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वॊऩादकीम
ु
‘आजिंा वधायक’च्या
तरण िंभून े घडलरेल्या वलिंायवबन्नता वलळेऴाॊकािंे

ु लािंकाॊनी जोयात स्वागत के रे. नागऩूय मेथ े ह्या अॊकािंे
आभच्या नव्या-जन्या
ु
एका देखण्मा कामाक्रभात वलभोिंन झारे. त्यावनवभत्त ‘आजिंा वधायक’
ल
ु वलद्यभान े ‘आजच्या
‘मळलॊतयाल िंव्हाण प्रवतष्ठान’ नागऩूय माॊच्या वॊमक्त

बायतीम वभाजात लेगऱे भत भाॊडण्मािंा अलकाळ आक्रवत िंाररा आशे का?’
ह्या वलऴमालयीर ऩवयवॊलादािंे आमोजन कयण्मात आरे शोते, ज्यात वलवबन्न
वलिंायधायाॊळी वॊफवॊ धत लक्त्ाॊनी आऩरे वलिंाय भाॊडरे. कामाक्रभारा श्रोत्याॊिंा
उत्कृ ि प्रवतवाद राबरा. ह्या वला फाफी आजच्या अस्वस्थ कयणाऱ्मा लास्तलातशी
वौशादा ल ऩयस्पय-वॊलादािंी ऩयॊऩया अद्याऩ तग धरून आशे अवा आळालाद
ु
जागलतात. वललेकी व्यक्ती ल त्याॊना अवबव्यक्ती देणायी ‘आजिंा वधायक’वायखी
वनमतकावरके ह्यािं आधायालय तग धरून अवतात, शे लेगऱे वाॊगामरा नको.
ु ीऩत्रे छाऩण्मािंी आभिंी ऩयॊऩया नाशी. ‘प्रवतवाद’भधून आम्ही अॊकात
खळ
प्रकावळत झारेल्या भजकुयाळी वलिंायवबन्नता दळावलणायी ल त्यातीर िंिंाा ऩढेु
न ेणायी ऩत्रेिं तेलढी प्रकावळत कयतो. ह्या अॊकात ‘वलिंायवबन्नता वलळेऴाॊका’तीर
त्रटु ी दळावलणायी दोन ऩत्रे आम्ही प्रकावळत कयीत आशोत. आभच्या लािंकाॊच्या
आभच्याकडून वकती भोठ्या अऩेषा आशेत, ह्याॊिं े दळान त्यातून शोते. ह्या
वलळेऴाॊकातून प्रस्ततु वलऴमािंी के लऱ झरक दाखवलणेिं ळय ह शोते. ऩण वलवलध
े ीर नलनव्या वॊदबाांवश आम्ही
वलऴमाॊलय भयाठीतून भौवरक रेखन, तेदख
ु
प्रकावळत कयाले, त्या वरखाणात तजेरा अवाला, ळैरी अवाली, अनबलािंी
जोड
अवाली, वलनोदािंे लालडे नवाले, ह्या आभच्या लािंकाॊनी व्यक्त के रेल्या वला
भताॊळी आम्ही वशभत आशोत ल त्यावाठी आम्ही प्रमत्ाॊिंी ऩयाकाष्ठा करू.
ू वलळेऴाॊकात प्रकावळत
ू रषात घेलन
एलढेिं नभूद कयतो. ह्या अॊकािंे वॊदबाभल्य
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ु
झारेल्या भजकुयात आणखी काशी रेखाॊिंी बय घालून ते रौकयिं ऩस्तकरूऩात
प्रकावळत के रे जाईर, अवेशी ह्या वनवभत्तान े आम्हारा जाशीय कयालेव े लाटते.
ह्या अॊकात आऩल्यारा वजग कयणाया, वलिंायाॊना िंारना देणाया चकला अस्वस्थ
कयणाया फयािं भजकू य आशे. ४८ ऩानाॊच्या भमाादते जगातीर वला वलऴमाॊना शात
घारण्मािंी आभिंी इच्छा अवते. ऩण काऱाच्या, लािंकाॊच्या ल आभच्या
स्वत्च्या अॊकाकडून ज्या अऩेषा आशेत, त्याॊना ह्या िंौकटीत न्याम वभऱू ळकत
ु
नाशी, ह्यािंी आम्हारा जाणील आशे.. ‘आजिंा वधायक’
लेगळ्मा आकायप्रकायात, अवधक व्याऩक ल वखोर चिंतनावश ल अवधक आकऴाक स्वरूऩात
ु
ु ारा आलडेर का? त्यावाठी लािंक म्हणून तम्ह
ु ी वकतऩत उत्सक
लािंामरा तम्ह
ु ी काम वाह्य करू ळकता? कोणत्या वलऴमाॊलय लािंामरा
आशात? त्यावाठी तम्ह
ु ारा आलडेर? छाऩीर अॊकावोफत ईभेरद्वाये ल आॊतयजारालयीर वॊस्थऱालय
तम्ह
ु ारा लाटते का? शे वला फदर कयामिंे झारे तय
शा अॊक उऩरब्ध व्हाला अवे तम्ह
आर्थथक, व्यलस्थाऩकीम ल वलतयण ह्या वतन्ही आघाड्ाॊलय आम्हारा भोठ्या
प्रभाणालय भदत रागेर. ती कयण्माव आऩण तमाय आशात का?
ु
‘आजिंा वधायक’वायखे
वलिंायऩीठ ववक्रम याशामरा शले अवेर तय त्यावाठी
लािंकाॊना आऩरी जफाफदायी उिंराली रागेर. कायण वध्याच्या काऱात आम्ही
शे कामा एक वाभावजक जफाफदायी म्हणून कयीत आशोत. लािंकाॊकडून
अधूनभधून प्राप्त शोणाऱ्मा लगाणीवळलाम कोणताशी आर्थथक स्रोत आभच्याकडे
नाशी. आम्ही जावशयाती स्वीकायत नाशी. रेखक, वॊऩादक कोणाराशी भानधन
ु
ू नव्या काऱारा अनरूऩ
वदरे जात नाशी. ह्यातीर ‘वभळनयी’ लृत्ती कामभ ठे लन
फदर कयण्मािंी आभिंी तमायी आशे.
आऩल्या प्रवतवादािंी editor.sudharak@gmail.com लय चकला आभच्या
ऩत्त्यालय लाट ऩाशत आशोत.
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ऩाऱत
ु – नॊदा खये)
ब्रूव श्नीअय (अनलाद
वॊगणक, वॊगणकािंी वलाव्याऩकता

----------------------------------------------------------------------------आऩल्या वला शारिंारी ल व्यलशाय ह्याॊच्यालय ऩाऱत ठे लरी जात आशे ल ती

ु
भावशती ऩयस्पय कॊ ऩन्या चकला वयकायरा ऩयलरी
जात आशे. कोणत्या
जशावगयदायािंी ऩऱत वशन कयामिंी, एव्हढेिं आऩण ठयलू ळकतो. ह्या लास्तलािंे
आऩल्यारा बान करून देणाया ब्रूव श्नीमयच्या ‘डेटा अॉड गोरामथ’ (प्रकाळक

ु ) मा ऩस्तकािंी
ु
नॉटा न फक्स
ओऱख करून देणाया शा रेख.

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

गेल्या लऴी भाझा विज वफघडरा तेव्हा दुरस्ती कयणाऱ्मान े त्यािंा वॊगणक

फदररा. भरा लाटत शोते तवा विज वॊगणकान े िंारलरा जात नव्हता, तय
वॊगणकिं मॊत्राद्वाये अन्न थॊड ठे लत शोता. भग इतयशी जाणलामरा रागरे. काय
शा िंायिंाकी एॊवजनधायक वॊगणक शोता. ओव्हन शा अन्न वळजलणाया वॊगणक

शोता, लग ैये. आजकार तय आऩल्या ऩाऱील प्राण्माॊभध्ये विंप्स फवलतात. म्हणजे
ु ऊफ ळोधून वतथे झोऩणायी वॊगणक अवते.
भाझी भाॊजय शीवद्धा
आवण आजकार अनके वॊगणकधायी मॊत्र े इॊटयन ेटळी जोडरेरी अवतात.

ताऩभान वनमॊवत्रत कयणाये थभोस्टॎ ट्स इॊटयन ेटळी जोडून ऊजाा लािंलतात. अवे
थभोस्टॎ ट्स फनलणायी ‘न ेस्ट’ शी कॊ ऩनी गेल्या लऴी गूगरन े तीन अब्ज डॉरव ाना
ु िंे व्यामाभ,
वलकत घेतरी. ‘वपवटफट ्’ आवण ‘जॉफोन’ मा मॊत्रणा िंोलीव ताव तभ
ु च्या आयोग्मालय
शारिंारी, झोऩणे-जागणे तऩावून इॊटयन ेटच्या भदतीन े तभ
ु िंा यक्तदाफ, यक्तातरी वाखय, श्ववन
नजय ठे लतात. आज लैद्यकीम मॊत्र े तभ

लग ैयें िंी भावशती इॊटयन ेटलय ऩाठलून त्याॊिं े वलश्लेऴण करून देतात. रलकयिं
भन्वस्थती आवण भेंदूिंी वक्रमाळीरता वातत्यान े भोजत याशणायी मॊत्रशे ी मेतीर;
म्हणजे आरीशी अवतीर, एखादलेऱी.

अवल्या मॊत्रणाॊफद्दर दोन आश्चमाकायक फातम्या आल्या. वॎभवॊगिंे काशी
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ु
टीव्ही म्हणे ऩढ्यातल्याॊ
िं ॊ फोरणॊ ऐकू न ते इॊटयन ेटन े इतयत्र ऩाठलू ळकत अवत,
म्हणजे िंॎन ेर का फदराले शे कऱते, आवण आऩल्या फाऱाॊिं े प्रश्न ऐकू न ते इतयाॊना
ऩाठलणाऱ्मा फाफी-फालृल्या घडलल्या गेल्या, ज्यातून फाऱाॊिंी भनोलृत्ती कऱते.

शी अवरी मॊत्र े काम कयत आशेत मािंी भावशती नोंदतात, जी अखेय
ु च्याभाझ्मालय ऩाऱत ठयते. तभु िंा पोन कुठे आशे, त्यालय कोणाळी काम
तभ
ु ी काम ळोधताशात, वरवशताशात मािंी भावशती
फोररे जात आशे, त्यालरून तम्ह

ु च्या लॅदमाच्या ठोय हाॊिंी रमशी कोणीतयी
इतयाॊना कऱलरी जाते. अगदी तभ
नोंदून तऩावू ळकते., कॉऩोयेळन्स शी भावशती आऩल्या नकऱत वाठलतात आवण

तऩावतात. आऩरी ऩयलानगीशी घेतरी जात नाशी. मा तऩावातून ते
आऩल्याफद्दर जे वनष्कऴा काढतात ते आऩल्यारा ऩटोत, न ऩटोत, आऩल्या

जीलनालय गॊबीय ऩवयणाभ भात्र करू ळकतात. आऩण ऩाऱतीखारी आशोत, जयी
आऩल्यारा शे कफूर कयलत नाशी आशे.

इॊटयन ेट ऩाऱत मॊत्रणा आज अत्यॊत व्याऩक आवण वज्जड झारी आशे;

कोणारा तयी ती पामदेळीयशी आशे. अन ेक कॊ ऩन्या, अन ेक भावशतीच्या
खयेदीवलक्रीत दरारी कयणाये आऩल्यालय वतत रष ठे लत आशेत; एके का
ु ालय अवा की नवा, वजथे कुठे पे वफक
ु
ु ी पे वफक
लेफवाईटलय दशाफाया जण. तम्ह
ु ी ऩाऱतीखारी आशात. गूगर प्लवलयिंी g+ फटनॊ,
राईक फटन े आशेत वतथे तम्ह

ु ीलय रष
गूगर अॎनवॎ रटक्स लाऩयल्या जाणाऱ्मा वाईट्स (ज्या लेफ-लाशतक
ु च्यालय ऩाऱत ठे लताशेत.
ठे लतात) मा वगळ्मा तभ

ु ारा मा कॊ ऩन्याॊिंी नालेशी भाशीत नाशीत; रूवफकॉन प्रकल्प, अॎड ्तम्ह
ु च्यालय कोण ऩाऱत ठे लते
वोनाय, क्ाॊटकास्ट, अॊडयटोन, ट्रॎवपक फाजायऩेठ. तभ
आशे ते ऩाशामिंे अवेर तय कुकीजलय नजय ठे लणाऱ्मा ब्राऊझव ालय प्लग-इन
ु ारा आश्चमाािंा धक्का फवेर. एका लातााशयारा छत्तीव तावाॊच्या इॊटयन ेट
कया. तम्ह
लाऩयात त्याच्यालय नजय ठे लण्मात एकळे ऩािं लेगलेगळ्मा कॊ ऩन्या बेटल्या.
ु ी
2010 वारी वडक्शनयी-डॉट-कॉभ मा वाध्याबोळ्मा लाटणाऱ्मा वाईटलय तम्ह
वकती लेऱा जाता शे ऩाशणाऱ्मा दोनळे कुकीज फवलल्या गेल्या. [कोण ये तो,

िंायिंायदा totalitarian शा ळब्द तऩावतो आशे? – खये]
ु च्या स्माटा पोनलयशी शेिं घडत अवते. त्यालयीर अॎप्स तभ
ु च्या वला
तभ
ु , कॎ रें डय, फक
ु भाक्सा, तम्ह
ु िंे अॎड्रव
ु ी काम
े फक
शारिंारी नोंदत अवतात. तभ
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काम ळोधता मािंा तऩळीर, वाये काशी ती अॎप्स उतयलून घेत अवतात. 2013
वारी वॎभवॊगन े जे झी (Jay Z) मा अॎऩ आमकॉनवोफत एक अॎऩ घडलरे.
ु ारा प्रकाळनाआधीिं जे झीिंी गाणी ऐकता मेत. ऩण शे अॎऩवाठी
त्यान े तम्ह

ु च्या पोनिंे व्यलशाय, बौगोवरक स्थान े आवण कोणाकोणाळी फोरता ते, शे
तभ
ु िंे
वॎभवॊगरा तऩावामिंी ऩयलानगी द्याली रागे. अॉग्री फर्डव ा मा खेऱािंे अॎऩ तभ
ु ी खेऱत
बौगोवरक स्थान त्याच्या फोरवलत्या धन्यारा कऱलत याशते, तम्ह
नवतानाशी. ‘नाइन्टीन एटीपोय’ मा कादॊफयीतरी वॊदबा लाऩरून ऩाऱत
ठे लणाऱ्मा मॊत्रणाॊवाठी वफग ब्रदय अवा ळब्दप्रमोग के रा जातो. वध्या इॊटयन ेटलय
घडते ते ळेकडो िंशाडखोय वरट्र ् ब्रदव ाभापा त घडते.

ु ात इॊटयन ेटलयीर भावशती वननाली अवते. ऩण आजकार कॊ ऩन्या
भऱ

लेगलेगळ्मा जागी वभऱणाऱ्मा भावशतीच्या एकत्रीकयणातून नालेशी ळोधू
ळकतात. आऩण अन ेक इॊटयन ेट वेला वभऱलताना मूजनयन ेभ (लाऩय-नाल) देतो.

ऩण तळी वाॊकेवतक नाले व्यक्तींच्या खऱ्मा नालाॊळी जोडून घेता मेतात. गूगरन े
आधी लाऩय-नालावोफत खये नाल नोंदण्मालय आग्रश धयण्मािंे धोयण ठे लरे शोते
ु शी खयी नाले भागते. तभ
ु िंा क्रे वडट काडा
ऩण ते 2014 भध्ये भागे घेतरे. पे वफक
ु िंे नाल, पोन भारक म्हणूनिंी ओऱख
लाऩय, ब्राऊचनग लगयै े आऩवूकिं तभ
लग ैयें ळी जोडणाऱ्मा कुकीज अवतात, ज्या त्या व्यलशायाॊत बाग घेणाऱ्मा
कॊ ऩन्याॊना खयी नाले कऱलतात.

शे ऩाऱत ठे लणाये ‘वफझन ेव भॉडेर’ इॊटयन ेटलय मेऊन रजरे, कायण
रोकाॊना पुकट आवण वोमीस्कय लस्तू, वेला लग ैये आलडतात. आवण खये

वाॊगामिंे तय ग्राशकाॊना वनलडीिंे स्वातॊत्र्यिं नाशी. ऩाऱत ठे लरी जात आशे शे
वशजऩणे वदवतशी नाशी. ह्या धॊद्याॊच्या ऩद्धतींभधरे फदरशी इतके लेगलान आशेत

की वध्याच्या कामद्याॊना त्याॊच्याफयोफय याशणे अळय ह आशे. [वला कामदे तत्त्वत्
वॊवलधानातल्या तयतदु ींलयिं आधावयत अवतात. एखादी धॊद्यािंी ऩद्धत

वॊवलधानाच्या वलयोधात आशे की नाशी शेिं जय कऱत नवेर, तय त्यालय इराज
ठयतीर अवे कामदे शोणायिं कवे! – खये]

आवण वाधायणऩणे आऩल्या खाजगीऩणारा रोक पायवे भशत्त्वशी देत

नाशीत. ते खाजगीऩण बेदरे जाणे, त्यािंे दुष्पवयणाभ वदवणे, मानॊतयिं रोक
ु ािंे मवु क्तलाद वयााव
जागे शोतात. “भरा काशी रऩलामिंॊ नवतॊ” मा नभन्य
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लाऩयरे जातात, ऩण ते खये भात्र नवतात. वतत ऩाऱतीखारी याशणाऱ्माॊना

जाणलते की प्रश्न रऩलण्मािंा नवतो. तो अवतो व्यक्ती म्हणून ओऱखीिंा आवण
व्यक्ती म्हणून स्वामत्ततेिंा. भी कोणाऩढेु कवे स्वत्रा ऩेळ कयामिंे, कोणत्या
वनमभाॊनी ऩेळ कयामिंे, शे भरािं ठयलता मामरा शले. वायखे कोणीतयी
आऩल्यालय रष ठे लते आशे, भते फनलते आशे, शे भाणवाॊना नकोवे शोते.
ु ारा खाजगीऩण भशत्त्वािंे लाटत नाशी, कायण ते बेदरे जाणे ठवलरे
तम्ह

ु
ु ी पे वफकलय
जात नवते. तम्ह
जाता ते वभत्राॊळी गप्पा भायामरा; कोण्मा कॊ ऩनीरा
ु ी झोऩेतन
ू उठता आवण पोन वखळात ठे लता; आऩल्या
भावशती द्यामरा नव्हे. तम्ह
ु िंी इच्छा नवते. त्या
वदलवाबयाच्या शारिंारी कोण्मा कॊ ऩनीरा कऱू द्यामिंी तभ
गोिी वशजऩणे घडतात.

आवण ऩाऱत ठे लणाऱ्मा कॊ ऩन्या भान्य कयण्मातून आऩण वफऱाॊनािं

जास्त जास्त वफऱ कयत जातो. आज भावशती ळोधण्माच्या षेत्रातरा दोन-

तृतीमाॊळ बाग गूगरच्या वनमॊत्रणाखारी आशे. इॊटयन ेट लाऩयणाऱ्माॊऩ ैकी ऩाऊण
ु लय आशेत. अॎभझ
ु
ु
े ॉन ऩस्तक
रोक पे वफक
व्यलशायाॊऩ ैकी तीव टक्के आवण ई-फक

व्यलशायाॊऩ ैकी वत्तय टक्के धरून आशे. ब्रॉडफॉड फाजायािंा ऩाल बाग कॉभकास्टकडे
ु े मा कॊ ऩन्याॊकडे प्रिंॊड आर्थथक वत्ता एकलटरी आशे.
आशे. माभऱ

ु
ु ािंे
मा कॊ ऩन्याॊळी अवणाये आऩरे वॊफध
ॊ ऩायॊऩवयक ऩयलठादाय-ग्राशक
नभन्य

नाशीत. कायण आऩण मा कॊ ऩन्याॊिंी वगऱ्शाईके नाशी आशोत, आऩण त्याॊच्या
खऱ्मा ग्राशकाॊना वलकरी जाणायी उत्पादन े आशोत. ह्या कॊ ऩन्या वाभॊती
जशावगयदायाॊळी वभरूऩ आशेत, आवण आऩण त्याॊिंी प्रजा चकला यमत आशोत.

काशी लाईट वॊदबाांत तय आऩण त्याॊनी लेठीरा धयरेरे वफगायी आशोत. आऩण मा

जशावगयदायाॊच्या जवभनींिंी भळागत कयतो; ऩीक आशे भावशती शे, डेटा शे, जे
त्या कॊ ऩन्या नपा कभालून दराराॊना वलकतात. काशी जणाॊनी आऩरी वनष्ठा

गूगररा लावशरी आशे. ते जी-भेर लाऩयतात, गूगर कॎ रें डय आवण गूगर डॉक्स
लाऩयतात. त्याॊच्याऩाळी अॉड्रॉईड पोन्स अवतात. इतय काशी अॎऩरिंे वनष्ठालॊत

अवतात. ते आम-भॎक्स, आम-पोन्स, आम-ऩॎर्डव लाऩयतात आवण त्याॊना शली
ु गतीशी देतो. इतय
अवरेरी भावशती आम-क्लाऊड वाॊबाऱू न आऩोआऩ कारववॊ

काशी भामक्रोवॉफ्टलय बयलवा ठे लतात. आऩल्याऩ ैकी काशी जण ई-भेल्व कयतिं
ु , विटय आवण इन्स्स्टाग्रॎभ लाऩतात. आऩण एकिं
नाशीत. त्याऐलजी ते पे वफक
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भारक वनलडू ळकतो, चकला अन ेकाॊलय वनष्ठा वलतवयत करू ळकतो, चकला
नालडत्याॊना टाऱू शी ळकतो. ऩण प्रत्येक षेत्रात कोणारा ना कोणारा वनष्ठा
लाशालीिं रागते.

त्याफदल्यात आऩल्यारा वभऱतेशी फयेिं काशी. कोणीतयी आऩल्यातपे

भावशती वाॊबाऱते. कोणीतयी वला मॊत्र े नीटव लाऩयते. शे वाये आऩल्यारा वोऩे
जाते आवण शलेिं अवते. कोणत्याशी मॊत्रालरून ई-भेल्व कयता आवण लािंता
ु लय जाता मेत.े कॎ रें डये काभाॊिंी आठलण करून देतात. क्लाऊड
मेतात. पे वफक
स्टोअयेज आऩरे पोटोज वाॊबाऱते. अॎऩरन े त्याॊच्या अॎऩ-वाठ्यातून व्हामयवेव-

े य फाद के रे आशे. एकू णिं मा कॊ ऩन्या आऩरे वडवजटर वाभान आऩण ठे लू
भॎल्वअ
ु
ळकतो त्याऩेषा जास्त वयवषत
ठे लतात. आऩरा स्माटा पोन शयलून आऩण नला
ु
घेतरा ये घेतरा, की जन्यालयिंी
वला भावशती आऩोआऩ नव्या पोनभध्ये मेत,े
पक्त एक फटन दाफून.

मा नव्या वॊगणक वलश्वात आऩरा वॊगणक-ऩवयवय वाॊबाऱामिंी जफाफदायी

आऩरी यावशरेरी नाशी. ते काभ आऩरे जशावगयदाय कयतात, आवण आऩल्यारा
ु
वयवषत
ठे लतात. शे घडण्माभागे दोन तॊत्रलैसावनक लृत्ती आशेत.
एक म्हणजे क्लाऊड-कॊ प्यूचटग (भेघ-वॊगणन?). आऩण लाऩयत अवरेरी

भावशती आता आऩल्या वॊगणकात वाठलामिंी गयजिं नाशी. ते काभ अन ेक

कॊ ऩन्याॊिं े अन ेक वव्हाव ा कयतात.. ह्यािंा एक ऩवयणाभ म्हणजे आऩरे आता
आऩल्यालय भावशतीलय कोणतेशी वनमॊत्रण यावशरेरे नाशी. मा कॊ ऩन्या आऩरा
डेटा आवण भेटा डेटा पामदेळीय ठयेर अळा प्रकाये लाऩयतात. कोणत्या प्रकायिंा
डेटा आऩण त्याॊच्या मॊत्रणाॊभध्ये वाठलामिंा मािंे वनमभ त्या कॊ ऩन्याॊनी

ा घडलरे आशेत. जय आऩण ते वनमभ भोडतो आशोत अवे लाटरे
काऱजीऩूलक
ु
तय ते वायी खातेलशी वडरीट-नि करू ळकतात. चकला आऩरी अनभती
न घेतािं

वायी भावशती ळावकीम कामदाऩारन मॊत्रणाॊना देऊन टाकू ळकतात. आवण शे
एखादलेऱी आऩल्यारा कऱलरेशी जाणाय नाशी. आणखीनशी बीऴण ळय हता

आशे, की आऩरी वायी लाऩयातरी भावशती अळा देळातल्या वॊगणकाॊत ठे लरी
जाईर वजथरे भावशती वॊयषण कामदे दुफऱे आशेत.

दुवयी फाफ म्हणजे आऩण लाऩयत अवेरल्या वला मॊत्रािंे व्यलस्थाऩन ती

मॊत्र े घडलणाऱ्मा कॊ ऩन्या फायकाईन े कयत अवतात. आम-पोन्स, आम-ऩॎर्डव,
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ु , वाऱ्माॊिं े व्यलस्थाऩन आऩल्या शातून ती मॊत्र े
अॉड्रॉईड पोन्स, चकडर क्रोभ फक्स
फनलणाऱ्माॊकडे गेरे आशे. आऩरा वला वॊगणन-ऩवयवय; आऩण काम ऩालॄ

ळकतो, काम करू ळकतो, काम लाऩरू ळकतो; शे आऩल्या वनमॊत्रणात उयरेरे

नाशी. अॎऩर त्याॊच्या आम-ओएव मॊत्राॊभध्ये कोणती वॉफ्टलेअव ा लाऩयता मेतीर
ु ी तभ
ु च्या चकडरलय काशी दस्तऐलज िंढलू
मािंे वनमभ ठयलून देत आशे. तम्ह
ु ारा वलकरेरी ई-ऩस्तके
ु
े ॉन तम्ह
ळकता; ऩण अॎभझ
एकतपी वडरीट करू ळकते.
ु
े ॉनन े जॉजा ऑलेरच्या नाइन्टीन एटीपोय मा ऩस्तकाच्या
2009 वारी अॎभझ
काशी
आलृत्त्या कॉऩीयाईटिंी कायणे वाॊगत लािंकाॊच्या चकर्डल्वलरून उडलून टाकल्या.

आवण शे भी जास्त उऩयोवधकऩणे वरलॄ ळकत नाशी आशे. [नाइन्टीन एटी पोयिंा

नामक ‘ग ैयवोईच्या फातम्या’ उडलून त्याॊऐलजी ऩाणिंट ऩण वोमीस्कय फातम्या

घारत इवतशाव फदरत याशणाऱ्मा भॊत्रारमात काभ कयतो. भॊत्रारमािंे नाल आशे
‘वत्य भॊत्रारम’. – खये]
ु
ु ी आज कोणतीशी
े य मॊत्रािंा नाशी. त्या मॊत्रालय तम्ह
प्रश्न नवत्या
शाडालअ
वॉफ्टलेअव ा िंढलू ळकामरा भोकऱे नाशी आशात. ते स्वातॊत्र्य वीवभत झारे

आशे. अन ेक कॊ ऩन्या आज वॉफ्टलेअव ा वलकत नाशीत, तय त्याॊच्या लाऩयावाठी
रागणाऱ्मा लगाण्मा घेतात, ज्या थोड्ाथोड्ा काऱानॊतय [अथाातिं ऩ ैवे बरून.

– खये] नूतनीकृ त कयाव्या रागतात. अॎडोफीन े 2013 वारी क्रीएवटव्ह क्लाऊड

वॉप्टलेअव ा अळी लगाणीफद्ध के री. भामक्रोवाफ्ट आजशी वॉफ्टलेअव ा वलकते, ऩण
तेशी लगाणी-नभनु ा जास्तजास्त आकऴाक कयत आशेत. [भाजी प्रधानभॊत्री
ु
ऩी.व्ही.नयचवशयाल त्याॊच्या ‘द इन्सामडय’ मा ऩस्तकात
िंशा कॊ ऩन्याॊनी पुकट
िंशा लाटत रोकाॊना िंशािंे व्यवन कवे रालरे ल नॊतय िंशा ‘लगाणीदाय’ कवा

के रा मािंी कशाणी वाॊगतात. - खये] आज आऩरी कागदऩत्रे भामक्रोवॉफ्ट

ऑवपव 365 भध्ये वाठलण्मािंा ऩमााम अवािं आकऴाक के रा गेरा आशे.

कॊ ऩन्या आऩल्यारा शे ऩमााम देत जास्तजास्त ‘दुबते’ कयत आशेत.
आजिंे पामदे ऩाशता आऩण के लऱ कॊ ऩन्याॊलय बयलवािं ठे लू ळकतो.
ु गती आशे, ना वातत्य. कॊ ऩन्याॊच्या कृ तींलय आऩरे
त्यावाठीच्या वनमभाॊत ना ववॊ
काशीशी वनमॊत्रण नाशी. मालॄ भाझे वफ्रकयलय वाठलरेरे पोटो के व्हाशी ऩालॄ
ळकते, कोणाराशी दाखलू ळकते. भी भाझ्मा प्रेझीलयीर प्रेझटें े ळन्सफद्दर,
ु
ट्रे रोलयीर काभाॊच्या स्मयणमाद्याॊफद्दर कोणत्याशी प्रकाये जादा वयवषतता
भागू
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ळकत नाशी. त्याॊनी भाझी लाऩय-भावशती कोणाकडे आऊटवोव ा करून वाठलरी
आशे ते भरा भाशीत नाशी. त्या कॊ ऩन्याॊनी भाझा डेटा वडवरट के रा तय तो ऩयत
भागामिंा अवधकाय भरा नाशी त्याॊनी तो वयकायरा वदरा तय आषेऩ घ्यामिंा
अवधकाय भरा नाशी. भी त्याॊना वोडामिंॊ ठयलरॊ तय ते भाझा डेटा भरा ऩयत
देतीर मािंी खात्री नाशी.
ु ऑनराईन
शेन्री पॎ येन शा याज्यळास्त्री म्हणतो, “आऩरे फलृताॊळ आमष्य
जगरे जाते, म्हणजेिं ते भोठाल्या खाजगी कॊ ऩन्याॊच्या वनमभाॊप्रभाणे िंारते.
त्याॊच्यालय न कोणािंे वनमॊत्रण आशे ना फाजायऩेठेत त्याॊना पायळी स्पधाा आशे.”
मालय वाधायणऩणे वदरा जाणाया फिंाल म्हणजे, “अशो शा धॊदा आशे.
ु लय
ु च्यालय वक्ती कोणतीिं नाशी, ना पे वफक
त्यात अवेिं िंारते”. फयॊ, तभ
जाण्मािंी, ना गूगर ळोध घेण्मािंी, ना आम-पोन लाऩयण्मािंी. त्या वक्रमा
कयण्मात काशी भोठारे पामदे आशेत. म्हणूनिं ग्राशक वतकडे जातात. नवेर
आलडत तय नका जाऊ.
ु ारा तभ
ु िंा डेटा इतयाॊना उऩरब्ध कयणे
शा वल्ला व्यलशामा नाशी. तम्ह
ु , आम-पोन लाऩरू नका, शे
ु ी ई-भेल्व,पे वफक
िंारणाय नवेर तय तम्ह
जभण्मातरे नाशी. आज वलद्याथी इॊटयन ेट ळोध ला वलवकऩीवडमावळलाम ळाऱाॊिं े
अभ्यावक्रभ ऩूण ा करू ळकत नाशीत. तवे के रे तय नॊतयच्या काऱात नोकऱ्माशी
ु िंा, वाभावजक व्यलशायाॊिंा
वभऱणाय नाशीत. मा वाऱ्मा गोिी आधवु नक आमष्याॊ
बाग आशेत. आऩल्याऩ ैकी फलृतेकाॊना, फलृतेकलेऱी त्याॊच्यावळलाम वध्याच्या
जगात लालयता मेणायिं नाशी.
आज आऩल्याऩढेु ऩाऱत वशन कयामिंी की नाशी अवा ऩमाामिं नाशी.
के लऱ कोणत्या जशावगयदायािंी ऩाऱत वशन कयामिंी, तेिं आऩण ठयलू ळकतो.
ु
आऩण आवण आऩरा डेटा वयवषत
ठे लणाये कामदे घडत नाशीत तोलय आऩण
ह्यािं व्यलस्थेत जगामरा वनफद्ध आशोत. डेटा फऱ देतो, आवण आऩरा डेटा
ज्याॊच्याकडे आशे ते आऩल्यालय फरप्रमोग [फरात्काय – खये] कयणाय.
ु
वयकायन ेिं काशी वभतोर वाधणायी वक्रमा के री तयिं मातून वटका
आशे.
ु ताॊवत्रक
[श्नीमय शा यीझीवरमॊट वववस्टम्व इॊकॉऩोयेटेड मा कॊ ऩनीिंा प्रभख
ु
अवधकायी आशे. ऩस्तकािंे
नाल फामफरभधीर रशानखयु ा डेवव्हड आवण
भशाकाम गोरामथ माॊच्यातीर द्वॊद्वाच्या कथेलरून घेतरेरे आशे.]
ऩत्ता: टुवरऩ, भश्रलु ारा भागा, वळलाजीनगय, नागऩूय-10
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बायतीम िंिंााऩद्धती : लादऩद्धतीळी वभाॊतय वॊकल्पना
आवण लादऩद्धतीिंे भशत्त्व : 2
श्रीवनलाव शेभाडे
िंिंााऩद्धती, लाद, ब्रह्मोद्य, लाकोलाय हभ, ् ब्रह्मऩवयऴद

----------------------------------------------------------------------------ह्या रेखभारेच्या ऩवशल्या बागात आऩण 'लाद' ह्या वॊकल्पन ेच्या स्वरूऩािंी
िंिंाा के री. बायतीम ऩयॊऩयेत

िंिंेच्या

इतयशी काशी ऩद्धती शोत्या, ज्याॊना

ु े
िंिंाावलश्वात प्राधान्य वभऱारे नाशी. त्या वला वॊकल्पनाॊभध्ये लेगलेगळ्मा कायणाॊभऱ
अॊतगात वॊघऴा झारा अवाला, चकला त्याॊच्या स्वरूऩावलऴमी अवधक िंिंाा शोऊन
ु
त्याॊच्यात अवधक वलकाव शोऊन 'लाद' शी वॊकल्पना ववनवश्चत
झारी अवाली. त्या
वॊकल्पनाॊिंा शा अल्प ऩवयिंम.

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

कोणत्याशी िंिंेत, लादात प्रश्न वलिंायणे अऩवयशामा अवते. आऩण 'प्रश्न

म्हणजे काम?' अवा प्रश्न कधी वलिंायत नाशी. फलृधा इॊवग्रळभधीर What

means what ? चकला भयाठीत What म्हणजे काम ? अवे वलिंायणे
वद्वरक्तीिंे वभजरे जाते, तवे काशीवे 'प्रश्न' मा ळब्दाफाफत घडत अवाले. ऩण
भरा अवेिं काशीतयी ळोधत अवताना 'प्रश्न' िंा अथा गलवरा.

श्री. ला. वळ. आऩटे माॊच्या ळब्दकोळात प्रश्न म्हणजे 'ऩृच्छ’ अवा अथा वदरा
ु
आशे. ऩढेु सानकोळकाय के तकयाॊच्या 'प्रश्न' मा नोंदीत ऩढीर
भावशती वभऱारी ्
वॊस्कृतभध्ये 'प्रश्न' मािंा अथा वलिंायऩूव, िंिंाात्मक अवा आशे. ‘प्रश्नभ एवत’
मा
ु फध
लाय हािंा अथा ‘तो लादात्मक भद्यावॊ
ॊ ान े वनणामात्मक वनकार भागतो’ अवा

तैवत्तयीम वॊवशतेत (२.५, ८५) आशे ल तवािं इतयत्रशी आशे. मालरूनिं ऐतयेम

ब्राह्मणात, प्रश्न म्हणजे ‘वनकार’ चकला ‘ठाभ भत’ अळा अथाान े शा ळब्द
आढऱतो. लैवदक वावशत्यात इतयत्रi ‘प्रवश्नन’ ् ‘अवबप्रवश्नन’ ् आवण प्रश्नवललाक शे

ळब्द वाऩडतात. ‘प्रवश्नन’ ् शा ळव्द लादीवाठी, ‘अवबप्रवश्नन’ ् शा ळव्द
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प्रवतलादीवाठी आवण 'प्रश्नवललाक' शा न्यामाधीळावाठी लाऩयात शोते. ‘प्रवश्नन’ ् शा
प्रश्नकताा, ‘अवबप्रवश्नन’ ् शा उत्तयदाता आवण 'प्रश्नवललाक' शा 'ऩॊिं', वनणामकताा-

न्यामाधीळ. (भमाादाम ै प्रश्नवललाकभ)् 2. श्री. आऩटे माॊनीशी 'प्रश्नवललाक' शािं अथा

वदरा आशे. तथावऩ 'प्रवतप्रश्न' शा ळब्द ळतऩथ ब्राह्मणात 'प्रजाऩती' मा नालान े
ऩवयविंत अवणाऱ्मावाठी आशे. त्यािंा अथा ‘वॊळमािंा वनणाम रालणाया’ म्हणजे
वॊळम नि करून, त्यािंे वनयाकयण करून तका मोग्म वनणाम देणाया अवा आशे.
भूरत् शा ळब्द भध्यस्थारा उद्देळनू लाऩयरा जाणाया ऩावयबावऴक ळब्द आशे.
लादाळी वॊफवधत अन्य वॊकल्पना

(अ) ब्रह्मोद्य

ब्रह्मोद्य म्हणजे ‘ब्रह्मवलऴमक िंिंाा’. िंिंेच्या कें द्रस्थानी के लऱ 'ब्रह्म' शी

लस्तू आरी, तेिं के लऱ सानािंे प्रभेम फनरे तेव्हा त्या िंिंेरा 'ब्रह्मोद्य' अवे नाल
ु े ब्रह्मोद्यिंिंाा शा मषऩूजिं
े ा एक
वभऱारे. ब्रह्म शा ळब्द मषलािंकशी आशे. त्याभऱ
अॊळ म्हणून मस वॊस्थते आरा अवाला. मजलेु दात काशी बाग (लाजवन ेमी वॊवशता
२३.९, ४५) आवण भशाबायतातीर मषप्रश्न (लनऩला २९७.२६ ते ६१) शा ब्रह्मोद्य

बाग म्हणून ऩवयविंत आशे. त्यातीर काशी श्लोक दोन्ही वठकाणी एकवायखेिं
आशेत. कू ट प्रश्नाॊना आजशी मषप्रश्न म्हणतात.
ु
व्यत्पवत्त
् ् य हऩ -् ब्रह्मान उद्य
् (लिंवस्प)' – ब्रह्मोद्य मा वॊसते 'लद' शा भूऱ
'ब्रह्मान लद
धातू अवून त्यारा 'य हऩ' ् प्रत्यम रागून त्याऩावून 'ब्रह्मोद्य' शे रूऩ फनते.

े ा
ब्राह्मणग्रॊथाॊत 'लेदान्तवलऴमक गूढ (कू ट) लेदान्तग्रॊवथ' अवा ब्रह्मोद्य मा वॊसिं

अथा शोतो. कौऴीतकी ब्राह्मणात 'ब्रह्मलद्य' शे रूऩ आढऱते. तैवत्तयीम वॊवशतेत

'ब्रह्मलाद्य' शा ळब्द आढऱतो. त्या ळब्दािंाशी 'लेदान्तवलऴमक गूढ' शािं अथा
अवाला.

ु
ब्राह्मणग्रॊथाॊनवाय
अश्वभेध आवण दळयात्र मसप्रवॊगी लेदवलऴमक सानािंी स्पधाा
आमोवजत के री जात अवे. मालेऱी याजा व्याघ्रिंभा चकला चवशिंभा भढवलरेल्या
चवशावनालय आरूढ शोत अवे. कायण शा मस म्हणजे अवतवलळेऴ प्रवॊग अवे.
याजान े कोणते तयी भोठे मद्धु चजकरेरे अवे. तो वलजम वाजया कयण्मावाठी ज्या

अन ेक गोिी शोत अवत, त्याॊत अळी स्पधाा भशत्त्वािंी अवे. त्यालेऱी के लऱ
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ब्राह्मण ऩॊवडतिं त्यात बाग घेऊ ळकत. त्यात ‘ब्रह्मोद्य’वलऴमक गशन, गूढ कुटे

ु े ब्रह्मोद्य म्हणजे 'लेदसानाफद्दर अशभशवभका रागणे,
अवत. मा स्पधाांभऱ
धभाळास्त्रीम वभस्ाॊफाफत खेऱकय िंिंाा कयणे, लेदवलऴमक कथाकथन कयणे'
अवे अथा के रे जातात. वलळेऴत् अश्वभेधमसात मूऩाच्या दवषणोत्तय शोता ल

ब्रह्मा शे दोन उत्तभ ब्राह्मण वलद्वान एकभेकावभोय तोंड करून फवरेरे आवण

त्याॊच्यात झारेरा प्रश्नोत्तयरूऩ वॊलाद म्हणजे ब्रह्मोद्य अवे भानरे जाते.
ु
भयाठी वलश्वकोळातीर9 नोंदीनवाय
फृशदायण्मकातीर उल्ले खालरून वलदेशािंा
े ा कुर-ऩाॊिंाराॊच्या ब्राह्मणाॊनाशी धभावलद्येत
याजा जनक शा भोठा तत्त्वस ल धभालत्त
ु दाखलून देत शोता.
भागे टाकत शोता. त्याॊच्या 'अविशोत्र' वॊफध
ॊ ीच्या िंका
त्याकाऱिंे ब्राह्मण ‘ब्रह्मोद्य’ शा वलऴम याजा जनकाकडून वभजालून घेत अवत.

'ब्रह्मोद्य' लय येनो-ववल्बन ा, लीटझेर आवण जे. वी. वशस्टयभन आवण जॉजा
थॉम्पवनन े फयेिं वॊळोधन के रे आशे. त्यात थॉम्पवनिंे The Brahmodya
ु
and Vedic Discourse शे ऩस्तक
प्रववद्ध आशे.
'ब्रह्मोद्य' िंे उदाशयण म्हणून ' फृशद ्आयण्मका ' च्या वतवऱ्मा अध्यामािंा उल्ले ख
के रा जातो. 'ब्रह्मोद्य' िंिंाा म्हणजे बाली ब्राह्मणगरु तमाय कयण्मािंे प्रवळषण

शोते, अवे भत थॉम्पवन मान े व्यक्त के रे आशे .त्याच्या भते लैवदक वॊस्कृती शी
ु ात असातलादी शोती. वतरा त्याकाऱात आऩल्या मा असातलादी बूवभके वाठी
भऱ
आग्रशी आवण आक्रभक ळावब्दक कवफािंी गयज शोती. त्यावाठी मा ब्राह्मणु
गरु भॊडऱींनी नले वळष्य घडवलणे आवण त्याॊना ऩढीर
वऩढीिंे गरु म्हणून वलकववत

ु नव्यान े नले वळष्य घडवलणे) मा कामाावाठी 'ब्रह्मोद्य' शी
कयणे (त्याॊनी ऩन्हा

सानदानऩद्धती वलकववत के री. ती आक्रभक, आक्रस्ताऱी, क्रोध व्यक्त कयणायी
ु डऱींनी वतरा शेततु ् तळी आक्रभक
अळी एक वॊलादािंी यीती शोती. ब्राह्मणगरभॊ
ु त् अलैवदक ब्राह्मण अथला
फनवलरी, अवे थॉम्पवन नोंदवलतो. लैवदकाॊना भख्य
इतयधभीम वलद्वानाॊफयोफय लाद कयालमािंे शोते, त्यावाठीच्या वॊलादयीतीिंे शे
ु (!) लैवदक गरु भॊडऱींना उऩमोगी ऩडतीर अवे शोते. इतयधभीम
वाये गण

ु
वलद्वान शेशी फलृधा लणाान े ब्राह्मणिं अवत. त्याॊच्याकडेशी िंिंेिंी वलवलध आमधे
े ा लयिंढ आवण
अवत. त्याॊच्यालय वलजम वभऱवलण्मावाठी त्याॊच्या आमधु ाॊऩष
त्याॊच्या वॊलादऩद्धतीऩेषा आक्रभक ऩद्धती आऩल्याजलऱ अवणे लैवदकाॊना
आलश्मक लाटरे ; त्याॊनी ती 'ब्रह्मोद्य' स्वरूऩात वलकववत के री.
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‘ब्रह्मोद्य’ मा वलऴमालय भयाठीत काशीशी रेखन भाझ्मा लािंनात आरेरे नाशी.

चशदीतदेखीर "ब्रह्मोद्य–1 : दळान के आमाभ" शा एकभेल ग्रॊथ आशे. (प्रो. एव.ऩी.
दुफे अवबनन्दन ग्रन्थ, वॊऩादक: डॉ. यभेळिंन्द्र ववन्हा, डॉ. जटाळॊकय आवण डॉ.
ु कॉयऩोयेळन, वदल्ली, २०१२, ऩृ.५६३, र.
अविकादत्त ळभाा, न्यू बायतीम फक
१५००)

त्यािंेिं

इॊवग्रळ

बाऴाॊतय

ब्रह्मोद्य-2 :

Dimensions

of

Philosophy (Felicitation Volume of Dr. S.P. Dubey) अवे के रे
गेरे. मा वॊदबाात इॊवग्रळभध्ये काशी बायतीम ल मयु ोऩीम वॊळोधकाॊनी अवतळम
िंाॊगरे वॊळोधन प्रववद्ध के रे आशे. डॉ. शवयचवग गौय वागय वलद्याऩीठातीर
ु आवण याष्ट्रीम वॊस्कृत वॊस्थानिंे कुरऩवत आिंामा
वॊस्कृतिंे वलबागप्रभख
याधालल्लब वत्रऩाठी माॊनीशी 'लाद' वलऴमालय एक भोठा ग्रॊथ वरवशरा आशे.
(फ) लाकोलाय हभ ्

लाकोलाय हभ ् शा लादािंािं भशत्त्वािंा प्रािंीन प्रकाय आशे. चकफलृना तीिं

लादािंी भूऱ ऩद्धती अवाली. डॉ. दमाकृ ष्ण माॊनीशी वतरा प्रािंीन बायतीमाॊिंी

लादऩद्धती म्हॊटरे आशे. ब्राह्मणग्रॊथाॊत लैवदक वॊवशतेभधल्या काशीं बागाव
'लाकोलाय हभ' ् शे नाल वदरेरे आशे. 'लाकोलाय हभ' ् िंा भूऱ अथा 'दोन वलद्वान
ब्राह्मण ऩॊवडताॊभध्ये लाद शोणे' अवा आशे. त्या लादात जो वलद्वान चजके त्याव,

कवल चकला वलप्र शी उऩाधी वदरी जात अवे. 'आऩरे, के लऱ स्वत्िंे वलद्वत्ताप्रदळान आवण व्यवक्तगत वलजम’ शेिं उवद्दि मात अवे.

ब्राह्मणग्रॊथाॊत एके वठकाणी 'ब्रह्मोद्य'रा 'वॊलाद' अवेशी म्हटरेरे आशे.
ु
फलृतकरून वलािं वठकाणी ब्रह्मोद्यािंा शा अथा शोतो. तथावऩ ऩयाणात
वदवून
ु त् लणानऩय अवतो; त्या बागाच्या वलरद्ध अवरेरा
मेणाया इवतशाव भख्य
वॊलादऩय चकला नाट्यऩयस्वरूऩािंा बाग म्हणजे 'लाकोलाय हभ' ् अवा अथा कारा
िीवड्रख गेल्डनय (१८५२–१९२९) शा जभान वॊस्कृततज्ज्ञ

भानतो,

अवे
सानकोळकाय के तकय वाॊगतात. छाॊदोग्मोऩवनऴदात (७..१.२) 'लाकोलाय हभ' ् िंा
उल्ले ख अवून ळॊकयािंामाांनी त्यािंा अथा 'तका ळास्त्रभ' ् अवा के रा आशे, अवे
कोकजे नोंदवलतात. आन्वीवषकी ल 'लाकोलाय हभ' ् शे तका ळास्त्रािंे प्रािंीन नाल
ु कण्लऋऴीिंा लॊळज अवरेरा
शोते. डॉ. वतीळिंॊद्र वलद्याबूऴण माॊच्या नोंदीनवाय
् उत्तभ साता शोता. ऩयाणात
ु
नायद नाभक कुणी ऋऴी मा 'लाकोलाय हभ'िंा
चकला
15

अन्यत्र उल्ले वखरा जाणाया नायद शा खया नायद नवून खया नायद तो शािं
'लाकोलाय हभ' ् साता अवाला, अवेशी वलद्याबूऴण म्हणतात.

मा वॊदबाात एक वॊलाद वाॊवगतरा जातो. तो वलद्याबूऴण माॊिंा दाला ऩिु
कयतो. शा वॊलाद भशर्थऴ वनत्कुभाय आवण देलर्थऴ नायद माॊच्यात झारा. एकदा ते
ु
दोघेशी वत्सॊग कयीत शोते. त्यालेऱी त्याॊच्यात ऩढीर
वॊलाद झारा.
वनतकुभायाॊनी प्रश्न वलिंायरे त्यालय नायदभनु ीन े ऋवऴ वनत्कुभायना उत्तय वदरे
की,

"ऋग्लेदॊ बगलोsध्येवभ मजलेु दॊ वाभलेदभाथलान ॊ
ु ऩञ्चभ लेदानाॊ लेदॊ वऩत्र्यॊ याचळ दैल ॊ
िंतथु वा भवतशावऩयाणॊ

वनचध लाकोलाय हभेकामनॊ देलवलद्याॊ ब्रह्मवलद्याॊ बूतवलद्याॊ षत्रवलद्याॊ नषत्रवलद्याॊ
वऩ ादेलजनवलद्याभेतदबगलोsध्येवभ ||"
अथा : "बगलन !् भी ऋग्लेद अभ्यावरा आशे. मजलेु द , वाभलेद, िंौथा अथलालदे ,
ु
ऩािंला इवतशाव ऩयाण,
लेदाॊिंा लेद अवणाया लेदाॊिं े स्पि सान देणाया वऩत्र सान
ु ऴू ा-वलसान, यावळ अथाात ् गवणत, दैल-वलद्या अथाात ् उत्पादनवलसान ,
म्हणजे ळश्र

् त तका
् ळास्त्र, एकामन अथाात नीवत
्
वनवध ळास्त्र, लाकोलाय हभ अथाा
ळास्त्र, बूतवलद्या
अथाात ् बौवतक वलसान, यवामनवलसान, प्रावणवलसान, देलवलद्या (वनरक्त ),
ब्रह्मवलद्या (ब्रह्मसान ), षत्रवलद्या (धनर्थु लद्या), नषत्रवलद्या (ज्योवतऴ), वऩ ावलद्या
(वलऴवलसान ), देलजनवलद्या (रवरतकरा ) मा वाऱ्माॊिं े भी अध्यमन के रे
आशे."

मा 'लाकोलाय हभ' ् च्या वनर्थभतीवॊफध
ॊ ी एक श्लोक भरा वाऩडरा, तो अवा :

"एलवभभे वले लेदा वनर्थभतास्सकल्पा वयशस्ा:वब्राह्मणा वोऩवनऴत्का:वेवतशावा :
ु
ु ना :
ु
वाॊव्यख्याता: वऩयाणा:
वस्वया :ववॊस्काया् ववनरक्ता :वानळावना
वानभाजा
वलाकोलाय हा

ा ाग, प्रऩाठक 2)
(गोऩथब्राह्मण ऩूलब
ु
अथा :--- कल्प, यशस्, ब्राह्मण, उऩवनऴद ्, इवतशाव, ऩयाण,
अनलाख्यात, स्वय,
ु
वॊस्काय, वनरक्त, अनळावन,
आवण लाकोलाय ह शे वभस्त लेद ऩयभेश्वयाऩावून
वनर्थभत आशेत.
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(क) ब्रह्मऩवयऴद ्

ब्रह्मऩवयऴद ् म्हणजे 'ब्रह्म'वलऴमक ब्राह्मणग्रॊथातीर िंिंाा. शी लेदान्तप्रणीत

िंिंाा अवते. ऩवयऴदii् म्हणजे वबोलाय फवणे. 'वलद्वानाॊिंी ववभती' शा लैवदक अथा
आशे. ब्राह्मणकाऱात शा ळब्द कभालािंक शोता. म्हणजे 'ब्रह्म' मा सानलस्तूवलऴमी
िंिंाा कयणाया कोणत्याशी लणाािंा, कुऱािंा तज्ज्ञ वलद्वान भाणवाॊिंी ऩवयऴद अवा
अवाला.

वलद्यभान काऱात शा ळब्द लणाजातीलािंक फनरा आशे. बायतात आवण

बायताफाशेयीर काशी देळात 'ब्रह्मऩवयऴद' मा नालान े अन ेक वबा, ऩवयऴदा, भॊडऱे
स्थाऩन झारी आशेत. त्यात के लऱ ब्राह्मणाॊनािं वदस्त्व वभऱते. वलद्यभान

काऱात दोन प्रकायिंे वदस् आशेत. एक, ऩवयऴदेव देणगी-दान े देणाये आवण
ु
दुवये वलवलध कभाकाॊड,े मस इत्यादी कयणाये ऩयोवशत,
ऩॊवडत इत्यादी.
भशाजारालय अळा भॊडऱ, ऩवयऴदाॊिंी एकिं गदी आढऱते3.
ब्रीआन ब्लॎ क माॊनी के रेरे लादािंे िंाय प्रकाय

रॉ केस्टय वलद्याऩीठातीर (मू.के .) तत्त्वसान आवण धभााध्यमन वलबागातीर

प्राध्याऩक ब्रीआन ब्लॎ क माॊनी उऩवनऴदाॊिंा अभ्याव 'तत्त्वसाना'वोफतिं
'वाभावजक वॊलादािंे लाङ्मम' म्हणूनशी म्हणून के रा आशे. त्याॊच्या मा

अध्यमनातून लैवदक लाङ्ममािंी रवरत फाजू ध्यानात मेत.े लैवदक लाङ्ममाकडे
रवरतलाङ्मम' म्हणून ऩाशत बायतात उदॊड रेखन झारे. चकफलृना अवेिं रेखन

जास्त झारे, अवेशी म्हणता मेईर. (त्यािंे अन ेक दुष्पवयणाभशी झारे, ते अन ेक

ळतके बोगालेशी रागरे आशेत.) तथावऩ ऩाश्चात्त्य अभ्यावकाॊभध्ये 'लैवदक

लाङ्ममाकडे रवरत लाङ्मम' म्हणून ऩाशाणे आवण त्यातशी 'वाभावजक वॊलादािंे
ु
लाङ्मम' म्हणून ऩालॄन त्यानवाय
वॊळोधन कयणे, शा प्रकाय दुर्थभऱ आशे. त्यातून
आऩल्या शाती, म्हणजे बायतीमाॊच्या शाती काशी नलीन गोिी रागू ळकतात.
ु वलऴमािंी िंिंाा कयताना
मा अभ्यावात उऩवनऴदातीर 'आत्मा' मा भख्य
ब्लॎ कन े 'वॊलाद' चकला 'लादा' िंे िंाय प्रकाय अधोयेवखत के रे आशेत. (१) ब्राह्मणु न े ब्राह्मणवळष्यारा वळकवलणे (उऩदेळातून ल िंिंाा कयण्मातून सानदान मा
गरू

ू ा उदम), (२) दोन ब्राह्मणवलद्वानाॊभधीर लादवललाद (ब्रह्मोद्यािंा स्पधाात्मक
शेतिं
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ऩ ैलू), (३) ब्राह्मणगरु आवण याजे- याज्यकते ह्याॊच्यातीर वॊलाद (उऩवनऴदाॊिंा
ु ऋऴी) आवण वस्त्रमा माॊच्यातीर वॊलाद
याजकीम ऩवयप्रेक्ष्य), (४) ब्राह्मण (गर,
(उऩवनऴदातीर व्यवक्तवनष्ठता आवण चरगबेदािंी भाॊडणी). ब्लॎ कच्या भते,
ु
'बायतीम ऩयॊऩयेनवाय
तत्त्वसान शी एकाॊतात यालॄन के लऱ वाधना, तऩ इत्यादी

करूनिं वभऱलालमािंी गोि आशे, अवा वभज आशे. ऩण त्यावोफतिं ती िंिंाा
आवण लादवललाद माॊच्या भाध्यभातून प्राप्त कयण्मावायखी काशीएक वलवळि उच्च

े उऩवनऴदे देतात. शािं उऩवनऴदाॊिंा वाभावजक
दजाािंी गोि आशे, अवा वॊदळ
ु ता आशे.
वॊदबा आवण त्याॊिंी वाभावजक उऩमक्त
भशत्त्व

प्रािंीन बायतीमाॊनी वला बौवतक, आवधबौवतक वलऴमाॊिंी (आमलु दे ते

उऩवनऴदे) िंिंाा के री. जनक-मासलल्क्य शा वलाश्रष्ठे लाद भानरा जातो, अवे
फृशदायण्मक वाॊगते. भशाकाव्यकाऱात याजे ल ऋऴी दीघाकारीन मसमाग कयीत
आवण त्यालेऱी अळा लादवबा बयवलल्या जात अवत. फद्धु काऱात शी ऩयॊऩया

उत्कऴाारा ऩोशोिंरी शोती. त्या काऱात ऩयस्पयाॊवलरद्ध लैिंावयक भाॊडणी कयणाये
ु वाठ लादवॊप्रदाम अवस्तत्वात शोते.
वभाये
वळस्तीत लाद घडरा तय ठीक; ऩण जल्प आवण वलतॊडा घडरे की वगऱे िं

वफघडते. जल्प शी के लऱ ळब्दाॊिंी वपयलावपयल अवते आवण वलतॊडाभध्ये के लऱ
दुवऱ्माच्या मवु क्तलादातीर दोऴ काढणे, जशयी टीका कयणे, वलऴायी वदळाबूर
कयणे अवते. शा वनव्वऱ काॊगाला आवण वछद्रान्वेऴण आशे, लकीर भॊडऱी फलृधा

शेिं कयतात, अवे भत तत्त्वसानािंे प्राध्याऩक आवण अभ्यावक-रेखक वतीळिंॊद्र
िंॎटजी आवण धीयें द्रभोशन दत्त माॊनी व्यक्त के रे आशे.

लादवलद्येरा िंयकवॊवशतेत पाय भशत्त्व वदरे गेरे आशे. वतथे लादवबेरा

तवद्वद्य-वॊबाऴा म्हॊटरे आशे. तवद्वद्य म्हणजे तज्ज्ञ. त्याॊिंी वॊबाऴा म्हणजे लाद
शोम. तज्ज्ञाॊिं े वॊबाऴण जवेच्या तवे ग्रॊथाॊत वनवलि कयणे मा प्रकायारा `तवद्वद्यु
वॊबाऴा' अवे म्हणतात. मावलऴमी अवधक भावशती ऩढीर
बागात ऩालॄ.

भनू, मासलल्क्य, नायद इत्यादींच्या धभाळास्त्रग्रॊथातशी लादािंे वनमभ वदरे

आशेत. कायण, धभााच्या अॊतगात मेणाऱ्मा कामदा, कजा, जभीन, व्याऩाय, लायवा,

याज्यकायबाय इत्यादींफाफत धभाळास्त्रान े अवतळम काटे कोय वनमभ फनवलरे शोते.
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ऩण त्यावोफतिं काशी रूढी ल वॊकेतशी शोते, ज्याॊफद्दर रोकाॊभध्ये भतबेद
शोते.

त्या काऱात लादवलद्येरा इतके

भशत्त्व आरे की वतरा थेट

श्रीभद्भगलतगीतेत स्थान वभऱारे ! श्रीकृ ष्ण म्हणतो,

वगााणाभावदयन्तश्च भध्यॊ िं ैलाशभजना ु |
अध्यात्मवलद्या वलद्यानाॊ लाद:प्रलदताभशभ ्

(गीता १०.३२)

"शे अजनाु ा, वला वृिीिंा आवद, भध्य आवण अॊत भी, वलद्याॊभध्ये

अध्यात्मवलद्या भी, लाद कयणाऱ्माॊिंा लाद भी (शे तू जाण)". मेथ े लाद मािंा अथा
के लऱ िंिंाा अवा नवून तार्थकक िंिंाा आवण त्यािंा अिंूक वनष्कऴा अवा आशे.

गीतेिं े चशदू बायतीम जनभानवातीर स्थान आवण स्वरूऩ रषात घेता

गीतेत एखाद्या वलिंायारा जागा वभऱणे शे खूऩ भशत्वािंे भानरे जाते. गीतेिंी

यिंना वकभान िंायळे लऴे शोत अवाली. प्रत्येक श्लोक मा कारखॊडातीर वलद्वानाॊनी
ु न घेतरा अवणाय. त्या प्रवक्रमेत शा श्लोक कधी वभावलि
कवून, तालून-वखालू
झारा ते वाॊगता मेण े कठीण आशे.
ु
मा वॊफध
ॊ ात सान ेश्वयीत ऩढीर
उल्ले ख आशे.

ु
काॊ जें तूॊ भाझेमा वलबूती । ह्मणौवन वतमा आइकैं वबद्राऩती
।
ु । अध्यात्मवलद्या भीं ॥
तवय वलद्याॊ भावझ प्रस्ततीं
आगा फोरतेमािंाॊ ठाॊईं । लादु तो भी ऩाशीं ।
वकरें ळास्त्रवभेत काशीं । वयेविंना ॥

बालाथा : जल्प, वलतॊड माॊनी अवबभान, द्वेऴ आवण क्रोध मा दोऴाॊिंा प्रबाल लाढतो,
रोक िंिंाा कयतात वभठ्ठाव; ऩण ती

तका दुि अवते; लाद भात्र वॊमवभत,

वललेकऩूण,ा तका वनष्ठ वनणाम अवतो. म्हणून 'लाद' शी भाझी वलबूती आशे, अवे शे
ु
वबद्राऩती
तू जाण.
वटऩण :

ु
इतयत्र म्हणजे 'ऩरऴभे
ध' मा (आज लादग्रस्त ठयरेल्या) मसप्रवॊगात
ु आशेत ! उदाशयणाथा मजलेु दवॊवशतेिं े
द्यालमाच्या फऱींच्या मादीत शे तीन ऩरऴ
1.
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ु ् मजलेु द वॊवशता आवण कृ ऴ ्मजलेु द वॊवशता अवे दोन बाग के रे जातात. मा
ळक
ु ाास्, अश्वभेध,
दोन्ही बागाॊत दळा ऩौणाभाव, अवििोभ, लाजऩेम, अविशोत्र, िंातभ
ु
ऩरूऴभे
ध अळा मसाॊिं े लणान आशे. त्यात फऱी वदल्या जाणाऱ्मा ऩळूिं
ॊ ी मादी
ु िंा; तवेिं िंाॊबाय आवण
आशे. त्यात शी नाले म्हणजे मा ऩदालय अवणाऱ्मा ऩरऴाॊ
ु
िंयकािंामा माॊिंाशी वभालेळ आशे. ! प्रािंीन ब्राह्मणग्रॊथाॊनी भनष्यािंी
गणनाशी
ु ऩरऴभे
ु
ु शे ऩळू वाॊवगतरे आशेत; भात्र
ऩळूत
ॊ के री आशे. त्याभऱ
धमागात ऩरऴ
त्याॊच्या मागािंे वलधान नाशी. मा वलऴमी अवधक भावशती नॊतयच्या रेखात देईन.
2.

प्रािंीन काऱी त्या त्या जातीिंी-जभातीिंी ऩॊिंभॊडऱी अवत. त्याॊना
ू ‘प्रवश्नन’ ् ‘अवबप्रवश्नन’ ् आवण 'प्रश्नवललाक' शे ळब्द लाऩयरे जात शोते.
उद्देळन
ु े मात
न्यामारमे शा भोठा व्यलवाम शोता. आजच्या जातऩॊिंामतीिंी भऱ
अवालीत. प्रािंीन काऱी न्यामारमे खावगी शोती. वलाभान्य, वालाजवनक
ु ग
े ायी जगाळी जोडरी गेरेरी वभाॊतय
न्यामारमे नवालीत. आजच्या गन्ह
न्यामारमे मािं स्वरूऩािंी आशेत, शे वलरषण आशे !
3.

प्रािंीन बायतात ऩवयऴद ् आवण वबा मात पयक के रा जात अवाला. अवा

एक अभ्याव आशे .ऩवयऴद ् शी वालाजवनक लादिंिंाा शोती आवण वबा शी के लऱ
् वाठी शोती. ऩवयऴदवलऴमक अवधक भावशती ऩढीर
ु
वनभॊवत्रत तजसाॊ
रेखात ऩालॄ.
ू ीवाठी कृ ऩमा रेखकाळी वॊऩका कयाला – वॊ.)
(वॊदबाविं
ईभेर: shriniwas.sh@gmail.com
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वॊवधकार
श्माभ ऩाखये
स्वातॊत्र्यरढा, वत्याग्रश, वटऱक, गाॊधी

----------------------------------------------------------------------------ु ाॊभधीर वस्थत्यॊतयािंा शा भागोला. ह्या
रोकभान्य ते भशात्मा ह्या दोन मग
दोन्ही रोकोत्तय न ेत्याॊभधीर वाम्य-बेद ल त्याॊिं े ऩयस्पयाॊवलऴमीिंे भूल्याॊकन
वटऩणाया.
-----------------------------------------------------------------------------

इ.व. 1914 शे लऴा बायतीम स्वातॊत्र्यरढ्याच्या इवतशावात भशत्त्वऩूण ा शोते.

भॊडारेभधीर वशा लऴाांिंा कायालाव बोगून 16 जून 1914 योजी रोकभान्य

वटऱक भामदेळी ऩयतरे. मािं लऴी वाउथ अविके तीर वत्याग्रशािंी मळस्वी
वाॊगता शोऊन गाॊधीदेखीर बायतारा ऩयतण्मावाठी वनघारे. ऩयॊत ु लाटे त

ु
इॊग्रॊ डरा ऩोशोिंता ऩोशोिंता ऩवशल्या भशामद्धु ारा वरलात
झारी आवण गाॊधीिंे

स्वगृशी ऩयतणे जान ेलायी 1915 ऩमांत राॊफरे. इ.व. 1914 ते 1920 शा कारखॊड
स्वातॊत्र्यरढ्याच्या इवतशावातीर वॊवधकार शोता. वटऱकाॊच्या कायवकदीिंे शे

ळेलटिंे ऩला शोते तय बायतीम स्वातॊत्र्यरढ्यािंा न ेता म्हणून गाॊधींच्या उदमािंा
शा काऱ शोता.

भॊडारेिंा कायालाव बोगून स्वगृशी ऩयतरेरे वटऱक एका लमोलृद्ध
ु ातीर याजकायणाच्या अन ेक
वेनाऩतीप्रभाणे ळयीयान े थकरे शोते. गतामष्य
ु भऱ
ु े आता ते अवधक वालध झारे शाते. ऩयॊत ु स्वयाज्यावाठी रढण्मािंी
अनबलाॊ

ऊभी त्याॊच्या अॊत:कयणात अजूनशी वजलॊत शोती. स्वगृशी ऩयतल्यानॊतय के रेल्या
ु
ऩवशल्या जाशीय बाऴणात ते वूिंकऩणे म्हणारे “... भी आता भाझ्मा ऩढच्या

ऩालराॊवफॊ ध
ॊ ी वलिंाय कयीत आशे. ऩयॊत ु तत्पलु ी भरा भाझ्मा भागाािं े ळद्धु ीकयण
कयाले रागेर.” त्यावाठी त्याॊनी घोऴणा के री की, आमरां डप्रभाणे वब्रवटळ
वाम्राज्याॊतगात स्वयाज्य शेिं बवलष्यात त्याॊिं े उवद्दि याशीर. मालेऱी वटऱकाॊनी

स्पि ळब्दाॊत चशवात्मक भागाािंा वनऴेध के रा. तवे ऩाशता वटऱकाॊिंी बूवभका
जशार लाटत अवरी तयी वनदळीय भागाान ेिं जाणायी शोती. जशार ल
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भलाऱाॊभधरा बेद शा पक्त त्याॊनी उऩमोवजरेल्या भागाांवफॊ ध
ॊ ी शोता. दोघाॊिंशे ी

उवद्दि एकिं शोते. जशार न ेते वॊलधै ावनक भागाान े ळावनारा वलयोध कयत शोते,

तय भलाऱ न ेते ळावनाळी वशकामा करन त्यािं उवद्दिाॊिंी ऩूती करू ऩाशत शोते.
जनु 1915 भध्ये गोऩाऱकृ ष्ण गोखल्याॊिं े आवण नोव्हें फय 1915 भध्ये
वपयोजळाश भेशताॊिं े वनधन झारे. वटऱक भॊडारेच्या तरु ॊ गाॊत अवतानािं अयचलद
घोऴ वॊन्याव घेऊन ऩडुु च्चये ीरा गेरे, तय रारा राजऩतयाम देळ वोडून

अभेवयके रा वनघून गेरे. तवेिं, वफवऩनिंॊद्र ऩाराॊनी याजकायणातून वॊन्याव घेतरा
ु े बायतीम याजकायणात एक ऩोपऱी वनभााण झारी शोती.
शोता. मा घडाभोडींभऱ
वटऱक आता एकाकी ऩडरे शाते. त्याॊना त्याॊच्या खाद्याॊलयीर प्रिंॊड जफाफदायीिंी
ू ीलय गाॊधींिंेशी बायतात आगभन झारे.
जाणील शोती. मा ऩाश्वबा भ
ु चशभतीन े वलखयु रेल्या अनमामाॊ
ु ना एकत्र
वटऱकाॊनी आऩल्या स्वबालानवाय
ु रभानाॊनी एकत्र
जभलरे. प्राप्त ऩवयवस्थतीत जशार ल भलाऱ आवण चशदु ल भव
ु े वनभााण झारेल्या वॊधीिंा पामदा घ्याला अवे त्याॊना
माले आवण भशामद्धु ाभऱ

लाटत शोते. त्या दृिीन े वटऱकाॊनी अत्यॊत वभजूतदायऩणे तडजोडींिंी तमायी

दाखलत मा ऐय हावाठी प्रमत्ाॊिंी ऩयाकाष्ठा के री. वलावाभान्य जनतेत ल
कामाकत्याांभध्ये िं ैतन्य वनभााण कयण्मावाठी अॎनी फेझटॊ वोफत त्याॊनी शोभरूरिंी
े भध्ये जशार ल भलाऱ आवण
िंऱलऱ वरु के री. इ.व. 1916 च्या रखनौ काॉग्रव
ु ीभ ऐय ह वाधण्मात वटऱकाॊना मळ वभऱारे. वटऱक बायतीम
चशदु ल भस्ल
स्वातॊत्र्यरढ्यािंे वलोच्च न ेते म्हणून भान्यता ऩालरे. मा ऐय हािंी ल शोभरर
िंऱलऱींिंी परश्रतु ी म्हणजे इ.व. 1917 वारी बायतभॊत्री भाॉटेग्मू माॊनी के रेरी
घोऴणा. मा घोऴणेद्वाये बायतभॊत्र्याॊनी स्पि के रे की बवलष्यात बायतीमाॊना
जफाफदाय ळावन देण े शे वब्रवटळ ळावनािंे धोयण याशीर.

1917 शे लऴा वटऱकाॊच्या कायवकदीिंा वलोच्च चफदू शोता. ज्या

स्वयाज्यावाठी त्याॊनी अखॊड िंऱलऱ िंारलरी ल कायालाव वशन के रा, त्या
स्वयाज्याच्या भागणीरा बायतभॊत्र्याॊनी लयीर घोऴणेद्वाये तत्वत: भान्यता वदरी.

1917 शे लऴा म्हणजे वटऱकाॊच्या याजकायणािंी मळस्वी ऩवयऩूती शोती. तवे
ऩाशता, त्यानॊतय वटऱकाॊना त्याॊच्या भागाान े अवधक काशी वभऱलता मेण्मावायखे
काशी उयरे नव्हते. बायतभॊत्र्याॊनी ज्या जफाफदाय ळावनािंी शभी वदरी शोती,

त्यािंी अॊभरफजालणी करून घेण े इतके िं कामा आता त्याॊना कयाले रागणाय
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ु े 1917 नॊतय वटऱकाॊिंी कायकीदा भालऱतीकडे झकूु रागरी.
शोते. त्याभऱ

1917 मािं लऴी गाॊधींिंा बायतीम याजकायणाच्या वषवतजालय एक न ेता

म्हणून उदम झारा. मालऴी िंॊऩायण मेथ े त्याॊनी ऩवशल्याॊदा आऩल्या
ु क दाखवलरी. ऩढल्यािं
ु
वत्याग्रशाच्या तॊत्रािंी बायतीमाॊना िंणू
लऴी अशभदाफाद
ल खेडा वत्याग्रशाद्वाये मळ वभऱलून आऩरे न ेतृत्व त्याॊनी ववद्ध के रे. तयी देखीर

शे स्थावनक मळ शोते. गाॊधीना अवखर बायतीम याजकायणािंी ल वब्रवटळ
ळावनाच्या खऱ्मा स्वरूऩािंी अजून ऩूणता : जाणील झारी नव्हती.

24 एवप्रर 1915 योजी भद्रावभध्ये एका स्वागत-वभायॊबात के रेल्या

बाऴणात गाॊधी म्हणारे, ‘’एक वनविम प्रवतकायक म्हणून वब्रवटळवाम्राज्यात भरा
ु े वब्रवटळ
जे स्वातॊत्र्य वभऱारे, ते इतयत्र कोठे शी वभऱारे नवते. त्याभऱ
वाम्राज्याप्रती भाझी वनष्ठा आशे.’’ मा वनष्ठेऩामी गाॊधीनी ऩवशल्या भशामद्धु ात

वब्रवटळवाम्राज्यारा वशाय्य कयण्मावाठी तरणाॊिंी व ैन्यात बयती कयण्मावाठी
ु याथभध्ये दौया काढरा. 1916 वारी भफॊ ु ई प्राॊतािंे गव्हन ाय रॎ ाडा वलचरग्डन
गज
माॊनी मद्धु प्रमत्ाॊत वला बायतीमाॊिं े वशकामा वभऱाले, मावाठी वलाऩषीम वबा
फोरालरी. मा वबेवाठी वटऱकाॊना ल गाॊधींनाशी वनभॊत्रण ऩाठवलण्मात आरे शोते.

माप्रवॊगी वटऱकाॊनी वाम्राज्याॊतगात स्वयाज्यािंी भागणी कयण्मािंे ठयवलरे शोते.
ऩयॊत ु गाॊधींना अवे लाटत शोते की वला बायतीमाॊनी वलनाअट वब्रवटळाॊना वशकामा
ु े वटऱकाॊिं े भतऩवयलतान कयण्मावाठी गाॊधी भफॊ ु ईिंे एक तरण न ेते
कयाले. त्याभऱ
जभनादाव द्वायकादाव माॊना फयोफय घेऊन वटऱकाॊना बेटण्मावाठी वयदायगृशात
ु
आरे. मालेऱी वटऱकाॊवोफत त्याॊिं े एक अनमामी,
फेऱगालिंे न ेते गॊगाधययाल
े ीर उऩवस्थत शोते. जभनादाव ल गॊगाधययालाॊच्या आत्मिंवयत्राॊभधून
देळऩाॊडदे ख
मा वॊस्मयणीम बेटीिंा तऩळीर उऩरब्ध शोतो.

मा बेटीत गाॊधी वटऱकाॊना म्हणारे की, इॊग्रॊ ड शे न्यामवप्रम याष्ट्र आशे आवण

त्याॊना बायतीमाॊच्या वाम्राज्याप्रती वनष्ठेिंी खात्री ऩटरी तय आवण बायतीमाॊनी
ु
त्याॊना मद्धु काऱात ऩूण ा वशकामा के रे तय मद्धवभाप्तीनॊ
तय ते बायतीमाॊच्या
भागण्मा ऩूण ा कयतीर. गाॊधींनी वटऱकाॊना प्रश्न वलिंायरा की त्याॊिंी वलाकाऱ
वब्रवटळ वाम्राज्याप्रती एकवनष्ठ याशण्मािंी प्रवतसा घेण्मािंी तमायी आशे काम?
मालय वटऱकाॊनी उत्तय वदरे,

“लताभानकाऱात वब्रवटळ वाम्राज्याॊतगात स्वयाज्य शेिं भाझे उवद्दि आशे.
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ू टाकणाया भी
ऩयॊत ु बवलष्यात जन्मारा मेणाऱ्मा वऩढ्याॊना मा प्रवतसेन े फाॊधन

कोण?..... भनूिंा कामदादेखीर वलाकाऱ फॊधनकायक अवू ळकत नाशी.

फदरणाऱ्मा काऱाफयोफय वला कामदे फदरालेिं रागतात,” मालेऱी वटऱकाॊनी

एक भार्थभक वटप्पणी के री. ते म्हणारे, “शे फघा गाॊधी, आऩल्या दोघाॊभध्ये शािं
एक भतबेद आशे. भी लताभानकाऱाकडे फघतो. भाझ्मा कारच्या लाईट
ु लरून भी लताभानकाऱात स्वत:भध्ये फदर कयतो. माउरट तम्ह
ु ारा
अनबलाॊ

उद्यािंी ल बवलष्यकाऱािंी अवधक काऱजी लाटते. याजकायणाभध्ये शे मोग्म नव्हे
ु ी ‘याजकायणी’ नाशीत अवे भाझे भत आशे” जेव्हा गाॊधींनी ते
म्हणनूिं तम्ह
याजकायणी नवल्यािंे वटऱकाॊिं े भत भान्य के रे, तेव्हा वटऱक ऩढेु म्हणारे,
ु च्या प्राभावणकऩणाफद्दर भरा ळॊका नाशी. माशी ऩढेु जाऊन भी म्हणेन की,
""तभ

ु ी एक वाधू आशात. भी तभ
ु िंा आदय कयतो. ऩयॊत ु याजकायणाभध्ये
“तम्ह
ु तॊ ाॊना स्थान नाशी. भी तम्ह
ु ारा वल्ला देतो की तम्ह
ु ी तभ
ु च्या आश्रभात
वाधव
ु च्या दळानािंा ल
फवाले आवण अधूनभधून भाझ्मावायख्या वाभान्य भाणवाॊना तभ
ु च्याकडून ऐकरेल्या वद्विंनाॊिं े ळय ह अवेर
प्रलिंनािंा राब द्याला. तवेिं, तभ
वततके आिंयण आम्हारा करू देण्मािंी भोकऱीक द्याली.”

ळेलटी गाॊधींनी वटऱकाॊना प्रश्न वलिंायरा की उवद्दिप्राप्तीवाठी अचशवा शा

वलाात मोग्म भागा अवल्यािंा त्याॊना वलश्वाव लाटतो काम? मालय वटऱकाॊनी उत्तय

वदरे, “भरा स्वयाज्य शले आशे. भरा भाझ्मा देळावाठी स्वातॊत्र्य शले आशे.
ु े भाझे
त्यावाठी रागणाऱ्मा वाधनाॊफद्दर भरा चिंता लाटत नाशी. जय चशवेभऱ

उवद्दि ऩूण ा शोऊ ळकते, मािंी भरा खात्री लाटरी तय चशवादेखीर भरा लज्या
नाशी. ऩयॊत ु शे एक गृशीतक आशे. मा षणी चशवक भागाािंा उऩमोग कयणे शा एक
भूखऩा णा ठयेर. आज ते व्यलशामा नाशी. याजकायणात वदावलाकाऱ रागू शोईर
अवे एक भूल्य अवू ळकत नाशी... ”

शी बेट वॊऩल्यानॊतय गाॊधींना वनयोऩ देण्मावाठी वटऱक उठून उबे यावशरे ल
ु ारा अद्याऩ मा वयकायिंा ऩया
ु
त्याॊच्या ऩाठीलय शात वपयलून म्हणारे, “तम्ह
ु आरा नाशी. भाझ्मा आमष्य
ु ािंी िंाऱीव लऴे माॊच्याळी झगडण्मात गेरी
अनबल
ु मेईर, त्यालेऱी भाझी खात्री
ु ाराशी रलकयिं अनबल
आशेत. भाझ्माप्रभाणेिं तम्ह
ु ी भाझ्मा ऩढेु धाल घ्यार”. 1916 वारी वटऱकाॊनी के रेरी शी
आशे की, तम्ह
बवलष्यलाणी ऩढेु 1920 वारी खयी ठयरी.
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इ.व.1919 वारी गाॊधींनी यॎारेट वफरावलरद्ध ऩवशरा देळव्याऩी वत्याग्रश

ु के रा. तयीदेखीर इॊग्रज ळावनाफद्दर त्याॊिंी वनष्ठा कामभ शोती. ऩयॊत ु
वरू
त्यानॊतय घडररे जावरमाॊलारा फाग शत्याकाॊड आवण अभृतवयभध्ये वब्रवटळ
ु े गाॊधींिंी वाम्राज्यालयीर वनष्ठा उडारी. माभऱ
ु े
ळावनान े के रेल्या अत्यािंायाॊभऱ

ा ालयीर फॊधन े तटु ू न ऩडरी. इ.व. 1919 च्या
त्याॊच्या वलिंायवयणीलयीर ल कतृत्व
ॊ व
े च्या वलळेऴ अवधलेळनात गाॊधींनी वब्रवटळ
करकत्ता मेथीर कॉग्र
ळावनावलयोधात अवशकायािंा प्रस्ताल भाॊडरा.

इ.व. 1919 वारी गाॊधींिंे याष्ट्रीम न ेता म्हणून स्थान ववद्ध झारे. वटऱकाॊना
ु भमाावदत शोती. ऩयॊत ु
अवबप्रेत अवरेल्या स्वयाज्यािंी व्याप्ती याजकीम षेत्राऩयती
गाॊधींिंी स्वयाज्यािंी व्याख्या व्याऩक शोती. त्याभध्ये याजकीम, वाभावजक आवण
आर्थथक षेत्राॊतीर स्वयाज्य अवबप्रेत शोते. वटऱकाॊनी आऩल्या कायवकदीत

त्याॊच्यािं ळब्दाॊत वाॊगामिंे तय ‘कृ ष्णनीतीिंा’ लाऩय के रा. त्याॊना खये तय
ु े त्याॊनी
भनाऩावून ऩूण ा स्वातॊत्र्य शले शाते. ऩयॊत ु ऩवयवस्थतीच्या फॊधनाॊभऱ

वाम्राज्याॊतगात स्वयाज्य भावगतरे. गाॊधी वयऱभागाान े जाणाये शोते. गाॊधींच्या

फाफतीत जे ऩोटात, तेिं ओठाॊलय आवण तेिं कृ तीत अवे. दोघाॊच्या तत्वसानािंा
ऩामा खूऩिं लेगऱा शोता. तयीशी वटऱकाॊनी वलकववत के रेल्या तॊत्रािंािं ऩढेु
गाॊधीनी अवधक वलस्तृत ल वखोरऩणे अलरॊ फ के रा. 1919 वारी वटऱकाॊच्या
शातातीर स्वातॊत्र्यरढ्याच्या न ेतृत्वािंी धयु ा वनवटून गाॊधींच्या शातात आरी.
ु ाॊच्या
ु च्या गण
गाॊधींच्या व्यवक्तभत्त्वाभधीर वॊत ल याजकायणी ऩरऴाॊ
ु े , त्याॊच्या न ेतृत्वािंा वलरषण प्रबाल वळवषत तरण वऩढी ल वलावाभान्य
वॊगभाभऱ
जनतेलय ऩडत िंाररा शोता. वटऱकाॊना गाॊधींच्या अवशकायाच्या तॊत्राफद्दर
ळॊका लाटत शोती. वत्याग्रशािंा वब्रवटळ-ळावनालय जास्त ऩवयणाभ शोणाय नाशी,
अवे त्याॊना लाटत शोते. रढ्यािंे न ेतृत्व आऩल्या शातातून वनवटत, िंारल्यािंे
लैऴम्य देखीर त्याॊना लाटरे अवेर. तयीशी फदरत्या काऱािंी जाणील त्याॊना
शोती. गाॊधींच्या अवशकाय िंऱलऱीरा त्याॊनी आळीलााद वदरे. तवेिं, जनभत
त्याव अनकूु र अवल्याव िंऱलऱीरा ऩूण ा ऩाचठफा देण्मािंे आश्वावन त्याॊनी
वदरे. तवे के ल्याव गाॊधीच्या आधी आऩल्यारािं तरु ॊ गात ऩाठलरे जाईर.

मािंीशी त्याॊना कल्पना शोती. आऩल्या एका वशकाऱ्मारा वटऱक म्हणारे,
25

“गाॊधी नव्या जोभान े ऩढेु मेत आशेत. त्याॊच्या फयोफयिं भरा काभ कयाले
रागणाय.” भग इॊग्रजीतून त्याॊनी एक लाय ह म्हटरे, " But I shall have to
play a second fiddle to him and I shall do it.''
1 ऑगस्ट 1920 योजी यात्री 12 लाजून 40 वभवनटाॊनी वटऱकाॊिं े वनधन

झारे. वयदायगृशात गाॊधींनी वटऱकाॊिं े अॊत्यदळान घेतरे. इवतशाव शा अन ेक

नाट्यऩूण ा घटनाॊनी बयरेरा आशे. आधीिं जाशीय के ल्याप्रभाणे गाॊधींच्या
ु
न ेतृत्वाखारी मािं वदलळी अवशकाय आॊदोरनािंी वरलात
झारी. मालेऱी
ू वटऱकाॊनी उद्गायरेल्या त्या
गाॊधींना वयदायगृशात त्याॊच्या ऩाठीलय शात ठे लन
लाय हाॊिंी नक्कीिं आठलण झारी अवेर.

ईभेर: shyam.pakhare111@gmail.com
***

ु योज खातो-वऩतो, बोग बोगतो, शे वगऱे तो कयत अवतो. ऩण एक वदलव
भनष्य
ु रभान
एकादळीिंा उऩलाव कयतो आवण त्याच्या विंत्तािंे वभाधान शोते. भव
रोक यभजानच्या वदलवाॊत उऩलाव कयतात. एकादळीच्या चकला यभजानच्या
ु शािं एक प्राणी आशे. मािंा अथा अवा की
नाॊलान े खाणे वोडणाया भनष्य

ु
भनष्यारा
के लऱ खाण्मा-वऩण्मात चकला बोग बोगण्मात जीलनािंीं वाथाकता
लाटत नाशी. तो जेव्हा आऩल्या इॊवद्रमाॊलय अॊकुळ ठे लतो, देलािंे नाॊल घेतो तेव्हा
त्यारा फये लाटते. म्हणून तो एकादळीच्या वदलळीं देलाच्या नाॊलान े उऩलाव कयतो.

तवे ऩावशरें तय एकादळीच्या उऩलावान ेशी त्यारा ऩूण ा वभाधान वभऱत नवते.

त्यािंे खयेखये वभाधान तो जेव्हा एखाद्या उऩाळी भाणवारा जेलू घारतो तेव्हा
ु
शोते. ईश्वयान े भनष्यारा
एका वनयाळ्मािं वाच्यात घालून फनवलरे आशे. त्यान े

भाणवाच्या लॅदमात वद्भालना ठे लरी आशे. अनकॊु ऩा ठे लरी आशे. ऩळूभ
ॊ ध्ये ती
ु कोणािंे दु्ख ऩालॄ ळकत नाशी. एखादा प्राणी दु्खान े
नाशी. म्हणून भनष्य
तऱभऱत ऩडरा अवेर तय जोऩमांत त्यािंे दु्खवनलायण कयण्मावाठी तो काशी

कयत नाशी, तोऩमांत त्यारा वभाधान वभऱत नाशी. जेव्हा तो आऩल्या बोगािंा

थोडा त्याग कयतो, दुवऱ्माॊिंें दु्ख दूय कयण्मात भदत कयतो तेव्हा त्याच्या
विंत्तारा ळाॊवत वभऱते, वभाधान वभऱते.
वलनोफा (धभााभत
ृ भधून वाबाय)
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स्टॎ नपडा तरॊु ग प्रमोग: नक्की काम वभजामिंे?
वनत गानू
ु गायी, लिंक, वाभावजक भानवळास्त्र
तरु ॊ ग, गन्हे

----------------------------------------------------------------------------ु ‘स्वाबावलक’ अवतात की
तरु ॊ गयषकाॊभध्ये अवरेरे क्रूयऩणा ल आक्रभकता शे गण
ऩवयवस्थवतजन्य ह्या प्रश्नािंा ळोध घेण्मावाठी कयण्मात आरेल्या लादग्रस्त
प्रमोगािंीशी कशाणी. प्रमोगावोफातिं प्रमोग्कात्याांिं े भानव उरगडून दाखलणायी ल
ु
आऩल्या आवऩाव अवणाऱ्मा काशी प्रश्नािंी उत्तये विंवलणायी
..
-----------------------------------------------------------------------------

१७ ऑगस्ट १९७१ च्या वकाऱी, कॎ वरपोर्थनमाभधीर ऩारो अल्टो

ऩवयवयात नऊ तरणाॊच्या घयी जाऊन ऩोवरवाॊनी अटकवत्र िंारलरॊ . त्या
तरणाॊलय करभ २११ आवण ४५९ (वळस्त्र दयोडा आवण घयपोडी) माॊच्या

उल्लॊ घनािंा आयोऩ ठे लण्मात आरा शोता. यीतवय झडती, फेड्ा लगयै े वोऩस्काय

उयकू न त्याॊना लाजत गाजत (वामयनच्या आलाजात) ऩारो अल्टो ऩोरीव

ठाण्मात न ेण्मात आरे. न ेशभीिंी ऩोवरवी औऩिंावयकता ऩाय ऩाडल्यालय
ु ग
ू त्याॊना स्टॎ नपडा काउॊटी तरु ॊ गात यलाना
े ायाॊच्या’ डोळ्माॊलय ऩट्टी फाॊधन
‘गन्ह
कयण्मात आरे.

ु
ह्या तरणाॊना न ेभका ‘गन्हा’
काम शोता? तय एका स्थावनक लृत्तऩत्रात
ु
आरेल्या जावशयातीरा त्याॊनी प्रवतवाद वदरा शोता! ‘तरु ॊ गातीर ऩवयवस्थतीभऱे
शोणाया भानववक ऩवयणाभ’ ह्या वलऴमीच्या लैसावनक अभ्यावावाठी/प्रमोगावाठी
स्वमॊवले क म्हणून काभ कयण्मािंी त्याॊनी तमायी दळालरी शोती. (ऩयॊत ु अळी

अऩभानकायक अटक के री जाईर, मािंी कल्पना त्याॊना त्या लेऱी नव्हती).
त्याॊिंी यलानगी झारेरॊ 'स्टॎ नपडा काउॊटी तरु ॊ ग' शे प्रत्यषात स्टॎ नपडा
वलद्याऩीठाच्या भानवळास्त्र वलबागािंे तऱघय शोते - जेथ े एका वाभावजक
भानवळास्त्रीम प्रमोगािंी जय्यत तमायी के री गेरी शोती!

‘अटक’ झारेल्या आऩल्या ९ दोस्ताॊव्यवतवयक्त ६० लॄन अवधक मलु काॊनी
ु ाखती ल
अभ्यावात वशबागी शोण्मावाठी जावशयातीरा उत्तय वदरे शोते. भर
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ु ग
े ायी चकला भादक
िंािंण्मा घेऊन त्याॊतीर भानववक वभस्ा, अऩॊगत्त्व, गन्ह
द्रव्याॊच्या वेलनािंा इवतशाव अवरेल्या उभेदलायाॊना लगऱण्मात आरे. ळेलटी,
२४ वनयोगी, फवु द्धभान, भध्यभलगीम, कॉरेजात जाणाऱ्मा आवण वदलवाकाठी १५
ु ना,
डॉरय कभालण्मािंी इच्छा फाऱगणाऱ्मा अभेवयकन अथला कॎ नवडमन ऩरऴाॊ
ु
वाभावजक भानवळास्त्राच्या इवतशावाभधीर एका अत्यॊत वप्रववद्ध
ऩण तेलढ्यािं

लादग्रस्त प्रमोगावाठी वनलडण्मात आरे. प्रमोगािंे नाल शोते ‘Stanford
Prison Experiment’, अथाात ‘स्टॎ नपडा तरु ॊ ग प्रमोग’.

ु ाॊना अशेतक
ु ऩणे (randomly) दोन गटाॊत वलबागण्मात आरे.
मा भर
ु
अधे यषक फनरे आवण उयरेरे कै दी. प्रमोगाच्या वयलातीरा
कै दी आवण यषक
ु ाॊच्या स्वबालात काशी वलळेऴ पयक नव्हता शे रषात ठे लणे
ह्या दोन गटातीर भर
ु ेिं (९ यषक आवण ९ कै दी) वरलातीरा
ु
भशत्त्वािंे आशे. २४ ऩ ैकी १८ भर
ु े याखील (on call) शोती.
प्रमोगािंा बाग शोती. उयरेरी भर

ु वॊळोधक, प्रा. वपरीऩ वझिाडो, माॊना ळोध घ्यामिंा
ह्या प्रमोगािंे भख्य
ु
शोता की फलृताॊळ तरु ॊ गयषकाॊभध्ये आढऱणाया क्रूयऩणा ल आक्रभकता शे गण

स्वाबावलक अवतात की ऩवयवस्थवतजन्य. उदाशयणाथा, कै दी आवण यषक माॊिं े
ु े त्याॊच्यातीर वॊघऴा अऩवयशामा फनतो.
भूऱ स्वबालिं अवे अवू ळकतीर ज्याभऱ
ु
यषक आक्रभक अवरे आवण कै द्याॊना कामदा ल वव्यलस्था
ह्याॊवलऴमी काशीिं
आदय नवेर, तय त्याॊच्यात नक्कीिं वॊघऴा शोईर. त्याऐलजी, वभजा तरु ॊ गातीर
लातालयणातिं वत्तेिंी अबेद्य उतयॊड (rigid power structure) अवेर

आवण यषकाॊनी कै द्याॊलय वत्ता गाजलामिंी ऩद्धतिं रूढ अवेर, तयीदेखीर वॊघऴा
वॊबालतो. ह्या दोन्हींऩ ैकी - स्वाबावलक आवण ऩवयवस्थवतजन्य - न ेभय हा कुठल्या
फाफीिंा वलाावधक ऩवयणाभ शोतो, शे ळोधण्मात वझिाडोंना यव शोता.

जय प्रमोगातीर कै दी आवण यषकाॊभध्ये पायवा वॊघऴा झारा नाशी तय अवे
म्हणता मेईर की खऱ्मा तरु ॊ गातीर वॊघऴा शा वतकडच्या कै दी ल यषकाॊच्या
स्वबाललैवळष्ट्ाॊिंा ऩवयणाभ आशे. माउरट वभजा प्रमोगातशी वॊघऴा आढऱरा
तय अवे ववद्ध शोईर की तरु ॊ गािंे लातालयणिं वॊघऴाारा कायणीबूत आशे
(ऩवयवस्थतीजन्य)

कै द्याॊिं े स्वागत आवण यषकाॊिंी तमायी

तय... अटकवत्राळेलटी कै द्याॊना स्टॎ नपडा वलद्याऩीठाच्या भानवळास्त्र
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वलबागाच्या तऱघयात लवरेल्या स्टॎ नपडा काउॊटी तरु ॊ गात आणण्मात आरे.
खऱ्मा तरु ॊ गावायखीिं यिंना आवण लातालयणवनर्थभती कयण्मावाठी फयेिं कि

घेण्मात आरे. त्यावाठी जाणकाय रोकाॊिंी भदत घेण्मात आरी. कै दी आल्या-

आल्या त्याॊच्याकडीर वला खावगी वाभान जप्त कयण्मात आरे. त्याॊना नागले
करून त्याॊच्यालय जॊतनु ाळक औऴधािंा पलाया कयण्मात आरा. तरु ॊ गातीर

गणलेळ आवण वफछाना देऊन त्याॊना टाऱे फदॊ कयण्मात आरॊ . कै द्याॊना अॊतलास्त्र े
ु
घारामिंी ऩयलानगी नव्हती. त्याॊनी नवतािं
एक गाउन वदृळगणलेळ घारणे
अऩेवषत शोते. के व झाकण्मावाठी एक नामरॉनिंी टोऩी, ऩामात फेडीलजा
ु शेतू शािं की खऱ्मा
वाखऱी अळी आबूऴणे त्याॊच्यालय रादण्मात आरी. भख्य

ु
कै द्याॊनी अनबलरे
रा अतील अऩभान ल उऩभदा प्रमोगातीर कै द्याॊनाशी तीव्रतेन े
जाणलाला. मावळलाम, कै द्याॊिंी स्वत्वािंी जाणील िंेिंरी जाली म्हणून अवा
वनमभ कयण्मात आरा की माऩढेु कै द्याॊना कोणीिं नालान े वॊफोधू ळकणाय नाशी.
कै द्यािंा उल्ले ख पक्त त्याच्या गणलेळालयीर क्रभाॊकान े शोईर.

अॊगात एकवभान खाकी लदी, गळ्मात एक वळट्टी आवण शातात एक

ऩोवरवी दॊडुका अवा वला यषकाॊिंा लेळ कयण्मात आरा. यषक डोळ्मालय काऱा

े रून कै द्याॊना थेट यषकाॊच्या डोळ्मात फघता मेऊ
गॉगर घारत अवत, जेणक
नमे. ९ तरु ॊ गयषकाॊिंी वलबागणी ३-३ च्या ३ गटात कयण्मात आरी शोती. प्रत्येक
ु
गट वदलवातरे ८ ताव काभ कयत अवे. तरु ॊ गात कामदा ल वव्यलस्था
याखण्मावाठी आलश्मक ते कयण्मािंी भबु ा यषकाॊना शोती. भात्र, वकभान

अवधकृ तऩणे तयी, त्याॊना ळायीवयक चशवा कयामरा ऩयलानगी नव्हती.
प्रा. वझिाडो शे स्वत् तरु ॊ गािंे अधीषक ह्या बूवभके तून कै दी ल यषक
माॊच्यालय रष ठे लणाय शोते.
काम घडरे?

थोड्ािं कारालधीत कै दी आवण तरु ॊ गयषक आऩाऩल्या बूवभकाॊभध्ये
ु झाल्यानॊतय काशी तावाॊच्या आतिं काशी
अरगदऩणे वळरू रागरे. प्रमोग वरू
ु
यषकाॊनी कै द्याॊना त्राव द्यामरा वरलात
के री. कै द्याॊळी क्रूय लागताना काशी

यषकाॊना वलकृ त आनॊद व्हामरा रागरा. शऱू शऱू इतय यषकशी त्यािं भागाारा
रागरे.
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ु
वरलातीरा
कै द्याॊनी प्रवतकाय कयण्मािंा प्रमत् के रा. प्रमोगाच्या दुवऱ्मािं
ु
वदलळी कै द्याॊनी फॊड ऩकायरे
. त्याॊनी आऩाऩल्या टोप्या काढल्या, गणलेळालयीर

क्रभाॊक पाडरे आवण कोठडीच्या दायारगत आऩरे ऩरॊ ग रालून यषकाॊना आत
ु
मेण्माऩावून भज्जाल कयामिंा प्रमत् के रा. प्रत्यत्तय
म्हणून यषकाॊनी ड्ूटी
वॊऩरेल्या आऩल्या वशकाऱ्माॊना फोरलून घेतरे. भग त्याॊनी पामय-एचटस्टवग्लळय

भधून अवतळीत अळा काफान डामऑक्साइडिंा पलाया कै द्याॊलय भायरा. कै दी
भागे शटरे. यषकाॊनी रगेिं तरु ॊ गाॊभध्ये प्रलेळ के रा, ऩरॊ ग काढून घेण्मात आरे
आवण कै द्याॊना नागले याशण्मािंी वळषा देण्मात आरी. कै द्याॊच्या फॊडाच्या न ेत्याॊना
खऱ्मा तरु ॊ गाप्रभाणेिं एकर कोठडीत याशण्मािंी वळषा झारी. ह्या प्रवॊगानॊतय

यषक कै द्याॊना अवधक त्राव देऊ रागरे, भनारा मेतीर ती काभे अथला वळषा
देऊ रागरे.

यषक, आऩरॊ लिंास्व याशाले मावाठी लेगलेगऱे प्रमोग करू रागरे.

ू े ‘िंाॊगल्या’ कै द्याॊना ‘VIP’ कोठडीत
कै द्याॊभध्ये पू ट ऩडण्माच्या शेतन

ऩाठलण्मािंी ळक्कर रढलण्मात आरी. ज्या कै द्याॊनी फॊडाभध्ये पायवा वशबाग

दाखलरा नाशी, त्याॊना VIP कोठडीभध्ये ठे लण्मात आरे. वतकडे कै द्याॊना अॊघोऱ
कयण्मािंी, कऩडे घारण्मािंी, ऩरॊ गालय झोऩण्मािंी आवण िंाॊगरे
घेण्मािंी वोम शोती - जी वाभान्य कै द्याॊना नव्हती.

बोजन

शा खेऱ वाधायण अधाा वदलव िंारल्यालय यषकाॊनी अजून एक ळक्कर
रढलरी. काशी ‘िंाॊगल्या’ कै द्याॊना VIP तरु ॊ गातून फाशेय काढून ‘लाईट’ कै द्याॊना
ु े कै द्याॊभध्ये वॊभ्रभािंे लातालयण वनभााण झारे.
वतकडे ठे लण्मात आरे. माभऱ

VIP वेर ‘कभालरेरे’ कै दी शे यषकाॊिं े खफयी अवल्यािंी ळॊका इतय कै द्याॊच्या
ु े कै द्याॊभध्ये
भनात प्रस्थावऩत झारी. एकॊ दयिं, यषकाॊनी खेऱरेल्या िंारींभऱ
अवलश्ववािंे लातालयण वनभााण झारे.

कै द्याॊिंा अऩभान ल िंेिा कयणे आवण त्याॊना वनयथाक आवण कॊ टाऱलाणी
ु उद्योग फनरा. कै द्याॊना प्रवाधनगृशात जाण्मावाठी
काभे देण,े शा यषकाॊिंा भख्य
ु ती देत
देखीर यषकाॊिंी ऩयलानगी रागतअवे आवण यषक त्याॊच्या रशयीनवाय
अथला नाकायत. यात्री १० नॊतय कै द्याॊना कोठडीतीर फादरीतिं राघली चकला

भरवलवजान कयणे बाग अवे. काशी लेऱा शी रघली आवण वलष्ठेन े बयरेरी
ु कोठडीत
फादरी वयकाभी कयण्मािंी ऩयलानगीदेखीर वभऱत नवे - ज्याभऱे
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अवह्य दुगांध ऩवये.

जळीजळी कै द्याॊभधीर अगवतकता लाढू रागरी तवे यषक अवधकिं
आक्रभक झारे. कै दी एकभेकाॊळी त्याॊच्या तरु ॊ गालावावलऴमीिं फोरत - जणू ते
ु
खयॊिं कै दी आशेत. शऱू शऱू ते यषकाॊकडे एकभेकाॊफद्दर िंगल्या
करू रागरे. ते
तरु ॊ गातीर वनमभाॊना अवधकावधक भशत्त्व देऊ रागरे - जणू काशी ते वनमभ

े भोठे
कै द्याॊच्या बल्यावाठीिं आशेत आवण त्याॊिं े उल्लॊ घन के ल्याव त्याॊिंिं
ु
नकवान
शोणाय आशे. चकफलृना वनमभ न ऩाऱणाऱ्मा कै द्याॊवलयोधात जाऊन इतय
े ीर घेऊ रागरे.
कै दी यषकाॊिंी फाजूदख

शे वला इतके शाताफाशेय गेरे की ३६ तावाॊतिं एक कै दी अनालय यडू आवण
ु त्रता कभी शोऊ रागरी आवण त्यारा
ओयडू रागरा. त्याच्या वलिंायाॊभधरी ववू
प्रिंॊड न ैयाश्म आरे. गम्मत म्हणजे, यषकाॊिंीिं नव्हे तय भानवळास्त्रािंा गाढा
ु प्राथवभक धायणा - तो कै दी उगािंिं
अभ्याव अवरेल्या प्रा. वझिाडो माॊिंी वद्धा

‘नाटके ’ कयतोम - अळीिं शोती. ऩयॊत ु काशी लेऱानी तरु ॊ गाच्या लतालयणािंा

त्याच्यालय खयेिं खोरलय ऩवयणाभ झाराम, शे रषात आल्यालय त्यारा घयी
ु
ऩाठलून देण्मात आरे. ऩढीर
काशी वदलवातिं इतय ३ कै द्याॊलय गॊबीय भानववक
ु े त्याॊनादेखीर वोडून देण्मात आरे. एक
ऩवयणाभ झाल्यािंे रषात आल्याभऱ
ु शोण्माच्या काशीिं वदलवाॊऩलू ी
गोि इथे अधोयेवखत के री ऩावशजे की प्रमोग वरू
शे वला मलु क भानववकवयत्या वस्थय अवल्यािंे ठयलण्मात आरे शोते.
ु ात शा प्रमोग १५ वदलव िंारणाय शोता, ऩयॊत ु तो वशाव्या वदलळीिं
भऱ
वभाप्त कयण्मात आरा. वक्रस्टीना भास्लाळ, शी प्रा. वझिाडोंिंी वलद्यार्थथनी,
ु ाखत घेण्मावाठी आरी शोती. तरु ॊ गातीर लातालयण
कै द्याॊिंी ल यषकाॊिंी भर
ऩालॄन वतन े तीव्र अषेऩ नोंदलरा. यागाच्या बयात वतन े प्रा. वझिाडोंनािं

पटकायरॊ ! “It’s terrible what you are doing to these boys!”
ु ी ह्या भर
ु ाॊवोफत जे कयताम ते अवतळम बीऴण आशे !”) ह्या वतच्या
(“तम्ह
ु े वझिडो एकदभ बानालय आरे. आऩण एक तटस्थ वॊळोधकाच्या
उद्गायाभऱ

बूवभके ऩावून दूय जाऊन तरु ॊ ग-अधीषकाच्या बूवभके त वकती लशालत गेरोम शे
त्याॊच्या रषात आरे आवण त्याॊनी प्रमोग थाॊफलण्मािंा वनणाम घेतरा.

प्रमोगािंी न ैवतकता :
स्टॎ नपडा तरु ॊ ग-प्रमोग लादग्रस्त ठयण्माभागिंे एक कायण शे ह्या
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प्रमोगाभधीर डऱभऱीत न ैवतकता आशे. ह्या प्रमोगादयम्यान न ेभके काम घडेर शे
ु े , स्वमॊवले काॊकडून आधीिं वरलॄन
प्रा. वझिाडो माॊनाशी भावशती नवल्याभऱ
घेतरेल्या भावशतीऩूण ा वॊभतीरा तवा पायवा अथा उयत नाशी. तवेिं,

स्वमॊवले काॊना खऱ्मा ऩोवरवाॊकयली अटक कयण्मात मेणाय अवल्यािंे
वॊभतीऩत्रात नभूद न कयणे, शेशी न ैवतकतेरा धरून लाटत नाशी.

ु े शोणाया खोर
मावळलाम, प्रमोगादयम्यान शोणाऱ्मा अऩभान ल उऩभदााभऱ
भानववक ऩवयणाभ कभी कयण्मावाठी कुठल्यािं उऩाम मोजना कयण्मात आल्या
ु े भानववक ताण वलकोऩारा जाऊन, वशज
नव्हत्या. कदाविंत त्यािंभऱ

जाणलतीर अवे भानववक फदर काशी कै द्याॊभध्ये वदवून आरे.
कुठल्याशी भानवळास्त्रातीर प्रमोगादयम्यान प्रमोग वोडून जाण्मािंे
स्वातॊत्र्य स्वमॊवले काॊना वदरे जाते - तवे ते माशी प्रमोगात शोते. भात्र प्रत्यष
प्रमोग घडत अवताना काशी स्वमॊवले काॊना प्रमोग वोडून जाण्मािंी इच्छा
अवूनशी त्याॊना ऩयलानगी नाकायण्मात आरी.
ह्या प्रमोगाच्या डऱभऱीत न ैवतकतेलय झारेल्या टीके िंा एक ऩवयणाभ अवा

झारा की अभेवयकन भानवळास्त्रीम वॊस्थने े (American Psychological

Association) काशी भागादळाक न ैवतक तत्त्वे अॊभरात आणरी. आता
कुठराशी भानवळास्त्रीम अभ्याव अथला प्रमोग वॊभत शोण्माआधी एका
ववभतीतपे त्यािंा आढाला घेतरा जातो. अभ्यावािंे वॊबाव्य पामदे शे जय
ु न ेत रषणीमवयत्या जास्त
स्वमॊवले काॊना उद्भलू ळकणाऱ्मा भानववक शानीच्या तर
अवतीर तयिं त्या अभ्यावारा वॊभती वदरी जाते.
(प्रमोगकत्याांिंा) वनष्कऴा :

ह्या प्रमोगातून अवा वनष्कऴा काढण्मात आरा की तरु ॊ ग यषकाॊच्या क्रूय
आवण आक्रभक लतानारा त्याॊच्या स्वबालाऩेषा तरु ॊ गातीर लातालयण अवधक
कायणीबूत ठयते. प्रा. वझिाडो माॊच्या भते कै दी आवण यषकाॊच्या प्रमोगादयम्यान
वदवरेल्या लतानाभागे दोन प्रवक्रमा कायणीबूत अवू ळकतात.

ऩवशरी म्हणजे लैमवक्तकता रोऩणे (de-individualization): आऩण
ू जातो की
आऩल्या गटाच्या अऩेषा / कताव्य / वनमभालरी भध्ये इतके गतॊ ु न
आऩल्यारा स्वत्च्या स्वतॊत्र ओऱखीिंा वलवय ऩडतो आवण भग आऩण आऩरी
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लैमवक्तक जफाफदायी आवण भूल्य े वशज झटकू न टाकू ळकतो. उदाशयणाथा, एयली
वाभान्य लाटणाया मलु क यषकाच्या बूवभके त अवतळम क्रूयऩणे लागतो, कायण
वतथे तो पक्त त्या गटािंा बाग म्हणून कामायत अवतो. वतथे तो कयीत अवरेल्या

कृ त्यािंी लैमवक्तक जफाफदायी तो ‘यषक’ ह्या गटालय टाकू न भोकऱा शोतो. वला
यषकाॊिंी एकवभान लदी त्याॊच्या गटात्मक ओऱखीरा लृचद्धगत कयते.
दुवयी प्रवक्रमा आशे

‘learned helplessness’ चकला स्व-वळवषत

अगवतकता. काशीिं तावात कै द्याॊच्या रषात आरे की त्याॊनी काशीशी के रे तयीशी
ु न देता
ु े काशीिं प्रत्यत्तय
ळेलटी त्याॊिं े बवलतव्य यषकाॊच्या शातात आशे. त्याभऱ

यषकाॊना ऩूणऩा णे ळयण जाण्मािंा, त्या भानान े कभी खडतय ऩमााम वनलडामरा ते
वळकरे.

ु ाखती घेतल्या.
प्रमोग वॊऩल्यानॊतय वझिाडो माॊनी वला स्वमॊवले काॊच्या भर
एका यषकाच्या भते वत्तेच्या नळेिंी धदॊ ु ी काशी औयिं अवते. एकदा त्यान े

ु
वलनाकायण एका कै द्यािंा व्यलवस्थत भाॊडरेरा वफछाना शेतऩु यस्सय
खयाफ के रा.

कै द्यान े अिंानक त्यािंी गिंाॊडी धयरी. तोिं त्या यषकान े दॊडुका वपयलरा आवण
ु
कै द्याच्या शनलटीलय
लाय के रा. तत्क्षणी त्या यषकारा त्या कै द्याच्या वळयजोयीिंा
प्रिंॊड याग आरा. आऩण अकायण कै द्यािंी छेद काढरी शोती शी फाफ त्याच्या

वखजगणतीतशी नव्हती. तळी ऩयलानगी नवूनशी त्यान े ळायीवयक चशवा के री ते
लेगऱे िं!

फलृताॊळ स्वमॊवले काॊना शा प्रमोग ‘खया’ लाटरा. एका यषकान े कै द्याॊना

शातान े वॊडाव वाप कयण्माव बाग ऩडरे शोते. यषकाच्या बूवभके तून तो कै द्याॊिंा,
गयु ॊ-ढोयॊ अवल्यावायखा वलिंाय कयत शोता. भागे लऱू न ऩाशताना त्यारा
स्वत्रािं ह्या गोिीिंे खूऩ आश्चमा लाटरे. फऱ्मािं यषकाॊना त्याॊच्या
ु
व्यवक्तभत्त्वािंी अळीशी एक फाजू आशे शे ऩवशल्याॊदािं उभगरे शोते. कै द्याॊनावद्धा

त्याॊच्या यषकाॊना ऩूणऩा णे ळयण जाण्मािंॊ खूऩिं आश्चमा लाटत शोतॊ. त्याॊच्याऩ ैकी
ु ात खूऩिं आग्रशी आवण शेकेखोय शोते.
अन ेकाॊच्या भते ते स्वत् खऱ्मा आमष्य
काशीिं लऴे आधी झारेल्या वभल्ग्रभ माॊच्या आसाधायकऩणा वलऴमीच्या

अभ्यावान े दाखलून वदरे शोते की एका अवधकायी व्यक्तीन े आसा / प्रोत्साशन
ु दुवऱ्मा भाणवाच्या प्राणालय फेतू ळके र
वदल्याव, एखादा वाभान्य भाणूव वद्धा

इतय हा ऩातऱीिंा वलद्य ुत झटका त्यारा देण्माव तमाय शोतो. अन ेकाॊच्या भते
33

स्टॎ नपडाभधीर प्रमोग देखीर मािं वॊकल्पन ेरा अधोयेवखत कयतो. वनयॊकुळ वत्ता
वदल्याव आऩल्याऩ ैकी कोणीशी, एक क्रूय आवण अत्यािंायी कदानकाऱ फनू ळकतो
शे अस्वस्थ कयणाये वत्य आऩल्यावभोय उघड कयतो.
टीका :

लयती नभूद के रेरे वनष्कऴा जयी भानवळास्त्राच्या दृिीन े रषणीम लाटत

अवरे तयी ह्या षेत्रातीर अन ेक जाणकायाॊनी ह्या प्रमोगावलऴमी अन ेक ळॊका

उऩवस्थत के ल्या आशेत. काशी जाणकाय अवे भानतात की प्रमोगकत्याांनी वनष्कऴा
काढताना काशी भूरबूत वॊकल्पनाॊकडे कानाडोऱा के रा आशे. त्यातरीिं एक
वॊकल्पना म्हणजे ‘गर्थबत भागणी’ (demand characteristics).

जाणकायाॊच्या भते, प्रमोगादयम्यान कै दी ल यषक आऩाऩरी बूवभका लठलत शोते.
ु े , ते स्वत्च्या भनातीर प्रवतभाॊना चकला
शा एका प्रकायिंा अवबनम अवल्याभऱ
कोण्मा अवधकायी व्यक्तीच्या आदेळाॊना आऩल्या लागण्मात उतयलामिंा प्रमत्
कयीत शोते. कोणत्याशी लैध प्रमोगाभध्ये गर्थबत भागणीिंी ळय हता दूय चकला
वनदान कभी कयणे आलश्मक आशे. भात्र ह्या प्रमोगात गर्थबत भागणी वलात्र शोती,

चकफलृना ती पायळी गर्थबत नव्हतीिं. ‘दी लुववपय इपे क्ट’ मा २००८ वारी
ु
प्रकावळत झारेल्या आऩल्या ऩस्तकात,
यषकाॊना वदरेल्या वूिंनाॊवलऴमी वझिाडो
वाॊगतात:

त्याॊना भी म्हटरे, “आऩण त्याॊिंा ळायीवयक छऱ करू ळकत नाशी. भात्र
त्याॊिंा तरु ॊ गलाव आऩण कॊ टाऱलाणा आवण न ैयाश्मऩूण ा नक्कीिं करू ळकतो.
आऩण त्याॊच्यात बीती नक्कीिं वनभााण करू ळकतो. त्याॊना इतकॊ गोंधऱलून टाकू
ु ऩूणऩा णे आऩणिं वनमॊवत्रत कयत अवल्यािंी खात्रीिं
ळकतो की त्याॊिं े आमष्य
त्याॊना ऩटे र. त्याॊच्यालय वतत आऩरी ऩाऱत अवेर . आऩरी ऩयलानगी नाशी
अळी कुठरी शी गोि ते करू अथला फोलू ळकणाय नाशीत. वगऱी वत्ता
आऩल्याकडे अवेर, त्याॊच्याकडे कोणतीिं नवेर”
ह्या वूिंना म्हणजे यषकाॊना वलकृ त आवण आक्रभक लागण्मािंे आभॊत्रणिं

नाशी का? भग यषक खयेिं तवे लागरे आवण शे वगऱे उघड्ा डोळ्माॊनी ऩाशत
अवरेल्या वझिाडोंनी त्यारा भूक वॊभती वदरी तय यषकाॊना आऩण मोग्मिं

कयत अवल्यािंी खात्रीिं नाशी का शोणाय? वळलाम, शे वगऱे आऩण वलसानाच्या
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बल्यावाठीिं कयत आशोत अळी आत्म-वभथाक बूवभका त्याॊच्या भनात

अवणायिं. अवे अवताना ते अवधकावधक आक्रभक शोत गेरे, तय त्यात नलर ते
काम?

मा प्रमोगालय टीका शोण्मािंे अजून एक कायण म्हणजे अभेवयकी

नौदराकडून ह्या अभ्यावाठी वनधी वभऱारा आशे माफद्दर स्पिऩणे भाॊडणी
कयण्मात आरी नाशी. टीकाकायाॊच्या भते नौदरािंा वनधी देण्माभागिंा उद्देळ शा
ु ीभऱ
ु े मद्धु
व ैन्यदराकडून िंारलण्मात मेणाऱ्मा तरु ॊ गातीर अऩभानास्पद लताणक

ु ीरा मद्धु कै दी कवे
कै द्याॊलय शोणाया ऩवयणाभ जाणून घेण,े चकला अळा लताणक
ु देऊ ळकतात शे जाणून घेण े अवा अवू ळकतो. ऩयॊत ु शे दोन्ही उद्देळ
प्रत्यत्तय
ु गत नाशीत.
वझिाडोंनी भाॊडरेल्या (आवण लयती नभूद के रेल्या) उद्देळाळी ववॊ
वाय :

भग नक्की स्टॎ नपडा तरु ॊ गप्रमोग आऩल्यारा काम दाखलतो? त्यािंे वनष्कऴा
ु ारा रागू ऩडण्माइतके
पक्त तरु ॊ गाफद्दर आशेत का ते एकॊ दयिं भानली आमष्य
व्याऩक आशेत? वभजा त्या प्रमोगादयम्यान यषकाॊना एलढ्या प्रषोबक वूिंना
वदल्या गेल्या नवत्या तय विंत्र लेगऱे िं वदवरे अवते?

२००१ वारच्या वडवेंफय भवशन्यात स्टीपन येळय आवण अरेक्साॊडय शस्लभ
ु एकदा कयण्मािंा
मा वॊळोधकाॊनी फीफीवीच्या भदतीन े वझिाडोंिंा प्रमोग ऩन्हा

प्रमत् के रा. त्याॊच्या यषकाॊनादेखीर गणलेळ शोते. कै द्याॊना फवषव चकला वळषा
देण्मािंी भबु ादेखीर त्याॊना शोती. त्याॊच्या तरु ॊ गािंी वॊयिंनादेखीर स्टॎ नपडा
ु
ु पयक शा शोता की
काउॊटी तरु ॊ गातल्या तरु ॊ गाळी वभऱतीजऱती
शोती. भख्य

गर्थबत भागणी कभी कयण्मािंा प्रमत् ह्या प्रमोगादयम्यान के रा गेरा. कै दी
मेण्माआधीिं तरु ॊ गािंे वनमभ ठयलणे यषकाॊवाठी फॊधनकायक शोते. तरु ॊ गािंे
ु
व्यलशाय वयऱीत
िंारालेत एलढािं त्या वनमभाॊिंा शेतू अवणाय शोता.

प्रमोगाच्या ऩवशल्या काशी वदलवाॊतिं रषात मेऊ रागरे की यषकाॊभध्ये

एकजूटीिंा पायिं अबाल आशे. अन ेक यषक आऩल्या अवधकायाॊिंा लाऩय
ु नव्हते. कै द्याॊभध्ये भात्र रलकयिं वॊघबालना वनभााण
कयामरे पायवे उत्सक

झारी. त्याॊिंी वधटाई लाढत गेरी आवण यषकाॊना दभ बयण्माऩमांत त्याॊिंी भजर
गेरी. यषकाॊना भद्दु ाभ त्राव देऊन कै दी आऩाऩवाॊत त्याॊिंी वखल्ली उडलत.
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ु
भध्यॊतयीच्या काऱात कै दी आवण यषकाॊनी, एकत्र, एका ‘कम्यन’वायखे
ु वनमभ काम अवालेत
याशण्मािंी ळय हता ऩडताऱू न ऩावशरी आवण ह्या कम्यनिंे
े ीर के री. ऩयॊत ु वशाव्या वदलळी ३ कै द्याॊनी कोठडीतून
ह्यावलऴमी तावत्त्वक िंिंाादख
ु
स्वत्िंी वटका
करून घेतरी आवण यषकाॊच्या खोरीलयिं कब्जा के रा.
वॊळोधकाॊच्या अवॊ रषात आरॊ की माऩढेु यषकाॊिं े काशीिं िंारणाय नाशी आवण
म्हणून त्याॊनी प्रमोग थाॊफलामिंे ठयलरे.

ह्या प्रमोगातून अवे वदवते की यषक आक्रभक शोणे आवण कै द्याॊभध्ये

अगवतकता मेण े शी काशी काळ्मा दगडालयिंी येघ नाशी. ह्या दोन्ही प्रमोगाॊकडे
एकत्र ऩावशरे तय अवे म्हणता मेईर की, आऩल्याकडून कोणाच्या आवण काम
ु ीिंी वदळा ठयलत अवतो. वळलाम
अऩेषा आशेत मालय आऩण आऩल्या लताणक

आऩल्याकडून अऩेषा अवरेरी व्यक्ती उतयॊडीत वजतकी लय अवेर वततके
आऩण त्यारा जास्तिं भशत्व देऊ ळकतो. ‘स्टॎ नपडा’िंा कडक फॊदोफस्त
आऩल्यारा दफॊग आवण क्रूय शोण्माव बाग ऩडतो भात्र ‘फीफीवी’ िंी वौशादाािंी
‘अऩेषा’ त्यािं आऩल्यारा भाणूव म्हणून लागण्मािंी भबु ा देत.े
वॊदबा:
1.

The Lucifer Effect - Philip Zimbardo

3.

http://www.prisonexp.org/

2.

4.
5.

‘Stanford Prison Experiment’ िंे वलकीऩेवडमा ऩेज
http://www.simplypsychology.org/zimbardo.html

https://www.psychologytoday.com/blog/freedom-

learn/201310/why-zimbardo-s-prison-experiment-isn-t-inmy-textbook
6.

http://valtinsblog.blogspot.in/2012/03/lie-of-

stanford-prison-experiment.html#.V151wTXh5z0
ईभेर : sanat.ganu@gmail.com
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ु
अनबल

ु
मद्धु भाझॊ वरू
दीऩा कदभ
स्त्रीवभस्ा, दु्ख, चशवा, फरात्काय

----------------------------------------------------------------------------ु
वाभवु शक फरात्कायािंा जीलघेणा अनबल.
त्यानॊतय वशा लऴाांिंी थकलून
टाकणायी, ऩण अखेयीव मळस्वी ठयरेरी न्यामारमीन रढाई. ह्या वाऱ्मातून
ु
जाताना वतन े काम अनबलरे
, मा वगळ्मािंा वतच्याळी फोलून घेतरेरा शा लेध...
-----------------------------------------------------------------------------

रष्कयातरी त्रेिंाऱीवलऴीम उच्चऩदस्थ भवशरा अवधकायी ऩयऱी
ु
लैजनाथच्या दळानालॄन ऩण्मारा
ऩयतत अवताना िंाय तडीऩाय गड
ॊ ु ाॊनी ऩाठराग

करून वतच्यालय वाभूवशक फरात्काय के रा. वशा लऴाांऩलू ीिंी शी घटना. त्या

भवशरेरा वललस्त्र करून गाडीतून पे कू न वदरॊ जात अवतानािं, "भी रष्कयात
ु ारा वोडणाय नाशी,' अवॊ वतनॊ त्या िंौघाॊनाशी ठणकालरॊ . चिंिंोडी
आशे, तम्ह
गालाच्या एका ळेतात वतरा पे कू न देण्मात आरॊ . लाढरेल्या गलताच्या

आडोळारा वललस्त्रालस्थेत ती भवशरा ऩडून यावशरी. दूध टाकामरा वनघारेल्या
एका ळेतकऱ्मान े वतरा ऩावशरॊ आवण त्यानॊ आऩरा ळटा वतरा घारामरा वदरा.
त्या वदलळी ळयीयालय झारेल्या अत्यािंायानॊ, भनालय झारेल्या आघातानॊ,
अलशेरन ेनॊ ती ऩूण ा शादयरी. ‘मा नयाधभाॊना वोडामिंॊ नाशी, त्याॊना वळषा

कयामिंीिं,’ अळी खूणगाठ वतनॊ भनाळी फाॊधरी. वशा लऴाांिंा प्रदीघा
ु मा िंायशी
न्यामारमीन रढा रढल्यानॊतय गेल्या आठलड्ात भोक्का कामद्यानवाय
ु ग
े ायाॊना न्यामारमानॊ जन्मठे ऩिं
े ी वळषा आवण दशा राख रऩमाॊिंा दॊड
गन्ह
ठोठालरा आशे. न्यामावाठीच्या रढ्यािंॊ ऩवशरॊ आलतान ऩूण ा झारॊ .

मा घटन ेनॊतय प्रथभिं शी भवशरा अवधकायी ‘वकाऱ’ळी बडबडून फोररी.
आजशी त्याॊच्या डोळ्माॊिं ॊ ऩाणी गऱत नाशी. जखभेलयिंी खऩरी कुणी काढू नमे,

चकफलृना ती जखभशी कुणारा कऱू नमे, मािंी काऱजी घेणाऱ्मा त्या
न्यामारमाच्या वनकारानॊ वभाधानी अवल्यान े त्याॊनी भन थोडॊ शरकॊ के रॊ .
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ु
ळयीयािंे, भनािंे रिंके तोडणायॊ ऩरऴी
आक्रभण आवण त्यानॊतय वभाजाकडून
लाट्यारा आरेरी अलशेरना माॊच्यात डालॊ-उजलॊ कयता मेणाय नाशी, इतकॊ
ु ग
े ायाॊना
दोन्हींत वाम्य आशे. चकफलृना न्यामारमीन रढाई च्या भाध्यभातून गन्ह
कठोयात कठोय वळषा वभऱाली, मािंा प्रमत् कयता आरा; ऩण फरात्कावयत
भवशरेरा वजलॊत याशण्मािंा अवधकाय नाकायण्मािंािं प्रमत् कयणाऱ्माॊना कुठल्या
न्यामारमात वळषा शोणाय?

एखादीलय फरात्काय शोतो म्हणजे के लऱ वतिंॊ ळयीय वतच्या इच्छेवलरद्ध

ओयफाडणॊ एलढॊिं अवतॊ का? रष्कयी वेलते अवरेल्या मा अवधकायी भवशरेिं ॊ
ु आवण त्यानॊतयिंॊ आमष्य
ु मात खयॊतय काशीिं
फरात्काय शोण्माऩूलीिंॊ आमष्य
पयक याशता काभा नमे. ऩण तवॊ घडरॊ नाशी. आऩल्या "ळवु िंबूता ' वभाजानॊ ते
अवॊ यालॄिं नमे, मािंी भोठीिं खफयदायी घेतरी. भोठ्या प्रेभानॊ नात्याॊभध्ये
गप
ॊ ु रेल्या, आऩल्या म्हणलल्या जाणाऱ्मा यक्ताच्या नात्याच्या भाणवाॊिं े खये
िंेशये मा घटन ेनॊतय त्याॊच्यावभोय आरे. खयॊ तय फरात्कायािंी घटना आवण
ु मा दोन्ही लेगलेगळ्मा घटना अवामरा शव्या शोत्या;
त्यानॊतयिंॊ त्याॊिं ॊ आमष्य
ऩण दु्खािंी, लेदन ेिंी कधीशी न वॊऩणायी एक राॊफरिंक वाखऱीिं त्यानॊतय

तमाय झारी. अऩशयण शोऊन फरात्काय झारा, मातरी चशवा, क्रौमा आवण
स्त्रीलयिंॊ आक्रभण मातरॊ काशीएक वभजून न घेता ‘एलढ्या यात्री मा कुटॊ ु फानॊ
ु ानॊ प्रवतकाय का के रा नाशी?’ ‘वशच्यालयिं
प्रलाव का के रा?’ ‘नलऱ्मान े आवण भर
ु
फरात्काय का झारा?’ ‘वशिंॊिं काशी तयी िंकरॊ
अवेर,’ अळा ळब्दाॊत शजेयी

घेतरी जाऊ रागरी. ज्याप्रभाणे चशवा एखाद्यािंा जील घेऊ ळकते, त्याप्रभाणेिं
ु भाणवारा कणाकणानॊ जगणॊ कवॊ अवह्य करू ळकतात, मािंा वलदीणा
ळब्दवद्धा
ु
कयणाऱ्मा अनबलािंा
वनखाया मा फाईंच्या गाठीळी आशे.

फरात्कायाच्या घटन ेनॊतय मा फाईंिंी वभाजात ओऱख गोऩनीम ठे लण्मािंा

ळॊबय टक्के प्रमत् ऩोवरवाॊनी के रा; ऩण खयी वभस्ा घयाफाशेय नवून, ती घयातिं
अवल्यानॊ बमॊकय भानशानीरा मा फाईंना तोंड देण्मािंी लेऱ आरी. फाशेयच्याॊळी

रढणॊ वोऩॊ अवतॊ; ऩण आऩल्यािं भाणवाॊळी रढणॊ खूऩिं क्लेळदामक. शी
ु
वरलात
जय आईऩावून शोत अवेर, तय भग वगऱॊ िं वॊऩतॊ.

फाई वाॊगतात, “ज्यालेऱी ऩाठीलरून आईिंा शात वपयाला.... आईच्या

कुळीत वळरून अश्रून
ॊ ा लाट भोकऱी करून द्याली, अवॊ लाटत शोतॊ, त्या लेऱी आई
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ू ऩाणी मेणिं
आरी नाशी. त्यानॊतय भाझ्मा डोळ्माॊतन
ॊ थाॊफरॊ . त्या घटन ेनॊतय

वावूफाईशी आभिंॊ घय वोडून दुवऱ्मा वदयाकडॊ गेल्या, त्या ऩयत कधीिं
वपयकल्या नाशीत. फाई म्हणून भाझॊ दु्ख त्याॊच्याऩमांत ऩोिंरॊ िं नाशी. गेल्या

तीन-िंाय लऴाांत त्या दोघींिंॊशी वनधन झारॊ ; ऩण भी त्याॊच्या ळेलटच्या कामाारा
ु अवरेल्या भयणमातनाॊना त्याॊनी वाथ देण ॊ
गेरे नाशी. वजलॊतऩणी भाझ्मा वरू
ु
टाऱल्यािंी खॊत भाझ्मा भनातून कधीिं जाणाय नाशी.” नातॊ दुयालण्मािंी वयलात
ु झारी. कुटॊ ु फातल्या इतयाॊनी ऩण तेिं वरू
ु ठे लरॊ .
आई आवण वावूऩावून वरू

फाईंिंा एकुरता एक बाऊ, लवशनी, भोठे दीय अळी कुटॊ ु फातरी कोणतीिं भाणवॊ
त्या घटन ेनॊतय त्याॊच्याजलऱू न वपयकरीदेखीर नाशीत.
त्या वाॊगतात : “आभच्या कुटॊ ुफातरी जलऱऩाव 12 रि भाझ्मा घयात
ु ी भी ऩवॊत करून घयात आणल्या. इतय हा वगळ्मा
ठयरीत. वकतीतयी भर
रिाॊभध्ये आम्ही शौवेन ॊ वभयलरो. भाझ्मावळलाम आभच्या कुटॊ ु फातरॊ ऩान शरत
नव्हतॊ की वणलाय शोत नव्हता. त्या घटन ेनॊतय भात्र ‘अळी फाई आऩल्या
ु
घयातशी मामरा नको’ अवॊ भरा वनालरॊ
जाऊ रागरॊ . फरात्कायाच्या

घटन ेनॊतय ‘शे भाझ्मािं फाफतीत का घडरॊ ,’ अवा प्रश्न भरा वतत ऩडत शोता.

आजूफाजूच्या रोकाॊच्या मा अळा लागण्मानॊ ‘मात भाझा काम दोऴ?’ शाशी प्रश्न
भरा छऱत शोता. खूऩ खिंरे शोते भी. नऊ भवशन े काभालय जाऊ ळकरे नव्हते.

दु्खाच्या खोर गतेत भरा भाझ्मा नलऱ्मानॊ शात वदरा. मा घटन ेनॊतय भाझा
जेलढा छऱ झारा, त्याऩेषा कै क ऩटींनी अवधक अलशेरना भाझ्मा नलऱ्मािंी
झारी. ‘तो वतरा वाथिं कळी देऊ ळकतो?’ ‘वयकायी नोकयीतरा भोठा ऩगाय

वभऱतोम म्हणून तो वतच्याफयोफय थाॊफराम...’ अवॊ वकतीतयी त्याच्यावलऴमी
ू ा कुटॊ ु फारा अव्हेरून भाझ्मावोफत उबा
फोररॊ गेरॊ. भात्र, तो त्याॊच्या वॊऩण
यावशरा. ‘तू शा रढा रढरािं ऩावशजेव’, अळी उबायी त्यानॊिं भरा वदरी.”

ऩयय हा वठकाणीिं ऩाझय
भाणवानॊ कवॊ अवू नमे, मािंा लस्तऩु ाठ मा फाईंच्या नातरगाॊच्या
वनवभत्तानॊ वभोय आरा. भात्र, गेल्या वशा लऴाांच्या मा वॊघऴाात त्याॊच्याफयोफय
उबे यावशरेल्याॊिंी वॊख्याशी भोठी आशे. फाई त्याॊिंी नालॊ आलजूना घेतात. फाई
ु ा दाखर करून घेतरा, ते
वाॊगतात : “शी घटना घडल्यानॊतय ज्या एवीऩींनी गन्ह
यलींद्र वेनगालकय माॊनी ऩवशल्या वदलवाऩावून आम्हारा जो वलश्वाव वदरला, त्या
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वलश्वावाच्या फऱालयिं न्यामारमीन रढा रढण्मािंी उभेद भरा वभऱारी. 24
ु ग
े ायाॊना जेयफॊद के रॊ . शी गोि त्या ऩवयवस्थतीत
तावाॊच्या आत त्याॊनी िंायशी गन्ह
आभच्यावाठी खूऩ आश्वावक शोती. आभदाय डॉ. नीरभ गोऱ््शे माॊनी वलधानऩवयऴदेत मा घटन ेरा लािंा पोडरी. खावदाय लॊदना िंव्हाण माॊनीशी वातत्यानॊ
ु
मा प्रकयणािंा ऩाठऩयाला
के रा. तत्कारीन गृशभॊत्री वदलॊगत आय.आय.ऩाटीर
ु ग
े ायाॊलय भोक्का रालरा. भाझी ओऱख गोऩनीम याशाली
माॊनी दखर घेत गन्ह
मावाठी, भी भागेन त्या वजल्ह्यात खटरा िंारलरा गेरा. अॎड. नीवरभा लताक
ु आवण फीड ऩोवरव
माशी भाझ्माभागॊ खॊफीयऩणे उभ्या शोत्या. गेरी वशा लऴा ऩणे
ु ािंाशी आधाय फनून उबॊ
प्रळावन भाझािं नव्हे; तय भाझ्मा नलऱ्मािंा आवण भर
ु शोतॊ आवण अवबभान शोता,
यावशरॊ . भाझी भाणवॊ म्हणून आम्हारा ज्याॊिं ॊ कौतक
त्याॊनीिं आम्हारा अव्हेयल्यानॊतय तय जगणॊ अवधक अलघड शोतॊ. भात्र, भी
कोरभडणाय नाशी, मािंी काऱजी वेनगालकय वयाॊऩावून ते अगदी आभच्या
के विंे िंौकळी ऩोवरव अवधकायी अवणाये वॊबाजी कदभ माॊच्याऩमांत अन ेकाॊनी
वातत्यानॊ घेतरी. आभच्या नात्यातरी भाणवॊ दुयालरी शोती. अळा प्रकयणाॊभध्ये
ु च्या अलतीबोलती 24 ताव शली
खयॊतय प्रेभािंा आधाय देणायी भाणवॊ तभ
अवतात. शी कभतयता वॊबाजी कदभ माॊनी ऩूण ा के री. गेरी वशा लऴे ते दय 15
वदलवाॊनी पोन कयतात. शा त्याॊच्या काभािंा बाग अवजफात नाशी. ताई , काऱजी
ु ारा न्याम वभऱे र, अवा आधाय देतात. जगण्मावाठी अजून काम
करू नका; तम्ह
शलॊ अवतॊ...?
शी घटन ेनॊतय ऩवशल्या वशा भवशन्याॊतिं िंायशी आयोऩी न्यामारमाच्या
आलायातून ऩऱारे शोते. वतघाॊना त्यािं लेऱी आवण एकारा ऩॊधया वदलवाॊनतॊ य
े वॊयषण वदरॊ . गेल्या
अटक कयण्मात आरी. तेव्हाऩावून भरा ऩोवरवाॊनी ऩूणला ऱ
वशा लऴाांत जलऱऩाव 250 लेगलेगऱे ऩोवरव आभच्या कुटॊ ुफािंा बाग फनून
याशरे आशेत. त्याॊतरे अन ेक जण लेगलेगळ्मा वठकाणी फदरी शोऊन गेरे, तयी
ु ाच्या
आलजूना पोन करून िंौकळी कयतात. म्हणजे, अन ेकजण तय भाझ्मा भर
लमािंे अवल्यानॊ त्यािंे ते वभत्र झारे आवण माॊनीशी त्यारा खूऩ आधाय वदरा.
ु गा 16 लऴाांिंा शोता. माच्या आई
शी घटना घडरी तेव्हा मा फाई िंा भर
लयच्या फरात्कायाच्या घटन ेिंा तो वाषीदाय शोता. फाई
वाॊगतात,
“उभरण्माच्या लमात तो कोभेजनू गेरा. वायखा घयाफाशेयिं याशामिंा. खूऩ
अफोर झारा शोता. तीन लऴाांऩलू ी जीलघेण्मा अऩघातात तो अॊथरणारा
वखऱरा. गेरी दोन लऴे तो मािं अलस्थेत शोता. आता काशी भवशन े झारे, तो
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ु एकदा भाझ्मा
घयातल्या घयात िंालू रागराम. त्याच्या मा अऩघातानॊतय ऩन्हा
आवण त्याच्या नात्यारा ऩारली पुटू रागरी. आता तो आम्हा दोघाॊळीशी
भोकऱे ऩणानॊ फोलू रागरा आशे. कोणतीिं अढी त्याच्या भनात नाशी.”
वदल्लीत िंाय लऴाांऩलू ी तरणीलय फरात्काय झारेल्या घटन ेभुऱॊ फाई
वावशजकिं खूऩ अस्वथ शोऊन गेल्या.
ु ीनॊ मा लेदना...?
“कश्मा वशन के ल्या अवतीर मा कोलळ्मा लमात मा भर
जगरी-लािंरी तय कळी उबी याशीर ती...? अवे प्रश्न त्याॊच्या भनात मेत यावशरे.
ु ींलयच्या फरात्कायाच्या फातम्या
त्या वाॊगतात : रशान, तरण लमातल्या भर
लािंल्या की भरा खूऩ अस्वस्थ व्हामरा शोतॊ. मा लेदना, अलभान वशन
कयण्मािंी ताकदिं नवते कुठल्यािं लमात. भी रष्कयात नोकयीरा शोते. नलया,
ु गा, वॊवाय शोता भाझ्माकडॊ; ऩण मा रशान लमातल्या भर
ु ींकडॊ काम अवतॊ?
भर
भी कुणालय अलरॊ फनू नवतानाशी भाझी जलऱिंी भाणवॊ भरा ऩयकी झारी. मा
ु ींिंॊ तय ते पुरण्मािंॊ लम अवतॊ. त्याॊच्या लाट्यारा अळा प्रकायिंी दुघाटना
भर
आरी तय त्या कळा वालयणाय? आऩरा वभाज खूऩ कोत्या भनािंा आशे.
ु ॊ िं अळा घटना शोऊिं नमेत, मािंी खफयदायी मॊत्रणेन ॊ घ्यामरा शली
त्याभऱ
आवण घडल्यािं तय त्याॊना तोंड देण्मावाठी वगळ्मािं ऩातळ्माॊलय भदतीिंे शात
भनाऩावून ऩढॊु के रे गेरे ऩाशजेत. वगळ्मात भशत्त्वािंॊ म्हणजे, दीघा काऱावाठी
अळा ऩीवडताॊवाठी िंाॊगल्या दजाािं ॊ वभऩु देळन उऩरब्ध करून वदरे ऩावशजे...
त्याॊच्या डोळ्माॊत ऩाणीशी शोतॊ आवण िंेशऱ्मालय काशीवॊ शवूशी...ते दृश्म ऩालॄन
गरफलून आल्यावायखॊ झारॊ . त्या जे काशी फोरल्या, ते अथाातिं वशभनगािंॊ
टोक शोतॊ, शे तय स्पििं आशे. नलया लगऱता इतय प्रेभािंी भाणवॊ दुयालल्यालय
दोन ऩर्थळमन भाॊजयॊ आवण एक कुत्री शे त्याॊच्या कुटॊ ु फािंे वदस् झारे आशेत.
फाई म्हणतात : भाझ्मा दोन्ही भाॊजयाॊना भाझ्मा लेदना कऱतात. भाझी
वगऱी दु:खॊ भी त्याॊना वाॊगते. त्याॊच्या डोळ्माॊत भाझ्मा लेदना उभटतात...
इतयाॊनी भाणूवऩण गभालरॊ अवरॊ , तयी मा प्राण्माॊनी ते जऩरॊ आशे.
फरात्कायाच्या वनऴेधावाठी के लऱ भेणफत्या घेऊन फाशेय ऩडणाऱ्माॊच्या डोळ्माॊत
शे खाविं अॊजन अवेर!
ु लरून वाबाय)
(पे वफक
***
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प्रवतवाद
___________________________________________________

1

ु
आजिंा वधायकिंा
वलिंायवबन्नता वलळेऴाॊक लािंरा. अॊकातीर रेख

िंाॊगरे अवरे आवण गूगरलय ळोधून इॊग्रजीत वभऱणाऱ्मा भावशतीिंे भयाठीतून
के रेरे वॊकरन म्हणून भशत्त्वािंेशी अवरे तयी वभकारीन बायतीम ऩवयप्रेक्ष्यात
ु ातून नला (चकला स्वतॊत्र - स्वत्िंा) वलिंाय त्यात कळातिं आरा नाशीमे
भऱ
ु े खयॊ वाॊगामिंॊ तय
(वळलाम बवलष्यािंा लेध घेणायॊ रेखनशी अॊकात नाशी) त्याभऱ
चकविंत वनयाळा (वन अऩेषाबॊग) झारा. भी जेव्हा म्हणतो की वभकारीन बायतीम
ु ातून नला (चकला स्वतॊत्र - स्वत्िंा) वलिंाय त्यात कळातिं आरा
ऩवयप्रेक्ष्यात भऱ
नाशीमे, तेव्हा भरा फयॊिं काशी म्हणामिंॊम. आधी एक स्पि कयतो की मातीर
फलृताॊळ रेख 'भशत्त्वािंे' आशेत. म्हणजे वलऴम आवण कॊ टे न्ट दोन्ही भशत्त्वािंे
आशेत. तेव्हा ते अॊकात का लग ैये प्रश्न अवजफातिं नाशीत. ऩण मातीर फलृताॊळ
रेख फवघतरे तय अ) ऐवतशाववक तऩळीर, व्यक्ती, भते माॊलय तयी फेतरेरे आशेत
ु , भाववके माॊतीर भावशतीलय आधायरेरे
चकला फ) अ-बायतीम घटना, भते, ऩस्तके
आशेत. आता चशदू याष्ट्रलादािंा श्माभ ऩाखयें िंा रेख लानगीदाखर घेऊमा. शा
रेख इवतशातीर फयीिं तथ्ये भाॊडतो आवण चशदू याष्ट्रलादािंा ल कट्टय चशदुत्वलादी
वलिंायवयणीिंा अन्योन्य वॊफध
ॊ दाखलू ऩाशतो. शे भशत्त्वािंे ल छान आशेिं. ऩण
तो त्याच्या ऩढेु जात नाशी. लैवश्वकीकयणाळी मेऊन आॊतयजारालयीर अन ेक
रेखाॊप्रभाणे शाशी रेख थाॊफतो. वगऱी भाॊडणी गोऱलरकय, वालयकय, आॊफडे कय
ु न, वद्य: ळॊकयािंामा, श्रीश्री
माॊच्यािं ऩामालय उबी के रेरी. अडलाणी, के . वदळा
यवलळॊकय, याभदेलफाफा इत्यादी वभकारीन घटकाॊिंा आताच्या चशदु याष्ट्रलादालय
काम प्रबाल आशे मािंा चकला वलवलध कॉवियवी वथमयीज आधीशी शोत्या, भात्र

वोळर भीवडमाच्या काऱात त्या लार्मावायख्या पै रालतात त्यािंा चशदू
याष्ट्रलादालय काम ऩवयणाभ शोतो मािंाशी रेखात वलिंाय नाशी. अथाात शा एकिं
नाशी तय इतयशी रेख ऩावशरे तय ते इवतशावालय फेतरेरे आशेत चकला
आॊतयजारालय गार्थडमन, न्यू मॉका य छाऩ वनमतकावरकाॊत जे रेखन इॊग्रजीत मेत े
त्याॊतीर भशत्त्वाच्या ल िंाॊगल्या भावशतीिंे भयाठीत वॊकरन कयणाये आशेत. शे
रेख 'भावशतीऩूण'ा चकल 'भशत्त्वािंे' म्हणता मेतीर ऩण जो भयाठी लािंक आता
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इॊटयन ेटभुऱे जगबयातीर अवे रेख वशज प्राप्त करून लािंू ळकतो त्यारा शे रेख
ु
काम लेगऱे देतात? दुवये म्हणजे मातीर कोणते रेखक स्वत्िंे अनबलजन्य

अवे काशी म्हणू ऩाशताशेत?
आवण इथेिं 'बायतीम' आवण 'वभकारीन' शे दोन्ही ळब्द भशत्त्वािंे आशेत.
मा अॊकातीर रेख अन ेक तत्त्वप्रणाल्या, वलिंायप्रणाल्याॊिंा इवतशाव ल प्रलाव
दाखलतात ऩण त्या वलिंायाॊना ते वभकारीन बायतीम वभाजाच्या लतानाळी
नीटवे जोडू ळकरेरे नाशीत. जवे वलबक्त कुटॊ ु फऩद्धतीलय अजूनशी वकतीशी
ु
िंाॊगरा रेख आरा तयी तो जनाट
ठयतो (भरा लाटतो) कायण भाझ्मा
ु शोऊन भी जन्मारा आरो तोलय ती
जन्माच्याशी दळकबय आधी शी प्रवक्रमा वरू

व्यलवस्थत रऱरी शोती.
भाझा दुवया दुय्यभ आषेऩ अवा आशे की फलृताॊळ रेख 'अॎकेडेवभक'
ु अवॊ काशी
स्वरूऩािंे आशेत. उत्परिंा रेख वोडल्याव रावरत्य चकला स्वानबल
(अब्रह्मण्मभ!) ) रेखात आरे तय वळषा शोईर की काम अळा बीतीन े ते
वरवशरेत की काम अवा वभज व्हाला इतके ते कोयडे आवण 'वलकीवऩडीम' आशेत.
दोन रेखाॊच्या फाफतीत भात्र भरा खूऩ आळा शोती. एक धनॊजमिंा रेख.
ु तो. ऩण ऩन्हा
ु बायताळी वॊफवॊ धत तवा
खूऩिं छान. लेगऱा वलऴम. िंाॊगरा खर
वलदा (डेटा) वभऱारा नाशी शी भमाादा तो स्वत्िं भान्य कयतो. (फठै क छान
वजाली, तटय हारा टे कून फवाले आवण कामाक्रभ वॊऩरा अळी घोऴणा व्हाली तवे
भाझे झारे!) दुवया रेख वॊवशतािंा. तो वलऴम वभकारीन आवण बायतीम नक्कीिं
आशे ऩण रेखातीर कॊ टे न्ट फर्मािं अ-बायतीम (त्याशी वशज गूगर करून
वभऱे र अळा) भावशतीन े बयरेरा तय आशेिं वळलाम भूऱ वलऴमावॊफध
ॊ ी तो
अगदीिं थोडे फोरतो. मा एका रेखात भरा रेखकाऩेषा वॊऩादकाॊिंा आऱव
अवधक वदवतो.
कयॊफऱे कयाॊिंा रेख भात्र मा वगळ्मािं आषेऩाॊना वणवणीत उत्तय आशे.
मा एका रेखाऩामी भी शा अॊक अजून वकत्येकाना धाडरा आशे. उत्परिंा रेख
आलडरा कायण त्यािंी बाऴा, त्यािंा प्रलाश, रावरत्य, त्यािंा वध्याच्या खर्मा
शाडाभाॊवाच्या वभाजाळी जोडत जोडत ऩढेु जाण्मािंा प्रलाव वगऱॊ िं छान आशे.

ु
- ऋवऴके ळ दाबोरकय, ऩणे

rushimaster@gmail.com
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ु वलिंायवबन्नता वलळेऴाॊक लािंरा. लैिंावयक खाद्य देणायी ग्रॊथभारा
आ.व.िंा.
ु
ू ीलय उत्पर
अळी माफद्दरिंी बालना अनबलातू
न वनभााण झारी आशे. मा ऩाश्वबा भ
ु जरूय
ल.फा. ल त्याॊच्या वशकाऱ्माॊनी मा अॊकावाठी घेतरेल्या ऩवयश्रभाॊिं े कौतक

कयाले रागेर. ऩूलााश्रभींच्या रौवककाव वाजेरवे काभ कयणे वलळेऴ जफाफदायीिंे
अवते मािंे बान अॊकािंे वॊऩादन कयताना ठे लल्यािंे वदवते. अॊकावाठी

वनलडरेल्या वलऴमातूनिं ते प्रतीत शोते. वॊऩादकीम लािंल्यालय ल त्यात उल्ले ख
के रेल्या, अॊकािंे प्रमोजन स्पि कयणाऱ्मा प्रश्नाॊच्या आधाये अॊकातीर रेख
लािंल्यानॊतय भात्र काशी प्रश्नाॊिंी उत्तये देण्मात अॊक कभी ऩडत आशेव े जाणलरे.

त्यावलऴमीिंे भत भाॊडण्मािंा शा प्रऩॊिं. उद्देळ ऩूणता ् वकायात्मक अवून मेणाऱ्मा

ू अवधक ऩवयणाभकायकऩणे अॊकाच्या उद्देळारा, वलिंायवबन्नतेरा वबडणाये
अॊकाॊतन
ु त्रऩणे फाॊधरेरे रेख लािंालमाव वभऱाले शी अऩेषा आशे.
ववू
अॊकातीर रेख वॊऩादकीमात उऩवस्थत के रेल्या प्रश्नाॊिंी वखोर भीभाॊवा

कयण्मात कभी ऩडत अवल्यािंे का लाटते मािंी काशी कायणे भाॊडतो. अथाात ती
ु ात्मक क्रभलायीनवाय
ु नाशीत.
गण

एक कायण स्पिऩणे अॊकाच्या वलऴमाच्या आलाय हातिं आशे. वलिंायवबन्नता
ु ल तेशी
आवण त्यावलऴमािंे अन ेक ऩदय, कॊ गोये, स्थरकारवाऩेष अवे अनबल
अन ेकान ेक जीलनअॊगाॊभधीर अवे एका अॊकात वाभालणे खविंतिं ळय ह नाशी.
ऩयॊत ु मा अॊकात काम लािंामरा वभऱे र मािंी वॊऩादकीमात के रेरी भाॊडणी

आवण अॊकातीर वलवलध रेख माॊिंी वाॊगड घारता वलिंायवबन्नतेिंा ऩूणऩा णे
ऩवयिंम करून देण्मात अॊक कभी ऩडत आशे अवे लाटते.मािं अनऴॊु गान े दुवये
ु वन्माननीम
कायण वभोय मेत े ते शे की अॊकातीर रेख शे अॊकाच्या वलऴमानरूऩ
ु े शी न ेभके ऩणा
रेखकाॊकडून वरलॄन घेतरेरे नवून ते वॊकवरत के रे आशेत. त्याभऱ

यावशरा नवाला. मावठकाणी शे जरूय नभदु कयामरा शले की वला वन्माननीम
ु लत्ताऩूण ा आशेत. ऩयॊत ु
रेखकाॊिं े रेख शे दजाा ल रेखािंा वलऴम मा दृिीन े गण
आ.व.ु भधीर रेख शे मा दजाािं े अवणायिं शे अध्यालॅत आशे. तय मा वला
आदयणीम रेखकाॊना अॊकािंा वलऴम वलिंायवबन्नता ला आऩाऩरे रेख माॊिंा वॊफध
ॊ

स्पि कयणाये काशी वललेिंन देण्माव वाॊगता आरे अवते काम मािंा वलिंाय
ू ी तमाय कयामरा ल रेखाच्या भमाादाशी काशी
व्हाला. अवे वललेिंन एक ऩाश्वबा भ
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ु ठयेर. ते कदाविंत ळय ह झारे नवेर अवे
प्रभाणात स्पि कयण्मात उऩमक्त
वभजतो. रेखािंी भावशती देणाये प्रस्तालनाऩय वरखाण वॊऩादकाॊिं े अवाले अवे

वदवते. त्यात वॊऩादकाॊनी वलिंायवबन्नतेच्या कोणत्या अॊगाॊवलऴमी रेख बाष्य कयत
आशे ल त्यातून काम घेता मेईर वलिंायवबन्नतेच्या अनऴॊु गान े, शे अवधक स्पिऩणे
वरशालमाव शले शोते अवे लाटते.

ु त् याष्ट्र, याष्ट्रलाद,
वतवये कायण अवे जाणलरे की अॊकातीर रेख भख्य

याजकायण मा अॊगान े जाणाये आशेत. तवे वॊऩादकीमात म्हटरेशी आशे तयी त्यात
वभाजजीलनातीर इतय अॊग,े करा, वावशत्य, वभाजकायण, धभा ल वॊस्कृती,
वलसान मातीर वलिंायवबन्नता मािंा वभालेळ आलश्मक लाटतो.

एकू णिं अॊकाच्या वलऴमाळी वॊफवॊ धत वलांकऴ ल वलऴमारा घट्ट धरून
ु झारेल्या फदराॊिंी नोंद घेतरी गेरी नवल्यान े अऩूणता िं
े ी
त्याच्यात काऱानरूऩ

जाणील आशे. वनयवनयाळ्मा वलऴमातीर वलिंायवबन्नतेच्या प्रलावावलऴमी वभाजान े
लेगलेगळ्मा काऱात घेतरेरी बूवभका ल त्यािंी कायणभीभाॊवा स्पि कयणाये
वरखाण लािंामरा वभऱारे तय िंाॊगरे शोईर.

मावठकाणी प्रत्येक रेखावलऴमी स्वतॊत्रऩणे काशी वाॊगता मेईर. ऩयॊत ु

वलस्तायबमान े अगदी थोडय हात उल्ले ख.
े ाशी वभाजभाध्यभे ल त्यातून वनभााण के रे
गशु ाॊच्या रेखात वलिंायवबन्नतेऩष

जाणाये भ्रभ ला वलिंायवनमॊत्रण मावलऴमी वरशीरे गेरे आशे अवे लाटते. ती एक
ु ाखत आशे ल वतिंा आलाका अॊकाच्या वलऴमाऩेषाशी भोठा आशे.
भर
वॊवशता जोळी माॊिंा, वलिंाय वबन्नतेवलऴमी काम बाष्य कयतो शे वभजरे नाशी.
वलिंायवबन्नता ल ववशष्णतु ा वॊकल्पनातीर ऩयस्पयवॊफध
ॊ काम ल कवे यावशरेत?!
जय ते व्यस्तिं यावशरे अवतीर तय रेखातून सानवॊलधान काम दृिीन े शोतेम?

अलधूत डोंगये माॊिंा रेख त्याना अवरेल्या अऩयाधी बालन ेलय ल

न ैवतकतेलय आधायीत लाटतो. त्यात वलिंायवबन्नतेवलऴमी न ेभके काम म्हणामिंेम ते
शयलून गेरे आशे अवे लाटते.

लादवललादावलऴमी शेभाडे माॊनी उत्तभ भावशतीऩूण ा रेख वरलॄनशी तो ताॊवत्रक

अॊग े वलळद कयतो अवे जाणलते. मावलऴमी लेगलेगळ्मा काऱात काम काम ऩद्धती
शोत्या ला वद्य्कारात त्याॊिं े काम स्वरूऩ आशे मािंे अगदी दूयविंत्रलाणीलयीर
िंिंाांवकट शे भाॊडता आरे अवते.
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ु ी माॊिंाशी रेख ताॊवत्रक फाजू(िं) पक्त भाॊडणाया आशे, जयी तो
धनॊजम भऱ

आकऴाक अवरा भावशतीच्या दृिीन े तयी.

ु
तय अळा काशी गोिी जाणलल्या ल वॊऩादकाॊच्या प्राभावणक प्रमत्ाॊभऱे

वाॊगाव्याळा लाटल्या. वॊऩादक मािंी नोंद घेतीर शी खात्री आशे.ळेलट कयताना
आणखी एक कायण जरूयिं वाॊगालेव े लाटते आवण ते म्हणजे अॊकािंा लािंक
ु
म्हणून मा वलऴमीिंे सान ल लैिंावयक ऩात्रतेिंा अबाल अवल्यान ेशी लयीर अनबल
आरेरा अवू ळकतो.
भशेळ देळऩाॊड े

ईभेर: mldeshpande@gmail.com

***
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जागवतकीकयणाच्या आलायात खेड े
मेत्या काऱात िंाय भोठे औद्योवगक कॉवयडॉय प्रस्तावलत आशेत. ऩवशरा
वदल्ली ते भफॊ ु ई कॉवयडॉय, दुवया अभृतवय ते कोरकाता, वतवया िंेन्नई ते फॊगरोय
आवण िंौथा भफॊ ु ई ते फॊगरोय. माभध्य देळािंी 40 टक्के जभीन वाभालरेरी आशे.

शी वला जभीन वॊऩावदत शोणाय नवरी तयी त्या ऩट्ट्यात 100 ळशये नव्यान े
लवलरी जाणाय आशेत. त्यावाठी प्रिंॊड जभीन रागणाय आशे. एकट्या वदल्ली ते
भफॊ ु ई कॉवयडॉयिंे प्रबावलत षेत्र आशे 4 राख 34 शजाय 486 िंौ.वक.भी. माभध्ये
24 वलबाग ऩाडण्मात आरे आशेत. त्या प्रत्येक वठकाणी जभीन वॊऩादन शोऊ
घातरे आशे. मा कॉवयडॉव ाच्या वॊऩादनात देळािंी 31 टक्के ळेतजभीन वॊऩावदत

शोऊ घातरी आशे. शे वॊऩादन शोताना के लऱ ज्याच्या नालालय जभीन आशे तो
ळेतकयीिं फावधत शोतो अवे नाशी, तय त्याच्याफयोफय तेथीर कुऱे , फटाईन े ळेती
कयणाये, ळेतभजूय, फाया फलुतेदाय आऩरी उऩजीवलका आवण त्यािंे वाधन

गभालत अवतात. त्याॊना त्यािंी कोणीतीशी बयऩाई वभऱत नाशी. नोकयी तय
दूयिं यावशरी. एके का वठकाणी अळी राखो कुटॊ ु फ े फावधत शोत आशेत.
एका ऩेट्रोके वभकर झोनवाठी रागणाये वकभान षेत्र 200 िंौ.वक.भी.

एका स्पेळर इकॉनॉवभक झोनवाठी रागणाये वकभान षेत्र 5000 शेक्टय.
ु वभऱारी आशे.
भशायाष्ट्रात अळा 200 ऩेषा जास्त झोन्सना प्राथवभक भॊजयी
कॉवयडॉयवाठी एकट्या भशायाष्ट्रात 56 राख शेक्टय जभीन प्रबावलत शोणाय.
त्याऩ ैकी प्रत्यष वॊऩादन ऩवशल्या टप्प्प्यात शोत आशे. 64 शजाय 220 शेक्टय

म्हणजे 1 राख 60 शजाय 550 एकय जवभनीिंे. मावळलाम शे झोन्स जोडणाये
यस्ते, त्यावाठी रागणायी ऊजाा आवण ऩाणी मावाठी रागणाये प्रकल्प माकवयता

आणखी जभीन घेतरी जाणाय आशे. त्यात राखो ळेतकऱ्माॊिंी जभीन घेतरी
जात आशे. धयणािंे ऩाणी लऱलरे जात आशे. गेल्या ऩािं लऴाांतिं 2000
दळरष घ.भी. ळेतीिंे ऩाणी काढून औद्योवगक प्रकल्प आवण ळशयाॊकडे लऱलरे
ु े तीन राख शेक्टयलॄन जास्त चविंनषेत्र धोय हात आरे.
गेरे. त्याभऱ
उल्का भशाजन

(कोवऱता गालगाडा : 2015 भधून वाबाय)
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जवे
अरण कभर
जवे
भरा नाशी ऐकू मेत खूऩवे आलाज
भग्ॊ ु माॊच्या वाखय कुयतडण्मािंा आलाज
ऩाकळ्मा उभरतात एक-एक त्याॊिंा आलाज
गबाात ऩडतो जीलनािंा थेंफ त्यािंा आलाज
ऩेळी नि शोतात आऩल्यािं ळयीयात त्यािंा आलाज
मा लेगातल्या, खूऩ लेगातल्या ऩृथ्वीच्या झॊझालातात
भरा ऐकू मेत नाशीत खूऩ आलाज
तवॊिं तय
अवणाय त्याशी रोकाॊिं ॊ
ज्याॊना ऐकू मेत नाशी गोळ्मा िंारलण्मािंे आलाज
तात्काऱ
आवण वलिंायतात – कुठॊ आशे ऩृथ्वीलय चककाऱी ?
ु
(अनलाद
- वतीळ काऱवेकय)
ु
नव्या लवाशतीत मा वावशत्य अकादभीतपे २०११ वारी प्रकावळत ऩस्तकातू
न वाबाय
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