वललेकलादी चिंतनारा लावशरेरी ग्रॊथभारा

वलस्थाऩन
1

मा अॊकात
1. धभम : ऩयॊऩया आवण ऩवयलतमन - 2
2. जीएभओ

यलींद्र रुविणी ऩॊढयीनाथ

3-10

डॉ.तायक काटे

11-17

ु
अयचलद गप्ता

3. भूठबय भाती
4. शाजी अरी वफ के वरमे
5. अनबु ल : रार वराभ

6. वाषात्कायाभागीर लैसावनक वत्य - 1
7. प्रवतवाद

18-24

-

25-31

उत्पर ल.फा.

32-39

डॉ. यलीन्द्र टोणगाॊलकय

40-44

रखनचवग कटाये

45-47

लवॊत के ऱकय

ु
के ळल वखायाभ देळभख

8. कवलता : लात्सल्यािंे तऩळीर

48

ु ष्ठालयीर विंत्र आॊतयजारालरून
भखऩृ
वॊस्थाऩक वॊऩादक
वद. म. देळऩाॊड े

वॊऩादक
यलीन्द्र रुविणी ऩॊढयीनाथ

प्रकाळन – 3 जून 2016
प्रकाळक् बयत भोशनी, श्रीभोवशनीयाज, खये टाऊन, धयभऩेठ, नागऩूय 440010.
भद्रु क् वनतीन ताऩव, श्माभ ब्रदव,म एव.टी.स्टॉ ड योड, नागऩूय-18.
वकयकोऱ प्रत – रु.30 पक्त
वॊऩकम ्
यलीन्द्र रुविणी ऩॊढयीनाथ
बयत भोशनी

ravindrarp@gmail.com
editor.sudharak@gmail.com
bharat_i@yahoo.com (9822736808)

ू म
शी ग्रॊथभारा वॊवषप्त स्वरूऩात www.aajachasudharak.in लय प्रकावळत शोते, वॊऩण
ग्रॊथभारा भ ुवद्रत ऩ ुस्तकाच्या स्वरूऩात शली अवल्याव लऴ मबयावाठी रु.300 व्यक्तीवाठी आवण
े ाठी ऩाठलून वबावद व्हाले. वबावद ळुल्क भनीआडमय अथला ऩेमफे र अट ऩाय िंेक
रु.350 वॊस्थव
न े आजिंा व ुधायक, 201, श्रीभोवशनीयाज, खये टाऊन, धयभऩेठ, नागऩूय-440010. मेथ े ऩाठलाले.

2

धभम : ऩयॊऩया आवण ऩवयलतमन – 2
यलीन्द्र रुविणी ऩॊढयीनाथ
विश्चन धभम, योभन कॎ थॉवरक, ऩोऩ फ्राविव

---------------------------------------------------------------------------प्रत्येक धभामतीर ऩयॊऩया ल ऩवयलतमन ह्ाॊच्यातीर वॊघऴामिंा लेध घेणाऱ्मा
रेखभारेतीर कॎ थॉवरक ऩॊथातीर ह्ा प्रविमेिं े विंत्रण कयणाया ल त्यातीर ऩोऩ
म अधोयेवखत कयणाया शा रेख..
फ्राविव ह्ाॊिं े कतृत्व
----------------------------------------------------------------------------ु ेल
चशदू धभामच्या भोकळ्माढाकळ्मा यिंन ेभुऱे, अन ेके श्वयी उऩावनाऩद्धतींभऱ
ु े त्यात ऩयॊऩया आवण ऩवयलतमन ह्ाॊभधरा रढा
वलमवभालेळक रलविंकतेभऱ
दीघमकाऱ िंारत यारॆ ळकरा. इॊग्रजी याजलट आल्यालय मेथीर वाभावजकु ाऩावून शादये फवरे ल त्यातूनिं चशदू धभॉमाॊनी
याजकीम -आर्थथक वॊयिंनाॊना भऱ
आऩल्या धभामच्या विंवकत्सेरा प्रायॊब के रा. बवक्तवॊप्रदामािंा लायवा भानणाये
ु
ु
ू आरेल्या अयचलद –
गाॊधी-वलनोफा-वान े गरुजी,
अन्य ऩयोगाभी
ऩयॊऩयाॊतन
वललेकानॊद-कृ ष्णभूतॉ प्रबृतींनी चशदू धभामच्या तत्त्वसानािंी ल आिंायािंी
ु डणी के री. पुरे-आगयकय-ऩेवयमाय-याभभोशन यॉम इ. वललेकलादी
ऩनभाां
ु
ु
वधायकाॊ
नीशी ववळवषत
चशदूॊिं े भानव ऩवयलतमनावाठी अनकूु र फनवलरे. ह्ा
ु े वलवाव्या ळतकात इतय धभाांच्या तर
ु न ेत चशदू धभम शा अवधक
वाऱ्माभऱ
ु यारॆ ळकरा.
गवतभान, ऩवयलतमनळीर, ल वलसानावबभख
ु न ेत विश्चन धभामिंी वस्थती कठीण शोती. मयु ोऩभध्ये प्रफोधनारा
त्या तर
(renaissance) प्रायॊब झारा ल वलसानान े धभामरा अवतळम अलघड प्रश्न
वलिंायरे तेव्हािं फामफरभधीर वृविवनर्थभवत- ववद्धान्तारा शादये फवू रागरे.
ऩृथ्वी शे वलश्वािंे कें द्र आशे, ईश्वयान े वशा वदलवाॊत वृिीिंी वनर्थभती के री,
भानलप्राणी शी खद्दु ईश्वयािंी वनर्थभती आशे, ह्ा वाऱ्मा कल्पना भोडीत वनघाल्या.
ु े तवेिं ‘आऩणिं
ऩण अन ेक ळतके जगातीर फरॅतेक प्रदेळाॊलय याज्य के ल्याभऱ
ु अळी स्वत्िंी वभजूत करून घेतल्याभऱ
ु े वलसान ल
ईश्वयािंे राडके ऩत्र’
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जगातीर फदरती याजकीम-आर्थथक वभीकयणे ह्ाॊनी उबे के रेरे प्रश्न ह्ाॊच्या
ां ी
आयळात ऩारॆन
स्वत्रा फदरण्माऐलजी विश्चनधभामच्या अध्वमून
ग्रॊथप्राभाण्मािंी ल शटलादीऩणािंी बूवभका घेतरी.
े ीर एकवॊध नाशी. योभन कॎ थॉवरक ल प्रॉटे स्टॊट शे त्यातीर दोन
विश्चनधभमदख
ु ऩॊथ ल अन ेक उऩऩॊथ आशेत . (बायतात तय जातीवनशाम लेगऱी िंिंेवशी
भख्य
ु ल कट्टय. प्रॉटे स्टॊट ऩॊथािंा
आशेत.) त्याॊऩ ैकी योभन कॎ थॉवरक ऩॊथ शा अवधक जना
ु ात योभन कॎ थॉवरक िंिंमच्या कट्टयतेवलरुद्ध फॊड ऩकायण्मातू
ु
जन्मिं भऱ
न
ु े त्यारा ऩवयलतमनािंे थोडेतयी लाये रागरेरे आशे.
(protest) झारा अवल्याभऱ
ु ारम
ऩण योभन कॎ थॉवरक िंिंम म्हणजे वनातन्याॊिंा फारेवकल्ला. त्यािंे भख्य
अवरेल्या व्हॎवटकनरा स्वतॊत्र याज्यािंा (देळािंा) दजाम आशे. ह्ा िंिंमिंी े ी - फाॊधणी विंयेफदॊ ी ऩद्धतीन े कयण्मात आरी
धभामिं े वनमभन कयणाऱ्मा वॊस्थिं
आशे. मेथीर धभमवत्ता ल याज्यवत्ता आधी एकिं शोती, नॊतयशी त्या शातात शात
ु े िंिंमिं े वॊघटन स्थावनक ऩातऱीऩावून ते आॊतययाष्ट्रीम
घारॄनिं िंारल्या. त्याभऱ
ऩातऱीऩमांत श्रेणीफद्धतेन े उबे यावशरे. वलवलध ऩातळ्माॊलयीर धभॊऩदेळकाॊिंी
वनलड, प्रवळषण, धभामिंा प्रिंायप्रवाय, वनत्य-न ैवभवत्तक धार्थभक वोशऱे ह्ाॊिं े
ु
आमोजन, अथमकायण, याजकायण ल व्यलस्थाऩन ह्ा वाऱ्माॊिंी एक ववनवश्चत
ु िं े प्राथमनास्थऱ नाशी,
ऩद्धत रालण्मात आरी. िंिंम शे के लऱ ह्ा ऩॊथाच्या अनमामाॊ
तय ते त्याॊच्या वाभावजक-वाॊस्कृवतक जीलनािंे ल याजकीम वळषणािंेशी कें द्र
अवते. अळा यीतीन े विंयेफदॊ ी यिंना, उऩावनाऩद्धतीिंे ठाळील स्वरूऩ ल अभमामद
ु
ु े आरेरा अशॊकाय ह्ाॊभऱ
ु े काऱानवाय
याजकीम वत्ता/याज्याश्रम राबल्याभऱ

प्रलाशी याशणे विश्चन धभामरा, वलळेऴत् योभन कॎ थॉवरक ऩॊथारा ळक्य झारे
नाशी.
वलवाव्या ळतकात योभन कॎ थॉवरक िंिंमिंी वलिंायवयणी ल आिंायऩद्धती
ह्ाॊच्यालय अन ेक शल्ले झारे, ऩण िंिंमन े आऩरे ‘भूऱ धोयण’ काशी वोडरे नाशी.
ु च्या भनालयीर ऩगडा काशी अॊळी कभी झारा, तयी
त्यािंा आऩल्या अनमामाॊ
ु ॊ नी
कोट्यालधी रोकाॊलयीर प्रबाल भात्र वटकू न यावशरा. ह्ा िंिंमलय कधी धभमगरू
ु गमाॊिं े ( ल कधी विमाॊिं)े रैं वगक ळोऴण के ल्यािंा, कधी िंिंमन े
रशान भर
लवाशतलादाव खतऩाणी घातल्यािंा, मयु ोवऩमन देळाॊच्या वाम्राज्यलादाव फऱ
ु
ऩयवलल्यािंा
आवण करुणा शा विस्ताच्या उऩदेळािंा गाबा वलवरून तख्तवतजोयी-तरलाय ह्ाॊिं े आवश्रत फनल्यािंा आयोऩ झारा. एकीकडे वलसानािंे,
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त्यातून वनभामण झारेल्या तॊत्रसानािंे राब घ्यामिंे, ऩण दुवयीकडे वलसानारा ,
लैसावनक वलिंायऩद्धतीरा वलयोध कयामिंा ह्ात िंिंमरा काशी वलवॊगती लाटत
शोती अवे वदवत नाशी. अगदी २०१६ वारात, डार्थलनच्या उत्क्ाॊतीच्या
ववद्धान्तारा दीडळेरॆन अवधक लऴे उरटून गेल्यालयशी, अभेवयके तीर अन ेक
ळाऱा-कॉरेजाॊत उत्क्ाॊतीच्या ववद्धान्ताऐलजी फामफरभधरा नलवनर्थभतीिंा
ववद्धान्त कवा फयोफय आशे शे वळकवलण्मात मेत.े त्याभागे योभन कॎ थॉवरक िंिंमिं े
ु स्पि व्हाला.
जफयदस्त याजकीम रॉचफग आशे. ह्ालरून शा भद्दा
वलवाले ळतक उजाडरे तेव्हा मयु ोवऩमन देळाॊच्या वाम्राज्यालयीर वूम म कधी
भालऱत नव्हता अळी वस्थती शोती. वजत याष्ट्रे शी अवॊस्कृत, यानटी आशेत;
त्याॊना अॊवकत करून उरट आम्हीिं त्याॊच्यालय कृ ऩा के री आशे; कायण ह्ा
वलामना ‘आऩल्याप्रभाणे’ नीट भाणूव फनवलणे शे गोऱ्मा विश्चन भाणवािंे
वाॊस्कृवतक उत्तयदावमत्व (white man’s burden) आशे, अवे जे
याज्यकत्याांना लाटत अवे, त्याभागे िंिंमिंी पाय भोठी प्रेयणा शोती. ऩण शे ळतक
अधे उरटे ऩमांत जगात प्रिंॊड उरथाऩारथ झारी. धभम न भानणाऱ्मा
वाम्यलादान े वनम्म्या जगालय झेंडा योलरा. त्या वलिंायवयणीिंा ऩाडाल
झाल्यालयशी वनयीश्वयलादी वलिंायवयणी जगबयात, वलळेऴत् प्रगत ऩाश्चात्त्य
देळाॊत भान्यता ऩालरी. आवळमा ल अविके तरे ऩयतॊत्र देळ स्वतॊत्र झारे. दवरतुम ीज-फ्रेंिं याज्यकते शे भवु क्तदाते
ळोवऴताॊना स्वत्िंा आलाज वाऩडरा. इॊग्रज-ऩोतग
ु
नवून ळोऴक शोते, अवे त्याॊनी स्पिऩणे भाॊडामरा वरुलात
के री. गबमऩातावलरुद्ध
ु ॊ च्या अन ैवतक
ु स्वैयािंाय ल दभन ह्ाॊच्यावलरुद्ध , धभमगरू
बूवभका घेणाये िंिंम ऩरुऴी
लतमनावलरुध्द बूवभका घेत नाशी, िंिंमच्या यिंन ेत विमाॊना कोठे िं स्थान नाशी
ह्ािंा वनऴेध कयणायी िी-िंऱलऱ ह्ािं काऱात उदमारा आरी. स्वत्रा
िीलादी धभमळािस (feminist theologist) म्हणवलणाऱ्मा काशींनी तय ईश्वय
शा के लऱ वऩता कवा अवेर, तो तय भाताशी अवरा ऩावशजे अवे प्रवतऩादन के रे.
ु ीिंे धभमळाि (liberation
१९७०-८० भध्ये रॎ वटन अभेवयके त आरेल्या भक्त
theology) ह्ा वलिंायवयणीन े तय देल, धभम आवण िंिंम ह्ाॊच्यावलऴमी अत्यॊत
ु ात गोयगवयफाॊिंा, दीन-दुफळ्माॊिंा
भूरबूत प्रश्न उबे के रे. त्याॊच्या भते मेळ ू शा भऱ
भवु क्तदाता. तो वाभान्य भाणवाॊप्रभाणे, त्याॊच्यातरा एक शोऊन, त्याॊिंी वेला
ु े गयीफ-दवरत रोकाॊवाठी
कयीत जगरा ल त्याॊच्यािं उद्धायावाठी भेरा. त्याभऱ
काभ कयणे, त्याॊच्या व्यथा दूय कयणे, त्याॊच्या शक्ाॊवाठी रढणे शी वलम धभमकामेिं
5

आशेत. चकफरॅना अन्याम, ळोऴण, ऩृथ्वीिंा वॊशाय, मद्धु , वलनाळ ह्ाॊच्या वलयोधात
उबे याशणे शेिं िंिंमिं े खये काभ अवामरा शले, अवे नले धभमळाि ते भाॊडू
रागरे. ह्ा वलिंायाॊिं े धभमगरुु जोलय शारअऩेिा वशन कयत वेला कामम कयीत
शोते, तोलय िंिंमरा काशी प्रश्न नव्हता. ऩण जेव्हा त्याॊनी वलकावाच्या नालालय
शोणाये वलस्थाऩन, मद्धु खोयी, फरॅयाष्ट्रीम कॊ ऩन्याॊनी के रेरे ळोऴण ल प्रदूऴण ह्ा
ु
वलाांवलरुद्ध आलाज उठलामरा वरुलात
के री, तेव्हा वनातनी िंिंमरा ते
ु े वलवाव्या ळतकाच्या अखेयीव योभन
अथामतिं भान्य झारे नाशी. त्याभऱ
ु
कॎ थॉवरक िंिंमिंी प्रवतभा शी िी-ऩरुऴवभते
िंी वलयोधक, वलसानवलयोधी, अशॊभन्य,
ु लय ऩाॊघरूण घारणायी अळीिं शोती. वतवये जग, विमा, गयीफ,
आऩल्या िंकाॊ
वभरैं वगक, लॊविंत इ. वभूश त्याॊच्या वलिंायकषेत मेत नाशीत, अवे विंत्र शोते.
ु
अथामत ह्ा वलम फाफींलय ऩयोगाभी
बूवभका घेणाये प्रलाशदेखीर िंिंमभध्ये
अवस्तत्त्वात शोते, ऩण ह्ा वॊघऴामत ऩयॊऩया वन्वॊळम लयिंढ ठयरी शोती. भात्र
ऩोऩ फ्राविव ह्ाॊनी अडीिं लऴाांऩलू ॉ ऩोऩऩदािंी वूत्र े ग्रशण के री आवण
ु झारा. आजशी त्यािंा
कोणाच्या ध्यानीभनी नवताना ऩवयलतमनािंा झॊझालात वरू
ु
जोय ओवयरा नाशी, उरट ऩवयलतमनाच्या वलवलध ऩ ैरॄॊ वलऴमी अवधकावधक वस्पि

बूवभका घेत, आताऩमांत झारेल्या फदराॊना स्थ ैमम देत, वाऱ्मा जगातीर
लॊविंताॊळी, ऩवयलतमन इविणाऱ्मा वभूशाॊळी नाते जोडत तो ऩढेु िं जातो आशे.
ह्ा रेखातून त्यािंी धालती ओऱख करून घेऊ .
ऩोऩ फ्राविव शे रॎ वटन अभेवयके तून वनलडरे गेरेरे ऩवशरेिं ऩोऩ शोत. ते ह्ा
जागी आल्या षणाऩावून त्याॊिं े लेगऱे ऩण रोकाॊच्या भनालय ठवू रागरे. त्याॊनी
त्या ऩदावोफत मेणाय वाया डाभडौर नाकायरा. व्हॎवटकनच्या फरुु जाॊलरून अधून
भधून आध्याविक प्रलिंन े देणाया शा धभमगरुु नवून, रोकाॊभध्ये जाऊन
त्याॊच्याळी थेट वॊलाद वाधणाया, कोणत्याशी प्रश्नालय न्याय्य बूवभका घेण्माव न
ु
किंयणाया ‘कताम वधायक’
आशे , शे रलकयिं वदवून आरे. कायण त्याॊनी
ु प्रश्नारा. (वक्तीच्या)
वलमप्रथभ शात घातरा तोिं वलाांत कठीण ल नाजक
ु आशे, ऩण कोणताशी धभम
ू भमामदावतिभण घडते शा जगािंा अनबल
ब्रह्मिंमामतन
ु
े रैं वगक अत्यािंाय
ते भान्य कयीत नाशी. एखाद्या धभामच्या अवधकायी ऩरुऴान
ु ी
के ल्यािंे भान्य कयणे म्हणजे जणू त्या धभामिंी फेअब्रू झाल्यािंी जाशीय कफर
देण.े म्हणून, अळा फातम्या दडऩणे, ‘शा आभच्या धभामच्या फदनाभीिंा काला
ु
आशे’ अवे म्हणून वॊफवॊ धत धभमगरूरा
ऩाठीळी घारणे इ. प्रकाय आजलय वलम
6

ु ल विमाॊिंा शकनाक फऱी जात
धभाांिं े रोक कयीत आरे ल त्यात वनयऩयाध भरे
ु ी
यावशरा. ऩोऩ फ्राविव ह्ाॊनी प्रथभिं अवे गयै प्रकाय घडल्यािंी जाशीय कफर
देऊन त्यावाठी वॊफवॊ धताॊिंी भापीशी भावगतरी. त्याऩढेु जाऊन अवे प्रकाय
बवलष्यात घडू नमेत ह्ावाठीिंी उऩाममोजना त्याॊनी जाशीय के री ल त्ववयत
अॊभरातशी आणरी. घडल्याव त्या घटन ेिंी िंौकळी कयण्मावाठी त्याॊनी वलम
स्तयाॊलय एक कामभस्वरूऩी मॊत्रणा तमाय के री. वलम ऩातळ्माॊलयीर
धभॊऩदेळकाॊच्या प्रवळषणात ‘रैं वगक चशवा ल त्याफद्दरिंा िंिंमिंा दृविकोन’ ह्ा
ु म्हणजे ह्ा वलम तिायींिंी दाखर घेऊन वतिंी
वलऴमािंा वभालेळ के रा. भख्य
िंौकळी कयण्मावाठी त्याॊनी एक ऩायदळमक प्रणारी तमाय के री ल त्यािंी वूत्र े
अळा चशवािंायािंी वळकाय झारेल्या ल त्यावलरुद्ध काभ कयणाऱ्मा (survivors
of sexual violence ) विमाॊच्या गटाकडे वदरी. ह्ा एका वलऴमालयीर
कृ तीन े ऩोऩ फ्राविव ह्ाॊच्या अवाभान्य ध ैमम , वत्यवनष्ठा ल काममकुळरता ह्ा
ु ाॊिंा वलामना प्रत्यम आरा.
गण
त्यानॊतय त्याॊनी भागे लऱू न ऩवशरेिं नाशी. वभरैं वगकता, अन्यधभॉम ल
ु
विश्चन ह्ाॊिं े नाते, लवाशतलाद, कम्यवनझभ,
गवयफी, ळोऴण, ऩमामलयणवॊशाय,
गरोफर लॉर्मभग, गबमऩात, विमाॊिं े शक्, विमाॊिं े धभामतीर स्थान, वलस्थाऩन ल
ु
वनलामववत, ऩाऩ-ऩण्म,
आवस्तक-नावस्तक, स्वगम-नयक ... जगातीर अवा
कोणताशी वलऴम नवेर ज्यालय ऩोऩ फ्राविव ह्ाॊनी फेधडक, स्वि ल स्पि
म
बूवभका घेतरी नाशी. िंिंमन े वनवऴद्ध भानरेल्या अन ेक गोिी त्याॊनी जाणीलऩूलक
के ल्या, अप्रलेश्म भानल्या गेरेल्या स्थानाॊना आलजूनम बेटी वदल्या. उदा.
यवळमातीर orthodox church ल व्हॎवटकन ह्ाॊिंा गेरी अन ेक ळतके उबा
दाला शोता. तो फाजूरा वारून ऩोऩ फ्राविव ह्ाॊनी यवळमात जाऊन
ु ाॊिंी बेट घेतरी. ‘वाम्यलादी’ फोवरवव्हमािंा
orthodox churchच्या प्रभख
दौया के रा. त्याॊच्या बाऴणानॊतय फोवरवव्हमािंे याष्ट्राध्यष ईव्हो भोयाल्व ह्ाॊनी
त्याॊना राकडालय कोयील काभ के रेरी एक बेटलस्तू वदरी – वतच्यालय
ु
कम्यवनझभिंे
प्रतीक अवरेल्या वलऱा-शातोड्यािंी प्रवतकृ ती कोयरी शोती ल मेळ ू
विस्त त्यातीर शातोड्यालय वलवालरेरा दाखलरा शोता. गेल्या दोन लऴाांत त्याॊनी
व्हॎवटकनच्या व्यावऩीठालय जगबयातीर जनआॊदोरनाॊच्या दोन ऩवयऴदा
आमोवजत के ल्या, ज्याॊत गयीफ, जवभनीऩावून लॊविंत झारेरे ळेतकयी ल
फेयोजगाय ह्ाॊिंा वभालेळ शोता. ह्ाॊतीर दुवऱ्मा ऩवयऴदेत वन्माननीम लक्ता
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म्हणून ईव्हो भोयाल्व ह्ाॊना आभॊवत्रत कयण्मात आरे शोते. त्या प्रवॊगी क्यफु ातीर
ख्यातनाभ िाॊवतकायक िंे गव्हायािंे विंत्र अवरेरे जाकीट भोयाल्व ह्ाॊनी
ऩवयधान के रे शोते. (नागऩूयच्या वॊघकामामरमात वयवॊघिंारकाॊनी चकला शॊगये ी
ऩीठात ळॊकयािंामाांनी कन्हैमा कुभायरा चकला एखाद्या जशार िीलादी
काममकतॉरा फोरालून त्याॊिं े बाऴण आमोवजत के रे आशे, आवण लक्त्यान े ‘देलीिंी
ऩूजा कयणाऱ्माॊना िीिंा वलटाऱ कवा काम शोतो?’ अवे वरवशरेरा कुडता
घातरा आशे, अळी कल्पना करून ऩाशा.) खारी भी वलवलध वलऴमाॊलय ऩोऩ
फ्राविव ह्ाॊिंी काशी उद्धयणे देत आशे, त्यालरून योभन कॎ थॉवरक िंिंमभधीर
प्रस्थावऩताॊना वकती जफयदस्त धक्ा फवरा अवेर ह्ािंी कोणाराशी कल्पना
कयता मेईर-

ु ारा अवतळम दु्खान े शे वाॊगत आशे : देलाच्या नालाखारी
“भी तम्ह
आवफ्रके तीर स्थावनक यवशलाळाॊच्या वलयोधात गॊबीय स्वरूऩािंी ऩाऩकृ त्ये
ु ा वगळ्माॊवभोय षभामािंना कयीत
कयण्मात आरी . .. भी अवतळम नम्रऩणे तम्ह
आशे – के लऱ िंिंमन े के रेल्या अऩयाधाॊवाठी नव्हे, तय अभेवयके िंा तथाकवथत
ऩाडाल कयताना मेथीर भूऱ यवशलाळाॊच्या वलयोधात जे कोणते अत्यािंाय
कयण्मात आरे अवतीर, त्याॊच्याफद्दरशी ... ते वलम ऩाऩ शोते, अभमामद ऩाऩ !”
ु ना ल
“शी (जागवतक) व्यलस्था आता अवशनीम झारी आशे: ळेतभजयाॊ
ु ना अळक्य झारे
काभगायाॊनाशी ती अवह् लाटते, वतरा वशन कयणे वभदामाॊ
आशे, रोकाॊना ती नकोळी झारी आशे .. खद्दु ऩृथ्वीरा, ऩृथ्वीभातेराशी ती अवह्
झारी आशे. .. (कायण) जगातीर कोणत्याशी प्रत्यष चकला प्रस्थावऩत वत्तेरा
वाभान्य जनाॊना त्याॊच्या स्वामत्ततेिंा ऩूण म लाऩय कयण्माऩावून लॊविंत कयण्मािंा
अवधकाय वदरेरा नाशी. जेव्हा जेव्हा अवे प्रमत्न के रे जातात, तेव्हा तेव्हा
लवाशतलादािंी नली प्रारूऩे वनभामण शोतात ल त्यातून ळाॊती ल न्याम ह्ाॊना गॊबीय
धोका उद्भलतो. .. शा नला लवाशतलाद वलवलध िंेशऱ्माॊनी आऩल्यावभोय मेतो.
ु व्याऩाया’िंे कयाय
कधी तो फड्या कॉऩॊयेळि, (आॊतययाष्ट्रीम) ऩत वॊस्था, ‘भक्त
अळी वननाली रूऩे घेतो, तय कधी ‘काटकवयीच्या उऩामाॊिं’े रूऩ घेऊन तो
गवयफाॊिं े आवण काभगायाॊिं े खऩाटीरा गेरेरे ऩोट आणखी कवून
फाॊधतो ....(म्हणून ) आऩण शे वनबममऩणे वाॊवगतरे ऩावशजे की आम्हारा
ऩवयलतमन शले आशे- खयेखयेु ऩवयलतमन, व्यलस्था फदरणाये ऩवयलतमन . ज्या
व्यलस्थेन े कोणत्याशी वकभतीलय नपा वभऱवलण्मािंी भानववकता वनभामण के री
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आशे, ज्या व्यलस्थेरा रोकाॊच्या वाभावजक फवशष्कायािंे चकला वनवगामच्या
ु नाशी, अळी व्यलस्था आऩल्यारा फदरामरािं शली.”
वॊशायािंे वोमयवतक
म के रेरे चिंतन ह्ाॊतनू काशी
“आम्हारा नम्रता, आिळोध ल प्राथमनाऩूलक
प्रश्नाॊिंा नला अथम गलवरा आशे. िंिंम आता अवे भानत नाशी की जेथ े (ऩाऩी)
रोकाॊना मातना वदल्या जातात, अवा नयक खयोखय कोठे अवस्तत्वात आशे.
कायण अवा वलिंाय शा ऩयभकारुवणक ईश्वयाच्या अभमामद प्रेभाच्या वॊकल्पन ेळी
वलवॊगत आशे. ईश्वय शा भानलतेिंा ऩयीषक नवून वतिंा वभत्र ल वप्रम वखा आशे.
ु
ु
ईश्वय तभिंा
वधक्ाय कयण्मावाठी नाशी तय तम्हारा
वभठीत घेण्मावाठी आतयु
आशे. आदभ आवण ईव्हच्या गोिीप्रभाणे नयक शादेखीर कल्पन ेिंा बाग आशे.
नयक म्हणजे काम, तय अळी वस्थती ज्यात आत्म्यािंे ऩयभात्म्याळी वभरन शोऊ
ळकत नाशी, तो ईश्वयाळी अखेय एकरूऩ शोणायिं आशे, ऩण जेव्हा तो
त्याच्याऩावून दुयालतो, एकाकी ऩडतो, ती वस्थती म्हणजे नयक.”
“वलम धभम वच्चे आशेत, कायण त्याॊच्यालय श्रद्धा ठे लणाऱ्मा व्यक्तींच्या रेदमात
ते खयोखय लाव कयतात. ह्ाऩेषा दुवये वत्य ते काम? बूतकाऱात िंिंम त्याॊना
अन ैवतक चकला ऩाऩी वभजत अवे, त्याॊच्याफद्दर कठोय बूवभका घेत अवे. आम्ही
ु
आता न्यामाधीळाच्या खिंॉत
फवून रोकाॊिंा न्यामवनलाडा कयणे फॊद के रे आशे.
एखाद्या प्रेभऱ वऩत्याप्रभाणे, आम्ही आभच्या फारकाॊिंा कधीशी वधक्ाय न कयता
कामभ त्याॊच्यालय लात्सल्यािंा लऴामल कयतो. आभिंे िंिंम व्याऩक आशे. वतथे
वबन्नरैं वगक ल वभरैं वगक (वॊफध
ॊ ठे लणाये), गबमऩातािंे वभथमक ल वलयोधी, वलाांना
ु
जागा आशे. मेथ े ऩयाणभतलादी
ल उदायभतलादी दोघाॊवाठीशी अलकाळ आशे.
ु
अगदी कम्यवनस्टाॊ
िंशे ी आम्ही स्वागत कयतो ल ते आभच्यात वाभीर झारे
आशेत. आम्ही वलम एकािं देलालय प्रेभ कयतो ल त्यािंी आयाधना कयतो.”
ु
“कॎ थॉवरक ऩॊथ शा आता आधवनक
ल वललेकवनष्ठ धभम आशे. आम्ही
ु त्यागण्मािंी
ु उत्क्ाॊत झारो आशोत. आता वलम प्रकायिंी अववशष्णता
कारानरूऩ
ु
लेऱ आरी आशे. धभामतीर वत्य शे काऱानवाय
उत्क्ाॊत शोते, फदरते शे आऩण
रषात घेतरे ऩावशजे. अॊवतभ चकला ऩाऴाणात खोदून ठे लरेरे अवे कोणतेशी वत्य
नवते. अगदी नावस्तक भाणूव झारा तयी तो प्रेभाच्या ल ऩयोऩकायाच्या कृ त्यातून
ु न तो
देलाच्या अवस्तत्वारा भान्यता देतिं अवतो. आऩल्या िंाॊगल्या लतमणकीतू
ु वाधतो ल त्यािंफयोफय भानलतेच्या भक्तीच्या
ु
स्वत्च्या आत्म्यािंी भक्ती
प्रविमेत
वविम वशबागी शोतो.”
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“फामफर शा अवतळम वदॊ ु य ग्रॊथ आशे, ऩण इतय वलम भशान प्रािंीन
ग्रॊथाॊप्रभाणे त्यातीर काशी बाग कारफाह् झारा आशे. त्यातीर काशी बाग तय
अववशष्णतेु रा चकला इतयाॊिंा न्यामवनलाडा कयण्माव प्रोत्साशन देतो. शा बाग
ु
फामफरभध्ये भागून घवडण्मात
आरा आशे शे जाशीय कयण्मािंी लेऱ आरी
ू म ग्रॊथातून जो प्रेभािंा ल वत्यािंा वॊदळ
े प्रषेवऩत शोतो,
आशे. कायण वॊऩण
त्याच्याळी तो ऩूणऩम णे वलवॊगत चकला वलयोधी आशे. आम्हारा जे बान आरे आशे,
ु आम्ही रौकयिं विमाॊना धभॊऩदेळकाच्या वलवलध ऩदाॊलय- कार्थडनर,
त्यानवाय
ु करू. भरा अळा लाटते की बवलष्यात ऩोऩिंे ऩदशी िी
वफळऩ, प्रीस्ट – वनमक्त
ु वाठी उघडा अवणाया कोणताशी दयलाजा विमाॊवाठी फॊद
बूऴलू ळके र. ऩरुऴाॊ
याशता काभा नमे.”

कॎ थॉवरक ऩॊथात इतके आभूराग्र ऩवयलतमन इतक्या कभी काऱात घडलून
ु
आणण्मािंी प्रेयणा ऩोऩ फ्राविव ह्ाॊना कोठून वभऱारी? त्याॊनी विंवलरे
रे फदर
वकती काऱ वटकू न याशतीर? फरॅयाष्ट्रीम कॊ ऩन्या, डोनाल्ड ट्रॊऩवायखे याजकीम न ेते,
ु
िंिंमभधीर ऩयाणभतलादी
ह्ा वलाांच्या एकवत्रत वलयोधारा ल िंिंमभधीर अॊतगमत
याजकायणारा ते वकती काऱ तोंड देऊ ळकतीर? अवे अन ेक प्रश्न वध्या तयी
ु
ू पक्त मेलढेिं वूविंत कयालमािंे आशे की
अनत्तवयत
आशेत. भरा ह्ा रेखभारेतन
कारफाह् धार्थभक कभमकाॊड, अॊधश्रद्धा ह्ाॊवलरुद्धिंा वललेकलादािंा रढा के लऱ
ू िं वाकाय शोतो, अवे नवून
वनयीश्वयलादी /नावस्तक ह्ाॊच्या वलिंाय-आिंायाॊतन
ु
प्रत्येक धभामत ऩयॊऩयाॊिंा ल नलतेिंा शा वॊघऴम अवलयत वरूिं
अवतो. शी रढाई
कधीिं वनणाममक स्वरूऩािंी नवते, म्हणून वललेकािंी ज्योत तेलत ठे लण्मािंे काभ
प्रत्येक वऩढीरा प्रत्येक ऩातऱीलय – देलघयात, यीतीवयलाज स्वीकायण्मात चकला
नाकायण्मात, कुटॊ ु फात, वभाजात, न्यामारमीन रढाईत - कयालेिं रागते.
वयतेळले टी आऩल्या वलाांना ऩडामरा शला अवा एकिं प्रश्न –
वलवाव्या ळतकात तत्त्वसान ल आिंाय ह्ा दोन्ही ऩातळ्माॊलय स्वत्भध्ये
ु गत यावशरेरा चशदुधभम
प्रिंॊड फदर घडलून काऱाच्या ल वलसानाच्या प्रलाशाळी ववॊ
ु न ेत कोठे आशे? वललेकानॊदाॊवायख्या फॊडखोय वॊन्याळारा आम्ही
आज त्या तर
आज ‘चशदुत्वलादी’ फनलून टाकरे आशे. अळा लेऱी जागवतकीकयणािंी आह्वान े
ु नूतन चशदू धभामच्या उदमावाठी चशदू धभामरा
ऩेरॄ ळके र, अळा वलसानावबभख
एखाद्या ऩोऩ फ्राविविंी गयज आशे का?
ईभेर: ravindrarp@gmail.com
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ु
ु तवयत (जीएभओ) वऩकाॊच्या वलयोधात मयोऩातीर
जनकाॊ
जनभत
डॉ. तायक काटे
ु फदर, फीटी, मूयोऩ, भोन्टॎ िो
वफमाणे, जनक

-------------------------------------------------------------------------------ु
ु ऩाऊर. त्यारा वलयोध म्हणजे
जनकीम
वॊस्कावयत वऩके म्हणजे तॊत्रसानािंे ऩढिंे
वलसान-तॊत्रसान –वलकाव ह्ा वलामना वलयोध, अवे अन ेक भाध्यभाॊतनू लायॊलाय
वाॊवगतरे जाते. मयु ोऩभधीर ग्राशक, ळेतकयी ल ळािस भात्र प्राणऩणान े ह्ा
तॊत्रसानारा वलयोध कयीत आशेत. त्या वलयोधािंी भीभाॊवा कयणाया शा रेख

भोिॎन्टोवाठी भशाप्रिंॊड ‘वीड शफ’ उबायण्माच्या भशायाष्ट्र वयकायच्या वनणममाच्या
ू ीलय नक्ीिं भशत्त्वािंा आशे.
ऩाश्वमबभ
--------------------------------------------------------------------------------

ु
मयु ोऩातीर ल त्यातशी ऩवश्चभ मयोऩातीर
देळाॊभध्ये याशणाऱ्मा फरॅवॊख्य

ु
रोकाॊिं े भत जनकीम
वॊस्कावयत वऩकाॊच्या रागलडीच्या ल अळा वऩकाॊऩावून

वनर्थभल्या जाणाऱ्मा खाद्यऩदाथाांच्या वेलनाच्या वलयोधात आशे. मारा काशी
ऐवतशाववक कायणे आशेत.

दुवऱ्मा भशामद्धु ाऩमांतच्या काऱात मेथीर कायखान्याॊभध्ये यावामवनक

ु
प्रविमाॊद्वाया तमाय शोणाऱ्मा नत्रािंा उऩमोग मद्धावाठी
रागणाऱ्मा स्फोटकाॊच्या

वनर्थभतीवाठी शोत शोता. दुवये भशामद्धु वॊऩल्यानॊतय मा नत्रािंा काम उऩमोग

ु
कयाला अवा प्रश्न वनभामण झारा. मातून मा नत्रािंा उऩमोग ळेतीवाठी नत्रऩयलठा
कयण्मावाठी शोऊ ळकतो शे रषात आल्यालय मयु ोऩात ल इतयशी वलकववत

ु
देळाॊभध्ये यावामवनक ळेतीिंी भोठ्या प्रभाणात वरुलात
झारी आवण वलवाव्या
ळतकाच्या उत्तयाधामत वतिंा मेथ े वलमदूय प्रवाय झारा. मािं काऱात मेथीर ळेतीिंे
माॊवत्रकीकयण झारे, नलनव्या तॊत्रसानािंा लाऩय खूऩ प्रभाणात लाढरा ल मा
ळेतीिंे एक प्रकाये औद्योवगकीकयण झारे. ळेतीच्या मा स्वरूऩारािं आऩण
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‘औद्योवगक ळेती’ (इॊडस्ट्रीमर अॎवग्रकल्िंय) अवे म्हणतो. भात्र मा ळेतीिंे जे

ु लय ल इतय प्रावणभात्राॊलय तवेिं ऩमामलयणालय झारे
वलऩयीत ऩवयणाभ भनष्याॊ
त्यािंी झऱदेखीर इथल्यािं रोकाॊना आधी वोवाली रागरी. वाठच्या दळकात

ु
यािंेर काव मन माॊिं े ‘वामरें ट चिंग’ शे ऩस्तक
अभेवयके त प्रकावळत झाल्यानॊतय
वलम जगबय यवामनाॊच्या ऩमामलयणालयीर दुपरिवयणाभाॊच्या वलयोधात खऱफऱ
ु े
भाजरी. मयु ोऩातीर फरॅवॊख्य रोक आऩल्या शक्ाॊवलऴमी जागरूक अवल्याभऱ

ॊ ल नव्वदच्या
मेथीर जनभत मा ऩवयणाभाॊवलऴमी जागरूक शोऊ रागरे. ऐळी
दळकाॊत

एिंआमव्हीच्या वॊदबामत

यक्तदूऴीकयण,

भॎड

काऊ

डीवीज,

ु े शोणाया पुफ्पुवािंा ककम योग मा वलऴमाॊच्या वॊदबामत
े ॉवच्या लाऩयाभऱ
अॎस्बस्ट

वॊफवॊ धत कॊ ऩन्याॊनी ल ळावकीम मॊत्रणेन े प्रथभ भावशतीिंी जी रऩलारऩली के री
आवण त्यानॊतय के लऱ आर्थथक ल याजकीम राबाॊिंािं वलिंाय करून रोकाॊच्या

ु े
आयोगमारा धोका ऩोिंणाऱ्मा प्रश्नाकडे ज्या फेवपकीयऩणे दुरमष के रे त्याभऱ
मेथीर रोक एकॊ दयीतिं अळा फड्या कॊ ऩन्या ल त्या प्रवावयत कयीत अवरेल्या
नव्या तॊत्रसानावलऴमी वाळॊक झारे.

ु
जनकीम
वॊस्कावयत वऩकाॊच्या भद्दु ा मयु ोऩात १९९६ वारी प्रथभ भोठ्या

प्रभाणालय िंिंेरा आरा जेव्हा अळा काशी प्रगत तॊत्रसानालयिंा ल त्याॊिंा प्रवाय
कयणाऱ्मा वॊस्था ल कॊ ऩन्या माॊच्यालयिंा रोकाॊिंा वलश्वाव उडत िंाररेरा शोता.

ु े झारेरे प्रदूऴण ल मा प्रकायच्या ळेतीव्यलस्थेभऱ
ु े
एकू णिं औद्योवगक ळेतीभऱ
ु
वनभामण शोणाऱ्मा अन्नािंी घवयरेरी गणलत्ता
शे रोकाॊच्या काऱजीिंे वलऴम
ु
ु े जनकीम
शोते. त्याभऱ
वॊस्कावयत वऩकाॊच्या रागलडीतून शोणाऱ्मा तथाकवथत

ु वलऴमीिंे धोके ल तॊत्रसानािंे
पामद्याऩेषा अळा प्रकायच्या अन्नाच्या वयषे
ऩमामलयणालय शोऊ घातरेरे अवनवश्चत ल अऩवयलतमनीम ऩवयणाभ शे मेथीर

ु े त्याॊिं े मा
वलमवाभान्य जनतेच्या दृिीन े काऱजीिंे वलऴम अवल्याभऱ
तॊत्रसानाच्या फाफतीत प्रवतकू र भत झारे. त्यात ऩमामलयणाच्या षेत्रात काभ
कयणाऱ्मा वॊस्था, भाध्यभे, नागवयक वॊघ, रोकिंऱलऱी माॊच्या द्वाया वाभावजक

ु े शी रोक जागरूक
व्यावऩीठालय मा वलऴमालय वतत िंिंाम शोत यावशरी, त्याभऱ

ु े प्रदूऴण लाढरे, अन्नािंे
झारे. रोकाॊना अवे लाटते की औद्योवगक ळेतीभऱ
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ु े फऱ्मािं
ऩोऴणभूल्य कभी झारे, ळेती ऩयलडण्मावायखी न यावशल्याभऱ

ु
ु े जनकीम
ळेतकऱ्माॊना ळेती वोडाली रागरी आवण त्याभऱ
वॊस्कावयत वऩकाॊिं े शे
नले तॊत्रसान अळािं प्रकायच्या अवशतकायक ळेतीऩद्धतीरा फऱकटी देणाये आशे.
२००८ भध्ये जभमनीभध्ये ‘जीएभओ’ मा वलऴमालय भोठा लाद-प्रवतलाद
झारा. त्यात तेथीर ऩमामलयण तज्ज्ाॊच्या ऩवयऴदेन े ‘तळ्मात ल भळ्मात’ न कयता
ु े शोणाये
ठाभ बूवभका घेतरी. त्याॊिंी भाॊडणी अळी शोती की ‘जीएभ’ वऩकाॊभऱ
ू ऩम णे टाऱता मेण े के लऱ अळक्य आशे.
वनवगामतीर इतय लनस्पतींिंे प्रदूऴण वॊऩण

अळा वऩकाॊिं े तवेिं मा अनऴॊु गान े ळेतीऩद्धतीत जे फदर शोतीर त्याॊिं े वॊबाव्य

ु
ऩवयणाभ अत्यॊत धोक्यािंे ल दूयगाभी अवतीर. उभ्या आवण आडव्या जनक
ु ग ैयजीएभ
स्थानाॊतयाच्या (व्हर्थटकर ल शॉवयझॉन्टर जीन ट्रािपय) ळक्यतेभऱे

ु
वऩकाॊवाठी, ऩयागचविंनात भशत्त्वािंी फजालणाऱ्मा भधभाश्माॊवायख्या उऩमक्त
कीटकाॊवाठी तवेिं ळेतीषेत्रावळलाम वनवगामत इतयत्र लाढणाऱ्मा लनस्पती आवण
त्याॊलय जगणाऱ्मा वजीलाॊवाठी शे फदर वलऩयीत ऩवयणाभ कयणाये अवतीर.
त्यातिं २०१० वारी फ्रािभधीर एक अभ्यावू वदगदर्थळका भायी-भोवनक
योवफन माॊिंा ‘द लल्डम ऑप भोिॎन्टो’ मा ळीऴमकािंा लृत्तविंत्रऩट प्रवायात आरा.

ु
त्यात वदगदर्थळके न े वलम जगबय चशडून वजथे वजथे भोिॎन्टोिंे जनकीम
अवबमाॊवत्रकी तॊत्रसान ऩोिंरे आशे अळा वठकाणी जाऊन तेथीर अळा वऩकाॊिंी
रागलड कयणाऱ्मा ळेतकऱ्माॊच्या, ळािसाॊच्या, ऩमामलयणतज्ज्ाॊच्या, ळावकीम
अवधकाऱ्माॊच्या,

भोिॎन्टो

कॊ ऩनीच्या

कभमिंाऱ्माॊच्या

आवण

वाभान्य

ु ाखती घेऊन मा तॊत्रसानाच्या ऩवयणाभाॊिं,े कॊ ऩनीच्या
नागवयकाॊच्या प्रत्यष भर
रफाडीिंे, ळावकीम अवधकाऱ्माॊच्या ल याजकायण्माॊच्या कॊ ऩनीळी अवरेल्या
वाटमारोटमािंे प्रत्यमकायी विंत्रण के रे शोते. जलऱऩाव ऩालणेदोन तावाॊच्या मा

ु े शोणाऱ्मा वाभावजक-आर्थथक ल ऩमामलयणीम
विंत्रऩटातून मा वऩकाॊभऱ
ऩवयणाभाॊिं े बीऴण स्वरूऩ वभोय मेत.े मात बायतातीर काऩूव रागलड कयणाऱ्मा
ळेती ळेतकऱ्माॊिंीशी दुयलस्था विंवत्रत कयण्मात आरी शोती (त्यावाठी मलतभाऱ

ु े आिशत्यावजल्ह्यातीर ऩाॊढयकलडा तारृक्यात फीटी काऩवाच्या रागलडीभऱ
ग्रस्त ळेतकयी झारेल्या ळेतकयी कुटॊ ु फाॊिं े विंत्रण कयण्माच्या काभात भदत
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कयण्मावाठी भी मा िंभूवोफत गेरो शोतो. त्या दोन वदलवाॊच्या अल्प लास्तव्यात
आम्हारा दोन ळेतकऱ्माॊिंी आिशत्या झारेरी ऩाशलमाव वभऱारी. अळा

घयातीर कुटॊ ु फीमाॊळी िंिंाम कयताना घयािंा कताम भाणूव गेल्यानॊतय त्याॊिंी
ु
झारेरी लाताशत आठलून भन आजशी वन्नु शोते). मा लृत्तऩटािंा अनलाद

मयु ोऩातीर फरॅताॊळ बाऴाॊभधून झारा ल शा लृत्तऩट दूयविंत्रलाणीच्या भाध्यभातून
मयु ोऩात

वलमत्र

दाखवलण्मात

आरा.

मावळलाम

वेंवद्रम

ळेतीवलऴमी,

ु वलऴमी तवेिं ऩमामलयणयषणावलऴमी काभ कयणाऱ्मा वॊस्थाॊनी त्यािंे
अन्नवयषे
जागोजागी खाजगी प्रदळमन के रे. मा लृत्तऩटान े जनभत भोिॎन्टोच्या वलयोधात
जाण्मात भोठािं शातबाय रालरा.

ू ीलय २८ देळाॊिंा वभालेळ अवरेल्या मयु ोऩीमन भशावॊघान े
मा ऩाश्वबम भ

(मयु ोऩीमन मवु नअन) काशी भशत्त्वािंी ऩालरे उिंररी. २०१० वारी मयु ोऩात

ु
ु
ु
फाशेरून आमात शोणाऱ्मा अन्नाच्या वयवषते
च्या दृिीन े ‘मयोऩीमन
अन्नवयषा
प्रावधकयणाद्वाये’ लैसावनक ऩद्धतीन े भूल्याॊकन कयण्मािंा कामदा कयण्मात आरा
े रून शे आमावतत अन्न भानल, प्राणी ल ऩमामलयण माॊवाठी धोकादामक
जेणक

ु
ु च्या खाद्यऩदाथाांिं े
ठयणाय नाशी मािंी खातयजभा कयता मेईर. मयोऩात
गयाॊ
ु े लयीर वनमभ काटे कोय ऩद्धतीन े ऩाऱू न लऴामरा जलऱऩाव ३
दुर्थबक्ष्य अवल्याभऱ

कोटी टन गयु ाॊवाठीच्या ‘जीएभओ’ वनर्थभत‘ खाद्यािंी आमात के री जाते. तवेिं
ज्या अन्नऩदाथाांभध्ये ‘जीएभओ’ वनर्थभत खाद्यऩदाथाांिं े प्रभाण ०.९ % च्या लय

ु अवे ऩदाथम
अवेर त्यालय ‘रेफचरग’ कयणे फॊधनकायक कयण्मात आरे. ज्याभऱे
ु
खालेत की नाशी मािंा वनणमम ग्राशकारा घेता मेण े वोईिंे शोईर. मा मोजन ेनवाय
२०१४ वाराऩमांत काऩूव, भका, तेरवफमाणे, वोमाफीन, फीट मा वऩकाॊच्या ४९
जातीच्या ‘जीएभओ’ प्रकायच्या ळेती-उत्पादनाॊना ऩयलानगी देण्मात आरी तयी

ु वदरेरे अवे ‘जीएभओ’
मयु ोवऩमन भशावॊघान े मोगम तऩावणी करून भॊजयी
वनर्थभत ऩदाथम आऩल्या देळात मेऊ द्यामिंे की नाशी तवेिं अळा वऩकाॊिंी
आऩल्या देळात रागलड कयामिंी की नाशी मा वॊदबामत आऩाऩल्या देळातीर

ु गत वनमभ ल कामदे कयण्मािंे स्वातॊत्र्य भशावॊघातीर वशबागी
लास्तलाळी ववॊ
देळाॊना देण्मात आरे.
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आताच्या घडीरा स्पेन शा मयु ोऩातीर एकभेल देळ अवा आशे की वजथे

१,३७,००० शेक्टय षेत्रालय फीटी भक्यािंी रागलड के री जाते जी मयु ोऩातीर

एकू ण ‘जीएभ’ वऩकाॊखारी अवरेल्या षेत्राच्या ९० % आशे; इतय १०% षेत्र शे
ुम ार, योभावनमा ल ऩोरॊ ड मा देळाॊभध्ये वाभालरे
झेक गणतॊत्र, स्लोव्हावनमा, ऩोतग

ु
आशे. भात्र फ्राॊि ल जभमनी शे देळ जनकीम
वॊस्कावयत वऩकाॊिं े कट्टय वलयोधक
ु
आशेत. त्या खारोखार ग्रीव, ऑवस्ट्रमा, शॊगये ी, रृक्स्झेन्बगम, फल्गावयमा
मा
देळाॊिंा िभाॊक रागतो. वध्या मयु ोऩातीर जलऱऩाव वनम्म्याऩेषा जास्त देळ
ु
जनकीम
वॊस्कावयत वऩकाॊच्या रागलडीच्या वलयोधात आशेत ल रोकभानव रषात

घेऊन त्याॊनी आऩाऩल्या देळात मा तॊत्रसानावलयोधात कडक कामदे के रे आशेत.
फ्रािभध्ये तय तेथीर ळेतकयी-वॊघटनाशी मा तॊत्रसानाच्या कट्टय वलयोधात आशे.
जभमनीभध्ये ग्राशकाॊिंा मा तॊत्रसानारा अवरेरा वलयोध ऩारॆन मेथीर ळेतकयीवॊघटन ेन े आऩल्या ळेतकयी-वदस्ाॊना अळी वऩकाॊिंी रागलड न कयण्मािंा वल्ला
ु
वदरा आशे. जभमनीत जनकीम
वॊस्कावयत वऩकाॊच्या रागलडीच्या वॊदबामतीर
कामदे एलढे कडक आशेत की वॊळोधनावाठी अथला प्रामोवगक तत्त्वालय
म्हणूनदेखीर खाजगी अथला ळावकीम मॊत्रणेद्वाया अळा वऩकाॊिंी रागलड के री
गेल्याव जय मा रागलडीखारीर षेत्रातून ऩवयवयातीर इतय ळेतकऱ्माॊच्या
वऩकाॊभध्ये ‘जीएभओ’ प्रदूऴण आढऱू न आरे अथला मा वऩकाॊऩावून तमाय
झारेल्या अन्नऩदाथाांभध्ये देखीर ‘जीएभओिंे’ अॊळ आढऱरे तय जलऱऩाव ८५
दळरष मयु ो इतका दॊड अळा मॊत्रणेरा शोऊ ळकतो. अळा वस्थतीत मा
ळेजायच्या ळेतातीर ऩीक चकला त्याऩावून तमाय के रेरे अन्नऩदाथम नि के रे

ु
ु े शे नकवान
जातीर ल त्यािंी बयऩाई ज्याॊच्याभऱ
झारे त्याॊच्याकडून लवूर के री
जाईर. मा धाकाऩोटी वनमभफाह् रागलड शा प्रकाय इथे नाशी (माच्या अगदी

वलऩयीत ऩवयवस्थती अभेवयके त आशे. काशी लऴाांऩलू ॉ वतथे भोिॎन्टोन े वलकववत
के रेल्या जीएभ वफमाण्माऩावूनिंे ऩीक ज्या ळेतकऱ्मान े रालरे शोते त्यािंे काशी

ु े भोिॎन्टोन े
अॊळ ळेजायीर ळेतकऱ्माच्या ळेतातीर वऩकात आढऱू न आल्याभऱ
त्या ळेजायीर ळेतकऱ्माॊवलरुद्ध ऩेटॊट कामद्यािंा बॊग झाल्याफद्दर दाला ठोकरा ल

ु े त्या ळेजायच्या ळेतकऱ्मारा काशी दळरष
न्यामारमान े तो भान्य के ल्याभऱ
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डॉरव मिंा दॊड बयाला.

वदैु लान े मयु ोऩातीर वयकाये अजून तयी अभेवयके प्रभाणे फरॅयाष्ट्रीम

कॊ ऩन्याॊिंी फटीक फनरेरी नाशीत. मेथीर याजकीम ऩषाॊना जनभानवाच्या
येट्यािंी दाखर घ्याली रागते ल याज्यकत्याांना त्याप्रभाणे वनणमम घ्याले रागतात.

ु े िं जलऱऩाव १४ लऴे वयकाय दयफायी भोठ्या प्रभाणालय ‘रॉचफग’ करूनशी
माभऱ
ऩवश्चभ मयु ोऩातीर देळाॊभधीर जनतेच्या वलयोधी येट्याऩढेु शतफर शोऊन २०१३
ू आऩल्या ‘जीएभ’
भध्ये भोिॎन्टोरा जभमनी ल इतय काशी मयु ोऩीम देळाॊतन
वऩकाॊच्या प्रवायािंी भोशीभ कामभिंी आलयाली रागरी. मालरून ‘जीएभ’
वऩकाॊना मेथीर जनतेिंा ल ळावनकत्याांिंा वलयोध वकती प्रखय आशे शे रषात मेत.े
जभमनीत ‘जीएभ’ वऩकाॊिंी रागलड शोत नवरी तयी ळेतकयी आऩल्या
ळेतात भोिॎन्टोिंी यावामवनक कीटकनाळके ल तृणनाळके माॊिंा लाऩय कयतात,
ु े फाऱारा स्तनऩान देणाऱ्मा भाताॊच्या दुधात आवण वाभान्य भाणवाॊच्या
त्याभऱ

ु े भोिॎन्टोच्या वलयोधात प्रिंॊड योऴ
रघलीतदेखीर माॊिं े अॊळ आढऱल्याभऱ

ु े िं २०१३ ऩावून तवेिं भागीर लऴॉ भोिॎन्टो वलयोधात जागवतक
आशे. त्याभऱ
भोिंामिंा बाग म्हणून फर्थरन मेथ े आमोवजरेल्या भोिंामत शजायोंच्या वॊख्यने े रोक
वाभीर झारे.
वाभावजक ल ऩमामलयणाच्या षेत्रात काभ कयणाऱ्मा काममकत्याांिंा अवा
आयोऩ आशे की कृ ऴीवनवलिाॊिंा व्याऩाय कयणाऱ्मा फड्या फरॅयाष्ट्रीम कॊ ऩन्याच्या

ु े रोकाॊिं े आयोगम, जरऩयलठा,
ु
वलऴाक्त यवामनाॊभऱ
ऩयागीकयणाद्वाये वऩकाॊच्या
उत्पादनात भशत्त्वािंी बूवभका फजालणाये उऩमोगी कीटक ल एकू णिं ऩमामलयण

ु
मालय घातक ऩवयणाभ झारे आशेत. भोिॎन्टोवायख्या कॊ ऩन्या अन्नवयषावलऴमक
वनमॊत्रण व्यलस्था तवेिं ‘जीएभ’ वऩकाॊिं े रेफचरग मा वायख्या वाभान्य

ु े रोकाॊिंा मा
नागवयकाॊच्या वशताच्या गोिींनाशी वलयोध कयीत अवल्याभऱ
कॊ ऩन्याॊलय याग आशे. तवेिं भोिॎन्टोन े वफमाण्माॊलय जलऱऩाव एकावधकाय

ु े रशान ळेतकऱ्माॊिं े फीजस्वातॊत्र्य धोक्यात आरे आशे. भोिॎन्टोन े
गाजवलल्याभऱ
अभेवयके त आऩरे याजकीम लजन लाऩरून फयािं काऱ वफववडीिंा पामदा
े ल याष्ट्राध्यष माॊनी
उऩटरा. इतक्यातिं अभेवयकन ऩारमभट
ें भध्ये अभेवयकन काॉग्रव
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ु े तेथीर न्यामव्यलस्था
वभऱू न एक अवा कामदा वॊभत के रा आशे की ज्याभऱ
ु े भोिॎन्टोरा त्याॊच्या ‘जीएभओ’ वफमाण्माॊिंी वलिी
कोणत्याशी कायणाभऱ
कयण्माऩावून योखू ळकणाय नाशी. मालरून भोिॎन्टोिंे शात कुठलय ऩोिंरे

ु े रशान ळेतकयी ल वेंवद्रम ळेती कयणाये
आशेत शे रषात मेत.े मा अळा धोयणाॊभऱ
ळेतकयी माॊिंा तोटा शोतो. भात्र भोिॎन्टोवायखी फरॅयाष्ट्रीम कॊ ऩनी वफमाणाॊच्या

ु
ऩेटॊट्सलय ल जनकीम
वॊऩदेलय बल्याफऱ्ु मा भागामन े एकावधकायळाशी गाजलून
ु ठे लते.
आऩरा खोऱ्मान े नपा कभालण्मािंा भागम भक्त

ळाईनपे ल्ड, जभमनी
vernal.tarak@gmail.com

ु
ऩत्रकायाॊवाठी बायत वलामवधक अवयवषत
‘वयऩोटम व म वलदाउट फॉडमव म’ शी भाध्यभाॊच्या षेत्रात जागल्यािंी
(watchdog) बूवभका लठवलणायी एक आॊतययाष्ट्रीम वॊघटना आशे. जगबयात
ऩत्रकाय आऩरा जील धोक्यात घारॄन वालमजवनक वशताच्या अन ेक गोिींना लािंा
पोडत अवतात. अवे कयताना त्याॊना वशतवॊफध
ॊ ीमाॊकडून धभक्या, त्राव, शल्ले ,
blackmailing इ. फाफींना वाभोये जाले रागते. अन ेकदा त्याॊिं े खूनशी शोतात.
शी वॊघटना अळा घटनाॊिं े वॊकरन करून त्यावलयोधात आलाज उठवलण्मािंे कामम
ु
कयते. ह्ा वॊघटन ेच्या एका अशलारानवाय
‘जनवॊऩकम भाध्यभात काभ कयणाऱ्मा
ु
व्यक्तींवाठी बायत शा आवळमातीर वलाांत अवयवषत
देळ आशे. ऩावकस्तान ल
अपगावणस्थान ह्ा देळाॊिंी वस्थती ह्ा फाफतीत आऩल्याऩेषा फयी आशे. जागवतक
िभलायीत आऩण वतवऱ्मा स्थानालय आशोत. आऩल्यारॆन लय पक्त इयाक ल
वीवयमा शे दोन मद्धु ग्रस्त देळ आशेत.
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भूठबय भाती
ु
अयचलद गप्ता
ळारेम वलसान, आमआमटी, उच्च वळषण

----------------------------------------------------------------------------आमआमटी

म्हणजे अभेवयके तीर

फरॅयाष्ट्रीम

कॊ ऩन्याॊना

तॊत्रस-व्यलस्थाऩक

ु ा
ु
ऩयवलणाऱ्मा
वळषणवॊस्था शे गृवशतक वततके वे फयोफय नाशी. आमआमटीच्या खल्य
ु ना वलसान
लातालयणातून स्वतॊत्र वलिंाय कयण्माव वळकरेल्या ल गयीफ लॊविंत भराॊ
ु लेिंणाऱ्मा एका वच्च्या लैसावनकािंी जडणघडण ल
वळकवलण्मावाठी आऩरे आमष्य
कामम उरगडून दाखवलणाये शे प्राॊजऱ आिकथन ...

----------------------------------------------------------------------------“आवण कुठे तयी अवे अवबमॊत े आशेत,
जे इतयाॊना ध्वनीरॆन अवधक लेगान े उडामरा भदत कयतात.
ऩण जवभनीलय याशणे बाग अवणाऱ्माॊना वाह् कयणाये
अवबमॊत े कुठे आशेत?”
े े एक ऩोस्टय)
(ऑक्सपॎ भ वॊस्थिं
भाझे आईलडीर कधी ळाऱे त गेरे नाशीत. भाझ्मा लवडराॊिंा टोटावा
व्यलवाम शोता आवण ते कामभ कजामत फडु ारेरे अवत. भाझी आई त्याॊच्या
धॊद्यातीर अडिंणी ऐकू न त्याॊना मोगम वल्ला देई, जो त्याॊनी कधीिं भानरा नाशी.
ु े भरा प्रिंॊड
ऩण वतच्या ळशाणऩणािंा भरा खूऩ पामदा झारा. वतच्याभऱ
ु े वळकरो.
आिवलश्वाव वभऱारा ल स्वत्िंे भोर ओऱखण्माव भी वतच्याभऱ
भाझी आई एका उच्चवळवषत कुटॊ ु फातून आरी शोती. वतच्या वलामत भोठ्या
बालान े ऩन्नावच्या दळकात वस्वत्झरां डभधून अवबमाॊवत्रकीिंे वळषण घेतरे शोते.
ु
धाकटा बाऊ यॉकपे रय स्कॉरयवळऩ वभऱलून उत्तय बायतातीर ऩवशरा ऩरुऴ

िीयोगतज्ज् म्हणून प्रववद्धी ऩालरा शोता. आग्रा भेवडकर कॉरेजातीर वतन्ही
वन्मान ऩटराॊलय – वन्मान्य वलद्याथॉ, वन्मान्य वळषक ल वन्मान्य प्रािंामम18

त्यािंे नाल कोयरेरे आशे.
ु े आम्हा वलम बालॊडाॊना
भाझ्मा आईरा वळषणािंे भोर भाशीत अवल्याभऱ
वतन े फयेरी (उ. प्र.) मेथीर वलॊत्कृ ि इॊवगरळ कॉन्व्व्हेंटभध्ये टाकरे. आम्हारा
उत्तभ वळषण वभऱाले ह्ावलऴमी ती इतकी आग्रशी शोती की कजामिंा फोजा लाढरा
तवे वतन े आऩरे वलम दावगन े एके क कयत वलकरे, ऩण आभच्या अभ्यावात खॊड
ऩडू वदरा नाशी. भी अभ्यावात िंाॊगरी प्रगती के री ल इॊटयभीवजएटच्या ऩयीषेत
भी वजल्ह्यात ऩवशरा आरो. फायालीनॊतय भी आम आम टीिंी प्रलेळ ऩयीषा वदरी
ल त्यात बायतात २१८ला (ल उत्तय वलबागात २८ला) िभाॊक वभऱलून भी आम
आम टी कानऩूयभध्ये दाखर झारो. कोणत्या ळाखेत प्रलेळ घ्याला ह्ाफद्दर भरा
काशीएक कल्पना नव्हती. म्हणून भी भाझ्माआधीच्या २७ वलद्यार्थ्ाांना त्याफद्दर
वलिंायरे. त्या वलाांनी वलद्यतु -अवबमाॊवत्रकीिंी वनलड के री शोती. अळा यीतीन े ह्ा
ळाखेत भाझा प्रलेळ झारा.
एका रशान गालातून आरेल्या भाझ्माऩढेु आम आम टी कानऩूयच्या
ु
रूऩान े भाझ्मावाठी जादूिंी एक नली दुवनमािं उघडरी. वतथल्या ववज्ज
इभायती,
ु
ु े
अिंॊवफत कयणाऱ्मा ववलधा,
सानी ल वजग प्राध्याऩक ल उच्चभ्रू वभत्रगण ह्ाॊभऱ
ु आदय लाटे आवण त्याऩावून एक
भरा कधी कधी त्या वलम गोिींफद्दर बीवतमक्त
ु े वळकण्माच्या अन ेक नव्या वॊधी
वलरगतेिंी बालनाशी वनभामण शोई. ऩण त्याभऱ
भरा प्राप्त झाल्या. एकदा वपयामरा गेल्यालय अवखरेळ अग्रलार ह्ा भाझ्मा
वभत्रान े ऩूण म तीन ताव बाऴण ऐकलून बायत-िंीन मद्धु ाच्या अवॊख्य ऩ ैरॄॊ ळी भाझा
ऩवयिंम करून वदरा. त्यािंे ह्ा वलऴमातीर सान ऩारॆन भी तय बायालून गेरो.
ु
आम आम टीत मेण्माऩूलॉ अवखरेळन े ह्ा वलऴमालयीर वातशी ऩस्तके
लािंरी
शोती! अवखरेळ शा कवफी फोटाॊिंा भाणूव शोता. आम्ही दोघाॊनी वभऱू न त्या
काऱात फयेिं उऩद्व्याऩ के रे- कॉम्प्रे्ड एअय इॊवजन चकला लॉकर इॊवजन फनवलणे,
एयोभॉडेचरगिंे इॊवजन दुरुस्त कयणे इ. आम्ही दोघाॊनी वभऱू न भोजून तीन लऴे
आम आम टीत एयो भॉडेचरग ल ऑटो क्लफ िंारवलरा. रशानऩणी भी पायवे
ु
लािंन के रे नव्हते. आभच्या घयी लािंामरा पायळी ऩस्तके
नव्हती. त्या काऱात
ु
भी लािंरेरे ऩस्तक
म्हणजे भॎवक्सभ गॉकॉिंी ‘आई’ शी कादॊफयी. ती लािंून भी
खूऩ यडरो शोतो.
आम आम टी कानऩूयभधीर वलामत वदॊ ु य गोि म्हणजे वतथरे
लािंनारम ! ते वकाऱी ८ ऩावून भध्ययात्रीऩमांत उघडे अवे आवण आम्हारा
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ु
त्यातून एका लेऱी दशा ऩस्तके
घेता मेत. भी वतथे बयऩूय लािंन के रे . भी योज ६
लृत्तऩत्रे लािंत अवे. वतथे भरा इकॉनॉवभक अॉड ऩोवरवटकर लीकरी
(ईऩीडब्ल्ल्य)ु लािंण्मािंे व्यवन रागरे. त्यातीर अळोक वभत्राॊिं े ‘Calcutta
ु
ु े भरा भाझे अनबल
Diary’ शे वदय तय भाझ्मा बरत्यािं आलडीिंे. त्याभऱ

लेगळ्मा दृिीकोनातून ऩाशण्माव भदत वभऱारी. आम आम टी च्या ऩािंशी लऴॉ
ु े , भाझ्मा आईलवडराॊना भरा
भरा भेवयट-कभ-भीि वळष्यलृत्ती वभऱारी. त्याभऱ
घयी ठे लण्माऩेषा आम आम टीत धाडणे अवधक स्वस्त ऩडरे!
१९७०िंे दळक याजकीमदृष्ट्या अवतळम उराथाऩारथीिंे शोते. ऩॎवयवभध्ये
याज्यकत्याांना आव्हान देत वलद्याथॉ यस्त्ाॊलय उतयरे शोते. अभेवयके त वव्हएतनाभ
े
मद्धु वलयोधी िंऱलऱ तवेिं वलवलध नागयी िंऱलऱी उत्पात घडलीत शोत्या. यॎळर
ु
े ऩमामलयणलादी िंऱलऱीिंी भरॆु तमभढे
काव मनच्या ‘वामरें ट चिंग’ ह्ा ऩस्तकान
ु
योलरी शोती. मद्धवलऴमक
वॊळोधनात वशबागी न शोण्मािंी ळऩथ फवु द्धजीली घेत
शोते.
ु ध शोता. वािंरेल्या वभाजात ‘फरॅधा गाऱ लय
लातालयणात िाॊतीिंा वगॊ
ु
तयॊगतो’, ऩण याजकीम घवऱण
शोते, तेव्हा भोठ्या प्रभाणालय वाभावजक ऊजाम
उत्पन्न शोत अवते.
भी ऩवशल्यािं लऴामत याजकीम आॊदोरनाच्या काभाकडे ओढरो गेरो.
े ा
भाझ्मा प्रमोगळाऱे तीर वळषक व्ही जी जाधल ह्ाॊनी भरा वाॊवगतरे की वॊस्थच्य
वॊिंारकाॊनी वप्रन्व्स्टन वलद्याऩीठातून आरेरे वलख्यात बौवतकळािस प्रा. ए ऩी
ु ा ह्ाॊना त्याॊच्या कभमिंायी वॊघातीर वशबागाभऱ
ु े नोकयीतून फडतपम के रे
ळक्ल
आशे. त्यावलयोधात आलाज उठवलण्मावाठी वलद्यार्थ्ाांनी एका भोच्यािंे आमोजन
के रे शोते. भी त्यात वशबागी शोण्मािंे ठयवलरे. भी फरॅधा भोच्यामतीर लमान े
वलाांत रशान वलद्याथॉ अवेन, फाकीिंे फरॅतेक वाये एभ टे क चकला ऩी एिं डी
कयणाये शोते. आम्ही एका शोस्टे रऩावून दुवऱ्माऩमांत परक घेऊन भोिंाम
काढरा. भी अगदी नलखा शोता आवण म्हणून भी एकटािं “कॉम्रेड्व, ् फाशेय मा”
अळी घोऴणा देत शोतो. आभच्यातीर काशी लवयष्ठ वलद्याथॉ ती घोऴणा ऐकू न
अस्वस्थ झारे ल त्याॊनी भरा गप्प फववलरे. भाझ्मा दृिीन े ‘कॉम्रेड’ ळब्दािंा अथम
ु े त्याॊिं े लागणे भरा कऱू ळकरे नाशी.
वभत्र, वाथीदाय एव्हढािं शोता, त्याभऱ
ु का करून के रा. शी फरॅधा
आम्ही भोच्यामिंा ळेलट वॊिंारकाॊच्या घयावभोय रघळॊ
भाझी ऩवशरी याजकीम कृ ती अवाली!
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आम आम टी कानऩूयभधीर काशी फवु द्धलॊताॊना नषरलादी आॊदोरनाफद्दर
ु ती शोती. अन ेक कऩ िंशा ऩीत ल अन ेक िंायवभनाय ववगायेट्स ओढत ते
वशानबू
‘लगम वॊघऴम‘ आवण ‘याज्यळक्ती वशवकालण्मा’फद्दर अखॊड िंिंाम कयीत. तळा
ऩोकऱ गप्पा भरा कधी आकर्थऴत करू ळकल्या नाशीत. भरा ते वलम वनयथमक
लाटे . भी म्हणे - “त्याऐलजी ते भेवभधल्या नोकयाॊवाठी काशी काभ का कयत
ु ाॊना
नाशीत? ऩशाटे ऩावून यात्रीऩमांत ते आऩरी वेला कयतात तयी त्याॊच्या भर
कें द्रीम वलद्यारम चकला कॎ म्पव स्कू रभध्ये प्रलेळ वभऱत नाशी.” आभच्यातल्या
काशींना टोटी वलधामक कृ ती कयण्मात अवधक रुिंी शोती. म्हणून भी वशमोग
नालाच्या वभूशात वशबागी झारो. आम्ही भेवभध्ये काभ कयणाऱ्मा नोकयाॊच्या
ु ाॊना वळकवलण्मािंे काभ कयीत अवू. आम्ही एके का खोरीलय जाऊन ह्ा
भर
ु ारा
काभावाठी भवशना ऩािं रुऩमे लगमणी जभलीत अवू, ज्यामोगे ‘एका गयीफ भर
ळाऱे त जाता मेईर.’ काशीजण दमाऱू शोते ल ते भदत कयत, काशीजण आभच्या
ु ाॊवाठी
तोंडालय दाय आऩटून आम्हारा घारलून देत. भी फयािं काऱ लॊविंत भर
एका टाईऩ २ क्वाटम यभध्ये िंारवलरेल्या ळाऱे त वळकवलण्मािंे काभ के रे. त्यारा
आम्ही ‘ऑऩॉच्यवुम नटी स्कू र’ अवे नाल वदरे शोते.
टी ए- २०४ कोव मअॊतगमत आम्हारा प्रकल्प कयणे आलश्मक शोते. आम्ही
ठयवलरे की इतय रोक कयतात तवा अखेयीव धूऱ खात ऩडणाया ‘भूख’म प्रकल्प
ु ठयेर अवेिं काशीतयी आम्ही
ु
आम्ही कयणाय नाशी; उरट वभदामारा
उऩमक्त
करू. म्हणून, भी ल अवखरेळ अग्रलारन े ‘ऑऩॉच्यवुम नटी स्कू र’वाठी ‘वी वॉ’
फनवलरी. ळाऱे तल्या वलद्यार्थ्ाांनी श्रभदान करून दोन खड्डे फनवलरे आवण
ु ना
अखेयीव आम्ही वी वॉ जवभनीत ऩक्ी के री. आम्ही योज वॊध्याकाऱी ह्ा भराॊ
गृशऩाठ कयण्मात भदत कयत अवू. भी अखेयिंी तीन लऴे शॉर ५ भध्ये काढरी,
ु ना वळकलीत अवे. त्या वलाांनी
वजथे भी नानकायी गालातीर डझनबय भराॊ
ळारान्त ऩयीषा मळस्वीयीत्या ऩाय के री.
ु
१९७०च्या वभायाव
डॉ भनभोशन िंौधयींनी ‘रा भोन्ताज’ नालान े वपल्म
क्लफ वरुु के रा. ऩािं लऴामत आम्ही कुरुवाला, फगमभन, पे वरनी, डी ववका आवण
े ऑप वपअय’ आवण ‘द
वत्यवजत ये ह्ाॊिं े फरॅतेक विंत्रऩट ऩावशरे. ‘लेजव
फामववकर थीप’ आम्ही वकभान तीन तीन लेऱेव ऩवशरे अवतीर. आम्ही
जगातीर वलॊत्कृ ि विंत्रऩट ऩावशरे आवण देळातीर वलॊत्तभ वॊगीतकायाॊच्या
करेिंा आस्वाद घेतरा. त्याॊनी आभच्या वॊलदे नाॊना खूऩ प्रबावलत के रे.
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फवश्ळार व्याख्यानभारेअतॊ गमत आम्ही डॉ अवनर वद्गोऩार, नोफेरवलजेत े
ु
अथमतज्ज् गन्नाय
वभडमर आवण चशदी वावशवत्यक बीष्म वाशनी अळा वदगगजाना
ु च्या नकऱत तम्ह
ु ारा प्रबावलत कयते. तभ
ु च्यालय शोणाये
ऐकरे. िंाॊगरी वॊस्था तभ
ु च्या नकऱत तभ
ु च्या त्विंेच्या यॊध्ाॊतन
ु च्या ळयीय-भनात प्रलेळ
ू तभ
वॊस्काय तभ
कयतात , वतथेिं ठाण भाॊडून फवतात.
भरा ऩवशल्या वेवभस्टयरा इॊग्रजी वळकलामरा प्रख्यात वलिंायलॊतु तारू ह्ा शोत्या ल ‘द वरट्र वप्रि’ शे आभिंे ऩाठ्यऩस्तक
ु
वावशवत्यक वझी
शोते!
आम्ही वाभावजक ळािातीर अन ेक अभ्याविभ वळकरो- तत्त्वसान, याज्यळाि
आवण अथमळाि ह्ाॊनी आम्हारा कोणत्याशी वभस्ेकडे ऩाशण्मािंे लेगलेगऱे
ु
दृिीकोन ऩयवलरे
ल एकािं वॊकुविंत ‘ताॊवत्रक’ दृिीन े वलम प्रश्नाॊकडे ऩाशण्मातून
ु
ु े आम्हरा वलांकऴ दृिी वभऱारी, ह्ात
आभिंी वटका
झारी. आम आम टीभऱ
ळॊकािं नाशी.
त्या दळकािंी व्याख्या कयणायी घोऴणा अळी शोती “रोकाॊकडे जा,
त्याॊच्यावोफत याशा, त्याॊच्यालय प्रेभ कया,
ु
ू वरुलात
ते जे जाणतात, तेथन
कया
त्याॊच्याजलऱ आशे, त्यालय उबायणी कया.”
ु
प्रा. डी. फारवब्रभण्मभ
ह्ाॊनी १९७२भध्ये डॉ. अवनर वद्गोऩार ह्ाॊना
ु वदय
ु ना वलसान वळकवलण्मािंे त्याॊिं े अनबल
भध्य प्रदेळातीर खेड्यातल्या भराॊ
ु े भी फयािं
कयण्मावाठी आभच्या कॉरेजात आभॊवत्रत के रे. त्याॊच्या बाऴाभऱ
ु
आॊदोवरत झारो. १९७५भध्ये भी ऩण्मात
टे ल्को (वध्यािंी टाटा भोटव म) मेथ े
प्रवळषणाथॉ म्हणून रुजू झारो. दोन लऴाांनी भी ह्ा वनणममालय आरो की “ भी
काशी ट्रक फनवलण्मावाठी जन्मरो नाशी”; म्हणून भी १९७८ भध्ये एक लऴामिंी
ु के रे. तेव्हा
यजा काढरी आवण शोळॊगाफाद वलसानवळषण काममिभात काभ वरू
गालातीर ळाऱाॊभध्ये प्रमोगळाऱा नव्हत्या ल वलसान के लऱ घोकॊ ऩट्टी करून
वळकवलरे जाई. स्थावनक, स्वस्त वाधनाॊिंा लाऩय करून, प्रत्यष कृ तीद्वाये
वलसानवळषण यॊजक फनवलणे शा आभच्या काममिभािंा उद्देळ शोता. ऩवशल्यािं
भवशन्यात भी वामकरिंी व्हॉल्व ट्यूफ ल आगऩेटीच्या काड्या ह्ाॊच्या भदतीन े
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वत्रवभती आकाय फनवलणाया काडेऩटे ी भेकॎनो फनवलरा. त्यातून ळारेम वलसान ह्ा
ु बयावाठी!
ु , ते आमष्य
वलऴमाळी भाझे नाते जे जऱरे
ु ारा
कॉरेज जीलनात भाझे आदळम शोते रॉयी फेकय! गवयफाॊच्या आमष्य
ज्याॊनी स्पळम के रा अवे ते भाझ्मा भावशतीतीर एकभेल जीवलत लास्तवु लळायद शोते.
त्याॊनी स्थावनक वाभग्री ल वडझाईििंा लाऩय करून गयीफ भविभायाॊवाठी
त्याॊना ऩयलडणाऱ्मा चकभतीत िंाॊगरी घये फाॊधरी. फेकय शे एक अजफ यवामन
शोते - ते वतत शवत, वलनोद कयत, व्यॊगविंत्रे काढत; ऩण काभाच्या फाफतीत ते
अवतळम गॊबीय अवत. भी ह्ा भशान भाणवावोफत िंाय भवशन े काभ के रे.
ु
भी टे ल्कोत पाय वटकू ळकरो नाशी. अन ेक प्रश्न भाझा वऩिा ऩयलीत

अवत. उदा.; “वलाांत जास्त भेशनत कयणाऱ्मा भाणवाॊना वलाांत कभी ऩगाय का
वभऱतो?” म्हणून भी १९८० वारी टे ल्को वोडरी ल ‘वलदुऴक कायखान्या’त
ु
वाभीर झारो. दुन ु यॉम, वधींद्र
ळेऴाद्री आवण वॊजले घाटगे ह्ाॊवायख्या
ु के रेरे शे एक कम्यनु शोते. इथे आम्ही
वॊलदे नळीर आमआमटीमिनी वरू
ु जगत शोतो - आम्ही एकत्र जेलणे ल जगणे, लकम ळॉऩ
अवतळम वाधे आमष्य
िंारवलणे, आवण वाऱ्मा जगातीर वभस्ाॊलय िंिंाम करून त्याॊिंी विंयपाड कयणे
ु शोते. “जे जे व्यवक्तगत, ते ते याजकीम” ह्ा घोऴणेिंा अथम
शे आभिंे आमष्य
भरा तेव्हा उरगडरा आवण भाझ्मा भनात खोर दडरेल्या प्रश्नाॊिंा
भागोलादेखीर भरा ह्ािं काऱात घेता आरा.
१९८१-८३ ह्ा काऱात भी टत्तीवगढ मेथीर खाणकाभगायाॊच्या
वॊघटन ेवोफत काभ के रे. तोऩमांत ‘कॊ त्राटी काभगाय’ आवण ‘ळोऴण’ शे
भाझ्मावाठी के लऱ ऩोकऱ ळब्द शोते. त्याॊिंा आळम जाणून घेण्मावाठी
ऩवयघालयीर जीलन जगणाऱ्मा काभगायाॊऩ ैकी एक शोऊन त्याॊच्यािंवायखे जगणे
ु ातीर शी तीन लऴे अवतळम
आलश्मक आशे अवे भरा लाटरे. भाझ्मा आमष्य
कठीण ऩण भरा वभृद्ध कयणायी शोती. अन ेकदा भीठबात शे आभिंे जेलण ल
मवु नमन ऑवपविंी पयळी शा आभिंा वफटाना अवे. भी ‘वभताॊ’ (वभत्रशो!) नालािंे
ु ऩत्र काढीत अवे आवण ते खाणींच्या गेटलय वलकत अवे.
वॊघटन ेिंे भख
े िंारवलण्मात मवु नमनरा भदत कयत
त्यावोफतिं भी ट्रक दुरुस्तीिंे एक गॎयज
शोतो ल त्याॊच्या ळाऱे त वळकलीत शोतो. ह्ा वलम गोिींतून भरा गवयफाॊच्या
ु ातीर गशन वॊघऴामिंा प्रत्यष अनबल
ु वभऱारा.
आमष्य
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ु
एकोणीवळे िंौऱ्माॊमळीत भी ऩण्मारा
ऩयतरो. आईलवडराॊच्या
ु ािंा भागम आखण्माव
ु े भी आऩल्या आमष्य
आकाॊषाॊिं े कोठरेशी फॊधन नवल्याभऱ
ु
स्वतॊत्र शोतो. तेव्हाऩावून आताऩमांत भी स्वत्च्या आमष्यातीर
श्रेमवािंा
ु
ऩाठऩयाला
के रा आशे - वलसान वळषणावाठी स्वस्त वाधन े फनवलणे आवण
ु
प्रमोगातून वलसान वळकवलणायी डझनाॊनी ऩस्तके
वरवशणे. ‘वफभारू’ याज्यातून
ु े चशदीत िंाॊगल्या वावशत्यािंी वकती कभतयता आशे, शे भरा
आरो अवल्याभऱ
नीट भावशत आशे. गेल्या काशी लऴाांत भी वळषण, ळाॊतता, वलसान, गवणत आवण
ु के रा
ु
फारवावशत्य ह्ा वलऴमाॊलयीर ळॊबयारॆन अवधक ऩस्तकाॊ
िंा चशदीत अनलाद
आशे. त्यावळलाम भी ‘एिीईआयटी’वाठी १२० रॆन अवधक विंत्रऩट प्रस्ततु के रे
ु
आशेत, जे अन ेकदा दूयदळमन लरून दाखवलण्मात आरे आशेत. भाझी वलम ऩस्तके
आवण लैसावनक खेऱणी भाझ्मा http://arvindguptatoys.com ह्ा
वॊकेतस्थऱालरून वलनाभूल्य डाऊनरोड कयता मेतीर.
भरा देळबयातीर ३०००रॆन अवधक ळाऱाॊभध्ये काममळाऱा घेण्मािंे
ु
े नगयऩावरकाॊच्या ल गयीफाॊच्या ळाऱाॊिंा
वौबागम राबरे आशे, ज्याॊत प्राभख्यान
ु च्या िंेशऱ्मालय वितशास् ल
वभालेळ शोता. प्रत्येक काममळाऱे नतॊ य भी भराॊ
ु ातीर वलामवधक कृ ताथमतिं
े े
डोळ्मात िंभक ऩावशरी आशे. भाझ्मावाठी शे आमष्य
षण आशेत.
आऩल्या देळातीर वळषणािंी बूभी अवतळम प्रवतकू र - जलऱजलऱ
नाऩीक – आशे. िंाॊगरी भाती नवेर तय उत्तभ फीजशी कोभेजनू जाते. आऩल्या
देळातीर तरुण भनाॊिंी भळागत कयण्मावाठी आऩल्याकडे खूऩिं थोडी भाती
आशे. ऩवयवस्थती कळीशी अवो, आऩल्यातीर प्रत्येकान े भठु बय भाती ‘वऩकलरी’
ऩावशजे. इवतशावान े आऩल्या खाॊद्यालय वदरेरी शी जफाफदायी आशे आवण उद्यािंी
आळाशी त्यातिं दडरी आशे.
ईभेर: arvindtoys@gmail.com
ु
(इॊग्रजीतून अनलावदत)
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‘शाजी अरी वलाांवाठी’ : एक अनालृत्त ऩत्र
ु ऩॊथ
िीशक्, शाजी अरी, वपी

प्रवत,
वलश्वस्त,
शाजी अरी दगाम वलश्वस्त भॊडऱ,
लयऱी, भफॊ ु ई

वद. १३ भे २०१६

शाजी अरी दगमामच्या वलश्वस्ताॊनी ह्ा प्रश्नाॊना उत्तये वदरीिं ऩावशजेत.
भशोदम,
े ा.
वलाांना आभिंा वराभ ल ळबु ि
‘शाजी अरी वफ के वरमे’ ह्ा आभच्या गटाच्या प्रवतवनधींनी
वलश्वस्तभॊडऱ वदस्ाॊना बेटून शाजी अरी वाशेफाॊच्या दगमामत प्रलेळ करून त्याॊना
ु इतकािं शक् अवरा ऩावशजे ह्ा भद्द्यु ालय
भजाय ऩमांत जाण्मािंा विमाॊनाशी ऩरुऴाॊ
िंिंाम करून त्यालय वलमभान्य तोडगा काढण्मािंा खूऩ प्रमत्न के रा आशे. आभच्या
े क भवु स्लभशी वलश्वस्ताॊच्या वॊऩकामत अवून
गटािंे वदस् नवरेरे काशी ळबु च्छु
त्याॊच्याफयोफय फठै क घेण्मािंी आभिंी वलनॊती त्याॊनाशी भान्य आशे. ऩयॊत ु दुदैलान े
गेल्या काशी आठलड्याॊऩावून वलश्वस्ताॊकडून के लऱ उडलाउडलीिंी उत्तयेिं
ु े ऩत्र वरवशणे आम्हारा बाग ऩडरे आशे. आम्ही ले
ु े शे खर
वभऱत आशेत. त्याभऱ
लायॊलाय वाॊगत आरो आशोत की एखाद्या वॊताच्या भजायऩमांत विमाॊनी जाण्मािंा
प्रश्न शा धार्थभक भद्दु ा नवून के लऱ ऩयॊऩयेिंा, रूढीिंा बाग आशे आवण तो बायतीम
वॊवलधानातीर वभानतेच्या ल चरगवभन्यामाच्या तत्त्वाॊलय कुयघोडी करू ळकत
नाशी. (विमाॊळी बेदबाल कयण्माच्या उद्देळान े अल्पवॊख्यकाॊच्या शक्ाॊवाठी
ु द २५ ल २६ च्या भागे रऩणे म्हणजे त्यािं
वॊवलधानात नभूद के रेल्या अनिे
ु द १५ िंी टय उडलणे शोम.)
वॊवलधानाच्या अनिे
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अवे अवूनशी गेल्या काशी आठलड्याॊऩावून वलश्वस्ताॊकडून कयण्मात
आरेरी अन ेक वलधान े ल भवु द्रत ल इरेक्सट्रॉनी भाध्यभाॊभध्ये आरेल्या त्याॊच्या
ु ाखती ह्ाॊच्याभधून त्याॊनी शा भद्दु ा ळवयमा चकला इस्लाभी कामद्यािंा
भर
अवल्यािंे लायॊलाय प्रवतऩादन के रे आशे. ह्ा ऩाश्व मबूभीलय, आभच्या भॊिंातीर (शे
एक आॊतय-वाॊप्रदावमक व्यावऩीठ आशे) भवु स्लभ वदस् शाजी अरी दगमामच्या
वलश्वस्ताॊफयोफय भवशराॊना वभान शक् नाकायण्मात कोणत्या इस्लाभी कामद्यािंा
ु ा लादवललाद करू इवितात.
आधाय घेण्मात आरा आशे, ह्ा प्रश्नालय खर
वलश्वस्ताॊनी त्याॊच्या फाजून े फोरामरा मेणाऱ्य़ा कोणत्याशी दोन भौरानाॊिंी चकला
अरीभाॊिंी नाले द्यालीत, आम्ही त्यालय आभच्या फाजून े मवु क्तलाद कयणाऱ्मा
दोघाॊिंी नाले देऊ.
ु
शे वलम प्रस्ताल ववदिेन े भाॊडत अवतानािं, भागीर अनबल
रषात
घेता, आम्हारा ट्रस्टींकडून वकायािक प्रवतवादािंी पायळी आळा नाशी,
े ीर आम्ही खेदान े नभूद कयीत आशोत. लय उल्ले ख के ल्याप्रभाणे त्याॊनी
शेदख
ु
आताऩमांत कवरेिं स्पिीकयण न देता त्याॊिंा वनणमम ‘इस्लावभक कामद्यानवाय’
आशे, एलढेिं लायॊलाय वाॊवगतरे आशे. म्हणून आम्ही ह्ा ऩत्रातून आऩल्यावभोय
काशी प्रश्न ठे लत आशोत ज्याद्वाये ह्ा प्रश्नाॊलय अवधक स्पिता मेऊ ळके र.
आम्हारा लाटते, ह्ालयीर आऩरी उत्तये प्रववद्ध कयण्मात प्रवायभाध्यभाॊनाशी
स्वायस् अवेर.
ु नी चकला विमाॊनी कोण वॊताच्या भजायिंे दळमन घेण्माफाफत
प्रश्न १. ऩरुऴाॊ
कुयाण काशीिं म्हणत नाशी. शो की नाशी?
ु ह्ाॊिंा वभान आध्याविक अवधकाय आवण व्यवक्तगत
प्रश्न २. िी ल ऩरुऴ
उत्तयदावमत्व ह्ाफद्दर कुयाणान े लायॊलाय वाॊवगतरे आशे, शो की नाशी?

कुयाण म्हणते –
ु वाठी, वलश्वाव ठे लणाऱ्मा िी-ऩरुऴाॊ
ु वाठी, धीय
(१) भवु स्लभ िी ऩरुऴाॊ
ु वाठी, नम्रतेिंा
धयणाऱ्मा आवण वातत्य अवणाऱ्मा िी- ऩरुऴाॊ
ु वाठी, दानधभम कयणाऱ्मा िी-ऩरुऴाॊ
ु नो,
अॊगीकाय के रेल्या िी- ऩरुऴाॊ
ु वाठी, अव्यवबिंायी आवण ऩयभेश्वयािंी
उऩलाव कयणाऱ्मा िी- ऩरुऴाॊ
ु वाठी -- त्या दोघाॊवाठी -- ऩयभेश्वयान े षभा
स्ततु ी कयणाऱ्मा िी-ऩरुऴाॊ
ु
आवण थोय ऩयस्काय
वनभामण के रा आशे. (३३.३५)
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(२) शे भानलजाती, आऩल्या ऩोचळद्यािंी जाणील ठे ल. एका वजीलातून

ु िंी उत्पत्ती के री आवण त्यातूनिं त्यािंा जोडीदाय
(नप) ज्यान े तभ
ु वनभामण शोऊन वलमदूय
वनभामण के रा आवण ज्यातून अन ेकवलध भनष्ये
ऩवयरी (४.१) (मेथ े चकला कुयाणात अन्यत्र कोठे शी शव्वा शी आदभच्या
फयगडीऩावून वनघारी अवल्यािंा उल्ले ख नाशी ह्ािंी कृ ऩमा नोंद
घ्याली.)
(३) जे कि कयतात, जे भाझ्मावाठी कि कयतात अळा कोणाकडेशी भी
ु
दुरमष कयीत नाशी, भग ती िी अवो ला ऩरुऴ.
ते दोघेशी एकभेकाॊना
वभान आशेत.

ु
ु ह्ा
प्रश्न ३. इस्लाभच्या वरुलातीच्या
काऱात ऩ ैगॊफयवाशेफाॊनी विमा ल ऩरुऴ
दोघाॊनाशी कफयींना बेट देण्माव प्रवतफॊध के रा अवरा, तयी नॊतयच्या काऱात
त्याॊनी त्या दोघाॊनाशी तवे कयण्माव उत्तेजन वदरे. शो की नाशी?
शावदत
(१) शजयत आमेळा न ेशभीिं त्याॊच्या बालाच्या कफयीरा बेट देत
ु क
अवत . एकदा अब्दुल्ला इब्ल्न अफी भर
ै ा ह्ान े त्याॊच्याकडे अळी
वलिंायणा के री की, ऩ ैगॊफयाॊनी कफयींना बेट देण्माव भनाई के री
ु
शोती का? तेव्हा त्या म्हणाल्या, “ शोम. वरुलातीच्या
वदलवाॊभध्ये
त्याॊनी तळी भनाई के री शोती. ऩयॊत ु नॊतय त्याॊनी आम्हारा तवे
कयण्मािंा आदेळ वदरा.” ऩ ैगॊफयाॊच्या अन ेक ऩयॊऩयाॊभधून ह्ा
ु वभऱते. “भी तम्ह
ु ारा कफयींना बेट देण्माव भनाई
गोिीरा ऩिी
ु ारा त्याॊना बेट देण्माव उत्तेजन
के री शोती, ऩयॊत ु आता भी तम्ह
ु
ु नाद
देत आशे.” (वावशश भवु स्लभ, वनान
अफू दाऊद आवण भव
आशभद, नवाई).
ु ारा कफयींना बेट देण्माव भनाई के री
(२) ऩ ैगॊफय – “ऩूलॉ भी तम्ह
ु ी त्याॊना बेट देऊ ळकता.” (भवु स्लभ
शोती. ऩयॊत ु आताऩावून तम्ह
जन ैझ, १०६; अदाशी३७; अफू दाऊद, जन ैझ , ७७; ,...)
ु ना वदरेरे उत्तेजन
प्रश्न ४. ऩ ैगॊफयवाशेफाॊनी कफयींना बेट देण्माव त्याॊच्या अनमामाॊ
ु ऩडतीर
शे इफयतवाठी (बूतकाऱालरून धडा वळकणे), तेशी एक वदलव भृत्यभु खी
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आवण त्याॊच्या कभामवाठी त्याॊना व्यवक्तळ् जफाफदाय धयरे जाईर ह्ािंी आठलण
ु वाठी आशे, विमाॊवाठी
म्हणून नव्हते काम? शो की नाशी? इफयत शे पक्त ऩरुऴाॊ
नाशी अवे वलश्वस्ताॊिं े म्हणणे आशे काम? शो की नाशी?
ह्ािंे उत्तय जय शोम अवेर, तय वलश्वस्ताॊिं े अवे भत आशे काम की
शजयत आमेळा ह्ाॊिं े त्याॊच्या बालाच्या कफयीरा बेट देण े इस्लाभी कामद्याच्या
वलरुद्ध शोते?
प्रश्न ५. शे खये नाशी काम की ऩ ैगॊफयवाशेफाॊिं े दपन, त्याॊिंी ऩत्नी शजयत आमेळा
जेथ े याशात शोती त्या घयातीर एका खोरीतिं कयण्मात आरे शोते आवण
त्यानॊतय वतिंे लडीर शजयत अफू फकय (ऩवशरे खरीपा) आवण शजयत उभय
(दुवये खरीपा) ह्ा दोघाॊनाशी ऩ ैगॊफयवाशेफाॊच्या ळेजायीिं विंयवलश्राॊती देण्मात
आरी. शो की नाशी?
ु भवु स्लभ
शे जय खये अवेर तय शी गोि तथाकवथत इस्लाभी कामद्यानवाय
विमाॊनी वत्परुु ऴ ला वॊताच्या कफयस्थानारा चकला भजायरा बेट देण्मावलऴमी
चकला न देण्मावलऴमी काम वाॊगते?
प्रश्न ६. शे खये नाशी काम की दय लऴॉ भक्े रा चकला भवदन ेरा जाणाये राखो
ु एकािं दगमामत एकभेकाॊळज
े ायी फवून प्राथमना कयतात. शो की नाशी?
िीऩरुऴ
जय उत्तय शोम अवेर तय ते काम इस्लावभक कामद्यािंे उल्लॊ घन म्हणामिंे
काम?
प्रश्न७. शे खये नाशी काम, की ज्या विमा भवदना मेथीर ऩ ैगॊफयवाशेफाॊच्या, नज्प
भधीर शजयत आरी (िंौथे खवरपा) ह्ाॊच्या, कयफरा मेथीर इभाभ रॅव ैन
(ऩ ैगॊफयवाशेफाॊिं े ळशीद झारेरे नातू ) ह्ाॊच्या, वय्यद अब्द अर कावदय अरवजरानी (घौव –ए-ऩाक) ह्ाॊच्या कफयींना बेट देतात (ह्ातीर ळेलटच्या तीन
ु इतकीिं फॊधन े चकला त्याॊच्याइतके िं स्वातॊत्र्य
इयाकभध्ये आशेत), त्याॊच्यालय ऩरुऴाॊ
ु ीभाॊच्या वलाांत ऩवलत्र स्थऱाॊिं े व्यलस्थाऩन
आशे? ह्ािंा अथम अवा शोतो की भस्ल
ु ीभ कामद्याॊिं े उल्लॊ घन
कयण्मािंी ज्याॊच्यालय जफाफदायी आशे, त्या व्यक्ती भस्ल
कयीत आशेत; शो की नाशी?
ू म बायतीम उऩखॊडातीर नवरा तयी
प्रश्न ८. शे खये नाशी काम, की वॊऩण
ु
बायतातीर वलामत श्रद्धेम वूपी वॊत, ख्वाजा भोइनद्दीन
विंस्ती (गयीफ नलाज)
ह्ाॊच्या अजभेय मेथीर दगमामत चरगाधावयत बेदबाल नाशी आवण तेथ े विमा थेट
भजायीऩमांत जाऊ ळकतात. शो की नाशी?
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प्रश्न ९. विमाॊनी शाजी अरी दगमामभध्ये का मेऊ नमे माफाफत वलश्वस्ताॊनी वदरेल्या
ु
ु
कायणाॊभध्ये त्याॊच्यािं वयषा
ल वयवषतते
वाठी, अवे म्हटरे आशे. शे खये नाशी
काम की भक्ा, भवदना, नज्प, कयफरा ल अजभेय मेथीर राखो बावलकाॊच्या
ु न ेत शाजी अरीरा बेट देणायी गदॉ काशीिं नाशी.
गदॉच्या तर
शे जय खये अवेर तय त्यािंा अथम अवा नव्हे काम की त्यािंा इस्लाभी
कामद्याळी काशीिं वॊफध
ॊ नाशी? त्यातून जय काशी अथम वनघत अवेर तय एलढािं,
की शाजी अरी दगमामतीर गदॉिंी व्यलस्था ऩाशण्मावाठी अवधक काममषभ
ु ी कयण्मावाठी वध्याच्या वलश्वस्ताॊनी तेथन
ू फाशेय ऩडाले.
रोकाॊिंी वनमक्त
प्रश्न १०. विमाॊनी दगमामत मेऊ नमे ह्ावाठी वलश्वस्ताॊनी वदरेरे आणखी एक
कायण अवे आशे की विमा भोठ्या गळ्मािंी ऩोरकी घारॄन मेतात ल भजायलय
ु
झकल्यालय
त्याॊिंी टाती वदवते. ‘उनको उनके ऩल्लूका शोळ नशीं यशता शै.’ आता
े ा, दगमामच्या आतल्या फाजूरा बावलकाॊिंी व्यलस्था
शा ळेया प्रत्यष विमाॊऩष
रालण्माव जफाफदाय व्यक्तींच्या िंॊिंर नजयेलयिं अवधक नाशी काम? की त्याॊना
ु
अवे विंलामिंे
आशे, की विमा तेथ े मेतात त्या त्याॊच्या अतील श्रद्धेम अळा शाजी
अरी फाफाच्या प्रवत अवरेल्या बवक्तबालान े मेत नवून आऩरी ळयीये
दाखलण्मावाठी मेतात?
प्रश्न ११. विमाॊना त्याॊिंी जागा दाखलून देण्माच्या फाजूिं े अवरेरे काशी भवु स्लभ
रोक शरक्या आलाजात त्या अळद्धु अवताना भजायलय न जाण्मावलऴमीिंी िंिंाम
कयीत आशेत. ह्ालय शजयत आमेळा ह्ाॊिंािं एक शावदत ऩाशा – भाववक ऩाऱी
ु अवताना ऩ ैगॊफयवाशेफ भाझ्मा भाॊडीलय डोके टे कून कुयाणािंे ऩठण कयीत
वरू
ु ायी, खॊड १, ऩस्तक
ु
अवत. (फख
६ ि. २९६) ह्ालरून काम ते स्पि शोत नाशी
का? शो की नाशी ?
ु जेव्हा दगमामत जातात तेव्हा त्याॊच्या ळद्धु ाळद्धु तेिंी ऩायख कोण
फये, ऩरुऴ
ु कडून धडे
कयते? विमाॊनी दगमामत के व्हा जाणे उविंत आशे माफाफत त्याॊनी ऩरुऴाॊ
घ्यामरा शले आशेत काम?
प्रश्न १२. शाजी अरी दगमामच्या ७ वलश्वस्ताॊऩ ैकी एकशी िी नाशी. अळा यीतीन े
ु च्या वलश्वस्तभॊडऱािंा बाग फनण्माव प्रवतफॊध कयणायाशी काशी
विमाॊना तभ

इस्लावभक कामदा आशे काम? की शे पक्त वयऱवयऱ कामभ िंारत आरेल्या
ु
े द्योतक आशे? शो चकला नाशी ते वाॊगा.
ऩरुऴप्रधानते
िंिं
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प्रश्न १३ . अवेशी अवू ळकते की शे वलश्वस्त इस्लाभच्या अॊतगमत अवरेल्या दोन

अगदीिं ऩयस्पयवलयोधी ऩयॊऩयाॊिंी वाॊगड घारण्मात गतॊ ु रे आशेत. एक आशे –

वलाांना वाभालून घेणायी, ववशष्ण ु अळी वूपी ऩयॊऩया आवण दुवयी आशे ताठय,
अऩलजमक (exclusive), अववशष्ण ु अळी लशाफी ऩयॊऩया. शो की नाशी?

प्रश्न १४ . व ैमद वरमाकत रॅव ैन भोइनी शे अजभेयळयीप मेथीर दगमामच्या खावदभ

ु ाखतीत
(कब्जेदाय) कुटॊ ु फातीर आशेत. त्याॊनी टाइम्व ऑप इॊवडमातीर एका भर
अवे म्हटरे आशे की “अजभेय मेथ े बक्ताॊच्या कोणत्याशी गटाच्या वलयोधात

बेदबाल के रा जात नाशी कायण वूपी वॊताॊच्या थडगमाॊभध्ये न ेशभीिं वशकावयता,
वभन्वम ल वभालेळकता ह्ाॊना स्थान वदरे जाते. म्हणून ऩवलत्र अळा शाजी अरी
दगमामत जाण्माऩावून भवशराॊना योकणे मोगम नाशी.” म्हणजे दगमामत भवशराॊना
प्रलेळ योकणे वूपीलादाच्या वलरुद्ध जाण्मावायखेिं आशे. शो की नाशी?

आता वूपी ऩयॊऩयेफद्दर फोरामिंे तय आम्ही काशी नाशी तय भाजी

ऩावकस्तानी नोकयळशा अकफय अशभद ह्ाॊच्या Journey into Islam ह्ा

ु वाॊग ू ळकतो. अभेवयके तून एक फरॅधभॉम वॊळोधन गट
ु
ऩस्तकातीर
एक अनबल
ु आशे.
अजभेय ळयीपरा बेट देण्माव आरा तेव्हािंा शा अनबल

“आम्ही वलाांनी आभिंी डोकी काऩडाॊनी झाकरी. फ्रॎॊकीरा आवण भरा
ु
डोक्याबोलती गड
ॊ ु ाऱामरा ऩागोट्याप्रभाणे बडक गराफी
रुभार देण्मात आरे
ु ती आधीिं मोगम ऩेशयालात शोती. शेरेन ेशी
शोते. शावदमान े वशजाफ घातल्याभऱे
ऩायॊऩवयक इस्लाभी ऩोळाख करून डोकीव रुभार फाॊधरा शोता. आभिंा
बायतातीर गाइड वत्रवलदेळ चवग तय न ेशभीिं ऩागोटे घारामिंा.
ु ह्ाॊिंा थेट लायव भकद्दव
ु
दगमामिंा प्रवतऩारक आवण ख्वाजा भोइनद्दीन

ु
भोइनी आभच्याफयोफय शोता. त्यान े, रार गराफ
आवण ऩाॊढयी पुरे ह्ाॊिंी
मु ाकाय यिंना के रेरी एक ऩवयट ऩयडी आणून ती शेरच्य
े ा डोक्यालय
लतऱ
ु
ठे लण्माव वाॊवगतरे. म्हणजे आता ती वॊताच्या वभाधीलय ऩपरिावबऴे
कािंा वलवध
करू ळकणाय शोती. शा भोठा भान अवल्यािंे भरा भाझ्मा भागीर बेटीतिं भरा

कऱरे शोते. पायिं ियणीम षण शोता तो. एका तरुण विस्ती िीरा एका
ु
भवरभान
वॊतारा भान देण्मावाठी वनलडण्मात आरे. शे खये अजभेय भॉडेर!
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शेरेच्या भागून आम्ही वलम एका याॊगते दगमामच्या गाबाऱ्मात गेरो. धक्े

देत आत जाणाऱ्मा गदॉिंािं एक बाग फनरो शोतो आम्ही. याॊग भोडल्यालयशी
ु
े प्राथमना कयण्मावाठी ळाॊतऩणे फवरो. तेव्हाशी भवस्लभ,
आम्ही तेथिं
ळीख ल

विस्ती अवरो, तयी आम्ही तेथीर बायालरेल्या आवभॊताळी एकरूऩ शोऊन
गेरो शोतो. तवे ऩावशरे तय वनव्वऱ मात्रेकरू शोतो आम्ही. ऩयॊत ु अजभेयच्या त्या
दैली अलकाळान े आम्हारा आऩल्यात वाभालून घेतरे.
शेरेवाठी तय डोक्यालय ती ऩयडी धयणे शा अगदी बायालून टाकणायािं
ु शोता. “भरा वतथल्या प्रत्येकािंी ऊजाम ल स्पॊदन े जाणलत शोती. भाझी
अनबल
ऊजाम जणू काशी अवखर भानलजातीळी जोडरी गेरी, वभाधीलय अवबऴेकाच्या
ु
ु
ु
रार गराफाच्या
ऩाकळ्माॊनी जणू भी आकाळातीर ताये आवण वभद्रािंी
ऩऱण

ह्ाॊच्याळी जोडरी गेरे. ते थडगे, भाझे ळयीय, आकाळातीर वलम यॊग आवण
ु
वभद्राकाठिंी
वायी लाऱू तदाकाय शोऊन एका ऩोकऱीत वाभालरे. भी लेगऱी
यावशरेिं नाशी. भी भाझ्मा, त्या एकभेल ऩयभेश्वयाच्या वावन्नध्यात शोते.” ती
म्हणारी.

तेव्हा, विमा आवण त्याॊिंा श्रद्धेम शाजी अरी फाफा ह्ाॊच्यात दयी वनभामण

कयण्माऩेषा, विमा ळयीयप्रदळमन कयतात अवा काॊगाला कयण्माऩेषा, शे
ु ी भजायजलऱ अवे लातालयण तमाय कया, जेथ े धभम आवण
वलश्वस्ताॊनो, तम्ह

वॊस्कृतीिंा वॊकय शोऊन भभु ताज, भीया ल भेयी ह्ा वलाांनािं शेरेवायखािं गूढ,
ु मेईर. शो की नाशी?
बायालरेरा अनबल

आऩरे नम्र,

भभु ताज ळेख, ळफाना अिायी, भवयमभ ढलऱे , नवयीन कॉन्व्ट्रॎक्टय, जालेद
आनॊद, वपयोज वभठीफोयलारा, शवन कभार, याभदाव अब्बाव, ळशनाज खान,
कादेय काझी.
‘शाजी अरी वगळ्माॊवाठी’ भॊिंाच्या वदस्ाॊच्या लतीन े
जालेद आनॊद

वपयोज वभठीफोयलारा

९८७०४०२५५६

९८२९२७७७५१

ु
ु
(अनलाद:
अनयाधा
भोशनी )
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ु
अनबल

रार वलार
उत्पर ल. फा.
नषरलाद, वलकाव, चशवा-अचशवा

---------------------------------------------------------------------------टत्तीवगढभध्ये वपयताना तेथीर आवदलावी जीलनािंे दाशक दळमन रेखकारा झारे.
ते जगणे आऩल्यावभोय भाॊडताना चशवा-अचशवा, वलकाव-वलस्थाऩन ह्ाॊवलऴमी

ु
आऩल्या वयवषत
भध्यभलगॉम दृिीन े ऩाशणे वकती अऩूण म ल अन्यामकायी आशे ह्ािंे
बान जागवलणाया ल तत्त्वसानाच्या ल वलिंायधायाॊच्या प्रश्नालय शोम- नाशीच्या भधरा
ु अलकाळ दाखवलणाया शा अनबल.
ु
व्याऩक ऩण अॊधक

---------------------------------------------------------------------------शा प्रदेळ आऩल्या ओऱखीिंा नाशी. शे यस्ते, दोन्ही फाजूिं ॊ जॊगर,
भधूनिं वलयऱ जॊगरात जवभनीलयिंॊ काशी लेिंणाये रोक, यस्त्ारगतिंी शी
रार ‘ळशीद िायकॊ ’, गस्त घारणाये जलान आवण इथल्या लातालयणात
जाणलणाया ताण-- शे वगऱॊ आऩल्यारा नलीन आशे. आवण का कुणाव ठाऊक,
ऩण आऩल्यारा मा लातालयणािंॊ आकऴमण लाटतॊम. अनाकरनीम अवॊ आकऴमण.
आभच्या गाडीिंा ड्रामव्हय गाडी थोडी शऱू कयतो. यस्त्ाभध्ये काशी
ऩत्रकॊ वदवतामत. ऩाॊढर्मा कागदालय रार ळाईन े काशीतयी वरवशरॊ आशे. काशी
शातान े वरवशरेरी आशेत, काशी टाऩीर. ऩत्रकाॊलय एक स्टीरिंा डफा ठे लरेरा
आशे. आम्ही गाडीतून उतरून पोटो काढतो. भागून कुठूनतयी रष्कयी स्वयातरी
ु
े गाडीत फवून ऩढेु वनघतो.
दयडालणी ऐकू मेत े आवण आम्ही भकाट्यान
ु
दॊतले ाड्याऩावून बायतीम कम्यवनस्ट
ऩषािंे एक काममकताम श्रीलास्तल
आभच्याफयोफय आशेत. त्याॊच्याफयोफय ‘ऩटे रलाडा’ नालाच्या एका टोट्या गालात
ु े िं ळक्य शोतॊ. कायण वजथे आभिंी गाडी
आम्ही जातो. शे अथामत श्रीलास्तलाॊभऱ
थाॊफते वतथून डालीकडे आत गेल्यालय एखादी टोटीळी का शोईना ऩण रोकलस्ती
आशे अवॊ अवजफात रषात मेत नव्हतॊ. गालात एका कुटॊ ुफािंी बेट शोते.
ु ॊ . झोऩडीलजा घय. ऩण प्रळस्त.
याजकुभाय बास्कय, रक्ष्मीफाई आवण त्याॊिंी भर
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ु आशे. विके टच्या
भधल्या भोकळ्मा जागेत भोशािंी पुरॊ लाऱलण्मािंॊ काभ वरू
फॎटवायखी एक भोठी राकडी फॎट घेऊन रक्ष्मीफाई लाऱरेल्या पुराॊना धोऩटत
शोत्या. मा पुराॊऩावूनिं दारू फनते. याजकुभाय बास्कय वाॊगतात की एस्सायच्या
खाणीवाठी इथून एक ऩाइऩराइन टाकामिंी आशे. त्यात आभिंी ळेत ॊ घेतरी
जाणाय आशेत. आम्ही त्यारा स्पि नकाय वदरा आशे. आता काम शोतॊ ते
ऩाशामिंॊ. त्या घयालय वडळ अॉटेना आशे. कुठरे िंॎनल्व फघता, भवशन्यारा वकती
ऩ ैवे देता अवॊ वलिंायल्यालय कऱतॊ की गेल्या लऴॉ ‘कन्यादान’ मोजन ेअॊतगमत
वयकायन े वगळ्माॊना टी.व्ही. आवण शी अॉटेना पुकट वदरी आशे. त्यािंे भाववक
िंाजेवशी बयामरा रागत नाशीत. ‘कन्यादान’ मोजन ेखारी टी.व्ही.? शी स्कीभ
की प्ररोबन? याजकुभाय-रक्ष्मीफाईंच्या घरून वनघताना एका खोरीच्या फॊद
दयलाजाकडे रष जातॊ. वतथे वप्रमाॊका िंोप्रािंा पोटो रालरेरा अवतो.
ु
ऩढिंॊ
गाल धयु री. अवतळम टुभदाय खेड.ॊ भधून टोटी लाट. दोन्ही
फाजूरा टोटी टोटी घयॊ. इथेशी भोशािंी पुरॊ लाऱलामिंॊ काभ िंाररॊ आशे.
ु खेऱतामत. श्रीलास्तलना ज्याॊना बेटामिंॊम त्याॊच्या घयी
घयाफाशेय भरॊ
जाण्मावाठी लाट लऱते आवण अिंानक वभोय वीआयऩीएपिंा ताडभाड जलान
वदवतो. शातात यामपर. जवभनीलय योखरेरी. िंेशया वनर्थलकाय. ऩाशताषणी
आलडरेल्या त्या गालाभध्ये आऩण जलानािंॊ विंत्र कवल्परेरॊ नव्हतॊ म्हणून
ु िंा?’ अवॊ त्यारा
आऩण एकदभ िंभकरो शे रषात मेत.ॊ ‘पोटो घेऊ का तभ
ु ने ी वलिंायल्यालय तो शातान ेिं नाशी म्हणतो. आम्ही ऩढेु िंारॄ रागतो.
खण
अवॊ रषात मेत ॊ की गालच्या एका ‘ऩटे र’रा ऩोवरवाॊनी िंौकळीवाठी
न ेरॊ आशे. त्यािंी फामको आम्हाॊरा गालात बेटते. ती त्याभानान े फयीिं ळाॊत
आशे. ‘मे तो शोतेशी यशता शै’ शे वतिंॊ बाष्यशी वूिंक अवतॊ. भघाळी यस्त्ात
वदवरेल्या वटवपन फॉक्सिंाशी उरगडा इथे शोतो. तो डफा वटवपन फॉम्ब
अवल्यािंा वॊळम शोता शे कऱतॊ. इथे आम्ही आलॊढा वगऱतो, ऩण तो फॉम्ब
ु बयरेरा वटवपन शोता शे तऩावाअॊती कऱरेरॊ अवतॊ. गालातून
नव्हता, बवा
फाशेय ऩडत गाडीकडे जात अवताना आजूफाजून े वीआयऩीएपिंे जलानदेखीर
यस्त्ाकडे िंारॄ रागल्यािंॊ वदवतॊ. धयु री गालिंा वीआयऩीएपिंा आजिंा लेढा
उठरेरा अवतो. ‘मशॉॊ वदन भें वीआयऩीएप का याज शोता शै औय यातभें
अॊदयलारोंका’ अवॊ ऐकरेरॊ अवतॊ. ‘अॊदयलारे’ म्हणजे भाओलादी.
दॊतले ाड्यारॆन वनघाल्याऩावून यस्त्ाच्या उजलीकडे फ ैरावडरा डोंगयािंी
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याॊग वदवत शोती. आता आम्ही वनघारोम ते फिंेरीकडे. फर
ै ावडराच्या
भार्थ्ालयिंे वदले आता िंभकू रागरे आशेत. मा डोंगयालय एनएभडीवी (नॎळनर
वभनयर डेव्हरऩभेंट कॉऩॊयेळन) खाणकाभ कयते. एनएभडीवी स्थाऩन झारी
१९५८ वारी. शी खवनज उत्पादक कॊ ऩनी बायत वयकायच्या ताब्यात आशे. कॊ ऩनी
ु झाल्या.
स्थाऩन ेनॊतय रगेिं फ ैरावडरा डोंगयालय रोशखवनजाच्या खाणी वरू
आज टत्तीवगड आवण कनामटकभधीर आऩल्या भारकीच्या ३ खाणींभधून
ु ३ कोटी टन एलढॊ अजस्र रोशखवनज फाशेय काढते. शे रोशखवनज
कॊ ऩनी वभाये
ु धभम
जगातीर वलॊत्तभ दजामिं ॊ आशे आवण स्टीर वनभामण कयण्मावाठी जे गण
अवाले रागतात ते मा रोशखवनजात ऩयेु ऩयू आशेत.
टत्तीवगड याज्यािंी वनर्थभती झारी २००० वारी. याज्यात एकू ण वव्वीव
वजल्हे आवण नव्वद वलधानवबा भतदायवॊघ आशेत. रोकवबा भतदायवॊघ अकया.
एनएभडीवी लवरी आशे तो दॊतले ाडा वजल्हा आवण जलऱिंे फस्तय, वफजाऩूय,
ु
वकभा
शे वजल्हे अवतळम वॊलदे नळीर. भाओलाद्याॊच्या प्रबालाखारी अवरेरे.
इथे जभ फवलताना भाओलाद्याॊळी वाभना अटऱिं. अथामत एनएभडीवी शी
ु े वगऱॊ िं ऩाठफऱ उऩरब्ध. दॊतले ाड्यात प्रलेळ कयतानािं
वयकायी कॊ ऩनी. त्याभऱ
ु
‘नवत्या
आमवडमॉरॉजीन े काम शोणाय? खया वलकाव वळषणान ेिं शोऊ ळकतो.’
्
अळा आळमािंे एनएभडीवीिंे फोडमव वदवतात.
एनएभडीवीन े दॊतले ाड्यात २०१०
ु के रॊ आशे. दॊतले ाडा, फस्तयच्या बागात आयोगम,
ऩावून ऩॉवरटे विक कॉरेज वरू
ु
वालमजवनक ववलधा
मावाठीशी कॊ ऩनी खिंम कयत अवते.
ु के ल्याऩावून बायतीम
एनएभडीवीन े फर
ै ावडरा डोंगयालय खाणकाभ वरू
ु
ु खदान भजदूय वॊघ’ (एवके एभएव) स्थाऩन करून काभ
कम्यवनस्ट
ऩषान े ‘वॊमक्त
ु के रॊ शोतॊ. ऩढेु १९८० च्या वभायाव
ु
वरू
मा बागात- दॊडकायण्मात - ऩीऩल्व लॉय
ु े आऩरी भऱ
ु ॊ ऩवयामरा वरुलात
ु
ग्रऩन
के री. ऩीऩल्व लॉय ग्रऩु म्हणजेिं
ु
‘कम्यवनस्ट
ऩाटॉ ऑप इॊवडमा (भार्थक्सस्ट-रेवनवनस्ट) ऩीऩल्व लॉय’. अगदी
ु
अरीकडे, म्हणजे २००४ भध्ये ऩीऩल्व लॉय ग्रऩु आवण भाओइस्ट कम्यवनस्ट
वेंटय
ु
ऑप इॊवडमा माॊच्या एकत्रीकयणातून बायतीम कम्यवनस्ट
ऩाटॉ (भाओलादी)
ु
ु झारी ती कम्यवनस्ट
स्थाऩन झारी. १९६७ भध्ये नषरलादी िंऱलऱ वरू
ऩाटॉ
ु
े. त्यात पू ट ऩडून वनभामण झारी
ऑप इॊवडमा (भार्थक्सस्ट) च्या ऩढाकायान
ु
कम्यवनस्ट
ऩाटॉ ऑप इॊवडमा (भार्थक्सस्ट-रेवनवनस्ट). आज नषरलादी चकला
भाओलादी शे ळब्द वभानाथामन ेिं लाऩयरे जातात. आम्ही ज्या श्रीलास्तल
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ु
वाशेफाॊफयोफय चशडत शोतो त्याॊिंा बायतीम कम्यवनस्ट
ऩष आवण डाव्या
ु
आघाडीतीर भोठा घटक अवणाया बायतीम भाक्समलादी कम्यवनस्ट
ऩष मा
ु
दोघाॊरॆन त्याॊिं ॊ शे भाओलादी बालॊड पाय जशार आशे. भाओलादी कम्यवनस्ट
ु े अथामतिं भाओलाद्याॊना
ऩषालय बायत वयकायन े फॊदी घातरी आशे आवण त्याभऱ
वाऩडरे की रगेिं अटक शोते.
फिंेरीरा ‘एनएभडीवी’िंॊ वाम्राज्य आशे. कॊ ऩनीच्या अखत्यायीतीर
ु
ू घेतात.
बागात प्रलेळ कयतािं कामामरमीन इभायती, वळोवबत
यस्ते रष लेधन
ु खदान भजदूय वॊघािंॊ कामामरम आशे. वतथे मवु नमनच्या
इथेिं वॊमक्त
काममकत्याांळी थोडालेऱ िंिंाम करून आम्ही वकयॊदुररा ऩोिंरो तेव्हा अॊधारून
आरॊ शोतॊ. वकयॊदुयररा ऩषाच्या वनलडणूक कामामरमािंॊ उद्घाटन शोतॊ. वतथे थोडा
ू आम्ही ऩयतीच्या लाटे रा रागरो. िंायिं वदलवाॊनी रोकवबेच्या
लेऱ थाॊफन
ु ा शोत्या.
वनलडणक
***
‘‘भग फॎक टू जगदरऩूय?’’ भन्या वलिंायता झारा.
ु .’’ भी म्हटरॊ .
‘‘शो. आवण वतथून एक वदलवानॊतय यामऩूय. भग ऩणे
ु ीिंे वनकार भात्र प्रावतवनवधक आशेत.’’ भन्या म्हणारा.
‘‘वनलडणक
‘‘शो. फस्तयभधून बाजऩिंािं उभेदलाय वनलडून आरा. एकू ण अकयाऩ ैकी
दशा जागाॊलय बाजऩिंे खावदाय वनलडून आरे. आम्ही जगदरऩूयरा अवताना
वोनी वोयीरा बेटरो शोतो. भाओलादी अवल्याच्या वॊळमालरून वतरा अन ेक
भवशन े तरुु ॊ गात ठे लरॊ शोतॊ. वतच्यालय अनवन्वत अत्यािंाय झारे. त्या वगळ्मातून
वटु ू न ती ‘आऩ’तपे उबी यावशरी तेव्हा आवदलावी वभाजािंा खया िंेशया मा
ु ीत वदवतोम अवॊ लाटत शोतॊ. ऩण काशी उऩमोग झारा नाशी.’’ भी.
वनलडणक
ु ीलय फवशष्काय घातरा शोता ना? म्हणजे
‘‘ऩण भाओलाद्याॊनी वनलडणक
ु भतदाय
ग्राभीण बागातरॊ भतदान कभी शोणायिं शोतॊ. आवण वोनी वोयीिंा भख्य
वतथरािं शोता.’’ भन्या.
‘‘शो. शे भात्र खयॊ.’’ भी.
ु े एक िंाॊगरा उभेदलाय शयरा अवॊ म्हणामिंॊ
‘‘अवतडाव्या वलिंायाभऱ
का?’’ भन्या म्हणारा.
ु ात.
‘‘अवतडाव्या वलिंायारा वॊवदीम रोकळाशी भान्यिं नाशी भऱ
ु े िंाॊगरा उभेदलाय शयल्यािंॊ त्याॊना दु:ख नाशी. भख्य
ु म्हणजे उभेदलाय
त्याभऱ
35

िंाॊगरा अवेर तयी तो त्याॊना शले ते फदर घडलेर अवॊशी त्याॊना लाटत नाशी.’’
भी म्हटरॊ . शे म्हणत अवताना वोनी वोयीिंी वतच्या वनलडणूक प्रिंायात आम्ही
घेतरेरी बेट भरा आठलरी. िंावऱळीच्या आतल्या मा फाई. गीदभ शे त्याॊिं ॊ
गाल. वतथॊ प्राथवभक वळवषका म्हणून त्या काभ कयतात. त्याॊच्यालयीर फरॅताॊळ
आयोऩ आता भागे घेतरे गेरे आशेत. त्या आम्हाॊरा वाॊगत शोत्या, भाओलाद्याॊळी
भाझे कधीिं वॊफध
ॊ नव्हते. आताशी भरा फॊदुकीऩेषा वळषणाच्या भाध्यभातून
भाझ्मा आवदलावी फाॊधलाॊवाठी काभ कयामिंॊम. त्याॊनी त्याॊिं ॊ वॊकल्पऩत्र एक
शजाय रुऩमाॊच्या स्टॉ ऩऩेऩयलय टाऩून प्रकावळत के रॊ शोतॊ. मात त्याॊनी ऩन्नाव भद्दु े
ु अवा शोता की वनलडून आल्यालय फदर
भाॊडरे शोते आवण एक्ालन्नाला भद्दा
ु
ु ारा वदवरी नाशी तय भतदायाॊनी भरा ‘वयकॉर’
अथला फदरािंी वरुलात
तम्ह
कयालॊ. शे वॊकल्पऩत्रिं भाझा याजीनाभा म्हणून वभजालॊ. वॊकल्पऩत्रात
ु
ु
वालमजवनक ववलधा,
प्रळावकीम ववलधा
माफाफतिंे फयेिं भद्देु अॊतबूतम शोते.
ु े वलस्थावऩत झारेल्या रोकाॊना
एनएभडीवी आवण एस्सायवायख्या कॊ ऩन्याॊभऱ
योजगाय वभऱाला म्हणून भी प्रमत्न कयेन, तवेिं वलस्थावऩत कुटॊ ु फाॊना त्याॊच्या
जवभनीिंा आवण श्रभािंा भोफदरा वभऱे र मावाठीशी भी प्रमत्न कयेन अवॊ त्याॊनी
म्हटरॊ शोतॊ. भात्र टाटा, एस्साय मा खावगी उद्योगाॊना खाणकाभािंी कॊ त्राटॊ
देण्माफाफत त्याॊिंी काम बूवभका आशे मािंा उल्ले ख नव्हता.
‘‘अवतडाव्या वलिंायािंॊ एक योभॉवटक आकऴमण फर्मािं फवु द्धजीली रोकाॊना
ु
अवतॊ. शे रोक स्वत: एक वदलव अिंानक ऩण्मारॆन
भफॊ ु ईरा जालॊ रागरॊ तय
आमत्या लेऱी वतकीट काढून जामरा वफिंकतात. त्याॊना वयझलेळनवळलाम जभत
ु
ू त्याॊना ऩाटम टाईभ िाॊती कयामिंी
नाशी. स्वत:िंी वगऱी प्रॉऩटॉ वयवषत
ठे लन
अवते. अळा रोकाॊच्या प्रबालाखारी मेऊन वफघडू नकोव ये फाफा.’’ भन्यान े
भाझी चरक तोडरी.
ु
‘‘अवॊिं काशी नाशी. अवतडाव्या िंऱलऱीत कोफाद गाॊधी आवण अनयाधा
ू ऩम णे डीक्लाव झारेरी भाणवॊ शोती. तू वभजतोव इतकॊ
गाॊधीवायखी वॊऩण
वगऱॊ िं काशी उथऱ नाशीमे.’’ भी म्हटरॊ .
ु ा स्वत:रा नषरी-भाओलादी वलिंायाॊिंा
‘‘भग िंाॊगरॊ िं आशे. ऩण तर
भागम ऩटतो का?’’ भन्यान े वलिंायरॊ .
शा भात्र कऱीिंा प्रश्न शोता. भीिं कळारा, ऩण अगदी बल्या जाणत्या
वलिंायलॊताॊिंी वलके ट काढणाया. ‘वलिंायधाया म्हणाली तय ऩटते ऩण चशवेिं ॊ
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तत्त्वसान नाशी ऩटत’ अवॊ न ेशभीिंॊ उत्तय देता मेतिं
ॊ , ऩण त्यान े बागत नाशी.
कायण अवतडाव्या िंऱलऱीच्या ऩोटात वळरून भागे भागे जाऊ रागरॊ की
वयॊजाभळाशी, जावतव्यलस्था माॊिंी बमालश दडऩळाशी, रोकळाशी रुजलण्मात
आरेरॊ अऩमळ आवण मा वगळ्मावलरुद्धिंा चशवक उद्रेक वदवू रागतो आवण
भग ळोवऴताॊनी ळि का उिंरामिंी नाशीत अवा प्रश्न ऩडतो. अथामत १९६९ भध्ये
नषरफाडीत झारेरा ऩवशरा उठाल, तेव्हािंी ऩवयवस्थती आवण २०१४ भधरा
ु ना व्हालीिं. भूल्यभाऩन व्हालॊिं. कायण नषरलादी चशवेिं,ॊ
नषरलाद माॊत तर
वलळेऴत: त्यात बयडल्या जाणार्मा वनपरिाऩाॊिं ॊ लतमभान पायिं अस्वस्थ कयणायॊ
ु
शोतॊ. ऩण ‘चशवा नको’ अवॊ म्हणताना आऩण एका वयवषत
स्थानालरून शे
फोरतो आशोत शे जाणलत याशतॊ.
‘‘काम ये?’’ भन्यान े भरा शरलरॊ .
ु ा प्रश्न कऱरा. ऩण मािंॊ उत्तय देण ॊ अलघड आशे अये.’’
‘‘अॊ? शो, तझ
ु ा काम लाटतॊ?’’
भी म्हटरॊ आवण भन्यारािं वलिंायरॊ , ‘‘तर
भन्या िंभकरा. त्यान े फरॅतेक उरट्या प्रश्नािंी अऩेषा के री नवाली. ऩण
तो वनग्रशान े म्हणरा, ‘‘वनणमम शो-नाशी भध्येिं शला अवेर तय भी म्हणेन नाशी.’’
भी शवून म्हटरॊ , ‘‘शो-नाशी भध्ये उत्तय तू भागत शोताव. भी भागतिं
नव्हतो. आता वतथल्या आवदलावींच्या जगण्माफद्दर म्हणळीर तय शे खयॊिं आशे
की त्याॊिंी दोन्हीकडून कुिंॊफणा शोते. ळावन त्याॊना वलस्थावऩत कयतॊ आवण
भाओलादी त्याॊना फॊदूक देऊ फघतात. वलस्थावऩत झारे तय झगडून त्याॊना काशी
ु गाय ठयतीर
वभऱलता तयी मेईर, ऩण त्याॊनी फॊदूक शातात घेतरी तय देळािंे गन्हे
ऩण खयॊ तय त्याॊना कुठे काम वभऱारॊ म वलस्थाऩनाच्या भोफदल्यात आजलय?
ु े त्याॊिंी जभीन, ऩाणी, जॊगरॊ वगऱॊ िं
भामचनगवायख्या भशाकाम प्रोजेक्टभऱ
ु ा आश्िंमम लाटे र, ऩण गेल्या लऴॉ जमयाभ यभेळनी शे स्वत:
गेरॊ. जातॊम. तर
एका व्याख्यानात भान्य के रॊ म की आवदलावींिंॊ ळोऴण झारेरॊ आशे. खावगीिं
नव्हे, तय वालमजवनक कॊ ऩन्याॊकडूनशी. आवण भाओलाद्याॊनी मा अन्यामाफाफत
ु ाफरा
आऩल्यारा जागॊ के रॊ . ऩढेु ते अवॊशी म्हणतात की भाओलाद्याॊिंा भक
रष्कयी फऱान े नाशी तय याजकीम ऩद्धतीन े के रा ऩावशजे. चशवेिंा भागम मोगम की
अमोगम शे आऩण वाॊगणॊ अलघड अवतॊ अये. उद्या एखादॊ धयण फाॊधामिंॊ म्हणून
ु ॊ घय ऩाण्माखारी गेरॊ चकला एखादा भोठा कायखाना रालामिंाम म्हणून तझ
ु ी
तझ
ु ा खात्री
जभीन वयकायन े घेतरी तय तू ळाॊतऩणेिं ते वशन कयळीर मािंी तर
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आशे? भन्या, भरा लाटतॊ चशवा शी एक अत्यॊत थेट प्रवतविमा आशे. वतन े प्रश्न
ु
वटतो
का? नाशी कदाविंत. ऩण तू अवॊ फघ की दोन शजायच्या दळकाऩमांत,
बायतातीर १० याज्याॊतीर १८० वजल्ह्याॊत भाओलादी काममयत शोते. आत्ताच्या
ु
ताज्या वयकायी आकड्यानवाय
ती वॊख्या ८३ आशे. कभी आशे. ऩण शे रोण
इतक्या झऩाट्यान े ऩवयरॊ मािंा अथम काम? ळावनािंी दडऩळाशी, जातीमता
मािंी झऱ आऩल्यारा फवत नाशी. आऩण ळशयॊ लाढताना फघतो. ती कळी
ु ाशी भाशीत आशे. ळशयॊ लाढतात, लस्तूच्य
लाढतात शे तर
ॊ ा गयजा लाढतात, भग
उत्पादन लाढलणॊ आरॊ . उत्पादन लाढलामिंॊ म्हणजे कच्चा भार शला. म्हणजे भग
वनवगामकडे जाणॊ आरॊ . वनवगम कुठे आशे? फर
ै ावडराच्या डोंगयालय. वतथे
खाणकाभ कयामिंॊ म्हणजे स्थावनकाॊना शटलणॊ आरॊ . ते स्टीर लाऩयतिं नाशीत,
ऩण आऩण लाऩयतो म्हणून त्याॊना वतथून उठालॊ रागतॊ.’’ भी धडाधड फोरत
शोतो.
‘‘भान्य. ऩण भग अवॊ अवतॊिं. ज्या आवदलावी ऩाड्यालय लीज आशे ती
लीजदेखीर त्याॊनी वनभामण के रेरी नाशी. दुवयीकडूनिं आरेरी आशे. भग आता
अवॊ म्हणामिंॊ का की शे आवदलावी ळोऴक आशेत? मा वशळेफान े आऩण वगऱे
एकािं लेऱी ळोऴक आवण ळोवऴत नवतो का?’’ भन्या म्हणारा.
‘‘लीज लाऩयतात ते ठीक. ऩण जेव्हा बायवनमभन शोतॊ तेव्हा वतथे दशाफाया ताव शोतॊ शे तू वलवयतोव. आधी ळशयाॊनािं लीज वदरी जाते.’’ भी.
‘‘अये, ऩण ळशयॊ भशवूरऩण देतात. त्यािंॊ काम?’’ भन्या.
‘‘शो, ऩण तो खिंमशी वतथेिं शोतो ना! म्हणजे वोव म राॊफ कुठॊ तयी आशे.
वतथल्या भारािंॊ प्रोवेचवग आवण वलिी इथे शोते. त्यालय ळावन आवण नागयी
वभाज जगतात. आवण त्या राॊफलयच्या वोव मऩाळी त्याॊच्या ऩद्धतीन े ळाॊतऩणे
ु ा?’’ भी
याशणाये भात्र देळोधडीरा रागतात. शे अस्वस्थ कयणायॊ नाशी लाटतॊ तर
वलिंायरॊ .
ु ी वॊलदे ना वभजू ळकतो. ऩण तू वॊलदे ना अॊवतभ आशे अवॊ प्लीज
‘‘भी तझ
ु ा काम लाटतॊ? बौवतक प्रगती कळी वाध्य शोत गेरी आशे?
भानू नकोव. तर
ु े नालाड्याॊना योजगाय
आधी नदी ऩाय करून जामरा नाला शोत्या. त्याभऱ
वभऱामिंा. ऩण म्हणून ऩूर फाॊधणीिंॊ तॊत्र वलकववत झारॊ िं ना? ‘ऩूर नको’ अवॊ
आऩण म्हणारो का? शे एक उदाशयण झारॊ , ऩण शे वगऱीकडे रागू शोतॊ अवॊ
ु ा लाटत?’’ भन्या.
नाशी तर
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ु ा अवॊ म्हणामिंॊम की कुठल्याशी टप्प्यालय काशी भाणवाॊच्या
‘‘म्हणजे तर
लाट्यारा उऩेषा मेणायिं?’’ भी.
ु ी
ू वलिंाय कय आवण उत्तय ळोध. तम्ह
‘‘तू वॊलदे ना फाजूरा ठे लन
बौवतकतेिंा प्रलाश थाॊफलू ळकता का शा प्रश्न आशे आवण त्यािंॊ उत्तय नाशी अवॊ
आशे.’’ भन्या म्हणारा.
‘‘बौवतकतेिंा प्रलाश थाॊफलामिंा नाशी म्हणजे भानलीम दृविकोनारा
वतराॊजरी द्यामिंी? एखादी भोठी मोजना आखताना रोकाॊिंा वलिंायिं कयामिंा
नाशी? अये भग ‘गव्हन मि’िंा अथम काम?’’ भी.
ु
‘‘शो. ‘गव्हन मि’िंॊ भोठॊ पे ल्यअय
आशे शे भान्यिं आशे.’’ भन्या
म्हणारा.
ु ीनॊतय भी अवधक काशी फोररो नाशी. टत्तीवगडभध्ये
भन्याच्या कफर
ऩत्रकाय वभत्राॊफयोफय घारलरेरा आठलडा अऩवयशाममऩणे अस्वस्थ कयणाया
ु
अवणाय शोता मािंी भरा कल्पना शोतीिं आवण ऩण्मारा
ऩयतल्यालय ‘कधी
े लािंल्यालय भन्याळी फोरताना आऩरी
बेटतोव?’ शा फोडवािंा भेवज
अस्वस्थता अऩवयशाममऩणे फाशेय ऩडणाय शेशी भरा कऱत शोतॊ. अथामत
‘गव्हन मि’ मा भद्द्यु ालय भन्यािंॊ एकभत झारॊ अवरॊ तयी ‘गव्हन मि’ उबा याशतो
ु
ु
आमवडमॉरॉजीलय’ शा भाझा ऩढिंा
भद्दु ा आवण ऩढिंी
िंिंाम भी टाऱरी. कायण
ु ाळी कुठरी
गव्हन मि, बौवतक प्रगती, वलकाव मा वगळ्माच्या भऱ
ु ात एकिं भागमदळमक आमवडमॉरॉजी अवाली का
आमवडमॉरॉजी अवाली, भऱ
मालय भॊथन कयणॊ म्हणजे दॊडकायण्मात वळरून लाट ळोधण्माइतकॊ अलघड शोतॊ!
(ऩूलप्रम ववद्धी - वभऱू न वाऱ्माजणी, ऑगस्ट २०१४)
ईभेर : utpalvb@gmail.com
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वाषात्कायाॊभागीर लैसावनक वत्य : १
डॉ. यलीन्द्रनाथ टोणगालकय
ॊ ाऩक, वॊत, वाषात्काय, वत्य, वलसान
धभमवस्थ
----------------------------------------------------------------------------------------------

कोट्यालधी भाणवे ळेकडो लऴाांऩावून देलािंी उऩावना, तवेिं वलवलध प्रकायिंी
आध्याविक वाधना कयीत आरे आशेत ल त्यातून त्याॊना ‘फये लाटते’ अवा दाला
ु ती, तवेिं वाषात्काय ह्ा वॊकल्पन ेभागीर लैसावनक
कयीत आरी आशेत. शी अनबू
वत्य प्रवतऩादन कयणाया शा रेख तभु च्या वलिंायाॊना िंारना देईर.

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

भी स्वत्लय के रेल्या प्रमोगातून एक गोि भाझ्मा रषात आरी. ती
म्हणजे, एखाद्या कल्पन ेलय, चकला वलिंायालय आऩण वातत्यान े, भनाऩावून,
गॊबीयऩणे वदलवेंवदलव रष कें वद्रत के रे, त्यािंेिं ध्यान के रे, तय ज्यारा
ु
आध्याविक बाऴेत वाषात्काय म्हणतात तवा अनबल
काशी व्यक्तींना मेऊ
ळकतो. शा वाषात्काय कोणता आवण कवा अवाला शे त्या व्यक्तीिंी जडणघडण,
ु
े त्यालेऱिंी
वतच्यालय झारेरे वॊस्काय, वॊगोऩन, अध्याऩन आवण प्राभख्यान
ू अवते. आऩल्या
वाभावजक ऩवयवस्थती, अळा अन ेक फाफींलय अलरॊ फन
ऋवऴभनु ींना आवण जगातीर अन ेक प्रेवऴताॊना, धभमवस्थ
ॊ ाऩकाॊना आवण प्राभावणक
वॊतभशात्म्याॊना, स्वाभी भशायाजाॊना अवा वाषात्काय - सानप्राप्ती - झारी
अवण्मािंी ळक्यता नाकायता मेणाय नाशी. त्याॊतीर अन ेकाॊनी त्यानॊतय त्याॊिं े
वलिंाय आवण वळकलणूक जगारा देऊन जगाच्या कल्याणाकयता आऩरे वलम
जीलन वभर्थऩत के रे आशे शेशी वत्य आशे. शे वलमिं वदावलमकाऱ आदयणीम
आवण लॊदनीम आशेत आवण बवलष्यातशी तवेिं याशतीर मािंी भरा ळॊका नाशी.
दैली वाषात्काय की भानली अॊतभमनािंी शाक?
अळा वाषात्कायाॊिं,े प्रकटीकयणािंे वदॊ ु य वललेिंन गरुु देल डॉ. आय. डी.
यानडे माॊनी त्याॊच्या ‘A Constructive Survey of Upanishadic
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Philosophy‘ मा ग्रॊथात के रे आशे. त्याॊच्यािं ळब्दाॊत (भूऱ इॊग्रजीिंा भयाठी
ु
भाझा अनलाद)
वाॊगामिंे झाल्याव ते खारीरप्रभाणे ः्वाषात्कायािंा अथम (Meaning of Revelation) :
वलम लेद, ब्राह्मणे, उऩवनऴदे माॊना अनॊत काऱाऩावून श्रतु ी म्हणतात.
एलढेिं काम, जगातीर वलमिं धभाांिं े भूऱ ग्रॊथ शे ईश्वयान ेिं त्याॊच्या भूऱ
वॊस्थाऩकाॊना वाॊवगतरे अवे भानरे जाते. कोणारा ते वलजेच्या कडकडाटातून
ू वभऱारे, कोणारा ते
वभऱारे, तय कोणारा ध्वनीच्या, ळब्दाच्या भाध्यभाॊतन
फाशेरून वभऱारे, तय कोणारा अॊतभमनातून. लेद-उऩवनऴदाॊप्रभाणेिं फामफर
आवण कुयाण शी ईश्वयािंीिं देणगी आशे अवे भानरे जाते. प्रस्ततु रेखकाच्या
भते (गरुु देल यानडे) शे सान कोणत्याशी फाह् गोिींकडून आरेरे नवून, त्या त्या
ु े चकला त्या वलिंायाॊनी आरेरी
व्यक्तींना देलाच्या वलिंायाॊिंा कै प िंढल्याभऱ
उन्मादालस्था, चझग (God Intoxication) मा अलस्थेत स्वत्च्यािं
अॊतभमनातून आरेरे जे वलिंाय अवतात त्याॊनािं मा वलम व्यक्ती वाषात्काय चकला
ु े वेंट ऩॉर (मेळ ू विस्तािंा वॊदळ
े म्हणतात. मािंभऱ
े देणाया
दैली वॊदळ
ु ) म्हणारा, की तो स्वत् फोरत नवून त्याच्या भख
ु
ु ातून
वरुलातीिंा
धभमगरू
प्रत्यष देलिं फोरतो आशे.
विस्तऩूल म 400 लऴाांऩलू ॉ झारेरा ग्रीक तत्त्वलेत्ता प्लेटो म्हणतो, "शी वलम
भशाकाव्ये, स्तलन े त्या-त्या व्यक्तींना झऩाटरेल्या अलस्थेत, अषयळ् ईश्वय
ु री काव्ये आशेत.”
कल्पन ेन े लेडालरेल्या अलस्थेत (Divine Insanity) विंरे
गरुु देल यानडे ळेलटी अवा वनष्कऴम काढतात, की लेद आवण उऩवनऴदे शी
ऩौरुऴेम आशेत की अऩौरुऴेम मा लादात न ऩडता इतय वलम धभाांच्या प्रभाणेिं शी
स्तलन े ईश्वयकल्पन ेच्या उन्मादालस्थेतिं (God Intoxication) ऩूलॉच्या
ऋवऴभनु ींनी म्हणजे भाणवाॊनीिं यिंरेरी काव्ये आशेत. (माॊत देलािंा काशी वॊफध
ॊ
नाशी.) मा वलम गोिी का ल कळा शोतात शे आधवु नक वलसानाद्वाये आता ववद्ध
कयता मेत.े वॊळोधक अॉड्र्म ु न्यूफगम आवण ओअॎवक्री माॊनी 2001 वारी
ु
वरवशरेल्या ‘Why God won't go away’ मा ऩस्तकात
त्याॊनी खारीर
वत्य प्रमोगान े ववद्ध करून दाखवलरे आशे.
वाषात्कायािंे लैसावनक स्पिीकयण
फौद्ध वबक्खू ध्यानधायणा कयत अवताना त्याॊच्या आवण योभन कॎ थॉवरक
ू ी भनोबाले तल्लीन शोऊन प्राथमना कयत अवताना तेथीर निच्या
िंिंमभध्ये मेळिं
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भेंदूिं
ॊ े स्कॎ न के रे अवता अवे आढऱू न आरे, की त्याॊच्या भेंदूतीर Posterior
Superior Parietal Lobe मा बागािंी वलद्यतु कॊ ऩन े (Electrical
ु शोती. भेंदूच्या मा बागारा त्याॊनी
Activity) अगदी खारच्या ऩातऱीलय वरू
Orientation Association Area (OAA) अवे वॊफोधरे. मा भेंदूच्या
ु े आऩल्यारा (डोऱे वभटून घेतरे तयी)
बागािंे काभ अवे अवते, की त्याभऱ
अलकाळातीर आऩरी वस्थती काम आशे शे कऱते. उदाशयणाथम आऩण फवरो
आशोत, उबे आशोत, झोऩरेरे आशोत, तेशी कोणत्या कुळीलय, की डोके खारी
करून ऩाम लय करून ळीऴामवन कयत आशोत मािंी जाणील शोते. मा बागािंी
ु अवते तेव्हा आऩल्यारा आऩल्या स्वत्च्या
विमा जेव्हा व्यलवस्थत वरू
ळयीयाच्या वस्थतीिंी आवण फाह्जगतािंी लेगलेगऱी जाणील ऩूणऩम णे शोत अवते.
ऩयॊत ु आऩण जेव्हा गाढ झोऩेत अवतो चकला ध्यानधायणा कयत अवतो चकला लय
वाॊवगतल्याप्रभाणे प्राथमन ेत भग्न अवतो, तेव्हा भेंदूिंी ‘स्व' आवण इतय जग माॊच्या
ु े
बेदबालािंी जाणील फोथट शोते चकला जलऱजलऱ नि शोते आवण माभऱ
ळयीयािंी प्रत्यष लस्तवु स्थती (reality) आवण काल्पवनक वलरषण वॊलदे ना
(fantasy) अळी शोते, की आऩण स्वत् मा ळयीयात आशोत की ळयीयाफाशेय
बयकटतो आशोत शेिं वभजेनावे शोते. कदाविंत भेंदूच्या मा बागाच्या अळा
ु तॊ ाॊनी
ु े िं ध्यानस्थ ऋवऴभनु ी, वलम प्रेवऴत, फौद्ध वबक्खू आवण वाधव
लागण्माभऱ
आऩल्या "स्व'त आवण मा वलम वलश्वात काशीशी पयक नाशी, शे वलम एकिं आशे –
‘अशॊ ब्रह्मावि’ आवण ‘वलमभ ् खरृ इदॊ ब्रह्म' अळी जाणील शोत अवते चकला
निना ईश्वयािंे अवस्तत्व अवल्यावायखा बाव शोतो. अवािं बाव - ज्या व्यक्ती
आऩण ऩयग्रशालरून आरेल्या मानात जाऊन त्या ऩयग्रशलाववमाॊना प्रत्यष बेटून
ु
आरो आशोत अवा दाला कयतात, त्याॊना शोतो. आवण मा वलाांना शे अनबल
खयेिं आशेत अवे कामभ लाटत याशते. भेंदूच्या त्या बागाव जेव्हा इजा शोते,
ु मेतात. अळा व्यक्तींना तय घयात वपयतानाशी
तेव्हा त्या व्यक्तींनाशी अवे अनबल
योज अडथळ्माॊच्या ळममतीतून गेल्यावायखे लाटते.
प्रत्यषात शे वलम बाव अवून भेंदूतीर यवामनाॊिंा ऩवयणाभ अवतो. शे
ु े आवण Functional Magentic Resonance
आजच्या प्रगत भेंदूळािाभऱ
Imaging (FMRI) आवण ऩेट स्कॎ न (PET Scan – Positron
Emission Tomography) अळा अत्याधवु नक (ऩण भशागड्या)
ु े ववद्ध कयता आरे आशे.
उऩकयणाॊभऱ
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भेंदूच्या मा (Orientation Association Area - (OAA) बागाॊत
ु े शोणाऱ्मा फदराॊभऱ
ु े
ध्यानधायणा, प्राथमना, इजा चकला अन्य काशी कायणाॊभऱ
ु े िं
वनभामण शोणाये आबाव शे वालमवत्रक आवण वाधायणऩणे एकवायखे अवल्याभऱ
ु तॊ आवण तत्त्वस
जगातीर मच्चमालत ऋवऴभनु ी, धभमवस्थ
ॊ ाऩक, प्रेवऴत, वाधव
ह्ाॊनी शे वलम जग एकिं आशे, एकािं देलािंी आऩण रेकये आशोत, कोणत्या तयी
एकािं असात ळक्तीन े (Consicousness – िं ैतन्यब्रह्म, विंत्ळक्ती) शे वनभामण
के रेरे आशे, अवे प्रवतऩादरे आशे. कायण थोड्यापाय पयकान े वलाांना झारेरे
‘वाषात्काय’ (Revelation) शे वायखेिं शोते; आवण शी विमा गेरी िंाय-ऩािं
ु आशे.
शजाय लऴाांऩावून , भाणूव वलिंाय करू रागरा तेव्हाऩावून, वतत वरू
ु
आता अळा उन्मादालस्थेत वनभामण झारेल्या तत्त्वसानालय ते वनातन, ऩयातन,
ु
ु े
म ाॊनी ते वाॊवगतल्याभऱ
ळतकानळतके
िंारत आरे आशे; आऩल्या सानी ऩूलज
ू त्याप्रभाणे लागाले, की शे वलम
‘तेिं अॊवतभ वत्य आशे’ अवा बाफडा वलश्वाव ठे लन
सान, शा ईश्वय मा वलम भ्राॊत कल्पना आशेत अवे आऩल्या वललेकफद्धु ीरा
ु े त्याप्रभाणे वललेकान े लागाले, शा ज्यािंा-त्यािंा प्रश्न आशे.
ऩटल्याभऱ
शे जयी खये अवरे, तयी जगातीर वलमिं धभमऩथ
ॊ ीम, त्याॊिं े भूऱ ग्रॊथ शे
ु े त्याॊच्यावलरुद्ध फोरणे,
देलाकडूनिं आरे आशेत अवे भानतात. त्याभऱ
ु े लेद,
त्याॊच्यालय कोणीशी ळॊका घेण े शे ऩाऩी कृ त्य आशे अवे वभजतात. त्याभऱ
उऩवनऴदाॊवलरुद्ध; फामफर, कुयाणावलरुद्ध फोरणे शे धभमवनष्ठाॊनी – वनातन्याॊनी
कधीशी खऩलून घेतरे नाशी; आवण अवे कृ त्य कोणी के ल्याव त्यारा वळषा
देण्मािंे काभशी शे धभमभातांड कयत अवतात.
ु
ु आवण त्याॊिं े वाषात्काय
आधवनक
ऋवऴभनी
ु
अवे म्हटरे जाते, की लेद, उऩवनऴदे यिंणाये ऋवऴभनु ी आवण आधवनक
ळािस माॊिं े एकिं रक्ष्य शोते आवण आशे. ते म्हणजे, मा िंयािंय वलश्वािंे,
वजील-वनजॉलाॊफद्दरिंे गूढ उकरॄन काढणे आवण अॊवतभ वत्यािंा वोध घेण;े
आवण शे कयत अवताना प्रािंीन ऋवऴभनु ींप्रभाणेिं आजिंे ळािसशी
उन्मादालस्थेत जातात, त्याॊनाशी त्याॊच्या ळोधाॊच्या वलिंायाॊिंी चझग िंढते आवण
त्या अलस्थेत वाषात्काय प्रकटीकयण शोते.
ु ु टात खये वोन े वकती आवण बेवऱ वकती शे
आर्थकवभडीजरा याजाच्या भक
मु ा , तो आॊघोऱीच्या टफभध्ये फवरा अवताना
ळोधण्मािंा लस्तभु ानािंा पॉभर
े ा, मयु क
े ा) कयत तो
वाऩडरा आवण तवािं ‘वाऩडरे, वाऩडरे’ (मयु क
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नग्नालस्थेतिं ऩऱामरा रागरा, अळी लॊदता आशे; तय के कुरे (इ.व.1890) मा
ळािसारा वात लऴाांच्या अथक ऩवयश्रभानॊतय फेंवझन मा द्रव्यािंे चयगवायखे
अवरेरे वूत्र (Benzene Ring), त्याच्या वदलास्पप्नात, वाऩ आऩल्या
स्वत्च्या तोंडात आऩरीिं ळेऩटी धरून गोर-गोर वपयत आशे अवे
ु े वाऩडरे.
वदवल्याभऱ
इ.व.1666 वारी न्यूटनरा झाडालरून जवभनीलय ऩडरेल्या
ु
वपयिंॊदाकडे ऩारॆन गरुत्वाकऴम
णािंा ळोध रागरा, तय 1905 वारी भशान
ळािस अरटम आइऩ्स्स्टाइनच्या डोक्यात वाऩेषतालादािंा ववद्धान्त (Theory
of General Relativity) शा वलऴम आरा. खये तय मा वलम ळािसाॊना,
अॊवतभ वत्याच्या ळोधात अवरेल्या आजच्या ऋवऴभनु ींना, लेदकारीन
ऋवऴभनु ींप्रभाणेिं चकला मेळ ू विस्त चकला भोशम्मद ऩ ैगॊफयाप्रभाणे वाषात्काय
झारे शोते. ऩण त्याॊनी ‘शे ईश्वयीम सान अवून ते खयेिं आशे त्यावलरुद्ध कोणी
फोरणे चकला त्याच्यालय आषेऩ घेण े खऩलून घेतरे जाणाय नाशी’ अवे न कयता
अन ेक लऴे त्या वलऴमालय वतत अभ्याव आवण प्रमोग करून त्याॊिं े म्हणणे, त्याॊिं े
तत्त्वसान वलम जगारा खये करून दाखलरे. आइन्व्स्टाइनन े 1905 वारी
स्फुयरेरी आऩरी वथअयी दशा लऴाांच्या अथक प्रमत्नाॊनतॊ य 1915 वारी ववद्ध
ु री वथअयी
करून दाखलरी. न्यूटनरा वपयिंॊदािंे पऱ ऩडल्यानॊतय विंरे
ु
जगारा वाॊगणाये ऩस्तक
Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (Mathematical Principles of Natural
Philosophy) वरवशण्माव 21 लऴे अभ्याव कयाला रागरा. 1687 वारी
ु
त्यािंे मा वलऴमालयीर ऩस्तक
प्रववद्ध झारे. न्यूटनिंे फयेिं ववद्धान्त आजशी जयी
ु
खयी अवरे, तयी दोनळे लऴाांनतॊ य आइनस्टाइनन े त्यातीर काशी िंकीिंे
ठयलरे
आशेत, तय आइनस्टाइनच्या वथअयीलयशी आता आषेऩ घेतरे जात आशेत.
माउरट लेद, उवऩनऴदे, फामफर, कुयाण माॊत वदरेल्या तत्त्वसानाफद्दर
कोणीशी ऩढेु वॊळोधन के रे नाशी आवण ते वलम खयेिं आशे, ते ईश्वयान े वाॊवगतरे
आशे शे ववद्ध करून दाखलण्मािंा चकला त्याॊिंा खयेऩणा ववद्ध कयण्मािंा कोणीशी
प्रमत्न के रा नाशी. उरट, मा तत्त्वसानावलरुध्द फोरणे, लागणे खऩलून न घेता
ु
अन ेक धभममद्धु े करून राखो रोकाॊिं े प्राण घेतरे गेरे आशेत. (उत्तयाधम ऩढीर
अॊकी )

ईभेर : rrtongaonkar@gmail.com
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प्रवतवाद
( 1)
भे 2016 च्या वॊऩादकीमात आऩण लािंकाॊच्या वॊलादशीनतेफद्दर चिंता
प्रकट के री आशे, ती ळॊका यास्त अवरी तयी वतरा दुवयी फाजूशी आशे.
कोणत्याशी वनमतकावरकािंा लािंक शा त्या वनमकावरकािंा पक्त वळष्य
अवाला/व्हाला, त्यािंे (लािंकािंे) वभत्रत्व भान्य शोणाय नाशी, शी वलिंायधाया
ु ऩवयबाऴेत एक
फरॅतेक वनमतकावरक िंारकाॊिंी अवते. वळष्यत्व म्हणजे जन्या
ऩामयी खारी ल वभत्रत्व म्हणजे वभऩामयीलयीर, अवा शा प्रकाय आशे. काशी
लािंकाॊना, चकफरॅना फरॅतेक लािंकाॊना वळष्यत्व भान्य नवून ते वभत्रत्वािंी अऩेषा
कयतात, ऩयॊत ु त्याॊिंी ती अऩेषा म्हणजे वनमकावरकाच्या ध्येम धोयणारा,
ु
े का शोईना
वलिंायधायेरा वलयोध अळी बालना वॊिंारकाॊच्या भनात वप्तरूऩान
ु
अलतवयत झारेरी अवते. त्याभऱे लािंकाॊच्या ऩत्राॊना कोणताशी प्रवतवाद न देण,े
शी लृत्ती फऱालू रागते. अळान े लािंकशी अवरप्त शोत शोत दूयालतो ल अळा
ू ा वाभोये जाले रागते. मावॊफध
वनमतकावरकाॊना अकारी भृत्यर
ॊ ान े भरा भे 2016
अॊकातीरिं वॊजम वॊगलई माॊच्या रेखातीर ळेलटच्या ऩवयिेदातीर एक लाक्य
ू नव्या, ‘इतय’
उद्धृत कयालेव े लाटते. ते लाक्य अवे - ‘‘स्वत्िंी भूल्य े कामभ ठे लन
गोिी वाभालून घेऊन वॊस्कृती लाढत, वभृद्ध शोत जाते.’’ मा लाक्यातीर ‘वॊस्कृती’
मा ळब्दाच्या जागी ‘वलिंाय’ चकला ‘वलिंायधाया’ शा ळब्द ठे लल्याव भरा काम
म्हणालमािंे आशे शे स्पि शोईर.
कोणत्याशी वनमकावरकावाठी लािंक शा घटक प्रथभ भशत्त्वािंा
अवतो, शे वाॊगालेिं रागत नाशी. तयी लािंकाॊच्या वलिंाय, अ-वलिंाय,
ु
कुवलिंायाॊकडे भात्र दुरमषिं कयण्मािंी प्रलृत्ती जास्त प्रभाणात आढऱते. भी वभाये
30-31 वनमतकावरकाॊिंा लैमवक्तक ग्राशक/लािंक आशे. त्याॊतीर फरॅतेकाॊभध्ये
ु ळन गॎऩ वदवून मेत.े 3-4 वनमतकावरकाॊभध्ये भी लािंकाॊच्या
भरा शीिं कम्यवनके
ऩत्रव्यलशायारा जागा वभऱलून वदल्यािंे भरा अल्पवभाधान अवरे तयी मात
आणखी लाढ व्हाली अवे भरा लाटते.
ु
ु
वभाये
25-30 लऴाांऩलू ॉ ऩण्मारॆन
(कदाविंत) प्रऩॊिं प्रकाळनान े
(बूरिंूक देण े घेण)े ‘भरा काशी वाॊगामिंॊम’ मा नालािंे पक्त लािंकाॊच्या
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ु
ऩत्रव्यलशायारा लावशरेरे ऩावषक वरू
के रे शोते. (भी त्यािंा
ग्राशक/लािंक/ऩत्ररेखक शोतो.) ऩयॊत ु थोड्यािं कारालधीत लािंकाॊच्या
ऩत्राॊच्या अबाली त्याॊना ते ऩावषक फॊद कयाले रागरे. (भरा लाटते शा प्रमोग
ू म जगातीर प्रथभ ल एकभेल अवाला.) मालरून लािंकशी वकती वनविमतेन े
वॊऩण
ु ववद्ध शोतेिं. अवे अवरे तयी लािंकाॊच्या ऩत्रव्यलशायारा ऩयेु ळी
लागतात, शेवद्धा
जागा देणाये ‘अॊतनामद’ वायखे वनमकावरक आशेतिं ल त्याॊना लािंकाॊिंी ऩत्रे
ु ऩडते, इतकी ऩत्रे मेतात अवे जाणलते.
टाऩण्मारा जागाशी अऩयी
एकॊ दवयत ‘लािंकाॊिंी वॊलादशीनता’ शी एकतपॉ फाफ नवून ती
वनमकावरक <===> लािंक अळी दूतपाम फाफ आशे ल त्यावाठी वनमतकावरकाॊच्या वॊिंारकाॊनी काशी प्रभाणात फदरणे आलश्मक आशे, अवे भाझे भत
आशे. लािंकाॊना वळष्य फनवलण्माऐलजी त्याॊना वभत्र फनलाले, म्हणजे लादवॊलादातून वलिंाय-प्रवाय तय घडेरिं, लािंकाॊनाशी वलवलध वलिंायधायाॊिंा ऩवयिंम
शोईर, ऩमाममान े वनमतकावरकािंाशी प्रवाय शोईर अवे भरा लाटते. अवो.
ळेलटी ‘ऩवॊद अऩनी-अऩनी, खमार अऩना-अऩना’ शे आशेिं. कऱाले,
शी वलनॊती.
- रखनचवश कटये

ु
भ.ऩो.फोयकन्हाय,
ता. आभगाॊल, वज.गोंवदमा – 441902
िंरबाऴ ः् 07066968350
(2)

ु
आजिंा वधायक,
3 भे 2016 िंा अॊक.
वॊजम वॊगलई माॊिंा रेख अप्रवतभ आशे. तयी ऩण बातखॊड े माॊच्या
ु
ु रभान करालॊत माॊिं े लतमन िंाॊगरे नवते अवे त्याॊनी
ऩस्तकातू
न अवळवषत भव
ु रभान गामकाॊना
म्हटरे आशे. बातखॊड े चशदुत्वलादी नव्हते आवण िंाॊगल्या भव
व्यलवस्थत दाद देत अवत.
ु
ु रभान वॊघऴम
“कट्याय काऱजात घवरी”
मा विंत्रऩटात भात्र चशदू-भव
दाखलरा आशे. दायव्हेकायाॊना अवा वॊघऴम दाखलामिंा नव्हता अवे भरा लाटते.
िंतयचवग जाभ माॊिंा रेख पायिं िंाॊगरा लाटरा. अळा यीतीन ेिं वगऱीकडे
काभे व्ह्ह्ामरा शलीत. जाणकायअथमळािस ल कृ ऴी तसाॊिंी बॊफये ी उडणाय नाशी.
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वयेु ळ वालॊत माॊिंाशी रेख िंाॊगरा आशे. जे एन म ु िंे कन्हेय्या कुभाय पाय िंाॊगरे
चकला पाय लाईट अवतीर अवेभरा लाटत नाशी. जे एन म ु िंे कन्हेय्या कुभाय एक
वलमवाभान्य वलद्याथॉ मवु नमनिंे रीडय अवतात तवे आशेत. Social Studies
रा (वलळेऴत् भाक्समलादी) social sciences म्हणतात कायण Natural
Sciences ळी History िंे वाम्य दाखलामिंे अवते. ‘वभल्ग्रभ प्रमोग” मा
ु ी माॊच्या रेखात Social sciences आवण natural sciences मातरे
भऱ
भूरगाभी पयक दाखलरे जातीर अवे लाटरे शोते. वभल्ग्रभप्रमोग वलघातक
आशेत शे उघडिं आशे. प्रदीऩ ऩयॊु दये माॊनी लणमन के रेरी ऩात्रे ववन ेभात वदवतात.
िंाॊगरे याजकायणी चकला धूतयम ाजकायणी अश्मा तशेन े फोरतात अवे भरा लाटत
नाशी. लाईट याजकायणी डाव्या आवण उजव्या दोघाॊभधे वाऩडतात. प्रदीऩ ऩयॊु दये
डाले अवालेत अवे भरा लाटते.
उत्पर ल.फा. माॊच्या रेखात डाली फाजू म्हणजे वलसान-आधावयत
जीलन आवण उजली फाजू म्हणजे धभामधावयत याज्य अळी वभजूत वदवते. शे दोन
ळब्द खये म्हणजे स्टे ट आर्थथक कॊ ट्रोर चकला आवण वनजी आर्थथक स्वतॊत्रता मा
अथामन े आशेत. फदर शला शे भत जाणकाय डाव्याॊिं े आवण जाणकाय उजव्याॊिंशे ी
आशे. उजला वलिंाय (म्हणजे RSS नाशी) वगऱॊ वोऩॊ कयतो आवण डाला वलिंाय
भात्र खया अवे उत्पर ल.फा. माॊिं े भत वदवते. िंाॊगरे वलश्लेऴण आवण वखोर
वलिंाय वगऱे िं िंाॊगरे वलिंायलॊत कयतात. ती डाव्याॊिंी भक्ते दायी नाशी. गयीफ
गयीफ का आशेत मा भशत्त्वाच्या प्रश्नािंा वलिंाय वगऱे िं िंाॊगरे वलिंायलॊत
कयतात.
ळेलटी वॊऩादकीम. “फाजायळयण” मा ळब्दालय भाझा आषेऩ आशे.
व्यलवाम म्हटरे म्हणजे नपा शा आरािं. लाईट भागामन े नपा वभऱलण्मालय
वनफांध शलेत ऩण कामदेळीय भागामन े नपा कभालणाये ऩण बयडरे जाऊ नमेत.
फाजाय मा ळब्दारा लाईट लाव आशे. भाके ट मा ळब्दारा नाशी. वयकायी वनमभ
फयोफय अवतीर तय भाके ट िंाॊगल्या लस्तूनॊ ािं आवण मोगम बालारािं प्रोत्साशन
देतो लाईट लस्तूनॊ ा आवण अमोगम बालारा नाशी
ु े ळ अॊफानीिं वयकायी वनमभ फनलतो अवे आऩरे म्हणणे अवेर तय
भक
लादवललाद नॊतय के व्हातयी कयाला रागेर.

-- लवॊत के ऱकय
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कवलता

लात्सल्यािंे तऩळीर
एकदा ऩाणवबजरा ऋत ु मेऊन गेरा म्हणजे
ु शोते
वळलायालय श्वावाॊिंी रागलड वरू
ऩाखये
ओठाॊच्या काठाॊलय झाडाॊिंी वशयली ऩान े ठे लतात
ऩाखयाॊकडून
ु ेऩणान े
खर
कोयवऩभध्ये
वूमामिं े गाणे गावमरे जाते
वगऱा आवभॊत गणगोत शोऊन
भाणवाॊच्या बेटीरा मेतो
लावयाॊच्या लात्सल्यािंे तऩळीर
गामींच्या डोळ्माॊत; डोऱाबय झारेरे अवतात
एलढेिं
ळीर :
झाडाॊिं,े वळलायाॊिं,े ऩाखयाॊिं.े

ु
- के ळल वखायाभ देळभख
(िंारणाये अनलाणी ऩाम ह्ा काव्यवॊग्रशातून , ऩद्मगॊधा प्रकाळन )
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