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ु : एक विंवकत्सा –
वभान नागयी कामद्यािंा भवदा
ु
स्त्रीभक्तीच्या
अॊगाने
ु
वदलाकय ऩरुऴोत्तभ
भोशनी
ु
वभान नागयी कामदा, स्त्रीभक्ती

----------------------------------------------------------------------------ु ऐयणीलय आरा आशे ल त्या वनवभत्तान े
वभान नागयी कामद्यािंा िश्न ऩन्हा
ु खेऱ वरू
ु झारा आशे. ह्या ऩार्श्वबभ
ू ीलय ह्या वॊदबावतीर
नव्या वतवकटालय जना
भशत्वािंे भद्दु े येखाॊवकत कयणाया

ु
‘आजिंा वधायक’च्या
जान ेलायी ल पे ब्रलु ायी

ु ववु द्रत कयीत आशोत.
१९९७च्या अॊकात िकवळत झारेरा शा रेख आम्ही भद्दु ाभ ऩनभ

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

ु ीच्या आॊदोरनािंी उवद्दष्टे दोन आशेत. स्त्रीऩरुऴाॊ
ु च्या वाभावजक
स्त्रीभक्त

दजाांभध्ये वभानता आणणे ल त्यािंफयोफय वलव वस्त्रमाॊच्या एकभेकींच्या दजावभध्ये
वभानता आणणे. वधला/ वलधला, ऩवतव्रता/ व्यवबिंावयणी ह्याॊभध्ये आज जो

ु
ु े आवण
पयक के रा जातो तो आऩल्या वभाजाच्या ऩरुऴिधान
वलिंायवयणीभऱ
ु
ु े शोतो. त्याभऱ
ु े एकू णिं वस्त्रमाॊिं े स्वातॊत्र्य अत्यॊत
वस्त्रमाॊच्या ऩरुऴवाऩे
ष स्थानाभऱ
वॊकुविंत शोते, चकफरॅना नष्टिं शोते शे आऩण रषात घेत नाशी. आऩण वगऱे

ु
व स्क
वलिंायाॊभध्ये इतके गतानगवतक
आशोत, इतके ऩूलव
ॊ ायावबभानी आशोत, की

ु े शोतो, त्याॊना blackmail कयण्मािंे
वस्त्रमाॊच्या स्वातॊत्र्यािंा वॊकोिं कळाभऱ
ु आल्या) कवे वाॊबाऱू न ठे लतो, त्यारा
वाधन आऩण (म्हणजे त्याॊत वस्त्रमावद्धा
ु मेत नाशी.
धक्का रागू देत नाशी, शे आऩल्या कोणाच्या रषातवद्धा

आऩल्या वॊस्कृतीन े वललाशारा ऩवलत्र वॊस्काय भानरे आशे, sacrament
भानरे आशे अवे आऩणाव वाॊगण्मात मेत.े वललाशफॊधन कधीिं भोडालमािंे
ु
ु स्त्रीन े भनात आणालमािंा नाशी. लैधव्यानॊतयशी
नाशी. अन्य ऩरुऴािंा
वलिंायवद्धा

नाशी, कायण ह्या गाठी देलान ेिं घारॄन वदल्या आशेत; आवण जन्मोजन्मी तोिं
ऩती वभऱाला शी काभना कयणे आवण त्यावाठी काम्यव्रते कयणे शे आमव ऩवतव्रतेिं े
कतवव्य भानरे गेरे आशे. शी काम्यव्रते न आिंयणायी स्त्री ऩाऩी भानरी जाते.
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ु ाॊिंा भेऱ फवतो की नाशी शे
ु
आऩण लधूलयाॊिं े वटऩण जऱवलतो,
त्याॊच्या ३६ गण
व न्मी तेिं ऩवतऩत्नी शोते की नाशी ह्यािंािं ऩडताऱा घेत अवतो
ऩाशतो, तेव्हा ऩूलज
की काम अवा वलिंाय भनात आल्यालािंून याशत नाशी. ऩण ते अवो.

ु ललाशारा भान्यता देणाऱ्मा आवण ह्या
गेल्या ळतकातीर वलधलाॊच्या ऩनर्व

ु े वललाश शा ऩूलॉवायखा
ळतकातीर घटस्फोटारा भान्यता देणाऱ्मा कामद्याॊभऱ

ु े स्त्रीिंा
वॊस्काय यावशरा नाशी. तो आता कयायिं झारा आशे; कायण त्याभऱ
एकानॊतय दुवया ऩती कयण्मािंा अवधकाय भान्य के रा गेरा आशे. ऩवशल्या

ु े जन्मोजन्मी एकािं ऩतीिंा वलिंाय कयण्मािंे वतच्यालयिंे फॊधन नष्ट
कामद्याभऱ
ु े एकािं जन्मात दुवऱ्मा ऩतीिंा वलिंाय
झारे आशे; आवण दुवऱ्मा कामद्याभऱ
ु
कयण्मावाठी ती भोकऱी झारी आशे. शे वाये जयी खये अवरे तयी त्याभऱे

वललाशवलधी शा आता कयायिं झारा आशे ह्यािंे बान आऩल्या बायतीम वभाजारा
ऩयेु व े आरेरे नाशी. तो वॊस्कायिं आशे अवे तो वभजून िंाररा आशे ल तीिं
ु ीच्या भागावभधीर एक धोंड आशे.
वभजूत स्त्रीभक्त

ु कयताना वललाशाच्या ह्या नलीन स्वरूऩािंी
वभान नागयी कामद्यािंा भवदा

ु ीच्या वलिंायाॊिंी जाण ऩयेु ळी ठे लरी गेरी आशे की नाशी शे आता
ल स्त्रीभक्त
ु
ऩाशालमािंे आशे त्यावाठी भवद्यातीर
तयतदु ी ऩारॆ.
ु
ु तयतदु ी अश्मा:
भवद्यातीर
िभख

१. वबन्नचरगी व्यक्तींभध्येिं वललाश ळक्य.
२. एकऩवतक त्यािंिभाणे एकऩत्नीक वललाशारािं भान्यता.
३. लधूलयाॊऩ ैकी कोणीशी लेडवय अवू नमे.

ु ींवाठी अठया ल भर
ु ाॊवाठी एकलीव आलश्मक.
४. लमोभमावदा भर
फारवललाश अलैध ठयलून घेण्मािंे स्वातॊत्र्य.
५. वललाशावाठी लर्ज्व चकला वनवऴद्ध नाती कोणती ते ठयवलताना रूढीरा
भान्यता.
६. वललाश नोंदरा गेल्याविं लैध.
७. घटस्फोटारा वळतव भान्यता.

आता लयीर तयतदु ींिंा क्रभळ् ऩयाभळव घेऊ.
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१. वललाश वबन्नचरगी व्यक्तींभध्येिं व्हाला अळी जी तयतूद आशे ती ठे लताना

ु कयणाऱ्माॊच्या डोळमाॊऩढेु वललाशकामदा आवण लायवाकामदा अवे दोनशी
भवदा

कामदे एकदभिं आशेत अवे जाणलते. वललाशवॊस्काय शा ित्येक स्त्रीच्या वठकाणी
वतच्या ऩतीिंी औयव वॊतती वनभावण कयण्मावाठीिं शोणाय अवे, त्यािंिभाणे
ु े ह्याॊिंिं
े
बवलष्यकारीन वलव कुटॊ ुफ े ऩवतऩत्नींिंे एकिं जोडऩे आवण त्याॊिंी भर
ु
याशणाय अवे भवदाकते
गृशीत धरून िंाररे आशेत. ऩण ह्या वलऴमािंा अवधक

वलस्ताय कयण्माऩूलॉ वललाश शा आता ऩवलत्र वॊस्काय म्हणून वळल्लक यावशरा आशे
ु तऩावून ऩारॆ.
की तो कयाय झारा आशे ते ऩन्हा

वललाश शा वलधी जय आऩल्या वॊततीरा औयवऩणा िदान कयण्मावाठी
कयालमािंा नवेर (उदा. उतायलमात भूर शोण्मािंी ळक्यता नवताना के रेरा
वललाश) चकला अवे म्हणू की बवलष्यकाऱी वॊततीच्या औयवऩणािंा आग्रश

ु
धयालमािंा नवेर तय त्या वललाशािंे स्वरूऩ कवे याशीर? तो एकभेकाॊफयोफय ऩढिंे
ु घारवलण्मावाठी, ऩवतऩत्नींऩ ैकी कोणािंीशी एकािंी अडिंण शी
वलव आमष्य

दुवऱ्मािंीशी वततकीिं भशत्त्वािंी अडिंण अवेर अळा ऩद्धतीन े एकभेकाॊळी

ु फाॊधन
ू घेण्माच्या शेतन
ू े, वललावशताॊिंी जी वॊऩत्ती अवेर वतिंा
आऩरे आमष्य
एकत्र उऩबोग घेण्मावाठी शोत अवतो. त्यािंे शे स्वरूऩ कयायािंे अवते. ते
ु
स्वरूऩ र्ज्ा दाॊऩत्यारा अऩत्य नाशी अथला र्ज्ाॊच्या जलऱ ऩढच्या
वऩढीकडे
शस्ताॊतवयत कयण्मावाठी वॊऩत्तीिं नाशी अळाॊच्या वललाशालरून स्पष्ट शोते. मेलढेिं

ु काशी कायणाभऱ
ु े एकभेकाॊळी फाॊधन
ू घेण े र्ज्ाॊना ळक्य
नव्हे तय आऩरे आमष्य
नाशी त्याॊना वदरेल्या वललाशवलच्छेदाच्या अवधकायालरून ते कयायािंे स्वरूऩ
अवधक स्पष्ट शोते.
आता िश्न अवा वनभावण शोतो की वललाश शा जय कयाय आशे, त्यारा वाषी
याशणाय आशेत, त्यािंी कागदोऩत्री नोंद याशणाय आशे, तो असानऩणी कयालमािंा

ु नू ,
नाशी, म्हणजे त्यारा लमािंी अट आशे म्हणजे वगऱे जाणूनफज
वभजूनउभजून कयालमािंे आशे तय अवा कयाय दोघाॊऩ ेषा अवधक वबन्नचरगी
व्यक्तींनी तवेिं वभचरगींनी एकभेकाॊळी कयण्मारा वभाजान े शयकत का घ्याली?
ु फाॊधन
ू घेण्मािंी ल त्यावोफत मेणाऱ्मा अटी
एकभेकाॊळी आऩरी आमष्ये
ऩाऱण्मािंी,

जफाफदाऱ्मा

स्वीकायण्मािंी
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र्ज्ाॊिंी

तमायी

अवेर,

ु
वललाशवॊस्कायाच्या वोफत अवरेल्या ऩाऩऩण्मािंा
वॊदबव र्ज्ाॊच्या भनातून नष्ट
झारा अवेर त्याॊना तळा तऱ्शेिंा वललाश करून नले नाते जोडण्मािंी भबु ा का
अवू नमे?
वध्यािंा खाजगी भारकीलय आवण वॊततीच्या औयवऩणालय अवरेरा बय
उद्याच्या वभाजाभध्ये कभी व्हाला अवे लाटत अवेर तय त्यावाठी आलश्मक तो
ु
ऩामा भवद्यात
घारॄन ठे लालमारा शला. त्यावाठी वभचरगी ल अन ेक
ु भधीर वॊबाव्य वललाशािंा उल्ले ख भवद्यात
ु
ु
स्त्रीऩरुऴाॊ
अलश्म शला. भवद्यािंा

आयाखडा वलवभान्य शोईर अवा ऩवशल्याऩावून अवरा तय त्यालय ऩयेु ळी िंिंाव
ु बवलष्यकाऱी िंिंेरा आल्यानॊतय वभचरगी व्यक्तींिंा
कधीिं शोणाय नाशी. भवदा
वललाश का नको ल तो एकऩवतऩत्नीकिं का अवाला त्यािंी कायणे ती तयतूद
नाकायताना द्याली रागतीर.

ु े
फरॅऩत्नीक वललाशाभध्ये स्त्रीलय अन्याम शोतो अवे रषात आल्याभऱ

ु े
एकऩत्नीक वललाशािंे कामदे कयण्मात आरे, ऩयॊत ु अवे कामदे झाल्याभऱ

वस्त्रमाॊलयिंा अन्याम कभी झारा आशे अवे वदवत नाशी. तयी वस्त्रमाॊलयिंा अन्याम
दूय कयण्मावाठी आणखी खोरात जाऊन ह्या वभस्येिंा अभ्याव कयाला रागेर.
एकऩवतक वललाश म्हणजे औयव वॊततीिंा आग्रश. लायवावाठी जी वॊऩत्ती उऩरब्ध
ु कडून शोणाय. ती उबम भातावऩतयाॊकडून ला एकट्या भातेकडून
शोणाय ती ऩरुऴाॊ
शोणाय नाशी अवे औयवऩणािंा आग्रश धयण्माभागिंे गृशीतकृ त्य आशे.
ु ीच्या वॊदबावत ते भान्य शोण्मावायखे नाशी. औयव अऩत्यािंा ऩरुऴािंा
ु
स्त्रीभक्त

आग्रश म्हणजे एकऩवतकत्वािंा आग्रश. तो वस्त्रमाॊनी िंारॄ द्यालमािंा म्हणजे
ु बय एका ऩरुऴािंी
ु
आमष्य
त्याॊच्या देशालयिंी भारकी भान्य के ल्यावायखे शोते
ु ीच्या वदळेन े एक ऩाऊर ऩढेु ऩडल्यािंे वभाधान आजच्या भवद्यात
ु
म्हणून स्त्रीभक्त
नाशी.
श्री. वत्ययॊजन वाठे ह्याॊच्या भागवदळवनाखारी श्रीभती जमा वागडे आवण
श्रीभती लैजमन्ती जोळी ह्याॊच्या िंभून े जो नलीन, बायतातीर वलव नागवयकाॊवाठी
ु
ु े वललाश एक अत्यन्त
वभान, अवा वललाशवलऴमक कामदा विंवलरा
आशे त्याभऱ

गॊबीय अवा वलधी शोण्मारा, त्यािंे ऐवशक स्वरूऩ स्पष्ट शोण्मारा; त्यािंिभाणे
त्यािंे ऩावलत्र्य आवण भाॊगल्यवूिंक ऩायरौवककाळी आजलय अवरेरे नाते
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ु मालमारा भदत शोईर शी अवतळम स्वागताशव फाफ आशे शे भान्य करून
वॊऩष्टात
त्यावलऴमीिंी िंिंाव ऩढेु िंारॄ ठे लू मा.

२. एकऩवतऩत्नीक वललाशारािं भान्यता देण्माच्या तयतदु ीभध्ये अवा वललाश

ु ान े कामव कयताना वदवतो.
वशवा कोणारा भोडू द्यालमािंा नाशी शा वलिंाय िाभख्य

ु े काशी वस्त्रमाॊलय अन्याम शोतो त्यािंे
त्यािंिभाणे अन ेकऩत्नीक वललाशाभऱ
ऩवयभाजवन कयण्मािंी इच्छा व्यक्त शोते. वललाश वटकू नमेत अवे कोणारािं लाटत
नाशी. ऩण ते कवे वटकाले तय ऩवतऩत्नींच्या ऩयस्पयाॊलयीर वतत लृचद्धगत शोत

ु े ; आवण आऩल्यावाठी दुवयी व्यक्ती झीज वोवत आशे अवे
जाणाऱ्मा िेभाभऱ
ु े . तळी ऩवयवस्थती
ऩारॆन ऩयस्पयाॊना एकभेकाॊवलऴमी लाटणाऱ्मा आदयबालाभऱ
नवेर तय वललाश भोडण्मािंे स्वातॊत्र्य उबमताॊना अवाले. कोणाच्याशी भनात
िीवतबालन ेिंा रलरेळ वळल्लक नवताना, देलान े गाठी घारॄन वदल्या आशेत, त्या
आऩण कश्मा भोडालमाच्या अवा, चकला दुवऱ्मािंा वलिंाय भनात आणल्याव
आऩल्यारा ऩाऩ रागेर अवा वलिंाय करून आवण त्यावाठी फामकाॊनी वतत ऩड
खाऊन

वललाशफॊधन कवेफवे वटकलून धयालमािंे अळी आजच्या फरॅवॊख्य

वललाशाॊिंी वस्थती अवल्यािंे आम्ही लािंतो.
र्ज्ाच्याळी मदृच्छेन े आऩरी गाठ ऩडरी अळा जोडीदायाच्या फाशेय
कोणाळीतयी आऩरी भन े जोडरी जाण्मािंा वॊबल न ेशभीिं अवतो. शी बालना
जय ित्येकाच्या वठकाणी अवेर ल न ैवर्वगक अवेर तय वतरा कृ वत्रभऩणे
ु स्कृत म्हणवलणाऱ्मा
आलयण्मात वभाजवशत आशे अवे का भानरे जाते? ववॊ

ु न उगभ ऩालरा आशे
वभाजातरा वगऱा दॊब, वगऱा ढोंगीऩणा ह्या वभजतीतू
इतके िं नाशी तय त्यान े अऩवयवभत दु्खारा जन्म वदरा आशे शे उभजण्मािंा
काऱ आता आरा आशे.

ु
अन ेकऩत्नीक वललाश शा वध्याच्या ऩवयवस्थतीत अन ेक वस्त्रमा एका ऩरुऴाळी

ु े त्याॊऩ ैकी काशींना अन्यामकायक शोतो; तवािं एकिं स्त्री
जखडून ऩडल्याभऱ
ु
एखाद्या ऩरुऴाळी
जखडून ऩडरी तयी तो अन्यामकायक शोतो. वललाशफॊधन
ु च्या अऩत्याॊना आऩल्या भर
ु ाॊवायखे
वळवथर झारे तय आवण दुवऱ्मा ऩरुऴाॊ
ु वळकरे तयिं वस्त्रमाॊलयिंा अन्याम कभी शोईर. (घटस्फोटाच्या
लागलामरा ऩरुऴ
ु े ह्या कामावरा जेभतेभ वरुलात
ु
ु च्या ह्या
कामद्याभऱ
झारी आशे.) म्हणून ऩरुऴाॊ
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फाफतीतल्या िफोधनारा आम्ही आता अग्रक्रभ वदरा ऩावशजे. आजिंा
ु िं े िफोधन शोणाय नाशी.
एकऩवतऩत्नीत्वािंा कामदा कामभ ठे लल्यान े ऩरुऴाॊ
त्याॊच्याफाफतीत जव
ै े थे शीिं ऩवयवस्थवत कामभ याशीर.

ु
३. वभान नागयी कामद्यातीर - नव्हे त्याच्या िस्तावलत भवद्यातीर
-

ु
लेडवय व्यक्तींना लैलावशक आमष्याऩावू
न लॊविंत ठे लण्मािंी तयतूद आभच्या भते
अवतळम वललादास्पद आशे.

ु फाॊधन
ू घेण्माच्या
वललाशािंे म्हणजे एकभेकाॊळी आऩरे अलघे आमष्य

कयायािंे गाॊबीमव लेडवय अवरेल्या व्यक्तींना कऱू ळकत नाशी आवण त्या
कायणास्तल अवा कयाय कयण्मावाठी त्या व्यक्ती अऩात्र ठयतात शे आम्हारा
ु े त्याॊना वभाजभान्य अवा वललाशान्तगवत
भान्य आशे. तयीऩण त्याभऱ

काभोऩळान्तीिंा शक्क नाकायरा जातो शे आऩण रषात घेतरेिं ऩावशजे.
काभिेयणा शी आऩल्या वशजिेयणाॊऩ ैकी एक अत्यन्त भशत्त्वािंी िेयणा आशे.

लेडवय आवण/अथला भवतभॊद रोकाॊच्या त्या िेयणेकडे ऩूण व डोऱे झाक करून
आऩण वभाजस्वास्थ्य कवे काम वाॊबाऱू ळकू ते वभजत नाशी.
दुवयी गोष्ट अळी की लेडवय आवण भवतभॊद अथला वलकृ तभनस्क

ु
ह्याॊच्याभधरी वीभायेऴा पाय ऩवट
अवते. वळलाम भनोवलकृ ती शी न ेशभी

ु े त्याॊच्याभध्ये वनफद्ध
वु ता
वभाजघातकिं अवते अवे नाशी, तवेिं त्या वलकृ तीभऱ
ु े आजच्या वभाजव्यलस्थेत तेिं
मेत े अवेशी नाशी. ऩण त्याॊच्यातीर कभतयतेभऱ
फरॅधा रैं वगक ळोऴणािंे फऱी ठयतात शे आम्हारा भाशीत झारे आशे. आज
आभच्या वभाजाभधरी ळायीवयक चकला भानववक अऩॊगत्व अवरेल्याॊिंी वॊख्या
पाय भोठी आशे. स्वातॊत्र्यिाप्तीनॊतयच्या काऱात आऩरे आमभु ावन लाढत िंाररे
ु े ऩूलॉऩेषा त्याॊिंी वॊख्यािं नव्हे तय टक्केलायी आणखी काशी वदलव
अवल्याभऱ
लाढत जाणाय आशे, कायण त्याॊिंशे ी आमभु ावन वन्वॊळम लाढत िंाररे आशे.

ु त् भानववकदृष्ट्या अऩॊग अवरेल्या स्त्रीऩरुऴाॊ
ु ना ऩष्कऱ
ु
अळा, भख्य
षभता

अवतात. त्याॊनाशी िेभािंी गयज अवते. िेभाच्या अबाली त्याॊिंा कोंडभाया
ु े ते क्वविंत आक्रभक शोऊ ळकतात, शे वाये आता भाशीत झारे आशे.
झाल्याभऱ
अळाॊऩ ैकी फरॅवॊख्य स्वतॊत्रऩणे घय िंारवलण्माच्या षभतेिं े नवणाय शे स्वाबावलक
आशे.
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ु े चशदूॊच्या फाशेयच्या रोकाॊच्या कल्याणािंी
चशदुत्वाच्या अवबभानाभऱ
जफाफदायी आभिंी याशत नाशी. ते आभिंे कोणीिं नाशीत अवे आम्हारा भानता
ु े आऩल्या कुटॊ ु फाऩयते
ु िं
मेत.े तवेिं आऩाऩल्या कुटॊ ु फाच्या अवबभानाभऱ

ऩाशण्मािंी वलम आम्ही आभच्या भनाॊना रालतो. जोऩमांत आभिंी कुटॊ ु फ े भोठी
ु शोती, क्वविंत अन ेकऩत्नीक ला काशी िदेळाॊत अन ेकऩवतक शोती,
शोती, वॊमक्त
तोऩमांत त्याॊत वलाांिंी वोम कळीफळी शोऊन जात शोती. ऩण आता तरुण
ु े इतक्याॊिंिं
े जय कुटॊ ु फ याशणाय अवेर तय
आईफाऩ आवण त्याॊिंी रशान भर

लृद्धाॊिंी यलानगी आश्रभात शोणायिं! लृद्धाॊिभाणे भवतभॊदाॊिंाशी लारी घयाघयात
आता कोणीिं याशणाय नाशी शे उघड शोत िंाररे आशे. वनष्प्रेभ अळा बाडोत्री
वॊस्थाॊभध्ये राजेकाजेस्तल त्याॊना जगवलण्मात मेईर. चकला आज जवे त्याॊिं े
रैं वगक ळोऴण शोते तवेिं ऩढेु शी शोत याशीर. आईफाऩ अवेतोलय घय. ऩढेु त्याॊिं े
कोणीिं नाशी अळी वस्थवत जय शोऊ द्यालमािंी नवेर तय घये भोठी
अवल्यावळलाम, एकाऩेषा अवधक जोडऩी एका घयात यावशल्यावळलाम त्याॊिंा िश्न

वभाधानकायकऩणे वटु ू ळकणाय नाशी. तवे कयालमािंे नवेर तय अळा वलव
ु ना ते लमात मेण्माच्या वभायाव
ु
स्त्रीऩरुऴाॊ
खच्ची करून कोठल्यातयी वॊस्थते
ू टाकाले रागेर. भाझ्मा अॊगालय तय त्याच्या कल्पन ेन ेिं काटा
कामभिंे डाॊफन

ु
उबा याशतो. आजऩमांत आम्ही आऩाऩल्याऩयते
ऩाशत शोतो. ऩयकीम
यार्ज्कत्याांलय वलाांच्या कल्याणािंा वलिंाय कयण्मािंी जफाफदायीिं नव्हती. त्याॊनी
घारॄन वदरेल्या लाटे न े आम्ही आॊधऱे ऩणान े जाणाय, की वलाांना - म्हणजे
आऩल्याॊतल्या दीनदुफळमाॊनाशी - आऩल्यात वाभालून घेऊन वाॊबाऱू न घेणाये
कल्याणकायी यार्ज् आम्ही वनभावण कयणाय शा िश्न आशे. त्यावाठी पाय भोठ्या
ु
ु े ह्या
जागयणािंी गयज आशे. वभान नागयी कामद्याच्या भवद्यालयीर
िंिंेभऱ

जनजागयणारा िायॊब शोईर अळी आम्ही के रेरी आळा शी तयतूदिं त्यात
ु े पोर ठयरी आशे.
नवल्याभऱ

आज आऩल्या देळात कभीतकभी िंाय टक्के रोक ळायीवयक ला भानववक

दृष्ट्या अऩॊग आशेत. म्हणजे त्याॊिंी वॊख्या तीन कोटींच्या लय आशे. भफॊ ु ई आवण
करकत्ता ह्या दोन ळशयाॊिंी वभऱू न जेलढी रोकवॊख्या आशे तेलढी तयी त्याॊिंी
वॊख्या आशेिं. नलीन कामदा - आवण जो वलाांना वभानऩणे रागू शोईर अवा
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कामदा - कयणाऱ्माॊनी त्याॊच्या गयजाॊकडे दुरवष करू नमे अळी आभिंी त्याॊना
ु िंा वललाश कामदेळीय
नम्र वलनॊती आशे. एलढ्यािंवाठी एकाऩेषा अवधक स्त्रीऩरुऴाॊ

भानरा जाला आवण भवतभॊदाॊच्या अथला लेडवयाॊच्या लतीन े त्याॊच्या
ऩारनकत्याांना वललाशािंा कयाय कयता माला अळी तयतूद नलीन कामद्याभध्ये
ु
अवाली - वनदान त्याच्या भवद्यात
तयी अवाली - अळी आभिंी वळपायव आशे.

ह्यािं वठकाणी आणखी एक भद्दु ा भाॊडल्याव तो अनाठामी शोणाय नाशी.

ु ोत्तय वलऴभ आशे. १९९१ च्या जनगणन ेिभाणे
ु िं े गण
आऩल्या देळातीर स्त्रीऩरुऴाॊ
ु ोत्तय आणखी
ु १००० तय वस्त्रमा ९२७ आशेत. इतके िं नव्हे तय ते गण
ऩरुऴ

ु ोत्तय १:१ आशे अवे धरून िंारॄन
ु िं े गण
वफघडण्मािंी ळक्यता आशे. स्त्रीऩरुऴाॊ
ु ना लैध काभोऩळाॊतीऩावून लॊविंत ठे लतीर.
के रेरे कामदे १००० तल्या ७३ ऩरुऴाॊ
ु ना अन्यामकायक शोऊ ळकणाया कामदा अवू नमे शीिं आभिंी
तयी अवा ऩरुऴाॊ

ु े ऩूलॉ र्ज्ा
अऩेषा आशे. आता वॊगणक उऩरब्ध झारेरे अवल्याभऱ
जनगणनावलऴमक आकडेभोडीरा काशी लऴे रागत ती काशी तावाॊत आटोऩणे
ु ोत्तय वनवित कयणे शी फाफ
ु िं े गण
ळक्य आशे. म्हणून आऩल्या देळातल्या स्त्रीऩरुऴाॊ

ु े र्ज्ालेऱी शी वोम उऩरब्ध नव्हती
ऩूलॉवायखी अलघड यावशरी नाशी. त्याभऱ

ु
े के रेरे वनमभ ला कामदे आता रागू करू नमेत. आता
तेव्हािंे अनभानधऩक्यान
नलीन, वलाांना रागू शोणाये कामदे कयताना बायताच्या ित्येक नागवयकािंा
वललाशान्तगवत काभोऩळान्तीिंा अवधकाय कामद्यान े भान्य शोईर अवे ऩाशाले
ु
रागेर, आवण तेलढ्यावाठी आम्हारा ित्येक स्त्रीऩरुऴारा
फरॅऩवत-ऩत्नीकत्वािंा
े नकोत अवे नाशी, ऩण
अवधकाय द्यालािं रागेर. आम्हारा एकऩवतऩत्नीक कुटॊ ु फिं

एकऩवतक ला एकऩत्नीक याशालमािंे की फरॅऩवत/ऩत्नीक याशालमािंे शे ठयवलण्मािंा
ु
अवधकाय ित्येक वसान स्त्री-ऩरुऴाव
अवणे आलश्मक आशे. फौवद्धक दृष्टीन े अषभ

अळाॊतपे त्याॊच्या ऩारकाॊना, आऩल्या ऩाल्यािंे वशत रषात घेऊन तो
लाऩयण्मािंा अवधकाय अवरा ऩावशजे अळी आभिंी वूिंना आशे.
४. ह्यानॊतयिंी तयतूद वललाशमोग्म लमावॊफध
ॊ ीिंी आशे आवण तीदेखीर
वललादास्पद आशे. कायण वललाश शा एक कयाय आशे शे एकदा स्पष्ट झाल्यानॊतय
कयाय कयण्मािंे स्वातॊत्र्य र्ज्ा लमात आरे अवी वभजण्मात मेत,े आऩरे फये
लाईट वभजण्मािंी ऩात्रता मेत,े त्यािं लमात वललाशािंा कयाय कयण्मािंे
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ु ित्येक व्यक्तीरा िाप्त झारे ऩावशजे. वललाशावाठी ऩरुऴारा
ु
स्वातॊत्र्यवद्धा
२१ लऴे
ऩूण व कयालमाव वाॊगण्माभागे कोणता वलिंाय के रा गेरा आशे ते आम्हारा
वभजत नाशी. दोन कायणाॊिंी कल्पना कयता मेत.े एक आर्वथक आवण दुवये
िजोत्पादनवलऴमक. मेथशे ी शा कामदा जॊगरातीर आवदलावींऩावून वगळमाॊना
ु
वभानऩणे रागू शोणाय ह्याकडे भवदाकायाॊ
नी दुरवष के ल्यावायखे जाणलते.

जॊगरातरे अथवकायण लेगऱे आशे. तेथरा कोणीशी दुवऱ्मालय आर्वथक दृष्टीन े
ू अवतो अवे भानरे जात नाशी, भानण्मािंे कायण नाशी. फये २१ व्या
अलरॊ फन
ु गे आर्वथकदृष्ट्या स्वालरॊ फी शोतात अवेशी नाशी. भग २१ िंा आग्रश
लऴॉ वलव भर
कळावाठी?

कुटॊ ु फवनमोजनािंी आऩल्या देळािंी उवद्दष्टे वाध्य कयण्मािंा शेतू त्याभागे

ु
अवेर तय तोशी वाधणे ळक्य नाशी. ऩरुऴाच्या
िजोत्पादकतेभध्ये ह्या तीन लऴाांनी
ु ात तो वकतीशी अऩत्याॊना जन्म
काशीिं पयक ऩडत नाशी. २१ नॊतयच्या आमष्य

देऊ ळकतो. उरट त्याच्या ऐन गयजेच्या लेऱेरा त्यारा ब्रह्मिंमवऩारन वक्तीिंे
के ल्यान े त्यािंे वभाजस्वास्थ्यालय वलऩयीत ऩवयणाभ शोऊ ळकतात. (वगऱीिं
ु े भशायाष्ट्रीम ब्राम्हणाॊिं े वॊस्काय घेऊन लमात मेत नाशीत!) सात
भर

ु िं े वललाशािंे
इवतशावातल्या ळेलटच्या एका ळतकािंा अलधी वोडल्याव स्त्रीऩरुऴाॊ

लम कभीिं शोते. आमभु ावन जवे लाढरे तवे वललाशािंे लम लाढरे आशे अवे
रषात मेत.े ऩण तेशी बायताच्या पाय थोड्या रोकवॊख्यते लाढरे आशे. बायतािंी
फरॅवॊख्य जनता अजूनशी वत्वयवललाशालय वलर्श्ाव फाऱगणायी आशे.

ु च्या तारुण्मवरब
ु
स्त्रीऩरुऴाॊ
आवण अनालय वजसावेरा कृ वत्रभऩणे आलरून
ु िंा शेतू आम्हारा अजून कऱरािं नाशी. भर
ु ाॊिंी ती
धयण्मािंा वभाजधयीणाॊ
वजसावा ताणालमािंी कायणे कऱरी तय फये शोईर. वध्या वललाशािंे लम लाढलीत
न ेऊन एकीकडे तरुणाॊच्या वशजिेयणाॊना वाभावजक नीवतवनमभाॊच्या रगाभान े
आलयालमािंे आवण दुवयीकडे टी.व्ही. ववन ेभातून त्याॊच्या त्यािं िेयणाॊना टािंा
भायालमाच्या अवे दृश्म वदवते आवण ‘एड्व’ िंी रागण झऩाट्यान े शोताना ऩारॆन
लय उल्ले वखरेल्या ऩवयवस्थतीळी त्यािंा काशी वॊफध
ॊ आशे की काम अळी ळॊका
भनात मेत.े
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फारवललाश अलैध ठयलून घेण्मािंे स्वातॊत्र्य ऐवच्छक ठे लण्मात आरे तेशी

ु बयािंा कयाय
ु ाॊना आमष्य
मोग्म नाशी. कायण र्ज्ा अल्पलमीन - असान भर
म्हणजे काम ते वभजण्मािंी अक्कर नाशी अळाॊिंा तो वलवध अलैधिं नव्हे तय

ु
ळून्य (null and void) भानरा जाणेिं इष्ट आशे. वध्याच्या भवद्यािभाणे
फारवललाश न्यामारमाकडून अलैध ठयलून घेतरा नाशी तय तो लैध ठयेर ल
ु े त्यािंे कयायािंे स्वरूऩ नष्ट शोईर. त्यारा ऩवलत्र वलधीिंे स्वरूऩ मेईर. शे
त्याभऱ
कदावऩ घडू नमे अवे आभिंे भत आशे. भानववक अऩॊगाॊवाठीशी लमािंी अट
कामभिं आशे, ऩण तेथ े त्याॊच्या आईफाऩाॊनी तो कयाय कयालमािंा आशे.
५. वललाशावाठी वनवऴद्ध नाती कोणती ते ठयवलताना रूढीरा भान्यता देण े

ु े वॊततीच्या
अगदी मोग्म आशे. कोणत्या नातेवफॊ ध
ॊ ात वललाश झाल्याभऱ
आयोग्मालय ऩवयणाभ शोतो ते अजून स्पष्टऩणे कऱरेरे नाशी. अश्मा ऩवयवस्थतीत
े इष्ट आशे.
कामद्यान े त्यात दखर न देणिं
६. वललाश शा एकदा कयाय म्हणून भान्य के ल्यानॊतय त्यािंी नोंदणी शोणे इष्ट

शे कोणीशी भान्य कयीर. ऩयॊत ु आऩवाॊत ऩत्रे वररॆन अवा वललाश झारा अवेर
आवण तो नोंदरा गेरा नवेर तयी तो लैध भानाला.

७. वललाश लैध अवो ला नवो, अऩत्याॊना लायवा वभऱण्माच्या फाफतीत

ु ती दाखवलणाया अवाला आवण घटस्फोट कोणत्याशी
त्यावलऴमीिंा कामदा वशानबू
ु
ऩवयवस्थतीत वरब
अवाला. आऩरा वललाश वटकलून धयण्मावाठी वध्या

दाॊऩत्यारा कोणतेिं िमत्न कयाले रागत नाशीत. एकभेकाॊिंा त्याॊनी वकतीशी छऱ
के रा तयी वललाश भोडत नाशी. मळस्वी ला अमळस्वी वललाश वटकलून ठे लण्मािंी
ु े त्याॊिं े िेभ लृचद्धगत
जफाफदायी कामद्यािंी आशे. वॊफवॊ धत व्यक्तींिंी नाशी. त्याभऱ

शोत नाशी. तयी माऩढेु वललाशवलच्छेद वोऩा झारा ऩावशजे. अवे झारे तयिं र्ज्ाॊना
ु कयीत
वललाश वटकवलण्मािंी इच्छा आशे त्याॊना वललाशानॊतयशी एकभेकाॊिंा अननम

याशणे आलश्मक शोईर. अळीिं ऩवयवस्थती वलाांनी वभऱू न वनभावण कयाली शी
काऱािंी गयज आशे.

201, श्रीभोवशनीयाज, खये टाऊन, धयभऩेठ, नागऩूय-10
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बायतीम िंिंावऩद्धती : 3 - आन्वीवषकी
श्रीवनलाव शेभाडे
िंिंावऩद्धती, लाद, आन्वीवषकी

----------------------------------------------------------------------------'बायतीम िंिंाव ऩद्धती' च्या ऩवशल्या बागात आऩण 'लाद' मा वॊकल्पन ेिंे आवण
ऩद्धतीिंे स्वरूऩ ऩवशरे. दुवऱ्मा बागात 'लाद'ळी वभाॊतय इतयशी काशी वॊकल्पनाॊिंा
ॊ 'आन्वीवषकी' मा
थोडक्यात ऩवयिंम करून घेतरा. बायतीम लादऩद्धतीिंा वॊफध
वलद्येळी जोडरा जातो. मा वलद्येच्या स्वरूऩात िािंीन इशलाद आढऱतो. आजच्या
ु
इशलादाळी शा इशलाद जऱणाया
आशे. लादािंे िभेम ल वलऴम अध्यात्मलादी न ठे लता
इशलादी अवरे तय वाभावजक जीलनािंे िश्न अवधक काटे कोयऩणे वटु ू ळकतात. त्या
वलद्येिंा शा अल्पऩवयिंम.
----------------------------------------------------------------------------ििंवरत 'आन्वीवषकी'िंा ळाविक अथव 'अन्वेऴण-वलद्या' अवा आशे.
अन्वेऴण म्हणजे ळोध घेण.े 'आन्वीवषकी'िंे भूऱ 'अन्वीषा'भध्ये आशे. अन ु =
ऩाठीभागून जाणे, ईषण = ऩाशाणे, वनयीषण कयणे. कळाच्या ऩाठीभागून ? तय
ु
जे वदवते, अनबलाव
मेत,े र्ज्ािंे ित्यष सान शोते त्याच्या भागून, जे ित्यष
ु
ु कयणे. जे अनभानान
ु
े
वदवत नाशी, अनबलाव
मेत नाशी, त्याकडे जाणे = अनभान
ु
कऱते ती 'अनवभती'.
ु 'अन्वीषा’िंे दोन अथव आशेत :
लैवदक तत्त्वसानाच्या वॊदबावत ऩयॊऩयेनवाय

ु
(१) ित्यष आवण आगभ (लेद) लय आधावयत अनभान;
(२) ित्यष आवण
ु
ळििभाण माॊच्या वाह्यान े िाप्त शोणाऱ्मा वलऴमाॊच्या अनवाय
(ऩिात)् त्याॊिं े

ईषण म्हणजे ऩमावरोिंन कयणे, अथावत ् सान वभऱवलणे. 'आन्वीवषकी' म्हणजे
न ेभके काम आशे ? मावलऴमी िािंीन काऱाऩावून फयीिं लादग्रस्त भते भाॊडण्मात
आरी आशेत. रक्ष्मणळास्त्री जोळी माॊच्या भते तत्त्वसान ह्या वॊस्कृत ळिािंा
भूऱ िािंीन ऩमावम 'आन्वीवषकी' शा आशे. अन्वेषण म्हणजे अन्वेऴण करून ववद्ध
के रेरे ववद्धान्त वाॊगणाये ळास्त्र ते आन्वीवषकी, अवे ते नभूद कयतात.
तत्त्वसानारा िािंीन बायतीम 'दळवन' अवे म्हणत. म्हणून मेथ े दळवन म्हणजे
अन्वेषण कयणे, म्हणून आन्वीवषकी = तत्त्वसान, दळवन.
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डॉ. वलद्याबूऴण माॊिं े भत
'आन्वीवषकी' शे अवतिािंीन काऱी लादािंे ळास्त्र शोते, 'लादकरा' म्हणून
मा ळास्त्रािंा वलकाव अगदी िािंीन काऱाऩावून झारा. इ. व. ऩू. ६५० ते ऩवशरे
ळतक मा काऱात 'आन्वीवषकी' ळास्त्र फशयरे शोते. इ.व. च्या ऩवशल्या ळतकात
त्यात न्यामदळवनातीर 'ऩॊिंालमली लाक्य' मा वॊकल्पन ेिंा आन्वीवषकीत वभालेळ
झारा; त्यानॊतय त्याव 'न्यामळास्त्र' अवे नाल वभऱारे, अवे डॉ. वलद्याबूऴण
त्याॊच्या 'A History of Indian Logic’ भध्ये म्हणतात.
डॉ. वलद्याबूऴण माॊच्या भते, आत्मा शी वॊकल्पना अगदी िथभ लेद आवण
उऩवनऴदे मा वॊवशताॊच्या िंिंाववलर्श्ात आरी, त्यालेऱी ती ‘के लऱ भानली देशात
लाव कयणाया आत्मा’ मा स्वरूऩािंी शोती. शी आत्म्यािंी ‘ऩवशरी वॊकल्पना’
ु े
शोती. आत्म्यािंे सान शे भानली जीलनािंे उवद्दष्ट भानरे गेरे. त्याभऱ

‘आन्वीवषकी म्हणजे आत्मवलद्या’ अवा अथव तेव्हा ििंवरत झारा. नॊतयच्या
काऱात वलव िंयािंयाॊत, िावणभात्राॊत अवणाया जील शाशी ‘लैवर्श्क आत्मा’ आशे,
अळी दुवयी वॊकल्पना लैवदक वॊवशताॊच्या िंिंाववलर्श्ात रुजरी. वतरा 'ब्रह्म' शे
नाभावबधान राबरे. मा दुवऱ्मा वॊकल्पन ेत ऩवशरी वलरम ऩालून दुवयी
अवतव्याऩक फनरी. मा 'ब्रह्म'िंेशी सान चकला 'ब्रह्म शेिं सान' शे तत्कारीन लैवदक
जीलनािंे उवद्दष्ट फनरे (शा लेदान्तािंा गाबा). मा सानारा ब्रह्मवलद्या चकला

ु े ‘आन्वीवषकी म्हणजे ब्रह्मवलद्या’ अवा अथव
अध्यात्मवलद्या अवे नाल शोते. त्याभऱ
झारा. अळा यीतीन े आत्मवलद्या आवण ब्रह्मवलद्या (चकला अध्यात्मवलद्या) अळा
दोन वलऴमाॊिंा अभ्याव म्हणजे आन्वीवषकी अवे नले वभीकयण फनरे.

ु ती इत्यादी ग्रॊथाॊत
ु
भशाबायत, याभामण, बागलत, ऩयाण,
भनस्मृ

आन्वीवषकीिंा उल्ले ख 'दळवन' अवा मेतो.

त्यािंलेऱी अन्यत्र 'आन्वीवषकी'

अवाशी लाऩय काशी वठकाणी आढऱतो. त्यालेऱी अथावफाफत गोंधऱ शोतो. वतथे
'दळवन' आवण 'आन्वीवषकी' शा ळि तकव , कायणववद्धान्त म्हणून लाऩयरा आशे
ु घ्याला
की आत्मा-ब्रह्म मा अथावन े लाऩयरा आशे, माफाफतिंा वनणवम वॊदबावनवाय
रागतो, अवे डॉ. वलद्याबूऴण नभूद कयतात.

ु े
आत्मा आवण ब्रह्म मा वॊकल्पनाॊिं े आन्वीवषकीलय आयोऩण झाल्याभऱ

‘आन्वीवषकी म्हणजे आत्मवलद्या’ अवे झारे. आत्मा मा सानलस्तूिंी िंिंाव
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कयणायी आन्वीवषकी शी तत्त्वसान चकला दळवन म्हणून ओऱखरी गेरी तय तकव ,
कायणववद्धान्त स्पष्ट कयणायी आन्वीवषकी शी तकव ळास्त्र म्हणून वलकववत झारी.
इ.व.ऩू. ५५० च्या दयम्यान भेधावतथी गौतभ मा ऋऴीन े आन्वीवषकीच्या 'तकव ' मा
अॊगािंा वलकाव के रा, तयीशी अन ेक ळतके ‘आन्वीवषकी म्हणजे तत्त्वसान आवण
तकव ’ अवा उबमान्वमी अथव िवायात शोता. त्यात आन्वीवषकी म्हणजे
तत्त्वसान/दळवन शा िबाली शोता.
ू े (कायणववद्धान्त) वलश्लेऴण शा अथव ऩवशल्या
'आन्वीवषकी' म्हणजे शेतिं

ु कायण वलद्याबूऴण देतात की, लैवदक
ळतकानॊतय ििंवरत झारा. मािंे भख्य
ु
ु न्म, कभवपर इत्यादी
वावशत्यात विंवलल्या
गेरेल्या आत्मा, ब्रह्म, ऩनजव
कल्पनाॊना तार्वककदृष्ट्या आधाय देण े वनताॊत आलश्मक फनरे शोते. तो आधाय

ु े आन्वीवषकी म्हणजे तार्वककता अवे वभीकयण
आन्वीवषकीतून वभऱारा, त्याभऱ
ु ास्त्र, शेतवु लद्या, तकव ळास्त्र, तकव वलद्या,
फनरे आवण 'आन्वीवषकी' रा शेतळ

लादवलद्या, िभाणळास्त्र, लाकोलाक्य, तक्की, वलभॊवव अळी वलवलध नाले वभऱारी.
ु तेत फदर झारा, तवा त्याच्या नालात फदर झारा.
आन्वीवषकीच्या उऩमक्त
लस्ततु ् 'आन्वीवषकी' िंा भूऱ अथव

के लऱ तकव , कायणभीभाॊवा, वललेक,

फवु द्धिाभाण्म शािं शोता, अवे डॉ. वलद्याबूऴण स्पष्ट कयतात.
ु ऩया
आन्वीवषकीिंी गरुऩयॊ

डॉ. वलद्याबूऴण माॊनी आन्वीवषकीिंी गरुु ऩयॊऩया वदरी आशे. दळवन आवण

ु ऩया शोती. त्याॊतीर ऩवशरे नाल िंालावक
तकव वलद्या मा दोन्ही अॊगान े शी गरुऩयॊ
(इ.व.ऩू. ६५० अॊदाजे), दुवये वाॊख्यदळवनािंे आिंामव कवऩर (इ.व.ऩू. ६५०-

५७५), दत्तात्रेम - म्हणजे आज र्ज्ाॊना दत्तगरुु म्हणतात, र्ज्ाॊिंी भॊवदये अवतात ते

दत्तवॊिदामलारे दत्तभशायाज (इ.व.ऩू. ६५० अॊदाजे), त्यानॊतय आमलु दे ािंे िणेत े
ु व ू आत्रेम (इ.व.ऩू. ५५०), वरबा
ु
भानरे जाणाये ऩनलव
शी वलदुऴी (इ.व.ऩू. ५५०),
अष्टालक्र (इ.व.ऩू. ५५०), भेधावतथी गौतभ (इ.व.ऩू. ५५०). वलव कारभान अॊदाजे.
माॊत दत्तात्रेम माॊिंा अऩलाद लगऱता वलाांनी तकव वलद्या म्हणून आन्वीवषकीिंा
अलरॊ फ के रा. दत्तात्रेमाॊनी बक्त िह्लाद, अराकव इत्यादींना शी वलद्या 'दळवन' म्हणून
वळकवलरी, तकव ळास्त्र मा अॊगान े नाशी. इतयाॊनी आन्वीवषकी तकव वलद्या म्हणून
वलकववत के री. गौतभान े आन्वीवषकीिंा शेत,ू कायणभीभाॊवा मा फाजून े वलाांगीण
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वलकाव करून लैवदक तकव ळास्त्र वनभावण के रे.
कौवटल्यािंे मोगदान
आिंामव कौवटल्यान े भात्र 'आन्वीवषकी'रा न ेभका अथव वदरा. कौवटल्याच्या

अथवळास्त्रातीर 'वलद्यावभद्देु ळ' मा दुवऱ्मा िकयणात 'आन्वीवषकी'िंी भावशती
देण्मात आरी आशे. वतरा 'आन्वीवषकीस्थाऩना' म्हटरे आशे.

आन्वीवषकी त्रमी लात्ताव दण्डनीवतिेवत वलद्या:। (अथव. १.२.१)

अथव : आन्वीवषकी, त्रमी, लात्ताव आवण दण्डनीवत अळा िंाय वलद्या आशेत.

कौवटल्याच्या आधी ऋग्लेद, मजलेु द ल वाभलेद शे तीन लेद (लेदत्रमी),

लावणर्ज्, ळेती ल उद्योगधॊद े मा उऩजीवलके च्या वाधनाॊिं े मथाथव सान (लात्ताव) ल
दॊडनीती (याजनीती – यार्ज्ािंे कामदे) मा तीन षेत्राॊतीर सानारािं सान/वलद्या
अवा दजाव वदरा गेरा शोता. यार्ज्कत्यावन े, अभात्य भॊडऱींनी, अभ्यावकाॊनी,

ु वभऱलरे ऩावशजे, अवा जणू
वलिंायलॊतानी आवण तत्त्वलेत्त्ाॊनी मा वतन्हींलय िबत्व
काशी दॊडक शोता. मा वतन्हींत 'आन्वीवषकी' िंी बय घारॄन वतरा 'िंौथी वलद्या'
म्हणून ती िवतवष्ठत के री कौवटल्यान े. आता, 'आन्वीवषकी' म्हणजे काम? मािंे तो
उत्तय देतो : वाॊख्य ॊ मोगो रोकामतॊ िंेत्यान्वीवषकी । (अथव. १.२.१०)

अथव : वाॊख्य, मोग आवण रोकामत शी तीन दळवन े म्हणजे आन्वीवषकी.
माॊिंा उऩमोग काम ? तय कौवटल्य वाॊगतो :

धभावधभो त्रमाभ।् अथावनथो लातावमाभ।् नमानमौ दण्डनीत्याभ।्
फराफरे िंैतावाॊ शेतवु बयन्वीषभाणा रोकस्योऩकयोवत ।
ु िं फवद्धभलस्थाऩमवत
ु
व्यवन ेऽभ्यदमे
।
िसालाक्यवक्रमावलळायद्यॊ िं कयोवत । (अथव. १.२.११)

अथव : त्रमीच्या वॊदबावत धभव काम ल अधभव काम, लात्ताव व्यलशायाच्या वॊदबावत

ु
अथव काम ल अनथव काम, दॊडनीतीच्या वॊदबावत मोग्म धोयण कोणते ल िंकीिंे
धोयण कोणते, तवेिं मा तीन वलद्याॊिं े ऩयस्पय फराफर, ह्या गोष्टीिंी मोग्म कायणे
ळोधून (आन्वीवषकी) ऩयीषा कयते, म्हणून ती रोकाॊना उऩकायक शोते;

वॊकटकाऱी ल अभ्यदु माच्या लेऱी फद्धु ीरा स्थ ैमव िाप्त करून देत.े त्याद्वाये व्यक्तीरा
आिंाय, वलिंाय ल उच्चाय मात िालीण्म देत.े थोडक्यात,'आन्वीवषकी' शी िसा ल
ु े ती 'िसालाक्यवलळायद' आशे.
बाऴण माॊच्यात उत्तभता िदान कयते; त्याभऱ
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वतिंे भशत्त्व काम आशे ? तय कौवटल्य वाॊगतो :

िदीऩ् वलववलद्यानाॊ उऩाम् वलवकभवणाभ ।्
आश्रम् वलवधभावणाॊ ळर्श्द ् आन्वीवषकी भता । (अथव.१.२.१२)

अथव : आन्वीवषकी शी लादवलद्या शी (इतय) वलव (वतन्ही) वलद्याॊिंा भागवदळवक वदला,

वलव कभाांिंा उऩाम ल वलव धभाांिंा आधाय आशे. धभव म्हणजे ळद्धु न ैवतक लतवन,
ु तालादाळी जऱणाये
ु
अथव म्हणजे उऩमक्त
वाध्य ल काभ म्हणजे ित्यष
उऩबोग्मलस्त ु ल जीलनक्रभ शा वत्रलगव कौवटल्याव भान्य शोता.
देफीिवाद माॊिं े भत
'आन्वीवषकी'च्या आळमािंे स्पष्टीकयण डॉ. देफीिवाद िंट्टोऩाध्याम माॊनी
त्याॊच्या What is Living and What is Dead in Indian
Philosophy मा ग्रॊथात वदरे आशे. डॉ. देफीिवाद िंट्टोऩाध्याम माॊनी ‘वाॊख्य,
मोग आवण रोकामत शी तीन दळवन े म्हणजे आन्वीवषकी’ मा वॊकल्पन ेिंी
ववलस्तय िंिंाव के री आशे.
व ीभाॊवा-उत्तयभीभाॊवा (लेदान्त) शी लैवदक
न्याम-लैळवे ऴक, वाॊख्य-मोग, ऩूलभ
ऴड्दळवन े आवण फौद्ध, जनै ल िंालावक शी तीन अलैवदक दळवन े वभऱू न बायतीम
दळवनऩयॊऩया यिंरी जात अ्वताना दोन्हीतीर के लऱ वाॊख्य, मोग आवण
रोकामत मा तीन दळवनाॊिंा वभालेळ कौवटल्यान े 'वलद्या' (सान) म्हणून का
व ीभाॊवा-उत्तयभीभाॊवा माॊिंी कोणतीशी िंिंाव कयणे
के रा ? न्याम-लैळवे ऴक, ऩूलभ
वोडािं, ऩण वाधा उल्ले खशी कौवटल्य कयीत नाशी. त्यािंे कायण काम ? वळलाम
फौद्ध-जैन माॊनाशी कौवटल्य वखजगणतीतशी का धयीत नाशी ? अळा अत्यॊत
भौवरक ल भूरबूत िश्नाॊिं े वलश्लेऴण देफीिवाद देतात.
देफीिवादाॊच्या भते, कौवटल्यान े लैवदक-अलैवदक अळी भाॊडणी न कयता
्
इशलादी आवण अन-इशलादी
अळी दळवनाॊिंी यिंना के री. ती कयताना कौवटल्य
त्रमी भान्य कयतो. ऩण तो त्रमी आवण आन्वीवषकी माॊत स्पष्ट पयक कयतो आवण
त्याॊना लेगऱे कयतो. त्रमीिंा अथव कौवटल्याच्या भते वलवळष्ट स्वरूऩािंे लैवदक
धभवळास्त्र की र्ज्ात लणवव्यलस्था ल आश्रभव्यलस्था आशे. आवण आन्वीवषकी शी
ू व स्वतॊत्र वलद्याळाखा आशे. ते एक लेगऱे दळवन आशे. लात्ताव, दण्डनीवत शीशी
वॊऩण
स्वतॊत्र सान े आशेत.
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अथवळास्त्रािंी यिंना ऩाशाता कौवटल्यान े आन्वीवषकीिंा उऩमोग करूनिं ते
यिंरे आशे, अवे रषात मेत.े यार्ज्ळास्त्र यिंताना, यार्ज् कयताना वाॊख्य, मोग
आवण रोकामत माॊिंी दृष्टीिं उऩमोगी आशे, शे तो के लऱ वूविंत कयीत नाशी, तय
त्याॊिंा आग्रश धयतो. म्हणून मा वतघाॊिं े सान, अध्यमन ल अध्याऩन शी ऩूण व
लेगऱी वलद्याळाखा आशे. ते एक लेगऱे दळवन आशे. त्या दळवनाच्या आधायेिं
भानली जीलन यिंरे जाले अवा कौवटल्यािंा आग्रश शोता.
शे कवे घडते ? वाॊख्य, मोग आवण रोकामत माॊिंा अथव कवा रालामिंा ?
तय वाॊख्य शे तय वनखऱ वनयीर्श्यलादी अलैवदक दळवन शोते. ते कौवटल्य
स्वीकायतो. भग मोगिंा अथव काम ? कौवटल्याव अऩेवषत अवरेरा मोग मािंा
अथव ऩतॊजरीिंे मोगदळवन अवा नाशी, तय त्याकाऱी (आज नीटवे स्वरूऩ

ु ाभी
वभऱारेरी) न्याम-लैळवे ऴक भते म्हणजे मोग आशे. पवणबूऴण आवण कुप्पस्व
ळास्त्री मा दोन वलद्वान अभ्यावकाॊिंा दाखरा देऊन देफीिवाद दाखवलतात की
न्यामािंी दाळववनक भाॊडणी तकव (वललेकळक्ती) आवण लैळवे ऴकािंी दाळववनक

भाॊडणी अणलु ादी शोती. पवणबूऴण माॊच्या भते मोग म्हणजे अणूिं
ॊ ा वॊमोग आवण

ु चकला तकव . त्याभऱ
ु ाभींच्या भते मोग म्हणजे मवक्त
ु े न्याम-लैळवे ऴक माॊच्या
कुप्पस्व
तत्त्वसानारा 'मोग' म्हटरे आशे. तकव लाद आवण अणलु ाद शी इशलादी भाॊडणी
आशे. वतिंा लैवदकतेळी वॊफध
ॊ नाशी. वतवये रोकामत शे िंालावकाॊिं े ऩमावमी नाल,
खये तय तेिं मोग्म नाल. िंालावकानी लैवदकिं नाशी तय फौद्ध आवण जनै माॊनाशी

ु
िखय वलयोध के रा. के लऱ ित्यष आवण नॊतय ित्यषालय आधावयत अनभान
शेिं
ु
सान आवण अथव ल काभ शेिं ऩरुऴाथव
; त्यालय आधायरेरे जीलन शी वनखऱ
इशलादी भाॊडणी आशे.
मेथ े देफीिवाद शे रषात आणून देतात की कौवटल्यान े बायतीम तत्त्वसान

ु ात फदरॄन टाकरी शोती. तो लेदाॊच्या अवधकायािंा िश्न
शी वॊकल्पनािं भऱ

उऩवस्थत कयीत नाशी तय लास्तल, जग, ल जीलन माॊच्यावलऴमीिंा दृवष्टकोन
आध्यावत्मक, ईर्श्यलादी, चकला ऩयरोकलादी न ठे लता तो ळद्धु तार्वकक,
ु
फवु द्धिाभाण्मलादी ठे लरा ऩावशजे, अळी स्पष्ट बूवभका घेतो. शी अनबललादी,

ु आशे. तकव वलद्या आवण
िमोगलादी लैसावनक दृष्टी शोती; तीिं आऩणाॊव उऩमक्त
ु दळवनिं वलव वलद्याॊभध्ये श्रेष्ठ आशे (लेद नाशी !) अवे वाॊगत
तार्वककतामक्त
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“िदीऩ् वलववलद्यानाॊ...." अवा दाला कयतो.
देफीिवाद अवे दाखलून देतात की वाॊख्य, मोग आवण रोकामत शी वतन्ही

ु ात अलैवदक, नावस्तक आवण इशलादी शोती. मा वतन्ही दळवनाॊनी जगािंी
दळवन े भऱ

ु माॊिं े वललेिंन कयताना
वनर्वभती, भानली जीलनािंा अथव, उवद्दष्ट, दु्ख-वख
कोणत्याशी ऩयतत्त्वािंा – ईर्श्य, ब्रह्म, आत्मा, कभव – माॊिंा आधाय न घेता के लऱ
भानली जीलनािंे वनयीषण करून आऩरे ऩूण व इशलादी दळवन भाॊडरे.
तत्कारीन याजकीम जीलनालय आन्वीवषकीिंा खूऩ भोठा िबाल शोता.

याभामणाच्या उत्तयकाॊडात श्रीयाभ काशी वलद्वानाॊळी शेतलु ाद कयताना आढऱतो.

फरयाभ ल श्रीकृ ष्ण शे धनलेु द, याजनीवतळास्त्र आवण आन्वीवषकी वलद्या जाणत
शोते. याजा जनक मा वलद्येत कुळर शोता.
रक्ष्मणळास्त्री जोळींिंे भत
कौवटल्याच्या अथवळास्त्राफाफत ळास्त्रीजी भत व्यक्त कयतात की कौवटल्यान े
उल्ले ख के रेरे रोकामत म्हणजे िंालावक. ऩयरोक-कल्पना, धभवळास्त्र, उऩवनऴदे
आवण लेदवलद्या माॊच्याऩावून लेगऱी म्हणजे ऩूण व ऐवशक वलिंायऩद्धतीलय
आधायरेरी वाभावजक वलद्या म्हणजे अथवळास्त्र, शे त्याॊना भान्य आशे. योभन
कामदा जवा धभाविंा बाग नव्हता तवा अथवळास्त्रकारीन कामदा ऩायरौवकक
धभववलिंायािंा बाग यावशरा नाशी, अवेशी ते नभूद कयतात.
शे वनवित आशे की कौवटल्यािंे अथवळास्त्र ल त्यािंी आन्वीवषकीवलद्या जय
बायतीम जीलनव्यलशायात वटकू न यावशरी अवती तय इथल्या वभाजजीलनािंे
ु
विंत्र खविंतिं फदरॄ ळकरे अवते. अकफय, याजे वळलाजी, वटऩू वरतान
चकला
ु फनरी इतकी ती
फाजीयाल इत्यादी याजे भॊडऱी काऱाच्या ओघात इवतशावऩरुऴ
िवतबालॊत शोतीिं; ऩण त्याॊना शा ग्रॊथ उऩरब्ध झारा अवता तय कदाविंत
आणखी लेगऱा इवतशाव घडू ळकरा अवता ! अवे का घडू ळकरे नाशी शा िश्न
आऩण वलद्यभान काऱात उऩवस्थत के रा ऩावशजे.

माफाफत दोन गोष्टी रषात घेण े आलश्मक आशे. एकतय अवतिािंीन काऱी
शी वलद्या अवस्तत्वात शोती. दुवये, अवतिािंीन काऱी अळी काशी िंिंाववलद्या
अवस्तत्वात शोती, शे के लऱ मोगामोगान े वलवाव्या ळतकात सात झारे ! जेव्हा
सात झारे तेव्हा अवेशी रषात आरे की मा वलद्येतीर काशी बाग स्वीकायरा
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ु
गेरा, काशी बाग नाकायरा गेरा. अनक्रभे
वतिंी ििंॊड स्तवु त आवण चनदा
कयण्मात आरी. जवे की 'आन्वीवषकी' तीर 'शेत'ू मा वाधनारािं कें द्रीबूत
भानून 'आन्वीवषकी' रािं 'तकव ळास्त्र' अवे नाल वदरे गेरे. शे याजकायण
ु
आत्मघातकी, िंकीिंे
ल वदळाबूर कयणाये ठयरे. माफाफत
अथवळास्त्र" िंे भयाठी बाऴाॊतयकाय
"शेतवु बयन्वीषभाणा

रोकस्योऩकयोवत

"कौवटरीम

ऩॊ. य. ऩॊ. कॊ गरे म्हणतात, के लऱ
(अथव.

१.२.११)

मा

ळिाॊभध्ये

'शेतवु बयन्वीषभाणा' मा ळििमोगात 'शेत'ू िंा उऩमोग तकाविंा के लऱ वाधन

म्हणून वनदेळ आशे. वळलाम त्या वूत्रात ल नॊतयच्या श्लोकात आन्वीवषकीिंे के रेरे
लणवन वाॊख्य, मोग माॊवायख्या दळवनाॊनािं रागू ऩाडण्मावायखे आशे,

ु े 'आन्वीवषकी' िंा अथव तकव वलद्या अवा कयता मेणाय
तकव ळास्त्रारा नाशी ! त्याभऱ
नाशी." (अथावत शे स्पष्ट कयतानाशी 'रोकामत' शे नाल घेण्मािंे ऩॊ. कॊ गरे काशी
वठकाणी टाऱतात. )
भशत्त्व

ु ठरू
'आन्वीवषकी' वलद्यभान इशलादी रोकळाशी जीलनयीतीत उऩमक्त

ळकते, शा भद्दु ा वलद्यभान काऱात जागवतक स्तयालय गॊबीयतेन े अभ्यावरा जात

ु
आशे, मातिं वतिंे भशत्त्व अधोयेवखत शोते. उदाशयणाथव, याष्ट्रीम वयषा
ववभती
आवण बायतीम वाभावजक वलसान वॊळोधन ऩवयऴद माॊच्यालतीन े २०१३ भध्ये
"कौवटल्यािंे अथवळास्त्र : एतद्देळीम वॊकल्पना आवण ळिालरी माॊिंा वलकाव" मा
वलऴमालय याष्टीम िंिंाववत्र आमोवजत के रे शोते. मा िंिंाववत्रात कौवटल्याच्या

ु ता मालय बय वदरा गेरा. ववभतीिंे वल्लागाय
अथवळास्त्रािंी वभकारीन उऩमक्त

ु आवण इतय तज्ज्ञ, अभ्यावक
वळलळॊकय भेनन, वयव्यलस्थाऩक डॉ. अयचलद गप्ता

इत्यादींनी र्ज्ा वॊकल्पनाॊलय बय वदरा त्यात वलद्यावभद्देु ळ आवण आन्वीवषकी
माॊिंा वभालेळ शोता.
आन्वीवषकीरा तकव ळास्त्र म्हणून वदल्या गेरेल्या रूऩािंे िात्यवषक िंयक

ु
वॊवशतेत वभऱते. त्यािंे स्वरूऩ आऩण ऩढीर
रेखात ऩारॆ.
ू ीवाठी कृ ऩमा रेखकाळी वॊऩकव कयाला – वॊ.)
(वॊदबवविं
ईभेर: shriniwas.sh@gmail.com
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भयाठा भोिंे : एक आकरन
वलराव वोनलणे
भयाठा, अवस्मता, वाभावजक रढा, वत्याग्रश

----------------------------------------------------------------------------भशायाष्ट्रात अरीकडच्या काऱात वनघारेल्या वलयाट ् भयाठा भोच्याांनी अन ेक
नले िश्न उऩवस्थत के रे आशेत. त्याभागीर वभूशभानव वभजून घेण्मािंा शा एक
िमत्न. ह्या वलऴमालय व्याऩक िंिंाव घडाली ह्या अऩेषने े तो िकावळत कयीत आशोत.

----------------------------------------------------------------------------कोऩडॉ, वजल्हा - अशभदनगय मेथ े भयाठा वभाजातीर एका गयीफ आवण

ु ीलय िंाय दवरत तरुणाॊनी फरात्काय करून वतिंा खून के रा. मा
अल्पलमीन भर

ु झारा. आऩण
घटन ेन े भशायाष्ट्रातीर वभस्त भयाठा वभाज अवतळम षब्ध

ु े वगळमा भशायाष्ट्रात वजल्ह्याच्या
यार्ज्कताव वभाज अवल्यािंे बान अवल्याभऱ
वठकाणी राखोंच्या वॊख्यने े भूक भोिंे काढून त्यान े अत्यॊत वॊमत िवतवक्रमा देत,
ु
त्या घटन ेिंा वनऴेध कयामरा वरुलात
के री आशे. आताऩमांत भशायाष्ट्रातीर

फरॅवॊख्य वजल्ह्याॊत अवे वनऴेध भोिंे ऩाय ऩडरेरे आशेत. मा वगळमा भोच्याांिं े
ु ाॊवकट त्याॊत भोठ्या िभाणात
लैवळष्ट्य म्हणजे ऩवशल्याॊदािं वस्त्रमा रशान भर

वशबागी शोत आशेत. आताऩमवत भोच्यावभध्ये वशकुटॊ ुफ वशबागी शोण्मािंी
ऩयॊऩया पक्त आवदलावी वभाजाभध्ये शोती. मा वनऴेधभोच्यावच्या वनवभत्तान े भयाठा
ु शोत आशे. खये म्हणजे मा वनवभत्तान े इवतशावात
वभाजातशी शी ऩयॊऩया वरू

ऩवशल्याॊदािं भयाठा वभाज शा वभाज म्हणून एकत्र मेत आशे, शी अवतळम
वकायात्मक फाफ आशे. आम्ही मा फाफीिंे स्वागत कयतो, एलढेिं नव्हे तय इतय
ु
ु त्यािंे अनकयण
वभाजान ेवद्धा
के रे ऩावशजे अवेशी आलाशन कयतो.

भयाठा वभाजाफद्दर अन ेक िकायिंे ग ैयवभज इथल्या ब्राह्मणी, बाॊडलरी
े ध्ये 40% च्या
व्यलस्थेन े मळस्वीऩणे ऩवयलरेरे आशेत. भशायाष्ट्राच्या रोकवॊख्यभ
ू स्थराॊतवयत झारेल्याॊिंा आशे. उयरेल्या 60%
आवऩाव लाटा शा ऩययार्ज्ाॊतन
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ऩ ैकी 32% भयाठा वभाज अवल्यािंे वाॊवगतरे जाते. खये म्हणजे शा आकडा न
तऩावतािं त्याच्यालय वलर्श्ाव ठे लरा जातो. दशा लऴाांऩलू ॉऩमवत भॊवत्रभॊडऱातीर ल

ु े रोकवॊख्यफे ाफतिंा शा आकडा
े ऱ
वलधानवबेतीर भॊत्री ल आभदायाॊच्या वॊख्यभ
ु ा ळशयी ल ग्राभीण
खया आशे, अवे भानरे जात शोते. गेल्या दोन वनलडणक

ु
ु े ळशयी बागातीर
बागातीर फदररेल्या रोकवॊख्यने वाय
घेण्मात आल्याभऱ
े ध्ये अभयाठी ल अभयाठा स्थराॊवतयताॊिंा टक्का
आभदाय ल खावदाय माॊच्या वॊख्यभ

ु ीत वत्तेलय आरेल्या
वॊख्या भोठ्या िभाणात लाढरा आशे. भागच्या वनलडणक
बाजऩ-वेन ेिंे भॊत्री ल आभदाय ह्याॊच्या वॊख्यते ीर अभयाठी ल अभयाठा माॊच्या

ु ात्मक फदर झारेरे आशेत. भशायाष्ट्रात ळशयीकयणाभऱे
ु झारेल्या
टक्केलायीत गण

ु ान े भयाठा वभाजिं फऱी ऩडरेरा आशे. जवभनी वलकल्याभऱ
ु े
फदराॊना िाभख्य
तात्पयु ती श्रीभॊती आरी, ऩण वभऱारेल्या वॊऩत्तीिंे बाॊडलरात रूऩाॊतय कयण्मािंी
करा मा कष्टकयी ळेतकयी वभाजारा भाशीत नव्हती ल त्याच्या आत्मके न्द्री
ु े शी वगऱी वॊऩत्ती
न ेतृत्वान े शी करा त्यारा वळकलरीदेखीर नाशी. त्याभऱ
ु
अनत्पादक
फाफींत खिंव झारी. ळेती अवेऩमवत कुळर गणल्या गेरेल्या मा
ु
वभाजातीर स्त्री-ऩरुऴ
ऩ ैवे वॊऩल्यानॊतय अकुळर ठयरे ल ळेती अवताना
ु जो स्वावबभान शोता, जी ऩत शोती
ळेतीच्या कौळल्यावोफत दवयद्री अवूनवद्धा,

ती दोन्हीशी ळशयीकयणात नष्ट झारी. गेल्या लीव लऴाांत अवा स्वावबभान ल ऩत

ु ळशयात दशा
गभालरेल्याॊिंी वॊख्या कै क ऩटीन े लाढरी आशे. एकट्या ऩणे
ु अकुळर
लऴाांऩलू ॉऩमांत ळेतकयी म्हणून अवरेरे कौळल्य ल ऩत जभीन गेल्याभऱे

ठयरेल्या भयाठा जातीच्या दोन राखाॊच्या आवऩाव वस्त्रमा भोरकयीण म्हणून
ु
ु वततिंा दुष्काऱ,
धण्मा-बाॊ
ड्यािंी काभे कयतात. ग्राभीण बागाभध्येवद्धा

उत्पादनखिंावभध्ये वतत शोत अवरेरी लाढ ल उत्पादनारा वभऱणाया तटु ऩज
ॊु ा
ु े भशायाष्ट्रात वॊख्यच्य
ु ळेतकयी जात अवरेरा
े ा फऱालय िभख
भोफदरा, माभऱ
भयाठा वभाज भोठ्या िभाणात दावयद्रीकयणाच्या िवक्रमेत ढकररा गेरा आशे.

भशायाष्ट्रात आत्मशत्या के रेल्या ळेतकऱ्माॊऩ ैकी 90 टक्क्क्याच्या लय ळेतकयी
कुणफी-भयाठा वभाजािंे आशेत. जागवतकीकयणाच्या िवक्रमेंतगवत जवभनीिंी
भारकी, कजव, भशवूर, तवेिं फॉचकग ह्या षत्राॊळी वॊफवॊ धत कामद्याॊभध्ये झारेल्या

ु े ळेतकऱ्माॊच्या दवयद्रीकयणािंी िवक्रमा अवधकावधक गवतभान शोत गेरी
फदराॊभऱ
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ु े ‘आई जेलू घारीना आवण फाऩ बीक भागू देईना’ अळी ळेतकयी
आशे. माभऱ

वभाजािंी वस्थती झारी आशे. मा कुिंॊफणेरा कुठे शी लाट वभऱत नव्हती.
ु व्यलस्थेच्या वलयोधात वनभावण झारेल्या
कोऩडॉच्या घटन ेन े मा वभाजात लऴावनलऴे
अवॊतोऴारा लाट वभऱारेरी आशे.

डॉ. फाफावाशेफ आॊफडे कयाॊनी 1937 वारी भफॊ ु ई काउन्सीरभध्ये आभदाय

म्हणून वनलडून आल्यानॊतय जे खोतीवलयोधी वफर भाॊडरे, त्याच्या आधायान े
ु े भशायाष्ट्रात
1948 वारी भशायाष्ट्रात कुऱकामदा कयण्मात आरा. त्याभऱ
जभीनदायी नष्ट शोऊन कुऱ अवरेरे ळेतकयी जवभनीिंे भारक झारे. र्ज्ा
जातींना ह्या ऩवयलतवनािंा पामदा वभऱारा, त्याॊभध्ये कुणफी-भयाठा जातींिंी
वॊख्या वगळमात भोठी शोती. भशायाष्ट्रािभाणे फाफावाशेफाॊच्या खोतीवलयोधी

व न कामदा
वफराच्या आधाये वॊवदेन े 1 एविर 1957 योजी जभीनदायीवनभूर
के रा. ऩूलॉिंा फॊगार िाॊत ल वनजाभािंा िदेळ माॊभध्ये मा कामद्यािंी
अॊभरफाजलणी झारी नाशी, ऩण ऩविभ उत्तय िदेळ, शयमाणा, याजस्थान,

ु यात, भध्यिदेळिंा भाऱला िदेळ, ऩविभ कनावटक ल के यऱ मा वलबागात मा
गज
ु यात ल भाऱव्याभध्ये ऩाटीदाय
ु े गज
कामद्यािंी अॊभरफजालणी झारी. त्याभऱ
ु य मा वभाजाॊना त्यािंा
वभाज, तवेिं याजस्थानऩावून जम्मूऩमवत जाट ल गज्ज

पामदा वभऱारा आशे. भशायाष्ट्रातीर कुणफी-भयाठा वभाजािभाणेिं मा
ु िबालळारी जाती म्हणून याजकायणात ऩढेु आल्या शोत्या. ळेती
जातीवद्धा

आतफट्ट्यािंी शोण्मािंी िवक्रमा 70च्या दळकाऩावून शवयत क्राॊतीच्या
ु झारी शोती. त्यावलयोधात उत्तय बायतात भशेन्द्रचवश वटकै त
आगभनावोफत वरू

माॊच्या न ेतृत्वात बायतीम वकवान मवु नमन, भशायाष्ट्राभध्ये ळयद जोळींच्या
ु
न ेतृत्वात ळेतकयी वॊघटना, कनावटकाभध्ये िा. नॊजन्दास्वाभी
माॊिंी यमत ु वॊगभ इ.

ु यातभध्ये
ु झारी. गज
वॊघटनाॊच्या भाध्यभातून ळेतकऱ्माॊिंी आॊदोरन े वरू
ु भागणी कयीत आॊदोरन े झारी. 90 च्या
1974ऩावून याखील जागावलयोधी भख्य

ु झाल्यानॊतय मा वॊघटना ल न ेतृत्व
दळकात जागवतकीकयणािंी िवक्रमा वरू
शऱू शऱू िबालशीन शोत गेरे. मा न ेतृत्वशीन ऩवयवस्थतीत ऩविभ बायतातीर
वगऱे िं िबालळारी भानरे गेरेरे वभाज वाऩडरे. त्या-त्या यार्ज्ाभध्ये वत्तेत

ु यातभध्ये
अवरेल्या वयकायाॊवभोय मा वलव जातींनी भोठे आव्हान उबे के रे. गज
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शार्वदक ऩटे रच्या न ेतृत्वात वगऱा ऩाटीदाय वभूश वॊघवटत झारा आशे,
शयमाणाभध्ये जाट वभाजान े तय वगळमा शयमाणात आग रालरी. त्याअगोदय

ु वभाजान े
गेरी िंाय-ऩािं लऴे याजस्थानऩावून ते जम्मूऩमवत ऩवयरेल्या गज्जय
अन ेक लेऱा आठलडेच्या आठलडे येल्व े फॊद ऩाडरी आशे. भशायाष्ट्रात ओवयत

ु े अस्वस्थ अवरेल्या भयाठा वभाजािंा कोऩडॉच्या घटन ेन े
िंाररेल्या िबालाभऱ
ॊ व
े -याष्ट्रलादीच्या आवण आता
भ्रवभनयाव के रा आशे. गेरी दोन लऴे आधी कॉग्र
फीजेऩी-वेन ेच्या वयकायन े भयाठा वभाजाच्या आयषणाच्या भागणीरा र्ज्ा
ु े वभाजाच्या अस्वस्थतेभध्ये बय घातरी
ऩद्धतीन े वजयलामिंा िमत्न के रा, त्याभऱ

गेरी. मा वगळमा फाफींिंा उद्रेक म्हणून, एक - आम्हारा याखील जागा द्या
चकला याखील जागाॊिं े धोयण ऩूणऩव णे फदरा. दोन - अॎट्रॉववटी कामदा यद्द कया मा
भागण्मा के न्द्रवफन्दू फनल्या.
इतय वभाजाॊच्या िवतवक्रमा

मा आॊदोरनाफद्दर भशायाष्ट्रातल्या दवरत ल भवु िभ वभाजाच्या मेत अवरेल्या
िवतवक्रमा अवतळम फोरक्या आशेत. दवरताॊिं,े वलळेऴत् फौद्धाॊिं े लेगलेगऱे ऩष
लेगलेगळमा घोऴणा कयताशेत. वयेु ळ भानेंच्या न ेतृत्वात अरीकडेिं स्थाऩन

झारेल्या फरॅजन वयऩविकन वोळावरस्ट ऩाटॉ (फीआयएवऩी) मा ऩषान े एकीकडे
वभळेयखान ऩठाण तय दुवयीकडे वब्रगेवडमय वालॊत माॊच्या वोफतीन े शे वगऱे

ु िं फीजेऩीच्या
आयएवएविंे ऴडमॊत्र आशे अळी बूवभका घेतरी आशे. नकते
कोट्यातून के न्द्रीम भॊवत्रभॊडऱात वभाजकल्याण यार्ज्भॊत्री झारेरे आयऩीआमिंे
ु
न ेते आमष्यभान
याभदाव आठलरे माॊनी कुठल्याशी ऩवयवस्थतीत अॎट्रॉववटीिंा

कामदा यद्द शोऊ देणाय नाशी अळी घोऴणा के री आशे. वोफतिं भवु िभ
ु
वभाजारा िंिंकायण्मावाठी
फीपफॊदी शोऊ देणाय नाशी अळीशी घोऴणा के री

आशे. जाता-जाता त्याॊनी ऩॎन्थयच्या वदलवातल्या आॊदोरनाॊकडे लऱाले
रागण्मािंा इळायाशी वदरा आशे. त्या इळाऱ्मानॊतय भशायाष्ट्रातल्या ग्राभीण
बागात र्ज्ा िवतवक्रमा उभटल्या, त्याॊिंी दखर घेऊन आठलरें नी वऩळेर
ळयणागती ऩत्कयरी आशे. िकाळ आॊफडे कयाॊिंा अऩलाद वोडता उलववयत
जलऱऩाव वगळमा वॊघटनाॊनी ल न ेत्याॊनी अळािं िकायच्या िवतवक्रमा वदल्या
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ु
आशेत. भिीभ
वभाज शी एकवॊध विंयेफदॊ यिंना (भोनोवरथ) आशे, शा आय एव

ु ीभ ओफीवी
एविंा राडका ववद्धाॊत आशे. 90 च्या दळकात भशायाष्ट्रात भि

े ा
आॊदोरन उबे झारे, जे ऩढेु वलव देळात ऩवयरे. ह्या आॊदोरनान े धभावऩष
जातीिंी अवस्मता भजफूत कयत मा देळाळी वभाज म्हणून अवरेरी आऩरी

ु े ऩक्की के री. भवु िभाॊिं े भागावऩण शे िाभख्यान
ु
े त्याॊतीर लॊविंत
न ैवर्वगक भऱ
जातींिंे भागावऩण आशे ल म्हणून चशदूॊिभाणे भवु िभातीर दुफवर जातीनाशी
जातीच्या आधायालय आयषण वभऱामरा शले अळी बूवभका घेऊन ल त्यालय
मळस्वी रढा उबारून

ु ीभ ओफीवीनी भिीभ
ु
भि
भोनोवरथिंी वभथ

ु
तोडण्मािंा िमत्न के रा. 1994 ऩावून भॊडर आमोगाच्या वळपायवीना अनवरून
भवु िभ-ओफीवीिंॊ आयषण अवस्तत्वात आरे. भात्र ह्या आॊदोरनात एके काऱी

न ेतृत्वात अवणाये ऩाळा ऩटे र, िा. फेन्नयू ल जालेद ऩाळा माॊनी भयाठा
ू ीलय भवु िभाना धभावच्या आधायालय आयषण द्याले शी
आॊदोरनाच्या ऩार्श्बव भ
ु
भागणी रालून धयामरा वरुलात
के री आशे. मा वनवभत्तान े त्याॊनी भवु िभ-

ओफीवीिंा भद्दु ा वोडून देऊन भवु िभ आयषणाच्या वनवभत्तान े भवु िभाॊिं े
ु
भोनोवरथ उबे कयत आयएवएविंा अजेन्डा ऩढेु येटामरा वरुलात
के री आशे.
ॊ व
े च्या रॅवेन दरलाईऩमवत
आताऩमांत अफू आझभीऩावून ओलेवीऩमांत ल कॉग्र
ु रभानाॊतीर वगळमा उच्चजातीम, उच्चलणॉम न ेत्याॊनी भवु िभ भोनोवरथ उबे
भव
कयण्मािंी बूवभका घेतरी शोती. आता ऩटे र, फेन्नयू ल ऩाळा त्याॊच्या याॊगते उबे
यावशरे शी दुदैलािंी फाफ आशे. कभीअवधक िभाणात वगळमा दवरत

ु भव
ु रभानाॊच्या फाफतीत जाणतेअजाणतेऩणे शीिं बूवभका आशे.
वॊघटनाॊिंीवद्धा
मा वलॊग घोऴणाॊच्या भागे रागताना कधीकाऱी ह्या देळातीर वभतालादी
वाभावजक ऩवयलतवनािंे न ेतृत्व कयण्मारा आऩण फाॊधीर शोतो मािंा त्याॊना वलवय
ऩडल्यािंे स्पष्टऩणे जाणलते. श्रालण देलयें वायख्या ओफीवींच्या स्वमॊब ू न ेत्याॊनी
ु ाॊना रालण्मािंी भागणी के री
अॎट्रॉववटीिंा कामदा ओफीवी आवण बटक्या वलभक्त
आशे. मा वलव घडाभोडींभधून भयाठा वभाजारा एकटे ऩाडण्मािंा डालऩेिं स्पष्ट
वदवतो.
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ळेतीलयीर अवयष्टािंे खये कायण: बाॊडलरी ळेती
खये म्हणजे वब्रवटळाॊनी बायतालय कब्जा के ल्यानॊतय तोऩमवत अवस्तत्वात
अवरेरी

ळेतीलयीर

कयऩद्धती

फदररी.

वब्रवटळ

मेईऩमांत

बायतात

ळेतीउत्पादनािंा एक वशस्सा कय म्हणून याजारा द्याला रागत अवे. वब्रवटळाॊनी
वऩकािंा वशस्सा नाकायरा आवण जवभनीलय कय रालरा. तोऩमांत वभाजात

जातीिंी उतयॊड अवस्तत्वात अवरी तयी वगळमा उत्पादक जाती वलव िकायच्या
ु े त्याॊच्यातरे
ू शोत्या. त्याभऱ
उत्पादनावाठी एकभेकाॊलय ऩूणऩव णे अलरॊ फन

ू व शोते. अण्णाबाऊ वाठ्याॊच्या
वाभावजक वॊफध
ॊ ल वाॊस्कृवतक व्यलशाय वौशाद्रवऩण

ु े
काशी कादॊफऱ्माॊभध्ये मािंे लणवन लािंामरा वभऱते. कयऩद्धती फदरल्याभऱ
बायताभध्ये ऩवशल्याॊदा लतनदायीच्या ऐलजी आधी वालकायी ल नॊतय जभीनदायी

ु
ऩद्धत उदमारा आरी. ऩूल व बायतात ऩूलावश्रभीच्या फॊगार वभ्याभध्ये
वब्रवटळाॊनीिं

मयु ोवऩमन ऩद्धतीिंी जभीनदायीव्यलस्था कामभ के री. मा नव्या लगवव्यलस्थेत
ु े वब्रवटळाॊना त्याॊच्या इॊग्रॊ डभधल्या कायखान्याॊना
जवभनीिंे के न्द्रीकयण झाल्याभऱ
ु
आलश्मक अळी काऩूव, र्ज्ूट, नीऱ, अपू शी नली ऩीकऩद्धती वरबऩणे
अॊभरात

आणता आरी. तेव्हाऩावून आत्ताऩमवत बायताभध्ये वाभावजक यिंन ेभध्ये ल
वॊफध
ॊ ाभध्ये जे फदर देळीम, जागवतक बाॊडलरळाशीन े के रे त्यािंे ऩवयणाभ
वगऱािं वभाज कभी-अवधक िभाणात बोगतो आशे.
1947 वारी स्वातॊत्र्याच्या नालान े झारेल्या वत्ताॊतयानॊतय वत्तेलय
आरेल्या यार्ज्कत्याांनी वलकावाच्या न ेशरू भॉडेरच्या नालाखारी शवयतक्राॊतीच्या
रूऩान े ळेतीभधीर बाॊडलरी फाजायऩेठेिंी िवक्रमा अवधकावधक तीव्र कयत न ेरी.

ु
त्यावाठी त्याॊनी जभीनवधायणा
कामद्याॊिंा धूतऩव णे लाऩय के रा. वत्तय लऴाांच्या
ु े कभी-अवधक िभाणात
िलावात आता शे भॉडेर कोवऱरेरे आशे. त्याभऱ
बायतातीर वगळमािं ळेतकयी जाती त्या-त्या यार्ज्ात मा उद्रेकात वाभीर शोत
आशेत.

ु
मा उद्रेकारा एखाद्या जातीच्या उद्रेकािंे स्वरूऩ वदवत अवरे तयीवद्धा

राखोंच्या वॊख्यने े वाभीर शोणाया ळेतकयी, जातीवाठी त्यात वाभीर शोत नाशी

ु े र्ज्ा रोकाॊना अवे लाटते की दवरताॊिं े िवतभोिंे काढून चकला
आशे. त्याभऱ
ु कयता मेईर. तय त्यात अवे
ओफीवींना त्याॊच्या अॊगालय घारॄन शा उद्रेक वडफ्मज
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लाटणाऱ्माॊिंी याजकीम अऩवयऩक्वता आशे.

औयॊगाफाद आवण उस्मानाफादिंे भोिंे वॊकुविंत घोऴणा घेऊन वनघारे शे

खये आशे. ऩण त्यानॊतय शऱू शऱू इतय ळेतकयी जातींना त्यात वाभालून घेण्मािंी

ु झारेरी आशे. भोिंेकऱ्माॊच्या िवतवक्रमेत वनवितऩणे ळेतीिंे वॊकट ल
िवक्रमा वरू
ग्राभीण ल ळशयी फेयोजगायीिंा िश्न आता के न्द्रस्थानी आरेरा आशे. कोणाच्याशी
याखील जागाॊना धक्का न रालता आम्हाॊरा याखील जागा वभऱाल्या ऩावशजेत,
त्यावाठी घटन ेत फदर कयण्मािंी गयज अवरी तय ती के री ऩावशजे शा आलाज
ू ीलय वत्तय लऴाांतल्या वलकावान े
जोयदायऩणे मामरा रागरा आशे. मा ऩार्श्बव भ
ित्येक जातीतल्या एका वलवळष्ट घटकाॊना पामदा झारेरा आशे. ते घटक अन्य
ु े वॊस्कृतीन े ब्राह्मण झारेरे आशेत. मा वलव जातीम
वाॊस्कृवतक ऩमावम नवल्याभऱ
नलब्राह्मणाॊिंा िमत्न शी िंऱलऱ धार्वभक दॊगरीत ला जातीम दॊगरीत ऩवयलतॉत
ु े शा रढा वलव जातीतीर नलब्राह्मणाॊच्या वलयोधात वरू
ु
कयण्मािंा आशे. त्याभऱ
कयाला रागेर.
मा वगळमा रढ्यात स्वत्रा वॊवदीम भार्क्वलादी, वळक्त भार्क्वलादी,

वभाजलादी, ऩवयलतवनलादी इ. म्हणवलणाऱ्मा फवु द्धभॊताॊिंी फौवद्धक वदलाऱखोयी
ऩूणऩव णे उघडी ऩडरी आशे.

वलॊग घोऴणाॊच्याऐलजी जागवतक बाॊडलरािंे ल त्याॊच्या वलवऩषीम ल वलव
जातींतीर क्रीवभरीमय म्हणून ओऱखल्या जाणाऱ्मा लगाविं े डालऩेिं वभजालून
घेऊन ते उधऱण्मािंी वलाांगीण तमायी कयण्मािंी लेऱ आता मेऊन ठे ऩरी आशे.
ईभेर: vilassonawane@hotmail.com
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बवक्त - वूपी वभन्वम
नाजीय ऩठाण
ु ीभ वभन्वम
बवक्त, वूपी, चशदू-भि

----------------------------------------------------------------------------इिाभभधीर लावशफी (भूरतत्त्वलादी) वल. अन्य वलिंायधाया शा वॊघऴव
जगबयात ऩेटून उठरा आशे. त्यािं फयोफय इिाभिंे एकवािंी आक्रभक स्वरूऩ

ु आशे. ह्या ऩार्श्वबभ
ू ीलय चशदूॊभधीर
जनभानवालय ठववलण्मािंे काभशी जोयात वरू
ु ीभ वभन्वम
अद्वैत दळवनाळी नाते वाॊगणाऱ्मा, गेरी अन ेक ळतके चशदू-भि
वाधणाऱ्मा वूपी ऩॊथािंा ऩवयिंम करून देणाया शा रेख.

----------------------------------------------------------------------------वूपी वॊत शे इिाभिंे ळाॊवतदूत म्हणून ओऱखरे जातात. अकयाव्या
ळतकात अयफस्थानात वूपी वॊिदामािंा वलकाव घडून आरा. अर गझारी मा
ू िं
िववद्ध वूपीच्या काऱात वूपी वॊिदामात नलीन फदर झारा. मेथन
ु वूपींिंे आगभन शोऊन फायाव्या-तेयाव्या ळतकात वूपी वॊिदामािंा
बायतातवद्धा
वलस्ताय बायतबय झारा.
बवक्तवॊिदामान े र्ज्ािभाणे भशायाष्ट्राच्या वाभावजक वाॊस्कृवतक जीलनात

ु
भोठ्या िभाणालय फदर घडलून आणरा, त्यािंिभाणे वूपी वॊिदामान ेवद्धा
भशायाष्ट्राच्या वाभावजक-वाॊस्कृवतक जीलनारा आकाय वदरा. बवक्तऩॊथान े र्ज्ा
ु
वभतेिंा ऩयस्काय
के रा त्यािं वभतेिंा अॊगीकाय वूपीवॊिदामान े के रा.
ु ऩयभेर्श्याच्या नाभस्मयणालय बय
बवक्तवॊिदामािभाणेिं वूपीवॊिदामान ेवद्धा

वदरा, फाह्य अलडॊफय टाऱरे. बवक्तऩॊथािभाणे वूपी शे बायतािंे वाॊस्कृवतक लैबल
आशे.
बायतात मेण्माच्या काऱातिं वूपीऩॊथ शा कभवकाॊडाऐलजी सानभागावकडे
लऱरा. इिाभच्या द्वैतलादी वलिंायवयणीत वूपी वॊिदामान े "लशदत-उर-लजूद'

ु
म्हणजेिं अद्वैतलाद आणून एका नव्या मगु ारा वयलात
के री. गजनीिंे यवशलावी
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ु शवन रॅजलेयी शे वूपी वॊत ऩॊजाफभधीर राशोय मेथ े वस्थयालरे. त्याॊनी
अफर

ु शा ग्रॊथ वरवशरा. फाफा पकरुद्दीन शे वूपी आॊध्रिदेळातीर
"कळपू र भशजफ'
ु
ु
िेनकोंडा
मेथ े स्थावमक झारे. नॊतय तेयाव्या ळतकात वय्यद फॊदा नलाज गेवदयाज
माॊिं े बायतात आगभन झारे.

ख्वाजा अफ ु इवशाक वाभी विंस्ती, ळेख अब्दुर कादय वजरानी,

ु
वजमाउद्दीन नजीफ वशयालदॉ,
ख्वाजा फशाउद्दीन नक्शफॊद इत्यादी वूपी वॊताॊनी

बायतात वूपी वॊिदामाच्या वलवलध ळाखा उऩळाखा रुजवलण्मािंे कामव के रे. मािं
ु वूपी वॊताॊिं े आगभन झारे.
लेऱेरा भशायाष्ट्रातवद्धा

ु ाफादरा स्थावमक
भोवभन आवयप देलवगयीरा तय जरारउद्दीन शे खल्त

ु झारा शोता त्या
झारे. जेव्हा भशायाष्ट्रात मादलाॊच्या वत्तेिंा उतयता काऱ वरू

ु
ु ाफाद मेथ े
लेऱेरा भतॊ ु जफोद्दीन जयजयीफष शे त्याच्या वातळे अनमामावश
खल्त
स्थावमक झारे. भोईजोद्दीन मानी ऩ ैठण ऩवयवयात वलळेऴ कामव के रे. फाफा ळाश
ु ापय, भीय भशु म्मद, ख्वाजा मादगाय खान, व ैय्यद भावभ,
ु यशेभत आरा ळाश,
भव
ळाशफद्दु ीन, वनताभद्दु ीन, दालर ळाशलरी, ळाश नववरुद्दीन, ळाश रवतप कादयी,
ु
ु
ु
रृता अरी ळाश, रूननद्दीन,
फयु शानद्दीन,
जष्नद्दीन,
यज्जक ळाश, जान अराळाशी,
वनगनवु ळाशलरी, यशभत आरा मा वायख्या अन ेक वूपी वॊताॊनी भशायाष्ट्रात
ु
आऩल्या कामावरा वरुलात
के री.
वूपी कोण ?

अयफस्थानात भवदना ळशयातीर भवळदीवभोय एक िंफतु या शोता. मा

वठकाणी फवून काशी रोक वतत अल्लाशिंे नाभस्मयण कयत. मा रोकाॊिंी ओऱख

ु
"वूपी' (िंफतु या = वपा-वू
पी) अळी शोऊ रागरी. ळेख फळीय म्हणतात की,
र्ज्ािंे अॊतकयण "वाप' आशे तो "वूपी' शोम. "वोवपमा' मािंा अथव सान ल वूपी

ु अथव वदरा जातो. मावळलाम शे रोक रोकयीिंे जाडेबयडे
म्हणजे सानी अवावद्धा
कऩडे लाऩयत म्हणून ‘वूप' (रोकय) िंा ‘वूपी' अवा अथव शोऊन शे रोक वूपी
ु
ु नी विंलय
ह्या नालान े ओऱखरे जाऊ रागरे. र्ज्ािभाणे फद्धाच्या
अनमामाॊ

ु
न ेवामरा वयलात
के री शोती, त्यािं िभाणे वूपींभध्ये कऩड्याॊना ल डोक्यालयीर
पे ट्याॊना वठगऱ रालण्मािंी िंार शोती. अवे कयण्माभागे तो वूपी वनष्काॊिंन
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ु
आशे शे दाखवलणे शा शेतू शोता. जनु ैद फगदादी
माॊनी वूपींना धवयत्रीिंी उऩभा
वदरी आशे.
वूपींिंे तत्त्वसान

ु े आऩणाव कुयानभध्ये वदवून मेतात. नॊतय
वूपी तत्त्वसानािंी भऱ

अयफस्थानाच्या फाशेय जवजवा वूपी ऩॊथ लाढू रागरा, इतय ऩॊथाॊच्या वॊऩकावत
मेऊ रागरा, तवतवा मा वॊिदामान े इतय ऩॊथीमाॊिंी िंाॊगरी तत्त्वे आत्मवात
ु
कयामरा वयलात
के री. वििन धभावच्या वॊऩकावत आल्यालय ऩयभेर्श्यचिंतन,

ु
नाभस्मयण माॊलय वूपींनी बय वदरा. ग्रीक वावशत्यािंा अयफीभध्ये अनलाद
झाल्यानॊतय ऩयत एकदा वूपीऩॊथाव िंारना वभऱारी. फौद्ध, जैन, चशदू
तत्त्वसानािंा िबाल ऩडतािं वूपींनी अन ेक तत्त्वे स्वीकायरी. शे आदान-िदान
दोन्ही फाजून े झारे. अशॊ ब्रह्मावस्म शे तत्त्व आवण अन-शर-शक शे तत्त्व वभवभान

ु गूढलादािंा स्वीकाय के रा शोता. वूपींनी
आशे. बवक्तवॊिदामािभाणे वूपींनीवद्धा
भानल ल ऩयभेर्श्य माॊिं े वॊफध
ॊ भशत्त्वािंे भानून माकवयता ईर्श्यारा वलवळवक्तभान

ु
ठयवलरे. वूपींभध्ये तावत्त्वक बूवभके िंा ऩयस्काय
रॅवेन-वफन-भॊवयू मा वूपी वॊताॊनी
के रा. इब्न वीना माॊनी ऩयभेर्श्याच्या वलावत्मक वलर्श्व्याऩी रूऩालय बय वदरा.
ळॊकयािंामव ल इब्न वीना माच्या तावत्त्वक वलिंायाॊभध्ये आऩणाव वाम्य वदवून

ु
मेईर. वशयालदॉ
माच्या भते जोऩमांत आत्मा ऩयभात्म्यात वलरीन शोत नाशी
ु ऩन्हा
ु जन्म घेत याशतो. शीिं फाफ भॊडुकोऩवनऴदात भाॊडरी
तोऩमांत तो ऩन्हा
आशे. (भॊडुकोऩवनऴद 3.2.2)

इब्न अर अयफी माॊनी ऩयभेर्श्यािंे िवतचफफ वनवगव ल भानल माॊच्यात

ऩाशण्मािंा िमत्न के रा. अब्दुर कयीभ अर वजरी माॊच्या काऱात वूपी तत्त्वसान
ु स्थानारा ऩोशिंरे. मात एके र्श्यलादािंा िखय ऩयस्काय
ु
अत्यच्च
के रा गेरा.

ु ीकवयता वूपी वाधना कयत. मात वूपी वाधकारा वलवलध टप्प्ाॊभधून
भक्त

जाले रागते. त्यारा ‘भकाभात' म्हटरे गेरे. वूपी वॊिदामात बक्तारा, वाधकारा
‘वजक्र' कयाला रागे. बवक्तऩयॊऩयेतीर नाभस्मयण आवण वूपी "वजक्र' मात
ु
कभारीिंे वाम्य वदवते. बवक्तऩयॊऩयेिभाणेिं वूपीऩयॊऩयेत गरूरा
भशत्त्वािंे स्थान
शोते.
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वूपी-बवक्त वभन्वम
भशायाष्ट्रातीर वभाजभन कामभ फरॅिलाशी यावशरे आशे. ऩयस्पयवलयोधी
वलिंाय वशजगत्या स्वीकायणे शे मेथीर भातीिंे लैवळष्ट्य. बायताफाशेय उदमाव
आरेरा इिाभ धभव ल वूपीवॊिदाम इकडे मेतािं मेथ े रुजरे, पोपालरे.

ु वूपींभध्ये ठामी ठामी वदवून मेतात.
वभानता, वनष्काॊिंन लृत्ती, भानलता शे गण
भशायाष्ट्रात आगभन झाल्यानॊतय वूपींनी रलकयिं मेथीर रोकभनारा आकर्वऴत
ु
के रे. मेथ े वूपींना भोठ्या िभाणालय अनमामी
वभऱारे. भशायाष्ट्राच्या भातीत

रुजरेल्या बवक्तऩॊथाळी वॊऩकव आल्यानॊतय ऩयत एकदा वूपींभध्ये फदर झारा.
ु वदरा.
वूपींनी भयाठी बाऴा आत्मवात करून आऩरा उऩदेळ भयाठीभध्येवद्धा
इतके िं नव्हे तय अन ेक भध्यमगु ीन वूपींनी भयाठीभध्ये ऩद्यिंना के री. भशायाष्ट्रात
व्याप्त जावतव्यलस्थेलय िशाय के रा.

भशायाष्ट्रात जलऱिाव 49 भवु िभ वूपी भयाठी वॊतकली म्हणून ओऱखरे

जातात. डॉ. म.ु भ. ऩठाण, डॉ. या.चिं. ढेय,े डॉ. कृ .ना.विंटणीव, िो. तायािंॊद, डॉ.
अवरभ लकीर, डॉ. भशु म्मद आजभ माॊवायख्या वलद्वानाॊनी भशायाष्ट्रीम वूपींलय
िकाळ टाकरा आशे.
श्रीगोंदा मेथीर ळेख भशॊभद फाफा शे वूपी म्हणतात:

ु
माती भवरभान।
भशायावष्ट्र लिंनें । ऐकती आलडीनें ।

भॊगऱलेढ्यारा रवतप ळशा शे िववद्ध वूपी झारे. त्याच्याफद्दर भशीऩती
वरवशतात --

ु
रवतप ळाश भवरभान
।

ऩयभबावलक लैष्णलजन ।।

भशीऩती रवतप ळशा माना ऩयभबावलक लैष्णल म्हणतात, मालरून आऩणाव
तत्कारीन वॊस्कृतीवभन्वमािंी कल्पना माली.
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ु भतॊ ु ोजी ऊपव ळशा भतु झ
ुव ा कादयी माॊनी ‘वॊगीत भकयॊद' मा
लजीरुर भल्क
नालान े भयाठीत टीकाग्रॊथ वरवशरा, वळलाम ‘वलजम लैबल' शा त्याॊिंा एक ग्रॊथ
शोम. वॊगीत भकयॊदािंा ळेलट कयताना ते वरवशतात,
"श्रीभन्मशायाजावधयाज श्री वॊगीतववशतवळयोभणी श्रीखरविंलॊळलणवन जीमा
ु तेन कृ तावॊगीत भकयॊदश्मा टीका' मालरून
दौरतखानािंा नॊदन लजीरुरभल्क

त्याॊच्या भयाठी िेभािंी वाष ऩटते. दुवये भतॊ ु ोजी फाभणी (भेत्ययाजम) माॊिं े भूऱ
ुव ा कादयी' शोते. ते म्हणतात,
नाल ‘ळशाभतु झ

ु
ळशा भतफजी
फशभणी ।
वजनभें नशीं भनाभनी (भनभानी) ।।
ऩॊिंीकयणका खोज वकए ।
ु
चशदू भवरभान
एक कय वदए।।

मालरून त्याॊनी एको्ालय बय वदल्यािंे ववद्ध शोते. ‘िकाळदीऩ' शा त्याॊिंा ग्रॊथ
शोम. मातीर भॊगरािंयण भशत्त्वािंे आशे. ते अवे-

श्रीगणेळाम नभ:
ु नभ:
श्रीभद ् गयले

श्रीयाभिंॊद्राम नभ:
मािं भतु ोजींनी जावतबेदालय टीका के ल्यािंे त्याच्या ग्रॊथात वदवते. ते म्हणतात,

ु ।
ळूद्र, लैश्म, षवत्रम, ब्राह्मण। शा देशािंािंी गण
ु नावश जावतलणव । माॊवव तू बरो
ु नको।
तज
त्याॊनी मा ग्रॊथावळलाम ‘ववद्धवॊकेत', ‘चशदू-इिाभ दळवनऩवयबाऴा कोळ',
ु
ु
‘जीलोद्धयण', ‘स्वरूऩ वभाधान', ‘अद्वैत िकाळ', ‘अभृतानबल',
‘अनबलवाय',
ु
‘गरुरीरा'
माॊवायख्या ग्रॊथाॊिंी यिंना के री.
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अॊफय रॅवेन शे गीता टीकाकाय म्हणून ओऱखरे जातात. ‘अॊफय रॅवेनी' शी
त्यािंी भयाठी गीता टीका शोम.

ु शोम. मा िंाॊद
िंाॊद फोधरे उपव िंाॊदवाशेफ कादयी शे वॊत एकनाथािंे गरू

फोधल्याॊना दत्तािंा अलताय भानरे जाई.

ु ा आवण कवफयािंा ळेका' मा रोकोक्तीभध्ये
‘सानािंा एका, नाभमािंा तक

ु ा – तक
ु ायाभ आवण ळेका - ळेख भशॊभद शी वत्रभूतॉ
एका - एकनाथ, तक

आदयणीम आशे. शे ळेख भशॊभद श्रीगोंद्यािंे. त्याॊनी ‘मोगवॊग्राभ', ‘िलनवलजम',
‘वनष्करॊ क-िफोध', ‘बवक्तफोध', ‘आिंायफोध', ‘बारूड' माॊिंी यिंना के री.
‘आिंायफोध' मा यिंन ेत ते म्हणतात,

विंु वोलऱी, शीन माती । न ेणें वलटाऱ वलऩवत्त ।
वोलऱे -लोलऱे बावलती ।।
ु
रवटका व्यत्पत्ती
। ळेख भशॊभद फोरती ।।

आऩल्या बारुडात त्यानी शयी ल अल्ला माॊच्यात बेद के रा नाशी. मा

ु वरवशरा.
यिंन ेवळलाम त्यानी ‘दुिंेश्भा' शा ऩवयबाऴाकोळवद्धा

ु वॊतकली. माॊच्या कवलतावद्धा
ु
आरभखान शे नागेळ वॊिदामािंे एक िभख

बवक्त-वूपी वभन्वमालय िकाळ टाकतात. मावळलाम जॊगरी पकीय, ळशाभनु ी,

ु
ु वनखऱ भयाठीत यिंना
रवतपळशा, ळेख वरतान
मा वूपी वॊतकलींनी वद्धा
के री. भशायाष्ट्राच्या वाभावजक-वाॊस्कृवतक जीलनात त्याॊनी आऩरे एक लेगऱे
स्थान वनभावण के रे. भशायाष्ट्रात वलवधभववभबालािंे तत्त्व रुजवलण्मात, एको्ािंी
ु नीम मोगदान यावशरे. आऩल्या
बालना वनभावण कयण्मात त्याॊिं े अतर

वरखाणातून मा वूपींनी वभाजिफोधन, वलऴभतेरा वलयोध, अॊधश्रद्धेलय
कुठायाघात के रे.

वूपी आवण बवक्तवॊिदाम माॊत वाॊस्कृवतक, लैिंावयक आदानिदान झारे.

अन ेक वलद्वान अभ्यावक अवे आदानिदान झाल्यािंे भान्य कयतात. ऩयॊत ु काशी

ु आशेत, जे अवे आदानिदान झाल्यािंे अभान्य कयतात. जय शे
वलयोधकवद्धा
आदानिदान झारे नवते तय अन ेक वूपींना भयाठी यिंना कयण्मािंी आलश्मकता
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ु
बावरी नवती; अन ेक ऩॊथीम वॊताॊनी, कचलनी भवु िभ वूपींिंे गणगान
के रे
नवते.
वूपींच्या दैनवॊ दन जीलनातीर अन ेक ळि आज आऩल्या भयाठीत ििंवरत
आशेत. पना - ऩायभार्वथक वस्थती = पन्ना - वॊऩवलणे; वजक्र - नाभस्मयणािंी
वलॊच्च वस्थती = वजकय - न ेटान े; शार - वूपी जीलािंी अॊवतभ अलस्था = शार त्राव शोणे; छवफना - ळफीना = देलािंी ऩारखी; छल्ला - वळष्य = अऩभ्रॊळ रूऩ िंेरा - वळष्य माॊवायखे अन ेक ळि वूपींिंा भशायाष्ट्र वॊस्कृतीलयीर िबाल
दाखवलतात. नाथऩयॊऩयेभधीर ‘अलधूत' ल वूपी ‘अलवरमा' माॊच्यात वाम्य आशे.
नाथऩॊथीमािंी ‘अरखवनयॊजन' शी शाऱी आवण वूपींिंी ‘अनशरशक' शी शाऱी
माॊत कभारीिंे वाम्य आशे. त्यािंा अथव एकिं – ‘तो भीिं आशे'. आऩल्या
भतािंा ििंायिवाय कयण्मावाठी वूपी िबातपे यी काढत. त्या लेऱेरा शातात डप

ु म्हणून
घेऊन जी गीते म्हटरी जात त्यारा "कयीभा' अवे म्हणत. मारा ित्यत्तय
ु के री
याभदाव स्वाभींनी खड्या आलाजात ‘भनािंे श्लोक' म्हणण्मािंी िथा वरू
अवे इवतशावािंामव वल.का.याजलाडे नभूद कयतात.
वूपींिंी वाधी याशणी ल उच्च वलिंायवयणी मेथीर वलववाभान्य जनतेरा

ु े भोठ्या िभाणालय तऱागाऱातीर रोक मा वूपींिंे
पाय आलडरी. माभऱ
ु
अनमामी
झारे.

आजच्या ऩयस्पय अवलर्श्ावाच्या मगु ात वूपींिंे शे वभन्वमािंे कामव अधोयेवखत
शोणे पाय गयजेिं े आशे. वूपींनी मा बूभीत आऩल्या आिंयणातून, कृ तीतून,

ु ालय बय
लृत्तीतून, वावशत्यातून कामभिं एको्ालय, ळाॊततेलय, वौशाद्रावलय, फॊधत्व
वदरा. जय वूपींिंे शे दुरववषत कामव वभोय आरे तय आज जो ऩयस्पय अवलर्श्ाव,
वॊळमी लातालयण आशे त्यालय उताया वभऱे र. एक शजाय लऴाांऩावून वूपींनी
भशायाष्ट्रात, देळात जातीम, धार्वभक वरोख्यालय बय वदरा. वूपी-बवक्त माच्यात

ु
कामभ वभन्वम यावशरा. वरुलातीऩावू
निं माॊच्यात वलव थयात आदानिदान
यावशरे. भशायाष्ट्र भानवारा वलकववत कयण्मात वूपींिंे शे मोगदान आऩण
नजयेआड कयता काभा नमे.
ईभेर: nsf.pat@gmail.com
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ु
ऩस्तक
ऩवयिंम : द वकव र
िाजक्ता ठुफ े
कादॊफयी, तॊत्रसानािंा वाभावजक ऩवयणाभ, भानली स्वातॊत्र्य

-------------------------------------------------------------------------------1984 शे लऴव उरटून गेरे, ऩण जॉजव ऑलेरन े दाखवलरेरा एकावधकायळाशीिंा धोका
ु ल वोमीवाठी आऩरे स्वातॊत्र्य
अजून टऱरा नाशी. उरट तॊत्रसानातीर िगतीभऱे
ु े तो धोका अवधकिं गडद शोत आशे.
गशाण टाकण्माच्या लाढत्या भनोलृत्तीभऱ

तॊत्रसान ल वलकाव शे ऩयलरीिंे ळि भानणाऱ्मा आऩल्या आधवु नक वभाजारा
धोक्यािंा रार कॊ दीर दाखवलणाऱ्मा एका आळमघन कादॊफयीिंा शा वॊवषप्त ऩवयिंम.

----------------------------------------------------------------------------ु
‘द वकव र' मा कॊ ऩनीिंी वरुलात
‘टाम'न े (वतच्या तीन वॊिंारकाॊऩ ैकी

ु
एक) रालरेल्या ‘ट्रू मू' मा वॉफ्टलेअयच्या ळोधाऩावून शोते. ह्या वॉफ्टलेअयभऱे

ू व वाभावजक
ग्राशकाॊना पक्त एका अकाऊन्ट आवण ऩावलडवभापव त त्याॊच्या वॊऩण
ु ािंे व्यलस्थाऩन कयण्मािंी वोम उऩरब्ध शोते. मािं
आवण खाजगी आमष्य

अकाऊन्टभापव त रोकाॊना स्वत्िंी स्वतॊत्र ताॊवत्रक ओऱख वभऱणाय अवते. ‘ट्रू

ु व्याऩून टाकणाऱ्मा
मू' वॉफ्टलेअयद्वाये रोकाॊिं े खाजगी आवण वाभावजक आमष्य
आवण वोळर न ेटलर्ककगच्या षेत्रात भक्ते दायी स्थाऩन के रेल्या ‘द वकव र' मा
कॊ ऩनीच्या आधवु नक तॊत्रसानाधावयत

वलिंाय-िणारीिंी भाॊडणी

िस्ततु

कादॊफयीभध्ये के रेरी आशे.

ु
भानली वभाजयिंन ेभध्ये आधवनक
तॊत्रसानारा ऩूयक अवे भशत्त्वािंे

फदर घडवलण्माच्या आवण आऩल्या स्पधवकाॊिंा नामनाट कयण्माच्या उद्देळान े शी
कॊ ऩनी वातत्यान े लेगलेगऱे िकल्प याफलत अवते. भग ते वशाया लाऱलॊटातीर
लाऱू िंे कण भोजण्मािंा अिंाट िमोग अवो की भूर शयलू नमे म्हणून
रशानऩणीिं त्याच्या ळयीयात ईरेक्क्ट्रॉवनक विंऩ फववलणे अवो, चकला ळयीयात

फववलरेल्या ईरेक्क्ट्रॉवनक विंऩद्वाये त्या व्यक्तीच्या कुटॊ ुफािंा भध्यमगु ाऩमांतिंा
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इवतशाव जाणून घेण े अवो, की अगदी भशत्त्वाकाॊषी म्हणजे खऱ्मा अथावन े
ु
वयवषत,
ऩायदळवक आवण उत्तयदामी वभाजािंी वनर्वभती कयण्मावाठी
रोकिवतवनधींच्या दैनवॊ दन घडाभोडी रोकाॊना ित्यष ऩाशण्मािंी वोम अवो... मा
वलव िकल्पाॊभापव त कॊ ऩनी वतिंे ऩूलवव नमोवजत ल घोवऴत उवद्दष्ट - "जगात जे जे
काशी घडरे आशे आवण घडते आशे ते वलव काशी वलाांना भावशती झारेिं ऩावशजे''
- ऩूण व कयण्माकडे लाटिंार कयत अवते.
आऩल्याराशी एका टप्प्ालय अवे लाटून जाते की, खयोखयीिं ह्या वलव

ू आधवु नक तॊत्रसानाधावयत आदळव आवण ऩवयऩूण व वभाजयिंन ेिंा
िवक्रमेतन

आकृ वतफॊध खयोखयिं वाकायरा जात आशे की काम? ऩयॊत ु जवजवे कॊ ऩनीिंे
अॊवतभ ध्येम नजयेच्या टप्प्ात मेत जाते, तवे एक नली वभाजयिंना
व तमाय कयण्मािंा िमत्न वदवून मेतो - वजथे स्वातॊत्र्य अवेर ऩण
जाणीलऩूलक

ु च्यावाठी मोग्म-अमोग्मतेच्या गोष्टींिंी
‘नाशी’ म्हणण्मािंे नाशी, वजथे व्यलस्था तभ
ु अवणे म्हणजे खोटायडेऩणािंे आवण खाजगी आमष्य
ु
वनलड कयेर, वजथे गवऩत

(इतयाॊना भावशती नवरेरे) अवणे म्हणजे िंोयटे ऩणािंे रषण वभजरे जाईर
आवण रोकशी likes, feeds आवण followers च्या नादात मा भूल्याॊिंा
आवण जीलनळैरीिंा स्वीकाय कयतीर. भग याजकीम व्यलस्थेराशी वभाजाच्या
मा फदरत्या भूल्याॊिंी आवण भागण्माॊिंी दखर घेण े अवनलामव शोईर; ऩमावमान े
खऱ्मा अथावन े ऩायदळवक वभाज आवण याजकीम व्यलस्था स्थाऩन कयण्माच्या

ु ालय कॊ ऩनीरा
ू व वभाजाच्या वाभाईक, वाभूवशक आमष्य
नालाखारी भग वॊऩण
कब्जा कयता मेईर - शेिं कॊ ऩनीिंे अॊवतभ ध्येम अवते. वलव िकल्पाॊभापव त अभाऩ
रोकविमता वभऱलून भावशती आवण तॊत्रसानाच्या षेत्रात भक्ते दायी स्थाऩन

कयामिंी आवण मातूनिं ऩढेु रोकविमतेच्या दफालतॊत्रािंा लाऩय करून
लेगलेगळमा देळाॊतीर रोकळाशी ळावनवॊस्थाॊळी शातवभऱलणी करून रोकळाशी
कामविणारीिंी वूत्र े अित्यषयीत्या शाती घ्यामिंी आवण जगालय ऩडद्याभागून
रॅकू भत गाजलामिंी अळी त्याभागीर व्यूशयिंना अवते.

ु यी; आमष्य
ु ात ऩवयवस्थतीभऱे
ु
कथेिंी नावमका "भेई' - िथभऩावूनिं फज

आऩल्या लाट्यारा आऩल्या मोग्मतेच्या गोष्टी न वभऱाल्यािंा वतिंा वभज आवण
त्यातून आरेरा गॊड; स्वत्ळीिं वॊलाद कयणायी, एकाॊतात नौकानमन करून
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स्वत्जलऱिं जाणायी; वॊलदे नळीर, वभॊजव ऩण भशत्त्वाकाॊषी - एका वनम्न

ु वखवोमींनी
ु
भध्यभलगॉम ऩार्श् वबूभीतून मेऊन नॊतय ‘द वकव र' कॊ ऩनीच्या अत्यच्च

ऩवयऩूण व अळा जीलनळैरीत काभ करू रागते. आऩल्यारा वभऱारेल्या मा वॊधीिंे
वोन े कयण्मावाठी आऩल्या वजलािंा आटावऩटा कयते आवण मािं िमत्नात ती
कॊ ऩनीच्या रोकविमतेिंा िंेशया फनते.

ु ातीर वभत्र भव वय माॊच्यातीर ित्येक वॊलाद
भेई आवण वतिंा ऩूलावमष्य

ु भधीर द्वॊद्वािंी िकऴावन े जाणील करून देतो.
खाजगी आवण वालवजवनक आमष्याॊ
वु शोतो आवण आऩण इतके
मा दोघाॊतीर ित्येक वॊलाद लािंताना आऩणशी अॊतभख

काशी वोळर भीवडमाच्या आशायी गेरो नवल्यािंे दाखरे स्वत्रािं नकऱतऩणे
देऊ रागतो.
जेव्हा टाम (कॊ ऩनीिंा वॊस्थाऩक-वॊिंारक) भेईरा वतच्या िेभात
ऩडल्यानॊतय कॊ ऩनीन े उभ्या के रेल्या कृ वत्रभ वॊयिंन ेतरा पोरऩणा दाखलून
द्यामिंा स्वत्िं िमत्न कयतो तेव्हा आऩल्या अस्वस्थतेिं े टोक गाठरे जाते. तो
कफूर कयतो की, ‘ट्रू मू' वॉफ्टलेअयिंा त्यान े रालरेरा ळोध शी वशज, जाता
जाता घडरेरी घटना अवून, त्यािंा आऱव शी त्याभागिंी िेयणा शोती. मा
ू व वभाजव्यलस्था मा ऩोकऱ कल्पन ेलय उबी
गोष्टीरा इतके भशत्त्व देऊन वॊऩण
कयणे धोक्यािंे अवल्यािंी जाण वतरा करून देण्मािंा तो ळेलटऩमांत िमत्न
ू , स्वत्ळी िाभावणक यारॆन कॊ ऩनीिंा िंेशया
कयतो. ऩण ती टामलय वलर्श्ाव ठे लन
म्हणून वलाांना मा वगळमातरा पोरऩणा दाखलून द्यामिंा िमत्न कयेर की मािं
ु
व्यलस्थेरा वाभावजक जीलनाच्या वलकावािंा ऩढिंा
टप्पा वभजून टामच्या
असानािंी कील कयेर?...
डेव्ह एगव विंी ‘द वकव र' शी कादॊफयी शा एक लैसावनक कल्पनावलराव.
ऩण ती लािंत अवताना जॉजव ऑलेरच्या ‘1984' िंी आठलण झाल्यावळलाम

याशत नाशी. काशी दळकाॊऩलू ॉ वाम्यलाद शा रॅकू भळाशीिंे आधवु नक वनयागव रूऩ
आशे अवे काशी रोकळाशीिणेत्याॊिं े म्हणणे शोते. ऩण जवजळी कादॊफयीिंी ऩान े
उरटत जातात, तवतळी तॊत्रसानाच्या अवत आशायी गेरेरी आधवु नक
ु एक पवली व्यलस्था शोऊन रॅकू भळाशीिंे ितीक शोऊ ळकते अळी
रोकळाशीवद्धा
बीती भनात घय करू रागते. शेिं ह्या कादॊफयीिंे मळ आशे.
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ु : भी भयाठा ?
अनबल
विमाॊका तऩेु
भयाठा, जातीम अवस्मता

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

ू ीलय आयषणान े नव्हे, तय वळषण ल स्वतॊत्र व्यलवाम
भयाठा भोच्यावच्या ऩार्श्वबभ
ु
उबायण्मातून भयाठा मलु काॊिं े िश्न वटु ू ळकतीर अवे भाॊडणाया शा स्वानबल

----------------------------------------------------------------------------भयाठा जातीत जन्मारा आल्यािंा भरा जयाशी अवबभान नाशी,

व नाशी.
अवण्मािंी आलश्मकता अवजफात नाशी, मात भाझॊ काशीशी कतृत्व
माउरट मािंी राज लाटाली अळािं काशी घटना घडल्या आशेत. आयषणािंा

भरा लैमवक्तक काशीिं तोटा झारा नाशी. भरा दशालीरा ८४% भार्क्व वभऱारे,
े ऩ ैकी एक अवणाऱ्मा रुईमा
फायालीरा ७८%. देळातल्या वलॊत्तभ कॉरेजव
कॉरेजभध्ये भरा अॎडवभळन वभऱारी, कोणत्याशी अडिंणीवळलाम. गालाकडे
अगदीिं थोडीळी कोयडलारॆ ळेती अवल्यान े त्यािंा तवा कधीिं काशी पामदा
झारा नाशी. लवडरोऩार्वजत कोणतीशी िॉऩटॉ नाशी. लडीर स्वत् घयातरे भोठे
अवल्यान े त्याॊच्यालय खूऩ रशानऩणीिं भोठ्या खटल्यािंी जफाफदायी ऩडरी.
भाझ्मा लवडराॊनी वदलवयात्र भेशनत करूनशी ते आभच्यावाठी वलळेऴ काशी करू
ळकरे नाशीत. कायण त्याॊच्या कभाईिंा फयािं ऩ ैवा शा त्याॊिं े आई-फाफा, बालॊड,े
त्याॊिंी वळषणॊ, रग्नॊ माॊतिं खिंव झारा. आभच्याकडे भाझ्मा फाफान े
घाटकोऩयभध्ये िभभध्ये घेतरेरॊ एक छोटॊ घय इतकॊ िं शोतॊ. इन्वेस्टभेंटिंा
पामदा चकला अगदीिं लाईट लेऱ आरी तय आवया मा दूयदृष्टीन े घेतरेरॊ. शे
ु े वलकालॊ रागरॊ . 2009
घयशी फाफाच्या आजायऩणात झारेल्या ििंॊड खिंावभऱ
भध्ये फाफा गेरा, घय गेरॊ. वगऱॊ ळून्य झारॊ . त्यात आम्ही 6 बालॊड.ॊ
आर्वथक ऩवयवस्थती शराखीिंी झारी, तयीशी आऩल्यारा आयषण शलॊ
शोतॊ अवॊ कधी लाटरॊ नाशी. पी भाप के री जाली अवॊ भात्र लाटून गेरॊ
ु
एकदोनदा. 2009 भध्ये दशाली नकतीिं
ऩाव झारे आवण फाफा गेरा तेव्हा ऊय
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ु
फडलत न फवता एका वजभभध्ये वयवेप्शवनस्ट म्हणून नोकयी कयामरा वरुलात

ु िंी
के री. वकाऱी 6 ते 1 वजभ, नॊतय कॉरेज, कॉरेजलरून आल्यालय भराॊ
ट्यूळन घेण,े लमाच्या वोऱाव्या लऴावऩावून पक्त िंाय वाडेिंाय ताव झोऩ. तयी

भाझ्मा एकटीच्या कभाईत 7 भाणवाॊिं े कुटॊ ु फ िंारणे अळक्य शोते. आईरा
ु
घयकाभे कयामिंी वयलात
कयाली रागरी. खूऩ लाईट लाटरे. यडू मामिंे आईलय
शी लेऱ आरी म्हणून. ऩण त्यालेऱी वगऱी घडी फवेऩमवन्त ऩमावम नव्हता. ऩण

वकती वदलव अवे िंारणाय? म्हणून अलघ्या ऩािंळे रुऩमे बाॊडलरालय बाजी
ु के रा. खूऩ भेशनतीन े शा व्यलवाम के रा.
वलकण्मािंा एक छोटा स्टॉर वरू

ु
वरुलातीऩावू
न काशी िंाॊगल्या वलमी रालल्या. दययोजिंा िंोख वशळोफ, लीकरी

ु र टन वओलय. एखादी भोठी कॊ ऩनीिं जफाफदायीन े
ऑवडट, भॊथरी ऑवडट, एन्यअ
िंारलत आशोत. अळा ऩद्धतीन े काभ के रे. शोभ वडवरलयी लगयै े वायख्या गोष्टी
ु
ु
के ल्या. नवत्या
बाजीच्या व्यलवामालय वभाधान नाशी भानरे. वणावदीच्या

वदलळी पुरे, पुराॊच्या भाऱा, तोयणे अवे वगऱे वलकामिंो. त्यात िंाॊगरे िॉवपट
शोऊ रागरे. भग भी फायालीत नोकयी वोडून पक्त शा व्यलवाम आवण अभ्याव
ु के री. इॊजीवनअचयग,
करू रागरे. तोलय मािं िॉवपटभधून घयी छोटी भेव वरू
ु ना डफे ऩयलू
ु रागरो. आईिंी फाशेयिंी काभे कभी
भेवडकरच्या फॎिंरय भराॊ

ु के रा.
झारी. भग बाजीच्या स्टॉरच्या फाजूरा एक छोटा नाश्त्यािंा स्टॉर वरू
ु
ु े शा व्यलवाम शी
उत्तभ िंल, स्वच्छता, िंाॊगरी गणलत्ता,
शोभ वडवरलयी माभऱ
खूऩ कभी काऱात वेट झारा. अडिंणी अन ेक शोत्या, काशी रोकाॊिंी बाईवगयी,

ु
फीएभवी, व्यलवाम म्हणरे की गृशीत धयरेरॊ नकवानशी.
त्यात कुणा
ु ी. ऩण काशी
नातेलाईकाॊिंा काडीिंा वऩोटव नाशी. त्यात आम्ही वगळमा भर

िंाॊगरे रोकशी शोते मात आम्हारा भदत कयणाये. तय अवे छोटे छोटे व्यलवाम
ु के रे. वॊऩण
ू व कुटॊ ुफान े खूऩ भेशनत के री.
अत्यॊत अल्प बाॊडलरात वरू
ु े बाजीिंा स्टॉर फॊद कयाला रागरा. ऩण
भशाऩावरके न े के रेल्या वडभॉवरळनभऱ

ू व कुटॊ ु फािंा फयािं खिंव
नाष्ट्यािंा व्यलवाम अळा ऩद्धतीनॊ वेट के राम की वॊऩण
ु
त्यातून वनघतो. ऩयणऩोऱी
ल इतय छोट्या ऑडवयशी घेतो. आज आईरा फाशेय

काभ कयामरा जाले रागत नाशी. आयाभ वभऱतो. मािंे खूऩ वभाधान वभऱते.
्
ु न एभऩॉलयभें
दयम्यान भी भशायाष्ट्र 1 भध्ये नोकयी के री. त्यानॊतय भरा लभ
ट
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जेंडय इक्वावरटीवाठी एक छान पे रोवळऩ वभऱारी, र्ज्ािंे भरा खूऩ िंाॊगरे

ु
ऩ ैवेशी वभऱतात आवण वयविंवशी कयता मेतो. आज वगऱे वखात
आशे अवे नाशी,
ु
ऩण ऩवयवस्थतीत खूऩ वधायणा
आशे. भाझा रशान बाऊशी ळशयातल्या उत्तभ
अवणाऱ्मा फारभोशन वलद्याभॊवदयात वळकतो.
शी वगऱी रॊ फी िंौडी कशाणी वाॊगण्माभागे भरा अवे लाटते की भयाठी आवण
त्यातशी भयाठा आवण त्यातशी यमत भयाठा न ेशभी फोंफाफोंफ कयतो - आम्हारा
आयषण नाशी, आभिंी जभीन नाशी, काशी वऩकत नाशी, जे अगदी भाझ्मा
ु ी
के वभध्येशी खये आशे. नोकऱ्माॊभध्ये आयषण नाशी, जभीन नाशी तय तम्ह
ु
व्यलवामािंा गाॊबीमावन े वलिंाय का कयत नाशी? 500 रुऩमे बाॊडलरालय वरू

के रेल्या धॊद्यािंी िगती कयत जय ऩढेु त्यालय भाझे 7 जणािंे कुटॊ ु फ ऩोवरे जाऊ
ु कयण्मािंा वलिंाय वकती जण कयतात? वकती तयी
ळकते, तय स्वत्िंे काशी वरू

वॊस्था वळषण, व्यलवाम मावाठी भदत कयतात, वतथे जात लग ैये वनकऴ नवून
ु लत्ता रागते, मािंी वकती भयाठा भर
ु ाॊना भावशती आशे?
पक्त गण

वकती तयी स्कॉरयवळप्स, पे रोवळप्स अवतात, वयविंव िोजेक्ट
अवतात, त्यािंी भावशती आऩण घेतो का ? स्वत्िंी एखादी कन्सेप्ट डेलरऩ
करून त्यालय ऩ ैवे कभालता मेतात, मािंा वलिंाय तयी कधी आऩल्या भेंदूत आरा
का? वलवलध िकायच्या वॊळोधनाॊवाठी अभ्यावान े िऩोजर तमाय करून वयकायी
चकला खाजगी वॊस्थाॊकडून ग्राॊट वभऱलून एक िंाॊगरा िोजेक्ट कयता मेईर का,

र्ज्ािंा वभाजारा आवण आऩल्याराशी उऩमोग शोईर? वयकाय तरुणाॊच्या
व्यलवामावाठी काम वस्कभ याफलते, त्यातून आऩल्यारा काम भदत शोईर?
एकट्यान े जयी नाशी तयी वभत्र भैवत्रणी वभऱू न एखादे स्टाटव अऩ करू ळकतो का?

उन्हाळमात गॊभत म्हणून वशज आम्ही फवशणीनी 300 रुऩमे गतॊ ु लून पक्त 2
भशीन े ताक वलकरॊ शोतॊ, तेशी योज 1-2 ताव. त्यात 10,000 रुऩमे न ेट िॉवपट
शोऊ ळकरा. म्हणजे गोष्टी नक्कीिं अळक्य नाशीत. कोणत्याशी व्यलवामािंी राज
लाटता काभा नमे. ििंॊड वजद्द आवण राथ भारू वतथे ऩाणी काढण्मािंी लृत्ती
आवण कृ ती शली. वोऩे नाशी ऩण अळक्यशी नाशी. वकभान आयषणालय खाऩय
पोडण्माऩेषा स्वत्िंे काशी वनभावण कयण्मािंा वलिंाय तय करूमा.
ु लरून)
(पे वफक
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‘चऩक’च्या वनवभत्ताने
वभीषा पयाकटे
विंत्रऩट, चऩक, फरात्काय, चशवा, नकायािंा अवधकाय, मोवनळवु िंता

----------------------------------------------------------------------------ॊ ाॊना नकाय देण्मािंा स्त्रीिंा अवधकाय शा वतच्या स्वत्च्या
रैं वगक वॊफध

ु त अवधकायािंा बाग आशे, शे लास्तल व्यालवावमक
ळयीयालय अवणाऱ्मा भरबू
विंत्रऩटाच्या भाध्यभातून जोयकवऩणे भाॊडणाऱ्मा ‘चऩक’ ह्या विंत्रऩटाच्या वनवभत्तान े
आजच्या आधवु नक स्त्रीच्या वलिंायऩटािंा शा आरेख.

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

ळवु जत वयकाय माॊिंा ‘चऩक’ शा अरीकडच्या काऱातीर एक भशत्वािंा

ु तीशी अवते.
विंत्रऩट आशे. ववन ेभा शी के लऱ लैिंावयक नाशी तय बालवनक अनबू

ु े भरा (चकला इतय कुणारा) मा ववन ेभािंे (चकला कोणत्याशी कराकृ तीिंे)
त्याभऱ
बालणे शे अवतळमोक्त आवण वाऩेष अवू ळकते. थेट वाभावजक वॊदबव अवरेरा
एक भशत्त्वािंा वलऴम शाताऱल्याफद्दर आवण मा वलऴमातरे लैिंावयक फायकाले
वटऩण्मािंा ऩयेु ऩयू िमत्न के ल्याफद्दर, तवेिं अवबव्यक्तीतीर ठाळीलऩणा आवण
ु गी म्हणून आऩल्यालय
वाधेऩणा माॊवाठी ‘चऩक’ भरा खूऩ आलडरा. भर
अवरेल्या बालवनक-वाभावजक दडऩणारा वजच्यात लािंा पुटते, अळी एक

कराकृ ती म्हणूनशी ‘चऩक’ ऩाशताना वभाधान लाटते. िावॊवगक दशळत शी एका
वूक्ष्म, अॊत:िलाशी वालवकावरक भानववक दशळतीिंे ितीक म्हणून मा विंत्रऩटात
मेत.े वतत आजूफाजूरा, डोळमाॊनी आवण ित्यष-अित्यष िंौकश्माॊभधून फाईरा
वलिंायरे जाणाये िश्न कोटव रूभभधरे िश्न फनून मेतात. ित्येक स्वातॊत्र्यविम
अवललावशत फाईकडे फरॅवॊख्य वभाज ‘लेश्मा’ म्हणून फघतो शे अलघड ल
रावजयलाणे वत्य ऩकडण्मािंा िमत्न शा विंत्रऩट कयतो. वभाजातीर
लिंवस्वळारी वलिंायिलाशािंे ऩोकऱ दुटप्पीऩण उघडे ऩाडणायी शी करात्मक
अवबव्यक्ती भनारा आनॊद आवण जगण्मारा धाडव देत.े

ु ी. एका यॉक
विंत्रऩटािंी कथा वाधीिं आशे. तीन स्वतॊत्र कभालत्या भर
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ु े बेटतात, त्यातरा एक त्याॊना आधीऩावून ऩवयविंत
कॉन्सटव भध्ये त्याॊना तीन भर
अवतो. त्याॊच्यावोफत त्या यात्रीिंे जेलण आवण थोडी दारू घेतात. त्याॊच्या
ु ी वेर्क्वाठी उऩरब्ध आशेत अवा
भोकळमा लागण्माफोरण्मािंा अथव मा भर

ु े त्याॊच्यालय ळावययीक फऱािंा िमोग करू रागतात. त्यातरी एक
घेऊन शी भर

ु गी वतन े ‘नाशी’ म्हटल्यानॊतयशी वतच्यालय जफयदस्ती करू ऩाशणाऱ्मा एका
भर

ु ाच्या डोक्यात स्ववॊयषणाथव दारूिंी फाटरी पोडते. त्यानॊतय त्या भर
ु ींना
भर
ु शोते. त्यावलरुद्ध ऩोवरवाॊकडून वॊयषण वभऱत
अन ेकिकाये त्राव देण्मािंे वत्र वरू
ू े शल्ला के ल्यािंा
नाशीिं. उरट, लेश्माव्यलवाम आवण जीले भायण्माच्या शेतन
ु ठे लरे जाते. कुरीनतेच्या ऩोकऱ
ू कोटव रूभभध्ये छऱवत्र वरू
आयोऩ ठे लन

ु
वॊकल्पना आवण त्याॊिंा आधाय घेऊन व्यवक्तत्वाच्या वनवगववरब
अवबव्यक्तीिंा
ु ीरा नाकायणे मा वभाजाच्या ऩद्धतीलय ‘चऩक’न े िकाळ टाकरा
अवधकाय भर
आशे.

स्त्रीिंी मोवनळवु िंता वभाजारा ढार म्हणून शली अवते अवे लाटते.

वभाजान े स्वत् वनभावण के रेरे वभ्यता आवण न ैवतकतेिं े भाऩदॊड जेव्हा
त्याच्यालय उरटतात, तेव्हा फाईच्या मोवनळवु िंतेभागे भ्रष्ट वभाजारा रऩता मेत.े

ु वभाज
स्वत:च्या ळवु िंबूतव तेच्या अॊधश्रद्धेरा तडा जाऊ नमे म्हणून घाफयाघफया
न ेशभीिं आऩल्यातल्या एका वभाजघटकारा – स्त्रीरा रक्ष्य कयत अवतो. शे
के लऱ ग्राभीण बायतातिं घडते अवे नाशी, तय ते वभाजाच्या वलव स्तयाॊफाफत

खये आशे मािंे नलर लाटते. ळशयीकयणातून घडणाये आधवु नकीकयण वयऱ

ु िलाशाॊिं े अवते. म्हणूनिं
आवण एकभागॉ नाशी तय व्यावभश्र आवण उरटवरट
ु ’ वभाजातशी स्त्रीिंी घवभट
ु
तथाकवथत ‘भक्त
लेगळमा स्वरूऩाॊत वळल्लक याशते.

ू वयॊजाभळाशी भानववकता ह्या
वयॊजाभळाशी व्यलस्थाॊच्या आॊवळक अलळेऴाॊतन
बाॊडलरी व्यलस्थेतशी लाशत याशते; त्यातून आधवु नकीकयणािंी िवक्रमा अवधकिं
गतॊ ु ागतॊ ु ीिंी फनते. आर्वथक व्यलस्थाॊच्या आधवु नकीकयणातून बौवतक स्वातॊत्र्य

उऩरब्ध झारे तयी अळा बौवतक फदराॊवोफत ‘स्त्री’च्या व्याख्येत जे फदर शोणे
ू व वभाजात घडत नाशीत. वयॊजाभळाशी दृष्टीतून
अऩेवषत आशे ते फदर वॊऩण
स्त्रीिंी के रेरी व्याख्या के लऱ ऩोकऱिं नाशी तय स्त्रीत्वावलऴमी घेतरेल्या
वलयोधाबावी बूवभकाॊिं े ते भूऱ आशे शे ‘चऩक’भधून दाखवलरे आशे. र्ज्ा वस्त्रमा
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कुरीनतेच्या तथाकवथत व्याख्येत फवतात त्या िंाॊगल्या, आवण आऩल्या

ु ारा खाद्य ऩयवलण्मावाठी
ु
ऩळत्व
काढण्मावाठी फाकीच्या वस्त्रमा उऩरब्ध आशेतिं,
अळी भानववकता शा ‘वभ्य’ वभाज फाऱगतो. आखूड कऩडे, उळीया घयाफाशेय

ु े शातलाये करून फोरणे मालरून स्त्रीिंे
याशणे, एकटे याशणे, शवून आवण खर
िंावयत्र्य ठयलून वतच्याफयोफय कवेशी लागण्मािंा शक्क िाप्त शोतो अवे वभजणाया
शा वभाज आऩरा अवॊस्कृतऩणा रऩलण्मािंीशी वभ्यता दाखलत नाशी, शे
क्लेळदामक आशे. शा दुटप्पीऩणा वभाजात वलवलध िकाये िलाशी अवतो.
ु ीरा जातऩॊिंामत वतच्यालय वाभूवशक फरात्काय
आॊतयजातीम रग्न कयणाऱ्मा भर
व्हाला शी वळषा देत े शे पक्त एक टोक झारे – कुरीनतेिं े वनकऴ न ऩाऱणाऱ्मा

ु ींलय अळा क्रूयतेिंा िमोग वलवलध स्वरूऩाॊत के रा जात अवतो. शी क्रूयता भर
र्ज्ाभध्ये भानववक चशवेिंाशी वभालेळ शोतो – ‘चऩक’भध्ये वटऩरी आशे.
ु ींना वलिंायरेल्या िश्नाॊभधून शीिं चशवा
कोटव रूभभध्ये लवकरान े त्या तीन भर
ितीकात्मकयीत्या व्यक्त शोते.
‘चऩक’ भध्ये उल्ले ख आरेल्या ‘consent debate’ रा – ळायीवयक
वॊफध
ॊ ाऩूलॉ स्त्रीिंी वॊभती घेण े आलश्मक आशे की नाशी ह्या िंिंेरा - बायतात
ु य नायामण वलरुद्ध
ु
नव्वदीच्या दळकात वरुलात
झारी अवे म्हणता मेईर. भधक
भशायाष्ट्र यार्ज् मा खटल्यात 1990 वारी वदरेल्या वनणवमातून वलॊच्च
न्यामारमान े ‘शरक्या िंावयत्र्या’च्या (woman of easy virtue) स्त्रीराशी

ु
खाजगी आमष्यािंा,
त्यावॊदबावत वनणवम घेण्मािंा आवण रैं वगक वॊफधाॊना नाशी
म्हणण्मािंा अवधकाय आशे शी वाशवजक (but obvious) गोष्ट औऩिंवयकदृष्ट्या
िस्थावऩत के री. मा के विंी ‘चऩक’च्या वॊदबावन े आठलण शोते. मािं के वच्या
फाफतीत वलॊच्च न्यामारमाआधी उच्च न्यामरमान े घेतरेरी बूवभका

ु ळी वॊफध
आिमविंवकत कयणायी आशे. जी नलया वोडून इतयशी ऩरुऴाॊ
ॊ अवल्यािंे
उघडऩणे कफूर कयते अळा स्त्रीच्या म्हणण्मालरून एका वयकायी अवधकाऱ्मािंी

नोकयी आवण कवयअय धोक्यात आणणे मोग्म नाशी अळी बूवभका उच्च

ु े वतन े
न्यामारमान े घेतरी शोती ! आवण ती ‘शरक्या िंावयत्र्या’िंी अवल्याभऱ
ु
ु
ु
वादय के रेल्या ऩयाव्याॊ
िंा गाॊबीमावन े वलिंाय कयता मेणाय नाशी अळी ऩस्तीव
द्धा

जोडरी शोती. म्हणूनिं एका वाशवजक लाटणाऱ्मा गोष्टीरा वलॊच्च न्यारमारमान े
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आऩल्या वनणवमातून उिंरॄन

धयणे शी फाफ म्हणूनिं भशत्वािंी ठयते. ह्या

खटल्यात वलॊच्च न्यामारमान े खाजगी जीलनािंा शक्क (right to privacy)
शा जीवलताच्या अवधकायािंा (right to life) बाग अवल्यािंी बूवभका घेतरी.

फाईच्या (चकला कुणाच्याशी) नकायािंा आवण व्यवक्तत्वािंा वन्मान शी वनयऩेष
ु ात
(absolute) गोष्ट आशे, वाऩेष नाशी अळी ती बूवभका आशे. ऩण भऱ

ु
‘शरक्या िंावयत्र्यािंी फाई’ अळी काशी वॊकल्पना अवाली का शा त्याऩढिंा
िश्न
आशे. ते कोणी ठयलाले आवण का?
मा देळात स्त्री म्हणून जगताना ‘वॊलधै ावनक न ैवतकते’न े आवण त्या

ु े वभऱारेल्या वॊयषणाफद्दर फऱ्मािंदा भनाऩावून
अनऴॊु गान े झारेल्या कामद्याॊभऱ

कृ तस लाटत याशते. वॊलधै ावनक न ैवतकता भानववक ऩातऱीलय वभाजाऩावून स्त्रीिंे
ू व
जे वॊयषण करू ळकते ते राखभोरािंे आशे अवे भरा लाटते. शे वॊयषण वॊऩण
आवण कोणत्याशी त्रटु ीवलना आशे अवे नाशी. ऩण वभाज hostile फनरेरा
अवताना, एकभेल वॊवलधानािंी िंौकटिं भाझ्मा अवण्मारा न ैवतक अवधभान्यता
देऊन आर्श्ाववत कयते. ‘चऩक’भध्ये शी गोष्ट खूऩ छान वटऩरी आशे. ऩ ैवे घेऊन
रैं वगक वॊफध
ॊ िस्थावऩत कयण्मािंी तमायी शोती की नव्हती (थोडक्यात, िंावयत्र्य)

शा भद्दु ा नाशी तय तळी तमायी शोती अवे गृशीत धयरे, तयी ‘नाशी’ म्हटल्यानॊतय
ु ािं आशे शी गोष्ट कामदा भान्य कयतो.
जफयदस्ती कयणे शा गन्ह

फाईच्या वाभावजक-बालवनक कोंडीिंे इतय ऩ ैरॄशी ‘चऩक’भध्ये वटऩरे गेरे

ु देत,े आवण वतिंा ऩवयणाभ
आशेत. ‘अब्रू’िंी वॊकल्पना स्त्रीरा शयिकाये ऩॊगत्व
ु
आर्वथक वयवषतते
वायख्या भूरबूत गोष्टीलय शोत अवतो; वभाजान े रालरेल्या
रेफराॊिं े ऩडवाद वतरा स्वत:रा अवरेल्या वतच्या ओऱखीलय ऩडत अवतात;

ु े ऩवयवस्थतीळी तडजोड
व्यालशावयक आवण वॊकल्पनात्मक अळा दोन्ही कायणाॊभऱ
कयण्मािंा भागव फाईरा अवधक व्यलशामव लाटतो - शे वलव आजूफाजूरा वलवलध
वॊदबाांत वतत घडत अवते. जी तो उघडऩणे भान्य कयणाय नाशी अळी ऩवयभाणे
ु ींच्या लागण्मािंे अथव रालत अवतो शे लास्तल
लाऩरून आधवु नक वभाज भर
‘चऩक’भध्ये वटऩरे आशे आवण अळा आधवु नकतेरा िश्न वलिंायरे आशेत.

कुरीनतेच्या वॊकल्पना स्त्रीरा व्यक्ती म्हणून लागवलण्माच्या आड मेतात आवण
त्या वतिंे व्यक्ती म्हणून अवरेरे भूरबूतशक्क आवण स्वातॊत्र्य नाकायतात. न्यामािंे
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ु दोघाॊना वभान रागू शोण्माभध्ये कुरीनतेिंी वॊकल्पना आड मेत.े
तत्त्व स्त्री-ऩरुऴ

ू आऩण
कुरीनतेच्या वॊकल्पन ेतून स्त्रीिंे भूल्यभाऩन के रे जाण्माच्या ऩयॊऩयेतन
ु झारेरे नाशी आशोत शे ‘चऩक’ दाखवलतो. दुवयीकडे, फाई
अजून ऩयेु व े भक्त

वकतीशी स्वतॊत्र आवण आधवु नक झारी, तयी ‘sex object’ म्हणून गृशीत धयरे
ु शोत नाशी. अळािकाये वशणलरे गेल्यानॊतय शोणायी
ू ती भक्त
जाण्माच्या ळक्यतेतन
वलविंत्र अलस्था ‘चऩक’भधीर काशी वॊलाद वूक्ष्मऩणे वटऩतात.

ु गी म्हणून जगताना ‘चऩक’वायखा ववन ेभा जगण्मािंे फऱ देतो म्हणून
भर

ु ात ळायीवयक शल्ल्यािंा खयाखयु ा धोका
भरा तो आलडरा. स्त्रीच्या आमष्य

कामभस्वरूऩी भौजूद अवतो आवण दुवऱ्मा फाजूरा िंावयत्र्यािंी तरलाय भान ेलय
कामभस्वरूऩी टाॊगरेरी अवते. आभिंा आत्मवन्मान मा दोन्हीऩ ैकी कोणत्यािं
ू नवरा ऩावशजे शा ‘चऩक’िंा एका लाक्यात आळम आवण वॊदळ
े
गोष्टीलय अलरॊ फन

आशे. व ैद्धावन्तकदृष्ट्या उऩरब्ध अवरेरे उऩयोक्त तत्त्व ववन ेभावायख्या करात्मक
भाध्यभातून फऱकट के रे जाते. िवतभाॊच्या भाध्यभातून ते वलिंायाॊच्या ऩवरकडे
जावणलेच्या ऩातऱीलय फऱकट शोते. र्ज्ाॊच्या वलिंायाॊभध्ये ते उऩरब्ध नाशी
त्याॊच्या वलिंायाथव ते ठे लरे जाते. वभाजािंी भूल्य े काम अवालीत मा वॊदबावत वलव
ु
िकाये आवण वलव स्तयाॊलय िंारॄ अवरेल्या घवऱणीत
‘चऩक’वायखी कराकृ ती

एक बूवभका घेऊन उबी याशते. ती करात्मकदृष्ट्या दुफॊध नाशी, वाधी आवण वयऱ
आशे शे वतिंे लैवळष्ट्यशी अवधक बालते. चऩक उऩदेळात्मक (prescriptive)
झारा अवरा तयी ववन ेभा म्हणूनशी ग्रेट आशे. त्यािंी भाॊडणी वढवाऱ नाशी

ु े वषभऩणे आळम ऩोशोिंलू ळकरी आशे. भरा मा ववन ेभातरी दोन दृश्मे
त्याभऱ
वलाांत जास्त आलडरी. ऩवशरे शे - के व वॊऩल्यानॊतय वगऱे गेल्यालय गॊबीय
े र (अवभताब फच्चन) कोटव रूभभधून फाशेय मेत अवताना,
भद्रु ेिं े लकीर वेशग

कोटव रूभभध्ये ड्यूटीलय अवरेरी भवशरा ऩोवरव कॉन्स्स्टेफर त्याॊिं े शात शातात
घेऊन अवबनॊदन कयते, वतच्या डोळमात ऩाणी आशे, िंेशऱ्मालय कृ तसता आवण
ु आशे. स्त्रीरा व्यक्ती म्हणून वन्मान देणाये आधवु नकतेिं े िंिंाववलर्श्
कौतक

(discourse) वाभान्य भाणवाॊऩावून दूय आशे, इॊग्रजी फोरणाऱ्मावाठी आशे शे
खये नाशी. ‘नाशी म्हणजे नाशी’ मा वलिंायािंी ताकद वलवस्पळॉ आशे आवण मा
वलिंायािंा वलजम कोणत्याशी वाभान्य फाईवाठी वकती भोरािंा आशे शे मा
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दृश्मातून ितीत शोते. दुवया एक अवतवदॊ ु य वीन विंत्रऩटात मेतो – लकीर
ु ींना थयथयत्या शाताॊनी
े र माॊिंी अॊथरुणारा वखऱरेरी फामको मा तीन भर
वेशग

ु देऊ कयते आवण भोठ्या अगत्यान े ‘खा’ म्हणते. वगळमा
एक वफवस्कटऩडा
ु
लैिंावयक लादवललादाभध्ये वनतऱ बालन ेिंा शा चळतोडा भोठा वखालणाया
लाटतो,
त्यािंे करात्मक भूल्य खूऩ भोठे आशे.

ु
अवभताब फच्चन आवण िभख
बूवभकाॊतीर अवबन ेत्रींच्या दजेदाय

ु े ववन ेभातीर आळमािंे लजन जऩरे गेरे आशे.
अवबनमाभऱ

स्त्रीिंी इच्छा नवेर तेव्हा ल वतथे रैं वगक वॊफध
ॊ ाॊना ‘नाशी’ म्हणण्मािंा
अवधकाय शा ित्येकिं स्त्रीवाठी खूऩ भशत्त्वािंा आशे. वतिंे बालवनक अवस्तत्व
त्याच्याळी जोडरेरे आशे. मा ‘नाशी’िंा आदय कयण्मािंा वॊस्काय वभाजाच्या
वलविं स्तयाॊत अजूनशी खूऩिं कभी रुजरेरा आशे. स्त्रीलय रादरेरे वलविं
रैं वगक वॊफध
ॊ फरात्काय म्हणून वभोय मेत नाशीत. ‘इॊवडमन रॉ जन वर’च्या

ु
आकडेलायीनवाय,
एकू ण फरात्कायाच्या घटनाॊऩ ैकी 25 टक्के फरात्काय शे
नलऱ्मान े फामकोलय के रेरे रैं वगक अत्यािंाय अवतात. बायतात नलऱ्मान े
ु ा नाशी. ‘नाशी’िंा आदय
त्याच्या फामकोलय के रेरा फरात्काय शा कामद्यान े गन्ह
कयण्मािंी वॊस्कृती रुजण्माच्या भागावत चऩकवायखा ववन ेभा एक रशानवे ऩण
भशत्त्वािंे मोगदान ठरू ळकतो.
ईभेर: samiksha3knk@gmail.com
***

ु
ऑक्टोफय २०१६ च्या ‘आजिंा वधायक’
भध्ये िकावळत ‘ मद्धु भाझॊ
ु शा ऩूलॉ ‘दैवनक वकाऱ’भध्ये
ु शा दीऩा कदभवरवखत अनबल
वरू’
ु े यारॆन गेरे.
िकावळत झारा शोता, शे नभूद कयण्मािंे नजयिंकीन
षभस्व!
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ऩत्रवॊलाद
-----------------------------------------------------------------------------

ळ.गॊ.काऱे (बा.ि.वे. (वनलृत्त)), 414, ळराका वॊघ को.ऑऩ.शौचवग वोवामटी

वर., भशर्वऴ कले योड, भफॊ ु ई 400 020 (दूयध्वनी : 22883507, 22028598)

ु
ु 2016 च्या अॊकाभध्ये डॉ. यलीन्द्रनाथ
‘आजिंा वधायक’च्या
जरै
टोणगालकय माॊच्या आध्यावत्मक वाधन ेभधीर लैसावनक वत्य वाॊगणाऱ्मा
रेखािंा उत्तयाधव आरेरा आशे. मा रेखात वलऩश्मना वाधन ेवलऴमी जी वलधान े
ु
के रेरी आशेत ती लस्तवु स्थतीनवाय
वदवत नाशीत. लास्तवलक डॉ. टोणगालकय
ु मेथीर दशा वदलवाॊिं े वळवफय ऩूण व के रेरे अवल्याभऱ
ु े
माॊनी स्वत्िं इगतऩयी

त्याॊच्या रेखात अळी वलधान े मालीत मािंे वखेद आिमव लाटते. भी स्वत्

ु मेथ े दशा वदलवाॊिंी वलऩश्मना वळवफये अन ेकदा के रेरी आशेत.
इगतऩयी
ु
ु कयतानािं श्री. गोएॊका गरुजी
वलऩश्मन ेिंा अभ्याव वरू
शे स्पष्ट कयत अवत की

त्या वाधन ेभध्ये स्वत्च्या न ैवर्वगक र्श्ावोच्छ्वावालय रष ठे लालमािंे आशे,
ु े वलऩश्मन ेभध्ये ‘जरद
‘कोणत्याशी िकायिंा िाणामाभ कयालमािंा नाशी'. त्याभऱ

ल दीघव र्श्वन' मा फाफींिंा वभालेळ शोत नाशी. इतय र्ज्ा वाधनाऩद्धती डॉ.
ु नवल्याभऱ
ु े भी
टोणगालकय माॊनी उल्ले वखल्या आशेत त्याॊवलऴमी भरा अनबल

त्याफद्दर काशीशी वररॆ ळकत नाशी. भाझ्मािभाणेिं भाझ्मा ऩत्नीन ेशी वलऩश्मन ेिंी
वळवफये तीन/िंाय लेऱा ऩूण व के रेरी आशेत. तवेिं िळावनाभध्ये उच्च ऩदालय
अवरेल्या अन ेक अवधकाऱ्माॊनी लायॊलाय वलऩश्मना वळवफये के रेरी आशेत. भाझ्मा

ु
मा भमाववदत अनबलाभध्ये
तय वलऩश्मन ेनॊतय कोणी लेड े झाल्यािंे भरा भाशीत

ु आरा
नाशी. डॉ. टोणगालकय माॊना स्वत्रा वलऩश्मन ेच्या वळवफयात जो अनबल
ु
त्यावलऴमी भी काशी बाष्य करू इवच्छत नाशी. कायण तो त्याॊिंा स्वत्िंा अनबल

ु े त्याभध्ये
आशे. आऩल्या वनमतकावरकारा एक वलवळष्ट िवतष्ठा अवल्याभऱ
आरेल्या रेखालरून अन ेकाॊिंा ग ैयवभज शोण्मािंी ळक्यता आशे म्हणून शे ऩत्र
ऩाठवलण्मािंा िऩॊिं के रा आशे. कऱाले.
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पे अय अॉड रव्हरी
ु
वनभवरा गग व (अनलाद:
िंॊद्रकाॊत ऩाटीर)

पे अय अॉड रव्हरीिंी लार्वऴक वलक्री आशे आठ शजाय कोटी
ु
कवलतेच्या ऩस्तकाच्या
छाऩल्या जातात पक्त तीनळे िती
पे अय अॉड रव्हरी = गोया यॊग
गोया यॊग = वदॊ ु य वदवणे
वदॊ ु य वदवणे = स्त्री शोणे
स्त्री जी कवलता वरवशते
स्त्री जी कवलता लािंते

वु ाच्या फाशेय आशे
ती मा पॉम्यल्य
कवलता

जोडरेल्या अवतात एकत्र भग्ॊ ु माॊवायख्या
वभाजािंी यिंना फदरण्मावाठी
पे अय अॉड रव्हरी
दाखलत अवते अॊगठा त्या श्रभारा !

***

(ऩूलिव ववद्धी : वॊवगनी – वनलडक चशदी स्त्रीकवलता, वॊ. िंॊद्रकाॊत ऩाटीर,
भनोवलकाव िकाळन, २०१२)
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