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बायतीम ागऩद्धती: 4 यकवॊवशता : लादवलद्ये े प्रात्यवषक
श्रीवनलाव शेभाडे
ागऩद्धती, यकवॊवशता, लादवलद्या
-------------------------------------------------------------------------------'बायतीम
ागऩद्धती' ा इवतशाव वाॊगणाऱ्मा ह्या रेखभारेच्या ह्याऩूलॉच्या
बागात आऩण आन्वीवषकी ा ऩवय म करून घेतरा. आमलेु दान े ह्या ऩद्धती े
उऩमोजन तज्ज्ञ भॊडऱींभध्ये भानली आयोग्मवलऴमक
ाग घडवलताना अवतळम
प्रबाली ऩद्धतीन े के रे. यकवॊवशतेच्या आधायान े वरवशरेल्या ह्या रेखातीर
वलद्वज्जनाॊच्या ऩवयऴदाॊफद्दर ी अन ेक वनयीषणे आजशी प्रावॊवगक ठरू ळकतीर.
--------------------------------------------------------------------------------

ु वलऴम फनरेरी शेतवु लद्या (तावकि क कायणाॊ ा
आन्वीवषकी ा एक भख्य
ववद्धान्त) शी तकग वलद्या (लादकरा) आवण लादवलद्या( ागकरा) मा नालाॊनीशी
ओऱखरी जात अवे. वलद्वान रोकाॊच्या ऩवयऴदाॊभधून वत ा वलकाव वॊथगतीन े
अन ेक ळतके शोत गेरा. मा ऩवयऴदाॊना वॊवद, ववभती, वबा, ऩवयऴद अथला ऩाऴगद
अवे म्हटरे जात अवे. शी ऩवयऴद ाय, दशा वकॊ ला एकलीव ब्राह्मणवलद्वानाॊ ी
अवे.
तन्त्रमवु क्त
मा ऩवयऴदाॊभध्ये ज्या वॊसा लाऩयल्या गेल्या, त्याॊच्या य न ेतून 'तन्त्रमवु क्त'
नाला े ताॊवत्रक ळब्ाॊनी फनरेरे ळास्त्र वनभागण झारे. 'तन्त्रमवु क्त' ा अथग 'ळास्त्रीम
वलले नाच्या ऩद्धती' अवा शोतो. ऩॊवडत य. ऩॊ. कॊ गरे माॊच्या भते 'मेथ े तन्त्र म्हणजे
ळास्त्र'. मा ळास्त्रा ा 'वल ाय' शा वलऴम अवल्यान े 'तन्त्रमवु क्त' शे वल ाय कयण्मा े
ळास्त्र आशे.
ु
ु तु वॊवशतेनवाय
डॉ. वतीळ द्रॊ वलद्याबूऴण माॊच्या भते वश्र
ऩवयऴदाॊभधीर
शी 'तन्त्रमवु क्त' एक वभग्र
ागऩद्धती म्हणून फरॅधा इ.व.ऩू. वशाव्या ळतकात
आकायारा आरी अवाली. आन्वीवषकी ा प्रस्थाऩक भेधावतथी गौतभ (इ.व.ऩू.
ु
ु
५५०) मान े आन्वीवषकी े जे भख्य
ववद्धान्त वव्यलवस्थतऩणे
य रे, ते
यकवॊवशतेत आवण न्यामवूत्राॊत आढऱतात.
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ु वू
यकवॊवशते े भूऱ नाल आमलु दे वॊवशता. वत ा भूऱ प्रणेतारेखक ऩनलग
ु
आत्रेम (इ.व.ऩू. ५५०) शा आन्वीवषकी ा एक गरु.
यकान े (इ.व.ऩू.७८) भूऱ
वॊवशते े काटे कोय वॊऩादन करून आवन्ववषकी े ववद्धान्त आमलु दे ात वभावलि
के रे, ती
यकवॊवशता म्हणून प्रववद्ध झारी.
सानळास्त्र मा अथागन े ऩाशता सान म्हणजे काम ? वत्य ल मथाथग साना ी
रषणे कोणती ? साना े भागग कोणते ? सेमलस्तू े स्वरूऩ काम ? अनृत/भ्रभ
म्हणजे काम ? साना े वलतयण कवे शोते ? साना ा अवधकायी शोण्मा ी ऩात्रता
काम, इत्यादीं ी
ाग यकवॊवशतेत आढऱते.
ु
यकवॊवशता शी गरुवळष्ाॊ
तीर ळास्त्रीम वलऴमालय वॊबाऴावलवधच्या
ु
स्वरूऩात के रेरी
ाग आशे. मात वभाये
ऩावष्ठ ऋऴीं ा उल्ले ख अवून वलवलध
ऩवयऴदाॊ ी भावशती वदरी आशे.
तवद्वद्यवॊबाऴा
े ी 'तन्त्रमवु क्त'ऩूण ग ऩद्धती शोती.
तवद्वद्यवॊबाऴा शी साना ी आवण
तेथीर वनणगम शे ववद्धान्त म्हणून भान्य के रे जात अवत. (ववद्धान्तोनाभम्
ऩयीषकै : फरॅवलधॊ ऩयीक्ष्य शेतवु बश्च वाधवमत्वा स्थाप्यते वनणगम: ) वभऱे र तेथनू
सान ग्रशण कयाले, त्या ी ऩयीषा कयाली आवण भग त्या ा स्वीकाय कयाला
(वलवलधावन ळस्त्रावण .... ), प्राणी, लनस्पती, ळैलार इत्यादी वाये काशी वजील
ु आशेत, शी आॊतयवलद्याळाखीम
अवून औऴध म्हणून भानलारा ते वाये उऩमक्त
दृिी यकवॊवशतेत आढऱते.
लादवलधी ी
ाग यकवॊवशतेच्या 'वलभानस्थान' मा वतवऱ्मा प्रकयणात
आशे. मा वलभानस्थानातीर 'योगवबऴवग्जतीम वलभान' मा आठव्या अध्यामात
योगा ी व वकत्सा ल उऩाम माॊ ी भावशती आशे. ती मोग्म यीतीन े व्हाली, मा ी
ग ट म्हणून गरुु वळष्ऩयॊऩया आवण त्याॊच्या उत्तभते ी, ऩात्रते ी रषणे स्पि
ऩूलअ
ु
के री आशेत. गरु-वळष्ाॊ
त साना े मथाथग आदान-प्रदान व्हाले माकवयता
अध्यमन, अध्याऩन आवण तवद्वद्यवॊबाऴा शे ळास्त्र जाणण्मा े तीन उऩाम, तवे
ु
लादभागग इत्यादी वाॊवगतरे आशेत. त्यातीर तवद्वद्यवॊबाऴे े स्वरूऩ ऩढीरप्रभाणे
:
तवद्वद्यवॊबाऴा
एका लैद्यान े दुवऱ्मा लैद्याफयोफय ळास्त्रीम वलऴमा ी व वकत्सा कयणे
म्हणजे तवद्वद्यवॊबाऴा. त्या अनऴॊु गान े दोन वकॊ ला अवधक वलद्वानाॊभध्ये के री
जाणायी ळास्त्रीम
ाग म्हणजे तवद्वद्यवॊबाऴा, अवे यक नभूद कयतात.
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ु े कयते. मा ा अथग अवा की ती
तवद्वद्यवॊबाऴा शी अथाॊग साना े बाॊडाय खर
ु
वशबागी व्यक्तींना वबा ातमु ,ग लाक्शक्ती(बाऴाप्रबत्व),
आत्मवलश्वाव देणायी,
त्याॊ ा वॊळम दूय कयणायी, तवे
ागवलऴमाव वस्थयता देणायी अवते , ऩण
ु ती फशार कयते. मालेऱी
उऩवस्थत प्रेषक वकॊ ला वाषीदायाॊनाशी शे वाये गण
शोणाऱ्मा खॊडन-भॊडनातून गरुु ॊ कडून अध्यमनकाऱात न राबरेल्या नव्या
साना ा राब वळष्ाॊना आवण इतयाॊनाशी शोतो. तवद्वद्यवॊबाऴा दोन प्रकाय ी
ु
ेन े शोणाया
अवते: वॊधामवॊबाऴा आवण वलगृह्य वॊबाऴा. वभत्रबालान े, वरेद्भालन
वॊलाद म्हणजे वॊधामवॊबाऴा आवण ळत्रबु ालन ेन े शोणाया वॊलाद म्हणजे
ु
वलगृह्यवॊबाऴा. वॊधामवॊबाऴेरा 'अनरोभ
वॊबाऴा' आवण वलगृह्यवॊबाऴेरा
'प्रवतरोभ वॊबाऴा' अवे म्हटरे आशे. अन ु = एका वदळेरा, एका फाजून े जाणे
आवण प्रवत = फाजूच्या त्या वलरुद्ध जाणे.
वॊधामवॊबाऴा
सान आवण वलसान माॊनी ऩवयऩूण ग अवा ऩूलऩग ष आवण उत्तयऩष माॊच्यात
शी वॊबाऴा शोते, म्हणजे लाद शोऊ ळकतो. लादातीर ऩूलऩग ष आवण उत्तयऩष माॊ े
ु कोणते ? तय यकाच्या भते, क्रोधयवशत, वलद्यावॊऩन्न,
अऩेवषत अॊगबूत गण
ु ाॊ ा आदय कयणाया, वलनमळीर, तयु , वशनळीर आवण भधयु
दुवऱ्माॊच्या गण
ु अवणे, शे ते गण
ु आशेत. अळा वद्ग ुणी ऩषान े (भग तो
बाऴण कयणाया भनष्
ु ी वलद्वानान े वनवश्चॊत भनान े लाद
ऩूलऩग ष अवो ल उत्तयऩष) म्हणजे अळा गण

कयाला, प्रश्न वल ायालेत, ‘भाझा ऩयाबल शोईर’ अळी बीती फाऱगू नमे, ज्या े
सान नाशी, ते वलऴम ऩवयऴदेत उऩवस्थत करू नमे, आऩल्या वभ्यलतगनान े आऩरे
म्हणणे दुवऱ्माव व्यलवस्थतऩणे वभजेर अळा यीतीन े भाॊडाले. कोणत्याशी
ऩवयवस्थतीत वलनमळीर याशाले. लादात प्रवतऩष शयरा तय त्या े वलग तऱ्शेन े
वभाधान कयाले ल त्या लेऱी स्वत् प्रवन्न शोऊ नमे. एलढे नव्हे, तय त्याच्या
ऩयाबला ी
ाग इतय कोणाफयोफय करू नमे ! अवे दोघाॊनी के रे तय आवण तय
लादा ा वनष्कऴग दोन्ही ऩष ववद्धान्त, वनणगम म्हणून स्वीकारू ळकतात.
वलगृह्यवॊबाऴा
वॊधामवॊबाऴा शी दोन लादींभध्ये अऩेवषत अवरेरे वद्ग ुण अवरेल्याॊत
शोणायी
ाग अवते आवण अवे वद्ग ुण नवरेल्याॊत जी
ाग शोते ती म्हणजे
वलगृश वॊबाऴा शोम. वलगृह्यवॊबाऴा शी लस्ततु ्
ाग नवते , ते बाॊडण अवते.
म्हणजे मात लाद न शोता के लऱ जल्प (‘भाझे खये’ शा दुयाग्रश) आवण वलतॊड
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ु े बाॊडण कयीत याशाणे) शे प्रकाय शोतात. म्हणून
(के लऱ दोऴ दाखलून वफनभद्द्या
त्याव वलग्रश = तीव्र भतबेद अवणाये म्हटरे आशे.
इथे अथागत शे रषात घेण े आलश्मक आशे की, यकाच्या भते, भूरत्
ु
लाद शा के लऱ वमोग्म
वभानळीर वलद्वानाॊत शोतो. ऩण कधीकधी प्रवतऩष
ु
आऩल्यावायखा वजाण
नाशी, तो के लऱ जल्प ल वलतॊड मावाठी आरा आशे,
अवे रषात मेत.े त्यालेऱी वॊधाम वॊबाऴा कयणाऱ्मा लादीन े वॊमभ याखाला.
ु
ऩण भग त्यान े अळालेऱी न ेभके काम कयाले ? तय त्यान े फोरणे वरू

कयण्माऩूलॉ प्रवतलादी ी मोग्मता (म्हणजे अमोग्मता) जाणून ्ाली. शे काभ
पाय वॊलदे नळीर, नाजूक अवते, जणू ती आऩरी ऩयीषा अवते. अळी ऩयीषा
ू वलयोधी
घेतल्यान े वबा तयु जाणत्याॊकडून आऩरी प्रळॊवा शोते. मा ऩयीषेतन
ऩषा ी ऩयीषा शोते ऩण आऩरीशी (वत्त्व)ऩयीषा शोऊन जाते. मेथ े
ु
उबमऩषाॊतीर व्यक्तींच्या गणदोऴाॊ
ी ओऱख ऩूण ग शोते. ती झाल्यानॊतय ऩढेु ,
ु श्रेमस्कय आवण आवण कोणता दोऴ शावनकायक आशे, मा ी
त्यातीर कोणता गण
ु कोणते ? तय श्रतु , वलसान, धायणा, प्रवतबावॊऩन्नता ल
कवोटी ्ाली. गण
ल नळक्ती शे वद्ग ुण वलजमावाठी आलश्मक अवतात.
1. श्रतु म्हणजे 'एका ळास्त्रा े – वलऴमा े सान आशे की अन्यशी ऩूयक
ळास्त्राॊ े सान आशे' शे तऩावणे
2. वलसान म्हणजे प्रवतऩाद्य वलऴमातीर आधी ववद्ध झारेरे ववद्धान्त,
औऴधवनभागणऩद्धती, योगीऩयीषा, योगवनदान, व वकत्सा
े वाॊवगतरेल्या गोिीं े त्ववयत आकरन शोणे ल
3. धायणा म्हणजे
त
त्याॊ े मोग्मलेऱी म्हणजे ते मोग्म वठकाणी ्मरयण शोणे
4. ल नळक्ती मा ा अथग आऩल्यारा अवरेरे ळास्त्रीमसान वोप्या
ु आऩल्याकडे अवणे.
बाऴेत स्पि कयता मेईर इतके बाऴाप्रबत्व
ु ऩावशरे, आता दोऴ कोणते ? तय उत्तय न देता यागालणे, वलऴमा े
गण
सान नवताना (अलैळायद्य) वलऴम उकरून काढणे, वलरुद्धऩषाव अकायण
घाफयणे, त्यान े भाॊडरेरा वलऴम वलवरून जाणे, प्रश्नोत्तयकारात फेवालध
अवणे-दुवयीकडे रष देण,े शे दोऴ अवरे की लादा े रूऩाॊतय वलगृह्यवॊबाऴात
शोते.
ऩढेु
यक म्हणतो, की "वलगृह्यवॊबाऴेत लादी-प्रवतलादींनी एकभेकाॊच्या
ु
ु े
गणदोऴाॊ ी ऩायख कयाली , कायण दोघेशी वलवजगीऴ ु अवतात. त्याभऱ
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दुवऱ्मा ी दुफगरता रषात मेत नाशी तोऩमंत वलजम वभऱणे कठीण अवते !
ु दोऴ ळोधण्माच्या कवोटीत प्रवतलादी कोणत्या वलऴमाॊत अऩात्र आशे, मा े
गण
सान शोते. त्या लेऱी स्वत् लादी त्या वलऴमात ऩात्र ल ऩायॊगत आशे, मा े सान
शोते. मा ा पामदा घेऊन अळा लेऱी लादीन े 'ज्या वलऴमात प्रवतलादी अऩात्र आशे
ु कयाला. पक्त
आवण आऩण स्वत् ऩात्र आशोत' अळा वलऴमाॊ ा प्रमोग वरू
ु कयाली. अन्य कोणताशी
आऩल्या स्ववशता ा वल ाय करून वलगृह्यवॊबाऴा वरू
वल ाय करू नमे.
वलगृह्यवॊबाऴालादा े स्वरूऩ रषात घेऊन यकान े प्रवतलादी े तीन प्रकाय
के रे आशेत - प्रलय (उत्तभ), प्रत्यलय (अधभ), आवण वभ. शे प्रकाय के लऱ
लादाच्या दृविकोनातून के रे आशेत. कुर,ळीर, जाती इत्यादी दृविकोनातून नाशी..
ऩवयऴदे े दोन प्रकाय
ु
मानॊतय यकऩवयऴदे शे ी प्रकाय वाॊगतो. ते भख्यत्
दोन आशेत. सानलती
ऩवयऴद आवण भूढऩवयऴद. आता, उघड सानलती ऩवयऴद म्हणजे सानी रोकाॊ ी
वॊबाऴा आवण भूढऩवयऴद म्हणजे भूख ग रोकाॊ ी ऩवयऴद. भूढाॊ ी ऩवयऴद अथागत
जल्प, वलतॊड माॊनी वॊऩन्न शोते !
ग ाॊ ी सानी ल भूख ग अळी लगगलायी झारी अवतानाशी
आता, इथे
क
ु
े ाठी जाले तय भात्र लेगलेगऱे अनबल
प्रत्यषात
व
मेतात. म्हणजे सानी
ग , गट, ऩवयऴद
े ाठी जातो तेव्हा अळा दोन प्रकायाॊत वलबागरेरे
व
क
राबतीर मा ी खात्री देता मेत नाशी. म्हणजे सानी भाणवारा सानी बेटेर
ु मा
अवे नाशी, भूखशग ी बेटू ळके र; ऩण ते आधी भाशीत नवते. म्हणून यक ऩन्हा
ु
दोन्हीं ऩवयऴदाॊ े तीन उऩप्रकाय यक कयतो. ते अवे (वरेत्पवयऴत
, ् उदावीन
ऩवयऴत, ् प्रवतवनवलि ऩवयऴेच्चवे त) :
अ) सानलती ऩवयऴदे े उऩप्रकाय
ु
1. सानलतीवरेदऩवयऴद
: सानीवभत्राॊ ी ऩवयऴद = वनवश्चत तकग ळद्धु वनणगम
देणायी.
2. सानलतीउदावीनऩवयऴद : सानी, ऩण शायजीत, वनष्कऴागप्रवत उदावीन
अवणायी.
3. सानलतीप्रवतवनवलिऩवयऴद : सानी ऩण 'भाझे खये' लाल्या दुयाग्रशी
अशॊकायी वलद्वानाॊ ी !
4.
7

फ) भूढऩवयऴदे े उऩप्रकाय
इथे भूऱ यकवॊवशतेत "भूढऩवयऴदे शे ी अवे प्रकाय शोतात", एलढे
नभूद के रे आशे. त्यालय इतयाॊनी के रेल्या बाष्ात, टीके तशी कुठे शी भूढ ऩवयऴदे े
ु
ुदावीनामाॊ ला
उऩप्रकाय वदरेरे नाशीत. भूऱ वूत्र अवे : भूढामाॊ त ु वरेत्पवयऴद्य
ु े शे प्रकाय ऩढीरप्रभाणे
ु
सानवलसान .... ). त्याभऱ
कयता मेतीर, अवे भरा
लाटते :
ु
1. भूढवरेदऩवयऴद
: भूखवग भत्राॊ ी ऩवयऴद = वनणगम न देणायी.
2. भूढउदावीनऩवयऴद : भूख ग आवण शायजीत, वनष्कऴागप्रवत उदावीन
अवणायी.
3. भूढप्रवतवनवलिऩवयऴद : भूख ग आवण 'भाझे खये'लाल्या दुयाग्रशी
अशॊकायी भूखां ी !
ु
यक म्हणतो, "सान, वलसान, ल न (प्रश्न), प्रवतल न (उत्तय) माॊनी मक्त

अवरेल्या सानी ऩण प्रवतवनवलि म्हणजे दुयाग्रशी अशॊकायी रोकाॊच्या ऩवयऴदेत
आवण असानी तवे ळत्रू (प्रवतवनवलि) अवरेल्या भूखांच्या ऩवयऴदेत
कोणत्याशी ळशाण्मा (सानी) वलद्वानान े लाद करू नमे." तय भग कुणाळी लाद
घाराला ?
तय यक तीन प्रकाये लाद कयाला अवे स्पि कयतो.
ु ऩवयऴद वकॊ ला भूढ उदावीन ऩवयऴद, अळा दोन्ही
(१) ऩवशरा : "वरेद
ु नवणाये
ऩवयऴदेत सान, वलसान, ल न (प्रश्न), प्रवतल न (उत्तय) माॊनी मक्त
आवण जे वलद्वान, प्रवतवष्ठत रोकाॊळी लैय धयणाये रोक अवतात. त्या दोन्ही
वठकाणच्या रोकाॊळी लाद घाराला !" म्हणजे वभत्राॊभध्ये आवण ळत्रूभ
ॊ ध्ये अवे
भूख ग रोक अवतात, त्याॊच्याळी लाद घारण्माव शयकत नाशी. ऩण अळा लेऱेव
त्याॊच्याळी जल्प कयाला. म्हणजे त्याॊच्याळी फोरताना भोठभोठी रॊ फी लडी,
एकभेकाॊत गतॊ ु रेरी लाक्ये कयालीत, ज्याॊ े स्पिीकयण के ल्यावळलाम त्याॊना
वभजणाय नाशीत अळी दुफॊध लाक्ये लाऩयाली. दुफॊधळब् लाऩयताना म्हणाले
ु ी काशी फोरत नाशी मा ा अथग तभ
ु ा ऩयाबल झारा आशे. आऩरी
की "तम्ह
ु ी ऩयी
ु करू ळकत नाशी." शे लायॊलाय म्हणत याशाले. त्यारा शयलाले.
प्रवतसा तम्ह
ु
े ाठी फोरावलरे तय म्हणाले, " तू अजून एक लऴगबय
वभजा त्यान े ऩन्हा
व
ु ी ठीक तऱ्शेन े तू
अभ्याव कय आवण भग भाझ्माळी फोरामरा मे. गरू
ु ा आशे तेलढे सान ऩयेु व े
उऩावना के री नाशीव, अवे वदवते" वकॊ ला म्हणाले, " तर
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ु ा गयज नाशी. (कायण)
आशे, अवधक अभ्यावा ी तर
ते जो एकदा ऩयावजत
शोतो त्यारा न ेशभी ळशाणे ऩॊवडत ऩयावजत भानतात (तू ऩयावजत झारेरा
ु प्रलेळ नाशी"
आशेव ). अळा ऩयावजतारा वॊबाऴाऩवयऴदेत ऩन्हा
ु ्ऩवयऴदेत जय कुणी आऩल्याऩेषा
(२) दुवया : सानलती आवण भूढ वरेत
कभी दजाग ा अथला वभान दजाग ा अवेर तय त्याच्याळीशी वलगृह्यवॊबाऴा
कयाली, अवे यक वाॊगतो. म्हणजे वभत्राॊऩ ैकी एखादा वकॊ ला ते वाये वभत्र सानी
आशेत ऩण प्रस्ततु
ागवलऴमाच्या वॊदबागत वलरुद्धऩषा े आशेत; अळा रोकाॊळी
ाग कयताना वलगृह्यवॊबाऴा( ) कयाली.
(३)वतवया : उदावीन ऩवयऴद आशे ऩण ती सानी आशे की भूढ शे अद्यावऩ
भाशीत नाशी, अळी वस्थती अवेर तय कोणता वनणगम ्ाला ? यक म्हणतो,
ग ऐकणाये), ल न, प्रवतल न
"अलधानश्रलण (आऩरा तकग , मवु क्तलाद रषऩूलक
माॊनी सानी अवरेरी अळी ऩवयऴद अवेर तय वतथे आऩरे म्हणणे भाॊडताना
प्रवतऩषा ी ा ऩणी कयाली आवण भग वनणगम ्ाला. म्हणजे जय प्रवतऩष
प्रस्ततु
ागवलऴमाच्या वॊदबागत वफर अवेर तय लाद करू नमे; उरट वलऴमारा
जल्प, वलतॊडा शोणाय नाशी, अवे ऩारॆन एकभताकडे माले. ऩण जय प्रवतऩष
प्रस्ततु
ागवलऴमाच्या वॊदबागत दुफगर अवेर तय त्याच्यालय वलजम वभऱवलण्मात
शमगम करू नमे.
शा ऩयाबल कयण्मा े तन्त्र कोणते ? यक म्हणतो, जय प्रवतऩष.....
1. "असानी, श्रतु शीन (प्रस्ततु वलऴमा े आवण अन्यशी ऩूयक वलऴमाॊ े ळास्त्राॊ े सान नवणाया) अवेर तय त्याव भोठभोठी ळास्त्रीम उदाशयणे
द्यालीत
2. वलसानशीन अवेर तय त्याव उभजणाय नाशी अळी लाक्यय ना कयाली
3. त्याच्याकडे धायणाळक्ती ा अबाल अवेर तय जटीर, राॊफर क,
वॊकीणग लाक्यय ना कयाली
4. प्रवतबाशीन अवेर तय अन ेकाथॉ ळब्मोजना कयाली
ु नवरेरा) अवेर तय त्या े उत्तय वझडकायाले
5. ल नळवक्तशीन (बाऴाप्रबत्व
6. यागीट अवेर तय त्याव व डलाले
7. वबत्रा अवेर तय घाफरून टाकाले
8. फेवालध अवेर तय वनमभाॊत अडकलून त्या ा गोंधऱ उडलून द्याला.
ू ग ऩयाजम कयाला ! अथागत शा प्रवतऩष भूढ
अळा यीतीन े प्रवतऩषा ा वॊऩण
9

प्रवतवनवलि अवतो. म्हणजे भूख ग वलयोधक अवतो.
मा वगळ्मा गाऱणीतून यक दोन व्याऩक नीवतवनमभ देतो :
ु
(अ) जय प्रवतऩष सानलतीवरेदऩवयऴद
अवेर तय त्याॊच्याफाफतीत
वलगृह्यवॊबाऴा करू नमे. म्हणजे वलगृह्यवॊबाऴा आऩल्याऩेषा फऱ, फवु द्ध आवण सान
माॊत जे श्रेष्ठ आशेत, त्याॊच्याळी करू नमे'. अळा लेऱी अळा ऩवयऴदेत कोणताशी
ु ीन े कयाला, प्रवतऩषान े तकग वॊगत लाद के रा तय त्या ा स्वीकाय कयाला.
लाद मक्त
मेथ े कोणतीशी वनयथगक
ाग करू नमे.
(फ) जय प्रवतऩष भूढ प्रवतवनवलि अवेर तय काशीलेऱा वलगृह्यवॊबाऴा काशी
रोकाॊना अत्यॊत वॊतप्त कयते. भग अळी क्रुद्ध व्यक्ती काशीशी अनवशत करू ळकते.
ु ऩवयऴदेभध्ये करश ऩवॊत कयीत नाशीत.
म्हणून वभ्यऩरुऴ
ु
मा वनमभाॊच्या अनवाय
लादवललाद कयाला. वलगृह्यवॊबाऴा शी भूरत्
काशीशी करून दुवऱ्मारा ऩयावजत कयणे, एलढा भमागवदत शेतू ठे लते, ती
ववद्धान्त न देता करश भात्र वनभागण कयते, ती जल्पप्रधान आशे (स्वत् ा वलजम,
फस्स ! दुवये काशी नाशी !!) ती सानारा, ळास्त्रारा उऩकायक, गवत देणायी
नाशी. म्हणून ती टाऱाली.
(अऩूण ग )
ईभेर: shriniwas.sh@gmail.com

ु ी दुरुस्ती
की

ु
ु
आज ा वधायक
च्या नोव्हें फय 2016 च्या अॊकात ‘ऩस्तक

ु
ऩवय म : द वकग र’ ी रेवखका 'वप्रमाॊका ठुफ'े अवे अनक्रभवणके
त छाऩरे
गेरे आशे (ऩान क्र २). प्रत्यष रेखाच्या इथे 'प्राजक्ता ठुफ'े अवे नाल छाऩरे

गेरे आशे (ऩान क्र ३५). मोग्म नाल 'प्राजक्ता ठुफ'े अवे आशे.
ु
ु
े छाऩरे गेरे आशे. - षभस्व !
अनक्रभवणके
त ते की

10

रनफॊदी : एक अथागभ्यावीम दृविकोन
आनॊद भोये
ग लस्था, वलवनभम
रनफॊदी, ऩ ैवा, अथव्य
-------------------------------------------------------------------------------भोदीवयकायन े घेतरेल्या रनफॊदीच्या वनणगमा े शादये वभाजातीर प्रत्येक
लगागरा फवरे. ह्या कृ ती े याजकीम वलश्लेऴण अन ेक भाध्यभाॊतनू शोत आशे ल ह्याऩढेु शी
शोत याशीर. भात्र अथागभ्यावाच्या दृविकोनातून वरवशरेरा शा रेख ला काॊना
वलऴमाळी वॊफवॊ धत काशी भूरबूत वॊकल्पनाॊ ा ऩवय म करून देईर, त्यावोफत
ु
े ा ऩढेु न ेईर.
‘ऩ ैवा म्हणजे काम?’ ह्या वलऴमालयीर ‘आ.व’तल्या
र
--------------------------------------------------------------------------------

प्रस्तालना
वयकायन े वडभॉन ेटामझेळन ा वनणगम जाशीय के रा आवण एक दोन
वभत्राॊनी भरा मा वॊकल्पन ेफद्दर भावशती वल ायरी. म्हणून शे रेखन के रे आशे.
मात वडभॉन ेटामझेळन ा बायत वयकाय ा वनणगम मोग्म अथला अमोग्म मा ी
ाग के रेरी नाशी. भाझ्मा दृिीन े वगळ्मा आवथगकवनणगमाॊना वाभावजक,
याजकीम आवण व्यलस्थाऩकीम फाजू अवते. उत्कृ ि आवथगकवनणगम के लऱ
ु
ु े ठयणे वकॊ ला
ु े की
व्यलस्थाऩकीम का
वकॊ ला याजकीम गाढलऩणाभऱ
आवथगकदृष्ट्या शायावकयी ा वनणगम के लऱ उत्कृ ि वाभावजक बान आवण वरेदम
ु े वभाजारा ऩढेु न ेणाये ठरू ळकतात शे
याजकीम ल व्यलस्थाऩकीम कौळल्य माभऱ
भरा भान्य आशे. ऩयॊत ु भाझा शा रेख के लऱ मा प्र ड
ॊ वनणगमाच्या भागीर
आवथगक वॊकल्पनाॊ ा ऊशाऩोश कयणाया आशे. भाझी जफाफदायी, वॊकल्पना वतच्या
ळद्धु स्वरूऩात वतच्या मोग्मामोग्मतेफद्दर वटप्पणी न कयता भाॊडण्मा ी आशे, अवे
भी भानून ारतो.
वॊस्कृत ा भयाठी बाऴेलयीर प्रबाल आवण तॊतोतॊत इॊग्रजी बाऴाॊतया ा
ु े आऩण इकॉनॉवभक्सरा अथगळास्त्र अवा प्रवतळब् लाऩयतो.
आग्रश घोऱ माभऱ
ला काॊ ा गोंधऱ उडू नमे म्हणून भीदेखीर शा ळब् रेखात वठकवठकाणी
लाऩयरा आशे. ऩयॊत ु भी ‘अथगळास्त्रारा’, ‘अथागभ्याव’ भानतो. एकदा शे ळास्त्र
ु ी ा अभ्याव
नवून रोकाॊच्या अथगवलऴमक, लैमवक्तक आवण वाभूवशक लागणक
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ू उत्तया ी अऩेषा न
आशे, शे कऱरे की भग आऩण मा वलऴमाकडून अ क
फाऱगता वदळादळगन कयणाऱ्मा ध्रलु ताऱ्माप्रभाणे अवरेरे त्या े स्वरूऩ वभजून
घेऊ ळकतो आवण आऩल्या वद्य्कारीन त्रावाॊना कभी कयण्मावाठी उऩरब्ध
अवरेल्या अन ेक ऩमागमाॊऩ ैकी काशी ऩमागम वनलडू ळकतो. बायतवयकायन े देखीर
शे कयाले अळी भाझी अऩेषा आशे. आवण वयकायन े आता जो ऩमागम वनलडरा
आशे त्याच्या भागीर वॊकल्पना काम? ते वभजालून वाॊगणे शी मा रेखनाभागीर
भाझी बूवभका आशे. माऩेषा दुवया ऩमागम कुठरे शोते त्या ी
ाग मा रेखनात
ु
के रेरी नाशी, शे ला काॊनी ध्यानात घेऊन भग ऩढीर
रेखन ला ाले, शी वलनॊती.
1. ऩ ैवा म्हणजे काम ?
‘ज्याच्याकडे जास्त ऩ ैवा, तो श्रीभॊत’ अळी आऩरी एक वाधायण वभजूत
ु
अवते. ऩण ऩ ैवा म्हणजे काम? मा प्रश्ना े वस्पि
उत्तय आऩल्याऩ ैकी अन ेकाॊना
ु ाॊना नोट काढून दाखलतो आवण
भावशती नवते. लगागत वळकलताना भी भर
ु च्या
त्यालयती वरवशरेरे ला ामरा रालतो. त्यालय स्पि वरवशरेरे अवते की तभ
शातात जे आशे ते आयफीआम (RBI) च्या गव्हन गयन े वदरेरे 'ऩ ैवा देण्मा े ल न/
ु ा ऩढु ा प्रश्न अवतो “ऩ ैवा म्हणजे काम?”
शभी आशे'. शे कऱरे की भग भराॊ
तेव्हा भी कामभ एक उत्तय देतो, "ऩ ैवा म्हणजे लस्तू आवण वेला.” आऩण खूऩ

ऩ ैवेलारे झारो म्हणजे श्रीभॊत शोऊ शे आऩल्यारा वभजते, तय भग खूऩ श्रीभॊत
शोण्मा ा एकभेल याजभागग म्हणजे इतयाॊना शव्या अवरेल्या जास्तीत जास्त लस्तू
आवण वेलाॊ े उत्पादन आऩल्यारा कयता आरे ऩावशजे. भग आऩण आऩोआऩ
ऩ ैवेलारे शोऊ. ज्या नोटा वकॊ ला नाणी आऩण लाऩयतो, तो ऩ ैवा नवून के लऱ
वलवनभमा े वाधन आशे. खया ऩ ैवा आऩण उत्पादन कयत अवेरल्या लस्तू आवण
वेला शा आशे. आवण तो वाठलण्मा ा एकभेल भागग म्हणजे नोटा वकॊ ला नाणी
वाठलणे नवून त्या ऩ ैळारा र वकॊ ला अ र वॊऩत्तीभध्ये रूऩाॊतवयत कयणे शा
आशे. ”

म्हणजे वयकाय ऩ ैवा तमाय कयत नवून आऩण वगऱे तमाय कयत
अवतो. वयकाय के लऱ रन उऩरब्ध करून देत े त्यारा कामद्या े ऩाठफऱ देत े
आवण आऩण उत्पावदत के रेल्या लस्तू आवण वेलाॊच्या वलवनभमावाठी आऩल्यारा
भदत कयते.
लयीर भद्दु ा नीट ला रा तय अवे ध्यानात मेईर की, कुठल्याशी
अथगव्यलस्थे ी दोन ाके अवतात. एक म्हणजे लस्तू आवण वेला, तय दुवये
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म्हणजे त्याॊच्या वलवनभमावाठी रागणाये आवण वयकायन े कामदेळीयऩणे उऩरब्ध
करून वदरेरे रन. आदळग व्यलस्थेभध्ये शी दोन्ही ाके वायख्या आकाया ी
अवरी ऩावशजेत. म्हणजे उत्पावदत झारेल्या लस्तू ल वेलाॊ ी वकॊ भत आवण
वाठलून ठे लरेल्या वॊऩत्ती ी वकॊ भत माॊच्या फेयजेइतके
रन छाऩरे गेरे
ऩावशजे. ऩण अवे कयाम े अवेर तय प्रत्येकारा आऩण उत्पावदत के रेल्या लस्तू
ु RBI कडून
वकॊ ला वेला आधी RBI रा दाखलाव्या रागतीर आवण भग त्यानवाय
ु े RBI वभोय योज भैरोगणती
वलवनभमावाठी ऩ ैवा छाऩून ्ाला रागेर. त्याभऱ
याॊगा रागतीर आवण अथगव्यलस्था मा ळब्ातीर व्यलस्थे ा फोजलाया उडेर.
2. दोन ाकाॊ ी भोटयवामकर
अवे घडू नमे म्हणून आधवु नक अथगव्यलस्थेन े नला भागग काढरा आशे. तो
वभजून घेण्मावाठी आऩण अथगव्यलस्थेरा भोटयवामकर वभजूमा. भग वत े
ऩढु े ाक म्हणजे लस्तू आवण वेला. शॎण्डर आवण ारक म्हणजे वयकाय.
भाग े ाक आवण ने म्हणजे रन. इॊवजन म्हणजे RBI आवण वतच्या
शाताखारी काभ कयणाऱ्मा फॉका, अळी कल्पना करूमा. आता भोटयवामकर तय
तमाय आशे ऩण मा भोटायवामकर ा पक्त एक त्राव अवतो. वलक्रे ते आवण
ग्राशक दोघे वभऱू न मा भोटायवामकरच्या दोन्ही ाकाॊ ा आकाय वायखा
फदरलत अवतात.
ु
जेव्हा उत्पादन तमाय शोते तेव्हा भोटयवामकरच्या ऩढच्या
ाका ा
आकाय भोठा शोत अवतो आवण जेव्हा उत्पादन नि शोते तेव्हा त्या ा आकाय
छोटा शोत अवतो. जेव्हा RBI अथगव्यलस्थेत नलीन नोटा छाऩून वोडते तेव्हा
भागीर ाका ा आकाय भोठा शोत अवतो. तवे जेव्हा वभाजकॊ टक खोट्या
नोटा अथगव्यलस्थेत वोडतात तेव्हादेखीर भागीर ाका ा आकाय भोठा शोत
अवतो. जेव्हा आऩण फाथरूभच्या छतात वकॊ ला तऱघयात खड्डे खणून त्यात शॊड े
ू त्याॊत नोटा - नाणी रऩलतो वकॊ ला फॉकेच्या रॉकयभध्ये नोटा - नाणी
ठे लन
ु े
रऩलतो, वकॊ ला नोटा पाडतो वकॊ ला नाणी शयलतो, वकॊ ला आऩल्या नजय कीन
जेव्हा ळटग वकॊ ला ऩॎन्टच्या वखळातीर नोटा वबजून त्याॊ ा रगदा शोतो, तेव्हा
भोटयवामकरच्या भागीर ाका ा आकाय छोटा शोत अवतो.
गॊभत म्हणजे कुठल्याशी लेऱी मा दोन्ही ाकाॊ ा वनवश्चत आकाय वकती
भोठा वकॊ ला छोटा आशे मा े काशी ठोव उत्तय कुणाकडेशी नवते. म्हणून भग
आऩल्या मा आधवु नक अथगव्यलस्थेच्या दोन्ही ाकाॊ े वनमॊत्रण दोन लेगलेगळ्मा
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वॊस्थाॊकडे वदरेरे आशे. त्याॊ े काभ अवते आऩल्या वनमॊत्रणाखारी अवरेल्या
े रून
ाका ा आकाय वनधागवयत कयाम ा आवण दुवऱ्मारा वाॊगाम ा, जेणक
दुवऱ्मारा त्याच्या वनमॊत्रणाखारी अवरेल्या ाका ा आकाय वकती ठे लामरा
शला त्या ा अॊदाज मेईर.
ु
लस्तू आवण वेलाॊनी फनरेल्या ऩढच्या
ाका े वनमॊत्रण वयकाय कयते.

त्याच्या आकाया ा अॊदाज घेण्मावाठी आवण त्यारा वनमॊवत्रत कयण्मावाठी,
वयकाय प्रत्यष आवण अप्रत्यष कयय ना लाऩयते. त्यामोगे देळात लस्तूॊ े आवण
वेलाॊ े वकती उत्पादन झारे आशे त्या ा अॊदाज रालते. रषात ठे लाम ॊ की
आऩल्या वनमॊत्रणाखारी अवरेल्या ाकाच्या आकायाफाफत वयकाय के लऱ
अॊदाज रालू ळकते. तो लस्तवु स्थतीजलऱ जाला म्हणून वयकाय कामभ प्रमत्नळीर
अवते. कयाॊ ा आयाखडा तो ठे लरा तयी कयय ना वशवा एक लऴागवाठी ठे लरी
ू एकदा ‘फजेट’ लाऩरून जाशीय
जाते. वयकाय आऩरे कयवलऴमक धोयण लऴागतन
कयते. फजेट लाऩरून वयकाय आऩल्या अॊदाजारा वालरून घेत,े मेणाऱ्मा लऴागरा
वदळा देत.े अश्मा तऱ्शेन े कयाच्या आकडेलायीलरून देळात लस्तू आवण वेलाॊ े
वकती उत्पादन झारे त्या ा अॊदाज रालत अवताना वयकाय कयय न ेत पे यपाय
कयत लस्तू आवण वेलाॊच्या उत्पादना े वनमॊत्रणदेखीर कयत अवते.
वलवनभमावाठी रन उऩरब्ध करून देणाऱ्मा दुवर्मा ाका े वनमॊत्रण
RBI कयते. RBI अॊदाजे ऩ ैवा छाऩते अवे म्हटल्याव लालगे ठयणाय नाशी.
ु े अथगव्यलस्थेत वपयणाये रन आवण रोकाॊनी उत्पावदत के रेल्या लस्तू
त्याभऱ
आवण वेला माॊ ा ताऱभेऱ फवत नाशी. कधी रन जास्त शोते तय कधी लस्तू
आवण वेलाॊ े उत्पादन. रन जास्त झारे की लस्तूच्य
ॊ ा वकभती लाढतात आवण
कभी झारे की लस्तू आवण वेलाॊ ी भागणी कभी शोऊन अथगव्यलस्थे ा लेग
भॊदालतो. उत्पादन आवण रन माॊत ताऱभेऱ फवाला आवण रनपुगलटा वकॊ ला
तटु लडा शोऊ नमे म्हणून RBI देळा े रनवलऴमक धोयण (Monetary
ू वशालेऱा ठयलरे
Policy) ठयलते. शे धोयण दय दोन भवशन्याॊनी म्हणजे लऴागतन
जाते.
कयव्यलस्थेत RBI ढलऱाढलऱ कयत नाशी तय रनव्यलस्थेत वयकायन े
ढलऱाढलऱ करू नमे अळी अऩेषा अवते. ऩण रोकाॊना रन म्हणजे श्रीभॊती
ु
लाटत अवल्यान े वगळ्माॊना वखालण्मावाठी
वयकायरा रोकाॊच्या शातात जास्त
ऩ ैवा खेऱू द्याम ा अवतो. म्हणून वयकाय, RBIन े आऩरे रनवलऴमक धोयण
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वळवथर करून अथगव्यलस्थेत जास्ती ा ऩ ैवा मेऊ द्याला अळी अऩेषा कयत अवते.
ु
े वयकायळी अन ेकदा खटके उडतात ते
अन ेकदा आयफीआमच्या प्रभखाॊ
ु
ु
माभऱे . अवो. शे वलऴमाॊतय इथे थाॊफलून भी ऩन्हा
ाकाॊच्या आकायाकडे
लऱतो.
3. कोंफडी आधी की अॊड?े
भागीर बागात आऩण फवघतरे की आऩल्या भोटायवामकररूऩी
ु
अथगव्यलस्थे े ऩढीर
ाक लस्तू आवण वेलाॊ े फनरेरे अवते. शे ाक वजील
ु नलनलीन
अवल्यावायखे लागते. न ैववगगक घटना आवण भानली उद्योग माॊभऱे
ु े लस्तू आवण
उत्पादन वनभागण तयी शोत अवते वकॊ ला नि तयी शोत अवते. त्याभऱ
ु
वेलाॊनी फनरेल्या मा ऩढच्या
ाका ा आकाय वायखा भोठा वकॊ ला छोटा शोत
ु े माच्या आकाया ा थोडापाय अॊदाज वयकायरा मेत
अवतो. कयव्यलस्थेभऱ
ु
अवतो. देळारा श्रीभॊत कयाम ा ध्याव घेतरेल्या प्रत्येक वयकायलय मा ऩढल्या
ाकारा छोटे शोऊ न देता कामभ भोठे कयण्मा ी जफाफदायी अवते.
ऩण उत्पादन कयण्मावाठी जोखीभ ऩत्कयण्मा ी प्रलृत्ती, कल्पनाळक्ती
आवण वाधनवॊऩत्ती वतन्ही रागतात. आवण एका व्यक्तीकडे मा वतन्ही गोिी
ु स्वत्रा देऊ ळकत नाशी. त्यावळलाम,
अवतीर अळी खात्री प्रत्यष देलवद्धा
अन ेकदा एखाद्या उद्योगावाठी आलश्मक ती वाधनवॊऩत्ती वलखयु रेल्या स्वरूऩात
अन ेक रोकाॊच्या भारकी ी अवते. अश्मा वलखयु रेल्या वाधनवॊऩत्तीरा आवण
कल्पनाळक्तीरा एकत्र आणण्मावाठी रना ी गयज बावू रागते.
आऩण आधी ऩावशरे की लस्तू आवण वेलाॊ े उत्पादन म्हणजे खया ऩ ैवा
आवण त्या े वलवनभम कयण्मावाठी आऩण जे लाऩयतो ते पक्त रन. मा
ु े आऩरी अळी वभजूत शोते की आधी उत्पादन तमाय शोते भग रन
भाॊडणीभऱ
छाऩरे जाते. ऩण आऩल्या उद्योजकारा तय उत्पादन कयामच्या आधी के लऱ
वाधनवॊऩत्तीरा एकत्र आणण्मावाठी रन शले आशे. शा प्रकाय तय कोंफडी आधी
की अॊड?े मा लैवश्वक प्रश्नावायखा झारा. पक्त अथगळास्त्रात आऩण त्यातरे ळब्
फदरॄन 'ऩ ैवा आधी की उत्पादन?' अवे म्हणतो.
कोंफडी आधी की अॊड?े , मा प्रश्ना े उत्तय, भाझ्मा रेखीतयी 'आधी
कोंफडी' अवे आशे. पक्त शी ऩवशरी कोंफडी अॊड्यातून आरेरी नवते, तय वत ा
जन्म दुवऱ्मा कुठल्यातयी अऩघातातून झारेरा अवतो.
त्या प्रभाणे, अथगव्यलस्थेत ऩवशरा ऩ ैवा (ऩवशरी कोंफडी) उत्पादनातून न
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मेता वयकायन े RBI रा वदरेल्या उत्पादनाच्या ल नातून मेतो. एका अथॉ
वयकायच्या वलनॊतीलरून RBI न े छाऩरेरा शा ऩवशरा ऩ ैवा म्हणजे RBI न े
वयकायरा वदरेरे कजग अवते.
शा कजाग ा ऩ ैवा आऩण वलगजण लाऩयत अवल्यान े त्या ी ऩयतपे ड
कयण्मा ी जफाफदायी आऩल्या वगळ्माॊलय अवते. ऩण RBI ऩयतपे ड न भागता
आऩल्यारा उत्पादन कया आवण ऩ ैवा खेऱता ठे ला इतके वाॊगत अवते. शा
कजाग ा भद्दु ा थोडा कठीण अवरा तयी नीट रषात ठे ला कायण ऩढेु जेव्हा आऩण
वडभॉन ेटामझेळनच्या पामद्याॊफद्दर फोरॄ तेव्हा मा ी गयज रागेर.
एकदा का शे उत्पादनावळलाम के लऱ वयकायच्या बयलश्मालय छाऩरेरे
ु े वलवनभम वोऩा शोतो
ऩवशरे रन लाऩयात आरे की नॊतय भात्र मा ऩ ैळाभऱ
ु े
आवण उत्पादना े ाक भोठे शोऊ रागते. भग उत्पादनातून ऩ ैवा, ऩ ैळाभऱ
ु उत्पादनातून ऩ ैवा शे क्र वरू
ु शोते, एखाद्या वजीलाप्रभाणे
उत्पादन, ऩन्हा
ु
ु
स्वत्रा लाढलू रागते. म्हणजे ऩढीर
ाकात प्राण पॊ ु कू न त्याच्या लाढीव वयलात
करून देण्मा े काभ भागीर ाकारा कयाले रागते.
4. ाकाॊच्या आकाया े भोजभाऩ
RBI न े वयकायच्या बयलळालय देळारा वदरेल्या मा कजाग ी कल्पना
कऱरी तयी अन ेकाॊ ा अवा गयै वभज शोऊ ळकतो की RBI वजतका ऩ ैवा छाऩते
ु ा आशे, कायण फॉका क्रे वडट
वततका ऩ ैवा देळात खेऱत अवतो. शा वभज की
वक्रएळनद्वाये (कजग देऊन) अवधक ा ऩ ैवा खेऱलत अवतात. ऩण त्यालयशी
आयफीआम े वनमॊत्रण अवते.
ु
आयफीआमन े ठयलरेल्या कॎ ळ वयझव्हग येळो (CRR) आवण स्टॎ च्यटयी
ु ोत्तयात प्रत्यष रनठे लीलय कजग रन
वरविडीटी येळोच्या (SLR) वलरुद्ध गण
तमाय शोते. (फॉकेत आरेल्या ठे ली ा वकती बाग फॉकेन े RBI कडे ठे ल म्हणून
द्याम ा त्यारा CRR म्हणतात. तय वकती बाग स्वत्कडे धरून ठे लाम ा त्यारा
SLR म्हणतात.) प्रत्यषात अगदी अवे शोत नवरे तयी व ैद्धावन्तकयीत्या अवे
म्हणता मेत े की CRR आवण SLR ी फेयीज जय १०% अवेर तय १० ऩट
कजग रन (१०० रुऩमाॊच्या प्रत्यष रनालय १००० रुऩमाॊ े कजग रन); जय
२०% अवेर तय ऩा ऩट कजग रन (१०० रुऩमाच्या प्रत्यष रनालय ५००
रुऩमाॊ े कजग रन) तमाय शोऊ ळकते.
मालरून, कुठल्याशी देळात छाऩरेरा आवण कजग देऊन तमाय झारेरा
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अवा दुशेयी ऩ ैवा खेऱत अवतो अवा वाधा वनष्कऴग आऩण काढू ळकतो.
ढोफऱभानान े वाॊगाम े झाल्याव आयफीआमन े छाऩरेल्या ऩ ैळारा M1 म्हणतात
त्यावळलाम M2, M3 आवण M4 अश्मा वॊसादेखीर अथगळास्त्रात लाऩयल्या
जातात.
आता शे M1, M2, M3 आवण M4 म्हणजे काम? त्याॊ ी यक्कभ
ू अवते का? त्यात
वनधागवयत कयण्मा ी ऩद्धत काम? ती वनदॊऴ आवण अ क
कुठल्या त्रटु ी अवतात? शा भोठा वलऴम आशे. त्यातरे जे आऩल्यारा आलश्मक
ते अगदी थोडक्यात वाॊगतो. कुठल्याशी देळात वकती ऩ ैवा खेऱता अवतो?, ते
भोजण्मा े आॊतययाष्ट्रीम स्तयालय भान्य झारेरे ाय भाऩदॊड आशेत. त्याॊना M1,
M2, M3 आवण M4 अवे म्हणतात. त्याॊऩ ैकी M1 भध्ये आयफीआमन े
आवण/अथला वयकायन े छाऩरेल्या रनी नोटा, नाणी आवण रनात
वलनावामाव फदररी जाऊ ळकणायी इतय वाधन े, के लऱ माॊ ा वभालेळ शोतो.
म्हणून त्यारा वॊकुव त भाऩदॊड म्हणतात तय तय फाकीच्या वतघाॊत, अवधकृ त
ु े तमाय झारेरा ऩ ैवादेखीर
छाऩीर रनाफयोफय फॉकाॊच्या क्रे वडट वक्रएळनभऱ
मेतो म्हणून मा वतघाॊना वलस्तावयत भाऩदॊड म्हणतात. वयकाय ा वध्या ा वनणगम
ु े भी फाकीच्या भाऩदॊडाॊफद्दर फोरत नाशी.
M1 लय योखरेरा आशे त्याभऱ
M1 भध्ये छाऩरेरा ऩ ैवा अवल्यान े मा ी भोजदाद कयणे वोऩे अवते.
त्यावाठी नोटाॊलय ववयीमर नॊफय टाकरे जातात. आवण नाण्माॊ ादेखीर वशळोफ
ु
ु े
ठे लरा जातो. मा रना ा ऩयलठा
आऩल्यारा फॉकाॊभापग त शोत अवतो. त्याभऱ
त्यालय वनमॊत्रण ठे लणे वोऩे अवते अवे आऩल्यारा लाटते. उत्पादन के रेल्या
े ा ऩ ैवा जास्त झारा की भशागाई लाढते. म्हणून दय दोन
लस्तू आवण वेलाॊऩष
भवशन्याॊनी RBIआऩरे रनवलऴमक धोयण ठयलत अवते. ज्यात देळात
ु भागे घेतरा जातो वकॊ ला अजून ऩ ैवा देळात वोडरा जातो.
खेऱणाया ऩ ैवा ऩन्हा
ु
ु न घेतरा
मातून उत्पादनरूऩी ऩढीर
ाकाफयोफय भागीर ाका ा आकाय जऱलू
ु े , भाणवाॊच्या आऱळीऩणाभऱ
ु े
जातो. त्या फयोफय वनवगागच्या रशयीऩणाभऱ
ु े ऩन्हा
ु
ु
आवण नावाडी कयण्माच्या लृत्तीभऱ
ऩन्हा
भयगऱ मेऊ ळकणाऱ्मा
उत्पादनाच्या ाकारा नलवॊजीलनी वदरी जाते. (अऩूण)ग
ु
ऩूलप्रग ववद्धी: पे वफक
ईभेर: anandmore@outlook.com
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वालयकय शे नलबायता े याष्ट्रवऩता, गाॊधी वालत्रवऩता
ु ाखतकाय: अजाज़ अश्रप, अन.ु प्रज्वरा तट्टे)
-आवळऴ नॊदी (भर
वालयकय, गाॊधी, वशॊदुत्वलाद, वशॊदुधभग, जागवतकीकयण
-------------------------------------------------------------------------------प्रख्यात भनोवलश्लेऴक-याजकीम बाष्काय आवळऴ नॊदी ह्याॊ ी शी ताजी
ु ाखत त्याॊ ी भावभगक वनयीषणे, लादग्रस्त वलधान े ह्याॊनी बयरेरी आशे. ऩण
भर
त्याऩरीकडे जाऊन वल ाय के रा तय तीतून आऩल्यारा ऩयॊऩया ल बवलष् ह्याॊच्याकडे
फघण्मा ी भभगदृिी वाऩडू ळकते. ला क शी
ाग ऩढेु न ेतीर अळी अऩेषा आशे.
--------------------------------------------------------------------------------

ु
अश्रप : आऩरे ऩस्तक
'Regions of Naricism, Regions of
ु
Despair' मा ी वरुलात अळी आशे की, 'मा वनफॊधाभध्ये भी अळा
बायताफद्दर वरवशरेरे आशे, जो 40 लऴांऩलू ॉ भी ज्या बायताफद्दर वरशाम ो
त्याच्यारॆन खूऩ वबन्न आशे'. ह्या फदराॊ ा प्रबाल उद्याच्या बायतालय कवा
ऩडरेरा अवेर?
नॊदी : प्रथभ भरा एक वलंकऴ लास्तल भाॊडू द्या. एक - बायताजलऱ स्वत् ा

अवा स्वतन्त्र 'दृविकोन' यावशरेरा नाशी. प्रगतीच्या ढाओढीत वाभीर झारेल्या
जगातीर इतय अन ेक वलकवनळीर देळाॊच्या आवण बायताच्या दृविकोनात
कवरा पयक यावशरेरा नाशी. गवयफी, भागावरेऩणा, न्यूनगॊड (indignity)
ु एकवा ी स्वप्न वलग वलकवनळीर देळाॊना
शे घारलण्माच्या फाता भायणाये एकवयी
दाखलरे गेरे आशे आवण आऩणशी ते आऩरे वभजून फघामरा रागरेरो
आशोत. थोडक्यात आऩरे स्वत् े स्वप्न आऩल्याऩावून वशयालून घेतरे गेरे आशे.
ीनववशत वलग वलकवनळीर देळाॊनी ते भागावरेरे आशेत शे स्वीकायरे आशे.
आऩरेशी बवलष् आता ह्या अळा एकवा ी याष्ट्र-याज्याॊप्रभाणे अवणाय आशे. खये
तय ह्या तथाकवथत याष्ट्र-याज्याॊ े बवलष्ातरे स्वप्न शे 300 लऴग जनु े आशे. ऩण
त्याॊना त्या े बान नाशी, आवण आता आऩणशी त्याॊ ी यी ओढामरा
ु े आता आऩरे स्वत् े काशी लेगऱे बवलष् अवण्मा ी ळक्यताशी
रागल्याभऱ
आता भालऱरी आशे.
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ु एकवा ी स्वप्नाफद्दर फोरत आशात ते वलकावाच्या
अश्रप : आऩण ज्या एकवयी,

ळशयी-औद्योवगक प्रवतभाना े स्वप्न आशे का?
नॊदी : शोम, आवण ते आऩण स्वीकायरे ते त्या ी अवजफात व वकत्सा वकॊ ला
अभ्याव न कयता. शे रषात ्ा की शे स्वप्न बायतीम जनता ऩषान े दाखलरेरे
स्वप्न नव्हते. बाजऩ वत्तेत मेण्माऩूलॉ ते इथल्या याज्यकत्यांना ऩडामरा
रागरेरे शोते.
ु े बाजऩरा वत्तेत मेता आरे अवाले.
अश्रप : कदाव त त्याभऱ
नॊदी : अगदी फयोफय! ळशयी-औद्योवगक स्वप्न वनदगमऩणे वाकाय कयण्मा ी षभता
बाजऩत अवधक प्रभाणात आशे, वकॊ ला त्याॊना तवे बावलता तयी मेत.े ऩयत एकदा
वाॊगतो, वलग तथाकवथत ध्येमलादी वलकवनळीर देळ मा एका ध्येमाभागे शात
ु न रागरेरे आशेत. ववॊगाऩूय े प्रथभ ऩॊतप्रधान री कुआन मू शे ह्या वलां े
धऊ
ु
शीयो आशेत. ते इतके रोकवप्रम आशेत की ते ळेलट े 'रॅकुभळशा वलकावऩरुऴ'
शोते अवे वलधान भी तयी कयणाय नाशी. आता मा ऩूल-ग आवळमाई लाघाॊना फघा.
ु
ते नवते
लाघ नाशीत, तय भानली यक्तारा टालरेरे लाघ आशेत. वलां ा
कामगकाऱ शा रॅकुभळाशी ऩद्धतीन े ारणाया आशे. नजयेत बयेर अवा वलकाव
कयाम ा अवेर तय त्यावाठी रॅकुभळशा शला अळी वलां ी धायणा फनत

ाररी आशे.
अश्रप : बायत त्या वदळेन े जात आशे का?
ु
नॊदी : बायतात ह्या ी वरुलात
इॊवदया गाॊधींच्या काऱात, 70 च्या दळकात
झारी. ती झारी अनारॆतऩणे. ऩण आज आऩण ठयलून रॅकुभळशाॊना जन्म देत
आशोत. वी. एन. अण्णादुयाई (द्रवलड ऱलऱी े उद्गाते आवण तवभऱनाडू े
ु भॊत्री) माॊनी जेव्हा अवे जाशीय के रे की तवभऱनाडूरा बायताऩावून वलबक्त
भख्य
व्हाम े आशे, तेव्हा कुणीशी त्याॊना देळद्रोशी ठयलरे नाशी की वॊवदेत त्याॊच्या
ु
ऩषालय वनळाणा वाधरा नाशी. बाजऩ ा ऩूलागलताय अवरेल्या जनवॊघान ेवद्धा
अवे काशी के रे नाशी. यागालरेरी भाणवे अवे काशी फोरॄ ळकतात शे वलांनी
वभजून घेतरे. इॊवदया गाॊधींनीशी वभजून घेतरे. रारडेंगा माॊनी तय
याज्यवत्तेवलरूद्ध फॊडा ा झेंडा उबायरा शोता. स्वत्रा फॊडखोय व ैन्या ा जनयर
ु भॊत्री
म्हणलरॊ शोतॊ. इॊवदया गाॊधींनी त्याॊच्यावोफत कयाय के रा. वभझोयभ े भख्य
अवताना रारडेंगा भयण ऩालरे. त्याॊ ा अॊत्यवॊस्काय याजकीम इतभाभान े के रा
गेरा. ते ळेलटी देळबक्त ठयरे.
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आज अळा लेगळ्मा लाटा ोखाऱण्माच्या वलग ळक्यता भालऱल्या
ु ी ठयरेरा भागग वोडून बयकटरात तय त्या ा याजकीम
आशेत. कायण तम्ह
पामदा ्ामरा कुणी तयी तत्पय अवेर. म्हणजे दु:ख पक्त आऩल्या स्वप्ना े
ु वॊकुव त शोत
अलकाळ शयलल्या े नाशी, तय आऩरा याजकीम अलकाळवद्धा
े ीर आशे.
ाररा आशे, ह्या दे ख
अश्रप : 2050 वकॊ ला 2100 ऩमंत ते आणखी वॊकुव त शोईर?
नॊदी : आता ह्यारॆन वॊकुव त नाशी शोऊ ळकणाय.
अश्रप : आज जे घडते आशे त्या े कायण आऩल्याकडे ऩमागमी दृविकोन नाशीत शे
अवेर का?
नॊदी : शोम. जे काशी ऩमागम आशेत ते दूयच्या ऩवयघालय अडकरेरे आशेत. भेधा
ऩाटकय, क्लॉड अल्वायीव वकॊ ला लॊदना वळला स्वत्रा ऩयाबूत भानत नाशीत,
कायण त्याॊ ी त्याॊच्या स्वत्च्या दृविकोनाॊलय ठाभ वनष्ठा आशे. ऩण वाभान्य रोक
त्याॊच्याकडे फघताना त्याॊना द्रिे ला याजकीम ऩमागम म्हणून फघत नाशीत.
अश्रप : एकवायख्या वा फे द्ध दृविकोनाॊ ी भीभाॊवा कयत त्यातून थोडेपाय काशी
ु उयरेरे ऩमागम - अळा काशी ऩवयवस्थतीत
फये वनऩजतेम का शे ळोधण्माऩयते
आऩण वाऩडरोम का?
ु
ु
नॊदी : ऩमागम? भी तय म्हणेन की बायतातरी वभ्य व्यक्ती एक ऩण्मळीर
आमष्
ु उयरेरा नाशी.
जगल्यालय भयण ऩालरी तय वतरा स्वगागत जाण्मा ा ऩमागमवद्धा

वतरा थेट न्यूमॉकग रा जालॊ रागेर. इतके आऩरे अॊवतभ ध्येम वीवभत आवण
वा फे द्ध झारे. ऩमागलयणाच्या प्रश्नालय आऩण ऩूलॉ
ाग करू ळकाम ो, आज ती
नाशी करू ळकत. आऩरी ऩवशरी धयण ऩवयमोजना शोती दाभोदय व्हॎरी
कॉऩॊयेळन, ज्याअॊतगगत आठ धयणे ठयरी शोती; ऩण त्याॊतरी ाय ऩूण ग
झारीत. त्या धयणाॊ ा वजतका उऩमोग झारा त्याऩेषा अवधक मा कॉऩॊयेळनलय
ु े प्रभाण 15 % इतके शोते. धयणाॊभऱ
ु े ते
ख ग शोत आशे. वफशायभध्ये आधी ऩया
ु
आता 30 टक्कक्याॊच्याशी ऩढॊु गेरे. ऩमागलयणा ी वभज आऩल्यात ळतकानळतक
रुजलरी गेरी शोती. कुणी त्यालय भद्दु ाभरॆन
ाग कयीत नव्हते. ऩयॊत ु
ु े शोऊ ळकणाये कोऩ, त्याफद्दर ी बीती, एका जादुईऩमागलयणाच्या नाळाभऱ
भानलातीत रूऩात त्या े अवस्तत्व आऩल्यारा वॊयषण देत े - अळी बालना ह्या
ु
वलग फाफी आऩल्यालय ऩमागलयणा ॊ नकवान
करू नमे शा वॊस्काय कयीत शोत्या. मा
वलग गोिी आता के लऱ अॊधश्रद्धा म्हणून फाजूरा वायल्या जात आशेत.
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'ऩढु ी वऩढी' शी वॊकल्पना तय जणू वॊऩल्यात जभा आशे. अभेवयकन उद्दाभी
ळशाणऩण वाॊगते -- 'भी बवलष्ा ा वल ाय का कयाला? बवलष्ान े भरा काम वदरे
आशे? आऩणशी अवा वल ाय करू रागरो आशोत. प्रत्येक बायतीमारा आता
ु जगाम े आशे. आऩरी ऩेट्रोवरमभ उत्पादनाॊलय ारणायी लाशन े
स्वत् ऩयते
वकतीशी प्रदूऴण कयोत. आऩल्यारा काऱजी नाशी. लय ी न्यामारमे त्याफाफत
काशी ना काशी बूवभका घेताशेत. त्याॊच्याकडे काशी एक दृिी आशे अवे म्हणता
मेईर. इतय वलग के लऱ वनमभ तोडून ऩऱलाटा कळा काढामच्या मा ा वल ाय
कयण्मात गकग आशेत.
अश्रप : भशाकाम धयणाॊ ा एक ऩवयणाभ म्हणजे आवदलावीं ॊ वलस्थाऩन. 2100
भध्ये बायतातरे आवदलावी अभेवयके तल्या भूरलावींप्रभाणे अल्पवॊख्याक शोतीर
ु ारा लाटते का?
अवे तम्ह
नॊदी : आऩण त्या ी लाट फघतोम. लास्तवलक ज्या ज्या बागात त्याॊ ी वॊख्या
वलयऱ आशे, जवे नागारॉ ड वभजोयभ, त्या त्या बागात आऩण त्याॊना वॊऩलतो
ु
आशोत. एक तृतीमाॊळ आवदलावी जभाती मा आता नालाऩयत्या
यावशल्या
आशेत. त्या वलखयु ल्या आशेत, वकॊ ला व्यक्तींच्या रूऩात वदवत आशेत. त्याॊ े
रूऩाॊतय आता वलगशाया लगागत झारे आशे. अथागत आवदलावीं े वलगशायाकयणा ा
कामगक्रभ प्रत्यष-अप्रत्यषयीत्या डाव्या ऩषाॊवश वलग याजकीम ऩषाॊच्या
जाशीयनाम्यात दाखर झारेरा आशे. मा ऩषाॊना आवदलावींना वभान ऩातऱीलय
आणाम े आशे, त्याॊ े लेगऱे अवस्तत्व भात्र भान्य कयाम े नाशी. शे ऩष
आवदलावींवाठी न्याम भागतात, ऩण आवदलावीं ी न्यामा ी कल्पना काशी
लेगऱी अवू ळकते शे त्याॊच्या गालीशी नाशी.
ह्या ा ऩवयणाभस्वरूऩ अलतयरी आशे नषरलादी ऱलऱ. ऩण दुवयी
नषरलादी ऱलऱ ी शी दुवयी राट शी ऩवशल्या राटे प्रभाणे ळशयी धाटणी ी
नाशी. शे खयोखय आवदलावी मलु काॊ े फॊड आशे, ज्यात काशी ळशयी रोकशी
वाभीर झारे आशेत.
अश्रप : 2100 ऩमंत बायत 'बायत' न यशता अभेवयका फनरेरा अवेर का?
नॊदी : 2100 ऩमंत बायत अभेवयके तीर गवयफाॊच्या झोऩडऩट्टीप्रभाणे झारेरा
अवेर. त्यावाठीशी आऩल्यारा आऩरे स्वातॊत्र्य फर्माऩ ैकी गभलाले रागेर.
अश्रप : म्हणजे?
ु तम्ह
ु ी काम फोराले आवण काम फोरॄ नमे मालय
नॊदी : आज वलद्याऩीठाॊभधूनवद्धा
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वनफंध आरेरे आशेत. वलकावलादारॆन काशी लेगऱा दृविकोन लृत्तऩत्रीम
स्तॊबरेखनातून भाॊडणेशी अगदी कठीण शोऊन फवरे आशे. अवतळम टोका े
ु ात आऩल्या ऩयॊऩया
वलवबन्न दृविकोन भाॊडण्मावाठी बायत ऩूलॉ प्रववद्ध शोता. भऱ
एकभेकाॊरॆन वकतीतयी वबन्न शोत्या. उदाशयणाथग तवभऱनाडू आवण उत्तय फॊगारात
ु ऩाऱतात.
कोट्यलधी रोक यालणारा आऩरे दैलत भानतात ल याभनलभीरा वतक
ू ? श्रीरॊ केत वलबीऴणा ी ऩूजा शोते. वशभा र प्रदेळात
मात त्याॊ ी काम क
दुमॊधना ी देलऱे आशेत. त्यान े कुणाच्या बालना दुखालत नाशीत. म्हणजे
आऩरा एक धभग अवा नव्हता . लेगलेगळ्मा धावभगक ऩयॊऩया शोत्या.
ऩण आज आऩण प्रॉटे स्टॊट ईवामाॊप्रभाणे म्हणू रागरो आशोत, ' रा धावभगक
शोऊ मात!'.
अश्रप : भरा तभु च्या एका लाक्या ी आठलण झारी- ' वशॊदुत्व शे वशॊदुलादा
(hinduism) लय े आक्रभण आशे ज्याॊ ा वशॊदुलाद नि झारा आशे,
ु वशॊदुलादा ा
त्याॊच्यावाठी वशॊदुत्व उऩमोगा े आशे आवण वशॊदुत्वाच्या वलजमाभऱे
ऩयाजम शोईर'. आऩण त्या वदळेन े ाररो आशोत का?
नॊदी : शोम. जो वशॊदुलाद आऩण आऩल्या अलतीबलती फघतोम तो काशी 2000
ु नाशी. शे पक्त 150 लऴे जनु े प्रकयण आशे. शे ळशयी
वकॊ ला 4000 लऴग जना
ु े उदमारा आरे. ह्या
बायतात वब्रवटळाॊनी आणरेल्या नलयाजकीम अथगकायणाभऱ
वशॊदुलादा ा वॊदबगवफॊदू प्रॉटे स्टॊट ईवाई ऩॊथ शा शोता, कॎ थॉवरक ऩॊथ नव्हे, जो
ु े शे वाॊग ू ळकतो. या. स्व.
अवधक उदाय आशे. भी स्वत् प्रॉटे स्टॊट अवल्याभऱ
वॊघा े ऩवशल्या वऩढीतरे प्र ायक, जवे की वॊघा े स्थाऩनाकाय के ळल शेडगेलाय
वकॊ ला वशॊदू भशावबे े फी. एव. भज
ॊ ु े माॊ े प्रेयणास्थान शोते याभकृ ष्ण वभळन, जे
स्वत् ईवाई धभागन े प्रबावलत शोते. याभकृ ष्ण वभळन े वॊस्थाऩक वललेकानॊद भात्र
पाय लेगऱे शोते. ते भवु िभाॊकडे खरनामक म्हणून ऩाशत नव्हते.
अश्रप : आताच्या मा नलीन वशॊदुत्वलादा े रषण कोणते? एकायरा धभग?
ु ी याष्ट्रलादा ा(एक देळ, एक धभग, एक बाऴा) स्वीकाय के रात
नॊदी : एकदा का तम्ह
ु ारा
की भग धभागफद्दर काशी
ाग नको! अनेस्ट गेरनय म्हणतो तम्ह
याष्ट्रलादालय े वलले न कयण्मा ी गयज काम? कायण वलग प्रकाय ा याष्ट्रलाद शा
वायखा अवतो. वालयकयाॊनी शे ओऱखरे. त्याॊ ी धभागलय श्रद्धा नव्हती .
त्याॊनी स्वत्च्या ऩत्नी े वशॊदू धावभगक वलधी प्रभाणे अॊत्यवॊस्काय कयण्मा े
नाकायरे, गोऱलरकय माॊ ी त्याॊच्या धावभगक कभगकाॊडाॊच्या आलडीफद्दर वखल्ली
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ु याष्ट्रा े खऱ्मा अथागन े वऩता ठयणाय. गाॊधी
उडलरी. वालयकय शे नव्या उदमोन्मख
ठयणाय वालत्र वऩता !
ु आऩल्या वनफॊधाकडे लऱतो. आऩणारा लाटते की वशॊदुत्वाच्या
अश्रप : ऩन्हा
वलयोधात (ऩायॊऩावयक) वशॊदुलाद रढेर?
नॊदी : शोम. वशॊदुलादात एक वूक्ष्म ळक्ती यावशरेरी आशे जी न ेशभी अवल्या
उऩऱ्मा रादण्मारा वलयोध कयते. लरून काशी रादामरा जार, तय शी वॊस्कृती
त्यारा वय लते, ऩ लते, स्वत्त वभालून घेत,े ऩण त्यावभोय लाकत नाशी.
वॊस्कृती शी एखाद्या याज्यारा ळाॊतऩणे गडऩ करू ळकते. वळलाम ववॊध ू वॊस्कृती
ु
शी (मयु ोऩातून आमात के रेल्या , के लऱ ३०० लऴे जन्या)
बायतीम याष्ट्र-याज्य
वॊकल्पन ेरॆन वबन्न आशे शे रषात अवू द्याले.
भरा शा वलश्वाव लाटतो की बायतारा एकरूऩ याष्ट्राच्या वदळेन े न ेणे के लऱ
अळक्य आशे. टागोय म्हणारे शोते की बायतात याष्ट्र नाशी. म्हणून त्याॊनी इॊग्रजी
'न ेळन' ळब् फॊगारी लणागत वरवशरा. ऩयॊत ु त्याॊनी देळप्रेभ मा अथाग े १२ ते १५
ळब् फॊगारीत वरवशरे. बायतीम रोक देळप्रेभी आशेत, ऩयॊत ु देळप्रेभ आवण
याष्ट्रलाद मा दोन ळब्ाॊच्या अथां ी न ेशभी गल्लत के री जाते. याष्ट्र एकरूऩता
भागते, व्यवक्तगत शे याभोशया याष्ट्र-याज्यात वलरीन कयामरा रालते, व्यक्तीच्या
वभोय भग पक्त याज्यवॊस्था अवते. त्याॊच्या अधेभध्ये काशीशी नवते - ना वभाज,
ना धभग, ना ऩॊथ, न जात, ना अधरीभधरी काशी य ना. इथे पक्त एक व्यक्ती
अवते आवण एक आदळग याष्ट्र-याज्य. बायतीम रोक ह्या ा स्वीकाय एका
भमागदफे ाशेय कयतीर अवे भरा लाटत नाशी.
अश्रप : तेव्हा मा याष्ट्रवक
ॊ ल्पन ेरा वशॊदुलादातून आव्हान उबे याशीर अवे
आऩणाव लाटते का?
नॊदी : शोम.
अश्रप : जात शी वशॊदुलादाच्या लतीन े रढेर अवे लाटते?
नॊदी : जात शी वॊस्था खूऩ फदनाभ आशे. वत े इतके याजकीमीकयण झारेरे आशे
े ा याजकायणा े
की आज जातीच्या याजकायणालय शोणाऱ्मा ऩवयणाभाॊऩष
जावतवॊस्थले य ऩडणाये प्रबाल माफद्दर फोरामरा शले. भात्र जावतव्यलस्था
वशॊदुत्वावलरुद्ध उबी आशे शे नक्की. म्हणून तय भग वशॊदुत्वलादी शे जावतव्यलस्थेच्याशी
वलयोधात अवतात. भात्र एक व्याऩक दृविकोन, ऩमागमी दृविकोन शा वलवबन्न ऩॊथ
आवण श्रद्धाॊभधल्या लैवलध्यातून मेईर.
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ु ारा अवे काशी वॊकेत वभऱत आशेत का?
अश्रप : इतक्यात तम्ह
नॊदी : प्रत्येक श्रद्धाऱू बायतीम शे त्या े वॊकेतव ह्न आशे. वशॊदुत्व शे वशॊदूच्य
ॊ ा अन ेक

भूऱ श्रद्धाप्रलाशाॊच्या आड मेत आशे. इथे प्रत्येकाच्या काशी खाजगी देल-देलता
आशेत, त्याच्या काशी कौटॊ ु वफक देल-देलता आशेत, काशी त्याच्या वभाजाच्या देलदेलता आशेत, त्याच्या गालच्या, त्याच्या ऩॊथाच्या आणखी काशी लेगळ्मा देलदेलता आशेत. वळलाम प्रत्येकाच्या काशी लैमवक्तक प्राथवभकता आशेत. काशी देलु
े नवरे तयी दुखलाम े ऩण नाशी. त्या देलाॊभध्ये त्या े स्वत् े
देलताॊना ऩजाम
प्रवतवफॊफ आशे की नाशी, त्या ी श्रद्धा आशे की नाशी, शा भद्दु ा इथे ग ैयरागू आशे.
ु भवॊ दयात जामरा
उदाशयणाथग वशॊदून
ॊ ा दग्मागत वकॊ ला (अभृतवयच्या) वलणग
आलडते. वशॊदुत्वारा शे थाॊफलता मेणाय नाशी. शा अगदी लेगऱा खेऱ आशे.
अश्रप : जय गाॊधी २०५० वकॊ ला २१०० भध्ये ऩयत आरे तय?
ु प्रलाश कधी वशजावशजी भयत नाशीत, ते स्वत्रॆन
नॊदी : तत्त्वसानातीर भख्य
कुठे कुठे प्रगट शोत याशतात. दुवऱ्मा भशामद्धु ानॊतय जगात जे भशान न ेते वनऩजरे
ु वकॊ ग, न ेल्वन भॊडर
े ा, अॉग वॎन स्यू की, दराई राभा - शे
- जवे भावटिन ल्यथय
वलग गाॊधींच्या प्रवतभेच्या कभीअवधक जलऱ जाणाये शोते/आशेत. मा न ेत्याॊनी
ु एक बूवभका घेतरी अवे नाशी. उदा.; ऩोरॊ डच्या ट्रे ड
गाॊधी अभ्यावून अभक
मवु नमन ा न ेता रेळ लारेवा ह्यारा स्थावनक रोक 'आभ ा गाॊधी' म्हणतात. शा
ु ी वभटलू ळकत नाशी. अल्पभतातीर वल ायप्रलाश म्हणून तो
गाॊधीलादी धागा तम्ह
ऩढेु ारत याशणाय. कदाव त एखाद्या उत्पातातून जन्मेर...
अश्रप : गाॊधी?
नॊदी : अगदी १००% गाॊधी नाशी. ऩण गाॊधीं ी अवॊख्य रूऩे. तेव्हा कुठे ते जनु ारा 2100 ऩमंत लाटशी फघाली रागणाय नाशी.
आॊदोरन शोईर. त्यावाठी तम्ह
त्या आधी शे शोईर. कायण आज आऩण ताऩभानफदराच्या ळेलटच्या टप्प्प्यात
आशोत. भानली शव्याव आवण रोबीऩणारा लेवण घारण्मा ी लेऱ आता मेऊन
ठे ऩरेरी आशे. भी एकदा फाजायात अवरेल्या वरऩवस्टकच्या यॊगाॊच्या छटा
भोजत फवरो शोतो. 1200 च्या नॊतय भी भोजणे थाॊफवलरे. ऩढु े भोजू ळकरो
नाशी. आऩल्या डोळ्माॊ ा retina इतक्या वूक्ष्म छटाॊभध्ये पयक करू ळकणाय
नाशी. तयीशी आऩण ऩढु े अन ेक ळेड्व फनलतो आशोत.
अवे अवरे तयी ऩूलॉच्या कृ वऴव्यलस्थेकडे आऩण ऩयत जाऊ ळकू अवे
व्यवक्तळ् भरा तयी लाटत नाशी. ळशयी-औद्योवगक दृविकोणाच्या वलग वीभा
24

आऩण ऩाय के ल्या आशेत अवे भरा लाटते. शे कऱू नशी आऩण उरट्या वदळेन े
जाऊ ळकत नाशी, इतके शे लाईट आशे. जेव्हा वॊवाधनाॊ ा प्र ड
ॊ तटु लडा बावेर
ु च्या नातू-ऩणतूच्या वऩढीरा जगण्माऩयते
ु तयी ते ऩयाले
ु इतऩत
तेव्हा, वकभान तभ
ु
तयी वनफंध आऩल्यारा घाराले रागतीर. त्या ऩढच्या
वऩढ्ाॊ ा वल ाय वोडा.
अश्रप : 2100 भध्ये आॊफडे कय कवे अवतीर?
नॊदी : आॊफडे कयाॊनी गाॊधीलादी बूतकाऱाळी तादात्म्य ऩालणाया धभग स्वीकायरा.
ऩण दुदैलान े ते अवतळम आधवु नक शोते. त्याॊनाशी ळशयी-औद्योवगक व्यलस्था
अवबप्रेत शोती. त्याऩरीकडे तेशी फघत नव्हते .
ु ी एक वनफॊध आनॊदालयशी वरवशरा. 2050 ऩमंत बायतीम आनॊदी
अश्रप : तम्ह
अवतीर?
नॊदी : आऩण दु्खी अवू नमे अळी भागणी त्याॊच्याकडून के री जाईर.
अश्रप : तय भग 2100 ऩमंत बायत वकती आनॊदी याशीर?
नॊदी : वध्या तयी बायतीम फऱ्माऩ ैकी आनॊदी आशेत. गयीफ देळ वशवा तवे
अवतात . फाॊगरादेळ आनॊदी रोकाॊच्या मादीत फऱ्माऩ ैकी लय शोता,
नामजेवयमादेखीर. बायतीमशी फऱ्माऩ ैकी लय आशेत. मादीतरे शे स्थान इतक्यात
ु े 'तम्ह
ु ी आनॊदी अवा' अळी वालगजवनक भागणी
तयी फदराम े नाशी. त्याभऱ
ु ी दु्खी अवार तय तम्ह
ु ी देळद्रोशी ठयलरे जार. तम्ह
ु ी दु्खी
के री जाईर. तम्ह
ु ी लगगळत्रू ठयलरे जार. वतथे दु्खी
अवार तय वोवलएत मवु नमनच्या प्रभाणे तम्ह
रोकाॊना भनोवलकायतज्ज्ञाकडे ऩाठलरे जाई.
अश्रप : आऩणशी त्या वदळेन े जात आशोत?
नॊदी : बायत त्या वदळेन े ढकररा जाण्मा ी दाट आळॊका आशे.
ु ाखत ‘वा. आउटरॄक’च्या 31 ऑक्टो. 2016 च्या अॊकात प्रकावळत
(भूऱ भर
झारेरी आशे.)
ईभेर: prajwalat2@rediffmail.com
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काश्भीय े लतगभान : 1
वयेु ळ खैयनाय
ु
काश्भीय, वशॊवा, कावश्भयी ऩॊवडत, भविभप्रश्न

----------------------------------------------------------------------------बायत-ऩाक पाऱणीरा आता 70 लऴे शोतीर. ऩण काश्भीयभधीर ऩे प्रवॊगान े
शी जखभ अजूनशी बऱबऱती ठे लरी आशे. गेरे वशा भवशन े तय तेथ े कर्फम ुग
रागरेरा शोता. रष्कयी फऱालय आऩण काश्भीय बायतात बौगोवरक दृष्ट्या याखू
ळकू . ऩण त्यातून उद्भलणाये याजकीम-वाभावजक-वाॊस्कृवतक प्रश्न आऩरी ऩाठ
वोडणाय नाशीत. थेट काश्भीयरा जाऊन तेथीर वलवलध जनवभशु ाॊळी थेट वॊलाद
ु
करून तेथीर ऩवयवस्थती ा एका ऩयोगाभी
कामगकत्यागच्या दृिीन े धाॊडोऱा घेणाऱ्मा
वयऩोतागज ा शा ऩूलागध ग.
----------------------------------------------------------------------------1 ऑक्टोफय 2016
ु यातभधीर उना ल कावश्भयभधीर
याष्ट्र वेला दराच्या ट्रस्टीभॊडऱान े गज
वध्याच्या ऩवयवस्थती े अलरोकन कयण्मावाठी भरा ऩाठवलण्मा ा वनणगम घेतरा
म्हणून भी 1 ऑक्टोफय योजी नागऩूय-वदल्ली-जम्मू वलभानान े वकाऱी 11
लाजेऩमंत जम्मूरा ऩोशो रो. उतयल्याफयोफय भाझा भोफाईर फॊद झारा.
कावश्भयलय ी बायत वयकाय ी ऩवशरी उऩाममोजना! वगऱी वॊऩकाग ी वाधन े
वयकायच्या भजॉन े फॊद! गॊभत म्हणजे वतथे आणीफाणी रागू के रेरी नाशी. भी
ु े भरा शे अघोवऴत वेन्सॉयवळऩ े रूऩ लाटरे.
आणीफाणी ा काऱ फवघतल्याभऱ
जम्मू वलभानतऱालरून एक टॎ क्सी फोरालरी शोती. वतन े वयऱ जम्मूश्रीनगय शामलेलयीर जागती नालाच्या कावश्भयी ऩॊवडताॊच्या कॉरनीत गेरो. तेथ े
वामॊकाऱऩमंत ऩॊवडताॊ े न ेते वत्ररोकनाथ ऩॊवडत (लम लऴे 88) ल कॉरनीतीर
इतय रोकाॊळी फोररो. 2006 भध्येशी भी वतथे गेरो शोतो. तेव्हा शे वगऱे जण
दशा फाम दशाच्या ऩत्र्याच्या ळेडभध्ये अत्यॊत दाटीलाटीन े याशत अवरेरे भी
ु
ऩावशरे शोते. मालेऱी एकदभ ऩण्मा-भ
फॊ ु ईतीर फऱ्मा शौववॊग वोवामटींच्या
धतॉलय एकवायख्या इभायतीं ी य ना, भध्यबागी भोकळ्मा जागेत फाग. फागेत
ु ाॊना खेऱण्मावाठी वी-वॉ, घवयगड
भर
ॊ ु ी आवण इतय प्रकायशी वदवरे.
वत्ररोकीनाथ ऩॊवडताॊच्या घयाच्या वबॊतीलय 2007 वारी त्यालेऱ े ऩॊतप्रधान
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ु ऩावशरे. भाझ्मा भागीर बेटीतीर
भनभोशन ववॊशाॊनी उद्घाटन के रेरे पोटोवद्धा
ऩावशरेल्या नयकाऩेषा आता ी लवाशत फयी
ाॊगरी, ऐवऩ ैव फाॊधरेरी वदवरी.
कॉरनीरा ळॉवऩॊग कॉम्प्लेक्स, 10 खाटाॊ े शॉवस्पटर इ. वोमी ऩारॆन भन वनलरे.
आता शी भॊडऱी कावश्भयात ऩयत न मेण्मा ा धोकाशी भरा त्यात वदवरा. कायण
2006 वारी भी त्याॊना कावश्भयात गेल्यालय रॅवयमतच्या न ेत्याॊना कावश्भय े
ु म्हणून रॅवयमतन े कावश्भयी
काशीशी शोलो ऩण कावश्भयी ऩॊवडताॊवळलाम वफ झट!
ु
ऩॊवडताॊना ऩयत आणण्मा ी आऩल्याऩयीन े वरुलात
के ल्या े भी ऐकरे शोते; ऩण
ु
आता शी कॉरनी ऩारॆन भाझी उयरीवयरी
आळाशी भालऱरी. वत्ररोकीनाथाॊनी
वभोयच्या र्फरॎ टभधीर उडळीच्या अॊजरी यैनाॊना शा कयण्मा ी आसा के री.
ु रभानाॊना
त्या शा घेऊन आल्यालय फवल्या फवल्या म्हणाल्या, “आम्ही भव
ु प्रलेळ नाशी,
म्लेंच्छ (नी , अस्पृश्म) वभजतो, म्हणून त्याॊना आभच्याकडे भक्त
आम्ही त्याॊ े बाॊड े लेगऱे ठे लतो”. भनातल्या भनात म्हटरे- कुठरे शे रोक
ु वशॊजलडी के
कावश्भयरा मेतात?’ अन ् फाई क्क फोरल्या, ‘‘भेयी फेटी ऩणे
आम.टी. भें फडी ऩोस्ट ऩे शै. शभन े लशॉॊ र्फरैट बी रे वरमा शै औय भैं बी लशॉॊ यशन े
ु ारा कावश्भयरा ्ामरा आरो शे फोराम ीशी वोम नव्हती.
जा यशी रॆॉ.’’ भी तम्ह
ु दुवनमेत 60 राख आशोत. इथे जम्मू ऩवयवयातीर
म्हणारी, “आम्ही ऩॊवडत ऩऱ्मा
आभ ा कॎ म्प जागती फाजू ा नगयौटा ल जम्मूच्या लयच्या अॊगारा
वभस्त्रीलाराभध्ये आम्ही एकू ण 3 राख आशोत. उयरेरे 57 राख देळ-वलदेळात
पै रालरे आशेत आवण आता त्याॊऩ ैकी कुणा ीशी इकडे माम ी इच्छा नाशी”. वॊघ
ऩवयलाय ऊयफडलेवगयी करून कावश्भयी ऩॊवडत, कावश्भयी ऩॊवडत ा शेका धरून
वशॊदूच्य
ॊ ा बालना बडकालण्मा ा अव्याशतऩणे उद्योग कयतात अन ् शे ऩॊवडत
आऩल्या कवयमयवाठी लाट्टेर तेथ े (कावश्भय वोडून) जामरा वनघारेरे ऩारॆन तय
भरा लाटून गेरे कावश्भयी ऩॊवडताॊ ी वभस्या मेत्या 10 लऴांत वॊऩरेरी अवेर;
ु ेभर
ु ी
कायण अॊजरी म्हणारी, “जागती कॎ म्पभधीर ऩा ळेच्यालय भर
इॊवजवनअयींग, एभ.फी.ए., भेवडकर इ. उच्च वलद्याॊभध्ये ऩायॊगत शोऊन देळ
वलदेळाफाशेय ाॊगल्या ऩगायाॊलय काभारा रागरेरे आशेत. 100% वाषयता;
ु ेभर
ु ी वायखी . ऩॊवडताॊ ी आधी ीऩण वस्थती ाॊगरी शोती. आतातय
मात भर
ते स्ट्रगर पॉय येवझटन्सच्या बालन ेन े खूऩ भेशनतीन े भन रालून वळकत अवून
ु ाॊना वळकलण्मावाठी वलगस्व ऩणारा रालत आशेत!”
आऩल्या भर
ू 8-10 वक.भी.लयीर नगयौटा कॎ म्परा गेरो. नगयौटारा आभॉ े
तेथन
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खूऩ भोठे वेंटय अवून त्यारा रागून अवरेरा ऩॊवडताॊ ा जागतीवायखा
भल्टीस्टोयी कॉम्प्लेक्स भरा ऩाशामरा वभऱारा. भी वतथे ऩूलॉ मेऊन गेल्या े
त्याॊना आठलरे, म्हणून त्याॊच्या ऑवपवात वगऱे ऩदावधकायी जभा झारे; ऩण
वगळ्माॊ ा एक वूय – “खयै नाय वाशफ आऩ औय कुछ भत कीवजमें. शभें ऩय
ऩव गन 2500 बत्ता भवशन े का वभरता शै. 9 वकरो अनाज वभरता शै औय ऩय
पॎ वभरी 10,000 रुऩमे भवशन े के वभरते शैं . इन्हे फढ़ान े का काभ कयो.” भी त्याॊना
ु ारा भागे
म्हणारो की, भी माॊतीर एकशी काभ करू ळकणाय नाशी; ऩण भी तम्ह
काश्भीय घाटीभध्ये घेऊन जाण्मा े जे फोररो शोतो ते प्रत्यषात आणण्मा ा
प्रमत्न कयीन. मालय वलांनी एका एका आलाजात वाॊवगतरे की आम्हारा घयी
ु च्या कल ात कया. भी म्हटरे,
न ेणाय अवार तय आभ ी स्वतॊत्र कॉरनी वयषे
ु नी घय रे जान े का भेया इयादा शै,” जे त्याॊनी वाप नाकायरे.
“आऩको अऩन े ऩश्तै
ु च्या वयषे
ु वाठी लेगऱी कॉरनी कयणे शे वगळ्मा
भी त्याॊना म्हणारो, “तभ
ु
ु ी अरगथरग ऩडून जार ल अवयषते
ु
े आशे. त्यान े उरट तम्ह
अथागन े की
ी
ु बय तभ
ु च्या डोक्यालय टाॊगती याशीर”, तय ते म्हणारे, “भग
तरलाय आमष्
ु ेभर
ु ी वळकू नवलरून देळआम्ही इथे काम लाईट आशोत? उरट आभ ी भर
दुवनमेत जात आशेत. शभ बी मशाॉ कशाॉ यशन ेलारे शैं? रे जामेंग े फच्चों के वाथ
इधय उधय.”
1 ऑक्टोफय ा आख्खा वदलव दोन कॎ म्प्सभध्ये गेरा. यात्री शॉटे रच्या
ु
खोरीलय वभश्र बालनाॊ ा कल्लोऱ घेऊन आरो. त्याॊ ी ववस्थतीतीर
घये ऩूलॉच्या
ु े की काम दशा लऴांत त्याॊच्यातीर
े ा फयी शोती ल त्याभऱ
खयु ाड्याॊऩष
ु ाॊच्या वळषणावाठी एकजात त्याॊ े ाररेरे प्रमत्न
आत्मवलश्वाव ल वजद्द, भर
ऩारॆन फयेशी लाटरे. ऩण गेल्या बेटीत कावश्भयी ऩॊवडताॊ े वलवलध न ेते भरा वाॊगत
शोते की –कावश्भयीमत के अवरी प्रवतवनधी शभ शी शैं . शभायी शी वॊस्कृती 5000
ु
वार ऩयानी
शै, इववरमे कावश्भय ऩे शभाया शक शय तयश वे जामज शै. इ.इ.
मालेऱी त्याॊच्याऩ ैकी एकान ेशी भाझ्मा पोनरा, भेररा उत्तय वदरेरे नाशी.
कदाव त त्या े कायण शे तय नवेर?
2 ऑक्टोफय, 2016
गाॊधी जमॊती. भी कावश्भयी ऩॊवडताॊच्या वतवऱ्मा कॎ म्परा - वभस्त्रीलारा जाम ा वल ाय के रा, तय कावश्भय टाईम्व े वॊऩादक प्रफोध जभलार म्हणारे,
“कर आऩ दोनो कॎ म्पो भें शो आए. आज आऩ वतवये कॎ म्प भें क्या नमा ऩाओगे?
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मशाॉ वे 40 वक.भी. ऩय फॉडगय शै औय उयी के घटना के फाद फॉडगय के गाॊलो का क्या
शार शै मश आऩको देखना ावशए.” म्हणून भी यणलीयववॊश ऩूया मा
ू ग
वीभेऩवरकडीर बागात गेरो. जम्मूऩावून ऩॊजाफच्या वदळेन े 40 वक.भी. वॊऩण
फावभती े काऩणीरा आरेरे ऩा -वाडेऩा पू ट उॊ ी े बाता े ऩीक ऩारॆन भी
तय शयखून गेरो. बायताच्या वगळ्मा प्रदेळाॊभध्ये जाम ा मोग आरेरा. स्वत्
ळेतकयी कुटॊ ु फातीर जन्मरेरा, म्हणून इतके जफयदस्त ऩीक ऩारॆन याशलरे नाशी.
ु
भी गाडीतून उतरून ळेतात घवरो
ल पोटो काढाम ा प्रमत्न के रा ऩण भी ळेतात
ु शोते
वदवत नव्हतो. ळेलटी फाॊधालय ढून पोटो काढरा. शी ळेती जम्मूनतॊ य वरू
ते थेट फॉडगयच्या ऩरीकडेऩण! भध्ये पक्त तायाॊ े कॊ ु ऩण. ऩरीकडे ववमारकोट
वजल्ह्या े ळेतशी फावभतीन े डौरत अवरेरे वदवत शोते! अळा तऱ्शेन े वीभाॊ े
प्रदेळ ऩावशरे म्हणजे भरा न ेशभी प्रश्न ऩडतो की, कोणा भूखागच्या शाती कागद ल
ऩेन्सीर आरी ल त्यान े ह्या येघोट्या ओढल्या? बायत-ऩावकस्तान, इयाण-इयाक
इ.इ. भाती, ऩाणी, शला, ऩषी, जनालये ल वलांत भशत्त्वा े म्हणजे भाणवे ल फामा
ु
वगऱे वायखे ! वीभाॊ ा खेऱ आतातयी तथाकवथत वधायरे
ल्या, स्वत्रा वभ्य
ु
म्हणलणाऱ्माॊनी फॊद कयामरा शयकत नाशी. अन्यथा भाणूव अजूनशी वधायरा

नाशी अवे म्हणाले रागेर.
ु
यणलीयववॊशऩयाऩावू
न 10-12 वक.भी लयीर एकदभ वीभेलय े
अब्दुरीवनमा गाल गाठरे. इनभीन ळे-वव्वाळे घये, 3 फॊकय, भेजॉवयटी जाट
े अन ् फावभती ी ळेती. वगऱे
ळेतकयी, वगऱी ऩक्की घये, घयी दुधा ी येर र
गाल वभृद्ध लाटरे; ऩण उयीनॊतय गालाॊलय मद्धु ा ी अलकऱा ऩवयरेरी. गालात
वपयता वपयता वामॊकाऱ झारी तो अजानी े वूय आरे. अजान मेत आशे ते गाल
कुठरे? तय नॊदऩूय. भी वल ायरे, “शे बायतातीर का?” म्हणारे, “नाशी.
ऩावकस्तानातीर ववमारकोट वजल्ह्यातीर.”
थोड्या लेऱान े अजून लेगळ्मा अजानी े वूय आरे. म्हटरे, ‘शे कोणते
गाल?’ तय म्हणारे, ‘कॊ ु जाऩूय!’
भी शटकू न वल ायरे, “गालाॊ ी नाले अजून नॊदऩूय, कॊ ु जाऩूय आशेत?”
तय ठावून म्हणारे, “शो’ आवण आभ े गाल अब्दुवरवनमा नाशी का?”
अब्दुवरवनमा तीन फाजूनॊ ी ऩावकस्तानी वीभाॊनी लेढरेरे आशे. पक्त एका फाजून े
ु
े . आभच्या देखत वूम ग
यणलीयववॊशऩयावाठी
जो योड जातो तो काम तो अॎक्सव
ु झारी. म्हटरे, “काम झारे?”
भालऱतीरा रागरा शोता ल गालात रगफग वरू
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म्हणारे, “आभॉ े ट्रक ल फवेव वामॊकाऱी मेऊन वभस्त गालारा घेऊन जातात
ु ा स्टे वडअभभध्ये ठे लन
ू वकाऱी
ल यात्रबय यणलीयववॊशऩूयाच्या आमटीआम ल खल्य
ऩयत आणून ऩोशो लतात. गयु ,े ढोये वगऱे वाभान वोडून.” शा योज ा प्रकाय..
आऩण बायताच्या भध्यलतॉ याशणाये रोक 62, 65, 71 ी मद्धु े लीयस्य कथा
म्हणून ला त, ऩाशत, ऐकत आरोत. 400 लऴांऩलू ॉ भालऱे , वळलाजी ल थोडेपाय
ु कधी मेतो का?
ऩेळव्याॊ े मद्धु ा े प्रवॊग वोडरे तय आऩल्या लाट्यारा शा अनबल
भरा शा प्रश्न वीभेलय उबा अवताना लायॊलाय ऩडत शोता. काशी भाणवे वकती
ु
ु
ु
अवयवषत
ल आऩण वकती वयवषत
मा े लैऴम्य लाटत शोते ल मद्धस्य
कथा यम्या
ह्या प्रकाया ीशी राज लाटत शोती. कायण मद्धु ा ी प्रत्यष झऱ न रागणाऱ्मा
ु ी े वाधन लाटते. प्रत्यष मद्धु वीभेलय रढणाया व ैवनक
वभाजारा ते कयभणक
अवो ला तेथीर यवशलावी माॊच्यावाठी ‘आऩरेंु भयण ऩावशरें भीं डोऱाॊ’ मा
म्हणी े प्रत्यॊतय षणोषणी मेत अवते. म्हणून वत्तेच्या वोंगट्या खेऱणाऱ्मा
जगातीर वभस्त वत्तावधळाॊना भाझे मा वनवभत्तान े आलाशन आशे की,
ु च्या
‘आमजीच्या जीलालय फामजी उदाय’लारा शा भाभरा फॊद कया. तभ
ु ीरा वभऱते, त्या े काम? आवण
खेऱाऩामी राखो रोकाॊ े प्राण, जीलन धऱ
आऩण खये वभ्य झारो अवे लाटत अवेर तय माऩढेु मद्धु खोयी े खेऱ फॊद
करून आऩण ळाॊतते ी काव धरूमा. मद्धु शी यानटीऩणा ी खूण आशे. भाणूव ते
जेलढ्ा रलकय थाॊफलेर तेलढे वभस्त भानला े कल्याण शोईर. बायत ल
ु ाऩोटी जगाच्या वॊयषणख ागच्या 3/4 फजेट ख ग
ऩावकस्तान एकभेकाॊच्या ळत्रत्व
कयत आशेत. . दोघाॊच्या प्राथवभक गयजा अजून ऩूण ग व्हामच्या आशेत.
ु ीवाठी
फकारऩणा, दावयद्र्य, बूकफऱी, अनायोग्म इ. भूरबूत वभस्याॊच्या वोडलणक
दोघाॊच्या फजेटभध्ये नाभभात्र व्यलस्था आशे. वॊयषणालय ा ख ग कभी के रा तय
ु
ु े दोन्ही देळाॊ ी
दोन्ही याष्ट्राॊ े प्राथवभक प्रश्न वटामरा
भदत शोईर ल त्याभऱ
वलागथागन े बयबयाट शोईर. ऩण ह्यावाठी दोन्ही देळाॊधीर वभ्य वभाजान े
ु
ऩढाकाय
घेऊन आऩल्या याज्यकत्यांना लठणीलय आणण्मा े काभ अग्रक्रभान े
ु
कयामरा शले. दोन्हीकडच्या वजाण
रोकाॊ ा मा फाफतीत वशबाग घेऊन आऩण
शा ऩागरऩणा थाॊफलून आऩाऩरे खये प्रश्न वोडलून गण्ु मागोवलॊदान े नाॊदरो तय
ु
आऩल्या मेणाऱ्मा वऩढीरा आऩण ळाॊत, ववस्थतीतीर
बवलष् देऊ ळकू . अन्यथा
आऩरी बाली वऩढी आऩल्यारा जाफ वल ारू ळकते अवे मा वीभेलयच्या
आजच्या प्रलावातून भाझ्मा भनात मेऊन गेरे.
30

3 ऑक्टोफय 2016
जम्मूरॆन वकाऱी 10च्या वलभानान े श्रीनगयरा जाण्मावाठी
ु लाट्यारा आरा. वशा
वलभानतऱालय आरो अवता तऩावणी ा नला अनबल
जागी स्कॎ वनॊग प्लव कै क जागी फॎगा उघडून वलग वाभान फाशेय काढून
दाखलण्मा ा प्राणामाभ. शे कभी शोते की काम म्हणून क्क वलभानात रगेजभध्ये
जाणाऱ्मा फॎगरा ‘शी भाझी फॎग’ म्हणून वलभानाजलऱ जाऊन फोवडंग ऩावलय
वटकभाकग करून आल्यालय फॎग वलभानाच्या आत पे कतात. 15-20 वभवनटाॊत
श्रीनगय आरे. भरा भाझे ऩॎरेस्टाईन मात्रेतीर वभत्र भोशम्मद माकुफ दाय
्ामरा आरे शोते. ते भरा वलभानतऱालरून थेट त्याॊच्या एका नातेलाईकाच्या
ु ळन नालाच्या
रग्नवभायॊबात घेऊन गेरे. अध्याग तावात आम्ही गर
ु ऩावून फॊद, कर्फमूतग अवरेरे
श्रीनगयभधल्या कॉरनीत ऩोशो रो. 9 जरै
ु
कावश्भय, तयु ऱक लाशतूक. वगळ्मात जास्त लाशतूक शोती वयषादराॊ
ी.
वाभान्य रोक अगदी नाईराजान े, जाले रागते म्हणून बीत-बीत लालयताना
वदवत शोते. बीती े वालट रग्नघयालयशी वदवरे. इनभीन 15-20 रोक (फामा
ु े-भर
ु ी धरून) शोते. गाजालाजा नाशी, रगीनघाईत अवरेरी धाॊदर,
भाणवे, भर
गोंधऱ काशी नाशी. ्मरळानळाॊतता लाटाली अवा भाशोर. वगऱे ऩू ाऩ! भरा
े वभवनटाॊत रग्नातीर फरॅवॊख्य भाणवे भाझ्मा
एका खोरीत न ेल्यालय ऩा क
खोरीत आरी. ायी फाजूनॊ ा खारी दाटीलाटीन े फवून भाझ्माळी फोरॄ रागरी.
ु
त्यात वनम्म्याऩेषा जास्त फामका शोत्या ल एकीन ेशी फयखा
घेतरा नव्हता. क्क
दोन-अडी ताव आभ ी रग्नाऩावून ते कावश्भयच्या आॊदोरनाऩमंत अन ेक
प्रश्नाॊलय भनभोकऱी
ाग झारी. मा
ते फामकाॊ ा वशबाग वलरषण
ु
प्रबालकायी, रषणीम शोता. वलग फामका ववळवषत
अवून त्याॊना वलग प्रश्नाॊ ी
वलरषण वभज शोती. शा तेथीर ऱलऱी ा ऩवयणाभ की एकू ण कावश्भय ी
खाववमत अवा भरा प्रश्न ऩडरा. ळादी ी दालत जयी छोटे खानी अवरी तयी
कावश्भयीमत ा ऩवय म शोण्मात मजभानाॊनी कवरी कवय ठे लरी नव्हती.
वलरषण उदाय, आत्मीमतेन े ओतप्रोत, अत्यॊत भोकऱे ढाकऱे अवे काभ लाटरे.
आऩल्या घयाॊभध्ये आऩण इतक्या नलख्या व्यक्तीरा एलढ्ा कभी लेऱात
ु ऩन्हा
ु शा प्रश्न ऩडरा.
आऩल्यात वाभीर करून घेतो का? भरा तयी ऩन्हा
(अऩूण)ग
ईभेर: sureshkhairnar59@gmail.com
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रॉन्स ा छोटावा इवतशाव
ु नोश शयायी (अनलाद
ु : धनॊजम भऱी)
ु
मलर
साना ा वलयोधाबाव

----------------------------------------------------------------------------काशी व्यलस्था वकॊ ला य ना गतॊ ु ागतॊ ु ीच्या अवतात. त्या व्यलस्थाॊच्या
बवलष्ातीर वस्थतीफद्दर आऩण काशी अॊदाज (predictions) फाॊधतो. काशी
व्यलस्थाॊलयती आऩण कयत अवरेल्या अॊदाजाॊ ा वकॊ ला बावकताॊ ा अवजफात
ऩवयणाभ शोत नाशी. उदाशयणाथग, शलाभान शी व्यलस्था. उद्याच्या शलाभाना े
बाकीत के ल्यान े शलाभान फदरते अवे शोत नाशी. भानली व्यलस्था भात्र
गतॊ ु ागतॊ ु ीच्या अवतात आवण त्या व्यलस्थेवफॊ ध
ॊ ी के रेल्या बावकताॊ ा त्या
व्यलस्थेलयती ऩवयणाभ शोतो. जेलढी बावकते जास्त ाॊगरी, तेलढी ती व्यलस्था
ु े भानली व्यलस्था वभजून घेण्मावाठी
बावकताॊना जास्त प्रवतवाद देत.े त्याभऱ
आऩण जवजळी जास्त भावशती गोऱा कयत आशोत, ती भावशती ‘प्रोवेव’
कयण्मावाठी आऩरी वॊगणन-षभता लाढलत आशोत, तवतळा व्यलस्थेतीर
घटना अवधकावधक अकल्पनीम आवण अनाकरनीम शोत जात आशेत अवा
वलयोधाबाव वदवतो. जेलढी आऩल्यारा जास्त भावशती शोते आशे, तेलढी आऩरी
ू बावकते कयण्मा ी षभता कभी शोत जात आशे. कल्पना कया,
अ क
उदाशयणाथग, बवलष्ात एके वदलळी आऩल्यारा अथगव्यलस्थाॊ े भूरबूत वनमभ
भाशीत झारे आशेत. शे घडता फॉका, ळावन, गतॊ ु लणूकदाय आवण ग्राशक शे वाये
े ा ऩढेु
नलीन सान लाऩरून नले भागग ळोधून काढतीर आवण त्याॊच्या स्पधगकाॊऩष
याशण्मा ा प्रमत्न कयतीर. सान लाऩरून नलीन भागग व ु रे वकॊ ला ळोधरे नाशीत
तय साना ा उऩमोग काम? आवण एकदा का रोकाॊनी आऩरे लतगन फदररे की
ु े आऩरे अथगळास्त्रीम
त्या अथगव्यलस्थाशी फदरतीर. अथगव्यलस्था फदरल्याभऱ
आकरनशी कारफाह्य शोईर. अथगव्यलस्था बूतकाऱात कळी काभ कयत शोती शे
कदाव त आऩल्यारा वभजू ळके र ऩण अथगव्यलस्थाॊ ा लतगभानकाऱ आता
आऩल्यारा वभजू ळकत नाशी आवण बवलष्काऱ तय नाशी नाशी.
शे काशी काल्पवनक उदाशयण नाशी. एकोवणवाव्या ळतकाच्या भध्यालयती
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कारग भाक्सगन े अवतळम रॅळायीन े काशी अथगळास्त्रीम ववद्धान्त ळोधून काढरे. मा
ववद्धान्तालय आधावयत किकयी लगग (proletariat) आवण बाॊडलरदाय
माॊच्यातीर वॊघऴग लाढत जाऊन आवण वशॊवक शोत शोऊन किकयी लगाग ा वलजम
शोईर आवण बाॊडलरळाशी व्यलस्था भोडून ऩडेर अवे बाकीत त्यान े के रे.
भाक्सगरा खात्री शोती की औद्योवगक क्राॊतीच्या अग्रबागी अवरेल्या वब्रटन,
ु
फ्रान्स, आवण अभेवयका माॊवायख्या देळाॊत क्राॊती ी वरुलात
शोईर आवण ती
जगबय ऩवयत जाईर.
ु
बाॊडलरदायशी आऩरे ऩस्तक
ला ू ळकतात मा ा भाक्सगरा फरॅधा वलवय
ु
ऩडरा. वरुलातीरा
अगदी भूठबय रोकाॊनी भाक्सग काम म्हणतो आशे माकडे रष
ु
वदरे. मा उगलत्या वभाजलादी न ेतृत्वारा अनमावमत्व
आवण वाभर्थ्ग वभऱते आशे
अवे वदवता बाॊडलरदाय जागे झारे. त्याॊनीशी भाक्सगच्या ‘दाव कॎ वऩटर’ ा
अभ्याव के रा आवण भाक्सगलादी ववद्धान्त आवण वाधन े आत्मवात के री.
वलवाव्या ळतकात यस्त्यालयीर भाणवाऩावून (street urchin) ते
याष्ट्राध्यषाऩमंत वलांनी अथगळास्त्र आवण इवतशाव माॊना भावक्सगस्ट दृविकोनान े
ु
फघामरा वरुलात
के री. कडव्या बाॊडलरदायाॊनी भाक्सगच्या बावकताॊना टोका ा
वलयोध के रा ऩण भाक्सगच्या वलश्लेऴणा ा भात्र अॊगीकाय आवण लाऩय के रा. वी.
आम. ए. न े जेव्हा १९६८ भध्ये वव्हएतनाभ आवण व रे मेथीर ऩवयवस्थती ा
अभ्याव के रा तेव्हा त्याॊनी तेथीर वभाजारा लगगऩद्धतींभध्ये ऩवशरे. जेव्हा
वनक्सन आवण थॎ य जग वभजून घेत शोते तेव्हा त्याॊनी शा प्रश्न वल ायरा की
अत्यॊत भशत्वा ी अळी उत्पादना ी वाधन े कुणाच्या भारकी ी आशेत. १९८९ ते
ु
ु माॊनी कम्यवनस्ट
१९९१ भध्ये जॉजग फळ
‘व ैतानी वत्ते ा’ ऩाडाल शोताना ऩवशरा
आवण १९९२ भध्ये वफर वक्लॊटन माॊच्याकडून ऩयाबल ऩत्कयरा. वक्लॊटन माॊ ी
वजॊकणायी व्यूशय ना (winning strategy) एका लाक्याभध्ये वाॊगता मेत े ‘It’s the economy, stupid!’. खद्दु भाक्सगराशी शे माऩेषा ाॊगरे वाॊगता
आरे नवते.
जवे रोकाॊनी भावक्सगस्ट वलश्लेऴणा ा आधाय घेतरा तवे त्याॊनी स्वत् े
लतगन फदररे. वब्रटन आवण फ्रान्स मेथीर बाॊडलरदायाॊनी काभगायाॊच्या वकभान
ग प्रमत्न के रे, त्याॊच्या याष्ट्रीम जावणलेरा
ाॊगल्या बवलतव्यावाठी जाणीलऩूलक
वळक्त के रे आवण याजकीम व्यलस्थेत त्याॊना वाभालून घेतरे. मा ा ऩवयणाभ
ु ाॊत भतदान करू रागरे आवण भजूय ऩषाॊना
म्हणून जेव्हा भजूय वनलडणक
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एकाभागून एक देळाॊभध्ये वत्ता वभऱारी, तेव्हा बाॊडलरदाय अजूनशी ‘ ैन की
नींद’ घेऊ ळकत शोते. मा वलग गोिीं ा ऩवयणाभ म्हणून भाक्सग ी बावकते ऩूणऩग णे
ु
ु ी ठयरी. वब्रटन, फ्रान्स आवण अभेवयके त कधीशी कम्यवनस्ट
की
क्राॊती झारी
नाशी आवण किकऱ्माॊ ी वत्ता के याच्या टोऩरीत गेरी.
ु े लतगनात काशी
ऐवतशाववक साना ा शा वलयोधाबाव आशे. ज्या सानाभऱ
ु े लतगनात पयक ऩडतो
पयक ऩडत नाशी ते काशी काभा े नाशी. ऩण ज्या सानाभऱ
ते सान रलकय कारफाह्य शोते. जेलढी आऩल्याकडे जास्त भावशती अवेर
तेलढा आऩल्यारा इवतशाव जास्त ाॊगरा वभजू ळकतो, तेलढे बवलष्ात
ु े फदरॄ ळकतो आवण तेलढे
घडणाऱ्मा घटना आऩण इवतशावाच्या आकरनाभऱ
आऩरे सान कारफाह्य शोत जाते.
ु े
काशी ळतकाॊऩलू ॉऩमंत भानली सान शऱू शऱू लाढत शोते. त्याभऱ
याजकायण आवण अथगळास्त्रशी शऱू शऱू फदरत शोते. आज आऩरे सान प्र ड
ॊ
ु े खयेतय आऩल्यारा जग अवधकाअवधक
लेगान े लाढते आशे आवण त्याभऱ
वभजामरा शले. ऩयॊत ु माच्या अगदी उरटे घडते आशे. आऩल्यारा वभऱारेल्या
ु े आवथगक, याजकीम आवण वाभावजक फदर लेगान े घडत आशेत.
नलीन सानाभऱ
घडणाऱ्मा फदराॊ ा अथग रालण्मावाठी आऩण सानवनवभगती अवधक लेगान े कयत
ु े अवधक गोंधऱा ी वस्थती वनभागण शोते आशे. मा ा
आशोत आवण त्याभऱ
ऩवयणाभ म्हणून आऩरी लतगभानातीर घटनाॊ ा अथग रालण्मा ी आवण
बवलष्ातीर घटनाॊ ा अॊदाज रालण्मा ी षभता कभी शोत ाररी आशे. इ.व.
ु न ेन े वोऩे
1016 भध्ये 1050 भध्ये मयु ोऩ कवा अवेर मा े बाकीत कयणे तर
शोते. अथागत , अॊदाजाऩेषा काशी वाम्राज्ये नि झारी अवरी अवती, काशी
असात टोळ्माॊनी आक्रभण के रे अवते आवण काशी न ैववगगक आऩत्ती आल्या
ु
अवतीर, तयीशी 1016 प्रभाणे 1050 भधीर मयु ोऩलय याजे आवण धभगगरू
माॊ े याज्य अवेर, तो कृ वऴप्रधान वभाज अवेर, फरॅताॊळ प्रजा ळेतकयी अवेर
ु े दु:खी जीलन कॊ ठत अवेर. मा तर
ु न ेत
आवण जनता दुष्काऱ, प्लेग आवण मद्धु ाभऱ
2016 भध्ये आऩल्यारा 2050 भध्ये मयु ोऩ कवा अवेर मा ा पायवा अॊदाज
फाॊधता मेत नाशी. 2050 ी याजकीम व्यलस्था कळी अवेर, फरॅताॊळी रोक
कुठल्या प्रकायच्या नोकयी/ व्यलवाम कयत अवतीर वकॊ ला तेव्हाच्या रोकाॊ ी
ळयीये आजच्याऩेषा वकती लेगऱी अवतीर माफद्दर आऩल्यारा पायवा तकग
कयता मेत नाशी.
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रॉन्स ा छोटावा इवतशाव
अवे वाधायणत् वदवते की लैसावनक दृविकोनातून के रेल्या व्यलस्थाॊच्या
(वकॊ ला य नाॊच्या) अभ्यावा ा उद्देळ बवलष्ावलऴमी अॊदाज लतगलणे शा अवतो शलाभानळास्त्रसाॊना ऩाऊव ऩडणाय की नाशी शे वाॊगता मेण,े अथगतज्ज्ञाॊना रन
अलभूल्यना े आवथगक भशावॊकट टाऱता मेईर की नाशी शे वाॊगता मेण,े
डॉक्टयाॊना कॎ न्सय कुठल्या उऩ ायऩद्धतीन े रलकय फया शोऊ ळके र शे वाॊगता
मेण े इ. शा वनमभ आऩण इवतशावारा रालरा तय काम वदवते? बवलष्ा ा अॊदाज
लतगलू ळकतीर अवे इवतशावा े ठयावलक ववद्धान्त वकॊ ला वनमभ नवतीर, तय
ग ाॊच्या
इवतशावा ा अभ्याव का कयाम ा? इवतशावतज्ज्ञाॊनी आऩल्या ऩूलज
े रून आऩण
कृ त्याॊ ा आवण घटनाॊ ा अभ्याव कयणे अऩेवषत अवते, जेणक
ु े वनणगम
ग ाॊ े ाॊगरे वनणगम ‘कॉऩी’ करू ळकू आवण त्याॊनी घेतरेरे की
ऩूलज
टाऱू ळकू . ऩण अवे कधी घडताना वदवत नाशी कायण लतगभान बूतकाऱाऩेषा
ु े शॎवनफरच्या दुवऱ्मा प्यवु नक मद्धु ातीर डालऩे वळकणे
लेगऱा आशे. त्याभऱ
वतवऱ्मा भशामद्धु ावाठी उऩमोगी ऩडणाय नाशीत. घोडदऱाच्या मद्धु ात ज्या तॊत्राॊनी
वलजम वभऱलून वदरा त्या ा वामफयमद्धु ात उऩमोग शोत नाशी.
अथागत व्यलस्थाॊ ा अभ्याव पक्त बवलष्ाफद्दर अॊदाज फाॊधते अवे नाशी.
वलवलध वलऴमाॊभधीर तज्ज्ञ आऩरे साना े वषवतज वलस्तायतात, ज्याद्वाये ते
आऩल्यारा नलीन वकॊ ला भाशीत नवरेरे बवलष्ातीर भागग दाखलतात.
इवतशावाफद्दर तय शे थोडे जास्त खये आशे. जयी इवतशावतज्ज्ञ कधीकधी
बवलष्लाणी कयतात (आवण त्यात त्याॊना भमागवदत मळ राबते) तयी
वशजऩणान े आऩल्यारा रषात मेणाय नाशी अळा ळक्यताॊफद्दर आऩल्यारा
ु ध्येम आशे. इवतशावतज्ज्ञ
जाणील करून देण े शे इवतशावाच्या अभ्यावा े प्रभख
ु
इवतशावा ा अभ्याव कयतात तो इवतशावा ी ऩनयालृ
त्ती कयण्मावाठी (वकॊ ला
ु शोण्मावाठी.
टाऱण्मावाठी) नव्हे, तय इवतशावाऩावून भक्त
आऩल्याऩ ैकी प्रत्येकजणा ा जन्म शा एका ऐवतशाववक ऩवयवस्थतीत
झारेरा आशे ज्यारा वलवळि वनमभ आवण वलवळि भूल्य े रागू शोतात आवण जी
ऩवयवस्थती एका अवद्वतीम अश्मा आवथगक आवण याजकीम ऩवयवस्थतीन े घडरेरी
आशे. आऩण शी ऩवयवस्थती गृशीत धरून ारतो, जणू काशी ती ऩवयवस्थती
न ैववगगक, अऩवयशामग आवण अऩवयलतगनीम आशे. आऩण शे वलवरून जातो की
आऩरे जग शे अऩघाती घटनाॊच्या भाऱे न े घडरेरे आशे आवण इवतशावान े
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आऩरे के लऱ तॊत्रसान, याजकायण आवण वभाज माॊना आकाय वदरेरा नाशी
तय आऩरे वल ाय, बीती आवण स्वप्नेशी इवतशावान े घडरेरे आशेत. आऩल्या
बूतकाऱा ा थॊडगाय ऩॊजा आऩरी भान ऩकडतो आवण आऩल्यारा अऩवयशामग
अळा एका बवलष्काऱाकडे फघामरा रालतो. आऩण शी ऩकड जन्माऩावून
ु
ु े आऩण गृशीत धरून ारतो की ती ऩवयवस्थती
अनबलरे
री अवते. त्याभऱ
ु े आऩण
आऩल्या अवण्मा ा न ैववगगक आवण अवलबाज्य बाग आशे. त्याभऱ
ु कयतो आवण ळक्य अवरेल्या दुवऱ्मा बवलष्काऱा ी
िव त स्वत:रा भक्त
स्वप्ने िव त ऩाशतो.
बूतकाऱाच्या ऩॊजा ी ऩकड व ैर कयणे शे इवतशावाच्या अभ्यावा े उवद्दि
आशे. आऩरे डोके डाली-उजलीकडे लऱलून आऩण अळा ळक्यता ध्यानी घेऊ
ग ाॊच्या कल्पन ेऩरीकडे शोत्या वकॊ ला त्या आऩल्या
रागतो ज्या आऩल्या ऩूलज
ग ाॊ ी इच्छा शोती. आऩल्या वद्यकल्पन ेऩरीकडे अवाव्यात अळी ऩूलज
ऩवयवस्थतीरा कायणीबूत अवणाऱ्मा ऐवतशाववक अऩघाताॊ ी भावरका फघताना
आऩल्यारा आऩरे वल ाय आवण स्वप्ने कळी घडरी मा ी जाणील शोते आवण
आऩण लेगळ्मा ऩद्धतीन े वल ाय करू ळकतो आवण लेगऱी स्वप्ने फघू ळकतो.
इवतशावा ा अभ्याव आऩल्यारा मा ळक्यताॊऩ ैकी काम वनलडाले शे वाॊग ू ळकणाय
नाशी ऩण वकभान काशी ऩमागम दाखलू ळकतो.
जग फदरॄन टाकण्मा ी इच्छा फाऱगणाऱ्मा ऱलऱी न ेशभी इवतशावु खनाऩावून वरुलात
ु
ऩनरे
कयतात ज्यान े रोक बवलष्ाकडे नव्यान े फघण्माव
ु ारा काभगायाॊनी वॊऩालय जाणे शले अवेर वकॊ ला वस्त्रमाॊनी
तमाय शोतीर. तम्ह
त्याॊच्या ळयीयालय स्वत्: ा शक्क गाजलणे शले अवेर वकॊ ला वऩ रेल्या
अल्पवॊख्याकाॊनी याजकीम शक्काॊ ी भागणी करून शले अवेर - त्याॊ ा इवतशाव
ु वाॊगणे शी त्या ी ऩवशरी ऩामयी आशे. नलीन इवतशाव वाॊगने की त्याॊना ऩन्हा
‘आऩरी वद्य्वस्थती शी न ैववगगकशी नाशी आवण कामभस्वरूऩी वटकणायीशी नाशी.
गोिी ऩूलॉ लेगळ्मा शोत्या, ळक्य अवरेल्या घटनाॊ ी के लऱ एक भावरका
ग वनणगम
वध्याच्या अन्यामकायक जगाव कायणीबूत आशे. आऩण जया वल ायऩूलक
घेतरे तय आऩण नक्की माऩेषा वकतीतयी ाॊगरे जग घडलू ळकू .’ मा
ु े भावक्सगस्ट रोक बाॊडलरळाशीच्या इवतशावा ी शकीकत वाॊगतात,
कायणाभऱ
स्त्रीलादी रोक वऩतृवत्ताक वभाजाॊच्या घडणी ा अभ्याव कयतात आवण आफ्रोु ाभाॊच्या व्याऩाया े ्मरयण जागृत
अभेवयकन शक्काॊच्या ऱलऱीतीर रोक गर
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ठे लतात. त्याॊ े उवद्दि इवतशावाप्रभाणे बवलष् ाराले अवे नवते तय त्याऩावून
ु शोणे शे अवते.
भक्त
जे बव्य अळा वाभावजक क्राॊत्याॊफद्दर खये आशे ते अगदी योजच्या
जगण्मातीर छोट्या गोिींफद्दरशी तेलढे खये आशे. स्वत् े घय फाॊधणाये एखादे
ु
ू जाते - ‘आम्हारा फॊगल्याच्या ऩढच्या
तरुण जोडऩे आवकि टेक्क्रा वशज वाॊगन

बागात ाॊगरे छान अवे रॉन (वशयलऱ) शले आशे!’. वशयलऱ का फये अवे
वल ायल्यालय ते वशजऩणे वाॊगतीर ‘फॊगल्यावभोय वशयलऱ छान वदवते!’ ऩण
त्याॊना अवे का लाटते त्याभागेशी इवतशाव आशे.
अश्भमगु ातीर वळकायी-ले क (hunter-gatherer) रोकाॊनी कधी
त्याॊच्या गशु ऩे ढेु वशयलऱ लाढलरी नाशी, अथेवनमन अक्रोऩोवरवभध्ये वकॊ ला योभन
कॎ वऩटॉरभध्ये वकॊ ला जेरुवरेभभधीर ज्यू भॊवदयात प्रलेळ कयणाऱ्मा कुणा शे ी
स्वागत रॉनन े के रे नाशी. खाजगी वनलाव वकॊ ला वालगजवनक इभायतींऩढेु रॉन
लाढलाले मा कल्पन े ा उदम उत्तय-भध्यमगु ात वब्रवटळ आवण फ्रें अभीयउभयालाॊच्या प्रावादात झारा. ऩूल-ग आधवु नक मगु ात मा वलमीन े ाॊगरे भूऱ
धयरे आवण ते उभदेऩणा े प्रतीक फनरे.
ाॊगरी देखबार के रेल्या रॉन्सरा जभीन रागते आवण त्यावाठी खूऩवे
काभ कयाले रागते. वलळेऴत्:गलत-काऩणी मॊत्राॊच्या आवण तऴु ाय-ववॊ ना ी वोम
नवरेल्या काऱाच्या वॊदबागत तय शे पाय खये आशे. मा किाच्या आवण जागेच्या
फदल्यात रॉन्सकडून काभा े काशीशी वभऱत नाशी. त्याच्यालयती प्राण्माॊना
यामराशी वोडता मेत नाशी कायण त्यान े ते गलत खयाफ शोते. गयीफ
किकऱ्माॊना रॉन्सलयती जागा आवण लेऱ ख ग कयणे अवजफात ळक्य नव्हते.
ु
भोठ्या लाड्याच्या वरुलातीरा
अवरेरे नीटन ेटके गलत शे ‘स्टे टव ववम्बॉर’
फनरे. ते जणू काशी मेणाऱ्मा प्रत्येकारा वाॊगत अवे - ‘भी एलढा श्रीभॊत आवण
ळवक्तळारी आशे आवण भाझ्माकडे एलढी जभीन आशे की शा वशयला वदभाख भरा
ऩयलडू ळकतो.’ रॉन जेलढे भोठे आवण जेलढे व्यलवस्थत, तेलढे वाभर्थ्ग अवधक!
ु ी जय एखाद्या वयदायारा बेटण्माव गेरात आवण त्या े रॉन जय व्यलवस्थत
तम्ह
नवेर तय नक्की त्या े वदलव लाईट ाररे आशेत अवे वभजण्माव शयकत
नव्हती. भशत्त्वा े वभायॊब आवण कामगक्रभ शे मा रॉनलयती शोत आवण इतय लेऱी
त्यालय जामरा भज्जाल अवे. आजशी अन ेक याजलाडे, वयकायी कामागरमे आवण
वालगजवनक जागाॊलयती वळस्तळीय वू ना अवते - ‘कृ ऩमा रॉनलय जाऊ नमे’.
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भी वजथे वळकरो त्या ऑक्सपडग कॉरेजभध्येशी एक भोठ्या ौकोनी बागालयती
ू के लऱ
आकऴगक रॉन शोते ज्यालय आम्हारा ारण्माव वकॊ ला फवल्याव लऴागतन
ु
एक वदलव ऩयलानगी शोती, इतय कठल्याशी वदलळी त्यालय ारणाऱ्मा वकॊ ला
फवणाऱ्मा वलद्यार्थ्ां ी खयै नवे.
बव्य याजलाडे आवण वयदायाॊ े लाडे माॊनी रॉन्सना अवधकाया े प्रतीक
म्हणून लाऩयरे. जेव्हा उत्तय-आधवु नक काऱात याजाॊ ी वत्ता गेरी वकॊ ला
उभयालाॊना वगरोटीनलयती फऱी वदरे गेरे, तेव्हा त्याॊ ी जागा घेतरेल्या
याष्ट्राध्यषाॊनी आवण ऩॊतप्रधाॊनाॊनीशी रॉन्स ी ऩयॊऩया भात्र ारॄ ठे लरी. वॊवद,
वलॊच्च न्यामारमे, याष्ट्राध्यषाॊ ी वनलावस्थान े आवण इतय वालगजवनक इभायतींनी
त्या गलताच्या ऩात्याॊलयती आऩरा अवधकाय प्रस्थावऩत के रा. त्या लेऱी,
ग प्रस्थावऩत के रे. गेरी शजायो लऴे
रॉन्सनी क्रीडा-जगतालयशी आऩरे ल स्व
भाणवे वलग प्रकायच्या (फपागऩावून ते लाऱलॊटी प्रदेळाऩमंत) भैदानाॊलयती खेऱ
खेऱत आवण तयीशी गेल्या दोन ळतकाॊभध्ये पुटफॉर आवण टे वनववायखे
ु च्याकडे ऩ ैवे अवतीर
भशत्त्वा े खेऱ रॉन्सलयती खेऱरे जातात. अथागत तभ
तय! वयओ दे जान ेयोच्या झोऩडऩट्ट्ाॊभध्ये ब्रावझवरमन पुटफॉर ी ऩढु ी वऩढी
ु ीत आवण लाऱू भध्ये पुटफॉर खेऱते आशे. ऩयॊत ु श्रीभॊत उऩनगयाॊभध्ये
धऱ
ु े काऱजीऩूलक
ग लाढलरेल्या रॉनलयती खेऱण्मा ा आनॊद घेत
धवनकाॊ ी भर
आशेत.
अळा तऱ्शेन े भाणवे रॉन्स ा वॊफध
ॊ याजकीम ताकद, वाभावजक स्थान
वकॊ ला आवथगक वॊऩदेळी जोडतात. एकोवणवाव्या ळतकात नल-प्रस्थावऩताॊनी
ु
उत्साशान े रॉन्स ा स्वीकाय के रा. वरुलातीरा
पक्त फॉकव ग, लकीर वकॊ ला
उद्योगऩतींना त्याॊच्या वनलावावभोय रॉन्स ऩयलडत अवत. औद्योवगक
ु े जेव्हा भध्यभलगाग ी लाढ झारी आवण गलत-काऩणीमन्त्रे (lawnक्राॊतीभऱ
mowers) आवण तऴु ाय-ववॊ न (sprinklers) वलकत घेण े वाभान्याॊच्या
आलाक्यात आरे तेव्हा भात्र राखो कुटॊ ु फाॊना अ ानक रॉन अवणे ऩयलडू
रागरे. अभेवयके तीर उऩनगयाॊभध्ये छोटे व े लैमवक्तक रॉन शे श्रीभॊताॊ ी शौव न
याशता भध्यभलगॉमाॊ ी गयज फनरी.
ग ा जाऊन आल्यानॊतय अन ेक रोक बवक्तबाले
यवललायी वकाऱी
र
आवण वभवऩ गतऩणे त्याॊच्या वशयलऱी ी काऩणी कयत अवत. जणू काशी शाशी
यवललायच्या प्राथगन ेप्रभाणे एक वॊस्काय ठयरा. वध्या तय भका आवण गव्हानॊतय
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रॉन े गलत शे अभेवयके तीर वलागत जास्त ऩवयरेरे ‘ऩीक’ आशे आवण खत,
वफमाणे, गलत-काऩणी मॊत्र,े तऴु ाय ववॊ क आवण भाऱी माॊनी वभऱू न फनरेरी
‘रॉन इॊडस्ट्री’ अन ेक अब्ज डॉरव ग ा आकडा ऩाय कयते आशे.
रॉन्स के लऱ अभेवयकन वकॊ ला मयु ोवऩमन रोकाॊ े ‘पॎ ड' फनून यावशरेरे
नाशी. जगबयातीर रोक टीव्हीलरून अभेवयके च्या याष्ट्राध्यषाॊना व्हाईट शाऊवच्या
रॉनलरून बाऴण देताना ऐकतात, पुटफॉर े वाभन े खेऱरे जाताना ऩाशतात.
जगबयातीर रोक रॉन्स ा वॊफध
ॊ वाभर्थ्ग, ऩ ैवे आवण प्रवतष्ठेळी रालतात. अगदी
भवु िभजगतातीर भध्यलतॉ वठकाणशी रॉन्सनी वजॊकरे आशे. कतायभध्ये
नलीन फाॊधरेल्या इिाभीकरेच्या वॊग्रशारमावभोय देखणे रॉन आशे, ज्या ी
जलऱीक शारून-अर-यळीदच्या फगदादऩेषा वोऱाव्या रृईच्या व्हवागमळी जास्त
आशे. जय ऩाॊढये झगे आवण काऱे वशजाफ नवतीर तय दोशा-दुफईच्या उऩनगयाॊत
ु ी भध्यऩूलत
े नाशी तय भध्यऩवश्चभेत आशात.
वपयताना अवे लाटू ळकते की तम्ह
ु ी तभ
ु च्या
रॉन्स ा शा छोटावा इवतशाव ला ल्यानॊतय जेव्हा तम्ह
ु ी तभ
ु च्या घयाच्या वभोय
स्वप्नातीर घया ा वल ाय कयार तेव्हा कदाव त तम्ह
ु ी अथागत घयावभोय रॉन करून
रॉन अवण्माफद्दर दोनदा वल ाय कयार. तम्ह
घेण्मावाठी भोकऱे आशात आवण मयु ोऩीम वयदाय, बाॊडलरदाय उद्योगऩती
ु च्या घयाऩढेु कदाव त
माॊच्याकडून आरेरे वाॊस्कृवतक जोखड पे कू न देऊन तभ
ु ी भोकऱे
जऩानी यॉक-गाडगन वकॊ ला अगदी नलीन काशी कयण्मावाठीशी तम्ह
आशात. इवतशाव वळकण्मा े शे वगळ्मात उत्तभ कायण आशे – बवलष्ा ा
ु शोऊन ऩमागमी ळक्यताॊ ा
अॊदाज फाॊधण्मावाठी नाशी तय बूतकाऱाऩावून भक्त
ु ी नाशी. आऩण बूतकाऱाभऱ
ु े
वल ाय कयण्मावाठी. अथागत शी काशी ऩूण ग भक्त
ु ता शी ऩूण ग
झारेरी आऩरी घडण ऩूणऩग णे टाऱू ळकत नाशी, ऩण काशी भक्त
फॊधनाऩेषा नक्की फयी!
(मलु र नोश शयायी (Yuval Noah Harari) माॊच्या शोभो ड्यूव
ु
ु
(Homo Deus) मा ऩस्तकातीर
दोन उऩ-प्रकयणाॊ ा शा अनलाद.)
ईभेर: dhananjaymuli@gmail.com
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प्रवतवाद

ध्यान-भीभाॊवा
उल्हाव जाजू
वलऩश्मना, वाषात्काय, लैसावनक आकरन, भेंदूवलसान
-----------------------------------------------------------------------------ु
ु 2016च्या बागाभध्ये ‘वाषात्कायाभागीर
‘आज ा वधायक’च्या
जून ल जरै
लैसावनक वत्य’ ल ‘वाषात्काय : लैसावनक स्पिीकयण’ ह्या दोन रेखाॊभधून डॉ. यलीन्द्र
टोणगालकयाॊनी ‘वाषात्काय’ ी ह्या वॊकल्पन े े लैसावनक वलश्लेऴण के रे शोते. त्या
वलऴमा ी दुवयी फाजू भाॊडणाया ल त्या फयोफय ध्यान, ईश्वय, बक्ती ह्या वॊकल्पनाॊ ा
गाॊधी-वलनोफा ऩयॊऩयेतरा अथग वलळद करून वाॊगणाया आणखी एका डॉक्टयाॊ ा शा
ु
रेख, आज ा वधायक
ी वॊलादा ी ऩयॊऩया नक्की ऩढेु न ेईर.
------------------------------------------------------------------------------

आऩल्या रेखनात डॉ. यलीन्द्र टोणगालकयाॊनी वाषात्काया ी लैसावनक
वलश्लेऴणात्मक फाजू भाॊडताना खारीर वलधान े के री आशेत: ‘‘ध्यानालस्थेत
ु े वकॊ ला त्या वल ायाॊनी आरेरी उन्मादालस्था,
देलाॊच्या वल ाया ा कै प ढल्याभऱ
वझॊग (God Intoxication) मा अलस्थेत स्वत्च्या अॊतभगनातून आरेरे जे
ू , त्याॊना
वल ाय अवतात, त्याॊना अॊवतभवत्य भानून, त्यालय बाफडा वलश्वाव ठे लन
े म्हटरे जाते.’’
वाषात्काय वकॊ ला दैली वॊदळ
‘‘ध्यानधायणा, मोगाभ्याव, आटग ऑप वरवव्हॊग, वलऩश्मना, ववद्धु
ु
वभावध-मोग, याजमोग इत्यादी वाधनातून वभऱणाऱ्मा वखाभागे
भेंदूत भक्त
ु नवक्रमा ह्याॊवायखे
शोणाये Endorphins आशेत. कऩारबाती, बविका, वदळग
ु
प्राणामाभ करून आधी भेंदूतीर यक्तऩयलठा
कभी करून ‘कृ वत्रभवॊकट’, ‘स्ट्रे व’
ु े भेंदूत वनभागण झारेल्या Endorphins
वनभागण कयाम े आवण मा वॊकटाभऱ
ु
ु े वभऱणाया तात्पयु ता स्वगॉम आनॊद अनबलाम
भऱ
ा! मा वलग वाधनातून
ु शे तात्कारीन आवण आबावी आशेत. Superior
वभऱणाये स्वगॉम वख
ु े शोणाऱ्मा loss of
parietal lobe of brain च्या dysfunction भऱ
space orientation तून शोणाया ‘अशभ ् ब्रह्माव्मर’
ा भ्रभ
(Hallucination) भात्र वत्य लाटामरा रागतो.’’ डॉ. यलीन्द्र टोणगाॊलकयाॊना
ु
े ऩटरेरी आशे.
लयीर फाफ स्वानबलान
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लयीर वलधानाॊ े वलश्लेऴण कयताना आऩण खारीर फाफी प्रथभ वभजालून
घेतल्या ऩावशजेत. -ु
(अ) भनष्ारा
आकरन कवे शोते?
आभच्या भेंदू े (Cerebral Cortex) दोन बाग आशेत. डाला भेंदू
ु अवणाया (Dominant) भानरा जातो, फद्धु ी े षेत्र
लैसावनक मगु ात प्रबत्व
आशे, तावकि क (rational) आशे, गवणती आशे, भोजभाऩ करू ळकतो, cause
ु
आवण effect relationship रॅडकू न काढू ळकतो, ऩनयालृ
त्ती
(replicability) ी ळक्ती वाठलून अवतो आवण लैसावनकते ी जननी आशे.
वायाॊळ फवु द्धप्राभाण्मतेन े झारेल्या आकरना े ते षेत्र आशे, त्यातून Explicit
knowledge प्राप्त शोते. उजला भेंदू भात्र वाॊस्कृवतक जाणील, वॊगीता ी
भधयु ता, यॊगाॊ ी बाऴा, बालनाळीरता, अॊत्प्रेयणा इ. े आकरन कयणाये आशे.
मा आकरनात वभग्रता अवते (multifactorial perception), झारेल्या
ु ती ा) उगभ ळोधता मेत नाशी./Multifactionial
जावणले ा (अनबू
perception ी ऩायस्पवयकता जाणणे (cosmic relationship) म्हणजे
ु ती े
ु
वनवगागरा जाणणे, त्या ी ऩनयालृ
त्ती कयता मेत नाशी, ते व्यवक्तगत अनबू
षेत्र आशे. ळब्ाॊच्या ऩवरकड े आकरन, अॊतभगना ा कर ओऱखणाऱ्मा ह्या
सानारा Tacit Knowledge म्हणतात. फाह्य जगतातरे वनवगाग जे वनमभ
फवु द्धप्राभाण्मान े उकररे जाऊ ळकतात, प्रवतष्ठावऩत कयता मेतात, प्रमोगान े ववद्ध
के रे जातात, त्याव वलसान म्हटरे जाते. काशी वनमभ आम्ही फद्धु ीन े, वॊळोधनान े
ववद्ध के रेरे अवतात (वलसान); तयीशी फये वनमभ अजून फवु द्धगम्य झारेरे
ु मेतो. त्या ी
नाशीत, प्रमोगाॊनी ववद्ध कयता मेत नाशीत. भात्र त्याॊ ा अनबल
ु वत शोते. त्याॊना भ्रभ म्हणणे अलैसावनक ठयेर. ‘‘भरा भाशीत नाशी.’’ शे
अनबू
म्हणणे अवधक लैसावनक अवेर. फद्धु ी जेव्हा वकॊ कतगव्यभूढ शोते, तेव्हा रेदमा ी
ु लैसावनकते े लाशन आशे, उजला (रेदम)
शाक भागग दाखवलते. डाला भेंदू (फद्धी)
अध्यावत्मकते े (वनवगागळी एकरूऩते )े !
ू ा काशी तावानॊतय ळयीय rigid कवे शोते? ळयीयातून काम वनघून
भृत्यच्य
ु े ते ना नि शोऊन ारत अवरेरे ळयीय काष्ठलत शोते? ते न
गेरे, ज्याभऱ
वदवणाये ते न तत्त्व, अवस्तत्वात नाशी शे म्हणण्मारा कोणता लैधावनक आधाय
आशे? स्वत्रा ारवलणाऱ्मा ते नतत्त्वारा तवे वनवगागरा (Cosmos)
ु
ारवलणाऱ्मा तत्त्वारा आम्ही अनबलतो
की नाशी? भानलान े न ैववगगक वनमभाॊ ी
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अलशेरना के री. म्हणून ऩमागलयण वॊकट उबे याशत आशे. ह्याभाग े वलसान
आम्हारा कऱामरा रागरे की नाशी? वनवगागळी एकरूऩ शोऊन जगणे जय
आम्ही वळकरो नाशी तय वलनाळ ओढलेर ह्या े बान आम्हारा शोत आशे ना?
फवु द्धप्राभाण्मते ा कव रालून, वाषात्कायारा भ्रभ शी वॊसा डॉ. यलीन्द्र
ु ती आभच्या
टोणगालकयाॊनी वदरी आशे. फवु द्धग्राह्यतेऩवरकडे रेदमग्राह्य अनबू
ु आशे की नाशी?
जीलना ा प्रत्यष अनबल
‘तकागरा वत्य भानणे’ ह्या श्रद्धे े नाल आशे अॊध-अश्रद्धा! आऩण
ू भानतो, अॊध-अश्रद्धा तेलढी
ू आशे.
अॊधश्रद्धा वजतकी क
क
ईश्वयीम वॊकल्पना कोणती?
गु -वनयाकाय) भानते. त्या
उत्क्ाॊत भन्वस्थती वनवगागरा ईश्वय (वनगण
अनाकरनीम देलारा (obstracl), वनवगागच्या फवु द्धगम्य नवरेल्या वनमभाॊना,
ग ा े आकरन फद्धु ी
फद्धु ीन े अॊळत् जाणरे जाऊ ळकते (वलसान). भात्र ऩूणत्व
करू ळकत नाशी. वनवगग एक cosmos आशे, chaos नाशी. वनवगागत
ऩयस्पयऩूयकता आशे आवण ऩयस्पयवनमॊत्रणशी. त्या Abstract वॊकल्पन ेरा
वभग्रतेन े जाणून ्ाले रागरे. ती ळक्ती उजव्या भेंदूत (रेदम) आशे. फाह्य
ु
े, अप्रत्यष कल्पन ेत आणू ळकतो. भात्र
वनवगागतीर ईश्वय भी अनभानान
भाझ्मातीर ते नतत्त्वारा ववद्ध कयाम े अवेर तय ते ैतन्य कॉन्ळन्स भाझ्मा
रेदमात व्हाले रागेर.
वलगवाधायण व्यक्तीरा शी abstract वाधना अळक्य लाटते, म्हणून
ु वभच्च
ु मा ी भानरी गेरी
आकरनाच्या भमागदते मेणायी ईश्वयीम वॊकल्पना गण
ु -वनयाकाय). कोणत्याशी एका व्यक्तीलय वाकल्या ा (देलत्वा ा, ऩूणत्व
ग ा ा)
(वगण
ु ाभागे एक-एक अलताय (वगण
ु आयोऩ कयता मेत नाशी. म्हणून एका-एका गण
ु
वाकाय) अनबलणे
वोऩे जाते. याभ वत्या ,े फद्धु करुणे ,े ईवा प्रेभा ,े भशॊभद
ु वाकाय देला े श्रेमव रूऩ म्हणजे गरुु .
ळाॊती ,े कृ ष्ण अनावक्ती े प्रतीक! वगण
ु वलळेऴाभऱ
ु े भरा
भाझ्मावायखा शाडाभाॊवात लालयणाया भानलदेश, त्याच्या गण
ु
शला-शलावा लाटतो. भरा अनकयणीम
लाटतो. भात्र त्यालय वाकल्या ा आयोऩ
ु रा देल भानामरा
भी कयत नाशी. दत्तात्रेमा े तेलीव गरुु भानरे गेरे. जय भी गरू
ु
रागरो तय गरुु ऩूजनीम शोतो, अनकयणीम
ठयत नाशी. भग भाझे आयोशन
ु -वॊलधगन) खटॊ ु ते. ‘गरु-गोवलॊ
ु
ु ल
(गण
द दोऊ खड़े काके रागूॊ ऩाम, फवरशायी गरुदे
की, गोवलॊद वदमो फताम।’’ शे गरुु जनवाभान्याॊ े ऩथप्रदळगक ठयतात. त्याॊच्या
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फवु द्धप्राभाण्मारा नम्रते ी झारय अवते. वनवगागळी अद्वैत वाधता आरे नाशी तयी
ऩयभोच्च द्वैता ी उऩावना कयणाये ऩथप्रदळगक अवतीर.
ु -वाकाय देल
भाझ्मावायख्या वलगवाधायण भनोलृत्तीच्या भाणवारा वगण
बालतो. भी त्या े आरॊ फन घेतो. भात्र आरॊ फन भाझ्मा अथागवाठी घेतो, तो अथग
स्थूर झारा, वकॊ ला ज्या वूक्ष्मलस्तूच्या प्रकाळावाठी आरॊ फन घेतरे तो प्रकाळ
गौण झारा, आरॊ फन फरलान ठयरे, ज्या वल ायावाठी आरॊ फन घेतरे तो वल ाय
झाकरा गेरा तय धोका उद्भलतो. आरॊ फन न घेतरे तय वल ाय अस्पि शोतो.
वद्भालना अव्यक्त रूऩाॊत ऩवयत अवते, ऩयॊत ु वल ाय अव्यक्त रूऩाॊत घनाकाय शोत
नाशी - म्हणून आभ जनतेरा त्या े आकऴगण याशत नाशी. आयोशणा ी ऩवशरी
ु
ऩामयी म्हणून आरॊ फन घेतरे तयी ऩढच्या
ऩामयीलय आरॊ फन वलववजगत करून
ु ालय/वल ायालय (वगण
ु -वनयाकायालय) एकाग्र शोता आरे ऩावशजे.
त्याभागीर गण
ु -वाकाया ा अशॊकाय वोडता मामरा ऩावशजे. आरॊ फन घेण्मा ा धोका
वगण
ु एक वाभावजक प्राणी आशे, व्यक्ती े बरे वभाजाच्या
ओऱखणाया आवण भनष्
बल्यात वाभालरेरे आशे, शे जाणणाया भाणूव आऩल्या वल ायाच्या उत्क्ाॊतीन े
ु -वनयाकाय). भग ऩॊथ आवण वॊप्रदामाऩावून भक्त
ु ी
वभाजारा ईश्वय भान ेर (वगण
वभऱे र आवण एक वाभावजक प्राणी म्हणून लालयत अवताना भानलधभागच्या
ु ोऩावनाकडे ऩालरे उठतीर, वभाजवनष्ठा फाणलेर. दवयद्रनायामण आयाध्य
गण
शोईर. वाभावजक जीलनात वलगधभगवभबाल आवण वभता, भैत्री आवण
स्वातॊत्र्या ी भूल्य े जोऩावरी जातीर. वलॊदमाच्या ऩवयवधभध्ये अॊत्योदमा ी
ु
लाट ार ववनवश्चत
शोईर. वाभूवशक वभाजजीलना े ऩाथेम येखाॊवकत शोईर.
देला ी गयज भाणवारा का बावते शेशी वभजून घेतरे ऩावशजे. वनवगागन े
भाणवारा फद्धु ी वदरी. तो स्वप्न फघू ळकतो, वॊळोधन करू ळकतो. भात्र भी
ु वलांत अवशाय्य
भयणाय आशे शे फद्धु ीन े जाणतो. ऩवयणाभत् जीलमोनीत भनष्
आवण एकाकी प्राणी आशे. तो जीलनात आधाय ळोधत अवतो (देला ा,
वभाजा ा, गरुु ा). तो नात्यात जगतो, खोटा का शोईना आधाय ऩालतो. अन्यथा
ु
अवयवषतता,
एकटे ऩणा ल भृत्य ू े बम त्यारा लेड े फनलीर! भानववक आधाय
ु
भनष्जीलना
ी जवै लक गयज (biological necessity of life) आशे.
ध्यान आवण वॊभोशनालस्था (Hypnotic Trance) भध्ये पयक तो कोणता?
ध्यान म्हणजे स्वत्रा ऩूणऩग णे जाणून घेण्मा ी वक्रमा. ध्याना ा ऩवशरा
अॊळ आशे - दोऴ वनयीषण. जेव्हा आऩल्यातीर दोऴ वदवामरा रागतात, वतथून
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उत्कऴाग ा प्रायॊब शोतो. अशॊकाय प्रतीत व्हामरा रागरा तय वभजाले की
उत्कऴाग ा अॊत झारा.
ध्याना ा दुवया अॊळ आशे दोऴवनयवना ा वॊकल्प. वजथे दोऴ वदवरे,
त्याव स्वच्छ करून घेण े म्हणजे स्वाध्याम. ज्या े व त्त ळद्धु अवते, त्यारा
ु त्राव देतो, म्हणून तो आत्मवनॊदा कयतो. तो आऩल्या
आऩरा अल्प दोऴवद्धा
ु ना कयीत
दोऴाॊना भोठे करून फघतो, दुवऱ्मा े दोऴ त्यारा वदवत नाशीत. तो तर
नाशी. आध्यावत्मक ऩयीषणा ा शा भागग आशे. ध्याना ा वतवया अॊळ नम्रते ी
ऩयाकाष्ठा शोऊन ईश्वयाकडून भदती ी अऩेषा म्हणजे बक्ती.
‘‘ध्यानात वनद्रेतीर तन्ममता अवते. ऩयॊत ु ळून्यता नवते, जागृती अवते.
ती एक गाढ जागृत वनद्रा आशे. आऩल्या वलग लृत्ती नि शोऊन के लऱ एक लृत्तीलतगभान-फाकी उयेर ह्या अलस्थे े नाल आशे ध्यान. ध्यानात व्यक्ती वनयॊतय
वालधान अवते.’’ - वलनोफा
‘‘Awareness of whole process, both conscious and
hidden, is meditation. The awakening experience,
uncovering process of conditioning and going beyond is
meditation. When thinker/observer look at the thing
without label, without term, without symbol, is
meditation.The very essence of self-knowledge is
meditation.’’ - J. Krishna Murthy
ध्यानाच्या अन ेक ऩद्धती आशेत. काशी वॊभोशना ा (Hypnotism)
आधाय घेतात. वॊभोशन एक अधगवनवद्रत अलस्था आशे. वॊभोवशत शोणायी व्यक्ती,
वॊभोवशत कयणाऱ्मा व्यक्तीच्या आशायी जातो आवण तो जवे व ु लेर
ु
(suggestion/आदेळ) तळी लागते. ‘अशॊभ ् ब्रह्माव्मर’च्या वभजतीलय
व त्तलृत्ती वस्थय करून वतत अभ्यावान े लृत्ती दृढ के री (programming of
ु आशे. आवण शा आत्मफोध आशे. शी
brain) म्हणजे शा वत्या ा अनबल
भ्राभक धायणा शोऊन जाते. ती स्वत् फनवलरेरी व त्तलृत्ती आशे शे ध्यानात मेत
ु
ु े वदरेरे suggestion वॊभोवशत अलस्थेत वत्य
नाशी. लायॊलाय ऩनयालृ
त्तीभऱ
ु स्वत् ा वललेक शयलून फवतो. अश्मा वॊभोवशत
लाटामरा रागते. भनष्
ु े
अलस्थेच्या (Hypnotic Trance) अधगवनवद्रत अलस्थेरा ध्यान म्हणणे की
ठयेर, कायण त्यात वललेकऩूण ग व तॊ ना ी लाट ार कयण्मा ी ळक्यता नाशी. जी
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व्यक्ती वललेकी अवेर, वल ायवनष्ठ अवेर, कभजोय नवेर, वतरा वॊभोवशत कयता
मेत नाशी. वललेकऩूण ग (श्रद्धा+फद्धु ी) व तॊ नावाठी जागृतता शली, वजगता शली
ह्यावळलाम एकाग्रता वाधता मामरा ऩावशजे. एकाग्रता वाधण्मा े Hypnotic
Trance एक अळद्धु वाधन आशे.
वाषात्काय आवण भ्रभ(Hallucinations) माॊतीर पयक कोणता?
डॉ. टोणगालकयाॊनी आऩल्या फवु द्धप्राभाण्मलादी बूवभके तून (Explicit
knowledge) वाषात्कायारा भ्रभ म्हटरे. ती Dominant Brain ी
कवयत आशे. वाषात्काया ा अथग आशे - जो व त्तारा व तॊ नाद्वाये भान्य झारा,
ु ती आशे - Holistic
त्या े डोळ्मान े दळगन शोणे. ती एक अनबू
multifactorial right brain perception. वाषात्काय आवण
Hallucinations ा छडा कवा रालाम ा? दोन्ही projections म्हणून
ु
अनबलता
मेतात. भात्र त्या projections च्या प्रकटीकयणाभागे व त्तारा स्पळग
कयणायी वॊलदे ना ओऱखता आरी तय त्यारा वाषात्काय म्हणाले. वाषात्काया ी
ु ती खयी की खोटी, ह्या ी ऩयीषा व्यक्ती स्वत् करू ळकते. वलऴम-लावना
अनबू
ळभरी तय खयी, वलऴमलावना तीव्र झारी तय खोटी! वॊलदे ना ा स्पळगशी नवताना
अ ानक प्रकट झारेरे projection शे Hallucination भानाले. वॊलदे नारा
ओऱखून त्याच्या स्पळागन े प्रकटरेरी Intense (तीव्र) बालना,
Hallucination रा नाकायेर.
‘‘ईश्वया े तीन वाषात्काय - एक वलगवाभान्य जनतेच्या रूऩान े, दुवया
वलळार प्रकृ तीच्या रूऩात आवण वतवया अॊतमागभीच्या रूऩात! वलळार लैसावनक
वलश्व फाशेय उबे आशे, वलळार भानलता फाशेय उबी आशे, नीती आवण वेल े े
व्याऩक षेत्र फाशेय उबे आशे, वततके वलळार एक वतवये वलश्व आशे - अॊतवलगश्व।
ु
ु
वलसाना ा अनबल
लैसावनकाॊना, वनष्काभवेल े ा अनबल
नीवतवनष्ठ वेलकाॊना
ु अऩयेु आशेत, वतवऱ्मा अनबलावळलाम,
ु
शोतो/दोन्ही अनबल
जो बक्तीद्वाया शोतो.
त्यात व त्ताच्या ऩवरकड े जे दळगन आशे, त्या ा वाषात्काय शोत अवतो.
ब्रह्माॊडात ऩयभात्म्या ी ववद्धी तकागलय आधावयत आशे, तळी वऩॊडात आत्म्या ी
ु तीलय आधायरेरी आशे. धभग भख्य
ु त् Mystique
ववद्धी स्वानबू
ु तीलय उबा अवतो.
experiences लय म्हणजे आत्मदळगनालय आवण आत्मानबू
ु
ु शादग! भानलवेला आवण वनजवनष्ठेन े भनष्
त्यारा श्रतु ी म्हणतात - धभाग े भख्य
ळद्धु शोईर, वलसान-वनष्ठेन े फद्धु शोईर, भात्र ववद्ध तेव्हा शोईर जेव्हा वनज45

ु शोईर.’’
ते न ेच्या आवलबागला ा त्यारा अनबल
ु
भाझा वलऩश्मनावळवलया ा अनबल
एकाग्रता वाधण्मा ी वलऩश्मना शी एक ऩद्धती आशे. भरा ती अत्यॊत
ु
े ठयेर. एकाग्रता वाधण्मा े ते एक
लैसावनक लाटरी. त्यारा ध्यान म्हणणे की
वाधन आशे (technique). ध्यानावाठी एकाग्रता वाधणे शी ऩवशरी ऩामयी
ु न आत-फाशेय शोणाऱ्मा श्वावालय रष
आशे. ‘आनाऩान’ प्रवक्रमेत नाकऩडीतू
ु
कें वद्रत कयणे वळकवलरे जाते. भनष्ाच्या
ळयीयातीर अत्यॊत वॊलदे नळीर
ु शे आशे. आत-फाशेय शोणाऱ्मा श्वावावोफत
स्थानाॊऩ ैकी एक स्थान नाकऩडी
शरणाऱ्मा के वाॊ ी वॊलदे ना ओऱखता मेत.े श्वावाच्या शार ारीलय व त्त एकाग्र
कयणे वाधरे, भन बटकू वदरे नाशी, तय कामेच्या अन्य बागाॊलय एकाग्र शोणे
व ु वलरे जाते. डोळ्माॊलयीर के वाॊच्या शार ारीलय भन कें वद्रत शोणे जभरे तय
कामेच्या इतय बागालय भन कें वद्रत कयताना वॊलदे न े ा एक प्रलाश भनावोफत
ु कयता मेतो. ह्या वॊलदे ना आऩल्या कामेलय वनत्य
धालताना (ळयीयालय) अनबल
अवतात ऩण आऩण त्या ी उऩेषा कयीत अवतो. एकाग्र भन्वस्थतीत त्या
जाणलतात. ह्यारा कामा-वलऩश्मना म्हणतात.
ु
भात्र ह्या वॊलदे न ेच्या प्रलाशावोफत खेऱत यावशरे तय वलऩश्मन े ी ऩढरी
ु
ऩामयी गाठता मेत नाशी. ह्या ऩढच्या
ऩामयीरा व तॊ नोऩश्मना म्हणतात.
वलऩश्मना वळवलयात योज वॊध्याकाऱी गोमन्काजीद्वाया जी ‘धभग ाग’ शोते, त्यातून
आत्मव तॊ नाकवयता फये खाद्य वभऱते. त्या वल ायालय एकाग्र शोऊन वशजगत्या
ु शोते, व तॊ नोऩश्मनारा ारना वभऱते. व तॊ नोऩश्मना वाध्य
वलश्लेऴण वरू
व्हामरा रागरी तय ‘भौन’ शले-शलेव े लाटामरा रागते. त्यात अलयोध झारेरा
ु शोतो. आऩरे
आलडत नाशी. आत्मव तॊ न आवण आत्म-भूल्याॊकना ा भागग वकय
दोऴ वदवामरा रागतात. आऩल्या जभेच्या व त्तलृत्ती ी ओऱख व्हामरा रागते.
आऩल्या खोर व त्तात दडरेरी photo-negative point, positive
print शोऊन स्पि व्हामरा रागते. ऩढु ा भागग वदवामरा रागतो. भैत्रवाधन े ा प्रबाल भनालय वफॊफतो. व तॊ नोऩश्मना जागृतालस्थेत, दैनवॊ दन
जीलनातशी कयता मेत े अवा वलश्वाव फऱालतो. अॊतभगनात उठरेल्या वद्भालना
वक्रमावन्वत करून घेण्मा ी प्रेयणा व्हामरा रागते. व तॊ नोऩश्मनाच्या
स्टे ळनऩमंत न ऩोश णाऱ्मा वळवफयाथॉ वभत्राॊभध्ये कामा-वलऩश्मना शे एक
कभगकाॊड शोऊन यावशल्या े भरा जाणलते.
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आऩल्यातरे लृवत्त-दोऴ आलयणे वळकण्मा ा कर व्यलशायात जाणलतो.
भात्र वॊलदे नाच्या स्पळागन े वलकववत शोणाऱ्मा व तॊ नोऩश्मन े ा ळोध
ु
फद्धान े रालरा. स्पळग, दृिी आवण श्रलणातून वॊलदे ना व त्ताळी वॊऩकागत मेत.े ह्या
वॊलदे ना प्रथभ ओऱखल्या जातात (recongnised), भग ्मरृती (memory)
वोफत match के ल्यालय त्याॊ े assimilation आवण analysis (वलश्लेऴण)
ु reflexly
शोते. ्मरृतीत Bias जय खोरलय दडरेरे अवतीर तय भनष्
(वल ाय-वलश्लेऴण न कयता) प्रवतवक्रमा (reaction) देतो. व तॊ नोऩश्मन ेत स्पळग
ु
ु
कयणाऱ्मा वॊलदे नाॊच्या जन्या
वलयोधी्मरृती ी उऩेषा करून लतगभानाॊत ऩनश्च
वललेकान े वलश्लेऴण करून भग वलऩश्मक कृ वतऩय शोतो. (thoughtful
action). प्रवतवक्रमा तीन प्रकाये प्रकट शोऊ ळकते - 1) Motor action
(फोरणे, वरवशणे, ळायीवयक शार ारी), 2) बालनाॊच्या रूऩात Body
language द्वाये आवण 3) Projections (Visual-Auditory) ु तीच्या दळगनान े.
अनबू
वायाॊळ वललेकऩूण ग प्रवतवक्रमा देण्माव वळकणे म्हणजे व तॊ नोऩश्मना.
ह्यावाठी वॊलदे न ेच्या ऩाठीळी अवणाया शेतू ऩूलागग्रशा ी उऩेषा करून ओऱखाम ा
अवतो आवण प्रवतवक्रमा वललेकी अवाली ह्या े बान ठे लाम े अवते. व त्ताच्या
ु भागग भग उघडतो. व त्तळद्धु ी आ यणात प्रकट व्हामरा
आयोशणा ा (व त्तळद्धी)
रागते. प्रत्येक षणी जागृतता ल वॊमभ (तटस्थ लृत्ती) फाऱगून दैनवॊ दन
आ यणात त्याव उतयवलणे शी ध्यानवाधन े ी दुवयी ऩामयी.
ु मोग्म भागागलय (वनवगागळी एकरूऩता) अग्रेवय शोत आशे,
व त्तळद्धी
ु तीच्या आधाये शोते. भनात वनभागण शोणाये वभाधान,
ह्या ी जाणील अनबू
ु ती शी स्वत्भध्ये
कृ तकृ त्यता, भैत्र, आनॊद (भवु दता) आवण ळाॊती ह्याॊ ी अनबू
लाव कयणाऱ्मा वनवगागवोफत (कॉन्ळन्स, ते ना)च्या आऩल्या एकरूऩते ी
ु तीच्या ्मरृती स्थामी अवतात. प्रत्येक व्यक्तीच्या
ग्लाशी अवते. त्या अनबू
जीलनात अवे प्रवॊग मेतात भात्र ते षवणक अवतात. व तॊ नोऩश्मन ेत अश्मा
वृजनळीर आठलणींना उजाऱाशी देता मेतो. भात्र ध्यान-वाधन ेत अश्मा
ु तीं े वातत्य वाधन ेद्वाये वळकाम े अवते.
अनबू
ध्याना े प्रमोजन व त्तळद्धु ी आशे, शे वलवरू नमे!
ईभेर : ulhasjajoo@gmail.com
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वलऱा रालणाया जन्म
ु
लैबल देळभख

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

भाॊडलालय ऩवयरेरी लेर
फडु ाऩावून काऩून ्ाली वलळ्मानॊ
वऩकन
तवा
आईलवडराॊच्या
ु गा शोण्माच्या प्राथगन ेरा
भर
वलऱा रालणाया वत ा जन्म
वत ा जन्म
वतच्या आईच्या स्तनाॊना
दुधाऐलजी बम पोडणाया ...

ती जन्मरी
्
अन वतच्या
आईच्या ऩाठीलय
भागच्या फाऱॊ तऩणातरे
काऱे वनऱे लऱ
ु वजलॊत झारे
ऩन्हा
ती जन्मरी
्
अन कोऩऱ्मात
वनऩव त ऩडरेल्या
वशॊि दु्खान े
ु डोऱे उघडरे ...
ऩन्हा

(ऩूलप्रग ववद्धी : भीवडमा लॉ

ईभेर : vaibhav.rain@gmail.com
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