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ऋणिणनदिर्देश

नमस्कवार, 

'ऐससी अक्षररे'  ददिववाळसी अअंकवाचसी हसी णतसरसी खिरेप.  पणहल्यवा दिहोन अअंकवाअंप्रमवाणिरेच,  हवाहसी अअंक आमच्यवा
ववाचकवाअंच्यवा  हवातसी  सनुपनुदिर्णि  करतवानवा  मनवात  आनअंदिवाचसी  भवावनवा  आहरे.  मवागसील  दिहोन  अअंकवाअंनअंतर  ददिववाळसी
अअंकवाबद्दलच्यवा ज्यवा अपरेक्षवा व्यक करे ल्यवा जवात हहोत्यवा, त्यवाअंचसी जबवाबदिवारसी ओळखिळून आम्हसी यअंदिवाहसी त्यवा दिदृषसीनरे
प्रवामवाणणिक प्रयत्न करेलरेलवा आहरे.  ववाचकवाअंनवा आमच्यवा प्रयत्नवाअंमवागचवा प्रवामवाणणिकपणिवा जवाणिवरेल अशसी अपरेक्षवा
आहरे. 

गरेल्यवा तसीन वषवार्षांत अअंकवाचसी व्यवाप्तसी जसजशसी क्रमवाक्रमवानरे ववाढत गरेलसी,  तसतशसी नव्यवा लहोकवाअंनसी यवा
प्रकल्पवात  सवामसील  हहोण्यवाचसी  गरज  अणधकवाणधक  जवाणिवत  गरेलसी.  सनुदिदैववानरे  आम्हवाअंलवा  यअंदिवाच्यवा  वरेळसी
सअंपवादिनवाकरतवा  रवाजरेश  घवासकडवसी,  ३_१४ णवणक्षप्त अददितसी,  पचअंतवातनुर  जअंतळू,  ऋणषकरेश  यवाअंच्यवाबरहोबरच
मरेघनवा भनुस्कनु टरे,  अमनुक,  जयदिसीप णचपलकटसी यवाअंच्यवासवारख्यवा बहुशनुत,  णवणवध णवषयवाअंमध्यरे गतसी असणिवार् यवा
सवअंगडवाअंचसी सवाथ णमळवालसी.  गरेल्यवा दिहोन वषवार्षांप्रमवाणिरे यअंदिवाहसी ३_१४ णवणक्षप्त अददितसी यवाअंनसी सअंपळूणिर्णि अअंकवाचसी
तवाअंणतक बवाजळू समथर्णिपणिरे पवार पवाडलसी.  त्यवाअंच्यवाणशववाय हवा अअंक यहोग्य वरेळसी आणणि तवाअंणतकदिदृष्टवा यहोग्य त्यवा
स्वरूपवात प्रकवाणशत करणिअं  प्रवाययः अशक्य हहोतअं.  अमनुक यवा आमच्यवा गनुणिसी  णमतवाकडळून आमच्यवा यअंदिवाच्यवा
अअंकवालवा सवाजरेसअं मनुखिपदृष्ठ आणणि अन्य ररेखिवाटनअं णमळवालसी यवाचवा णवशरेष उल्लरेखि करवाववासवा ववाटतहो.  व्यवाकरणि
आणणि प्रमवाणिलरेखिन यवाअंबवाबत अअंक णबनचळूक व्हवाववा म्हणिळून करेलरेल्यवा कवामवात मरेघनवा भनुस्कनु टरे,  अमनुक व नअंदिन
यवाअंनसी करेलरेल्यवा मनुदद्रतशहोधनवाचवा महोठवा हवात आहरे. त्यवाअंचरे यवाबवाबत णवशरेष आभवार. 

रवाजरेश घवासकडवसी यवाअंनसी यअंदिवाच्यवा अअंकवासवाठसी 'चळवळ णवशरेषवाअंक' अशसी मध्यवतर्ती कल्पनवा सनुचवलसी.
अगदिसी  थहोडक्यवा  कवालवावधसीत  यवा  णवषयवासअंदिभवार्णित  यथहोणचत  णलखिवाणि  करणिवार् यवा  लरेखिकवाअंचरे  आभवार.
णनरणनरवाळ्यवा वयहोगटवाअंतल्यवा,  व्यवसवायवाअंच्यवा लहोकवाअंच्यवा णलखिवाणिवातळून,  णवचवारवअंतवाअंच्यवा मनुलवाखितळींमधळून यवा
णवषयवाचवा आढवाववा घरेतलवा जवातवानवा त्यवातळून ववाचकवाअंचअं रअंजनहसी हहोईल अशसी आशवा ववाटतरे. 

सअंपळूणिर्णि  ददिववाळसी  अअंक  एकवाच  वरेळसी  प्रकवाणशत  न  करतवा  क्रमवाक्रमवानरे  प्रकवाणशत  करत  जवाण्यवाच्यवा
आमच्यवा णनणिर्णियवाचअं गरेल्यवा वषर्ती एकअं दिरसीत चवाअंगलअं स्ववागत झवालअं हहोतअं. तसीच प्रदक्रयवा आम्हसी यअंदिवाहसी अननुसरत
आहहोत. यवा णनणिर्णियवामवागचसी कवारणिमसीमवाअंसवा नव्यवा ववाचकवाअंनवाहसी पटरेल असअं आम्हवाअंलवा ववाटतअं. 

***

ऋणिणनदिर्देश
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सअंपवादिककीय   -   चळवळसी   :   अशवाश्वतवाअंच्यवा तलववारसी - रवाजरेश घवासकडवसी

यवा जगण्यवाअंतनुन यवा मरणिवाअंतनुन
हसण्यवाअंतनुन अन रडण्यवाअंतनुन यवा

अशवाश्वतवाच्यवा मनुठसी वळळूनसी
अपवाप चढणतल वरतसी बवाहवा

अखिरेर घरेतवा टक्कर जरर मग
यनुगवायनुगवाअंचवा फनु टरेल भवाल

अशवाश्वतवाच्यवा तलववारसीवर
शवाश्वतवाणचहसी तनुटरेल ढवाल

- बवा. ससी. मढर्देकर

आपणि सगळरेच इणतहवास णशकतहो. आपलरे पळूवर्णिज कहोणि हहोतरे? ज्यवालवा आपणि आपलसी भळूमसी म्हणितहो णतथरे कवाय
घडलरे?  आणणि आतवा  आपल्यवा  आसपवास जसी  पररणस्थतसी  ददिसतरे  तसी  कशसी  णनमवार्णिणि  झवालसी?  यवा  सगळ्यवाअंचसी  सवाअंगड
लवागवावसी, पळूवर्तीच्यवा चनुकवाअंतळून लवागलरेल्यवा ठरेचवा, जखिमवा तपवासळून पवाहून आज शहवाणिरे व्हवावरे आणणि त्यवाअंनसी करेलरेल्यवा चवाअंगल्यवा
गहोषळींचरे धडरे णगरवळून तरे समवाजवाचरणिवात आणिवावरे हरे मनुख्य उद्दरेश. प्रत्यरेक रूढसीलवा, परअंपररेलवा इणतहवास असतहो. धमवार्णिलवा,
समवाजवालवा इणतहवास असतहो. पहअंसरेलवा इणतहवास असतहो, शहोषणिवालवा इणतहवास असतहो. पणि इणतहवासवालवा मयवार्णिदिवा असतवात.
कवाळवात णजतकरे  मवागरे जवावरे णततकरे  ददिसणिवाररे  णचत अअंधवारमय हहोतरे.  अनरेक खिनुणिवा, पनुरवावरे कवाळवाच्यवा ओघवात नष झवालरेलरे
ददिसतवात.  स्पष प्रकवाश असणिवाररे  कहोनवाडरे  फक रवाजरेरजववाडवाअंच्यवा  बखिरकवारवाअंकडरे  सवापडतवात.  णतथरे  जरे  धळूसर तनुकडरे
हवातवात यरेतवात त्यवातळून करे वळ यनुदवाअंचवा,  रवाज्यबदिलवाअंचवा,  कटवाअंचवा,  रवाजवाअंच्यवा कतदृर्णित्ववाअंचवा आणणि त्यवाअंच्यवा णवणक्षप्तपणिवाचवा
इणतहवास हवातसी लवागतहो. पणि हवा पळूणिर्णि इणतहवास नव्हरे.

खिरवा इणतहवास जवाणिळून घ्यवायचवा झवालवा,  तर रवाजवाअंच्यवा महवालवाअंतळून खिवालसी उतरून सवामवान्य समवाजवात णशरवावरे
लवागतरे. ज्यवालवा रवाजधवानसीत रवाजवा बदिललवा म्हणिळून कवाहसीहसी फरक पडत नवाहसी, ककअं बहुनवा ज्यवालवा रवाजधवानसी कनु ठचसी हरेहसी
मवाहसीत नसरेल,  अशवा सवामवान्य मवाणिसवालवा पडणिवाररे  प्रश्न,  त्यवाचरे  जसीवन णनयअंणतत करणिवाऱ्यवा सवामवाणजक शककी,  आणणि
त्यवातळून आपलरे जसीवन सनुधवारण्यवासवाठसी त्यवानरे ददिलरेलवा लढवा हवा खिरवा इणतहवास.  मढर्देकरवाअंनसी ज्यवालवा  'यवा जगण्यवाअंतळून यवा
मरणिवाअंतळून  ...  यनुगवायनुगवाअंचवा फनु टरेल भवाल'  म्हटलअं,  त्यवा जगण्यवाअंचसी आणणि मरणिवाअंचसी कथवा म्हणिजरे  इणतहवास.  यवा कथरेत
घडणिवाररे बदिल म्हणिजरे इणतहवास. हरे बदिल घडलरे. पणि थहोडरेफवार मवागरे गरेलरे ककी त्यवाअंचवा इणतहवास ददिसत नवाहसी. 

इणतहवासवातळून नजर कवाढळून आसपवास दफरवलसी तर बदिल हवा आजच्यवा जसीवनवाचवा स्थवाणयभवाव झवालरेलवा ददिसतहो.
अनरेक वरेळवा भसीतसी ववाटवावसी यवा गतसीनरे बदिल हहोत आहरेत. भवारतसीय समवाजच गरेल्यवा पअंचवाहतर वषवार्षांत स्ववातअंत्र्य चळवळ,
हररत क्रवाअंतसी, धवल क्रवाअंतसी, इअंटरनरेट क्रवाअंतसी, महोबवाइल क्रवाअंतसी अशवा अनरेक बदिलवाअंतळून गरेलरेलवा आहरे. पणि कहोणिरे एकरे  कवाळसी
हसी पररणस्थतसी नव्हतसी. 'ठरे णवलरे अनअंतरे तदैसरेणच रवाहवावरे' हवा अपररहवायर्णितरेतळून आलरेलवा मळूलमअंत हहोतवा. सशक जवाणतव्यवस्थवा,
कटर वणिर्णिव्यवस्थवा आणणि न तहोडतवा यरेणिवारसी सरअंजवामशवाहसी यवाअंमनुळरे  बदिल जवळपवास अशक्य हहोतरे. तरसीहसी अन्यवायवाणवरुद
लढरे झवालरे,  प्रगतसीचसी लहवान लहवान पवावलरे उचललसी गरेलसी.  यवात लढवाअंचसी पशअंगरे फनुअं कणिवार् यवाअंचसी नवावरे मवाहसीत नवाहसीत.
त्यवाअंच्यवा  चळवळळींचरे  स्वरूप ठवाऊक नवाहसी.  इणतहवासवाच्यवा  अअंधवारवात तरे  लनुप्त  झवालरे.  पणि पररणस्थतसी  बदिललसी खिरसी.
णबरटशवाअंच्यवा कवाळवात सनुणशणक्षत वगवार्णिलवा भवारतवाबवाहरेरचरे  जग ददिसलरे.  णतथल्यवा लढवाअंचसी,  चळवळळींचसी आणणि त्यवाअंतळून
णमळवालरेल्यवा हक्कवाअंचसी ओळखि झवालसी. त्यवाअंनसी यवाबद्दल लहोकवाअंनवा सवाअंणगतलरे, आणणि लहोकवाअंमध्यरेहसी आतवापयर्षांत जरे कवाहसी ववाईट
चवाललरे आहरे तरे बदिलवावरे,  अशसी इच्छवा णनमवार्णिणि झवालसी.  आधनुणनक सअंघरटत चळवळसी उगवण्यवासवाठसी पहोषक पररणस्थतसी
णनमवार्णिणि झवालसी. 

भवारतभर चवालळू असलरेल्यवा स्ववातअंत्र्य चळवळसीलवा १९४७ सवालसी यश आलरे. स्ववातअंत्र्य णमळवालरे. 'आधसी स्ववातअंत्र्य
णमळवळू मग समवाज बदिलळू' असरे म्हणिणिवाऱ्यवा रटळकवाअंच्यवा मदृत्यळूनअंतर २७ वषवार्षांनसी रवाज्य तर हवातसी आलरे, पणि यवा खिअंडप्रवाय
दिरेशवासमहोरचरे  प्रश्न अथवार्णितच एकवा फटक्यवात सनुटणिवार नव्हतरे.  दिवाररद,  अजवान,  अनतनुटवडवा यवाअंबरहोबर अनरेक त्यवाज्य
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परअंपरवा, शहोषणि यवाअंपवासळून मनुकतवा णमळववायचसी, तर स्वस्थ बसळून चवालणिवार नव्हतरे. हरे प्रश्न सहोडवण्यवासवाठसी प्रत्यरेक गटवानरे
आपवापल्यवा सअंघटनवा उभवारल्यवा,  आणणि चळवळसी सनुरू झवाल्यवा.  दिणलत चळवळ,  कवामगवार चळवळ,  ससी-मनुककी अशवा
अनरेक प्रश्नवाअंसवाठसी सअंघरटत प्रयत्न सनुरू झवालरे.  यवा चळवळळींणशववाय लहोकशवाहसी कनुचकवामसी हहोतसी. कवारणि शवाश्वतवाचसी ढवाल
तशसीच मजबळूत  हहोतसी.  णनव्वळ रवाज्यपदतसीत बदिल घडळून  समवाजव्यवस्थरेवर णततकवासवा  पररणिवाम हहोणिवार  नव्हतवा.
त्यवासवाठसी चळवळळींच्यवा तलववारसी उपसण्यवाचसी गरज हहोतसी. 

यवा वषर्तीचवा  'ऐससी अक्षररे'चवा ददिववाळसी अअंक अशवाच चळवळळींनवा समरपर्णित आहरे.  स्ववातअंत्र्यवानअंतरच्यवा सवाठ-सतर
वषवार्षांच्यवा चळवळळींचवा ननुसतवा आढवाववा घरेणिरे,  हरेहसी महवाप्रचअंड कवाम आहरे.  त्यवातल्यवा कनु ठच्यवाहसी एकवा चळवळसीवर लक्ष
ककें दद्रत करवायचरे झवालरे तरसीहसी तरे कवाहसी लरेखिवाअंत करणिरे शक्य नवाहसी. म्हणिळून णवणशष चळवळळींचवा अभ्यवास मवाअंडण्यवाऐवजसी
'चळवळळींचवा जसीवनक्रम' यवा णवषयवाबद्दल णलखिवाणि सवादिर करवायचरे ठरवलरे आहरे.  यवा अशवाश्वतवाअंच्यवा तलववारसी कहोणित्यवा
पहोलवादिवाच्यवा बनतवात, त्यवाअंनवा सदैन्यबळ कधसी णमळतरे, त्यवा तरेजवानरे तळपतसील ककी गअंजळून जवातसील हरे कसरे ठरतरे, आणणि त्यवा
म्यवान करण्यवाचसी अथववा सअंगहवालयवात ठरेवण्यवाचसी वरेळ करे व्हवा यरेतरे  -  अशवा प्रश्नवाअंचवा ऊहवापहोह करण्यवाचवा इथरे हरेतळू आहरे.
चळवळळींचवा जन्म कसवा हहोतहो,  त्यवा कशवा फहोफवावतवात, कधसी यशस्वसी हहोतवात ववा णवरून जवातवात, त्यवाअंचसी गरज ककअं ववा
कवायर्णिशककी कधसी सअंपतरे यवाचवा अभ्यवास करवायचवा तर त्यवाअंकडरे णवणवध दिदृणषकहोनवाअंतळून पवाहवायलवा हवरे.  असरे णवणवध पदैलळू
णवणवध कहोनवाअंतळून मवाअंडण्यवाचवा इथरे प्रयत्न आहरे.

चळवळसी  कनु ठल्यवाच  पहोकळसीत  णनमवार्णिणि  हहोत  नवाहसीत.  समवाज,  पररणस्थतसी,  तअंतजवान,  मळूल्यरे  अशवा  अनरेक
घटकवाअंच्यवा  तवाण्यवाबवाण्यवाअंतळून त्यवा जन्मतवात,  ववाढतवात.  आनअंदि करअंदिसीकरवाअंच्यवा लरेखिवातळून चळवळसी जगण्यवासवाठसी,  त्यवा
यशस्वसी हहोण्यवासवाठसी कनु ठचरे घटक कवारणिसीभळूत ठरतवात यवाचसी एकवा व्यवापक बदैठककीतळून करेलरेलसी मवाअंडणिसी आहरे . हसी मवाअंडणिसी
समजवावळून  दिरेण्यवासवाठसी  त्यवाअंनसी  कमसीअणधक  प्रमवाणिवात  यशस्वसी  आणणि  अयशस्वसी  ठरलरेल्यवा  चळवळळींचसी  उदिवाहरणिरे
ददिल्यवामनुळरे  त्यवाअंचसी मवाअंडणिसी णनव्वळ हणस्तदिअंतसी मनहोऱ्यवातलसी न रवाहतवा जणमनसीवर घडणिवाऱ्यवा घटनवाअंशसी सवाअंगड घवालतरे.
चळवळळींचवा  पवायवा  असलरेल्यवा  णवचवारप्रणिवालळींमध्यरे  पररणस्थतसीननुसवार  बदिल करणिरे,  हसीदिरेखिसील एक वदैचवाररक चळवळ
असतरे.  णमपलअंदि  मनुरुगकरवाअंच्यवा  लरेखिवातळून  डवाव्यवा  आदिशर्णिववादिवाचसी  गरेल्यवा  पस्तसीस  वषवार्षांत  झवालरेलसी  पडझड  आणणि  तसी
सवावरण्यवासवाठसी कवाय करवावरे,  यवाबद्दल रटप्पणिसी आहरे.  प्रणतमवा परदिरेशसी ससीववादिवाचसी पनुरुषप्रधवान चचौकटसीतलसी मवाअंडणिसी
आणणि त्यवापरेक्षवा व्यवापक मवानवतरेचसी चचौकट ववापरून करे लरेलसी मवाअंडणिसी यवाअंतलवा फरक स्पष करतवात.  चळवळसी शरेवटसी
मवाणिसवाअंनसी बनतवात. मनुग्धवा करणिर्णिकवाअंच्यवा लरेखिवातळून एकवा कवायर्णिकतर्तीचसी - चळवळसीच्यवा मळूलभळूत एककवाचसी - णतच्यवा स्वत:त
हहोणिवाऱ्यवा वदैचवाररक बदिलवातळून चळवळसीबवाबतचसी णतचसी ददिशवा कशसी बदिललसी गरेलसी, यवाचरे णचतणि ददिसळून यरेतरे; तर त्यवाच
वदैयणकक पवातळसीवर एकवाच चळवळसीशसी सअंलग्न असलरेल्यवा णवणभन सअंस्थवाअंमधल्यवा णवणभन व्यकक्तींशसी यरेणिवाऱ्यवा सअंबअंधवाअंचसी
आणणि  सअंघषवार्षांचसी  मवाणहतसी  दिसीपक  पववारवाअंच्यवा  लरेखिवात  यरेतरे.  चळवळसी  मवाणिसवाअंनसी  बनलरेल्यवा  असतवात,  तशवाच  त्यवा
मवाणिसवाअंच्यवाच  समवाजवाच्यवा  पवाश्वर्णिभळूमसीवर  जन्मतवात,  मळूळ  धरतवात,  फहोफवावतवात.  समवाजपररणस्थतसीचसी  जमसीन
चळवळळींसवाठसी पहोषक नसरेल तर त्यवाअंचसी रहोपरे तग धरू शकत नवाहसीत. णगरसीश कनु बरेर, हरेमअंत करणिर्णिक यवाअंनसी महवारवाषवातलसी
सदणस्थतसी हसी चळवळळींचसी ववाढ हहोण्यवासवाठसी कशसी मवारक आहरे हरे सवाअंणगतलरे आहरे.  यवा चळवळळींचरे कवायर्णि चवालतरे,  तरे
अशवाच मवाणिसवाअंनसी  बवाअंधलरेल्यवा  सअंघटनवाअंतळून.  अशवा  सअंघटनवा  कशवा  तग धरतवात,  स्वतयःलवा  कशवा  बदिलतवात,  कनु ठच्यवा
जणमनसीत मनुळरे  पसरवतवात यवाचसी चचवार्णि दवादिशसीकरवाअंच्यवा लरेखिवात रवाषसीय स्वयअंसरेवक सअंघवाचरे उदिवाहरणि दिरेऊन करे लरेलसी आहरे.
तर ''एक नअंबर'चसी गहोष' हवा लरेखि, ननुकतसीच जन्मणिवारसी 'रवाइट टनु पसी' चळवळ व्यवापक हहोण्यवासवाठसी कवाय घडतरे आहरे यवाचसी
कथवा णतच्यवा सअंस्थवापकवाअंच्यवा वदैयणकक हृद कथरेसहोबत मवाअंडतहो. त्यवाणशववाय सनुनसील तवाअंबरे, रवाजसीव सवानरे, सअंजसीव खिवाअंडरेकर
अशवा मवान्यवरवाअंचरे णवचवारहसी ववाचवायलवा णमळतसील.

अअंकवात असलरेल्यवा चळवळणवषयक कवाहसी लरेखिवाअंचसी हसी ओळखि ववाचळून एकअं दिरसीत णलखिवाणिवाच्यवा व्यवाप्तसीचवा अअंदिवाज
यवाववा.  प्रत्यरेक व्यककी वरेगळसी असतरे.  णतचसी वदैचवाररक बदैठक आपल्यवा बदैठककीशसी जनुळरेलच असरे नवाहसी.  पणि यवा सवर्णिच
लरेखिकवाअंनवा आपवापल्यवा जवागरेवरून जरे तनुकडरे ददिसतवात त्यवाअंचरे एक मनस्वसी कहोलवाज तयवार हहोतरे, यवाबवाबत आमचसी खिवातसी
आहरे. यवा तनुकडवाअंतळून ववाचकवाचवा दिदृणषकहोन समदृद व्हवाववा, सध्यवाच्यवा समवाजवातल्यवा प्रश्नवाअंचसी जवाणि यवावसी आणणि पनुढरे कवाय
आणणि कसरे यवा प्रश्नवाअंच्यवा उतरवाअंच्यवा ददिशवा स्पष व्हवाव्यवात, हसी आमचसी मनहोमन इच्छवा आहरे. तनुम्हवाअंलवा यवा लरेखिवाअंतळून कवाय
गवसलरे यवाबद्दल भरभरून प्रणतसवादि दवाववा हसी णवनअंतसी.

***
सअंपवादिककीय - चळवळसी : अशवाश्वतवाअंच्यवा तलववारसी - रवाजरेश घवासकडवसी
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एस्करे पपअंग महत्त्ववाकवाअंक्षवा - उत्पल

'जसी  कवायम  जवागसी  असतरे  तसी  रवाजककीय  महत्त्ववाकवाअंक्षवा  आणणि जसी  कधसीच जवागरेवर  नसतरे  तसी  रवाजककीय
इच्छवाशककी'  यवा दिहोन व्यवाख्यवा आम्हसी बवालपणिवापवासळून ऐकत आलहो आहहोत.  बवालपणिसीचवा रवाजककीय कवाळ णवशरेष
हहोतवा.  आज  पअंचणवशसीत-णतशसीत  असलरेल्यवा  जवळजवळ  प्रत्यरेकवाचसी  बवालपणिवाचसी  एक  रम्य  आठवणि  म्हणिजरे
भवाडवाचसी सवायकल घरेऊन चकरवा मवारणिरे. यवा चकरवाअंच्यवा दिरम्यवान आम्हसी रवा. स्व. सअंघवाचसी शवाखिवा दिनुरून बघत असळू.
दिनुरून बघत असळू,  यवाचअं  एक कवारणि म्हणिजरे वडसील.  आमचरे  वडसील मजबळूत बवाअंधणिसीचरे  सवर्वोदियसी!  घरवात गवाअंधसी-
णवनहोबवा-जरेपसी हसी णतमळूतर्ती णवरवाजमवान हहोतसी.  अजळूनहसी आहरे.  आमच्यवा वणडलवाअंनवा सवायकलच्यवा पकेंपडअंग णडमवाअंडचसी
आठवणि करून दवायलवा 'बवाबवा, सवायकल?' असअं म्हटलअं, ककी सवायकलच्यवा णडमवाअंडवर भवाष्य करतवा करतवा तरे हवा मनुद्दवा
यवा णतमळूतर्तीशसी जहोडळू  शकत हहोतरे. अजळूनहसी जहोडळू  शकतसील. फक आतवा अथवार्णितच वणडलवाअंकडरे कनु ठलसीच पकेंपडअंग णडमवाअंड
नवाहसी. सव्हर्णिरचवा शहोध लवागवायच्यवा आधसीपवासळून आपल्यवा णवनअंत्यवाअंच्यवा बवाबतसीत 'नरॉट ररस्पवापाँपडअंग' महोडमध्यरे जवायचसी
कलवा 'वडसील कअॅ टअॅगरसी'लवा अवगत हहोतसी; यवाच्यवाशसी बहुतरेक सवर्वोदियसी ववा णबगर-सवर्वोदियसी घरवातसीलहसी, मनुलअं सहमत
हहोतसील.  तर  हसी  कलवा  आणणि वणडलवाअंचवा  कल आम्हसी  सनुजपणिरे  लक्षवात घरेतलवा  आणणि णवनहोबवा-जरेपळींच्यवा  अचवाट
सवावलसीतसील सवर्वोदियसी मअंडळसी त्यवाअंचवा मवागर्णि चवालत असलसी तर त्यवाअंनवा चवालळूच दिरेत;  पणि आपलअं अणतमध्यमवगर्तीय
जगणिअं आपल्यवालवाच सवावरवायलवा हवअं, हरे नसीट कळल्यवानरे  'गसीतवाई' न णवसरतवाहसी आईच्यवा पवावलवावर पवाऊल ठरेवळून
बपाँकरे चअं पवासबनुक मणहन्यवाकवाठसी दकमवान एकवा क्ररे णडट एअंटसीनरे अपडरेट करण्यवावर आम्हसी अअंमळ अणधक लक्ष ददिलअं. तर हरे
एक कवारणि आणणि दिनुसरअं  म्हणिजरे त्यवा वरेळच्यवा आमच्यवा सवामवाणजक-रवाजककीय णवचवारसरणिसीचवा प्रमनुखि भवाग कवाहसी
मनुलसी हहोत्यवा  आणणि त्यवाअंपदैककी  कनुणिसीच शवाखिरेत ददिसत नसरे.  आतवा सवायकल एकवाच तवासवासवाठसी  हवातवात असल्यवानरे
'शवायपनअंग मअॅणक्समवाइज' करण्यवाकडरे प्रत्यरेकवाचवाच कल हहोतवा. त्यवामनुळरे  शवाखिरेचवा सअंबअंध दिनुरून बघण्यवापनुरतवाच आलवा.
शवाखिरेचअं  आणणि  पहअंदिनुत्वववादिवाचअं  अअंधनुकसअं  दिशर्णिन,  सवर्वोदियवाचअं  सअंपळूणिर्णि  दिशर्णिन,  कवापाँगरेसचअं  कवाहसीसअं  हरेलकवावणिवारअं  दिशर्णिन,
समवाजववादि-सवाम्यववादि-मवाक्सर्णिववादि यवातलअं कवाहसीहसी न कळणिअं  (तसी जवागदृतसी नअंतरचसी हहोतसी)  यवाअंतळून आमचअं रवाजककीय
बवालपणि आकवारवालवा आलअं.

पनुढरे मग वय ववाढळू लवागलअं तसअं महत्त्ववाकवाअंक्षवा आणणि शरदि पववार हरे अददैत लक्षवात आलअं आणणि महत्त्ववाकवाअंक्षरेचवा
चरेहरवा शरदि पववारवाअंसवारखिवा असतहो,  हरे समजलअं. (नअंतर पनुष्कळ वषवार्षांनसी त्यवा जवागसी महोदिळींचवा चरेहरवा आलवा!)  शरदि
पववारवाअंचसी रवाजककीय महत्त्ववाकवाअंक्षवा हवा,  महवारवाषवाच्यवा कवानवाकहोपऱ्यवात ज्यवाच्यवा कवानगहोषसी चवालतवात, असवा णवषय.
नरकेंद्र  महोदिळींनसी  ज्यवा  अनरेकवाअंच्यवा  महत्त्ववाकवाअंक्षरेलवा  सनुरुअंग  लवावलवा  त्यवात  पववारसवाहरेबहसी  हहोतरेच.  आम्हवालवा
ज्यवाअंच्यवाणवषयसी अणतशय आस्थवा हहोतसी आणणि आहरे, तरे सध्यवा अदिदृश्य असलरेलरे ददिल्लसीववाससी आअंदिहोलनधनुरअंधर अरपवअंदि
करेजरसीववाल असहोत ककअं ववा  'पणि मसी नक्ककी कवाय करवायचअं आहरे?'  हवा भवाव चरेहऱ्यवावर सतत असलरेलरे रवाहुल गवाअंधसी
असहोत - महोदिळींनसी त्यवाअंचअं कवाय करेलअं, तरे सवर्णिशनुत आहरेच. आतवा महवारवाषवात सतवा स्थवापन करवायचसी म्हणिळून रवाषववादिसी
कवापाँगरेस आणणि भवाजप हसीदिरेखिसील यनुतसी हहोऊ शकतरे,  हवा भवाग सहोडवा.  कनुणिवालवाच स्पष बहुमत नसतवानवा णनवडणिळूक
णनकवालवानअंतर हहोणिवार् यवा घडवामहोडसी हवा रवाजककीय णवशरेषक,  रवाजककीय भवादकतअं  वतर्णिवणिवाररे  रवाजककीय ज्यहोणतषसी यवा
सगळ्यवाअंनवा नवापवास करणिवारवा प्रकवार असतहो.

तर महत्त्ववाकवाअंक्षवा.  महत्त्ववाकवाअंक्षवा हसी एक जवालसीम चसीज आहरे यवात कवाहसीच शअंकवा नवाहसी. (एरवसी नवारवायणि
रवाणिरे  महसळूलमअंतसी  कसरे  हहोऊ  शकतवात?).  महत्त्ववाकवाअंक्षरेचसी  इअंटकेंणसटसी  वरेगवरेगळसी  असळू  शकरेल,  पणि  महत्त्ववाकवाअंक्षवा
असतरेच. आतवा दिरेवकेंद्र फडणिवसीस आणणि रवामदिवास आठवलरेच घ्यवा. दिहोघरेहसी आखिवाडवात आहरेत. एकवाच बवाजळूनरे आहरेत.
पणि शरेवटसी आठवलकेंनवा आपलअं स्थवान मवाहसीत आहरे. त्यवामनुळरे 'णडफरअंस ऑफ अपाँणबशन' असतहोच.

हसी झवालसी महत्त्ववाकवाअंक्षरेचसी पवाश्वर्णिभळूमसी. पणि यवा सगळ्यवा पवाश्वर्णिभळूमसीवर आमचअं दिनुयःखि वरेगळअंच आहरे. तरे हरे ककी
आम्हवालवा कनु ठलसीच महत्त्ववाकवाअंक्षवा म्हणिळून नवाहसी;  आणणि  'आमचअं असअं कवा?'  हवा प्रश्न आम्हवालवा फवार हदैरवाणि करतहो.
पववार-महोदिसी  वगदैररे  सहोडवाच,  पणि आसपवासच्यवा  सगळ्यवाअंनवाच  कवाहसी  नवा  कवाहसी  महत्त्ववाकवाअंक्षवा  असतरे.  प्रत्यरेकवाचवा
पसर्णिनल अजकेंडवा  असतहो.  कवाहसी  नवाहसी  तर लहोक फरे सबनुकवर गनुप  कवाढळून  त्यवाचरे  अ अॅडणमन व्हवायचसी  महत्त्ववाकवाअंक्षवा
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बवाळगळून असतवात.  वतर्णिमवानपतवात एखिवादवा कहोपऱ्यवात कवा असरेनवा,  पणि आपलअं नवाव यवावअं अशसी लहोकवाअंचसी कवामनवा
असतरे.  ('सकवाळ  मनुकपसीठ'नरे  यवा  कवामनरेचसी  पहोनर्वोगवाफकी  करेलसी!).  कनुणिवालवा  नगरसरेवक  व्हवायचअं  असतअं,  कनुणिवालवा
फवामर्णिहवाऊस बवाअंधवायचअं असतअं, कनुणिवालवा एकदिवा तरसी नवायगवारवा बघवायचवा असतहो. कवाहसी नवा कवाहसी असतअंच प्रत्यरेकवाचअं.
अलसीकडचवाच दकस्सवा सवाअंगतहो.  सकवाळसी पवर्णितसीवर धवापवा टवाकत असतवानवा आम्हवालवा एकदिम एक खिणिखिणिसीत 'गनुड
मरॉरनर्षांग'  ऐकळू  आलअं आणणि  'हरे कहोणि बहोललअं'  म्हणिळून वळळून पवाणहलअं;  तर ओळखिसीतलरे एक  'अगअं आणणि अहहो'  हहोतरे.
हवातवातल्यवा  णपशवसीतळून  कवाहसीतरसी  बवाहरेर  कवाढत  'अगअं'  म्हणिवाल्यवा,  "बरअं  झवालअं  भरेटलवास  तरे.  हरे  घरे.  अन्वयवाच्यवा
कथवासअंगहवाचअं प्रकवाशन आहरे." अन्वयवाचवा कथवासअंगह? अन्वयवा, वय वषर्दे बवावसीस-तरेवसीस. झसी मरवाठसी आणणि सअंबअंणधत
ववाणहन्यवाअंनसी  णसरसीयलच्यवा छवापखिवान्यवातळून जरे  नवसीन चरेहररे  समहोर आणिलरे  त्यवाअंपदैककी  एक अन्वयवाहसी आहरे.  अत्यअंत
लवाणडकपणिरे ववागणिअं, सतत छवान ददिसणिअं आणणि छवान ददिसत असतवानवा 'णहलवा चवारचवा तरसी पवाढवा नसीट यरेतहो कवा?" अशसी
शअंकवा प्ररेक्षकवाअंनवा यरेईल यवाचसी खिबरदिवारसी घरेत रवाहणिअं;  हसी कवामअं यवा णसररयल्समधलसी ससीपवातअं इमवानरे इतबवाररे  करत
असतवात.  अन्वयवाहसी तरे  करत हहोतसी.  पणि कथवासअंगह वगदैररे?  णनमअंतणिपणतकवा पवाणहलसी तर शसीषर्णिक जबरवा हहोतअं  -
'णनयःश्ववासवाअंच्यवा तळघरवात'. बवाप ररे! "अन्वयवालवा फवार ववाटत हहोतअं आपलवा कथवासअंगह यवाववा म्हणिळून…", 'अहहो' सवाअंगळू
लवागलरे, "णतचवा पणहलवाच सअंगह आहरे.…नक्ककी यरे हअं कवायर्णिक्रमवालवा."  आगह करून 'अगअं'  आणणि 'अहहो'  मवागर्णिस्थ झवालरे
आणणि आमच्यवा मनवात मवात अपवार णखिनतवा दिवाटळून आलसी.

अन्वयरेनरे  बवाणवसवाव्यवा  वषवार्णिपयर्षांत  इतक्यवा  कथवा  णलणहल्यवा?  आणणि  त्यवा  छवापण्यवायहोग्य  आहरेत  असअंहसी
कनुणिवालवातरसी  ववाटलअं?  आणणि  हरे  सगळअं  अणभनय  वगदैररे  सवाअंभवाळळून?  अणभनरेतसी  म्हणिळून  कवाम  करत  असतवानवाहसी
कथवासअंगह यवाववा हसी महत्त्ववाकवाअंक्षवा णतच्यवात कनु ठळून पदैदिवा झवालसी असरेल? आम्हवालवा एकदिम आध्यवाणत्मक पवातळसीवरचअं
ववाईट ववाटळू  लवागलअं.  मननुष्यजन्म हवा एकदिवाच णमळतहो आणणि जरे कवाहसी बरअं-ववाईट व्हवायचअं आहरे,  तरे  यवाच जन्मवात
हहोणिवार आहरे अशसी आमचसी सवाधवारणिपणिरे खिवातसीच आहरे. पणि मग यवाच कवारणिवामनुळरे  चमकदिवार कवाहसी करून दिवाखिववावअं
असअं जरे लहोकवाअंनवा ववाटत असतअं, तरे आपल्यवालवा कवा ववाटत नवाहसी? आपणि सरॉरसी आहहोत. आम्हवालवा चवाअंगलसीच टहोचणिसी
लवागलसी. आतवा इथरे दफरवायलवा आलरेलरे लहोकच पवाहवा. प्रत्यरेकवालवा कवाहसी नवा कवाहसी महत्त्ववाकवाअंक्षवा असणिवार, प्रत्यरेकवाचवा
कवाहसीतरसी अजकेंडवा असणिवार.  आपणि आपलअं कवाम वगदैररे  करतहो,  पणि आपल्यवात तरे  'फवायर इन दि बरेलसी'  म्हणितवात तरे
नवाहसी.  ननुसतसीच  'बरेलसी'  आहरे.  आपणि समहोर कवाहसी आलअं,  तर(च)  घरेतहो.  धवावपळ नवाहसी.  पवर्णितसीच्यवा पवायऱ्यवाअंवरून
बवागडणिवारसी लहवान मनुलअंदिरेखिसील आमच्यवाकडरे बघळून तडोंड वकेंगवाडळून 'पणि तनुम्हवालवा महत्त्ववाकवाअंक्षवा कनु ठवाय?' असअं णवचवारत
आहरेत, असवा आम्हवालवा भवास हहोऊ लवागलवा. टहोचणिसी फवारच ववाढलसी. 'रणवववार म.टवा.'मध्यरे लरेखि छवापळून यवाववा म्हणिळून
आपणि कवाहसीहसी धडपड करत नवाहसी. ननुसतअं आपलअं 'सवाणहत्य सवाणहत्य' करतहो, पणि आपणि आजवर एकहसी चमकदिवार
णवधवान करेलरेलअं नवाहसी ककी एकच एक आगह लवावळून धरत ववादि णनमवार्णिणि करेलरेलवा नवाहसी. सवाधसी 'म.सवा.प.'चसी मकेंबरणशप
नवाहसी  घरेतलसी  आपणि अजळून!  अशवानअं  कसअं  हहोणिवार  तनुझअं?  आमच्यवा  आतल्यवा  आववाजवाचरे  डरेणसबल्स ववाढळू  लवागलरे.
'म.सवा.प.'च्यवा पटवधर्णिन सभवागदृहवात ओळसीनरे लवावलरेलरे फहोटहो पवाणहलरेस नवा? कदृ ष्णिशवाससी णचपळळूणिकरवाअंपवासळून बवा. भ.
बहोरकरवाअंपयर्षांत?  असवाच रवाणहलवास तर मसवाप सहोडवाच, 'प्रकवाशनणवश्ववा'तदिरेखिसील नवाव-पतवा यरेणिवार नवाहसी.  आणणि
अन्वयवाचवा यरेईल एकरे  ददिवशसी... 

आम्हसी दिचकलहो! छरे, छरे! हरे कवाहसी खिरअं नवाहसी. आपणि महत्त्ववाकवाअंक्षरेलवा गवाअंभसीयवार्णिनरे कवा बरअं घरेत नवाहसी? आणणि
महत्त्ववाकवाअंक्षवा  म्हणिजरे  णसकअं दिरचसीच,  णसकअं दिरवाएवढसीच असवावसी  असअं  कनु ठरे  आहरे?  'णप्रय सअंपवादिक,  कणवतवा  प्रणसद
करवावसी हसी णवनअंतसी'  असअं पत, 'पनुढच्यवा वषर्ती अणसस्टअंट व्हवाइस प्ररेणसडकेंटचसी पहोस्ट मवाझसी असरेल सवाअंगतहो तनुलवा'  असअं
म्हणिणिवारवा आपलवा शवाळरेपवासळूनचवा णमत ककअं ववा 'मसी म्हणिणिवार आहरे आतवा यवालवा, कहोथरूडलवा घरेऊच आतवा फ्लअॅट' असअं
णतच्यवा नवऱ्यवालवा म्हणिणिवारसी आमचसी एक मदैतसीणि, 'बअंटवालवा पनुढच्यवा वषर्ती पसअंबवायहोणसस इअंटरनअॅशनल स्कळूलमध्यरे
घवालणिवार' हवा णतच्यवा नवऱ्यवाचवा णनधवार्णिर… हसी सवारसी णतचसीच तर लहवान-महोठसी रूपअं! असरे सगळरे अपवडर्णिलसी महोबवाइल
णवचवार  आपल्यवा  आजळूबवाजळूच्यवा  आसमअंतवात  णवहरत असतवानवा  आपलवा  'स्टरेटस  कहो'  फवारच  दियनसीय  आहरे,  असअं
आम्हवालवा ववाटळू  लवागलअं.  बनुदवाच्यवा तत्त्वजवानवाचसी पसीछरेहवाट कवा झवालसी तरे  कळलअंच एकदिम आम्हवालवा.  तदृष्णिरेपवासळून
सनुटकवा वगदैररे  झळूठ आहरे. मवाणिसवालवा महत्त्ववाकवाअंक्षवा पवाणहजरे! महत्त्ववाकवाअंक्षरेणशववाय मवाणिळूस म्हणिजरे महोबवाइल फहोनणवनवा
मवाणिळूस! महत्त्ववाकवाअंक्षरेणशववाय मवाणिळूस म्हणिजरे नरकेंद्र महोदिळींणवषयसी कवाहसीच मतप्रदिशर्णिन न करणिवारवा मवाणिळूस! मवाणिसवालवा

एस्करे पपअंग महत्त्ववाकवाअंक्षवा - उत्पल
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महत्त्ववाकवाअंक्षवा पवाणहजरे! बस!

आम्हसी पवर्णितसीहून णनघवालहो तरे कमवालसीचरे प्ररेररत हहोऊन. तडक 'म.सवा.प.' गवाठलअं. मकेंबरणशप घरेतलसी. णतथळून
णनघवालहो आणणि 'प्रकवाशन णवश्ववा'चसी नवसी-कहोरसी प्रत णवकत घरेतलसी. घरसी आलहो आणणि चवार-पवाच मरवाठसी मवाणसकवाअंच्यवा
वगर्णिणिसीचसी पवादकटअं तयवार करेलसी.  पहोस्टवात टवाकलसी.  मग फरे सबनुक उघडलअं.  णतथल्यवा गदिर्तीतळून लरेखिक,  कवसी,  समसीक्षक
शहोधळून कवाढलरे (अणजबवात वरेळ लवागलवा नवाहसी!) आणणि सगळ्यवाअंनवा मरेसरेजसह फकें ड ररकरे स्टवा पवाठवल्यवा. त्यवाअंचसी स्टरेटसरे
आवडळून घरेणिअं सनुरू करेलअं. सवाणहणत्यक, सवामवाणजक, रवाजककीय चचवार्षांमधळून भवाग घरेणिअं, मत नडोंदिवणिअं सनुरू करेलअं. सवाणहत्य,
सअंगसीत,  तत्त्वजवान,  ससीववादि,  मवाक्सर्णिववादि,  णचतकलवा,  णशल्पकलवा,  स्थवापत्यशवास,  णचतपट  यवाअंपदैककी  प्रत्यरेकवाचअं
पहोस्टमरॉडरनर्णिस्ट स्वरूप कवाय आहरे, असवा एक घनघहोर अभ्यवास सनुरू करेलवा. फनु कहो, दिरेररदिवा प्रभदृतळींशसी वदैचवाररक झटवापट
सनुरू करेलसी. 'आधनुणनक स्करॉरटश कणवतवा आपल्यवा अणस्तत्वलक्ष्यसी सवाअंधरेजहोडणिसीतळून उतरआधनुणनकतरेपनुढरे एक आव्हवान
उभरे करू पवाहत आहरे आणणि मरवाठसी समसीक्षकवाअंचरे णतकडरे लक्षहसी नसवावरे, हसी फवार खिरेदिवाचसी गहोष आहरे' असअं एक स्टरेटस
पहअंमत  करून  टवाकलअं.  आणणि  कवाय  आश्चयर्णि?  त्यवावर  घमवासवान  चचवार्णि  सनुरू  झवालसी!  मग  णतलवा  भवाषवाशवाससीय,
मवानववअंशशवाससीय,  णचन्हमसीमवाअंसवात्मक व इतर वळणिअं  लवागलसी.  एकवा  वळणिवादिरम्यवान एकवा  तरुणि कणवणमतवानरे
'सहोस्यळूर  सहोस्यळूर  दकतसी  ददिवस करणिवार आपणि?'  असअं  णवधवान करेलअं,  तरेव्हवा  आम्हसी  लगहोलग  'हवा  बघवा  हहो  कसअं
करतहोय…'  असअं म्हणिळून हररश्चअंद्र थहोरवातवाअंनवा टअॅग करेलअं.  मढर्देकरवाअंचअं  'ससौंदियर्णि आणणि सवाणहत्य',  रवा.  भवा.  पवाटणिकरवाअंचअं
'सचौदियर्णिशवास', करॉपलअंगवनुडचअं 'कलरेचसी मळूलतत्त्वरे', बवाख्तसीनचअं दिहोस्तहोव्हस्ककीवरचअं णववरेचन असअं सगळअं ववाचन सनुरू करेलअं.
पटवधर्णिन  सभवागदृहवातलवा  एकहसी  कवायर्णिक्रम  चनुकववायचवा  नवाहसी,  असवा  णनश्चय  करेलवा.  णशववाय  प्रमनुखि  वक्त्यवाअंच्यवा
भवाषणिवानअंतर त्यवाअंनवा भरेटळून  'तनुमचअं भवाषणि आवडलअं…'  अशसी सनुरुववात करून, 'पणि मलवा कवाय ववाटतअं…'  हरे म्हणिणिअं
चवालळू करे लअं.  ववाङ्मयसीन मवाणसकअं  ववाचळून (छरे!  अवघड आहरे आमचअं! 'ववाङ्मयसीन मवाणसकवाअंचअं पररशसीलन करून' म्हणिवावअं
ककी नवाहसी? पणि णजत्यवाचसी खिहोड - कनु ठल्यवाच नळकवाअंडवात घवातलसी तरसी सरळ हहोत नवाहसी! (दिहोन म्हणिसी एकत झवाल्यवा
आहरेत हरे आम्हवालवा मवाहसीत आहरे.  आम्हसी सध्यवा भवाषवासमदृदसीसवाठसी हवा एक नवसीन प्रयहोग करून बघत आहहोत))
णनयणमत प्रणतसवादि पवाठवणिअं, 'प्रकवाशन णवश्ववा'त पतरे शहोधळून लरेखिकवाअंनवा, समसीक्षकवाअंनवा पत पवाठवणिअं सनुरू करेलअं. णवलवास
सवारअंगवाअंचवा पतवा णमळवळून 'तनुमचवा 'लरेखिकरवाव नरेमवाडरे'  हवा लरेखि फवारच आवडलवा. नरेमवाडकेंच्यवा बवाबतसीत असअं सडरेतहोड
णलखिवाणि कनुणिसीतरसी करवायलवाच हवअं हहोतअं'  असअं णलणहलअं आणणि नरेमवाडकेंचवा पतवा णमळवळून त्यवाअंनवा  'तनुमच्यवा सवाणहत्यवानरे
आमच्यवावर  जहो  कवालवातसीत  प्रभवाव  टवाकलवा  आहरे,  त्यवाचवा  णवपयवार्णिस  करण्यवाचवा  प्रयत्न  णवलवास  सवारअंगवाअंसवारखिरे
लरेखिक/समसीक्षक  करत  आहरेत;  हरे  पवाहून  फवार  ववाईट  ववाटतअं'  असअं  णलणहलअं.  मरेघनवा  परेठकेंनवा  पत  णलहून
'नवाणतचरवामसी'बद्दल एकदिवा तनुमच्यवाशसी बहोलवायचअं आहरे' असअं सवाअंणगतलअं. णमपलअंदि बहोककीलवाअंनवा 'शसीकवाअंत उमरसीकर आणणि
मअंडळसी कवाहसी म्हणिहोत, 'गवत्यवा' हसी तनुमचसी एक शरेष्ठ कवादिअंबरसी आहरे'  अशसी मरेल करेलसी. मसीनवा प्रभळूअंच्यवा व्यवाख्यवानवालवा
हजरेरसी  लवावळून  'प्रववासवणिर्णिन  म्हणिजरे  सवाणहत्य  नव्हरे,  असअं  म्हणिणिवाऱ्यवाअंकडरे  लक्ष दिरेऊ  नकवा.  पनुलअंच्यवा  लअंडनचसी  तसी
'अपळूववार्णिई', मग तनुमच्यवा प्रववासवणिर्णिनवालवाच कवा आक्षरेप? तरे कवाहसी नवाहसी, मनुअंबईहून पनवरेललवा गरेलवात तरसी प्रववासवणिर्णिन
णलहवाच. आम्हसी तनुमच्यवा लरेखिनवाचरे चवाहतरे आहहोत. ववाटल्यवास ससीववादिवाचवा आधवार घ्यवा, पणि सवाणहणत्यक शरणिवागतसी
पत्करू नकवा.'  अशसी  एक अनवाणमक णचठसी  सअंयहोजकवाअंकरवसी  पवाठवलसी.  अणनल अवचटवाअंनवा  फहोन  करून  'तनुमचसी
ओररगवामसी बघवायलवा यवायचसी इच्छवा आहरे. त्यवावर लरेखि णलहवायचवा णवचवार आहरे. कधसी सवड हहोईल?' असअं णवचवारलअं.
गवामसीणि  पवाश्वर्णिभळूमसीचअं  लरेखिन  करणिवाऱ्यवा  जनुन्यवा  आणणि  नव्यवा  लरेखिक-कवळींनवा  पत  णलहून  'मध्यमवगर्तीय  शहरसी
लरेखिकवाअंमनुळरे  अस्सल मरवाठसी सवाणहत्यवाचसी जसी पसीछरेहवाट झवालसी आहरे,  त्यवालवा फक तनुम्हसीच उतर दिरेऊ शकवाल'  असअं
कळवलअं आणणि एककीकडरे  'महवानगरसी सअंवरेदिनरेतळून प्रकट हहोणिवारसी असहवायतवा हसी गवामसीणि सवाणहत्यवातळून प्रकटणिवाऱ्यवा
असहवायतरेहून कणनष्ठ दिजवार्णिचसी आहरे असअं म्हणिणिअं, म्हणिजरे मवानवसी सअंवरेदिनरेमध्यरेच भरेदि करणिअं आहरे' असअंहसी णवधवान करेलअं.
मनुकछअंदिववाल्यवा कवळींनवा  गझलरेच्यवा  आणणि मरवाठसी  गझलरेच्यवा  मयवार्णिदिवा  दिवाखिवल्यवा आणणि गझलरेचवा  कवायर्णिक्रम ऐकळू न
आल्यवावर 'मनुकछअंदि म्हणिजरे आत्मवा हरवलरेलसी कणवतवा' अशसी सनुरुववात करून परसीक्षणि णलणहलअं.

आम्हसी चचौफरे र धडवाकवा लवावलवा हहोतवा. आमच्यवा डहोळ्यवासमहोर व्यवासअंग (आणणि नरेटवकर्णि ) ववाढवतवानवा अच्यनुत
गहोडबहोलकेंचवा  आदिशर्णि  हहोतवा,  नवानवा  पवाटरेकरवाअंचसी  भवावनुकतवा  हहोतसी,  सणचन णपळगवावकरवाअंचसी  उमरेदि  हहोतसी,  रवामदिवास
आठवलकेंचसी णजद्द हहोतसी!  मनवात आणिलअं तर रसवायनशवासवातलअं  ससौंदियर्णिशवाससनुदवा उलगडळून दिवाखिवळू,  असवा णवश्ववास
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आमच्यवा  ठवायसी  णनमवार्णिणि  हहोत हहोतवा.  आमचअं  पवर्णितसीवरसील नदैरवाश्य  कनु ठच्यवा  कनु ठरे  पळळून  गरेलअं  हहोतअं.  आम्हसी  आतवा
'णलटररसी महोबवाइल' झवालहो हहोतहो. महत्त्ववाकवाअंक्षवा णनमवार्णिणि करवायचसी आमचसी महत्त्ववाकवाअंक्षवा पळूणिर्णि झवालसी हहोतसी.

पणि तनुम्हवालवा सवाअंगतहो, आयनुष्यवाचसी गतसी गळूढ आहरे. जग दफरल्यवानरे, अननुभववानरे आयनुष्य समदृद हहोतअं म्हणिवावअं,
तर जसी.ए.कनुलकणिर्ती यवाअंनसी धवारववाडसवारख्यवा रठकवाणिसी वषवार्णिननुवषर्षां रवाहून, कनु ठरेहसी न दफरतवा इतकअं  अजहोड सवाणहत्य कसअं
णनमवार्णिणि करेलअं? ककअं ववा जग दफरूनहसी जसीएअंच्यवा तहोडसीचअं णलणहतवा यरेत नवाहसी, तरे कवा? अनरेक प्रश्न अननुतररत रवाहतवात.
अनरेक उतरअं  बदिलतवात.  त्यवामनुळरे  आपल्यवालवा आज जरे  ववाटतअंय तरे  अअंणतम आहरे,  अशवा भ्रमवात कनुणिसीहसी रवाहू नयरे.
आमचवा महत्त्ववाकवाअंक्षरेचवा ववारू उधळलवा असतवानवा त्यवालवा एकरे  ददिवशसी अचवानक लगवाम बसलवा,  आणणि तहोहसी एकवा
सवामवान्य ववाचकवाकडळूनच.

एकवा पनुस्तकदिवालनवात (पजअंकलअं! दिनुकवान म्हणिणिवार हहोतहो, पणि 'दिवालन' वरेळरेवर आठवलअं!) सअंदिभर्णिगअंथ धनुअंडवाळत
असतवानवा कवानवावर एक सअंववादि पडलवा.  कवाहसी अअंतरवावर दिहोन णमत पनुस्तकअं  बघत हहोतरे.  दिहोघरे मध्यमवयसीन हहोतरे.
परेहरवाववावरून गवामसीणि भवागवातलरे  ववाटत हहोतरे.  एकवाच्यवा हवातवात दिहोन पनुस्तकअं  हहोतसी.  तसी दिनुसऱ्यवालवा दिवाखिवत तहो
णवचवारत हहोतवा,  "सवाअंग ककी,  कनु ठलअं  घरेऊ?"  दिनुसरवा म्हणिवालवा,  "मसी नवाहसी ररे  बवाबवा ववाचलरेलसी हसी दिहोन्हसी."  पणहलवा
म्हणिवालवा,  "पणि  बघ  तर-"  आणणि  त्यवानरे  एक  पनुस्तक  दिनुसऱ्यवाच्यवा  हवातवात  ददिलअं.  दिनुसरवा  म्हणिवालवा,  "हरे
मवाक्सर्णिववादिवाबद्दलचअं सअंशहोधनवात्मक पनुस्तक आहरे".  मग पणहल्यवानरे  दिनुसरअं  पनुस्तक णमतवाच्यवा हवातवात ददिलअं.  "हवाअं,  हसी
मवाक्सर्णिववादिसी लरेखिकवाचसी कवादिअंबरसी आहरे", दिनुसरवा म्हणिवालवा. "अच्छवा, म्हणिजरे एकतफर्फी आहरे."

हरे ऐकलअं आणणि आमच्यवा हवातवातलअं पनुस्तकच गळळून पडलअं.  आपणि बहोणधवदृक्षवाखिवालसी तर नवाहसी नवा,  असवा
आम्हवालवा दिहोन क्षणि भवास झवालवा. 'बवाबवा ररे कहोणि आहरेस तळू? ददिसतहोस तर अगदिसी सवाधवासनुधवा. मग हरे जवान कनु ठळून आलअं
तनुलवा?  '.धवाडददिशसी  'एकतफर्फी'  म्हणिळून  त्यवानरे  मनुद्दवाच  णनकवालवात  कवाढल्यवानअं  आणणि  त्यवात  आमच्यवा  ववाङ्मयसीन
महत्त्ववाकवाअंक्षरेलवा छरेदि दिरेणिवारवा जमर्णि उपणस्थत असल्यवानअं,  आम्हसी अववाक झवालहो हहोतहो.  म्हणिजरे मवाक्सर्णिववादिसी सअंशहोधन
आणणि मवाक्सर्णिववादिसी कवादिअंबरसी हरे झवालअं उदिवाहरणि. पणि मग दिरेशसीववादिसी णवचवार आणणि दिरेशसीववादिसी कवादिअंबरसी, अणस्तत्वववादिसी
णवचवार आणणि अणस्तत्वववादिसी कवादिअंबरसी, ससीववादिसी णवचवार आणणि ससीववादिसी कवादिअंबरसी यवा सगळ्यवातच सअंशहोधन आणणि
कलवाकदृ तसी, वस्तनुणनष्ठपणिवा आणणि एकवारलरेपणि हवा फरक आहरे? म्हणिजरे लरेखिक प्रणतभवावअंत असलवा तरसी अखिरेरसीस तहोहसी
एकतफर्फीच असतहो? तहो मननुष्य एकवा कवादिअंबरसीच्यवा बवाबतसीत हरे म्हणिवालवा. पणि कथवा, कणवतवा, कनु ठलवाहसी कलवाप्रकवार,
आपणि करेलरेलसी समसीक्षवा, आपलरे आगह ….आपणि 'णनमवार्णिणि' करेलरेलअं कवाहसीहसी एकतफर्फीच कवा? मग तरे भलरे गपाँड असरेल,
पणि एकतफर्फी असतअं?  हहो.  आम्हवालवा  'हहो'च म्हणिवावअंसअं  ववाटत हहोतअं.  कवारणि अखिरेरसीस तरे  'आपलअं  म्हणिणिअं'  असतअं.
लरेखिकहसी परस्परणवरहोधसी पवातअं उभसी करतहो हरे खिरअं,  तहो त्यवाअंच्यवात ववादिहसी घडवतहो;  पणि शरेवटसी लरेखिकच  'बहोलत'
असतहो. आणणि कनु ठलवा लरेखिक 'बवाजळू'पवासळून मनुक असतहो? 

उपरेणक्षत जगण्यवाचअं दिशर्णिन घडवणिवारसी एखिवादिसी कलवाकदृ तसीदिरेखिसील एकतफर्फी असळू शकतरे. आणणि एकतफर्फी असणिअं
कवाहसी  नरेहमसीच  ववाईट  असतअं,  असअंहसी  नवाहसी.  कधसीकधसी  मनुद्दवा  पटवण्यवासवाठसी  तरे  आवश्यकहसी  असतअं.  'एकतफर्फी'
शब्दिवातलवा नकवारवात्मक अथर्णि बवाजळूलवा ठरेवलवा, तर त्यवातळून 'लरेखिकवालवा प्रतसीत हहोतअंय तरे' हवा अथर्णि ददिसतहो. एक मयवार्णिदिवा
यवा अथर्ती.  म्हणिजरे कलवाकदृ तसीचवा उदिहो उदिहो करत असतवानवा हसी मयवार्णिदिवा लक्षवात ठरेवलसी पवाणहजरे.  पणि मग सगळअं  जर
एकतफर्फी आहरे,  तर कनु ठलवाहसी हट धरून कवाहसी करणिअं णनकवालवातच णनघतअं!  आणणि उरतअं फक एकच -  यहोग्य कवाय
आणणि अयहोग्य कवाय, हवा शहोध!

हहो नवा?  पणि मग तरे  करणिवाऱ्यवा सच्च्यवा लरेखिकवाचअं  कवाय?  पवाब्लहो नरेरुदिवासवारख्यवा कवसीवर णवषप्रयहोगवाचसी
शक्यतवा वतर्णिवलसी जवातरे ककअं ववा कनु ठल्यवाहसी सच्च्यवा कलवावअंतवाचसी मनुस्कटदिवाबसी हहोतरे,  तरेव्हवा तहो 'एकतफर्फी'  णवचवार करत
हहोतवा असअं म्हणिवायचअं? आणणि मनुळवात सअंशहोधनसनुदवा एकतफर्फी नसतअंच असअं कनु ठरे  आहरे? नवाहसी म्हणिजरे नसवावअं हसी अपरेक्षवा
आहरेच, पणि खिरअंच तसअं हहोतअं कवा? णवचवारसरणिसी एकतफर्फी नसतरे असअं कनु ठअं  आहरे? मग मवाक्सर्णिववादिसी लरेखिकच एकतफर्फी
कवा?

आतवा  आम्हवालवा  समहोरचसी  पनुस्तकअं  ददिसरेनवात;  कसलरेहसी  सवाणहणत्यक  ववादि-प्रणतववादि  ददिसरेनवात.

एस्करे पपअंग महत्त्ववाकवाअंक्षवा - उत्पल
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कलवावअंतवाचअं/लरेखिकवाचअं  'एकतफर्फी'  असणिअं पटळू  लवागलरेलअं असतवानवाच आयणडऑलरॉजसीशसी प्रवामवाणणिक रवाहून सचरेपणिवानअं
लरेखिन करणिवाररे लरेखिकहसी ददिसळू लवागलरे. पणि यवा सअंघषवार्णित एक चवाअंगलअं झवालअं हहोतअं. आमच्यवा महत्त्ववाकवाअंक्षरेचरे पअंखि णमटलरे
गरेलरे  हहोतरे  आणणि लरेखिनवातसील सचरेपणिवाचवा शहोध हवा मनुद्दवा वर आलवा हहोतवा.  आम्हसी शवाअंतपणिरे पनुस्तक णमटळून बवाहरेर
आलहो. समहोर रस्तवा ववाहत हहोतवा. रस्त्यवाबरहोबर मवाणिसअं ववाहत हहोतसी, आणणि आमच्यवा डहोक्यवात 'महत्त्ववाकवाअंक्षवा णव.
सचरेपणिवा' हवा नववा क्रवायणसस णनमवार्णिणि झवालवा हहोतवा!

आमच्यवा  महत्त्ववाकवाअंक्षरेचवा  आतवा  अअंत  झवालरेलवा  आहरे,  हरे  नडोंदिववायलवा  हरकत  नसवावसी.  आम्हवालवा  आतवा
पळूवर्तीसवारखिअं महत्त्ववाकवाअंक्षवाणवरणहत, सवाधअं-सरळ ववाटळू लवागलअं आहरे; आणणि असअं ववाटणिअं कसअंहसी असलअं, तरसी तरे एकतफर्फी
नसतअं यवाचअं आम्हवालवा समवाधवान ववाटतअं आहरे!

(आतवा यवा ववाटण्यवालवा कवाय म्हणिणिवार? प्लसीज 'एकतफर्फी' म्हणिळू नकवा कनुणिसी)

***
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णशननुमवा   :   शसी फवारएण्डरवायरे दिरेणखियलरे - फवारएण्डचसी मनुलवाखित

पचअंतवातनुर जअंतळू : णचतपटसमसीक्षवादिरेवसीसवाठसी दिसीपप्रज्वलन आणणि स्मरणि करत, नमस्कवार फवारएण्ड.

फवारएण्ड : नमस्कवार, नमस्कवार.

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : तनुमच्यवा  समसीक्षककी  कलवाप्रववासवाबद्दल  अणधक  जवाणिळून  घरेण्यवापळूवर्ती  आम्हवाअंलवा  तनुमच्यवा
नवाववाबद्दल समजळून घरेणिअं इष ववाटतअं. तनुम्हसी तनुमच्यवा नवाववाचअं अथर्णिणनणिर्णियन कसअं करवाल?

फवारएण्ड : कवाहसी लहोकवाअंचअं असअं म्हणिणिअं आहरे, ककी एन्ड व्हवाववा असअं फवारफवार ववाटणिवाररे णसनरेमरे मसी खिळूप बघतहो,
म्हणिळून मसी हरे नवाव घरेतलअं आहरे.  तसअं मनुळसीच नवाहसी.  दक्रकरे टमध्यरे  पळूवर्ती,  म्हणिजरे प्लरेअसर्णिपरेक्षवा कअॅ मरेररे  फवारफवारच कमसी
असण्यवाच्यवा  कवाळवात,  एक  पअॅव्हरेणलयन  एण्ड  असवायचवा,  आणणि  दिनुसरवा  फवार  एण्ड.  नरेहमसीचरे  यशस्वसी  करॉमकेंटरेटर
पअॅव्हरेणलयनमध्यरे बसळून समवालहोचन करवायचरे.  प्रस्थवाणपत समसीक्षक टसीकवा करतवात तसरे.  मसी त्यवाअंच्यवा बरहोब्बर उलटवा
व्हयळूपरॉइअंटनरे गहोषसी बघतहो, म्हणिळून मसी फवारएण्ड हरे नवाव घरेतलअं.

पचअंतवातनुर जअंतळू  : सवर्णि पवाश्चवात्त्य भवाषवाअंमध्यरे,  णवशरेषतयः फकें चमध्यरे,  समसीक्षरेचसीसनुदवा समसीक्षवा हहोतरे.  मरेटवासमसीक्षवा
ववा अणधसमसीक्षवा असअं त्यवालवा म्हणितवा यरेईल.  आपल्यवा मरवाठसीत हवा प्रकवार तसवा अनहोखिवा आहरे,  पणि तरसीहसी तनुमच्यवा
समसीक्षवाकलरेच्यवा समसीक्षरेकडरे आपणि वळवावअं असअं मलवा ववाटतअं. तनुम्हसी लहवानपणिवापवासळूनच L'enfant terrible
असण्यवाचअं स्मरणि तनुम्हवाअंलवा तनुमच्यवा पररसरवातळून करून ददिलअं जवातअं कवा? 

फवारएण्ड  : मसी शवाळरेत जवाऊ लवागलहो आणणि आतवा  'अमर अकबर अपाँथनसी'  ररलसीज करवायलवा हरकत नवाहसी
असअं मनमहोहन दिरेसवाई  ('मनजसी')  यवाअंनसी ठरवलअं.  सगळवा समवाज अगदिसी नवाहसी,  तरसी कवाहसी समसीक्षक त्यवासवाठसी तयवार
आहरेत असअं त्यवाअंच्यवा लक्षवात आलअं. मवात यवा णचतपटवातसील लरॉणजक सगळ्यवा समसीक्षकवाअंनवा कळत नसरे. बरॉणलवळूडमधल्यवा
णचतपटवाअंत लरॉणजक हरे बघणिवार् यवाच्यवा डहोक्यवात असतअं  हरे त्यवाअंच्यवा कवाहसी करे ल्यवा गळसी उतरत नसरे.  सगळअं  लरॉणजक
समहोरच्यवा ससीनमध्यरेच दिवाखिवळून प्ररेक्षकवाअंनवा  'स्पळून फकीपडअंग'  दिरेणिवार् यवाअंतलरे ददिग्दिशर्णिक 'मनजसी'  नव्हतरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  णतघरे
जणि णनरूपवा ररॉयलवा एकत रकदिवान करत असतवात तहो ससीन. "हरे कसअं शक्य आहरे?" असअं लहोक म्हणित. मग मसी त्यवाअंनवा
सवाअंगत असरे,  ककी  "आधसी नहोट करवा,  णनरूपवा ररॉयचरे  नवाव  'भवारतसी'  आहरे.  त्यवामनुळरे  पहअंदिळू,  मनुस्लसीम व णख्रिश्चन लहोक
भवारतमवातरेसवाठसी आपलरे 'खिळून' दिरेत आहरेत यवाचरे तरे प्रतसीक आहरे." इथरे जर एखिवादवा प्रतसीकबअंबवाळ ददिग्दिशर्णिकवानरे हवाच ससीन
रडकरे -उदिवास लहोक करत आहरेत असअं दिवाखिवलअं असतअं, तर ससीनमध्यरे पवाहण्यवासवारखिअं कवाहसी न उरल्यवामनुळरे  लहोकवाअंनवा थरेट
मवागचअं प्रतसीक ददिसलअं असतअं. पणि मनजसी ससीन इअंटररेपस्टअंग करत व लहोकवाअंनवा तरे उथळ ववाटरे. तनुमच्यवा लक्षवात असरेल, ककी
यवा ससीनआधसी नसीतळू पसअंग ऋषसी कपळूरलवा "तनुम्हवारवा ब्लड गळूप आर-एच हदै नवा?" असअं णवचवारतरे. तसी 'ए परॉणझरटव्ह', 'बसी
णनगरेरटव्ह' वगदैररे कवाहसी णवचवारत नवाहसी. सगळ्यवाअंचअं रक एकच आहरे हवाच सअंदिरेश मनजळींनवा त्यवातळून दवायचवा आहरे. यवात
सवर्णिधमर्णिसमभवाव तर आहरेच, पणि सवर्णिरकसमभवावहसी आहरे.

यवावरूनच  मग  'अ.  अ.  अअॅ.'मधलअं,  आणणि  एकळू णिच  'करमणिळूकप्रधवान'  म्हणिळून  णहणिवल्यवा  गरेलरेल्यवा  सवर्णि
णचतपटवाअंतलअं,  लरॉणजक समवाजवालवा उलगडळून दिवाखिवणिअं हसी मवाझसी जबवाबदिवारसी आहरे हरे लक्षवात घरेऊन मसी तरे कवाम सनुरू
करे लअं.

मग णचमनुकलवा फवारएण्ड लहोकवाअंनवा सवारअं  नसीट समजवावळून सवाअंगत असरे.  नसीट लक्ष न दिरेतवा णपक्चर पवाहणिवार् यवा
अनरेकवाअंनवा प्रश्न पडत. उदिवाहरणिवाथर्णि, 'परदिवा हदै, परदिवा हदै' गवाण्यवात एकटवा अणमतवाभच मधल्यवा आइलमध्यरे कवा बसलरेलवा
असतहो? मग मसी दिशर्णिवळून दिरेत असरे, ककी आधसीच्यवा ससीनमध्यरे तहो णनरूपवा ररॉयलवा आपलअं णतककीट दिरेऊन आलरेलवा असतहो.
मग तहो  कनु ठरे  बसणिवार?  म्हणिळून  तहो  आइलमध्यरे  बसलरेलवा  ददिसतहो.  नअंतरच्यवा  एकवा  ससीनमध्यरे  ऋषसी  कपळूर  प्रवाणिलवा
हरॉणस्पटलमध्यरे घरेऊन यरेतहो.  तरेव्हवा सगळरे  बरेड्स फनु ल आहरेत हरे त्यवालवा कळतअं.  मग फक १० नअंबरचवा बरेड उपलब्ध
असल्यवाचअं त्यवाच्यवा लक्षवात यरेतअं. हरे त्यवाच्यवा कसअं लक्षवात यरेतअं? तर - तहो कवाहसी वरेळवापळूवर्ती त्यवाच बरेडवरून पळळून गरेलरेलवा
असतहो.  त्यवामनुळरे  त्यवाच्यवा तरे  तवाबडतहोब लक्षवात यरेतअं.  अशसी सगळसी  'मरेथड इन मअॅडनरेस'  लहोकवाअंनवा  समजलसी,  तरेव्हवा
णचतपट सनुपरणहट झवालवा.

णशननुमवा : शसी फवारएण्डरवायरे दिरेणखियलरे - फवारएण्डचसी मनुलवाखित
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णचतपटवाअंमध्यरे लरॉणजक कसअं असवावअं यवाचवा जहो टरेण्ड 'अ. अ. अपाँ.'नअं सनुरू करे लवा, तहो अनरेक वषर्षां रटकलवा. थरेट नअंतर
'गनुअंडवा'नअं नवसीन लरॉणजक आणिरेपयर्षांत.

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : सवर्णि  महवान  कलवाकवार  आपल्यवा  अअंगभळूत  कलवागनुणिवाअंशसी  बवाअंणधलककी  ठरेवत,  कवाहसी  नवसीन
मळूल्यवाअंशसी तडजहोडहसी करतवात. तद्दन व्यवावसवाणयक पवातळसीवर यश णमळवणिवाऱ्यवा, सध्यवाच्यवा प्रणसणदसअंस्कदृ तसीशसी इमवान
रवाखिणिवाऱ्यवा, जरॉन अबवाहमसवारख्यवा जन्मजवात सवर्णिसवायळूसमवाटवाअंनवाहसी 'नहो स्महोककअं ग'सवारखिरे सवामवाणजक-रवाजककीय भवाष्य
करणिवाररे  णचतपट करण्यवासवारखिसी कदृ तसी करवावसीशसी ववाटतरे.  तर असवा समन्वय सवाधण्यवासवाठसी समसीक्षक म्हणिळून तनुम्हसी
कहोणित्यवा प्रकवारचसी तडजहोड करे लसीत?
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फवारएण्ड  : जन्मजवात दिरेणिगसी जरूर आहरे.  पणि त्यवावर प्रचअंड मरेहनतहसी घ्यवावसी लवागलसी.  अडसीच वषवार्षांचवा
असतवानवा सणचननरे बअॅट घरेतलरेलवा तहो फहोटहो कवाढळून घरेतलवा असतवा आणणि नअंतर कवाहसीच करे लअं नसतअं , तर तहो एवढवा महोठवा
झवालवा असतवा कवा? तसअंच हरे आहरे.  यवा णचतपटवाअंतळून लरॉणजक बवाहरेर कवाढळून लहोकवाअंनवा दिवाखिववायचअं,  म्हणिजरे सहोपअं कवाम
नवाहसी.  गनुर् हवाळवातल्यवा उसवाच्यवा कवाअंडसीप्रमवाणिरे तहो णचतपट पनुन्हवा पनुन्हवा टसीव्हसीरूपसी चरकवात घवालवाववा लवागतहो.  कवारणि
कहोणित्यवा रवाउअं डलवा त्यवातळून खिरअं लरॉणजक बवाहरेर यरेईल, तरे सवाअंगतवा यरेत नवाहसी. त्यवात अनरेक वरेळवा प्रयत्न ववायवा जवातवात.
कवारणि कवाहसी णचतपट  'समसीक्षककी अथवार्णिनअं चवाअंगलरे'  णनघतवात.  म्हणिजरे त्यवातलअं लरॉणजक लहोकवाअंनवा सहज समजरेल असअं
उलगडळून  दिवाखिवलरेलअं  असतअं.  आळशसी लहोकवाअंसवाठसी  बनवलरेल्यवा  अशवा  णचतपटवाअंनसी  जनतरेचअं  आणणि समसीक्षकवाअंचअं  खिळूप
ननुकसवान करे लरेलअं आहरे.

झवालअंच तर, ददिलसीप कनु मवार, नवाससीर, सअंजसीव कनु मवार इत्यवादिसी लहोकवाअंच्यवा णचतपटवाअंपवासळून जपळून रवाहवावअं लवागतअं.
आपलअं नशसीब चवाअंगलअं,  म्हणिळून अणमतवाभनरे फक सलसीम-जवावरेदिसवारख्यवा तद्दन लरॉणजकल लरेखिकवाअंबरहोबरच कवाम करे लअं
नवाहसी.  पनुढरे  कवादिर खिवानपवासळून इतर अनरेक नव्यवा लरेखिकवाअंबरहोबरहसी कवाम करे लअं.  त्यवामनुळरे  अणमतवाभच्यवा णचतपटवाअंतळून
बरअंच कवाहसी णमळळू शकतअं.

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : तनुमच्यवा  प्रववासवाबद्दल कवाहसी  तपशसील जवाणिळून  घ्यवायचरे  आहरेत.  जरॉजर्णि  बनवार्णिडर्णि  शरॉ  'The
Picture of Dorian Gray'मध्यरे  म्हणितहो,  "The devil lies in the details."
मरवाठसीत सवाअंगवायचअं तर,  सदैतवान तपशसीलवात पहुडलरेलवा असतहो.  तनुमचसी जसीवनदिदृषसी प्रणतपबअंणबत करणिवाररे  असरे कवाहसी
गनुलदिस्त्यवात दिड वलरेलरे सदैतवान (हवा हवा हवा!) आहरेत कवा?

फवारएण्ड  : मवाझ्यवा  लहवानपणिसी  'शहोलरे'सवारखिरे  णचतपट  असल्यवामनुळरे  हसी  सगळसी  लरॉणजकल  णचतपटवाअंचसी
चळवळ मनुळवात सनुरूच हहोतरे ककी नवाहसी, अशसी भसीतसी मलवा ववाटवायलवा लवागलसी हहोतसी. पणि मनजसी व इतर लहोकवाअंनसी हसी
चळवळ सवामवान्यवाअंपयर्षांत पहोहहोचवण्यवात यश णमळवलअंच. तरसीहसी समसीक्षक व सवामवान्य लहोक यवाअंच्यवात खिळूप दिरसी हहोतसी.
'सनुहवाग'मधल्यवा अणमतवाभच्यवा चपलरेप्रमवाणिरे समसीक्षकवाअंनवा ६ नअंबरचसी ददिसणिवारसी गहोष लहोकवाअंनवा ९ नअंबरचसी ददिसत असरे.
कवारणि  तरेव्हवाचसी  समसीक्षणिअं  ददिग्दिशर्णिकवालवा  णचतपटवातळून  कवाय  सवाअंगवायचअं  आहरे  यवाबद्दल  सखिहोल  णवचवार  न  करतवा
णलणहलरेलसी असत.

मनमहोहन दिरेसवाई, मनहोज कनु मवार, सनुभवाष घई, दफरहोज खिवान यवाअंपवासळून तरे कवाअंतसी शवाह, अणनल शमवार्णि यवाअंपयर्षांत
अनरेक लहोक इतकरे  दिजर्देदिवार णचतपट कवाढत...  पणि समसीक्षकवाअंनवा तरे समजतच नसत.  त्यवामनुळरे  यवाअंतलरे बररेच णचतपट
सनुपरणहट हहोऊनसनुदवा त्यवाअंनवा भवारतसीय णचतपट इणतहवासवात यहोग्य तहो मवान णमळवालवा नवाहसी,  अजळूनहसी णमळत नवाहसी.
पणि हरे ददिग्दिशर्णिक, त्यवाअंचरे णचतपट, सअंववादिलरेखिक यवाअंच्यवा प्रणतभरेनरे मसी मवात ददिपळून गरेलहो. शवाळरेत मवाझअं लक्ष वगवार्णित लवागत
नसरे (करॉलरेजमध्यरेहसी लवागत नसरे. पणि तरे णचतपटवाअंमनुळरे  नव्हरे. तहो एक वरेगळवा णवषय आहरे.). शवाळरेत लहोहचनुअंबकवाचरे गनुणि
णशकतवानवा मवाझ्यवा डहोळ्यवाअंसमहोर 'फररश्तरे'मधल्यवा रजनसीकवाअंतनरे लवावलरेलवा 'णसलरेणक्टव्ह मअॅग्नरेरटझम'चवा शहोध यरेत असरे;
आणणि हसी शवाळरेतलसी पनुस्तकअं  अजळूनहसी १९व्यवा शतकवातल्यवा शहोधवाअंबद्दलच णशकवत आहरेत हरे बघळून मलवा त्यवाअंचसी ककीव
यरेत असरे.  धवातळूच्यवा  गहोषसी  लहोहचनुअंबक ओढळून घरेतअं  हरे  सववार्षांनवा  मवाहसीत आहरे.  पणि एकवा  महवामवानववानरे  एकवा  ओपन
आउटडहोअर  ससीनमध्यरे  असअं  एक  चनुअंबक  धरून  णतथल्यवा  असअंख्य  लहोखिअंडसी  गहोषळींमधळून  फक  त्यवालवा  ओढवायच्यवा
असलरेल्यवाच गहोषसी तरेवढवा ओढळून घरेतल्यवा आणणि एक क्रवाअंणतकवारक शहोध लवावलवा,  यवाचवा त्यवाअंनवा पतवाहसी नसरे.  तसअंच
'फररश्तरे'मध्यरे  हसीरहोचरे रहोलर स्करे ट्स आधसी खिवालसी पडतवात व हसीरहो नअंतर खिवालसी पडतहो,  हरे पवाहून 'गनुरुत्ववाकषर्णिणिवामनुळरे
हवरेतळून खिवालसी पडणिवार् यवा णवणवध वजनवाअंच्यवा गहोषसी एकवाच वरेगवात खिवालसी पडतवात हरे गदृणहतक चनुककीचअं आहरे',  हरेसनुदवा
णसद हहोतअं,  हरेहसी कनु णिवालवाच मवाहसीत नसरे.  झवाडवाखिवालसी आरवामवात बसळून,  स्वतयः कवाहसीहसी न करतवा,  आपहोआप वरून
खिवालसी पडणिवारअं फळ पवाहून, आपल्यवालवा सगळअं  पदिवाथर्णिणवजवान कळवाल्यवाच्यवा थवाटवात णलणहणिवाररे शवासज आणणि त्यवाअंचसीच
रसी ओढणिवाररे णशक्षक - हरे स्वतयः रहोलर स्करे ट्स पवायवात घवालळून हवरेतळून तरअंगत कधसी खिवालसी उतरलरेच नवाहसीत, तर त्यवाअंनवा
तरे कळणिवार तरसी कसअं? णचतपट नवाववाच्यवा बवाह शककीनरे प्ररेररत न करे ल्यवामनुळरे  त्यवाअंचसी णस्थतसी आणणि सअंथ गतसी तशसीच
रवाहणिवार यवात मलवा शअंकवा नव्हतसी. कवाय तर म्हणिरे, अ अॅक्शन व ररअ अॅक्शन समप्रमवाणिवात असतरे! कवाय बहोलवायचअं यवावर!
असअं असरेल, तर तहो 'पसअंघमम 'मधलवा अजय दिरेवगणि ककअं ववा इतर कहोणित्यवाहसी णचतपटवातलवा सलमवान खिवान ऍक्शन म्हणिळून
एखिवादवालवा पवाच फनु टवाअंवरून खिवालसी टवाकतहो आणणि मग तहो मवाणिळूस ररअ अॅक्शन म्हणिळून हवरेत पनवास फळू ट उअंच उडतहो, हरे
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कसअं  शक्य आहरे?  प्रत्यक्षवातलसी अ अॅक्शन आणणि ररअ अॅक्शन हसी  'अ अॅक्टर'ननुसवार बदिलतरे  हसी लरेटरेस्ट मवाणहतसी कहोणित्यवाच
पनुस्तकवात नव्हतसी.

त्यवामनुळरे  शहोधवाअंबद्दलचवा 'पवायवा' पक्कवा करण्यवासवाठसी शवाळरेत जरूर णशकवावअं, पणि त्यवा त्यवा क्षरेतवातलरे लरेटरेस्ट शहोध
मवात पहअंदिसी णचतपटवातच पवाहवायलवा णमळतवात. हरे मलवा इतरवाअंपरेक्षवा लवकर कळवालअं. यवाकरतवा यवा वर उल्लरेखि करे लरेल्यवा
ददिग्दिशर्णिकवाअंचवा मसी कवायमच ऋणिसी रवाहसीन. भचौणतकशवासवाप्रमवाणिरेच जसीवशवासवाबद्दलसनुदवा मलवा अशसीच नवसीन मवाणहतसी
णमळवालसी, तसी पनुण्यवातल्यवा 'शसीकदृ ष्णि', 'शसीनवाथ', 'णवजयवानअंदि'  वगदैररे  सवाणत्त्वक नवाववाअंच्यवा णथएटसर्णिमधल्यवा णचतपटवाअंतळून.
पणि तहो एक स्वतअंत णवषय आहरे. आपणि पनुन्हवा कधसीतरसी बहोलळू त्यवाबद्दल.

पचअंतवातनुर जअंतळू  : तरे सगळअं  भचौणतकशवास वगदैररे  पनुररेसअं रहोचक आणणि उदहोधक आहरे.  परअंतनु भवारतवात त्यवाजवागसी
थहोर अशवा णवशरेषणिवाच्यवा समसीक्षककी सनुर् यवाअंचसी समदृद कहोरडसीठवाक परअंपरवा आणणि त्यवा समवरेत णवरहोधवाभवाससी असवा ऐंदद्रय
अननुभववाअंचवा  ओलवाववा  आहरे.  अशवा  सअंगमवाअंच्यवा  कवाहसी  हृद आठवणिसी तनुमच्यवाकडरे  आहरेत  कवा?  उदिवाहरणिवाथर्णि  णशरसीष
कणिरेकरवाअंसवारख्यवा अणतअस्सल समसीक्षकवाअंमनुळरे  तनुमचअं णचतपटवाअंकडरे बघण्यवाचअं पररप्ररेक्ष्य कसअं बदिललअं?

फवारएण्ड  : पररप्ररेक्ष्य पळूणिर्णिपणिरे बदिललअं असअं मसी नवाहसी म्हणिणिवार.  पणि त्यवाअंनसी मलवा एक ददिशवा मवात नक्ककी
ददिलसी.  णचतपट समसीक्षणिवाच्यवा दिजवार्णिच्यवा कवाहसी पवायऱ्यवा आहरेत.  तहो णचतपट उचलवायचवा आहरे ककी आपटवायचवा आहरे
यवाचवा आदिरेश  'करॉपर्वोररेट'कडळून  आल्यवावर त्यवाननुसवार णलणहणिवार् यवाअंनवा  इथरे  आपणि वगळळू .  पणि बवाककीचरे  णसणन्सअरलसी
समसीक्षवा णलहसीणिवाररे जरे लहोक आहरेत, त्यवाअंत खिवालसील प्रकवार आहरेत:

लरेव्हल क्रमवाअंक १:  णचतपटवाच्यवा कथरेचसी थहोडक्यवात कल्पनवा दिरेणिरे,  पणि सगळरे  आधसीच सवाअंगळून न टवाकणिरे.
लहोकवाअंच्यवा कवामवाबद्दल स्वतयःचरे मत;  गसीत,  सअंगसीत,  छवायवाणचतणि आदिळींचसी वस्तनुणनष्ठ मवाणहतसी;  इत्यवादिसी अणजबवात न
सवाअंगणिरे. कवारणि हरे कहोणिसीहसी करू शकतरे. तरे फवारच बरेणसक आहरे. यवात एक गट असवा आहरे, जहो त्यवा ददिग्दिशर्णिकवाचरे ककअं ववा
लरेखिकवाचरे आधसीचरे णचतपट पवाहून त्यवामवानवानरे  हवा नवसीन णचतपट कसवा आहरे हरे सवाअंगतहो.  आणिखिसी एक वरेगळवा गट
त्यवातल्यवा व्यणकररेखिवाअंच्यवा 'प्रववासवा'वर ककअं ववा णचतपटवातल्यवा णचतपटवात त्यवा व्यणकररेखिवाअंच्यवा हहोणिवार् यवा णवकवासवावर भर
दिरेतहो. एकळू णिच जर वरेळ जवात नसरेल, तर हरे असलरे प्रकवार करवावरे लवागतवात.

लरेव्हल क्रमवाअंक २: वरच्यवा #१ लवा जरवा खिमअंग करण्यवाकरतवा 'भळूणमकरे त गणहररे  रअंग भरलरे', 'सअंयत अणभनय',
'अमनुकमनुळरे  सनुसह', 'व्हल्नररेणबणलटसी दिवाखिवलसी', 'तहो अमनुक णपढसीचवा प्रणतणनधसी आहरे'  वगदैररे  छवापवाचसी ववाक्यरे वदैचवाररक
कढईतळून तळळून त्यवात टवाकवावसी लवागतवात. तसी यहोग्य रठकवाणिसीच ववापरलसी पवाणहजरेत असरे कवाहसी नवाहसी. समसीक्षरेत आलसी
म्हणिजरे झवालरे. आपहोआप #१ परेक्षवा वरचवा दिजवार्णि प्रवाप्त हहोतहो.

लरेव्हल क्रमवाअंक ३: हसी णतसरसी लरेव्हल म्हणिजरे, णचतपटवातलरे लरॉणजक लहोकवाअंनवा ददिसलरे नवाहसी, तर तरे आपणिहसी
शहोधवायचवा प्रयत्न करवायचवा नवाहसी. णचतपट ववाईट आहरे हरे सरळ घहोणषत करून टवाकवायचरे. यवालवा मसी 'आळशसी समसीक्षवा'
असरे  म्हणिसीन.  पसअंघमचरे  नवाव बवाजसीरवाव कसरे,  नवायक भरधवाव ररेल्वरेच्यवा इअंणजनवापनुढरे  उभवा रवाहून रुळवावर आडव्यवा
असलरेल्यवा व्यककीलवा कसवा उचलळू शकरे ल, णव्हलननरे पकडलरेलवा नवायक डवायररेक्ट मवारून न टवाकतवा आधसी बवाअंधळून कशवालवा
ठरेववाववा लवागतहो, वगदैररे प्रश्न आपणि न सहोडवतवा तसरेच्यवा तसरेच समसीक्षणिवातळून पनुन्हवा णवचवारणिरे, वगदैररे वगदैररे यवा लरेव्हलचरे
समसीक्षक करतवात.

लरेव्हल क्रमवाअंक ४: चचौथसी आणणि त्यवापनुढचसी लरेव्हल म्हणिजरे खिरसी समसीक्षवा. मवाझसी लरेव्हल चचौथसी आहरे असरे मसी
अणभमवानपळूवर्णिक, ककअं ववा खिर् यवा मरवाठसीप्रमवाणिरे 'गवर्णिपळूवर्णिक', सवाअंगळू शकतहो. लहोकवाअंनवा समजवायलवा अवघड असलरेलवा णचतपट
घरेऊन त्यवातसील लरॉणजक लहोकवाअंनवा समजवावळून सवाअंगण्यवाचरे महत्कवायर्णि यवा समसीक्षरेतळून हहोतरे.

लरेव्हल क्रमवाअंक ५: हसी सगळ्यवाअंत गरेट लरेव्हल. यवात णचतपटवाशसी सअंबअंणधत नसलरेल्यवा व अजवाणि लहोक ज्यवालवा
पवाचकळ म्हणितवात अशवा कहोटवा; कलवाकवारवाअंवर करे लरेलसी वदैयणकक चरेषरेखिहोर टसीकवा ('णतच्यवासमहोर हवा बटवाटवासवारख्यवा
चरेहर् यवाचवा  xxx'  वगदैररे  ववाक्यरे);  णचतपटवाशसी सअंबअंणधत नसलरेलरे  णवनहोदि;  एक उपमवा,  मरेटअॅफहोर धरून पनुढचसी अनरेक
ववाक्यरे त्यवाच मरेटअॅफहोरमध्यरे णलणहणिरे (म्हणिजरे नवाणयकरे लवा चवळसीच्यवा शकेंगरेचसी उपमवा दिरेऊन, नवायकवालवा ककअं ववा णव्हलनलवा
त्यवाच पठडसीतलसी एखिवादिसी  उपमवा दिरेणिरे.  णतथरेच अनरेक हहोतकरू समसीक्षक थवाअंबतवात,  आणणि पनुन्हवा  मळूळ णवषयवाकडरे
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वळतवात.  पणि खिररे  थहोर समसीक्षक णतथरेच थवाअंबत नवाहसीत.  त्यवापनुढरे  जवातवात.  उदिवाहरणिवाथर्णि नवाणयकरे लवा चवळसीचसी शकेंग
म्हटल्यवावर, नवायक बटवाटवा, व्हसीलन सनुरणिवाचवा कवाअंदिवा, कअॅ बरे डवान्सर म्हणिजरे फटवाकडसी कहोलअंबसी… अशवा मअंडईणवश्ववातल्यवा
सनुचतसील त्यवा  सगळ्यवा  उपमवा  ववापरून ववाचकवाअंच्यवा  डहोक्यवाचसी  मअंडई  करे ल्यवाखिरेरसीज  तरे  थवाअंबत नवाहसीत.);  इत्यवादिसी
गहोषळींचसी ररेलचरेल असतरे.

हसी पवाचवसी लरेव्हल गवाठणिरे हरे प्रत्यरेकवाचअं अअंणतम ध्यरेय हवअं.  मसी अजळून णतथवर पहोचलरेलहो नवाहसी. मलवा मवाझ्यवा
मयवार्णिदिवाअंचसी जवाणिसीव आहरे. पणि इतर समसीक्षकवाअंचरे लरेखि ववाचळून हळळूहळळू तरे जमरेल यवाचसी मलवा खिवातरसी आहरे.

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : स्वतयःलवा समसीक्षक समजणिवाररे  अनरेक जवालसीय लरेखिक णचतपटवाअंच्यवा फक कथवा उतरवळून
थवाअंबतवात. दिदृषसीआड टवाकवावअं असअं हरे लरेखिन प्रणतसवादिखिरेचक असलअं, तरसीहसी तनुमच्यवासवारखिसी जसीवनदिदृषसी दिरेणिवारसी सवाक्षरेपसी
समसीक्षवा त्यवात नसतरे. णवशरेषतयः तद्दन कलवात्मक णचतपटवाअंचसी भलवावणि करून तथवाकणथत गल्लवाभरू णचतपटवाअंनवा तनुच्छ
लरेखिण्यवाकडरे त्यवाअंचवा कल असतहो. समसीक्षवा आणणि ववास्तव यवाअंच्यवातलरे नवातरेसअंबअंध त्यवात महोडळून पडतवात; त्यवातळून समसीक्षवा
लहोकवाणभमनुखि रवाहत नवाहसी.  अशवा सनुजसीर समसीक्षरेमनुळरे  आणणि कहोडग्यवा समसीक्षकवाअंमनुळरे  समसीक्षवा यवा कलरेचसी अपररणमत
हवानसी हहोतरे.  यवा वदृतसीलवा आळवा घवालण्यवासवाठसी कवाय करवावअं?  प्रशवासन आणणि कवायदिवा पवातळसीवर कवाहसी करवावअं कवा?
आणणि णवचवारवअंतवाअंचअं कवाय?

फवारएण्ड  : णवचवारवअंतवाअंचअं कवाय कवाय? कवाय णवचवारवअंतवाअंचअं?  आपणि सहसवा ववापरत नसलरेलरे कपडरे घवालळून
पनवास आददिववाससी नवाचलरे तर तसी लहोककलवा,  आणणि आपणि सहसवा ववापरत नसलरेलरे कपडरे घवालळून पनवास एक्स्टरॉजम 
नवाचलरे तर तहो मवात फवालतळू डवान्स कवाय? हवा तद्दन उचभ्रळू, फसववा यनुणकववादि आहरे. 'ज्यवात लहोक नवाचतवात तरे लहोकनदृत्य'
यवा बरेणसक व्यवाख्यरेवर आपणि पनुन्हवा यवायलवा हवअं. जवाणतवअंत 'रहोतसी सळूरत' कलवाकवार घरेऊन अधर्णिवट अअंधवारवात बनवलरेल्यवा
णचतपटवाअंचसी  'ववाहववा'  करणिवार् यवा समसीक्षकवाअंनसीच यवा कलरेचसी अपररणमत हवानसी करून ठरेवलरेलसी आहरे.  कवारणि त्यवाअंनसी
करे लरेलसी तवारसीफ ववाचळून लहोक णचतपट बघवायलवा जवातवात;  आणणि 'एवढसी तवारसीफ करे लरेलवा णचतपट जर इतकवा अगम्य
असरेल, तर बवाककीचरे कवाय, बघवायलवाच नकहोत!' असअं म्हणिळून लहोक चवाअंगल्यवा कमरशर्णियल णचतपटवाअंच्यवाहसी ववाटवालवा जवात
नवाहसीत.

यवासवाठसी सरकवार, प्रशवासन, एन्जसीओज व समवाज अशवा सवर्णि पवातळ्यवाअंवर उपवाय करणिअं गरजरेचअं आहरे. लहवान
मनुलवाअंनवा 'बरॉटनसी छहोडकेंगरे  ,    मअॅरटनसी दिरेखिकेंगरे  ,    णहस्टरसी लरेक्चर हदै  ,    णमस्टरसी णपक्चर हदै' हरे गवाणिअं रहोज शवाळवा सनुरू व्हवायच्यवा
वरेळसी म्हणिवायलवा लवाववावअं. णहस्टरसीमध्यरे एकदिवा मरेलरेलवा मवाणिळूस मरेलरेलवाच रवाहतहो. उलट णमस्टरसी णपक्चरमध्यरे पणहल्यवा
शहोलवा मरेलरेलवा मवाणिळूस पनुढच्यवा शहोलवा परत णजवअंत हहोतहो. त्यवामनुळरे  तरे नक्ककीच जवास्त भवारसी आहरे.

नवसीन शहोध लवावणिवाररे णचतपट मवास्तर लहोकवाअंनवा पवाहवायलवा लवावळून त्यवा शहोधवाअंचसी वगवार्णित दिखिल घ्यवायचसी सककी
करणिअं,  हवाहसी उपवाय करतवा यरेण्यवासवारखिवा आहरे.  हरे शहोध फक शवासवाबद्दलच मयवार्णिददित नवाहसीत.  अनरेक णवषयवाअंबद्दल
आहरेत. उदिवाहरणिवाथर्णि:

• इणतहवास:  समवाट अशहोकवाचसी इणतहवासवातलसी कथवा बर् यवापदैककी गअंभसीर हहोतसी.  पणि त्यवा कवाळवातल्यवा
णसयवा झर् यवाजवळ  'सन सननन सन  ,    सनन सन'  अशसी  गवाणिसी  म्हणित हसी  सनसनवाटसी-णवरणहत मवाणहतसी
आम्हवाअंलवा त्यवातळून कधसीच कळलसी नसतसी. 

• भळूगहोल:  चसीनमधळून पळळून जवातवानवा ववाटरेत णवमवानवालवा अपघवात झवालवा आणणि णवमवान णहमवालयवात
पडलरे, तर णतथळून एकवा तरवाफ्यवावर तरअंगत भवारतवात यरेणिअं शक्य आहरे हवा 'इअंणडयवानवा जहोन्स'मधलवा शहोध खिदैबर
पखिअंड,  लनुईस  व  क्लवाकर्णि  एक्स्पसीणडशन  यवाअंच्यवाइतकवाच  महत्त्ववाचवा  आहरे.  तसअंच  वरेगवासवरून  मरेणक्सकहोलवा
जवातवानवा मध्यरे एक ररेन फरॉररेस्ट लवागतअं, हवाहसी. 

गणणितवाबद्दलहसी सवाअंगण्यवासवारखिअं बरअंच आहरे. पणि त्यवाबद्दल आपणि स्वतअंत कधसीतरसी बहोलळू.

हरे शवाळरेतल्यवा णवषयवाअंचअं  झवालअं.  दिनुसरसी सवाअंगण्यवासवारखिसी गहोष म्हणिजरे,  मध्यअंतरसी एकवा णवणशष शहरवातल्यवा
कवाहसी लहोकवाअंनसी एक वरेगळअंच फअॅ ड चवालळू करे लअं.  करे वळ जवास्त मरेहनत घरेऊन तयवार करे लरेलअं आहरे म्हणिळून ज्यवा सअंगसीतवालवा
उच दिजवार्णिचअं  म्हटलअं  जवातअं,  त्यवा  सअंगसीतवाच्यवा  कवायर्णिक्रमवालवा  शवालसीणबलसी  पवाअंघरून,  झब्बरेणबब्बरे  घवालळून  जवायचअं  आणणि

णशननुमवा : शसी फवारएण्डरवायरे दिरेणखियलरे - फवारएण्डचसी मनुलवाखित

http://youtu.be/9JZ-KbD73ig
http://youtu.be/5S9Co4QhUJk
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कवायर्णिक्रमवातलवा जवळजवळ अधवार्णि वरेळ ननुसतअं खिवात बसवायचअं; हरे तरे फअॅ ड. त्यवातळून एक वरेगळसीच वणिर्णिव्यवस्थवा चवालळू झवालसी.
'मदृगनयनवा रणसक महोणहनसी'  म्हटलअं ककी शरेष्ठ;  आणणि  'यरे कवालसी कवालसी आपाँखिरे,  यरे णहरनसी जदैससी चवाल'  असअं म्हटलअं ककी
कणनष्ठ.  तर् हरेववाईक मरेकअप करून,  लटक्यवा  रवागवाचसी  पहोज घरेऊन,  स्टरेजवर  दिनुसरअं  कनु णिसीहसी  नसतवानवा  णनरथर्णिकपणिरे
णपयवालवा उद्दरेशळून म्हटलरेलअं, 'जवा ररे जवा ररे णपयवा, तहोसरे ममैं नवा बहोलळू' असअं पहअंदिसीसवारखिअं 'ववाटणिवारअं' गवाणिअं दिजर्देदिवार; आणणि 'तरेररे
प्यवार कवा रस नहसी चखिणिवा, ओय मखिणिवा' असअं समहोरच्यवालवा स्पषपणिरे बजवावणिवारसी आधनुणनक ससीववादिसी नवाणयकवा मवात
फवालतळू?  पअंतप्रधवानवाअंच्यवा  'परेशन्स  टरेपनअंग  सकेंटर'मध्यरे  कहोणित्यवाहसी  पररणस्थतसीत  जवागअं  रवाहू  शकण्यवाचअं  कचौशल्य  टरेस्ट
करणिवारसी एक परसीक्षवा असतरे.  रवातसी १० ववाजतवा  'नअॅशनल प्रहोगअॅम ऑफ डवान्स अ अॅण्ड म्यनुणझक'  पवाहवायचवा आणणि तहो
पवाहतवानवा पळूणिर्णि वरेळ जवागअं रवाहवायचअं,  असअं त्यवा परसीक्षरेचअं स्वरूप असतअं.  तसी परसीक्षवा म्हणिजरे गवाण्यवाचवा खिरवाच कवायर्णिक्रम
आहरे,  असअं समजळून दिळूरदिशर्णिन गवाण्यवाचवा कवायर्णिक्रम यवा नवाववाखिवालसी तसी प्रसवाररत करू लवागलअं.  असल्यवा प्रकवारवाअंमनुळरेच
अणभजवात कलवा मवागरे पडलसी.

हरे दिनुरुस्त करवायचअं असरेल, तर लहवान मनुलवाअंनवा (आणणि महोठवाअंनवाहसी) 'फळू ड णपरअॅणमड'सवारखिवा एक गवानणपरअॅणमड
शवाळवाशवाळवाअंमधळून ववाटवाववा. त्यवात 'हरे पवाणहजरे तरेवढअं खिवा' यवा पवायरसीऐवजसी 'हरे पवाणहजरे तरेवढअं ऐकवा' हसी पवायरसी असवावसी.
त्यवा पवायरसीवर हसी अणभजवात णचतपटगसीतअं, उदिवाहरणिवाथर्णि, "जअंगल मकें बहोलसी कहोयल कनु क्कळूकळू  कनु क्कळूकळू ... कनु कनु कळू कूऽकूऽकूऽ", "हवाय
हुकळू  हवाय हुकळू  हवायहवाय,  हवाय हुकळू  हवाय हुकळू  हवायहवाय",  वगदैररे  असवावसीत. मग पनुढच्यवा पवायरसीवर मयवार्णिददित प्रमवाणिवात
ऐकण्यवासवाठसी लहोकणप्रय समजलसी गरेलरेलसी इतर गवाणिसी असवावसीत. तरसी त्यवात चवसीलवा थहोडसी "लनुई शमवाशवा उई" वगदैररे
गवाणिसी असवावसीत. 'हरे अधळूनमधळून कणचतच खिवा'  यवा पवायरसीलवा समवाअंतर असलरेल्यवा  'अधळूनमधळूनच ऐकवा'  पवायरसीवर तसी
'णपयवा तहोसरे नदैनवा लवागरे ररे' छवाप अणतशवाससीय गवाणिसी असवावसीत. म्हणिजरे लहोकवाअंचअं कलवास्ववास्थ्य नसीट रवाहसील.

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : उदिवारसीकरणिवानअंतर  इतर  सगळ्यवा  कलवा-सवाणहत्यवाचअं  आणणि  एकअं दिर  मवानवसी  आयनुष्यवाचअं
भणिअंगसीकरणि झवाल्यवाचअं  णचत ददिसतअं.  मवात णचतपटवाअंमध्यरे  आणणि पयवार्णियवानरे  णचतपट-समसीक्षरेमध्यरे,  णवशरेषतयः गनुअंडहोतर
कवाळवात, पडदवावरच्यवा ववास्तववाचवा पहोत अणधक भणिअंग ददिसल्यवामनुळरे  समसीक्षवा मवात अणधक ववास्तवववादिसी आणणि ररेखिसीव
हहोत जवातवानवा ददिसतरे. हवा ववारसवा परेलणिवाररे  तवाज्यवा दिमवाचरे नट, ददिग्दिशर्णिक, णनमवार्णितरे कहोणि आहरेत असअं तनुम्हवाअंलवा ववाटतअं?
जनुन्यवा कवाळवातलसी – गवाईडहोतरसी कवाळवातलसी – कनु णिवाचसी नवावअं अजळूनहसी णमरववावसीशसी ववाटतवात… 

फवारएण्ड : एक एक एक णमणनट, मसी बहोलळू कवा? मनुलवाखित मवाझसी चवालळू आहरे ककी तनुमचसी? 'गवाईडहोतर' असवा
कवाहसी कवाळ हहोतवा आणणि 'गवाईड' हवा दिनुसर् यवा पवायरसीवरचरे समसीक्षक मवानतवात णततकवा महोठवा मवापदिअंड हहोतवा यवावर मवाझवा
अणजबवात णवश्ववास नवाहसी.  हवअं तर तनुम्हसी  IMDB बघवा.  णतथरेहसी  '  गनुअंडवा  ' तनुलनरेनअं नवसीन असळून त्यवालवा 'गवाईड'  इतकअं च
ररेटटअंग दिरेऊन लहोकवाअंनसी न्यवाय करे लरेलवा आपल्यवालवा ददिसतहो.  तर  -  गनुअंडहोतर कवाळवात एक अणतशय चवाअंगलवा टरेण्ड मलवा
ददिसतहो. तहो म्हणिजरे सनुरुववातसीलवा सहोपअं लरॉणजक असलरेलरे णचतपट बळअंच कवाढणिवाररे  ददिग्दिशर्णिक 'णपकलरे'  ककी मवात अत्यअंत
दिजर्देदिवार णचतपट कवाढळू  लवागतवात. 'कजर्णि'सवारखिरे सनुरुववातसीचरे दिनुलर्णिक्षणिसीय णचतपट सहोडलरे,  तर नअंतर 'सचौदिवागर', 'परदिरेस',
'णतमळूतर्ती',  'यनुवरवाज'  असरे  णचतपट कवाढळून  सनुभवाष घईंनसी मवाझ्यवासवारख्यवा समसीक्षकवाअंनवा  खिळूप स्कहोप ददिलवा.  गनुअंडहोतर
कवाळवात असरे अनरेक बदिल झवालरे. रवामगहोपवाल वमवार्णि अगदिसी शरेवटसी शरेवटसी सनुधवारलवा. आधसी तहो 'सत्यवा', 'कअं पनसी', 'णशववा'
यवाअंसवारखिरे,  सवाधअंसहोप्पअं लरॉणजक असणिवाररे,  जरे सवाअंगवायचअं आहरे तरे सगळअं  उलगडळून सवाअंगणिवाररे ,  जरे दिवाखिववायचअं आहरे त्यवाचअं
प्रतसीक शहोधण्यवासवाठसी कवाहसीहसी मरेहनत न घरेतवा थरेट तसी गहोषच दिवाखिवणिवाररे  - थहोडक्यवात रटवाळ - णचतपट कवाढत असरे.
पणि यवा णनष्प्रभ यशवाच्यवा पलसीकडरेहसी कवाहसी आहरे यवाचसी जवाणिसीव अनरेकवाअंनवा 'गनुअंडवा'मनुळरे  झवालसी. णव्हलन हवा अजवागळच
दिवाखिववायलवा पवाणहजरे, हसी 'गनुअंडवा'मधळून रवामळूलवा उमगलरेलसी रटक. मग 'आग'पवासळून रवामळूचसी जसी कवाहसी भटसी जमलसी, णतलवा
तहोड नवाहसी. हरॉटरेल्समध्यरे दिवाढसी करण्यवाकरतवा एक आरसवा असतहो, बघवा. त्यवात लहोकवाअंचरे चरेहररे जसरे ददिसतवात, तसरे चरेहररे
'मअॅक्रहो' महोडमध्यरे दिवाखिवणिअं हसी त्यवानअं नअंतरच्यवा कवाळवात ववापरलरेलसी एक कलवात्मक रटक. एकच ससीन खिनुचर्तीच्यवा खिवालळून,
ससीपलअंग फअॅ नवरून ककअं ववा पभअंतसीच्यवा बवाजळूनरे जवाणिवार् यवा एखिवादवा उअं दिरवाच्यवा कहोनवातळून दिवाखिवळून त्यवानअं कमवाल करे लसी आहरे.
जरे लरॉणजक सवाध्यवा कअॅ मरेर् यवातळून ददिसत नवाहसी, तरे अशवा ऑड अपाँगल्समनुळरे  लगरेच सवापडतअं.

णहमरेश ररेशणमयवाचअं मवात तसअं नवाहसी. त्यवाचरे णचतपट सनुरुववातसीपवासळूनच तसरे असत.

एकळू णि सध्यवा चचौथ्यवा पवायरसी असलरेल्यवा समसीक्षकवाअंनवा फवार चवाअंगलसी सअंधसी आहरे.  ज्यवाअंनवा णचतपट बघळून असअं
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लरॉणजक-मवायपनअंग करवायचअं आहरे, त्यवाअंनवा यवा क्षरेतवात खिळूप ववाव आहरे.

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : उदिवारसीकरणिवानअंतर  व्यवावसवाणयक णचतपटवाअंनवाहसी  कवाहसी  कवाळ भणिअंगसीकरणि टवाळतवा  आलअं
नवाहसी;  पणि तरे  त्यवातळून सवावरलरे.  कलवात्मक णचतपटवाअंच्यवा बवाबतसीत हरे कवा घडलअं नवाहसी,  कलरेचसी जहोपवासनवा करणिवाररे
आपल्यवा कवायर्णिक्षरेतवात मवागरे कवा पडलरे?

फवारएण्ड : तद्दन कलवात्मक णसनरेमवाअंचअं एक सहोपअं असतअं. जरे दिवाखिववायचअं आहरे तरे दिवाखिववायचअं. तरे कहोणिसी पवाणहलअं
न  पवाणहलअं,  तरसी  कवाहसी  फरक पडत नवाहसी.  अररेचवा!  जरे  दिवाखिववायचअं  तरे  प्ररेक्षकवाअंपयर्षांत  पहोहहोचलअं  तर  पवाणहजरे?  बरअं,
पहोहहोचववायचअं,  पणि इतक्यवा सवाध्यवासहोप्यवा पदतसीनअं नवाहसी,  ककी एकवा नजररेत प्ररेक्षकवालवा कळरेल.  हरेच तर खिरअं  चअॅलकेंज
आहरे. जरे दिवाखिववायचअं आहरे, तरे कनु णिवालवाहसी पदैसरे दिरेऊन पवाहवावअंसअं ववाटरेल, इतकअं  इअंटररेपस्टअंग करणिअं आणणि तरसी प्ररेक्षकवाअंपयर्षांत
पहोचवणिअं  हरे कमरशर्णियल णसनरेमवाचअं  कचौशल्य.  पणि हरे कमरशर्णियल चअॅलकेंज समवाअंतर णसनरेमवानरे  कधसी स्वसीकवारलअंच नवाहसी.
मध्यअंतरसी  कवाहसी  कलवात्मक  णसनरेमवाववालरे,  कवाहसी  कमरशर्णियल  णसनरेमवाववालरे,  कवाहसी  नवाटकववालरे  आणणि  कवाहसी  टसीव्हसी
णसरसीयलववालरे एकत आलरे हहोतरे. एकमरेकवाअंचसी स्तनुतसी करून झवाल्यवावर नअंतर रवातसी जरेव्हवा 'जवास्त' झवालसी, तरेव्हवा त्यवाअंतलरे
कवाहसी जणि एकदिम कअॅ णण्डड मनुलवाखितसी दिरेऊ लवागलरे. त्यवातल्यवा एकवानरे मलवा कलवात्मक आणणि कमरशर्णियल यवाअंच्यवामधलवा
फरक फवार  सनुररेखि  पदतसीनरे  समजवावळून  सवाअंणगतलवा  हहोतवा.  आपणि एकवाच स्टहोरसीतळून  एक कलवात्मक णसनरेमवा,  एक
कमरशर्णियल णसनरेमवा,  एक नवाटक व एक टसीव्हसी णसरसीयल कशसी बनवलसी, तरे त्यवानरे मलवा सवाअंणगतलअं हहोतअं.  यवाअंच्यवाकडळून
कमरशर्णियल णसनरेमवानअं णशकलअं पवाणहजरे.

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : गरेल्यवा वषर्तीच्यवा  'ऐससी अक्षररे'च्यवा ददिववाळसी अअंकवात एकवा सवाक्षरेपसी समसीक्षकवानरे <जवाणहरवात
महोड सनुरू> म्हणिजरे मसीच <जवाणहरवात महोड बअंदि> पहअंदिसी णचतपटसदृषसीत इअंणग्लश णचतपटवाअंचसी नक्कल हहोतरे' असवा आरहोप
करे लवा हहोतवा. थहोडसी सणहष्णिनुतवा बवाळगळून असअंहसी म्हणितवा यरेईल, ककी पहअंदिसी णचतपट हवा भवारतसीय सअंस्कदृ तसी आणणि त्यवातलसी
सवर्णिसमवावरेशकतवा यवाअंचसी जपणिळूक करतहो. तनुमचअं त्यवाबद्दल कवाय मत आहरे?

फवारएण्ड  : पवाश्चवात्त्य णचतपटवाअंपरेक्षवा पहअंदिसी णचतपट कवाळवाच्यवा बररेच पनुढरे  आहरेत.  कवाहसी तथवाकणथक आटर्णि
दफल्म्स पवाश्चवात्य णसनरेमवाअंचसी नक्कल करतवात यवाचसी मलवा कल्पनवा आहरे. उदिवाहरणिवाथर्णि - एक गरसीब मवाणिळूस घरे, त्यवाचरे प्रश्न
दिवाखिव व शरेवटसी तरे न सहोडवतवा तसरेच ठरेव, हसी मध्यवतर्ती कल्पनवा असलरेलरे अनरेक पवाश्चवात्त्य णचतपट हहोतरे. त्यवातळून हसी
कल्पनवा ढवापळून  आपल्यवाकडच्यवा समवाअंतर णसनरेमवाच्यवा लवाटरेत असरे  अनरेक णचतपट करे लरे  गरेलरे.  पणि पणि हरे  समवाअंतर
ददिग्दिशर्णिक  प्ररेक्षकवाअंनवा  समजतवात,  तरेवढरे  कवाहसी  प्ररेक्षक  मळूखिर्णि  नसतवात.  प्ररेक्षक  अणतशय  चवाणिवाक्ष  असतवात.  तरे  अशवा
णसनरेमवाअंकडरे दफरकलरेहसी नवाहसीत.

यवाउलट मरेनस्टसीम पहअंदिसी णचतपट. एकवा शवासजवानरे लवावलरेल्यवा शहोधवाचवा बरेणसस ववापरून दिनुसरवा शवासज पनुढचवा
शहोध लवावतहो, तशसीच आपल्यवाकडरे पवाश्चवात्त्य कथवा, कल्पनवा व ससीन्स घरेऊन त्यवाअंचसी समदृद आवदृतसी तयवार करे लसी गरेलसी.
यवालवा जर नक्कल म्हणिवायचअं असरेल, तर गवाडसीचवा शहोध लवावणिवार् यवानरे चवाकवाचवा शहोध लवावणिवार् यवाचसी नक्कल करे लसी असअं
म्हणिवावरे लवागरेल. उदिवाहरणिवाथर्णि, 'टरमर्णिनरेटर-२'मध्यरे तहो एणलयन स्वतयःचसी रूपअं कशसीहसी बदिलतहो. फरशसीच्यवा कव्हरमधळून
उठळून एणलयन उभवा रवाहतहो हवा त्यवातलवा मळूळ शहोध. मग त्यवापवासळून आपल्यवाकडरे भनुतवाअंपवासळून ('  जवानसी दिनुश्मन  '.    नववा  .)
अनरेक अमवानवसी व्यणकररेखिवाअंपयर्षांत तरे तअंत णवकणसत करे लअं गरेलअं. मवाणिळूस हवरेत तरअंगत वरच्यवा वर वळळू  शकतहो व हवरेचवाच
सपहोटर्णि  घरेऊन  फवाईट  मवारू  शकतहो  हरे  'मरेरटक्स'मध्यरे  शहोधलअं  गरेल्यवाचवाच  अवकवाश,  लगरेच  तहो  शहोध  पनुढरे  नरेऊन
आपल्यवाकडचवा मनुख्यमअंतसीसनुदवा तशसी मवारवामवारसी करू शकतहो (पवाहवा: 'नवायक'). 'कअॅ ट पसीपल'मध्यरे फक ववाघ आहरे, इतर
अनरेक णचतपटवाअंत फक भनुतअं आहरेत. पणि 'जनुनळून'मध्यरे ववाघवाचअं भळूत करून त्यवाचसी पनुढचसी आवदृतसी णनमवार्णिणि करे लरेलसी आहरे.
यवाचअं  शरेय  दवायचअं  सहोडळून  पहअंदिसी  णचतपटवाअंवर  नक्कल  करे ल्यवाचवा  आरहोप  करे लवा  जवातहो,  हरे  मरेलहोडवामवा  करून णनषरेध
नडोंदिवण्यवाएवढअं खिरेदिजनक आहरे.

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : आजच्यवा बहुतवाअंश पनुरुषप्ररेक्षकवाअंत आणणि कवाहसी प्रमवाणिवात आधनुणनक ससीप्ररेक्षकवाअंत अमरेररकन
सअंकटपटवालवा कवाहसी प्रमवाणिवात लहोकणप्रयतवा आहरे. हवा तनुमचवाहसी आवडतवा जवापाँर (genre) आहरे, असअं म्हणितवा यरेईल कवा?
हरेच वरेगळ्यवा शब्दिवाअंत मवाअंडवायचअं झवालअं,  तर पहअंदिसी णचतपटसदृषसी वयवात यरेण्यवामवागरे अमरेररकन सअंकटपटवाअंचसी महत्त्ववाचसी
भळूणमकवा आहरे, असअं तनुम्हसी म्हणिवाल कवा?

णशननुमवा : शसी फवारएण्डरवायरे दिरेणखियलरे - फवारएण्डचसी मनुलवाखित

https://www.youtube.com/watch?v=Aqw8NNYMZmI&t=1h31m41s
http://www.imdb.com/title/tt0326983/?ref_=fn_al_tt_4
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फवारएण्ड  : नवाहसी,  असअंच  कवाहसी  नवाहसी.  दिहोघवाअंनसीहसी  एकमरेकवाअंपवासळून  णशकण्यवासवारखिरे  खिळूप  आहरे.  आपणि
त्यवाअंच्यवाकडळून हरॉरर कथवा घरेतलसी असलसी, तर त्यवाअंनसी आपल्यवाकडळून ठळकपणिरे ददिसणिवाररे भवावभवावनवाअंचरे कअं गहोररे घ्यवावरेत.
आपल्यवा णचतपटवातल्यवा भनुतवाच्यवा मरेकअपमधळूनहसी आतलवा मवाणिळूस स्वच्छ ददिसतहो,  तरे फसलरेल्यवा करॉश्च्यळूममनुळरे  नव्हरे.
भळूतसनुदवा आतळून एक मवाणिळूसच असतअं व त्यवालवाहसी भवावभवावनवा असतवात हरे आपलरे णचतपट णशकवतवात. तसअंच बअॅटरसी
सअंपत आलरेल्यवा  रहोबहोप्रमवाणिरे  हवात हलवत व  'णखिस्स-दफस्स'  असरे  वदैणशष्टपळूणिर्णि  आववाज कवाढत ८-१० फळू ट  अअंतर
जवायलवाहसी भळूत कधसीकधसी बरवाच वरेळ लवावतअं,  तर कधसी हवातवात ददिववा घरेऊन हवरेलसीच्यवा यवा बवाजळूलवा गवाण्यवाचसी एक
ओळ म्हणितअं आणणि हसीरहो त्यवा बवाजळूलवा गरेलवा, ककी लग्गरेच हवरेलसीच्यवा त्यवा बवाजळूनरे गवाण्यवाचसी पनुढचसी ओळ म्हणिळू शकतअं. यवा
तअंतवाचवा नसीट अभ्यवास करून अडचणिळींवर कशसी मवात करवावसी हरेहसी त्यवाअंनसी आपल्यवाकडळून णशकवावअं.

तवाअंणतक गहोषळींचवा ववापर स्वतयःलवा ववाचवण्यवासवाठसी कसवा करवाववा हरे आपणि त्यवाअंच्यवाकडळून णशकण्यवासवारखिअं आहरे.
उदिवाहरणिवाथर्णि, 'टरेक'  हवा णचतपट. सअंकट यरेणिवार असलअं,  तर त्यवात अडकलरेल्यवा प्रमनुखि व्यकक्तींच्यवा घरवातसील लहवान मनुलअं
नक्ककी हअॅकसर्णि असतवात व तसी सववार्षांनवा सअंकटवातळून सहज सहोडवळू शकतवात,  हसी मवाणहतसी बहुमहोलवाचसी आहरे.  तसअंच इअंगजसी
णचतपटवाअंमध्यरे  उगवाचच शवाससीय प्रयहोग  करे लरे  जवातवात आणणि त्यवातळून  अचवाट  म्यनुटरेटरेड  प्रवाणिसी  णनमवार्णिणि  हहोतवात,  हसी
मवाणहतसीसनुदवा. त्यवामनुळरे  पवाश्चवात्यवाअंनवा प्रयहोग करू दवावरेत हरेच चवाअंगलअं. उगवाच शहोधवाणबधवाअंचअं पवाश्चवात्त्य फअॅ ड आपल्यवाकडरे
नकहो.

हवाअं, एक मवात आहरे. णजथरे आपलवा सअंबअंध नवाहसी, णतथरे नवाक खिनुपसवायलवा जवाऊ नयरे. एणलअन्स पदृथ्वसीवर उतरलरे,
तर तरे अमरेररकरे तच उतरतवात, गरॉडणझलवा आलवा तर न्यळू यरॉकर्णि मध्यरेच यरेतहो, शवाक्सर्णिचवा पवाऊस एल.ए.मध्यरेच पडतहो. तरे
भवारतवात कवाहसी यरेत नवाहसीत. मग आपणि उगवाच त्यवाअंच्यवावर णपक्चरणबक्चर कवाढळून त्यवाअंच्यवा ववाटरेलवा कशवालवा जवायचअं?

पचअंतवातनुर जअंतळू : खिरअंतर मवाझसी णजजवासवा आणणि जवानणपपवासवा आतवा भवागलरेलसी आहरे. पणि ददिववाळसी अअंक अणधक
खिपवाववा  म्हणिळून,  रअंजनलहोलनुप  लहोकवाअंनवा  कवाहसी  फनु टकळ करमणिळूकहसी  हवसी  असतरे  म्हणिळून,  कवाहसी  रअॅणपड फवायर उफर्णि
बहुपयवार्णियसी प्रश्न:

१. आवडतवा पहअंदिसी नट - धमर्मेंद्र, कवा णजतकेंद्र?
णमथनुन चक्रवतर्ती. सवायकलच्यवा मवागरे 'लपण्यवा'पवासळून तरे गहोळसीनरे बरेन टळूमर कवाढळून टवाकण्यवापयर्षांत अनरेक कचौशल्यअं 
आत्मसवात करे लरेलवा. रजनसी - क्लहोज सरेकण्ड.

२. आवडतसी पहअंदिसी नटसी - जयवाप्रदिवा, कवा हरेमवामवाणलनसी?
पळूजवा भट. लग्नवाच्यवा पणहल्यवाच रवातसी "घनुटन ससी हहो रहसी हदै" म्हणिळून बवाहरेर णनघळून जवाणिवार् यवा नवर् यवालवा स्वतयःचसी एक 
स्परेस हवसी हरे ओळखिणिवारसी चवाणिवाक्ष व्यककी. ररस्परेक्ट.

३.  आवडतवा  पहअंदिसी  ददिग्दिशर्णिक  -  करे .  रवाघवकेंद्र  रवाव,  कवा  चअंपक  जदैन?
प्रत्यरेक ददिग्दिशर्णिक कधसी नवा कधसी आवडणिवार् यवा कअॅ टरेगरसीत आलरेलवा आहरे. पणि समसीक्षरेयहोग्य मवाल पनुरवण्यवाच्यवा बवाबतसीत
सनुभवाष घईंचवा हवात धरणिवारवा व,  मनहोज कनु मवारनरे स्वतयःच्यवा तडोंडवावरून कवाढलवा तर,  त्यवाचवा हवात धरणिवारवा दिनुसरवा
कहोणिसीहसी नसरेल.

४. आवडतवा पहअंदिसी णचतपट - 'दि बरनर्षांग टरेन', कवा 'क्रवाअंतसी'?
'  परदिरेस  '   पणहल्यवा १ तरे १० मध्यरे. मग 'णतरअंगवा', 'फररश्तरे', 'क्रवाअंतसी', 'ओम जय जगदिसीश', यवाच क्रमवानरे.

५. आवडतवा समसीक्षक - कणिरेकर कवा फवारएण्ड?
णचतपट पवाहून तवाबडतहोब सहोशल सवाईट्सवर त्यवाबद्दल घवाईघवाईत णलणहणिवारवा कहोणिसीहसी.
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६. आवडतवा सवाउअंड इफरे क्ट - दढशनुम, कवा दढशक्यपाँव?
'  णतरअंगवा  'मधलसी रवाजकनु मवारचसी एण्टसी. त्यवा ससीनमध्यरे उपणस्थत लहोक मवागरे पवाहतवात तरे करे वळ सवाउअंड इफरे क्टमनुळरे . त्यवाअंनसी
मवागरे पवाहण्यवासवारखिअं ससीनमध्यरे कवाहसीच घडलरेलअं नसतअं. एवढसी परॉवर असलरेलवा सवाउअं ट इफरे क्ट मवाझवा फरे वररट असल्यवास
कवाय आश्चयर्णि!

७. आवडतअं ववाक्य - 'मरेररे पवास मवापाँ हदै', कवा एखिवादिअं रवाखिसी-बहसीणि-भवाऊ-ववाक्य?
"बवापाँध दिहो इसरे" हरे ववाक्य. हसीरहोचसी आई, बहसीणि, प्ररेयससी, आजहोबवा, इत्यवादिसी लहोक, जरे महोकळरे सहोडलरे तरसी कवाहसी करू 
शकणिवार नवाहसीत, त्यवाअंनवाच कवा बवाअंधळून ठरेवतवात हरे लरॉणजक खिवालच्यवा पवायरसीवरच्यवा समसीक्षकवाअंनवा कळत नवाहसी. पणि हरे 
ववाक्य सववार्षांत अथर्णिपळूणिर्णि असतअं. नवायक व नवाणयकवा दिहोघरे महोकळरे असलरे, तर तरे ज्यवा पदतसीनरे अचकट-णवचकट नदृत्य 
करतवात त्यवाचवा वसीट यरेऊन णव्हलननरे तरे म्हटलरेलअं असतअं.

८. आवडतवा णहरहोचवा छळप्रकवार - बवापवालवा बदिनवाम करणिरे, कवा बणहणिसीवर बलवात्कवार?
हसीरहोपरेक्षवाहसी मवाठ ददिसणिवार् यवा व्यककीबरहोबर हसीररॉइनचअं लग्न ठरल्यवाचअं जवाहसीर करून त्यवाच मदैदफलसीत त्यवालवा गवायलवा 
लवावणिरे.

९. आवडतसी अवाई - णनरूपवा रवाअॅय, कवा णनरूपवा रवाअॅय?
रवाखिसी. मनुलरे महोठसी हहोऊन बदिलवाक्षम हहोईपयर्षांत णव्हलननरे आपल्यवालवा (आपल्यवालवा म्हणिजरे णतलवा. आपल्यवालवा नवाहसी.) 
तवास दिरेऊ नयरे, म्हणिळून भरेटरेल त्यवालवा बहोअर करणिरे हवा क्रवाअंणतकवारक उपवाय णतनरे शहोधळून कवाढलवा.

१०. आवडतवा स्परेशल इफरे क्ट: एकवाच्यवा जवागसी सवात चरेहरेररे ददिसणिअं, कवा आकवाशवातळून दिरेववानरे णवजरेचवा लहोळ 
पवाठवणिअं?

णशननुमवा : शसी फवारएण्डरवायरे दिरेणखियलरे - फवारएण्डचसी मनुलवाखित

https://www.youtube.com/watch?v=SEKdN9sT45Q
https://www.youtube.com/watch?v=SEKdN9sT45Q
https://www.youtube.com/watch?v=RsxmPvo5-y4
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सनुपरमअॅन व बअॅटवळूमन एकत गवाणिअं गवात आकवाशवातळून णवहवार करत आहरेत हवा.

११. आवडतअं खिलनवायकवाचअं नवाव - अजगर जनुरवार्णिट, कवा दिनुजर्णिनपसअंह?
बहुतरेक दिवादिवा कडोंडक्यवाअंच्यवा एकवा णचतपटवात डवाकळूअं च्यवा टहोळसीमधल्यवा डवाकळूअं चसी आडनवावरे 'जहोशसी', 'कनु लकणिर्ती' वगदैररे हहोतसी,
तरे मलवा प्रचअंड आवडलअं हहोतअं. क्लहोज सरेकण्ड, तवात्यवा पवअंचळू. 

पचअंतवातनुर  जअंतळू  : तनुम्हसी  व्यक  करे लरेलरे  हरे
णवचवार  चवाअंगलरेच  पचअंतनसीय  आहरेत.
आअंतरजवालवावरच्यवाच  नवाहसी,  तर  छवापसील
मवाध्यमवाअंमध्यरेदिरेखिसील  (उगसीचच)  लहोकणप्रय  आणणि
रणसकणप्रय हहोऊन बसलरेलरे अनरेक णचतपटसमसीक्षक
आतवा  खिडबडळून  जवागरे  हहोतसील  आणणि तनुमच्यवा  हवा
महनसीय  णवचवारवाअंच्यवा  मननवाअअंतसी  आपवापल्यवा
णनरमर्णिणतप्रदक्रयवा  तपवासळून  पवाहतसील  असवा  अतसीव
णवश्ववास  मलवा  आतवा  ववाटतहो  आहरे.
णचतपटसमसीक्षरेच्यवा  इणतहवासवात  अशवा  रसीतसीनअं  हवा
रठकवाणिसी  एक  मदैलवाचवा  दिगड  ठहोकळू न  ददिल्यवाबद्दल
आणणि तनुमच्यवा हवा हृद प्रववासवाशसी आम्हवाअंलवा जहोडळून
घरेतल्यवाबद्दल  मसी  'ऐससी  अक्षररे'तफर्दे  आपलवा
जन्महोजन्मसीचवा  ऋणिसी  आहरे.  (स्वगत  :  अररे  कनु णिसी
पवाणिसी  दिरेतवा  कवा  पवाणिसी?  नकहो,  नकहो,  त्यवापरेक्षवा
हुअंगवायलवा कवाअंदिवाच आणिवा, मवाझसी शनुद हरपतरे आहरे…
Déjà   sa   dernière   expression
écrite   cassait   pas   des
briques, mais celleci, elle
est carrément nulle à chier!)

***

णचतकल्पनवा व ररेखिवाटन - अमनुक

21

हुचभ्रळू णवचवारजअंतसी समसीक्षक : यवाअंचरे पररप्ररेक्ष्यच वरेगळरे !

http://www.aisiakshare.com/user/467
https://www.youtube.com/watch?v=yY-3hlxn2oU
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चळवळसी यशस्वसी कवा हहोतवात  ,   कवा फसतवात  ? - आनअंदि करअंदिसीकर

२०११ सवालवाच्यवा सनुरुववातसीलवा आनअंदि करअंदिसीकरवाअंनसी  'णनमवार्णिणि'  चळवळसीच्यवा मनुलवामनुमलळींपनुढरे एक भवाषणि ददिलरे.
त्यवा भवाषणिवावरून खिवालसील लरेखि तयवार करे लवा आहरे.  कअं सवाअंमध्यरे शहोत्यवाअंनसी णवचवारलरेलरे प्रश्न थहोडक्यवात मवाअंडलरेलरे आहरेत.
भवाषणिवातसील तळमळ आणणि जहोम कवायम रवाखिण्यवाचवा प्रयत्न करेलवा आहरे. (त्यवामनुळरे  कवाहसी रठकवाणिसी प्रमवाणिभवाषरेबवाबतच्यवा
सअंकरे तवाअंचरे झवालरेलरे उल्लअंघन नजररेआड करवावरे - सअंपवादिक.) 

भवारतवात ककअं ववा महवारवाषवात ककअं ववा गवाववागवाववाअंत दिहोनतसीन महत्त्ववाचरे सवामवाणजक बदिल घडलरे.  त्यवाअंचवा मवाझ्यवा
परसीनरे मसी एक धवावतवा आढवाववा घरेणिवार आहरे. हवा कवाहसी त्यवाअंचवा पळूणिर्णि इणतहवास नवाहसी. पणि मलवा जरे पनुढरे मवाअंडवायचरे आहरे तरे
मवाअंडण्यवासवाठसी एक सवामवाणजक भळूणमकवा णनमवार्णिणि व्हवावसी म्हणिळून मसी त्यवाअंचवा धवावतवा आढवाववा घरेणिवार आहरे.  आणणि नअंतर
कवाहसी महत्त्ववाचसी तत्त्वरे आहरेत,  ककअं ववा त्यवाअंचरे आधवार आहरेत,  तरे उलगडळून दिवाखिवण्यवासवाठसी मसी यवा उदिवाहरणिवाअंचवा ववापर
करणिवार आहरे.  सवामवाणजक बदिल हरे कवा घडतवात,  कशवा स्वरूपवात सनुरू हहोतवात यवाअंच्यवाबद्दल मसी कवाहसी सवावर्णिणतककीकरणि
करणिवार आहरे, पवाच-सहवा सळूतरे मवाअंडणिवार आहरे. त्यवा करे स-स्टडसीजम  आहरेत. त्यवा मनुद्दवामहून अशवासवाठसी णनवडल्यवा आहरेत ककी,
त्यवा  वरेगवरेगळ्यवा  प्रकवारच्यवा  आहरेत  आणणि  सध्यवा  त्यवा  बदिलवाच्यवा  वरेगवरेगळ्यवा  अवस्थरेत  आहरेत.  मसी  चवार  मनुख्य
चळवळळींबद्दल बहोलणिवार आहरे; चळवळसी म्हणिवा, रचनवात्मक कवायर्णिक्रम म्हणिवा, सवामवाणजक बदिल म्हणिवा.

सअंकररत गवाईंचवा जहो महत्त्ववाचवा कवायर्णिक्रम महवारवाषवात झवालवा हहोतवा आणणि ज्यवाच्यवातळून धवलक्रवाअंतसी भवारतवात
घडलसी,  त्यवाच्यवाबद्दल मसी बहोलणिवार आहरे.  मसी लहवान असतवानवा आम्हवाअंलवा ररेशनचसी कवाडर्दे णमळवायचसी आणणि तसी घरेऊन
रवाअंगरेत उभरे रवाहवायलवा लवागवायचरे,  दिळूध हवरे असल्यवास.  आतवा णवश्ववास बसणिवार नवाहसी पणि चवाअंगलसी पअंधरवावसीस णमणनटरे
रवाअंगरेत थवाअंबलरे ककी सकवाळचरे दिळूध णमळवायचरे. मग तसरेच रवाअंगरेत थवाअंबलरे ककी दिनुपवारचरे दिळूध णमळवायचरे. दिसऱ्यवालवा जर आईनरे
असरे ठरवलरे असरेल,  ककी शसीखिअंड करवायचरे आहरे,  तर वसीस ददिवस आधसी अजर्णि करवायलवा लवागवायचवा,  मग तहो अजर्णि मअंजळूर
व्हवायचवा, मग त्यवा ददिवशसी जवास्तसीचरे ५ लसीटर दिळूध णमळवायचरे. आतवा ववाण्यवाकडरे जवाऊन दिळूध मवाणगतलरे ककी दिळूध णमळतरे,
णपशवसीत. चहोवसीस तवास दिळूध णमळरेल, ववाण्यवाचरे दिनुकवान उघडरे असरेल. हसी वरपवाअंगसी ददिसणिवारसी क्रवाअंतसी आहरे.

दिनुसररे,  मसी  ससीमनुककी  चळवळसीबद्दल  बहोलणिवार  आहरे.  पणि  तसी  ७०  सवालच्यवा  नअंतरचसी.  यवा  चळवळसीत  मसी
पळूवर्तीपवासळून हहोतहो. आम्हसी जरेव्हवा चळवळसीलवा सनुरुववात करेलसी, तरेव्हवा पनुण्यवात जवळपवास रहोज एक बवाई जळळून मरवायचसी;
लग्न करे ल्यवापवासळून पनुढच्यवा दिहोन वषवार्षांत. आणणि हरे नडोंदिलरेलरे भवाग हहोतरे. वषवार्णिलवा ३६० बवायकवा जळळून मरवायच्यवा; ससळूनमध्यरे
'जणळतवाच्यवा करे सरेस' असरे ज्यवाअंनवा म्हटलरे जवायचरे, त्यवा जवळजवळ दिर वषर्ती ५००० असवायच्यवा. मवाहसीत नसवायचरे ककी त्यवा
जवाळळून मरेल्यवा ककी अपघवातवानरे जळळून मरेल्यवा.  गरेल्यवा तसीस वषवार्षांत हरे प्रमवाणि जवळपवास नगण्य झवालरे आहरे.  कवालच एक
दिनुदिर्दैवसी बवातमसी आलसी.  एकवा सनुनरेनरे आत्महत्यवा करून घरेतलसी,  सवासरच्यवा जवाचवालवा कअं टवाळळून.  आणणि पहोणलसवाअंनसी णतच्यवा
नवऱ्यवालवा आणणि सवासळूलवा अटक करेलसी. तसीस वषवार्षांपळूवर्ती अशसी अटक झवाल्यवाचसी हककीकत मवाहसीत हहोत नव्हतसी लहोकवाअंनवा. हवा
बदिल कसवा घडलवा, यवाबद्दल मसी कवाहसी वरेळ तनुमच्यवाशसी बहोलणिवार आहरे. 

णतसररे,  एकळूणिच अअंधशदवा  णनमळूर्णिलन,  लहोकणवजवान  चळवळ आणणि बनुणदप्रवामवाण्यववादि,  हवा  एकवाच गहोषसीचसी
वरेगवरेगळसी अअंगरे.  हसी चळवळ महवारवाषवात खिळूप प्रवाचसीन कवाळवापवासळून चवालळू आहरे.  सतर सवालवानअंतर अअंधशदवा णनमळूर्णिलन
सणमतसी, लहोकणवजवान चळवळ, बनुणदप्रवामवाण्यववादिसी मअंच हवाअंनसी हसी चळवळ करण्यवाचवा प्रयत्न करे लवा. मवाझ्यवा मतरे फवारसवा
यशस्वसी न झवालरेलवा हवा प्रयत्न आहरे, ज्यवानरे समवाजवात णवशरेष कवाहसी बदिल घडलरेलरे ददिसत नवाहसीत. यवाच्यवावर दिनुमत असळू
शकरे ल.

मग पयवार्णिवरणि रक्षणिवाचसी चळवळ. हसी १९८० सवालवानअंतर, ९० सवालवानअंतर आणणि आतवा २००० सवालवानअंतर,
अणधकवाणधक व्यवापक हहोतवानवा ददिसतरे आणणि णतलवाहसी अणजबवात यश आलरेलरे नवाहसी, असवा मवाझवा समज आहरे.  तहो मवाझवा
समज कवा आहरे तरे सवाअंगरेन तनुम्हवाअंलवा. 

हरे  मसी  त्यवा  चळवळसी  चवाअंगल्यवा  ककी  ववाईट  हवा  अथवार्णिनरे  बहोलत  नवाहसी  आहरे.  हवा  सगळ्यवाच  चळवळसी
करण्यवासवारख्यवा आहरेत,  हवाच्यवाबद्दल आपलरे कहोणिवाचरेच दिनुमत असण्यवाचसी शक्यतवा आहरे असरे मलवा ववाटत नवाहसी.  मसी

चळवळसी यशस्वसी कवा हहोतवात, कवा फसतवात? - आनअंदि करअंदिसीकर

http://www.aisiakshare.com/user/1395
http://aisiakshare.com/node/3338
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यनुवक क्रवाअंतसी दिलवात हहोतहो. त्यवाचसी सनुरुववातच मनुळसी भ्रषवाचवारवाणवरुदच्यवा लढवानरे झवालसी हहोतसी. भ्रषवाचवारवाणवरुदचरे लढरे
असरेच  त्यवा  कवामवाचरे  मनुख्यत:  स्वरूप  हहोतरे,  मग  तहो  कदृ णषणवदवापसीठवातलवा  भ्रषवाचवार  असरेल,  मरेणडकल  करॉलरेजच्यवा
अ अॅडणमशनमधलवा भ्रषवाचवार असरेल,  कवाहसीहसी असरेल.  त्यवाचरे कणल्मनरेशन हरे जयप्रकवाशजळींच्यवा चळवळसीत झवालरे,  ज्यवानरे
गनुजरवातमधलरे सरकवार कहोसळळून पडलरे, णबहवारमधलरे सरकवार कहोसळळून पडण्यवापयर्षांत आलरे. ज्यवाच्यवातळून एक नवरे नरेतदृत्व
महोठवा प्रमवाणिवात सतरेवर आलरे. तरसीसनुदवा आज, त्यवा वरेळसी हहोतवा त्यवापरेक्षवा कदिवाणचत जवास्त भ्रषवाचवार रवाजककीय क्षरेतवात,
सवामवाणजक क्षरेतवात घडतवानवा ददिसतहो. कवाहसी चळवळसी यशस्वसी झवाल्यवा, णनदिवान त्यवाअंनसी कवाहसी यश णनणश्चतपणिरे प्रवाप्त करे लरे.
कवाहसी चळवळळींनवा यश हरे लवाभलरेच नवाहसी. असरे कवा झवालरे, असवा खिरवा प्रश्न आहरे.

तसीन थहोर लहोकवाअंनसी तसीन णवचवार मवाअंडलरे.  आणणि तरे  पररवतर्णिनवाच्यवा आणणि बदिलवाच्यवा दिदृषसीनरे  खिळूप महत्त्ववाचरे
आहरेत. मवाझ्यवा मवाअंडणिसीशसी मसी त्यवाअंचवा कवाहसी सअंबअंध जहोडणिवार नवाहसी आहरे. हसी मवाअंडणिसी त्यवा व्यवापक आणणि भव्य पवातळसीवर
करण्यवाचवा मवाझवा हरेतळू नवाहसी. कवालर्णि मवाक्सर्णिनरे असरे म्हटलरे हहोतरे ककी, "तत्त्वज हरे जगवाचवा अथर्णि लवावत आलरे. खिरवा प्रश्न हवा जग
बदिलण्यवाचवा आहरे." "Philosophers have interpreted the world. The real task
is to change it." आअंबरेडकरसी चळवळसीत भसीमवाच्यवा गवाण्यवाअंचसी एक प्रचअंड परअंपरवा आहरे. त्यवा गवाण्यवाअंमध्यरे एक
गवाणिरे  आहरे,  "जग बदिल घवालनुनसी  घवाव,  सवाअंगळून गरेलरे  आम्हवाअं  भसीमरवाव" [शवाहसीर:  अण्णिवाभवाऊ सवाठरे  -  सअंपवा.].  (जरेव्हवा
सनुरुववातसीलवा मसी भसीमवाचरे गवाणिरे ऐकलरे तरेव्हवा मलवा ववाटलरे,  हरे महवाभवारतवातल्यवा भसीमवाचरे गवाणिरे आहरे.)  णतसररे  गवाअंधसीजळींचरे
फवार महोठरे  ववाक्य आहरे,  ककी, "जगवात जरे बदिल अपरेणक्षत आहरेत त्यवाअंचसी सनुरुववात हसी आपल्यवातल्यवा बदिलवापवासळून हहोतरे".
तवात्त्वजवाणनक पवातळसीवरचरे व्यवापक णवषय आहरेत हरे.  तहो आतवा मवाझ्यवा बहोलण्यवाचवा भवाग नवाहसी.  अणधक व्यवावहवाररक
पवातळसीवर थहोडरे बहोलण्यवाचवा प्रयत्न करणिवार आहरे.

आतवा यवा चळवळळींचरे स्वरूप आपणि थहोडक्यवात समजवावळून घरेऊ. 

गवाय हसी भवारतवात दिदैवत मवानलसी जवातरे. णतच्यवा पहोटवात चवाळसीस कहोटसी दिरेव असतवात, अशवा दिदैवसी अवस्थरेलवा नरेऊन
बसवलरेलरे  तरे  जनवावर  आहरे.  त्यवाचसी  अनरेक  आरथर्णिक  कवारणिरे  हहोतसी.  यनुरहोपमध्यरे  शरेतसी  नवाअंगरवायलवा  घहोडरे  ववापरवायचरे,
त्यवाच्यवामनुळरे  गवाईचवा ककअं ववा बदैलवाचवा नवाअंगरट करवायलवा कनुणिवालवा उपयहोग नव्हतवा. सवामवान्यत: गवायसी-बदैल ककअंववा कनु ठल्यवाहसी
मअॅमलमध्यरे  नवाअंगरण्यवाचसी शककी ववाढववायचरे ठरवलरे,  तर त्यवाअंचसी दिळूध दिरेण्यवाचसी क्षमतवा कमसी हहोतरे.  आणणि त्यवाअंचसी दिळूध
दिरेण्यवाचसी क्षमतवा ववाढवलसी,  तर त्यवाअंचसी  नवाअंगरण्यवाचसी क्षमतवा कमसी हहोतरे,  असवा णनसगर्णिणनयम आहरे.  यनुरहोपमध्यरे  घहोडरे
नवाअंगरण्यवासवाठसी ववापरल्यवामनुळरे  गवाई दिनुधवासवाठसी जहोपवासणिरे आणणि सअंकर करणिरे शक्य झवालरे.  आपल्यवा इथरे बदैल हरे मनुख्यत:
नवाअंगरणिसीसवाठसी ववापरल्यवामनुळरे  गवाईचसी दिनुधवाचसी क्षमतवा ववाढवणिरे शक्य नव्हतरे;  कवारणि ककी दिहोन्हसी एकवा वरेळसी अजळूनपयर्षांत
जगवात कहोणिवालवा करवायलवा जमलरेलरे नवाहसी.  दिनुष्कवाळ पडलवा ककी समहोर ददिसणिवारसी गवाय हसी भवाकड असतरे.  तसी खिवायलवा
तयवार असतरे,  पणि तसी दिळूध फवार कमसी दिरेत असतरे.  अशवा वरेळसी णतलवा मवारून टवाकळू न पहोट भरणिरे हवा एक चवाअंगलवा मवागर्णि
असतहो. तनुम्हसी पलर्णि बकचसी 'गनुड अथर्णि' कवादिअंबरसी जर कधसी ववाचलसी, (ववाचवा!) तर चसीनमध्यरे दिनुष्कवाळ पडल्यवानअंतर घरवातसील
गवाय मवारवायचवा प्रसअंग आलवा त्यवा कनु टनुअंबवावर, ककी त्यवाअंचसी मवानणसकतवा कवाय हहोतरे यवाचरे वणिर्णिन सनुररेखि आहरे. पणि अशवा गवायसी
मवारून टवाकल्यवा तर शरेतसीचसी उत्पवादिनरे करवायलवा ककअं ववा कवामरे करवायलवा पनुढरे बदैल कसरे णनमवार्णिणि हहोणिवार, हवा प्रश्न णनमवार्णिणि
हहोतहो.  आणणि जर असरे बदैल णनमवार्णिणि करू शकलवा नवाहसीत तर तनुमच्यवा शरेतसीचवा र् हवास हहोतहो.  म्हणिळून सगळ्यवात फवास्ट
टनर्णिओव्हर कम्यनुणनटसीजम, म्हणिजरे ज्यवात गवाय, बदैल आणणि शरेतसी हरे एकत आहरेत आणणि णजथरे बदैलवाअंचवा ववापर हवा शरेतसीसवाठसी
करेलवा जवातहो, णतथरे गवायळींच्यवा रक्षणिवाचसी कवाहसीतरसी व्यवस्थवा करेलसी जवातरे. मग णतलवा दिरेवतवा बनवण्यवात यरेतरे; अमनुक, तमनुक,
तमनुक.

हळळूहळळू  शरेतसीमध्यरे यवाअंणतककीकरणि व्हवायलवा सनुरुववात झवालसी. असरे सवाअंगतवात, ककी गवाअंधसीजसी जरेव्हवा उरळसीकवाअंचनलवा
हहोतरे तरेव्हवा त्यवाअंच्यवाबरहोबर त्यवाअंचरे एक अननुयवायसी हहोतरे मणणिभवाई दिरेसवाई. मणणिभवाई हरे त्यवा १९४२च्यवा चळवळसीत बवापाँब
बनवणिवाररे  क्रवाअंणतकवारक हहोतरे.  पणि तरे गवाअंधसीजळींचरे अननुयवायसी बनलरे आणणि गवाअंधसीजळींनसी त्यवाअंनवा असरे सवाअंणगतलरे, "इथरे रहवा
आणणि गहोसरेववा करवा". उरळसीकवाअंचन हरे पनुण्यवाजवळ जरे गवाव आहरे णतथरे मणणिभवाईंनसी गहोसरेववा करण्यवाचरे व्रत घरेतलरे . त्यवाअंच्यवा
असरे लक्षवात आलरे ककी यवा सवर्णि भवाकड गवाई जगववायचवा एकच मवागर्णि आहरे.  त्यवाअंचरे दिळूध ववाढवलरे पवाणहजरे.  त्यवा उत्पवादिक
झवाल्यवा पवाणहजरेत. ढहोर जसी जनवावररे कवापवायचरे, त्यवाअंच्यवाबरहोबर स्वतयः बसळून गवाईंचसी शवणवच्छरेदिनरे करून गवाय हवा प्रवाणिसी
कवाय आहरे  हरे  समजळून  घ्यवायचवा  प्रयत्न करेलवा.  हवा  सगळ्यवा  ऐककीव  कथवा  आहरेत.  खिऱ्यवा  जर  असल्यवा  तर  त्यवातळून
णशकण्यवासवारखिरे बररेच आहरे.  मग त्यवाअंनसी परदिरेशवात एवढवा गवाई कशवा कवाय पवाळतवात, हवाचवाहसी अभ्यवास करे लवा.  आणणि
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असवा  णनष्कषर्णि  कवाढलवा  ककी  जवास्त दिळूध  दिरेणिवाऱ्यवा  गवाईच्यवा  वअंशवाचरे  वसीयर्णि  हरे  आपणि जर दिरेशसी  गवाईंनवा  टहोचलरे ,  त्यवाअंचरे
आरटर्णिदफणशयल इन्सरेणमनरेशन करे लरे,  आणणि त्यवामनुळरे  जर गवाई गवाभणि रवाणहल्यवा; तर यवा ज्यवा सअंकररत गवाई हहोतसील, त्यवा
दकतसीतरसी जवास्त दिळूध दिरेतसील आणणि शरेतकऱ्यवाअंनवा तसी गवाय सवाअंभवाळणिरेहसी परवडरेल. हरे तअंतजवान परदिरेशवात हहोतरे. तरे भवारतवात
आणिणिरे सहोपरे कवाम नव्हतरे. कवारणि वसीयर्णि णलदकड नवायटहोजनमध्यरे उणिरे १८० अअंश तवापमवानवालवा टवाण्सवापहोटर्णि करवावरे लवागतरे.
हवा स्वरूपवाच्यवा कहोल्ड चरेन्स उपलब्ध नव्हत्यवा. त्यवा णनमवार्णिणि करणिरे हरे प्रचअंड कवाम हहोतरे. मणणिभवाईंनसी त्यवा यअंतणिवा उभ्यवा
करे ल्यवा.  त्यवालवा जहोडळून मग जरे जरे प्रश्न उद्भवतसील त्यवा त्यवा प्रश्नवाअंचसी सवावर्णिणतक उतररे  शहोधण्यवाचवा प्रयत्न करे लवा.  १९७०
सवालसी पनुण्यवात यरेणिवाररे ९०% दिळूध हरे म्हशळींचरे हहोतरे. १९९० सवालसी पनुण्यवात यरेणिवाररे ८५% दिळूध हरे गवायळींचरे झवालरे. दिळूधवासवाठसी
ररेशनकवाडर्णि हसी इणतहवासजमवा हहोष झवालसी. गवाववागवाववाअंमध्यरे दिळूध-सअंकलन सनुरू झवालरे ज्यवालवा आपणि धवलक्रवाअंतसी म्हणिळू, तसी
प्रत्यक्षवात घडलसी.

मसी ज्यवा सवामवाणजक बदिलवाच्यवा चळवळसी सवाअंगणिवार आहरे त्यवाचवा प्रत्यरेकवाचवा छहोटवा इणतहवास आधसी सवाअंगणिवार
आहरे. (प्रश्न:  सरकवारचसी कवाहसी भळूणमकवा हहोतसी कवा?).  हहो!  सगळसीचकडरे दिनुधवाच्यवा णवक्रकीसवाठसी सहकवारसी सअंस्थवा णनमवार्णिणि
करणिरे, त्यवाअंच्यवा त्यवाअंच्यवा कहो-चरेन्स णनमवार्णिणि करणिरे आणणि शहरसी भवागवात नरेऊन तरे णवकणिरे यवाच्यवासवाठसी सरकवारनरे दिनुधवालवा
हमसीभवाव दिरेण्यवाचसी जरूरसी आहरे, सरकवारनरे असरे म्हणिणिरे, ककी "हरे दिळूध आम्हसी यवा दकमतसीलवा णनणश्चतपणिरे घरेऊ". तसरे घरेणिरे हरे
महवारवाष सरकवारनरे करे लरे,  गनुजरवात सरकवारनरे करे लरे,  ददिल्लसीच्यवा सरकवारनरे करे लरे.  पणि हरे असरे घडणिरे आवश्यक हहोतरे.  हसी
सरकवारसी यहोजनवा आहरे,  आणणि तसी सरकवारनरे कवाहसी रठकवाणिसी चवाअंगलसी रवाबवलसी;  कवाहसी रठकवाणिसी ववाईट रवाबवलसी.  पणि
सरकवारचवा यवाच्यवात नक्ककी भवाग आहरे.  यवाच्यवात खिवाजगसी उदहोगवाअंचवा भवाग आहरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि गवाईंचरे मरेजर फअं पडअंग हरे
मफतलवाल  इअंडस्टसीजनरे  करे लरे.  मफतलवाल  इअंडस्टसीजनरे  खिळूप  महोठवा  प्रमवाणिवावर  सवातत्यवानरे  सनुरुववातसीलवा  मदित  करेलसी.
त्यवाच्यवात आअंतररवाषसीय तअंतजवानवाचवा भवाग आहरे. असरे सगळरेच आहरे.

धवलक्रवाअंतसी हसी आतवा भवारतवात सवर्णित आहरे.  ज्यवावरेळसी सनुरूववात झवालसी तरेव्हवा बवाईफचरे  (BAIF,  भवारत अ अॅगहो-
इअंडस्टसीज फवाउअंडरेशन) कवाम महवारवाषवात सनुरू झवालरे. पणि नअंतर दिहवा वषवार्षांत यळू.पसी., णबहवार, कनवार्णिटक, आअंध, गनुजरवातमध्यरे
तसी सअंस्थवा गरेलसी. नअंतर मनुख्यतयः पअंजवाब, रवाजस्थवान, ददिल्लसी. अजळूनहसी पणश्चम बअंगवाल, ओररसवा, हरे जरे ररेडवाअंनसी भवातशरेतसी
करण्यवाचरे प्रवाअंत आहरेत, णतथरे हवा प्रश्न नसीटसवा सनुटलरेलवा नवाहसी.

दिनुसरवा जहो भवाग आहरे तहो ससी-मनुककी चळवळसीचवा. अअंदिवाजरे सतर सवालच्यवा दिशकवातलसी गहोष आहरे. त्यवाच्यवा एकवाच
अअंगवाबद्दल बहोलणिवार आहरे.  कनु टनुअंबवाअंतगर्णित ससीवर हहोणिवाररे  अत्यवाचवार.  ससीवर कनु टनुअंबवाअंतगर्णित अत्यवाचवार हरे जगभर हहोतवात.
१९७०-८० च्यवा दिशकवात हवा प्रश्न फवार प्रवामनुख्यवानरे शहरसी भवागवात पनुढरे आलवा. त्यवालवा कवाहसी त्यवावरेळचसी णनणमतरे घडलसी.
अत्यअंत चवाअंगल्यवा मध्यमवगर्तीय कनु टनुअंबवात अचवानकपणिरे सनुनवा जळळून मरत,  मसी तनुम्हवालवा सवाअंणगतलरे.  १९७४ ककअं ववा ७५
यवाअंपदैककी एकवा वषर्ती रहोज एक यवा गतसीनरे दिखिलपवात, नक्ककी अपघवात नवाहसी, अशसी जवाळळून मवारण्यवाचसी करे स घडत हहोतसी.

दिनुसऱ्यवा बवाजळूलवा फनु लरे, आअंबरेडकर, कवर्दे यवा सगळ्यवाअंच्यवा चळवळसीतळून णनमवार्णिणि झवालरेलसी महवारवाषवातसील णसयवाअंचसी
पणहलसी णपढसी हहोतसी, ककी णजलवा करे शवपन करवावरे लवागलरे नवाहसी.  मवाझरे वडसील पवअंदिवा करअंदिसीकर कवाव्यववाचन करवायचरे.  तरे
अलसीकडरे एक गहोष सवाअंगवायचरे,  ककी "मवाझसी कणवतवा कवाहसी वरेळवा लहोकवाअंनवा कळत नवाहसी,  यवाचवा मलवा आनअंदि हहोतहो.  मलवा
छवान ववाटतरे ककी मवाझसी कणवतवा कळलसी नवाहसी लहोकवाअंनवा.". तरे उदिवाहरणि कवाय सवाअंगवायचरे? तर त्यवाअंचसी एक 'धडोंडवा न्हवावसी'
नवाववाचसी कणवतवा आहरे.  तनुम्हसी ककीतर्णिन,  भजन म्हणित हहोतवा,  तसरे  तरे  कणवतवा ववाचन.  म्हणिजरे ककीतर्णिन कसरे चवालवायचरे?
त्यवाच्यवात लहोक रअंगळून कसरे जवायचरे? पणि तरसीसनुदवा महवार-मवाअंगवाअंनवा कसरे वरेगळरे  बवाहरेर बसववायचरे? असरे हहोत हहोत ककीतर्णिन
रअंगतरे.  तशसी हसी कणवतवा. 'धडोंडवा न्हवावसी'  कणवतरेत अनरेक उल्लरेखिवाअंतलवा एक उल्लरेखि असवा आहरे,  ककी हवा धडोंडवा न्हवावसी
मवागच्यवा दिवारसी जवायचवा आणणि भलतरेच कवाहसी करवायचवा जरे आम्हवालवा कहोणिसी पवाहू दवायचरे नवाहसी.  हवा उल्लरेखि लहोकवाअंनवा
कळत नवाहसी यवाबद्दल तरे आनअंदि व्यक करवायचरे. कवारणि ककी हवा धडोंडवा न्हवावसी णवधववाअंचरे मनुअंडन करवायचवा, मवागच्यवा दिवारसी
जवाऊन. चवाळसीस सवालचसी हसी कणवतवा आहरे.  अजळून शअंभर वषर्देसनुदवा झवालरेलसी नवाहसीत.  यवा सगळ्यवातळून बवाहरेर पडणिवाऱ्यवा
पणहल्यवा णपढसीच्यवा णसयवा आतवा बऱ्यवाच अणधकवारवावर पहोचल्यवा हहोत्यवा. सनुलभवा बम्हरे सवाअंगवायच्यवा ककी, जगवातसील सववार्णित
बलशवालसी आणणि स्वतअंत णसयवा आतवा महवारवाषवातल्यवा बवाह्मणि णसयवा आहरेत.  हरे पनुण्यवातसील बवाह्मणि ससी म्हणितरेय,  हरे
लक्षवात घ्यवा.

तरेव्हवा ससी-मनुककीचरे जरे अनरेक गट हहोतरे, त्यवाअंनवा हवा प्रश्न पडलवा, ककी हरे कवाय चवाललरे आहरे? मसी त्यवावरेळसी जनववादिसी

चळवळसी यशस्वसी कवा हहोतवात, कवा फसतवात? - आनअंदि करअंदिसीकर
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मणहलवा सअंघटनरेचवा कवायर्णिकतवार्णि  हहोतहो.  आमच्यवा अमदृतवा दिरेशमनुखि नवाववाच्यवा लढवय्यवा नरेत्यवा हहोत्यवा.  हसी एकवा सअंघटनरेचसी
जबवाबदिवारसी नव्हतसी.  जरेव्हवा असरे कवाहसी घडरेल तरेव्हवा त्यवा नवऱ्यवालवा व सवासळूलवा आम्हसी सहोडणिवार नवाहसी,  अशसी भळूणमकवा
घरेऊन अनरेक रठकवाणिसी जरेथरे जणळतवाचरे प्रसअंग घडलरे, णतथल्यवा सहोसवायटसीतल्यवा प्रत्यरेक कनु टनुअंबवात जवाऊन 'तनुम्हसी कवाय झहोपवा
कवाढत हहोतवा कवा?'  असरे णवचवारणिरे,  पहोलसीस स्टरेशनलवा घरेरवाव घवालणिरे,  वदकलवाअंनवा घरेरवाव घवालणिरे असरे अनरेक जहवाल,
मववाळ प्रचवारवाचरे  कवायर्णिक्रम हरे हवा सगळ्यवा ससी सअंघटनवाअंनसी पनुण्यवात घरेतलरेलरे मलवा मवाणहतसी आहरेत.  असरेच भवारतभर
घडवायलवा लवागलरे.

दिनुसऱ्यवा बवाजळूलवा कवाहळींनसी खिळूप महोठवा प्रमवाणिवावर वदैचवाररक मअंथनहसी सनुरू करेलरे ककी असरे कवा घडतरे? आणणि असरे
भवारतवातच कवा घडतरे? म्हणिजरे कचौटनुअंणबक अत्यवाचवार आणणि कनु टनुअंबवाअंतगर्णित पहअंसवा हवा जरसी जवागणतक प्रश्न असलवा तरसी सनुनरेलवा
जवाळळून मवारणिरे हसी कवाहसी जवागणतक परअंपरवा नवाहसी. हवालवा टहोक आलरे तरे रूपकपाँ वर सतसी गरेलसी तरेव्हवा रवाजस्थवानमध्यरे. एकवा
गवाववात एक रूपकपाँ वर नवाववाचसी बवाई सतसी गरेलसी.  आजहसी भवारतवात एखिवादिसी ससी सतसी जवातरे,  णतचवा सगळवा गवाववातलवा
समवाज णतलवा प्रहोत्सवाहन दिरेतहो आणणि तसी सतसी गरेल्यवानअंतर णतथरे दिरेऊळ उभवारलरे जवातरे.  हवा अणधकचवा प्रणतकवात्मक प्रश्न
आहरे. ऐणतहवाणसक आढवावरे, णलखिवाणि, ववाचन आणणि मअंथन सनुरू झवालरे. सरकवारलवा कवायदिरे करणिरे भवाग पडलरे.

त्यवातलरे एकवा कवायदवाचरे कलम असरे आहरे, ककी अशसी बवाई जणळतवाबद्दल बहोलल्यवानअंतर तहो आधसी गनुन्हवा आहरे असरे
गदृहसीत धरवायचरे. नवऱ्यवानरे आणणि सवासळूनरे असरे णसद करे लरे पवाणहजरे ककी, आम्हसी त्यवात गनुअंतलरेलहो नव्हतहो. खिटलवा भरल्यवानअंतर
ससीसअंघटनवा यरेतवात, आणणि त्यवा खिटल्यवाअंतळून सहजवासहजसी सनुटकवा हहोऊ शकत नवाहसी, हरेहसी णसद झवालरे. यवालवा कवायदिरेशसीर
पवाठबळ णमळवालरे. रवाजनदैणतक पक्षवाअंचरे पवाठबळ णमळवालरे. ससीसअंघटनवाअंनसी हवा प्रश्न जवळजवळ वसीसपअंचवसीस वषर्दे सवातत्यवानरे
लवावळून धरलवा. त्यवात अनरेक स्वरूपवाचरे णवशरेषणि करण्यवात आलरे. अमदृतवा दिरेशमनुखि. त्यवाअंच्यवाबरहोबर आम्हसी भडोंडल्यवातल्यवा
गवाण्यवातलवा मजकळू र कवाय आहरे तरे तपवासलरे. तनुम्हवालवा असरे ददिसरेल, ककी सवासरच्यवा छळवाचअं वणिर्णिन आहरे. 'अस्सअं मवाहरेर सनुररेखि
बवाई खिवावयवा णमळअंतअं, अस्सअं सवासर दवाड बवाई कडोंडळूनसी मवारसीतअं'. मसी चवाळसीत असतवानवा सवर्णि लहवान मनुलसी हसी गवाणिसी गहोल
फरे र धरून आनअंदिवानरे गवायच्यवा. अजळूनहसी गवातवात. 'कडोंडळूनसी मवारसीतअं' हरेच वणिर्णिन आहरे. आणणि सनुखिवाचसी पररससीमवा कवाय, तर
'खिवावयवा णमळतअं'.  आज पररणस्थतसी अशसी आहरे ककी हवा प्रश्न बऱ्यवापदैककी णनकवालवात णनघवालरेलवा आहरे.  बऱ्यवापदैककी,  हवाचरे
कवारणि कवालच दिनुदिर्दैववानरे पपअंपरसीमध्यरे एकवा सनुनरेनरे सवासळू आणणि नवरवा छळ करतवात म्हणिळून आत्महत्यवा करेलसी. पणि त्यवाअंनवा
पनुढच्यवा तसीन तवासवाअंत अटक झवालसी. (प्रश्न  -  हसी चळवळ फक पनुण्यवात हहोतसी ककी भवारतभर?)  हसी चळवळ भवारतभर
झवालसी.  त्यवाच्यवा तसीव्रतवा कमसी-जवास्त हहोत्यवा.  स्थवाणनक पररणस्थतसी वरेगळसी असरेल,  प्रश्न वरेगळरे  असतसील.  महवारवाषवात जरे
कमवावतवा आलरे,  पनुण्यवात जरे कमवावतवा आलरे,  तरेच णबहवारमध्यरे कमवावतवा आलरे,  हरेहसी खिररे  नवाहसी.  सवामवाणजक प्रगतसीसनुदवा
कमसी-जवास्त हहोतसी.  पणि चळवळ हसी भवारतभरचसी हहोतसी. (प्रश्न  -  नरेतदृत्व?)  एक नरेतवा असवा नव्हतवा.  आमच्यवा अमदृतवा
दिरेशमनुखि हहोत्यवा.  णवदवा बवाळ यवा एकरेकवाळसी 'ससी'  मवाणसकवाच्यवा सअंपवाददिकवा हहोत्यवा. 'ससी'  मवाणसक दकलर्वोस्कर समनुहवाच्यवा
मवालककीचरे आहरे.  म्हणिजरे एकवा अथवार्णिनरे भवाअंडवलशवाहसीच्यवा टहोटल मवालककीचरे मवाणसक आहरे तरे.  पणि णवदवा बवाळ सअंपवादिक
असतवानवा त्यवाअंनसी तरे पळूणिर्णितयः ससी-मनुककी चळवळसीचरे व्यवासपसीठ बनवलरे.  खिळूपशवा अकवादिमसीय लहोकवाअंनसी,  खिळूप प्रवाध्यवाणपकवा,
प्रवाध्यवापक यवाअंनसी त्यवासवाठसी कवामरे करेलसी. त्यवात चवारपवाच नरेतरे नक्ककी हहोतरे. (प्रश्न - हवा सगळ्यवा चळवळसी जहोडल्यवा जवातवात
ककी त्यवा स्वतअंत असतवात?) कवाहसी णसयवाअंच्यवा सअंघटनवा हवा अणखिल भवारतसीय आहरेत. त्यवा रवाजककीय पक्षवाअंशसी जहोडलरेल्यवा
आहरेत. जनववादिसी मणहलवा सअंघटनवा, ससी. पसी. एम.चसी फअं ट ऑगर्णिनवायझरेशन आहरे, त्यवामनुळरे  तसी भवारतभरचसी सअंघटनवा आहरे.
अशसीच भवाजपवाचसीहसी  आहरे.  अशसीच कवापाँगरेसववाल्यवाअंचसीहसी  आहरे.  कमसी-जवास्त प्रमवाणिवात हवा  चळवळसीत हवा  सगळ्यवा
रवाजककीय पक्षवाअंच्यवा ससी-सअंघटनवाअंचरे एकमत हहोतरे. प्रत्यक्ष कनु टनुअंबवाअंतगर्णित अत्यवाचवारवाबद्दल आववाज उठवलवाच पवाणहजरे, आणणि
हरे थवाअंबवलरेच पवाणहजरे, हवाबद्दल सवर्णि ससी-सअंघटनवाअंत एकमत हहोतरे. वदैचवाररक मतभरेदि असरे असतसील ककी हवालवा पहअंदिळू धमर्णि
दकतसी कवारणिसीभळूत आहरे,  हवालवा पनुरुषवाअंचवा पनुरुषसीपणिवा दकतसी कवारणिसीभळूत आहरे,  हवालवा ढवासळणिवारसी कनु टनुअंबव्यवस्थवा दकतसी
कवारणिसीभळूत आहरे, इत्यवादिसी इत्यवादिसी.

मवाझ्यवा मतरे,  हवा जशवा दिहोन यशस्वसी चळवळसी आहरेत,  तशवा मसी तनुम्हवालवा दिहोन ककअं ववा  तसीन  (मवाझ्यवा मतरे)
अयशस्वसी  चळवळसी,  सवाअंगणिवार  आहरे.  पणहलसी  अअंधशदवा-णनमळूर्णिलन,  लहोकणवजवान  आणणि  ज्यवालवा  रअॅशनअॅणलस्ट  ककअं ववा
बनुणदप्रवामवाण्यववादि म्हणितवात तसी. लहोकणवजवान चळवळसीत मसी अअंदिवाजरे आठदिहवा वषर्दे खिळूप कवाम करे लरे. आम्हसी अनरेक प्रदिशर्णिनरे
भरवलसी,  रवाषसीय पवातळसीवर दफल्म्स करे ल्यवा.  करे रळ शवासन सवाणहत्य पररषदि हसी हवा चळवळसीतलसी सगळ्यवाअंत महोठवा
स्वरूपवाचसी चळवळ जसी.  परमरेश्वरनम  नवाववाचरे  गदृहस्थ चवालवत.  करे रळमध्यरे  लवाखिडोंनसी शवाखिवा उघडल्यवा,  अनरेक पनुस्तकरे
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प्रकवाणशत  करेलसी.  महवारवाषवामध्यरे  अअंधशदवा  णनमळूर्णिलन  सणमतसी,  लहोकणवजवान  चळवळ,  बनुणदप्रवामवाण्यववादिसी  मअंच  वगदैररे
चळवळसी हहोत्यवा.

हवाअंनसी कवाम करवायचवा खिळूप प्रयत्न करेलवा.  सवातत्यवानरे  कवाम करे लरे.  एखिवादवा दिरेवसीलवा बळसी ददिलरे  जवात हहोतरे,  तरे
थवाअंबवणिरे ककअं ववा दिरेवसीलवा ववाणहलरेल्यवा बवाईनरे करे स पवअंचरू नयरेत,  तर णतलवा करे स पवअंचरवायलवा लवावणिरे;  इथपवासळून अनरेक
अअंधशदवाअंचरे  णनमळूर्णिलन झवालरे.  वदैजवाणनक जवाणणिववाअंचसी  ववाढ करण्यवासवाठसी प्रयहोग करवायचरे  कवायर्णिक्रम घ्यवायचरे.  वसीस-वसीस
हजवार लहोक एकत यरेऊन तरे बघत असत. तरसीसनुदवा मसी अयशस्वसी कवा म्हणितहो? त्यवाअंनसी एकत कवामरे करे लसी नवाहसीत, आणणि
व्यवापक पररणिवामहसी झवालवा नवाहसी.

उदिवाहरणिवाथर्णि - मदिर टरेररेसवा हवा सअंत हहोत्यवा ककी नवाहसी? सअंत म्हणिळून औपचवाररकरसीत्यवा मवान्य करवायचरे असलरे, तर
त्यवा व्यककीनरे चमत्कवार करे लरेलरे असलरे पवाणहजरेत, हसी आवश्यक अट आहरे. तरेव्हवा मदिर टरेररेसवाअंनसी असरे चमत्कवार करे लरे कवा, हरे
शहोधण्यवासवाठसी कणमटसी भवारतवात आलसी. त्यवाअंनवा लहोकवाअंनसी पनुरवावरे ददिलरे. नरकेंद्र दिवाभहोलकरवाअंनसी पतक कवाढलरे, यवालवा णवरहोध
करणिवाररे,  ककी हरे कवाहसी बरहोबर नवाहसी. आणणि असरे चमत्कवार घडळू  शकतवात हसी अअंधशदवा आहरे.  पणि बवाककी सवर्णि समवाजवात
कवाहसीहसी हवालचवाल झवालसी नवाहसी.  तनुम्हसी-आम्हसी सववार्षांनसी कवाहसीहसी करे लरे  नवाहसी,  हसी वस्तनुणस्थतसी आहरे.  हवा स्वरूपवाच्यवा
अअंधशदवाअंनवा खितपवाणिसी घवालणिरे, त्यवा ववाढवणिरे आणणि तरे फहोफवावत नरेणिरे, हरे उलट जवास्त चवालळू आहरे.

आज टसीव्हसीवर तनुमचरे मनहोरअंजन चवाअंगलरे हहोतरे. मनहोरअंजनवाचरे मवाझ्यवा मतवानरे इअंटरनरेटवरचरे सगळ्यवाअंत महोठरे  दिहोन
भवाग आहरेत.  एक अशसील ववाङ्मय,  सवाणहत्य.  ४०% इअंटरनरेट टअॅदफक हवा पहोनर्वोगवाफकीवर असतहो,  असरे लहोक म्हणितवात.
त्यवाच्यवा खिवालहोखिवाल धमवार्षांध प्रचवार. एक मनुणस्लम हहोतवा, त्यवाचसी सवाइट शरेवटसी बअॅन करण्यवात आलसी म्हणिरे. त्यवाचरे पणहलरे
नवाव झककीर. आपणि बघणिवार नवाहसी, कवारणि आपणि मनुसलमवान नवाहसी. मग आपणि कवाय करतहो? आपणि णहमवाअंशळू महवारवाज,
अजळून दिनुसररे महवारवाज, णतसररे. परेव फनु टलरे आहरे. आणणि हवालवा कवाहसीहसी णवरहोध हहोत नवाहसी. मलवा बऱ्यवाच वरेळवा असरे ववाटतरे
ककी तसीस वषवार्षांपळूवर्तीचरे  बररे  हहोतरे  हवाबवाबतसीत.  णनदिवान मनुख्यमअंतसी उघडपणिरे  स्ववामसी आणणि बनुववाअंमवागरे  जवायलवा धजवावत
नव्हतरे. वसअंतरवाव नवाईक, शरदि पववार आणणि अशहोक चव्हवाणि यवाअंच्यवात कवाय फरक आहरे? तर एक दिखिलपवात फरक असवा
आहरे, ककी हरे उघडच करवायलवा लवागलरे. त्यवाचवा जहोड पनुढच्यवा चळवळसीशसी, म्हणिजरे भ्रषवाचवार. मवाझरे म्हणिणिरे असरे नवाहसी, ककी
अअंधशदवा णनमळूर्णिलन चळवळ करू नयरे. मसी परत परत तनुम्हवालवा सवाअंगतहो, ककी चळवळ मवाझ्यवा दिदृषसीनरे आवश्यक आहरे, यहोग्य
आहरे. आणणि तरसी तसी यशस्वसी हहोत नवाहसी. मग कवा? असवा प्रश्न आहरे.

बसी.  टसी.  रणिददिव्यवाअंनसी एक लरेखि णलणहलवा हहोतवा.  My party members are communist in
public life and Hindu husbands at home.  हरे  त्यवाअंनवा  म्हणिवावरेसरे  ववाटलरे  हरे  लक्षवात घ्यवा.
अअंधशदरेनरे लहोक मरत नवाहसीत हरेहसी खिररे  नवाहसी!  बनुववाअंकडरे जवाऊन औषधरे घरेणिरे.  तनुम्हवालवा मवाणहतसी आहरे कवा,  ककी गवामसीणि
भवागवात सरवासरसी दिरडहोई औषधहोपचवारवाचवा खिचर्णि शहरसी भवागवापरेक्षवा दिसीडपट हहोतहो. कवा हहोतहो? ननुसतरे चवाअंगलरे णनदिवान हहोत
नवाहसी असरे नवाहसी. लहोक बनुववाअंकडरे जवातवात, तरे खिहोटसी औषधरे दिरेतवात, तसी लवागळू पडत नवाहसीत, मवाणिसरे मरतवात.

हवाच प्रश्न भ्रषवाचवारणवरहोधसी आअंदिहोलनवाचवाहसी आहरे. सनुरूववात झवालसी कदृ षसी-णवदवापसीठवामध्यरे. वणशल्यवानरे अअॅडणमशन
ददिल्यवा,  म्हणिळून  दिहोन  कदृ षसी-णवदवाणपठवातलरे  हजवार  णवदवाथर्ती  ७२ सवालसी  तनुरुअंगवात गरेलरे.  शरेतकऱ्यवाअंचसी  मनुलरे  कवापाँगरेसच्यवा
सरकवारणवरुद तनुरुअंगवात जवातवात म्हणिजरे कवाय? जवातसीय भवाषरेत बहोलवायचरे तर मरवाठवाअंचसी मनुलरे मरवाठवा सतवाधसीशवाअंणवरुद
तनुरुअंगवात जवातवात म्हणिजरे कवाय? जयप्रकवाशजसी नवारवायणि यवाअंच्यवा नरेतदृत्ववाखिवालसी यवा चळवळसीलवा खिररे  टहोक आलरे.  लवाखिहो
तरुणि त्यवात सवामसील झवालरे. गनुजरवात सरकवार भ्रषवाचवारवाच्यवा प्रश्नवावरून खिवालसी ओढण्यवात आलरे. नअंतर हवा चळवळसीतळून
पनुढरे  आलरेल्यवा लहोकवाअंच्यवा हवातवात सतवा आलसी.  प्रत्यक्षवात भ्रषवाचवारवाणवरुद कवाहसी झवालरे  नवाहसी.  ददिसतरे  तरे  असरे,  ककी तहो
ववाढतच गरेलवा.  णवदकलसीक्सनरे बवातमसी छवापलसी.  रवाणडआ टरेप्स बवाहरेर आल्यवा.  कहोणिसीतरसी कवाहसीतरसी भ्रषवाचवार करेलवा,  हरे
तनुम्हवालवा आम्हवालवा कळलरे.  कहोणिसीतरसी मअंतसी  रवाजसीनवामवा दिरेतवात,  कहोणिसीतरसी  अणधकवारसी  सस्पकेंड हहोतहो,  णवषय सअंपलवा.
बडतफर्णि सनुदवा हहोत नवाहसी.

शरेवटचवा प्रश्न पयवार्णिवरणि, पयवार्णिवरणिरक्षणि. मनुळवात पदृथ्वसी गरम हहोतरे आहरे ककी गवार हहोतरे आहरे, हवाच्यवावरच दिहोन
मतरे आहरेत. प्रत्यरेक रवाषवानरे आपणि पयवार्णिवरणिवाचवा णवनवाश दकतसी जवास्त करणिवार, हवावर मयवार्णिदिवा घवालळून घ्यवायचसी आहरे.
त्यवा णनणमतवानरे जगवातल्यवा सगळ्यवा महोठवा कअं पन्यवाअंनसी एक कवाहसीतरसी टवागर्देट घ्यवायचरे. आम्हवालवा कहोणिसीतरसी कवाम ददिलरे,
ककी यवा सगळ्यवा कअं पन्यवाअंचरे ररपहोट्सर्णि अभ्यवासवा.  जवळ जवळ पअंचवसीस हजवार आहरेत.  सगळरे  जणि गहोलगहोल गहोलगहोल

चळवळसी यशस्वसी कवा हहोतवात, कवा फसतवात? - आनअंदि करअंदिसीकर
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गप्पवा मवारतवात, प्रत्यक्षवात कवाहसी खिररे  सवाअंगत नवाहसीत. आतवा हवालवा जनरल महोटसर्णिपवासळून टवाटवा महोटसर्णिपयर्षांत कहोणिवाचवाहसी
अपववादि नवाहसी. प्रत्यक्षवात पयवार्णिवरणिवालवा धहोकवा आहरे आणणि त्यवाच्यवामनुळरे  लहोक मरतवात. उदिवाहरणिवाथर्णि - पयवार्णिवरणि दिळूणषत
झवाल्यवामनुळरे  लहोक कशवामनुळरे  मरतवात भवारतवात? डहोमरेणस्टक स्महोक -  स्वयअंपवाकघरवातलवा धळूर.  त्यवाचरे आकडरे आहरेत,  बररे!
१० लवाखि बवायकवा मरतवात.  गवामसीणि भवागवातल्यवा स्वयअंपवाकघरवाअंतल्यवा धनुरवानरे सववार्णित जवास्त बवायकवा मरतवात.  कहोणिवालवा
प्रश्नसनुदवा ववाटत नवाहसी.  पयवार्णिवरणि वगदैररे  मरू दिरे.  पणि स्वयअंपवाकघरवाअंतल्यवा धनुरवानरे लवाखिहो बवायकवा मरतवात यवाच्यवाबद्दल
पयवार्णिवरणिववादिसी कवाहसीहसी करत नवाहसीत.

प्लवाणस्टकच्यवा  णपशव्यवा म्हणिरे  मनुअंबईच्यवा  णमठसी  नदिसीतळून  ववाहतवानवा  तनुअंबल्यवा  आणणि त्यवाच्यवामनुळरे  मनुअंबईत एक
महवापळूर आलवा,  म्हणिळून प्लवाणस्टकच्यवा णपशव्यवाअंवर बअंदिसी घवातलसी.  म्हणिजरे  पवातळ णपशव्यवा णवकवायच्यवा नवाहसीत.  जवाड
णपशव्यवा णवकल्यवा तर चवालतसील.  डरॉ.  मवालशरेकर म्हणितवात, "अहहो? कवाय चवाललअंय? आम्हसी प्लवाणस्टक अजळून पवातळ
करवा, अजळून पवातळ करवा म्हणितहो, सगळसी टरेकरॉलरॉजसी डरेव्हलप करतहोय ककी ज्यवाच्यवातळून एकळूणि प्लवाणस्टकचसी कवाअंरटटसी कमसी
लवागरेल आणणि तनुम्हसी पयवार्णिवरणिववादिसी पवातळ णपशवसी णवकवायचसी नवाहसी म्हणिळून आगह धरून बसतवा." मलवा कवाहसी कळत
नवाहसी.  मलवा कळतरे तरे  एवढरेच ककी नवा महोठवा कअं पन्यवा कवाहसी करत,  नवा जगवातलसी सरकवाररे  कवाहसी करत.  हवाचवा अथर्णि
पयवार्णिवरणिवाचरे रक्षणि करू नयरे असरे नवाहसी. उलट, करेलरे पवाणहजरे.

भरपळूर बदिल घडतवात रहोजच्यवा जसीवनवात.  हळळूहळळू  हरे बदिल घडत जवातवात.  मवाझ्यवा मतवानरे वररष्ठ जवातसीतलवा
णशक्षणिवाचवा प्रसवार हवा हवाप्रकवारचवा आहरे. गवामसीणि भवागवात णशक्षणिवाचवा प्रसवार थहोडवाबहुत झवालवा असतवा. हहोणिवारच हहोतवा.
कमर्णिवसीर भवाऊरवाव पवाटसील झवालरे म्हणिळून त्यवालवा वरेग आलवा.  असरे नवाहसी ककी हरे एकमरेव नवाव आहरे.  हळळूहळळू  णशक्षणिवाचरे
सवर्णिणतकरणि हहोणिरे, हरे अनरेकवाअंच्यवा कवायर्णिववाहसीमनुळरे  झवालरे. ससी-मनुककी चळवळ हसी एक अअंडरकरअंटमधळून णनमवार्णिणि झवालसी. एकवा
क्षणिसी णनमवार्णिणि झवालसी आणणि एकवा क्षणिसी कवाहसीतरसी क्रवाअंणतकवारक बदिल झवालवा, असरे घडलरे नवाहसी.

मळूल्यवाधवार

मवाझ्यवा दिदृषसीनरे आजचवा कळसीचवा मनुद्दवा आहरे, चळवळसी कधसी यशस्वसी हहोतवात आणणि कधसी यशस्वसी हहोत नवाहसीत.
मवाझ्यवा दिदृषसीनरे हवालवा पवाच महत्त्ववाचसी कवारणिरे आहरेत.  त्यवाअंतलरे सगळ्यवात महत्त्ववाचरे कवारणि असरे,  ककी हवा चळवळसीलवा,
हवा बदिलवालवा कवाहसी मळूल्यवाणधष्ठवान ककअं ववा मळूल्यवाणधकवार हहोतवा कवा? कवाहसी एक मळूल्यवाधवार आहरे कवा? मळूल्यरे अनरेक प्रकवारचसी
असतवात. स्ववातअंत्र्य, समतवा, बअंधनुतवा हसी मलवा महत्त्ववाचसी मळूल्यरे ववाटतवात, आणणि हरे सवाअंगवायलवा मलवा कवाहसी कमसीपणिवा ववाटत
नवाहसी.  आयन ररॅंडचवा व्यणकववादि हवा मलवा टवाकवाऊ आहरे.  ज्यवा मळूल्यवालवा मवाझवा तसीव्र णवरहोध आहरे तरे आयन ररॅंड.  णतचरे
सगळरे  णलखिवाणि अत्यअंत व्यणकववादिसी.  मनहोरअंजन छवान हहोतरे,  पणि त्यवातळून जसी मळूल्यरे  ओवण्यवाचवा तसी  प्रयत्न करतरे  त्यवा
भवाअंडवलशवाहसीच्यवा परवाकहोटसीच्यवा व्यणकववादिसी भवावनवा आहरेत.  पणि तरेहसी एक मळूल्य आहरे.  शचौयर्णि हरे बवाय इटसरेल्फ मळूल्य
[स्वतहोमळूल्य - सअंपवा.] असळू शकतरे. मग त्यवासवाठसी यनुद करवावरे लवागलरे, तर यनुद करवायचरे, हरेहसी मळूल्य असळू शकतरे. पणि बदिल
जर व्हवायचवा असलवा तर कनु ठलरे तरसी मळूल्य आपणि पनुढरे नरेतहो.

आणणि शक्यतहोवर जरे शवाश्वत मळूल्य आहरे तरे मळूल्य आपणि पनुढरे नरेतहो आहहोत, असरे घडवावरे लवागतरे.  मवाझ्यवा दिदृषसीनरे
शहोयर्णि हरे शवाश्वत मळूल्य नवाहसी. व्यणकववादि, स्पधवार्णि हसी शवाश्वत मळूल्यरे नवाहसीत. पणि स्ववातअंत्र्य, समतवा, बअंधनुतवा हसी शवाश्वत मळूल्यरे
आहरेत आणणि हसी शवाश्वत मळूल्यरे  पनुढरे  नरेण्यवासवाठसी हसी चळवळ बवाअंधसील आहरे,  हरे  पणहल्यवापवासळून जवाणिववावरे  लवागतरे.  तहो
चळवळ पनुढरे नरेणिवाऱ्यवाअंचवा जवाणिसीवपळूवर्णिक प्रयत्न असवाववा. तहो णजतकवा स्पष ददिसरेल णततककी चळवळ पनुढरे जवायलवा मदित हहोतरे
ककअं ववा यशस्वसी व्हवायलवा मदित हहोतरे. तनुम्हवा म्हणिवाल सअंकररत गवाई घ्यवा. त्यवाअंचवा सअंकर करवायचवा आणणि त्यवाअंचरे दिळूध जवास्त
णनमवार्णिणि करवायचरे, हवाच्यवात शवाश्वत मळूल्य कवाय आहरे? त्यवात एक अपहअंसरेचरे मळूल्य आहरे, ककी गवाय हसी जर चवाअंगल्यवा प्रकवाररे
जगवलसी नवाहसी तर तसी मवारलसी जवातरे.  हसी वस्तनुणस्थतसी हहोतसी.  गवाअंधसीजळींच्यवा मतरे,  मणणिभवाई दिरेसवाईंच्यवा मतरे,  अपहअंसवा हरे
त्यवाअंचरे एक शवाश्वत मळूल्य हहोतरे.  मणणिभवाई दिरेसवाई अनरेक भवाषणिवाअंतळून असरे सवाअंगवायचरे,  ककी भवाकड गवाय जगवण्यवापरेक्षवा तसी
मरेलरेलसीच बरसी.  त्यवामनुळरे  जरेव्हवा सवाधळूअंनसी गहोहत्यवाबअंदिसीचवा महोचवार्णि कवाढलवा तरेव्हवा त्यवाअंचवा णवरहोध हहोतवा.  त्यवाअंचरे म्हणिणिरे असरे
हहोतरे,  ककी कवायदवानरे गहोहत्यवा बअंदिसी करून कवाहसी हहोणिवार नवाहसी.  प्रत्यक्ष लहोक उपवाशसी ठरेवळून मवारतसील.  सअंकररत गवाईंचसी
ववासररे अशसीच मवारलसी जवातवात, आजहसी. म्हणिळून गहोऱ्हवा जन्मवालवा आलवा तर त्यवाचवा उपयहोग नसतहो. मग त्यवालवा सहोडळून
दिरेतवात. मग तहो उपवाशसी रवाहून मरतहो. दिनुसररे त्यवाहून जवास्त महत्त्ववाचरे हरे गररबसी घवालवणिरे आणणि पहोटवाचसी भळूक भवागवणिरे.
हवा समतरेच्यवा मळूल्यवाचवाच आणवष्कवार आहरे,  आणणि त्यवालवा तरे ठवामपणिरे बवाअंधसील हहोतरे.  असरे मलवा करवायचरे आहरे,  असरे तरे
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जवाहसीरपणिरे सवाअंगवायचरे.

भवारतवातसील एकळू णि पररणस्थतसी लक्षवात घरेतवा शरेतकऱ्यवाअंचरे उत्पन ववाढणिरे, दिनुधवाचसी मनुबलकतवा ववाढणिरे, हरे समतरेच्यवा
दिदृषसीनरे आपणि करतहो. यवाच्यवात कनु ठरेतरसी मळूल्यवाअंमध्यरे णवसअंववादि यरेऊ शकतहो कवा? यरेतहो. त्यवाबद्दल नरेत्यवाअंनवा भळूणमकवा घ्यवाव्यवा
लवागतवात. णवनहोबवा दिनुसररे गवाअंधसीववादिसी. मणणिभवाईंनवा त्यवाअंनसी असरे सवाअंणगतलरे ककी हरे कवाम बअंदि करवा. असरे मणणिभवाई सवाअंगतवात
हअं!  कवा? गवाईंचवा जहो नदैसरगर्णिक आनअंदि आहरे,  तहो तनुम्हसी णहरवावळून घरेतवा. गवाईलवा कवाहसी एक सअंभहोग आनअंदि णमळतहो, आणणि
तनुम्हसी आरटर्णिदफणशयल इणन्सणमनरेशन करेलरे ककी हवा णनसगर्णिक्रम तनुम्हसी चक्रमपणिरे बदिलवतवा.  मणणिभवाईंचसी यवाच्यवाबद्दलचसी
भळूणमकवाहसी स्पष हहोतसी ककी मलवा गवाय जगवणिरे जवास्त महत्त्ववाचरे आहरे. मलवा शरेतकऱ्यवाअंचरे उत्पन ववाढवणिरे जवास्त महत्त्ववाचरे
आहरे. मळूल्यवाधवार असवाववा लवागतहो. हवा पणहलवा मनुद्दवा आहरे.

तनुम्हसी  ससी-मनुककीच्यवा  चळवळसीबद्दल  बणघतलरे.  बवाईचवा  जगण्यवाचवा  अणधकवार  हवा  मळूलभळूत  अणधकवार  आहरे,
स्ववातअंत्र्य आहरे,  त्यवाच्यवात बअंधनुतवा  आहरे,  त्यवाच्यवात प्ररेम आहरे.  पणि त्यवाच्यवातलवा सगळ्यवाअंत महत्त्ववाचवा अणधकवार हवा
आयनुष्य जगण्यवाचवा अणधकवार आहरे. त्यवा कवाळवात ससी-मनुककी चळवळसीनरे पनुढरे पनुढरे असरेहसी म्हटलरे, ककी बवाककीचसी समतवा नअंतर
बघळू. जगण्यवाचवा अणधकवार आहरे ककी नवाहसी? अशवा स्वरूपवात णवचवारल्यवानअंतर णनदिवान जरे णवरहोधक आहरेत त्यवाअंच्यवा मनवात
प्रश्न णनमवार्णिणि हहोऊ शकतहो, ककी अररे, मसी जगण्यवाचवा अणधकवार बवाईलवा नवाकवारलवा तर मग मसी पनुरुष म्हणिळून जगळू शकतहो
कवा? कनु ठरेतरसी मळूल्यणवचवारवाचवा आधवार असवाववा लवागतहो.

अअंधशदवा णनमळूर्णिलनवाचवा मळूल्यवाधवार कवाय हहो, असवा प्रश्न जर णवचवारलवा, तर प्रचअंड गडोंधळ आहरे. हरे लक्षवात घ्यवा.
शदवा कशवालवा म्हणिवायचरे आणणि अअंधशदवा कशवालवा म्हणिवायचरे इथपवासळून तसी सनुरूववात आहरे. मदिर टरेररेसवा हसी चमत्कवार करू
शकतरे ककी नवाहसी? हवा शदरेचवा प्रश्न आहरे ककी अअंधशदरेचवा प्रश्न आहरे? णवजवान कशवालवा म्हणिवायचरे आणणि कशवालवा म्हणिवायचरे
नवाहसी?  सवावरकर णवजवानणनष्ठ हहोतरे असवा एक प्रचअंड समज आहरे.  आसवाममध्यरे नवागवाअंनसी बअंड सनुरू करे लरे.  सवावरकरवाअंचवा
उपवाय हहोतवा, अअॅटम बबॉंब टवाकवा, अमरेररकरे तळून आणिळून. हवा मवाणिळूस णवजवानणनष्ठ असळू शकतहो कवा? णनरसीश्वरववादि हरे आपलरे
मळूल्य आहरे कवा? यवाच्यवाबद्दल गडोंधळ आहरे.  भ्रषवाचवारवाबद्दल मळूल्यवाणधकवार आहरे,  ककी समतवा, स्ववातअंत्र्य यवा सगळ्यवाच्यवा
णवरुद भ्रषवाचवार कवाम करतहो म्हणिळून तहो गरेलवा पवाणहजरे.  पयवार्णिवरणिवाच्यवा चळवळसीचवा मळूल्यवाधवार कवाय,  हवा परत एक
चमत्कवाररक प्रश्न आहरे.  त्यवाचवा प्रचवार करे लवा जवातहो तहो 'आहरे-रकें'नसी 'नवाहसी-रकें'च्यवा णवरहोधवात करवायचवा असवा प्रचवार आहरे.
सरळ,  स्वच्छ  मळूल्यवाणधकवार  आणणि  मळूल्यवाअंचवा  आधवार  हवा  जर  चळवळसीलवा  नसलवा,  आणणि  तहो  जर  नरेत्यवाअंनसी,  त्यवा
चळवळसीनरे जवाहसीरपणिरे मवाअंडलवा नवाहसी तर एक अडचणि णनमवार्णिणि हहोतरे.

जवानवाधवार

दिनुसरवा महत्त्ववाचवा आधवार हवा त्यवाच्यवाहूनहसी जवास्त महत्त्ववाचवा आहरे. त्यवालवा मसी जवानवाधवार म्हणितहो. तअंतजवान हवा
जवानवाचवाच एक भवाग आहरे. सवामवाणजक पररणस्थतसीचवा करे लरेलवा णवणशष उलगडवा, हवा जवानवाचवा दिनुसरवा भवाग आहरे. आपणि जरे
करतहो आहहोत, त्यवाच्यवाबद्दल आपल्यवालवा पनुररेसरे जवान आहरे कवा, आणणि चळवळसीतळून तरे जवान पनुढरे जवातरे आहरे कवा, हवा प्रश्न
आहरे. चळवळसीलवा ननुसतवा जवानवाचवा आधवार असळून पनुरत नवाहसी. चळवळसीनरे सअंबअंणधत जवान पनुढरे न्यवावरे लवागतरे. असरे जर हहोत
नसलरे तर बऱ्यवाच वरेळवा त्यवा चळवळसीत हहोणिवाररे  बदिल यशस्वसी ठरत नवाहसीत.  जवानवाचवा अथर्णि पनुस्तककी जवान असवासनुदवा
आहरे.  पनुस्तककी जवान म्हणिळून तरे कमसी प्रतसीचरे,  असरे नवाहसी. अननुभवणसद जवान यवाचवा अथर्णि मलवा अननुभववालवा यरेईल तरेवढरेच
जवान, असरे मत कवायर्णिकत्यवार्षांमध्यरे व्हवायलवा नकहो. मसी, मवाझवा णनकटचवा पररसर आणणि त्यवातलवा मवाझवा अननुभव, हवाच जणिळू
कवाहसी अअंणतम जवानवाचवा णनकष आहरे, अशसी जर गनुमर्ती कवायर्णिकत्यवार्षांनवा यवायलवा लवागलसी, तर प्रश्नच णनमवार्णिणि हहोतवात. तरेव्हवा तरे
पनुस्तककी  जवान  असरेल,  तरे  जवागणतक  जवान असरेल,  तरे  अननुभववातळून  आलरेलरे  जवान  असरेल,  तरे  तवाअंणतक  जवान  असरेल,  तरे
दफलरॉसरॉदफकल जवान असरेल, तरे समवाजशवाससीय जवान असरेल; यवा सगळ्यवा जवानवाचवा आधवार त्यवा बदिलवाच्यवा मवागरे आहरे
कवा? आणणि त्यवा बदिलवाच्यवा प्रदक्रयरेत जवानवदृदसी हहोतरे आहरे कवा?

सअंकररत गवाईंच्यवा सअंदिभवार्णित असवा एक महोठवा जवानवाधवार आधसी हहोतवा ककी एकळू णिच जगभरच्यवा अथर्णिशवासजवाअंनसी
गवाईचरे अथर्णिशवास कसरे प्रगत हहोत जवातरे,  गहोहत्यवा बअंदिसी कवा णनमवार्णिणि हहोतरे,  कवा आवश्यक ठरतरे,  कवा ठरत नवाहसी,  कनु ठल्यवा
अथर्णिकवारणिवामध्यरे कवाय स्वरूपवात दिनुधवाच्यवा अथर्णिशवासवाचरे स्थवान आहरे, यवाच्यवाबद्द्ल प्रचअंड अभ्यवास करे लवा हहोतवा.

तअंतजवान,  म्हणिजरे  वसीयर्णि  घ्यवायचरे  कसरे,  तरे  वसीयर्णि  कसरे  सवाठववायचरे,  हरे  सवातत्यवानरे  चवालळू  हहोतरे.  भवारतवातल्यवा

चळवळसी यशस्वसी कवा हहोतवात, कवा फसतवात? - आनअंदि करअंदिसीकर
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अथर्णिशवासवाचरे जवान; ककी इथळून दिळूध जर मनुअंबईत नरेऊन णवकवायचरे असरेल तर कवाय करे लरे पवाणहजरे ? अनरेक प्रयहोग पअंचरेचवाळसीस
सवालवापवासळून चवालळू रवाहून त्यवाअंतळून अननुभवणसद जवान, ककी कसरे कवाय ववाहून आपणि णवकळू  शकतहो. हवा कवायर्णिक्रम णवकणसत
व्हवायलवा लवागलवा,  तश्यवा चवाऱ्यवाच्यवा नवनव्यवा जवातसी,  कनु ठल्यवा भवागवात कनु ठल्यवा जवातसी लवावतवा यरेतसील आणणि कशवातळून
चवाऱ्यवाचसी प्ररॉडणक्टणव्हटसी खिळूप ववाढरेल, यवाच्यवावर खिळूप सअंशहोधन झवालरे, तरे यवाच कवाळवात झवालरे. तरे इअंणडयन कचौणन्सल ऑफ
अ अॅणगक्ल्चरल ररसचर्णिच्यवा प्रयहोजनवानरे झवालरे.  तरे अनरेक कदृ णषणवद्दवापसीठवाअंतळून झवालरे.  तरे बवाईफसवारख्यवा सअंस्थरेनरे स्वत:च्यवा
शरेतवाअंवर करून पवाणहलरे.  सअंकररत गवाईंचवा कवायर्णिक्रम णवकणसत हहोत असतवानवा त्यवाच्यवासवाठसी यहोग्य असरे जवान हरे फक
आधसीचरे  नवाहसी,  तर सवातत्यवानरे  नवरे  नवरे  जवान णवकणसत करण्यवाचवा प्रयत्न हवा त्यवा चळवळसीनरे  करे लवा.  त्यवातलवा कवाहसी
चवाअंगलवा झवालवा.  उदिवाहरणिवाथर्णि  -  सनुबवाभनुळवर अशसी टसीकवा आहरे ककी त्यवाच्यवामनुळरे  कवाहसी रठकवाणिसी महोनहोकल्चसर्णि णनमवार्णिणि
झवालसी. पणि त्यवाच्यवात अनरेक चवाऱ्यवाच्यवा नव्यवा जवातसी णनमवार्णिणि झवाल्यवा. गवाईच्यवा कनु ठल्यवा प्रतसी रटकवळून ठरेवल्यवा पवाणहजरेत,
हवाहसी यवाच चळवळसीचवा भवाग हहोतवा. हरे कवाहसी आधसी झवालरेलरे नव्हतरे. तरेव्हवा जवानवाचवा आधवार असणिरे आणणि तहो णवकणसत
हहोत जवाणिरे. 

ससी-मनुककीचळवळसीबद्द्लहसी खिळूप घटनवा आहरेत.  ससी मनुककी म्हणिजरे कवाय  ?  णसयवाअंचवा सअंघटनवाअंच्यवा मवागण्यवा
कवाय आहरेत ? त्यवाबद्दलचरे भवारतसीय इणतहवासवाचरे आकलन, भवारतसीय समवाजशवासवाचरे आकलन, जवागणतक पवातळसीवरतसी
त्यवाचरे असलरेलरे आकलन; हरे रवाषसीय पवातळसीवर, आअंतररवाषसीय पवातळसीवर णवकणसत झवालरे. यवाच्यवावर खिळूप चचवार्णि झवालसी.
मनुलसीचरे सअंमतसीचरे वय, (म्हणिजरे कहोणित्यवा वयवात णतच्यवाशसी सअंभहोग करे लवा तर तरे बरेकवायदिवा मवानळू नयरे), हरे ववाढववावरे आणणि
चचौदिवा करवावरे असवा जरेव्हवा कवायदिवा यरेणिवार हहोतवा (सवारडवा अ अॅक्ट), तरेव्हवा त्यवा कवायदवालवा णवरहोध करणिवाऱ्यवाअंमध्यरे रवळींद्रनवाथ
टवागहोर हहोतरे. त्यवाअंनसी जवाहसीरपणिरे असरे सवाअंणगतलरे, ककी अल्पवयवात मनुलसीशसी सअंभहोग करे लवा तर तहो णतलवा दिनु:खिदिवायक असतहो.
त्यवामनुळरे  णतचसी कवामरेच्छवा मवारलसी जवातरे  आणणि त्यवामनुळरे  आमच्यवा कनु टनुअंबवाअंचरे  रक्षणि हहोतरे.  हरे  थहोर कवसी,  रवाधवाकदृ ष्णिवाअंचसी
प्ररेमकवाव्यरे णलणहणिवाऱ्यवा रवळींद्रनवाथ टवागहोरवाअंनसी सवारडवा अ अॅक्टलवा णवरहोध करतवानवा णलणहलरे हहोतरे. हवा रवळींद्रनवाथ टवागहोरवाअंचवा
छहोटरेपणिवा ककअं ववा महोठरेपणिवा म्हणिळून मसी तनुम्हवालवा सवाअंगत नवाहसी.  मसी तनुमम्हवालवा सवाअंगतहो घटनरेचसी,  ववादिवाचसी तसीव्रतवा.  त्यवा
कवाळवातलरे आगरकरवाअंचरे लरेखि ववाचलरे तर अअंगवावर कवाटवा उभवा रवाहतहो. णतथपवासळून चवालत आलरेलसी हसी एक जवानवाधवारवाचसी
परअंपरवा आहरे. हरे कवाय हहोतरे आहरे? कसरे घडतरे आहरे? कवा घडतरे आहरे? हवाच्यवाबद्दल प्रचअंड चचवार्णि, प्रचअंड ववादिणवववादि, प्रचअंड
जवानणनरमर्णितसी आणणि चळवळळींनसी तसी जवानणनरमर्णितसी पनुढरे जवाणिवार. आमचवा सवाअंस्कदृ णतक ववारसवा कवाय? हवा प्रश्न ऐंशसी सवालसी
सनुदवा रूपकपाँ वरबद्दल णवचवारलवा गरेलवा. त्यवाचरे णवशरेषणि करे लरे गरेलरे. ससळूनमध्यरे जवाऊन करे स णहस्टसीज गहोळवा करून, घरहोघर
जवाऊन  तपवास  करण्यवाचरे  कवाम  ससी-चळवळळींनसी  करेलरे.  त्यवा  एक  नववा  जवानसवाठवा  बनवत  हहोत्यवा,  ककी  कवाय  आहरे.
जणळतवाच्यवा करे सरेस,  म्हणिजरे खिररेच दकतसी जणळतवाच्यवा करे सरेस नवायलरॉनच्यवा सवाडवा आणणि जणमनसीवरच्यवा शरेगडवाअंतळून
णनमवार्णिणि हहोतवात? तरेव्हवा हवा जवानवाधवार णनमवार्णिणि हहोऊन तहो वरेगवानरे ववाढववाववा लवागरेल.

दिनुदिर्दैववानरे असरे ववादिणवववादि हरे अअंधशदवा णनमळूर्णिलन चळवळ, लहोकणवजवानववालरेसनुदवा फवारसरे करत नवाहसीत. तरे एकवा
अअंधशदरेबद्दल  बहोलतवात.  त्यवाचवा  उलगडवा  करून  दिवाखिवतवात.  तरे  करे लरेच  पवाणहजरे.  पणि  त्यवाच्यवापलसीकडरे  जवाऊन
हवाच्यवाबद्दल एकळूणि जवानप्रसवार करणिरे व्हवायलवा हवरे. भ्रषवाचवार कवा णनमवार्णिणि हहोतहो? कशवातळून णनमवार्णिणि हहोतहो? भ्रषवाचवारसी
मवाणिळूस ववाईट,  त्यवाच्यवावर खिटलवा भरलवा पवाणहजरे,  त्यवालवा तनुरुअंगवात टवाकलरे पवाणहजरे,  त्यवालवा णशक्षवा झवालसी पवाणहजरे;  हरे
सगळरे  बरहोबर आहरे.  पणि हरे कशवामनुळरे  हहोतरे?  कवा हहोतरे?  यवाचसी मनुळरे  कशवात आहरेत?  यवाच्यवामवागरे प्ररेरक शककी कनु ठल्यवा
आहरेत? एकळू णि समवाजवात एवढवा महोठवा प्रमवाणिवावर भ्रषवाचवार कवा हहोतहो? जयप्रकवाशजळींनसी णलणहलरेलसी 'लहोकतअंत करे  नवाम
णचटसी'  तनुम्हसी ववाचलसी असरेल. पनुणस्तकवा चवाअंगलसी आहरे.  पणि जर तनुम्हसी असवा प्रयत्न करेलवा शहोधण्यवाचवा, ककी भ्रषवाचवार कवा
हहोतहो आणणि हहोऊ नयरे म्हणिळून कवाय करवावरे, तर यवाच्यवाबद्दल तसीमध्यरे दकतसी आहरे हहो? फवार कमसी आहरे.

पयवार्णिवरणिवाच्यवा चळवळसीबद्दलसनुदवा हरेच.  नरेमकरे  आपणि कवाय म्हणितहोय,  यवाच्यवाबद्दल मवाणहतसी करून दवायचसी
नवाहसी.  शरेररेबवाजसीच जवास्त  -  ज्यवा कशवाबद्दलच फवारसरे कवाहसी मवाणहतसी नवाहसी,  त्यवाच्यवात कहोणिसीहसी आपणिहून भवाग घरेत
नवाहसीत,  त्यवा  चचर्देत.  मवाशरेलकर जरेव्हवा  म्हणिवालरे,  प्लवाणस्टक पवातळ करत नरेणिरे  हवाच कवायर्णिक्रम आहरे,  तरेव्हवा  एकवानरेहसी
मवाशरेलकरवाअंनवा जवाहसीरपणिरे चचर्देचरे आववाहन करे लरे नवाहसी. असरे करून चवालत नवाहसी चळवळसीमध्यरे. अशसी णनष्ठवा लवागतरे ककी
आम्हसीच खिररे. आणणि आम्हसी तनुम्हवालवा पटवळून दिरेणिवार आहहोत, ककी कवा आम्हसीच खिररे! त्यवालवा जबरदिस्त जवानवाधवार लवागतहो.
ननुसतवा आरडवाओरडवा आणणि भवाअंडणि पनुररेसरे नवाहसी.
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कवायवार्णिधवार

णतसरवा  महत्त्ववाचवा  कवायवार्णिधवार लवागतहो.  बदिल यशस्वसी  व्हवायचवा  असलवा तर  त्यवालवा  जसीवनदिवायसी  कवायर्णिकतर्दे
लवागतवात. कवाम सवातत्यवानरे, नरेटवानरे करण्यवाचसी आवश्यकतवा असतरे. नरेतदृत्व लवागतरे, पणि नरेतदृत्व हरे महत्त्ववाचरे नसतरे अनरेक
वरेळवा. मवाफकी मवागळून मसी असरे म्हणिळू इणच्छतहो ककी महवात्मवा फनु लरे जरसी झवालरे नसतरे तरसीसनुदवा महवारवाषवात ससी-णशक्षणि झवालरे
असतरे.  सवाणवतसीबवाई फनु ल्यवाअंनवा णशव्यवाशवाप खिवायलवा लवागलरे.  त्यवाअंनसी तरे खिवाल्लरे आणणि तरसीहसी णसयवाअंनवा णशकवलरे.  अनरेक
अत्यअंत णनष्ठवाववान लहोकवाअंनसी णशक्षणि सअंस्थवा सनुरू करून त्यवा अत्यअंत णनष्ठरेनरे चवालवल्यवा.  मसी ज्यवा शवाळरेत णशकलहो तरे एक
इअंणग्लश  स्कळू ल  हहोतरे.  गरसीब  णबचवारसी  आमचसी  शवाळवा.  णतसऱ्यवा  मजल्यवावरचरे  पवाणिसी  तळमजल्यवापयर्षांत  पहोचलरे
पवावसवाळ्यवात, ककी आमचसी शवाळवा बअंदि व्हवायचसी. पणि आमच्यवा हरेडणमस्टरेसबवाई हहोत्यवा मनहोहर नवाववाच्यवा, त्यवाअंनसी णनष्ठरेनरे
तसी शवाळवा चवालवलसी.  कवारणि त्यवाअंचरे म्हणिणिरे असरे हहोतरे,  ककी गनुअंडवाअंच्यवा वस्तसीत,  गनुअंडवाअंसवाठसी शवाळवा हवसी.  आम्हसी गनुअंडवाअंच्यवा
वस्तसीत नव्हतहो,  पणि तसी आमच्यवा घरवाजवळ हहोतसी.  असरे शवाळवा चवालवणिवाररे  णनष्ठवाववान लहोक लवागतवात.  त्यवाअंचसी त्यवा
णशक्षणिवालवा कणमटमकेंट लवागतरे. त्यवाअंनसी तरे आयनुष्यवाचरे कवायर्णि म्हणिळून स्वसीकवारलरेलरे असवावरे लवागतरे. त्यवासवाठसी यहोग्य सअंस्थवाअंचसी
उभवारणिसी करवावसी लवागतरे.  त्यवा यहोग्य सअंस्थवाअंमध्यरे सवातत्य रवाहसील आणणि सवातत्यवानरे  नवरे लहोक यरेतसील यवाचसी कवाळजसी
घ्यवावसी लवागतरे.  हरे जर झवालरे नवाहसी, तर चळवळसी यशस्वसी हहोत नवाहसीत. नरेतरे जरे लहोकवाअंत सवाअंगतवात तरे त्यवाअंनसी स्वतयःच्यवा
आयनुष्यवात रवाबववावरे  लवागतरे.  अशसी णवसअंगतसी चवालत नवाहसी,  ककी मसी बवाहरेर एक बहोलतहो,  घरसी दिनुसररेच करतहो.  सवाधवा
व्यवावहवाररक मनुद्दवा आहरे. मणणिभवाईंनसी एक सअंस्थवाच णनमवार्णिणि करे लसी असरे नवाहसी तर ववारसदिवार सनुदवा णनमवार्णिणि करेलरे. णगरसीश
सहोनसी एकवा चचवार्णिसतवालवा आलरे हहोतरे.  मसी म्हटलरे, "अहहो मणणिभवाई गरेलरे हरे कळलरे.  हरेगडरे गरेलरे कळलरे.  आतवा तळू पणि तरेच
कवाम करणिवार?" आणणि आतवा तहो म्हणिवालवा, "हहो, मसी तरेच करणिवार आणणि मवाझ्यवानअंतर कवाम करवायलवा लहोक यवा सअंस्थरेत
आहरेत." हरे सवातत्य आहरे. नवरे नवरे कवायर्णिकतर्दे यरेणिरे आणणि त्यवा सअंघटनरेतसनुदवा एक अअंतगर्णित डरेमहोक्रससी असणिरे, हरे सगळरे  त्यवा
कवायवार्णिधवारवाचरेच भवाग आहरेत.

लहोकणवजवान चळवळसीनरे  मवार कनु ठरे  खिवाल्लवा?  आजचरे  सअंचवालक म्हणितवात, "पअंचवसीस वषर्णि  मसी कअॅलकेंडर कवाढत
आलहो. पणि मलवा एणडटटअंग करवायलवासनुदवा एक मवाणिळूस णमळत नवाहसी हहो!" लहोकणवजवानचरे एक कअॅ लकेंडर कवाढतवात, चवाअंगलरे
कवाढतवात.  पवाणहलरे  आहरे कवा कनुणिसी?  तनुमच्यवाचसवाठसी णनघतरे आणणि तनुमच्यवापदैककी कनुणिसी पवाणहलरेलरेसनुदवा नवाहसी!  सअंचवालक
म्हणितवात, "प्रळूफ रसीपडअंगलवासनुदवा मवाझ्यवाकडरे मवाणिळूस नवाहसी." यवाचवा अथर्णि कवाय? तनुम्हसी सअंस्थवात्मक उभवारणिसी करू शकलवा
नवाहसीत.  आणणि  सवातत्यवानरे  नवरे  नवरे  लहोक  त्यवाच्यवात  बहोलवळू  शकलवा  नवाहसीत.  अमदृतवा  दिरेशमनुखि  सवाअंगवायच्यवा  "कवाहसी
सअंस्थवाअंमध्यरे चचौकशसी करतवात, ककी तनुम्हसी कवा आत यरेतवाय? म्हणिजरे जणिळू कवाहसी लहोक तनुमचसी सअंघटनवा तवाब्यवातच घ्यवायलवा
आलरेत,  तनुमच्यवाशसी लढवाई करवायलवाच आलरेत.  असवा बवाहरेरच्यवा मवाणिसवालवा आत न यरेऊ दिरेण्यवासवाठसी करे लरेलवा बअंदिहोबस्त.
कवाहसी सअंघटनवाअंचरे स्वरूप हहोतरे ककी आमचरे आम्हसी! दिनुसरवा कनुणिसी जर आलवा तर आम्हसी भ्रष हहोऊ अनम तहो यरेणिवारवा थहोडवा भ्रष
असणिवार.  तनुमच्यवा इथरे सगळरे  शनुद असतवात,  तर प्रश्नच णमटलवा नअं सगळवा!"  कवायर्णि करण्यवाचसी पदत अशसी,  ककी आम्हसी
आमच्यवाभहोवतसी एक कनुअं पणि घवालळून घरेणिवार. एकरेकवाळसी कम्यनुणनस्ट पक्षवात असवायचरे, "तनुलवा कवाडर्णि दवायच्यवा आधसी तपवासळून
बघतहो".

हवाच प्रकवार तनुम्हवालवा पयवार्णिवरणिवाणवषयसी ददिसरेल. तरे कहोणि आपलरे, नहोबरेल प्रवाइज ज्यवाअंच्यवा सअंघटनरेलवा णमळवालरे तरे.
तपवासवा, आणणि लक्षवात यरेईल, अररे, तरे टवाटवाच्यवा परेरहोलवर आहरेत. त्यवाअंनसी ददिलरेलरे ररपहोट्सर्णि खिहोटरेच हहोतरे. लहोकवाअंचरे म्हणिणिरे
आहरे,  ककी हरे  पयवार्णिवरणिववादिसी नसलरेलवा धहोकवा फवार महोठवा करून सवाअंगतवात.  असरे जर नरेतदृत्व असलरे आणणि त्यवालवा जर
जवानवाधवारहसी नसलवा आणणि कवायवार्णिधवारहसी नसलवा तर चळवळसीनरे बदिल हहोत नवाहसीत.

जनवाधवार

हवा सगळ्यवाअंतळून णनमवार्णिणि हहोणिवारवा पनुढचवा भवाग हवा महत्त्ववाचवा आहरे,  जनवाधवार. आपणि हरे कहोणिवासवाठसी करतहो?
आपलसी मवानणसकतवा कवाय आहरे? चवार लहोकवाअंपनुरतसी आपवापसवातलसी हचौस आहरे, ककी यवाच्यवा ज्यवाअंनवा कवाहसीतरसी णमळववायचरे
आहरे आणणि तरे ज्यवा मळूल्यवाअंवर णमळववायचरे आहरे,  त्यवाअंचवा महोठवा सअंख्यरेनरे सहभवाग आहरे?  दकतसी,  कहोणि एकळू णि यवाप्रकवाररे
सहभवागसी आहरे; यवालवा जनवाधवार म्हणितवा यरेईल. सअंकररत गवाईंच्यवा कवायर्णिक्रमवात महवारवाषवातलसी एक कहोटसी कनु टनुअंबरे सहभवागसी
हहोतसी. महवारवाषवातल्यवा जनतरेचवा अअंदिवाजरे वसीस टक्करे  भवाग हवा यवाच्यवात थरेटपणिरे सहभवागसी हहोतवा. शहरसी भवागवात ज्यवाअंनवा दिळूध
णमळवाल्यवानरे आनअंदि झवालवा असरे बणघतलरे,  तर तसी सअंख्यवा अजळून ववाढरेल.  ससी-मनुककीचवा कवायर्णिक्रमहसी असवाच आहरे.  प्रत्यक्ष

चळवळसी यशस्वसी कवा हहोतवात, कवा फसतवात? - आनअंदि करअंदिसीकर
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कदृतसीच्यवा पवातळसीवरसनुदवा हजवारहो णसयवा सअंबअंणधत हहोत्यवा. भवावणनक पवातळसीवर तर हवा प्रत्यरेक ससीचवा प्रश्न हहोतवा. आणणि
हळळूहळळू  तहो णनम्म्यवा पनुरुषवाअंचवा प्रश्न बनलवा. 'पनुरुष उववाच'  नवाववाचसी ससी-मनुककीलवा मदित करणिवाऱ्यवा पनुरुषवाअंचसी सअंघटनवा
हहोतसी. जनवाधवार हवा ज्यवा वगवार्णिचवा नरेमकवा फवायदिवा आहरे त्यवाच्यवा पणलकडच्यवा वगवार्षांमध्यरे जवाऊन पहोचतहो कवा?

बऱ्यवाच वरेळवा दिणलत चळवळसीवर टसीकवा हहोतरे. कवाहसी प्रमवाणिवात खिररे आहरे, ककी बचौदवाअंचसी चळवळ, त्यवाअंच्यवात मवाअंग
यरेतहो म्हटलरे, तर नकहोसरे ववाटतरे. मवातअंग यरेतहो म्हटलरे तर नकहोसरे ववाटतरे. गवारुडसी तर चवालतच नवाहसी. गवारुडवाअंबद्दलहसी खिररे
आहरे.  त्यवाअंनसी जवातसीचसी सअंघटनवा करेलसी ककी त्यवाअंनवा इतर कहोणिसी चवालत नवाहसी.  जनवाधवारवाचवा एक अथर्णि असवा आहरे ककी जरे
सगळरे शअंभर टक्करे  यरेणिवार नवाहसीत, पणि ज्यवानवा नजसीकचवा फवायदिवा आहरे, असरे सहोडळून इतर लहोक त्यवात सवामसील हहोतवात कवा?

सअंकररत गवाईंच्यवा कवायर्णिक्रमवात अनरेक शरेतकरसी सवामसील झवालरे. कवाहळींनसी चवाररे ववाढवलरे. कवाहळींनसी दिनुधवाच्यवा गवाडवा
चवालवल्यवा.  कवाहसी शहरवामध्यरे आनअंदिवानरे दिळूध प्यवायलरे.  ज्यवाअंचवा प्रत्यक्ष गवाई सअंकररत करण्यवाशसी कवाहसी सअंबअंध नवाहसी असरे
अनरेक जनसमनुदिवाय त्यवा कवायर्णिक्रमवाअंमध्यरे गनुअंतळू लवागलरे. ससी-मनुककीच्यवा कवायर्णिक्रमवात गनुअंतणिवाररे पनुरुष मसी स्वतयः अनरेक पवाणहलरेलरे
आहरेत. कवाहसी वरेळवा असरे हहोतरे ककी सअंकनु णचत जनवाधवार अणधक व्यवापक हहोण्यवाचरे प्रयत्न हरे फवारसरे हहोत नवाहसीत.

मवाझवा एक अननुभव सवाअंगतहो, मसी एकरेकवाळसी उदसीरलवा यनुवक क्रवाअंतसी दिलवाचवा पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकतवार्णि हहोतहो. णतथरे एक
दिनुधवाचसी डरेअरसी हहोतसी.  त्यवाअंनसी सवाअंणगतलरे,  आम्हवालवा शअंभर यनुवकवाअंनवा नहोकऱ्यवा दवायच्यवा आहरेत. णतथल्यवा अणधकवाऱ्यवाअंनसी
सवाअंणगतलरे, ककी जहो जहो पवाच हजवार रुपयरे आणिळून दिरेईल त्यवालवा नहोकरसी. लहोकवाअंनसी घरवावरचरे पतरेसनुदवा णवकलरे आणणि त्यवालवा
पवाच हजवार रुपयरे नरेऊन ददिलरे. शरेवटसी त्यवानरे वसीसच लहोकवाअंनवा नहोकऱ्यवा ददिल्यवा. बवाककीचरे लहोक आमच्यवाकडरे आलरे. आम्हसी
महोचवार्णि  कवाढलवा.  आम्हवालवा पहोणलसवाअंनसी पकडळून जरेलमध्यरे  टवाकलरे.  आम्हसी पअंधरवा ददिवस जरेलमध्यरे  रवाणहलहो.  मग सनुटळून
आलहो. त्यवा ऐशसीतल्यवा अजळून वसीस लहोकवाअंनवा नहोकऱ्यवा णमळवाल्यवा. बवाककीच्यवा लहोकवाअंचरे कवाय म्हणिणिरे हहोतरे? अररे चहोरवाअंनहो,
तनुम्हसी आधसी पदैसरे नरेऊन ददिलरे हहोतरे नवा! तरेव्हवा तनुमचवा भ्रषवाचवार-णवरहोध कनु ठरे  गरेलवा हहोतवा? उदसीरमधल्यवा ररक्षवा स्टरॅंडच्यवा
ररक्षवाववाल्यवालवा  असरे  ववाटलरे  नवाहसी  ककी  हवा  आपलवा  लढवा  आहरे.  आमचसी  यनुणनयन  त्यवा  ररक्षवाववाल्यवाअंमध्यरेसनुदवा  हहोतसी.
उदसीरमध्यरे एक खिवादिसी गवामहोदहोग ककें द्र आहरे. णतथरे चरख्यवावर कवाम करणिवाऱ्यवा बवायकवाअंमध्यरे पणि आमचसी यनुणनयन हहोतसी.
पणि त्यवा कहोणिवालवाहसी असरे ववाटलरे नवाहसी ककी यवा पहोरवाअंचवा लढवा आपलवा आहरे. आम्हसी कवाहसी त्यवाअंनवा फवारसरे इन्व्हरॉल्व्ह करून
घरेऊ  शकलहो  नवाहसी.  म्हणिजरे  मळूल्यवाधवार  जहो  आपणि  म्हणितहो  भ्रषवाचवारवाणवरुदचवा,  तहो  खिरवा  आमच्यवाकडरे  नव्हतवा.
आमच्यवाकडरे म्हणिजरे एक आनअंदि करअंदिसीकर सहोडवा. आनअंदि करअंदिसीकरवाअंनवा नहोकरसी पणि नकहो हहोतसी. लहोक म्हणितवात, तनुम्हवालवा
हचौसच  आहरे  तनुरुअंगवात  जवायचसी!  तरेव्हवा  तनुमचरे  सहोडवा.  बवाककीच्यवाअंचरे  कवाय?  भ्रषवाचवारवाचवा  फवायदिवा  झवालवा  तर  आम्हसी
भ्रषवाचवारसी; भ्रषवाचवारवाचवा फवायदिवा नवाहसी झवालवा तर आम्हसी भ्रषवाचवारवाच्यवा णवरहोधवात. इतकरे  जरेव्हवा हरे सअंकनु णचत आहरे, तरेव्हवा
तहो लढवा कवाहसी व्यवापक जनवाधवारवाचवा लढवा असळू शकत नवाहसी.

कवालवाधवार

शरेवटचवा महत्त्ववाचवा भवाग ककी एक कवालवाधवारहसी लवागतहो. तसी त्यवा कवाळवाचसी गरज असवावसी लवागतरे. हवा अणधक
व्यवापक णवषय आहरे. कनु ठलरेच समवाजवातलरे बदिल हरे स्वयअंपळूणिर्णि, तरेवढवापनुरतरे घडत नवाहसीत. त्यवाचवा सगळ्यवा इतर गहोषळींशसी
सअंबअंध असतहो.  वतर्णिमवानपतरे  छवापवायचसी असतसील तर पप्रअंटटअंग प्ररेसचवा शहोध लवागलरेलवा असवाववा लवागतहो.  एकवा बवाजळूलवा
तअंतजवानवाचसी गरज असवावसी लवागतरे,  दिनुसऱ्यवा बवाजळूलवा मलवा लहोकवाअंनवा कवाहसीतरसी सवाअंगवायचरे आहरे,  अशसी णनकड ववाटवावसी
लवागतरे, कवारणि तनुम्हवालवा स्ववातअंत्र्यवाचसी चळवळ लढवायचसी आहरे. भवारतवातलसी वतर्णिमवानपतरे णबरटशवाअंच्यवा बहोटसीतळून आलरेलवा
कनु ठलवा मवाल णवकवाऊ आहरे हरे जनतरेलवा कळवावरे म्हणिळून सनुरू झवालसी.  तसी व्यवापवारसी गरज हहोतसी.  जवाणहरवातसी छवापवायलवा
वतर्णिमवानपतवाचवा तरेव्हवा मनुख्य उपयहोग हहोतवा. बरॉम्बरे गअॅझरेट. मनुअंबई समवाचवार नअंतर आलरे.

वगर्तीय जवाणिसीव हसी कवाय भवानगड असतरे? आतवा हवा मवाक्सर्णिववादवाअंचवा शब्दि आहरे. कवामगवार वगवार्णिलवा असरे ववाटवायलवा
लवागलरे हहोतरे,  ककी भवाअंडवलशवाहसीच्यवा णवरुद मसी लढवा करणिवार आहरे.  हवालवा तरे वगर्तीय जवाणिसीव म्हणितवात. वगर्णि वरेगवरेगळरे
असळू शकतवात. शरेतकऱ्यवाअंचसी म्हणिळून एक वगर्तीय जवाणिसीव असळू शकतरे.  मजनुरवाअंचसी म्हणिळून एक वगर्तीय जवाणिसीव असळू शकतरे.
हवा जवाणणिववासनुदवा णवकणसत व्हवायलवा लवागतवात. दिहोनशरे वषवार्षांपळूवर्ती, तसीनशरे वषवार्षांपळूवर्ती सतसीच्यवा चवालसीलवा कवा णवरहोध झवालवा
नवाहसी,  हवा प्रश्न हवास्यवास्पदि आहरे.  एकळू णि समवाजवामधलसी समतरेचसी भवावनवा,  वदैयणकक स्ववातअंत्र्यवाचसी भवावनवा,  जगण्यवाच्यवा
अणधकवारवाबद्दलचसी  जवाणिसीव  हसी  णवकणसत  व्हवावसीच  लवागतरे.  जशसी  तअंतजवानवामधलसी  प्रगतसी  अपरेणक्षत  असतरे  तशसीच
समवाजवातल्यवा मळूल्यसअंस्थवाअंतसील प्रगतसीहसी आवश्यक आहरे. प्रत्यरेकच णपढसी असरे म्हणितरे ककी आमच्यवावरेळसी बररे  हहोतरे, आतवा
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यवाअंचसी मळूल्यव्यवस्थवा ढवासळलसी आहरे. कहोणिसी गवाअंभसीयवार्णिनरे म्हणित नवाहसी, बररे कवा! मसी तरसी म्हणित नवाहसी. तनुम्हसी जर कवालक्रम
बणघतलवा तर असरे म्हणिवायलवा कवाहसी जवागवा नवाहसी. आपणि असवा नक्ककीच आशवाववादि ठरेवळू शकतहो, ककी ज्यवा मळूल्यवाअंवर आपणि
शदवा ठरेवतहो तसी इणतहवासवाच्यवा णवकवासक्रमवात घडत आलरेलसी मळूल्यरे आहरेत, आणणि तसी एकळू णि पनुढरेहसी ववाढत जवाणिवार आहरेत.

चवाअंगल्यवा  अथवार्णिनरे  व्यणकस्ववातअंत्र्य  (मसी  कमवालसीचरे  एकवाअंगसी  व्यणकस्ववातअंत्र्य  म्हणिवात  नवाहसी),  ककअं ववा  एकळू णिच
समवाजवामधलरे लहोकशवाहसीकरणि ववाढत चवाललरेलरे  आहरे.  बदिलवाच्यवा चळवळळींच्यवा दिदृषसीनरे चवाअंगलसी गहोष आहरे.  आपणि जरे
बदिल करू इणच्छतहो त्यवालवा एक कवालवाधवार आहरे.  जसी मळूल्यरे वरधर्णिष्णिनु आहरेत;  स्ववातअंअंत्र्य असरेल,  समतवा असरेल,  बअंधनुतवा
असरेल, अपहअंसवा असरेल, कहोणिसीतरसी म्हणिवालरे ककी प्ररेम आहरे, आहरेच तरे. बअंधळूतवामध्यरे घवालळून टवाकतहो; असवा कवालवाधवारहसी त्यवा
चळवळळींनवा असवाववा लवागतहो. कवालवाधवारवाचवा एक अथर्णि असवा, ककी त्यवा इतर चळवळळींशसी आणणि इतर णवचवारवाअंशसी दकतसी
जहोडलरेल्यवा आहरेत; दकतसी णवणवध अअंगवाअंनसी जसीवनवाच्यवा दकतसी क्षरेतवाअंत तसी चळवळ जवाऊन णभडलसी आहरे?

सअंकररत गवाईंचसी मळूळ ठरेवणि वसीयर्णि आणिवायचरे, टहोचवायचरे आणणि सअंकररत ववासरू णनमवार्णिणि करवायचरे अशसी असलसी,
तरसी दिनुसऱ्यवा बवाजळूलवा मग अख्खिसी चवाऱ्यवाचसी णपकरे  आणणि त्यवामनुळरे  पळूणिर्णि शरेतसीचरे णनयहोजन,  हवाहसी त्यवा चळवळसीचवा भवाग
बनतहो.  गवाई-म्हशसी  कश्यवा  सअंभवाळवायच्यवा  हरे  गनुजरवातमधल्यवा  शरेतकऱ्यवाअंनवा  जरेव्हवा  कळवायलवा  लवागलरे  तरेव्हवा  त्यवाअंनवा
पणहल्यवानरे आपल्यवा बवायकहोचसी कवाळजसी घरेणिरे कवा महत्त्ववाचरे आहरे हरेहसी कळवायलवा लवागलरे. बवाईलवा ददिवस रवाणहलरे ककी णतचसी
कवाळजसी दकतसी नसीटपणिरे घरेतलसी पवाणहजरे, हरे त्यवालवा गभवार्णिर म्हशसीचसी कवाका़ळजसी घ्यवायलवा जरेव्हवा आम्हसी णशकवलरे, तरेव्हवा नसीट
कळवायलवा लवागलरे,  असरे कनु ररयन म्हणितवात.  मनुद्दवा असवा ककी जसीवनवाच्यवा णवणवध क्षरेतवाअंनवा हसी चळवळ जवाऊन णभडलसी
पवाणहजरे.  ससी-मनुककीचसी  चळवळ,  त्यवात  कहोअरचवा  भवाग  कनु टनुअंबवाअंतगर्णित  पहअंसवा  थवाअंबवणिरे  असवा  जरसी  असलवा  तरसी
रवाजकवारणिवामध्यरे आम्हवालवा स्थवान कवाय आहरे,  पनुण्यवाच्यवा दकतसी णशक्षणि सअंस्थवाअंच्यवा प्रवाचवायर्णि णसयवा आहरेत ? पअंच्यवाहतर
सवालसी एवढवा णशक्षणिवाचवा प्रसवार झवाल्यवानअंतर त्यवाअंनसी असवा प्रश्न णवचवारलवा, सवाधवा, ककी एवढसी पनुण्यवालवा चवाळसीस करॉलरेजरेस
आहरेत, दकतसी करॉलरेजरेसच्यवा प्रवाचवायर्णि णसयवा आहरेत ? उतर हहोतरे - शळून्य ! लरॉ करॉलरेजचसी प्रवाचवायर्णि पणहल्यवानरे त्यवा कवाळवात
झवालसी.  लरॉ करॉलरेजचरे  णप्रणन्सपरॉल ससी-मनुककी चळवळसीशसी सअंबअंणधत हहोतरे.  कवालवाधवार यवाचवा अथर्णि,  हवा प्रश्न कनु टनुअंबवातसील
अत्यवाचवारवाशसी सअंबअंणधत आहरे कवा,  ककी पनुण्यवाच्यवा दकतसी सअंस्थवाअंच्यवा णप्रणन्सपल्स यवा णसयवा आहरेत  ?  वरकरणिसी नवाहसी.
समवाजवातलरे एकळू णि णसयवाअंचरे स्थवान, सतरेतसील एकळू णि णसयवाअंचरे स्थवान यवाच्यवाशसी तहो जरूर सअंबअंणधत आहरे.

एल. आय. ससी.चसी जवाणहरवात हहोतसी आतवा आतवापयर्षांत,  ककी णवमवा हवा मनुलवाच्यवा णशक्षणिवासवाठसी आणणि मनुलसीच्यवा
लग्नवासवाठसी.  हवाच्यवावर त्यवा चळवळसीनरे रवान उठवलरे.  एल.  आय.  ससी.ववाल्यवाअंनवा यवा जवाणहरवातसी बअंदि करवाव्यवा लवागल्यवा.
यवाचवा प्रत्यक्ष सअंबअंध जणळतवाच्यवा करेसरेसशसी आहरे कवा ? म्हटलरे तर आहरे, कवारणि ककी हुअंडवा णमळरेल म्हणिळूनच लग्न करवायचरे
आणणि एककीलवा जवाळळून परत लग्न करे लरे ककी परत हुअंडवा णमळतहो. एकवानरे अभ्यवास करे लवा, ककी अशवा आधसी ज्यवा करे सरेस झवाल्यवा,
पनुढच्यवा  तसीन  वषवार्षांत  त्यवा  पनुरूषवाचरे  लग्न  हहोतरे  आणणि  त्यवालवा  परत  हुअंडवासकट  बवायकहो  णमळतरे .
प्रश्नवाच्यवा णवणवध अअंगवाअंनवा जवाऊन णभडवावरे लवागतरे.  आणणि असरे म्हणिवावरे लवागतरे,  ककी ठसीक आहरे,  हवा गवाभ्यवाचवा प्रश्न आहरे.
मगच त्यवाचवा कवालवाधवार आहरे ककी नवाहसी, हरे कळतरे.

दिनुदिर्दैववानरे  "भ्रषवाचवारवाचवा सअंबअंध भवाअंडवलशवाहसीशसी आहरे कवा हहो ?" अशवा प्रश्नसनुदवा णवचवारलरेलवा अनरेकवाअंनवा चवालत
नवाहसी. पणि रवाजकवारणिसी भ्रषवाचवारसी आणणि त्यवाअंनवा पदैसरे दिरेणिवाररे सगळरे  कहोणि ? आतवा कधसी नव्हरे तरे ससीबसीआय णनदिवान त्यवाअंचरे
इन्टरव्हयळू घ्यवायलवा लवागलरे. एकवालवाहसी अजळून अटक करे लरेलसी नवाहसी. कहोणि कहोणि पतकवार वसीर पसअंघवसी आणणि बरखिवा दित,
हरे त्यवा नसीरवा रवाणडयवाशसी चचवार्णि करतवात, ककी हवा मनुलवाखितसीचवा अअंत कसवा व्हवायलवा पवाणहजरे ? मध्य कसवा असलवा पवाणहजरे?
आम्हसी तनुमच्यवासवाठसी सगळसी मनुलवाखित कशसी णडझवाईन करू ? हवा सगळवा भ्रषवाचवारवाचवा भवाग नवाहसी  ?  मसीणडयवा दिवाबळून
ठरेवतरे, बरहोबर आहरे. इतर कहोणि बहोलतवात ? आयपसीएलबद्द्ल! पणहल्यवा ददिवशसी बवातमसी आलसी, ककी हरे दिरेशपवाअंडरे आणणि
अ अॅनवालरॉग यवाअंनसी म्हणिरे डसील करेलरे हहोतरे. मग दिनुसऱ्यवा ददिवशसी बवातमसी आलसी, ककी सनुणप्रयवा सनुळरे  म्हणितवात, ककी आमचवा त्यवा
कअं पनसीशसी कवाहसी सअंबअंध नवाहसी.  णतसऱ्यवा ददिवशसी बवातमसी आलसी,  ककी बहोडवार्णिच्यवा सभरेलवा आम्हसी हजर नव्हतहो.  चचौथ्यवा
ददिवसवापवासळून  एकवा  शब्दिवानरे  एकहसी  बवातमसी  नवाहसी.  इतकवासनुदवा  भ्रषवाचवारवाचवा  सअंबअंध  बवाजळूलवा  कवाढळून  इतर कहोणिवाशसी
जहोडवायचवा  नवाहसी,  असरे  जर  झवालरे,  तर  त्यवाचवा  कवालवाधवार  उरत नवाहसी.  त्यवालवा  जनवाधवारहसी  रवाहवात  नवाहसी.  दिनुदिर्दैववानरे
भ्रषवाचवारणवरहोधसी चळवळसीचरे हरेच आहरे.  पयवार्णिवरणिणवरहोधसी चळवळसीचरे हरेच आहरे आणणि अअंधशदवा आणणि लहोकणवजवान
चळवळसी यवा इतर कनु ठल्यवाहसी गहोषसीशसी कवाहसीहसी सअंबअंध जहोडवायलवा भवाअंडत नवाहसी.

चळवळसी यशस्वसी कवा हहोतवात, कवा फसतवात? - आनअंदि करअंदिसीकर
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मवाझवा  स्वतयःचवा  अननुभव  आहरे,  ककी  परेटअंट  कवायद्दवालवा  णवरहोध  करवायलवा  पवाणहजरे,  इन्टलरेक्चनुअल  प्ररॉपटर्ती
रवाइटसलवा.  तशसी आम्हसी भनुणमकवा घरेतलसी.  लहोकणवजवानमधल्यवा सगळ्यवाअंनसी णवचवारलरे,  ककी यवाचवा लहोकणवजवानशसी कवाय
सअंबअंध  आहरे.  परेटअंट  अ अॅक्टचवा  आणणि बचौणदक मकरे दिवारसी  असवावसी  कवा  नसवावसी;  परदिरेशसी  कअं पन्यवाअंचवा  आणणि लहोकणवजवान
चळवळसीचवा कवाहसी सअंबअंध नवाहसी. अअंधशदवा णनमळूर्णिलनचवा तर त्यवाहून नवाहसी. मग आम्हसी त्यवाअंनवा पटवळून ददिलरे, ककी यवाच्यवामनुळरे
औषधरे  महवाग हहोतवात.  आणणि स्वस्त औषधरे  असवा आपलवा कवायर्णिक्रम आहरे ककी नवाहसी  ?  म्हणिळून आपणि इन्टलरेक्चनुअल
दिवादिवाणगरसीलवा णवरहोध करेलवा पवाणहजरे; असवा त्यवाअंचवा सअंबअंध जहोडळू  शकतहो. एकळूणि णशक्षणिवातलसी बवाम्हणिसी मकरे दिवारसी यवाच्यवावर
खिररे  सवर्णि चळवळळींनसी बहोललरे पवाणहजरे. तरे अणजबवात बहोलणिवार नवाहसीत. असरे बहोलणिरे त्यवाअंनवा आवडत नवाहसी. कवारणि ककी तरे
एकजवात, मसी धरून, सगळरे  बवाम्हणि आहरेत, आणणि आपणि एकवा जवातसीच्यवा छहोटवा कळपवात अडकलहो आहहोत, यवाचरेहसी
भवान त्यवाअंनवा रवाहवात नवाहसी. असरे झवालरे ककी कवालवाधवारहसी जवातहो, जनवाधवारहसी जवातहो.

समवारहोप

मवाझ्यवा दिदृषसीनरे जर चळवळसीलवा मळूल्यवाधवार असलवा, तर तहो बरहोबर मळूल्यवाधवार असवाववा लवागतहो.  णतनरे व्यवापक
जवान आत्मसवात करेलरे असलरे आणणि जवानवदृदसीत णतनरे सवातत्यवानरे भर घवातलसी असलसी तर जवानवाधवार लवाभतहो.  णतच्यवात
सवातत्यवानरे कवाम करणिवाररे प्रवामवाणणिक कवायर्णिकतर्दे असलरे; (नरेतरे आवश्यक असतवात, तरे णनमवार्णिणि हहोतवात, पणि जरे इतरवाअंनवा आत
घ्यवायलवा तयवार आहरेत,  सवातत्यवानरे  कवाम करवायलवा तयवार आहरेत,  लहोकशवाहसीनरे  ववागवायलवा तयवार आहरेत,  सअंस्थवात्मक
उभवारणिसी करवायलवा तयवार आहरेत आणणि आपलरे वदैयणकक जसीवन आणणि आपलवा सवावर्णिजणनक मनुखिवटवा यवाच्यवात कवाहसीएक
कणन्सस्टन्ससी बवाळगवायलवा तयवार आहरेत)  तर कवायवार्णिधवार घडतहो.  जर त्यवाअंचवा लगरेचचवा फवायदिवा आहरे असरे सहोडळून इतर
लहोकवाअंचवा सहभवाग यवायलवा लवागतहो,  तरेव्हवा चळवळसीचवा जनवाधवार णनमवार्णिणि हहोतहो.  इतर चळवळसी,  जसीवनवाचसी णवणशष
अअंगरे,  तअंतजवान,  इतर जवान,  इतर चळवळसी हवाअंच्यवाशसी सअंबअंध आहरे,  ककी तरे फक एकवा सअंकनु णचत प्रश्नवाबद्द्लच मयवार्णिददित
आहरे ? त्यवाअंचवा टहोकवाचवा प्रश्नहसी असळू शकतहो; पणि त्यवा प्रश्नवाचसी नवातसी हसी सवावर्णिणतक जहोडलरेलसी आहरेत कवा ? आणणि त्यवा त्यवा
कवालक्रमवाप्रमवाणिरे आहरेत कवा?  हरे प्रश्न आपणि णवचवारलरे पवाणहजरेत.  यवा सगळ्यवा प्रश्नवाअंनवा हहोकवारच णमळरेल अशसी खिवातसी
नवाहसी.  हवा  हहोकवार करण्यवाकडरे  आपलवा प्रयत्न असलवा पवाणहजरे.  त्यवातळूनच कवालवाधवार णमळतहो.  चळवळसीचवा जनवाधवार
धडववाववा लवागतहो.  चळवळसीचवा कवायवार्णिधवार घडववाववा लवागतहो.  चळवळसीचवा जवानवाधवार घडववाववा लवागतहो.  चळवळसीलवा
मळूल्यरे स्वसीकवारवावसी लवागतवात. एखिवादिवरेळरेस मसी एक लहवान सअंस्थवा उभवारून णतथरे हरे कवाम करत असरेन. तसी जर बदिलवाचसी
असरेल, तर तसीहसी चळवळच आहरे. असरे जर झवालरे तर चळवळसी यशस्वसी हहोतवात. महवारवाषवामध्यरे हरे झवालरेलरे आहरे. अशवा
चळवळसी यशस्वसी हहोण्यवाचसीच मनुख्य परअंपरवा आहरे.  अयशस्वसी हहोण्यवाचसी परअंपरवा आतवा कमसी आहरे.  हवा आपल्यवा दिदृषसीनरे
फवार चवाअंगलवा भवाग आहरे.

पळूवर्णिप्रकवाशन : 'आजचवा सनुधवारक', ऑगस्ट २०१२.
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अमरेररकरे तसील चळवळळींचरे धवागरे   :   धवागरे उभरे  -  आडवरे  ,   आडवरे  -  णतडवरे - धनअंजय

पनुरहोगवामसी अशवा नवाववाचसी कहोणितसीहसी एकसअंध णवचवारसरणिसी नसतरे.  दकत्यरेकदिवा त्यवातसील वरेगवरेगळरे  धवागरे घट,
मजबळूत उभ्यवा-आडव्यवा णवणिसीऐवजसी आडवरे-णतडवरे गनुअंततवात. उदिवाहरणिवाथर्णि, समपलअंगसी लहोक, णसयवा आणणि अल्पसअंख्यवाक
वअंश यवाअंच्यवा हक्कवाअंसवाठसीच्यवा णतन्हसी चळवळसी पनुरहोगवामसी मवानल्यवा जवातवात, तरसी (यळू. एस.) अमरेररकरे च्यवा इणतहवासवात यवा
चळवळळींमध्यरे आपसवाअंतसील कलहवाअंचरे आणणि समरेटळींचरे गनुअंतवागनुअंतसीचरे रवाजकवारणि ददिसतरे.

तवाज्यवा घडवामहोडळींपदैककी कवाहसी बघळूयवा: 'समपलअंगसी णवववाहवास मवान्यतवा' हवा नवागरसी कवायदवाअंमधसील बदिल २०००
सवालवानअंतर अमरेररकरे त महोठवाच झपवाटवानरे हहोत आहरे. यवा झपवाटवातहसी टप्परे आहरेत: शतकवाच्यवा पणहल्यवा दिशकवात जसी
कवाय मवान्यतवा णमळवालसी, तसी न्यवायवालयवात णमळवालसी, णवणधमअंडळवाअंत ककअं ववा सवावर्णिजणनक णनवडणिनुकवाअंत नव्हरे. यवा कवाळवात
दकतसीतरसी  रवाज्यस्तरसीय णनवडणिनुकवाअंमध्यरे  बहुमतवानरे  समपलअंगसी  णवववाहनडोंदिणिसीच्यवा  णवरहोधवात णनकवाल लवागलरे  हहोतरे.
म्हणिळूनच २०१२ सवालसी जरेव्हवा अनरेक रवाज्यवाअंत लहोकवाअंनसी समपलअंगसी णवववाहवाअंनवा बहुमतवानरे मवान्यतवा ददिलसी,  तरेव्हवा तसी
नव्यवा पववार्णिचसी सनुरूववात हहोतसी.  हसी रवाज्यरे  सवामवाणजकदिदृष्टवा पनुरहोगवामसी कलवाचसी हहोतसी हरे खिररे  आहरे,  परअंतनु  त्यवापळूवर्ती
२००८ च्यवा णनवडणिनुकवाअंत  पनुरहोगवामसी  कलवाच्यवा कअॅ णलफहोरनर्णियवा  रवाज्यवात मतदिवारवाअंचरे  बहुमत समपलअंगसी  णवववाहवाच्यवा
णवरहोधवात आलरे हहोतरे.

कहोणिसी  म्हणिरेल,  ककी  यवा  तपणशलवाअंत  उगवाच  कवा  घनुटमळवावरे?  एकळू णिच  गरेल्यवा  कवाहसी  दिशकवाअंत  समपलअंगसी
सअंबअंधवाअंबवाबत तरुणि णपढसीमध्यरे  समथर्णिन  ववाढत  चवाललरे  आहरे.  आधसीचसी  णपढसी  अस्तअंगत  हहोत चवाललसी  आहरे,  त्यवाचरे
पररणिवाम ददिसणिवारच.  समपलअंगसी  णवववाहवाअंचरे  समथर्णिन  आधसी अल्पमतवात असणिवार आणणि नअंतर  कधसीतरसी  बहुमतवात
असणिवार.  हरे खिररे  असलरे,  तरसी २००८ सवालचसी कअॅ णलफहोरनर्णियवा रवाज्यवातलसी णनवडणिळूक लक्ष दिरेण्यवालवायक आहरे.  कवारणि
२००८ पयर्षांत कअॅ णलफहोरनर्णियवात सवर्देक्षणिवाअंमध्यरे बहुमत समपलअंगसी णवववाहवाच्यवा बवाजळूनरे  झवालरे हहोतरे,  तरसी णनवडणिनुककीचवा
णनकवाल मवात उलट ददिशरेलवा गरेलवा. हरे कसरे झवालरे?

कअॅ णलफहोरनर्णियवामधसील  हसी  णनवडणिळूक  समजण्यवाइतपत  तहोटक  पवाश्वर्णिभळूमसी  अशसी:  समपलअंगसी  णवववाहवाच्यवा
समथर्णिनवासवाठसी करे लरेलसी छहोटरेखिवानसी चळवळ जशसी बवातम्यवाअंमध्यरे यरेऊ लवागलसी, तसवा पनुरवाणिमतववादिसी आणणि धमर्णिकमर्णिठववादिसी
लहोकवाअंनसी  णवरहोधहसी चवालळू  करे लवा.  जर रवाज्यवाच्यवा नवागरसी सअंणहतरेत समपलअंगसी णवववाहवाणवरुद सनुस्पष शब्दिवाअंत कवायदिरे
नसलरे, तर तसरे कवायदिरे पवाररत करे लरे जवाऊ लवागलरे. २००० सवालच्यवा णनवडणिनुकवाअंमध्यरे कअॅ णलफहोरनर्णियवात जनमतवानरे असवा
कवायदिवा सअंमत झवालवा.  परअंतनु समपलअंगसी लहोकवाअंच्यवा हक्कवाअंचरे समथर्णिन करणिवार् यवा सवान फवाणन्सस्कहो शहरवाच्यवा महवापचौरवानरे
२००४ सवालसी ठरवलरे,  ककी आपल्यवा शहरवातसील कवायर्णिववाहसीकररतवा हवा रवाज्यस्तरसीय कवायदिवा लवागळू नवाहसी.  तत्कवालसीन
महवापचौर गअॅणवन न्यळूसम यवाच्यवा मतरे कअॅ णलफहोरनर्णियवा रवाज्यवाच्यवा घटनरेतल्यवा मळूलभळूत समवान हक्कवाअंमनुळरे  हवा २००० सवालचवा
कवायदिवा  घटनवाणवरहोधवामनुळरे  जवात्यवाच  रद्द  हहोतवा.  तसरे  ठरवळून  महवापचौरवानरे  शहरवाच्यवा  आखित्यवारसीत  समपलअंगसी
जहोडप्यवाअंकररतवा णवववाहवाचसी नडोंदिणिसी खिनुलसी करे लसी. यवा णवववाहनडोंदिणिसी धहोरणिवाणवरुद रवाज्यस्तरसीय कहोटवार्णित खिटलवा दिवाखिल
झवालवा, आणणि मजल दिरमजल करत २००८च्यवा मरे मणहन्यवात रवाज्यवातसील उच न्यवायवालयवानरे हवा कवायदिवा रवाज्यघटनरेशसी
सनुसअंगत नसल्यवाचवा णनकवाल दिरेत कवायदिवा रद्द करे लवा. कअॅ णलफहोरनर्णियवात जनमतवानरे कवायदिरेच नव्हरेत तर घटनवादिनुरुस्तसीदिरेखिसील
करतवा  यरेतरे,  म्हणिळून  २००८  सवालच्यवा  नहोव्हकेंबरमधसील  णनवडणिनुकवाअंत  समपलअंगसी  णवववाहवाअंनवा  प्रणतबअंध  करणिवारसी
रवाज्यस्तरसीय घटनरेतसील थरेट  दिनुरुस्तसीच जनमतवाकररतवा  ठरेवलसी गरेलसी.  मवात २००० सवाल वरेगळरे ,  आणणि २००८चरे
ववातवावरणि वरेगळरे : यवा पनुरहोगवामसी रवाज्यवातसील बररेच लहोक, जरे आधसी तटस्थ ककअं ववा ककअं णचत णवरहोधवात हहोतरे, तरे आतवापयर्षांत
समपलअंगसी णवववाहवाअंच्यवा बवाजळूलवा कललरे हहोतरे.  सवर्देक्षणिवाअंत ककअं णचत बहुमतहसी ददिसत हहोतरे.  तर मग णनवडणिनुककीत कवाय
झवालरे?

सवर्देक्षणिवात बहुमत, णनवडणिनुककीत मवात अल्पमत, यवाचरे कवारणि म्हणिजरे बरवाक ओबवामवाचसी उमरेदिववारसी,  आणणि
तदिननुषअंगवानरे कदृ ष्णिवणिर्तीय मतदिवारवाअंनवा ववाटणिवारवा जहोश हहोय. एरव्हसी कदृ ष्णिवणिर्तीय लहोक आणणि कदृ ष्णिवणिर्तीय धवारमर्णिक पअंथ हरे
पनुरहोगवामसी धहोरणिवाअंच्यवा समथर्णिनवात असतवात,  परअंतनु  हवा समवाज पनुरहोगवामसी समपलअंगसी हक्कवाअंच्यवा णवरहोधवात कसवा,  यवाचरे
स्पषसीकरणि गनुअंतवागनुअंतसीचरे आहरे. कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंवर अमरेररकरे त अन्यवाय झवालवा हवा एक ऐणतहवाणसक भवाग, आणणि कदृ ष्णिवणिर्तीय

अमरेररकरे तसील चळवळळींचरे धवागरे : धवागरे उभरे-आडवरे, आडवरे-णतडवरे - धनअंजय
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समवाज हवा नदैणतक अधयःपतन झवालरेलवा आहरे हरे रूढ झवालरेलरे मत, हवा दिनुसरवा भवाग. अमरेररकन समवाजमनवातसील यवा दिहोन
णवसअंववादिसी घटकवाअंच्यवा णमशणिवाचसी सवाअंगड कदृ ष्णिवणिर्तीय कवायर्णिकतर्दे अशसी घवालतवात: जर अन्यवायवामनुळरे  कनु टनुअंबवाअंचसी ववातवाहवात
झवालसी असरेल, तर पररणिवामस्वरूप कवाहळींचवा नदैणतक अधयःपवात झवालवा असरेल - हसी तर अगणतकतवा झवालसी; पणि वअंशदरेष
बवाजळूलवा करे लवा,  तर मवात आम्हसी नदैणतक मनुद्दवाअंबवाबत कमवालसीचरे कमर्णिठ आहहोत.  इतकरे च कवाय,  कदृ ष्णिवणिर्तीय धवारमर्णिक
पअंथवाअंच्यवा धनुररणिवाअंच्यवा मतरे स्वरेच्छरेनरे,  स्वदैर,  धमर्णिणवरुद,  अनदैणतक लमैंणगक आचवार हसी शसीमअंत गचौरवणिर्तीयवाअंचसी ऐशखिहोरसी
आहरे. आणणि एकदिवा कवा एखिवादवा मवागणिसीलवा अनदैणतक स्वदैरवाचवार म्हटलरे, ककी त्यवा मवागणिसीलवा हक्क मवानणिरे अशक्य हहोतरे.

सवामवान्यपणिरे पनुरहोगवामसी कदृ ष्णिवणिर्तीय मतवाअंमधसील हवा प्रमनुखि प्रववाह समजलवा ककी जनमतवात झवालरेलसी वजवाबवाककी
स्पष हहोतरे. आतवा व्यणकशयः बरवाक ओबवामवा हवा उमरेदिववार समपलअंगसी हक्कवाअंबद्दल सहवाननुभळूतसी रवाखिळून हहोतवा. परअंतनु त्यवालवा
फक पनुरहोगवामसी  कअॅ णलफहोरनर्णियवात  नव्हरे,  तर  धमर्णिकमर्णिठ  बहुमतवाच्यवा  अन्य रवाज्यवाअंतहसी  णनवडणिळूक  लढववायचसी  हहोतसी.
उमरेदिववार म्हणिळून त्यवानरे  "कअॅ णलफहोरनर्णियवामधसील घटनवादिनुरुस्तसीहसी पटत नवाहसी,  आणणि णवववाहसनुदवा पटत नवाहसीत"  असरे
गनुळमनुळसीत धहोरणि अअंगसीकवारलरे.  बरवाक ओबवामवा हवा पनुरहोगवामसी उमरेदिववार कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंचरे हक्क पनुढरे  कररेल असवा प्रचवार
हहोतवा,  म्हणिळून गचौरवणिर्तीय पनुरहोगवाम्यवाअंपरेक्षवा कदृ ष्णिवणिर्तीय पनुरहोगवामसी मतदिवार महोठवा टक्करे ववारसीनरे  मतदिवानवाकररतवा हजर
झवालरे.  त्यवामनुळरे  पनुरहोगवामसी मतदिवारवाअंपदैककी समपलअंगसी णवववाहवाच्यवा समथर्णिनवात असलरेल्यवा लहोकवाअंचरे प्रमवाणि कवाहसीसरे कमसी
झवालरे.  सवर्देक्षणिवाअंत समपलअंगसी णवववाहवाअंच्यवा बवाजळूनरे टक्करे ववारसी ५०%परेक्षवा थहोडसीच अणधक हहोतसी,  तसी णनवडणिनुककीत हजर
मतदिवात्यवाअंपदैककी  टक्करे ववारसी  ५०%परेक्षवा  थहोडसी  कमसी  भरलसी.  अशवा  प्रकवाररे,  समपलअंगसी  णवववाहवाअंणवरुदचसी  रवाज्यस्तरसीय
घटनवादिनुरुस्तसी बहुमतवानरे स्थवाणपत झवालसी.

अन्यवायवानरे गवाअंजलरेलरे लहोक आपल्यवा आयनुष्यवाच्यवा मयवार्णिदिरेत कल्पनवा करतवात, तरेव्हवा त्यवाअंच्यवाकररतवा "आपलरेच
नव्हरे,  तर सववार्षांचरे दिमन टळहो" असरे उदिवात ध्यरेय अगम्य असतरे,  अव्यवहवायर्णि असतरे.  उलट आपल्यवावर हहोणिवारवा जनुलळूम
थवाअंबववायचवा असरेल, तर वरेगळवा दिदृणषकहोन सनुगम आणणि व्यवहवायर्णि ववाटतहो. "कवाहसी नसीच लहोकवाअंचरे दिमन हहोतरे तरे न्यवाय्यच
आहरे,  परअंतनु आम्हसी तसरे नसीच नव्हत. उलट आमचरे अन्यवाय्य दिमन थवाअंबलरे,  तर खिर् यवा नसीच लहोकवाअंचरे दिमन करण्यवात
आम्हसीसनुदवा हवातभवार लवावळू,"  असवा प्रवामवाणणिक दिदृणषकहोन असल्यवास समवाजवातसील बलववान आणणि न्यवायणप्रय घटकवाअंनवा
आपल्यवा बवाजळूनरे करतवा यरेईल, असरे चळवळकत्यवार्षांनवा मनहोमन पटळू शकतरे.

कहोणिसी म्हणिरेल ककी हरे  उदिवाहरणि क्षनुल्लक आहरे,  कअॅ णलफहोरनर्णियवामधसील त्यवा  जनमत णनकवालवाचवा दिसीघर्णिकवालसीन
पररणिवाम  असवा  कवाहसी  झवालवा  नवाहसी:  अमरेररकरे च्यवा  ककें द्रसीय  सवर्वोच  न्यवायवालयवानरे  जनमतवानरे  स्थवाणपत  झवालरेलसी  हसी
घटनवादिनुरुस्तसी रद्द ठरवलसी.  तरसी लक्ष दिरेण्यवाजहोगवा णवशरेष भवाग हवा,  ककी कवाहसी दिशकवाअंच्यवा घडवामहोडळींचवा अकर्णि  एकवा
णनवडणिनुककीत  उतरलवा,  आणणि  तहोहसी  सवर्देक्षणिरे  आणणि  मतमहोजणिसीमनुळरे  तहोललवामहोललवा  गरेलवा.  म्हणिळून  हरे  उदिवाहरणि
त्यवातल्यवा  त्यवात  सहजपणिरे  अभ्यवासवाच्यवा  आववाक्यवात  यरेणिवाररे  आहरे.  तसरे  तरे  आववाक्यवात  आल्यवानअंतर  आपणि अन्य
चळवळळींमधलरे कलहसनुदवा समजळून घरेऊ शकतहो.

१९व्यवा  शतकवाच्यवा  शरेवटवापवासळून  २०व्यवा  शतकवाच्यवा  मध्यवापयर्षांत  अमरेररकरे त  दिहोन  महत्त्ववाच्यवा  समवाअंतर
चळवळसी चवालळू  हहोत्यवा  -  एककीकडरे  कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंकररतवा  आणणि दिनुसरसीकडरे  णसयवाअंकररतवा मतदिवानवाचवा हक्क णमळवणिरे.
१८७० मध्यरे अमरेररकरे त कदृ ष्णिवणिर्तीय पनुरुषवाअंनवा मतदिवानवाचवा हक्क दिरेणिवारसी ककें द्रसीय घटनवादिनुरुस्तसी झवालसी.  हवा हक्क करे वळ
सदैदवाअंणतक हहोतवा,  आणणि प्रत्यक्षवात कणचतच कहोण्यवा कदृ ष्णिवणिर्तीय पनुरुषवालवा मतदिवान करतवा यरेई,  हसी बवाब अलवाणहदिवा.
णसयवाअंनवा  मतदिवानवाचवा हक्क णमळवाववा असरे  म्हणिणिवार् यवा चळवळकर् यवाअंपदैककी अनरेकवाअंनवा  कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंबवाबत सहवाननुभळूतसी
हहोतसी,  तरसी  ससीमतदिवान  चळवळसीतलवा  महोठवा  प्रववाह  कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंच्यवा  णवरहोधवात  हहोतवा.  दिवारूबअंदिसी  वगदैररे
नसीणतमतवाप्रधवान धहोरणिरे जर रवाबववायचसी असतसील, तर नसीणतमतवा असलरेल्यवा णसयवाअंनवा मतदिवान करतवा आलरे पवाणहजरे,
अधयःपणतत कदृ ष्णिवणिर्तीय पनुरुषवाअंचवा तर धहोकवाच आहरे, अशसी हसी प्रबळ णवचवारधवारवा हहोतसी.

१९२० सवालसी अमरेररकरे त सवर्णि णसयवाअंनवा मतदिवानवाचवा हक्क दिरेणिवारसी ककें द्रसीय घटनवादिनुरुस्तसी झवालसी.  गचौरवणिर्तीय
णसयवाअंकररतवा लवकरच हवा हक्क करे वळ सदैदवाअंणतक नव्हरे,  तर प्रवात्यणक्षक झवालवा. कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंचवा मतदिवानवाचवा हक्क सवर्णि
रवाज्यवात प्रवात्यणक्षक व्हवायचसी महोठसी चळवळ हहोईपयर्षांत १९६०चरे दिशक उगवलरे.  मध्यअंतरसी गचौरवणिर्तीय ससी-मतदिवार
कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंच्यवा हक्कवाच्यवा णवरहोधवात महोठवा प्रमवाणिवात हहोत्यवा,  हसी बवाब आतवा समजळून घरेतवा यरेईल:  आपल्यवावरसील
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जनुलळूम तहो अन्यवाय्य आणणि अन्य कहोणिवाचरे हहोणिवाररे  दिमन मवात न्यवाय्य असवा णमश दिदृणषकहोन अपववादि नव्हरे,  तर एक
अपरेणक्षत सळूत म्हणिळून आपल्यवालवा ओळखिळू यरेतरे.

हवा णमश दिदृणषकहोन रुळलरेलवा ववा सवावर्णिणतक असलवा,  तरसी अपररहवायर्णि  नवाहसी,  हसी आशरेचसी बवाब आहरे.  अगदिसी
चळवळसीच्यवा सनुरुववातसीलवा १८४८ सवालसी भरलरेल्यवा अमरेररकरे तसील पणहल्यवा ससीववादिसी पररषदिरेत सदिस्यवाअंनसी णसयवा आणणि
कदृ ष्णिवणिर्तीय दिहोहडोंच्यवा हक्कवाचरे समथर्णिन करे लरे हहोतरे. १९६०च्यवा नवागरसी हक्क चळवळळींमध्यरे ससीववादिसी आणणि कदृ ष्णिवणिर्तीय
हक्कववादिसी कवायर्णिकतर्दे महोठवा प्रमवाणिवात एकमरेकवाअंचरे समथर्णिक हहोतरे.

आपल्यवा पणहल्यवा चळवळ-जहोडसीचरे म्हणिवावरे, तर उमरेदिववार बरवाक ओबवामवानरे २००८ सवालचरे 'नरहो ववा कनुअं जरहो
ववा'  धहोरणि २०१२ पयर्षांत त्यवागलरे हहोतरे.  नरेत्यवाचरे समथर्णिन एकटरे जनमवानस बदिलळू शकत नवाहसी,  परअंतनु आपसळूखि - तरसी
हळळूहळळू  -  बदिलणिवार् यवा जनमवानसवाचसी पवाश्वर्णिभळूमसी असल्यवास नरेत्यवाच्यवा वकव्यवामनुळरे  डळमळसीत मतवाचरे लहोक अणधक
लवकर बदिलतवात.  २०१२ सवालसी मरेरसीलपाँड व वरॉपशअंगटन रवाज्यवाअंत समपलअंगसी  णवववाहवाअंच्यवा  कवायदवाअंबवाबत जनमत
णनवडणिनुककी हहोत्यवा.  रवाषपतसी बरवाक ओबवामवा समथर्णिन दिरेतहो म्हणिळून सवर्णि कदृ ष्णिवणिर्तीय धमर्णिगनुरूअं नसी रसी ओढलसी नवाहसी,  हरे
खिररेच. तरसी दकत्यरेक धमर्णिगनुरू "आपणिहसी यवा बवाबतसीत न्यवाय-अन्यवाय कवाय तहो सवारवासवार णवचवार करसीत आहहोत" असरे
म्हणिळू लवागलरे. धवारमर्णिक भवावनवाअंमनुळरे  महोघम णवरहोध करणिवाररे एरव्हसी तटस्थ कदृ ष्णिवणिर्तीय लहोक आतवा पनुरहोगवामसी णवचवारवास
महोघम समथर्णिन दिरेण्यवास महोकळरे  झवालरे.  जनमतवात कअॅ णलफहोरनर्णियवाचवा २००८चवा णनकवाल एकवा ददिशरेनरे,  तर मरेरसीलपाँडचवा
२०१२चवा णनकवाल दिनुसर् यवा ददिशरेनरे गरेलवा, यवाचरे पवायवाभळूत कवारणि कवालचौघवात बदिलणिवारवा समवाज आहरे, परअंतनु हरे नदैणमणतक
कवारणिहसी  णहशहोबवात  घ्यवावरे  लवागतरे:  उमरेदिववार  ववा  रवाषपतसी  बरवाक  ओबवामवा  यवाअंच्यवा  वरेगवरेगळ्यवा  वकव्यवाअंमनुळरे
कदृ ष्णिवणिर्तीय हक्क णवरुद समपलअंगसी हक्क यवा कलहवाऐवजसी सहयहोग झवालवा.

चचर्देतसील उदिवाहरणिरे अमरेररकरे तसील असलसी,  तरसी हरे रवाजककीय तत्त्व सवावर्णिणतक आहरे.  दिणलतवाअंच्यवा हक्कवाअंकररतवा
लढतवानवा णबरटश जनुलमवाणवरहोधसी असलरेल्यवा स्ववातअंत्र्य चळवळसीचरे  समथर्णिन करवावरे  ककी णवरहोध?  यवाबवाबत भसी.  रवा.
आअंबरेडकरणलणखित  णववरेचन  णवपनुल  आहरे.  आज  वरेगवरेगळ्यवा  उपसमवाजवाअंवरसील  अन्यवाय  दिळूर  करण्यवास  झटणिवार् यवा
चळवळसी एकमरेकवाअंचरे समथर्णिन करतवातच असरे नवाहसी. तरसी सववार्षांगसीणि णवकवास व्हवाववा, म्हणिळून यवा कलहवाअंचवा पवायवा जवाणिळून
आणणि त्यवाअंचरे णनरवाकरणि करणिवाररे, सहयहोग घडवळून आणिणिवाररे तरे खिररे यशस्वसी पनुढवारसी हहोत.

***
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"कवामगवारवाअंचअं णहत कवामगवार चळवळसीनरे पवाणहलअं नवाहसी  ." -   रवाजसीव सवानरे - प्रकवाश घवाटपवाअंडरे

अलसीकडच्यवा कवाळवात दिदै. लहोकसतवामध्यरे 'गल्लत गफलत गहजब' हरे सवाप्तवाणहक सदिर णलणहणिवाररे शसी. रवाजसीव सवानरे हरे
कवामगवार चळवळसीचरे अभ्यवासक आहरेत.  त्यवाअंनसी रहोजगवार हमसी यहोजनरेतसील मजनुरवाअंचरे सअंघटन,  सवातवारवा यरेथरे पळूणिर्णि वरेळ
औदहोणगक कवामगवार सअंघटन, त्यवा व इतर सअंघटनवासवाठसी ववाटवाघवाटसी, करवार, खिटलरे इ. चवालणवणिरे, आरथर्णिक सनुधवारणिवाअंचरे
व णवकवासप्रकल्पवाअंचरे शणमकवाअंचसी बवाजळू घरेऊन समथर्णिन, अशवा णवणवध अअंगवाअंनसी चळवळळींत भवाग घरेतलवा आहरे.  सध्यवा तरे
तत्त्वजवान यवा णवषयवाचवा अभ्यवास करतवात. प्रकवाश घवाटपवाअंडरे यवाअंनसी त्यवाअंच्यवाशसी करे लरेलसी बवातचसीत.

प्र.घवा.  -  कवामगवार  चळवळळींचसी  ध्यरेयअं,  कहोणित्यवा  शकक्तींणवरहोधवात  आववाज  उठवण्यवाचवा  हरेतळू  हहोतवा,  यशवाचरे
मवापदिअंड कवाय हहोतरे, आणणि तत्कवालसीन मवागण्यवा कवाय हहोत्यवा यवाबद्दल कवाय सवाअंगतवा यरेईल ?

रवा.सवा. - आपणि सदणस्थतसीबद्दलच बहोलळू कवारणि इणतहवास फवार वरेगळवा आहरे. एक गहोष आधसी स्पष करे लसी पवाणहजरे, ककी
कवामगवारवगवार्णित प्रचअंड फळू ट आहरे.  कवामगवार वगर्णि एक नसळून दिहोन आहरेत.  त्यवाअंचरे इअंटररेस्ट्स अगदिसी णनरणनरवाळरे  आहरेत.
त्यवाअंच्यवासमहोरचरे प्रश्न वरेगवरेगळरे आहरेत आणणि उपवायहसी णनरवाळरे  आहरेत. 

हरे  दिहोन प्रकवार म्हणिजरे  कवायमस्वरूपसी कवामगवार आणणि कवायमस्वरूपसी नसणिवाररे  कवामगवार.  कवामगवार कवायमस्वरूपसी
नसणिअं म्हणिजरे नक्ककी कवाय? तर हरे वरेगवरेगळ्यवा प्रकवाररे  हहोऊ शकतअं.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  कवाहसी कवामगवार कवामवालवा असतवात
णतथरेच तवात्पनुरत्यवा स्वरूपवाचअं पदि उपलब्ध असतअं. म्हणिजरे तरे प्रणशक्षणिवाथर्ती , कअं तवाटसी कवामगवार ककअं ववा पनुरवठवादिवारवाच्यवा
कअं पनसीत (ancillary) असतवात. ककअं ववा त्यवाअंनवा असअं पदि असतअं,  ककी जरे तवाअंणतकदिदृष्टवा कवामगवार ठरणिवार नवाहसीत,
पणि मळूलत: कवामगवारच असतवात. असअं करण्यवासवाठसी त्यवाअंनवा वरचअं पदि दिरेतवात पणि कवाम कवामगवारवाचअंच करवळून घरेतलअं
जवातअं.  अशवा पदिवाअंनवा  nonbargainable म्हणितवात. म्हणिजरे यवात collective bargaining करतवा यरेत
नवाहसी असवा वगर्णि यरेतहो. अशवा सगळ्यवा पदतसीनरे ज्यवाअंनवा कवायमस्वरूपसी कवामगवार असण्यवातळून वगळलअं जवातअं, त्यवाअंचरे प्रश्न
हरे खिररे गअंभसीर प्रश्न असतवात, कवारणि त्यवाअंनवा तरे सहोडवळून घरेण्यवाचरे हक्क णमळत नवाहसीत. 

जरे कवायमस्वरूपसी कवामगवार आहरेत त्यवाअंचरे प्रश्न वरेगळरे  आहरेत.  कवायमस्वरूपसी कवामगवार कहोणि?  तर ज्यवाअंच्यवा नहोकऱ्यवा
कवायमस्वरूपसी असतवात आणणि दिनुसरअं  म्हणिजरे शअंभरहून जवास्त कवामगवार असणिवाऱ्यवा कअं पनसीत तरे  कवामवालवा असतवात.
शअंभर यवा आकडवाचअं महत्त्व असअं,  ककी शअंभर ककअं ववा अणधक कवामगवार असतसील तर मवालकवालवा कवामगवार-कपवात व
समवाप्तसी  यवाअंचवा  अणधकवार  नसतहो.  त्यवालवा  सरकवारचसी  पळूवर्णिपरववानगसी  णमळववावसी  लवागतरे,  व  सरकवार  तसी  परववानगसी
कधसीहसी दिरेत नवाहसी. त्यवामनुळरे  मवालकवाकडरे कवाम नसरेल तरसीहसी कवामगवारवाअंनवा पहोसवावअंच लवागतअं. मग जवास्त मवाणिसअं लवागलसी
तरसीहसी मवालक तसी घरेत नवाहसी कवारणि तसी कवायम पहोसवावसी लवागतवात. यवामनुळरे  कवामगवारवाअंमध्यरे दिहोन तट पडलरे आहरेत. 

मवालक कवायमस्वरूपसी  कवामगवारवाअंचसी  सअंख्यवा  मयवार्णिददित ठरेवण्यवाचवा  सतत प्रयत्न करत असतवात.  कअं तवाटसी,  तवात्पनुरतरे,
प्रणशक्षणिवाथर्ती,  हअंगवामसी  कवामगवार नरेमतवात.  बवाहरेरून कवाम करून घरेतवात ककअं ववा  इअंणजणनयरसवारख्यवा वरच्यवा पदिवावर
घरेतवात. यवा सगळ्यवा मवागवार्षांनसी कवायमस्वरूपसी कवामगवारवाअंचसी सअंख्यवा मनुळवातच कमसी ठरेवतवात. जरे आधसीच कवामयस्वरूपसी
कवामगवार आहरेत त्यवाअंनवा गदैरवतर्णिनवात पकडळून कवाढळून टवाकवायचअं,  तरे णनवदृत हहोतसील यवाचसी ववाट बघवायचसी ककअं ववा त्यवाअंनवा
णचथवावणिसी दिरेऊन गदैरवतर्णिन करवायलवा लवाववायचअं आणणि मग चचौकशसीमध्यरे पकडळून स्वरेच्छवाणनवदृतसी दिरेऊ करवायचसी, अशवा
अनरेक मवागवार्षांनसी त्यवाअंनवा फनु टवण्यवाचअं कवाम सनुरू आहरे. दिनुदिर्दैववानरे असअं झवालअंय, ककी ज्यवालवा अणधकदृ तररत्यवा कवामगवार चळवळ
असअं म्हणितवात,  त्यवाअंचअं  नरेतदृत्व करणिवाऱ्यवा ज्यवा सअंघटनवा आहरेत,  त्यवा सगळ्यवा कवायमस्वरूपसी कवामगवारवाअंच्यवा आहरेत.
हमवाल  पअंचवायतसीसवारखिरे  कवाहसी  सन्मवाननसीय  अपववादि  आहरेत.  पणि  मनुख्यतयः  कवामगवार  चळवळ  कवायमस्वरूपसी
कवामगवारवाअंच्यवा हवातवात गरेलरेलसी आहरे. कवायमस्वरूपसी, bargainable, महोठवा प्रमवाणिवावर असलरेलरे आणणि सनुरणक्षत
कवामगवार. 
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चळवळसीचअं नरेतदृत्व कवायमस्वरूपसी कवामगवारवाअंच्यवा हवातसी गरेल्यवानरे हहोतअं कवाय, ककी त्यवाअंच्यवा फवायदवासवाठसी असलरेलरे कवायदिरे
तसरेच  रहवावरे  अशसी  त्यवाअंचसी  मवागणिसी  आहरे.  त्यवामनुळरे  तरे  त्यवा  कवायदिवाबदिलवाअंनवा  णवरहोध  करतवात.  सरकवारहसी  असअं
बरेजबवाबदिवार आहरे ककी तरे यवाअंनवा घवाबरून आहरे.  सरकवारच्यवा यवा मनहोवदृतसीत कवामगवार बदिल घडळू  दिरेत नवाहसीत.  एकदिवा
कवामवावर घरेतल्यवावर जन्मभर पहोसलअंच पवाणहजरे,  हसी अपरेक्षवा अववाजवसी असलसी तरसी हवा दिहोष सनुधवारवायचवाच नवाहसीयरे.
थहोडक्यवात, कवायमस्वरूपसी आणणि तवात्पनुरतरे असअं णवभवाजन कवाढळून सगळ्यवाअंनवाच एकसवारखिअं करण्यवाचसी गरज आहरे. फक
भवारतवातच कवायमस्वरूपसी कवामगवार असवा प्रकवार आहरे.  बहुतरेक दिरेशवाअंमध्यरे कवायमस्वरूपसी कवामगवार नवाहसीतच. अगदिसी
जपवानसवारख्यवा  रठकवाणिसीहसी  नवाहसी.  जपवानबद्दल  थहोडअं  सवाअंगवायचअं  म्हणिजरे  णतथरे  कवामगवारवाअंनवा  एकदिवा  घरेतलअं  ककी
आठवडवाभरच कवामवाचसी हमसी असतरे.  कवायदवानरे  कनु णिवालवाच कवायमस्वरूपसी  नहोकरसी  दिरेण्यवाचसी  गरज नसतरे.  णतथरेहसी
प्रत्यक्षवात कवामगवारवाअंनवा आयनुष्यभर नहोकरसीत ठरेवलअं जवातअं, त्यवाअंचरे प्रश्न सनुटतवात, त्यवाअंच्यवा मवागण्यवा मवान्यहसी हहोतवात. 

चळवळसीचअं नरेतदृत्व कवायमस्वरूपसी कवामगवारवाअंच्यवा हवातसी गरेल्यवानरे हहोतअं कवाय, ककी त्यवाअंच्यवा फवायदवासवाठसी असलरेलरे कवायदिरे
तसरेच  रहवावरे  अशसी  त्यवाअंचसी  मवागणिसी  आहरे.  त्यवामनुळरे  तरे  त्यवा  कवायदिवाबदिलवाअंनवा  णवरहोध  करतवात.  सरकवारहसी  असअं
बरेजबवाबदिवार आहरे ककी तरे यवाअंनवा घवाबरून आहरे.  सरकवारच्यवा यवा मनहोवदृतसीत कवामगवार बदिल घडळू  दिरेत नवाहसीत.  एकदिवा
कवामवावर घरेतल्यवावर जन्मभर पहोसलअंच पवाणहजरे,  हसी अपरेक्षवा अववाजवसी असलसी तरसी हवा दिहोष सनुधवारवायचवाच नवाहसीयरे.
थहोडक्यवात, कवायमस्वरूपसी आणणि तवात्पनुरतरे असअं णवभवाजन कवाढळून सगळ्यवाअंनवाच एकसवारखिअं करण्यवाचसी गरज आहरे. फक
भवारतवातच कवायमस्वरूपसी कवामगवार असवा प्रकवार आहरे.  बहुतरेक दिरेशवाअंमध्यरे कवायमस्वरूपसी कवामगवार नवाहसीतच. अगदिसी
जपवानसवारख्यवा  रठकवाणिसीहसी  नवाहसी.  जपवानबद्दल  थहोडअं  सवाअंगवायचअं  म्हणिजरे  णतथरे  कवामगवारवाअंनवा  एकदिवा  घरेतलअं  ककी
आठवडवाभरच कवामवाचसी हमसी असतरे.  कवायदवानरे  कनु णिवालवाच कवायमस्वरूपसी  नहोकरसी  दिरेण्यवाचसी  गरज नसतरे.  णतथरेहसी
प्रत्यक्षवात कवामगवारवाअंनवा आयनुष्यभर नहोकरसीत ठरेवलअं जवातअं, त्यवाअंचरे प्रश्न सनुटतवात, त्यवाअंच्यवा मवागण्यवा मवान्यहसी हहोतवात.

कवायमस्वरूपसी कवाम म्हणिजरेच सनुरणक्षततवा हसी भवारतवातलसी फअॅ शन आहरे. तसी घवालवण्यवाचसी गरज आहरे.  तसी जवात नवाहसी
तहोपयर्षांत कवायमस्वरूपसी कवामगवारवाअंनवा इतरवाअंचसी कवाहसीहसी कवाळजसी पडलरेलसी नवाहसी. तवाकदि कवायमस्वरूपसी कवामगवारवाअंकडरे
आहरे, पणि णतचसी खिरसी गरज कवायमस्वरूपसी नसणिवाऱ्यवा कवामगवारवाअंनवा आहरे. कवामगवारवगवार्णितल्यवा यवा दिनुभअंगवामनुळरे  कवामगवार
चळवळ ठप्प आहरे. जरे कवायमस्वरूपसी आहरेत तरे मवालकवाअंचसी चमचरेणगरसी करून रटकळू न आहरेत. तरे मवालकवाअंनवा णवरहोध करू
शकत नवाहसीत, जरे खिररे प्रश्न असलरेलरे आहरेत, त्यवाअंच्यवात तवाकदि नवाहसी. त्यवामनुळरे  तरे कवाहसी करू शकत नवाहसीत.

कवायमस्वरूपसी कवामगवार हवा भवागच कवाढळून टवाकणिरे हवाच यवासवाठसीचवा यहोग्य मवागर्णि आहरे.  पणि कवामगवार चळवळसीतल्यवा
कहोणिवालवाहसी णवचवारवाल तर तरे यवालवा णवरहोध करतसील. तरे उलट म्हणितसील, "सगळ्यवाअंनवा कवायमस्वरूपसी कवामवावर घ्यवा."
व्यवहवारवात हरे शक्य नवाहसी. समजवा आपणि घर रअंगववायलवा कवाढलअं, तर रअंगवाऱ्यवालवा कवायमचअं कवाम दिरेऊ शकणिवार कवा?
जरेवढवा वरेळ कवाम असतअं तरेवढवाच वरेळ तरे परवडळू  शकतअं. घरेणिअं-कवाढणिअं हरे असवायलवाच पवाणहजरे. बलनुतरेदिवारसीसवारखिअं कवायम
बलनुतअं लवागलअंय,  हरे आतवाच्यवा कवाळवात चवालणिवार नवाहसी.  कवायमस्वरूपसी कवामगवार हसी कवालबवाह गहोष आहरे.  कवामगवार
सअंघटनवा,  मग  त्यवा  कहोणित्यवाहसी  पक्षवाच्यवा  असहोत,  हवा  कवालबवाह पदतसीलवा  णचकटळून  आहरेत.  दिनुदिर्दैववानरे  सरकवारहसी
त्यवालवाच णचकटळून आहरे.  हसी पदत बदिलण्यवाचसी कहोणित्यवाच सरकवारचसी पहअंमत हहोत नवाहसी.  मवालक त्यवाअंचरे प्रणतणनधसी
मअंडळ  घरेऊन  सरकवारकडरे  जवातवात.  सरकवारलवा  सवाअंगतवात,  तनुम्हसी  एवढअं  कलम  कवाढवा,  आम्हसी  तनुम्हवालवा  एकळू णि
उलवाढवालसीच्यवा २% एवढअं  -  जसी प्रचअंड महोठसी रक्कम आहरे  -  रहोजगवार णवम्यवासवाठसी यहोगदिवान दवायलवा तयवार आहहोत.
त्यवातळून तनुम्हसी णवम्यवाचसी यहोजनवा चवालववा. ज्यवाअंचसी नहोकरसी जवाईल त्यवाअंनवा त्यवा णवम्यवाचवा फवायदिवा णमळळू  दवा. त्यवासवाठसी
आम्हसी पदैसरे दकतसीहसी ववाढवळून दवायलवा तयवार आहहोत.  पणि आमच्यवावर हसी कवायमचसी जन्मसवाणवतसीचसी जबवाबदिवारसी
नकहो. हसी मवालकवाअंचसी बवाजळू त्यवाअंनसी लरेखिसी, जवाहसीरपणिरे मवाअंडलरेलसी आहरे. यवात कवाहसी कट वगदैररे कवाहसी नवाहसी. चचवार्णि करून हरे
सनुचवलअं गरेलअं आहरे.

सरकवार त्यवाअंनवा  जवाहसीरपणिरे  कवाहसी सवाअंगत नवाहसी,  पणि आडळून सनुचवतअं  असअं,  ककी आम्हसी कवायदिरे  बदिलळू  शकत नवाहसी.
आम्हवालवा रवाजककीयदिदृष्टवा तरे जड जवाईल. तरे कवायदिरे तनुम्हसी पवाळवा असअं सरकवार कनु ठरे  म्हणितअंय! आम्हसी त्यवा कवायदवाअंचसी
अअंमलबजवावणिसी करणिवार नवाहसी.  तनुम्हसी णतकडरे कवाय करवायचअंय तरे करवा.  आमचरे इन्स्परेक्टसर्णि,  लरेबर कणमशनसर्णि,  सगळसी

"कवामगवारवाअंचअं णहत कवामगवार चळवळसीनरे पवाणहलअं नवाहसी." - रवाजसीव सवानरे - प्रकवाश घवाटपवाअंडरे
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सरकवारसी यअंतणिवा झहोपळून रवाहसील.  आम्हसी कवामगवार कवायदिरे  बदिलणिवार नवाहसी पणि अअंमलबजवावणिसीहसी करणिवार नवाहसी.
तनुम्हवालवा कवाय तवास आहरे ? मग त्यवाबद्दल कवाय दवायचअं तरे दवा, पक्षवालवा दवा, नहोकरशवाहसीलवा दवा.

त्यवामनुळरे  आपल्यवाकडरे कवामगवार कवायदवाअंचसी अअंमलबजवावणिसी हहोत नवाहसी.  प्ररॉणव्हडअंट फअं डवाचसी हहोतरे फक.  कवारणि त्यवात
सरकवारचवा भवाअंडवल णमळवावअं, असवा हरेतळू असतहो. हवा एक अपववादि वगळतवा बवाककी कवामगवार कवायदिरे धवाब्यवावर बसवलरे
जवातवात.

ज्यवालवा  'सरेझ'  (Special Economic Zone)  म्हणितवात  त्यवाअंचअं  वदैणशष्ट असअं,  ककी  णतथरे  'कवायमस्वरूपसी
कवामगवार' हवा प्रकवार कवाढळून टवाकलरेलवा आहरे. पणि खिरअं तर व्यवहवारवात आख्खिवा भवारतच सरेझ झवालरेलवा आहरे. वरेगळरे  सरेझ
करवायचसी कवाहसी गरज नवाहसीयरे, कवारणि कवायदवाअंचसी अअंमलबजवावणिसी हहोतच नवाहसी. ज्यवाअंनवा खिरसी सअंरक्षणिवाचसी गरज आहरे,
त्यवाअंच्यवासवाठसी  कहोणिवालवाहसी  लढवायचअं  नवाहसीयरे.  जरे  स्वतयः  पसीणडत  आहरेत  त्यवाअंच्यवात  लढण्यवाचसी  तवाकदि  नवाहसी  आणणि
ज्यवाअंच्यवात तवाकदि आहरे त्यवाअंच्यवात वगर्तीय णनष्ठवा नवाहसी.  कवामगवारवाअंसवाठसी कवाहसी करण्यवाचसी तसीळमवात वदृतसी नवाहसी.  अशवा
कडोंडसीमध्यरे यरेऊन कवामगवार चळवळ ठप्प झवालरेलसी आहरे. हसी सध्यवाचसी पररणस्थतसी आहरे.

प्र.घवा. -  आपणि वतर्णिमवानवाबद्दल बहोलतहो  आहहोत,  पणि आपणि इथपयर्षांत  कनु ठपवासळून  आलहो आहहोत,  हरे
पसअंहवावलहोकन कसअं करवाल?

रवा.सवा. - कवामगवार चळवळसीत अशसी एक वदृतसी आहरे ककी जरेव्हवा जरेव्हवा कवामगवारवाअंसवाठसी कवाहसी सनुधवारणिवा आल्यवा
तरेव्हवा  तरेव्हवा  कवामगवार  चळवळसीनरे  त्यवालवा  रवाषववादिवाच्यवा  नवाववाखिवालसी  णवरहोध  करे लवा.  फअॅ क्टरसी  अअॅक्ट  आलवा  तरेव्हवा
रटळकवाअंनसी त्यवालवा  "तनुम्हसी कहोणि आम्हवालवा सवाअंगणिवाररे?",  म्हणित णवरहोध करे लवा.  सअंमतसी वयवाच्यवा कवायदवालवा णवरहोध
करे लवा,  तसअंच. 'णप्रव्हकेंशन ऑफ अनफरे अर लरेबर प्रअॅणक्टसरेस अअॅक्ट' (अननुणचत प्रथवाबअंदिसी)  म्हणिळून एक अणतशय उपयनुक
कवायदिवा आहरे. कवामगवार चळवळसीत जसी कवाहसी धनुगधनुगसी रटकळू न आहरे, तसी यवा कवायदवामनुळरे  आहरे. यवा एकवाच कवायदवाननुसवार
कवामगवार मवालकवाणवरुद थरेट न्यवायवालयवात दिवादि मवागळू शकतवात.

हवा कवायदिवा महवारवाषवात १९७२ सवालच्यवा सनुमवारवास आलवा तरेव्हवा सवर्णि सअंघटनवाअंनसी तहो कवाळवा कवायदिवा म्हणिळून
जवाळलवा.  कवा?  तर  त्यवात  यनुणनयनलवा  मवान्यतवा  दिरेण्यवाचसी  तरतळूदि  हहोतसी,  पणि त्यवासवाठसी  यनुणनयनवर  कवाहसी  णनबर्षांध
घवालण्यवात आलरे गरेलरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि  -  जनरल बरॉडसी मसीटटअंग घरेतलसी पवाणहजरे,  मतदिवान घरेतलअं पवाणहजरे,  कवागदिपतअं नसीट
बवाळगलसी पवाणहजरेत,  णहशहोब ददिलरे  पवाणहजरेत वगदैररे.  यवाचवा णवरहोध म्हणिळून तहो जवाळलवा.  पणि त्यवाबरहोबर अननुणचत
प्रथवाअंचसी जसी यवादिसी हहोतसी, तसी कवामगवार णहतवाचसी हहोतसी. पणि तरसीहसी तहो कवायदिवा जवाळळून त्यवालवा णवरहोध करे लवा. प्रत्यक्षवात
तहोच ववापरून सअंघटनवा रटकळू न आहरे, पणि हरे कहोणिसीहसी कबळूल करत नवाहसी. त्यवा वरेळरेलवा आअंधळरेपणिवानरे णवरहोध करे लवा, पणि
हवा चवाअंगलवा कवायदिवा आहरे, आणणि हसीच वदृतसी बनळून रवाणहलरेलसी आहरे. प्रश्नवाचअं जरे कवाहसी उतर असरेल तरे उतरच नवाकवारत
रवाहवायचअं. जरे णमळतअंय तरेसनुदवा घवालवळून बसवायचअं.

हसी नकवारवात्मकतवा बऱ्यवाच रठकवाणिसी ददिसतरे.  उदिवा.  णगरणिसी सअंप.  हवा सअंप मवालकवाअंनसी करे लरेलवा पदतशसीर कट
हहोतवा. एकवा बवाजळूलवा यअंतमवागवातलसी असअंघरटत चळवळ आणणि दिनुसऱ्यवा बवाजळूनरे आधनुणनक, स्वयअंचणलत यअंतवाअंमनुळरे  स्पधर्देत
रटकणिअं  शक्यच नवाहसी,  अशसी मवालकवाअंचसी पररणस्थतसी हहोतसी.  सगळ्यवा उत्पवादिनपदतसी जनुनवाट झवालरेल्यवा हहोत्यवा.  त्यवा
पदतसीनरे  बनवलरेलअं  कवापड णवकत घरेणिअं  कहोणिवालवाच परवडणिवारअं  नव्हतअं.  पणि त्यवा बअंदि कशवा करणिवार  ?  कवारणि बअंदि
करवायलवा बअंदिसी हहोतसी.  मग सअंप घडवळून आणिलवा.  तहो तवाणिलवा गरेलवा.  इतकवा,  ककी तहो अजळूनहसी मवागरे घरेतलरेलवा नवाहसी.
अजळूनहसी  कवामगवारवाअंचसी  णस्थतसी  'सअंपवावर  आहरेत'  अशसीच आहरे.  त्यवामनुळरे  त्यवाअंनवा  कवाहसीहसी  भरपवाई  णमळवालसी  नवाहसी.
कवामगवारवाअंचसी एक अख्खिसी णपढसी बरबवादि झवालसी.  णगरण्यवा बअंदि करून त्यवा जणमनसीच्यवा सचौदवातळून जरे पदैसरे  यरेतसील,  तरे
सरकवार, मवालक आणणि कवामगवार यवा णतघवाअंनसी ववाटळून घ्यवावरेत, असरे प्रस्तवाव हहोतरे. हरे चवाअंगलरे प्रस्तवाव हहोतरे आणणि त्यवातळून
कवामगवारवाअंनवा बरअंच कवाहसी णमळवालअं असतअं. पणि 'णगरणिगवाव बचवाव' यवा नवाववाखिवालसी णगरण्यवाअंचसी थडगसी - बअंदि पडलरेल्यवा
णगरण्यवा  -  तशवाच वसीस-पअंचवसीस वषर्षां  पडळून  हहोत्यवा.  आज तसी  जमसीन णवकलसी जवाऊन कवामगवारवाअंच्यवा  नवातवअंडवाअंनवा
कवाहसीतरसी तरसी णमळतअंय.  पणि कवामगवार चळवळसीनरे कधसीहसी कवामगवारणहत न पवाहतवा  'कवामगवार अणस्मतवा'  पवाणहलसी.
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नरेत्यवाअंचवा णहत पवाणहलअं, कवामगवारवाअंचअं पवाणहलअं नवाहसी.

प्रश्नवाअंचसी जसी णवधवायक उतरअं असतवात तसी नवाकवारवायचसी, अडगरेपणिवानरे लवावळून धरवायचअं आणणि परवाभव झवालवा ककी
सपशरेल लहोटवाअंगणि घवालवायचअं,  अशसी चळवळसीचसी वदृतसी रवाणहलसी आहरे.  हसीच वदृतसी जसी अनरेक वषर्षां वरेगवरेगळ्यवा तऱ्हरेनरे
ददिसळून आलसी आहरे,  तसी आजहसी ददिसतरे.  उदिवा.  उत्पवादिकतवा करवारवाअंनवा णवरहोध.  यवा करवारवाअंमध्यरे कवामगवारवाअंचवा फवायदिवा
असवा असतहो ककी त्यवाअंनवा ठरवावसीकच कवाम दिरेतवा यरेतअं. ववाटरेल णततकअं  कवाम मवालक दिरेऊ शकत नवाहसी. असवा करवार करून
एकवा तऱ्हरेनरे मवालकवावरच बअंधन यरेतअं.  पणि हवा फवायदिवा कळवायच्यवा आधसी बरवाच कवाळ तसरे करवार करे लरे नवाहसीत, नअंतर
करवार करणिअं सनुरू झवालअं. नकवारवात्मक दिदृणषकहोन घरेऊन कवामगवारवाअंचअं भलअं न पवाहतवा नरेत्यवाअंचरे अहअंकवार जपवायचअं, कवाहसीतरसी
गतकवालसीन तत्त्वजवान बवाळगवायचअं, असअं आहरे.

प्र.घवा. - चळवळसीनरे पहअंसरेचअं मवाध्यम ववापरलअं कवा?

रवा.सवा. - चळवळसीनरे पहअंसरेचअं मवाध्यम ववापरलअं असअं म्हणितवा यरेणिवार नवाहसी; कवाहसी पहअंसवाववादिसी नरेतरे घनुसलरे. तरे यवा
गहोटवात कसरे कवाय घनुसळू शकलरे, यवाचअं सहोपअं आणणि सवाधअं कवारणि आहरे. आपल्यवा कवामगवारकवायदवात कनु ठरेहसी सअंघटनरेअअंतगर्णित
ककअं ववा अनरेक कवामगवार सअंघटनवा असतसील तर त्यवाअंच्यवामध्यरे गनुप्त आणणि लहोकशवाहसी पदतसीनरे मतदिवान करण्यवाचसी तरतळूदि
नवाहसी.  तसी जर असतसी,  तर गनुअंड नरेतरे  घनुसळूच शकलरे नसतरे.  णजथरे आधसीच्यवा सअंघटनवानरेतदृत्ववाचवा कवामगवारवाअंनवा कअं टवाळवा
आलरेलवा हहोतवा, णतथरेच गनुअंड नरेतरे घनुसलरे. पणि णनवडणिनुकवाअंच्यवा अभवावसी त्यवाअंनवा पवाडतवा यरेत नव्हतअं. अशवा वरेळरेलवा त्यवाअंनवा
उखिडवायचअं कसअं? तर डरॉ. सवामअंत,  रवाजन नवायर, णशवसरेनवा हसी कवाहसी उदिवाहरणिअं.  पहअंसक कहोणि असरेल हवा मनुद्दवा नवाहसी.
पहअंसरेचवा  आशय कवामगवारवाअंनसी  घरेतलवा  कवारणि बहोडक्यवावर बसलरेलसी  जसी  जनुनसी  सअंघटनवा  आहरे  -  जसवा  णगरण्यवाअंमध्यरे
कवापाँगरेसचवा 'रवाषसीय णमल मजदिळूर सअंघ'  हहोतवा - त्यवालवा पवाडतवाच यरेत नव्हतअं.  कवायदवात तरतळूदिच नवाहसी.  सअंघटनवाअंतगर्णित
लहोकशवाहसी कवायदवात नवाहसी आणणि सअंघटनरेलवा मवान्यतवा णमळण्यवाबवाबतहसी लहोकशवाहसी कवायदवात नवाहसी; त्यवासवाठसी कहोणिसी
लढलअंहसी  नवाहसी.  तसअं  लढलअं  तर  स्वतयःच्यवाच  मतदिवारसअंघवात  पडतसील,  अशसी  त्यवाअंनवा  भसीतसी  हहोतसी.  अशवा  पदतसीनरे
सअंघटनरेअअंतगर्णित लहोकशवाहसीच्यवा अभवाववामनुळरे  पहअंसवा णशरलसी. 

ज्यवा वरेळरेलवा आधसीचसी सअंघटनवा उखिडलसी जवायचसी आणणि कवामगवारवाअंनवा हवसी असणिवारसी सअंघटनवा तयवार व्हवायचसी,
त्यवा वरेळरेलवा कवामगवार पहअंसक नरेत्यवाअंनवाहसी सनुटसी दवायचरे.  पहअंसक नरेतरे फक बदिल घडण्यवापनुरतरेच यरेऊन जवातवात. तरे पनुढरे
रटकवाव धरून कवामगवारवाअंसवाठसी णहतवावह बदिल घडवळून आणिळू शकत नवाहसीत.  एकतर तरे,  कवारखिवानवा बअंदि पवाडण्यवात
मवालकवाचवा रस असरेल तर रटकळू न रवाहतवात,  तरेदिरेखिसील कवारखिवानवा बअंदि पडरेपयर्षांतच,  नवाहसीतर कवामगवार त्यवाअंनवाहसी डच्चळू
दिरेतवात आणणि आपलसी सअंघटनवा तयवार करतवात.  फक हसी जसी लवादिलरेलसी सअंघटनवा आहरे,  जसी मतदिवानवातळून पवाडतवा यरेऊ
शकत नवाहसी, णतलवा उखिडवायचअं कसअं? तर पहअंसवा.

पहअंसरेचवा  ववापर  झवालवाय  तहो  एवढवाच प्रकरणिसी  झवालवाय.  कवामगवार-मवालक हरे  ववादि  झवालरे  आहरेत  पणि तरे
पहअंसवात्मक नवाहसीत. जरे जरे पहअंसवात्मक ववादि झवालरे आहरेत तरे तरे सअंघटनवाअंतगर्णितच झवालरे आहरेत. कवामगवारवाअंच्यवा मवालकवाअंकडरे
झवालरेल्यवा मवागणिसीसवाठसी पहअंसवा झवालरेलसी नवाहसी. सअंघटनवाअंतगर्णित कवायदवाअंमध्यरे लहोकशवाहसी असतसी तर पहअंसवा झवालसी नसतसी,
हरे अगदिसी स्पष आहरे.

प्र.घवा. - 'खिवाऊजवा' धहोरणिवानअंतर कवामगवार चळवळसीमध्यरे कवाहसी बदिल झवालरे कवा?

रवा.सवा.  -  दिनुदिर्दैववानरे  नवाहसी.  कवारणि  'खिवाऊजवा'  धहोरणिवालवा  खिवाऊजवा  म्हणिणिअं  गदैरसमजवावर  आधवाररत  आहरे.
जवागणतककीकरणि हरे  णवकसनशसील  दिरेशवाअंतल्यवा  कवामगवारवाअंच्यवा  फवायदवाचअं  आणणि  णवकणसत  दिरेशवाअंतल्यवा  कवामगवारवाअंच्यवा
तहोटवाचअं आहरे. कवारणि जवागणतककीकरणिवामनुळरे  जरे महवाग कवामगवार आहरेत - अमरेररकवा, यनुरहोप, जपवानमधलरे - त्यवाअंचसी कवामअं
भवारत,  चसीन,  कहोररयवात  यरेतवात.  त्यवाअंनवा  जसी  कवामअं  णमळवालसी  असतसी  तसी  अणतमहवागपणिवामनुळरे  न  परवडल्यवामनुळरे  -
अणतमहवाग म्हणिजरे आपल्यवा कवामगवारवाअंच्यवा चवाळसीस पट वगदैररे  - आपल्यवाकडरे आलसी. दिहोन दिरेशवाअंच्यवा कवामगवारवाअंमध्यरेहसी
णवषमतवा आहरे.  त्यवामनुळरे  आपल्यवाकडरे कवायर्णिक्षमतवा,  उत्पवादिकतवा,  णशस्त कमसी असणिअं,  असअं कवाहसीहसी असलअं;  तरसीहसी तरे

"कवामगवारवाअंचअं णहत कवामगवार चळवळसीनरे पवाणहलअं नवाहसी." - रवाजसीव सवानरे - प्रकवाश घवाटपवाअंडरे
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स्वस्तवात पडतअं. आपलअं मनुळवात उत्पन कमसी; त्यवामनुळरे  उत्पनवाचसी अपरेक्षवाहसी कमसी. त्यवामनुळरे  'जवागणतककीकरणि' यवाचवा अथर्णि
शसीमअंत कवामगवारवाअंचअं कवाम गरसीब कवामगवारवाअंकडरे चवालत यरेणिअं हवा आहरे. म्हणिळून सगळ्यवा गरसीब दिरेशवातल्यवा कवामगवारवाअंनसी
जवागणतककीकरणिवालवा जहोरदिवार पवाटठअंबवा दवायलवा हववा. पणि हरे सत्य समजळून घरेतलअं गरेलअं नवाहसी. जवागणतककीकरणिवामनुळरे  शम-
शम समवानसीकरणि हहोतअंय आणणि त्यवामनुळरे  णवकसनशसील दिरेशवातलरे कवामगवार वर यरेत आहरेत हरे चसीन,  कहोररयवा यवाअंनसी
दिवाखिवलअं,  अनरेकवाअंनसी करून दिवाखिवलअं.  पणि भवारतवातल्यवा नरेतदृत्ववालवा हरे आजहसी समजलरेलअं नवाहसी.  अजळूनहसी भवारतवातलअं
नरेतदृत्व,  मग  तरे  सअंघवाचअं  असहो,  कवापाँगरेसचअं  असहो  ववा  डवावअं,  कहोणित्यवाहसी  णवचवारधवाररेचअं  असलअं  तरसी  त्यवाअंनवा
जवागणतककीकरणिवाचवा आपल्यवा कवामगवारवाअंच्यवा सअंदिभवार्णित फवायदिवा आहरे, हरे गहोष समजलरेलसी नवाहसी, ककअं ववा समजळून घ्यवायचसी
इच्छवाच नवाहसी.

णव्हएतनवाम हवा दिरेश अमरेररकवादरेषवा असणिअं  हरे मसी अगदिसी समजळू  शकतहो.  अमरेररकरे नरे  णव्हएतनवामवर भसीषणि
अत्यवाचवार करे लरे आहरेत.  दिहवा वषर्षां त्यवा यनुदवात णजतकरे  भयअंकर अत्यवाचवार करे लरे गरेलरे,  णततकअं  भयअंकर इतर कवाहसी असळू
शकत नवाहसी.  त्यवाकरतवा अमरेररकरे चवा णनषरेध करवाववा तरेवढवा थहोडवा  !  एवढअं  करून अमरेररकरे नरे  णव्हएतनवाममध्यरे  मवार
खिवाल्लवा, आणणि अमरेररकरे त, 'आपणि णतथरे कवा मरतहोय ?', 'दवा णव्हएतनवामलवा स्ववातअंत्र्य, आपल्यवालवा कवाय फरक पडतहो
त्यवानरे?'  म्हणित अमरेररकन नवागररकवाअंचरे उठवाव झवालरे.  त्यवामनुळरे  अमरेररकन शस-लरॉबसीलवा णव्हएतनवाम यनुद थवाअंबववावअं
लवागलअं.  हसी झवालसी णव्हएतनवामचसी पवाश्वर्णिभळूमसी.  भवारतवाचवा स्ववातअंत्र्यलढवा हहोऊन बरसीच वषर्षां  झवालसी.  जवागणतककीकरणि
जरेव्हवा आलअं,  त्यवाच्यवा कवाहसी वषर्षां आधसीच णव्हएतनवाम भवाजळून णनघवालवा हहोतवा.  णतथरे सवाम्यववादवाअंचअंच सरकवार आहरे.
तरसीहसी  णव्हएतनवामसी  सवाम्यववादिसी  पक्षवानरे  जवागणतककीकरणिवात  णहरररसीनरे  भवाग  घरेतलवा;  जसवा  चसीनच्यवा  सवाम्यववादिसी
पक्षवानरेहसी  घरेतलवा.  णव्हएतनवामनरे  त्यवाअंच्यवाच पवावलवावर पवाऊल ठरेवलअं.  ज्यवा  अमरेररकनवाअंणवषयसी प्रचअंड  णतडसीक आहरे
त्यवाअंच्यवाहसी पनुरवठवा-मवागण्यवा णव्हएतनवामनरे पळूणिर्णि करून ददिल्यवा आणणि कवाम णमळवलअं.  त्यवाअंनसी स्वतयःचवा फवायदिवा करून
घरेतलवा.  णव्हएतनवामसी  कवामगवारवाअंचसी  पररणस्थतसी  जवागणतककीकरणिवामनुळरेच  सनुधवारलसी.  ज्यवा  कवाळवात  सवामवाज्यशवाहसीचअं
णवकदृ त रूप बघवायलवा णमळवालअं, त्यवाच कवाळवाच तथवाकणथत सवामवाज्यशवाहसीचअं फवायदवाचअं रूपहसी बघवायलवा णमळवालअं. यवा
परस्परणवरहोधवामनुळरे ,  जवागणतककीकरणिवानरे  णवकसनशसील दिरेशवाअंतल्यवा  शणमकवाअंचवा फवायदिवा हहोतहो,  हवा णसदवाअंत कहोणिवालवा
अजळूनहसी पटलरेलवा नवाहसी.

खिवासगसीकरणि  आणणि  उदिवारसीकरणि  यवालवा  णवरहोध  असवायचअं  कवाय  कवारणि  आहरे?  हवा  मवाझवा  प्रश्न  आहरे.
खिवासगसीकरणिवात तहोटरे कवा आहरेत? उदिवाहरणिवाथर्णि - एअर इअंणडयवा. सरकवारनरे तसी तहोटवात कवा चवालववायचसी? एअर इअंणडयवा
चवालवळून कहोणितवा सवामवाणजक न्यवाय णमळतहो?  पअंचतवारवाअंदकत हरॉटरेलअं चवालवळून कहोणितवा सवामवाणजक न्यवाय हहोतहो? तरेहसी
तहोटवात?  फवायदिवा  हहोत असरेल तर सरकवारनरे  चवालवणिअं  ठसीक.  पणि तहोटवा  सहोसळून सरकवारसी क्षरेतअं  सनुरू ठरेववायचअं,  तरे
कहोणिवासवाठसी? णवमवानवाच्यवा प्रववाशवाअंनसी पदैसरे दवावरेत नवा! आणणि खिरअंतर त्यवाअंनवा इतर णवमवानकअं पन्यवा परवडतवात पणि एअर
इअंणडयवा परवडत नवाहसी. गवाहकवाअंच्यवाहसी बवाजळूनरे पवाहतवा हरे कवाहसी फवारसअं फवायदवाचअं नवाहसी. म्हणिजरे खिवासगसीकरणिवात तहोटवा
कहोणिवाचवा हहोतवा? कवाम न करणिवाऱ्यवा कवामगवारवाअंचवा तहोटवा हहोतवा. सरकवारच्यवा आशयवालवा रवाहून कवाम न करतवा नहोकऱ्यवा
रटकवणिवाऱ्यवाअंचवा तहोटवा हहोतवा. कवाम करणिवाऱ्यवा कवामगवारवाअंचवा खिवासगसीकरणिवात कधसीहसी तहोटवा नसतहो.

प्र. घवा. - हसी कवामगवार चळवळ बदिलवायचसी असरेल तर पनुढचरे टप्परे कवाय असवावरेत ?

रवा. सवा. - रहोजगवार णवमवा यहोजनरेचसी मवागणिसी करणिअं. अणस्थर कवाळवात, जरेव्हवा कवाहसी कवाळ मवाणिसवाचसी नहोकरसी
गरेलरेलसी  असतरे,  त्यवा  कवाळवामध्यरे  त्यवालवा कवाहसी णनववार्णिहवरेतन णमळरेल अशवा प्रकवाररे  रहोजगवार णवमवा यहोजनवा बनवणिअं,
आयनुरवर्णिमवा, ववाहनवाचवा णवमवा तसवा नहोकरसीचवा णवमवा कवा करू नयरे? नहोकरसी असतवानवाच्यवा कवाळवात त्यवात पदैसरे टवाकवायचरे;
मवालकवाअंनसीहसी पदैसरे घवालवायचरे.  मवालकवाअंनवा त्यवाअंच्यवा मजर्तीननुसवार कवाम करणिवाररे  कवामगवार पवाणहजरेत नवा,  मग त्यवात पदैसरे
भरवा. मवालक तयवार हहोतसील, आहरेत. हरे तरे जवाहसीरपणिरेहसी सवाअंगतवात - तनुम्हसी दकतसी पदैसरे भरवायचरे तरे सवाअंगवा, आम्हसी तयवार
आहहोत. आम्हवालवा रहोजगवार णवमवा पवाणहजरे, अशसी मवागणिसी कवामगवार चळवळसीकडळूनच नवाहसी.
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प्र. घवा. - प्रत्यरेक हवातवालवा कवाम णमळवालअं पवाणहजरे, यवा भळूणमकरे चअं कवाय?

रवा.  सवा. - 'प्रत्यरेक हवातवालवा कवाम णमळवालअं पवाणहजरे',  असअं ननुसतअं  म्हणिळून भवागत नवाहसी.  तरे  कवाम गवाहकवालवा
परवडलअंहसी पवाणहजरे.  गवाहकवालवा तरे परवडलअं नवाहसी तर तरे णमळत नवाहसी. कवाम णमळवालअं पवाणहजरे, हरे बरहोबर आहरे. पणि
म्हणिळून जनुनसी,  शमप्रधवान तअंतअं  ववापरलसी तर हवातवालवा कवाम णमळत नवाहसी.  जवास्त शमववाटप व्हवावअं,  म्हणिळून समजवा
सवाच्यवातल्यवा गणिरेशमळूतर्तींऐवजसी प्रत्यरेक णशल्प वरेगळअं करवावअं असवा कवायदिवा करे लवा, तर तहो गणिपतसी परवडणिवार कहोणिवालवा?
छवापवाचरे गणिपतसीच परवडतवात.  ज्यवा तअंतवामनुळरे  गवाहकवालवा परवडतअं,  तरेच तअंत रहोजगवार णनमवार्णिणि करतअं.  जरे तअंत वस्तळू
महवाग करतअं तरे तअंत रहोजगवार णनमवार्णिणि करू शकत नवाहसी. नव्यवा तअंतवानरेच रहोजगवार णनमवार्णिणि हहोतवात.

प्र. घवा. - नव्यवा तअंतवामनुळरे  प्रत्यरेक हवातवालवा कवाम णमळरेल यवाचसी कवाय शवाश्वतसी आहरे?

रवा.  सवा. -  शवाश्वतसी कशवाचसीच नसतरे जगवात.  आपणि शवाश्वतसी हसी गहोष मवानतहो,  पणि आपणि कहोणि शवाश्वतसी
दिरेणिवाररे? आपणि ववाटरेल तशसी लहोकसअंख्यवा ववाढववायचसी आणणि प्रत्यरेक हवातवालवा कवाम णमळरेल यवाचसी शवाश्वतसी मवागवायचसी.
णनसगर्णि कवाय आपल्यवालवा दिरेण्यवासवाठसी बसलवाय कवाय? कवाहसी वस्तनुणनष्ठ णनयम असतवात. आपणि एखिवादिसी घहोषणिवा करे लसी
म्हणिळून तसी आपणि जगवावर लवादिळू शकतहो असअं नवाहसी. आपणि लहोकसअंख्यरेच्यवा प्रश्नवाकडरे कधसी गअंभसीरपणिरे पवाणहलअंच नवाहसी.
एकवाच प्रवाण्यवाचसी सअंख्यवा एवढसी ववाढवावसी हरे पयवार्णिवरणिवात तरसी कसअं बसरेल?

प्र.  घवा. -  लहोकसअंख्यवाववाढसीचवा  प्रश्न आपल्यवा  णहतवाच्यवा  आड  आहरे  असअं  कवामगवार  चळवळसीलवा  कधसी
ववाटलअं कवा ?

रवा.  सवा.  -  नवाहसी  नवा!  उलट लहोकसअंख्यवा  ववाढल्यवामनुळरे  कवाहसी  णबघडत नवाहसी,  भवाअंडवलशवाहसीमनुळरे  णबघडतअं;
लहोकसअंख्यवा दकतसीहसी ववाढलसी तरसी चवालरेल, समवाजववादि आलवा ककी तहो कवाळजसी घरेईलच, अशसी शदवा खिहोलवर रुजलरेलसी
आहरे.  णतच्यवापहोटसी लहोकसअंख्यरेच्यवा प्रश्नवालवा महत्त्व दिरेणिअं म्हणिजरे भवाअंडवलशवाहसीबद्दल असणिवारवा रहोष दिनुसरसीकडरे वळवणिअं
आहरे,  अशवा भसीतसीपहोटसी तहो प्रश्न बवाजळूलवाच ठरेवलवा गरेलवा.  खिरअं  तर हवा प्रश्न सवाहणजक आहरे.  एक जन्म टवाळलवा तर
चवाळसीस हजवार मननुष्य-ददिवसवाअंचवा सअंप हहोतहो, आपहोआप. शमशककीचवा तरेवढवा पनुरवठवा कमसी हहोतहो नवा आपहोआप. आपणि
आपलवा भवाव ववाढवळून घ्यवायचवा असरेल तर आपणि आपलवा पनुरवठवा कमसी ठरेवलवा पवाणहजरे. आपणि कमसी जन्म ददिलरे तर
आपलवा  पनुरवठवा  कमसी  हहोतहो.  ज्यवा  ज्यवा  दिरेशवाअंमध्यरे  कवामगवारवगवार्णिनरे  आपलसी  लहोकसअंख्यवा  णनयअंणतत  करे लसी  त्यवा  त्यवा
दिरेशवातलरेच कवामगवार सनुणस्थतसीत गरेलरे.  अमरेररकवा,  यनुरहोप,  जपवानमध्यरे कवामगवार शसीमअंत कवा हहोऊन बसलरेत  ?  कवारणि
स्वतयःचसी लहोकसअंख्यवा णनयअंणतत ठरेवलसी. आपल्यवा कवामगवार चळवळसीलवा हरेहसी समजलरेलअं नवाहसी.

प्र. घवा. - कवामगवार चळवळसीमध्यरे णनरणनरवाळरे  ठळक णवचवारप्रववाह ददिसतवात कवा ?

रवा. सवा. - नवाहसी. णवचवारप्रववाह म्हणिजरे कवाय तर 'मरे ददिन' पवाळवायचवा कवा 'णवश्वकमवार्णि ददिन'! सअंघवाचसी सअंघटनवा
असरेल तर  'णवश्वकमवार्णि  ददिन'  पवाळतवात,  डवाव्यवाअंचसी  असरेल तर  'मरे  ददिन'.  असरे  प्रतसीकवात्मक फरक आहरेत.  कवामगवार
चळवळळींचअं  चलनवलन कळण्यवाच्यवा बवाबतसीत णवणवध णवचवार आहरेत,  असअं मलवा ववाटतच नवाहसी.  सअंघटनवा सरेनरेचसी
असहो,  ससीपसीएमचसी असहो,  कवापाँगरेसचसी असहो,  कहोणिवाचसीहसी असहो.  आपल्यवा पक्षवालवा णतथळून कवाहसी मतअं  णमळतसील कवा,
एवढवाच सअंबअंध असतहो.  यवापलसीकडरे  कवामगवार चळवळसीलवा ददिशवा दिरेणिवाररे  प्रववाह वदैणवध्यपळूणिर्णि  हहोतरे,  असअं मलवा ववाटत
नवाहसी. वरेगळरे झकेंडरे हहोतरे, पणि कहोणित्यवाहसी झकेंडवाखिवालचअं कवामगवार चळवळसीचअं आकलन चनुककीचअंच हहोतअं.

प्र. घवा. - आपल्यवा दिरेशवात लचौदककवाथवार्णिनरे कवामगवार चळवळ सनुरू झवालसी असअं कधसी म्हणितवा यरेईल ?

रवा. सवा. - स्ववातअंत्र्यपळूवर्णि कवाळवातच सनुरू झवालसी. तरेव्हवा णतलवा प्रणतसवादिहसी णमळवालवा. इअंगजवाअंनसी कवाहसी कवायदिरेहसी
करे लरे.  आपल्यवाकडचरे बररेचसरे कवायदिरे इअंगजवाअंच्यवा कवाळवापवासळून आहरेत. आद कवामगवार नरेतरे नवारवायणि मरेघवाजसी लहोखिअंडरे हरे
रटळकवाअंचरे समकवालसीन. तरेव्हवापवासळून हसी चळवळ आहरे, णन 'चळवळ' हवा शब्दि रूढ आहरे. टरेड यनुणनयन्स रणजस्टडर्णि आहरेत,

"कवामगवारवाअंचअं णहत कवामगवार चळवळसीनरे पवाणहलअं नवाहसी." - रवाजसीव सवानरे - प्रकवाश घवाटपवाअंडरे
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सकेंटल टरेड यनुणनयन आहरे.  त्यवाअंच्यवाबरहोबर सरकवारचसी बहोलणिसी हहोत.  तरेव्हवा चळवळ दकतपत पररणिवामकवारक हहोतसी,
त्यवालवा ददिशवा हहोतसी कवा, हरे वरेगळरे प्रश्न आहरेत.

प्र. घवा. - कवामगवार चळवळळींनसी इतर चळवळळींनवा जहोडळून घरेतलरेलअं आहरे कवा ? दिणलत चळवळसीबरहोबर
जहोडळून घ्यवावअं, असअं कवाहसी म्हणितवा यरेईल ?

रवा.  सवा. -  नवाहसी.  मलवातरसी असअं उदिवाहरणि मवाहसीत नवाहसी.  कवामगवार चळवळ एकटसीच रवाणहलसी.  आपवापल्यवा
झकेंडवापनुरतअं कवायर्णिक्रमवालवा जवायचअं, पणि त्यवासवाठसी स्वतयःचवा कवाहसी त्यवाग करे लवाय असअं ददिसत नवाहसी. सवाधअं सवाअंगतहो, एखिवादिवा
व्यवापक प्रश्न असतहो  -  समजवा भ्रषवाचवारणवरहोधवाचवा असरेल.  तहो प्रश्न यहोग्य आहरे कवा नवाहसी,  हरे  सहोडळून दिरेऊ.  ककअं ववा
महवागवाईचवा प्रश्न घ्यवा.  महवागवाईभतवा ववाढवळून मवागण्यवापलसीकडरे  'चलनववाढच रहोखिवा',  अशसी मवागणिसी करत नवाहसीत;
डरेदफणसट फवायनवापन्सअंग थवाअंबववा, अशसी भळूणमकवा कधसी घरेत नवाहसीत. आमचवा महवागवाईभतवा ववाढवळून ददिलवा म्हणिजरे झवालअं,
मग महवागवाई ववाढरेनवात कवा!  अशसीच हसी भळूणमकवा.  व्यवापक प्रश्नवाअंवर कहोणितअंहसी जनआअंदिहोलन उभअं रवाहसील.  त्यवासवाठसी
कवामगवारवाअंनसीहसी त्यवालवा पवाटठअंबवा म्हणिळून कवामगवारवाअंनसी सअंप करे लवाय, असअं रटळकवाअंनवा तनुरुअंगवात घवातलअं तरेव्हवा झवालअं हहोतअं.
णगरणिसी कवामगवारवाअंनसी तरेव्हवा सअंप करे लवा हहोतवा. अशसी महोजककीच उदिवाहरणिअं असतसील. अगदिसी रवाजककीय मनुद्दवाअंवर जर एक
ददिवसवाचवा बअंदि पवाळलवा जवायचवा, तहो सनुदवा गनुरुववारसी भरून ददिलवा जवायचवा. म्हणिजरे तहो पगवारहसी सहोडवायलवा कहोणिसी तयवार
नव्हतअं.  मवालकवाअंशसी अशसी तडजहोड व्हवायचसी  -  बअंदिचसी हवाक आहरे,  आम्हवालवा बअंदि पवाळलवा पवाणहजरे,  आम्हसी सनुटसीच्यवा
ददिवशसी तरे कवाम करून दिरेऊ, पणि तहो पगवार कवापळू नकवा. यवालवा चळवळ म्हणित नवाहसीत. चळवळ कशवालवा म्हणिवावअं, तर -
आमचवा पगवार कवापवा,  आम्हसी कवाम करत नवाहसी,  त्यवा ददिवसवाऐवजसी यवा ददिवशसी आम्हवालवा घरसी रवाहू दवा.  लवाक्षणणिक
बअंदिसनुदवा जरे गनुरुववारसी भरून दिरेतवात तरे कहोणित्यवातरसी व्यवापक प्रश्नवासवाठसी लढतवात असअं म्हणितवा यरेईल कवा?

***
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चळवळ   :   व्यककी आणणि समषसी - मनुग्धवा करणिर्णिक

वयवाच्यवा पअंचणवसवाव्यवा वषर्ती मसी  'अअॅटलस शग्ड'  हसी आयन रपाँडचसी कवादिअंबरसी ववाचलसी.  तहोवर आयन रपाँडच्यवा
ववाटरेलवा जवायचअंच नवाहसी- तसी एक खितरनवाक भवाअंडवलशवाहसीववादिसी लरेणखिकवा आहरे, दकडककी आहरे, सवाम्यववादिवावर ववाटरेल तसी
टसीकवा करतरे; वगदैररे जवान इअंगजसी मवाध्यमवाअंतळून णशकलरेल्यवा करॉमरेड्सनसी ददिलरे हहोतरे. 'रपाँड कसलसी रवाअंडच!' इथपयर्षांत टसीकरे चसी
पवातळसी  गरेलसी  हहोतसी.  'फवाउअं टनहरेड'चवा  हसीरहो  कसवा  समवाजणवघवातक  असळूनहसी  त्यवाचअं  उदिवातसीकरणि  करे लअंय,  वगदैररेहसी
सवाअंणगतलरे जवात असरे.

वय वषर्दे १७ तरे २१ यवा चवार वषवार्षांच्यवा कवाळवात मवारक्सर्णिस्ट-लरेणनणनस्ट णवचवार, डवायलरेणक्टकल मटरेररअणलझम,
व्हरॉट  इझ टनु  बसी  डन?,  ररेड  आय़ ओव्हर चवायनवा,  गरॉकर्फीच्यवा  कवादिअंबऱ्यवा  :  मदिर,  चवाइल्डहूड रटलरॉजसी,  रणशयन
लरेखिकवाअंपदैककी तहोलस्तहोय, दिहोस्तहोवस्ककी ववाचळून झवालरेलरे. ज्यरेष्ठ तववाररश्श बअंधळूअंचवा आम्हसी ऑवर्देल, कहोस्लर, रपाँड ववाचवायलवा
तसवा णवरहोधच हहोतवा. आणणि डवाव्यवा णवचवारसरणिसीच्यवा एकतफर्फी धनुववापाँधवार चचवार्षांमध्यरे ज्यरेष्ठवाअंचसी शवणिभककी करणिरे, हवाच
मनुख्य भवाग हहोतवा. त्यवाअंनवा आडवअं गरेलरेलअं तसअं चवालत नसरे. णचमण्यवा सअंघटनरेतल्यवा परॉणलटब्यनुरहोत ज्यरेष्ठ-कणनष्ठ उतरअंडसीचवा
दिरेव्हवारवा व्यवणस्थत सवाअंभवाळलवा जवात असरे. नरेतरे म्हणिजरे जवळपवास हवाय अल्टवारवरलरे धमर्णिगनुरुच हहोतरे.

पणहलवा ववादि झडलवा तहो मसी आस्वलसी नवाववाच्यवा गवाववात जवाऊन आठवडवाचरे तसीन ददिवस रहवायलवा सनुरुववात
करे ल्यवानअंतर.  'गवामसीणि  णवकवास'  यवा  नव्यवा  णवषयवालवा  णवदवापसीठवात  सनुरुववात  झवालरेलसी.  तरेव्हवा  पणहलअं  णशणबर
घहोलवडजवळच्यवा यवा गवाववात झवालरेलअं. णवदवापसीठवानरे सनुरू करे लरेलसी एक यहोजनवा हहोतसी - 'करॉन्करअंट स्टडसी सरवर्णिस स्ककीम'.
यवा स्ककीममधळून णतथरे कवाहसी तरुणि णतथरे रवाहत हहोतरे.  आठ ददिवसवाअंच्यवा णशणबरवाअंतळून एवढअं कळलअं ककी यवा गवाववाबद्दल,
ववारल्यवाअंबद्दल तसअं आपल्यवालवा कवाहसीच कळलरेलअं नवाहसी.  गहोदिवातवाई परुळरेकरवाअंचसी हसी कमर्णिभळूमसी.  इथरे आपणिहसी रहवावअं,
कवाहसी णशकवावअं, पहवावअं; त्यवाबरहोबरच करॉलरेजचवा अभ्यवास कवाय हहोतच रवाहसील, असवा णवचवार हहोतवा. मसी णनणिर्णिय घरेतलवा
हहोतवा. आपलवा प्रत्यरेक णनणिर्णिय कनु णिवालवातरसी णवचवारून घ्यवाववा, कनु णिवाचसी परववानगसी कवाढवावसी; हसी मवाझसी वदृतसीच नव्हतसी.
आईवडसीलहसी स्वतअंत मतवाचरेच पनुरस्कतर्दे  हहोतरे.  पणि णचमण्यवा सअंघटनरेच्यवा इवल्यवा परॉणलटब्यनुरहोचसी मवात त्यवाअंच्यवाशसी
णवचवारणवमशर्णि (पक्षसी: त्यवाअंच्यवा मवागर्णिदिशर्णिनवाननुसवार सववार्षांनसी ववागवावरे), अशसी इच्छवा असरे. मवाझ्यवा हरे गवावसीच नव्हतरे. मलवा जरे
करवायचरे तरे मसी करत रवाणहलरे. त्यवानअंतर मसी मवाझवा वरेळ कसवा ववायवा घवालवतरे, वगदैररे अनरेकदिवा ऐकवळून झवालरे हहोतरे. पणि मसी
जन्मदित स्ववातअंत्र्य नरेहमसीच जपत आलरे हहोतरे. म्हटलअं, जवा ररे!

त्यवानअंतर १९८० सवालसी प्रचौढ सवाक्षरतवा कवायर्णिक्रमवात मसी भवाग घरेतल्यवानअंतर दिनुसरवा ववादिवाचवा टप्पवा आलवा. वसीस
वषवार्षांचसी हहोतरे मसी तरेव्हवा. हरे सगळरे  बळूझ्ववार्णि णवचवारसरणिसीतळून जन्मलरेलरे कवायर्णिक्रम आहरेत आणणि आपणि त्यवात भवाग घरेणिअं चळूक
आहरे वगदैररे.  मसी सवाअंणगतलरेलअं... मसी चवाळसीत रवाणहलरेय. णतथलरे लहोक कवाय कसरे असतवात, तरे मलवा मवाहसीत आहरे. आपणि
सवर्णिहवारवाअंबद्दल बहोलतहो,  लनुम्परेनवायझरेशन झवालरेल्यवा वगवार्णिबद्दल बहोलतहो,  गररबवाअंबद्दल बहोलतहो;  त्यवाअंच्यवाबद्दल जवळळून
जवाणिळून घ्यवायचसी, हसी एक सअंधसी आहरे मलवा. त्यवा प्रदक्रयरेत त्यवातल्यवा कवाहळींनवा अक्षरओळखि दिरेतवा आलसी तर त्यवात ववाईट
कवाय आहरे?  करॉलरेजपणि बळूझ्ववार्णि  आहरे,  करॉलरेजच्यवा इलरेक्शन्सपणि बळूझ्ववार्णि  आहरेत-  तरे  सगळअं  सहोडळून दिरेतवाय कवा तनुम्हसी?
तरसीहसी  त्यवाअंनसी  णनकरवाचवा  णवरहोध करे लवा.  टहोमणिरेहसी  चवालत.  शरेवटसी  णवदवापसीठ  णनवडणिनुकवाअंच्यवा  सअंदिभवार्णित  कवाहसीतरसी
प्रचअंडच ववादि  झवालवा.  मसी  आणणि धनअंजय एककीकडरे  आणणि परॉणलटब्यनुरहो  म्हणिजरे  सअंघटनरेचसी  एणक्झक्यनुरटव कचौणन्सल
एककीकडरे असअं कटर भवाअंडणिच हहोतअं तरे. त्यवानअंतर आम्हसी त्यवा सअंघटनरेवर खिवाटकनम पळूणिर्णिणवरवाम ठरेवलवा.

सनुरुववातसीलवा मसी यवातळून बवाजळूलवा झवालरे तरेव्हवा णवचवारसरणिसीपवासळून दिळूर गरेलरे नव्हतरे.  एकवाच वरेळसी पहोथसीणनष्ठ
आणणि तरसीहसी मळूल्यवाअंबवाबत खिहोटरेपणिवा करणिवाऱ्यवा मवाणिसवाअंपवासळून दिळूर गरेलरे हहोतरे.  त्यवानअंतरचसी पणहलसी नहोकरसी लवागलसी
तरेव्हवा अखिरेर 'अअॅटलस शग्ड' हवातवात पडलअं. तहोवर करॉमरेड कअं पनसीचवा इतकवा णवरहोध कवा हहोतवा, हरे जवाणिळून घरेण्यवासवाठसी तरसी
आय़न रपाँडचसी पनुस्तकअं  ववाचवायलवाच हवसीत, असअं मनवानरे घरेतलअं हहोतअं. अअॅटलस शग्ड ववाचळून पळूणिर्णि करे लअं आणणि जवाणिवलअं ककी
बहुत कवाळ ववायवा घवालवलवा आपणि. तरेव्हवा पणहल्यवाअंदिवा ववाटलअं ककी हसी कवादिअंबरसी मरवाठसीत यवायलवा हवसी.  मसीच करसीन.
मग रवाअंगरेनरे दि फवाउअं टनहरेड, वसी दि णलपव्हअंग, अपाँथम, रहोमअॅणन्टक मअॅणनफरे स्टहो, वच्यळूर्णि ऑफ सरेणल्फशनरेस, कअॅ णपटअॅणलझम - अअॅन
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अननहोन आयणडयल; फ्लहोरवा फवाउअं टनच्यवा चचौकवातळून सरेकअं ड हअॅन्ड पनुस्तकवाअंच्यवा ठरेल्यवाअंवरून णवकत घरेऊन ववाचळून कवाढलसी.

प्रथम ववाचलअं तरे  'अअॅटलस शग्ड'.  त्यवातल्यवा डअॅग्नसी टअॅगवाटर्णि,  फवाणन्सस्कहो,  हरेन्ऱसी,  जरॉन गवाल्ट,  प्रहोफरे सर अअॅक्स्टन
यवाअंच्यवा सअंववादिवातळून व्यक झवालरेल्यवा आयन रपाँडच्यवा मळूल्यणवचवारवानरे मनवावर कब्जवा करे लवा. अथर्णिकवारणि-तत्त्वजवानवापरेक्षवाहसी
त्यवातसील वदैयणकक नसीणतमळूल्यवाअंच्यवा णवचवारवानरे मनवात नकळत जमळून असलरेलसी अनरेक जळमटरे झवाडळून णनघवालसी.

सगळ्यवात  महत्त्ववाचसी  भळूणमकवा  णतच्यवा  लरेखिनवानरे  मवाझ्यवा  बवाबतसीत  पवार  पवाडलसी,  तसी  म्हणिजरे-  'लहोक'  हसी
कवाहसीतरसी गडोंडस,  सदिवासवर्णिदिवा णशरसवावअंद म्हणिळून घ्यवावसी अशसी चसीज आहरे,  हरे जरे  गदृहसीत धरलअं  जवात हहोतअं;  त्यवाचअं
णनरवाकरणि झवालअं.  प्रचौढ सवाक्षरतरेच्यवा वगवार्णिसवाठसी झहोपडपटसीत दफरतवानवा असहो ककी आस्वलसीलवा ववारल्यवाअंमधरे दफरतवानवा
असहो ककी गरसीब मध्यमवगवार्णितल्यवा मवाझ्यवा चवाळसीत असहो -  लहोक म्हणिजरे कवाहसी एकणजनससी प्ररेम करण्यवासवारखिसी गहोष
नवाहसी हरे कळलअं. व्यककी म्हणिळून जरे अगदिसी णहणिकस असतवात; मळूल्यहसीन असतवात; आळशसी, णवकदृ त, मत्सरसी, छळववादिसी,
बनुरसट वगदैररे असतवात; तरे सगळरे  लहोक लहोकसमळूहवाचवा भवाग झवाल्यवानअंतर सवर्णिहवारवा म्हणिळून एकदिम सतवा गवाजवण्यवाच्यवा
ककअं ववा सवारसी सवाधनसअंपतसी मवालककीचसी करण्यवाच्यवा लवायककीचरे कसरे कवाय हहोतसील;  हवा एक प्रश्न मनवात सतत हलकरे च
गनुरगनुरत असवायचवा. डरॉणमणनक फपाँ कनच्यवा तडोंडसी एक सअंववादि आहरे - तहो त्यवा कवाळवात मलवा झटकनम णभडलवा हहोतवा.

"कसअंय नवा-  आपलसी एकअं दिर मवानवजवातसीबद्दलचसी कल्पनवासनुदवा फवार णवणचत आहरे.  आपणि मवानवजवातसीबद्दल
बहोलतहो तरेव्हवा आपणि एक धळूसर, उदिवात णचत मनवात ठरेवल्यवासवारखिअं बहोलतहो... कवाहसीतरसी गअंभसीर, भव्य कल्पनवा असतरे
आपलसी. पणि खिरअं म्हणिजरे आपल्यवालवा मवाहसीत असलरेलसी मवानवजवात म्हणिजरे आपल्यवालवा रहोजच्यवा रहोज भरेटणिवाररे  लहोक
असतवात.  बघवा  त्यवाअंच्यवाकडरे.  त्यवाअंच्यवापदैककी  कनु णिवाबद्दल तरसी  कवाहसीतरसी  गअंभसीर  उदिवात भवावनवा  ववाटतरे  आपल्यवालवा?
हवातगवाडसीवरच्यवा मवालवासवाठसी घवासवाघसीस, भवाअंडणिअं करणिवाऱ्यवा बवायकवा; पभअंतळींवर कवाहसीतरसी घवाणिरेरडअं णचतवारून ठरेवणिवारसी
नवादिवान कवाटर्ती;  बरेवडरेबवाजसीप्रवसीणि लब्धप्रणतणष्ठत ककअं ववा त्यवाअंचरे आध्यवाणत्मक भवाईबअंदि.  हरे खिरअंय ककी जरेव्हवा लहोक थहोडरे
दिनुयःखिवात असतवात तरेव्हवा त्यवाअंच्यवाबद्दल थहोडवातरसी आदिर ववाटळू शकतहो. कवाहसीतरसी आदिर ववाटण्यवासवारखिअं असतअं त्यवाअंच्यवात.
पणि जरेव्हवा तरे आनअंदिवानअं मचौजमजवा करसीत असतवात, तरेव्हवा पवाणहलअं तर?... तरेव्हवा त्यवाअंचअं खिरअं स्वरूप कळतअं आपल्यवालवा.
स्वतयःचवा  कष  करून  कमवावलरेलवा  पदैसवाहसी  तरे  कनु ठल्यवातरसी  फवालतळू  करमणिनुककीवर  ओततवात  आणणि  अतहोनवात  पदैसवा
असलरेलरेहसी कवाय करतवात? सवारअं  जग त्यवाअंनवा खिनुलअं असतअं,  पणि तरे जसीव रमवण्यवासवाठसी कवाय णनवडतवात? जरवा बऱ्यवा
दिजवार्णिच्यवा गनुत्त्यवात पडतवात एवढअंच.  हसी घ्यवा तनुमचसी मवानवजवात.  मलवा दिनुरूनदिरेखिसील हवात नवाहसी लवाववायचवा असल्यवा
मवानवजवातसीलवा."

खिररेच  हहोतरे.  समवाजवात  णमसळळून  समवाज  पवाहण्यवाच्यवा  त्यवा  ददिवसवाअंत  लहोकवाअंमधल्यवा  बहुतवाअंश  व्यकक्तींबद्दल
घदृणिवाच अणधक उत्पन हहोत हहोतसी.  झहोपडपटसीत दफरतवानवा ससीबद्दल अणतशय घवाणिरेरडअं बहोलणिवाररे  लहोक,  आपवापसवाअंत
गणलच्छ णशव्यवा दिरेत बहोलणिवाररे  भवाअंडणिवाररे  लहोक, दिणलत सवाणहत्यवाच्यवा ववाचनवातळून ददिसणिवाररे  त्यवा त्यवा लरेखिकवाअंनवा यरेणिवाररे
त्यवाअंच्यवा  आणणि बवाहरेरच्यवा  समवाजवातसील  लहोकवाअंचरे  णवषण्णि करणिवाररे  अननुभव,  अगदिसी  ववारलसी  समवाजवातहसी  गणलच्छ
मनहोवदृतसीचसी मवाणिसरे हहोतसीच;  णशववाय आपणि आहरे त्यवा पररणस्थतसीतळून बवाहरेर यरेण्यवासवाठसी कवाहसी प्रयत्न करवाववा असरे
ववाटणिवाऱ्यवा व्यकक्तींचसी तर प्रचअंड ववानववा हहोतसी. जरे हलकट नव्हतरे तरे णनबनुर्णिद हहोतरे. नवाहसीच! लहोकवाअंत णमसळळून कवाहसी कवाम
करून पवाणहलअं तरेव्हवा मवाझ्यवा मनवातलवा हवा सरसहवा पहोथसीणनष्ठ आदिर मवावळत गरेलरेलवाच.

आणणि हरेहसी पवाहत हहोतरे ककी मवाझरे करॉमरेड्स,  णवदवाथर्ती सअंघटनरेच्यवा पलसीकडचरे लहोक हरे पवाहत नव्हतरे आणणि
पहोथ्यवाअंच्यवा पलसीकडलअं ववाचतहसी नव्हतरे.  खिरअं  तर यवा चळवळळींतल्यवा लहोकवाअंच्यवा वदृतसी-प्रवदृतसी,  त्यवाअंच्यवा नदैणतकतरेच्यवा
कल्पनवाहसी प्रश्न पवाडत हहोत्यवा.

जरॉन गवाल्टच्यवा सनुप्रणसद भवाषणिवाबरहोबरच  'अअॅटलस शग्ड'मधलअं  फवाणन्सस्कहो डपाँकहोणनयवाचअं  पदैसवा हरे  सवाऱ्यवा
दिनुष्प्रवदृतळींचअं मळूळ आहरे कवा?, यवावरचअं भवाषणिहसी मलवा खिळूप प्रभवाणवत करून गरेलअं. ककअं बहुनवा डहोक्यवात चढलरेल्यवा पदैशवाच्यवा
णधक्कवारवावरचवा उतवारवाच णमळवालवा त्यवातळून. तरे भवाषणि ववाचण्यवासवारखिअं आहरे. हरॉवडर्णि ररॉकर्णि चवा स्वतयःच्यवा णनष्ठरेसवाठसी सअंघषर्णि,
हरेनसी ररअडर्णिन,  डअॅग्नसी टअॅगवाटर्णि  यवाअंचवा सअंघषर्णि यवाअंचसी जवातकनु ळसी मवाझ्यवा मनवात उभ्यवा रवाहणिवाऱ्यवा सअंघषवार्णिलवा फवार जवळचसी
ववाटळू लवागलसी. त्यवाअंच्यवा मळूल्यवाअंचसी णझरपणिअं मनवात हहोत गरेलसी. 'तनुम्हसी हरे कशवावरून सवाअंगळू शकतवा?, तनुम्हसी हरे कशवावरून
ठरवतवा?, तळू कहोणि सवाअंगणिवारसी?', यवा प्रश्नवाअंनवा तर प्रत्यरेक णनणिर्णियक्षम मवाणिसवालवा सवामहोरअं जवावअं लवागत असरेल आणणि त्यवात
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उभ्यवा रवाहणिवाऱ्यवा सअंघषवार्णिलवा सवाम्यववादि, समवाजववादि हरे उतर णनणश्चतच नवाहसी; हरे तसअं झटकन स्पष हहोत गरेलअं ववाचतवा
ववाचतवा आणणि त्यवाच्यवाशसी तवाडळून भहोवतसीचअं जग पवाहतवा पवाहतवा.

मवाझ्यवा मनवातल्यवा व्यणकणनष्ठ मळूल्यणवचवारवालवा बळ दिरेणिवाररे  तरे  सवाररे  लरेखिन हहोतरे.  मवाक्सर्णिववादिसी णवचवारवाअंनवा,
चळवळसीलवा मवाझ्यवा मनवातळून पळूणिर्णिणवरवाम णमळवालवा. त्यवा णवचवारवाअंपवासळून बवाजळूलवा पडल्यवाचवा थहोडवासवा अपरवाधगअंड हहोतवा
तहो  बवाजळूलवा  पडलवा.  मलवा  आठवतअंय,  त्यवा  ददिवसवाअंत  एखिवादिसी  नवसीन वस्तळू,  नवसीन कपडरे  घरेतलरे  तरसीहसी  अपरवाधसी
ववाटवायलवा लवावणिवारसी  सअंघटनवात्मक पररणस्थतसी हहोतसी,  पणि बअंगवालसी  सनुतसी  सवाडवा नवसीन घरेतल्यवा  तर मवात त्यवाचअं
स्ववागत हहोत असरे ककअं ववा सनुतसी कनु डतरे घरेतलरे तर तरे यनुणनफरॉमर्णिमध्यरे बसत असरे. आयन रपाँडच्यवा 'वसी दि णलपवअंग'मध्यरे तसीच
पररणस्थतसी  ववाचवायलवा  णमळवालसी  तरेव्हवा  एकदिम  णजगसरॉ  पझल  जनुळल्यवासवारखिअं  ववाटलअं.  दकरवा,  आन्द्ररेईच्यवा
व्यणकमत्त्ववाअंनसी मनवावर खिहोल पररणिवाम करे लवा. अन्यवायवाणवरुदचवा सअंतवाप, सत्यवाचसी चवाड, स्वत्ववाचसी जवाणिसीव, अहअंकवार
आणणि स्ववाथर्णि हरे महत्त्ववाचरे मवानवसी गनुणि आहरेत यवाचसी जवाणि,  अशसी मळूल्यरे तर स्वभवावतयःच हहोतसी.  त्यवा मळूल्यवाअंचवा पळूणिर्णि
जवाणणिवरेणनशसी आदिर करवायलवा आय़न रपाँडच्यवा लरेखिनवातळून णशकतवा आलअं. 

त्यवाच पवाठहोपवाठ ऑरवरेलचअं 1984 आणणि अअॅणनमल फवामर्णि ववाचलअं. पणि यवा दिहोन्हसीमधल्यवा कवाहसीशवा अणतशयहोक
ककअं ववा उपहवासवात्मक शदैलसीपरेक्षवाहसी आथर्णिर कहोस्लरचसी 'डवाकर्णि नरेस अअॅट नळून'  डहोळरे  अणधकच उघडळून गरेलसी.  सवाम्यववादिवाचवा
चष्मवा अखिरेर उतरलवा. खिवाअंदवावरचवा मवाक्सर्णि आणणि डहोक्यवावरचसी रणशयन क्रवाअंतसी, णचनसी क्रवाअंतसी खिवालसी उतरून बवासनवात
बसलसी.

पणि  तरसीहसी  णवदवाथर्तीजसीवनवात  चळवळ  आयनुष्यवात  आलसी  तरे  चवाअंगलअंच  झवालअं.  खिळूप  अननुभव  णमळवालवा.
णवणवधवाअंगसी ववाचन झवालअं.  कधसीच ज्यवा पररणस्थतसीशसी,  अननुभववाअंशसी गवाठ पडलसी नसतसी अशसी पररणस्थतसी पवाहवायलवा
णमळवालसी.

चळवळसीत णशरणिवाऱ्यवा व्यककी आजळूबवाजळूच्यवा पररणस्थतसीनरे अस्वस्थ असतवात. कवाहसी उतरअं  हवसीशसी ववाटतवात,
तसी शहोधवावसीशसी ववाटतवात.  तसी चवाकहोरसीतल्यवा जगण्यवातळून णमळणिवार नसतवात.  चवाकहोरसीबवाहरेरचअं  जगण्यवासवाठसी अनरेक
पयवार्णिय आहरेत.  आपलसी आसककी,  पअॅशन कवाय?,  हरे शहोधळून कवाढळून एकटवानरे ववाटचवाल करणिरे  हवा एक पयवार्णिय आणणि
सवामळूणहक कदृ तसीचसी ववाटचवाल करणिरे  हवा दिनुसरवा.  पणहलवा पयवार्णिय पणहल्यवापवासळून करतवा आलवा तर फवारच छवान.  पणि
सवामळूणहक ववाटचवालसीतलरे व्यणकत्व णगळळून टवाकणिवाररे धहोकरे  टवाळतवा आलरे तर तसीहसी खिळूप कवाहसीतरसी णशकवळून जवातरेच.

कहोणित्यवाहसी प्रकवाररे  व्यणकमत्त्व सअंपन हहोणिरे, बनुदसीत भर पडणिरे, णवशरेषक प्रजवा घडत जवाणिरे हरे मलवा महत्त्ववाचरे
ववाटतरे.  तरे  चळवळसीतल्यवा ददिवसवाअंतहसी णसद हहोत रवाणहलरे आणणि चळवळ सहोडतवानवाहसी आणणि सहोडल्यवानअंतरहसी.  खिअंत
ववाटवावसी असअं कवाहसी ववाईट, चळवळसीत पडल्यवानरेहसी झवालअं नवाहसी आणणि सहोडल्यवानरेहसी झवालअं नवाहसी एवढअं खिरअं.

एक मवात नक्ककी. त्यवा ददिवसवाअंत ज्यवाअंच्यवा-ज्यवाअंच्यवाशसी मदैतसी झवालसी हहोतसी त्यवाअंच्यवाशसी पनुन्हवा कधसीच मदैतसी रवाणहलसी
नवाहसी.  सवाररे  स्वच्छपणिरे  पनुसळूनच  गरेलरे.  कनु णिवाचवा  दरेष  ववाटवाववा  इतकरे हसी  सअंबअंध  रवाणहलरे  नवाहसीत.  अशसी  त्यवा  एकळू णिच
चळवळसीतळून मसी स्वच्छपणिरे मनुक झवालरे. पनुन्हवा कनु णिवाचवाहसी झकेंडवा ककअं ववा अजकेंडवा खिवाअंदवावर न घरेण्यवासवाठसीच.

***

चळवळ : व्यककी आणणि समषसी - मनुग्धवा करणिर्णिक
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'  एक नअंबर  '  चसी गहोष - ३  _  १४ णवणक्षप्त अददितसी

"तसीन वषवार्षांपळूवर्ती तनुम्हसी मलवा णवचवारलअं असतअंत, तर मसी फक एवढअंच म्हटलअं असतअं - 'पनुरुषवाअंच्यवा मनुतवाऱ्यवा कवा
फनु कट? आम्हवाअंलवाहसी फनु कट ववापरतवा यरेण्यवासवारख्यवा सवावर्णिजणनक मनुतवाऱ्यवा हव्यवात.' मवाझअं णक्षणतज असअं मयवार्णिददित हहोतअं,"
प्रसन, शवाअंत चरेहऱ्यवाचसी मनुमतवाज ('ज' जणमनसीतलवा नवाहसी, ' ज' जगवातलवा) णतच्यवा धसीरगअंभसीर आववाजवात मलवा सवाअंगत
हहोतसी. 'रवाईट टळू  पसी'लवा वतर्णिमवानपतवाअंमध्यरे  णमळणिवारसी प्रणसदसी पवाहतवा आअंदिहोलनवाच्यवा दिहोन नरेत्यवाअंपदैककी एक आपल्यवा
मयवार्णिदिवा उघड कररेल अशसी अपरेक्षवा मलवा नव्हतसी.

मनुमतवाजनरे  सनुरुववात करे लसी  '  कहोरहो  'मध्यरे.  सगळ्यवाअंनवा  नकहोशवा झवालरेल्यवा,  नववसीपयर्षांत णशकलरेल्यवा,  सहोळवाव्यवा
वषर्तीच एकवा मनुलसीचसी आई बनलरेल्यवा मनुमतवाजचअं दिनुसरअं  आयनुष्यच 'कहोरहो'मध्यरे सनुरू झवालअं. "'कहोरहो' नसतअं तर मसी जसीव
ददिलवा असतवा.  एकदिवा प्रयत्न करून झवालवाहसी हहोतवा,"  तसी शवाअंतपणिरे मलवा सवाअंगत हहोतसी.  हरे ऐकळू न मवाझ्यवासवारखिरे लहोक
अस्वस्थ हहोतवात, यवाचसी णतलवा जवाणिसीव असवावसी.  पणि तसी तरे दिवाखिवत नवाहसी. "आपणि बनुरख्यवाबद्दल सगळ्यवाअंत शरेवटसी
बहोलळू यवा," तसी म्हणिवालसी. 

"मनुमतवाजनरे  जरेवढअं  सहोसलअंय त्यवाचसी कल्पनवा आपल्यवालवा यरेऊच शकत नवाहसी."  इणत सनुणप्रयवा.  णतलवा मवाझसी
अस्वस्थतवा चवाअंगलसीच समजत असवावसी.  सनुणप्रयवा  मवाझ्यवासवारखिसीच सनुणस्थत घरवातलसी,  दिहवावसी-बवारवावसी-पदिवसी अशवा
नरेहमसीच्यवा पवायऱ्यवा नरेहमसीप्रमवाणिरे चढलरेलसी.

----

२००५-०६ यवा वषवार्णित 'कहोरहो'मध्यरे मनुमतवाजलवा एक वषवार्णिचसी णशष्यवदृतसी णमळवालसी हहोतसी. कहोणित्यवा प्रकल्पवावर
कवाम  करवायचअं,  यवाचवा  णनणिर्णिय  यवा  एकवा  वषवार्णिनअंतर  णतलवा  घ्यवायचवा  हहोतवा.  यवा  णशष्यवदृतसीचवा  उपयहोग  करून
तळवागवाळवातळून नरेतदृत्व तयवार व्हवावअं अशसी अपरेक्षवा असतरे. गटवात कवाम करण्यवाचसी सवय यवा णशष्यवदृतसीधवारकवाअंनवा लवागतरे,
लहोकसहभवागहसी ववाढतहो. 'कहोरहो'शसी सअंबअंणधत असलरेल्यवा  'मणहलवा मअंडळ फरे डररेशन'चअं  कवाम मनुमतवाज पळूणिर्णिवरेळ करतरे.
२०११ मध्यरे  रवाळरेगणिणसदसीमध्यरे  णशष्यवदृतसीधवारक आणणि त्यवाअंचरे  मकेंटरॉर यवाअंचसी बदैठक हहोतसी.  मनुमतवाज त्यवात मकेंटरॉर
म्हणिळून सहभवागसी झवालसी हहोतसी.  वरेगवरेगळ्यवा प्रवाअंतवाअंतल्यवा लहोकवाअंनसी आपवापल्यवा प्रश्नवाअंवर कवाम करवावअं,  त्यवाचरे तपशसील
ठरववावरेत, एकमरेकवाअंशसी दिरेववाणिघरेववाणि ववाढववावसी, आपवापल्यवा प्रश्नवाअंसवाठसी जनवाधवार कसवा णमळववाववा यवाचअं णतचअं प्रणशक्षणि

47
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तरेव्हवा झवालअं.  त्यवात मनुमतवाजनरे मनुअंबईतल्यवा सवावर्णिजणनक स्वच्छतवागदृहवाअंचवा प्रश्न मवाअंडलवा. मनुअंबईत णसयवाअंसवाठसी फवार कमसी
स्वच्छतवागदृहअं आहरेत.  जसी आहरेत तसी  'परे अपाँड यळूज'  प्रकवारचसी आहरेत.  मनुअंबईतल्यवा कमवावत्यवा णसयवाअंपदैककी ९६% णसयवा
असअंघरटत क्षरेतवात आहरेत,  भवाजसी-परेपर णवक्ररे त्यवा,  नवाकवा कवामगवार  (रहोज नवाक्यवावर उभ्यवा रवाहून कअं तवाटदिवारवाचसी ववाट
बघणिवाऱ्यवा, णबगवारसी ववा कणडयवाचसी कवामअं करणिवाऱ्यवा), घरहोघरसी कवाम करणिवाऱ्यवा महोलकरणिसी. शहरवाच्यवा अथर्णिकवारणिवालवा
भरपळूर  चवालनवा  दिरेऊनहसी  यवा  णसयवाअंनवा  स्वच्छतवागदृहअं  नवाहसीत  आणणि  आहरेत  णतथरेहसी  पदैसरे  दवावरे  लवागतवात.  मणहलवा
सक्षमसीकरणिवाचवा  प्रश्न  असल्यवामनुळरे  यवा  प्रश्नवावर  सगळ्यवा  सअंस्थवा-सअंघटनवा  एकत  यरेऊ  शकतवात,  असवाहसी  णवचवार
मनुमतवाजनरे करे लवा.

एककीकडरे  ओढणिसी  सवारखिसी करत तसी  म्हणिवालसी,  "हवा  प्रश्न मवाअंडल्यवावर णतथरे  जमलरेल्यवा  सगळ्यवा हसवायलवा
लवागल्यवा." ककअं णचत खिहोडकर आववाजवात णतनरे नक्कलहसी करून दिवाखिवलसी, "हवा कवाय प्रश्न आहरे कवा? मणहलवा मनुतवाऱ्यवाअंचवा
प्रश्न घरेऊन आपणि कवाय कवाम करणिवार?"  मनुमतवाजलवा मवात आपलवा प्रश्न ववाजवसी असल्यवाचसी खिवातसी हहोतसी."  आपणि
वरेगवरेगळ्यवा रठकवाणिसी कवाम करणिवाररे  लहोक आहहोत. आपणि महोठवा प्रमवाणिवावर महोचर्दे आयहोणजत करतहो, त्यवात मणहलवा
आपल्यवासहोबत यरेतवात.  त्यवात नवाकवा कवामगवार असतवात,  भवाजसी णवकणिवाऱ्यवा मणहलवा असतवात.  त्यवाअंच्यवासवाठसी हवा प्रश्न
नरेहमसीचवा आहरे. ददिवसभरवात जरेव्हवा जरेव्हवा त्यवाअंनवा लघवसीलवा जवावअं लवागतअं, तरेव्हवा त्यवाअंनवा पदैसरे दवावरे लवागतवात. मसीसनुदवा
जरेव्हवा 'परे अपाँड यळूज'च्यवा स्वच्छतवागदृहवात जवातरे,  तरेव्हवा मलवाहसी पदैसरे दवावरे लवागतवात.  मसी कवा पदैसरे दवायचरे?"  मनुमतवाजनरे
करे लरेलसी मवाअंडणिसी व्यणकगत स्वरूपवाचसी हहोतसी. हवा प्रश्न 'दि पसर्णिनल इज परॉणलरटकल' प्रकवारचवाच.

प्रश्न कवाय तरे नसीट ठरववावअं, त्यवाचसी व्यवाप्तसी समजळून घ्यवावसी आणणि मनुअंबईलवा गरेल्यवावर णतथल्यवा सअंस्थवाअंशसी बहोलळून
हवाच प्रश्न ऐरणिसीवर घ्यवायचवा ककी नवाहसी तरे  ठरववावअं,  असअं  शरेवटसी रवाळरेगणिणसदसीमध्यरे  ठरलअं.  मनुअंबईत इतर सअंस्थवा-
सअंघटनवाअंशसी बहोलल्यवानअंतर हवाच प्रश्न उचलवायचवा हरे पक्कअं  झवालअं.  मनुअंबईमध्यरे णसयवाअंसवाठसी स्वच्छ,  महोफत,  सवावर्णिजणनक
स्वच्छतवागदृहअं हवसीत हसी त्यवाअंचसी मवागणिसी. सनुरुववातसीलवा दिहवा सअंघटनवा यवा आअंदिहोलनवात सहभवागसी झवाल्यवा. 'रवाईट टळू पसी' हरे
नवाव बरअंच उणशरवा णमळवालअं.  आधसी यवा सअंस्थवाअंमधळूनहसी कवाहसी लहोकवाअंनसी  'महोफत कसअं जमरेल'  असवा सळूर लवावलवा हहोतवा.
प्रशवासनवानरेहसी अशसीच भळूणमकवा घरेतलसी हहोतसी. "कवाहसीहसी म्हणितवा तनुम्हसी," मनुमतवाजनरे नक्कल करून दिवाखिवलसी. लहोकवाअंकडळून
यरेणिवारवा 'कदै च्यवा कदै  आहरे हरे' असवा प्रणतसवादि कदिवाणचत णतलवा नववा नसवाववा.

----

सहवा  मणहन्यवाअंचसी  असल्यवापवासळून  आजसीकडरे  ववाढलरेलसी  मनुमतवाज सवात वषवार्षांचसी  झवाल्यवावर आईवडलवाअंसहोबत
मनुअंबईलवा आलसी.  त्यवानअंतर वडसील परवागअंदिवा झवालरे.  तरे  कनु ठरे  असतवात हरे णतलवा आजहसी मवाहसीत नवाहसी.  पररणस्थतसीपहोटसी
आईनरे एकवा पनुरुषवाबरहोबर रवाहण्यवाचवा णनणिर्णिय घरेतलवा.  मवायलरेकक्तींनवा यवा पहअंदिळू पनुरुषवाच्यवा घरसी मवान णमळवालवा नवाहसी,
त्यवामनुळरे  आपणि मनुसलमवानवाशसीच लग्न करवायचअं,  असअं मनुमतवाजनरे आईकडरे बघळून ठरवलअं हहोतअं.  पणि त्यवाआधसीच, पवाळसी
आल्यवावर मनुमतवाजचसी रववानगसी मवामवाकडरे झवालसी.  ददिसरेल तसी बवाई आपल्यवा उपभहोगवासवाठसीच आहरे असअं मवानणिवाऱ्यवा
पनुरुषवाच्यवा घरवात मनुमतवाजलवा रवाहू दिरेण्यवाचवा धहोकवा आईलवा पत्करवायचवा नव्हतवा. मवामवाकडरेसनुदवा तसी नकहोशसीच हहोतसी.
मवामवा एकटवा कमवावतवा,  णतथलअं खिटलअं महोठअंच.  णतथरे यवा मनुलसीचअं कवाय कचौतनुक हहोणिवार?  पअंधरवाव्यवा वषर्ती मनुमतवाजलवा
स्वतयःचअं घर णमळवालअं तरे लग्नवानअंतर. आईनरे णतलवा णतच्यवा नवाववावर घर घरेऊन ददिलअं.

नवऱ्यवानरे  बनुरख्यवाचसी  सककी  करे लसी.  णतनरे  तसी  मवानलसी.  बनुरख्यवात  डहोळरे  फक  उघडरे,  हवातसनुदवा  महोज्यवाअंनसी
झवाकलरेलरे.  गणिवरेशवाचवा णपनवाफहोर आणणि वस्तसीतलवा शरेजवारसी रवाहणिवारवा मनुलगवा,  सगळरेच णतचवा मयवार्णिदिवाभअंग करणिवाररे
ठरलरे.  आईकडळून  मणहन्यवाचअं  ररेशन  यरेतअंय  म्हटल्यवावर  नवऱ्यवानरे  कवामधअंदिवाहसी  सहोडलवा.  दिरम्यवान  सहोळवा  वषवार्षांच्यवा
मनुमतवाजच्यवा पदिरवात एक मनुलगसीहसी आलसी.  नवऱ्यवाच्यवा ररकवाम्यवा डहोक्यवामनुळरे  मनुमतवाजचअं स्वतयःचअं घर णतच्यवासवाठसी
सदैतवानवाचअं घर बनलअं.  आत्महत्यरेचवा एक असफल प्रयत्नहसी झवालवा.  सनुदिदैववानरे वषर्णिभरवात 'कहोरहो'चअं कवाम णतच्यवा वस्तसीत
सनुरू झवालअं. कहोणि लहोक आहरेत, तरे कवाय बहोलतवात यवा कनु तळूहलवापहोटसी मनुमतवाज णतथरे गरेलसी. हरे लहोक म्हणित हहोतरे, "तनुमच्यवा
वस्तसीत वसीज नवाहसी, घवाणि आहरे, कचरवा आहरे, पवाणिसी नवाहसी. म्हणिळून आम्हसी तनुमच्यवा वस्तसीत कवाम करणिवार." मनुमतवाज
पनुढरे म्हणिवालसी, "मलवा तरे लवागलअं. मसी त्यवाअंनवा म्हटलअं, वस्तसी मवाझसी, पवाणिसी मवाझ्यवा घरसी यरेत नवाहसी, अडचणिसी मवाझ्यवा, घवाणि
मलवा सहन करवावसी लवागतरे.  मग तनुम्हसी लहोकवाअंनसी कवाम कवा करवायचअं?  मसी कवाम करे लअं  पवाणहजरे.  मसी हरे बहोललरे आणणि
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'कहोरहो'मध्यरे सवामसील झवालरे."

णशक्षणि नवाहसी, पदैसवा नवाहसी. आतवापयर्षांत सगळ्यवाअंनसी णतलवा पवायपनुसण्यवासवारखिसी ववागणिळूक ददिलरेलसी. पदिरवात एक
लहवान मनुलगसी.  नवऱ्यवाकडळूनहसी कवाहसी पवाटठअंबवा नवाहसी.  अशवा पररणस्थतसीतहसी यवा मनुलसीचवा आत्मसन्मवान कसवा जवागवा
रवाहतहो?

----

स्वच्छतवागदृहवाअंचवा प्रश्न फक आपल्यवापनुरतवाच मयवार्णिददित आहरे, एनजसीओककें दद्रत आहरे, ककी इतरवाअंनवाहसी यवाचवा तवास
हहोतहो  यवाचवा  तपवास  कवायर्णिकत्यवार्षांनसी  सनुरू  करे लवा.  सनुरुववातसीलवा  यवात  दिहवा  जणिळींचसी  टसीम  हहोतसी.  मनुअंबईमधल्यवा  सहोळवा
ररेल्वरेस्थवानकवाअंवर जवाऊन लहोकवाअंकडळून यवा प्रश्नवासवाठसी सहवा णमळवण्यवाचवा हवा कवायर्णिक्रम हहोतवा. यवा कवायर्णिक्रमवात स्थवाणनक
पतकवारवाअंनवा आधसीपवासळूनच सवामवावळून घरेतलअं हहोतअं. 'महवारवाष टवाईम्स'मध्यरे यवा णवषयवावर आलरेल्यवा बवातम्यवा तनुम्हवाअंलवा
कदिवाणचत आठवत असतसील. लहोकवाअंच्यवा सहवा गहोळवा करतवानवा फक सहसी णमळवालसी म्हणिजरे कवाम झवालअं असवा दिदृणषकहोन
'आरटसीपसी'नरे ठरेवलवा नवाहसी.  जरेवढअं जवास्त प्रबहोधन हहोईल,  लहोक  -  णवशरेषतयः णसयवा  -  यवा णवषयवावर जरेवढवा जवास्त
बहोलत्यवा  हहोतसील तरेवढवा  जनररेटवा  आपल्यवा बवाजळूनरे  जवास्त,  हरे  त्यवाअंच्यवा  आधसीच लक्षवात आलअं  हहोतअं.  त्यवा  गटवागटवानरे
णसयवाअंशसी बहोलवायच्यवा.  आधसी कहोणिसी बहोलवायलवा तयवार नसरे.  एककीनरे तडोंड उघडलअं ककी मवात बवाअंध फनु टवायचवा. "हहो नवा,
मवाझअं ऑपररेशन झवालअं तरेव्हवापवासळून जवास्त तवास हहोतहो." "कधसी एकदिवा घरसी पहोहहोचरेन असअं हहोतअं, कवारणि स्टरेशनवर कनु ठरे
लघवसी करणिवार?" गरहोदिर णसयवा, मधनुमरेहसी णसयवा यवाअंच्यवा तवासवात तर आणिखिसीनच भर. यवा प्रश्नवावर बहोलतवानवा कवाहसी
नवातअंगहोतअं नसणिवाऱ्यवा णसयवाअंमध्यरेहसी आपहोआप एक बअंध तयवार हहोत असरे. पनुरुषवाअंनसीहसी णसयवाअंच्यवा प्रश्नवाबद्दल सहवाननुभळूतसी
व्यक करे लसी. "आम्हसी बवायकहोबरहोबर बवाहरेर जवातहो,  आम्हसी कनु ठरेहसी जवातहो.  पणि बवायकहोलवा जवायचअं असरेल तर तसी कनु ठरे
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जवाणिवार?"

आम्हसी बहोललहो त्यवा ददिवशसी सकवाळसी त्यवाअंचसी आणिखिसी कवाहसी सअंघटनवाअंसहोबत बदैठक हहोतसी.  सध्यवा मनुअंबईमध्यरे
प्रत्यरेक वरॉडवार्णित कवाम कनु ठवर झवालरेलअं आहरे, दकतसी रठकवाणिसी सहोयसी आहरेत यवाचसी ववारअंववार तपवासणिसी करण्यवासवाठसी आणिखिसी
'आरटसीपसी' कवायर्णिकत्यवार्षांचसी गरज आहरे. आधसी दिहवा सअंस्थवा सहोबत हहोत्यवा, त्यवा आतवा बतसीस झवाल्यवा आहरेत. सनुरुववातसीलवा
एकवा  परेपरवात  बवातमसी  आल्यवावर इतर स्थवाणनक वदृतपतवाअंमधल्यवा  पतकवारहसी  सहोबत आल्यवा.  "आतवा  यवा  पतकवार
आमच्यवा  मदैणतणिसी  आहरेत,  'आरटसीपसी'चअं  कवामहसी  करतवात,"  असअं  सनुणप्रयवा  म्हणिवालसी.  असअं  असलअं,  तरसी  सगळ्यवाच
मवाध्यमवाअंमधळून त्यवाअंनवा सवातत्यवानरे सकवारवात्मक प्रणसदसी णमळवालरेलसी नवाहसी. आअंदिहोलनवाशसी सअंलग्न सअंस्थवाअंनसीहसी आधसी 'ददिलवा
एक  रुपयवा  मनुतवारसीसवाठसी  तर  कवाय  णबघडलअं'  अशसी  भळूणमकवा  घरेतलसी  हहोतसी.  तसी  बदिललसी,  तसअंच  मवाध्यमवाअंमधलअं
ववातवार्षांकनहसी आतवा बदिललअं आहरे. 'आरटसीपसी'चवा कहोणितवाहसी कवायर्णिक्रम असरेल तर त्यवाचसी चचवार्णि आधसीच पतकवारवाअंशसीहसी
हहोतरे.  'आरटसीपसी'बद्दल  जरेवढअं  जवास्त  छवापळून  यरेईल  तरेवढअं  चवाअंगलअंच;  त्यवातळूनहसी  कवायर्णिकतर्दे  णमळतसील,  णशववाय
प्रशवासनवावरचवा दिबवाव कवायम रवाहसील अशसी 'आरटसीपसी'चसी भळूणमकवा आहरे.

मसीणडयवाकडळून आअंदिहोलनवालवा कवाहसी गहोषसी णमळवाल्यवा. 'रवाईट टळू पसी' हरे जरे नवाव आतवा सगळ्यवाअंच्यवा तडोंडसी आहरे, तरे
नवावच मनुळवात मवाध्यमवाअंनसी ददिलरेलअं आहरे.  मनुमतवाज म्हणिवालसी, "आम्हसी नवाववाचसी आगगवाडसी तयवार करे लसी हहोतसी...  कवाय
हहोतअं गअं नवाव?" दिहोघळींनसी णमळळून तसी आगगवाडसी जहोडळून दिवाखिवलसी. 'मणहलवाअंसवाठसी महोफत स्वच्छ, सनुरणक्षत, सवावर्णिजणनक
रठकवाणिसी मनुतवाऱ्यवाअंसवाठसी सअंघटनवाअंचरे सअंघटन, मनुअंबई'. असअं लवाअंबलचक नवाव लहोकवाअंच्यवा लक्षवात रवाहत नवाहसी, तरे छवान-छहोटअं
असलअं ककी लक्षवात रवाहतअं.  मनुमतवाज आणणि सनुणप्रयवाच्यवा  'मनुलवा'चअं बवारसअं मवाध्यमवाअंनसी करे लअं.  एखिवादवा मनुद्दवाचसी बवातमसी
कशसी करवावसी; कवाय करे लअं, णलणहलअं ककी लक्ष वरेधलअं जवातअं; अशवा बऱ्यवाच गहोषसी पतकवारवाअंनसी आपणि हहोऊन कवायर्णिकत्यवार्षांनवा
णशकवल्यवा.

'आरटसीपसी'लवा णमळणिवाऱ्यवा पवाटठअं ब्यवात paradigm shift म्हणिवाववा असवा,  महोठवा फरक पडलवा तहो  'न्यळू
यरॉकर्णि  टवाईम्स'च्यवा बवातमसीमनुळरे . मनुअंबईमधल्यवा सवावर्णिजणनक स्वच्छतवागदृहवाअंच्यवा कमतरतरेबद्दल 'न्यळू यरॉकर्णि  टवाईम्स'नरे बवातमसी
छवापल्यवानअंतर रवाषसीय स्तरवावरचसी वदृतपतअं आणणि टसीव्हसी चअॅनल्सहसी  'आरटसीपसी'कडरे  लक्ष दवायलवा लवागलसी.  मनुअंबईच्यवा
स्थवायसी सणमतसीच्यवा अध्यक्षवाअंनसीहसी यवाकडरे  लक्ष ददिलअं  तरे  यवा बवातमसीमनुळरे .  पणि टसीव्हसीवर सअंडवास,  मनुतवाऱ्यवा दिवाखिवणिअं
टसीव्हसीववाल्यवाअंनवा यहोग्य ववाटत नव्हतअं.  मग स्वच्छतवागदृहवाअंचअं ससौंदियर्णिशवास  (aesthetics in pee)  हवा णवषय
महत्त्ववाचवा आहरे, हरे लक्षवात आलअं. मनुअंबईमधल्यवा अनरेक कलवाकवार, नवाटकववालरे, लरेखिक इत्यवादिसी मअंडळळींनसी 'आरटसीपसी'लवा
पवाटठअंबवा व्यक करे लवा आहरे. त्यवाअंच्यवा मदितसीनरे 'आरटसीपसी' कवायर्णिकत्यवार्षांनसी 'स्वच्छतवागदृहवाअंचअं ससौंदियर्णिशवास' हवा णवषय मनवावर
घरेतलवा. सहोशल मसीणडयवामध्यरे प्रणसदसी कशसी णमळववावसी, पहोस्ट्स कशवा णलहवाव्यवात यवाचअंहसी प्रणशक्षणि कवाम करतवा करतवा
झवालअं; त्यवात ससौंदियर्णिशवासवाच्यवा अभ्यवासवाचवा उपयहोग हहोत आहरे.

ससौंदियर्णिशवासवाचवा अभ्यवास करून मवाध्यमवाअंमधलअं 'आरटसीपसी'चअं दिशर्णिन बदिलल्यवानअंतर फरक ददिसवायलवा लवागलवा.
पनवास हजवार सहवा गहोळवा करतवानवा 'आरटसीपसी'लवा आलरेलवा सवर्णिसवाधवारणि अननुभव असवा हहोतवा ककी, कहोणिवाचसीतरसी अशसी
कवाहसी गरज आहरे आणणि त्यवासवाठसी आपणि णनदिवान सहसी तरसी करे लसी पवाणहजरे हरे उच-मध्यमवगवार्णिनरे नवाकवारलअं हहोतअं. घरवातळून
णनघवायचअं  आणणि  णसयवाअंसवाठसी  व्यवणस्थत  स्वच्छतवागदृह  असणिवाऱ्यवा  कवायवार्णिलयवात  पहोचवायचअं,  त्यवामनुळरे  यवा  णसयवाअंनवा
सवावर्णिजणनक  स्वच्छतवागदृहवाचसी  णनयणमत  आवश्यकतवा  नवाहसीच.  पणि  आपल्यवा  सहसीमनुळरे  कषकरसी  वगवार्णितल्यवा,  पणि
आपल्यवासवारख्यवाच, णसयवाअंचसी सहोय हहोण्यवात हवातभवार लवागळू शकतहो हरेसनुदवा यवा वगवार्णिलवा समजळून घ्यवायचअं नव्हतअं. "कहोणि
ववापरतअं  तसी  'परे  अपाँड  यळूज'ववालसी  टरॉयलरेट्स?"  अशसी  रटणपकल  प्रणतदक्रयवा  मनुमतवाजनरे  सवाअंणगतलसी.  फरे सबनुकवरच्यवा
'आरटसीपसी'च्यवा  पहोस्ट्सनवा  बररेच  लवाईक्स  णमळतवानवा  ददिसतवात.  मनुअंबई  महवापवाणलकरे चरे  पसीआरओ  'रवाईट  टळू  पसी'च्यवा
फरे सबनुक पवानवाकडरे लक्ष ठरेवळून हहोतरे आणणि त्यवामनुळरे  फरक पडलवा. सनुणप्रयवा म्हणितरे, "आम्हसी कवाहसी एनजसीओज णमळळून हसी
महोहसीम चवालवत हहोतहो.  त्यवात सवाचलरेपणि आलरेलअं हहोतअं.  सहोशल मसीणडयवावर एवढवा प्रचअंड प्रणतसवादि णमळवाल्यवावर तरे
सवाचलरेपणि दिळूर झवालअं."

उच-मध्यमवगवार्णिच्यवा णनववाससी इमवारतळींमध्यरे णलफ्ट्समध्यरे सळूचनवा ददिसतवात: "णलफ्ट फक रणहववाशवाअंसवाठसीच
आहरे." घरवाअंघरवाअंमध्यरे तरेवढअं णलणहलरेलअं नसतअं; पणि घरवातलवा सअंडवास फक घरवातल्यवा लहोकवाअंसवाठसी आणणि पवाहुण्यवाअंसवाठसीच
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असतहो.  कषकरसी वगवार्णितल्यवा महोलकरणिसी आणणि स्वदैपवादकणिसी यवाअंचसी दफककीर कहोणिवालवा असतरे?  यवा कषकरसी वगवार्णितळून
अथवार्णितच 'आरटसीपसी'लवा प्रचअंड पवाटठअंबवा आहरे. तहो ववाढतहोच आहरे.

सध्यवा 'आरटसीपसी'मध्यरे १२ लहोकवाअंचसी कहोअर टसीम आणणि एकळू णि २५० लहोक कवाम करत आहरेत.  पतव्यवहवार
सवाअंभवाळणिअं,  मवाध्यमवाअंशसी बहोलणिअं,  प्रत्यक्षवात महवापवाणलकरे नरे कवाढलरेल्यवा पररपतकवाअंचसी अअंमलबजवावणिसी हहोतरे कवा नवाहसी हरे
पवाहणिअं,  हरे कवाम कहोअर टसीमचअं.  सगळरेच आपवापलसी कवामअं सवाअंभवाळळून यवा प्रश्नवासवाठसी वरेळ दिरेत आहरेत. 'आरटसीपसी'सवाठसी
स्वतअंत मननुष्यबळ नवाहसी. आमच्यवा गप्पवा झवाल्यवा त्यवाच ददिवशसी त्यवाअंचसी मनुअंबईतल्यवा वरेगवरेगळ्यवा वरॉडवार्णितल्यवा लहोकवाअंशसी
बदैठक  हहोतसी.  यवा  लहोकवाअंनवा  आअंदिहोलनवाशसी  जहोडळून  घ्यवायचअं  आहरे.  महवापवाणलकरे कडळून  जसी  प्रदक्रयवा  सनुरू  झवालसी  आहरे,
णतच्यवाकडरे लक्ष दिरेण्यवाचअं कवाम हरे लहोक  'आरटसीपसी'च्यवा वतसीनरे करणिवार,  असवा णवचवार आहरे.  यवाअंच्यवात वदृद,  मणहलवा,
तरुणि अशवा वरेगवरेगळ्यवा गटवाअंमधलरे लहोक आहरेत.  सनुणप्रयवा म्हणिवालसी, "आअंदिहोलन रटकवळून ठरेववायचअं तर यवा प्रश्नवाबद्दल
कळकळ असणिवारसी जवास्त मवाणिसअं शहोधवावसी लवागतसील. कवायर्णिकत्यवार्षांनवा आअंदिहोलनवाबद्दल ममत्व ववाटत असरेल तरच हरे सनुरू
रवाहसील. फक पदैशवाअंसवाठसी कवाम करणिवाऱ्यवा लहोकवाअंमनुळरे  हरे सनुरू रवाहणिवार नवाहसी."

आअंदिहोलन पनुढरे न्यवायचअं असरेल तर त्यवाचवा सगळ्यवा बवाजळूअंनसी णवचवार करे लवा पवाणहजरे हरे यवा दिहोघळींनसी लक्षवात घरेतलअं .
जवायचसी सहोय नवाहसी म्हणिळून णसयवा पवाणिसी पसीत नवाहसीत, आणणि शळू आलसीच तरसी कळ कवाढतवात. यवाचवा आरहोग्यवावर कवाय
पररणिवाम हहोतहो यवाबद्दल त्यवाअंचअं णशक्षणि झवालअं नव्हतअं.  त्यवाअंच्यवा प्रणशक्षणिवाचसी जबवाबदिवारसी  'करे ईएम'च्यवा डरॉ.  कवामवाक्षसी
भवाटरे  यवाअंनसी घरेतलसी.  डरॉ.  भवाटरे  मनुअंबईच्यवा  'सवाणवतसीबवाई फनु लरे जकेंडर ररसहोसर्णि सकेंटर'च्यवा सणचवहसी आहरेत.  सकेंटरचअं मनुख्य
कवाम म्हणिजरे  मनुअंबई शहर  'वनुमन फकें डलसी'  -  णसयवाअंसवाठसी  सनुरणक्षत  -  बनवणिरे.  सकेंटरसनुदवा  'आरटसीपसी'  आअंदिहोलनवामध्यरे
सहभवागसी आहरे.  डरॉ.  भवाटकेंनसी यवा सगळ्यवाअंनवा ससी-पनुरुष शरसीरवाअंचसी रचनवा,  पवाण्यवाचसी आवश्यकतवा,  मळूतपपअंडवाअंचअं कवाम,
वरेळरेत लघवसी न करे ल्यवास हहोणिवाररे दिनुष्पररणिवाम यवाअंबद्दल प्रणशक्षणि ददिलअं.

मनुअंबई महवापवाणलकरे नरे  हवा प्रश्न तडसीस लवाववाववा म्हणिळून मनुमतवाज-सनुणप्रयवाअंनसी आयनुकवाअंनवा बरसीच पतअं णलणहलसी,
इमरेल्स करे लसी. त्यवाअंनवा कवाहसीहसी उतर आलअं नवाहसी. सहवा गहोळवा करे ल्यवा तरेव्हवापवासळूनच स्थवाणनक वदृतपतवाअंनसी यवा णवषयवावर
वरेळहोवरेळसी णलखिवाणि करे लअं  हहोतअं.  पणि त्यवामनुळरेहसी  यवा  णवषयवालवा महत्त्व दवावअं  असअं  आयनुकवाअंनवा  ववाटलअं  नवाहसी.  म्हणिळून
मनुमतवाजनरे टहोकवाचवा णनणिर्णिय घरेतलवा  -  आयनुकवाअंनसी भरेट ददिलसी नवाहसी तर आपणि सवावर्णिजणनक रठकवाणिसी,  मअंतवालयवासमहोर
लघवसी करवायचसी.  मसी  ऐकलअं  तरेव्हवा  मवाझ्यवातलसी  मध्यमवगर्तीय ससी दिचकलसी.  "हवा  णनणिर्णिय  टहोकवाचवा आहरे,  इतक्यवा
टहोकवालवा आतवा जवाऊ नयरे, असअं तरेव्हवा आमच्यवातल्यवा कवाहसी जणिवाअंनवा ववाटत हहोतअं." सतत सवावरवावसी लवागणिवारसी ओढणिसी
कवाढळून सरळ टरेबलवावर सरकवत मनुमतवाज म्हणिवालसी. "हवा णनणिर्णिय टहोकवाचवाच आहरे, पणि आमच्यवा मनवात प्रशवासनवाच्यवा
अनवास्थरेबद्दल प्रचअंड चसीड हहोतसी.  मसी जरेव्हवा हरे सनुचवलअं तरेव्हवा मवाझ्यवा बरहोबरच्यवा सगळ्यवा कवायर्णिकत्यवार्षांनसी मलवा एकवा
सनुरवात पवाटठअंबवा ददिलवा. आम्हसी तळवागवाळवात कवाम करणिवाऱ्यवा, तळवागवाळवातळूनच आलरेल्यवा आहहोत. एकरे कवाळसी आम्हवालवा
नवाईलवाजवापहोटसी बवाहरेरच जवावअं लवागत हहोतअं."  सनुणप्रयवानरेहसी यवात भर घवातलसी, "हवा णनणिर्णिय घरेतलवा तरेव्हवा णतथरे आडहोसवा
करून मग लघवसी करवायचसी असवा णवचवारहसी आमच्यवा मनवात आलवा नवाहसी.  आम्हसी सगळ्यवा मनुमतवाजच्यवा बवाजळूलवा
उभ्यवा हहोतहो." मनुमतवाजचवा एरवसी शवाअंत ववाटणिवारवा आववाज आतवा थहोडवा चढल्यवासवारखिवा ववाटलवा, "आणणि आम्हवाअंलवा यवाचसी
लवाज कवा ववाटवावसी? लवाज त्यवाअंनवा ववाटलसी पवाणहजरे. मनुतवाऱ्यवा बनवणिअं त्यवाअंनवा शक्य आहरे,  त्यवाअंच्यवा हवातवात तवाकदि आहरे,
पदैसवा आहरे. त्यवाअंनवा जर एवढअंच ववाटत असरेल तर आदिल्यवा ददिवसवापयर्षांत आमच्यवाशसी बहोलण्यवाचवा मवागर्णि त्यवाअंनवा उपलब्ध
हहोतवाच."

----

टहोकवाचरे ववाटवावरेत असरे णनणिर्णिय मनुमतवाजसवाठसी नवरे नवाहसीत. 

वस्तसीतल्यवा णसयवाअंमध्यरे मनुमतवाज जरवा णशकलरेलसी. प्रचौढ सवाक्षरतरेचसी जबवाबदिवारसी 'कहोरहो'नरे णतच्यवावर टवाकलसी.
वस्तसीतल्यवा बवायकवा णतच्यवा घरसी यरेऊन णशकत असत. त्यवासवाठसी 'कहोरहो'कडळून णतचअं टरेपनअंग वगदैररे सगळअं  वस्तसीतच झवालअं.
सवाक्षरतवा वगवार्णिच्यवा जहोडसीलवा णसयवाअंच्यवा आपसवाअंत चचवार्णिसनुदवा हहोत असत.  नवरवा दिवारू णपऊन यरेतहो आणणि मवारतहो,
नवरवा लमैंणगक सअंबअंध लवादितहो, त्यवाचसी बवाहरेर लफडसी आहरेत, अशवा तक्रवारसी यवा णसयवा णतच्यवाजवळ करत असत. "मवाझ्यवा
घरवातहसी कवाहसी वरेगळसी पररणस्थतसी नव्हतसी. पणि मसी थहोडसी णशकलरेलसी, यवा बवायकवाअंचसी मवास्तरसीणि, मसी मवाझ्यवाच तक्रवारसी
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कशवा सवाअंगणिवार, असअं म्हणित मसी गप्पच बसवायचरे."

नअंतर मनुमतवाजनरे  'कहोरहो'सवाठसी समस्यवानडोंदिणिसी ककें द्रवाचअं कवाम सनुरू करे लअं.  णतथरे एकवा पनुरुषवालवा तसी सवाअंगत हहोतसी,
बवायकहोलवा मवारू नकहोस म्हणिळून.  तहो म्हणिवालवा, "तनुझवा नवरवा घरसी कवाय करतहो तरे आम्हवाअंलवा मवाणहत्यरे.  तळू कवाय मलवा
शहवाणिपणि णशकवतरेस!"  यवाच दिमवात मनुमतवाजनरे  मलवा सवाअंणगतलअं,  "मसी आभवार मवानतरे  त्यवा मवाणिसवाचरे.  त्यवानरे  मलवा
मवाझ्यवा आणिखिसी एकवा बनुरख्यवाचसी जवाणिसीव करून ददिलसी." णतनरे आधसी स्वतयःवरच कवाम सनुरू करे लअं. नवऱ्यवालवा कवामवालवा
लवाववायचवा प्रयत्न करे लवा, जरेणिरेकरून णतच्यवावर सअंशय घरेणिअं कमसी हहोईल, णनदिवान मनुलसीलवा तरसी तवास हहोणिवार नवाहसी आणणि
आईचवा पदैसवा घ्यवाववा लवागणिवार नवाहसी.

त्यवाचवा उलटवाच पररणिवाम झवालवा.  'कहोरहो'मध्यरे  गरेलसी  आणणि हसी  णबघडलसी,  उलट उतरअं  दवायलवा लवागलसी,
कवालपयर्षांत हूअं-कवा-चळूअं न करणिवारसी मनुलगसी आतवा आम्हवाअंलवाच प्रश्न णवचवारतरे, दिहवा-पअंधरवा बवायकवाअंनवा घरेऊन बहोलत बसतरे...
अशसी बडबड सनुरू झवालसी. "ज्यवा वरेळरेस आपल्यवालवा स्वतयःचरे अणधकवार समजवायलवा लवागतवात, तरेव्हवा आपणि गप्प नवाहसी
बसळू शकत. आपणि अणधकवार णमळवण्यवासवाठसी प्रयत्न करतहो. मवाझअंहसी तरेच झवालअं हहोतअं," मनुमतवाज म्हणिवालसी. णनदिवान घर
णतच्यवा नवाववावर हहोतअं. त्यवाच्यवा बळवावर, नवऱ्यवाचअं ऐकवायचअं नवाहसी, त्यवाच्यवासवाठसी जरेवणि बनववायचअं नवाहसी असअं मवाफक
बअंड णतनरे करे लअं. बनुरखिवा सहोडलवा. कवामवावर जवायलवा, लहोकवाअंशसी बहोलवायलवा सनुरुववात करे लसी. त्यवातळूनहसी पररणस्थतसीत फरक
पडलवा नवाहसी, तरेव्हवा णतनरे नवऱ्यवालवा घरवातळून बवाहरेर कवाढलअं. सगळ्यवाअंचअं सगळअं  ऐकळू न घरेणिवारसी, चवार-चवार ददिवस उपवाशसी
रवाहणिवारसी आपलसी मनुमतवाज असवा 'तमवाशवा' करतरे हवा णतच्यवा आईसवाठसी महोठवा धक्कवा हहोतवा.

----

पणि  टहोकवाचसी  कदृ तसी  करण्यवाचसी  वरेळ  'आरटसीपसी'वर  आलसी  नवाहसी.  तरेव्हवा  लहोकसभवा  णनवडणिनुकवाअंसवाठसी
आचवारसअंणहतवा लवागळू झवालसी हहोतसी, पणि अणजबवात कवाहसीच करतवा यरेणिवार नवाहसी अशसी पररणस्थतसी नव्हतसी. 'आरटसीपसी'नरे
जमवलरेल्यवा सहवा, सहोशल मसीणडयवामधळून णमळणिवाररे 'लवाईक्स' आणणि मवाध्यमवाअंमधळून सवातत्यवानरे णमळणिवारसी सकवारवात्मक
प्रणसदसी असळूनहसी आयनुक भरेटतसील यवाचसी यवा दिहोघळींनवा खिवातसी ववाटत नव्हतसी. आदिल्यवा ददिवशसी आयनुकवाअंच्यवा कवायवार्णिलयवात
जवाऊन, त्यवाअंच्यवा ददिनक्रमवामध्यरे पवाअंढर् यवावर कवाळ्यवात णलणहलरेलअं आपलअं नवाव बघळून नअंतरच यवा दिहोघसी णतथळून हलल्यवा.
आयनुकवाअंचसी भरेट आणणि चचवार्णि झवालसी.

प्रशवासनवालवा कवाम करवायचअं नसरेल तर मनुद्दवा तपणशलवाअंमध्यरे गवाडळून टवाकण्यवाचसी पदत आहरे. 'आरटसीपसी'चअं तसअं
हहोऊ नयरे यवाचसी खिबरदिवारसी म्हणिळून कवाय करतवा, असअं णवचवारल्यवावर मनुमतवाज सनुणप्रयवालवा म्हणिवालसी, "आतवा कवाढ तनुझवा
सगळवा रवाग!"

सरकवारसी  अनवास्थरेच्यवा  वरेगवरेगळ्यवा  पवायऱ्यवा  ददिसवायलवा  लवागल्यवा.  स्वच्छतवागदृहवाअंचसी  गरज दकतसी  आहरे,  हरे
समजण्यवासवाठसी वरॉडर्णिणनहवाय आढवाववा घरेण्यवाचवा आदिरेश चचर्देमध्यरे आयनुकवाअंनसी ददिलवा. सनुरुववातसीलवा 'आरटसीपसी'नरे फक सहवा
वरॉडवार्षांपनुरतवाच ददिशवादिशर्णिक अभ्यवास करे लवा हहोतवा. पररणस्थतसी ववाईट आहरे यवाचसी जवाणिसीव सगळ्यवाअंनवाच हहोतसी. पणि प्रत्यरेक
वरॉडवार्णित प्रत्यक्षवात दकतसी गरज आहरे यवाचअं णवशरेषणि करणिअं आवश्यक हहोतअं. आदिल्यवा ददिवशसी आयनुकवाअंचसी भरेट झवाल्यवावर
दिनुसऱ्यवा  ददिवशसी  वरॉडर्णिणनहवाय  णनयहोजनवाचअं  वरेळवापतक  दिरेणिवार  असअं  सवाअंणगतलअं  हहोतअं;  तरे  णमळवालअं  नवाहसी.  घनकचरवा
णवभवागवाचरे  उपवायनुक  प्रकवाश  पवाटसील  यवाअंच्यवाकडळून  सबब  णमळवालसी,  "मवाझ्यवा  उदवा  पअंधरवा  बदैठकवा  आहरेत,  त्यवात
तनुमच्यवासवाठसी वरेळ नवाहसी." 'आरटसीपसी'च्यवा एकवा पतकवार मदैणतणिसीनरे आयनुकवाअंनवा फहोन करून हसी गहोष त्यवाअंच्यवा कवानवावर
घवातलसी. सहोनवारवानरे कवान टहोचल्यवावर थहोडवा फरक पडलवा.

पनुढच्यवा मसीटटअंगमध्यरे एक २४ कलमसी रूपररेषवा बनवलसी गरेलसी.  तसी पनुररेशसी नव्हतसी.  प्रशवासनवातलरे पवाच लहोक
आणणि 'आरटसीपसी'चरे पवाच लहोक णमळळून एक सणमतसी बनवलसी. यवात सगळ्यवा मनुअंबईचवा आढवाववा घरेण्यवाचसी आवश्यकतवा
आहरे  हरे  ठरलअं.  सध्यवा  रहोज सकवाळसी  मनुमतवाज-सनुणप्रयवा  घनकचरवा  णवभवाग उपवायनुकवाअंनवा  भरेटतवात.  त्यवा  मसीटटअंगमध्यरे
सणमतसी, त्यवा-त्यवा वरॉडवार्णित स्वच्छतवागदृहवाअंसवाठसी नरेमलरेलरे अणधकवारसी हरेसनुदवा असतवात. प्रत्यरेक वरॉडर्णिचसी लहोकसअंख्यवा दकतसी,
णतथलअं  'फ्लहोटटअंग परॉप्यनुलरेशन'  दकतसी,  सध्यवा दकतसी स्वच्छतवागदृहअं  आहरेत,  एकळू णि दकतसी स्वच्छतवागदृहवाअंचसी गरज आहरे
यवाचवा णवचवार करतवात. त्यवानअंतर 'आरटसीपसी'चरे सदिस्य जवाऊन सवाअंणगतलरेल्यवा सनुणवधवा खिरहोखिरच अणस्तत्ववात आहरेत कवा,
यवाचसी तपवासणिसी करतवात. "मजवा यरेतरे रहोज सकवाळसी," सनुणप्रयवाचवा रवाग आतवा कमसी झवालवा असवाववा.

'एक नअंबर'चसी गहोष - ३_१४ णवणक्षप्त अददितसी
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आयनुकवाअंच्यवा  आदिरेशवाअंचअं  पवालन  हहोतअंच  असअं  नवाहसी.  कधसी  त्यवालवा  अनवास्थवा  कवारणिसीभळूत  असतरे,  कधसी
अणधकवाऱ्यवाअंसमहोर जरे प्रश्न यरेतवात तरे सहोडवलरे जवात नवाहसीत अशसी तक्रवार असतरे.  हसी तक्रवार मवाअंडण्यवाचसी सअंधसी त्यवाअंनवा
प्रथमच णमळतरे आहरे. कवाहसी भवागवाअंमध्यरे स्वच्छतवागदृह चवालवणिवाऱ्यवाअंचसी गनुअंडणगरसी मवाजल्यवामनुळरे  त्यवाअंनवा त्यवा गल्ल्यवाअंमध्यरे
जवातवाहसी यरेत नवाहसी. "आमच्यवाकडळून सगळअं  कवाम झवालरेलअं आहरे,"  अशवा थवापवा मवारणिवाररे  अणधकवारसीहसी आहरेत.  कहोणितअं
कवाम कहोणिसी करवायचअं यवाबद्दलहसी गडोंधळ आहरेत.  घनकचरवा उपवायनुकवाअंच्यवा हवातवात सगळरे  अणधकवार असळूनहसी हरे कवाम
आपल्यवा कवायर्णिक्षरेतवात यरेतअं  कवा दिरेखिभवाल णवभवागवात,  हरे त्यवाअंनवा मवाहसीत असतअंच असअं नवाहसी.  अडचणिसी यरेत असल्यवा,
तरसीहसी सध्यवा सगळ्यवा स्वच्छतवागदृहवाअंचअं णवदिवागवार (डरेटवाबरेस) तयवार हहोत आहरे. महवापवाणलकवा यवासवाठसी खिवास सरॉफ्टवरेअर
बनवत आहरे.  तरे ववापरून मनुअंबईच्यवा सवात प्रभवागवाअंपदैककी आठवडवातल्यवा प्रत्यरेक ददिवशसी एक पवाणहलवा जवातहो. त्यवा त्यवा
प्रभवागवात कवाय कवाय कवामअं झवालसी हरे तपशसील दिर आठवडवालवा त्यवा सरॉफ्टवरेअरमध्यरे भरणिअं अपरेणक्षत आहरे. मनुतवाऱ्यवाअंचरे
बहोडर्णि लवागलरे कवा, पदैसरे आकवारलरे जवातवात कवा, स्वच्छतवा आहरे कवा, अशवा तपणशलवाअंचसी एक सहवा पवानसी यवादिसी 'आरटसीपसी'नरे
तयवार करे लसी आहरे. 'आरटसीपसी'चवा गट प्रत्यरेक वरॉडवार्णित असरेल, यवा यवादिसीतल्यवा गहोषसी आहरेत कवा नवाहसी यवाकडरे तहो सवातत्यवानरे
लक्ष दिरेईल असवा णवचवार यवामवागरे आहरे. सनुणप्रयवाच्यवा शब्दिवाअंत, "आम्हवाअंलवा समवाअंतर यअंतणिवा णनमवार्णिणि करवायचसी नवाहसी. आहरे
त्यवा यअंतणिरेनरे  त्यवाअंचअं नरेमळून ददिलरेलअं कवाम करवावअं,  म्हणिळून जरे कवाहसी करणिअं आवश्यक आहरे  -  त्यवाअंच्यवावर दिबवाव ठरेवणिअं,
लहोकवाअंनवा यवात सहभवागसी करून यअंतणिरेवर लक्ष ठरेवणिअं - तरेच आम्हवाअंलवा करवायचअं आहरे."

सध्यवाच्यवा  त्यवाअंच्यवा  बदैठकवाअंमध्यरे  महवापवाणलकरे च्यवा  बवाजळूनरे  आअंतररवाषसीय  मवानकवाअंचवा  णवचवार  सनुरू  आहरे.
स्वच्छतवागदृह बवाहरेरून सनुअंदिर ददिसलअं पवाणहजरे असवा पवाणलकरे चवा आगह असतहो. 'आरटसीपसी'चवा मवात आगह असतहो,  ककी
स्वच्छतवागदृहवाअंचवा ववापर करण्यवात अडचणि यरेऊ नयरे. फरशसी, बरेणसन, दिरववाजरे यवा गहोषसी कशवा असतसील यवाचअं णडझवाईन
'आरटसीपसी'मधलरे आरकर्णि टरेक्ट्स करत आहरेत.  प्रत्यक्ष ववापरवासवाठसी कवाय सहोयसीचअं असरेल यवाचवा णवचवार प्रशवासन करत
नवाहसी, असवा त्यवाअंचवा दिवाववा आहरे. आहरेत तसी स्वच्छतवागदृहअं बदिलण्यवासवाठसी आणणि नवसीन बवाअंधतवानवा ठरवावसीक पवातळसीच्यवा
वरचअंच बवाअंधकवाम असवावअं यवासवाठसी 'आरटसीपसी' आगहसी आहरे. त्यवा मवानकवाअंचवा आगह धरल्यवामनुळरे  त्यवातलवा भ्रषवाचवारहसी
कमसी हहोईल, अशसी त्यवाअंनवा आशवा आहरे.

कहोणितरे  अणधकवारसी  कवाय म्हणिवालरे  यवाबद्दल वदृतपतवाअंमध्यरे  सवातत्यवानरे  छवापळून  यरेत आहरे.  कवाहसी मणहन्यवाअंपळूवर्ती
'आरटसीपसी'च्यवा मदितसीनरे  मवाध्यमवाअंनसी  एकवा वरॉडर्णिमध्यरे  पस्टअंग ऑपररेशन करे लअं.  त्यवामनुळरे  आतवा घनकचरवा उपवायनुकवाअंचसी
चचौकशसी हहोणिवार आहरे. यवा दिबवाववामनुळरे  घनकचरवा उपवायनुक 'आरटसीपसी'लवा म्हणिवालरे, "असअं करण्यवाआधसी तनुम्हसी आम्हवाअंलवा
एक फहोन करवा,  अडचणिसी कवाय तरे  सवाअंगवा,  आम्हसी त्यवा णनस्तरू."  त्यवाअंचवा फहोन नअंबर  'महवारवाष टवाईम्स'नरे  पणहल्यवा
पवानवावर छवापलवा. दिनुसऱ्यवा ददिवशसी सकवाळसी सहवापवासळून त्यवाअंचवा फहोन ववाजवायलवा लवागलवा. लहोकवाअंनसी स्वच्छतवागदृहवाअंबद्दल
तक्रवारसी सनुरू करे ल्यवा. तसीन वषवार्षांपळूवर्ती लहोकवाअंच्यवा सहवा गहोळवा करतवानवा, फक सहसी घरेतलसी ककी कवाम झवालअं, असवा णवचवार
न करे ल्यवाचवा फवायदिवा आतवा 'आरटसीपसी'लवा हहोत आहरे.

----

घरच्यवा आघवाडसीवरहसी गहोषसी हळळूहळळू बदिलतवात यवाचसी जवाणिसीव मनुमतवाजलवा झवालसी.

नवऱ्यवालवा घरवातळून बवाहरेर कवाढल्यवावर मनुमतवाजचअं कवाय हहोणिवार अशसी भसीतसी आईलवा ववाटलसी.  तसी स्टपाँपपरेपर
घरेऊन आलसी. "'कहोरहो' तनुलवा जरेवढरे पदैसरे दिरेतअं, त्यवाच्यवा दिनुप्पट पदैसरे मसी तनुलवा दिरेतरे, पणि तळू हरे कवाम सहोड." ववास्तणवक तरेव्हवा
मनुमतवाजलवा 'कहोरहो'कडळून फक पवाचशरे रुपयवाअंचवा प्रववास भतवा णमळत हहोतवा.  तसी नक्ककी कवाय कवाम करतरे, 'कहोरहो'  कवाय
आहरे यवाचसी आईलवा कवाहसीहसी कल्पनवा नव्हतसी.  सवाक्षरतवा आणणि समस्यवानडोंदिणिसीच्यवा कवामवानअंतर मनुमतवाजनरे पवाण्यवाचवा
आणणि ररेशनचवा प्रश्न मनवावर घरेतलवा.  त्यवातळून वस्तसीतल्यवा धकेंडवाअंच्यवा शरेपटवावर पवाय पडलवा.  त्यवामनुळरे  त्यवाअंनसी आईलवा
धमकवावण्यवाचवा प्रयत्न करे लवा. "मनुमतवाजलवा थवाअंबववा, नवाहसीतर आम्हसी णतलवा उचलळू." इथपयर्षांत त्यवाअंचसी मजल गरेलसी. आई
आणणि सवावत बवाप दिहोघवाअंनसीहसी अअंग कवाढळून घरेतलअं."मनुलगसी आमचअं ऐकत नवाहसी कवाय करवायचअंय तरे करवा," असअं सवाअंणगतलअं.

"पणहल्यवाअंदिवा मलवा कवाहसीतरसी णमळवल्यवासवारखिअं ववाटलअं. आतवा मलवा जरे पटरेल तरे करणिअं शक्य हहोतअं. तनुम्हसी मवाझ्यवा
आईलवा सवाअंगवा, बवापवालवा सवाअंगवा, नवाहसीतर आणिखिसी कहोणिवालवा सवाअंगवा. मलवा हवअं तरे मसी करणिवारच हहोतरे."

मनुमतवाज ऐकत नवाहसी म्हणिळून आईनरे एकवा अपरवातसी णतलवा मनुलसीसकट रवाहत्यवा घरवाबवाहरेर कवाढलअं. "तनुलवा नवरवा
53
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नकहो, आई नकहो; तर मग मवाझ्यवा घरवात रवाहू नकहो." मनुमतवाज पनुन्हवा मवामवाकडरे गरेलसी. रहोजच्यवा जगण्यवाचरे प्रश्न सनुटलरे ककी
मग आपणि अणस्तत्वणवषयक प्रश्नवाअंचवा णवचवार सनुरू करतहो. मनुमतवाजनरे मवात जगण्यवाचवा लढवात आणिखिसी एक अडथळवा
आल्यवावरच हवा  णवचवार सनुरू करे लवा,  आपणि कहोणि आहहोत,  आपल्यवालवा कवाय करवायचअं  आहरे,  असरे  प्रश्न स्वतयःलवाच
णवचवारवायलवा णतनरे सनुरुववात करे लसी. मवामवाकडरे गरेल्यवानअंतरहसी 'कहोरहो'चअं कवाम सनुरूच रवाणहलअं. एकरे  कवाळसी भवाचसीलवा 'बनुरखिवा
घवाल' असअं सवाअंगणिवाऱ्यवा मवामवाच्यवा मनुलसी आतवा महोठवा हहोत आहरेत. त्यवा जसीन्स घवालतवात, करॉलरेजमध्यरे णशकतवात आणणि
त्यवाअंच्यवापदैककी एक 'कहोरहो'चअं कवामहसी करतरे. मनुमतवाजलवा मवामवाकडरे णशस्तसीचवा प्रचअंड बडगवा हहोतवा, पणि आतवा णतच्यवामनुळरे
णतच्यवा मवामरेभवावअंडवाअंनवा बडगवा बसत नवाहसी.

----

यवा  दिहोघळींनसी  एक कवाळ असवाहसी  पवाणहलवा  आहरे,  जरेव्हवा  'यवा  पहोरळींनवा  कवाय  समजतअंय'  अशवा  आणवभवार्णिववात
अणधकवारसी  त्यवाअंच्यवाशसी  बहोलत असत. "कनु ठल्यवा  करॉलरेजमध्यरे  णशकतवा?",  "पळूणिर्णिवरेळ  हरेच  करतवा कवा  'इतर'हसी  कवाहसी
आहरे?"  असरे णतरकस प्रश्न णवचवारून त्यवाअंनवा कमसी लरेखिण्यवाचरे,  टवाळण्यवाचरे प्रयत्नहसी झवालरे.  पणि इतक्यवा ददिवसवाअंच्यवा
कवामवानअंतर तसीच तसीच उतरअं पनुन्हवा पनुन्हवा दवावसी लवागण्यवाचअं प्रमवाणि कमसी झवालअं आहरे. एकदिवा तर त्यवा दिहोघळींनसी घनकचरवा
उपवायनुक प्रकवाश पवाटसील यवाअंनवा आयनुकवाअंसमहोर ऐकवलअं, "नऊ मणहन्यवाअंपळूवर्तीहसी तनुम्हसी हरेच हरेच उतर ददिलअं हहोतअं.  यवा
कवामवासवाठसी दकतसी वरेळ लवागतहो तरे एकदिवाच णनणश्चत सवाअंगवा, म्हणिजरे आम्हसी हवा प्रश्न त्यवानअंतर णवचवारू." आतवा यवा पहोरसी
यरेणिवार असल्यवा ककी आपल्यवालवा अभ्यवास करून यवावअं लवागतअं हरे अणधकवाऱ्यवाअंच्यवा लक्षवात आलअं झवालसी आहरे. प्रशवासनवातलरे
कवाहसी लहोक तर 'आरटसीपसी'लवा आतलसी णबतअंबवातमसीहसी कवाढळून दिरेतवात.

प्रशवासनवामध्यरे बरेदिरकवार अणधकवारसी आहरेत? ज्यवाअंनसी आधसी कवाहसी प्रयत्न करे लरे,  पणि तरे यशस्वसी झवालरे नवाहसीत,
असरे कनु णिसी अणधकवारसी आहरेत कवा? ककअं ववा ज्यवाअंनवा यवा प्रश्नवाचअं गवाअंभसीयर्णिच समजलअं नव्हतअं, पणि आतवा प्रबहोधन झवाल्यवानअंतर
कवामअं करतवात, असरे अणधकवारसीहसी आहरेत?

मनुमतवाजलवा पणहलअं नवाव आठवलअं तरे डरॉ.  सअंगसीतवा हअंसनवाळरे  यवाअंचअं.  त्यवा पणहल्यवा बदैठककीपवासळून तयवारसी करून
यरेतवात. 'आरटसीपसी'नरे कवाहसी मनुद्दवा मवाअंडलवा ककी प्रकवाश पवाटसील कवाहसीतरसी भलतअंच उतर दिरेत असत. पणि तहोच प्रश्न डरॉ.
हअंसनवाळकेंनसी मवाअंडलवा ककी त्यवालवा सरळ उतर णमळवायचअं. ससीमवा ररेडकर यवाअंनसीसनुदवा णसयवाअंच्यवा स्वच्छतवागदृहवाअंसवाठसी बररेच
प्रयत्न करे लरे हहोतरे,  पणि त्यवाअंनवा व्यवस्थरेकडळून कवाहसीहसी पवाटठअंबवा णमळवालवा नवाहसी.  त्यवाअंनसी वरेगळ्यवा पदतसीनरे कवाहसी कवाम
करे लअं. कहोणिवासमहोर कवाय प्रश्न मवाअंडवायचरे, कसरे मवाअंडवायचरे, त्यवाचवा कवाय पररणिवाम हहोतहो हरे सवाअंगळूनहसी व्यवस्थरेमधलरे कवाहसी
लहोक आअंदिहोलनवालवा मदित करत आहरेत.  मनुमतवाज म्हणिवालसी,  "सनुदिदैववानरे  ककअं ववा  दिनुदिर्दैववानरे  यवा  णसयवाच आहरेत.  शरेवटसी
णसयवाअंनवाच णसयवाअंचरे प्रश्न चवाअंगलरे समजतवात."

प्रशवासनवातल्यवा णसयवा, प्रशवासनवाबवाहरेरच्यवा णसयवा आणणि कवाहसी पनुरुष यवाअंनवा प्रशवासनवातल्यवा पनुरुषवाअंशसी लढवावअं
लवागत आहरे कवा, असवा प्रश्न मलवा पडलवा. हरे णचत अगदिसीच कवाळअं -पवाअंढरअं नवाहसी आणणि सगळ्यवाच मवाणिसवाअंचअं वतर्णिनहसी असअं
कवाळ्यवा-पवाअंढर् यवामध्यरे जहोखितवा यरेण्यवासवारखिअं नवाहसी. णसयवाअंसवाठसी स्वच्छतवागदृहवाअंचसी आवश्यकतवा आहरे, हरे सगळ्यवाअंसमहोर
मवान्य करून त्यवा प्रकल्पवालवा पवाटठअंबवा दिरेणिवारवा पणहलवा पनुरुष म्हणिजरे महवापवाणलकरे च्यवा स्थवायसी सणमतसीचरे अध्यक्ष रवाहुल
शरेववाळरे .  मनुमतवाजच्यवा  मतरे,  "त्यवाअंनसी  त्यवा  वरेळरेस  आम्हवाअंलवा  भरसीव पवाटठअंबवा  ददिलवा नसतवा,  तर  तसीन वषवार्षांत  आम्हसी
इथपयर्षांत पहोहहोचलहो नसतहो."  रवाहुल शरेववाळरे  यवाअंनसी  'जकेंडर बजरेट'मध्यरे यवा प्रश्नवासवाठसी पणहल्यवाअंदिवा तरतळूदि करे लसी. "भलरे
त्यवाअंनसी त्यवापनुढरे कवाहसीहसी करे लअं नवाहसी,"  अशसी पनुस्तसी त्यवा दिहोघसी लगरेच जहोडतवात.  तरे पदैसरे बनुडवालरे,  ववापरलरे गरेलरे नवाहसीत,
तरसीहसी आतवा हसी तरतळूदि आहरेच.  त्यवाणशववाय व्यवस्थरेच्यवा बवाहरेरून  'आरटसीपसी'लवा मदित करणिवाररे  बररेच पनुरुष आहरेत.
आअंदिहोलनवाच्यवा व्यवस्थवापनवात, णसयवाअंशसी बहोलण्यवात पनुढवाकवार घरेणिवाररे पनुरुष आहरेत. आअंदिहोलनवासवाठसी पदैशवाअंचसी मदित हवसी
आहरे कवा,  असअं णवचवारणिवाररे  आहरेत.  अलसीकडरे कवाहसी पहोणलस अणधकवाऱ्यवाअंनसीहसी मदितसीचवा हवात पनुढरे करे लवा आहरे.  मणहलवा
आणणि बवालणवकवास  मअंत्र्यवाअंचवा  अननुभव  मनुमतवाजनरे  सवाअंणगतलवा.  आअंदिहोलनवाचअं  स्वरूप,  त्यवाअंच्यवा  मवागण्यवा,  आतवापयर्षांत
त्यवाअंचसी झवालरेलसी प्रगतसी असवा तपशसील दिरेऊन 'आरटसीपसी'लवा पवाटठअंबवा दवा, अशसी णवनअंतसी असणिवारअं  पतअं मअंत्र्यवाअंनवा दवायचअं
हहोतअं.  त्यवा णजथरे पवालकमअंतसी आहरेत, णतथरे त्यवाअंनवा मनुअंबईहून जवावअं लवागतअं.  रस्त्यवात कनु ठरेच स्वच्छतवागदृह नवाहसी. त्यवामनुळरे
दकतसी वरेळवा त्यवाअंनवा यळूररन इन्फरे क्शन झवालअं आहरे, हरे त्यवाअंनसीच सवाअंणगतलअं. हवा प्रश्न दकतसी महत्त्ववाचवा आहरे हरे त्यवाअंनवा पटवळून
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दिरेण्यवात 'आरटसीपसी'लवा कवाहसी अडचणि आलसी नवाहसी.

तसीन वषर्षां आअंदिहोलन करूनहसी एकहसी व्यवणस्थत म्हणिवावअं असअं स्वच्छतवागदृह 'रवाईट टळू  पसी'नरे अजळून णमळवलरेलअं
नवाहसी.  मग आअंदिहोलन सध्यवा कनु ठल्यवा टप्प्यवावर आहरे?  सनुणप्रयवा म्हणिवालसी, "एक जदैणवक गरज म्हणिळून सरकवारनरे सहोय
करवावसी,  इतकवाच हवा मयवार्णिददित मनुद्दवा नवाहसी.  हवा मनुद्दवा मवानणसकतरेचवा आहरे.  आतवा णसयवा घरवाबवाहरेर पडतवात,  प्रसअंगसी
सहोळवा तवास घरवाबवाहरेर  असतवात,  पनुरुषवाअंइतकवाच अथर्णिव्यवस्थरेचवा भवार उचलतवात.  मनुअंबईचवा णवचवार करतवा,  ९६%
णसयवा असअंघरटत क्षरेतवात कवाम करतवात,  पणि त्यवाअंच्यवा यहोगदिवानवाकडरे दिनुलर्णिक्ष करे लअं जवातअं.  दिणलत अत्यवाचवार,  एकअं दिरच
णसयवाअंचसी चळवळ यवाअंच्यवा पवाश्वर्णिभळूमसीवर हवा मनुद्दवा अगदिसी सवाध्यवा हक्कवाचवा आणणि अणतशय णववणक्षत स्वरूपवाचवा आहरे;
तरसीहसी  तहो डवावललवा जवातहो.  सअंणवधवान आम्हवाअंलवा  'रवाईट टळू  महोणबणलटसी'  दिरेतअं,  समवानतरेचवा हक्क दिरेतअं;  पणि त्यवासवाठसी
प्रशवासन पनुररेशवा सहोयसी करत नवाहसी.  आम्हवाअंलवा आमचरे  मळूलभळूत अणधकवार णमळवालरे  पवाणहजरेत.  तरे  नवाकवारण्यवामवागचसी
चचौकट पनुरुषप्रधवान मवानणसकतरेचसी आहरे.  आमचवा णवरहोध णतलवा आहरे,"  आअंदिहोलनवामवागचसी भळूणमकवा सवाअंगतवानवा सनुणप्रयवा
म्हणिवालसी.  तवाअंणतक  बवाजळूवर  बहोलण्यवाचसी  जबवाबदिवारसी  सनुणप्रयवाचसी  आणणि  बवाककी  सगळअं  मनुमतवाज  बहोलणिवार  अशसी
शमणवभवागणिसी त्यवाअंनसी ठरवलसी आहरे.

मनुळवातळूनच बदिल घडवळून आणिवायचरे असतसील तर त्यवाचरे पररणिवाम ददिसण्यवासवाठसी ववाट बघवावसी लवागतरे.  पणि
सवाधनशनुणचतरेवर  'आरटसीपसी'चवा  पळूणिर्णि  णवश्ववास  आहरे.  जरे  कवाहसी  करवायचअं  त्यवासवाठसी  जकेंडर  बजरेटमध्यरे  तरतळूदि  करणिअं,
मनुअंबईच्यवा यरेत्यवा वसीस वषवार्षांच्यवा णवकवास आरवाखिडवामध्यरे स्वच्छतवागदृहवाअंचवा समवावरेश करणिअं यवा मळूलभळूत पवायऱ्यवा पवार
पडत आहरेत. एखिवादिअं नवसीन बवाअंधकवाम करतवानवा त्यवातलसी स्वच्छतवागदृहअं कशसी असवावसीत, यवाबद्दल कवाहसी णनयम बनवलरे
गरेलरे  आहरेत.  महवारवाष  सरकवारच्यवा  मणहलवा  धहोरणिवात  स्वच्छतवागदृहवाअंचवा  चअॅप्टर  आलवा  आहरे.  गरेल्यवा  तसीन  वषवार्षांच्यवा
आअंदिहोलनवातळून 'आरटसीपसी'नरे हरे णमळवलरेलअं आहरे. त्यवाअंनसी सनुरुववात करे लसी तसी २०११ चअं मनुअंबई पवाणलकरे चअं पररपतक घरेऊन.
त्यवात स्वच्छतवागदृहवाअंशसी सअंबअंणधत तपशसील,  कवामवावर दिरेखिररेखि करण्यवासवाठसी पनुररेसअं  मननुष्यबळ यवाअंचवा कवाहसीहसी णवचवार
करे लवा नव्हतवा.  आतवा पअंचवसीस लहोक फक स्वच्छतवागदृहवाअंवर दिरेखिररेखि ठरेवण्यवासवाठसी नरेमलरे आहरेत.  एखिवादिअं स्वच्छतवागदृह
व्यवणस्थत आहरे कवा नवाहसी हरे ठरवणिवाऱ्यवा चरेकणलस्टमध्यरे आधसी बरसीच सअंददिग्धतवा हहोतसी,  आअंदिहोलनवामनुळरे  आतवा त्यवात
दिनुमरुस्त्यवा झवाल्यवा आहरेत.  उदवा  'आरटसीपसी'  नसलअं तरसीहसी जकेंडर बजरेट,  णवकवास आरवाखिडवा,  रवाज्य सरकवारचअं मणहलवा
धहोरणि यवाअंत  झवालरेल्यवा  तरतनुदिळींमनुळरे  णसयवाअंनवा  स्वच्छ,  सवावर्णिजणनक स्वच्छतवागदृहअं  णमळवालसी  पवाणहजरेत,  अशवा  ददिशरेनअं
'आरटसीपसी'चअं कवाम चवालळू आहरे. आतवा शअंभर मनुतवाऱ्यवा बवाअंधल्यवा आणणि त्यवा सनुरळसीत चवालण्यवासवाठसी कवाहसीच णनयम नवाहसी,
म्हणिळून त्यवा अडगळसीत गरेल्यवा,  असअं  हहोतवा कवामवा नयरे.  त्यवाऐवजसी णनयमवाअंमध्यरेच बदिल करवळून करदिवात्यवाअंचवा पदैसवा
करदिवात्यवाअंपयर्षांत पहोहहोचवण्यवाचवा मवागर्णि 'आरटसीपसी'नरे अननुसरलवा आहरे.

'आरटसीपसी'च्यवा  णनणमतवानरे  जकेंडर  बजरेट,  णवकवास  आरवाखिडवा  अशवा  गहोषळींचवा  अभ्यवास  करतवानवा  मनुमतवाज-
सनुणप्रयवानरे आपल्यवा शहरवाबद्दल णवचवार सनुरू करे लवा. 'रवाईट टळू पसी' हवा एक प्रकवारचवा 'रवाईट टळू णसटसी'सनुदवा आहरे. सध्यवाचवा
णवकवास आरवाखिडवा २०१५ पयर्षांत लवागळू असरेल.  त्यवापनुढचवा आरवाखिडवा बनतहो आहरे.  शहर सवर्णिसमवावरेशक असवावअं असअं
मनुअंबईच्यवा णवकवास आरवाखिडवात म्हटलअं आहरे. आपलअं शहर असअं असण्यवासवाठसी त्यवासवाठसी कवाम करत रवाहणिअं आवश्यक
आहरे.  आरवाखिडवामध्यरे  त्यवा दिदृषसीनअं  आवश्यक असलरेल्यवा गहोषळींचवा समवावरेश झवाल्यवावर पनुढचसी कवामअं  सहोपसी हहोतसील.
मनुमतवाजलवा आशवा आहरे ककी यरेत्यवा एकवा वषवार्णित मनुअंबई शहरवात बऱ्यवापदैककी प्रमवाणिवात महोफत स्वच्छतवागदृहअं  उपलब्ध
असतसील. प्रत्यरेक वरॉडवार्णित णनदिवान एक तरसी स्वच्छतवागदृह असरेल. खिरअंतर प्रत्यरेक वरॉडवार्णित तसीन स्वच्छतवागदृह असवावसीत,
अशसी  'आरटसीपसी'बवाहरेरच्यवा  लहोकवाअंचसी मवागणिसी आहरे.  पणि णततकअं  जरसी नवाहसी,  तरसी  'मनुतवारसीच नवाहसी'  हवा  प्रश्न यरेत्यवा
वषर्णिभरवात सनुटलरेलवा असरेल. नवनवसीन लहोक 'आरटसीपसी'मध्यरे यरेत असल्यवामनुळरे  यवा प्रश्नवाच्यवा पलसीकडरे जवाऊन आपल्यवा
शहरवातल्यवा आरहोग्यणवषयक,  बवाअंधकवामणवषयक,  णवकवासणवषयक प्रश्नवाअंवर  कवाम करणिवाररेहसी  लहोक णमळवावरेत  असवा
'आरटसीपसी'चवा दिदृणषकहोन आहरे.

सध्यवा 'आरटसीपसी'नरे तअंतजवान ववापरून उत्सवाहसी उच-मध्यमवगवार्णिलवाहसी यवात सवामसील करून घरेण्यवाचवा नववा मवागर्णि
शहोधलवा  आहरे.  गळूगल  मअॅपच्यवा  मदितसीनरे  शहरवातसील  मणहलवाअंच्यवा  व  पनुरुषवाअंच्यवाहसी  शचौचवालयवाअंचसी  णस्थतसी  उघड
करण्यवासवाठसी  पनुढरे  यरेण्यवाचरे  आववाहन  त्यवाअंनसी  करे लअं  आहरे.  णवधवानसभवा  णनवडणिनुकवाअंच्यवा  पवाश्वर्णिभळूमसीवर  वरेगवरेगळ्यवा
रवाजककीय नरेत्यवाअंनवा  भरेटवायलवा सनुरुववात करे लरेलसी  आहरे.  भवाजपचरे  दिरेवकेंद्र  फडणिवसीस आणणि मनसरेचरे  रवाज ठवाकररे  यवाअंनवा
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'आरटसीपसी'बद्दल मवाणहतसी तरसी आहरे. प्रत्यक्षवात कवाय करतसील हरे मवात मवाहसीत नवाहसी. मवात मनुअंबई महवापवाणलकरे त ३० वषर्षां
सतवा असणिवाऱ्यवा णशवसरेनरेच्यवा उदव ठवाकरकेंनवा  मवात यवा प्रश्नवाबद्दल कवाहसीहसी मवाणहतसी नव्हतसी.  'एबसीपसी मवाझवा'  यवा
कवायर्णिक्रमवाच्यवा  णनणमतवानरे  उदव  ठवाकरकेंशसी  त्यवाअंचसी  भरेट  झवालसी.  "तरे  आम्हवाअंलवा  कनु ठल्यवातरसी  वरेगळ्यवाच  अअॅपबद्दल
सवाअंगवायलवा लवागलरे.  मनुअंबईत णसयवाअंनवा सनुरणक्षत ववाटवावअं म्हणिळून अअॅप बनवतहो आहहोत, म्हणिरे.  कहोणिवावर अत्यवाचवार हहोत
असरेल, तर शळूटटअंग करत बसवायचअं कवा लहोकवाअंनसी! आमचवा प्रश्न कवाय तरे तर बवाजळूलवाच रवाणहलअं,  ज्यवाबद्दल बहोलवायचअं तरे
तरसी नसीट बहोलवा नवा," सनुणप्रयवा म्हणिवालसी. "त्यवाअंचअं सगळ्यवाबद्दल एकच उतर, टअॅब दिरेणिवार आहहोत." तरेवढवा ददिलअं ककी प्रश्न
णमटणिवार कवा,  हवा  प्रश्न उदव ठवाकरकेंनवा  णवचवारण्यवाचसी सअंधसी  मनुमतवाजलवा णमळवालसी नवाहसी.  कवापाँगरेस  ककअं ववा  रवाषववादिसी
कबॉंअंगरेसच्यवा  कनु णिवा  नरेत्यवाअंनवा  भरेटलवा  नवाहसीत  कवा,  असवा  प्रश्न  णवचवारल्यवावर  मनुमतवाज  म्हणिवालसी,  "अणजत  पववारवाअंनवा
भरेटवायचअंय अजळून!" आणणि 'उबळ' न आवरतवा म्हणिवालसी, "आम्हसी त्यवाअंनवा णवचवारणिवार आहहोत, तनुम्हसी धरणिअं ववापरवाल हहो!
आम्हसी कनु ठरे  जवायचअं?" सध्यवा आचवारसअंणहतरेमनुळरे  सगळसीच कवामअं थवाअंबलरेलसी असलसी तरसी त्यवातल्यवा त्यवात कवापाँगरेसच्यवा वषवार्णि
गवायकववाड यवाअंनसी महवामवागवार्णिवर अकरवा रठकवाणिसी स्वच्छतवागदृहअं बनवलसी आहरेत.

'आरटसीपसी'लवा  जन्म  दिरेणिवारसी  मनुमतवाज  आणणि  णतच्यवा  जहोडसीनरे  हरे  आअंदिहोलन  ववाढवणिवारसी  सनुणप्रयवा,  यवाअंनवा
'आरटसीपसी'नरे बरअंच कवाहसी णशकवलअं आहरे.  एकत कवाम करणिअं,  सगळ्यवाअंनवा सवामवावळून घरेत णनणिर्णिय घरेणिअं,  अणधकवारवाच्यवा
जवागरेवर कवाम करणिअं, लहोकवाअंनवा आपल्यवा प्रश्नवामध्यरे सहभवागसी करून घरेणिअं हरे त्यवा आपवापल्यवा सअंस्थवाअंमध्यरे आधसीहसी करत
हहोत्यवा.  पणि यवा प्रश्नवाचअं स्वरूप व्यवापक आहरे.  त्यवातळून आकलन ववाढत गरेलअं.  "मलवा तनुम्हसी तसीन वषवार्षांपळूवर्ती णवचवारलअं
असतअंत, तर मसी 'फक पनुरुषवाअंच्यवाच मनुतवाऱ्यवा फनु कट कवा, आम्हवाअंलवाहसी फनु कट मनुतवाऱ्यवा पवाणहजरेत' एवढसीच मवागणिसी करे लसी
असतसी."  असअं  म्हणिणिवारसी  मनुमतवाज  आतवा  यवाच  प्रश्नवाकडरे  बघतवानवा  मळूलभळूत  अणधकवार,  पनुरुषसतवाक  मवानणसकतवा
इथपवासळून तरे शहरवाचवा णवकवास आरवाखिडवा,  जकेंडर बजरेट इथपयर्षांत अनरेक आयवाम बघवायलवा णशकलसी आहरे.  आपल्यवा
ठरवावसीक  मनुद्दवापलसीकडरे  जवाऊन  एकळू णि  शहरवाकडरे  कसअं  बघवावअं,  शहर  पवातळसीपलसीकडरे  जवाऊन  हवा  प्रश्न  रवाषसीय
पवातळसीवर नरेतवा  यरेईल कवा,  धहोरणिअं  कशसी ठरतवात,  यअंतणिवा कशसी चवालतरे  अशवा अनरेक  प्रश्नवाअंचअं  णशक्षणि मनुमतवाजलवा
'आरटसीपसी'मनुळरे  णमळतअं  आहरे.  एकवा प्रश्नवावर कवाम करतवानवा आतवा तसी त्यवा  प्रश्नवाच्यवा अनरेक पदैलळूअंचवा  णवचवार करतरे.
आअंदिहोलनवातलसी  एक  कवायर्णिकतर्ती  म्हणिळून  कहोणिवासमहोर  कसअं  बहोलवावअं,  वरेगवरेगळ्यवा  लहोकवाअंकडरे  असलरेल्यवा  वरेगवरेगळ्यवा
कचौशल्यवाअंचवा यहोग्य ववापर कसवा करवाववा,  कहोणिवालवाहसी न दिनुखिवावतवा आपल्यवा प्रश्नवासवाठसी लहोकवाअंचसी ऊजवार्णि कशसी वळवळून
घ्यवावसी,  आपल्यवापरेक्षवा  णनरवाळवा  दिदृणषकहोन  असणिवाऱ्यवा  लहोकवाअंकडळून  कवाहसी  कसअं  णशकवावअं,  यवा  आअंदिहोलनवाचवा  फवायदिवा
'कहोरहो'च्यवा  वरेगवरेगळ्यवा चळवळळींनवा  कसवा करून घरेतवा  यरेईल,  असवा अनरेक पवातळ्यवाअंवरचवा णवचवार  तसी  करवायलवा
लवागलसी आहरे.

वरेगळ्यवा लहोकवाअंकडरे बघतवानवा आपलवा दिदृणषकहोन कसवा व्यवापक बनतहो, यवाचअं उदिवाहरणि म्हणिळून मनुमतवाज-सनुणप्रयवा
जहोडसीकडरे बघतवा यरेईल. सनुणप्रयवा हसी णशक्षणि-पदिवसी-नहोकरसी अशवा ठरवावसीक मध्यमवगर्तीय सवाच्यवातळून आलरेलसी. गहोव्यवात
'अभवाणवप'चअं कवाम चवार वषर्षां करे ल्यवानअंतर तसी त्यवातळून बवाहरेर पडलसी. आअंतरजवातसीय लग्न करून मनुअंबईत आलसी. वदकलसी
करून पदैसवा, प्रणसदसी सगळअं  णमळवण्यवाचअं णतचअं स्वपअं हहोतअं. पणि हरे आपल्यवालवा पनुरत नवाहसी, कवामवातळून समवाधवान णमळत
नवाहसी हरे णतच्यवा लक्षवात आलअं. २००८ पवासळून 'कहोरहो'च्यवा कवामवामधळून णतचसी ऊजवार्णि समवाधवानकवारक मवागवार्णिलवा लवागलसी.
पहअंसवा,  बलवात्कवार  यवाअंच्यवा  व्यवाख्यवा  णतनअं  कवायदवाच्यवा  अभ्यवासवात  घहोकलरेल्यवा  हहोत्यवा.  त्यवाअंचवा  अथर्णि  णतलवा  आतवा
उलगडवायलवा  लवागलवा.  आपलअं  णशक्षणि झवालअं  म्हणिळून  आपणि मनुक झवालहो,  असअं  हहोत  नवाहसी  यवाचसी  जवाणिसीव  णतलवा
आअंदिहोलनवामनुळरे  व्हवायलवा  सनुरुववात  झवालसी.  "मसी  मनुक व्यककी  आहरे,  मलवा  मवाझरे  हक्क आहरेत  आणणि मसी  तरे  णमळवलरे
पवाणहजरेत," हरे तसी आअंदिहोलनवामनुळरे  णशकलसी. मलवा णसमहोन दिसी बहोव्हवारचअं ववाक्य आठवलअं, "णसयवाअंनवा समवानतवा णखिरवापत
म्हणिळून नकहोय. तसी आम्हसी कष करून णमळवळू."

दिहोन वषवार्षांच्यवा बरेकनअंतर  'कहोरहो'मध्यरे पनुन्हवा कवाम सनुरू करे ल्यवावर णतलवाहसी  'रवाईट टळू  पसी'  हवा प्रश्न महत्त्ववाचवा
ववाटलवा.  पणि  आअंदिहोलनवाशसी  सअंबअंणधत  लहोकवाअंमध्यरे  सनुणप्रयवा  एकटसीच  मध्यमवगर्तीय  हणस्तदिअंतसी  मनहोऱ्यवातळून  आलरेलसी.
रवाळरेगणिणसदसीलवा झवालरेल्यवा प्रणशक्षणिवाच्यवा वरेळरेस सनुणप्रयवा त्यवात नव्हतसी. २०१२ मध्यरे जरेव्हवा हवा प्रश्न आपलवा ववाटळून
णतनअं त्यवावर कवाम करवायचअं ठरवलअं, तरेव्हवा तसी 'उपरसी' असल्यवाचसी भवावनवा कवाहसी कवायर्णिकत्यवार्षांमध्यरे हहोतसी. मनुमतवाज आणणि
सनुणप्रयवाचसी जहोडसी मवात सनुरुववातसीपवासळून जमलसी. "कहोअर टसीममध्यरे मलवा मवान्यतवा णमळवायलवा वरेळ लवागलवा, पणि तरे कसअं

'एक नअंबर'चसी गहोष - ३_१४ णवणक्षप्त अददितसी
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झवालअं तरे  मलवा आठवतच नवाहसी.  तरेव्हवा मसी पअॅरवाशळूटमधळून पडल्यवासवारखिसी टपकलरे हहोतरे.  तरे  मलवा असअं अचवानक कसअं
स्वसीकवारणिवार! पणि आतवा आम्हसी सगळ्यवा मदैणतणिसी आहहोत. भळूतकवाळवामनुळरे  कवाहसी फरक पडत नवाहसी."  भळूतकवाळवाबद्दल
कडवटपणिवा बवाळगवायचवा नवाहसी आणणि जबवाबदिवारसीवरून ववादि न करतवा ववाटप करवायचअं,  यवा तत्त्ववावर यवा दिहोघळींचसी
जहोडसी जमलसी असवावसी, असअं मलवा ववाटलअं.

आअंदिहोलनवाचवा  तवाअंणतक,  सदैदवाअंणतक  णवचवार  करण्यवाचसी  जबवाबदिवारसी  तसी  समथर्णिपणिरे  सवाअंभवाळत हहोतसीच.  णतथरे
सवाचलरेपणि ववाटवायलवा लवागल्यवामनुळरे ,  आतवा पदतशसीर णशक्षणि घरेऊन यवाकडरे  पवाणहलअं पवाणहजरे,  असवा णवचवार णतच्यवा
डहोक्यवात घहोळवायलवा लवागलवा.  त्यवासवाठसी णतनरे  'कहोरहो'मधळून णशक्षणिवासवाठसी एक वषवार्णिचवा बरेक घरेतलवा.  सनुणप्रयवा सध्यवा
'रटस'मध्यरे (TISS) सवामवाणजक प्रश्नवाअंमवागचसी णथअरसी णशकतरे आहरे. "पणि आपलअं आअंदिहोलन असअं सहोडळून दिरेतवा यरेत नवाहसी
नवा!" तसी लगरेच म्हणिवालसी. "बअंदि खिहोलसीत अभ्यवास करून मसी 'णजवअंत' नवाहसी रवाहू शकत. मलवा प्रत्यक्ष कवाम करण्यवाचसीहसी
गरज आहरे."

----

सरतरेशरेवटसी मनुमतवाज बनुरख्यवाबद्दल बहोलवायलवा लवागलसी. "बनुरखिवा कवाहसी फक एकवाच प्रकवारचवा असत नवाहसी.
सगळ्यवाअंचवाच कवाहसी नवा कवाहसी बनुरखिवा असतहो. फवान्समध्यरे तरे बनुरखिवा घवालण्यवावर बअंदिसी घवालतवात, इथरे बनुरखिवा घवातलवाच
पवाणहजरे म्हणिळून कवाहसी लहोक हट करतवात. आम्हवाअंलवा ठरवळूच दिरेत नवाहसीत आम्हसी कवाय करवायचअं तरे!"  णतच्यवा आववाजवात
मलवा कसलवाहसी कडवटपणिवा जवाणिवलवा नवाहसी.

मनुमतवाज तसीन वषर्षां मवामवाकडरे रवाणहलसी. पनुढरे मनुमतवाज आणणि रवाहुलनरे लग्न करवायचवा णनणिर्णिय घरेतलवा. तसी आजहसी
मनुमतवाज शरेखि आहरे.  "मवाझअं  नवाव ऐकळू न लहोक मलवा कनु रवाणिवाबद्दल सवाअंगवायलवा लवागतवात.  कनु रवाणिवानरे  णसयवाअंवर बअंधनअं
घवातलसी आहरेत असअं म्हणितवात. पणि मग, दिवाखिववा कनु ठरे  णलणहलअं आहरे तरे,  असअं म्हटलअं ककी गप्प बसतवात. मसीपणि कनु रवाणि
ववाचतरे, मलवाहसी कनु रवाणिवाचवा अथर्णि लवावतवा यरेतहो," धमर्णिगअंथवाचवा कवालसनुसअंगत अथर्णि लवावण्यवाचसी मलवा गअंमत ववाटलसी. तसी धमर्णि
महोडसीत कवाढत नवाहसी,  णतलवा त्यवाचसी फवार गरजहसी नवाहसी.  "नवऱ्यवाचअं  नवाव रवाहुल आहरे म्हटलअं  ककी  लहोक आणिखिसी
दिचकतवात." त्यवाअंच्यवा लग्नवाच्यवा वरेळरेस त्यवालवाहसी बरअंच ऐकळू न घ्यवावअं लवागलअं. "कनु त्र्यवाचअं णपल्लळू दकतसीहसी गहोड असलअं, तरसी
आपणि तरे घरवात आणिळून ठरेवत नवाहसी", "त्यवा लहोकवाअंमध्यरे असअंच असतअं. एकवा मनुणस्लमरेतर मवाणिसवाशसी लग्न करून त्यवालवा
बवाटववायचअं असतअं यवा लहोकवाअंनवा"...  अशवा प्रणतदक्रयवा त्यवालवा णमळवाल्यवा.  अजळूनहसी लहोक 'आपलसी'  मवाणिसअं गहोळवा करून
मणशदिसीत जमतवात,  बनुदणवहवारवात जमतवात नवाहसीतर दिरेवळवात.  मग एकत कवाम कसअं आणणि कधसी करवायचअं असवा प्रश्न
मनुमतवाजलवा सतवावतहो.

"मवाझसी मनुळअं  कनु ठरे  रुजलरेलसी आहरेत हरे मलवा समजलअं आहरे.  आमच्यवा मणहलवा मअंडळ फरे डररेशनमध्यरे बहुतरेकशवा
मनुसलमवान आणणि दिणलत णसयवा आहरेत. मसी त्यवाअंनवा म्हटलअं हहोतअं, आयनुकवाअंचसी भरेट णमळवालसी नवाहसी तर आपणि सवावर्णिजणनक
जवागसी लघवसी करवायचसी. तरेव्हवा त्यवा मलवा एकवा सनुरवात 'हहो' म्हणिवाल्यवा हहोत्यवा. "तनुम्हसी फक कधसी आणणि कनु ठरे  तरे सवाअंगवा,"
असवा त्यवाअंचवा प्रणतसवादि हहोतवा. त्यवाअंचवा हवा पवाटठअंबवा मवाझ्यवासवाठसी महत्त्ववाचवा आहरे. मवाझवा प्रववास कसवा झवालवा यवालवा फवार
महत्त्व नवाहसी. इथळून पनुढरे आम्हसी कवाय करू शकतहो हरे महत्त्ववाचअं आहरे." मनुमतवाज म्हणितरे.

----

मनुमतवाजशसी मवाझसी असहमतसी फक एकवाच मनुद्दवाबद्दल आहरे. 'आरटसीपसी'चवा प्रववास कसवा हहोतहो आहरे हरे तर
महत्त्ववाचअं आहरेच. पणि 'आरटसीपसी'सहोबत णतचवा प्रववास कसवा झवालवा हरेसनुदवा मलवा णततकअं च महत्त्ववाचअं ववाटतअं.

----

'कहोरहो'  म्हणिजरे  Committee of Resource Organisations.  'रवाषसीय  सवाक्षरतवा  णमशन'
१९८९ मध्यरे सनुरू झवालअं. तरेव्हवा 'गअंथवालसी'च्यवा लहोकवाअंनसी - म्हणिजरे ज्यहोतसी म्हवापसरेकर, सनुजवातवा खिवाअंडरेकर, भसीम रवासकर,
मवाधव चव्हवाणि - अशवा वरेगवरेगळ्यवा लहोकवाअंनसी एकणततरसीत्यवा 'कहोरहो'चसी स्थवापनवा करे लसी. १९९२-९३ पयर्षांत मनुअंबईतल्यवा
धवारवावसी-चकेंबळूर यवा पट्टवात त्यवाअंनसी प्रचौढ सवाक्षरतरेचअं कवाम सनुरू करे लअं. यवा वगवार्षांमध्यरे णसयवाहसी णशकवायलवा यरेत हहोत्यवा. पणि
पनुरुष मवात णलणहतवा-ववाचतवा यरेत नसलअं, तरसीहसी णखिशवालवा परेन लवावळून दफरवायचरे. प्रचौढ सवाक्षरतरेचअं कवाम करतवानवा त्यवाअंनवा
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लहोकवाअंचरे इतरहसी वरेगवरेगळरे  प्रश्न ददिसवायलवा लवागलरे.  ररॉकरे लसवाठसी ररेशनच्यवा रवाअंगरेत णसयवाअंचरे अनरेक तवास फनु कट जवात,
म्हणिळून त्यवाअंनवा वगवार्णिलवा यरेतवा यरेत नसरे. कचौटनुअंणबक पहअंसरेचवा प्रश्न महोठवा हहोतवा. एकवा ससीवर णतच्यवा नवऱ्यवासमहोर सवामळूणहक
बलवात्कवार झवालवा आणणि वस्तसीतल्यवा लहोकवाअंनवा त्यवाबद्दल चसीडहसी नव्हतसी. तरेव्हवा फक सवाक्षरतवा दकतसी महत्त्ववाचसी आहरे,
असवा प्रश्न णवचवारण्यवातळून 'कहोरहो'चवा परसीघ णवस्तवारलवा. त्यवातळून सवाणवतसी लसीगल एड आणणि समनुपदिरेशन ककें द्र, णसयवाअंच्यवा
रहोजगवारवासवाठसी पतसअंस्थवा,  लहवान मनुलवाअंच्यवा णशक्षणिवासवाठसी मदित, आरहोग्यवासवाठसी मदित असअं अनरेक पवातळ्यवाअंवर कवाम
सनुरू झवालअं.

शवाळवाअंमधळून मनुलवाअंशसी बहोलळून पवारअंपररक  'जकेंडर रहोल्स'  बदिलण्यवासवाठसीचवा कवायर्णिक्रम आतवा सनुरू झवालवा आहरे.
बवाईपणि आणणि मदिवार्णिनगसी यवाच्यवा पवारअंपररक कल्पनवा महोडळून कवाढण्यवासवाठसी सअंशहोधन करणिअं, कवायर्णिपदतसी ठरवणिअं हरे कवाम
'कहोरहो' करत आहरे. चकेंबळूर हवा मनुअंबईतलवा ७०% झहोपडपटसी वस्तसी असलरेलवा भवाग; त्यवात दिणलत आणणि मनुणस्लम महोठवा
प्रमवाणिवावर आहरेत. णतथल्यवा मणहलवाअंच्यवा प्रश्नवाअंसवाठसी कवाम करवायलवा 'कहोरहो'चअं मणहलवा मअंडळ फरे डररेशन आहरे.

'ज्यवाअंचरे प्रश्न त्यवाअंचअं नरेतदृत्व'  अशसी त्यवाअंचसी कवायर्णिपदतसी आहरे.  कणचत एखिवादिवा अपववादि वगळतवा आतवा 'कहोरहो'चरे
कवायर्णिकतर्दे,  नरेतरे  तळवागवाळवातळून आलरेलरेच आहरेत.  मनुमतवाजलवा णमळवालरेलसी णशष्यवदृतसी हवाहसी त्यवाचवाच भवाग.  त्यवातळूनच
'रवाईट टळू पसी' यवा आअंदिहोलनवाचवा जन्म झवालवा.

***
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"  अबवाह्मणिसी प्रबहोधनवालवा पयवार्णिय नवाहसी  " :   प्रणतमवा परदिरेशसी

आजचसी ससी चळवळ कनु ठरे  आहरे? ससी चळवळसीचवा चरेहरवामहोहरवा रूढवाथवार्णिनरे बवाह्मणिसी आहरे कवा? आतवापयर्षांत ससी
चळवळसीनरे कवाय णमळवलअं आणणि कवाय णमळववायचअं रवाणहलअं, यवाबद्दल प्रवा. प्रणतमवा परदिरेशसी यवाअंचअं भवाष्य. 

सत्यशहोधक णवचवारधवाररेतल्यवा प्रवा.  परदिरेशसी धनुळरे -नअंदिळूरबवार भवागवात भटक्यवा,  णवमनुक,  आददिववासळींसवाठसी कवायर्णि
करतवात.  तसीन वषवार्षांपळूवर्ती  'णमळळून सवाऱ्यवाजणिसी'नरे प्रणसद करे लरेल्यवा प्रवा.  परदिरेशसी यवाअंच्यवा मनुलवाखितसीत त्यवाअंच्यवा व्यणकगत
आणणि सवावर्णिजणनक आयनुष्यवाबद्दल इथरे ववाचतवा यरेईल.

एकळू णि ससीचळवळसीकडरे पवाणहलअं तर भवारतवात १९७५ पवासळून ससीववादिवाचअं णवशरेषणि हहोतअं आहरे. पणि मनुळवात ससी
चळवळसीचवा  णवचवार  करवायचवा  झवालवा,  तर  थहोडअं  मवागरे  जवाऊन,  आधनुणनक  भवारतवाच्यवा  इणतहवासवापवासळून,  म्हणिजरे
एकहोणणिसवाव्यवा शतकवापवासळून करवाववा लवागरेल.  एकहोणणिसवाव्यवा शतकवात ससीप्रश्न पनुढरे आलरे.  त्यवाअंचअं जवातलक्ष्यसी णवशरेषणि
करतवानवा नरेतदृत्व करणिवाऱ्यवाअंचसी जवात कवाय हरे जरसी बणघतलअं नवाहसी, तरसी णसयवाअंच्यवा प्रश्नवाअंचसी जवात मवात बवाह्मणिसी आणणि
अबवाह्मणिसी असतरे, हरे लक्षवात आलअं. करे शवपन, णवधववा-पनुनरवर्णिववाह अशवा स्वरूपवाच्यवा कचौटनुअंणबक सनुधवारणिवा मनवावर घरेणिवाररे
कवाहसी सनुधवारक हहोतरे. उदिवा. न्यवायमळूतर्ती रवानडरे, गहोपवाळ गणिरेश आगरकर. दिनुसरसी णवचवारधवारवा हहोतसी तसी सत्यशहोधकवाअंचसी,
महवात्मवा फनु ल्यवाअंनसी सनुरू करून ददिलरेलसी. त्यवाअंनसी ससीप्रश्नवाअंकडरे अणधक गवाअंभसीयवार्णिनरे पवाणहलअं, त्यवा प्रश्नवाअंच्यवा मनुळवाअंचवा णवचवार
करे लवा,  असअं मलवा ववाटतअं.  सनुधवारकवाअंनसी,  म्हणिजरे बवाह्मणिसी णवचवारवअंतवाअंनसी,  करे शवपनवासवारखिरे महत्त्ववाचरे ससी-प्रश्न मवाअंडलरे.
तरसीहसी  त्यवाअंचसी  जसी  मवाअंडणिसी  करे लसी  त्यवात त्यवाअंनसी  यवा  प्रश्नवाअंच्यवा  मनुळवाशसी  जवाण्यवाचवा प्रयत्न करे लवा  असअं  ददिसत नवाहसी.
करे शवपन नकहो,  मनुलळींनसीहसी शवाळरेत गरेलअं पवाणहजरे,  अशवा प्रकवारचवा णसयवाअंकडरे बघण्यवाचवा उदिवार दिदृणषकहोन त्यवाअंच्यवाकडरे
हहोतवा. तर दिनुसरसीकडरे महवात्मवा फनु ल्यवाअंनसी णसयवाअंकडरे 'णबचवाऱ्यवा' असअं म्हणिळून न पवाहतवा ससी-पनुरुषवाअंचरे अणधकवार एकसमवान
असलरे पवाणहजरेत अशवा पदतसीचवा णवचवार मवाअंडलवा. त्यवाअंनसी आणणि सवाणवतसीबवाईंनसी पणहल्यवाअंदिवा णसयवाअंचअं शहोषणि समजळून
घरेण्यवासवाठसी एकवा शहोषक बवाह्मणिसी णपतदृसतवाक सअंस्थरेचअं आकलन मवाअंडवायलवा सनुरुववात करे लसी. णशववाय फनु लरे दिअंपतसीनरे त्यवा
णवरहोधवात कदृ तसीशसील आअंदिहोलनअंहसी करे लसी; उदिवा णवधववाअंचवा प्रश्न, त्यवाअंचसी बवाळअंतपणिअं हरेसनुदवा त्यवाअंनसी करे लअं.

णवसवाव्यवा शतकवाततलअं १९७५ हरे आअंतररवाषसीय मणहलवा वषर्णि हहोतअं. यवा दिशकवात (१९७५-८५) भवारतवात पनुन्हवा
ससी सअंघटनवा उभ्यवा रवाणहल्यवा.  त्यवाअंनसी एकहोणणिसवाव्यवा शतकवातल्यवा दिहोन परअंपरवाअंपदैककी सनुधवारककी,  बवाह्मणिसी ससीमनुककीचसी
परअंपरवा उचललसी.  सत्यशहोधक ककअं ववा अबवाह्मणिसी ससीववादिवाच्यवा णवशरेषणिवाकडरे त्यवाअंनसी पवाठ दफरवलसी.  त्यवा सअंघटनवाअंचअं
नरेतदृत्व  करणिवाऱ्यवा  णसयवा  बवाह्मणि हहोत्यवा  हरे  महत्त्ववाचअं  नवाहसी,  तर  प्रश्नवाअंवर  कवाम  करण्यवासवाठसी  सनुधवारककी  परअंपरवा
स्वसीकवारलसी हरे महत्त्ववाचअं आहरे.  त्यवामनुळरे  त्यवाअंचसी ससीववादिवाचसी मवाअंडणिसी एकवाअंगसी पदतसीचसी झवालसी.  त्यवाअंनसी मध्यमवगर्तीय
णसयवाअंचरे प्रश्न पनुढरे  आणिलरे;  कचौटनुअंणबक पहअंसरेलवा ककें द्रस्थवान ददिलअं  -  हरे महत्त्ववाचअं हहोतअंच.  पणि कचौटनुअंणबक पहअंसवा आपहोआप
घडत नवाहसी. तसी एकवा णवणशष समवाजव्यवस्थरेत घडतरे. नक्ककी कहोणित्यवा समवाजवातल्यवा णसयवाअंनवा कचौटनुअंणबक पहअंसरेलवा तडोंड
दवावअं लवागतअं;  पहअंसवाचवारवालवा कहोणित्यवा जवातसीचवा,  धमवार्णिचवा ववा पनुरुषसतरेचवा आधवार असतहो,  यवाचवा णवचवार न करतवा
कचौटनुअंणबक पहअंसरेचवा सनुटवा प्रश्न पनुढरे आणिलवा. णपतदृसतवाक सअंस्कदृ तसीच्यवा चचौकटसीतच णसयवाअंच्यवा प्रश्नवाअंचसी मवाअंडणिसी करे लसी गरेलसी
आणणि णसयवाअंचअं शहोषणि करणिवाऱ्यवा णवसवाव्यवा शतकवातल्यवा इतर दिहोन सअंस्थवाअंकडरे - भवाअंडवलशवाहसी आणणि जवाणतव्यवस्थवा -
यवाअंकडरे त्यवाअंचअं बऱ्यवापदैककी दिनुलर्णिक्ष झवालअं. त्यवामनुळरे  आज यवा चळवळसीवर दिणलत आणणि बहुजनववादिसी ससीववादिसी परअंपररेकडळून
आक्षरेप घरेतलरे जवातवात. त्यवाअंचवा यवा परअंपररेलवा णवधवायक नकवार आहरे.  हसी सनुधवारककी मवाअंडणिसी पळूणिर्णिपणिरे टवाकवाऊ आहरे असअं
नवाहसी,  पणि  त्यवात  उणणिववा  मवात  हहोत्यवा  अशसी  भळूणमकवा  अबवाह्मणिसी  ससीववादि  घरेतहो.  बवाह्मणिसी  मवाअंडणिसीच्यवा  यवा
सदिहोषपणिवामनुळरेच  नअंतरच्यवा  कवाळवात  ससी  चळवळ  कडोंडसीत  सवापडलसी.  आपल्यवाकडरे  जवागणतककीकरणि  झवाल्यवानअंतर
स्ववायत  ससीचळवळसीचअं  महोठवा  प्रमवाणिवावर  'एनजसीओ'करणि  झवालअं.  आअंदिहोलनअं  कमसी  झवालसी  आणणि  सअंघटनवाअंनसी
प्रकल्पवाननुसवार कवाम - ज्यवासवाठसी पदैसवा णमळरेल त्यवा प्रश्नवासवाठसी कवाम - मनवावर घरेतलअं. कवारणि त्यवाअंनसी पररपळूणिर्णि सदैदवाअंणतक
चळवळ स्वसीकवारलसी नव्हतसी.

पनुन्हवा  पनुन्हवा  सवाअंगतरेय,  बवाह्मणिसी/अबवाह्मणिसी  ससीववादि  यवाचवा  शब्दिशयः  अथर्णि  घरेऊ  नयरे.  यवा  सअंकल्पनवा  म्हणिळून
ववापरल्यवा जवातवात.  ससीदिवास्य आणणि पनुरुषसतवा यवाअंचअं  समथर्णिन करणिवारवा णवचवार बवाह्मणिसी म्हणिळून ओळखिलवा जवातहो.

59

http://www.miloonsaryajani.com/node/533
http://aisiakshare.com/node/3361


 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

जवातसी,  वगर्णि,  ससीदिवास्य यवाअंचवा अअंत करतरे तसी णवचवारधवारवा अबवाह्मणिसी म्हणिळून ओळखिलसी जवातरे.  मवाअंडणिसी करणिवार् य़वाचसी
जन्मदित जवात कहोणितसीहसी असलसी, तरसी पनुरुषसतवा,  भवाअंडवलशवाहसी यवाअंनवा णवरहोध करणिवाऱ्यवाअंनवा अबवाह्मणिसी प्रववाहवातलअं
समजलअं जवातअं.  आगरकर, न्यवा. रवानडरे हरे उदिवारमतववादिसी असलरे तरसी त्यवाअंनवा बवाह्मणिववादिवाचसी मयवार्णिदिवा हहोतसी. आगरकर
आणणि फनु ल्यवाअंचरे मतभरेदि झवालरे तरे  त्यवातळूनच.  ससीप्रश्नवाअंचसी मवाअंडणिसी करतवानवा आगरकर म्हणितवात ककी,  णसयवा यवासनुदवा
मवानवच आहरेत,  त्यवाअंनवा उपमवानव समजळू नकवा.  पणि जवाणतव्यवस्थवा,  बवाह्मणिसी धमर्णि,  बवाह्मणिसी मळूल्य यवाअंतळूनच णसयवाअंचअं
शहोषणि हहोतअं यवा पदतसीचसी मवाअंडणिसी मवात सनुधवारकवाअंकडळून झवालसी नवाहसी.

पहअंसवा  हसी  आभवाळवातळून  पडणिवारसी  गहोष  नवाहसी.  तसी  एकवा  णवणशष  पररणस्थतसीत  णनमवार्णिणि  हहोतरे.  पनुरुषसतवा,
धमर्णिव्यवस्थवा,  जवाणतव्यवस्थवा  यवा  पहअंसरेच्यवा  पवायवावरच  सनुरू  रवाहतवात.  पनुरुषसतवा  म्हणिजरे  णसयवाअंनवा  दिनुय्यम  स्थवान
इतकवाच यवाचवा मयवार्णिददित अथर्णि नवाहसी. णसयवाअंनवा दिनुय्यम स्थवानसी ठरेवण्यवासवाठसी जसी व्यवस्थवा ववापरलसी गरेलसी, ज्यवा व्यवस्थरे
ससीकडळून सवातत्यवानरे पनुनरुत्पवादिन करवळून घरेतलअं गरेलअं, त्यवात पहअंसवा गवाह मवानलरेलसी आहरे. उदिवाहरणिवाथर्णि, णसयवाअंनवा घरवात
बअंददिववान ठरेववा.  यवातळून णनयअंतणि यरेतअं.  णतच्यवा शरसीरवावर,  मनवावर,  लमैंणगकतरेवर णनयअंतणि ठरेवणिअं  आवश्यक असअं  हसी
पनुरुषसतवा मवानतरे. भवारतवात पनुरुषसतरेलवा जवाणतव्यवस्थरेचवा आधवार आहरे. णसयवाअंवर णनयअंतणि ठरेवण्यवाचअं महत्त्ववाचअं सवाधन
म्हणिळून  भवारतसीय  परअंपरवाअंमध्यरे  पहअंसवाचवारवाचअं  समथर्णिन  करे लरेलअं  ददिसतअं.  'बवायकहो  ऐकत  नवाहसी  म्हणिळून  णतलवा  धवाकवात
ठरेवण्यवासवाठसी णतलवा मवारहवाणि करवायचसी', यवात पहअंसवा यरेतरे.

यवापरेक्षवा चवाअंगलअं उदिवाहरणि पवाहू यवा.  णसयवाअंनवा जवाळण्यवाचरे प्रकवार फक भवारतवातच हहोतवात अशवातलवा भवाग
नवाहसी.  जगवात सगळसीकडरेच असरे  प्रकवार हहोत असत,  हहोतवात.  पणि भवारतवात णसयवाअंनवा  जवाळण्यवाच्यवा दक्रयरेचअं  प्रथरेत
रूपवाअंतर झवालअं. यवालवा कवारणि जवाणतव्यवस्थवा आणणि पनुरुषसतवा. पनुरुषसतवा एकसवाचसी नवाहसी, णतलवा बररेच आयवाम आहरेत.
भवारतवात यवा आयवामवाअंमध्यरे  जवात आणणि धमर्णि यवा दिहोन गहोषसी यरेतवात.  म्हणिळून भवारतवातलवा पहअंसवाचवार इतर दिरेशवाअंपरेक्षवा
णनरवाळवा आहरे. एककीकडरे गभर्णिपलअंग चवाचण्यवा करून ससीगभर्णि मवारलवा जवातहो. गरेल्यवा वसीस वषवार्षांत आपल्यवाकडरे हरे ददिसतअंय.
दिनुसरसीकडरे एकतफर्फी प्ररेमवातळून हहोणिवाररे खिळून. महवाणवदवालयवातल्यवा तरुणिसी त्यवामनुळरे  असनुरणक्षत आहरेत. कधसी, कहोणि चवाकळू -
सनुरवा घरेऊन आपल्यवालवा "प्ररेम करतरेस कवा मवारू?" असअं णवचवारतसील आणणि अअॅणसडचवा हल्लवा करतसील, तरे सवाअंगतवा यरेत
नवाहसी. णतसरअं,  जवातपअंचवायतळींच्यवा णनणमतवानरे पनुढरे आलरेलवा मनुद्दवा, ज्यवालवा तरे लहोक 'ऑनर दकलळींग' म्हणितवात. णसयवाअंनवा
मवारण्यवालवा  'ऑनर'  म्हणिणिअं हरेच मनुळवात आम्हवाअंलवा मवान्य नवाहसी.  चचौथअं असअं ककी सवावर्णिजणनक क्षरेतवातहसी पहअंसरेलवा थहोडसी
मनुभवा  आहरे.  रवातसी  णचतपट बघवायलवा गरेलवात तर सनुरणक्षत परत यरेणिवार  कवा  यवाचसी कवाळजसी सगळ्यवाअंनवाच असतरे.
सवावर्णिजणनक रठकवाणिसी बलवात्कवार इत्यवादिसी पहअंसरेचरे प्रश्न आहरेत. ददिल्लसीतल्यवा 'णनभर्णियवा'चसी गहोष हरे यवाचअंच उदिवाहरणि. ककअं ववा
खिदैरलवाअंजसीमध्यरे भहोतमवाअंगरे  कनु टनुअंबवातल्यवा मवायलरेकक्तींचसी जसी णवटअंबनवा झवालसी तसीहसी यवाचअंच उदिवाहरणि.  यवा घटनवा असअंच
सवाअंगत आहरेत ककी सवावर्णिजणनक क्षरेतवाअंत णसयवा सनुरणक्षत नवाहसीत. आईच्यवा गभवार्णिपवासळून सवावर्णिजणनक क्षरेतवापयर्षांत णसयवाअंवर
णनयअंतणि ठरेवण्यवासवाठसी पहअंसवाचवारवाचवा ववापर हहोतहो आहरे.  यवा पहअंसवाचवारवालवा जवाणतव्यवस्थवा आणणि णपतदृसतरेनअंच आधवार
ददिलरेलवा आहरे. 

यवा पहअंसरेलवा तडोंड दवायचअं असरेल तर णतचअं नसीट णवशरेषणि करे लअं पवाणहजरे. खिवाप पअंचवायतसी जरे 'ऑनर दकलळींग' करत
आहरेत,  तरे  सनवातनसी,  मध्ययनुगसीन मवानणसकतरेतळून यरेतअं  इतकअं च णवशरेषणि करून पनुरणिवार नवाहसी.  यवा पहअंसरेचवा बवाह्मणिसी
णपतदृसतवा आणणि जवाणतव्यवस्थरेशसी असणिवारवा सअंबअंध कवाय हरे णवशरेषणि यहोग्य रसीतसीनरे करे लअं, तरच तहो प्रश्न सहोडवण्यवाच्यवा
ददिशरेनरे आपणि जवाऊ शकतहो.

पहअंसवाचवार म्हणिजरे करे वळ चवाबकवानअं ववा चवाकळू नरे मवारणिअं असअं नवाहसी. णसयवाअंच्यवा भवावनवा, त्यवाअंचअं मन आणणि शरसीर
गदृहसीत धरलअं जवातअं, हवा सगळ्यवात महोठवा प्रकवारचवा पहअंसवाचवार आहरे. कवारणि त्यवाअंनवा त्यवात मवाणिळूसच मवानलअं जवात नवाहसी.
उदिवाहरणिवाथर्णि, स्वच्छतवागदृहवाचसी सहोय नसण्यवाचसी झळ कहोणिवालवा बसणिवार? णसयवाअंनवा. गवामसीणि णसयवाअंनवा जवास्तच. 

उच जवातसीतल्यवा णसयवाअंनवा कनु टनुअंबवात णपतदृसतवा सहन करवावसी लवागतरे.  पणि णनदिवान सवावर्णिजणनक क्षरेतवामध्यरे असरे
अननुभव यरेत नवाहसीत. बहुजन जवातसीच्यवा णसयवाअंनवा मवात कनु टनुअंबवाअंतगर्णित, घरवातल्यवा पनुरुषवाअंकडळून णपतदृसतरेचवा अननुभव यरेतहो
आणणि सवावर्णिजणनक क्षरेतवातहसी त्यवाअंनवा णपतदृसतरेचवा सवामनवा करवाववा लवागतहो. त्यवाअंचअं शहोषणि उचजवातसीय णसयवाअंपरेक्षवा अणधक
गअंभसीर  प्रकवारचअं  हहोतअं.  कणनष्ठ  जवातसीच्यवा  णसयवाअंचअं  शहोषणि अणधक आहरे  हरे  इतरवाअंनवा  पटवळून  दिरेण्यवाच्यवा  प्रयत्नवातच

"अबवाह्मणिसी प्रबहोधनवालवा पयवार्णिय नवाहसी" : प्रणतमवा परदिरेशसी
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चळवळसीचसी बरसीच शककी खिचर्णि  हहोत आहरे.  'सगळ्यवा णसयवा शहोणषत असतवात'  हरे  एक लणलत ववाक्य झवालअं.  पणि
प्रत्यक्षवात सगळ्यवा णसयवाअंचअं शहोषणि समवान नवाहसी, शहोषणिवाचसी तसीव्रतवा कमसी-जवास्त आहरे. जवाणतव्यवस्थरेतल्यवा खिवालच्यवा
स्तरवाअंमध्यरे शहोषणि अणधकवाणधक तसीव्र बनत जवातअं. त्यवामनुळरे  'आमचअं अणधक शहोषणि हहोतअं आहरे' हरे सवाअंगण्यवासवाठसी आधसी
सदैदवाअंणतक  मवाअंडणिसी  करवावसी  लवागतरे.  दिनुसरसीकडरे,  फक  णपतदृसतवाक  पदतसीचवाच  नवाहसी,  तर  आरथर्णिक  शहोषणिवाचवाहसी
सगळ्यवात जवास्त फटकवा कणनष्ठ जवातसीतल्यवा णसयवाअंनवाच बसतहो.  सगळ्यवा णसयवाअंचसी एकजळूट झवालसी पवाणहजरे,  कवारणि
णपतदृसतवा शहोषणि करतरे,  हरे  बरहोबर आहरे.  पणि नक्ककी कहोणित्यवा णसयवाअंचसी  चळवळ सअंघरटत करवायचसी आहरे,  यवाचवा
प्रवाधवान्यक्रम आधसी ठरववाववा लवागतहो. 

आमच्यवासवारखिरे लहोक अशसी मवाअंडणिसी करतवात:  जरे सगळ्यवाअंत जवास्त दिडपलरेलरे आहरेत -  आददिववाससी,  भटक्यवा-
णवमनुक, दिणलत, बहुजन जवातळींमधल्यवा णसयवा - त्यवाअंच्यवा प्रश्नवाअंनवा आपल्यवालवा अगक्रम दवाववा लवागरेल.

१९७५ च्यवा दिशकवात तसअं झवालअं नवाहसी. १९९० नअंतर हसी मवागणिसी पनुढरे यवायलवा लवागलसी.

एककीकडरे  ससीमनुककी आअंदिहोलनवाअंनवा सरकवारकडळून कवाहसी बचौणदक स्वरूपवाच्यवा मवागण्यवा पळूणिर्णि  करून घ्यवायच्यवा
आहरेत.  उदिवा.  जमसीन हक्क,  पररत्यकवा णसयवाअंसवाठसी मवागण्यवा,  इत्यवादिसी.  दिनुसरसीकडरे पयवार्णियसी सअंस्कदृ तसीच्यवा मवागण्यवा पनुढरे
आणिवायच्यवा आहरेत.  पयवार्णियसी  सअंस्कदृ तसीसवाठसी  आम्हसी दिणलत,  बहुजन णसयवाअंनसी  प्रयत्न करे लवा हहोतवा.  डरॉ.  आअंबरेडकरवाअंनसी
मननुस्मदृतसीचअं दिहन करे लअं तहो ददिवस, २५ णडसकेंबर,  हवा भवारतसीय ससीमनुककी ददिन म्हणिळून सवाजरवा व्हवाववा असवा तहो प्रयत्न
हहोतवा.  त्यवामवागचसी  भळूणमकवा  अशसी:  मननुस्मदृतसी  हसी  ससीदिवास्यवाचसी  सअंणहतवा  आहरे.  णतच्यवामवाफर्णि तच  पनुरुषसतवा  आणणि
जवाणतव्यवस्थवा एकणततरसीत्यवा णसयवाअंचअं शहोषणि करतवात. त्यवा शहोषणिवाचवा णनषरेध म्हणिळून मननुस्मदृतसीरे दिहनवाचवा ददिवस हवा
भवारतसीय ससीमनुककीचवा ददिवस,  असअं मवानलअं हहोतअं.  अबवाह्मणिसी भणगनसीभवाव वदृपदअंगत करण्यवाचवा हवा प्रयत्न हहोतवा,  जहो
आम्हसी १९९६ पवासळून सवाजरवा करतहो. 

बवाह्मणिसी चळवळसीकडळून ज्यवा चनुकवा झवाल्यवा त्यवा टवाळल्यवा पवाणहजरेत अशसी आमचसी भळूणमकवा हहोतसी.  यवाचअं एक
उदिवाहरणि सवाअंगतरे. १९८५ च्यवा आसपवास शरेतकरसी मणहलवा आघवाडसी आलसी. मध्यम जवातसीतल्यवा णसयवा यवा आघवाडसीच्यवा
णनणमतवानरे प्रथमच सअंघरटत झवाल्यवा. शरेतसीमधलअं त्यवाअंचअं स्थवान, कनु टनुअंबवातलअं त्यवाअंचअं शहोषणि यवाअंबद्दल त्यवा बहोलत हहोत्यवा.
बवाह्मणिसी ससीमनुककी चळवळसीनरे यवा णसयवाअंशसी कहोणित्यवाहसी प्रकवारचवा भणगनसीभवाव दिवाखिवलवा नवाहसी. 'हरे शसीमअंत शरेतकऱ्यवाअंचरे
प्रश्न आहरेत' असअं म्हणित यवा प्रश्नवाअंकडरे पवाठ दफरवलसी. यवातळून भणगनसीभवाव ववाढळू शकतहो यवाचवा णवचवारच करे लवा नवाहसी. यवा
प्रश्नवाअंकडरे ससीववादिसी दिदृणषकहोनवातळून बघण्यवाचसी गरज हहोतसी, तरे झवालअं नवाहसी. त्यवा आअंदिहोलनवालवा पवाटठअंबवा दिरेऊन 'आपलअं' -
ससीववादिवाचअं - आअंदिहोलन पनुढरे नरेण्यवाचसी शक्यतवा हहोतसी, तरे झवालअं नवाहसी. त्यवाअंनसी कवाहसी प्रयहोग सनुचवलरे हहोतरे, उदिवाहरणिवाथर्णि
'ससीतवा शरेतसी'.  रवामवाचसी सअंस्कदृ तसी नवाकवारत,  पनुरुषसतरेचसी बळसी असणिवाऱ्यवा पररत्यकवा ससीतरेचअं नवाव घरेऊन,  त्यवा शरेतसीचरे
प्रयहोग करू पवाहत हहोत्यवा.  त्यवाअंनसी  'लक्ष्मसी मनुककी'चवा कवायर्णिक्रम सवाअंणगतलवा हहोतवा -  ससीलवा सअंपतसीत अधवार्णि हक्क पवाणहजरे.
आपलरे मतभरेदि लक्षवात ठरेवळूनहसी त्यवाअंच्यवा यवा ससीमनुककी कवायर्णिक्रमवालवा पवाटठअंबवा ददिलवा गरेलवा पवाणहजरे हहोतवा. शरेतकरसी मणहलवा
आघवाडसीनरे आणिखिसी एक महत्त्ववाचसी भळूणमकवा घरेतलसी हहोतसी.  रवावरेर नवाववाचअं गवाव आहरे,  णतथलरे शरेतकरसी गहू णपकवत
नवाहसीत. कवारणि णतथलसी एक आख्यवाणयकवा अशसी आहरे ककी, ससीतवा प्रसळूत झवालसी तरेव्हवा लव-कनु श यवा जनुळ्यवाअंचवा सवाअंभवाळ
करण्यवासवारखिसी णतचसी पररणस्थतसी नव्हतसी. तसी तरेव्हवा रवावरेरमध्यरे हहोतसी. यवा मनुलवाअंचसी उपवासमवार हहोऊ नयरे म्हणिळून 'दिळूध
नवाहसी,  णनदिवान मळूठभर गव्हवाचसी कणिसीक दवा,  पवाण्यवात कवालवळून मसी तरे दिनुधवाच्यवा जवागसी मवाझ्यवा मनुलवाअंनवा पवाजरेन'  अशसी
णवनअंतसी णतनरे लहोकवाअंनवा करे लसी.  पणि कनु णिसी णतलवा गहू ददिलरे नवाहसीत. मग सअंतवापळून णतनरे शवाप ददिलवा ककी यवा गवाववात गहू
णपकणिवार नवाहसीत.  यवा आख्यवाणयकरे चवा पररणिवाम अजळूनहसी असवा आहरे ककी,  रवावरेरमधलरे शरेतकरसी गहू णपकवत नवाहसीत.
त्यवावर यवा  शरेतकरसी  मणहलवा आघवाडसीनरे  कवायर्णिक्रम हवातसी  घरेतलवा,  ककी  आपणि ससीतवामवाईचसी मनुककी करू यवा,  णतच्यवा
शवापवातळून मनुक हहोऊ यवा. पनुढरे तरे आअंदिहोलन इतर तअंटरे, भळूसअंपवादिन यवाअंमध्यरे हरवलअं हसी गहोष णनरवाळसी. 

पणि  मलवा  ववाटतअं,  त्यवाअंचवा  परवाभ व  झवालवा,  कवारणि  आमच्यवासवारखिरे  ससीववादिसी  त्यवाअंच्यवाबरहोबर  नव्हतरे.
शरेतकऱ्यवाअंच्यवा आत्महत्यवा महवारवाषवात सववार्णिणधक आहरेत. ससीववादिसी आअंदिहोलनवानअं त्यवाअंच्यवाशसी, एकळू णिच शरेतकरसी णसयवाअंच्यवा
प्रश्नवाअंशसी जहोडळून घ्यवायलवा हवअं आहरे. जवागणतककीकरणिवानअंतर इथरे महोठमहोठवा खितकअं पन्यवा वगदैररे  आल्यवा, कजर्णिबळसी झवालरे.
त्यवातळून णसयवाअंवर आत्महत्यवाअंचवा मवानणसक आघवात झवालवाच, वर शरेतसी आणणि कनु टनुअंबवाचसी जबवाबदिवारसी. 
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एककीकडरे जवातपअंचवायतळींनवा नवाकवारणिअं, पनुरुषसतरेलवा णवरहोध करणिअं, नव्यवा कवायदवाअंचसी मवागणिसी करणिअं हरे आम्हवाअंलवा
एककीकडरे  लवागरेल.  उदिवाहरणिवाथर्णि:  आददिववासळींनवा  पहअंदिळू  कहोड  णबल  लवागळू  नवाहसी.  त्यवाअंनवा  जमवात  पअंचवायतसीकडळून  न्यवाय
मवागवाववा  लवागतहो.  'पवाचवाअंमनुखिसी  परमरेश्वर'  असलवा  तरसी  पअंचवाअंमध्यरे  णसयवा  नसतवात.  त्यवामनुळरे  यवा  जवातपअंचवायतसी
पनुरुषसतवाक असतवात.  म्हणिळून आमचसी मवागणिसी हहोतसी ककी आददिववाससी णसयवाअंनवा पहअंदिळू कहोड णबल लवागळू करवा,  म्हणिजरे
णनदिवान कवायदवाचअं  सअंरक्षणि त्यवाअंनवा  णमळरेल.  हसी एक कवायदिरेशसीर बवाजळू  झवालसी.  दिनुसरअं  म्हणिजरे  पहअंसवाचवारवाचसी व्यवाख्यवा
करून, तहो रहोखिण्यवासवाठसी न्यवायवालयअं सदक्रय करवावसी, णपतदृसतवाक गनुन्हवाअंनवा कडक णशक्षवा करवावसी अशवा प्रकवारच्यवा नव्यवा
सअंदिभवार्णितल्यवा मवागण्यवा. 

ज्यवाअंनवा जवात, णपतदृसतवा आणणि भवाअंडवलशवाहसी यवाअंमधळून हहोणिवाऱ्यवा शहोषणिवालवा सवामहोरअं जवावअं लवागलअं आहरे अशवा
सगळ्यवाअंचसी  -  म्हणिजरे शहोणषत जवातळींतल्यवा सवर्णिहवारवाअंचसी,  एकजळूट करून पनुढचसी आअंदिहोलनअं बवाअंधवावसी लवागतसील.  ज्यवाअंचवा
आरथर्णिक वगर्णि बदिललवा आहरे त्यवाअंचरे प्रश्न णनरवाळरे आहरेत.

भवारतसीय भवाअंडवलशवाहसी आणणि भवारतसीय ससी

भवाअंडवलशवाहसीमनुळरे  भवारतसीय णसयवाअंचअं हहोणिवारअं  शहोषणि उवर्णिररत जगवापरेक्षवा कसअं णनरवाळअं  आहरे हरे आधसी बघवावअं
लवागरेल.  यनुरहोपच्यवा  इणतहवासवात  सरअंजवामशवाहसी  सअंपवण्यवासवाठसी  णतथलवा  भवाअंडवलदिवार  वगर्णि  सअंघरटत  झवालवा.  त्यवाअंनसी
सरअंजवामदिवारवाअंच्यवा जणमनसी लहोकवाअंनवा ववाटळून,  लहोकवाअंचसी क्रयशककी ववाढवलसी.  त्यवाअंनवा त्यवातळून पनुढरे नफवा णमळणिवार हहोतवा,
कवामगवार  वगर्णि  उपलब्ध  हहोणिवार  हहोतवा,  म्हणिळून  हसी  क्रवाअंतसी  झवालसी.  भवारतवामध्यरे  मवात  कवाहसी  अपववादि  वगळतवा
पळूववार्णिशमसीच्यवा बणनयवा जवातसीचरे लहोक भवाअंडवलवावर तवाबवा ठरेवळून आहरेत. आपल्यवाकडच्यवा भवाअंडवलवाचसी प्रवदृतसी अशसी ककी
भवाअंडवल आपल्यवा जवातसीच्यवा बवाहरेर जवाऊ दवायचअं नवाहसी.  अशसी णचक्कवार उदिवाहरणिअं दिरेतवा यरेतसील,  पणि सवाधअं उदिवाहरणि
पहवा.  एखिवादवा वस्तसीत रवाजस्थवानकडचवा मवारववाडसी यरेतहो  आणणि दकरकहोळ दकरवाणिवा मवालवाचअं  दिनुकवान कवाढतहो.  णतथरे
कवामगवार म्हणिळून कहोणि असतअं?  तर त्यवानरेच त्यवाच्यवा गवाववाकडळून आणिलरेलवा एखिवादिवा गरसीब मजळूर.  पणि त्यवाच्यवाच
जवातसीतल्यवा  स्थवाणनकवालवा  तसी  नहोकरसी  णमळत  नवाहसी.  कवारणि  णवश्ववास  ठरेववायचवा,  तहो  फक  आपल्यवा  जवातसीतल्यवा
मवाणिसवावर.  पदैसरे  दफरू दवायचरे,  तरे  आपल्यवाच नवात्यवागहोत्यवाअंत,  ककअं ववा परसीघ ककअं णचत ववाढवळून,  आपल्यवाच जवातसीत.
त्यवापलसीकडरे  भवाअंडवल  जवाऊ  नयरे,  अशसी  भवारतसीय  भवाअंडवलशवाहसीचसी  प्रवदृतसी.  त्यवामनुळरे  यनुरहोपमधल्यवासवारखिसी
सरअंजवामशवाहसी सअंपवणिवारसी क्रवाअंतसी भवारतवातलवा भवाअंडवलदिवार करत नवाहसी. त्यवाअंनसी अशसी जणमनसीचसी मवालककी सगळ्यवाअंकडरे
जवाऊ दिरेणिवारसी क्रवाअंतसी  करे लसी असतसी तर त्यवाअंनवा महोठवा प्रमवाणिवावर कवामगवार,  गवाहक उपलब्ध झवालवा असतवा आणणि
इथल्यवा भवाअंडवलशवाहसीचअं स्वरूप कदिवाणचत चवाअंगलअं झवालअं असतअं. हरे घडत नवाहसी कवारणि इथलसी जवाणतव्यवस्थवा.

भवारतवात जवात,  पनुरुषसतवा आणणि भवाअंडवलशवाहसी वरेगवरेगळ्यवा झवाल्यवा नवाहसीत.  त्यवाअंनसी एकत यरेऊन शहोषणि
करे लअं.  उदिवा.  लहोकवाअंच्यवा  णवकवासवापरेक्षवा  णबलवार्णिशरेठलवा  मअंददिर  बवाअंधण्यवात रस आहरे.  नवसीन उदहोग कवाढळून  भवाअंडवलवाचअं
चलनवलन सनुरू ठरेवण्यवापरेक्षवा  'डरेड इनव्हरेस्टमकेंट'  म्हणिवावसीत अशसी मअंददिरअं  बवाअंधलसी गरेलसी.  यवा मअंददिरवाच्यवा सअंस्कदृ तसीतळून
जनुनसी मळूल्यअं जपलसी गरेलसी आणणि समवाजवावर तवाबवा णमळवलवा गरेलवा. हरे एकवाएककी घडत नवाहसी. अअंबवानळींनसी भवारतवातल्यवा
सनुमवाररे  तरेरवा टरेणलणव्हजन ववाणहन्यवा खिररेदिसी करे ल्यवा आहरेत.  कवा?  त्यवाअंनवा हवसी असणिवारसी मळूल्यअं आणणि रवाजककीय णवचवार
त्यवाअंनवा  पसरववायचवा  आहरे.  टसीव्हसीवर  चवालणिवाऱ्यवा  मवाणलकवा  पवाहवा.  त्यवातळून  जनुनसी  व्यवस्थवा  कवायम  ठरेवणिवारसी,
पनुरुषसतवाक,  उपभहोगववादिसी  मळूल्यसअंस्कदृ तसी  दिवाखिवतवात.  छवान,  चकचककीत कपडरे  घवालवायचरे,  महोठरे  बअंगलरे  दिवाखिववायचरे
आणणि चअंगळववादिवाचवा प्रसवार करवायचवा. भवाअंडवलदिवार मवाध्यमवाअंवर तवाबवा ठरेवळून पनुन्हवा एकदिवा णपतदृसतवाक व्यवस्थवा कवायम
ठरेवत आहरेत.  नफवा कमवावणिअं हसी भवाअंडवलशवाहसीचसी मळूळ प्ररेरणिवा असतरे,  असअं आम्हसी अभ्यवासक्रमवात णशकलहो.  पणि तरे
भवारतवात ददिसतच नवाहसी. "नफवा णमळवालवा नवाहसी तरसी चवालरेल, पणि णसयवाअंच्यवा, मवागवासवगर्तीयवाअंच्यवा आरक्षणिवालवा णवरहोध
करे लवा पवाणहजरे" अशसी त्यवाअंचसी भळूणमकवा असतरे. रवाहुल बजवाज रवाज्यसभरेत असतवानवा आरक्षणि नकहो म्हणिळून भवाअंडलरे आहरेत.
समवाजवातलअं  वचर्णिस्व  रटकवळून  ठरेवण्यवासवाठसी  हसी  अन्यवाय्य  व्यवस्थवा  रटकवळून  धरवायचसी,  एवढसीच  भवारतसीय
भवाअंडवलशवाहसीचसी प्ररेरणिवा आहरे.

अलसीकडच्यवा कवाळवात असअं ददिसवायलवा लवागलअं आहरे,  ककी भवारतसीय भवाअंडवलदिवार फक सबणसडवा णमळतवात

"अबवाह्मणिसी प्रबहोधनवालवा पयवार्णिय नवाहसी" : प्रणतमवा परदिरेशसी
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णतथरेच गनुअंतवणिळूक करू पवाहतहो. पवनऊजवार्णि व्यवसवायवात सरकवार सबणसडसी दिरेणिवार असरेल, तरच कअं पन्यवा त्यवात उतरतवात.
णवकवास हहोईल आणणि भवाअंडवल ववाढरेल असअं कवाम तरे करतवात असअं मलवा ववाटत नवाहसी. कवारणिरे भवाअंडवलशवाहसीचसी ववाढसनुदवा
णपतदृसतवाक पदतसीनरे झवालरेलसी आहरे.  जवागणतककीकरणिवानअंतर लहोक खिळूप शसीमअंत झवालरे नवाहसीत. फक ज्यवा वगवार्णिलवा कवाहसी
थहोडरेफवार फवायदिरे झवालरे, त्यवा वगवार्णिचअं बवाह्मणिसीकरणि करण्यवाचअं कवाम भवारतसीय रवाजकवारणिसी, उदहोजक आणणि बनुणदजसीवसी
वगवार्णिनरे  करे लअं.  णवचवारवाअंमध्यरे  प्रगल्भतवा न आल्यवामनुळरे  फक पदैसवा यरेऊन भणिअंगसीकरणि  (lumpenisation)  तरेवढअं
झवालअं.  लहोक खिळूप वस्तळू खिररेदिसी करतवात,  पणि सनुसअंस्कदृ त बनत नवाहसीत.  तरे तसरे बनळू नयरेत,  म्हणिळून यअंतणिवा,  रवाज्यकतवार्णि,
नहोकरशवाहसी आणणि भवाअंडवलशवाहसी एकत यरेऊनच हरे भणिअंगसीकरणि करतवात.  त्यवामनुळरे  पदैशवानअं प्रश्न णमटण्यवाऐवजसी उलट
गनुअंतवागनुअंतसीचरे हहोतवात.

अगहोदिर पहअंसवा फक कनु टनुअंबवाअंतगर्णित हहोतसी, आतवा खिरेळत्यवा पदैशवासह पहअंसवाचवारवाचवा स्तर अणधकच अमवानवसी बनतहो
आहरे.  बसीडचअं एक उदिवाहणि आहरे.  गभर्णिपलअंगणनदिवान करून मनुलळींचवा गभर्णि पवाडवायचवा हरे तर  'नरेहरेमसीचअं'  आहरेच.  पणि एकवा
डरॉक्टरच्यवा  पस्टअंग  ऑपररेशनमधळून  समजलअं  ककी  मअॅच्यनुअर झवालरेलरे  गभर्णि  मवारलरे  जवात हहोतरे  आणणि त्यवाअंचसी  णवल्हरेववाट
लवावण्यवासवाठसी चवार कनु तरे पवाळलरेलरे हहोतरे. पहअंसवा अणधकवाणधक भसीषणि, अमवानवसी पदतसीनरे हहोत असल्यवाचअं हरे उदिवाहरणि
आहरे. सवाणहत्य, सअंस्कदृ तसी, रवाजकवारणि, समवाजकवारणि, यवा सगळ्यवाचअंच महोठवा प्रमवाणिवावर भणिअंगसीकरणि हहोत आहरे.

आपल्यवाकडरे बणनयवा भवाअंडवल आणणि पवारशसी भवाअंडवल असवा फरक ददिसतहो. टवाटवाअंनसी 'टसीआयएफआर' (Tata
Institute   of   Fundamental   Research),  'रटस'सवारख्यवा  (Tata   Institute   of
Social Sciences)  सअंस्थवाअंनवा  दिरेणिग्यवा  ददिल्यवा  आहरेत.  बणनयवा  भवाअंडवलदिवार  मवात  फक व्यवसवाय  करतहो.
अअंबवानळींनसी २६ मजलसी इमवारत बवाअंधल्यवावर टवाटवाअंचसी प्रणतदक्रयवा बहोलककी हहोतसी.  तरे म्हणिवालरे हहोतरे, "वदैभववाचअं प्रदिशर्णिन
मवाअंडळू  नयरे." टवाटवाअंच्यवा भवाअंडवलवालवा सअंस्कदृ तसी आहरे. फक भवाअंडवल ववाढवळून चवालत नवाहसी, त्यवालवा णवचवारवाअंचसी जहोड दवावसी
लवागतरे. त्यवासवाठसी भवाअंडवलशवाहसीअअंतगर्णित जरेवढरे प्रयत्न करतवा यरेऊ शकतवात, तरे त्यवाअंनसीच करे लरे आहरेत. त्यवाअंच्यवा नफ्यवातलवा
कवाहसी  भवाग  णवचवारवाअंच्यवा  प्रसवारवासवाठसी  ददिलरेलवा  आहरे.  लहोक  प्रगल्भ  बनलरे  तर  त्यवाचवा  अअंणतमतयः  फवायदिवा
भवाअंडवलदिवारवाअंनवाच हहोणिवार असतहो, पणि तरेवढवासवाठसीहसी बणनयवा भवाअंडवल कवाहसीहसी उपक्रम करत नवाहसीत. णबल गरेट्सनरे
प्रचअंड णनधसी लहोककल्यवाणिवाकरतवा ददिलवा हरे रवाहुल बजवाजनवा सवाअंणगतलअं,  तरेव्हवा तरे  म्हणिवालरे, "मसी गरेट्सएवढवा शसीमअंत
नवाहसी."  आपणि  लहोककल्यवाणिवाकरतवा  पदैसरे  दिरेण्यवाइतपत  णमळवलरे  नवाहसीत  यवाचसी  त्यवाअंनवा  लवाजहसी  नवाहसी.  पवारशसी
भवाअंडवलवात हसी चवाड ददिसतरे,  तसी बणनयवा भवाअंडवलदिवारवाअंकडरे  नवाहसी.  टवाटवाअंनसी धरणि बवाअंधलअं,  त्यवातळून लहोकवाअंपयर्षांत वसीज
पहोहहोचलसी, 'रटस'सवारख्यवा सअंस्थवा उभ्यवा करून णवचवारवाअंनवा चवालनवा ददिलसी. तसअं बणनयवा उदिवाहरणि औषधवालवाहसी नवाहसी.
उलट  त्यवाअंच्यवाकडरे  फसवणिनुककीचसी  प्ररेरणिवा  आहरे.  सरकवारनरे  यवा  कअं पन्यवाअंवर  बअंधन  घवातलअं  ककी  पवाच  टक्करे  णनधसी
णवकवासकवामवाअंसवाठसी ववापरलवा पवाणहजरे,  तर पवाच टक्क्यवाअंबद्दल न्यवायवालयवात जवाऊन स्थणगतसी णमळवल्यवाचअं उदिवाहरणिअं
भवारतवात ददिसतअं; अपववादि एक पवारशसी भवाअंडवलवाचवा, तहो हसी सनुरुववातसीपवासळून.

भवारतसीय मवाध्यमअं आणणि ससी

भवारतवात आतवा फरे सबनुकवासवारखिसी मवाध्यमअं यरेत आहरेत,  जसी भवाअंडवलशवाहसीतच उदियवालवा आलसी.  यवा घटनरेकडरे भवारतवात
जवातसीच्यवा पररप्ररेक्ष्यवातळून बघवावअं लवागरेल.  सहोशल णमणडयवाचवा ववापर करणिवार् यवाअंत मवाणहतसी दिरेणिवाऱ्यवाअंचअंच वचर्णिस्व आहरे.
दिणलत,  बहुजन लहोकवाअंनवा स्वतयःचवा दिदृणषकहोन यवा मवाध्यमवातळून लहोकवाअंपयर्षांत पहोहहोचवतवा यरेईल अशसी णस्थतसी भवारतवात
अजळून आलरेलसी नवाहसी. भवारतवात सअंगणिक आल्यवावर जवानणपपवासवा णनमवार्णिणि झवालसी आणणि णवकवास झवालवा असअं झवालअं नवाहसी.
उलट त्यवावरून कनुअं डलसी कशसी बनववायचसी यवात लहोकवाअंनवा रस हहोतवा. सअंगणिकवाचअं स्ववागत नवारळ फहोडळून करणिवारसी परअंपरवा
यवा दिरेशवात आहरे. एक सवाधन यरेणिअं फक महत्त्ववाचअं नवाहसी, त्यवावर वचर्णिस्व कहोणिवाचअं आणणि त्यवाचवा ववापर कसवा हहोणिवार हरे
महत्त्ववाचअं आहरे.  सहोशल णमडसीयवाच्यवा चवाअंगल्यवा उपयहोगवाचअं उदिवाहरणि 'णनभर्णियवा'च्यवा वरेळचअं दिरेतवा यरेईल. त्यवाचवा णनषरेध
करण्यवासवाठसी  लहोकवाअंनसी  मरेणिबत्त्यवा  परेटवळून  आपलसी  सहवरेदिनवा  प्रकट  करे लसी.  पणि  प्रश्न  असवा  आहरे  ककी  हसीच  गहोष
खिदैरलवाअंजसीच्यवा बवाबतसीत,  णनतसीन आगरेच्यवा बवाबतसीत हहोत नवाहसी.  अलसीकडरेच नगर णजल्हवात जवामगवावच्यवा पनुढरे  ज्यवा
घटनवा झवाल्यवा णतथरेहसी हहोत नवाहसी. दिणलत, बहुजन णसयवाअंसवाठसी मरेणिबत्त्यवा परेटवल्यवा जवात नवाहसीत. आददिववाससी णसयवाअंवर
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अन्यवाय झवालवा म्हणिळून सहोशल णमणडयवाच्यवा डहोळ्यवाअंत अशळू यरेत नवाहसीत, कवारणि हवा णमणडयवा ववापरणिवाररे  लहोक णवणशष
जवातवगवार्णितलरे, णवणशष मनहोवदृतसीचरे आहरेत. त्यवामनुळरेच सहोशल णमणडयवालवाहसी जवात आणणि णपतदृसतवा णमळवालसी आहरे.

आअंतरजवाल हरे फक शहरसी लहोकवाअंच्यवा  हवातवात आहरे असअं  रवाणहलरेलअं  नवाहसी.  भवाअंडवलशवाहसीच्यवा  कदृ परेनरे  ककअं ववा
अवकदृ परेनरे त्यवाचवा प्रसवार गवामसीणि भवागवातहसी हहोत आहरे. पणि मवाध्यमअं हवातवात आल्यवावरचवा अननुभव असवा आहरे - पनुण्यवात
फरे सबनुकच्यवा मवाध्यमवातळून णशववाजसी महवारवाजवाअंचसी बदिनवामसी झवालसी.  फरे सबनुकवाचवा ववापर लहोकवाअंच्यवा भवावनवा भडकवळून
जवातसीय दिअंगरे करण्यवासवाठसी झवालवा. णशववाजसी महवारवाजवाअंचसी बदिनवामसी कहोण्यवा मनुसलमवानवानरे करे लसी अशसी पहोस्ट कहोणिसीतरसी
टवाकलसी आणणि त्यवाचवा पररणिवाम म्हणिळून एकवा सरॉफ्टवरेअर इअंणजनसीयरलवा,  नससीमलवा,  लहोकवाअंनसी डहोक्यवात बअॅट डहोक्यवात
घवालळून मवारलअं. भवारतवात फरे सबनुकवाचवा ववापर उचजवातसीयवाअंचरे णहतसअंबअंध रवाखिण्यवासवाठसी हहोतहो आहरे. 

आपल्यवा हवातवात सवाधनअं यरेणिअं आणणि त्यवा सवाधनवाअंवर णनयअंतणि असणिअं यवा वरेगळ्यवा गहोषसी आहरेत.  अमरेररकरे त
फग्यनुर्णिसन शहरवात एकवा कदृ ष्णिवणिर्तीयवालवा पहोणलसवानरे  गहोळसी घवातलसी,  त्यवाच्यवा णनषरेधवात णनदिशर्णिनअं  झवालसी आणणि णतथरे
सदैन्यवाकडरे  असतवात  तशवा  बअंदिळूकवा,  णचलखितअं,  रणिगवाडरे  घरेऊन  पहोलसीस  शहरवात  आलरे.  यवा  प्रकवारवाबद्दल  णतथल्यवा
मवाध्यमवाअंनसी  सअंतवाप  व्यक करे लवा.  णतथरे  कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंच्यवा  लढवालवा  महोठवा  इणतहवास  आहरे.  त्यवाअंनसी  आअंदिहोलनअं  करून
अमरेररकन  स्थवाणनक  सरकवारवाअंनवा  जरेरसीस  आणिण्यवाचसी  उदिवाहरणिअं  आहरेत.  कदृ ष्णिवणिर्तीयवाअंच्यवा  सअंतवापवाचवा  त्यवाअंच्यवा
अथर्णिकवारणिवावर पररणिवाम हहोऊ शकतहो. भवारतवात हरे हहोत नवाहसी, कवारणि भवारतवात जवात आहरे. शहोणषत एकत यरेऊ नयरेत
यवासवाठसीचसी यअंतणिवा व्यवस्थरेच्यवा  मवाध्यमवातळून  तयवार हहोतरे  आहरे.  यवा  शहोणषतवाअंचअं  हवातवावर पहोट आहरे,  त्यवाअंच्यवापयर्षांत
मवाध्यमअं पहोहहोचतच नवाहसीत.  अमरेररकरे त हसी दिरसी खिळूपच कमसी आहरे.  भरेदिभवाव असलवा तरसीहसी मळूलभळूत गरजवाअंसवाठसीचवा
सअंघषर्णि इथल्यवाइतकवा अवघड नवाहसी. भवारतवात मवात जवाणतधमवार्णिच्यवा नवाववाखिवालसी उत्पवादिनवाच्यवा सवाधनवाअंवरच नवाहसी, तर
जसीवनवावरहसी णनयअंतणि ठरेवलअं जवातअं.  मवाध्यमवाअंचवा ववापर करून शहोषणिवाणवरहोधवात लढवा दिरेण्यवाचसी पररणस्थतसी भवारतवात
यरेण्यवासवाठसी खिळूप जवास्त कवाळ जवाववा लवागरेल. 

आअंबरेडकर म्हणिजरे रवाज्यघटनवा बनवणिवाररे  असअं गदृहसीत धरलअं जवातअं.  फनु लरे आणणि आअंबरेडकर मनुळवातळून न ववाचतवा
त्यवाअंनवा  गदृहसीत धरण्यवाचसी चळूक इथल्यवा ससीववादवाअंनसी करे लसी आहरे.  बवाबवासवाहरेब स्ववातअंत्र्यवानअंतर नऊ वषर्षां  हयवात हहोतरे.
त्यवाअंनसी १९४२ पवासळून णसयवाअंच्यवा प्रश्नवासवाठसी कवाम सनुरू करे लअं हहोतअं.  त्यवाअंच्यवा पनुस्तकवाअंचसी शसीषर्णिकअं  ववाचलसी,  तर ८०%
सवाणहत्यवातळून  त्यवाअंनसी  णपतदृसतरेवर  हल्लवा  करे ल्यवाचअं  लक्षवात  यरेतअं.  'बवाह्मणिशवाहसीचवा  णवजय',  'Riddle   in
Hinduism'  यवाअंत तरे पहअंदिळू धमवार्णिचसी णचमदकत्सवा करून धमर्णि कसवा णपतदृसतवाक आहरे,  बवाह्मणिवचर्णिस्वववादिसी आहरे यवाचसी
चचवार्णि करतवात. 'पहअंदिळू णसयवाअंचसी उनतसी आणणि अवनतसी' हवा त्यवाअंचवा ३० पवानवाअंचवा छहोटवा णनबअंध आहरे, 'बणहष्कदृ त भवारत',
'समतवा'  यवाअंतल्यवा णलखिवाणिवात त्यवाअंनसी णसयवाअंच्यवा प्रश्नवाअंचसी चचवार्णि करे लसी आहरे.  मसी १९९६ सवालसी  'डरॉ.  आअंबरेडकर आणणि
ससीमनुककी'  अशसी जसी पनुणस्तकवा णलणहलसी,  त्यवात आअंबरेडकरवाअंच्यवा ससीववादिसी णवचवारवाअंचसी मवाअंडणिसी आहरे.  अलसीकडरे शरमर्णिलवा
ररेगकेंनसी णलणहलरेल्यवा 'Against the madness of Manu'  नवाववाच्यवा पनुस्तकवात आअंबरेडकरवाअंच्यवा णपतदृसतवाक
पदतसीबद्दल णलणहलरेल्यवा लरेखिनवाचअं सअंकलन आणणि एक चवाअंगलसी प्रस्तवावनवा आहरे.

'पहअंदिळू कहोड णबलवा'सवाठसी आअंबरेडकरवाअंनसी करे लरेलवा सअंघषर्णि पवाहतवा असअं ददिसतअं,  ककी पअं.  नरेहरेरूअं पवासळून, रवाजकेंद्र प्रसवादि,
चवारवातलरे तसीन शअंकरवाचवायर्णि इथपयर्षांत सववार्षांनसी 'पहअंदिळू कहोड णबलवा'लवा णवरहोध करे लवा. कवारणि बवाह्मणिसी णपतदृसतरेननुसवार पहअंदिळू
णसयवाअंनवा पनुनरवर्णिववाहवाचवा ववा ववारसचवा अणधकवार नवाहसी.  अबवाह्मणिसी णसयवाअंनवा पहोषक असणिवारसी मवाअंडणिसी फनु ल्यवाअंनअंतर
आअंबरेडकरवाअंनसी  करे लसी.  त्यवाअंनसी  एककीकडरे  सदैदवाअंणतक  मवाअंडणिसीतळून  बवाह्मणिसी  णपतदृसतवा  उलगडळून  दिवाखिवलसी,  यवा  सतरेलवा
आव्हवान दिरेण्यवासवाठसी कहोणितरे नवरे कवायदिरे आजच्यवा समवाजवात असलरे पवाणहजरेत हरे णलणहलअं आणणि णशववाय कवापाँगरेसच्यवा
नरेत्यवाअंशसी चचवार्णि करे लसी. यवा दिरेशवातल्यवा णसयवाअंनवा दकमवान स्ववातअंत्र्य णमळवावअं यवासवाठसी त्यवाअंनसी सअंघषर्णि करे लवा. नरेहरेरूअं नसी वचन
दिरेऊनहसी 'पहअंदिळू कहोड णबल'  सअंसदिरेत मवाअंडलअं नवाहसी,  यवाचवा णनषरेध म्हणिळून त्यवाअंनसी कवायदिवामअंतसीपदिवाचवा रवाजसीनवामवा ददिलवा.
१९७५ सवालसी  आपल्यवाकडरे  ससीववादिसी  चळवळ सनुरू  झवालसी  तरेव्हवा  त्यवाअंनसी  'पहअंदिळू  कहोड  णबलवा'च्यवा  चचर्देचवा  ववारसवा
डहोळसपणिरे स्वसीकवारलवा असतवा, तर ससीमनुककी चळवळ आज वरेगळ्यवा टप्प्यवावर पहोचलसी असतसी. पणि तसअं झवालअं नवाहसी.
त्यवामनुळरे  चळवळसीचसी कडोंडसी झवालसी. हरे टवाळण्यवासवाठसी आअंबरेडकरवाअंनसी करे लरेलसी ससीववादिसी मवाअंडणिसी पनुढरे आणिलसी पवाणहजरे.

"अबवाह्मणिसी प्रबहोधनवालवा पयवार्णिय नवाहसी" : प्रणतमवा परदिरेशसी
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आजचसी ससी चळवळ कनु ठरे  आहरे? ससी चळवळसीनरे कवाय णमळवलअं?

कहोणितसीहसी  चळवळ  णसदवाअंतवाअंवर  आणणि  सअंकल्पनवाअंवर  उभसी  रवाहतरे.  स्ववातअंत्र्यवानअंतर  झवालरेल्यवा  ससीमनुककी
चळवळसीमनुळरे  शहरसी  णसयवाअंचअं  जसीवनमवान  सनुधवारलअं.  त्यवाअंनसी  सरकवारसी  पवातळसीवर  कवाहसी  मवागण्यवा  करे ल्यवा,  त्यवामनुळरे
सरकवारसी दिदृणषकहोनवातळून णसयवाअंचसी दिखिल घ्यवायलवा सनुरुववात झवालसी.  यवा त्यवाअंच्यवा यहोगदिवानवाबद्दल प्रश्नच नवाहसी.  पणि
त्यवाअंच्यवा यहोगदिवानवाहून त्यवाअंच्यवा मयवार्णिदिवा जवास्त आहरेत. ववाचनवाचवा पयवार्णिय उपलब्ध असळूनहसी फनु लरे-आअंबरेडकर न ववाचतवा
त्यवाअंनसी वरवरचसी मवाअंडणिसी करे लसी असवा आक्षरेप आहरे.  जवाणतव्यवस्थवाणवरहोधसी आअंदिहोलन मधल्यवा कवाळवात णनमवार्णिणि झवालअं
नवाहसी.  आम्हसी  सगळ्यवा णसयवा आहहोत,  आम्हसी एक आहहोत इतपतच भणगनसीभवाव मयवार्णिददित नसतहो.  वरेगवरेगळ्यवा
जवातसीतल्यवा णसयवाअंचअं शहोषणि वरेगवरेगळ्यवा प्रकवाररे  हहोतअं. यवालवा व्यककी म्हणिळून कहोणिसी जबवाबदिवार नवाहसी, त्यवामनुळरे  शहोषणि
करणिवाऱ्यवा व्यवस्थरेच्यवा णवरहोधवात एकत आअंदिहोलन करे लअं  पवाणहजरे असअं प्रबहोधन व्हवायलवा हवअं.  पणि हरे प्रबहोधन झवालअं
नवाहसी.  जवातसीचवा मनुद्दवा घरेतलवा गरेलवा नवाहसी,  त्यवामनुळरे  उचवणिर्तीय,  उचवगर्तीय णसयवाअंनवा स्वच्छतवागदृहवासवारखिरे प्रश्न आपलरे
ववाटलरेच नवाहसीत. कहोणिसी, कनु ठरे , कसअं रवाहवायचअं हरे यवाचअं जवाणतव्यवस्थरेनअं ठरवलअं. गवावकनु सवाबवाहरेर, घवाणिसीत कहोणिसी रहवायचअं
हरे जवाणतव्यवस्थरेनरे सवाअंणगतलअं. हरे समजळून घरेतलअं नवाहसी आणणि त्यवाबद्दल चसीड आलसी नवाहसी, तर स्वच्छतवागदृहवासवारखिरे मनुद्दरे
आपलरे ववाटणिवारच नवाहसीत. त्यवासवाठसी आवश्यक असणिवारअं प्रबहोधन ससीचळवळसीनरे करे लअं नवाहसी. त्यवाअंचवा प्रश्न - आमचवा प्रश्न
अशसी णवभवागणिसी करे लसी गरेलसी. सहवरेदिनवा मवानलसी नवाहसी.

ओबसीससी णसयवाअंनसी आरक्षणि मवाणगतलअं तर त्यवा फळू ट पवाडतवात असवा आरहोप उचवणिर्तीय मवानणसकतरेमधळून हहोतहो.
भणगनसीभवाववालवा तडरे जवातवात. त्यवा हसी मवागणिसी कहोणित्यवा पवाश्वर्णिभळूमसीवर करत आहरेत हरे समजळून घरेतलअं जवात नवाहसी. 'पहअंदिळू
कहोड णबल'  आम्हवाअंलवा लवागळू  करवा  अशसी मवागणिसी आददिववाससी णसयवाअंनसी  करे लसी.  उचवणिर्तीय णसयवा म्हणिवाल्यवा,  "तनुम्हसी
चळवळसीत फळू ट  पवाडतवा,  आददिववाससी णसयवाअंचरे  वरेगळरे  प्रश्न घरेतवा."  आददिववाससी णसयवाअंचरे  नरेमकरे  प्रश्न कहोणितरे,  त्यवाअंचसी
मवागणिसी कवाय आहरे हरे समजळून न घरेतवा हरे आरहोप करे लरे गरेलरे. आपल्यवात णभनलरेलसी पनुरुषसतवा, बवाह्मण्य णसद करणिवाररे हरे
आरहोप असतवात. बवाह्मणिसी मळूल्यसअंकल्पनवा,  उचजवातसीचरे सअंस्कवार हरे ससीववादिसी चळवळसीत आल्यवामनुळरे  आपसळूकच पनुसलरे
जवात नवाहसीत. त्यवासवाठसी डसीकवास्ट, डसीक्लवास हहोण्यवाचसी गरज असतरे. यवासवाठसीच चचवार्णि, ववाचन, प्रबहोधनवाचसी गरज आहरे.

महवारवाषवालवा प्रबहोधनवाचवा ववारसवा आहरे असअं समजलअं जवातअं.  प्रबहोधन म्हणिजरे नव्यवा णवचवारवाअंचअं स्ववागत.  नवरे
णवचवार म्हणिजरे णवषमतवा,  शहोषणिवाचवा णवरहोध.  हसी परअंपरवा महवारवाषवालवा हहोतसी आणणि आहरे.  प्रबहोधनवाकडरे कवाहसी पक्ष,
सअंघटनवा,  चळवळळींनसी सपशरेल दिनुलर्णिक्ष करे लअं.  जरे जवाणतव्यवस्थवाणवरहोधसी हहोतरे,  ज्यवाअंनसी णसयवाअंचरे प्रश्न यवा अअंगवानरे पवाणहलरे
त्यवाअंनसी प्रबहोधनवालवा महत्त्व ददिलअं. एकहोणणिसवाव्यवा शतकवात आगरकर, रवानडकें यवाअंनसी बवाह्मणिसी सअंस्कदृ तसीच्यवा चचौकटसीत कवा
हहोईनवा, पणि प्रबहोधनवाचवा णवचवार करे लवा. फनु ल्यवाअंनसी सगळ्यवाच चचौकटसी महोडळून सवर्षांकष समतरेच्यवा दिदृषसीनरे मनुद्दरे पनुढरे नरेलरे.
णवसवाव्यवा शतकवात शवाहूअंच्यवा,  बवाह्मणिरेतर चळवळसीच्यवा णनणमतवानरे प्रबहोधन झवालअं,  पणि कल बदिललवा. आधसी प्रबहोधन
समतवाणधणष्ठत हहोतअं, णवसवाव्यवा शतकवात तरे पनुरहोणहतशवाहसीच्यवा णवरहोधवात झवालअं. बवाह्मणिरेतर चळवळळींनसी बवाह्मणिसतरेच्यवा
णवरहोधवात प्रबहोधन करे लअं.  आअंबरेडकरवाअंच्यवा  शब्दिवाअंत,  त्यवाअंनसी  बवाह्मणिशवाहसी,  णपतदृसतवा,  भवाअंडवलशवाहसीच्यवा  णवरहोधवातलअं
प्रबहोधन गणतमवान करे लअं.  पणि मवाक्सर्णिववादिवावर आधवारलरेलरे पक्ष,  सअंघटनवाअंनसी प्रबहोधनवाकडरे दिनुलर्णिक्ष करे लअं.  त्यवाअंच्यवा दिदृषसीनरे
आरथर्णिक धहोरणिअं सअंघरटत करणिअं म्हणिजरे चळवळ, पक्ष चवालवणिअं. णवचवार पसरवण्यवासवाठसी प्रबहोधनवाचसी गरज असतरे, तरे
त्यवाअंनसी करे लअं नवाहसी. समवाजववादि म्हणिजरे कवाय यवाचवा अथर्णि लहोकवाअंपयर्षांत पहोहहोचलवा नवाहसी. मवाक्सर्णिववादिवालवा जहो समवाजववादि
अणभप्ररेत हहोतवा, त्यवाचवा अथर्णि पगवारववाढ, बहोनससवाठसी सअंप करणिरे असवा मयवार्णिददित प्रकवाररे लवावलवा गरेलवा. पणि त्यवापलसीकडरे
कम्यनुणनझम असतहो हरे प्रबहोधनवातळून पहोहहोचवतवा आलअं  असतअं.  समवाजववादिसी मन घडववायचअं  असरेल तर समवाजववादिसी
प्रबहोधन करवावअं लवागतअं,  तरे त्यवाअंनसी करे लअं नवाहसी.  णवचवार जहोपयर्षांत जनमवानसवाचसी पकड घरेत नवाहसी तहोपयर्षांत तरे बचौणदक
हत्यवार बनत नवाहसी, असअं मवाक्सर्णि म्हणितहो. खिनुद्द मवाक्सर्णिववादिसी असवा णवचवार करतवात, असअं ददिसत नवाहसी. जवात, ससीशहोषणि
यवाअंनवा णवरहोध करणिवाररे मवात प्रबहोधन गणतमवान करतवानवा ददिसतवात.

आम्हसी कवाय करतहो?

धनुळरे  आणणि नअंदिळूरबवारमध्यरे सत्यशहोधक गवामसीणि कषकरसी सभवा यवा नवाववानरे आम्हसी गरेलसी ३०-३५ वषर्षां कवायर्णिरत
आहहोत. भळूमसीहसीन आददिववासळींच्यवा जणमनसीचवा प्रश्न आहरे. तरे कसत असलरेल्यवा जणमनळींचवा तवाबवा वनखिवात्यवानरे मवाणगतलवा

65



 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

आहरे आणणि आददिववाससी अणतक्रमणि करणिवाररे  ठरलरे आहरेत. त्यवाणवरहोधवात एक सअंघषर्णि झवालवा. त्यवातळून २००६ मध्यरे वन
हक्क कवायदिवा झवालवा आणणि यवा जणमनसी आददिववासळींच्यवा नवावरे करवा असवा आदिरेश आलवा. त्यवाचसी लढवाई अजळून सनुरू आहरे.
जणमनसीच्यवा प्रश्नवाचसी मवाअंडणिसी आम्हसी प्रबहोधनवाच्यवा पवातळसीवर कशसी करतहो? मवाकप ककअं ववा अन्य पक्ष आअंदिहोलनअं हवातवात
घरेतवात पणि जणमनसीचवा इणतहवास मवाअंडत नवाहसीत. यवा जणमनसीचअं आणणि आपलअं नवात कवाय आहरे हरे कवाहसी मवाअंडत नवाहसीत. हरे
आम्हसी  जहोडळून  घरेतलअं  आहरे.  यवा  भवागवात कअं चवारवा  मवातवा,  यहवाअंमनुदिसी,  णनऋतसी यवा  मवातदृदिरेवतवा  आहरेत.  दिरेवमहोगऱ्यवालवा
यहवाअंमनुदिसी  मवातरेचसी  पळूजवा  करतवात.  तसी  धवान्यवाच्यवा  कणिगसीमध्यरे  उभसी असतरे.  णतचसी पळूजवा करतवानवा  आपल्यवा शरेतवात
उगवलरेलअं  धवान्य  णतच्यवा  कणिगसीत टवाकवायचअं  आणणि णतच्यवा  कणिगसीतलअं  धवान्य आपल्यवा टहोपलसीत आणिळून  तरे  धवान्य
पणहल्यवा पवावसवालवा परेरवायचअं, अशसी पदत आहरे. शरेतसीचवा शहोध णसयवाअंनसी लवावलवा, शरेतसी करवायलवा यवा णसयवाअंनसी णशकवलअं
म्हणिळून आम्हसी त्यवाअंनवा दिरेवसी मवानलअं आहरे,  त्यवाअंनवा शरेष्ठ स्थवान ददिलअं आहरे.  जमसीन कसवायलवा णशकवणिवाऱ्यवा यवा दिरेवतवा
आहरेत;  हसी अअंधशदवा नवाहसी तर शरेतसी करण्यवाचसी प्ररेरणिवा आहरे.  आम्हसी लढवा उभवारत असतवानवा हवा इणतहवास लहोकवाअंनवा
सवाअंगतहो. मग आपणि अणतक्रमणिदिवार आहहोत असअं यवा शरेतकऱ्यवाअंनवा ववाटत नवाहसी. लढण्यवाचसी, शरेतसीचसी उमर्ती आपल्यवाकडरे
इणतहवासकवाळवापवासळून आहरे, हरे प्रबहोधन आम्हसी करे लअंय, करतहो आहहोत.

आमच्यवा भवागवात बजरअंग दिलवासवारख्यवा पहअंदिनुत्त्वववादिसी सअंघटनवा आहरेत.  त्यवाअंनसी गनुजरवाथमधल्यवा नअंदिळूरबवारच्यवा
शरेजवारसी भवागवात शबरसीकनुअं भमरेळवा करवायलवा सनुरुववात करे लसी. पहअंदिळू धमर्णिशवासवाननुसवार चवारच कनुअं भमरेळरे  असतवात. यवाअंनसी मवात
सनुबसीर नवाववाचअं गवाव शबरसीचअं आहरे, णतथरे णतनरे रवामवालवा उषसी बहोरअं ददिलसी असअं खिहोटअं सवाअंगत णतथरे आददिववासळींनवा शबरसीचरे
ववारसदिवार म्हणिण्यवाचवा,  त्यवाअंचअं बवाह्मणिसीकरणि करण्यवाचवा प्रयत्न सनुरू करे लवा आहरे.  आम्हसी त्यवालवा णवरहोध करे लवा आहरे.
शबरसी हसी आणशत,  दिवास्य मवानणसकतरेचरे प्रतसीक आहरे.  त्यवाअंनसी बनवलरेल्यवा दिरेवळवात रवाम वर बसलवाय आणणि शबरसी
पवायवाशसी आहरे.  यवा सतवासअंबअंधवाअंचअं पनुनरुजसीवन करण्यवासवाठसी कनुअं भमरेळरे  सनुरू करे लरे जवात आहरेत.  आमचवा यवालवा णवरहोध
आहरे. त्यवालवा णवरहोध म्हणिळून आम्हसी मवातदृदिरेवतवा उत्सव भरवलवा. जसअं २५ णडसकेंबरलवा भवारतसीय ससीमनुककी ददिन सवाजरवा
करे लवा, तसअंच जणमनसीच्यवा हक्कवाचसी लढवाई लढतवानवा भवारतसीय शरेतसीचवा इणतहवास सवाअंणगतलवा. सअंस्कदृ तसीतल्यवा शहोषणिवाच्यवा
इणतहवासवालवा णवरहोध करत आम्हसी प्रबहोधन करत आहहोत.

प्रबहोधनवाचअं महत्त्व कमसी हहोणिअं म्हणिजरे चअंगळववादिसी सअंस्कदृ तसीकडरे समवाजवाचसी ववाटचवाल हहोणिअं.  सनुसअंस्कदृ त समवाज
हववा असरेल तर प्रबहोधन गणतमवान रवाणहलअं पवाणहजरे. 

शब्दिवाअंकन - मरेघनवा भनुस्कनु टरे, ३  _  १४ णवणक्षप्त अददितसी
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प्रश्न उरतहो इच्छवाशककीचवा - नअंदिवा खिररे

मळूळ प्रश्न -

सवामवाणजक,  रवाजककीय आणणि वदैचवाररक चळवळळींसवाठसी पनुष्कळ सवामगसी एकवा कवाळवापयर्षांत महवारवाषवानअं ददिलसी.
स्ववातअंत्र्यपळूवर्णि कवाळवातल्यवा समवाजसनुधवारकवाअंपवासळून,  णवचवारवअंतवाअंपवासळून आणणि रवाजककीय नरेत्यवाअंपवासळून तरे आज पनवाशसीत
असलरेल्यवा मरवाठसी मवाणिसवाअंनवा पररणचत असलरेल्यवा नरहर कनु रुअंदिकर,  तकर्णि तसीथर्णि  लक्ष्मणिशवाससी जहोशसी,  दिनुगवार्णि  भवागवत,
पनु.ल.  दिरेशपवाअंडरे,  मरे.  पनुअं.  ररेगरे,  रवाम बवापट,  गहो.  पनु.  दिरेशपवाअंडरे  वगदैरकेंपयर्षांत  हसी परअंपरवा  चवालळू  रवाणहलसी.  तसअंच,  मरवाठसी
मवाणिसवानअंहसी आपल्यवा आस्थरेच्यवा चळवळळींनवा जमरेल तसवा आधवार ददिलवा.  कधसी तहो सदक्रय सवामवाणजक सहभवागवातळून
हहोतवा,  तर  कधसी  करे वळ  व्यणकगत,  म्हणिजरे  स्वत:च्यवा  आयनुष्यवाचसी  ददिशवा  बदिलण्यवाइतपत  हहोतवा.  णवचवारवअंत,
चळवळळींचरे नरेतरे  आणणि समवाज हवाअंच्यवामधलवा महोठवा दिनुववा असणिवाऱ्यवा प्रसवारमवाध्यमवाअंचवाहसी हवात महोठवा ववाटवा हहोतवा.
गरेल्यवा  कवाहसी  वषवार्षांत  मवात  पररणस्थतसीत  महोठरे  आणणि  खिरेदिजनक  बदिल  झवालरे.  इतक्यवात  कहोणित्यवाहसी  चळवळसीलवा
समवाजवातळून खिऱ्यवा अथवार्णिनअं  पवाटठअंबवा  णमळवालरेलवा नवाहसी.  णमळवालवाच,  तर तहो करे वळ मरेणिबत्त्यवा लवावण्यवापनुरतवा ककअं ववा
सहोशल मसीणडयवावर व्यक हहोण्यवाइतपतच, म्हणिजरे वरवरचवा हहोतवा.

महवारवाषवाच्यवा इणतहवासवाणवषयसीचअं आणणि सदणस्थतसीणवषयसीचअं हरे अथर्णिणनणिर्णियन ककअं ववा आकलन तनुम्हवालवा मवान्य
आहरे कवा? ककी तरे तनुम्हवालवा करे वळ स्मरणिरअंजनवात्मक ववाटतअं? हरे आकलन यहोग्य नसरेल तर तनुमचअं आकलन कसअं वरेगळअं
आहरे? सद पररणस्थतसीमवागचसी तनुमचसी कवारणिमसीमवाअंसवा कवाय आहरे? चळवळळींच्यवा नरेतदृत्ववाचअं कनु ठरे  चनुकलअं? कनु ठरे  चनुकतअंय?
भणवष्यवात हसी पररणस्थतसी सनुधवारवायचसी असरेल, तर चळवळळींपनुढचवा मवागर्णि कवाय असवायलवा हववा? त्यवाअंनसी आपल्यवात कवाय
बदिल घडववायलवा हववा? आणणि नवागररकवाअंचअं कवाय? त्यवाअंचअं कवाय चनुकतअंय? त्यवाअंनसी स्वत:त कवाय बदिल घडववायलवा हववा?
प्रसवारमवाध्यमवाअंचअं कवाय चनुकतअंय?  पररणस्थतसी सनुधवारण्यवासवाठसी तसी कशसी बदिलणिअं गरजरेचअं आहरे?  णवचवारवअंतवाअंचअं कवाय?
त्यवाअंचसी जबवाबदिवारसी त्यवाअंनसी सक्षमरसीत्यवा पवार पवाडवावसी हवासवाठसी त्यवाअंनसी आपल्यवात कसवा आणणि कवाय बदिल घडवळून
आणिवायलवा हववा?

***

चचौकट

'स्ववातअंत्र्यपळूवर्णि  कवाळवातल्यवा....'  हवा  शब्दिप्रयहोग  पवाहतवाच  ककअं ववा  ऐकतवाच  मलवा  रटळक-आगरकर  चचवार्णि
आठवतवात;  परक्यवाअंपवासळून रवाजककीय स्ववातअंत्र्य आधसी ककी आपलसी समवाजसनुधवारणिवा आधसी,  यवावरच्यवा.  खिररे  तर त्यवा
चचवार्षांच्यवा कवाळवातच 'आधसी अन तरे पवाणहजरे'  उफर्णि  'आधसी तरे अथर्णिकवारणि' अशसी मवाअंडणिसी कवालर्णि मवाक्सर्णि करत हहोतवा.  जरसी
आज कहोणिसी  यवाचरे  शरेय  मवाक्सर्णिलवा  दिरेत  नसलरे  तरसी  सवाररे  जणि मनुकवाटवानरे  मवानळून  चवालतवात  ककी  अथर्णिव्यवहवारवाअंतळून
समवाजवातल्यवा  वरेगवरेगळ्यवा  घटकवाअंमधसील  नवातरेसअंबअंध  घडतवात,  आणणि  त्यवा  पवायवावरच  समवाजकवारणि,  रवाजकवारणि,
धमर्णिकवारणि, 'सअंस्कदृ तसी'कवारणि वगदैरकेंचरे  इमलरे  उभरे  रवाहतवात.  अगदिसी गनुन्हवाअंच्यवा तपवासवाअंतहसी  Cui bono? (Who
benefits? लवाभ कहोणिवाचवा?) हवा प्रश्न कळसीचवा मवानलवा जवातहो! पणि भवारतवात तरसी आज रवाजकवारणि-समवाजकवारणि
यवाअंच्यवात सनुधवारणिवा करण्यवासवाठसी अथर्णिकवारणि तपवासलरे जवात नवाहसी.

रटळक-आगरकर कवाळवात भवारत औदहोणगककीकरणिवाच्यवा उअं बरठवावर उभवा हहोतवा.  रटळकवाअंनसी पदैसवा-फअं डवातळून
कवाच कवारखिवानवा कवाढलवा,  तहोहसी यवामनुळरेच. मळूळ अथर्णिव्यवहवार सवामअंतसी नमनुन्यवाच्यवा शरेतसीवरच बरेतलरेलवा हहोतवा. आजहसी
तसी व्यवस्थवाच आपल्यवा थवाळ्यवाअंत अन पहोचवतरे.  पणि औदहोणगककीकरणि यरेऊन जनुनरे झवालरे आहरे.  बकेंगळनुरू,  हदैदिरवाबवादि,
पनुणिरे, गनुरगवाव यरेथरे तर औदहोणगकहोतर व्यवस्थवाहसी पवाहवायलवा णमळतरे. रटळक कवाळवापवासळून आजपयर्षांत सवाक्षरतवा कदै क पट
ववाढलसी  आहरे.  मवाध्यमक्रवाअंतसीचरे  पररणिवाम,  सअंगणिक-मवाणहतसी  महवाजवाल  यवाअंचरे  पररणिवाम  आजहसी  आपल्यवालवा  नसीटसरे
समजत नवाहसी  आहरेत.  तरेव्हवापवासळून आजपयर्षांतच्यवा सवर्णि  चळवळसी यवा  वरेगववान आणणि प्रचअंड बदिलवाच्यवा चचौकटसीतच
तपवासवायलवा हव्यवात.  प्रश्न उभवा रवाहणिरे,  तहो जवाणिवणिरे,  समजणिरे,  त्यवावर चळवळ ककअं ववा तसलरे उतर सनुचणिरे हरे सवाररे
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नरेहमसीच कमसी-जवास्त उशसीरवानरे,  out of step  out of phase असरे हहोत असतरे  -  म्हणिजरे आपणि
आणणिकच, दिनुहरेरसी उणशरवानरेच प्रश्नवावर पहोचणिवार!

मळूकनवायक / मळूकनवाणयकवा

चचर्देलवा चवालनवा दिरेण्यवासवाठसी जहो सनुरुववातसीचवा पररच्छरेदि ददिलवा आहरे,  त्यवात समवाजसनुधवारक-णवचवारवअंत अशसी
एक यवादिसी आहरे. जरसी त्यवात आधसीच्यवा ववाक्यवात 'रवाजकवारणिसी' असवा उल्लरेखि असलवा तरसी यवादिसीत एकहसी रवाजकवारणिसी
नवाहसी.  बररे,  यवादिसी सअंपळूणिर्णिपणिरे  बवाह्मणिसी आहरे.  णतच्यवात शवाहू-फनु लरे-आअंबरेडकर नवाहसीत,  णव.  रवा.  पशअंदिरे  आणणि भवाऊरवाव
पवाटसील  नवाहसीत,  शसी.  अ.  डवाअंगरे  आणणि  बसी.  टसी.  रणिददिवरे  नवाहसीत,  सरेनवापतसी  बवापट  आणणि  एसरेम  जहोशसी  नवाहसीत,
गहोळवलकर-दिरेवरस नवाहसीत, प्रबहोधनकवार ठवाकररे नवाहसीत, यशवअंतरवाव-शअंकररवाव नवाहसीत, जसीवरवाज मरेहतवा-धनअंजयरवाव
गवाडगसीळ-णवखिरे  पवाटसील हसी सहकवारक्षरेतवाचसी जनक-णतमळूतर्ती  नवाहसी.  यवाअंतसील प्रत्यरेक जणि णवचवारवअंतहसी  हहोतवा  आणणि
कदृ णतशसीलहसी हहोतवा. बररेच जणि रवाजकवारणिसीहसी हहोतरे.

एक वरेगळसीहसी यवादिसी आहरे.  शरेषरवाव महोररे,  आ. ह. सवाळनुअंखिरे,  रवावसवाहरेब कसबरे,  भवा. ल. भहोळरे..... हसी यवादिसीहसी
अदिदृश्य झवालरेलसी ददिसतरे.

भवारतसीय आणणि मरवाठसी समवाज शतखिअंणडत आहरे.  महोठवा णवभवाजक 'जवात'  हवा आहरे.  तहो अननुल्लरेखिवानरे मवारतवा
यरेणिवार नवाहसी, उलट अननुल्लरेखिवावर हरेत्ववारहोप हहोतसील. तरे अनवाठवायसीहसी नसतसील.

पणि मसी ददिलरेल्यवा शवाहू-भहोळरे  यवादिसीत आणणि त्यवा व्यकक्तींच्यवा अननुयवायवाअंमध्यरे मरवाठसी समवाजवाचवा महोठवा आणणि
बहुतवाअंशसी उपरेणक्षत भवाग आहरे; आणणि हवा भवाग उपरेक्षवा आणणि अननुल्लरेखि सहन कररेलसरे ववाटत नवाहसी. आजच णवणवध सरेनवा
आणणि दिलअं उभवारून त्यवा भवागवातलरे घटक पहअंस्र हहोत आहरेत. सवाअंभवाळवा!

कवाहसी थहोडवा लहोकवाअंच्यवा हवातवाअंत मवाध्यमरे आहरेत.  सवाणहत्य आणणि समसीक्षवा व्यवहवार आहरेत.  वदैचवाररक लरेखिन
आहरे.  हवा  उच-आववाजसी  गट आहरे;  बरवाचसवा एकसअंध,  बरवाचसवा  उचवणिर्ती पनुरुषवाअंचवा.  णसयवा  जवळपवास नवाहसीतच.
उरलरेलवा भवाग आहरे अ-प्रस्थवाणपतवाअंचवा, दिणलतवाअंचवा, णसयवाअंचवा. हरे सवर्णि मळूकनवायक आणणि मळूकनवाणयकवा म्हणिळूनच ववावरतवात
कवा?  नवाहसी.  पणि त्यवाअंचसी दिखिलहसी घरेतलसी जवात नवाहसी.  आणणि मरवाठसीत म्हणि आहरे,  जहो बडोंबलरेल त्यवाचरे दिगड णवकलरे
जवातवात, तर गप्प बसणिवाऱ्यवाअंचरे महोतसीहसी णवकलरे जवात नवाहसीत.

नवाहसीतर पनु. ल. दिरेशपवाअंडवाअंचरे नवाव समवाजसनुधवारक आणणि णवचवारवअंतवाअंच्यवा यवादिसीत कवा यवावरे?

णवचवार-आचवार

सवाधवारणिपणिरे  आपणि  'आचवार-णवचवार'  असरे  णलणहतहो आणणि म्हणितहो,  कवारणि णवचवारवाअंच्यवा  आधसीच आचवार
करण्यवाचसी आपलसी प्रवदृतसी असतरे. पणि यवाचसी गरज नवाहसी. एकवा जहोमदिवार चळवळसी असलरेल्यवा कवाळवानअंतर तरे क्षरेत कवा
थअंड पडलरे, यवाचवा णवचवार कवाहसी लहोकवाअंनसी करे लरेलवा आहरे. आनअंदि करअंदिसीकरवाअंच्यवा एकवा भवाषणिवावरून घडवलरेलवा एक लरेखि
'आजचवा सनुधवारक' यवा मवाणसकवानरे दिहोनरेक वषवार्षांपळूवर्ती प्रकवाणशत करे लवा हहोतवा. इथरे तहो पनुनप्रर्णिकवाणशत झवालवा आहरे. 

यशस्वसी  ककी  अयशस्वसी,  अशवा  दिदृणषकहोनवातळून  करअंदिसीकरवाअंनसी  चवार  चळवळसी  तपवासल्यवा.  चळवळसी  यशस्वसी
हहोण्यवासवाठसी पवाच आधवार आवश्यक असतवात, असरे करअंदिसीकरवाअंचरे णनरसीक्षणि आहरे.

१) मळूल्यवाधवार, म्हणिजरे शवाश्वत मळूल्यवाअंचवा पवाठपनुरवाववा सवातत्यवानरे व्हवायलवा हववा.
२) जवानवाधवार, म्हणिजरे आपलवा चळवळ-णवषय सतत अभ्यवासत कवायर्णिकत्यवार्षांचरे जवान ववाढत जवाऊन अदयवावत व्हवायलवा 
हवरे.
३) कवायवार्णिधवार, म्हणिजरे सवातत्यवानरे ठहोस कवाम करत रवाहवायलवा हवरे.
४) जनवाधवार, म्हणिजरे चळवळसीमवागचरे प्रश्न अनरेकवाअंनवा महत्त्ववाचरे ववाटवायलवा हवरेत.

प्रश्न उरतहो इच्छवाशककीचवा - नअंदिवा खिररे
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५) कवालवाधवार, म्हणिजरे समकवालसीन, समणवचवारसी चळवळसी समजळून घरेऊन त्यवाअंच्यवासहोबत फळसी उभसी करतवा यवायलवा 
हवसी.

हरे पवाच आधवार असलरेल्यवाच चळवळसी पनुढरे जवातवात.

गअंमत म्हणिळून भवारतवाचसी स्ववातअंत्र्य-चळवळ कवा यशस्वसी झवालसी हरे स्वतयःच तपवासवावरे. आणणि णतच्यवाच सहोबतसीनरे
घडलसी-ववाढलरेलसी,  त्यवा चळवळसीत एकवा प्रतसीकवाचसी भळूणमकवा वठवलरेलसी खिवादिसीचसी चळवळ मवात कवा रखिडलसी,  हरेहसी
तपवासवावरे!

गवर्णि आणणि आअंधळरेपणिवा

सहकवारसी चळवळ हसी महवारवाषवाच्यवा इणतहवासवातलसी एक अत्यअंत यशस्वसी चळवळ. कवाहसी मयवार्णिदिरेत तरसी सववार्षांनवा
सहोबत नरेण्यवाचरे,  बअंधनुभवाववाचरे,  मळूल्य जहोपवासणिवारसी.  सवाखिर,  दिळूध,  सळूत-कवापड यवा उदहोगवाअंबवाबत सवर्णिसवामवान्यवाअंचरे जवान
समदृद करणिवारसी. अध्यवार्णि शतकवापरेक्षवा जवास्त कवाळ आणणि सतत वदृपदअंगत हहोत वरेगवरेगळसी क्षरेतरे व्यवापणिवारसी. महवारवाषभर
पसरून  कहोटवधसी  शरेतकऱ्यवाअंनवा  कवाहसीसरे  सक्षम  करणिवारसी.  महवारवाषवाबवाहरेरहसी  अननुकरणिसीय  मवानलसी  जवाणिवारसी.
डझनवाववारसी शवाखिवा-उपशवाखिवाअंमध्यरे पसरत आडव्यवा-उभ्यवा सक्षमसीकरणिवालवा जन्म दिरेणिवारसी.  पणि आववाजसी महवारवाषवानरे
णतचसी टटअंगलच करे लसी.  सहकवारसमवाट,  सवाखिरसमवाट हरे शब्दिच हवास्यवास्पदि ठरवलरे.  अगदिसीच टवाळतवा आलरे नवाहसी तर
"आमचरे धनअंजयरवावच त्यवा चळवळसीमवागरे हहोतरे",  असरे म्हणित त्यवा णनयःस्पदृह मवाणिसवावर अन्यवाय करे लवा आणणि इतरवाअंचरे
शरेयच नवाकवारलरे. उगसीच नवाहसी 'बवामणि' हवा अपशब्दि झवालवा!

एक आठवणि सवाअंगतहो, १९७७ मधलसी. आम्हसी एक महोठरे  धरणि बवाअंधत हहोतहो आणणि बनुडणिवाऱ्यवा क्षरेतवातसील कवाहसी
लहोक धरणिवातलरे पवाणिसी ववाहत खिवालसी जवाऊ दिरेण्यवाऐवजसी  (फ्लहो इररगरेशन)  पअंपवानरे वर नरेण्यवाच्यवा  (णलफ्ट इररगरेशन)
यहोजनवा आखित हहोतरे. मवाझरे एक ज्यरेष्ठ सहकवारसी, "असरे करू नकवा" असरे सनुचवत हहोतरे. नवसी यहोजनवा आखिणिवाररे म्हणिवालरे,
"तनुमचरे बरहोबर आहरे, पणि आज परेशववाई आमचसी आहरे!". ववाहत्यवा पवाण्यवाचरे पसअंचन घटवळून उपसवा-पसअंचन करणिरे गदैरच
हहोतरे,  पणि सल्लवा दिरेणिवाऱ्यवाअंवरचवा णवश्ववास उडवाल्यवानरे शहवाणिपणिवाचवा बळसी ददिलवा जवात हहोतवा.  कवा उडवालवा णवश्ववास?
कवारणि सल्लवा दिरेणिवाऱ्यवाअंनसी गववार्णिनरे सल्ल्यवामवागचरे तत्त्व समजवावळून न दिरेतवा कवाहसी प्रमवाणिवात तरसी, "मसी सवाअंगतहो तरे ऐक!"
असवा 'आदिरेश' ददिलवा हहोतवा!

हवा गवर्णि जगभर ददिसतहो ककी तरे महवारवाषवाचरे वदैणशष्ट आहरे, हरे मलवा मवाहसीत नवाहसी. पणि महवारवाषवात तहो ववारअंववार
मवारक ठरलवा आहरे, हरे मवात नक्ककी. एकदिवा म्हणिरे कहोणिसीतरसी स्ववातअंत्र्यवसीर सवावरकरवाअंनवा णवचवारलरे ककी त्यवाअंनसी मवाक्सर्णिचसी
मवाअंडणिसी ववाचलसी हहोतसी कवा. तरे उतरलरे, "मवाक्सर्णिनरे सवावरकर ववाचलवा आहरे कवा?". सवावरकरवाअंचसी दिरेशभककी, त्यवाग, पहअंदिळू
समवाजवातसील दिहोष हटवण्यवाचरे धहोरणि यवा सवाऱ्यवाअंचवा मवान रवाखिळूनहसी मलवा त्यवाअंचरे उतर गरवर्णिष्ठ ववाटतरे ,  आणणि हरे एकच
उदिवाहरणि नवाहसी.

मरवाठसीतच सक्षम सवाणहत्य आहरे आणणि इतर भवाषवा, णवशरेषतयः पहअंदिसी, यवा गवावअंढळ आहरेत, हरे मत महवारवाषभर
भरेटतरे; त्यवातहसी पणश्चम भवागवात. हरे बरहोबर आहरे कवा, असवा णवचवार करे लवा तर लक्षवात यरेतरे ककी तरे ठवार चनुककीचरे आहरे! पहअंदिसी
णसनरेमवाअंचसी  गवाणिसीहसी  कदै कदिवा  मरवाठसी  'कवाव्यवा'परेक्षवा  सरस  असतवात.  कथवा-कवादिअंबऱ्यवाअंत  कवानडसी,  बअंगवालसी,  पहअंदिसी  यवा
भवाषवाअंमध्यरे तरसी मरवाठसीच्यवा तहोडसीस तहोड सवाणहत्य आहरे. पणि आपणि 'मवाकड म्हणितअं मवाझसीच लवाल' यवा सळूतवानरेच ववागत
जवातहो. यवातळून अपवार आअंधळरेपणि यरेतरे. ववास्तववाचरे आकलनच अशक्य हहोऊन बसतरे, णवशरेषणि व णनयहोजन तर दिळूरच.

महोतसी कसरे णवकवावरे?

आज मनुक बवाजवारपरेठसी अथर्णिव्यवस्थरेणवरुद बहोलणिरे मळूखिर्णिपणिवाचरे ककअं ववा वरेडरेपणिवाचरे मवानलरे जवातरे. मवाझ्यवा नजररेलवा
रवातसी ९ ववाजतवा 'एबसीपसी मवाझवा'वर प्रसन जहोशसीच्यवा दिरेखिररेखिसीत रवाजसीव सवानरे, अणनल बहोककील, णवनय सहस्रबनुदरे वगदैररे
अणजत अभ्यअंकरवाअंचसी  फरे -फरे  उडवतवानवा  ददिसतवात.  शरेजवारसी  मख्खि समवाधवानसी  चरेहऱ्यवाचरे  कनु मवार  सप्तषर्तीहसी  ददिसतवात!
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शवासककीय-सवामवाणजक णनयअंतणि अथर्णिव्यवस्थरेलवा अकवायर्णिक्षम बनवतरे, हरे 'दिहोन अणधक दिहोन - चवार' यवा दिजवार्णिचरे सत्य मवानलरे
जवातरे. कवा ववाटतरे असरे? अखिरेर सरकवारवातहसी आपलसीच मवाणिसरे असतवात.

मनुक बवाजवारपरेठ नरेहमसी पदैशवाअंतच यश महोजतरे. मग पदैसरे खिचळूर्णिन, गनुअंड पहोसळून, ववाटरेल तरे मवागर्णि ववापरून णनवडणिनुकवा
पजअंकणिरे हरे इषच मवानलरे जवातरे.  इअंगजसीत तर त्यवासवाठसी  'इलरेक्टहोरल मरेररट'  असवा वरकरणिसी सहोज्वळ आणणि प्रत्यक्षवात
बसीभत्स शब्दि घडवलवा गरेलवा आहरे.

पणि समवाजवातसील बहुसअंख्य लहोक सनुणशणक्षत, शहवाणिरे असलरे तर बवाजवारवावर नरेहमसीच सवामवाणजक णनयअंतणि ठरेवलरे
जवातरे. औंधचरे भववानरवाव पअंत प्रणतणनधसी गरेल्यवा शतकवाच्यवा सनुरुववातसीलवा म्हणिवालरे हहोतरे, "रुपयवावर आणिवा कमवावणिरे हवा
व्यवापवार आहरे. रुपयवाचरे दिहोन रुपयरे करणिरे हवा अनवाचवार आहरे", आणणि अनवाचवारवालवा आळवा घवालणिरे हरे भववानरवाव आपलरे
कतर्णिव्य मवानत असत! आजहसी स्वसीडनसवारखिरे दिरेश लहोकवाअंनवा शहवाणिरे करून णनयअंणतत बवाजवारपरेठ रवाबवत आहरेतच ककी!

लहोकसअंख्यरेच्यवा दिबवाववानरे  आपलसी णशक्षणिव्यवस्थवा णनरथर्णिक तरसी हहोतरे  आहरे,  नवाहसीतर अशक्य महवाग तरसी;
आणणि मवाध्यमरे समवाजवालवा शहवाणिरे करणिरे हरे कतर्णिव्य मवानतच नवाहसीत.  इथरे मवाझ्यवा मनवात सवातत्यवानरे  'भवाडखिवाऊ'  हवा
पणवत पणि असवाअंसदिसीय शब्दि यरेत आहरे. मवाध्यमक्षरेतवातसील मवाझ्यवा अनरेकवानरेक सरेहवाअंचसी यवा मवानणसक पवापवाबद्दल मवाफकी
मवागतहो. तरेव्हवा लहोक शहवाणिरे हहोणिवार तरसी कसरे?

मग  उरतरे  'भवाकरसी  आणणि  करमणिळूक',  'bread  and  circus'  नमनुन्यवाचसी  मवानणसक  गनुलवामसीतलसी  प्रजवा.
णतच्यवावर रवाज्य करतवात तरे  उदिवात भवाषवा ववापरणिवाररे  तनुच्छतवाववादिसी रवाज्यकतर्दे,  त्यवाअंनवा ववापरून घरेणिवाररे  बवाजवारपरेठ-
णनयअंतक, आणणि त्यवाअंनवा वदैधतवा दिरेणिवाररे भवाडखिवाऊ 'मवाध्यणमक' णवचवारवअंत. ओळखिळू यरेतरे आहरे कवा, कवाहसीतरसी?

बररे,  भवाकरसी  तरसी  पनुररेशसी  आहरे  कवा?  नवाहसी.  सवर्णि  आकडरेववारसी  दिवाखिवतरे,  ककी  अनवाचसी  दिरडहोई  उपलब्धतवा
सवातत्यवानरे घटतरे आहरे. यवाचरे प्रणतपबअंब क्रकीडवाक्षरेतवात सववार्षांत ठळकपणिरे ददिसतरे. ऑपलअंणपक तरे आणशयवाड, पदिक-तवाणलकरे त
आपणि शरेवटवाजवळच आणणि हरेच रहोड-कनु पहोषणि, ससौंदियर्णिस्पधवार्षांमध्यरे मवात मनुकनु ट णमळवळून दिरेतरे!

आणणि करमणिळूक जवास्त जवास्त पवाणिचट,  असजर्णिनशसील हहोतरे आहरे.  मवाणिसरे तरसी अधर्ती भवाकरसी खिवाऊन आणणि
कणपल्सम करॉमरेडसी पवाहून खिळूश आहरेत कवा? तरेहसी नवाहसी. कहोणिसी बअंडखिहोर उठळून 'इस शहर मकें हर शख्स पररेशवान सवा क्यसौं
हदै?' णवचवारून अस्वस्थतवा पसरवतच रवाहतवात.

महवात्मवा  गवाअंधळींनसी  एक महवामअंत  (  talisman)  ददिलवा.  कहोण्यवा  सरेहवालवा  'कवाय  करू?'  यवा  प्रश्नवाचरे  उतर
सनुचवतवानवा तरे म्हणिवालरे, "तनुझ्यवा मवाणहतसीतल्यवा सववार्षांत दिसीनववाण्यवा व्यककीलवा त्यवाच्यवा जसीवनवाचरे, दिदैववाचरे णनयअंतणि पनुन्हवा
बहवाल करणिवारसी कदृ तसी कर".  यवाअंत महत्त्ववाचवा शब्दिसमनुचय आहरे,  restore him to a control of
his own life and destiny.

मवाक्सर्णि सवातत्यवानरे सवाअंगत रवाणहलवा, ककी अणनबर्षांध भवाअंडवलशवाहसीतळून परवात्मभवाव (alienation) उपजतहो.
म्हणिजरे तहोहसी 'control of life and destiny' बद्दलच बहोलत हहोतवा. आश्चयर्णि ववाटलरे कवा? कवा ववाटलरे?

तर  'हवसीशसी'  मळूल्यरे  स्पषच  आहरेत.  नवतअंतजवान  त्यवाअंच्यवापयर्षांत  जवाण्यवाचरे  मवागर्णिहसी  पनुरवरेलच.  प्रश्न  उरतहो
इच्छवाशककीचवा.

***
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कनु ठरे  नरेऊन ठरेवलसी सवामवाणजक जवाणिसीव - हरेमअंत करणिर्णिक

पळूवर्णिपक्ष असवा आहरे ककी एकरे  कवाळसी महवारवाषवात सवामवाणजक जवाणिसीव जवागदृत हहोतसी. त्यवा जवाणणिवरेलवा जवागळून सवर्णि
स्तरवाअंमधलरे,  सवर्णि वयवाचरे लहोक आपवापल्यवा मगदिनुरवाननुसवार समवाजवालवा कमसीअणधक यहोगदिवान दिरेत असत.  हसी जवाणिसीव
जवागसी ठरेवण्यवाचअं कवाम करणिवारअं,  समवाजवातसील कमकनु वत गटवाअंनवा मदित करणिवाऱ्यवा कवामवालवा तवाणत्त्वक अणधष्ठवान दिरेणिवारअं
आणणि व्यणकगत जगण्यवात समवाजवाचवा णवचवार कवा हववा यवाचसी मवाअंडणिसी करणिवारअं णलखिवाणि त्यवा कवाळवात हहोत असरे. असलअं
णलखिवाणि करणिवाररे  णवचवारवअंत एक प्रकवाररे  समवाजवालवा वदैचवाररक मवागर्णिदिशर्णिन करत असत आणणि समवाजवात त्यवाअंनवा आणणि
त्यवाअंच्यवा मवाअंडणिसीलवा आदिरवाचअं स्थवान हहोतअं.

हवा  एक  भवाग  झवालवा.  पनुढचवा  भवाग  असवा,  ककी  आज  आजळूबवाजळूलवा  पवाहतवा,  यवा  दिहोन्हसी  गहोषसी  मरवाठसी
पयवार्णिवरणिवातळून नवाहसीशवा झवालरेल्यवा ददिसतवात.  एकवा बवाजळूनरे  समवाजवालवा आपणि कवाहसी दिरेणिअं लवागतहो,  हसी भवावनवा क्षसीणि
झवालरेलसी आढळतरे  आणणि त्यवाच वरेळसी अशसी भवावनवा जवागदृत करणिवारअं  णलखिवाणिहसी हहोतवानवा ददिसत नवाहसी.  एक प्रकवाररे
समवाज ववाट चनुकलवा आहरे आणणि त्यवालवा ववाट दिवाखिवण्यवाचअं कवाम करू शकरे ल, असवाहसी कनु णिसी सवापडत नवाहसी.

तर हरे असअं खिरहोखिरच आहरे कवा? आणणि असरेल, तर त्यवाचसी कवारणिअं कवाय आहरेत?

हसी  मवाअंडणिसी  अथवार्णितच ढहोबळ आहरे.  जग असअं  कदृ ष्णिधवल नसतअं.  हरे  नवाहसी  म्हणिजरे  तरे  आहरे,  दिहोन्हसी  कवाहसी
प्रमवाणिवात एकवाच वरेळसी असळू शकत नवाहसीत, हवा आगह ववास्तव जगवात रटकत नवाहसी. तरसीहसी यवा मवाअंडणिसीत तथ्य आहरे.
'सवामवाणजक जवाणिसीव' असवा शब्दिप्रयहोग करे लवा, ककी कवाहसीतरसी तवाणत्त्वक म्हणित असल्यवाचवा आभवास णनमवार्णिणि हहोतहो; पणि
णभकवाऱ्यवाच्यवा हवातवावर कवाहसीतरसी टरेकवणिवाऱ्यवालवा आपल्यवापरेक्षवा कमनणशबसी मवाणिसवालवा पदिरचअं कवाढळून दिरेणिअं हवा  'धमर्णि'
ववाटत हहोतवा.  सहजधमर्णि.  मलवा आठवतअं,  लहवानपणिसी चवाळसीत रवाहत असतवानवा सकवाळ-सअंध्यवाकवाळ णभकवाऱ्यवाअंचसी रसीघ
दिवारवावर लवागत असरे.  कहोणिवालवा णशधवा ददिलवा जवाई,  कहोणिवालवा आणिवा-पदैसवा.  मवागणिवाऱ्यवाअंतलवा कनु णिसी घरवात धनुपवाचवा धळूर
सहोडत असरे, कनु णिसी तडोंड भरून आशसीववार्णिदि दिरेई, कहोणि ननुसतवाच रवामनवाम जपत रवाहसी. यवात रहोजच्यवा रहोज यरेणिवारवा कनु णिसी
नसरे.  त्यवाअंचरे  ववार ठरलरेलरे  असत.  कनु ण्यवा बवाईचवा ववार चनुकलवा,  तर पनुढच्यवा  वरेळसी घरवातलसी बवाई कवाळजसीनरे  णतचसी
णवचवारपळूस करसीत असरे. 'आपल्यवा सअंस्कदृ तसीत दिवानवालवा पनुण्यवाचअं स्थवान असल्यवामनुळरे  हवा नवातरेसअंबअंध प्रस्थवाणपत झवालवा
आणणि रटकलवा,'  हवा खिनुलवासवा अपनुरवा ववाटतहो.  हवातवातलवा सहोटवा ववाजवत सफरे दि दिवाढसीतलवा कफनसी घवातलरेलवा एक जणि
"ससीतवाकूऽकूऽरवाम!" असअं म्हणित आलवा, ककी आम्हसी मनुलअं आपवापल्यवा आईलवा वदिर्ती दिरेत असळू, 'ससीतवारवाम आलवा, तवाअंदिळूळ कवाढळून
ठरेव.' तहो कधसीच मवागत नसरे, पणि त्यवालवा मवागवायचसी गरजहसी पडत नसरे. आणणि त्यवाच्यवा चरेहऱ्यवावर लवाचवार हसळू नसरे
ककी अणलप्त वदैरवाग्यभवाव. तहो शवाअंत असरे.

हरे खिळूप जनुनअं झवालअं. पनवासपरेक्षवा जवास्त वषवार्षांपळूवर्तीचअं. चवाळ सनुटलसी आणणि दिवारसी यरेणिवाररे हरे लहोक तनुटलरे. रस्त्यवावरचरे
णभकवारसी उरलरे. धमर्णि म्हणिळून दिरेणिअं सअंपलअं आणणि दियवा म्हणिळून मवागणिअं समहोर आलअं. आज मलवा मवागणिवाररे  ददिसतवात आणणि
दिरेणिवाररे  ददिसतवात.  एक चमत्कवाररक णनरसीक्षणि असअं,  ककी तनुलनरेनरे कमसी कमवावणिवारवा उत्स्फळू तर्णिपणिरे दिरेत असतहो.  त्यवाच्यवा
मनवात तहो 'धमर्णिभवाव' अजळूनहसी जवागवा आहरे. सनुखिवस्तळू लहोक णखिशवात हवात घवालत नवाहसीत. मनुअंबईसवारख्यवा शहरवात भसीक
मवागणिरे हवासनुदवा एक नसीट आखिलरेलवा, नवाटकवाप्रमवाणिरे बसवलरेलवा उपक्रम आहरे यवाचरे पनुरवावरे मलवाहसी मवाहसीत आहरेत. आणणि
मवागणिवाऱ्यवाअंपदैककी कहोणि खिरवा गरजळू, कहोणि धअंदिरेववाईक, हरे ननुसतअं बघळून ठरवणिअं अशक्य आहरे, यवाचसीहसी मलवा जवाणिसीव आहरे.
पणि मनुद्दवा मवागणिवाऱ्यवाचवा नवाहसीच, दिरेणिवाऱ्यवाचवा आहरे.  जसवा आरथर्णिक स्तर उअंचवावतहो, तशसी पदैशवाचसी ककअं मत कळळू  लवागतरे
आणणि नजर  'खिवालळून वर'  जवातरे.  मग आपल्यवापरेक्षवा कमनणशबसी लहोक ददिसरेनवासरे  हहोतवात;  आपल्यवापरेक्षवा सनुणस्थतसीतलरे
लहोक डहोळ्यवाअंत भरत रवाहतवात. पदैसवा ववाचवणिरे, हवा सहजभवाव बनतहो. हरे गचौडबअंगवाल मलवा नसीटसअं उलगडलरेलअं नवाहसी. हसी
कवाय वगर्णिजवाणिसीव आहरे कवा? गरसीब असतवानवा णभकवारसी आपल्यवाच वगवार्णितलरे ववाटतवात, म्हणिळून त्यवाअंनवा कनववाळळूपणिरे मदित
करवायचसी बनुदसी हहोतरे?  पटत नवाहसी.  'कमवाई कमसी असतवानवा समवाधवान शहोधण्यवाच्यवा जवागवा आणणि पदतसी वरेगळ्यवा
असतवात; पणि तरेव्हवाहसी पदैशवाअंमधळून णमळणिवाऱ्यवा सनुखिवाअंचसी जवाणिसीव सनुप्त स्वरूपवात असतरे आणणि क्रयशककी ववाढतवाक्षणिसी तसी
जवाणिसीव,  तसी  ववासनवा  ज्ववालरेप्रमवाणिरे  उफवाळळून  यरेतरे  आणणि  णतलवा  जरेवढअं  प्रवाप्तसीचअं  तळूप  घवालवावअं,  तरेवढसी  तसी  जवास्तच
उफवाळतरे?' फवार उथळ ववाटतअं.
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असहो. अशवा रसीतसीनरे दिरेण्यवामधलअं धमर्णि हरे पररमवाणि आत्मधवारणिवाअंमधळून गमवावलरेल्यवाअंसवाठसी सवामवाणजक जवाणिसीव हरे
पररमवाणि आवश्यक आहरे, हरे मवात लक्षवात यरेतअं. 

धमवार्णिचअं  कमर्णिकवाअंड  हहोतअं  आणणि  कमर्णिकवाअंडवाचसी  परअंपरवा  चवालळू  रवाहतरे.  जवाणिसीव  परअंपररेसवारखिसी  आअंधळसी  नसतरे.
नजररेपनुढरे न मवाअंडल्यवा जवाणिवाऱ्यवा गरजळूअंचवा णवचवार जवाणिसीव करतरे. हसी जवाणिसीव णनमवार्णिणि करण्यवाचअं, णतलवा धवार कवाढण्यवाचअं,
तसी जवागसी ठरेवण्यवाचअं कवाम समवाजवातलरे णवचवारवअंत करत असतवात. अशवा णवचवारवअंतवाअंचसी महोठसी सवाखिळसी महवारवाषवाच्यवा
इणतहवासवात ददिसळून यरेतरे.  अलसीकडच्यवा कवाळवात यवा सवाखिळसीचरे दिनुवरे  णनखिळल्यवासवारखिरे ववाटतवात,  हरे खिरअं  आहरे.  यवालवा
एकमरेकवात गनुअंतलरेलसी अनरेक कवारणिअं आहरेत. मलवा सनुचलरेल्यवा कवारणिवाअंचसी णचदकत्सवा करण्यवाचवा प्रयत्न मसी इथरे करे लवा आहरे.

१. फनु लटवायमरवाअंचसी ववातवाहत

१९७० नअंतरच्यवा दिशकवात ध्यरेयवानरे भवारलरेल्यवा अनरेक तरुणिवाअंनसी आयनुष्य समवाजसरेवरेत घवालवण्यवाचवा णनणिर्णिय
घरेतलवा, आणणि तरे 'फनु लटवायमर' समवाजसरेवक झवालरे. त्यवाअंनवा णमळणिवारअं वरेतन अगदिसी तनुटपनुअंजअं असरे आणणि त्यवाअंनसी सअंपळूणिर्णि वरेळ
सअंघटनरेसवाठसी दवाववा अशसी अपरेक्षवा असरे. अअंगवात जहोश हहोतवा आणणि मनवात मस्तसी हहोतसी तहोपयर्षांत त्यवाअंचअं चवालळून गरेलअं. पनुढरे
फवार ववाईट णस्थतसी आलसी. कमवाईचवा वरेगळवा स्रहोत नसलरेल्यवा फनु लटवायमरवाअंचसी ववातवाहत झवालसी. त्यवाअंनवा नवा भचौणतक सनुखिअं
णमळवालसी नवा सवामवाणजक मवानसन्मवान. दिहोन्हसीकडळून मवार खिवाऊन तरे हरलरे. क्रवाअंतसीचसी गवाणिसी पहोट भरत नवाहसीत, समवाजवात
स्थवान णमळवळून दिरेत  नवाहसीत,  हरे  लक्षवात यरेईपयर्षांत उशसीर झवालवा हहोतवा.  कवाहसी कवाळवानरे  तरे  सअंपलरे,  पणि इतरवाअंसवाठसी
जळजळसीत  उदिवाहरणि  घवालळून  गरेलरे.  'सवामवाणजक  उतरदिवाणयत्ववासवाठसी  सवारअं  जसीवन  दवायचअं  नसतअं;  स्वतयःचवा  आणणि
स्वतयःच्यवा कनु टनुअंबवाचवा चररतवाथर्णि,  हरे आपलअं प्रथम कतर्णिव्य आहरे'  हवा पनुरवाणिवाअंमधलवा धडवा नव्यवानरे णशकवळून गरेलरे.  त्यवाअंच्यवा
जगण्यवातळून समवाजसरेवसी सअंघटनवा आणणि त्यवा सअंघटनवाअंनवा वदैचवाररक मवागर्णिदिशर्णिन पनुरवणिवारसी ज्यरेष्ठ, जवानसी मअंडळसी यवाअंचसी पत
एकदिम घसरलसी.

२. सहोणवएत रणशयवाच्यवा रठकऱ्यवा उडण्यवातळून रहोमपाँरटक सवाम्यववादिवाचवा चक्कवाचळूर

दिळूर कनु ठरेतरसी तहो रणशयवा आणणि त्यवाचअं तरे सहोणवएत यनुणनयन. पणि सहोणवएत यनुणनयनच्यवा पतनवानअंतर, रणशयवाचसी
ववातवाहत जगवासमहोर आल्यवानअंतर करे वळ आअंतररवाषसीय रवाजकवारणिवालवाच नव्हरे,  तर आपल्यवा भहोवतसीच्यवा समवाजवाच्यवा
णवचवारव्यळूहवालवा धक्कवा बसलवा.  सहोणवएत यनुणनयनच्यवा इशवाऱ्यवाअंवर इथलरे तथवाकणथत पनुरहोगवामसी नवाचत हहोतरे,  इथल्यवा
क्रवाअंणतकवारकवाअंचसी प्ररेरणिवा णतथळून यरेत हहोतसी,  असअं  म्हणिणिअं  चळूक,  ददिशवाभळूल करणिवारअं  ठररेल.  पणि कषकऱ्यवाअंच्यवा वतसीनरे
पररवतर्णिन  घडवळून  आणिळू  पहवाणिवाऱ्यवा  इथल्यवा  सवाम्यववादिसी,  समवाजववादिसी  कवायर्णिकत्यवार्षांचसी  भवाषवा  कशसी  हहोतसी?  -  एक
शहोषणिव्यवस्थवा आहरे,  जसी  आपल्यवालवा बदिलवायचसी आहरे.  तसी  बदिलतवानवा  त्यवा  व्यवस्थरेत ज्यवाअंचरे  णहतसअंबअंध  गनुअंतलरेलरे
आहरेत,  तरे  णवरहोध करणिवारच.  हरे  कहोणि?  तर भवाअंडवलशहवा,  बळूज्ववार्णि  प्रणतक्रवाअंणतकवारसी  वगदैररे.  एक सहोणवएत यनुणनयन
कहोसळलअं आणणि यवा मवाअंडणिसीचरे पवायच कवापलरे गरेलरे.  प्रस्थवाणपत व्यवस्थवा कहोसळवळून कवाय आणिवायचअंय?  सवाम्यववादिसी
व्यवस्थवा. "हमसरे नवा छनु पवाओ बचहो हमरे तहो बतवाओ, आनरेववालसी दिनुणनयवा कदै ससी हहोगसी समझवाओ – आनरेववालसी दिनुणनयवामरे
सबकरे  सरपरे तवाज हहोगवा, .... बदिलरेगवा जमवानवा यरे णसतवारडोंपरे णलखिवा हदै" सगळसी स्वपअं मवातसीलवा णमळवालसी. 'रणशयवात जरे
झवालअं  तरे  झवालअं,  इथरे  आपणि बदिलवळून  दिवाखिवळू  जग'  एवढसी  रग  बवाळगवावसी,  तर  जगभरच्यवा  सवाम्यववादिसी  रवाजवटसी
कहोसळल्यवा आणणि तहोवर चसीननरे  एकपक्षसीय हुकळू मशवाहसीचवा ववारसवा  सहोडळून  मवाओचअं  बवाककी  सगळअंच नवाकवारून जग
अचअंणबत हहोईल इतक्यवा झपवाटवानरे आरथर्णिक प्रगतसी करून दिवाखिवलसी हहोतसी. 

स्वपअं बघवायलवासनुदवा णबस्तर ववास्तववातलअं लवागतअं. 

एक अख्खिसी णवचवारधवारवा णनरवाधवार झवालसी.  तसी पहोकळसी भरून कवाढरेल इतकवा समथर्णि णथऑरररटणशअयन इथरे
नव्हतवा. आपल्यवा णवचवारवअंतवाअंमध्यरे स्वयअंभळू कहोणिसी नव्हतवा.

कनु ठरे  नरेऊन ठरेवलसी सवामवाणजक जवाणिसीव - हरेमअंत करणिर्णिक
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३. अथर्णिव्यवस्थवा महोकळसी हहोण्यवातळून णनमवार्णिणि झवालरेल्यवा सअंधसी

१९६९ सवालसी इअंददिरवा गवाअंधळींनसी १४ प्रमनुखि बपाँकवाअंचअं रवाषसीयसीकरणि करे लअं आणणि वरेगवानरे त्यवाअंचवा णवस्तवार दिरेशभर
झवालवा.  यवा  णवस्तवारवात  बपाँकवाअंनसी  हजवारडोंनसी  नवसीन  शवाखिवा  उघडल्यवा  आणणि  लवाखिडोंनवा  कवारकनु नसी  कवामवाच्यवा,  बऱ्यवा
पगवारवाच्यवा नहोकऱ्यवा णमळवाल्यवा.  १९९१ नअंतर मनमहोहनपसअंगवाअंनसी  अथर्णिव्यवस्थवा खिनुलसी करण्यवासवाठसी पवावलअं  टवाकलसी
आणणि णवणशष कचौशल्य अअंगसी असलरेल्यवाअंनवा आकवाश खिनुलअं झवालअं.  णवशरेषतयः मध्यमवगर्तीय तरुणिवाअंसवाठसी उनतसीच्यवा कधसी
नव्हरे इतक्यवा भव्य सअंधसी चवालळून आल्यवा. अनरेकवाअंनसी यवा सअंधसीचवा लवाभ घरेतलवा. अनरेकवाअंनवा लवाभ घरेतवा आलवा नवाहसी; पणि
कहोणिवालवा तरसी लवाभ णमळतवानवा सववार्षांनसी पवाणहलवा. यवा वरेळरेपयर्षांत नहोकरसी म्हणिजरे स्थदैयर्णि, इतपतच अथर्णि हहोतवा. तहो आतवा
'स्कवाय इज दि णलणमट', इथवर तवाणिलवा जवाऊ लवागलवा. यवात अणतशयहोककी हहोतसी, जवाणहरवातबवाजसी हहोतसी, हरे मवान्य करे लअं
तरसी हरे अभळूतपळूवर्णि हहोतअंच. आणणि मध्यमवगर्तीय तरुणिवाच्यवा आववाक्यवातलअंसनुदवा हहोतअं. कधसी सनुचलसीहसी नव्हतसी अशसी स्वपअं
यवा तरुणिवालवा पडळू  लवागलसी. Y2K मनुळरे  जगभर लक्षवावधसी कवापाँप्यनुटरवाअंमध्यरे मळूलभळूत स्तरवावर दिनुरुस्तसी करण्यवाचसी णनकड
समहोर आलसी आणणि जगवालवा शहोध लवागलवा ककी यवासवाठसी आवश्यक असलरेल्यवा इअंगजसीचसी मवाणहतसी आणणि कवापाँप्यनुटरचसी
मवाणहतसी, यवा दिहोन्हसी गहोषसी अवगत असलरेल्यवा तरुणिवाअंचसी समदृद खिवाणि भवारतवात आहरे.

 यवातळून व्यवसवायवाच्यवा सअंधसी अवश्य समहोर आल्यवा; पणि स्वतअंत व्यवसवायवाच्यवा रस्त्यवालवा सहसवा न जवाणिवाऱ्यवा
मरवाठसी तरुणिवाअंच्यवा दिदृषसीनरेहसी एक अभळूतपळूवर्णि गहोष घडलसी. नहोकरसी णमळवालसी ककी त्यवाच जवागसी वरवर चढत रवाहवायचअं, हसी
रसीत सअंपलसी. नहोकऱ्यवा बदिलत रवाहण्यवाचसी पदत आलसी. एकवा रठकवाणिसी फवार कवाळ रवाहतहो, त्यवालवा आकवाअंक्षवा नवाहसीत,
असअं म्हटलअं  जवाऊ लवागलअं.  हरे झवालअं,  कवारणि अथर्णिव्यवस्थवा खिनुलसी झवाल्यवावर णवणशष कचौशल्य अअंगसी असणिवाऱ्यवाअंसवाठसी
नहोकरसीचसी  णवपनुल  सअंधसी  णनमवार्णिणि  झवालसी.  नहोकऱ्यवा  बदिलतवानवा  पगवार  ववाढतच  गरेलवा.  तरुणि  वयवातच  लहोक
सनुखिवस्तळूपणिवाच्यवा पवायऱ्यवा भरवाभर चढळून जवाऊ लवागलरे.

पणि यवा सनुखिवाच्यवा सवागरवाचअं पवाणिसी खिवारट हहोतअं:  यवात नहोकरसीचसी शवाश्वतसी नव्हतसी.  त्यवाच वरेळसी सतत कवाम
करणिअं, इतर सवर्णि अवधवानअं णवसरून कवामवात णवलसीन हहोणिअं अअंतभळूर्णित हहोतअं. कवाहसी कअं पन्यवा तर 'तनुमच्यवा बवायकहोचअं शरॉपपअंग
आम्हसी करून दिरेऊ, तनुमच्यवा मनुलसीलवा शवाळरेतळून नरे-आणिण्यवाचअं कवाम आम्हसी करू; मवात तनुम्हसी कवामवातळून णचत णवचणलत
हहोऊ दिरेऊ नकवा, असवा प्रस्तवाव सरवार्णिस मवाअंडळू  लवागल्यवा. असल्यवा नहोकरसीत असलरेल्यवाचवा वरेळ सअंपलवा! त्यवाचवा समवाजवाशसी
अथर्णिपळूणिर्णि सअंपकर्णि च तनुटलवा. 

यवाच वरेळसी आणिखिसी दिहोन गहोषळींनसी मवानववाच्यवा सवामवाणजक सअंपकवार्णिचवा आशय बदिलळून टवाकलवा. महोबवाईल आलवा
आणणि व्यककीव्यकक्तींमधलवा सअंपकर्णि  इतकवा सनुलभ झवालवा, ककी ववाटरेतलवा समवाज वजवा कधसी झवालवा हरे कळलअंदिरेखिसील नवाहसी.
इअंटरनरेट आलअं,  सहोशल मसीणडयवा फहोफवावल्यवा आणणि प्रत्यक्ष सअंववादिवाचसी जवागवा वचनुर्णिअल सअंववादिवानरे घरेतलसी.  वचनुर्णिअललवा
मरवाठसीत 'भ्रवामक' असवा शब्दि आहरे. तर भ्रवामक मदैतसी, भ्रवामक सलगसी, भ्रवामक सफर आणणि भ्रवामक ववादि यवाअंच्यवात पनुन्हवा
ववास्तव,  शवारसीर,  भचौणतक भरेट मवागरे  पडलसी. 'समवाजवा'चसी प्रत्यक्ष जगण्यवातलसी व्यवाख्यवा जर  'मवाझ्यवा आवडसीणनवडसी
शरेअर करणिवाऱ्यवा व्यकक्तींचवा समळूह' अशसी असरेल, तर सवामवाणजक जवाणिसीव म्हणिजरे कवाय? 

तअंतजवानवानरे अशवा रसीतसीनरे एकवा पवातळसीवर एकरे कवा मवाणिसवालवा इतरवाअंपवासळून सवाफ तहोडळून टवाकलअं.  एकटअं  करे लअं.
अनगहणि करणिरे, झहोपणिरे, वगदैरकेंसवारख्यवा मळूलभळूत गरजवाअंसवाठसी कवाय तरे शरसीर उरलअं! स्वतयःपणलकडरे स्वतयःचअं कनु टनुअंब असतअं,
मग शरेजवारपवाजवार असतहो, मग भवाषवा, सअंस्कदृ तसी, जसीवनमवान यवा बवाबसी यरेतवात. यवातच करे व्हवा तरसी 'समवाज' नवामक एकवा
णवशवाल पररमवाणिवाशसी ओळखि हहोतरे.  थहोडसी सअंवरेदिनशसीलतवा असरेल,  त्यवा ददिशरेलवा तडोंड करवायलवा लवावणिवारअं  ववातवावरणि
असरेल,  तर आपणि कसरे आपहोआप समवाजवाकडळून पनुष्कळ कवाहसी घरेत असतहो,  आपल्यवा जगण्यवात,  आपल्यवा प्रगतसीत,
आपल्यवा व्यणकमत्त्ववाच्यवा जवळपवास प्रत्यरेक पदैलळूच्यवा णवकवासवात यवा समवाज नवामक प्रवाण्यवाचअं यहोगदिवान कसअं आहरे, समजळू
लवागतअं.

टरेकरॉलरॉजसीनरे हसी ववाट जवळपवास बनुजवलसी. आतवा नवागररकशवास, इणतहवास आणणि भळूगहोल यवाअंचसी टरेकरॉलरॉजसीनरे
आखिळून ददिलरेल्यवा नव्यवा चचौकटसीत नव्यवानरे बवाअंधणिसी करवायलवा हवसी.
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४. पवायऱ्यवापवायऱ्यवाअंचसी समदृदसी

मसी  यवा  सहोसवायटसीत  रवाहवायलवा  यरेऊन  पअंधरवा  वषर्षां  व्हवायलवा  आलसी.  शअंभर  सभवासदि  असलरेल्यवा  आमच्यवा
सहोसवायटसीत  सनुरुववातसीलवा  पनवासरेक  गवाडवा  हहोत्यवा.  आतवा  नगरपवाणलकरे च्यवा  णनयमवाप्रमवाणिरे  जरेवढरे  सभवासदि,  णततकरे
पवारकर्षां ग स्लरॉट्स आहरेत आणणि सवर्णि भरलरेलरे  आहरेत.  दिहवाएक वषवार्षांपळूवर्ती बहुतरेक गवाडवा  'स्मरॉल कवासर्णि'  हहोत्यवा.  आतवा
छहोटवा गवाडवा औषधवालवा. मनुलवाअंच्यवा. सरेदिवान पनुष्कळ आणणि एसयळूव्हसी तर दकतसीतरसी. त्यवातहसी वदैणवध्य दकतसी. आमचसी
सहोसवायटसी अपवड्लर्ती महोबवाइल आहरे. कवाहसी लहोकवाअंकडरे पदैसवा आलवा, यरेतहो आहरे, हरे तर यवातळून णसद हहोतअंच; आणिखिसी एक
गहोष णसद हहोतरे. आतवा मवाणिळूस पवायऱ्यवा चढतहो. गररबसीतळून सनुणस्थतसीत आलवा आणणि शसीमअंत हहोण्यवाचवा बवाककी रवाणहलवा,
असअं हहोत नवाहसी. गरसीब आणणि शसीमअंत, यवाअंमधसील पवायऱ्यवाअंचसी सअंख्यवा ववाढत चवाललसी आहरे.  त्यवामनुळरे  समहोर सतत एक
प्रवाप्य  टवागर्देट  रवाहतअं.  पदैसवा  ववाढवत ठरेववाववासवा  ववाटतहो.  एक कवाळ हहोतवा,  जरेव्हवा  गररबसीलवा  प्रणतष्ठवा  हहोतसी  (आणणि
णसनरेमवासवारखिसी  कलवा  जनमवानसवाच्यवा  मळूल्यजवाणणिवरेचअं  प्रणतपबअंब  दिवाखिवतरे,  असअं  म्हटलअं,  तर  शसीमअंतसीलवा  नव्हतसी!)
गररबसीतळून बवाहरेर पडण्यवाचवा मवागर्णि इतकवा दिनुष्कर हहोतवा, ककी लहवान सनुखिअं ववाटळून घरेत आनअंदिवात जगण्यवाकडरे कल हहोतवा. तरे
सअंपलअं. घरवाघरवात घनुसलरेल्यवा टसीव्हसीवरच्यवा जवाणहरवातळींनसी पदैशवाअंमधळून कवाय कवाय णमळवतवा यरेतअं, हरे महोठवा ददिलखिरेचक

कनु ठरे  नरेऊन ठरेवलसी सवामवाणजक जवाणिसीव - हरेमअंत करणिर्णिक

बरररनच्यया भभभततीचचे अवशचेष. शचेय -  ससमनयाथ चकवतर

https://www.facebook.com/somnath.chakravorty.5


 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

पदतळींनसी दिवाखिवलअं.  आणणि कपडरे,  ववाहन, घर, घरसजवावट, करमणिनुककीचरे मवागर्णि,  पयर्णिटन, बवाहरेर खिवाणिअं,  अनअंत मवागवार्षांनसी
आपणि कवालच्यवापरेक्षवा एक पवायरसी वर आलहो आहहोत, हरे जवाणिवळून घरेतवा यरेऊ लवागलअं.

पणि  'मवाकर्दे ट'लवा तनुम्हसी सनुखिसी हहोऊन चवालत नवाहसी.  तनुमच्यवाहसी वर पवायऱ्यवा आहरेत,  हसी ववाकनु लसी जवाणहरवातसी
सतत दिवाखिवत रवाहतवात.  वर जवाण्यवासवाठसी परवाणिसी टहोचत रवाहतवात.  त्यवासवाठसी आणिखिसी कष करण्यवाचसी,  दिणक्षणि/ववाम
मवागवार्णिकडरे वळण्यवाचसी प्ररेरणिवा दिरेत रवाहतवात.  आणणि 'खिवालच्यवा'  ददिशरेनरे नजर वळणिवार नवाहसी,  अशसी झवापडअं डहोळ्यवाअंवर
दफट करून टवाकतवात. आतवा कनु णिसी म्हणिरेल, टसीव्हसीवर इतरहसी कवायर्णिक्रम, जवाणहरवातसी असतवात, ज्यवातळून वरेगळ्यवा प्ररेरणिवा
णमळळू शकतवात; तर हरे खिहोटअं आहरे. सवामवाणजक जवाणिसीव दिरेणिवाऱ्यवा जवाणहरवातसी मवाकर्दे टववाल्यवा जवाणहरवातळींसमहोर उभ्यवाच रवाहू
शकत नवाहसीत.  समवाजवात रवाहणिवाऱ्यवा मवाणिसवाचसी  'नवागररक'  हसी ओळखि पनुसळून टवाकळू न त्यवा जवागसी  'भहोकवा,  गवाहक'  यवा
जवाणणिवरेचसी प्रणतष्ठवापनवा करणिरे,  हसी  मवाकर्दे टटअंगचसी ददिशवा असतरे.  यवात मवाणिळूसपणिवाच पनुसट हहोऊ लवागतहो,  सवामवाणजक
जवाणणिवरेचसी कवाय कथवा!

५. धमर्णि गरेलवा, पणि औदिवायर्णि नवाहसी आलअं!

मवाकर्दे टचसी मक्कवा म्हणिजरे अमरेररकवा.  समज आल्यवापवासळून मनवावर सअंस्कवार करणिवारसी सववार्णित महोठसी शककी णतथरे
टसीव्हसी हसीच असरेल. म्हणिजरे, गभवार्णितळून बवाहरेर यरेणिवारवा जसीव गवाहकच असरेल. तरसीहसी णतथरे समवाजवाप्रतसी यहोगदिवान दिरेण्यवाचसी
प्ररेरणिवा आहरे. णतथल्यवा अणतशसीमअंत व्यककी जगभरच्यवा दिसीनदिनुबळ्यवाअंसवाठसी घसघशसीत दिरेणिग्यवा दिरेतवानवा आढळतवात. त्यवाअंनसी
स्थवापन करे लरेल्यवा टस्टकडळून णमळणिवाऱ्यवा णनधसीवर इथल्यवा दकतसीतरसी समवाजसरेवसी सअंस्थवा तग धरून असतवात. मग तशसी
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दफलअॅन्थ्रपसी आपल्यवाकडरे कवा ददिसत नवाहसी? मनुअंबईतलसी करॉलरेजअं,  रुग्णिवालयअं,  आटर्णि गअॅलरेऱ्यवा,  दकत्यरेक सअंशहोधन सअंस्थवा यवा
अशवा दिवानशळूर व्यकक्तींमनुळरे  णनमवार्णिणि झवाल्यवा आहरेत आणणि रटकळू न आहरेत.  मग त्यवाअंच्यवा पवावलवावर पवाऊल टवाकण्यवाचसी
इच्छवा आजच्यवा अणतशसीमअंतवाअंनवा कवा हहोत नवाहसी? आज असअं ददिसतअं ककी रुग्णिवालयअं, णशक्षणिसअंस्थवा यवा औदिवायवार्णिचरे नवाहसी,
तर कमवाईचरे मवागर्णि झवाल्यवा आहरेत. 

आपणि  'धमर्णि'  गमवावलवा  पणि औदिवायर्णि  कमवावलअं  नवाहसी.  असअं  कवा?  मवाहसीत  नवाहसी.  सवाऱ्यवा  जगवात  भवारतसीय
णवववाहसहोहळरे त्यवाअंच्यवा अणतखिरचर्णिक भपक्यवासवाठसी प्रणसद आहरेत. पणि तशवाच स्तरवावर समवाजवासवाठसी णनधसी गनुअंतवल्यवाचअं
ऐदकववात नवाहसी.

हवा शरेवटचवा मनुद्दवा खिरअं  तर मरवाठसी समवाजवालवा लवागळू नवाहसी, कवारणि टसीव्हसीवरचअं स्वपरअंजन सहोडलअं, तर मरवाठसी
मवाणिसवालवा  अणतशसीमअंतसी  मवाहसीत  नवाहसी.  यवाउलट,  पवाअंढरपरेशवा  मरवाठसी  मवाणिसवालवा  आपल्यवा  ववाचनसअंस्कदृ तसीचवा,
आचवारणवचवारवातल्यवा शनुणचतरेचवा अणभमवान हहोतवा. पणि तहो अणभमवान द्रवाक्षअं आअंबट असण्यवावरचवा उतवारवा ठरलवा! हवातसी
पदैसवा खिनुळखिनुळवायलवा लवागल्यवावर मरवाठसी समवाजवात सवाअंस्कदृ णतक पहोषणिवावर खिचर्णि णततकवा ववाढलवा नवाहसी णजतकवा चदैनसीवर
ववाढलवा.  यवावरून असवा समज हहोईल, ककी मरवाठसी लहोक पळूवर्ती ज्यवा पदैसरेववाल्यवाअंच्यवा उधळपटसीलवा नवाक मनुरडत असत,
त्यवाअंच्यवाच पअंगतसीत जवाऊन बसलरे. तर तसअं नवाहसी. यवा णववरेचनवालवा दिनुसरसी बवाजळूदिरेखिसील आहरे.

यवातळून पनुढरे मध्यमवगर्तीय मरवाठसी जनमवानसवाच्यवा मळूल्यधवारणिवाअंमध्यरे झवालरेलवा एक फरक लक्षवात घ्यवायलवा हववा.
आज गररबसीलवा प्रणतष्ठवा नवाहसी. आज 'गरसीब' यवा शब्दिवाचवा अथर्णि 'कमनणशबसी' तरे 'नवालवायक' यवाअंमध्यरे हरेलकवावतहो आहरे. यवा
अथर्णिपट्टवातळून 'शहोणषत' हवा अथर्णि जवळपवास वजवा झवालवा आहरे. यवालवा दिनुहरेरसी कवारणि आहरे. एक म्हणिजरे, भवाअंडवलशवाहसी
व्यवस्थवा इतककी रुळलसी आहरे,  ककी णतलवा पयवार्णिय असण्यवाचअं कनु णिवाच्यवाहसी मनसी यरेत नवाहसी.  त्यवामनुळरे ,  आहरे हरे असअं आहरे,
असवा दिदृणषकहोन स्वसीकवारलवा जवात आहरे.  यवा दिदृणषकहोनवाचवा एक फवायदिवाहसी आहरे.  शहोणषत,  असवा शब्दिप्रयहोग करतवानवा
आपहोआप शहोषणि आणणि शहोषक, यवा दिहोन शब्दिवाअंनवा अणस्तत्व प्रवाप्त हहोतअं. मग, आपणि जर गरसीब, म्हणिजरे शहोणषत नसळू,
तर आपणि शहोषक आहहोत ककी कवाय,  असवा तकर्णि  णनमवार्णिणि हहोतहो.  कनु णिसीहसी  शहोणषत असण्यवालवाच नकवार  ददिलवा ककी
आपलसीपणि मळूठ सनुटतरे.  आपल्यवा हवातळून कळत नकळत शहोषणि हहोत असरेल,  यवा भवावनरेनरे  यरेणिवारसी अव्यक अपरवाधसी
भवावनवा समवाजवाप्रतसी कवाहसीतरसी यहोगदिवान दिरेण्यवालवा उदनुक करतरे. आजच्यवा णगल्टमनुक णजण्यवालवा भक्कम पवाठबळ णमळतअं
तरे नवशसीमअंत वगवार्णिच्यवा अपवार रवाबण्यवातळून, स्टरेसफनु ल जगण्यवातळून, कवायम स्पधर्देत रवाणहल्यवामनुळरे  हहोणिवाऱ्यवा दिमछवाककीतळून,
जसीवनवाचवा  उपभहोग  घरेण्यवासवाठसी  कवाढलरेलअं  कजर्णि  फरे डण्यवासवाठसी  भरपळूर  कमवावत  रवाहवायलवा  हवअंच,  यवा  असनुरणक्षत
भवावनरेतळून. हरे लहोक 'सनुखिसी' असतसील, 'आनअंदिसी' दकतसी आहरेत हवा प्रश्नच आहरे.

इणतहवासवातसील सरअंजवामशवाहसीचवा,  वसवाहतववादिवाचवा,  भवाअंडवलशवाहसी शहोषणिव्यवस्थरेचवा अभ्यवास असणिवाऱ्यवाअंकडरे
यवा  णपढसीशसी सअंववादि सवाधणिवारसी  भवाणषक सवाधनअं  आहरेत कवाय?  कवारणि त्यवाअंच्यवा  णवचवारव्यळूहवाचवा सअंदिभर्णि  वतर्णिमवानवालवा
लवावणिरे, हरेच आजच्यवा णपढसीलवा समजत नवाहसी. यवा णवषयवावर यनुरहोप-अमरेररकरे त प्रचअंड खिल चवालळू असतहो; पणि त्यवातळून
इथल्यवा पयवार्णिवरणिवालवा लवागळू हहोईल असअं नवनसीत कहोणि कवाढळून दिवाखिवरेल?

तरसीहसी असवा अथर्णि हहोत नवाहसी, ककी आपणि समवाजवालवा कवाहसीच दिरेणिअं लवागत नवाहसी.  सअंघरटत, णवचवारददिग्दिरशर्णित
कदृ तसी जरेव्हवा अशक्य ववाटळू लवागतरे, तरेव्हवा 'सवामवाणजक जवाणणिवरे'चसी टहोचणिसी असलरेल्यवा व्यककी आपवापल्यवा पवातळसीवर कदृ तसी
करू लवागतवात.  तरे बवाबवा आमटवाअंकडरे  जवातवात.  तरे मरेधवा पवाटकरवाअंकडरे  आशरेनरे पहवातवात.  त्यवाअंच्यवासवाठसी अभय बअंगवाअंचअं
शहोधगवाम आणणि प्रकवाश आमटवाअंचअं हरेमलकसवा हसी नवसी तसीथर्णिक्षरेतअं बनतवात. णवचवारवाअंचसी जवागवा कदृ तसी घरेतरे.  यवा सववार्षांनसी
आपवापल्यवा जगण्यवातळून सवामवाणजक उतरदिवाणयत्ववाबद्दल णनयःसअंददिग्ध णवधवान करे लअं आहरे. मग त्यवाअंच्यवा कदृ तसीलवा अमनुक अनम 
तमनुक णवचवारव्यळूहवात चपखिल बसवतवा यरेवहो, अथववा न यरेवहो. सवामवाणजक पहोस्ट मरॉडरनर्णिझम!

पळूवर्ती भवाअंडवलशवाहसीच्यवा णवरुद लढवा हहोतवा. (जसवा स्ववातअंत्र्यवापळूवर्ती वसवाहतववादिवाणवरुद हहोतवा.  ककअं ववा त्यवालवा
समवाअंतर मवागवास रूढळींणवरुद हहोतवा, ज्यवाचअं ध्यरेय आधनुणनक मळूल्यअं प्रस्थवाणपत करण्यवाचअं हहोतअं. ससीमनुककी तरे पवाव खिवाणिरे!)
सवाम्यववादि,  समवाजववादि हवा  त्यवाचवा आधवार,  मवागर्णि  हहोतवा.  रणशयवाच्यवा ववातवाहतसीनअंतर  आणणि मवाओपश्चवात चसीनच्यवा
पलटसीनअंतर नदैणतक दिसीपस्तअंभ सवापडरेनवा. मनुक अथर्णिव्यवस्थरेनरे प्ररेरणिवा ददिलसी आणणि सअंपतसीणनरमर्णितसी हहोऊ लवागलसी. तसी अल्प
प्रमवाणिवात हवातसी आलसी आणणि भव्य प्रमवाणिवात  'ददिसळू',  डहोळ्यवाअंत भरू लवागलसी.  सवाधनवाअंचसी शनुणचतवा धहोक्यवात आलसी.

कनु ठरे  नरेऊन ठरेवलसी सवामवाणजक जवाणिसीव - हरेमअंत करणिर्णिक
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प्रस्थवाणपत मळूल्यअं णनरवाधवार झवालसी.  आतवा बवारसीक सवारसीक दिरेणिग्यवा दिरेण्यवापनुढरे  जवाऊन कवाहसीतरसी ठहोस कदृ तसी करवायचसी,
आजचसी अन्यवायसी व्यवस्थवा बदिलवायचसी,  तर पयवार्णिय कवाय आहरे?  तर मरेधवा पवाटकर,  वसअंत पळशसीकर,  यवाअंचसीहसी एक
पयवार्णियसी णवकवासनसीतसी आहरे. णतचअं मळूलभळूत तत्त्व नदैसरगर्णिक सवाधनसअंपतसीलवा ओरबवाडळून णवकवास सवाधण्यवालवा णवरहोध, हरे
आहरे.  पयवार्णिवरणि रक्षणि हरे आहरे.  यवातळून शवाश्वत णवकवास सवाधतवा यरेईल,  असवा यवा मअंडळळींचवा णवश्ववास आहरे.  त्यवाअंच्यवा
मवाअंडणिसीत तथ्य आहरे. पणि हवा पयवार्णिय स्वसीकवारण्यवाचसी पळूवर्णिअट, सध्यवाच्यवा सवामवाणजक-आरथर्णिक णवकवास चक्रवाच्यवा गतसीलवा
खिसीळ घवालणिरे,  हसी  आहरे.  आज अमरेररकवा  कवाय,  रणशयवा  कवाय,  चसीन  कवाय  आणणि  भवारत  कवाय,  सवर्णि  दिरेशवाअंमधलसी
अथर्णिव्यवस्थवा ववाढत्यवा प्रमवाणिवात णनसगवार्णितसील सवाधनसअंपतसीचवा जलदि णवणनयहोग, यवाच आधवारवावर उभसी आहरे ववा उभसी
हहोऊ पहवात आहरे.  यवालवा कदृ णतशसील णवरहोध करतवा यरेईल कवा?  ककी हवा णवरहोध करे वळ स्वतयःपनुरतसी तवाणत्त्वक भळूणमकवा
मवाअंडळून महोकळअं हहोणिअं ठररेल?

जहोपयर्षांत  सचौर  ऊजर्देसवारख्यवा  नवस्रहोतवाअंच्यवा  दवाररे  णवककें दद्रत  णवकवास घडवळून  आणितवा  यरेईल,  अशसी  शवाश्वतसी
टरेकरॉलरॉजसी दिरेत नवाहसी, तहोपयर्षांत सध्यवाच्यवा आरथर्णिक-सवामवाणजक व्यवस्थरेलवा इलवाज नवाहसी,' हरे मवान्य करे लअं ककी मग त्यवातळून
मवाकर्दे ट, स्पधवार्णि, मवानणसक तवाणि, समवाजवाऐवजसी व्यककीलवा प्रवाधवान्य, हसी सगळसी सवाखिळसी मवान्य करवावसी लवागतरे. भ्रषवाचवार
हवा सवर्णिव्यवापसी सवामवाणजक रहोग सहन करवाववा लवागतहो. आरथर्णिक णवषमतवा अचवाट प्रमवाणिवात ववाढतवानवा बघवावसी लवागतरे. हरे
असअंच  चवालळू  रवाणहलअं  तर  करे व्हवातरसी  स्फहोट  हहोईल,  हरे  पटतअं;  पणि पयवार्णिय  कवाय  आहरे?गवाअंधसीववादिसी,  पयवार्णिवरणिववादिसी
णवकवासनसीतसीच्यवा पयवार्णियवात मवागरे जवाऊन परत शळून्यवापवासळून सनुरुववात करणिअं अध्यवाहृत आहरे. हरे कहोणिवालवा हवअंय? णशववाय
यवात 'दिवानवा'च्यवा दकतसीतरसी पनुढरे जवाऊन 'त्यवाग' गवाठणिरे आहरे. सदकवालसीन जसीवनमळूल्यवाअंनवाच आव्हवान आहरे. त्यवाअंनवा नकवार
आहरे.  एक प्रकवारचसी प्रणतक्रवाअंतसी आहरे!  तरसीहसी मरेधवा पवाटकर,  सनुररेखिवा दिळवसी,  उल्कवा महवाजन आहरेतच.  अण्णिवा हजवाररे
आहरेत. अरपवअंदि करे जरसीववाल यवाअंनसी हसी व्यवस्थवा उलथण्यवाचवा नवारवा ददिलवा आणणि त्यवाअंच्यवाकडरे खिळूप तरुणि आकरषर्णित झवालरे.
हरे सवर्णि कदृ णतप्रधवान लहोक आहरेत. डरॉ. बअंग, डरॉ. आमटरे आहरेत, आणणि नक्षलववादिसी आहरेत. 

दिणलत,  भटकरे -णवमनुक  यवाअंच्यवासवाठसी  कवायर्णि  करणिवाऱ्यवा  सअंघटनवा  यवा  नक्षलववादवाअंच्यवाच  आहरेत,  फक त्यवाअंनसी
वरेगळसी ओळखि दिशर्णिवणिवाररे  मनुखिवटरे  चढवलरे आहरेत,  असअं हल्लसी बवातम्यवाअंमधळूनहसी ववारअंववार ववाचनवात यरेतअं.  यवा छनु प्यवा
नक्षलववादवाअंचवा बअंदिहोबस्त करे लवा नवाहसी, तर आजच्यवा व्यवस्थरेकडळून नवाडल्यवा गरेलरेल्यवा तरुणिवाअंमधळून नक्षलववादवाअंनवा महोठसी
कनु मक णमळरेल आणणि तसी दिरेशवाच्यवा णहतवाचसी ठरणिवार नवाहसी, अशसी एकळू णि मवाअंडणिसी असतरे. आपणि ज्यवा वगवार्णिलवा ककें द्रस्थवानसी
ठरेवळून चचवार्णि  करत आहहोत,  त्यवा सनुखिवस्तळू  मध्यमवगवार्णितळून नक्षलववादवाअंनवा फवारसरे  सदिस्य णमळवालरेलरे  नवाहसीत.  तरसीहसी
सअंवरेदिनशसील तरुणि मनअं नक्षलववादिसी हरेरत असतवात आणणि त्यवामनुळरे  एकळू णि सवामवाणजक अन्यवायवाणवरुद लढणिवाऱ्यवा सवर्णिच
सअंघटनवाअंवर कडक नजर ठरेववायलवा हवसी, असअं आतवा उघडपणिरे म्हटलअं जवातअं. आज सवामवाणजक जवाणिसीव दिशर्णिवणिवारसी कदृ तसी
कवा लनुप्त हहोतवानवा ददिसतरे, यवाचवा खिनुलवासवा यवामधळून हहोत नवाहसी कवा? थहोडअं खिहोदिळून बघळू.

सवर्णि  समवाजवालवा उपलब्ध असलरेलसी सवर्णि उत्पवादिक सवाधनअं कवाहसी महोजक्यवा व्यकक्तींच्यवा हवातसी जवावसीत आणणि
पयवार्णियवानरे त्यवाअंनवा सवर्णि समवाजवावर णनयअंतणि रवाखितवा यवावअं,  म्हणिजरेच स्वतयःच्यवा सहोयसीनरे सवर्णि समवाजवाचअं शहोषणि करतवा
यवावअं, अशसी तनुमचसी पक्ककी धवारणिवा नसरेल तर डवाव्यवा णवचवारवाअंच्यवा सअंघटनवाअंणवषयसीचअं हरे प्रणतपवादिन असअं कसअं कवाय तनुम्हसी
मवान्य करू शकतवा?  यवापरेक्षवा  'कहोणिवाहसी व्यककीलवा गहोळ्यवा घवालण्यवाचवा सववार्णिणधकवार शवासनवालवा असवाववा,'  असवा एक
कवायदिवाच रसीतसर कवा करून टवाकळू  नयरे? यवा कवायदवात एक कलम टवाकलअं, ककी 'गहोळ्यवा घवालण्यवाअगहोदिर सदिर व्यककीलवा
नक्षलववादिसी म्हणिळून घहोणषत करणिअं आवश्यक आहरे,'  ककी झवालअं.  आज मरवाठसी कवाय, भवारतसीय कवाय, समवाजवातल्यवा सवर्णि
घटकवाअंच्यवा णवकवासवाचवा वरेग समवान नवाहसी. मग, मवागरे रवाहवाणिवाऱ्यवा घटकवाअंच्यवा प्रणतपवाळवाचसी जबवाबदिवारसी कहोणिवाचसी? त्यवा
वगवार्णितलरे ववा त्यवाअंच्यवापरेक्षवा वरच्यवा वगवार्णितलरे सअंवरेदिनशसील तरुणि जर यवा घटकवाअंच्यवा न्यवाय्य हक्कवाअंसवाठसी,  उत्थवानवासवाठसी
प्रयत्न करू लवागलरे आणणि अशवा प्रयत्नवाअंचवा अपररहवायर्णि भवाग म्हणिळून प्रस्थवाणपत व्यवस्थरेशसी,  उत्पवादिनवाच्यवा सवाधनवाअंवर
कब्जवा करू पहवाणिवाऱ्यवा शकक्तींशसी त्यवाअंचवा सअंघषर्णि हहोऊ लवागलवा, तर तरे दिरेशद्रहोहसी ठरतवात कवा?

यवाचवा अथर्णि असवा हहोतहो,  ककी सध्यवाच्यवा बवाजवारणनयअंणतत अथर्णिव्यवस्थरेकडळून सवर्षांकष मकरे दिवारसीकडरे चवाललरेल्यवा
अथर्णिव्यवस्थरेच्यवा प्रववासवालवा,  त्यवातळून उद्भवणिवाऱ्यवा एकछतसी अअंमलवालवा पयवार्णिय नवाहसी,  असवा वदैधवाणनक आगह यवापनुढरे
हहोणिवार आहरे!  म्हणिजरे आजच्यवा तरुणिवालवा एकवा बवाजळूनरे व्यणकपवातळसीवर उनतसीच्यवा नरेतदिसीपक सअंधसी दिवाखिवल्यवा जवात
आहरेत आणणि त्यवाच वरेळसी सवामवाणजक जवाणिसीव बवाळगळून कदृ तसी करे लसी,  तर त्यवाचअं/णतचअं णवचवार-उचवार-आचवार स्ववातअंत्र्य

77



 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

धहोक्यवात यरेऊ शकतअं, असवा इशवारवा ददिलवा जवात आहरे. इतकअं  कशवालवा, नक्षलववादिसी ठरणिरे म्हणिजरे दिरेशद्रहोहसी ठरणिरे, आणणि
दिरेशद्रहोहवालवा खितम करणिरे हरे शवासनवाचअं परमकतर्णिव्य आहरे, यवाबद्दल कनु ठलवा सनुजवाणि नवागरसीक शअंकवा घरेईल?

एकवा बवाजळूलवा घसी आणणि दिनुसरसीकडरे बडगवा, अशवा णस्थतसीत बडगवा णनवडण्यवाचसी अपरेक्षवा कशसी धरवावसी?

***
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मरवाठसी अभ्यवासककें द्र   :   सअंस्थरेचवा पररचय आणणि एकवा कवायर्णिकत्यवार्णिचअं मनहोगत - दिसीपक पववार

पररचय

'मरवाठसी अभ्यवास ककें द्र' हरे मरवाठसी भवाषवा, समवाज आणणि सअंस्कदृ तसी हवाअंसवाठसी णवधवायक चळवळ उभवारू पवाहणिवाऱ्यवा
कवायर्णिकत्यवार्षांचरे  सअंघटन आहरे.  महवारवाष रवाज्यवाचसी स्थवापनवा झवाल्यवानअंतर मरवाठसीलवा लहोकभवाषवा,  व्यवहवारभवाषवा आणणि
जवानभवाषवा म्हणिळून मवानवाचरे स्थवान णमळरेल असरे स्वप आपणि पवाणहलरे.  मरवाठसी मवाणिळूस यवा रवाज्यवातच नव्हरे तर जगभर
स्वत:च्यवा  कतदृर्णित्ववाचवा  ठसवा  उमटवरेल  अशसी  आशवा  बवाळगलसी.  मरवाठसी  सअंस्कदृ तसीचवा  भणवष्यकवाळ  हवा  णतच्यवा
इणतहवासवाइतकवाच दिरेदिसीप्यमवान असरेल असरे गजर्णित रवाणहलहो. प्रत्यक्षवात णस्थतसी कवाय आहरे ?

लहोकभवाषवा,  व्यवहवारभवाषवा  आणणि  जवानभवाषवा  म्हणिळून  मरवाठसीचरे  वरेगवानरे  उचवाटन  हहोत  आहरे.  णशक्षणिवाच्यवा
मवाध्यमवापवासळून न्यवायव्यवहवारवातल्यवा मरवाठसीपयर्षांत सवर्णिच क्षरेतवाअंत मरवाठसीलवा णतचरे मवानवाचरे स्थवान आपणि णमळवळून दिरेऊ
शकलहो नवाहसी.  जवानभवाषवा हहोण्यवाचसी लढवाई मरवाठसी  हरल्यवातच जमवा आहरे असवा णनरवाशरेचवा  स्वर ववाढळू  लवागलवाय.
दिरेशणवदिरेशवात मरवाठसी मवाणिसवाअंनसी उत्कषर्णि सवाधलवा पणि हवा उत्कषर्णि मरवाठसी समवाजवाच्यवा तळवाच्यवा घटकवाअंपयर्षांत अजळूनहसी
पहोचलरेलवा नवाहसी. समदृदसीचरे दिरववाजरे ज्यवाअंच्यवासवाठसी खिनुलरे झवालरेत, अशवाअंपदैककी बहुतरेकवाअंनवा मरवाठसी भवाषवा, सअंस्कदृ तसीशसी फवारसरे
दिरेणिरेघरेणिरे रवाणहलरेलरे नवाहसी. जवागणतककीकरणिवाच्यवा ररेटवात मवातदृभवाषवा वगदैररे  जनुनवाट गहोषळींच्यवा फअं दिवात न पडतवा व्यणकगत
उत्कषवार्णिकडरे  लक्ष दवावरे  अशसी  भळूणमकवा  तरे  सवर्णि  प्रसवारमवाध्यमवाअंतळून  आगहवानरे  मवाअंडत  आहरेत.  रवाज्यकतर्दे,  नहोकरशहवा,
अणभजनवगवार्णिपदैककी अनरेकजणि त्यवात सवामसील आहरेत. दिनुसरसीकडरे बहुजनसमवाज प्रगतसीच्यवा नव्यवा सअंधळींचवा शहोध घ्यवायचवा
ककी आपलसी भवाषवा,  समवाज यवाअंच्यवाशसी णनष्ठवा रवाखिवायचसी यवा कवातसीत सवापडलवा आहरे.  पररणिवामसी मरवाठसीच्यवा प्रश्नवाअंवर
कहोणिसी आणणि कसरे लढवायचरे असवा प्रश्न णनमवार्णिणि झवालवा आहरे. मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवाच्यवा पनुढवाकवारवानरे सनुरू झवालरेलसी चळवळ
हरे यवा कडोंडसीवरचरे उतर आहरे असवा आम्हवाअंलवा णवश्ववास आहरे.

अभ्यवासवातळून णसद झवालरेलसी णवधवायक चळवळ 

हरे मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवाचरे  स्वरूप आहरे.  प्रणतदक्रयवात्मक आणणि प्रतसीकवात्मक पदतळींनसी  आअंदिहोलनरे  चवालवळून
मरवाठसी भवाषवा, समवाज आणणि सअंस्कदृ तसीपनुढसील प्रश्न सनुटल्यवासवारखिरे ववाटतसील. पणि सनदिशसीर मवागवार्णिनरे, णचकवाटसीनरे करे लरेल्यवा
पवाठपनुरवाव्यवाचसी सहोबत त्यवालवा नसरेल तर हरे यश तवात्कवाणलक ठररेल.  सअंयनुक महवारवाषवाच्यवा स्थवापनरेनअंतर मरवाठसीसवाठसी
णनमवार्णिणि झवालरेल्यवा णवणवध रवाजककीय चळवळळींतळून यवा धहोक्यवाचसी प्रणचतसी आपल्यवालवा आलसीच आहरे.  म्हणिळूनच यवा
नअंतरच्यवा कवाळवात मरवाठसीचसी चळवळ नव्यवा पवायवावर उभसी रवाहवायलवा हवसी.

मरवाठसीकवारणि 

हरे यवा नव्यवा चळवळसीलवा आम्हसी ददिलरेलरे  नवाव आहरे.  मरवाठसी  भवाषवा,  समवाज आणणि सअंस्कदृ तसीचरे  अथर्णिकवारणि,
रवाजकवारणि यवाअंचवा समग वरेध म्हणिजरे मरवाठसीकवारणि.  मरवाठसीचसी हसी आजच्यवा कवाळवाचसी,  आजच्यवा णपढसीचसी चळवळ
आहरे.  आजवर  मरवाठसीचसी  आअंदिहोलनरे  ज्यवा  वदैचवाररक  आधवारवावर  पहोसलसी  गरेलसी  त्यवापरेक्षवा  अणधक  व्यवापक भळूणमकरे नरे
मरवाठसीच्यवा प्रश्नवाअंचवा पवाठपनुरवाववा करे लवा पवाणहजरे, यवा भळूणमकरे तळून 'मरवाठसी अभ्यवास ककें द्र' कवाम करत आहरे.

महवारवाषवातल्यवा सवर्णि रवाजककीय पक्षवाअंनवा,  घटनवात्मक यअंतणिवाअंनवा मरवाठसीच्यवा प्रश्नवाअंवर भळूणमकवा घ्यवायलवा भवाग
पवाडणिरे,  ककें द्र  आणणि  रवाज्य  शवासनवाच्यवा  मरवाठसीणवरहोधसी  धहोरणिवाअंत  सअंसदिसीय,  णबगरसअंसदिसीय  मवागवार्षांनसी  बदिल घडवळून
आणिण्यवासवाठसी जनमत उभवारणिरे आणणि आज मयवार्णिददित वतनुर्णिळवात दफरत रवाहणिवाऱ्यवा मरवाठसीच्यवा जतन,  सअंवधर्णिनवाच्यवा
चळवळसीचरे लहोकलढवात रूपवाअंतर करणिरे हरे आमचरे ध्यरेय आहरे.
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वदैचवाररक आणणि णववरेककी भळूणमकवा

णवणवध णवषयवाअंचवा सखिहोल अभ्यवास करून मवाअंडलरेल्यवा उपवाययहोजनवा आणणि त्यवा उपवाययहोजनवाअंवर आधवाररत
कदृ णतलक्ष्यसी चळवळ हसी 'मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवा'च्यवा कवायर्णिपदतसीचसी वदैणशष्टरे आहरेत. यवा भळूणमकरे तळून उभ्यवा रवाणहलरेल्यवा
चळवळसीलवा वरेळप्रसअंगसी रवाजककीय लढवाचरे स्वरूप आलरे तरसी आम्हसी मवागरे हटणिवार नवाहसी.  ककअं बहुनवा एक ददिवस यवा
चळवळसीलवा तसरे व्यवापक रूप यरेईल असवा आम्हवाअंलवा णवश्ववास आहरे. अभ्यवास ककें द्रवाचसी रचनवा हसी कदृ णतगटवाअंवर आधवाररत
आहरे.  प्रत्यरेक  कदृ णतगट  हवा  त्यवा  त्यवा  णवषयवावरच्यवा  प्रश्नवाअंचवा  सखिहोल  अभ्यवास  करून त्यवावरसील  शक्य असलरेल्यवा
उपवायवाअंचसी मवाअंडणिसी समवाजवातसील सअंबअंणधत गटवाअंपनुढरे करत असतहो. समवाजवात णवणवध स्तरवाअंवर चचवार्णि घडवळून एक व्यवापक
कदृ णतआरवाखिडवा तयवार करण्यवावर ककें द्रवाचवा भर असतहो. त्यवा कदृ णतआरवाखिडवाप्रमवाणिरे णवणशष कवालमयवार्णिदिरेत एखिवादिवा प्रश्न
णनणिवार्णियकपणिरे सहोडवण्यवासवाठसी सवामवाणजक, रवाजककीय,  प्रशवासककीय स्तरवाअंवर पवाठपनुरवाववा करणिरे हरे एक महत्त्ववाचरे कवायर्णि
असतरे.

सअंयनुक महवारवाषवासवाठसीचवा दिनुसरवा लढवा

यवा प्रयत्नवाअंतळून सवर्णि थरवाअंतलवा, महवारवाषवातलवा आणणि बदृहन्महवारवाषवातलवा मरवाठसी मवाणिळूस जहोडलवा जवाईल. सअंयनुक
महवारवाषवाच्यवा आअंदिहोलनवात सवर्णिस्व पणिवालवा लवावळून मरवाठसी जनतवा उतरलसी आणणि रवाजसतवा, धनसतरेलवा आव्हवान दिरेऊन
आपणि मनुअंबईसह महवारवाष णमळवलवा.  आज तहो महवारवाष रटकवण्यवाचरे आणणि घडवण्यवाचरे आव्हवान आपल्यवापनुढरे आहरे.
एकवा  अथवार्णिनरे  मरवाठसीकवारणिवाचवा  हवा  लढवा  म्हणिजरे  सअंयनुक  महवारवाषवासवाठसीचवा  दिनुसरवा  लढवा  आहरे.  आज ववातवावरणिवात
दकतसीहसी णनरवाशवा, परवाभळूततवा दिवाटळून आलसी असलसी तरसी मरवाठसी मवाणिसवाच्यवा णववरेकशककीच्यवा, समळूहशककीच्यवा जहोरवावर
आपणि सगळरे  हरे णनणिवार्णियक यनुद पजअंकळू  असवा आम्हवालवा णवश्ववास आहरे. यवा लढवासवाठसी सवर्णिस्व पणिवालवा लवावण्यवाचसी हमसी
हसीच मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवाचसी ओळखि आहरे, सदिहोददित असणिवार आहरे.

---

यवा सअंस्थरेचरे  अध्वयळूर्णि  डरॉ.  दिसीपक पववार यवाअंचरे,  यवा सअंस्थरेसअंदिभवार्णितल्यवा त्यवाअंच्यवा आजवरच्यवा प्रववासवात आलरेलरे
अननुभव खिवालसी  त्यवाअंच्यवाच शब्दिवाअंत  दिरेत  आहहोत.  डरॉ.  पववार  मनुअंबईतल्यवा  सहोमदैय्यवा  महवाणवदवालयवात  रवाज्यशवासवाचरे
प्रवाध्यवापक आहरेत.

---

२००२ सवालवापवासळून मसी मरवाठसीच्यवा चळवळसीत कवाम करतहो आहरे. अगदिसी अपघवातवानरे मसी यवा कवामवात आलहो.
११ वसी-१२ वसीच्यवा टप्प्यवालवा शवासनवानरे  मरवाठसीलवा मवाणहतसी तअंतजवानवाचवा पयवार्णिय ददिलवा तहो २००२ सवालसी.  त्यवालवा
णवरहोध म्हणिळून मरवाठसीचरे  णशक्षक,  प्रवाध्यवापक,  पतकवार अशसी कवाहसी मअंडळसी आअंदिहोलनवाच्यवा प्रयत्नवात हहोतसी.  मरवाठसी
णवषयवाचवा  णशक्षक  असलरेलवा  मवाझवा  णमत  अणभणजत  दिरेशपवाअंडरे  यवाच्यवामनुळरे  एक  ददिवशसी  मसी  यवा  आअंदिहोलनवाच्यवा
कवायर्णिक्रमवालवा गरेलहो. ज्यवा ददिवशसी गरेलहो त्यवाच ददिवशसी पहोणलसवाअंनसी कवाहसी आअंदिहोलनकत्यवार्षांनवा पकडलरे. त्यवात अणभणजतहसी
हहोतवा. मसी मवात त्यवा ददिवशसी घवाबरून मवागरे रवाणहलहो हहोतहो. त्यवा ददिवशसी पणहल्यवाअंदिवा णनणखिल ववागळकेंनवा यवा आअंदिहोलनवात
पवाणहलरे. आअंदिहोलनवात पवाच पअंचवसीसच्यवावर लहोक नवाहसीत आणणि समवाजवावर त्यवाचवा फवारसवा दिबवाव नवाहसी हरे सनुरुववातसीलवा
कळलअं नवाहसी.  णशववाजसी मअंददिर,  चदैत्यभळूमसी अशवा रठकवाणिसी आअंदिहोलनअं म्हणिजरे खिरअं  तर भवाषणिबवाजसी व्हवायचसी.  तरेच तरेच
लहोक वकरे  आणणि शहोतरेहसी हहोतरे. पणि आपणि कवाहसीतरसी आअंदिहोलनवात्मक करतहो आहहोत यवाचसी नशवा तसीव्र असतरे. त्यवाचवा
जहोर असरेपयर्षांत इतर गहोषसी लक्षवात यरेत नवाहसीत. चदैत्यभळूमसीच्यवा पररसरवात गजवानन कवाळरे  आणणि त्यवाच्यवा टसीमनरे ' डहोकअं
दफरलअंयवा,  महोररेचअं  डहोकअं  दफरलअंयवा'  हरे  रवामकदृ ष्णि महोऱ्यवाअंनवा  उद्दरेशळून म्हअंटलरेलअं  गवाणिअं  णतथल्यवा महोजक्यवाच लहोकवाअंमध्यरे
लहोकणप्रय हहोतअं.  पणि आअंदिहोलनवाच्यवा कनु ठल्यवाहसी बदैठककीचसी उपणस्थतसी शअंभरवर गरेलसी नवाहसी.  रुपवाररेलच्यवा णहरवळसीवर
कवाहसी बदैठकवा झवाल्यवा. णतथरे सनुणनल करणिर्णिकवाअंसहोबत बसळून पणहल्यवाअंदिवा अप्पर वरळसी हवा शब्दि ऐकलवा. यवा आअंदिहोलनवाच्यवा
णवषयवावरचसी एक पनुणस्तकवा करवावसी असवाहसी प्रयत्न झवालवा. त्यवात मसी, अणभणजत, णनतसीन टरअंढरे णतघवाअंनसी बऱ्यवापदैककी कवाम
करे लअं हहोतअं. प्रत्यक्षवात तसी पनुणस्तकवा बवाहरेर यरेऊ शकलसी नवाहसी. त्यवाणनणमतवानरे लरेखिन सरवाव मवात झवालवा. णनणखिल ववागळरे,

मरवाठसी अभ्यवासककें द्र : सअंस्थरेचवा पररचय आणणि एकवा कवायर्णिकत्यवार्णिचअं मनहोगत - दिसीपक पववार
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णवजय तवापस,  मनुकनुअं दि आअंधळकर,  जयप्रकवाश लब्धरे यवाअंच्यवा खिवाअंदवावर यवा आअंदिहोलनवाचसी धनुरवा हहोतसी.  मवात फवार कवाहसी
समन्वयवानरे सगळअं चवाललअं हहोतअं असअं नवाहसी. कणपल पवाटसील, अरुणि रटकरे कर यवा मअंडळळींनसी शवासनवाचवा णनणिर्णिय कसवा यहोग्य
आहरे आणणि मरवाठसीचरे पहोटवाथर्ती णशक्षक स्वतयःचअं ननुकसवान हहोतअंय म्हणिळून कसअं आअंदिहोलन करतवाहरेत यवावर भर दवायलवा
सनुरुववात करे लसी हहोतसी. अशवा प्रकवारचसी मवाणहतसी तअंतजवान णवरहोधसी आअंदिहोलनअं म्हणिजरे बहुजन समवाजवालवा मवागरे ठरेवण्यवाचवा
बवाम्हणिसी कवाववा आहरे, अशसी टसीकवा हहोत हहोतसी. त्यवालवा उतर म्हणिळून एकवा पतकवार पररषदिरेत मसी कवायर्णिकत्यवार्षांचसी नवावअंच
ववाचळून दिवाखिवलसी हहोतसी. आतवा मवागरे वळळून पवाहतवाअंनवा असअं ववाटतअं ककी, मलवा आअंदिहोलन करण्यवाचवा जवास्तच उत्सवाह ववाटत
हहोतवा.  कदिवाणचत मलवा आवडणिवारअं  कवाम म्हणिळूनहसी मसी त्यवाच्यवाकडरे  पवाहत असरेन.  त्यवावषर्तीच्यवा पनुण्यवाच्यवा सवाणहत्य
सअंमरेलनवात मरवाठसी भवाषरेचसी अवहरेलनवा यवा णवषयवावरचवा पररसअंववादि हहोतवा. त्यवा हसी अगहोदिर सअंमरेलनवाचरे अध्यक्ष रवाजकेंद्र
बनहटसी यवाअंच्यवा भवाषणिवाच्यवा वरेळसी आम्हसी लहोकवाअंनसी घहोषणिवाबवाजसी करे लसी. त्यवाचसी णशक्षवा म्हणिळून डरेक्कन णजमखिवान्यवाच्यवा
पहोणलस स्टरेशनवात आम्हवालवा कवाहसी तवास बसवळून ठरेवण्यवात आलअं हहोतअं.  आमच्यवामनुळरे  णतथरे  आलरेल्यवा एकवा भनुरटवा
चहोरवालवाहसी बनहटळींचरे अध्यक्षसीय भवाषणि पळूणिर्णि ऐकवावरे लवागलरे हहोतरे.  दिनुसऱ्यवा ददिवशसीच्यवा पररसअंववादिवात आअंदिहोलकवाअंच्यवा
वतसीनरे मसी बहोलवावअं असअं ठरलअं पणि प्रत्यक्षवात णनणखिल ववागळरे  यवाअंच्यवा मनवात दिनुसरवाच णवचवार असवाववा. यवा भवाषणिवात '
रवामकदृ ष्णि महोरकेंवर  थरेट  टसीकवा  करे लसी  पवाणहजरे  '  असअं  त्यवाअंनसी  मलवा  सनुचवलअं.  मवाझअं  मत वरेगळअं  हहोतअं.  आमचवा सअंघषर्णि
शवासनवाच्यवा णनणिर्णियवाणवरुद हहोतवा एखिवादवा व्यणकणवरुद नवाहसी.  त्यवामनुळरे  ववादिवालवा व्यणकगत स्वरुप यरेऊ नयरे  अशसी
मवाझसी  इच्छवा  हहोतसी.  तसअं  असरेल  तर  तळू  बहोलळू  नकहोस  असअं  ववागळकेंनसी  मलवा  सवाअंणगतलअं.  प्रत्यक्ष कवायर्णिक्रमवाच्यवावरेळसी
आअंदिहोलकवाअंनवा  मअंत्र्यवाअंनअंतर बहोलण्यवाचसी सअंधसी णमळवावसी असअं  ववागळकेंनसी म्हअंटलअं,  आयहोजकवाअंनवा  तरे  मवान्य हहोणिअं  शक्यच
नव्हतअं. कवायर्णिक्रमवाआधसीहसी सरहोणजनसी वदैद आणणि णवजयवा रवाजवाध्यक्ष यवाअंच्यवावर ववागळकेंनसी करे लरेलसी टसीकवा त्यवाअंनवा लवागलसी
हहोतसी. तसी खिअंत त्यवाअंनसी प्रत्यक्ष कवायर्णिक्रमवातहसी बहोलळून दिवाखिवलसी. रवामकदृ ष्णि महोऱ्यवाअंच्यवा नअंतर बहोलवायचसी सअंधसी णमळणिवार
नवाहसी हरे लक्षवात आल्यवावर ववागळकेंनसी घहोषणिवाबवाजसीलवा सनुरुववात करे लसी.  त्यवाअंनवा पहोणलसवाअंनसी तवाबडतहोब उचलळून नरेलअं.
त्यवावरेळसी  शहोत्यवाअंमधळून  आम्हसीहसी  बडोंबवाबडोंब करत हहोतहो.  व्यवस्थरेलवा  णशव्यवा घवालण्यवाचवा  कवायर्णिक्रम एकळू णि चवाअंगलवा
झवालवा.  सअंमरेलन स्थळवाच्यवा प्रवरेशदवारसी '  यरेडवाचवा बवाजवार, खिनुळ्यवाचवा शरेजवार '  असअं म्हणिणिवाररे  णवठल उमप आमच्यवा
शरेजवारसी बसलरे हहोतरे. त्यवामनुळरे  ववातवावरणि भवारून गरेल्यवासवारखिअं हहोतअं.  तकेंडनुलकर, पवअंदिवा, नवामदिरेव ढसवाळ यवाअंनवा सवाणहत्य
सअंमरेलनवाचरे अध्यक्ष न करणिवाऱ्यवा महवामअंडळवाचवा णनषरेध असहो अशवा घहोषणिवा आम्हसी दिरेत हहोतहो. णतथरेच सवाणहत्य सअंमरेलन
स्वतयःच्यवा पवायवावर उभअं रवाहवावअं  म्हणिळून महवाकहोषवाचअं कवाम करणिवाऱ्यवा वसनुअंधरवा पकेंडसरे  नवाईकवाअंचसी भरेट झवालसी.  तनुम्हसी
बवाहरेरनअं  लढतवाय आम्हसी आतळून लढतहोय असअं  त्यवा म्हणिवाल्यवा हहोत्यवा.  तरेव्हवा त्यवाअंचअं  म्हणिणिअं  अणजबवात पटलअं  आणणि
आवडलअं नव्हतअं. हसी सगळसी बनचनुककी मअंडळसी आहरेत असअं ववाटवायचअं. आतवा तसअं ववाटत नवाहसी. सवाणहत्य सअंमरेलनवातनअं परत
आल्यवावर आअंदिहोलनवाचवा बहोऱ्यवा ववाजलवा.  णनणखिल ववागळरे  आणणि णवजय तवापस यवाअंच्यवा कवायर्णिपदतसीबद्दल असलरेलसी
नवारवाजसी सअंघरटत करण्यवाचवा प्रयत्न मसी आणणि अणभणजतनरे करे लवा. त्यवातनअं एक बदैठक झवालसी. तसी यवा आअंदिहोलनवाचसी मवाझ्यवा
मवाणहतसीतलसी  शरेवटचसी  बदैठक.  यवाणनणमतवानरे  सअंघटनरेचरे  तवाणिरेबवाणिरेहसी  कळलरे.  कहोणिवावर  णवश्ववास  टवाकवायचवा  आणणि
टवाकवायचवा नवाहसी हरे हसी कळलरे. स्वतयःच्यवा सअंस्थरेलवा शवासनवाकडनअं मदित णमळववायचसी म्हणिळून यवा आअंदिहोलनवापवासळून फटकळू न
रवाहणिवाररे मरवाठसीचरे प्रवाध्यवापकहसी ददिसलरे. तर मसी रवाज्यशवासवाचवा णशक्षक असळूनहसी यवा आअंदिहोलनवात कसवा कवाय, असवा प्रश्न
करणिवाररे  लहोकहसी  भरेटलरे.  एकळू णि  वलयवाअंदकत  मवाणिसवाअंनवा  घरेऊन  आअंदिहोलन चवालवतवा  यरेत  नवाहसी  आणणि सअंघटनवाच्यवा
णशस्तसीणशववाय  आअंदिहोलनवालवा  यश  णमळत  नवाहसी  हवा  महत्त्ववाचवा  धडवा  यवा  सहवा  मणहन्यवाअंत  णशकलहो.  थहोडअंफवार
आअंदिहोलनवाचसी पररभवाषवाहसी कळवायलवा लवागलसी हवा त्यवाचवा एक अणधकचवा फवायदिवा म्हणितवा यरेईल.

यवा आअंदिहोलनवातनअं बवाहरेर पडल्यवावर कवाहसी कवाळवानअं मसी गअंथवालसीत गरेलहो.  ददिनकर गवाअंगलवाअंशसी मवाझवा आधसीहसी
पररचय हहोतवाच.  णचपळळूणिलवा एकवा व्यवाख्यवानवाच्यवा णनणमतवानरे  गवाअंगलवाअंसहोबत गरेलहो.  गवाअंगल,  अशहोक दिवातवार,  सनुदिरेश
पहअंगलवासपळूरकर यवाअंच्यवाशसी झवालरेल्यवा चचर्देनअंतर मसी गअंथवालसीच्यवा कवामवालवा सनुरुववात करे लसी. मलवा हरे कवाम अपररणचत हहोतअं.
सअंस्थरेतलरे  फवारसरे  लहोक  मवाहसीत  नव्हतरे.  मवाझअं  करॉलरेजचअं  कवाम  सअंपलअं  ककी  मसी  ददिवसभर  गअंथवालसीच्यवा  गपाँटरहोडच्यवा
ऑदफसवात जवायचहो.  गअंथवालसीच्यवा पनुस्तकवाअंचरे सअंपवादिन अशसी सनुरुववातसीलवा मवाझसी भळूणमकवा असलसी तरसी हळळूहळळू  दिदैनअंददिन
व्यवहवार मसी बघवायलवा लवागलहो. खिरअं तर हरे मसी करवायलवा नकहो हहोतअं. त्यवामनुळरे  णतथलसी व्यवस्थवा णवस्कटलसी ककअं ववा असअं
म्हणितवा यरेईल ककी,  आधसीच णवस्कटलरेलसी व्यवस्थवा अणधक णवस्कटलसी.  सनुदिरेश आणणि मवाझ्यवात तसीव्र सअंघषर्णि झवालवा.  मसी
सनुदिरेशनरे गअंथवालसीतळून बवाहरेर पडवावअं असरे प्रयत्न करतहो आहरे असअं त्यवालवा ववाटत रवाणहलअं, तर सनुदिरेश आणणि त्यवाचरे सहकवारसी
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मलवा णनववाअंतपणिवा णमळळू  दिरेणिवार नवाहसीत यवा पचअंतरेनअं मलवा घरेरलअं. गअंथवालसीचसी आरथर्णिक णस्थतसी ववाईट हहोतसी. एकवाच वरेळसी
अनरेक गहोषसी घडवाव्यवात म्हणिळून मसी प्रयत्न करत हहोतहो. गसीक पनुरवाणिकथवाअंमध्यरे णसणसफसच्यवा दिगडवाचसी कथवा आहरे. तसवा
गअंथवालसीचवा हवा दिगड मसी वर ढकलळून यवायचहो आणणि तहो पनुन्हवा खिवालसी यवायचवा.  यवा कवाळवात मवाझरे झवालरेलरे हवाल मसी
स्वतयःच ओढवळून घरेतलरेलरे हहोतरे असअं आतवा मलवा ववाटतअं.  मलवा प्रवाध्यवापकवाच्यवा नहोकरसीचवा तहोपयर्षांत अतहोनवात कअं टवाळवा
आलवा हहोतवा.  गअंथवालसीसवाठसी पळूणिर्णिवरेळ कवाम करवावअं आणणि त्यवासवाठसी एखिवादिसी पवाठवदृतसी णमळववावसी असवा णवचवार करत
हहोतहो.  दिनुदिर्देववानरे असरे सगळरे  प्रयत्न मवाझरे मलवाच करवावरे लवागत हहोतरे.  त्यवा कवाळवात एकदिवा तर मसी नहोकरसी सहोडण्यवाचवा
णनणिर्णिय जवळपवास घरेऊन टवाकलवा हहोतवा. मवाझ्यवा सनुदिदैववानरे आणणि बवायकहोच्यवा शहवाणिपणिवामनुळरे  तसी चळूक करण्यवापवासळून मसी
बचवावलहो.  '  तनुलवा  गअंथवालसीत  जवायचअंय  ककी,  गअंथवालसीच्यवा  लहोकवाअंनवा  तळू  हववायस?  हरे  एकदिवा  ठरव.  णतथरे  जवाऊन
पश्चवातवापवाचसी वरेळ आलसी तर कवाय करशसील? ' असअं मलवा मवाझ्यवा बवायकहोनरे णवचवारलअं. सनुदिदैववानरे यवा प्रश्नवाअंचवा तवास झवालवा
तरसी त्यवाचसी दिखिल घरेतलसी पवाणहजरे एवढअं  शहवाणिपणि त्यवा भवारवावलरेपणिवाच्यवा कवाळवातहसी शवाबळूत हहोतअं.  आपणि तनुझ्यवा
फरे लहोशसीपचसी सहोय करू तळू  सहोड नहोकरसी असअं मलवा कवाहळींनसी सनुचवलअं.  लहोकवाअंच्यवा शब्दिवाअंवर णवसअंबळून आपलरे णनणिर्णिय
घ्यवायचरे  नवाहसीत  हवा  धडवा  मसी  यवावरेळसी  फवार  ककअं मत  न  दिरेतवा  णशकलहो.  गअंथवालसीतलरे  व्यवस्थवापनवात्मक  प्रश्न  हवाच
अडचणिसीचवा मनुद्दवा हहोतवा असअं नवाहसी. गवाअंगल आणणि मवाझ्यवा णवचवार करण्यवाच्यवा पदतसीतहसी महोठअं  अअंतर हहोतअं. गवाअंगलवाअंनवा
सअंस्कदृ तसीकवारणि महत्त्ववाचअं  ववाटवायचअं  आणणि ववाटतअं,  तर मलवा रवाजकवारणि हरे  सअंस्कदृ तसीकवारणिवासवाठसी  महत्त्ववाचअं  ववाटतअं.
त्यवामनुळरे  मरवाठसी  णवदवापसीठवाचसी  आम्हसी  दिहोघवाअंनसी  आकवारवालवा  आणिलरेलसी  कल्पनवा  कहोणित्यवा  ददिशरेनअं  जवाणिवार  यवाबद्दल
मवाझ्यवा मनवात सअंभ्रम हहोतवा. मवाझ्यवा मनवातलसी ददिशवा एकदिम पक्ककी हहोतसी, आणणि त्यवाबद्दल तडजहोड करण्यवाचसी मवाझसी
अणजबवात तयवारसी नव्हतसी. अशवावरेळसी सअंस्थरेचवा चरेहरवा मलवा हववा तसवा बदिलणिअं ककअं ववा सअंस्थवा सहोडणिअं एवढरे दिहोनच मवागर्णि
उपलब्ध हहोतरे. गअंथवालसीच्यवा णवश्वस्तवाअंनवा मवाझ्यवाबद्दल सहवाननुभळूतसी असलसी तरसी मवाझ्यवासवाठसी स्वतयःचरे णहतसअंबअंध पणिवालवा
लवावण्यवाचसी त्यवाअंच्यवापदैककी कहोणिवाचसीहसी तयवारसी नव्हतसी. अशवावरेळसी पनुररेसवा मनस्तवाप झवाल्यवावर मसी गवाअंगलवाअंनवा एक दिसीघर्णि
पत णलणहलअं आणणि बवाहरेर पडलहो. गवाअंगलवाअंचवा महोठरेपणिवा असवा ककी, यवा पतवावर चचर्देसवाठसी त्यवाअंनसी बदैठक बहोलवावलसी पणि
तहोपयर्षांत मवाझवा आत्मणवश्ववास पनुररेसवा खिचलवा हहोतवा. आतवा इथरे पनुन्हवा जवायचअं नवाहसी हवा णनणिर्णिय झवालवा हहोतवा. त्यवामनुळरे  मसी
त्यवा बदैठककीलवाहसी गरेलहो नवाहसी. त्यवानअंतरचवा बरवाच कवाळ मवानणसक तवाणिवात गरेलवा. त्यवातळून बवाहरेर पडवायलवा मलवा पनुढचसी
वषर्णि दिहोन वषर्दे लवागलसी. अगदिसी अणलकडरे मनुअंबई णवदवापसीठवाच्यवा एकवा प्रकल्पवासवाठसी मसी आणणि सनुदिरेशनरे एकत कवाम करे लअं तरे
पवाणहलअं तर आमच्यवा दिहोघवाअंमध्यरे इतकरे  तसीव्र मतभरेदि हहोतरे यवावर णवश्ववास बसणिवार नवाहसी.  त्यवावरेळसी मसी त्यवालवा असअं
म्हणिवालहो ककी आपणि चनुककीच्यवा वरेळसी एकत आलहो. त्यवामनुळरे  आपलरे मतभरेदि झवालरे. एकवावरेळसी खिळूप कवामअं अअंगवावर घरेतलसी
आणणि उरस्फहोड हहोईपयर्षांत दिमछवाक करे लसी ककी,  वदैफल्यवापणलकडरे  हवातसी कवाहसी लवागत नवाहसी हवा महत्त्ववाचवा धडवा यवा
कवाळवात णशकलहो. रवाग, लहोभ, सअंतवाप यवा तसीव्र भवावनवा आहरेत. दकमवान मवाझ्यवापनुरत्यवा तरसी. त्यवावर णनयअंतणि ठरेवणिअं हरे
सवावर्णिजणनक व्यवहवारवात आवश्यक आहरे आणणि वदैयणकक स्ववास्थ्यवासवाठसीहसी गरजरेचअं आहरे, हरे खिळूप महोठसी ककअं मत दिरेऊन कवा
हहोईनवा पणि कळलअं.

त्यवानअंतरचअं वषर्णि दिहोन वषर्दे शवाअंतवारवाम दिवातवारवाअंच्यवा मरवाठसी भवाषवा सअंरक्षणि आणणि णवकवास सअंस्थरेसहोबत कवाम करे लअं.
न्यवायवालयसीन मरवाठसीच्यवा सअंबअंधवात दिवातवारवाअंनसी मरवाठसीचअं खिळूप महत्त्ववाचअं कवाम करे लअं आहरे.  पणि मसी त्यवाअंच्यवासहोबत कवाम
करू लवागलहो तरेव्हवा प्रत्यक्ष कवामवाचवा पसवारवा ठवाणिरे कल्यवाणिपनुरतवाच मयवार्णिददित हहोतवा. मसी आणणि डरॉ. प्रकवाश परब यवाअंनसी
यवा कवामवाचवा पट णवस्तवारवाववा यवासवाठसी कवाम करे लअं. तरेव्हवा लहोकप्रभरेत असलरेल्यवा परवाग पवाटसीलनरे पवाठपनुरवाववा करे ल्यवावर
यवा कवामवाचसी दिखिल घरेतलसी, आणणि न्यवायवालयसीन मरवाठसीचवा प्रश्न खिऱ्यवा अथवार्णिनरे रवाज्यभर पहोचलवा. त्यवाचवरेळसी मसी मनुअंबई
णवदवापसीठवाच्यवा सअंजवापन आणणि पतकवाररतवा णवभवागवात अभ्यवागत प्रवाध्यवापक म्हणिळून कवाम करत हहोतहो.  हवा णवभवाग
आणणि दिवातवारवाअंचसी सअंस्थवा णमळळून  'न्यवायव्यवहवारवाचरे मरवाठसीकरणि-सदणस्थतसी आणणि आव्हवानरे'  यवा णवषयवावरचसी दिहोन
ददिवसवाअंचसी रवाज्यस्तरसीय पररषदि घरेतलसी.  न्यवायवालयसीन मरवाठसीसअंबअंधवातलवा हवा रवाज्यपवातळसीवर दिखिल घरेतलवा गरेलरेलवा
लक्षणिसीय उपक्रम हहोतवा. यवा कवायर्णिक्रमवात आलरेलसी बहुतरेक न्यवायवाधसीश आणणि वककील मअंडळसी पनुररेशसी कवातडसीबचवाऊ हहोतसी.
णजल्हवा आणणि तवालनुकवा पवातळसीवरच्यवा न्यवायवालयवाअंचअं मरवाठसीकरणि जमरेल तसअं करवा, पणि मरवाठसीलवा उच न्यवायवालयवाचसी
प्रवाणधकदृ त भवाषवा करण्यवाचवा मवात णवचवार करू नकवा असवा सगळरेजणि सल्लवा दिरेत रवाणहलरे.  एकवा क्षणिसी दिवातवार आणणि
मवाझ्यवा सहनशसीलतरेचवा  अअंत  झवालवा,  आणणि ज्यरेष्ठ णवणधज अणधक णशरहोडकर यवाअंच्यवा भवाषणिवानअंतर मसी त्यवाअंच्यवावर
कडवाडळून टसीकवा करणिवारअं  भवाषणि करे लअं.  न्यवायवालयसीन जगवात णवणवध पदिर असलरेलसी जवातसीव्यवस्थवा अणस्तत्त्ववात आहरे.

मरवाठसी अभ्यवासककें द्र : सअंस्थरेचवा पररचय आणणि एकवा कवायर्णिकत्यवार्णिचअं मनहोगत - दिसीपक पववार
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म्हणिजरे  एखिवादवा वककीलवाचअं  कचौतनुक करणिअं  न्यवायवाधसीशवाअंनवा जमत नवाहसी.  ज्यरेष्ठ वककीलवाअंनवा  हहोतकरू वककील घवाबरून
असतवात.  अशवा सवावर्णिणतक चवाअंगल्यवाचनुअंगल्यवा ववातवावरणिवात मवाझ्यवा स्पष बहोलण्यवानरे  गडोंधळ झवालवा.  बऱ्यवाच वककील
मअंडळळींनवा हवा आगवाऊपणिवा अणजबवात आवडलवा नवाहसी.  सगळ्यवात महत्त्ववाचसी गहोष म्हणिजरे ज्यवाअंच्यवाशसी मवाझअं भवाअंडणि
झवालअं तरे  अणधक णशरहोडकर मवात जवातवाअंनवा  "सगळवा रवाग कवाढलवात नवा बवाहरेर"  असअं म्हणिवालरे.  यवा पररषदिरेलवा मनुअंबई
णवदवापसीठवाचरे  कनु लगनुरु  डरॉ.  णवजय  खिहोलरे  एकवा  सतवात  पवाहुणिरे  म्हणिळून  आलरे  हहोतरे.  त्यवाअंनसी  न्यवायवाधसीशवाअंनवा  मरवाठसी
णशकववायचअं  असरेल तर त्यवाचसी जबवाबदिवारसी णवदवापसीठ घरेईल असअं  म्हअंटलअं  हहोतअं.  मवात मनुअंबई उच न्यवायवालयवातल्यवा
एकवाहसी न्यवायवाधसीशवानरे यवाबवाबतसीत उत्सवाह दिवाखिवलवा नवाहसी.

यवा पररषदिरेनअंतर दिहोन व्यवासपसीठअं  तयवार करवावसीत असवा णवचवार मसी आणणि डरॉ. प्रकवाश परब यवाअंनसी करे लवा. खिरअं
तर डरॉ.  परब हरे मवाझरे णशक्षक.  मसी ववाणणिज्य शवाखिरेतलअं णशक्षणि सहोडळून त्यवाअंच्यवा णशकवण्यवावरच्यवा प्ररेमवापहोटसी कलवा
शवाखिरेत आलहो. प्रत्यक्षवात मसी रवाज्यशवासवाचवा पदिवसीधर झवालहो तरसी, मवाझ्यवा ववाचन आणणि णवचवार करण्यवावर सरवाअंचवा
खिहोल प्रभवाव आहरे.  सरवाअंचवा  मळूळ पपअंड अभ्यवासकवाचवा आहरे.  मवाझ्यवा  ररेटवानरे  तरे  चळवळसीत सहभवागसी झवालरे  आणणि
दिसीघर्णिकवाळ  रवाणहलरे.  न्यवायवालयसीन  मरवाठसीपनुरतअं  आपलअं  कवाम  मयवार्णिददित  रवाहू  नयरे  म्हणिळून  सअंशहोधनवाचअं  एक  आणणि
चळवळसीचअं एक अशसी दिहोन व्यवासपसीठअं  तयवार करवायचअं आम्हसी ठरवलअं.  मरवाठसीच्यवा एकरे कवा व्यवहवार क्षरेतवासवाठसी एकरे क
कदृ तसीगट असवाववा अशसी भळूणमकवा हहोतसी. दिवातवारवाअंनवा हरे सवर्णि नवामअंजळूर हहोतअं असअं नवाहसी, पणि त्यवाअंचसी तहोपयर्षांतचसी कवायर्णिपदतसी
लक्षवात घरेतवा हरे त्यवाअंच्यवा फवार कवाळ पचनसी पडरेल असअं ववाटत नव्हतअं. तरसीहसी ररेटळून आम्हसी १ णडसकेंबर २००७ लवा बदैठक
बहोलवावलसी.  अशवा बदैठकवाअंचरे  अननुभव भसीषणि असतवात.  कवायर्णिक्रम ०४.०० ववाजतवा ठरलवा हहोतवा.  प्रत्यक्षवात ०५.३०
ववाजरेपयर्षांत  सभवागदृहवात दिहवापरेक्षवा  जवास्त मवाणिसअं  नव्हतसी.  नअंतर  हळळूहळळू  मवाणिसअं  यरेत  गरेलसी  आणणि शअंभरचवा आकडवा
गवाठलवा. यवा बदैठककीत मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवाचसी स्थवापनवा झवालसी. मरवाठसीसवाठसी कवाम करणिवाऱ्यवा वरेगवरेगळ्यवा चळवळळींनवा
एकत आणिण्यवाचवा आमचवा प्रयत्न हहोतवा. यवा एकतसीकरणिवातळून एखिवादिअं रवाजककीय व्यवासपसीठ सनुरु हहोईल कवा असवा णवचवार
करत हहोतहो. तहो प्रयत्न मवात पळूणिर्णितयः फसलवा. त्यवामनुळरे  सअंशहोधन आणणि चळवळ असअं दिहोन्हळींचअं व्यवासपसीठ म्हणिळून मरवाठसी
अभ्यवास ककें द्रवाचसी स्थवापनवा झवालसी.

'मरवाठसी  शवाळवा  कशवालवा  रटकववायच्यवा  आणणि कशवा?'  यवा  णवषयवावरचसी  रवाज्यस्तरसीय  पररषदि  हवा  मरवाठसी
अभ्यवास  ककें द्रवाचवा  पणहलवा  महोठवा  कवायर्णिक्रम.  यवा  कवायर्णिक्रमवात  मरवाठसी  शवाळवाअंच्यवा  सक्षमसीकरणिवाचवा  णदस्तरसीय  कदृ तसी
आरवाखिडवा सवादिर झवालवा.  यवा  पररषदिरेच्यवा  णनणमतवानरे  ज्यरेष्ठ णशक्षणितज्ज रमरेश पवानसरे  सरवाअंचसी  ओळखि झवालसी.  यवा
पररषदिरेसवाठसी णखिशवात अणजबवात पदैसरे नव्हतरे,  म्हणिळून एकनवाथ ठवाकळू रवाअंकडरे शक्य णततक्यवा अजसीजसीनरे पदैसरे मवाणगतलरे.
त्यवाअंनसीहसी रहोखि पनवास हजवार रुपयरे ददिलरे. त्यवातनअं पररषदि झवालसी आणणि हवातवात थहोडरेबहुत पदैसरेहसी उरलरे. अशवा प्रकवारचरे
कवायर्णिक्रम  करण्यवाचवा  अननुभव  नसल्यवामनुळरे  आम्हसी  आलरेल्यवा  दिहोन  अडसीचशरे  लहोकवाअंनवा  पहोटभर  जरेवणि  ठरेवलअं  हहोतअं .
पररषदिरेचवा  बहुतवाअंश  पदैसवा  यवा  जरेवणिवावरच खिचर्णि  झवालवा.  आलरेल्यवा  लहोकवाअंकडळून  कवाहसीच प्रवरेश फकी घरेतलसी  नव्हतसी.
लहोकवाअंनसीहसी भरपळूर खिचर्णि  झवालवा असरेल असवा णवचवार न करतवा पदैसरे  दिरेण्यवाचसी अणजबवात इच्छवा व्यक करे लसी नवाहसी.
अनरेकवाअंनसी यवा कवामवात सहभवागसी व्हवायलवा आवडरेल असअं णलहून ददिलअं खिरअं ,  पणि प्रत्यक्षवात कवाम करवायलवा कनु णिसीच पनुढरे
आलअं  नवाहसी.  शवाळवाअंच्यवा  गटवासवाठसी  आनअंदि  हुलरे  नवाववाचवा कवायर्णिकतवार्णि  कवाम करवायचवा.  त्यवाच्यवाकडरे  नवनवसीन कल्पनवा
असवायच्यवा.  आम्हसी त्यवावर कवाम करवावअं असअं त्यवालवा ववाटवायचअं.  प्रत्यक्षवात आमच्यवाकडचअं तहोकडअं मननुष्यबळ लक्षवात
घरेतवा कवाय जमरेल यवाचवा णवचवार करवायलवा हववा असअं मसी सतत सनुचववायचहो.  त्यवावरून मतभरेदि झवालरे आणणि भवाअंडणि
हहोऊन आनअंदि सहोडळून गरेलवा. सहोडळून गरेलरेलवा हवा पणहलवा कवायर्णिकतवार्णि. त्यवानअंतरच्यवा कवाळवात नवनवसीन लहोक यरेत गरेलरे. तसअं
अधनअंमधनअं लहोक सहोडळूनहसी जवात रवाणहलरे. सअंस्थवाकवारणि हरे प्रववाहसी असतरे. मवाणिसअं यरेतवात आणणि जवातवात. दिरम्यवानच्यवा
कवाळवात त्यवाअंच्यवाशसी व्यवावसवाणयक आणणि व्यणकगत सअंबअंध णनमवार्णिणि हहोत असलरे,  तरसी कवाहसीवरेळवा सवामहोपचवारवानरे  तर
कवाहसीवरेळवा कटनुतरेनरे  मवाणिसवाअंचअं  यरेणिअंजवाणिअं चवालळू  रवाहतअं  हवा अननुभव गरेल्यवा सवात वषवार्षांत ववारअंववार आलवा आहरे.  त्यवातळून
णमळवालरेलअं शहवाणिपणि हसी चळवळसीतलसी महत्त्ववाचसी कमवाई आहरे.

दिवातवारवाअंच्यवा सअंस्थरेअअंतगर्णित मरवाठसी अभ्यवास ककें द्र हवा प्रयहोग फवार कवाळ रटकरे ल असअं ववाटत नव्हतअं.  अभ्यवास
ककें द्रवाचअं सगळअं  कवाम मसी आणणि परब सर समन्वयक म्हणिळून पवाहणिवार हहोतहो. त्यवामनुळरे  आमचअं कवाम कसअं असरेल, पदैसरे कसरे
गहोळवा करवायचरे,  णहशहोब कसवा ठरेववायचवा,  त्यवाचसी स्ववायततवा कशसी जपवायचसी यवा सगळ्यवाचरे अणधकवार आमच्यवाकडरे
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असवायलवा हवरे हहोतरे.  तहोपयर्षांत दिवातवारवाअंच्यवा सअंस्थरेचवा कवारभवार एकखिवाअंबसी तअंबळूसवारखिवा हहोतवा.  त्यवामनुळरे  पयवार्णियसी अणधकवार
ककें द्र त्यवाअंनवा दकतपत आवडरेल यवाबद्दल मवाझ्यवा मनवात शअंकवा हहोतसी. शरेवटसी तसी खिरसी ठरलसी. अभ्यवास ककें द्रवाचअं स्वतअंत खिवातअं
असवावअं आणणि त्यवाचरे अणधकवार मवाझ्यवाकडरे आणणि परब सरवाअंकडरे असवावरेत यवाबद्दल मसी आगहसी हहोतहो.  यवा मनुदवावरून
आम्हसी सअंस्थरेतळून बवाहरेर पडलहो. आणणि खिऱ्यवा अथवार्णिनरे मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवासवाठसी वरेळ दवायलवा महोकळरे झवालहो. दिवातवारवाअंशसी
तवात्पनुरतरे सअंबअंध णबघडलरे तरसी तरे आणणि गजवानन चव्हवाणि यवाअंच्यवाशसी आजहसी चवाअंगलरे सअंबअंध आहरेत. ककअं बहुनवा नअंतरच्यवा
कवाळवात तरे अणधकच चवाअंगलरे झवालरे असअं म्हणितवा यरेईल.

भटळू  सवावअंतच्यवा समथर्णि भवारतच्यवा ऑदफसवात मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवाचसी अणधकदृ त म्हणितवा यरेईल अशसी पणहलसी
बदैठक झवालसी.  मसी,  परब सर,  शरदि गहोखिलरे,  रवाममहोहन खिवानवापळूरकर,  सअंतहोष आगरे,  वसीणिवा सवानरेकर आणणि उदिय रहोटरे
यवाअंनवा घरेऊन ककें द्र स्थवापन झवालअं.  सअंस्थरेचसी नडोंदिणिसी झवालसी.  जवागवाच नसल्यवामनुळरे  मवाझ्यवा घवाटकहोपरमधल्यवा घरवातळूनच
सअंस्थरेचअं कवाम चवालवायचअं.  णतथरेच बदैठकवा व्हवायच्यवा. जवळपवास वषर्णिभरवानरे पवानसरे सरवाअंनसी त्यवाअंचसी ठवाण्यवातलसी ववापरवात
नसलरेलसी एक जवागवा आम्हवालवा दिरेखिभवाल खिचर्णि दिरेण्यवाच्यवा बहोलसीवर ददिलसी.  यवा जवागरेतच आजतवागवायत सअंस्थरेचअं कवाम
चवालळू  आहरे.  हसी जवागवा णमळवाल्यवामनुळरे  सअंस्थरेच्यवा कवामवालवा गतसी आलसी.  कवायवार्णिलयसीन व्यवस्थवापक नरेमण्यवाचसी पदत
णतथळूनच सनुरु झवालसी. सअंस्थरेलवा जवागवा णमळवालसी तरसी कवाम करण्यवासवाठसी सअंगणिकहसी नव्हतवा. अशवा वरेळसी रवसी दिरेवगडकर
आणणि चअंद्रकवाअंत करे ळकर यवाअंच्यवामनुळरे  महवारवाष फवाऊअं डरेशनच्यवा सनुणनल दिरेशमनुखिवाअंपयर्षांत पहोचलहो.  त्यवाअंचसी भरेट घरेण्यवासवाठसी
मसी आणणि परब सर पनुण्यवाच्यवा पअॅनकवाडर्णि क्लब नवाववाच्यवा णडस्कहोथरेकमध्यरे गरेलहो हहोतहो.  णतथल्यवा दिणिदिणिवाटवात सनुणनल
दिरेशमनुखिवाअंशसी बहोलणिअं हवा एक कषप्रदि भवाग हहोतवा.  आमच्यवासवारखिरे बररेच यवाचक णतथरे आलरेलरे असल्यवामनुळरे  प्रत्यरेकवालवा
सनुणनल दिरेशमनुखिवाअंशसी बहोलवायचअं हहोतअं.  कसअंबसअं मसी आणणि परब सरवाअंनसी त्यवाअंचसी वरेळ णमळवलसी.  दिरम्यवानच्यवा कवाळवात
सगळरेच लहोक नवाचतवाहरेत म्हणिळून मसी हसी पवाच दिहवा णमणनटअं नवाचळून घरेतलअं हहोतअं. त्यवा हसी वरेळरेलवा पदैसरे मवागण्यवासवाठसी कवा
हहोईनवा पणि असअं भसीषणि नवाचळून वरेळ कवाढणिअं कमवालसीचअं तवासदिवायक ठरलअं हहोतअं. सनुदिदैववानअं असअं नवाचकवाम करण्यवाचरे प्रसअंग
पनुन्हवा आलरे नवाहसीत.  दिरेशमनुखिवाअंकडळून ऐंशसी हजवार रुपयरे णमळवालरे.  त्यवातळून एक डरेस्कटरॉप आणणि एक लअॅपटरॉप णवकत
घरेतलवा आणणि कवायवार्णिलयवाचअं रसीतसर उदवाटन करे लअं.

यवा टप्प्यवालवा सअंस्थरेकडरे पदैसरे अणजबवातच नव्हतरे. त्यवामनुळरे  णखिशवातलरे पदैसरे खिचर्णि करणिअं हवाच मवागर्णि हहोतवा. पणि यवा
पदतसीनरे सअंस्थवा फवार कवाळ रटकणिवार नवाहसी हरे लक्षवात आलरे.  मग आजसीव सभवासदि,  णहतपचअंतक सभवासदि,  दिरेणिगसीदिवार
अशवा वगर्णिववाऱ्यवा करून पदैसरे मवागवायलवा सनुरुववात करे लसी. चळवळसीत यरेण्यवाआधसी व्यणकगत कवामवासवाठसी मसी अपववादिवानरेच
कनु णिवालवा पदैसरे मवाणगतलरे असतसील.  पणि गरेल्यवा सवात वषवार्षांत पदैसरे मवागण्यवाचवा इतकवा दिसीघर्णि अननुभव मवाझ्यवाकडरे  गहोळवा
झवालवा आहरे ककी,  आतवा कहोणित्यवाहसी प्रकल्पवासवाठसी,  कहोणित्यवाहसी व्यणकलवा पदैसदै मवागतवाअंनवा मलवा सअंकहोच ववाटत नवाहसी.
हवातवात पदैसरे नसतवात आणणि ज्यवाअंच्यवाकडरे तरे असतवात तरे लहोक पदैशवाअंच्यवा आधवाररे आपलसी आणणि कवामवाचसी ककअं मत करतवात
तरेव्हवा त्यवाचवा तवास हहोतहो.  मवात आपणि आपलअं घर चवालवण्यवासवाठसी पदैसरे मवागत नवाहसी त्यवामनुळरे  त्यवात लवाज बवाळगळून
चवालणिवार नवाहसी असअं स्वतयःलवा पनुन्हवा पनुन्हवा समजवावत कवाम ररेटवावअं लवागतअं. पदैसरे मवागणिअं हरे जसअं कसब आहरे तसअं दिरेणिसी दिरेणिअं
हरे हसी कसब आहरे. आतवा गरेलसी जवळपवास दिसीड वषर्णि पनुस्तकवाअंच्यवा छपवाईचरे तसीन लवाखिवाअंपरेक्षवाहसी अणधक दिरेणिअं थकलअं आहरे.
छपवाईववाल्यवाचरे फहोन यरेत रवाहतवात, कनु ठळूनतरसी जनुळववाजनुळव करून थहोडरेबहुत पदैसरे ददिलरे जवातवात, कवानकडोंडलरेपणिवा यरेतहो.
पणि पदैसरे नसतवात तरेव्हवा नसतवातच त्यवामनुळरे  एकवा मयवार्णिदिरेपणलकडरे ववाईट ववाटळूनहसी फवारसवा फरक पडत नवाहसी.  आपणि
कनु णिवाचअंहसी दिरेणिअं बनुडवणिवार नवाहसी एवढअं ककें द्रवातल्यवा प्रत्यरेकवालवा मवाहसीत असतअं. त्यवामनुळरे  हसी बहोच आणणि मनस्तवाप त्यवा त्यवा
वरेळसी ववाटळून घरेण्यवापणलकडरे फवारसअं कवाहसी घडत नवाहसी.

ककें द्रवाचअं कवाम सनुरु झवालअं तरेव्हवाच पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकतर्दे असवायलवा पवाणहजरेत असवा णवचवार करे लवा हहोतवा. पणि त्यवासवाठसी
लवागणिवारवा पदैसवा अणजबवात नव्हतवा. यहोगवायहोगवानअं पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकतवार्णिहसी णमळवालवा आणणि त्यवाच्यवा उपजसीणवकरे चसीहसी सहोय
झवालसी. रवाममहोहन खिवानवापळूरकर हवा सअंजवापन आणणि पतकवाररतरेचअं पदिव्यनुतर णशक्षणि घरेतलरेलवा णवदवाथर्ती अभ्यवास ककें द्रवाचवा
सनुरुववातसीपवासळूनचवा कवायर्णिकतवार्णि हहोतवा. मसी णवदवापसीठवाच्यवा पतकवाररतवा णवभवागवात णशकवत असतवाअंनवा त्यवाच्यवाशसी ओळखि
झवालसी.  णशक्षणिवानअंतर तहो सहोफवायवा महवाणवदवालयवात व्यवाख्यवातवा म्हणिळून कवामवालवा लवागलवा.  तहो ज्यवा अभ्यवासक्रमवालवा
णशकवत हहोतवा,  तहो बअॅचलर ऑफ मवास मसीणडयवाचवा  (BMM)  अभ्यवासक्रम मनुअंबई णवदवापसीठवात तहोवर फक इअंगजसीत
हहोतवा. हवा अभ्यवासक्रम मरवाठसीतळूनहसी उपलब्ध असलवा पवाणहजरे असवा मनुद्दवा रवाममहोहननरे मवाअंडलवा आणणि त्यवातळून मरवाठसी

मरवाठसी अभ्यवासककें द्र : सअंस्थरेचवा पररचय आणणि एकवा कवायर्णिकत्यवार्णिचअं मनहोगत - दिसीपक पववार
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अभ्यवास ककें द्रवाच्यवा पणहल्यवा आअंदिहोलनवालवा सनुरुववात झवालसी. यवा अभ्यवासक्रमवाच्यवा उणणिववाअंचवा सवाअंगहोपवाअंग अभ्यवास करून
त्यवाचवा ववाभवाडरे कवाढणिवारवा लरेखि मसी लहोकसतवात णलणहलवा आणणि उलटसनुलट चचर्देलवा सनुरुववात झवालसी. त्यवाआधसी मरवाठसी
अभ्यवास ककें द्रवानरे आयहोणजत करे लरेल्यवा पणहल्यवा णवदवाथर्ती-णशक्षक मरेळवाव्यवालवा मनुअंबई णवदवापसीठवाचरे कनु लगनुरु डरॉ.  णवजय
खिहोलरे  प्रमनुखि  पवाहुणिरे  म्हणिळून  उपणस्थत  हहोतरे.  त्यवावरेळसी  त्यवाअंच्यवासमहोर  मरवाठसी  भवाषवा  आणणि  ववाङ् मय  मअंडळअं  सवर्णि
महवाणवदवालयवाअंत अणनववायर्णि व्हवावसीत अशसी भळूणमकवा आम्हसी मवाअंडलसी.  तरे आणणि णवदवापसीठवाचरे कनु लसणचव व्यअंकटरमणिसी
यवाअंच्यवा पवाटठअं ब्यवामनुळरे  अशवा आशयवाचअं पररपतक णवदवापसीठवानरे लवकरच कवाढलअं.  तरेव्हवा सअंगणिकवावर मरवाठसी ववापरतवा
यरेणिअं खिळूप सहोपअं आहरे हरे आमच्यवात उदिय रहोटरे आणणि सनुशवाअंत दिरेवळरेकर यवाअंनवा मवाणहत हहोतअं. मरवाठसी भवाषवा आणणि ववाङ् मय
मअंडळवाच्यवा पररपतकवाचवा मसनुदिवा सनुदवा उदियनरे जसी.पसी.ओ.  च्यवा त्यवाच्यवा णमतवाच्यवा सअंगणिकवावर तयवार करे लवा हहोतवा.
कनु लगनुरुअंशसी झवालरेल्यवा पररचयवाचवा फवायदिवा घरेऊन बसी.एम.एम. च्यवा अभ्यवासक्रमवाबद्दल त्यवाअंनसी कवाहसीतरसी करवावअं अशसी
णवनअंतसी मसी त्यवाअंनवा करे लसी.  मसी ककअं ववा रवाममहोहन यवाबवाबतसीत अगदिसीच नवखिरे असल्यवामनुळरे  पतकवाररतरेच्यवा क्षरेतवातल्यवा
ज्यवा मअंडळळींचअं कनु लगनुरुअंवर वजन पडरेल अशवाअंशसी सअंपकर्णि  सवाधळून त्यवाअंचअं एक णशषमअंडळ तयवार करे लअं . अरुणि सवाधळू, णनतसीन
वदैद,  प्रतवाप आसबरे,  प्रसवादि महोकवाशसी,  ददिनळू रणिददिवरे,  णवनवायक परब,  जयशसी खिवाणडलकर,  रवाजसीव खिवाअंडरेकर,  णववरेक
णगरधवारसी, णवनवायक पवातनुडकर, णगरसीश कनु बरेर अशवाअंचअं णशषमअंडळ कनु लगनुरुअंनवा भरेटलअं. त्यवा बदैठककीत कनु लगनुरु आणणि ददिनळू
रणिददिवरे यवाअंच्यवात खिडवाखिडसीहसी झवालसी. अखिरेर णवदवापसीठवानरे बसी.एम.एम. चवा अभ्यवासक्रम मरवाठसीतळून करण्यवाचअं मवान्य
करे लअं. आतवा लढवाई णवदवापसीठवाच्यवा प्रवाअंगणिवातलसी हहोतसी. इअंगजसी बसी.एम.एम. च्यवा अभ्यवास मअंडळवातसील लहोकवाअंनवा मरवाठसी
आणणि इअंगजसी बसी.एम.एम.  चवा अभ्यवासक्रम सवारखिवा असणिवार हरे पचनसी पडत नव्हतअं.  त्यवामनुळरे  त्यवाअंनसी वरेगवरेगळ्यवा
मवागवार्षांनसी मरवाठसी बसी.एम.एम. चवा अभ्यवासक्रम कसवा पवातळ करतवा यरेईल यवासवाठसी महोचर्देबवाअंधणिसी करे लसी. यवाउलट इअंगजसी
बसी.एम.एम.  णशकणिवाऱ्यवा मनुलवाअंनवाहसी जर महवारवाषवात नहोकरसी करवायचसी असरेल तर मरवाठसी यवायलवाच पवाणहजरे म्हणिळून
त्यवाअंच्यवा अभ्यवासक्रमवात मरवाठसीचवा अणनववायर्णिपणिरे समवावरेश करवाववा यवासवाठसी आम्हसी प्रयत्न करत हहोतहो. यवा सवर्णि टप्प्यवाअंनवा
कनु लगनुरु म्हणिळून डरॉ. खिहोलरे यवाअंनसी लक्षणिसीय मदित करे लसी. दिरम्यवान दिणक्षणि मनुअंबईतल्यवा मरवाठसीदरेष्टवा महवाणवदवालयवाअंमधळून
यवा अभ्यवासक्रमवालवा णवरहोध करणिवाऱ्यवा मरवाठसी आणणि णबगर मरवाठसी मअंडळळींनसी तक्रवारसीचवा पवाढवा थरेट रवाज्यपवालवाअंपयर्षांत
ववाचलवा.  त्यवामनुळरे  यवा  मनुदवाचसी  तड लवावण्यवासवाठसी  बहोलवावलरेल्यवा  एकवा  बदैठककीत मसी,  रवाममहोहन आणणि झरेणवअसर्णि,
सहोफवायवा  अशवा  महवाणवदवालयवाअंचरे  प्रणतणनधसी  यवाअंच्यवात  जहोरदिवार  भवाअंडणि झवालरे.  दिनुदिर्देववानरे  सहोफवायवा  महवाणवदवालयवात
णशकवत असल्यवानरे त्यवा बदैठककीनअंतर तहो त्यवा महवाणवदवालयवात पनुन्हवा नहोकरसीसवाठसी गरेलवाच नवाहसी. एकवा अथवार्णिनरे आमच्यवा
आअंदिहोलनवाचवा तहो पणहलवा बळसी.  त्यवाचसी आरथर्णिक णस्थतसी चवाअंगलसी असलसी तरसी आपल्यवा आअंदिहोलनवामनुळरे  एखिवादवाचसी
नहोकरसी  जवावसी  यवाचसी  सल  आमच्यवा  सगळ्यवाअंच्यवाच  मनवात  हहोतसी.  त्यवामनुळरे  रवाममहोहनच्यवा  उपजसीणवकरे चवा  प्रश्न
आमच्यवासवाठसी महत्त्ववाचवा झवालवा.  सनुरुववातसीचरे कवाहसी मणहनरे इथळून णतथळून पदैसरे गहोळवा करून त्यवालवा दिरमहवा कवाहसीएक
रक्कम णमळरेल असवा आम्हसी प्रयत्न करे लवा. मवात हरे फवार कवाळ चवालणिवारअं नव्हतअंच. अशवावरेळसी पवानसरे सरवाअंच्यवा मध्यस्थसीनरे
अतनुल  तनुळशसीबवागववालरे  यवाअंच्यवाशसी  ओळखि झवालसी.  त्यवाअंनसी  आमचअं  कवाम  समजवावळून  घरेतलअं  आणणि  एकवा  वषवार्णिसवाठसी
रवाममहोहनलवा सअंगणिककीय मरवाठसी आणणि मवाणहतसी तअंतजवान यवा णवषयवावरसील कवामवासवाठसी पवाठवदृतसी ददिलसी.  मरवाठसी
अभ्यवास ककें द्रवानरे  भवाषरेच्यवा चळवळसीत पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकत्यवार्षांचसी परअंपरवा णनमवार्णिणि करे लसी.  यवा परअंपररेतलवा रवाममहोहन हवा
पणहलवा पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकतवार्णि. अथवार्णित हवा सगळवाच अननुभव आम्हवालवा नववा असल्यवानरे कवायर्णिकतर्दे आणणि सअंस्थवा यवाअंच्यवातसील
परस्पर सअंबअंध आम्हसी अननुभववातनअंच णशकत गरेलहो.

दिरम्यवान मनुअंबई णवदवापसीठवात मरवाठसी बसी.एम.एम. सनुरु झवालअं आणणि जवळपवास सवात आठ महवाणवदवालयवाअंनसी
त्यवासवाठसी अजर्णि करे लरे.  यवा आअंदिहोलनवाचसी शवासककीय पवातळसीवरचसी घडवामहोड बघण्यवासवारखिसी आहरे. आअंदिहोलनवालवा सनुरुववात
झवाल्यवानअंतर एक ददिवशसी नववाकवाळच्यवा सअंपवाददिकवा जयशसी खिवाणडलकर आम्हवालवा रवाज ठवाकररे यवाअंच्यवाकडरे घरेऊन गरेल्यवा
आणणि रवाज सवाहरेबवाअंनसी आअंदिहोलनवाचअं नरेतदृत्व करवावअं असअं म्हणिवाल्यवा. अथवार्णित आअंदिहोलन मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवानरेच चवालववावअं
असवा आमचवा णवचवार हहोतवा.  कनु लगनुरुअंनवा एक उपरहोणधक पत दवावअं ककअं ववा त्यवाअंच्यवा गवाडसीपनुढरे पडवावअं असरे आअंदिहोलनवाचरे
कवाहसी मवागर्णि रवाज ठवाकररे  यवाअंनसी सनुचवलरे.  आम्हसी णवणवध पतकवारवाअंनवा सहोबत घरेऊन हरे आअंदिहोलन करत हहोतहो त्यवामनुळरे
त्यवाअंचवा णवचवार घरेतल्यवाणशववाय कवायर्णिपदतसी ठरवणिरे यहोग्य नव्हतरे. त्यवामनुळरे  णवचवार करून सवाअंगतहो असअं आम्हसी म्हटलअं.
रवाज ठवाकररे यवाअंच्यवा पदतसीनरे आअंदिहोलन करवायचअं नवाहसी असवा आमचवा णवचवार पक्कवा झवालवा. यवा टप्प्यवालवा रवाषववादिसीच्यवा
खिवासदिवार सनुणप्रयवा सनुळरे  यवाअंचसी मअंतवालयसीन पवातळसीवर हरे प्रकरणि वरेगवानरे हलवावरे म्हणिळून मदित घरेण्यवाचरे ठरलरे. उच आणणि
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तअंत णशक्षणि मअंतसी रवाजरेश टहोपरे यवाअंच्यवा णवभवागवानरे मरवाठसी बसी.एम.एम. चवा णनणिर्णिय शवासककीय पवातळसीवर घ्यवायचवा हहोतवा.
हरे सगळअं  सनुणप्रयवा सनुळरे  यवाअंनसी घडवळून आणिलअं. यवासवाठसी त्यवाअंनवा अधनअं मधनअं करे लरेलवा एस.एम.एस. हसी पनुररेसवा असवायचवा.
एकदिवाच त्यवा अस्वस्थ झवाल्यवाचअं जवाणिवलअं.  मरवाठसी बसी.एम.एम.  चवा णनणिर्णिय सरकवारच्यवा पवातळसीवर हहोणिवारच हहोतवा
अशवा वरेळसी मनसरेच्यवा आमदिवारवाअंनसी मरवाठसी बसी.एम.एम.  करवावरे अशसी मवागणिसी शवासनवाकडरे करे लसी.  हसी गहोष अथवार्णितच
सनुणप्रयवा सनुळरे  यवाअंच्यवापयर्षांत पहोचलसी. त्यवामनुळरे  मरवाठसी अभ्यवास ककें द्र हसी मनसरेचसी सअंघटनवा आहरे ककी कवाय असवा प्रश्न त्यवाअंनवा
पडलवा. रवाजककीय नरेत्यवाअंनवा कवामवाइतकरे च शरेयहसी महत्त्ववाचरे असतरे. त्यवामनुळरे  आपणि आणणि आपल्यवा पक्षवानरे करे लरेलरे कवाम
दिनुसररेच कनु णिसीतरसी पळवतरे आहरे असरे ददिसल्यवावर त्यवा अस्वस्थ झवाल्यवा.  मसी आणणि त्यवाअंनसी पतकवारवाअंनवा भरेटळून मरवाठसी
बसी.एम.एम. च्यवा प्रयत्नवाअंबद्दल सवाअंगवावरे अशसी इच्छवा त्यवाअंनसी व्यक करे लसी. मवाझसी अथवार्णितच त्यवालवा हरकत नव्हतसी. पणि
सगळरे  आअंदिहोलन मरवाठसी  अभ्यवास ककें द्रवानरे  उभरे  करे लरेल  असतवाअंनवा  त्यवालवा  शवासककीय  पवातळसीवर करे लरेल्यवा  मदितसीच्यवा
बदिल्यवात त्यवाचरे शरेय घरेणिरे सनुणप्रयवातवाईंनवा यहोग्य ववाटलरे नसवावरे. त्यवामनुळरे  त्यवाअंनसी हवा मनुद्दवा पनुढरे ररेटलवा नवाहसी. आअंदिहोलनवाच्यवा
सनुरुववातसीपवासळून प्रणसद करे लरेलसी सवर्णि कवागदिपतरे मसी त्यवाअंनवा पवाठवळून ददिलसी,  आणणि शक्य असळूनहसी रवाज ठवाकररे  यवाअंच्यवा
मवागवार्णिनरे आम्हसी आअंदिहोलन करे लअं नवाहसी ककअं ववा कहोणित्यवाहसी रवाजककीय पक्षवाचसी मदित घरेतलसी नवाहसी हरे मसी त्यवाअंच्यवा णनदिशर्णिनवास
आणिळून ददिलरे. आअंदिहोलनवालवा यश णमळतअंय असअं ददिसलअं ककी, दिनुरवान्वयवानरे त्यवाच्यवाशसी सअंबअंध नसलरेलरे लहोक उगवतवात हवा
एक नववाच धडवा यवाणनणमतवानरे णमळवालवा.  सनुदिदैववानरे सनुणप्रयवा सनुळकेंनसी यवावरेळरेलवाच नव्हरे तर नअंतरहसी अभ्यवास ककें द्रवाच्यवा
कवामवात  मदित  करे लसी.  आम्हसीहसी  त्यवाअंनवा  ककअं ववा  इतर  रवाजककीय  नरेत्यवाअंनवा  त्यवा  त्यवा  वरेळसी  करे लरेल्यवा  मदितसीचअं  शरेय
महोकळरेपणिवानरे ददिलअं.  रवाजककीय पक्षवाअंपवासळून फटकळू न ववागलहो नवाहसी,  स्वयअंसरेवसी सअंस्थवाअंमध्यरे फअॅ शनरेबल असलरेलसी डवाव्यवा
उजव्यवाअंचसी  अस्पदृश्यतवा  पवाळलसी  नवाहसी  त्यवामनुळरे  स्वत्त्व  कवायम  ठरेऊनहसी  मरवाठसी  अभ्यवास  ककें द्रवालवा  भवाषरेचअं  कवाम  हरे
रवाजककीय कवाम आहरे हरे णनधवार्णिस्तपणिरे सवाअंगतवा आलरे. मरवाठसी बसी.एम.एम. चवा शवासनणनणिर्णिय आणिण्यवासवाठसी रवाजरेश टहोपरे
यवाअंनवा  भरेटवायलवा  गरेलहो  तरेव्हवा  तरे  त्यवाअंनवा  भरेटवायलवा  आलरेल्यवाअंचसी  गदिर्ती  चनुकवण्यवासवाठसी  बबनरवाव  पवाचपनुतरे  यवाअंच्यवा
कवायवार्णिलयवात जवाऊन बसलरे हहोतरे. णतथरेहसी त्यवाअंच्यवाभहोवतसी भसीषणि गदिर्ती हहोतसीच. कसवाबसवा गदिर्तीत णशरलहो. सनुणप्रयवातवाईंचअं
नवाव सवाअंणगतलअं आणणि शवासनणनणिर्णिय हवातवात पडलवा. वषर्णिभरवाचसी मरेहनत फळवालवा आलसी.

पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकत्यवार्णिचसी नरेमणिळूक झवाल्यवानअंतर अभ्यवास ककें द्रवाच्यवा कवामवालवा गतसी आलसी तसरे नवनवसीन प्रश्नहसी
णनमवार्णिणि  झवालरे.  अभ्यवास  ककें द्रवाचरे  सवर्णि  कवायर्णिकवाररणिसी  सदिस्य  कनु ठरेतरसी  नहोकरसी  व्यवसवाय  करून  उरलरेल्यवा  वरेळवात
चळवळसीसवाठसी कवाम करतवात. त्यवामनुळरे  बऱ्यवाच जणिवाअंचअं ककें द्रवाच्यवा कवायवार्णिलयवात यरेणिअं हरे बदैठकवाअंच्यवा णनणमतवानरेच घडवायचअं.
सवाधवारणिपणिरे दिर शणनववारसी हहोणिवाऱ्यवा आमच्यवा बदैठकवा दकमवान पवाच सहवा तवास चवालवायच्यवा, अजळूनहसी चवालतवात. यवा
बदैठकवाअंमध्यरे  झवालरेलरे  णनणिर्णिय  दिरवरेळसी  वरेळच्यवा  वरेळरेत  अमलवात  आणिणिअं  शक्य  व्हवायचअंच  असअं  नवाहसी.  त्यवामनुळरे
कवायर्णिकत्यवार्षांमध्यरे  णचडणचडहसी  व्हवायचसी.  पणि सवर्णिसवाधवारणिपणिरे  सववार्षांचसी  कवामवावरचसी  णनष्ठवा  आणणि  परस्परवाअंबद्दलचवा
णवश्ववास यवा गहोषसी यवा सववार्षांपरेक्षवा महत्त्ववाच्यवा ठरवायच्यवा आणणि ठरतवात. त्यवामनुळरे  दकमवान मननुष्यबळ आणणि दकमवान पदैसवा
असअं प्रणतकळू ल ववातवावरणि असतवाअंनवाहसी मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवालवा लक्षणिसीय यश णमळळू शकलअं आहरे.

रवाममहोहन खिवानवापळूरकरचरे सअंगणिककीय मरवाठसीचअं कवाम चवालळू असतवाअंनवा ऑब्झव्हर्णिर ररसचर्णि फवाऊअं डरेशनच्यवा सनुधळींद्र
कनु लकणिर्तींचसी ओळखि झवालसी.  त्यवाअंचवा सहकवारसी आणणि रवाषसीय प्रजवा शहोध परसीक्षरेतलवा मवाझवा कधसी कवाळचवा णवदवाथर्ती
अनय जहोगळरेकर  यवानरे  त्यवाअंचसी  भरेट  घडवळून  ददिलसी.  मरवाठसीसवाठसीच  नव्हरे  तर  एकळू णिच भवारतसीय  भवाषवाअंसवाठसी  कवाम
करण्यवाचसी कनु लकणिर्ती यवाअंचसी इच्छवा ददिसलसी. त्यवातळूनच सअंगणिककीय मरवाठसीच्यवा प्रश्नवावर आम्हसी एकणततपणिरे बररेच कवाम
करे लरे. त्यवापदैककी ओ.आर.एफ. मध्यरे सअंगणिककीय मरवाठसी आणणि मवाणहतसी तअंतजवान यवा णवषयवावर झवालरेलसी बदैठक, मनुख्यमअंतसी
अशहोक चव्हवाणि यवाअंच्यवा उपणस्थतसीत मरवाठसीसवाठसी मवाणहतसी तअंतजवान मरवाठसीतळून मवाणहतसी तअंतजवान यवा णवषयवावरचवा
जवाहसीर कवायर्णिक्रम हरे महत्त्ववाचरे उपक्रम. दिहोनहसी सअंस्थवाअंनसी यवा कवाळवात सअंगणिककीय मरवाठसीबद्दल जवागदृतसी णनमवार्णिणि करण्यवाचरे
महत्त्ववाचरे कवाम करे लरे.  मवात एकवा मयवार्णिदिरेपणलकडरे त्यवालवा यश आलरे नवाहसी.  ककें द्रवाच्यवा दिदृषसीनरे  महत्त्ववाचसी गहोष म्हणिजरे
सनुधळींद्र कनु लकणिर्ती यवाअंनसी आमच्यवा कवामवावर णवश्ववास टवाकळू न तनुषवार पववार यवा आमच्यवा कवायर्णिकत्यवार्णिलवा मरवाठसी शवाळवा
आणणि मवाणहतसी अणधकवार यवा णवषयवासवाठसी ददिलरेलसी पवाठवदृतसी. तनुषवार पववार हवा आमचवा कणनष्ठ मध्यमवगवार्णितळून पळूणिर्णिवरेळ
कवायर्णिकतवार्णि  झवालरेलवा पणहलवा पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकतवार्णि.  तहो ककें द्रवात यरेण्यवाअगहोदिर पनुण्यवात पसअंटरेल यवा बहुरवाषसीय कअं पनसीच्यवा
Financial KPO  त कवामवालवा हहोतवा.  णतथलसी नहोकरसी सहोडळून तहो सअंस्थरेत पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकतवार्णि म्हणिळून यवायलवा तयवार
झवालवा तरेव्हवा त्यवाचसी पगवारवाचसी अपरेक्षवा आम्हसी णवचवारलसी.  सनुरुववातसीपवासळूनच ककें द्रवात कवाम करणिवाऱ्यवा कवायर्णिकत्यवार्णिच्यवा

मरवाठसी अभ्यवासककें द्र : सअंस्थरेचवा पररचय आणणि एकवा कवायर्णिकत्यवार्णिचअं मनहोगत - दिसीपक पववार
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उपजसीणवकरे चसी अडचणि हहोतवा कवामवा नयरे अशसी भळूणमकवा ठरेवलसी आहरे. त्यवामनुळरे  दिहोन पवाच हजवारवाअंत कवायर्णिकत्यवार्षांनवा णपळळून
घरेणिरे मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवात कधसीहसी घडलअं नवाहसी. अथवार्णित यवा चवाअंगनुलपणिवाचसी प्रत्यरेक कवायर्णिकत्यवार्णिलवा ककअं मत हहोतसीच असअं
नवाहसी. कवाहसी वरेळवा यरेणिवारसी पवाठवदृतसी हसी कवायर्णिकत्यवार्णिच्यवा नवाववानरे यरेत असल्यवामनुळरे  आपणि आणणि पवाठवदृतसी यवाच्यवाकडरे
एखिवादिअं णमशन म्हणिळून पवाहण्यवाऐवजसी तवात्पनुरतसी नहोकरसी म्हणिळून पवाहण्यवाचवाहसी कवायर्णिकत्यवार्षांचवा अननुभव आलवा. त्यवामनुळरे
उशसीरवा कवा हहोईनवा पणि शहवाणिपणि णशकळू न पवाठवदृतसीऐवजसी फक प्रकल्पवदृतसी घ्यवायचरे अभ्यवास ककें द्रवानरे ठरवलरे आहरे.
अथवार्णित  हवा  अननुभव  तनुषवारच्यवा  बवाबतसीत  आलरेलवा  नवाहसी.  ओ.आर.एफ.  नरे  त्यवालवा  वषर्णिभर  अभ्यवास  ककें द्रवात  कवाम
करण्यवाचसी सअंधसी ददिलसी.  मरवाठसी शवाळवाअंच्यवा बवाबतसीत महवारवाषभरवातलसी आकडरेववारसी गहोळवा करण्यवाचअं महत्त्ववाचअं कवाम
यवा कवाळवात झवालअं.  मवात णमळवालरेल्यवा आकडरेववारसीचवा पवाठपनुरवाववा करण्यवात आणणि त्यवाचअं महोणहमरेत रुपवाअंतर करण्यवात
आम्हसी कमसी पडलहो.  दिनुसऱ्यवा वषर्ती ओ.आर.एफ.कडळून पवाठवदृतसी णमळवावसी असवा प्रयत्न जरूर करे लवा पणि त्यवात यश
आलअं नवाहसी.

दिरम्यवानच्यवा कवाळवात पळूणिर्णिवरेळ कवायर्णिकत्यवार्णिच्यवा बवाबतसीतलवा एक दिनुयःखिदि पणि बरअंच णशकवळून जवाणिवारवा अननुभव
आलवा. रवाममहोहन खिवानवापळूरकरनरे त्यवाच्यवा पवाठवदृतसीच्यवा कवाळवात यनुणनकहोडच्यवा प्रसवारवाचअं कवाम अगदिसी मनयःपळूवर्णिक करे लअं.
खिरअं  तर त्यवाच्यवाआधसी यवा कवामवालवा सनुशवाअंत दिरेवळरेकरनरे  सनुरुववात करे लसी हहोतसी.  भवाषरेचवा व्यवासअंगसी अभ्यवासक म्हणिळून
सनुशवाअंत अनरेकवाअंनवा मवाणहत आहरे.  यनुणनकहोडच्यवा प्रसवारवासवाठसी त्यवानरे  एक पनुणस्तकवा णलणहलसी.  हसी पनुणस्तकवा णलणहतवाअंनवा
त्यवाचरे मरवाठसी शब्दिवाअंबद्दलचरे आगह कमवालसीचरे तसीव्र हहोतरे. उदिवा. Zip Drive लवा झसीपरेचवा खिणि म्हणिणिअं इ. त्यवाचसी हसी
पनुणस्तकवा अथर्णिसहवाय्यवासवाठसी यशवअंतरवाव चव्हवाणि प्रणतष्ठवानच्यवा शरदि कवाळकेंनवा दिवाखिवलसी. तरेव्हवा तरे त्यवातल्यवा भवाषरेवरून
त्यवालवा  Language Fundamentalist असअं  म्हणिवालरे.  यवाबवाबतसीतलसी  मवाझसी  भळूणमकवा  समन्वयवाचसी  आहरे.
लहोकवाअंनसी णवणवध जवान शवाखिवाअंमधलवा व्यवहवार मरवाठसीतळून करे लवा पवाणहजरे हरे मलवा आगहवानरे ववाटतरे. पणि त्यवासवाठसी आपणि
आणणि समवाज यवाअंच्यवातलअं अअंतर कवापतवाअंनवा खिळूप टहोकदिवार भळूणमकवा ठरेवलसी तर लहोक दिनुखिवावतवात, दिनुरवावतवात. एवढअंच नव्हरे
तर णवरहोधकवाअंनवा  गदैरसमज णनमवार्णिणि करणिअं  सहोपअं  जवातअं.  चळवळसीच्यवा अगदिसी सनुरुववातसीच्यवा  टप्प्यवालवा यवा प्रकवारचसी
टहोकदिवार भळूणमकवा असळू नयरे असअं मवाझअं व्यणकशयः मत असलअं तरसी शक्य णतथरे सनुशवाअंतच्यवा कलवानरे जवावअं असवा मसी प्रयत्न
करे लवा.  दिरम्यवानच्यवा कवाळवात रवाममहोहननरे यनुणनकहोडबद्दल स्वतयःचसी समज ववाढवलसी.  तहो हसी सवादिरसीकरणिअं  करवायलवा
लवागलवा.  असअंच एक सवादिरसीकरणि आम्हसी मनुअंबई महवानगरपवाणलकरे चरे तत्कवाणलन आयनुक जयरवाज फवाटक यवाअंच्यवासमहोर
करे लअं.  मळूळ सवादिरसीकरणि सनुशवाअंतचरे असलरे तरसी गरजरेननुसवार त्यवातल्यवा दिनुरुस्त्यवा उदिय रहोटरे  आणणि रवाममहोहननरे करे ल्यवा
हहोत्यवा. असरे बदिल करतवाअंनवा सनुशवाअंतच्यवा मळूळ भवाषवाणवषयक भळूणमकरे पवासळून आम्हसी दिळूर गरेलहो हहोतहो. त्यवामनुळरे  सनुशवाअंत खिळूप
दिनुखिवावलवा. त्यवाचअं मवाझ्यवाशसी आणणि रवाममहोहनशसी भवाअंडणि झवालअं. तरे णवकहोपवालवा गरेलअं. त्यवातलवा एक सअंववादि तर मसी गवावसी
असतवाअंनवा फहोनवर झवालवा आहरे. खिळूप भवाजल्यवामनुळरे  मवाझसी आजसी हरॉणस्पटलमध्यरे हहोतसी. णतचसी कवाळजसी घरेण्यवासवाठसी मसी
आणणि मवाझसी  बवायकहो  गवावच्यवा  फरे ऱ्यवा  करत हहोतहो.  णतथरे  सनुशवाअंतशसी  मवाझअं  बहोलणिअं  झवालअं.  त्यवालवा  मवाझसी  भळूणमकवा
कवातडसीबचवाऊ ववाटलसी. यवाऊलट रवाममहोहनलवा मसी सनुशवाअंतलवा स्पष सवाअंगवायलवा हवअं असअं ववाटत हहोतअं. एखिवादवा सअंस्थरेचअं
नरेतदृत्व  करतवाअंनवा  असरे  कसहोटसीचरे  क्षणि यरेतवात.  तनुम्हवालवा  दिहोन्हसी मवाणिसअं  हवसी असतवात.  पणि णनवड करवावसी  लवागतरे.
सनुशवाअंतनरे एकवा अथवार्णिनरे मवाझअं कवाम सहोपअं करे लअं.  तहो स्वतयःच दिळूर झवालवा.  तहो ककें द्रवासहोबत रवाणहलवा असतवा,  तर ककें द्रवाचवा
नक्ककीच  फवायदिवा  झवालवा  असतवा.  आज तहो  रवाज्य  मरवाठसी  णवकवास  सअंस्थरेत  कवाम  करतहो.  त्यवाच्यवासवारख्यवा  प्रणतकळू ल
ववातवावरणिवातळून पनुढरे  आलरेल्यवा मनुलवालवा आवश्यक तरे  स्थदैयर्णि  यवा नहोकरसीनरे  ददिलअं आहरे.  पणि त्यवाच्यवा गनुणिवतरेलवा न्यवाय
दिरेण्यवाचसी क्षमतवा धहोरणि लकववा असलरेल्यवा व्यवस्थरेत आहरे कवा हवा प्रश्न आहरे.  हरे सगळअं  णवस्तवारवानरे सवाअंगण्यवाचअं कवारणि
म्हणिजरे  सनुशवाअंत  बवाहरेर  पडल्यवानअंतर  रवाममहोहन  सअंगणिककीय  मरवाठसीच्यवा  गटवाचवा  प्रमनुखि  झवालवा  हरे  लक्षवात  यवावअं .
पवाठवदृतसीचवा  कवालवावधसी  सअंपण्यवाच्यवा  कवाहसी  मणहनरे  आधसी  रवाममहोहनच्यवा  व्यणकगत  जसीवनवात  घडलरेल्यवा  अनरेक
घडवामहोडळींनसी त्यवाचवा ककें द्रवाच्यवा कवामवाकडरे  बघण्यवाचवा दिदृषसीकहोन आमळूलवाग बदिललवा.  बहुदिवा त्यवालवा आपणि चनुककीच्यवा
कवामवात  पडलहो  आहहोत  असअं  ववाटलअं  असणिवार.  मरवाठसी  शवाळवाअंच्यवा  बवाबतसीतल्यवा  आम्हवा  सववार्षांनवा  मवान्य  असलरेल्यवा
भळूणमकरे बद्दल प्रश्नणचन्ह णनमवार्णिणि करून तहो बवाहरेर पडलवा. त्यवानअंतर आजतवागवायत त्यवानरे सअंस्थरेशसी सअंपकर्णि  ठरेवलरेलवा नवाहसी.
व्यणकशयः त्यवाचरे आणणि मवाझरे सअंबअंध अणतशय जवळचरे हहोतरे. त्यवामनुळरे  एखिवादवा जवळच्यवा मवाणिसवानरे आघवात करवाववा असरे
झवालरे.  दिनुदिर्दैववानरे  सअंस्थरेतल्यवा इतर सहकवाऱ्यवाअंचवा कल हरे सगळरे  णवसरण्यवाकडरे  आणणि शक्य तहो भळूणमकवा न घरेण्यवाकडरे
रवाणहलवा. यवाचवाहसी मलवा खिळूप मनस्तवाप झवालवा. मवात मवाझवा पपअंड हवार मवानण्यवाचवा नवाहसी. त्यवामनुळरे  थहोडवाच कवाळवात मसी
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यवातळून सवावरू शकलहो,  ककअं बहुनवा हवा मनस्तवाप हहोत असतवाअंनवाच मसी आणणि तनुषवार गहोव्यवालवा रवामकदृ ष्णि नवायक यवाअंनसी
यहोजलरेल्यवा एकवा बदैठककीसवाठसी चवाललहो हहोतहो. हसी बदैठक म्हणिजरे गहोव्यवाच्यवा मवाजसी मनुख्यमअंतसी शणशकलवातवाई कवाकहोडकर
यवाअंच्यवाशसी जनुळलरेल्यवा सरेहवाचसी सनुरुववात ठरलसी.

मनुअंबई तरे कहोल्हवापळूर आणणि कहोल्हवापळूर तरे पणिजसी असवा एकहोणिसीस तवासवाअंचवा प्रववास करून आणणि पवाठदिनुखिसीवरचसी
एकवा मवागहोमवाग एक औषधअं घरेऊन मसी आणणि तनुषवार पणिजसीच्यवा बदैठककीलवा गरेलहो.  तसीनरेक तवास चवाललरेल्यवा बदैठककीत
गहोव्यवातलरे  भवाषवा,  सअंस्कदृ तसीच्यवा  प्रश्नवाअंवर  कवाम  करणिवाररे  अनरेकजणि  आलरे  हहोतरे.  मसी  करे लरेल्यवा  सवादिरसीकरणिवानरे
शणशकलवातवाई  प्रभवाणवत  झवाल्यवा  आहरेत  असअं  जवाणिवलअं.  त्यवा  बदैठककीत  मसी  पळूणिर्णिवरेळ  कवायर्णिकत्यवार्षांचसी  गरज  तनुषवारचअं
उदिवाहरणि दिरेऊन मवाअंडलसी हहोतसी. त्यवानअंतर चवार मणहनरे कवाहसी घडलअं नवाहसी. ऑगस्टमध्यरे मसी आणणि तनुषवार पनुन्हवा गहोव्यवालवा
गरेलहो.  कहोकणि ररेल्वरेचवा  पअंधरवा  तवासवाअंचवा  पवाऊसगस्त करून शणशकलवातवाईंच्यवा घरसी  पहोचलहो.  प्रववासवातच भवारतसीय
भवाषवाअंच्यवा णस्थतसीगतसीचवा अभ्यवास करणिवारवा दिहोन वषवार्णिच्यवा क्षरेतभरेटळींचवा आरवाखिडवा तयवार करे लवा.  तहो सवादिर करे ल्यवावर
त्यवाच बदैठककीत तहो तवाईंनसी मवान्य करे लवा.  पवाठवदृतसीचसी ४,८०,००० रुपयवाअंचसी रक्कम आणणि प्रववासवाचवा खिचर्णि हरे सगळअं
त्यवाअंनसी ज्यवा सहजतरेनअं मवान्य करे लअं तरे चदकत करणिवारअं हहोतअं. आमचवा त्यवाअंचवा यवा आधसीचवा पररचय इतकवा दकरकहोळ हहोतवा
ककी, पणहलरे दिहोन तसीन मणहनरे कवाम करवा मग पदैसरे दिरेतरे असअं त्यवा सहज म्हणिळू शकल्यवा असत्यवा. पणि त्यवाअंनसी थरेट पदैसरेच
ददिलरे. गरेलसी तसीन वषर्दे त्यवाअंनसी आमच्यवावर टवाकलरेल्यवा णवश्ववासवामनुळरे  तनुषवार णनधवार्णिस्तपणिरे आमचअं कवाम करू शकलवा आहरे.
यवा कवाळवात तवाई जरेव्हवा जरेव्हवा मनुअंबईलवा आल्यवा तरेव्हवा तरेव्हवा आवजळूर्णिन ककें द्रवाच्यवा कवायवार्णिलयवात आल्यवा,  आमच्यवा सवर्णि
लहोकवाअंनवा भरेटल्यवा.  अधनअं मधनअं आमच्यवासवाठसी खिवाऊ घरेऊन यरेत रवाणहल्यवा.  मधल्यवा कवाळवात मसी गहोव्यवालवा सहकनु टनुअंब
गरेलहो तरेव्हवा त्यवाअंच्यवा आणतथ्यवाचवा लवाभ घरेतलवा. दिर तसीन मणहन्यवाअंनसी आम्हसी तवाईंनवा अहववाल पवाठवत रवाणहलहो. तहो त्यवा
नसीट ववाचळून त्यवावरचरे प्रश्न वरेळहोवरेळसी णवचवारत रवाणहल्यवा.  आमच्यवा कवामवातलसी पवारदिशर्णिकतवा आणणि सचहोटसी त्यवाअंनवा
आवडलसी असणिवार. म्हणिळूनच तसीन वषर्दे त्यवा ठवामपणिरे आमच्यवा मवागरे उभ्यवा रवाणहल्यवा.

पवाठवदृतसीच्यवा  दिहोन  वषवार्षांत  तनुषवार  भवारतभर  दफरलवा.  अनरेक  रठकवाणिसी  त्यवालवा  ओळखिसीच्यवा  लहोकवाअंकडळून
रवाहण्यवा-जरेवण्यवाचसी  व्यवस्थवा  करून दवावसी  लवागलसी.  ककें द्रवाकडरे  त्यवाच्यवा  प्रववासवासवाठसी  आलरेलरे  पदैसरे  सहोयसीनरे  प्रववास
करण्यवाइतकरे  नव्हतरे.  त्यवानरेहसी  तक्रवार  न  करतवा  णमळवालरेल्यवा  पदैशवाअंत  भवागवत सअंपळूणिर्णि  भवारतवाचवा  प्रववास करे लवा.  यवा
प्रववासवावरचअं पनुस्तक यवा वषर्णिअखिरेरसीस यरेत आहरे.

तसीन वषर्षां ककें द्रवात कवाम करे ल्यवानअंतर ककें द्र आणणि तनुषवार दिहोघवाअंपनुढरेहसी उदवाचवा प्रश्न आ ववासळून उभवा आहरे. त्यवाच्यवा
व्यणकगत गरजवा, कचौटनुअंणबक जबवाबदिवाऱ्यवा, ककें द्रवाच्यवा कवामवातलवा त्यवाचवा सहभवाग यवा सगळ्यवाचअं गणणित जनुळववायचअं तर
कनु णिसीतरसी खिअंबसीरपणिरे  अशवा कवायर्णिकत्यवार्षांच्यवा उपजसीणवकरे सवाठसी अभ्यवास ककें द्रवाच्यवा मवागरे  उभअं  रवाणहलअं  पवाणहजरे.  दिनुदिर्दैववानरे
लहवान मनुलरे, णसयवा, आददिववाससी, दिणलत यवाअंच्यवा प्रश्नवाअंवर कवाम करणिवाऱ्यवा सअंस्थवा आणणि कवायर्णिकत्यवार्षांच्यवा भहोवतसी जरे वलय
आहरे तसरे वलय भवाणषक चळवळसीसवाठसी कवाम करणिवाऱ्यवा सअंस्थवा आणणि कवायर्णिकत्यवार्षांच्यवा भहोवतसी नवाहसी.  भवाषरेचअं कवाम
आणणि त्यवातनअं हहोणिवाररे बदिल लगरेच उठळून ददिसत नवाहसीत. त्यवामनुळरे  त्यवामवागरे पदैसरे उभअं रवाहणिअं कठसीणि हहोऊन बसतअं. तरसीहसी
धडपडसीलवा  पयवार्णिय  नवाहसी.  तनुषवार,  णवक्रम जवाधव यवाअंच्यवासवारखिरे  कणनष्ठ  मध्यमवगवार्णितनअं  आणणि घरच्यवाअंच्यवा  भरपळूर
आरथर्णिक अपरेक्षवा असलरेल्यवा पवाश्वर्णिभळूमसीतनअं आलरेलरे तरुणि मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवासवारख्यवा सअंस्थरेत यरेतवात आणणि रटकतवात हवा
सअंस्थरेच्यवा कवायर्णिसअंस्कदृ तसीबद्दल जनमवानसवात असलरेल्यवा णवश्ववासवाचवा पनुरवाववा आहरे असअं मलवा ववाटतअं.

अगदिसी सनुरुववातसीपवासळून मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवानरे हवातसी घरेतलरेलवा उपक्रम म्हणिजरे मरवाठसी ववाङ् मय मअंडळवाअंच्यवा
णवदवाथर्ती आणणि णशक्षकवाअंचवा मरेळवाववा. पणहल्यवाच मरेळवाव्यवात मनुअंबई णवदवापसीठवाच्यवा कनु लगनुरुअंनसी सवर्णि महवाणवदवालयवाअंमध्यरे
मरवाठसी भवाषवा आणणि ववाङ् मय मअंडळरे  अणनववायर्णि करण्यवाचरे आश्ववासन ददिलरे.  अथवार्णित प्रत्यक्षवात करॉलरेजवाअंनसी त्यवाअंचवा शब्दि
पवाळलवा नवाहसीच.  त्यवाचवा पवाठपनुरवाववा अजळूनहसी करत आहहोत.  पणि त्यवाणनणमतवानरे मरवाठसी णवषय णशकवणिवाररे  णशक्षक
मरवाठसी अभ्यवास ककें द्रवाच्यवा व्यवासपसीठवावर एकत आलरे. सनुरुववातसीलवा अणभणजत दिरेशपवाअंडरे आणणि नअंतर डरॉ. गसीतवा मवाअंजररेकर
यवाअंनसी हवा कदृ णतगट सवाअंभवाळलवा. सलग चवार वषर्दे मरेळवाववा घरेतलवा गरेलवा. त्यवालवा दिसीडशरे तरे तसीनशरेपयर्षांत उपणस्थतसी हहोतसी.
मरवाठसीच्यवा  अनरेक  णशक्षकवाअंनसी  मरेळवाववा  यशस्वसी  करण्यवासवाठसी  पदिरचरे  पदैसरे  घवातलरे,  वरेळ  ददिलवा  पणि,  यवा  गटवातळून
दिसीघर्णिकवालसीन कवाम उभरे रवाहू शकलरे नवाहसी.  आतवा तर मरवाठसीच्यवा णशक्षकवाअंवर अवलअंबळून रवाहून आपलअं कवाम करवायचअं
करवायचअं  नवाहसी  अशवा  णनष्कषवार्णिप्रत  आम्हसी  आलहो  आहहोत.  यवा  मवागचसी  कवाहसी  कवारणिअं  समजळून  घरेतलसी  पवाणहजरेत.

मरवाठसी अभ्यवासककें द्र : सअंस्थरेचवा पररचय आणणि एकवा कवायर्णिकत्यवार्णिचअं मनहोगत - दिसीपक पववार
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मरवाठसीच्यवा  णशक्षकवाअंमध्यरे  सवाणहत्य समसीक्षरेच्यवा  भकवाअंचरे  प्रमवाणि अणधक आहरे.  भवाषवाशवास,  भवाषवा  णवकवास यवाबद्दल
आस्थवा,  कळकळ  आणणि  गतसी  असणिवाररे  लहोक  अपववादिवानरेच  आहरेत.  यवा  मअंडळळींनवा  जरेव्हवा  आम्हसी  मरवाठसीच्यवा
अभ्यवासक्रमवात कवालहोणचत बदिल करवायलवा पवाणहजरेत असअं  सवाअंगवायलवा लवागलहो तरेव्हवा,  त्यवाअंनवा  तरे  अणजबवात पटरेनवा.
मरवाठसीच्यवा जगवात ससौंदियर्णिशवासवापवासळून दिणलत, गवामसीणि आणणि ससी कणवतरेपयर्षांत अनरेक सअंस्थवानअं उभसी रवाणहलसी आहरेत. यवा
सगळ्यवा मअंडळळींनवा मरवाठसीच्यवा अभ्यवासक्रमवाचअं णवस्तवारसीकरणि म्हणिजरे सवाणहत्य समसीक्षरेचरे अभ्यवासक्रम बअंदि करण्यवाचअं
कवारस्थवान ववाटलअं. आम्हसी सनुचवत असलरेलवा बदिल जवागणतककीकरणि आणणि व्यवापवारसीकरणिवामनुळरे  आलवा आहरे असरे शहोधहसी
त्यवाअंनसी लवावलरे.  यवा सवर्णि प्रदक्रयरेत डरॉ.  प्रकवाश परब यवाअंनसी तयवार करे लरेलवा पयवार्णियसी अभ्यवासक्रमवाचवा आरवाखिडवा अक्षरशयः
सडवलवा गरेलवा. यवा अभ्यवासक्रमवालवा मवान्यतवा णमळवावसी म्हणिळून पनुणिरे णवदवापसीठवाचरे कनु लगनुरु डरॉ. नरकेंद्र जवाधव आणणि मनुअंबई
णवदवापसीठवाचरे कनु लगनुरु डरॉ. णवजय खिहोलरे यवाअंच्यवाकडरे करे लरेल्यवा पवाठपनुरवाव्यवानअंतर त्यवाअंनसी त्यवा त्यवा णवदवापसीठवाच्यवा मरवाठसी
णवभवागवाअंनवा  यवाबवाबतसीत  पनुढवाकवार  घ्यवायलवा  सवाअंणगतलअं.  पनुणिरे  णवदवापसीठवात  झवालरेल्यवा  एकवा  बदैठककीत  णतथलरे  कवाहसी
प्रवाध्यवापक मध्ययनुगवातळून बवाहरेर यवायलवा तयवारच नव्हतरे. त्यवावरून त्यवाअंचअं आणणि मवाझअं भवाअंडणि झवालअं. मनुअंबई णवदवापसीठवात
सवर्णि सअंलग्न महवाणवदवालयवाअंच्यवा मरवाठसी णवभवागवाच्यवा णशक्षकवाअंचसी बदैठक बहोलववावसी असअं कनु लगनुरुअंनसी सनुचवलअं. यवा बदैठककीत
परब सरवाअंनसी त्यवाअंचवा प्रस्तवाव मवाअंडलवा. त्यवावर अनरेक प्रवाध्यवापकवाअंनसी अननुकळू ल मतअं मवाअंडलसी. अननुकळू ल मतअं मवाअंडणिवाऱ्यवाअंमध्यरे
तरुणि प्रवाध्यवापकवाअंचअं  प्रमवाणि लक्षणिसीय  हहोतअं.  ज्यरेष्ठ  प्रवाध्यवापक मअंडळसी  मवात  हरे  बदिल धहोकवादिवायक आहरेत  त्यवामनुळरे
बहुमतवाच्यवा जहोरवावर करू नयरेत असअं सवाअंगत रवाणहलसी. खिरअं तर यवा चचर्देलवा परब सरवाअंनसी उतर दवायलवा पवाणहजरे हहोतअं.
पणि णभडस्तपणिवामनुळरे  असरेल ककअं ववा सअंघषर्णि टवाळण्यवाच्यवा त्यवाअंच्यवा स्वभवाववामनुळरे  असरेल सर बहोललरे नवाहसीत. मग ककें द्रवाचसी
भळूणमकवा मसी मवाअंडलसी. हरे बदिल आवश्यक आहरेत आणणि ज्यरेष्ठ मअंडळळींचवा णवरहोध असलवा तरसी आम्हसी तरे करणिवार आहहोत
असअं मसी आगहवानरे  म्हणिवालहो.  हसी गहोष बऱ्यवाच जणिवाअंनवा झडोंबलसी.  मरवाठसी णवभवागवातलरे एरव्हसी एकमरेकवाअंनवा पवाण्यवात
पवाहणिवाररे  लहोकहसी मलवा णवरहोध करण्यवासवाठसी एकत झवालरे. यवा सगळ्यवा गदिवारहोळवात उदिय रहोटरे हवा आमचवा कवायर्णिकतवार्णि
सअंस्थरेपवासळून दिळूर गरेलवा. त्यवालवा अभ्यवासक्रमवातल्यवा बदिलवाअंचसी आमचसी भळूणमकवा मरवाठसी सवाणहत्यवाचवा अभ्यवासक्रम पवातळ
करणिवारसी ववाटलसी. मरवाठसीच्यवा इतर णशक्षकवाअंनवाहसी बहुदिवा अभ्यवास ककें द्रवाशसी जहोडलरे गरेलहो तर जवाणतबणहष्कदृ त हहोऊ असअं
ववाटलअं  असणिवार.  त्यवामनुळरे  त्यवाअंचअंहसी  यरेणिअं  कमसी  झवालअं.  यवा  सगळ्यवाचवा  पररणिवाम  म्हणिजरे  आमचवा णवदवाथर्ती-णशक्षक
मरेळवाववा मरवाठसीच्यवा णशक्षकवाअंणशववायच हहोऊ लवागलवा.  आतवा तर यनुवक महहोत्सववाचसीच रचनवा करत आहहोत.  परब
सरवाअंच्यवा मरवाठसीच्यवा उच णशक्षणिवाचसी दिशवा आणणि ददिशवा यवा पनुस्तकवात मरवाठसीच्यवा अभ्यवासक्रमवाच्यवा णवस्तवारसीकरणिवाशसी
सअंबअंणधत हवा सगळवा ववादि सणवस्तरपणिरे आलवा आहरे.

---

अणधक मवाणहतसीसवाठसी अध्यक्ष -- प्रवा. दिसीपक पववार
deepak@marathivikas.org / santhadeep@gmail.com यवा पत्त्यवावर सअंपकर्णि  सवाधवाववा.

***
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डवाववा आदिशर्णिववादि आणणि खिनुलसी बवाजवारपरेठ - णमपलअंदि मनुरुगकर

मळूळ प्रश्न / मवाअंडणिसी -

सवामवाणजक,  रवाजककीय आणणि वदैचवाररक चळवळळींसवाठसी पनुमष्कळ सवामगसी एकवा कवाळवापयर्षांत महवारवाषवानअं ददिलसी.
स्ववातअंत्र्यपळूवर्णि कवाळवातल्यवा समवाजसनुधवारकवाअंपवासळून,  णवचवारवअंतवाअंपवासळून आणणि रवाजककीय नरेत्यवाअंपवासळून तरे आज पनवाशसीत
असलरेल्यवा मरवाठसी मवाणिसवाअंनवा पररणचत असलरेल्यवा नरहर कनु रुअंदिकर,  तकर्णि तसीथर्णि  लक्ष्मणिशवाससी जहोशसी,  दिनुगवार्णि  भवागवत,
पनु.ल.  दिरेशपवाअंडरे,  मरे.पनुअं.ररेगरे,  रवाम  बवापट,  गहो.पनु.  दिरेशपवाअंडरे  वगदैरकेंपयर्षांत  हसी  परअंपरवा  चवालळू  रवाणहलसी.  तसअंच,  मरवाठसी
मवाणिसवानअंहसी आपल्यवा आस्थरेच्यवा चळवळळींनवा जमरेल तसवा आधवार ददिलवा.  कधसी तहो सक्रकीय सवामवाणजक सहभवागवातळून
हहोतवा,  तर  कधसी  करे वळ  व्यणकगत,  म्हणिजरे  स्वत:च्यवा  आयनुष्यवाचसी  ददिशवा  बदिलण्यवाइतपत  हहोतवा.  णवचवारवअंत,
चळवळळींचरे नरेतरे  आणणि समवाज हवाअंच्यवामधलवा महोठवा दिनुववा असणिवाऱ्यवा प्रसवारमवाध्यमवाअंचवाहसी हवात महोठवा ववाटवा हहोतवा.
गरेल्यवा  कवाहसी  वषवार्षांत  मवात  पररणस्थतसीत  महोठरे  आणणि  खिरेदिजनक  बदिल  झवालरे.  इतक्यवात  कहोणित्यवाहसी  चळवळसीलवा
समवाजवातळून खिऱ्यवा अथवार्णिनअं  पवाटठअंबवा  णमळवालरेलवा नवाहसी.  णमळवालवाच,  तर तहो करे वळ मरेणिबत्त्यवा लवावण्यवापनुरतवा ककअं ववा
सहोशल मसीणडयवावर व्यक हहोण्यवाइतपतच, म्हणिजरे वरवरचवा हहोतवा.

महवारवाषवाच्यवा इणतहवासवाणवषयसीचअं आणणि सदणस्थतसीणवषयसीचअं हरे अथर्णिणनणिर्णियन ककअं ववा आकलन तनुम्हवालवा मवान्य
आहरे कवा? ककी तरे तनुम्हवालवा करे वळ स्मरणिरअंजनवात्मक ववाटतअं? हरे आकलन यहोग्य नसरेल तर तनुमचअं आकलन कसअं वरेगळअं
आहरे? सद पररणस्थतसीमवागचसी तनुमचसी कवारणिमसीमवाअंसवा कवाय आहरे? चळवळळींच्यवा नरेतदृत्ववाचअं कनु ठरे  चनुकलअं? कनु ठरे  चनुकतअंय?
भणवष्यवात हसी पररणस्थतसी सनुधवारवायचसी असरेल, तर चळवळळींपनुढचवा मवागर्णि कवाय असवायलवा हववा? त्यवाअंनसी आपल्यवात कवाय
बदिल घडववायलवा हववा? आणणि नवागररकवाअंचअं कवाय? त्यवाअंचअं कवाय चनुकतअंय? त्यवाअंनसी स्वत:त कवाय बदिल घडववायलवा हववा?
प्रसवारमवाध्यमवाअंचअं कवाय चनुकतअंय?  पररणस्थतसी सनुधवारण्यवासवाठसी तसी कशसी बदिलणिअं गरजरेचअं आहरे?  णवचवारवअंतवाअंचअं कवाय?
त्यवाअंचसी जबवाबदिवारसी त्यवाअंनसी सक्षमरसीत्यवा पवार पवाडवावसी हवासवाठसी त्यवाअंनसी आपल्यवात कसवा आणणि कवाय बदिल घडवळून
आणिवायलवा हववा?

अशवा अननुषअंगवानअं आपलरे णवचवार समजळून घ्यवायलवा आवडतसील.

---

ऐससी अक्षररेच्यवा ददिववाळसी अअंकवासवाठसी  'चळवळसी'  यवा णवषयवावर णलहवायचवा णवचवार करत असतवानवाच  (२८
सप्टकेंबर) नमर्णिदिवा बचवाव आन्दिहोलनवाच्यवा 'हरसळूदि मरेळवाव्यवा'लवा पअंचवसीस वषर्दे पळूणिर्णि झवाल्यवाचसी आठवणि करून दिरेणिवारसी मरेल
आलसी  आणणि  त्यवासहोबतच त्यवा  मरेळवाव्यवाचरे  णचतसीकरणि असणिवारसी  व्हसीडसीओ क्लसीप दिरेखिसील.  हसी  क्लसीप  पवाहतवानवा
हरसळूदिच्यवा मरेळवाव्यवाच्यवा आठवणिसी तवाज्यवा झवाल्यवा. हरसळूदि हरे गवाव नमर्णिदिरेवरसील धरणिप्रकल्पवाच्यवा बनुडसीत क्षरेतवात यरेणिवाररे
गवाव.  मरेधवा पवाटकरवाअंच्यवा  आगळ्यवावरेगळ्यवा शदैलसीच्यवा अभळूतपळूवर्णि  नरेतदृत्ववाखिवालसील नमर्णिदिवा  बचवाव आअंदिहोलनवानरे  नमर्णिदिवा
प्रकल्प  ,  हरसळूदि हसी नवावरे  जगवाच्यवा कवानवा कहोपऱ्यवात पहोहचवलसी हहोतसी.  यरेथरे  हरे णवसरतवा कवामवा नयरे  ककी पअंचवसीस
वषवार्णिपळूवर्ती अजळून आजचसी मवाध्यमक्रवाअंतसी व्हवायचसी हहोतसी. आणणि तरसीहसी नमर्णिदिवा बचवाओ आअंदिहोलनवानरे हसी दकमयवा सवाधलसी
हहोतसी. 

हरसळूदिचसी णचतफकीत पवाहतवानवा एक गहोष प्रकषवार्णिनरे जवाणिवत हहोतसी. यवा मरेळवाव्यवालवा ढहोबळ मवानवानरे ज्यवाअंनवा डवावरे
म्हणितवा यरेतसील असरे सवर्णि णवचवारप्रववाह एकत आलरे हहोतरे. त्यवात पयवार्णिवरणिववादिसी , गवाअंधसीववादिसी जसरे हहोतरे तसरेच जहवाल
अणत डवाव्यवा सअंघटनवा दिरेखिसील हहोत्यवा  यवातसील सवर्णिच लहोकवाअंनवा  मरेधवा  पवाटकर मवाअंडत असलरेलसी पयवार्णियसी  णवकवासवाचसी
सअंकल्पनवा मवान्य हहोतसी  असरे  नवाहसी.  त्यवाअंचवा  नमर्णिदिवा  बचवाओ आअंदिहोलनवालवा असलरेलवा प्रणतसवादि प्रवामनुख्यवानरे  भवावणनक
हहोतवा.आणणि तहो एकवा पहोकळसीतळून णनमवार्णिणि झवालरेलवा हहोतवा.  तसी पहोकळसी दिहोन कवारणिवाअंनसी णनमवार्णिणि झवालसी हहोतसी.  एक
कवारणि  आअंतररवाषसीय  हहोतरे  आणणि  दिनुसररे  दिरेशपवातळसीवरसील.  आअंतररवाषसीय  पवातळसीवर  सवाम्यववादिवाच्यवा  आकषर्णिणिवालवा
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ओहहोटसी लवागलसी हहोतसी. (हरसळूदिच्यवा मरेळवाव्यवा नअंतर करे वळ दिहोन मणहन्यवातच बरलर्णिनचसी पभअंत कहोसळलसी.आणणि दिहोन
तसीन  वषवार्णित  सहोणव्हयरेत  यनुणनयनचरे  णवघटन  सनुरु  झवालरे).  यवा  घटनवाअंचवा  प्रचअंड  महोठवा  पररणिवाम  जगभरच्यवा  डवाव्यवा
चळवळसीवर झवालवा.  तनुम्हसी सवाम्यववादिसी असवा ककअं ववा नसवा यवा पररणिवामवापवासळून ववाचणिरे  अशक्य हहोतरे.  कवारणि आतवा
भवाअंडवलशवाहसी अथर्णिव्यवस्थरेलवा दिनुसरवा पयवार्णिय ददिसत नव्हतवा. हरे आअंतररवाषसीय पवातळसीवर घडत हहोतरे. तर दिरेशपवातळसीवर
खिनुल्यवा व्यवापवारवावर आधवाररत अथर्णिव्यवस्थरेकडरे दिरेशवाचवा प्रववास सनुरु झवालवा हहोतवा. समतवा , शहोषणिमनुक समवाजणनरमर्णितसीचरे
स्वप पहवाणिवाऱ्यवा आदिशर्णिववादिवालवा हवा एक महोठवा तडवा हहोतवा.  ज्यवा स्वपवाअंनवा जसीवनभर जपलरे तसी स्वपरे  अशसी भअंगणिरे
क्लरेशकवारक हहोतरे. हरसळूदिच्यवा मरेळवाव्यवाचसी णचतफकीत पवाहतवानवा एक गहोष जवाणिवत हहोतसी ककी णवकवास सवाधण्यवासवाठसीचरे
जरे मवागर्णि  त्यवा भवाषणिवात सनुचवलरे जवात हहोतरे त्यवाअंच्यवाबद्दल आज कहोणिसी बहोलत दिरेखिसील नवाहसी.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  परदिरेशसी
भवाअंडवलवालवा यवा मरेळवाव्यवात पळूणिर्णि णवरहोध करे लरेलरे हहोतवा. आज परदिरेशसी गनुअंतवणिळूककीलवा णवरहोध करणिरे अनरेकवाअंनवा हवास्यवास्पदि
ववाटरेल.  आजहसी परदिरेशसी गनुअंतवणिळूककीलवा णवरहोध करणिवारसी भळूणमकवा कवाहळींचसी असळू शकरे ल पणि त्यवा भळूणमकरे लवा त्यवावरेळरेस
असलरेलरेलरे समथर्णिन आज पळूणिर्णितयः णवरलरे आहरे. हरे एक उदिवाहरणि. अशसी ईतर अनरेक उदिवाहरणिरे सवाअंगतवा यरेतसील. हरसळूदिच्यवा
मरेळवाव्यवाचवा कवाळ हवा शवासन आणणि बवाजवारपरेठ यवाअंच्यवा नवात्यवातसील पनुनरर्णिचनरेचवा कवाळ हहोतवा.  अनरेक क्षरेतवात खिवाजगसी
क्षरेतवालवा ववाव दिरेण्यवात आलवा. आणणि त्यवालवा महोठवा णवरहोध झवालवा.  पणि आज जर कहोणिसीहसी ज्यवा क्षरेतवात खिवाजगसीकरणि
झवालरे त्यवा क्षरेतवाचरे पनुन्हवा रवाषसीयसीकरणि व्हवावरे असरे अशसी भळूणमकवा घरेत दिरेखिसील नवाहसी. कवारणि त्यवा भळूणमकरे लवा जनमतवाचरे
समथर्णिन लवाभणिवार नवाहसी यवाचसी त्यवाअंनवा खिवातसी असतरे. १९९० च्यवा आसपवास जरे मन्वअंतर दिरेशवाच्यवा अथर्णिव्यवस्थरेत झवालरे
त्यवाचरे समथर्णिन करणिरे हवा यरेथरे उद्दरेश नवाहसी.  तसी वरेगळ्यवा पवातळसीवरसील चचवार्णि ठररेल.  पणि आज जर चळवळसी क्षसीणि
झवाल्यवा आहरेत दकववा चळवळसीतसील लहोकवाअंनवा  आपणि अप्रस्तनुत झवालहो असरे  ववाटत असरेल  ,  ककअं ववा आपणि जपलरेलवा
आदिशर्णिववादि आज लहोप पवावत चवाललवा आहरे असरे ववाटत असरेल तर त्यवाचरे  कवारणि ९० च्यवा मन्वअंतरवात आहरे.  पणि
शहोषणिमनुक समवाजवाचरे  ,  समन्यवायसी णवकवासवाचरे स्वप बवाळगणिवारवा आदिशर्णिववादि लहोप पवावण्यवाचसी गरज नवाहसी. तहो लहोप
पवावलवा असरे आपल्यवालवा ववाटतरे यवाचरे कवारणि त्यवा आदिशवार्णिकडरे जवाण्यवाचरे आपलरे मवागर्णि अव्यवहवायर्णि ठरत आहरेत. 

'ऐससी अक्षररेच्यवा'  सअंपवादिकवाअंनसी जरे रटपणि पवाठवलरे आहरे त्यवात म्हअंटलरे आहरे ककी  "सवामवाणजक,  रवाजककीय आणणि
वदैचवाररक  चळवळळींसवाठसी  पनुमष्कळ  सवामगसी  एकवा  कवाळवापयर्षांत  महवारवाषवानअं  ददिलसी.  स्ववातअंत्र्यपळूवर्णि  कवाळवातल्यवा
समवाजसनुधवारकवाअंपवासळून,  णवचवारवअंतवाअंपवासळून  आणणि  रवाजककीय  नरेत्यवाअंपवासळून  तरे  आज  पनवाशसीत  असलरेल्यवा  मरवाठसी
मवाणिसवाअंनवा  पररणचत असलरेल्यवा  नरहर  कनु रुअंदिकर,  तकर्णि तसीथर्णि  लक्ष्मणिशवाससी  जहोशसी,  दिनुगवार्णि  भवागवत,  पनु.ल.  दिरेशपवाअंडरे,
मरे.पनुअं.ररेगरे,  रवाम बवापट,  गहो.पनु.  दिरेशपवाअंडरे  वगदैरकेंपयर्षांत हसी परअंपरवा चवालळू रवाणहलसी.  तसअंच,  मरवाठसी मवाणिसवानअंहसी आपल्यवा
आस्थरेच्यवा चळवळळींनवा जमरेल तसवा आधवार ददिलवा.  कधसी तहो सक्रकीय सवामवाणजक सहभवागवातळून हहोतवा,  तर कधसी करे वळ
व्यणकगत,  म्हणिजरे स्वत:च्यवा आयनुष्यवाचसी ददिशवा बदिलण्यवाइतपत हहोतवा.  णवचवारवअंत,  चळवळळींचरे नरेतरे  आणणि समवाज
हवाअंच्यवामधलवा  महोठवा  दिनुववा  असणिवाऱ्यवा  प्रसवारमवाध्यमवाअंचवाहसी  हवात  महोठवा  ववाटवा  हहोतवा.  गरेल्यवा  कवाहसी  वषवार्षांत  मवात
पररणस्थतसीत महोठरे  आणणि खिरेदिजनक बदिल झवालरे."

यवा वरसील पररच्छरेदिवात ज्यवा व्यकक्तींचसी नवावरे घरेतलसी आहरेत त्यवात अजळून अनरेक नवावरे टवाकतवा यरेतसील.  वसअंत
पळशसीकर , ददि. करे . बरेडरेकर , शरदि पवाटसील यवाअंचवाहसी त्यवात समवावरेश करतवा यरेईल. यवातसील दिनुगवार्णि भवागवतवाअंचरे नवाव हरे
पळूणिर्णितयः सवाअंस्कदृ णतक क्षरेतवातसील ववाटतरे. पणि तरे नवाव वगळतवा ईतर सवर्णि लहोक हरे डवाव्यवा णवचवारवाचरे हहोतरे आणणि आहरेत. यवा
डवावरेपणिवात अनरेक छटवा आहरेत. पणि एक समवान धवागवा आहरे. तहो म्हणिजरे मवाकर्दे ट ककअं ववा 'बवाजवार' व्यवस्थरेच्यवा सहवाय्यवानरे
दिवाररद दिळूर करतवा यरेईल , णवकवास सवाधतवा यरेईल यवाबद्दलचवा अणवश्ववास. यवा डवावरेपणिवात दिहोन गनुणिवात्मक फरक दिरेखिसील
आहरेत.  एक णवचवारप्रववाह मवाणिळूस बदिलणिरे यवावर महोठवा भर दिरेतहो आणणि दिनुसरवा णवचवारप्रववाह व्यवस्थवा पररवतर्णिनवालवा
प्रवाधवान्य दिरेतहो.  पणहलवा प्रववाह गवाअंधसीववादिवाशसी जवळ आहरे तर दिनुसरवा सवाम्यववादिवाच्यवा.  दिहोन्हसी णवचवारसरणिसीत खिनुलसी
बवाजवारपरेठ हरे णवकवासवाचरे एक महोठरे  सवाधन आहरे यवाबद्दल महोठवा अणवश्ववास आहरे.  आणणि प्रत्यक्षवात भवारतसीय जनतरेलवा
मवात खिनुल्यवा बवाजवारवाच्यवा ठवायसी असलरेल्यवा णवकवासवाचसी शक्यतवा  ,  आशवा आणणि खिवातसी भवारतसीय जनतरेलवा ववाटतरेय.
डवाव्यवा चळवळसीलवा आपणि कवालबवाह झवालहोय असरे ववाटत असरेल तर त्यवाचरे कवारणि आज जनतरेत असलरेलरे  खिनुल्यवा
बवाजवारपरेठरेत असलरेल्यवा यवा शक्यतवाअंचरे आकषर्णिणि हरे आहरे. आणणि हरे आकषर्णिणि अनवाठवायसी णनणश्चतच नवाहसी. 

समजवातसील एकवा महोठवा वगवार्णिलवा १९९० नअंतरच्यवा खिनुल्यवा अथर्णिव्यवस्थरेचवा फवायदिवा णनणश्चतच झवालवा आहरे.
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यवाच खिनुल्यवा व्यवापवारवाचरे अअंग असलरेल्यवा मवाध्यम क्रवाअंतसीमनुळरे  णवशरेषतयः महोबवाईल मळूळरे  समजवातसील दिनुबर्णिल घटकवाअंनवा आपलरे
सबलसीकरणि झवालरे आहरे असरे ववाटतरेय आणणि त्यवात णनणश्चतच तथ्य आहरे. पणि यवाचवा अथर्णि असवा नवाहसी ककी शहोषणिमनुक
समवाज णनरमर्णितसीचरे स्वप  ,  णवषमतवा णनमनुर्णिलनवाचरे स्वप हवा आपलवा आदिशर्णिववादि  ,  ज्यवालवा ढहोबळमवानवानरे आपणि डवाववा
आदिशर्णिववादि म्हणिळू  ,  तहो डवाववा आदिशर्णिववादि आज कवालबवाह झवालवा आहरे.  हवा आदिशर्णिववादि कवाल णजतकवा प्रस्तनुत हहोतवा
आजहसी णततकवाच प्रस्तनुत आहरे. हवा आदिशर्णिववादि , हरे स्वप आपल्यवा चळवळसीचवा गवाभवा असरेलच. पणि एक अडचणि मवात
आहरे. 

अनरेकवाअंनवा बवाजवारपरेठ आणणि आणणि हवा आदिशर्णिववादि यवा तत्वतयःच एकमरेकवाणवरुध्दि असलरेल्यवा गहोषसी ववाटतवात.
त्यवालवा एक खिहोल मवानणसक कवारणि आहरे.  स्वणहतदिक्ष अश्यवा व्यकक्तींच्यवा खिनुल्यवा णवणनमयवातळून सववार्षांचरेच णहत सवाधलरे
जवातरे  यवा  तत्ववावर  बवाजवारपरेठरेवर  आधवाररत  णवकवासवाचरे  तत्त्वजवान  उभरे  आहरे.  यरेथरे  Adam   Smith च्यवा
'Invisible Hand'  चसी  आठवणि व्हवावसी.  प्रत्यरेकवानरे  आपलवा  स्ववाथर्णि  सवाधवायचवा  प्रयत्न करे लवा  आणणि त्यवामनुळरे
सववार्षांचरेच णहत हहोतरे.  पणि यवा तत्ववानरे डवाव्यवा आदिशर्णिववादिवालवा महोठवा तडवा जवातहो.  कवारणि असरे हहोणिवार असरेल तर मग
समवाजवातसील वअंणचत आणणि शहोणषत घटकवासवाठसी त्यवाग करणिरे  यवा मळूल्यवाचरे  कवाय?  स्ववाथवार्णिपलसीकडरे  जवाणिवारवा मवाणिळूस
घडवण्यवाच्यवा स्वपवाचरे कवाय? सवामवाणजक न्यवाय यवा सअंकल्पनरेचवा आधवार कवाय? सअंपतसीच्यवा न्यवाय्य ववाटपवाच्यवा मनुद्दवाचरे
कवाय?  यवा  सवाऱ्यवालवा  कवाहसीच अथर्णि  नवाहसी  कवा?  बवाजवारपरेठ  (मवाकर्दे ट)  यवा  शब्दिवालवा डवाव्यवा चळवळसीकडळून  यरेणिवाऱ्यवा
नकवारवात्मक मवानणसक प्रणतदक्रयरेलवा हरे खिहोलवरसील कवारणि असतरे.  ज्यवा मनुल्यवाअंवरसील णनष्ठरेमनुळरे  आपलरे जसीवन अथर्णिपळूणिर्णि
हहोतरे त्यवा मळूल्यवालवा खिनुल्यवा बवाजवारवाचरे तत्वजवान महोठवा तडवा दिरेतरे. 

पणि यरेथरे अनरेक प्रश्न णनमवार्णिणि हहोतवात.  सवर्णिसवाधवारणिपवानरे असवा समज आहरे ककी  Invisible Hand चसी
णथयरसी मवाअंडणिवाऱ्यवा  Adam Smith नरे स्ववाथर्णि हसीच मवाणिसवाचसी मळूळ प्ररेरणिवा आहरे असरे मवानलरे हहोतरे.  आणणि म्हणिळून
खिनुल्यवा व्यवापवारवाचवा पनुरस्कवार करणिवारसी णवचवारसरणिसी हसी मवाणिसवाच्यवा स्ववाथवार्णिच्यवा प्ररेरणिरेलवा अधहोररेणखित करणिवारसी असणिरे
हरे स्ववाभवाणवकच आहरे असरे मवानलरे जवातरे.  परअंतनु  Adam Smith चसी मवानवसी स्वभवाववाचसी समज इतककी सअंकनु णचत
नव्हतसी.  मवाणिळूस  स्वणहतदिक्ष  असतहो  एव्हढवाच  त्यवाचवा  अथर्णि  हहोतवा.  मवाणिसवातसील  सवामवाणजकतवा  ,  स्ववाथवार्णिपलसीकडरे
जवाण्यवाचसी प्रवदृतसी यवाचसी खिहोल जवाणि आणणि आदिर णस्मथच्यवा मनवात हहोतवा. आणणि त्यवामनुळरे  मनुक अथर्णिव्यवस्थरेचरे समथर्णिन
करणिवारसी आणणि कहोणित्यवाहसी प्रकवाररे  सअंपतसीच्यवा फरे रववाटपवालवा तत्वतयःच णवरहोध करणिवारसी  ,  कहोणित्यवाहसी कल्यवाणिकवारसी
यहोजनरेलवा णवरहोध करणिवारसी  (Ayn Rand चवा ववारसवा सवाअंगणिवारसी)  जसी णवचवारसरणिसी आज आपलवा प्रभवाव गवाजवतरे
आहरे त्यवा णवचवारसरणिसीलवा Adam Smith चवा ववारसवा सवाअंगतवा नवाहसी सवाअंगतवा यरेणिवार. आणणि Adam Smith डवाव्यवा
णवचवारसरणिसीच्यवा  लहोकवाअंनवाहसी  आपलवा  ववाटळू  शकतहो.  तसवा  तहो  ववाटलवा  पवाणहजरे.  कवारणि  कहोटवावधसी  लहोकवाअंनवा
दिवाररदवाच्यवा खिवाईतळून बवाहरेर कवाढण्यवाचसी क्षमतवा असलरेल्यवा बवाजवारपरेठरेच्यवा क्षमतरेकडरे त्यवानरे आपलरे लक्ष वरेधलरे. बवाजवार
(मवाकर्दे ट)  हवा समवाजवातसील सअंपतसी णनरमर्णितसीचरे  ,  दिवाररदणनमनुर्णिलनवाचरे एक महत्ववाचरे सवाधन आहरे असरे मवानल्यवानरे आपणि
Ayn Rand प्रणिसीत उजव्यवा णवचवारसरणिसीलवा पनुषसी दिरेवळू  अशसी भसीतसी बवाळगण्यवाचरे  कवारणि नवाहसी.  कवारणि खिनुलतवा
आरथर्णिक  व्यवस्थरेमधळून  जसी  सअंपतसी  णनमवार्णिणि  हहोतरे  त्यवा  सअंपतसीचरे  समवाजवात  ववाटप  कसरे  व्हवावरे  हवा  प्रश्न  रवाजककीय
पटलवावरसील वदैध प्रश्न ठरतहो. कल्यवाणिकवारसी शवासककीय यहोजनवासवाठसीचवा आगह धरण्यवाचरे आपलरे रवाजककीय स्ववातअंत्र्य यवा
भळूणमकरे त अबवाणधत रहवातरे.  इतकरे च नव्हरे तर कहोणित्यवा क्षरेतवात बवाजवारवाचरे तत्व लवावलरे गरेल्यवानरे मवानवसी जसीवनवाच्यवा
गनुणिवतरेलवा बवाधवा यरेईल हवा प्रश्न दिरेखिसील रवाजककीय चचर्देच्यवा पररघवात रहवातहो.  यरेथरे  फक एकच महत्ववाचवा णनकष
पवाळवाववा लवागरेल. तहो असवा ककी णवषमतवा णनमनुर्णिलनवाच्यवा आगहवामनुळरे  सअंपतसीणनरमर्णितसीचवा वरेग कमसी हहोवळून त्यवाचवा फटकवा
समवाजवातसील गरसीब जनतरेलवा बसत असरेल तर णवषमतवा णनमनुर्णिलनवाऐवजसी दिवाररदणनमनुर्णिलवानवालवा प्रवाधवान्य दवावरे लवागरेल.
यवातच नदैणतकतवा आहरे.

भवारतवातसील डवावसी चळवळ प्रवामनुख्यवानरे मवाक्सर्णि, गवाअंधसी आणणि जयप्रकवाश-लहोणहयवा अश्यवा तसीन प्रववाहवाअंचसी आहरे.
यवामध्यरे बवाजवारपरेठरेलवा सवामवावळून घरेणिवाऱ्यवा आणणि तरसीहसी समतरेच्यवा मळूल्यवाचवा पनुरस्कवार करणिवाऱ्यवा  John Rawls
सवारख्यवा प्रभवावशवालसी णवचवारवअंतवाचवा प्रभवावच नवाहसी. (यवाचरे कवारणि हवा तत्वज अमरेररकन आहरे हरे तर नवाहसी?)

बवाजवारपरेठरेकडरे खिनुल्यवा दिदृषसीनरे पहवाणिवाऱ्यवा (पणि फक एक उपयनुक सवाधन म्हणिळून), डवाव्यवा भळूणमकरे चसी व्यवाख्यवा
कशसी करतवा यरेईल? 

डवाववा आदिशर्णिववादि आणणि खिनुलसी बवाजवारपरेठ - णमपलअंदि मनुरुगकर
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'व्यककीलवा लवाभणिवाररे  आरथर्णिक यश हरे आजच्यवा व्यवस्थरेत त्यवा व्यककीच्यवा प्रयत्नवापलसीकडसील घटकवाअंवर जवास्त
अवलअंबळून असतरे. म्हणिळून हसी स्पधवार्णि न्यवाय्य नवाहसी. हसी स्पधवार्णि न थवाअंबवतवा यवा स्पधर्देतळून णनमवार्णिणि हहोणिवाऱ्यवा सअंपतसीचरे ववाटप
हसी स्पधवार्णि अणधक न्यवाय्य हहोण्यवासवाठसी करण्यवाचवा आगह धरणिवारसी व्यककी हसी डवाव्यवा णवचवारसरणिसीचसी असरे म्हअंटलरे गरेलरे
पवाणहजरे.' डवावरेपणिवाचसी हसी अणतशय व्यवापक व्यवाख्यवा मवानतवा यरेईल. थहोडक्यवात खिनुल्यवा अथर्णिव्यवस्थरेतसील आरथर्णिक स्पधवार्णि
हसी अन्यवाय्य व्यवस्थरेतसील स्पधवार्णि आहरे हरे ओळखिळून दिरेखिसील णतलवा अवरहोध न करतवा हसी स्पधवार्णि अणधकवाणधक न्यवाय्य
हहोण्यवासवाठसी,  यवा  स्पधर्देत  भवाग  न  घरेवळू  शकणिवायवार्णि  ककअं ववा  स्पधर्देलवा  खिळूप  मवागसील  स्थवानवावरून  सनुरववात  करणिवाऱ्यवा
स्पधर्णिकवाअंसवाठसी स्पधर्देतसील यशस्वसी स्पधर्णिकवाअंकडळून कर रूपवानरे णमळणिवाऱ्यवा पदैशवाचवा ववापर करणिरे हरे यवा डवाव्यवा भळूणमकरे त
गदृहसीत आहरे.  यवात व्यककीच्यवा अअंगभळूत ककअं ववा कमवावलरेल्यवा गनुणिवाअंच्यवा णवकवासवालवा णवरहोध नवाहसी. पणि हसी स्पधवार्णि णवषम
पवातळसीवरसील स्पधवार्णिकवाअंमधसील असल्यवामनुळरे  त्यवात णमळवालरेल्यवा आरथर्णिक यशवावर यशस्वसी स्पधर्णिकवाअंचवा तत्वतयः नदैणतक हक्क
नसरेल. 

यवा भळूणमकरे त आरथर्णिक उदिवारसीकरणि , जवागणतककीकरणि यवाअंनवा नकवार नवाहसी. परअंतनु असरे असतवानवा दिरेखिसील न्यवाय्य
समवाजणनरमर्णितसीचरे स्वप बघणिवाऱ्यवा आदिशर्णिववादिवालवा कनु ठरेहसी बवाधवा नवाहसी. 

डवाव्यवा चळवळसीनरे हवा खिनुलवा दिदृषसीकहोन स्वसीकवारल्यवास आज आपणि अप्रस्तनुत झवालहो आहहोत असरे ववाटल्यवामनुळरे
आलरेल्यवा मरगळसीतळून, आणणि ववाअंझ स्मरणि रअंजनवातळून (nostalgia) आपणि बवाहरेर यरेवळू शकळू . अफवाट दिवाररद आणणि
णवषमतवा असलरेल्यवा , कमवालसीच्यवा अन्यवाय्य भवारतसीय समवाजव्यवस्थरेत अश्यवा डवाव्यवा चळवळसीचसी महोठसी गरज आहरे.
आज जकेंव्हवा आक्रमक णहदिनुत्वववादि आणणि सअंपतसीच्यवा ववाटपवालवा तत्वतयःच नकवार दिरेणिवाऱ्यवा उजव्यवा णवचवारसरणिसीचसी
सवाअंगड घवातलसी जवातरेय आणणि त्यवालवा महोठरे  यश णमळळू  पहवात आहरे तकेंव्हवा तर हरे आव्हवान जवास्तच गअंभसीर बनतरेय. डवाव्यवा
चळवळसीनरे पनुन्हवा प्रस्तनुत हहोण्यवाचसी आज णनतवाअंत गरज आहरे. 

---

अल्पपररचय :  णमपलअंदि मनुरुगकर हरे रवाजककीय आणणि आरथर्णिक णवषयवावर मरवाठसी आणणि इअंगजसी वदृतपतवात
लरेखिन करतवात. अलसीकडच्यवा कवाळवातसील त्यवाअंचरे लरेखिन हरे प्रवामनुख्यवानरे अनसनुरक्षवा कवायदिवा आणणि धवान्यहोत्पवादिक शरेतकरसी
यवा णवषयवावर ककें दद्रत झवालरेलरे आहरे. (यवाबद्दलचरे त्यवाअंचरे लरेखिन पहअंदिनुस्तवान टवाईम्स, इअंणडयन एक्स्प्ररेस, पमअंट, इकरॉनरॉणमक
टवाईम्स यवाअंच्यवा सअंकरे त स्थळवावर पवाहतवा यरेईल.) यवाणशववाय त्यवाअंनसी जरेनरेरटक मरॉणडदफकरे शनचरे तअंतजवान आणणि भवारतसीय
शरेतसी यवावरदिरेखिसील लरेखिन करे लरे आहरे.  डब्ल्यळूटसीओमधसील शरेतसीकरवार हवादिरेखिसील त्यवाअंच्यवा अभ्यवासवाचवा आणणि लरेखिनवाचवा
णवषय रवाणहलवा  आहरे.  'अनसनुरक्षवा  कवायदवाचरे  रवाजककीय  अथर्णिकवारणि'  हरे  त्यवाअंचरे  पनुस्तक लवकरच प्रकवाणशत  हहोईल.
अनसनुरक्षवा कवायदिवा,  जरेनरेरटक मरॉणडदफकरे शनचरे तअंतजवान यवा दिहोन्हसी णवषयवाच्यवा रवाजककीय आणणि आरथर्णिक पररमवाणिवाचरे
णवशरेषणि करणिवाररे त्यवाअंचरे शहोधणनबअंध प्रकवाणशत झवालरे आहरेत. 

***
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समवाजववादिसी चळवळ   :   एक रटपणि - सवान्दिसीपनसी

भवारतवातसील आजच्यवा रवाजककीय पररणस्थतसीचवा णवचवार करतवा समवाजववादिसी चळवळसीवर कनु णिसीतरसी कवा णलणहतहो
आहरे असवा प्रश्न अनरेकवाअंनवा पडरेल हसी शक्यतवा आहरे. आज असरे णचत ददिसतरे ककी समवाजववादिसी चळवळ करे वळ अणस्तत्ववात
नवाहसी असरे  नव्हरे,  तर तसी जवळपवास णवस्मरणिवात गरेलसी आहरे.  इथळून पनुढरे  त्यवाबद्दल करे वळ इणतहवासवाच्यवा पनुस्तकवात
ववाचवावरे लवागरेल ककी कवाय अशसी अवस्थवा आहरे.  नवाववात 'समवाजववादिसी'  हवा शब्दि असलरेलरे पळूवर्तीच्यवा समवाजववादिसी पक्षवाचरे
कवाहसी  अवशरेष  जरूर  णशल्लक  आहरेत  आणणि  त्यवाअंच्यवातसील  कवाहसी  रवाजकवारणिवात  प्रभवावसीहसी  आहरेत.  मवात  त्यवाअंचवा
समवाजववादिसी णवचवारसरणिसीशसी कवाहसी सअंबअंध आहरे असरे ववाटत नवाहसी. 

ननुकत्यवाच  झवालरेल्यवा  सतवाबदिलवानरे  भवाअंडवलदिवारवाअंचवा  पक्षपवातसी  असलरेल्यवा  एकवा  पक्षवाकडळून  दिनुसऱ्यवा
भवाअंडवलदिवारधवारजर्णिण्यवा आणणि णशववाय सअंकनु णचत धवारमर्णिक णवचवारसरणिसी असलरेल्यवा पक्षवाकडरे सतवा गरेलसी आहरे. हरे सतवाअंतर
हहोतवानवा भवाअंडवलसी णवकवासवाचसी हववा णनमवार्णिणि करून हवा णवकवास जणिळू सरकवार आयतवा आणिळून दिरेणिवार आहरे आणणि त्यवानरे
दिरेशवाच्यवा  सवर्णि  समस्यवा  सअंपनुषवात  यरेणिवार  आहरेत  असरे  णचत  णनमवार्णिणि  करे लरे  गरेलरे.  कवापाँगरेस  सरकवारच्यवा  १०  वषवार्षांच्यवा
कवारककीदिर्तीत घडलरेल्यवा भल्यवा-बनुऱ्यवा गहोषळींपदैककी त्यवाअंचसी पडझड हहोण्यवामध्यरे महोठवा ववाटवा उचललवा तहो एकवामवागळून एक
बवाहरेर आलरेल्यवा भ्रषवाचवारवाच्यवा प्रकरणिवाअंनसी.  अण्णिवा हजवाररे  आणणि अरपवअंदि करे जरसीववाल हवाअंनसी सनुरू करे लरेल्यवा भ्रषवाचवार
णवरहोधसी आअंदिहोलनवानरे महोठसी हववा णनमवार्णिणि करे लसी. मवात हसी हववा स्वत:च्यवा णशडवात भरणिरे करे जरसीववालच्यवा आम आदिमसी
पक्षवालवा शक्य झवालरे नवाहसी. तरे शक्य झवालरे नरकेंद्र महोदिळींनवा. णशववाय कवापाँगरेसमध्यरे असलरेलवा कणिखिर नरेतदृत्ववाचवा अभवाव हसी
गहोष भवाजपच्यवा चवाअंगलसीच पथ्यवावर पडलसी. 

अथवार्णित आजच्यवा रवाजकवारणिवाचसी मसीमवाअंसवा करणिरे  हवा हवा रटपणिवाचवा उद्दरेश नवाहसी.  मवात सद:णस्थतसी आणणि
णवशरेषत: णनवडणिनुकवा पवाहतवानवा डवाव्यवा शकक्तींचवा जवळपवास शळून्य प्रभवाव असणिरे हसी खिळूप डवाचणिवारसी गहोष हहोतसी. कवापाँगरेस
कवाय  ककअं ववा  भवाजप कवाय,  हरे  दिहोन्हसी  भवाअंडवलदिवार  वगवार्णिचरेच  प्रणतणनणधत्व  करणिवाररे  पक्ष  आहरेत.  णवचवारसरणिसीच्यवा
पवातळसीवर पळूवर्ती असलरेलवा मनुक अथर्णिव्यवस्थवा णवरुद समवाजववादिसी अथर्णिव्यवस्थवा हवा वगर्तीय णहतसअंबअंधवाअंतसील णवरहोध
दिशर्णिवणिवारवा ववादिच जणिळू सअंपनुषवात आलवा आहरे. १९९१ नअंतरचसी सरकवारचसी धहोरणिरे (हवात 'रवालहोआ'चरे सरकवारहसी आलरे)
उघडपणिरे भवाअंडवलदिवार वगवार्णिचसी पक्षपवातसी रवाणहलसी आहरेत.  हवाचवा वदैचवाररक णवरहोध करण्यवाएवढसीहसी तवाकदि डवाव्यवा
शकक्तींकडरे नवाहसी.  शणमक वगवार्णिचरे प्रणतणनणधत्वच कनु णिसी करत नसतवानवा अथवार्णित णनवडणिनुककीच्यवा रवाजकवारणिवात प्रभवावसी
असलरेल्यवा कनु ठल्यवाहसी पक्षवाकडरे शणमकवाअंच्यवा णहतवाचवा कवायर्णिक्रम नवाहसी हवात आश्चयर्णि नवाहसी. णनवडणिनुकवा हसी करे वळ दिहोन
भवाअंडवलदिवारवाअंचरे प्रणतणनणधत्व करणिवाऱ्यवा पक्षवाअंमधसील रस्ससीखिरेच व्हवावसी हसी भयवावह गहोष आहरे. डवावरे पक्ष आहरेत कनु ठरे?

कम्यनुणनस्ट पक्ष त्यवाअंच्यवा घटलरेल्यवा कवा हहोईनवा पणि तवाकदिसीणनशसी अजळून रटकळू न आहरेत, पणि त्यवाअंच्यवात रवाषसीय
रवाजकवारणिवावर  प्रभवाव  टवाकळू  शकरे ल  असरे  चवाअंगलरे  नरेतदृत्व  ददिसत  नवाहसी.  समवाजववादवाअंचसी  त्यवागसी,  ध्यरेयववादिसी  आणणि
पररवतर्णिनवासवाठसी  कवाम  करणिवारसी  णपढसी  आतवा  अस्तअंगत  झवालसी  आहरे.  णशल्लक  आहरेत  तरे  त्यवाअंचरेच  ववारस,  ज्यवाअंनसी
आपवापल्यवा समवाजववादिसी पक्षवाच्यवा अवशरेषवाअंनवा  आतवा जवळपवास प्रवादिरेणशक पक्षवाअंचरे  रूप ददिलरे  आहरे.  त्यवाअंचरे  कनु ठलरेहसी
समवाजववादिसी  ध्यरेय-धहोरणि आहरे असरे  (कवाहसी सन्मवान्य अपववादि सहोडतवा)  ददिसत नवाहसी,  रवाषसीय पवातळसीवर णतसऱ्यवा
शकक्तींचरे पनुनरुजसीवन करवावरे  अशसी इच्छवा त्यवाअंच्यवात असल्यवाचरे आढळत नवाहसी,  आणणि त्यवाहूनहसी ववाईट म्हणिजरे हवा
पक्षवाअंचरे सवर्णि चलनवलन कमवाल जवातसीय पररमवाणिवाअंतळून हहोत असतरे. एकरे  कवाळसी समवाजववादिसी पक्षवानरे दिरेशवात एकवा समथर्णि
णवरहोधसी पक्षवाचरे कवाम पवार पवाडलरे आहरे. परअंतनु त्यवातसीलहसी सववार्णिणधक महत्त्ववाचरे यहोगदिवान म्हणिजरे दिरेशवाच्यवा रवाजकवारणिवात
एक धमर्णिणनरपरेक्ष,  पनुरहोगवामसी,  सदिसणदवरेकबनुदसी असलरेलसी शककी हसी त्यवाअंचसी भळूणमकवा रवाणहलसी आहरे.  आणणि मवाक्सर्णिववादिसी
णवचवारवाअंनवा  गवाअंधसीजळींच्यवा सवाधनशनुणचतरेचसी जहोड ददिल्यवानरे  एक प्रभवावसी नदैणतक शककी हरे त्यवाअंचरे  वदैणशष्टपळूणिर्णि  स्थवान
रवाणहलरे आहरे. आजच्यवा कवाळवात समवाजववादिसी चळवळ पनुनरुजसीणवत हहोणिरे हरे आवश्यक ववाटतरे, हरेच हवा णलखिवाणिवामवागचरे
मनुख्य प्रयहोजन.

हवा  रटपणिवात  समवाजववादिसी  चळवळसीच्यवा  इणतहवासवाचवा  थहोडक्यवात  आढवाववा  घरेणिरे,  णतच्यवा  परवाभववाचसी
समवाजववादिसी चळवळ : एक रटपणि - सवान्दिसीपनसी
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ढहोबळमवानवानरे णचदकत्सवा करणिरे आणणि णतच्यवा भणवष्यकवालसीन आव्हवानवाअंचवा णवचवार करणिरे असवा उद्दरेश आहरे.  इणतहवास
कशवासवाठसी,  तर त्यवातळून आपल्यवालवा आजच्यवा कवाळवाणवषयसीहसी कवाहसी मवागर्णिदिशर्णिक सअंकरे त णमळतवात.  हवा णवषय महोठवा
आहरे, त्यवातसील सवर्णि तवाणत्त्वक मनुद्दरे आणणि णशववाय असअंख्य प्रवादिरेणशक तपशसील आणणि घडवामहोडसी एकवा छहोटवा रटपणिवात
बसवणिरे अशक्यप्रवाय आहरे, हवाणशववाय मवाझ्यवा अभ्यवासवाच्यवा मयवार्णिदिवा ध्यवानवात ठरेवळून मसी फक हवा णवषयवावरसील चचर्देलवा
सनुरुववात करतहो आहरे असरेच समजतहो.  मसी स्वत:  समवाजववादिसी चळवळसीमध्यरे  प्रत्यक्ष भवाग घरेतलरेलवा नवाहसी.  मवाझ्यवा
मवाणहतसी-जवान-आकलनवालवा महोठवा मयवार्णिदिवा आहरेत हवाचसी जवाणिसीव ठरेवळूनच मसी हरे रटपणि णलहसीत आहरे. 

समवाजववादिसी चळवळसीलवा सनुरुववात झवालसी तसी स्ववातअंत्र्यप्रवाप्तसीच्यवा आधसीच म्हणिजरे १९३४ सवालसी, जरेव्हवा कवापाँगरेस
अअंतगर्णित समवाजववादिसी पक्ष स्थवापन करण्यवात आलवा. जयप्रकवाश नवारवायणि, आचवायर्णि नरकेंद्र दिरेव, णमनळू मसवानसी, अच्यनुतरवाव
पटवधर्णिन हसी त्यवाअंचसी आघवाडसीचसी फळसी हहोतसी.  जयप्रकवाश तरेव्हवा मवाक्सर्णिववादिसी णवचवारवाअंनसी भवारलरेलरे हहोतरे,  आणणि त्यवाअंनसी
'समवाजववादिच कवा?' नवाववाचरे पनुस्तकहसी णलणहलरे हहोतरे. भवारतवात कम्यनुणनस्ट पक्ष १९२५ सवालवापवासळून अणस्तत्ववात हहोतवा.
त्यवातसील डवाअंगरे,  णमरजकर प्रभदृतसी नरेत्यवाअंचवा स्ववातअंत्र्यचळवळसीत सहभवागहसी हहोतवा. हवामनुळरे  कवापाँगरेसअअंतगर्णित समवाजववादिसी
गटवाचवा कम्यनुणनस्टवाअंनवा सवामवावळून घरेण्यवाचवा प्रयत्न सनुरू झवालवा.  कम्यनुणनस्टवाअंनसी स्वत:हसी कवापाँगरेसमध्यरे णशरण्यवाचरे धहोरणि
ठरेवलरे हहोतरे. हवा प्रयत्न १९४१ सवालवात अयशस्वसी झवाल्यवाचरे लक्षवात आलरे, जरेव्हवा णहटलरनरे सहोणवएत यनुणनयनवर हल्लवा
करे ल्यवावर कम्यनुणनस्टवाअंनसी भळूणमकवा बदिलळून 'लहोकयनुदवा'चसी घहोषणिवा करून णबरटशवाअंनवा पवाटठअंबवा जवाहसीर करे लवा. कवापाँगरेसमध्यरे
तरेव्हवा वदैचवाररक गडोंधळवाचसी पररणस्थतसी हहोतसी,  मवात हवा वरेळसी समवाजववादिसी नरेतरे मवात रवाषववादिवाकडरे अणधक झनुकलरेलरे
हहोतरे हरे आढळळून यरेतरे. आणणि कम्यनुणनस्टवाअंवर मवात दिरेशवाच्यवा स्ववातअंत्र्यलढवाशसी द्रहोह करे ल्यवाचवा णशक्कवा तरेव्हवापवासळून बसलवा
आहरे.  त्यवावरेळसी  आअंतररवाषसीय  समवाजववादिसी  चळवळसीतसील  सवर्णिसवाधवारणि  वदैचवाररक  मवाअंडणिसीननुसवार  न  ववागतवा
समवाजववादवाअंनसी गवाअंधसीजळींच्यवा बरहोबर जवाऊन भवारतवाच्यवा स्ववातअंत्र्यलढवालवा प्रवाथणमकतवा दिरेण्यवाचरे ठरवलरे.  चलरे जवाव
आअंदिहोलनवात एक महत्त्ववाचसी भळूणमकवा करे ल्यवाचरे शरेय हवा गटवाकडरे आहरे.

स्ववातअंत्र्यवानअंतर लवकरच समवाजववादिसी गट कवापाँगरेसमधळून बवाहरेर  पडलवा,  आणणि त्यवाअंनसी  रसीतसर समवाजववादिसी
पक्षवाचसी स्थवापनवा करे लसी. पनुढरे आचवायर्णि कदृ पलवानसी हवाअंनसी कवाढलरेल्यवा कदृ षक-मजदिळूर प्रजवा पवाटर्तीबरहोबर एकत यरेऊन प्रजवा
समवाजववादिसी  पक्ष स्थवापन झवालवा.  हवा  वळणिवावर समवाजववादिसी  पक्षवात एक अत्यअंत  तरेजस्वसी  अशसी  नरेत्यवाअंचसी  आणणि
णवचवारवअंतवाअंचसी  प्रभवावळ ददिसळून यरेतरे.  जयप्रकवाश नवारवायणि,  अच्यनुतरवाव पटवधर्णिन,  आचवायर्णि  नरकेंद्र  दिरेव  हवाअंच्यवानअंतर
अशहोक मरेहतवा, रवाम मनहोहर लहोणहयवा, यनुसनुफ मरेहरेरअलसी, एसरेम जहोशसी, नवा. ग. गहोररे, मधळू दिअंडवतरे, मधळू णलमयरे, जरॉजर्णि
फनवार्षांडसीस असरे एकवाहून एक महोठरे  नरेतरे णनमवार्णिणि हहोत गरेलरे. दिनुदिर्दैववाचसी गहोष अशसी ककी हवा सवर्णि नरेत्यवाअंनवा समवाजववादिसी पक्ष
एकत रटकवण्यवात मवात अपयश आलरे.  ववारअंववार झवालरेल्यवा फवाटवाफनु टसीनरे हवा पक्ष बरवाच कवाळ गस्त रवाणहलवा.  हवाचसी
कवाहसी कवारणिरे महोठसी चमत्कवाररक हहोतसी. 

पअंणडत जववाहरलवाल नरेहरू हरे स्वत:च समवाजववादिसी णवचवारवाअंनसी प्रभवाणवत झवालरेलरे हहोतरे हरे सवर्णिजवात आहरे. पळूवर्ती
समवाजववादवाअंचसी हसी अपरेक्षवा हहोतसी ककी नरेहरू त्यवाअंच्यवा गटवात सवामसील हहोतसील. अथवार्णित त्यवाअंनसी तरे करे लरे नवाहसी, हवाचरे उघड
कवारणि म्हणिजरे नरेहरूअं चसी भवाषवा कवाहसीहसी असहो,  त्यवाअंचसी खिरसी शदवा मध्यममवागवार्णिवरच हहोतसी,  आणणि तरे ज्यवाचरे नरेतदृत्व
करसीत हहोतरे  तहो कवापाँगरेस पक्षहसी भवारतवातसील उदियहोन्मनुखि भवाअंडवलदिवार वगर्णि,  सधन शरेतकरसी आणणि मध्यमवगर्णि  हवाअंचरे
प्रणतणनणधत्व करणिवारवा पक्ष हहोतवा हरे णनरवर्णिववादि आहरे.  मवात सहोणवएत यनुणनयनलवा भरेट दिरेणिवाररे  नरेहरू तरेथसील क्रवाअंतसीचवा
आणणि यनुदपळूवर्णि तसरेच यनुदहोतर कवाळवात करे लरेल्यवा प्रगतसीचवा बवारकवाईनरे अभ्यवास करत हहोतरे.  भवारतवाच्यवा स्ववातअंत्र्यहोतर
ववाटचवालसीत वरेगवानरे आधनुणनककीकरणि सवाकवार करवायचरे असरेल तर सहोणवएत यनुणनयनचरे कवाहसी मवागर्णि ववापरवावरे लवागतसील,
णवशरेषतयः पअंचववारषर्णिक यहोजनवा हसी णनयहोजनवाचसी पदत भवारतवासवाठसी सनुयहोग्य आहरे हवा णनष्कषवार्णिलवा तरे आलरे हहोतरे. 

कवापाँगरेस  दिरेशसी  भवाअंडवलदिवार  वगवार्णिकडरे  झनुकलरेलसी  असलसी  तरसी  नरेहरू  आणणि  त्यवाअंच्यवा  कवाहसी  सहकवाऱ्यवाअंच्यवा
प्रभवाववामनुळरे  कवापाँगरेसनरे  उघड उघड समवाजववादिसी भवाषवा सनुरू करे लसी,  आणणि अथवार्णित सहोणवएत यनुणनयनच्यवा प्रभवाववामनुळरे
सरकवारसी अवजड उदहोगधअंदिरे चवालळू करणिरे, शरेतसीलवा चवालनवा दिरेण्यवासवाठसी महोठसी धरणिरे बवाअंधणिरे हवा धहोरणिवाअंचवा पवाठपनुरवाववा
करे लवा.  १९५५ च्यवा आवडसी यरेथसील अणधवरेशनवात कवापाँगरेसनरे समवाजववादिसी समवाजरचनवा हरे कवापाँगरेसचरे ध्यरेय असल्यवाचसी
घहोषणिवा करे लसी.  अथवार्णित आपल्यवाकडरे अशवा प्रकवारचसी भवाषवा हसी नरेहमसीच फसवसी असतरे.  वर म्हटल्यवाप्रमवाणिरे नरेहरू हरे
खिऱ्यवा अथवार्णिनरे समवाजववादिसी नव्हतरे, मवात पक्षवाचसी भवाषवा, कवायर्णिक्रम हवामवागसील वगर्तीय प्ररेरणिवा नसीट समजळून न घरेतल्यवास
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महोठसी फसगत हहोऊ शकतरे. कनु ठलरेहसी आरथर्णिक धहोरणि शणमक वगवार्णिच्यवा णहतवाचरे आहरे ककी नवाहसी हवाच प्रकवाशवात समजवावळून
घ्यवावरे लवागतरे. दिनुदिर्दैववानरे हरे घडलरे नवाहसी. समवाजववादिसी पक्षवाच्यवा फनु टसीमवागरे आणणि आणणि फवारशसी ववाढ न हहोण्यवामवागरे हवा
घटकवाचवा महोठवा ववाटवा आहरे हरे नमळूदि करवावरे लवागतरे.

समवाजववादिसी पक्षवाच्यवा चमळूचरे एक महोठरे  वदैणशष्ट हहोतरे.  कम्यनुणनस्टवाअंप्रमवाणिरे त्यवाअंचसी णवचवारसरणिसी पहोथसीमध्यरे
बअंददिस्त  नव्हतसी.  हवाच  नवाण्यवाचसी  दिनुसरसी  बवाजळू  म्हणिजरे  त्यवाअंच्यवात  वदैचवाररक  णशस्तसीचवा  अभवाव  हहोतवा.  जवळपवास
कम्यनुणनस्ट भळूणमकरे पवासळून  जवळपवास सवर्वोदियसी भळूणमकरे पयर्षांत  समवाजववादिसी  णवचवारवाअंमध्यरे  णवणवध छटवा आढळळून यरेत.
अशहोक  मरेहतवा,  जरे  एक  नवाणिवावलरेलरे  अथर्णिशवासज हहोतरे,  त्यवाअंच्यवा  मतरे  मवागवास  अथर्णिव्यवस्थवाअंमध्यरे  णवरहोधसी  पक्षवाअंनसी
सतवाधवारसी पक्षवाशसी अणधक सहकवायर्णि करणिरे आवश्यक हहोतरे.  कवापाँगरेसच्यवा तथवाकणथत समवाजववादिसी धहोरणिवाअंमनुळरे  त्यवाअंच्यवा
हवा णवचवारवाअंनवा चवालनवा णमळवालसी, आणणि त्यवाचवा पररणिवाम समवाजववादिसी पक्षवाच्यवा धहोरणिवाअंवर झवालवा. अथवार्णित हरे धहोरणि
न पटणिवारवा गट लहोणहयवा हवाअंच्यवा नरेतदृत्ववाखिवालसी बवाहरेर पडलवा. अशसी वदैचवाररक कवारणिवाअंतळून फवाटवाफळू ट ववारअंववार घडलरेलसी
ददिसतरे. नअंतर इअंददिरवा गवाअंधळींनसी तथवाकणथत 'समवाजववादिसी' धहोरणिरे आणिखिसी पनुढरे नरेलसी. ४२व्यवा घटनवादिनुरुस्तसीमधळून त्यवाअंनसी
घटनरेच्यवा प्रवास्तवाणवकवात 'समवाजववादिसी'  रवाष हवा शब्दि घवालळून हवा शब्दिवालवा घटनवात्मक महत्त्व आणिलरे.  तसरेच बपाँकवाअंचरे
रवाषसीयसीकरणि, सअंस्थवाणनकवाअंचरे तनखिरे रद्द करणिरे अशवा वरवरच्यवा कवायर्णिक्रमवालवाच समवाजववादिवाचरे लरेबल लवावण्यवात आलरे.
प्रत्यक्षवात मवात शणमकवाअंपरेक्षवा भवाअंडवलदिवार वगवार्णिचरेच णहत पवाहणिवारवा हवा तथवाकणथत 'समवाजववादि'  हसी एकळू णिच शणमक
वगवार्णिचसी कनु चरेषवा हहोतसी.

पनवाशसीच्यवा  दिशकवातच  समवाजववादवाअंनवा  दिहोन  महोठरे  धक्करे  बसलरे.  अच्यनुतरवाव  पटवधर्णिन  हवाअंचसी  रवाजककीय
णनवदृतसीचसी घहोषणिवा आणणि जयप्रकवाश नवारवायणि हवाअंचसी समवाजववादिसी चळवळ सहोडळून णवनहोबवाअंच्यवा भळूदिवान चळवळसीसवाठसी
'जसीवनदिवान'  करण्यवाचसी घहोषणिवा.  हवामनुळरे  पक्षवाच्यवा अनरेक कवायर्णिकत्यवार्षांच्यवा मवानणसकतरेवर महोठवा प्रभवाव पडलवा.  अनरेक
समवाजववादिसी  नरेत्यवाअंमध्यरे  गवाअंधसीजळींच्यवा  णवचवारवाअंचरे  आकषर्णिणि असलरेलरे  आढळळून यरेतरे.  हवातळून  समवाजववादिसी  चळवळसीचरे
ननुकसवानहसी झवालरे आहरे तसरेच हवा दिहोन्हसी णवचवारसरणिसी एकत यरेऊन त्यवातळून कवाहसी नवसीन णवचवारमअंथन झवालरे आहरे.
गवाअंधसीववादि आणणि समवाजववादि हवाअंच्यवा सअंकरवातळून समवाजववादिवाचरे भवारतसीय सअंस्करणि णनमवार्णिणि हहोत गरेलरे, ज्यवात खिरेडवाअंतसील
शरेतकरसी आणणि अन्य शणमक वगवार्णिच्यवा णहतवाचवा णवचवार समवाणवष हहोतवा.  आचवायर्णि जवावडरेकरवाअंनसी हवालवा  'सत्यवागहसी
समवाजववादि' असरे नवाव ददिलरे.

हवापनुढरे  लहोणहयवा हवाअंचरे नरेतदृत्व समवाजववादिसी चळवळसीसवाठसी महोलवाचरे ठरलरे.  लहोणहयवा हरे एक असवामवान्य असरे
कदृ तसीशसील णवचवारवअंत हहोतरे.  त्यवाअंचसी तनुलनवा करे वळ स्ववातअंत्र्य चळवळसीतसील णबनसीच्यवा नरेत्यवाअंशसीच हहोऊ शकरे ल.  त्यवाअंनसी
समवाजववादिसी  चळवळसीत आणणि पक्षवात महोठरे  चदैतन्य णनमवार्णिणि करे लरे.  "फवावडरे,  मतपरेटसी  आणणि तनुरुअंग"  अशवा आकषर्णिक
घहोषणिवा लहोकणप्रय झवाल्यवा त्यवा त्यवाअंच्यवामनुळरे . लहोणहयवाअंच्यवा सअंदिभवार्णित २-३ मनुद्दरे फवार महत्त्ववाचरे ठरतवात. पणहलरे म्हणिजरे
त्यवाअंनसी सनुरुववातसीलवा मवाअंडलरेलवा 'लघनुयअंत णसदवाअंत'.  हरे एकवा अथर्ती गवाअंधसीजळींच्यवा 'गवाम स्वरवाज्य' चरे सअंशहोणधत रूप हहोतरे.
प्रवाथणमक भवाअंडवलवाचवा अभवाव असल्यवामनुळरे  उत्पवादिनवाचसी  पवाश्चवात्य  आणणि सहोणवएत पदतसी  स्वसीकवारणिरे  भवारतवालवा
णहतवावह नवाहसी. त्यवाऐवजसी अल्प भवाअंडवलवात गवामसीणि भवागवात रहोजगवार णनरमर्णितसीसवाठसी 'लघनुयअंत णसदवाअंत' उपयहोगसी पडळू
शकरे ल असवा त्यवाअंचवा दिवाववा हहोतवा.  हवावर अथवार्णित अथर्णिशवाससीय ववादि हहोऊ शकरे ल आणणि त्यवा वरेळसी झवालवाहसी.  परअंतनु
त्यवाअंच्यवा हवा णवचवारवाअंमध्यरे थहोडरेफवार तथ्य हहोतरे हरे णनरवर्णिववादि आहरे. 

गवाअंधसीजळींच्यवा  णवचवारवाअंच्यवा  प्रभवाववामनुळरे  'फवावडरे'  हवा  समवाजववादिसी  चळवळसीचवा  भवाग  बनलवा.  णवरहोधसी  पक्ष
म्हणिळून कवाम करतवानवाच णवधवायक कवाम करणिरे हरे समवाजववादिसी पक्षवाचरे अनन्यसवाधवारणि वदैणशष्ट म्हणिवावरे लवागरेल. एक
रवाजककीय पक्ष म्हणिळून असरे धहोरणि असलरेलवा अन्य कनु ठलवाहसी पक्ष मवाझ्यवा मवाणहतसीत नवाहसी. आज हसी कल्पनवाहसी करणिरे
अवघड जवाऊ शकरे ल. मवात समवाजववादिसी पक्षवाच्यवा प्रभवाववातळून असरे कवाम कवाहसी प्रमवाणिवात झवालरेलरे आहरे.  त्यवाचबरहोबर
णवधवायक णवचवारवाअंनवा आणणि प्रबहोधनवालवा ववाणहलरेल्यवा समवाजववादिसी पक्षवाच्यवा सहप्रववाससी सअंघटनवा त्यवा कवाळवात णनमवार्णिणि
झवाल्यवा. हवाचरे महवारवाषवातसील चवाअंगलरे उदिवाहरणि म्हणिजरे रवाष सरेववा दिल, जरे मनुख्यत: सवानरे गनुरुजळींच्यवा प्ररेरणिरेनरे सनुरू झवालरे,
परअंतनु  समवाजववादिसी  कवायर्णिकत्यवार्षांनसी  त्यवात  महोठवा  प्रमवाणिवात  भवाग  घरेतलवा.  जयप्रकवाश  नवारवायणि  हवाअंच्यवा  सवर्वोदियसी
णवचवारवाअंतळून  करे लरेल्यवा  गवामदिवान  सवारख्यवा  कवायवार्णिचवाहसी  पररणिवाम  समवाजववादिसी  कवायर्णिकत्यवार्षांवर  झवालरेलवा  आहरे.  मलवा
समवाजववादिसी चळवळसीचरे हरे यहोगदिवान अणतशय महत्त्ववाचरे ववाटतरे, कवारणि हवातळून करे वळ सतवाकवाअंक्षसी रवाजकवारणि न करतवा
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एक सकवारवात्मक दिदृषसीकहोणि ठरेवळून समवाजकवारणि आणणि रवाजकवारणि हवाअंचवा णमलवाफ घडवळून आणिलवा जवाऊ शकतहो हवाचवा
आदिशर्णि अनरेकवाअंनसी घवालळून ददिलवा. बवाबवा आमटरे आणणि त्यवाअंचरे दिहोन्हसी णचरअंजसीव, पनुढरे अभय बअंग हसी उदिवाहरणिरे खिळूप महोलवाचसी
आहरेत. 

लहोणहयवा  भवारतवाच्यवा  रवाजककीय  इणतहवासवात  स्मरणिवात  रवाहतसील  तरे  मवात  गदैर-कवापाँगरेसववादि  हवा  त्यवाअंच्यवा
यहोगदिवानवामनुळरे . सवर्णिसवाधवारणिपणिरे ४५ % मतरे णमळवणिवाऱ्यवा कवापाँगरेस पक्षवालवा आव्हवान दवायचरे तर दकमवान तरेवढसीच मतरे
णमळवणिवारसी आघवाडसी बनवलसी पवाणहजरे हसी लहोणहयवाअंचसी कल्पनवा हहोतसी. अशसी आघवाडसी जनसअंघवाचसी मदित घरेऊन त्यवाअंनसी
बनवलसी आणणि कवाहसी रवाज्यवाअंमधसील णवधवानसभवा णनवडणिनुकवा पजअंकळू न दिवाखिवल्यवा.  असरे म्हणिवायलवा हरकत नवाहसी ककी
१९७७ सवालसी जनतवा पक्ष नवाववाचसी आघवाडसी बनणिरे  हसी तवाणत्त्वकदिदृष्टवा लहोणहयवाअंच्यवा गदैर-कवापाँगरेसववादिवाचसी पररणितसी
हहोतसी.पनुढरे णवश्वनवाथ प्रतवाप पसअंह हवाअंनसी बनवलरेलसी आघवाडसी अशवाच गदैर-कवापाँगरेसववादिसी धहोरणिवातळून उदियवालवा आलसी. अशसी
पनुढरेहसी अनरेक उदिवाहरणिरे दिवाखिवतवा यरेतसील.  मवात हवा धहोरणिवाचवा गअंभसीर दिनुष्पररणिवाम म्हणिजरे रवाजकवारणिवात सचौदिरेबवाजसी
करण्यवाचवा दिनुदिर्दैवसी आणणि भ्रष पवायअंडवा पडत गरेलवा.

डवावरे पक्ष हरे सवर्णिसवाधवारणिपणिरे मवाक्सर्णिववादिसी णवचवारवाअंवर आधवाररत असतवात. हसी णनष्ठवा कमसीजवास्त असळू शकतरे,
कवाहसी तत्त्वरे आणणि तपशसील हवाबद्दल गअंभसीर मतभरेदि असतवात, परअंतनु वगर्णिसअंघषर्णि हरे तत्त्व बहुतरेक डवाव्यवा पक्षवाअंनवा मवान्य
झवालरेलरे आहरे.  समवाजववादिसी चळवळसीचरे सअंघटन वगर्तीय आधवारवावर झवालरे पवाणहजरे हवाबद्द्द्ल कनु णिवाचवा मतभरेदि हहोतवा
असरे ववाटत नवाहसी. सनुरुववातसीलवा पहअंदिसी बरेल्टमध्यरे महोठवा प्रमवाणिवावर झवालरेलरे कवाम हरे दकसवान सभवाअंमधळून झवालरेलरे आहरे.
शरेतकऱ्यवाअंप्रमवाणिरे कवामगवारवाअंमध्यरे यनुणनयन्स बवाअंधणिरे हरे समवाजववादिसी पक्षवाचरे धहोरणि हहोतरेच. त्यवाप्रमवाणिरे पहअंदि मजदिळूर सभवा
हसी यनुणनयन उभसी रवाणहलसी.  मनुळवात भवारतवात त्यवावरेळसी औदहोगसीकरणि थहोडरे हहोतरे,  आणणि तरे कवाहसी महोठवा शहरवाअंमध्यरे
एकवटलरेलरे हहोतरे.  परअंतनु  त्यवात पहअंदि मजदिळूर सभरेचरे अणस्तत्व णनणश्चतपणिरे जवाणिवण्यवाजहोगरे  हहोतरे.  हवातळून समवाजववादिसी
पक्षवालवा  लहोकमवान्यतवा  णमळत  गरेलसी.  अशवा  प्रकवारच्यवा  वगर्तीय  सअंघटनवा  असल्यवाणशववाय  कनु ठल्यवाहसी  प्रकवारच्यवा
समवाजववादिसी पक्षवाचरे अणस्तत्व सअंभवत नवाहसी हरे सत्य कधसी मवावळत गरेलरे त्यवाचवा णवचवार अवश्य करवाववा लवागरेल. 

महवारवाषवाच्यवा सअंदिभवार्णित सअंयनुक महवारवाषवाच्यवा चळवळसीत समवाजववादिसी पक्षवानरे महोठसी भळूणमकवा बजवावलसी.  हवा
चळवळसीचरे नरेतदृत्व खिनुद्द एस. एम. जहोशसी हवाअंच्यवाकडरे हहोतरे. हसी करे वळ भवाणषक चळवळ नव्हतसी, तर कवामगवारवगवार्णिच्यवा
णहतवाचरे  रक्षणि  करणिवारसी  वगर्तीय  चळवळ  हहोतसी  हवात  शअंकवा  नवाहसी.  पनुढच्यवा  मनुद्दवाकडरे  जवाण्यवापळूवर्ती  समवाजववादिसी
चळवळसीच्यवा इणतहवासवातसील अखिरेरचरे तरेजस्वसी पवान पवाहणिरे आवश्यक ठरतरे. तरे म्हणिजरे अणिसीबवाणिसीपळूवर्णि भ्रषवाचवार णवरहोधसी
आअंदिहोलन आणणि त्यवानअंतर लहोकशवाहसीच्यवा सअंरक्षणिवासवाठसी करे लरेलवा महोठवा सअंगवाम ज्यवाचरे नरेतदृत्व खिरसीखिनुरसी नदैणतक शककी
असलरेल्यवा जयप्रकवाश नवारवायणि हवा गवाअंधसीजळींच्यवा खिऱ्यवाखिनुऱ्यवा रवाजककीय ववारसवानरे करे लरे. हवा भवारतवाच्यवा इणतहवासवातसील
अणतशय आशवाववादिसी सअंदिरेश दिरेणिवारवा अध्यवाय आहरे.  जर कधसी यरेथसील शवासनसअंस्थवा बरेतवाल आणणि बरेमनुवर्णितखिहोर बनळून
लहोकशवाहसी आणणि स्ववातअंत्र्य धहोक्यवात आणिरेल तर जनतरेतळून णनमवार्णिणि झवालरेलरे णववरेककी नरेतदृत्व शवाअंततवामय मवागवार्णिनरे अशवा
हुकळू मशवाहसीचवा परवाभव करू शकतरे हरे त्यवाअंनसी दिवाखिवळून ददिलरे.  हवात रवाषसीय स्वयअंसरेवक सअंघ, अकवालसी दिल आणणि इतर
घटकवाअंनसी करे लरेलरे कवामहसी स्पदृहणिसीय आहरे, मवात हवाचरे नरेतदृत्व जयप्रकवाश हवाअंनसी करवावरे आणणि हवा लढवा यशस्वसी करवाववा
हवा मसी समवाजववादिसी चळवळसीचवाच णवजय मवानतहो.  हवानअंतरचवा आजवरचवा समवाजववादिसी चळवळसीचवा इणतहवास एक
णवचवारसरणिसी हवा अथवार्णिनरे सअंपनुषवात आल्यवासवारखिवाच म्हणिवाववा लवागरेल.  सतवाकवाअंक्षरेसवाठसी आणणि व्यणकगत स्ववाथवार्णिसवाठसी
झवालरेल्यवा फवाटवाफनु टसी,  जवातसीय धनुवसीकरणिवावर आधवाररत रवाजकवारणि,  प्रवादिरेणशक मयवार्णिदिवाअंमध्यरे  जखिडळून घरेऊन रवाषसीय
ध्यरेयधहोरणिवाअंचवा  णवसर  पडणिरे  आणणि  करे वळ  सचौदिरेबवाजसी  आणणि  तडजहोडसी  करून  णनवडणिनुकवाअंमध्यरे  गनुरफटणिरे  हवालवा
समवाजववादिसी  चळवळ  म्हणिणिरे  अवघड  आहरे.  इथळून  पनुढरेहसी  व्यणकगत  पवातळसीवर  असअंख्य  ध्यरेयणनष्ठ  समवाजववादिसी
कवायर्णिकत्यवार्षांनसी त्यवाअंचरे कवाम अणवरत चवालळू ठरेवलरे, परअंतनु समवाजववादिसी चळवळ मवात णवरून गरेलसी हवा दिनुदिर्दैवसी इणतहवास आहरे.

हरे असरे कवा घडलरे? इथळून समवाजववादवाअंच्यवा मयवार्णिदिवाअंचवा णवचवार चवालळू हहोतहो. पणहलसी गहोष वर म्हटल्यवाप्रमवाणिरे
णनवडणिनुकक्तींमध्यरे यश णमळवाल्यवानअंतर (जरसी हरे यश अल्पजसीवसी हहोतरे) हळळूहळळू  वगर्तीय सअंघटनवाअंचरे महत्त्व कमसी हहोत गरेलरे
असवावरे. ध्यरेयववादिसी कवायर्णिकत्यवार्षांचरे जवाळरे  रहोडवावत गरेलरे. ध्यरेयवापवासळून णवचणलत हहोतवाच णनवडणिनुककीत - रवाज्य पवातळसीवर
असहो ककी रवाषसीय पवातळसीवर - ववाटवाघवाटसी, सचौदिरेबवाजसी करून स्वत:चरे अणस्तत्व रटकवणिरे हवा खिरेळ हळळूहळळू  णस्थर हहोत
गरेलवा.
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वगर्तीय सअंघटनवा बवाअंधळून त्यवावर आधवाररत पक्ष उभवारणिरे हवाबद्दल पनुढरे आणणि इतरत समवाजववादिसी पक्ष फवारसवा
आगहसी रवाणहलरेलवा ददिसत नवाहसी. उदिवा. महवारवाषवात गवामसीणि भवागवात त्यवाअंचरे अणस्तत्व जवळपवास शळून्य हहोतरे. समवाजववादिसी
नरेतदृत्व महोठवा प्रमवाणिवावर तथवाकणथत उच जवातसीतळून आणणि म्हणिळून मध्यम वगवार्णितळून उदियवालवा आलरेलरे शहरसी नरेतदृत्व
हहोतरे हरे एक कटळू  सत्य आहरे.  हवात गवामसीणि भवागवातळून उदियवालवा आलरेलरे नरेतरे चरणिपसअंह हवाअंच्यवासवारखिरे कवाहसी अपववादि
सहोडतवा आढळत नवाहसीत. तसरेच इतर जवातळींमधळून, णवशरेषत: मवागवासवगर्तीय जवातसी, दिणलत, आददिववाससी इत्यवादिसी गटवाअंतळून
समवाजववादिसी नरेतरे ववा कवायर्णिकतर्दे णनमवार्णिणि झवाल्यवाचरे अभवाववानरेच आढळतरे.

हवाणशववाय एक गअंभसीर मनुद्दवा म्हणिजरे शहोणषत वगवार्षांच्यवा णहतसअंबअंधवाअंमध्यरे  दिरेखिसील अअंतरवर्णिरहोध असतवात हवाचरे
भवान न रवाहणिरे,  ज्यवामनुळरे  चळवळसीचसी ददिशवाभळूल हहोणिरे क्रमप्रवाप्त असतरे.  भवारतवासवारख्यवा कदृ णषप्रधवान दिरेशवात गवामसीणि
भवागवातसील शरेतकरसी आणणि शणमक हवाअंचरे णहत पवाहणिरे हरे समवाजववादिसी चळवळसीचरे प्रमनुखि उदद्दष असवायलवा हवरे हहोतरे .
गवाअंधसीववादिवाच्यवा सअंस्कवारवानअंतरहसी हरे उदद्दष समवाजववादिसी चळवळ आत्मसवात करू शकलसी नवाहसी.  मध्यमवगर्तीय नरेतदृत्व
असलरेल्यवा हवा चळवळसीनरे शहरसी प्रश्नवाअंवर जरेवढवा भर ददिलवा तरेवढवा गवामसीणि प्रश्नवाअंवर ददिलवा नवाहसी. 

कवामगवार वगवार्णिच्यवा उत्पनवातसील बहुतवाअंश भवाग दिदैनअंददिन गरजवाअंवर खिचर्णि हहोत असतहो,  आणणि त्यवात शरेतसीजन्य
उत्पवादिनवाचवा ववाटवा सववार्णिणधक महोठवा असतहो. शरेतमवालवाचरे भवाव हवा त्यवामनुळरे  औदहोणगक क्षरेतवासवाठसी कळसीचवा प्रश्न असतहो.
(कवापसवासवारख्यवा थरेट औदहोणगक क्षरेतवाचवा कचवा मवाल असलरेल्यवा शरेतमवालवासअंबअंधसीहसी हरे णववरेचन लवागळू पडतरे.) हसी गहोष
भवाअंडवलसी व्यवस्थरेएवढसीच समवाजववादिसी व्यवस्थरेतहसी सत्य असतरे हरे सहोणवएत यनुणनयनच्यवा उदिवाहरणिवावरून ददिसळून यरेतरे.
शरेतमवालवाचसी खिररेदिसी लरेव्हसी-कहोटवा अथववा एकवाणधकवार यहोजनवा ववापरून करणिरे, शरेतमवालवाच्यवा दकमतळींवर णनयअंतणि ठरेवळून
स्वस्त भवाववात त्यवाचवा कवामगवार वगवार्णिलवा पनुरवठवा करणिरे हवाणशववाय नव्यवानरे उदियवालवा यरेणिवाररे औदहोणगक क्षरेत नसीट चवालळू
शकत नवाहसी. कवारणि हरे न घडल्यवास कवामगवार वगवार्णिचवा असअंतहोष ववाढत जवातहो, आणणि पगवारववाढ आणणि बहोनस हवाचरे लढरे
हहोतवात. हवाचवा पररणिवाम असवा हहोतहो ककी औदहोणगक क्षरेतवाचसी ववाढ हहोण्यवाकरतवा शरेतमवालवाचरे भवाव कमसी ठरेववावरे लवागतरे,
आणणि थहोडक्यवात औदहोणगक णवकवासवासवाठसी शरेतकऱ्यवाचवा बळसी दवाववा लवागतहो. हरे सहोणवएत यनुणनयनमध्यरे घडलरे तसरेच
भवारतवातहसी  घडलरे.  (णतथरे  घडलरेल्यवा  'सरकवार  णवरहोधसी  कनु लक्स'  च्यवा  कतलसी  आपल्यवाकडरे  घडल्यवा  नवाहसीत  हसीच
समवाधवानवाचसी बवाब.)  दिनुदिर्दैववाचसी गहोष म्हणिजरे कम्यनुणनस्ट ककअं ववा समवाजववादिसी हवाअंच्यवापदैककी कनु णिसीहसी हवा प्रश्नवाकडरे पनुररेसरे
लक्ष ददिलरे नवाहसी. समवाजववादिसी क्रवाअंतसीचवा अगदिळूत कवामगवार असतहो हवा पहोथसीणनष्ठ णवचवारवाअंचवा पगडवा आणणि खिनुद्द त्यवाअंच्यवा
नरेतदृत्ववाच्यवा वगर्तीय मयवार्णिदिवा हवाअंचरे गअंभसीर दिनुष्पररणिवाम कम्यनुणनस्ट / समवाजववादिसी हवाअंच्यवा धहोरणिवाअंवर झवालरेलरे ददिसतवात.
कम्यनुणनस्टवाअंचवा प्रभवाव असलरेलसी बअंगवाल, आअंध प्रदिरेश,  करे रळ हवाअंसवारखिसी रवाज्यरे सहोडलसी तर तरेहसी शरेतकऱ्यवाअंपयर्षांत पहोचळू
शकलरेलरे नवाहसीत. मवात बअंगवालमधल्यवा जमसीन सनुधवारणिवा व्यवहवारवात यशस्वसी करे ल्यवाचरे शरेय त्यवाअंनवा आहरे.

शरेतमवालवाच्यवा भवाववाचवा प्रश्न पनुढरे  शरदि जहोशसी हवाअंच्यवा शरेतकरसी सअंघटनरेनरे  हवातवात घरेतल्यवावर त्यवाचरे महत्त्व
इतरवाअंच्यवा लक्षवात आलरे. हवा चळवळसीचरे प्रणतसवादि दिरेशभर उमटलरे. परअंतनु तहोपयर्षांत शरेतकऱ्यवाअंचरे प्रणतणनणधत्व करणिवारवा
पक्ष म्हणिळून स्वत:चसी प्रणतमवा णनमवार्णिणि करण्यवाचसी सअंधसी समवाजववादवाअंनसी गमवावलरेलसी हहोतसी. 

महवारवाषवात  कवापाँगरेसच्यवा  पनुढवाकवारवानरे  सहकवारसी  चळवळसीनरे  महोठरे  यश  णमळवळून  दिवाखिवलरे,  परअंतनु  हरे  पणश्चम
महवारवाषवातसील सधन पट्टवासवारखिरे भवाग सहोडतवा सवर्णित आढळत नवाहसी.  शरेतसी क्षरेतवाचसी अपवार हरेळसवाअंडच नव्हरे तर
मनुस्कटदिवाबसी करणिरे,  पसअंचनवाचवा अभवाव,  अवषर्णिणि आणणि दिनुष्कवाळ,  शरेतमवालवाच्यवा भवाववावरचरे सरकवारसी णनयअंतणि अशवा
अनरेक कवारणिवाअंनसी शरेतकरसी वगवार्णिचसी दिनुरवस्थवा झवालसी, आणणि पररणिवामसी गवामसीणि भवागवातळून शहरवाअंकडरे लहोकसअंख्यरेचवा ओघ
सनुरू झवालवा.  हरे महवारवाषवातच नव्हरे तर अन्य प्रदिरेशवाअंतहसी घडत हहोतरे.  हवातळून शहरवाअंमध्यरे एक प्रस्थवाणपत समवाजवाच्यवा
परसीघवावर असलरेलवा अणतशय दिररद्रसी असवा असअंघरटत मजळूर वगर्णि णनमवार्णिणि झवालवा, जहो बळूटपरॉणलश करण्यवापवासळून, हरॉटरेलरे,
परेटहोल पअंप, गहोदिसी, छहोटसी-महोठसी दिनुकवानरे हवात मजनुरसी करणिरे, दकरकहोळ उदहोग करणिरे, घरगडसी / महोलकरसीणि म्हणिळून कवाम
करणिरे इथपयर्षांत अनरेक व्यवसवायवाअंतळून आजहसी उपजसीणवकवा करतवानवा ददिसतहो. 

हवा वगवार्णिचरे प्रणतणनणधत्व आजवर नवा कम्यनुणनस्टवाअंनसी करे लरे नवा समवाजववादवाअंनसी. जरे सअंघरटत करवायलवा सहोपरे असरे
कवामगवार त्यवावरच लक्ष ककें दद्रत करे ल्यवानरे असअंघरटत क्षरेतवाकडरे डवाव्यवा पक्षवाअंचरे अक्षम्य दिनुलर्णिक्ष झवालरे आहरे.  आजहसी हवा
असअंघरटत वगवार्णिचवा कनु णिसी ववालसी नवाहसी. एकळू णि लहोकसअंख्यरेत हवा वगवार्णिचरे प्रमवाणि महोठरे  आहरे, परअंतनु हवा असअंघरटत शणमक

समवाजववादिसी चळवळ : एक रटपणि - सवान्दिसीपनसी
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वगवार्णिचरे रवाजककीय प्रणतणनणधत्व कनु णिसीहसी करत नवाहसी.

वगर्तीय सअंघटनवाअंच्यवा  बरहोबरसीनरे  दिनुसरवा  मनुद्दवा  हहोतवा  तहो  जवातसीय सअंघषवार्णिचवा.  भवारतसीय डवाव्यवा रवाजकवारणिवात
नरेहमसीच वणिर्णि  णवरुद वगर्णिसअंघषर्णि  हवा  महोठवा  णतढवा  रवाणहलवा  आहरे.  डरॉ.  आअंबरेडकरवाअंनसी  कम्यनुणनस्टवाअंच्यवा  वगर्णिसअंघषवार्णिच्यवा
णवचवारवातसील हसी गअंभसीर तनुटसी दिवाखिवळून ददिलसी.  शणमक वगवार्णितसील तथवाकणथत अस्पदृश्य अथववा दिणलत जवातळींनवा वगर्तीय
शहोषणिवाइतकरे च जवातसीय शहोषणिवालवा तडोंड दवावरे लवागतरे. दिणलतवाअंचरे प्रश्न वगर्तीय ववास्तववालवा छरेदि दिरेतवानवा ददिसतवात, आणणि
तरसीहसी भवाअंडवलसी व्यवस्थरेच्यवा परसीघवावर असलरेल्यवा दिणलत जवातसी प्रत्यक्षवात भवाअंडवलसी शहोषणिवाचसीच णशकवार झवालरेल्यवा
असतवात.  हवा गनुअंतवागनुअंतसीलवा तडोंड दिरेण्यवासवाठसी डवाव्यवा वगर्तीय चळवळसीनरे  सवामवाणजक समतरेचवा कवायर्णिक्रम हवातसी घरेऊन
दिणलतवाअंच्यवा चळवळसीलवा सवामवावळून घरेणिरे आवश्यक हहोतरे.  परअंतनु  बअंददिस्त णवचवारसरणिसीच्यवा मयवार्णिदिवाअंमनुळरे  तसरेच जवातसीय
कवारणिवाअंमनुळरेहसी हरे घडळू  शकलरे नवाहसी.  वस्तनुणस्थतसी हरे दिशर्णिवतरे  ककी तथवाकणथत दिणलत जवातसी हवा थहोडवाफवार सअंघरटत
कवामगवार वगवार्णित आणणि उवर्णिररत असअंघरटत शणमक वगवार्णित महोडणिवाऱ्यवा आहरेत. परअंतनु हवा दिहोन्हसी प्रववाहवाअंचरे एकतसीकरणि न
झवाल्यवामनुळरे  प्रत्यक्षवात शणमकवाअंमध्यरे फवाटवाफळू ट हहोण्यवापलसीकडरे फवारसरे कवाहसी झवालरेलरे नवाहसी.

वदैयणकक पवातळसीवर समवाजववादिसी कवायर्णिकत्यवार्षांनसी दिणलतवाअंचवा लढवा लढवल्यवाचसी कवाहसी चवाअंगलसी उदिवाहरणिरे आहरेत,
उदिवाहरणिवाथर्णि 'एक गवाव एक पवाणिवठवा' हसी बवाबवा आढवाववाअंनसी चवालवलरेलसी एक प्रभवावसी चळवळ. मवात पनुन्हवा एकदिवा हरे
सवर्णि अपववादिवात्मक प्रयत्न रवाणहलरे.  धहोरणिवात्मक कवायर्णिक्रम म्हणिळून समवाजववादवाअंनसी त्यवावर आजवर लक्ष ककें दद्रत करे लरेलरे
नवाहसी.

शरेवटसी आददिववाससी आणणि णसयवाअंचरे प्रश्न हवाअंबद्दल हरेच सवाअंगतवा यरेईल. आददिववाससी, भटक्यवा-णवमनुक जवातसी हवा
तथवाकणथत  अधर्णि-भवाअंडवलसी-अधर्णि-सरअंजवामसी  असलरेल्यवा  आपल्यवा  समवाजवाच्यवाहसी  परसीघवावर  आहरेत.  त्यवाअंनवा  डवाव्यवा
चळवळसीपदैककी कनु णिसीच सवामवावळून घरेतलरेलरे नवाहसी. हवा जमवातसी अदवापहसी दिसीघर्णिकवालसीन दिवाररद, उपवासमवार, णशक्षणिवाचवा
आणणि रहोजगवारवाचवा अभवाव हवा मळूलभळूत प्रश्नवाअंशसी अयशस्वसी झगडवा करसीत आहरेत. हवा समवाजघटकवाअंचरे प्रणतणनणधत्व न
करू शकणिरे हरे एकळू णि समवाजववादिसी चळवळसीचरे वदैचवाररक तसरेच धहोरणिवात्मक दिवाररद दिशर्णिवतरे.

ससी  चळवळ  हसी  सवर्णिसवाधवारणित:  डवाव्यवा  चळवळसीचवा  भवाग  रवाणहलरेलसी  आहरे.  पणि  त्यवाबद्दल  मनुख्यत:
उदिवाससीनतवाच आढळळून यरेतरे.

ज्यवा गहोषसी करे ल्यवा गरेल्यवा नवाहसीत त्यवाअंमध्यरे समवाजववादिसी चळवळसीच्यवा अपयशवाचसी कवारणिरे आहरेत कवाय? हवा
सवर्णि गमवावलरेल्यवा सअंधसी आहरेत,  आणणि त्यवाचबरहोबर चळवळसीत असलरेलवा डहोळसपणिवाचवा अभवाव दिशर्णिवतवात.  हवाचवा
पररणिवाम कवाय झवालवा? कनु ठल्यवाहसी समवाजवाच्यवा रवाजककीय गणतशसीलतरेमध्यरे पहोकळसी कधसीच रवाहत नसतरे. खिऱ्यवा प्रश्नवाअंचसी
खिहोटसी उतररे हवातवात घरेऊन प्रणतगवामसी, धमवार्षांध, जवातसीयववादिसी, प्रवाअंतववादिसी शककी तयवारच असतवात. धमर्णि, सअंप्रदिवाय, जवात,
जमवात, प्रवाअंत हरे सवामवाणजक अणभसरणिवाचरे प्रववाह बनत गरेलरे तरे समवाजवालवा फसवणिवाऱ्यवा स्ववाथर्ती रवाजकवारणिसी लहोकवाअंच्यवा
तनुअंबडवा भरण्यवासवाठसी. तथवाकणथत उजव्यवा शककी, म्हणिजरे रवा.स्व.सअंघ, भवाजप, णवपहअंप, णशवसरेनवा, इत्यवादिसी धमर्णि-जवात-
प्रवादिरेणशक अणस्मतवाअंवर आधवाररत गट दिरेशवात वरेळहोवरेळसी कवायर्णिरत रवाणहलरे आहरेत. हवातसील सववार्णित महत्त्ववाचवा भवाग असवा
ककी हवा सअंघटनवाअंनवा तथवाकणथत उचवणिर्तीय,  प्रवादिरेणशक,  जवातसीय शकक्तींचवा अणवष्कवार हवाच मयवार्णिददित अथवार्णिनरे पवाणहलरे
जवातरे.  परअंतनु  हरे सहोयसीस्करपणिरे णवसरलरे जवातरे,  ककी हवा सअंघटनवाअंचरे सदिस्य ककअं ववा सहवानभळूतसीदिवार हरे शणमक वगवार्णितळूनच
आलरेलरे असतवात. आज भवाजपचसी प्रचअंड लहोकणप्रयतवा आणणि णनवडणिनुककीत त्यवाअंनसी णमळवलरेलरे अफवाट यश हवाच गहोषसीचरे
दहोतक आहरे ककी जवातसी-धमर्णि-प्रवादिरेणशकतवा हवा पभअंतळींच्यवा पलसीकडरे जवाऊन हवा शकक्तींनसी दिरेशवात स्थवान णमळवलरे आहरे. हरे
कशवानरे हहोतरे? एक गहोष लक्षवात घरेणिरे आवश्यक आहरे, ककी शणमक वगवार्णिच्यवा प्ररेरणिवाअंचरे प्रणतणनणधत्व जर डवाव्यवा शकक्तींनसी
करे लरे नवाहसी तर अथवार्णित त्यवा चनुककीच्यवा णवचवारसरणिसीकडरे ओढल्यवा जवातवात. ज्यवाअंचरे जगण्यवाचरे मळूलभळूत प्रश्न आहरेत तरेहसी
अशवा प्रश्नवाअंचसी चनुककीचसी उतररे  दिरेणिवाऱ्यवा णवचवारसरणिसीकडरे  आकरषर्णित हहोतवात.  धवारमर्णिक व जवातसीय अणस्मतवा,  भवाणषक
अणस्मतवा हवाअंचवा महोठवा पगडवा आपल्यवा अधर्णि-सरअंजवामसी समवाजवावर आहरे आणणि त्यवाचवा फवायदिवा प्रणतगवामसी शककी घरेतवात
आणणि खिऱ्यवा प्रश्नवाअंपवासळून शणमकवाअंनवा णवचणलत करण्यवात यशस्वसी हहोतवात. हवा एकवा महोठवा णवशरेषणिवाचवा णवषय आहरे,
तथवाणप हरेच डवाव्यवा चळवळसीच्यवा अपयशवाचरेहसी कवारणि तसरेच पररणिवामहसी आहरे एवढरे तरसी लक्षवात घरेणिरे गरजरेचरे आहरे.
धमवार्षांध शकक्तींचसी बरेसनुमवार ववाढ हहोत असतवानवा त्यवालवा णवरहोध करणिवारवा धमर्णिणनरपरेक्ष, णववरेककी णवचवार, जहो समवाजववादिसी
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चळवळ मवाअंडळू शकलसी असतसी, तहो आज अभवाववानरेच आढळतहो हसी क्लरेशदिवायक बवाब आहरे.

हवा भ्रवामक णवचवारवाअंनवा तहोडळून खिऱ्यवा प्रश्नवाअंकडरे शणमकवाअंनवा वळवणिरे हसी सहोपसी गहोष नवाहसी.  परअंतनु एकरे  कवाळसी
कम्यनुणनस्ट / समवाजववादिसी पक्षवातसील कवाहसी ध्यरेयणनष्ठ कवायर्णिकत्यवार्षांनसी हसी प्रचअंड आव्हवानरे परेलळून दिवाखिवलसी आहरेत. जरे त्यवाअंनसी
करे लरे तरे सवर्णिदिळूर घडलरे नवाहसी. पनुढरे खिनुद्द समवाजववादिसी नरेतदृत्व रवाषसीय पवातळसीवर सचौदिरेबवाजसीच्यवा रवाजकवारणिवात गनुअंतल्यवावर
तळवागवाळवात कवाम करणिरे हसी परअंपरवाच सअंपनुषवात आलसी.

भणवष्यवातसील आव्हवानरे पवाहतवानवा आणणि त्यवाअंच्यवा प्रकवाशवात समवाजववादिसी चळवळसीचसी ववाटचवाल कशसी झवालसी
पवाणहजरे हवाचवा णवचवार करतवानवा हरे आणणि इतर कवाहसी मनुद्दरे मवाझ्यवा डहोळ्यवासमहोर आहरेत.

१.  आधसी उल्लरेखि करे ल्यवाप्रमवाणिरे  वगर्तीय सअंघटनवा असल्यवाणशववाय समवाजववादिसी चळवळ सअंभवत नवाहसी.  समवाजववादिसी
चळवळ हसी शणमकवाअंचरे प्रणतणनणधत्व करणिवारसी असवायलवा हवसी. शणमकवाअंनवा सअंघरटत करण्यवासवाठसी करे वळ रवाजककीय पक्ष
हरे सवाधन अपनुररे ठरतरे हरे आजवर आढळळून आलरे आहरे. हवाचरे कवारणि रवाजककीय पक्ष तडजहोडसीच्यवा गरजरेपहोटसी णस्थणतववादिसी
व मध्यममवागर्ती हहोत जवातवात आणणि शणमकवाअंच्यवा णहतवाचरे प्रणतणनणधत्व करू शकत नवाहसीत.  हवासवाठसी नरेमककी वगर्तीय
उदद्दषरे  असलरेल्यवा  सअंघटनवा  असणिरे  गरजरेचरे  आहरे.  हरे  न  घडल्यवास  समवाजववादिसी  चळवळसीच्यवा  नवाववाखिवालसी  करे वळ
सचौदिरेबवाजसीचरे रवाजकवारणि णशल्लक रवाहतरे हसी इणतहवासवाचसी सवाक्ष आहरे.

२.  वगर्तीय सअंघटनवा म्हणितवानवा सअंघरटत वगवार्षांचवा णवचवार करण्यवाच्यवा पवारअंपररक णवचवारवाअंतळून सनुटकवा झवालसी पवाणहजरे.
सअंघरटत क्षरेतवातसील कवामगवार हवा जवळपवास मध्यमवगर्तीय झवालरेलवा असतहो. तहो स्वत:चवा स्ववाथर्णि (पगवारववाढ, बहोनस, इ.)
सहोडळून व्यवापक वगर्तीय लढवामध्यरे सवामसील हहोणिरे अवघड असतरे. त्यवामनुळरे  असअंघरटत वगवार्णिचरे सअंघटन हवाच शणमकवाअंच्यवा
चळवळसीचवा मवागर्णि  असळू शकतहो.  अल्पभळूधवारक शरेतकरसी,  शरेतमजळूर,  अन्य धअंदवातसील छहोटरे  व्यवावसवाणयक,  शहरवातसील
असअंघरटत मजळूर, भटक्यवा-णवमनुक जमवातसी, आददिववाससी, णसयवा हरेच डवाव्यवा चळवळसीचरे अगदिळूत असळू शकतवात.

३. वगर्तीय सअंघटनवा बवाअंधवा हरे म्हणिणिरे सहोपरे आहरे पणि कवायर्णिकत्यवार्षांचसी फचौज आणिवायचसी कनु ठळून? आज जरेव्हवा णनवडणिनुककीचवा
प्रचवार करवायलवाहसी पदैसरे  ददिल्यवाणशववाय  'कवायर्णिकतर्दे'  यरेत नवाहसीत णतथरे चळवळसीसवाठसी कहोणि यरेणिवार?  हवासवाठसी मनुळवात
कवायर्णिक्रमवात बदिल करणिरे, उपरहोल्लरेणखित वगवार्षांचवा जवाहसीरनवामवा बनवणिरे आणणि हवा वगवार्षांमधळून कवायर्णिकतर्दे उभरे करणिरे हवाच
दिसीघर्णि कवाळ चवालणिवारवा परअंतनु खिरवा मवागर्णि आहरे. मध्यमवगर्तीय नरेतदृत्ववात बदिल हहोऊन क्रमवानरे शणमकवाअंमधसील नरेतदृत्व उभरे
रवाहणिरे डवाव्यवा चळवळसीच्यवा यशवासवाठसी अणनववायर्णि आहरे.

४.  सहोणवएत  यनुणनयनच्यवा  अस्तवानअंतर  आणणि  त्यवाच  वरेळसी  घडलरेल्यवा  जवागणतक  तसरेच  भवारतसीय  अथर्णिव्यवस्थरेतसील
णस्थत्यअंतरवानअंतर आतवा रवाषसीय पवातळसीवर समवाजववादि हवा शब्दिहसी कनु णिसी  कवाढत नवाहसी.  जवागणतककीकरणि हसी एकळू णि
भवारतसीय  समवाजवावर  आणणि  शणमक  वगवार्णिवर  महोठवा  पररणिवाम  करणिवारसी  गहोष  हहोतसी  आणणि  आहरे.  हवा  प्रदक्रयरेमनुळरे
भवारतवातसील वगर्तीय रचनवाहसी ढवळळून णनघवालसी,  आणणि अथर्णिव्यवस्थरेचसी दिवाररे  उघडल्यवावर जवागणतक बवाजवारवाशसी तसी
जहोडलसी गरेलसी.  हवात अअंतभळूर्णित असलरेल्यवा बवाबळींपदैककी परककीय भवाअंडवलवाचरे महोठवा प्रमवाणिवावर आगमन,  तअंतजवानवाचसी
आयवात  आणणि  सनुधवारणिवा,  महोठवा  प्रमवाणिवावर  रहोजगवारवाच्यवा  सअंधसी  उपलब्ध  हहोऊन  मध्यमवगवार्णित  झवालरेलसी  ववाढ.
दिरेशवाबवाहरेर महोठवा प्रमवाणिवावर स्थलवाअंतर आणणि सवामवाणजक-सवाअंस्कदृ णतक णस्थत्यअंतर हवा महत्त्ववाच्यवा आहरेत.

आजच्यवा  घटकरे लवा  भवारतवातसील  सरकवारसी  क्षरेत  डबघवाईलवा  आलरेलरे  आहरे.आणणि  दिरेशसी-णवदिरेशसी  भवाअंडवलसी
णवकवासवाचरे  महोहमय  णवश्व  दिरेशवालवा  भनुरळ  घवालत  आहरे,  आणणि  आजवरच्यवा  सवर्णि  प्रश्नवाअंचसी  उतररे  हवा  णवकवासवात
असल्यवाचवा दिवाववा करे लवा जवातहो आहरे. 

अशवा पररणस्थतसीत समवाजववादिसी  चळवळ कशसी रवाबवणिवार?  डवाव्यवा चळवळसीच्यवा अणस्तत्ववालवाच आव्हवान
दिरेणिवारसी हसी महोठसी समस्यवा आहरे.  उदिवारसीकरणिवाच्यवा धहोरणिवातळून झवालरेलवा खिवाजगसी औदहोणगक क्षरेतवाचवा णवकवास आणणि
त्यवातळून रवाषसीय उत्पनवात झवालरेलसी महोठसी ववाढ सववार्षांसमहोर आहरे,  आणणि मनुख्यत:  रवाषसीय धहोरणिवाअंवर पररणिवाम करू
शकणिवारवा मध्यमवगर्णि आज भवाअंडवलसी णवचवारवाअंचवा पनुरस्कतवार्णि  बनलवा आहरे.  म्हणिळूनच भवाअंडवलसी णवकवासवाचवा उघडपणिरे
उदहोष करणिवाररे नरेतरे आज भवारतवाचरे प्रधवानमअंतसी बनळू शकतवात. 

परअंतनु  हवा णवकवासवानरे  शणमकवाअंचरे भलरे करे लरे आहरे कवाय?  हवा प्रश्नवाचरे ववास्तवववादिसी उतर दिरेण्यवासवाठसी महोठवा

समवाजववादिसी चळवळ : एक रटपणि - सवान्दिसीपनसी
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णवशरेषणिवाचसी गरज आहरे.  भवाअंडवलसी णवकवासवातळून रहोजगवारणनरमर्णितसी आणणि रवाषसीय उत्पनवात झवालरेलसी ववाढ हरे दिनुदिर्दैववानरे
अथर्णिव्यवस्थरेचरे सअंपळूणिर्णि णचत नवाहसी.  खिवाजगसी भवाअंडवलदिवारसीचवा णवकवास हहोतवानवा णझरप णसदवाअंतवाननुसवार नव्यवानरे णनमवार्णिणि
झवालरेलसी सअंपतसी तळवागवाळवापयर्षांत णझरपरेल आणणि सववार्षांचरे दिवाररद दिळूर हहोईल अशवा भ्रमवात आज अथर्णिशवासजहसी असलरेलरे
ददिसतवात. मवात भवाअंडवलसी समवाजवाचसी जसी मळूल्य सवाखिळसी असतरे णतच्यवातसील कवाहसी टप्प्यवाअंवर असलरेल्यवा वगवार्षांनवाच हवा
सअंपतसीच्यवा णझरपण्यवाचवा फवायदिवा हहोतहो.  हवाच्यवाबवाहरेर असलरेलरे असअंघरटत क्षरेत फवारसरे णवकणसत हहोऊ शकत नवाहसी.
आणणि णवशरेषत:  गवामसीणि भवागवाच्यवा आणणि शरेतकऱ्यवाअंच्यवा प्रश्नवाअंचसी उतररे  हसी व्यवस्थवा दिरेऊ शकत नवाहसी हरे णवदिवारक
ववास्तव  आहरे.  णवकवासवाच्यवा  हवा  कवालखिअंडवातच  शरेतकऱ्यवाअंच्यवा  महोठवा  प्रमवाणिवावर  आत्महत्यवा  घडळून  यरेत  आहरेत.
णवकवासवाचसी फळरे  गवामसीणि व शहरसी शणमक वगवार्णिपयर्षांत पहोचलरेलसी ददिसत नवाहसीत. आणणि म्हणिळून भवाअंडवलसी आणणि अन्य
क्षरेत हवातसील णवषमतवा कमसी झवालरेलसी नवाहसी. 

त्यवामनुळरे  आजहसी  उपरहोल्लरेणखित  वगवार्षांसवाठसी  उतररे  असतसील  तसी  समवाजववादिसी  धहोरणिवाअंमध्यरेच.
जवागणतककीकरणिवानअंतरहसी शणमकवाअंच्यवा चळवळसीचसी गरज आहरे तसी हवामनुळरे .  हवा वगवार्णिच्यवा सअंघषवार्णिलवा रवाजककीय स्वरूप
दिरेण्यवातळूनच समवाजववादिसी चळवळ पनुढरे जवाऊ शकतरे.

५.  आजवर शणमकवाअंच्यवा णहतवाचरे अनरेक कवायदिरे झवालरे परअंतनु सधन वगवार्णिच्यवा णहतसअंबअंधवाअंच्यवा णवरहोधवात जवाऊन त्यवाअंचसी
अअंमलबजवावणिसी करणिरे शवासनसअंस्थरेलवा शक्य झवालरेलरे नवाहसी. म्हणिळून शवासनसअंस्थवाअंच्यवा कवारभवारवाचरे ऑडसीट करणिरे आणणि
त्यवाचवा पवाठपनुरवाववा करून त्यवाअंचसी अअंमलबजवावणिसी करण्यवास सरकवारलवा भवाग पवाडणिरे हवा डवाव्यवा चळवळसीच्यवा दिदृषसीनरे
एक महोठवा कवायर्णिक्रम असळू शकतहो जहो शहोणषत वगवार्णिलवा न्यवाय णमळवळून दिरेण्यवासवाठसी महोठसी भळूणमकवा पवार पवाडसील.

६.  लक्षवरेधन पदतसी आणणि मवाणहतसीच्यवा अणधकवारवाचवा शणमक वगवार्णिलवा न्यवाय णमळवण्यवासवाठसी सनुयहोग्य ववापर करणिरे
हवाहसी डवाव्यवा चळवळसीचवा कवायर्णिक्रमवाचवा भवाग असवायलवा हववा. आज अशवा प्रकवारचरे कवाम करणिवाररे एकटरे-दिनुकटरे कवायर्णिकतर्दे
णजववावरच्यवा हल्ल्यवालवा बळसी पडतवानवा अनरेकदिवा आढळलरे आहरेत. परअंतनु हरे कवाम सअंघरटत पदतसीनरे महोठवा प्रमवाणिवावर
झवाल्यवास हसीच एक महोठसी चळवळ हहोऊ शकतरे.

अखिरेर भणवष्यवातसील आव्हवानवाअंचवा णवचवार करून धहोरणिणनणश्चतसी करणिरे आणणि त्यवाननुसवार कवायर्णिक्रम बनवणिरे हरे
प्रचअंड महोठरे  कवाम आहरे, आणणि त्यवासवाठसी महोठवा रवाजककीय इच्छवाशककीचसी आवश्यकतवा आहरे. कवाहसी ढहोबळ मनुद्दरे मवाअंडळून
हवालवा फवारशसी मदित हहोणिवार नवाहसी हवाचसी मलवा पळूणिर्णि  जवाणिसीव आहरे.  नव्हरे,  हवातसील अनरेक मनुद्दवाअंनवाच णनकवालवात
कवाढलरे जवाऊ शकतरे हवाचसीहसी कल्पनवा आहरे. परअंतनु डवाव्यवा चळवळसीचवा फहोकस णनदिवान ज्यवा मनुद्दवाअंवर असवायलवा हववा
असरे मलवा प्रवामवाणणिकपणिरे ववाटतरे तरे मवाअंडण्यवाचवा एक दकरकहोळ प्रयत्न मसी करे लवा आहरे इतकरे च. 

***
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कवाहसी कवाळवापळूवर्ती मसी एक बवातमसी पवाणहलसी हहोतसी. त्यवात एकवा कलवाकदृ तसीबद्दल ववातवार्षांकन हहोतअं. तसी वस्तळू, कलवा
ककअं ववा इन्स्टरॉलरेशन म्हणिजरे एक महोठअं ,  अजस्र चवाक हहोतअं.  तरे एकवा पभअंतळींलवा अडकवलअं हहोतअं.  त्यवा चवाकवाच्यवा आतल्यवा
बवाजळूलवा जसीवनहोपयहोगसी गहोषसी णचकटवलरेल्यवा हहोत्यवा. तरे चवाक सतत दफरत रवाहण्यवासवाठसी त्यवालवा एक महोटर जहोडलरेलसी
हहोतसी.  आणणि तरे  बनवणिवारवा  कलवाकवार  त्यवातच ददिवसभर रवाहत  हहोतवा.  सकवाळपवासळून  सअंध्यवाकवाळपयर्षांत,  ठरलरेल्यवा
वरेळवात,  कहोणिसीहसी,  कधसीहसी यरेऊन तरे  बघळून जवायचअं.  तरे  पवाहून आपल्यवा मनवात कवाहसी णवचवार यरेतसील.  कहोणिवालवा तहो
वरेडपटपणिवा ववाटरेल, कहोणिवालवा हरे कवाहसीतरसी प्रचअंड आकषर्णिक ववाटरेल, कवाहळींनवा आपणिहसी असअं कवाहसीतरसी करू असअं ववाटरेल.
हसीच त्यवातलसी कलवा. आपल्यवा कलवा-कदृ तसीतळून दिनुसऱ्यवाअंच्यवा मनवात कवाहसी णवचवार यरेणिअं हसी त्यवाअंचसी व्यवाख्यवा.

आददित्यलवा  मसी  णवचवारलअं,  "णवदवाथर्ती  म्हणिळून  तळू  आम्हवाअं  णशक्षकवाअंमध्यरे  आवडतवा  हहोतवास.  गनुणिवाचवा  बवाळ
म्हणिवाववास तसवा!  मग तनुझ्यवा सरेक्शनुअल ओररएअंटरेशनबद्दल आम्हवालवा सवाअंगवावअंसअं कवा ववाटलअं? तळू गरे आहरेस, स्टरेट आहरेस
यवाच्यवामनुळरे  आम्हवाअंलवा  कवाय  फरक  पडणिवार  आहरे?".  आददित्यचअं  उतर  महत्त्ववाचअं  आहरे,  "फरक  पडतहो.  आपल्यवा
आजळूबवाजळूच्यवा  लहोकवाअंशसी  बहोलल्यवामनुळरेसनुदवा  फरक पडतहो.  तनुम्हवाअं  लहोकवाअंचअं  मवाझ्यवाशसी असणिवारअं  नवातअं  यवामनुळरे  बदिलत
नवाहसी. सगळ्यवाअंच्यवा बवाबतसीत हरे तसअंच असरेल असअं नवाहसी. मलवा करॉलरेजमधल्यवाच एकवा णशणक्षकरे कडळून वरेगळवा अननुभव
आलवा आहरे. पणि पनुढच्यवा वरेळरेस णतलवा कहोणिसी असवा गडोंधळलरेलवा णवदवाथर्ती ददिसरेल तरेव्हवा णतच्यवाकडरे एकतरसी डरेटवा परॉईंट
असरेल."

- मस्त कलअंदिर

----

यवा चळवळसीचवा भवारतवातलवा इणतहवास पवाणहलवा तर चळवळ मनुअंबईमध्यरे सनुरू झवालसी. महरेश्वरसी उदवान नवाववाचअं
जरे उदवान आहरे दिवादिरच्यवा जवळ,  तरे खिळूप लहोकणप्रय क्रळू पझअंग प्लरेस हहोतअं.  सवाधवारणि १९७० च्यवा सनुमवारवापवासळूनच दिर
शणनववारसी आणणि रणवववारसी त्यवा रठकवाणिसी गरे लहोक जमत असत. कवाहसी जणि सरेक्शनुअल जहोडसीदिवारहसी शहोधत असत. पणि
तसी ननुसत्यवा भरेटसीगवाठळींचसीहसी जवागवा हहोतसीच.  कवारणि भरेटण्यवासवाठसी इतर कनु ठलसीच जवागवा लहोकवाअंकडरे नव्हतसी.  हरे उदवान
आणणि फहोटर्णि  भवागवापवाशसी असलरेलअं मदैदिवान.  अशसी दिहोनच रठकवाणिअं हहोतसी.  णतथरे जमणिवाऱ्यवा लहोकवाअंनसी ठरवलअं ककी आपणि
समवाजप्रबहोधनवासवाठसी  कवाहसीतरसी  करे लअं  पवाणहजरे.  त्यवाअंनसी  एक मरेणिबतसी  महोचवार्णि  कवाढलवा.  सवाधवारणि १९८७-८८ च्यवा
सनुमवारवास. हवा महोचवार्णि फवार महोठवा नव्हतवा. लहोकवाअंनवा करॉण्डहोम्सबद्दल सवाअंगवावअं आणणि सनुरणक्षत सरेक्सबद्दल जवागरूक करवावअं
इतकवाच उद्दरेश हहोतवा. त्यवामनुळरे  सनुरुववातसीलवा तरसी यवा कवायर्णिक्रमवाचवा मनुख्य फहोकस आरहोग्यवावरच हहोतवा. हसी खिळूपच जनुनसी
गहोष आहरे,  कहोणिसीतरसी हरे सनुरू करे लअं असरेल.  पणि त्यवा कवाळवामधरे इअंटरनरेटहसी नव्हतअं. 'वडर्णि ऑफ मवाउथ'मधळून णजतक्यवा
लहोकवाअंपयर्षांत पहोचरेल, णततकअं  पहोचरेल.

अजळून एक मवागर्णि म्हणिजरे म्हणिजरे  'टळू  बवाय टळू'.  हरे अजळूनहसी लहोकणप्रय आहरे,  ववापरलअं जवातअं.  जरे लहोक इअंटरनरेट
ववापरत नवाहसीत, त्यवाअंनवा इतर लहोकवाअंनवा भरेटण्यवाचवा, सरेक्शनुअल पवाटर्णिनर शहोधण्यवाचवा दिनुसरवा कनु ठलवा पयवार्णिय आहरे? तर 'टळू
बवाय टळू'  हवाच एक पयवार्णिय  आहरे.  इअंटरनरेटशसी सअंबअंध  नसलरेल्यवा  अनरेक लहोकवाअंसवाठसी  आपल्यवा  भवावनवाअंनवा  ववाट करून
दिरेण्यवासवाठसी मनुअंबईत आजहसी हसी एकच जवागवा उपलब्ध आहरे.  बररेच लग्न झवालरेलरे पनुरुषहसी णतथरे सवापडतवात. हवात वगदैररे
लवावळून घरेतवात. हवासनुदवा मनुअंबईचवाच एक भवाग आहरे.

मग अशहोक रवावकवळींचअं  'बरॉम्बरे दिहोस्त'  सनुरू झवालअं.  त्यवाअंचअं  'बरॉम्बरे दिहोस्त'  एक मवाणसक हहोतअं फक. लहोकवाअंपयर्षांत
पहोचवायचवा दिनुसरवा मवागर्णिच तरेव्हवा मवाहसीत नव्हतवा. 'बरॉम्बरे दिहोस्त'चवा एक पसी.ओ. बरॉक्स हहोतवा. लहोक णतथरे पतअं पवाठवत.
तसी पतअं 'बरॉम्बरे दिहोस्त'मध्यरे प्रकवाणशत हहोत. बवास, इतकअं च. ससीएसटसी स्टरेशनवाच्यवा बवाहरेर रस्त्यवावरतसी आणणि इतर कवाहसी
रठकवाणिसी हरे लहोक  'बरॉम्बरे  दिहोस्त'  णवकवायचरे.  णवतरणि वगदैररे  कवाहसी नवाहसी.  मसी एक करॉपसी पवाणहल्यरे.  आपलअं रटणपकल
सरकवारसी पतक कसअं असतअं?  तसअं  'बरॉम्बरे  दिहोस्त'  असवायचअं.  एक रअंगसीत कव्हर.  आत पतअं छवापलरेलसी पवानअं.  टअॅब्लरॉइड
आकवार आणणि सरेलहोटरेप.  बवास. अगदिसी बरेणसक.  पणि अनरेक लहोक तरे ववाचत असत. आणणि अनरेक लहोकवाअंनवा त्यवाचसी खिळूप
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मदित झवालसी. 

अशहोक  रवावकवसी  हरे  णनणश्चतच  आघवाडसीचरे  कवायर्णिकतर्दे
आहरेत.  '  हमसफर  टस्ट  'चसी  स्थवापनवा  रवावकवळींनसीच
करे लसी.  'हमसफर  टस्ट'  यवा  क्षरेतवात  कवाम  करणिवाऱ्यवा
महवारवाषवातल्यवा  मनुख्य  सअंस्थवाअंपदैककी  एक आहरे.  त्यवाअंचसी
एक लरेणस्बयन पवअंग आहरे,  तसअंच टवान्सजकेंडसर्णिकरतवाहसी
त्यवाअंनसी बरअंच कवाम करे लरेलअं आहरे. पनुण्यवामध्यरे '  समपणथक
टस्ट  ' नवाववाचसी एक खिळूप चवाअंगलसी सअंस्थवा आहरे.  एकवा
मरवाठसी  इअंणजणनयर  मवाणिसवानअं  स्थवापन  करे लरेलसी  तसी
सअंस्थवा  आहरे.  लग्न-घटस्फहोटवाच्यवा  अननुभववातळून
गरेल्यवानअंतर,  लहोकवाअंपयर्षांत  पहोचण्यवाचसी  णनकड  त्यवालवा
जवाणिववायलवा  लवागलसी  आणणि  त्यवानअं  इअंणजणनयटरअंगचवा
जरॉब  सहोडळून  'समपणथक  टस्ट'  यवा  'एनजसीओ'चसी
सनुरुववात करे लसी.  यवा टस्टच्यवा लहोकवाअंकडळून पनुण्यवातल्यवा
सगळ्यवा  स्टरेशन  इन्स्परेक्टरवाअंसवाठसी  सरेशन्स  घरेतलसी
जवातवात;  समलमैंणगक  लहोकवाअंच्यवा  समस्यवा  कशवा
हवातवाळवाव्यवात, त्यवाअंचसी टटअंगल-टववाळसी हहोऊ दिरेऊ नयरे,
कवाहसी अणप्रय घटनवा घडलसी, तर तसी कशसी हवातवाळवावसी,
अशवा णवषयवाअंबद्दल. वदृतवाअंकन करतवानवा कशवा प्रकवारचसी
भवाषवा  ववापरवावसी,  सनसनवाटसी  कशसी  टवाळवावसी,  वगदैररे
णवषयवाअंसवाठसी  पतकवारवाअंबरहोबरहसी  सरेशन्स  घरेतलसी
जवातवात.  हसी इज डळूइअंग एक्सलअंट वकर्णि .  ददिल्लसीत एक
'नवाझ टस्ट'सनुदवा आहरे. मसी जसअं णवदवाथ्यवार्षांसहोबत कवाम
करतहो, तसअं करणिवाऱ्यवाअंमध्यरे  'सवाथसी आय.आय.टसी.'  हसी
कवाहसी कवाहसी पणहलसी सअंस्थवा नव्हरे.  मलवा मवाणहत आहरे
त्यवाप्रमवाणिरे,  ददिल्लसीच्यवा  जववाहरलवाल  नरेहरू
णवदवापसीठवात पणहल्यवाअंदिवा असअं कवाम सनुरू झवालअं.

आपल्यवा लमैंणगकतरेचअं भवान यरेणिअं हसी सगळ्यवाअंच्यवा बवाबतसीत एक प्रदक्रयवा असतरे,  मवाझ्यवाहसी बवाबतसीत हहोतसी.  हरे
भवान आल्यवावर लगरेच सअंस्थवाअंत्मक कवामवाबद्दल समजलअं असअं नवाहसी. सवाधवारणि २००० च्यवा सनुमवारवास मलवा जवाणिववायलवा
लवागलअं,  ककी  मसी  गरे  आहरे.  मसी  सवाधवारणि नववसी-दिहवावसीत असरेन.  तरेव्हवा  मनुलवाअंबद्दल फक आकषर्णिणि हहोतअं.  मसी  लगरेच
स्वत:लवा थवाअंबववायचवाहसी प्रयत्न करे लवा.  कवारणि हरे कवाहसीतरसी चनुककीचअं आहरे असअं डहोक्यवात हहोतअं.  मसी एखिवादिदिहोन मनुलळींनवा
प्रपहोजहसी करे लअं. आतवा लक्षवात यरेतअं, त्यवा मनुलळींबद्दल मलवा तसअं आकषर्णिणि नव्हतअं. फक पसीअर प्ररेशरमनुळरे  मसी त्यवाअंनवा प्रपहोज
करे लअं हहोतअं. मसी अकरवावसी-बवारवावसीत असतवानवा आमच्यवाकडरे इअंटरनरेट आलअं आणणि मसी इअंटरनरेटवरून मवाझ्यवासवारखिरे लहोक
शहोधवायलवा सनुरुववात करे लसी. आधसी मसी मनुलसीच्यवा नवाववानअं चअॅट करवायलवा सनुरुववात करे लसी. एकदिम सहसी ववाटवायचअं. मग 'मअॅन
टळू मअॅन' चअॅटरूमचवा शहोध लवागलवा. मग णतकडरे जवाऊन मसी चअॅटटअंग करवायलवा सनुरुववात करे लसी. मसी हरे नक्ककी कवाय करतहोय,
यवाचअं मलवा स्पष भवान नव्हतअं.  मग एकदिवा पहअंमत करून णतकडरे मवाझवा लअॅण्डलवाइन नअंबर ददिलवा.  लहोकवाअंनवा भरेटवायलवा
वगदैररे लवागलहो. पणि तरेव्हवा मनवात फवार चलणबचल व्हवायचसी. मसी लहोकवाअंनवा भरेटवायचहो आणणि मग नअंतर त्यवाअंनवा सवाअंगवायचहो,
"मसी कवाहसी गरे नवाहसीयरे हवाअं. मसी असअंच एक्सपरेररमकेंट करत हहोतहो. फक ररसचर्णि करत हहोतहो बरअं कवा." हरे असअं बरवाच कवाळ
चवाललअं.  मवाझ्यवाच डहोक्यवात गडोंधळ हहोतवा.  मलवा स्वत:चसी भसीतसी ववाटत हहोतसी.  हसी स्वत:लवा स्वसीकवारण्यवाचसी भसीतसी
आणणि शवाळरेत  'बवायल्यवा'  म्हणिळून णचडवलअं जवाणिअं यवा दिहोन्हसी गहोषसी एकवाच वरेळसी चवालळू हहोत्यवा.  शवाळरेमधरे मलवा फवारच
णचडववायचरे लहोक. त्यवा वरेळसी मवाझअं हरे इअंटरनरेटवरून गहोषसी एक्स्प्लहोअर करणिअंहसी सनुरू झवालअं हहोतअं. त्यवामनुळरे  बवारवावसीलवा
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मलवा मवाझ्यवा तहोवरच्यवा मवाकवार्षांमध्यरे सगळ्यवाअंत कमसी मवाक्सर्णि णमळवालरे. भवावणनकदिदृष्टवाहसी तहो सगळ्यवाअंत कठसीणि कवाळ
हहोतवा. मवाझ्यवा रहोमअॅणण्टक भवावनवा तसीव्र हहोत्यवा. इअंटरनरेटच्यवा मवाध्यमवातळून मसी एक सअंपळूणिर्णि नवसीन जग अननुभवत हहोतहो.
त्यवामनुळरे  अभ्यवासवातलअं लक्ष उडवालअंच. पररणिवामसी आत्मणवश्ववासहसी गमवावलवा. 'सहोमय्यवा'मध्यरे कसवाबसवा प्रवरेश णमळवालवा.
नअंतर मवाझ्यवा लक्षवात यवायलवा लवागलअं,  ककी ठसीक आहरे,  झवालअं तरे झवालअं.  आतवा शवाअंत रवाणहलअं तरसी चवालरेल.  फवार कवाहसी
भयअंकर घडलरेलअं नवाहसीय. २००४ पयर्षांत मसी स्वत:लवा गरे म्हणिवायलवा लवागलहो हहोतहो. पणि त्यवाबद्दल महोकळरेपणिवानअं जवाहसीर
बहोलवायलवा सनुरुववात करे लसी तसी २०१३ मध्यरे. तरेव्हवा मसी चळवळसीचवा भवाग झवालहो, असअं म्हणितवा यरेईल.

लमैंणगकतवा हवा आयनुष्यवाचवा एक भवाग असतहो, तसी एक आयडकेंरटटसी असतरे. आपलसी आयडकेंरटटसी ठरवणिवाऱ्यवा अशवा
बऱ्यवाच गहोषसी असतवात. त्यवातल्यवा दकतसीतरसी गहोषळींबद्दल चळवळ सनुरू असरेल तरसी आपणि त्यवालवा पवाटठअंबवा दिरेऊच असअं
नवाहसी. मसी गरे आहरे, म्हणिळून गरे-रवाईट्सच्यवा चळवळसीत मसी सदक्रयपणिरे सहभवागसी हहोईनच असअं नवाहसी.

चळवळसीशसी जहोडळून घ्यवावअं असअं ववाटण्यवामवागरे मवात कवाहसी महोठसी प्रदक्रयवा नव्हतसी, तरे एकवा क्षणिवात झवालअं. 

११  णडसकेंबर  २०१३  लवा  सवर्वोच  न्यवायवालयवाचवा  ३७७  व्यवा  कलमवाबद्दलचवा  णनकवाल  आलवा.  मसी  तरेव्हवा
ऑस्टरेणलयवामधरे हहोतहो. आय वरॉज डसीपलसी हटर्णि बवाय दिसी णडणसजन. पवाठहोपवाठ मवाझसी अशसी प्रणतदक्रयवा झवालसी, "फक इट.
आतवा मसी गप्प बसळू शकत नवाहसी, मलवा बहोललअंच पवाणहजरे." 

११ णडसकेंबरलवा तहो णनकवाल आलवा आणणि १५ णडसकेंबरलवा मसी मवाझवा पणहलवा णव्हणडओ ररेकरॉडर्णि करे लवा. बऱ्यवाच
भवारवावलरेल्यवा वगदैररे मन:णस्थतसीमध्यरे. दिअॅट वरॉज दि रटगर परॉइअंट. तरेव्हवा मसी ठरवलअं, आतवा मवागरे दफरवायचअं नवाहसी. कवाहसीहसी
झवालअं तरसी मलवा त्यवाचसी पववार्णि नवाहसी. मलवा मवाहसीत हहोतरे मवाझ्यवासवारखिरे लहोक. 'हमसफर टस्ट' मवाहसीत हहोतवा त्यवाआधसीहसी.
पणि तहोवर मसी त्यवात सहभवागसी नव्हतहो.  ११ णडसकेंबरलवा मवात मवाझ्यवा स्वच्छ लक्षवात आलअं,  ककी मलवा क्लहोजरेटमधरे
रवाहवायचअं नवाहसीय. मलवा महोकळरेपणिवानअं बहोलवायचअं आहरे.

लमैंणगकतवा  न  लपवणिअं  वरेगळअं  आहरे  आणणि  चळवळसीत  कवाम  करणिअं  वरेगळअं  आहरे.  मलवा  त्यवा  क्षणिसी  ववाटलअं,
"मवाझ्यवावर प्रचअंड अन्यवाय झवालरेलवा आहरे. यवापरेक्षवा ववाईट कवाहसी हहोऊच शकत नवाहसी. आतवा पररणिवामवाअंचसी पववार्णि कशवालवा
करवायचसी!" तहोपयर्षांत मसी वदैयणकक आयनुष्यवात भरेटणिवाऱ्यवा लहोकवाअंच्यवा ववाईट प्रणतदक्रयवाअंकडरे कवानवाडहोळवा करवायलवा सनुरुववात
करे लरेलसी हहोतसी.  आय णडण्ट करे अर,  इफ आयम मरॉक्ड ऑर नरॉट.  आतवापयर्षांत आयनुष्यभर लहोकवाअंनसी मवाझसी टटअंगल करे लसी
हहोतसी; मवाझ्यवावर त्यवाचवा दढम्म कवाहसी पररणिवाम हहोत नवाहसी. पणि यवा णनणिर्णियवाचवा अथर्णि वरेगळवा हहोतवा. मवाझ्यवा दिरेशवातलवा
कवायदिवा मलवा अणधकदृ तपणिरे णखिजवळून दिवाखिवतहो आहरे,  असवा त्यवाचवा अथर्णि हहोतवा.  मवाझ्यवावर अक्षरश:  गनुन्हरेगवार म्हणिळून
णशक्कवा मवारण्यवासवारखिअं हहोतअं तरे. त्यवानअं मवाझ्यवावर उलटवा पररणिवाम झवालवा. इट पनुश्ड मसी आउट; इट इजरेक्टरेड मसी आउट
ऑफ मवाय शरेल.

पणि इतर बररेच लहोक पनुन्हवा क्लहोजरेटमध्यरे गरेलरे, हरेहसी खिरअं  आहरे. आपल्यवा पवालकवाअंनवा सवाअंगण्यवाचवा णनणिर्णिय घरेऊ
पवाहणिवाररे  लहोक पनुन्हवा  'नकहो,  लहोक कवाय म्हणितसील?'  अशवा णदधवा मन:णस्थतसीत गरेलरे.  ज्यवाअंनसी आपल्यवा आईबवाबवाअंनवा
ननुकतअंच सवाअंणगतलअं हहोतअं,  त्यवाअंनवा आईबवाबवाअंकडळून प्रणतदक्रयवा णमळवालसी, 'बघ, आम्हसी तनुलवा म्हणित हहोतहो नवा, हरे चनुककीचअं
आहरे? आतवा कवायदिवाहसी तसअंच म्हणितहो आहरे.' यवा णनणिर्णियवाचरे सवामवाणजक पररणिवाम महोठरेच हहोतरे. फक एक कवागदि नव्हतवा
तहो.  त्यवाचवा लहोकवाअंच्यवा जगण्यवावर महोठवा पररणिवाम झवालवा.  कवाहसी बहुरवाषसीय कअं पन्यवाअंमध्यरे  त्यवाअंच्यवा  एलजसीबसीटसीक्यळू
गटवाअंसवाठसी एच. आर. प्रहोगअॅम्स असवायचरे, तरे त्यवाअंनवा थवाअंबववावरे लवागलरे. कवारणि तरे एकवा प्रकवाररे  गनुन्हवालवा प्रहोत्सवाहन दिरेणिअं
ठरलअं.  यवा  णनकवालवालवा  मवाध्यमवाअंतळून  इतकअं  कव्हररेज  णमळवालअं  ककी  त्यवामनुळरे  ब्लअॅकमरेपलअंगचरे  प्रकवारहसी  खिळूप  ववाढलरे.
सवावर्णिजणनक रठकवाणिसीहसी  गरे  लहोकवाअंनवा  ब्लअॅकमरेल करे लअं  जवाणिअं  आणणि त्यवात पहोणलसवाअंचवाहसी  सहभवाग असणिअं  हसी  अगदिसी
सवर्णिसवामवान्य घटनवा हहोऊन बसलसी. सनुदिदैववानरे डरेट शहोधवायचसी असरेल तर कनु ठरे  कवाय शहोधवायचअं हरे मलवा मवाहसीत आहरे. मसी
इअंटरनरेट ववापरू शकतहो त्यवासवाठसी.  प्रत्यक्ष भरेटल्यवावर मलवा कनु णिसी ब्लअॅकमरेल करू शकतअं,  त्यवामनुळरे  हरेसनुदवा १००%
सनुरणक्षत नवाहसीच. पणि बररेच लहोक पणब्लकलसी डरेट शहोधतवात आणणि पहोलसीस फक पदैसरे कवाढण्यवासवाठसी फवास टवाकतवात,
असरे प्रकवार त्यवा णनकवालवानअंतर ववाढलरे.

मसी जवाहसीरपणिरे बहोललहो २०१३ मध्यरे.  त्यवाआधसी २००५ मध्यरे  मवाझ्यवा मदैणतणिसीलवा सवाअंणगतलअं हहोतअं.  णतलवा
त्यवाचअं गवाअंभसीयर्णि कळलअं नवाहसी. तसी इतर लहोकवाअंपवाशसी जवाऊन पचकलसी. त्यवाचवा मलवा फवार तवास झवालवा. पणि मवाझरे णमत,

मलवा बसी प्ररेम करू दवा ककी रअं : आददित्य जहोशसी - मस्त कलअंदिर, मरेघनवा भनुस्कनु टरे, णनणखिल दिरेशपवाअंडरे

http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT
https://www.facebook.com/video.php?v=10153917522120022&set=vb.705010021&type=3&theater
http://en.wikipedia.org/wiki/Section_377_of_the_Indian_Penal_Code
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मवाझसी चनुलत बहसीणि, मवाझवा भवाऊ आणणि वणहनसी यवाअंच्यवाकडळून मलवा टहोकवाचसी हहोमहोफहोणबक प्रणतदक्रयवा कधसीहसी णमळवालसी
नवाहसी. पसीपल वरेअर अअॅट लसीस्ट टरॉलरन्ट, इफ दिरे वरेअर इग्नरन्ट. पळूवर्ती मसी लहोकवाअंनवा समजववायचवा प्रयत्न करवायचहो, "हरे
नदैसरगर्णिक आहरे,"  वगदैररे.  हल्लसी मसी त्यवा फअं दिवात पडत नवाहसी.  मलवा लहवानपणिसी णमत असरे नव्हतरेच. मवाझसी चनुलतबहसीणि
हसीच मवाझसी एकमवात मदैतसीणि हहोतसी.  त्यवामनुळरे  मसी णतलवा हरे इतककी वषर्षां सवाअंणगतलअं नवाहसी,  यवाचअंच णतलवा ववाईट ववाटलअं.
नअंतर  मवात  तसी  अगदिसी  ठवामपणिरे  मवाझ्यवा  पवाठसीशसी  उभसी  रवाणहलसी.  आजपयर्षांत.  पणि  मवाझ्यवा  आईवणडलवाअंनवा  मवात
वरेगवरेगळ्यवा लरेव्हल्सवर धक्कवा बसलवा. पणहलसी प्रणतदक्रयवा म्हणिजरे 'त्यवालवा ववाढवण्यवात आपलसी कवाहसी चळूक झवालसी आहरे
कवा?'  दिनुसरसी प्रणतदक्रयवा म्हणिजरे  'आपणिच भळूतकवाळवात कवाहसीतरसी ववाईट करे लअं हहोतअं आणणि आपल्यवालवा त्यवाचसी णशक्षवा
णमळतरे आहरे.' आणणि मग नरेहमसीचरे प्रश्न, ककी 'तनुझ्यवावर शवाळरेत कनु णिसी ररेप करे लवा हहोतवा कवा', 'तनुलवा हसी सवय, चटक कशसी
लवागलसी', 'हरे अमरेररकरे तल्यवा णहप्पसी कल्चरसवारखिअं कवाहसी फअॅ ड आहरे कवा', वगदैररे वगदैररे.

मवाझरे  आईबवाबवा मवानसहोपचवारतज्जवाकडरे  गरेलरे  हहोतरे.  त्यवाअंच्यवात नरेमकअं  कवाय बहोलणिअं  झवालअं,  हरे  मलवा आजहसी
मवाहसीत नवाहसी. पणि त्यवाअंनवा असअं सवाअंगण्यवात आलअं, ककी हरे 'बरअं' करतवा यरेत नवाहसी. 'बदिलतवा' यरेत नवाहसी, असअं आपणि म्हणिळू.
'बरअं करण्यवा'मध्यरे समलमैंणगकतवा म्हणिजरे कवाहसीतरसी आजवार असल्यवाचअं गदृहसीतक आहरे. पणि बररेच गल्लवाभरू डरॉक्टसर्णि यवा
गहोषसीलवा आजवार म्हणिणिवाररेहसी आहरेत. फक पदैसरे णमळवण्यवासवाठसी तरे परेशण्टलवा अ अॅणण्टणडप्ररेसण्ट्स दिरेतवात आणणि त्यवाच्यवा
मवानणसक  स्ववास्थ्यवाचसी  ववाट  लवावळून  टवाकतवात.  मलवा  असरे  अनरेक  लहोक  मवाहसीत  आहरेत,  त्यवाअंच्यवा  लग्नवाचवा  णवषय
णनघवाल्यवावर त्यवाअंनवा डरॉक्टरवाअंकडरे नरेण्यवात आलअं आणणि त्यवाअंच्यवा आरहोग्यवाचसी पनुरतसी ववाट लवागलसी. एकवा मनुलवालवा त्यवाचवा
जरॉब सहोडवाववा लवागलवा. जवळजवळ दिहोनरेक मणहनरे तहो घरसी हहोतवा. त्यवाचअं पनुढरे कवाय झवालअं हरे मलवा आजहसी मवाहसीत नवाहसी.
त्यवाचअं लग्न झवालअं असरेल अशसीहसी शक्यतवा आहरे. त्यवाच्यवा बवायकहोचअं कवाय झवालअं असरेल, मवाहसीत नवाहसी. अथवार्णित सगळ्यवाच
डरॉक्टसर्णिचवा  उद्दरेश  पदैसरे  कवाढण्यवाचवा  असरेल असअं  नवाहसी.  कवाहसी  जणिवाअंचअं  घहोर  अजवानहसी  असळू  शकरे ल.  एखिवादिरे  डरॉक्टर
नवाववाजलरेलरे आहरेत, यवाचवा अथर्णि तरे दिरेव आहरेत असवा हहोत नवाहसी. 

लहोक मलवा दिरेववाच्यवा  सअंदिभवार्णित णवचवारतवात,  "समलमैंणगकतवा दिरेववाच्यवा  नजररेत  नदैसरगर्णिक कशसी कवाय?"  अशवा
लहोकवाअंनवा मसी कवायम एक उदिवाहरणि दिरेतहो. समजवा एखिवादवा फनु लवालवा णहरव्यवा पवाकळ्यवा आहरेत. मग त्यवा फनु लवालवा तनुम्हसी
अनदैसरगर्णिक म्हणितवा कवा? नवाहसी. तनुम्हसी म्हणितवा, 'णनसगर्णि दकतसी थहोर आहरे, बघवा! बघवा, णनसगवार्णित दकतसी वदैणवध्य आहरे!'
पणि जरेव्हवा एक मवाणिळूस दिनुसऱ्यवा मवाणिसवावर थहोडअं वरेगळ्यवा प्रकवाररे प्ररेम करतहो, तरेव्हवा तनुम्हसी त्यवालवा अनदैसरगर्णिक म्हणितवा.
कवाळ्यवा हअंसवाअंचअं  -  ब्लअॅक स्वअॅन्सचअं – उदिवाहरणि मवाहसीत आहरे ककी आपल्यवालवा.  जहोवर ऑस्टरेणलयवात कवाळरे  हअंस आढळलरे
नव्हतरे, तहोवर तसी कणवकल्पनवाच मवानलसी जवात हहोतसी. आतवा तरे सवापडल्यवावर अनदैसरगर्णिक मवानतहो कवा आपणि त्यवाअंनवा?
पणि मसी हरे स्पषसीकरणि शहोधवायलवा जवात नवाहसी, हवा मवाझ्यवा आयनुष्यवाचवाच एक भवाग आहरे. हरे ववाचणिवाऱ्यवा बहुतरेकवाअंसवाठसी
कदिवाणचत हवा एक सअंशहोधनवाचवा णवषय असरेल,  फक एक  'इश्यळू'  असरेक;  पणि मसी मवाझ्यवा अणस्तत्त्ववाबद्दल प्रश्न कवा
णवचवारू? मवाझअं जरे कवाहसी चवाललअंय तरे चवाअंगलअं आहरे ककी.

आतवा  कवाहसी  हरेटरहोसरेक्शनुअल लहोकहसी लग्न हसी सअंस्थवा  नवाकवारतवानवा  ददिसतवात.  एक हहोमहोसरेक्शनुअल मवाणिळूस
म्हणिळून लग्नसअंस्थरेचवा कवायदिरेशसीर पयवार्णिय उपलब्ध असणिअं मलवा आवश्यक ववाटतअं. मसी तसवा पवारअंपररक मवाणिळूस आहरे. मलवा
आवडरेल लग्न करवायलवा.  प्ररेमवानअं  बवाअंधळून  घरेणिवारअं  नवातअं  हवअं  ककी  कवायदिरेशसीर  लग्नबअंधन हवअं  असरे  दिहोनच पयवार्णिय  कनु णिसी
मवाझ्यवासमहोर ठरेवलरे,  तर मवात मसी प्ररेमवाच्यवा नवात्यवाचसी णनवड करसीन.  ननुसत्यवा लग्नवाच्यवा लरेबलवाचसी नवाहसी.  आजहसी
भवारतवात अनरेक गरे लहोक तशवाच नवात्यवाअंमध्यरे सनुखिवात रवाहतवात.  तरे डरेटलवा जवातवात.  आपलवा पवाटर्णिनर शहोधतवात.  त्यवाअंनवा
लग्नवाच्यवा पयवार्णियवाचसी गरज ववाटत नवाहसी. पणि हवा फवारच वदैयणकक प्रश्न झवालवा. मलवा स्वत:लवा लग्न हसी सअंस्थवा आकषर्णिक,
अपसीपलअंग ववाटतरे. मवाझ्यवासहोबत बवाअंधळून घरेणिवारवा मवाणिळूस एक ददिवस अचवानक उठळून चवालतवा हहोणिवार नवाहसी, यवाचसी गअॅरण्टसी
असतरे लग्नवात. णशववाय मलवा लहवान मनुलअंहसी आवडतवात. पणस्तशसीपयर्षांत मसी एकटवा रवाणहलहो, तर मसी मळूल दितक घरेण्यवाचवा
णवचवार करसीन.

पणि अडचणि अशसी आहरे ककी,  समलमैंणगक लहोकवाअंनवा लग्न जनुळवण्यवासवाठसी आयतअं सवामवाणजक वतनुर्णिळच उपलब्ध
नवाहसी. मसी जर स्टरेट असतहो आणणि आईलवा सवाअंणगतलअं असतअं ककी मलवा लग्न करवायचअंय; तर १५ ददिवसवाअंत मवाझअं लग्न ठरलअं
असतअं.  आम्हसी  दिहोघवाअंनसी  'इएमवाय'वर  घर घरेतलअं  असतअं.  त्यवा  'इएमवाय'च्यवा  पहोटसी  आणणि नअंतर  यरेणिवाऱ्यवा  मनुलवाअंच्यवा
कवारणिवानअं तरसी आम्हसी एकत रवाणहलहो असतहो आणणि तरे लग्न रटकलअं असतअं. लग्न तशसीच रटकतवात आणणि तरे ठसीकच आहरे.
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तडजहोड करवावसी लवागतरेच.  पणि मवाझ्यवासवाठसी हसी अरकेंज्ड मअॅररेजचसी सहोयहसी उपलब्ध नवाहसी.  मवाझ्यवाकरतवा जहोडसीदिवार
शहोधवायलवा जरे सवामवाणजक वतनुर्णिळ लवागरेल, तरे मवाझअं मलवाच बनववायलवा लवागरेल - आजहसी कवाहसी अअंशसी मसी तरे स्वत:च उभअं
करे लअं आहरे.

कवायदवाचसी मवान्यतवा नसलसी,  तरसीहसी भवारतवात कवाहसी गरे लहोक लग्न करतवात.  अगदिसी णवधसीहसी करतवात.  पहअंदिळू
धमवार्णिमध्यरे लग्न हरे दिहोन आत्म्यवाअंचअं मसीलन असतअं.  पहअंदिळू धमर्णि लग्नवाबवाबत अगदिसी जकेंडरन्यळूटल आहरे.  त्यवामनुळरे  तशसी कवाहसी
तवाअंणतक  अडचणि  यरेत  नसवावसी!  हरे  अगदिसी  खिवाजगसीपणिरे,  पणि  रहोजरवाज  चवालतअं.  अशवा  प्रकवाररे  धमर्णिशवास  आपल्यवा
गरजरेप्रमवाणिरे बदिलळून दिरेणिवाररे पनुरवाणणिक सगळ्यवा धमवार्षांमध्यरे णमळतवात. नरेहमसीच्यवा लग्नवाचरे एक हजवार रुपयरे घरेत असतसील,
तर अशवा लग्नवाचरे पवाच हजवार रुपयरे महोजळून घरेतवात!

जवळचरे नवातरेववाईक कवाय म्हणितसील, पररणचत लहोक कवाय म्हणितसील, हरे फवार महोठअं  दिडपणि भवारतवात असतअं.
एखिवादवा व्यककीमनुळरे  कवाहसीहसी अडचणि आलसी,  ककी सगळ्यवाअंचसी एक बदैठक बहोलवावळून त्यवा व्यककीवर सवामळूणहक दिडपणि
आणिणिअं, हरे अजळून एक तअंत! दिनुसरअं आवडतअं धहोरणि म्हणिजरे, 'तनुम्हसी कवाहसी णवचवारू नकवा, आम्हसी कवाहसी सवाअंगत नवाहसी.' असअं
करवायलवा लहोकवाअंनवा फवार आवडतअं! सगळ्यवाअंनवा सगळअं  मवाहसीत असतअं, पणि धहोरणिच असअं ककी, 'हहोय, कवाय चवाललअं आहरे तरे
आम्हवाअंलवा मवाहसीत आहरे. पणि आपणि त्यवाबद्दल कवाहसीच बहोललहो नवाहसी, तर फवार बरअं हहोईल.' डहोण्ट आस्क, डहोण्ट टरेल!

हसी एकळू णिच आपल्यवाकडरे  सरेक्सकडरे  ज्यवा नजररेनअं  पवाणहलअं जवातअं,  त्यवातळून यरेणिवारसी अडचणि आहरे.  सरेक्सबद्दल
बहोलतहोच कनु ठरे  आपणि?  गअंमत बघवा, 'तनुमच्यवा दिहोघवाअंचअं आहरे कवा?'  असअं णवचवारतहो आपणि. 'अफरे अर', 'ररलरेशनणशप',
'प्ररेम' हरेहसी शब्दि बहोलवायलवा लवाजतहो. दिवारूबद्दलहसी तरेच. 'तळू प्यवायलवा आहरेस कवा?' ककअं ववा 'तळू घरेतलसी आहरेस कवा?' असअं
णवचवारतहो आपणि. 'दिवारू' हवा शब्दिच मनुळसी उचवारवायचअं टवाळतहो! तसअंच हरेहसी.

लमैंणगकतरेच्यवा  प्रदिशर्णिनवाबद्दल  बहोलवायचअं  तर,  अगदिसी  पनुरहोगवामसी  म्हणिवणिवाऱ्यवा  लहोकवाअंचवाहसी  बऱ्यवाचदिवा
'एलजसीबसीटसीक्यळू' चळवळसीलवा णवरहोध ददिसतहो, कवारणि त्यवाअंनवा लमैंणगकतरेचअं प्रदिशर्णिन खिटकतअं. पणि मवाझवा प्रश्न वरेगळवा आहरे.
तनुम्हसी  कधसी  'पवाणिसीपनुरसी  लव्हसर्णि'चसी  चळवळ ऐकलसी आहरे  कवा?  नवाहसी  ऐकलरेलसी.  पणि  'एलजसीबसीटसीक्यळू'चसी  चळवळ
ऐकलसीय.  कवा बरअं?  कवारणि  'पवाणिसीपनुरसी  लव्हसर्णि'वर अन्यवाय हहोत नवाहसी.  यवा चळवळळींचवा उगम अन्यवायवातळून हहोतहो.
अन्यवाय हहोतहो  म्हणिळून  कवाहसी  लहोकवाअंनवा  ववाटतअं,  ककी  समवाजव्यवस्थरेमध्यरे  बदिल व्हवायलवा  हववा.  असवा  बदिल घडवळून
आणिण्यवासवाठसी  चळवळ हहोतरे.  मग लमैंणगकतरेवर  हहोणिवाऱ्यवा  अन्यवायवालवा  णवरहोध करणिवाऱ्यवा  चळवळसीतलअं  लमैंणगकतरेचअं
प्रदिशर्णिन कसअं टवाळणिवार?

कवाहसी लहोक बवायल्यरे असतवात. पणि आपणि 'बवायल्यरे' हवा शब्दि नकहो ववापरू यवा. तहो अपमवानकवारक आहरे. आपणि
ससीसदिदृश ककअं ववा सदैणि म्हणिळू. तर - कवाहसी लहोक तसरे असतवात. पणि तरे हरेटरहोसरेक्शनुअलहसी असळू शकतवात. त्यवामनुळरे  त्यवाचवा
आणणि यवाचवा कवाहसीहसी सअंबअंध नवाहसी. बररेच कहोबवा लहोक ज्यवा पदतसीनअं बहोलतवात आणणि आरटर्णिक्यनुलरेट करतवात, त्यवावरून तरे
मलवा सदैणि ववाटतवात. पणि तरे गरे नसतवात. तसअंच आहरे तरे.  मलवा बरसीच मअॅस्क्यनुलवाइन कपल्स मवाहसीत आहरेत.  पणि कसअं
हहोतअं मवाहसीत आहरे कवा? तनुम्हसी स्टरेट लहोक सदैणि असणिअं हवा गरे असण्यवाचवा पनुरवाववा मवानतवा. तनुमच्यवासवाठसी ददिसळू शकरे ल असवा
पनुरवाववा तरेवढवाच असतहो. एखिवादिवा पनुरुष 'पनुरुषसी' असरेल, तर तहो गरे आहरे ककी नवाहसी हरे ओळखिण्यवाचअं दिनुसरअं कवाहसीच सवाधन
तनुमच्यवाकडरे नवाहसी.  त्यवानअं तनुम्हवाअंलवा असनुरणक्षत ववाटतअं.  म्हणिळून तनुम्हसी सदैणि असणिअं आणणि गरे असणिअं यवाअंच्यवात कवाहसीतरसी
कहोररलरेशन  जहोडतवा.  पणि  तसअं  असतअंच  असअं  नवाहसी.  तसअंच  ससीसनुलभ  आणणि  पनुरुषसनुलभ  भवावनवाअंचअं.  कनु णिवालवातरसी
कवाहसीतरसी करून खिवाऊ घवालवावअंसअं ववाटणिअं,  गरॉणसप करवायलवा आवडणिअं...  म्हणिजरे सदैणि भवावनवा -  आणणि शरसीरसअंबअंधवाअंत
डरॉणमनन्ट असणिअं,  महत्त्ववाचरे णनणिर्णिय स्वत:  घरेणिअं...  म्हणिजरे पनुरुषसी भवावनवा  -  असअं म्हणिळून आपणि महोकळरे  हहोतहो.  तसअं
करवायलवा नकहो, असअं मवाझअं मत आहरे. कनु णिवापवाशसीहसी कनु ठल्यवाहसी भवावनवा असळू शकतवात, त्यवा बदिलत रवाहू शकतवात, बदिलळू
शकतवात. त्यवानअं तनुमचवा बवाईपणिवा ककअं ववा बवाप्यवापणिवा णडफवाइन हहोण्यवाचसी कवाहसीच गरज नवाहसीय. आपणि लहोकवाअंनवा अशवा
बरॉक्सरेसमध्यरे नकहो घवालळू यवा.  मसी मवाझ्यवा व्यणकगत नवात्यवाअंमध्यरे अणतशय डरॉणमनन्ट मवाणिळूस आहरे.  पणि मवाझ्यवा इतर
आयनुष्यवात मसी  अगदिसी सबणमणसव्ह मवाणिळूस  आहरे.  वगवार्णित  लरेक्चर दिरेत  असतवानवा  मसी  अणतशय डरॉणमनरेटटअंग  असतहो.
णवदवाथर्ती म्हणिळून मसी अणतशय सबणमणसव्ह आहरे. त्यवामनुळरे  कप्परे करणिअं टवाळळू यवा आपणि.

अशवा प्रकवारचअं  कअं णडशपनअंग हहोण्यवामवागरे  मवाध्यमवाअंचवा महोठसी  हवात असतहो.  णचतपटवाअंमध्यरे  आपणि अमनुक एक

मलवा बसी प्ररेम करू दवा ककी रअं : आददित्य जहोशसी - मस्त कलअंदिर, मरेघनवा भनुस्कनु टरे, णनणखिल दिरेशपवाअंडरे
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पवाहतहो,  म्हणिळून अमनुक अमनुक आपल्यवा सअंस्कदृ तसीचवा एक भवाग आहरे असअं  बऱ्यवाचदिवा म्हणितहो आपणि.  णचतपटवाअंमध्यरे
स्महोककअं ग दिवाखिवल्यवामनुळरे  लहोक णबघडतवात असअंहसी आपणिच म्हणितहो.  तनुम्हसी पहअंदिसी णचतपटवाअंतलअं  गरे  पनुरुषवाअंचअं  णचतणि
पवाणहलअं आहरे?  कसअं असतअं तरे?  आजळूबवाजळूच्यवा सगळ्यवा पनुरुषवाअंच्यवा गळ्यवात पडणिवारसी व्यककी म्हणिजरे गरे व्यककी,  असअं
दिवाखिवलरेलअं  असतअं.  हसीरहोच्यवा  गळ्यवात  पडणिवारवा  एक  मवाणिळूस.  तहो  हसीरहोलवा  हवात  लवावणिवार,  मग  हसीरहो  त्यवालवा
णझडकवारणिवार, वगदैररे. यवा प्रणतमरेमनुळरेच, मसी जरेव्हवा लहोकवाअंनवा मवाझ्यवाबद्दल प्रथम सवाअंगतहो, तरेव्हवा लहोक म्हणितवात, 'ओकरे ,
पणि आमच्यवावर लवाइन मवारू नकहोस.' मग मसी त्यवाअंनवा बजवावतहो, 'स्वत:लवा इतकरे  भवारसी नकहो समजळूस. मवाझ्यवाकडरे इतर
बररे  पयवार्णिय आहरेत!'  एक हरेटरहोसरेक्शनुअल तरुणि ददिसरेल त्यवा प्रत्यरेक पहोरसीलवा पटववायलवा बघत असतहो असअं आपल्यवालवा
ववाटतअं  कवा?  नवाहसी.  पणि  हहोमहोसरेक्शनुअअॅणलटसीलवा  मवात  हवा  न्यवाय!  पहअंदिसी  णसनरेमवाचअं  एक  जवाऊ  दवा.  आपणि मरवाठसी
णचतपटवाअंनवा  प्रगल्भ  मवानतहो.  पणि  मरवाठसी  णचतपटवाअंतलअं  गरे  पनुरुषवाचअं  णचतणि  पररणस्थणतजन्य  समलमैंणगकतरेच्यवा  -
सकर्णि मस्टअॅणन्शअल  हहोमहोसरेक्शनुअअॅणलटसीच्यवा  –  पलसीकडरे  जवात  नवाहसी.  उदिवाहरणिवाथर्णि  'नटरअंग'.  गनुणिवा  'मदिर्णि'  असतहो.  पणि
'तमवाशवासवाठसी त्यवालवा बवाईसवारखिअं ववागवावअं लवागतअं!' 'जहोगववा'.  पनुन्हवा एकदिवा 'तहो 'मदिर्णि'  असतहो. पणि अअंधशदरेमनुळरे  त्यवालवा
बवाईसवारखिअं  ववागवावअं  लवागतअं!'  'बवालगअंधवर्णि'.  'फक कलरेसवाठसी त्यवाअंनवा बवाईचसी भळूणमकवा करवावसी लवागतरे!'  यरेतअंय लक्षवात?
म्हणिजरे तथवाकणथत सअंपळूणिर्णि पनुरुष असणिअं हरे कवाहसीतरसी थहोर आहरे, आणणि बवाईपणिवा इणन्फररअर आहरे. त्यवासवाठसी कवाहसीतरसी
अपररहवायर्णि अडचणिसीचअं समथर्णिन असवावअंच लवागतअं.  कनु ठल्यवाहसी प्रकवाररे  त्यवाअंनवा हसीरहोचसी  'मदिवार्णिनगसी'  अधहोररेणखित करवायचसी
असतरे.  खिरअं  तर  हवा  पनुरुषसी  मवानणसकतरेतल्यवा  भसीतसीचवा  आणवष्कवार  आहरे.  अगदिसी  कणचतच  यवाहून  वरेगळअं  णचतणि
पवाहवायलवा णमळतअं. 'फअॅ शन', 'बरॉम्बरे बरॉईज', 'रूल्स - प्यवार कवा सनुपरणहट फरॉम्यनुर्णिलवा'.  बस. आणणि हहो, 'बरॉम्बरे टरॉककीज'.
त्यवातलसी करणि जहोहरचसी गहोष आणणि झहोयवा अख्तरचसीहसी गहोष.  खिळूप आवडलवा हहोतवा मलवा तहो णसनरेमवा.  तहो णसनरेमवा
सअंपल्यवावर थरेटरमधरे मसी टवाळ्यवा ववाजवल्यवा जहोरजहोरवात.  तर ऑणडयन्समधळून कनु णिसीतरसी जहोरवात ओरडलअं, 'कहोई गरे
आयवा लगतवा हदै!' तर हरे असअं आहरे!

मसी  आय.  आय.  टसी.  मध्यरे  पसी.एच.डसी  करतहो  आहरे.  इथलरे  लहोक  समअंजस,  णववरेककी  आहरेत.  तनुम्हसी  कवाहसी
सवाअंगवायलवा गरेलवात, तर तनुमचअं ऐकळू न घरेतलअं जवातअं. लहोक तनुमच्यवाहसी सहमत नसलरे, तरसी तरे तनुम्हवाअंलवा मवारवायलवा धवावणिवार
नवाहसीत, यवाचसी खिवातरसी असतरे. अशवा ववातवावरणिवाचवा नक्ककीच फवायदिवा हहोतहो. दिनुसरसी गहोष म्हणिजरे मसी फवार 'सटल' आहरे.
मवाझ्यवामनुळरे  कनु णिवालवा अवघडल्यवासवारखिअं हहोणिवार नवाहसी, यवाचसी मसी कवाळजसी घरेतहो. कवारणि सवाधअंसरळ आहरे, मसी मनुळवातच
तसवा आहरे. पणि मवाझसी लमैंणगकतवा हवा मवाझ्यवा व्यणकमत्त्ववाचवा फक एक लहवानसवा भवाग आहरे. तहो सहोडळून बवाककीहसी बऱ्यवाच
गहोषसी मवाझ्यवात आहरेत. त्यवामनुळरे  मनुद्दवामहून त्यवाबद्दल प्रश्न णवचवारल्यवाखिरेरसीज मसी कनु णिवालवा सवाअंगवायलवा जवात नवाहसी. ज्यवाअंनवा
मवाहसीत असतअं, त्यवाअंनवा मवाहसीत असतअं. बस. मसी म्हटलअं नवा, टहोकवाचसी हहोमहोफहोणबक प्रणतदक्रयवा मलवा कधसी णमळवालरेलसीच
नवाहसी.

गरे  असल्यवामनुळरे  मसी  अल्पसअंख्यवाक आहरे,  तरसी  पनुरुष म्हणिळून  मलवा बऱ्यवाच गहोषळींचअं  स्ववातअंत्र्य णमळतअं.  पणि
लरेणस्बयन मनुलळींच्यवा बवाबतसीत पररणस्थतसी वरेगळसी आहरे.  एक म्हणिजरे लमैंणगकतरेचअं भवान यरेण्यवाचसी वरेळ.  त्यवा बवाबतसीत
मनुलळींचसी  पररणस्थतसी  फवारच  जवास्त  ववाईट  असतरे.  आपणि  लरेणस्बयन  आहहोत,  हरे  बऱ्यवाचदिवा  मनुलळींनवा  आपल्यवा
लग्नवानअंतरच्यवा  पणहल्यवा  रवातसी  कळतअं.  हरे  भयवानक आहरे.  बऱ्यवाच  लरेणस्बयन्स  अशवा  आहरेत,  ज्यवाअंनवा  त्यवाअंचवा  नवरवा
गरेल्यवावर वयवाच्यवा पअंचरेचवाणळसवाव्यवा वगदैररे  वषर्ती त्यवाअंचसी लवाइफ पवाटर्णिनर भरेटलसीय आणणि आतवा त्यवा सनुखिवात रवाहतवायत.
दिनुसरअं म्हणिजरे गनुप्ततवा. मनुअंबईतल्यवा लरेणस्बयन गनुप्सच्यवा मसीटटअंग्स कमवालसीच्यवा गनुप्तपणिरे हहोतवात. णजतक्यवा महोकळरेपणिवानअं गरे
मसीटटअंग्जचसी जवाणहरवात करतवा यरेतरे,  णततक्यवा खिनुलरेपणिवानअं लरेणस्बयन कवायर्णिक्रमवाअंचसी जवाणहरवात करे लसी जवात नवाहसी.  कवारणि
सरेटपच वरेगळवा असतहो.  णतकडरे यरेणिवाऱ्यवा लहोकवाअंनवा सअंपळूणिर्णि गनुप्ततवा हवसी असतरे.  गरे कवायर्णिक्रमवाअंनवा यरेणिवाररे  लहोकहसी आउट
असतवात असअं कवाहसी नवाहसी. पणि लरेणस्बयन कवायर्णिक्रमवाअंचसी गनुप्ततवा गरे कवायर्णिक्रमवाअंपरेक्षवा खिळूपच जवास्त असतरे.

कवारणि त्यवा णसयवाअंनवा भसीतसी ववाटतरे.  आपल्यवाकडरे णसयवाअंकडनअं असलरेल्यवा अपरेक्षवा वरेगळ्यवा, खिळूप जवास्त आणणि
णनरथर्णिक असतवात हरे तनुम्हवाअंलवाहसी मवान्य असरेल.  बऱ्यवाचदिवा णसयवाअंवर लग्नवाचसी जबरदिस्तसी करे लसी जवातरे.  लग्न करे लअं ककी
सगळअं  कवाहसी ठसीक हहोईल, असवा कवाहसीतरसी यनुणकववादि असतहो त्यवामवागरे. त्यवाअंच्यवातलवा वरेगळरेपणिवा दिडपळून टवाकण्यवाकरतवा
कवाहसी जणिळींवर बलवात्कवारहसी करे लवा जवातहो. उलटवा बवाजळूनअं गरे पनुरुषवाअंशसी लग्न झवालरेल्यवा बवायकवाअंचहसी तसअंच असतअं. बवाहरेर
फसववाफसवसी करणिवाऱ्यवा पनुरुषवाअंनवा त्यवा सवाअंभवाळळून घरेतवात.  आरथर्णिक अवलअंणबत्व असतअं.  मवानणसकरसीत्यवाहसी अवलअंबळून
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असणिअं असतअं  महोठवा प्रमवाणिवावर.  सवामवाणजक दिबवावहसी असतहो.  बदिनवामसी टवाळवायचसी असतरे.  'पदिरसी पडलरेलअं  पणवत
करून घरेणिअं'  बवायकवाअंनवा मनुळसी णशकवलरेलअंच असतअं.  वर पनुन्हवा  'घटस्फहोट झवालवा तर कवाय', 'मवाझअं यवाच्यवाणशववाय कसअं
हहोणिवार', 'हरे असअंच करवायचअं असतअं',  असअं कल्चरल कअं णडशपनअंगमधळूनच त्यवाअंच्यवा मनवावर पबअंबवलअं जवातअं.  व्यवावहवाररक
पवातळसीवरच्यवा अडचणिसीहसी यरेतवात.  घरवातळून हवाकलळून दिरेणिअं,  घर बदिलण्यवाणशववाय दिनुसरवा पयवार्णिय न ठरेवणिअं अशवा गहोषसी
सरवार्णिस हहोतवात.  बरसीच जहोडपसी अशसी आहरेत,  ज्यवाअंनवा दिर तसीन-चवार वषवार्षांनसी भवाडवाचअं घर बदिलत रवाहवावअं लवागतअं.  गरे
नरेटवक्सर्णितफर्दे  फक गरे लहोकवाअंनवा भवाडवाचरे फ्लअॅट्स उपलब्ध करून ददिलरे जवातवात. हवा चळवळसीच्यवा कवामवाचवाच एक भवाग
आहरे.

हवा  कवाहसीसवा  जवातसीय  बअंधनुभवाव  असल्यवासवारखिवा  प्रकवार  आहरे.  पणि  हरे  णहजडवा  सअंस्कदृ तसीहून  वरेगळअं  आहरे.
णहजडवाअंमध्यरे सगळ्यवा गहोषळींचसी पक्ककी शरेणिसीव्यवस्थवा असतरे. त्यवात णशरल्यवानअंतर तनुम्हवाअंलवा एक गनुरू असवाववाच लवागतहो,
जहो तनुम्हवाअंलवा त्यवा व्यवस्थरेमध्यरे रुजवायलवा मदित करतहो.  गनुरू, नवायक, अजळून वर कनु णिसीतरसी,  अशसी तसी चढतसी भवाअंजणिसी
असतरे. त्यवामनुळरे  त्यवात सवामवाणजक सअंरक्षणि असतअं. घरवातळून बवाहरेर पडवावअं लवागतअं, हरे तर ववाईटच आहरे. पणि कमसीत कमसी
त्यवाअंनवा  स्वसीकवारणिवारअं  णहजडवा  सअंस्कदृ तसीतलअं  एक  कनु टनुअंब  असतअं.  अशसी  व्यवस्थवा  गरे  लहोकवाअंकरतवा  अणस्तत्ववात  नवाहसी.
उदिवाहरणिवाथर्णि, मवाझरे कवाहसी गरे णमत आहरेत, कवाहसी स्टरेट णमत आहरेत. मवाझअं स्वत:चअं सवामवाणजक वतनुर्णिळ आहरे. पणि मलवा हरे
प्रयत्नपळूवर्णिक  कमववावअं  लवागलअं.  वदैयणकक  पवातळसीवर  मनुद्दवाम  सहोशल  नरेटवक्सर्णिमधळून  लहोकवाअंनवा  भरेटळून,  प्रयत्नपळूकर्णि
त्यवाअंच्यवासहोबत वरेळ घवालवळून णमत णमळववावरे लवागतवात, हवा अनरेकवाअंचवा अननुभव आहरे. सअंस्थवात्मक पवातळसीवरहसी तसअंच.
लहोकवाअंनवा  एकत आणिणिअं  कवायर्णिक्रमवाअंतळून  सवाधवावअं  लवागतअं.  मनुअंबई,  पनुणिरे,  हदैदिरवाबवादि आणणि इतर महोठवा शहरवाअंमधळून  हरे
कवायर्णिक्रम रवाबवलरे जवातवात. णचतपट, नवाईटक्लब्जमधल्यवा पवाटवार्णि, करॉमरेडसी इव्हकेंट्स, कधसी कनु टनुअंबसीयवाअंसहोबतच्यवा पवाटवार्णि,
कधसी णमतवाअंसहोबतच्यवा पवाटवार्णि, असरे अनरेक कवायर्णिक्रम हहोतवात. त्यवाअंचसी नरेटवरकर्षां गसवाठसी मदित घ्यवावसी लवागतरे. पणि - उदवा
तनुम्हसी इथरे  एकवा मवाणिसवालवा उभअं  करे लअंत आणणि म्हणिवालवात,  ककी  'हवा गरे  आहरे,  बहोल यवाच्यवाशसी.'  तर मसी नवाहसी बहोलळू
शकणिवार. मलवा नवाहसी आपनुलककी ववाटणिवार त्यवाच्यवाबद्दल. मवाझ्यवाशसी कनु णिसी मरवाठसीत बहोलवायलवा सनुरुववात करे लसी, ककी मलवा
त्यवा मवाणिसवाबद्दल जवळसीक ववाटतरे.  त्यवा प्रकवारचसी जवळसीक कनु णिसी गरे  आहरे,  म्हणिळून मलवा त्यवा मवाणिसवाबद्दल नवाहसी
ववाटणिवार.  अथवार्णित यवालवा अपववादि असतहो.  ज्यवा लहोकवाअंचसी प्रचअंड लमैंणगक उपवासमवार झवालरेलसी आहरे,  अशवा लहोकवाअंनवा गरे
मवाणिळूस ददिसल्यवावर त्यवालवा सहोडळूच नयरे असअं ववाटरेलहसी. पणि मग हरे हरेटरहोसरेक्शनुअल मवाणिसवाअंच्यवा बवाबतसीतहसी णततकअं च
खिरअं आहरे.

हसी चळवळ अजळून शहरवाअंमधळूनहसी णस्थरवावलरेलसी नवाहसी.  मग छहोटवा गवाववाअंपयर्षांत कधसी आणणि कशसी जवाणिवार?
'समपणथक टस्ट'  आहरे पनुण्यवातलसी.  तरे  पनुण्यवाच्यवा आसपवासच्यवा गवाववाअंमध्यरे  प्रबहोधनवाचअं कवाम करतवात.  सध्यवा त्यवाअंनसी
णहजडवाअंवर लक्ष ककें दद्रत करे लरेलअं  आहरे.  पणि असअं पहवा,  आय.आय.टसी.सवारख्यवा सअंस्थवाअंच्यवा कअॅ म्पसमध्यरेहसी  'सवाथसी'च्यवा
कवायर्णिक्रमवाअंनवा गरे लहोक यरेतवातच असअं नवाहसी.  कवाहसी लहोकवाअंनवा आपलसी लमैंणगकतवा जवाहसीर करण्यवाचसी भसीतसी ववाटतरे.  तर
कवाहसी लहोकवाअंनवा ववाटतअं, ककी मसी गरे आहरे म्हणिजरे मसी सगळ्यवा गरे इव्हकेंट्सनवा यवायलवाच पवाणहजरे पवाणहजरे, असअं कवाहसी नवाहसी.
बऱ्यवाच लहोकवाअंनवा चळवळसीचवा भवाग असवायचअं नसतअं.  मसी गरे मवाणिळूस आहरे.  पणि मसी चळवळसीमधरे सदक्रय असवावअं असअं
मलवा  ववाटत  नवाहसी,  असअं  त्यवाअंचअं  म्हणिणिअं  असतअं.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  मसी  स्वत:लवा  कहोकणिस्थ बवाह्मणि म्हणिवतहो.  ज्यवाअंनवा
कहोकणिस्थ बवाह्मणिवाअंसवाठसी आरक्षणि हवअं असतअं अशवाहसी सअंस्थवा असतवात.  पणि मसी त्यवा सअंस्थवाअंमध्यरे भवाग घरेऊ इणच्छत
नवाहसी. तसअंच हरेहसी आहरे. शहरवाअंतळूनच हसी पररणस्थतसी. अशवात लहवान गवाववाअंमध्यरे कवाय असरेल, कल्पनवाच करे लरेलसी बरसी.

आपल्यवाकडरे  अजळून  गरे,  लरेणस्बयन,  टवान्सजकेंडसर्णि,  बवायसरेक्शनुअल्स  आणणि  ककीअर  यवाअंच्यवात  फरक  करवायचवा
असतहो, यवाचअंहसी भवान लहोकवाअंनवा नवाहसी. ककीअर हसी दिहोन प्रकवाररे ववापरलसी जवाणिवारसी सअंजवा आहरे. गरे, लरेणस्बयन, टवान्सजकेंडसर्णि
आणणि बवायसरेक्शनुअल्स यवा सगळ्यवाअंसवाठसी ववापरलसी जवाणिवारसी सवर्णिसमवावरेशक सअंजवा म्हणिळून  'ककीअर'  हवा शब्दि ववापरलवा
जवातहो. तसअंच यवा चवार प्रकवारवाअंत न बसणिवाऱ्यवा, उदिवाहरणिवाथर्णि एसरेक्शनुअल, लहोकवाअंसवाठसीहसी हवा शब्दि ववापरलवा जवातहो.

गरे पनुरुषवाअंसवाठसीचरे कवायर्णिक्रम जवास्त असतवात,  कवारणि पनुढवाकवार घरेणिवाररे  आणणि कवायर्णिक्रमवालवा यरेणिवाररे  लहोकहसी खिळूप
असतवात. पणि णसयवाअंसवाठसीहसी कवायर्णिक्रम हहोतवात. णहजडवाअंसवाठसीहसी कवाम करे लअं जवातअं. पणि यवा गहोषसी 'एलजसीबसीटसीक्यळू'चवा
भवाग म्हणिळून पवाणहल्यवा जवात नवाहसीत. असअं इतरहसी बऱ्यवाच गहोषळींबद्दल हहोतअं. मसी मवाझ्यवा लमैंणगकतरेबद्दल कनु ठलवाहसी गअंड न
बवाळगतवा खिनुलरेपणिवानअं बहोलणिअं, हवाहसी लहोकवाअंचवा दिदृणषकहोन बदिलण्यवाचवाच एक मवागर्णि आहरे. पणि त्यवालवा 'लमैंणगकतरेचअं प्रदिशर्णिन'

मलवा बसी प्ररेम करू दवा ककी रअं : आददित्य जहोशसी - मस्त कलअंदिर, मरेघनवा भनुस्कनु टरे, णनणखिल दिरेशपवाअंडरे
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मवानलअं जवातअं! मसी मवाझअं '  कपमअंग आउट  '  चअं आरटर्णिकल जरेव्हवा णलणहलअं हहोतअं एकवा वरेबसवाइटसवाठसी, तरेव्हवा मसी त्यवाचसी सनुरुववात
अशसी करे लसी हहोतसी: 'जरेव्हवा जरेव्हवा मसी एखिवादवा नवसीन मवाणिसवालवा मवाझ्यवा लमैंणगकतरेबद्दल सवाअंगत असतहो, तरेव्हवा तरेव्हवा मसी
त्यवाच्यवाकरतवा  मवाणहतसीचअं  एक  नवअं  दिवालन  खिनुलअं  करत  असतहो.  पहअंदिसी  णचतपटवातलसी  सवाचरेबद  प्रणतमवा  ककअं ववा
लमैंणगकतरेबद्दलचरे  सअंवरेदिनवाहसीन णवनहोदि,  यवाअंतळून  जरे  णमळत नवाहसी,  असअं  कवाहसीतरसी  दिरेऊ  करत असतहो.  आपल्यवाबद्दल
इतरवाअंनवा - जवळच्यवा आणणि इतर लहोकवाअंनवा सवाअंगणिअं - हवाहसी चळवळसीचवा एक भवागच आहरे असअं मसी मवानतहो.' कवारणि जर
तनुम्हसी जवळच्यवा लहोकवाअंचअं मन बदिलळू शकलवात,  तर तनुम्हसी एकवा प्रकवाररे  सवामवाणजक पररवतर्णिनवालवाच हवातभवार लवावत
असतवा.

कहोणित्यवाहसी आअंदिहोलनवातलरे प्रयत्न दिहोन पवातळ्यवाअंवर हहोतवात. एक म्हणिजरे रूढ अथवार्णिनअं करे लअं जवाणिवारअं सअंस्थवात्मक
कवाम.  दिनुसरअं  म्हणिजरे  कलवा,  सवाणहत्य  अशवा  मवाध्यमवाअंतळून  करे लअं  जवाणिवारअं  प्रबहोधन.  उदिवाहरणिवाथर्णि  णवनहोदि.  णहटलरच्यवा
आमदिवानसीत ज्यळूअंनसी  हरे  णवनहोदिवाचअं  हत्यवार प्रभवावसीपणिरे  ववापरलअं.  अमरेररकन सअंस्कदृ तसीत  'एलजसीबसीटसीक्यळू'  गटवानअं  अशवा
प्रकवारचरे  णवनहोदि यशस्वसीपणिरे  ववापरलरेलरे  ददिसतवात.  हहोमहोफहोणबयवाचसी टर उडवणिवाररे  असरे  णवनहोदि आपल्यवाकडरे  मवात
अजळून आढळत नवाहसीत.  अजळून एलजसीबसीटसीक्यळू गट इतकरे  सक्षम झवालरेलरे नवाहसीत.  मअॅस्लहो हवायरवारककी ऑफ नसीड्सचअं
उदिवाहरणि आहरे हरे. 

एक समलमैंणगक मवाणिळूस म्हणिळून मवाझ्यवा लहोकवाअंकडळून फवार महोठवा अपरेक्षवा नवाहसीत. लहोकवाअंचवा दिदृणषकहोन बदिलवाववा,
बस. मवाझअं स्पष मत आहरे, ककी त्यवासवाठसी आपणि लहोकवाअंशसी प्रवादिरेणशक भवाषवाअंमधळून बहोलवायलवा सनुरुववात करे लसी पवाणहजरे. मसी
जरेव्हवा  मवाझ्यवा  आईवणडलवाअंशसी  मवाझ्यवा  गरे  असण्यवाबद्दल  इअंणग्लशमधळून  बहोललहो,  तरेव्हवा  तरे  मवाझ्यवापवासळून  अणधकच
तनुटल्यवासवारखिरे झवालरे.  हरे कवाहसीतरसी फरॉररेनचअं फअॅ ड आहरे,  कनु ठल्यवातरसी इअंणग्लश णसनरेमवातळून मसी हरे णशकलहो आहरे,  असवा
त्यवाअंचवा गह झवालवा.  सवाहणजक हहोतअं नवा तरे?  आधसीच मसी त्यवाअंनवा त्यवाअंच्यवा जगवाबवाहरेरचअं कवाहसीतरसी सवाअंगत हहोतहो.  त्यवात
भवाषवाहसी परककी. म्हणिजरे तरे समजळून न घरेण्यवाचसी शक्यतवाच जवास्त. हरे मवाझ्यवा लक्षवात आलअं, तरेव्हवा आम्हसी 'सवाथसी आय.
आय. टसी. बरॉम्बरे'तफर्दे  भवारतसीय भवाषवाअंमधळून णव्हणडओ बनवण्यवाचवा कवायर्णिक्रम हवातवात घरेतलवा. '  दि फस्टर्णि लव्ह  '   हवा आमचवा
पणहलवा णव्हणडओ.  ओररएण्टरेशनच्यवा वरेळसी  नवसीन णवदवाथ्यवार्षांनवा  दिवाखिवण्यवासवाठसी  आम्हसी तहो  करे लवा हहोतवा.  त्यवानअंतर
आम्हसी णवदवाथ्यवार्षांशसी बहोललहो.  तरेव्हवा आमच्यवा लक्षवात आलअं,  ककी  '३७७ म्हणिजरे कवाय', 'एलजसीबसीटसीक्यळू हवा कशवाचवा
शरॉटर्णिफरॉमर्णि आहरे', 'गरे असलरेलवा सअंगणिक शवासज कहोणि'  यवा प्रश्नवाअंचसी उतरअं  बऱ्यवाच जणिवाअंनवा मवाहसीत हहोतसी.  मलवा खिळूपच
आनअंदि झवालवा यवा गहोषसीचवा. यवा णपढसीलवा बऱ्यवाच गहोषसी मवाहसीत आहरेत. आम्हवाअंलवा यवा गहोषसी मवाहसीत नव्हत्यवा त्यवा वयवात.

वयवाप्रमवाणिरे ककअं ववा णशक्षणिवामनुळरे  लहोकवाअंच्यवा प्रणतदक्रयवाअंमध्यरे फरक पडतहो असअं मलवा ववाटत नवाहसी. मवाझ्यवा एकवा
गरे णमतवाचसी आई अणशणक्षत कहोळसीणि आहरे. आहरे. जरेव्हवा त्यवानअं णतलवा त्यवाच्यवा गरे असण्यवाबद्दल सवाअंणगतलअं, तरेव्हवा णतनअं
ठणिकवावळून सवाअंणगतलअं, 'तनुलवा जर कनु णिसी कवाहसी वरेडअंववाकडअं बहोललअं तर मलवा सवाअंग. मसी त्यवालवा कहोयत्यवानअं कवापळून कवाढसीन.'
यवाउलट मवाझरे  पदिवसीधर आईबवाबवा  मलवा म्हणिवालरे,  'कनु णिवालवा कवाहसी  सवाअंगळू  नकहोस,  बरअं  कवा.'  मवाझ्यवा  २२ वषवार्षांच्यवा
भवाववालवा  जरेव्हवा  मवाझ्यवाबद्दल  कळलअं,  तरेव्हवा  तहो  म्हणिवालवा,  'ओकरे .  फवाइन.'  पणि  आपल्यवाच  भवावअंडवाअंनवा  त्यवाअंच्यवा
लमैंणगकतरेबद्दल हसणिवाररे  णवशसीबवाणवशसीतलरे इतर लहोकहसी मलवा मवाहसीत आहरेतच.  एकवा शसीखि मनुलवालवा रवातसीच्यवा रवातसी
घरवातळून हवाकलळून दिरेण्यवात आलअं. एकवा मरवाठसी मनुलवाबद्दलहसी असअं घडल्यवाचअं मलवा मवाहसीत आहरे. त्यवामनुळरे  वय, णशक्षणि,
भवाषवा, प्रवाअंत यवाअंमनुळरे  कवाहसीच फरक पडत नवाहसी. तनुम्हसी मनवानअं दकतसी महोठरे  आहवात, तनुम्हसी दकतसी णववरेककी णवचवार करू
शकतवा, यवावरूनच तनुमच्यवा प्रणतदक्रयवा ठरतवात.

म्हणिळूनच प्रवादिरेणशक भवाषवाअंमधळून  लहोकवाअंपयर्षांत  पहोचण्यवाचवा,  त्यवाअंनवा  बहोलतअं  करण्यवाचवा  मनुद्दवा  खिळूप  महत्त्ववाचवा
ववाटतहो.  बहोलल्यवाणशववाय सअंजवा जन्मवालवा यरेणिवार कशवा! 'समपणथक टस्ट'नअं  प्रकवाणशत करे लरेलसी कवाहसी मरवाठसी पनुस्तकअं
आहरेत. 'मनवाणचयरे गनुअंतसी'  नवाववाचअं एक पनुस्तक आहरे. 'एलजसीबसीटसीक्यळू'  लहोकवाअंच्यवा पवालकवाअंनसी णलणहलरेल्यवा कथवा त्यवात
आहरेत.  एक  'पवाटर्णिनर'  नवाववाचअं पनुस्तक आहरे,  तरे पबअंदिनुमवाधव णखिरकेंचअं आत्मचररत आहरे.  'मवानवसी लमैंणगकतरेचरे पदैलळू' (कवा
'मवानवसी लमैंणगकतवा - एक प्रवामवाणणिक ओळखि') असअं शवाससीय मवाणहतसी असणिवारअं  एक पनुस्तक आहरे. हसी मलवा खिरहोखिरच
फवार आवडलरेलसी पनुस्तकअं  आहरेत. मरवाठसी सवाणहत्यवातलअं 'कहोबवाल्ट ब्ल्यळू' हरे एक महत्त्ववाचअं नवाव आहरे. तरे अप्रणतम आहरे.
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https://www.youtube.com/watch?v=qZuYUcBBggY
https://www.youtube.com/watch?v=qZuYUcBBggY
http://lovematters.in/en/news/how-i-came-out-my-family-and-friends
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मवाझ्यवा  'कपमअंग आउट'मनुळरे  मलवा खिळूप फवायदिवा झवालवा.  मवाझ्यवा मनवावरचअं एक भलअं महोठअं  दिडपणि दिळूर झवालअं.
मवाझवा आत्मणवश्ववास कमसीत कमसी णतपटसीनअं ववाढलवा. सत्य न कचरतवा सवाअंगणिअं हसी कसलसी भवारसी गहोष असतरे, तरे मवाझ्यवा
लक्षवात आलअं. त्यवानअं मलवा एकदिम मनुक झवाल्यवासवारखिअं ववाटवायलवा लवागलअं. इट णलबररेटरेड मसी. अनरेक गहोषळींबद्दलचसी मवाझसी
अनवाठवायसी भसीतसी णनघळून गरेलसी. आत्मणवश्ववास खिळूपच ववाढलवा मवाझवा. आधसी मसी जरेव्हवा लहोकवाअंशसी बहोलवायचहो, तरेव्हवा नरेहमसी
मवाझ्यवा मनवात हरे दिडलरेलअं असवायचअं ककी मसी त्यवाअंच्यवापवासळून एक महत्त्ववाचसी गहोष लपवळून ठरेवलसी आहरे.  तसी गहोष जरेव्हवा
सवाअंगळून टवाकलसी,  तरेव्हवा मनवावरचवा तवाणि खिळूप कमसी झवालवा.  हलकअं  हलकअं  ववाटवायलवा लवागलअं.  मसी सदैणि असण्यवाचवा जहो
कवाहसी  न्यळूनगअंड  मलवा  हहोतवा,  तहो  मवाझ्यवा  मनवातळून  नवाहसीसवा  झवालवा.  'आहरे  हरे  असअं  आहरे.  कवाय म्हणिणिअं  आहरे?'  असअं
म्हणिण्यवाइतपत बदिल मवाझ्यवात झवालवा. कसलवाहसी आव आणिणिअं बअंदि झवालअं. प्रवामवाणणिकपणिवा ववाढलवा स्वत:बद्दलचवा. लहोक
कवाय म्हणितसील,  यवा  गहोषसीबद्दलचसी भसीतसी  हद्दपवार  झवालसी.  मजवा  बघवा,  शवाळरेत  असतवानवा,  मलवा  बवायल्यवा  म्हणिळून
णचडवलअं  जवात  असरे.  यवाउलट आयवायटसीत  एम.  टरेक.  करत  असतवानवा  मसी  मनुद्दवामहून तथवाकणथत मदिवार्णिनगसी  णसद
करणिवाऱ्यवा गहोषसी करत रवाहवायचहो. एकवा णवणशष पदतसीनअं चवालणिअं, एकवा णवणशष पदतसीनअं णशव्यवा दिरेत स्वत:लवा एक्स्प्ररेस
करणिअं, दफक्शनल गलर्णिफकें ड्सबद्दल थवापवा मवारणिअं, इत्यवादिसी. आज मवात मसी अशवा टप्प्यवालवा आहरे, णजथरे कसलवाहसी आव न
आणितवा मसी मवाझअं अणस्तत्व स्वसीकवारलरेलअं आहरे. आय अअॅम हअॅपसी णवथ व्हरॉट आय अअॅम. कवाहसी गहोषसी मसी बवायककी पदतसीनअं
करतहो, कवाहसी गहोषसी पनुरुषसी पदतसीनअं. मग? जगवात सअंपळूणिर्णिपणिरे बवायककी आणणि सअंपळूणिर्णिपणिरे पनुरुषसी असअं कवाहसी असत नवाहसी.
मवाझसी हल्लसी कनु णिवाशसी नवसी मदैतसी झवालसी, तरसी जहोवर मसी त्यवालवा मवाझ्यवा व्यणकमत्त्ववाचवा हवा भवाग सवाअंगत नवाहसी, तहोवर
तहो मवाझवा जवळचवा णमत हहोत नवाहसी. मवाझ्यवा डहोक्यवामध्यरे हरे हवाडर्णिववायडर्णि झवालरेलअं आहरे. 'जर तनुलवा ननुसत्यवा मदैतसीपवासळून
जवळच्यवा मदैतसीत णशरवायचअं असरेल,  तर मवाझ्यवा व्यणकमत्त्ववाच्यवा यवा पदैलळूबद्दल तनुलवा मवाहसीत असलअं पवाणहजरे आणणि
त्यवाचवा तळू स्वसीकवारहसी करे लरेलवा असलवा पवाणहजरेस.'  जर तसअं घडलअं नवाहसी,  तर मवाझ्यवात आणणि त्यवा णमतवात आपहोआप
अअंतर पडत जवातअं.

मसी ऑस्टरेणलयवामधरे  असतवानवा  सवर्वोच न्यवायवालयवाच्यवा णनकवालवामनुळरे  मलवा टहोकवाचवा सअंतवाप आलवा आणणि हरे
बहोलळून दिवाखिववावअंसअं ववाटलअं. असअंहसी ववाटलअं तरेव्हवा, ककी मवाझ्यवा अणस्तत्ववालवा इथरे कवायदिरेशसीर मवान्यतवा आहरे, तर मसी इथरेच
रवाहतहो. नकहो मलवा मवाझवा दिरेश णजथरे कहोणितवाहसी गनुन्हवा न करतवाच मसी गनुन्हरेगवार ठरतहो आहरे... 

मलवा बसी प्ररेम करू दवा ककी रअं : आददित्य जहोशसी - मस्त कलअंदिर, मरेघनवा भनुस्कनु टरे, णनणखिल दिरेशपवाअंडरे
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पणि आतवा मसी त्यवा रटगर परॉइअंटपवासळून पनुढरे आलहो आहरे. 

अजळूनहसी कवाहसी लहोकवाअंनवा ववाटतअं,  ककी गरे-लरेणस्बयन लहोक भवारतवात असतसीलच दकतसीसरे? पवाच? दिहवा? वसीस?
चवाळसीस?  नवाहसी.  भवारतसीय लहोकसअंख्यरेपदैककी १३ टक्करे  लहोक  'एलजसीबसीटसीक्यळू'मध्यरे  यरेतवात,  असअं यनुनवायटरेड नरेशन्सच्यवा
सवर्देमध्यरे ददिसळून आलअंय. ननुकत्यवाच प्रकवाणशत करे लरेल्यवा एकवा बवातमसीननुसवार भवारतवात जवळ जवळ ३० तरे ४० लवाखि गरे
आणणि बवायसरेक्शनुअल पनुरुष आहरेत. हसी एखिवादिदिनुसर् यवा मवाणिसवाचसी गहोष नवाहसी. भसीतसीच्यवा अअंधवारवात घवाबरून लपलरेल्यवा
लवाखिहो भवारतसीयवाअंचसी गहोष आहरे. आणणि तरसी लहोकवाअंमधरे यवाबद्दल प्रचअंड अजवान आहरे. 

हरेटरहोसरेक्शनुअल लहोक मलवा मवाझ्यवा  सरेक्शनुअअॅणलटसीबद्दल प्रश्न णवचवारतवात तरेव्हवा  त्यवाअंचअं  अजवान बघळून मलवा
हसवायलवा यरेतअं. 'तळू छक्कवा आहरेस कवा?', 'तनुझ्यवावर लहवानपणिसी ररेप झवालवा हहोतवा कवा?', 'मरेररे कहो दिरेखि करे  तरेरवा खिडवा हहोतवा हदै
क्यवा?', 'तळू टरेनमधरे आणणि पणब्लक टरॉयलरेटमधरे लहोकवाअंनवा हवात लवाववायलवा जवातहोस कवा?', 'तळू कधसी सवाडसी नरेसतहोस कवा?',
'तनुझ्यवा पअॅण्टमध्यरे कवाय आहरे?', 'तरेरवा खिडवा हहोतवा हदै क्यवा?', 'तळू लहवानपणिसी बणहणिसीसहोबत दफरवायचवास म्हणिळून असवा
झवालवास कवा?', 'तनुझ्यवा बवाबवाअंनसी तनुझ्यवाकडरे दिनुलर्णिक्ष करे लअं म्हणिळून असअं झवालअं कवा?', 'तनुझ्यवा आईचवा डवायव्हहोसर्णि झवालवाय
कवा?', 'तळू मवागच्यवा जन्मसी बवाई हहोतवास कवा?'... असरे कवा-हसी-हसी असअंबद प्रश्न णवचवारतवात. पणि सअंयमवानअं, शवाअंतपणिरे, न
णचडतवा, न हसतवा उतरअं दिरेणिअं हसी मलवा मवाझसी जबवाबदिवारसी ववाटतरे. यवा सगळ्यवा प्रश्नवाअंचवा उगम अजवानवात असतहो. मवाहसीत
नसतअं,  म्हणिळून तर णवचवारतवात नवा लहोक?  मवाहसीत करून घ्यवायचअं  आहरे लहोकवाअंनवा,  हरेहसी  महोठअं  आहरे.  ज्यवाअंनवा  कवाहसी
पडलरेलसी नवाहसीय,  असरे लहोक प्रश्न णवचवारण्यवाच्यवा फअं दिवातहसी पडत नवाहसीत.  आपल्यवा धवारणिवा,  पळूवर्णिगह,  समज...  घट
कवटवाळळून बसतवात.  मवाध्यमवाअंतळून ददिसणिवाऱ्यवा प्रणतमवा बघळून आपलसी मतअं  ठरवतवात आणणि महोकळरे  हहोतवात.  असअंहसी
ददिसळून आलरेलअं आहरे,  ककी जरे पनुरुष यवा गहोषसीवर आक्रमकपणिरे हल्लरे चढवत असतवात,  तरे स्वत:चसी हहोमहोसरेक्शनुअअॅणलटसी
नवाकवारण्यवाचवा प्रयत्न करत असतवात. तहो त्यवाअंचवा णडफरे न्स मरेकअॅ णनझम असतहो. णचडवायलवा हहोतअं कणचत. हसवायलवा यरेतअं.
पणि त्यवावर मवात करून उतर दिरेत रवाहणिअं मवाझसी जबवाबदिवारसीच आहरे,  नवाहसी कवा?  कवारणि लहोकवाअंच्यवा दिदृणषकहोनवामध्यरे
बदिल हहोणिअं हसी मवाझसी गरज आहरे!

मवाझ्यवा आईवडलवाअंनवा अजळूनहसी फहोन यरेतवात,  लहोक आडळून आडळून णवचवारतवात, "आददित्यबद्दल आम्हसी  असअं
ववाचलअं! कवाय चवाललअंय त्यवाचअं!!" आतवा त्यवाअंनवासनुदवा यवा सगळ्यवाचसी गअंमत ववाटतरे. एवढअंच नवाहसी, आतवा मवाझरे बवाबवाहसी
मलवा म्हणितवात, "'सवाथसी आय. आय. टसी. बरॉम्बरे'च्यवा इव्हकेंटचरे फहोटहो पवाणहलरे, मलवा तनुझ्यवाबद्दल अणभमवान ववाटतहो."

----

णडस्क्लरेमर - हसी आददित्यचसी व्यणकगत मतअं आहरेत. एलजसीबसीटसीक्यळू गटवाचसी प्रवाणतणनणधक मतअं नवाहसीत.

शब्दिवाअंकन - मस्त कलअंदिर, मरेघनवा भनुस्कनु टरे, णनणखिल दिरेशपवाअंडरे
फहोटहोशरेय - आददित्य जहोशसी
णचतररेखिवाटन - अमनुक

***
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'  महोदिसी हवा सअंघवाचवा नवाईलवाज आहरे  ' :   सनुररेश दवादिशसीववार - कल्पनवा जहोशसी

चअंद्रपळूर  यरेथरे  १९९१  पयर्षांत  रवाज्यशवास यवा  णवषयवाचरे  अध्यवापन  करत  असतवानवा  शसी.  सनुररेश  दवादिशसीववार
'गडोंडववानवा' यवा अधर्णिसवाप्तवाणहकवाचरे सअंपवादिक हहोतरे. १९६७ तरे १९८० दिरम्यवान 'तरुणि भवारत' यवा दिदैणनकवाचरे प्रणतणनणधत्व
आणणि त्यवात स्तअंभलरेखिन करे ल्यवानअंतर १९९२ तरे २००२ मध्यरे त्यवाअंनसी  'लहोकसतवा'च्यवा नवागपळूर आवदृतसीच्यवा णनववाससी
सअंपवादिकपदिवाचसी धनुरवा सवाअंभवाळलसी.  त्यवाअंनसी एकळू णि १७ वषर्दे णवदिभर्णि सवाणहत्य सअंघवाचरे अध्यक्षपदि भळूषवलरे आहरे.  अणखिल
भवारतसीय मरवाठसी सवाणहत्य मअंडळवाचरे अध्यक्षपदि पवाच वषर्दे, तर महवारवाष रवाज्य सवाणहत्य व सअंस्कदृ तसी मअंडळवाचरे अध्यक्षपदि
एक वषर्णि भळूषवलरे आहरे.  अमहोघ वकदृ त्ववाचसी दिरेणिगसी लवाभलरेल्यवा दवादिशसीववार सरवाअंचसी सहोळवा पनुस्तकरे  प्रकवाणशत झवालसी
आहरेत. त्यवाअंच्यवा 'हवाकनु मसी' यवा कवादिअंबरसीवर 'लवाल सलवाम' हवा पहअंदिसी णचतपट आणणि 'तवाअंदिळवा' यवा कवादिअंबरसीवर 'तवाअंदिळवा' हवा
मरवाठसी णचतपट असरे एकळू णि दिहोन णचतपट प्रदिरशर्णित झवालरे आहरेत.

ज्यरेष्ठ णवचवारवअंत आणणि सवाणहणत्यक शसी.  दवादिशसीववार महवारवाषवात सववार्णिणधक खिप असलरेल्यवा  'लहोकमत'  यवा
दिदैणनकवाचरे सअंपवादिक आहरेत.  दिदैणनक 'लहोकमत'च्यवा अगलरेखिवातळून रवाजककीय आणणि सवामवाणजक घडवामहोडळींबद्दलचसी त्यवाअंचसी
डहोळस आणणि पचअंतनशसील णनरसीक्षणिरे ववाचकवाअंनवा णनयणमत ववाचवायलवा णमळतवात. नवागपनुरवात 'तरुणि भवारत' यवा सअंघवाच्यवा
मनुखिपतवात कवाम करे ल्यवानरे दवादिशसीववार सरवाअंचवा रवाषसीय स्वयअंसरेवक सअंघवाचवा सखिहोल अभ्यवास आहरे.

'ऐससी अक्षररे'च्यवा ददिववाळसी अअंकवासवाठसी कल्पनवा जहोशसी यवाअंनसी त्यवाअंचसी घरेतलरेलसी मनुलवाखित.

---

कल्पनवा जहोशसी: रवा. स्व. सअंघवालवा चळवळ म्हणिवावअं कवा इतर उजव्यवा सअंघटनवाअंसवारखिसीच हसी एक सअंघटनवा असअं
समजवावअं?

सनुररेश दवादिशसीववार : चळवळ नवाहसी, सअंघटनवाच.

मनुळवात मवाणिसवाच्यवा जसीवनवात दिहोन प्रकवारच्यवा णनष्ठवा असतवात. एक जन्मदित णनष्ठवा. त्यवालवा primordial
loyalty म्हणितवात.  हवा  जन्मत:  प्रवाप्त  हहोतवात.  त्यवा  णमळववाव्यवा  लवागत नवाहसीत.  त्यवा  आपहोआप णचकटतवात.
आपल्यवा  कनु ळवाणवषयसीचअं,  घरवाणवषयसीचअं,  कनु टनुअंबवाणवषयसीचअं,  जवातसीणवषयसीचअं,  नवाववाणवषयसीचअं,  धमवार्णिणवषयसीचअं  आणणि
दिरेशवाणवषयसीचअं प्ररेम हवा जन्मदित णनष्ठवा आहरेत. दिनुसऱ्यवा णनष्ठवा आहरेत त्यवाअंनवा मळूल्यणनष्ठवा म्हणितवात. लहोकशवाहसी, स्ववातअंत्र्य,
समतवा,  बअंधनुतवा  हसी जसी मळूल्यअं  आहरेत,  त्यवाअंवर असलरेल्यवा  णनष्ठवा  यवा  मळूल्यणनष्ठवा आहरेत.  त्यवा  णमळववाव्यवा लवागतवात.
त्यवाअंसवाठसी कष करवावरे लवागतवात.  त्यवा अअंगवात रुजववाव्यवा लवागतवात आणणि ज्यवालवा प्रगतसी ककअं ववा प्रबहोधन म्हणितवात,  तरे
प्रबहोधन म्हणिजरे जन्मदित णनष्ठवाअंकडळून मळूल्यदित णनष्ठवाअंकडरे जवाणिरे. जन्मदित णनष्ठवा हवा मनुळवातच प्रणतगवामसी असतवात. त्यवा
तनुम्हवाअंलवा तनुमचसी जवात दिरेतवात,  तनुम्हवाअंलवा वगर्णि  दिरेतवात,  तनुमचवा वअंश दिरेतवात,  तनुमच्यवा मयवार्णिदिवा दिरेतवात.  त्यवा प्ररेरणिवादिवायसी
असतवात,  पणि त्यवा तरेव्हढवापनुरत्यवाच असतवात.  त्यवा त्यवाच्यवापनुढरे  जवात नवाहसीत.  जन्मदित णनष्ठवा कधसीहसी लहोकशवाहसी
णशकवत नवाहसीत. जन्मदित णनष्ठवा हवा त्यवाग णशकवत नवाहसीत. त्यवागवाचसी णनष्ठवा हसी मळूल्यवाअंच्यवा णनष्ठरेतळून यरेतरे. मळूल्यणनष्ठवा
हसी फवार वरचसी णनष्ठवा आहरे. सअंघ जन्मदित णनष्ठवा दिरेतहो असअं मसी म्हणितहो, कवारणि तहो धमर्णिहसी मवानतहो, दिरेशहसी मवानतहो आणणि
जन्मवानअं ददिलरेल्यवा बवाककीच्यवा सगळ्यवा णनष्ठवाहसी मवानतहो. जन्मदित णनष्ठवाअंशसी जनुळलरेल्यवा सगळ्यवा सअंघटनवा हवा प्रणतगवामसी
मनहोवदृतसीच्यवा असतवात. मळूल्यदित णनष्ठवाअंच्यवा मवागरे जवाणिवाऱ्यवा सअंघटनवा हवा पनुरहोगवामसी असतवात. णनदिवान त्यवाअंनवा चळवळ
असअं म्हणितवा यरेतअं. जन्मदित णनष्ठवा पनुढरे सरकतच नवाहसीत. त्यवामनुळरे  त्यवाअंनवा चळवळहसी म्हणितवा यरेत नवाहसी.

कल्पनवा  : रवा.  स्व.  सअंघ हवा बरवाच कवाळ करे वळ 'भटवाबवामणिवाअंचसी सअंघटनवा'  म्हणिळून ओळखिलवा जवाई.  त्यवामनुळरे
सअंघवाच्यवा लहोकणप्रयतरेलवा मयवार्णिदिवा पडत.  हसी पररणस्थतसी गरेल्यवा कवाहसी वषवार्षांत बदिललसी आहरे असअं तनुम्हवाअंलवा ववाटतअं कवा?
णवशरेषत: मअंडल आयहोगवानअंतर सअंघवानअं आपल्यवात सवर्णिसमवावरेशकतवा बवाणिवण्यवाचवा प्रयत्न करे लवा. तहो तनुमच्यवा मतरे दकतपत
यशस्वसी झवालवा आहरे?

शसी.  दवादिशसीववार  : सअंघ हसी भटवाबवामणिवाअंचसी सअंघटनवा नवाहसी.  हसी जसी सअंघटनवा आहरे,  तसी एकवा बवाह्मणिवानअं सनुरू

'महोदिसी हवा सअंघवाचवा नवाईलवाज आहरे' : सनुररेश दवादिशसीववार - कल्पनवा जहोशसी
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करे लसी.  णतचरे  आरअंभसीचरे  सरसअंघचवालक बवाह्मणि हहोतरे.  णतच्यवामध्यरे  बहुसअंख्य कनु टनुअंबअं  बवाह्मणिवाअंचसी हहोतसी.  महवारवाषवामध्यरे
महोठवा प्रमवाणिवावर बवाह्मणि सअंघवात हहोतरे. म्हणिळूनच सअंघवालवा बवाह्मणिवाअंचसी सअंघटनवा म्हणिवायचरे. तरे एकरे  कवाळसी यहोग्य म्हणितवा
आलअं असतअं. पणि सअंघवात इतर जवातसीचरेहसी लहोक महोठवा प्रमवाणिवात आलरे आणणि सअंघवानरेहसी त्यवाअंनवा सवामवावळून घरेतलअं. तरसीहसी
सअंघवानअं  आपल्यवावर कवाहसी मयवार्णिदिवा घवालळून घरेतल्यवाच आहरेत.  सअंघवामध्यरे अपहअंदिळूअंनवा प्रवरेश नवाहसी.  मनुसलमवानवाअंनवा प्रवरेश
नवाहसी, णख्रिश्चनवाअंनवा प्रवरेश नवाहसी. फक पहअंदिळूअंनवाच प्रवरेश आहरे. आणणि पहअंदिळू म्हटलवा ककी जवात आलसीच. जवातसीणशववाय पहअंदिळू
नवाहसी.  बवाबनुरवाव वदैद हरे जरे सअंघवाचरे  ideologue आहरेत,  तरे म्हणिवायचरे, 'पहअंदिळू यवा नवाववाचसी कहोणितसी गहोषच नवाहसी.'
दकरवाणिवामवालवाच्यवा दिनुकवानवामध्यरे दकरवाणिवा नसतहोच. वस्तळू असतवात. तसवाच पहअंदिळू समवाजवामध्यरे पहअंदिळू कहोणिसीच नसतहो. तहो
बवाह्मणि असतहो, तरेलसी असतहो, मवाळसी असतहो, कनु णिबसी असतहो, महवार असतहो. पहअंदिळू कहोणिसीच नसतहो. तर पहअंदिळू धमर्णि एक
दकरवाणिवा  मवालवाचअं  दिनुकवान  आहरे,  हरे  एक.  त्यवाचबरहोबर मलवा आणिखिसी एक गहोष स्पष करे लसी  पवाणहजरे,  ककी  सअंघवालवा
भटवाबवामणिवाअंचसी सअंघटनवा ज्यवाअंनवा म्हणिवायचअं आहरे, त्यवाअंनसी म्हणिवावअं. सअंघवानअंहसी तरे एकरे  कवाळसी जहोपवासलअं. बवाह्मणिवाअंचसीच मनुलअं
सअंघवात आणिवायचसी हरे सअंघवानअंहसी करे लअंय. सअंघवाचरे णशक्षक बवाह्मणिवाअंच्यवा मनुलवाअंनवा णतथरे ओढळून आणित असत आणणि आपल्यवा
मनुलवाअंवर चवाअंगलरे सअंस्कवार हहोतवात यवा भ्रमवातळून बवाह्मणि वगर्णिसनुदवा मनुलवाअंनवा सअंघवात पवाठवत असरे.  पणि सअंघवानअं बवाह्मणिवाअंचअं
ननुकसवानहसी  फवार  करे लअं.  गवाअंधसीजळींच्यवा  खिनुनवाचवा  सअंघवानअं  णनषरेध  करे लवा  नवाहसी.  त्यवाच्यवापवायसी  महवारवाषवामधल्यवा  हजवारहो
बवाह्मणिवाअंचसी घरअं जवाळलसी गरेलसी. दिनुसरअं, गवाअंधसीजळींच्यवा खिनुनवापवासळून बवाह्मणि समवाजवाचवा बहुजन समवाजवाकडळून हहोणिवारवा दरेष
ववाढलवा.  यवालवा सअंघ कवारणिसीभळूत आहरे.  सअंघवाअंनअं  गहोडसरेचवा णनषरेध करे लवा नवाहसी.  तरे  त्यवालवा अजळूनहसी मनवातल्यवा मनवात
'धमवार्णित्मवा'  वगदैररे  म्हणितच असतवात.  एकवा मवाथरेदफरू मवाणिसवानअं  एकवा णनयःशस मवाणिसवाचवा खिळून  करे लवा,  यवात यवाअंनवा
परवाक्रम ददिसतहो. यवाअंनवा कवाय म्हणिवायचअं?

कल्पनवा : 'रवाषववादि' हसी एक प्रकवारचसी उजवसी णवचवारसरणिसी आहरे असअं तनुम्हवाअंलवा ववाटतअं?

शसी. दवादिशसीववार : रवाषववादि हसी उजवसी णवचवारसरणिसी नवाहसी. हसी जन्मदित णनष्ठवा आहरे. ककअं बहुनवा रवाषववादि हसी
णवचवारसरणिसी  नवाहसीच.  तसी  णनष्ठवाच  आहरे.  मसी  यवा  दिरेशवात  जन्मवालवा  आलहो  म्हणिळून  मवाझअं  यवा  दिरेशवावर  प्ररेम  आहरे.
पवादकस्तवानवात जन्मवालवा आलहो असतहो तर? हवा जन्म कवाय आहरे? जन्म हवा शरेवटसी एक अपघवात आहरे.  मलवा मवाझ्यवा
दिरेशवावर  प्ररेम  करण्यवाचवा  जरेवढवा  हक्क  आहरे,  तरेवढवा  पवादकस्तवानवात  जन्मलरेल्यवा  मवाणिसवालवा  पवादकस्तवानवर  प्ररेम
करण्यवाचवाहसी हक्क आहरे.  त्यवामनुळरे  रवाषववादि हसी णवचवारसरणिसीच नवाहसी. तसी णनष्ठवा आहरे आणणि तसीदिरेखिसील जन्मदित णनष्ठवा
आहरे. तसी जन्मवातळून प्रवाप्त हहोणिवारसी आहरे आणणि तसी पनुरहोगवामसी आहरे ककी प्रणतगवामसी आहरे, उजवसी आहरे ककी डवावसी आहरे, यवा
तपणशलवात न जवातवा तसी प्रत्यरेक दिरेशवातल्यवा प्रत्यरेक व्यककीच्यवा मनवामध्यरे आहरे हरे मवान्य करे लअं पवाणहजरे. णतलवा आपणि डवावसी
म्हणिण्यवाचअं कवारणि नवाहसी, उजवसीहसी म्हणिण्यवाचअं कवारणि नवाहसी. जन्मदित णनष्ठवा स्ववाभवाणवक असतवात.

कल्पनवा  : सअंघ पररववारवाचवा रवाषववादिवालवा पवाटठअंबवा आहरे. त्यवा रवाषववादिवातळून दिरेशवात कवाहसी हहोकवारवात्मक बदिल
घडण्यवाचसी शक्यतवा आहरे कवा? णततककी त्यवा भळूणमकरे चसी आणणि सअंघवाचसीहसी क्षमतवा आहरे, असअं तनुम्हवाअंलवा ववाटतअं कवा?

शसी.  दवादिशसीववार : अणजबवात नवाहसी. परॉणझरटव बदिल घडत नवाहसीत त्यवातळून. सअंघ हसी प्रणतगवामसी णवचवारवाअंचसी,
'आहरे तरे चवाअंगलअं आहरे,  जनुनअं तरे चवाअंगलअं आहरे,  जरे प्रवाचसीन हहोतअं तरे चवाअंगलअं आहरे,'  असअं मवानळून इणतहवासवात रमणिवाऱ्यवाअंचसी
सअंघटनवा आहरे.  तसी  भणवष्यवाकडरे  फवारशसी पवाहत नवाहसी,  इणतहवासवाकडरेच पवाहतरे.  तरे  छतपतसी णशववाजसी महवारवाजवाअंवर
बहोलतसील ककअं ववा त्यवाच्यवा अगहोदिरच्यवा कशवावर बहोलतसील. त्यवातसनुदवा पहअंदिळूअंचवा इणतहवास असरेल, तर त्यवावर बहोलतसील.
इतरवाअंवर बहोलणिवार नवाहसीत.  इणतहवासवाचअं उदिवातसीकरणि करणिवारसी अशसी जसी मवाणिसअं असतवात,  तसी कधसीहसी परॉणझरटव
भणवष्यवाचवा फवारसवा णवचवार करत नवाहसीत. तसी वतर्णिमवानवाचवाच णवचवार करत नवाहसीत मनुळवात.

तनुम्हवाअंलवा एक उदिवाहरणि सवाअंगतहो.  सवाधसी घटनवा आहरे.  आजपवासळून ३०-४० वषवार्षांपळूवर्तीचसी एक घटनवा आहरे.
कलकत्त्यवामध्यरे सरकवारसी कवायवार्णिलयवात कवाम करणिवाऱ्यवा चवार मनुलळींनसी बवाळअंतपणिवाच्यवा रजरेसवाठसी अजर्णि करे लवा हहोतवा.  त्यवा
मनुलसी कनु मवाररकवा हहोत्यवा आणणि तरेव्हवाच्यवा सरकवारसी णनयमवाप्रमवाणिरे कनु मवाररकवाअंनवा बवाळअंतपणिवाचसी रजवा दिरेतवा यरेत नसरे .
त्यवाअंच्यवा वररष्ठवाअंनसी तसी सनुटसी नवाकवारलसी. त्यवा मनुलसी हवाय कहोटवार्णित गरेल्यवा. हवाय कहोटवार्णिनरे त्यवाअंच्यवाणवरुद णनकवाल लवावलवा.
मग त्यवा मनुलसी सनुप्रसीम कहोटवार्णित गरेल्यवा. सनुप्रसीम कहोटवार्णिनरे त्यवा मनुलळींच्यवा बवाजळूनरे णनकवाल लवावलवा आणणि णनकवाल दिरेतवानवा हरे
सवाअंणगतलअं ककी, आई हहोणिअं हवा ससीचवा अणधकवार आहरे, मग तसी णवववाणहरेत असहो ककअं ववा नसहो. आई हहोण्यवासवाठसी णवववाहवाचसी
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पळूवर्णिअट असतवा कवामवा नयरे. आतवा हवा णनकवाल यवा दिरेशवाच्यवा सवर्वोच न्यवायवालयवानरे स्वसीकवारलवा. म्हणिजरे तहो कवायदिवा आहरे
यवा दिरेशवाचवा.  तहो सअंघवालवा मवान्य आहरे कवा?  नवाहसी!  त्यवामनुळरे  -  परॉणझरटव-णबणझरटव कवाहसी नवाहसी.  तरे अत्यअंत प्रणतगवामसी
णवचवारवाअंचरे लहोक आहरेत.

कल्पनवा  : णसयवाअंनवा स्ववातअंत्र्य दिरेण्यवाबद्दल सअंघवाचसी कवाय भळूणमकवा आहरे?  अजळूनहसी तरे मदैतरेयसी,  गवागर्ती यवा ज्यवा
दिहोन-तसीन णसयवा हहोऊन गरेल्यवा, त्यवाअंचसीच नवावअं घरेतवात. तरे कवाहसी आजच्यवा दकरणि बरेदिसीचअं नवाव घरेत नवाहसीत. सणमतसीच्यवा
णसयवाहसी कवा पनुढरे यरेत नवाहसीत?

शसी.  दवादिशसीववार : कवा यरेतसील? अहहो, पतसी हवाच परमरेश्वर असअं म्हणिणिवाऱ्यवा णसयवाअंकडळून कवाय हहोऊ शकतअं?
तसीच णवचवारसरणिसी आहरे, तहोच सअंस्कवार आहरे. यवा जगवातलवा सवर्णिशरेष्ठ पनुरुष कहोणि, तर मवाझवा नवरवा! हसीच जर भळूणमकवा
असरेल तर मग कनु ठरे  रवाणहलवा महोदिसी? नवाहसी कवा?

णसयवाअंनवा सअंघवात प्रवरेश दवायचवा नवाहसी.  जसवा मनुसलमवानवाअंनवा नवाहसी,  णख्रिश्चनवाअंनवा नवाहसी,  तसवा णसयवाअंनवा नवाहसी.
आणणि सणमतसीचअं कवाम कवाय आहरे? त्यवा कवाठवा दफरवतवात णबचवाऱ्यवा, डम ववाजवतवात, आणणि सअंघवाचरे महोचर्दे णनघवालरे ककी
रस्त्यवाच्यवा बवाजळूलवा रवाअंगहोळ्यवा कवाढवायलवा जवातवात.  म्हणिजरे  तनुम्हसी पनुन्हवा त्यवाअंच्यवाकडरे  रवाबवायचसीच कवामअं  ददिलसीत ककी
नवाहसी? आणणि त्यवाअंच्यवाकडळून दकरणि बरेदिसी हहोण्यवाचसी अपरेक्षवा करवायचसी! सअंघवाच्यवा दिदृषसीनअं परवाक्रम कहोणिवाचरे, तर झवाशसीच्यवा
रवाणिसीचरे! झवाशसीचसी रवाणिसी कवाय सअंघववालसी हहोतसी कवाय?

कल्पनवा  : आजच्यवा मरवाठसी बवाह्मणि वगवार्णिचसी रवाहणिसी महोठवा प्रमवाणिवात आधनुणनक झवालसी आहरे.  सअंघवाच्यवा हवा
पवारअंपररक पवाठसीरवाख्यवा समवाजवाच्यवा जसीवनवात आतवा सअंघवाचअं आणणि सअंघणवचवारवाअंचअं स्थवान कवाय आहरे?

शसी.  दवादिशसीववार  : मनुळवात गअंमत अशसी आहरे,  ककी गरेल्यवा सवाठ वषवार्षांमध्यरे आपल्यवा दिरेशवाचसी आरथर्णिक णस्थतसी
सनुधवारलसीय.  पळूवर्तीच्यवा तनुलनरेत समवाज शसीमअंत झवालवाय.  मसी जरेव्हवा णशक्षक म्हणिळून कवाम करवायलवा लवागलहो,  तरेव्हवा,
मवाझ्यवा वयवाच्यवा २२-२३ व्यवा वषर्ती,  मलवा ८५ रुपयरे पगवार हहोतवा.  आतवा मवाझ्यवा इथल्यवा चपरवाश्यवालवा ४२,०००
रुपयरे पगवार आहरे. हवा फरक तनुम्हसी लक्षवात घ्यवा. तरेव्हवा सनुमवाररे ५% असलरेलवा मध्यम वगर्णि, आतवा ४०% झवालरेलवा आहरे.
दिवाररदवाचअं स्वरूपच बदिललरेलअं आहरे. यवा दिरेशवामध्यरे स्ववातअंत्र्यप्रवाप्तसीनअंतर एकदिवाहसी दिनुष्कवाळ पडलवा नवाहसी. दिनुष्कवाळवामध्यरे
हजवारहो - लवाखिहो मवाणिसअं मरवायचसी. १९४२ च्यवा दिनुष्कवाळवामध्यरे कलकतवा शहरवात ४० लवाखि मवाणिसअं रस्त्यवावर मरेलसी.
स्ववातअंत्र्यवानअंतर यवा दिरेशवात दिनुष्कवाळ पडलवा नवाहसी. नरेहरूअं नसी लहोकवाअंनवा णमलहो खिवाऊ घवातलअं, पणि मरू ददिलअं नवाहसी. त्यवामनुळरे
करे वळ  बवाह्मणिवाअंचसीच  नवाहसी,  तर  सगळ्यवाच  समवाजवामधल्यवा  लहोकवाअंचसी  क्रयशककी  ववाढलसीय,  उत्पन  ववाढलअंय.
मध्यमवगवार्णितलवा  घरटसी  एक  पहोरगवा  आज  अमरेररकरे त  ककअं ववा  कअॅ नडवामध्यरे  आहरे.  गडणचरहोलसीमधलसी  आददिववासळींचसी
मनुलअंदिरेखिसील आतवा परदिरेशवात आहरेत.  त्यवामनुळरे  हसी प्रगतसी करे वळ बवाह्मणिवाअंचसी नवाहसी.  हसी सगळ्यवाअंचसी आहरे.  बवाह्मणिवाअंचसी
प्रगतसी ददिसलसी, कवारणि त्यवाअंच्यवा ववाटवालवा णशक्षणिवाच्यवा सअंधसी अगहोदिर आल्यवा. त्यवाअंच्यवा जवानवाच्यवा उपवासनरेलवा मयवार्णिदिवा
नव्हत्यवा. इतरवाअंवर त्यवा मयवार्णिदिवा हहोत्यवा. बहुजन समवाज णशकवायलवा लवागलवा तहो इअंगजवाअंच्यवा रवाजवटसीत. ज्यहोणतबवा फनु लरे,
सवाणवतसी बवाई हवाअंच्यवानअंतर बहुजन समवाजवातल्यवा मनुलसी आणणि पनुरुषसनुदवा णशकवायलवा लवागलरे.  त्यवाच्यवाआधसी णशक्षणि
फक बवाह्मणिवाअंपयर्षांतच मयवार्णिददित हहोतअं. त्यवाअंनसी त्यवाचवा फवायदिवा घरेतलवा आणणि तरे आणिखिसीन पनुढरे आलरे. जरेव्हवा इतरवाअंनवा सअंधसी
णमळवालसी,  तरेव्हवा तरेहसी  पनुढरे  आलरे.  स्ववातअंत्र्यप्रवाप्तसीच्यवानअंतर दिणलत णशक्षणिवामध्यरे  आलरे.  त्यवाअंनसी  तर बवाह्मणिवाअंनवा  आतवा
मवागरेच टवाकलअंय सगळ्यवा क्षरेतवाअंमध्यरे. आजच्यवा आय.ए.एस. अणधकवार् यवाअंमध्यरे दिणलतवाअंचसी सअंख्यवा बवाह्मणिवाअंच्यवा सअंख्यरेपरेक्षवा
जवास्त आहरे. आय.पसी.एस. मध्यरे तरे सववार्षांत अणधक आहरेत. सरकवारसी नहोकर् यवाअंमध्यरे, वररष्ठ जवागवाअंवर दिणलतवाअंचसी सअंख्यवा
जवास्त आहरे. सअंधसी उणशरवा णमळवालसी असलसी, तरसी बवाह्मणिवाअंपरेक्षवा तरे णतचवा ववापर जवास्त चवाअंगलवा करतवात. णजद्दच आहरे
त्यवाअंच्यवात. तनुम्हवाअंलवा एक उदिवाहरणि सवाअंगतहो. तनुम्हसी कनु ठल्यवाहसी दिणलत सवाणहणत्यकवाचअं हस्तवाक्षर पवाहवा. मग तहो आमचवा
गरेस असरेल, लहोकनवाथ यशवअंत, ककअं ववा गअंगवाधर पवानतवावणिरे. त्यवाचअं हस्तवाक्षर रवाअंगहोळसीसवारखिअं ररेखिसीव असरेल. हवाचअं कवारणि
'आम्हसी पणहल्यवाअंदिवाच णलणहतहो आहहोत' हसी जवाणिसीव आहरे त्यवाअंचसी. हसी जसी णजद्द आहरे, ककी 'मसी णशकतहोय, मवाझ्यवा घरवात
मसीच पणहल्यवाअंदिवा णशकतहोय'  त्यवातळून हरे सगळअं  आलअंय.  त्यवामनुमळरे  फक बवाह्मणिवाअंनसी सअंधसी घरेतलसी हरे खिहोटअं.  त्यवाअंनवा सअंधसी
णमळवालसी, णतचवा त्यवाअंनवा सवाहणजक फवायदिवा झवालवा. जसजशसी इतर समवाजवाअंनवा सअंधसी णमळत गरेलसी, तसतसरे तरेहसी समवाज
पनुढरे आलरे. उलट बवाह्मणिवाअंच्यवा तनुलनरेत तरे जवास्त णजद्दसीनअं आणणि वरेगवानअं पनुढरे आलरे.

'महोदिसी हवा सअंघवाचवा नवाईलवाज आहरे' : सनुररेश दवादिशसीववार - कल्पनवा जहोशसी
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बवाह्मणिवाच्यवा जसीवनवात सअंघवाचअं स्थवान कवाय आहरे,  यवा प्रश्नवाचअं उतर  'चमत्कवाररक'  असअं आहरे.  यवा दिरेशवातल्यवा
सवर्णिच रवाजककीय पक्षवाअंचरे नरेतरे बवाह्मणि हहोतरे. कवापाँगरेसचरे सगळरे  आघवाडसीचरे नरेतरे बवाह्मणि हहोतरे. रटळक, गहोखिलरे, गअंगवाधररवाव
दिरेशपवाअंडरे, बवापळूजसी अणिरे, जवावडरेकर हरे सगळरे बवाह्मणिच हहोतरे. समवाजववादिसी पक्षवामध्यरे नवा.ग.गहोररे, एस.एम.जहोशसी हरे सगळरे
बवाह्मणि हहोतरे.  कम्यनुणनस्ट पक्षवात डवाअंगरे,  नम्बनुदद्रपवादि,  ज्यहोतसी बसळू हरे सगळरे  बवाह्मणिच हहोतरे.  बवाह्मणिवाअंवर फक सअंघवानअं
आपलवा हक्क सवाअंगवायचअं तसअं कवाहसी कवारणि नवाहसी.  त्यवा त्यवा कवाळवात त्यवा त्यवा सअंस्थरेत गरेलरेल्यवा पणहल्यवा व्यककी बवाह्मणि
हहोत्यवा. नअंतरच्यवा उतररेतल्यवा रवा. स्व. सअंघवात कनु ठरे  बवाह्मणि आहरेत? बअॅररस्टर अभ्यअंकर, अनसळूयवाबवाई कवाळरे  हरे बवाह्मणिच
हहोतरे आणणि तरे कबॉंगरेसमध्यरे हहोतरे.  बधर्णिन कम्यनुणनस्ट झवालवा म्हणिजरे बवाह्मणि हहोत नवाहसी ककअं ववा पहअंदिळू रवाहत नवाहसी असअंहसी
नवाहसी. णशक्षणिवाचसी सअंधसी त्यवा समवाजवालवा पणहल्यवाअंदिवा णमळवालसी. त्यवामनुळरे  नरेतदृत्व करवायचसी सअंधसीहसी त्यवालवाच णमळवालसी.
वदैचवाररक नरेतदृत्वहसी त्यवाअंनसीच करे लअं.  एक कवाळ असवा हहोतवा,  ककी क्रवाअंणतकवारकवाअंचरे नरेतरे सवावरकर,  जहवालवाअंचरे नरेतरे रटळक
आणणि मववाळवाअंचरे नरेतरे गहोखिलरे, हरे सगळरे  बवाह्मणि हहोतरे. हरे बवाह्मणिवाअंचअं झवालअं. आतवा पहअंदिळूअंचअं. यवा दिरेशवातलसी पहअंदिळूअंचसी सववार्णित
महोठसी सअंघटनवा कहोणितसी? तसी कवापाँगरेस पवाटर्ती आहरे.  सअंघ नवाहसी. १९६७ पयर्षांत भवाजपलवा जनसअंघवालवा ६ टक्क्यवाअंच्यवा वर
मतअं णमळवालसी नवाहसीत.  यवा दिरेशवात पहअंदिळू ८५% आहरेत.  यवाउलट कवापाँगरेसलवा दकतसी मतअं णमळवायचसी? ४५% तरे ५०%.
कबॉंगरेसलवा कवाय मनुसलमवान मत दिरेत हहोतरे कवाय? म्हणिजरे कबॉंगरेस जर पहअंदिळूअंचसी सअंघटनवा नवाहसी असअं म्हटलअं, तर मग तनुम्हसी
बहुजन समवाजवालवा पहअंदिळू मवानत नवाहसी असवा त्यवाचवा अथर्णि झवालवा.  दितवा मरेघरे कबॉंगरेसमध्यरे असरेल तर पहअंदिळू नसतहो आणणि
इकडरे आलवा ककी पहअंदिळू हहोतहो असअं आहरे कवा? अणतशय बवावळटपणिवा आहरे हवा. आतवा जनसअंघवालवा ककअं ववा भवाजपवालवा जवास्त
मतअं णमळवालसी त्यवामनुळरे  'आम्हसी पहअंदिळूअंचसी सअंघटनवा' असवा दिवाववा तरे आतवा करू शकतवात. पणि '६७ च्यवाच नवाहसी तर '८४
च्यवा णनवडणिनुककीपयर्षांत भवाजपलवा मतअं दकतसी णमळवायचसी? ८५% पहअंदिळू असतवानवा जर तनुम्हवाअंलवा ६% मतअं णमळतवात, तर
तनुम्हसी स्वतयःलवा भलरेहसी पहअंदिळूअंचसी सअंघटनवा म्हणिवळून घ्यवाल; पणि पहअंदिळू तनुमच्यवा सहोबत आहरेत कवा हवा महत्त्ववाचवा मनुद्दवा आहरे.
णजच्यवासहोबत पहअंदिळू आहरेत, तसी पहअंदिळूअंचसी सअंघटनवा. णजच्यवासहोबत पहअंदिळू नवाहसीत, पणि जसी स्वतयःलवा ननुसतसीच पहअंदिळू म्हणिवळून
घरेतरे, तसी पहअंदिळूअंचसी सअंघटनवा नवाहसी हहोत नवा! मनुणस्लम लसीग हसी जशसी मनुसलमवानवाअंचसी सअंघटनवा आहरे, तशसी सअंघ हसी पहअंदिळूअंचसी
सअंघटनवा नवाहसी.  सअंघवालवा त्यवाच्यवा णवचवारवाअंच्यवा पहअंदिळूअंचसी सअंघटनवा बनववायचसी आहरे एवढवाच त्यवाचवा अथर्णि हहोतहो.  बवाककी
मदितसीच्यवा कवामवाबद्दल मवान्य करे लअं पवाणहजरे. सअंघवाअंनअं आपदिम गस्तवाअंनवा मदित करे लसी आहरे, ईशवान्यरेच्यवा भवागवामध्यरे त्यवाअंचअं कवाम
चवाअंगलअं आहरे, मसी स्वतयः पवाणहलअंय. मसी स्वतयः आसवाममध्यरे हहोतहो.

कल्पनवा : सअंघवानरे सरेववाभवाव लहोकवाअंमध्यरे रुजवलवा असअं म्हणितवा यरेईल कवाय?

शसी.  दवादिशसीववार  :  पहअंदिळू  धमवार्णिमध्यरे  सरेववा  हवा  प्रकवार  नवाहसी.  पहअंदिळू  धमवार्णिमध्यरे  आत्महोनतसीनअं  उदवार  हहोतहो.
आत्महोनतसी म्हणिजरे बवाहरेर पवाहवायचअं नवाहसी,  आत्म्यवाकडरे पवाहवायचअं.  प्रभळू रवामचअंद्रवानअं ककअं ववा एखिवादवा सअंतवानअं अपअंगवाचसी
सरेववा करे लसी, असअं ददिसतअं कवा कनु ठरे? जवानरेश्वरवाअंनसी करे लसी सरेववा? आपल्यवा धमवार्णिमध्यरे सरेववा हवा प्रकवार नवाहसी. आत्महोनतसी हवा
प्रकवार आहरे.  आत्महोनतसीसवाठसी सरेवरेचसी गरज नवाहसी.  कवारणि सरेवरेमध्यरे दिनुसऱ्यवात लक्ष गनुअंततअं.  त्यवामनुळरे  आत्म्यवाकडरे लक्ष
जवात नवाहसी.

सरेववा  करणिवारसी  अपववादिवात्मक  मवाणिसअं  सगळसीकडरेच  आहरेत.  तसी  दिणलतवाअंमध्यरेहसी  आहरेत,  ररपणब्लकन
पक्षवामध्यरेहसी आहरेत. णनष्ठरेनअं कवाम करतवात. णनवडळून यरेत नवाहसीत, कनु ठरे  सन्मवान हहोत नवाहसी, तरसीहसी पक्षवाचवा झकेंडवा घरेऊन
५०-५० वषर्षां कवाम करणिवाररे लहोक ररपणब्लकन पक्षवात आहरेत. हवा दिरेशवातल्यवा कम्यनुणनस्टवाअंनवा करे व्हवाच मवाहसीत हहोतअं, ककी
आपणि कधसीच सतरेवर यरेणिवार नवाहसी. तरसीहसी ५०-६० वषर्षां कवाम करत आलरेत तरे.  तरे णनष्ठरेनअं कवाम करणिरे वगदैररे  वरेगळवा
मनुद्दवा  आहरे.  त्यवाच्यवाशसी  सअंघवाचवा  कवाहसी  सअंबअंध  नवाहसी.  कवापाँगरेसकडरे  कवाम  करणिवार् यवा  कवायर्णिकत्यवार्षांकडरे  तरसी  गवाअंधसीजळींचवा
सरेववाभवाव कनु ठरे  आलवा? शरेवटचवा णख्रिश्चन यरेशळू णख्रिस्तवाबरहोबरच मरेलवा, असअं म्हणितवात नवा? तसवाच शरेवटचवा गवाअंधसीववादिसी
गवाअंधसीसहोबतच गरेलवा.  गवाअंधसीजळींचसी सरेववावदृतसी असलरेलसी जसी मवाणिसअं हहोतसी,  तसी  'सवर्वोदियवा'मध्यरे आहरेत.  पणि त्यवातसनुदवा
नअंतरच्यवा कवाळवात हवा सरेववाभवाव सअंपत गरेलवा.  मनुळवात,  सरेववा हवा प्रकवारच नवाहसीयरे  आपल्यवाकडरे.  फवारतर वगर्णिणिसी दिरेणिरे
हवापनुरतवाच आहरे  तहो.  तहो  णशकवणिसीचवा  भवाग नवाहसी.  धमवार्णिचसी  णशकवणि हसी  आत्महोनतसीचसी  असल्यवामनुळरे  बवाहरेरच्यवा
जगवाकडरे कशवालवा लक्ष दवायचअं मग? आत्मवा बघवा म्हणिजरे स्वतयःलवा बघवा.

कल्पनवा  : सअंघ पररववार कवाय ककअं ववा णख्रिश्चन णमशनरसी कवाय,  दकत्यरेक दिनुगर्णिम प्रवाअंतवात तरे अनरेकदिवा कवाहसीतरसी
सकवारवात्मक कवायर्णिक्रम करतवानवा ददिसतवात. त्यवाअंचवा उद्दरेश जरसी धवारमर्णिक असलवा, तरसी अअंणतमतयः असरे कवायर्णिक्रम लहोकवाअंच्यवा
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णहतवाचरेच असतवात. अशवा कवायर्णिक्रमवाअंकडरे तनुम्हसी कसअं बघतवा?

शसी. दवादिशसीववार : सअंघवानअं लहोकहोपयहोगसी कवामअं करे लसी हरे खिरअं आहरे. पणि दिनुगर्णिम भवागवात कवाम करे लअं हवा मवात एक
भ्रम आहरे. दिनुगर्णिम भवागवाअंमध्यरे फक णख्रिश्चन णमशनऱ्यवाअंनसीच कवाम करे लअं. सअंघवाचरे वनववाससी कल्यवाणि आशम अत्यअंत सनुरणक्षत
भवागवात आहरेत. तरे भवामरवागडलवा नवाहसीत, तरे वदैनगअंगरेच्यवा अलसीकडरे आहरेत ककअं ववा मरेळघवाटवात आहरेत. सनुरणक्षत भवाग आहरे
तहो.  रस्तरे आहरेत.  णख्रिश्चन णमशनर् यवाअंनसी एकहोणणिसवाव्यवा शतकवात, रस्तरे नसतवानवा, जअंगलअं असतवानवा, कहोणितसीहसी सवाधनअं
नसतवानवा, दिनुगर्णिम भवागवात जवाऊन कवाम करे लरेलअं आहरे. फवादिर एणल्वन ककअं ववा फवादिर गसीक्सन हरे भवामरवागडलवा १९१० च्यवा
सनुमवारवालवा गरेलरे.  णतथअंच रवाणहलरे.  णतथल्यवाच बवायकवाअंशसी लग्नअं करे लसी.  णतथरेच सअंसवार करे लरे.  णतथअंच घरअं  करे लसी.  हरे सअंघवाचअं
कवाम नवाहसी. तरे फवार कमसी पडलरे. थहोडक्यवात सवाअंगवायचअं म्हणिजरे लवायन्स क्लब ककअं ववा रहोटरसी क्लब जसी 'सहोशल सरवर्णिस'
करतवात नवा, तशसी सअंघवाचसी 'वसीकरे ण्ड सहोशल सरवर्णिस' आहरे. महोटवारगवाडवा घ्यवायच्यवा, जवाऊन थहोडअं औषधववाटप करवायचअं
आणणि परत यवायचअं.  णतथरे जवाऊन मनुक्कवाम करणिवाररे  अणणि रवाहणिवाररे  आहरेत कवा कवाहसी?  फवार नवाहसीत.  त्यवामनुळरे  त्यवाअंचसी
आणणि यवाअंचसी तनुलनवा  नवाहसी हहोऊ शकत.  ईश्वरवाच्यवा नवाववानअं  करहोत ककी आणणिक कशवासवाठसी करहोत,  पणि णमशनरसी
खिरहोखिर आददिववासळींसवाठसी रवाबलरे. त्यवामनुळअं  त्यवाअंनसी सबअंध आदफकवा खिअंड णख्रिश्चन करे लवा. तरे त्यवाअंच्यवात रवाणहलरे, त्यवाअंच्यवात
रवाबलरे आणणि त्यवाअंचसी खिरहोखिर सरेववा करे लसी. अत्यअंत ववाईट अवस्थरेत तरे जगलरे.

कल्पनवा : भवाजपलवा लहोकसभवा
णनवडणिनुककीत  अभळूतपळूवर्णि  यश  णमळवालअं
आहरे.  करे वळ  सवणिर्णि  पहअंदिळूच  नव्हरे,  तर
इतर  अनरेक  समवाजघटक  भवाजपकडरे
आज  महोठवा  अपरेक्षरेनअं  पवाहत  आहरेत.
सअंघवाचअं हवात कवाहसी यहोगदिवान आहरे असअं
तनुम्हवाअंलवा  ववाटतअं  कवा?  असअं  यहोगदिवान
असरेल, तर तरे कवाय आहरे?

शसी.  दवादिशसीववार  : हवा
णनवडणिनुककीमधल्यवा यशवात सअंघवाचवा ववाटवा
कमसी आहरे, महोदिळींचवाच ववाटवा जवास्त आहरे.
खिरअंतर  सअंघवालवा  महोदिसी  नकहो  हहोतरे.
सअंघवाच्यवा  मनवातलवा  नरेतवा  णनतसीन
गडकरसी  हहोतवा.  सअंघवाअंनअं  णनतसीन
गडकरसीनवा  पक्षवाचअं  अध्यक्षपदि ददिलअं.  तरे

पदि महोदिळींनवा हवअं हहोतअं.  तरे  त्यवाअंनवा न दिरेतवा णनतसीन गडकरसीनवा ददिलअं गरेलअं.  महोदिसी हवा सअंघवाचवा नवाईलवाज आहरे.  णनतसीन
गडकरळींनवा सअंघवानअं सअंधसी ददिलसी हहोतसी त्यवाअंचवा कररश्मवा तयवार करवायचसी.

भवाजपचअं अध्यक्षपदि कहोणिवातरसी तरुणि मवाणिसवालवा दवायचअं हहोतअं.  त्यवामनुळरे  सअंघवाच्यवा समहोर दिहोन मवाणिसअं हहोतसी
पक्षवाध्यक्ष म्हणिळून. एक णनतसीन गडकरसी हहोतरे आणणि दिनुसररे मनहोहर परर्तीकर. पणि गडकरसी हरे जवळचरे, नवागपळूरचरे, म्हणिळून
त्यवाअंनवा  त्यवाअंनसी पक्षवाचअं  अध्यक्षपदि ददिलअं.  बवाअंधकवाम मअंतसी म्हणिळून णनतसीननअं  चवाअंगलअं  कवाम करे लअं  हहोतअं.  त्यवाअंचसी हुकळू मत
चवाअंगलसी हहोतसी.  त्यवामनुळरे  यवाअंनवा सअंधसी ददिलसी तर यरेत्यवा वसीस वषवार्णित हरे पक्ष ववाढवणतल अशसी सअंघवाचसी अपरेक्षवा हहोतसी.
त्यवामनुळरे  सअंघवानअं त्यवाअंनवा णतथरे आणिलअं. त्यवाअंचअं अध्यक्षपदि गरेल्यवाबरहोबर त्यवाअंनसी रवाजनवाथ पसअंगलवा आणिलअं. रवाजनवाथ पसअंग
नरेतवा नव्हरेच.  णबन चरेहरेऱ्यवाचवा नरेतवा आहरे तहो.  मवात नरकेंद्र महोदिळींचसी हववा हहोतसी.  त्यवाअंनसी सरळ डरॉणमनरेट करे लअं.  त्यवाअंनसी
णनतसीन गडकरसीनवा अजळून ऑफकीस ददिलअं नवाहसीय ददिल्लसीत,  अशसी णस्थतसी आहरे!  महोदिसी कवाय ऐकणिवार आहरे कवा हवाचअं?
दिहोनदिवा  नवागपनुरवात  यरेऊनसनुदवा  दिसीड  तवास  णवमवानतळवावर  बसळून  हहोतरे,  पणि  सअंघवात  गरेलरे  नवाहसी  तरे.  त्यवामनुळरे
णनवडणिनुककीतल्यवा यशवात सअंघवाचअं यहोगदिवान कमसी आणणि महोदिसी णन महोदिळींनसी तयवार करे लरेल्यवा ववातवावरणिवाचअं यहोगदिवान जवास्त
महत्त्ववाचअं हहोतअं.  भवाजपच्यवा यशवामनुळरे  एक गहोष स्पष आहरे.  सअंघ आणणि भवाजप हवा दिहोन गहोषसी वरेगळ्यवा नव्हत्यवाच.
कशवा असणिवार? सअंघवानअं वरेगवरेगळ्यवा क्षरेतवात कवाम करणिवार् यवा सअंस्थवा णनमवार्णिणि करे ल्यवा. वनववाससी कल्यवाणि आशम, णवश्व

'महोदिसी हवा सअंघवाचवा नवाईलवाज आहरे' : सनुररेश दवादिशसीववार - कल्पनवा जहोशसी
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पहअंदिळू पररषदि,  णवदवाथर्ती पररषदि,  णशक्षक पररषदि...  तसवा रवाजकवारणिवात कवाम करवायलवा जनसअंघ आणिलवा.  जनसअंघ
म्हणिजरे कवाय, तर सअंघ जन! स्ववातअंत्र्यवसीर सवावरकर गहोळवळकरवाअंनवा असअं म्हणिवालरे हहोतरे, ककी तनुम्हसी रवाजककीय पक्ष कवाढळू
नकवा.  कवारणि एक ददिवस तहो तनुमच्यवा डहोक्यवावर बसरेल.  यवाचअं  कवारणि असअं,  ककी तनुम्हसी सअंघवात कवाम करतवा,  सअंघ-
स्थवानवावर कवाम करतवा आणणि तरे जनतरेत कवाम करतवात. जरे जनतरेत कवाम करतवात त्यवाअंचसी तवाकदि महोठसी असतरे. तरे जरेव्हवा
महोठरे  हहोतसील, तरेव्हवा तनुम्हवाअंलवा तरे बवाजळूलवा बसवतसील. हरे सवावरकरवाअंचअं अणतशय ऐणतहवाणसक असअं ववाक्य आहरे. महोदिसी कनु ठरे
णवचवारतवाहरेत हवाअंनवा?  ववाजपरेयसी णवचवारवायचरे तरसी!  हवाचअं कवारणि महोदिसी महोहन भवागवतवाअंमनुळरे  णनवडळून आलरेलरे नवाहसी,
इतकअं  सवाधअं आहरे. आपणिच ववाढवलरेलअं मळूल आपल्यवापरेक्षवा महोठअं  व्हवावअं, शणकशवालसी व्हवावअं, तशसी आतवाचसी णस्थतसी आहरे.
आतवाचवा भवाजप सअंघवालवा महोजणिवार नवाहसी. 

कल्पनवा : मयवार्णिददित प्रमवाणिवात तरुणि वगवार्णिलवाहसी सअंघ आकषर्णिक ववाटतहो. त्यवामवागचसी कवारणिअं कवाय असवावसीत?

शसी. दवादिशसीववार : बवाह्मणिवाअंधल्यवा कवाहसी तरुणि मनुलवाअंनवा सअंघ आकषर्णिक ववाटतहो. सवाधवारणितयः स्वतअंत णवचवार न
करणिवारसी  जसी  मनुलअं  आहरेत,  त्यवाअंनवा  सअंघ  आवडतहो.  स्वतअंत  णवचवार  करणिवार् यवाअंनवा  तहो  आवडत नवाहसी,  कवारणि  णतथरे
आजवापवालन आहरे. तनुम्हसी स्वतअंतपणिरे णवचवार करवायचअं कवाहसी कवारणि नवाहसी. सवाअंगतवातच तनुम्हवाअंलवा. णवचवार करणिवाररे  वर
बसलरेत.  तनुम्हसी फक आजरेचअं  पवालन करवायचअं.  खिवालसी बस म्हटलअं  ककी खिवालसी बसवायचअं,  उभअं  रवाहवा म्हटलअं  ककी उभअं
रवाहवायचअं.  कवाठवा दफरववा म्हटलअं ककी कवाठवा दफरववायच्यवा. आपलसी बनुदसी ववापरवायचसी नवाहसी. दिनुसरसी एक बवाजळू अशसी
आहरे,  ककी स्वतअंत बवाजळूनअं णवचवार करणिवारसी मवाणिसअं मनुळवात कमसी असतवात.  आपलवा समवाज शदवाववादिसी जवास्त असतहो.
मरेणिबत्त्यवा घरेऊन जवातवात तरे लहोक आणणि ववारकरसी म्हणिळून जवातवात तरे लहोक यवाअंच्यवात कवाहसी फरक नसतहो.  स्वतअंतपणिरे
णवचवार करे लवा ककी स्वतयः जबवाबदिवारसी घ्यवावसी लवागतरे.  ननुसतसी जबवाबदिवारसीच नवाहसी, तर ववाळसीत टवाकण्यवापयर्षांतहसी पवाळसी
यरेतरे.  तसी भसीतसी असतरे.  त्यवामनुळरे  आपल्यवा समवाजवालवा शक्यतहो दिबळून रवाहवायचअं,  शदवाअंनवा धरून रवाहवायचअं असअं लहोक
करतवात. जरे स्वतअंतपणिरे णवचवार करतवात, मग तहो सरॉक्ररे टसीस असहो ककी गवाअंधसी असहो, तरे मरतवातच. दिवाभहोलकरवाअंनवा गहोळ्यवा
घवातल्यवा. असवा स्वतअंत णवचवार करणिवार् यवाअंनवा सअंघवाच आकषर्णिणि कधसीच ववाटलअं नवाहसी.

कल्पनवा  : अटलणबहवारसी ववाजपरेयळींच्यवा नरेमस्त प्रणतमरेमनुळरे  आणणि व्यवासअंग,  सवाणहत्यवाचसी आवड वगदैररे  इतर
गनुणिवाअंमनुळरे  सअंघवाच्यवा कवायर्णिकत्यवार्षांत त्यवाअंच्यवाणवषयसी अतसीव आदिर असरे - अगदिसी तरे पअंतप्रधवान हहोण्यवापळूवर्तीहसी. भवाजपमधल्यवा
पअंतप्रधवानपदिवाच्यवा त्यवानअंतरच्यवा उमरेदिववारवाअंबद्दल - आधसी अडववाणिसी आणणि नअंतर महोदिसी - सअंघकवायर्णिकत्यवार्षांत कशवा भवावनवा
आहरेत? महोदिळींनवा एकअं दिर भवारतसीय समवाजवात णमळवालरेलसी अभळूतपळूवर्णि लहोकणप्रयतवा ववाजपरेयळींच्यवा ककअं ववा अडववाणिळींच्यवाहसी
ववाटवालवा आलरेलसी ददिसत नवाहसी.  सवर्णिसमवावरेशकतरेच्यवा प्रयत्नवाअंनवा णमळवालरेलअं हरे यश आहरे,  ककी महोदिळींच्यवा लहोकणप्रयतरेत
सअंघवाचवा  फवारसवा  ववाटवाच  नवाहसी?  सअंघवालवा  णप्रय  असलरेलरे  नरेमस्त  ववाजपरेयसी  समवाजवात  पनुररेसरे  लहोकणप्रय  न  ठरणिअं,
नरेमस्तपणिवा अअंगसी नसलरेलरे महोदिसी लहोकणप्रय हहोणिअं,  पणि तशसी लहोकणप्रयतवा अडववाणिळींनवा न णमळणिअं हवाकडरे तनुम्हसी कसअं
पवाहतवा?  हसी ववाजपरेयळींचसी मयवार्णिदिवा आहरे,  ककी तरे ज्यवा मनुशसीत घडलरे त्यवा सअंघसीय णवचवारवाअंचसीच तसी मयवार्णिदिवा आहरे?  ककी
दिरम्यवानच्यवा कवाळवातल्यवा सवामवाणजक बदिलवाअंचवा त्यवात प्रमनुखि ववाटवा आहरे?

शसी.  दवादिशसीववार  : ववाजपरेयळींच्यवा बवाबतसीमध्यरे  असअं आहरे,  ककी तरे  सअंघवापरेक्षवा सअंघवाबवाहरेरच जवास्त लहोकणप्रय
हहोतरे.  ववाजपरेयळींचसी प्रणतमवा नरेहरूअं च्यवा प्रणतमरेसवारखिसी हहोतसी.  नरेहरू कबॉंगरेसपरेक्षवा लहोकणप्रय हहोतरे.  यवाचअं कवारणि असअं ककी,
त्यवाअंच्यवा व्यणकमत्त्ववामध्यरे एक मवादिर्णिव हहोतअं आणणि महोठरेपणिवा हहोतवा.  व्यककी म्हणिळूनहसी तरे फवार महोठरे  हहोतरे आणणि मनुख्य
म्हणिजरे तरे  एकवारलरेलरे  नव्हतरे.  एकवारलरेलरे  नसल्यवामनुळरे  तरे  सअंघवाच्यवा णशस्तसीत फवारसरे बसत नव्हतरे.  त्यवामनुळरे  सअंघवालवा
ववाजपरेयसी णप्रय वगदैररे  नव्हतरे.  सअंघवानअं ववाजपरेयळींचवा छळ करे लवा.  त्यवाअंचवा अपमवान करे लवा.  ववाजपरेयळींचसी प्रणतमवा सअंघवाच्यवा
चचौकटसीत बसणिवारसी नव्हतसीच. अडववाणिसी तसरे त्यवा चचौकटसीत बसणिवाररे हहोतरे. महोदिसी त्यवा चचौकटसीत बसणिवार नवाहसी, उलट
तरे त्यवा चचौकटसीहून महोठरे  हहोण्यवाचसी भसीतसी ववाटवायलवा लवागलसी आहरे. ववाजपरेयसी महोदिळींपरेक्षवा जवास्त लहोकणप्रय हहोतरे. त्यवाअंचसी
लहोकणप्रयतवा  महोठसी  हहोतसी  आणणि त्यवाअंच्यवा  लहोकणप्रयतरेमध्यरे  एक  प्रगल्भतवा  हहोतसी.  महोदिळींच्यवा  व्यणकमत्त्ववामध्यरे  एक
आक्रमकतवा आहरे. ववाजपरेयळींच्यवा व्यणकमत्त्ववामध्यरे आक्रमकपणिवा नव्हतवा. त्यवामनुळरे  तरे उतररेइतकरे च दिणक्षणिरेतहसी लहोकणप्रय
हहोतरे.  करुणिवाणनधसीदिरेखिसील त्यवाअंचअं  कचौतनुक  करवायचरे.  अजळूनपयर्षांत  ववाजपरेयळींसवारखिसी  महोदिळींनवा  दिणक्षणिरेत  मवान्यतवा  नवाहसी.
महोदिळींच्यवा लहोकणप्रयतरेत सअंघवाचवा ववाटवा नवाहसी.  त्यवाअंनवा णमळवालरेलवा कवायर्णिकत्यवार्षांचवा वगर्णि आहरे.  पणि महोदिळींचसी लहोकणप्रयतवा
त्यवाअंनवा मनुख्यमअंतसी म्हणिळून करे लरेल्यवा कवामवातळून णमळवालरेलसी आहरे.  त्यवाअंनसी स्वतयःचसी जसी स्वतअंत प्रणतमवा घडवलसी आहरे,
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त्यवातळून णमळवालरेलसी आहरे.  सअंघवामनुळरे  त्यवाअंनवा  'ऑल इअंणडलवा प्लअॅटफरॉमर्णि'  णमळवालवा.  नवाहसीतर तरे गनुजरवातचरेच नरेतवा रवाणहलरे
असतरे. पणि बस, णततकअं च.

कल्पनवा : समवाजववादि आणणि सअंघ पररववार यवाअंच्यवात कवाहसी नवातअं आहरे असअं दकतपत म्हणितवा यवावरे?

शसी.  दवादिशसीववार  : समवाजववादि आणणि सअंघ यवाअंत कवाहसी नवातअं नवाहसी.  सअंघवालवा समवाजववादि मवान्यच नवाहसी.  जरे
धमर्णिववादिसी असतवात, त्यवाअंनवा असरे कनु ठलरेच ववादिबसीदि मवान्य नसतवात.

जनसअंघवानअं  जयप्रकवाशवाअंच्यवा  कवाळवामध्यरे  'गवाअंधसीप्रणणित  समवाजववादि'  असवा  शब्दिप्रयहोग  ववापरलवा  हहोतवा.
गवाअंधसीप्रणणित समवाजववादि म्हणिजरे कवाय हरे कधसीच कनु णिसीच स्पष करे लअं नवाहसी.  सरेववाभवाववाचवा आणणि समवाजववादिवाचवा कवाहसी
सअंबअंध नवाहसी. समवाजववादि हसी आरथर्णिक व्यवस्थवा आहरे.  तसी आरथर्णिक समतवा सवाअंगणिवारसी आहरे व्यवस्थवा आहरे.  दिरेशवाचअं सवारअं
उत्पन हरे दिरेशवाच्यवा मवालककीचअं असवावअं आणणि तरे दिरेशवाच्यवा ववाटवालवा यवावअं, त्यवाच्यवावर खिवाजगसी मवालककी नसवावसी असवा जहो
णवचवार आहरे, तहो समवाजववादि आहरे. त्यवाचवा सअंघवाशसी कवाहसी सअंबअंध नवाहसी.

कल्पनवा  : भवारतसीय समवाजवात गरेल्यवा कवाहसी  वषवार्षांत  सवामवाणजक घनुसळणि चवाललरेलसी ददिसतरे.  पळूवर्ती  मवागवास
असलरेल्यवा अनरेक जवातसीजमवातळींनवा, णसयवाअंनवा आणणि समवाजवातल्यवा इतर दिनुबर्णिल घटकवाअंनवाहसी पळूवर्तीपरेक्षवा अणधक सअंधसी आज
उपलब्ध आहरेत.  'ठरे णवलरे  अनअंतरे  तदैसरेणच रवाहवावरे'  हवा पवारअंपररक भवारतसीय दिदृणषकहोनवाकडळून त्यवाअंच्यवा  आकवाअंक्षवा  आतवा
आरथर्णिक-सवामवाणजक  प्रगतसीच्यवा  ददिशरेनअं  झरेपवावत  आहरेत.  हसी  घनुसळणि  आणणि  हवा  बदिल  कहोणित्यवाहसी  सवामवाणजक
चळवळसीणशववाय  झवालवा  आहरे.  सअंघ  असहो  ववा  इतर  डवाव्यवा-उजव्यवा,  पनुरहोगवामसी-प्रणतगवामसी  सअंघटनवा  असहोत,  हवा
घनुसळणिसीत  त्यवाअंचअं  यहोगदिवान  जवळपवास  शळून्य  आहरे,  हरे  तनुम्हवाअंलवा  मवान्य  आहरे  कवा?  हवा  पवाश्वर्णिभळूमसीवर  उदवाच्यवा
समवाजवाच्यवा दिदृषसीनअं सअंघवाचअं स्थवान कवाय असरेल?  तरे उअंचवावण्यवासवाठसी सअंघवालवा आपल्यवात कवाय बदिल घडवळून आणिवावरे
लवागतसील? तसी क्षमतवा तनुम्हवाअंलवा सअंघवात ददिसतरे कवा?

शसी.  दवादिशसीववार  : आपल्यवा  समवाजमध्यरे  सध्यवा  सनुरू  असलरेल्यवा  घनुसळणिसीचवा  रवाजकवारणिवाशसी  आणणि
सवामवाणजक सअंघटनवाअंशसीहसी कमसी सअंबअंध यरेतहो. आपल्यवा दिरेशवामध्यरे महोठवा प्रमवाणिवावर ज्यवा सवामवाणजक चळवळसी झवाल्यवा,
त्यवा स्ववातअंत्र्यपळूवर्णि  कवाळवात हहोत्यवा.  मग तसी ज्यहोणतबवाअंचसी असरेल,  आगरकरवाअंचसी असरेल,  रवाजवा रवाममहोहन ररॉय यवाअंचसी
असरेल ककअं ववा आअंबरेडकरवाअंचसी चळवळ असरेल.  अशवा चळवळसी स्ववातअंत्र्यवानअंतरच्यवा कवाळवात फवारश्यवा झवाल्यवा नवाहसीत.
आपल्यवा दिरेशवातल्यवा रवाजककीय पक्षवाअंच्यवा कवामगवार सअंघटनवा आहरेत, णसयवाअंच्यवा सअंघटनवा आहरेत. पणि त्यवा सअंघटनवा त्यवा
त्यवा क्षरेतवातलअं कवाम करत नवाहसीत.  कम्यनुणनस्ट पक्षवाचसी णसटळू  नवाववाचसी सअंघटनवा आहरे,  तसी कवामगवारवाअंमध्यरे कवाम करतरे.
भवाजपचसी  भवारतसीय मजदिळूर  सअंघटनवा  आहरे,  पणि यवा  क्षरेतवात  कवाम करण्यवापरेक्षवा  तसी  भवाजपच्यवा  णनवडणिनुककीत झकेंडरे
लवाववायचअं कवाम जवास्त करतरे. सणमतसी, सअंस्कवार भवारतसी यवा सअंघटनवा सअंघणवचवारवाअंचरेच कवायर्णिक्रम करतवात. थहोडक्यवात त्यवा
त्यवाअंच्यवा वरेगवरेगळ्यवा क्षरेतवाअंतल्यवा प्रचवार आघवाडवा आहरेत. णवदवाथर्ती पररषदि णवदवाथ्यवार्षांचरे प्रश्न नवाहसी सहोडवत, महोदिळींचसी
सभवा अरकेंज करतरे. कबॉंगरेसचसी इअंटक सअंघटनवा कवामगवारवाअंमध्यरे कबॉंगरेसचवा प्रचवार करतरे. णनवडणिनुककीत कवामगवारवाअंनवा सभवाअंनवा
बसवळून गदिर्ती करतरे. यवा सअंघटनवा रवाजककीय पक्षवाअंकडळून कअं टहोल हहोतवात. एकरे  कवाळसी सअंघवाशसी सअंबअंणधत सअंघटनवा सअंघवाकडळून
कअं टहोल  हहोत  हहोत्यवा,  आतवा  त्यवा  भवाजपकडळून  कअं टहोल  हहोतवात,  कवारणि  सअंघवाचसी  कअं टहोल  करण्यवाचसी  क्षमतवाच  नवाहसी
रवाणहलरेलसी.  यवा  घनुसळणिसीलवा  एक महत्त्ववाचअं  कवारणि आहरे,  तरे  आरथर्णिक  आहरे.  १९९१ मध्यरे  आपल्यवा  दिरेशवानअं  खिनुलसी
अथर्णिव्यवस्थवा स्वसीकवारलसी,  त्यवामनुळरे  दिरेशवाचअं  उत्पवादिन ववाढलअं.  पळूवर्ती  ३.५%  असलरेलवा ववाढसीचवा दिर ५%  वर गरेलवा.
मनमहोहन पसअंगवाअंच्यवा रवाजवटसीत तहो ९% वर आलवा. जर दिरेशवाचअं उत्पन दिर वषर्ती सवात टक्क्यवाअंनसी ववाढलअं, तर दिरेश सहवा
वषवार्षांत दिनुप्पट शसीमअंत हहोतहो. ९ टक्क्यवाअंनसी ववाढलअं, तर पवाच वषवार्षांत दिनुप्पट शसीमअंत हहोतहो. त्यवा णहशरेबवानअं १९९१ पवासळून
आजपयर्षांत हवा दिरेश चचौपट शसीमअंत झवालवा. लहोकवाअंचअं उत्पन ववाढलअं, मध्यमवगर्णि महोठवा झवालवा. त्यवातळून महोठवा प्रमवाणिवावर
सवामवाणजक घनुसळणि झवालसी. शसीमअंत लहोक आणिखिसी शसीमअंत हहोत गरेलरे, ककी त्यवा लहोकवाअंनवा जवात, धमर्णि, यवाअंचअं कवाहसी ववाटत
नवाहसी.  आअंतरदिरेशसीय,  आअंतररवाषसीय लग्नसनुदवा हहोतवात.  घरटसी एक मनुलगवा आज परदिरेशवात आहरे.  त्यवाच्यवावर कनु णिवाचरे
सअंस्कवार असतवात? आतवा आईबवापवाचरे सअंस्कवार वगदैररे कवाहसी रवाणहलअं नवाहसी. महोठवा प्रमवाणिवावर मवाणहतसीचवा स्फहोट झवालवा.
जवानवाचवा  स्फहोट  झवालवा,  णशक्षणिवाचवा  प्रसवार  ववाढलवा,  सवाक्षर  मवाणिसवाअंचसी  सअंख्यवा  ववाढलसी.  आधसी  ४३%  लहोक
दिवाररदररेषरेखिवालसी हहोतरे,  आतवा त्यवाअंचसी सअंख्यवा १५% झवालसी आहरे.  यरेत्यवा पअंधरवा-वसीस वषवार्षांत तसीसनुदवा रवाहणिवार नवाहसी.

'महोदिसी हवा सअंघवाचवा नवाईलवाज आहरे' : सनुररेश दवादिशसीववार - कल्पनवा जहोशसी



 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

मवाजसी रवाषपतसी अब्दिनुल कलवाम म्हणितवात,  यरेत्यवा वसीस वषवार्षांत  हवा दिरेश शसीमअंतच हहोईल.  २०२५ पयर्षांत पहअंदिनुस्थवान
णतसऱ्यवा क्रमवाअंकवाचसी आरथर्णिक महवासतवा हहोईल आणणि २०३१ मध्यरे तहो जपवानलवा मवागरे टवाकरे ल असअं म्हटलअं जवातअं. असअं
जर हहोणिवार  असरेल,  तर  सवामवाणजक घनुसळणि हहोणिवारच.  सगळरे  मध्यमवगर्तीय हहोतसील,  उच मध्यमवगर्तीय हहोतसील.
सगळ्यवा  सहोयसी-सनुणवधवा  यरेतसील  आणणि  मग  आपल्यवा  जन्मदित  णनष्ठवा  आपहोआप  गळळून  पडतसील.  लहोकवाअंनवा  आतवा
अमरेररकवा  पळूवर्तीसवारखिसी  दिळूरचसी  ववाटत  नवाहसी  आणणि  चसीनहसी  दिळूरचवा  ववाटत  नवाहसी.  हसी  सवामवाणजक  घनुसळणि आरथर्णिक
पररवतर्णिनवातळून  आलरेलसी  आहरे.  जवानवाच्यवा  स्फहोटवातळून,  णशक्षणिवाच्यवा  प्रसवारवातळून  आलरेलसी  आहरे.  स्ववातअंत्र्य  आणणि
लहोकशवाहसीतळून आलरेलसी आहरे. बवाह्मणि उमरेदिववार असरेल, तरसी दिणलतवाअंचसी मतअं मवागण्यवासवाठसी त्यवालवा नम व्हवावअं लवागतअं.
त्यवामनुळरे  लहोकशवाहसी हवा मवाणिसवाअंचसी मनअं घवासळून टवाकणिवारवा आणणि त्यवाच्यवा कडवा नवाहसीश्यवा करणिवारवा प्रकवार आहरे.  यवा
दिरेशवालवा  गरेल्यवा  पनवास-पवाऊणिशरे  वषवार्षांत  चवाअंगलरे  नरेतरे  णमळवालरे.  णहमवालयवाच्यवा  उअंचसीचवा  नरेहरूअं सवारखिवा  नरेतवा,  इअंददिरवा
गवाअंधळींसवारखिसी अत्यअंत  खिअंबसीर ससी,  ववाजपरेयसी,  आअंबरेडकर यवाअंच्यवासवारखिरे  नरेतरे  यवा  दिरेशवालवा णमळवालरे.  यवा नरेत्यवाअंनसीसनुदवा
समवाजवाचसी दिदृषसी बदिललसी. आपल्यवा समवाजवालवा अअंतमनुर्णिखि करवायलवा लवावणिवाररे आणणि मनुळवातळून आपल्यवात बदिल करवायलवा
लवावणिवाररे असरे नरेतरेहसी पनुष्कळ झवालरे.

यवा सगळ्यवा गहोषळींचअं  शरेय सअंघवालवा नवाहसी.  असलवाच तर त्यवाअंचवा खिवारसीचवा ववाटवा आहरे.  सअंघवाबवाहरेर  पनुष्कळ
चवाअंगल्यवा प्रवदृतसी आहरेत यवा दिरेशवामध्यरे.  कबॉंगरेसववालरे तरसी कवाय,  सगळरेच्यवा सगळरे  ववाईट आहरेत कवाय?  सजन आणणि
दिनुजर्णिन मवाणिसअं सगळसीकडरेच असतवात.  पवाच वषवार्षांत भवाजपनरे भ्रषवाचवारवात कडोंगरेसलवा मवागरे टवाकलरेच ककी नवाहसी?  सगळरे
सवारखिरेच असतवात.  पदैसरे खिवाण्यवात कहोणिसीहसी कमसी नवाहसी.  णनतसीन गडकरसीजवळ पळूवर्ती कवाय हहोतअं? यवात नदैणतक णनकष
आणिण्यवात अथर्णि नवाहसी. कवारणि त्यवात सगळरेच नवापवास हहोतवात, आपल्यवासकट.

कल्पनवा : परदिरेशवात सअंघवाचसी लहोकणप्रयतवा बरसीच ववाढलसीय असअं म्हणितवात?

शसी.  दवादिशसीववार  : बवाह्मणिवाअंचसी पहोर सगळ्यवात जवास्त परदिरेशवात गरेलसी म्हणिळून.  मध्यमवगवार्णितलरे आणणि उच
मध्यमवगवार्णितलरे  लहोक णतथरे  गरेलरे.  त्यवाअंनवाच सअंघ जवळचवा ववाटत आलरेलवा आहरे.  दिनुसरअं  असअं,  ककी दिळूर गरेलरेलसी मवाणिसअं
स्वतयःलवा  असनुरणक्षत मवानवायलवा  लवागतवात.  णतथरे  त्यवाअंनवा  दिरेव,  धमर्णि  जवास्त  आठवतहो.  दिरेव-धमर्णि  जवळचवा ववाटवायलवा
लवागल्यवामनुळरे  असरे लहोक सअंघवाच्यवा जवळ जवातवात. तसी एक सवाधसी मवानणसकतवा आहरे.  परदिरेशवात गरेलरेलवा दिणलत मवाणिळूस
सअंघवाच्यवा  जवळ नवाहसी  गरेलरेलवा.  बवाह्मणिच गरेलरे.  णतथरेच  ववाढलरेलसी  तरुणि मनुलअं  आकरषर्णित  हहोतवात  सअंघवाकडरे,  तसीपणि
असनुरणक्षततरेमनुळरे .  पहअंदिनुस्थवानवातलरे जरे मनुसलमवान णतकडरे गरेलरे,  त्यवाअंनवा सअंघवाणवषयसी कवाहसी ववाटतअं कवाय? आपल्यवाकडचसी
सगळ्यवात महत्त्ववाचसी आणणि चमत्कवाररक गहोष 'जन्म' हसी आहरे. जन्मवानअं ज्यवा णनष्ठवा ददिलरेल्यवा असतवात, त्यवालवा णचकटळून
रवाहण्यवाचसी हसी वदृतसी आहरे. त्यवा वदृतसीचरे लवाभ आहरेत आणणि कवाहसी दिहोषहसी आहरेत.

कल्पनवा : महोदिळींच्यवा प्रभवावकवाळवात आणणि बदिललरेल्यवा सवामवाणजक ववास्तववात सअंघवाच स्वरूप कसअं असरेल असअं 
ववाटतअं?

शसी.  दवादिशसीववार  : महोदिसी सअंघवाकडरे  आतवाच दिनुलर्णिक्ष करू लवागलरे  आहरेत.  यरेत्यवा कवाळवात तरे  दिनुलर्णिक्ष आणिखिसी
ववाढरेल,  यवाचअं कवारणि सअंघवाकडळून आपल्यवालवा दकतसी बळ णमळतअं यवाणवषयसी त्यवाअंच्यवा मनवात सअंशय आहरे.  आपल्यवालवा
णनवडणिनुककीत मदित करणिवारसी सअंघटनवा म्हणिळून तरे यवाअंचवा ववापर करतसील, यवापरेक्षवा सअंघवालवा तरे अणधक महत्त्व दिरेतसील असअं
मलवा ववाटत नवाहसी.

***

शब्दिवाअंकन - कल्पनवा जहोशसी, दिसीपवा पवाठक, पचअंतवातनुर जअंतळू, ऋणषकरे श
फहोटहो - जवालवावरून सवाभवार
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१
'सअंकल्प'  यवा सनुमवाररे  २८ वषवार्षांपळूवर्ती  सअंपवाददित करे लरेल्यवा पनुस्तकवाचसी दिनुसरसी आवदृतसी कवाढवायचसी आहरे,  नव्यवानरे

सअंपवादिककीय णलहून दिरेतवा  यरेईल कवाय,  व तरे  दिहोन ददिवसवाअंत णलहून हवरे  आहरे,  अशसी णवचवारणिवा आल्यवानअंतर मसी यवा
पनुस्तकवाकडरे पनुन्हवा वळलहो.

तसीसरेक वषवार्षांपळूवर्तीचरे जग; सवामवाणजक, सवाअंस्कदृ णतक व रवाजककीय जग आज अणस्तत्ववात नवाहसी. तसीस वषवार्षांपळूवर्तीचरे
प्रश्न आणणि त्यवाअंचसी उतररे,  तसी शहोधण्यवाचसी सवाधनरे,  व तसी ववापरण्यवाचरे सवामथ्यर्णि यवा सवर्णिच बवाबळींचरे,  स्वरूप कमवालसीचरे
बदिलतरे आहरे.  लवाअंबळून सवारखिरेच ददिसणिवाररे  जग ककअं ववा बदिललरेलरे पदृष्ठभवागवावरचरे जग आणणि त्यवाच्यवा आत सवामवावलरेलरे
कळसीचरे जग आत जनुनरे रवाणहलरे नवाहसी.

तरसीहसी  'सअंकल्प'मधसील  (त्यवा  वरेळच्यवा)  तरुणिवाअंनसी  सवाअंणगतलरेलसी  आत्मकथनरे  त्यवाअंच्यवा  णनतळ  व  उत्कट
आणवष्कवारशदैलसीमनुळरे  आजहसी ववाचनसीय तर आहरेतच, परअंतनु मनस्वसी आणणि महोहक आहरेत. बऱ्यवाचदिवा एखिवादवा स्वपवत
जगवात ककअं ववा भळूतकवाळवातसील अवशरेषवाअंच्यवा दढगवाऱ्यवात, इणतहवासवाच्यवा पसवाऱ्यवात, पवानझडसीनरे झवाकलरेल्यवा जअंगलवातसील
एखिवादवा वळणिवावळणिवाच्यवा ववाटरेवर पसरलरेल्यवा ककअं ववा हरवलरेल्यवा जअंजवाळवात जवाऊन यरेण्यवाचवा अननुभव हसी आत्मकथनरे
आजहसी णनणश्चत दिरेतवात.

अठवावसीस वषवार्षांपळूवर्ती यवा सअंकलनवाणवषयसी सअंपवादिककीय णलणहतवानवा मसी जहो हरेतळू मनवाशसी बवाळगलवा हहोतवा तहो त्यवा
णलखिवाणिवात  णवशदि  करे लवा  आहरेच.  त्यवा  वरेळसी  मसी  पररवतर्णिनवाच्यवा  चळवळसीत  झरेप  घरेण्यवाच्यवा  क्षणिवाचसी  'नदैणतक
पळूवर्णिमनस्कतवा' तपवासवावसी, समजळून घ्यवावसी हवा हरेतळू ठरेवळून यवा आत्मकथनवाकडरे पवाहतहो आहरे, असरे म्हणिवालहो हहोतहो. 'नदैणतक
पळूवर्णिमनस्कतवा  -  ककअं ववा मरॉरल णप्रऑक्यळूपरेशन'  हसी सअंकल्पनवा जरेवढसी तवाणत्त्वक  (Philosophical)  आहरे तरेवढसीच
मवानसशवाससीय  आहरे.  एकवा  अथवार्णिनरे  फरॉईडच्यवा  स्वपणवशरेषणिवाच्यवा  णसदवान्तवाजवळ,  त्यवाच्यवा  'अनकरॉन्शस'  ककअं ववा
'दिबलरेल्यवा इच्छवारूपवा'जवळ जवाणिवारवा हवा शब्दि आहरे.  यवा इच्छवारूपवाचवा शहोध घरेतवानवा दिसीनवानवाथ मनहोहर णलणहतवात,
'सहोमनवाथलवा गप्पवा मवारतवानवा अणनल थतरे  मलवा म्हणिवालवा हहोतवा,  "दिसीनवानवाथ,  तनुलवा असअं  नवाहसी ववाटत ककी जरे  यवा
स्पधर्देच्यवा  जसीवनवात  अयशस्वसी  ठरतवात,  मवागरे  पडतवात,  असरे  तरुणि  समवाजकवायवार्णिकडरे,  चळवळसीकडरे  वळतवात?"
प्रस्थवाणपत व्यवस्थरेत यशस्वसी हहोऊनहसी पररवतर्णिनवाच्यवा सअंघषवार्णित स्वरेच्छरेनरे आलरेल्यवा व्यकक्तींचसी नवावरे सवाअंगळून मसी त्यवाचरे
म्हणिणिरे  खिहोडवायचवा प्रयत्न करे लवा हहोतवा.  पणि मवाझ्यवा मनवात णवचवार आलवा हहोतवा,  हरे कवाहसीसअं  खिरअं  कवाहसी व्यकक्तींच्यवा
बवाबतसीत खिरअंहसी नवाहसी कवा? पणि यवा स्पधर्देत अयशस्वसी हहोणिवाऱ्यवा व्यककी करे वळ मयवार्णिददित कनु वतसीमनुळरे  अयशस्वसी हहोतवात
कवा? ककी तथवाकणथत 'यशस्वसी' हहोण्यवातसील णनरथर्णिकतवा त्यवाअंनवा जवाणिवलरेलसी असतरे? यवा व्यवस्थरेत प्रस्थवाणपत हहोण्यवाचसी,
पणहलवा नअंबर णमळवण्यवाचसी, स्थवान णमळवण्यवाचसी, घहोडदिचौड करण्यवाचसी त्यवाअंनवा इच्छवाच नसतरे. हसी इच्छवा नष हहोणिरे हसी
व्यककीलवा पररवतर्णिन-चळवळसीकडरे नरेणिवारसी पवाऊलववाट असतरे कवाय?

चळवळसीत यरेण्यवाचसी कवारणिअं शहोधवावयवास लवागलहो ककी मलवा प्रश्न पडतहो,  ककी अशसी कवाय पररणस्थतसी हहोतसी,
अशवा कवाय घटनवा घडल्यवा,  कनु ठलसी व्यककी अशसी प्रभवावसी ठरलसी ककी ज्यवामनुळरे  स्वतयःबद्दल असमवाधवानवाचवा सल उत्पन
झवालवा, ववाढत रवाणहलवा?'

अशसी  दकतसीतरसी  आत्मशहोधवाअंचसी  प्रश्नहोतररे,  ददिववास्वपवाअंच्यवा  फअॅ न्टससी  रवाज्यवातळून  गवाळलरेलसी  मवाणिकरे ,  ककअं ववा
स्वतयःच्यवा  'मसी'पणिवाचवा प्रववास 'णवशरेषरेन पश्यतरे'  अशवा पदतसीनरे पवाहून स्वतयःलवा व (प्रणसद मनहोणवशरेषणितज्ज आणणि
तत्त्वपचअंतक लवाकवापाँ यवाअंनसी स्पष करे लरेलवा) दि अदिर (The Other) यवा सभहोवतवालवालवा परसीक्षवानळसीत घवालळून करे लरेलसी
णनरसीक्षणिरे व पचअंतनरे यवा सवर्णि आत्मणनवरेदिनवाअंतळून ववाचकवाअंनवा सवापडळू शकतसील.

२

फरे डररक जरेमसन यवा तत्त्वपचअंतकवाअंनसी 'रवाजककीय सनुप्त इच्छवारूप' (Political unconsciousness)
अशसी  सअंकल्पनवा  मवाअंडलसी  आहरे.  हसी  सअंकल्पनवा  खिळूपच  जरटल,  गनुअंतवागनुअंतसीचसी,  परअंतनु  मवानवसी  समवाजवाच्यवा  ऊध्वर्णिगवामसी
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व्यवहवारवाच्यवा  ककें द्रस्थवानवातसील  जडणिघडणिसीचवा  मवागहोववा  घरेणिवारसी,  आणणि  मवानवसी  सअंस्कदृ तसीच्यवा  व्यवाणमश  प्रववासवाचरे
रवाजककीय णवशरेषणि करण्यवासवाठसी एक उपयनुक सवाधन म्हणिळून ववापरलसी जवातरे.  मनुख्यतयः फरॉईड व लवाकवापाँ  अशवा दिहोन
पचअंतकवाअंनसी  मवाअंडलरेलवा  गदृहसीतकवाअंचवा  णवचवार  व  णसदवाअंतवाअंचवा  ववापर  जरेमसन  यवानरे  (Political
unconsciousness) यवा आपल्यवा कल्पनरेत करे लवा आहरे.

फरॉईडनरे व्यककीचसी जवाणिसीव  (consciousness)  णवददित करतवानवा जवाणणिवरेचरे मनुख्यत्वरे तसीन भवाग करे लरे,
पणहलवा  'इड'  व दिनुसरवा  'इगहो'  म्हणिजरेच  'मसी'. 'मसी'चवा तहो भवाग,  जहो असरे मवानतहो ककी  'मसी म्हणिजरे मसी'  आहरे  (I am
me),  णतसरवा  'सनुपर इगहो'  म्हणिजरे अअंतरवात्म्यवाचवा असवा भवाग ककी ज्यवाच्यवामनुळरे  मवाणिसवालवा लवाज ववाटतरे,  शरम उत्पन
हहोतरे, असमवाधवान आणणि अपरवाधसीपणि ववाटत रवाहतरे. त्यवामनुळरे  आपहोआपच व्यककीच्यवा (अमयवार्णिदि) इच्छवाअंनवा एक लगवाम
लवागतहो.  आणणि 'इड'  म्हणिजरे असवा स्वतयःचवाच एक भवाग ककी जरेथरे सवाऱ्यवा दिमन करे लरेल्यवा, 'णझप'  करे लरेल्यवा,  दिवाबलरेल्यवा
इच्छवाअंचवा सवाठवा,  एखिवादवा तळघरवातसील बअंदि कनु लनुपवात ठरेवलरेल्यवा वस्तळूअंसवारखिवा पडळून आहरे,  कणचत उघडण्यवाचसी ववाट
पवाहतहो  आहरे.  परअंतनु  व्यककीच्यवा  दिदैनअंददिन  व्यवहवारवातसील  जवाणणिवरेलवा  मवात  अशवा  तळघरवाचवा  पतवाच  असत  नवाहसी.
फरॉईडच्यवा  म्हणिण्यवाननुसवार  अशवा  सनुप्त  इच्छवा  मनुख्यत्वरेकरून  मळूलभळूत,  जदैवऊमर्तीणवषयक  आणणि  लमैंणगक  तनुषतवा
णमळवण्यवासवाठसी उत्पन झवालरेल्यवा असतवात. यवा इच्छवाभवाअंडवारवाचरे दिनुसररे नवाव म्हणिजरे 'णलणबडहो'. प्रवामनुख्यवानरे लमैंणगक सनुखि-
समवाधवानवासवाठसी जरसी यवा इच्छवाअंचसी णनरमर्णितसी झवालरेलसी असलसी तरसीहसी त्यवाअंचरे अन्य, म्हणिजरे पदैसवा,  यश, नवाव, प्रणतष्ठवा,
सतवा,  अशवा णवणवध कवारणि रूपवाअंत सतत पररवतर्णिन हहोत असतरे,  व अशवा रूपवाअंतरदक्रयरेत तसी तसी व्यककी आपल्यवा
जवाणणिवरेच्यवा सवाहवाय्यवानरे स्वतयःचरे आयनुष्य ककअं ववा जगण्यवाचसी शककी, जसीवनहोत्सनुकतवा खिचर्णि करत असतरे. मवात जवाणणिवरेलवा
मवाहसीत नसलरेल्यवा तरसीहसी जवाणणिवरेलवा हवादिरवळून टवाकण्यवाचसी शककी असलरेल्यवा दिवाबलरेल्यवा इच्छवाअंचवा सनुप्त सवाठवा त्यवा
व्यककीच्यवा जसीवनवात अअंतबवार्णिह स्फहोट घडवळून आणित असतहो. 'लपणवलवास तळू णहरववा चवाफवा, सनुगअंध त्यवाचवा लपरेल कवा?'
यवा जनुन्यवा भवावगसीतवातसील लपवलरेलसी भवावमवानसवातसील 'प्रसीतसी' ज्यवाप्रमवाणिरे स्वतयःच्यवा नकळत अतरवाचसी कनु पसी कनु ठरेतरसी
कहोपऱ्यवात लवअंडवावसी, व घरभर सनुगअंध यवाववा तशसी, मवानवसी मनवाच्यवा तळघरवातसील बअंदि परेटवाऱ्यवातळून नकळत बवाहरेर पडळून
जवाणणिवरेच्यवा दिदैनअंददिन रवाज्यवात रहोज नवनवरे चमत्कवार घडवत असतरे. यवा चमत्कवारवाअंनवा 'फरॉईडन णस्लप' असरे म्हणितवात.
'स्वप-अवस्थरेत, जवागदृत अथववा णनद्रवावस्थरेत अशवा 'णस्लप्स' त्यवा व्यककीच्यवा मनहोव्यवापवारवाचरे इअंणगत उलगडण्यवास मदित
करतवात असवा फरॉईडचवा णवश्ववास हहोतवा,  व त्यवामनुळरेच तहो स्वपवाअंनवा सनुप्त इच्छवाअंच्यवा प्रववासवाचवा रवाजमवागर्णि मवानत असरे,
आणणि त्यवाअंच्यवा णशडसीवरून खिवालसी उतरून व्यककीच्यवा अअंतमर्णिनवातसील गळूढ हवालचवालळींचवा वरेध घरेण्यवाचवा प्रयत्न करत असरे.

जरसी फरॉईडनरे  'सनुप्त इच्छवारूपसी तळघरवाअंचवा ववापर व्यककीच्यवा मनहोव्यवापवारवाअंचसी कववाडरे  उघडण्यवासवाठसी करे लवा
असलवा तरसीहसी  एकवा  मवाक्सर्णिववादिसी  दिदृणषकहोनवाननुसवार,  आरथर्णिक  व्यवस्थरेच्यवा  पवायवावर सवाअंस्कदृ णतक  व्यवस्थरेचसी  इमवारत
बवाअंधलसी जवात असल्यवामनुळरे ,  यवा दिहोन व्यवस्थवाअंचरे  परस्परसअंबअंध  'रवाजककीय सनुप्त इच्छवारूपवाअं'चवा वरेध घरेऊन तपवासतवा
यरेतसील कवाय,  असवा प्रश्न जरेमसन णवचवारतवात.  मवाझ्यवा णववरेचनवात मसी  'नदैणतक पळूवर्णिमनस्कतरे'चवा उल्लरेखि,  यवाच सनुप्त
शकक्तींचवा वरेध घरेण्यवासवाठसी करे लवा हहोतवा.

'सअंकल्प'मधसील तरुणि कवायर्णिकत्यवार्षांचसी कथनरे जर सवाअंस्कदृ णतक अवस्थरेचवा एक भवाग मवानलसी (ज्यवाप्रमवाणिरे 'सअंकल्प'
ज्यवा कवाळवात प्रणसद झवालरे त्यवा कवाळवात दिणलत आत्मकथनवाअंनवा सवाणहत्य मवानळून,  त्यवाअंच्यवा उत्खिनन-प्रयत्नवातळून हवातसी
आलरेल्यवा सवामगसीचवा अभ्यवास करे लवा गरेलवा)  तर त्यवाअंनवा  cultural texts प्रमवाणिरे,  म्हणिजरे ज्यवाप्रमवाणिरे आपणि
सवाणहत्य ककअं ववा णसनरेमवाकडरे पवाहतहो त्यवाप्रमवाणिरे पवाणहलरे तर,  त्यवाअंच्यवा पवायवाखिवालसील सनुप्त इच्छवारूपवालवा खिणिळून कवाढतवा
यरेईल असरे मलवा ववाटतरे. 'To read the hidden, coded manifestations of economic
and political base that has shaped them, political unconscious can
serve as a tool.'  म्हणिजरेच यवा सवर्णि कथनवाअंच्यवा मवाध्यमवातळून हवातसी यरेणिवाररे ,  त्यवा कथनवाअंतसील  'फरॉईणडअन
णस्लप्स'चवा  अअंदिवाज  घरेऊन  णमळवलरेलरे  धवागरेदिहोररे  त्यवा  वरेळच्यवा  तरुणिवाअंच्यवा  आजच्यवा  णस्थणतणवषयक  आज  त्यवाअंनसी
घरेतलरेल्यवा रवाजककीय भळूणमकवाअंबद्दल कवाहसी उपयनुक ददिशवा दिरेऊ शकतसील कवाय, असवा नववा णवचवार मवाझ्यवा मनवाशसी आहरे.
ककअं ववा तत्कवालसीन समवाजमनवाच्यवा सनुप्त जवाणणिवरेमध्यरे कहोणितरे रसवायन दिडलरे हहोतरे यवाचसी मवाणहतसी णमळळू  शकरे ल कवाय,
असवाहसी प्रश्न आहरे (णवश्ववास कवाकडरे ककअं ववा रणझयवा पटरेल यवाअंचसी मनहोगतरे यवा दिदृषसीनरे बणघतलसी जवाऊ शकतवात.)

अअॅडम ररॉबट्सर्णि  नवाववाच्यवा  लरेखिकवानरे  फरॉईणडअन स्वपणवशरेषणिवाचरे  सळूत  सवाअंगतवानवा  'The Return of
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the Jedi'  यवा  दफल्मचवा  उदिवाहरणि म्हणिळून  उपयहोग  करे लवा  आहरे.  यवा  दफल्ममध्यरे  जवाबवा  नवाववाचवा  एक प्रचअंड
गहोगलगवायसीसवारखिवा ददिसणिवारवा  रवाक्षससी प्रवाणिसी आहरे.  त्यवानरे  णलआ नवाववाच्यवा  सनुअंदिर  रवाजकन्यरेलवा  कदै दि  करे लरेलरे  असतरे.
कदै दिरेतसील रवाजकन्यवा अधर्णिनग्न अवस्थरेत, णबदकनसी घवालळून, सवाखिळदिअंडवाअंमध्यरे जखिडलरेलसी असतरे. आतवा सवर्णिसवाधवारणिपणिरे यवा
रवाजकन्यरेचसी  जवाबवा  नवाववाच्यवा  रवाक्षसवापवासळून  सनुटकवा  व्हवावसी  अशसी  अपरेक्षवा  आपणि  व्यक  करू.  परअंतनु  फरॉईणडअन
अभ्यवासक यवा दिदृश्यवाअंकडरे  वरेगळ्यवाच म्हणिजरे लमैंणगक पररमवाणिवातळून पवाहतवात आणणि सवाऱ्यवा कथरेचवा  (कथनवाअंचवा)  अथर्णि
बदिलळून  जवातहो;  त्यवाअंच्यवा  दिदृणषकहोनवातळून  एक  प्रचअंड  पलअंगसदिदृश्य  आकवारवाचवा,  णचकट  दकडवा  त्यवा  जवळपवास  नग्नच
असलरेल्यवा सनुअंदिर तरुणिसीवर आक्रमक (आरहोहणि) करत आहरे, आणणि अखिरेर तसी अधर्णिनग्न ललनवा त्यवा पलअंगसदिदृश्य ककीटकवाचरे
पनुढरे आलरेलरे तडोंड दिवाबळून, कण्हत, लवाटरेसवारखिरे हरेलकवावरे दिरेत सअंपवतरे, असरे वणिर्णिन करून, त्यवा मनुलसीलवा ववाचवणिरे ववा णतचसी
सनुटकवा करणिरे हवा उद्दरेश नसळून, त्यवा मनुलसीचसी सअंभहोगरेच्छवा हवाच मनुख्य अथर्णि आहरे असरे वरेगळरे  आणणि न ददिसलरेलरे णवशरेषणि
मग पनुढरे यरेतरे. स्लवावहोय णझझरेक यवा ववादिगस्त णवचवारवअंतवानरे अशवा अनरेक घटनवा, कथवा, लवाकवापाँ व फरॉईड यवाअंचरे णसदवान्त
ववापरून नव्यवा स्वरूपवात मवाअंडल्यवा आहरेत.  णवशरेषतयः णहचकरॉक आणणि डरेणव्हड पलअंच यवा दिहोन ददिग्दिशर्णिकवाअंचसी त्यवाअंनसी
उकललरेलसी कवामरे यवा सअंदिभवार्णित ववाचवायलवाच हवसीत.

३

मनहोगतरे  ककअं ववा  सवाणहत्य,  नवाटक ववा णसनरेमवा,  कणवतवा ककअं ववा  नदृत्य,  आणणि सअंगसीतदिरेखिसील त्यवा  समवाजवाच्यवा
अअंतमर्णिनवाचसीच स्पअंदिनरे  असतवात,  त्यवाअंचरे  णवशरेषणि आणणि पदृथक्करणि करण्यवासवाठसी  सवाधनरे  णनमवार्णिणि  करणिरे  हरे  त्यवा  त्यवा
समवाजवामधसील त्यवा त्यवा वरेळरेतसील णवचवारवअंतवाअंचरे कवाम असतरे. बदिलवाच्यवा प्रदक्रयरेत अशवा सवाधनवाअंचसी भळूणमकवा महत्त्ववाचसी
ठरतरे.

ग्यरॉजर्ती ल्यळूकवाचनरे आपल्यवा  'History and Class Consciousness'  यवा पनुस्तकवात समवाज
आणणि  (सवामवाणजक)  इणतहवास यवाअंचसी  सम्यक दिदृषसी  असलरेलवा  आणणि समवाजवातसील चवाअंगल्यवा  ववाईटवाचसी सअंगतसी  लवावळू
शकणिवारवा  णवचवार मवाअंडण्यवासवाठसी मवाक्सर्णिच्यवा  'एणलअनरेशन' (परवात्म भवाव)  यवा सअंकल्पनरेचवा णवचवार मनुळवाशसी घरेऊन
Reification (वस्तनुजन्य रूपवाअंतरसीकरणि?) अशसी नव्यवा सअंकल्पनरेचसी णनरमर्णितसी करे लसी आहरे. यवा शब्दिवाचवा अथर्णि असवा
ककी, 'एखिवादवा मवाणिसवाचरे ककअं ववा एखिवादवा प्रदक्रयरेचरे, ककअं ववा एकवादवा अमळूतर्णि सअंकल्पनरेचरे हहोणिवाररे (करे लरेलरे) वस्तळूत रूपवाअंतर.' -
अनरेक णवचवारवअंत यवा दक्रयरेलवा  'thingification'  असरे म्हणितवात -  वस्तनुजन्य रूपवाअंतर.  कवालर्णि मवाक्सर्णि आपल्यवा
णववरेचनवात  यवा  रूपवाअंतरवाबद्दल  णवस्तवारवानरे  णलणहतवात.  तरे  म्हणितवात,  'भवाअंडवलसी  अथर्णिव्यवस्थरेमध्यरे  मवानवसी  प्रयत्न,
मवाणिसवाचरे सवामथ्यर्णि आणणि त्यवाचसी सजर्णिकतवा गळळून जवातरे,  ककअं ववा णतचवा तवाबवा कहोणिवा एकवा भलत्यवाच यअंतणिरेकडरे जवातहो.
मवाणिळूस  रवाबवलवा  जवातहो.  आणणि  त्यवाचसी  सजर्णिकतवा  त्यवाच्यवा  हवातवातळून  णनसटळून  जणिळू  स्वतअंत  शककी  असल्यवासवारखिसी
भवाअंडवलसी यअंतणिरेच्यवा जहोखिडवातळून प्रगटतरे.' अशवा हहोणिवाऱ्यवा बदिलवातळून त्यवा समवाजवाचसी व तरेथसील मवाणिसवाअंचसी हवानसी कशसी
झवालसी यवाचवाच प्रत्यय यरेतहो.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  अलसीकडरे  'मवाकर्दे ट फहोसर्देस'  असवा शब्दि सरवार्णिस आयनुष्यवातसील प्रत्यरेक समवाज
हतबल हहोतहो, आणणि जणिळू गनुरुत्ववाकषर्णिणि ककअं ववा जडत्व हरे जसरे नदैसरगर्णिक णनयम आणणि शककी आहरेत, तसवा मवाकर्दे ट फहोसर्णि हवा
एखिवादिवा नदैसरगर्णिक णनयम आहरे आणणि त्यवामनुळरे  त्यवालवा अधसीन रवाहून जगण्यवाचसी सककी नकळत करे लसी जवातरे.

'सअंकल्प'नअंतरच्यवा कवाळवात,  गरेल्यवा पअंधरवा-वसीस वषवार्षांत णवशरेषतयः मवाणिसवाचसी वस्तळू  बनवण्यवाचरे कवाम फवारच
वरेगवानरे आणणि धडवाक्यवानरे सनुरू झवालरे आहरे.  वस्तळूलवा क्रय मळूल्य असणिरे,  आणणि म्हणिळून मवाणिसवासकट सवर्णिच वस्तळू क्रय-
णवक्रयवासवाठसी उपलब्ध आहरेत असरे मवानळून ज्यवा वरेळसी समवाजवात व्यवहवारवात हहोतवात त्यवा वरेळसी तहो समवाज एकसअंध  व
एकसकेंदद्रय  (organic),  एकवात्म म्हणिळून कवाम करण्यवास दिनुबळवा ठरतहो.  मवाणिसवापरेक्षवा वस्तळू व णतचसी खिररेदिसी ककअं ववा
णवक्रकी महत्त्ववाचसी ठरतरे. समवाजपनुरुषवाच्यवा सजर्णिकतरेलवाच गहणि लवागतरे; आणणि खिररेदिसी-णवक्रकी पदैशवात हहोत असल्यवानरे पदैसवा
सवाऱ्यवा समवाजव्यवस्थरेचवा कब्जवा घरेतहो. चळवळ असहो ववा कणवतवा, णचत असहो ववा णसनरेमवा, सवाररेच कवाहसी पदैशवात तहोललरे
जवाऊन पदैशवाभवतसी दफरू लवागतरे.  गरेल्यवा अठवावसीस वषवार्षांतसील यवा मनहोगतवाअंमधळून प्रगटलरेल्यवा चळवळळींचरे,  त्यवातसील
मवाणिसवाअंचरे कवाय बदिललरे, कसरे बदिललरे, कनु णिसी बदिललरे व करे व्हवा ककअं ववा कहोठरे  कहोठरे  बदिललरे, वस्तनुजन्य रूपवाअंतरसीकरणिवाच्यवा
कहोणित्यवा टप्प्यवावर आपणि उभरे आहहोत, यवाचवा णवचवार यवा मनहोगतवाअंमनुळरे  जरसी रुजवतवा आलवा तरसी बररेच कवाहसी करे ल्यवाचरे
समवाधवान प्रकवाशकवाअंनवा णमळळू शकरे ल.

नवाअंगसी गळळू लवागलरेलरे फनु लपवाखिरू - सअंजसीव खिवाअंडरेकर
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सद कवाळ हवा कमहोणडटसीच्यवा णवजयवाचवा,  वस्तळूअंच्यवा रवाज्यवाणभषरेकवाचवा आहरे.  पवाटर्ती ककअं ववा पवाटर्तीचवा कवायर्णिकतवार्णि
दिहोन्हसीहसी तरवाजळूमध्यरेच महोजलरे जवातवात,  णनवडणिनुकवाअंच्यवा तडोंडवावर त्यवाअंचरे सचौदिरे हहोतवात,  आदिसी पररणस्थतसीचवा तपशसील
दिरेण्यवाचसी  गरज  नवाहसी.  पसी.  सवाईनवाथ  यवाअंनसी  अलसीकडरेच  णलणहलरेल्यवा  'परेड  न्यळूज'वरसील  लरेखिवातळून  वतर्णिमवानपतरे,
वदृतववाणहन्यवा, पतकवार आदिसी मअंडळसी यवा 'वस्तळू णवजय णवलवासवा'त कशसी मशगळूल आहरेत यवाचरे प्रत्यअंतर आलरे आहरे.

नव्यवा भवाअंडवलसी व्यवस्थरेमध्यरे नकळत मवाणिळूस फक व्यवस्थरेनरे पनुरवलरेल्यवा, णवकलरेल्यवा वस्तळूअंनवाच सवाथर्णिक मवानळून
जगतहो. समवाजणहतवापरेक्षवा, अणधक महोठवा टसी.व्हसी. स्क्रकीनचवा, ककअं ववा नव्यवा ipad चवा, त्यवा वस्तळू णमळवण्यवाच्यवा आणणि
त्यवा  णमळवाल्यवा  तर  धन्य  व  न  णमळवाल्यवा  तर  हतवाश  हहोण्यवाच्यवा,  वस्तळूअंनवाच  णनसगर्णि  मवानळून  त्यवाभवतसी  जसीवन
बरेतण्यवाच्यवा दक्रयरेत मवाणिळूस णनयःसत्त्व बनळून जगळू लवागतहो. यवा 'वस्तळू णवजय णवलवासवा'चवा जलववा इतकवा शणकशवालसी आहरे
ककी अलसीकडरे  गवावहोगवावसी ववाढलरेल्यवा बकवाल सवाअंस्कदृ णतक त्यवाचरे प्रणतपबअंब जवागहोजवाग पहवावयवास णमळतरे.  भवाषरेचवा व
सअंस्कदृ तसीचवा ऱ्हवास, पयवार्णिवरणि आणणि सहोयर समवाजवाचवा नवाश, भ्रष आणणि जवाणहरवातसीत मवाअंडण्यवात यरेणिवारसी भडक, सवअंग,
स्वस्त आणणि ककर्णि श कलवा व सअंगसीत,  अचरेतन सजर्णिकतवा,  षअंढ जवाणणिववा आणणि  'सनुप्त व्यणकगत इच्छवाअंचवा'  स्फहोट असरे
णवदिसीणिर्णि समवाजजसीवन आज आपल्यवालवा अननुभववायलवा यरेत नवाहसी कवाय?

४

कलवा (मग तरे सवाणहत्य असहो ववा णसनरेमवा, नदृत्य ककअं ववा णचतकलवा, सअंगसीत अथववा णशल्पकलवा) अशवा समवाजवालवा
तवारू शकरे ल कवाय?  शरेकडहो णवचवारवअंतवाअंनसी आणणि समवाजशवासजवाअंनसी यवा प्रश्नवाचरे उतर  'हहोय'  असरे ददिलरे आहरे.  पनुन्हवा
जरेमसन यवाअंचरेच  वचन अधहोररेणखित करवायचरे  झवाल्यवास,  It is vital that art is able to
'resist the power of reification in consumer society and reinvent
that catagory of totality which is systematically undermined by
existential   fragmentation   on   all   levels   of   life   and   social
organisation   today.'  यवातलवा  power   of   resistance हवा  शब्दि  महत्त्ववाचवा.  कलरेमध्यरे
असलरेलसी,  'सनुप्त  इच्छवारूप'  म्हणिळून  वसलरेलसी  णवरहोधनसीतसी  महत्त्ववाचसी.  अडहोरनहोनरे  १९४० च्यवा  सनुमवारवास  "The
Culture Industry" शसीषर्णिकवाचवा णनबअंध णलहून भवाअंडवलसी अथर्णिव्यवस्थरेमध्यरे कलरेचरे कसरे वस्तळूत - क्रयवस्तळूमध्यरे
रूपवाअंतर झवालरे आहरे हरे मवाअंडलरे हहोतरे. लरेट कअॅ णपटअॅणलझम, ककअं ववा आतवाच्यवा भवाअंडवलसी व्यवस्थरेत यवा रूपवाअंतरवानरे कसरे टहोक
गवाठलरे आहरे यवाचरे दिशर्णिन आअंतररवाषसीय णललवाव कअं पन्यवाअंनसी मवाअंडलरेल्यवा कलरेच्यवा बवाजवारवावरून सहज यरेऊ शकतरे. कलरेच्यवा
प्रत्यरेक घटकवाचरे वस्तळूकरणि करत असतवानवा नव्यवा व्यवस्थरेनरे लहोकशवाहसी सअंकल्पनरेचवा स्वतयःच्यवा फवायदवासवाठसी उपयहोग
करून,  समवाजवातसील सवर्णि  घटकवाअंनवा यवा क्रय वस्तळू  रूपवाअंतरकरणिवामध्यरेच सहभवागसी करून घरेतलरे  आहरे.  यवाचरे  उतम
उदिवाहरणि म्हणिजरे  जवळपवास प्रत्यरेक ववाणहनसीवर चवालणिवाररे  'महवागवायक'  ककअं ववा  तत्सम कवायर्णिक्रम.  एस.  एम.  एस.
पवाठवळून, तरे पवाठवण्यवासवाठसी जवात, पवात, भवाषवा, प्रवाअंत यवा सवर्णि गहोषळींचवा उपयहोग करून (जरेवढरे जवास्त एस. एम. एस.
तरेवढवा  त्यवा  ववाणहनसीलवा व त्यवा  त्यवा  महोबवाईल कअं पनसीलवा अणधक नफवा),  जवास्तसीत जवास्त एस.  एम.  एस.  ज्यवालवा
णमळतसील तहो णवजयसी,  अशसी लहोकणप्रयतरेच्यवा आधवारवावर उपयहोणजलरेलसी एक नवसी आणणि उथळ ससौंदियर्णिव्यवस्थवा  -
Esthetics णनमवार्णिणि करण्यवात यरेत आहरे. त्यवामनुळरे  कलरेच्यवा गवाभ्यवात असलरेलसी णवरहोधवदृतसीचसी सनुप्त इच्छवाशककी नष
हहोऊन,  व्यककी पवातळसीवर दिवाबलसी गरेलरेलसी सनुखिलहोलनुपतरेचसी सनुप्त इच्छवा अणधक महोकवाट कशसी सहोडतवा यरेईल,  व त्यवा
महोकवाट इच्छरेच्यवा पळूतर्णितरेसवाठसी नवनवसीन उत्पवादिनरे बवाजवारवात आणिळून कशसी णवकतवा यरेतसील यवाचवाच णवचवार करे लवा जवातहो.

मसी स्वतयः कलरेलवा समवाजपररवतर्णिनवाच्यवा चळवळसीपवासळून वरेगळरे  मवानत नवाहसी. दिहोन्हसी गहोषसी वरेगळ्यवा नवाहसीत व
त्यवा वरेगळ्यवा करणिरे  तवाणत्त्वक दिदृष्टवा शक्य नवाहसी.  यवा दिहोन्हळींचसी मनुस्कटदिवाबसी गरेल्यवा कवाहसी वषवार्षांत कशसी झवालसी हरे
समजळून घरेतवानवा त्यवाअंच्यवा बवाजवारसीकरणिवाचवा णहशरेब मवाअंडणिरे शक्य व्हवावरे.

आधनुणनक कलवा, ककअं ववा आधनुणनकतरेचवा जन्मच मनुळसी गरेल्यवा शतकवाच्यवा सनुरुववातसीपवासळून, त्यवाआधसी ककअं ववा त्यवा
वरेळरेपयर्षांत  प्रचणलत असलरेल्यवा  कलरेलवा  णवरहोध  करण्यवातळून  झवालवा.  Classical Modernism was an
Oppositional Art. तसी एकवा नव्यवा व्यवावसवाणयक समवाजवामध्यरे, णबझनरेस सहोसवायटसीमध्यरे, स्कअॅ न्डलस पदतसीनरे
मध्यमवगवार्णिलवा घवाबरवळून सहोडणिवारसी,  कनु रूप,  उच्छदृ अंखिल,  लमैंणगक-लहोलनुप ककअं ववा धक्कवादिवायक म्हणिळून उदियवालवा आलसी;
णस्थरवावलसी.  मध्यमवगवार्णित अशवा नवकलरेचसी चरेषवाच करे लसी जवात असरे,  व आपल्यवाकडरे  पनुलअंपवासळून  अगदिसी भलरे  भलरे
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म्हणिणिवाऱ्यवाअंनसी नवसवाणहत्यवाचसी उडवलरेलसी थटवा नवसीन नवाहसी.  एकवा बवाजळूलवा सनवातनसी,  प्रणतगवामसी,  पनुरवातनववादवाअंनसी,
सअंस्कदृ तसी-रक्षकवाअंनसी आणणि दिनुसऱ्यवा बवाजळूलवा शवासन व त्यवाअंचरे पहोणलस अशवा त्यवाअंच्यवा हस्तकवाअंनसी यवा नवकलरेलवा अटकवाव
करण्यवाचरे, णतचरे दिमन करण्यवाचरे, आणणि णतच्यवाकडरे गअंभसीर गहोष म्हणिळून न पवाहतवा कवाहसी वरेळवा णवनहोदि तर कवाहसी वरेळवा
णवकदृ तसी म्हणिळून पवाहण्यवाचरे ठरवलरे हहोतरे. त्यवामनुळरे  पररवतर्णिनवाच्यवा चळवळळींशसी समवाअंतर जवाणिवारवाच हवा मवागर्णि हहोतवा.

परअंतनु गरेल्यवा कवाहसी वषवार्षांत असरे कवाय बररे  घडलरे असवावरे ककी णवणचत ववाटणिवारवा णपकवासहो ककअं ववा हुसरेन,  णचतरे,
कहोलटकर ककअं ववा त्यवाहसी आधसीचरे मढर्देकर,  तकेंडनुलकर ककअं ववा ढसवाळ असरे सगळरेच सद समवाजवालवा णवघवातक ववाटरेनवासरे
झवालरे?  इतकरे च नव्हरे तर यवातसील बहुतरेक सगळरे  'क्लवाणसक'  ककअं ववा  'लहोकमवान्य व रवाजमवान्य'  कलवा-ससौंदियर्णि-व्यवस्थरेत
चपखिलपणिरे सवामवावलरे गरेलरे! दिनुसरसीकडरे समकवालसीन कलवाप्रवाअंतवात णवरहोध व्हवाववा ववा धक्कवा बसवाववा असरे कवाहसी घडतवानवा
आपल्यवालवा ददिसत नवाहसी. जरे जरे म्हणिळून असभ्य हहोतरे, धक्कवादिवायक ककअं ववा ववाळसीत टवाकलरेलरे हहोतरे - मग पअंक असहो, ररॉक
असहो, ककअं ववा लमैंणगक मनुकवाणवष्कवारवाचरे दिशर्णिन असहो - सवाररेच कवाहसी आतवा समवाजवात सहज णगळळून णवनवासवायवास पचवलरे
जवातरे. इतकरे च नव्हरे, असरे कवाहसी असलरेच तर तरे णवक्रकीच्यवा दिदृषसीनरे (कमरशर्णियलसी) यशस्वसी तर हहोतरेच; परअंतनु शवासनवाच्यवा
ववा अन्य अकवादिमसीच्यवा पनुरस्कवारवालवाहसी प्रवाप्त हहोतरे.  जवाणहरवातक्षरेतवानरे तर आधनुणनकवाअंच्यवा कवाळवात जरे जरे ववावगरे म्हणिळून
णहणिवलरे जवातरे तरे तरे आपलरे मवानळून सबअंध आधनुणनकतरेचरेच एक प्ररॉडक्ट ककअं ववा क्रयजन्य उत्पवादिन करून टवाकलरे आहरे.
यवाचरे दिनुसररे उदिवाहरणि म्हणिजरे वनुडस्टरॉक फरे म जसीन्स पअॅन्ट्स आणणि चरे गव्हरेरवाचरे णचत छवापलरेल्यवा चड्डवा, णनकसर्णि आणणि
बरेणसयसर्णिसनुदवा णवक्रकीलवा उपलब्ध आहरेत.  णवरहोधवालवा क्रयवस्तळू करून णतचसी णवक्रकी करण्यवाच्यवा यवा  'मवाकर्दे ट फहोसर्णि'च्यवा
तवाकदिसीलवा कवाय म्हणिणिवार?

जरे जरे म्हणिळून व्यवस्थरेलवा आव्हवान दिरेणिवाररे हहोतरे त्यवाचसीच व्यवस्थवा - Canon बनवळून - तरे पवाठ पनुस्तकवापवासळून
रस्त्यवावरसील दिनुतफवार्णि  हहोरडर्षांग्जवर रअंगवळून त्यवातसील सनुप्त णवरहोध इच्छवारूपवालवा णपळळून णपळळून ररकवामरे  करण्यवात हसी
व्यवस्थवा यशस्वसी झवालसी आहरे. त्यवामनुळरे  अनरेकदिवा भरेटतवात तसी कलवाकनु सरसीचसी टरफलरे आणणि चळवळळींचसी फहोलपटरे . अशवा
फहोलपटवाअंच्यवा भल्यवामहोठवा एन.  जसी.  ओ.  रवाषसीय आणणि बहुरवाषसीय कअं पन्यवाअंच्यवा सवामवाज्यवासवारख्यवा पसरतवानवा आज
ददिसतवात,  सनुप्त  णवरहोध-इच्छरेचरे  रूपवाअंतर सनुप्त व्यणकगत लहोलनुपतरेत  करून,  त्यवा इच्छवाअंनवा  खितपवाणिसी घवालळून  त्यवाअंनवा
फळवण्यवात सदृजनशसील तरुणि, कलवावअंत आणणि कवायर्णिकतर्दे आज रममवाणि झवालरे आहरेत, हरे सत्य नवाहसी कवाय? आधनुणनकतरेचरे
ससौंदियर्णिशवास, व्यवस्थवा आणणि णवदवा(पसीठ) झवालरे आहरे, आणणि तसीच व्यवस्थवा ककअं ववा ससौंदियवार्णिचसी मसीमवाअंसवा आहरे असरे अनरेक
नव्यवा णपढसीतसील कवसी, णचतकवार आणणि सअंगसीतकवार मअंडळळींनवा ववाटतरे,  हरे दिनुदिर्दैव आहरे.  बअंडखिहोरसीचरे प्रस्थवाणपतवाअंत कसरे व
करे व्हवा रूपवाअंतर झवालरे  हरेच न समजल्यवामनुळरे  समवाज-पररवतर्णिनवाच्यवा  अनरेक चळवळळींनसी कवायर्णिकतवार्णि  प्रणशक्षणि णशणबररे
भरवळून,  करॉपर्वोररेट  ऑदफसरेसच्यवा धतर्तीवर इमवारतसी  सजवळून,  व्यवस्थवापककीय णशक्षणिवातसील भअंपक जवागर्णिन्स ववापरून
आपल्यवा चळवळळींचसी एक लवाअंब-रुअंदि करॉपर्वोररेशन करे लसी आहरे.

उपभहोगवाचसी नवनवसीन उत्पवादिनरे,  णनयहोजनबद तनुटवडरे  आणणि पनुरवठरे ,  फअॅ शन आणणि बदिलणिवाऱ्यवा सवयळींचवा
सतत मवारवा, जवाणहरवात, टसी.व्हसी., नवमवाध्यमरे यवाअंनसी व्यवापलरेलवा जवाणणिवरेचवा पसवारवा, खिरेडसी आणणि शहरवाअंमधलरे णशणथल
झवालरेलरे तवाणि, प्रत्यरेक ववापरवाचरे एक ररेखिसीव-आखिसीव कहोषक, standardisation, शरसीरवाच्यवा प्रत्यरेक सवायळूपवासळून
तहो करे वढवा व कसवा णमळवण्यवासवाठसी ववापरवावयवाचरे कवायर्णिक्रम, औषधरे,  खिवादपदिवाथर्णि यवाअंचवा 'शवाससीय' सअंशहोधनवाअंनसी णसद
करे लरेलवा,  ककअं ववा  प्रवायहोणजत सअंशहोधनवातळून  णसद झवालरेलवा  कवायर्णिक्रम,  मवाणहतसी  व  तअंतजवानवानरे  बदिललरेलरे  णवश्व,  नव्यवा
व्हच्यनुर्णिअल णवश्ववात खिनुलरे करे लरेलरे 'फरॉईणडअन इड'चरे, दिबलरेल्यवा इच्छवाअंचरे दिवालन, अशवा नव्यवा जगवाचसी ववाटचवाल नकळत
णसणव्हलवायझरेशनकडळून  डसीणसणव्हलवायझरेशनकडरे  झवालसी,  व  एकवा  अणतपहअंसक  ववासनरेनरे  भवारलरेल्यवा  समवाजसमळूहवाचसी
णनरमर्णितसी झवालसी, तर आश्चयर्णि ववाटवायलवा नकहो. स्लवावहोय णझझरेक यवाअंचवा 'इन दि डरेझटर्णि ऑफ ररअल' हवा णनबअंध यवा सअंदिभवार्णित
मनुद्दवाम ववाचलवा पवाणहजरे. 'ररअल'चवा पसवारवा आणणि णपसवारवा समजळून घरेण्यवास तहो उपयनुक आहरे.

गरेल्यवा कवाहसी वषवार्षांत चळवळळींच्यवा - ज्यवाअंनवा बहुतवाअंशसी एन जसी ओ असरे सवर्णिमवान्य सवर्णिनवामवानरे सअंबहोधलरे जवातरे,
अशवा  -  सअंस्थवाअंच्यवा  कवारभवारवात अअंतबवार्णिह स्वरूपवाचरे  व  कवामवावर दिळूरगवामसी  पररणिवाम करणिवाररे  बदिल झवालरे  आहरेत.
त्यवाअंतसील एक महत्त्ववाचवा पदैलळू म्हणिजरे यवा सअंस्थवाअंनवा हहोणिवारवा णवतपनुरवठवा. परदिरेशसी णवतपनुरवठवा करणिवाऱ्यवा शवासककीय-
णनमशवासककीय व सअंयनुक रवाषसअंघवाच्यवा मवाध्यमवातळून कवाम करणिवाऱ्यवा - यरेथसील सअंस्थवा पळूवर्तीहसी हहोत्यवा; परअंतनु गरेल्यवा कवाहसी
वषवार्षांत णवशरेषतयः भवारतवानरे अथर्णिव्यवस्थवा खिनुलसी करे ल्यवानअंतर अशवा सअंस्थवाअंचरे,  परदिरेशस्थ व्यकक्तींचरे व शवासककीय यअंतणिवाअंचरे

नवाअंगसी गळळू लवागलरेलरे फनु लपवाखिरू - सअंजसीव खिवाअंडरेकर
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धहोरणि व कवायर्णि हळळूहळळू परअंतनु गनुणिवात्मक व सअंख्यवात्मक अशवा दिहोन्हसी पवातळ्यवाअंवर बदिलळू लवागलरे.

'सअंकल्प'  कवाळवातसील  कवायर्णिकत्यवार्षांच्यवा  ध्यवानसीमनसीहसी  यरेणिवार  नवाहसी  एवढवा  पदैसवा  आणणि त्यवापवाठहोपवाठ  यरेणिवाररे
आअंतररवाषसीय 'लरॉबसी' रवाजकवारणि गवाववागवाववातसील सअंस्थवाअंच्यवा अअंगणिवात ककअं ववा कवायर्णिकत्यवार्षांच्यवा घरवाअंघरवाअंत खिरेळळू  लवागलरे.

भवारतवातसील ववाढणिवारवा मध्यमवगर्णि, नव्यवा तरुणि णपढसीचवा - उतर-आधनुणनक (?) ककअं ववा उतर-कवारखिवानदिवारसी -
असवा नववा वगर्णि, ववाढतवा दिहशतववादि, णवशरेषतयः मनुणस्लम दिहशतववादि, नव्यवा रणशयवाचरे तरेल व त्यवातळून उभ्यवा रवाणहलरेल्यवा
मवादफयवा सअंघटनवा, जनुन्यवा सहोणव्हएट्समधलरे णवणवध मळूलववादिसी रवाजकवारणिवाचरे प्रश्न, वल्डर्णि टरेड सकेंटरवर झवालरेलवा कनु प्रणसद
११/९ चवा हल्लवा,  पवाठहोपवाठ भडकलरेलसी आखिवातसी यनुदरे,  आरथर्णिक दिदृष्टवा प्रबळतरेकडरे सरकणिवारवा बदिलतवा चसीन,  नववा
भवारत  (पहअंदिनुस्थवान!),  पवादकस्तवानचरे  नवरे  रवाजककीय-भचौगहोणलक महत्त्व… अशवा असअंख्य नव्यवा सअंदिभवार्षांच्यवा  चचौकटसीत
परदिरेशसी पदैशवाचरे आपल्यवा दिरेशवात स्वयअंसरेवसी सअंस्थवाअंसवाठसी अवतरलरेलरे गअंगवाजळसी यहोग तपवासवावरे लवागतसील.  हवा महोठवा व
जरटल अभ्यवासवाचवा णवषय आहरे. प्रस्तनुत णनवरेदिनवात त्यवाच्यवासवाठसी फवारशसी जवागवा नसल्यवानरे, करे वळ कवाहसी उल्लरेखि करून
हवा प्रश्न सअंपवतहो.

बहुतवाअंश  नव्यवा  चळवळसी/स्वयअंसरेवसी  सअंस्थवा  आणणि  दिरेशवातसील  त्यवा  त्यवा  भवागवातसील  उदहोग,  उदहोगपतसी,
व्यवावसवाणयक,  रवाजककीय  नरेतरे,  परदिरेशसी  णवतसीय  सअंस्थवा,  आणणि  आतवा  नव्यवानरे  उदियवालवा  आलरेलवा  पहोणलस  आणणि
न्यवायदिरेवतवा अशवा दिहोन्हसी खिनुच्यवार्षांत स्वतयःचवा मनुखिवटवा पवाहणिवारवा व चहोवसीस तवास बवातम्यवा दिरेणिवारवा,  प्रसअंगसी बवातम्यवा
तयवार करणिवारवा,  वदृतववाणहन्यवाअंचवा एकमरेकवाअंबरहोबर प्रचअंड स्पधवार्णित्मक तणिवाववात ववावरणिवारवा सअंपवादिक व ववातवार्णिहरवाअंचवा
नववा मसीणडयवा वगर्णि - अशवा सववार्षांचरे णहतसअंबअंधसी जवाळरे  आज तयवार झवालरे आहरे. यवा जवाळ्यवाच्यवा मवाध्यमवातळून शवासनवाचसी
कडोंडसी करून (प्रसअंगसी, स्वरेच्छरेनरे बवाजळूलवा हहोणिवाऱ्यवा शवासनवालवा) हद्दपवार करून नव्यवा भवाअंडवलसी लहोकशवाहसी अथर्णिव्यवस्थरेत
चळवळळींचरे,  णवचवारवाअंचरे,  वरेध,  बहोध आणणि जवागर सअंमरेलनवाअंचरे  छहोटरे  व महोठरे  कअं तवाटदिवार णनमवार्णिणि झवालरे  आहरेत.  अशवा
कअं तवाटदिवारवाअंचसी आत्मकथनरे आणणि समवाजवाच्यवा अन्य दिदैनअंददिन कवामकवाजवात जवागहोजवाग घनुसलरेल्यवा रस्त्यवापवासळून गहोल
वसळूल  करण्यवापयर्षांत  व  णबज  बवाअंधण्यवापवासळून  बसीजसअंवधर्णिन  करण्यवापयर्षांत  कवामवाचरे  जवाळरे  णवणिलरेल्यवा  कअं तवाटदिवारवाअंचरे
आत्मकथन गनुणिवात्मकदिदृष्टवा फवारसरे वरेगळरे  नसवावरे.  एकवा रठकवाणिसी कवाहसी कहोटळींचसी तर दिनुसऱ्यवा रठकवाणिसी कवाहसी हजवार
कहोटळींचसी  उलवाढवाल  असवा  सअंख्यवात्मक  फरक  सहोडल्यवास  पटवावरसील  बरसीचशसी  प्यवादिसी  सवारखिसीच  ददिसतवात.  कवाहसी
मणहन्यवाअंपळूवर्ती 'एल आर बसी' मध्यरे मवागवार्णिररेट अअॅटवळूडच्यवा 'दि इयर ऑफ फ्लड'सअंबअंधसी णलणहतवानवा जरेमसन एकरे  रठकवाणिसी
णलणहतवात,
'Here we are more clearly able to perceive the breakdown of modern
capitalist society into various private contractors to whom social
needs are outsourced, and behind them is the enormous corporations
that have replaced all the traditional forms of government.'

अलसीकडरे मरवाठववाडवातसील प्रणसद पयवार्णिवरणि-कवायर्णिकतर्दे व लरेखिक अतनुल दिरेऊळगवावकर यवाअंच्यवाशसी बहोलतवानवा
त्यवाअंनसी  मरवाठववाडवातसील तवालनुक्यवा-तवालनुक्यवात सनुळसनुळवाट झवालरेलवा,  मनुअंबई ककअं ववा ददिल्लसी अशवा मरेटहो शहरवाअंत मनुख्य
कवायवार्णिलयरे असलरेल्यवा स्वयअंसरेवसी सअंस्थवाअंनसी पगवारसी (ककअं ववा परफरॉमर्णिन्स इन्सकेंरटव्ह असरे तद्दन मवाकर्दे टटअंग कअं पन्यवाअंचरे गणणित
ववापरून) णशक्षणि/पवाणिसी/सफवाई/वदैदककीय 'सत्यवागहसी', सहयहोणगनसी सवाथसी नरेमळून (जशसी गवावहोगवाव औषधसी कअं पन्यवा/खित
कअं पन्यवा  ककअं ववा  चहवा  करॉफकी,  णबणस्कट  कअं पन्यवा  आपलरे  णवक्ररे तरे  नरेमळून  आपवापलसी  मवालवाचसी  बअंडलरे  णवकतवात  तशसी)
आपवापल्यवा क्षरेतवात करवावयवाचसी कवामरे  (जरे  मनुख्यतयः शवासककीय/परदिरेशसी पदैशवातळून णनमवार्णिणि झवालरेलरे  कवायर्णिक्रम असतवात)
कअं तवाटसी पदतसीनरे करवळून घरेतवात. त्यवाअंचरे ररपहोट्सर्णि व्यवावसवाणयक पसी. आर. कअं पन्यवा णलहून दिरेतवात, व तरे सनुळसनुळसीत ककअं ववा
गनुळगनुळसीत कवागदिवाअंवर छवापळून जगभर णवतररत करे लरे जवातवात. [तरे ररपहोट्सर्णि म्हणिजरे आपणि णमळवलरेल्यवा अमवाप पदैशवाच्यवा
पवापक्षवालनवाचरे तसीथर्णि व प्रसवादि आहरेत असरे मवानळून बलवाढवा करॉपर्वोररेट्स ववा सअंबअंणधत व्यककी आणिखिसी पदैसरे उधळतवात व
आपवापल्यवा कवामवात पनुन्हवा मग्न हहोतवात.]

अशवा कवामवातळून  'सनुप्त णवरहोधशककी ववा इच्छवा'  आपहोआपच स्वसीकवारवाहर्णि स्वरूपवात ककअं ववा स्लवावरेज झवायझरेक
म्हणितवात त्यवाप्रमवाणिरे 'Resistance is Surrender' अशवा स्वरूपवात बदिलल्यवा जवातवात. (णझझरेक यवाअंचरे मळूळ
णवधवान व  लरेखि बरवाच स्फहोटक व ववादिगस्त आहरे,  यरेथरे  फक णवधवानवापनुरतवाच अथर्णि  घ्यवाववा.)  यवा  परवाभववाच्यवाच
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णवरहोधवाचवा  रवाजककीय,  णवशरेषतयः  रवाजककीय  इणतहवासवाच्यवा  पवाश्वर्णिभळूमसीवर  व  तवाणत्त्वक  पचअंतनवाच्यवा  आधवाररे  णवचवार
करण्यवाचसी आज गरज आहरे.

५

गरेल्यवा तसीस एक वषवार्षांत बररेच कवाहसी ववाहून गरेलरे आहरे. 'सअंकल्प'  ज्यवा वरेळसी प्रणसद झवालरे त्यवा वरेळसी जनतवा
पवाटर्तीचवा सकर्णि स तअंबळू गनुअंडवाळलवा गरेलवा हहोतवा व इअंददिरवा गवाअंधसी पअंतप्रधवान झवाल्यवा हहोत्यवा. मवात लहोकवाअंनसी डवाव्यवा-उजव्यवाअंचसी
हवातवात हवात घवालळून करे लरेलसी सकर्णि स व णवशरेषतयः त्यवाअंचरे टअॅणपजचरे प्रयहोग पवाणहलरे हहोतरे .  कहोणि कहोणित्यवा पहअंदिहोळ्यवावर
कनु णिवाबरहोबर लटकतरे आहरे,  कहोणि कनु णिवालवा मध्यरेच सहोडळून दिरेत आहरे व कहोणि कनु णिवाच्यवा आधवारवानरे नवसी उडसी घरेत आहरे
यवाचरे तवाळतअंत लहोकवाअंनवा समजत हहोतरेहसी व नव्हतरेहसी. पवाठहोपवाठ खिणलस्तवान, इअंददिरवा हत्यवा, रवाजसीव उदिय व अस्त आणणि
त्यवानअंतर उगवलरेलसी मनुक अथर्णिव्यवस्थरेचसी पहवाट, त्यवाआधसी पडलरेलसी बरलर्णिनचसी पभअंत, हअंगरेरसी व पळूवर्णि यनुरहोपमधलसी वरेल्वरेट
क्रवाअंतसी,  गहोबवार्णिचरेव्हचरे  ग्लवासनहोस्त,  परेररेसहोईकवा,  इरवाक-कनु वरेत  यनुद,  अशवा  सवाऱ्यवा  जगवालवा  नवनव्यवा  वळणिवाअंवर  व
टप्प्यवाअंवर पहोचवणिवाऱ्यवा घटनवाअंचसी सवाखिळसीच उलगडत जवात हहोतसी. कधसी नव्हरे इतक्यवा वरेगवानरे जगवात बदिल हहोत हहोतरे.
णवजवान आणणि तअंतजवानवाच्यवा कक्षरेत सवाऱ्यवा णवश्ववाचरे गणणित आल्यवासवारखिरे, आणणि सअंपकर्णि  व मवाणहतसी क्षरेतवातसील हननुमवान-
उडसीमनुळरे  समवाजवाच्यवा प्रत्यरेक थरवामध्यरे  व स्तरवामध्यरे  बदिल घडणिरे  अपरेणक्षत हहोतरे.  'सअंकल्प'च्यवा णपढसीलवा आमळूलवाग
बदिलवळून,  कणचत महोडसीत कवाढळून,  ककअं ववा एकवा अणतपररणिवामकवारक मरेटअॅमरॉफर्वोणससच्यवा प्रदक्रयरेत टवाकळू न  (-  आणणि हसी
प्रदक्रयवा कवाफ्कवाच्यवा ववाङ्मयवासवारखिसी मवाणिसवाचरे दकडवात रूपवाअंतर करणिवारसी नव्हरे तर दकडवाअंचरे मवाणिसवामध्यरे,  आणणि
अशवा नव्यवा मवाणिसवाअंचरे  सनुपर मवाणिसवामध्यरे  -  मवाणिळूसपणि णवझलरेल्यवा परेशसी-समनुचयवामध्यरे)  यवा नव्यवा जगवानरे  घनुसळळून
कवाढलरे आहरे. जरे सत्य मवानलरे व ज्यवा ववाटरेवर णवठल भरेटरेल म्हणिळून चवाललहो, तसी ववाट ववाट नव्हतसी, उलट जरे जरे त्यवाज्य
मवानलरे,  तरेच  व  तरेवढरेच  सत्य  आहरे  ककी  कवाय  अशवा  तवाणत्त्वक,  आयणडऑलरॉणजकल,  आणणि प्रसअंगसी  धवारमर्णिकदिरेखिसील
गडोंधळवाच्यवा ववादिळवात 'सअंकल्प' णपढसीचरे तवारू अडकलरे व भरकटलरेहसी.

नव्वदिसीनअंतर भवारतसीय अणलप्ततवाववादि जवागणतक स्तरवावर कवालबवाह ठरलवा हहोतवा, 'अमरेररकवा'  हवा शब्दि जहो
गरेलसी अनरेक दिशकरे  डवाव्यवा व उजव्यवा दिहोघवाअंनवाहसी अप्रनुपवाचवा, प्ररेम व दरेष अशवा आकषर्णिणिवाचवा ववाटत हहोतवा, तहो 'अमरेररकवा'
- आणणि तरेथसील स्वतअंत, स्वदैर, मनुक, आणणि 'ओपन' ववातवावरणिवाचरे ववाररे यरेथसील तरुणिवाअंनसी नव्हरे तर आबवालवदृदवाअंनसी दिसीघर्णि
श्वसनवाचरे प्रवाणिवायवाम धडरे णगरववावरेत तसरे श्ववासवातळून नसवाअंनसवाअंमध्यरे ओढळून घरेतलरे. 

यवा श्ववासवाबरहोबर आत आलरे तरे जवागणतककीकरणिवाचरे अत्यअंत शणकमवान असरे ववादिळ. खिररे  म्हणिजरे यवाआधसी मसी
पयवार्णिवरणि व हववामवान-बदिलवाच्यवा रवाजकवारणिवाबद्दल बहोलवायलवा हवरे हहोतरे, कवारणि सवाऱ्यवा जगवाचरे सदयःणस्थतसीचरे स्वरूप
व यरेणिवाऱ्यवा भणवष्यवाचरे बसीजवारहोपणि पयवार्णिवरणिवाच्यवा रवाजककीय भळूणमकरे त दिडलरे आहरे,  परअंतनु तहो बरवाच व्यवापक णवषय
असल्यवानरे करे वळ उल्लरेखि करून पनुढरे जवात आहरे.

स्वयअंसरेवसी सअंस्थवा - मग तसी कहोणित्यवाहसी क्षरेतवात कवाम करणिवारसी कवा असरेनवा, जवागणतककीकरणिवानरे णतचसी प्रवाधवान्यरे,
आववाकवा आणणि क्षरेत बदिललरे; णवस्तवारलरे. जवागणतककीकरणिवाचरे मनुख्य मवाध्यम म्हणिजरे मवाणहतसी-महवाजवालवाचरे व स्वपवत
ववाटणिवाऱ्यवा  सअंपकर्णि -यअंतणिरेचरे  आणणि नवनव्यवा  जदैव  आणणि मवानवसी  आयनुष्यवाचसी  गनुणिवतवा  व  कवाळ ववाढवणिवाररे,  तसरेच
जसीवनवाच्यवा सवर्णि क्षरेतवाअंत पवायवाभळूत बदिल करणिवाररे तअंतजवान. यवा मवाध्यमवामनुळरे  नकळत सवाऱ्यवा णवश्ववाचवा ददिवस चहोवसीस
तवासवाअंचवा झवालवा,  म्हणिजरेच खिरहोखिरसीच रवातसीचवा ददिवस करून कवाम हहोऊ लवागलरे.  मनुख्य म्हणिजरे एकवा णक्लकसरशसी
जगवाच्यवा एकवा टहोकवाकडसील भवाअंडवल जगवाच्यवा दिनुसऱ्यवा टहोकवाकडरे दफरवतवा व गनुअंतवतवा यरेऊ लवागलरे. यवा गनुअंतवणिनुककीच्यवा
अजब शक्यतरेनरे मवाकर्दे टचसी अगहोदिरच पहोसलरेलसी तवाकदि हजवार हतळींच्यवा बळवासवारखिसी णवस्तवारलसी. दफक्शन दफक्शनच
रवाणहलरे नवाहसी, एकवा नव्यवा REAL चसी, 'व्हच्यनुर्णिअल ररअल'चसी णनरमर्णितसी झवालसी.

जहोव्हवानसी  अरसीघसी  (Giovanni Arrighi)  यवाअंच्यवा  'दि  लबॉंग  ट्वकेंरटएथ  सकेंच्यनुरसी'मध्यरे  'फवायनवान्स
कअॅ णपटल' यवा शतकवाच्यवा मनुख्य आणणि नव्यवा प्रश्नवाचवा ऊहवापहोह करण्यवात आलवा आहरे.

मरॉणनटअॅररझम कशवासवाठसी!  गनुअंतवणिळूक  आणणि स्टरॉक  मवाकर्दे टचरे  महत्त्व  कवा  व  कसरे  ववाढतरे  आहरे?  औदहोणगक
उत्पवादिनवापरेक्षवा (जरे पवाश्चवात्त्य दिरेशवाअंतळून कमसी कमसी हहोतवानवा, व आपल्यवाकडरेहसी फवारसरे ववाढतवानवा ददिसत नवाहसी) स्टरॉक्स
कवा महत्त्ववाचरे? मनुख्य म्हणिजरे, उत्पवादिनवाणशववाय नफवा णमळतहो तरसी कसवा? अशवा नफ्यवाचरे अणतररक मळूल्य कसरे ववाढतरे?

नवाअंगसी गळळू लवागलरेलरे फनु लपवाखिरू - सअंजसीव खिवाअंडरेकर
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स्परेक्यनुलरेशन आणणि बवाजवारभवाववाअंचरे अअंदिवाज यरेतवात कनु ठळून? कहोणि त्यवाअंचरे णनयमन करतरे? प्रगत आणणि नव्यवानरे प्रगत हहोऊ
पवाहणिवाऱ्यवा समवाजवामध्यरे  जमसीन आणणि स्टरॉक्स अशवा दिहोन घटकवाअंचरे  एवढरे  अमयवार्णिदि  स्परेक्यनुलरेशन  -  आडवाखिरे  आणणि
आरवाखिडरे कवा ववाढत आहरेत?  रवाजककीय स्ववातअंत्र्यवाबरहोबर मवाकर्णि टचरे स्ववातअंत्र्य अशसी नवसी मवागणिसी कवा पनुढरे  यरेत आहरे?
अशवासवारखिरे अनरेक प्रश्न यवा पनुस्तकवाच्यवा णनणमतवानरे पनुढरे आलरे. अररघसी यवाअंच्यवा पनुस्तकवात, ककअं ववा Ernest Mandel
यवाअंच्यवा 'लरेट कअॅ णपटअॅणलझम' यवा पनुस्तकवात आणणि जरेमसन यवाअंच्यवा 'दि कल्चरल टनर्णि' यवा पनुस्तकवात मनुक अथर्णिव्यवस्थरेत मनुक
झवालरेल्यवा व नव्यवा नव्यवा स्टरॉक्सच्यवा शहोधवात भटकणिवाऱ्यवा आणणि उत्पवादिनणवरणहत,  उदहोगरणहत -  करे वळ अननुमवान,
आडवाखिरे व स्परेक्यनुलरेशनच्यवा जहोरवावर, एखिवादवा जवादिळूच्यवा खिरेळवासवारखिरे भवासणिवाररे, ववाढणिवाररे, सवाठत जवाणिवाररे ' फवायनवान्स
कअॅ णपटल', भवाअंडवलसी अथर्णिव्यवस्थरेचवा सववार्णित शरेवटचवा (Highest Stage) टप्पवा मवानलरे गरेलरे आहरे. [अशवा अवस्थरेत
लहोकशवाहसी व्यवस्थरेत खिचसीकरणि हहोऊन सवाऱ्यवा समवाजवाचरेच व्यवापवारसीकरणि कसरे हहोतरे यवा सअंदिभवार्णित ररॉणबन ब्लअॅकबनर्णि व
अळवाअं बडळू यवाअंचरे लरेखिन णनणश्चतच ववाचनसीय आहरे.]

भवाअंडवलसी अथर्णिव्यवस्थरेत हसी सवर्णिशरेष्ठ  पवायरसी  गनुअंतवागनुअंतसीचसी  तर आहरेच,  परअंतनु  यवापळूवर्ती  आपणि अननुभवलरेल्यवा
व्यवस्थरेपरेक्षवा पळूणिर्णितयः वरेगळसी आहरे.  इथरे कहोणिवा एकवा वगवार्णिच्यवा ववा बहुरवाषसीय कअं पनसीच्यवा ककअं ववा त्यवाअंच्यवा समनुचयवाच्यवा
हवातवात दिहोऱ्यवा नवाहसीत. फवासरे आहरेत, परअंतनु कहोणितरे दिवान पडवायचरे तरे ठरवणिवाररे शकनु नसीचरे हवात नवाहसीत. एखिवादवा रहोगवाच्यवा
सवाथसीचरे  अनरेक  रहोगवाअंच्यवा  सवाथसीमध्यरे  रूपवाअंतर  व्हवावरे,  ककअं ववा  प्रवाणिववायळूच्यवा  शहोधवात  भटकणिवाऱ्यवा  वडववानलवानरे
एकवामवागहोमवाग  एक  अरण्यरे,  शहररे  खिवाक  करवावसीत,  सवायक्लहोनसवारखिरे  प्रदिरेश  णगळअंकदृ त  करवावरेत  तशसी,  नवनव्यवा
मवाकर्दे ट्सच्यवा शहोधवात हसी व्यवस्थवा अस्वस्थ आत्म्यवासवारखिसी हवसी तशसी भटकतरे. इथल्यवा परस्परणवरहोध शकक्तींचरे मरॉडरेल
पळूवर्तीच्यवा सवर्णि आडवाख्यवाअंपरेक्षवा वरेगळरे  व अणधक दिहशतसीचरे आहरे. यवा व्यवस्थरेत एखिवादिवा जरेतवा अचवानक परवाभळूत हहोतहो, व
परवाभळूत  अचवानक जरेतवा  बनतहो.  त्यवामनुळरे  ककअं ववा  सवामवान्य  मवाणिसवाच्यवा  रवाजककीय  सनुप्त  इच्छवारूपवाचरे  सवर्षांकष दिमन
झवाल्यवामनुळरे , णलणबडनल ऊजर्देच्यवा स्फहोटवात मवानवसी इणतहवासवाच्यवा सअंस्कदृ तसीकरणिवाचसी हजवारहो वषर्दे सहज जळळून जवाऊन
एकवा  प्रवाचसीन  णवध्वअंसक,  पहअंसक  आणणि  यनुदखिहोर  समवाजवाकडरे  वरेगवानरे  आपलसी  ववाटचवाल  हहोतरे  आहरे,  असरे  इशवाररे
णवचवारवअंत दिरेऊ लवागलरे आहरेत. णझझरेक यवाअंचरे अलसीकडरेच प्रकवाणशत झवालरेलरे 'फस्टर्णि अअॅज टअॅणजडसी (९/११) अपाँड सरेकअं ड अअॅज
अ फवासर्णि'  (economic meltdown)  यवा  सअंदिभवार्णित  ववाचनसीय  आहरे.  थहोडक्यवात  कवाय  तर  'सअंकल्प'  णपढसीच्यवा
कल्पनरेबवाहरेरसील आव्हवानरे आजच्यवा तरुणि समवाजवासमहोर उभसी आहरेत.
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नव्यवा  समवाजवाच्यवा  प्रश्नवाअंचरे  एक  व्यवच्छरेदिक  लक्षणि  म्हणिजरे  'णस्कझहोफरे णनयवा'.  दिलझ,  दिरेररदिवा,  ग्ववातवारसी
यवाअंच्यवापवासळून ल्यहोतवार, बहोदद्रयवार, जरेमसन, लवाकवापाँ, णझझरेक अशवा अनरेक णवचवारवअंतवाअंनसी यवा सअंदिभवार्णित ववारअंववार णलणहलरे
आहरे. हवा णस्कझहोफरे णनयवा - वदैदककीय ककअं ववा मवानसशवाससीय णवशरेषणिवात, मवानणसक आजवार म्हणिळून ज्यवा अथवार्णिनरे यरेतहो त्यवा
अथवार्णिनरे  यवा  शब्दिवाचवा ववापर  मवात करे लवा  जवात नवाहसी.  एकवा  अथवार्णिनरे  दिनुभअंगलरेलरे  व्यणकमत्त्व,  णवणक्षप्त आणणि णवणचत
एकटरेपणिवा हवा जरसी अथर्णि अणभप्ररेत असलवा तरसीहसी यवा सअंकल्पनरेचवा णवस्तवार मनुख्यतयः लवाअंकवा यवाअंच्यवा मवाअंडणिसीवर आधवाररत
करण्यवात आलवा आहरे. पअॅरवानहोइयवा - ककअं ववा सअंशयणपशवाच अशसी एक मवानणसक अवस्थवा फरॉईणडअन मवानसशवासवामध्यरे
आढळतरे. हसी अवस्थवा म्हणिजरे, व्यककीलवा त्यवाच्यवा भवतसीचरे जग त्यवाच्यवा णवरुद कवाहसी कट-कवारस्थवान करत आहरे असवा
भवास सवातत्यवानरे हहोत रवाहतहो, व त्यवा दिडपणिवाखिवालसी एकवा णवणशष प्रकवारच्यवा भसीतसीचवा उगम हहोऊन तसी व्यककी सतत
घवाबरून गरेल्यवासवारखिसी ववागतरे.  अवतसीभवतसीचसी प्रत्यरेक व्यककी आपल्यवालवा छळणिवार,  तवास दिरेणिवार असरे  ववाटळून तसी
णवणक्षप्त ववाटळू  लवागतरे.  स्वतयःलवा  (इगहो अवस्थवा)  णनमवार्णिणि करण्यवाच्यवा प्रदक्रयरेत अडथळरे  आल्यवानरे  'स्व'वरचवा णवश्ववास
उडवाल्यवामनुळरे  अशसी णवकदृ तसी जन्मवालवा यरेतरे असरे लवाअंकवा यवाचरे प्रणतपवादिन आहरे -  आणणि यवा सअंशयणपशवाचवातळून, 'स्व'च्यवा
ढवासळत्यवा मळूल्यवातळून भअंग पवावलरेलसी व्यककी मग करे वळ एक व्यककी न रवाहतवा अशवा णवकदृ त,  दिनुभअंगलरेल्यवा आणणि सतत
भवतवाल व सवर्णि नवात्यवागहोत्यवाबद्दल अणवश्ववास असणिवाऱ्यवा, 'मसी'  आणणि 'स्व'त्व गमवावलरेल्यवा,  असनुरणक्षत, घवाबरलरेल्यवा
समवाजवाचरे आज आपणि घटक आहहोत. इतकवा भरेदिरून गरेलरेलवा आणणि णवघरटत झवालरेलवा समवाज 'सअंकल्प' मनहोगतवाअंच्यवा
कवाळवात नव्हतवा. परअंतनु अशवा समवाजवाचसी णनरमर्णितसी-बसीजरे पडवावयवास, अअंकनु रण्यवास सनुरववात झवालसी हहोतसी यवाचरे स्पष दिशर्णिन
णवश्ववास कवाकडरे यवाअंच्यवा आत्मणनवरेदिनवात आणणि कनु मवार करे तकर यवाअंच्यवा सवामवाणजक भवाष्यवात पवाहवायलवा णमळतरे.

अशवा 'स्व'चरे स्खिलन ककअं ववा पतन झवालरेल्यवा, वसीयर्णिपतनवानअंतर क्षसीणि झवालरेल्यवा पलअंगवासवारख्यवा, आणणि स्वतयःतसील
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ऊजर्देचवा अभवाव जवाणिवळून 'थअंड' झवालरेल्यवा समवाजवालवा कशवाचरेच कवाहसीहसी ववाटरेनवासरे हहोतरे. जरेमसन यवाअंचसी सनुप्रणसद रचनवा
ववापरवायचसी  झवाल्यवास  तरे  यवा  अवस्थरेलवा  'Waning of the affect'  असरे  म्हणितवात  -  भवावनरेचवा  क्षय,
नवातरेसअंबअंध, प्ररेम, रवाग, दरेष अशवा सवाऱ्यवाच भवावनवा यवा अवस्थरेत नष हहोऊ लवागतवात. शब्दि गनुळगनुळसीत हहोतवात. आजच्यवा
कवाळवात पवाठवल्यवा जवाणिवाऱ्यवा जवळपवास प्रत्यरेक एस.  एम.  एस.  मध्यरे  'love', 'kisses', 'hugs',
'touched', 'moved'  असरे  शब्दि  त्यवाअंच्यवा  'ऐणतहवाणसक'  अथवार्णिणशववाय,  कहोरडरे,  सपवाट,  णनचरवा  झवालरेल्यवा
णचपवाडवासवारखिरे,  एकवा  भल्यवामहोठवा  उसवाच्यवा  रसवाच्यवा  यअंतवातळून  बवाहरेर  पडणिवाऱ्यवा  भनुसवा  झवालरेल्यवा  खिहोडवासवारखिरे
भसवाभसवा  बवाहरेर  पडतवात.  तरे  उचवारणिवाऱ्यवालवा  ववा  ऐकणिवाऱ्यवालवा  त्यवाअंचरे  कवाहसीच ववाटरेनवासरे  हहोतरे.  नव्यवा  णपढसीतसील
बहुणवध (Multiple) नवातरेसअंबअंध, ववाढलरेलरे one night stands एकवा रवातसीपनुरतवा समवागम, सहज फ्लरटर्षांग
(पहवा  :  अअॅडम  दफणलप्सचरे  'On Flirting'),  'पफ्लअंग्ज',  असवा  व्यणकगत जसीवनवातलवा  भवावणनक,  लमैंणगक  व
बवाअंणधलककीचवा दिहोर सध्यवा ददिवसकेंददिवस सदैल हहोत आहरे.  यवा सवर्णि  भवावनवाअंचरे  व्यवावसवाणयक व  'कमरशर्णियल'  क्रय वस्तळू
रूपवाअंतर करण्यवासवाठसी एकवा बवाजळूलवा मदिसर्णि, फवादिसर्णि, बदिसर्णि, फ़कें ड्स अशवा सगळ्यवा नवात्यवाअंचरे 'डरे' सवाजररे करण्यवासवाठसी व
त्यवाकरतवा  खिररेदिसी-णवक्रकी  हहोण्यवासवाठसी  एकवा  स्वतअंत  मवाकर्दे टचसी  णनरमर्णितसी  सद  भवाअंडवलसी  अथर्णिव्यवस्थरेनरे  करे कवरसील
'आयपसअंग'सवारखिसी मवाअंडलसी आहरे. प्ररेम व्यक करवायचरे तर शरॉपपअंग करवा, कअं टवाळवा घवालववायचवा तर शरॉपपअंग करवा - Shop
till you drop अशवा घहोषणिवाअंतळून,  लमैंणगक सनुखिवापवासळून आटर्णि  ऑफ णलपव्हअंगच्यवा आध्यवाणत्मक भडोंगळवापयर्षांत
आणणि रवामदिरेव बवाबवाच्यवा यहोगसवाधनरेपवासळून डरॉ.  करे गलच्यवा एक्सरसवाईजपयर्षांत मवाणिसवातसील मवाणिळूस नष करण्यवाचसी,
त्यवालवा भळूतकवाळवापवासळून वरेगळरे  कवाढण्यवाच,  त्यवामनुळरे  भणवष्यवाचसी कल्पनवा करण्यवाचसी सअंवरेदिनवा नष करण्यवाचसी,  ककअं ववा
सतत वतर्णिमवानवातच ठरेवण्यवाचसी यहोजनवा सद व्यवस्थरेच्यवा,  भवाअंडवलवाच्यवा शरेवटच्यवा अणतप्रगत टप्प्यवात आखिण्यवात
आलसी आहरे.

कशवाचरेच कवाहसी न ववाटणिरे हसी सववार्णित भसीषणि बवाब आहरे. मवानवसी इणतहवासवात मवाणिसवाचरे एवढरे नसीच पतन 
कधसीहसी झवालरे नसवावरे. यवा फअॅ शनरेबल अणलप्ततरेचरे (modish detachment) आणणि उपरहोणधक णवडअंबनवाचरे 
आणवष्कवार समकवालसीन (उतर-आधनुणनक?!) सवाणहत्य व कलवाअंमध्यरे आपल्यवालवा ववारअंववार भरेटत रवाहतवात. नव्वदिसीच्यवा 
सनुरुववातसीलवा प्रभळू दिरेववा यवाचरे 'बरेक डवान्स'वर करे लरेलरे गमतसीशसीर गवाणिरे मलवा आठवतरे. (बरेक डवान्सणवषयसी नदृत्य आणणि 
सअंगसीत क्षरेतवातसील जवाणिकवारवाअंनसी उतर-आधनुणनक आणवष्कवार म्हणिळून करे लरेलसी रटपणिरे णनणश्चत महत्त्ववाचसी आहरेत, व आपणि
पवाहत असलरेल्यवा दिनुभअंगसी समवाजवाच्यवा आणवष्कवारवाचरे दिशर्णिन हहोण्यवास उपयनुक आहरेत.) तरे गवाणिरे असरे हहोतरे:

"उवर्णिशसी, उवर्णिशसी… टरेक इट इझसी उवर्णिशसी -
उअं गलसी जदैससी दिनुबलसी हदै।
नहसी चवाणहयरे फवामर्णिससी
जसीत कवा मअंत हदै, टरेक इट इझसी परॉणलससी,
चवार ददिन ककी चवाअंदिनसी, यरे जववानसी फअॅ न्टससी,
उवर्णिशसी … टरेक इट इझसी उवर्णिशसी."

णवरहोध तर बवाजळूलवा रवाणहलवा,  परअंतनु, 'ठरे णवलरे अनअंतरे  तदैसरेचसी रहवावरे'  ककअं ववा कवाहसीहसी झवालरे तरसी  Take it
easy,  प्रणतदक्रयवा नकहो.  प्रणतसवादि नकहो.  रववाअंडवातलरे  मनुडदिरेफरवास असहोत ववा इरवाकमधसील रहोज मरणिवारसी  शरेकडहो
मवाणिसरे  असतहो,  बहोणसयवा,  चरेचरेन्यवा,  अफगवाणणिस्तवान  असहो,  ककअं ववा  आपल्यवा  घरवाच्यवा  शरेजवारसील  ववाढणिवाऱ्यवा
झहोपडपटसीतसील नरकयवातनवा असहोत, णगरण्यवा पवाडळून उभरे रवाहणिवाररे  मरॉल्स असहोत, शरेतकऱ्यवाअंच्यवा हजवारडोंनसी झवालरेल्यवा
आत्महत्यवा असहोत,  कवाहसीहसी घडहो;  परअंतनु मवातसीच्यवा थअंड गहोळ्यवासवारखिवा पहुडलरेलवा हवा समवाज दढम्म हलण्यवाचरे नवाव
घरेत नवाहसी.

आणणि,  मनुख्य  म्हणिजरे  हवाच  दढम्म,  णनरवाकवार,  णनगनुर्णिणि,  गनुळगनुळसीतपणिवा  समकवालसीन  ववा  उतर-आधनुणनक
(पवाश्चवात्त्य उतर-आधनुणनकतरेचसी सनुरुववात आपल्यवा बरसीच आधसी,  म्हणिजरे  सवाठसीच्यवा शरेवटच्यवा वषवार्णित व सतरसीच्यवा
दिशकवात झवालसी. आज णतचसी अवस्थवा 'णसम्यनुलवाक्रवा' ककअं ववा 'करॉपसीज', 'छबसी'च्यवा स्वरूपवात उरलसी आहरे, असरे मवाझरे मत
आहरे.  म्हणिळून मसी समकवालसीन असवा शब्दि यहोजलवा आहरे.)  कलवा-सवाणहत्यवाचवा गवाभवा बनलवा आहरे.  मकरअंदि सवाठरे  यवाअंचसी

नवाअंगसी गळळू लवागलरेलरे फनु लपवाखिरू - सअंजसीव खिवाअंडरेकर
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'अच्यनुत आठवलरे...', 'ऑपररेशन यमळू' ककअं ववा हरेमअंत ददिवटरे यवाअंचरे 'थवाअंबतवाच यरेत नवाहसी' ककअं ववा अशवा अनरेक मरवाठसी लरेखिक-
कवळींच्यवा  सवाणहत्यवातळून  ववारअंववार  जवाणिवणिवारसी  फअॅ शनरेबल  सअंन्यस्तवदृतसी  -  णडटअॅचमकेंट  (तसीस  वषवार्षांपळूवर्ती  'सअंकल्प'च्यवा
प्रस्तवावनरेत मसी भवारतसीय सअंन्यस्तवदृतसीचवा उल्लरेखि करे लवा हहोतवाच  ) आणणि ररेडसीमरेड, अअॅज इज व्हरेअर इज, सरळ जसरे
ददिसतरे तसवा अननुभववाचवा पडतवाळवा मवाअंडण्यवाचसी शदैलसी  (मवासर्देल दनुशवापाँनरे कलरेमध्यरे आणिलरेलरे ररेडसीमरेड  'फवाऊन्टन'  ककअं ववा
'पअॅररस एअर' हरे णतशसीच्यवा दिशकवातलरे प्रयहोग हहोतरे. जवळपवास ९० वषवार्षांपळूवर्ती त्यवानरे करे लरेल्यवा प्रयहोगवानरे कलवाणवश्ववालवा
हवादिरवा ददिलवा हहोतवा.  आज ररेडसीमरेडचवा स्फहोट ओळखिसीचवा झवाल्यवानरे,  अअंगवळणिसी पडल्यवानरे  कहोणितवाच धक्कवा जवाणिवत
नवाहसी.),  उपरहोध,  व्यअंग,  उपहवास आणणि एकवा  BLANK आभवासवाचसी  (pastiche)  मवाअंडणिसी,  यवा सवर्णि  बवाबसी नव
कलवाणवष्कवारवाच्यवा रचनरेचसी लक्षणिरे आहरेत. एकवा अथर्ती णवसवाव्यवा शतकवातसील आधनुणनकतरेच्यवा णनरमर्णितसीचरे, आणणि आतवा
मदृत झवाल्यवामनुळरे  ववाढलरेलरे वजन एखिवादवा दिनुयःस्वपवासवारखिरे (मवाक्सर्णिच्यवा भवाषरेत 'Weight like a nightmare
on the brain of the living)  अशवा  समकवालसीन  तरुणि लरेखिक-लरेणखिकवा,  कलवावअंत,  मअंडळळींच्यवा
डहोक्यवावर नवाचत असरेल कवाय? पहोथसीणनष्ठ डवावरे (जरेमसन यवाअंच्यवा भवाषरेत Vulgar Marxist) अशवा समकवालसीन
कलवावअंतवाचसी  समसीक्षवा  करतवानवा  बदिलल्यवा  कवाळवाचरे,  दिनुभअंगलरेल्यवा  णनणष्क्रय व कहोणितसीच भवावभवावनवा  न  उरलरेल्यवा
समवाजवाचरे,  भवाअंडवलसी अथर्णिव्यवस्थरेतल्यवा  'मनसी कअॅ णपटल मनसी' (MCM)  यवा फरॉम्यनुर्णिल्यवानरे आलरेल्यवा आडवाखिसी अथर्णिरचनरेचरे
पदैलळू व पदिर लक्षवात न घरेतवा ननुसतसीच टसीकवा करतवात हरे यहोग्य नवाहसी. 'सअंकल्प'  णपढसीतसील तरुणिवाअंनवा  (मग तरे कवायर्णिकतर्दे
असहोत ववा णचतकवार, कवसी ववा पतकवार) आधनुणनकतरेचरे प्ररेत व त्यवाचरे सतत ववाढणिवाररे ओझरे अअंगवावर नव्हतरे, तर तरे सवर्णिच
जणि आधनुणनकतरेच्यवा नव्यवा गअॅलक्ससीमधसील तवाऱ्यवाअंचरे  तरेज णपऊन महोठरे  झवालरे हहोतरे.  आजच्यवा कवायर्णिकत्यवार्षांचसी अवस्थवा
दिनुभअंगलरेलसी, 'स्व' क्षसीणि झवाल्यवाचसी, म्हणिजरेच सअंदिभर्णि णवसरलरेल्यवा 'इड'मधसील तळघरवात दिडलरेल्यवा ऐणतहवाणसक रवाजककीय
सनुप्त इच्छवारूपवाचवा ऐवज हरवलरेलसी, म्हणिळून खिररे तर करे णवलववाणिसी आहरे.

प्रणतदक्रयवा ककअं ववा खिररे  तर प्रणतसवादि हरवलरेल्यवा यवा समवाजवात कलवाणनरमर्णितसीचवा णनखिळ आनअंदि घरेणिरे हसी आज
दिनुरवापवास्त गहोष झवालसी आहरे.  कवारणि व्यवापवार  (करॉमसर्णि  आणणि णबझनरेस)  आणणि  'फवायनवान्स कअॅ णपटल'  यवाअंच्यवा कठहोर,
कणचत णनदिर्णियसी णनकषवाअंवर णनमवार्णिणि हहोणिवाऱ्यवा कलरेचरे भणवतव्य आज अवलअंबळून असतरे. मवाणिळूस एक दिहोन पवायवाअंचरे 'करॉस्ट
सकेंटर'  आहरे,  यवा जनवावरवाकडळून सतत  'परफरॉमर्णिन्स'  घडववायचवा आहरे,  कवारणि त्यवातळून नफवा णनमवार्णिणि करवायचवा आहरे  -
अशसी भवावनवा असल्यवानरे, मवाणिसवाचवा व तहो करत असलरेल्यवा कवायवार्णिचवा, मग कलवा असहो व पररवतर्णिनवाचरे स्वयअंसरेवसी कवाम
असहो, दकतसी फवायदिवा दकतसी तहोटवा हरे गणणित मवाअंडळून कवामवाकडरे आज पवाणहलरे जवातरे. म्हणिळूनच प्रणसद क्यनुररेटर ररॉबटर्णि स्टरॉर,
"The function of museum is to make art worthless again. They take
the work out of the market and make it part of the common wealth."
असरे धवाडससी उदवार कवाढळू  शकतवात. 'दि इकरॉनरॉणमस्ट'  यवा सवाप्तवाणहकवाच्यवा प्रमनुखि कलवासमसीक्षक सवारवा थरॉनर्णिटन यवाअंचरे
अलसीकडरे प्रणसद झवालरेलरे  '  सरेवन डरेज इन दि आटर्णि वल्डर्णि'  नवाववाचरे पनुस्तक सध्यवा बररेच गवाजतरे आहरे.  त्यवा पनुस्तकवाच्यवा
प्रस्तवावनरेत त्यवा म्हणितवात, 'मवाझ्यवा सअंशहोधनवाननुसवार महवान कलवाकदृ तसी सहज घडत नवाहसीत.  त्यवा घडवल्यवा जवातवात.
करे वळ कलवावअंत आणणि त्यवाअंचरे सहकवारसी एवढरेच यवा 'घडवण्यवा'च्यवा प्रदक्रयरेत पनुररेसरे नवाहसीत, तर णवक्ररे तरे, दिलवाल, गअॅलरसी,
क्यनुररेटसर्णि,  समसीक्षक,  आणणि कलवासअंगवाहक ककअं ववा  खिररेदिसीदिवार  असरे  सवर्णिच कलवाकदृ तसीलवा  'महवान'  ठरवण्यवाच्यवा  दक्रयरेत
सहभवागसी असतवात. ककअं बहुनवा यवा सववार्षांच्यवा आपवापल्यवा 'हवातभवारवा'णशववाय महवान कलवाकदृ तसी णनमवार्णिणि हहोणिरे अशक्यच.'
जरे कलरेचरे तरेच सवामवाणजक कवामवाचरे.  एक णवणशष कअं पळू ज्यवाचवा उल्लरेखि मसी चवथ्यवा भवागवात करे लवा हहोतवा,  तहो परस्पर
णहतसअंबअंध व णवशरेषतयः मवाकर्दे ट णहतसअंबअंधवाअंच्यवा णवणिलरेल्यवा चलवाखि आरवाखिडवातळून कहोणितरे कवाम व कहोणितवा कवायर्णिकतवार्णि
महत्त्ववाचवा, महवान ककअं ववा उपयनुक म्हणिळून बक्षसीसपवात ठरवतहो. मग तरे 'प्रमहोट' करतहो आणणि त्यवाच्यवाशसी णनगणडत रवाहून
आपवापलरे णहत रक्षणि करतहो.

स्ववाभवाणवकच अशवा कवाळवात जरेथरे सवारवा समजवा एककीकडरे दिनुभअंगलरेल्यवा णस्कझहोसवारखिवा, व सअंशयवानरे पछवाडलरेल्यवा
एकवाककी मवाणिसवासवारखिवा आहरे,  आणणि दिनुसरसीकडरे त्यवाच्यवाकडळून सतत मवाकर्दे ट फहोसर्देसचसी कवातसी लवावळून ककअं ववा ढहोसण्यवा
लवावळून, करे वळ परफरॉमर्णिन्स व तहोहसी नफवा दिरेणिवारवा अपरेणक्षत आहरे, णजथरे सवाऱ्यवा समवाजवाचरेच डहोळरे  णथजलरेलरे आहरेत आणणि
शरसीर थअंड पडलरे आहरे, तरेथरे नवनवहोन्मरेषशवालसी प्रयत्नवाअंचसी बवाग फनु लववायचसी कशसी, हवा खिरवा प्रश्न आहरे.

'सअंकल्प'मधसील णनवरेदिनवाअंच्यवा कवाळवात जगवाचसी स्पष णवभवागणिसी झवालसी हहोतसी,  मनवाच्यवा गवाभ्यवात दिडलरेल्यवा

129

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Storr_(art_academic)
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp


 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

अस्फनु ट आणणि सनुप्त रवाजककीय आकवाअंक्षवा व इच्छवाअंनवा स्पशर्णि झवाल्यवावर फळू त्कवारत बवाहरेर पडणिवाऱ्यवा नवागवाप्रमवाणिरे मवाणिसरे
आणणि सवारवा समजवा रस्त्यवावर उतरत हहोतवा.  शब्दिवाअंनवा अथर्णि आणणि म्हणिळून धवार हहोतसी,  डहोळरे  बहोलत हहोतरे,  स्पशवार्णिलवा
भवाषवा हहोतसी. आज अशवा भवाषरेचवा अअंगवार ववा वषवार्णिव झडळून गरेलरेल्यवा णनष्पणिर्णि वदृक्षवासवारखिवा क्षसीणि आणणि णवझलरेलवा आहरे.
भवाषवा  आणणि  णतचरे  आणवष्कवार  तनुरुअंगवात  णखितपत  पडल्यवासवारखिरे  दिसीनववाणिरे  झवालरे  आहरेत.  भवाषरेलवा  'प्रहोफरे शनल'
करण्यवामध्यरे 'बडवलरेल्यवा बदैलवासवारखिरे णन:सत्त्व जसीवन णतच्यवा ववाटवालवा आलरे आहरे. भवाषवा बअंदि आणणि कडोंदिट, करॉपर्वोररेट
ग्लवास हवाऊसच्यवा बलवाढ एअर कअं णडशनरमध्यरे दफरणिवाऱ्यवा पनुनयःपनुन्हवा दफरणिवाऱ्यवा थअंड आणणि मदृत हवरेच्यवा णनष्प्रवाणि
झहोतवासवारखिसी आज ववावरतवानवा ददिसतरे.  कवालर्णि मवाक्सर्णि म्हणितवात, 'भवाषवा हसीच सअंस्कदृ तसी असतरे.'  म्हणिजरे आज आपल्यवा
सवाअंस्कदृ णतक जसीवनवाचसी कवाय अवस्थवा असरेल तरे वरेगळरे सवाअंगवायलवा नकहो.

आपल्यवा सवाअंप्रत सवामवाणजक आणणि म्हणिळून रवाजककीय णस्थतसीचवा सववार्णित भयप्रदि पदैलळू, आणणि जहो तसीस वषवार्षांपळूवर्ती
णनदिवान  आपल्यवालवा  दिदृग्गहोचर  झवालवा  नव्हतवा,  आणणि  ज्यवाबद्दल ८० च्यवा  दिशकवात  जरेमसनपवासळून  फनु कळू यवामवापयर्षांत
अनरेकवाअंनसी बजवावलरे, तहो म्हणिजरे इणतहवासवाचवा अस्त.

इणतहवास म्हणिजरे कवाय?  आणणि इणतहवासववादि  (Historicism)  ककअं ववा इणतहवासप्रणिवालसी म्हणिजरे  कवाय?
इणतहवासववादि हसी सअंकल्पनवा असरे मवानतरे ककी भवाषरे(ककअं ववा Text)चसी मसीमवाअंसवा इणतहवासवाच्यवा अथवार्णिणशववाय, ज्यवा कवाळवात
तसी जन्मवालवा आलसी त्यवा भवतवालच्यवा (context) ऐणतहवाणसक-रवाजककीय इणतहवासवाच्यवा सअंदिभवार्णिणशववाय अपळूणिर्णि आहरे.
वरॉल्टर बकेंजवाणमन म्हणितवात, 'इणतहवासवाचवा णवचवार भळूतकवाळ असवा करणिरे,  ककअं ववा भळूतकवाळवापवासळून वतर्णिमवानवापयर्षांतच्यवा
प्रववासवाच्यवा टप्प्यवाचरे वणिर्णिन,  सनवावळ्यवा ककअं ववा प्रसअंग म्हणिजरे इणतहवास नव्हरे.'  त्यवाअंच्यवा म्हणिण्यवाप्रमवाणिरे इणतहवास हवा
एकसअंध  नसतहोच;  तहो  तनुकडवा-तनुकडवाअंनसी  बनलरेलवा,  वतर्णिमवानवाच्यवा  पभअंगवातळून  गवाळलवा  गरेलरेलवा,  आणणि समकवालसीन
व्यवस्थरेतहसी अणस्तत्ववात असणिवारवा प्रववाहवाचवा एक तनुकडवा असतहो.  इणतहवासवाचरे आकलन (त्यवामनुळरे)  एकवा भळूतकवालसीन
क्षणिवापवासळून दिनुसऱ्यवा क्षणिवापयर्षांत घडलरेल्यवा घटनवाअंचरे  कथन करे ल्यवानरे  हहोणिवार नवाहसी;  तर तरे  आकलन सतवासअंघषवार्णिच्यवा,
णपळवणिनुककीच्यवा, मवानवसी यनुदवाअंच्यवा आणणि सतत झवालरेल्यवा घषर्णिणिवाच्यवा तनुकडवातनुकडवाअंच्यवा असअंबद रचनरेच्यवा कवाळवाचवा
सवातत्यपळूणिर्णि  अभ्यवास करे ल्यवानरेच हहोऊ शकतरे.  म्हणिजरेच वतर्णिमवान हसी अशसी कवाळवाचसी तवाणिलरेलसी तवार आहरे,  जसी एकवा
बवाजळूलवा भळूतकवाळवात दिडलरेल्यवा सअंघषवार्णितळून णनमवार्णिणि झवालरेल्यवा शकक्तींनसी तवाणिलसी आहरे, आणणि दिनुसऱ्यवा बवाजळूलवा भणवष्यवात
अपरेणक्षत असणिवाऱ्यवा  घटनवाअंच्यवा  तणिवाववाअंनसी  आणणि लढवायवाअंनसी  भवारलसी  आहरे  -  अथवार्णितच  त्यवामनुळरे  ज्यवालवा  इणतहवास
समजतहो  तहो  भणवष्यवाचवा  वरेध  अणधक  सजगपणिरे  व  अचळूक  घरेऊ  शकतहो.  ककअं बहुनवा  भणवष्य  हरे  वतर्णिमवानवापरेक्षवा
इणतहवासवाच्यवा तवाणितणिवाववावरच अणधक अवलअंबळून असतरे.

म्हणिळून  जरेमसन  म्हणितवात,  'Always Historicize! This slogan  the one
absolute and we may even say 'trans historical' imperative of all
dialectical thought  will unsurprisingly turn out to be the moral
of the Political Unconscious as well.'

एकवा  शब्दिवात  सवाअंगवायचरे  झवालरे  तर  पहोणलरटकल  अनकरॉन्शस  -  रवाजककीय  सनुप्त  इच्छवा-स्वरूप,  'इड'च्यवा
कहोठवारवातसील दिवारुगहोळवा म्हणिजरे दिनुसररे-णतसररे  कवाहसी नसळून  'इणतहवास'  आहरे.  इणतहवास वतर्णिमवानवाच्यवा प्रत्यरेक उदवारवात
दिडळून आहरे,  अव्यक आहरे.  ररचडर्णि  लरेवहोन्टसीन यवाअंच्यवा  'बवायरॉलरॉजसी अ अॅज आयणडऑलरॉजसी'  आणणि  'रटपल हरेणलक्स'  यवा
प्रबअंधवात इणतहवासवाच्यवा यवा रूपवाचवा मवागहोववा जरेनरेरटक्स आणणि डवायलरेणक्टक्स - परस्परणवरहोधवाचवा पडतवाळवा दिरेत घरेतलवा
आहरे.  थहोडक्यवात कवाय तर इणतहवासवाच्यवा जवाणणिवरेचवा ठसवा ककअं ववा चरवा जर आपल्यवा जसीनहोमवर उमटलवा नसरेल तर
एकवा अधर्णिमवानव ककअं ववा दिनुबर्णिल आणणि हतवाश - ककअं ववा वतर्णिमवानवाच्यवा अपनुऱ्यवा, कडोंदिट आणणि अअंधवाऱ्यवा कहोठडसीत बअंददिववान
झवालरेल्यवा मवाणिसवाचरे जसीवन नणशबसी यरेईल. भसीतसी आहरे तसी इणतहवास नसण्यवाचसी.

भळूतकवाळ पचवण्यवाचसी, इणतहवास ववागवण्यवाचसी, आणणि इणतहवास जगण्यवाचसी मवानवसी समतवा ददिवसकेंददिवस कमसी
कमसी  हहोतवानवा  जवाणिवतरे.  गवाहक  भवाअंडवलसी  व्यवस्थवा  (Consumer   Capitalism)  ककअं ववा  'लरेट'  -  सद
अथर्णिव्यवस्थरेच्यवा रगवाडवामध्यरे मवाणिसवालवा फक आणणि फक, सततचवा वतर्णिमवानच जगण्यवाचसी सककी ददिवसकेंददिवस ववाढत
आहरे.  असवा  मवाणिळूस  भणवष्यवाचवा  वरेध  तर  सहोडवाच,  पणि उदवासवाठसीहसी  जगवायलवा  ददिवसकेंददिवस  असमथर्णि  ठरण्यवाचसी

नवाअंगसी गळळू लवागलरेलरे फनु लपवाखिरू - सअंजसीव खिवाअंडरेकर
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शक्यतवा असतरे. ज्यवालवा करे वळ वतर्णिमवानच आहरे तहो कसल्यवा चळवळसी उभवारणिवार? कसल्यवा कलवा णवकणसत करणिवार?
उदवाचरे कहोणितरे गवाणिरे आज म्हणिणिवार?

७

१९६४ च्यवा सनुमवारवास अपाँडसी वरॉरहरॉल यवा सनुप्रणसद दिदृश्य कलवावअंतवाचरे  'णबलहो बरॉक्सरेस'  आणणि  'टहोमअॅटहो सळूप
कअॅ न्स'चरे  णचतणशल्प आणणि णसल्क स्क्रकीन  णप्रन्ट्सचरे  प्रदिशर्णिन  पवाहून  आल्यवानअंतर  तत्त्वपचअंतक आणणि  'दि  नरेशन'मध्यरे
कलवासमसीक्षवा णलणहणिवाररे  ज्यरेष्ठ अभ्यवासक आथर्णिर ससी डवाअंटहो यवाअंनसी त्यवाअंचवा गवाजलरेलवा  'कलरेचवा अअंत' (The End of
Art) हवा णनबअंध णलणहलवा हहोतवा. 'यवापनुढरे कलवा नवाहसी, तसी सअंपलसी.' त्यवाअंनवा प्रश्न असवा पडलवा ककी, असअं कवाय यवा णबलहो
बरॉक्समध्यरे आहरे, ककी जरे अगदिसी णबलहो बरॉक्सबरहुकळू म ददिसतरे, ज्यवालवा आपणि कलवाकदृ तसी म्हणिवायचअं, पणि खिरवाखिनुरवा णबलहो
बरॉक्स मवात कलवाकदृ तसी नसतहो!  मवात पनुढरे  तरे  लगरेच म्हणितवात,  ज्यवा कनु णिवालवा पवाहण्यवाचवा दिदृणषकहोन आहरे,  आणणि ज्यवा
कनु णिवालवा 'कलरेचवा (रवाजककीय) इणतहवास' मवाहसीत आहरे त्यवालवा वरॉरहरॉलचरे णबलहो बरॉक्स कलवा म्हणिळूनच भवावतरेच.

जरेमसन यवाअंनसी हवा मनुद्दवा णवशदि करतवानवा एकवा नव्यवाच मनुद्दवाचसी स्थवापनवा करे लसी आहरे. [आणणि नवरे सवामवाणजक
ववास्तव समजळून घरेण्यवासवाठसी आपणि नवकलरेच्यवा  (समकवालसीन कलवा)  ववाटरेवरून प्रववास करे लवा तर यहोग्य ददिशवादिशर्णिन
हहोईल असवा मवाझवा णवश्ववास असल्यवानरे, मसी पनुनयःपनुन्हवा मवाझ्यवा मवाअंडणिसीच्यवा ओघवात कलरेच्यवा ऐणतहवाणसक आकलनवाचवा
परवामशर्णि घरेत घरेत पनुढरे जवातहो आहरे.]  जरेमसन यवाअंच्यवा म्हणिण्यवाप्रमवाणिरे समकवालसीन ककअं ववा उतर-आधनुणनक (आपल्यवाकडरे
उतर-आधनुणनकतरेचवा जन्म अलसीकडचवा आहरे,  जवागणतककीकरणिवानअंतर तहो ववाढलवा व आतवा तर उतर-उतर-आधनुणनक
कवाल सनुरू आहरे. म्हणिळून समकवालसीन हवा शब्दिच बरवा.) कलवा, मसीमवाअंसवा (समवाजकवारणि ककअं ववा रवाजकवारणि) सपवाट आहरे.
णतलवा खिहोलसी नवाहसी  (depthlessness).  म्हणिजरे यवाचवा अथर्णि कदृ पयवा समकवालसीन कलवा उथळ आहरे असवा कहोणिसी
कवाढळू  नयरे.  ऑस्कर ववाईल्डलवा जहो उथळपणिवा अणभप्ररेत आहरे  (Shallowness is Supreme Vice)  तहो
उथळपणिवा इथरे अणभप्ररेत नवाहसी. जरेमसन यवाअंचरे  'सपवाटलरे'पणि (एकवा अथवार्णिनरे)  त्यवाअंच्यवा 'रवाजककीय सनुप्त इच्छवास्वरूपवा'शसी

णनगणडत  आहरे.  फरॉईड  ज्यवा  अथवार्णिनरे
पदृष्ठभवागवावरसील  हवालचवाल
(Surface   movement)  आणणि
त्यवाखिवालसी  दिडलरेलसी  'इड'चसी  खिहोलवर
कनु ठरेतरसी  सवाठवलरेलसी  सनुप्त  इच्छवाअंचसी
उचअंबळ  अपरेणक्षतहो,  त्यवा  अथवार्णिनरे  यवा
सपवाट  कलवाणवष्कवारवाकडरे  पहवावरे
लवागरेल.  एकवा  दिनुसऱ्यवा  अथवार्णिनरे  असवा
कलवा  (ववा  रवाजककीय  कदृ तसीचवा)
आणवष्कवार  ककी  ज्यवालवा  इणतहवासवाचरे
सअंदिभर्णिच नवाहसीत. त्यवामनुळरे  तहो कलवाकवार
ककअं ववा  तहो  पवाहणिवारवा  प्ररेक्षक  (ववाचक,
शहोतवा,  सअंगवाहक)  यवा  दिहोहडोंवर
कहोणितवाच  पररणिवाम  हहोत  नवाहसी.
त्यवाअंच्यवात  कहोणितवाच  भवाषवाव्यवहवार
हहोऊ  शकत  नवाहसी.  (Text
disappears)  -  भवाषवा  अदिदृश्य
हहोतरे.  अनवाकलनसीय  नव्हरे,  फक
सअंववादिवाच्यवा ससीमरेवरच तसी थबकतरे.

उदिवाहरणिवाथर्णि,  व्हअॅन गरॉफचरे बळूट    (A pair of boots, 1886) हरे णचत आणणि वरॉरहरॉलचरे  '  णहऱ्यवाचवा चनुरवा
पसरलरेलरे बळूट  '   (diamond dust shoe) हरे णसल्क स्क्रकीन णप्रन्ट.
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 व्हअॅन गरॉफचरे  बळूट  एकवा णपळलरेल्यवा,  गरसीब समवाजवाच्यवा इणतहवासवाचसी कहवाणिसी घरेऊन समहोर यरेतवात.  त्यवा
णचतवात असलरेलरे खिहोलसीचरे खिरेळ, शरेड्स ककअं ववा रअंगथरवाअंच्यवा फटकवाऱ्यवाअंमधळून सवाकवारलरेलरे अवकवाश, आणणि कवाळवाचवा एक
णवलक्षणि दिनुखिरवा क्षणि पकडण्यवात णचतकवारवालवा आलरेलरे यश,  यवा सववार्णितळून एक दिसीघर्णि कथवानक ककअं ववा एकवा कवाळवाचरे
कथन प्रगटतरे. 'The whole missing object world which was once lived the
context … the heavy tred of the peasant woman, the loneliness of
the field path, the hut in the clearning, the worn and broken
instruments of labour in the furrows and at the hearth ...'

दकतसीतरसी सअंदिभर्णि, जगलरेल्यवा ककअं ववा मरेलरेल्यवा इच्छवा, दिबलरेल्यवा आकवाअंक्षवाअंचरे अवकवाश यवा दिहोन जसीणिर्णि, फवाटक्यवा,
आणणि सडळून गरेलरेल्यवा बनुटवाअंच्यवा जहोडसीतळून आपल्यवा समहोर यरेतरे.  आपणि आपलवा इणतहवास त्यवा बनुटवाअंच्यवा इणतहवासवातसील
क्षणिवाअंशसी जहोडळून आजच्यवा वतर्णिमवानवात त्यवाअंच्यवाशसी बहोलळू लवागतहो.  त्यवा बनुटवाअंच्यवा जहोडसीवरून मवायरेनरे हवात दफरवण्यवाचसी
इच्छवा हहोतरे आपल्यवालवा.

परअंतनु वरॉरहरॉलचरे फअॅ शनरेबल,  उचभ्रळू,  आणणि समवाजवाच्यवा उच वगवार्णितसील ललनरेचरे जहोडरे,  ज्यवावर णहऱ्यवाचरे चळूणिर्णि
उधळलरे आहरे, ज्यवाचवा रअंग सहोन्यवासवारखिवा लखिलखितवा आहरे, एखिवादवा भल्यवाथहोरल्यवा हहोरडर्षांगवर पसरलरेल्यवा, कशवाशसीच
सअंबअंध  नसलरेलवा,  णजचवा नग्नपणिवादिरेखिसील नग्न ववाटळू  नयरे  अशवा जवाणहरवातसीतसील मरॉडरेलसवारखिरे,  हरे  बळूट  आपल्यवा  'गरेझ'
(gaze) मध्यरे, आपल्यवा दिदृषसीच्यवा आववाक्यवात यरेऊनहसी आपणि त्यवाअंनवा ओळखिळूच शकत नवाहसी. एक थअंड प्रणतसवादि, नव्हरे
एक पहोकळ, शळून्यवातलसी नजर एवढवाच आणणि एवढवाच त्यवा कटवाक्षवाचवा अथर्णि रवाहतहो.  वरॉरहहोलच्यवा 'णप्रन्ट'मधळून एकवा
णस्कझहो समवाजवाचरे, एकवा भवावनवा हरवलरेल्यवा, अवकवाश नसलरेल्यवा, पहोकळ, टरेबलवावर ठरेवलरेल्यवा महोकळ्यवा आणणि मदृत
पशअंपल्यवासवारख्यवा,  कहोरडवा,  सपवाट,  आणणि  मदृत  सनुप्त  ज्ववालवामनुखिसीच्यवा  एकवाककी  तडोंडवासवारख्यवा,  तहवान  व  भळूक
हरवलरेल्यवा,  बरेभवान  व  बरेलगवाम,  णबनभरवशवाच्यवा  व  बरेजबवाबदिवार  समवाजमनवाचरे  भवावणचत  प्रगट  हहोतरे.  जरेमसन
णलणहतवात,  'Andy  Warhol's  'Diamond  Dust   Shoes'  evidently  no  longer
speaks to us with any of the immediacy of Van Gogh's footgear;
indeed, I am tempted to say that it does not really speak to us as
well…   We   are   witnessing   the   emergence   of   a   new   kind   of
superficiality   in   the   most   literal   sense,   perhaps   the   supreme
formal feature of all postmodernisms.' 

जरेमसन यवाअंच्यवा मतवाशसी मसी सहमत जरसी नसलहो,
तरसी मलवा हवा नवसीन flatness कमसीपणिवा ववाटत नवाहसी.
करे वळ  एक  लक्षणि  ककअं ववा  symptom म्हणिळून  त्यवाकडरे
पवाहवायलवा हवरे.  फ्लअॅटनरेस हवा दिहोष आहरेच,  परअंतनु  तहो  त्यवा
कलवावअंतवाचवा नसळून तहो त्यवा आजवारसी समवाजवाचवा आहरे एवढरे
भवान आपणि ठरेवलरे पवाणहजरे.

'सअंकल्प'मधसील तरुणिवाअंच्यवा मनहोगतवामध्यरे ववारअंववार
ददिसत हहोतरे तरे व्हअॅन गरॉफचरे बळूट. तरे बळूट आतवा त्यवाअंच्यवापवाशसी
नवाहसीत.  मवाझ्यवा  'लवाकळू डतहोडवाचसी  गहोष'  यवा  कणवतरेत
लवाकळू डतहोडवाचसी  जसीन्स  जशसी  हरवतरे,  व  त्यवालवा  जशसी
नवनव्यवा बअॅन्डचसी नवसी कहोरसी 'जसीन्स' णमळतरे, तसवा कवाहसीसवा
प्रकवार  सध्यवा  कलवावअंत  व  सवामवाणजक  कवायर्णिकत्यवार्षांच्यवा
जसीवनवात घडळू  पवाहत आहरे.  म्हणिळून हसी कणवतवा जशसीच्यवा

तशसी 'सअंकल्प'च्यवा नव्यवा आवदृतसीच्यवा शरेवटसी (यवा अअंकवातहसी) सअंदिभर्णि-रटपणि म्हणिळून छवापलसी आहरे. तसी जरूर ववाचवावसी.

 
पनुनमनुर्णिदद्रत. मळूळ प्रणसदसी - 'सअंकल्प', २०१०, गअंथवालसी प्रकवाशन

नवाअंगसी गळळू लवागलरेलरे फनु लपवाखिरू - सअंजसीव खिवाअंडरेकर
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"  क्रमवाअंक एकचवा प्रयत्न मरवाठसी मवाणिळूस करत नवाहसी  " :   णगरसीश कनु बरेर

सवामवाणजक,  रवाजककीय आणणि वदैचवाररक चळवळळींसवाठसी पनुमष्कळ सवामगसी एकवा कवाळवापयर्षांत महवारवाषवानअं ददिलसी.
स्ववातअंत्र्यपळूवर्णि कवाळवातल्यवा समवाजसनुधवारकवाअंपवासळून,  णवचवारवअंतवाअंपवासळून आणणि रवाजककीय नरेत्यवाअंपवासळून तरे आज पनवाशसीत
असलरेल्यवा मरवाठसी मवाणिसवाअंनवा पररणचत असलरेल्यवा नरहर कनु रुअंदिकर,  तकर्णि तसीथर्णि  लक्ष्मणिशवाससी जहोशसी,  दिनुगवार्णि  भवागवत,
पनु.ल.  दिरेशपवाअंडरे,  मरे.पनुअं.  ररेगरे,  रवाम  बवापट,  गहो.पनु.  दिरेशपवाअंडरे  वगदैरकेंपयर्षांत  हसी  परअंपरवा  चवालळू  रवाणहलसी.  तसअंच,  मरवाठसी
मवाणिसवानअंहसी आपल्यवा आस्थरेच्यवा चळवळळींनवा जमरेल तसवा आधवार ददिलवा.  कधसी तहो सक्रकीय सवामवाणजक सहभवागवातळून
हहोतवा,  तर  कधसी  करे वळ  व्यणकगत,  म्हणिजरे  स्वत:च्यवा  आयनुष्यवाचसी  ददिशवा  बदिलण्यवाइतपत  हहोतवा.  णवचवारवअंत,
चळवळळींचरे नरेतरे  आणणि समवाज हवाअंच्यवामधलवा महोठवा दिनुववा असणिवाऱ्यवा प्रसवारमवाध्यमवाअंचवाहसी हवात महोठवा ववाटवा हहोतवा.
गरेल्यवा  कवाहसी  वषवार्षांत  मवात  पररणस्थतसीत  महोठरे  आणणि  खिरेदिजनक  बदिल  झवालरे.  इतक्यवात  कहोणित्यवाहसी  चळवळसीलवा
समवाजवातळून खिऱ्यवा अथवार्णिनअं  पवाटठअंबवा  णमळवालरेलवा नवाहसी.  णमळवालवाच,  तर तहो करे वळ मरेणिबत्त्यवा लवावण्यवापनुरतवा ककअं ववा
सहोशल मसीणडयवावर व्यक हहोण्यवाइतपतच, म्हणिजरे वरवरचवा हहोतवा.

महवारवाषवाच्यवा इणतहवासवाणवषयसीचअं आणणि सदणस्थतसीणवषयसीचअं हरे अथर्णिणनणिर्णियन ककअं ववा आकलन तनुम्हवालवा मवान्य
आहरे कवा? ककी तरे तनुम्हवालवा करे वळ स्मरणिरअंजनवात्मक ववाटतअं? हरे आकलन यहोग्य नसरेल तर तनुमचअं आकलन कसअं वरेगळअं
आहरे? सद पररणस्थतसीमवागचसी तनुमचसी कवारणिमसीमवाअंसवा कवाय आहरे? चळवळळींच्यवा नरेतदृत्ववाचअं कनु ठरे  चनुकलअं? कनु ठरे  चनुकतअंय?
भणवष्यवात हसी पररणस्थतसी सनुधवारवायचसी असरेल, तर चळवळळींपनुढचवा मवागर्णि कवाय असवायलवा हववा? त्यवाअंनसी आपल्यवात कवाय
बदिल घडववायलवा हववा? आणणि नवागररकवाअंचअं कवाय? त्यवाअंचअं कवाय चनुकतअंय? त्यवाअंनसी स्वत:त कवाय बदिल घडववायलवा हववा?
प्रसवारमवाध्यमवाअंचअं कवाय चनुकतअंय?  पररणस्थतसी सनुधवारण्यवासवाठसी तसी कशसी बदिलणिअं गरजरेचअं आहरे?  णवचवारवअंतवाअंचअं कवाय?
त्यवाअंचसी जबवाबदिवारसी त्यवाअंनसी सक्षमरसीत्यवा पवार पवाडवावसी हवासवाठसी त्यवाअंनसी आपल्यवात कसवा आणणि कवाय बदिल घडवळून
आणिवायलवा हववा? 

अशवा अननुषअंगवानअं आपलरे णवचवार समजळून घ्यवायलवा आवडतसील. 

हरे प्रश्न 'लहोकसतवा'चरे सअंपवादिक शसी. णगरसीश कनु बरेर यवाअंनवा णवचवारलरे असतवा त्यवाअंनसी ददिलरेल्यवा उतरवाअंचअं शब्दिवाअंकन.

---

महवारवाषवातल्यवा कवायर्णिकत्यवार्षांचसी आणणि लहोकवाअंचसीहसी चळवळसीतलसी सदक्रयतवा कमसी झवालरेलसी आहरे.  त्यवाचअं  एक
कवारणि आहरे नवागरसीकरणि.  महवारवाष हरे दिरेशवातलअं  सगळ्यवात जवास्त नवागरसीकरणि झवालरेलअं  रवाज्य आहरे.  प्रत्यरेक शहर,
पनुण्यवासवारखिअंहसी,  णजथरे महोठवा प्रमवाणिवावर स्थलवाअंतर हहोतअं,  णतथरे शहरवाचवा मळूळचवा पपअंड बदिलत जवातहो.  असवाच प्रकवार
प्रत्यरेक शहरवामध्यरे ददिसतहो. त्यवाचवा सवामवाणजक पररणिवाम म्हणिजरे चळवळळींसवाठसी आवश्यक असणिवारसी सदक्रयतवा ददिसत
नवाहसी. दिनुसरवा पररणिवाम असवा ककी सनुणस्थतसीत असणिवारवा, णवचवार करणिवारवा वगर्णि णजथरे णजथरे तयवार हहोत आहरे, णतथरे णतथरे
तहो वगर्णि  बवाककीच्यवा घटकवाअंपवासळून पळूणिर्णिपणिरे  दिनुरवावलरेलवा आहरे.  व्यवस्थरेपवासळून त्यवाचअं  णवलगसीकरणि झवालरेलअं  आहरे.  उदिवा:
दिरेशवातल्यवा कहोणित्यवाहसी शहरवातल्यवा, कहोणित्यवाहसी मध्यमवगर्तीय मवाणिसवालवा खिवासदिवार आपलवा ववाटतहो, खिवासदिवार कहोणि हरे
मवाहसीत असतअं.  पणि नगरपवाणलकवा आपलसी ववाटत नवाहसी,  नगरपवाणलकरे त मवाणिळूस गरेलरेलवा नसतहो,  नगरसरेवक कहोणि हरे
मवाहसीत नसतअं. महवारवाषवात हरे जरवा जवास्तच ददिसतअं. आपणि ज्यवा पररसरवात आपणि रवाहतहो, त्यवा पररसरवाशसी आपल्यवालवा
दिरेणिअंघरेणिअं ववाटवायलवा हवअं.  पणि यवा वगवार्णिलवा तसअं कवाहसी ववाटत नवाहसी. मध्यमवगर्तीयवाअंनवा दिरेशवाच्यवा प्रश्नवाअंबद्दल कवाहसी ववाटत
असतअं.  पणि शहरवातल्यवा गहोषळींबद्दल बवाअंणधलककी नसतरे.  असलसीच,  तर रस्तवा चवाअंगलवा हववा,  पवाणिसी असवायलवा पवाणहजरे
एवढवापनुरतअंच. पणि स्वतयः कवाहसी करवायलवा लवागरेल अशसी इच्छवाच हहोत नवाहसी.

महवारवाषवातलअं  नवागरसीकरणि स्थलवाअंतरवामनुळरे  झवालरेलअं  आहरे.  स्थलवाअंतररत नवागरसीकरणि हरे ऑरगअॅणनक नवाहसी,  तरे
प्लवाणस्टक नवागरसीकरणि आहरे. स्थलवाअंतररतवाअंमनुळरे  बघतवा-बघतवा गवाववाचअं शहर हहोतअं, पणि आतळून णवकवास हहोत नवाहसी. यवा
प्लवास्टसीक ववाढसीतळून शहरवाअंमध्यरे घरेटहो तयवार हहोतवात. महवारवाषवाच्यवा अनरेक मनुख्य शहरवाअंमध्यरे हरे हहोत आहरे.  चकचककीत
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इमवारतळींमध्यरे रवाहणिवाऱ्यवाअंनवा,  आपल्यवा आजळूबवाजळूच्यवा समवाजवाशसी कवाहसी घरेणिअंदिरेणिअं नसतअं.  मनुअंबईत एकरे  कवाळच्यवा कवापड
णगरण्यवाअंच्यवा जवागवाअंवर पअंचतवारवाअंदकत इमवारतसी उभ्यवा रवाणहलरेल्यवा आहरेत.  त्यवाअंचवा बवाहरेरच्यवा जगवाशसी सअंबअंध यरेण्यवा-
जवाण्यवापनुरतवा, पअॅसरेजइतकवाच, असतहो. हवा णडसकनरेक्ट खिळूप महोठवा आहरे.

मध्यमवगर्तीय, उचमध्यमवगर्तीयवाअंनवा पवासपहोटर्णि वगळतवा कहोणित्यवाहसी कवामवासवाठसी सरकवारसी व्यवस्थरेवर अवलअंबळून
रवाहवावअं लवागत नवाहसी. 'आसपवास जरे कवाहसी चवाललरेलअं आहरे,  त्यवाच्यवाशसी मवाझवा कवाहसीहसी सअंबअंध नवाहसी.  ज्यवाअंनवा सरकवारसी
अनवास्थरेचवा  तवास  हहोतहो,  त्यवाअंनसी  त्यवावर  प्रणतदक्रयवा  दवावसी'  अशवा  प्रकवारचवा  दिदृणषकहोन  असतहो.  आरथर्णिकदिदृष्टवा
सनुणस्थतसीतलवा वगर्णि फवारतर मरेणिबत्त्यवा लवावतहो. तरेसनुदवा एक यनुफहोररक ववातवावरणि णनमवार्णिणि हहोतअं तरेव्हवा. अन्यथवा इथल्यवा
व्यवस्थरेशसी त्यवाअंनवा कवाहसीहसी बवाअंणधलककी नसतरे.  मवाझ्यवा मतरे त्यवाचअं मळूळ पअंचवायत रवाज यवा व्यवस्थरेमध्यरे आहरे.  त्यवातळून
नवागररकवाअंचवा स्थवाणनक व्यवस्थरेशसी असणिवारवा सअंबअंध सअंपलवा. वषवार्णितळून एकदिवा मवालमतवा कर भरलवा ककी व्यवस्थरेशसी सअंबअंध
ठरेवण्यवाचसी  गरज  नसतरे.  समजवा,  थरेट  महवापचौर  णनवडण्यवाचसी  पदत  ककअं ववा  पवारटर्णिणसपरेटरसी  डरेमहोक्रससी
(participatory   democracy)  अशसी  जसी  पदत  आहरे,  तसी  अअंमलवात  आणिलसी  असतसी,  तर  हसी
मध्यमवगर्तीयवाअंमधलसी हसी तसीव्र तनुटलरेपणिवाचसी भवावनवा णनमवार्णिणि झवालसी नसतसी.  यवा वगवार्णिलवा वरच्यवा पवातळसीवरहसी,  णजथरे
अथवाअंग शक्यतवा आहरेत णतथरे, जवातवा यरेत नवाहसी. यवालवाच उद्दरेशळून मसी गरेल्यवा वषर्तीच्यवा 'लहोकसतरे'च्यवा ददिववाळसी अअंकवातल्यवा
लरेखिवालवा शसीषर्णिक ददिलरेलअं हहोतअं, 'णतशअंकळूअं चसी पदैदिवास करतहोय आपणि'.

चळवळळींचअं वदैचवाररक नरेतदृत्त्व,  प्रश्नवाअंचसी जवाणिसीव असणिअं आणणि त्यवाबद्दल कवाहसी कदृ तसी सनुरू करणिअं,  यवा गहोषळींचसी
परअंपरवा  यवा  सनुणस्थतसीतल्यवा  मध्यमवगवार्णिलवा  आहरे.  स्ववातअंत्र्यलढवातलरे  आगरकर,  रटळक,  सअंयनुक  महवारवाषवाच्यवा
चळवळसीतलरे अतरे, समवाजववादिसी चळवळळींमधलरे एस. एम. जहोशसी, सवाम्यववादिसी डवाअंगरे हरे सगळरेच मध्यमवगवार्णितळून आलरेलरे
आहरेत. हरे मरॉडरेल बदिलवायलवा पवाणहजरे. चळवळळींचसी मवाअंडणिसी मध्यमवगर्तीय दिदृणषकहोनवातळून करे लसी गरेलसी, हरे बदिललअं पवाणहजरे.

नरेतदृत्त्ववाचवा ऐणतहवाणसक आढवाववा घरेतलवा,  तर गरेल्यवा सवाधवारणि पवाचशरे-हजवार वषवार्षांमध्यरे  महवारवाषवातलरे तसीन
अपववादि वगळतवा मरवाठसी मवाणिसवानरे  दिरेशपवातळसीवर क्रमवाअंक एक बनण्यवाचवा प्रयत्न करे लरेलवा नवाहसी.  हरे  तसीन अपववादि
म्हणिजरे छतपतसी णशववाजसी महवारवाज,  लहोकमवान्य रटळक आणणि,  यवा दिहोघवाअंच्यवा तनुलनरेत णवरहोधवाभवाससी ववाटतसील,  पणि,
शरदि पववार.  महवारवाषवातल्यवा इतर कहोणित्यवाहसी  नरेत्यवाअंनसी  क्रमवाअंक एकवर रवाहण्यवाचवा प्रयत्नहसी करे लवा  नवाहसी.  अगदिसी
यशवअंतरवाव चव्हवाणिवाअंचरे प्रयत्नहसी फवारच चहोरटरे हहोतरे. मरवाठसी मवाणिळूस क्रमवाअंक दिहोनवर खिळूप आनअंदिसी असतहो. हवा रकवातलवा
दिहोष आहरे असअं ववाटतअं.  यवाचअं एक वरेगळअंच उदिवाहरणि दवायचअं तर सणचन तकेंडनुलकर. दिरेशवातल्यवा कहोणित्यवाहसी प्रवाअंतवातलवा
खिरेळवाडळू  कप्तवान झवालवा,  तर त्यवाच्यवासवाठसी णवश्ववासवाहर्णि असवा क्रमवाअंक दिहोनचवा खिरेळवाडळू  म्हणिळून सणचन यशस्वसी ठरलवा.
सअंघनवायक म्हणिळून तहो अयशस्वसी ठरलवा. भवारतवातल्यवा ककअं ववा महवारवाषवातल्यवा कअं पन्यवाअंमध्यरे कअं पनसी सरेक्ररे टरसी असतवात. यवा
पदिवाअंवर  कवाम करणिवाऱ्यवाअंमध्यरे  बररेच  मरवाठसी  लहोक असतवात;  पणि  'ससीईओ'पदिसी  असणिवाररे  मरवाठसी  लहोक फवार  कमसी
आढळतवात.  नरेतदृत्त्व करणिअं,  व्यवस्थरेचसी  पकड घरेणिअं  हरे  मरवाठसी  मवाणिसवालवा जमलरेलअं  नवाहसी.  यवाचअं  अगदिसी अलसीकडचअं
उदिवाहरणि म्हणिजरे अण्णिवा हजवारकेंचसी चळवळ. हसी चळवळ उतर भवारतसीय मअंडळळींनसी तवाब्यवात घरेतलसी. अण्णिवा त्यवानअंतर
आपहोआप दिवाबलरे गरेलरे. अण्णिवाअंचवा तसवा स्वभवावहसी नव्हतवा.

मरवाठसीच्यवा णलपसीमध्यरे - दिरेवनवागरसी णलपसीमध्यरे - कवाहसीहसी खिवास वरेगळरेपणिवा नवाहसी, हरेहसी एक महत्त्ववाचअं कवारणि
आहरे. इतर सगळ्यवा भवाषवाअंनवा तणमळ, तरेलनुगनु, गनुजरवाथसी, बअंगवालसी, यवाअंनवा आपवापलसी णलपसी आहरे. पणि मरवाठसीचसी णलपसी
आणणि पहअंदिसीचसी णलपसी एकच असल्यवामनुळरे  बवाहरेरचरे लहोक मरवाठसीचसी वरेगळसी ओळखि मवानतच नवाहसीत. अअॅपलच्यवा फहोनवर
पहअंदिसी  आहरे,  असवामसी  आहरे,  पणि मरवाठसी  नवाहसी.  महवारवाषवाचसी  स्वतअंत  अशसी  ओळखि त्यवामनुळरे  रवाहत नवाहसी.  ज्यवालवा
'वदैणशष्टपळूणिर्णि  मरवाठसी'  म्हणिवावअं  असअं  व्यणकमत्त्व  जवागणतककीकरणिवाच्यवा  ररेटवामध्यरे  रटकलअं  नवाहसी.  मरवाठसी  मवाणिळूस
अपररहवायर्णिपणिरे जवागणतककीकरणिवाकडरे ओढलवा गरेलवा आणणि जवागणतक झवालवा.

पहअंदिसी आणणि मरवाठसी यवा वरेगळ्यवा भवाषवा आहरेत हरे मरवाठसी लहोकवाअंनवा ओळखितवा यरेतअं हरे खिरअं  आहरे.  पणि मरवाठसी
मवाणिसवाच्यवा  सअंदिभवार्णित  मनुअंबई  हवा  घटक  महत्त्ववाचवा  आहरे.  मनुअंबईमनुळरे  मरवाठसी  मवाणिळूस  खिळूप  सनुस्त  बनलवा.  मनुअंबई  यवा
चनुअंबकवामनुळरे  महोठवा प्रमवाणिवावर भवाअंडवल आणणि मननुष्यबळ महवारवाषवात आकरषर्णित झवालअं.  णतथरे पनुन्हवा नवागरसीकरणिवाचवा
मनुद्दवा महत्त्ववाचवा ठरतहो. पनुण्यवातलवा मरवाठसी मवाणिळूसहसी ररक्षवात बसतवानवा पहअंदिसी बहोलतहो. आपणि महोठवा समनुदिवायवाचरे भवाग

"क्रमवाअंक एकचवा प्रयत्न मरवाठसी मवाणिळूस करत नवाहसी" : णगरसीश कनु बरेर
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आहहोत, मग आपलसी स्वतअंत ओळखि कशवालवा असवायलवा हवसी, असवा प्रश्न मरवाठसी मवाणिळूस स्वतयःलवा णवचवारू लवागतहो.

महवारवाषवात ज्यवा दिहोन महत्त्ववाच्यवा चळवळसी झवाल्यवा, एक सअंयनुक महवारवाषवाचसी चळवळ आणणि दिनुसरवा णगरणिसी
कवामगवारवाअंचवा सअंप, त्यवाअंत पणहलसी पळूणिर्णितयः यशस्वसी झवालसी आणणि दिनुसरसी सपशरेल फसलसी असअं म्हणितवा यरेईल. त्यवाअंत ढहोबळ
फरक हहोतरे.  उदिवा:  सअंयनुक महवारवाषवाच्यवा वरेळरेस पअंतप्रधवानपदिसी पअं.  नरेहरेरू हहोतरे आणणि कवामगवारवाअंचवा सअंप झवालवा तरेव्हवा
पअंतप्रधवानपदिसी इअंददिरवा गवाअंधसी हहोत्यवा. नरेतरे म्हणिळून हरे दिहोघरे नरेतरे फवारच वरेगळरे  हहोतरे. पणि यवा चळवळळींच्यवा यशवापयशवाचसी
मसीमवाअंसवा करणिअं सध्यवाच्यवा रवाजककीय ववातवावरणिवात महत्त्ववाचअं आहरे.  एकवा अथवार्णिनरे  महवारवाषवालवा सबळ प्रवादिरेणशक पक्ष
णमळवालरेलवा नवाहसी. प्रवादिरेणशक पक्ष म्हणिजरे (फक) सअंकनु णचत अणस्मतवाअंचवा णवचवार करणिअं नव्हरे. प्रवादिरेणशक पक्ष म्हणिजरे फक
त्यवा त्यवा प्रदिरेशवाच्यवाच णहतवाचवा णवचवार कररेल,  असवा पक्ष.  णशवसरेनवा हवा कवाहसी सबळ प्रवादिरेणशक पक्ष नव्हरे.  तहो फक
दिरेखिवाववा आहरे.  त्यवाअंनसी  कवापाँगरेसशसी बऱ्यवाच तडजहोडसी करे ल्यवा.  णगरणिसी कवामगवार सअंपवाच्यवा कवाळवात जरेव्हवा महवारवाषवात
कबॉंगरेसच वसअंतरवाव नवाईक मनुख्यमअंतसी पदिवावर हहोतरे,  तरेव्हवा णशवसरेनरेलवा  'वसअंतसरेनवा'  म्हटलअं  जवायचअं.  प्रवादिरेणशक नरेतवा
म्हणिवलअं जवाणिअं हरे महवारवाषवातल्यवा नरेत्यवाअंनवा उतरहोतर कमसीपणिवाचअं ववाटत गरेलअं. उदिवा: शरदि पववार. त्यवाअंनवा मसी णवचवारलअं
हहोतअं, "तनुम्हसी महवारवाषवात मनुख्यमअंतसी म्हणिळून कवा रवाहत नवाहसी?"  त्यवावर त्यवाअंचअं म्हणिणिअं, "मग रवाषसीय स्तरवावर नरेतदृत्त्व
प्रस्थवाणपत हहोत नवाहसी." पणि ज्यहोतसी बसळू हरे २५ वषर्षां पणश्चम बअंगवालचरे मनुख्यमअंतसी हहोतरे. तरसीसनुदवा तरे रवाषसीय नरेतरे गणिलरे
जवातवात.  चअंद्रवाबवाबळू  नवायडळू अंचअंहसी  तरेच.  मग महवारवाषवाचवा मनुख्यमअंतसी रवाषसीय नरेतवा  म्हणिळून कवा गणिलवा जवाऊ नयरे?  हवा
कहोणितवा गअंड आहरे? मलवा ववाटतअं, इतरवाअंनसी आपल्यवालवा जवाणिळून घ्यवावअं अशसी आस मरवाठसी मवाणिसवाअंनवा नवाहसी.

णगरणिसी कवामगवारवाअंच्यवा चळवळसीबद्दल बहोलवायचअं,  तर णशवसरेनवा हवा जगवातलवा असवा एकमरेव रवाजककीय पक्ष
असरेल ज्यवानरे स्वतयःच्यवा हवातवानरे स्वतयःचसी व्हहोटबपाँक णवरळ हहोऊ ददिलसी. णगरणिसी कवामगवारवाअंचवा सअंप फनु टलवा, त्यवात मरवाठसी
मवाणिळूस फनु टलवा. त्यवा सअंपवाच्यवा वरेळरेस णशवसरेनरेनरे खिळूप तडजहोड करे लसी. त्यवालवा तडजहोड म्हणिवा, बनववाबनवसी म्हणिवा! आतवा
मनुअंबईमध्यरे  णनम्म्यवापरेक्षवा  जवास्त  णवधवानसभवा  मतदिवारसअंघवाअंमध्यरे  (३६  पदैककी  २६)  अमरवाठसी  लहोकवाअंचअं  प्रवाबल्य  आहरे.
स्थवाणनक लहोकवाअंचअं प्रवाबल्य कमसी असलरेलअं हरे दिरेशवातलअं एकमरेव शहर असरेल . आतवा त्यवाअंनवा हरे जवाणिवत असरेल, पणि तरेव्हवा
त्यवाअंनसी स्वतयःच्यवा हवातवानरे स्वतयःचसी व्हहोटबपाँक णवरळ हहोऊ ददिलसी.  यवामनुळरे  त्यवाअंचअं रवाजककीय अणस्तत्वहसी लयवालवा जवाऊ
शकत  हहोतअं.  बवाळवासवाहरेब  ठवाकरकेंच्यवा  कवाळवातहसी  णशवसरेनवा  फक  स्वतयःच्यवा  तवाकदिसीवर  सतरेवर  आलसीच  नवाहसी.
महवारवाषवातलवा हवा सगळ्यवात महोठवा अडचणिसीचवा मनुद्दवा आहरे.

कहोणितसीहसी चळवळ चवालण्यवासवाठसी लहोकवाअंनवा प्रश्नवाअंचसी धग जवाणिववावसी लवागतरे. महवारवाषवाच्यवा सअंदिभवार्णित १९९१
नअंतर  'पहोट  भरलरेलवा  वगर्णि'  भळूणमतसीय पदतसीनरे  ववाढत गरेलवा.  जवागणतककीकरणिवाचरे  सगळरे  महोठरे  फवायदिरे  मध्यमवगवार्णिलवा
णमळवालरे. तरसीसनुदवा हवाच वगर्णि सहोयसीस्कररसीत्यवा लबवाडसी करत महवागवाईणवरहोधवात रडत रवाणहलवा. ज्यवा घरवाअंत गवाडसी कधसी
स्वपवातहसी पवाणहलसी नसरेल, णतथरे घरटसी दिहोन-तसीन गवाडवा आल्यवा. हवा वगर्णि जसजसवा वर गरेलवा, तसतसवा जणमनसीपवासळून
तनुटत गरेलवा. आपणि यवा सगळ्यवाच्यवा वरचरे आहहोत, आपल्यवालवा कहोणितरेहसी प्रश्न लवागळू पडत नवाहसीत, समस्यवा भरेडसवावत
नवाहसीत,  हरे सगळअं  आपलअं नवाहसीच आणणि आपलअं सगळअं  व्यवणस्थतच सनुरू आहरे;  अशसी एक भवावनवा आलसी.  त्यवामनुळरे
चळवळसीलवा कवायर्णिकतर्दे णमळणिवार कनु ठळून?  हसी ववाढ कवाहसीशसी नदैसरगर्णिक आहरे आणणि हरे असअंच असलअं पवाणहजरे.  समवाजवात
एखिवादिदिहोन टक्करे  असलरेल्यवा शसीमअंत वगवार्णिलवा कसलअंच कवाहसी पडलरेलअं  नसतअं.  पणि कशवाचअंच कवाहसीच न पडलरेलवा वगर्णि
एखिवादिदिहोन टक्करे  उरलवा नवाहसी.  चळवळळींचसी मशवालहसी त्यवाअंच्यवापरेक्षवा खिवालच्यवा पवायरसीवर असलरेल्यवा लहोकवाअंकडरे  गरेलसी
नवाहसी.  कवारणि सगळ्यवा आरथर्णिक वगवार्षांचरे वरेगवरेगळरे  प्रश्न हहोतरे,  आहरेत.  पणि सअंपळूणिर्णि व्यवस्थरेलवा बवाअंधळून ठरेवळू शकरे ल असवा
एकहसी मनुद्दवा नवाहसी.  अण्णिवा हजवारकेंच्यवा कवाळवात आलवा तहो शरेवटचवा मनुद्दवा.  त्यवातळून चळवळळींचरेहसी कप्परे झवालरेलरे आहरेत.
मरेधवा पवाटकर,  शरदि जहोशसी यवाअंच्यवा चळवळसी यवा समवाजवापवासळून तनुटलरेल्यवा,  स्वतअंत ददिसतवात.  यवा वगवार्णिसह समस्त
भवारतसीयवाअंनवा बवाअंधळून ठरेवणिवारवा मनुद्दवा उभवाच रवाणहलवा नवाहसी.  ज्यवालवा  'peroquial'  म्हणिळून णहणिवलअं जवातअं,  असवाच
मनुद्दवा समस्तवाअंनवा बवाअंधळून घरेणिवारवा असळू शकतहो.  उदिवाहरणिवाथर्णि धमर्णि,  भवाषवा,  प्रवादिरेणशक अणस्मतवा.  पणि महोठवा प्रमवाणिवावर
नवागरसीकरणि झवालरेल्यवा भवागवाअंत लहोक बवाहरेरून आलरेलरे असतवात. त्यवामनुळरे  स्थवाणनक-प्रवादिरेणशक प्रश्नवाअंबद्दल त्यवाअंनवा ममत्व
ववाटत नवाहसी.

चळवळळींचरे हरे नवसीन स्वरूप आहरे कवा?  महोठवा समनुदिवायवानरे महोठरे  प्रश्न हवातवात घरेण्यवाऐवजसी कवाहसी ठरवावसीक
लहोकवाअंनसी णववणक्षत प्रश्न हवातवात घ्यवावरेत, अशसी चळवळळींचसी ववाटचवाल हहोतवानवा आपल्यवालवा ददिसतरे कवा? बहुधवा हहोय, हरे
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असअंच झवालअं आहरे.  मवाकर्दे टटअंगच्यवा भवाषरेत सवाअंगवायचअं,  तर प्रत्यरेकवालवा आपलवा टसीजसी ('TG'  taget group)
मवाहसीत  असतहो.  टसीजसी  मयवार्णिददित  ठरेवळूनच  चळवळ  सनुरू  करे लसी  जवातरे.  यवा  चळवळळींचवा  जसीव  लहवानच  असतहो.
भ्रषवाचवारवासवारखिवा महोठवा मनुद्दवा अणतशय सअंददिग्ध असतहो आणणि लहोकवाअंनवा तहो समजलवा नवाहसी तर चळवळ णवरून जवाऊ
शकतरे.  थरेट जगण्यवाशसी सअंबअंणधत असवा मनुद्दवा यवा चळवळळींच्यवा ककें द्रस्थवानसी नसतहो. 'रवाईट टळू  पसी'चसी मवाअंडणिसी करणिवाऱ्यवा
णसयवाअंचवा  व्यवस्थरेशसी  अणतशय  मयवार्णिददित  सअंबअंध  आलरेलवा  असतहो.  सवाअंस्कदृ णतकदिदृष्टवा  बघवायचअं,  तर  इअंणग्लश
णनयतकवाणलकवाअंनसी त्यवाअंनवा पवाटठअंबवा ददिलवा.  मरवाठसी वतर्णिमवानपतवाअंनसी ददिलवा नवाहसी.  मरवाठसी वदृतपतवाअंचअं म्हणिणिअं असअं,  ककी
जवागवा मयवार्णिददित आहरे.  कहोणिवालवाच स्वच्छतवागदृह दिरेतवा यरेत नवाहसी.  मग फक णसयवाअंसवाठसीच कशसी दिरेणिवार स्वच्छतवागदृह?
तर असवा प्रत्यरेक मवाणिळूस, प्रत्यरेक सअंस्थवा आपवापल्यवा टसीजसीपनुरतवाच णवचवार करतवात.

प्रचअंड महोठवा जनसमनुदिवायवाचसी एक सवामवाणयक चळवळ आणणि टसीजसीपनुरतसी मयवार्णिददित असलरेलसी चळवळ यवा
दिहोन्हळींबद्दल चवाअंगलरे-ववाईट मनुद्दरे मवाअंडतवा यरेतसील. पणि एक प्रचअंड महोठवा जनसमनुदिवाय आहरे, जहो यवा सगळ्यवा चळवळळींमध्यरे
यरेत नवाहसी,  बवाहरेरहसी जवात नवाहसी.  त्यवाअंनवा यवा सगळ्यवाशसी मनुळसी घरेणिअंदिरेणिअंच नवाहसी.  असवा जनसमनुदिवाय तयवार हहोतहो,  हवा
मलवा व्यवस्थरेचवा दिहोष ववाटतहो.  हवा प्रश्न रवाजककीय आहरे.  नवागररकवाअंनवा  शहरवाशसी बवाअंणधलककी ववाटरेल,  अशसी व्यवस्थवा
असवायलवा नकहो? आतवाच्यवा व्यवस्थरेत अशसी कवाहसी गरजच नसतरे.  आपल्यवा शहरवाचवा महवापचौर कहोणि,  हरे आपल्यवालवा
मवाहसीत नसणिअं, चवाअंगल्यवा व्यवस्थरेत चवालत नवाहसी. पणि आपणि अशसी व्यवस्थवा णनमवार्णिणि करे लरेलसी नवाहसी. पररणिवामसी आपणि
एक महोठवाच्यवा महोठवा णतशअंकळू  समवाज तयवार करे लवा आहरे.

पणि महवारवाषवालवा सवामवाणजक चळवळळींचवा इणतहवास आहरे,  इतर प्रवाअंतवाअंनवा  तहो  नवाहसी.  महवारवाषवाचवा ववारसवा
प्रबहोधनवाचवा हहोतवा. आज ज्यवाअंनसी प्रबहोधन करे लअं पवाणहजरे, त्यवाअंचसी भळूणमकवा तशसी उरलरेलसी नवाहसी, हरे ववास्तव आहरे. ज्यवाअंच्यवा
कवाहसी गरजवा आहरेत तहो वगर्णि कहोणिवाच्यवाच पररप्ररेक्ष्यवात नवाहसी, तहो कहोणिवाचवाहसी टवागर्देट ऑणडयन्स नवाहसी. टवागर्देट ऑणडयन्स
कहोणि असतअं? तर पहअंदिनुस्तवान लसीव्हरचवा 'डव्ह' सवाबणि ववापरणिवारवा, एक पवाय दिरेशवाबवाहरेर असलरेलवा वगर्णि. त्यवा वगवार्णिच्यवा
जरेवढवा गरजवा आहरेत,  तरेवढवाच भवागववायचसी सहोय पवाणहलसी जवातरे.  पणि हवा वगर्णि प्रबहोधनवाच्यवा गरजरेच्यवा वर गरेलरेलवा
आहरे.  आणणि ज्यवाअंच्यवापयर्षांत  प्रबहोधन  खिरहोखिर  पहोहहोचवायलवा  हवअं,  णतथपयर्षांत  णवचवारवअंत  पहोहहोचत  नवाहसीत.  यवामनुळरे
महवारवाषवातल्यवा मवाणिसवालवा त्यवाचसी नवाळ मरवाठसीपणिवात आहरे हरे  जवाणिवतच नवाहसी.  बअंगवालसी,  तणमळ लहोकवाअंचसी नवाळ
णनदिवान त्यवाअंच्यवा णलपसीतळून तरसी जपलसी जवातरे. पणि मरवाठसीच्यवा बवाबतसीत तरेहसी घडत नवाहरे.

बअंगवालमध्यरेहसी प्रबहोधनवाचवा ववारसवा आहरे.  कहोलकवातवा हरे मनुअंबईएवढअं महोठअं  महवानगर नवाहसी.  पणि चळवळळींच्यवा
सअंदिभवार्णित बणघतलअं,  तर ममतवादिळींनवा णमळणिवारवा पवाटठअंबवा कहोलकवात्यवातल्यवा चळवळळींमधळून आलरेलवा आहरे. 'तदृणिमळूल'चअं
सरकवार  हरे  चळवळळींचअं  यश आहरे.  बअंगवालमध्यरे  'कम्यनुणनस्ट'  तरे  'तदृणिमळूल'  असअं  सतवाअंतर  झवालअं,  तरसीहसी  बअंगवालच्यवा
बअंगवालसीपणिवालवा आव्हवान णनमवार्णिणि झवालअं  नवाहसी.  महवारवाषवात हरे हहोत नवाहसी.  बअंगवालचअं  महवारवाषवाएवढअं  नवागरसीकरणिहसी
झवालरेलअं नवाहसी. ६०% महवारवाषवाचअं नवागरसीकरणि झवालरेलअं आहरे. त्यवातळून शहरवाअंचसी स्वत:चसी अशसी कवाहसी अणस्मतवा नसतरे
हरेहसी आहरेच.

यवातळून एक अनवाकर्फी (अरवाजक) मवाजळू शकतरे.  त्यवासवाठसी नक्षलववादिसी असणिवाऱ्यवा चअंद्रपळूरपयर्षांत जवायचसीहसी गरज
नवाहसी.  मनुअंबईलवा  पवाणिसीपनुरवठवा  करणिवाररे  पवाचहसी  तलवाव  नवाणशक  णजल्हवात  आहरेत.  नवाणशक  णजल्हवाशसी  मनुअंबईचसी
ससीमवाररेषवा आहरे.  सव्ववाशरे दकमसी लवाअंबसीच्यवा पवाईपलवाईनमधळून पवाणिसी मनुअंबईत यरेतअं,  पणि पवाण्यवाचवा थकेंबहसी स्थवाणनकवाअंनवा
णमळत नवाहसी.  मनुअंबईसवाठसी  आअंदिहोलन हहोतअं,  पणि त्यवा  स्थवाणनकवाअंसवाठसी  कहोणिसी  आअंदिहोलन करतच नवाहसी.  मवाध्यमअं  यवा
वगवार्णिपयर्षांत पहोहहोचतच नवाहसीत,  हवा मनुद्दवा उचललवा जवात नवाहसी.  त्यवातळून प्रवादिरेणशकववादि आणिखिसी खिवालच्यवा पवातळसीवर
जवातहो. आतवापयर्षांत तहो भवाषरेच्यवा सअंदिभवार्णित हहोतवा, आतवा तहो णजल्हवाअंच्यवा पवातळसीवर गरेलवाय. महवारवाषवात मरवाठववाडवा णव.
पणश्चम महवारवाष, उतर णव. पणश्चम महवारवाष असरे सअंघषर्णि हहोत आहरेत. चळवळळींचअं णवभवाजन हरे असअं हहोत आहरे. 'आपलअं
पवाणिसी मनुअंबईववालरे चहोरतवात,' असवा उद्ररेक नवाणशकमध्यरे हहोऊ शकण्यवाच्यवा पररणस्थतसीपयर्षांत हरे यरेऊन ठरेपलरेलअं आहरे.

दिनुसऱ्यवा बवाजळूलवा नवागरसीकरणि झवाल्यवामनुळरे  चळवळळींचसी आवश्यकतवा कमसी झवालरेलसी असवावसी, तर तसअंहसी नवाहसी.
६०-७०-८० च्यवा दिशकवाअंत चळवळ करण्यवाचसी गरज असणिवारवा वगर्णि मध्यमवगर्णिच हहोतवा आणणि त्यवाच वगवार्णिच्यवा हवातवात
मवाध्यमअं हहोतसी. त्यवामनुळरे  चळवळ पररणिवामकवारक हहोतसी. आतवा मवाध्यमअं वरच्यवा २०-२५ टक्करे  लहोकवाअंसवाठसीच चवालतवात.

"क्रमवाअंक एकचवा प्रयत्न मरवाठसी मवाणिळूस करत नवाहसी" : णगरसीश कनु बरेर
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ज्यवाअंनवा चळवळळींचसी गरज आहरे,  त्यवाअंच्यवापयर्षांत मवाध्यमअं पहोहहोचत नवाहसीत.  ऐंशसीच्यवा दिशकवापयर्षांत वदृतपत ववाचणिवारसी
व्यककी आणणि चळवळसीत कवाम करणिवारसी व्यककी, दिहोन्हसी एकच हहोत्यवा. आतवा मवाध्यमअं बदिललसी, त्यवाअंचवा टवागर्देट ऑणडयन्स
बदिललवा आणणि ज्यवाअंच्यवासवाठसी चळवळ करवायलवा हवसी तहो वगर्णि  नव्यवानरे तयवार झवालवा.  पणि चळवळसी मवात णतथवर
पहोचल्यवाच नवाहसी. खिरअं  तर आपणि आतवा चळवळळींबद्दल बहोलत आहहोत, कवारणि मवाध्यमवाअंमनुळरे  चळवळसी आपल्यवापयर्षांत
आल्यवा.  पणि यवा चळवळसी आतवा ज्यवाअंच्यवासवाठसी व्हवायलवा हव्यवा,  तरे  लहोक यवा व्यवस्थरेचवा भवाग नवाहसीतच.  त्यवाअंच्यवा
बवातम्यवा  मवाध्यमवाअंमधळून  आपल्यवापयर्षांत  यरेत  नवाहसी.  पहअंसवा  हहोईस्तहोवर,  कवाहसीतरसी  गअंभसीर  पररणिवाम  हहोईस्तहोवर,
झहोपडपटसीचरे प्रश्न छवापलरेच जवात नवाहसीत.

एक उदिवाहरणि पवाहू यवा.  आज सगळ्यवा आघवाडसीच्यवा  वदृतपतवाअंनसी  खिवास णसयवाअंसवाठसी  पनुरवण्यवा  कवाढलरेल्यवा
आहरेत.  'दिणलत स्परेशल'  असअं  मवात कवाहसी णनघत नवाहसी.  अपवारअंपररक मवाध्यमवाअंमध्यरेहसी  हरेच दिदृष्य आहरे.  इअंटरनरेटवर
सअंघवाचसी  शवाखिवा  भरवण्यवापयर्षांत  गहोषसी  घडतवात.  पणि ज्यवाअंचरे  प्रश्न सहोडवण्यवाचसी  गरज आहरे,  त्यवा  वगवार्णिकडरे  वदृतपत
कवाढण्यवासवाठसी भवाअंडवल नवाहसी.  णशववाय ज्यवाअंच्यवापयर्षांत पहोहहोचवायचअं,  त्यवाअंचसी आकलन करून घरेण्यवाचसी कनु वत हवा महोठवा
अडसर असतहो.  त्यवापलसीकडरे  हरे  सगळअं  सनुरू  ठरेवण्यवासवाठसी  वरेगळअं  आरथर्णिक  गणणित सवाअंभवाळवायचअं  असतअं  हरेहसी  आहरे.
वतर्णिमवानपतवाअंमध्यरे जवाणहरवातसी णमळवाव्यवा लवागतवात. दिणलतवाअंसवाठसी खिवास वदृतपत कवाढलअं, तर त्यवालवा 'कअॅ डबरसी' जवाणहरवात
दिरेईल कवा? असरे आरथर्णिक, सवामवाणजक मनुद्दरे त्यवात यरेतवात. मनुअंबईत दिणलतवाअंसवाठसी वदृतपतअं आहरेत, 'समवाट', 'यनुगवाअंतर' वगदैररे.
पणि त्यवाअंचवा टवागर्देट ऑणडयन्स हवासनुदवा धवारवावसी, णगरणिगवावचवा कवाहसी भवाग एवढवापनुरतवाच मयवार्णिददित आहरे. मग त्यवाअंचसी
पररणिवामकवारकतवा मयवार्णिददित ठरतरे.  सतवाधवाऱ्यवाअंवर अअंकनु श ठरेवण्यवाचअं  कवाम त्यवाअंच्यवाकडळून हहोऊ शकत नवाहसी,  कवारणि
त्यवाअंचवा जसीव लहवान असतहो, त्यवाअंच्यवाकडरे तरेवढसी तवाकदि नसतरेच.

५० च्यवा दिशकवात एम. एन. शसीणनववास नवाववाचरे एक समवाजशवासजवाचरे प्रवाध्यवापक हहोतरे. त्यवाअंचअं म्हणिणिअं हहोतअं,
'समवान आरथर्णिक पवातळसी असण्यवाचसी क्षमतवा नसतवानवा भवारतवामध्यरे  महोठवा प्रमवाणिवावर समवाजवाचअं  सवाअंस्कदृ तवायझरेशन
हहोतअंय. मध्यमवगर्तीय बनण्यवाचअं स्वप सगळ्यवाच गरसीबवाअंचअं असतअं. हरे समवाजवाचअं मध्यमवगर्तीकरणि चळवळसीच्यवा मनुळवावर
उठलरेलअं आहरे.  मध्यमवगर्तीकरणि हरे चळवळळींचअं बवायप्ररॉडक्ट असलअं  ,  तरसीहसी सगळसीकडरे  मध्यमवगर्णि समवान स्तरवावर
नवाहसी.  महवारवाष  आणणि गडणचरहोलसीच्यवा  मध्यमवगवार्णिच्यवा  उत्पनवात ४००%  एवढसी  तफवावत आहरे.  जरेव्हवा  सगळरेच
मध्यमवगर्तीय एकवा स्तरवावर यरेतसील, तरेव्हवा चळवळळींचसी गरज सअंपलसी असअं म्हणितवा यरेईल. पणि आज दिहोन स्तरवाअंमधलसी
दिरसी खिळूप जवास्त आणणि बदिलवाचवा वरेग खिळूप कमसी अशसी णस्थतसी आहरे.

यवा शतकवात यवा पररणस्थतसीत सहजगत्यवा बदिल हहोईल असअं मलवा ववाटत नवाहसी. हरे सगळरे  जगण्यवाचरे समवाअंतर
प्रववाह झवालरेलरे आहरेत आणणि त्यवाअंच्यवात कवाहसीहसी करॉमन नवाहसी. सरव्हर्णिस इअंडस्टसी म्हणिळून कवाम करवायचअं एवढवाच कवाय तहो
मध्यमवगवार्णिचवा एकमरेकवाअंशसी सअंबअंध यरेतहो.  फक बवाजवारपरेठ आणणि उपयनुकतवा एवढवाच भवाग उरतहो.  आणणि मग बदिल
हहोण्यवाचसी शक्यतवा फवार कमसी ववाटतरे. हरे दिदृष्य नकवारवात्मक आहरे, पणि मलवा तसअं ववाटतअं खिरअं.

लहोकशवाहसीत 'चचौथवा स्तअंभ' असअं मवाध्यमवाअंचअं कचौतनुक करे लरेलअं आहरे. पणि त्यवातलवा महत्त्ववाचवा मनुद्दवा सवाअंणगतलवा जवात
नवाहसी, ककी चचौथवा स्तअंभ अदिदृष्य आहरे. यवा स्तअंभवाचअं फक प्रणतपबअंब ददिसतअं. पळूवर्तीहसी रवाजककीय नरेत्यवाअंनसीच पतकवार, सअंपवादिक
असणिअं हवा प्रकवार फवार समवाधवानकवारक नव्हतवा; रटळकवाअंनवा सअंपवादिक बनवायचअं नव्हतअं. आपल्यवा रवाजककीय चळवळसीसवाठसी
त्यवाअंनसी सअंपवादिकपदि स्वसीकवारलअं.  पणि रवाजककीय नरेतदृत्व आणणि मवाध्यमअं यवा दिहोन महत्त्ववाच्यवा बवाजळूअंचअं एकतसीकरणि हहोऊ
नयरे,  असवा सअंकरे त त्यवामवागरे  आहरे.  पणि दिनुदिर्दैववानरे  महवारवाषवात हरे लक्षवात घरेतलअं जवात नवाहसी.  मवाध्यमवाअंनसीच सवामवाणजक
चळवळळींचअं नरेतदृत्व करवावअं अशसी अपरेक्षवा अजळूनहसी असतरे. यवाचवा अथर्णि 'णगरसीश कनु बरेरवाअंनसी आपल्यवा हणस्तदिअंतसी मनहोऱ्यवातळून
बवाहरेर पडवावअं'  असअं लहोक म्हणितवात,  पणि तहो शब्दिशयः घरेऊ नयरे.  १९८७ सवालसी वतर्णिमवानपतवाअंच्यवा सरेन्सरॉरचअं णवधरेयक
आणिलअं हहोतअं. मनुअंबईत त्यवाणवरहोधवात महोचवार्णि णनघवालवा. त्यवाचअं णनमअंतणि दवायलवा डवावरे पतकवार ए. करे . चक्रवतर्ती गहोपवअंदिरवाव
तळवलकरवाअंकडरे आलरे हहोतरे. मसी तरेव्हवा 'मटवा'त हहोतहो. तरे म्हणिवालरे, "मसी णतथरे यरेणिवार नवाहसी. मवाझअं कवाम महोचवार्णित सवामसील
हहोण्यवाचअं नवाहसी,  महोचवार्णिबद्दल मवाणहतसी दिरेणिअं,  णवधरेयकवाणवरहोधवात जवागदृतसी करणिअं हरे आहरे."  मवाध्यमवाअंचअं  कवाम चळवळसी
करणिअं हरे नवाहसी, हरे आपणि लक्षवात घरेतलअं पवाणहजरे.  मवाध्यमवाअंचअं कवाम समस्यवा मवाअंडण्यवाचअं आहरे.  त्यवा सनुटवाव्यवात यवासवाठसी
प्रयत्न करणिअं, हसी मवाध्यमवाअंचसी जबवाबदिवारसी नवाहसी.
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जनआअंदिहोलनअं   -   सवाधसीसरळ गनुअंतवागनुअंत - सनुनसील तवाअंबरे

 

महवानदिसीवरसील णहरवाकळू ड धरणि सअंबळपळूर णवदवापसीठवाच्यवा जवळ आहरे. णहरवाकळू ड धरणि प्रकल्पवामनुळरे  दिसीड लवाखि
एकर  जमसीन  ओणलतवाखिवालसी  आलसी.  त्यवाणशववाय  कवाहसी  शरे  मरेगवावरॉट  णवजरेचसी  णनरमर्णितसी  हहोतरे.  पणि  धरणिवाच्यवा
पररसरवातसील  आददिववासळींच्यवा  गवाववात  वसीज  पहोचलरेलसी  नवाहसी.  सअंबळपळूर  णवदवापसीठवाच्यवा  एकवा  प्रवाध्यवापकवानरे  एकवा
गवावकर् यवालवा  हवासअंबअंधवात  छरेडलअं.  तर  आददिववाससी  उतरलवा,  "ददिव्यवाखिवालसी  अअंधवार  असतहो."  पणि त्यवा  अअंधवारवातहसी
अवकवाश असतहो.  तहो  ददिसत नवाहसी.  णवकवासवाचसी  सअंकल्पनवा  सरळ-सहोपसी  असतरे  कवारणि  तसी  ददिव्यवासवारखिसी  ददिसतरे.
णवकवासवाचसी सअंकल्पनवा गनुअंतवागनुअंतसीचसी असतरे कवारणि त्यवा ददिव्यवाखिवालच्यवा अअंधवारवातलवा प्रदिरेश आपल्यवा नजररेलवा ददिसत
नवाहसी. त्यवा आददिववाससीचरे उदवार प्रवाध्यवापकवालवा दिवाशर्णिणनक ववाटलरे.

णवकवास म्हणिजरे कवाय,  हवाचसी उकल करतवानवा त्यवा प्रवाध्यवापकवानअं म्हटलअं, "मवानवसी शम आणणि जवान हवाअंच्यवा
सअंयहोगवातळून उत्पवादिक शकक्तींचवा णवकवास हहोतहो. मवाणिसवाच्यवा जसीवनणवषयक सअंकल्पनवा आणणि णवश्व हवाअंच्यवा आकलनवातळून
जवान णनमवार्णिणि हहोतअं. त्यवामनुळरे  जवानणवषयक धवारणिरेतळून णवकवासप्रकल्प जन्म घरेतहो. त्यवामनुळरे  धरणि असहो ककी कवारखिवानवा ववा
शवाळवा, हवामनुळरे  णवकवास झवालवा आहरे ककी नवाहसी, हरे शहोधवायचअं असरेल तर त्यवा प्रकल्पवालवा जन्म दिरेणिवारसी जसी जवानणवषयक
धवारणिवा आहरे,  णतचवा स्वसीकवार त्यवा  पररसरवातल्यवा लहोकवाअंनसी  करे लवा आहरे कवा  असवा प्रश्न णवचवारवायलवा हववा.  म्हणिजरे
स्थवाणनक लहोकवाअंच्यवा जसीवनणवषयक धवारणिवाअंशसी तहो प्रकल्प एकजसीव झवालवा आहरे कवा, स्थवाणनक लहोकवाअंच्यवा जसीवनधवारणिवा
त्यवा प्रकल्पवानरे बदिलल्यवा आहरेत कवा,  स्थवाणनक लहोकवाअंच्यवा जवानणवषयक,  जसीवनणवषयक धवारणिवा प्रकल्पवात अननुस्यळूत
असलरेल्यवा जवानणवषयक धवारणिवाअंशसी णमलवाफ करत आहरेत कवा अशवा प्रश्नवाअंचसी उतरअं शहोधवायलवा हवसीत."

'अणभवदृदसी वरेलनुगळू नसीडवालळू'  हवा शसीषर्णिकवाचवा (णवकवास -  प्रकवाश आणणि छवायवा)  प्रवा.  आरम.  एसम.  रवाव हवाअंचवा हवा
णनबअंध १९९० सवालसी तरेलळूगळू  सहोसवायटसीनरे  प्रकवाणशत करे लवा.  प्रवा.  रवाव हसी मवाक्सर्णिववादिसी णवचवारवाअंचसी एक नवाववाजलरेलसी
व्यककी.  मवाक्सर्णिववादिसी-लरेणननववादिसी आणणि त्यवानअंतर मवाओववादिसी सशस आअंदिहोलनवाचरे तरे णचदकत्सक अभ्यवासक हहोतरे.  ९०
च्यवा दिशकवातसील भवारतवातसील णवणवध जनआअंदिहोलनवाअंनसी ददिव्यवाखिवालसी असलरेल्यवा अअंधवारवातसील अवकवाशवालवा प्रकवाशमवान
करण्यवाचवा अथक प्रयत्न चवालवलवा आहरे.

धरणि  प्रकल्पवामनुळरे  हहोणिवार् यवा  णवस्थवाणपतवाअंचवा  प्रश्न मनुळशसी  धऱणिवापवासळून,  म्हणिजरे  स्ववातअंत्र्य  आअंदिहोलनवातहसी
उपणस्थत झवालवा हहोतवा.  महवारवाषवात धरणिगस्तवाअंच्यवा पनुनवर्णिसनवाचवा प्रश्न बवाबवा आढवाव,  एनम.  डसी.  पवाटसील इत्यवादिळींनसी
यशस्वसीपणिरे  लढवलवाहसी हहोतवा.  सरेनवापतसी बवापट असहोत,  ककी बवाबवा आढवाव;  ववा गणिपतरवाव दिरेशमनुखि ववा एन.  डसी.
पवाटसील; हवाअंपदैककी कहोणिसी धरणिवाअंनवा णवरहोध करे लवा नव्हतवा. धरणिवामनुळरे  जमसीन ओणलतवाखिवालसी यरेतरे, शरेतसी उत्पवादिनवात ववाढ
हहोतरे,  णवकवास हहोतहो हरे त्यवाअंनवा मवान्य हहोतअं.  पणि णवस्थवाणपतवाअंचवा प्रश्न सहोडववायलवा हववा,  एवढअंच तरे अधहोररेणखित करत
हहोतरे. त्यवामनुळरे  णवकवासवाच्यवा सअंकल्पनरेलवा त्यवाअंचवा णवरहोध नव्हतवा. ८० च्यवा दिशकवात उभ्यवा रवाणहलरेल्यवा 'नमर्णिदिवा बचवाव
आअंदिहोलनवा'नरे  आधनुणनक  णवकवासवाच्यवा  सअंकल्पनरेलवा  आव्हवान  ददिलअं.  णवकवास  म्हणिजरे  कवाय,  कहोणिवाचवा  णवकवास,
णवकवासवासअंबअंधसीचरे णनणिर्णिय कहोणि घरेतअं,  तरे णनणिर्णिय कसरे घरेतलरे जवातवात, धरणि प्रकल्पवाचवा आरवाखिडवा बनवतवानवा मवाअंडलरेलरे
लवाभ-हवानसीचरे  आकडरे  कसरे  फसवरे  असतवात,  धरणि प्रकल्पवामनुळरे  णवस्थवाणपत हहोणिवार् यवाअंचरे  मवानवसी हक्क कसरे  पवायदिळसी
तनुडवलरे जवातवात, जअंगल म्हणिजरे करे वळ लवाकळू डफवाटवाचसी कहोठवारअं  नवाहसीत ककी प्रवाणिववायळूचरे कवारखिवानरे नवाहसीत, तर अनरेक
मवानवसी  समळूह  जअंगलवाअंवर  अवलअंबळून  असतवात  -  त्यवाअंच्यवाकडरे  जमसीन  मवालककीच्यवा  नडोंदिसी  नवाहसीत  म्हणिळून  त्यवाअंनवा
दिरेशहोधडसीलवा  लवावण्यवाचवा  हक्क  सरकवारलवा  कसवा  नसतहो,  ककअं ववा,  लहोकशवाहसी  रवाज्यकवारभवारवाचसी  चचौकट  लहोकवाअंचसी
मनुस्कटदिवाबसी कशसी करतरे,  असरे अनरेक मनुद्दरे  यवा आअंदिहोलनवानरे  ऐरणिसीवर आणिलरे.  नमर्णिदिवा बचवाव आअंदिहोलन फक नमर्णिदिवा
खिहोर् यवापनुरतअं मयवार्णिददित रवाणहलअं नवाहसी.  मनुअंबई,  पनुणिरे,  ददिल्लसी,  करे रळ,  बअंगलहोर,  अमरेररकवा,  जपवान,  इथरेहसी नमर्णिदिवा बचवाव
आअंदिहोलनवाचरे  गट  स्थवापन  झवालरे.  हवा  आअंदिहोलनवानरे  णवकवास  प्रकल्पवाच्यवा  णवरहोधवात  लढतवानवा  सवामवाणजक-आरथर्णिक
न्यवायवाचसी मवागणिसी करणिवार् यवा, समतवा आणणि समदृदसीचसी सवाअंगड घवालळू पवाहणिवार् यवा णवणवध सअंघटनवा, गट, व्यककी हवाअंनवा
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आकरषर्णित  करे लअं.  १९८९  सवालसी  हरसळूदि  यरेथरे  झवालरेल्यवा  नमर्णिदिवा  बचवाव  आअंदिहोलनवाच्यवा  कवायर्णिक्रमवालवा  करे वळ  नमर्णिदिवा
खिहोर् यवातसील लहोक उपणस्थत नव्हतरे,  तर दिरेशभरवातसील सनुमवाररे  ३५० सअंघटनवा,  कवायर्णिकत्यवार्षांचरे गट,  कलवावअंत इत्यवादिळींनसी
हजरेरसी लवावलसी. णवस्थवापन, णवनवाश, णवषमतरेलवा नकवार आणणि नव्यवा णवकवासवाचसी सनुरुववात, हवा हरसळूदि अणधवरेशनवाचवा
जवाणहरनवामवा हहोतवा.

हरसळूदिच्यवा अणधवरेशनवानअंतर दिरेशवातसील णवणवध जनआअंदिहोलनवाअंनवा एकमरेकवाअंशसी समन्वय सवाधण्यवाचसी गरज भवासळू
लवागलसी.  त्यवातळून  'जनणवकवास  आअंदिहोलन'  हवा  समन्वयवाचसी  सनुरुववात  झवालसी.  बहुरवाषसीय  कअं पन्यवाअंच्यवा  णवरहोधवातसील
आझवादिसी बचवाव आअंदिहोलन,  णहमवालय बचवाव आअंदिहोलन,  नअॅशनल दफश वकर्णि सर्णि  फहोरम,  भहोपवाल गअॅस पसीणडत मणहलवा
उदहोग सअंघटनवा, मवानव ववाणहनसी, गअंगवा मनुककी आअंदिहोलन, समवाजववादिसी जन पररषदि, णचल्कवा बचवाओ आअंदिहोलन, नमर्णिदिवा
बचवाव आअंदिहोलन,  जनणवकवास आअंदिहोलन हवाअंनसी जनआअंदिहोलनवाअंचवा रवाषसीय समन्वय अथवार्णित  'नअॅशनल अलवायन्स ऑफ
पसीपल्स मळूव्हमकेंट' हवा व्यवासपसीठवाचसी स्थवापनवा करे लसी.

णवश्व बपाँक  आणणि  आअंतररवाषसीय  नवाणिरेणनधसी  हवाअंचवा  'स्टक्चरल  एडजस्टमकेंट  प्रहोगअॅम'  (एसम.ए.पसी)  भवारतवानरे
स्वसीकवारलवा.  अथर्णिव्यवस्थरेत सअंरचनवात्मक बदिलवालवा सनुरुववात झवालसी तसी १९९० नअंतर.  हरे धहोरणि णवकवासवाणभमनुखि ककी
उदहोगवाणभमनुखि हवा  ववादिवाचवा  ववा  चचर्देचवा  प्रश्न आहरे.  तळूतवार्णिस  तहो  बवाजळूलवा  ठरेवळूयवा.  परअंतनु  हवा  धहोरणिवामनुळरे  गनुअंतवणिळूक,
भवाअंडवलवाचसी मवालककी,  नफ्यवाचसी ववाटणिसी,  णवणवध खिणनजवाअंच्यवा खिवाणिळींसअंबअंधवातसील धहोरणि म्हणिजरे जणमनळींचरे महोठरे  पटरे
भवाडरेपटसीनअं दिरेणिअं वगदैररे, बअंदिरवाचअं खिवाजगसीकरणि अशवा अनरेक बदिलवाअंनवा सनुरुववात झवालसी. १९९५ तरे २०११ हवा कवाळवात,
फक ओडसीशवा रवाज्यवातच ५०,२७६ एकर जमसीन णवणवध उदहोग प्रकल्पवाअंसवाठसी रवाज्य सरकवारनरे  सअंपवाददित करे लसी.
त्यवाणशववाय  रस्तरे,  ररेल्वरे  इत्यवादिसी  पवायवाभळूत  सनुणवधवाअंसवाठसी  सअंपवाददित  करे लरेलसी  जमसीन  वरेगळसी.  खिवाणिळींसवाठसी  खिवाजगसी
उदहोगवाअंनवा भवाडरेपटसीनअं ददिलरेलसी अडसीच लवाखि एकर जमसीन वरेगळसी.  रहोजगवारवाचअं म्हणिवायचअं तर १९६० सवालसी उभ्यवा
रवाहलरेल्यवा रवाऊरकरे ल्यवातसील पहोलवादि प्रकल्पवानरे ३४ हजवार लहोकवाअंनवा थरेट नहोकऱ्यवा ददिल्यवा हहोत्यवा.  १२ दिशलक्ष टन
पहोलवादि उत्पवादिनवाचवा आसर्देलर-णमतल प्रकल्प फक सवाडरेपवाचशरे लहोकवाअंनवाच थरेट नहोकर् यवा दिरेणिवार आहरे.  म्हणिजरे ज्यवाअंचसी
जमसीन आणणि जगण्यवाचसी सअंसवाधनअं णहरवावळून घरेण्यवात आलसी, त्यवाअंनवा हवा प्रकल्पवाअंमध्यरे णवकवासवाचसी सअंधसी नवाहसी. एकटवा
ओडसीशवा रवाज्यवातसील जमसीन सअंपवादिनवाचवा तपशसील पवाहलवा,  तर दिरेशवामध्यरे कवाय घडत असवावअं हवाचवा अअंदिवाज यरेतहो.
इतक्यवा प्रचअंड प्रमवाणिवावर जमसीन आणणि नदैसरगर्णिक सअंसवाधनअं खिवाजगसी उदहोजक ववा बहुरवाषसीय कअं पन्यवाअंच्यवा हवातसी गरेल्यवानरे
लहोकवाअंच्यवा जगण्यवाच्यवा हक्कवावर गदिवा आलसी. त्यवातळून णवणवध जनआअंदिहोलनअं उभसी रवाणहलसी. स्थवाणनक नरेतरे आणणि कवायर्णिकतर्दे
हवाअंचसी णनष्ठवा,  बवाअंणधलककी,  सजर्णिनशसीलतवा आणणि सअंघटन कचौशल्य,  हसी यवा आअंदिहोलनवाअंचसी शककी हहोतसी.  त्यवाअंचअं  स्वरूप
अथवार्णितच इश्यळू बरेस्ड—म्हणिजरे एखिवादवा णवणशष प्रश्नवाचसी तड लवावळू पवाहणिवारअं हहोतअं. मवात आअंदिहोलनवाअंत णवणवधतवा एवढसी
प्रचअंड, ककी त्यवातळून हवा आअंदिहोलनवाअंचसी णवचवारधवारवा सअंककीणिर्णि स्वरुपवात कवा हहोईनवा, पणि स्पष हहोतरे.

दिरेशवातसील शरेतकरसी आणणि शरेतसी व्यवस्थरेच्यवा आजच्यवा णस्थतसीलवा जबवाबदिवार असणिवार् यवा णवणवध आअंतररवाषसीय
घटकवाअंचसी आणणि त्यवावरसील उपयवाअंचसी नडोंदि जनआअंदिहोलनवाअंच्यवा  'रवाषसीय समन्वयवा'च्यवा एकवा बदैठककीत पनुढसील शब्दिवाअंत
घरेण्यवात आलसी - 

'णतसरअं  सहसक  हरे  जवागणतककीकरणिवामनुळरे  पररघवावर  फरे कल्यवा  गरेलरेल्यवा  शरेतकरसी,  शरेतमजळूर,  मणच्छमवार  समळूह,
आददिववाससी  समळूह,  कवारवागसीर,  दिणलत व इतर समळूहवाअंचरे  असरेल.  जवागणतककीकरणिवाच्यवा  आव्हवानवाचवा  सवामनवा  करसीत
जमसीन,  पवाणिसी व जअंगल यवाअंचअं  स्वतयःच व्यवस्थवापन करून आपणि दिदृढ हहोत जवायचअं  आहरे.  जननुक अणभयवाअंणतककी व
परेटअंट्सपवासळून मनुक समवाज णनरमर्णितसीचअं आव्हवान आपणि स्वसीकवारवायचअं आहरे. आपलसी पवारअंपररक णवदवा व जदैवणवणवधतवा
इतरवाअंबरहोबर उपयहोगवात आणिवायचसी आमचसी परअंपरवा रवाहत आलसी आहरे. जगवातसील कनु णिवालवाहसी णतच्यवावर णनयअंतणि ठरेवळू
दिरेण्यवास आमचवा णवरहोध आहरे.  भवाअंडवलदिवारवाअंच्यवा णवरुद आपलरे  लहोकशवाहसी अणधकवार आपणिवाअंस सनुरणक्षत ठरेववायचरे
आहरेत. यवा भवाअंडवलदिवारवाअंच्यवा नफ्यवाच्यवा चक्रवाणवरुद सवामवाणजक न्यवाय व समवानतरेचसी लहोकककें द्रसी मळूल्यरे आपणि समजळून
घरेऊ व भवारतवाच्यवा सध्यवाच्यवा घटनरेतसील लहोकशवाहसीसवाठसीचवा अवकवाश ववापरून आपलसी सवावर्णिभचौमतवा आपणि ठसवळू.
आपल्यवा  दिरेशवातसील  सतवाधवार् यवाअंनसी  दिरेशवातसील  बसीज,  वनस्पतळींचसी  समदृद  जदैवणवणवधतवा  बडवा  कअं पन्यवाअंच्यवा  हवातसी
दिरेण्यवाचसी तयवारसी चवालवलसी आहरे.  त्यवासवाठसी वरेगवरेगळरे  कवायदिरे करून सरकवार इथल्यवा जदैवणवणवधतरेचवा तवाबवा घरेणिवार
आहरे.  हरे रहोखिण्यवासवाठसी दिरेशभरवातसील स्थवानसीय समनुदिवायवाअंनसी आपआपल्यवा जदैव सअंसवाधनवाअंवरसील अणधकवारवाअंचसी घहोषणिवा
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करवावसी. ' 

जनआअंदिहोलनवाअंचवा रवाषसीय समन्वय (ज.रवा.स.) हसी एक सअंघटनवा नवाहसी. तर णवणवध सअंघटनवा आणणि आअंदिहोलनवाअंचअं
तरे एक व्यवासपसीठ आहरे. जनआअंदिहोलनवाअंनसी जरे प्रश्न उपणस्थत करे लरे आहरेत तरे शवासनसअंस्थरेशसी सअंबअंणधत आहरेत. शवासनसअंस्थरेत
- कवायदिवा, धहोरणि णनणश्चत करणिरे आणणि त्यवाअंचसी अअंमलबजवावणिसी करणिरे, हवामध्यरे बदिल करण्यवासवाठसी आअंदिहोलनवाअंचवा ररेटवा
हववाच. २०११ सवालसी अण्णिवा हजवाररे  हवाअंनसी सनुरू करे लरेल्यवा जनलहोकपवाल कवायदवाच्यवा मवागणिसीसवाठसी जरे आअंदिहोलन सनुरू
झवालअं,  त्यवामध्यरे  ज.रवा.स.  चरे  अनरेक पदिवाणधकवारसीहसी सहभवागसी झवालरे.  हवाच आअंदिहोलनवातळून पनुढरे  'आम आदिमसी पवाटर्ती'
('आप')  स्थवापन झवालसी.  भ्रषवाचवारणवरहोधसी आअंदिहोलनवानरे करे वळ 'जनलहोकपवाल णवधरेयक'  हवाच मवागणिसीवर लक्ष ककें दद्रत
करे लअं.  वस्तनुतयः भ्रषवाचवारवाच्यवा णवरहोधवातसील लढवाई तसीन आघवाडवाअंवर करे लसी पवाणहजरे.  पणहलसी आघवाडसी:  अथर्णि-रवाजककीय
व्यवस्थवा.  १९९१ नअंतर जरे कवाहसी सअंरचनवात्मक बदिल भवारतसीय अथर्णि-रवाजककीय व्यवस्थरेत झवालरे,  त्यवामनुळरे  मअंतसी आणणि
नहोकरशहवाअंच्यवा हवातसी अमयवार्णिदि सतवा आलसी. त्यवामनुळरे  गदैरव्यवहवारवाअंच्यवा सअंख्यरेत आणणि पटसीत प्रचअंड ववाढ झवालसी. 'टळू-जसी'
घहोटवाळवा,  कहोळसवा खिवाणिववाटप घहोटवाळवा,  रवाषकनु ल क्रकीडवास्पधवार्षांच्यवा आयहोजनवातसील घहोटवाळवा, 'रवाणडयवा टरेप्सम'नरे  बवाहरेर
आणिलरेलअं करॉपर्वोररेट-रवाजकवारणिसी आणणि पतकवार हवाअंचअं गळूळपसीठ, हवावरून हवा मनुद्दवा स्पष व्हवायलवा हववा. दिनुदिर्दैववानरे अण्णिवा
हजवारकेंचअं  आअंदिहोलन  फक  कवायदवावर  ककें दद्रत  झवालअं.  पनुढरे  त्यवा  आअंदिहोलनवातळून  णनमवार्णिणि  झवालरेल्यवा  'आप'नरे  ददिल्लसी
णवधवानसभवा  णनवडणिनुकवाअंमध्यरे  यश  णमळवल्यवानअंतर  णवणवध  जनआअंदिहोलनवाअंनवा  आशरेचवा  दकरणि  ददिसळू  लवागलवा.
समवाजववादिसी  जनपररषदिरेचरे  नरेतरे  आणणि  जनआअंदिहोलनवाअंच्यवा  रवाषसीय  समन्वयवाच्यवा  प्रदक्रयरेत  सनुरुववातसीपवासळून  सवामसील
असलरेलरे  यहोगकेंद्र  यवादिव,  हरे  'आप'मध्यरे  सवामसील झवालरे.  जनआअंदिहोलनवाअंनवा  न्यवायवालयसीन  कवामकवाजवात  नरेहमसीच मदित
करणिवाररे,  त्यवाअंचरे  खिटलरे  लढवणिवाररे  प्रशवाअंत  भळूषणि  हरे  कवायदिरेतज्ज  आधसीपवासळूनच  'आप'मध्यरे  सक्रकीय  हहोतरे.  अरपवअंदि
करे जरसीववाल हवाअंच्यवा नरेतदृत्ववाखिवालसी हवा पक्षवानरे नवसी ददिल्लसीतसील शरेकडहो तरूणिवाअंनवा अणतशय पवारदिशर्तीपणिरे णनवडणिनुकवा
कशवा लढवतवा यरेतसील, हवाचवा धडवा घवालळून ददिलवा. 'क्रहोनसी कअॅ णपटअॅणलझम'च्यवा णवरहोधवात करे जरसीववाल हवाअंनसी स्पष भळूणमकवा
घरेतलसी.  कवापाँगरेस  आणणि  भवाजप  हवाअंच्यवापवासळून  वरेगळवा  पयवार्णिय  उभवा  करण्यवाचसी  भवाषवा  तरे  करू  लवागलरे.  त्यवामनुळरेहसी
जनआअंदिहोलनवाअंच्यवा आकवाअंक्षवाअंनवा 'आप' सवादि घवालळू लवागलसी. २०१४ च्यवा लहोकसभवा णनवडणिनुकवाअंमध्यरे 'आप'च्यवा ववाटवालवा
करे वळ चवार जवागवा आल्यवा. त्यवाहसी पअंजवाबवातळून. जनआअंदिहोलनवाअंच्यवा ज्यवा कवायर्णिकत्यवार्षांनसी ववा नरेत्यवाअंनसी णनवडणिनुकवा लढवल्यवा,
तरे सपशरेल परवाभळूत झवालरे. त्यवानअंतर 'आप'मध्यरेहसी धनुसफळू स सनुरू झवालसी. अथवार्णितच जनआअंदिहोलनवाअंचरे नरेतरे-कवायर्णिकतर्दे पनुन्हवा
आपआपल्यवा आअंदिहोलनवात गनुअंतलरे.

'हरे रहोखिण्यवासवाठसी दिरेशभरवातसील स्थवानसीय समनुदिवायवाअंनसी आपआपल्यवा जदैव सअंसवाधनवाअंवरसील अणधकवारवाअंचसी घहोषणिवा
करवावसी',  असवा आदिरेश ववा आववाहन करून प्रश्न सनुटत नसतहो;  त्यवासवाठसी सअंघटनवा लवागतरे.  तरच दिरेशव्यवापसी कवायर्णिक्रम
अअंमलवात यरेऊ शकतहो. जनआअंदिहोलनवाअंच्यवा कवायर्णिकत्यवार्षांनवा दिरेशव्यवापसी सहोडवाच पणि रवाज्यव्यवापसी सअंघटनवा उभवारण्यवाचसीहसी
गरज  ववाटत  नवाहसी.  भवारत  सरकवार,  प्रस्थवाणपत  रवाजककीय  पक्ष,  जवागणतक  भवाअंडवलशवाहसी  इत्यवादिळींच्यवा  णवरहोधवात
सअंघटनवा न उभवारतवा जनलढवा कसवा उभवारवायचवा, हवाचसी स्पषतवा जनआअंदिहोलनवाअंच्यवा रवाषसीय समन्वयवाकडरे नवाहसी. सवाधसी
रवाहणिसी,  उच णवचवारसरणिसी हवालवा णवरहोध असण्यवाचअं कवारणि नवाहसी पणि व्यककीच्यवा आकवाअंक्षवाअंनवा जनलढवात ककअं ववा
सअंघषवार्णित कवाहसी स्थवान आहरे ककी नवाहसी?  ज्यवाच्यवाकडरे  सवायकल असतरे त्यवालवा स्कळू टर घ्यवावसीशसी ववाटतरे.  ज्यवाच्यवाकडरे
स्कळू टर  आहरे  त्यवालवा  चवारचवाककी  हवसीशसी  ववाटतरे.  हवा  सवाध्यवा  आकवाअंक्षवाअंनवा  स्थवान  नसलरेलसी  णवचवारसरणिसी  दकतसीहसी
रहोमपाँरटक,  आदिशर्णिववादिसी,  आकषर्णिक असलसी,  तरसी गहोरगरसीबवाअंनवा  कशसी भनुरळ घवालरेल?  रवाजककीय-सवामवाणजक आअंदिहोलन
चवालवतवानवा पनुढच्यवा पवाच,  दिहवा,  पअंधरवा,  पअंचवसीस वषवार्षांचवा वरेध घ्यवायलवा हववा आणणि त्यवाननुसवार कवायर्णिक्रम आखिवायलवा
हववा.  अथवार्णित सअंघटनवा असरेल तर हवा प्रश्न णनमवार्णिणि हहोतहो.  सअंघटनवा नवाहसी आणणि सगळवा आदिशर्णिववादिवाचवा,  सअंघषवार्णिचवा,
णवचवारधवाररेचवा  कवारभवार  असलवा,  ककी  कवायर्णिकतर्दे  वगळतवा  बवाककीचरे  अनरेक  लहोक  करे वळ  प्रश्नवापनुरतरे  सअंघटनवा  ववा
आअंदिहोलनवाशसी जहोडलरे  जवातवात आणणि णनवडणिनुकवाअंमध्यरे  वरेगवरेगळ्यवा रवाजककीय पक्षवाअंचरे  कवायर्णिकतर्दे  बनतवात.  रहोज उठळून
आअंदिहोलन  करणिअं  कषकरसी  मवाणिसवालवा  परवडणिवारअं  नसतअं  आणणि  शक्यहसी  नसतअं.  कवारणि  त्यवालवा  जगवायचअं  असतअं.
पररणिवामसी,  आअंदिहोलनवाअंचवा  जहोर  नअंतर  ओसरत  जवातहो.  अमरवावतसी  णजल्हवात  सनुदिवामकवाकवा  दिरेशमनुखि  नवाववाचरे  एक
कम्यनुणनस्ट  नरेतरे  हहोतरे.  त्यवाअंच्यवा  चवाररत्र्यवाचवा  आणणि  चररतवाचवा  कररष्मवा  महोठवा  हहोतवा.  णवधवानसभवा,  लहोकसभरेच्यवा
णनवडणिनुकवा  त्यवाअंनसी  यशस्वसीपणिरे  लढवल्यवा.  त्यवाअंच्यवा  णनधनवानअंतर  अमरवावतसी  णजल्हवात  कम्यनुणनस्ट  पक्ष  आहरे,  हरे
कहोणित्यवाहसी  णनवडणिनुककीत  समजत नवाहसी.  जनआअंदिहोलनवाअंचसी  मदिवार  अशवा  व्यकक्तींवर  आहरे.  त्यवातल्यवा  कवाहसी  व्यककी

जनआअंदिहोलनअं - सवाधसीसरळ गनुअंतवागनुअंत - सनुनसील तवाअंबरे
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थकतवात, भनुलतवात तर कवाहसी व्यककी उतणिवार नवाहसी - मवातणिवार नवाहसी - घरेतलवा वसवा टवाकणिवार नवाहसी, हवा णनष्ठरेनरे कवायर्णि
करत  रवाहतवात.  अशवा  व्यकक्तींबद्दल समवाजवात  आदिर असतहो.  ददिव्यवाच्यवा  प्रकवाशवात  उजळळून  णनघवालरेल्यवा  लहोकवाअंनवा
अअंधवारवातलअं  अवकवाश शहोधणिवार् यवा  लहोकवाअंबद्दल आदिर असतहो,  आपलरेपणिवा  ववाटतहो  आणणि अनरेकदिवा  त्यवाअंच्यवा  मनवात
अपरवाध भवावनवाहसी असतरे.

णवकवासवाच्यवा  प्रकवाशवानअं  जनआअंदिहोलनअं  आणणि  त्यवाअंचरे  कवायर्णिकतर्दे  ददिपळून  जवात  नवाहसीत.  णवकवास  प्रकल्पवामनुळरे
णवस्थवाणपत हहोणिवार् यवाअंचवा 'दक्ररटकल मवास' आअंदिहोलन उभवारतहो. त्यवा आअंदिहोलनवालवा वदैचवाररक ददिशवा दिरेण्यवाचअं आणणि त्यवाअंचरे
हचौसलरे बनुलअंदि करण्यवाचअं कवायर्णि, जनआअंदिहोलनअं आणणि त्यवाअंचरे कवायर्णिकतर्दे करतवात. हवा अअंगवानरे जनआअंदिहोलनअं आणणि कवायर्णिकतर्दे हरे
प्रकरणि सवाधअंसरळ आहरे. मवात लढवा यशस्वसी हहोण्यवासवाठसी शवासनसअंस्थरेचअं (मअंणतमअंडळ, कवायदिरेमअंडळ आणणि नहोकरशवाहसी)
स्वरूप  आणणि  तरे  बदिलण्यवाचसी  व्यळूहरचनवा  हवामध्यरे  त्यवा  'दक्ररटकल  मवास'चअं  स्थवान  णनणिवार्णियक  नसतअं.  त्यवासवाठसी
रवाजकवारणिवाच्यवा मनुख्य प्रववाहवात यवावअं लवागतअं आणणि तरे  करवायचअं तर जनआअंदिहोलनवाअंपवासळून दिळूर जवाण्यवाणशववाय पयवार्णिय
नसतहो. जनआअंदिहोलनअं आणणि त्यवाअंचरे कवायर्णिकतर्दे, हरे प्रकरणि इथअं गनुअंतवागनुअंतसीचअं बनतअं.

***
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सअंस्कवारक्षम  वयवात,  पणि  आकलनवाच्यवा  क्षमतवा  पनुररेशवा
णवकणसत  हहोण्यवाआधसीच,  णमळवालरेल्यवा  कवाहसी  महोठवा  णवचवारवाअंच्यवा
ठरेव्यवाचरे  पळूणिर्णि  मळूल्य  समजवायलवा  बरवाच  कवाळ  जवाववा  लवागतहो,  पणि
जरेव्हवा तरे समजतरे तरेव्हवा आपल्यवालवा मवाणिळूस म्हणिळून घडणवण्यवात यवा
णवचवारवाअंचरे  यहोगदिवान  दकतसी  महोठरे  हहोतरे  हरेहसी  लक्षवात  यरेतरे.  जरे.पसी.
नवाईकवाअंनसी पवाणहलरेलरे मचौनसी णवदवापसीठवाचरे स्वप जरसी पळूणिर्णि झवालरे नवाहसी,
तरसीहसी  अनरेक प्रणतभवाववान व्यककी यवा स्वपवाचवा भवाग असल्यवामनुळरे ,
यवाच  मचौनसी  णवदवापसीठवाच्यवा  आववारवात  अनरेक  छहोटवामहोठवा
णवचवारशसील चळवळसी उभ्यवा रवाणहल्यवा. शसीपवादि दिवाभहोळकरवाअंनसी उभसी
करे लरेलसी  'प्रयहोग-पररववार'  हसी प्रयहोगशसील चळवळ इथरेच सनुरू झवालसी
हहोतसी. 

लहवानपणिसी  दिवाभहोळकर  कवाकवाअंच्यवा  घरच्यवा  बवागरेत  कधसी
गरेलहो,  तर  प्रयहोगशवाळरेत  गरेल्यवासवारखिरे  ववाटवायचरे.  आम्हवाअंलवा  पळूवर्ती
कधसीच  न  ददिसलरेल्यवा  गहोषसी  णतथरे  ददिसवायच्यवा,  मग  तरे  पअॅशनफळू ट
नवाववाचरे  फळ  असहो  ककअं ववा  दिसीड  फळू टसी  झवाडवालवा  लगडलरेलसी  सअंतसी
असहोत.  गवारगहोटसीसवारख्यवा रठकवाणिसी द्रवाक्षवाअंचवा वरेलहसी लवावतवा यरेतहो,
ककअं ववा  मवाठवात  कपलअंगड  लवावतवा  यरेतरे  हरे  सवाररेच  आम्हवाअंलवा  अद्भनुत
प्रयहोग ववाटत. शरेळसी पवाळणिरे,  ससरे पवाळणिरे आणणि त्यवाअंच्यवा णवष्ठरेपवासळून
खित  तयवार  करणिरे  हरे  सगळरे  प्रयहोग  आपल्यवा  घरवाच्यवा  आववारवात
करणिवाररे  दिवाभहोळकर  कवाकवा  सअंशहोधकवाच्यवा  आमच्यवा  मनवातल्यवा

पवारअंपवाररक प्रणतमरेलवा पळूणिर्णि छरेदि दिरेणिवाररे ववाटवायचरे.

णवदवापसीठवात आणणि घरवात कवाकवाअंचरे नवाव फवार आदिरवानरे घरेतलरे जवायचरे,  त्यवाअंच्यवा तवासगवाववातल्यवा द्रवाक्षवाअंच्यवा
यशस्वसी प्रयहोगवाअंबद्दल बहोललरे जवायचरे,  प्रयहोग-पररववारवाबद्दल चचवार्णि व्हवायच्यवा आणणि यवा सगळ्यवातळून,  मळूळ गणणितज
असलरेलरे कवाकवा म्हणिजरे एक महोठरे  कदृ णषतज्जहसी आहरेत हरे समजलरे हहोतरे.  पणि गवामसीणि भवागवात मसी ववाढलरेलसी असळूनहसी
त्यवाअंच्यवा कवामवाचरे महत्त्व लक्षवात यरेण्यवाचवा पवाचपहोच त्यवा वयवात नव्हतवा. 

एकदिवा शवाळरेत त्यवाअंचरे भवाषणि झवालरे हहोतरे त्यवावरेळरेस "अजळून वसीसरेक वषवार्षांनसी बहुरवाषसीय कअं पन्यवा जगवावर रवाज्य
करणिवार आहरेत"  असरे त्यवाअंनसी म्हटल्यवाचरे स्पष आठवतरेय,  मग घरसी गरेल्यवावर बवाबवाअंनवा प्रश्न ककी  "बहुरवाषसीय कअं पन्यवा
म्हणिजरे कवाय?"  बवाबवाअंनसी मग मलवा समजरेल अशवा भवाषरेत हवा सवाबणि,  टळूथपरेस्ट वगदैररे  उत्पवादिनरे  करणिवाऱ्यवा कअं पन्यवा
बहुरवाषसीय कशवा आहरेत हरे सवाअंणगतलरे हहोतरे.  यवा सवाबणिवाच्यवा कअं पन्यवा जगवावर कसरे रवाज्य करणिवार आहरेत हरे मवात मलवा
बनुचकळ्यवात पवाडणिवाररे  हहोतरे.  आज णवचवार करे लवा तर लक्षवात यरेतरे ककी त्यवा वरेळसी,  त्यवा रठकवाणिसी बहुरवाषसीय कअं पन्यवाअंचरे
अणस्तत्व फक यवाच कवाहसी महोजक्यवा उत्पवादिनवाअंपनुरतरे मयवार्णिददित हहोतरे, पणि त्यवाच कवाळवात भणवष्यवापनुढरे असणिवाऱ्यवा महोठवा
आव्हवानवाअंचरे  भवान गवारगहोटसीसवारख्यवा गवामसीणि भवागवालवा दिवाभहोळकरवाअंसवारख्यवा  द्रष्टया व्यणकमत्ववामनुळरे  णमळवालरे  हहोतरे.
त्यवाअंचरे हरे वसीस वषवार्षांपळूवर्तीचरे भवादकत दकतसी अचळूक हहोतरे हरेहसी लक्षवात यरेतरे. 

'गचसीवरचसी बवाग' यवा णवषयवावरच्यवा कवायर्णिशवाळरेत त्यवाअंनसी णवचवारलरेलवा प्रश्नहसी आठवतहोय, "झवाडवाअंनवा जगवायलवा
कवाय लवागतरे?"  त्यवावर  "मवातसी", "पवाणिसी"  यवा अपरेणक्षत उतरवाअंवर मवान डहोलवावळून झवाल्यवावर कहोणिसीतरसी  "सळूयर्णिप्रकवाश"
असरे उतर ददिल्यवावर त्यवाअंच्यवा चरेहऱ्यवावर आलरेलरे समवाधवानसी हसळूहसी आठवतरेय. मग त्यवानअंतर झवाडरे कशसी मवातसीणशववाय

प्रयहोग-पररववार, एक प्रयहोगशसील चळवळ - रुचसी

शतीपयाद दयाभसळकर
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आणणि पवाण्यवाणशववायहसी खिळूप कवाळ जगळू शकतवात, पणि प्रकवाशसअंशरेषणिवाचसी प्रदक्रयवा हसीच कशसी झवाडवाअंच्यवा जगण्यवासवाठसी
आणणि ववाढसीसवाठसी कवारणिसीभळूत असतरे हरे सवाअंगतवानवा तरे आपल्यवा बवागरेतल्यवा झवाडवाअंचरे दिवाखिलरे दिरेत. मग कहोणिवालवातरसी बवाहरेर
धवाडळून पवालवापवाचहोळवा गहोळवा करवायलवा धवाडवायचरे,  त्यवाच पवालवापवाचहोळ्यवाचरे णवघटन हहोऊन मग त्यवातळून सकेंदद्रय खित
कसरे तयवार हहोतरे तरे सवाअंगवायचरे. यवा कवायर्णिशवाळरेनअंतर जसीवशवास यवा कअं टवाळववाण्यवा ववाटणिवाऱ्यवा णवषयवात आपल्यवालवा दकतसी
रस आहरे हरे अचवानक लक्षवात आलरे हहोतरे. 

बवाअंधसीव णशक्षणिपदतसीबद्दल दिवाभहोळकर सवाशअंक असत आणणि अशवा णशक्षणिपदतसीनरे  आपणि चचौकटसीबवाहरेरचरे
णवचवार करण्यवास आणणि स्वप्रयत्नवाअंनसी णशकण्यवास अपवात हहोत जवातहो असरे त्यवाअंनवा ववाटरे .  वदैजवाणनकतरेभहोवतवालचरे गळूढ
वलय  दिळूर  करून  एकमरेकवाअंबरहोबर  ववाटलरेल्यवा  सहजसवाध्य  जवानवाच्यवा  ववाटपवानरे  हहोत  गरेलरेलरे  णशक्षणि हसीच  प्रयहोग-
पररववारवामवागचसी  प्ररेरणिवा  हहोतसी.  कहोणिसीतरसी  आपल्यवालवा  नसीरस,  ठरसीव,  सवाचरेबद  मवाणहतसी  दिरेण्यवापरेक्षवा  स्वतयःच
प्रयहोगशसील हहोऊन आपलसी णनरसीक्षणिरे इतर प्रयहोगशसील सभवासदिवाअंबरहोबर ववाटळून आपल्यवा मवाणहतसीचरे,  णनरसीक्षणिवाअंवर
आधवाररत स्रहोत णवस्तदृत करण्यवावर त्यवाअंचवा भर हहोतवा. वदैजवाणनक सअंशहोधन हसी कवाहसी उचणशणक्षतवाअंचसी मकरे दिवारसी नवाहसी,
तसी कवाहसी फक प्रयहोगशवाळवाअंतच करण्यवाचसी गहोष नवाहसी, अणशणक्षत शरेतकरसीहसी वदैजवाणनक दिदृणषकहोनवाचवा स्वसीकवार करून
आपल्यवा णनरसीक्षणिवाअंच्यवा आधवारवावर ठहोस सअंशहोधन करू शकतवात, आणणि त्यवाअंचसी शरेतसी हसीच त्यवाअंचसी प्रयहोगशवाळवा हहोऊ
शकतरे हरे त्यवाअंनसी पनुरवाव्यवासह णसद करे लरे हहोतरे. इअंटरनरेट आणणि सहोशल मसीणडयवाच्यवा कवाळवाआधसीच प्रयहोग-पररववारवाच्यवा
रूपवानरे  प्रयहोगशसील शरेतकऱ्यवाअंचरे  परस्परसअंपकवार्णिचरे  जवाळरे  णनमवार्णिणि  करून त्यवादवाररे  त्यवाअंनसी  अनरेक  यशस्वसी  प्रकल्पवाअंचसी
सनुरुववात  करे लसी.  तवासगवाववासवारख्यवा  दिनुष्कवाळसी  भवागवातलसी  यशस्वसी  द्रवाक्षशरेतसी  असहो  अथववा  बहोरवाअंचसी  शरेतसी  असहो,
सचौरशरेतसीदवाररे  अणधकवाणधक उत्पवादिन करून पयवार्णिवरणिवाचसी पळूरक असलरेलसी आणणि तरसीहसी शरेतकऱ्यवाच्यवा समदृद करू

शकरे ल अशसी प्रयहोगशसील शरेतसी हरेच त्यवाचरे उदद्दष हहोतरे. 

तसरे  पवाणहलरे  तर औदहोणगक क्रवाअंतसीचरे  मळूळ उदद्दषहसी,  तअंतजवानवादवाररे  स्वतयःचवा आणणि स्वतयःच्यवा  समवाजवाचवा
णवकवास हरेच हहोतरे, पणि त्यवा णवकवासवाच्यवा कल्पनवा पळूणिर्णितयः खिणनजसअंपतसीच्यवा ववापरवाशसी आणणि त्यवादवाररे दिरडहोई आरथर्णिक
उत्पवादिन  ववाढसीशसी  सअंलग्न  हहोत्यवा.  हरे  खिणनज सअंपतसीचरे  सवाठरे  मयवार्णिददित  आहरेत  आणणि  औदहोणगक  प्रगतसीत,  वस्तळूअंचरे
उत्पवादिन, णनयमन, व्यवस्थवापन, णवतरणि यवा सवर्णि टप्प्यवाअंवर महोठवा प्रमवाणिवावर ऊजवार्णि ववापरलसी जवातरे असतरे हरे लक्षवात
घरेतलरे,  तर जहो समवाज कमसीतकमसी ऊजर्देत अणधकवाणधक सअंपनतवा णमळवळू शकत असरेल तहो सववार्णिणधक समदृद समजलवा
जवायलवा हववा असरे त्यवाअंचरे मत हहोतरे. अशसी प्रगतसी महोजवायचसी असरेल तर त्यवासवाठसी दिरडहोई णमळकत हरे बरहोबर महोजमवाप
हहोणिवार नवाहसी;  तर ठरवावसीक क्षरेतफळवामवागरे  सचौरऊजर्देचरे सववार्णिणधक प्रमवाणिवात स्वतयःच्यवा फवायदवासवाठसी करून घरेतलरेलरे
रूपवाअंतरणि असरे त्यवाचरे महोजमवाप हवरे असरे तरे म्हणितवात. णशववाय यवा सचौरऊजर्देलवा इअंधन म्हणिळून ववापरण्यवासवाठसी खिणनज
ऊजवार्णि  ववापरण्यवाचसी  गरज  नवाहसी;  तर  णनसगवार्णितच  असणिवाऱ्यवा  आणणि  णनसगवार्णिचवाच  भवाग  असलरेल्यवा  वनस्पतळींच्यवा
प्रकवाशसअंशरेषणिवाच्यवा प्रदक्रयरेचवा स्वतयःच्यवा फवायदवासवाठसी करून घरेतलरेलवा उपयहोग करून सचौरशरेतसी करतवा यरेतरे. 

त्यवाअंच्यवा  'णवपनुलवा च सदृषसी' (प्लकेंटसी फरॉर ऑल)  यवा पनुस्तकवात तरे सचौरशरेतसीचसी सअंकल्पनवा णहरररसीनरे मवाअंडतवात.
त्यवाअंचसी समसीकरणिरे, जणमनसीच्यवा चचौरस फळू ट क्षरेतफळवावर पडणिवारवा सळूयर्णिप्रकवाश, ठरवावसीक पवाणिसी, जणमनसीतलरे नत आणणि
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त्यवाच्यवा आधवाररे णनघळू शकणिवाररे एखिवादवा वनस्पतसीचरे सववार्णिणधक उत्पवादिन अशसी असतवात. दिवाभहोळकर हरे मळूळचरे गणणितज,
त्यवामनुळरे  शरेतसीकडरे  पहवायचवा त्यवाअंचवा दिदृषसीकहोनहसी गणणितसीच हहोतवा.  सववार्णित महवाग घटक कवाटरेकहोरपणिरे ववापरणिरे आणणि
सववार्णित स्वस्त घटकवाचरे अणधकवाणधक सअंशरेषणि करणिरे हरे उत्पवादिन ववाढणवण्यवाचरे आणणि समदृदसी ववाढणवण्यवाचरे तत्त्व हहोतरे
आणणि एखिवादवा वनस्पतसीसवाठसी हरे सववार्णिणधक उत्पन कवाय असरेल यवाचसी समसीकरणिरे त्यवाअंनसी त्यवाअंच्यवा पनुस्तकवाअंत मवाअंडलसी
आहरेत. त्यवाअंच्यवा मतरे बवाष्पसीभवनवाच्यवा मवागर्दे गहोडरे पवाणिसी तयवार हहोण्यवासवाठसी प्रचअंड सळूयर्णिऊजवार्णि ववापरलसी जवात असल्यवामनुळरे
गहोडरे  पवाणिसी हवा एक महवाग घटक आहरे आणणि त्यवामनुळरे  तहो सवाअंभवाळळून ववापरवाववा लवागतहो.  त्यवासवाठसी सअंशहोधनवादवाररे,
सववार्णिणधक उत्पनवासवाठसी लवागणिवाररे कमसीतकमसी पवाण्यवाचरे प्रमवाणि ठरववावरे लवागरेल. 

वनस्पतळींच्यवा पहोषणिवासवाठसी लवागणिवारवा णतसरवा महत्त्ववाचवा घटक म्हणिजरे नत.  हररतक्रवाअंतसीमधरे यवा घटकवालवा
सववार्णिणधक महत्त्व  दिरेण्यवात  आलरे  आणणि  त्यवासवाठसी  रवासवायणनक खितवाअंचसी  मदित घरेतलसी  गरेलसी  पणि रवासवायणनक  खितरे
ववापरण्यवात असलरेल्यवा अनरेक प्रश्नवाअंकडरे दिनुलर्णिक्ष करण्यवात आलरे.  एक म्हणिजरे रवासवायणनक खितवाअंच्यवा उत्पवादिनवात महवाग
खिणनज ऊजवार्णि ववापरल्यवानरे तसी महवाग असतवात. दिनुसररे म्हणिजरे खिणनज ऊजर्देचरे सवाठरे  मयवार्णिददित असल्यवानरे जसजसरे हरे सवाठरे
दिनुरमर्णिळ  बनत  जवातसील  तसतशसी  त्यवावर  आधवाररत  शरेतसी  महवाग  बनत  जवाईल.  णतसररे  महत्त्ववाचरे  कवारणि  म्हणिजरे
रवासवायणनक खितवाअंच्यवा उत्पवादिनवात,  णवतरणिवात आणणि ववापरवात तयवार हहोणिवाऱ्यवा आणणि उवर्णिररत,  णनसगवार्णित सहोडल्यवा
जवाणिवाऱ्यवा,  घवातक घटकवाअंमनुळरे  णनसगवार्णिच्यवा चक्रवातसील परस्परसअंबअंधवाअंच्यवा सळूक्ष्म सवाखिळ्यवा णवस्कळसीत हहोतवात.  यवाचरे
दिळूरगवामसी पररणिवाम अणनष आणणि महवाग असतवात; णशववाय रवासवायणनक खितरे ववापरून करे लरेल्यवा शरेतसीसवाठसी जरे अणतररक
पवाणिसी लवागतरे,  तहो मनुळवातच महवाग घटक आहरे.  त्यवामनुळरेच दिवाभहोळकर नतवासवाठसी सकेंदद्रय खितवाअंचवाच ववापर सनुचवतवात,
पणि हरे सकेंदद्रय घटक कहोणितरे असवावरेत,  कहोणित्यवा वनस्पतळींसवाठसी कहोणितरे सकेंदद्रय घटक अणधक उपयनुक ठरतवात यवाचअं
सअंशहोधन करणिअं गरजरेचअं ठरतअं. 

दिवाभहोळकर  मरॉडरेलच्यवा
शरेतसीमध्यरे, शरेतसीसवाठसी लवागणिवाररे  स्रहोत
आणणि उपलब्ध स्रहोत यवाअंचअं कवाटरेकहोर
गणणित  असतअं.  तरे  हवाडवाचरे  शवासज
हहोतरे,  त्यवामनुळरे  णनसगवार्णिकडळून  आणणि
अननुभववानरे  णनरसीक्षणिरे  करून
णशकण्यवावर  जरसी  त्यवाअंचवा  भर
असलवा,  तरसी  तरे  पळूणिर्णितयः  णनसगवार्णिवर
सवर्णि  कवाहसी सहोडळून दिरेण्यवाच्यवा  'ठरे णवलरे
अनअंतरे'  प्रकवारच्यवा  'नदैसरगर्णिक  शरेतसी'चरे
समथर्णिक  नव्हतरे.  णनसगवार्णिच्यवाच
तत्त्ववाअंचवा  उपयहोग  करून,  पणि
आपल्यवा बनुणदमतरेचवा आणणि शवाससीय
दिदृणषकहोनवाचवा  ववापर  करून,

परअंपररेपरेक्षवा  वरेगळरे  यशस्वसी  प्रयहोग  करून सवामवाणजक  समदृदसीसवाठसी  झटणिवारसी  व्यककी,  खिणनज  स्रहोतवाअंवर  आधवाररत
औदहोगसीकरणिवाचसी समथर्णिक नसलसी,  तरसी पळूणिर्णितयः वदैजवाणनकच असतरे यवाचरे तरे  उतम उदिवाहरणि हहोतरे.  अथवार्णित दिनुष्कवाळसी
भवागवात त्यवाअंच्यवा दिवाभहोळकर मरॉडरेलवर आधवाररत शरेतसी करून सअंपन झवालरेल्यवा शरेतकऱ्यवाअंकडळून त्यवाअंचरे दिरेव्हवाररे मवाजवलरे
जवाण्यवाचवा धहोकवा त्यवाअंच्यवा आधसीच लक्षवात आलवा हहोतवा, त्यवामनुळरेच त्यवाअंनसी नरेहमसी प्रयहोग आणणि तरे करण्यवात सहभवागसी
झवालरेलरे शरेतकरसी यवाअंनवा चळवळसीच्यवा ककें द्रस्थवानसी ठरेवळून णवभळूणतपळूजवा हहोऊ ददिलसी नवाहसी, आणणि त्यवाअंचरे पवाय धरवायलवा यरेऊ
पवाहणिवाऱ्यवाअंनवा जवागसीच थवाअंबवलरे.

असरे असलरे तरसी त्यवाअंच्यवा सअंशहोधनवासवाठसी त्यवाअंनवा मवानसन्मवान,  शरेय आणणि हजवारडोंनसी अननुयवायसीहसी णमळवालरे.
जमनवालवाल  बजवाज  यवा  प्रणतणष्ठत  पनुरस्कवारवाचरे  मवानकरसी  असलरेल्यवा  दिवाभहोळकरवाअंनवा  'द्रवाक्षमहषर्ती'  म्हणिळून  ओळखिलरे
जवायचरे.  वयवाच्यवा पअंचवाहतरसीतहसी त्यवाचरे प्रयहोग आणणि त्यवाचवा प्रसवार हरे कवाम अणवरत चवालळू हहोतरे ,  पणि अशवाच एकवा

प्रयहोग-पररववार, एक प्रयहोगशसील चळवळ - रुचसी
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दिचौऱ्यवादिरम्यवान मलरेररयवा झवालवा आणणि त्यवातच दिवाभहोळकर सर गरेलरे. 

त्यवाअंचसी शरेवटचसी भरेट त्यवाअंच्यवा जवाण्यवाआधसी कवाहसी वषर्दे त्यवाअंनवा मवाझ्यवा लग्नवाचरे आमअंतणि दवायलवा गरेलरे हहोतरे तरेव्हवा
झवालसी हहोतसी. त्यवाअंच्यवा गचसीवरच्यवा बवागरेतलसी लव्हकेंडरचसी एक फवाअंदिसी मलवा दिरेत तरे णमश्ककीलपणिरे म्हणिवालरे हहोतरे "खिरअंतर
तनुलवा आतवा लव्हकेंडर कशवालवा दवायचरे... आतवाशवाच तर तनुझरे लव्ह लवाईफ सनुरू झवालरेय." मसी तरेव्हवा आयनुष्यवात पणहल्यवाअंदिवा
लव्हकेंडर पवाणहलरे हहोतरे तरेदिरेखिसील कहोल्हवापनुरवातच्यवा त्यवाअंच्यवा बवागरेत!  पनुढरे  मलवा बवागकवामवाचवा छअंदि जडल्यवावर अनरेकदिवा
बवागरेतल्यवा यशवापयशवाअंचसी चचवार्णि करत असतवानवा त्यवाअंचसी हटकळू न आठवणि व्हवायचसी.  अगदिसी परववापरववा एकवा महोठवा
णहमववादिळवानअंतरहसी आलरेलरे मरेथसीचरे मस्त पसीक घरेत 'झवाडवाअंनवा फक सळूयर्णिप्रकवाश लवागतहो' असरे मनवाशसी म्हणितवानवा त्यवाअंचसी
आठवणि झवालसी हहोतसी.  तरे आतवा असतरे तर त्यवाअंनवा अनरेक प्रश्न णवचवारवायचरे हहोतरे.  जननुकवाअंतररत णबयवाणिवाअंबद्दल त्यवाअंनवा
कवाय म्हणिवायचरे हहोतरे? बदिलत्यवा हववामवानवाच्यवा शरेतसीवरच्यवा पररणिवामवाअंबद्दल तरे कवाय णवचवार करत असत? रवासवायणनक
खितवाअंणशववाय  सचौरशरेतसी  करून  णमळवालरेलसी  सववार्णिणधक  अनणनरमर्णितसी  दकतसी  लहोकसअंख्यवा  पहोसळू  शकरे ल?  णनसगवार्णिच्यवा
गनुअंतवागनुअंतसीच्यवा पररस्परसअंबअंधवाअंत असलरेलरे  इतर जसीवजअंतळूअंचरे  स्थवान दिनुलर्णिणक्षत करून दिळूरगवामसी फवायदवाचसी शरेतसी करतवा
यरेईल कवा? पदृथ्वसीवर उपलब्ध जणमनसीपदैककी जवास्तसीत जवास्त दकतसी जमसीन, पयवार्णिवरणिवाचवा समतहोल सवाधळून शरेतसीसवाठसी
ववापरतवा यरेईल? 'णवपनुलवा च सदृषसी' आहरे हरे खिररेच, पणि कहोणिवासवाठसी आणणि दकतसी जणिवाअंसवाठसी? अनरेक प्रश्न हहोतरे ज्यवाचसी
उतररे आतवा त्यवाअंच्यवा पनुस्तकवाअंत कनु ठरेकनु ठरे  णमळतवात तरे शहोधवायचरे.

सहोशल मसीणडयवाच्यवा  आणणि इअंटरनरेटच्यवा  प्रसवारवाआधसीच त्यवाअंनसी  उभवारलरेलरे  प्रयहोग-पररववार  हरे  प्रयहोगशसील
चळवळसीचरे  जवाळरे  आतवा  चवाअंगलरेच  प्रस्थवाणपत  आणणि  णवस्तदृत  झवालरे  आहरे.  बदिलत्यवा  कवाळवाबरहोबर  आलरेल्यवा
हववामवानवाच्यवा आणणि अथर्णिकरणिवाच्यवा नव्यवा आव्हवानवाअंनवा परेलण्यवाचसी तवाकदि आतवा यवा चळवळसीत यरेवहो हसीच सददिच्छवा.

ऋणिणनदिर्देश: शसीमतसी वदृअंदिवा दिवाभहोळकर
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अअॅडम आणणि इव्ह – अवलक्षणिसी

ईव्ह म्हणिवालसी अअॅडमलवा,
"हरे तळअं दकतसी छवान आहरे नवाहसी? चल, मस्तपदैककी पहोहू यवा तळ्यवात."

"मलवा नवा, सवारखिवा णस्वमसळूट कवाढवा-घवालवायचवा कअं टवाळवा आलवाय." अअॅडम आळहोखिरेणपळहोखिरे दिरेत म्हणिवालवा.

"मग असअंच पहोहू. णस्वमसळूट न घवालतवा."

"बरसी आहरेस! झवाडवावरचसी मवाकडअं बघतसील तर कवाय म्हणितसील? एरवसी ठसीक आहरे, पणि पहोहतवानवा अअंगवात कवाहसीतरसी 
पवाणहजरे नवा?"

----

ईव्ह म्हणिवालसी अअॅडमलवा,
"असअं ररे कवाय? तळू एकटवा त्यवा टरेकडसीवर जवातहोस. मलवा मवात कधसी नरेत नवाहसीस. पलसीकडरे कवाय आहरे, तरे मलवा बघवायचअं 
आहरे."

ईव्ह हटवालवा परेटलसी, म्हणिळून अअॅडमनअं णतलवा एकदिवा टरेकडसीवर नरेलअं.

णशखिरवावर पहोचल्यवावर पलसीकडचअं दिरसीतलअं द्दश्य पवाहून ईव्ह दिचकळू न मवागअं झवालसी आणणि म्हणिवालसी, "चवावट कनु ठलवा! 
तरसीच तळू रहोज इकडरे यरेतहोस, आअंबट-शचौककीन लरेकवाचवा! "

खिवालसी दिरसीत पवायघहोळ झग्यवानअं पळूणिर्णि अअंग झवाकलरेल्यवा दकतसीतरसी णसयवा दफरत हहोत्यवा.

----

अअॅडम आणणि इव्ह – अवलक्षणिसी
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"अररे, तरे पवान कमररेखिवालसी 'त्यवा' जवागसी कवा लवावलअंस?" ईव्हनअं कनु तळूहलवापहोटसी अअॅडमलवा णवचवारलअं.

"कवा म्हणिजरे? रहोगजअंतळूअंपवासळून सअंरक्षणि म्हणिळून. सवाथ पसरलसीय नवा जअंगलवात." अअॅडमनअं खिनुलवासवा करे लवा.

"अररे वरेडवा, तडोंडवालवा लवाव तरे." ईव्ह अअॅडमचवा कवान पकडत म्हणिवालसी, "बवावळट कनु ठलवा! स्ववाईन फ्ल्यळूचरे जअंतळू 
नवाकवातडोंडवातळून शरसीरवात जवातवात."

----

तळ्यवाकवाठसी उभ्यवा असलरेल्यवा अअॅडमलवा ईव्हनअं म्हटलअं,
"तळू हहोमहो आहरेस कवा ररे?"

"कशवावरून म्हणितरेस तळू हरे?" अअॅडमनअं रवागवावळून णवचवारलअं.

"कशवावरून म्हणिजरे? मलवा कवाय कळत नवाहसी कवाय? बघवावअं तरेव्हवा त्यवा तळ्यवातल्यवा पनुरुषवाकडरे टक लवावळून पवाहत 
असतहोस."

----

अअॅडम फळअं घरेऊन गनुहरेत णशरलवा आणणि ईव्हलवा म्हणिवालवा,
"हरे कवाय, अशसी नग्न कवाय बसल्यरेस? वल्कलअं कनु ठरे  गरेलसी तनुझसी?"

"अररे, झवालअं कवाय, ककी दिहोन हरणिअं णशरलसी अचवानक गनुहरेत. णबचवारसी भनुकरे लसी हहोतसी."

----

"चल नवाचळू यवा दिहोघअं." अअॅडमच्यवा हवातवात हवात घवालळून ईव्ह म्हणिवालसी.

"एकत नकहो. आधसी तळू नवाच. मग मसी नवाचतहो." ईव्हनअं पनुढअं करे लरेलवा हवात णझडकवारत अअॅडम म्हणिवालवा.
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"कवा ररे? एकत नवाचलहो तर कवाय हहोईल?"

"अगअं, प्ररेक्षक नकहोत कवा कनु णिसी समहोर?"

----

"अररे, यवा णशळरेवर हरे कवाय णलहून ठरेवलअंस?" दिहोन्हसी हवातवाअंनसी णशळवा उचलत ईव्ह म्हणिवालसी.

"मसी कथवा णलणहलसीय. कथरेच्यवा नवायकवाचअं नवाव ववात्सवायन आहरे. ववाचळून बघ, कशसी ववाटतरे तसी."

"नकहो ररे बवाबवा", णशळवा जणमनसीवर ठरेवत ईव्ह म्हणिवालसी, "तनुलवा मवाणहत्यरे नवा, मलवा सवायन्स दफक्शन वगदैररे ववाचवायलवा 
अणजबवात आवडत नवाहसी."

----

"अगअं, मलवा आज कअॅ बरे डवान्स बघवाववासवा ववाटतहोय. तनुलवा यरेतहो नवा कअॅ बरे करतवा?" अअॅडमनअं णवचवारलअं.

"यरेतहो." 

"मग कर नवा!"

"अररे पणि, एवढसी घवाई कसलसी? आधसी कपडवाअंचवा तर शहोध लवागळू दिरे."

----

"मलवा घटस्फहोट घ्यवायचवाय." अअॅडम गअंभसीर मनुद्ररेनअं म्हणिवालवा.

"कवा पणि?"

"मवाझअं मन दिनुसरसीवर जडलअंय."

"हवात वरेडवा! त्यवा ददिवशसी तनुलवा पवाण्यवात ददिसलअं, तरे मवाझअंच प्रणतपबअंब हहोतअं." ईव्ह जहोरजहोरवात हसवायलवा लवागलसी.

----

ईव्ह तळ्यवात जलक्रकीडवा करण्यवात मग्न हहोतसी. अथवार्णित णववस.

अअॅडम णनरवागस, णनरवर्णिकवार बवालकवासवारखिवा कवाठवावर उभवा हहोतवा. पणि कवा कनु णिवास ठवाऊक, त्यवात त्यवालवा कवाहसी मजवा 
ववाटरेनवा. मध्यरेच त्यवालवा कवाय सणिक आलसी कहोणि जवाणिरे, तहो णतथळून नवाहसीसवा झवालवा आणणि ईव्हलवा पहोहतवानवा एकवा 
झनुडनुपवाच्यवा आडळून चहोरून पवाहू लवागलवा.

बघतवा बघतवा त्यवाच्यवा मनवात कवामरेच्छवा णनमवार्णिणि झवालसी.

तळ्यवात उतरून तहो ईव्हच्यवा अअंगवाशसी झटळू लवागलवा.

----

एकदिवा ईव्हलवा ववाटरेत नवारळवाच्यवा झवाडवाचसी झवावळसी णमळवालसी. णतनअं तसी कमररेलवा गनुअंडवाळलसी.

अअॅडमसमहोर तशवा अवस्थरेत उभसी रवाहून तसी म्हणिवालसी, "अअॅड, बघ नवा, कशसी ददिसतरे मसी यवा ससी-थ्रळूमध्यरे?"

"एकदिम सरेक्ससी." अअॅडम डहोळरे णवस्फवारत म्हणिवालवा.

ईव्हनअं झवावळसी अअंगवापवासळून दिळूर करे लसी णन म्हणिवालसी, "आणणि आतवा? आतवा कशसी ददिसतरे ररे मसी?"

"एकदिम कवाकळू बवाई." अअॅडम म्हणिवालवा.

----
अअॅडम आणणि इव्ह – अवलक्षणिसी
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भर दिनुपवारसी एकवा झनुडपवाशरेजवारसी अअॅडमनअं ईव्हलवा कवटवाळलअं. णतलवा गवतवावर णनजववायचवा प्रयत्न तहो करू लवागलवा.

"अररे, हरे कवाय, आपल्यवालवा पवाहसील नवा कहोणिसीतरसी." ईव्ह त्यवालवा दिळूर सवारत म्हणिवालसी.

"अगअं, आहरे कहोणि इथअं बघवायलवा... आसपवास एकदिरेखिसील प्रवाणिसी नवाहसी." अअॅडम म्हणिवालवा.

"कवाहसीतरसीच कवाय बहोलतहोस? हसी मनुअंग्यवाअंचसी भलसी महोठसी रवाअंग ददिसत नवाहसी तनुलवा? आणणि त्यवा झवाडवाच्यवा बनुअंध्यवापवाशसी 
बघ, करे वढरे कदृ मसी-ककीटक जमवा झवालरेत फनु कटचवा तमवाशवा पवाहवायलवा."

----

"मसी अगदिसी बहोअर झवालहोय." अअॅडम जवाअंभई दिरेत म्हणिवालवा.

"एवढवा कशवानअं बहोअर झवालवायस?" ईव्हनअं णवचवारलअं. 

"अगअं, हसी तसीच तसीच झवाडअं, तरेच तरेच प्रवाणिसी आणणि तनुझअं तरेच तरेच शरसीर. हरे सवर्णि रहोजच्यवा रहोज बघळून बहोअर झवालहोय 
मसी."

"मग कवाय, आतवा मसी नवाचळू म्हणितहोस तनुझ्यवासमहोर?" ईव्ह त्यवाच्यवासमहोर हवात नवाचवत म्हणिवालसी.

"अशसी दकतसी वरेळ नवाचशसील?"

"डवारलर्षांग, तळू म्हणिशसील णततकवा वरेळ नवाचरेन. तनुझ्यवा करमणिनुककीसवाठसी त्यवा टसीव्हसीचवा शहोध लवागरेपयर्षांत नवाचरेन."

----

अअॅडम ईव्हच्यवा शरसीरवाकडरे टक लवावळून पवाहत म्हणिवालवा,
"तनुझ्यवापरेक्षवा मवाझ्यवापवाशसी अक्कल जवास्त आहरे हरे तनुलवा मवान्य करवावअं लवागरेल."

"तळू अक्कल म्हणितहोस हहोय त्यवा अवयववालवा?"

"मग, तळू कवाय म्हणितरेस?" ईव्हचसी हननुवटसी णचमटसीत पकडत अअॅडम म्हणिवालवा.

"मसी इगहो म्हणितरे त्यवालवा आणणि तनुझवा इगहो मसी क्षणिवात उतरवळू शकतरे हरे ठवाऊक आहरे नवा तनुलवा?" 

----

अअंणजरवाचअं पवान चण्यवाच्यवा पनुडसीसवारखिअं ववाकवळून अअॅडमनअं त्यवाचवा कअं डहोम बनवलवा आणणि ईव्हलवा दिवाखिवलवा.

"हरे कवाय नवसीन?" त्यवाच्यवा आकवारवाकडरे बघत ईव्ह म्हणिवालसी.

"कळरेलच तनुलवा. अगअं, त्यवा आकवाशवातल्यवा बवापवाचरे सगळरे मनसनुबरे उद्ध्वस्त करण्यवाचअं सवामथ्यर्णि यवा एवढवाशवा पवानवात 
आहरे. बवायबलचसी स्टहोरसी इथअंच सअंपववायलवा भवाग पवाडणिवार आहरे मसी त्यवालवा."

----

अअॅडमच्यवा पवाठसीवर नखिवाअंचरे ओरखिडरे बघळून ईव्ह म्हणिवालसी, "खिरअं सवाअंग अडळू, कहोणि भरेटलसी तनुलवा जअंगलवात?"

"कहोणिसी नवाहसी."

"मग हरे ओरखिडरे कसलरे पवाठसीवर?"

"अगअं, तनुझसी शप्पथ, कहोणिसी नवाहसी. एक पसअंहसीणि भरेटलसी हहोतसी ववाटरेत. णतच्यवाशसी थहोडसीशसी झटवापट झवालसी."

"अस्सअं! झटवापट?", डहोळरे महोठवालरे करत ईव्ह म्हणिवालसी, "तसी पसअंहसीणि, आणणि मसी शरेळसी कवाय? थहोडसीशसी झटवापट कवाय?"

----

अअॅडमनअं एक छवानशसी बरेणसयर बनवलसी, वरेलसी आणणि पवानवाअंचसी, आणणि ददिलसी ईव्हलवा.
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ईव्ह हवातवातल्यवा त्यवा वस्तळूकडरे बरवाच वरेळ पवाहतच रवाणहलसी.

"अगअं, बघत कवाय बसल्यरेस? घवालळून बघ तरसी."

"अशसी कशसी घवालळू? तळू आधसी पवाठ कर नवा मवाझ्यवाकडरे." ईव्ह लवाजत म्हणिवालसी.

----

ईव्हनअं सफरचअंदि तडोंडवाजवळ नरेलअं, तसवा अअॅडम ओरडलवा,

"अगअं, नकहो खिवाऊस तरे."

"पणि कवा?" ईव्हनअं णवचवारलअं.

"अगअं, वल्कलवाअंचवा खिचर्णि झरेपणिवार आहरे कवा आपल्यवालवा? घरवात मसी एकटवा कतवार्णि पनुरुष."

----

अअॅडम एकवा दिगडवावर दिनुसऱ्यवा एकवा अणिकनु चसीदिवार दिगडवानअं कवाहसीतरसी खिरडत बसलवा हहोतवा. ईव्ह मवागळून आलसी.

अअॅडमनअं खिरडणिअं थवाअंबवलअं, तसअं ईव्हनअं आपल्यवा हवातवातल्यवा चपटवा दिगडवानअं अअॅडमच्यवा दिगडवावर 'ठहोकम  ' करे लअं.

"हरे तळू कवाय करे लअंस?" अअॅडमनअं णवचवारलअं.

"कवाय करे लअं म्हणिजरे? तनुझ्यवा मरेसरेजलवा लवाइक करे लअं." ईव्ह म्हणिवालसी.

----

रवातसी ईव्हनअं फनु लवाअंचसी शय्यवा तयवार करे लसी आणणि अअॅडमलवा हवाक मवारलसी.

"हसी कवाय थरेरअं? अगअं, पणहलसी रवात थहोडसीच आहरे हसी आपलसी?" अअॅडम तहो सवारवा पसवारवा पवाहून म्हणिवालवा.

"हहो आहरे. आपणि कअं बररेलवा तरे अअंणजरवाचअं पवान लवाववायलवा सनुरववात करे ल्यवानअंतर पणहलसीच." असअं म्हणिळून ईव्हनअं अअॅडमलवा 
जवळ घरेऊन त्यवाच्यवा कअं बररेच्यवा पवानवालवा हवात घवातलवा.

----

"हरे असअं उघडअं-नवागडअं दफरणिअं मलवा बवाई अशसील ववाटतअं." ईव्ह अअॅडमलवा म्हणिवालसी.

"अगअं, आतवा हरे कवाय नवसीन कवाढलअंस? तनुलवा ठवाऊक आहरे नवा, अशसीलतवा पवाहणिवाऱ्यवाच्यवा नजररेत असतरे." अअॅडमनअं णतलवा 
समजवावलअं.

"तरसीच! तनुझ्यवा डहोळ्यवाअंत सदिवानकदिवा मलवा मवाझअं नग्न शरसीर ददिसतअं."

----

अअॅडम आणणि ईव्ह मजल दिरमजल करत उतर धनुववावर यरेऊन पहोहहोचलरे.

त्यवा बफवार्णिळ प्रदिरेशवात पहोहहोचळून तरे आडवरे झवालरे, तरेव्हवा सळूयवार्णिस्त झवालवा हहोतवा. सहवा मणहन्यवाअंचवा ददिवस मवावळळून उतर 
धनुववावरचसी रवात सनुरू झवालसी हहोतसी.

सकवाळसी ईव्ह उठलसी, तरेव्हवा तसी सहवा मणहन्यवाअंचसी गरहोदिर हहोतसी.

***

अअॅडम आणणि इव्ह – अवलक्षणिसी
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दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू

(णडस्क्लरेमर - यवा लरेखिवात सअंबअंणधत णचतपटवाअंचवा मनुख्य कथवाभवाग आणणि कवाहळींबवाबत रहस्यभरेदि आहरे.)

"The problem of people who say monsters don't really exist is
that they are almost never saying it to monsters."  Senan Maguire

दिदैत्य,  रवाक्षस अशवा दकत्यरेक नवाववाअंनसी ओळखिलसी जवाणिवारसी एक सअंकल्पनवा तनुमच्यवा-आमच्यवा कवाळजवाचरे ठहोकरे
कवायम चनुकवत आलसी आहरे.  अगदिसी आददिम कवाळवापवासळून,  जरेव्हवा  मवाणिसवाचअं  रूप हरे  अक्रवाळणवक्रवाळ णनसगवार्णिसमहोर
एखिवादवा हतबल, दिनुबळ्यवा सजसीववाएवढअंच हहोतअं तरेव्हवादिरेखिसील, णनसगवार्णिचवा कहोणितवाहसी रुद्रवावतवार त्यवाच्यवा दिदृषसीनरे दिदैत्यवाचवा
अवतवारच हहोतवा. त्यवाच्यवा मनवात डहोकवावणिवारसी प्रत्यरेक भसीतसी, त्यवाच्यवातल्यवा सवाऱ्यवा असनुरणक्षततवा हवाअंचअं कवाहूर हवा दिदैत्य
सअंकल्पनरेलवा कनु ठरेतरसी खितपवाणिसी घवालळून जवाई.  तत्पश्चवात मवाणिसवानरे प्रयत्नवानरे आपल्यवा भहोवतवालचवा अअंधवार कमसी करत
नरेलवा,  आपल्यवा भहोवतवालचअं प्रकवाशवतनुर्णिळ जवानवाच्यवा उजरेडवानरे णवस्तवारत नरेलअं.  पणि हवा जवात जगवापलसीकडरे असणिवारवा
अजवातवालवा सवामवावळून घरेणिवारवा अअंधवार आणणि त्यवात अलगदि जवाऊन सवामवावलरेलसी त्यवाचसी सगळसी असनुरणक्षततवा, यवाअंबद्दल
त्यवालवा सतत कनु तळूहल, भसीतसी आणणि आकषर्णिणि रवाणहलअं. जरेव्हवा जरेव्हवा मवाणिसवानरे कहोणितसीहसी कलवा आणवष्कदृ त करे लसी, तरेव्हवा
तरेव्हवा त्यवाच्यवा मनवात कवायम दिडळून बसलरेल्यवा हवा सअंणमश भवावनवाअंचअं प्रणतपबअंब हवा कलवाणवष्कवारवात पडलरेलअं आपल्यवालवा
ददिसळून यरेतअं.  मग णचतपटणनरमर्णितसीसवारखिसी सवाऱ्यवा सअंवरेदिनवाअंनवा  सवादि घवालणिवारसी कलवा त्यवालवा अपववादि कशसी असरेल?
'मरॉन्स्टर मळूव्हसीज़ म' हवा नवाववानरे बनवल्यवा गरेलरेल्यवा णचतपटवाअंचसी मवाणलकवा हरेहसी हवाचरेच दहोतक आहरे.

१९१५ सवालसीच परॉल वरेग्नर नवाअंववाच्यवा ददिग्दिशर्णिकवानरे आपल्यवा 'दि गहोलरेमम'  यवा णचतपटवात दिदैत्यवाचवा पणहल्यवाअंदिवा
ववापर करे लवा.  परदिरेशसी णचतपटवाअंत दिदैत्यवाअंचसी सनुरुववात जरसी १९१५ नअंतरच झवालसी असलसी,  तरसी इथरेहसी एकवा अथवार्णिनरे
द्रष्टवा दिवादिवासवाहरेब फवाळक्यवाअंनसी आपलवा पणहलवा क्रमवाअंक पटकवावलवाच! 'रवाजवा हररश्चअंद्र'च्यवा यशवानअंतर फवाळक्यवाअंनसी
आपल्यवा दिनुसऱ्यवाच मळूकपटवाचवा णहरहो म्हणिळून चक्क भस्मवासनुरवालवाच आणिलअं.  'महोणहनसी भस्मवासनुर'  हवा १९१३ सवालसी
प्रदिरशर्णित  झवालरेल्यवा  मळूकपटवात  सवर्णिसवामवान्य  भवारतसीयवालवा  पररणचत  असणिवारसी  भस्मवासनुरवाचसी  कथवा  फवाळक्यवाअंनसी
रटकससीन्ससहोबत मवाअंडलसी. हरे करतवानवा, भवारतसीयवाअंच्यवा पनुरवाणिवाअंतसील रहोचक आणणि मनहोरअंजक णमथककथवाअंनवा पडदवावर
आणिणिरे, एवढवाच मयवार्णिददित णवचवार फवाळक्यवाअंनसी करे लवा नव्हतवा. 'महोणहनसी भस्मवासनुर' पवाहतवानवा, त्यवा कवाळवातल्यवा णबरटश
रवाजवटसीचवा भस्मवासनुर, त्यवापवायसी एतद्दरेशसीयवाअंच्यवा भणवतव्यवाचसी हहोणिवारसी रवाखिरवाअंगहोळसी आणणि त्यवातळून अपररहवायर्णि बनत
चवाललरेलरे हवा भस्मवासनुरवाचरे पवाररपत्य हवा गहोषसी सहजसी समहोर यरेत जवातवात.  दिदैत्यकथवाअंचवा सवाचवा हवातवाळत असलरेलरे
फवाळकरे  आपल्यवा हवा णचतभवाषरेतळून भवावसी णचतकत्यवार्षांनवा एक नववा गनुरुमअंत दिरेऊन गरेलरे.  भयपटवाअंतळून ककअं ववा णवशरेषतयः
दिदैत्यपटवाअंतळून, प्ररेक्षकवालवा जरे पडदवावर ददिसतअंय, त्यवापलसीकडरे जवाऊन बरअंच कवाहसी सवाअंगतवा यरेतअं, हवा तहो गनुरुमअंत!

भयपटवाचसी  रचनवा  आजहसी  पणहल्यवा  फळसीतल्यवा  प्रत्यरेक  णचतपट  ददिग्दिशर्णिकवालवा  खिनुणिवावतरे,  कवारणि  हवा
णचतपटवाअंतसील सळूचकतरेचअं महोठअं  सवामथ्यर्णि.  अथवार्णिच्यवा अनरेक पवातळ्यवा सनुचवणिरे,  त्यवातळून तत्कवालसीन सवामवाणजक-आरथर्णिक-
रवाजककीय अवकवाशवाचवा वरेध  घरेणिरे  व  त्यवावर भवाष्य करणिरे  हवा पदतसीच्यवा  णचतपटवाअंत  शक्य झवालअं  आहरे.  भयपट,
थरवारपट, पहअंसवापट ककअं ववा दिदैत्यपटवाअंनवा 'गल्लवाभरू' म्हणिळून णहणिवळून त्यवाअंकडरे कवाणिवाडहोळवा करणिअं म्हणिजरे हवा शक्यतवाअंनवा
नवाकवारण्यवासवारखिअं आहरे.

दिदैत्यकथवा असहो ककी भयकथवा; तसी मवानवसी मनवातल्यवा आददिम भसीतसीच्यवा बस्तवानवावरच आपलसी गनुजरवाणि करत
असतरे.  शहोत्यवालवा धक्कवा दिरेणिरे,  दिचकवणिरे,  हवा मळूळ हरेतळू असलवा तरसी त्यवाच्यवा मनवावर परअंपरवाअंनसी,  धवारमर्णिक कल्पनवाअंनसी,
अतळींदद्रय  शकक्तींणवषयसीच्यवा  त्यवाच्यवा  कल्पनवाअंनसी  जहो  प्रभवाव टवाकलरेलवा  असतहो,  त्यवाचवाच ववापर  दिदैत्यकथवा/भयकथवा
आपल्यवा प्रभवावणनरमर्णितसीसवाठसी  करत असतवात.  दिदैत्य/रवाक्षस म्हणिजरे  आपल्यवा मनवात दिडळून  बसलरेलअं  सवारअं  दकणल्मष,
असनुअंदिर,  त्यवाज्य,  अणशव.  मग त्यवा  त्यवा  सअंस्कदृ तसीचसी स्वतयःचसी म्हणिळून जसी  जडणि-घडणि हहोतरे,  तसी  णतच्यवा  दिदैत्यवात,
रवाक्षसवाअंत तशसीच्यवा तशसी प्रणतपबअंणबत झवालरेलसी ददिसतरे.

भनुतअं,  परगहवावरसील जसीव,  रक शहोषणिवाररे  व्हअॅम्पवायसमर्णि,  झरॉम्बसीजम ,  पशळू-मवानव  हवा  णवणवध दिदैत्यप्रवदृतसीच्यवा

दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू
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स्वरूपवाअंनवा जहोडणिवारवा णसनरेप्रकवार म्हणिजरे दिदैत्यपट. कवाहसी दिदैत्यपट हरे दिदैत्यवावर णमळवलरेलवा णवजय सवाजरवा करण्यवासवाठसी
असलरे, तरसी बहुतवाअंश दिदैत्यपटवाअंत मवात त्यवाअंचअं 'दिदैत्य असणिअं' सवाजरअं झवालअं आहरे. दिदैत्यवाचसी ददिग्दिशर्णिकवानरे करे लरेलसी हवातवाळणिसी
सजग णचतपटप्ररेक्षकवासवाठसी मरेजववानसी ठरलसी आहरे.  दिदैत्यपटवाअंत ज्यवालवा अगपळूजरेचवा मवान दवाववा अशवा  'नहोस्फरवातळू'  हवा
णचतपटवापवासळूनच दिदैत्यपटवाअंच्यवा अथर्णिगभर्णि प्रववासवाचसी सनुरुववात हहोतरे.

-------

'नहोस्फरवातळू - पनुनरुत्थवानवाचसी कहवाणिसी'

बअॅम स्टहोकर हवाअंनसी १८९७ सवालसी णलणहलरेलसी 'डअॅक्यळूलवा' हसी कवादिअंबरसी प्रचअंड लहोकणप्रय झवालसी आणणि णचतपटवाचअं
मवाध्यम उपलब्ध हहोतवाच त्यवावर णचतपट बनवण्यवासवाठसी जणिळू स्पधवार्णिच लवागलसी. त्यवा सववार्षांतलवा पणहलवा उपलब्ध आणणि
लक्षणिसीय णचतपट महणिजरे  'नहोस्फरवातळू'.  १९२२ सवालसी जमर्णिनसीतल्यवा  'प्रवानवा दफल्म्सम'  हवा स्टनुणडयहोतफर्दे  हवा प्रदिरशर्णित
झवालवा.  मजरेचसी बवाब म्हणिजरे यवा स्टनुणडयहोचसी हसी एकमरेव णनरमर्णितसी ठरलसी,  कवारणि नहोस्फरवातळूच्यवा णवतरणिवानअंतर कवाहसी
वषवार्षांतच त्यवाअंच्यवावर  नवादिवारसी  पत्करण्यवाचसी  वरेळ  आलसी!  मनुळवात णनमवार्णित्यवाअंनवा  आपलवा  पणहलवाच  णचतपट एखिवादवा
दिअंतकथरेवर बनववायचवा हहोतवा. एफम . डब्ल्यळू. मनुरनवाव हवा ददिग्दिशर्णिकवानरे त्यवासवाठसी 'डअॅक्यळूलवा' कवादिअंबरसी णनवडलसी.

'डअॅक्यळूलवा'चवा  लरेखिक स्टहोकर  हवाच्यवाशसी  कवादिअंबरसीच्यवा  हक्कवाअंसअंदिभवार्णित  सअंपकर्णि हसी  करण्यवात  आलवा  हहोतवा,  पणि
स्टहोकरच्यवा पत्नसीनरे मवात तरे हक्क दवायलवा नकवार ददिलवा. मनुरनवावनरे त्यवातळून आडमवागर्णि शहोधलवा आणणि मळूळ कथवानकवाचवा
ढवाचवा तहोच ठरेवळून आणणि फक नवावअं बदिलळून 'डअॅक्यळूलवा'चवा 'नहोस्फरवातळू' झवालवा. स्टहोकरच्यवा नवारवाज झवालरेल्यवा पत्नसीनरे मग
'प्रवानवा दफल्म्सम'लवाच कहोटवार्णित खिरेचलरे. प्रदिरशर्णित झवाल्यवानअंतर फवारशसी प्रणसदसी न णमळवालरेलवा हवा णचतपट अजळूनच सअंकटवात
सवापडलवा.  पनुढरे  कहोटवार्णिनरे  स्टहोकरच्यवा  पत्नसीचवा  कथवानकवावरसील  सअंपळूणिर्णि  हक्क  मवान्य  करून  'नहोस्फरवातळू'च्यवा  उपलब्ध
असणिवाऱ्यवा सवाऱ्यवा णप्रन्ट्सम जवाळळून टवाकण्यवाचवा णनणिर्णिय ददिलवा. आधसीच महोडकळसीस आलरेलवा 'प्रवानवा दफल्म्सम'चवा स्टनुणडयहो
हवा तडवाख्यवातळून कवाहसी ववाचळू शकलवा नवाहसी. णप्रन्ट्सम नष झवाल्यवा, स्टनुणडयहो णवकलवा गरेलवा आणणि 'नहोस्फरवातळू'चसी कहवाणिसी
णतथरेच खिनुअंटलसी.

पणि एवढअं  घडळून  सवारअंच  थवाअंबलअं  असतअं,  तर  तसी  णनयतसी कसलसी?  नष करवायच्यवा णप्रन्ट्सपदैककी  अमरेररकरे त
प्रदिरशर्णित झवालरेलसी एक णप्रन्ट बचवावलसी. तसी णजथरे णजथरे णवतररत झवालसी णतथरे णतथरे त्यवाच्यवा अवदैध प्रतसी णनघत रवाणहल्यवा.
'नहोस्फरवातळू'चसी ख्यवातसी हळनुहळळू पसरत चवाललसी. त्यवा एकवा णप्रन्टमधळून 'नहोस्फरवातळू' पनुनरुजसीणवत झवालवा! डअॅक्यळूलवाप्रमवाणिरे
ददिवसभर शवपरेटसीत आडववा पडळून रवाहणिवारवा आणणि रवातसी तसीतळून बवाहरेर यरेणिवारवा 'नरॉस्फरवातळू'दिरेखिसील 'प्रवानवा दफल्म्स'च्यवा
'शवपरेटसीतळून'  बवाहरेर  पडळून  सअंचवार  करू  लवागलवा!  त्यवाचवा  हवा  पनुनजर्णिन्म  आणणि  नअंतरचवा  प्रववास  हवादिरेखिसील  एखिवादवा
णचतपटवात शहोभवाववा असवाच आहरे. पणहल्यवा प्रदिशर्णिनवात धड प्रणसदसी ववा यश पवाहून न शकणिवारवा हवा णचतपट आज 'कल्ट'
णचतपटवाअंत पणहल्यवा क्रमवाअंकवाचवा म्हणिळून ओळखिलवा जवातहो. 'नहोस्फरवातळू'चअं अप्रणतम छवायवालरेखिन, छवायवा-प्रकवाशवाचवा खिरेळ,
स्टरॉप-महोशन  पदतसीनरे  णचणतत  करे लरेलरे  प्रभवावसी  रटक-ससीन्सम,  कथनवासवाठसी  ववापरलरेल्यवा  इन्टरकरटन्गम,  मरॉन्टवाज
हवाअंसवारख्यवा पदतसी, हवाअंमनुळरे  हवा णचतपट णचतरणसकवाअंसवाठसी थरवारक णचतणनरमर्णितसीचवा वस्तनुपवाठ ठरलवा आहरे.
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'नहोस्फरवातळू'चसी कथवा सवर्णिपररणचत रकणपपवासळू 'डअॅक्यळूलवा'च्यवा णमथकवाचसी असलसी, तरसी भयपटवाच्यवा परेहरवाववातळून
ददिग्दिशर्णिक-पटकथवाकवारवाअंनसी त्यवाच्यवा कवालखिअंडवाचवा रअंग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणिरे सळूणचत करे लवा आहरे. पणहलअं महवायनुद सअंपलरेलअं -
त्यवात कवाहसी णपढवाच नष झवाल्यवानरे गडदि झवालरेलअं मदृत्यळूचअं सवावट - त्यवापवाठहोपवाठ आलरेल्यवा 'स्पअॅणनश फ्ल्यळू'मनुळरे  बहुतवाअंश
यनुरहोप गवारदि झवालरेलवा -  जगवाचसी जवळपवास १/५ लहोकसअंख्यवा कवाहसी वषवार्षांत गवायब करणिवारवा तहो रहोग आणणि त्यवाच्यवा
छवायरेत भयगस्त झवालरेलवा सवामवान्य मवाणिळूस.. 'नहोस्फरवातळू'  पवाहणिवाऱ्यवा प्ररेक्षकवाच्यवा मनवात खिररे  दिदैत्य हहोतरे  तरे  अचवानक
कधसीहसी,  कनु ठरेहसी गवाठळू  शकणिवारवा हवा दिनुधर्णिर आजवार आणणि बदिलत्यवा ससीमवाअंसहोबत यरेणिवाररे  परदिरेशसी लडोंढरे.  हवा दिदैत्यवाअंनवा
अधहोररेणखित करत मनुरनवाव त्यवाच्यवा 'नहोस्फरवातळू'चअं भयजवाल णवणित जवातहो.

इथरे 'नहोस्फरवातळू'चअं नवाव ठरवण्यवामवागरेदिरेखिसील ददिग्दिशर्णिकवाचवा णवचवार लक्षवात घरेणिअं महत्त्ववाचअं ठररेल. त्यवा शब्दिवाचवा
एक अथर्णि  'रकणपपवासळू'  ककअं ववा  'मदृत्यळूनअंतर पनुन्हवा जन्मलरेलवा'  असवा असलवा तरसी कवाहसी गसीक तज्जवाअंच्यवा मतरे दिनुसरवा अथर्णि
प्लरेग पसरवणिवारवा  (उअं दिसीर)  असवाहसी आहरे.  णचतपटवात  'नहोस्फरवातळू'चवा ववावर हवा बरवाचसवा मवानव-पशळूच्यवा ससीमरेवरलवा
आहरे.  त्यवाच्यवा  हवालचवालसी  मवानवसी  न  भवासतवा  बऱ्यवाचदिवा  उअं दिरवासवारख्यवा  भवासतवात.  त्यवाचअं  तसीव्र  नवाक,  सडसडसीत
शरसीरयषसी पवाहून थहोडसीशसी दकळसच ववाटवावसी असवा आणवभवार्णिव हरे सवारअं  त्यवाच्यवा उअं दिसीर असण्यवाच्यवा प्रणतमरेलवा पनुषसी
दिरेणिवारअं. 'नहोस्फरवातळू' हळनुहळळू  आपल्यवा सवावजवाअंचवा जसीव घरेतहो आणणि त्यवाचवा दिहोष गवाववात आलरेल्यवा प्लरेगलवा ददिलवा जवातहो.
समवाजवालवा जडलरेल्यवा अनरेक व्यवाधळींबवाबतहसी  'रहोग एककीकडरे  आणणि उपचवार भलतसीकडरे'  हरे जरे  हहोत असतअं,  त्यवावर
'नहोस्फरवातळू' भवाष्य करत जवातहो.

आज जवळपवास एकवा शतकवानअंतर पवाहतवानवा हवा णचतपटवातसील कवाहसी गहोषसी खिनुपतवातहसी. १९२० च्यवा 
आसपवास ज्यळूअंच्यवा स्थलवाअंतरवामनुळरे  अस्वस्थ असणिवाऱ्यवा जमर्णिनसीच्यवा वअंशभरेदिसी जवाणणिववा त्यवात स्पष सवापडतवात. पणहलअं 
महवायनुद आणणि रणशयवातसील क्रवाअंतसी हवाअंमनुळरे  जमर्णिनसीच्यवा ददिशरेनअं णनघवालरेलरे ज्यळूअंचरे तवाअंडरे, हसी पवाश्वर्णिभळूमसी मनुनरवावनरे 
णचतपटवात सवाअंकरे णतक रूपवात कवा हहोईनवा, पणि परेरलसी आहरे. 'नहोस्फरवातळू'चअं जरे रुपडअं मनुनरवावनअं महोठवा मरेहनतसीनरे 
णचतवारलअं, त्यवाचअं प्रणतपबअंब त्यवा कवाळच्यवा ज्यळू व्यकक्तींच्यवा इतर रठकवाणिसी करे लरेल्यवा णचतणिवातहसी सवापडतअं. रवाजसतरेनरे, 
तसअंच कवाहसी मवाध्यमवाअंनसी ज्यळूअंनवा णचकटवलरेलरे सवाररे दिनुगनुर्णिणि 'नहोस्फरवातळू'च्यवा णचतणिवात आढळतवात. 'प्लरेग आणिणिवाररे, 
'उअं दिरवासवारखिरे', 'अशनुभ', 'सअंकट आणिणिवाररे', इ. सवारसी णवशरेषणिरे त्यवा कवाळसी ज्यळूअंसवाठसीहसी ववापरलसी गरेलसी आहरेत, हरे लक्षवात 
यरेण्यवासवारखिअं आहरे.

'नहोस्फरवातळू' बनवतवानवा ददिग्दिशर्णिकवालवा एक वअंशववादिसी णचतपटच बनववायचवा हहोतवा, असअं म्हणिणिअं कदिवाणचत 
धवाडसवाचअं हहोईल. त्यवाच्यवा कलवात्मक अस्सलतरेवर आणणि मवाध्यमवाच्यवा सशक ववापरवावर त्यवामनुळरे  सवावट यरेईल. पणि 
तरसीहसी, ददिग्दिशर्णिकवालवा त्यवा कवाळवात लहोकवाअंच्यवा मनवात दिडळून बसलरेलवा दिदैत्य, लपवळून छपवळून कवा हहोईनवा पणि, सववार्षांसमहोर
आणिण्यवाचसी सअंधसी 'नहोस्फरवातळू'नअं ददिलसी. शवपरेटसीतळून यअंतवत उभवा ठवाकणिवारवा 'नहोस्फरवातळू' कवालवाअंतरवानअं दिनुसऱ्यवा 

दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू
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महवायनुदवात नरसअंहवारवाच्यवा रूपवात प्रकटलवा, हरे जगवानअं पवाणहलअंच.

एकवाककी दिदैत्यवाचसी कहवाणिसी : ककअं गकवापाँग
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दिदैत्यपटवाअंच्यवा इणतहवासवात एक कवायमचसी दिअंतकथवा बनळून रवाणहलरेलवा दिनुसरवा दिदैत्य म्हणिजरे  ककअं गकवापाँग.  हवाचसी
लहोकणप्रयतवा फवार थहोडवा खिलनवायक भवासणिवाऱ्यवा  दिदैत्यवाअंच्यवा  ववाटवालवा आलसी असरेल.  णचतपटवापवाठहोपवाठ णचतपट,
कवाटळूर्णिन्स, गरेम्स, अनरेक टसी.व्हसी. शहोजम , रअंगमअंचवावरचसी सवादिरसीकरणिअं - ककअं गकवापाँगचसी पवावलअं कनु ठल्यवा मवाध्यमवाकडरे वळलसी
नवाहसीत,  असअं नवाहसीच.  १९३३ सवालसी  'मरेररयन ससी कळू पर'नरे ददिग्दिरशर्णित करे लरेलवा  'ककअं गकवापाँग'  हवा ककअं गकवापाँग मवाणलकरे तसील
आद णचतपट.  पअॅणसदफक समनुद्रवात  'स्कल आयलअंड'  नवाववाच्यवा एकवा अजवात बरेटवावर एक णचतपट बनवणिवारअं  पथक
पहोहहोचतअं.  हवा बरेटवावर कवापाँग नवाववाचवा एक महवाकवाय गहोररलवा रवाहत असतहो.  कवापाँगसहोबत असणिवाऱ्यवा इतर महवाकवाय
प्रवाण्यवाअंनवाहसी कवापाँगचअं दिवास्यत्व जणिळू मवान्य करे लअं असल्यवानरे त्यवाचअं नवाअंव आपसळूखिच 'ककअं ग कवापाँग' पडतअं.

ककअं गकवापाँगचसी  दिवास्तवान
जसजशसी  उलगडत  जवातरे  तसतशसी
आपल्यवालवाहसी, वन्य पशळू असलरेल्यवा
पणि,  एकवा  सनुअंदिर  अणभनरेतसीच्यवा
प्ररेमवात  पडलरेल्यवा  प्ररेमवसीरवाणवषयसी
आस्थवा ववाटळू  लवागतरे.  ककअं गकवापाँगच्यवा
कथवारचनरेत  जगवाच्यवा
हस्तक्षरेपवापवासळून  दिळूर  असलरेलअं  बरेट
आणणि  णतथरे  णनसगर्णितयः  नवाअंदिणिवाररे
महवाकवाय जसीव आहरेत.  डवारवर्णिनच्यवा
णसदवाअंतवालवा  अननुसरून  असलरेलरे  हरे
जसीव  मवानवसी  लवालसरेचसी  णशकवार
हहोतवात. मवाणिसवाच्यवा यरेण्यवातळून सनुरू
झवालरेलसी  हसी  शहोकवाअंणतकवा
ककअं गकवापाँगच्यवा  मदृत्यळूनरे  सअंपतरे.  तरुणि
अणभनरेतसीच्यवा  प्ररेमवात  असलरेलवा  हवा
अजस्रकवाय  जसीव  णतच्यवासवाठसी

णजववाचसी  बवाजसी  लवावतहो.  इतकअं च  कवाय,  तर  सवापळ्यवात  सवापडळून  सववार्षांसमहोर  त्यवाचवा  तमवाशवादिरेखिसील  हहोतहो.
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 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

प्रकवाशझहोतवाअंच्यवा प्रखिर प्रकवाशवानरे आपल्यवा प्ररेयससीस इजवा हहोईल ककी कवाय हवा भसीतसीनरे गवासलरेलवा ककअं गकवापाँग चक्क णतलवा
घरेऊन एम्पवायर स्टरेट णबपल्डअंगवर चढळून बसतहो.  अखिरेर णवमवानअं त्यवाचवा वरेध घरेतवात,  तरेव्हवा णचतपटवातलअंच पवात "It
wasn't airplanes...It was beauty that killed the beast!", असअं म्हणितअं.

ककअं गकवापाँगचअं  दिदैत्य  असणिअं
आपणि  णचतपटवाच्यवा  सनुरुववातसीलवा
अननुभवतहो.  पणि कथवा पनुढरे  सरकतवानवा
आपल्यवा मनवातल्यवा दिदैत्यवाचसी जवागवा हसी
ककअं गकवापाँगवरून  त्यवालवा  ववापरून
घरेणिवाऱ्यवा,  णनसगवार्णित  ढवळवाढवळ
करणिवाऱ्यवा  मवानववानरे  घरेतलरेलसी  असतरे.
ज्यवाचअं  बवाहरूप  आपल्यवाहून  वरेगळअं ,
त्यवालवा दिदैत्य ठरवणिवारवा मवानव स्वतयःच
त्यवाहून  महोठवा  दिदैत्य  ठरतहो  हसी
'ककअं गकवापाँग'मधळून  अधहोररेणखित  हहोणिवारसी
ठळक बवाब आहरे.

अलसीकडच्यवा कवाळवात २००५
सवालसी  'लरॉडर्णि  ऑफ  दि  टरअंग्सम'  हवा
णचततयसीच्यवा ददिग्दिशर्णिनवामनुळरे  प्रणसदसीस
आलरेल्यवा पसीटर जअॅक्सन हवाअंनसी  'ककअं गकवापाँग'  पनुन्हवा एकदिवा बनवलवा. पसीटरनरे ककअं गकवापाँगच्यवा रूपवात कवाहसी बदिलहसी करे लरे.
१९३३ चवा ककअं गकवापाँग बरवाचसवा कवाल्पणनक हहोतवा. नववा ककअं गकवापाँग हवा अणधक शवाससीय मवाणहतसीवरून बरेतण्यवात आलवा.
त्यवाचअं शवाकवाहवारसी रूप लक्षवात घरेऊन त्यवाचअं पहोट महोठअं  करे लअं गरेलअं. चवाल पळूणिर्णिपणिरे दिहोन पवायवाअंवरचसी (मवानवसी पदतसीचसी) न
दिवाखिवतवा हवातवापवायवाअंचवा ववापर करणिवारसी चवाल ठरवण्यवात आलसी. त्यवाच्यवा शहोकवात्मतरेत भर घवालणिवाररे  घटक ववाढवलरे
गरेलरे.  ककअं गकवापाँग म्हवातवारवा हहोत चवाललरेलवा,  १०० तरे १२० वषवार्षांचवा,  फर पवाअंढरसी पडत चवाललरेलवा असवा दिवाखिवण्यवात
आलवा.  दिररहोजचअं  जगणिअं  हवा सअंघषर्णि  असणिवाऱ्यवा बरेटवावर १०० तरे  १५० वषवार्षांचअं  आयनुष्य सहोपअं  नसणिवार.  त्यवाननुसवार,
त्यवाच्यवा खिनुणिवा जखिमवाअंच्यवा रूपवात अअंगभर ववागवणिवारवा, जबडवा ववाकडवा झवालरेलवा ककअं गकवापाँग दिवाखिवलवा गरेलवा. लढत लढत
जगत रवाहणिवाऱ्यवा  ककअं गकवापाँगच्यवा  आयनुष्यवात अखिरेर  आलरेल्यवा  प्ररेमवामनुळरे  हहोत जवाणिवारसी  त्यवाचसी अणनववायर्णि  शहोकवाअंणतकवा
त्यवामनुळरे  जवास्त गडदि झवालसी. ककअं गकवापाँग म्हवातवारवा झवालवा, पणि त्यवाचसी वरेदिनवा मवात तरुणिच रवाणहलसी!

-------

गरॉडणझलवा - नक्ककी दिदैत्य कहोणि?

१९५४  सवालसी  जपवानमध्यरे  प्रदिरशर्णित  झवालरेलवा  'गरॉडणझलवा'  हवा  णचतपट  जपवानसी  दिदैत्यपटवाअंमधलवा  पणहलवा
सववार्णिणधक यशस्वसी दिदैत्यपट म्हणिळून ओळखिलवा जवातहो. 'ककअं गकवापाँग'सवारख्यवाच अमवाप लहोकणप्रयतरेचअं भवाग्य 'गरॉडणझलवा'लवा
लवाभलअं. अशवा स्वरूपवाच्यवा णचतपटवाअंनवा जपवानमध्यरे 'कवायजळू' णचतपट म्हणिळून ओळखिलअं जवातअं. कवायजळू म्हणिजरे कहोणितसीहसी
णवणचत ववा सवामवान्यरेतर अशसी प्रजवातसी. 'गरॉडणझलवा' णचतपटवाचवा नवायक असणिवारवा गरॉडणझलवा हवा आणण्वक प्रवारणिवाअंमनुळरे
समनुद्रवातल्यवा सवर्णिसवामवान्य णजववात जननुककीय बदिल हहोऊन महवाकवाय बनलरेलवा. 'गरॉडणझलवा'  हरे जरसी परदिरेशसी पदतसीनरे
उचवारलरेलअं नवाव असलअं तरसी त्यवाचअं मळूळ जपवानसी रूप आहरे - 'गहोणजरवा'. 'गहोणजरवा' हवा शब्दि दिहोन शब्दिवाअंपवासळून बनलरेलवा
आहरे.  गहोररयवा  (गहोररलवा)  आणणि कनु णजरवा  (व्हरेल मवासवा).  समनुद्रवात झवालरेल्यवा अणिनुस्फहोटवातल्यवा प्रवारणिवाअंमनुळरे  जन्मलरेलवा
गहोणजरवा हवा समनुद्रवातळून बवाहरेर यरेऊन हवाहवा:कवार मवाजवतहो, अशसी हवा दिदैत्यपटवाचसी मळूळ कल्पनवा. 'गरॉडणझलवा' सवाच्यवातलरे
णचतपट  जपवानसी  भवाषरेत  'तहोकसत्स'  पदतसीचसी  करमणिळूक  म्हणिळून  ओळखिलरे  जवातवात.  तहोकसत्स  म्हणिजरे  ज्यवात
हवाणिवामवारसी,  स्परेशल इफरे क्टसम खिच्चळून भरलरेलरे आहरेत,  अशवा पदतसीचरे णचतपट /  कवायर्णिक्रम (दिळूरदिशर्णिनवर ८०-९०च्यवा
दिशकवात आलरेलसी  'जवायअंट रहोबहो'  हसी मवाणलकवाहसी त्यवातलसीच).  तहोकसत्स पदतसीचसी करमणिळूक हसी जपवानसी सअंस्कदृ तसीत
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रुजलरेलसी  आहरे.  महवारवाषवात  ज्यवाप्रमवाणिरे  पवारशसी  रअंगमअंचवानरे  रटकससीन्सम  व  सअंववादिफरे ककीच्यवा  सअंदिभवार्णित  मरवाठसी  नवाटकअं
प्रभवाणवत करे लसी,  तशसीच जपवानसी रअंगमअंचवावरसील कळसळूतसी बवाहुल्यवा व त्यवाअंसहोबतचरे स्परेशल इफरे क्टसम हवाअंनसी तहोकसत्स
करमणिनुककीचवा पवायवा घवातलवा.

दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू
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जपवानच्यवा 'गरॉडणझलवा'च्यवा धतर्तीवर बनलरेल्यवा अनरेक कवायजळू दिदैत्यपटवाअंत मळूळ कवायजळू आपलसी बवाजळू 'सतम-
असतम'च्यवा आददिम लढवाईत कवायम बदिलतवानवा आढळळून आलवा आहरे. कधसी सदैतवानवाचवा उजववा हवात असलरेलवा कवायजळू 
सत्प्रवदृतळींकडळून समळूळ नष हहोतहो तर कधसी तहो सदैतवानवाचसी बवाजळू न घरेतवा ननुसतवाच णवध्वअंस करतवानवा ददिसतहो. कवाहसी वरेळवा 
तर खिलप्रवदृतसी सहोडळून कवायजळू सत्प्रवदृतसीच्यवा मदितसीलवा आल्यवाचसी उदिवाहरणिअंहसी जपवानसी णचतपटवात आहरेत. 
'गरॉडणझलवा'च्यवा सअंदिभवार्णित नक्ककी कवायजळू कहोणि आहरे तरे ठरवण्यवासवाठसी णचतपटवाचसी जन्मकथवा पवाहणिअं मनहोरअंजक ठररेल.

मवाचर्णि  १९५४ चवा  कवाळ.
टनुनवा  मवाशवाअंच्यवा  मवासरेमवारसीसवाठसी
गरेलरेलसी एक जपवानसी नवाव मवाशर्णिल
आयलन्डसम  हवा  अमरेररकरे च्यवा
आणधपत्यवाखिवालसील  बरेटवाअंजवळ
पहोहहोचलसी.  त्यवा  वरेळरेस  अमरेररकवा
थमर्वोन्यळूणक्लअर  पदतसीच्यवा
अणिनुबरॉम्बचसी चवाचणिसी त्यवा बरेटवाअंवर
करत  हहोतसी.  चवाचणिसीतसील
दकरणिहोत्सवारवानरे  भरलरेलसी  रवाखि
अस्तवाव्यस्त  ववाऱ्यवामनुळरे  हवा
जपवानसी  बहोटसीवर  पसरलसी.  बहोट
ज्यवा  वरेळरेस  परतलसी,  त्यवा  वरेळसी
त्यवातळून  आलरेलरे  सवर्णि  नवाणवक  व
मवासरे  तसीव्र  दकरणिहोत्सवारवानरे  गस्त

असल्यवाचअं  अननुमवान  कवाढण्यवात  आलअं.  त्यवाअंतसील  एक  नवाणवकहसी  कवालवाअंतरवानरे  मदृत्यळू  पवावलवा.  हवा  घटनरेनअं  जपवानसी
जनमवानसवात खिळबळ उडवालसी. १० वषर्दे आधसीच जपवाननरे णहरहोणशमवा-नवागवासवाककीत दकरणिहोत्सवारवाचसी धग अननुभवलसी
हहोतसी. 'अणिनुबरॉम्ब'  आणणि  'दकरणिहोत्सवार'  हरे त्यवाअंचरे नवरे  'कवायजळू'  हहोतरे.  हरे सवारअं  पवाहणिवाऱ्यवा  'इणशरहो हहोन्डवा'च्यवा मनवात
वरेगळवाच णवचवार घहोळत हहोतवा.  अशवाच दकरणिहोत्सगवार्णिनरे जर समनुद्रवातसील कहोण्यवा णजववाचवा 'कवायजळू'  करे लवा आणणि तहोच
जपवानच्यवा  दकनवाऱ्यवावर  आलवा  तर  कवाय  हवाहवाकवार  उडरेल,  हसी  कल्पनवा  त्यवाच्यवा  मनवात  आलसी  आणणि  त्यवातळूनच
'गरॉडणझलवा'चअं कथवानक आकवार घरेत गरेलअं.
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आज  गरॉडणझलवा'  पवाहतवानवा
खिरवा  कवायजळू  कहोणि  हवा  प्रश्न  प्रत्यरेक
प्ररेक्षकवालवा  पडतहो.  'गरॉडणझलवा'चअं  यश
हरेच, ककी खिरवा कवायजळू कहोणि, हवाणवषयसी
आपणि तकर्णि  बवाअंधत  रवाहतहो.  महवाकवाय
आकवारवाचवा  प्रत्यक्ष  गरॉडणझलवा  हरे  तर
कवायजळूचअं  थरेट  दिदृश्य  स्वरूप.  आणण्वक
क्षमतवा,  णजच्यवा  सवाहवानरे  गरॉडणझलवा
बनलवा आणणि मवानवजवातसीलवा णगळअंकदृ त
करू  पवाहू  लवागलवा,  तसी  कवायजळूचअं
आणिखिसी  एक  रूप.  णतसरअं,  महत्त्ववाचअं
रूप  आहरे  -  स्वतयः  जपवान.  आपल्यवा
महत्त्ववाकवाअंक्षरेलवा  बळसी  पडळून  स्वतयःच
कवायजळू  बनलरेलअं  रवाष!  जपवानच्यवा
भचौगहोणलक  पररणस्थतसीचवा  अभ्यवास
करे लवा तर स्पष ददिसरेल, ककी धनधवान्य असहोत ववा खिणनजअं, जपवानच्यवा बवाबतसीत णनसगवार्णिनरे हवात जरवा आखिडतवाच घरेतलवा
आहरे. पळूणिर्णि दिरेशवात जणमनसीचवा फक थहोडवाच णहस्सवा शरेतसीयहोग्य आहरे. असवा दिरेश स्वयअंपळूणिर्णि हहोणिअं अशक्यप्रवाय आहरे. कचवा
मवाल, खिणनजअं, हवाअंसवाठसी जपवानलवा ज्यवा आणशयवाई व यनुरहोपसीय दिरेशवाअंवर अवलअंबळून रवाहवावअं लवागत हहोतअं, त्यवाच दिरेशवाअंच्यवा
समनुद्रमवागवार्षांवर पवाणश्चमवात्य भवाअंडवलशवाहसी सतवाअंनसी आपलसी पकड णनमवार्णिणि करे लसी हहोतसी. स्वतयःचवा गळवा असवा आवळलवा
जवात असतवानवा १९४१ सवालसी अमरेररकरे नरे जपवानच्यवा तरेल आयवातसीवर सअंपळूणिर्णि णनबर्षांध लवादिळून जपवानचसी अभळूतपळूवर्णि कडोंडसी
करे लसी. त्यवानअंतर जवळपवास बळजबरसीनरे यनुदवात उतरलरेलवा जपवान हवा प्रवाथणमक यशवानअंतर कहोलमडतच गरेलवा. हजवारहो
वषर्षां एकहसी यनुद न हरलरेलअं रवाष, णहरहोणशमवा-नवागवासवाककी घटनरेनअंतर सअंपळूणिर्णि शरणि आलअं. गरॉडणझलवाचअं पवाण्यवातळून बवाहरेर

यरेणिअं,  डअॅगनप्रमवाणिरे  दकरणिहोत्सवारवाचरे
फनु त्कवार  टवाकणिअं  आणणि  शरेवटसी
गणलतगवात  हहोऊन  णनघळून  जवाणिअं
बऱ्यवाच  प्ररेक्षकवाअंनवा  जपवानच्यवा
स्वरूपवातच पवाहवावअंसअं ववाटलअं.

पणि  हवा  सवर्णि  कवायजळूअंच्यवा
पलसीकडरे  'गरॉडणझलवा'चवा  अजळून  एक
कवायजळू  आहरे.  णचतपटवाच्यवा  भवाषरेत
पवाहू गरेलअं तर हवा दिदैत्य खिऱ्यवा अथवार्णिनरे
'गरॉडणझलवा'तलवा  दिदैत्य  बनतहो.  तहो
दिदैत्य  आहरे  अमरेररकवा.  ददिग्दिशर्णिक
इणशरहो हहोन्डवा स्वतयः जपवानसी सदैणनक
म्हणिळून  चसीनणवरुद  लढलवा  आहरे.
'गरॉडणझलवा'चरे  गवाजलरेलरे  स्परेशल
इफरे क्टसम  सवाअंभवाळणिवारवा  एनसी

त्सनुबनुरवायवा हवा जपवानसी मवाणिळूस नवाणवक दिलवाचरे जवाणहरवात/प्रसवारपट  (propaganda films)  बनववायचवा.  त्यवानरे
छहोटवा प्रणतकदृ तळींसह बनवलरेलरे प्रसवारपट इतकरे  णजवअंत भवासत ककी यनुदवानअंतर तरे जरेव्हवा शतळूच्यवा हवातसी पडलरे तरेव्हवा
त्यवाअंनसी तरे यनुदवाचअं खिरअंखिनुरअं  णचतणि आहरे असअं मवानवायलवा सनुरुववात करे लसी. 'गरॉडणझलवा'लवा पवाश्वर्णिसअंगसीत दिरेणिवारवा सअंगसीतकवार
जपवानच्यवा पवायदिळ आणणि नवाणवक दिलवासवाठसी  'मवारचर्णिन्ग सरॉन्ग्सम'  रचत असरे. 'गरॉडणझलवा'च्यवा णनरमर्णितसीमवागचरे हरे तसीन
प्रमनुखि णशलरेदिवार अशवा पदतसीनरे सअंपळूणिर्णिपणिरे सदैणनककी पवाश्वर्णिभळूमसीचरे हहोतरे. सवाहणजकच यवा णतघवाअंनसी घडवलरेलसी सअंकरे तवात्मक

दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू
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यनुदनसीतसी  णचतपटवातळून  स्पष  ददिसत  रवाहतरे.  इणशरहो  हहोन्डवालवा  गरॉडणझलवात  ददिसलसी  अमरेररकरे चसी  अणनबर्षांध  सतवा.
'गरॉडणझलवा'च्यवा पटकथरेतसील घटनवाक्रम णवशरेष सळूचक आहरे.  णचतपटवात गरॉडणझलवा ददिसण्यवाआधसी कवाहसी बनुडवालरेल्यवा
जहवाजवाअंचसी आणणि नचौकवाअंचसी दिदृश्यरे  आहरेत.  जपवानवर प्रत्यक्ष हल्लवा करण्यवाआधसी अमरेररकरे च्यवा पवाणिबनुडवाअंनसी जपवानसी
नचौकवा बनुडवल्यवा हहोत्यवा आणणि णतथळूनच अमरेररकवा गरॉडणझलवाप्रमवाणिरे अररष म्हणिळून उभसी रवाणहलसी,  हरेच ददिग्दिशर्णिकवालवा
सनुचववायचअं असवावअं.

दिनुसऱ्यवा महवायनुदवाच्यवा अभ्यवासकवाअंच्यवा मतरे,  जपवानसी नवाणवक
दिलवाचवा हवा परवाभव दिवाबळून टवाकण्यवाचवा प्रयत्न जपवानसी सदैन्यप्रमनुखिवाअंनसी
करे लवा  हहोतवा.  णचतपटवातहसी  बनुडलरेल्यवा  जहवाजवाअंच्यवा  बवातम्यवा  दिवाबळून
टवाकण्यवाचवा प्रयत्न करे लवा गरेलवा असल्यवाचरे दिवाखिवलरे आहरे. गरॉडणझलवाचवा
जपवानच्यवा  भळूभवागवावरचवा  प्रववास  आणणि  महवायनुदवातलसी  अमरेररकन
सदैन्यवाचसी  आगरेकळू च  हवाअंतहसी  सवाम्यस्थळरे  आहरेत.  गरॉडणझलवानरे  शरेवटसी
तहोक्यहोवर  करे लरेलअं  आक्रमणि  हरे  अमरेररकरे च्यवा  तहोक्यहोवरसील  हववाई
हल्ल्यवाचअं दहोतक आहरे.  गरॉडणझलवा उभवा करतवानवा त्यवात व्हरेल आणणि
गहोररलवाचअं णमशणि करत ददिग्दिशर्णिकवानरे सअंपळूणिर्णि पचौववार्णित्य अशवा डअॅगनच्यवा
सअंकल्पनरेचसीहसी सरणमसळ करे लसी आहरे. डअॅगन आगसीचरे लहोळ ओकतहो, तर
गरॉडणझलवा आणण्वक प्रवारणिअं. तसी प्रवारणिअं पवाहून, अणिनुशककीच्यवा मवाजवानरे
अअंध  हहोत  णवरहोधकवाअंनवा  भस्मसवात  करणिवाऱ्यवा  अमरेररकरे चसी  आठवणि
हहोणिअं अटळ आहरे. 'गरॉडणझलवा'च्यवा जपवानसी प्ररेक्षकवाअंनसी अजळून एक सळूक्ष्म
फरक दिवाखिवलवा आहरे.  जपवानसी भवाषरेच्यवा दिहोन णलप्यवा  - 'कवातवाकवानवा'
आणणि  'णहरवागवानवा'.  यवाअंमधसील  कवातवाकवानवा  हसी  कटवाक्षवानरे  परदिरेशसी
शब्दिवाअंसवाठसी ववापरतवात. 'गहोणजरवा' हरे णचतपटवाचअं मळूळ नवाअंव पहोस्टरवर णलणहतवानवा तरे कवातवाकवानवामध्यरे णलहून गरॉडणझलवा
परदिरेशसी असल्यवाचअं ददिग्दिशर्णिक सनुचवतहो.

'गरॉडणझलवा'  प्रदिरशर्णित हहोण्यवाच्यवा खिळूप आधसी स्टरॉप-महोशन पदतसीनरे  णचणतत करे लरेलवा अमरेररकन  'ककअं गकवापाँग'
जगभरवात  प्रदिरशर्णित  झवालवा  हहोतवा.  स्टरॉप-महोशन  वरेळखिवाऊ  आणणि  खिरचर्णिक  असल्यवानरे  'गरॉडणझलवा'च्यवा  णनमवार्णित्यवाअंनसी
कवाटकसरसीचवा उपवाय म्हणिळून गरॉडणझलवाचवा पहोषवाखि  (सळूट)  बनवलवा.  त्यवात एकवा स्टअंटमअॅनलवा बसवळून इतर स्थळअं  व
इमवारतळींच्यवा त्यवा प्रमवाणिवात प्रणतकदृ तसी तयवार करून णचतणि करे लअं गरेलअं. हसी पदत एवढसी चवाललसी ककी पनुढरे 'सळूट महोशन' यवा
नवाववानरे तसी प्रणसद झवालसी.  पणि हवा बनवलरेलवा सळूट इतकवा घट णन जड हहोतवा,  ककी त्यवात स्टअंटमअॅनलवा धड णशरणिअं ववा
हवालचवालसी करणिअंहसी मनुणश्कल हहोई. मग बऱ्यवाच बदिलवाअंनअंतर नसीट हवालचवालसी करतवा यरेऊ लवागल्यवा. पणि त्यवात णशरलरेलवा
मवाणिळूस घवामवाच्यवा धवारवाअंनसी णडहवायडरेशन हहोऊन बरेशनुद हहोई. ३ णमणनटवाअंहून अणधक कवाळ णचतणि करणिअं अशक्य हहोई.
अक्षरशयः तहोटसी लवावळून त्यवा सळूटमधळून णनथळणिवारवा घवाम बवाहरेर कवाढवाववा लवागरे.  मवानवणनरमर्णित गरॉडणझलवाच्यवा ननुसत्यवा
सळूटचसी हसी गवाथवा! प्रत्यक्षवातल्यवा गरॉडणझलवाचवा आणण्वक परवाक्रम पवाणहलरेलसी णपढसी कशवातळून गरेलसी असरेल, हवाचसी आपणि
फक कल्पनवाच करू शकतहो.

जपवानमध्यरे  'गरॉडणझलवा'  प्रचअंड  यशस्वसी  झवालवा.  यथवावकवाश अमरेररकरे तहसी  तहो  प्रदिरशर्णित  झवालवा.  अमरेररकन
नवागररक  पडदवावरसील  गरॉडणझलवाच्यवा  हवालचवालसी  पवाहून  हसळू  लवागलरे.  स्टरॉप-महोशन  हवालचवालळींनवा  सरवावलरेल्यवा
अमरेररकनवाअंनवा  सळूट-महोशन मधसील मवानवसी हवालचवालसी गमतसीशसीर ववाटत हहोत्यवा!  पणि त्यवाच प्ररेक्षवागदृहवात बसलरेल्यवा
जपवानसी नवागररकवाअंचरे डहोळरे  मवात डबडबलरे हहोतरे.  त्यवाअंच्यवा दिदृषसीनरे त्यवाच हवालचवालसी 'मवानवसी' हहोत्यवा. त्यवाचअं चवतवाळणिअं
'मवानवसी' हहोतअं. एकवाच दिदैत्यवाच्यवा दिदैत्यभवावनरेलवा ददिलरेलसी तसी व्यणकणनष्ठ, सअंस्कदृ णतणनष्ठ पवावतसीच हहोतसी.

जपवानसी भनुतअं - अमरेररकन भनुतअं

दिरेशहोदिरेशळींच्यवा दिदैत्यकथवा आपल्यवा सअंस्कदृ तसीतल्यवा भनुतवा-रवाक्षसवाअंच्यवा कहवाण्यवा मनहोरअंजकपणिरे पडदवावर मवाअंडत
असतवात. अमरेररकरे त भयपट बनवण्यवात हवातखिअंडवा असलरेलसी एक सअंपळूणिर्णि इअंडस्टसी आहरे. हरॉणलवळूडच्यवा हवा भयपटवाअंनवा एक
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णवणशष चवाकहोरसी आहरे. ७०च्यवा दिशकवापवासळून 'स्लअॅशर दफल्म्सम' नवामक भयपटवाअंनसी तर उच्छवादि मवाअंडलवा आहरे. तरुणिवाअंचसी
टहोळककी, त्यवातल्यवा एकरे कवाचवा खिळून हहोत जवाणिअं, जहो पवापसी आहरे त्यवाचवा खिळून आधसी हहोणिअं आणणि सववार्णित शरेवटसी सत्त्वशसील
व्यककी णजवअंत रवाहणिअं,  हरे हवा णचतपटवाअंचअं कळसीचरे सळूत.  ससीदिरेहवाचअं प्रदिशर्णिन,  भरपळूर रकपवात,  उबग आणिणिवारसी पहअंसवा
आणणि दकळसववाण्यवा पदतसीनरे करे लरेलरे मदृत्यळूचरे प्रदिशर्णिन हसी हवा णचतपटवाअंचसी वदैणशष्टअं हहोतसी. त्यवाअंत एक महोठवा बदिल ९०
नअंतरच्यवा दिशकवात झवालवा. 'टरअंग', 'पल्स', 'गज', 'डवाकर्णि  वरॉटर' असरे अनरेक भयपट हरॉणलवळूडमध्यरे आलरे तरे मळूळचरे जपवानसी
हहोतरे. 'जरे हरॉरर' (जअॅपनसीज़ म  हरॉरर)  हवा प्रकवार अमरेररकन प्ररेक्षकवाअंनसी रसीमरेकच्यवा स्वरूपवात पवाणहलवा.  त्यवाअंनसी प्रभवाणवत
हहोऊन अनरेक प्ररेक्षकवाअंनसी मळूळ जपवानसी णचतपटहसी आवजळूर्णिन पवाणहलरे.  मवात त्यवाअंनवा जपवानसी भनुतवाअंचसी सअंकल्पनवा समजळून
घ्यवायलवा वरेगळरे प्रयत्न करवावरे लवागलरे.

जपवानसी सअंस्कदृ तसीतलअं  भनुतवाचअं  स्थवान आणणि जपवानसी मनहोवदृतसी समजळून घरेतल्यवाणशववाय जपवानसी दिदैत्य/भयपट
पळूणिर्णिपणिरे कळणिअं अशक्य आहरे.  जपवानसी मवाणिसवाच्यवा ववागण्यवाच्यवा दिहोन तऱ्हवा असतवात. 'आमहोटरे'  म्हणिजरे सवावर्णिजणनक
जसीवनवात तहो कसवा ववागतहो आणणि 'उरवा' म्हणिजरे खिवासगसी जसीवनवात - म्हणिजरे णमतवाअंसहोबत, नवातलग-कनु टनुअंबसीयवाअंसहोबत तहो
कसवा  ववागतहो.  जपवानसी  शवाळवाअंतळून  'आमहोटरे'  आणणि  'उरवा'चअं  पवालन  कसअं  करवायचअं  हवाचसी  णशकवणि  अगदिसी
लहवानपणिवापवासळून ददिलसी जवातरे.  एकवा सजवान जपवान्यवालवा आपल्यवा खिवासगसी भवावनवा एकवा णवणशष रठकवाणिसी  /  णवणशष
वरेळसीच व्यक करण्यवाचसी सवय करून ददिलसी जवातरे.  सनुखि-दिनु:खिवाचअं जवाहसीर प्रदिशर्णिन त्यवाअंनवा करतवा यरेत नवाहसी.  त्यवामनुळरे
आयनुष्यवात बऱ्यवाचदिवा तणिवाव णनमवार्णिणि हहोतहो. ज्यवाअंनवा हरे णनयम जनुलमवाचरे,  बळजबरसीचरे ववाटतवात त्यवाअंनवा बणहष्कदृ ततरेचसी
भवावनवा गवासळू शकतरे.  मवानणसकदिदृष्टवा कनु टनुअंबवापवासळून तनुटत चवाललरेल्यवा व्यककीच्यवा दिनु:खिवाचअं उतर कनु टनुअंब हरेच आहरे अशसी
जपवानसी मवानणसकतवा आहरे. समवाजवाच्यवा णनयमवाअंनवा महोडळून टवाकणिवाऱ्यवा व्यककीचअं कवाय करवायचअं हवाचअं उतर त्यवाअंच्यवाकडरे
नवाहसी.  हवा  प्रश्नवालवा  थरेट  णभडणिअं  जपवानसी  समवाजवानरे  टवाळलअं  आहरे.  त्यवाचवा  थरेट  पररणिवाम  म्हणिळून  जगवात सववार्णिणधक
आत्महत्यवा जपवानमध्यरे हहोत असतवानवा ददिसतवात.

मवानणसक तवाणितणिवाव, सवामवाणजक बअंधनअं हवाअंच्यवातळून तयवार झवालरेलरे दिदैत्य जपवानच्यवा समवाजमनवालवा पछवाडत
असतवानवाच दिअंतकथवा, समजनुतसी, कहवाण्यवा हवाअंच्यवा मवाध्यमवातळूनहसी जपवाननरे आपल्यवा दिदैत्यवाअंचअं सवामवाज्य उभअं करे लअं आहरे.
त्यवा  भयपटवाअंत  ददिसणिवारअं  ववातवावरणि समजळून  घरेण्यवासवाठसी  हरे  सवाअंस्कदृ णतक सअंदिभर्णि  सहवाय्यकवारसी  ठरतसील.  जपवानमध्यरे

मनुख्यत्वरे बचौद आणणि पशअंतहो हरे दिहोन धमर्णि पवाळलरे जवातवात.  सवामवान्य जपवानसी व्यककीच्यवा आयनुष्यवात हवा दिहोन धमवार्षांच्यवा
चवालसीरसीतळींचसी सरणमसळ आढळतरे.  उदिवा.  लग्नवाच्यवा पदतसी पशअंतहो असल्यवा तरसी मदृत्यळूणवषयक सवाऱ्यवा अअंणतम दक्रयवा
बचौद पदतसीनरे  हहोतवात.  बचौद णशकवणिसीत मदृत्यळू आणणि जन्म हवाअंचअं  चक्र अणवरत असल्यवाचवा उल्लरेखि आहरे.  त्यवातळून

दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू
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सनुटण्यवासवाठसी हवा चक्रवाचअं जवान हसीच मनुककी समजलसी जवातरे. पशअंतहो मवात मदृत्यळूपयर्षांतच्यवा घटनवाअंपयर्षांतच मयवार्णिददित रवाणहलवा
असळून मदृत्यळूनअंतरच्यवा जगवावर त्यवाचअं भवाष्य फवार नवाहसी.

जपवानच्यवा हवा धवारमर्णिक सवाअंस्कदृ णतक पवाश्वर्णिभळूमसीत 'यळूररेई'चअं स्थवान सववार्णित महत्त्ववाचअं आहरे.  यळूररेई म्हणिजरे आत्मवा
ककअं ववा भनुतअं.  जपवानसी समजनुतळींच्यवा मतरे भनुतअं  ववा आत्मरे त्यवा जगवात अडकळू न पडण्यवाचसी दिहोन कवारणिअं असतवात.  एक  -
कहोणितसी तरसी अतदृप्त इच्छवा ककअं ववा दिहोन  -  एखिवादिसी अणतशय प्रखिर अशसी भवावनवा!  यनुररेई झवालरेलसी व्यककी ज्यवा प्रखिर
भवावनवाअंमनुळरे  तसी मनुळवात यनुररेई झवालसी,  त्यवा भवावनवा णवसरू शकत नवाहसी,  असवा समज आहरे.  यनुररेईंनवा सहसवा पवाअंढऱ्यवा
कपडवात व महोकळ्यवा करे सवाअंसह दिवाखिवण्यवाचवा प्रघवात आहरे.  जपवानसी परअंपररेत पवाअंढररे  कपडरे  सहसवा मदृत्यळूप्रसअंगसीच्यवा
कवायर्णिक्रमवाअंत तर महोकळरे  करे स सहोडणिरे हरे अशनुभ प्रसअंगवात करतवात.  अमरेररकन भयपटवाअंत अभवाववानरेच ससी हसी भनुतवाच्यवा
रूपवात दिवाखिवलसी जवातरे. यवाउलट जपवानसी भयपटवाअंत हटकळू न ससीच भनुतवाचअं पवात असतरे. णसयवा भवावनवा प्रखिरपणिरे समजळून
घरेऊ शकतवात आणणि त्यवा जवास्तसीत जवास्त वरेळ त्यवाअंनवा कवटवाळळून बसळू शकतवात, हरे त्यवामवागचअं कवारणि आहरे.
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जपवानच्यवा तत्त्वजवानवात असनुरणक्षततवा हरे महत्त्ववाचअं तत्त्व आहरे.  जपवान्यवाअंच्यवा मतरे,  जग हरे कवाहसी णनयमवाअंवर
चवाललरेलअं असलअं,  तरसी हरे णनयम समजळून घरेणिअं मवानवसी शककीपलसीकडचअं आहरे.  त्यवातच तअंतजवान आणणि णवजवान हवात
जहोडळून उभरे असलरे,  तरसीहसी जपवानसी मवानणसकतवा त्यवामनुळरे  सनुरणक्षत हहोत नवाहसी.  आधनुणनकतरेमनुळरे  भनुतअं ककअं ववा यनुररेई नष
हहोऊ शकत नवाहसीत, हवावर त्यवाअंचवा णवश्ववास आहरे. हवा पवाश्वर्णिभळूमसीवर त्यवाअंच्यवा भयपटवाअंतल्यवा कल्पनवा व णवणशष प्रसअंग
कळण्यवास मदित हहोतरे. अमरेररकरे त 'टरअंगळू'  नवाववाच्यवा जपवानसी णचतपटवाचवा 'दि ररन्गम'  नवाववानरे रसीमरेक करण्यवात आलवा. हवा
णचतपट जपवानसी दिदैत्यपटवाचअं प्रवाणतणनणधक उदिवाहरणि ठररेल. हवा णचतपट एकवा दिअंतकथरेभहोवतसी दफरतहो. एक णचतफकीत,
ज्यवात कवाहसी णवचणलत करू शकणिवारसी दिदृश्यरे आहरेत, तसी पवाणहल्यवानअंतर 'तनुमचवा ७ ददिवसवाअंत अअंत हहोईल', असअं सवाअंगणिवारवा
एक फहोन तनुम्हवाअंलवा यरेतहो, अशसी तसी दिअंतकथवा. कथरेचसी नवाणयकवा तसी णचतफकीत पवाहतरे. आपणि ७ ददिवसवाअंत मरणिवार असरे
कळल्यवावर,  नवाणयकवा तसी फकीत कनु ठळून आलसी हवाचवा शहोध घरेतरे.  शहोधवात णतच्यवा असअं लक्षवात यरेतअं,  ककी एकवा छहोटवा
गवाववात एकवा सधन कनु टनुअंबवात दितक म्हणिळून गरेलरेल्यवा एकवा मनुलसीच्यवा यरेण्यवानरे अचवानक सअंकटरे  यरेऊ लवागलसी.  प्रवाण्यवाअंचवा
मदृत्यळू,  इतरवाअंनवा  हहोणिवाररे  दिदृश्यभवास,  हवा  सवाऱ्यवाअंमनुळरे  त्यवा  मनुलसीलवा  पणहल्यवाअंदिवा  डवाअंबळून  ठरेवण्यवात  यरेतअं  आणणि  नअंतर

मनहोवदैजवाणनकवाअंकडरे  पवाठवलअं  जवातअं.  णतलवा  नअंतर  णवणहरसीत  ढकलळून  मवारण्यवात  आलअं  हरे  कळल्यवावर  नवाणयकवा  त्यवा
णवणहरसीतळून णतचवा सवापळवा णमळवतरे व णतलवा 'मनुक' करतरे. आतवा आपणि ववाचलहो, अशसी नवाणयकरे चसी समजळूत हहोतरे, पणि
प्रत्यक्षवात णचतफकीत पवाणहलरेल्यवा नवाणयकरे च्यवा णप्रयकरवालवा मवात तसी मनुलगसी त्यवा दफतसीतळून बवाहरेर यरेऊन 'मवारतरे'.  अखिरेर
नवाणयकरे लवा लक्षवात यरेतअं,  ककी णजवअंत रवाहण्यवासवाठसी त्यवा दफतसीचसी एक प्रत करून घरेणिअं आवश्यक आहरे.  तसी तसअं करतरे
आणणि हसी दिअंतकथवा सनुरू रवाहण्यवासवाठसीचसी तयवारसी जणिळू पळूणिर्णि करतरे.

'टरअंगळू'च्यवा  कथरेतलसी यनुररेईदिरेखिसील ससीच आहरे.  स्वतयःच्यवा  आईवर अत्यअंत  प्ररेम  असणिवारसी,  पणि आईकडळूनच
णवणहरसीत ढकललसी गरेलरेलसी हसी यनुररेई दिनु:खि आणणि सळूड हवाअंच्यवा ससीमवाररेषरेवरच्यवा प्रखिर भवावनवाअंनसी वरेढलसी जवातरे.  णतनरे
बनवलरेलसी णचतफकीत लहोक पवाहतवात आणणि णवणहरसीत पडळूनहसी हसी यनुररेई णतथळून णतच्यवा शवापवाचवा प्रभवाव लहोकवाअंपयर्षांत
पहोहहोचवतरे.
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टसीव्हसीत ददिसणिवाऱ्यवा णवणहरसीतळून बवाहरेत पडत,  णनथळत्यवा अअंगवानरे  आपल्यवा भक्ष्यवाकडरे  ववाटचवाल करणिवारसी,
टसीव्हसीतळून बवाहरेर पडणिवारसी यनुररेई पवाहणिरे, हवा एक रक णथजवणिवारवा अननुभव आहरे.. तसी णचतफकीत पवाहणिवारसी व्यककी सवात
ददिवसवाअंत मरतरे, पणि दफतसीचसी नक्कलप्रत बनवणिवारसी व्यककी मवात णजवअंत रवाहतरे. असअं कवा, हवा प्रश्नवाचअं उतर णचतपटवात
नवाहसी.  पणि आधसी म्हटल्यवाप्रमवाणिरे,  जपवानसी प्ररेक्षकवाअंनवा त्यवा प्रश्नवाच्यवा उतरवाचसी जरूरदिरेखिसील नवाहसी,  कवारणि त्यवाअंच्यवा
णवश्ववाच्यवा आकलनवात णवश्ववाच्यवा रचनरेचरे णनयम हरे मवानववाच्यवा समजण्यवापलसीकडचरे आहरेत.  सवाहणजकच णतथरे अशवा
प्रश्नवालवा थवारवा नवाहसी.

पणि एक दिदैत्यपट म्हणिळून  'टरअंगळू'नरे  उपणस्थत करे लरेलरे  प्रश्न जवास्त महत्त्ववाचरे  आहरेत.  टरअंगळूच्यवा  यनुररेईलवा  यनुररेई
बनण्यवासवाठसी प्रवदृत करण्यवामवागरेदिरेखिसील जपवानसी समवाजवाच्यवा दिगडसी समजनुतसी आहरेत. एकसअंध समवाज बनवतवानवा वरेगळअं ,
फटकळू न ववागणिवाऱ्यवालवा इलवाज करण्यवासवाठसी नरेणिअं,  त्यवालवा समवाजवापवासळून वरेगळअं  करणिअं ववा त्यवाचवा थरेट जसीव घरेणिअं हवा
प्रवदृतसीतच यनुररेईचसी बसीजअं आहरेत. जपवानसी भयपटवाअंमध्यरे बऱ्यवाचदिवा यनुररेई नरेहमसीच्यवा ववापरवातसील वस्तळूअंचवा आसरवा घरेतवात.
त्यवात इलरेक्टरॉणनक वस्तळूहसी आल्यवाच;  जसरे  'टरअंगळू'मध्यरे  यनुररेई मवाध्यम म्हणिळून णचतफकीत ववापरतरे.  भचौणतक प्रगतसी व
सनुखिवाच्यवा लवालसरेपवायसी मवाणिसवानरे उपकरणिअं णनमवार्णिणि करे लसी खिरसी, परअंतनु तसी त्यवाच्यवा आददिम भसीतसीवर प्रभवावसी उतवारवा ठरू
शकलसी नवाहसीत, हवा 'टरअंगळू'चवा गरभर्णित सअंदिरेश आहरे. टसीव्हसीचवा पडदिवा भरेदिळून बवाहरेर यरेणिवारसी यनुररेई हवा जपवानसी समवाजमनवालवा
दिवाखिवलरेलवा  आरसवा  आहरे.  करे वळ  तवाअंणतक  प्रगतसी  आणणि  सनुखि-चदैनसीत  रममवाणि  रवाणहल्यवानरे  आत  चवालळू  असलरेलवा
अअंतरवर्णिरहोधवाचवा सअंघषर्णि  दिवाखिवतवा यरेणिवार नवाहसी.  त्यवा प्रश्नवाअंनवा तडोंड दवावअंच लवागरेल.  नवाणयकरे नरे  स्वतयःपनुरतवा स्वतयःच्यवा
जगण्यवाचवा  सअंपवलरेलवा  प्रश्नदिरेखिसील  तवात्पनुरतवा  आहरे,  कवारणि  त्यवा  णचतदफतसीचसी  प्रत  करतवान  दिनुसऱ्यवा  कनु णिसीतरसी  तसी
पवाहण्यवाचसी  शक्यतवा  णतथरे  तयवार  करे लसी  आहरे.  णतचवा  अणस्तत्वववादिसी  णनणिर्णियहसी  यनुररेईचवा  णवजय आहरे.  यवा  प्रश्नवाअंनवा
णभडल्यवाणशववाय 'यनुररेई'चरे उचवाटन अशक्य आहरे.

-------

कवाहसी दिदृश्य, कवाहसी अदिदृश्य दिदैत्य 

दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू
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दिदैत्यपटवाअंचवा  आढवाववा  घरेतवानवा  अलसीकडच्यवा  कवाहसी  णचतपटवाअंचवा  उल्लरेखि  करवाववाच लवागरेल.  २००६ सवालसी
दिणक्षणि कहोररयवात बनलरेलवा 'दि हहोस्टम' हरे एक तवाजरे उदिवाहरणि. 'बरॉन्गम जरॉन हू' हवा तवाज्यवा दिमवाच्यवा ददिग्दिशर्णिकवानरे त्यवात दि.
कहोररयवासवाठसी अणतमहत्त्ववाच्यवा मवानल्यवा गरेलरेल्यवा 'हवान' नदिसीचसी पवाश्वर्णिभळूमसी घरेतलसी आहरे. णचतपटवाच्यवा सनुरुववातसीस हवान
नदिसीत  अमरेररकरे च्यवा  सदैन्यवातसील  पअॅथरॉलरॉणजस्ट  २०० बवाटल्यवा  फरॉमर्णिणल्डहवाईड  रसवायन हवान  नदिसीत  फरे कळू न  दिरेतवात.
त्यवाच्यवा पररणिवामवानरे  'लरॉकनरेस'सवारखिवा ददिसणिवारवा एक महोठवा समनुद्रसी जसीव तयवार हहोतहो.  नदिसीकवाठसी छहोटरेखिवानसी हरॉटरेल
चवालवणिवारवा 'गन्गम-डळू ' हरे णचतपटवाचरे मनुख्य पवात. तहो महवाकवाय समनुद्रसी प्रवाणिसी दकनवाऱ्यवावर यरेऊन लहोकवाअंनवा जखिमसी करत
असतवानवा  त्यवाच्यवा  तडवाख्यवात  गन्गम-डळूचसी  मनुलगसी  सवापडतरे.  हवा  प्रवाणिसी  एखिवादवा  णवषवाणिळूनरे  गस्त  झवालवा  असळून
णवषवाणिळूसवाठसी तहो  'हहोस्ट'  बनलवा असल्यवाचसी सरकवारचसी समजळूत हहोतरे.  हवा हहोस्टच्यवा सअंपकवार्णित आलरेलवा गन्गम-डळूच्यवा
सअंपळूणिर्णि पररववारवालवा वरेगळरे  करण्यवात यरेतरे,  त्यवाअंचसी कसळून तपवासणिसी हहोतरे.  त्यवा दिरम्यवान गन्ग-डळूचवा पररववार स्वतयःचसी
सनुटकवा करून घरेतहो व अखिरेरसीस 'हहोस्टम'लवा परतवळून लवावळून गन्गम-डळू  आपल्यवा मनुलसीचसी सनुटकवा करण्यवात यशस्वसी हहोतहो.
पनुढरे प्ररेक्षकवाअंनवा कळतअं, ककी ज्यवा णवषवाणिळूलवा सरकवार इतकअं  घवाबरत हहोतअं, तहो अणस्तत्ववातच नवाहसी. मग 'दि हहोस्टम' नवाववाचअं
प्रयहोजनच कवाय? जर तहो महवाकवाय प्रवाणिसी हहोस्टम नव्हतवा, तर मग णचतपटवातलवा हहोस्टम कहोणि?
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'दि हहोस्टम'  पवाहतवानवा करे वळ एक दिदैत्यपट म्हणिळून हवा प्रश्नवाचअं उतर फवार महत्त्ववाचअं ठरत नवाहसी,  परअंतनु  ज्यवा
पररप्ररेक्ष्यवात णचतपट घडतहो,  त्यवाचवा णवचवार करू जवातवा हवा नवाववामवागचअं रहस्यहसी उलगडतअं.  उतर कहोररयवा आणणि
दिणक्षणि कहोररयवा  यवाअंच्यवातलसी  यनुदसदिदृश्य पररणस्थतसी  जगवालवा नवसीन नवाहसी.  अमरेररकरे नरे  हवा सअंघषवार्णित  उघडपणिरे  दि.
कहोररयवाचसी बवाजळू घरेतलरेलसी आहरे. इतकअं च नव्हरे, तर दि. कहोररयवात गरेलसी दकत्यरेक वषर्षां अमरेररकरे चरे सदैन्य तळ ठहोकळू न आहरे.

सनुरुववातसीस  सअंरक्षणि
करण्यवास आलरेलरे  हरे  पवाहुणिरे
आतवा  मयवार्णिदिरेपलसीकडरे
रवाणहल्यवानरे  कहोररयन
जनतरेलवा  नकहोसरे  झवालरे
आहरेत. अमरेररकन सदैन्यवाच्यवा
वसवाहतसीसहोबतच  आलरेलसी
भहोगववादिवाचसी  सअंस्कदृ तसी
कहोररयन  जनतरेस  बरेचदैन
करतरे  आहरे.  णतथल्यवा
सअंस्कदृ तसीचवा,  सवाअंस्कदृ णतक
मवानणचन्हवाअंचवा  अनवादिर
त्यवाअंनवा  खिनुपतहो  आहरे.
कहोररयन  णसयवाअंच्यवा
अमरेररकन  सदैन्यवाच्यवा
मनहोरअंजनवासवाठसी  करे लरेल्यवा

ववापरवामनुळरे  त्यवाअंनवा दिनुखिवावल्यवासवारखिरे झवालरे आहरे.  म्हणिळूनच णचतपटवाच्यवा सनुरुववातसीस अमरेररकन सदैन्यवानरे हवान नदिसीचरे
करे लरेलरे प्रदिळूषणि दिवाखिवळून ददिग्दिशर्णिकवानरे णवषवाणिळू कहोणि हरे सळूणचत करे लरे आहरे. त्यवायहोगरे, हवा णवषवाणिळूलवा थवारवा दिरेणिवाऱ्यवा, हहोस्टम
असणिवाऱ्यवा, दि. कहोररयवानरे करे लरेलवा हवा सणिसणिसीत णनषरेध आहरे.

दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू
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णबटनमध्यरेदिरेखिसील  'नसील  मवाशर्णिल'  हवा  ददिग्दिशर्णिकवानरे  एकवा  गनुअंतवागनुअंतसीच्यवा  णवषयवावर  असणिवाऱ्यवा  शक्यतवा
दिदैत्यपटवाअंदवाररे  मवाअंडल्यवा  आहरेत.  त्यवाच्यवा  'दि  डसीसरेन्टम'  [The Descent]  (२००५)  हवा  णचतपटवाचसी  'सवारवा'  हसी

नवाणयकवा.  नवरवा आणणि ५ वषवार्षांचसी मनुलगसी हरे णतचरे कनु टनुअंब.  णचतपट सनुरू हहोतवानवा सवारवा णतच्यवा ज्यळूनहो आणणि बरेथ यवा
मदैणतणिळींसह  'ररव्हर रवाणफ्टन्ग'चवा थरवार अननुभवतवानवा ददिसतरे.  सनुरुववातसीच्यवा कवाहसी णमणनटवाअंत सवारवाच्यवा मदैणतणिळींचवा
धवाडससी स्वभवाव आणणि कहोणित्यवाहसी अननुभववास थरेटपणिरे णभडण्यवाचसी त्यवाअंचसी वदृतसी ददिसतरे. सहोबत, सवारवा आणणि णतच्यवा
नवऱ्यवातलवा सअंववादि तनुटत चवाललवा आहरे, तहो णतच्यवा नकळत णतच्यवा णजवलग मदैणतणिसीशसी जवळसीक सवाधतहो आहरे असअं
ददिसतअं. पनुढरे सवारवाचअं कनु टनुअंब घरेऊन जवाणिवाऱ्यवा गवाडसीलवा जसीवघरेणिवा अपघवात हहोतहो. इणस्पतळवात सवारवा शनुदसीवर यरेतरे, तरेव्हवा
णतचवा पतसी व मनुलगसी णतलवा सहोडळून गरेल्यवाचसी जवाणिसीव णतलवा हहोतरे. णतलवा दिनु:खिवातळून बवाहरेर कवाढण्यवासवाठसी ज्यळूनहो आणणि
बरेथसह णतच्यवा आणिखिसी दिहोन मदैणतणिसी णतलवा अमरेररकरे तसील अ अॅपलरेणशयन पवर्णितरवाअंगवातल्यवा एकवा गनुहरेत नरेण्यवाचसी महोहसीम
आखितवात. पणि ठरवलरेल्यवा गनुहरेत न नरेतवा, दिनुसऱ्यवा एकवा कनु णिसीच तहोवर न गरेलरेल्यवा गनुहरेत ज्यळूनहो त्यवा सगळ्यवाअंनवा घरेऊन
जवातरे. त्यवा गनुहरेत पणहल्यवाअंदिवा उतरल्यवामनुळरे , तसी गनुहवा त्यवा चमळूच्यवा नवाववानरे ओळखिलसी जवावसी, अशसी णतचसी इच्छवा असतरे.
परअंतनु,  प्रत्यक्षवात गनुहरेत उतरल्यवावर सवारवा एकवा कपवारसीत अडकतरे.  णतलवा बवाहरेर कवाढलअं जवातवानवा,  गनुहरेचवा एक भवाग
जमसीनदिहोस्त हहोतहो. णमळणिवारसी ववाट पकडत तरे सवाररे खिवालसी उतरू लवागतवात. सवारवालवा अअंधवारवात कनु णिसीतरसी ददिसल्यवाचवा
भवास हहोतहो. नअंतर हळनुहळळू प्रत्यरेकवालवा कळत जवातअं, ककी त्यवा गनुहरेत मवानवसदिदृश पशळूअंचसी वस्तसी आहरे. ज्यवा प्रवाचसीन कवाळवात
मवाणिळूस गनुहरेत ववास्तव्य करत हहोतवा, त्यवा वरेळपवासळून बवाहरेरच्यवा जगवात न गरेलरेलरे हरे जसीव तशवाच रवानटसी आददिम अवस्थरेत
णतथरे रवाहत आहरेत.  त्यवाअंचसी पवाहण्यवाचसी शककी पळूणिर्णि  नष झवालसी असलसी तरसी त्यवाअंचसी घवाणिकेंदद्रयरे  तसीक्ष झवालसी आहरेत.
मवाणिसवाअंचसी णशकवार करण्यवात तरे पटवाईत झवालरे असलरे,  तरसी हवा दिदैत्यवाअंचवा मनुकवाबलवा करणिरे अशक्य नवाहसी.  सवारवाच्यवा
कवाहसी मदैणतणिसी त्यवाअंच्यवा सहज णशकवार हहोतवात, तर एक मदैतसीणि ज्यळूनहोकडळूनच अजवाणितरेपणिसी जखिमसी हहोतरे. हसी मदैतसीणि
मग सवारवालवा,  ज्यळूनहोवर णवश्ववास टवाकळू  नकहो,  असवा सल्लवा दिरेतरे.  सवारवा आणणि ज्यळूनहो एकणततपणिरे गनुहरेतल्यवा दिदैत्यवाअंशसी
मनुकवाबलवा करतवात आणणि ज्यळूनहोलवा मवागरे सहोडळून सवारवा घरअंगळत खिवालसी यरेतरे.  सवारवालवा ववाट सवापडलसी ककी कवाय,  असरे
आपल्यवालवा ववाटतवानवाच सवारवा णतच्यवा मदृत मनुलसीसहोबत सहवाववा ववाढददिवस सवाजरवा करतवानवा ददिसतरे.  क्षणिभर कअॅ मरेरवा
मवागरे जवातहो आणणि मनुलसीसहोबत रवाहणिवारसी सवारवा प्रत्यक्षवात गनुहरेतल्यवाच हवाडवाअंच्यवा दढगवावर झहोपलसी आहरे,  असरे ददिसतरे.
गनुहरेतल्यवा दिदैत्यवाअंचरे आववाज जवळ यरेत जवातवात आणणि णचतपट सअंपतहो.
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णचतपट सअंपल्यवावर प्रश्न उभवा रवाहतहो,  ककी सवारवाचअं गनुहरेत यरेणिअं,  णतच्यवा मदैणतणिळींचअं मवारलअं जवाणिअं,  हरे आपल्यवा
डहोळ्यवासमहोर ददिसलअं,  पणि तरे  तसअंच खिरअं  घडलअं  कवा?  णचतपट पनुन्हवा पवाणहलवा तर अथवार्णिच्यवा नव्यवा शक्यतवा ददिसळू
लवागतवात. ढहोबळपणिरे पवाहतवा, गनुहरेत एक चमळू णशरलवा आणणि गनुहरेतल्यवा दिदैत्यवाअंनसी त्यवाअंनवा ठवार करे लअं,  अशसी गहोष ददिसतरे.
पणि नसीट पवाहू जवातवा ददिग्दिशर्णिकवानरे जवाणिसीवपळूवर्णिक परेरलरेल्यवा सअंकरे तवाअंचअं दिशर्णिन हहोत जवातअं.  महोणहमरेवर जवाण्यवाआधसी सवारवा
औषधवाच्यवा कवाहसी गहोळ्यवा खिवातरे. मवानणसकदिदृष्टवा खिचलरेलसी सवारवा उभवारसी यरेण्यवासवाठसी वदैदककी सल्लवा घरेत असणिवार हरे
स्पष हहोतरे. पनुढरे ज्यळूनहो गनुहरेत उतरतवानवा कवाय कवाय हहोऊ शकतअं, त्यवा शक्यतवाअंचसी यवादिसी ववाचतरे. त्यवात ददिशवाहसीन ववाटणिअं,
गनुअंगसी यरेणिअं, भवास हहोणिअं, ऑणक्सजन कमसी पडल्यवानरे चक्कर यरेणिअं, हवा सवाऱ्यवाअंचवा समवावरेश असतहो. त्यवा गनुहरेत दिदैत्य प्रथम
ददिसतवात फक सवारवालवा.  तसी आधसीच प्रचअंड धक्क्यवात आहरे,  त्यवात औषधवाअंचवा प्रभवाव,  त्यवात णतलवा गनुहरेत अडकवावअं
लवागलअं आहरे. हवा सवाऱ्यवाचवा एकणतत पररणिवाम हहोऊन णतच्यवा डहोक्यवातच तर तरे दिदैत्य तयवार झवालरे नसवावरेत? मवानणसक
तणिवाववात सवारवाच तरे दिदैत्य मनवात बनवतरे आणणि भवासवाच्यवा भरवात आपल्यवाच मदैणतणिळींचरे खिळूनहसी पवाडतरे.  णचतपटवाच्यवा
शरेवटसी णतलवा ददिसलरेलअं णतच्यवा मनुलसीचअं रुपडअं आणणि सहोबत णतच्यवा मनवातच रुअंजसी घवालणिवाररे दिदैत्यवाअंचरे आववाज, हरेच खिरअं
ववास्तव असवावअं. प्ररेक्षक म्हणिळून जरसी णतच्यवा प्रत्यरेक मदैणतणिसीवर तसी हल्लवा करतवानवा ददिसलसी, तरसी खिरवा हल्लवा हवा भसीतसी
आणणि तणिवाववानरे सवारवासवार णवचवारशककीवर करे लरेलवा आहरे.

दिदैत्यपटवाअंतसील रुपकरे  - अमहोल कडळू
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'The Descent' हवा नवाववातलअं खिवालसी जवाणिअं हरे गनुहरेत, णववरवात खिवालसी जवाणिअं नसळून सवारवाच्यवा अअंतमर्णिनवात खिहोल
जवाणिअं आहरे. णतथळून भसीतसीच्यवा आणणि वरेडवाच्यवा गतर्देत उतरण्यवासवारखिअं आहरे. ककअं बहुनवा गनुहरेचअं प्रतसीक हरे सवारवाच्यवा 
मनवातल्यवा खिहोल दिडलरेल्यवा दकणल्मषवाअंचअं प्रतसीक आहरे. प्ररेक्षकवालवा दिदैत्यकथवा म्हणिळून दिवाखिवतवानवा, त्यवालवा सअंपळूणिर्णिपणिरे 
चकवळून एक मवानणसक नवाट महोठवा कचौशल्यवानरे ददिग्दिशर्णिकवानरे णवणिलअं आहरे.

-------

आअंतररवाषसीय दिदैत्यपटवाअंचवा धवाअंडहोळवा घरेतवानवा तनुलनरेनरे ररकवामसी असणिवारसी आपलसी झहोळसी आपल्यवालवा अजळून 
दिनु:खिसी करून जवातरे. भवारतसीय भयपट हरे मनुख्यत: भळूत हवा कल्पनरेशसी खिरेळणिवाररे हहोतरे. आपल्यवा पनुरवाणि कथवाअंमध्यरे दिदैत्यवानवा 
असलरेलअं सवामवाणयक स्थवान भवारतसीय णचतपटवाअंत मवात अभवाववानरेच ददिसत रवाणहलअं. खिरअं पवाहतवा रवावणिवासवारख्यवा 
दिदैत्यवासनुरवालवादिरेखिसील सन्मवानवानरे आपलअं असअं स्थवान दिरेणिवारसी भवारतसीय सअंस्कदृ तसी, पणि भवारतसीय णचतपटकवारवाअंनसी मवात 
दिदैत्यपट णततकवासवा आपलवा करे लवा नवाहसी. परदिरेशसी दिदैत्यपटवाअंचसी लवाट लहोकणप्रय झवाल्यवानअंतर मवात त्यवाअंचसी अणतभ्रष नक्कल
/ आवदृतसी कवाढण्यवाचअं कवाम रवामसरे बअंधळूनसी १९७० नअंतर महोठवा इमवानरेइतबवाररे करे लअं. 'तहखिवानवा', 'डवाक बअंगलवा', 'पनुरवानसी 
हवरेलसी', 'शदैतवानसी इलवाक़वा', 'बअंदि दिरववाज़वा' अशसी त्यवाअंचसी णगरणिसी सनुरूच रवाणहलसी. हवा सवाऱ्यवा णचतपटवाअंतसील एकमरेव 
सवामवाणयक तत्त्व म्हणिजरे कदै दि झवालरेलवा दिदैत्य, त्यवाचअं अचवानक महोकवाट सनुटणिअं, आणणि अखिरेर त्यवाचवा णन:पवात. रवामसरे 
बअंधळूच्यवा सरेट्स आणणि मरेकअपप्रमवाणिरेच त्यवाअंच्यवा कथवाकल्पनवा आणणि ववातवावरणिणनरमर्णितसी अगदिसीच बरेगडसी आणणि परभदृत 
हहोत्यवा, त्यवामनुळरे  दिदैत्य सअंकल्पनरेचवा भवारतसीय तत्त्वजवानवातसील णवकवास, हवा णचतपटवाअंत अभवाववानरेहसी ददिसलवा नवाहसी. 
मजरेचसी गहोष म्हणिजरे हवातल्यवा दकत्यरेक णचतपटवात अखिरेर दिदैत्यवालवा मवारण्यवासवाठसीदिरेखिसील त्यवाअंनवा 'क्रळू स' आठववाववा लवागलवा
आहरे! स्वस्तवात, लवकर बनणिवारवा आणणि हमखिवास णवणशष प्ररेक्षकवगवार्णिलवा आवडरेल हवा दिदृणषकहोनवातळून बनलरेलवा दिदैत्यपट 
बनवणिअं, हवाच उद्दरेश डहोळ्यवासमहोर ठरेवळून हरे णचतपट बनवलरे गरेलरे, त्यवामनुळरे  त्यवात 'नसलरेल्यवा' गहोषसी शहोधण्यवाचसी धडपड
व्यथवाच जवायचसी म्हणिवा!

भवारतसीय तत्त्वणवचवारसरणिसीत ददैतववादि आणणि अददैतववादि हवाअंचअं जरे स्थवान आहरे, तरेच पवाश्चवात्त्य णवचवारसरणिसीत 
मवानव आणणि दिदैत्य हवाअंतल्यवा ददैत-अददैतवाचअं आहरे. भवारतसीय णवचवार मनुख्यत्वरेकरून मवानववालवा महोक्षवाकडरे नरेणिवारवा, 
महोहवापवासळून त्यवालवा दिळूर ढकलणिवारवा, आसककीलवा णनयअंणतत करणिवारवा आहरे. दिदैत्यरूपवाचअं दिमन हवा तहो भवारतसीय स्वभवाव 
आहरे. पवाश्चवात्त्य णवचवार मनुळवातच मवाणिसवाचअं स्खिलनशसील असणिअं मवान्य करून चवाललवा आहरे, आणणि क्षमवायवाचनरेतळून तहो 
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त्यवाच्यवा मवानवसी, स्खिलनशसील रूपवाकडळून 'आकवाशवातसील बवापवाशसी' एकरूप हहोण्यवाचवा प्रयत्न करत आहरे. त्यवामनुळरेच 
असरेल कदिवाणचत, पणि आपल्यवातल्यवा दिदैत्यवालवा मवान्य करणिअं, त्यवालवा अणधक डहोळसपणिरे पवाहणिअं त्यवानवा शक्य झवालअं आहरे. 
ज्यवा वरेळरेस भवारतसीय णचतपट ददिग्दिशर्णिक दिरेशसी तत्त्वजवानवाच्यवा भक्कम आधवारवावर दिदैत्यपट हवातवाळतसील, तरेव्हवा खिऱ्यवा 
अथवार्णिनरे आपल्यवा मवातसीतलरे दिदैत्यपट आपल्यवालवा पवाहवायलवा णमळतसील!

***
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णमणनमअॅणलझमचअं एक वदैयणकक ससीववादिसी परसीक्षणि – फळू लनवामणशरहोमणिसी

(ज्यवात कनु ठरेहसी कमसीतकमसी शब्दि ववापरलरेलरे नवाहसीत…)

आमचअं  लग्न  तरेव्हवा  थहोडअंसअंच  जनुनअं  झवालअं  हहोतअं.  म्हणिजरेच,  एकमरेकवाअंवर  चवाअंगलअं  'इम्प'  मवारून  एकमरेकवाअंनवा
प्रभवाणवत करण्यवाचवा कवाळ ननुकतवाच सअंपळून उलट एकमरेकवाअंच्यवा सवयळींचवा ककअं णचत तवास जवाणिवळू लवागलवा हहोतवा,  तहो
कवाळ. आमच्यवा णमतमअंडळळींनसी घरअं घ्यवायलवा सनुरुववात करे लसी हहोतसी; कवाहळींनसी 'गहोड बवातम्यवा' ददिल्यवा हहोत्यवा, तर कवाहसी
त्यवा मवागवार्णिवर णन:शअंकपणिरे णनघवालरेलरे हहोतरे. बहुतरेकवाअंकडरे दिहोन गवाडवा तर हहोत्यवाच, णशववाय 'बरेबसी झवाल्यवावर छहोटसी गवाडसी
पनुरणिवार नवाहसी' म्हणिळून नवसीन सहवासववारसी गवाडवाहसी घरसी यरेत हहोत्यवा. हवाच सनुमवारवास आमचसी मवात 'कशवात कवाय णन
फवाटक्यवात पवाय' अशसी गत!

कवारणि  आमचअं  घर  चवारचचौघवाअंसवारखिअं  हहोण्यवाऐवजसी  ककअं ववा  आमच्यवा  घरसी  बवाळ  हहोण्यवाऐवजसी,  नवऱ्यवालवा
'णमणनमअॅणलझम' ('कमसीतकमसी'ववादि) हहोऊ लवागलवा हहोतवा. आधसीच बवाजवारहवाटवाचवा उल्लवास, त्यवात आमचवा 'धनसी' धनवास
जपणिवारवा; म्हणिळून मसी सनुरुववातसीलवा दिनुलर्णिक्ष करे लअं. म्हटलअं, जवाऊ दिरे. आपल्यवालवा तर गवाडसी कवाढळून हवसी तशसी फनु टकळ खिररेदिसी
करतवा यरेतरेय नवा? मग झवालअं तर. पणि हळळूहळळू नवऱ्यवातलरे सळूक्ष्म बदिल मलवा टहोचळू लवागलरे. मरॉलमधरे जवाण्यवाच्यवा नवाववानरे
मळमळ ववाढणिअं;  गहोसरसी ववा हरॉटरेलवातलअं  अरबट-चरबट खिवायचसी इच्छवा न हहोतवा घरच्यवा वरणि-भवातवाचरेच डहोहवाळरे
लवागणिअं;  घरवातल्यवा कनु ठल्यवाहसी सहोफ्यवावर,  खिनुचर्तीवर ववा टरेबलवावर बसलअं तरसी  'अवघडल्यवासवारखिअंच'  हहोतअं,  म्हणिळून मसी
लग्नवानअंतर  नव्यवा  नवलवाईच्यवा  ददिवसवाअंत  घरेतलरेल्यवा  एक  एक  'स्वस्त-णन-मस्त'  वस्तळू  'Craiglist'वर  लवावळून
कचऱ्यवाच्यवा भवाववानरे णवकळू न टवाकणिअं इत्यवादिसी इत्यवादिसी.  हरे बदिल लक्षवात आलरे,  तरेव्हवा मवात लढवा दवायचसी वरेळ आलसी
असल्यवाचअं  मसी  समजळून  चनुकलरे.  कनु ठल्यवाहसी  'ववादिवा'चसी  कवास धरल्यवावर  (उदिवा.  ससीववादि,  मवाक्सर्णिववादि  आणणि अथवार्णित,
'कमसीतकमसी'ववादि), घरसी असलरे ववादि हहोतवातच -

"अमरेररकरे लवा भचौणतक सनुखिवाअंचवा आणणि वस्तळूअंचवा अणतहव्यवास आहरे."

"हहो. अमरेररकरे लवा असरेल, आपल्यवालवा नवाहसी."

"हवा हव्यवासवापहोटसी मवानणसक स्ववास्थ्य नष हहोतअं."

"तनुमच्यवासवारख्यवाअंनवा समतहोल सवाधतवा यरेणिअं कठसीणिच आहरे, कवारणि तनुम्हसी कनु ठल्यवाहसी ददिशरेनरे ववाहवतच जवातवा.
एककीकडरे हव्यवास, दिनुसरसीकडरे णवरककी."

"मलवा णवरककी आलरेलसी नवाहसी."

"मग मरॉलमधरे यरे, आणणि २ नवसीन शटर्णि घरे. णशववाय आपल्यवालवा कपडरे ठरेववायलवा डरॉवसर्णि घ्यवायलवाच हवरे आहरेत.
कपवाटअं कमसी पडतवायत."

"हरेच तरे. घहोडवासवाठसी नवाल घरेणिअं."

"नवाहसी,  नवालसीसवाठसी घहोडवा.  पणि भवाडवाच्यवा घरवात कपवाटअं  कमसीच असतवात.  स्वत:चअं घर असतअं  तर गहोष
वरेगळसी."

"तरेच तरे, आतवा डरॉवरसवाठसी घर घ्यवायचअं?"

"नवाहसी, आपल्यवासवाठसी घर घ्यवायचअं!".

"मलवा शटवार्षांमधरे, कपडवाअंमधरे रस नवाहसीय."

"म्हणिजरे तनुझअं स्वत:वर प्ररेम नवाहसी."

"कवाहसीहसी!"
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"हहो. करे स णवरळ व्हवायलवा लवागल्यवापवासळून तनुलवा अशसी णवरककी यवायलवा लवागलसीय."

"कवाहसीहसी अथर्णि कवाढळू नकहोस."

"तनुम्हसी पनुरुष बवायकवाअंचसी ककअं मत रूपवावरून करतवा,  म्हणिजरे स्वत:चसीहसी तशसीच करत असणिवार.  मलवा सगळअं
मवाणहतसीय."

"असअं कवाहसी नवाहसीय. मसी मवाझरे बअॅगभर शटर्णि फरे कतहोय."

मसी, आनअंदिवानरे - "हहो, खिरअंच? फरे क बरअं! करॉलरेजपवासळूनचवा फवाटकवा टसीशटर्णि अजळून दकतसी ददिवस घवालणिवाररेस? पणि
नवसीन घरे त्यवाऐवजसी."

"मग कवाय उपयहोग? मसी आतवा फक पवाअंढररे शटर्णि णन खिवाककी पअॅन्ट घवालणिवार."

"त्यवापरेक्षवा भगवरे कपडरे घवालळून णहमवालयवावर जवाऊन रवाहवा."

'कमसीतकमसी'ववादिवाचअं तत्त्व त्यवानरे न बहोलळून पवाळलअं असतअं,  तर मवानलअं असतअं.  पणि इथरे बहोलणिअं सहोडळून बवाककी
सगळअं  कमसी करवायचसी त्यवाचसी तयवारसी ददिसतरेय म्हटल्यवावर मसी कर'ववादि'लरे, "आतवा खिळूप उशसीर झवालवा.  लग्नच करे लअं
नसतअंस मनुळवात, तर हरे व्यवाप ववाढलरे नसतरे. रवामदिवास स्ववामळींनसी सवावधवान करे लअं, तरसी तनुम्हसी बवायकहो आणिलसीत नवा घरसी?
मग भहोगवा आपल्यवा कमवार्णिचसी फळअं !" (खिळूप रवाग आलवा ककी मसी त्यवालवा 'तनुम्हसी' म्हणिळून सअंबहोधतरे आणणि आदिरवाथर्ती शब्दिवाचवा
णवपयवार्णिस करे ल्यवाचअं  छदसी  हसळू  मलवा यरेत  असतअं.  असहो.)  तशसी  णमणनमअॅणलझमचसी व्यवाख्यवा बघतवा त्यवात तत्त्वत:  न
पटण्यवासवारखिअं कवाहसीच नव्हतअं.

अमरेररकरे त,  ककअं ववा  एकळू णिच इतर प्रगत  (आणणि प्रगणतशसील)  दिरेशवाअंमधळून,  आतवा वस्तळूअंचवा  हव्यवास ववाढतहोय.
कनु ठलवा फहोन  /  स्मवाटर्णिफहोन घरेतलवा यवाचसी सवर्णित चचवार्णि.  णशववाय टअॅबलरेट हवसी.  टसीव्हसी एक सहोडळून दिहोन हवरेत.  ककअं ववा
बरेसमकेंटमधरे प्रहोजरेक्टर हववा. असवा यअंतवाअंचवा सहोस एककीकडरे, तर दिनुसरसीकडरे - हवा पफ्यळूर्णिम, तसी गवाडसी, 'गनुचसी'चसी पसर्णि ककअं ववा
आवडत्यवा मवाणलकवाअंच्यवा नवाहसीतर णचतपटवाअंच्यवा डसीव्हसीडसीज.  मग हरे सगळअं  ठरेववायलवा महोठअं  घर.  महोठवा घरवालवा थअंड-
गरम करवायलवा लवागणिवारसी प्रचअंड ऊजवार्णि.  महोठवा घरवाचरे हप्तरे भरवायलवा हवसी लठ पगवारवाचसी नहोकरसी.  मग नहोकरसीतलरे
तवाणि. तरे तवाणि कमसी करवायलवा पनुन्हवा बवाजवारहवाट हवा एकमरेव णवरअंगनुळवा. त्यवातहसी चढवाओढ… आणणि हरे चक्र एकदिवा सनुरू
झवालअं  ककी त्यवातळून बवाहरेर पडतवा न यरेणिअं...  असअं  सगळअं  हव्यवासवाचअं  णवष आपल्यवा जसीवनक्रमवात हळळूहळळू  पसरवायलवा
लवागलअंय.  तरे जर आपणि णनधवार्णिरवानरे कमसी करे लअं,  तर करे वढवातरसी महोकळवा वरेळ,  महोकळवा श्ववास आपल्यवालवा घरेतवा यरेईल.
मनुळवात गरजवा कमसी असणिवारवा मवाणिळूस हवा नरेहमसीच सनुखिसी असतहो वगदैररे वगदैररे.

२००९-१० मधरे  लसीओ बबळूटवा  ,    जहोशनुआ फकील्डस णमलबनर्णि वगदैररे  मअंडळळींनसी मळूळ धरवायलवा सनुरुववात करे लसी.
त्यवाअंचरे  ब्लरॉग्स,  ट्वसीट्स ववाचळून मवाझ्यवा नवऱ्यवाप्रमवाणिरेच इतर लवाखिहो मअंडळसी प्ररेररत झवालसी.  णमणनमअॅणलझम  ('कमसी-
गरज'ववादि  / 'कमसीतकमसी'ववादि)  हवा जसीवनशदैलसीचवा उदिय झवालवा. 'कमसी'ववादिळींकडरे  १०० परेक्षवा कमसी  'वस्तळू'  असतवात
म्हणिरे.  त्यवातल्यवा अनरेकवाअंचसी लग्नअं झवालरेलसी नवाहसीत, ककअं ववा मनुलअंहसी नवाहसीत. त्यवामनुळरे  त्यवाअंनवा पवाठसीवर एक गवाठहोडअं घरेऊन
जग बघवायलवा  जवायलवा हसी तनुटपनुअंजसी मवालमतवा सहोयसीचसी पडतरे.  पणि म्हणिळून  'कमसी'ववादिसी कवाहसी बचौद णभक्षळू झवालरेलरे
नवाहसीत. तरे अननुभववाअंपवासळून दिळूर पळण्यवाऐवजसी कमसीतकमसी सवामवानवामनुळरे  णवणवध अननुभववाअंनवा जवास्त सहज सवामहोररे जवाऊ
शकतवात, असअं कवाहसीसअं तकर्णि शवास 'कमसी'ववादिसी ब्लरॉगसर्णि सवाअंगतवात.

त्यवात न पटण्यवासवारखिअं कवाहसी नसलअं,  तरसी मसी स्वत:लवा जरवाशसी ससीववादिसी म्हणिवत असल्यवामनुळरे  सवाहणजकच
'कमसी'ववादिवाकडरेहसी  त्यवाच  चष्म्यवातळून  बघळू  लवागलरे.  मनुळवात  नवागरतरेच्यवा  उदियवापवासळून  पनुरुषवाअंनसीच  आधसी  णसयवाअंनवा
उपभहोग्य 'वस्तळू' समजवायलवा सनुरुववात करे लसी. त्यवाचरेच पररणिवाम आम्हसी णसयवा शतकवाननुशतकअं  भहोगत आलहो. ववारसवाहक्क
नवाहसी,  मतवाणधकवार नवाहसीत.  कवारणि स्वत:च एक  'वस्तळू'  असलरेल्यवा ससीनरेच वस्तळूअंवर मवालककी दिवाखिवलसी,  तर णतचअं
मवानवसीकरणि व्हवायचअं! णतथपवासळून ससीववादवाअंचसी जसी हक्कवाअंचसी लढवाई सनुरू झवालसीय, तसी आजवर.

यअंतयनुग आलअं,  तसवा पनुरुषवाअंचवा वरेळ जवाईनवा,  म्हणिळून कवा कवाय, महवायनुदअं उकरून कवाढलसी!  मग हरे गरेलरे णतकडरे
रणिभळूमसीवर शचौयर्णि गवाजववायलवा आणणि ससीलवाच जनुअंपलअं घवाण्यवालवा कवारखिवान्यवाअंतळून! पणि त्यवामनुळरे  जवागणतक महवायनुदवाअंचवा

णमणनमअॅणलझमचअं एक वदैयणकक ससीववादिसी परसीक्षणि – फळू लनवामणशरहोमणिसी

http://exilelifestyle.com/about/
http://zenhabits.net/about/
http://www.becomingminimalist.com/about-us/
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खिरवा फवायदिवा जर कनु णिवालवा झवालवा असरेलच, तर तहो णसयवाअंनवा झवालवा.  कवारणि आतवा घरवाबवाहरेर पडलरेलअं त्यवाअंचअं पवाऊल
पनुन्हवा घरवात अडकळू न पडळू  दिरेण्यवाइतक्यवा कहोणिसीच बवायकवा वरेडवा नव्हत्यवा. मवाझ्यवा मतरे तर बवायकवाअंनवा आरथर्णिक स्ववातअंत्र्य
आल्यवावरच भवाअंडवलशवाहसीचवा आणणि भरमसवाठ उत्पवादिकतरेचवा उदिय झवालवा असवाववा. अथर्णिव्यवस्थरेत तरेजसी असहो ववा मअंदिसी,
बवायकवाअंनसीच बवाजवारवात 'अथर्णि' रटकवळून ठरेवलवाय, अशसी आपलसी मवाझसी सरधहोपट अल्पमतसी!

मवानसशवाससीय ससीववादि

चहोरवाच्यवा मनवात असतअं, तसअं फरॉईडच्यवा मनवातहसी चवाअंदिणिअं असवावअं. म्हणिळूनच त्यवानरे जवाहसीर करे लअं, ककी बवायकवाअंचसी
लमैंणगकतवा अपळूणिर्णि असतरे आणणि म्हणिळून त्यवाअंनवा पनुरुषवाअंचवा हरेववा ववाटतहो.  त्यवावर ससीववादवाअंनसी उलट यनुणकववादि करे लवा,  ककी
सवावर्णिणतक  लमैंणगकतवा  अननुभवणिवार् यवा  ससीलवा  पनुरुषवाअंप्रमवाणिरे  एकवाच  अवयववावर  अवलअंबळून  रवाहवायचसी  गरज  नसतरे!
बवायकवाअंनवा अनरेक गहोषळींतळून आनअंदि घरेतवा यरेतहो. उदिवा. कनु णिसी करे सवाअंचसी बट कनु रववाळलसी ककअं ववा हवातवात हवात घरेतलवा; ककअं ववा
सरेलमधरे पडदवाचअं कवापड अध्यवार्णि दकमतसीलवा णमळवालअं; असरे णवणवध आनअंदिघन आमच्यवासवाठसी सदिदैव बरसत असतवात. हरेच
मरेलअं  पनुरुषवाअंनवा  बघवत  नसवावअं!  तसीच  णवचवारधवारवा  पनुढरे  सरकवत  फकें च  ससीववादवाअंनसी  लरेखिसी  आणणि  बहोलसी  भवाषरेतलरे
पलअंगसवापरेक्ष भरेदि उकरून कवाढलरे.  बवायकवाअंचअं बहोलणिअं अघळपघळ,  न सअंपणिवारअं,  नवागमहोडसी वळणिअं घरेणिवारअं,  दिहवा णवषय
चघळणिवारअं.  त्यवाअंच्यवा कथरेचसी रचनवा ररस्टरॉटलच्यवा शवाससीय पदतसीनरे सरळ एकवाच नवायकवावर न बरेतलरेलसीॲ ;  उलट
एकच सरळ कथवानक न मवाअंडतवा,  दिहोन-चवार उपस्रहोतवाअंतळून ववाहणिवारसी!  हवातहसी  'कमसी'ववादि कनु ठरे  नवाववालवा सवापडवायचवा
नवाहसी.  जरेन ऑस्टरेनचअंच बघवा.  एकवाच कवादिअंबरसीत तसीन-चवारतरसी वरेगवरेगळ्यवा प्रकवारच्यवा प्ररेमकथवा समवाअंतर हवातवाळत
शरेवटसी दिहोनतरसी लग्नअं लवावळूनच सहोडरेल बयवा!

मनुळवात वस्तळू-अवलअंणबत्ववाचवा हवा 'कमसी'बनुदसीच्यवा लहोकवाअंनसी णवपयवार्णिसच करे लवाय, असअं मवाझअं म्हणिणिअं.  जमवणिरे-
जहोपवासणिरे हवा णसयवाअंचवा ननुसतवा प्रवाथणमक हक्कच नवाहसी,  तर स्थवाणयभवाव आहरे.  बरअं,  असअं फक मसीच नवाहसी,  तर हवा
सगळ्यवा ससीववादवाअंनसी दिवाखिवळून ददिलअंय!  हवाअं,  कधसीकधसी त्यवात अडकवायलवा हहोतअं,  नवाहसी असअं नवाहसी.  पणि कशवात आणणि
दकतसी अडकवायचअं, हरे ठरवण्यवाचअं स्ववातअंत्र्य णमळवणिअं हसीच मवाझ्यवा व्यणकगत ससीववादिवाचसी व्यवाख्यवा आहरे.

इतक्यवा वरेगवरेगळ्यवा बवाजळूअंनसी लढरे दिरेऊनहसी शरेवटसी स्वयअंपवाकघरवातळून सनुटकवा णमळवालसी नवाहसीच. तर मग आम्हसी
कवा बरअं  चवार भवाअंडसी जमवळू नयरेत?  मजबळूरसीलवा मजबळूरसी म्हणिळून  'द्रवाक्षअं  आअंबट'  करण्यवापरेक्षवा हचौशसीनरे  जहोखिडवाचअं भवान
णवसरलअं  जवात  असरेल,  तर  कवाय  ववाईट?  हवा  शहवाणिपणिवा  णशकण्यवासवाठसी  बवायकवाअंनवा  कहोण्यवा  सहोसमवावशसीलवा  गनुरू
करण्यवाचसी गरज नसतरे. अशवा सहोईस्कर णवचवारवातळूनच बवायकवा न्टसीणमणनमअॅणलस्ट झवाल्यवा असवाव्यवातॲ .

कवारणिअं  कवाहसीहसी  असहोत.  नवऱ्यवाचअं  एकच पवालनुपदि  -  जगणिअं  सहोपअं  करवायलवा  आधसी  वस्तळू  कमसी  करवायलवा
पवाणहजरेत. 

तसरे  आम्हसी  दिहोघअं  स्वत:लवा फवारच तत्त्वणनष्ठ समजतहो.  हवा  ववादि णनव्वळ तवाणत्वक आहरे,  त्यवात घरवातलसी
चढवाओढ उफर्णि  परॉवर परॉणलरटक्स उफर्णि  सतरेचअं रवाजकवारणि नवाहसीय,  हरे तहो मलवा पटववायच्यवा प्रयत्नवात;  तर कनु ठलसीहसी
नवसीन गडोंडस नवावअं ददिलसी, तरसी शरेवटसी सगळअं सतरेचअंच रवाजकवारणि असतअं, हरे मसी त्यवालवा पटववायच्यवा प्रयत्नवात.

मग मसी मवाझअं बह्मवास (नव्हरे, दिनुगवार्णिस!) कवाढलअं. पनुरुषवाअंच्यवा हृदियवाचवा मवागर्णि पहोटवातळून जवातहो हरे आददिम सत्य जर
कनु ठल्यवाहसी  ससीववादवानरे  लक्षवात घरेतलअं  असतअं,  तर आजवर पदृथ्वसीवर नक्ककीच सवर्णित  मवातदृसतवाक जसीवनशदैलसी  आलसी
असतसी,  असवा णनष्कषर्णि मसी नवऱ्यवाच्यवा  'पहोटवात'  णशरून कवाढलरेलवा हहोतवाच.  म्हणिळून डवाव त्यवाच्यवावरच उलटववायलवा
त्यवालवाच णवचवारलअं,  "तनुमच्यवा  णमणनमअॅणलझममधरे  जरेववायचसी कवाय सहोय असतरे?  तसीन ददिवस वरणिभवात झवालवा ककी
चचौथ्यवा ददिवशसी 'कअं टवाळवा आलवा' म्हणिळून नळूडल्स खिवाणिवाररे  आपणि - आपल्यवालवा हवा बवाबतसीत 'कमसी'ववादि झरेपणिवार आहरे
कवा?" (ववादिवाच्यवा प्रत्यरेक टप्प्यवावर अणधकवाणधक आदिरवाथर्ती सअंबहोधनअं  ववापरणिअं  जरुरसीचअं असतअं,  हवा अथवार्णिनरे  'आपणि'
ववापरतवानवा मलवा छदसी हसळू आलअं, वगदैररे वगदैररे सवाअंगवायलवा नकहोच!)

तर कसलअं कवाय! नवऱ्यवानरे मलवा खिरअंच ववाईट धक्कवा ददिलवा. म्हणिरे, "णमणनमअॅणलस्ट कनु ककअं ग कर." म्हणिजरे दफशवर
फक पलअंबळू-मसीठ-णमररेपळूड घवालवायचसी,  भवातवाबरहोबर ववाफवलरेल्यवा भवाज्यवा दवायच्यवा,  णन प्रहोटसीन म्हणिळून णगल्ड णचकन
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ककअं ववा दफश दवायचअं. एवढअंच डब्यवात दिरेत जवा." 

"अररे, तनुझअं सहोड. चवार लहोक जरेववायलवा आलरे, तर चवार पदिवाथर्णि करवायलवा लवागतवातच नवा!" 

तर म्हणिरे, "दिहोनच पदिवाथर्णि कर. पणि तरे उतम." 

'घ्यवा! उतम! आतवा स्वयअंपवाकवावर आपलवा इतकवा हवात बसलवा असतवा, तर आपणि हरॉटरेलच टवाकलअं असतअं ककी
रवाव!'  इणत  मसी,  मनवातल्यवा  मनवात.  उघड  -  "अररे  बवाबवा,  लहोकवाअंच्यवा  आवडसीणनवडसी  असतवात.  एक भवाजसी  नवाहसी
आवडलसी, तर दिनुसरवा पयवार्णिय हववा नवा त्यवाअंनवा? ककी घरसी जरेववायलवा बहोलवावळून उपवाशसी परत पवाठववायचअं? मग लहोक मलवा
नवावअं ठरेवतसील, हसी दिहोन पदिवाथवार्षांवर कटवतरे, म्हणिळून."

म्हणिजरे असअं बघवा, समग इणतहवासवात एकच गहोष अजळूनहसी बदिलरेलसी नवाहसी. घर यवा सअंस्थरेचसी णन त्यवा अननुषअंगवानरे
यरेणिवाऱ्यवा बहुतवाअंश बवाबळींचसी जबवाबदिवारसी तरेव्हवाहसी णसयवाअंवरच हहोतसी,  आजहसी आहरे.  घरसजवावट,  आदिरवाणतथ्य,  नवातसी
जपणिअं,  त्यवासवाठसी सवासरसी-मवाहरेरसी फहोन करणिअं,  इत्यवादिसी सगळ्यवा सवामवाणजक अपरेक्षवाअंचसी ओझसी तरेव्हवाहसी बवायकवाअंच्यवाच
खिवाअंदवावर हहोतसी; आजहसी आहरेत. 

म्हणिळून मग मसी णनकरवानरे सवाअंणगतलअं, "घरवात कवाय लवागतअं, तरे मसी ठरवणिवार. कवारणि 'करवायचअं' मलवा आहरे!" 

नवर् यवाचअं तत्पर उतर, "पणि नअंतर भवाअंडसी मसी घवासतहो!"

तरेव्हवा कनु ठरे  मवाझसी टळूब परेटलसी!

एकणवसवाव्यवा  शतकवातल्यवा  सनुणशणक्षत,  ससीववादिसी  नहोकरदिवार  बवायकहोचवा  -  म्हणिजरे  मवाझवा  -  एकणवसवाव्यवा
शतकवातलवा सनुणशणक्षत, उदिवारमतववादिसी नवरवा, मनवातळून कनु ठरेतरसी घरकवामअं  'करण्यवाचसी' जबवाबदिवारसी घ्यवायच्यवा प्रयत्नवात
तर हहोतवा; पणि पनुरुषसी बवाण्यवालवा अननुसरून यवा जबवाबदिवारसीलवा तहो थहोडवासवा घवाबरलरेलवाहसी असणिवारच! मनुळवात ददिवसभर
कअं प्यळूटरसमहोर  बसण्यवाचसी आवड असणिवारसी  हसी जमवात.  पणि त्यवालवा  हरेहसी  कळत असणिवार  -  फरनर्णिचर घरेतलअं,  तर
रटकववावअं लवागरेल, पनुसवावअं लवागरेल. व्हअॅक्यळूमक्लसीनर लवागरेल. कपडरे घरेतलरे, तर लरॉन्डसी ववाढरेल. डवाग पडतसील, तरे आपलरे
आपल्यवालवाच घवासवावरे लवागतसील. चवारसी ठवाव स्वयअंपवाक जरसी बवायकहोनरे करे लवा, तरसी नअंतर भवाअंडसी घवासवावसी लवागतसीलच!

एकणवसवाव्यवा शतकवातल्यवा हवा पनुरुषवाचसी आई मनुलवासवाठसी दिवाढसीचअं सवामवान कवाढळून ठरेवणिवाऱ्यवाअंतलसी, पणि बवायकहो
मवात वसीककें डलवा लहोळत "मवाझसीपणि करॉफकी करतहोस कवा प्लसीज?"  असअं म्हणिणिवारसी.  मग णबचवारवा णमणनमअॅणलस्ट हहोईल
नवाहसी तर कवाय! नवा रहरेगवा बवाअंस, नवा बजरेगसी बवाअंसनुरसी! 

ससीववादि णवरुद 'कमसी'ववादिवाचअं हरे बखिरेडअं हरे असअं आददिम कवाळवापवासळूनच सनुरू आहरे!

णनमवार्णित्यवा बह्मदिरेववालवाहसी एक सहोडळून तसीन तडोंडअं असतवात. त्यवात कनु ठरे  आलवाय 'कमसीतकमसी'ववादि? उलट सअंहवार
करणिवाऱ्यवा महवादिरेववाचअं रूप मवात वदैरवाग्यवाचअं.  म्हणिजरे हरे यनुद णतथपवासळूनच सनुरू आहरे म्हणिवायचअं!  गचौरसी णबचवारसी सतसी
गरेलसी, पणि पवावर्णितसी अननुभववानरे शहवाणिसी झवालसी. 'कमसी-कमसी' करत जबवाबदिवारसी टवाळणिवाऱ्यवा पनुरुषवालवा धरून ठरेवण्यवासवाठसी
सनुज मवागर्णि कवाढळून णतनरे मळवाचवा मनुलगवा बनवलवा णन त्यवालवाच णशववाच्यवा गळ्यवात बवाअंधलवा. 

तरेव्हवापवासळून आमच्यवा शअंभहोनरे णतसरवा डहोळवा उघडलरेलवा नवाहसी...

***
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गअंथहोपजसीणवयरे लहोककी इयरे - शणशकवाअंत सवावअंत

१९९१ पवासळून  भवारतवात  आरथर्णिक  सनुधवारणिवा  झवालसी.  यवाचवा  महोठवा  पररणिवाम  करे वळ आरथर्णिकच  नवाहसी,  तर
रवाजककीय व सवामवाणजक गहोषळींवरहसी झवालवा.  लहोकवाअंचरे  पगवार आणणि उत्पन ववाढलरे तसरे मरॉल्स,  दिहोन-आठशरे रुपयवाअंचरे
णतककीट कवाढळून णचतपट पवाहणिरे, हरे आपसळूक घडळू लवागलरे. आणिखिसी एक गहोष घडलसी तसी म्हणिजरे बऱ्यवापदैककी पदैसवा सवाठवळून
लहोकवाअंनसी पळूणिर्णिवरेळ लरेखिनवालवा ववाहून घरेतलरे. पनुस्तकरे  णवकत घरेऊन ववाचण्यवाचसी सवय ववाढलसी. णबरटश आणणि अमरेररकन
पनुस्तकरे  चटकन आपल्यवाकडरे  उपलब्ध हहोऊ लवागलसी.  मवागळू  तरे  पनुस्तक घरपहोच हजर करणिवाऱ्यवा णफ्लपकवाटर्णिसवारख्यवा
कअं पन्यवाहसी  इथरे  आल्यवा.  क्रकीडवाक्षरेत,  णचतपट,  नवाटक,  बपाँककअं ग,  णशक्षणि,  जसीवनवाचरे  प्रत्यरेक क्षरेत  गरेल्यवा  कवाहसी  वषवार्णित
आमळूलवाग बदिललरे  आहरे.  म्हणिळूनच १९९१-२०१४ यवा  कवाळवातसील पनुस्तक णनरमर्णितसी  आणणि ववाचन यवाचवा थहोडवासवा
आढवाववा घ्यवायलवा हववा.

भणवष्य सवाअंगणिवारवा ज्यहोणतषसी भळूतकवाळवात जवास्त डहोकवावतहो.  तसरेच थहोडरेसरे  इथरेहसी  करवायलवा हवरे.  णवसवावरे
शतक हरे खिऱ्यवा अथवार्णिनरे ववाचन,  णशक्षणि आणणि सअंस्कदृ तसीप्रसवारवाचरे क्षरेत हहोतरे.  यवाच्यवा पणहल्यवा अध्यवार्णि दिशकवात णबरटश
सवामवाज्य अनरेक दिरेशवात पसरलरे हहोतरे. यवाचवा पररणिवाम त्यवा त्यवा दिरेशवात इअंगजसी पहोहहोचण्यवातच नव्हरे, तर इअंगजसी भवाषवा
आणणि सवाणहत्य पहोहहोचण्यवातहसी झवालवा.  अमरेररकरे चसी भवाषवा इअंगजसी असल्यवानरे इअंगजसी भवाषवा आणणि सवाणहत्य हरेदिरेखिसील
जगभर  पहोहहोचलरे.  त्यवामवागरे  अमरेररकरे नरे  जवाणिसीवपळूवर्णिक  करे लरेलरे  प्रयत्नहसी  हहोतरे.  शरेरलरॉक  हहोम्सपवासळून
पसी.जसी.वनुडहवाऊसपयर्षांत आणणि मवाकर्णि  ट्वरेन,  हरेपमअंग्वरेपवासळून जरॉन अपडवाइक  (John Updike),  जहोसरेफ हरेलरपयर्षांत
(Joseph Heller)  अनरेक  लरेखिक  णवसवाव्यवा  शतकवात  जगभर  पहोहहोचलरे.  ग्यनुअंटरम  गवाससवारखिवा  (Günter
Grass)  जमर्णिन लरेखिक असहो,  णमलवान कळू न्दिरेरवासवारखिवा  (Milan Kundera)  फकें चमधळून णलणहणिवारवा चरेकम  लरेखिक
असहो,  गवाणबएलम  गवारसर्णिआ  मवाकर्दे सम  (Gabriel   García   Márquez)  ककअं ववा  पवाब्लहो  नरेरुदिवा  (Pablo
Neruda)  असरे लअॅरटन लरेखिक असहोत.  इअंगजसी भवाषरेतळून तरे जगभर पहोहहोचत हहोतरे आणणि आपल्यवाकडरेहसी यरेत हहोतरे.
भवारतसीय इअंगजसी लरेखिन थहोडरेफवार इअंग्लअंड-अमरेररकरे पयर्षांत पहोचलरे  हहोतरे.  अरुणि कहोलटकरसवारख्यवा लरेखिकवालवा १९७७
सवालसीच करॉमनवरेल्थ पनुरस्कवार णमळवालवा हहोतवा. डरॉन महोरवाइस, आददिल जस्सवाववालवा, ए. करे . रवामवाननुजन यवाअंसवारखिरे कवसी
इअंगजसीत णलहसीत हहोतरे. तरसीहसी जवागणतक सवाणहत्यवाच्यवा णक्षणतजवावर भवारतसीय इअंगजसी लरेखिनवाचवा चअंद्र उगववायचवा हहोतवा.
तरे कवाम करे लरे सलमवान रश्दिसी, अरुअंधतसी ररॉय, अणमतवाव घहोष इत्यवादिळींनसी. रश्दिळींचसी 'णमडनवाइट्सम णचल्डन' ८० सवालसीच
प्रणसद झवालसी पणि त्यवाच्यवाकडरे जगवाचरे लक्ष गरेलरे तरे ८९ सवालच्यवा 'सअॅटणनक व्हसर्देस'मनुळरे . ९१-९२ च्यवा कवाळवात णवक्रम
सरेठ यवाअंनवा कहोटसीच्यवा आसपवास रक्कम अअॅडव्हवान्स म्हणिळून दिरेण्यवात आलसी.  हवा खिरवा भवारतसीय कवादिअंबरसीचवा लहोकणप्रय
वतनुर्णिळवातलवा प्रवरेश हहोतवा. यवानअंतर महोठवा प्रमवाणिवावर भवारतसीय लरेखिक इअंगजसीत णलहू लवागलरे आणणि महोठवा प्रमवाणिवावर
पनुस्तकरे हसी प्रणसद हहोऊ लवागलसी. ९० च्यवा दिशकवातसील णस्थतसी हसी सवाधवारणि अशसी सवाअंगतवा यरेईल.

९० च्यवा दिशकवात अनरेक जमर्णिन, फकें च, यनुरहोणपयन व लअॅरटन अमरेररकन लरेखिक कवायर्णिरत हहोतरेव त्यवाअंचसी पनुस्तकरे हसी
इअंगजसीत उपलब्ध हहोतसी. पणि भवारतसीय ववाचकवाचसी पसअंतसी इतर ग्लहोबल ववाचकवाप्रमवाणिरे महोठसी नवावरे ककअं ववा पनुरस्कवारप्रवाप्त
पनुस्तकरे  ववा लरेखिक यवाअंनवा हहोतसी. एखिवादिवा लरेखिक महोठवा समनुदिवायवापयर्षांत कवा पहोहहोचतहो, यवाचसी अनरेक कवारणिरे आहरेत:

१.  एखिवादवा  पनुस्तकवाबद्दल टवाइम्स णलटररसी  सणप्लमकेंट,  न्यळूयरॉकर्णि  ररव्हयळू  ऑफ बनुक्स,  लअंडन ररव्हयळू  ऑफ बनुक्स  ,
न्यळूयरॉकर्णि र, स्परेक्टरेटर, पअॅररस, ररव्हयळू, न्यळूयरॉकर्णि  टवाइम्स, गवारडर्णियन यवाअंनसी चवाअंगलरे णलणहल्यवास ककअं ववा त्यवाचसी स्तनुतसी करे ल्यवास
त्यवा पनुस्तकवालवा ववाचकवाचसी पसअंतसी णमळतरे.

२.  एखिवादवा महोठवा लरेखिकवानरे प्रस्तवावनवा णलणहल्यवानरे ककअं ववा मनुलवाखितसीत ककअं ववा इतर मवाध्यमवातळून पनुस्तकवाचरे कचौतनुक
करे ल्यवास तरे पनुस्तक लहोकणप्रय हहोतरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  मरवाठसीत 'बलनुतअं'  यवा आत्मचररतवाबद्दल पनु.लअं.  नसी णलणहलरे आणणि तरे
पनुस्तक गवाजलरे.

३.  पनुस्तकवाबद्दल ववादिणवववादि घडल्यवास ककअं ववा आक्षरेप घरेण्यवात आल्यवास तरेहसी पनुस्तक लहोकणप्रय हहोतरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि-
'णमशरेल वरेल्बरेकम 'चरे  (Michel Houellebecq)  'प्लअॅटफरॉमर्णि'  ककअं ववा  सलमवान रश्दिळींचरे  'सअॅटणनक व्हसर्देस'  यवाचसी
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उदिवाहरणिरे सवाअंगतवा यरेतसील.

४.  एखिवादिरे पनुस्तक अनपरेणक्षतपणिरे ववाचकवाअंनवा आवडतरे आणणि तरे खिपतच रवाहतरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि  'ट्च्यळूजडरेजम णवथ मरॉरसी'
ककअं ववा 'श्यनुअरलसी यळू आर जहोककअं ग णमस्टर फवाइनमन' ककअं ववा अगदिसी अलसीकडचरे 'दफफ्टसी शरेड्स ऑफ गरे', 'फवाईव्ह परॉइअंट
समवन' हसी यवाचसीच उदिवाहरणिरे.

५.  कवाहसी  पनुस्तकवाअंचरे  णवषयच खिपवावळू  असतवात.  उदिवाहरणिवाथर्णि  डवाएटवरचसी  पनुस्तकरे ,  सरेल्फ-हरेल्प,  गभवार्णिरपणि,  बवाल
सअंगहोपन,  व्यणकमत्व  णवकवास,  व्यवस्थवापन  यवाअंवरचसी  पनुस्तकरे .  उदिवाहरणिवाथर्णि,  'स्टसीव्हन  कव्हसी'नरे  (Stephen
Covey) प्रकवाणशत करे लरेल्यवा कवादिअंबऱ्यवा यवा यवामध्यरे महोडतवात. 

६. मवाकर्दे टटअंग करून खिपवलरेलसी पनुस्तकरे  – चवाइल्ड क्रवाफ्ट ककअं ववा डसीकरे  प्रकवाशनवाचसी पनुस्तकरे  सरेल्समन्सम ककअं ववा सरेल्सगल्समर्णि
ठरेवळून णवकलसी जवातवात.  अलसीकडरे  आपल्यवाकडरेहसी  डसीकरे चसी णव्हज्यनुअल णडक्शनरसी घरेऊन णवकणिवारसी  मनुलरे  ददिसतवात.
मवाकर्दे टटअंगचवा हवा एक प्रकवार झवालवा तर दिनुसरवा प्रकवार म्हणिजरे एखिवादवा पनुस्तकवाकडरे प्रकवाशकवानरे लक्ष दिरेऊन तरे खिपवणिरे .
पळूवर्ती अमरेररकरे त लरेखिकवाअंचरे दिचौररे,  मनुलवाखितसी यवा मवाध्यमवातळून पनुस्तकरे  सअंपववायचवा प्रयत्न हहोई.  आतवा सवर्णितच हवा प्रयत्न
ददिसतहो.  त्यवाच बरहोबर एखिवादिरे प्रकवाशन महत्त्ववाकवाअंक्षसी पनुस्तक हवातसी घरेतरे आणणि त्यवाचरे पदतशसीर मवाकर्दे टटअंग करण्यवात
यरेतरे.  स्टसीव्हन हरॉककअं गचरे 'बसीफ णहस्टसी ऑफ टवाइम'सवारखिरे पनुस्तक बअॅन्टम प्रकवाशनवानरे पदतशसीर प्रयत्न करे लरे नसतरे, तर
लवाखिडोंच्यवा  सअंख्यरेत  खिपलरे  नसतरे.  णवश्वरचनवा  आणणि  णवश्वभचौणतककीसवारख्यवा  जड  णवषयवावरचरे  हरे  पनुस्तक  न्यळूयरॉकर्णि
टवाइम्सच्यवा बरेस्टसरेलर यवादिसीत तसीन-चवार वषर्णि हहोतरे.

एकळू णिच पनुस्तकववाचन हवा,  णवरअंगनुळवा आणणि भरसीव मवागवार्षांनसी वरेळ घवालवणिरे,  यवा दिहोन्हसी मवागवार्षांच्यवा दिदृषसीनरे  महत्त्ववाचवा
उपक्रम आहरे.  णचतपट, नवाटकवाइतकरे  पअॅणसव्ह मनहोरअंजन पनुस्तकवानरे हहोत नवाहसी.  पनुस्तक कषवानरे ववाचवावरे लवागतरे.  प्रसअंगसी

गअंथहोपजसीणवयरे लहोककी इयरे - शणशकवाअंत सवावअंत

छयाययाभचत्रत्रः यसहयानस ययान्ससन (Johannes Jansson) - नयामभनदरशयानभतर प्रतयारधिकयारमसक्त छयाययाभचत्र
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इअंगजसी  पनुस्तकवाअंचरे  अथर्णि  शब्दिकहोशवात  पवाहवावरे  लवागतवात.  कवाहसी  वरेळवा  एक पनुस्तक ववाचळून  चवालत नवाहसी.  टसी.  एसम.
इणलयटच्यवा  (T. S. Eliot)  कणवतवा  ववाचवायच्यवा  असतसील तर जवाडजळूड  णडक्शनरसी  सहोबत हवसी.  णशववाय
'गहोल्डन बहो' (Golden Bough)  सवारखिरे फरे जरचरे  (J. G. Frazer)  पनुस्तक,  णमथ्यकथवाअंचवा सअंगह,  शब्दिवाअंचवा
उगम दिवाखिवणिवारसी एरटमहोलरॉणजकल णडक्शनरसी, त्यवाचरे चररत ककअं ववा पतवाअंच्यवा सअंगहवाचसी पनुस्तकअं  आणणि णनबअंध हरे सवाररे
तनुमच्यवाकडरे असरेल तरच इणलयट नसीट समजवावळून घरेतवा यरेतहो.  एकवावरेळसी एक पनुस्तक लक्ष ककें दद्रत करून ववाचणिरे हसी
आदिशर्णि  णस्थतसी असलसी तरसी  'सहोदफज वल्डर्णि'सवारखिसी कवादिअंबरसी  ववाचतवानवा  ककअं ववा  'इअंणडयन क्लवाकर्णि 'सवारखिसी गणणितसी  -
रवामवाननुजनच्यवा जसीवनवावरचसी कवादिअंबरसी ववाचतवानवा इतर चररतवात्मक पनुस्तकरे  पवाहवावसीच लवागतवात. 'सहोदफज वल्डर्णि'  हसी
नरॉवर्देणजयन कवादिअंबरसी  आहरे.  सहोफकी यवा  मनुलसीलवा वरेगवरेगळसी  पतरे  यरेतवात.  घहोडवा  आणणि णबणस्कटरे  यवात  फरक कवाय?
चवाअंगनुलपणिवा म्हणिजरे कवाय?  सत्य-असत्य यवाचसी चचवार्णि कशसी करवावसी?  नसीणतमतवाणवषयक प्रश्न कसरे णवचवारवावरे?  अशवा
प्रश्नवाअंचसी चचवार्णि यवात दफक्शन रूपवानरे यरेतरे.  प्रत्यक्षवात तत्त्वजवानवाचवा इणतहवास थहोडक्यवात मवाअंडणिवारसी हसी कवादिअंबरसी आहरे.
सवाहणजकच सरॉक्ररे टसीस  (Sócrates),  अअॅररस्टरॉटल  (Aristotle),  डरेकवातर्णि  (Descartes)  यवाअंच्यवाणवषयसीचवा
तपशसील गहोळवा करतच हसी कवादिअंबरसी ववाचवावसी लवागतरे. ककअं ववा 'अ अॅसरेन्ट ऑफ मनसी'सवारखिरे २००८ सवालसी प्रणसद झवालरेलरे
पनुस्तक घ्यवा.  हरे पनुस्तक बवारवाव्यवा शतकवापवासळून सनुरू हहोणिवारवा बपाँककअं गचवा इणतहवास ककअं ववा त्यवापलसीकडरे  जवाऊन इन्कवा
(Inca) सअंस्कदृ तसीपवासळून आजपयर्षांत घडलरेलवा पदैशवाचवा इणतहवास सवाअंगतरे. बवापाँडमवाकर्दे ट म्हणिजरे कवाय? करे न्सचवा अथर्णिशवाससीय
णवचवार कहोणितवा? 'एनरॉन'  कवा कहोसळलरे,  अशवा णवषयवाअंनवा लरेखिक हवात घवालतहो पणि यवाणवषयसीचसी अणधक मवाणहतसी
णमळवण्यवासवाठसी तनुम्हवालवा इतर पनुस्तकवाअंचसी मदित घरेणिरे भवाग पडतरे.  थहोडक्यवात, चवाअंगलसी पनुस्तकरे  तनुम्हवालवा इतर अनरेक
पनुस्तकवाअंकडरे वळवतवात.

इअंगजसी भवाषरेतसील प्रकवाशन परअंपररेचरे  वदैणशष्ट हरे,  ककी तरे  एकच पनुस्तक तनुम्हवालवा सणचत करॉणमक्ससवारख्यवा
पनुस्तकवापवासळून त्यवाच णवषयवावरसील गअंथमवालरेपयर्षांत णवणवध स्वरूपवात मवाणहतसी दिरेतरे.  ववाचकवाच्यवा आववाक्यवाननुसवार तहो
णवषय समजळून घरेऊ शकतहो. 'मवाक्सर्णि'वर असरे सणचत करॉणमक आहरे,  णनवडक लरेखिवाअंचवा  'पहोटर्देबल मवाक्सर्णि'सवारखिवा सअंगह
आहरे ककअं ववा त्यवाचरेच णतखिअंडसीय  'दिवास कवाणपतवाल'  आहरे आणणि इतर अक्षरशयः हजवारहो गअंथ आहरेत.  उत्क्रवाअंतसी,  बनुदसीज़मम,
रसरेलचरे तत्त्वजवान,  इन्फकीणनटसी अशवा अनरेक णवषयवावर  -  अअॅन इअंटहोडक्शन टळू  :  पहोस्ट्मरॉडरनर्णिज़मम,  स्टक्चरलसीजमम,  इ.
अनरेक णवषयवावरचरे गअंथ गवादफक स्वरूपवात ९० नअंतर प्रणसद हहोऊ लवागलरे. कवारणि मसीणडयवाचवा प्रभवाव जगभर ववाढत
हहोतवा.  ससीएनमएनसवारखिसी  बवातम्यवा  दिवाखिवणिवारसी  चअॅनरेल  प्रथम  अमरेररकरे त  आणणि  मग  जगभर  ववाढळू  लवागलसी.
आपल्यवाकडरेहसी चअॅनरेल्सचसी सअंख्यवा बऱ्यवापदैककी ववाढलसी. पररणिवामसी ववाचनवाचवा अवकवाश कमसी हहोत गरेलवा. 

यवानअंतर आलरे इअंटरनरेट. आधसी फक ईमरेल्स, चअॅटटअंग यवात वरेळ जवायचवा. नअंतर ऑकनुर्णि टसवारख्यवा 'सहोशल णमणडयवा
कम्यनुणनटसीजम'  सनुरू झवाल्यवा.  त्यवात अणधक वरेळ जवाऊ लवागलवा.  फरे सबनुक अजळून दिळूर हहोतरे.  इअंटरनरेटमनुळरे  कनु ठलरेहसी पनुस्तक
जगभरवात उपलब्ध करून दवायचसी सहोय झवालसी. कधसी महोफत तर कधसी पदैसरे दिरेऊन. २००० मध्यरे 'स्टसीफन ककअं ग' यवानरे
आपलसी  'रवायडळींग दि बनुलरेट'  हसी कथवा इअंटरनरेटवर णवकलसी.  लवाखिडोंनसी तसी डवाऊनलहोड करे लसी.  ककअं गलवा त्यवामनुळरे  पदैसवा,
प्रणसदसी णमळवालसी.  पणि तहो म्हणितहो, "कथवा कशसी आहरे,  यवाबद्दल कहोणिसीच बहोलत नव्हतरे.  मसीहसी,  तसी दकतसी जणिवाअंनसी
ववाचलसी, हरे णवचवारलरे नवाहसी. कवारणि मवाझसी णनरवाशवाच हहोईल यवाचसी खिवातसी हहोतसी."

पणि तरसीहसी, गनुटरेनबगर्णिमध्यरे छपवाईयअंतवाचवा शहोध लवागल्यवानअंतरचवा हवा महत्त्ववाचवा शहोध हहोतवा. अथवार्णितच यवानरे
महोठवा बदिल घडवळून आणिलवा.  पनुस्तकरे  क्षणिभरवात सवर्णित उपलब्ध हहोऊ लवागलसी.  अभ्यवासकवाअंचसी यवामनुळरे  महोठसी सहोय
झवालसी पणि जनुन्यवा णपढसीलवा अजळूनहसी कवागदिवावरचसी छपवाई आणणि पनुठवाबवाअंधणिसी यवाचरेच आकषर्णिणि हहोतरे आणणि आहरे. एखिवादिरे
पनुस्तक, उदिवाहरणिवाथर्णि जरॉन अपडवाइकचरे 'डळू कन्ससीडररेशन' घ्यवा. पवाअंढऱ्यवाशनुभ्र मऊ कवागदिवावर 'जरॉन्सनम' यवा टवाईपमध्यरे
छवापलरेलरे,  उतम मनुखिपदृष्ठ असलरेलरे आणणि हअॅन्डकट  (पनुस्तकवाचसी दिहोन तसीन पवानरे एकवाचवरेळसी हवातवात यरेऊ नयरे म्हणिळून
यअंतवाचवा ववापर न करतवा त्यवाचसी पवान उलटवायचसी बवाजळू,  एकरे क फरॉमर्णिच्यवा रूपवात हवातवानरे कवापलसी जवातरे.)  असरे पनुस्तक
ववाचणिरे आणणि तरेच स्वस्त कवागदिवावर परॉकरे टबनुक स्वरूपवात बवारसीक टवाईपमध्यरे ववाचणिरे यवातसील फरक पनुस्तकप्ररेमसीच सवाअंगळू
शकतसील.  कवाहसी असलरे तरसी आज पअंधरवा वषवार्षांनसी आज पनुस्तकवाचवा खिप कवाहसी कमसी झवालरेलवा नवाहसी.  ककअं ववा प्रणसद
हहोणिवाऱ्यवा पनुस्तकवाअंचसी सअंख्यवा कमसी झवालरेलसी नवाहसी;  तसी ववाढतरेच आहरे.  प्रणसद इटवाणलयन लरेखिक,  णवचवारवअंत उम्बरेतर्वो
एकहो  (Umberto   Eco)  आणणि  फकें च  लरेखिक/पटकथवाकवार  ज्यवापाँ-क्लरॉदि  चवाररएख़  (JeanClaude
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Carrière)  यवाअंनसी  ववाचनसअंस्कदृ तसीवर करे लरेल्यवा गप्पवाअंचरे  पनुस्तक गतवषर्ती प्रणसद झवालरे.  हरे  दिहोघरे  एकमरेकवाअंनवा  प्रश्न
णवचवारतवानवा कवाहसी मनुद्दरे तपणशलवानरे मवाअंडतवात. पणहल्यवाच प्रश्नवात चवाररएख़ म्हणितवात, "२००८ मध्यरे दिवावहोसमध्यरे एकवा
भणवष्यवरेत्त्यवानरे म्हटलरे, ककी पनुढसील ५० वषवार्षांत चवार गहोषळींनसी मवानवतरेवर महोठवा पररणिवाम हहोईल - १. परेटहोलचवा भवाव
५०० डरॉलर प्रणत बअॅरल हहोईल. २. पवाणिसी हरे तरेलवाप्रमवाणिरेच व्यवावसवाणयक उत्पवादिन बनरेल. ३. आदफकवा आरथर्णिक सतवा
बनरेल आणणि ४.  पनुस्तकरे  नष हहोतसील!  पनुस्तकरे  नष झवाल्यवानरे इतर तसीन गहोषळींसवारखिवाच मवानवतरेवर पररणिवाम हहोईल
कवा?".  त्यवावर एकहो सवाअंगतवात, ''मलवा अनरेकदिवा हवा प्रश्न णवचवारलवा जवातहो, 'इअंटरनरेटच्यवा पररणिवामवामनुळरे  पनुस्तकरे  नष
हहोतसील कवाय?'. लहोकवाअंनवा, णवशरेषत: पतकवारवाअंनवा, पनुस्तकरे  नवाहसीशसी हहोतसील यवा कल्पनरेनरे घरेरलरेलरे असतरे. म्हणिळून तरे हवा
प्रश्न णवचवारतवात.  इअंटरनरेटनरे  आपल्यवालवा बवारवाखिडसीपयर्षांत नरेलरेलरे  आहरे.  आपलसी सअंस्कदृ तसी जर दिदृश्यवात्मक मवानलसी तर
प्रत्यरेकवालवा ववाचवावरेच लवागरेल आणणि त्यवासवाठसी मवाध्यमवाचसी गरज आहरे. हरे मवाध्यम करे वळ सअंगणिकवाचवा पडदिवा असळू शकत
नवाहसी. दिहोन तवास कवादिअंबरसी सअंगणिकवावर ववाचवा. डहोळ्यवाअंचवा टरेणनस बरॉल हहोतहो.'' पनुढरे तरे सवाअंगतवात, ''दिहोहडोंतलसी एक गहोष
हहोईल.  एक म्हणिजरे पनुस्तकरे  ववाचनवाचरे मवाध्यम रवाहसील ककअं ववा त्यवाचरे स्वरूप बदिलरेल.  छपवाईचवा शहोध लवागण्यवापळूवर्ती
त्यवालवा जसरे स्वरूप हहोतरे तसरे स्वरूप त्यवालवा यरेईल. गरेल्यवा ५०० वषवार्षांत पनुस्तकवासवारख्यवा वस्तळू रूपवाअंतररत झवाल्यवानरे
त्यवाचरे कवायर्णि ककअं ववा व्यवाकरणि बदिललरे नवाहसी. पनुस्तक हरे चमचवा, कवातसी, हवातहोडसी ककअं ववा चवाक यवाअंच्यवासवारखिरेच आहरे. अशवा
गहोषळींचवा शहोध लवागल्यवावर त्यवात फवार बदिल करतवा यरेत नवाहसी. तनुम्हसी चमच्यवात बदिल करून अणधक चवाअंगलवा चमचवा
बनवळू शकत नवाहसी.'' यवानअंतर चचवार्णि ई-बनुकपयर्षांत यरेतरे आणणि एकहो म्हणितवात, "एक वककील २५००० कवागदिपतरे ई-बनुकवर
सवाठवळून सहज घरसी नरेऊ शकतहो, पणि खिरअंच 'वरॉर अपाँड पसीस' ई-बनुकवर ववाचतवा यरेईल कवा यवाबवाबत मलवा शअंकवा आहरे."

हजवारहो पनुस्तकरे  आजहसी प्रकवाणशत हहोत आहरेत.  चररतरे,  आत्मचररतवाअंचवा ककअं ववा पल्प-दफक्शनचवा खिप ववाढतहो
आहरे.  नवनवरे  लरेखिक यरेत  आहरेत.  हरे  दिशक सअंपतवानवा  'गलर्णि  णवथ डअॅगन टअॅटळू'  कवादिअंबरसी  गवाजतरे  आहरे.  स्टसीग लवाशर्णिन
(Stieg Larsson)  यवा  स्वसीणडश पतकवारवानरेहसी  तसीन  पनुस्तकवाअंचसी  रहस्यमवाणलकवा  णलहून ठरेवलसी.  करे वळ वरेळ
घवालणवण्यवासवाठसी तहो तसी णलहसीत हहोतवा. वयवाच्यवा ५०व्यवा वषर्ती तहो मरणि पवावलवा. त्यवाच्यवा मदृत्यळूनअंतर हसी पनुस्तकरे  प्रणसद
झवालसी. आतवा तसी सवर्वोच खिपवाच्यवा यवादिसीत अगक्रमसी आहरेत. ववाचनवाचसी आवड कमसी हहोतरेय म्हणितवा म्हणितवा, हअॅरसी परॉटर
मवाणलकवा, 'लरॉडर्णि ऑफ दि टरअंग्सम'  हसी महवाकवाव्यवात्मक कवादिअंबरसी सध्यवा णवक्रकीच्यवा बवाबतसीत अगक्रमसी आहरे.  हसी कवादिअंबरसी
करॉलरेज तरुणिवाअंच्यवा हवातवात कधसी ददिसरेल असरे ववाटलरे नव्हतरे.  कवाहसी वषवार्षांपळूवर्ती  'अक्षर'  ददिववाळसी अअंकवात रमरेश सरकवार
यवाअंनसी णतचरे ववाङ्मयसीन महत्त्व सवाअंगणिवारवा लरेखि णलणहलवा हहोतवा.

ववाचन हवा ज्यवाअंचवा कचवा मवाल आहरे,  असवाहसी एक महोठवा वगर्णि आहरे.  त्यवालवा आपल्यवा कवामवासवाठसी ववाचवावरेच
लवागतरे. उदिवाहरणिवाथर्णि, पतकवार, प्रवाध्यवापक, लरेखिक, णचतपटवाचसी पटकथवा णलणहणिवाररे, बनुणदबळपटळू, डरॉक्टसर्णि अशसी महोठसी
यवादिसी सवाअंगतवा यरेईल. ज्यवालवा णचतपट णलहवायचवा आहरे ककअं ववा समजळून घ्यवायचवा आहरे त्यवानरे 'स्टहोरसी' हरे ररॉबटर्णि मकम -ककीचरे
(Robert McKee)  पनुस्तक ववाचणिरे  आवश्यक आहरे.  तसरेच णसदिम फकील्डचसी  (Syd Field)  पनुस्तकरे हसी  ककअं ववा
झवालअंच तर  'अअॅडव्हरेन्चर इन णसनरेटरेपनअंग'सवारखिरे  पटकथवा लरेखिक णवल्यम गहोल्डमनचरे  (William Goldman)
पनुस्तक.

णसनरेमवा  गरेट  कशवामनुळरे  बनतहो?  यवाबद्दल  गहोल्डमन  सवाअंगतहो,  ककी  वरेगवरेगळ्यवा  उतम आणणि हरेलवावणिवार् यवा
क्षणिवाअंमनुळरे  णसनरेमवा गरेट बनतहो.  जसअं ददिग्दिशर्णिकवालवा स्टवारचसी मजर्ती सवाअंभवाळवावसी लवागतरे,  तशसी लरेखिकवालवाहसी.  आपल्यवालवा
उत्कदृ ष सअंववादि यवावरेत,  असअं प्रत्यरेक स्टवारलवा ववाटत असतअं.  गहोल्डमन करे वळ स्वत:लवा आलरेलरेच अननुभव सवाअंगत नवाहसी,
तर णसनरेक्षरेतवात घडलरेल्यवा  इतर णचतपटवाअंच्यवा कथवा,  घटनवा,  आख्यवाणयकवाहसी सवाअंगतहो.  त्यवानरे  णलणहलरेल्यवा  'ऑल दि
प्ररेणसडरेन्ट्सम  मरेन'सवारख्यवा  णचतपटवालवा  समसीक्षकवाअंनसी  गचौरवलअं.  पणि  स्पधर्देत  असलरेल्यवा  'ररॉककी'सवारख्यवा  गल्लवाभरू
णचतपटवानरे 'ऑस्कर' पटकवावलअं. यवाचअं कवारणि सवाअंगतवानवा तहो म्हणितहो, ककी 'ररॉककी' हरॉणलवळूडचअं एक स्वप सवाकवार करतहो.
हरे पनुस्तक तनुम्हवालवा णचतपटवाणवषयसी नरेहमसी पवाहतवा आणणि अननुभववातनअं यरेणिवाररे ,  असरे कवाहसीतरसी सवाअंगतरे आणणि तनुमचसी
जवाणिसीव समदृद करतरे. 

हरेच ररचडर्णि फवाइनमनच्यवा 'श्यनुअरलसी यळू आर जहोककअं ग णमस्टर फवाइनमन'सवारख्यवा पनुस्तकवाबद्दल म्हणितवा यरेईल.
ज्यवालवा कनु णिवालवा सअंशहोधन करवायचरे आहरे, त्यवानरे तरे ववाचवायलवाच हवरे. ररचडर्णि फवाइनमन हवा नहोबरेल पवाररतहोणषक णवजरेतवा
भचौणतकशवासज. लहवानपणिवापवासळून त्यवालवा णवजवानवात रस. सतत भहोवतवालच्यवा गहोषळींमधलअं गळूढ उकलवायचसी सवय. ज्यवा

गअंथहोपजसीणवयरे लहोककी इयरे - शणशकवाअंत सवावअंत
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कवाळवात ररेणडओ आलवा, त्यवा कवाळवात त्यवानरे ररेणडओचअं जवान अगदिसी लहवान वयवातच णमळवलअं. अनरेकदिवा शरेजवारपवाजवारचसी
मअंडळसी त्यवालवा ररेणडओ दिनुरूस्त करवायलवा बहोलवत. तहो ररेणडओ उघडळून यरेरझवाऱ्यवा घवालत बसरे. मग ज्यवानरे बहोलवावलअंय,
तहो  म्हणिरे,  "ररेणडओ दिनुरूस्त कर,  फरे ऱ्यवा  कसल्यवा मवारतहोस".  ररचडर्णि  म्हणिरे,  "मसी  णवचवार करतहोय."  त्यवामनुळरे  लहवान
वयवातच त्यवाचसी ककीतर्ती 'करे वळ णवचवारवानरे ररेणडओ दिनुरुस्तसी करणिवारवा', अशसी झवालसी. पनुढरे तहो महोठवा हहोत गरेलवा, तसरे त्यवालवा
अनरेक प्रश्न पडळू  लवागलरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  आपल्यवालवा झहोप यरेतरे,  म्हणिजरे कवाय हहोतअं?  मग त्यवाचरे स्वत:वर प्रयहोग सनुरू
झवालरे. पडदिरे वगदैररे लवावळून, झहोप यरेण्यवाच्यवा क्षणिवाचअं णनरसीक्षणि करवायचअं. ककअं ववा प्रवाण्यवाअंप्रमवाणिरेच मवाणिसवालवा मवाग कवाढतवा
यरेतहो कवा? मग त्यवानरे मवाणिसवाअंचवा ववास घरेऊन ओळखिण्यवाचरे प्रयहोग करे लरे. कहोडवडर्णि असलरेलसी कनु लनुपअं कशसी उघडवायचसी?
मवाणिसअं  पवासवडर्णि  कसवा णनवडतवात,  यवाचवा णवचवार करत त्यवानरे  कनु लनुपअं  उघडवायलवा सनुरुववात करे लसी.  पनुढरे  त्यवानरे  'लरॉस
अ अॅलमरॉस'  प्रयहोगशवाळरेत  कवाम  करे लअं.  त्यवाआगहोदिर  णवणवध  रवासवायणनक  प्रयहोग  करे लरे.  त्यवाअंचवा  ववापर  करून  तहो
णमतमअंडळळींचअं मनहोरअंजन करत असरे.  उदिवा.  हवातवावर णस्पररट टवाकळू न हवात परेटवणिअं,  लरॉस अ अॅलमरॉस इथरे अणिनुबरॉम्बवर
सअंशहोधन सनुरू हहोतअं. अमरेररकरे तलरे महत्त्ववाचरे अणिनुशवासज णतथरे हहोतरे. त्यवाअंच्यवात रवाहून फवाइनमननरे कवाम करे लअं. एक ददिवस
णतथरे सअंशहोधनवाचसी गनुप्त कवागदिपतअं ठरेवलरेलसी णतजहोरसी त्यवानरे दकल्लसीणशववाय उघडलसी आणणि आतमध्यरे कवागदि टवाकलवा,
"गरेस हू?" (ओळखिवा पवाहू कहोणि?)

पणि अशवा गमतसीजमतसी त्यवालवा आवडत असल्यवा, तरसी तहो एक गअंभसीर प्रवदृतसीचवा शवासज हहोतवा. मनुलवाअंनवा त्यवाअंचअं
णशकवणिअं आवडरे. एक ददिवस तहो व्यवाख्यवान दिरेत असतवानवा त्यवानरे समहोर पवाणहलअं,  तर खिनुद्द आईन्स्टवाईन समहोर बसलवा
हहोतवा.  त्यवानरे णलणहलअं आहरे, 'क्षणिभर मसी बवावरलहो,  पणि मग मसी णवचवार करे लवा,  भचौणतकशवास हवा मवाझवा णवषय आहरे
आणणि त्यवावरच मलवा बहोलवायचअंय; मग समहोर कनु णिसीहसी असहो.'

पनुस्तकवाच्यवा शरेवटसी त्यवानरे णवजवान म्हणिजरे कवाय, एखिवादिवा प्रयहोग यशस्वसी हहोतहो म्हणिजरे कवाय, तहो दकतसी प्रकवाररे
असळू  शकतहो,  यवाबद्दल  णलणहलअं  आहरे.  'कवागर्वो  कल्ट  सवायन्स'  नवाववाचअं  हरे  प्रकरणि  प्रत्यरेक  णवजवानवाच्यवा  णवदवाथ्यवार्णिनरे
ववाचवायलवाच  हवअं.  कनु ठलअंहसी  प्रकरणि कधसीहसी  कवाढळून  ववाचवावअं,  असअं  हरे  पनुस्तक असल्यवानरे  तरे  खिळूप  लहोकणप्रय  झवालअं.
'णप्रन्स्टन'सवारख्यवा णवख्यवात सअंस्थरेपवासळून तरे  करॉनर्देल णवदवापसीठवात णशकवण्यवापयर्षांतच्यवा खिनुसखिनुशसीत अननुभववाअंचअं  दिशर्णिन
यवात यरेतअं. म्हणिळूनच गरेलसी २५ वषर्दे हरे पनुस्तक लहोकणप्रय आहरे आणणि त्यवालवा 'कल्ट बनुक'चवा दिजवार्णि प्रवाप्त हहोतहो आहरे. कल्ट
बनुक म्हणिजरे ज्यवाअंनसी तसीन चवार दिशकरे  ककअं ववा त्यवाहूनहसी अणधक कवाळ ववाचकवाअंच्यवा मनवावर महोणहनसी घवातलसी आहरे. असरे
पनुस्तक ववाचकवाअंच्यवा दिहोन-तसीन णपढवा ववाचत रवाहतरे.  मवाझ्यवा आधसीच्यवा णपढसीचरे पनुस्तक हहोतरे  'जहोनवाथन णलपव्हअंगस्टन
ससीगल'  हरे ररचडर्णि बवाखिचरे  (Richard Bach)  पनुस्तक आणणि 'झरेन अपाँड दि आटर्णि ऑफ महोटवारसवायकल मकेंटरेनन्स'  हरे
ररॉबटर्णि परसर्णिगचरे (Robert Pirsig) पनुस्तक. 'कअॅ चर इन दि रवाय' हरे जरे. डसी. सअॅणलन्जरचरे पनुस्तक हरे तसीन णपढवाअंचरे
आवडतरे  पनुस्तक आहरे आणणि त्यवाचवा खिप अडसीच कहोटळींच्यवा वर झवालवा आहरे.  सअॅणलन्जरच्यवा यवा पनुस्तकवाचसी तनुलनवा
भवालचअंद्र नरेमवाडकेंच्यवा कहोसलवाशसी करण्यवात यरेतरे. 'कअॅ चर इन दि रवाय' हसी पचौगअंडवावस्थरेच्यवा ससीमरेवर असणिवाऱ्यवा तरुणिवाचसी
कथवा. शवाळवा, करॉलरेज, पवालक, सरकवार, ज्यरेष्ठ कनु टनुअंबसीय यवा सवाऱ्यवाअंच्यवा सततच्यवा दिवादिवाणगरसीनरे यवा वयवात मन बअंड करून
उठतरेच, पणि यवा बअंडवालवा णमळवालरेलरे णनखिळ आणणि णनतळ शल्यरूप म्हणिजरे 'कअॅ चर इन दि रवाय' - खिप दिरवषर्ती अडसीच
लवाखि. म्हणिजरे एकळू णि सवाडरेसहवा कहोटसी रुपयरे!

यवा कवादिअंबरसीचसी सनुरुववात अशसी आहरे  - 'तनुम्हवालवा सवाररे  ऐकवायचरेच असरेल तर सनुरुववातसीलवा तनुम्हवालवा मसी कनु ठरे
जन्मलहो आणणि मवाझअं णभक्कवार बवालपणि कसअं गरेलअं आणणि मलवा जन्म दवायच्यवा आधसी मवाझरे आई-वडसील कवाय करसीत,
असलअं  'डरेणव्हड करॉपरदफल्ड'  टवाइप कवादिअंबऱ्यवाअंत असतअं,  तसअं दिणळद्रसी वणिर्णिन तनुम्हवालवा ऐकवायचअं असणिवार.  पणि मलवा
असल्यवा गहोषळींनसी बहोअर हहोतअं. णशववाय दिनुसरअं म्हणिजरे जर मसी मवाझ्यवा आई-वणडलवाअंणवषयसी कवाहसी खिरअंखिनुरअं सवाअंणगतलअंच तर
त्यवाअंनवा मकेंदिळूचवा दिहोनदिवा रकस्रवाव हहोईल, वगदैररे..'. नवायक हहोल्डन करॉणलदफल्ड हवा 'परेणन्सल्वरेणनयवा'मधसील 'परेन्ससी प्ररेप' यवा
शवाळरेत  आहरे.  तहो  णख्रिसमसपळूवर्ती  शवाळवा  सहोडतहो  आणणि  न्यळूयरॉकर्णि मध्यरे  रवाहवायलवा  जवातहो.  त्यवा  अगहोदिर  तहो  आपल्यवा
णशक्षकवाअंनवा भरेटतहो.. आणणि थरेट त्यवाच्यवा आपल्यवाशसी गप्पवा सनुरू हहोतवात.

त्यवाच्यवा  बहोलण्यवात  सवातत्यवानरे  यरेणिवारसी  गहोष  म्हणिजरे  प्रचौढवाअंचवा  ढडोंगसीपणिवा,  खिहोटरेपणिवा.  उदिवा.  तहो  म्हणितहो,
'आमच्यवा शवाळरेचसी जवाणहरवात तनुम्हसी पवाणहलसी असरेल. घहोडवावर बसलरेलवा कनुअं पणिवावरून उडसी घरेणिवारवा एक तरुणि त्यवात
दिवाखिवलवाय आणणि दिवाववा करे लवाय, ककी आम्हसी इथरे १८८८ पवासळून सववार्षांनवा असरे तयवार करतहो, त्यवाअंचअं रूपवाअंतर सनुअंदिर, स्पष
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णवचवार  करू  शकणिवाऱ्यवा  तरुणिवात  करवायलवा  मदित  करतहो.'  हरे  सवाअंगळून  करॉणलदफल्ड  म्हणितहो,  मसी  कधसी  शवाळरेच्यवा
जवळपवासहसी घहोडवा पवाणहलरेलवा नवाहसी. हवा नवायक अथवार्णित अभ्यवास, खिरेळ, कवाहसीच गवाअंभसीयवार्णिनअं घरेत नवाहसी. वगर्णि बनुडणवतहो,
सहज खिहोटअं  बहोलतहो,  अगदिसी सवाधवा रस्तवा णवचवारणिवाऱ्यवा मवाणिसवालवाहसी तहो खिहोटअं सवाअंगळून भलत्यवाच रस्त्यवालवा लवावतहो.
(यवा बवाबतसीत त्यवाचअं  'टरॉम सरॉयर' आणणि 'हकलबरसी दफन' यवा पळूवर्णिसनुरळींशसी सवाम्य आहरे.  मवाकर्णि  ट्वरेनच्यवा यवा नवायकवाअंनवा
गवाअंभसीयर्णि सहन हहोत नवाहसी. प्रवाथर्णिनरेलवा दिहोन णमणनटअं उभ रवाहतवानवाहसी हकलबरसी दफनच्यवा पवायवालवा खिवाज यरेतरे.)  तरसीहसी
आपणि हरे  पनुस्तक  ववाचत  रवाहतहो,  कवारणि  अनरेक  गहोषसीतलवा  नवायकवाचवा  णतरकस  दिदृणषकहोन  हवा  णवचवार  करवायलवा
लवावणिवारवा असतहो आणणि 'कहोसलवा' आणणि 'कअॅ चर'मध्यरे हरेच तर सवाम्य आहरे.

एकरे  कवाळसी  समनुद  अशवा  णनयतकवाणलकवाअंचसी  परअंपरवा  हहोतसी,  णजच्यवामनुळरे  नवरे  लरेखिक णनमवार्णिणि  हहोत असत.
लघनुकथवा  छवापणिवारसी  अनरेक  णनयतकवाणलकअं  हहोतसी.  अगदिसी  णवजवानकथवाअंसवाठसी  ववाणहलरेलरे  कअॅ म्पबरेलचरे  (John
Campbell)  'अ अॅस्टवाउणन्डन्गम  सवायन्स  दफक्शन'सवारखिरे  मवाणसक हहोतरे.  ७०-८० च्यवा  दिशकवापयर्षांत  यवातळून  महोठवा
प्रमवाणिवावर नवरे लरेखिक प्रकवाशवात यरेत असत. 'आयझअॅक अणसमहोव्ह'सवारखिवा  (Isaac Asimov)  लरेखिक कअॅ म्पबरेल
यवाअंनसी  सअंपवाददित  करे लरेल्यवा  णवजवानकथवाअंच्यवा  मवाणसकवाअंचवा  आपल्यवालवा  फवायदिवा  झवालवा,  हरे  अनरेकदिवा  सवाअंगतवात.  अगदिसी
अलसीकडचरे  उदिवाहरणि झनुअंपवा लवाणहरसीचरे.  दि न्यळू  यरॉकर्णि र सवाप्तवाणहकवात त्यवाअंच्यवा तसीन कथवा गरेल्यवा एकवा वषवार्णित प्रणसद
झवाल्यवा.  त्यवातल्यवा  'सरेक्ससी'  यवा कथरेकडरे  जवाणिकवारवाअंचरे लक्ष गरेलरे.  हळळूहळळू  कथवालरेणखिकवा म्हणिळून णतलवा नवाअंव णमळवालरे.
'इअंटरणप्रटर ऑफ मरेलडसीका़ज़'  यवा  णतच्यवा पणहल्यवा कथवासअंगहवालवा प्रणतष्ठरेचरे  पनुणलत्झर पवाररतहोणषक णमळवालरे.  त्यवानअंतर
आलरेल्यवा णतच्यवा  'नरेमसरेक'  यवा कवादिअंबरसीलवा ववाचकवाचसी पसअंतसी लवाभलसी.  त्यवावर णचतपटहसी बनलवा.  यथवावकवाश तसी
लरेणखिकवा म्हणिळून णस्थरवावलसी.  अलसीकडरेच णतचसी प्रणसद झवालरेलसी  'लहोलपाँड'  हसी  कवादिअंबरसी णवशरेष लक्षणिसीय आहरे.  यवा
कवादिअंबरसीत णतनरे कवाळवाचवा महोठवा पट स्वसीकवारलवा आहरे. 'अनर्देस्ट हरेपमअंग्वरे'सवारखिरे जनुनरे लरेखिक ककअं ववा झनुअंपवा लवाणहरसी, हवारूककी
मनुरवाकवामसीसवारखिरे (Haruki Murakami) आतवाचरे लरेखिक यवाअंत महोठवा फरक आहरे, तहो अननुभववाचवा. अणमतवाव घहोष,
झनुअंपवा, मनुरवाकवामसी यवाअंसवारखिरे लरेखिक अननुभववाइतकरे च सअंशहोधनवालवाहसी प्रवाधवान्य दिरेतवात. झनुअंपवा अगदिसी ३ वषवार्णिचसी असतवानवा
अमरेररकरे लवा  गरेलसी.  त्यवामनुळरे  भवारतवामध्यरे  णतचवा  सअंबअंध  कधसीतरसी  यरेण्यवाजवाण्यवापनुरतवा  हहोतवा.  परअंतनु  'लहोलपाँड'  यवा
कवादिअंबरसीमध्यरे ६० च्यवा दिशकवातसील नक्षलववादिवाच्यवा उदियवापवासळून तरे आतवाच्यवा भवारतवापयर्षांत ४०-५० वषवार्षांचरे भवारतवाचरे
णचतणि करे लरे आहरे. आणणि हरे करतवानवा णतनरे वतर्णिमवानपत, पनुस्तकअं  तसरेच अनरेकवाअंनवा प्रत्यक्ष भरेटळून मवाणहतसी णमळवलसी आहरे.
अणमतवाव घहोष यवाअंनसी 'ससी ऑफ परॉपसीज़'सवारखिसी कवादिअंबरसी णलणहतवानवा १९ व्यवा शतकवातसील चसीन आणणि णतथरे हहोणिवारसी
अफळू चसी णनयवार्णित यवाअंचसी मवाणहतसी प्रचअंड कषवानरे णमळवलसी आहरे. 

णवक्रम सरेठ  यवाअंच्यवाबद्दलहसी  सवाअंगतवा  यरेईल.  कवसी  असलरेल्यवा  णवक्रम  सरेठ  यवाअंनवा  'अ  सळूटरेबल  बरॉय'सवारखिसी
कवादिअंबरसी णलणहतवानवा भवारतवातसील णवणवध प्रदिरेश, मवाणिसअं, चवालसीरसीतसी यवाबद्दल बरवाच अभ्यवास करवाववा लवागलरेलवा आहरे.
गअंगहोपवाध्यवाय यवाअंचसी 'फस्टर्णि लवाइट'सवारखिसी कवादिअंबरसी मनुळवात बअंगवालसी असळूनहसी णतचरे इअंगजसीत चवाअंगलरे स्ववागत झवालरे. यवाचरे
कवारणि १७८० तरे १९१० यवा ३० वषवार्णिच्यवा कवाळवातसील बअंगवालमधसील प्रबहोधनपववार्णिचरे तसी णचतणि करतरे. आजचवा बअंगवाल
घडवायलवा  कवारणिसीभळूत  ठरलरेलरे  रवळींद्रनवाथ टवागहोर,  रवामकदृ ष्णि,  णववरेकवानअंदि,  जगदिसीशचअंद्र  बहोस  यवाअंसवारखिसी  दकतसीतरसी
व्यणकमत्वअं  यवा  पनुस्तकवात पळूणिर्णि  तपणशलवाणनशसी दिशर्णिवलसी आहरेत.  जवळजवळ १७५० पवानवाअंचसी  हसी  कवादिअंबरसी  आहरे.
मरवाठसीतसील णतचवा अननुववादि  'पणहलसी जवाग'  असवा झवालवा आहरे आणणि मरवाठसीतहसी णतचसी पणहलसी आवदृतसी सअंपलसी आहरे.
दिरेशसी कवादिअंबरसीच्यवा इअंगजसी आवदृतसीचरे स्ववागत असरे कणचतच हहोतरे. मरवाठसीत दकरणि नगरकरवाअंनवा हवा मवान लवाभलवा आहरे.
अथवार्णित, णवलवास सवारअंग यवाअंच्यवासवारखिवा लरेखिक समसीक्षकवाअंनसी गचौरवलरेलवा आहरे. पणि ज्यवा कवाळवात सवारअंग णलहसीत हहोतरे त्यवा
भवारतसीय इअंगजसी सवाणहत्यवालवा तसवा उठवाव नव्हतवा.

इअंगजसी पनुस्तक खिपवायलवा आणणि त्यवालवा ववाचकमवान्यतवा णमळवायलवा अनरेक घटक कवारणिसीभळूत ठरतवात.  यवात
अथवार्णितच,  चवाअंगल्यवा प्रकवाशनवाकडरे  तनुमचरे  पनुस्तक प्रकवाणशत व्हवायलवा हवरे.  त्यवाबवाबतसीत  'पकेंणग्वन'  प्रकवाशन नरेहमसीच
आघवाडसीवर  रवाणहलरे  आहरे.  णनयतकवालकअं  बअंदि  पडल्यवावर  'पकेंणग्वन'सवारख्यवा  प्रकवाशनवाचरे  सअंपवादिक  कवायम  नव्यवा
लरेखिकवाअंच्यवा शहोधवात रवाणहलरे.  यवातळूनच भवारतसीय लरेखिकवाअंचसी एक नवसी णपढसी जगवासमहोर आलसी.  यवा लरेखिकवाअंनसी दिहोन
सअंस्कदृ तळींचवा  अननुभव घरेतलरेलवा  आहरे.  त्यवाअंच्यवा  लरेखिनवात एक सनुप्त सवाअंस्कदृ णतक सअंघषर्णि  आढळतहो.  असरे  लरेखिन अणधक
ववाचनसीय बनतरे.  मनुरवाकवामसी,  ओरहवानम पमनुकम  (Orhan Pamuk)  यवाअंच्यवासवारखिरे लरेखिक यवामनुळरे  यशस्वसी ठरलरे.  यवा

गअंथहोपजसीणवयरे लहोककी इयरे - शणशकवाअंत सवावअंत
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लरेखिकवाअंचरे आणिखिसी एक वदैणशष्ट म्हणिजरे दिररद्रसी, कलअंदिर, कअं गवाल अशवा लरेखिकवाअंच्यवा प्रणतमरेलवा तरे पळूणिर्णि छरेदि दिरेतवात. त्यवाअंचरे
लरेखिन सनुणस्थतसीतल्यवा लरेखिकवाअंचरे लरेखिन आहरे.

एकरे कवाळसी मध्यमवगर्तीय असणिअं आणणि सनुणस्थतसीत असणिअं हरे लरेखिनवालवा बवाधकच मवानलरे जवाई. ससीररल करॉनलसी
(Cyril Connolly)  यवा लरेखिक समसीक्षकवानरे  'एणनमसीज़ ऑफ प्ररॉणमस'  आणणि  'कल्चर ऑफ कम्प्लकेंट'  असरे गअंथ
णलणहलरे आहरेत. 'हहोरवायझन' यवा मवाणसकवाचवा तहो सअंपवादिक हहोतवा. त्यवानरे म्हटलरे आहरे ककी, सवर्णिसवाधवारणि णबरटश लरेखिवातलवा
मवाणिळूस मध्यमवगवार्णित जगतहो. यवाचवा नवायक सकवाळसीच ऑदफसवात जवातहो, सअंध्यवाकवाळसी घरसी यरेतहो नअंतर क्लबवात जवातहो,
रवातसी घरसी यरेऊन झहोपतहो. त्यवाच्यवा आयनुष्यवात वदैणशष्टपळूणिर्णि कवाहसीच घडत नवाहसी. यवा वगवार्णिलवा त्यवानरे 'मपाँडसीयन क्लवास'
म्हटलरे हहोतरे. त्यवामनुळरे  अशवा वगवार्णिचरे जगणिरे नरेहमसीच णमळणमळसीत असतरे. आपल्यवाकडरेहसी 'सदिवाणशव परेठसी सवाणहत्य' असवा
शब्दिप्रयहोग प्रचणलत हहोतवाच.  पणि मनुरवाकवामसी,  झनुअंपवा यवाअंसवारखिरे लरेखिक यवाच वगवार्णितळून आलरे असलरे,  तरसी त्यवाअंचरे लरेखिन
सअंपवादिकवाअंच्यवा  सअंस्कवारवातळून  घडलरे  आहरे.  सअंपवादिकवाअंचसी  अशसी  महोठसी  परअंपरवा  इअंगजसीत आणणि अनरेक  भवाषवाअंमध्यरे  आहरे.
मअॅक्सवरेल परकर्णि न्ससवारख्यवा (Maxwell Perkins) लरेखिकवाअंनसी दफट्झगरेरवाल्ड (F. Scott Fitzgerald),
अनर्देस्ट हरेपमअंग्वरे  (Ernest Hemingway)  यवाअंसवारखिरे  लरेखिक घडवलरे.  णवल्यम मअॅक्सवरेलसवारख्यवा  (William
Maxwell)  सअंपवादिकवानरे  जरे.  डसी.  सअॅपलअंजर,  जरॉन  अपडवाइकसवारख्यवा,  डहोनवा  टवाट्सवार्णिरख्यवा  (Donna Tartt)
लरेखिकवाअंचसी एक णपढसीच घडवलसी. 'कथरेमध्यरे कवाहसीतरसी अशवा अननुभववाचरे वणिर्णिन हवरे,  ज्यवा अननुभववानअंतर तहो घरेणिवारसी
व्यककी  पळूवर्तीसवारखिसी  रवाहत  नवाहसी.  तसी  बदिलळून  जवातरे','  असरे  कथवालरेखिनवाच्यवा  प्रवदृतसीचरे  वणिर्णिन  णवल्यम  मअॅक्सवरेल
यवाअंच्यवाबद्दलच्यवा पनुस्तकवात यरेतरे.

ररॉजर  एअंजरेलसवारख्यवा  सअंपवादिकवानरे  मनुरवाकवामसी  आणणि  झनुअंपवा  लहसीरसी  यवाअंच्यवातल्यवा  कथवालरेखिकवालवा  वरेळरेत
मवागर्णिदिशर्णिन करे लरे. यवा सअंपवादिकवाअंचरे कवाम करे वळ मजकळू र दिनुरुस्त करणिरे एवढरेच नसतरे, तर पवातणनरमर्णितसी अचळूक कशसी हहोईल,
कनु ठलरे  प्रसअंग ववाढवतवा ककअं ववा  कमसी करतवा यरेतसील,  दिहोन प्रसअंगवातलवा अवकवाश कसवा नसीट करतवा यरेईल,  पवातवाअंच्यवा
णचतणिवातसील ककअं ववा कथवा-कवादिअंबरसीच्यवा ओघवातसील प्रववाहसीपणिवात सवातत्य आहरे ककी नवाहसी,  कनु ठरे  तहोटकपणिवा जवाणिवतहो
आहरे, भवाषवा अणधक प्रभवावसी कशसी करतवा यरेईल, अशवा णवणवध गहोषळींबवाबत सअंपवादिकवाअंचरे मवागर्णिदिशर्णिन हहोतरे. असवा सअंपवादिक
अनरेकदिवा सजर्णिनशसील लरेखिकच असतहो. उदिवा. णवल्यम मअॅक्सवरेल उतम कवादिअंबरसीकवार आणणि कथवालरेखिक हहोतवा, तर ररॉजर
कथवालरेखिक आहरे.  सवर्णि भवाषवाअंमध्यरे तरे सअंपवादिक असतवात.  लअॅरटन अमरेररकन सवाणहत्य आपल्यवासमहोर यरेण्यवात गरॉसमन
(Edith Grossman) सवारखिसी अननुववादिक कवारणिसीभळूत आहरे.

रअंजन करणिवाररे,  णवरअंगनुळवा करणिवाररे  सवाणहत्य सवर्णिच कवाळवात लहोकणप्रय ठरतरे.  गरेल्यवा २०-२५ वषवार्णित आयनुष्य
जसरे सअंघषर्णिशसील हहोत गरेलरे,  हवातसी वरेळ जसवा कमसी यरेऊ लवागलवा,  तसरे पलवायनववादिसी सवाणहत्य अणधक लहोकणप्रय हहोऊ
लवागलरे.  गरेल्यवा  कवाहसी  वषवार्णित  सवर्णिच  प्रकवारचरे  फअॅ न्टससी  असलरेलरे  लरेखिन,  मग  त्यवात  'हअॅरसी  परॉटर',  'लरॉडर्णि  ऑफ  दि
टरअंग्सम'सवारखिसी चमत्कदृ तसी असहो ककअं ववा 'दफफ्टसी शरेड्स ऑफ गरे'सवारखिसी सरेक्शनुअल फअॅ न्टससी असहो, अशवा फअॅ न्टससीजम नरेहमसीच
लहोकणप्रय हहोत आलरेल्यवा आहरेत. 'दफफ्टसी शरेडस..'  आधसी इअंटरनरेटवरून प्रणसद झवालरे आणणि मग लहोकणप्रय झवाल्यवावर
तसीन भवागवाअंमध्यरे तरे पनुस्तकरूपवानरे प्रणसद झवालरे. इअंटरनरेटचसी पनुस्तकवाअंनवा असलरेलसी स्पधवार्णि दफजळूल असलरेलरे लक्षवात यरेईल.
उलट, इअंटरनरेट, फरे सबनुक, णट्वटर आणणि अथवार्णितच णचतपट यवा मवाध्यमवाअंतळून पनुस्तकवाअंच्यवा खिपवालवा नरेहमसीच उठवाव णमळत
आलरेलवा आहरे. अनरेकदिवा दकतसीतरसी उतम लरेखि फरे सबनुकमनुळरे  आणणि णट्वटरमनुळरे  लहोकवाअंपयर्षांत पहोहचतवात; तर अनरेक पनुस्तकरे
णचतपटवामनुळरे  जगभर जवातवात.

'गरॉन णवथ दि पवअंड', 'डरॉ. णझववागहो'पवासळून तरे पअॅटसीक स्यळूणस्कन्ड्च्यवा (Patrick Süskind) 'पफ्यळूर्णिम' पयर्षांत
अनरेक पनुस्तकवाअंवर णचतपट बनल्यवामनुळरे  तसी पनुस्तकरे  अणधक ववाचलसी जवातवात.  इअंगजसीमध्यरे एक उलटवा प्रववाहहसी आहरे.
'२००१ स्परेस ओणडससी'सवारखिसी कवादिअंबरसी णचतपटवावरून करण्यवात आलसी. त्यवानअंतर पनुढरे णतचरे दकतसीतरसी भवाग णनघवालरे.
आथर्णिर  ससी.  क्लवाकर्णि नरे  स्वतयःच्यवा  'सकेंटसीनरेल'  कथरेवर  आधवाररत  पटकथवा  बनवलसी.  त्यवानअंतर  पनुढरे  '३००१  फवायनलम
ओणडससी'पयर्षांत अनरेक भवागवाअंचसी कवादिअंबरसी तयवार झवालसी.  यवा प्रकवारच्यवा णवजवान-कवादिअंबयवार्षांनवा आजहसी महोठवा खिप आहरे.
नवनव्यवा लरेखिकवाअंनसी आपल्यवा प्रणतभरेनरे तरे दिवालन समदृद करे लरे आहरे.

भयकथवा, रहस्यकथवा, सवाहसकथवा यवा सवर्णि कवाळवात लहोकणप्रय ठरतवात. पनुस्तकवाअंच्यवा कनु ठल्यवाहसी दिनुकवानवात 
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गरेल्यवास हरे सगळ्यवात खिपवाऊ क्षरेत असल्यवाचरे आढळतरे. स्टसीफन ककअं ग, टरॉम क्लवान्ससी, ररॉबटर्णि लनुडलनुम, फरे डरसीक 
फहोरसदैथ, जरेफकी आचर्णिर, जहोनवाथन करे लरमन, रूथ रपाँडरॉल, णप. डसी. जरेम्स, लसी चवाईल्ड, आयन रवान्ककीन यवाअंसवारखिरे अनरेक 
नवरे-जनुनरे लरेखिक पनुस्तकवाअंच्यवा यवा दिवालनवात दिवाटसीववाटसीनरे बसलरेलरे असतवात. स्टसीफन ककअं ग हवा त्यवातसील सववार्णित खिपणिवारवा 
लरेखिक आहरे. त्यवानरेच 'आटर्णि ऑफ रवायटळींग'सवारखिरे लरेखिनवावरचरे सनुअंदिर पनुस्तक णलणहलरेलरे आहरे. तहो म्हणितहो, "मवाझ्यवा अनरेक
कथवा, 'व्हरॉट इफ' - म्हणिजरे असरे घडलरे तर कवाय? यवा प्रश्नवातळून णनमवार्णिणि हहोतवात." 'शवायपनअंग', 'कअॅ रसी', 'गसीन मवाईल', 
'इन्सहोणमयवा' यवाअंसवारख्यवा त्यवाच्यवा अनरेक कवादिअंबऱ्यवा, 'स्करे लरेटन क्रहो'सवारखिरे कथवासअंगह लहोकणप्रय तर ठरल्यवाच पणि 
त्यवाअंवरचरे णचतपटहसी गवाजलरे. 'कअॅ रसी'वर दिहोन णचतपट णनघवालरे. 'ऑन रवायटळींग' यवा पनुस्तकवात तहो णलणहतहो, "लरेखिकवाचवा 
स्वत:चवा असवा एक टळूलबरॉक्स असतहो. सनुतवार जसवा घरबवाअंधणिसीसवाठसी णवणवध सवाधनअं ववापरतहो, तसअंच लरेखिकवालवा शब्दि, 
भवाषवा दक्रयवापदिअं ववापरवावसी लवागतवात. 'त्यवानरे दिवार जहोरवात बअंदि करे लअं.' सवारखिअं ववाक्य णलणहतवानवा लरेखिकवानरे णवचवार 
करवायलवा हववा ककी 'जहोरवात'चसी इथरे गरज आहरे कवा? त्यवानरे दिवार बअंदि करे लअं आणणि दिवार आपटळून बअंदि करे लअं, यवामध्यरे जहो 
कवाहसी अअंशवाचवा फरक असतहो, तहो लरेखिकवानरे लक्षवात घ्यवायलवा हववा." 

सवाधवारणिपणिरे हरे णशकवणिवाररे अनरेक कहोसर्देस अमरेररकन णवदवापसीठवात चवालतवात. स्टहोरसीववालरे मकम -ककी आणणि णसदिम
फकील्ड हरेहसी अशवा कवायर्णिशवाळवा घरेतवात. लरेखिक जन्मवाववा लवागतहो, असरे हसी मअंडळसी मवानत नवाहसीत. त्यवामनुळरेच एरवसी ज्यवा
मअंडळळींनसी  लरेखिन करे लरे  नसतरे,  अशवा अनरेक लरेखिकवाअंनसी  पतकवार ककअं ववा  चवाअंगल्यवा  लरेखिकवालवा हवातवाशसी धरून आपलसी
आत्मचररतरे शब्दिवाअंदकत करे लसी आहरेत.  प्रवामनुख्यवानरे  'बरवाक ओबवामवा'  ककअं ववा  'इमवान खिवान'सवारखिरे सरेणलणबटसी लरेखिक यवात
यरेतवात. 'थ्रसी कप्स ऑफ टसी', 'नरॉट णवदिवाऊट मवाय डरॉटर', 'रसीपडअंग लहोणलतवा इन तरेहरवान', यवाअंसवारख्यवा पनुस्तकवाअंनसी मध्य-
पळूवर्णि आणणि पवादकस्तवानचरे ववास्तव-अणतववास्तव णचत रअंगवलरे. हसीदिरेखिसील पनुस्तकरे  गवाजलसी. 'कवाइट-रनर'सवारखिरे पनुस्तक हरे
णथ्रलसर्णि आणणि सवाहसकथवा यवाअंनवा णमळवालरेलसी मध्य-पळूवर्देचसी नवसी भळूमसी दिवाखिवतरे.

'अणभजवात पनुस्तकरे ' हवा कवायमच सअंथ आणणि शवाअंतपणिरे खिपणिवारवा पनुस्तकवाअंचवा गट. 'पकेंणग्वन क्लवाणसक्स', 'वडर्णिस्वथर्णि
क्लवाणसक्स', 'बअॅन्टम क्लवाणसक्स' यवा मवाणलकवाअंमधळून हसी पनुस्तकअं  एकवा णवणशष रकमरेलवा णवकत णमळतवात. उदिवाहरणिवाथर्णि,
'बअॅन्टम  क्लवाणसक्स'मध्यरे  शरेक्सणपअरचसी  सनुटसी  नवाटकरे  पवाच  डरॉलरनवा  णमळतवात.  त्यवाच  दकमतसीत  जरेन  ऑणस्टन
कवादिअंबऱ्यवा,  चरेकरॉव्हचवा  कथवासअंगह,  डवारवर्णिनचरे  'ओररणजन  ऑफ  स्पसीससीज़ का़म',  डरेफहोचरे  'ररॉणबन्सन  क्रनु सहो',  णडकन्सच्यवा
कवादिअंबऱ्यवा,  दिहोस्तहोव्हस्ककीच्यवा कवादिअंबऱ्यवा,  फ्लहोबरेरचसी  'मवादिवाम बहोवरसी'  ववा  'डवायरसी ऑफ अअॅन फपाँ क',  अशसी जवळपवास
१९० पनुस्तकरे  प्रत्यरेककी  पवाच डरॉलरलवा पडतवात.  मग त्यवाचसी पदृष्ठसअंख्यवा  दकतसीहसी  असहो.  'पकेंणग्वन'  आणणि  'वडर्णिस्वथर्णि'
मवाणलकरे तहसी हसीच पनुस्तकरे  आहरेत. यवातसील अनरेक पनुस्तकअं  शवाळवा करॉलरेजवात अभ्यवासवालवा आहरेत.

सवातत्यवानरे खिपणिवाऱ्यवा आणिखिसी एक पनुस्तकवाअंचवा गट म्हणिजरे  'सअंदिभर्णि गअंथ'. 'ऑक्सफडर्णि'  आणणि 'वरेब्स्टर'  यवाअंच्यवा
णडक्शनऱ्यवाअंबरहोबरच  छहोटरेमहोठरे  कहोश,  सअंदिभर्णिगअंथ,  मनुलवाअंसवाठसी  'टरेल  मसी  व्हवाय'सवारखिसी  मवाणलकवा,  'नहो  इट  ऑल',
णव्हज्यनुअल णडक्शनरसी,  अवकवाश,  णवजवान,  इणतहवास,  यवा णवषयवाअंवरचसी रअंगसीत सणचत पनुस्तकरे हसी कवायम खिपणिवाऱ्यवा
पनुस्तकवात यरेतवात. अथवार्णित धवारमर्णिक पनुस्तकवाअंपवासळून तरे पवाकदक्रयरेवरसील पनुस्तकवाअंपयर्षांत अनरेक प्रकवारचसी पनुस्तकरे  हसी 'कवायम
खिपवाऊ'  यवा गटवात महोडतसील.  जगभरवातसील अनरेक णवदवापसीठवाअंच्यवा स्वतयःच्यवा प्रकवाशन सअंस्थवा आहरेत.  ससौंदियर्णिशवास,
कवाव्य, समसीक्षवा, लरेखिकवाअंवरचरे कहोश, जनुन्यवा अणभजवात गअंथवाअंच्यवा सअंपवाददित प्रतसी, तत्त्वजवान, सअंगसीत, नवाटशवास, अगदिसी
णचतपटदिरेखिसील;  अशवा णवषयवाअंवरचसी गअंभसीर पनुस्तकरे  हसी णवदवापसीठरे  प्रणसद करतवात. 'ऑक्सफडर्णि'बरहोबरच  'करे णम्बज',
'णशकवागहो', 'णप्रन्स्टन' यवाअंसवारख्यवा णवदवापसीठवाअंबरहोबरच 'रुटलसीज'सवारखिसी प्रकवाशनसअंस्थवा अशसी पनुस्तकरे  प्रकवाणशत करतरे.
णप्रन्स्टन  णवदवापसीठवानरे  'सहोररेन  दककर्णि गवादिर्णि'सवारख्यवा  (Søren Kierkegaard)  तत्त्वजवाचसी  सवर्णि  पनुस्तकरे  एकवा
मवाणलकरे त  छवापलसी  आहरेत,  तर  'रुटलसीज'नरे  दिरेरसीदिवा  (Jacques Derrida),  गवाडमसीर,  दिनुलळूज़  (Gilles
Deleuze),  अडहोनर्वो  (Theodor Adorno),  बहोदिलरेअर  (Charles Baudelaire)  सवारख्यवा  अनरेक
णवचवारवअंतवाअंचरे सवाणहत्य छवापलरे आहरे. करे णम्बज णवदवापसीठवानरे 'कवान्ट'सवारख्यवा (Immanuel Kant) तत्त्वजवाचवा कहोश
छवापलवा आहरे.  हसी पनुस्तकरे  कवाहसी वरेळवा शदैक्षणणिक वतनुर्णिळवाबवाहरेरहसी ववाचलसी आणणि अभ्यवासलसी जवातवात.  उदिवाहरणिवाथर्णि,
अडहोनर्वोचरे 'अअॅस्थरेरटक थरेअरसी' हरे पनुस्तक कलवासमसीक्षवा करणिवाऱ्यवाअंनवा ववाचवावरेच लवागतरे.

फनु कहो  (Michel Foucault),  लसीववायम  स्टवाऊसम  (Claude Levi Strauss),  परॉपर  (Carl
Popper),  सवाईदिम  (Edward Said)  हरे  तत्त्वज णवसवाव्यवा शतकवात मरणि पवावलरे.  मवात त्यवाअंच्यवा अप्रकवाणशत

गअंथहोपजसीणवयरे लहोककी इयरे - शणशकवाअंत सवावअंत
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लरेखिनवाचसी पनुस्तकरे  आजहसी यरेत आहरेत. 'ऑल लवाइफ इज प्ररॉब्लरेम सरॉपल्वअंग'सवारखिसी कवालर्णि परॉपर यवाअंचसी भवाषणिरे आणणि
लरेखिवाअंच्यवा सअंगहवातसील 'हवाऊ आय णबकम ए दफलरॉसरॉफर णवदिवाऊट टवाइअंग'सवारखिवा लरेखि ववाचलवा तरसी णवचवारवअंत कसवा
असतहो,  यवाचरे  दिशर्णिन हहोतरे.  लहवानपणिवापवासळून आपल्यवालवा  'अनअंत म्हणिजरे कवाय?'  यवासवारखिरे प्रश्न पडत हहोतरे. 'हरे प्रश्न
म्हणिजरेच तत्वजवानवातसील प्रश्न', असरे सवाअंगळून परॉपर पनुढरे  'समवाजणवजवान आणणि खिररे  णवजवान' यवाअंतसील फरकवाचसी समस्यवा
सहोडणवण्यवापयर्षांत आपणि कसरे आलहो,  तरे सवाअंगतवात.  स्टसीफन मअॅकगव्हनर्णि यवाअंचरे  'ऑन णबकपमअंग अ दफलरॉसरॉफर',  बवायन
मअॅगसी यवाअंचसी तत्त्वजवाअंशसी सअंववादिवाचसी पनुस्तकरे  हसी आपल्यवालवा तत्त्वजवानवाच्यवा परसीघवावरून मध्यवापयर्षांत न्यवायचवा प्रयत्न
करतवात.  जगर्णिन हरेबरमवास,  गवाईल्स णडल्यनुझ,  दिरेरसीदिवा,  ल्यहोटहोर,  नहोआमम  चरॉम्स्ककी,  बरॉबसीलवाडर्णि  अशवा णवचवारवअंतवाअंचसी
पनुस्तकरे  आजहसी णनयणमतपणिरे  प्रणसद हहोतवात.  रवाजकवारणि,  कलवा,  प्रसवारमवाध्यमरे  यवा णवषयवाअंवर सवातत्यवानरे  करे लरेल्यवा
पचअंतनवाचवा पररपवाक त्यवात ददिसतहो. यवा मवाअंददियवाळसीत अमत्यर्णि सरेन, हहोमसी करे . भवाभवा हसी दिहोन ठशठशसीत भवारतसीय नवावरे
आहरेत.

ररचडर्णि डरॉदकन्स हरे डवारवर्णिनववादिसी लरेखिक, स्टसीफन जरे. गळूल्ड हरे जसीववाश्मशवासज, कवालर्णि सरेगन, परॉल डरेणव्हस यवा
णवजवानणवषयक लरेखिकवाअंनवा  त्यवाअंचवा असवा ववाचकवगर्णि  आहरे.  यवा दिशकवात त्यवाअंचसी प्रत्यरेककी पवाच-सहवा पनुस्तकरे  आलरेलसी
ददिसतवात. ररचडर्णि डरॉदकन्स यवाअंचरे 'गरॉड णडल्यनुजन', णख्रिस्तहोफर णहचरेन्स सअंपवाददित 'गरॉड इज नरॉट गरेट', कअॅ ररेन आमर्णिस्टवापाँग
यवाअंचरे  दिरेववाच्यवा  अणस्तत्ववावरचरे  पनुस्तक,  हसी  णतन्हसी  पनुस्तकअं  गरेल्यवा  वषर्णि-  दिहोन  वषवार्षांत  चचर्देत  हहोतसी.  पणि  दिरेववाच्यवा
अणस्तत्ववाबद्दल ववाचकवाअंनवा फवारशसी शअंकवा नसवावसी. पनुस्तकवाअंच्यवा दिनुकवानवात धमवार्णिवर आधवारलरेलसी पनुस्तकरे  भरपळूर खिपतवानवा
आढळतवात.  कदृ ष्णिमळूतर्ती,  गनुजर्तीफ,  कवास्टवानरेडवा,  ओशहो,  रवामकदृ ष्णि,  णववरेकवानअंदि,  शसी.  रवसीशअंकर,  यहोगवानअंदि असरे ज्यवाच्यवा-
त्यवाच्यवा बअॅण्डच्यवा शदरेलवा ददिशवा दिरेणिवाररे लरेखिक सतत खिपत असतवात. झरेन बनुणदझम, तवाओइझमम, इस्लवाम, णख्रिश्चअॅणनटसी
यवा सवाऱ्यवाअंवर नवनवसी पनुस्तकरे  यरेत असतवात.

९/११ च्यवा हल्ल्यवानअंतर दिहशतववादि,  मअंदिसीनअंतरचरे अथर्णिकवारणि आणणि चसीनचसी प्रगतसी हरे यवा दिशकवात नव्यवानरे
पनुस्तकवालवा चवालनवा दिरेणिवाररे  णवषय ठरलरे आहरेत. दिहशतववादिवावरचरे 'तवालसीबवान', आरथर्णिक मअंदिसीवर स्टसीगणलझ यवाअंचरे  'फकी
फरॉल',  चसीनवरचसी जरॉन करे ,  मवागवार्णिररेट मअॅणक्मलन,  रवाजकनु मवार यवाअंचसी पनुस्तकरे  खिपलसी.  थरॉमस फकीडमनसवारख्यवा परॉप
णवचवारवअंतवाचवाहसी उदिय 'लरेक्सस अपाँड ऑणलव्ह टसी','वल्डर्णि इज फ्लअॅट'मनुळरे  झवालवा. पणहलरे दिशक सअंपतवानवा पकेंणग्वननरे ३७
पनुस्तकवाअंचवा एक सअंच प्रत्यरेककी करे वळ १९९ रुपयरे दिरवानरे उपलब्ध करे लवा आहरे. 'लहोणलतवा', 'सरेन्स अपाँड सरेणन्सणबणलटसी' अशवा
दफक्शनबरहोबरच त्यवात  'हवाऊ लपाँग्वरेज वक् सर्णि'-  डरेणव्हड दक्रस्टल, 'लपाँग्वरेज इअंस्टसीन्क्ट'-  स्टसीव्हन पपअंकर, 'एम्पवायर' -
णनयवाल फग्यनुर्णिसन अशवा  पनुस्तकवाअंचवा  समवावरेश  आहरे.  यवाचबरहोबर  जयपळूर  महहोत्सववात त्यवाअंनसी  भवारतसीय पनुस्तकवाअंचसी
मवाणलकवाहसी २५० रुपयरे प्रत्यरेककी दिरवानरे प्रणसद करे लसी, ज्यवात 'शहोभवा डरे' तरे 'अमत्यर्णि सरेन' यवाअंपयर्षांतचरे अनरेक लरेखिक आहरेत.

तर पनुस्तकवाअंचरे जग धडधवाकट आहरे.  आजहसी नवनवरे लरेखिक यरेत आहरेत. डअॅन बवाउन, 'डवायरसी ऑफ ए णवम्पसी
दकड'  मवाणलकवा णलणहणिवारवा  जरेफ दकनसी,  जरॉन गसीन,  खिवाणलदि हहोसदैनसी,  ररक हहोदिर्देन  ,  जरे.करे .रहोपलअंग,  जरेम्स पअॅटसर्णिन,
वरेरहोणनकवा रहोथ, 'हअंगर' मवाणलकवा णलणहणिवारसी सनुझवान करॉणलन्स, णसणल्वयवा डरे, णहलरसी मअंटरेल, णनकहोलस डरेणवड, मवारटर्णिन
जरॉजर्णि,  हलर्देन कहोबरेन, हहोकवान नरेस्सर (Håkan Nesser), जहो नरेस्बहो, स्टसीफनसी मरेयर, मवाकर्णि  हहोदिरेन, अअॅलसीस सरेबहोल्ड,
आयन मवाकइववान,  णबल बवायसन, अलरेक्झवान्दिर मरेकरॉल णस्मथ असरे अनरेक नवरे लरेखिक गरेल्यवा कवाहसी वषवार्णित उदियवालवा
आलरे आणणि तडवाखिरेबअंदि खिपवाचसी पनुस्तकरे  त्यवाअंनसी ददिलसी.  गवादफक बनुक सवारख्यवा सणचत नव्यवा पनुस्तकवाअंनसी तरुणि ववाचक
णमळवलवा आहरे. पनुस्तकवाअंचरे जग हरे एक अफवाट जग आहरे आणणि तरे णवस्तवारत आहरे. एकवाच लरेखिवात सवाऱ्यवाचवा आढवाववा
घरेणिरे  शक्य  नवाहसी  पणि  गरेल्यवा  पअंचवसीस  वषवार्णितसील  पनुस्तकरे  आणणि  ववाचन  यवाचसी  णस्थतसी  पवाहतवा  भणवतव्य  अणधक
आशवादिवायक आहरे एवढरे नक्ककी.

***
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Section 263(1) of the Income-tax Act, 1961. The Commissioner …

चवार लहोक असळूनहसी करे णबनमध्यरे  स्तब्ध,  घट शवाअंततवा हहोतसी.  एससीच्यवा व्हकेंटचसी अस्पष  'झनुअंई  झनुअंई'  आणणि
पभअंतसीवरच्यवा घडवाळवाच्यवा सरेकअं दिकवाटवाचसी  'थरर्णि  थरर्णि',  एवढरेच कवाय तरे आववाज.  टरेबलवावरच्यवा णतकहोणिसी पवाटसीचरे
मवालक कदैलवास थहोरवरे, कणमशनर ऑफ इन्कम टअॅक्स, एक डहोळवा चहोळत समहोरच्यवाअंकडरे पवाहत हहोतरे. टरेबलवावर 'मरे.
कवानवा ऑटहोकरॉम्प प्रवा. णल.' हरे स्करेचपरेननरे णलणहलरेलसी जसीणिर्णि थनुलथनुलसीत फवाईल पडलसी हहोतसी. आतलरे कवागदि णपवळरे .

थहोरव्यवाअंचरे वडसील ररक्षवा चवालववायचरे.  आयनुष्यभर णशफ्टवर कवाढळून पहोरगअं करॉलरेजवात जवायलवा लवागल्यवावर
शरेवटसी चवालक-मवालक झवालरे हहोतरे. कदै ल्यवा हुशवार. पहोरवानरे बसीएपयर्षांत फस्ट्क्लवार्णिस सहोडलवा नवाहसी. पनुढरे कलरेक्टर व्हवायचअं
म्हणिवालवा. कर बवाबवा, प्रयत्न कर. बवापवालवा अपरेक्षवा नव्हतसी. आतवा घरचसी ररक्षवा हहोतसी. पहोरवाच्यवा भणवष्यवाचसी तरतळूदि
बवापवानरे आपल्यवा परसीनरे करे लसी हहोतसी.

यळूपसीएसससीलवा बसतवानवा थहोरव्यवाअंचअं ध्यरेय आयरेएस. हहोतअं. रपाँकमनुळरे  आयवाररेस णमळवालसी. हरकत नवाहसी. परत
णप्रलसीमच्यवा फअं दिवात न पडतवा त्यवाअंनसी पहोपस्टअंग घरेतलअं. घरचसी ररक्षवा घरसीच रवाणहलसी, यथवावकवाश णवकलसी.

इन्कम टअॅक्स ऑदफसवात तसीन प्रकवारचरे लहोक ददिसतवात. थअंडगवार एससी करे णबनमध्यरे बसणिवाररे ऑदफससर्णि. बवाहरेर
हरॉलमध्यरे बसलरेलवा ऑदफससर्णिचवा स्टवाफ.  यवाव्यणतररक अजळून एक णतसरवा प्रकवार असतहो.  हरकवाम्यवा.  रवामवा गडसी.
सवाहरेबवाअंचसी गवाडसी आलसी -  डबवा आणिवायलवा जवाणिवार.  बवाहरेर भरेटवायलवा कहोणिसी आलअं  -  णचठसी घरेऊन आत सवाहरेबवाअंकडरे
जवाणिवार. फवायलळींचरे दढगवाररे इथळून णतथरे आणणि णतथळून इथरे करणिवार. असरेससीलवा नहोरटसवा पहोचवणिवार. हजवार कवामअं.

णनयमवाननुसवार हरकवाम्यवाअंनवा पमर्णिनअंट घरेतवा यरेत नवाहसी, कवापाँटअॅक्टवर घ्यवावअं लवागतअं. आपलवा हरकवाम्यवा कहोणि हरे
सवर्णिस्वसी सवाहरेबवाच्यवा हवातवात असतअं. सरवाईत डहोळ्यवाअंनवा हरकवाम्यवा बघळून सवाहरेबवाचवा अअंदिवाज यरेतहो. गवावअंढवा हरकवाम्यवा
ददिसलवा तर सवाहरेब प्रमहोटसी.  कवारणि आपल्यवा जनुन्यवा वरॉडवार्णितळून आपल्यवाबरहोबर आणिलरेलवा हरकवाम्यवा.  गवावववालवा
हरकवाम्यवा ददिसलवा तर सवाहरेब आयवाररेस, पणि मरवाठसी. गवामसीणि भवागवातलवा. चअंट हरकवाम्यवा असरेल तर सवाहरेब आयवाररेस
ओएमएस (औटसवाईड महवारवाष स्टरेट). असलअं. अपववादि असवायचरे, नवाहसी असअं नवाहसी, पणि त्यवातल्यवा त्यवात.

थहोरवरे अपववादिवाअंत यरेत हहोतरे. त्यवाअंच्यवा लरेखिसी हरकवाम्यवाचसी एकच पवाततवा. गरज. मग तसी कनु ठलसीहसी असहो -
णशक्षणि, आजवारपणिअं, कवाहसीहसी. तसी असरेल तरच थहोरवरे घ्यवायचरे. गरज सअंपरेपयर्षांत ठरेववायचरे. गरज सअंपतवाच आपहोआप
पहोरअं आपवापल्यवा ववाटरेलवा जवायचसी. थहोरव्यवाअंनवा दिनुववा दवायचसी.

सध्यवाचवा हरकवाम्यवा णवलवास असवाच गरजळू. बवापवाचसी नहोकरसी गरेलरेलसी. महोठवा मनुलगवा, कनु टनुअंबवाचसी जबवाबदिवारसी.
करॉलरेज अधर्णिवट टवाकळू न नहोकरसी शहोधत पहअंडवायलवा लवागलअं. कनुणिवा भल्यवा मवाणिसवानरे थहोरव्यवाअंकडरे पवाठवलअं. थहोरव्यवाअंनसी
रुजळू  करुन  घरेतलअं.  णशकलरेलवा  तरेज  पहोरगवा  म्हणिळून  थहोरव्यवाअंनसी  शअॅडहोलवा  बसवलअं.  म्हणिजरे  कहोपऱ्यवात  बसवायचअं.
महत्त्ववाचसी णहयटरअंग्ज असतसील तर बहोलणिअं रटपळून ठरेववायचअं. नहोट्स कवाढवायच्यवा. टवाईप करवायच्यवा. फवायलसी रटपटरॉप
ठरेववायच्यवा.  सवाहरेबवाअंच्यवा  प्ररेमवातलअं  कळूळ  असरेल  तर  चहवा  सवाअंगवायचवा.
णवलवास थहोरव्यवाअंनवा  कवाटकहोनवात बसरे.  शअॅडहो  नसरेल तरेव्हवा  कडरेच्यवा  करॉम्प्यनुटरवर नहोरटसवा टवाईप करणिरे,  ऑडर्णिरसी
णलणहणिरे असलसी कवामअं करवायचसी. शअॅडहो असरेल तर समहोरचवा मवाणिळूस आणणि थहोरवरे दिहोघअंहसी ददिसतसील असअं बसवायचअं.
शब्दिनशब्दि णलहवायचवा.  बहोलवायचअं नवाहसी.  आववाजहसी कमसीत कमसी करवायचवा.  शक्य णततकअं  अदिदृश्य आणणि अशवाव्य
रहवायचअं.

हरे  कवाम णवलवासलवा बरहोब्बर  जमलअं  हहोतअं.  आलरेल्यवा  मवाणिसवाअंनवा  णवलवास खिहोलसीत आहरे  ककी  नवाहसी  हरेहसी
जवाणिवत  नसरे.  टरेबल,  खिनुचर्ती,  सहोफवा,  पभअंतसीवरचअं  अगम्य  णचत,  यवाअंच्यवाइतकवाच  णवलवास  त्यवा  करे णबनमधल्यवा
फरनर्णिचरचवा भवाग हहोतवा.

दिहोनशरे तरेसष्ठ – आदिळूबवाळ
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… may call for and examine the record of any proceeding under this Act …

थहोरवरेसवाहरेबवाअंच्यवा  समहोर  कवानवा  ऑटहोकरॉम्पचरे  एकमरेववाणदतसीय  फवायनवान्स  कअं टहोलर  दिरेवककीशरणि णबस्ववा
बसलरे  हहोतरे.  सवाधनुसअंतवाअंच्यवा  मवागरे  प्रकवाशवाचअं  वलय असतअं,  तसअं  णबस्ववाच्यवा  शरसीरवाभहोवतसी  कपडवाअंत  णजरलरेल्यवा
घवामवाच्यवा कनु बट ववासवाचअं  वलय कवायम असरे.  पनवास कहोटसी टनर्णिओवरच्यवा कअं पनसीचरे  अकवाउअं ट्स आणणि फवायनवान्स
णबस्ववा एकहवातसी सवाअंभवाळत असरे.  प्रमहोटसर्णिचसी चवाटळूणगरसी वरेगळसी.  महोठवा कस्टमसर्णिनवा हवाअंजसी हवाअंजसी करणिअं  वरेगळअं .
पदिवालवा णचकटलरेलअं टरेन्शन घवामवाववाटरे णझरपत असरे.

टअॅक्ससवाठसी  चवाटर्णिडर्णि  अकवाउअं टअंट  णबद्रसीकरवाअंनवा  नरेमलअं  हहोतअं.  सवावध,  शवाअंत,  णधमरे  णबद्रसीकर  णबस्ववालवा  पटत
नवाहसीत. "ससीए डवायनरेणमक हहोनवा चदैए. ए बळूढवा दकससी कवाम कवा नदै ए.." हरे खिवाजगसीतलअं मत.

दिहोन आठवडवाअंपळूवर्ती थहोरवरेसवाहरेबवाअंचसी नहोटसीस कवानवाच्यवा ऑफकीसमध्यरे  पहोचलसी.  दिहोनशरे  तरेसष्ठचसी नहोटसीस
पवाहून णबस्ववानरे णलटरभर घवाम गवाळलवा आणणि तवाबडतहोब णबद्रसीकरवाअंनवा फहोन करून बहोलवावळून घरेतलअं.

"गडरे हुवरे मनुदिर्दे उखिवाड रदैए भहोस्डसीकरे ..."

"हअंकूऽकूऽ..."

"सवात सवाल पनुरवानवा असरेसमकेंटए. ओ ऑडर्णिर णनकवालनरेववालवा ओ सवाब भसी बदिलकरे  गयवा."

"हअंकूऽकूऽ..."

"ओ नई क्यवा ओ, गअंजवा थवा णबलकनुल. क्यवा नवाम उसकवा..."

"डहोकरे ."

"हवाअं हवाअं डहोकरे सवाब. अबसी क्यवा करकेंगरे णनकवालकरे ?"

"बघवायलवा पवाणहजरे जवाऊन. सहोळवा. नहोटसीस ठरेवतहो मवाझ्यवाकडरे." आपल्यवा डवायरसीत तवारखिरेचसी नडोंदि करत 
णबद्रसीकर उठलरे.

"णबद्रसीकर सवाब, आप बदैठहो. ठअंडवा णपओगरे? पळूरवा बतवाओ. क्यवा हहोगवा क्यवा नहळीं..."

"बघवायलवा पवाणहजरे.  कवाहसीतरसी कवारणि असणिवार म्हणिळून कवाढलसीय नहोटसीस.  डहोकरे च्यवा ऑडर्णिरमध्यरे कवाहसीतरसी
कमसीजवास्त असरेल." खिवाअंदिरे उडवत णबद्रसीकर म्हणिवालरे, "बघवायलवा पवाणहजरे."

"कचौन ए यरे थहोरवरे? उसकरे  सवाथ कनुछ सरेटलमकेंट..."

"बघवायलवा पवाणहजरे." आळसटलरेल्यवा आववाजवात णबद्रसीकरवाअंनसी आपलअं पवालनुपदि म्हटलअं.

णबद्रसीकरवाअंचवा गळवा दिवाबवायचसी णबस्ववालवा अनवावर इच्छवा झवालसी.

… and if he considers that any order passed therein by the Assessing Officer is
erroneous …

खिहोलसीतलसी  शवाअंततवा  णवलवासलवा  असह  झवालसी.  तहो  ककअं णचत  खिवाकरलवा.  त्यवा  बवारसीकशवा  आववाजवानरे
ववातवावरणिवालवा लवागलरेलसी तअंद्रसी उतरल्यवागत झवालअं. थहोरव्यवाअंनसी डहोळवा चहोळणिअं थवाअंबवलअं. णबस्ववाचसी चनुळबळूळ थवाअंबलसी.
कणिकरे च्यवा गहोळ्यवागत थअंड पडलरेल्यवा णबद्रसीकरवाअंच्यवा बनुबनुळवाअंचसी आणणि गवालवाचसी थहोडसी हवालचवाल झवालसी.

"सहो टळू  समप  -  डहोककेंचसी असरेसमकेंट ऑडर्णिर मसी ववाचलसी.  फवाईल पवाणहलसी.  थहोडवाफवार गहोषसी इकडरेणतकडरे
आहरेत, बट दिअॅट्सहोकरे ," थहोरवरे म्हणिवालरे. "बट मरेन पथअंगसीज - फवाईलमध्यरे कअंझअंप्शनचरे डसीटरेल्स नवाहसीयरेत."
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णबद्रसीकरवाअंचसी भनुवई पवाव सकेंटसीमसीटर हवाललसी.

"सर हम समझरे नहळीं..."

"सहो, णमस्टर... णबस्ववा," समहोरच्यवा कवाडवार्णिवरून नवाव कन्फमर्णि करत थहोरवरे म्हणिवालरे, "आय हअॅव अ रसीझन टळू
णबलसीव दिअॅट कअंझअंप्शन दफगर इज इनकररेक्ट."

इनकररेक्ट म्हणिजरे जवास्त आहरे. म्हणिजरे करपवात नफवा कमसी दिवाखिवलवा आहरे, आणणि कर कमसी भरलवा आहरे.

"सर, आम्हवाअंलवा बघवायलवा लवागरेल जरवा." णबद्रसीकर त्यवाअंच्यवा नरेहरेमसीच्यवा स्टवाईलनरे म्हणिवालरे. "जनुनसी गहोष आहरे
- ररेकरॉड्सर्णि कवाढळून बघतहो."

णबस्ववालवा रवाहवलअं नवाहसी. सवारखिअं टहोलववायचअं कशवालवा? एक घवाव दिहोन तनुकडरे करून महोकळअं व्हवायचअं.

"सर, क्यडों डवाऊट सर? हमवारवा कअंझअंप्सन तहो पळूरवा णसस्टमसरे आतवा हदै. वहो तहो गलत हहो हसी नहळीं सकतवा."

"आप कवा णसणस्टम भगववान नरे बनवायवा हदै क्यवा?"

"नहो नहो नहो सर. हवा हवा हवा. सर, लरेट मसी एक्स्प्लरेन सर. इट्स णप्रटसी पसअंपल, सर." णबद्रसीकरवाअंनसी गनुडघ्यवावर
मवारलरेल्यवा ढनुशसीकडरे दिनुलर्णिक्ष करत णबस्ववा आत्मणवश्ववासवात म्हणिवालवा. च्यवायचसी यवा णबदवाच्यवा - एवढअं पसअंपल सवाअंगतवा
यरेत नवाहसी?

"सर,  अ अॅज यळू  नहो,  वसी आर इअंटनु  ऑटहो कअं पहोनअंट्स मअॅन्यनुफअॅ क्चटरअंग.  एक कअं पहोनअंट  बनवानरे  करे  णलए जहो भसी
मटसीररयल लगतवा हदै - चवाहरे वहो ससीट मरेटल कटटअंग्स हहो, चवाहरे कहोई कवास्टरेड पवाटर्णि हहो, चवाहरे कनुछ भसी - उसकवा सबकवा
पहलरेहसी णहसवाब हहोतवा हदै. वहो सब एक डहोक्यनुमकेंट मकें णलखि करे  रखितरेए, उसकवा नवाम बरॉम. मवानरे वहो फटनरे ववालवा नहळीं,
हवा: हवा: हवा:..."

कनुणिसीच हसलअं नवाहसी.

"बरॉम मवानरे  णबल ऑफ मटसीररअल्स.  जब पवाटर्णि  मअॅननुफअॅ क्चर मकें  जवातवा  हदै,  तहो  बरॉम करे  णहसवाब सरे  सब
मटसीररयल कवा कहोस्ट ससीधवा कअंझअंप्सन मकें जवातवा हदै. णसस्टम थ्रळू. कहोई मरेननुअल इअंटरवकेंसन नहळीं."

"णबस्ववाजसी, ममैं भसी थहोडवा पढवा णलखिवा हूअं. यरे सब ममैं जवानतवा हूअं. कवाय सवाअंगवायचअंय तरे थहोडक्यवात सवाअंगवा."

"मतलब सरजसी, एक बवार बरॉम सहसी हहो जवाए, तहो कअंजअंप्सन गलत नहळीं हहो सकतवा."

"तहो आपकवा कहनवा हदै, दक कअंझअंप्शन सहसी हदै?"

"जसी णबलकनुल सर, सचौ फकी सदिसी."

"गनुड. सहो प्रळूव्ह इट."

थहोरव्यवाअंनसी परेन उचललअं आणणि णहरव्यवा ऑडर्णिरशसीटवर णलहवायलवा लवागलरे. णबद्रसीकर हतवाशपणिरे खिनुचर्तीत 
ररेललरे. णबस्ववानरे आपणिहून स्वतयःचसी मवारून घरेतलसी हहोतसी.

… in so far as it is prejudicial to the interests of the revenue …

णबस्ववाच्यवा कवाखिरेतळून तवाज्यवा घवामवाचवा पणहलवा ओहहोळ णनघवालवा.

"सर, आज कवा कअंझअंप्सन ददिखिवा सकतवा हूपाँ."

"आज कवा दिरेखि करे  क्यवा करूअं ?"

दिहोनशरे तरेसष्ठ – आदिळूबवाळ
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"नहळीं सर, वदैसरे आप कहो कअंफटर्णि आ जवाएगवा."

"णबस्ववाजसी, हसी करे स सवात वषवार्षांपळूवर्तीचसी आहरे. मलवा त्यवा वषवार्णिचरे डसीटरेल्स दवा."

"सर वहो थहोडवा णडदफकल्ट रहरेगवा... क्यवा हदै नवा, दक हमवाररे णसस्टम्स बदिल गयरे हदै. पहलरे बवान हुववा करतसी
थसी, आजकल एसएपसी परे हदै..."

थहोरवरे कवाहसीच बहोललरे नवाहसीत. "नरॉट मवाय प्ररॉब्लरेम." हरे त्यवाअंच्यवा चरेहरेर् यवावरून गळत हहोतअं.

"बवान तहो हम कब करे  छहोड चनुकरे . उस टवाईम करे  कहोई बअंदिरे भसी नहळीं रहरे अब. अभसी डरेटवा णनकवालनवा मनुणश्कल
हदै." णबस्ववा परत बहोललवा.

"कधसी दिरेणिवार डसीटरेल्स?" थहोरवरे मनुद्दवा सहोडत नव्हतरे.

"वहळीं तहो बतवाऊअं  सर... वहो सवाल कवा पहोणसबल नहळीं लगतवा मनुझरे."

"णबस्ववा,  मरेक अप यनुवर मवाईंड.  आधसी म्हणित हहोतवा,  थहोडअं  अवघड आहरे.  मग म्हणिवालवात,  खिळूप अवघड
आहरे. आतवा म्हणितवाय, शक्य नवाहसी. व्हवाय आर यळू वरेपस्टअंग मवाय टवाईम?"

णबस्ववाच्यवा कवाखिरेतळून तवाज्यवा घवामवाचवा दिनुसरवा ओहहोळ णनघवालवा.  पणि त्यवानरे  नहोटसीस नसीट ववाचलसी हहोतसी.
त्यवाच्यवाकडरे अजळून एक एक्कवा णशल्लक हहोतवा.

"सर, यरे नहोटसीस भसी मनुझरे थहोडवा अजसीब लगवा..."

"कवा? कवाय प्ररॉब्लरेम आहरे?"

"सर, क्यवा हदै नवा ... सवात सवाल बसीत चनुकरे  हदै ... तहो करेस टवाईमबवार हहो गयवा ... टळूणसक्स्टसीथ्रसी कवा सबसरेक्शन
टळू…" णबस्ववा णवजयसी मनुद्ररेनरे म्हणिवालवा. टवाईमबवार झवालरेल्यवा करेसच्यवा नहोटसीसलवा कवाहसीहसी अथर्णि नव्हतवा.

आतवा णबद्रसीकरवाअंनसी णबस्ववाच्यवा मवाअंडसीलवा सणिसणिसीत णचमटवा कवाढलवा. पणि बवाणि वमर्ती लवागलवा हहोतवा.

"णमस्टर णबस्ववा,"  थहोरवरे भसीषणि थअंड आववाजवात कडवाडलरे. "आप पहलरे मनुझरे इअंणजणनयटरअंग णसखिवानरे लगरे.
अब इन्कम टअॅक्स अ अॅक्ट भसी ससीखिवाएअंगरे?"

"नहळीं सर..."

"कवाय नवाहसी? मवाझअं कवाम कसअं करवायचअं मलवाच णशकवणिवार तनुम्हसी? ओकरे . तसअं लरेखिसी सबणमशन दवा. णलहवा
त्यवात  -  इथरे एक मळूखिर्णि बसलवाय खिनुचर्तीत थहोरवरे नवाववाचवा,  त्यवालवा इन्कम टअॅक्स अ अॅक्ट कळत नवाहसी.  मसी आतवाच्यवा
ऑडर्णिर शसीटवर णलणहतहो - दिअॅट असरेससी ररफ्यनुजरेस टळू कहो-ऑपररेट."

"नहळीं सर, नहोटटअंग मकें नवा णलणखिएगवा कनुछ..." णबस्ववाचसी चडसी णपवळसी व्हवायचसी वरेळ आलसी.

"यळू वडोंट णगव व्हरॉट आय हअॅव आस्कड अपाँड दिरेन टसीच मसी टळू रसीड णधस?" टअॅक्समनचवा ठहोकळवा णबस्ववासमहोर
णभरकवावत थहोरवरे म्हणिवालरे.

"सरॉरसी सर. मसी मवाफकी मवागतहो तनुमचसी." णबद्रसीकर मध्यरे पडत समजवावणिसीच्यवा सनुरवात म्हणिवालरे. "णबस्ववाजसी
इज न्यळू टनु दिसीज पथअंग्स. एकवा मणहन्यवाच्यवा आत तनुम्हवालवा डसीटरेल्स दिरेतहो आम्हसी सर."

"सगळरे डसीटरेल्स हवरेत." थहोरवरे गनुरकवावलरे.

"हहो सर.  सगळरे.  तपशसीलववार सबणमशनच करू नवा आपणि.  फवाईल पळूणिर्णि करून टवाकळू  तनुमचसी."  णबद्रसीकर
लसीनपणिरे म्हणिवालरे.

"हअं..." थहोरवरे शवाअंत हहोत ऑडर्णिर शसीटवर णलहवायलवा लवागलरे. "णवलवास, चहवा सवाअंग कपाँ टसीनमधळून. णबस्ववाजसी,
चवाय तहो लहोगरे नवा?"
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"नकहो सर. जवास्त वरेळ घरेत नवाहसी तनुमचवा. यरेतहो आतवा."

"पनुढच्यवा मणहन्यवाच्यवा वसीसचसी तवारसीखि दिरेतहो. सकवाळसी यवा अकरवा ववाजतवा."

णबस्ववालवा आणिखिसी कवाहसी बहोलवायचअं हहोतअं,  पणि तहो घनुटमळणिवारसअं ददिसतवाच णबद्रसीकरवाअंनसी त्यवालवा दिवारवाच्यवा
ददिशरेनरे ओढलअं.

तरसीहसी तहो बडबडलवाच, "सर, बसीच मकें अगर कनुछ भसी लगरे  ...  आप कहो ...  मतलब पसर्णिनलसी ...  तहो बस
करॉल ककीणजएगवा."

थहोरव्यवाअंचवा चरेहरेरवा ढगवाळलवा. "णमस्टर णबस्ववा, आय नहो व्हरॉट यळू आर इअंणडकरे टटअंग. मसी असलअं कवाहसी करत
नवाहसी." आपलसी नजर त्यवालवा टहोचवत थहोरवरे म्हणिवालरे. "प्लसीज कम णवथ दि डरेटवा नरेक्स्ट टवाईम. आय डडोंट नहो व्हरॉट
यळू पथअंक ऑफ इन्कम टअॅक्स ऑदफससर्णि, बट आय मरे लनुक अ अॅट ऑल दि इयसर्णि इफ णधस ररमरेन्स यनुवर अ अॅरटटळूड. डडोंट
टरेम्ट यनुवर फरे ट."

णबस्ववाच्यवा कवाखिरेतळून तवाज्यवा घवामवाचवा णतसरवा ओहहोळ णनघवालवा.

… he may, after giving the assessee an opportunity of being heard …

"सवालवा भकेंचहोदि.  गवाअंधसीजसी बनतवा हदै  गनुडवरे  कवा टकेंटनुआ सवालवा."  घवामवावर तवाजसी हववा बसतवाच णबस्ववाचसी
णबहवारसी गअंगवा महोकळसी झवालसी. "आप भसी नवा सवाब, उस कहो कनुच बहोलरे नहळीं. चनुप रहकें. ओ पवावर णमसयळूज कर रहवा,
आपनरे करनरे ददियवा."

"हर चसीज कवा वक हहोतवा हदै, णबस्ववा."

"ससीधवा बहोल दिरेनवा थवा - तरेरवा नहोरटस इल्लसीगल, उखिवाड लरे जहो उखिवाडनवा हदै…"

णबद्रसीकरवाअंनसी दिळूरवर, णक्षणतजवापवार डहोळरे लवावलरे. तळू चनुत्यवा आहरेस हरे शब्दिवाअंणवनवा सवाअंगवायचसी त्यवाअंचसी हसी पदत
णबस्ववालवा ठवाऊक हहोतसी.  णबस्ववानरे  टवाईमबवाडर्णि  नहोटसीसचवा मनुद्दवा  अचळूक पकडलवा हहोतवा,  पणि थहोरव्यवाअंनसी  णनव्वळ
दिवाअंडगवाई करून णबस्ववाचवा कचरवा करेलवा हहोतवा.

"अजळून एक सवाअंगतहो, थहोरवरे सगळअं  सवाअंगत नवाहसीयरे आपल्यवालवा. त्यवालवा कअंझअंप्शनच्यवा आकडवावर शअंकवा कवा
आहरे हरे त्यवानरे लरेखिसी दवायलवा पवाणहजरे आपल्यवालवा."

"दफर तहो और बदढयवा.  एक तगडवा सबणमशन मवारतरेए उस करे  मळूअंह परे.  डरेटवा क्यवा,  झवाटवा भसी नहळीं दिकेंगरे."
णबस्ववाचरे बवाहू फनु रफनु रवायलवा लवागलरे.

"तरसी तहो णडशन कररेलॲ ."  णबस्ववानरे  तडोंड उघडतवाच त्यवालवा थवाअंबवत णबद्रसीकर पनुढरे  म्हणिवालरे. "हहो,  हहो,
आपणि अपसील करू.  पनुढरे  टवायब्यनुनललवा जवाऊ.  पनुढरे हवायकहोटर्णि,  सनुप्रसीम कहोटर्णि.  टअॅक्सपरेक्षवा जवास्त पदैसरे णलरटगरेशनमध्यरे
घवालववायचरे कवा?"

"..."

"णबस्ववा,  कवाहसीहसी  करवायचअं,  पणि ऑदफसरच्यवा  इगहोलवा  हवात घवालवायचवा  नवाहसी.  कधसीच."  णबद्रसीकरवाअंनसी
तत्त्ववचन सवाअंणगतलअं. "त्यवाअंच्यवाकडरे  परॉवर असतरे.  अमयवार्णिदि परॉवर.  ठरवलअं,  तर तनुझअं-मवाझअं कररयर बरबवादि करू
शकतवात तरे."

"दफर क्यवा करकें?" णबस्ववा हतवाशपणिरे म्हणिवालवा. त्यवालवा मनुद्दवा पटत हहोतवा.

दिहोनशरे तरेसष्ठ – आदिळूबवाळ
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"डरेटवा मवागतहोय नवा,  दिरेऊन टवाकळू .  असवा डरेटवा दिरेऊ ककी त्यवातळून कवाहसीच समजणिवार नवाहसी.  चवाअंगलरे जवाडजळूड
शअंभर दिहोनशरे पवानसी आकडरेच आकडरे. आकडवाअंचवा समनुद्र. बस अथर्णि लवावत. कर म्हणिवावअं कवाय करवायचअंय तरे. "

"उधर तहो प्रवाबलरेम हदै नवा! डरेटवा णनकवालकें कहवाअंसरे?"

"तसी बवाणि ककी कवाय तसी णसणस्टम आहरे, त्यवातळून."

"सर, वहो बवान णसस्टम कवा दिरेहवान्त हहो करे  भसी चवार सवाल हहो गए. एक बरेकप रख्खिवा हदै, वहो भसी कहोनरे करे  पनुरवानरे
खिटवारवा फहोररेटणसक्स परे. पळूररे ऑदफस मकें दकससी कहो चलवानवा तक नहळीं आतवा."

"तरे बघवायलवा लवागरेल कसअं जमववायचअं…" जबवाबदिवारसीतळून सनुळकन सटकत णबद्रसीकर म्हणिवालरे.

णबस्ववा णवचवारवात पडलवा.  णसणस्टमच्यवा डडोंगरवातळून डरेटवा कवाढणिरे हसी स्पषपणिरे त्यवाचसीच जबवाबदिवारसी हहोतसी.
डरेटवा न ददिल्यवामनुळरे  त्यवा हदैववानवानरे कवाहसी वरेडअंववाकडअं करेलअं, तर तरे पवाप णबस्ववाच्यवाच मवाथसीचअं असणिवार हहोतअं.

"चल, चहवा घरेऊ यवा."

चहवा णपतवानवा णबस्ववा गप्प गप्प हहोतवा. गहन णवचवारवात रुतलरेलवा.

"मणहनवा आहरे तसवा आपल्यवा हवातवात…" णबद्रसीकरवाअंच्यवा शब्दिवाअंनसी णबस्ववा भवानवावर आलवा.

"सर, वहो सवाल कवा ऑडसीट, बवादि मकें स्क्रनु रटनसी, आपनरे हकेंडल दकयवा हहोगवा. आप ककी फवाईल्स मकें कनुछ डरेटवा…?"
णबस्ववानरे खिडवा टवाकळू न पवाणहलवा.

"बघतहो  मसी,  पणि शक्यतवा  कमसी  आहरे.  त्यवालवा  पवाणहजरे  तसवा  तर  नक्ककीच नसणिवार."  णबद्रसीकरवाअंनसी  असरे
खिअंडसीभर णबस्वरे पवाणहलरे हहोतरे. त्यवाअंनसी सहज झनुकवाअंडसी ददिलसी.

णबस्ववाचवा चरेहरेरवा अजळूनच कवाळवअंडलवा. आतवापयर्षांत त्यवाच्यवा शटवार्णिवर घवामवाचरे उभरे उभरे पटरे आलरे हहोतरे.

"अररे  णबस्ववा,  सहोपअं आहरे कवाम तसअं.  बवान णसणस्टम आहरे,  त्यवात डरेटवा आहरे.  कनु ठल्यवातरसी जनुन्यवा मवाणिसवालवा
णवचवारून घरे कसवा कवाढवायचवा डरेटवा. तरेव्हवा स्टरॉक कहोणि बघवायचअं?"

"वहसी तहो. वहो सअंकपवाल दिरेखितवा थवा. आप कहो तहो पतवा हसी हदै…"

तसीन  वषवार्षांपळूवर्ती  सअंकपवाळलवा  कअं पनसीनरे  नवारळ  ददिलवा  हहोतवा.  आरथर्णिक  मअंदिसीमध्यरे  लरेऑफ करवायचसी  आजवा
परदिरेशवातल्यवा बवापवाअंकडळून आलसी हहोतसी.  शरॉपफ्लहोरलवा बररेच लरेऑफ झवालरे.  यनुणनयनलवा कनु रववाळण्यवासवाठसी  'लरेऑफ
सगळ्यवा णडपवाट्मर्मेंटसमध्यरे करेलरे' असलसी दिवाखिवरेणगरसी करणिअं भवाग हहोतअं. अकवाउअं ट्समध्यरे स्टवाफ लरेव्हललवा सअंकपवाळचवा
बळसी पडलवा. 

ववास्तणवक पवाहतवा सअंकपवाळ गरसीब मवाणिळूस.  नवा मअॅनरेजमकेंटचसी हुजररेणगरसी,  नवा यनुणनयनशसी सअंधवान.  त्यवालवा
हवाकलळून कनुणिवाच्यवाच पवायवावर पवाय पडणिवार नव्हतवा. आदिशर्णि बळसीचवा बकरवा. घरवातलवा एकनुलतवा कमवावतवा मवाणिळूस,
आडणनडवा वयवातलसी मनुलअं. सअंकपवाळनरे पनुष्कळ मनधरणिसी करून पवाणहलसी. पणि णबस्ववा ठवाम रवाणहलवा.

पनुढरे  कवाय झवालअं कळलअं नवाहसी,  पणि दिहोनतसीन मणहन्यवाअंनअंतर सअंकपवाळतफर्दे  वदकलवाचसी नहोटसीस आलसी.  लरेबर
लरॉखिवालसी सअंकपवाळनरे कवानवा ऑटहोकरॉम्पलवा कहोटवार्णित खिरेचलअं हहोतअं.  णबस्ववा णवकट हसलवा.  कवानवा ऑटहोकरॉम्प पनवास
कहोटसी णवरुद सअंकपवाळ कवारकळू न,  बरेकवार.  णबस्ववानरे  शवाअंतपणिरे  नहोटसीस पअंचपहोर वदकलवाअंकडरे  पवाठवळून ददिलसी,  आणणि
णवषय डहोक्यवातळून झटकळू न टवाकलवा. सळूरज परे मळूतनवा चवाहतवा हदै सवालवा.

णबद्रसीकरवाअंच्यवा झटकन लक्षवात आलअं.  प्रअॅणक्टसमध्यरे त्यवाअंचरे करेस णपकवायलवा लवागळूनहसी आतवा दिहवा वषर्षां झवालसी
हहोतसी. शरेवटसी सगळवा इगहोचवा खिरेळ हहोतवा. णबस्ववाच्यवा आणणि थहोरव्यवाअंच्यवा.

"सअंकपवाळ?  तरे  कसअं  जमवायचअं  तनुम्हवाअंलवा?  सहोड तरे."  णबद्रसीकर धळूतर्णिपणिरे  म्हणिवालरे.  "मसी  एक करू शकतहो.
मवाझ्यवाकडरे त्यवा वषवार्णिचरे क्ररे णडटसर्णिचरे ओपपनअंग आणणि क्लहोपजअंग बअॅलन्सरेस आहरेत, तरे पवाठवळून दिरेतहो. सप्लवायसर्णिकडळून त्यवा

191



 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

वषवार्णिचअं स्टरेटमकेंट मवागवळून घ्यवा. त्यवावरून कअंझअंप्शन कवाढळू आपणि."

णबस्ववाच्यवा घशवात चहवा अडकलवा. बळूढवा सरठयवा गयवा हदै.

"पगलवा गयरे क्यवा सर? सप्लवायर भहोसडसीकरे  णपछलरे मणहनरे करे  ररकहो मकें हग दिरेतरे हदै...  सवात सवाल पनुरवानवा
स्टरेटमकेंट दकसककी गवाअंड सरे णनकवालकेंगरे?"

णबद्रसीकरवाअंनवा आतळून हसळू  फनु टत हहोतअं.  णशव्यवागवाळसी करणिवारवा णबस्ववा म्हणिजरे  टरेककीलवा आलरेलवा,  अगणतक
णबस्ववा.

"सप्लवायरकडरे तनुलवा जवायचअं नवाहसी. सअंकपवाळचअं-तनुमचअं जमवायचअं नवाहसी. कसअं करवायचअं मग?"

णबस्ववा गप्प रवाणहलवा. त्यवाच्यवा डहोक्यवातलसी चक्रअं  गरवागरवा दफरत हहोतसी.

"चहवा घरेऊयवा अजळून एक-एक?  आप्पवा..."  कपाँ टसीनववाल्यवालवा दिहोन बहोटअं  उअंचवावत णबद्रसीकर म्हणिवालरे. "डरेटवा
दवायचवा, फवाईल फनु गववायचसी, णवषय खिलवास."

… and after making or causing to be made such inquiry as he deems 
necessary …

आठवडवा तसवाच गरेलवा. णबद्रसीकर थअंड हहोतरे. णबस्ववा शरेवटसी शरणि यरेणिवार यवाचसी त्यवाअंनवा खिवातसी हहोतसी. पणि खिचसी
झवालरेलवा णबस्ववा स्वतयःहून आलरेलवा त्यवाअंनवा हववा हहोतवा. त्यवालवा परवाभळूत करण्यवात मजवा नव्हतसी. त्यवानरे रुमवालवात हवात
बवाअंधळून यरेण्यवात मजवा हहोतसी.

तसवा तहो आलवाच. स्वतयःच्यवा पवायवाअंनसी.

"वहो थहोरवरे कवा कनु छ मअॅनरेजमकेंट कर सकतरे क्यवा?"

"णबस्ववा... तळूच स्वतयः प्रयत्न करे लवास ककी."

"आप जदैसरे ससीणनयर नरे बहोलवा तहो अलग रहतवा हदै..."

"कवाहसी हहोणिवार नवाहसी."

"दफर भसी कनु छ..."

णबद्रसीकरवाअंनसी कपवाळ णचवडलअं. म्हणिजरे 'डहोक्यवालवा कल्हई करू नकहोस'. णबस्ववा वरमलवा.

"डरेटवाचअं कवाय?"

"एक ररकरे स्ट थसी."

"बहोल."

"आप सअंकपवाल कहो जवानतरे थरे नवा?"

"कवानवामध्यरे हहोतवा तरेव्हवा कवाम पडवायचअं. आतवा कनु ठरे  असतहो कवाय मवाहसीत." णबद्रसीकर सवावधपणिरे म्हणिवालरे.

"एक ररकरे स्ट थसी." णबस्ववा परत म्हणिवालवा. णबद्रसीकरवाअंनवा हसळू यवायलवा लवागलअं हहोतअं. "सअंकपवाल कहो यहवाअं णबठवा करे
उससरे कवाम करववा करे  लरे सकहोगरे क्यवा?"

"इथरे? मवाझ्यवा ऑदफसवात?" णबद्रसीकरवाअंनवा आश्चयर्णि ववाटलअं.

दिहोनशरे तरेसष्ठ – आदिळूबवाळ
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"हवाअं,  वहो फहोररेटणसक्स मअंगववातवा इधर.  डरेटवा णनकलरेगवा तहो ससीधवा आप चरेक कर पवाओगरे."  पडरेल आववाजवात
णबस्ववा म्हणिवालवा. "दिळूसरवा ऑप्सन नहळीं ददिखितवा मनुझरे."

"यरेईल कवा इथरे?"

" आयरेगवा तहो यहळीं आयरेगवा. फरे क्टरसी मकें नहळीं. आप वहो लहोगडों कहो नहळीं जवानतरे. आप बवात कर करे  दिरेखिहो नवा. उस
करे  वककील सरे नअंबर लवायवा ममैं." एक णचठसी पनुढरे सरकवावत णबस्ववा म्हणिवालवा.

"अररे तहो फनु कट थहोडसीच करणिवाररे?"

"कअं पनसी पवाअंच लवाखि तक दिरेनरे कहो तदैयवार हमैं..." बजरेटमधलरे पदैसरे सहोडतवानवा णबस्ववाच्यवा हृदियवालवा घरअं पडत हहोतसी.

"पवाच लवाखि?  णबस्ववा,  खिनुळवा ककी कवाय तळू?  पवाच ददिवसवाअंचअंपणि कवाम नवाहसी हरे.  पवाच तवासवाअंचअंपणि नवाहसी
जरेमतरेम."

"क्यवा करकें सर, मजबळूरसी हदै..."

"अररे, पणि मजबळूरसी असल्यवाचअं त्यवालवा थहोडसीच मवाहसीत आहरे? पवाच हजवारवातपणि आनअंदिवानरे करून दिरेईल तहो."

"सर,  कवानवा मकें एक चसीज ममैंनरे  ससीखिसी हदै.  सब करे  कवान बडरे लअंबरे  हहोतरे  हदै.  सब कवा नरेटवकर्णि  भहोत तगडवा
रहतवाए. पवाअंच कवा दिस लवाखि नवा हहो जवाए उतनवा दिरेणखिएगवा..."

णबस्ववा णनघळून गरेल्यवावर णबद्रसीकर खिदिखिदिळून हसलरे आणणि एक फहोन नअंबर डवायल करेलवा. तहो त्यवा णचठसीवरचवा
नव्हतवा.

… pass such order thereon as the circumstances of the case justify …

'मम. ककानका ऑटटोककॉम्प पका. लल.
सबममशन इन ररिस्पकॉन्स टटू नटोटटीस अअंडरि समक्शन २६३(१)
व्हकॉल्यटूम १ ऑफ ३'
.
.
.
'व्हकॉल्यटूम २ ऑफ ३'
.
.
.
'व्हकॉल्यटूम ३ ऑफ ३'

कवापडसी बवाअंधणिसीतलरे तसीन जवाड ठहोकळरे  थहोरव्यवाअंच्यवा ऑदफसपयर्षांत उचलळून आणिवायलवा णबद्रसीकरवाअंचसी दिहोन
आरटर्णिकल पहोरअं आलसी हहोतसी. त्यवाअंनसी टपवालमध्यरे सबणमशन फवाईल करून णवलवासकडळून जवाअंभळरे  णशक्करे  णमळवल्यवावर
णबस्ववाच्यवा चरेहरेर् यवावर वअंशवालवा ददिववा णमळवाल्यवाचवा आनअंदि हहोतवा.

"अब शवान सरे  णमलकेंगरे  सवाब कहो!"  णवलवासच्यवा हवातसी आपलअं कवाडर्णि  दिरेत तहो टरेचवात म्हणिवालवा.  णबस्ववाच्यवा
आनअंदिवात सहभवागसी हहोण्यवासवाठसी ककी कवाय कहोणि जवाणिरे,  णवलवासहसी आज कहोररे  कपडरे  घवालळून आलवा हहोतवा. "क्यडों
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णवलवास, जनमददिन हदै आज यवा शवादिसी तय हहो गयसी?"

णवलवास मख्खि चरेहरेर् यवानरे कवाडर्णि घरेऊन आत गरेलवा.

"कदै सरे कदैसरे लहोग हहोतरे हदै यवार. णबद्रसीकर सवाब, आदिमसी मनुस्कनु रवातवा हहोनवा चदैयरे. आअंधसी हहो, तळूफवाअं हहो, ददिन हहो करे
रवात रहरे..." णबस्ववा फनु ल फरॉमवार्णित हहोतवा. घवामहसी कमसीच हहोतवा.

"थअंड घरे णबस्ववा. अजळून क्लसीन ऑडर्णिर णमळवालसी नवाहसीयरे. सवाहरेबवाअंनवा भरेटवायचअंय अजळून..." णबद्रसीकरवाअंनसी सवावध
करेलअं.

"आप समझतरे नहळीं सर.  हम नरे अब अपनसी पवावर मकें थवा ओ सब दकयवा.  अब अअॅणडसन हहो भसी गयवा तहो
अपनरे उपर कहोई ब्लरेम नहळीं..." 'कव्हर यनुवर अअॅस' पअंथवाचवा पवाईक णबस्ववा म्हणिवालवा.

"पदैसरे ददिलरे सअंकपवाळलवा?"

"हवाअं, अढवाई लवाखि आपनरे एडववाअंस ददियवा वहो, बवाककी अढवाई सरेटल दकए आज सनुबह."

"तरे बरअं करे लअंस. धअंदिरे मकें दकससी कवा हक नहळीं मवारतरे."

"सअंकपवाल कवा लडकवा बडवा तरेज हदै. अअॅडववान्स लरेनरे कवा उसकवा आयडवा थवा."

"पनुढचसी णपढसी आहरे बवाबवा. भरेटलवास कवा त्यवालवा?"

"फहोन परे बवात दकयवा."

"कवाय करतहो तहो? हुषवार आहरे तर कवानवामध्यरे घरेतहोस त्यवालवा?" णबद्रसीकरवाअंनसी णपन मवारलसी.

"क्यवा मजवाक कर रदै  आप,  सर?"  णबस्ववा जसीभ चवावत म्हणिवालवा. "सनुनवा ओ दकससी सरकवारसी ओदफस मकें
कवापाँटअॅक्ट बरेणसस परे कवाम करतवा हदै."

दिवार उघडळून णवलवास बवाहरेर डहोकवावलवा. "बहोलवावलअंय..."

आत्मणवश्ववास तगडवा असळूनहसी णबस्ववाच्यवा कवाळजवाचवा एक ठहोकवा चनुकलवा.

… including an order enhancing or modifying the assessment, or cancelling the
assessment and directing a fresh assessment.

आत थहोरवरे  तहो  सबणमशनचवा  जवाडजळूड  गअंथरवाज  हवातवाळत हहोतरे.  णवलवास  नरेहरेमसीप्रमवाणिरे  कहोपर् यवातल्यवा
खिनुचर्तीत हहोतवा. असळून नसल्यवासवारखिवा.

"गनुड मरॉरनर्षांग सर!" णबस्ववा स्मवाटर्णिपणिरे म्हणिवालवा. थहोरव्यवाअंनसी बवारसीकशवा णस्मतहवास्यवानरे त्यवालवा उपकदृ त करेलअं.
णबद्रसीकर नरेहरेमसीप्रमवाणिरे त्यवाअंच्यवा खिनुचर्तीत जवाऊन बसलरे.

थहोरव्यवाअंनसी पणहलवा व्हरॉल्यळूम जरेमतरेम चवाळल्यवासवारखिअं करेलअं. दिनुसर् यवाचअं मनुखिपदृष्ठ उघडळून पवाणहलअं. णतसर् यवालवा
तर हवातहसी लवावलवा नवाहसी.

"ठसीक आहरे.  पवाहतहो मसी."  णनरहोपदिशर्णिक मवान हलवत थहोरवरे म्हणिवालरे.  णबद्रसीकरवाअंनसी उठवायच्यवा हवालचवालसी
सनुरू करे ल्यवा.

झवालअं? दिअॅट्स इट? णबस्ववाचवा णवश्ववास बसरेनवा. "सर, इफ यळू डडोंट मवाईंड ... कनुछ इअंणडकरेसन?"

दिहोनशरे तरेसष्ठ – आदिळूबवाळ
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"अडजहोन्डर्णि सवायनरे डवाय." थहोरवरे पहोपच्यवा थवाटवात म्हणिवालरे.

णबस्ववालवा कवाहसीच टहोटल लवागलसी नवाहसी. तहो अगणतकपणिरे णबद्रसीकरवाअंकडरे बघवायलवा लवागलवा.

"अडजहोन्डर्णि अणन्टल फदिर्णिर नहोरटस." णबद्रसीकरवाअंनसी लअॅरटनचवा खिनुलवासवा करेलवा.

"णवच यळू मरे नरॉट रसीससीव." थहोरवरे हसत म्हणिवालरे. "इन्फरॉमर्णिलसी, णमस्टर णबस्ववा, आय कअॅ न टरेल यळू दिअॅट दि करे स
इज क्लहोज्ड!"

ववातवावरणिवातलवा  तणिवाव  एकदिम  सदैलवावलवा.  कनु ठल्यवाहसी  क्षणिसी  णबस्ववा  उठळून  नवाचवायलवा  लवागरेल  असअं
णबद्रसीकरवाअंनवा ववाटलअं. यवा घवामट प्रवाण्यवालवा इतकअं  फरे श हसतवानवा त्यवाअंनसी कधसीच पवाणहलअं नव्हतअं.

"थपाँक्यळू सर, थपाँक्यळू सहो मच! इट वरॉज अ प्लरेझर मसीटटअंग यळू, सर." णबस्ववा उठलवा. पवाठहोपवाठ णबद्रसीकर.

णबस्ववानरे करे णबनचअं दिवार उघडलअं, इतक्यवात मवागळून आववाज आलवा.

"णबद्रसीकर!"

"यरेस सर!"

"त्यवा व्हहोरवा ज्वरेलसर्णिच्यवा मअॅटरबद्दल..."

"ओह… यरेस सर!" दिवारवात घनुटमळलरेल्यवा णबस्ववालवा उद्दरेशळून तरे म्हणिवालरे. "तळू हहो पनुढरे."

"जसी सर. नसीचरे रुकतवा ममैं." णबस्ववा णनघळून गरेलवा.

णबद्रसीकर आपल्यवा खिनुचर्तीत परतलरे.  णबस्ववासमहोर कधसी न करेलरेलसी गहोष त्यवाअंनसी करेलसी - आपल्यवा णखिशवातळून
रुमवाल कवाढळून कपवाळवावरचवा घवाम रटपलवा. आणणि थहोरव्यवाअंकडरे बघळून हसलरे. थहोरवरेहसी हसत हहोतरे. आववाज न करतवा.
हरे सवामअंजस्यवाचअं हसळू हहोतअं. कदृ तकदृ त्यतरेचअं हसळू हहोतअं. णवश्ववासवाचअं हसळू हहोतअं.

णवलवास णखिडककीबवाहरेर बघत हहोतवा.  बवाहरेर णबस्ववा ददिसत हहोतवा.  इन्कम टअॅक्स ऑफकीसच्यवा आववारवातल्यवा
बवागरेत एकवा कट्टवावर तहो बसलवा.  णखिशवातळून ब्लअॅकबरेरसी कवाढळून त्यवावर जहोरजहोरवात कवाहसीतरसी टवाईप करवायलवा
लवागलवा.  बहुदिवा आज णमळवलरेल्यवा णवजयवाचसी बवातमसी चरेअरमनलवा कळवत असवाववा.  शरेय दिवाबवायचसी सनुवणिर्णिसअंधसी.
आतवा तहो यवाचवा व्यवणस्थत ढहोल बडवणिवार हहोतवा. पवार परदिरेशसी बवापवाअंपयर्षांत. हवाऊ आय मअॅनरेज्ड इअंणडयन इन्कम टअॅक्स
करॉटहोव्हसर्ती. ऐकवा हहो ऐकवा. दिरेवककीशरणि णबस्ववा दि मअॅन मअॅनरेजर. यनुवसर्णि इज ररेड, मवाईन इज बवाऊन, बट अ शवायनसी
शवायनसी बवाऊन.

णवलवासनरे हसळून पडदिवा सवारलवा, आणणि कडरेच्यवा णपशवसीतळून परेढवाअंचवा बरॉक्स कवाढलवा. णबद्रसीकरवाअंच्यवा समहोर
धरलवा.

"सरवाअंनवा दिरे आधसी. असअं कवाय करतहोस, पवायवा पड त्यवाअंच्यवा." णबद्रसीकरवाअंनसी दिटवावलअं.

"नवाहसी नवाहसी, हवा मवान तनुमचवा आहरे. तनुमच्यवाणशववाय शक्य नसतअं झवालअं हरे." थहोरवरे म्हणिवालरे.

"खिरअं तर पणहलवा परेढवा तनुलवा, णवलवास." त्यवालवा परेढवा भरवत णबद्रसीकर म्हणिवालरे. "आयनुष्यमवान भव. स्ववामसी
समथर्णि!" पवायवा पडलरेल्यवा णवलवासलवा आशसीववार्णिदि दिरेत तरे म्हणिवालरे, "णबस्ववा कचौतनुक करत हहोतवा तनुझअं. लडकवा तरेज आहरे,
म्हणिवालवा. मसी म्हटलअं, दिरेतहोस कवा नहोकरसी कवानवामध्यरे ... हवा हवा हवा!" 

थहोरवरे गडगडवाटसी हसलरे. "जवातहोस णतथरे?"

णवलवासच्यवा चरेहर् यवावरचअं णस्मत क्षणिवात लहोपलअं. "सर, त्यवा गटवारवात पवाऊलहसी ठरेवणिवार नवाहसी असअं ठरवलअंय
मसी."

"ओहहो… भसीष्मप्रणतजवा!"

195



 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

"णबद्रसीकर,  तनुम्हवाअंलवा  मवाणहतसीय  कवा,  यवा  भसीष्मप्रणतजरेमनुळरेच  मलवा  हवा  सगळवा  प्रकवार  कळलवा."  थहोरवरे
म्हणिवालरे. "एक नहोटसीस हहोतसी, यवालवा म्हटलअं, जवा कवानवालवा सव्हर्णि करून यरे; तर म्हणिवालवा, सर, आगसीवरून चवालरेन,
पणि णतथरे जवाणिवार नवाहसी. म्हटलअं कवाहून, रवाजवा? तर हसी कहवाणिसी."

"पदैशवाचअं कवाय करणिवाररेस?" णबद्रसीकरवाअंनसी णवचवारलअं.

"णशकणिवारवाय. भवाववालवाहसी णशकवणिवारवाय." णवलवास म्हणिवालवा. "यअंदिवा यळूपसीएस्ससीलवा बसतहोय."

"आयएएस हहो, मवाझवा बरॉस म्हणिळून यरे." थहोरव्यवाअंनसी आशसीववार्णिदि ददिलवा.

"वडसील फवारसरे बहोलत नवाहसीत ररे तनुझरे. मवाझ्यवा ऑदफसमध्यरे हहोतरे दिहोन ददिवस, तर जरेमतरेम सगळसी णमळळून
दिहवा ववाक्यअं बहोललरे असतसील."

"यवानरेच ननुकसवान झवालअं त्यवाअंचअं सर. तरे थहोडरे बहोलकरे  असतरे, जरवा यनुणनयनच्यवा जवळ रवाणहलरे असतरे, तर हवा
ददिवस आलवा नसतवा." णवलवास म्हणिवालवा.

"असहो. यरेतहो मसी आतवा."  णबद्रसीकर बवागरेतल्यवा णबस्ववाकडरे हवात करत म्हणिवालरे, "अनदिवात्यवाअंनवा तवाटकळवणिअं
यहोग्य नवाहसी. पनुन्हवा आज त्यवाचवा ददिवस आहरे! कअं पनसीवरचअं महोठअं  गअंडवाअंतर टवाळलअंय त्यवानरे. मअॅररयटलवाच नरेतहोय आज
बहुतरेक."

"सर, यवा सबणमशनचअं कवाय करवायचअं?" तसीन ठहोकळ्यवाअंकडरे हवात करत णवलवास म्हणिवालवा.

"रद्दसीत घवाल,  पदैसरे  यरेतसील तरे  धमवार्णिदिवाय दिरेऊन टवाक.  धअंदिरे  मकें  दकससी कवा हक नहळीं मवारतरे.  नकहो,  थवाअंब!"
थहोरव्यवाअंकडरे बघत तरे म्हणिवालरे. "जवाळळूनच टवाक सरळ."

"बरअं  आठवलअं,"  ऑडर्णिर शसीट आणणि नहोटसीसचरे तनुकडरे तनुकडरे करत थहोरवरे म्हणिवालरे. "नहोटसीसचसी ओररणजनल
असरेससी करॉपसी णबस्ववाकडळून घरेतलसीत नवा?"

"हहो.  आजच सकवाळसी फवाडलसी."  णबद्रसीकर म्हणिवालरे.  "दिहोनशरे  तरेसष्ठचअं असअं कवाहसी प्रहोणसपडअंग झवालअं यवाचसी
कहोणितसीहसी अणधकदृ त नडोंदि आतवा सरकवारदिप्तरसी उरलसी नवाहसी."

***
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पनुरुष   :   एक ववाट चनुकलरेलवा णमत - अवधळूत परळकर

ससी मनुककी चळवळ, ससीववादि यवाकडरे सनुजवाणि पनुरुष नरेहमसीच आपनुलककीनअं आणणि मदैतसीपळूणिर्णि नजररेनअं पवाहवात आलवा
आहरे. पणि असअं मसी म्हणिवालहो, ककी मवाझ्यवा ससीववादिसी मदैणतणिसी म्हणितवात "आहरे कहोठरे  तहो सनुजवाणि पनुरुष?"

हवा कवाय तनुमच्यवा समहोर उभवा आहरे, असअं गअंमतसीत त्यवाअंनवा सवाअंगवावसअं ववाटतअं. पणि त्यवाअंचवा हवा प्रश्न हसण्यवाववारसी
नरेण्यवासवारखिवा नवाहसी,  त्यवामवागरे त्यवाचअं अननुभवणसद णनरसीक्षणि आहरे यवाचसी मलवा जवाणिसीव आहरे.  सनुजवाणि पनुरुषवाअंचसी सअंख्यवा
अजवाणि पनुरुषवाच्यवा तनुलनरेनअं कमसी आहरे हरे त्यवाअंनवा यवातळून सनुचववायचअं हहोतअं हरे उघड आहरे. आणणि त्यवाचअं णनरसीक्षणि चनुककीचअं
आहरे असअं म्हणितवा यरेणिवार नवाहसी. समवाजवात महोठवा वगर्णि अजवाणि असरेल तर त्यवाच्यवा अजवाणिपणिवालवा आपणि हसणिअं, त्यवाचसी
ररेवडसी उडवणिअं ककअं ववा त्यवाच्यवावर सवातत्यवानअं टसीकवा करत रवाहवाणिअं हरे मवात सनुजवाणिपणिवाचअं लक्षणि नवाहसी. 

मनुणस्लम  समवाजवात  जहो  अप्रवागणतकपणिवा  आपल्यवालवा  जवाणिवत  रवाहवातहो  तहो  आपणि  समवाजशवाससीय  आणणि
आरथर्णिकद्दषयवा  समजळून  घरेतहो.  त्यवा  समवाजवात  णशक्षणिवाचवा  अभवाव  असल्यवानअं  हरे  घडतअं,  जसजसवा  जवानप्रसवार  हहोईल
तसतसवा  तहो  समवाज  प्रवागणतक  बनत  जवाईल  असअं  समवाज-कवायर्णिकतर्दे  आणणि  सनुधवारक  नरेहमसी  म्हणित  असतवात.
झहोपडपटयवातसील गणलच्छ ववातवावरणिवालवा करे वळ दिवाररद हरे कवारणि नसळून त्यवा वगवार्णितलअं आरहोग्यणवषयक अजवान हरेहसी
आहरे हरे आपणि सववार्षांनसी मवान्य करे लअं आहरे. गवामसीणि भवागवातलअं अअंधशदवाअंचअं प्रस्थ हरेहसी अजवानवातळून णनमवार्णिणि झवाल्यवाचअं आपणि
बहोलतहो.  णजथअं  णजथअं  अजवान  दिळूर  करण्यवाचरे  प्रयत्न झवालरे  णतथअं  णतथअं  अअंधशदवा  महोठयवा  प्रमवाणिवावर  कमसी  झवाल्यवाचसी
उदिवाहरणिअंहसी सवाअंगतहो. गनुन्हरेगवारवाच्यवा गनुन्हवामवागसील कवारणिअं दिरेखिसील आपणि त्यवाच्यवा अणशणक्षतपणिवात, त्यवाच्यवा सअंस्कवारवात
शहोधतहो आणणि त्यवाचअं मवानणसक पनुनवर्णिसन घडवळून आणिवायलवा धडपडतहो.  पनुरुषवाअंनवा आरहोपसी ककअं ववा गनुन्हरेगवार ठरवतवानवा
मवात ससीववादिसी अशवाप्रकवाररे वदैजवाणनक आणणि समवाजशवाससीय भळूणमकवा घरेतवानवा ददिसत नवाहसीत. हरे असअं कवा हहोतअं?

ससीववादिसी चळवळसीतसील एक महोठवा वगर्णि पनुरुषवाअंचवा दरेष करत आलवा आहरे. पनुरुषवाअंणवषयसीच्यवा व्यणकगत कडवट
अननुभववातळून यवा  ससीववादिसी  गटवाचसी हसी  मवानणसकतवा घडलसी असवावसी.  दिणलत चळवळसीतलरे  कवायर्णिकतर्दे  आणणि ससीववादिसी
सअंघटनरेतलवा हवा अणतररेककी गट दिहोन्हसी समवाजवाच्यवा एकवा समळूहवाबद्दल दरेषमळूलक मवानणसकतवा घरेऊन ववावरतवानवा ददिसतवात.
बवाह्मणि समवाजवानअं शअंभर वषवार्णिपळूवर्ती दिणलत वगवार्णिवर भसीषणि अत्यवाचवार करे लरे; त्यवालवा अत्यअंत हसीनपणिरे ववागवलअं म्हणिळून त्यवा
वगवार्णितलरे बहुसअंख्य नवागररक समवाजवातल्यवा आजच्यवा बवाह्मणिवगवार्णिणवषयसी सरसकट दरेषभवावनवा बवाळगळून आहरेत. जवातसीय
भवावनवा न बवाळगणिवाररे बवाह्मणि त्यवाअंनवा अवतसीभहोवतसी ददिसत नसतसील असअं नवाहसी पणि तरे त्यवाअंचवा अपववादि करत नवाहसीत.
अगदिसी यवाच पदतसीचअं धहोरणि ससीववादिसी अवतसीभहोवतसीच्यवा पनुरुषवाअंबवाबत अवलअंबतवानवा ददिसतवात. सरसकट पनुरुषवगवार्णिकडरे
त्यवा दरेषभवावनरेनअं पवाहवातवानवा आढळतवात. ससी चळवळसीत अशवा अणतररेककी णसयवाअंचसी सअंख्यवा दिणलतवगवार्णितल्यवा बवाह्मणिदरेषसी
लहोकवाअंइतककीच आहरे. 

सनुजवाणि पनुरुष हसी सअंकल्पनवाच यवा ससीववादिसी गटवालवा फपाँ ण्टससी ववाटतरे.  सनुजवाणि पनुरुषवाअंचअं प्रमवाणि समवाजवात कमसी
असलअं  तरसी तरे  फपाँ ण्टससी ववाटवावअं  इतकअं  अणस्तत्वहसीन णनणश्चत नवाहसी.  यवा  भवावनरेतळून ससी-मनुककी चळवळसीलवा अकवारणि
यनुदवाचअं रूप प्रवाप्त झवालअं आहरे. यवा यनुदवात ससी-पनुरुष शतळू म्हणिळून समहोरवासमहोर उभरे ठवाकल्यवाचअं णचत णनमवार्णिणि झवालअं आहरे.
ससीमनुककी  चळवळसीनअं  पनुरुषवाअंणवरूद रणिपशअंग  फनुअं कल्यवाचवा  आभवास कवाहसी  ससीववादिसी  लरेणखिकवाअंच्यवा  लरेखिनवातळून,  जवाहसीर
भवाषणिवातळून आणणि एकळू णि अणभणनवरेशवातळून जवाणिवत रवाहवातहो.

चळवळसीच्यवा प्रवाथणमक अवस्थरेत लक्ष वरेधळून घरेण्यवासवाठसी अशवा प्रकवारचसी तअंतअं अवलअंबण्यवाचसी गरज हहोतसी यवात
शअंकवा नवाहसी. पनुरुषवाअंच्यवा अणनष वतर्णिनवाकडरे सअंपळूणिर्णि समवाजवाचअं, आणणि खिवास करून ससी-वगवार्णिचअं लक्ष वरेधण्यवाचसी आवश्यकतवा
हहोतसी. ससीवगवार्णिच्यवा ववाटवालवा दिनुय्यम स्वरूपवाचअं जगणिअं आलअं आहरे तरे पनुरुषप्रधवान सअंस्कदृ तसीमनुळरे  हवा मनुद्दवा ससी चळवळसीनअं
सनुरववातसीच्यवा कवाळवात अणधक जहोरकसपणिरे अधहोररेणखित करे लवा. यवातहसी आक्षरेपवाहर्णि ककअं ववा चनुककीचअं कवाहसी नव्हतअं. ककअं बहुनवा हरे
ववास्तव भरेदिकपणिरे  समवाजवापयर्षांत  पहोचववायचसी गरज हहोतसी.  चळवळसीतल्यवा  अणतररेककी  गटवानअं  यवाचवा णवपयवार्णिस  करे लवा.
चळवळ पनुरुषसअंस्कदृ तसीप्रधवान समवाजरचनरेच्यवा णवरहोधवात हहोतसी, पनुरुषवाअंच्यवा णवरहोधवात नव्हतसी. समवाजरचनरेतसील पनुरुषसी
वचर्णिस्व नष व्हवावअं अशसी चळवळसीचसी मवागणिसी हहोतसी.

पनुरुषप्रधवान सअंस्कदृ तसी नष करून ससीप्रधवान सअंस्कदृ तसी स्थवापन करवावसी असअं उदद्दष चळवळसीतल्यवा नरेत्यवाअंसमहोर
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कधसीच नव्हतअं. ससी-पनुरुष दिहोघवाअंच्यवाहसी भवावभवावनवा, स्ववातअंत्र्य आणणि आशवा आकवाअंक्षवाअंचसी बळूज रवाखिणिवारसी समवावाजव्यवस्थवा
यवा  मवागणिसीचवा  हसी  चळवळ सतत पनुरस्कवार  करत  आलसी  आहरे.  समवाजवात  णवषमतवाशळून्य  न्यवाय  व्यवस्थवा  णनमवार्णिणि
हहोण्यवासवाठसी हरे  आवश्यक असल्यवाचअं  ससी-मनुककी चळवळसीच्यवा प्रणिरेत्यवाअंचअं  म्हणिणिअं हहोतअं.  आजहसी चळवळसीतल्यवा मनुख्य
णवचवारधवाररेचअं धहोरणि हरेच आहरे. पनुरुषप्रधवान सअंस्कदृ तसी नष हहोऊन समवाजवात उभयवगवार्णिलवा समवानतरेनअं जहोखिणिवारसी व्यवस्थवा
आकवारवालवा यवावसी यवासवाठसी ससी-मनुककी चळवळववाल्यवाअंचवा लढवा आजहसी चवालळू आहरे. 

पणि प्रत्यरेक चळवळसीत जहवाल गट आपल्यवा आक्रमकतरेनअं  मवाध्यमवाअंचअं  लक्ष अणधक वरेधळून घरेतहो.  यवा जहवाल
गटवाच्यवा अणतररेककी णवधवानवाअंनसी आणणि व्यवहवारवाअंनसी चळवळसीणवषयसी अकवारणि गदैरसमज पसरत जवातवात.  उभय वगवार्णित
एक दिरसी णनमवार्णिणि हहोतरे. दिहोन्हसी गट एकमरेकवाअंकडरे वदैरभवावनरेनअं बघळू लवागतवात.

ववास्तणवक  ससी-मनुककीचवा  लढवा  ससीवगवार्णिनअं  एकटवानअं  लढवायचवा  लढवा  नवाहसी.  तसी  ससी-पनुरुषवाअंनसी  सअंयनुकपणिरे
लढवायचवा हवा लढवा आहरे.  णवषमतरेणवरूदचवा दिणलतवाअंचवा लढवा दिणलत एकटरे  लढत नवाहसीत.  समवाजवातल्यवा मध्यमवगर्ती
सवणिर्णि बनुणदमअंतवाअंचसी सवाथ यवा लढवालवा वरेळहोवरेळसी णमळत आलसी आहरे. ससी-मनुककीचवा लढवा दिरेखिसील णवषमतवाहसीन समवाज
णनमवार्णिणि करण्यवासवाठसी लढलवा जवात असल्यवानअं त्यवालवाहसी समवाजवातल्यवा मवानवतवाववादिसी, शहवाण्यवा आणणि सणहष्णिनु, समअंजस
पनुरुषवाअंच्यवा  सवाथसीचसी  गरज आहरे.  चळवळसीच्यवा  नरेत्यवाअंनवा  यवाचसी  जवाणिसीव आहरे.  लढवाचसी व्यवापकतवा ओळखिळून  ससी-
चळवळसीच्यवा कवाहसी वररष्ठ नरेत्यवाअंनसी णवणवध टप्यवाअंवर आणणि णवणवध पवातळ्यवाअंवर पनुरुषवगवार्णिलवा सहभवागसी करून घरेतलअं
आहरे. ससीववादवाअंमधल्यवा अणतररेककी गटवानअं यवा गहोषसीचसी जवाणिसीव बवाळगवायलवा हवसी.

णवणवध कलवा, ववाचन लरेखिन, सवामवाणजक चळवळसी यवात रस घरेणिवारवा एक पनुरुषवगर्णि आहरे. तहो अल्पसअंख्य असरेल.
पणि ससी-स्ववातअंत्र्य, ससी-मनुककी चळवळ यवामवागसील सअंकल्पनवा त्यवालवा तत्त्वत: मवान्य आहरे. थहोडरेफवार मतभरेदि असलरे तर तरे
यवा  सअंकल्पनवा  व्यवहवारवात  कशवा  उतरववायच्यवा  यवावर  आहरेत.  यवा  पदतसीचरे  मतभरेदि  णसयवाअंच्यवा  णहतवासवाठसी  कवाम
करणिवाऱ्यवा सअंघटनवा दिरम्यवानहसी आहरेत.  यवा अल्पसअंख्य पनुरुषगटवाचवा चळवळसीलवा थरेट हवातभवार नवाहसी.  पणि आवश्यक
तरेव्हवा ससी-सअंघटनवा त्यवाअंचसी मदित घरेतवात. कवाहसी जणिवाअंनसी एकत यरेऊन ससी चळवळसीलवा पळूरक असअं कवायर्णि करणिवाऱ्यवा पनुरुष
सअंघटनवाहसी स्थवापन करे ल्यवा आहरेत. पनुरुषवाअंचवा हवा गट ससी सअंघटनवाअंनवा वरेळहोवरेळसी सवाहवाय्य करण्यवासवाठसी पनुढअं सरसवावतहो.
णवशरेष म्हणिजरे तरेवढयवावर समवाधवान न मवानतवा णसयवाअंनवा न्यवाय णमळवळून दिरेण्यवासवाठसी स्वतअंतररत्यवा कवामहसी करतहो.

णसयवाअंचअं समवाजवातलअं एकळू णि यहोगदिवान ज्यवाअंनवा ठवाऊक आहरे तरे पनुरुष चळवळसीतल्यवा णसयवाअंकडरे सरेहपळूणिर्णि भवावनरेनअं
आणणि कचौतनुकवानअं  पवाहवात आलरे आहरेत.  हसी मदैतसीपळूणिर्णि  भवावनवा महत्त्ववाचसी आहरे.  णसयवाअंच्यवा सवर्णि  प्रकवारच्यवा चळवळसीत
आणणि  आअंदिहोलनवात  हवा  मदैतसीभवाव  अनरेकदिदृष्टवा  उपयहोगसी  पडणिवारवा  आहरे.  पनुरुषवाअंचवा  एक  गट  अशवा  प्रकवारच्यवा
सहकवायवार्णिच्यवा भवावनरेनअं णसयवाअंकडरे, त्यवाअंच्यवा चळवळळींकडरे पवाहवातहो आहरे हरे ववास्तव लक्षवात घरेतलअं पवाणहजरे.

ससी-मनुककीचसी चळवळहसी आज एकवा लहवानशवा वतनुर्णिळवात ससीणमत आहरे हरे नवाकवारण्यवात अथर्णि नवाहसी. समवाजवाच्यवा
मनुख्य प्रववाहवात यवा चळवळसीचअं म्हणिवावअं  तसअं  प्रणतपबअंब पडलरेलअं  नवाहसी.  गवामसीणि भवागवातलसी णनरक्षर ससी आज पनुरुषसी
व्यवस्थरेलवा  आववाज  दिरेत  असलरेलसी  कवाहसी  प्रमवाणिवात  तरसी  आढळतरे.  शहरसी  भवागवात  सगळवा  आनअंदि  आहरे.  आज
महवारवाषवातलसी मध्यमवगर्ती ससी,  णतच्यवा जवाणिसीववा,  णतच्यवा आवडसीणनवडसी,  णतचसी मवानणसकतवा जवाणिळून घ्यवायचसी असरेल
तर टसीव्हसीवरलवा  "हहोम णमणनस्टर"  कवायर्णिक्रम पवाहवाववा.  महवारवाषसीय ससीचसी खिरहोखिरसीचसी प्रणतमवा यवा कवायर्णिक्रमवातल्यवा
णसयवाअंच्यवा बहोलण्यवाववागण्यवातळून, पहोशवाखिवातळून यथवाथर्णिपणिरे उभसी रवाहवातरे. 

हवारून-अल-रशसीदि ज्यवाप्रमवाणिरे वरेषवाअंतर करून शहरवात पहअंडवायचवा आणणि लहोक पश्चवात आपल्यवाणवषयसी कवाय
बहोलतवात हरे जवाणिळून घ्यवायचवा.  त्यवाप्रमवाणिरे ससी-मनुककी चळवळसीच्यवा नरेत्यवाअंनसी आणणि कवायर्णिकत्यवार्षांनसी आपलरे समवाजसरेवसी
गणिवरेष उतरवळून णसल्कच्यवा झगमगसीत सवाडयवा नरेसळून यवा समवाजवात णमसळलअं पवाणहजरे; 'हहोम णमणनस्टर" कवायर्णिक्रमवाच्यवा
शळूटळींगलवा हजर रवाणहलअं पवाणहजरे, मअंगळवागचौर समवारअंभवात सवामसील झवालअं पवाणहजरे. आपणि कनु ठअं  आहहोत आणणि समवाज कनु ठअं
यवाचअं भवान त्यवाअंनवा यवा प्रयहोगवातळून यरेईल. आपलसी चळवळ समवाजवात कनु ठवर पहोहहोचलसी आहरे तरे कळरेल.

ववास्तव फवार  णनरवाशवाजनक आहरे.  फवार  महोठवा  समवाज  ससी-मनुककी  आणणि णसयवाअंच्यवा  इतर  चळवळळींपवासळून
आणलप्त आहरे.  यवात पनुरुष तर आहरेतच पणि णसयवा दिरेखिसील महोठयवा सअंख्यरेनअं  आहरेत.  सवर्णिसवाधवारणि पनुरुषवात णसयवाअंच्यवा
चळवळळींणवषयसी  फवार  णचतणवणचत समज आहरेत.  चळवळसी सअंदिभवार्णित  पनुरुषवगवार्णित  सरसकटपणिरे  ऐकवायलवा यरेणिवाऱ्यवा

पनुरुष : एक ववाट चनुकलरेलवा णमत - अवधळूत परळकर
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प्रणतदक्रयवा कशवा आहरेत तर . .

'हसी णसयवाअंनसी णसयवाअंसवाठसी चवालवलरेलसी चळवळ आहरे. त्यवाअंचअं कवाय तरे त्यवा बघळून घरेतसील. आपल्यवालवा यवा भवानगडसीत 
पडवायचअं कवारणि नवाहसी."
'ज्यवाअंनवा कवामधअंदिवा नवाहसी त्यवा णसयवा अशवा चळवळसी चवालवतवाहरेत."
'यवा मअंडळळींचरे सअंसवार महोडलरे आहरेत त्यवा आतवा दिनुसऱ्यवाअंच्यवा सअंसवारवात णवष कवालवळू पवाहतवाहरेत."
'टवाळसी एकवा हवातवानअं ववाजत नवाहसी. णसयवाहसी स्ववाथर्ती असतवात. त्यवाहसी नवऱ्यवावर आणणि कनु टनुअंबवातल्यवा इतरवाअंवर अत्यवाचवार
करतवात. ससी-मनुककीववाल्यवाअंनवा फक णसयवाअंवरलरे अत्यवाचवार ददिसतवात."
'असमवानतवा हसी णनसगवार्णितच आहरे. णनसगवार्णिनअंच णसयवाअंवर कवाहसी जबवाबदिवाऱ्यवा टवाकल्यवा आहरेत. तनुम्हसी णनसगवार्णिच्यवा णवरूद 
जवाल तर त्यवाचरे पररणिवाम भहोगवावरे लवागतसील."

पनुरुषवाअंच्यवा यवा अजवानमळूलक णवधवानवाअंनवा घरवातल्यवा सवर्णिसवाधवारणि ससीवगवार्णिचवा दिनुजहोरवा असतहो.  रूढसी,  परअंपरवा
आणणि पनुरुषसी वचर्णिस्ववातळून णनमवार्णिणि झवालरेलसी मवानणसकतवा यवातळून त्यवाअंचसी जडणिघडणि झवाल्यवानअं त्यवाहसी अअंधपणिरे पनुरुषवाअंनसी
णनमवार्णिणि करे लरेलसी णवचवार सअंस्कदृ तसी स्वसीकवारतवात. पनुरुषवाअंचसी दरेषमळूलक भळूणमकवा अजवानवातळून जन्मवालवा आलसी आहरे हरे ज्यवाअंनवा
मवान्य आहरे त्यवाअंनसी पनुरुषवाअंवर दिहोषवारहोप करण्यवात वरेळ न गमवावतवा अजवानवाचवा हवा अअंधकवार कसवा हटवतवा यरेईल हरे
पवाणहलअं पवाणहजरे.  णसयवाअंनवा णशणक्षत करण्यवावर आजवर ससी चळवळळींचवा भर रवाणहलवा आहरे,  आतवा पनुरुषवाअंनवा णशणक्षत
करण्यवाचवा  कवायर्णिक्रम हवातसी  घरेतलवा  पवाणहजरे.  मदैतसीभवावनरेचसी  गरज इथअंच  भवासतरे.  णशक्षणिवाच्यवा  प्रभवावसी  प्रसवारवासवाठसी
णशक्षक आणणि णवदवाथर्ती यवाअंच्यवात मदैतसीचअं नवातअं असण्यवाचसी गरज आहरे, असवा णवचवार आतवा पनुढअं यरेऊ लवागलवा आहरे. आणणि
इथअंच महोठवा परेच आहरे.

ससी-पनुरुषवात लग्नअं हहोत असलसी,  प्ररेमअं  घडत असलसी तरसी मदैतसीचवा चवाअंगलवाच अभवाव आहरे.  पतसी-पत्नसीत दिसीघर्णि
सवाणनध्य आहरे;  व्यवावहवाररक जवळसीक आहरे पणि मदैतसीचअं  नवातअं  नवाहसी अशवाहसी चमत्कवाररक गहोषसी आतवा लक्षवात यरेऊ
लवागल्यवा आहरेत.

ससी-वगवार्णिणवषयसी  असलरेल्यवा  गदैरसमजवाअंनवा  ववास्तववाचवा  आधवार  नवाहसी;  अशवाप्रकवाररे  गदैरसमज  बवाळगणिअं  हरे
अअंणतमतयः  आपल्यवाच  णहतवाच्यवा  आड  यरेणिवाररे  आहरे  हरे  जरेव्हवा  पनुरुषवाअंनवा  समजरेल;  ससी-णहतवाच्यवा  चळवळसी  मळूलत:
मवानवणहतवाच्यवा मवानवतवाववादिसी चळवळसी आहरेत हरे  जरेव्हवा  त्यवाअंनवा  पटरेल तरेव्हवा  ससी चळवळसीत पनुरुषवाअंचवा महोठवा गट
सवामसील हहोईल. आपणि एकटवानअं हरे जग बदिलळू हवा अणभणनवरेश चळवळसीतल्यवा ज्यवा णसयवाअंपवाशसी आहरे त्यवाअंनवा कदिवाणचत
हरे णनरसीक्षणि कदिवाणचत पटणिवार नवाहसी.

तळू मनुरॅंह खिहोलरेगसी तहो जमवानवा बदिलरेगवा...यवा सवारखिसी णवधवानअं  ससीवगवार्णित जवागदृतसी आणणि आत्मणवश्ववास णनमवार्णिणि
करण्यवासवाठसी ठसीक आहरेत. पणि चळवळसीलवा पनुढअं नरेण्यवासवाठसी यवा रहोमरॅंरटक अवस्थरेतळून ससी नरेतदृत्ववालवा बवाहरेर यवावअं लवागरेल.
वसीरशसी णनमवार्णिणि करण्यवासवाठसी दिरेशभककीपर गसीतवाअंचवा उपयहोग हहोत असरेल. पणि लढवाई पजअंकण्यवासवाठसी तसी उपयहोगसी पडत
नवाहसीत हरे सववार्षांनवा ठवाऊक आहरे.  आज ससी-मनुककी, ससी-समस्यवा यवावर अनरेक णसयवा आपवापल्यवा परसीनअं अनरेक रठकवाणिसी
णलणहतवाहरेत.  ससी समस्यवाअंनवा,  ससी णवचवारवाअंनवा ववाणहलरेलसी मवाणसकअं ,  सवाप्तवाणहकअं  आहरेत.  णवभवावरसी णशरूरकरवाअंपवासळून तरे
गचौरसी  दिरेशपवाअंडरे,  सवाणनयवा,  मरेघनवा  परेठरे ,  मअंगलवा  आठलरेकर,  अअंणबकवा  सरकवार,  सनुकन्यवा  आगवाशरे,  कणवतवा  महवाजन
यवासवारख्यवा दकतसीतरसी लरेणखिकवा आहरेत, ज्यवाअंनसी अत्यअंत समथर्णिपणिरे आपल्यवा कथवा-कवादिअंबऱ्यवातळून ससी-प्रश्नवाअंचसी सजर्णिनशसील
मवाअंडणिसी करे लसी आहरे. थहोडक्यवात: णसयवाअंनसी तडोंडअं उघडलसी आहरेत, लरेखिण्यवाहसी सरसवावल्यवा आहरेत. पणि ववाचतहो कहोणि?

णसयवाअंनसी तडोंड उघडलअं  तरसी णतचसी वरेदिनवा ऐकळू  यरेण्यवासवाठसी समवाजवापवाशसी सअंवरेदिनशसील कवान हवरेत;  णतच्यवा
मवानणसकतवा जवाणिण्यवाचसी इच्छवा असणिवारअं  मन हवअं.  महोजकरे  अपववादि वगळतवा पनुरुषवगवार्णित यवा दिहोन्हसी गहोषळींचवा अभवाव
आहरे. कवायदिवा करून, वटहुकळू म कवाढळून पनुरुषवगवार्णित यवा गहोषसी णनमवार्णिणि करतवा यरेतसील कवा?

समअंजसपणिवा णनमवार्णिणि करण्यवाचअं कवाम समअंजसपणिरेच करवावअं  लवागरेल.  पनुरुषवाशसी णमतत्ववाचअं नवातअं जहोडणिअं हवाच
त्यवावर उपवाय ददिसतहो. पनुरुषवाअंणवरूद तलववारसी उपसळून, 'हल्लवा बहोल" चरे नवाररे  दिरेऊन, सवर्षांकष बअंडवाचसी भवाषवा उचवारून
दिहशत णनमवार्णिणि करतवा यरेईल,  समवाजवाचअं  (  आजच्यवा कवाळवात प्रसवार मवाध्यमवाअंचअं  )  लक्ष वरेधळून घरेतवा यरेईल.  पणि त्यवानअं
पनुरुष प्रबहोधनवाचवा हरेतळू सवाध्य हहोईल कवा? णसयवाअंमधल्यवा जहवाल गटवाअंनसी आणणि त्यवामवागरे फरफटत जवाणिवाऱ्यवा इतर ससी
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सअंघटनवाअंनसी यवाचवा णवचवार करवाववा.

कवाचहोळ्यवा  जवाळळून  ससीववादिसी  सअंघटनवाअंनसी  आपल्यवा  चळवळसीचसी  सनुरववात  नवाटपळूणिर्णि  करे लसी.  त्यवावरेळसी  अशवा
धक्कवादिवायक कदृ तसीचसी गरजहसी हहोतसी. आज पस्तसीस वषवार्णिनअंतर खिळूप कवाहसी बदिललअं आहरे. पनुरुष मवानणसकतरेत मवात म्हणिवाववा
तसवा फरक पडलरेलवा नवाहसी. ससी-समस्यवाअंणवषयसी पनुरुष-समवाज अजळून बरेदफककीर आहरे. यवात वदैजवाणनक, तअंतज, अथर्णितज्ज,
प्रवाध्यवापक, प्रशवासककीय णअधकवारसी, रवाजककीय णवशरेषक, समसीक्षक अशवा सगळ्यवा उच णवदवाभळूणषतवाअंचवा समवावरेश आहरे.
णसयवा  आणणि ससी-चळवळसी  यवाअंच्यवाणवषयसी  यवा  मअंडळळींचरे  द्दणषकहोन धक्कवादिवायक आहरेत.  णशक्षणि मवाणिसवाअंनवा  णवणशष
णवषयवाचवा तज्ज बनवतअं, सवर्णिज बनवत नवाहसी आणणि सनुणशणक्षत, आदिशर्णि मवानवहसी बनवत नवाहसी. परस्पर आदिरभवावनवा,
मवानवतवाववादिसी मळूल्यवाणवषयसी आस्थवा, सअंवरेदिनशसीलतवा यवाअंच्यवाशसी आजच्यवा णशक्षणिवाचवा कवाहसी सअंबअंध उरलरेलवा नवाहसी.

यवा बनुदसीकनु शल पनुरुष जमवातसीलवा एकवा कणवनअं आपल्यवा एकवा कणवतरेत सनुनवावलअं आहरे. तहो म्हणितहो: 

कशवासवाठसी हरे लहोलक लवावतवाय आकवाशवात दिळूरवर पवाहण्यवासवाठसी?
सवाध्यवा जवळच्यवा बवायकवा न त्यवाअंचसी मनअं पवाहू शकत नवाहसी तनुम्हसी.

आपल्यवा आसपवास कवाय आहरे,  पवायवाखिवालसी कवाय आहरे हरे पवाहवायचअंच नवाहसी असअं ठरवलरेलसी हसी परअंपरवाववादिसी
पनुरुष मअंडळळीं.  शवालरेय मनुलवाअंनवा  नव्हरे  तर त्यवाअंच्यवा  यवा बनुणदमअंत  पवालकवाअंनवा  मळूल्यणशक्षणि दिरेण्यवाचसी आज गरज आहरे.
णसयवाअंनवा सक्षम करण्यवाणवषयसी बरअंच बहोललअं जवातअं. तरे ठसीकच आहरे. पणि पनुरुष सक्षम असल्यवाचअं आपणि कहोणित्यवा आधवाररे
गदृहसीत धरलअं आहरे हरे कळवायलवा मवागर्णि नवाहसी. ससीववादिसी सअंघटनवाअंनसी आतवा यवा कवामवालवा प्रवाधवान्य ददिलअं पवाणहजरे.

पनुरुष मवानणसकतरेवर दिहोषवारहोप करत रवाणहल्यवानअं कवाहसी सवाध्य हहोईल असअं ववाटत नवाहसी. यवा मवानणसकतरेमवागसील
समवाजशवाससीय, मवानसशवाससीय कवारणिअं सहोधळून कवाढण्यवाचरे प्रयत्न णसयवाअंनवा करवावरे लवागतसील. पनुरुषवाअंचअं वदैजवाणनक रसवायन
अभ्यवासवावअं  लवागरेल.  मवानवसी  उत्क्रवाअंतसी-णवजवानवात  यवासवाठसी  उतरवावअं  लवागरेल.  जरेनरेरटक्सच्यवा  अअंगवानअंहसी  पनुरुष
जडणिघडणिसीचवा वरेध घ्यवाववा लवागरेल.  पळूवर्णिगहदिळूणषत द्दषसी यवा कवामवालवा उपयहोगसी नवाहसी.  सअंशहोधकवाच्यवा णनष्ठरेनअं  हरे कवाम
करवावअं लवागरेल. ससी-पनुरुष दिहोन्हसी घटकवाअंनसी सअंयनुकपणिरे हवातसी घ्यवायचवा हवा उपक्रम आहरे. खिरअं तर णसयवाअंचरे सवर्णि लढरे ससी-
पनुरुषवाअंनसी एकत लढण्यवाचसी वरेळ आज आलसी आहरे.

तनुम्हसी आलवात तर ठसीक नवाहसी आलवात तर आम्हसी एकटवा लढळू  असरे हटसी आवरेशपळूणिर्णि धहोरणि इथअं उपयहोगवाचअं
नवाहसी.  अणधकवाणधक पनुरुष यवा  चळवळसीमवागरे  उभरे  रवाहतसील तर तरे  उभयतवाअंच्यवाच फवायदवाचरे  आहरे.  चळवळसीतल्यवा
णसयवाअंनवा पनुरुषवाअंबरहोबरच्यवा व्यवहवारवाचवा कटळू अननुभव आहरे कबळूल; पणि व्यणकगत अननुभववाचवा रवाग त्यवाअंनसी तमवाम पनुरुष
जवातसीवर कवाढळू नयरे.

सगळरे  पनुरुष अमवाननुष आहरेत अशसी णस्थतसी खिरहोखिर आहरे कवाय?  आणणि जरे कहोणिसी अमवाननुष वतर्णिन करतवाहरेत,
त्यवाअंच्यवापदैककी बऱ्यवाचजणिवाअंनवा आपणि अमवाननुष ववागत आहहोत यवाचसी जवाणि तरसी आहरे कवा?  अमवाननुषतरेचसी बसीजअं  पनुरुष
प्रधवान सअंस्कदृ तसीत आहरेत हरे खिरअं  मवानलअं तरसी हसी सअंस्कदृ तसी नवाववाचसी गहोष आजच्यवा एकटवादिनुकटवा पनुरुषवानअं  णनमवार्णिणि
करे लरेलसी नवाहसी. परअंपररेनअं तसी समवाजवावर लवादिलसी आहरे. आणणि मवाणिळूस परअंपररेचवा गनुलवाम असतहो. पणि हरे तरसी खिरअं आहरे कवा?
कवालबवाह आणणि ववाईट परअंपरवा समवाजवानअं वरेळहोवरेळसी धनुडकवावळून लवावल्यवाचअं इणतहवास सवाअंगतहो. आहरेत. मग पनुरुषप्रधवान
सअंस्कदृ तसीचसी परअंपरवा पनुरुषवानअं धनुडकवावळून कवा नवाहसी लवावलसी असवा प्रश्न णनमवार्णिणि हहोतहो.

यवाचअं उतर मवाणिसवाच्यवा स्ववाथर्ती आणणि स्वककें दद्रत वदृतसीत सवापडरेल.  ज्यवा परअंपरवाअंमनुळरे  पनुरुष जमवातसीलवा सहोयसी-
सनुणवधवा आणणि वरचढपणिवा प्रवाप्त झवालवा आहरे त्यवा रटकवण्यवाकडरे  णतचवा कल असणिवारच.  आज ससीववादिसी चळवळसीत
समवाजशवास,  सअंस्कदृ तसी,  मवानववअंशशवास यवाचवा अभ्यवास असलरेल्यवा णवदिळूषसी  आहरेत.  पनुरुषसी वचर्णिस्ववाच्यवा यवा नदैसरगर्णिक
कवारणिमसीमवाअंसरेवर त्यवाअंनसी णवचवार करे लवा नसरेल असअं नवाहसी.  पणि त्यवाअंच्यवा लढवात,  पनुरुषवगवार्णिणवषयसीच्यवा सवर्णिसवाधवारणि
धहोरणिवात त्यवाचसी छवायवा ददिसळून यरेत नवाहसी. स्ववाथवार्णिचवाच एक भवाग म्हणिळून ससीववादिसी चळवळसीमवागरे उभअं रवाणहलअं पवाणहजरे हरे
त्यवा पनुरुषवगवार्णिलवा नसीटपणिरे पटवळू शकलरेल्यवा नवाहसीत. 

ससी चळवळसीचवा उद्दरेश करे वळ कनु टनुअंबवात नव्हरे तर सअंपळूणिर्णि समवाजवात णनभर्णिय आणणि णनकहोप ववातवावरणि णनमवार्णिणि
करवायचवा आहरे हरेच अनरेक पनुरुषवाअंनवा  (आणणि णसयवाअंनवा दिरेखिसील)  आज ठवाऊक नवाहसी.  चळवळसीबद्दलचरे गदैरसमज दिहोन्हसी
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वगवार्णित आहरेत.  परस्पर सरेहवाचअं ववातवावरणि णनमवार्णिणि झवाल्यवाणशववाय तरे दिळूर हहोणिवार नवाहसीत.  णसयवा आणणि समवाजवातलरे
शहवाणिरे पनुरुष यवाअंच्यवावर हसी जबवाबदिवारसी यरेऊन पडतरे. हळळूहळळू  इतर पनुरुष त्यवाअंनवा सवाथ दवायलवा पनुढअं सरसवावतसील; ससी-
पनुरुष  समतरेचवा  णवचवार  समवाजवात  पसरवळू  लवागतसील.  समवाजवातल्यवा  मनुख्य-प्रववाहवातसील  ससी-पनुरुष  सहभवागसी
झवाल्यवाणशववाय यवा कवामवालवा वरेग यरेणिवार नवाहसी.

ससी-जवागदृतसीच्यवा कवायवार्णित आघवाडसीवर असलरेल्यवा 'णमळळून सवाऱ्यवाजणिसी'  यवा मवाणसकवात सनुनअंदिवा कनवार्णिड यवाअंचअं एक
पत प्रणसद झवालअं आहरे.  त्यवात त्यवा म्हणितवात, "घरवात बवायकहोलवा तनुच्छतरेनअं ववागवणिवारवा मवाझ्यवा पनुण्यवातसील मदैणतणिसीचवा
नवरवा मलवा कदै करे यसी म्हणितहो,  कवारणि मसी कवान फनुअं कल्यवामनुळरे  तसी आज नवऱ्यवाचवा मवाज उतरवण्यवाइतककी धसीट झवालसीय
आणणि स्वतअंतपणिरे आपलवा णनणिर्णिय घरेतरे."  कवान फनुअं कल्यवामनुळरे  असवा बदिल घडळून यरेत असरेल तर कवान फनुअं कण्यवाचअं हरे कवाम
लवाज शरम न बवाळगतवा महोठयवा प्रमवाणिवावर हवातसी घरेतलअं पवाणहजरे.  आणणि करे वळ ससीनअं ससीचरे कवान फनुअं कण्यवापनुरतसी हसी
महोहसीम मयवार्णिददित ठरेवळून चवालणिवार नवाहसी. ससीनअं आपल्यवा पनुरुष णमतवाचरे आणणि त्यवा णमतवानअंहसी त्यवाच्यवा मदैणतणिसीचरे कवान
फनुअं कवायलवा हवरेत.

पतवातल्यवा पनुरुषवाचसी प्रणतदक्रयवा आज पनुरुष कहोठरे  आहरेत हरे सळूणचत करणिवारसी आहरे. पनुरुषवालवा प्रबहोधन करणिवाऱ्यवा
णनयतकवाणलकवाअंचसी दकतसी णनकड आहरे हरे यवावरून स्पष व्हवावअं. मवात परस्परवाअंणवषयसी आकस न बवाळगतवा हसतखिरेळत हरे
प्रबहोधन व्हवायलवा हवअं. 

उभयतवाअंनसी शतळूत्ववाच्यवा भवावनरेलवा णतलवाअंजलसी दिरेणिअं हसी आजचसी खिरसी गरज आहरे.  चळवळसीचवा पनुढसील प्रववास
सनुकर हहोण्यवासवाठसी हरे लवकरवात लवकर घडळून यरेणिअं आवश्यक आहरे. तनुच्छतवा, दरेष, मत्सर, आकस यवाअंनसी मवानववापनुढसील
कहोणितरेच प्रश्न सनुटलरेलरे नवाहसीत. ससी-पनुरुषवाअंनवा सअंघषर्णि करवायचवा आहरे तहो स्वत:च्यवाच सनवातन वदृतसी-प्रवदृतळींशसी. चळवळसी
वरकरणिसी णसयवाअंच्यवा असल्यवा तरसी त्यवा ससी-पनुरुषवाअंनसी सअंयनुकपणिरे चवालवण्यवावर भर दिरेणिअं हरे ससी-मनुककी चळवळसीचअं पनुढलअं
पवाऊल कवा असळू नयरे?

णमतत्ववाचसी सवादि म्हणिळून ससी सअंघटनवाअंनसी पनुरुष कवायर्णिकत्यवार्षांनवा आपल्यवा सअंघटनवात ३३ टक्करे  आरक्षणि दवावअं. आज
जरे  शहवाणिरे  पनुरुष चळवळसीलवा बवाहरेरून पवाटठअंबवा  दिरेत  आहरेत.  तरे  सअंघटनवा  कवायवार्णित  सहभवागसी  झवालरे  तर  चळवळसीलवा
लवाभदिवायकच ठरणिवार नवाहसी कवा? ससी सअंघटनवाअंनसी णसयवाअंचसी चळवळ णसयवाअंचसी मवानळू नयरे तसी सअंपळूणिर्णि समवाजवाचसी मवानवावसी.
पनुरुषवाअंचसी सवाथ घरेण्यवात आपलवा परवाभव मवानळू नयरे. हरे अपयश नसळून ससी चळवळसीचवा हवा नववा अध्यवाय मवानवाववा. सहोशल
इअंणजणनअटरअंगचवा  भवाग  म्हणिळून  मवायवावतसीनअं  बवाह्मणि  समवाजवालवा  रवाजककीय  आघवाडसीत  सवामवावळून  घरेतलअं.  यवामवागरे
मवायवावतसीचअं धळूतर्णि रवाजकवारणि असरेल. पणि सदैदवाअंणतक पवातळसीवर तहो एक चवाअंगलवा प्रयहोग हहोतवा हरे मवान्य करवायलवा हरकत
नवाहसी.  तरेव्हवा प्रयहोग म्हणिळून तरसी ससी वगवार्णिनअं आपल्यवा सवामवाणजक चळवळसीत समणवचवारसी पनुरुषवाअंनवा सहभवागसी करून
घ्यवावअं.

'दिळूरकरे  करॉरलरे णनकट बबॉंन्धळू परॉरकरे  करॉरलरे भवाई'  असअं रवळींद्रनवाथवाअंनसी गसीतवाअंजलसीत ईश्वरवालवा उद्दरेशळून म्हटलअंय.
आपणि  ससी-चळवळसीतल्यवा  आपल्यवा  कवायर्णिकत्यवार्णि  मदैणतणिळींनवा  यवा  धतर्तीचअं  आववाहन  करूयवा.  त्यवाअंनसी  णवचवारवानअं  दिळूर
असलरेल्यवा पनुरुषवाअंशसी वदैचवाररक जवळसीक सवाधवावसी. समणवचवारसी नसणिवाऱ्यवाअंनवा णवश्ववासवात घरेऊन समणवचवारसी बनववायचवा
प्रयत्न करवाववा.  समहोरच्यवा  पनुरुषवाअंकडरे  शतळू  म्हणिळून  न पवाहतवा  णमत म्हणिळून  पवाहवावअं.  ववाटल्यवास त्यवाअंनसी  त्यवालवा  ववाट
चनुकलरेलवा णमत म्हणिवावअं.  अथवार्णित णसयवाअंच्यवा यवा मदैतसीपळूणिर्णि हवाकरे लवा प्रणतसवादि दिरेण्यवासवाठसी पनुरुषवाकडरे दकमवान सनुजवाणिपणि
हवअं.

इथअं ससीववादिसी कवायर्णिकतर्तीनअं सनुरववातसीलवा णवचवारलरेल्यवा प्रश्नवाचसी आठवणि हहोतरे. 'सनुजवाणि पनुरुष आहरे तरसी कनु ठरे ?"
असवा पनुरुष खिरहोखिरच आसमअंतवात नसरेल तर णसयवाअंनवा तहो णनमवार्णिणि करवाववा लवागरेल.  म्हणिजरे आजच्यवा ससीवर दिनुहरेरसी
जबवाबदिवारसी आहरे.

णतलवा पनुरुषवालवा आपलवा णमत बनववायचवा आहरे आणणि त्यवालवा सनुजवाणिहसी करवायचअं आहरे.
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परववा  'दिरेणनसच्यवा गहोषसी'  ववाचतवानवा त्यवातलवा दिरेणनसच्यवा जरेवणिवाचवा भवाग ववाचळून णचकवार ददिवसवाअंनसी मवाझ्यवा
एकवा पनुरवाण्यवा शतळूचसी आठवणि झवालसी - जरेवणिअं. म.टवा.च्यवा मरवाठसीत 'eating' म्हणितवात तरे.

अस्मवाददिकवाअंचवा  जरेवणिवाबद्दलचवा लचौदकक फवारसवा  चवाअंगलवा नव्हतवा.  (म्हणिजरे  फवार  ववाईट हहोतवा,  हरे  चवाणिवाक्ष
ववाचकवाअंनसी तवाडलअंच असरेल!) म्यवाररेथरॉन हवा शब्दि जरेव्हवा मसी पणहल्यवाअंदिवा ऐकलवा, तरेव्हवा मलवा मवाझ्यवा जरेवणिसहोहळ्यवाचसी
आठवणि झवालसी. दिसीड-दिहोन तवास सहज चवालणिवारवा तहो सहोहळवा असरे.  आधसी तर मसी कवाहसी खिवायलवाच तयवार नसवायचहो.
हजवार  णवनवण्यवा  आणणि णचतणवणचत यनुक्त्यवा  करे ल्यवावर  महोठवा  णमनतववारसीनअंतर  तहो  घवास मवाझ्यवा  तडोंडवात  प्रवरेश
करवायचवा.  नअंतरचसी  लढवाई  म्हणिजरे  तहो  पहोटवात  ढकलणिअं.  वषवार्णिननुवषर्दे  एखिवादवा  पहोषवात  णचकटलरेल्यवा  सरकवारसी
कवारकनु नवासवारखिवा तहो  घवास बरवाच वरेळ मसी  गवालवात ठरेवळून  दवायचहो.  मग आईच्यवा  "चवाव ररे..  खिवा  ररे  जरवा.."  अशवा
णवनवण्यवाअंनअंतर मलवा दियरेचवा पवाझर फनु टरे आणणि तहो घवास पहोटवात जवाई. आई आणणि मसी, दिहोघरेहसी, 'हुश्शम'  म्हणिळून पनुढल्यवा
घवासवाच्यवा तयवारसीलवा लवागत असळू.

लहवानपणिसी मसी खिवाल्लरेलवा सववार्णिणधक ओरडवा हवा न खिवाण्यवाबद्दल हहोतवा!

आमच्यवा ओळखिसीतसील एक आजसी एकदिवा घरसी आल्यवा हहोत्यवा. बरवाच वरेळ मवाझ्यवा आजसीशसी गप्पवा मवारून त्यवा
परत जवायलवा णनघवाल्यवा, तरेव्हवा जवळपवास सवाडरेनऊ झवालरे असवावरेत. मवाझसी मअॅररेथरॉन जवळपवास सअंपत आलसी हहोतसी. त्यवा
शरेवटच्यवा टप्प्यवात मसी टसीव्हसीसमहोर बसळून जरेवत हहोतहो.  मसी णनयमबवाह वतर्णिन तर करत नवाहसी नवा,  हरे आई एखिवादवा
अअंपवायरप्रमवाणिरे डहोळ्यवाअंत तरेल घवालळून पवाहत हहोतसी.

आजळींनसी मवाझ्यवा  (बर् यवाचशवा भरलरेल्यवा)  तवाटवाकडरे  नवापसअंतसीचवा एक कटवाक्ष टवाकलवा आणणि मवाझ्यवा आईलवा
म्हणिवाल्यवा,

"अगअं, मनुलवाअंनवा लवकर ववाढत जवावअं जरेववायलवा. नवाहसीतर मग त्यवाअंनवा तवास हहोतहो."

"दकतसी लवकर ववाढवावअं आजसी?" आईनअं शवाअंतपणिरे णवचवारलअं.

"आठ -सवाडरेआठलवा तरसी ववाढवावअं गअं..." आजळींनसी णवजयसी मनुद्ररेनअं सवाअंणगतलअं.

"त्यवालवा सवाडरेसवातलवाच ददिलअंय जरेववायलवा." आईनअं णवपनअंग परॉइअंट घरेतलवा. 

आजळींचसी कवळसी बहुधवा णनसटलसी असवावसी. "हअॅ हअॅ हअॅ, जरेव ररे पटवापट." असअं म्हणिळून त्यवा णनघळून गरेल्यवा.

आतवा नवाहसी जरेवतवा यरेत मलवा पटवापट,  कवाय करू मसी? बरअं,  हवा बवाबतसीत कनु णिवाकडळूनहसी मलवा सपहोटर्णि णमळत
नसरे. महोठरे  तर सगळरे कटर शतळू. पणि मवाझसी कवाहसी चनुलत-मवामरेभवावअंडअंहसी शतनुपक्षवालवा जवाऊन णमळवायचसी.

एखिवादवा घरगनुतसी समवारअंभवात बरसीचशसी पहोरअं एखिवादवा भयवानक भवाजसीकडरे बघळून तडोंडअं वकेंगवाडवायचसी. पणि एखिवादिअं
छहोटअंसअं पहोर णतथरेहसी णमटक्यवा मवारसीत सपवासप तसी भवाजसी सअंपवसी. हरेच तरे दफतळूर लहोक! दकतसीहसी नवावडतसी भवाजसी, आमटसी
असलसी ककअं ववा एखिवादिवा दकतसीहसी भयवाणि नववा पदिवाथर्णि असलवा, तरसी हरे असरे दफतळूर लहोक णमटक्यवा मवारत आनअंदिवानरे जरेवत.
आणणि मग "तहो बघ कसवा पटवापट खिवातहोय. शसीक जरवा कवाहसीतरसी त्यवाच्यवाकडळून. तवाट कसअं स्वच्छ करे लअंय बघ." हरे मलवा
ऐकवावअं लवागरे.

त्यवात जर हवा दफतळूर एखिवादिवा लहवान भवाऊ असलवा, तर खिरेळ खिल्लवास.

महोठवा लहोकवाअंपदैककी एखिवादिरे कवाकवा ककअं ववा मवावशसी हवाअंनसी लहवान मनुलवाअंमध्यरे आपलवा वचक णनमवार्णिणि करे लरेलवा असरे .
"सहो  जवा,  नहसी  तहो  गब्बर  आ  जवायरेगवा"  हरे  ऐकळू न  टरकणिवारअं  रवामगढववाससी  मळूल  आणणि  "जरेव  पटवापट,  नवाहसीतर
लतवामवावशसीलवा बहोलवावसीन."  हवा उदवारवाअंनसी भरेदिरलरेलवा मसी,  हवाअंत  तत्त्वतयः कवाहसीच फरक नवाहसी.  फरक असलवा तर
इतकवाच, ककी गब्बरचअं नवाव ऐकळू नच रवामगढववाससी मळूल झहोपसी जवाई. पणि लतवामवावशसीचअं नवाव ऐकळू नहसी तसी अळळूचसी पवातळ
भवाजसी मवाझ्यवा घशवाखिवालसी कवाहसी उतरत नसरे.  त्यवानअंतर जर लतवामवावशसी स्वतयः णतथरे आलसीच,  तर मवात मवाझसी हववा

जरेवणिअं : आद शतळू - अस्वल
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टवाईट हहोई. "कवाय?  जरेवणि कनु ठपयर्षांत आलअंय?"  असलवा मवावशसीचवा सवाधवा प्रश्नसनुदवा भसीणतदिवायक ववाटरे.  बवागनुलबनुववा हवा
शब्दि पणहल्यवाअंदिवा ऐकलवा तरेव्हवा असरेच 'जरेवणि-सदैतवान' असलरेलरे मवाझरे कवाकवा मवाझ्यवा डहोळ्यवाअंपनुढरे उभरे रवाणहलरे हहोतरे.

हरे सवर्णि लहोक कमसी पडलरे म्हणिळून ककी कवाय, आमचरे 'बवाबवा' हहोतरेच. मलवा ववाटतअं, तरे बहुधवा लहवान मनुलवाअंनवा 'सगळअं-
सगळअं ' खिवायलवा घवालवायचसी कन्तवाटअं घरेत असवावरेत. आमच्यवा नवात्यवातलसी दकत्यरेक मनुलअं शरेवटलवा उपवाय म्हणिळून आमच्यवा
घरसी दिवाखिल हहोत आणणि त्यवाअंचसी पनुढलसी ववाटचवाल मसी अशळूभरल्यवा नजररेनअं बघत असरे. असवाच प्रसवादि लहवानपणिसी एकदिवा
उपभहोगल्यवावर मवाझवा एक मवामरेभवाऊ जरेवणिवाच्यवा वरेळसी आमच्यवा घरसी चनुकळू नहसी दफरकरे नवासवा झवालवा. खिरअंतर आई आणणि
आजसी अणतशय चणवष मवासरे बनवत, पणि 'आमचरे बवाबवा' हवा एक यक्षप्रश्न हहोतवा. एखिवादिसी अवघड पवालरेभवाजसी खिवायलवा
घवातलसी तर कवाय घ्यवा? त्यवापरेक्षवा णवषवाचसी परसीक्षवा नकहोच. शक्य असतअं, तर मवाझ्यवा दकत्यरेक चनुलत-मवावस भवावअंडवाअंनसी
दिनुपवारसी १२ तरे २ आणणि रवातसी ८ तरे १० आमच्यवा घरवालवा बवाहरेरून कनु लळूप लवावलअं असतअं. 'मवाझ्यवा आयनुष्यवातसील पणहलसी
पवालरेभवाजसी'  ककअं ववा  'मसी  चवाखिलरेलवा पणहलवा  _____'  (गरजळूअंनसी  आपवापल्यवा नवावडत्यवा  पदिवाथवार्णिचअं  नवाव घवालवावअं)  अशवा
णनबअंधवाअंत आमच्यवा बवाबवाअंचअं नवाव नक्ककी झळकरे ल. 

एकदिवा नरेहमसीप्रमवाणिरे त्यवाअंनसी मलवा सवाअंणगतलअं, "तवाटवात ववाढलरेलअं सगळअं सअंपवलअंच पवाणहजरे."

"पणि हसी अमनुकतमनुक ववाटसी तवाटवाबवाहरेर आहरे, मग तसी कशवालवा सअंपववायचसी? हरॉ हरॉ हरॉ..." मसी णवनहोदिवाचवा क्षसीणि
प्रयत्न करून पवाणहलवा. 

णवरहोधसी पक्षवाचवा चरेहरवा तसवाच कठहोर हहोतवा. मग मसी दिनु:खिवाबरहोबर णनमळूटपणिरे तहो घवास णगळलवा.

पवानवात पडलरेलअं सगळअं  सअंपलअंच पवाणहजरे हवा णनयम.  आणणि पवानवात कवाय कवाय पडवायचअं?  भवाज्यवाअंमध्यरे अनरेक
णचतणवणचत पवालरेभवाज्यवा आमच्यवा घरसी महोठवा आनअंदिवानरे खिवाल्यवा जवात. उदिवा. 'बहोक्यवाचसी भवाजसी' अशवा पहअंस्र नवाववाचसी
भवाजसी ऐकळू न मसी टरकलहो हहोतहो. घरसी मवासरे-मटणि आणित असलरे, तरसी बहोक्यवासवारख्यवा पवाळसीव प्रवाण्यवावर हसी वरेळ यवावसी
हरे कवाहसी मलवा बरअं  ववाटलअं नवाहसी.  पणि प्रत्यक्षवात,  णमशवा फकें दिवारलरेल्यवा बहोक्यवाऐवजसी एक मकेंगळट ददिसणिवारसी,  अगम्य
पवाल्यवाचसी भवाजसी पवानवात पडल्यवावर मवाझवा कमवालसीचवा णवरस झवालवा.

करे ळ्यवाचसी अशसीच एक भयवाकवारसी भवाजसी मसी दकत्यरेक वषर्षां खिवाल्लसी आहरे. तरे णहरव्यवा कळकट रअंगवाचरे (जसी.एअं.च्यवा
भवाषरेत 'मवाअंजर ओकल्यवासवारखिवा रअंग') घनवाकदृ तसी ठहोकळरे  बहुधवा अअंदिमवानवातल्यवा जरेवणिवात दिरेत असवावरेत. हसी भवाजसी ववाढळून
झवाल्यवावर  "एकदिवा खिवाशसील तर परत मवागशसील!"  असवा एक क्रळू र णवनहोदिहसी आमचरे बवाबवा करत.  नवलकहोल ककअं ववा
अलवाकहोल अशवा  कवाहसीशवा  नवाववाच्यवा,  एखिवादवा  णगळणगळसीत सवाबणिवासवारख्यवा  लवागणिवार् यवा  भवाजसीचवाहसी  फवार  उपद्रव
हहोतवा. शरेपळू वगदैररे करे णमकल प्रयहोगहसी अधळूनमधळून हहोत.

घरवाणिअं गहोव्यवाच्यवा ददिशरेचअं असल्यवानरे वषवार्णितळून एकदिवा मणिगणिअं, खितखितअं वगदैररे रवाक्षससी नवाववाअंचरे पदिवाथर्णि बनत. तरे
खितखितअं बनववायच्यवा आधसीचसी धडपड मलवा अजळूनहसी आठवतरे.  आमचरे बवाबवा वरेचळून वरेचळून कनु ठल्यवा कनु ठल्यवा भवाज्यवा
घरेऊन यरेत.  आणणि मग एखिवादवा णशकवार् यवानअं  पभअंतसीवर लटकणिवार् यवा आपल्यवा णवजयणचन्हवाअंकडरे  नजर टवाकवावसी,  तशवा
कचौतनुकवानअं त्यवा भवाज्यवाअंकडरे बघत. मग यथवावकवाश तहो भवाज्यवाअंचवा अजस्र णचखिल णशजवायलवा जवाई. 'खितखितअं' म्हटल्यवावर
अजळूनहसी 'उरल्यवासनुरल्यवा भवाज्यवाअंचवा एक ढसीग एकवा भल्यवा महोठवा कढईत णशजतहोय आणणि त्यवाकडरे बनुभनुणक्षत नजरवाअंनसी
गवावकरसी लहोक बघतवाहरेत' असलसी कवाहसीतरसी प्रणतमवा मवाझ्यवा डहोळ्यवाअंसमहोर उभसी रवाहतरे.

त्यवाखिवालहोखिवाल तवास दिरेणिवारवा  कहोकणिसी प्रकवार म्हणिजरे  परेज.  बरअं,  आमचरे  आजहोबवा  कहोकणिवातलरे  असल्यवामनुळरे
पहोरवानअं  भवात खिवाल्लवा  नवाहसी  म्हणिजरे  पहोरगवा  ववायवा  गरेलवा,  अशसी  त्यवाअंचसी  धवारणिवा.  इतर वरेळसी  मवाझ्यवा  अनवानदिशरेलवा
कवारणिसीभळूत नसणिवाररे आजहोबवा रणवववारसी सकवाळसी मवात आपलवा णहसकवा दिवाखिवळून जवात.

"परेज घरे ररे थहोडसी तरसी, प्रकदृ तसीलवा बरसी असतरे." आजहोबवा.

"पणि मलवा नकहो आहरे." बनुदवाच्यवा गवाअंभसीयवार्णिनरे मसी.

"फटकरे  दिरेईन बरहोबर.  घरे  तसी  परेज,  आणणि सगळसी सअंपवायलवा हवसी."  मधळूनच बवाबवा.  आतवा मसी  आजहोबवाअंशसी
बहोलतहोय नवा, मग मध्यरे कशवालवा उगवाच? पणि नवाहसी!
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"मसी सवाअंगतहोय नवा,  घरे.  अररे,  परेजरेत खिळूप सत्त्व असतअं.  भवात जरेवलवा पवाणहजरे..."  अशसी सनुरुववात करून आजहोबवा
मलवा परेजरेचअं महत्त्व पटवळून दिरेत. त्यवात जर तरे कहोकणिवातलरे उकडरे तवाअंदिळूळ असतसील, तर त्यवा परेजरेलवा चव तरसी असवायचसी.
पणि नरेहरेमसीचरे तवाअंदिळूळ? छवा! मग शरेवटसी त्यवा परेजरेवर तसी जवाडसर सवाय यवायचसी. त्यवा सवायसीचसी आठवणि जरसी आलसी, तरसी
मलवा कससअंच हहोतअं.

"एकदिवा खिवाऊन तर बघ-"  यवा सदिरवात महोडणिवाररे  पदिवाथर्णि हरे बहुधवा आईचरे स्वयअंपवाकवाचरे प्रयहोग असवावरेत असवा
सअंशय मलवा दकत्यरेक वषर्षां हहोतवा! त्यवातल्यवा कवाहसी गहोषळींच्यवा बवाबतसीत हरे खिरअंहसी हहोतअं - म्हणिजरे णबटवाचरे लवाडळू  वगदैररे. हवा
असल्यवा गहोषसी मलवा बळजबरसीनअं खिवाऊ घवालण्यवाइतक्यवा महत्त्ववाच्यवा कवा हहोत्यवा दिरेव जवाणिरे! अलसीकडरेच मसी आईलवा हवा
स्वयअंपवाकवाच्यवा प्रयहोगवाबद्दलचवा सअंशय सवाअंणगतल्यवावर णतनअं णमणश्कल नजररेनरे मवाझ्यवाकडरे पवाणहलअं!

बवाबवा  ,  'जरेवणि-सदैतवान'  कवाकवा, 'जरेवणि-सदैतवान'  मवावश्यवा आणणि मनुख्य म्हणिजरे आई  -  अशवा जवालसीम शतळूअंशसी
लढण्यवासवाठसी मसीसनुदवा उतरहोतर नवनवरे डवावपरेच शहोधळून कवाढत असरे.

उदिवाहरणिवाथर्णि: जरेवतवानवा आईनअं एखिवादिवा नवावडतवा पदिवाथर्णि ववाढलवा, तर तहो मवाशवाअंच्यवा कवाटवाअंखिवालसी लपवळून ठरेवणिरे
हवा सवाधवा उपवाय. पणि नरेहमसीच मत्स्यवावतवार कवामसी यरेत नसरे. मग शरेवटलवा घवास नवावडत्यवा पदिवाथवार्णिचवा घरेऊन तहो गवालवाअंत
कडोंबळून ठरेवणिरे आणणि चळूळ भरवायच्यवा णनणमतवानरे तहो पवाण्यवाच्यवा आधसीन करणिरे हवा प्रगत उपवाय. हवा उपवाय कवाहसी वरेळवा
करे ल्यवानअंतर 'आपल्यवा वरॉशबरेससीनमधरे पवाणिसी तनुअंबतअं कसअं?' हवा प्रश्नवाचअं उतर आईलवा सवापडलअं आणणि हवा उपवाय बअंदि झवालवा.
मग गणनमसी कवाववा करून मसी मवाझअं  कवायर्णिक्षरेत ववाढवलअं.  कचरवा रहोज जरसी कवाढलवा,  तरसी कवापर्देट  णततक्यवाश्यवा वरेळवा
उचललअं जवात नवाहसी, हरे ध्यवानसी घरेऊन मसी घरवातल्यवा कवापर्देटकडरे महोचवार्णि वळवलवा. दकत्यरेक पदिवाथवार्षांनवा त्यवा कवापर्देटनअं उदिवार
आशय ददिल्यवानअंतर कधसीतरसी एकवा टप्प्यवावर हवाहसी उपवाय सअंपलवा.

शरेवटसी यनुदवात सगळअं  क्षम्य असतअं हरे लक्षवात घरेऊन मसी जवालसीम उपवाय ववापरू लवागलहो. नकहो असलरेलरे पदिवाथर्णि
दिनुसर् यवा मजल्यवावरून खिवालसी णभरकवावळून दिरेणिरे हवा तहो उपवाय. कवाहसी कवाळ मवाझसी हसी यनुककी आमच्यवा इमवारतसीमवागच्यवा
झवाडवाअंमध्यरे  लपळून  गरेलसी.  पणि  एकदिवा  दिनुपवारसी  झवाडवाअंनवा  पवाणिसी  घवालवायलवा  आलरेल्यवा  एकवा  आजळींवर  अचवानक  हवा
'अनवषवार्णिव' झवाल्यवानअंतर हरे फवार कवाळ गनुप्त रवाहणिअं अवघड हहोतअं.

सणिवासनुदिसीलवा आम्हसी भवावअंडअं  एक्स्चकेंज ऑफर ववापरवायचहो. "तनुलवा मनुगवाचसी उसळ नकहोय आणणि मलवा तरे गहोड
पअंचवामदृत नकहोय, बरहोबर नवा?". उतर - अदिलवाबदिलसी. मग जवळपवास एखिवादिरे धहोकवादिवायक कवाकवा नवाहसीत असअं पवाहून
चटकन तवाटवातलरे  पदिवाथर्णि  उडवा  मवारत.  कधसी  कधसी  अदिलवाबदिलसीच्यवा  वरेळसी  नकहो  असलरेलवा  पदिवाथर्णि  नकहो  णततक्यवा
प्रमवाणिवात तवाटवाबवाहरेर णभरकवावलवा जवाई. यवा फरे कवाफरे ककीचरे पनुरवावरे नष करणिअं हवा फवार धवाडससी प्रयत्न असरे.

मवात आईच्यवा फवाजसील चचौकशवाअंपनुढरे सगळरे  उपवाय व्यथर्णि ठरत.  आपलवा मनुलगवा शवाळरेत नरेलरेलवा डबवा रहोज पळूणिर्णि
चकवाचक करून घरसी परत आणितहो, हरे ऐकळू न कहोणिसीहसी खिळूष हहोईल असअं तनुम्हवाअंलवा ववाटतअं ककी नवाहसी? पणि तनुम्हसी चनुकतवाय.
आई हवा भयअंकर लक्ष ठरेवणिवारवा प्रवाणिसी असतहो. मसी शवाळरेतळून रहोज डबवा सअंपवळून यरेतहो म्हटल्यवावर णतनअं मलवा प्ररेमवानअं जवळ
वगदैररे घरेतलअं नवाहसीच, उलट शवाळरेत जवाऊन चचौकशसी करे लसी, ककी "हवा मनुलगवा डबवा खिवातहो कवा?" मग णतलवा समजलअं, ककी 'हवा
मनुलगवा' आपल्यवा डब्यवातलसी भवाजसी ववाटळून टवाकतहो आणणि वरेफसर्णि, णचवडवा अशवासवारख्यवा क्षनुद्र गहोषसी आनअंदिवानअं चवापतहो.

असहो.  एवढवा  सगळ्यवा  प्रसअंगवाअंनअंतर  खिरअं  म्हणिजरे  मसी  शहवाणिवा  बवाळ  वगदैररे  हहोऊन  फनु कटच जवायचवा,  पणि
परमरेश्वरवानरे  मलवाहसी एक सअंधसी  ददिलसी.  आजसी हवा एक परमणमत जर मलवा लहवानपणिसी लवाभलवा नसतवा,  तर कनु णिसी
सवाअंगवाअंवअं, मसी चनुकळू न एखिवादिवा गनुणिसी बवाळहसी झवालहो असतहो. मसी 'सग्गळअं  सग्गळअं  खिवाणिवारवा, पवानवात कवाहसीहसी न टवाकणिवारवा,
णनमळूटपणिरे तडोंड वर न करतवा पटवापट जरेवणिवारवा, आदिशर्णि बवाब्यवा' झवालहो नवाहसी हवाचअं एकमरेव कवारणि म्हणिजरे आजसी.

कवारणि सहोप्पअंय!  बवाककी कनु ठरेहसी आजसीचअं कवाहसी चवाललअं नवाहसी,  तरसी नवातववाअंच्यवा बवाबतसीत आजसी हवा सवर्वोच
न्यवायवालयवापनुढरे अपसील नसतअं!

***
जरेवणिअं : आद शतळू - अस्वल
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'  णशस  '  परेणन्सलसीचसी कळू ळकथवा - प्रभवाकर नवानवावटसी

रहोजच्यवा ववापरवातलसी कवडसीमहोलवाचसी तसी णशसपरेणन्सल;  णतच्यवाबद्दल कवाय णवशरेष ववाचवायचरे,  असरे  म्हणित
तनुम्हसी हवा लरेखि भरभर स्क्रहोल करवाल. परअंतनु हरे उच दिजवार्णिच्यवा तअंतजवानवाचरे एक उत्पवादिन आहरे, हरे सवाअंगळूनहसी खिररे ववाटणिवार
नवाहसी. सवामवान्यपणिरे ४०-४५ दकलहोमसीटर लवाअंबसीचसी ररेघ ओढळू शकणिवारसी, ४५००० शब्दि णलहू शकणिवारसी, १७ वरेळवा टहोक
करून घरेणिवारसी व जगवातसील कनु ठल्यवाहसी तवालववादवावर अनअंत कवाळ ववाजवण्यवाचसी क्षमतवा असलरेलसी णशसपरेणन्सल,  हसी
आधनुणनक  जगवातसील  खिरडवायचरे  एक  अणवभवाज्य  सवाधन  म्हणिळून  णमरवत  आहरे.  दिर  वषर्ती  सनुमवाररे  १४००  कहोटसी
परेणन्सलळींचवा खिप हहोत असळून जगवातसील लवाखिहो कलवाकवारवाअंनवा,  लरेखिकवाअंनवा  णशसपरेणन्सलसीनरे  महोणहनसी घवातलसी हहोतसी व
अजळूनहसी घवालत आहरे.

अगदिसी लहवानपणिवापवासळून  णलणहण्यवासवाठसी  ववा  ररेखिवाटनवासवाठसी  म्हणिळून  आपणि
ववापरत  असलरेल्यवा  णशसपरेणन्सलसीचवा  शहोध  नरेपहोणलयनच्यवा  दिरबवारवातसील
णनकहोलवासम-जअॅक्स  कहोन्तरे  (NicolasJacques   Conté)  यवा
वदैजवाणनकवानरे १७९५ मध्यरे लवावलवा. खिररे पवाहतवा णशसपरेणन्सलसीमध्यरे णशसरे यवा
धवातळूचवा  ववापर  हहोत  नसतवानवासनुदवा  आपणि णतलवा  अजळूनहसी  यवा  चनुककीच्यवा
नवाववानरेच ओळखितहो. परेणन्सलसीचरे णलणहणिरे मनुख्यतयः णतच्यवा गवाभ्यवात असलरेल्यवा
गवाफवाइटमनुळरे  हहोतरे.  गवाफवाइट हरे कवाबर्णिन यवा मळूलद्रव्यवाचरे एक रूप आहरे.  १५
व्यवा  शतकवात  जमर्णिनसीतसील  बव्हरेररआ  (Bavaria)  यवा  रठकवाणिसी
गवाफवाइटच्यवा  खिवाणिसी  सवापडल्यवा.  प्रवारअंभसीच्यवा  कवाळवात  गवाफवाइटलवाच  णशसरे

समजळून कवारवागसीर तरे पवाण्यवाच्यवा पवाइपच्यवा दिनुरुस्तसीसवाठसी ववापरत हहोतरे. गवाफवाइटलवा त्यवा वरेळसी 'plumabago'  उफर्णि
'कवाळरे णशसरे' यवा नवाववानरे ओळखित असत. त्यवावरूनच plumber हवा शब्दि व्यवहवारवात रूढ झवालवा.

गवाफवाइट हवा गसीक भवाषरेतसील शब्दि असळून त्यवाचवा अथर्णि  'णलणहणिरे'  असवा हहोतहो.  पनुरवातन कवाळवातसील अझ्टरेक
सअंस्कदृ तसीच्यवा  कवाळसीसनुदवा  गवाफवाइटनरे  णलणहलरे  जवात  हहोतरे.  परेणन्सलसीसवारखिरेच  णलणहण्यवाचरे  सवाधन  म्हणिळून  रहोमन्स
कहोरलरेखिणिसीचवा (स्टवायलस) ववापर करत असत. स्टवायलसच्यवा गवाभ्यवात णशसरे भरत असत. कवागदिवासवारख्यवा असलरेल्यवा
पपवायरसवर  (papyrus)  स्टवायलसनरे  णलणहल्यवानअंतर  अक्षररे  ववा  णचतरे  उमटत  असत.  परअंतनु  णशसरे  णवषवारसी
असल्यवामनुळरे  फवार  कवाळजसी  घ्यवावसी  लवागत असरे.  गवाफवाइटच्यवा  शहोधवानअंतर  तरे  णशशवापरेक्षवा  मऊ व जवास्त कवाळसर
असल्यवाचरे कळल्यवामनुळरे  त्यवाच्यवा कवाअंडसीनरे णलणहण्यवाचवा प्रयत्न हहोऊ लवागलवा. परअंतनु हसी कवाअंडसी णलणहतवानवा वरचरेवर महोडत
हहोतसी.  म्हणिळून  त्यवा  गवाफवाइटच्यवा  कवाअंडसीलवा  दिहोरसीत  गनुअंडवाळळून  णलणहण्यवात यरेऊ  लवागलरे.  त्यवानअंतर  लवाकडसी नळसीच्यवा
आवरणिवात घट बसवलरेल्यवा परेणन्सलसी बवाजवारवात आल्यवा व त्यवाअंत अजळूनहसी बदिल झवालरेलवा नवाहसी. (णलणहतवानवा  'लरेड'
पकडळून ठरेवण्यवासवाठसी यवाअंणतक [क्लच] परेणन्सलसीत लवाकडसी आवरणिवाऐवजसी वरेगळसी यअंतणिवा असतरे. यवात टहोक करण्यवाचसी
गरज नसतरे; फक लरेड बदिलवावरे लवागतरे.) 'परेणन्सल' हवा शब्दिसनुदवा शरेकडहो वषवार्षांपळूवर्तीपवासळून ववापरवात हहोतवा. त्यवाचवा अथर्णि
'लवाअंब शरेपळूट'  असवा हहोतहो व हरे नवाव मध्ययनुगवात रअंगणचतवाअंसवाठसी ववापरत असलरेल्यवा कनुअं चल्यवामधसील लवाअंब करे सवाअंवरून
पडलरे हहोतरे.

आपल्यवा दिरेशवातसील गवाफवाइटच उच प्रतसीचरे आहरे अशसी अफववा इअंगजवाअंनसी पसरवल्यवामनुळरे  १६ व्यवा शतकवात
गवाफवाइटचसी  तस्करसी  हहोऊ  लवागलसी.  त्यवातळून  कवाळवा  पदैसवा  तयवार  हहोऊ  लवागलवा.  तस्करसी  रहोखिण्यवासवाठसी  खिवाणिसीवर
रवातअंददिवस पहवारवा ठरेवलवा जवाऊ लवागलवा.  परेणन्सलसीच्यवा उत्पवादिनवासवाठसी जरेवढरे हवरे तरेवढरेच गवाफवाइट खिवाणिसीतळून कवाढलरे
जवात असरे व नअंतर कनु णिसीहसी खिवाणिसीत प्रवरेश करू नयरे म्हणिळून खिवाणिसीत पवाणिसी भरून ठरेवलरे जवात हहोतरे. नअंतरच्यवा कवाळवात
खिवाणिळींच्यवा भहोवतसी महोठवा प्रमवाणिवात परेणन्सलळींचरे कवारखिवानरे उभरे रवाहू लवागलरे. परेणन्सल उत्पवादिनवाचवा फवार महोठवा उदहोग
१८ व्यवा व १९ व्यवा शतकवाअंत हहोतवा. १८३२ सवालसी सनुरू झवालरेल्यवा कअं बरलपाँड परेणन्सल कअं पनसीनरे १७५ वषर्दे पळूणिर्णि करे लसी.
आतवा जरसी इअंग्लअंडमधसील खिवाणिसी बअंदि पडल्यवा असल्यवा, तरसी शसीलअंकवा व इतर दिरेशवाअंतळून गवाफवाइटचसी खिररेदिसी करे लसी जवातरे व
परेणन्सलसीचरे उत्पवादिन हहोत असतरे.
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१६६२ मध्यरे जमर्णिनसीत परेणन्सलसीच्यवा उत्पवादिनवालवा सनुरुववात झवालसी. पनुढसील कवाळवात Faber Castell,
Lyra, Steadtler यवा कअं पन्यवा नवाववारूपवालवा आल्यवा.  १८१२ च्यवा सनुमवारवास अमरेररकरे त परेणन्सलळींचवा प्रवरेश
झवालवा व कवाहसी वषवार्षांत परेणन्सलळींचरे उत्पवादिन महोठवा प्रमवाणिवात हहोऊ लवागलरे.  अमरेररकरे तलरे कवारखिवानदिवार चसीनमधळून
गवाफवाइटचसी खिररेदिसी करत हहोतरे. बवाजवारवातसील तसीव्र स्पधर्देमनुळरे , अमरेररकन परेणन्सलसीच उतम दिजवार्णिच्यवा आहरेत, असरे म्हणित
तरे चसीनच्यवा रवाजघरवाण्यवाचवा हववालवा दिरेत हहोतरे.  चसीनच्यवा समवाटवाअंचवा आवडतवा णपवळवा रअंग परेणन्सलळींनवा दिरेण्यवात यरेत
हहोतवा.  अजळूनहसी  यवाच  रअंगवाच्यवा  परेणन्सलळींचवा  खिप  जवास्त  आहरे.  अमरेररकरे तसील  उत्पवादिकवाअंशसी  स्पधवार्णि  करण्यवासवाठसी
यनुरहोपमधसील उत्पवादिक 'कहोणहनळूर' यवा भवारतवातसील समवाटवाअंच्यवा णहर् यवाच्यवा नवाववानरे परेणन्सलसीचसी जवाणहरवात करू लवागलरे.
परअंतनु आतवा णपवळवा रअंग ककअं ववा कहोणहनळूर नवाव हरे इतकरे  सवयसीचरे झवालरे आहरेत ककी त्यवामवागरे रवाजरे -महवारवाजवाअंचरे नवाव हहोतरे
हरेसनुदवा आपणि णवसरलहो आहहोत.

कहोन्तरे यवाअंनसी शहोधलरेल्यवा परेणन्सल तयवार करण्यवाच्यवा प्रदक्रयरेतसनुदवा फवार बदिल झवालरेलवा नवाहसी. कहोन्तरे यवाअंच्यवा
प्रदक्रयरेत १९०० णडगसी फअॅ रनहसीट (१०४० णड. सकें.) पयर्षांत तवापलरेल्यवा भटसीत पवाणिसी, मवातसी व गवाफवाइटचरे णमशणि कवाहसी
कवाळ ठरेवलरे जवातरे.  नअंतर यवा णमशणिवाच्यवा नळकवाअंडवा करून लवाकडवाच्यवा आवरणिवात घट बसवल्यवा जवातवात.  लवाकडसी
आवरणि सवामवान्यत: गहोल ककअं ववा षट्कहोनसी आकवारवाचरे असतरे.  लवाकडसी आवरणिवालवा यहोग्य प्रकवारचरे रअंग दिरेऊन व हव्यवा
त्यवा  मवापवात  कवापळून  टहोकवालवा  खिहोडरबर  घट  बसवलरे  जवातरे.  (परेणन्सलसीत  खिहोडरबर  ववापरण्यवाचसी  कल्पनवा  १६०
वषवार्षांपळूवर्तीचसी आहरे). परेणन्सलसीसवाठसी ववापरण्यवात यरेणिवाररे लवाकळू ड इन्सरेन्स ससीडर (incense cedar) यवा झवाडवापवासळून
णमळतरे. जगभर यवाच झवाडवाचरे लवाकळू ड परेणन्सलसीच्यवा उत्पवादिनवासवाठसी ववापरलरे जवातरे.

णमशणिवातसील मवातसी व गवाफवाइटच्यवा प्रमवाणिवावर परेणन्सलसीमधसील णशशवाचवा टणिक/मऊपणिवा अवलअंबळून असतहो.
यवा गनुणिधमवार्णिननुसवार परेणन्सलळींचसी वगर्णिववारसी करे लसी जवातरे. हसी वगर्णिववारसी 9B तरे 9H अशवा सनुमवाररे २० शरेणिळींमध्यरे णवभवागलरेलसी
आहरे. HB हसी त्यवाअंतसील मध्यवतर्ती व सववार्णित लहोकणप्रय शरेणिसी आहरे. यवातसील H (hardness) अक्षर हरे टणिकपणिवा व B
(Blackness)  कवाळसरपणिवा दिवाखिवतरे.  B चसी सअंख्यवा जवास्त असल्यवास कवागदिवालवा णचकटणिवारवा गवाफवाइट जवास्त
प्रमवाणिवात असतहो व त्यवामनुळरे  तरे अणधक ठळक ददिसतरे. F (Fine point) शरेणिसीचसी परेणन्सल णचतवाअंच्यवा ररेखिवाटनवापरेक्षवा
णलणहण्यवासवाठसी अणधक ववापरलसी जवातरे.

परेणन्सलसीचरे कवाळरे नक्ककी उमटतरे तरसी कसरे, तरे आतवा आपणि पवाहू.

गवाफवाइटमध्यरे  कवाबर्णिनचरे  सहवा  अणिळू  एकवा  णनयणमत  षटकहोनवाच्यवा  टहोकवाअंवर  रचलरेलरे  असतवात.  लगतच्यवा
षटकहोनवाअंत एक बवाजळू सवामवाणयक असतरे. अशवा असअंख्य सलग षटकहोनवाअंनसी बनलरेल्यवा प्रतलवाअंचरे एकवावर एक रचलरेलरे थर
म्हणिजरेच गवाफवाइटचसी  सअंरचनवा  हहोय.  एकवाच थरवातसील अणिळूअंपरेक्षवा  दिहोन  लगतच्यवा  थरवाअंतसील  अणिळूअंत  अणतशय कमसी
आकषर्णिणिबल असतरे. त्यवामनुळरे  जरेव्हवा बवाहरेरून बल लवावलरे जवातरे, त्यवावरेळसी हरे थर एकमरेकवाअंनवा समवाअंतर असरे सहज घसरू

'णशस'परेणन्सलसीचसी कळू ळकथवा - प्रभवाकर नवानवावटसी
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लवागतवात.  यवाच गनुणिधमवार्णिमनुळरे  परेणन्सल कवागदिवावर दफरवतवानवा हरे थर सहज णवलग हहोऊन कवागदिवावर उतरतवात व
आपल्यवालवा कवाळरे  उमटलरेलरे  ददिसतरे.  यवाच कवारणिवामनुळरे  वअंगणि  (lubricant)  म्हणिळूनहसी गवाफवाइट ववापरलरे जवातरे.
गअंमत म्हणिजरे यवाच कवाबर्णिनच्यवा अणिनुरचनरेचसी पनुनमवार्षांडणिसी करे ल्यवास त्यवातळून सवर्णि पदिवाथवार्षांत कठसीणि असलरेल्यवा णहर् यवाचसीहसी
रचनवा हहोऊ शकतरे.
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परेणन्सलसीनरे  णलणहलरेल्यवा  अक्षरवाअंवर  दिमट
हववामवान,  बहुतरेक  रसवायनरे  ववा  कवालचौघ  यवाअंचवा
णवपरसीत पररणिवाम हहोत नवाहसी.  गवाफवाइट तडोंडवात
गरेलरे तरसी तरे घवातक ठरत नवाहसी,  परअंतनु परेणन्सलळींनवा
ददिलरेल्यवा रअंगवात णशसरे असल्यवास त्यवाचरे दिनुष्पररणिवाम
हहोऊ शकतवात.

जवास्त  कवाळसरपणिवासवाठसी  चवारकहोल
परेणन्सल,  मरेणिवाचसी  क्ररे यरॉनणमणशत  रअंगसीत  परेणन्सल,
कवागदिवाव्यणतररक  इतर  रठकवाणिसी  णलणहण्यवासवाठसी
गसीज़  परेणन्सल,  जलरअंग  णचतवाअंसवाठसी  वरॉटर  कलर
परेणन्सल,  कवाहसी  णवणशष  कवामवासवाठसी  सरॉणलड
गवाफवाइट परेणन्सल, असरे परेणन्सलळींचरे वरेगवरेगळरे प्रकवार

बवाजवारवात आहरेत.स्टरेनहो परेणन्सल यवा प्रकवारवात आतसील णशसरे लवकर तनुटत नवाहसी.  त्यवामनुळरे  णडक्टरेशन सलगपणिरे घरेतवा
यरेतरे.  कवाहसी वरेळवा यवा परेणन्सलळींनवा दिहोन्हसी बवाजळूअंनसी  टहोकरे  करे लरेलसी असतवात.  णडक्टरेशन घरेतवानवा बहोट दिनुखिळू  नयरे  म्हणिळून
षट्कहोनसी आकवारवातसील परेणन्सलसीऐवजसी गहोल परेणन्सल ववापरलसी जवातरे. यवाउलट, सनुतवारकवामवासवाठसी ववापरल्यवा जवाणिवाऱ्यवा
परेणन्सलसी षटकहोनवाच्यवा आकवारवात असतवात. कवारणि सनुतवारकवाम करतवानवा गहोल परेणन्सलसी घरअंगळत जवाऊन कनु ठरेतरसी पडळून
हरवण्यवाचसी शक्यतवा असतरे.

'अल्करे णमस्ट'  यवा गवाजलरेल्यवा कवादिअंबरसीचवा लरेखिक  -  पवाव्लहो कहोएलहो – यवाच्यवा ब्लरॉगवर परेणन्सलसीसअंबअंधसी एक
सनुअंदिर कथवा आहरे. हसीच कथवा व्यणकमत्त्व णवकवासवाच्यवा सअंदिभवार्णितहसी सवाअंणगतलसी जवात असतरे. 

पवाव्लहो कहोएलहोच्यवा लरेखिनवातळून उद्धदृतयः

परेणन्सलकत्यवार्षांनसी परेणन्सलसीलवा बवाहरेरच्यवा जगवात पवाठवतवानवा -

मसी तनुलवा जरेव्हवा बवाहरेरच्यवा जगवात पवाठवसीन, तरेव्हवा तळू पवाच गहोषसी लक्षवात ठरेव. तसरे करे ल्यवास एक उतम परेणन्सल म्हणिळून 
तनुझवा नवावलचौदकक हहोईल.
तनुलवा यवा बवाहरेरच्यवा जगवात करण्यवासवारख्यवा भरपळूर गहोषसी आहरेत. त्यवासवाठसी तनुलवा तनुझवा स्वतअंत बवाणिवा णवसरून कनु णिवाचवा 
तरसी हवात धरण्यवाचरे बअंधन घवालळून घ्यवावरे लवागरेल.
प्रत्यरेक वरेळसी टहोक करतवानवा तनुलवा वरेदिनवा हहोणिवार. परअंतनु एक आदिशर्णि परेणन्सल हहोण्यवासवाठसी तनुलवा हरे सहन करवावरे लवागरेल.
तळू जर चनुकलसीस तर तसी चळूक सनुधवारण्यवाचसी क्षमतवा तनुझ्यवात असरेल.
सगळ्यवात महत्त्ववाचरे म्हणिजरे तळू अअंतभवार्णिगसी सनुरणक्षत असशसील.
कनु ठलसीहसी पररणस्थतसी असळू दिरे, तळू णलहसीत रवाणहलरे पवाणहजरेस. दकतसीहसी करठणि कवाळ असळू दिरे, अगदिसी स्वच्छ व ववाचनसीय असरे
ठसरे तळू मवागरे ठरेववायलवा हवरेस.
परेणन्सलसीलवा यवा गहोषसी कळल्यवा व तसी परेणन्सलसीच्यवा परेटसीत जवाऊन बसलसी.

परेणन्सलसीच्यवाऐवजसी तनुम्हसी तरेथरे  आहवात असरे समजळून यवा गहोषसीचसी दिखिल घरेतल्यवास तनुम्हसीसनुदवा एक चवाअंगलसी
व्यककी म्हणिळून लचौदकक कमवावळू शकतवा. तनुमच्यवातहसी अनरेक गहोषसी करण्यवाचसी क्षमतवा आहरे;  त्यवा क्षमतवाअंचवा यहोग्य ववापर
करण्यवासवाठसी  आधवार  हववा  व  त्यवासवाठसी  तनुमच्यवा  स्वत:च्यवा  पनुढवाकवारवाचसी  गरज  आहरे;  आयनुष्यवाचसी  ववाटचवाल  करत
असतवानवा अनरेक कठसीणि प्रसअंगवाअंनवा सवामहोररे जवावरे लवागरेल; त्यवा वरेळसी न डगमगतवा त्यवाअंचवा सवामनवा करवाववा लवागरेल; तनुम्हवाअंलवा
तनुमच्यवा  चनुकवा  सनुधवारण्यवाचसी  सअंधसी  नक्ककीच णमळरेल;  सववार्षांत  महत्त्ववाचरे  म्हणिजरे  आपणि आपल्यवा  अअंतमर्णिनवात  डहोकवावळून
बघवायलवा णशकवायलवा हवरे. शरेवटसी, आयनुष्यवाच्यवा यवा ववाटचवालसीत तनुम्हसी मवागरे ठरेवलरेल्यवा खिनुणिवाच तनुमचसी ओळखि ठरतसील.
प्रत्यरेक जणि परेणन्सलसीसवारखिवाच असतहो व जगवात ववावरतवानवा कवाहसी त्यवानरे णवणशष कवायवार्णिलवा ववाहून घ्यवायलवा हवरे.

'णशस'परेणन्सलसीचसी कळू ळकथवा - प्रभवाकर नवानवावटसी



 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

पवाव्लहो  कहोएलहोप्रमवाणिरे  अनरेक
कलवाकवार,  लरेखिक,  णवचवारवअंत  परेणन्सलसीच्यवा
प्ररेमवात  पडलरे  हहोतरे.  हरेनसी  डरेणव्हड  थरॉरहो
(Henry   David   Thoreau)  यवा
तत्त्वजवानरे ववाल्डरेन हरे पनुस्तक परेणन्सलसीनरे णलणहलरे
हहोतरे. थरॉमस एणडसन ववापरत असलरेल्यवा ईगल
परेणन्सलसीचसी लवाअंबसी फक ३ इअंच असरे व आतसील
गवाफवाइट  नरेहमसीपरेक्षवा  जवास्त  मऊ  असरे.
व्लवाददिणमर  नहोबहोकहोव्ह  हवा  रणशयन  लरेखिक
कवादिअंबर् यवाअंचरे  पनुनलर्देखिन  करतवा  यवावरे  म्हणिळून
परेणन्सलसी  ववापरत  असरे.  जरॉन  स्टवाइनबरेक
(John   Steinbeck)  यवा  अमरेररकन
लरेखिकवालवा परेणन्सलसी ववापरण्यवाचवा छअंदि  जडलवा
हहोतवा. त्यवालवा रहोज ६० परेणन्सलसी लवागत असत.
ईस्ट ऑफ एडन हसी कवादिअंबरसी णलणहण्यवासवाठसी
त्यवानरे ३०० परेणन्सलसी ववापरल्यवा हहोत्यवा म्हणिरे.
णवन्सरेन्ट  व्हअॅन  गरॉफ्ह  (Vincent   Van
Gough)  हवा  णचतकवार  फरे बर  कअं पनसीच्यवा
परेणन्सलसी  ववापरून  णचत  कवाढत  असरे.  जरॉनसी
कवासर्णिन  (Johnny Carson)  हवा टनुनवाइट शहो च्यवा सवादिरसीकरणिवाच्यवा वरेळसी सरेटवर परेणन्सलसीशसी चवाळरे  करत असरे व
सरेटवर त्यवामनुळरे  कवाहसी अपघवात हहोऊ नयरे म्हणिळून परेणन्सलसीच्यवा दिहोन्हसी बवाजळूलवा खिहोडरबर बसवळून घरेत असरे म्हणिरे . लहवान
मनुलवाअंसवाठसी गहोषसी णलणहणिवारवा रहोआल्ड डवाल  (Ronald Dahl)  हवा लरेखिक रहोज टहोक करे लरेल्यवा ६ परेणन्सलसी जवळ
बवाळगत असरे, कवारणि टहोक करण्यवाचवा त्यवालवा कअं टवाळवा यरेई म्हणिरे.

कवाहसी वषवार्षांपळूवर्ती लरेनडर्णि रसीड (Leonard Reed) यवा लरेखिकवानरे 'I, Pencil' यवा नवाववानरे परेणन्सलसीचसी 
आत्मकथवा णलणहलसी हहोतसी व तसी फवार गवाजलसी.

ससीडर  (cedar),  लअॅकर  (lacquer),  गवाफवाइट  (graphite),  फरे रूल  (ferrule),  फअॅ णक्टसम
(factice), पणमसम (pumice), मरेणि (wax), पडअंक (glue) इत्यवादिसीतळून तयवार हहोणिवार् यवा यवा उत्पवादिनवामध्यरे लवाखिहो
कवामगवारवाअंचवा  सहभवाग  आहरे.  कनु ठल्यवाहसी  प्रकवारचरे  णनबर्षांध  नसतवानवा  व  कनु ठलरेहसी  Master Mind नसतवानवासनुदवा
जवागणतक पवातळसीवरसील सहकवारवातळून एखिवादिरे उत्पवादिन सहजपणिरे कसरे हहोऊ शकतरे हरे सवाअंगण्यवाकरतवा णमल्टन फकीडमन
(Milton Friedman)  यवा  अथर्णिशवासजवानरे  'I, Pencil'चरे  उदिवाहरणि ददिलरे  हहोतरे.  परेणन्सलसीच्यवा उत्पवादिनवात
invisible hand कसवा कवाम करतहो, यवावर त्यवाचवा रहोखि हहोतवा.

अशसी हसी आटपवाटनगरसीतसील परेणन्सलसीचसी कनु ळकथवा!

सअंदिभर्णि :
परेणन्सलसीचसी नसीणतकथवा
'I, Pencil'
णमल्टन फकीडमनचरे उदिवाहरणि

***
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https://www.youtube.com/watch?v=R5Gppi-O3a8
https://www.youtube.com/watch?v=lBdgOR15dlc
https://www.youtube.com/watch?v=2QW4bFpfzqo
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व्हचनुर्णिअल मयतरसीचसी फरे सवाळ चळवळ - उसअंत सखिळू

मवानव हवा समवाजणप्रय प्रवाणिसी आहरे असअं थहोर गसीक तत्त्ववरेतरे अअॅररस्टरॉटल णवदकपसीणडयवात म्हणितवात. भवारतसीय
समवाजवात एकळू णिच आपनुलककीयनुक सवामवाणजक सअंबअंधवाअंचसी ररेलचरेल असळूनहसी  यवा  २१ व्यवा शतकवात कहोटवधसी पनुरुष
मदैणतणिळींअभवावसी अस्वस्थ आहरेत. पनुरुष धवाडससी असहो ककअं ववा मनुखिदिनुबर्णिळ, जवाचक पवारअंपररक बअंधनअं आणणि सअंकहोच यवाअंमनुळरे
त्यवालवा समवाजवात सरवार्णिस मदैणतणिसी णमळणिअं एकअं दिरसीत दिनुरवापवास्त आहरे. 

पणि आअंतरजवालवावर फरे स्बनुकवाचअं  आगमन झवालअं  आणणि एकवा  फटक्यवात लवाखिहो  भवारतसीय पनुरुषवाअंनवा  मदैणतणिसी
णमळवाल्यवा असअं  एकवा सवाणहणत्यकवानरे  आमच्यवा नजररेस  आणिळून ददिल्यवानरे,  आमच्यवा मवागरे-पनुढरे  जवानवाचवा उजरेड दिवाटळून
आमच्यवा अअंगणिवात थरेट कदै वल्यवाचअं  झवाडच लवागलअं!  बवायकवाअंनसी  फरे सबनुकवात खिवातअं  उघडतवाच मदैतसीसवाठसी अजर्णि-णवनअंत्यवा
(म्हणिजरे 'मज्यशसी मयतरसी कनर्णिर कअं ?') करून फरे सवाळ पनुरुषवाअंनसी धडवाधड मदैणतणिसी प्रवाप्त करून घरेतल्यवा णन यवा जन्मसी तरसी
त्यवाअंच्यवा नर दिरेहवाचअं सवाथर्णिक झवालअं.  फरे स्बनुककी णसयवाहसी,  णबचकत कवा हहोईनवा,  नवसीनच भरेटलरेल्यवा अनहोळखिसी पनुरुषवाअंनवा
णमत म्हणिळून 'लवायकळू ' लवागल्यवा. व्हचनुर्णिअल मयतरसीचसी हसी फरे सवाळ चळवळ लवकरच अतहोनवात फहोफवावलसी. इथरे सगळसी
नवातसी फक णमतत्ववाचसी असतवात. जरेव्हवा आमच्यवा मदैणतणिसीनरे णतच्यवा नवऱ्यवाचसी मयतरसीचसी णवनअंतसी स्वसीकवारलसी, तरेव्हवा
आम्हवाअंलवा  अपवार  णखिनतवा  आलसी.  ('दिहोस्त  दिहोस्त  नवा  रहवा...प्यवार  प्यवार  नवा  रहवा...पजअंदिगसी  हमकें  तरेरवा  ऐतबवार  नवा
रहवा...ऐतबवार नवा रहवा…')

लवाणडक घरगनुतसी फहोटहो शरेअर करून नवातरेसअंबअंधवाअंचअं जवाहसीर प्रदिशर्णिन करणिरे,  सवाअंस्कदृ णतक दिरेववाणिघरेववाणि, णवणवध
आअंतररवाषसीय घडवामहोडळींवरच्यवा गदृपसीय चचवार्णि ववाचळून ददिपळून जवाणिरे आणणि मनहोरअंजक णव्हणडओ,  सअंगसीत वगदैररे  एन्जरॉय
करणिरे  हसीच  आजपयर्षांत  आमच्यवा  फरे स्बनुककीय  जसीवनवाचसी  मयवार्णिदिवा  हहोतसी.  पणि  आमचवा  खिवाजगसी  गनुप्तहरेर  असलरेल्यवा
करमचअंदिवानरे  ननुकतवाच  इथल्यवा  बऱ्यवाच  रअंजक  घटनवाअंचवा  शहोध  लवावल्यवानरे  अकस्मवात  गरॉणसपचवा  खिणजनवा  सवापडळून
मनहोरअंजनवाचवा कडरेलहोट झवालवा आहरे. त्यवातसील कवाहसी णनवडक णनरसीक्षणिअं सवादिर आहरेत.

---

झनुकरबगवार्णिनरे आअंदिणि ददिलरेल्यवा पभअंतसीवर मरवाठसी समवाजवानरे वदैचवाररक, महत्त्ववाचवा ककअं ववा णबनमहत्त्ववाचवा, महोकवाट,
शवाणब्दिक णचखिल तनुडववायलवा घरेतलवा.  शब्दिप्रभळूअंचसी मवाअंददियवाळसी णतथरे अहहोरवात भडभनुअंजवागत लवाहवा फनु टवळू आणणि फनु लवळू
लवागलसी. इथलसी न्यवारसीच भवाषवा अनरेकवाअंनवा महोहवळू लवागलसी…

इमथरे रहोमन मरवाठसी णलणहणिवाररे  'रहोमन रवाघव' म्हणिळून टटअंगलसीचवा णवषय झवालरे. णबलअंदिर आणणि तज्ज प्रवाणिसी 'फरे क
आयडवा' घरेऊन बनुरख्यवाआडळून सहोकवावळून णलबटर्ती घरेतवाहरेत अशसी खिअंत सरळमवागर्ती फरे सबनुक्यवालवा सनुखिवानरे जगळू दिरेईनवा. 'इथरे
कवाहसी मळूळपनुरुष आहरेत आणणि त्यवाअंचरे सनुभरे आहरेत' अशसी हअॅल्यनुणसनरेशन्स सअंशयवात्म्यवाअंनवा शवाणब्दिक उष्मवाघवातवानरे सतत हहोऊ
लवागलसी. फरे स्बनुकवावर यरेऊन आपणि कवालवापव्यय करतहो आहहोत हवा अपरवाधबहोध अधळूनमधळून बहुसअंख्य सदिस्यवाअंचअं कवाळसीज
कनु रतडत त्यवाअंनवा अपवार दिनुयःखिवात लहोटळू लवागलवा...

अथवार्णित - फरे स्बनुकवावर बवागडण्यवाचवा मवाणसक पश्चवातवाप व्यक करेलवा ककी बऱ्यवाच स्टरेटसवअंतवाअंनवा तवात्पनुरतअं समवाधवान
णमळतअं. वदैरवाग्यवाचरे झटकरे  आल्यवावर क्षणणिक सअंन्यवास घरेणिवाररे शब्दिप्रभळू मनहोरअंजनवालवा 'चवार चबॉंदि' लवावतवात. 

जसरे:  क्षणणिक वदैरवाग्य हवा सवाथसीचवा रहोग लवागळून अचवानक फरे स्बनुकवावरचसी कवाहसी सवाणहणत्यक महोत्यरे गळवालसी.  हसी
लहोकणप्रय महोत्यरे फटकन आणणि बहुदिवा तवात्पनुरतसी गळवाल्यवानरे ककअं णचत कनु जबनुज झवालसी. तसी कशसी, तरे सनुप्रणसद सवाणहणत्यक
कन्हदैयवा जहोशळींच्यवा पभअंतसीवरच्यवा पहोस्टमध्यरे आणणि कमकेंटळींमध्यरे पवाहू यवा - 

मवाझ्यवा अल्पसअंख्य णमतवाअंनहो आणणि बहुसअंख्य णप्रय मदैणतणिळींनहो,
आतवा मसी तनुमचसी रजवा घरेतहो. कवारणि फरे सबनुकवर कवाळ अनअंत असतहो. आपणिवाअं सववार्षांच्यवा सअंगतसीत वरेळ फवार छवान 
गरेलवा. तसअंच कवाहसी महत्त्ववाचअं कळववायचअं असरेल तर मवाझवा ईमरेल अअॅडरेस : कन्हदैयवा जहोशसी कन्हदैयवा@हरॉटमरेल.करॉम 
असवा आहरे . 

व्हचनुर्णिअल मयतरसीचसी फरे सवाळ चळवळ - उसअंत सखिळू

http://www.aisiakshare.com/user/770
http://aisiakshare.com/node/3376
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49994 persons like this.

सखिसी सवावअंत 

अभसी न जवाओ छहोडकर करे  ददिल अभसी भरवा नहसी.............
डवारलर्षांग कवान्हवा जवाऊ नकहो न ररे अस कवाय करतहोस ??
यरे हअं आज आपल्यवा नरेहरेमसीच्यवाच वरेळरेलवा...........
नरेहरेमसीच्यवाच जवागसी, तनुझअं नरेहरेमसीचअंच instrument घरेऊन....
म्हणिजरे बवासरसी हअं तनुलवा कवाय ववाटलअं चवावट कनु ठचवा.
मसी ववाट बघतरेय....... 

शरेवअंतसी खिनुळरे  

आदिनर्तीय सर, आतवा मलवा मवागर्णिदिशर्णिणि कहोन करल
प्लसीज तनुमसी पनुनवा यवाणिवा फरे स्बनुकवात !!
सहोडळून जवाऊ नकवा हहो कूऽकूऽ 

सअंकरे त डनु अंबररे 

अबरे जहोश्यवा, नवसी गवाडसी घरेतलसीस तरे कळलरे, गवाडसीलवा लगटळून कवाढलरेलरे फहोटळू आम्हसी दकतसी ददिवस 
बघवायचरे? गवाडसी स्टवाटर्णि तरसी करे लसीस ककी ओसवामवानरे परेटहोल भरून ददिलरे तरच गवाडसी चवालवणिवार आहरेस अअं? 
आतवा फरे बनु सअंन्यवास? णधस इज मवात टळू मच!!!!! 

उषवा भवाअंडळूप 

आतवा मलवा अल्टसीमरेट रहोमकेंरटक गवाणिसी कहोणि सवाअंगरेल .....
न जवाओ कन्हदैयवा छहोडकरे  फरे सबनुक
कसम तनुम्हवारसी मदै रहो पडळू अंगसी ........... रहो पडळू अंगसी 

छवायवा णवणचतरे 

आतवा मवाझरे थवातनुरमवातनुर फहोटहोज कहोणि चनुकळू न लवाईक कररेल कवान्हू? हअं?
आजच मसी मवाझ्यवा नव्यवा गनुलवाबसी नरेलकटर आणणि पहोपटसी टळूथणपकचवा फहोटहो
अपलहोड करे लवाय, बघ न ररे प्लसीज .................
तळू लवाईक करे ल्यवाणशववाय मसी नवरे फहोटळू कसरे कवाढणिवार??
मसी फहोटळू कवाढवायचरे अन तळू लवाईक करवायचरे यवाचसी इतककी सवय झवालसी
आहरे न दक कवाय सवाअंगळू?
मवाझ्यवा उअंच सखिल गनुणिवाअंनवा आतवा उतरेजन कहोणि दिरेणिवार सवाअंग नवा गडरे? 

दिवणिरे गनुरुजसी

सर अनरेक महत्त्ववाच्यवा पलअंकवाबद्दल तनुमचरे मवागर्णिदिशर्णिन हवरे
असतवानवा तनुम्हसी अचवानक हवा णनणिर्णिय कवा घरेतलवात?? तनुम्हसी आणणि दिवणिरे गनुरुजसी मवाझरे आवडतरे लरेखिक 
आहवात. एखिवादवा दिसीपस्तअंभवासवारखिरे तनुम्हसी आमचरे पथप्रदिशर्णिक हहोतवात. 

यवा हृदियद्रवावक कमकेंटसी ववाचळून आपल्यवा 'अगअं अगअं म्हशसी, मलवा फरे स्बनुककीच नरेशसी' सवाणहणत्यकवाअंचरे हृदियपररवतर्णिन
हहोण्यवाचसी खिवातसी असलरेलरे त्यवाअंचरे पनवास हजवार व्हचनुर्णिअल फकें ड्स!
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---

फरे स्बनुकवात कवाव्यवाचअं बवारमवाहसी उदिअंड पसीक यरेतअं.  कवडरे पदृथ्वसीच्यवा पवाठसीवरच्यवा कनु ठल्यवाहसी णवषयवावर २४*७
कणवतवा  पवाडत असतवात.  गहोग्गहोड,  गनुलवाबसी  कणवतवा पवाडणिवारसी  एकरे क  कवडसी आपल्यवा तवाफ्यवात दिसीड-दिहोन हजवार
कनु रववाळक बवाळगळून असतरे.

जर एकवा कवडसीनरे -

मवाझसी सखिसी आहरे जगवावरेगळसी
बहोलवायलवा एकदिम मनमहोकळसी
तसी आलसी जरेव्हवा मवाझ्यवा जवळसी
भरून कवाढलसी जसीवनवातसील पहोकळसी ! 

असअं णलणहलअं ककअं ववा - 

हसी दिनुपवार णभजलरेलसी... प्रसीत चवान्दिन्यवात
णमटळूनसी पन्खि खिग णनववान्त शवान्त तरुलतवात
आज तनुजहवा सहववाससी जसीव धन्य झवालवा..........
तल्व्यवावर मरेहन्दिसीचवा अजळून रअंग ओलवा
मवाज्यवा मनसी प्रसीत तळूझसी घरेतरे हसीनडहोलवा.................. 

असअं पहोषलअं,  ककी लहोणिसीलरेपनवाचसी चढवाओढ तत्कवाळ सनुरू हहोतरे.  समजवा कवडसीलवा कवाहसी अपररहवायर्णि कवारणिवानरे
कणवतवा प्रसवणिअं शक्य नवाहसीच झवालअं, तर एखिवादिवा प्रवाचसीन फहोटळू डकवळूनहसी हवाच पररणिवाम सवाधतवा यरेतहो.

---

मदैणतणिसीशसी खिवास  'तशसी'  चवाट करवायलवा णमळवावसी म्हणिळून आबवालवदृद पनुरुष दकतसी व्यवाकळू ळ असतवात यवाचवा
इनबरॉक्ससी रहस्यभरेदि अधळून मधळून जवाहसीर करून कवाहसी लबवाड णसयवा मवाफक सळूड उगवत असतवात.  असवाच एक
ददिलखिरेचक चवाट सअंववादि ननुकतवाच हवातसी आलरेलवा आहरे.

शहोनवाणलनसी हसी एक लहरसी, उदियहोन्मनुखि कवणयतसी आणणि प्रस्थवाणपत सवाणहणत्यक ददिगअंबर महवाणडक यवाअंचसी एक
प्ररेमवकर्णि  चवाट.  णतलवा फक मनवात यरेईल तरे बहोलवायचअं आहरे.  महवाणडक कवाय म्हणितहोय, यवानरे णतलवा कवाहसी फरक पडत
नवाहसीय. सअंणधसवाधळू महवाणडक चचौखिळूर उधळलवा आहरे - 

शहोनवाणलनसी: हरेलहो णबझसी आहवात कवा ?
महवाणडक: छरे छरे! मसी तनुझ्यवासवाठसीच ऑनलवाईनलहोय >>>
शहोनवाणलनसी: मसी आज पनुन्हवा सअंतवापलरे
महवाणडक: अररे ववा! दिनुववार्णिस ऋषळींचरे जसीन्स आलरेलरे ददिसतवायत थरेट तनुझ्यवात!
शहोनवाणलनसी: पनुणिरेकरवाअंनवा सरळ नवाहसी बहोलतवा यरेत कवा?
महवाणडक: पनुणिरेकरवाअंच्यवा जसीन्स मध्यरे सरळ बहोल नवाहसीत ग.
तरे जवाउदिरे मवाझ्यवा णनळ्यवा णजन्स मध्यरे कवाय गम्मत आहरे दिवाखिवळू कवा तनुलवा?
..
पनुणिरेकर कधसीचरेच ववाम मवागवार्णिलवा लवागलरेत त्यवामनुळरे  तनु पणि....
....
.....
......

व्हचनुर्णिअल मयतरसीचसी फरे सवाळ चळवळ - उसअंत सखिळू
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शहोनवाणलनसी: कवाय हहो???? णबझसी आहवात कवा?
महवाणडक: छरे छरे मसी कधसीचवाच कपडरे कवाढळून बसलहोय ग, चल लव्हकर.
शहोनवाणलनसी: नवाहसी, कधसी कधसी hurt हहोतहो णतरसटपणिवा
महवाणडक: बर बवाई मसी सरळ आत णशरतहो >>>>.....
कवाहसी हटर्णि हहोणिवार नवाहसी आय प्ररॉणमस....
शहोनवाणलनसी: बवाककी नवसीन कवाहसी नवाहसी आज मवाझ्यवाकडरे
महवाणडक: कधसी कधसी असतहो गदैरसमज मवाणिसवाचवा स्वतयः बद्दल......
उगवाच ववाटत रहवात आपल्यवाकडरे कवाहसी नवसीन आहरे म्हणिळून...

(स्वगत: मग पनुररे कर ककी बकववास च्यवायलवा उगवा णपरणपर लवावलसीयरे… मळूळ मनुद्दवावर यरे मळूखिर्णि मनुलसी, मवाझ्यवा
वरेळरेचवा फवालनुदिवा नकहो करूस.) 

शहोनवाणलनसी: आज मसी ररेककी treatment घरेणिवाररेय
महवाणडक: अणतररेककी आहरेस दक कवाय शहोनरे? चवाट, कणवतवा, लरेखि लवादिरेन पनुररे नवाहसी झवालरे कवा?
चल मसी तनुलवा आतवा पनु ररेककी टसीटमकेंट दिरेतहो...
शहोनवाणलनसी: मलवा आज जवाम बहोर झवालरेय
महवाणडक: गनुड गलर्णि! असरे क्षणिहोक्षणिसी बदिलवातरेस न तनु म्हणिळून मलवा आवडतरेस
तहो णबदकनसी बदिलळून बथर्णिडरे सळूट घवाल बघळू लगरेच....
शहोनवाणलनसी: आज खिररेतर कणवतवा करण्यवाचवा मळूड हहोतवा गरेलवा णनघळून
महवाणडक: Thank God!! जवान बचसी और लवाखिहो पवायरे...
शहोनवाणलनसी: depression...मलवा अनरेकदिवा यरेतरे
महवाणडक: हवाऊ वअंडरफनु ल!! हरे ववाचतवानवा मलवाहसी यरेऊ लवागलरेय
शहोनवाणलनसी: पणहलरे मसीहसी एन्जरॉय करवायचरे bt nw m scared
महवाणडक: & णबलसीव्ह मसी नवाऊ आय एम scared टळू...
चल न दिहोघरेहसी णमळळून एन्जरॉय करूनच scared हहोऊ यवा नवागडरे!
शहोनवाणलनसी: मसी तशसी आज खिनुश आहरे स्वतवावरच
महवाणडक: यरेक परे रहनवा यवा तहो गहोडवा बहोलहो यवा चतनुर...
नक्ककी ठरव तनु सअंतवापलसी आहरेस, कणवतवा प्रसवणिवार आहरेस
णडप्ररेस्ड आहरेस, जवाम बहोर झवालसीयरे दक खिनुश आहरेस??
शहोनवाणलनसी: छवान framewrk हहोत हहोतरे मनवात
महवाणडक: मवाझ्यवा मनवात तनुझसी आकदृ तसी अन पनुढचरे फरे म उप्स प्ररेमवकर्णि  तयवार आहरे
शहोनवा
कमरॉन नवाव हरसी अप....
उ sss लवा लवा ...... 

(स्वगत: अररेच्यवा ऑफलवाईन झवालसी ववाटतरे….)

... तर अश्यवा यवा आभवाससी 'मयतरसी'च्यवा णचतरकथवा!

---
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मदैतसीच्यवा अजर्णि-णवनअंत्यवा करतवानवा 'व्हचनुर्णिअल इगहो' नवामक भवावनवा उदियवास आल्यवामनुळरे  "मसी कधसीहसी कनु णिवालवाहसी
'मयतरसी कनर्णिर कअं ?'  णवचवारत नवाहसी."  वगदैररे  गहोड भ्रम सगळ्यवा फरे स्बनुक्यवाअंनवा हहोतवात. प्रत्यरेक महत्त्ववाकवाअंक्षसी फरे स्बनुक्यवा
आभवाससी णमतयवादिसी ५००० पयर्षांत ववाढवण्यवाचअं व्हचनुर्णिअल ध्यरेय बवाळगळून असतहो. दिसीड-दिहोन हजवार मदैतर बवाळगळूनसनुदवा
करॉमकेंट आणणि लवाईकचरे तनुरळक प्रणतसवादि पवाहून फरे स्बनुक्यवालवा कधसीकधसी स्मशवान वदैरवाग्य यरेतअं आणणि 'अपाँगसी यअंग' ककअं ववा
'ओल्ड'  फरे स्बनुक्यवा  णमतयवादिसी  सवाफ करवायलवा  घरेतहो.  कवाहसी  णनणष्क्रय,  णनरुपद्रवसी  सदिस्य हवाकलल्यवाचअं  अणभमवानवानरे
णमरवतहो आणणि त्यवामनुळरे  कवाहसी भवाबडरे णमत / मदैणतणिसी प्रभवाणवत हहोतवातहसी. आभवाससी णमतवाशसी मतभरेदि हहोतवाच त्यवालवा
अनफकें ड करतवा यरेतअं.  ककअं ववा  पहअंदिसी  णसनरेमवात  'मररेपयर्षांत  फवाशसी'  ददिल्यवावर न्यवायवाधसीश परेनवाचसी  नसीब महोडतवात,  तसअं
फरे स्बनुककीय णमतवालवा ब्लरॉक करून आभवाससी मदैतसीलवा फवाशसीहसी दिरेतवात यरेतअं. णवणवध णवषयवाअंनवा ववाणहलरेलरे गनुप्स, त्यवाअंच्यवा
णनयमवावल्यवा,  णनयमभअंगहोत्सनुक चचर्तील सदिस्य, 'त्यवाअंनवा नवारळ दवायचवा ककी नवाहसी'  यवावरून हहोणिवारअं  रणिकअं दिन आणणि
अणभव्यककी स्ववातअंत्र्यवाचवा सवापरेक्ष ववापर...  अशवा अनरेक सनुरस आणणि चमत्कवाररक घडवामहोडळींनसी  फरे स्बनुकक फरे सवाळळून
ओसअंडत असतअं. 

'हहो भसी नहळीं, और हरजवा हहो…' असवा हवा मयतरसीचवा गहोरखि धअंदिवा आहरे.

गवाणलब म्हणितहो: 

दिहोस्तडोंसरे णबछडकर यरे हककीकत खिनुल गयसी गवाणलब
बरेशक कमसीनरे थरे मगर रचौनक उन्हसीसरे थसी...

***
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णवषय   (  कवादिअंबरसीचवा  ) - अवधळूत डडोंगररे

रवावसीसवाठसी

णवषय कवाय गहोषसीचवा  /  कवादिअंबरसीचवा,  असअं णवचवारतवात लहोक.  उतर दिरेतवा यरेत नवाहसी.  कवाहसी जणि उगसीच वरेळ
कवाढवायलवा  हवा  प्रश्न णवचवारतवात  हरे  कळतअं.  पणि कवाहसी  लहोक  प्रवामवाणणिकपणिअंसनुदवा  णवचवारतवात,  असअं  ववाटतअं.  म्हणिळून
उतरवाच्यवा नवाववाखिवालसी कवायतरसी शब्दि तडोंडवातळून बवाहरेर पडतवात.

पणि णलणहतवानवा, शब्दि कवायतरसी पदतसीनअं नवाहसीत, तर महोजळूनमवापळून बवाहरेर पडतवात. त्यवामनुळअं, हवा कवादिअंबरसीचवा
णवषय कवाय, यवा प्रश्नवाचअं उतर णलहून दिरेण्यवाचवा प्रयत्न करणिअंच मवाझ्यवासवारख्यवालवा थहोडअं शक्य आहरे. त्यवातल्यवा त्यवात.

एक अगदिसी खिरअं उतर सवाअंगतहो, तरे असअं: हवा कवादिअंबरसीचवा णवषय असवा नवाहसी ओ थहोडक्यवात सवाअंगतवा यरेणिवार.

णवषय असवा धडपणिअं कळलवा असतवा, सवाअंगतवा आलवा असतवा, तर त्यवा णवषयवात णडगसीच नसतसी कवाय घरेतलसी.
उच-अत्यनुच णडगसी. ककअं ववा णवषय बहोडवार्णिवर लवावळून त्यवावर व्यवाख्यवान नसतअं कवा हवाणिलअं. पणि तसअं जमत नसल्यवामनुळअंच ककी
कवाय  णवषय  सवाअंगवायलवा  सनुरुववात  करे ल्यवावरसनुदवा  कवाहसी  गहोषसीच  डहोक्यवात  आल्यवा,  त्यवा  हवा  गहोषसी.  यवातळूनच  हवा
कवादिअंबरसीच्यवा णवषयवाचवा कवाहसीएक अअंदिवाज यरेऊ शकतहो.

एक

हरे पवाहवा, एक महोठअं  हरॉटरेल आहरे. 'हरॉटरेल नवाहसी म्हणित ररे बवावळटवा हवालवा'. बरअं बरअं, हरे एक महोठअं  ररेस्टरॉरअंट आहरे.
'ररेस्टरॉरअंटचवा उचवार ररेस्तरवाअं असवा आहरे ररे  भवाडवा'. बरअं बरअं, हरे महवारवाषवातल्यवा एकवा महोठरेखिवानसी शहरवातलअं ररेस्तरवाअं आहरे.
आतवा हरे  ररेस्तरवाअं-ररेस्तरवाअं असअं करत रवाणहलअं तर आपल्यवालवा  अरुणि हरेअर कटटअंग सलळूनमधलरे वस्तरवा मवारणिवाररे  लहोक
डहोक्यवात यरेतवात, त्यवामनुळअं  अशवा नवाश्त्यवाचरे पदिवाथर्णि णवकणिवाऱ्यवा दिनुकवानवालवा कहोणिसी ररेस्तरवाअं म्हणिण्यवाचवा आगह करे लवा, तरसी
आपल्यवालवा त्यवालवा हरॉटरेल असअं म्हणिणिअंच बरअं ववाटतअं. तर हरे असअं पनवासरेक टरेबलवाअंचअं हरॉटरेल आहरे. णतथअं णवणवध प्रकवारचरे
पदिवाथर्णि  णमळतवात-  दिणक्षणि भवारतवातलरे  जवास्त.  णशववाय बटवाटवावडवा,  णमसळ,  असअंहसी  आहरे.  चवाअंगलरे,  उतम,  दिजर्देदिवार,
रुचकर पदिवाथर्णि. इथअं खिवायलवा यरेणिवाररे लहोक एकवा वरेळसी णतथअं आल्यवावर दिर डहोई दकमवान दिसीडशरे रुपयरे खिचर्णि करतवात, अशसी
सरवासरसी आपल्यवालवा कवाढतवा यरेतरे. जवास्तसीत जवास्त पवाचशरेच्यवा वर दकतसीहसी रुपयरे खिचर्णि हहोऊ शकतवात. म्हणिळूनच तर हवा
हरॉटरेलच्यवा  रुचवाई हवा मनुख्य नवाववासहोबत  तनुमचसी जसीभ,  तनुमचवा णखिसवा,  आमचरे पदिवाथर्णि,  यवा ककी,  बसवा अशसी टअॅगलवाइन
आहरे.

आपणि  इथअं  आतवा  हवा  हरॉटरेलबद्दल  बहोलत  असतवानवाच  आपल्यवालवा  हरॉटरेल-ररेस्टरॉरअंट-ररेस्तरवाअं असरे  शब्दि
बदिलण्यवाच्यवा ज्यवा सळूचनवा आल्यवा, त्यवा शसीयनुत नरेनरे यवाअंच्यवाकडळून आल्यवा. शसीयनुत नरेनरे आणणि शसीमतसी नरेनरे नअॅनहो नवाववाचसी
छहोटरेखिवानसी चवारचवाककी गवाडसी घरेऊन रहोज सकवाळसी सवाडरेसवात ववाजतवा समहोरच्यवा टरेकडसीजवळ जवातवात.  गवाडसी गरेटबवाहरेर
पवाकर्णि  करून टरेकडसीवर चवालतवात, मग परत घवामरेजलरेल्यवा अवस्थरेत गवाडसी घरेऊन हवा हरॉटरेलवात यरेतवात सवाडरेआठ ववाजतवा.
इथअं कधसी इडलसी-सवाअंबवार, कधसी चसीझ-णचलसी डहोसवा, कधसी कट डहोसवा, कधसी आप्परे, असरे पदिवाथर्णि खिवातवात आणणि दिर डहोई
एक कप करॉफकी णपतवात. आणणि मग घरसी जवातवात दिहवा ववाजतवा.

तसरेच  तरे  दिहोघअं  आजहसी  हवा  हरॉटरेलवात  बसळून  णहरव्यवा  चटणिसीत बनुडवळून  मस्त  आप्परे  खिवातवायअंत.  शरेजवारच्यवा
पअंख्यवाचवा ववारवा त्यवाअंच्यवा अअंगवावरून नरेहमसीप्रमवाणिअं दफरतहोय. आपणि हवा हरॉटरेलबद्दल बहोलत असतवानवा, आत गरेलरेल्यवा नरेनरे
यवाअंनसी आपल्यवालवा उचवारवाबद्दल जसी सळूचनवा करे लसी,  अगदिसी तशसीच सळूचनवा त्यवाअंनसी आत गरेल्यवावर त्यवाअंच्यवा बवायकहोलवा
करे लसी. आपल्यवाच बवायकहोलवा तरे भवाडवा अशसी णशवसी घवालत नवाहसीत, त्यवामनुळअं  णशवसी सहोडळून त्यवाअंनसी आपल्यवा बवायकहोलवा
सवाअंणगतलअं ककी, 'इट्स नरॉट पअॅररस,  इट्स पवारसी,  पवारसी.'  नरेनरे यवाअंचवा मनुलगवा वषर्णिभरवापळूवर्ती ऑणस्टयवालवा नहोकरसीवर गरेलवा,
तरेव्हवापवासळून नरेनरे शब्दिवाअंच्यवा उचवारवाअंबवाबत एकदिम जवागरूक झवालरेलरे आहरेत. त्यवाचअंपणि खिरअंतर एक कवारणि आहरे. नरेनरे हरे
बवाहरेर बहोलत नसलरे,  तरसी आपल्यवालवा तरे इथअं नडोंदिवणिअं भवाग आहरे.  मनुलवालवा ऑणस्टयवालवा जवायचसी ऑफर आलसी, तरेव्हवा
त्यवानअं घरसी त्यवाबद्दल सवाअंणगतलअं. तरेव्हवा नरेनरे यवाअंनसी उत्सवाहवानअं फहोन करून आपल्यवा सगळ्यवा नवातरेववाइकवाअंनवा सवाअंणगतलअं ककी,
'वरदि ऑस्टरेणलयवालवा जवातहोय बरअं कवा. इतकअं -इतकअं  पअॅकरे ज आहरे. तसीन वषवार्षांसवाठसी,' वगदैररे. णशववाय फरे सबनुकवरहसी नरेनरे यवाअंनसी
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पहोस्ट टवाकलसी, 'मवाय सन...  फ्लवाइअंग टळू  ऑस्टरेणलयवा..'  एवढअं  झवाल्यवावर त्यवाअंच्यवा मनुलवानअंच त्यवाअंनवा सवाअंणगतलअं ककी,  तहो
ऑणस्टयवालवा चवाललवाय, ऑस्टरेणलयवालवा नवाहसी. यवावर चपवापलरेलरे नरेनरे ननुसतअं ओह असअं चसीत्कवारतरे झवालरे, आणणि ऑणस्टयवा
णन ऑस्टरेणलयवातलसी गफलत फक स्परेपलअंगमनुळअं  असल्यवाचअं त्यवाअंनसी फरे कळू न ददिलअं.  मग त्यवाअंनवा ऑणस्टयवाचअं लक्षवात आलअं.
णहटलरनअं दिनुसऱ्यवा महवायनुदवात पणहल्यवाअंदिवा चढवाई करे लसी तसी ऑणस्टयवावर, हवा सअंदिभर्णि त्यवाअंनवा कनु ठअंतरसी सवापडलवा, मग 'ओह,
यनुरहोप' असअं तरे म्हणिवालरे. यवावर परत मनुलगवा म्हणिवालवा, 'इट्स नरॉट यनुरहोप, इट्स यळूरप यळूरप'.

तरेव्हवापवासळून नरेनरे उचवारवाबद्दल आणणि स्परेपलअंगवाअंबद्दल अणतशय जवागरूक णन हळवरे झवालरेलरे आहरेत. नवायतर सवालअं
त्यवाअंनवा इतक्यवा वषवार्षांच्यवा सरव्हर्णिसमधरे असलसी समस्यवा समहोर आलसी नव्हतसी.  पणि आतवा अलसीकडअं णवणवध शब्दिवाअंच्यवा
उचवारवाअंवरून नरेनरे नवरवाबवायकडोंचवा नवाश्तवा हहोतहो.  आतवा आजचवा नवाश्तवा पअॅररसवरून झवालवा.  आतवा नरेनरे बवाहरेर यरेऊन
आपल्यवालवा त्यवाअंच्यवावर टरेहळणिसी करे ल्यवाबद्दल आणिखिसी णशव्यवा दिरेण्यवाआधसी आपणि इथळून सटकळू .  यवावर तनुम्हसी म्हणिवाल,
सवालअं हवा गहोषसीत झवालअं कवाय? तर पअॅररस हवा फवान्सच्यवा रवाजधवानसीच्यवा शहरवाच्यवा नवाववाचवा मळूळ उचवार पवारसी आहरे, हवा
णवषयवावर नरेनरे यवाअंचवा एक ददिवसवाचवा नवाश्तवा झवालवा,  एवढअंच यवा गहोषसीत झवालअं.  अजळून कवाय सवाअंगणिवार ओ नरेन्यवाअंच्यवा
नवाष्टवाबद्दल?

दिहोन

आडनवाववावरून लहोक जवात ओळखितवात,  णन त्यवावरूनच णनष्कषर्णि कवाढतवात हरे तअंतहोतअंत मवाहसीत असल्यवामनुळअं
म्हणिवा आणणि एकळू णि सवामवाणजक बचवाववालवा गरजरेचअं म्हणिळून म्हणिवा, पणि हवा समहोरच्यवा टरेकडसीशरेजवारच्यवा ववाडसीत रवाहणिवाररे
मळूळचरे णखिलवाररे कनु टनुअंबसीय त्यवाअंचअं आडनवाव गरेल्यवा कवाहसी णपढवा 'भहोसलरे' असअं लवावतवायअंत. हवा भहोसलरे कनु टनुअंबवातलवा उगवतवा
पनुरुष असलरेल्यवा रवाजरेशनअं ननुकतसीच पसीएसआयचसी परसीक्षवा पवास हहोऊन आपल्यवा घरच्यवाअंनवा अणभमवान ववाटवाववा अशसी
कवामणगरसी बजवावलरेलसी आहरे.  पहोलसीस सब-इन्स्परेक्टर हहोऊन आतवा रवाजरेश भहोसलरे रवाज्य सरकवारच्यवा सरेवरेत दिवाखिल
हहोईल  आणणि  हवा  व्यवस्थरेत  सकवारवात्मक  बदिल  घडवण्यवासवाठसी  झटरेल,  अशसी  आशवा  त्यवाच्यवा  शरेजवारसी  रवाहणिवाररे
ददिनकररवाव कवाअंबळरे यवाअंनसी ववाडसीतफर्दे  झवालरेल्यवा रवाजरेशच्यवा सत्कवार समवारअंभवात त्यवा रठकवाणिसी व्यक करे लसी.

सनुरुववातसीच्यवा दिहोन वषवार्षांसवाठसी रवाजरेशलवा गडणचरहोलसी णजल्हवात सरव्हर्णिस करवावसी लवागरेल. नअंतर पनुन्हवा इकडच्यवा
सवाइडलवा बदिलसी णमळळू  शकरे ल.  रवाज्यवातलवा सगळ्यवाअंत मवागवास णजल्हवा असलरेल्यवा  गडणचरहोलसीमध्यरे  कवाम करण्यवाचअं
आव्हवान स्वसीकवारण्यवासवाठसी रवाजरेश सज आहरे.  ककें द्र सरकवार णन रवाज्य सरकवारच्यवा सरेवरेत जवाण्यवासवाठसी गरेलसी चवार वषर्षां
त्यवानअं जरे कवाहसी क्लवास करे लरे,  जरेवढसी करे वढसी व्यवाख्यवानअं ऐकलसी,  त्यवाअंतळून आतवा रवाजरेशलवा दिरेशवाबद्दल पनुररेसवा णजव्हवाळवा
ववाटवायलवा लवागलरेलवा आहरे. डरॉ. बवाबवासवाहरेब आअंबरेडकरवाअंनसी णलणहलरेल्यवा घटनरेलवा बवाअंधसील रवाहवात, प्रशवासककीय चचौकटसीत
दिरेशवाचसी सरेववा करण्यवाचसी जबवाबदिवारसी रवाजरेश पवार पवाडरेल,  असवा णवश्ववास त्यवाच्यवासकट त्यवाच्यवा घरच्यवाअंनवाहसी आहरे.
रवाजरेशमध्यरे ऊजवार्णि णन उत्सवाह पळूवर्तीपवासळूनच हहोतवा. त्यवालवा आतवा यशवाचसी फळअं  आल्यवामनुळअं  ववाडसीतल्यवा मनुलवाअंनसी त्यवाचवा
आदिशर्णि ठरेवण्यवाचसी गरज आहरे, असअं मवागर्णिदिशर्णिनहसी ददिनकररवाव कवाअंबळरे यवाअंनसी त्यवा रठकवाणिसी समवारअंभवात करे लअं हहोतअं.

रवाजरेशच्यवा आईलवा तर इतकअं  भरून आलअंय,  ककी कवाय णवचवारू नकवा.  पहोरवानअं नवाव कवाढलअं.  रवाजरेशचरे वडसील
ररक्षवा चवालवतवात. म्हणिजरे त्यवाअंनवा चवालववावसीच लवागतरे.  महोठवा भवाऊ एकवा करॉल सकेंटरमधरे कवाम करतहो. म्हणिजरे त्यवालवा
करवावअंच लवागतअं.  म्हणिळूनच रवाजरेशलवा स्पधवार्णि परसीक्षवा दिरेतवा आल्यवा णन त्यवानअं नवाव कवाढलअं.  तशसी कवाय आतवा रवाजरेशच्यवा
घरचसी पररणस्थतसी आधसीएवढसी णबकट रवाणहलरेलसी नवाहसी.  भवाववाच्यवा पगवारवानअं घर चवाअंगलअंच सवावरलअं.  णशववाय भवाववाचअं
वषर्णिभरवापळूवर्ती लग्न झवाल्यवामनुळअं  एक सळून घरवात आलसी णन त्यवा सनुनरेमनुळअं  घरच्यवा कवामवातपणि आणिखिसी ववाटरेकरसी आलवाय.
पणि आधसीचरे कष आठवळून रवाजरेशच्यवा वणडलवाअंपरेक्षवा त्यवाच्यवा आईलवा जवास्त भरून आलअंय.  डहोळ्यवाअंत पवाणिसीपणि भरून
आलअंय.  आतवा त्यवा सगळ्यवा णमठवाळ पवाण्यवानअं रस्सवा एकदिम कडकडसीत हहोणिवाररे  आजचवा.  कवाय बहोलतवा,  कवाककी,  कवाय
बरेत आज? कडोंबडसी.  अररे  ववा ववा. रवाजरेशचसी आई घरवातच असतरे.  णतलवा असवावअंच लवागतअं.  पणि घरच्यवाअंच्यवा कषवाअंचअं
रवाजरेशनअं चसीज करे लरेलअं आहरे, अशसी प्रशस्तसी ददिनकररवाव कवाअंबळरे यवाअंनसी त्यवा रठकवाणिसी बहोलतवानवा ददिलसी हहोतसी.

रवाजरेशनअं आतवा पसी.एस.आय.चसी पहोस्ट कवाढलसी असलसी, तरसी कदिवाणचत तहो पनुढच्यवा पदिवाअंच्यवासवाठसीचसी परसीक्षवाहसी
दिरेईल असअं  ददिसतअंय.  कदिवाणचत क्लवास-वन ऑदफसरचसी पहोस्टपणि णनघळू  शकतरे.  म्हणिजरे  तरेवढसी त्यवाचसी तवाकदि आहरे.
दकमवान उप-णजल्हवाणधकवारसी पदिवासवाठसी तरसी प्रयत्न करवायलवा हरकत नवाहसी.  एखिवादिवा अटरेम्प्ट दवायचवा,  असअं  रवाजरेशनअं

णवषय (कवादिअंबरसीचवा) - अवधळूत डडोंगररे
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ठरवल्यवाचअं  कळतअं.  यवाबद्दल ददिनकररवाव कवाअंबळरे  यवाअंनवा कवाहसी मवाणहतसी नसल्यवामनुळअं  त्यवाअंनसी  त्यवाबद्दल त्यवा रठकवाणिसी
कवाहसीच म्हटलअं नवाहसी.

रवाजरेशचसी हहोऊ घवातलरेलसी बवायकहो रवाणिसी जवाधव णहचअं एकळू णि कवाय म्हणिणिअं आहरे तरे कवादिअंबरसीत पनुढअं आलरेलअं आहरे .
लव्ह मअॅररेज नवाहसीयरे  रवाजरेशचअं.  घरच्यवाअंनसी  मनुलगसी बघळून ठरेवलरेलसी  आहरे.  पसीएसआय झवालवा णन पनुढच्यवा  वषर्णिभरवातच
रवाजरेशचअं लग्न झवालअं. आणणि रवाणिसी त्यवाच्यवा आयनुष्यवात आलसी. रवाणिसीचअं नवाव फवारच मस्त आहरे, असअं रवाजरेशचअं मत आहरे.
रवाणिसीचअं मत कवाय आहरे?

तसीन

रवाज्यघटनवा मसनुदिवा सणमतसीचअं अध्यक्षपदि बवाबवासवाहरेबवाअंकडअं हहोतअं असलअं, तरसी त्यवाअंनवा अनरेक तवाणितणिवाववाअंनवा तडोंड
दिरेत घटनवा णलहवावसी लवागलसी हहोतसी, आणणि म्हणिळूनच १९४९ सवालसी घटनरेसअंबअंधसीच्यवा ववादिणवववादिवादिरम्यवान बहोलतवानवा डरॉ.
आअंबरेडकर म्हणिवालरे हहोतरे ककी, '२६ जवानरेववारसी १९५० रहोजसी आम्हवालवा रवाजककीय समतवा लवाभरेल, पणि सवामवाणजक आणणि
आरथर्णिक जसीवनवात असमवानतवा रवाहसील आणणि जर हसी णवसअंगतसी आपणि लवकरवात लवकर नष करण्यवाचवा प्रयत्न करे लवा
नवाहसी, तर ज्यवाअंनवा यवा णवषमतरेचसी झळ पहोचलरेलसी आहरे तरे लहोक घटनवा सणमतसीनअं अत्यअंत पररशमपळूवर्णिक उभवारलरेलवा हवा
रवाजककीय लहोकशवाहसीचवा मनहोरवा उद्ध्वस्त करून टवाकल्यवाववाचळून रवाहणिवार नवाहसीत.' हवा तपशसील कवादिअंबरसी लरेखिकवाचवा
नवाहसी, तर शसीधर हवासनुररे यवाचवा आहरे. सध्यवाचसी भवारतसीय रवाजककीय व्यवस्थवा उद्ध्वस्त हहोण्यवाच्यवा पवातळसीलवा पहोचलरेलसी
आहरे,  असअं त्यवालवा ववाटतअं.  शसीधरलवा पनुस्तकवाअंचसी एवढसी आवड आहरे ककी तहो णमळरेल तरे ववाचत सनुटतहो.  बहुजन समवाज
पवाटर्तीचवा फनु लटवायमर कवायर्णिकतवार्णि म्हणिळून दिहोन वषर्षां कवाम करे लअं हहोतअं. पवाच वषवार्षांपळूवर्ती तरे सहोडलअं. त्यवानअंतर वयवाननुसवार सरेट्ल
हहोण्यवाचसी गरज ववाढलसी णन डसी.एड. करून शसीधर प्रवाथणमक णशक्षक झवालवा. त्यवामनुळअं मग लग्नपणि झवालअं.

चळवळसी खिलवास झवाल्यवात णन सगळअं  अअंधवारून आलअंय,  असअं शसीधरचअं मत आहरे.  वयवाच्यवा पणस्तसवाव्यवा वषर्ती
शसीधरलवा असअं ववाटत असरेल तर पनवासवाव्यवा वषर्ती कवाय ववाटरेल आणणि पअंच्यवाहतरवाव्यवा वषर्ती कवाय ववाटरेल? सवाअंगतवा यरेत
नवाहसी. बरअं, वषर्णिभरवापळूवर्ती त्यवालवा मनुलगवा झवालवा, त्यवामनुळअं  आतवा हवा अअंधवारून आलरेल्यवा जगवात तहो कनु टनुअंब सवाअंभवाळतहो. पणि
त्यवालवा  सवारखिअं  अस्वस्थ  ववाटत  असतअं.  त्यवामनुळअं  मग  त्यवाच्यवा  तसीनचवार  णमतवाअंच्यवा  सहोबतसीनअं  त्यवानअं  आतवा  एक
अणनयतकवाणलक स्वरूपवात णनघणिवारअं  प्रकवाशन सनुरू करे लअंय. जवातप्रश्नवावर खिल करण्यवाच्यवा उद्दरेशवानअं हरे अणनयतकवाणलक
पत णनघत असतअं.  हजवाररेक प्रतसी कवाढल्यवा जवातवात.  आपलअं  रहोजचअं कवाम बचौणदक नवाहसीयरे,  णशववाय सगळअं  अअंधवारून
आलरेलअं आहरे, यवा कवाळवात करण्यवासवारखिअं कवाय? यवा प्रश्नवावरचअं शसीधरचअं उतर, अणनयतकवाणलक स्वरूपवातलवा अअंक कवाढत
रवाहणिअं, हरे आहरे. आणणि आपलअं ववाचन सनुरू ठरेवणिअं. मग त्यवात आपल्यवाकडच्यवा करॉमरेड शरदिम पवाटलवाअंपवासळून तरे इटलसीच्यवा
अन्तहोणनओ गवाम्ससीपयर्षांत कवाय णमळरेल तरे ववाचवायचवा शसीधरचवा खिटवाटहोप सनुरू असतहो.

यवातळूनच त्यवाचसी अअंधवारून आल्यवाचसी भवावनवा ववाढत जवातरे.  पणि एकटवा शसीधरलवा तसअं  ववाटत असलअं  तरसी
त्यवाच्यवा  अनरेक  णमतवाअंनवा  तसअं  ववाटत  नवाहसी,  त्यवामनुळअं  गहोषसी  घडत  रवाहतवात.  णशववाय  त्यवाचरे  णमत  सवावर्णिजणनक
व्यवासपसीठवाअंवर णजतक्यवा आत्मणवश्ववासवानअं बहोलळू शकतवात, णततकवा आत्मणवश्ववास त्यवा णमतवाअंपरेक्षवा जवास्त पनुस्तकअं  ववाचळूनहसी
शसीधरकडअं नवाहसी. तसअं त्यवानअं वकदृ त्व स्पधवार्षांमधरे चवाअंगलसी दिणिदिणिसीत बणक्षसअं खिरेचलरेलसी आहरेत, पणि तरेव्हवा त्यवालवा अअंधवारून
आल्यवासवारखिअं ववाटवायचअं नवाहसी. आतवा तसअं ववाटतअं, म्हणिळून प्रश्न.

हवा वरच्यवा टरेकडसीलवा लवागळून रस्तवा पनुढअं  एकवा उपनगरवात जवातहो,  णतथअं एकवा पवाच हजवार रुपयरे भवाडवाच्यवा
घरवात शसीधर रवाहतहो. पनुस्तकअं , बवायकहो, मनुलगवा यवाअंच्यवा सवाणनध्यवात शसीधर अअंधवारून आलरेल्यवा जगवातळून ववाट कवाढतहोय.
यवा ववाटरेत त्यवालवा डरॉ. आअंबरेडकर आणणि कवालर्णि मवाक्सर्णि यवाअंचसी सहोबत ववाटतरे. आणणि आपलअं रहोजचअं कवाम बचौणदक नवाहसीयरे,
अशसी  खिअंतहसी  त्यवालवा  रहोज  ववाटत  असतरे.  यवावरचवा  उतवारवा  म्हणिळूनच  ककी  कवाय,  शसीधरकडरे  कनु ठल्यवाहसी  गहोषसीचवा
पनुस्तकवातलवा सअंदिभर्णि सतत जवागवा असतहो. उदिवाहरणिवाथर्णि,  बलवात्कवार हहोणिवाऱ्यवा दिणलत णसयवाअंच्यवा सअंख्यरेचसी सरवासरसी रहोज
चवार पळूणिवार्षांक तसीन अशसी आहरे  णन कसल्यवा बवातवा मवारतवा तनुमच्यवा मणहलवा रवाषपतसी झवाल्यवाच्यवा,  असवा आकडरेववारसी
यनुणकववादि शसीधर २०१३ सवालसी करू शकतहो. शसीधर अनरेक व्यवाख्यवानवाअंनवा जवातहो, अनरेक पनुस्तकअं  ववाचतहो, ददिवसवानअंतर
रवात यरेऊन पनुन्हवा ददिवस यरेतहो त्यवाचसी ववाट पवाहत रवाहतहो.

शसीधरलवा एक खिळूप  लवाअंबचसी  चनुलत बहसीणि आहरे,  सवायलसी  नवाववाचसी.  शसीधर जसवा एकवा  रवाजककीय पक्षवाचवा
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कवायर्णिकतवार्णि  रवाणहलवाय,  तशसी  सवायलसीसनुदवा  एकवा  रवाजककीय पक्षवाचसी  कवायर्णिकतर्ती  रवाणहलसीय,  अजळूनहसी  तसी  त्यवा  पक्षवाचसी
कवायर्णिकतर्ती आहरे.  पणि णतच्यवा पक्षवावर बअंदिसी घवालण्यवात आलसी असल्यवामनुळअं  आणणि सशस क्रवाअंतसीच्यवा मवाध्यमवातळून सतवा
हस्तगत करून टप्प्यवाटप्प्यवानअं सवाम्यववादिसी समवाज स्थवापन करणिअं हरे त्यवा पक्षवाचअं ध्यरेय असल्यवामनुळअं  सवायलसी उघडपणिअं
कवाम करू शकत नवाहसी.  पणि तसी तरसीहसी त्यवा पक्षवाचसी कवायर्णिकतर्ती आहरे.  णतचअं म्हणिणिअं पनुढअं एकवा स्वतअंत प्रकरणिवात आलअं
असल्यवामनुळअं  त्यवाबद्दल इथअं  नकहो.  आणणि सवायलसीशसी  शसीधरचवा तसवा  फवारसवा  सअंबअंधहसी  यरेत  नवाहसी.  दिहोघअंहसी  चळवळ
नवाववाच्यवा एकवा अस्पष गहोषसीशसी जवळसीक ठरेवळून असलरे आणणि लवाअंबचअं कवा हहोईनवा पणि त्यवाअंचअं नवातअं असलअं , तरसी त्यवाअंचवा
एकमरेकवाअंशसी फवारसवा सअंबअंध यरेत नवाहसी. असअं कसअं?

कसअं तर असअं-  सवायलसीचअं ज्यवा मनुलवाशसी अजळून लग्न व्हवायचअं आहरे,  पणि ज्यवाच्यवासहोबत तसी दकमवान दिहोन वषर्षां
सहोबत रवाणहलरेलसी आहरे णन अजळून आयनुष्यभरहसी रवाहसील, असवा एक मनुलगवा आहरे. त्यवाचअं नवाव अजय. तहो सध्यवा तनुरुअंगवात
आहरे. सवायलसी ज्यवा पक्षवाचअं कवाम करतरे त्यवाच पक्षवाचअं कवाम अजय करवायचवा. आणणि त्यवा कवामवातळूनच तहो जअंगलवात जवाऊन
आलवा. त्यवातळूनच मग त्यवालवा पहोणलसवाअंनसी अटकपणि करे लसी आणणि सध्यवा तहो आतच आहरे. जअंगलवात कनु ठअं , कशवालवा, असवा
प्रश्न कवाहसी ववाचकवाअंनवा असळू शकरे ल.  तर त्यवाबद्दल पनुढअं यरेईलच.  सध्यवा सवाअंगण्यवासवारखिअं एवढअंच ककी,  सवायलसी णन अजय
यवाअंचवा  ज्यवा  पक्षवाशसी  सअंबअंध  हहोतवा,  त्यवा  भवारतसीय कम्यनुणनस्ट  पक्ष  (मवाओववादिसी)  यवा  पक्षवाचसी  सशस मनुळअं  दिरेशवाच्यवा
मध्यभवागसी असलरेल्यवा बस्तरच्यवा जअंगलवात रुजलरेलसी आहरेत.  णतथपवासळून हवा पररसर अनरेक रठकवाणिसी पसरत जवातहो.
बस्तर आलअं छतसीसगढ रवाज्यवात,  पणि त्यवाशरेजवारच्यवा ओणडशवा,  महवारवाष यवा रवाज्यवाअंमधरेहसी जअंगल पसरलरेलअं  आहरेच.
जअंगलवालवा  नवाव  मवाणिसवाअंनसी  ठरेवलरेलअं,  पणि  झवाडअं-प्रवाणिसी-नदवा-वरेलसी  तर  इकडरेणतकडरे  आपसळूक  आहरेतच.  महवारवाषवात
गडणचरहोलसी णजल्हवाच्यवा कवाहसी भवागवापयर्षांत यवाअंच्यवा पक्षवाचसी सशस मनुळअं  ददिसतवात, णतथअं अजय जवाऊन आल्यवाचवा आरहोप
आहरे. आणणि त्यवासअंदिभवार्णित अनरेक सनसनवाटसी बवातम्यवा ववाचकवाअंनसी ववाचल्यवा असतसील. हवा सनसनवाटसीपणिवाचवा असवाहसी एक
पररणिवाम झवालवा ककी शसीधरचवा जहो कवाहसी थहोडवा सअंबअंध अजयशसी णन सवायलसीशसी हहोतवा,  तहो त्यवानअं  पळूणिर्णिच बअंदि करून
टवाकलवा. म्हणिजरे अजयशसी तर शसीधरचसी कवाहसी कवाळ मदैतसी व्हवायलवा आलरेलसी, पणि तरे सगळअंच थवाअंबलअं. शसीधरचअं हरे असअं
हहोतअंच.  कनु णिवाचसी नवातसी यवा चळवळळींमधरे एकदिम जनुळळून जवातवात,  तर कहोणिवाचसी कशसी एकदिम तनुटळून जवातवात,  त्यवाचवा
अअंदिवाज कहोणि बवाअंधळू शकरे ल कवाय?

चवार

णवजयकेंद्ररवाजरे  जवाधव यवाच्यवा आडनवाववावरून त्यवाचसी स्पष जवात कहोणिसी ओळखिळू शकलअं  नवाहसी,  तरसी त्यवाच्यवा
नवाववावरून जवात ओळखिळू शकतवात.  आणणि त्यवालवा त्यवात कवाहसी कमसीपणिवा ववाटतच नवाहसी,  त्यवामनुळअं  प्रश्न नवाहसी.  उलट
आपल्यवा जवातसीचवा अणभमवान बवाळगत णवजयकेंद्ररवाजरे ऊफर्णि  णवजय मनगटवात सहोन्यवाचअं दिणिदिणिसीत कडअं घवालतहो णन फरे सबनुक
प्रहोफवाइलवर छतपतसी णशववाजसी रवाजरे भहोसलरे यवाअंच्यवासहोबत आपल्यवा फहोटडोंचवा कहोलवाज करून कव्हर फहोटहो सजवतहो.
णवजय सवाधवारणि दिर दिहोन मणहन्यवाअंकवाठसी एक पनुणस्तकवा ककअं ववा एक लरेखि ववाचतहो, असअं म्हणितवा यरेईल. जवातसीबद्दल णवजय
एकदिम जवागरूक आहरे.  एखिवादवा पनुणस्तकरे तळून त्यवालवा आपल्यवा जवातसीनअं  आतवापयर्षांत दकतसी परवाक्रम गवाजवलरेत यवाचवा
तपशसील णमळतहो आणणि त्यवाचसी जसी कनु ठलसी जवात आहरे मरवाठवा कवा कवायतरसी णतच्यवा वरचसी मवानलसी जवाणिवारसी जसी कनु ठलसी
जवात आहरे बवाह्मणि कवा कवायतरसी त्यवा जवातसीलवा णनवर्षांश करण्यवाचसी गरज दकतसी तवातडसीचसी आहरे,  हरेहसी त्यवालवा अशवा
पनुणस्तकवाअंमधळून पटत जवातअं. हळळूहळळू  यवा पनुणस्तकवाअंपरेक्षवाहसी कवाहसी छहोटवा महोठवा ररेकरॉरडर्षांग करे लरेल्यवा णक्लप आणणि फरे सबनुक,
ब्लरॉग यवा मवाध्यमवातळून णवजयकेंद्रलवा खिनुरवाक णमळतहो आहरे.

ज्यवा टरेकडसीचवा उल्लरेखि वरतसी आलवाय, त्यवा टरेकडसीवर एक मरॉल उभवा रवाणहलवा असळून, ज्यवा जणमनसीवर तहो उभवा
रवाणहलवाय तसी जमसीन णवजयकेंद्ररवाजरे  जवाधवच्यवा वणडलवाअंचसी  आहरे.  जवाधव कनु टनुअंबवाचसी एकळू णि जमसीन दकतसी आहरे यवाचसी
महोजदिवादि करणिअं,  आपल्यवा  आववाक्यवाबवाहरेरचअं  कवाम आहरे.  णवजयकेंद्ररवाजरे  जवाधवचरे  एक चनुलतरे  एकवा रवाजककीय पक्षवाचरे
नगरसरेवक आहरेत.  णवजयनअं  आयनुष्यवात लग्नवाणशववाय आणिखिसी कवाय करवावअं,  हवा  तसवा  फवार  पचअंतरेचवा  प्रश्नच नवाहसीयरे.
सध्यवाचअं सवाअंगवायचअं,  तर तहो सरकवारसी सरेवरेत उच पदिसी जवाण्यवासवाठसी गरजरेच्यवा असलरेल्यवा परसीक्षवाअंसवाठसी एकवा क्लवासलवा
जवातहोय. त्यवाचअं एम.ए. झवालरेलअं आहरे चवार वषवार्षांपळूवर्ती. आतवा हवा सरकवारसी सरेवरेत उच पदिसी जवाण्यवासवाठसी अभ्यवास सनुरू आहरे.
दिरम्यवान कवाहसी छहोटवामहोठवा कहोसर्णिलवाहसी णवजयकेंद्ररवाजरे अअॅडणमशन टवाकत असतहो. पतकवाररतवा, स्पहोकन इअंणग्लश, अशवा
कनु ठल्यवाहसी कहोसर्णिलवा त्यवाच्यवा नवाववाचसी नडोंदि सवापडळू  शकरे ल. त्यवाचवा गरेल्यवा मणहन्यवाच्यवा तसीन तवारखिरेलवा ववाढददिवस झवालवा

णवषय (कवादिअंबरसीचवा) - अवधळूत डडोंगररे
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तरेव्हवा  पणहल्यवाअंदिवाच  त्यवाअंच्यवा  एररयवातल्यवा  एकवा  करॉनर्णिरवर  अनरेक  फ्लरेक्सवाअंमधरे  णवजयकेंद्ररवाजरे  जवाधव  यवाअंनवा
एकहोणिणतसवाव्यवा ववाढददिवसवाच्यवा शनुभरेच्छवाअंचवा फ्लरेक्स लवागलवा.  हसी एक महत्त्ववाचसी घटनवा सवाअंगतवा यरेईल.  आतवा हसी
महत्त्ववाचसी घटनवा त्यवा रठकवाणिसी दिर वषर्ती घडरेल, अशसी आशवा बवाळगळून यवा रठकवाणिसी दिवादिवाअंचरे आभवार मवानळून थवाअंबळू.

पवाच

गसीक रवाज्यअं  णन परशर्णियन रवाज्यअं  (आतवाचवा इरवाणि)  यवाअंच्यवात अडसीच हजवार वषवार्षांपळूवर्ती झवालरेल्यवा कनु ठल्यवातरसी
लढवाईवर बरेतलरेलवा एक प्रचअंड पहअंसक णचतपट थ्रसी-डसीसवाठसीच्यवा खिवास गरॉगलमधळून बघळून प्ररेक्षक टरेकडसीवरच्यवा आयमअॅक्स
मणल्टप्लरेक्समधळून बवाहरेर पडलरे.  डहोक्यवात तलववार खिनुपसलरेय,  आरपवार बहोटसी एकमरेकवाअंवर आदिळळून मवाणिसअं खिचवाखिच
मरतवायअंत.  एकवा गहोऱ्यवा बवाईचवा आणणि एकवा आडदिवाअंड पनुरुषवाचवा एकमरेकवाअंवर कनु रघहोडसी करणिवारवा सरेक्स-ससीन रअंगलवाय.
रकवाचरे पशअंतहोडरे अअंगवावर उडतवायअंत, अशवा थरवारक अननुभववानअं मवाखिळून प्ररेक्षक बवाहरेर पडलरे. एअरकअं णडशण्ड ववातवावरणिवात
कअं णडशण्ड हहोऊन बवाहरेर पडलरेल्यवा प्ररेक्षकवाअंच्यवा मनवात कवाय हहोतअं तरेच कळत नव्हतअं.  सगळरे  हसत-खिरेळत हहोतरे,  कहोणिसी
पहोरसी आपलरे कपडरे ठसीकठवाक करत हहोत्यवा, कहोणिसी पहोरगरे आळस दिरेत हहोतरे, कहोणिसी जहोडवा कहोपल्डअंक पसीत हहोत्यवा, कहोणिसी
फअॅ णमल्यवा गवाडसीत बसत हहोत्यवा, कहोणिसी महोबवाइलवर कवायतरसी पवाहत हहोतरे, कहोणिसी दिनुसऱ्यवाअंकडअं पवाहत हहोतरे. आणणि णवशरेष
म्हणिजरे णतन्हसी णमतळींमधळून रकवाचवा एवढवा पवाऊस पडळूनहसी कहोणिवाच्यवा अअंगवावर त्यवाचअं नवामहोणनशवाणिहसी नव्हतअं.  एवढवा
त्यवा गहोऱ्यवागहोमटवा बवाईनअं णन दिवाढसीनअं आणिखिसी क्रळू र ददिसणिवाऱ्यवा त्यवा गहोऱ्यवा बवाप्यवानअं जहो जहोरदिवार एकमरेकवाअंनवा खिवालसीवर
आपटत सरेक्स करे लवा,  त्यवाचअंहसी कवाहसीच नवामहोणनशवाणि प्ररेक्षकवाअंच्यवा अअंगवावर ददिसत नव्हतअं.  अगदिसी जवाणिसीवपळूवर्णिक जवळ
जवाऊन पवाणहलअं तरसी कवाहसीच थकेंब कनु ठअं  पडलरेलवा नवाहसी, नवा रकवाचवा, नवा पवाण्यवाचवा, नवा कसलवा.

अनरेक जवाणतधमवार्षांचसी मवाणिसअं यवा प्ररेक्षकवाअंमधरे हहोतसी.  णतदकटवाचसी ककअं मत अडसीचशरे रुपयरे हहोतसी.  आणणि णपक्चर
थ्रसीडसी हहोतवा.

त्यवात एक डवायलरॉग हहोतवा.  गसीक लहोक कवायतरसी असरे  भवाअंडत असतवात परशर्णियनवाअंच्यवा चढवाई महोणहमरेबद्दल
बहोलतवानवा, त्यवा वरेळसी त्यवाअंचवा नरेतवा म्हणितहो, 'जरवा शवाअंत बसवा, हसी कवाय रस्त्यवावरचसी गडोंधळगदिर्ती नवाहसीयरे, हसी लहोकशवाहसी
आहरे'.

वरचवा णपक्चर पवाहून मणल्टप्लरेक्स बवाहरेर पडलरेलरे प्ररेक्षक एकवा स्ववायत,  सरेक्यनुलर,  समवाजववादिसी,  लहोकशवाहसी
प्रजवासतवाक दिरेशवातल्यवा रस्त्यवावरूनच आपवापल्यवा घरसी जवाणिवार हहोतरे.  प्ररेक्षक एकवा पवातळसीच्यवा वरचरे,  पणि णवणवध
आरथर्णिक स्तरवाअंमधलरे हहोतरे,  तरे  प्रववासहसी वरेगवरेगळ्यवा ववाहनवाअंमधळून करणिवार हहोतरे.  पणि सगळ्यवाअंसवाठसी रस्तवा सवारखिवाच
हहोतवा, एवढअं एक डवाअंबरसी ववास्तव समहोर कनु णिवालवाहसी ददिसरेलच.

सहवा

नरेनरे  ज्यवा  हरॉटरेलवात  नवाश्तवा  करून घरसी  जवातवात  णतथअंच नवाश्तवा  करून बवाहरेर  पडलरेलवा  आणणि नरेन्यवाअंच्यवाच
करॉलनसीत  रवाहणिवारवा  णवरवाअंग  रस्त्यवात  आपल्यवालवा  भरेटलवा  आणणि  तनुम्हसी  त्यवालवा  शसीधरबद्दल  कवाहसी  सवाअंणगतलअंत-
जवाणतपवातसीबद्दलचअं,  तर तहो तनुच्छ हसरेल.  आणणि म्हणिरेल, 'एवढअं कनु ठअं  कवाय आहरे आतवा जवातसीपवातसीचअं?'  णवरवाअंग सव्वसीस
वषवार्षांचवा आहरे,  तरसी त्यवाच्यवा घरच्यवाअंकडळून अजळून पदैसरे कमवावण्यवाचवा तवाणि आलरेलवा नवाहसीयरे.  आणणि आपणि घवातलरेत तरे
कपडरे, आपणि खिवाल्लअं तरे अन, आपणि घवातल्यवात त्यवा णस्लपर, आपणि चवालवतहो तसी दिहोन चवाकवाअंचसी गवाडसी, आपणि घवालतहो
तहो गरॉगल, आअंतररवाषसीय णचतपट महहोत्सव ज्यवा महोठमहोठवा मणल्टप्लरेक्सवाअंमधरे पवाणहलरे जवातवात तसी रठकवाणिअं,  हरे सगळअं
त्यवाच्यवापयर्षांत कसअं पहोचतअं,  यवाबद्दल णवरवाअंगच्यवा मनवात कवाहसी शअंकवा यरेतवानवा कधसीच ददिसत नवाहसीत.  तहो आअंतररवाषसीय
णचतपट महहोत्सववात णचतपट पवाहतहो,  आअंतररवाषसीय णचतपट,  सरॉरसी-  दफल्म,  बनवण्यवाबद्दल बहोलतहोहसी.  पणि म्हणिजरे
कवाय?

उदिवाहरणिवाथर्णि,  परववाच  तहो  त्यवा  बनुटक्यवा  दिगडसी  सनुअंदिर  इमवारतसीत  एक  जमर्णिन  णचतपट  पवाहून  शणनववारसी
सअंध्यवाकवाळसी बवाहरेर पडलवा. णचतपटवाचअं नवाव हहोतअं - रटन डम. अअॅडरॉल्फ णहटलर नवाववाचवा एक मननुष्य जमर्णिनसी नवाववाच्यवा
एकवा  यनुरहोपसीय  दिरेशवात  सतरेवर  आलवा,  त्यवा  दिरम्यवानचवा  कवाळ  यवा  णचतपटवात  आहरे.  यवा  कवाळवाचसी  सनुरुववात  हहोत
असण्यवाच्यवा वरेळसी जन्मवालवा आलरेलवा एक ऑस्कर नवाववाचवा मनुलगवा लहवान असतवानवा हवातवात डम घरेऊन घरवात दफरत
असतहो.  घरवातल्यवा महोठवाअंचवा बवाणलशपणिवा बघळून म्हणिवा ककअं ववा एकळू णिच महोठअं  हहोण्यवाचवा कअं टवाळवा जरवा लवकर यरेऊन
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म्हणिवा,  हवा पहोरगवा त्यवाच्यवा घरवातल्यवा तळमजल्यवाच्यवा णजन्यवाजवळ जवातहो.  अगदिसी णनगहवानअं  तहो ठरवतहो ककी,  महोठअं
व्हवायचअं नवाई म्हणिजरे नवाई म्हणिजरे नवाई.  आणणि टवाकतहो उडसी त्यवा णजन्यवावरून खिवालसी.  णन मग हरॉणस्पटल,  धवावपळ.
तरेव्हवापवासळून ऑस्कर तरेरवा  वषवार्षांचवाच रवाहतहो.  णहटलरच्यवा  नरेतदृत्त्ववाखिवालसी जमर्णिनसी  दिनुसऱ्यवा  महवायनुदवात धनुळसीस णमळतरे
तहोपयर्षांत ऑस्कर तरेवढवाच रवाहतहो.  म्हणिजरे त्यवाचअं  वय ववाढतअं  एककीकडरे  लहोकवाअंच्यवा दिदृषसीनअं,  पणि तहो रवाहतहो तरेवढवाच
उअंचसीचवा,  तरेवढवाच्यवा  तरेवढवा.  असअं  त्यवा  णचतपटवाबद्दल धवावतअं  सवाअंगतवा  यरेईल.  अजळून  खिळूप  आहरे  त्यवात.  ककअं ववा  ज्यवा
कवादिअंबरसीवर हवा णचतपट बरेतलरेलवा आहरे त्यवात अजळून खिळूप आहरे.

पणि यवा णचतपटवानअंतर तनुम्हसी  णवरवाअंगलवा णवचवारलअंत ककी,  कवाय ररे,  कसवा हहोतवा णपक्चर?  तर,  तहो म्हणिरेल,
'इअंटररेपस्टअंग हहोतसी दफल्म, पवाहवा तळू'. हरेच उतर णवरवाअंग प्रत्यरेक दफल्म पवाणहल्यवावर दिरेतहो. आणणि मग त्यवालवा णवचवारलअंत
ककी, कवाय ररे कनु ठल्यवातरसी कवादिअंबरसीवर आहरे कवाय तहो णचतपट? तर, तहो म्हणिरेल, 'हहो'. (आणणि मळूळ लरेखिकवाचअं नवावहसी मळूळ
उचवारवासह म्हणिळून दिवाखिवरेल). एकवा ठरवावसीक रठकवाणिसी ठरवावसीक कवाळ जवात रवाणहलअं ककी कवाहसी गहोषसी कवानवावर पडतवात
नवा,  तसअंच णवरवाअंगचअं  हहोतअं.  पणि कवादिअंबरसी ववाचल्यरेस कवा,  असवा प्रश्न कवाहसी त्यवालवा णवचवारण्यवात अथर्णि नवाहसी.  कवारणि,
सवाडरेतसीनशरे-चवारशरे पवानवाअंचसी कवादिअंबरसी कहोणि ववाचरेल! तरसी, एक वरेळ नहोबरेल पनुरस्कवार णमळवालरेल्यवा मळूळच्यवा यनुरहोपवातल्यवा
लरेखिकवाचसी कवादिअंबरसी तहो दकमवान णवकत तरसी घरेईल,  पणि एवढअं  ववाचवायचअं म्हणिजरे वदैतवाग सवालवा.  आणणि णवरवाअंग ज्यवा
वतनुर्णिळवात ववावरतहो,  णतथअं  ववावरण्यवाचवा फवायदिवा असवा ककी,  असअं  कवाय ववाचलअं  नवाहसी तरसी त्यवात कवाय असरेल त्यवाचवा
सवाधवारणि अअंदिवाज यरेतहोच, आणणि मग त्यवावर बहोलतवासनुदवा यरेतअं. णशववाय फरे सबनुकवर त्यवा लरेखिकवाच्यवा नवाववाचअं ककअं ववा त्यवा
कवादिअंबरसीच्यवा नवाववाचअं कवाहसी पवान असरेल तर तरे लवाइक करून टवाकवायचअं, मग झवालअंच. आणिखिसी बहोलवायलवा सहोईचअं. झवालअं
मग, बहोलणिवाऱ्यवाचसी मवातसी खिपतरे णन न बहोलणिवाऱ्यवाचअं सहोनअंपणि खिपत नवाहसी,  हसी म्हणि तर तनुम्हवाअंलवा मवाहसीतच असरेल.
चलवा आतवा, इथअं हवा आववारवात असल्यवा म्हणिसीणबणिसी बहोलवायच्यवा नसतवात.

णवरवाअंगशसी कवाहसी बहोलणिअं अवघड आहरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  एक बनुटककी, कवाळसर मनुलगसी एकवा रठकवाणिसी कठडवावर
बसळून एकवा इअंगजसी वतर्णिमवानपतवातलसी बवातमसी जरवा महोठवानअं ववाचण्यवाचवा प्रयत्न करत हहोतसी.  अकरवावसी-बवारवावसीतलसी
पहोरगसी  हहोतसी.  णतचअं  नवाव  णस्मतवा  असअं  आहरे  णन  तसी  गडणचरहोलसीतल्यवा  णतच्यवा  गवाववापवासळून  सनुरुववात  करत  नअंतर
आलवापल्लसीहून णशकत णशकत आतवा हवा शहरवात णशकवायलवा आलरेय. तर तसी हवा कठडवावर बसळून चनुककीच्यवा पदतसीनअं
बवातमसी ववाचवायचवा प्रयत्न करतरेय,  हरे थहोडअंफवार इअंगजसी यरेणिवाऱ्यवा कहोणिवालवाहसी कळळू  शकतअं,  ववाटळू  शकतअं.  णवरवाअंगलवाहसी तरे
कळलअंच. 'कशवालवा हरे लहोक असअं करतवात',  असवा त्यवाचवा प्रश्न हहोतवा.  हवा प्रश्न तहो थरेट त्यवा मनुलसीलवा णवचवारणिवार नवाहसी,
त्यवामनुळअं  तनुम्हसी णवचवारवा णतलवा. कळलअं नवा, कवा तसी असअं करतरेय तरे? आतवा हरे णवरवाअंगलवा सवाअंगवायचवा प्रयत्न करवा, 'आधसीच
पररणस्थतसी वरेगवरेगळसी असतरे. पदैसवा, कपडरे. त्यवात इथलसी मरवाठसी भवाषवा वरेगळसी पडतरे, त्यवामनुळअं  आजळूबवाजळूच्यवा लहोकवाअंमनुळअं
आत्मणवश्ववास जवातहो आणणि त्यवात इअंगजसी तर एवढसी सगळसीकडळून आपटतरे,  त्यवामनुळअं  आणिखिसी आत्मणवश्ववास खिलवास.
म्हणिळून तसी मनुलगसी इअंगजसी णशकवायचवा प्रयत्न करतरेय.'

'हवा! करॉणन्फडन्स कशवालवा जवायलवा पवायजरे भवाषरेमनुळरे?' असवा प्रश्न णवरवाअंग णवचवाररेल. यवावर कवाहसी उतर दवायचसी
तनुमचसी इच्छवा आहरे कवा? असरेल तर पवाहवा तनुम्हसी दिरेत असवाल तर. आपलसी तर कवाय इच्छवा नवाहसी. कवारणि एकदिवा आपणि
तसवा प्रयत्न करे लवा, त्यवावर तहो आत्मणवश्ववासवानअं कवाय म्हणिवालवा मवाणहतरेय कवाय, हरे - 'करॉणन्फडन्स कवाय भवाषरेमनुळरे  यरेतहो ककी
कवाय. हवा!'

तसी मनुलगसी ववाचत हहोतसी तहो इअंगजसी परेपर बहोगस हहोतवा,  तसी मनुलगसी कदिवाणचत एकवा णलणमटपलसीकडरे  इअंगजसी
णशकळू हसी शकणिवार नवाहसी, ककअं ववा कदिवाणचत तसी णशकरे लहसी. णतच्यवा जगण्यवाच्यवा ज्यवा शक्यतवा असतसील त्यवा असळू दिरेत. पणि
आतवा ज्यवा करुणि पररणस्थतसीत तसी समहोर भवाषरेशसी सवामनवा करतरेय, त्यवाकडअं पवाहून आपल्यवालवा कवाय ववाटवायलवा पवाणहजरे?
असवा प्रश्न णवरवाअंगलवा पडत नवाहसी.  म्हणिजरे अगदिसी आपणि बहोलळून दिवाखिवलवा तरसी त्यवा प्रश्नवालवा तहो स्वसीकवारतच नवाहसी.
एकळू णि जगणिअं णनरथर्णिक आहरे, कररयर वगदैररे  भअंकस आहरे, अशवा कवाहसी बरेणसक गहोषसीच अजळून त्यवालवा इअंटररेपस्टअंग ववाटतवात
आणणि ठरलरेल्यवा कट्टवाअंवर तहो त्यवाच्यवा णतथअं णतथअं ठरलरेल्यवा णमतवाअंसहोबत हवा गहोषसी बहोलतहो.  कनु ठल्यवाहसी गहोषसीसवाठसी
मनुद्दवाम प्रयत्न करणिवारअं  कहोणिसी ददिसलअं,  ककी त्यवाच्यवाबद्दल णवरवाअंग 'हवा'  असवा उदवार कवाढतहो. पणि आपणि सकवाळसी बशनअं
दिवात घवासतहो,  ककअं ववा कधसी कधसी फअॅ शन म्हणिळून दिवात न घवासतवा,  तसरेच घरवाबवाहरेर पडतहो, बवाइक चवालवत दिहवा-पअंधरवा
दकलहोमसीटर रहोज दफरतहो,  खिवातहो,  आधसीच्यवा एकवा मदैणतणिसीलवा घरेऊन त्यवा समहोरच्यवा टरेकडसीवर जवातहो,  णसगरेट णपतहो,

णवषय (कवादिअंबरसीचवा) - अवधळूत डडोंगररे
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दफल्म पवाहतहो, नवाटकअं  पवाहतहो, त्यवाबद्दल बहोलतहो, हरे सगळअं  मनुद्दवाम प्रयत्न करणिअंच आहरे, असअं ववाटळून तहो थहोडवा शवाअंत हहोत
नवाहसी.  ककअं ववा गडोंधळतहसी नवाहसी.  सगळसी उतरअं  णमळवाल्यवासवारखिवा तहो 'हवा'  मवात करतहो.  शरेवटचसी भरेट झवालसी तरेव्हवा तहो
एकवा पहअंदिसी णचतपटवासवाठसी कहोणित्यवातरसी त्यवाच्यवा आधसीपवासळूनच ओळखिसीच्यवा असलरेल्यवा ददिग्दिशर्णिकवालवा अणसस्ट करत
हहोतवा.

सवात

णवरवाअंग  ज्यवा  लहोकवाअंकडळून  एखिवादवा  कवादिअंबरसीबद्दलचरे  ककअं ववा  एखिवादवा  णचतपटवाबद्दलचरे  तपशसील  उचलतहो
त्यवातल्यवा  बरेचवाळसीस  वषवार्षांच्यवा  एकवा  इसमवाचअं  नवाव  अयन  असअं  आहरे.  अयन  एकदिमच  उचणशणक्षत  वगदैररे  आहरे.
इअंजसीणनयरच आहरे, पणि खिळूप प्रणतणष्ठत सअंस्थवाअंमधरे तहो णशकलरेलवा आहरे आणणि कनु ठअंतरसी बवाहरेरपणि त्यवानअं कनु ठलअंतरसी अजळून
वरचअं णशक्षणि घरेतलअंय.  णवरवाअंगसवारखिरे लहोक त्यवाचरे फरे सबनुकवर णमत आहरेत,  णशववाय प्रत्यक्षवातहसी कनु ठल्यवा नवा कनु ठल्यवा
आअंतररवाषसीय णचतपटवालवा तरे भरेटतवातच. तरेव्हवा मग अयननअं तहो णचतपट ज्यवा कवादिअंबरसीवर बरेतलरेलवा आहरे तसी कवादिअंबरसी
खिरहोखिरच ववाचलरेलसी असतरे,  त्यवामनुळअं  बहोलणिअं हहोतअंच.  मग तहो तपशसील अनरेकवाअंनवा णमळतहो.  अयनकडळून असवा तपशसील
अनरेक गहोषळींबद्दलचवा अनरेकवाअंनवा णमळतहो. णचतवाअंबद्दल, णचतपटवाअंबद्दल, सवाणहत्यवाबद्दल, यनुरहोपवापवासळून मरवाठसीपयर्षांत अनरेक
गहोषळींमधरे अयन रस घरेतहो. आणणि शहवातर हजवार रुपयरे मणहनवा पगवार णमळत असल्यवामनुळअं  हवा रस णनववाअंत णपणिअं त्यवालवा
शक्यहसी हहोतअं.  आणणि तरे  तहो सनुअंदिरपणिरे  करत असतहो.  मरवाठसी णन इअंगजसीणशववाय जमर्णिन भवाषवाहसी त्यवालवा यरेतरे.  तरसीहसी
भवाषरेचवा णन मवाणिसवाच्यवा आत्मणवश्ववासवाचवा तसवा सअंबअंध नसतहो, हरे त्यवालवा मवाणहतरेय. पणि पररणस्थतसी वरेगवरेगळसी असतरे, हरे
अगदिसी त्यवालवा स्पष मवाहसीत असल्यवामनुळअं  णस्मतवा त्यवा रठकवाणिसी कठडवावर इअंगजसी बवातमसी ववाचतवानवा ददिसलसी,  तरसी
त्यवावर तहो  'हवा'  करत नवाहसी.  आणणि आजळूबवाजळूच्यवा लहोकवाअंच्यवा दिदृषसीनअं पवाणहलअं तर चवाअंगलअं यशस्वसी कररयर घडवलरेलअं
असळूनहसी त्यवात पहोटवापवाण्यवापलसीकडरे फवारसवा अथर्णि नसतहो,  हरेहसी त्यवालवा मवाणहतरेय.  णशववाय पनुढरे  जवाण्यवासवाठसी कवायतरसी
करवावअं, असअंहसी त्यवालवा ववाटत नवाहसी. कवारणि गहोलगहोल दफरणिवाऱ्यवा पदृथ्वसीवर पनुढअं जवाऊन जवाऊन कनु ठअं  जवायचअंय. त्यवामनुळअं
एखिवादिअं णचत,  णचतपट, ककअं ववा सवाणहत्य सहोडळून दिनुसऱ्यवा कनु ठल्यवा गहोषसीसवाठसी आतवा तहो मनुद्दवाम असवा प्रयत्न करत नवाहसी.
आणणि तसरे पनुढअं जवाण्यवाचरे प्रयत्न करणिवाररे त्यवाच्यवा कअं पनसीतलरे लहोक पवाणहलरे ककी त्यवालवा प्रचअंड कअं टवाळवा यरेतहो. आतवा हल्लसी
तसवा कमसी यरेतहो, पणि सनुरुववातसीलवा तर जहोरदिवार कअं टवाळवा यवायचवा.

पणि आपल्यवा कअं पनसीतलरे लहोक आणणि त्यवा कठडवावर बसलरेलसी णस्मतवा यवाअंचसी पररणस्थतसी वरेगवरेगळसी आहरे,
यवाचसी जवाणिसीव असल्यवामनुळअं  अयन 'हवा'  करत नवाहसी.  तहो समजळून घ्यवायचवा प्रयत्नतरसी कररेल.  दकमवान हवा णस्मतवाच्यवा
बवाबतसीत तरसी तहो समजळून घरेण्यवाचवा प्रयत्न कररेल.  प्रत्यरेक वरेळसी कवाय तसअंच तहो ववागरेल असअं नवाहसी.  कधसीकधसी त्यवालवा
कअं टवाळवा आलवा तर तहो दिनुलर्णिक्ष कररेल. पणि 'हवा' करणिवार नवाहसी. अयननअं खिळूप ववाचलअंय आतवापयर्षांत, त्यवामनुळअं  त्यवालवा कवाहसी
गहोषळींचवा अअंदिवाज यरेतहो आणणि तरसीहसी बऱ्यवाच गहोषसी आपल्यवा अअंदिवाजवापलसीकडच्यवा रवाहतवातच, यवाचवाहसी अअंदिवाज त्यवालवा
आहरे.  त्यवामनुळअं  त्यवालवा कधसीकधसी कअं टवाळवा यरेतहो,  हरे खिरअंय.  पणि आपल्यवालवा यरेतहो तरेव्हवाच सगळ्यवाअंनवा कअं टवाळवा यवायलवा
पवायजरे, असलवा कवाय त्यवाचवा आगह नसतहो.

बरअं,  अयनबद्दल बहोलतवानवा  त्यवा  टरेकडसीबद्दल बहोलवायलवाच हवअं.  टरेकडसीवर  असलरेल्यवा  मणल्टप्लरेक्सवामधरे  तहो
कधसीतरसी चवाअंगलवा णचतपट लवागलवा, तर पवाहवायलवा जवातहो, एवढवाच त्यवाचवा णन टरेकडसीचवा सअंबअंध नवाहसीयरे. टरेकडसीवर तहो
दिर मणहन्यवाच्यवा शरेवटच्यवा रणवववारसी जवातहोच जवातहो. टरेकडसीचवा कवाहसी भवाग अजळूनहसी त्यवाच्यवासवारख्यवा मवाणिसवालवा जवावअं
ववाटवावअं असवा आहरे. म्हणिजरे णतथळून सळूयर्णि दिर सअंध्यवाकवाळसी रटवाळपणिरे ककअं ववा सनुअंदिरपणिरे खिवालसी जवातवानवा ददिसतहो. हसी जवागवा
अशसीच रवाहवावसी,  असअं अनरेकवाअंप्रमवाणिरे अयनलवाहसी ववाटतअं.  पणि आपल्यवालवा ववाटतअं तसअंच थहोडसी नवा प्रत्यरेक वरेळसी हहोतअं.
आतवा हवा जवागरेचअंहसी अयनलवा ववाटतअं तसअंच हहोईल अशसी शक्यतवा जवळपवास णझरहो आहरे.

आठ

णस्मतवानअं सवायन्स सवाइड घरेतलरेलसी आहरे णन तसी आतवा बवारवावसीत जवाईल. णतचसी मअॅथ्स-वनचसी जसी वहसी आहरे, त्यवा
वहसीच्यवा पणहल्यवाच पवानवावर अशवा ओळसी सवापडतवात-

पजअंदिगसी मरे दिनुखि हदै सहनरे करे  णलए
लरेककीन झनुपाँझनवा हदै सनुखि करे  णलए
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स्करे चपरेनवानअं  इकडअंणतकडअं  कसलसी फनु लअं  कवाढ,  चवाअंदिण्यवा कवाढ,  असअं  करून वहसीतलअं  हवा ओळसी असलरेलअं  पवान
णस्मतवानअं सजवलअंय.

णस्मतवाचसी मळूळ भवाषवा मवाणडयवा, णशववाय णतलवा मरवाठसी णन पहअंदिसी यरेतवातच. पहअंदिसी जरवा जवास्त जवळचसी. आणणि
आतवा णतलवा इअंगजसी णशकणिअं हरे सगळ्यवात महत्त्ववाचअं कवाम ववाटतअंय णन त्यवासवाठसी तसी ववाटरेल तसरे उभरे-आडवरे प्रयत्न प्रचअंड
कषवानअं  करतरेय.  जगवात पनुढअं  जवाण्यवासवाठसी  मवाणडयवाचवा  कवाहसी  उपयहोगच नवाहसी आणणि आधसी णतलवा ववाटवायचअं  मरवाठसी
गरजरेचसी  आहरे,  तर  णतचवाहसी  तसवा  कवाहसी  उपयहोग  नवाहसी,  असअं  आतवा  णतलवा  ववाटवायलवा  लवागलअंय.  आणणि  इअंगजसी
कळण्यवाच्यवा बवाबतसीत आतवा तसी बऱ्यवापदैककी प्रगतसी करून रवाणहलरेय.  पणहल्यवाअंदिवा तसी हवा शहरवात आल्यवावर हवादिरलसी.
आधसी कधसी तसी गडणचरहोलसीच्यवा पलसीकडरे  आलसी नव्हतसी.  गडणचरहोलसीत कवाय,  शहरवातल्यवा शहरवात बसचवा प्रववास
असलसी  भवानगडच  नवाहसी,  म्हणिजरे  वडवाप  ररक्षवाच  फक आतल्यवाआतल्यवा  प्रववासवासवाठसी.  तसीसनुदवा  इअंददिरवा  चचौकवातळून
नगरपवाणलकवा करॉम्प्लरेक्सपयर्षांत.  त्यवामनुळअं  आतल्यवाआत बसचवा प्रववास नवाहसीच.  शहरवाबवाहरेर जवायचअं असरेल तर एस्टसी.
त्यवामनुळअं  णस्मतवालवा तशसी कवाय बसचसी रहोजचसी सवय नव्हतसी.  अशवा दकत्यरेक सवयसी णतलवा नव्हत्यवा,  त्यवा तसी आतवा
हळळूहळळू  लवावळून घरेतरेय.  रहोजचवा ददिवस इअंगजसीसवाठसीचरे प्रयत्न,  इथल्यवा अनरेक सवयळींसवाठसीचरे प्रयत्न करणिअं यवातच जवातहो.
आणणि  तरसीहसी  तसी  एकवा  डवायरसीत  णतचरे  अननुभव  णलहून  कवाढण्यवासवाठसी  वरेळ  कवाढतरेच.  णतलवा  णतच्यवा  मळूळच्यवा
पररसरवाबद्दल कवाय ववाटतअं, णतथल्यवा लहोकवाअंबद्दल कवाय ववाटतअं, यवाणवषयसी णलहवायलवा आवडतअं. पणि हसी डवायरसी अणतशय
खिवाजगसी आहरे. णतच्यवा जवळच्यवा मदैणतणिसी असलरेल्यवा दिहोन-चवार जणिळींनवाहसी हसी डवायरसी णतनअं दिवाखिवलरेलसी नवाहसी. कधसीतरसी
हवा डवायरसीच्यवा मदितसीनअं आणिखिसी कवाहसी णलणहतवा यरेईल, असअं णतच्यवा डहोक्यवात असवावअं.  णस्मतवा ज्यवा भवागवात जन्मवालवा
आलसी,  त्यवा भवागवात बवाहरेरचरे लहोक यरेऊन जवातवात णन कवायतरसी णलणहतवात,  आणणि तरे वरवरचअं असतअं,  असअं णस्मतवालवा
ववाटतअं. त्यवामनुळअं णतलवा णतच्यवा भवागवाबद्दल डवायरसीत कवा हहोईनवा णलहवायलवा आवडतअं.

णस्मतवाच्यवा मळूळच्यवा गवाववाचअं  नवाव णपटरेकसवा असअं  आहरे.  णपटरे  म्हणिजरे  पक्षसी आणणि कसवा म्हणिजरे  डहोह.  णपटरे
नवाववाचवा  कवायतरसी  एक  मवाणिळूस  पणि  हहोतवा.  तहो  नदिसीकवाठसी  पक्ष्यवाअंचसी  वगदैररे  णशकवार  करवायलवा  जवायचवा.  मवासरेपणि
पकडवायचवा. असवाच एकदिवा मवासरे पकडवायलवा गरेलवा आणणि नदिसीत बनुडळून मरेलवा, म्हणिळून त्यवा गवाववाचअं नवाव णपटरेकसवा पडलअं,
अशसी एक कहवाणिसी आहरे. णस्मतवालवा हरे सगळअंच णलहून ठरेववावअं ववाटतअं. तरे तसी णलहून ठरेवरेल तरेव्हवा ठरेवरेल. आतवा आपणि एक
खिरहोखिरचसी घडलरेलसी घटनवा पवाहूयवा.

णस्मतवा  णतच्यवा  दिहोन मदैणतणिळींसहोबत पणहल्यवाअंदिवा-पणहल्यवाअंदिवाच  त्यवा  टरेकडसीवरच्यवा  मरॉलमधरे  दफरवायलवा  जवात
हहोतसी.  फक कवाय आहरे आतमधरे तरे पवाहवायलवा.  बवाककी कवाहसीच णवकत घरेण्यवाचसी आतवा णतचसी ऐपत नवाहसी.  पणि आतळून
जरवा  फरे रफटकवा  मवारवायलवा  त्यवा  आत  जवात  हहोत्यवा.  णस्मतवा  तशसी  पनुढअं  हहोतसी  असअं  नवाहसी,  पणि  णतलवा  णतथल्यवा
णसक्यनुररटसीववाल्यवानअं अडवलअं.  दकधर? णवचवारलअं.  णस्मतवा णबथरलसी.  णतच्यवा मदैपतअंणिळींनवापणि अडवलअं.  पणि णस्मतवा पनुढअं
हहोतसी, त्यवामनुळअं  णसक्यनुररटसीववालवा पणहलवा णतच्यवाकडअं पवाहून णवचवारवायलवा लवागलवा. णस्मतवा णबथरलसी. एवढरे लहोक सहज
आतबवाहरेर जवातवायअंत-यरेतवायअंत णन णतलवाच अडवलअं.  णतचवा करॉणन्फडन्स णबथरलवा.  णतच्यवा मदैणतणिळींचवाहसी करॉणन्फडन्स
णबथरलवा. णस्मतवा परत हरॉस्टरेललवा आलसी. प्रसअंग बवाकवा हहोतवा. तसी णतथअं कवाहसी बहोललसी नवाहसी म्हणिळून आणिखिसी अपमवान
झवालवा नवाहसी. कवाहसी बहोलण्यवासवारखिअं नव्हतअं. कवाहसीहसी बहोलवायलवा जमतहसी नव्हतअं. बहोलणिवाऱ्यवाचसी मवातसीहसी खिपतरे णन न
बहोलणिवाऱ्यवाचअं सहोनअंहसी खिपत नवाहसी, हसी म्हणि तर तनुम्हवाअंलवा मवाहसीतच असरेल.

नऊ

उदियकेंद्ररवाजरे  ऊफर्णि  उदिय आणणि नअंदिदकशहोर  ऊफर्णि  नअंदिळू  दिहोघअंहसी  आअंतररवाषसीय णचतपट महहोत्सववालवा  दिर  वषर्ती
जवातवात.  त्यवा टरेकडसीवरच्यवा मणल्टप्लरेक्सवामधरे लवागणिवाऱ्यवा शडोंनवा तरे जवातवातच जवातवात.  णचतपट पवाहवातवात पवाहवायचरे
तरेवढरे आणणि मनुख्य हरेतळू आणिखिसी एक पवार पडतहो तहो आअंतररवाषसीय पहोरसी पवाहवायचवा.  णवजयकेंद्ररवाजरेएवढवा उदिय शसीमअंत
नवाहसीयरे. सवाधवारणि सवाठ हजवार रुपयवाअंचसी एक बवाइक त्यवानअं तसीन वषवार्षांच्यवा नहोकरसीनअंतर घरेतलसी. यवाणशववाय स्वतयःचवा खिचर्णि
करून थहोडरेफवार पदैसरे सवाठतसील इतपत नहोकरसी करतहो उदिय.  त्यवाच्यवा बवापजवादवाअंचसी एवढसी अतहोनवात जमसीन नवाहसीयरे.
आहरे, पणि णवजयकेंद्रएवढसी नवाहसी. त्यवामनुळअंच उदियलवा त्यवा भनुरटवा कअं पनसीत नहोकरसी करवावसी लवागतरे. नअंदिळू ऊफर्णि  नअंदिदकशहोर
एकवा  भनुरटवा  करॉलरेजवात  अणसस्टअंट  प्रहोफरे सर  आहरे.  आणणि  दिर  वषर्तीप्रमवाणिरे  हवाहसी  वषर्ती  उदिय  णन  नअंदिदकशहोर  यवा
आअंतररवाषसीय महहोत्सववात आलरेत. इथअं त्यवाअंनसी एकवा मरवाठसी दफल्मलवा जवाऊन बसवायचअं ठरवलअं णन तसरे जवाऊन बसलरे.

णवषय (कवादिअंबरसीचवा) - अवधळूत डडोंगररे
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मरवाठसीतल्यवाच एकवा नवाटककवारवाच्यवा एकळू णि सवाणहत्यवावर आधवाररत दफल्म हहोतसी तसी. उदियलवा हवा नवाटककवार
कहोणि तरे मवाहसीत नव्हतअं आणणि दफल्महसी कअं टवाळववाणिसी ववाटलसी.  नअंदिदकशहोर झहोपळून गरेलवा.  उदियलवा दफल्म कअं टवाळववाणिसी
ववाटळूनहसी तहो झहोपलवा नवाहसी,  कवारणि त्यवाच्यवा शरेजवारसी एक ऑस्टरेणलयन दफट तरुणि पहोरगसी हहोतसी.  णतच्यवाशसी त्यवाचअं
बहोलणिअं  झवालअं.  आपल्यवा भवारतसीय लहोकवाअंशसी इअंगजसी बहोलण्यवासवाठसी जरेवढवा करॉणन्फडन्स लवागतहो त्यवापरेक्षवा खिळूपच कमसी
मळूळच्यवा इअंगजवाअंशसी बहोलतवानवा लवागतहो,  असवा उदियचवा आधसीच्यवा आअंतररवाषसीय णचतपट महहोत्सववाअंचवा अननुभव आहरे.
म्हणिजरे त्यवाअंच्यवाशसी बहोलतवानवा कवाय चनुकवाणबकवा झवाल्यवा तरसी अडखिळवायलवा हहोत नवाहसी - आपल्यवालवापणि णन त्यवाअंनवापणि.
तर उदिय दिवामटळून बहोलतहो.  हवा ऑस्टरेणलयन पहोरसीशसीपणि तहो बहोलवायलवा लवागलवा णन दिवामटत दिवामटत त्यवानअं त्यवाअंचसी
बहोलण्यवाचसी गवाडसी त्यवाच्यवा प्रत्यक्षवातल्यवा गवाडसीपयर्षांत आणिलसी.  इकडअं  नअंदिदकशहोर झहोपरेतळून जवागवा झवालवा तरेव्हवा उदिय
चवाललरेलवा त्यवा गहोरसीसहोबत बवाहरेर.

गहोऱ्यवा पहोरसीलवा कवाहसी बवाइकवर मवागअं बसण्यवात अडखिळवायलवा झवालअं नवाहसी. उदिय तसवा उअंचसीलवा वगदैररे चवाअंगलवा
आहरे,  त्यवामनुळअं  त्यवालवा त्यवा बवाबतसीत करॉणन्फडन्स कमसी पडण्यवाचअं कवारणिच नव्हतअं.  मग हवा करॉणन्फडन्ससह तहो त्यवा
पहोरसीलवा घरेऊन णचकन ररेस्टरॉरअंटमधरे गरेलवा.  णतथअं त्यवाअंनसी दिहोनरेक तवास गप्पवा मवारल्यवा. एवढवा वरेळ ऑस्टरेणलयन पहोरसीशसी
उदियनअं  कवाय गप्पवा मवारल्यवा असतसील,  यवाचअं  आश्चयर्णि  ववाटवळून घरेत नअंदिदकशहोर पनुढचवा कनु ठचवा णचतपट पवाहचवा,  हरे
ठरवण्यवासवाठसी टवाइमटरेबल तपवासत इकडअं  एससीत बसळून.  उदियच्यवा गप्पवाअंमधरे  कळलअं  ककी तसी पहोरगसी स्वतयः णचतपट
बनवत हहोतसी. णतच्यवा तसीन-चवार शरॉटर्णि-दफल्मवा बनवळून झवालरेल्यवा हहोत्यवा. आणणि तसी आतवा दिहोन ददिवसवाअंनसी परत जवाणिवार
हहोतसी. त्यवा दिहोन ददिवसवाअंत आपल्यवालवा कवाय उभवा-आडववा चवान्स असळू शकतहो कवा, हरे तपवासत उदिय णतच्यवाशसी बहोलत
बसलवा.  मग तसीच म्हणिवालसी ककी,  आतवा णतलवा हरॉटरेलवात जवायलवा हवअं.  उदियचसी बवाइक हहोतसीच.  बवाइकवर तसी पहोरगसी
णबनधवास्त हवालवा णबलगळून बसलरेलसी एवढसी, तरेवढसी दिनुसरसी कहोणितसीच पहोरगसी कधसीच आतवापयर्षांत बसलसी नव्हतसी. उदियनसी
णतलवा त्यवा गनुळगनुळसीत कवाचवाअंच्यवा हरॉटरेलजवळ सहोडलअं.

उदियसवाठसी हवा वषर्तीचवा आअंतररवाषसीय णचतपट महहोत्सव सगळ्यवाअंत उत्सवाहवानअं सवाजरवा झवालवा. पनुढच्यवा अनरेक
स्वपवाअंनवा  पनुररेसवा  ऐवज  त्यवालवा  तसीन-चवार  तवासवाअंमधरे  णमळवालवा.  पहअंदिसी  णचतपट  दिवाखिवतवात  तसी  स्वपअं  कवाय  सवालसी
कचकडसीचसी ठरतसील, असवा प्रत्यक्ष अननुभव घरेऊन उदिय आअंतररवाषसीय रसरसलवा.

दिहवा

हवा वरच्यवा गहोषळींमधलसी एकच समवान गहोष रवाणहलसी,  तसी टरेकडसी.  आणणि मवाणिसअं.  त्यवा टरेकडसीवर असअं सहज
आपलसी आपणि चक्कर टवाकलसी,  तरसी हवा गहोषसी आपल्यवालवा सवापडतवात.  अशवा अनरेक गहोषळींचवा कल्लहोळ सध्यवा जगवात
मवाजलरेलवा आहरे.  त्यवा कल्लहोळवात खिरअंतर आपल्यवासवारख्यवा एखिवादवा सवाध्यवासनुध्यवा लरेखिकवालवा कवादिअंबरसीतलसी एक गहोष
णलणहणिअंहसी मनुणश्कल झवालअंय. णशववाय गहोष ववाचळून वरॉक घरेतल्यवासवारखिअं ववाटत नवाहसी, आप्परे खिवाल्ल्यवासवारखिअं ववाटत नवाहसी,
सहोन्यवाचअं कडअं घवातल्यवासवारखिअं ववाटत नवाहसी,  अअंधवारून आलरेल्यवा चळवळळींमधरे उजरेड पडत नवाहसी,  ककी अअंगवावर रकवाचरे
पशअंतहोडरे  उडवळून  दिरेणिवारवा  थ्रसीडसी  फकीलहसी  अशसी  कवागदिवावरचसी  ककअं ववा  पडदवावर  ववाचवायचसी  गहोष  दिरेऊ  शकत नवाहसी.
जणमनसीच्यवा एकवा तनुकडवालवा जरेवढसी ककअं मत आहरे, तरेवढसी एकवा कवादिअंबरसीतल्यवा एकवा तनुकडवालवा आहरे कवाय? ककअं ववा एक
प्लरेट आप्परे घ्यवा ककअं ववा दिहोनचवार तहोळ्यवाअंचअं सहोन्यवाचअं कडअं घ्यवा, एकवा कवादिअंबरसीचसी ककअं मत तरेवढसी असणिवाररेय कवाय? पनुन्हवा
णतच्यवातळून सवामवाणजक चळवळपणि हहोत नवाहसी, तर त्यवा गहोषसीचवा उपयहोग कवाय ओ? धड मनहोरअंजन कररेल, ककअं ववा कवाहसी
रवाज्यशवाससीय,  समवाजशवाससीय,  ससौंदियर्णिशवाससीय,  नवागररकशवाससीय  णवशरेषणि  कररेल,  तर  तरेहसी  धड  हवा  गहोषसीच्यवा
तवाकदिसीतलअं कवाम ददिसत नवाहसी. कवाहसी मवाणहतसीपर नवाहसी, मनहोरअंजक नवाहसी, तर गहोष हवसीच कशवालवा.

पणि तरसी तनुम्हसी हसी अस्तवाव्यस्तववादिसी ककअं ववा बगळवाववादिसी गहोष इथपयर्षांत ववाचत आलवा असवाल, तर इथळून पनुढअंहसी
ववाचत रवाहवाल यवाचसी खिवातसी मसी दिरेतहो तनुम्हवाअंलवा.  आणणि कवादिअंबरसीचवा णवषय कवाय असरेल हरे ववाचकवाअंनवा सवाअंगण्यवासवाठसी
आपणि वरच्यवा नऊ आणणि हसी दिहवावसी गहोषसी सवाअंगत आलहो, तर णवषय असवा त्यवातळून स्पष झवालवा असरेल तहोच. आणिखिसी
कवाय स्पष करणिवार? उलट आपणि नडोंदिवलरेल्यवा गहोषसी कहोणिवालवा ढहोबळ ववाटळू शकतसील. कसअं हहोतअं म्हवायतरेय कवाय, कधसी
कधसी अगदिसी जसअंच्यवा तसअं ददिसणिवारअं  नडोंदिवलअं  नवा,  तरसी तरे  ढहोबळ ववाटवायलवा लवागतअं.  आणणि गहोषळींमधल्यवा लहोकवाअंचसी
आडनवावअं णलणहलसी ककी आपसळूक त्यवाअंच्यवा जवातसी तनुम्हसी जहोखिणिवार आणणि मग तनुमचसी जसी जवात असरेल त्यवावरून णनष्कषर्णि
कवाढणिवार.  जवात न मवानणिवारसी तनुमचसी जवात असरेल,  तर तहोहसी एक णनष्कषर्णि.  त्यवात आपणि गहोषसीत णलणहतवानवा अगदिसी
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सगळ्यवाच्यवा सगळ्यवा जवातळींतल्यवा मवाणिसवाअंचअं कवाहसी णलणहलरेलअं नवाहसी,  ककअं ववा एकवा जवातसीतल्यवा सगळ्यवाच्यवा सगळ्यवा
मवाणिसवाअंचअंपणि कवाहसी णलणहलरेलअं नवाहसी. आपणि णनव्वळ आपल्यवा कवादिअंबरसीचवा णवषय स्पष व्हवाववा, म्हणिळून दफरत हहोतहो.
आजच्यवा कवाळवाबद्दलचसी, जगवाबद्दलचसी कवादिअंबरसी हहोतसी, त्यवा ददिशरेनअं णवषय स्पष करण्यवासवाठसी ज्यवा गहोषसी ददिसल्यवा त्यवा
णलणहल्यवा, इतकअं च तरे आहरे. पटतअंय?

वरच्यवा गहोषळींमधल्यवा पवातवाअंबद्दल लरेखिकवालवा कवाहसी थहोडअं  समजलअं,  तनुम्हवाअंलवा ववाचक म्हणिळून कवाहसी समजलअं
असरेल, कदिवाणचत जवास्तहसी कवाहसी समजलअं असरेल.

हवा आपल्यवा समजनुतसीतळून एखिवादिवा एकसअंध प्रश्न उभवा करणिअं आणणि सनुटवा सनुटवा गहोषसी पवाहून त्यवात आनअंदि न
मवानतवा लरेखिकवाच्यवा डहोळ्यवाअंतल्यवा पवाण्यवाचवा एक थकेंब सवागववानवाच्यवा त्यवा एकवा पवानवावर तहोलळून कनु ठअंतरसी जपळून ठरेवळून
दिरेणिअं, हरे कवाम आपणि हवा कवादिअंबरसीतळून करणिवार आहहोत. हरे कवाम हवाच यवा कवादिअंबरसीचवा णवषय आहरे. वरच्यवा गहोषळींमधलसी
पवातअं यवा कवादिअंबरसीत पनुढअं असतसील असअं नवाहसी. पणि हसी पवातअं ज्यवा समळूहवाचवा भवाग आहरेत, त्यवाच समळूहवाचवा भवाग लरेखिकहसी
असल्यवामनुळअं  तहो समळूह हरे यवा कवादिअंबरसीतलअं एक पवात णनणश्चतच आहरे. णशववाय अशवा कवाहसी सनुटवा सनुटवा गहोषळींमधळून हवा
सवामळूणहक पवातवाचवा कवाहसी तपशसील उभवा करवायचवा प्रयत्न लरेखिक कररेल.

हवा  तपशसील  उभवा  करण्यवासवाठसी  खिळूप  रठकवाणिअं  यवा  कवादिअंबरसीत  यरेतसील,  आणिखिसी  कनु ठकनु ठल्यवा  गहोषसी  यरेतसील,
कनु णिवाच्यवा  वहसीतलसी रटपणिअं  यरेतसील,  कनु णिवाचसी  णनवरेदिनअं  यरेतसील,  कनु णिवाच्यवा  वहसीत सवापडलरेलसी  एखिवादिसी  आकदृ तसीहसी  इथअं
णचकटवलसी जवाईल. यवा सगळ्यवातळून हसी कवादिअंबरसी उभसी रवाहसील.

आतवा णवषय थहोडवा स्पष झवालवा असरेल.  पणि त्यवातहसी असवा प्रश्न कहोणिसी णवचवारू शकरे ल,  ककी हवाच णवषय कवा
आणणि आलवाय तहोच तपशसील कवा? तर, त्यवाचअंहसी णततकअं सअं स्पष उतर यवा लरेखिकवाकडअं नवाहसी.  पणि एक सवाअंगतवा यरेईल.
एक सवागववानवाचअं पवान मरून मलळूल पडत जवातवानवा लरेखिकवालवा ददिसलअं.  हरेच पवान त्यवालवा कवा ददिसलअं,  यवाचअं तरसी कवाय
उतर दिरेतवा यरेईल?  पणि तरे पवान मरतवानवा त्यवालवा ददिसलअं,  त्यवामनुळअं  त्यवालवा कवायतरसी ववाटलअं.  हरे ववाटणिअं हसीच त्यवाच्यवा
बवाजळूनअं एक गहोष हहोतसी.

तसअंच त्यवालवा कवाहसी मवाणिसअंहसी मरतवानवा ददिसलसी,  त्यवामनुळअं  त्यवालवा कवायतरसी ववाटलअं.  हरे ववाटणिअं हसीच त्यवाच्यवा
बवाजळूनअं एक गहोष हहोतसी.

सवागववानवाच्यवा त्यवा पवानवाचवा पतवा शहोधणिअं  लरेखिकवाच्यवा तवाकदिसीत अवघड हहोतअं,  पणि मवाणिसवाअंचअं  जरवा वरेगळअं
पडतअं. त्यवाअंचरे चरेहररे आपल्यवालवा चटकन ओळखिळू यरेतवात, वरेगळरे  कळतवात, त्यवाअंचरे पतरेहसी सवापडळू  शकतवात, त्यवामनुळअं  मवाणिसअं
मरतवायअंत तर त्यवाच्यवा  गहोषसी  णलणहणिअं  जवास्त शक्यतरेतलअं  कवाम हहोतअं.  आणणि अशसी आपसळूक वयवानअं,  ककअं ववा  जनरल
कवायतरसी अपघवात वगदैररेमनुळअं  मवाणिसअं मरतवात तरे झवालअंच,  पणि त्यवाणशववाय कनु ठल्यवातरसी कल्लहोळवामनुळअंहसी मवाणिसअं एकवा
सलग सळूतवानअं मरत हहोतसी, असअं लरेखिकवालवा ववाटवायलवा लवागलअं. आणणि मग त्यवाचवा शहोध घरेणिअं णन त्यवाचसी गहोष णलणहणिअं, हरे
तर नरेहमसीचअंच कवाम.

तरे कवाम म्हणिजरेच हसी कवादिअंबरसी. लरेखिकवाच्यवा ववाटण्यवाचसी कवादिअंबरसी. हरे ववाटणिअं तनुम्हवाअंलवाहसी ववाटवायलवा लवागवायलवाच
हवअं  असअं  नवाहसी,  पणि तनुमच्यवा ववाटण्यवात हवा ववाटण्यवाचवा कवाहसी भवाग जमवा झवालवा,  तर कवादिअंबरसीलवा अथर्णि.  नवायतर
ववाटवाण्यवाच्यवा अक्षतवा लवावळून णतलवा परवागअंदिवा करवा.

***

(आगवामसी कवादिअंबरसीतलअं एक प्रकरणि)

णवषय (कवादिअंबरसीचवा) - अवधळूत डडोंगररे
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णवष्णिनुध्वज नवाववाचवा लहोहस्तअंभ - अरपवअंदि कहोल्हटकर

ददिल्लसीलवा भरेट दिरेणिवारवा प्रत्यरेक प्रववाससी, प्रख्यवात कनु तनुब णमनवार, त्यवाच्यवाजवळसील कनु व्वत-उल-इस्लवाम हसी आतवा
पडझड झवालरेलसी मशसीदि आणणि णतच्यवा प्रवाअंगणिवातसील लहोहस्तअंभवालवा भरेट ददिल्यवाणशववाय रवाहवात नवाहसी.  हवाअंपदैककी कनु तनुब
णमनवार आणणि मशसीदि हवाअंचवा इणतहवास पनुररेसवा स्पष आहरे, परन्तनु लहोहस्तअंभवाकडरे पवाहून त्यवाच्यवा मनवात अनरेक प्रश्न उभरे
रवाहतवात. हवा स्तअंभ कहोणिसी आणणि कवा णनमवार्णिणि करे लवा, तहो पणहल्यवापवासळून यरेथरेच आहरे ककी आधसी तहो अन्य कहोठरे  हहोतवा आणणि
तरेथळून यरेथरे आणिलवा गरेलवा आहरे, अन्य अनरेक स्तअंभवाअंप्रमवाणिरे हवाणह बवाहरेरून यरेथरे आणिलवा गरेलवा असरेल तर त्यवाचरे मळूळ स्थवान
कवाय असवावरे हवाणवषयसी तहो णवचवार करू लवागतहो. हवा स्तअंभ सनुमवाररे सहोळवाशरे वषवार्षांचवा जनुनवा आहरे हरे समजल्यवावर इतककी
वषर्दे न गअंजतवा ववा हववापवाण्यवाचवा त्यवाच्यवावर कसलवाच दिदृश्य पररणिवाम न हहोतवा तहो कसवा रटकळू न आहरे,  तहो कहोठल्यवा
तन्तवानरे णनमवार्णिणि करे लवा गरेलवा आहरे आणणि त्यवावरसील लरेखि कहोणिसी आणणि कसवा कहोरलवा असवाववा हरेणह कहोडरे त्यवालवा पडतरे .

सनुमवाररे १८३० सवालवापवासळून प्रवारअंभसी णबरटश आणणि तदिनअंतर भवारतसीय आणणि अन्यदिरेशसीय अभ्यवासकवाअंच्यवा अभ्यवासवामधळून
कवाहसी ठहोस उतररे  आणणि कवाहसी पनुष्कळसरे पटण्यवाजहोगरे तकर्णि  अशवा प्रश्नवाअंचसी उतररे  म्हणिळून बवाअंधण्यवात आलरे आहरेत.  त्यवा
तकवार्षांपदैककी हवा स्तअंभ मळूळ कहोठरे  असवाववा हवाचरे अभ्यवासकवाअंनवा सवापडलरेलरे एक तकर्णि प्रवाप्त उतर हवा यवा लरेखिवाचवा प्रमनुखि णवषय
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आहरे. त्यवाच्यवा अननुषअंगवानरे अन्य प्रश्नवाअंचसी उतररेणह शहोधण्यवात यरेतसील.

प्रथम  आतवा  समहोर  ददिसणिवाऱ्यवा  स्तअंभवाचरे  वणिर्णिन  पवाहू.  १९६१  सवालसी  भवारतसीय  पनुरवातत्त्व  णवभवागवाच्यवा
शतवाणब्दिवषवार्णित हवा लहोखिअंडसी स्तअंभ जवागरेवरून सअंपळूणिर्णि कवाढळून तहो नसीट रटकवाववा म्हणिळून त्यवाच्यवावर रवासवायणनक सअंस्करणि
करे लरे गरेलरे आणणि तहो पनुन: मळूळ स्थवानसी जसवा हहोतवा तसवा उभवारलवा गरेलवा. त्यवावरेळसी त्यवाचसी महोजमवापरेणह घरेतलसी गरेलसी तसी
अशसी:  स्तअंभवाचसी एकळू णि उअंचसी:  २३'  ६" (तरेवसीस फळू ट,  सहवा इअंच),  स्तअंभवाच्यवा जणमनसीतसील टहोकवापवासळून स्तअंभवाभहोवतसी
बवाअंधलरेल्यवा सअंरक्षक चबनुतऱ्यवाच्यवा वरसील पवातळसीपयर्षांत लवाअंबसी: ३' १". त्यवावरचवा णसपलअंडर: १७', त्यवावरसील स्तअंभशसीषर्णि:
३' ५", चबनुतऱ्यवापवाशसी णसपलअंडरचवा व्यवास १' ४.७", स्तअंभशसीषवार्णिच्यवा वरसील बवाजळूचवा व्यवास: ११.८५". स्तअंभवाचरे वजन
सनुमवाररे सहवा टन आहरे.

---

स्तअंभवावरतसी उपणस्थत असलरेल्यवा वरेगवरेगळ्यवा कवाळवाअंतसील अनरेक लरेखिवाअंमध्यरे सववार्णित महत्त्ववाचवा आणणि महोठवा
असवा सहवा ओळळींचवा,  गनुप्तकवालसीन बवाह्मसी णलपसीमध्यरे कहोरलरेलवा एक लरेखि आहरे.  धवातळूवर कहोरलवा गरेल्यवामनुळरे  त्यवातसील
अक्षररे  स्पष आहरेत आणणि १८३८ मध्यरे  Journal of the Asiatic Society of Bengal,
Vol VII, 1838, p.629 यरेथरे  प्रणसद झवालरेल्यवा  जरेम्स णप्रन्सरेपच्यवा  ववाचनवापवासळून  अनरेक  अभ्यवासकवाअंनसी
त्यवाचसी ववाचनरे करे लसी आहरेत. त्यवाअंपदैककी जरे. एफ. फ्लसीट हवाअंचरे (Corpus Inscriptionum Indicarum,
Vol.III, p. 139) ववाचन असरे आहरे:

यस्यहोदतर्णियत: प्रतसीपमनुरसवा शतळून्समरेत्यवागतवानम।
वङ्गरेष्ववाहववरतर्णिनहोकूऽणभणलणखितवा खिड्गरेन ककीरतर्णिभनुर्णिजरे।

तसीत्ववार्णि सप्तमनुखिवाणन यरेन समररे णसन्धहोरजर्णितवा ववाणहलकवा:।
यस्यवादवाप्यणधववास्यतरे जलणनणधवर्तीयवार्णिणनलदैदिर्णिणक्षणि:॥
णखिनस्यरेव णवसदृज्य गवाअं नरपतरेगवार्णिमवाणशतस्यरेतरवामम।

मळूत्यवार्णि कमर्णिणजतवावपनअं गतवत: ककीत्यवार्णि णस्थतस्य णक्षतचौ॥
शवान्तस्यरेव महवावनरे हुतभनुजहो यस्य प्रतवापहो महवानम।

नवादवाप्यनुत्सदृजणत प्रणिवाणशतररपहोयर्णित्नस्य शरेष: णक्षणतमम॥

णवष्णिनुध्वज नवाववाचवा लहोहस्तअंभ - अरपवअंदि कहोल्हटकर

रसहस्तभभयावरतीर प्रमसख रचेख, आभर त्यया रचेखयाचचे शचेजयारतीच भभभततीत रयाववून ठचेवरचेरचे वयाचन (शचेय - भवभकपतीभडियया)
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प्रवाप्तरेन स्वभनुजवारजर्णितञ्च सनुणचरनदैकवाणधरवाज्यअं णक्षतचौ।
चन्द्रवाहवरेनसमगचन्द्रसदिदृशळीं वक्तणशयअं णबभ्रतवा।

तरेनवायअं प्रणणिधवाय भळूणमपणतनवा भवावरेन णवष्णिचौ मणतमम।
प्रवाअंशनुरवर्णिष्णिनुपदिरे णगरचौ भगवतहो णवष्णिहोध्वर्णिज: स्थवाणपत:॥

अथर्णि

• वअंग प्रदिरेशवामध्यरे यनुदवात एकणततपणिरे समहोर आलरेल्यवा शतळूअंनवा आपल्यवा छवातसीनरे परतवल्यवामनुळरे  ज्यवा
(नरपणत)च्यवा भनुजवावर खिड्गवानरे ककीरतर्णिलरेखि णलणहलवा गरेलवा, 

• पसअंधळूचसी सवात मनुखिरे पवार करून ज्यवानरे यनुदवामध्यरे ववाणहलकवाअंनवा पजअंकलरे, 
• ज्यवाच्यवा परवाक्रमवाच्यवा ववायळूअंनसी अदवाणप दिणक्षणिसवागर सनुववाणसत आहरे, 
• (हवा  शमवाअंनसी)  थकल्यवामनुळरे  जहो  नरपणत  हरे  जग  सहोडळून  आपल्यवा  (उतम)  कमवार्षांचरे  फल  म्हणिळून

णमळणवलरेल्यवा दिनुसऱ्यवा जगवात वसतसीसवाठसी जहो गरेलवा आहरे आणणि तरसीणह जहो ककीरतर्णिरूपवानरे पदृथ्वसीवर उपणस्थत
आहरे, 

• महवारण्यवामध्यरे  आतवा  शवान्त  झवालरेल्यवा  वणिव्यवाप्रमवाणिरे  शतळूअंचवा  नवाश  करणिवाऱ्यवा  ज्यवाचवा  महवान
परवाक्रमशरेष अदवाणपणह पदृथ्वसी सहोडत नवाहसी, 

• ज्यवानरे आपल्यवा बवाहूअंनसी पदृथ्वसीवर णचरकवाल सवावर्णिभचौमत्व णमळणवलरे, 
• ज्यवाचरे मनुखिवदैभव पळूणिर्णिचन्द्रवाप्रमवाणिरे आहरे, 
• अशवा 'चन्द्र' हरे नवाव धवारणि करणिवाऱ्यवा त्यवा भळूणमपवालवानरे 
• णवष्णिळूवर मणत णस्थर करून हवा उअंच असवा णवष्णिळूचवा ध्वज  'णवष्णिनुपदि'  नवाववाच्यवा णगरसीवर स्थवापन

करे लवा. 

हवा लरेखिवावरून स्तअंभवाणवषयसी  पनुढसील  स्पष मवाणहतसी  णमळतरे.  'चन्द्र'  हरे  नवाव  धवारणि करणिवारवा  (चन्द्रवाहव)
परवाक्रमसी आणणि एकछतसी रवाज्य स्थवापन करणिवारवा रवाजवा हवा स्तअंभवाचवा णनमवार्णितवा आहरे.  त्यवानरे दिणक्षणिसवागर,  वअंगभळूणम
आणणि पसअंधळूपलसीकडसील प्रदिरेशवात सअंचवार करून शतळूअंवर णवजय णमळणवलरे.  तहो णवष्णिनुभक हहोतवा.  स्तअंभ णवष्णिळूचवा ध्वज
आहरे आणणि णवष्णिनुपदिणगरर अशवा नवाववाच्यवा उअंच जवागसी त्यवाचसी मळूळ स्थवापनवा झवालसी हहोतसी. लरेखिवाच्यवा भवाषरेणवषयसी असरे
म्हणितवा यरेतरे ककी तसी उच प्रतसीचसी णवदिग्ध सअंस्कदृ त असळून लरेखिकवाचरे कवाव्यणनरमर्णितसीवर आणणि भवाषरेवर चवाअंगलरे प्रभनुत्व हहोतरे.

आतवा प्रश्न असवा उभवा रवाहतहो ककी हवा परवाक्रमसी, चन्द्र असरे नवाव धवारणि करणिवारवा, आणणि वअंग,  दिणक्षणिसवागर,
पसअंधनुपवार यरेथरेपयर्षांत वचर्णिस्व णनमवार्णिणि करणिवारवा रवाजवा कहोणि असवाववा? यरेथरे आपल्यवासमहोर तसीन नवावरे उभसी रवाहतवात, तसी
म्हणिजरे अलवाहवाबवादि दकल्ल्यवातसील अशहोक स्तअंभवावर ददिसणिवाऱ्यवा गनुप्तकवालसीन लरेखिवामध्यरे उल्लरेणखिलरेलवा समनुद्रगनुप्त, त्यवाचवा
णपतवा  चन्द्रगनुप्त आणणि समनुद्रगनुप्तवाचवा पनुत चन्द्रगनुप्त दिनुसरवा  (ज्यवालवा णवक्रमवाददित्य असरेणह उपपदि आहरे).  हवा तसीनणह
नवाववाअंचरे आणणि अन्य कवाहसी नवाववाअंचरेणह प्रणतपवादिक णवदवानम आहरेत, पणि बहुतरेकवाअंचवा कचौल चन्द्रगनुप्त दिनुसरवा अथवार्णितम चन्द्रगनुप्त
णवक्रमवाददित्य  (इ.स.  ३७८-४१३ सनुमवाररे)  हवाच्यवा पक्षवात आहरे. (हवा णवषयवाचरे पळूणिर्णि णववरेचन आणणि णनणिर्णिय  Rise
and Fall of the Imperial Guptas हवा  अणश्वनसी  अगववालणलणखित  गअंथवामध्यरे  पदृ.१८३  यरेथरे
पवाहण्यवास  णमळरेल.)  चन्द्रगनुप्त  णवक्रमवाददित्य  हवा  आपल्यवा  णपत्यवाच्यवा  कवारककीदिर्तीत  मवालवप्रवान्तवातसील  (मवाळववा)
उजणयनसीचवा  शवासक  नरेमलवा  गरेलवा  हहोतवा,  आणणि  तहो  स्वत:  रवाज्यवावर  आल्यवावर  आपलसी  रवाजधवानसी  पनुरवातन
पवाटणलपनुतवातळून हलवळून उजणयनसी यरेथरे आणिलसी हहोतसी हरेणह मवाहसीत आहरे.

दिनुसरवा चन्द्रगनुप्त हवा महोठवा णवष्णिनुभक हहोतवा, कवारणि तसवा स्पष उल्लरेखि त्यवाचसी कन्यवा प्रभवावतसीदिरेवसी णहच्यवा -
णजचवा  णवववाह  ववाकवाटककनु लवामध्यरे  रुद्रसरेन  दिनुसरवा  हवाच्यवाशसी  झवालवा  हहोतवा  -  'Poona Plates'  हवा  नवाववानरे
ओळखिल्यवा जवाणिवाऱ्यवा तवामपटवामध्यरे  (Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol V, p. 5)
णमळतहो. तवामपटवात चन्द्रगनुप्तवाचवा उल्लरेखि 'परमभवागवत' असवा करण्यवात आलवा आहरे. एकळू णिवातच गनुप्त घरवाणिरे णवष्णिनुभक
हहोतरे,  हरे चन्द्रगनुप्त णवक्रमवाददित्यवाचवा पनुत कनु मवारगनुप्त हवाच्यवा कवाळवातसील ररेशसीम-णवणिकरवाअंच्यवा शरेणिसीचवा मअंदिसहोर यरेथसील
लरेखि  (Corpus   Inscriptionum   Indicarum,   Vol   III,  पदृ.  ७९),  तसरेच  चन्द्रगनुप्त
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णवक्रमवाददित्यवाचवा पचौत बनुधगनुप्त हवाच्यवा कवाळवात सवागर णजल्हवातसील एरणि यरेथरे महवारवाज मवातदृणवष्णिनु आणणि महवारवाज
धन्यणवष्णिनु  हवा  दिहोघवा  भवाववाअंनसी  जनवादिर्णिनवाच्यवा  नवाववानरे  अपर्णिणि  करे लरेलवा  जहो  ध्वजस्तअंभ  उभवारलवा  त्यवावरसील  लरेखि
इत्यवाददिवरून स्पष हहोतरे (Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III, पदृ. ८८).

---

चन्द्रगनुप्त णवक्रमवाददित्यवाच्यवा णवष्णिनुभककीचवा आणिखिसी स्पष पनुरवाववा पवाहण्यवासवाठसी आपणिवास सध्यवाच्यवा मध्य
प्रदिरेशवातसील णवददिशवा गवाववाच्यवा (२३० ३१' ७९.९" उतर, ७७० ४८' ३५.३" पळूवर्णि)  जवळच पणश्चम ददिशरेकडरे २-३
दक.मसी.  वर असलरेल्यवा  'उदियणगरर'  नवामक छहोटयवा टरेकडसीकडरे जवावरे लवागरेल.  हवा पनुरवाववा पवाहण्यवापळूवर्ती  'उदियणगरसी'चवा
पररचय करून घरेऊ.

णवख्यवात सवाअंचसी स्तळूप,  हरेणलओडहोरसचवा बरेसनगर यरेथसील गरुडध्वज,  ऐणतहवाणसक णवददिशवा नगरसी  (णजचवा
आणणि णजच्यवा  'दिशवाणिर्णि' (म्हणिजरे दिहवा नदवा असणिवाऱ्यवा)  प्रदिरेशवाचवा कवाणलदिवासवानरे  मरेघदिळूतवामध्यरे  णवशरेष उल्लरेखि करे लवा
आहरे),  हवा सववार्षांच्यवा ८-१० दक.मसी.  च्यवा पररघवामध्यरे  'उदियणगरर'  हवा नवाववानरे सध्यवा ओळखिलसी जवाणिवारसी हसी टरेकडसी
आहरे.  चन्द्रगनुप्तवाचसी रवाजधवानसी उजणयनसी हवा टरेकडसीपवासळून फवार दिळूर नवाहसी.  टरेकडसी तशसी छहोटसीच आहरे.  आसपवासच्यवा
शरेतजणमनसीपवासळून णतचसी उअंचसी ३००-३५० फनु टवाअंहून अणधक नवाहसी.  णतच्यवा टरेकडसीच्यवा पणश्चमरेस बरेस नदिसी ववाहतरे तर
पळूवर्देस बरेटववा नदिसी  (हसीच कवाणलदिवासवाचसी वरेतवतसी नदिसी).  दिहोघळींचवा सअंगम टरेकडसीच्यवा उतररेस ददिसतहो.  टरेकडसी उतर-
पळूवर्देकडळून दिणक्षणि-पणश्चमरेकडरे  पसरलसी असळून णतचवा पळूवर्णि-पणश्चम णवस्तवार कमसी आहरे.  उतररेस तसी अणधक उअंच असळून
दिणक्षणिरेकडरे  कमसी उअंच आहरे.  हवा दिहोन्हसी उअंचवटवाअंच्यवा मधहोमध खिहोलगट भवाग आहरे.  उदियणगरर लरेणिसी हवा नवाववानरे
ओळखिलसी जवाणिवारसी जसी अनरेक लरेणिसी हवा टरेकडसीवर आहरेत,  त्यवाअंचवा पणहलवा उल्लरेखि जनरल अलरेक्झवाअंडर कपनअंगहम
हवाअंच्यवा 'Bhilsa Topes' हवा १८५४ मध्यरे प्रकवाणशत झवालरेल्यवा पनुस्तकवामध्यरे सवापडतहो. ('Tope' हरे स्तळूप/थळूपहो
हवाचरे इअंगजसी आमदिवानसीतलरे रूप आहरे.)  त्यवाअंनसी हवा लरेण्यवाअंनवा १८५०-५१ च्यवा सनुमवारवालवा भरेट ददिलसी हहोतसी,  आणणि
लरेण्यवाअंचरे तहोटक वणिर्णिन करे लरे हहोतरे.  तदिनअंतर अनरेक अभ्यवासकवाअंनसी हसी लरेणिसी,  त्यवाअंतसील णशल्परे आणणि णशलवालरेखि हवाअंचवा
अभ्यवास करे लवा आहरे. कपनअंगहम हवाअंनसीणह हरे सवर्णि वणिर्णिन नअंतर अणधक णवस्तदृतपणिरे Archaeological Survey
of India Report, Vol X, 187475 and 187677 मध्यरे पदृ. ४५-५६ यरेथरे करे लरे आहरे. सध्यवाचरे
'णवददिशवा'  -  स्ववातन्त्र्यपळूवर्णि  कवाळवातसील नवाव णभलसवा  -  गवाव टरेकडसीच्यवा पळूवर्देस २-३ दकमसीवर आहरे.  गनुप्तकवालवातसील
णवददिशवानगरसी बरेस आणणि बरेटववा हवाअंच्यवा सअंगमवावर हहोतसी पणि नदवाअंच्यवा पनुरवामनुळरे  करे व्हवातरसी  (८ व्यवा ककअं ववा ९ व्यवा
शतकवामध्यरे)  तरेथसील वस्तसी  उठळून  सध्यवाच्यवा  णभलसवा-णवददिशवा  यरेथरे  णस्थरवावलसी  असवा  तकर्णि  करण्यवात आलवा आहरे.
टरेकडसीवर एकळू णि २० लरेणिसी पनुढसील आकदृ तसीननुसवार ददिसतवात. त्यवापदैककी कवाहसी वदैष्णिव, कवाहसी शदैव आणणि अन्य कवाहसी जदैन
सम्प्रदिवायवातसील आहरेत.  दिहोन्हसी उअंचवटवाअंवर शनुअंग कवाळवापवासळूनचरे,  म्हणिजरे इ.स.पळूवर्णि कवाळवातलरे कवाहसी अवशरेष णमळवालरे
आहरेत.

णवष्णिनुध्वज नवाववाचवा लहोहस्तअंभ - अरपवअंदि कहोल्हटकर

शरेय क्र. १
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हवा लरेण्यवाअंपदैककी क्र.५ वरवाह लरेणिरे आणणि क्र. १३ अनन्तशयन लरेणिरे हवा लरेण्यवाअंकडरे णवशरेष लक्ष दिरेऊ. हवामधसील
प्रमनुखि णशल्परे अशसी आहरेत.

(शरेय णवदकपसीणडयवा)

चवाल्सर्णि वरेड क्रम्प हवाअंनसी १९व्यवा शतकवाच्यवा मध्यवात कवाढलरेलरे वरवाह लरेण्यवाचरे हरे जलरअंगवातसील णचत पहवा.

शरेय क्र. २

वरवाह णशल्पवामध्यरे  वरवाह अवतवारवातसील सवामथ्यर्णिववानम  णवष्णिनु  समनुद्रवामधळून पदृथ्वसीलवा बवाहरेर  कवाढळून आपल्यवा
सनुळ्यवावर उचलळून धरत आहरे असरे ददिसतरे.  अनन्तशयन णवष्णिळूच्यवा णशल्पवामध्यरे शरेषनवागवावर शयन करणिवारवा णवष्णिनु
ददिसत आहरे.  वरवाहवाच्यवा णचतवामध्यरे शरेषनवागवामवागरे दिहोन व्यणक वरवाहवापनुढरे नमस्कवार करतवाअंनवा ददिसतवात. अनन्तशयन
णवष्णिळूच्यवा णशल्पवामध्यरेणह अशवाच दिहोन व्यणक मळूतर्तीच्यवा पवायवाशसी ददिसतवात.

क्र.७  (तववा  लरेणिरे)  हवा  लरेण्यवामध्यरे  चन्द्रगनुप्तवाच्यवा  वसीरसरेन  नवामक  मन्त्र्यवाचवा  खिवालसील  णशलवालरेखि  आहरे.
(Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III, p. 34): 

णसदमम । यदिन्तज्यर्वोणतरकवार्णिभमनुव्यवार्षां — चन्द्रगनुप्तवाख्यमद्भनुतमम

229
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णवक्रमवावक्रयक्रकीतवा दिवास्यन्यग्भळूतपवारथर्णिववा — मन: सअंरकधमवार्णि —
तस्यरवाजवाणधरवाजषर्देरणचन्त्यहो — मर्णिन: अन्वयप्रवाप्तसवाणचव्यहो व्यवापदृत: सणन्धणवगह: ।

कचौत्सशवाब इणत ख्यवातहो वसीरसरेन: कनु लवाख्ययवा शब्दिवाथर्णिन्यवायलहोकज: कणव: पवाटणलपनुतक: ।
कदृ त्सपदृथ्वसीजयवाथर्देन रवाजवा — सअंगत: भक्त्यवा भगवत: शम्भहोगदृर्णिहमरेतमकवारयतम ।

हवाचवा सवारवाअंशरूपवानरे अथर्णि असवा:

सळूयवार्णिप्रमवाणिरे  तरेजस्वसी आणणि अद्भनुत अशवा चन्द्रगनुप्तवाचवा कचौत्स गहोतहोत्पन वसीरसरेन शवाब नवाववाचवा कचौटनुअंणबक
परम्पररेनरे नरेमलरेलवा णवदवान, पवाटणलपनुतणनववाससी आणणि यनुद आणणि शवाणन्त णवभवागवाचवा मन्तसी (सवाणन्धणवगणहक) पदृथ्वसी
पजअंकण्यवासवाठसी बवाहरेर पडलरेल्यवा रवाजवासह यरेथरे आलवा आणणि त्यवानरे भगववानम शम्भळूचरे हरे गदृह णनमवार्णिणि करे लरे

---

चन्द्रगनुप्तवाचसी  अशवा  प्रकवाररे  णसद झवालरेलसी  हवा  रठकवाणिचसी  उपणस्थणत  आणणि त्यवाचसी  सवर्णिजवात  णवष्णिनुभणक
हवाअंवरून असरे म्हणितवा यरेतरे  ककी वरवाहवाच्यवा आणणि अनन्तशयनवाच्यवा पवायवाशसी बसलरेल्यवा दिहोन व्यणक म्हणिजरे स्वत:
चन्द्रगनुप्त आणणि आणणि कहोणिसी त्यवाच्यवा णवश्ववासवातसील णनकटचवा  -  उदिवाहरणिवाथर्णि  त्यवाचवा मन्तसी वसीरसरेन शवाब  -  हरेच
असवावरेत. णवष्णिळूच्यवा पवायवापवाशसी चन्द्रगनुप्त बसलरेलवा दिवाखिणवलवा आहरे हवावरून त्यवाच्यवा कवाळवात त्यवाच्यवा इच्छरेवरून हवा
टरेकडसीस  'णवष्णिनुपदिणगरर'  असरे म्हणित असवावरेत असवा तकर्णि  करतवा यरेतहो.  णवष्णिनुपदिणगरसीच्यवा पवायथ्यवापवाशसी असलरेल्यवा
बरेटववा-बरेस नदवाअंच्यवा सअंगमवावर 'चरणितसीथर्णि' नवाववाचसी जवागवा आहरे हवा गहोषसीवरून हवा तकवार्णिस बळ णमळतरे.

हसी  लरेणिसी  कहोरलसी  जवाण्यवाचवा  कवाळ  इ.स.चवारशरेच्यवा  पनुढरेमवागरे  चन्द्रगनुप्तवाच्यवा  कवाळवातसील  असवाववा.  वर
उल्लरेणखिलरेलरे क्र. ७ चरे लरेणिरे, तसरेच क्र. ५ आणणि १३ हसी लरेणिसी त्यवाअंचवा चन्द्रगनुप्तवाशसी वदैयणकक सअंबअंध असल्यवामनुळरे  त्यवाच्यवा
रवाज्यकवालवात  णनमवार्णिणि  झवालरेलसी  ददिसतवात.  क्र.  ६  च्यवा  लरेण्यवात  पनुढसील  अअंशत:  उवर्णिररत  लरेखि  आहरे.  हवा  लरेखिवात
उल्लरेणखिलरेलवा  'सनकवाणनक'  नवाववाचवा प्रदिरेश मवालव प्रवान्तवाबरहोबरच समनुद्रगनुप्तवाच्यवा वचर्णिस्ववाखिवालसी असल्यवाचवा उल्लरेखि
अलवाहवाबवादि  अशहोक  स्तअंभवावरसील  समनुद्रगनुप्तवाच्यवा  लरेखिवामध्यरे  णमळतहो.  (Corpus   Inscriptionum
Indicarum, Vol. III, Inscriptions, p. 1): 

णसदमम। सअंवत्सररे ८२ आषवाढमवासशनुक्लदैकवादिस्यवाअं परमभटवारक महवारवाजवाणधरवाज शसी चन्द्रगनुप्त पवादिवाननुध्यवातस्य
महवारवाज चगणलगपचौतस्य महवारवाज णवष्णिनुदिवासपनुतस्य सनकवाणनकस्य महवा...।

हवाचवा अथर्णि:

चन्द्रगनुप्तवाचवा (कहोणिसीएक - नवाव तनुटलरे आहरे) मवाअंडणलक, जहो मवालव प्रवान्तवातसील सनकवाणनक प्रदिरेशवाचवा अणधपणत
हहोतवा आणणि जहो महवारवाज चगणलगवाचवा पचौत आणणि महवारवाज णवष्णिनुदिवासवाचवा पनुत हहोतवा त्यवानरे  (गनुप्त)  सअंवत्सरवाच्यवा
८२व्यवा वषर्ती आषवाढवाच्यवा शनुक्ल एकवादिशसीलवा (लरेण्यवाचरे दिवान करे लरे).

अल्बरेरुणिसीनरे शकसअंवत्सर आणणि गनुप्त सअंवत्सर हवाअंमध्यरे २४१ वषवार्षांचरे अन्तर आहरे असरे जरे णवधवान करे लरे आहरे
त्यवाच्यवा आधवाररे  गनुप्तसअंवत्सर इ.स. ३२० लवा प्रवारम्भ झवालवा असरे म्हणितवा यरेतरे. (History of the Guptas, रवा.नवा.
दिवाअंडरेकर पदृ.  १०-२५).  हवा मवागवार्णिनरे  गनुप्तसअंवत्सर ८२ हवा इ.स.  ४०२ हवा वषवार्णिशसी जनुळतहो आणणि लरेणिरे  क्र.  ६ चवा
णनमवार्णिणिकवाल तरे वषर्णि आहरे.  त्यवाच्यवाणह पनुढरे जवाऊन णतथळींच्यवा सळूक्ष्म गणणितवावरून असरेणह दिवाखिणवण्यवात आलरे आहरे ककी
हवा लरेखिवात वरणिर्णिलरेलवा ददिवस  (आषवाढवाचसी शनुक्ल एकवादिशसी)  २६ जळून ४०२ आहरे.५ दिणक्षणिवायनवाच्यवा प्रवारम्भवालवा
म्हणिजरे २१ जळूनलवा हवा ददिवस अगदिसी जवळ आहरे. हवाचरेणह महत्त्व हवानअंतरच्यवा णववरेचनवावर स्पष हहोईल.

---

कवाणलदिवासवालवा हसी टरेकडसी 'नसीचदै:' हवा नवाववानरे मवाहसीत हहोतसी आणणि तरेथरे लरेणिसी आहरेत हवाचसीणह त्यवालवा कल्पनवा
हहोतसी. हवा टरेकडसीलवा 'उदियणगरर' असरे नवाव त्यवाच्यवा कवाळवात पडलरे नसवावरे,  अन्यथवा त्यवानरे तरे अवश्य ववापरलरे असतरे.
स्थवाणनक सवर्णिसवामवान्य लहोक अथवार्णितच त्यवा टरेकडसीलवा 'नसीचदै:' हवा सअंस्कदृ त नवाववानरे ओळखित नसणिवार. त्यवाअंच्यवा प्रचणलत
प्रवाकदृ त  लहोकभवाषरेमध्यरे  णतचरे  नवाव  'छहोटसी  डडोंगरसी'  असरे  कवाहसीसरे  असणिवार  आणणि कवाणलदिवासवानरे  त्यवाचरे  'नसीचदै:'  असरे
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सअंस्कदृ तवामध्यरे भवाषवान्तर करे लरेलरे ददिसतरे.  मरेघदिळूतवातसील दिशवाणिर्णि दिरेश,  वरेतवतसी  (बरेटववा)  नदिसी,  नसीचदै:  णगरर,  तरेथसील लरेणिसी
(णशलवावरेश्म) हवाअंचरे कवाणलदिवासवाच्यवा शब्दिवाअंमध्यरे वणिर्णिन पहवा:

पवाण्डनुच्छवायहोपवनवदृतय: करे तकदै : सळूणचणभनदै:।
नसीडवारम्भदैगदृर्णिहबणलभनुजवामवाकनु लगवामचदैत्यवा: ।
त्वय्यवासनरे पररणितफलश्यवामजम्बळूवनवान्तवा:।

सअंपत्स्यन्तरे कणतपयददिनस्थवाणयहअंसवा दिशवाणिवार्णि: ॥२४॥
तरेषवाअं ददिक्षनु प्रणथतणवददिशवालक्षणिवाअं रवाजधवानसीमम।
गत्ववा सद: फलमणवकलअं कवामनुकत्वस्य लब्धवा ।

तसीरहोपवान्तस्तणनतसनुभगअं पवास्यणस स्ववादिनु यस्मवातम।
सभ्रळूभङ्गअं मनुखिणमव पयहो वरेतवत्यवाश्चलहोरमर्णि ॥२५॥

नसीचदैरवाख्यअं णगररमणधवसरेस्तत णवशवामहरेतहो:।
त्वत्सअंपकवार्णित्पनुलदकतणमव प्रचौढपनुष्पदै: कदिम्बदै: ।
य: पण्यससीरणतपररमलहोदवाररणभनवार्णिगरवाणिवामम।

उद्दवामवाणन प्रथयणत णशलवावरेश्मणभयर्यौवनवाणन ॥२६॥

अननुववादि

२४.  उमललरेल्यवा करे तककीपनुष्पवाअंनसी  (करे वडवा)  झवाकल्यवामनुळरे  ज्यवातसील उपवनरे पवाण्डनुर ददिसत आहरेत,  ज्यवाच्यवा
गवामवाअंमधसील वदृक्ष घरटसी बवाअंधण्यवास प्रवारम्भ करे लरेल्यवा कवाक इत्यवाददि पक्षवाअंनसी गजबजळून गरेलरे आहरेत, पक हहोऊ घवातलरेल्यवा
जवाअंभळवाअंनसी ज्यवाचसी वनरे लगडलरेलसी आहरेत असवा दिशवाणिर्णिदिरेश तळू (म्हणिजरे अथवार्णित मरेघ) यरेऊ घवातल्यवावर हअंसवाअंच्यवा थव्यवाअंचरे
कवाहसी ददिवसवाअंसवाठसीचरे णनववासस्थवान बनरेल. 

२५.  त्यवा  ददिशरेनरे  णवददिशवा  नवाववानरे  प्रख्यवात  अशवा  रवाजधवानसीमध्यरे  पहोहहोचल्यवावर  उसळत्यवा  लवाटवाअंच्यवा
आववाजवानरे  ररझवणिवाररे  तट असलरेल्यवा  वरेतवतसीच्यवा  भ्रनुकनु रटभअंगवासवारख्यवा तरअंगवाअंनसी  यनुक जल प्यवायलवा णमळळून तनुलवा
णवलवासवाचरे पळूणिर्णि फल णमळरेल. 

२६.  तनुझ्यवा स्पशवार्णिमनुळरे  पनुलदकत झवाल्यवासवारखिसी ज्यवाच्यवावर कदिम्बपनुष्परे फनु ललसी आहरेत अशवा  'नसीचदै"  नवामक
णगरसीवर तरेथरे तळू णवशवान्तसीच्यवा हरेतळूनरे मनुक्कवाम कर. ववारयहोणषतवाअंच्यवा रणतगन्धवाअंचरे उच्छववास टवाकणिवाऱ्यवा णशलवावरेश्मवाअंनसी
त्यवा णवददिशवा नगरसीतसील यनुवकवाअंचरे उसळतरे तवारुण्य तहो उदहोणषत करसीत आहरे. (णशलवावरेश्म म्हणिजरे लरेणिरे.)

---

णवददिशरेजवळचसी आणणि कवाणलदिवासवास 'नसीचदै:'  हवा नवाववानरे मवाहसीत असलरेलसी हसी टरेकडसी म्हणिजरेच ददिल्लसीच्यवा
स्तअंभवातसील 'णवष्णिनुपदिणगरर'  असरे एकदिवा ठरल्यवावर णतच्यवावर तहो  'णवष्णिनुध्वज'  अशवा वणिर्णिनवाचवा लहोहस्तअंभ कहोठरे  उभवा
असरेल हवाच्यवा शहोधवाचवा प्रवारम्भ हहोतहो,  आणणि त्यवासवाठसी आपणिवास प्रवाचसीन भवारतसीयवाअंच्यवा ज्यहोणतरवर्णिजवानवाकडरे वळवावरे
लवागतरे.

दफट्झम एडवडर्णि हरॉल हवाअंचवा Three Sanskrit Inscriptions हवा शसीषर्णिकवाचवा एक लरेखि Journal of
the Asiatic Society of Bengal, Volume 31, Nos IV, 1862 यरेथरे पदृ. १११ वर
उपलब्ध  आहरे.  लरेखिवाच्यवा  तळटसीपरेमध्यरे  तरे  णलणहतवात:  'At   Bhelsa,   within   the   fort,   I
recently found a fragmentary inscription, built into the outer
wall of a modern house, and looking upon one of the streets of the
town. Subjoined is all that remains of a record of which perhaps a
full half is missing:'  हवानअंतर लरेखिवाच्यवा उपलब्ध दिहवा ओळसी तरे  दिरेवनवागरसीमध्यरे  दिरेतवात.  त्यतसील
पवाचवसी ओळ अशसी आहरे - भवाइल्लस्ववाणमनवामवा रणवरवतनु भनुव: स्ववाणमनअं कदृ ष्णिरवाजमम। (भवाइल्लस्ववामसी सळूयर्णि पदृथ्वसीपणत
कदृ ष्णिरवाजवाचरे रक्षणि करहो.)  आतवा सववार्षांच्यवा स्मदृतसीमधळून पळूणिर्णित:  बवाहरेर गरेलरेलरे,  पणि एकरे कवाळसी दिळूरवर ख्यवाणत पसरलरेलरे
'भदैलस्ववामसी'  नवाववाच्यवा सळूयर्णिदिरेववाच्यवा एकवा स्वरूपवाचरे मअंददिर णवददिशरेच्यवा पररसरवामध्यरे हहोतरे,  हवाचवा हवा एक णलणखित
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पनुरवाववा आहरे.

गनुप्तकवालसीन  णवददिशवा-णभलसवा  गवाव  सध्यवाच्यवा  जवागसी  नसळून  तरे  बरेस-बरेटववा  सअंगमवावर  हहोतरे  आणणि  तरेथरे
पररसरवामध्यरे भदैलस्ववामसी नवाववाच्यवा दिरेववाचरे दिळूरवर ख्यवाणत असलरेलरे मअंददिर हहोतरे. हवाचसी आणणि मवालव प्रवान्तवाचसी ककीरतर्णि
ऐकळू न  १२३४ मध्यरे  सनुलतवान इल्तमशच्यवा  सदैन्यवानरे  मवाळव्यवावर चवाल करे लसी  आणणि बरसीच लळूटमवार  करून दिरेवळरे
पवाडलसी, तसरेच बरसीच लळूट ददिल्लसीस नरेलसी. उजणयनसीचरे मरेघदिळूतवामध्यरे कवाणलदिवासवानरे वरणिर्णिलरेलरे महवाकवालवाचरे मअंददिर आणणि
वणिर्णिनवावरून बररेच महोठरे  असवावरे असरे ववाटणिवाररे णभलशवाचरे भदैलस्ववामसीचरे मअंददिर, हसी अशवा तहोडलरेल्यवा मअंददिरवाअंमध्यरे हहोतसी
असरे पनुढसील वणिर्णिन सवाअंगतरे.  वणिर्णिनवात नवाव न ददिलरेलरे  मअंददिर भदैलस्ववामसीचरे असवावरे.  हवा सवर्णि प्रकरणिवाचरे पनुढसील वणिर्णिन
णमन्हवाजम-उसम-णशरवाज़ णलणखित तबकवात-अल-नवाणसरसी हवा इणतहवासवात ददिलरे आहरे. (भवाषवान्तर एच.एम. इणलअट, पदृ.
३२८, History of India as Told by Its Own Historians V. II)

"After  he (Altamash)  had  reached  the  Capital  he  sent, in
A.H.632 (1234 A.D.) the army of Islam towards Malwa and took the
fort and the city of Bhilsa. There was a temple there which was
three hundred years in building. It was abour one hundred and five
gaz high. He demolished it. From there he proceeded to Ujjain,
where there was a temple of Mahakal, which he destroyed, as well
as an image of Bikramajit, who was king of Ujjain, and reigned
1316 years before this time. The Hindu era dates from his reign.
Some other images cast in copper were carried with the stone image
of Mahakal to Dehli."

हवाच पनुस्तकवाच्यवा रअॅवटर्ती हवाअंनसी करे लरेल्यवा भवाषवान्तरवामध्यरे हवा इल्तमशच्यवा कवायवार्णिचवा आढवाववा घरेतवाअंनवा हवाणह
अन्य मजकळू र आहरे:

(Conquering) UjjainNagari and bringing away of the idol of 
Mahakal, which they have planted before the gateway of the Jami 
Masjid in the capital city of Delhi in order that all true 
believers might tread upon it.
(TabakaatiNaasiri  A General History of the Muhammadan 
Dynasties of Asia including Hindustan पदृ.६२८)

---

अलसीकडसील  सअंशहोधनवावरून  असरे  दिदृषसीस  पडलरे  आहरे  ककी  चन्द्रगनुप्तपळूवर्णि  कवालवापवासळून  हसी  जवागवा  आकवाशस्थ
गहगहोलवाअंचवा  वरेध  घरेण्यवासवाठसी  ववापरवात  असवावसी.  कपनअंगहम  हवाअंनसी  उदियणगरसीच्यवा  दिहोन  उअंचवटवाअंपदैककी  दिणक्षणिरेच्यवा
उअंचवटवावर कवाहसी बवाअंधकवामवाचरे अवशरेष, तसरेच १६ फनु टवाहून लवाअंब आणणि २'९" व्यवासवाच्यवा एकवा भग्न स्तअंभवाचरे अवशरेष,
त्यवावर बसलरेलवा पसअंह,  तसरेच कवाहसी बवाअंधकवामवाचरे  अवशरेष पवाणहलरे  हहोतरे  (Archaeological Survey of
India, Reports Vol. X पदृ.  ५६),  पणि त्यवावर कवाहसीच रटप्पणिसी करेलसी नव्हतसी.  करे वळ इतकवाच उल्लरेखि
करेलवा हहोतवा ककी हवा स्तअंभ यरेथळून हलवळून दिनुसरसीकडरे नरेण्यवाचवा प्रयत्न झवालवा असवाववा आणणि तसरे करतवाअंनवा तहो खिवालसी पडळून
त्यवाचरे  तनुकडरे  झवालरे  असवावरेत.  तनुकडरे  नरेण्यवात कहोणिवालवा स्ववारस्य नसल्यवानरे  तरे  तनुकडरे  तसरेच जवागरेवर पडळून रवाणहलरे.  हरे
जवागरेवर पडलरेलरे  पसअंहवाचरे  णशल्प १९२० सवालसी खिवालसी दिवाखिणवल्यवाप्रमवाणिरे  ददिसत हहोतरे.  हरे  णशल्प नअंतर ग्ववाल्हरेरच्यवा
दकल्ल्यवामध्यरे असलरेल्यवा पनुरवातत्त्व णवभवागवाच्यवा वस्तनुसअंगहवालयवामध्यरे १९३० च्यवा आगरेमवागरे हलणवण्यवात आलरे,  आणणि
तरेथरे  तरे  अजळूनणह  पहवावयवास  णमळतरे.  त्यवाचरे  मळूल  स्थवानवावर  असतवाअंनवाचरे  १९२०  सवालसी  घरेतलरेलरे  णचत  आणणि
वस्तनुसअंगहवालयवातसील नअंतरचरे णचत पनुढरे दिवाखिवसीत आहरे.  पसअंहवाच्यवा खिवालसी ददिसणिवाऱ्यवा गहोल पटसीवर  (abacus)  कवाहसी
प्रवाण्यवाअंच्यवा  आकदृ णत  ददिसतवात.  त्यवाअंकडरे  कवाहसी  वरेळवानरे  परत  यरेऊ.  अलसीकडसील  अणधक  बवारकवाईनरे  करेलरेल्यवा  हवा
उअंचवटवाच्यवा पवाहणिसीवरून असरे ववाटतरे ककी णवस्मदृतप्रवाय असरे हरे भदैलस्ववामसीचरे मअंददिर हवा उअंचवटवावरच असवावरे.२
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(शरेय क्र. २ आणणि ३)

१९१३-१४ यवा वषवार्णिमध्यरे दिरेवदित रवामकदृ ष्णि भवाअंडवारकर हवाअंच्यवा मवागर्णिदिशर्णिनवाखिवालसी उदियणगरसीच्यवा उतररेकडसील
उअंचवटवाचसी  पवाहणिसी  आणणि  उत्खिनन  करण्यवात  आलरे.  (जवळच्यवाच  सवाअंचसीप्रमवाणिरे  उदियणगरसीवर  बचौद  अवशरेष
णमळतसील अशसी कपनअंगहम आणणि भवाअंडवारकर दिहोघवाअंचसीणह समजळूत हहोतसी, पणि तसरे घडलरे नवाहसी.) हवा पवाहणिसीमध्यरे दिहोन
तनुकडयवाअंत महोडळून पडलरेलवा एक स्तअंभ जणमनसीत अधवार्णि पनुरलरेलवा ददिसळून आलवा.५ तरेथरेच एकवा चक्रवाचवा जहो भग्न भवाग
णमळवालवा त्यवावर कवाहसी ससी-णचतरे कहोरलरेलसी ददिसतवात.५ स्तअंभवाचरे चवार ददिशवाअंनवा पवाहणिवाऱ्यवा चवार पसअंहवाअंचरे स्तअंभशसीषर्णि
आणणि त्यवाखिवालचसी  गहोल  पटसी  (abacus)  हवा  दिहोन गहोषसी  जवागरेवरून गडगडळून  लरेणिरे  १९ च्यवा  बवाहरेर  पडलरेल्यवा
णमळवाल्यवा.  हरे स्तअंभशसीषर्णिणह ग्ववाल्हरेरच्यवा वस्तनुसअंगहवालयवात नरेण्यवात आलरे.  हवा महोडलरेल्यवा स्तअंभवाचरे आणणि भग्नचक्रवाचरे
अशसी अलसीकडचसी, स्तअंभशसीषवार्णिचसी जवागरेवर असतवाअंनवाचसी दिहोन आणणि वस्तनुसअंगहवालयवातसील एक, तसरेच त्यवाअंच्यवाखिवालसील
गहोल पटसीचसी तसीन अशसी उपलब्ध छवायवाणचतरे यरेथरे दिशर्णिवसीत आहरे.

(शरेय क्र. ४)
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वरसील सवर्णि णचतवाअंमधसील प्रवाणिसी कशवाचरे णनदिशर्णिक असवावरेत हवाबवाबत तकर्णि  करण्यवात आलरे आहरेत.२,३,४ एक
पसअंह असलरेल्यवा शसीषर्णिस्तअंभवाखिवालचरे प्रवाणिसी वषवार्णिचरे सहवा ऋतनु दिवाखिणवतवात. चक्रवावरच्यवा आकदृ णत नक्षतवाअंच्यवा आहरेत. चवार
पसअंहवाअंच्यवा  शसीषर्णिस्तअंभवाखिवालसी  बवारवा  रवाणश असळून प्रत्यरेक  रवाशसीच्यवा  पनुढरेमवागरे  आसनवावर बसलरेलवा  सळूयर्णिदिरेव  आहरे  असरे
मवानण्यवात आलरे  आहरे.  हवाअंपदैककी  नक्षत आणणि रवाशसीणवषयक तकर्णि  अणधक णवश्वसनसीय ववाटतवात.  जवळळून  णनरखिळून
पवाणहल्यवास रवाशळींपदैककी वदृषभ, णमथनुन, ककर्णि , पसअंह, धननु, मकर आणणि कनुअं भ इतक्यवा रवाशळींचसी णचतरे ओळखितवा यरेतवात.

---

उजणयनसी आणणि णतचवा पररसर जवळजवळ ककर्णि वदृतवावर पडत असल्यवानरे प्रवाचसीन कवालवापवासळून उजणयनसीचरे
नवाव  भवारतसीय  खिगहोलणवदरेशसी  णनगणडत  आहरे.  (अयनचलनवामनुळरे  ककर्णि वदृत  हरे  २३.५  हवा  त्यवाच्यवा  सरवासरसी
अक्षवाअंशवापवासळून कवाहसीसरे अलग असळू शकतरे. णख्रिस्तपळूवर्णि १०० सवालसी तरे २३ ४२' अअंश, णख्रिस्तहोतर ४०० सवालसी तरे २३
३९' अअंश, आणणि णख्रिस्तहोतर २००१ मध्यरे तरे २३ २६' हवा अक्षवाअंवर हहोतरे असरे गणणितवानरे शहोधण्यवात आलरे आहरे.६). 

आज ररेखिवाअंशवाअंचसी महोजणिसी  'गसीणनच गवाववापवासळून अमनुक ररेखिवाअंश'  अशसी करे लसी जवातरे.  भवारतसीय भळूवणिर्णिनवात हरेच
स्थवान  उजणयनसीचरे  हहोतरे.  दकत्यरेक  करणिगअंथवाअंमध्यरे  गहवाअंचरे  स्थवान  णनणश्चत  करण्यवासवाठसी  लवागणिवाररे  मळूळचरे  'क्षरेपक'
(मळूळच्यवा  ददिवसवाचसी  मळूळचसी  णस्थणत)  उजणयनसीचरे  ददिलरेलरे  असतवात.  चअंद्रगनुप्त  णवक्रमवाददित्यवाच्यवा  थहोडवाच  पनुढसील
कवाळवात हहोऊन गरेलरेलवा वरवाहणमणहर हवा उजणयनसीचवाच. (त्यवाच्यवा नवाववातच वरवाह आणणि सळूयवार्णिचरे एक नवाव 'णमणहर'
हवाअंचसी यनुणत ददिसतरे.)  वदैददिक कवालवापवासळून सळूयर्णिदिरेवतवा आणणि णवष्णिनु,  तसरेच णवष्णिळूचवा वरवाह अवतवार हवाअंचवा णनकटचवा
सअंबअंध मवानलवा गरेलवा आहरे.  सळूयर्णिरूपसी णवष्णिनु प्रणतददिन तसीन पवावलवाअंमध्यरे  -  उदिय,  मध्यवाहन आणणि अस्त  -  णवश्ववाचवा
प्रववास करतहो अशसी समजळूत आहरेच.  सळूयवार्णिच्यवा ववारषर्णिक उतर-दिणक्षणि-उतर आअंदिहोलनवाचरे ककर्णि वदृत-णवषनुवनम-मकरवदृत-
णवषनुवनम-ककर्णि वदृत  असरे  चवार  भवाग  पवाडलरे  तर  प्रत्यरेक  भवागवाच्यवा  मधहोमध  दिहोन  रवाशसी  पडतवात.  हवा  रवाशळींपदैककी
ककर्णि वदृतवाच्यवा  आणणि  मकरवदृतवाच्यवा  मवागसील  आणणि  पनुढसील  अशवा  दिहोन  रवाशळींच्यवा  सअंक्रवान्तळींनवा  णवष्णिळूचरे  दिहोन  पवाय
म्हणितवात असवा कवाहसीसवा  सअंददिग्ध उल्लरेखि सळूयर्णिणसदवान्तवामध्यरे  करण्यवात आलवा आहरे.  त्यवाचवा  णनणश्चत अथर्णि  सअंस्कदृ त

णवष्णिनुध्वज नवाववाचवा लहोहस्तअंभ - अरपवअंदि कहोल्हटकर

(शचेय क. ४)
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टसीकवाकवारवालवाणह नसीटसवा समजलरेलवा ददिसत नवाहसी,  अशसी रटप्पणिसी सळूयर्णिणसदवान्तवाचरे भवाषवान्तरकवार ररेव्हरअंड एबरेनरेझरेर
बजर्देस हवाअंनसी करे लसी आहरे (बजर्देसकदृ त भवाषवान्तर सळूयर्णिणसदवान्त अध्यवाय १४, शहोक ८, पदृ.३१३). 

उदियणगरसीवरसील  वर  वरणिर्णिलरेल्यवा  वरवाहवाच्यवा  आणणि  अनन्तशयन  णवष्णिळूच्यवा  मळूरतर्णि,  तरेथरेच  एकरे कवाळसी  उभरे
असलरेलरे भदैलस्ववामसीचरे मअंददिर,  उदियणगरसीचरे जवळजवळ ककर्णि वदृतवावरसील स्थवान  (२३.५४०५२८ उ.  ७७.७७१०२८
पळू.), तरेथरे णमळवालरेलसी रवाशळींचसी णचतरे आणणि नक्षतवाअंचसी णचतरे, हवा बवाबळींचवा एकणतत णवचवार करे ल्यवास असरे म्हणितवा यरेतरे
ककी हवा टरेकडसीचवा वरेधशवाळरेसवारखिवा उपयहोग करे लवा जवात असलवा पवाणहजरे, आणणि ककर्णि वदृतवामनुळरे  णतचवा सअंबअंध णवष्णिनुपदिवाअंशसी
जहोडलवा गरेलवा असलवा पवाणहजरे. कपनअंगहम हवाअंनवा ददिसलरेलवा पसअंहशसीषर्णि स्तअंभ छवायवायन्तवाचवा 'शअंकनु ' (gnomon) म्हणिळून
णनमवार्णिणि झवालवा असलवा पवाणहजरे.  गळूगलकदृ परेनरे पदृथ्वसीवरसील कहोणित्यवाणह भळूभवागवाचवा आकवाशवातळूनचवा दिरेखिवाववा कहोणिवालवाणह
पवाहतवा यरेणिरे  शक्य झवालरे  आहरे.  हवाचवा उपयहोग करून  Google  Earth  वर उदियणगरसीकडरे  जवळळून पवाणहलरे  तर
वरेगळ्यवा रअंगच्छटरेमध्यरे ददिसणिवाऱ्यवा कवाहसी जवागवा आणणि त्यवाअंचरे आकवार असरे सनुचणवतवात ककी कहोणिरे एकरे  कवाळसी यरेथरे कवाहसी
महोठयवा इमवारतसी ववा बवाअंधकवाम असवावरे.

उदियणगरसीचरे एक नदैसरगर्णिक वदैणशष्ट असरे आहरे ककी णतच्यवा उतर आणणि दिणक्षणि उअंचवटवाअंच्यवा मधसील दिनुभवाजक
आणणि अरुअंदि अशसी खिहोल जवागवा,  णजच्यवा पणश्चमरेकडसील टहोकवालवा अनन्तशयन णवष्णिळूचरे  लरेणिरे  आहरे,  हसी  ककर्णि वदृतवाशसी
जवळजवळ पळूणिर्णित:  सअंलग्न आहरे.  ककर्णि वदृतवावरसील सवर्णि स्थवानवाअंमध्यरे दिणक्षणिवायन प्रवारअंभ हहोण्यवाच्यवा ददिवशसी (summer
solstice -  २१ जळून)  सळूयर्वोदिय खिऱ्यवा पळूवर्देच्यवा उतररेस २३.५ अअंशवाच्यवा पबअंदिळूवर हहोतहो,  मवाध्यवाहनसीलवा सळूयर्णि  सरळ
डहोक्यवावर असतहो आणणि सळूयवार्णिस्त खिऱ्यवा पणश्चमरेच्यवा उतररेस २३.५ अअंशवाच्यवा पबअंदिळूवर हहोतहो. त्यवा जवागरेचरे हरे वदैणशष्ट
तत्कवालसीन  स्थवापत्यकवारवाअंच्यवा  लक्षवात  आलरे  असलरे  पवाणहजरे,  कवारणि  हवा  अरुअंदि  जवागरेचसी  उतररेकडसील  बवाजळू  तवासळून
कवाढण्यवात आलसी आहरे आणणि णतच्यवावर अन्य कसलरेणह कवाम करे लरेलरे नवाहसी. दिणक्षणिरेच्यवा पभअंतसीमध्यरे अनन्तशयन णवष्णिळूचरे
णशल्प आहरे. हवा मवागवार्णिच्यवा अनन्तशयनवापवासळून णवरुद बवाजळूस जर शअंकनु  (gnomon) उभवा करे लवा तर दिणक्षणिवायनवाच्यवा
प्रवारअंभवालवा सळूयर्वोदिय हहोतवाच शअंकळू चसी छवायवा लवाअंब पसरून अनअंतशयनवाच्यवा पवायवाअंकडरे  जवाईल.  दिनुभवाजक आणणि अरुअंदि
जवागरेचरे हरे वदैणशषय लक्षवात आल्यवावर तरेथरेच 'णवष्णिनुध्वज' उभवा असणिरे हरे तकर्णि सअंगत ववाटतरे. त्यवा अरुअंदि दिनुभवाजकवाचसी दिहोन
ररेखिवाणचतरे,  त्यवाचसी  दिहोन  बवाजळूनसी  छवायवाणचतरे,  तसरेच  ककर्णि वदृतवावरच्यवा  कहोणित्यवाणह  स्थवानसी  २१  जळूनच्यवा  ददिवशसी
सळूयर्वोदियवाच्यवा, मवाध्यवाहनसीच्यवा आणणि सळूयवार्णिस्तवाच्यवा वरेळसी छवायवा कशवा पडतसील हरे दिवाखिणवणिवारसी छवायवाणचतरे पनुढरे जहोडत
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आहरे.  (सळूयवार्णिच्यवा णस्थतसीचसी हसी तसीन णचतरे  हवा सअंस्थळवावरून णमळणवलसी आहरेत.  ददिलरेल्यवा अक्षवाअंशवासवाठसी वषवार्णिच्यवा
प्रत्यरेक ददिवशसी सळूयवार्णिचवा आकवाशवातसील प्रववास कसवा असरेल हरे तरेथरे पवाहतवा यरेतरे.)

पनुढचवा प्रश्न म्हणिजरे वर दिवाखिणवलरेलवा सअंस्कदृ त लरेखि हवा कहोणिवाच्यवा आजरेनरे स्तअंभवावर कहोरण्यवात आलवा आहरे. हवा
प्रश्नवालवा स्पष उतर नवाहसी, पणि दिहोन तकर्णि  सहज करतवा यरेतवात. स्तअंभ णनमवार्णिणि करणिवाऱ्यवा चन्द्रगनुप्त णवक्रमवाददित्य हवाच्यवा
दिरेखिररेखिसीखिवालसी शहोकवाचसी णनरमर्णिणत णनणश्चतच झवालरेलसी नवाहसी, कवारणि तहो स्वगर्णिववाससी झवालवा असल्यवाचवा उल्लरेखि लरेखिवातच
आहरे. शक्यतवा अशसी ववाटतरे ककी त्यवाच्यवा मदृत्यळूनअंतर लवकरच त्यवाच्यवा वअंशजवाअंपदैककी कहोणिवाच्यवा तरसी, उदिवाहरणिवाथर्णि त्यवाचवा
पनुत कनु मवारगनुप्त, आजरेप्रमवाणिरे हवा शहोक तयवार करून स्तअंभवावर कहोरण्यवात आलवा असवाववा.

स्तअंभवालवा  'णवष्णिनुध्वज'  असरे अणभधवान आहरे.  हवा अणभधवानवायहोग्य सध्यवा उवर्णिररत स्तअंभवावर कवाहसीच नवाहसी.
त्यवाच्यवा शसीषर्णिस्थलसी कवाहसी मळूरतर्णि, णचहन असण्यवाचसी अपरेक्षवा आहरे. तरेथरे असरे कवाय हहोतरे हवाचवाणह णवचवार करण्यवात आलवा
आहरे.३ स्तअंभवाच्यवा सववार्णित वर असलरेलवा चचौरस आणणि त्यवा भवागवामध्यरे असलरेलसी एक खिवाच पनुढसील णचतवामध्यरे दिवाखिणवलसी
आहरे. अशवा खिवाचरेत बसळू शकणिवारसी आणणि णवष्णिळूशसी सअंबअंणधत अशसी गहोष म्हणिजरे डवाव्यवा हवातवामध्यरे असलरेलरे सनुदिशर्णिनचक्र.
असरे चक्र हवातवात धरलरेलसी णवष्णिळूचसी मळूरतर्णि उदियणगरसीमधसील क्र. ६ च्यवा लरेण्यवामध्यरे ददिसतरे आणणि तरेथरे तरे चक्र अशवाच
एकवा चचौरस व्यवासपसीठवावर आधवार ददिलरेलरे असरेणह ददिसतरे. त्यवा मळूतर्तीचरे णचत आणणि चक्रवाचवा अणधक जवळळून ददिसणिवारवा
दिरेखिवाववा  हवाणह  पनुढरे  दिवाखिवसीत  आहरे.  चचौरस व्यवासपसीठवाच्यवा  सवाम्यवामनुळरे  असरे  ववाटतरे  ककी  स्तअंभवाच्यवा  सववार्णित  वरच्यवा
खिवाचरेमध्यरे णवष्णिळूचरे णनदिशर्णिक असरे चक्र उभरे असवावरे आणणि त्यवामनुळरे  स्तअंभवाच्यवा 'णवष्णिनुध्वज' अशवा वणिर्णिनवाचरे समथर्णिन हहोत
असवावरे.

णवष्णिनुध्वज नवाववाचवा लहोहस्तअंभ - अरपवअंदि कहोल्हटकर
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स्तअंभवाचरे सध्यवाचरे स्थवान हरे त्यवाचरे मळूळचरे स्थवान नवाहसी हरे सहजच सवाअंगतवा यरेतरे.  एकतर ११व्यवा शतकवामध्यरे
तहोमवार घरवाण्यवानरे आपलसी सतवा स्थवापन करून ददिल्लसी, णवशरेषरेकरून 'दकलवा रवाय णपठहोरवा' म्हणिळून ओळखिलसी जवाणिवारसी
जवागवा  (सध्यवाचवा कनु तनुबणमनवारचवा पररसर),  यरेथरे आपलसी रवाजधवानसी णनमवार्णिणि कररेपयर्षांत ददिल्लसीलवा प्रवाचसीन भवारतवाच्यवा
रवाजकवारणिवात कवाहसीच स्थवान नव्हतरे. सवाहणजकच चन्द्रगनुप्तवानरे आपलवा णवष्णिनुध्वज तरेथरे उभवारवाववा असरे कवाहसीच कवारणि
ददिसत नवाहसी. दिनुसरसी गहोष म्हणिजरे लरेखिवात म्हटल्यवाप्रमवाणिरे स्तअंभ णवष्णिनुपदि नवाववाच्यवा णगरसीवर हहोतवा. सध्यवाचसी त्यवाचसी
जवागवा कहोणित्यवाच णगरसीवर नवाहसी,  इतकरे च नव्हरे  तर आसपवासच्यवा प्रदिरेशवाच्यवा तनुलनरेनरे  खिहोलगटच आहरे.  वर चचवार्णि
करे ल्यवाप्रमवाणिरे णवददिशरेजवळसील टरेकडसीवर तहो उभवा करे लवा असणिरे अणधक शक्य ववाटतरे.  तरेथळून तहो यरेथरे कसवा आलवा हरेणह
स्पष नवाहसी. स्तअंभवावरसील दिहोन ओळळींच्यवा एकवा लरेखिवावरून अनअंगपवाल तहोमवार हवाच्यवा कवाळवापवासळून तहो सध्यवाच्यवा जवागसी
आहरे असरे म्हणितवा यरेतरे. हवा रवाजवाचवा कवाल ११वरे शतक आहरे इतकरे च म्हणितवा यरेतरे. हवा दिहोन ओळळींचवा लरेखि असवा आहरे:
(पहवा Archaeological Survey of India Reports, Vol I, (1862636465)
by Alexander Cunningham, 1871 p. 151.) 'Samvat Dihali 1109 Ang
(Ananga)   Pal   Bahi"   "In   Samvat   1109   Ang   (Ananga)   Pal   Peopled
Dilli".

शरेषनवागवाचवा मस्तकवापयर्षांत स्तअंभ जणमनसीत खिहोलवर गरेलवा आहरे अशसी प्रणसद दिअंतकथवा पनुढसील दिहोन प्रवाकदृ त
ओळळींच्यवा मवागरे आहरे.

जपहअं अणसवर तहोणडय ररउ कववालनु, णिरणिवाहु पणसदउ अणिअंगववालनु ||
वलभर कम्पवाणवउ णिवायरवायनु, मवाणणिणणियणि मणिसअंजनसीय ||
The ruler Anangapal is famous, he can slay his enemies with

his sword. The weight (of the Iron pillar) caused the Nagaraj to
shake. 

(  पहया  http://en.wikipedia.org/wiki/Vibudh_Shridhar)



स्तअंभ  मळूळच्यवा  जवागरेवरून  उचलळून  यरेथरे  कहोणिसी  आणिलवा  हवाबवाबतणह  कवाहसीच  तकर्णि  शक्य  ददिसत  नवाहसी.
ददिल्लसीच्यवा  प्रदिरेशवापवासळून  मवाळव्यवापयर्षांतचवा  भवाग  तवाब्यवात  असलरेलवा,  तसरेच  चन्द्रगनुप्तवापवासळून  अनअंगपवालवापयर्षांतच्यवा
कवाळवात (म्हणिजरे ५व्यवा तरे ११व्यवा शतकवाच्यवा दिरम्यवान)  हहोऊन गरेलरेलवा कहोणिसी रवाजवाच हरे करू शकलवा असतवा,  पणि
असवा कहोणिसीच रवाजवा दिदृषसीसमहोर यरेत नवाहसी. कवाहसी रठकवाणिसी इल्तमशचरे हरे कवाम आहरे असरे मत व्यक करे लरे गरेलरे आहरे पणि
तरे दिहोन कवारणिवाअंसवाठसी शक्य ववाटत नवाहसी. एकतर इल्तमशच्यवा दिसीडशरे पवावणिरेदिहोनशरे वषर्दे आधसीपवासळून स्तअंभ आहरे तरेथरेच
उभवा असल्यवाचवा सबळ पनुरवाववा अनअंगपवालवाच्यवा लरेखिवाच्यवा स्वरूपवामध्यरे  आपल्यवापनुढरे  आहरे.  तबकवात-इ-नवाणसरसी हवा
इल्तमशच्यवा  समकवालसीन  इणतहवासवात  त्यवाच्यवा  मवाळव्यवावरसील  स्ववारसीचरे  जरे  वणिर्णिन  वर  दिवाखिणवलरे  आहरे  तरेथरेणह
महवाकवालवाच्यवा  मळूतर्तीसवारखिवा  असवा  कवाहसी  स्तअंभ  त्यवानरे  आणिल्यवाचवा  उल्लरेखि  नवाहसी.  तरेव्हवा  णवष्णिनुपदिणगरसीपवासळून
ददिल्लसीपयर्षांतचवा स्तअंभवाचवा प्रववास कसवा झवालवा हवा प्रश्न सध्यवातरसी अननुतररत ददिसतहो.

मळूळ जवागरेपवासळून तहो ददिल्लसीपयर्षांत कसवा आलवा असवाववा हवाबद्दल तकर्णि  करतवा यरेतहो. हवा स्तअंभवाहून उअंचसीनरे आणणि
वजनवानरे  दकतसीतरसी  महोठवा  असवा  एकसअंधसी  आणणि  दिगडसी  अशहोकस्तअंभ  दफरहोझशवाह  तनुघलक  हवा  सनुलतवानवानरे
हररयवाणिवातसील  णखिझरवाबवादि  हवा  गवाववातळून  उचलळून  आणिळून  त्यवालवा  ददिल्लसीतच  दफरहोझशवाह  कहोटलवा  हवा  त्यवाच्यवा
तत्कवालसीन रवाजधवानसीमध्यरे कसरे उभरे करे लरे हवाचरे वणिर्णिन शम्स-इ-णशरवाज हवा समकवालसीन इणतहवासलरेखिकवानरे आपल्यवा
तवाररखि-इ-दफरहोझशवाहसी हवा इणतहवासवामध्यरे करे लरेलरे आपणिवास ववाचतवा यरेतरे  (पहवा:  History of India as
told by its own historians, V. III, H.M.Elliot, p. 351).  तदिननुसवार स्तअंभ
खिणिळून कवाढळून शरेवरसीच्यवा कवापसवाच्यवा गवादिसीवर आडववा करे लवा गरेलवा.  त्यवालवा वरेतवाच्यवा आणणि कवातडवाच्यवा वरेषनवामध्यरे
लपरेटळून  बरेचवाळसीस चवाकवाअंच्यवा खिवास बनणवलरेल्यवा गवाडवावर चढणवण्यवात आलरे.  प्रत्यरेक चवाक ओढण्यवासवाठसी दिहोनशरे
मवाणिसरे पनुरणवलसी हहोतसी.  स्तअंभ गवाडवावरून जवळच असलरेल्यवा यमनुनवा नदिसीपयर्षांत आणिलवा आणणि तरेथरे  त्यवालवा एकवा
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महोठयवा नवावरेवर चढवळून ददिल्लसीपयर्षांत कहोटल्यवाबवाहरेर आणिण्यवात आलरे. हवा स्तअंभवापनुढरे णवष्णिनुध्वज हवा लहोहस्तअंभ हलकवाच
म्हटलवा पवाणहजरे.  असवाच खिवास गवाडवावर चढवळून रहोज कवाहसी मदैल प्रववास करत तहो त्यवाच्यवा मळूळच्यवा जवागरेपवासळून
ददिल्लसीपयर्षांत कवाहसी मणहन्यवाअंमध्यरे पहोहहोचणिरे सहज शक्य हहोतरे.

कवाणलदिवासवाच्यवा  'नसीचदै:'  णगरसीपवासळून  सनुरुववात करून अखिरेर  टरेकडसीचरे  नवाव  'उदियणगरर'  यरेथरे  कसरे  पहोहहोचलरे
असवावरे? त्यवा प्रवान्तवात दिहवाव्यवा शतकवात रवाज्य करणिवाऱ्यवा उदियवाददित्य नवामक रवाजवावरून हरे नवाव पडलरे असवावरे असवा
तकर्णि  कहोठरेकहोठरे  ववाचवावयवास णमळतहो. मलवा दिनुसरसीणह एक उपपणत सनुचतरे. चअंद्रगनुप्तवाच्यवा इच्छरेननुसवार प्रथम 'नसीचदै:' णगरर
हवा 'णवष्णिनुपदिणगरर' हवा नवाववानरे ओळखिलवा जवाऊ लवागलवा असरेल, आणणि म्हणिळून तरेच नवाव त्यवाच्यवा मदृत्यळूनअंतर णलणहल्यवा
गरेलरेल्यवा  लरेखिवामध्यरे  णमळतरे.  कवालवान्तरवानरे  चन्द्रगनुप्त  आणणि  णवष्णिनुपदिणगरसीचसी  आठवणि  पनुसट  हहोत  गरेलसी.  तरेथसील
भदैलस्ववामसीचरे  मअंददिर,  सळूयवार्णिचसी  उपवासनवा  आणणि  सळूयर्वोदियवाशसी  अनन्तशयन  णवष्णिळूचवा  सअंबअंध  स्तअंभवाच्यवा  सवावलसीमनुळरे
जहोडलवा जवाणिरे हवाचवा पररणिवाम जनमवानसवावर अणधक हहोऊन णवष्णिनुपदिणगरर हरे नवाव मवागरे पडळून उदियणगरर हरे नवाव
अणधक प्रचणलत झवालरे असवावरे.

शरेय क्र. ७

हवापनुढसील महोठवा प्रश्न म्हणिजरे हवा स्तअंभ कहोणित्यवा तन्तवानरे णनमवार्णिणि करे लवा असवाववा. हवाचरे जरे उतर दिरेण्यवात आलरे
आहरे७ त्यवाननुसवार कहोळशवाच्यवा भटसीमध्यरे तवापवळून नरम करे लरेल्यवा २० तरे ३० दकलहो वजनवाच्यवा लहोहगहोलवाअंनवा घणिवाच्यवा
घवाववाअंनसी  - forge welding -  एकमरेकवाअंशसी जहोडळून हवा स्तअंभ णनमवार्णिणि करण्यवात आलवा आहरे.  वरसील णचतवामध्यरे हसी
प्रदक्रयवा  दिशर्णिणवण्यवात  आलसी  आहरे.  स्तअंभ  ९८%  ओतसीव  लहोखिअंडवाचवा  असळून  लहोखिअंडवाचरे  खिणनज  हरे  कहोळशवाबरहोबर
मनुशसीमध्यरे णवतळवळून करे लवा गरेलवा आहरे.  हवा पदतसीमनुळरे  तयवार धवातळूमधसील फरॉस्फरसचवा भवाग रटकळू न रवाहतहो,  आणणि
स्तअंभ न गअंजण्यवाचरे तरे कवारणि आहरे.  हसी पदणत सध्यवाच्यवा चनुनकळसी खिणनजवाबरहोबर णवतळवण्यवाच्यवा प्रदक्रयरेहून णभन
आहरे.  स्तअंभवावरसील लरेखि हवा कहोरून कवाढलरेलवा नसळून punch-marked नवाणिसी तयवार करतवात त्यवाच पदतसीनरे बवाह्मसी
अक्षरवाअंच्यवा अवयववाअंचरे सवाचरे करून आणणि त्यवाअंवर घणिवाचरे घवाव घवालळून हसी अक्षररे उमटणवण्यवात आलसी आहरेत.८

---

टसीप १  -  अन्य कवाहसी लरेखिकवाअंच्यवा अननुसवाररे  हसी मळूरतर्णि  ददिल्लसीतसील  'तवाअंबडयवा दिगडवाच्यवा मनहोऱ्यवापनुढरे'  (कनु तनुब
णमनवार?) जणमनसीमध्यरे पनुरण्यवात आलसी. १७३४-४५ हवा कवाळवात हरे मअंददिर त्यवाच जवागसी रवाणिहोजसी पशअंदिरे हवाअंचरे मन्तसी
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रवामचन्द्रबवाबवा  सनुखिटणिकर  हवाअंनसी  पनुन:  बवाअंधलरे  (पहवा  'Ujjain' by KB Dongray, p. 131).
बदिवाउनसीच्यवा मनुन्तखिवाब-उल-तववाररखिप्रमवाणिरे १२९२ मध्यरे अलवाउद्दसीन णखिलजसीनरे णभलशवावर पनुन: हल्लवा करे लवा आणणि
हवावरेळसी  भदैलस्ववामसीचसी  मळूरतर्णि  जवागरेवरून  हलवळून  बदिवाऊन  गवाववात  वरेशसीसमहोर  टवाकण्यवात  आलसी.  हवा  उल्लरेखि
Studies in the Religious Life of Ancient and Medieval India -  ददिनरेश
चअंद्र सरकवार पदृ. ११५ आणणि खिवालसी उल्लरेणखिलरेल्यवा णनबअंधवाअंपदैककी क्र. १ यरेथरे पहवावयवास णमळरेल.

टसीप २. 'णवददिशवा' हवा जनुन्यवा नवाववाचवा अपभ्रअंश 'णभलसवा' असवा झवालवा असवाववा अशसी सवावर्णिणतक समजळूत आहरे.
'मरेघदिळूतवा'तसील वर दिवाखिणवलरेलरे शहोक णशकतवाअंनवा आम्हवालवा तसरेच सवाअंगण्यवात आलरे हहोतरे. भवाइल्लस्ववामसी/भदैलस्ववामसी हवा
तरेथसील एकरे कवाळच्यवा प्रणसद मअंददिरवावळून तर हरे नवाव पडलरे नसरेल नवा,  अशसी शअंकवा मलवा यरेत आहरे.  णवददिशवा-णभलसवा
हवापरेक्षवा भदैलस्ववामसी-णभलसवा अणधक शक्य ववाटतरे.

---

सअंदिभर्णि णनबअंधवाअंचसी यवादिसी :
1.   Inscriptions   from   Udayagiri:   locating   domains   of   devotion,

patronage and power in the eleventh century, Michael Willis. 

2. The Lion Capital from Udayagiri and the Antiquity of Sun Worship
in Central India, by Meera Dass and Michael Willis. (South Asia Studies,
18:1, 2545) OneLion capital in museum and in situ, Varaha old pict. 

3.   The   Original   Image   Atop   the   Delhi   Iron   Pillar,   by
R.Balasubramaniam, Meera I. Dass and Ellen M. Raven. Indian Journal of
History of Science, 39.2 (2204) pp. 177203 (Four lion Pillar museum and
in situ, reference to Nakshatra figures, square platform top and slit,
Vishnu holdin chakra) 

4. A Recut A okan Capital and the Gupta Attitude towards the Past,ś
by Joanna Williams, Artibus Asiae, Vol. 35, No. 3 (1973), pp. 225240. 

5. Udayagiri Hills in Madhya Pradesh  An Ancient Astronomical
Site, Sharan and Dass (used for black and white passage, broken pillar
on north hill, Nakshatras and date for Sanakanika inscription). 

6.  Estimation of  the  original erection  site  of  the  Delhi  iron
pillar at Udayagiri, Meera I Dass and R. Balasubramaniam, Indian Journal
of History of Science, 39.1 (2004), pp. 5174. 

7.  The  Iron  Pillar  at Delhi,  T.  R.Anatharaman,  Iron  and  Steel
Heritage of India, Jamshedpur, pp. 128.

8. On Technical Analysis of the Characters of the Oldest Delhi Iron
Pillar Inscription, R.Subramaniam and V.N.Prabhakar, Current Science,
Vol 92, No 12, 25 June 2007.

9. Date of Sanakanika inscription and its astronomical significance
for   archaeological   structures   at   Udayagiri,   Anand   M.   Sharan   and   R.
Balasubramaniam.

10. On the astronomical significance of the Delhi iron pillar, R.
Balasubramaniam and Meera I. Dass.

***
णवष्णिनुध्वज नवाववाचवा लहोहस्तअंभ - अरपवअंदि कहोल्हटकर
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चचौकट - चसीजपफ

(सदिर कथवा ऑणडओ रूपवात सअंस्थळवावर उपलब्ध करून ददिलरेलसी आहरे. दिनुववा)

कवाससीमच्यवा प्ररेतवाचरे चवार तनुकडरे मरजर्णिनवासमहोर पडलरे हहोतरे. अलसीबवाबवाचरे डहोळरे  सवारखिरे ओलवावत हहोतरे, पणि तरसी
तहो  मरजर्णिनवालवा  घडलरेलसी  हककीकत हळळूहळळू  सवाअंगत हहोतवा.  'णतळवा उघड'  णवसरल्यवामनुळरे  कवाससीम गनुहरेतच अडकलवा.
चवाळसीस चहोर आलरे आणणि नरेमक्यवा त्यवाच वरेळसी कवाससीमचअं गवाढव ओरडळू  लवागलअं. नकहो तरेव्हवा ओरडतअं म्हणिळून तरे गवाढव
हहोतअं;  कवा तरे गवाढव हहोतअं म्हणिळून नकहो तरेव्हवा ओरडतअं असवा प्रश्न चहोरवाअंच्यवा सरदिवारवालवा पडलवा.  त्यवानरे त्यवा रुबवाबदिवार
गवाढववालवा सहोडळून ददिलअं.  पणि कवाससीम सवापडलवा आणणि चहोरवाअंनसी  त्यवालवा अक्षरशयः उभवा णचरलवा.  पनुन्हवा कनु णिसी गनुहरेत
णशरण्यवाचअं धवाडस करू नयरे, म्हणिळून त्यवाच्यवा प्ररेतवाचरे तनुकडरे धमककीच्यवा स्वरूपवात गनुहरेच्यवा दिरववाज्यवावर टवाअंगलरे. 

दिहोन ददिवस कवाससीम घरसी परतलवा नवाहसी;  तरेव्हवा तरवाजळूलवा लवावलरेलअं  मरेणि,  कवाससीमनरे करे लरेलवा अलसीबवाबवाचवा
पवाठलवाग हवा गहोषसी कवाससीमच्यवा बवायकहोनरे अलसीबवाबवालवा सवाअंणगतल्यवा आणणि "कवाससीमलवा शहोध" अशसी णवनवणिसी करे लसी.
अलसीबवाबवाचवा  अअंदिवाज  बरहोबर  णनघवालवा  आणणि  कवाससीमचअं  प्ररेत  गनुहरेत  सवापडलअं.  कवाससीमच्यवा  प्ररेतवाचरे  तनुकडरे  घरेऊन
अलसीबवाबवा जड मनवानरे घरसी आलवा हहोतवा.

खिरअंतर आतवा गहोषसीच्यवा चचौकटसीननुसवार मरजर्णिनवानरे जवाऊन मनुस्तफवा पशअंप्यवालवा डहोळरे  बवाअंधळून आणिवायलवा हवअं. नअंतर
मग पवाठलवाग करून चहोर अलसीबवाबवाच्यवा घरवावर फनु लसीचसी खिळूणि कररेल,  तरेव्हवा मरजर्णिनवानरे  सगळ्यवा घरवाअंवर फनु ल्यवा
मवारवायलवा  हव्यवात.  मग  चवाळसीस  चहोरवाअंनवा  गरम  तरेलवात  बनुडववायलवा  हवअं  आणणि शरेवटसी  खिअंणजरसी  घरेऊन  चहोरवाअंच्यवा
सरदिवारवापनुढरे नवाचवायलवा हवअं. 

पणि मरजर्णिनवानरे एक चचौकट ननुकतसीच महोडलसी हहोतसी. मरजर्णिनवा ननुकतसीच एम. बसी. ए. करून आलसी हहोतसी. आतवा
णतलवा फनु ल्यवा मवारणिअं,  चवाळसीस लहोक तरेलवात बनुडवणिअं,  हरे सगळअं  कसअं बसी-गरेड सवाऊथ इअंणडयन णसनरेमवासवारखिअं बटबटसीत
ववाटवायलवा लवागलअं हहोतअं. नवाहसी म्हणिवायलवा खिअंणजरसी घरेऊन नवाचवायचसी णतचसी तयवारसी हहोतसी, कवारणि ववाचक-प्ररेक्षक लक्षवात
घरेतवा तरे ररेव्हन्यळू जनररेट करणिवार हरे नक्ककी हहोतअं. मरजर्णिनवालवा ग्लवास णसपलअंगचसीपणि जवाणिसीव झवालसी हहोतसी. चवाळसीस चहोर,
एक मनुस्तफवा पशअंपसी,  एक अलसीबवाबवा आणणि शरेवटसी ज्यवाच्यवाशसी लग्न हहोतअं,  तहो अलसीबवाबवाचवा मनुलगवा,  अशवा तरेचवाळसीस
पनुरुषवाअंमध्यरे तसी एकटसीच ससी हहोतसी. गहोषसीच्यवा नवाववातहसी णतलवा जवागवा नव्हतसी. पणि णतचवा आपल्यवा णशक्षणिवावर आणणि
पयवार्णियवानरे हरे सगळअं बदिलरेल हवावर दिदृढ णवश्ववास हहोतवा. 

कवाससीमच्यवा प्ररेतवापनुढरे उदिवास हहोऊन बसलरेल्यवा अलसीबवाबवालवा णतनरे हलकरे च णवचवारलअं, "बवाबवा, एकटरेच आलवात
ककी तरे गवाढवपणि आणिलअंत परत?" आपलसी अधर्ती पवाअंढरसी दिवाढसी कनु रववाळत अलसीबवाबवा करुणि स्वरवात म्हणिवालवा, "गनुहरेत
सहोनअं-चवाअंदिसी आहरे. पणि चवारवा नवाहसी. सहोडळून कसवा यरेईन गवाढववालवा? बवाहरेर बवाअंधलअंय."

आपल्यवा सलववारसीचवा घहोळ सवावरत मरजर्णिनवा बवाहरेर गवाढववाकडरे गरेलसी आणणि "आतवा डरकवाळसी फहोडलसीस, तर
बहोनस कवापसीन."  अशसी धमककी दिरेऊन गवाढववालवा घरेऊन णनघवालसी.  हसी आपल्यवालवा पसअंह समजतरे हवा आनअंदिवात आणणि
बहोनस जवाईल हवा भसीतसीनरे मरजर्णिनवाचअं सगळअं  गनुपचळूप ऐकळू न गवाढव णतच्यवामवागरे चवालळू लवागलअं. कबस्तवानवात ज्यवा अभवागसी
प्ररेतवाअंनवा जवागवा णमळत नसरे, त्यवा बरेववारस प्ररेतवाअंनवा गवावकरसी नदिसीकवाठसी सहोडळून जवात. सनुसवाट गवार ववार् यवावर भनुरभनुरणिवाररे
आपलरे कवाळरेभहोर करे स सवावरत कअं दिसील घरेऊन मरजर्णिनवा नदिसीकवाठसी त्यवा प्ररेतवाअंपवाशसी गरेलसी, आणणि कवाससीमसवारखिअं भवासणिवारअं
एक प्ररेत गवाढववावर घवालळून घरसी घरेऊन आलसी. हलकरे च अलसीबवाबवालवा म्हणिवालसी "बवाबवा, कवाहसी वरेळवा 'कट यनुअर लरॉसरेस'
हसी  स्टअॅटरेजसी  ववापरवावसी  लवागतरे.  परमरेश्वरवाचसी  इच्छवा  म्हणिळून  कवाससीमचअं  असअं  झवालअं.  पणि  तनुमचअंहसी  असअं  व्हवावअं  हरे
परमरेश्वरवालवा मअंजळूर नवाहसी. प्ररेत कनु णिसीतरसी नरेल्यवाचअं चहोरवाअंनवा कळलअं,  तर तरे तनुम्हवाअंलवा शहोधत यरेतसील. म्हणिळून बवाबवा, मसी
प्ररेत आणिलअंय. ननुसतअं उघडवावर सडत पडण्यवापरेक्षवा हवा बरेववारस प्ररेतवालवाहसी छत णमळरेल. तरे न्यवा आणणि गनुहरेत टवाअंगळून यवा.
आणणि हहो, त्यवा गवाढववालवापणि णतथरेच सहोडळून यवा." 

आपल्यवामवागरे चवाळसीस चहोर यरेतसील हवा कल्पनरेनरे सवाधवासनुधवा लवाकळू डतहोडवा अलसीबवाबवा घवाबरलवा.  मनुकवाटवानरे
दिनुसरअं प्ररेत णतथरे टवाअंगळून आलवा. गवाढववालवापणि णतथरेच सहोडळून आलवा. 
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मरजर्णिनवा मनुस्तफवा पशअंप्यवालवा रवाजरहोसपणिरे, डहोळरे  न बवाअंधतवा घरेऊन आलसी. फकी-लवान्स लहोकवाअंनवा कसअं ववागववायचअं
हरे ऑगर्णिनवायझरेशनल सवायकरॉलरॉजसी णशकलरेल्यवा मरजर्णिनवालवा चवाअंगलअंच ठवाऊक हहोत.  मरजर्णिनवा म्हणिवालसी, "मनुस्तफवाभवाई,
तनुम्हसी मयतवालवा शरेवटच्यवा प्रववासवालवा तयवार करतवा. पणि बघवा, आमच्यवा कवाससीमभवाईलवा सवाधवा इस्तअंबळूलचवा प्रववास धड
करतवा आलवा नवाहसी. फरे श णपटवा बरेडचअं गवाठहोडअं उघडअं ठरेवळून कवाससीमभवाई जअंगलवात झहोपलरे. ववासवानरे ववाघ-तरस जमवा झवालरे
आणणि कवाससीमभवाईलवा फवाडलअं हहो! कसवा जमवायचवा त्यवाअंनवा हवा शरेवटचवा प्रववास? त्यवाअंनवा शरेवटच्यवा प्रववासवासवाठसी तयवार
करवा.  हजवार ददिनवार दक्रयरेरटव्हटसी फकी दिरेऊ. णशववाय णशवलरेलअं प्ररेत तनुमच्यवा बनुटसीकच्यवा फरे सबनुक परेजवर टवाकलअंत,  तरसी
आमचसी कवाहसी हरकत नवाहसी."  उतम मवानधन आणणि गनुप्तरेतरेचअं ककअं ववा इतर कनु ठलअंहसी जवाचक कलम नसलरेलअं कअं तवाट,  हरे
दिहोन्हसी बघळून मनुस्तफवा खिळूशच झवालवा. कवाससीमचअं प्ररेत दिफनसअंस्कवारवासवाठसी तयवार झवालअं.

शहोकवाचरे  चवारपवाच  ददिवस  सअंपलरे  नवाहसीत,  तहोच  अलसीबवाबवालवा  पचअंतवा  पडलसी-
"मरजर्णिनवा,  कवाससीमचवा जसीव हहोतवा  गवाढववावर.  त्यवाचसी  कवाळजसी घ्यवायलवा हवसी.  गनुहरेत  चवारवा  नवाहसी,  गवाढव उपवाशसी
असरेल."

"गवाढव दक्ररटकल अ अॅसरेट नवाहसीयरे. रवाहू दिरे ककी उपवाशसी."

"अगअं, असअं बहोलवतअं तरसी कसअं तनुलवा? गरेलसी पवाच वषर्षां वफवादिवार आहरे तरे गवाढव!"

"हहो, पणि पयवार्णिय आहरे कवा आतवा कवाहसी त्यवालवा?"

"तरे कवाहसी नवाहसी. मसी त्यवालवा चवारवा घवालवायलवा जवातहो."

मरजर्णिनवालवा मनहोमन आनअंदि झवालवा. कवारणि चहोरवाअंचअं चहोरसी करण्यवामधलअं ऑपररेशन मअॅनरेजमकेंट चवाअंगलअं आहरे यवाचसी
णतलवा खिवातसी हहोतसी. णतथळून उत्पनवाचवा ओघ सनुरू झवालवा, तर पजअंदिगसी सनुलभ हहोणिवार हहोतसी. अलसीबवाबवालवा तसी हलकरे च
म्हणिवालसी,  "खिरअंतर  तनुम्हसी  णतथरे  जवाऊन ररस्क  इअंडरेक्स  ववाढवतवाय.  पणि आतवा  जवातच असवाल,  तर  परत  यरेतवानवा
एखिवादिदिहोन पहोतसी जडजववाहसीर-सहोनअंचवाअंदिसी वगदैररे घरेऊन यवा. घर बवाअंधळू, आपल्यवा खिरेडवात व्यवापवार सनुरू करू. गवाववातल्यवा
लहोकवाअंनवा पणि रहोजगवार हहोईल." 

अलसीबवाबवालवा अधळूनमधळून आपणि ररॉणबनहूड नसल्यवाचसी खिअंत ववाटवायचसी. आतवा 'गवाववातल्यवा गररबवाअंनवा थरेट पदैसरे
नवाहसी तर नवाहसी, णनदिवान रहोजगवार तरसी दिरेऊ शकरे न' हवा कल्पनरेनरे त्यवाचवा ऊर छप्पन इअंच भरून आलवा. दिर दिहोनतसीन
ददिवसवाअंनसी अलसीबवाबवा गनुहरेत जवायचवा आणणि जडजववाहसीर-सहोनअंचवाअंदिसी घरेऊन यवायचवा. 

गवाववात लवाकळू डतहोडवा अलसीबवाबवाचसी सरॉ-णमल सनुरू झवालसी.  मरजर्णिनवा आतवा सवाधसी दिवाससी न रवाहतवा णमलचसी
मअॅनरेजर झवालसी.  णतचरे भनुरभनुरणिवाररे  करे स आतवा गळवायलवा लवागलरे.  घहोळदिवार सलववारसीऐवजसी हल्लसी सनुटसनुटसीत टवावझर
बरसी ववाटवायचसी. 

णतकडरे चहोरवाअंच्यवा कअं पनसीचरे मवात हवाल हहोत हहोतरे. वरेळसी-अवरेळसी ओरडळून गवाढववानरे त्यवाअंचसी झहोप उडवलसी हहोतसी.

त्यवा ददिवशसी मरजर्णिनवा मनुस्तफवा पशअंप्यवाच्यवा दिनुकवानवात आलसी आणणि णतलवा चवार भरेसळूर चरेहऱ्यवाचसी मवाणिसअं ददिसलसी.
फवार मवार बसलवा हहोतवा त्यवाअंनवा. त्यवाअंचरे कवाळरे-णनळरे चरेहररे पवाहून णतनकें णवचवारलअं,

"फवारच लवागलअं हहो, अ अॅणक्सडकेंट झवालवा ककी कवाय? इन्शनुरन्स हहोतवा कवा?"

"अ अॅणक्सडकेंट नवाहसी हहो मअॅडम. आमचअं एक गवाढव आहरे. रुबवाबदिवार आहरे, पणि फवार वदैतवाग आणिलवाय त्यवानरे."

"टअॅक्स परेयर जनतरेइतककी नवाहसी, पणि तशसी गरसीब असतवात हहो गवाढवअं. इतकअं  कवाय करे लअं त्यवानरे?"

"आमचसी सहोन्यवाचसी पहोतसी..."

"आअं?!  सहोन्यवाचसी पहोतसी आहरेत तनुमच्यवाकडरे?"  मरजर्णिनवाचसी मनहोमन खिवातसी पटलसी,  ककी हरे चहोर आहरेत आणणि
त्यवाअंच्यवाकडचअं गवाढव म्हणिजरे कवाससीमचअंच गवाढव.

"आमचसी म्हणिजरे आमच्यवा कवारखिवान्यवाचसी हहो. तरे गवाढव बहुतरेक सहोनरे खिवातअं. हल्लसी सहोन्यवाचसी पहोतसी कमसी कमसी

चचौकट - चसीजपफ
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हहोत चवाललसीयरेत.  म्हणिळून आम्हसी त्यवाचअं शरेणि तपवासवायलवा गरेलहो,  तर बघवा कशवा लवाथवा मवारल्यवात!  त्यवालवा चवाअंगलसी
णशक्षवा करवायलवा हवसी. मवारूनच टवाकवावअं लवागणिवार बहुतरेक..."

मरजर्णिनवा मअॅनरेजर झवालसी हहोतसी खिरसी.  पणि तशसी तसी नवसी अनननुभवसी मअॅनरेजर हहोतसी.  त्यवामनुळरे  णतलवा गवाढववाचसी
कवाळजसी ववाटलसी. कसअंहसी असलअं, तरसी गवाढव पडलअं जनुनअं टसीममरेट! मरजर्णिनवा म्हणिवालसी, "आमच्यवा णमलमध्यरे एक गवाढव
हवअं आहरे. मवारकनु टअंपणि चवालरेल. दकतसी ददिनवार पडतसील त्यवा गवाढववाचरे?" 

वदैतवागलरेलरे चहोर म्हणिवालरे, "फनु कट दिरेतहो! वर त्यवालवा मवाणिसवाळववायलवा टरेनरचरेपणि पदैसरे दिरेतहो. लगरेच न्यवा!" त्यवाअंनसी
लगरेच मरजर्णिनवालवा गवाढव, आणणि वर कवाहसी सहोन्यवाचसी नवाणिसीहसी, ददिलसी.

गवाढव परत आलअं, तरसी सवाधवासनुधवा अलसीबवाबवा मवात आतवा गनुहरेत जवायलवा चटवावलवा हहोतवा. अलसीबवाबवा गनुहरेतळून
सहोनअं घरेऊन यरेतच रवाणहलवा. सहोनअं खिवाणिवारअं गवाढव गरेलअं, तरसी लनुटसीचसी पहोतसी गवायब हहोतवातच आहरेत, हरे बघळून आतवा चहोर
एकमरेकवाअंवर शअंकवा घरेऊ लवागलरे हहोतरे. त्यवाअंच्यवात बवाचवाबवाचसी हहोऊन त्यवाअंचअं ऑपररेशन मअॅनरेजमकेंट पवार महोडकळसीस आलअं.
लनुटसीच्यवा महोणहमवा कमसी झवाल्यवा.  लळूट कमसी हहोऊ लवागलसी.  सहोनअंचवाअंदिसी कमसीकमसी यरेऊ लवागलसी.  अलसीबवाबवानरे हरे सगळअं
एक ददिवस मरजर्णिनवालवा सवाअंणगतलअं. तसी म्हणिवालसी "आपणि आजच जवाऊन सगळसी सहोनअंचवाअंदिसी घरेऊन यरेऊ." 

तसअं करून बरसीच गनुहवा महोकळसी झवाल्यवावर मरजर्णिनवा तवातडसीनरे खिणलफवाकडरे गरेलसी आणणि म्हणिवालसी, "एक चवाअंगलसी
ररयल इस्टरेट ऑपच्यनुर्णिणनटसी आहरे. प्रवाईम लहोकरे शन नवाहसीयरे, पणि पवासवडर्णि प्रहोटरेक्टरेड एन्टसी आहरे. णतथरे एणलट लहोकवाअंसवाठसी
एक चवाअंगलवा मरॉल उभवा रवाहू शकतहो. लहोकल लहोक थहोडअं ररेणझस्ट करतसील, पणि तरे फवार नवाहसीत. उगवाच तसीसचवाळसीस
जणि असतसील." खिणलफवालवा तरे पटलअं. 

चहोरसनुदवा आतवा चहोरसीलवा कअं टवाळलरे हहोतरे. थहोडवाच ददिवसवाअंत खिणलफवा आणणि चहोर यवाअंच्यवात एक चवाअंगलअं डसील
झवालअं. णमल आणणि मरॉल यवा दिहोन्हसीच्यवा व्यवस्थवापनवात मरजर्णिनवा पवार गनुअंतळून गरेलसी. आतवा गहोषसीचअं नवाव 'अलसीबवाबवा आणणि
(णजवअंत) चवाळसीस चहोर' असअं रवाणहलअं, तरसी मरजर्णिनवालवा णवचवार करवायलवा वरेळ कनु ठरे  हहोतवा? णतनरे णतचसी चचौकट आखिलसी
हहोतसी. 

***
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मणल्लकवाचवा दकस - प्रणिव

बवाहरेर ऊन तळपत हहोतअं,  जणिळू तरे घट गहोठल्यवासवारखिअं ववाटत हहोतअं. णखिडककीतळून झळवा आत यरेत हहोत्यवा. पडदिरे
सवारून घरेतल्यवावर खिहोलसीत थहोडअंसअं अअंधवारलअं. मसी खिनुचर्तीवर बसळून मवाझअं आयपअॅड सनुरू करे लअं.

परववाच मलवा कळळून चनुकलअं ककी, आतवा आपणि म्हवातवाररे झवालहो आहहोत, आपल्यवा हवातवात फवार ददिवस नवाहसीयरेत.
झवालअं असअं ककी,  परववा मवाझ्यवा शरेजवारच्यवा खिहोलसीत असलरेलरे मवाझरे सहोबतसी रवातसी झहोपरेतच गरेल्यवाचअं सकवाळसी कळलअं.
पनुढचवा नअंबर आपलवाहसी असळू शकरे ल अशसी शअंकरे चसी पवाल मवाझ्यवा मनवात चनुकचनुकलसी. आणणि म्हणिळूनच मसी ठरवलअं ककी, मरेल
णलहवायचवा – णवहवानलवा – मवाझ्यवा नवातववालवा. यहोगवायहोगवानरे उदवा तहो पअंधरवा वषवार्षांचवा हहोणिवारहसी आहरे, तरेव्हवा हसीच वरेळ
यहोग्य आहरे त्यवालवा हसी गहोष सवाअंगण्यवाचसी.

णवहवान आणणि त्यवाचरे आईबवाबवा मनुअंबईत रवाहतवात. आणणि मसी इथरे लहोणिवावळ्यवाच्यवा रवाखिसीव जअंगलवात बवाअंधलरेल्यवा
एकवा करे अर सकेंटरमध्यरे. मनुअंबईत मलवा आवडत नवाहसी, ननुसतसी गदिर्ती, धवावपळ आणणि आववाज. जरवा कनु ठरे  जवावअं म्हटलअं ककअं ववा
महोकळसी हववा घरेण्यवासवाठसी णखिडककीचसी कवाच उघडवावसी म्हटलसी ककी,  सगळसी गदिर्ती,  ववाहनअं आणणि त्यवाअंचरे प्रचअंड आववाज
भसकनम अअंगवावर धवावळून यरेतवात प्रचअंड सदैन्यवासवारखिरे.  कअं टवाळवा यरेतहो खिळूप आणणि त्यवामनुळरे  वदैतवागहसी.  इथरे लहोणिवावळ्यवालवा
यवा जअंगलवात कसअं शवाअंत ववाटतअं,  णनववाअंत.  हरे जअंगल खिवास रवाखिसीव ठरेवण्यवात आल्यवानरे इथरे कहोणिवालवाहसी यरेतवा-जवातवा यरेत
नवाहसी. कवारणि त्यवासवाठसी खिवास परवनवागसी घ्यवावसी लवागतरे.

मणहन्यवातळून दिहोन-तसीन वरेळवा णतघरे जणि मलवा भरेटवायलवा यरेतवात आणणि त्यवा णनणमतवानरे आउटटअंगहसी हहोतअं. णशववाय
आम्हसी दिररहोज णव्हणडओ चअॅट करून गप्पवा मवारतहो,  सहोशल सवाइट्सच्यवा चअॅटटअंगमवाफर्णि त २४ X  ७ कनरेक्टरेडहसी असतहो
एकमरेकवाअंशसी.  आयर्णिन आणणि ररेववा – मवाझवा मनुलगवा आणणि सळून – कवामणनणमत ददिवसभर बवाहरेर असतवात,  कधसीकधसी
दकत्यरेक आठवडरे परदिरेशवातहसी. त्यवामनुळरे  बररेचदिवा णवहवान एकटवाच असतहो घरसी. म्हणिळून त्यवाच्यवाशसी जवास्त चअॅटटअंग हहोतअं
मवाझअं.  मसी त्यवालवा त्यवाच्यवा 'स्कळू ल'बद्दल, अभ्यवासवाबद्दल, णमत-मदैणतणिळींबद्दल णवचवारतहो.  तहो मलवा त्यवाअंच्यवा शवाळरेतल्यवा
इव्हकेंटचरे सअॅप्स-णव्हणडओ दिवाखिवतहो,  गअंमतसीजअंमतसी सवाअंगतहो.  फवारच छवान गटसी आहरे आमचसी,  पणि कवाहसी गहोषसी अशवा
असतवात ज्यवा प्रत्यक्ष सवाअंगतवा यरेत नवाहसीत.  मग अशवा वरेळसी ई-मरेल,  म्हणिजरे णलणहलरेलरे शब्दि,  फवार सहोयसीचरे ववाटतवात
मलवा. एक प्रकवारचसी आपनुलककीहसी ववाटतरे त्यवामनुळरे , गरेल्यवा णपढसीतलवा असल्यवानरे णनदिवान मलवा तरसी ववाटतरे.

णप्रय,

मसी टवाइप करे लअं.  मग पडदिवा ककअं णचत बवाजळूलवा सवारून णखिडककीतळून बवाहरेर  ददिसत असलरेल्यवा बहोगनवरेलसीकडरे
पवाणहलअं. कवाहसी क्षणि मसी वरेल पवाणहलसी, मग एकरे क सनुटअं पवाहू लवागलहो. फनु लअं – गनुलवाबसी, रसरशसीत. पवानअं – णहरवसी. त्यवावर
पडलरेलअं  ऊन  आणणि  नवागमहोडसी  वळणिअं  घरेत  झवाडवावर  चढत  गरेलरेलसी  वरेल.  जणिळू  त्यवा  झवाडवालवा  आपल्यवात  सवामवावळू
पवाहणिवारसी.

मसी णवचवारवात बनुडलहो. आठवणिळींचरे धवागरे जनुळळू  लवागलरे. परॉप अप्ससवारख्यवा आठवणिसी भळूतकवाळवाच्यवा बरॉक्समध्यरे
बअंददिस्त असतवात. गणतमवान वतर्णिमवान थहोडअंसअं शवाअंतवलअं ककी, त्यवा सपवासप वर यरेऊ लवागतवात.

मसी णलहू लवागलहो –

मसी तनुलवा जरे सवाअंगणिवार आहरे तरे खिरअं  आहरे कवा खिहोटअं,  हरे मलवा मवाणहतसी नवाहसी.  खिरअंतर खिरअं-खिहोटअं  ठरवण्यवाच्यवा
फअं दिवात तळूहसी पडळू  नकहोस,  पणि कदिवाणचत मसी जरे सवाअंगणिवार आहरे तरे  वरेगळ्यवा प्रकवाररे  तळूहसी अननुभवत असशसील ककअं ववा
कदिवाणचत पनुढरे  अननुभवशसील.  म्हणिळून  मलवा तनुझ्यवाशसी हरे  शरेअर  करवावसअं  ववाटतअंय.  मसी  तनुलवा  सवाअंगणिवार आहरे  मवाझ्यवा
आयनुष्यवात आलरेल्यवा मणल्लकवाबद्दल.

मसी णतलवा पणहल्यवाअंदिवा पवाणहलअं तरेव्हवाच मलवा कळलअं ककी, तसी जणिळू मणल्लकवा शरेरवावतच आहरे. शअंभर टक्करे . णडटहो
मणल्लकवा शरेरवावत.

आतवा, हसी मणल्लकवा शरेरवावत कहोणि असवा प्रश्न तनुलवा पडरेल. सवाहणजकच आहरे तरे. मणल्लकवा शरेरवावत म्हणिजरे मसी
मणल्लकवाचवा दकस - प्रणिव
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शवाळरेत असतवानवा – तनुझवाच शब्दिवात सवाअंगवायचअं तर – 'हरॉटरेस्ट अक्टरेस'  हहोतसी. तनुलवा णतचसी आणिखिसी मवाणहतसी गनुगलवर
ककअं ववा णवदकणपडसीयवावर णमळरेल.  पणि तसी नवाहसी णमळवालसी तरसी फवार कवाहसी फरक नवाहसी पडणिवार.  कवारणि तरे  फवारसअं
महत्त्ववाचअं नवाहसीयरे. महत्त्ववाचसी आहरे तसी मवाझसी आणणि मणल्लकवाचसी गहोष.

२००४ सवाल.  तरेव्हवा मसी नववसीत हहोतहो.  १३ जळून,  शवाळरेचवा पणहलवाच ददिवस हहोतवा.  पणहलवाच तवास आणणि
बवाहरेर पवाऊस पडत हहोतवा. तरेव्हवा मनुअंबईत पडणिवारवा पवाऊस सवाधवासनुधवा नसवायचवा, तर धनुअंववाधवार – मनुसळधवार असवायचवा
ननुसतवा!  चवार-चवार ददिवस सळूयर्णि ददिसवायचवा नवाहसी.  छतसी घ्यवा,  ररेनकहोट घवालवा ककअं ववा आणिखिसी कवाहसी करवा,  तहो तनुम्हवाअंलवा
णभजवणिवार, म्हणिजरे णभजवणिवारच!

अशवा धनुअंववाधवार पवावसवात पचअंब णभजळून आलरेलसी मणल्लकवा पणहल्यवाअंदिवा आमच्यवा वगवार्णित आलसी.  सरेम तशसीच
जशसी टसीव्हसी स्क्रकीनवर ददिसवायचसी. तसअंच नवाक, तसरेच लवाअंबसडक करे स, तशसीच मवादिक दफगर, तसवाच गहूवणिर्णि. आणणि
अगदिसी  तस्सवाच  ब्यळूटसी  स्परॉट  गवालवाच्यवा  इथरे.  सगळ्यवा  वगवार्णिशसी  ओळखि  करून  दिरेण्यवासवाठसी  बवाईंनसी  मणल्लकवालवा
सगळ्यवाअंसमहोर बहोलवावळून घरेतलअं.  कवाहसीशसी अवघडलरेलसी तसी वगवार्णिसमहोर आलसी.  सवारखिअं यवा पवायवावरून त्यवा पवायवावर
करत  हहोतसी.  आणणि  बवाई  सवाअंगत  हहोत्यवा,  "मनुलवाअंनहो,  हसी  नवसी  मनुलगसी  यअंदिवाच्यवाच  वषर्ती  आपल्यवा  शवाळरेत  आलसीए
बवाहरेरगवाववाहून. णहचअं नवाव आहरे – "

तरेवढवात मणल्लकवाच्यवा नवाजळूक, पवातळ ओठवाअंतळून हळनुववारपणिरे शब्दि बवाहरेर पडलरे – "मणल्लकवा." हरे शब्दि इतकरे
हळनुववार आणणि नवाजळूक असतसील, तर णतचरे ओठ दकतसी मऊ, मदृदिळू असतसील असवा णवचवार मवाझ्यवा मनवात आलवा हहोतवा
तरेव्हवा.

"मनुलळींनहो,  मणल्लकवालवा कवाहसी हवअं  असल्यवास णतलवा मदित करवा,  बरअं.  आणणि मणल्लकवा,  कवाहसीहसी,  करे व्हवाहसी
लवागलअं ककी, लगरेच मलवा भरेटवायलवा यरे हवाअं..."

मनुलळींनसीच कवा मदित करवायचसी, मनुलवाअंनवापणि हक्क आहरे मदित करवायचवा, मनवातल्यवा मनवात मसी चरफडलहो. पणि
आतवा तनुमच्यवा इतकवा महोकळरेपणिवा नव्हतवा आमच्यवा वरेळसी.  तरसी आमचसी शवाळवा मनुलवा-मनुलळींचसी हहोतसी म्हणिळून बरअं.
नवाहसीतर करॉलरेजमध्यरे गरेल्यवावर झवालरेलरे मवाझरे दकत्यरेक णमत मनुलळींशसी बहोलतवानवा अक्षरशयः थरथरवायचरे आणणि त्यवाअंनवा
इतकवा घवाम फनु टवायचवा ककी, त्यवाअंचरे हवातवाचरे तळवरे ओलरे हहोऊन कपवाळवावरहसी घवामवाचरे थकेंब जमवायचरे! कदिवाणचत तळू आतवा
हसशसील यवावर, पणि तसअं हहोतअं खिरअं.

आमच्यवा वगवार्णिचरे दिहोन भवाग हहोतरे, पणहल्यवा भवागवात चवार रवाअंगवा मनुलवाअंच्यवा, तर तसीन रवाअंगवा मनुलळींच्यवा. टरॉक टरॉक
णहल्स ववाजवत मणल्लकवा आपल्यवा जवागरेवर जवाऊन बसलसी.  मसी णतच्यवाकडरे  एकटक पवाहत हहोतहो – चवालतवानवा तसी
कमररेलवा दिरेत असलरेलवा ठनुमकवा, ककअं णचत वर-खिवालसी हहोणिवारसी छवातसी... इतकअं  कसअंतरसी ववाटलअं नवा मलवा तरेव्हवा, ववाटलअं –
आपणि पवाप करतहोय! पणि शरेवटसी हवामर्वोन्सनवा कसलअं कळतअंय पवापणबप! मवाझसी नजर कवाहसी णतच्यवावरून हटत नव्हतसी.

मणल्लकवानरे  आमच्यवा शवाळरेत,  म्हणिजरेच मवाझ्यवा आयनुष्यवात यरेण्यवाचवा अगदिसी बरहोब्बर मनुहूतर्णि  सवाधलवा हहोतवा
ककअं ववा असअं म्हणिळू यवा ककी, अगदिसी मनुहूतवार्णिलवाच णतचसी एअंटसी झवालसी हहोतसी मवाझ्यवा आयनुष्यवात. आतवा मसी जरे सवाअंगणिवार आहरे तरे
फक आपल्यवातच रवाहसील बरअं कवा - एकदिम टरॉप ससीक्ररे ट!

हरे  ससीक्ररे ट  असअं  ककी,  मसी  तरेव्हवा  ननुकतवाच पअंधरवा  वषवार्षांचवा झवालहो हहोतहो.  (तनुझ्यवासवारखिवाच!)  ननुकतरेच मवाझ्यवा
ओठवाअंवर बवारसीक करे स उगववायलवा लवागलरे हहोतरे.  कवाखिरेत,  जवाअंघरेत आणणि छवातसीवर करे स फनु टळू  लवागलरे हहोतरे.  त्यवामनुळरे  मसी
हरखिलहो हहोतहो.  कवारणि आमच्यवा वगवार्णित दिहोन गनुप्स हहोतरे.  एक करे स आलरेलवा आणणि दिनुसरवा तनुळतनुळसीत.  करे स आलरेल्यवा
'मदिर्णि' गनुपमध्यरे तर कवाहसी जणि दिवाढसीदिरेखिसील करवायलवा लवागलरे हहोतरे. मदिर्णि गनुप सअंख्यरेनरे महोठवा हहोतवा, त्यवामनुळरे  तरे तनुळतनुळसीत
गनुपलवा तनुच्छ तर लरेखिवायचरेच,  पणि णचडववायचरेहसी.  त्यवामनुळरे  तनुळतनुळसीत गनुपमधलवा  'उकडलरेलवा बटवाटवा'  असलरेलवा मसी
आतवा करे स फनु टलरेल्यवा 'मदिर्णि' गनुपमध्यरे सवामसील झवालहो हहोतहो. मदिर्णि गनुपमध्यरेहसी जवास्त करे स असलरेल्यवाअंनवा जवास्त अणभमवान
असवायचवा, तर कमसी असलरेल्यवाच्यवा नणशबसी तनुच्छतवा आणणि णचडवणिअं असल्यवा गहोषसी यवायच्यवा. पणि णनदिवान आतवा मसी
मदिर्णि गनुपमध्यरे सवामसील तरसी झवालहो हहोतहो, यवाचवाच मलवा कवाय आनअंदि झवालवा हहोतवा म्हणिळून सवाअंगळू.

करे स फनु टल्यवाच्यवा सवाक्षवात्कवार झवाल्यवानअंतरच्यवा दिहोन ददिवसवाअंनसी मसी घरवात एकटवाच हहोतहो. टसीव्हसी पवाहत लहोळत
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हहोतहो. तरेव्हवा एक गवाणिअं पवाहत असतवानवा त्यवा गवाण्यवातल्यवा णहररॉइनचरे हवावभवाव आणणि णतच्यवा डरेसच्यवा खिहोल गळ्यवातळून
ददिसणिवाररे अधर्देमनुधर्दे आकवार यवाअंमनुळरे  मवाझअं पलअंग तवाठ झवालअं. मसी उतवाणिवा झहोपळून मवान थहोडसी वर करून पवाणहलअं – चडसीच्यवा
मध्यभवागवावर उअंचवटवा  आलवा हहोतवा,  णचतवात डडोंगर कवाढतवानवा  कसवा  णतकहोणिसी  आकवार  कवाढलवा  जवातहो  तसवा.  मसी
भवाअंबवावलहो. कवारणि असअं यवाआधसी कधसीच झवालअं नव्हतअं. घवाबरत मसी हळळूच मवाझवा हवात मवाझ्यवा चडसीतळून आत घवातलवा.
पलअंगवाच्यवा मधहोमध बनुळबनुळसीत,  थहोडवासवा णचकट पदिवाथर्णि हहोतवा.  मग मसी मवाझ्यवाहसी नकळत पलअंगवावरचसी त्वचवा वर-
खिवालसी करे लसी, हरे मलवा कसअं जमलअं ठवाऊक नवाहसी. कवारणि मसी हरे पणहल्यवाअंदिवाच करत हहोतहो. मसी हरे कधसीहसी पवाणहलअं नव्हतअं
ककअं ववा मलवा कहोणिसी सवाअंणगतलअंहसी नव्हतअं. मवाझअं मन त्यवा नटसीलवा कल्पळू लवागलअं. मसी डहोळरे  बअंदि करे लरे.  श्ववास ववाढलरे आणणि
क्षणिवात बनुळबनुळसीत द्रव बवाहरेर आलवा.  चडसी ओलसी झवालसी.  त्यवा मवागहोमवाग हववाहववासवा,  नकहोनकहोसवा ववास आलवा.  मसी
हडबडलहो. आतवा कवाय करवायचअं तरे कळरेनवा, घरच्यवाअंनवा कळलअं तर? मसी टरकलहो. सअंडवासवात गरेलहो आणणि हवातवावर पवाणिसी
घरेऊन चडसी धनुववायलवा लवागलहो. खिळूप नव्हर्णिस ववाटत हहोतअं मलवा. मग तशसीच ओलसी चडसी घवातलसी – चडसी बदिललसी, तर
उगवाच घरच्यवाअंनवा कळवायचअं यवा भसीतसीनरे.

तरेव्हवा  जरसी  मलवा  अपरवाधसी  ववाटलअं,  तरसी  नअंतर  कहोणि  आनअंदि  झवालवा  म्हणिळून  सवाअंगळू!  कवारणि  वगवार्णित  'मदिर्णि'
गनुपमधल्यवा 'पजअंदिवाददिल मदिर्णि' यवा सबगनुपमधलसी मनुलअं चवसीनरे 'तसल्यवा' (ज्यवालवा आतवा तनुम्हसी 'परॉनर्णि' म्हणितवा त्यवा) ससीडवा
पवाहवायचरे,  मवाणसकअं  चहोरून ववाचवायचरे.  एकमरेकवाअंनवा  दवायचरे.  इतकअं च कवाय,  पणि वगवार्णितल्यवा  मनुलळींचसी ककअं ववा  अगदिसी
बवाईंचसीदिरेखिसील कल्पनवा करून दकतसी मजवा यरेतरे,  हरे बडरेजवाववानरे सवाअंगवायचरे.  वगवार्णित यवा गनुपचअं वचर्णिस्व सववार्णिणधक हहोतअं.
इतकरे  ददिवस मसी त्यवाअंच्यवा चचवार्णि ननुसत्यवाच एरेकवायचहो, आतवा मवात मसी एकदिम 'पजअंदिवाददिल मदिर्णि' झवालहो हहोतहो.

नअंतर  मलवा  'तरे'  सगळअं  आठवतवानवा  तसी  नटसी  मणल्लकवा  नव्हतसी,  यवाचवा  फवारच  आनअंदि  झवालवा!  कवारणि
मणल्लकवाच्यवा बवाबतसीत मसी 'तसवा' णवचवार करू शकणिवार नवाहसी, असअं मलवा ववाटवायचअं. णतच्यवासवाठसी मवाझ्यवा मनवात एक
हळववा कहोपरवा हहोतवा. यवा सगळ्यवा गहोषळींपवासळून वरेगळवा. प्लअॅटरॉणनक. पणि आतवा तहो सगळवाच एक भवास हहोतवा, मवाझ्यवा
मनवानरे तयवार करे लरेलवा, असअंहसी ववाटतअं कधसीकधसी.

पणहल्यवाअंदिवा जरेव्हवा मसी मणल्लकवालवा पवाणहलअं नवा आमच्यवा वगवार्णित तरेव्हवाच णतनरे मवाझ्यवा मनवात घर करे लअं.  तरेहसी
सवाधअंसनुधअं नवाहसी, तर चवाअंगलअं थ्रसीबसीएचकरे चअं. मनुअंबईकरवाअंसवाठसी फवारच महोठअं , बअंगलवाच जणिळू. त्यवा फ्लअॅटमध्यरे तसी ददिवस-रवात
रवाहवायचसी. कधसी यवा खिहोलसीतळून त्यवा खिहोलसीत जवायचसी, तर कधसी टरेररेसमध्यरे उभसी रवाहत ववारवा अअंगवावर घ्यवायचसी. मग
अचवानक पवाऊस सनुरू व्हवायचवा.  मनुअंबईचवा मनुसळधवार पवाऊस.  णतनरे  पवाअंढररेशनुभ्र कपडरे  घवातलरेलरे  असवायचरे.  तसी  पचअंब
व्हवायचसी.  अजळूनहसी णतचसी तसी ओलरेतसी प्रणतमवा मसी मवाझ्यवा मनवाच्यवा लवाकडसी फरे ममध्यरे घट बसवळून ठरेवलसी आहरे.  तसी
प्रणतमवा अगदिसी तशसीच ददिसतरे जशसी तसी पणहल्यवाअंदिवा आमच्यवा वगवार्णित आलसी हहोतसी - पचअंब णभजलरेलसी. पवाअंढरवा, अअंगवाशसी
घट असलरेलवा कनु डतवा आणणि णनळसर सलववार – म्हणिजरे आमचवा शवाळरेचवा गणिवरेश.  ओलरे कपडरे अअंगवालवा णचकटलरेलरे.
कवाळरेभहोर करे स णभजल्यवानरे थहोडरेसरे कनु रळरे  झवालरेलरे. मसी णतलवा नसीट न्यवाहवाळलअं तरेव्हवा मलवा कळलअं ककी, तसी वयवात आलसी
आहरे.  कवारणि णतचरे स्तन पनुष हहोतरे.  आईनरे आणिलरेलसी बवायकवाअंणवषयसीचसी मवाणसकअं  मसी चहोरून ववाचवायचहो.  त्यवात मसी
ववाचलअं हहोतअं ककी,  मनुलसी वयवात आल्यवावर,  म्हणिजरेच त्यवाअंचसी मवाणसक पवाळसी – एमससी सनुरू झवाल्यवावर,  त्यवाअंचसी छवातसी
ववाढळू लवागतरे, स्तनवाअंनवा उभवारसी यरेतरे आणणि ढनु अंगणिवालवा, कअं बररेलवा गहोलवाकवार यरेतहो. अगदिसी तशसीच ददिसत हहोतसी तसी, आणणि
ओलरेत्यवा अअंगसी हसी सगळसी वदैणशष्टअं अणधकच स्पष ददिसत हहोतसी. कहोरसीव, मवादिक. मसी तरेव्हवा जर मवायकलपाँजरेलहो असतहो
नवा, तर डरेणव्हडसवारखिअंच मणल्लकवाचअं णशल्प तयवार करे लअं असतअं सअंगमरवरवात.

तसी इतर मनुलळींसवारखिसीच नव्हतसीच.  म्हणिजरे  इतर मनुलसीहसी वयवात आलरेल्यवा हहोत्यवा,  आणणि त्यवामनुळरे  टरेचवात
असवायचवा. पणि णहच्यवासवारखिअं कहोणिसीच नव्हतअं, जणिळू एकमरेववाणदतसीय, णनदिवान मवाझ्यवासवाठसी तरसी. तसी इतर मनुलळींसवारखिसी
सअॅक आणिवायचसी नवाहसी कधसी,  तर पसर्णि आणिवायचसी.  चवामडवाचसी.  बपाँडरेड,  महवागवाचसी.  त्यवातच वहवा-पनुस्तकअं  ठरेववायचसी.
णतच्यवा  डरेसचवा  गळवाहसी  इतर  मनुलळींपरेक्षवा  वरेगळवा  हहोतवा,  थहोडवा  खिहोल,  फअॅ शनरेबल,  वरेगवरेगळ्यवा  पअॅटन्सर्णिचवा.  इतर
मनुलळींसवारखिसी  ओढणिसी  तर  घ्यवायचसीच  नवाहसी  कधसी  तसी.  पणि कधसीतरसीच  स्टहोल  घ्यवायचसी,  त्यवावर  बवारसीक  नवाजळूक
नक्षसीकवाम करे लरेलअं असवायचअं. बररेचदिवा करे स महोकळरे  असवायचरे, तर कधसीतरसी पहोनसी टरेल ककअं ववा डहोक्यवावर फनु गवा कवाढळून मवागरे
महोकळरे  सहोडलरेलरे.  मलवा तरे फवार आवडवायचरे.  मवाझ्यवा मनवातल्यवा त्यवा थ्रसीबसीएचकरे मध्यरे मसी दकतळींदिसीतरसी  'मसी उतवाणिवा
झहोपलहो आहरे, आणणि तसी मवाझ्यवा छवातसीवरून चरेहर् यवावर णतचरे कवाळरेभहोर ररेशमसी करे स दफरवतरे आहरे आणणि त्यवानरे मलवा

मणल्लकवाचवा दकस - प्रणिव
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हव्यवाहव्यवाशवा गनुदिगनुल्यवा हहोतवाहरेत' अशवा कल्पनवा करकरून त्यवा रअंगववायचहो.

णतच्यवा नखिवाअंनवा नरेहमसी नरेलपकेंट लवावलरेलअं असवायचअं, तर डहोळ्यवाअंनवा ररेखिसीवपणिरे लवाय-लवायनर आणणि आयशअॅडहो.
ओठवाअंवर  अगदिसी  नसीट,  थहोडसीहसी  बवाहरेर  यरेऊ न दिरेतवा  णलपणस्टक लवावलरेलसी  असवायचसी –  लवाल भडक रअंगवाचसी.  तसी
णलपणस्टक पवाहून ववाटवायचअं ककी,  पसीटसीच्यवा तवासवालवा ककअं ववा प्रयहोगशवाळरेत गरेल्यवावर कवाहसीतरसी करून णहलवा बवाजळूलवा
घ्यवावअं आणणि आपल्यवा गवालवावर... ककअं ववा कवाहसीच नवाहसी तर, णनदिवान शटवार्णिवर तरसी णतचरे ओठ टरेकववावरेत. म्हणिजरे मग
'पजअंदिवाददिल मदिर्णि' गटवात फनु शवारक्यवा मवारतवा यरेतसील. पणि नअंतर ववाटवायचअं नकहोच मनुळसी, जर कवा त्यवा मनुलवाअंनवा हसी 'आपलसी'
मणल्लकवा कळलसी, तर तरे णतलवाहसी सहोडणिवार नवाहसीत. आणणि गप्पवा मवारतवानवा णतचसी कल्पनवा करून कशसी अणधक मजवा
आलसी, हरे रअंगवळून रअंगवळून सवाअंगतसील आणणि तरे मलवा नवाहसी सहन हहोणिवार! कवारणि मलवा तरेव्हवा णतच्यवाशसीच लग्न करवायचअं
हहोतअं,  हहो णतच्यवाशसीच,  फक णतच्यवाशसी!  मनवातल्यवा मनवात मसी ठरवळून टवाकलअं हहोतअं तसअं.  आणणि पनुढरे असअंहसी ककी,  जर
समजवा बवाबवाअंनसी णवरहोध करे लवाच, तर घरून पळळून जवायचअं म्हणिळून!

मलवा मवाझअंच खिळूप हसळू आल्यवानरे मसी णलहवायचवा थवाअंबलहो. उठळून स्वयअंपवाकघरवात गरेलहो आणणि पवाणिसी उकळवायलवा
ठरेवलअं.

कवाय कवाय ववाटत असतअं  नवा आपल्यवालवा त्यवा त्यवा वयवात!  मग नअंतर कधसीतरसी मवागरे  वळळून पवाहतवानवा तरे
आठवलअं  ककी,  इतकअं  बवालसीश,  इतकअं  इमअॅच्यनुअर  ववाटतअं  ककी,  हसळू  यरेतअं.  खिळूप  पनुढरे  णनघळून  आलरेलहो  असतहो  आपणि.
हवास्यवास्पदिच असतअं तरे. पणि तरसी तरे त्यवा त्यवा वयवात खिरअंखिनुरअं ववाटत असतअं. मचौज ववाटत असतरे त्यवाचसी. 

पवाणिसी उकळळून वरतसी यरेत हहोतअं.  गअॅस बअंदि करून,  पवाणिसी मगमध्यरे ओतलअं.  मगमध्यरे टसी बअॅग आधसीच टवाकलसी
हहोतसी.  थहोडवा वरेळ तशसीच ठरेवळून मग टसी बअॅग सवात-आठ वरेळवा वर-खिवालसी करे लसी.  ववाफवाळलरेल्यवा पवारदिशर्णिक पवाण्यवात
हळळूहळळू चहवाचवा तपदकरसी-कवाळवा रअंग णमसळलवा, एकजसीव झवालवा. चहवाचवा आल्हवादिदिवायक सनुगअंध पसरलवा.

मसीपणि तर असवाच हहोतहो तरेव्हवा,  यवा पवाण्यवासवारखिवाच णनतळ,  पवारदिशर्णिक आणणि ववाफवाळलरेलवा,  गरम.  आणणि
मणल्लकवा हहोतसी टसी बअॅगसवारखिसी. मलवा रअंग दिरेणिवारसी. मवाझ्यवा ववाफरे लवा सनुगअंणधत करणिवारसी…

मणल्लकवालवा मवाणहतसीहसी नसरेल ककी, वगवार्णित मसी णतच्यवाकडरे सतत एकटक पवाहत असवायचहो. मवाझसी जवागवा हहोतसी
णतसर् यवा रवाअंगरेत.  पणि णतच्यवाकडरे नसीट पवाहतवा यवावअं म्हणिळून कवाहसीतरसी कवारणि कवाढळून तसी बदिलळून घरेतलसी णमतवाकडळून,
आणणि चवथ्यवा, म्हणिजरे मनुलळींशरेजवारच्यवा, रवाअंगरेत बसळू लवागलहो. असवाहसी मसी आतवा पजअंदिवाददिल मदिर्णि यवा वचर्णिस्व असलरेल्यवा
गनुपमध्यरे गरेलहो हहोतहो.  आणणि त्यवात तहो णमत हहोतवा तनुळतनुळसीत गनुपमधलवा.  त्यवामनुळरे  त्यवानरेहसी फवार कवाअं कळू  करे लअं नवाहसी,
तडोंडहसी बअंदि ठरेवलअं.

मणल्लकवा मनुलळींच्यवा दिनुसर् यवा, म्हणिजरेच मधल्यवा रवाअंगरेत, णतसर् यवा बवाकवावर बसवायचसी. त्यवामनुळरे  मसी णतलवा दिहोन-
तसीन मनुलळींच्यवा मधळून कहोणिवाच्यवा फवार लक्षवात यरेणिवार नवाहसी, असअं पवाहवायचहो. णतलवा नसीट न्यवाहवाळवायचहो. बवाई आल्यवा
ककी,  एकसवाथ नमस्तरे करवायलवा उभसी रवाहवायचसी,  तरेव्हवा तसी कनु डत्यवाचसी मवागचसी  -  ढनु अंगणिवाकडचसी  -  बवाजळू ओढळून नसीट
करवायचसी. हसत हसत नमस्तरे म्हणिवायचसी. पनुन्हवा खिवालसी बसतवानवा बवाकवावर कवाहसी नवाहसीयरे नवा हरे पवाहून बसवायचसी. मग
बवाकवाखिवालळून त्यवा  त्यवा  तवासवाचसी वहसी  आणणि पनुस्तक कवाढवायचसी.  मध्यरेच ओठवाअंवर ओठ दिवाबळून  णलपणस्टक सवारखिसी
करवायचसी, तर कधसी हवातवानरे करे स सवारखिरे करवायचसी. एखिवादिवा प्रश्न णवचवारलवा ककी, नरेलपकेंटनरे रअंगवलरेलअं नखि दिहोन दिवातवाअंच्यवा
मध्यरे धरून णवचवार करवायचसी. मग उतर आलअं ककी, तरेच बहोट वर करवायचसी. मग मवाझ्यवा मनवात गनुदिगनुल्यवा व्हवायचवा,
हसळू  यवायचअं.  णतच्यवा  अशवा  दकतसीतरसी  गहोषसी,  लकबसी,  अदिवा  जपळून  ठरेवल्यवा  मसी  मवाझ्यवा  मनवात.  लहवानपणिसी  कसअं
चरॉकलरेटचसी चवाअंदिसी ककअं ववा पपअंपळवाचअं जवाळसीदिवार पवान वहसीत जपळून ठरेववायचहो तसअं.  ककअं ववा आतवाच्यवा तनुमच्यवा भवाषरेत
सवाअंगवायचअं तर, तनुम्हसी कसअं एखिवादिवा आवडसीचवा णमतवाच्यवा ककअं ववा मदैणतणिसीचवा बथर्णिडरेचवा णव्हणडओ ककअं ववा डरेटटअंगचवा सरेल्फकी
क्लवाउडवर कवायमचवा स्टहोअर करतवा तसअं.

एकदिवा सअंस्कदृ तच्यवा बवाई वगवार्णित कहोणितवातरसी शब्दि कसवा चवालववायच्यवा हरे णशकवत हहोत्यवा.  मलवा मनुळवातच
सअंस्कदृ तचवा जवाम कअं टवाळवा.  सवारखिअं णबनडहोकवासवारखिअं पवाठवाअंतर करवा आणणि स्कहोअटरअंग सबजरेक्ट म्हणित पदैककीच्यवा पदैककी
मवाकर्णि  णमळववा,  यवाचवा वदैतवाग यवायचवा.  म्हणिळून मसी मवाझअं पळूणिर्णि लक्ष मणल्लकवाकडरे वळवलअं.  तसी मन दिरेऊन बवाईंचअं एकत
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हहोतसी, आणणि त्यवा सवाअंगतवाहरेत त्यवाप्रमवाणिरे शब्दि म्हणित हहोतसी. 'कवयहो' म्हणितवानवा शब्दिवाच्यवा शरेवटसी णतचवा ओठवाअंचवा चअंबळू
हहोत हहोतवा, तर 'कणव:' म्हणितवानवा दिहोन्हसी ओठ णवलग हहोत हहोतरे. एकळू णिच णतलवा हरे सगळअं  नवसीन असल्यवानरे मजवा यरेत
हहोतसी, हरे णतच्यवा हसर् यवा चरेहर् यवावरून कळत हहोतअं.

मसी मनवाच्यवा त्यवा थ्रसीबसीएचकरे मध्यरे.  आम्हसी दिहोघअंच.  टरेररेसवर.  रवात झवालसीए.  टरेररेसवरून समहोर शहरवातलरे
परेटलरेलरे  ददिवरे.  लवाल-णपवळरे-णहरवट.  गडदि  कवाळ्यवा  कवापडवावरतसी  वरेगवरेगळ्यवा  रअंगवाच्यवा  धवाग्यवाअंनसी  क्ररॉसणस्टचनरे
भरतकवाम करे लअं ककी, त्यवा त्यवा कवापडवाच्यवा मवागरे कसरे त्यवा त्यवा रअंगवाच्यवा धवाग्यवाअंचरे गहोळरे ददिसतवात तसअं ददिसतअंय समहोर.

मवाझ्यवाशरेजवारसी मणल्लकवा बसलसीए. णतचरे करे स नरेहमसीसवारखिरेच महोकळरे . ओठवाअंवर लवाल णलपणस्टक. पवाअंढरवा टसी-
शटर्णि  घवातलवाय णतनरे.  त्यवातळून णतचरे वक्षहोभवार आकषर्णिक ददिसतवाहरेत.  त्यवाखिवालसी डरेणनमचसी हरॉट शरॉटर्णि.  णतचरे चमकदिवार
णनतळ पवाय.  वअॅपक्सअंग  करे लरेलरे.  चमकणिवाररे.  एकवा पवायवात अपाँक्लरेट.  त्यवातल्यवा एकवा घनुअंगरवाचवा मधळूनच दकणिदकणितवा
आववाज.
तसी कवाहसीतरसी म्हणितरेय. कवाय म्हणितरेय –

रवामयः ...

सअंस्कदृ तचवा  शब्दि  चवालवतरेय  तसी.  णतच्यवा  चरेहर् यवावर  लहवान  मनुलसीसवारखिरे  भवाव  आहरेत,  पणहल्यवाअंदिवाच  नवअं
कवाहसीतरसी णशकवल्यवावर असतवात तसरे – उत्सनुक, णनरवागस आणणि आपल्यवालवा कवाहसीतरसी कळलअंय यवाचवा आनअंदि झवालरेलरे.

रवामस्य....

तसी महोठवानरे म्हणितरे. णतचरे ओठ णवलग हहोतवात.

रवामचौकूऽकूऽकूऽकूऽ

औ.... ओठवाअंचवा चअंबळू हहोतहो आणणि मसी णतच्यवाकडरे पवाहत दिहोन बहोटअं बअंदिनुककीसवारखिसी रहोखिळून धरत म्हणितहो, स्टअॅच्यळू!
णतच्यवा चरेहर् यवावर आश्चयर्णिचदकत करणिवाररे  भवाव. ओठवाअंचवा चअंबळू तसवाच ठरेवळून तसी स्तब्ध, पनुतळ्यवासवारखिसी.  णतचरे लवाल
ओठ. मऊ, मदृदिळू, लनुसलनुशसीत. 

पणि णतचवा औकूऽकूऽकूऽ अजळून घनुमतहोय, मसी त्यवाचसी लय बरहोब्बर पकडतहो आणणि गवाणिअं म्हणिवायलवा सनुरुववात करतहो –
ओ ओ ओकूऽकूऽह...
णभगरे हहोठ तरेररे, प्यवासवा ददिल मरेरवा

तसी तशसीच स्तब्ध,  आणिखिसीन आश्चयर्णिचदकत.  मसी मनवापवासळून गवातहोय,  चरेहर् यवावर हवावभवाव आणित.  णतच्यवा
डहोळ्यवाअंनवा डहोळरे णभडवत. थरेट खिहोलवात पवाहत, णतचवा अअंतरअंगवाचवा ठवाव घरेत.

मसी पनुढरे चवालळू ठरेवतहो –
लगरे अब सवा मनुझरे तन तरेरवा

हरे  म्हणितवानवा  मलवा  णतच्यवा  चमकदिवार  णनतळ मवाअंडवाअंवरून,  पवायवावरून मग करे सवाअंतळून  हवात  दफरववायचवा
अनवावर महोह हहोतहोय.

तरेवढवात आववाज यरेतहो – "णतसरवा बकेंच, लक्ष कनु ठरेय?''

मसी महोह आवरतहो आणणि पनुढरे म्हणितहो -
कभसी मरेररे सवाथ...

'सवाकूऽकूऽथ' शब्दिवावर असणिवारसी हरकत बरहोब्बर घरेतहो.

कहोणिसीतरसी खिरेकसतअं – "णतस्रवा बकेंचकूऽकूऽ?"

कहोई रवात गनुजवार तनुझरे सनुबह तक मदै करू प्यवाकूऽकूऽर
ओ ओ ओहकूऽकूऽकूऽ....

मणल्लकवाचवा दकस - प्रणिव
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मलवा णतलवा णमठसीत घ्यवावसअं ववाटत असतअं. आतवा मसी घरेणिवार, म्हणिजरे घरेणिवारच. आतवा महोह आवरतवा घ्यवायलवा
नकहो. तसी अजळूनहसी स्टअॅच्यळूच. ओठवाअंचवा चअंबळू. हसी सअंधसी आहरे, हसीच... मसी बवाहू पसरून णतलवा कवरेत घ्यवायलवा जवाणिवार –

तरेवढवात खिडळूचवा महोठवा तनुकडवा मवाझ्यवा कपवाळवावर यरेऊन आपटलवा. मसी भवानवावर आलहो.

थ्रसीबसीएचकरे तल्यवा परॉश टरेररेसवरून खिडळूचसी पळूड सगळसीकडरे पसरलरेल्यवा कवाळपट पभअंतळींच्यवा वगवार्णित – जनुन्यवा
खिडबडसीत बवाकवावर.

अख्खिवा वगर्णि हसत हहोतवा.

बवाईंनसी डस्टर जहोरजहोरवात टरेबलवावर आपटलअं आणणि  'शवाअंत बसवा,  नवाहसीतर सगळ्यवाअंनवा णशक्षवा करसीन'  असअं
मनुलवाअंनवा दिटवावलअं. 

मग मवाझ्यवाकडरे पवाहत बवाई नवाकवात म्हणिवाल्यवा, "कवाअंय महवाशय, लक्ष कनु ठकेंय?"

मसी कसवाबसवा उभवा रवाहत म्हटलअं, "मणल्ल... मवाझअं लक्ष आहरे, बवाई!"

"आहकें, मग चवालव पवाहू शब्दि..."

"शब्दि... कनु ठलवा, शब्दि. रवाम नवा?"

"अररे,  गधडवा  आठवसीतच  आहकेंस  ववाटतकें  अजळून,  रवाम  आठवसीत  गरेलवा  वनववासवालवा  तनुमच्यवासवारख्यवा
णवदवाथ्यवार्षांमनुळरे . नव्हतअं न लक्ष. आणणि वर तडोंड करून खिहोटकेंहसी बहोलतहोस."

"बवाई..." मसी कवाहसीतरसी बहोलण्यवासवाठसी तडोंड उघडलअं तरेव्हवा मलवा मणल्लकवाचसी तसी स्टअॅच्यळू झवालरेलसी प्रणतमवा, तहो
ओठवाअंचवा चअंबळू आठवलवा.  मलवा मनवातल्यवा मनवात गनुदिगनुल्यवा झवाल्यवा.  मसी एकदिवा मणल्लकवाकडरे ओझरतअं पवाणहलअं.  तहोच
बवाई खिरेकसल्यवा, "इकडरे यकें आधसी, समहोर. चवाअंगलळींच अद्दल घडवतकें तनुलवा."

समहोर गरेल्यवावर बवाईंनसी मवाझ्यवा दिहोन्हसी तळव्यवाअंवर उभ्यवा पटसीनरे  जहोरवात पवाच-पवाच फटकरे  ददिलरे,  मसी खिळूप
कळवळलहो तरेव्हवा. फटकरे  दिरेतवानवा बवाई म्हणित हहोत्यवा, "अभ्यवास नकडों करवायलवा यवाअंनवा, लक्ष नकडों दवायलवा वगवार्णित, मग
नअंतर नवापवास झवालकें ककी दिहोष आम्हवाअंलवाच. अद्दल घडवतकें चवाअंगलसी तनुलवा."

मग मलवा सगळ्यवाअंच्यवा समहोर बवाईंनसी त्यवाअंच्यवा टरेबलवावर उभअं करे लअं आणणि पवायवाचरे अअंगठरे  पकडवायलवा लवावलरे.
मसी ववाकल्यवावर मवाझ्यवा पवाठसीवर पनुस्तक ठरेवलअं. पनुस्तक पडलअं ककी, पनुन्हवा एक फटकवा असअं बवाईंनसी सवाअंणगतलअं. मलवा खिळूप
म्हणिजरे खिळूपच अपमवाणनत झवाल्यवासवारखिअं ववाटलअं, तरेहसी मणल्लकवासमहोर असअं उभअं करे ल्यवानरे जवास्तच!

खिरअंतर आतवा तनुलवा हसी णशक्षवा फवार ववाटरेल. आतवा जर असअं कहोण्यवा णशक्षकवानरे करे लअं तर तनुझरे आईबवाबवा त्यवाच
ददिवशसी शवाळरेत जवातसील, आतवा हरे अक्षम्य आहरे. पणि तरेव्हवा हरे सरवार्णिस व्हवायचअं. उलट आमच्यवा आईबवाबवाअंच्यवाहसी यवाच
अपरेक्षवा असवायच्यवा णशक्षकवाकडळून. चवाअंगलअं फहोडळून कवाढवा त्यवालवा म्हणिजरे समजरेल त्यवालवा, असअंच सवाअंगवायचरे आईबवाबवा.

मलवा  मणल्लकवालवा  न्यवाहवाळवायचसी  इतककी  सवय  झवालसी  हहोतसी  ककी,  गनुडघ्यवात  ववाकल्यवावरहसी  णतलवा
पवाहण्यवासवाठसी मसी मवान वर करत हहोतहो आणणि त्यवामनुळरे  पनुस्तक सवारखिअं पडत हहोतअं . तरे पडलअं ककी, सगळवा वगर्णि हसवायचवा.
बवाई णचडवायच्यवा आणणि जहोरवात पटसी मवारवायच्यवा. मसी कळवळवायचहो. शरेवटसी एकदिवाचवा तवास सअंपलवा आणणि मसी आणणि
बवाई आम्हसी दिहोघवाअंनसीहसी हुश्श करे लअं, मसी उघड, तर बवाईंनसी मनवातल्यवा मनवात.

मनुख्यवाध्यवापकवाअंकडरेच तनुझसी तक्रवार करतरे, असअं म्हणिळून बवाई गरेल्यवा. मग मनुख्यवाध्यवापकवाअंकडळून मवाझ्यवा बवाबवाअंसवाठसी
णचठसी गरेलसी आणणि रवातसी बवाबवाअंनसी मलवा बडवलअं. मवाझरे हवात पट्टवाअंच्यवा मवारवानरे सनुजलरे हहोतरे, आतवा गवालहसी सनुजलरे अनम
डहोळरेहसी.

त्यवानअंतर मसी कहोडगवा झवालहो.  त्यवा सअंस्कदृ तच्यवा बवाईंच्यवा तवासवालवा तर कधसीच लक्ष ददिलअं नवाहसी.  त्यवाएरेवजसी
मणल्लकवाणनरसीक्षणि सनुरूच ठरेवलअं.  नअंतर नअंतर त्यवा बवाई मलवा  'अस्वस्थ आत्मवा'  म्हणिळू लवागल्यवा.  मग त्यवाहसी कहोडग्यवा
झवाल्यवा, मसी नवाहसीयरे वगवार्णित, असअंच समजळून णशकवळू लवागल्यवा…
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पअॅडचसी बअॅटरसी सअंपवायचवा मरेसरेज आल्यवावर मसी चवारजर्षांगसवाठसी ववायर कवाढळून लवावलसी. 'टटअंग' असवा हळळूच आववाज
हहोऊन पअॅडवरच्यवा बअॅटरसीचअं णचन्हअं वर-खिवालसी हहोऊ लवागलअं.

खिरअंतर तरे वय दकतसी नवाजळूक असतअं आणणि अडणनडअं.  सगळअं  कळतअंय असअं ववाटत असतअं आपल्यवालवा, टहोकदिवार
झवालरेलरे  असतवात आपलरे इगहो.  यवा बअॅटरसीसवारखिअंच सवारखिअं  वर-खिवालसी हहोणिवारअं.  कधसी अचवानक आनअंदिवानरे  उचअंबळणिवारअं
आणणि तर कधसी एकदिम लहो बअॅटरसी झवाल्यवासवारखिअं,  नव्हर्णिस,  उदिवास.  खिरअंतर यवा वयवातल्यवा भवावनवा समजळून घरेणिवारसी
सकवारवात्मक चवारजर्षांग ववायर असवायलवा हवसी, पणि... थहोडवा पडदिवा सवारलवा. बवाहरेरचअं ऊन थहोडअं कमसी झवालअं हहोतअं.

मसी तनुलवा खिळूप बहोअर करत असरेन यवा मणल्लकवाप्रकरणिवानरे. पणि यवा म्हवातवार् यवा आजहोबवाचअं म्हणिणिअं अजळून थहोडवा
सअंयम ठरेवळून ववाच, कवारणि आतवा हवा आहरे शरेवटचवा भवाग.

त्यवा सअंस्कदृ त प्रकरणिवानअंतर, बवाबवाअंनसी कडक शब्दिवाअंत सवाअंणगतलअं ककी, "शवाळरेत जवायचअं असरेल तर वगवार्णित लक्ष ददिलअं
पवाणहजरे. आपणि कवाहसी सहोन्यवाचवा चमचवा तडोंडवात घवालळून जन्मवालवा आलरेलवा नवाहसीत. कष करे ल्यवाणशववाय कवाहसीहसी सवाध्य
हहोत नवाहसी कळलअं कवा? तरेव्हवा अभ्यवास करवा, अभ्यवासवात लक्ष घवालवा."

मसी मवान खिवालसी घवालळून ननुस्तअंच हअं-हअं करत हहोतहो.

"यअंदिवाच्यवा ववारषर्णिक परसीक्षरेत जर कवा कमसी गनुणि णमळवालरे तर बघच, सहोलळूनच कवाढसीन तनुलवा, आणणि कहोणित्यवातरसी
ववाण्यवाच्यवा दिनुकवानवात लवावळून टवाककीन. मग बस पहोतसी उचलत, आयनुष्य ओढत. यवा पनुढरे शवाळरेतळून कहोणित्यवाहसी तक्रवारसीचसी
णचठसी आल्यवाचअं मलवा खिपणिवार नवाहसी. कळलअं!"

मवाझ्यवा डहोळ्यवाअंत पवाणिसी हहोतअं,  पणि तरे आपणि चळूक करे लसी यवाचअं नव्हतअं,  तर आतवा ननुसतवाच अभ्यवास करवाववा
लवागरेल आणणि मणल्लकवा आपल्यवापवासळून दिनुरवावरेल यवाचअं हहोतअं. आणणि झवालअंहसी तसअंच.

णनयणमत शवाळरेत यरेणिवारसी मणल्लकवा यरेईनवाशसी झवालसी.  सवारख्यवा दिवाअंडवा मवारू लवागलसी.  आणणि कधसी आलसीच
तरसी आतवा तसी पळूवर्तीसवारखिसी नसवायचसी.  करे स णवसकटलरेलरे ककअं ववा कसरेतरसीच बवाअंधलरेलरे असवायचरे,  अअंगवासरशसी असणिवारवा
डरेस ढगळ असवायचवा, नखिअं कवापलरेलसी आणणि रअंगवलरेलसी नसवायचसी, णलपणस्टकहसी गवायब असवायचसी.

नअंतर नअंतर मसीहसी णतच्यवाकडरे पवाहणिअं कमसी करे लअं. म्हणिजरे मलवा तसअं करणिअं भवागच हहोतअं. कवारणि बवाबवाअंचसी ववाक्यअं
सवारखिसी कवानवात घनुमवायचसी. तरसी अधळूनमधळून मसी णतच्यवाकडरे पवाहवायचहो. पणि आतवा मणल्लकवा आतवा मणल्लकवा रवाणहलसी
नव्हतसी.  आनअंदिसी,  हसरसी मणल्लकवा आतवा अस्वस्थ असवायचसी. तसी सवारखिसी भवाअंबवावलरेलसी,  णभरणभरत्यवा नजररेचसी झवालसी
हहोतसी.

आमच्यवा त्यवा थ्रसीबसीएचकरे  फ्लअॅटलवाहसी कहोणिसीतरसी महोठअं  टवाळअं  ठहोकलअं हहोतअं.  मसी वरेगवरेगळ्यवा चवाव्यवाअंनसी शकलवा
लढवळून उघडवायचवा प्रयत्न करे लवा, पणि कवाहसी करे ल्यवा उघडरे नवा. एकदिवा मसी महोठवा दिगड आणिलवा तरे फहोडवायलवा. मसी त्यवावर
दिगड मवारणिवार, तहोच त्यवा कनु लपवालवा डहोळरे  आणणि तडोंड फनु टलअं.  चवाअंगल्यवा जवाडजळूड णमश्यवा आल्यवा. त्यवाचरे डहोळरे  लवाल,
रवागसीट हहोतरे. तरे मवाझ्यवा अअंगवावर जहोरवात ओरडलअं – 'ववाण्यवाच्यवा दिनुकवानवात... मग बस पहोतसी उचलत, आयनुष्य ओढत.
यवा पनुढरे शवाळरेतळून कहोणित्यवाहसी तक्रवारसीचसी णचठसी आल्यवाचअं मलवा खिपणिवार नवाहसी. कळलअं!'

मसी  कधसी  म्हणिवालहो  हहोतहो  ककी,  मलवा  अभ्यवास  नवाहसी  करवायचवाय?  मलवापणि  अभ्यवास  करवायचवाय.  खिळूप
णशकवायचअंय. महोठअं  व्हवायचअंय. पदैसरे कमववायचरेत. असवाच एक फ्लअॅट घ्यवायचवाय आणणि मग मणल्लकवाशसी लग्न करवायचअंय.
रसीतसर मवागणिसी घवालळून णतच्यवा बवाबवाअंनवा.  मवाझ्यवा दिवादिवानरे करे लअं नवा तसअंच अगदिसी.  मग धडवाक्यवात लग्न हहोईल मवाझअं.
आम्हसी इथरे रवाहवायलवा यरेऊ…

तहोच तरे कनु लळूप जहोरवात ओरडलअं, 'ऑडर्णिर, ऑडर्णिर, अभ्यवास एकरे  अभ्यवास!' आणणि मग त्यवाचअं तहोडअं, णमशवा गवायब
झवाल्यवा. मसी आणिलरेलवा दिगड जहोरवात हवाणिलवा त्यवावर, पणि तरे कवाहसी तनुटरेनवा. मवाझवा दिगडच फनु टवायलवा लवागलवा. मग मसी
गनुपचळूप कळकट पभअंतसीच्यवा, खिडळूचसी पळूड पसरलरेल्यवा वगवार्णित बसळून लक्ष दिरेऊ लवागलहो…

ववारषर्णिक परसीक्षवा झवालसी आणणि सनुटसी सनुरू झवालसी, पणि पनुढच्यवा वषर्ती दिहवावसी असल्यवानरे मवाझरे ददिवस-ददिवसभर
क्लवासरेस सनुरू झवालरे.  जहोत्यवालवा जनुअंपलरेल्यवा बदैलवासवारखिवा मसी यवा क्लवासमधळून त्यवा क्लवासमध्यरे असवा ददिवसभर दफरत

मणल्लकवाचवा दकस - प्रणिव
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असवायचहो. सतत पवाठवाअंतर, नवाहसीतर टरेस्ट सनुरू असवायच्यवा, घवाण्यवातळून मवाकवार्षांचअं तरेल णनघत असवायचअं.

कधसीकधसी ववाटवायचअं ककी,  कवाहसीतरसी करून मणल्लकवा एकदिवातरसी ददिसवावसी ककअं ववा णतचवा पतवा शहोधवाववा आणणि
जवावअं  णतच्यवाकडरे.  पणि नअंतर ववाटवायचअं  नकहो.  आपणि उगवाच कवाहसीतरसी  करवायलवा जवायचहो आणणि नसतअं  कवाहसीतरसी
व्हवायचअं, त्यवा सअंस्कदृ त प्रकरणिवासवारखिअं. णतलवाहसी तवास आणणि आपल्यवा तवासवात अजळून ववाढ, असअं ववाटळून मसी गप्प रवाणहलहो.
पणि मसी णतलवा णवसरणिअं शक्यच नव्हतअं, आणणि तसी जरसी भरेटत-ददिसत नसलसी तरसी मसी णतलवा आठवळू तर शकत हहोतहोच
मसी. तसी पळूवर्तीचसी उत्फनु ल्ल, टअंच, टरेचवात रवाहणिवारसी, आनअंदिसी मणल्लकवा, तहो ओठवाअंचवा चअंबळू... तरे 'णभगरे ओठ तरेररे' गवाणिअं... तरे
सगळअं  सगळअं  आठवळून मवाझ्यवा मनवालवा तजरेलवा यवायचवा.  त्यवा धकवाधककीत थहोडअं बरअं  ववाटवायचअं.  मग मसी आतनुरतरेनरे ववाट
पवाहू लवागलहो, णनकवालवाचसी. कवारणि त्यवा ददिवशसी मणल्लकवा नक्ककीच यरेणिवार, यवाचसी मलवा खिवातरसी हहोतसी.

अखिरेर तहो ददिवस उजवाडलवा.  एरवसी क्लवासलवा जवाण्यवासवाठसी कसवाबसवा तयवार हहोणिवारवा मसी,  भरवाभर तयवार
झवालहो शवाळरेत जवायलवा.  आमच्यवा वगवार्णित गरेल्यवावर आमच्यवा वगर्णिणशणक्षकवा बवाईंनसी णनकवालवाचअं ववाटप करे लअं,  पणहलवा-
दिनुसर् यवा–णतसर् यवा क्रमवाअंकवाच्यवा मनुलवाअंचअं टवाळ्यवाअंनसी अणभनअंदिन करण्यवात आलअं. पनुढचअं वषर्णि कसअं महत्त्ववाचअं आहरे, वगदैररे बवाई
सवाअंगत हहोत्यवा.  मवाझसी नजर णभरणभरत मणल्लकवाचवा शहोध घरेत हहोतसी.  मसी शहोधलअं,  सगळसीकडरे,  पणि मणल्लकवा मलवा
कनु ठरेच ददिसलसी नवाहसी. चवाअंगलरे मवाक्सर्णि णमळवळून पणहल्यवा पअंधरवात यरेऊनहसी मणल्लकवा न आल्यवानरे मवाझवा णहरमहोड झवालवा.
कनु ठरे  गरेलसी असरेल तसी, कवा आलसी नसरेल, कवाहसी प्ररॉब्लरेम तर नसरेल नवा झवालवा णतच्यवा घरसी ककअं ववा आणिखिसी कवाहसी... एक नवा
अनरेक प्रश्नवाअंनसी मसी भअंजवाळलहो.

मलवा णतलवा पवाहवायचअंय,  एकदिवाच.  नअंतर हवअंतर मसी कध्धसी-कध्धसी णतलवा पवाहणिवार नवाहसी.  मनुकवाट अभ्यवास
कररेन.  प्लसीज...  मलवा रडळू  फनु टणिवार हहोतअं.  म्हणिळून मसी वगवार्णितळून बवाहरेर पडलहो टरॉयलरेटमध्यरे गरेलहो.  डहोळ्यवाअंतळून आलरेलअं
पवाणिसी मलवा कहोणिवालवाहसी दिवाखिववायचअं नव्हतअं.  मसी फटवाफटवा तडोंडवावर पवाणिसी मवारलअं,  चरेहरवा धनुतलवा.  कदिवाणचत आतवा
मणल्लकवा कधसीच ददिसणिवार नवाहसी अशसी मनवाचसी समजळूत घवातलसी.  पणि तरे असह हहोतअं,  पनुन्हवा डहोळ्यवाअंत पवाणिसी सवाचळू
लवागलअं. मसी पवाणिसी मवारलअं आणणि स्वतयःलवा सवावरत टरॉयलरेटमधळून बवाहरेर पडलहो. तहोच मलवा आववाज एरेकळू  आलवा –

रवामचौकूऽकूऽकूऽ….

ओठवाअंचवा चअंबळू...

औकूऽकूऽकूऽ…

ओ ओ ओह...
णभगरे हहोठ तरेररे...

मसी मवागरे वळलहो. आववाज टरॉयलरेट शरेजवारच्यवा कहोणित्यवातरसी वगवार्णितळून यरेत असवाववा. मसी पणहल्यवा वगवार्णित गरेलहो
अनम मग दिनुसर् यवा,  पणि णतथरे कहोणिसीहसी नव्हतअं.  णतसर् यवा वगवार्णिच्यवा जवळ जवातवाच आववाज नसीट एकळू  यरेऊ लवागलवा.  तसी
णतथरेच असणिवार आत.

मसी त्वररेनरे पनुढरे गरेलहो आणणि आत डहोकवावलअं. तसीच हहोतसी तसी –

मणल्लकवा – पळूवर्तीचसी. महोकळरे करे स. लवाल णलपणस्टक... ब्यळूटसी स्परॉट... नरेलपकेंट... हवाय हसील्स...

"मणल्लकवा, कनु ठरे  हहोतसीस तळू? ररझल्टहसी घ्यवायलवा आलसी नवाहसीस, दकतसी शहोधलअं मसी तनुलवा!"

"मसी? णतथरेच हहोतरे, त्यवा थ्रसीबसीएचकरे त. तळूच 'स्टअॅच्यळू' म्हणिळून गरेलवास आणणि आलवाच नवाहसीस पनुन्हवा."

"म्हणिजरे तनुलवा तहो थ्रसीबसीचएचकरे  मवाणहत्यरेय, मलवा ववाटवायचअं तरे फक मवाझअंच ससीक्ररे ट आहरे."

"मवाणहतरेय म्हणिजरे मलवा सगळअं  मवाणहतरेय – तळू  मवाझ्यवाकडरे  तवासनम तवास कसवा पवाहवायचवास तरे,  मवाझसी एकरे क
लकब रटपळून घ्यवायचवास तरे. सगळअं... त्यवा नटसीचअं – त्यवा ओल्यवा चडसीचअंहसी!"

"तरेहसी!  शप्पथ!  तळू म्हणिजरे एकदिम मनकवडसी णनघवालसीस ककी… बरअं  चल नवा,  आपणि तनुझवा ररझल्ट घरेऊ यवा,
मग बहोलळू यवात णनववाअंतपणिरे."
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"नकहो,  मसी घरेतलवाय ररझल्ट आधसीच.  मसी हसी शवाळवा सहोडतरेय.  म्हणिजरे मलवा कवाढलअंय यवा शवाळरेतळून.  सगळ्यवा
णशक्षकवाअंचअं म्हणिणिअंय ककी,  अशवा नटव्यवा मनुलसीलवा शवाळरेत ठरेवणिअं धहोक्यवाचअं आहरे.  मनुलवाअंच्यवा अभ्यवासवावर यवाचवा पररणिवाम
हहोईल. म्हणिळून मलवा मनुख्यवाध्यवापकवाअंनसी शवाळरेतळून कवाढळून टवाकलअंय."

"म्हणिजरे तळू आतवा यवापनुढरे कधसीच नसशसील इथरे?"

"कधसीच नवाहसी. तनुझ्यवा बवाबवाअंनवाहसी हरेच तर हवअं हहोतअं नवा?"

"पणि, मलवा नकहोय नवा तसअं. मलवा तळू हवसीएस. अटणलस्ट तनुलवा ननुसतअं पवाहवायलवा तरसी णमळवायलवा हवअं."

"नवाहसी, मसी कवायमचसी जवातरेय इथळून."

"मणल्लकवा,  जर तळू जवाणिवारच असशसील,  तर मवाझसी एक इच्छवा आहरे.  प्लसीज,  तसी पळूणिर्णि करशसील?"  मसी अत्यअंत
णनरवागसपणिरे णवचवारलअं णतलवा. मवाझरे डहोळरे  महोठरे  झवालरे असवावरेत तरेव्हवा. तसी मवाझ्यवाकडरे पवाहत हहोतसी. णतच्यवा नजररेत चमक
हहोतसी – खिरेळकर, आनअंदिसी आणणि खिहोडकर अशसी. कदिवाणचत णतलवा मवाझसी इच्छवा आधसीपवासळूनच मवाहसीत असवावसी अशसी.

"जवाण्यवापळूवर्ती... तनुलवा एकदिवा दकस करवायचअंय मलवा..."

णतनरे डहोळरे  णमटलरे आणणि हवात पसरलरे. जणिळू मलवा णमठसीत घरेण्यवासवाठसी, मवाझसी इच्छवा पळूणिर्णि करण्यवासवाठसी तसी तयवार
हहोतसी. मवाझवा घडत असलरेल्यवावर णवश्ववास बसरेनवा. 

मणल्लकवाचवा दकस!

मसी हळळूहळळू  एकरेक पवाऊल टवाकत णतच्यवाकडरे गरेलहो.  जसजसवा णतचवा जवळ जवात हहोतहो णतच्यवा णडओचवा मअंदि
सनुगअंध मलवा लपरेटत हहोतवा...

णतचवा चरेहरवा मवाझ्यवा चरेहर् यवासमहोर. णतनरे ओठवाअंचवा चअंबळू करे लरेलवा. मसीपणि करेलवा. णतलवा डहोळवाभर पवाणहलअं. आतवा
तसी जवाणिवार हहोतसी, णतलवा यवापनुढरे पनुन्हवा कधसीहसी पवाहतवा यरेणिवार नव्हतअं.

मग आपहोआप डहोळरे णमटलरे गरेलरे, णतच्यवा ओठवाअंवर ओठ टरेकवण्यवासवाठसी...

णतलवा गमवावण्यवाच्यवा खिरेदिवानरे णतलवा स्पशर्णि करण्यवाच्यवा मवाझ्यवा उत्कटतरेचवा प्रववाह अजळूनच जहोमवानरे ववाहू लवागलवा.

ओठवाअंवर  ओठ  टरेकलरे  गरेलरे.  मसी  थ्रसीबसीचकरे च्यवा  टरेररेसवर  हहोतहो,  वगवार्णित  णतलवा  न्यवाहवाळवात  हहोतहो,  पवावसवात
णभजलरेलसी ओलरेतसी तसी....

तहो स्पशर्णि मवाझ्यवा आत, रअंधवारअंधवात णझरपलवा, मवाझ्यवात सवामवावलवा, सवाठवलवा गरेलवा...

दिहोन क्षणिवाअंनसी स्पशवार्णिचसी जवाणिसीव नवाहसीशसी झवालसी.  मसी डहोळरे  उघडलरे.  समहोर कहोणिसीच नव्हतअं.  मसी आजळूबवाजळूलवा
पवाणहलअं. 'मणल्लकवाकूऽकूऽकूऽ' अशसी हवाक मवारलसी. मवाझवा आववाज वगवार्णित घनुमलवा. मग बवाहरेर आलहो, सगळवा करॉररडरॉर सनुनसवान
हहोतवा.

मसी  सनुन झवालहो.  वगवार्णित  जवाऊन बवाकवावर बसलहो.  दकतसी वरेळ गरेलवा  कनुणिवास ठवाऊक,  पणि णशपवाईकवाकवाअंच्यवा
आववाजवानरे मसी भवानवावर आलहो. "अररे, तळू इथअं कवाय करतसवा? घरलवा जवायवायचअं न्हवाय व्हय? चल पळ..."

मसी त्यवाअंच्यवाकडरे पवाणहलअं. 'हअं,' इतकअं च म्हणिवालहो आणणि णनघवालहो. तहोच तरे म्हणिवालरे, "आणन हरे कवाय बवायककी चवाळरे
करतअंसवा, णलप्पणस्टक लवावलसीयवा...."

मसी ओठवाअंवर बहोटअं लवावलसी. पवाणहलअं तर, बहोटअं लवाल झवालसी हहोतसी…

मसी पडदिवा उघडळून बवाहरेर पवाणहलअं. ऊन उतरणिसीलवा आलअं हहोतअं. णवतळळून लवालसर-णपवळअं  झवालअं हहोतअं. समहोरच्यवा
नवागमहोडसी बहोगनवरेलसीनरे त्यवा झवाडवालवा जरवा जवास्तच कवटवाळल्यवासवारखिअं मलवा उगवाचच ववाटलअं.

***
मणल्लकवाचवा दकस - प्रणिव
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दफल्म न्ववार – णमपलअंदि

('डरेथ ऑन दि चसीप' हवा ऑथर्णिर ल्यरॉन्सणलणखित पनुस्तकवाच्यवा पणहल्यवा प्रकरणिवाचवा अननुववादि)

दफल्म न्ववार म्हणिजरे नरेमकरे  कवाय? गरेल्यवा वसीस वषवार्णित हवा णवषयवावर णवपनुल लरेखिन झवालरेलरे आहरे,  व त्यवात
हवावर जहोरदिवार चचवार्णि झवालसी आहरे. त्यवाचरे वणिर्णिन चळवळ, वगर्णि 1, आवतर्णिन, मन:णस्थतसी, एक अननुभळूतसी, एक जग, अशवा
णवणवध प्रकवाररे  करे लरे गरेलरे आहरे. कवाहसी समसीक्षकवाअंनसी व ददिग्दिशर्णिकवाअंनसी त्यवाचसी व्यवाख्यवा, एकवा णवणशष कवाळवातसील (बहुधवा
१९४०-१९५९) णचतपटवाअंचवा एक अमरेररककी प्रकवार अशसी करे लसी. इतरवाअंच्यवा मतरे न्ववार कधसी बअंदि पडलरे नवाहसी, फक त्यवा
स्वरूपवाच्यवा णचतपटवाअंचसी णनरमर्णितसी कमसीजवास्त हहोत गरेलसी. १९६० व १९७०च्यवा दिशकवाअंत कमसी झवालसी, व १९८० व
१९९०च्यवा दिशकवाअंत ददिग्दिशर्णिकवाअंनवा हवा वगर्णि पनुन्हवा सवापडल्यवामनुळरे  तसी खिळूप ववाढलसी.

खिररे  म्हणिजरे दफल्म न्ववारचवा उगम वगर्णि म्हणिळून नवाहसी,  तर गनुन्हरेगवारसी णचतपटवाअंचसी बवाअंधणिसी वरेगळ्यवा प्रकवाररे
करण्यवाचसी टळूम म्हणिळून झवालवा.  णचदकत्सक णवशरेषणिवानरे,  व ४० व ५०च्यवा दिशकवाअंतसील न्ववार णचतपटवाअंच्यवा शदैलसीचरे
पनुनरुत्थवान करण्यवाच्यवा जवाणिसीवपळूणिर्णि आधनुणनक प्रयत्नवाअंनसी, अणस्तत्ववात नसणिवारवा एक वगर्णि णनमवार्णिणि करे लवा. १९४४ सवालसी,
णबलसी णवल्डर डबल इन्डरेणम्निटसी, व एडवडर्णि णडणमरटक मडर्णिर, मवाय स्वसीट बनवत असतवानवा तनुम्हसी जर त्यवाअंनवा णवचवारलरे
असतरे ककी तनुम्हसी कहोणित्यवा प्रकवारचरे णचतपट बनवतवाहवात,  तर त्यवाअंनसी गनुन्हरेगवारसी अणतनवाट,  ककअं ववा रहस्यकथवा असरे
उतर  ददिलरे  असतरे.  परअंतनु  आज  अशवा  प्रकवारचवा  णचतपट  बनवत  असणिवाऱ्यवा  ददिग्दिशर्णिकवालवा  णवचवारलरेत  तर  तहो

णन:सअंददिग्धपणिरे  दफल्म  न्ववार  असरे  उतर
दिरेईल.

णचतसीकरणिवाचसी  कवाळहोखिसी,  गळूढ,
डसीप-फहोकस  दिदृश्यशदैलसी;  दकआरहोस्क्यनुरहो
प्रकवाशयहोजनवा;  णवणचत  कहोनवाअंतळून  करे लरेलरे
णचतसीकरणि;  कथवानकवातसील  गनुन्हरे,
णवशरेषत:  खिळून;  शहरसी  पवाश्वर्णिभळूमसी;  आणणि
पवाश्वर्णिवदृतणनवरेदिनवा2 चवा  व  कथनवात्मक
पळूवर्णिदिदृश्यणचतणिवा3चवा  णवपनुल  ववापर  हरे
दफल्म न्ववारचरे  आवश्यक गनुणिधमर्णि  आहरेत
हवावर  इणतहवासकवारवाअंचरे  सवर्णिसवाधवारणि
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एकमत आहरे.

हवा णवशरेषणिवातसील अडचणि अशसी आहरे ककी चवाळसीस व पनवासच्यवा दिशकवाअंतसील अनरेक णचतपटवाअंमध्यरे दफल्म
न्ववारचरे  शदैलसीगत  गनुणिधमर्णि  ददिसत  असलरे  तरसी  तरे  न्ववार  नव्हतरे.  उलटपक्षसी,  हरे  शदैलसीगत गनुणिधमर्णि,  सनुटरे  सनुटरे  ककअं ववा
समनुचयवानरे, अनरेक मवान्यतवाप्रवाप्त न्ववार णचतपटवाअंत नवाहसीत. अनरेक न्ववार णचतपटवाअंचरे णचतसीकरणि तनुलनरेनरे सपवाट शदैलसीत
करे लरे गरेलरे.  त्यवाअंचरे णचतसीकरणि फवारसरे कवाळहोखिरेहसी नव्हतरे—उदिवाहरणिवाथर्णि  हवाय णसएरवा (१९४१), इम्पअॅक्ट (१९४९), दि
कअॅ प्चर (१९५०),  दि णस्टप  (१९५१),  णजओपवाडर्ती  (१९५३),  करॉज फरॉर अलवामर्णि  (१९५३),  आणणि व्हवाइल दि णसटसी
स्लसीप्स (१९५६). जनमवानसवात दफल्म न्ववारचवा सअंबअंध जरसी कदृ ष्णिधवल णचतपटवाअंशसी जहोडलरेलवा असलवा तरसी अणभजवात
न्ववार कवाळवात कवाहसी ददिग्दिशर्णिकवाअंनसी  लसीव हर टळू  हरेवन  (१९४५),  रहोप  (१९४८),  दि मअॅन ऑन दि आयफरे ल टरॉवर
(१९४९), नवायवागवारवा (१९५३), रसीअर णवन्डहो (१९५४), आय डवाइड अ थवाउजअंड टवाईम्स (१९५५), हरेल्स आयलअंड
(१९५५), हवाउस ऑफ बअॅम्बळू  (१९५५), स्लवाइट्लसी स्कवालर्देट (१९५६), व व्हरटर्णिगहो (१९५८) हवाअंसवारखिरे रअंगसीत न्ववार
णचतपटहसी कवाढलरे.  एस इन दि हहोल (१९५०), डसीप व्हअॅलसी (१९४७), दि ररेड हवाउस (१९४७), आणणि स्टरॉमर्णि दफअर
(१९५६)  हवाअंचसी पवाश्वर्णिभळूमसी शहरसी नव्हतसी.  गनुअंतवागनुअंत  आणिखिसी ववाढवण्यवासवाठसी ककी कवाय,  समसीक्षकवाअंनसी  बनवलरेल्यवा
दफल्म न्ववार णचतपटवाअंच्यवा यवादवाअंमध्यरे हमखिवास कवाहसी णचतपट असरे असतवात ज्यवात गनुन्हरेगवारसी नसतरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि,
करॉट (१९४९), बरॉनर्णि टळू बसी बअॅड (१९५०), व क्लअॅश बवाय नवाइट (१९५२).

हवा सवाऱ्यवा णचतपटवाअंचरे दफल्म
न्ववार वगवार्णित एकतसीकरणि करणिवाररे 
घटक आहरेत त्यवाअंचवा कणिखिर, 
तनुच्छतवाववादिसी सळूर, आणणि त्यवाअंचवा 
आशय. मवाजसी गनुप्तहरेर, व सदकवालसीन 
न्ववार पटकथवाकवार व कवादिअंबरसीकवार 
जरेरवाल्ड परेरटएणवच (टळू णलव्ह ऍन्ड 
डवाय इन एल.ए., १९९१; व त्यवाच्यवा
मनसी मरेन कवादिअंबरसीवर आधवाररत 
बरॉइपलअंग परॉइन्ट, १९९३) म्हणितहो, 
"दफल्म न्ववार फक कथरेवरून ठरतरे. 
ददिग्दिशर्णिकवाच्यवा आवडळींशसी व तअंतवाअंशसी 
न्ववारच्यवा मळूलबअंधवाचवा कवाहसी सअंबअंध 
नवाहसी."

अलसीकडच्यवा  कवाळवात  हवा
वगवार्णित महोडणिवाररे  णचतपट कवाढणिवाऱ्यवा,
व हवा वगवार्णिच्यवा व्यवाख्यवा ठरवणिवाऱ्यवा,
ददिग्दिशर्णिकवाअंनवा हरे मवान्य आहरे.  मअॅस्कररेड
(१९८८)  णलणहणिवाऱ्यवा  व  ददिग्दिरशर्णित
करणिवाऱ्यवा  बरॉब  स्वरेमनरे  एकवा
मनुलवाखितसीत  म्हटलरे,  "मअॅस्कररेडदवारवा
हवा  वगवार्णितसील  महवान  णचतपटवाअंचसी
नक्कल न करतवा एक अणभजवात दफल्म
न्ववार  णनमवार्णिणि  करण्यवाचवा  मसी  प्रयत्न
करे लवा  आहरे.  चवाळसीसच्यवा  दिशकवातसील
लवाअंब  सवावल्यवाअंच्यवा  जवागसी  मसी  बळूस
वरेबरच्यवा रवाल्फ लरॉररेन जवाणहरवातळींचसी

दफल्म न्ववार – णमपलअंदि
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शदैलसी ववापरलसी. महोठवा मवाणिसवाअंच्यवा भळूणमकवाअंसवाठसी पचौगअंडवावस्थरेतसील नट घरेतलरे. दफल्म न्ववारबद्दल मलवा हरे आवडतअं ककी
त्यवात प्ररेरणिवा हवाणिवामवारसी नसळून लवालसवा असतरे."

प्रथमदिशर्णिनसी,  दफल्म न्ववारलवा कवाहसी मळूलभळूत आशय हहोतवा असरे ववाटणिवार नवाहसी.  न्ववार णचतपट गनुअंडवाअंणवषयसी
आहरेत  (व्हवाईट हसीट,  १९४९,  व  दि ऍस्फवाल्ट जअंगल,  १९५०);  खिवाजगसी हरेरवाअंणवषयसी आहरेत  (दि मवाल्टसीझ फवाल्कन,
१९४१, व मडर्णिर, मवाय स्वसीट, १९४४); पनुरुषवाअंनवा गहोत्यवात आणिणिवाऱ्यवा महोहक णसयवाअं4 णवषयसी आहरेत (दि लरेडसी फरॉम
शवान्घवाई, १९४८, व टळू  लरेट फरॉर टसीअसर्णि, १९४९); ओणलसवाअंणवषयसी आहरेत (डवायल १११९, १९५०, व दि डरेस्पररेट
आवसर्णि, १९५५); बवाल गनुन्हरेगवारवाअंणवषयसी आहरेत (णसटसी अक्ररॉस दि ररव्हर, १९४९, व क्रवाय टफ, १९५९); धहोक्यवात
असलरेल्यवा णसयवाअंणवषयसी आहरेत (स्लसीप, मवाय लव्ह, १९४८, व सडन दफअर, १९५२); एकवामवागळून एक खिळून करत
जवाणिवाऱ्यवा मनहोणवकदृ त व्यकक्तींणवषयसी आहरेत  (फरॉलहो मसी कवाएटलसी,  १९४९,  व  दि सवायपर,  १९५२);  समवाजघवातक
व्यकक्तींणवषयसी आहरेत (बरॉनर्णि टळू दकल, १९४७, व दकस टनुमरॉरहो गनुडबवाय, १९५०); सवारख्यवा ददिसणिवाऱ्यवा व्यपकअं णवषयसी5

आहरेत (दि डवाकर्णि  णमरर, १९४६, व दि मअॅन णवथ मवाय फरे स, १९५१); दिदैववाचवा णशकवार ठरलरेल्यवा णनदिर्वोष मवाणिसवाअंणवषयसी
आहरेत  (डसीटळूअर,  १९४६,  व  डसी.  ओ.  ए.,  १९५०);  तसरेच न्यवायव्यवस्थरेचवा बळसी ठरलरेल्यवा णनदिर्वोष मवाणिसवाअंणवषयसी
आहरेत (ररेलरहोडरेड!,१९४७, व दि ररॉन्ग मअॅन, १९५६). अननुबहोधपटसदिदृश न्ववार णचतपट आहरेत (दि हवाउस ऑन दफफ्टसी
सरेकन्ड स्टसीट, १९४५, व करॉल नरॉथर्णिसवाइड ७७७, १९४८); पहोणलसवाअंच्यवा कवायर्णिपदतसीवर आधवाररत आहरेत (दि नरेकरे ड
णसटसी, १९४८, व दि टअॅटळूड स्टरेन्जर, १९५०); तनुरुअंगवातसील आयनुष्यवावर आधवाररत आहरेत (बळूट फहोसर्णि, १९४७, व करे ज्ड,
१९५०); मनहोवदैजवाणनक अणतनवाट आहरेत (दि वळूमन इन दि पवअंडहो, १९४४, व दि लरॉकरे ट, १९४७); णवणशष कवाळ उभवा
करणिवाररे  णचतपट आहरेत  (दि लरॉजर,  १९४४,  व  आयवसी,  १९४७);  रवाजककीय कटकवारस्थवानवाअंवर आधवाररत णचतपट
आहरेत (दि वळूमन ऑन णपयर १३, १९४९, व दि णव्हप हअॅन्ड,  १९५१);  आणणि स्वत्वपरेच व व्यणकमत्त्व णवघटनवावर
आधवाररत णचतपट आहरेत (समव्हरेअर इन दि नवाईट, १९४६, व पसरेस्ड, १९४७). अमरेररककी सवामवाणजक सअंस्थवाअंचसी व
न्यवायव्यवस्थरेचसी नसीणतभ्रषतवा  (इणल्लगल,  १९५५);  पहोलसीस  (रहोग करॉप,  १९५४);  रवाजकवारणि  (दि दफणनक्स णसटसी
स्टरॉरसी, १९५५); खिरेळ (दि सरेट-अप, १९४९); वदैदककीय व्यवसवाय (णबहवाईंड लरॉक्ड डहोअसर्णि, १९४८); व्यवापवार (णथव्ज
हवायवरे, १९४९); वदृतपत व्यवसवाय (दि स्वसीट स्मरेल ऑफ सक्सरेस, १९५७); कनु टनुअंब (णपटफरॉल, १९४८); अगदिसी स्वत:
णचतपट व्यवसवाय (दि णबग नवाइफ, १९५५) हवा णवषयवाअंवरहसी न्ववार णचतपट बनलरेलरे आहरेत.

हवा  सवाऱ्यवा  णचतपटवाअंच्यवा
णवषयवस्तळूअंमधसील समवान धवागवा हवा आहरे
ककी नवायकवाचरे अअंतर-  ककअं ववा बवाह णवश्व
त्यवाच्यवा  तवाब्यवात  रवाणहलरेलरे  नसतरे.  दि
ऍस्फवाल्ट  जअंगल हवा  न्ववार  णचतपटवात
गनुअंडवाचसी  टहोळसी  यहोजनवा  आखिळून
जववाणहऱ्यवाचरे  दिनुकवान  लनुटतरे.  त्यवाच्यवात
आणणि  णलरटल  णसझर  (१९३०)  व  दि
पणब्लक  एणनमसी  (१९३१)  हवा  आधसी
यरेऊन  गरेलरेल्यवा  गनुअंडपटवाअंमध्यरे  फरक
म्हणिजरे,  व्यणकमत्त्ववातसील दिहोष,  व दिदैव,
णमळळून चहोरवाअंनवा  अपयशसी कसरे  करतवात
व  अअंणतमत:  त्यवाअंचवा  णवनवाश  कसवा
घडवळून  आणितवात  हवाचवा  हवा  णचतपट
मवानसशवाससीय  अभ्यवास  आहरे.  चहोरसी
करत  असतवानवा  कवाहसी  अकणल्पत

घटनवाअंमनुळरे  कवाहसी गनुअंडवाअंचवा मदृत्यळू हहोतहो,  व इतरवाअंचसी ओळखि पटतरे.  त्यवाअंच्यवा यहोजनरेलवा भवाअंडवल पनुरवलरेलरे असतरे एकवा
लबवाड  वदकलवानरे.  त्यवालवा  हवाव  सनुटतरे.  आपल्यवा  सवाथसीदिवारवाअंनवा  फसवण्यवाच्यवा  प्रयत्नवात  त्यवाचरे  पतन  हहोतरे  व  त्यवा
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सवाथसीदिवारवाअंचवा मदृत्यळू ओढवतहो.  णचतपटवाच्यवा शरेवटसी यहोजनरेचवा सळूतधवार डरॉक पळळून जवाऊ शकलवा असतवा,  परअंतनु एकवा
बवारमध्यरे एक सनुअंदिर तरुणिसीलवा बघत बसल्यवामनुळरे  पकडलवा जवातहो.

अशवाच प्रकवाररे,  १९५६ सवालसी आलरेल्यवा  दि दकपलअंग  नवाववाच्यवा न्ववार णचतपटवात अश्वशयर्णितसीच्यवा मदैदिवानवात
करे लरेलसी  चहोरसी  दिवाखिवलसी  आहरे.  हवातदिरेखिसील दिनुदिर्दैव,  आणणि व्यणकमत्त्ववातसील दिहोष,  हवाअंच्यवा  सअंयहोगवानरे  गनुअंड  टहोळसीचसी
धळूळधवाणि उडतरे, व पररपळूणिर्णि हहोऊ शकणिवारवा गनुन्हवा अयशस्वसी हहोतहो. आपल्यवा बदिफदै लसी बवायकहोवरसील एलवाइशवा कळू कच्यवा
आअंधळ्यवा प्ररेमवापवायसी स्टरलर्षांग हरेडन सहोडळून बवाककी सववार्षांचवा मदृत्यळू हहोतहो. सवाररे  पदैसरे आतवा हरेडनकडरे असतवात. तहो शरेवटसी
आपल्यवा मदैणतणिसीसहोबत दिरेश सहोडळून जवायलवा णनघतहो. पदैसरे भरण्यवासवाठसी एकवा तवारणिपरेढसीतळून हलक्यवा दिजवार्णिचसी सळूटकरे स
णवकत घरेतहो.  परदिरेशसी नरेणिवाऱ्यवा णवमवानवाकडरे  जवात असतवानवा अचवानक एकवा प्रववाशवाचवा कनु तवा त्यवाच्यवा सवामवानववाहू
ढकलगवाडसीलवा आडववा जवातहो. सळूटकरे स धवावपटसीवर पडळून फनु टतरे, आणणि चहोरसीचरे लक्षवावधसी डरॉलर बवाहरेर पडतवात. हरेडन
व  त्यवाचसी  मदैतसीणि  णवमवानतळवातळून  बवाहरेर  जवाण्यवाच्यवा  प्रयत्नवात  असतवानवा  पहोलसीस  णतथरे  पहोहहोचतवात.  तसी  त्यवालवा
पळण्यवाचवा आगह करतरे, पणि तहो थकळू न, "उपयहोग कवाय?" इतकरे च म्हणितहो. हवा दिदैवववादिवात व णलरटल ससीझर मधसील
एडवडर्णि  जसी.  ररॉणबनसनच्यवा  अखिरेरच्यवा  शब्दिवाअंत  प्रचअंड  परस्परणवरहोध  आहरे.  गहोळ्यवा  खिवाऊन  गटवारवात  पडलरेलवा
ररॉणबनसन  अणवश्ववासवानरे  णवचवारतहो,  "हवाच  कवा  ररकहोचवा  अअंत?".  मदृत्यळू  आपल्यवापवासळून  करे वळ  एकवा  पवावलवाच्यवा
अअंतरवावर  आहरे  हरे  न्ववार  पवातवाअंनवा  ठवाऊक  असतरे.  फवाईन  लवाईन  फकीचसर्णिच्यवा  णनरमर्णितसीसअंचवालक  एमसी  लवाबहोणवट्स
म्हणितवात,  "मलवा हवा  णचतपटवाअंमध्यरे  णनरवाशवाजनक पररणस्थतसीतहसी  एक प्रकवारचवा भसीषणि व औपरहोणधक णवनहोदि
जवाणिवतहो, आयनुष्य णनदिर्णिय असल्यवाचसी जवाणिसीव ददिसतरे. एक चळूक करवा—फक एक—आणणि तनुम्हसी सअंपलवात."

दफल्म  न्ववारमध्यरे  णनदिर्णिय
जगवाचसी  भळूणमकवा  महोठसी  असतरे.
णड.ओ.ए.मध्यरे  एडमन्ड  ओ'बवायन
अजवाणितरेपणिसी एक णवक्रयपत प्रमवाणणित
करतहो,  व  त्यवामनुळरे  त्यवालवा  णवष  ददिलरे
जवातरे.  दि ररॉन्ग मअॅनमध्यरे  (१९५६)  एकवा
हत्यवारबअंदि  चहोरवाशसी  सवाम्य असल्यवामनुळरे
हरेनसी  फरॉन्डवालवा  अटक  हहोतरे  व  त्यवाचरे
आयनुष्य  उद्ध्वस्त  हहोतरे.  डसीटळूअरमध्यरे
(१९४५)  टरॉम नसील लहोकवाअंकडळून णलफ्ट
घरेत  घरेत  पणश्चम  दकनवारसी  रवाहणिवाऱ्यवा
आपल्यवा हहोणिवाऱ्यवा बवायकहोलवा भरेटवायलवा
चवाललरेलवा  असतहो.  दिवारू  व  अमलसी
पदिवाथवार्णिच्यवा  नशरेत  असलरेल्यवा  एकवा
व्यककीकडळून  अभवाणवतपणिरे  णलफ्ट  घरेतहो

आणणि दिहोन खिनुनवाअंमध्यरे गनुअंततहो. णचतपटवाच्यवा शरेवटसी, पहोणलस त्यवालवा अटक करून घरेऊन जवात असतवानवा, तहो प्ररेक्षकवाअंनवा
सवाअंगतहो, "कहोणित्यवाहसी क्षणिसी, दिदैव ककअं ववा कहोणितसीतरसी गळूढ शककी कवारणिवाणशववाय तनुमचवा बळसी घरेऊ शकतरे." हवा णवचवार
अणस्तत्वववादिसी  अल्बटर्णि  कवाम्यळूच्यवा,  "कहोणित्यवाहसी  नवाक्यवावर  णवसअंगतसी  मवाणिसवाच्यवा  थहोबवाडसीत  मवारू  शकतरे"  हवा
म्हणिण्यवाच्यवा जवळ जवाणिवारवा आहरे.

न्ववारचवा नवायक ज्यवा जगवात रवाहतहो तरे णनदिर्णियच नवाहसी, तर बहुश: भ्रष असतरे.  त्यवामनुळरे  णचतपटवातसील ककअं ववा
सवाणहत्यवातसील रूढ, पवारअंपररक नवायक इथरे सअंभवत नवाहसी. ऍस्फवाल्ट जअंगलमध्यरे पहोलसीस जवळ जवळ गनुअंडवाअंइतकरे च भ्रष
आहरेत. चहोरसीच्यवा यहोजनरेलवा आरथर्णिक पवाठबळ पनुरवणिवाऱ्यवा लनुईस कअॅ ल्हनर्णिनवामक लबवाड वदकलवाचरे हरेच मत असतरे. जरेव्हवा
त्यवाचसी आजवारसी पत्नसी त्यवालवा णवचवारतरे, ककी तहो इतक्यवा ववाईट मवाणिसवाअंशसी सअंबअंध कसवा ठरेवळू शकतहो, तरेव्हवा तहो म्हणितहो,
"गनुन्हरेगवारसी करे वळ एक वरेगळ्यवा प्रकवारचवा मवानवसी प्रयवास आहरे."  ज्यवा जगवात सवर्णि कवाहसी सवापरेक्ष आहरे त्यवात करे वल
नवायकवालवा स्थवान नवाहसी.

दफल्म न्ववार – णमपलअंदि
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न्ववार जगवात पहोणलसवाअंसणहत सवर्णि पवातरे पदैशवाच्यवा महोहवानरे ककअं ववा ववासनरेनरे झपवाटलरेलसी असतवात, ककअं ववा दिनुरवावलरेलसी
व एकवाककी असतवात. न्ववार णचतपटवाअंमध्यरे नवायकपदिवाच्यवा त्यवातल्यवा त्यवात जवळ जवाणिवाररे पवात म्हणिजरे खिवाजगसी हरेर. तहोहसी
हवालवा अपववादि नसतहो. तहो अननुभववाअंतसी हरेच णशकलरेलवा असतहो ककी जगवात सवाररे कवाहसी भ्रष आहरे, कहोणिसीहसी सनुरणक्षत नवाहसी;
तहो कहोणिवावरहसी,  अगदिसी ज्यवाअंच्यवावर प्ररेम करतहो त्यवाअंच्यवावरहसी,  णवश्ववास ठरेवळू  शकत नवाहसी.  दि मवाल्टसीझ फवाल्कनच्यवा
(१९४१)  शरेवटसी  सअॅम स्परेड  (हम्फकी बहोगवाटर्णि)  त्यवाचसी प्ररेयससी तथवा पक्षकवार असलरेल्यवा णबणजड ओ'शरॉनरेस्ससीलवा  (मरेरसी
ऍस्टर) सवाअंगतहो ककी त्यवाच्यवा भवागसीदिवारवाचवा खिळून करे ल्यवाचवा आरहोपवाखिवालसी तहो णतलवा पहोणलसवाअंच्यवा हववालसी करणिवार आहरे.
सअॅमचरे त्यवाच्यवा भवागसीदिवारवाशसी पटत नसरे, भवागसीदिवारवाच्यवा बवायकहोशसी त्यवाचरे णवववाहबवाह सअंबअंध असतवात, णबणजडवर त्यवाचरे
प्ररेम असतरे. पणि हवा सवाऱ्यवा गहोषसी त्यवा वरेळसी महत्त्ववाच्यवा नसतवात. जरेव्हवा एखिवादवाच्यवा भवागसीदिवारवाचवा खिळून करे लवा जवातहो,
तरेव्हवा  "त्यवाबद्दल कवाहसीतरसी करणिअं भवाग असतअं";  णतलवा सहोडळून दिरेणिरे, "धअंदवासवाठसी ववाईट...  सवर्णि हरेरवाअंसवाठसी ववाईट"  ठरलरे
असतरे.  आपल्यवालवा सहोडळून दवावरे  अशसी तसी  कळकळसीचसी णवनअंतसी  करतरे.  पणि तहो  नकवार दिरेतहो.  णतच्यवावर णवश्ववास न
ठरेवण्यवाच्यवा कवारणिवाअंचसी जअंतसी सवादिर करतहो, आणणि मग णतलवा णवचवारतहो, "अनम  दिनुसऱ्यवा पवारडवात कवाय आहरे? एवढअंच ककी
कदिवाणचत तनुझअं मवाझ्यवावर प्ररेम असरेल आणणि कदिवाणचत मवाझअं तनुझ्यवावर प्ररेम असरेल."

तहो  समस्यरेतळून अअंग  कवाढळून  घरेत
असल्यवाचवा, त्यवाचरे णतच्यवावर प्ररेम आहरे हरे
त्यवालवा  चवाअंगलरेच  ठवाऊक  असल्यवाचवा
टहोलवा णबणजड हवाणितरे तरेव्हवा तहो म्हणितहो,
"ठवाऊक  असरेलहसी  कदिवाणचत.  तनुलवा
पहोणलसवात ददिल्यवावर  कवाहसी  रवातसी  मलवा
नसीट  झहोप  लवागणिवार  नवाहसी.  पणि  तरेहसी
सररेल.  मवाझ्यवा  म्हणिण्यवाचवा  अथर्णि  तनुलवा
कळत नसरेल तर जवाऊ दिरे.  असअं म्हणिळूयवा
ककी पररणिवामवाअंचवा णवचवार न करतवा तनुलवा
सहोडळून दवावअं  असअं  मवाझअं  मन जरसी मलवा
सवाअंगत  असलअं  तरसी  मसी  तसअं  करणिवार
नवाहसी, कवारणि तळू मवाझ्यवा व इतर सववार्षांच्यवा
बवाबतसीत  त्यवावरच  णवसअंबळून  रवाहत
आलरेलसी आहरेस."

डअॅणशएल  हअॅमरेटनरे  शब्दिवाअंत  व
बहोगवाटर्णिनरे पडदवावर णचतवारलरेलवा स्परेड हवा परम णशकवारसी आहरे. आपल्यवा सवावजवाप्रमवाणिरेच तहोहसी हवाव व स्ववाथवार्णिनरे प्ररेररत
आहरे.  स्वसअंरक्षणि हरे  त्यवाचरे  अअंणतम ध्यरेय असल्यवामनुळरे  प्ररेम व पदैसवा नवाकवारण्यवाचसी त्यवाचसी तयवारसी असतरे.  अनरेक खिळून
करेलरेल्यवा  चवाल्सर्णि  स्टवाकर्णि वरेदिरनरे  एकवा  मवानसहोपचवारतज्जवालवा  ज्यवा  शब्दिवाअंत  आपल्यवा  भवावनवा  सवाअंणगतल्यवा  त्यवा  शब्दिवाअंत
सवाअंगवायचरे, तर न्ववार णचतपटवाअंमधसील इतर खिवाजगसी हरेरवाअंप्रमवाणिरे व पहोणलसवाअंप्रमवाणिरे स्परेड "मवाणिसवाअंपवासळून तनुटलरेलवा आहरे".
कहोणिवावरहसी  णवश्ववास ठरेवळू  शकत नसल्यवामनुळरे  एकवाककी  असणिरे  हवा णशकवाऱ्यवाअंचरे  भवागधरेय  असतरे;  त्यवाअंनसी  नकहो  णततकरे
पवाणहलरेलरे असतरे, आपल्यवा कवाळहोख्यवा जगवात तरे नकहो णततकरे  रवाणहलरेलरे असतवात.

१९३९ सवालसी  सनुरू  हहोऊन  पनुढसील  वसीस  वषर्दे  चवालणिवाऱ्यवा  दफल्म  न्ववारच्यवा  अणभजवात  यनुगवाआधसी  दिनुरवाववा,
सवामवाणजक भ्रषवाचवार,  भवाववाणतररेक,  दिदैवववादि,  आणणि लमैंणगक णवकदृ तसी  हरे  णवषय मनुख्य प्रववाहवातसील णचतपटवाअंत कणचत
सवापडवायचरे.  उदिवाहरणिवाथर्णि  दि  अन्डरवल्डर्णि  (१९२७),  थअंडरबहोल्ट (१९२९),  णसटसी  स्टसीट्स  (१९३१),  परेमरेन्ट  णडफडर्णि
(१९३२), टळू  सरेकन्ड्स (१९३२),  आय ऍम अ फ्यनुणजरटव फरॉम अ चरेन गरॅंग (१९३२),  ब्लड मनसी (१९३३), क्रवाइम
णवदिवाउट पअॅशन (१९३४), दि स्कवाउन्डरेल (१९३५), बरेस्ट ऑफ दि णसटसी (१९३६), फ्यनुरसी  (१९३६), आणणि यळू ओन्लसी
णलव वन्स (१९३७). (एक मनहोवरेधक गहोष: अमरेररककी स्वपवाचसी अवनतसी आणणि मध्यमवगर्तीय मळूल्यवाअंचवा ऱ्हवास हवा दिनुसऱ्यवा
महवायनुदहोतर दफल्म न्ववारचवा महत्त्ववाचवा भवाग असणिवारवा णवषय १९३०च्यवा दिशकवात णचतपटवाअंत अणजबवात नव्हतवा.
णपटफरॉल  (१९४८),  ऑल मवाय सन्स  (१९४८),  आणणि  क्रवाइम ऑफ पअॅशन  (१९५७)  हवा न्ववार णचतपटवाअंवर;  आणणि
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ररबरेल णवदिवाउट अ करॉस (१९५५) हवा अ-न्ववार णचतपटवावर हवा णवषयवाचवा गडदि प्रभवाव हहोतवा. हवा णवषय १९३०च्यवा
दिशकवात नव्हतवा,  कवारणि त्यवा वरेळसी बहुधवा अमरेररककी स्वपच अणस्तत्ववात नव्हतरे.  ज्यवा कवाळवात अधवार्णि दिरेश फनु कट पवाव-
ववाटपवाच्यवा रवाअंगरेत उभवा हहोतवा तरेव्हवा ववाटसीभर सळूप हरेच अमरेररककी स्वप हहोतरे.)

हवा  कवाहसी  अअंधवारमय
णचतपटवाअंदवाररे  हरॉणलवळूडनरे  प्रयहोग
करून पवाणहलवा असलवा,  तरसी लगरेच
मवाघवार घरेत फरे ड ऍस्टरेअर व पजअंजर
ररॉजसर्णि  हवाअंच्यवा  सअंगसीतप्रधवान
णचतपटवाअंच्यवा  'शनुद  मळूल्यवाअं'कडरे  व
सनुरणक्षततरेकडरे  परतलवा.  महवायनुद
यरेऊन  ठरेपल्यवावरच  अमरेररककी
ददिग्दिशर्णिकवाअंनसी  हसी  'कवाळसी  बवाजळू'
स्वसीकवारलसी.  त्यवानअंतर  अमरेररककी
प्ररेक्षकवाअंनसी  वसीस  वषर्दे  हसी  बवाजळू,  हरे
णवषय,  व  हवा  प्रणतमवा  मनवापवासळून
स्वसीकवारल्यवा.  तसरे नसतरे  तर  डबल
इन्डरेणम्निटसीमध्यरे  बवाबर्णिरवा स्टअॅनणवकलवा
आपल्यवा  नवऱ्यवाचवा  खिळून  करवायलवा
मदित करे ल्यवाच्यवा दिहवा वषवार्षांनअंतर फरे ड
मअॅक्मररे  पनुशओव्हरमध्यरे  (१९५४)

स्वत:लवा 'शरेवटचअं टहोक गवाठण्यवापवासळून' थहोपवळू शकलवा असतवा. त्यवा णचतपटवात तहो एकवा पहोणलसवाचसी भळूणमकवा सवाकवारतहो.
दकम नहोवअॅक बरॅंकरे वर दिरहोडवा टवाकलरेल्यवा एकवा गनुअंडवाचसी मदैतसीणि असतरे.  णतच्यवावर पवाळत ठरेवतवा ठरेवतवा तहो ववासनरेच्यवा व
लहोभवाच्यवा आहवारसी जवातहो,  त्यवा गनुअंडवाचवा थअंड डहोक्यवानरे खिळून करतहो,  आणणि स्वत:सवाठसी व नहोवअॅकसवाठसी दिरहोडवाचरे पदैसरे
चहोरतहो.  पणि  दफल्म  न्ववारमध्यरे  गहोषळींचवा  इतकवा  व्यवणस्थत  समवारहोप  कधसीच  हहोत  नवाहसी.  त्यवालवा  खिळून  करतवानवा
पवाणहलरेल्यवा दिनुसऱ्यवा पहोणलसवाचवाहसी तहो खिळून करतहो, पणि पळळून जवात असतवानवा त्यवालवा गहोळ्यवा लवागतवात. ववाममवागवार्णिलवा
लवागल्यवामनुळरे  गअंभसीर  जखिमसी  हहोऊन  रस्त्यवावर  पडलरेल्यवा  अवस्थरेत  तहो  नहोवअॅकलवा  आलअंकवाररक  प्रश्न  णवचवारतहो,
"आपल्यवालवा खिरअं तर त्यवा पदैशवाअंचसी गरज नव्हतसी, नवाहसी?"

न्ववार पवातवाअंनवा खिररे तर पदैशवाअंचसी गरज नसतरे, हव्यवास असतहो; अनम  तरे कवा हवरेत हवाचसी कवारणिरे अनरेकदिवा त्यवाअंचसी
त्यवाअंनवाहसी  समजत  नवाहसीत.  समजलसी  तरसी  त्यवाअंचरे  णनणिर्णिय  अटळपणिरे  त्यवाअंच्यवा  व्यणकमत्त्ववातसील  दिहोषवाअंनसी,न्यळूनवाअंनसी,
णववशतरेनरे,  आणणि आजळूबवाजळूलवा घडणिवाऱ्यवा घटनवाअंनसी ठरतवात.  स्लअॅमडवान्स  (१९८७)  हवा आधनुणनक न्ववार णचतपटवाचवा
कलवा ददिग्दिशर्णिक यनुगरेणनयहो झवाररेटसी म्हणितहो, "न्ववारचरे आकषर्णिणि कवालवातसीत आहरे, कवारणि न्ववारच्यवा नवायकवालवा सनुटकरे चवा मवागर्णि
नसतहो,  पयवार्णिय नसतवात.  तहो  णनयतसीच्यवा  हवातचअं  बवाहुलअं  असतहो.  लहोक न्ववारलवा  प्रणतसवादि दिरेतवात कवारणि तरे  त्यवाअंच्यवा
रहोजच्यवा आयनुष्यवाचवा एक भवाग आहरे. आपणि सवाररेच आपल्यवालवा पसअंत नसलरेल्यवा गहोषसी करवायलवा पररणस्थतसीनरे बवाअंणधल
असतहो, णववश असतहो."

1Genre 

2Voiceover

3Narrative flashback

4Femme fatale

5doppelgänger

***
दफल्म न्ववार – णमपलअंदि
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छवान सनुटअं सनुटअं - वअंकळू  कनु मवार

हवा घरवाचवा उअंबरठवा ओलवाअंडतवानवा तळू शवाअंतपणिरे एणक्झट घरेणिवार नवाहसीस आणणि तनुलवा सवाअंभवाळतवा सवाअंभवाळतवा मसी
दकतसी नवाजळूक हहोऊ शकतरे तरे तनुलवा कळरेल अशसी मवाझसी अपरेक्षवा हहोतसी. तनुलवा सवर्णिप्रथम दिनुखिवावतवानवा मलवा डहोळ्यवाअंसमहोर
हवा क्षणि ददिसलवा हहोतवा. इतकरे  ददिवस हवा ददिवसवासवाठसी जय्यत तयवारसी करून मसी अजरेय बनलरे हहोतरे. पणि शरेवटसी तळू एक
पहोकळ पणवतवा घरेतलवास. प्ररेमवानरे मलवा असहवाय करून सहोडलअंस.

हवा घरवाच्यवा गवाडर्णिनमध्यरे तळू यरेण्यवाआधसी खिडवाअंचअं रवाज्य हहोतअं. तळू त्यवात फनु लअं लवावलसी हहोतसीस आणणि सगळ्यवा
घरवाच्यवा छवातसीत एकदिम श्ववास उगवल्यवासवारखिअं झवालअं हहोतअं.  तळू गनुडबवाय म्हणिवालसीस, गवाडर्णिनमध्यरे णशरलसीस. णतथल्यवा
रअंगसीबरेरअंगसी फनु लवाअंचरे णनरहोपवापळूवर्तीचरे लवाड करे लरेस. फळू टभर उअंचसीच्यवा त्यवा फनु लवाअंचरे गअंध दिअंगल मवाजल्यवासवारखिरे सदैरभदैर पवाअंगलरे.
तनुलवा  मवाझ्यवाकडरे  बघवायचअं  असतवानवा  तनुलवा  मवाझ्यवाकडरे  बघवायचअं  नव्हतअं.  दकतसी  शवाअंत,  तरल  हवातवाअंनसी  तळू  चपलवा
पवायवावरेगळ्यवा करे ल्यवास आणणि णहरवळसीवर तनुझरे शनुभ्र तळवरे मवाअंडलरेस. सहोन्यवाच्यवा लगडसीसवारखिरे तरे तळवरे णहरवळसीवर
दफरतवानवा  मलवा अचवाट नवाजळूकपणिवाचवा अटअॅक यरेणिवार हहोतवा.  ववाटत हहोतअं  तळू  जशसी असशसील तशसी असशसील;  तनुलवा
नजरबअंदि करून टवाकवावअं,  तनुलवा गनुप्त करून टवाकवावअं.  वणशलरेबवाजसी करून,  हवातवापवायवा  पडळून  त्यवा कहोणित्यवा शककीचवा
पवाठपनुरवाववा करवाववा जसी तनुलवा मलवा अमर करून टवाकरे ल. मग तळू उभसी आडवसी दफरलसीस. खिवालसी पडलरेलवा परेरू उचललवास
आणणि दिनुरून मवाझ्यवापवाशसी फरे कलवास.  गवाडर्णिनमध्यरेच नळवाखिवालसी पवायवाअंवरचवा णवटकरसी णचखिल धनुतलवास.  मसी फरे कलरेलवा
टरॉव्हरेल पकडलवास आणणि बवाळवाचअं अअंग पनुसवावअं तसरे तरे सनुअंदिर तळवरे कहोरडरे करे लरेस. मसी पहोचर्णिमध्यरे उभसी रवाहून तळू फरे कलरेलवा
परेरू न्यवाहवाळत हहोतरे.  त्यवालवा रवाघळूअंनसी णछद्र पवाडलअं हहोतअं आणणि त्यवा णछद्रवात मनुअंग्यवाअंचअं एक पथक णननवार्णियककी अवस्थरेत
णखिळळून रवाणहलअं हहोतअं. मसी त्यवा पक फळवाचवा णपवळवा गअंध घरेतलवा आणणि पहोचर्णिबवाहरेर तहो परेरू णभरकवावळून ददिलवा. कदिवाणचत
मवाझ्यवा हवातवाचसी तसी णनभर्णिय लकरे र, तसी उद्दवाम बरेदफककीर करे वळ तनुझ्यवासवाठसीच हहोतसी असअं तनुलवा ववाटलअं असरेल. पणि तळूच
मलवा एकदिवा सवाअंणगतलअं हहोतअंस  -  मवाझ्यवा प्रत्यरेक कदृ तसीचवा अथर्णि लवावण्यवाचसी इच्छवा आणणि कनु वत तनुझ्यवात असरेलच असअं
नवाहसी. त्यवामनुळरे  मसी तनुझ्यवावर एवढसी ररस्क घरेऊ शकतरे असअं मसी ठरवळून टवाकलअं.

तळू आतवा णनघशसील असअं तनुझ्यवा हवालचवालसीवरून कळलअं ककी मसी मनुद्दवाम नजर तहोडत हहोतरे,  आत जवाऊन यरेत
हहोतरे, पहोचर्णिमध्यरे खिनुच्यवार्णि-टरेबल टवापरटपसीनरे ठरेवत हहोतरे. मलवा ठवाऊक हहोतअं तळू शरेवटच्यवा क्षणिवासवाठसी एक णनणश्चत स्परेशल
इफरे क्ट ठरवळून ठरेवलवा असशसील. आणणि म्हणिळूनच मसी तहो क्षणि थहोडवा आणिखिसी लवाअंबवळू पवाहत हहोतरे. णनतळ पवाण्यवासवारखिसी
तळू मवाझ्यवा समहोर उभसी रवाहून मवाझ्यवा डहोळ्यवाअंत पवाणहलअंस आणणि नजररेतहसी वरेदिनवा न बवाळगतवा तळू कहोमल पवावलअं टवाकत
णनघळून गरेलसीस. मग मसी गवाडर्णिनमध्यरे जवाऊन टवापरटपसीच्यवा चवारदिहोन गहोषसी करे ल्यवा.  बरवाच वरेळ अनवाहूतवासवारखिसी इकडरे
णतकडरे ववावरलरे. गरेट लवावळून घरेतलअं आणणि शटर्णिचसी बटन्स कवाढत कवाढत शरॉवर घ्यवायलवा बअंगल्यवात णशरलरे.

त्यवाच्यवा दिनुसर् यवाच ददिवशसी हवा घरवात सनुधळींद्र एन्टर झवालवा. णशळहोप्यवाच्यवा गप्पवा मवारतवा मवारतवा लखिलखिसीत
तत्त्व बवाहरेर  पडवावअं  तसवा  त्यवाचवा  मवाझवा  दिहोस्तवानवा  सनुरू  झवालवा  हहोतवा.  तहो  घरवात  आलवा तरसीहसी  त्यवाचअं  बवाहरेरच्यवा
परेरूअं बद्दलचअं नवल सअंपलअं नव्हतअं.  त्यवानअं  नअंतर खिवास बवाहरेर जवाऊन गवाडर्णिनमध्यरे  अगदिसी प्ररेमवानअं  वरेळ घवालवलवा हहोतवा.
णतथल्यवा रहोपवाअंशसी त्यवाचसी त्यवाचसी जवळसीक सवाधलसी हहोतसी.  हवातवाअंनसी गनुलवाबवाअंवर मवायवा करत बअंगवालसी स्टवाईलचअं एक
गवाणिअं तहो गनुणिगनुणित हहोतवा. त्यवा गवाण्यवाचरे बहोल त्यवालवा आठवत नव्हतरे . सनुधसीलवा कहोणित्यवाच गवाण्यवाचरे सवर्णि शब्दि आठवत
नसत. त्यवामनुळरे  त्यवाचसी गवाणिसी ननुसतसी फळकनु टअं एकमरेकवाअंवर ठहोकलरेल्यवा आअंब्यवाच्यवा परेटसीसवारखिसी ररकवामसी ववाटवायचसी. तहो
गवायलवा लवागलवा आणणि मलवा घर धडधडतअंय ककी कवाय असअं ववाटवायलवा लवागलअं. मसी कटवाक्षवानरे पहोचर्णिमध्यरे जवायचअं टवाळलअं.
आतवा सवाअंगवायलवा फवारच सनुपरस्टसीशयस वगदैररे  ववाटतअं. पणि तरेव्हवा तनुझसी गवाणिसी भनुतअं हहोऊन मवाझ्यवाभहोवतसी फरे र धरतसील
ककी कवाय असअं ववाटलअं हहोतअं.  सनुधसीनअं चहवा करे लवा,  दिरेतवानवा सवाअंडलवा,  पहोतरेर् यवानअं सवाफसफवाई करण्यवाच्यवा णनणमतवानरे  तहो
घरभर पसरलवा आणणि मनसहोक मनुकवाफळअं  स्वत:च्यवा नवावरे उधळळून घरेतलसी. णशव्यवा दकतसी गहोड चरेहर् यवानअं खिवातवा यरेतवात
हवाचवा आदिशर्णि म्हणिळून नहोबरेल प्रवाईझ णमळवळू शकरे ल असवा सनुधसी हवा एकमरेव हुशवार णवदवाथर्ती असवाववा. मवाझ्यवा धवारदिवार
वदैतवागवानरे त्यवाच्यवा उत्सवाहवावर एकहसी चरवा पडलवा नव्हतवा. उलट तहो एकवामवागळून एक न सनुटणिवार् यवा कहोडवाअंसवारखिवा न
यरेणिवारसी गवाणिसी गवात सनुटलवा. णजथरे णजथरे त्यवालवा शब्दि अडवायचवा णतथरे णतथरे तहो मवाझ्यवाकडरे बघळून डहोळ्यवाअंनसी णवचवारणिवा
करवायचवा. बहुतरेक गवाण्यवाअंचरे मनुखिडरे त्यवानरे सअंपवलरे ककी नअंतर अअंतर् यवाचअं रवाज्य मवाझ्यवावर यवायचअं. इतकवा उच्छवादि मवाअंडलवा
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त्यवानअं ककी मसी त्यवालवा घरवाचसी डरेअरसी करे ल्यवाबद्दल झवापतरेय ककी गवाणिसी न यरेण्यवाबद्दल तरेच मलवा कळरेनवा.  तळू इथरे आलसी
हहोतसीस तरेव्हवा म्हणिवालसी हहोतसीस, "मवाझ्यवा जगवायच्यवा गणणितवात असवा एक अपळूणिवार्षांक आहरे जहो हवा घरवात आल्यवावर पळूणिर्णि
झवालवा,  त्यवालवा णन:शरेष भवाग जवाऊ लवागलवा" .  सनुधसीच्यवा बवाबतसीत तरे  कहोणितअं अपळूणिवार्षांग आहरे,  जरे तहो इथरे रवाहवायलवा
लवागल्यवापवासळून भरून णनघतअंय त्यवाचवा शहोध मसी घरेतरेय. नवाहसीतर फक मणहन्यवाभरवाच्यवा ओळखिसीवर त्यवालवा हवा घरवात
जवागवाच कवाय, अपमवानहसी णमळवालवा नसतवा.

सनुधसीनअं त्यवाचसी भसीषणि गवाणिसी थवाअंबवलसी, कवारणि मसी त्यवाच्यवा पनुढवात परेरूअं चसी फनु लम भरलरेलसी परडसी ठरेवलसी. नअंतर
त्यवा परेरूअं त णतखिटमसीठ ठवासळून सळूअंकसळूअंक करत नवाक ओढत तहो जहो टरेबलवाशसी बसलवा, तहो नअंतर कवाहसी इथळून जवायचअं नवावच
घरेईनवा. मसी दकतसीदिवा बहोललरे, पवाणिउतवारवा करे लवा. पणि त्यवाच्यवा णनष्ठरेत जरवाहसी कसळूर झवालसी नवाहसी. घरवाचअं मवाळरवान आणणि
ऑणक्सजनचसी चअंगळ झवाल्यवासवारखिरे आम्हसी णभरणभर सनुटलहो हहोतहो. अख्खिवा ददिवस सअंपळून रवात हहोईपयर्षांत णपक्चरच कवाय
बणघतलरे,  गवाणिसीच कवाय ऐकलसी,  णबयरच कवाय ढहोसलसी!  आणणि पनुन्हवा रवात झवाल्यवावर आवरवाआवर न करतवा गरेमच
कवाय खिरेळत बसलहो! जरेवलहोच कवाय स्फहोटक आणणि ढरेकरच कवाय दिरेत बसलहो करवतसीच्यवा आववाजवासवारखिरे!

मग झहोप यवायलवा लवागलसी तसरे  उठलहो.  सनुधसीनअं  मलवा णवचवारलअं,  मसी कनु ठरे  झहोपळू?  मसी त्यवालवा त्यवाच्यवापरेक्षवा
बवालसीशपणिरे म्हटलअं, णजथरे जवागवा णमळरेल णतकडरे झहोप, एवढवा महोठवा बअंगलवा आहरे. त्यवानरे जसीभ बवाहरेर कवाढळून णवद्रळूप तडोंड
करे लअं आणणि पवाठसीत पहोक कवाढळून गळवा आवळवाववा तसरे हवात मवाझ्यवा समहोर करून मलवा घवाबरवलअं.  मग त्यवालवा कवाय
ववाटलअं  कहोणि जवाणिरे,  त्यवानरे  एकदिम स्वत:चवा णवदिनुषककी रअंग पनुसलवा आणणि चरेहरवा तवाणिळून तहो इणतहवास पवाहवाववा तसअं
अख्ख्यवा घरवाचअं अवलहोकन करू लवागलवा. मवाझवा तहोल जवात हहोतवा म्हणिळून मसी गनुटगनुटसीत झहोपळून घरेतलअं, पणि सनुधसी तनुझ्यवा
खिहोलसीत णशरलवा आणणि रवातभर कवाहसी न कवाहसी गनुणिगनुणित हहोतवा. सकवाळसी उठळून मसी त्यवाच्यवा खिहोलसीत गरेलरे. मलवा हृदिय
एकदिम डवावसीकडळून उजवसीकडरे आलअं ककी कवाय असअं ववाटण्यवाइतकवा तवाणि आलवा. तळू तनुझसी कपवाटअं, शरेल्व्ज आणणि तसणबरसी
कवाढळून घरेऊन गरेलसीस पणि त्यवाअंच्यवामवागचवा तळू इथरे यरेण्यवाआधसीचवा रअंग पभअंतसीवर तवाजवा ककर्णि श्श ददिसत हहोतवा. रवातभर त्यवा
खिहोलसीत कवाढळून सनुधसीनअं कवाय स्टहोरसी जनुळवलसी हहोतसी मवाहसीत नवाहसी, पणि तहो मलवा चहवा घरेतवा घरेतवा म्हणिवालवा मलवा इथरेच
रवाहवायचअंय,  हसी खिहोलसी मवाझसी ववाटतरे,  हसी स्परेस मवाझसी ववाटतरे.  तनुलवा अमवाप पदैशवाचसी अपरेक्षवा असरेल तर मसी आजन्म
तनुझ्यवाकडरे धनुण्यवाभवाअंडवाअंचवा व्यवसवाय करवायलवा तयवार आहरे. कवाय शब्दि ववापरलरे पठ्ठवानरे पणहल्यवाच ददिवशसी! त्यवालवा
अपरेणक्षत हहोतअं मसी कवाहसीतरसी सवाअंगळून णनभवावळून नरेईन, मजरेमजरेत त्यवानरे त्यवाचसी मयवार्णिदिवा सवाअंभवाळळून कसअं रवाहवायलवा पवाणहजरे
तरे सनुचवरेन.  पणि त्यवालवा कसअं कळवावअं मसी कवा गप्प बसलरे तरे?  मसी रअंगवार् यवालवा फहोन लवावळून त्यवा खिहोलसीलवा नववा रअंग
दिरेण्यवासवाठसी कवा सवाअंणगतलअं तरे?  छवातसीत अचवाट उलथवापवालथ हहोत असतवानवा मसी कवाहसीच न झवाल्यवासवारखिसी रुटसीन कवा
ववागत हहोतरे तरे?

जरेव्हवा करे व्हवा तळू यरेशसील,  तरेव्हवा तनुझ्यवा खिहोलसीत जवाऊन पवाहवा.  तनुलवा अणजबवात आवडणिवार नवाहसी अशवा रअंगवात
खिहोलसीलवा नवअं रूप ददिलअंय.  तळू जवातवानवा मलवा अणजबवात नवाजळूक हहोऊ ददिलअं नवाहसीस त्यवाचसी तनुलवा मवाझ्यवाकडळून णशक्षवा.
तनुलवा फहोन करणिवार हहोतरे, पणि नअंतर मसी दकतसी फहोल आहरे हरे समजळून गप्प बसलरे हवा तवा. क.

---

मणशदिसीतळून मणहरपसी बवाअंग ऐकळू  आलसी ककी सनुधसीलवा जवाग यरेतरे.  तहो मवाझ्यवा खिहोलसीच्यवा आसपवासहसी न भटकतवा
बवाहरेर फरे रफटकवा मवारवायलवा जवातहो. बळून मस्कवा आणणि सनुलरेमवानसी चहवा पवासर्णिल घरेऊन यरेतहो. हवा घरवानअं आजवर जरेवढवा
पवाहुणिचवार पवाणहलरेलवा नवाहसी तरेवढवा मवाझ्यवाकडळून वसळूल करून घरेतहो.  त्यवालवा रवाहवायलवा यरेऊन दिहोन आठवडरे  झवालरे
असतसील नसतसील,  त्यवानरे त्यवाचवा बरेड आणणि एक गहोल आयवरसी रअंगवाचअं डवायपनअंग टरेबल आणिळून टवाकलअं.  मसी अववाकम
झवालरे. हवा मवाणिसवाच्यवा गळरेपडळूपणिवालवा कवाहसी ससीमवाच नव्हतसी. मणहनवाभर मसी हवालवा कवाहसी बहोललरे नवाहसी, तर भलतअंच
कवाय कवाय गदृहसीत धरून बसलवा हहोतवा. मसी त्यवालवा इग्नहोअर करवायलवा लवागलरे. कवाहसी बहोललवा तर हअं हअं करवायलवा लवागलरे.
शरेवटसी सरळसहोट बरसलरे, तळू कधसी जवाणिवार आहरेस इथळून? त्यवानरे कसलअंच प्रदिशर्णिन करे लअं नवाहसी. शवाअंतपणिरे टरेबलवर दफकट
जवाअंभळ्यवा रअंगवाचसी चवादिर टवाकलसी आणणि अअॅश टरे ठरेवळून णसगररेट फनुअं कवायलवा लवागलवा. मलवा कवाय बहोलवावअं तरे सनुचलअंच नवाहसी.
मसी त्यवाच्यवा शरेजवारसी जवाऊन बसलरे आणणि अचवानक मलवा मळूकबधसीर व्हवावअंसअं ववाटलअं. त्यवानरे मलवा सवाअंणगतलअं ककी त्यवाच्यवा
घरवापरेक्षवा त्यवा सगळ्यवा गहोषळींचसी त्यवालवा हवा घरवात गरज हहोतसी.  मग मसी त्यवालवा त्यवा वस्तळू कनु ठरे  कशवा मवाअंडवायच्यवा

छवान सनुटअं सनुटअं - वअंकळू  कनु मवार
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त्यवाणवषयसी सळूचनवा करे ल्यवा. त्यवा त्यवानरे अणजबवात मस्करसी न करतवा मनहोभवावरे ऐकल्यवा. मग आम्हसी गवाडर्णिनमध्यरे दक्रकरे ट
खिरेळलहो. परेरू खिवाल्लरे. एकमरेकवाअंच्यवा घवामवाचरे ववास टवाळलरे. त्यवानरे कवाहसीतरसी णलहवायलवा बसण्यवाचवा हट करे लवा. मसी त्यवालवा
गवाडसीत कडोंबळून दफरवायलवा घरेऊन गरेलरे.  तहो गवाववातळून ननुकत्यवाच शहरवात प्रकट झवालरेल्यवा मवावशसी ककअं ववा आजसीसवारखिवा
नवलवाईनअं शहरवाचरे धवारदिवार कहोपररे  बघळू लवागलवा.  हरवळून गरेलवा.  त्यवालवा त्यवाचअं नवल कनु ठरे  मवाअंडवावअं तरे  कळत नव्हतअं,
म्हणिळून तहो सगळ्यवा प्ररेक्षणिसीय गहोषळींणवषयसी भरभरून बहोलत हहोतवा. त्यवालवा सवाअंभवाळळून घरेण्यवाचसी गरज नव्हतसी. आणणि
सवारखिअं टहोचळून बहोलतवा बहोलतवा मवाझसी मजवा करवायचसी इच्छवा मरून गरेलसी हहोतसी.

रवातसी झहोपल्यवावर त्यवालवा अचवानक एकवाककी ववाटळू  लवागलअं,  म्हणिळून तहो उठळून गरेम खिरेळळू  लवागलवा.  त्यवानरे  डबरे
उघडळून खिवाणिअं शहोधलअं.  कवाहसी तरसी चरून अस्वस्थ,  णपसवासवारख्यवा गटवाअंगळ्यवा खिवात खिवालसी आलवा.  गवाडर्णिनमध्यरे अधवार्णि
तवास पहअंडलवा. कनुअं पणिवालवा लवागळून ज्यवा झहोपडवा हहोत्यवा, णतथरे रवाहणिवार् यवाअंपदैककी कहोणिसी तरसी गरेटसमहोर कचरवा टवाकलवा हहोतवा
म्हणिळून त्यवाअंच्यवाशसी हुजत घवातलसी आणणि कवाहसी न सवाअंगतवा पहवाटरेच्यवा आधसी गवायब झवालवा. त्यवानअंतर डवायररेक्ट आलवा तहो
चवार ददिवसवाअंनसी.  मलवा ववाटलअं तहो सवामवान घ्यवायलवा आलवा,  तर त्यवानरे  यरेतवानवा कवाळ्यवा नवाकवाचअं एक मवाअंजर सहोबत
आणिलअं हहोतअं.  शवाईचअं परेन झटकल्यवावर शवाईचरे पशअंतहोडरे  उडवावरेत तसरे कवाळरेशवार रठपकरे  त्यवा मवाअंजरवाच्यवा चरेहर् यवावर
सवाअंडलरे  हहोतरे.  दिहोन ददिवस तनुम्हसी दिहोघरे  असरे  णनघळून गरेलवात त्यवाचवा णवचवार करत मसी बसलरे  हहोतरे .  हवा मवाअंजरवाच्यवा
कहोडकचौतनुकवात मग मलवा तनुम्हवाअं  दिहोघवाअंचवाहसी णवचवार बवाजळूलवा ठरेवतवा आलवा.  तळू असतसीस तर सगळ्यवा घरवाचवा तवाशवा
करून टवाकलवा असतवास. आणणि तनुझ्यवा णशव्यवा खिवातवा खिवातवा सनुधसी कशसी तडोंडअं वकेंगवाडतहो तरे मलवा पवाहतवा आलअं असतअं. 

त्यवा मवाअंजरवालवा घरेऊन सनुधसी आयवरसी टरेबलवाशसी खिरेळत बसलवा हहोतवा, तरेव्हवा मसी णतथरे जवाऊन बसलरे. मलवा त्यवानरे
त्यवा मवाअंजरवाचअं  नवाव मअॅग्नहोणलयवा ठरेवल्यवाचअं सवाअंणगतलअं.  मसी लवाडवानअं  त्यवालवा पणहल्यवाच फटक्यवात मअॅगसी करून टवाकलअं.
जवाअंभळ्यवा चवादिरसीच्यवा ओघळवावर मअॅगसी नखिअं मवारत हहोतवा.  पअंजरे फवाकवळून,  डहोळरे  रहोखिळून,  डवाव्यवा पवायवाचवा हवात करून
नवाचत हहोतवा.  सनुधसीनअं  त्यवालवा पहोटवाखिवालसी धरलअं  तसवा मवागच्यवा पवायवाअंनसी  तहो सनुधसीलवा नखिअं  मवारू लवागलवा.  आमचवा
चवाअंगलवा दिसीड तवास उडनछळू  झवालवा.  गरेलरे दिहोन ददिवस मसी सनुधसी परत यरेणिवार कवा नवाहसी,  आलवा तर कवा,  नवाहसी तर कवा,
असलरे  नवाजळूक  तकर्णि कनु तकर्णि  ददिवसभरवात  सवड  णमळरेल  तसरे  करत  हहोतरे.  मअॅगसी  आलवा  आणणि  मवाझ्यवा  कवानवाअंनवा  दिडवा
बसल्यवासवारखिअं झवालअं. कहोणि कनु ठचसी तळू अनम सनुधसी. तनुमच्यवात गनुअंतवावअं आणणि मनवावरचवा पवापनुद्रवा णचमटसीनअं ओढळून कवाढवाववा
असअं कहोणितअं कनरेक्शन दफट व्हवावअं आपल्यवात, तरे कळवायलवा मवागर्णि नवाहसी. तनुलवा कदिवाणचत ववाटरेल ककी मसी गहोषसी परफरे क्ट
जनुळवळून आणिणिवारसी आददिमवायवा आहरे. तनुलवा तरे तरेव्हवाहसी ववाटत हहोतअं, जरेव्हवा तनुझ्यवावर इम्प्ररेशन्स पडण्यवाचवा तनुझवा शरेवटचवा
स्परेल चवालळू हहोतवा आणणि मसी इम्प्ररेशन्स पवाडण्यवाचसी णवदवा नव्यवानअंच ररचवाजर्णि करे लसी हहोतसी. पणि तळू कवाय अन सनुधसी कवाय,
उअंच झरहोक्यवातळून पहवाटरे अअंगवावर उन्हवाचसी णतरसीप पडवावसी, तसरे मवाझ्यवा आयनुष्यवात यरेऊन पडलवात. तनुम्हसी नसतवात तरसी
मवाझअं फवार कवाहसी अडलअं नसतअं. पणि तनुम्हसी आलवात आणणि आपणि णतघवाअंनसी मजवा घरेतलसी. णतघवाअंनसी म्हणिजरे तळू, मसी आणणि
मसी आणणि सनुधसीनसी. कवा कहोणिवास ठवाऊक, पणि मवाझसी खिवातसी आहरे ककी तळू इथरे असतसीस तर तनुलवाहसी सनुधसीलवा प्ररेमच दवावअंसअं
ववाटलअं असतअं.

---

सनुधसीलवा तनुझ्यवाबद्दल कळवायलवा जवास्त वरेळ लवागलवा नवाहसी. आम्हसी यनुणनव्हरसर्णिटसीतळून घरसी परत यरेत असतवानवा
अनरेकदिवा मसी तनुझवा णवषय कवाढवायचरे. तहो मलवा तनुझ्यवा बवाबतसीतलरे सगळरे  दिनुणनयवादिवारसीचरे तपशसील णवचवारतवानवा मध्यरेमध्यरे
तवाणत्त्वक कवाहसीतरसी बहोलवायचवा.  म्हणिजरे तळू कवाय करतरेस हवा त्यवाच्यवा प्रश्नवावर मसी म्हणिवालरे ककी तळू एक चवाअंगलसी नटसी
आहरेस, तर म्हणिवायचवा, खिहोटअं ववागण्यवालवा प्रणतष्ठवा णमळवळून दिरेणिवाररे  लहोक असवावरेत सवाणनध्यवात. त्यवाअंच्यवाशसी प्लअॅटरॉणनक
प्ररेम करण्यवात कवाहसी हशसील नवाहसी.  आमनरेसवामनरे  ककी टक्कर व्हवायलवा पवाणहजरे.  मग मसी तनुझअं  कचौतनुक करे लअं  तर मलवा
म्हणिवायचवा,  तळू णजचअं एवढअं कचौतनुक करतरेयस तसी ववास्तणवक तसी नसळून णतचसी एक आयणडयवा आहरे.  णतच्यवा आयणडयरेत
रमण्यवापरेक्षवा णतलवा इथरे बहोलवाव.  मग आपणि बघळू कवाय तरे.  मलवा णडवचण्यवात त्यवालवा कहोणि आनअंदि व्हवायचवा.  खिरअंतर
मलवा कहोणिसी तरसी णडवचतअंय हवाचवा तनुलवा सववार्णित जवास्त आनअंदि झवालवा असतवा. पणि तळू इथरे असतसीस तर त्यवालवा हवा आनअंदि
णमळळू  शकलवा नसतवा हरे ध्यवानवात घरे.  मसी त्यवालवा सवाअंणगतलअं ककी फक कवाहसी ददिवसवाअंचवाच प्रश्न आहरे.  मणहन्यवाभरवात तसी
भरेटवायलवा यरेईलच. तरेव्हवा तनुम्हसी दिहोघअं णमळळून आयणडयवा आयणडयवा खिरेळत बसवा. आणणि मसी तनुमचसी पअंच हहोईन. पनुढचवा
अधवार्णि तवास आम्हसी तळू इथरे आलसीस ककी तनुम्हसी मवाझसी कशसी करे स घ्यवाल, हवा ससीन इम्प्रहोव्हवाईज करे लवा. सनुधसीनअं तनुझसी हूबरेहूब
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नक्कल करून त्यवाचरे आणणि तनुझरे दिहोघवाअंचरेहसी सअंववादि म्हटलरे. मसी त्यवालवा णवचवारलअं, तळू णक्षणतजवालवा बणघतलअं नवाहसीस तरसी
णतचसी नक्कल परफरे क्ट कशसी जमलसी तनुलवा? त्यवानरे मलवा उतर ददिलअं आणणि मवाझअं तडोंड बअंदि करे लअं. पनुढचवा बरवाच वरेळ मलवा
णजदकरसीनरे कवाढवाववा लवागलवा.  वरेगवरेगळरे  णवषय कवाढळून हववा खिरेळतसी ठरेववावसी लवागलसी.  दिनुपवारचसी वरेळ हहोतसी आणणि खिळूप
उष्मवा हहोतवा घरवात. म्हणिळून मग मसी उठलरे, त्यवाच्यवाकडरे हसळून बणघतलअं आणणि मवाझ्यवा रूममध्यरे जवाऊन ए.ससी. लवावळून
झहोपळून गरेलरे.

पवाण्यवात गदिर्णि णहरव्यवा रअंगवाच्यवा वरेलसी आणणि त्यवाअंच्यवावरचसी पवानअं ददिसलसी मलवा झहोपरेत. स्वपवात. मसी पवाण्यवातळून
हळनुववारपणिरे मवाझवा डवाववा हवात दफरवत हहोतरे. मवागरे-पनुढरे, वर-खिवालसी डनु अंबवत हहोतरे. मवाझ्यवा तळव्यवावर गदिर्णि णपवळवा रअंग
हहोतवा आणणि बहोटवाअंत णहरवसी फ़नु लअं  अडकत हहोतसी.  सनुधसीच्यवा णवचवारवाअंनसी मलवा झहोपरेत एक अस्वस्थ णतरसीणमरसी आलसी
हहोतसी.  कधसी कधसी हवा मनुलगवा अतहोनवात सरेणन्सरटव्ह ववागवायचवा.  मलवा अगदिसी नवाजळूक करून सहोडवायचवा.  दिवाढसी करे स
करवायचवा नवाहसी.  ददिवसभर आअंघहोळ करत बसवायचवा.  बकवासनुरवासवारखिवा भसीषणि खिवात सनुटवायचवा.  लरेखिकवाअंचवा,  कवळींचवा
आणणि त्यवाच्यवा णशक्षकवाअंचवा रवाग रवाग करवायचवा.  आमच्यवात कधसी तसरे प्ररेमवाचरे सअंववादि झवालरे नवाहसीत.  पणि आम्हसी ज्यवा
खिनुबसीनरे एकमरेकवाअंपवासळून आपआपलअं अअंतर रवाखिळून हहोतहो त्यवात आम्हवाअंलवा ठवाऊक हहोतअं, ककी खिळूप प्ररेम आहरे. णनतवाअंत लहोभस
प्ररेम. पणि त्यवाच्यवा सरेणन्सरटव्ह हहोण्यवाच्यवा स्परेलमध्यरे तहो कधसीच सअंववादिवासवाठसी उपलब्ध नसवायचवा. त्यवाचअं असणिअं अगदिसी
फअॅ क्च्यनुअल ठरेववायचवा. मसीहसी मग त्यवाच्यवा ववाटरेलवा जवायचरे नवाहसी. तनुलवा ठवाऊक आहरेच मसी कशसी आहरे तरे. त्यवालवा त्यवाच्यवा
भरवशवावर  ठरेवळून  मसी  मवाझ्यवा  मवाझ्यवा  कवामवालवा  णनघवायचरे  आणणि  ददिवसभर  मलवा  यवा  मनुलवाचसी  आयणडयवा  छळत
रवाहवायचसी.  मसी घरसी आलरे,  स्टनुणडओत गरेलरे,  म्यनुणझक लवावलअं तरसी त्यवालवा मलवा यरेऊन भरेटवावअंसअं,  मवाझ्यवाशसी बहोलवावअंसअं
ववाटवायचअं नवाहसी. मलवा कवायम त्यवाच्यवा भहोवतसी मवाझअं लक्ष गनुअंतळून रवाणहल्यवाचअं फवार अप्रळूप ववाटवायचअं. हरे सगळअं  कळलअं तर
तनुलवा दकतसी दिनु:खि हहोईल यवाचसी मलवा हळहळ ववाटवायचसी आणणि मग आनअंदिवानरे  तनुलवा हरे  सगळअं  सवाअंगवायचअंच असअंहसी
ववाटवायचअंच. त्यवा दिनुपवारच्यवा स्वपवात बवाककीच्यवा अनरेक इरररेलवअंट गहोषसी हहोत्यवा ज्यवा मलवा आठवत नवाहसीत. पणि बवाबवा
आणणि सनुधसीचवा त्यवा स्वपवात एक फनसी ससीन झवालवा हहोतवा.  मसी त्यवा फनसी फकीलळींगसहोबतच जवागसी झवालरे हहोतरे.  आयदिर
सनुधसी गवात हहोतवा आणणि बवाबवा कररेक्ट करत हहोतरे ऑर तहो खिवात हहोतवा आणणि तरे त्यवालवा मवाल्कम एक्सच्यवा 'लरेटर फ़रॉम
मक्कवा'वरून णपळत हहोतरे.  मलवा आठवत नवाहसी हरे त्यवाच स्वपवात हहोतअं ककी दिनुसर् यवा कहोणित्यवा तरसी.  स्वपअं ररेकरॉडर्णि करून
ठरेवतवा आलसी असतसी तर आपणि दकतसी हसलहो असतहो नवाहसी कवा? तनुझ्यवाहसीपरेक्षवा जवास्त मसीच हसलरे असतरे.  आणणि तळू
मवाझ्यवासमहोर तनुझवा शहो ठरेवलवा असतवास.

मसी उठलरे, ए. ससी. बअंदि करे लवा. सअंध्यवाकवाळ झवालसी हहोतसी. रवाघळूअंचरे आववाज टअॅदफकच्यवा अधनअंमधनअं समरेसवारखिरे यरेत
हहोतरे. मसी आळसवावलरे हहोतरे. जवाग आल्यवावर सअंध्यवाकवाळच्यवा यवा मवाहचौलवालवा मसी कअं टवाळलरे. एकदिम गळळून पडल्यवासवारखिअं
झवालअं.  मसी कळू लरचवा नळ उघडलवा.  कवाचरेच्यवा ग्लवासवात पवाणिसी खिळखिळळून पडळू  लवागलअं.  त्यवात णखिडककीच्यवा व्हरेनरेणशयन
ब्लवाईंड्समधळून यरेणिवाररे  सळूयर्णिदकरणि णमसळलरे.  मसी पवाणिसी घटघट प्यवायलरे.  टसीशटर्णि  बदिललवा.  शटर्णि  आणणि शरॉट्सर्णि घवालळून
णजन्यवाजवळ आलरे. णतथळून एक एक पवायरसी उतरत खिवालसी आलरे. आणणि अववाक झवालरे.

हरॉलमधलअं सगळअं  फरनर्णिचर सनुधसीनअं बवाहरेर कवाढलअं हहोतअं. खिनुच्यवार्णि, सहोफरे , टरेबल्स. स्टपाँड्स. त्यवा मअॅणजक लवाईटमनुळरे
घरवाचअं मवाबर्णिल फ्लहोअटरअंग भहोवर् यवासवारखिअं ददिसत हहोतअं आणणि त्यवाच्यवा डहोळ्यवाशसी हवा सनुधसी हवातवात गनुडघरे अडकवळून
बसलवा हहोतवा. त्यवाच्यवा मरुन कलरच्यवा टसीशटर्णिवर गळ्यवाशसी असलरेल्यवा कवाळ्यवा दकनवारसीवर त्यवाचरे रवाखिवाडसी रअंगवाचरे करे स
पवारअंब्यवाअंसवारखिरे पडलरे हहोतरे.  त्यवाच्यवा टसीशटर्णिमधळून ववार् यवाचसी हळनुववार झनुळळूक खिरेळत हहोतसी.  णपवळ्यवा रअंगवाच्यवा करॉडर्ड्रॉय
शरॉट्सर्णिमधळून त्यवाचरे करे सवाळ पवाय ओंडक्यवाअंसवारखिरे बवाहरेर आलरे हहोतरे. मसी वळळून त्यवाच्यवा समहोर यरेऊन उभसी रवाणहलरे. त्यवानरे
डहोळरे  णमटलरेलरे असल्यवानरे त्यवाचअं मवाझ्यवाकडरे लक्ष नव्हतअं.  मवाझ्यवा गअंधवानअं कदिवाणचत त्यवालवा जवाग आल्यवासवारखिअं झवालअं
आणणि त्यवानरे डहोळरे  णमटळूनच मवान मवागरे कलअंडवलसी.  त्यवाच्यवा कहोपरवाचरे सवायळू झळकलरे.  त्यवाच्यवा हवातवाचवा तवाणि मलवा
जवाणिवलवा.  आणणि मवाझअं  लक्ष त्यवाच्यवा पवायवाकडरे  गरेलअं.  मसी बणघतलअं,  त्यवाच्यवा करे सवाळ पवायवावर एकवा रठकवाणिसी एकवा
महोठवा जखिमरेचवा व्रणि बशच्यवा उभ्यवा फटकवार् यवासवारखिवा ददिसत हहोतवा.

मसी  भरवाभरवा  दिरववाज्यवामधलवा  पडदिवा बवाजळूलवा  सवारलवा,  णखिडक्यवाअंचसी  झवापअं  उघडलसी.  जरेवढवा  शक्य तरेवढवा
प्रकवाश गहोळवा करे लवा.  मवाझवा डसीएसएलआर कवाढळून झवाकणि प्ररेस करे लअं.  कअॅ मरेरवा डहोळ्यवालवा लवावलवा आणणि त्यवाचरे फहोटहो
णक्लक करू लवागलरे.  त्यवाच्यवा  भवारदिस्त डहोक्यवाचरे,  तरे  तहोलणिवार् यवा  सवावळ्यवा मवानरेचरे,  त्यवाच्यवा टसीशटर्णिच्यवा  बवाहसीतळून

छवान सनुटअं सनुटअं - वअंकळू  कनु मवार
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ददिसणिवार् यवा छवातसीचरे, मवागरे दिहोरसीवर अडकवल्यवासवारखिरे तवाठ झवालरेल्यवा मणिक्यवाचरे आणणि णशल्पवाप्रमवाणिरे उठळून ददिसणिवार् यवा
त्यवाच्यवा  तळव्यवाअंचरे.  मसी  फहोटहो  कवाढत असल्यवामनुळरे  सनुधसीनरे  लगरेच  स्वत:चसी  हचौस  पनुरवळून  घरेतलसी.  त्यवालवा  त्यवाच्यवा
थहोबवाडवाचरे फहोटहो कवाढवायचरे हहोतरे आणणि मलवा त्यवाचसी खिहोड कवाढवायचसी हहोतसी.  म्हणिळून मसी मनुद्दवामहून तहो मस्त प्रकवाश
फहोटहोत ववायवा घवालवलवा.  त्यवाच्यवा चरेहर् यवाच्यवा सगळ्यवा फहोटडोंनवा णक्लक करतवानवा हलकवासवा शरेक ददिलवा.  त्यवाच्यवा
चरेहर् यवाचवा एकहसी फहोटहो णक्लयर आलवा नवाहसी.  तहो रवागवावलवा आणणि रुसळून बसलवा.  मसी दिनुलर्णिक्ष करे लअं तरसी त्यवानरे मलवा
त्यवाच्यवाकडरे  लक्ष दवायलवा  भवाग  पवाडलअं.  बहोल  बहोल  असअं  म्हणिळून  मवाझ्यवा  डहोक्यवालवा  मनुअंग्यवा  आणिल्यवा.  मसी  णवषय
बदिलवायचवा म्हणिळून त्यवालवा खिरेचत नरेत हरॉलमध्यरे बसवलवा आणणि त्यवाच्यवा जखिमरेवरून हवात दफरवत शवाअंत बसळून रवाणहलरे.
तहो  गप्प  झवालवा.  आम्हसी  दिहोघअंहसी  त्यवा  जखिमरेकडरे  बघत हहोतहो.  तसी  जखिम हुळहुळत असरेल  असअं  ववाटळून  मसी  हवात
हळनुववारपणिरे दफरवत हहोतरे.  त्यवामनुळरे  मवाझ्यवा हवातवालवा बवारसीकसवा कअं प आलवा हहोतवा.  त्यवानरे शवाअंतपणिरे मलवा हवात दफरवळू
ददिलवा. त्यवाच्यवा त्वचरेवर कवाटवा आलवा. मसी एक गनुडघवा मनुडपळून त्यवाचवा कअॅ मरेरवा मवाझ्यवा पहोटवाशसी धरून बसलरे हहोतरे. त्यवानरे
मवाझवा हवात मसी जणमनसीवर टरेकवल्यवाचअं  शवाअंतपणिरे  बणघतलअं  आणणि मवाझ्यवा पहोटवाजवळचवा कअॅ मरेरवा  हवातवात घरेऊन तहो
कवाढलरेलरे  फहोटहो  पनुन्हवा  एकदिवा  पवाहू  लवागलवा.  इतकरे  ददिवसवात  पणहल्यवाअंदिवाच  आम्हसी  इतक्यवा  जवळ असळूनहसी  इतकरे
आरवामवात हहोतहो.  फहोटहो बघण्यवात गनुअंग झवालहो हहोतहो.  तरेवढवात दिवारवात एक बवाऊन-ब्लअॅक कलरचवा चचौकडवाअंचवा शटर्णि
आणणि कबॉंदक्रट व्हवाईट रअंगवाचसी पपाँट घवातलरेलवा मननुष्य उभवा रवाणहलवा.  त्यवाचरे करे स सहोललरेल्यवा नवारळवाच्यवा करे सवाअंसवारखिरे
ददिसत हहोतरे आणणि ओठवाअंवर परेनवानरे खिरडल्यवासवारखिसी एक धवारदिवार णमशसी हहोतसी. त्यवानरे शवाअंतपणिरे मवाझ्यवाकडरे बघळून बवाहरेर
नजर दफ़रवलसी आणणि सवामवानवाकडरे बघळून तहो म्हणिवालवा, "सवामवान णनकवालनवा हदै क्यवा?". मसी सनुधसीकडरे बणघतलअं आणणि
झटक्यवात उठळून दिरववाजवापवाशसी आलरे. त्यवा मवाणिसवाच्यवा अअंगवावर जवात त्यवालवा बवाहरेर कवाढलवा आणणि खिळूप झवापलवा. गरेटवर
'नहो एन्टसी' णलणहलरेलअं असतवानवा तहो आत कवा आलवा, असअं णवचवारलअं. त्यवानरे नवाहसी-हहोय करत करत मवाघवार घरेतलसी आणणि
जवातवा जवातवा कधसीहसी सवामवान कवाढवायचअं असरेल तर त्यवालवा सवाअंगण्यवाचसी णवनअंतसी करे लसी. तहो आजळूबवाजळूच्यवाच इलवाक्यवात
रवाहत असल्यवाचअंहसी सवाअंणगतलअं.  मसी बवाहरेर बणघतलअं तर दिहोन तसीन हवातगवाडवा घरेऊन तसीन चवार भअंगवारववालरे रस्त्यवावर
उभरे हहोतरे.  मच्छसीमवाकर्दे टच्यवा बवाहरेर कनु तसीमवाअंजरअं  जशसी मवाशवाअंच्यवा अणभलवाषरेनसी तवाटकळत उभसी असतवात तसरे तरे लहोक
बवाहरेर  मवाझ्यवा  नजर रहोखिळून उभरे  हहोतरे.  कनु णिसी  दिसीड पवायवाअंवर ररेलळून  तर कहोणिसी उदकडवरे  बसळून.  मसी  त्यवाअंनवा  अत्यअंत
बरेदफककीरसीनअं णतथळून जवायलवा सवाअंणगतलअं. "कहोई बवात नहसी मदैडम, जवातरे हमैं. जब कभसी सवामवान णनकवालनवा हहो तब बतवायरेगवा
जरूर." असअं म्हणित म्हणित मवाझ्यवा रवागवाकडरे सअंपळूणिर्णि दिनुलर्णिक्ष करत तहो णमशसीववालवा कवाटकनु ळ्यवा पनुढरे चवालळू लवागलवा.  मसी
कनुअं पणिवालगत चवालळून एक चक्कर मवारलसी आणणि सनुधसी आत कवाय करतहोय तरे बघवायलवा वळलरे.  मवाझवा तहो पहअंस्रवावतवार
पवाहून सनुधसी चदकत झवालवा हहोतवा आणणि त्यवानअं तरेवढवात मवाझरे कवाहसी इणडयरॉरटक फहोटहो कवाढलरे हहोतरे.

त्यवानअंतर बररेच ददिवसवाअंनसी,  एकरे  ददिवशसी सनुधसीकडळून मलवा कळलअं ककी त्यवाच्यवा एकवा पवायवात ररॉड आहरे आणणि
वडलवाअंचअं सवाअंगलसीत ऑणप्टक्सचअं दिनुकवान आहरे.

---

ज्यवाददिवशसी मवाझसी एकवा ददिवसवाचसी दफल्म बनवलसी सनुधसीनअं,  त्यवाच्यवा दिनुसर् यवा ददिवशसी बवाबवा आणणि त्यवाच्यवा
दिनुसर् यवा ददिवशसी सनुधसीचसी आई आलरे हहोतरे इथरे.  तहो सगळवा आठवडवाच धवामधनुमसीचवा आणणि भवाअंडणिवाअंचवा गरेलवा.  तनुझ्यवा
भवाषरेत  सवाअंगवायचअं  तर  "full of hurry and worry, signifying nothing"  असरे  प्रवरेश
चवाललरे हहोतरे. मलवा ववाटलअं मसी तनुझ्यवा ररहसर्णिललवा आलरे हहोतरे तरेव्हवा तनुम्हसी मवाझ्यवासमहोर कशवा नटलवा हहोतवात, सअंववादि पवाठ
म्हणित हहोतवात,  तसरे हरे लहोक णजवअंत नवाटक घडवत हहोतरे मवाझ्यवासमहोर.  आणणि मसी इथरे सदिदैव प्ररेक्षक म्हणिळून तनुझ्यवा
नवाटकवाअंनवा सवाक्ष असणिवारसी, नट बनलरे हहोतरे. नटसी.

बवाबवाअंनवा  तसअं  मवाझ्यवाबवाबतसीत एवढअं  टकेंशन घरेऊन कवाहसी करण्यवाचरे  प्रसअंग फवार कमसी पवार पवाडवावरे  लवागलरे
असतसील. पणि आतवा एकतर त्यवाअंचसी सवाठसी उलटलसी हहोतसी. आणणि अजनुर्णिनचअं लग्न झवाल्यवापवासळून तरे मवाझ्यवाबवाबतसीत जरवा
जवास्त हळवरे झवालरे हहोतरे. त्यवात मसी त्यवाअंनवा सनुधसीचवा णवषय कवाढळून चवाअंगल्यवा गप्पवा मवारतवानवा ददिसलरे असअं दिहोन तसीनदिवा
झवालअं. अजनुर्णिनलवा मसी त्यवाअंच्यवाकडरे जवाऊन रवाहवायलवा भवाग पवाडलअं असल्यवानअं मलवा त्यवाचसी कवाय गहोचसी हहोत असरेल यवाचसी
कल्पनवा हहोतसी.  मसी त्यवालवा सवाफ बजवावलअं हहोतअं,  बवाबवाअंनसी जवास्त कटकट करे लसी तर सरळ त्यवाअंनवा गवाडसीत घवालळून इथरे
घरेऊन यरे. दिहवा-पअंधरवा ददिवस मवाझ्यवासहोबत रवाणहलरे ककी मग त्यवाअंनवा तळू आणणि तनुझसी बवायकहो म्हणिजरे सवाक्षवात प्रभळू रवामचअंद्र
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आणणि ससीतवामदैयवाच भवासळू लवागवाल. अजनुर्णिननअं त्यवाअंच्यवासहोबत तनुलवा एक णगफ्ट पवाठवलअं हहोतअं. मसी जरेव्हवा पणहल्यवाअंदिवा तनुझसी
मवाझ्यवा भवाववासहोबत ओळखि करून दिरेणिवार असअं म्हणिवालरे,  तरेव्हवा तळू त्यवाचअं एक इमअॅणजनरसी णचत कवाढलअं हहोतअंस.  आणणि
आश्चयर्णि म्हणिजरे तरे अगदिसी हूबरेहूब त्यवाच्यवासवारखिअं ददिसत हहोतअं. मग मसी तनुलवा त्यवाच्यवाणवषयसी थहोडसीबहुत मवाणहतसी ददिलसी
हहोतसी.  तरे  णचत मसी त्यवालवा तळू  इथळून गरेल्यवानअंतर पहोस्ट करे लअं  आणणि त्यवासहोबत एक कअॅ प्शन ददिलसी  . 'फ्ल्यळूक  -  बवाय
णक्षणतजवा'. त्यवामवागचसी स्टहोरसी ऐकल्यवावर अजनुर्णिन लवाजलवा हहोतवा. त्यवावर इतकरे  मणहनरे आणणि एक लग्न उलटळून गरेल्यवावर
ररटनर्णि णगफ्ट म्हणिळून तरे णगफ्ट त्यवानरे बवाबवाअंबरहोबर धवाडलअं हहोतअं.  त्यवालवा बहुतरेक ठवाऊक नसवावअं ककी तळू कदिवाणचत परत
यरेणिवार नवाहसीस. आणणि आलसीस तरसी तनुलवा तरे दिरेण्यवात कवाहसी परॉईंट नवाहसी.

बवाबवाअंनसी आल्यवा आल्यवा घरवाचअं इन्स्परेक्शन सनुरू करे लअं.  जणिळू कवाहसी त्यवाअंनवा मवापअं घ्यवायलवा बहोलवावलअंय अशवा
थवाटवात त्यवाअंनसी प्रत्यरेक कहोपर् यवाचअं णनरसीक्षणि करे लअं.  तळू नवाहसीयस हरे त्यवाअंनवा फवारसअं सहन झवालअं नसवावअं,  कवारणि तरे तनुझ्यवा
खिहोलसीत जवाऊन आल्यवावर प्रश्नवाथर्णिक चरेहर् यवानअं सगळ्यवा घरवाकडरे पवाहू लवागलरे. तनुझ्यवा रूममध्यरे सनुधसी णशफ्ट झवाल्यवामनुळरे
त्यवाअंचवा सनुधसीलवा कसअं ववागववावअं हवाबवाबतसीत बवारसीकसवा गडोंधळ उडवालवा. पणि सनुधसीनअं यथवायहोग्य णवचवारपळूस आणणि नअंतर
दिनुलर्णिक्ष करे ल्यवामनुळरे  तनुझ्यवा जवाण्यवाचवा आणणि त्यवाच्यवा यरेण्यवाचवा कवाहसी सअंबअंध नसवाववा असवा अअंदिवाज त्यवाअंनसी बवाअंधलवा असवाववा.
तहो एकवा वरेगळ्यवा रूममध्यरे झहोपतहो आणणि त्यवाच्यवा रूममध्यरे त्यवाच्यवा सगळ्यवा गहोषसी अस्तवाव्यस्त पडलरेल्यवा असतवात
हरे पवाहून त्यवाअंनवा थहोडवासवा धक्कवा बसलवा. मवागच्यवा वरेळसी तळू इथरे असतवानवा तरे आलरे हहोतरे तरेव्हवा तनुलवा आणणि इन जनरल
त्यवाअंनवा आणणि अजनुर्णिनलवा मसी त्यवाअंच्यवा त्यवाअंच्यवा खिहोल्यवा स्वच्छ रवाखिण्यवावरुन जरेवढवा तवास ददिलवाय त्यवाच्यवा तनुलनरेत इथरे मसी
चहोरवाच्यवा डहोक्यवावर रवाजमनुकनु ट ठरेवतरेय असअं त्यवाअंनवा ववाटलअं असणिवार. एकअं दिरसीत सनुधसीच्यवा बवाबतसीत नक्ककी कवाय भळूणमकवा
घ्यवायचसी हरे त्यवाअंनवा कळलअं नव्हतअं.

त्यवाअंनसी  त्यवाअंचवा  हअॅररस  ट्वसीड  णजथरे  कवाढळून  ठरेवलवा  हहोतवा  त्यवालवा  मअॅगसी  लडोंबकळत हहोतवा.  मध्यरेच  त्यवाच्यवा
परॉकरे ट्समध्यरे लपळून बसण्यवाचवा खिरेळ त्यवालवा सवापडलवा हहोतवा.  त्यवामनुळरे  तहो खिळूश हहोतवा.  त्यवालवा पवाहतवानवा बवाबवाअंच्यवा
चरेहर् यवावर प्रसन लकवाककी आलसी हहोतसी. सनुरुववातसीलवा जरेव्हवा तरे आलरे तरेव्हवा सनुधसीच्यवा हवातवात कअॅ मरेरवा हहोतवा आणणि तरे आलरे
तरसीहसी त्यवानरे तहो बअंदि करे लवा नव्हतवा म्हणिळून तरे जरवा करॉन्शस झवालरे हहोतरे .  पणि आतवा सनुधसीच्यवा सफवाईदिवार शळूटटअंगमध्यरे
फवार कवाहसी लक्ष दिरेण्यवासवारखिअं महत्त्ववाचअं चवाललअंय असअं त्यवाअंनवा ववाटलअं नवाहसी. कवारणि सनुधसी नरेमकवा जरेव्हवा तरे कवाहसी करत
असतसील तरेव्हवा कअॅ मरेरवा त्यवाअंच्यवावरुन वळवळून डवायपनअंग टरेबलकडरेच नरे,  ककअं ववा जणमनसीपवासळून छतवाकडरे णस्ववल करत
दफरव असरे उदहोग करत हहोतवा.  बवाबवा ज्यवा गहोषसी सवाअंगवायलवा आलरे हहोतरे त्यवा त्यवाअंनसी णवस्तवारवानरे सवाअंणगतल्यवा. त्यवावर
आमचसी  णवस्तवारवानअं  चचवार्णि  झवालसी.  चचवार्णि  म्हणिजरे  भवाअंडणि.  त्यवानअंतर  त्यवाअंनसी  मलवा  सनुधसीणवषयसी  कवाहसी  लग्नवाळ  प्रश्न
णवचवारलरे. आधसीच मवाझअं त्यवाअंच्यवाशसी भवाअंडणि झवालअं हहोतअं त्यवामनुळरे  मलवा ववाटरेल तरे बहोलत हहोतरे मसी. मलवा म्हणिवालरे, सनुधसी
चवाअंगलवा आहरे कवा? दकतसी ददिवस रवाहणिवाररेय अजळून असवा? तनुलवा प्ररेम ववाटत असरेल तर कवा नवाहसी लग्न करत? जर इतकरे
ददिवस तनुम्हवाअंलवा णमळवालरेयत तर घ्यवा आणिखिसी कवाहसी ददिवस, आणणि क्रअॅ क करवा लग्न.

मवाझसी तळपवायवाचसी आग मस्तकवालवा गरेलसी हहोतसी. हरे एकदिम 'तळू'वरून 'तनुम्हसी'वर गवाडसी णशफ्ट करे लसी नअं त्यवाअंनसी,
तरेव्हवा मलवा ववाटलअं ककी इथरे अजळून एककीचअं सनुटत नवाहसी आणणि त्यवात दिनुसरअं कवाय घरेऊन बसळू. सनुधसी एक हटवाकटवा नचौजववान
आहरे, चवार पनुरुषवाअंसवारखिवा एक पनुरुष आहरे म्हणिळून तहो मवाझ्यवासहोबत रवाहू लवागलवा, तर त्यवाचअं-मवाझअं लग्न लवावळून दिरेणिरे हरेच
कवा बवाबवाअंनवा लरॉणजकल ववाटत असवावअं? इतककी वषर्णि मसी इकडरे मनुअंबईत एकटसी रवाहतरेय. आजपयर्षांत बवाबवाअंनसी कधसी असवा
पणवतवा घरेतलवा नव्हतवा. इतककी वषर्णि तरे एकटवानअं जगतवायत. तरेव्हवा तरे कधसी असरे नवाजळूक, असहवाय झवालरे नवाहसीत. पणि
सनुधसीच्यवा अणस्तत्ववानअं  असअं कवाय झवालअं त्यवाअंनवा?  त्यवाच्यवाणवषयसी एवढवा णवश्ववास त्यवाअंनवा कवा ववाटलवा असवाववा?  सनुधसी
एवढवा णडपकेंडरेबल तर अणजबवातच नवाहसीयरे.  त्यवाचसी लक्षणिअंहसी कवाहसी आचर्णि  प्रहोटरेक्टर,  अल्फवा मरेलचसी नवाहसीत.  त्यवाचअं
आयनुष्य,  त्यवाचअं  म्हणिणिअं  हवाअंनवा  मवाणहतसी  हहोतअं  कवा?  मग  हरे  पनुरुष  असरे  एकमरेकवाअंनवा  गदृहसीत  कवा  धरतवात?  पनुरुष
सगळ्यवाअंनवाच गदृहसीत कवा धरतवात?

Thank god,  अजनुर्णिन असवा नवाहसीयरे.  लहवानपणिवापवासळून अणजबवात भवाऊचवा धक्कवा न दिरेतवा अगदिसी शवाअंतपणिरे
ववाढलवाय तहो मवाझ्यवासहोबत. जरेव्हवा मसी आटर्णिस्कळू ललवा गरेलरे णतथळून आमचसी एकत ववाढ थवाअंबलसी. पणि आमच्यवा स्वभवाववाचसी
मळूस अजळून तशसीच आहरे.  त्यवा मनुशसीत एकवा घटनरेवर एकवाच प्रकवारचसी फकीपलअंग आकवार घरेतरे.  सनुधसीचसी आणणि मवाझसी
मळूसहसी एकवाच प्रकवारचसी आहरे अशसी फक कनु णिकनु णि लवागलसी हहोतसी मलवा. इथरे हवा खिळूप महोटवा धक्कवा हहोतवा मवाझ्यवासवाठसी. तहो

छवान सनुटअं सनुटअं - वअंकळू  कनु मवार
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धक्कवा पचवतवानवा  मसी  पणहल्यवाअंदिवा  एवढसी  गडोंधळलरे  हहोतरे.  मसी  चवाचपडत असतवानवा  असअं  कवाहसीतरसी  बहोलळून  मवाझ्यवा
णनणिर्णियवात ढवळवाढवळ करत हहोतरे बवाबवा. त्यवाअंनवा न कळणिवारवा असवा हवा प्ररॉब्लरेम हहोतवा. आणणि त्यवाअंनवा ववाटत असणिवार ककी
मसी त्यवाच्यवाबवाबतसीत लग्नवाचवा णवचवार करत असरेन तर त्यवाअंच्यवा बहोलण्यवानरे मलवा पनुश णमळरेल. मसी त्यवाच्यवा आधवारवावर
स्वत:लवा झहोकळू न दिरेईन.  आतवा मवाझ्यवा वयवालवा झहोकळू न दिरेणिरे हवा दक्रयरेचरे  फवायदिरे  असण्यवापरेक्षवा तहोटरे  अणधक आहरेत हरे
त्यवाअंनवा सवाअंगवायलवा हवअं एकदिवा. कदिवाणचत तळूच तरे त्यवाअंनवा जवास्त चवाअंगलअं सवाअंगळू शकशसील. आणणि तरे सवाअंगतवा सवाअंगतवा मवाझ्यवा
कहोल्डपणिवावर णतरकस तवाशरेररे ओढशसील.

लडोंबणिवारवा हवात आणणि णखिसवा यवाअंच्यवात खिरेळळून झवाल्यवावर मअॅगसीलवा कअं टवाळवा आलवा हहोतवा, तरेव्हवा बवाबवाअंनसी त्यवालवा
उचलळून मवाअंडसीवर घरेतलवा आणणि तरे ज्यवा दिहोन महत्त्ववाच्यवा गहोषसी सवाअंगवायलवा आलरे हहोतरे,  त्यवा सवाअंगळू लवागलरे.  एक गहोष
अजनुर्णिन आणणि त्यवाच्यवा बवायकहोणवषयसी हहोतसी. पणि तसी कवाहसी तरेवढसी महत्त्ववाचसी नसल्यवानअं नअंतर सवाअंगसीन, म्हणिवालरे. मवाझ्यवा
दिदृषसीनअं महत्त्ववाचसी गहोष हहोतसी,  तसी म्हणिजरे बवाबवा पनुण्यवातलअं घर सहोडळून कहोकणिवात जवाणिवार हहोतरे,  कवायमचरे.  तरेहसी एकवा
भनवाट स्टहोरसीचवा पवाटर्णि म्हणिळून. अथवार्णित हवा गहोषसीचवा उपयहोग त्यवाअंनसी नअंतर मलवा एक वरेगळसीच गहोष पटवण्यवासवाठसी करे लवा
आणणि मसी नवारवाज झवालरे. पणि त्यवाअंचसी स्टहोरसी ऐकळू न मलवा आनअंदि झवालवा. मजवा ववाटलसी. आणणि बवाबवाअंचअं कचौतनुकहसी ववाटलअं.
त्यवाअंनसी शवाअंतपणिरे मअॅगसीलवा आपवादिमस्तक कनु रववाळलवा. त्यवाचअं डहोकअं  खिवाजवलअं. गळ्यवाजवळ बहोट दफरवलअं. शरेपटसी चरेपलसी.
त्यवाअंचसी गहोल गनुलवाबसी बहोटअं त्यवालवा चवाववायलवा ददिलसी आणणि सअंध्यवाकवाळच्यवा गअंभसीर प्रकवाशवात त्यवाअंचवा ठरवाव सवाअंगळू लवागलरे.
डस्ककी ववातवावरणिवात, हस्ककी स्वरवात.

बवाबवाअंनवा एक मदैतसीणि सवापडलसी हहोतसी. त्यवाअंच्यवाहून दिहवा वषवार्षांनसी लहवान. व्यवसवायवानअं डरॉक्टर. णतनरे लग्न करे लअं
नव्हतअं,  त्यवामनुळरे  णतच्यवा म्हवातवार् यवा वडलवाअंचअं सगळअं  कवाहसी तसीच करवायचसी.  बवाबवाअंच्यवा वणिर्णिनवावरून तसी फवार णमशनरसी
स्वभवाववाचसी णशस्तशसीर मवावशसी असवावसी असअं ववाटत हहोतअं. कवारणि स्वत:च्यवा वडलवाअंच्यवा अल्झवायमसर्णिच्यवा कअं णडशनवरून
प्ररेरणिवा घरेऊन णतनअं कहोकणिवात एक महोठवा प्लरॉट घरेतलवा हहोतवा आणणि णतथरे म्हवातवाररेकहोतवाररे , अनवाथ आणणि मनहोरुग्णिवाअंसवाठसी
रवाहवायचसी  सहोय  करे लसी  हहोतसी.  त्यवाअंचरे  उपचवार  तसी  महोफत  करवायचसी  आणणि  खिचवार्णिसवाठसी  शसीमअंत  लहोकवाअंकडरे  दिरेणिग्यवा
मवागवायचसी. मलवा कनु तळूहल हहोतअं, हसी बवाई हवाअंनवा भरेटलसी कनु ठरे . हरे तर ददिवसभर कनु ठरे  जवाणिवार नवाहसीत. स्वत:च्यवा खिहोलसीत
बसळून पनुस्तकअं  णखिळणखिळसी करत बसतसील ककअं ववा नरेट उघडळून फरे सबनुकवर चवाळरे करतसील. नअंतर अजनुर्णिनच्यवा बवायकहोनअं मलवा
सवाअंणगतलअं ककी त्यवा बवाईकडरे तरे एकदिवा चरेक अपसवाठसी गरेलरे हहोतरे.  एसपसीत कहोणितसी तरसी व्यवाख्यवानमवालवा झवालसी हहोतसी,
णतथरे मअॅडमनसी स्वत:च्यवा कवायवार्णिबद्दल एक भवाषणि ददिलअं हहोतअं. तरेव्हवा त्यवाअंनवा णतच्यवाणवषयसी अनरेक प्रश्न पडलरे हहोतरे. बनुदसी
नवाठसी व्हवायच्यवा वयवात हरे असअं व्हवायचअंच अशसी मसी स्वत:चसी समजळूत कवाढलसी.  आणणि मलवा लहोकवाअंच्यवा आयनुष्यवातल्यवा
गहोषळींचअं इतकअं  कनु तळूहल कवा असतअं, तरे शमवण्यवासवाठसी मसी दकतसी बवालसीश ववागळू शकतरे हवा कवारणिवाअंसवाठसी थहोडसी आत्मपसीडवा
सहन करे लसी. पणि कवाहसीहसी झवालअं तरसी बवापवाच्यवा सरेक्शनुअल सकर्णि लमध्यरे कवाय चढउतवार हहोतवायत हरे मनुलसीनअं पवाहणिअं अगदिसी
स्ववाभवाणवक असल्यवामनुळरे  मलवा त्यवाणवषयसी वदैचवाररक क्लरेश नकहो हहोतवा.  मलवा कहोणितसीच भळूणमकवा नकहो हहोतसी.  आणणि
भळूणमकवा नवाहसीयरे इतकअं हसी हवा णवषयवालवा महत्त्व दवायचअं नव्हतअं. बवाप कचौमवायवार्णिकडरे झनुकलवाय, त्यवालवा त्यवाचअं त्यवाचअं जगळू
दिरे,  पडळू  दिरे.  धडपडळू  दिरे,  अगदिसीच हवातवाबवाहरेर जवायलवा लवागलवा तर त्यवाच्यवा भल्यवासवाठसी त्यवालवा सवाअंभवाळवायलवा आपणि
आहहोतच असवा एक पहोकळ ददिलवासवा मसी स्वत:लवा ददिलवा. पणि बवाप मवाझवा बवाप णनघवालवा.

त्यवानअं जसी कवाहसी लवाईन पकडलसी त्यवावरून मलवा खिळूप एकटअं  एकटअं  ववाटळू  लवागलअं.  स्वत:लवा जपण्यवात आपणि
स्वत:वर दकतसी अन्यवाय करतहोय असअं ववाटळू  लवागलअं. दकतसी ओढ हहोतसी मलवा बवाबवाअंणवषयसी, अजनुर्णिनणवषयसी. आणणि दकतसी
अणलप्त  हहोतरे  मसी  त्यवाअंच्यवा  प्ररेमवापवासळून.  कसअं  शवाअंतपणिरे  मसी  दिळूर  ठरेवलअं  हहोतअं  त्यवाअंनवा  मवाझ्यवा  जगण्यवापवासळून.  मवाझ्यवा
अननुभववापवासळून. खिरअं तर तनुझ्यवासकट मवाझ्यवा आयनुष्यवातल्यवा प्रत्यरेक प्ररेमवाच्यवा व्यककीलवा मसी दकतसी कटवाक्षवानअं लवाअंब करे लअं .
तनुमच्यवावर मसी अन्यवाय करत हहोतरे हरे मलवा तरेव्हवाहसी कळत हहोतअं आणणि तरे फवार मनवावर घरेण्यवासवारखिअं नवाहसीयरे हरे मसी
तरेव्हवाच स्वत:शसी णक्लयर करे लअं हहोतअं. पणि बवाबवाअंचअं सगळअं  ऐकळू न घरेतल्यवावर मलवा अचवानक ररअलवाईझ व्हवायलवा लवागलअं
ककी मसी स्वत:वर दकतसी अन्यवाय करे लवाय.

मवाझ्यवा प्ररॉब्लरेम्सणवषयसी कहोणिवाकडरेहसी तक्रवार करवायलवा मसी अशसी कहोणितसी व्यककी जवळ रवाहूच ददिलसी नवाहसी. मसी
तनुम्हवाअं सववार्षांनवा तनुमचसी इच्छवा असतवानवाहसी जवास्त गनुअंतळू न दिरेणिअं हसी मवाझसी गरज हहोतसी. पणि तक्रवार करवावसीशसी ववाटतरे आणणि
तसी ऐकळू न घ्यवायलवा स्वत:चअं शहवाणिपणि पनुररेसअं ठरत नवाहसी.
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शरसीरवात सववार्णित जवास्त अडरेनणलन तयवार करवायचअं असरेल तर सववार्णित सहोपवा मवागर्णि म्हणिजरे दिनु:खि. इजवा. सवाहसवात
अडरेनणलनच आपल्यवा सगळ्यवा दक्रयवा प्रणतदक्रयवा णडक्टरेट करत असतअं.  मलवा अडरेनणलनचसी गरज असरेल तर मसी दिनु:खि
दिनु:खि नवाहसी करणिवार, तर कवाय करणिवार?

---

सनुधसीच्यवा आईइतककी प्ररेमळ बवाई कहोणित्यवाहसी मनुलसीलवा सवासळू म्हणिळून आवडलसी असतसी.  णतलवा तनुमच्यवा प्ररेम न
करण्यवाणवषयसी कवाहसी प्ररॉब्लरेम नव्हतवाच. पणि तनुम्हसी णतलवा णझडकवारलअंत, तरसी तसी णनरवर्णिकवार असवायचसी. सनुधसीच्यवा जशसी
मसी ददिसतवाक्षणिसीच प्ररेमवात पडलरे तशसी हवा बवाईचवा ददिसतवा क्षणिसीच दरेष करू लवागलरे. पणि सनुधसीणवषयसीचअं प्ररेम जसअं मसी
आजतवागवायत त्यवालवा शब्दिवात व्यक करे लरेलअं नवाहसी,  त्यवाच्यवा नरेमकअं  उलट,  मसी मवाझवा रवाग णतलवा पणहल्यवा फटक्यवातच
कळळू  ददिलवा. त्यवावर ज्यवा पदतसीनअं तसी बवाई ररऍक्ट झवालसी त्यवामनुळरे  मलवा णतच्यवाणवषयसी थहोडसी जवळसीक ववाटळू लवागलसी.
आणणि आतवा तसी बवाई मवाझसी चवाअंगलसी मदैतसीणि झवालसी आहरे. मवाझसी कनु णिवालवा कवाहसी न सवाअंगण्यवाचसी गरज हसी बवाई पनुरवतरे.
त्यवामनुळरे  आमचरे सअंववादि फवारच णवलहोभनसीय हहोतवात.  दिहोन वरेगवरेगळ्यवा मवाणिसवाअंनसी एकत एकच णपयवानहो तवालवासनुरवात
ववाजवल्यवासवारखिरे.  कधसी कधसी सनुधसीलवा डवावलळून आम्हसी आमच्यवा बरेणसक णवषयवाअंवर ददिवस आखितहो.  शरॉपपअंग करतहो,
हरॉटरेपलअंग करतहो, णपक्चसर्णि बघतहो. णतचअं म्हणिणिअं अगदिसी सवाधअं आहरे. मसी करॉलरेजवात मवाझ्यवा णवदवाथ्यवार्षांनवा णशकवतरे. त्यवापनुढरे
मलवा त्यवा जवानवाचअं ओझअं नकहो असतअं.  म्हणिळून मसी णमळरेल तरे णशकत जवातरे.  मलवा नवाहसी म्हणिरेल असवा गनुरू मलवा अजळून
सवापडलरेलवा नवाहसी.  मवाझवा प्रवामवाणणिकपणिवा मलवा दिवाखिवतवा यरेत नवाहसी.  पणि मसी ववाट बघळू शकतरे.  कवारणि इव्हरेन्च्यनुअलसी
आपणि सगळरे तरेच तर करत असतहो.

पणहल्यवा ददिवशसी तसी आलसी तरेव्हवा मसी बवाबवाअंच्यवा भरेटसीतळून ररकव्हर हहोत हहोतरे.  सनुधसीनअं एक ददिवसवाचसी दफल्म
बनवलसी हहोतसी तसी पवाहवायचसी हहोतसी. आणणि बवाबवा जरे कवाय बहोललरे हहोतरे त्यवाच्यवावर णवचवार चवाललवा हहोतवा. कदिवाणचत
त्यवाचमनुळरे  मसी थहोडसी प्रणतदक्रयवात्मक झवालरे हहोतरे. सअंववादिवाचवा बरॉल णतच्यवाकडळून मवाझ्यवाकडरे फरे कलवा जवायचवा आणणि मसी तहो
परतववायचरे फक.  सनुधसीसनुदवा असलवा नवाठवाळ ककी णतलवा मवाझ्यवावर टवाकळू न तहो नसतरे उदहोग करवायलवा लवागलवा.  मसी
त्यवालवा त्यवाच्यवा खिहोलसीत जवाऊन स्पष सवाअंणगतलअं ककी तनुझअं तरे एणडटटअंग दफणडटटअंग बअंदि कर. मलवा तनुझ्यवा आईशसी कवाहसी
बहोलण्यवात इअंटररेस्ट नवाहसीयरे.  मवाझ्यवाकडळून अपमवान हहोईल णतचवा.  तहो म्हणिवालवा,  तळू णतच्यवाशसी बहोलवावअंस अशसी मवाझसी
इच्छवाच नवाहसीयरे. णतलवा इथरे मसी नवाहसी घरेऊन आलरेलहो. तसी स्वत:च आलसीयरे, कअं टवाळलसी ककी जवाईल. उगवाच आडणनडवा
वयवातल्यवा मनुलवाअंसवारखिसी ववागळू  नकहोस.  हवा ववाक्यवावरून मसी चरेकवाळलरे.  लगरेच मलवा कवाहसीतरसी  प्रळूव्ह करवावअंसअं  ववाटळू
लवागलअं. णतलवा मवाझ्यवा बहोलण्यवाववागण्यवावरून मलवा णतचअं यरेणिअं आवडलअं नवाहसीयरे हरे कळलअंच हहोतअं. म्हणिळून मग तसी बअंगलवा
कसवा चवाअंगलवाय, मनुअंबई कशसी बदिलतरेय, आद्रर्णितवा कशसी ववाढलसीयरे यवासवारख्यवा नरॉमर्णिल गहोषसी बहोलण्यवाच्यवा फअं दिवात पडलसी
नवाहसी.  णतनरे  खिवाकरवा,  करे क,  णबणस्कटअं  हवासवारखिअं  सनुधसीलवा सळूट हहोईल असअं  खिवायचअं  कवाय कवाय आणिलअं हहोतअं  तरे  णतनअं
स्वत:च्यवा बनुदसीनअं दकचनमध्यरे डबरे शहोधळून ठरेवळून ददिलअं. आम्हवा सववार्षांसवाठसी चहवा करे लवा. त्यवाचवा आल्यवाचवा गअंध इकडरेणतकडरे
पसरलवा.  आम्हवालवा एकदिम तरतरसी आलसी.  सनुधसीलवा मवाझअं कवाहसीतरसी णबनसलअंय हरे कळलअं हहोतअं त्यवामनुळरे  तहो त्यवाच्यवा
आईशसी त्यवा क्षणिवालवा महत्त्ववाचअं असअं कवाहसीतरसी बहोलत बसलवा. मसी परत बवाबवाअंकडरे वळलरे.

त्यवाचसी आई णनघळून गरेलसी तरेव्हवा आकवाशवात करडवा णनळ्यवा आणणि तवाअंबळूस गनुलवाबसी रअंगवाअंचअं सअॅण्डणवच झवालअं
हहोतअं.  दिळूर मणशदिसीच्यवा णसल्यनुएटचरे गहोलवाकवार शवाईनरे  रअंगवल्यवासवारखिरे डवाकर्णि  ददिसत हहोतरे.  कवालच्यवा भवाअंडणिवानअंतर मसी
नरेटवर बवाबवाअंच्यवा मदैणतणिसीलवा गनुगल सचर्णि करे लअं हहोतअं. गरेलसी सहवा तरे सवात वषर्णि णतचसी सअंस्थवा सहोशल वकर्णि  करत हहोतसी. बवाबवा
आयनुष्यवात कधसीच कहोणिवाणवषयसी पहोटवातळून प्ररेम बवाळगळून बहोललरे नव्हतरे.  तरे सगळअं  सरळ मवाझ्यवात उतरलअं हहोतअं.  पणि
हवाच बवाईणवषयसी पणहल्यवाअंदिवा तरे इतक्यवा आत्मसीयतरेनअं  बहोललरे.  तरेव्हवा मलवा ववाटलअं ककी गलर्णिफ़कें डचअं कचौतनुक करतवायत
एवढअंच.  पणि खिरअंच त्यवाअंनवा जवाऊन समवाजसरेववा करवावसीशसी ववाटणिअं कवाहसी स्यनुडहो असळू शकत नवाहसी.  णनदिवान बवाबवाअंच्यवा
बवाबतसीत तरसी. मलवा खिवातसी हहोतसी ककी अफरे अरपवायसी हवा मवाणिळूस जर त्यवा रठकवाणिसी जवायच्यवा कवामवालवा लवागलवा असरेल तर
नक्ककीच तहो लवकरवात लवकर परत यरेईल. आणणि म्हणिळूनच त्यवाअंनसी णवल करून टवाकलअं आणणि त्यवाचरे तसीन णहस्सरे करून
मलवा, अजनुर्णिनलवा आणणि उरलरेलवा णहस्सवा त्यवा सअंस्थरेलवा दिरेऊन टवाकलवा हरे मलवा पटलअं नवाहसी. बवाबवाअंचअं म्हणिणिअं ककी मवागरेपनुढरे
मसी तनुमच्यवा कवामवात अडथळवा नकहो व्हवायलवा.  मवाणिळूस चवालतवा बहोलतवा रवाणहलरेलवाच चवाअंगलवा असतहो.  त्यवाच्यवा आणणि
इतरवाअंच्यवाहसी  मवानवालवा  धक्कवा  पहोहचत नवाहसी  त्यवानअं.  उगवाच अशसी  पररणस्थतसीच णनमवार्णिणि  कशवालवा  करवायचसी,  णजथरे

छवान सनुटअं सनुटअं - वअंकळू  कनु मवार
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एकमरेकवाअंणवषयसी णवषवादि ववाटवाववा? परस्परवाअंचरे अडथळरे  बवाजळूलवा सवारून आपणि कवामवालवा सनुणवणहतपणिरे बवाअंधलरेलअं असवावअं.
जरेव्हवा मसी थकरे न, तरेव्हवा नवाहसीतरसी एखिवादवा वदृदवाशमवात जवाऊन रवाहवायलवा मलवा आवडरेल. मग मसी आतवाच जवातहो नवा.
मवाझ्यवा ववाटणिसीचसी जबवाबदिवारसी मसी उचलरेन आणणि मग जरेव्हवा थकरे न तरेव्हवा एखिवादिसी खिवाट पकडळून णतथरेच पडळून रवाहसीन.
घरवात असलहो तरसी तनुम्हसी कवाय तनुमचसी कवामअं सहोडळून मवाझसी नसर्णिरसी सनुरू करणिवार आहवात कवा? मलवाच तनुम्हसी तनुमच्यवा
कवामवालवा गरेलरेलवा जवास्त आवडवाल.

बवाबवाअंचअं  हरे म्हणिणिअं मलवा तअंतहोतअंत पटलअं.  पणि तरे  स्वसीकवारतवा यरेईनवा.  तरे  प्रहोसरेस करून आपल्यवा जगण्यवाचसी
व्यवस्थवा आपणि अगदिसी आरवामवात उभसी करू शकळू  असअं डहोकअं  सवाअंगत हहोतअं.  पणि मनवात कवालववाकवालव हहोत हहोतसी.
आजवारवावर इअंजरेक्शन गनुणिकवारसी असलअं तरसी तरे बहोचतवानवा शरसीरवावर शहवारवा यरेतहोच.  तसअं कवाहसीसअं ववाटत हहोतअं.  मलवा
एकदिम आपलसी भवाअंडणिअं आठवलसी. तनुझ्यवावर इम्प्ररेशन्स पडण्यवाच्यवा स्परेलमध्यरे मसी कशसी तनुलवा गनुअंडवाळळून ठरेववायचरे.  तनुझरे
इमहोशनल गनुअंतरे सहोडवळून कशसी तनुलवा मवाझ्यवा शरणि आणिवायचरे आणणि नअंतर असअं करू नकहोस असवा सल्लवा तनुलवा दवायचरे तरे
आठवलअं. कसलसी गरेमवाडपअंथसी हहोतरे मसी. बवाबवाअंनसी मलवा जसअं गप्प करून टवाकलअं तसअं मसी तनुलवा गप्प करून टवाकवायचरे. पणि
मग मसीसनुदवा मवाझ्यवात बदिल करवायचअं ठरवलअं.  तळू जशसी उसळळून मलवा उलट उतरअं  करवायचसीस तशसी मसीहसी उसळळून
बहोलवायलवा लवागलरे.  अणजबवात सनुसअंगतसी रवाखिवायचसी नवाहसी असअं ठरवळूनसनुदवा मलवा असअंबद भवाअंडतवा आलअं नवाहसी.  तरेवढसी
एक गहोष सहोडलसी तर बवाककी तनुझ्यवा भवाअंडणिवातलवा आवरेश मवात मसी मस्त उचललवा हहोतवा. बवाबवाअंनवा सवाअंणगतलअं ककी तनुम्हवाअंलवा
जवायचअं तर जवाऊन रवाहवा णतथरे.  पणि रक्कम आमच्यवा नवाववावर कशवालवा करतवा? आम्हसी तनुमचवा अगदिसीच ककअं ग णलयर
करणिवार नवाहसी, पणि आम्हवाअंलवा दिहोघवाअंनवाहसी जवास्तसीचवा पदैसवा णमळवालवा तर आम्हसी तहो कनु ठरेतरसी इन्व्हरेस्ट करणिवार. त्यवापरेक्षवा
तनुम्हसीच तहो पदैसवा त्यवा सअंस्थरेलवा दिरेऊन टवाकवा. जर तनुम्हवाअंलवा तसी त्यवा यहोग्य ववाटत असरेल तर.

मग बरवाच वरेळ ववादि घवातल्यवानअंतर बवाबवाअंनसी सनुधसीचवा णवषय कवाढलवा. आणणि मलवा एक स्टवायककअं ग णसणमलअॅररटसी
जवाणिवलसी त्यवाअंच्यवात आणणि सनुधसीत. बवाबवा, सनुधसीचसी आई आणणि तनुझसी सवासळू हवा णतघवाअंचसी वयअं कमसी झवालसी असतसी आणणि
तरे आपल्यवाएवढरेच झवालरे असतरे नवा, तर आपलवा त्यवाअंच्यवाशसी हहोणिवारवा सअंववादि तडकवाफडककी बदिललवा असतवा असअं मलवा
ववाटलअं.

---

आयनुष्य सवाठवळून ठरेवणिअं हरे दकतसी महवाभयअंकर कवाम आहरे.  स्वत:चअं जगणिअं त्यवातल्यवा बवारकवाव्यवाअंसकट एखिवादवा
तत्त्ववालवा बवाअंधळून मवाअंडणिअं, स्वत:च्यवा आणणि इतरवाअंच्यवा समक्ष ठरेवणिअं क्रळू र आहरे, बळूटल आहरे. अजनुर्णिनचसी बवायकहो गवातरे, अजनुर्णिन
णचतअं कवाढतहो, मसी णचत कवाढतरे. सनुधसीचसी आई लरेखि णलणहतरे. सनुधसी लरेखि णलणहतहो. बवाबवा णलणहतवात. तनुझ्यवा कवामवाअंत तर
तनुझवा अखिअंड दिरेह ददिसतहो.  तनुझअं मन कळतअं.  तनुम्हसी तनुमचअं आयनुष्य असअं नवागवअं करून इतकरे  णनतळ कसरे रवाहू शकतवा?
तनुम्हवाअंलवा मसी णचत कवाढतवानवा मलवा यरेतरे तशसी सअंभ्रमवावस्थवा कवा यरेत नवाहसी? मवाझअं मन तर अशवाअंततरेच्यवा गतर्देत प्रववाहवानरे
घनुसळल्यवासवारखिअं वरखिवालसी हहोतअं.  त्यवावर मवाझ्यवा अस्वस्थतरेमनुळरे  खिहोलवर ओरखिडरे  पडतवात.  लवाल रअंगवावर कवाळ्यवा
जखिमवा उमटतवात. आश्चयर्णि हरे ककी मवाझसी णचतअं तनुलवा आणणि अजनुर्णिनलवा धसमनुसळसी, आगवाऊ आणणि णनष्प्ररेम ववाटतवात. आणणि
मलवा तनुमचअं कवाहसीहसी तनुमच्यवा जगण्यवाचअं प्रणतपबअंब ववाटत नवाहसी. तनुम्हवाअं सववार्णिनवा बवाजळूलवा ठरेवळून मसी मवाझसी तनुलनवा करतरे.
तनुमचसी आयनुष्य दकतसी अस्तवाव्यस्त आणणि कहोलवाहलवाचसी आहरेत, तरसी तनुमचअं कवाम दकतसी शवाअंत, बवाअंधरेसळूदि आणणि कवाहसीतरसी
तडसीस नरेणिवारअं आहरे. मलवा मवाझ्यवा णचतवात मवाझ्यवा दिदृश्यवाअंचसी बवाअंधबअंददिस्तसी करतवा यरेत नवाहसी हवा मलवा मवाझवा एक प्ररॉब्लरेम
ववाटवायचवा आणणि मसी त्यवालवा इग्नहोअर करून पनुढरे जवायचरे. तनुलवा तहो मवाझवा आटर्ती मवाज ववाटवायचवा आणणि हवाच कवारणिवामनुळरे
मसी मवाझसी णचतअं कनु णिवालवाहसी दिवाखिवत नवाहसी असअं तळू म्हणिवायचसीस. पणि ज्यवाअंनवा णचतवातलअं कळत नवाहसी त्यवाअंनवा मसी मवाझसी
णचतअं दिवाखिवळून कवाय एक्स्प्लरेन करणिवार हवा कवारणिवानरे आणणि ज्यवाअंनवा कळतअं त्यवाअंनवा तसी पवाहून मवाझअं मसीपणि मसी खिनुलअं कररेन
हवा कवारणिवानरे मसी तसी णचतअं दिवाखिवत नसरे.  सनुधसीचसी एक ददिवसवाचसी दफल्म बणघतल्यवावर मवात मसी ठरवळून टवाकलअं ककी
दकतसीहसी क्रळू र असलअं तरसी हरे 'आपलअं जगणिअं आपल्यवा णचतवात यरेऊ दिरेणिअं' थवाअंबववायचअं नवाहसी.

अजनुर्णिनच्यवा बवायकहोणवषयसी मवाझ्यवा मनवात पणहल्यवापवासळूनच अढसी आहरे.  त्यवा मनुलसीनअं अत्यअंत सनुमवार दिजवार्णिच्यवा
सवातत्यवानरे आयनुष्यभर गवाणिअं चवालळू ठरेवलअंय एवढअं एकच मवाझअं णतच्यवाणवषयसीचअं मत आहरे. मसी णतच्यवा चवाअंगल्यवाववाइटवात
पडळू  इणच्छत नवाहसी.  कवारणि णतचवा मवाझवा कधसीच सअंबअंध आलरेलवा नवाहसी.  पनुढरे तहो कधसी आलवाच तरसी मसी णतच्यवाणवषयसी
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फवारसवा णजव्हवाळ्यवातळून  णवचवार करत नसल्यवामनुळरे  तहो मवाझ्यवा  अअंगवालवा लवागणिवार नवाहसी.  मवाझवा सगळवा णजव्हवाळवा
अजनुर्णिनपनुरतवा मयवार्णिददित आहरे.  उदवा त्यवा दिहोघवाअंनवा  मनुलअं  झवालसी तरसी मवाझसी कवाळजसी अजनुर्णिनच्यवा अअंगवानरेच त्यवाअंच्यवाकडरे
जवाईल.  तसी बवाबवाअंचअं चवाअंगल्यवा मनवानअं सगळअं  कवाहसी करत असवायचसी.  अजनुर्णिनच्यवा आणणि णतच्यवा भवाअंडणिवाअंमध्यरे बवाबवाअंचवा
णवषय क्षनुल्लक गहोषळींपनुरतवाच असवायचवा असअं मलवा अजनुर्णिननअं सवाअंणगतलअं हहोतअं.  म्हणिजरे कहोणिसी कवाहसी बहोलत असरेल तर
बवाबवा लक्षच न दिरेतवा स्वत:चवा णतसरवा णवषय सनुरू करवायचरे. ऐकवायचरेच नवाहसीत. आणणि त्यवाअंनवा हवाचसी जवाणिसीव करून
ददिलसी ककी रवागवावळून बसवायचरे. अशवा क्षनुल्लक गहोषसी तर मसीहसी उडवळून लवाववायचरे बवाबवाअंच्यवा, त्यवामनुळरे  मलवा तसी कधसी थ्ररेट
ववाटलसी नवाहसी.  पणि णतलवा बवाबवाअंचसी टनुकवार पनुस्तकअं  आवडवायचसी आणणि त्यवाअंच्यवा हवातळून असअंच लरेखिन व्हवावअं हवासवाठसी
त्यवाअंनवा तसी प्रहोत्सवाहन दवायचसी हरे मलवा पचणिअं अवघड गरेलअं.  कहोणित्यवा तरसी शसीळसमवाजसीचअं चररत,  ककअं ववा पनुण्यवातल्यवा
जनुन्यवा मअंददिरवाअंच्यवा मवाणहतसीचसी यवादिसी यवासवारखिसी नरॉस्टअॅणल्जक रद्दसी ववाढवण्यवाच्यवा कवामवालवा तरे  डरॉक्यनुमकेंटरेशन समजत
आणणि त्यवाअंनवा वरेळ कवा फनु कट घवालवतवाय असअं म्हटलअं तर आक्रस्तवाळरेपणिवा करत.  त्यवामनुळरे  भवाअंडकनु दिळ सवासरवा आणणि
वचवचसी  सळून  अशवा  नवात्यवानअं  पनुढरे  जवाण्यवाचवा  त्यवाअंचवा  इरवादिवा  असतवा  तर  तरे  फवारच  करॉणम्प्लमकेंटरसी  झवालरे  असतरे
एकमरेकवाअंनवा. सनुदिदैववानरे तसअं व्हवायचअं नव्हतअं.  बवाबवाअंच्यवा घरवाबवाहरेर जवाण्यवानअं णनदिवान अजनुर्णिनचवा लअंबक तरसी हहोणिवार नवाहसी
हवा कवारणिवानअं मवाझसी कवाळजसी थहोडसीशसी हलककी झवालसी.

सनुधसीचअं  एणडटटअंगचअं  कवाम  पळूणिर्णि  झवालअं  तरेव्हवा  त्यवानरे  खिहोलसीबवाहरेर  यरेऊन  ददिवरे  लवावलरे.  मलवा  एकदिम  जवाग
आल्यवासवारखिअं झवालअं.  तहो यरेण्यवाआधसी दकतसीतरसी वरेळवापळूवर्ती मणशदिसीतळून लवाऊडस्पसीकरवरुन बवाअंग ऐकळू  आलसी हहोतसी.  तसी
मवाझ्यवा डहोक्यवात अजळूनपयर्षांत रकेंगवाळलसी हहोतसी.  सनुधसीच्यवा चरेहर् यवाकडरे बघळून मसी समजलरे ककी हवाच्यवा डहोळ्यवात आणणि
थहोबवाडवावर हवासळू ददिसतअंय म्हणिजरे हवानरे दफल्ममध्यरे आपलसी कवाहसीतरसी गअंमत करे लसी असणिवार.  मसी त्यवाच्यवाकडरे बघळून
हसलरे. आम्हसी असरे एकमरेकवाअंकडरे बघळून पणहल्यवाअंदिवाच पळूणिर्णि हसलहो हहोतहो. त्यवावर आम्हसी एकमरेकवाअंनवा कवा हसतहोयस ककअं ववा
कवा हसतरेयस असरे प्रश्न णवचवारलरे नवाहसीत. त्यवानरे डहोकअं  आऊट झवाल्यवासवारखिअं एक गवाणिअं जनुळवलअं – "तनुमनरे ददिलककी बवात
कभसी नहसी सनुनसी ककी मनुझरे भळूक लगसी हदै, तनुमनरे ददिलकहो पवास नवा बनुलवायवा करे  मनुझरे उपवास हुआ हदै..." मसी तरे ऐकळू न गडवाबडवा
लहोळलरे आणणि मलवा हसण्यवाचवा लळूप लवागलवा. लवाटवालवाटवाअंनसी मवाझ्यवातळून हसणिअं बवाहरेर पडत हहोतअं. तहो वरेडरे चवाळरे  शहोधळून
शहोधळून चरेषवा करत हहोतवा. आणणि मलवा थवाअंबतवाच यरेत नव्हतअं. शरेवटसी मसी त्यवालवा ररकरे स्ट करे लसी ककी आतवा थवाअंब, मवाझवा
आववाज बवाहरेर फनु टत नव्हतवा, मवाझरे डहोळरे  हसळून हसळून पवाणिवावलरे हहोतरे. तहो गप्प बसलवा त्यवाचअंहसी मलवा हसळू आलअं. तवाठ
शरसीरवानअं,  लअंगडसी  घवालत तहो  मवाझ्यवाजवळ आलवा  आणणि मवाझ्यवा  पवाठसीत  एक  गनुद्दवा  घवातलवा,  त्यवानअं  णतथरे  मवाझ्यवा
हसण्यवालवा थहोडवा बरेक लवागलवा. तरसी पनुढरे अधळूनमधळून ढरेकर यवाववा तसअं हसळू फनु टत हहोतअंच मलवा.

मग त्यवानअं एखिवादिअं ररच्यनुअल करवावअं तशवा हवालचवालसी करे ल्यवा आणणि णपस्तवा कलरच्यवा एन्वलहोपमध्यरे दिडवलरेल्यवा
दिहोन ससीडसीज मवाझ्यवा हवातवात ददिल्यवा.  त्यवावर त्यवानअं त्यवाच्यवा बरेणशस्त सनुअंदिर अक्षरवात णलणहलअं हहोतअं – पवास टवाईम १
आणणि पवास टवाईम २.  मसी भनुवयवाअंनसी त्यवालवा आश्चयर्णि दिवाखिवलअं तसअं त्यवालवा बरअं  ववाटलअं.  त्यवानरे मलवा कटवाक्षवानअं दिहोन्हसी
पवाट्सर्णि एकवा पवाठहोपवाठ बघवायचरे असअं बजवावलअं.  मलवा कनु तळूहल हहोतअं  मसी त्यवात कशसी ददिसतरेय.  कवाय करतरेय.  म्हणिजरे
रहोजचसीच कवामअं करतवानवा मसी कशसी ददिसतरेय. मलवा मवाहसीत असतवानवा मसी त्यवा शळूटटअंगलवा कसअं तडोंड ददिलअंय.  आयनुष्यवात
पणहल्यवाअंदिवा कहोणिसी तरसी मलवा असअं प्ररॉपर शळूट करे लअं हहोतअं. सनुधसी टटअंगल करत म्हणिवायचवा तसअं सहरेतनुक वगदैररे.

ज्यवा ददिवशसी त्यवानरे शळूटटअंग करे लअं त्यवाच्यवा दिहोन ददिवस आधसी त्यवानरे कअॅ मरेरवा ववापरण्यवाचवा खिरेळ शहोधळून कवाढलवा
हहोतवा. ददिवसभर त्यवाचवा जसीव त्यवात बनुडवालवा हहोतवा. त्यवामनुळरे  मलवा तहो म्हणिवालवा ककी आपणि परववा एक अख्खिवा ददिवस
शळूट करु यवा. रणवववार हहोतवा त्यवामनुळरे  मसी शरॉपलवा जवाणिवार नव्हतरे. मसी म्हणिवालरे करु यवा. सनुधसीच्यवा हवा एक्सरसवाईझमध्यरे
मवाझअं मरॉडरेल झवालअं हहोतअं. खिरअं तर सनुधसीलवा हसी दफल्म शळूट करवायचसी प्ररेरणिवा शरॉपमधळूनच णमळवालसी हहोतसी. मवाझ्यवा एकवा
क्लवायन्टकडरे ऑडर्णिर पहोचववायचसी हहोतसी. एक हमवाल णमळत नव्हतवा म्हणिळून मसी सनुधसीलवा णवचवारलअं तळू जवाशसील कवा? तहो
प्रचअंड णचडलवा,  आडवअंणतडवअं बहोललवा आणणि घरवाबवाहरेर गरेलवा.  मसी त्यवालवा जवाऊ ददिलवा,  घर लरॉक करे लअं आणणि त्यवालवा
शहोधवायलवा बवाहरेर पडलरे. त्यवाच्यवा एकवाहसी णमतवाचवा, मदैणतणिसीचवा मवाझ्यवाकडरे फहोन नअंबर नव्हतवा. त्यवाच्यवा आईलवा फहोन
करून कवाहसीच झवालअं  नसतअं.  म्हणिळून मसी आपलसी कवाहसीहसी न ठरवतवा चवालळू  पडलरे.  मलवा ठवाऊक हहोतअं  ककी सनुधसीलवा
शहोधवायचअं असअं न ठरवळून शहोधकवाम सनुरू करे लरेलअंच चवाअंगलअं. मलवा तहो दिवाअंडवाजवळ भनुजर्तीपवाव खिवातवानवा सवापडलवा. त्यवानअं
मलवा बणघतलअं तर त्यवाच्यवा डहोळ्यवात कडवटपणिवाचवा लवलरेशहसी नव्हतवा. अजवागळवासवारखिवा णशयर खिवात हहोतवा. णशयर!

छवान सनुटअं सनुटअं - वअंकळू  कनु मवार
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मग मसी त्यवालवा दिअंडवालवा धरून रस्त्यवावर खिरेचलवा आणणि घरवाकडरे  चवालवायलवा लवागवायलवा भवाग पवाडलअं.  मसी
त्यवालवा सरॉरसी म्हणिवालरे नवाहसी, त्यवानरे मवाझ्यवाकडरे गळवा कवाढलवा नवाहसी. आम्हसी आमचअं आमचअं कवाय तरे समजळून घरेतलअं हहोतअं.
मलवा मनवापवासळून त्यवालवा सरॉरसी म्हणिवावअंसअं  ववाटतअंय हरे त्यवालवा कळलअं आहरे ककी नवाहसी यवाबद्दल मवाझ्यवा मनवात थहोडसी
धनुगधनुग  हहोतसी.  पणि  मसी  तडोंड  उघडळू  शकलरे  नवाहसी.  स्वभवाववालवा  वळवळू  शकलरे  नवाहसी.  तरसीहसी  आम्हसी  रस्त्यवावरुन
गनुरुणशष्यवासवारखिरे एकत चवालत हहोतहो हवाचअं मलवा गहोड कचौतनुक ववाटतअं. आणणि म्हणिळूनच मसी त्यवालवा तनुलवा दिळूर करे लअं तसअं
णझडकवारू शकत नवाहसी.

त्यवालवा घरसी आणिळून टवाकलवा.  महोकवाट घहोडवाअंनवा रवाअंचमध्यरे  आणिळून सहोडतवात तसवा.  कवाहसीहसी खिवाल्लअं  नव्हतअं
म्हणिळून खिळूप भळूक लवागलसी हहोतसी.  मसी मरेन्यनु-फवाईल कवाढलसी.  त्यवातळून एकदिम वसीस=-तसीस हरॉटरेल्सच्यवा मरेन्यनु-कवाडवार्णिचरे
टरेकअवरे  कवागदि  खिवालसी  पडलरे.  मसी  ऑडर्णिर  ददिलसी  आणणि सनुधसीच्यवा  खिहोलसीशसी  जवाऊन उभसी  रवाणहलरे.  दिरववाज्यवापवाशसी
रकेंगवाळलरे.  त्यवानरे  वळळून  मवाझ्यवाकडरे  बणघतलअं  आणणि  स्वत:च्यवा  कवामवालवा  लवागलवा.  ससीडसीज  बघणिवार  नवाहसीयरेस  कवा
म्हणिवालवा.  बघरेन असअं म्हणिळून मसी बरवाच वरेळ रकेंगवाळलरे.  जरेव्हवा करे व्हवा तहो आपल्यवाकडरे बघरेल,  तरेव्हवा त्यवा क्षणिसी जसअं
ववाटतअंय तसअं ररऍक्ट व्हवायचअं असअं ठरवळून टवाकलअं. त्यवानरे झटक्यवात वळळून बणघतलअं तसअं मसी झटक्यवात सरॉरसी म्हणिवालरे.
आणणि मग खिळूप महोटवा परॉझ घरेऊन म्हणिवालरे ककी मसी तनुलवा नसीट णवचवारलअं नवाहसी, नसीट सवाअंणगतलअं नवाहसी म्हणिळून. तहो जवळ
आलवा आणणि म्हणिवालवा,  खिरअं  सवाअंगळू कवा,  मलवा बवाहरेर पडवायचअं हहोतअं.  एणडटटअंग करून कअं टवाळवा आलवा हहोतवा.  म्हणिळून मसी
बवाहरेर गरेलहो.  त्यवात तळू मलवा हवाफ व्हरॉलसी ददिल्यवावर मसी णसक्सर मवारुन टवाकलवा. मलवा कवाय रवागणबग आलवा नव्हतवा.
अशसी अधनमधनअं सरॉरसी म्हणित गरेलसीस तर तनुझअं वजन नक्ककी कमसी हहोणिवार नवाहसी.

णडनर करतवानवा मसी हवातवावर फटकरे  मवारूनसनुदवा सनुधसीनअं मवाझ्यवा ऑडर्णिरमधलअं थहोडअंसअं खिवाल्लअंच. आणणि दिनुसर् यवा
ददिवशसी हमवाल म्हणिळून कवामवालवा गरेलवा. आलवा तर ग्लअॅमवल्डर्णिवर डहोकअं  खिपवत खिपवत त्यवाचसी एक भळूणमकवा तयवार झवालसी
हहोतसी. मवाझ्यवा क्लवायन्टचवा नअंतर मलवा फहोन आलवा, तनुम्हवारवा लरेबर क्यवा आय आय टसीसरे ररक्रळू ट हहोतवा हदै क्यवा? कभसी
भरेजनवा उसरे दिहोबवारवा. कहनवा मदैनरे बनुलवायवा हदै. मलवा त्यवाच्यवा स्टरेटसप्रमवाणिरे त्यवाच्यवाशसी व्यवणस्थत चवाअंगलअंचनुअंगलअं बहोलवावअं
लवागलअं.  पणि त्यवालवा कवाय सवाअंगळू,  ककी बवाबवा तनुझ्यवा एकवाहसी णपक्चरचसी ससीडसी सनुधसी कचर् यवातसनुदवा स्वहस्तरे टवाकण्यवाचरे
कष घरेणिवार नवाहसी.

मसी बडसीशरेप तडोंडवात टवाकलसी,णतचवा झणिझणिसीत गअंध तडोंडवातळून नवाकवात आणणि मग नवाकवातळून मकेंदिळूपयर्षांत पहोचलवा.
मसी एससी लवावलवा, तलम करॉटनचवा णनळवा नवाईट सळूट घवातलवा. बरेडवर पहुडलरे. मलवा डहोळवा लवागलवा. मसी मस्त स्वप पवाहू
लवागलरे. अचवानक नअंतर कधसी तरसी मलवा जवाग आलसी आणणि मसी तडक उठळून त्यवा दिहोन ससीडसीज घरेतल्यवा. त्यवातलसी पणहलसी
सवावकवाश कवाढत ससीडसी ररॉममध्यरे टवाकलसी आणणि नसीट पवाहू लवागलरे.  व्हसी एलससी प्लरेयरचवा टअॅदफक टवायअंगल सवारखिवा
आयकरॉन  आलवा.  प्लरेयरचवा  प्रहोगअॅम  रन  झवालवा.  तवासवाभरवाचसी  फवाईल  हहोतसी.  मसी  अधवाशवासवारखिसी  प्लरेयरच्यवा
टवाईमलवाईनवर कसर्णिर नरेऊन मवागरे पनुढरे करत हहोतरे. मग मलवा शवाअंतपणिरे णसररयसलसी तरे सगळअं बघवावअंसअं ववाटलअं. मसी एकळू णि
दकतसी वरेळ तरे बघवायलवा जवाईल तरे बघण्यवासवाठसी म्हणिळून दिनुसरसी ससीडसी घवातलसी आणणि तसी फवाईल ओपन करून बघळू
लवागलरे. मलवा कवाहसीतरसी फरक जवाणिवलवा. सनुधसीनअं त्यवा ससीडसीजवर एक आणणि दिहोन असरे अअंक टवाकलरे हहोतरे. तरसीहसी त्यवा
ससीडसीज एकवाच महोठवा ररेकरॉरडर्षांगचरे दिहोन तनुकडरे नव्हत्यवा. त्यवा ससीडसीजचवा णवषय आणणि आशय सवर्णिस्वसी णनरवाळवा हहोतवा.
सनुधसीनअं फवारच हुशवारसीनअं गअंमत करे लसी हहोतसी. आणणि त्यवालवा मवाझ्यवावर हसण्यवाचवा पळूणिर्णि हक्क हहोतवा.

बवाबवाअंच्यवा लरेखिनवाबद्दल आणणि अजनुर्णिनच्यवा णचतवाअंबद्दल मसी सनुधसीशसी बहोललरे हहोतरे.  तनुझ्यवाणवषयसी आणणि तनुझ्यवा
टअॅलकेंटणवषयसी बहोललरे हहोतरे.  मवाझसी तनुमच्यवा बवाबतसीतलसी तक्रवार मसी त्यवालवा सवाअंणगतलसी हहोतसी.  त्यवाच्यवाणवषयसीचसी तर
आणिखिसी बहोचर् यवा  शब्दिवात मवाअंडलसी  हहोतसी.  त्यवावर त्यवाचवा  जहो  ररप्लवाय  आलवा,  त्यवावरून मलवा  मसी  एकवा  महोठवा
हरॉलमध्यरे  एकटसी  उभसी  रवाहून  मवाईक  घरेऊन  ककअं चवाळतरेय  असअं  ववाटलअं.  मलवा  ववाटवायचअं  ककी  स्वत:चवा  वरेळ  घरेऊन
कहोणित्यवाहसी गहोषसीलवा ररऍक्ट हहोणिवारसी सगळ्यवात धसीमसी चपाँणपयन तसी मसीच. पणि सनुधसीनअं जवळजवळ चवार मणहनरे मवाझसी
बकबक ऐकळू न घरेतलसी आणणि मलवा णखिजववायचअं ककी कवाय म्हणिळून हवा ससीडसीजचअं बळूच मवाझ्यवा तडोंडवात चहोखिवायलवा ददिलअं.

मसी दिहोन्हसी ससीडसीज एकवामवागळून एक बणघतल्यवा. पणहलसीत सनुधसीनअं मवाझअं हअॅण्डहरेल्ड कअॅ मरेर् यवानरे शळूटटअंग करे लअं हहोतअं.
त्यवात मसी सकवाळसी बरेडवर झहोपलरे हहोतरे आणणि मलवा जवाग आल्यवावर मसी ददिलरेलसी पणहलसी जवाअंभई हहोतसी.  णतथळून उठळून
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टरेररेसमध्यरे  जवाऊन मसी पणहल्यवाअंदिवा  झवाडवाअंनवा  पवाणिसी  घवातलअं  हहोतअं.  त्यवानअंतर  मसी  णजन्यवातळून  खिवालसी उतरत असतवानवा
दिळूधववालवा णबलवाचरे पदैसरे घ्यवायलवा आलवा हहोतवा. त्यवाच्यवाकडळून दिळूध घरेतलअं, पदैसरे ददिलरे आणणि हरे सगळअं करतवानवा सनुधसी पडलवा
हहोतवा. म्हणिळून कअॅ मरेरवा रपाँडमलसी पअॅन झवालवा हहोतवा. तरेव्हवा त्यवात मअॅगसी आतवा पणहल्यवा मजल्यवापयर्षांत णखिडककीच्यवा णगलवरून
चढतचढत आरवामवात जवाऊ शकत हहोतवा हरे शळूट झवालअं हहोतअं. मग त्यवाददिवशसी बरेकफवास्ट मसी करे लवा हहोतवा तहो. मग सनुधसीनरे
तहो कसवा खिवाल्लवा तरे. मग आम्हसी दिहोघवाअंनसी भवाअंडसी कशसी घवासलसी तरे. कअॅ मरेरवा णखिडककीत स्टरेडसी. मग मसी आअंघहोळसीलवा गरेलरे.
त्यवानरे  कपाँ णडड शरॉट्स णमळवलरेच कवाहसी.  मवाझअं  थहोडसअं अअंगप्रदिशर्णिनहसी झवालअं.  तरे  त्यवानरे  तसअंच ठरेवलअं हहोतअं.  मसी त्यवालवा
उडववायलवा सवाअंगळूनहसी.  मग मसी शरॉपमध्यरे जवायचसी तयवारसी करू लवागलरे.  त्यवालवा मवाझ्यवा खिहोलसीत मसी कपडरे बदिलतवानवा
यरेऊन शळूटटअंग करवायचअं हहोतअं.  मसी त्यवाच्यवा कअॅ मरेर् यवावरच धवाडकन दिरववाजवा आपटलवा हहोतवा.  मग मसी दकतसी वरेळ कपडरे
बदिलत हहोतरे तरे कवाउअं ट करून स्क्रकीन फवास्ट फरॉरवडर्णि करून तहो आकडवा सवाअंणगतलवा हहोतवा आणणि मसी बवाहरेर पडतवानवा कशसी
बवावळट ददिसतरे तरे दिवाखिवलअं हहोतअं.  मवाझ्यवा कपडवाअंचरे क्लहोज अप कवाढलरे हहोतरे.  टरॉप अपाँगलनरे मवाझरे करे स णजथरे णवरळ
झवालरे हहोतरे तसी जवागवा दिवाखिवलसी हहोतसी. मवाझरे णहप्स, छवातसी कहोणित्यवाहसी बवाबतसीत लवाज न बवाळगतवा शळूटटअंग करे लरेलअं हहोतअं.
मसी बवाहरेरुन घरसी आलरे, मग बवाबवा आलरे, मग बवाबवा मवाझ्यवाशसी बहोलळू लवागलरे, मग आम्हसी भरेळपनुरसी मवागवलसी, मग चहवा
प्यवायलहो, मअॅगसीबरहोबर खिरेळलहो, हरे सगळअं सनुधसीनअं कअॅ प्चर करे लअं हहोतअं.

मग मसी दिनुसरसी ससीडसी बणघतलसी. त्यवात ससी.ससी.टसीव्हसीसवारखिरे घरवातल्यवा सगळ्यवा महत्त्ववाच्यवा रठकवाणिवाअंवर त्यवानरे
छहोटरे छहोटरे कअॅ मरेररे  लपवलरे हहोतरे. मलवा हरे त्यवानरे कळळू  ददिलअं नव्हतअं. आधसीच्यवा ससीडसीतल्यवा सगळ्यवा गहोषसी त्यवात हहोत्यवा.
सनुधसी कअॅ मरेरवा घरेऊन सगळसीकडरे पहअंडत हहोतवा तरे हहोतअं. बवाथरूममध्यरे मसी व्यवणस्थत आअंघहोळ करतवानवा ददिसलरे हहोतरे. पणि
हवाबरहोबरसीनअं त्यवात वरेगळअं  कवाहसी तरसी हहोतअं.  सगळ्यवा घटनवाअंनवा,  हवालचवालळींनवा एक णनणश्चत स्थदैयर्णि हहोतअं.  कअॅ मरेर् यवाचअं.
त्यवाचसी लरेन्स मयवार्णिददित हहोतसी.  त्यवाचसी फरे म ठरलरेलसी हहोतसी.  णतच्यवा बवाहरेरचअं कवाहसीहसी त्यवात उतरत नव्हतअं.  त्यवामनुळरे
ऑथकेंरटक असळूनहसी मलवा दिनुसर् यवा ससीडसीतलवा सगळवा ऐवज कहोरडवा ववाटलवा.  मलवा पणहल्यवा ससीडसीतलवा तहो दिरववाजवा
कअॅ मरेर् यवावर  आपटलवा  आणणि  कअॅ मरेरवा  ववाचवण्यवासवाठसी  धडपडतवानवा  सनुधसीच्यवा  हवातवाचसी  झवालरेलसी  हवालचवाल  जवास्त
इअंटररेपस्टअंग ववाटत हहोतसी.  परॉनर्णिसवारखिअंच घडल्यवाबरहुकळू म शळूट झवालरेलअं सगळअं  कवाहसी नसीरस ववाटत हहोतअं.  आणणि पणहल्यवा
ससीडसीत णजथरे सनुधसीनअं सगळअं  शळूटटअंग स्वत:च्यवा बनुदसीनअं आणणि लहरसीननुसवार करे लअं हहोतअं त्यवात त्यवाच्यवा बरॉडसीचसी, णवचवारवाअंचसी
सगळसी एनजर्ती उतरलसी हहोतसी.

मसी खिवाडकन तरतरसीत झवालरे. मवाझसी झहोपच उडवालसी. मलवा त्यवा दिहोन्हसी ससीडसीजमनुळरे  खिळूप तवास हहोऊ लवागलवा.
ववाटलअं,  कवा  आपणि त्यवालवा  शळूट  करू ददिलअं?  छहोटवा  छहोटवा  महोहवाअंनसी  पनुढरे  भलरे  महोठरे  क्लरेश  हहोतवात  हरे  मनवाच्यवा
दिरववाजवावर घट कवा नवाहसी कहोरून घरेत आपणि? लहवानपणिवापवासळून ववाढसीच्यवा प्रत्यरेक टप्प्यवावर कवाढलरेलरे फहोटहो, करे लरेलरे
णव्हणडओ सवाठवळून ठरेवण्यवानरे स्वत:लवातरसी पनुढरे कवाहसीच उपयहोग हहोत नवाहसी.  हहोतअं तरे फक स्मरणि रअंजन.  मग तरसी हरे
शळूटटअंग कवा? तरे करून बघण्यवाचवा महोह कवा? तरे करून झवाल्यवावर तरे जपण्यवाचवा महोह कवा? वयवाचसी चचौतसीस वषर्णि सअंपळून
गरेलसी, हवा वरेळसी मसी हसी अशसी ददिसत हहोतरे, हसी अशसी उठत-बसत, हसत-ओरडत हहोतरे. मवाझअं हरे आतवापयर्षांतचअं आयनुष्य मसी
मवाझ्यवा जननुकवातनअं आलरेल्यवा हवा सवाठवणिनुककीच्यवा इपन्स्टअंक्टलवा अपर्णिणि करतरे.  एवढवा रअॅशनलसी सहोडवत गरेलअं तरसीसनुदवा
क्लरेशवाचअं गणणित हरे णन:शरेष कवाहसी सनुटत नवाहसी. त्यवालवा हवातचवा म्हणिळून इच्छवा यरेतरेच. महोह यरेतहोच.

---

सनुधसीनरे कवाहसी ददिवस खिरहोखिरच हमवाल म्हणिळून नहोकरसी करे लसी आणणि तहो मवाझ्यवासवाठसी कवाम करू लवागलवा. त्यवानरे
मवाझ्यवा क्लवायन्टलवा बचौणदक लळवा लवावळून धअंदवाचअं भलअं करे लअं.  मसी त्यवालवा म्हणिवालरे असतरे,  तळू  त्यवाचसी शनुद फसवणिळूक
करतहोयस. त्यवालवा जवाळ्यवात पकडलवास आणणि मवाझवा फवायदिवा करून ददिलवास तरसी तळू करत असलरेल्यवा पवापवाचवा णहशरेब
तनुझवा  तनुलवाच  चनुकतवा  करवायचवा  आहरे.  पणि मसी  तसअं  करे लअं  नवाहसी.  कवाहसी  लहोकवाअंच्यवा  हरेतळूअंबद्दल त्यवाअंनवा  नसरेल  इतकवा
आपल्यवालवा णवश्ववास ववाटत असतहो. आणणि त्यवाअंच्यवा कदृ तसी चनुककीच्यवा मवागवार्णिनरे जवातवानवा ददिसत असल्यवा तरसी त्यवाअंच्यवामवागरे
आपल्यवालवा न उमगणिवार् यवा एखिवादवा कवारणिवाचअं भक्कम पवाठबळ असरेल असअं आपल्यवालवा ववाटत असतअं. आपल्यवालवा ववाटत
असतअं म्हणिजरे मलवा असअं ववाटतअंय. कवारणि सनुधसी हवा हवा म्हणितवा म्हणितवा त्यवा क्लवायन्टलवा त्यवाच्यवा पनुढच्यवा दफल्ममध्यरे
एडसी म्हणिळून जरॉईन झवालवा.  मवाझवा णवश्ववास बसरेनवा.  मसी त्यवालवा णवचवारलअं तनुलवा कसवा कवाय बवाबवा घरेतलवा अणसस्टअंट
म्हणिळून.  णडररेक्टरचवा अणसस्टअंटच इतकवा गबवाळवा असरेल तर णडररेक्टर फवारच कमवालसीचवा णशस्तशसीर आणणि णशक्षककी

छवान सनुटअं सनुटअं - वअंकळू  कनु मवार
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परेशवाचवा असलवा पवाणहजरे.  सनुधसीनअं  शवाअंतपणिरे चवादिर बवाजळूलवा करे लसी.  मवाझ्यवाकडरे  बणघतलअं.  मसी दिरववाज्यवात उभसी रवाहून
सकवाळचवा चहवा-बरेकफवास्ट बनववायलवा णनघवालरे हहोतरे,  तरेव्हवा ववाटरेत त्यवालवा णडवचवायचअं म्हणिळून णतथरे थवाअंबलरे हहोतरे.  तहो
उभवा रवाणहलवा.  कपडरे ठसीक करे लरे.  करे स णवसकटलरे.  आणणि मलवा एक लअंबसी स्टहोरसी सवाअंगत तहो मलवा दकचनमध्यरे घरेऊन
गरेलवा.  त्यवानरे पवाणिसी गरम करे लअं.  तरे दिवात घवासण्यवापळूवर्ती तहो प्यवायलवा.  मग दिवात घवासत घवासत तहो बरेणसनच्यवा आरशवात
बघळून मवाझ्यवाशसी बहोलळू  लवागलवा.  मसी त्यवालवा तरे  त्यवाचअं  सगळअं  पनुरवाणि बअंदि करवायलवा सवाअंणगतलअं,  कवारणि मलवा त्यवाच्यवा
तडोंडवातलसी परेस्ट कधसीहसी कनु ठरेहसी सवाअंडरेल यवाचसी भसीतसी ववाटत हहोतसी. त्यवाच्यवा सगळ्यवा म्हणिण्यवाचवा गहोषववारवा मसी त्यवालवा
सवाअंगळून महोकळसी झवालरे  आणणि त्यवालवा म्हणिवालरे  ककी  -  जरसी हरे  खिरअं  असलअं  ककी तळू  त्यवाच्यवाकडरे  णनव्वळ दफल्ममरेककअं ग
णशकवायलवा गरेलवा  आहरेस तरसी  -  त्यवाचअं  तनुझ्यवावरचअं  प्ररेम  कवाहसी  जनुन्यवा  मरवाठसी  नरॉव्हरेल्समध्यरे  असवायचअं  तसअं  अस्फनु ट
अणजबवात नव्हतअं. तहो तनुझ्यवावर णक्लयरलसी लवाईन मवारत असतहो आणणि तळू दकतसीहसी तटस्थ दिरेवतरेसवारखिवा त्यवालवा बगल
दिरेत रवाणहलवास तरसी एक नवा एक ददिवस असवा एक क्षणि यरेईलच जरेव्हवा तनुलवा कवाठवावर रवाहतवा यवायचअं नवाहसी . त्यवाक्षणिसी
तनुलवा त्यवालवा एक तर जवळ ककअं ववा दिळूर करवावअंच लवागणिवार आहरे. तर तहो शवाअंत वदृक्षवासवारखिवा मनुळअं  रहोवळून उभवा रवाणहलवा
मवाझ्यवासमहोर. मवाझ्यवा डहोळ्यवात त्यवानरे त्यवाच्यवा डहोळ्यवातलअं णवलक्षणि स्थदैयर्णि ओतलअं आणणि मवाझ्यवा खिवाअंदवावर हवात ठरेवळून
मलवा  गप्प  करे लअं.  बर् यवाच  वरेळवानअंतर  मसी  चहवा  गवाळळू  लवागलरे,  तरेव्हवा  त्यवानरे  मवागळून  एक  ववाक्य  फरे कलअं.  समवाअंतर
कठडवाअंवरून चवालणिवार् यवा दिहोन व्यकक्तींनवा एकत हवातवात हवात घवालळून एकवाच वरेगवानअं चवालवायचअं असरेल तर त्यवासवाठसी
दिहोघवाअंत एकवाच वरेळसी मवानणसक आणणि शवारसीररक सअंतनुलन असणिअं गरजरेचअं आहरे. एकवानअं जरसी तरे णबघडवलअं तरसी दिनुसर् यवानअं
हवात सहोडळून दवाववा. नवाहसीतर दिहोघअंहसी खिवालसी पडणिवार हरे णनणश्चत. मलवा एकदिम तनुझसी आठवणि आलसी. आपलरे समवाअंतर
कठडरे कसरे आपहोआप लवाअंब लवाअंब हहोत गरेलरे.  आयनुष्यवात एकवा पबअंदिळूवर क्ररॉस हहोणिवार् यवा ररेषवा पनुढरे  हवातवात हवात घवालळून
समवाअंतर चवालववायच्यवा असतसील तर भळूणमतसीचरे, णनसगवार्णिचरे, णवजवानवाचरे सवाररे णनयम धवाब्यवावर बसववावरे लवागणिवार. मग
तनुझ्यवा दिनुबळ्यवा मनवालवा हरे खिरखिरसीत सत्य कसअं कवाय पचणिवार हवाचसी कवाळजसी करत मसी दकतसी रवातसी घवालवल्यवा हरे मसी
आठवलअं. धवागधनुगसीनअं मवाझवा जसीव कवासवावसीस हहोऊ शकतहो हरे मलवा दकतसी सहज कळळून चनुकलअं.

मलवा चवार-पवाच ददिवस कनु ठरेतरसी भटकळू न यवावअंसअं  ववाटत हहोतअं.  मसी णनणिर्णिय करू शकत नव्हतरे.  सअंध्यवाकवाळसी
कवाळहोखि सनुरू हहोत असतवानवा यवावसी तशसी ऍंग्झवायटसी आलसी हहोतसी.  सगळ्यवा घरवाच्यवा मसी चकरवा कवाय मवारत हहोतरे,
सनुधसीनअं णवचवारल्यवावर त्यवालवा हुशवार उतरअं  कवाय दिरेत हहोतरे!  मलवा त्यवालवा मवाझ्यवा प्लअॅनमध्यरे सवामसील करून घ्यवायचअं
नव्हतअं आणणि मसी इथरे नसतवानवा हवा वकेंधळवा मनुलगवा घरवाचसी नसीट कवाळजसी घरेणिवार नवाहसी यवाणवषयसी मलवा खिवातसी हहोतसी.
शरेवटसी  त्यवाच्यवा  बवाबवाअंच्यवा  दिनुकवानवाचअं  ररेनहोव्हरेशन  करवायचअं  ठरलअं  हहोतअं  म्हणिळून  त्यवालवा  जवावअं  लवागलअं  आणणि मवाझ्यवा
डहोक्यवावरचअं ओझअं जरवा कमसी झवालअं.  मसी गहोव्यवालवा गरेलरे आणणि चवाअंगलसी आठवडवाभर णतथरे रमलरे.  खिळूप मजवा करे लसी.
णप्रन्ससी नवाववाचसी मवाझसी मदैतसीणि आहरे णतच्यवाबरहोबरसीनअं  खिळूप फहोटहो कवाढलरे.  पणि जरेव्हवा फ्लवाईटमधळून खिवालसी मनुअंबईचवा
कहोलवाज बणघतलवा तरेव्हवा लक्षवात आलअं - मसी दकतसीहसी म्हटलअं ककी मसी कहोणिवालवा बवाअंधलरेलसी नवाहसी, तरसी हवा घरवाशसी कवा
हहोईनवा,  एक पस्प्रअंग बवाअंधलसी गरेलसीच आहरे मवाझसी.  मसी स्वत:  तसी तशसी अडकवळून घरेतलसी आहरे.  तळू,  मसी आणणि सनुधसी –
स्वत:लवा कहोणिवाचरेहसी न म्हणिवणिवाररे  आपणि.  आपल्यवा आतल्यवा पस्प्रअंग्ज दकतसी घट आहरेत हवा घरवाबद्दल.  मसी आतवा
एवढवाश्यवा फडतळूस अअंतरवावरून जर एवढसी हहोमणसक झवालरे तर तळू परत यरेतवानवा णवमवान दकतसी फहोसर्णिनरे लअॅण्ड हहोईल
यवाचसी कल्पनवाच न करे लरेलसी बरसी. अथवार्णित मसी तनुझ्यवावर एवढवा णवश्ववास दिवाखिवतरेय. कवारणि मलवा मवाणहतसीयरे तळू इथळून जसी
एणक्झट घरेतलसी आहरेस तसी मवाझवा खिळूप रवाग आल्यवामनुळरेच. तनुझवा रवाग कधसी नवा कधसी णनवळरेल. आणणि तहोपयर्षांत तनुझ्यवा
मनवातलअं  हवा  घरवाणवषयसीचअं  प्ररेम  तळू  प्रयत्नपळूवर्णिक  जपशसील.  तनुलवा  हरे  ठवाऊक  आहरे  ककी  मसी  कहोणित्यवाहसी  इमहोशनल
अत्यवाचवारवालवा बळसी पडणिवार नवाहसी. आणणि म्हणिळूनच तळू हवा असवा णडसइअंटररेस्टरेड पणवतवा घरेतलवायस. तनुलवा अशसी खिवातसी
असरेल ककी तनुझ्यवा जवाण्यवानअं मवाझ्यवावर कवाहसीच फरक पडणिवार नवाहसी, आणणि पडलवाच तर तहो मसी तनुलवा कळळू दिरेणिवार नवाहसी,
तर तसी खिरसीच आहरे. पणि हरेहसी लक्षवात ठरेव ककी मलवा तनुलवा सरप्रवाईज दवायलवा प्रचअंड आवडवायचअं. आणणि आतवाहसी तनुलवा
सरप्रवाईज दिरेण्यवाचसी वरेळ आलरेलसी आहरे.

---

एक दिहोन तसीन आणणि चवार अशसी एकवा मवागहोमवाग एक चवार कचकचसीत अअंडसी फहोडळून सनुधसीनअं कढईत सहोडलसी
आणणि सगळ्यवा घरभर पसरलरेल्यवा कवाअंदवाच्यवा खिमअंग ववासवावर अअंडवाच्यवा बलकवाचवा गअंध चढलवा.  कवालथवा कढईत
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ठवाणिठवाणि ववाजवत त्यवानरे भनुजर्ती करे लसी, तववा तवापवळून त्यवावर पवाव भवाजलरे. फ़कीजमध्यरे णमळतसील तरे सगळरे  मसवालरे एकत
करून एक णमक्स्ड मसवालवा भनुजर्तीपवाव तयवार करे लवा आणणि मलवा खिवाऊ घवातलवा.  एखिवादवा व्यककीवर प्ररेम करण्यवासवाठसी
एखिवादिदिनुसरसी कलवा ककअं ववा णस्कल पनुररेसअं असतअं. उदिवाहरणिवाथर्णि स्वमैंपवाक ककअं ववा घरकवाम ककअं ववा सअंगसीत ककअं ववा णहशरेब. हवाअंपदैककी
कवाहसीहसी बवाजळूलवा कवाढलअं असतअं तरसी सनुधसी पवास झवालवा असतवा. पणि मलवा आतवा तहो कधसीच एकएकटवा ददिसत नव्हतवा.
मलवा जरेव्हवा जरेव्हवा त्यवाच्यवाणवषयसी आपनुलककी ववाटरे तरेव्हवा तरेव्हवा मलवा तनुझसी आठवणि हहोई. तनुझ्यवावरचअं मवाझअं प्ररेम जरसी मसी
तनुलवा कधसीच शब्दिवात सवाअंणगतलअं नसलअं तरसी तनुझ्यवा मनवातलअं जरे कवाय तरे तळू मलवा नवानवा प्रकवाररे कळवलअं हहोतअंस. त्यवामनुळरे
मलवा  सनुधसीबरहोबरचवा  हवापनुढचवा  एकहसी  अननुभव  शनुद  घरेतवा  आलवा नवाहसी.  त्यवालवा  तनुझ्यवा  असण्यवानसण्यवाचरे  सगळरे
भवावणनक दकनवाररे लवावळून मलवा गळसी उतरववाववा लवागलवा.

मवाझअं कनु तळूहल जरवा जवास्त जवागदृत झवालअं हहोतअं. सनुधसी भनुजर्ती करतवा करतवा त्यवाच्यवा नव्यवा मदैणतणिसीशसी महोबवाईलवर
चअॅट करत हहोतवा. मलवा कधसीच स्मवाटर्णिफहोन्स आवडलरे नवाहसीत. अजनुर्णिननअं मवाझ्यवासवाठसी आणणि बवाबवाअंसवाठसी एकदिम टअॅब घरेऊन
टवाकलरे.  मलवा न णवचवारतवा.  बवाबवाअंनवा टअॅब चक्क जमलवा.  आणणि त्यवाअंनसी त्यवाच्यवावर जसीव ओववाळळून टवाकलवा.  पणि मसी
अजळूनहसी नहोदकयवा पझअंदिवाबवादि करत ककीपअॅडवरचसी बटन्स टनुकटनुक दिवाबत फहोनवाफहोनसी करणिअं  पसअंत करवायचरे.  त्यवामनुळरे
मनुळवात आधसी तहो स्वदैपवाक करतवा करतवा फहोनवर कवाहसी तरसी रचतहोय हरे बघळूनच मवाझसी सटकलसी हहोतसी. पणि मसी कवाहसी
बहोललरे नवाहसी. बहोललरे असतरे तर त्यवानरे फहोन बअंदि करे लवा असतवा. आणणि गप्पवा मवारत मवारत मवाझ्यवा तवावडसीतळून सनुटलवा
असतवा. मसी कटवाक्षवानअं मदैणतणिसीणवषयसी णवचवारवायचअं टवाळलअं. मलवा मवाहसीत हहोतअं तसी कहोणि आहरे. त्यवानरेच सवाअंणगतलअं हहोतअं
आणणि दिवाखिवलअं हहोतअं. तहो प्रसअंगहसी फवार मजरेशसीर हहोतवा. पणि त्यवानरे स्वत:हून सवाअंणगतलरेल्यवा त्यवाच्यवा मदैणतणिसीणवषयसी मसी
त्यवालवा यवा अशवा वरेळसी णवचवारणिअं म्हणिजरे मलवा फवार ऑबणवयस ववाटत हहोतअं.  मलवा जनरलसीच लहोक कहोणिवाकहोणिवात
गनुअंतलरेत तरे जवाणिळून घ्यवायलवा आवडतअं हरे सनुधसीलवा एव्हवानवा कळलअं हहोतअंच. पणि इथरे तहो स्वत: णचतवात असल्यवामनुळरे  मवाझअं
त्यवाच्यवाणवषयसीचअं  कनु तळूहल  हरे  कहोणित्यवा  वरेगळ्यवा  पवातळसीलवा  पहोहहोचलरेलअं  नवाहसी  असअं  मलवा  खिवातसीलवायकरसीत्यवा
त्यवाच्यवापयर्षांत पहोहहोचववायचअं हहोतअं.  आणणि मलवा अजळून आत्मणवश्ववास ववाटत नव्हतवा. पनुढरे जरेव्हवा त्यवाचसी मदैतसीणि हरे जग
सहोडळून गरेलसी तरेव्हवा मलवा णतच्यवाणवषयसी हवा ददिवशसी ववाटलरेल्यवा करे सवाएवढवा मत्सरवाचसी आठवणि झवालसी.

---

परअंपररेलवा बवासनवाअंत गनुअंडवाळळून ठरेवण्यवाचसी एक लवाअंबसडक परअंपरवा झवालसी ककी एक मचौणजयवा दक्रएरटव्ह गडोंधळ
उडणिअं स्ववाभवाणवकच. ज्यवा परअंपररेलवा णवरहोध करणिवाररे आपणि महोठरे  क्रवाअंणतकवारसी पवाथबरेकर असतहो तसीच मग उदवातवा हवा
नवात्यवानरे आपल्यवा ढनु अंगणिवाशसी णचकटतरे.

मसी तनुलवा हरे सवारअं  सवाअंगतरेय हसीतरसी कनु ठरे  एक लवाअंबलचक सलग आठवणि आहरे?  जगळून फरे कलरेल्यवा आयनुष्यवाचसी
फहोलपटअं रवाहतवात मनवात. त्यवाअंचसी कलवाकनु सर करवायचसी आणणि आनअंदि घ्यवायचवा एवढअंच तर एक कवाम सवाधतवा यरेईल हवा
प्रपअंचवानअं. खिरअं सवाअंगवायचअं तर मलवा हवा एक्सरसवाईजमधळून णजतकवा आनअंदि णमळतहोय, णततकवा कदिवाणचत त्यवाहून जवास्त,
मवाझअं मसीच एन्कवाउअं टर करे ल्यवाचवा फकील यरेतहोय.

जरेव्हवा एखिवादिवा कवसी मरतहो तरेव्हवा समवाजवाचअं नक्ककी कवाय कमसी हहोत असतअं?  कवसी कवाम करतहो तरे  स्वत:शसी
प्रवामवाणणिक रवाहून.  स्वत:च्यवा सत्यवाशसी एकणनष्ठ रवाहून.  समवाजवाच्यवा लवाग्यवाबवाअंध्यवाअंचअं  त्यवाच्यवा सत्यवावर कहोणित्यवाहसी
प्रकवारचअं आरहोपणि हहोऊ नयरे अशसी अपरेक्षवा असतरे. पणि कवसी मरतहो तरेव्हवा समवाजवाचअं णनणश्चत कवाहसी तरसी ननुकसवान हहोत
असतअं.  कवसी दकतसीहसी छहोटवा ककअं ववा महोठवा प्रणसद ककअं ववा अप्रणसद असलवा,  तरसी त्यवाच्यवात समवाजवालवा एक कहोनवाडवा
सवापडलरेलवा असतहो.  कवसी जवातहो आणणि समवाजवालवा आपलसी सत्य,  गनुणपतअं  आणणि मळूलतत्त्व सवापडलरेलवा हवा कहोनवाडवा
णवनवाश पवावतहो.

***

छवान सनुटअं सनुटअं - वअंकळू  कनु मवार
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यत यत बवातवा तत तत हनसी पसअंग  ! - शसीरअंजन आवटरे

ज्यरेष्ठ मववाळ सअंस्कदृ णतक्रवाअंणतकवारक दिसीनवानवाथ बवातवा यवाअंच्यवा घरसी तरुणि जहवाल सअंस्कदृ णतक्रवाअंणतकवारक हनसी पसअंग
गरेलरे.  त्यवा दिहोघवाअंच्यवा भरेटसीदिरम्यवान कवाय झवालरे यवाचसी उत्सनुकतवा तमवाम भवारतसीयवाअंनवा लवागळून रवाणहल्यवाचरे समजतरे,  पणि
'अच्छरे  ददिन'  कव्हर  करण्यवात  णबझसी  असणिवा-यवा  मवाध्यमवाअंनसी  बवातवा-पसअंग  यवाअंच्यवामध्यरे  झवालरेल्यवा  'बवायलअॅटरल
ऍगसीमकेंट'णवषयसी कवाहसीच सवाअंणगतलरे  नवाहसी.  त्यवामनुळरे  त्यवाअंच्यवात घडलरेलवा सअंववादि तपशसीलववार सवाअंगणिरे  आम्हसी आमचरे
कतर्णिव्य समजतहो.

पणहल्यवाअंदिवा  बअॅकगवाउन्डचसी  पवाश्वर्णिभळूमसी  सवाअंगवायलवा  पवाणहजरे.  झवालअं  असअं,  हनसी  पसअंगचसी  गवाणिसी  कहोदकळरेच्यवा
आववाजवापरेक्षवाहसी कणिर्णिमधनुर असतवात, त्यवा गवाण्यवाअंमनुळरे  डवायबरेटसीसचवा धहोकवा सअंभवत असल्यवाचरे 'णशक्षवा बचवाव आअंदिहोलन
सणमतसी'चरे प्रमनुखि दिसीनवानवाथ बवातवा यवाअंनवा ववाटलरे. सवयसीप्रमवाणिरे त्यवाअंनसी तशसी तक्रवार करे लसी उच न्यवायवालयवात. मग 'यहो यहो
हनसी पसअंग' णचडलवा; पणि म्हणिवालवा, 'आजहोबवाअंनवा आपणि पटवळू यवा. मअॅनरेज करू म्हवातवा-यवालवा.'

सअंध्यवाकवाळच्यवा  वरेळरेस  हनसी  पसअंग  बवातवाअंच्यवा  घरसी  गरेलवा.  दिरववाजवा  उघडतवाच  बवातवाअंनसी  प्रश्नवाथर्णिक  मनुद्ररेनरे
त्यवाच्यवाकडअं पवाणहलअं. हनसी पसअंगचवा इगहो गळळून पडलवा.

शरेवटसी स्वतयःलवा इन्टरॉडनुस करवावअं म्हणिळून तहो म्हणिवालवा, "मसी यहो यहो."

सणचन तकेंडनुलकर नवामक खिरेळवाडळूचरे  नवाव ऐकल्यवानअंतर मवाररयवा  शवारवापहोआच्यवा चरेह-यवावर उमटलरेलरे  भवाव
सन्मवाननसीय दिसीनवानवाथ बवातवा यवाअंच्यवा चरेह-यवावर तरळलरे; पणि त्यवाअंनवा कवाहसी कळरेनवा. बवातवा म्हणिवालरे, "तळू जवा जवा."

"ऐसवा क्यवा करतरे हहो दिवादिवाजसी? ममैं हनसी पसअंग. गवानरे गवातवा हूअं."

"ठसीक. क्यवा कवाम थवा?"

"मनुझरे आपसरे कनु छ बवात करनसी थसी," हनसी पसअंग सभ्यपणिरे म्हणिवालवा. (हनसी पसअंग सभ्यपणिरेच म्हणिवालवा.)

"मनुझरे कनु छ नहसी हदै बहोलनवा," असअं म्हणिळून बवातवाअंनसी दिरववाजवा बअंदि करे लवा.

नवारवाज झवालरेलवा हनसी  पसअंग परत जवाणिवार हहोतवा;  पणि शरेवटचवा टवाय म्हणिळून त्यवानअं  पनुन्हवा  बरेल ववाजवलसी.
दिसीनवानवाथवाअंनसी दिरववाजवा उघडलवा. तरे ऐकरे चनवात हरे बघळून हनसी पसअंग णचडलवा.

तहो म्हणिवालवा, "आतवा मवाझसी सटकलसी… मलवा रवाग यरेतहोय." दिसीनवानवाथवाअंनवा अथर्णि समजलवा नवाहसी, पणि त्यवातलसी
भवावगभर्णितवा पवाहून त्यवाअंनसी त्यवालवा आत बहोलवावलअं.

"आईयरे... बदैरठयरे."

हनसी पसअंग ऍरटटळूडमध्यरे सहोफ्यवावर बसलवा.

"क्यवा लकेंगरे आप?" असअं दिसीनवानवाथ बवातवाअंनसी त्यवालवा णवचवारलअं. पणि तहो कवाय उतर दिरेईल यवा भसीतसीपहोटसी तरे पनुढअं
म्हणिवालरे, "क्यवा हदै नवा हनसी बरेटवा, हमवाररे  यहवाअं कहोई शरवाब नहसी लरेतवा. तहो वहोडकवा तहो हदै नहसी. और चवार चवार बहोतल
रहोज कवा तहो परॉणसबलहसी नहसी हदै. चवाय लहोगरे?"

"ठसीक हदै. कहोई बवात नहसी." हनसी बरेटवा म्हणिवालवा.

बवातवाअंनसी त्यवाअंच्यवा धमर्णिपत्नसीलवा ऑडर्णिर करे लसी आणणि हनसीलवा म्हणिवालरे, "हनसी.."

हनसी इकडअं णतकडअं पवाहू लवागलवा.

"ममैं आपसरे कह रहवा हूअं बरेटवा."
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"ओह, सरॉरसी. मनुझरे लगवा आप अपनसी बसीवसी कहो कह रहरे हहो 'हनसी…'!"

"अररे बरेटवा, ऐसरे सअंस्कवार नहसी हदै मरेररे घर करे ." बवातवा रवागवातच म्हणिवालरे.

हनसीनअं मवान डहोलवावलसी.

हनसी शवाअंत बसलरेलवा पवाहून बवातवा म्हणिवालरे, "कदै सवा हदै नवा बरेटवा,  शरवाब चसीज बहुत बनुरसी हहोतसी हदै.  और चवार
बहोतल रहोज-रहोजकवा यरे अच्छसी बवात नहसी हदै बरेटवा. तनुम समझ रहरे हहो नवा मदै क्यवा कह रहवा हूअं?"

"हवाअं दिवादिवाजसी. ओ तहो णसफर्णि  गवानरे मकें थवा… ममैं इतनवा..."

हनसीलवा मध्यरेच तहोडत बवातवा म्हणिवालरे, "और ओ लडदकयवाअं... उनकहो कपडरे दिरे दिहो. ऐसवा अच्छवा लगतवा… नहसी
नवा… हमवारसी पहअंदिळू सअंस्कदृ तसी मकें क्यवा कहवा हदै..."

"दिवादिवाजसी गरसीब घर ककी हदै वहो…" हनसीनअं तवासलरेल्यवा चरेह-यवानअं सवाअंगवायलवा सनुरुववात करे लसी. "लरेदकन आपकहो
प्ररॉब्लरेम क्यवा हदै मरेररे गवानरे सरे?"

हरे बहोलत असतवानवा अचवानक 'ओम भनुरर्णि भनुवर्णिस्वयः' असवा भयवानक गवायतसी मअंत सनुरू झवालवा.

"यरे आप कवा गवानवा हदै?" हनसी पसअंगनरे णनरवर्णिकवार, णनरवागस चरेहरवा करत णवचवारलअं.

"बरेटवा, यरे मअंत हदै" बवातवा णचडत म्हणिवालरे.

"ओह सरॉरसी!  गवानरे  कहो मअंत बहोलतरे हदै आपकरे  यहवाअं,  यरे  मनुझरे पतवा नहसी थवा."  हनसीनरे  लगरेच बवातवाअंचसी मवाफकी
मवाणगतलसी.

"क्यवा हदै नवा लरेदकन, बसीटस स्लहो हदै इसककी.." हनसीनअं खिअंत व्यक करे लसी. "दिवादिवाजसी, यरे ऐसवा हहोनवा चवाणहयरे - 'ओम
भनुरर्णि  भनुवर्णित्सवा…'"  तजर्णिनसी-अअंगठवा-करअंगळसी  यवाअंचवा  कचौशल्यपळूणिर्णि  ववापर  करत  मवानरेलवा  लचकरे  दिरेत  तहो  पनुढअं  म्हणिवालवा,
"'तत्सणवतनुर णवररेन्न्न्म - हरे मरेननु प्यवार नवा…'"

"बस करहो यरे गनुस्तवाखिसी! यरे सअंस्कदृ तसी करे  सवाथ णखिलववाड हदै.." बवातवाअंचवा रवाग अनवावर झवालवा.

"यहसी पसअंदि नहसी हदै मनुझरे. इसणलयरे मदैनरे करे स दिजर्णि ककी..."

बवातवाअंचअं ववाक्य सअंपरेस्तहोवर हनसी एक गनुडघवा टरेकवळून बवातवाअंच्यवा पवायवाजवळ आलवा आणणि म्हणिवालवा, "ऐसवा नवा
बहोलहो दिवादिवाजसी, आज मरेरवा बथर्णिडरे हदै..." 

बवातवाअंनसी त्यवाच्यवाकडअं दियवाभवाववानअं पवाणहलअं.

हनसीनअं त्यवाच्यवा बअॅगमधळून करे क कवाढलवा आणणि तहो करे क कवापणिवार इतक्यवात चहवा घरेऊन सचौ. बवातवा आल्यवा.

"इन्हरे मत ददिजसीयरे. बहुत मसीठवा खिवातरे हदै यरे." सचौ. बवातवा हनसीलवा म्हणिवाल्यवा.

"खिवामहोश..." बवातवा परत भडकलरे.

"बथर्णिडरे कहो करे क कवाअंटतरे हहो? यरे भसी कहोई तरसीकवा हदै अपनवा बथर्णिडरे सरेणलबरेट करनरे कवा?"

हनसी घवाबरलवा.

"आप मत खिवाइयरे. आअंटसी और ममैं खिवातरे हमैं..." हनसी करे णवलववाणिवा चरेहरवा करत म्हणिवालवा.

"मळूरखि बरेटरे,  आज बथर्णिडरे हदै,  तहो गवाय कहो णखिलवाओ. गवाय हमवारसी मवातवा हदै."  बवातवाअंच्यवा घरवाबवाहरेर असलरेल्यवा
गहोठवाकडअं त्यवाअंनसी हवात करे लवा.

"अच्छवा अच्छवा!" हनसी गनुणिसी बवालकवासवारखिअं म्हणिवालवा.

"कनु छ बवालबचरे हदै तनुम्हवाररे?" बवातवाअंनसी हनसीलवा णवचवारलअं.

यत यत बवातवा तत तत हनसी पसअंग! - शसीरअंजन आवटरे
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"जसी नहसी."

"तहो गवाय ककी पळूजवा करहो. बचरे हहो जवायकेंगरे."

"लरेदकन ममैंनरे शवादिसी नहसी ककी हदै.." हनसीनअं प्रवामवाणणिकपणिरे सवाअंणगतलअं.

"शवादिसी नहसी ककी तहो क्यवा हुआ? पहलरे तनुम गवाय ककी पळूजवा करहो. ममैं कहतवा हूअं बचरे हहो जवायकेंगरे, तहो हहो जवायकेंगरे..."

णबचवारवा हनसी! करे ककडअं आशवाळभळूत नजररेनअं पवाहत तहो गहोठवात गरेलवा. गवायसीचसी पळूजवा करून आलवा.

"अब ममैं करे क खिवाऊ?" हनसीनअं णवचवारलअं.

"बरेटवा, दिळूध पसी..."

आतवा मवात हनसी णचडलवा. "ममैं क्यवा दिळूधपसीतवा बचवा हूअं?"

"अररे  बरेटवा,  यरे पवाश्चवात्य सअंस्कदृ तसी हमवाररे  णलयरे अच्छसी नहसी हदै,  बरेटवा.  हम पहअंदिनुस्तवानसी हदै."  बवातवाअंनसी नरेहमसीचवा
प्रवचन महोड ऑन करे लवा. "तनुम्हरे पतवा हदै आज जहो णवजवान तअंतजवान नरे क्रवाअंतसी ककी हदै, वहो तहो हमनरे महवाभवारत करे  जमवानरे मरे
ककी हदै… दिरेखिहो बरेटवा, अब तनुम यरे जहो ऍपल कवा आयफहोन इस्तमवाल करतरे हहो, इसकवा शहोध हमनरे लगवायवा हदै. तनुम्हरे तहो
पतवा हहोगवा,  पवाअंडव और कचौरव ऍपल खिवातरे थरे.  पवाअंडव जहो ऍपल खिवातरे थरे,  ओ अच्छरे दकस्म कवा थवा.  इससी ऍपल करे
आयफहोन लअॅपटरॉप णनमवार्णिणि दकयरे गयरे…"

हनसी पसअंग चक्कर यरेऊन पडलवाच असतवा. इतक्यवात त्यवालवा आतळून त्यवाच्यवाच गवाण्यवाचवा आववाज आलवा, 'पवाटर्ती
ऑल नवाइट... पवाटर्ती ऑल नवाइट…'

बवातवाअंचवा  नवातळू  आत  टसीव्हसी  पवाहत  हहोतवा.  तहो  हरॉलमध्यरे  आलवा  णन  हनसी  पसअंगलवा  पवाहून  आनअंदिळून  गरेलवा.
'पवाटर्ती ऑन मवाय मवाइअंड…'

हनसी उठलवा आणणि बवातवाअंच्यवा नवातववासहोबत 'पवाटर्ती यळूअंहसी चलरेगसी'  म्हणिळू लवागलवा तरेव्हवा सचौम्य-सहोज्ज्वळ-शवाअंत-
सअंयत बवातवाअंचवा सअंयम सनुटलवा आणणि तरे कडवाडलरे-

"बअंदि करहो यरे बकववास!" 

हनसीलवा ववाटलअं, बवातवा स्ववागत करत आहरेत. म्हणिळून तहो 'पवाटर्ती यळूअंहसी चलरेगसी' असअं म्हणित नवाचळू लवागलवा.

"अभसी यहवाअं सरे णनकलहो." बवातवाअंचसी सटकलसी. "गरेट आउट!" 

चनुकळू न आपणि पहअंदिसीऐवजसी इअंगजसी बहोलल्यवाचवा त्यवाअंनवा  खिरेदि ववाटलवा;  पणि तरे  मनवातच ठरेवळून हनसीलवा बवाहरेर
कवाढण्यवासवाठसी तरे झवाडळू घ्यवायलवा गरेलरे.

एकळू णिच प्रकरणिवाचअं  गवाअंभसीयर्णि  लक्षवात आल्यवानरे  हनसीनरे  एकदिम सजन मनुलवासवारखिवा गरसीब दिसीनववाणिवा चरेहरवा
करे लवा.  हनसी शवाहरुमखिसवारखिसी नचौटअंककी करत एक गनुडघवा जणमनसीवर टरेकवळून दिसीनवानवाथ बवातवाअंनवा म्हणिवालवा, "दिवादिवाजसी,
गनुस्सवा मत करहो. ममैंनरे आप करे  उपर एक कणवतवा णलखिसी हदै."

कणवतवा म्हटल्यवावर बवातवा हरखिलरे; पणि हनसीच्यवा चरेह-यवाकडरे पवाहून त्यवाअंनवा शअंकवा आलसी. "तनुम और कणवतवा?"

"मतलब मरेररे एक फकें ड ककी हदै." हनसी प्रवामवाणणिकपणिरे म्हणिवालवा.

"ठसीक हदै, सनुनवाओ." बवातवा म्हणिवालरे.

हनसी उठळून उभवा रवाणहलवा आणणि प्रवाथर्णिनरेलवा उभवा असल्यवाप्रमवाणिरे हवात जहोडळून उभवा रवाणहलवा.  त्यवाचरे तरे पहोश्चर
पवाहूनच दिसीनवानवाथ बवातवा खिळूश झवालरे.

हनसी कणवतवा गवाऊ लवागलवा -

"हरे  इणतहवासकवार  बवातवा,  हरे  जवानदिरेव  बवातवा
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ममैं भक हूपाँ तनुम्हवारवा, बवापाँचहो मरेरवा भसी पतवा

पनुरखिरे  हहो  तनुम  हमवाररे,  तनुम  जवान  पर  हहो  ववाररे
तनुमनरे हमकें बतवायवा, इणतहवास इक नयवा ररे

बकरसी कहो अपनरे सवाथ महमळूदि लरेकर आयवा
मनुगर्ती कहो भसी उससी नरे गज़नसी सरे थवा मअंगवायवा

आयर्णि, गअंगवा व गवाय तसीनडों, हमैं मळूल बस यहवापाँ करे
बवाककी सभसी हमैं आयरे यवापाँ, न जवानरे कहवापाँ-कहवापाँ सरे

दिनुणनयवा नरे णवमवान दिरेखिहो भवारत सरे हसी हदै पवायवा
ईसवा सरे भसी तहो पहलरे महोटर कवार थवा बनवायवा

सअंस्कदृ त कहो हम जहो भळूलरे, यरे सब भसी हमसरे रूठरे
इअंणग्लश कहो अब भनुलवाकर इनकहो हसी अब हदै जपनवा

तनुमनरे बतवायवा सवागर, हम तहो समझरे थरे कतरवा
हरे जवानदिरेव बवातवा, बनवा दिहो मरेरवा भसी जतवा
दिसडों उअंगणलयवापाँ हहो घसी मकें, कहोई रहकें न खितरवा..."१

"बस. बस भसी करहो अब!" बवातवाअंचवा तस्त चरेहरवा पवाहून हनसीहसी थवाअंबलवा.

"यरे तहो दिनुसररे दकससी ककी कणवतवा गवा रहरे हहो. तनुम खिनुदि तहो अशसील गसीत बनवातरे रहतरे हहो. हमवाररे सवाअंस्कदृ णतक रवाष
करे  चररत करे  णलयरे यरे अच्छवा नहसी हदै."

हनसीच्यवा दक्रएरटणव्हटसीलवाच आव्हवान ददिलअं गरेल्यवानअं तहो दिनुखिवावलवा गरेलवा.  तहो गहनगअंभसीर णवचवारवात बनुडवालवा.
छतवाकडअं पवाहत म्हणिवालवा, "दिवादिवाजसी, अब ममैं आप करे  णलयरे अच्छवा गवानवा बनवातवा हूअं."

"अच्छवा गवानवा और तनुम?"  बवातवाअंच्यवा अणवश्ववासवानअं  दिनुखिवावलवा गरेलरेलवा हनसी त्यवाअंचसी आजर्णिवअं  करत म्हणिवालवा,
"आप मनुझ पर भरहोसवा दकणजयरे बवातवाजसी. ममैं अभसी आप करे  णलयरे गवानवा बनवातवा हूअं. क्यवा हदै, जहो भसी पनुरवानवा हदै, वहो सब
कनु छ बनुरवा नहसी हदै. ममैं नयवा और पनुरवानवा णमक्स कर करे  गवानवा बहोल दिरेतवा हूअं..."

हनसी कहोणितसीतरसी चवाल गनुणिगनुणित एकदिम उभवा रवाणहलवा-

"सर, सनुणनयरे...

चवार बहोतल वहोडकवा, शनुभअंकरहोणत कल्यवाणिम
कवाम मरेरवा रहोजकवा, आरहोग्यम धनसअंपदिवा
नवा मनुझकहो कहोई रहोकरे , शतनुबनुदसी णवनवाशवाय
नवा दकससी नरे रहोकवा, दिसीपज्यहोतसी नमहोस्तनुतरे..."

बवातवा उभवा रवाणहलरे.

त्यवाअंच्यवा डहोळ्यवाअंत पवाहतवाच हनसीलवा गणहवरून आलअं. बवातवाअंनसी हनसीलवा 'जवादिळू ककी झप्पसी' ददिलसी आणणि त्यवाच्यवा
पवाठसीवरून मवायरेनअं हवात दफरवत म्हणिवालरे, "बस कर पगलरे, अब रुलवायरेगवा क्यवा?"

(१ सदिर ओळसी मसउदि अख्तर यवाअंच्यवा आहरेत )

***
यत यत बवातवा तत तत हनसी पसअंग! - शसीरअंजन आवटरे
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कळू पमअंडनुक - झअंपनुरवाव तअंबनुववालरे

मसी मननु. नवाहसी, तहो पणहलवा मवानव - पवाणश्चमवात्यवाअंच्यवा अअॅडम समवान - नवाहसी. त्यवानअंतरच्यवा अनरेक मननुअंपदैककीहसी
नवाहसी. जवात/णलणखित इणतहवासवात पदृथ्वसीवरुन सहोडलरेल्यवा यवानवाअंमध्यरे जन्मलरेलवा मसी पणहलवा मवानव. त्यवामनुळरे मवाझअं नवाव
मननु ठरेवलअं यवात कवाहसी आश्चयर्णि नवाहसी. इतरवाअंनवा ववाटहो न ववाटहो, पणि त्यवामनुळरे  मवाझ्यवा णशरवावर एक महोठसी जबवाबदिवारसी
आहरे. तसी णनभवावण्यवाकरतवा मलवा कवाहसी असवाधवारणि पवावलअं उचलवावसी लवागळू शकतवात. पणि थवाअंबवा - तनुम्हवालवा सगळसी
कथवा सनुरुववातसीपवासळून सवाअंगवायलवा हवसी. मवाझ्यवा जन्मवाच्यवा दकतसीतरसी आधसी तसी सनुरु हहोतरे.

त्यवा ददिवसवाचसी ववाट दकतसीतरसी वषवार्षांपवासळून पवाहणिअं सनुरु हहोतअं.  समनुद्रतळवाचसी कनुशस्थलसी सवापडळून ११७ वषर्णि
झवालसी हहोतसी.  पवाच णपढवा सरल्यवा हहोत्यवा पणि उत्सवाह णततकवाच हहोतवा.  इलरेक्टरॉणनक तसअंच इतरहसी णमणडयवामध्यरे
त्यवाबद्दलचसीच चचवार्णि हहोतसी.

अमनुक: तनु पवाहणिवार आहरेस लवाइव्ह?
तमनुक: अथवार्णितच. आयनुष्यवात एखिवादिवरेळसीच णमळणिवारसी सअंधसी कहोणि सहोडरेल?
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हसी: ए, कवाय-कवाय सवापडरेल णतथरे?
तसी: कळरेलच कवाहसी ददिवसवात. पणि असअं म्हअंटल्यवा जवातअं ककी णतथरे अमवाप सअंपतसी आहरे.

आजचवा मनुहूतर्णिच तसवा हहोतवा. कनुशस्थलसीच्यवा शहोधवानअंतर थहोडसी चवाचपणिसी झवालसी हहोतसी, पणि मनुख्य उत्खिनन
मवात आज सनुरू हहोणिवार हहोतअं.  इतकरे  ददिवस थवाअंबवावअं लवागलअं हहोतअं कवारणि यवा आधसी गनुरु आणणि शणन यहोग्य रठकवाणिसी
नव्हतरे. गनुरुलवा प्रत्यरेक रवाशसीत एकएक वषर्णि घवालवत सळूयवार्णिचसी प्रदिणक्षणिवा करवायलवा १२ वषर्षां लवागतवात. शणन अडसीच-
अडसीच वषर्णि  लवावत २७ वषर्णि  घरेतहो.  त्यवामनुळरे  तरे  दिहोघअंहसी  एखिवादवा  णवणशष रठकवाणिसी  हवरे  असल्यवास ववाट  पहवावसी
लवागणिवारच. आणणि त्यवा गहोषसीचअं णततकअं  महत्व असरेल तर लहोक थवाअंबणिवारच. त्यवा ११७ वषवार्णित सळूयवार्णिभहोवतसी गनुरुच्यवा
जवळजवळ  दिहवा  प्रदिणक्षणिवा  झवाल्यवा  हहोत्यवा,  आणणि  शणनमहवारवाजवाअंच्यवा  जवळजवळ  चवार.  पणि  इतक्यवा  वषवार्णित
पणहल्यवाअंदिवाच तरे दिहोघअंहसी हवरे णतथरे हहोतरे. जग मवात यवा सवाठसी थवाअंबलअं नव्हतअं. नशसीबवानरे पवाण्यवाखिवालसील उत्खिननवाच्यवा
पदतळींमध्यरे बरसीच प्रगतसी झवालसी हहोतसी.

दकनवाऱ्यवावर अनरेक मअंडपवाअंमधळून प्रवाथर्णिनवा, शहोक, हहोम-हवन वगदैररे सनुरु हहोतअं. एक बहोट सनुशहोणभत करेलसी हहोतसी.
त्यवात अरॉणक्सजन णसलकेंडर आणणि हरेल्मरेट घवालळून खिवास तयवार करेलरे गरेलरेलरे दिहोन पवाणिबनुडरे णवरवाजमवान हहोतरे . यहोग्य वरेळ
यरेतवाच त्यवाअंचअं गअंगरेच्यवा पवाण्यवानरे शनुणचभळूर्णितसीकरणि करेलअं गरेलअं आणणि त्यवाअंनसी त्यवा महत्ववाच्यवा णमशन करत पवाण्यवात उडवा
टवाकल्यवा.  मसीणडयवामध्यरे  सगळसीकडरे  जणिळू  यवाव्यणतररक  णवषयच  नव्हतवा.  कनु शस्थलसीचवा  पचौरवाणणिक  इणतहवास,
रदैवतकवानसी तसी कशसी वसवलसी,  खिनुद्द णवश्वकम्यवार्णिनरे  त्यवाचअं  करे लरेलअं  णडझवाईन,  त्यवावरच नअंतर दवारकवा कशसी वसलसी,
कवाळवाच्यवा  ओघवात  तसीहसी  कशसी  जलमय  झवालसी  वगदैररे .  त्यवाचप्रमवाणिरे  गनुरु-शणनच्यवा  सदणस्थतसीचअं  महत्व,  शहोध
लवागल्यवाबरहोबर त्यवामनुळरे  उत्खिनन कवा नवाहसी करेलअं वगदैररे .  नरेहमसी मअंगळ-शणन करणिवाऱ्यवाअंच्यवा मनवातहसी पणहल्यवाअंदिवाच
गनुरुलवा थहोडअं उचसीचअं स्थवान णमळवालअं.

सवर्णि उत्खिननवाअंप्रमवाणिरे इथरेहसी वरेळ लवागणिवार हहोतवा.  नरेहमसीप्रमवाणिरे लहोकवाअंचवा उत्सवाह थहोडवा कमसी झवालवा पणि
णनयणमत अहववाल णमळत हहोतरे.  पनुरवाणिवाअंमधसील वणिर्णिनवाअंपरेक्षवाहसी  तसी  नगरसी  भव्य हहोतसी.  अपरेणक्षत असलरेलरे  अनरेक
अवशरेष सवापडलरे. खिनुद्द कनु बरेरवाचवा असवाववा असवा एक खिणजनवाहसी सवापडलवा. मळूख्य महवालवात मवात कनुणिसीच कल्पनवा सनुदवा
करेलसी नव्हतसी अशसी एक गहोष सवापडलसी.  एक भलसीमहोठसी सहोनरेरसी परेटसी.  अणतशय जड.  आत एक सहोन्यवाचसीच पवानअं
असलरेलअं पनुस्तक हहोतअं.  हवा खिरवा खिणजनवा हहोतवा कवारणि त्यवात रदैवतकवाचवा सअंपळूणिर्णि इणतहवास हहोतवा.  थरेट बह्मवापवासळून,
कश्यप, मननु वगदैररे करत रदैवतकवापयर्षांत. यवातसील तपशसीलवामनुळरे  वरेगवरेगळ्यवा पनुरवाणिवाअंमध्यरे यवासअंबअंधसीच्यवा ज्यवा णवसअंगतसी
हहोत्यवा त्यवा हसी सनुधवारतवा यरेणिवार हहोत्यवा. पनुस्तकवातसील प्रत्यरेक प्रकरणिवाच्यवा सनुरुववातसीलवा त्यवा प्रकरणिवालवा सवाजरेशसी अशसी
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ऋग्वरेदिवातसील एक ऋचवा हहोतसी.  शरेवटचअं  प्रकरणि मवात जरवा  णवणचत हहोतअं.  कनु शस्थलसी नरेमककी कधसी आणणि कशसी
पवाण्यवाखिवालसी गरेलसी यवाबद्दल एकमत नव्हतअं.  यवा शरेवटच्यवा प्रकरणिवाचसी सनुरुववात सअंपळूणिर्णि नवासदिसीय सनुक उधदृत करुन
झवालसी हहोतसी. ऋग्वरेदिवातसील त्यवा सशक शअंकवा - 'यवा सववार्णिचअं जवान करे वळ त्यवा सवातव्यवा स्वगवार्णित असलरेल्यवा दिरेववालवाच
असरेल.  ककअं ववा  कदिवाणचत त्यवालवाहसी  नवाहसी  कवारणि तहो  हसी  तर णवश्वणनमर्तीतसीनअंतरच आलवा'  -  आणणि त्यवानअंतरच्यवा
मजकनु रवावरून असअं ववाटत हहोतअं  ककी समदृद कनुशस्थलसीहसी कस्पटवासमवान ववाटवावसी अशवा नगरसीचसी जवाणि रदैवतकवालवा
झवालसी हहोतसी  -  एकवा परगहवाच्यवा रूपवात.  आणणि तहो त्यवा सवातव्यवा स्वगवार्णिकरतवा बहुदिवा रववानवा झवालवा हहोतवा.  त्यवा
सहोनरेरसी पनुस्तकवात आपलसी सळूयर्णिमवालवा बवारकवाव्यवाअंसणहत दिशर्णिवलसी हहोतसी आणणि त्यवा गहवाचअं वणिर्णिन.  हरे मवात थहोडअंफवार
सवाअंकरे णतक स्वरूपवात हहोतअं. सवामवान्यवाअंनवा सहजसी कळणिवार नवाहसी असअं. हरप्पन णस्क्रप्ट बद्दल ज्यवाप्रमवाणिरे तजवाअंचअं एकमत
सनुरुववातसीलवा नव्हतअं असअं म्हणितवात तसअंच थहोडअंसअं इथरेहसी झवालअं.

आम जनतरेत मवात एक वरेगळअंच चदैतन्य पसरलअं.

हवा: हवायलवा, कनु शस्थलसी परेक्षवाहसी मस्त म्हणिजरे कवाय असरेल नअं!
तहो: आपल्यवालवा जवातवा आलअं तर …
हवा: आपल्यवालवा ककी नवाहसी तरे मवाहसीत नवाहसी पणि णमळवालरेल्यवा नकवाशवाअंवरून यहोजनवा सनुरू झवाल्यवा आहरेत असअं मसी ऐकलअं
आहरे.
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अमकवा: त्यवा आकवाशशवासवाच्यवा लहोकवाअंनवा यवा गहवाबद्दल कवाहसी मवाहसीत नव्हतअं म्हणिरे. दिळूरदिळूरचरे गह शहोधतवात 
हवातवातलअंच कवाकणि ददिसत नवाहसी.
तमकवा: त्यवाअंनवा जवास्त नवावअं नकहो ठरेऊ. त्यवाअंनसीच तर आतवा त्यवा गहवाचअं स्परेक्टम णमळवळून तहो वस्तसीयहोग्य असल्यवाचअं 
दिवाखिवलअं आहरे.

खिगहोलशवाससीय रडवारवर तहो तवारवा नव्हतवा तरसी पणि नशसीब बलवतर म्हणिळून त्यवाअंनसी महोठवा दिनुरबर्णिणिळींवर
लवागलरेल्यवा स्परेक्टहोस्कहोप्सच्यवा मदितसीनरे तहो करे वळ  40  प्रकवाशवषर्णि दिळूर आहरे,  आणणि सळूयवार्णिसवारखिवाच आहरे हरे दिवाखिवळून
ददिलअं. त्यवा नवस्वगवार्णित पहोचवायलवा सगळरे उत्सनुक हहोतरे. त्यवाच्यवा मअंतवत गनुणिवाअंमनुळरे  त्यवाचअं नवामकरणि 'फनु ' असअं करण्यवात
आलअं. खिगहोलशवासजवाअंनवा सवापडलरेलरे इतर गह एकतर दिळूर हहोतरे, ककअं ववा वस्तसीयहोग्य तरसी नव्हतरे.

प्रत्यक्ष णनघवायचअं म्हअंटलअं तकेंव्हवा मवात थहोडसी पअंचवाईत झवालसी. फनु -लहोककी जवाणिवारअं यवान - फनु ग - तयवार हहोतअं. यवान
दिळूरवर पवाठववायचअं म्हणिजरे खिळूप इअंधन लवागतअं. इअंधनवाचसी बचत करत बरवाच वरेग पटकन घ्यवायचवा असरेल तर चअंद्र, सळूयर्णि 
आणणि गहवाअंचसी गनुरुत्ववाकषर्णिणिसीय बळूस्ट ववापरलसी जवातरे. म्हणिजरे यवानवालवा एखिवादवा जवळच्यवा गहवाकडरे अशवा पदतसीनरे 
णभरकववायचअं ककी तरे यवान त्यवावर आपटणिवार नवाहसी, पणि पनुररेसअं ओढलअं जवाईल आणणि सळूयर्णि ज्यवाप्रमवाणिरे धनुमकरे तळूअंनवा दिळूर 
फरे कतहो तसअं तरे फरे कल्यवा जवाईल. गणणित नसीट करेलअं असल्यवास आपल्यवालवा हवअं त्यवा ददिशरेनरे यवान पवाठवतवा यरेतअं. 
खिगहोलतअंतज यवात पवारअंगत हहोतरे. मवात त्यवासवाठसी लवागणिवारसी गह पररणस्थतसी आणणि ज्यहोणत:शवासवाननुसवार 
फनु ग(च्छ)ण्यवासवाठसी लवागणिवारसी गहपररणस्थतसी हसी एकदिम णमळरेनवात. सवाडरे-तसीन मनुहुतर्णि तसरे हुकमसी असतवात. तकेंव्हवा 
कवाहसीहसी करेलरेलअं चवालतअं. पणि अनरेक वषवार्णित त्यवाअंच्यवा आसपवासहसी यहोग्य गनुरुत्वगहणस्थतसी सवापडरेनवा. मग कनुणिवाच्यवातरसी 
लक्षवात आलअं ककी क्षयमवासवाआधसीच्यवा अख्यवा शनुदमवासवात सवाडरे-तसीन मनुहुतवार्षांप्रमवाणिरेच कवाहसी पहवावअं लवागत नवाहसी. सचौर 
आणणि चवाअंद्रमवास यवाअंच्यवातसील तफवावतसीमनुळरे सवाधवारणि दिर तसीन वषवार्षांनसी एक अणधकमवास यरेतहो. तकेंव्हवा लवादिलरेलरे फरक 
सवाठत जवाऊन कवाहसी दिशकवाअंनसी एकवा चवाअंद्रमवासवाचवा क्षय हहोतहो. ७० वषवार्षांनअंतरचवा दिहोन्हसी शवासवाअंनवा पटरेल असवा 
क्षयमवासवात एक मनुहूतर्णि एकदिवाचवा णमळवालवा. लगहोलग त्यवा सअंबअंणधत सवर्णि तयवारसी जहोशवात सनुरु झवालसी.

कवाहसी  लहोकवाअंनसी  शअंकवा  उपणस्थत  करे ल्यवा  ककी  तरे  सहोनरेरसी  पनुस्तक  टरॉयच्यवा  घहोडवासवारखिअं  असवावअं .  सबब
कनुशस्थलसी  बनवणिवाऱ्यवा  रदैवतकवाच्यवा  कवाळसी  सळूयर्णिमवालरेचसी  रचनवा  आपल्यवालवा  मवाहसीत  नव्हतसी  वगदैररे .  त्यवाअंच्यवा
म्हणिण्यवाप्रमवाणिरे गसीक जसरे टरॉयच्यवा बवाहरेर लवाकडसी घहोडवा सहोडळून णनघळून गरेलरे हहोतरे तसअंच कहोणिसीतरसी हरे पनुस्तक सहोडलअं
आहरे.  आपणि पनुस्तकवातसील सळूचनवा-बर-हुकळू म कवाहसी करेलअं तर पदृथ्वसीलवा धहोकवा हहोईल.  पणि अथवार्णितच अशवा पवाखिअंडसी
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लहोकवाअंकडरे लक्ष दवायलवा वरेळ फक तनुरुअंगवातसील अणधकवाऱ्यवाअंकडरेच हहोतवा.

आणिखिसी तसीन णपढवा उलटल्यवा.  फनु ग उडण्यवाचवा ददिवस जवळ आलवा हहोतवा.  आतवा तर उत्कअं ठवा अणधकच
ववाढलसी हहोतसी. अदयवावत तअंतजवानवामनुळरे ४० प्रकवाशवषवार्षांचअं अअंतर करे वळ ३० वषवार्णित सर हहोणिवार हहोतअं. पदृथ्वसीवर सअंदिरेश
परत यवायलवा जवास्त कवाळ लहोटणिवार हहोतवा,  पणि यवानवावरसील टसीमचसी तयवारसी जय्यत हहोतसी.  इतकवा महोठवा प्रववास
पणहल्यवाअंदिवाच हहोत हहोतवा. यवानवावर तअंतज, ज्यहोणतष्यसी त्यवाचप्रमवाणिरे मवानसशवासज पणि हहोतरे. यवानवावरच पनुढचसी णपढसी
तयवार हहोणिवार हहोतसी आणणि तसीच फनु वर फहोफवावणिवार हहोतसी.  मवागळून पदृथ्वसीवरुन यरेणिवाऱ्यवा टसीम्सचरे हरेच नरेतरे असणिवार
हहोतरे. आणणि यवाच णपढसीचवा मसी आददिमवानव, मननु.

आमच्यवा नव्यवा णपढसीलवा णनयमवाअंच्यवा चचौकटसी आत्मसवात करवायलवा वरेळ लवागलवा नवाहसी.  पदृथ्वसी जरसी आम्हसी
पवाहलसी नव्हतसी तरसी त्यवाबद्दलचवा सगळवा अभ्यवास करून झवालवा हहोतवा. म्हणिनुनच तनुम्हवालवा सगळअं  तपशसीलववार सवाअंगळू
शकतहो आहरे.  आम्हसी सगळरे  खिळूपच उत्सवाहवात हहोतहो. रदैवतकवाबद्दल कवाय नवअं कळरेल यवाकडरे तर सवर्णिच डहोळरे  लवावळून
बसलरे हहोतरे.  शनसी  -  गनुरुच्यवा कदृ परेनरे सगळअं  व्यवस्थसीत हहोणिवार हहोतअंच.  हअं,  नव्यवा रठकवाणिसी मअंगळ,  गनुरु,  शनसी ऐवजसी
आम्हवालवा नववा पवायवा बसववाववा लवागणिवार हहोतवा, पणि त्यवासवाठसी ज्यहोणतष्यवाअंनसी आम्हवालवा तयवार करेलअंच हहोतअं.

आधसी तहो तवारवा ददिसळू लवागलवा आणणि त्यवानअंतर लवकरच फनु . यवानवाच्यवा ददिशरेत थहोडवासवाच बदिल करून आम्हसी
थरेट फनु  पवाशसी पहोचलहो.  लरॅंडळींग व्यवणस्थत झवालअं.  बरहोब्बर सहोनरेरसी पनुस्तकवात सवाअंणगतल्यवाप्रमवाणिरे तहो गह हहोतवा.  तहो
तवारवा पणि सळूयवार्णिसवारखिवा G प्रकवारवाचवाच हहोतवा. त्यवामनुळरे  आधसी जरे पदृथ्वसीवर हहोतरे त्यवाअंनवा फवार कवाहसी फरक जवाणिवलवा
नवाहसी.  सनुरुववातसीलवा तअंबळूअंमध्यरे रवाहून घरवाअंचसी उभवारणिसी करेलसी जवाणिवार हहोतसी.  एक टसीम कवाय अवशरेष सवापडतवात हरे
पवाहणिवार  हहोतसी.  दिनुसरसी  पदृथ्वसीबरहोबरच्यवा  दिळणिवळणिवाचअं  पवाहणिवार  हहोतसी,  तर  णतसरसी  आकवाशदिशर्णिनवादवाररे  पअंचवाग
स्थवापणिवार हहोतसी.
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अनरेक ददिवस शहोधळूनहसी कवाहसीच अवशरेष सवापडलरे नवाहसी. आणणि मग अचवानक आमच्यवा लक्षवात आलअं ककी 
गनुरुणवनवा सवर्णि अधळूरअं आहरे, आपणि अक्षम आहहोत. आपल्यवा मधसील कवाहसी लहोक णसनसीयर आहरेत. तरे आपलरे गनुरु, 
गवाईड, दफलरॉसरॉफर बनळू शकतवात. पणि इथरे आपल्यवालवा गवाईड करवायलवा गनुरुच कवाय, कहोणितवाच गह नवाहसी. 
आतवापयर्षांतच्यवा अवकवाशसीय णनररक्षणिवाअंननुसवार यवा सनुयवार्णिलवा फनु  हरे एकनुलतअं एक बवाळ आहरे. आपलसी पळूणिर्णि दफलरॉसरॉफकीच 
कहोलमडलसी. णनयमवाअंचसी चचौकटच नवाणहशसी झवालसी. आपणि फरे म करेलरे गरेलहो आहहोत. चचौकटसीणशववाय फरे म. नववा सळूयर्णि 
असळूनहसी भणवष्य करे वळ अअंधकवारमय आहरे.

यवातळून मवागर्णि कवाढवायचवा असरेल तर वरेगळअं कवाहसी करवायलवा हवअं. गरज पडल्यवास जनुनअं झनुगवारून. गरज 
पडल्यवास बअंड करुन. यवा मननुवर तसी जबवाबदिवारसी आहरे आणणि तसी णनभवावण्यवास तहो तयवार आहरे. नवअं णवश्व उभवारूयवा, 
स्वहस्तरे, स्वकतदृर्णित्ववावर.

***

णचतवाचअं शरेय - शसीतल ववागळरे
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लवाकळू डतहोडवाचसी गहोष - सअंजसीव खिवाअंडरेकर

एकवा सअंध्यवाकवाळसी
एक लवाकळू डतहोडवाटवाईप गरसीब इसम
एकवा नदिसीदकनवारसी आपलरे कपडरे धळूत हहोतवा.
तहो गरसीब असल्यवामनुळरे
त्यवाच्यवापवाशसी कपडवाअंचवा एकच जहोड हहोतवा.
तहोहसी अनरेक रठकवाणिसी फवाटलरेलवा.
तहो एकच एक असल्यवामनुळरे  तहो कपडवाअंनवाच 'णस्कन' म्हणित असरे
आणणि कपडरे धनुण्यवासवाठसी
अथवार्णितच
त्यवालवा नवागडरे हहोऊल तरे धनुववावरे लवागत.

त्यवा ददिवशसीदिरेखिसील
तहो असवाच
नवागडवानरेच कपडरे धळूत हहोतवा.
त्यवामनुळरे
स्ववाभवाणवकच
णस्कन शरसीरवावर नसल्यवामनुळरे
आतलरे लवाल मवाअंसल आवरणि
तवाअंबडवा णनळ्यवा रकववाणहन्यवा,
इतकरे च कवाय, पहोटवातसील आतडसी वगदैररे
सगळरेच दिनुसऱ्यवालवा ददिसळू शकत हहोतरे.
तरे दिदृश्य अगदिसीच अशसील असल्यवानरे.
बसीभत्स व दकळसववाणिरे असल्यवानरे,
त्यवालवा
लवकरवात लवकत कपडरे धनुवळून, ववाळवळून
ककअं ववा ओलरेच कपडरे अअंगवावर चढवण्यवाचसी घवाई झवालसी हहोतसी.
घवाई सअंकटवाचसी खिवाई.
Haste makes waste.

तर घवाईमनुळरे  धनुतवा धनुतवा
अचवानक त्यवाच्यवा हवातळून
त्यवाचसी 'णस्कन' णनसटलसी आणणि नदिसीच्यवा ववाहत्यवा प्रववाहवात
लवाअंबवर ववाहून जवाऊ लवागलसी.
पहोहतवा न आल्यवानरे
व एकनु लतसी एक 'णस्कन' ववाहून गरेल्यवानरे
आतवा आपल्यवालवा नवागडरेच रवाहवावरे लवागणिवार
नवागडरेच शहरवाकडरे परतवावरे लवागणिवार
यवा जवाणणिवरेनरे लवाकळू डतहोडवा शहवारलवा
त्यवाच्यवा लवाल रकववाणहन्यवा अणधक लवाल,
तर णनळ्यवा अणधक णनळ्यवा झवाल्यवा.
त्यवाचरे मनुठसीएवढरे लवालभडक हृदिय धपवापळू लवागलरे.
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चरेहऱ्यवावर घवामवाचवा थकेंब तरवारलवा
हवातपवाय थअंड पडलरे.
कवाय करवावरे तरे त्यवालवा सनुचरेनवा.
कनु ठरे  जवावरे तरे कवाहसी करे ल्यवा आठवरेनवा.
तहो घवाबरून प्रथम धवाय महोकलळून
तर नअंतर
णनयणमत डमबसीट्ससवारखिवा हुअंदिकरे  दिरेत रडळू लवागलवा.
तरे बसीट्स इतकरे  तवालबद, ररणदक हहोतरे
ककी त्यवावर सवारवा आसमअंत णथरकळू  लवागलवा. नवाचळू लवागलवा.
जणिळू सवारवा णनसगर्णिच -
णडस्कहोथरेक प्लअॅटफरॉमर्णि झवालवा आहरे असरे भवासळू लवागलरे.
त्यवाच वरेळसी आकवाशवातळून शसीभगववान आपल्यवा सखिसीसह
कनु ठळूनतरसी कनु ठरेतरसी जवात हहोतरे.
हवा म्यनुणझकचवा आववाज ऐकळू न त्यवाअंच्यवा सखिसीनरे हरेणलकरॉप्टरमधळून मवान बवाहरेर कवाढलसी.
व खिवालचरे दिदृश्य पवाहून तसी ककअं चवाळलसीच.

णतनरे नवागडवा पनुरुष पवाणहलवा नव्हतवा असरे नव्हरे.
पणि अअंगवावर 'णस्कन' नसलरेलवा नवागडवा प्रथमच पवाणहल्यवानरे
व त्यवाच्यवा हुअंदिक्यवाअंच्यवा तवालवावर नवाचणिवारवा णनसगर्णि
प्रथमच पवाणहल्यवानरे णतचसी शनुद हरपलसी.
आपल्यवा सखिसीनरे कवाय पवाणहलरे,
णतचसी शनुद कशवानरे हरपलसी हरे जवाणिण्यवासवाठसी
शसीभगववानवाअंनसीहसी आपल्यवा पवायवाचवा डवाववा अअंगठवा
चहोखिण्यवासवाठसी तडोंडवात घरेण्यवाऐवजसी,
णवमवानवातळून बवाहरेर कवाढलवा.
मवाशसीच्यवा गहोल डहोळ्यवासवारखिवा तहो अअंगठवा
३६० अअंशवात दफरलवा
आणणि पनुन्हवा णवमवानवात गरेलवा.
शसीभगववान णतलवा म्हणिवालरे,
'अगअं प्रहोलरेटअॅररएट, प्रहोलरेटअॅररएट...'
सखिसी तवाडकन जवागसी झवालसी.
प्रथम णतलवा हवा परफ्यनुम ककअं ववा बरेणसयरचवा नववा बअॅन्ड असवाववा असरे ववाटलरे.
पणि मग आपणि शरॉपपअंग मरॉलमध्यरे नसळून अवकवाशवात आहहोत;
आणणि कनु ठळूनतरसी कनु ठरेतरसी णवहवार करवायलवा बवाहरेर पडलहो आहहोत
यवाचरे भवान णतलवा आलरे.
तसी म्हणिवालसी, 'तहो नवागडवा, त्वचवाहसीन मवानव...'
शसीभगववान पनुन्हवा म्हणिवालरे, 'अगअं प्रहोलरेटअॅररएट, प्रहोलरेटअॅररएट...'
तरेव्हवा बहुदिवा यहोगसमवाधसीच्यवा उच पवायरसीवरचवा,
हवा नववा मअंत असवाववा,
असरे समजळून णतनरे हवात जहोडळून मअंत गहणि करे लवा.
शसीभगववानवाअंच्यवा पवायवाच्यवा डवाव्यवा अअंगठवाचरे तसीथर्णि गहणि करे लरे
व लवाणडक आववाजवात भगववानवाअंनवा णतनरे सवादि घवातलसी;
तसी पनुढरे म्हणिवालसी, '...
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'बहुदिवा त्यवा नवागडवा मवाणिसवालवा कवाहसी दिनुयःखि असवावरे.
त्यवाच्यवा अरण्यरुदिनवावर सवारसी अवनसीच भळूकअं पवासवारखिसी
कअं प पवावळू लवागलसी आहरे. नवाचळू लवागलसी आहरे.
तरेव्हवा हरे सअंगसीत तवातडसीनरे थवाअंबवण्यवाचसी गरज आहरे.
तरच हरे सनुअंदिर णवश्व ववाचरेल.'
शसीभगववानवाअंनसी यवावर क्षणिभर डहोळरे णमटळून णवचवार करे लवा.
अन्तचक्षळूअंनसी णवश्ववाचवा आढवाववा घरेतलवा.
थहोडसीफवार सअॅटलवाईट फहोटहोगवाफकीहसी करे लसी.
नवागडवा मवाणिसवाच्यवा
तरेहसी त्वचवा नसलरेल्यवा असभ्य मवाणिसवाच्यवा
सअंगसीतवापवासळून आपणि णनमवार्णिणि करे लरेल्यवा जगवालवा धहोकवा आहरे
हरे त्यवाअंच्यवा चवाणिवाक्ष, अननुभवणसद डहोक्यवानरे ओळखिलरे.
आणिखिसी थहोडवा णवचवार करून
त्यवाअंनसी कवाहसी बटणिरे दिवाबळून णवमवानवाचरे इअंणजन बअंदि करे लरे.
तरे अलगदि जणमनसीवर उतरवलरे.
आणणि शसीभगववान मग स्वतयःच धरतसीवर उतरलरे.

तरसीहसी लवाकळू डतहोडवाटवाईप इसमवाचरे हुअंदिकरे ,
व णनसगवार्णिचरे नवाचणिरे चवालळूच हहोतरे.
भगववानवाअंनवा एकदिवा ववाटलरे, सरळ चक्र चवालववावरे
आणणि त्यवा फवाटक्यवा मवाणिसवाचरे मनुअंडकरे  उडववावरे.
म्हणिजरे रडणिरे थवाअंबरेल,
त्यवामनुळरे  म्यनुणझक बअंदि हहोईल
आणणि णनसगर्णि तवाळ्यवावर यरेईल.

परअंतनु तसरे न करतवा त्यवाअंनसी त्यवालवा णवचवारलरे,
'हरे फवाटक्यवा णमतवा, कवाय झवालअं तनुलवा?'
'तळू कवा रडतहोस...? ... तळू कवा कणवतवा करतहोस?
गवाणिअं गवातहोस ...? आणणि सवाऱ्यवा णनसगवार्णिलवाच वरेठसीलवा धरतहोस?
...?'
त्यवावर हुअंदिकरे  दिरेत लवाकळू डतहोडवा म्हणिवालवा,
"हरे भगववान, हरे दिरेववा पवाअंडनुरअंगवा, मसी एक गरसीब
लवाकळू डतहोडवा असळून, मवाझअं पहोट हवातवावर चवालतअं.
दिरेववा, मवाझ्यवाजवळ अअंगवावरचवा एकच कपडवा आहरे.
तहो एकच एक असल्यवामनुळरे  लहोक त्यवालवाच मवाझसी 'णस्कन' म्हणितवात."
"कवाय 'जसीन्स' म्हणितवात?" शसीभगववान उववाचलरे.
"नव्हरे परमरेश्वरवा, दिसीनदियवाळवा, 'णस्कन' म्हणितवात"
लवाकळू डतहोडवा पनुढरे सवाअंगळू लवागलवा.
"तर तसी एकच असल्यवानरे, तसी अअंगवावरून उतरवळून
सअंध्यवाकवाळसी यवा नदिसीच्यवा कवाठवावर मसी णतलवा धनुतहो.
पनुन्हवा लवकर अअंगवावर चढववायचसी घवाई झवाल्यवानरे आज
तसी मवाझ्यवा हवातळून णनसटलसी आणणि प्रववाहवात अदिदृश्य झवालसी.
आतवा कनु ठळून आणिळू मसी मवाझसी णस्कन?
असवा कसवा नवागडवाच जवाऊ परत नगरवात?
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लहोक कवाय म्हणितसील?' इत्यवादिसी पचअंतवाअंमनुळरे  दिनु:खिसी आहरे.
कषसी आहरे. म्हणिळून अनवाथवाअंच्यवा नवाथवा, मसी रडतहो आहरे."
एकवा दिमवात लवाकळू डतहोडवानरे आपलरे दिनुयःखि सवाअंणगतलरे.
व पनुन्हवा त्यवाचरे हुअंदिकरे  ववाढळू लवागलरे.

शसीभगववान त्यवालवा म्हणिवालरे,
"हवातसीच्यवा, एवढरेच नवा,
मग मसी कवाढळून दिरेतहो तनुझसी जसीन्स नदिसीतळून.
मवाझ्यवाकडरे स्टरेट ऑफ दि आटर्णि टरेकरॉलरॉजसी आहरे.
हजवार हवात आणणि दिशसहस्र पवाय आहरेत,
हबल, बबल, सबल, सखिहोल, स्फरटक आहरे.
मशसीनरसी, बरॉम्ब्स म्यनुणझयम्स
आणणि पवालर्णिमरेन्टदिरेखिसील आहरे.
दिरेवळअं , चचर्देस ककअं ववा मणशदिसी मदिरसरे आहरेत.
तळू कशवालवा कवाळजसी करतहोस?"
एवढरे म्हणिळून भगववान स्वतयःच नदिसीच्यवा पवाण्यवात उतरलरे.
एकवा डनुबककीतच त्यवाअंनसी णनळ्यवा रअंगवाचसी, नवसीकहोरसी,
लरेबलसणहत असलरेलसी,
कवाहसी रठकवाणिसी मनुद्दवाम फवाडलरेलसी
णडझवायनर जसीन्स बवाहरेर कवाढलसी
लवाकळू डतहोडवासमहोर धरलसी,
तरे म्हणिवालरे,
'Look at this Blue Jeans.
Guess. UK'
लवाकळू डतहोडवानरे जसीन्स हवातवात घरेतलसी,
णनरखिलसी व त्यवाअंनवा, तसी परत दिरेत तहो पनुटपनुटलवा,
'हसी नव्हरे मवाझसी...'
ववाक्य पनुररे हहोण्यवाआधसीच त्यवालवा हुअंदिकरे  अनवावर झवालरे.
क्षणिभर थवाअंबलरेलवा णनसगर्णि पनुन्हवा नवाचळू लवागलवा.
भगववान म्हणिवालरे, 'Fuck you Man.'
आणणि त्यवाअंनसी परत नदिसीत उडसी मवारलसी.
सखिसीलवा आतवा गअंमत ववाटळू लवागलसी हहोतसी.
अधळूनमधळून तसीहसी नवाचळू लवागलसी.
'मवाय णहप्स डहोन्ट लवाय' म्हणित नवाचळू लवागलसी.

भगववान पनुन्हवा बवाहरेर आलरे,
त्यवाअंच्यवा हवातवात पनुन्हवा एक नवसीकहोरसी,
लहो रवाईज,
एकवा बवाजळूलवा उसवलरेलसी, ससीटवर डवाग पडलरेलसी,
ब्ल्यळू डरेणनम हहोतसी.
तरे म्हणिवालरे, 'फवाटक्यवा णमतवा, हसी बघ,
तनुझसीच आतवा, नवसी हयळूगहो बरॉस. णलणमटरेड एणडशन.'
लवाकळू डतहोडवानरे तसी डरेणनम हवातवात घरेतलसी.

लवाकळू डतहोडवाचसी गहोष - सअंजसीव खिवाअंडरेकर
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क्षणिभर त्यवाचरे डहोळरे लकवाकलरे.
म्यनुणझक बअंदि झवालरे. णनसगर्णि अवघडलवा.
सखिसी भवाअंबवावलसी.
पणि त्यवानरे पनुन्हवा डहोळरे णमटलरे. हुअंदिकवा ददिलवा.
कनु शल डसी.जरे.नरे क्षणिभर परॉज घ्यवाववा तसवा.
पनुन्हवा जहोरजहोरवात ककर्णि श रडगवाणिरे सनुरू झवालरे.
लवाकळू डतहोडवा म्हणिवालवा, 'सरॉरसी, हसी मवाझसी नव्हरे.'
शसीभगववान म्हणिवालरे, 'तनुझ्यवा आईचसी गवाअंड',
आणणि त्यवाअंनसी परत नदिसीत उडसी घरेतलसी.

कवाहसी क्षणिवाअंतच भगववान बवाहरेर आलरे.
आतवा तरे चवाअंगलरेच थकलरेलरे ददिसत हहोतरे.
त्यवाअंच्यवा डहोक्यवामवागरे दफरणिवाऱ्यवा चक्रवाचसी गतसीहसी कवाहसीशसी
मअंदिवावलसी हहोतसी.
यवावरेळसी त्यवाअंच्यवा हवातवात एक नवसी, कहोरसी करकरसीत,
पणि जनुनसीपनुरवाणिसी ददिसणिवारसी,
'टरेक्सवास' एम्बरॉस करे लरेलसी,
णपतळसी बकल असलरेलसी,
कवाळसर तपदकरसी णनळसर पवाअंढरसी जसीन्स हहोतसी.
शसीभगववान म्हणिवालरे, 'मअॅन णहअर यळू गहो; तनुझसीच हसी. अअॅणन्टदफट. टरेक्सवास, यळू. एस. मरसीन इन गल्फ; चढव अअंगवावर
... आणणि गरेट लरॉस्ट!'
आणणि तनुच्छ नजररेनरे णनसगवार्णिकडरे पवाणहलरे.
म्यनुणझक थवाअंबल्यवानरे सखिसी चरेहरेऱ्यवावरचवा घवाम पनुसत हहोतसी.
णनसगर्णि णसगवाररेट ओढत आजळूबवाजळूलवा णवसवावलवा हहोतवा.
लवाकळू डतहोडवानरे अपाँटसीदफट हवातवात घरेतलसी.
त्यवाचवा चरेहरवा आनअंदिवानरे फनु ललवा.
पणि क्षणिभरच.
पवाठहोपवाठ त्यवाच्यवा सवाऱ्यवा नवागडवा शवारसीररक आअंतररचनरेतळून
एक पसीळदिवार उसवासवा बवाहरेर पडलवा.
तहो म्हणिवालवा, ' व्हवाय डळू यळू डळू णधस? हसी पणि मवाझसी नव्हरे.'
सखिसीसकट सवारवा णनसगर्णि पनुन्हवा नवाचण्यवासवाठसी पहोझ घरेऊ लवागलवा.
ढनु अंगणि वरखिवालसी करत, पवायवाअंनसी तवाल जमवळू लवागलवा.
जवागच्यवा जवागसीच घनुमळू लवागलवा.
पणि शसीभगववानवाअंनसी प्रसअंगवावधवान रवाखिलरे
एक हवात उअंचवावळून त्यवाअंनसी णनसगवार्णिलवा आपल्यवा जळजळसीत
नजररेनरे रहोखिलरे.
सखिसीलवा फकीज करे लरे
आणणि लवाकळू डतहोडवालवा णस्मतहवास्य ददिलरे.
भगववान म्हणिवालरे, 'हरे मवाझ्यवा फवाटक्यवातनुटक्यवा णमतवा,
I'm really pleased and happy.
Touched and moved.
दकत्यरेक ददिवसवाअंत तनुझ्यवासवारखिवा सचवा भक पवाणहलवा नव्हतवा.
मसी तनुझ्यवावर प्रसन झवालहो आहरे.
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म्हणिळून णवसर तनुझसी जनुनसी अडगळ वरेडगळ णस्कन.
बक्षसीस म्हणिळून यवा णतन्हसी जसीन्स मसी तनुलवा दिरेत आहरे.
आणणि वर एक वरहसी.'
लवाकळू डतहोडवा म्हणिवालवा, 'तहो कहोणितवा महवारवाज?'
भगववानवाअंनसी आतवा जवाणिलरे हहोतरे ककी
णनसगर्णि कवाबळूत यरेऊ लवागलवा आहरे.
शसीभगववानवाअंनसी अभयमनुद्रवा धवारणि करे लसी
आणणि तरे म्हणिवालरे,
'And there shall be a giant mall,
And there became the Mall.
And there shall be Jeans on Sale.
And there became the Sale of Jeans.
And the God said there shall be happiness
And there became the happiness ...'

लवाकळू डतहोडवाच्यवा चरेहऱ्यवावर आनअंदि पसरलवा.
त्यवानरे णतन्हसी जसीन्स एकवापवाठहोपवाठ एक
लरेबलसह अअंगवावर चढवल्यवा.
भगववान म्हणिवालरे, 'यवापनुढरे कहोणिसीहसी रवाहणिवार नवाहसी
नवागडवाउघडवा.'
तरसी त्यवानरे पनुन्हवा णवचवारलरेच, 'पणि मवाझअं म्यनुणझक महवारवाज?'
शसीभगववानवाअंनसी बहोट वर करे लरे.
लवाकळू डतहोडवानरे वर पवाणहलरे.
दिहवा ददिशवाअंनसी उजळत कवाहसी गहोपनुररे वर यरेतवानवा ददिसत हहोतसी.
सवाररे शहर हहोरडर्णिग्जच्यवा सप्तरअंगवात न्हवात हहोतरे.
लवाकळू डतहोडवानरे एक दिसीघर्णि श्ववास घरेतलवा
आणणि शवाअंतपणिरे एकवा नव्यवानरेच वर यरेणिवाऱ्यवा,
मरॉलच्यवा उजळलरेल्यवा मनहोऱ्यवाच्यवा ददिशरेनरे तहो चवालळू लवागलवा.
हवात जहोडळून म्हणिवालवा, 'Thank you.'
भगववानवाअंनसी दकक मवारून णवमवान स्टवाटर्णि करे लरे.
रनवरेवर णवमवान धवावळू लवागलरे.
णखिडककीतळून हवात बवाहरेर कवाढत, बवाय बवाय करसीत
भगववान स्वतयःशसीच पनुटपनुटलरे, 'Fuck you.'

('नवाअंगसी गळळू लवागलरेलरे फनु लपवाखिरू' हवा लरेखिवाच्यवा सअंदिभवार्णित ववाचण्यवासवाठसी पनुनप्रर्णिकवाणशत.)
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अक्षरवाअंचसी सअंख्यवा आणणि मरवाठसीचसी तदिवाननुषअंणगक थटवा - जयदिसीप णचपलकटसी

इअंगजसी णलखिवाणिवामध्यरे e हवा अक्षरवाचवा ववापर सववार्णित जवास्त हहोतहो, हवा शहोध इणतहवासवात अनरेकदिवा लवागलरेलवा
आहरे.  अवाथर्णिर करॉनन डरॉईलच्यवा  'The Adventure of the Dancing Men'  यवा गहोषसीतळून मलवा तहो
ठवाऊक झवालवा. णशकवागहोमधल्यवा एक गनुन्हरेगवारसी टहोळसीच्यवा सदिस्यवाअंनसी आपवापसवाअंत ववापरण्यवासवाठसी एक सवाअंकरे णतक णलपसी
तयवार करे लरेलसी हहोतसी.  वरेगवरेगळ्यवा अक्षरवाअंसवाठसी वरेगवरेगळ्यवा आणवभवार्णिववाअंत नवाचणिवाऱ्यवा मवाणिसवाअंचसी णचतअं,  असवा तकवा
तयवार करून तसी बनवलरेलसी हहोतसी. उदिवाहरणिवाथर्णि, e हवा अक्षरवासवाठसी असवा मवाणिळूस:

 

ककअं ववा r सवाठसी असवा:

 

गहोषसीचसी नवाणयकवा एल्ससी पअॅरटक अमरेररकरे तल्यवा णतच्यवा गतवायनुष्यवात हवा टहोळसीशसी सअंबअंणधत हहोतसी, पणि तरे आतवा
मवागरे सहोडळून दिरेऊन इअंग्लअंडलवा यरेऊन तसी लग्न करून रवाणहलरेलसी हहोतसी.  यवाच टहोळसीतल्यवा एब स्लरेनसी नवाववाच्यवा णतच्यवा
वदैफल्यगस्त णप्रयकरवालवा हरे आवडलअं नव्हतअं.  णतच्यवा मवागहोमवाग तहो इअंग्लअंडलवा आलवा, आणणि हसी णलपसी ववापरून णतलवा
णचठ्ठवा पवाठवळू  लवागलवा.  हवा प्रकवार एल्ससीच्यवा नवऱ्यवालवा गळूढवाचवा आणणि धहोक्यवाचवा ववाटल्यवामनुळरे  त्यवानरे  शरेरलरॉक्स
हहोम्सचसी मदित घरेतलसी. णचठ्ठवाअंचवा अभ्यवास करून हहोम्सनरे तकर्णि  असवा करे लवा ककी त्यवामध्यरे जवास्तसीतजवास्त वरेळवा यरेणिवारअं
णचन्ह  e सवाठसी असवावअं.  एक अक्षर सवापडल्यवानअंतर त्यवाच्यवा आधवाररे  दिनुसरअं,  असअं करत त्यवानरे बवाककीचसी णचन्हअं शहोधळून
कवाढलसी.

दिरम्यवान एकरे  रवातसी स्लरेनसी आणणि एल्ससीचवा नवरवा यवाअंच्यवात बवाचवाबवाचसी हहोऊन गहोळसीबवार झवालवा, नवरवा ठवार
झवालवा आणणि मध्यरे  सवापडलरेल्यवा  एल्ससीलवा महोठसी  जखिम झवालसी.  स्लरेनसी  पळवालवा.  हहोम्स घटनवास्थळसी गरेलवा,  त्यवाच
णलपसीमध्यरे  णचठसी  पवाठवळून  त्यवानरे  स्लरेनसीलवा  बहोलवावळून  घरेतलअं  आणणि रसीतसर अटक करे लसी.  आपल्यवा टहोळसीबवाहरेरच्यवा
कनु णिवालवाहसी  हसी  णलपसी  मवाणहत  नसणिवार  अशसी  खिवातसी  असल्यवामनुळरे  त्यवालवा  सअंशय  आलवा  नव्हतवा.  गहोष  लक्षवात
रवाहण्यवासवारखिसी आहरे.  हहोम्सचवा सनुरववातसीचवा तकर्णि  फसळू नयरे म्हणिळून नवाणयकरे चअं नवाव डरॉईलनरे णवचवारपळूवर्णिक  Elsie  असअं
ठरेवलरेलअं आहरे. तरे Amanda ककअं ववा Ursula ठरेवणिअं हवा खिहोडसवाळपणिवा झवालवा असतवा.

मरवाठसी णलखिवाणिवात मवात सववार्षांत जवास्त वरेळवा यरेणिवारअं अक्षर कहोणितअं हरे मलवा ठवाऊक नव्हतअं , तरेव्हवा स्टअॅरटणस्टकल
अनअॅणलणसस करून तरे शहोधळून कवाढण्यवाचवा जहो प्रयत्न मसी करे लवा त्यवाचवा हवा वदृतवान्त आहरे. (यवाच णवषयवावर मसी 'ऐअ' मध्यरे
दिहोनरेक वषवार्षांपळूवर्ती छहोटवासवा लरेखि णलणहलवा हहोतवा, पणि त्यवानअंतर हरे कवाम आणिखिसी थहोडअं पनुढरे नरेलअं आहरे.) 

---

इअंटरनरेटवरून मसी मरवाठसी णलखिवाणिवाचसी एकळू णि सवाठ सअॅ पाँपल्स गहोळवा करे लसी.  यवामध्यरे ऐअ,  उपक्रम,  णमसळपवाव
अशवा सवाईट्सवरचरे  वरेगवरेगळ्यवा णवषयवाअंवरचरे  लरेखि आहरेत,  कवाहसी  लरेखि ब्लरॉग्सवरून उचललरेलरे  आहरेत,  तर कवाहसी
वतर्णिमवानपतवाअंतलसी सअंपवादिककीयअं आहरेत (सकवाळ, लहोकसतवा, ददिव्य मरवाठसी इत्यवाददि रठकवाणिचसी). इथरे उठबस असणिवाऱ्यवा
अददितसी, अरपवअंदि कहोल्हटकर, कणवतवा महवाजन, धनअंजय, रवाजरेश घवासकडवसी, रहोचनवा अशवा कवाहसी मअंडळळींचरे लरेखि यवाअंत
आहरेत.  हसी सअॅ पाँपल्स गहोळवा करतवानवा कवाहसी पथ्यअं मसी पवाळलसी:  एकवा लरेखिकवाचरे दिहोनपरेक्षवा जवास्त लरेखि घ्यवायचरे नवाहसीत,
स्वत:चवा एकहसी लरेखि घ्यवायचवा नवाहसी, आणणि पवाचशरे शब्दिवाअंपरेक्षवा लहवान सअॅ पाँपल णनवडवायचअं नवाहसी. (तनुलनरेसवाठसी सवाअंगवायचअं
तर लहोकसतरेतलअं सअंपवादिककीय अअंदिवाजरे नऊशरे शब्दिवाअंचअं असतअं.)  प्रत्यरेक लरेखिवातलरे शब्दि वरेगळरे  करून,  शब्दिवाअंतलसी अक्षरअं
वरेगळसी करून, क-खि-ग-घ पवासळून श-ष-स-ह-ळ पयर्षांत कहोणितअं व्यअंजन दकतसी वरेळवा यरेतअं, आणणि कहोणितवा स्वर दकतसी वरेळवा
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यरेतहो  इत्यवादिसीचसी  महोजदिवादि  करण्यवासवाठसी  मसी  एक  कअं प्यळूटर  प्रहोगअॅम  णलणहलवा.  (यनुणनकहोड  म्हणिजरे  कवाय  हरे  मवाणहत
असणिवाऱ्यवाअंनवा हवा प्रहोगअॅम कसवा कवाम करतहो यवाचसी सहज कल्पनवा करतवा यरेईल, पणि इथरे तहो तपशसील महत्त्ववाचवा नवाहसी.)

डरेटवा णमळवाल्यवानअंतर त्यवातळून स्पष णनष्कषर्णि णनघवालवा तहो असवा ककी मरवाठसी णलखिवाणिवात  'त'  हरे व्यअंजन सववार्षांत
जवास्त प्रचणलत आहरे.  दिर शअंभर अक्षरवाअंमवागरे  तरे  सरवासरसी अकरवा वरेळवा यरेतअं,  इतकअं च नव्हरे तर कनु ठल्यवाहसी प्रकवारचअं
णलखिवाणि असलअं तरसी हरे प्रमवाणि फवारसअं इकडरेणतकडरे हहोत नवाहसी. म्हणिजरे समजवा एकवा लरेखिवामध्यरे एकळू णि अ इतककी अक्षरअं
आहरेत, आणणि त्यवामध्यरे त इतक्यवा वरेळवा 'त' यरेतहो. जर त/अ हरे गनुणिहोतर कवाढलअं तर तरे बहुतरेक वरेळवा अकरवा शतवाअंशवाच्यवा
अवासपवास घहोटवाळतअं. उदिवाहरणिवाथर्णि, सअॅ पाँपलमधलरे हरे दिहोन लरेखि पवाहवा: 

१. तसीन म्हवातवाऱ्यवा, लरेणखिकवा: शहरवाजवादि. (ऐअ ददिववाळसी अअंक, २०१३)

२. बवाळळूगनुप्तरे, लरेखिक: रवाजरेश घवासकडवसी. (ऐअ ददिववाळसी अअंक, २०१२)

पणहल्यवा  लरेखिवामध्यरे  एकळू णि  ५६६९  अक्षरअं  आहरेत,  आणणि  ६१९  वरेळवा  'त'  यरेतहो,  म्हणिजरे  हरे  गनुणिहोतर
६१९/५६६९ = १०.९१% इतकअं  आहरे. दिनुसऱ्यवा लरेखिवासवाठसी तरे ११३९/१००६१=११.३२% इतकअं  आहरे. यवाचवा अथर्णि
असवा ककी दिहोन्हसी लरेखिवाअंचसी प्रकदृ तसी वरेगवरेगळसी असळूनहसी आणणि दिजवार्णित तफवावत असळूनहसी हसी गनुणिहोतरअं एकमरेकवाअंच्यवा जवळ
आहरेत. 

अथवार्णित णलखिवाणिवाचवा फवार छहोटवा तनुकडवा घरेतलवा (उदिवा. हवायकळू  ककअं ववा एडसम णनमळूर्णिलनवाचसी जवाणहरवात वगदैररे ) तर
हवा  अकरवा  टक्क्यवाअंचवा  अअंदिवाज  चनुकरे ल,  पणि  बऱ्यवापदैककी  महोठवा  तनुकडवा  असरेल  तर  तहो  बव्हअंशसी  बरहोबर  यरेतहो.  एक
मवागर्णिदिशर्णिनवात्मक णनष्कषर्णि  यवा  शहोधवातळून  णनघतहो तहो  असवा  ककी  'The Adventure of  the Dancing  Men'  चअं
मरवाठसीकरणि करवायचअं झवाल्यवास नवाणयकरे चअं नवाव 'णतलहोतमवा' ठरेवतवा यरेईल. 

'त' हवा व्यअंजनवामवागहोमवाग 'र-य-क-ल-स' यवा व्यअंजनवाअंचवा क्रम लवागतहो. त्यवाअंचसी अअंदिवाजसी प्रमवाणिअं अननुक्रमरे ९%,
८%,  ७%, ६%,  ५% अशसी आहरेत,  म्हणिजरेच उदिवाहरणिवाथर्णि दिर शअंभर अक्षरवाअंमवागरे आठ वरेळवा  'य'  यरेतहो.  इथरे थहोडवा
फरक  आहरे  तहो  असवा:  सवर्णिसवाधवारणिपणिरे  कनु ठलवाहसी  मरवाठसी  लरेखि  घरेतलवा  तर  बहुतरेक  वरेळवा  'त'  पजअंकतहो.  तनुमच्यवा
डहोळ्यवाअंसमहोरचवा लरेखि यवालवा अपववादि नवाहसी. (मवाझ्यवा सवाठ सअॅ पाँपल्सपदैककी ज्यवाअंत  'त'  पणहलवा आलवा नवाहसी अशसी फक
सहोळवा सअॅ पाँपल्स णनघवालसी, आणणि णतथरेदिरेखिसील तहो दिनुसरवाणतसरवा आलवाच.) पणि त्यवाच्यवा मवागळून यरेणिवाऱ्यवा व्यअंजनवाअंचवा क्रम
इतकवा कवाटरेकहोर नवाहसी. म्हणिजरे 'र' सवर्णिसवाधवारणिपणिरे 'य' च्यवा पनुढरे असतहो खिरवा, पणि हवा क्रम दकत्यरेकदिवा उलटवा हहोतहो.
परसीक्षरेचवा णनकवाल बघळून आलरेल्यवा आपल्यवा णमतवाअंनवा ससी.  डसी.  दिरेशमनुखिवाअंनसी  (ककी रपाँग्लर परवाअंजप्यवाअंनसी?)  णवचवारलरेलवा
'दिनुसरअं कहोणि आलअं' हवा सनुप्रणसद प्रश्न 'त' हसी णवचवारू शकरे ल.

सरसकट सगळ्यवा व्यअंजनवाअंचवा णहशरेब कवाढलवा तर 

त......र......य......क......ल......स......व......ह......च......न

हसी दिहवा व्यअंजनअं णमळळून णलखिवाणिवातलवा जवळजवळ सतर टक्करे  भवाग खिवातवात. णवषमतवा खिळूप आहरे. 

व्यअंजनवाअंचवा त्यवाअंच्यवा वगवार्षांननुसवार णहशरेब करे लवा  (उदिवाहरणिवाथर्णि,  'क'-वगर्णि  म्हणिजरे  'क-खि-ग-घ-ङ')  तरसीसनुदवा हसी
णवभवागणिसी उअंचसखिल आहरे असअं ददिसतअं: 

'क'-वगर्णि: १२% 'च'-वगर्णि: ९%, 'ट'-वगर्णि: ८%, 'त'-वगर्णि: २२%, 'प'-वगर्णि: १३%

उरलरेलरे ३६% 'य-र-ल-व-श-ष-स-ह-ळ' मधळून यरेतवात. 

---

यवाच धतर्तीवर स्वरवाअंचवाहसी णहशरेब करतवा यरेतहो.  सववार्षांत जवास्त वरेळवा यरेणिवारवा स्वर  'अ'  असवाववा यवाचअं णवशरेष
आश्चयर्णि ववाटळू  नयरे.  एकळू णि ४२%  टक्करे  अक्षरवाअंत तहो यरेतहो.  त्यवाच्यवा खिवालहोखिवाल  'आ'  हवा स्वर २७%  अक्षरवाअंत यरेतहो.
त्यवानअंतर इ-ई णमळळून ११%  वरेळवा यरेतवात.  इथपयर्षांतचवा णहशरेब  ८०%  झवालवा;  उरलरेलसी  २०%  अक्षरअं  उ-ऊ-ए-ऐ
इत्यवाददि बवाककीच्यवा स्वरवाअंत ववाटलसी जवातवात. 

अक्षरवाअंचसी सअंख्यवा आणणि मरवाठसीचसी तदिवाननुषअंणगक थटवा - जयदिसीप णचपलकटसी
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अक्षरवाअंच्यवा एकळू णि सअंख्यरेमधलअं  'त'  चअं प्रमवाणि ११% पवासळून फवारसअं चळत नवाहसी असवा जहो दिवाववा मसी मघवाशसी
करे लवा, तहोच वर ददिलरेल्यवा इतर व्यअंजनवाअंसवाठसी आणणि स्वरवाअंसवाठसी पनुष्कळसवा खिरवा आहरे. उदिवाहरणिवाथर्णि, शहरवाजवादि यवाअंच्यवा
लरेखिवामध्यरे  'आ'  हवा स्वर २८.१०%  अक्षरवाअंत यरेतहो,  तर घवासकडवळींच्यवा लरेखिवामध्यरे  तहो २७.०६%  अक्षरवाअंत यरेतहो,
म्हणिजरे महोठवा फरक नवाहसी.  सवर्णिसवाधवारणि णनयम असवा ककी एखिवादिवा स्वर ककअं ववा व्यअंजन खिळूपदिवा यरेत असरेल तर त्यवाचअं
प्रमवाणि बऱ्यवापदैककी णस्थर असतअं, पणि तनुरळकपणिरे यरेणिवाऱ्यवाअंचअं प्रमवाणि चवाअंगलअंच वरखिवालसी हहोऊ शकतअं. उदिवाहरणिवाथर्णि, 'आ'
दकतसी वरेळवा यरेईल यवाबद्दलचवा वर ददिलरेलवा अअंदिवाज भरवशवाचवा असतहो, पणि 'औ' बद्दल तसवा तहो करतवा यरेत नवाहसी. 

जहोडवाक्षरवाअंचवा उल्लरेखि करून हवा णवषय सअंपवतहो.  एकळू णि अक्षरवाअंपदैककी अअंदिवाजरे बवारवा टक्करे  अक्षरअं  हसी जहोडवाक्षरअं
असतवात.  अथवार्णित इथरे व्यवाख्यरेवरून ववादि हहोऊ शकतहो;  उदिवाहरणिवाथर्णि, 'पअंचवसीस'  यवा शब्दिवातलअं  'ञ  +  च'  हरे जहोडवाक्षर
मवानलअं तर हरे प्रमवाणि सवाडरेपअंधरवा टक्क्यवापयर्षांत चढतअं.  एकच एक जहोडवाक्षर नरेहमसी इतरवाअंपरेक्षवा जवास्त वरेळवा यरेतअं अशसी
पररणस्थतसी ददिसत नवाहसी, पणि बहुतकरून 

च्य, त्य, त, प्र, ल्य 

हसी  पवाच  खिळूपदिवा  यरेतवात;  आणणि  त्यवातसनुदवा  पणहलसी  दिहोन  जवास्त  वरेळवा  यरेतवात.  'प्र'  आलवा  तर  शब्दिवाच्यवा
सनुरववातसीलवा पनुष्कळदिवा यरेतहो. 

सवर्णिसवाधवारणि णचत उमटतअं  तरे  असअं  ककी  महोजककीच आठदिहवा व्यअंजनअं  आणणि दिहोनतसीन स्वर नरेमळून  ददिलरेल्यवा
प्रमवाणिवात यरेणिअं आणणि उरलरेल्यवाअंनवा तनुलनरेनरे फवार कमसी ववाव रवाहणिअं हवा मरवाठसीचवा  (ककअं ववा णनदिवान णलणखित मरवाठसीचवा)
स्थवायसीभवाव आहरे. एकटवादिनुकटवा लरेखिक यवाबवाबतसीत फवारसअं कवाहसी करू शकत नवाहसी, ककअं बहुनवा आपल्यवा णलखिवाणिवाखिवालसी
असवा  कवाहसी  रचनवाबअंध  आहरे  हरे  त्यवालवा  जवाणिवतसनुदवा  नवाहसी.  रकवातल्यवा  लवाल  परेशळींचअं  आणणि  पवाअंढऱ्यवा  परेशळींचअं
परस्परप्रमवाणि तनुमच्यवा आणणि मवाझ्यवा शरसीरवात बहुतरेक सवारखिअंच असवावअं.  पणि तनुम्हसी आणणि मसी सअंगनमत करून हरे
प्रमवाणि ठरवलरेलअं नसतअं. आणणि तरे सवारखिअं असणिअं हरे तनुमच्यवाणवषयसी मवाझ्यवा मनवात आत्मसीयतवा णनमवार्णिणि व्हवायलवा फवारसअं
सबळ कवारणिहसी नसतअं. 

---

मरवाठसीत 'अ' आणणि 'आ' हरे दिहोन स्वर पनुन्हवापनुन्हवा यरेतवात आणणि त्यवातदिरेखिसील 'अ' पनुढरे असतहो, यवाचसी मलवा हवा
सगळवा खिटवाटहोप करण्यवाआधसी पळूवर्णिकल्पनवा हहोतसी. पवाचरेक वषवार्षांपळूवर्ती असवा प्रयहोग मसी करून पवाणहलवा हहोतवा ककी 'अ' हवा
स्वर न ववापरतवा गहोष णलहवावसी. 'एकवा णननवावसी प्रवाण्यवाचवा मदृत्यळू' हसी त्यवावरेळसी णलणहलरेलसी गहोष इथरे ववाचतवा यरेईल.

हरे  झवाल्यवानअंतरचसी सवाहणजक पनुढचसी पवायरसी  म्हणिजरे  'आ'  हवा  स्वर टवाळळून  कवाहसी  णलहून पवाहणिअं.  भवालचअंद्र
नरेमवाडवाअंनवा लघनुकथवा आवडत नवाहसीत हरे सवर्णिजवात आहरे. त्यवाअंनसी 'टसीकवास्वयअंवर' मध्यरे कनु ठरेतरसी म्हटल्यवाप्रमवाणिरे, 'ऊन मसी
म्हणित हहोतअं' अशसी कवाहसीतरसी सनुरुववात करून मवाणसकअं  चवालवण्यवासवाठसी णलणहलवा जवाणिवारवा तहो प्रकवार आहरे. अशवा प्रकवाररे
पणहलअं ववाक्य आयतअं णमळवाल्यवामनुळरे  मवाझवा हुरूप ववाढलवा,  आणणि  'घरहोघरचसी मअंडळसी भरपरेट जरेवळून अअंमळ कलअंडलसी
हहोतसी' असअं पनुढचअं ववाक्यहसी तयवार झवालअं, पणि तरसीदिरेखिसील हसी कथवा कवाहसी करे ल्यवा मलवा पनुढरे ररेटतवा यरेईनवा. णवशरेषकरून
'आहरे, नवाहसी, आणणि' हरे शब्दि वज्यर्णि असल्यवामनुळरे  हवालचवाल करणिअं फवार अवघड हहोऊन बसलअं. सरतरेशरेवटसी हसी कथवा जरसी
मलवा जमलसी नवाहसी, तरसीदिरेखिसील 'समषसी व अणभव्यककी' यवा नवाववानरे एक लहवानसवा वदैचवाररक लरेखि णलणहतवा आलवा. तहो
इथरे ववाचतवा यरेईल. 'अ' परेक्षवा 'आ' कमसी वरेळवा यरेतहो यवाचवा अथर्णि असवा नव्हरे ककी 'अ' परेक्षवा 'आ' टवाळणिअं जवास्त सहोपअं आहरे. 

---

शसीपवादि  कदृ ष्णि  कहोल्हटकरवाअंच्यवा  'सनुदिवाम्यवाचरे  पहोहरे'  मधलवा  एक  प्रसअंग  असवा  ककी  एकवा  मरवाठसी  मवाणिसवालवा
कनवार्णिटकवात जवाण्यवाचवा प्रसअंग आलवा. त्यवालवा कवानडसी यरेत नसल्यवामनुळरे  एकवा मडक्यवात तहो खिडरे भरून घरेऊन गरेलवा आणणि
णजथरे णजथरे बहोलण्यवाचवा प्रसअंग यरेईल णतथरे णतथरे त्यवानरे तरे हलवळून ववाजवळून दिवाखिवलअं. सगळ्यवाअंनवा सगळअं  समजलअं आणणि
त्यवाचअं कनु ठरे  कवाहसी अडलअं नवाहसी. 

एक अननुभव नरेहमसी यरेतहो: मनुळसीच न समजणिवारसी भवाषवा जर कवानवावर पडलसी तर तसी कहोणितसी आहरे हरे अनरेकदिवा
ओळखितवा यरेतअं.  स्वसीणडश,  फवारससी आणणि तवाणमळ कवानवालवा फवार वरेगवरेगळ्यवा लवागतवात.  प्रत्यरेक भवाषरेत पनुन्हवापनुन्हवा
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यरेणिवाररे कवाहसी णवणशष आववाज असतवात आणणि एखिवादिवा मवाणिळूस अपनुऱ्यवा प्रकवाशवात त्यवाच्यवा चवालसीवरून ओळखितवा यवाववा
तशसी त्यवा आववाजवाअंच्यवा आधवाररे भवाषवा ओळखितवा यरेतरे. पणि यवाबवाबतसीत एक खिरेदिवाचसी गहोष अशसी ककी भवाषवा जर समजत
असरेल तर णतचवा अथर्णि ऐकळू  आल्यवामनुळरे  आववाज ऐकळू  यरेईनवासवा हहोतहो. यवामनुळरे  उदिवाहरणिवाथर्णि इटवाणलयन भवाषवा इटवाणलयन
मवाणिसअं सहोडळून इतरवाअंच्यवा कवानवालवा गहोड लवागतरे. 

वर जरे स्टअॅरटणस्टक्स शहोधळून कवाढलरेलअं आहरे त्यवाचवा आधवार घरेऊन मरवाठसीचरे आववाज तयवार करण्यवाचवा एक प्रयत्न
मसी करून पवाणहलवा. यवासवाठसी मसी णलणहलरेलवा कअं प्यळूटर प्रहोगअॅम कवाहसी णनयमवाअंनवा धरून रअॅ पाँडम नअंबर जनररेटर ववापरून शब्दि
तयवार करतहो. हरे शब्दि णनरथर्णिक असतवात, पणि मरवाठसीचअं स्टअॅरटणस्टक्स पवाळणिवाररे असतवात. यवासवाठसी मसी बसवलरेलरे णनयम
तहोटकपणिरे खिवालसी दिरेतहो आहरे; त्यवाअंच्यवामवागचवा उद्दरेश असवा ककी उअंच टहोपसी घवालळून, तडोंडवात णचरूट ठरेवळून, यरेसफरे स आववाज
कवाढळून जशसी सनुधवारकवाअंचसी थटवा करत असत तशसी मरवाठसीत पनुन्हवापनुन्हवा यरेणिवाररे आववाज कवाढळून णतचसी थटवा करवायचसी. 

१.  फक त-र-य-क-ल-स-व-ह-च-न हसीच दिहवा व्यअंजनअं ववापरतवा यरेतसील.  रअॅ पाँडम नअंबर जनररेटर फवाशवासवारखिवा
कवाम करतहो.  दिहवा बवाजळू असलरेलवा फवासवा आहरे आणणि त्यवाच्यवा प्रत्यरेक बवाजळूवर एकरे क व्यअंजन णलणहलरेलअं आहरेत अशसी
कल्पनवा  करवा.  फवासवा  टवाकलवा  ककी  प्रत्यरेक  वरेळसी  दिहवापदैककी  कहोणितअंतरसी  एक  व्यअंजन  णनवडलअं  जवाईल.  पणि  फवासवा
अहोबडधहोबड आहरे आणणि त्यवाच्यवा बवाजळू कमसीजवास्त आहरेत असअं समजवा. यवामनुळरे  सगळ्यवा व्यअंजनवाअंनवा समवान सअंधसी नसरेल.
'त'  यरेण्यवाचसी  शक्यतवा  'र'  परेक्षवा  थहोडसी  जवास्त असरेल.  अथवार्णित  यवा  शक्यतवाअंचअं  परस्परप्रमवाणि स्टअॅरटणस्टक्सनरे  शहोधळून
कवाढल्यवाप्रमवाणिरे बसवलरेलअं आहरे. 

२. यवा दिहवा व्यअंजनवाअंव्यणतररक च्य-त्य-त-प्र-ल्य हसी जहोडवाक्षरअं चवालतसील; इतर कनु ठलसीहसी नवाहसीत. 

३. फक अ-आ-इ-ई-उ-ऊ-ए हरेच स्वर ववापरतवा यरेतसील, त्यवातदिरेखिसील शब्दिवाच्यवा सनुरववातसीलवा 'ई' ककअं ववा शरेवटसी
'इ'  यरेऊ शकणिवार नवाहसी.  व्यअंजन  +  स्वर णमळळून अक्षर हहोत असल्यवामनुळरे  स्वरदिरेखिसील वरच्यवासवारखिवा फवासवा टवाकळू न
णनवडलवा जवाईल.

४.  स्वत:चअं मरवाठसीचअं जवान कनु ठरेहसी ववापरवायचअं नवाहसी.  उदिवाहरणिवाथर्णि, 'लवा,  चरे'  वगदैररे  प्रत्यय उठसळूठ कनु ठल्यवाहसी
शब्दिवालवा लवावणिअं हवा मरवाठसीचसी चरेषवा करण्यवाचवा एक स्वस्त मवागर्णि आहरे. तसअं करवायचअं नवाहसी. 

हरे णनयम ववापरून मवाझ्यवा लअॅपटरॉपवर मसी एक छहोटवासवा  'लरेखि'  तयवार करून पवाणहलवा.  त्यवाच्यवा ववाचनवाचसी
मवाझ्यवा आववाजवातलसी अरॉणडओ फवाईल लरेखिवाच्यवा खिवालसी ददिलरेलसी आहरे. (प्रहोगअॅममध्यरे रअॅ पाँडम जनररेशन अअंतभळूर्णित असल्यवामनुळरे
तहो  पनुन्हवा  चवालवलवा  तर  पळूणिर्णिपणिरे  वरेगळवा  लरेखि  बवाहरेर  पडरेल.)  प्रयहोग  यशस्वसी  झवालवा  आहरे  कवा  यवाचवा  णनववाडवा
ऐकणिवाऱ्यवाअंवर सहोपवतहो असअं मसी प्रघवातवाननुसवार म्हणिरेनसनुदवा, पणि खिरसी गहोष अशसी ककी आपल्यवा सववार्षांनवाच मरवाठसी यरेत
असल्यवामनुळरे  यवा कवामवासवाठसी आपणि णततकरे सरे लवायक नवाहसी.  सनुधवारकवाचसी नक्कल चवाअंगलसी वठलसी आहरे असवा अणभप्रवाय
आगरकरवाअंनसी कधसी ददिलवा नसणिवार.

---

हवा णवषय इथळून पनुढरे कनु ठरे  नरेतवा यरेईल? कवाहसी जनुजबसी कल्पनवा मवाअंडतहो. 

१. इअंगजसीतलअं सववार्षांत प्रचणलत अक्षर e हरे जरसी असलअं तरसी व्यअंजन t हरे आहरे. इअंगजसीत t आणणि मरवाठसीत 'त' हवा
यहोगवायहोग  आहरे  ककी  दिहोन्हसी  भवाषवाअंचअं  मळूळ  एकच असल्यवाचवा  तहो  अवणशष पररणिवाम  आहरे?  इतर  इअंडहो-यनुरहोणपयन
भवाषवाअंमध्यरे यवाबवाबतसीत सवाधम्यर्णि आहरे कवा? हरे सगळअं शहोधळून कवाढतवा यरेईल. 

२.  अववार्णिचसीन णलणखित मरवाठसीचवा  एक ठरवाणवक  'स्टअॅरटणस्टकल प्रहोफवाईल'  आहरे  असअं  आपणि पवाणहलअं.  पणि
चक्रधरकवालसीन ककअं ववा तनुकवारवामकवालसीन मरवाठसीचवा प्रहोफवाईल तहोच असरेल अशसी मनुळसीच खिवातसी नवाहसी.  उदिवाहरणिवाथर्णि,
तनुकवारवामवाच्यवा वरेळसी 'ळ' खिळूप ववापरलवा जवात असरे ('तसीळ जवाणळलरे तवाअंदिळूळ, कवाम क्रहोध तदैसरेणच खिळ…') पणि महोरहोपअंत
यरेईपयर्षांत तहो हळळूहळळू  मवागरे पडत गरेलवा, हरे सअंभवाव्य जरसी नसलअं तरसी अशक्यहसी नवाहसी. तरेव्हवा हवा प्रहोफवाईल कवाळवाननुसवार
बदिलत गरेलवा कवा  (ककी मरवाठसीच्यवा इणतहवासवात तहो कधसीच फवारसवा बदिललरेलवा नवाहसी)  यवाचसी शहवाणनशवा करतवा यरेईल.
अथवार्णित  हवाच अभ्यवास यवाच्यवा  कवाटकहोनसी  ददिशरेनरेहसी  करतवा  यरेईल.  उदिवाहरणिवाथर्णि,  बअंगवालसी  आणणि गनुजरवातसी  आपल्यवा
कवानवाअंनवा फवार वरेगवरेगळ्यवा लवागतवात, यवाचवाच अथर्णि त्यवाअंचवा प्रहोफवाईल वरेगळवा असलवा पवाणहजरे.  हवा फरक कशवात आहरे

अक्षरवाअंचसी सअंख्यवा आणणि मरवाठसीचसी तदिवाननुषअंणगक थटवा - जयदिसीप णचपलकटसी
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यवाचवा ननुसतवा ऐकळू न अअंदिवाज न करतवा डरेटवा णमळवळून आणिखिसी खिहोलवात णशरतवा यरेईल. 

३.  नरेहमसी यरेणिवारवा एक मनुद्दवा इथरेहसी यरेतहो.  मवाझसी सगळसी सअॅ पाँपल्स हसी इअंटरनरेटवरचसी असल्यवामनुळरे  बहुतकरून
प्रमवाणि णलणखित भवाषरेचसी आहरेत.  मरवाठसीच्यवा इतर बहोलसीभवाषवाअंचरे प्रहोफवाईल्स यवापरेक्षवा वरेगळरे  असणिअं शक्य आहरे,  ककअं ववा
खिरअंतर असवावरेतच. कहोणिसीतरसी तरे शहोधळून कवाढवायलवा हवरेत. 

४.  वरेगवरेगळ्यवा व्यअंजनवाअंचवा ववापर खिळूप कमसीजवास्त असणिअं  (म्हणिजरे  'त','र'  णझजळून गनुळगनुळसीत झवालरेलरे आणणि
'ग','खि' अजळून लखिलखिसीत, अशसी पररणस्थतसी असणिअं) हवा बनुचकळ्यवात टवाकणिवारवा प्रकवार आहरे. यवामवागच्यवा एकवा सअंभवाव्य
कवारणिवाचवा अअंदिवाज थहोडवाफवार करतवा यरेतहो. उदिवाहरणिवाथर्णि, 'च' परेक्षवा 'छ' म्हणिवायलवा जवास्त कष पडतवात हरे उघड आहरे.
तरेव्हवा चचौदिवाव्यवा शतकवातल्यवा कनु ठल्यवातरसी आळशसी न्हवाव्यवानरे आपल्यवाकडरे आलरेल्यवा बवामणिवाचसी छअंपसी करण्यवाऐवजसी
चअंपसी करे लसी असरेल,  आणणि बवामणिहसी भवाणषक शनुदतरेचवा फवारसवा भहोकवा नसल्यवामनुळरे  त्यवानरे  णनमळूटपणिरे मवान तनुकवलसी
असरेल हरे शक्य आहरे. असरेच सरसकट बदिल हजवारहो लहोकवाअंनसी करे ल्यवामनुळरे  घवाऊक प्रमवाणिवात अनरेक 'छ' चरे 'च' आणणि 'खि'
चरे  'क'  इत्यवाददि झवालरे असवावरेत.  पणि इतकअं  कवारणि पनुररेसअं ववाटत नवाहसी.  उदिवाहरणिवाथर्णि, 'त'  वगवार्णिचवा ववापर 'च'  वगवार्णिच्यवा
अडसीचपट असवाववा यवाचसी सअंगतसी यवातळून लवागत नवाहसी.  तसी शहोधळून कवाढवायलवा हवसी,  पणि  'मवाणिसवाच्यवा स्वरयअंतवाचसी
रचनवाच तशसी आहरे' यवापरेक्षवा नरेमकअं  कवारणि दिरेणिअं कदिवाणचत इथरे शक्यहसी नसरेल. 

करण्यवासवारखिअं पनुष्कळ आहरे. 

***
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आपलसी आधनुणनकतवा - धननुष

(शसीजवान हवालदिवार हवाच्यवा स्मदृतसीणनणमत ३ सप्टकेंबर १९९४ रहोजसी कलकत्त्यवात पवाथर्णि चटजर्ती[१] यवाअंनसी बअंगवालसी
भवाषरेत  ददिलरेलअं  व्यवाख्यवान.  इअंगजसी  भवाषवाअंतर  १९९७  मध्यरे  लरेखिकवानरे  प्रणसद  करे लरे.  त्यवाचवा  'धननुष'  यवाअंनसी  करे लरेलवा
अननुववादि.)

---

आजच्यवा व्यवाख्यवानवासअंदिभवार्णितल्यवा कवाहसी नरेहमसीपरेक्षवा णनरवाळ्यवा गहोषसी नडोंदिवळून आपणि सनुरुववात करू. सवर्णिप्रथम,
मवाझ्यवाहसी नकळत, मसी जवान, प्रवाचसीनत्व आणणि अलअंकदृ त भवाषवा - जरे सवामवान्यपणिरे अशवा व्यवाख्यवानवाअंसवाठसी पवाततरेचरे णनकष
असतवात  -  त्यवाअंवर पवात ठरू लवागलहोय;  हरे लक्षवात यरेऊन मसी फवारच चदकत झवालहोय.  दिनुसरसी गहोष म्हणिजरे,  शसीजवान
हवालदिवार,  जहो मवाझवा णवदवाथर्ती आणणि जरेमतरेम लहवान भवाऊ शहोभवाववा अशवा वयवाचवा हहोतवा,  त्यवाच्यवा स्मदृतसीप्रसीत्यथर्णि,  हरे
व्यवाख्यवान आयहोणजत करे लअंय,  हसीदिरेखिसील एक असवामवान्यच बवाब आहरे.  मवाझ्यवा स्मदृतसीप्रसीत्यथर्णि जर शसीजवान हरे व्यवाख्यवान
दिरेत असतवा तर णनणश्चतच तसी गहोष णनसगर्णिणनयमवाअंननुसवार आणणि सवामवाणजक सअंकरे तवाअंनवा अननुसरून ठरलसी असतसी. प्रदिसीघर्णि
आणणि दिनुधर्णिर आजवारवालवा तडोंड दिरेत असतवानवाहसी आपल्यवा लहवानशवा पणि ववादिळसी आयनुष्यवात,  शसीजवान खिहोल वदैचवाररक
णजजवासवा आणणि आपल्यवा तत्त्ववाअंवर दिदृढ णनष्ठवा ठरेवळून जगल्यवाचरे व्यवापक पनुरवावरे मवागरे ठरेवळून गरेलवाय. त्यवा तनुलनरेत मवाझसी
भवाषवा आणणि णवचवार दिहोन्हसीहसी तहोकडरे आहरेत. हवात कवाहसी असवामवान्य असरेल असअं नव्हरे, पणि शसीजवानच्यवा स्मदृतसीणनणमत
असलरेल्यवा व्यवाख्यवानवाचसी सनुरववात करण्यवाआधसी, स्वतयःच्यवा मयवार्णिदिवा मवान्य करून तसी करवावसी असअं मलवा ववाटतअं.

आपल्यवा आधनुणनकतरेचसी सअंकल्पनवा सवाकवारतवानवा

मवाझवा णवषय 'आधनुणनकतवा'  आहरे पणि णवशरेषतयः  'आपलसी'  आधनुणनकतवा.  हरे णवभवाजन करतवानवा मलवा मनुख्यतयः
असअं  म्हणिवायचअं  आहरे ककी अशवा अनरेक आधनुणनकतवा असळू  शकतवात ज्यवा  आपल्यवा नव्हरेत.  थहोडवा वरेगळ्यवा शब्दिवाअंत
सवाअंगवायचअं तर, आपल्यवा आधनुणनकतरेचसी कवाहसी खिवास अशसी वदैणशष्टरे आहरेत. असअं म्हणितवा यरेईल ककी इतर लहोक ज्यवालवा
आधनुणनक मवानतवात तरे आपल्यवालवा अस्वसीकवारवाहर्णि ववाटळू शकरे ल आणणि आपणि आपल्यवा आधनुणनकतरेत जसी मळूल्यरे जहोपवासतहो
तसी कदिवाणचत इतरवाअंच्यवा दिदृषसीनरे  अणजबवात आधनुणनक ठरणिवार नवाहसीत.  हवा फरकवाअंबद्दल आपणि आनअंदि मवानवाववा ककी
शरपमअंदिरे व्हवावअं,  हवा प्रश्नवाकडरे आपणि नअंतर यरेऊ. आपणि आधनुणनक कसरे झवालहो ककअं ववा हवा आधनुणनकतरेचसी बसीजअं कशवात
आहरेत णतथळून आपणि सनुरुववात करूयवा.

१८७३ सवालसी,  रवाजनवारवायणि बसळू  यवाअंनसी,  'तरे  ददिवस आणणि हरे ददिवस'  हवा पनुस्तकवात,  इअंगजसी णशक्षणिवाच्यवा
प्रस्थवापनरेपळूवर्तीच्यवा  आणणि  नअंतरच्यवा  पररणस्थतसीचसी  तनुलनवा  करून  पवाहण्यवाचवा  प्रयत्न  करे लवा.  मरॉडनर्णि  म्हणिण्यवासवाठसी
आधनुणनक हवा शब्दि आज आपणि बअंगवालसी भवाषरेत ववापरतहो; तहो एकहोणणिसवाव्यवा शतकवात प्रचणलत नव्हतवा. तरेव्हवा प्रचणलत
असलरेलवा शब्दि हहोतवा: 'नव्य' (नववा). हरे जरे नवसीन हहोतअं, तरे अगदिसी घणनषपणिरे इअंगजसी णशक्षणि आणणि (पवाश्चवात्त्य) णवचवार
हवाच्यवाशसी णनगडसीत हहोतअं.  त्यवा कवाळसी दिनुसरवा शब्दि जहो बरवाच चलनवात हहोतवा तहो म्हणिजरे  उनतसी.  एकहोणणिसवाव्यवा
शतकवातल्यवा यनुरहोपसीय सअंकल्पनवा डरेवलपमकेंट ककअं ववा प्रहोगरेस हवा अथवार्णिनअं  उनतसी हवा शब्दि प्रचणलत हहोतवा,  ज्यवासवाठसी
आपणि आज प्रगतसी हवा शब्दि ववापरतहो.

हरे सवाअंगण्यवाचसी आवश्यकतवा असळू नयरे ककी रवाजनवारवायणि बसळू हवाअंचअं णशक्षणि हवा नव्यवा पदतसीत झवालरेलअं हहोतअं. तरे
एक समवाजसनुधवारक हहोतरे आणणि नव्यवा णवचवारवाअंचवा पनुरस्कवार करसीत हहोतरे. 'तरे ददिवस'  आणणि  'हरे ददिवस'  अशसी तनुलनवा
करतवानवा  त्यवाअंनसीसवात  णवषयवाअंसअंदिभवार्णित  कवाय बदिल घडलरे,  यवाबद्दल त्यवाअंचरे  णवचवार  सवादिर  करे लरे.  आरहोग्य,  णशक्षणि,
उदिरणनववार्णिह, सद्गनुणिवाअंचसी सअंकल्पनवा, सवावर्णिजणनक जसीवन, रवाज्यव्यवस्थवा, आणणि धमर्णि हवा सवात णवषयवाअंसअंदिभवार्णित त्यवाअंनसी
हसी  तनुलनवा  करे लसी.  हवा  सवात  णवषयवाअंवरसील  बसळूअंच्यवा  चचर्देत  अनरेक  पररणचत  सअंदिभर्णि  पनुन्हवा  पनुन्हवा  प्रकट  हहोतवात  -
उदिवाहरणिवाथर्णि, 'त्यवा'  कवाळचरे लहोक सवाधरे,  सरळमवागर्ती,  दियवाशसील,  सरेहशसील आणणि धमर्णिभसीरू असत आणणि हल्लसी धमर्णि
करे वळ सणिववार, ददिखिवाऊपणिवा यवापनुरतवा मयवार्णिददित झवालवाय; णशववाय लहोक धळूतर्णि, स्ववाथर्ती आणणि कदृ तघ्न झवालरेत.

"हल्लसी लहोकवाअंशसी बहोलळून त्यवाअंच्यवा मनवातलरे खिररे  भवाव कळतच नवाहसीत.  पळूवर्ती,  घरसी आलरेलवा पवाहुणिवा आणिखिसी
आपलसी आधनुणनकतवा - धननुष
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कवाहसी कवाळ रवाहवाववा अशसी लहोकवाअंचसी इच्छवा असरे.  त्यवा कवाळसी लहोक उतम आदिरवाणतथ्य करतवा यवावअं यवासवाठसी आपलसी
चसीजवस्तळू गहवाणि टवाकवायलवासनुदवा तयवार असत.  हल्लसी पवाहुणिरे मअंडळळींनवा कधसी एकदिवा इथळून णनघतहोय,  असअं हहोऊन
जवातअं." असरे आपल्यवा सवामवाणजकतरेत झवालरेलरे अनरेक बदिल रवाजनवारवायणि रटपतवात.

पणि 'त्यवा' आणणि 'हवा' ददिवसवाअंचसी तनुलनवा करतवानवा रवाजनवारवायणि सववार्णिणधक वरेळ 'शरसीर' हवा णवषयवालवा दिरेतवात.
मलवा हवा णवषयवावर थहोडअं सणवस्तर बहोलवायचअं आहरे,  कवारणि हसी आपल्यवा आधनुणनकतरेतलसी एक कनु तळूहलजनक जवागवा
आहरे.

"कनु णिवालवाहसी  णवचवारवाल तर तहो  सवाअंगरेल  ककी  मवाझरे  वडसील आणणि आजहोबवा शरसीरवानरे  फवार सनुदिदृढ  हहोतरे.  त्यवा
कवाळच्यवा पनुरुषवाअंच्यवा तनुलनरेत हल्लसीचरे लहोक फवारच दिनुबळरे  आणणि अशक झवालरेत. शअंभर वषवार्षांपळूवर्तीचरे लहोक जर कनु ठल्यवा
कवारणिवानरे परत आलरे, तर आपणि दकतसी खिनुरटरे झवालहोत हरे पवाहून तरे फवारच आश्चयर्णिचदकत हहोतसील. आमच्यवा लहवानपणिसी
आम्हसी डवाकळूअं नवा पळवळून लवावणिवाऱ्यवा बवायकवाअंच्यवा गहोषसी ऐकवायचहो. हल्लसी णसयवा तर सहोडवाच, पणि पनुरुषवाअंच्यवा धदैयवार्णिच्यवा
गहोषसीसनुदवा कवानवावर पडत नवाहसीत. सवाध्यवा कहोल्हवालवादिरेखिसील पळवळून लवावणिअं हवा हल्लसीच्यवा मअंडळळींनवा जमणिवार नवाहसी."

थहोडक्यवात म्हणिजरे,  लहोक  -  आणणि रवाजनवारवायणि यवाअंचवा  रहोखि उचभ्रळू,  भद्र वगवार्णिकडरे  आहरे  -  हल्लसी दिनुबळरे ,
रुग्णिवाईत आणणि अल्पवायनुषसी झवालरेत.

एक क्षणिभर थवाअंबळून बसळूअंनवा कवाय अणभप्ररेत आहरे यवाचवा णवचवार करूयवा. जर 'हरे ददिवस' म्हणितवानवा आपल्यवालवा
आधनुणनक कवाळ आणणि इअंगजसी रवाज्यवापवासळून सनुरू झवालरेलसी आधनुणनक सअंस्कदृ तसी अणभप्ररेत असरेल तर लहोकवाअंचअं आरहोग्य
खिवालवावणिअं,  हवा  हवा नव्यवा सअंस्कदृ तसीचवा पररणिवाम म्हणिवाववा  कवा?  नदैणतकतवा,  धवारमर्णिक जसीवन,  सवामवाणजकतवा  इत्यवादिसी
गहोषळींबद्दल णनकदृ ष  हहोत जवाण्यवाच्यवा  चचर्देलवा कवाहसी  जवागवा  ददिसतरे;  पणि शरसीर आणणि आरहोग्य हवा अत्यअंत भचौणतक
गहोषळींबद्दल णवचवार करतवानवा कनु णिवालवा आजकवालचरे लहोक पळूवर्तीच्यवा यनुगवातल्यवा लहोकवाअंपरेक्षवा दिनुबळरे  ककअं ववा खिनुरटरे  झवालरेत;
असअं कवा ववाटवावअं?

[हरे व्यवाख्यवान ऐकतवानवा]  जर मवाझरे इणतहवासकवार णमत पकेंगत नसलरे तर तरे लगरेच आपल्यवालवा सवाअंगतसील ककी
१८७३ मध्यरे अजळूनहसी णबटसीश भवारतवात आधनुणनक वदैदकवाचसी णवदवा आणणि आरहोग्यसनुणवधवा करे वळ यनुरहोपसीय समनुदिवाय
आणणि लष्करवापनुरतसी ससीणमत हहोतसी आणणि अजळूनहसी बहुसअंख्य लहोकवाअंपयर्षांत हवा सनुणवधवा पहोहहोचलरेल्यवा नव्हत्यवा.  मग
१८७३ मध्यरे  रवाजनवारवायणि हवाअंच्यवाकडळून  आधनुणनक वदैदक णवसवाव्यवा  शतकवात  आश्चयर्णिकवारक  प्रगतसी  कररेल,  असअं
भणवष्य वतर्णिवण्यवाचसी अपरेक्षवा कशसी करतवा यरेईल?

हवाच जर आक्षरेप  असरेल  तर  आपणि आणिखिसी कवाहसी  उदिवाहरणिरे  पवाहूयवा.  प्रख्यवात  'अमदृत  बझवार  पणतकरे 'चरे
सअंस्थवापक महोतसीलवाल घहोष १९१२ सवालच्यवा 'ऑल इअंणडयवा सअॅणनटरसी करॉन्फरन्स'मध्यरे भवाषणि करतवानवा म्हणितवात ककी
सवाठ वषवार्षांपळूवर्ती,  त्यवाअंच्यवा लहवानपणिसी,  म्हणिजरे रवाजनवारवायणि बसळूअंच्यवा भवाषरेत  'हवा'  ददिवसवाअंत[२],  बअंगवालमधल्यवा जशहोर
णजल्हवाचवा गवामसीणि भवाग हवा जवळपवास पळूणिर्णिपणिरे आजवारमनुक प्रदिरेश हहोतवा.  यहोग्य पथ्य पवाळळून बररे  हहोणिवाररे  बवारसीक
तवापवासवारखिरे  आजवार  वगळलरे  तर  इतर  कनु ठलरेहसी  आजवार  नव्हतरे.  णवषमज्वर  बरवाच दिनुमर्तीळ आजवार  हहोतवा  आणणि
करॉलरवाचअं तर नवावहसी लहोकवाअंनसी ऐकलरेलअं नव्हतअं. दिरेवसीचवा आजवार अधळूनमधळून डहोकअं  वर कवाढत असरे, पणि स्थवाणनक दिरेशसी
वदैदिळू त्यवाअंच्यवा पवारअंपररक लससी ववापरून हरे रहोगसी णवनवासवायवास बररे  करसीत असत. शनुद णपण्यवाच्यवा पवाण्यवाचसी कनु ठलसीहसी
कमतरतवा  नव्हतसी.  भरपळूर  भहोजन  णमळत असरे  आणणि  मनुख्यतयः  णनरणनरवाळरे  खिरेळ  खिरेळत  आपलवा  ददिवस  व्यतसीत
करणिवाऱ्यवा णनरहोगसी,  आनअंदिसी आणणि सशक लहोकवाअंनसी गवाव फनु ललरेलअं  असरे.  मसी आणिखिसी नजसीकच्यवा भळूतकवाळवातलसीहसी
उदिवाहरणिरे  दिरेतहो.  १९८२  मध्यरे  कम्यनुणनस्ट  नरेत्यवा  मणणिकनुअं तलवा  सरेन,  बवाररसवाल  इथल्यवा  आपल्यवा  बवालपणिवाच्यवा
स्मदृतळींणवषयसी णलणहतवात, "त्यवा णवचवारवाअंनसीच मवाझ्यवा डहोळ्यवात अशळू यरेतवात.  हरे अल्लवा,  तळू आम्हवाअंलवा हसी तअंतजवानवाचसी
सअंस्कदृ तसी कवा ददिलसीस?  आमचवा डवाळभवात,  दिळूध आणणि मवासरे हवाअंवर आम्हसी दकतसी सनुखिसी हहोतहो.  आतवा मसी ऐकतरे ककी
सगळ्यवा बवाररसवाल मध्यरे हल्लसी णहल्सवा मवासवा णमळत नवाहसी!" आणिखिसी नजसीकच्यवा कवाळवात कल्यवाणिसी दित १९९३ मध्यरे
प्रणसद झवालरेल्यवा त्यवाअंच्यवा 'थहोड़ बहोड़सी खिवाड़वा'[३] हवा पनुस्तकवात लहवानपणिसी मवाजघरवात पवाणहलरेल्यवा खिवाण्यवाणपण्यवाच्यवा
इतक्यवा गहोषसी सवाअंगतवात ककी रवाजनवारवायणि बसळूअंच्यवा 'त्यवा' कवाळवातलरे लहोक अलसीकडच्यवा, ५०-६० वषवार्षांपळूवर्तीच्यवा उतर
कलकत्त्यवातदिरेखिसील सनुखिरूप हहोतरे ककी कवाय, असरे ववाटळू  लवागतरे. दित सवाअंगतवात ककी भरपरेट जरेवणि झवाल्यवानअंतर मनुखिशनुदसी
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म्हणिळून लहोक ३०/४० आअंबरे खिवात असत.

आणिखिसीहसी बरसीच उदिवाहरणिरे दिरेतवा यरेतसील. खिरअं तर मसी रवाजनवारवायणि बसळूअंच्यवा शब्दिवाअंनवा नवसीन सवाज लरेऊन, जर
तरे कनु ण्यवा समकवालसीन लरेखिकवाचरे मत आहरे असअं तनुम्हवालवा सवाअंणगतलअं असतअं तर तनुमच्यवापदैककी कनु णिवालवाहसी शअंकवा आलसी
नसतसी, कवारणि आपणि सगळरेच आपल्यवापरेक्षवा आपल्यवा पळूवर्तीच्यवा णपढवा कशवा सनुदिदृढ आणणि सशक हहोत्यवा, अशसी चचवार्णि
करत असतहोच.

प्रश्न असवा आहरे:  हवा सवर्णिथदैव अववास्तणवक कल्पनरेलवा आपणि गरेलसी शअंभर-एक वषर्दे  कवा कवटवाळळून बसलहो
आहहोत? कवा असअं कवाहसीतरसी आहरे ककी आपल्यवा आधनुणनक हहोण्यवाच्यवा ऐणतहवाणसक प्रदक्रयरेबद्दल लहोकसअंख्यवाशवासवाच्यवा
सवाअंणख्यककीय भवाषरेत न सवाअंगतवा यरेणिवारअं  कवाहसीतरसी आपल्यवालवा म्हणिवायचअं आहरे?  आपणि पनुन्हवा रवाजनवारवायणि बसळू  'हवा'
कवाळवातल्यवा लहोकवाअंचअं आरहोग्य खिवालवावण्यवाचसी नरेमककी कहोणितसी कवारणिरे सवाअंगतवात तरे जरवा बघळू यवा.

रवाजनवारवायणि पणहलअं कवारणि दिरेतवात तरे पयवार्णिवरणिसीय बदिलवाचअं.

"पळूवर्ती  लहोक  हववापवालटवासवाठसी  कलकत्त्यवाहून  णतवरेणिसी,  शवाअंतसीपनुर  आणणि  इतर  गवावसी  जवात  असत.  हल्लसी
मलरेररयवासवारख्यवा हवरेच्यवा प्रदिळूषणिवामनुळरे  ('दिळूणषत हववा'  म्हणिजरे णमआस्मवा.  त्यवा कवाळसी मलरेररयवाचसी शवाससीय व्यवाख्यवा
हवाच  भवाषरेत  सवाअंणगतलसी  जवाई.)  हवा  गवाववाअंचअं  आरहोग्य  धहोक्यवात  आलअंय.  अनरेकवानरेक  कवारणिवाअंमनुळरे  असअं  ददिसतअं  ककी
भवारतवात महोठवा प्रमवाणिवावर पयवार्णिवरणिसीय बदिल हहोत आहरेत आणणि हवा बदिलवाअंचवा लहोकवाअंच्यवा शवारसीररक क्षमतरेवर
पररणिवाम न झवालवा तरच नवल". 

दिनुसरअं कवारणि म्हणिजरे अन: सकस अनवाचसी कमतरतवा, कदृ णतम आणणि अननुणचत अनवाचअं सरेवन आणणि मदपवानवाचवा
अणतररेक. 

"पळूवर्ती लहोकवाअंचवा आहवार करे वढवालवा असरे, हवाच्यवा दकत्यरेक गहोषसी आम्हसी लहवानपणिसी पवाणहल्यवा आणणि ऐकलरेल्यवा
आहरेत. हल्लसीचरे लहोक इतकवा आहवार घरेऊ शकत नवाहसीत".

णतसरअं कवारणि म्हणिजरे शम: अणतररक शम, अवरेळसी शम आणणि व्यवायवामवाचवा अभवाव.

"हवात कवाहसीहसी शअंकवा नवाहसी ककी इअंगजसी रवाज्य आल्यवापवासळून शणमकवाअंचसी गरज महोठवा प्रमवाणिवावर ववाढलसी.
आपणि इअंगजवाअंप्रमवाणिरे शम करू शकत नवाहसी; तरसीहसी इअंगज आमच्यवाकडळून तशसी अपरेक्षवा करतवात. इअंगजसी शमपदतसी हवा
दिरेशवाननुरूप नवाहसी.  आपल्यवा मवालकवाअंनसी आपल्यवावर लवादिलरेलअं  'दिहवा तरे  चवार'  असअं  कवामवाचअं  वरेळवापतक हवा दिरेशवाच्यवा
पररणस्थतसीलवा धरून नवाहसी."

चचौथअं कवारणि म्हणिजरे जसीवनपदतसीत झवालरेलरे बदिल: पळूवर्ती लहोकवाअंच्यवा गरजवा मयवार्णिददित हहोत्यवा, त्यवामनुळरे  त्यवाअंनवा
आनअंदिसी  रवाहणिअं  शक्य  हहोतअं.  आज  आपल्यवा  कवाळज्यवा  आणणि  पचअंतवा  हवाअंनवा  कवाहसी  मयवार्णिदिवाच  उरलरेलसी  नवाहसी.
"यनुरहोपसीय सअंस्कदृ तसी  आपल्यवा  दिरेशवात णशरलसी  आणणि णतच्यवासहोबत आल्यवा यनुरहोपसीय इच्छवा,  यनुरहोपसीय  गरजवा आणणि
यनुरहोपसीय चदैनसी. मवात हवा इच्छवा आणणि गरजवा हवाअंचसी पळूतर्णितवा करण्यवाचअं यनुरहोपसीय मवाध्यम - कवारखिवानरे आणणि व्यवापवार -
तरे मवात अजळूनहसी स्वसीकवारलअं जवात नवाहसी".

इथरे रवाजनवारवायणि दिहोन वदृदवाअंचसी तनुलनवा करतवात:  एक दिरेशसी  (व्हन्यवार्णिक्यनुलर)  वदृद आणणि एक इअंगजवाळलरेलवा
(अपाँणग्लसवाईज्ड) वदृद.

"इअंगजवाळलरेलवा म्हवातवारवा अकवालसीच म्हवातवारवा झवालवा. दिरेशसी म्हवातवारवा अजळून झनुअंजळूमनुअंजळू असतवानवाच जवागवा हहोतहो.
अअंथरुणिवावर पडल्यवा पडल्यवाच तहो भजन म्हणितहो: त्यवानअं त्यवाचअं णचत दकतसी प्रसन हहोतअं! अअंथरुणिवावरून उठळून मग तहो
प्रवातयःसवान करतहो;  दकतसी आरहोग्यदिवायसी सवय!  आअंघहोळ सअंपवळून तहो बवागरेत जवाऊन फनु लअं वरेचतहो;  त्यवा फनु लवाअंचवा सनुगअंध
शरसीरवालवा दकतसी पहोषक असतहो! फनु लअं वरेचळून झवाल्यवावर तहो पळूजवा करतहो; हवानअं त्यवाचअं मन शवाअंत हहोतअं आणणि त्यवाचअं शरसीर
आणणि आत्मवा दिहोघवाअंनवाहसी बळ णमळतअं.  दिनुसऱ्यवा बवाजळूलवा तहो इअंगजवाळलरेलवा म्हवातवारवा रवातसी उणशरवापयर्षांत जरेवणि करतहो
आणणि दिवारू णपऊन उणशरवा झहोपतहो. त्यवानअं कधसीहसी सळूयर्वोदिय पणहलवा नवाहसी आणणि सकवाळचसी शनुद हववा आपल्यवा श्ववासवात
भरून घरेतलसी नवाहसी.  सकवाळसी बऱ्यवाच उणशरवा उठळूनहसी,  तहो महोठवा कषवानरे त्यवाचरे डहोळरे  उघडतहो.  रवातसीच्यवा मदवाचवा

आपलसी आधनुणनकतवा - धननुष
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अअंमल अजळून उतरलरेलवा नवाहसी, शरसीर गळपटळून गरेलरेलअं आणणि हसी तर पनुढच्यवा अनरेक णवपदिवाअंचसी णनव्वळ सनुरुववात असतरे!
अशवा प्रकवाररे,  इअंगजसी जरेवणि, इअंगजसी मद आणणि इतर अनरेक इअंगजसी चवालसीरसीतळींच्यवा आहवारसी गरेलरेलअं हवा अपाँणग्लसवाईज्ड
म्हवातवाऱ्यवाचअं शरसीर अनरेकवानरेक रहोगवाअंचअं मवाहरेरघर बनतअं".

रवाजनवारवायणि  स्वतयःच  मवान्य  करतवात  ककी  हवा  दिदृषवाअंतवात  णनणश्चतच  अणतशयहोककी  आहरे.  तरसीहसी  'त्यवा'
ददिवसवाअंपवासळून 'हवा' ददिवसवाअंपयर्षांतच्यवा सअंक्रमणिवात आरहोग्य खिवालवावण्यवाचसी जसी कवारणिअं रवाजनवारवायणि सवाअंगतवात, त्यवात एक
तक्रवार  सतत आढळतरे  :  आधनुणनक बनण्यवाच्यवा  प्रदक्रयरेत  आपणि स्वसीकवारलरेलसी  सगळसीच सवाधनअं  आपल्यवा अननुरूप
नवाहसीत.  इअंगजवाअंच्यवा आधनुणनकतरेचअं  अणवचवारसी अननुकरणि करून आपणि पयवार्णिवरणिवाचवा नवाश,  अपनुरअं  अन,  अणतशमवानरे
हहोणिवाररे  आजवार आणणि बरेणशस्त आणणि अणनयणमत आयनुष्य अशसी सअंकटअं  ओढवळून घरेत आहहोत.  इअंगजसी चवालसीरसीतळींच्यवा
अणवचवारसी अननुकरणिवाचरे अनरेक दिदृषवाअंत रवाजनवारवायणि दिरेतवात; पनुररेशवा सकस अनवाच्यवा अभवाववाचरे हरे उदिवाहरणि पहवा -

"दिहोन बअंगवालसी बवाबळू एकदिवा णवल्सन हरॉटरेलवात जरेववायलवा गरेलरे हहोतरे. त्यवातल्यवा एकवालवा गहोमवाअंसवाचसी फवार चटक
हहोतसी.  त्यवानअं  वरेटरलवा णवचवारलअं,  "वसील हमैं?".  वरेटर उतरलवा,  "नहळीं हदै  खिनुदिवावअंत…."  मग त्यवानअं  णवचवारलअं,  "बसीफ
स्टरेक?",  त्यवावर तहो वरेटर पनुन्हवा उतरलवा, "वहो भसी नहसी हमैं,  सर".  पनुन्हवा त्यवा भद्रगदृहस्थवानरे णवचवारलअं, "दफर ऑक्स
टअंग?" हवावर तहो वरेटर म्हणिवालवा, "नहसी, सर". त्यवावर त्यवा बवाबळूनअं पनुन्हवा णवचवारलअं, "कम सरे कम, कवाफ फळू ट जरेलसी?"
त्यवावर तहो वरेटर पनुन्हवा नमतरेनरे नवाहसी म्हणिवालवा. शरेवटसी त्यवा गहोमवाअंसप्ररेमसी बवाबळूनरे णवचवारलरे ककी "क्यवा आप करे  यहवाअं गवाय
कवा कनु छ भसी नहसी णमलतवा?"  हरे ऐकळू न गहोमवाअंसवाचसी फवारशसी आवड नसणिवारवा दिनुसरवा बवाबळू ककअं णचत वदैतवागळून वरेटरलवा
म्हणिवालवा, "अगर आप करे  पवास गवाय कवा कनु छ भसी नहसी हमैं, तहो इनकरे  णलयरे थहोडवा गहोबर क्यडों नहसी लवातरे?"

हवा गहोषसीचअं ममर्णि जरे रवाजनवारवायणि हवाअंनवा अणभप्ररेत आहरे तरे म्हणिजरे गहोमवाअंस हरे शरसीरवात अणतररक उष्णितवा
णनमवार्णिणि  करतअं  आणणि  तरे  हवा  दिरेशवाच्यवा  ववातवावरणिवालवा  अननुकळू ल  नवाहसी.  दिनुसऱ्यवा  बवाजळूलवा,  दिळूध  -  जरे  हवा  दिरेशवाच्यवा
पयवार्णिवरणिवालवा पळूरक आणणि पचौणषक अन आहरे  -  त्यवाचसी कमतरतवा णनमवार्णिणि झवालसी आहरे:  इअंगज कवारभवारसी,  मनुसलमवान
आणणि कवाहसी गहोमवाअंसप्ररेमसी बअंगवालसी बवाबळू हवाअंनसी 'गवाई खिवाऊन टवाकल्यवा आणणि म्हणिळून दिळूध महवाग झवालअं'. 

रवाजनवारवायणि यवाअंचसी अनरेक उदिवाहरणिअं  आणणि णवशरेषणि,  आज आपल्यवालवा हवास्यवास्पदि ववाटरेल.  पणि त्यवाअंच्यवा
णसदवाअंतवाचवा जहो मनुख्य मनुद्दवा  :  आधनुणनकतवा हसी दिरेश,  कवाळ,  पयवार्णिवरणि आणणि सवामवाणजक चवालसीरसीतसी हवा घटकवाअंच्यवा
णनरपरेक्ष असळू नयरे, हवात कवाहसीच हवास्यवास्पदि ववाटण्यवासवारखिअं नवाहसी. णनरणनरवाळ्यवा दिरेशवाअंच्यवा णवणशष पररणस्थतसी आणणि
चवालसीरसीतसी-अननुरूप आधनुणनकतरेचसी रूपअं बदिलतसील. खिरअं म्हणिजरे, रवाजनवारवायणि यवाअंचवा मनुद्दवा ककअं णचत तवाणिळून, आपणि असअं
म्हणिळू शकतहो ककी खिरसी आधनुणनकतवा णवणशष स्थळकवाळवाननुरूप आधनुणनकतरेचअं णवणशष रूप सवाकवारण्यवातळून व्यक हहोतरे;
म्हणिजरे णववरेककी सवाक्षरेपवानअं आधनुणनकतरेचसी आपल्यवालवा पळूरक असणिवारसी सवाधनअं ओळखिवायलवा हवसीत ककअं ववा नवसी णनमवार्णिणि
करवायलवा हवसीत. ककअं ववा, थहोडअं णनरवाळ्यवा शब्दिवात सवाअंगवायचअं तर, आधनुणनकतरेचसी वदैणश्वक आणणि सवर्णिमवान्य अशसी कवाहसी
व्यवाख्यवा असलसीच तर तसी आहरे:  सवावर्णिणतक आधनुणनकतवा आपल्यवालवा णववरेक आणणि तकवार्णिचसी पदत णशकवळून,  आपणि
आपल्यवा णवणशष पररणस्थतसीलवा अननुरूप असअं आधनुणनकतरेचअं रूप सवाकवारवावअं यवासवाठसी आपल्यवालवा सक्षम करतरे.

पवाणश्चमवात्य आधनुणनकतवा णतच्यवा स्वतयःच्यवा शब्दिवात 

'नरेमकअं  कवाय करवावअं?' हवाचवा णनणिर्णिय करतवानवा णववरेक आणणि तकर्णि  कसवा ववापरवाववा? पवाश्चवात्त्य जगवानरे स्वतयः यवा
प्रश्नवाचसी णचदकत्सवा कशसी करे लसी आहरे, तरे पवाहूयवा. १७८४ मध्यरे इमअॅन्यनुअल कवाअंट[४] नरे 'औफक्लवारूअं ग'वर, म्हणिजरे आपणि
इअंगजसीत ज्यवालवा एन्लवाईटनमकेंट (मरवाठसीत समवानवाथर्ती सअंजवा 'प्रबहोधन') म्हणितहो, एक णनबअंध णलणहलवा[५]. कवाअंटच्यवा मतरे
एन्लवाईटअंड  हहोणिअं  म्हणिजरे  प्रगल्भ हहोणिअं,  प्रचौढ  हहोणिअं,  इतरवाअंच्यवा  अणधकवारवाअंतगर्णित  जगण्यवापवासळून  स्वतअंत  हहोणिअं  आणणि
स्वतयःच्यवा कदृ त्यवाअंचसी जबवाबदिवारसी पत्करणिअं. जरेव्हवा मवाणिळूस स्वतअंत असत नवाहसी, तरेव्हवा स्वतयःचसी णववरेकबनुदसी न ववापरतवा,
तहो त्यवालवा जसअं सवाअंणगतलअं जवाईल तसअं ववागतहो. त्यवालवा स्वतयः जगवाचअं जवान करून घरेण्यवाचसी गरज भवासत नवाहसी कवारणि
त्यवाच्यवा धमर्णिगअंथवात सगळअंच णलणहलरेलअं असतअं. यहोग्य-अयहोग्य असवा तरतमभवाव करण्यवाचवा प्रयत्न न करतवा तहो धवारमर्णिक
प्रथवा आणणि परअंपररेननुसवार ववागतहो. आपणि कवाय खिवावअं आणणि कवाय खिवाऊ नयरे, हरेहसी त्यवानरे त्यवाच्यवा डरॉक्टरवर सहोडलरेलअं
असतअं.  इणतहवासवातल्यवा सगळ्यवा कवाळवाअंत,  बहुसअंख्य मवाणिसअं हवा अथवार्णिनअं अपररपक असतवात, आणणि जगवाचअं पवालकत्व
पत्करलरेल्यवा मवाणिसवाअंनवा हरेच हवअं असतअं.  बहुसअंख्य मवाणिसवाअंनसी स्वतयःचसी णववरेकबनुदसी न ववापरतवा त्यवाअंच्यवावर अवलअंबळून

295

http://aisiakshare.com/node/3389#5
http://aisiakshare.com/node/3389#4


 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

रवाहवावअं  हरेच त्यवाअंच्यवा सहोयसीचअं  असतअं.  हसी  स्वतयःच्यवा णववरेकवावर आधवाररत स्ववावलअंबनवाचसी गरज हसी हवा आधनुणनक
यनुगवातच पणहल्यवाअंदिवा  व्यवापक प्रमवाणिवावर ओळखिलसी गरेलसी.  आपणि स्वतयःच स्वतयःवर घवातलरेल्यवा बरेडवा तहोडण्यवाचसी
प्रवाथणमक अट स्ववातअंत्र्य आहरे  -  णवशरेषतयः नवागरसी स्ववातअंत्र्य  -  हवा मनुद्दवावर एकववाक्यतवा हहोणिरे,  हरेहसी हवाच कवाळवात
पणहल्यवाअंदिवा घडलअं. हवाचवा अथर्णि असवा नवाहसी ककी, हवा कवाळवातलरे सवर्णि लहोक मनुक झवालरेत ककअं ववा आपणि एकवा एन्लवाईटअंड
कवाळवात जगत आहहोत, पणि आपलवा कवाळ हवा प्रबहोधनवाचवा कवाळ आहरे असअं आपल्यवालवा णनणश्चत म्हणितवा यरेईल.

कवाअंटच्यवा  हवा  णनबअंधवाचअं  अणतशय  रहोचक  ववाचन  फकें च  तत्त्वज  णमशरेल  फनु कहो[६] हवानअं  करे लअंय.  कवाअंटच्यवा
प्रबहोधनवाच्यवा हवा चचर्देत नरेमकअं  अणभनव असअं कवाय आहरे? फनु कहो म्हणितहो, एखिवादिवा तत्त्वज स्वतयःलवा स्वतयःच्यवा कवाळवाचअं
अपत्य म्हणिळून पवाहत हहोतवा हसी गहोष पणहल्यवाअंदिवाच घडत हहोतसी.  तत्त्वजवान पणहल्यवाअंदिवाच स्वतयःच्यवा कवाळवाशसी सअंववादि
सवाधत हहोतअं. फनु कहोचवा णनष्कषर्णि असवा आहरे ककी कवाअंटचवा कवाळ णवशरेष अननुकळू ल असल्यवानरेच त्यवाचअं तत्त्वजवान आकवार घरेऊ
शकलअं.  थहोडवा वरेगळ्यवा शब्दिवाअंत सवाअंगवायचअं तर,  असअं पणहल्यवाअंदिवाच घडत हहोतअं ककी एक तत्त्वज आपल्यवा कवाळवाच्यवा
जवाणणिवरेलवा तवाणत्त्वक अध्ययनवाचवा णवषय बनवत हहोतवा; पणहल्यवाअंदिवाच कनु णिसीतरसी स्वतयःच्यवा कवाळवातलरे जवानसवाधनरेसवाठसी
पळूरक असलरेलरे सवामवाणजक घटक तपवासत हहोतवा.

हवा आजच्यवा कवाळवाचसी अशसी कहोणितसी व्यवच्छरेदिक वदैणशष्टरे कवाअंट नडोंदिवतहो?  फनु कहो दिवाखिवळून दिरेतहो ककी इथरे
नव्यवा णवचवारवाचअं णनरवाळरेपणि ठळकपणिरे ददिसळून यरेतअं. हवा कवाळवाच्यवा वदैणशष्टवाअंणवषयसी णलणहतवानवा कवाअंट जनुन्यवा कवाळवाच्यवा
शववावर उभअं रवाहून नव्यवा कवाळवाच्यवा आगमनवाचवा उदहोष करणिवाऱ्यवा कनु ठल्यवा यनुगप्रवतर्णिक घटनरेचवा उल्लरेखि करत नवाहसी;
ककअं ववा तहो हवा कवाळ उदवाच्यवा क्रवाअंणतकवारक पववार्णिचसी सनुरुववात आहरे, असअंहसी सवाअंगत नवाहसी. ककअं ववा हवा कवाळ अजळून उदिय न
झवालरेल्यवा कवाळवाकडरे जवातवानवाचअं सअंक्रमणिपवर्णि आहरे असअंहसी कवाअंट म्हणित नवाहसी. वतर्णिमवानवालवा अशवा पदतसीनरे ऐणतहवाणसक
णवकवासवाच्यवा  भवाषरेत  (म्हणिजरे  एकवा  यनुगवाकडळून  दिनुसऱ्यवाकडरे  जवाण्यवाच्यवा  भवाषरेत)  पवाहणिरे  हरे  कवाअंटपळूवर्तीच्यवा  यनुरहोपसीय
णवचवारवाचअं,  अगदिसी गसीकवाअंच्यवा कवाळवापवासळून एक ठळक लक्षणि रवाणहलअं  आहरे आणणि हसी पदत कवाअंटनअंतरहसी ववापरवात
आहरेच. कवाअंटनरे वतर्णिमवानवाचसी वदैणशष्टरे जवाणिळून घरेतवानवा लवावलरेलरे सगळरे  णनकष नकवारवात्मक आहरेत हरे त्यवाच्यवा मवाअंडणिसीचअं
वरेगळरेपणि आहरे.  प्रबहोधनवाचवा अथर्णि  एक सनुटकवा  (ककअं ववा  मनुककी):  णशक्षकवाच्यवा अणधकवारवाअंतगर्णित जगण्यवापवासळून सनुटकवा,
अवलअंणबत्ववापवासळून सनुटकवा.  कवाअंट इथरे प्रबहोधनवाचअं मळूळ कवाय ककअं ववा त्यवाचवा उदम आणणि ऐणतहवाणसक णवकवास हवाचसी
चचवार्णि करत नवाहसी ककअं ववा प्रबहोधनवाचअं इणतहवासदित कवायर्णि कवाय; हवाहसी त्यवाच्यवा पनुढचवा प्रश्न नवाहसी. त्यवाचवा णवषय करे वळ हवा
कवाळ त्यवाच्यवा  स्वतयःच्यवा  सअंदिभवार्णित  आणणि त्यवालवा पळूवर्तीच्यवा  कवाळवापरेक्षवा णनरवाळरे  रूप दिरेणिवाऱ्यवा  त्यवाच्यवा  व्यवच्छरेदिक
लक्षणिवाअंच्यवा सअंदिभवार्णित पवाहणिरे हवाच आहरे.  वतर्णिमवानवाच्यवा हवा अनन्यसवाधवारणि वदैणशष्टवाअंच्यवा आधवाररे  प्रबहोधनवाचसी ककअं ववा
अणधक  नरेमकअं  म्हणिवायचअं  झवालअं  तर,  आधनुणनकतरेचसी  व्यवाख्यवा  करण्यवाचवा  कवाअंटचवा  प्रयत्न  आहरे.
हवा णवधवानवालवा अधहोररेणखित करून क्षणिभर बवाजळूलवा ठरेवळू: मसी त्यवाच्यवाकडरे परत यरेईनच. आतवा कवाअंटच्यवा णनबअंधवातल्यवा
आणिखिसी कवाहसी रहोचक बवाबळींकडरे वळळूयवा. स्ववायततवा आणणि स्ववावलअंबत्व हसी आतवा सवर्णिमवान्य प्रमवाणिरे आहरेत असअं आपणि
मवान्य करू.  असअंहसी मवान्य करू ककी अणभव्यककी आणणि णवचवारवाचअं स्ववातअंत्र्य हसी स्ववावलअंणबत्ववाचसी पळूवर्णिअट आहरे.  पणि
णवचवारवाअंच्यवा स्ववातअंत्र्यवाचवा अथर्णि असवा नव्हरे ककी रहोजच्यवा जगण्यवातल्यवा प्रत्यरेक कदृ तसीसअंदिभवार्णित आणणि ददिवसवाच्यवा प्रत्यरेक
क्षणिसी लहोक त्यवाअंच्यवा मजर्तीनरे कवाहसीहसी करण्यवास स्वतअंत आहरेत. अशसी इच्छवा करणिअंसनुदवा सवामवाणजक णनयमनवाचसी गरज
नवाकवारणिअं आणणि अरवाजकतरेलवा आमअंतणि दिरेणिवारअं ठररेल. अथवार्णितच, प्रबहोधनवाच्यवा तत्त्वजवाअंनवा हरे म्हणिवायचअं नव्हतअं. त्यवामनुळरे
व्यककीच्यवा स्ववायततरेचसी आणणि णवचवारस्ववातअंत्र्यवाचसी मवागणिसी करतवानवा त्यवाअंनवा हवा स्ववातअंत्र्यवाच्यवा मयवार्णिदिवा सवाअंगळून, णजथरे
समवाजमवान्य पदतसीनरे सवामवाणजक णनयमन करणिअं गरजरेचअं आहरे असरे वदैयणकक आणणि सवामवाणजक जसीवनवातलरे भवाग स्पष
करणिअं आवश्यक हहोतअं. आपल्यवा 'प्रबहोधन म्हणिजरे कवाय?' हवा णनबअंधवात कवाअंटदिरेखिसील हवा णनयमनवाच्यवा जवागवा दिवाखिवळून
दिरेतहो.

सवामवाणजक णनयमनवाचवा आववाकवा णनणश्चत करतवानवा,  कवाअंट  णववरेकवाच्यवा ववापरवाचसी दिहोन क्षरेतवाअंत णवभवागणिसी
करतहो.  एकवालवा तहो नवाव दिरेतहो सवावर्णिजणनक  :  णजथरे सवावर्णिजणनक णवषयवाअंचसी चचवार्णि हहोतरे,  परअंतनु  णजथरे व्यणकगत ककअं ववा
णवणशष गटवाच्यवा णहतवाअंकररतवा णववरेकवाचवा ववापर अणभप्ररेत नवाहसी. दिनुसरअं  क्षरेत म्हणिजरे खिवाजगसी: ज्यवात व्यणकगत आणणि
णवणशष समळूहवाच्यवा उद्दरेशवाअंचवा णवचवार हहोतहो. पणहल्यवा क्षरेतवात, णवचवारवाअंचअं आणणि अणभव्यककीचअं स्ववातअंत्र्य अपररहवायर्णिपणिरे
महत्त्ववाचअं आहरे, पणि दिनुसऱ्यवा क्षरेतवात मवात तरे अणजबवातच आवश्यक नवाहसी. हवा मनुद्दवा अणधक स्पष करतवानवा, कवाअंट सवाअंगतहो
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ककी सरकवारच्यवा आरथर्णिक धहोरणिवाअंचसी 'सवावर्णिजणनक' चचवार्णि हहोतवानवा त्यवा णवषयवातल्यवा तज्ज व्यकक्तींनवा अणभव्यककीस्ववातअंत्र्य
णमळवायलवाच हवअं; पणि एक खिवाजगसी व्यककी यवा नवात्यवानअं, सरकवारचसी आरथर्णिक धहोरणिरे मलवा पटत नवाहसीत म्हणिळून मलवा
कर न भरण्यवाचअं स्ववातअंत्र्य असवायलवा हवअं; असअं मसी म्हणिळू शकत नवाहसी. सदैन्यवाचसी सअंघटनवा ककअं ववा यनुदणवषयक धहोरणिवाचसी
सवावर्णिजणनक चचवार्णि हहोत असतवानवा, एक सवाधवा सदैणनकसनुदवा त्यवात सहभवागसी हहोऊ शकतहो पणि रणिवाअंगणिवावर मवात त्यवाचअं
कतर्णिव्य स्वतयःचसी खिवाजगसी मतरे बवाजळूलवा ठरेवळून ददिलरेल्यवा आजवा पवाळणिअं, हरेच असतअं. धमर्णिणवषयक सवावर्णिजणनक चचर्देत, एकवा
धमर्णिपअंथवाचवा सदिस्य म्हणिळून मसी त्यवा पअंथवाच्यवा धवारणिवा आणणि कमर्णिकवाअंडअं हवाअंवर सवावर्णिजणनक चचर्देत टसीकवा करू शकतहो, पणि
मवाझ्यवा वदैयणकक मयवार्णिदिरेत मवात मसी त्यवा धमर्णिमतवाचवा प्रचवारक हवा नवात्यवानअं धमर्णिपसीठवानअं स्वसीकदृ त करे लरेलसी तत्त्वअं आणणि
आचरणिवाचरे णनयम हवाअंचअं पवालन आणणि प्रसवार करवायलवा हववा. 'खिवाजगसी' क्षरेतवात कनु ठलअंहसी णवचवारस्ववातअंत्र्य असळू शकत
नवाहसी.

नअंतरच्यवा  कवाळवात  झवालरेल्यवा  चचवार्षांमध्यरे,  खिवाजगसी  आणणि  सवावर्णिजणनक  हवा  सअंकल्पनवा  ज्यवा  अथवार्णिनअं  कवाअंटनरे
ववापरल्यवा तहो  अथर्णि  फवारसवा प्रचणलत झवालवा नवाहसी.  उलट उदिवारमतववादिसी  सवामवाणजक तत्त्वजवानवात खिवाजगसी क्षरेतवात
णवचवार,  मत आणणि सदिसणदवरेकबनुदसी स्ववातअंत्र्यवावर कनु ठलरेहसी णनबर्षांध असळू नयरेत आणणि सवावर्णिजणनक क्षरेतवात सवामवाणजक
व्यवहवारवाअंत मवात कवाहसी समवाजमवान्य णनयम आणणि णनबर्षांध पवाळलरे जवायलवा हवरेत, हवावर सवाधवारणिपणिरे एकमत आहरे.
पणि कवाअंटनअं  करे लरेलअं  सवावर्णिजणनक आणणि खिवाजगसी असअं णवभवाजन दकतसीहसी णनरवाळअं  असलअं तरसी त्यवाचवा मनुद्दवा समजणिरे,
आपल्यवालवा फवारसअं अवघड असळू नयरे.  कवाअंटच्यवा मतरे जरेव्हवा मवाझ्यवा कदृ त्यवाअंचवा सअंबअंध मनुख्यतयः सवावर्णिजणनक णवषयवाअंशसी
णनगणडत असतहो, जरेव्हवा मसी एकवा सवामवाणजक सअंघवाचवा ककअं ववा सअंरचनरेचवा घटक म्हणिळून कदृ तसी करत असतहो; सवामवाणजक
चक्रवाचवा करे वळ एक आरवा असतहो; तरेव्हवा समवाजमवान्य णनयम आणणि कवायदवाच्यवा चचौकटळींचअं पवालन करणिअं मवाझअं कतर्णिव्य
असतअं.  पणि णववरेकवाच्यवा  उपयहोजनवासवाठसी,  खिवाजगसी  ककअं ववा  णवणशष हरेतळूअंनसी  प्ररेररत  नसलरेलवा,  मनुक आणणि सवावर्णिणतक
(यनुणनव्हसर्णिल)  असवाहसी एक जसीवनवाचवा भवाग असतहो.  णवचवारस्ववातअंत्र्यवासवाठसी,  कलवा आणणि णवजवानवाच्यवा सअंवधर्णिनवासवाठसी
यहोग्य  अशसी  तसी  जवागवा  असतरे  -  म्हणिजरेच  वरेगळ्यवा  शब्दिवात  सवाअंगवायचअं  तर,  प्रबहोधनवासवाठसीचसी  यहोग्य  जवागवा.
इथअं हरे स्पष करवायलवा हवअं ककी हवा सवावर्णिणतक मनुक णवचवारक्षरेतवात - ज्यवालवा कवाअंट सवावर्णिजणनक म्हणितहो - व्यककी स्वतअंत
कतवार्णि  असतरे.  णवचवारस्ववातअंत्र्य हसी खिऱ्यवा प्रबहोधनवाचसी पळूवर्णिअट आहरे.  जवानवाच्यवा शहोधवात असणिवाऱ्यवा आणणि स्वतयःच्यवा
मयवार्णिददित सवामवाणजक वतनुर्णिळवाहून उअंचवावण्यवाचवा प्रयत्न करत एकवा सवावर्णिणतक चचवार्णिणवश्ववात सवामसील हहोऊ पवाहणिवाऱ्यवा
व्यककीचअं णवचवार आणणि मतस्ववातअंत्र्य अबवाणधत असणिअं आवश्यकच ठरतअं.  हवा मतवाअंच्यवा अणभव्यककीच्यवा पररणिवामवाअंचसी
सअंपळूणिर्णि  जबवाबदिवारसी जशसी त्यवा व्यककीनरे  स्वसीकवारवायलवा हवसी,  त्यवाच प्रकवाररे  णतलवा स्वतयःचसी स्वतअंत मतरे आणणि शदवा
असण्यवाचवा पररपळूणिर्णि  अणधकवार असवायलवा हववा.  मवात हवात कसलसीहसी शअंकवा  नवाहसी ककी इथरे  कवाअंट  त्यवाच लहोकवाअंच्यवा
अणभव्यककीस्ववातअंत्र्यवाच्यवा  हक्कवाचअं  सअंरक्षणि  करतहोय,  जरे  जवानसवाधनरेचसी  आणणि  णववरेकवाच्यवा  ववापरवासवाठसी  आवश्यक
असणिवारसी पवाततवा बवाळगळून आहरेत आणणि जरे हरे स्ववातअंत्र्य जबवाबदिवारसीनरे ववापरतसील. कवाअंटच्यवा णनबअंधवाचसी चचवार्णि करतवानवा,
फनु कहो हवा मनुद्दवाचवा णवचवार करत नवाहसी. हवा थसीमचअं फनु कहोच्यवा स्वतयःच्यवा णवचवारवातलरे महत्त्व लक्षवात घरेतवा, खिरअं  तर
त्यवानरे हसी चचवार्णि करवायलवा बरवाच ववाव हहोतवा. तसी थसीम आहरे:  आधनुणनक कवाळवातलरे णवशरेषज आणणि त्यवाअंच्यवा सवर्णिव्यवापसी
अणधकवारवाअंचवा उदिय.

णशक्षणिवाचअं सवावर्णिणतककीकरणि हहोत असतवानवा आणणि सववार्षांनवा णशक्षणि आणणि जवानक्षरेतवात अणनबर्षांध प्रवरेश असवाववा,
हवा णवचवारवालवा सवावर्णिजणनक सहमतसी णमळत असतवानवाच, णवशरेषजवाअंच्यवा सवावर्णिभचौमत्ववाचवा उदिय हहोतवानवा ददिसतहो. एकवा
बवाजळूलवा आपणि म्हणितहो ककी,  णशक्षणिवाच्यवा अणधकवारवाअंपवासळून ककअं ववा जवानवाच्यवा ववापरवापवासळून धमवार्णिधवाररत ककअं ववा इतर
सवामवाणजक पळूवर्णिगहवाअंधवाररत कनु णिवाहसी व्यककी ककअं ववा सवामवाणजक गटवालवा वअंणचत ठरेवणिरे  अयहोग्य आहरे,  आणणि दिनुसरसीकडरे
आपणि हवाहसी गहोषसीवर जहोर दिरेतहो ककी अमनुक एकवा व्यककीचअं मत इतरवाअंपरेक्षवा अणधक स्वसीकवारवाहर्णि आहरे, कवारणि तसी व्यककी
सअंबअंणधत  क्षरेतवातलसी  तज्ज आहरे.  दिनुसऱ्यवा  शब्दिवाअंत  सवाअंगवायचअं  तर  प्रबहोधनवाचसी  व्यवाख्यवा  करतवानवा,  आपणि णववरेकवाचअं
अणधष्ठवान अणनबर्षांध आणणि सवर्णि क्षरेतवाअंनवा लवागळू करे लअं आणणि त्यवाचवरेळसी कनु ठल्यवा णवषयवावर बहोलण्यवाचवा कनु णिवालवा अणधकवार
आहरे तरे स्पष करणिवारसी अणधकवारवाअंच्यवा णवभवागणिसीचसी एक गनुअंतवागनुअंतसीचसी सअंरचनवासनुदवा तयवार करे लसी.  हवा अणधकवारवाअंचरे
मवापदिअंड म्हणिळून आपणि परसीक्षवा, पदिव्यवा, उपवाध्यवा अशवा अनरेक सन्मवानणचन्हवाअंचअं णवतरणि करे लअं. अगदिसी जन्मवापवासळून, खिरअं
तर जन्मवाच्यवाहसी पळूवर्ती पवासळून, तरे अगदिसी मररेपयर्षांत आणणि मरणिवानअंतरहसी, आपल्यवा दिदैनअंददिन आयनुष्यवात मवागर्णिदिशर्णिक म्हणिळून
ज्यवाअंनवा आपणि स्वसीकवारलरेलअं असतअं असरे दकतसी णनरणनरवाळ्यवा तऱ्हरेचरे तज्ज लहोक आपल्यवा आसपवास असतवात; तरे ननुसतरे
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आठवळून पहवा.  दकत्यरेक क्षरेतवात,  तज्जवाअंच्यवा सल्ल्यवाणशववाय ववागणिअं  बरेकवायदिरेशसीर आहरे.  जर मवाझ्यवा जवळ,  वदैदककीय
पदिवसी अथववा परववानवा नसरेल तर, एखिवादवा फवामर्णिससीच्यवा दिनुकवानवात जवाऊन मसी असअं म्हणिळू शकत नवाहसी ककी, "मलवा आशवा
आहरे ककी तनुम्हवालवा जवानवाच्यवा सवावर्णिणतक अणधकवारवाचसी जवाणिसीव असरेलच. मसी बरसीचशसी वदैदककीय पनुस्तकअं  ववाचलसी आहरेत
आणणि मलवा ववाटतरे ककी मलवा हवा अमनुक एकवा औषधवाचसी गरज आहरे". णशक्षणिवाचवा अणधकवार सवावर्णिणतक असलरेल्यवा दिरेशवाअंत
सरकवारमवान्य शवाळवाअंमध्यरे आपल्यवा मनुलवाअंनवा पवाठवणिरे बअंधनकवारक असतअं;  मसी मवाझ्यवा मनुलवाअंनवा घरसीच णशकवरेन असवा
आगह धरतवा यरेत नवाहसी.  कहोणि कनु ठल्यवा णवषयवात तज्ज आहरे तरे ठरवण्यवाचसी पदतहसी व्यवणस्थत सनुणनणश्चत झवालरेलसी
आहरे.  आजच्यवा व्यवाख्यवानवाचअंच उदिवाहरणि घ्यवायचअं  झवालअं,  तर मसी  इणतहवास,  सवामवाणजक तत्त्वजवान आणणि सअंबअंणधत
णवषयवाअंवर बहोलतहोय आणणि हवा णवषयवात रुचसी असल्यवामनुळरे  म्हणिवा ककअं ववा ननुसत्यवा सचौजन्यवानरे  म्हणिवा,  तनुम्हसी मलवा
ऐकवायलवा आलवा आहवात.  जर मसी असअं म्हटलअं असतअं ककी मसी ररेणडओ लहरसी परवावरतर्णित करण्यवाऱ्यवा ववातवावरणिवातल्यवा
थरवाबद्दल ककअं ववा डसीएनए परमवाणिळू\बद्दल बहोलणिवार आहरे तर मलवा णनणश्चतपणिरे ररकवाम्यवा खिनुच्यवार्षांशसी बहोलवावअं लवागलअं
असतअं आणणि मवाझरे कवाहसी णहतपचअंतक मवानसहोपचवार तज्जवाकडरे धवावलरे असतरे.

गरेल्यवा  कवाहसी  वषवार्षांत  जवानणवषयक  व्यवहवार  आणणि  सतरेचसी  तअंतरे  हवाअंच्यवातल्यवा  परस्परसअंबअंधवाअंच्यवा
आकलनवाकररतवा णमशरेल फनु कहोच्यवा णलखिवाणिवानरे एक नववा आणणि मवारमर्णिक दिदृणषकहोन आपल्यवालवा ददिलवा आहरे,  हरे नव्यवानअं
सवाअंगण्यवाचसी  आवश्यकतवा  असळू  नयरे.  'प्रबहोधन  म्हणिजरे  कवाय?'  हवा  प्रश्नवाचअं  २००  वषवार्षांपळूवर्ती  कवाअंटनरे  ददिलरेलअं  उतर
प्रथमदिशर्णिनसी,  अत्यअंत सवामवान्य आणणि णचरपररणचत भवासणिवाऱ्यवा आधनुणनक सवामवाणजक तत्त्वजवानवाचअं प्रवाथणमक णवधवान
ववाटळू  शकरे ल.  तरसीहसी,  आज आपल्यवालवा त्यवात पळूवर्ती दिनुलर्णिणक्षत रवाणहलरेल्यवा,  सवावर्णिणतक  (यनुणनवसर्णिल)  चचवार्णिणवश्ववात भवाग
घरेण्यवाच्यवा प्रदक्रयरेतसील असमवानतवा,  णवशरेषजवाअंचरे ववाढतरे अणधकवार आणणि जवानवाच्यवा सवाधनवाअंचवा सतरेचसी सवाधनरे म्हणिळून
हहोणिवारवा ववापर हवा मनुद्दवाचअं णवशरेषणि आढळतअं. प्रबहोधनकवालसीन पवाणश्चमवात्य तत्त्वजवाअंच्यवा णलखिवाणिवात आधनुणनकतरेबद्दल
णलणहतवानवा  -  तसी णववरेकवाचअं आणणि सवावर्णिणतक उत्थवानवाचअं यनुग आणिरेल  -  असवा जहो दिनुदिर्णिम्य आणणि भवाबडवा उत्सवाह उतळू
जवातवानवा आपल्यवालवा ददिसतहो, तरे णलखिवाणि जवागणतक इणतहवासवातल्यवा गरेल्यवा दिहोनशरे वषवार्षांतल्यवा बसीभत्सतवाअंचरे सवाक्षसीदिवार
म्हणिळून दकमवान आपल्यवा दिदृषसीनरे - महवान णवचवारवअंत इमअॅन्यनुअल कवाअंटचसी मवाफकी मवागळून मसी म्हणिरेन - अणजबवातच प्रगल्भ
ददिसत नवाहसी. आज आपलरे आधनुणनकतरेच्यवा दिवाव्यवाअंबद्दलचरे सअंशय खिनुलरेपणिवानरे समहोर यरेतवानवा ददिसतवात.

आपलसी रवाषसीय आधनुणनकतवा

पणि ज्यवा प्रश्नवानरे आपणि हवा चचर्देचसी सनुरुववात करे लसी हहोतसी त्यवाचअं समवाधवानकवारक उतर अजळूनहसी मसी ददिलरेलअं
नवाहसी.  शअंभर  वषवार्षांहून  अणधक  कवाळ  आपल्यवा  आधनुणनकतरेचरे  सववार्णित  महत्त्ववाचरे  प्रणिरेतरे  प्रगतसीपरेक्षवाहसी  सवामवाणजक
अवनतसीणवषयसी  उचरववात  कवा  बरअं  बहोलतवात?  आरहोग्य,  णशक्षणि,  सवामवाणजकतवा  ककअं ववा  नसीणतमळूल्यवाअंत  झवालरेल्यवा
घसरणिसीबवाबत बहोलतवानवा  रवाजनवारवायणि बसळूअंनवा  कनु ठलसीहसी  उतर-आधनुणनक णवसअंगतसी  अणभप्ररेत नव्हतसी  हरे  णनणश्चत.
आपणि आधनुणनक हहोत जवाण्यवाच्यवा प्रदक्रयरेतच असअं कवाहसीतरसी असलअं पवाणहजरे ज्यवामनुळरे  आजहसी, आधनुणनकतरेचवा स्वसीकवार
करत असतवानवाहसी, णतच्यवा मळूल्यवाअंणवषयसी आणणि पररणिवामवाअंणवषयसी आपलरे सअंशय दफटत नवाहसीत.

मवाझवा मनुद्दवा असवा ककी - आपल्यवा आधनुणनकतरेचवा इणतहवास वसवाहतववादिवाच्यवा इणतहवासवात घटपणिरे गनुअंफलवा गरेलवा
असल्यवाकवारणिवानअं, वअंश ककअं ववा रवाषसीयत्व हवाअंच्यवा णनरपरेक्ष, णववरेकवाच्यवा मनुक पचअंतनवाचअं क्षरेत अणस्तत्ववात असतअं; हवावर
आपलसी णन:सअंशयसी शदवा बसळू शकलसी नवाहसी.  कनु ठल्यवा कवा कवारणिवानअं असरेनवा,  सनुरुववातसीपवासळूनच आधनुणनक जवानपदतसी
आणणि आधनुणनक सतरेचसी ररयवासत हवाअंत कवाहसीतरसी सवाटअंलहोटअं आहरे; आपणि नरेहमसीच हवा सवावर्णिणतक आधनुणनकतरेचरे करे वळ
गवाहकच रवाहू;  णतचरे णनमवार्णितरे  म्हणिळून आपल्यवालवा कधसीच गवाअंभसीयवार्णिनरे  घरेतलअं जवाणिवार नवाहसी;  असवा कवाहसीसवा णवचक्षणि
अदिमवास आपल्यवालवा आलवा हहोतवा.  मनुख्यतयः हवा कवारणिवानरे,  शअंभर वषवार्षांहूनहसी अणधक कवाळ हसी सवावर्णिणतक आधनुणनकतवा
आणणि आपणि दकमवान आपल्यवा सअंदिभवार्णित णतचरे णनमवार्णितरे  हहोऊ शकण्यवाच्यवा असअंभवाव्य कल्पनरेकडरे ,  आपणि डहोळरेझवाक
करण्यवाचवा प्रयत्न करे लवा.

आपल्यवा इणतहवासवातलअं एक उदिवाहरणि घरेऊ. पहअंदिळू करॉलरेजच्यवा मवाजसी णवदवाथ्यवार्षांनसी - ज्यवातलरे अनरेक जणि हरेनसी
दिरेरवाणझओ हवा मनुक बनुणदववादिवाचवा पनुरस्कवार करणिवाऱ्यवा णवचवारवअंतवाच्यवा प्ररेरणिरेनअं १८२० च्यवा दिशकवात सनुरू झवालरेल्यवा
'यअंग बकेंगवाल' हवा मळूलगवाम्यवाअंच्यवा (रअॅणडकल) सनुप्रणसद वतनुर्णिळवाचरेहसी सदिस्य हहोतरे - १८३८ मध्यरे कलकत्त्यवात सनुरू करे लरेलसी

आपलसी आधनुणनकतवा - धननुष
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'सहोसवायटसी फरॉर दि ऍदकणझशन ऑफ जनरल नरॉलरेज' हसी सअंस्थवा, आधनुणनक जवानवाच्यवा सवाधनरेलवा ववाणहलरेल्यवा ज्यवा सअंस्थवा
आपल्यवाकडरे  सनुरू  झवाल्यवा,  त्यवातल्यवा  सनुरुववातसीच्यवा  सअंस्थवाअंपदैककी  एक हहोतसी.  १८४३ सवालसी  पहअंदिळू  करॉलरेजवातच हहोत
असलरेल्यवा हवा सअंस्थरेच्यवा एक बदैठककीत, 'ईस्ट इअंणडयवा कअं पनसीचरे गनुन्हरेगवारसीणवषयक सदकवालसीन कवायदिरे आणणि पहोणलस'
हवा णवषयवावर एक परेपर ववाचलवा जवात असतवानवा, पहअंदिळू करॉलरेजवातलरे इअंगजसी सवाणहत्यवाचरे एक नवाववाजलरेलरे णशक्षक डसी.
एल. ररचड्सर्णिन, रवागवारवागवानरे उठलरे आणणि ररपहोटर्णि सवाअंगतहो त्यवाप्रमवाणिरे, त्यवाअंनसी पनुढसील तक्रवार करे लसी:

"शहरवाच्यवा मध्यवतर्ती भवागवात,  सरकवारनरे  जवानसवाधनरेसवाठसी णनमवार्णिणि करे लरेल्यवा हवा ववास्तळूत उभअं  रवाहून,  हवा
दिरेशवाच्यवा  रवाज्यकत्यवार्षांनवा  शहोषणिकतर्दे  आणणि डवाकळू  सअंबहोधणिरे,  हरे  त्यवाअंच्यवा  मतरे  दिरेशद्रहोहसी  कदृ त्य  हहोतअं.  जर  सरकवारलवा
भवारतसीय नरेरटव्हवाअंचवा बचौणदक णवकवास व्हवाववा अशसी तळमळ नसतसी तर हरे करॉलरेज मनुळवात अणस्तत्ववातच आलअं नसतअं.
अशवा  जवागरेचअं  रूपवाअंतर  सरकवारणवरहोधसी  अड्डवात व्हवावअं,  यवासवाठसी  तरे  परववानगसी  दिरेऊ  शकत नवाहसीत  आणणि अशवा
बदैठकक्तींनवा हवा जवागरेनअं दिरववाजरे बअंदि करवायलवा हवरेत."

हवावर, पहअंदिळू करॉलरेजचरे मवाजसी णवदवाथर्ती आणणि त्यवा बदैठककीचरे अध्यक्ष असलरेल्यवा तवारवाचअंदि चक्रवतर्तींनसी ररचड्सर्णिन
यवाअंचसी खिरडपटसी कवाढलसी:

"मवाझ्यवा मतरे, तनुमचअं वतर्णिन हवा सहोसवायटसीलवा अपमवानवास्पदि आहरे. तनुम्हसी तनुमचरे शब्दि मवागरे घरेणिवार नसवाल आणणि
मवाफकी मवागणिवार नसवाल, तर आम्हवालवा हरे प्रकरणि पहअंदिळू करॉलरेजच्यवा कणमटसी पनुढरे न्यवावअं लवागरेल आणणि गरज पडलसी तर
खिनुद्द सरकवारदिरबवारसीहसी आम्हसी दिवादि मवागळू.  हवा सवावर्णिजणनक जवागरेचवा ववापर करण्यवाचसी परववानगसी करॉलरेजच्यवा कणमटसी
कडळून आम्हवालवा णमळवालसी आहरे. त्यवात तनुमचरे कसलरेहसी वदैयणकक उपकवार नवाहसीत. हवा प्रसअंगसी तनुम्हसी करे वळ एक शहोतरे
म्हणिळून उपणस्थत आहवात आणणि हवा सहोसवायटसीच्यवा  सभवासदिवालवा  त्यवाचअं  मत व्यक करण्यवात व्यत्यय आणिण्यवाचवा
तनुम्हवाअंलवा कनु ठलवाहसी अणधकवार नवाहसी."

नवणशणक्षत बअंगवालसी वगवार्णित रुजळू लवागलरेल्यवा रवाषववादिसी जवाणणिवरेचअं सनुरुववातसीचअं उदिवाहरणि म्हणिळून हवा प्रसअंग रूढ
इणतहवासवात सवाधवारणिपणिरे  सवाअंणगतलवा जवातहो.  हवा णनरसीक्षणिवात कवाहसीच तथ्य नवाहसी  असअं  नव्हरे;  पणि तरे  नवणशणक्षत
भवारतसीयवानरे त्यवाच्यवा इअंगज गनुरूलवा धदैयवार्णिनरे तडोंड दिरेणिरे हवा उघड नवाटवात नवाहसी. हवा घटनरेचअं नरेमकअं  ममर्णि कशवात आहरे? तरे
'सरकवारचअं क्षरेत' आणणि 'हवा सहोसवायटसीचअं क्षरेत' हवाअंनवा एकमरेकवाअंपवासळून णनरवाळअं  पवाहण्यवात आहरे; आणणि, जहोवर आवश्यक
तरे णनयम आणणि प्रदक्रयवा पवाळल्यवा जवात आहरेत, तहोवर हवा सहोसवायटसीच्यवा सभवासदिवाअंनवा त्यवाअंचअं मत - मग तरे सरकवारवर
टसीकवा करणिवारअं  असलअं तरसीहसी - व्यक करण्यवाचवा सअंपळूणिर्णि हक्क आहरे,  हवा मवागणिसीत आहरे.  आपणि असअं म्हणिळू शकतहो ककी
आपल्यवा आधनुणनकतरेच्यवा हवा सअंस्थवापक क्षणिवाअंत,  रअंग ककअं ववा आपल्यवा रवाषसीयत्ववाचवा रवाजककीय दिजवार्णि हवाअंपलसीकडरे मनुक
चचर्देचअं एक सवावर्णिजणनक क्षरेत असळू शकतअं;  आणणि जर आपणि चचर्देशसी सअंबअंणधत णवषयवाअंत आपल्यवा क्षमतरेचरे पनुररेसरे पनुरवावरे
णसद करू शकलहो तर आपलअं मत व्यक करतवा यरेण्यवाचवा अणनबर्षांणधत हक्क आपल्यवालवा प्रवाप्त हहोऊ शकतहो,  हवावर
मनवापवासळून णवश्ववास ठरेववायलवा आपणि तयवार हहोतहो.

भ्रमणनरवास व्हवायलवा अथवार्णितच फवार वरेळ लवागलवा नवाहसी.  एकहोणणिसवाव्यवा शतकवाच्यवा उतरवाधवार्णित  आधनुणनक
जवानसवाधनरेसवाठसी 'रवाषसीय' सहोसवायटवा स्थवापन हहोऊ लवागलरेल्यवा ददिसतवात. पळूवर्तीच्यवा लनर्देड सहोसवायटवाअंमध्यरे भवारतसीय
आणणि यनुरहोपसीय असरे दिहोन्हसी लहोक असत. हवा नव्यवा सहोसवायटवा मवात करे वळ भवारतसीयवाअंसवाठसी हहोत्यवा आणणि त्यवाअंचवा मनुख्य
उद्दरेश भवारतसीयवाअंमध्यरे, शक्य झवालअंच तर भवारतसीय भवाषवाअंमधळून, आधनुणनक णवजवान आणणि कलवाअंचवा प्रसवार आणणि सअंवधर्णिन
करणिरे  हवा  हहोतवा.  वरेगळ्यवा  शब्दिवाअंत  म्हणिवायचअं  तर,  आधनुणनक  णवचवारवाअंचअं  रवाषसीयसीकरणि  करण्यवासवाठसी,
सवावर्णिणतक/यनुणनव्हसर्णिल चचवार्णिणवश्ववापवासळून णभन अशवा अवकवाशवात णजथरे हरे चचवार्णिणवश्व आधनुणनक तरसीहसी रवाषसीय असरेल;
हवा सअंस्थवा कवायर्णिरत हहोत्यवा.

आजहसी हवा प्रकल्पवाचवा पवाठपनुरवाववा करे लवा जवातहोय. अथवार्णित त्यवाचअं यश णनरणनरवाळ्यवा क्षरेतवात णनरणनरवाळअं  आहरे.
पणि हवा प्रकल्प शक्यतरेच्यवा कहोटसीत कवा गणिलवा गरेलवा आणणि त्यवा शक्यतवा नरेमक्यवा कहोणित्यवा पररणस्थतसीनरे णनयअंणतत हहोत
हहोत्यवा,  हरे  आपणि जहोवर  स्पष  करत नवाहसी;  तहोवर  आपल्यवा  आधनुणनकतरेच्यवा  वदैणशष्टवाअंणवषयसी  जहो  प्रश्न मसी  हवा
व्यवाख्यवानवाच्यवा  सनुरुववातसीलवा  णवचवारलवाय  त्यवाचअं  उतर  आपल्यवालवा  दिरेतवा  यरेणिवार  नवाहसी.  आधनुणनक  जवानक्षरेतवातल्यवा
कनु ठल्यवाहसी शवाखिरेच्यवा उपयहोजनरेच्यवा/व्यवहवारवाअंच्यवा आपल्यवा अननुभववाचअं उदिवाहरणि घरेऊ. मसी हरे व्यवाख्यवान आपलअं शरसीर
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आणणि आरहोग्य हवा णवषयवाअंच्यवा चचर्देनअं सनुरू करे लअंय, त्यवामनुळरे  त्यवा णवषयवालवा धरून, आपलवा आधनुणनक वदैदकवाशसी नरेमकवा
कसवा पररचय झवालवा त्यवाचसी गहोष पवाहूयवा.

इअंगजसी भवाषवा न जवाणिणिवाऱ्यवा भवारतसीय णवदवाथ्यवार्षांनवा इअंगजसीच्यवा मवाध्यणमक वगवार्षांत बसवावअं न लवागतवा त्यवाअंनवा
पवाश्चवात्त्य  वदैदक  णशकतवा  यवावअं  यवासवाठसी  १८५१  सवालसी,  'कलकतवा  मरेणडकल  करॉलरेज'मध्यरे  बअंगवालसी  णवभवाग  सनुरू
करण्यवात आलवा. वदैदककीचसी सनदि ककअं ववा डरॉक्टरवाअंचवा मदितनसीस बनण्यवासवाठसीचरे कहोसर्देस फवारच यशस्वसी झवालरे. पणहल्यवा
वषर्ती २२ णवदवाथ्यवार्षांसह सनुरू झवालरेल्यवा णवभवागवानरे १८६४ मध्यरे इअंगजसी णवभवागवालवा मवागरे टवाकलअं.  १८७२ मध्यरे तर
इअंगजसी णवभवागवात णशकत असलरेल्यवा ४४५ णवदवाथ्यवार्षांच्यवा तनुलनरेत बअंगवालसी णवभवागवात ७७२ णवदवाथर्ती णशकत हहोतरे.
१८६७ तरे  १९०० हवा कवाळवात,  मनुख्यतयः  णवदवाथ्यवार्षांकडळून  मवागणिसी असल्यवानरे,  जवळपवास ७०० वदैदककीय पनुस्तकअं
बअंगवालसीत प्रकवाणशत झवालसी.

पणि हरे कहोसर्देस लहोकणप्रय असतवानवाच,  १८७० च्यवा सनुमवारवास,  व्हन्यवार्णिक्यनुलर णवभवागवात ददिल्यवा जवाणिवाऱ्यवा
णशक्षणिवाच्यवा दिजवार्णिबद्दल तक्रवारसी ऐकळू  यवायलवा सनुरुववात झवालसी.  हवा णवदवाथ्यवार्षांनवा इअंगजसी यरेत नसल्यवामनुळरे  सवावर्णिजणनक
हरॉणस्पटलवाअंत यनुरहोपसीय डरॉक्टरवाअंचरे मदितनसीस म्हणिळून कवाम करण्यवास तरे अपवात आहरेत, असवा प्रचवार सनुरू झवालवा. हवा तहो
कवाळ हहोतवा  जरेव्हवा  बअंगवालमध्यरे  ननुकतसीच  हरॉणस्पटलवाअंचसी  व्यवस्थवा  आकवारवालवा  यरेत  हहोतसी  आणणि  'जनरल मरेणडकल
कचौणन्सल ऑफ लअंडन'  हवा सअंस्थरेच्यवा दिरेखिररेखिसीखिवालसी हवा व्यवस्थरेचअं व्यवावसवाणयक णनयअंतणि करे लअं जवात हहोतअं.  णवसवावअं
शतक  उजवाडण्यवाच्यवा  सनुमवारवालवा  हरॉणस्पटलअं,  मरेणडकल  कचौणन्सल्स,  औषधवाअंचसी  परेटअंट्सअं  हवा  मवाध्यमवाअंतळून  भवारतवात
आधनुणनक वदैदकवाचअं सअंस्थवात्मसीकरणि हहोत असतवानवा, मरेणडकल करॉलरेजमधलवा बअंगवालसी णवभवाग अचवानक अस्तअंगत झवालवा.
१९१६ सवालवापवासळून आपल्यवा दिरेशवातलअं वदैदककीय णशक्षणि हरे करे वळ इअंगजसीतळूनच ददिलअं जवातअं.

पणि आपलसी गहोष इथरेच सअंपत नवाहसी.  गअंमतसीचसी गहोष म्हणिजरे,  नरेमक्यवा हवाच कवाळवात रवाषववादिसी प्ररेरणिरेतळून
आयनुवर्देदि आणणि यनुनवानसी हवाअंसवारख्यवा दिरेशसी वदैदकव्यवस्थवाअंनवा एक नववा शवाससीय आकवार दिरेण्यवाचरे पदतशसीर प्रयत्न हहोत
हहोतरे. हसी सअंघटनवा ज्यवा चळवळसीचअं प्रणतणनणधत्व करत हहोतसी, णतचवा प्रयत्न मनुख्यतयः वदैदकवाच्यवा जनुन्यवा अणभजवात आणणि
नवसीन गअंथवाअंचसी सअंशहोणधत प्रत णसद करणिरे; पवारअंपररक पदतसीनरे वदैदवाच्यवा घरवात उमरेदिववारसी करून वदैदककी णशकण्यवाच्यवा
जनुन्यवा  प्रथरेऐवजसी  व्यवाख्यवानअं,  क्रणमक  पवाठपनुस्तकअं ,  अभ्यवासक्रम,  परसीक्षवा  आणणि  पदिवसी  अशसी  रचनवा  असणिवाऱ्यवा
करॉलरेजवाअंच्यवा  मवाध्यमवातळून  वदैदककी णशकवण्यवाचसी औपचवाररक पदत रूढ करणिरे;  औषधवाअंनवा  प्रमवाणणित करणिरे  आणणि
औषध  उत्पवादिकवाअंनवा  हवा  औषधवाअंचअं  व्यवावसवाणयक  उत्पवादिन  करण्यवास  प्रहोत्सवाहन  दिरेणिरे  अशवा  अनरेक  मवाध्यमवाअंतळून
आयनुवर्देददिक णचदकत्सवापदतळींच्यवा जवानवाचसी नवसी सअंरचनवा उभसी करण्यवाचवा हहोतवा.  आयनुवर्देददिक णशक्षणिवाचवा अभ्यवासक्रम
ठरवतवानवा आधनुणनक पवाश्चवात्त्य वदैदक पदतसीचवा कनु ठल्यवा स्वरूपवात आणणि दकतसी मयवार्णिदिरेत स्वसीकवार करवाववा, हवावर हवा
चळवळसीत अनरेक चचवार्णि  झवाल्यवा,  पणि अगदिसी शनुदतरेचवा आगह धरणिवाररे  लहोकहसी हरे आज मवान्य करतवात ककी इतर
वदैदककीय  पदतळींचसी  उपकरणिअं  ककअं ववा  तअंतअं  हवाअंचवा  समवावरेश  आयनुवर्देददिक  णशक्षणिवात  व्हवायलवा  हववा.  कवारणि  एकवा
वदैदकपदतसीनअं दिनुसऱ्यवा वदैदकपदतसीपवासळून णशकणिअं हरे णवजवानवाच्यवा मळूलभळूत णसदवाअंतवाशसी नदैणतकदिदृष्टवा सनुसअंगतच आहरे;
अथवार्णित, शवाससीय सत्यवाचसी सवावर्णिणतकतवाच कनु णिसी नवाकवारणिवार नसरेल तर.

इथरे आयनुवर्देददिक पदतसीसवाठसी एकवा नवसीन अवकवाशवाचसी णनरमर्णितसी करत असतवानवा णवजवानवाच्यवा सवावर्णिणतकतरेचवा
आधवार घरेतलवा जवातवानवा ददिसतहो; हवा पदतसीचसी व्यवाख्यवा एकवा 'शनुद' परअंपररेच्यवा तत्त्ववाननुसवार हहोतरे आणणि तरसीहसी एक
आधनुणनक वदैजवाणनक आणणि व्यवावसवाणयक क्षरेत म्हणिळून णतचसी पनुनरर्णिचनवादिरेखिसील शक्य हहोतरे. सवाअंस्कदृ णतक फरकवाअंनसी जवानवाचसी
क्षरेतअं अनरेक कप्प्यवाअंमध्यरे णवभवागलसी गरेलसी आहरेत, असवा इथरे दिवाववा करे लवा जवात नवाहसीयरे; ककअं ववा "भवारतसीय आजवारवाअंसवाठसी"
आयनुवर्देददिक पदत हसी अणधक उपयनुक पदत आहरे, असअंहसी सनुचवलअं जवात नवाहसीयरे. एकवा समवान जवानक्षरेतवात एक पयवार्णियसी
वदैजवाणनक पदत असल्यवाचवा हवा दिवाववा आहरे.

अथवार्णितच सवाणहत्य आणणि कलरेच्यवा सअंदिभवार्णित आपणि अशवा प्रकवारचरे,  पयवार्णियसी आधनुणनकतवा णनमवार्णिणि करण्यवाचरे
अनरेक प्रयत्न पवाणहलरे आहरेत.  खिरअं  तर,  रवाषववादिवाचवा मळूळ सवाअंस्कदृ णतक प्रकल्प हवाच आहरे असअंहसी आपणि म्हणिळू शकतहो:
एकवा  सनुस्पष रवाषसीय आधनुणनकतरेचसी  णनरमर्णितसी  करणिअं.  हवा आधनुणनकतरेचरे  घटक कनु ठलरे  आणणि आधनुणनकतरेपवासळून  भरेदि
दिशर्णिवणिवारसी णचन्हअं कहोणितसी,  हरे णनणश्चत करण्यवाचरे कनु ठलरेहसी सवावर्णिणतक णनयम अथवार्णितच नवाहसीत.  णनरणनरवाळ्यवा क्षरेतवाअंत

आपलसी आधनुणनकतवा - धननुष
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अनरेकवानरेक प्रयहोग झवालरेत, अजळूनहसी हहोत आहरेत.  मवाझवा मनुद्दवा हवा हहोतवा ककी धमर्णि,  सवाणहत्य, सअंस्कदृ तसी अशवा सवाअंस्कदृ णतक
मवानल्यवा गरेलरेल्यवा क्षरेतवाअंपनुरतरे हरे प्रयत्न ससीणमत नवाहसीत.  णवजवानवासवारख्यवा यनुणनवसर्णिल तकवार्णिधवाररत क्षरेतवातहसी हरे वरेगळसी
आधनुणनकतवा शहोधण्यवाचरे प्रयत्न झवालरेत.  आपल्यवालवा लक्षवात ठरेववायलवा हवअं ककी  'ररॉयल सहोसवायटसी'चरे फरे लहो असणिवाऱ्यवा,
प्रफनु ल्ल  चअंद्र  रकेंसवारख्यवा  प्रणथतयश  शवासजवालवासनुदवा  पहअंदिळू  रसवायनशवासवाचवा  इणतहवास  णलहवाववासवा  ववाटलवा;  तर
जगदिसीशचअंद्र  बहोस  (हरेसनुदवा  हवा  सहोसवायटसीचरे  फरे लहो  हहोतरे)  यवाअंचवा  असवा  णवश्ववास  हहोतवा  ककी  त्यवाअंच्यवा  कवारदकदिर्तीच्यवा
उतरवाधवार्णित त्यवाअंनसी करे लरेलअं सअंशहोधन हरे त्यवाअंनवा भवारतसीय तत्त्वजवानवामनुळरे  प्रवाप्त झवालरेल्यवा अअंतजवार्णिनवानरे प्ररेररत झवालअं हहोतअं .
णवशरेषतयः  त्यवाअंनवा  असअं  ववाटत  असरे  ककी  त्यवाअंनवा  वदैजवाणनक सअंशहोधनवाचअं  असअं  क्षरेत  सवापडलअं  आहरे  जरे  खिवास भवारतसीय
शवासजवाअंसवाठसी पळूरक आहरे.  जगदिसीशबवाबळूअंच्यवा हवा सअंशहोधनवालवा वदैजवाणनकवाअंमध्यरे फवारसवा पवाटठअंबवा णमळवालवा नवाहसी.  पणि
मलवा असअं ववाटतअं ककी जगदिसीशचअंद्रवाअंनवा हवा ददिशरेनरे णवचवार करवायलवा उदनुक करणिवारसी गहोष कहोणितसी असवावसी,  हरे जर
आपणि समजळू शकलहो तर आपल्यवा आधनुणनकतरेलवा चवालनवा दिरेणिवारसी प्रमनुखि शककी कनु ठलसी हवाचवा आपल्यवालवा अअंदिवाज यरेऊ
शकरे ल.

जवागणतककीकरणिवाच्यवा कवाळवातलवा सदकवालसीन इणतहवास

जरेव्हवा करे व्हवा मसी प्रबहोधनवाचवा णवचवार करतहो,  तरेव्हवा मलवा कमलकनु मवार मजनुमदिवार हवाअंच्यवा 'अन्तजर्णिणल यवातवा'
हवा कवादिअंबरसीतल्यवा सनुरुववातसीच्यवा अणवस्मरणिसीय अशवा ओळळींचसी आठवणि यरेतरे:

"प्रकवाश ददिसळू लवागतहो, हळळूहळळू . आकवाश शसीतल, गदिर्णि जवाअंभळअं  आहरे; एखिवादवा डवापळअंबवाच्यवा रअंगवासवारखिअं. आतवा
कवाहसी क्षणिवाअंतच, आरक लवाणलमवा सवर्णित पसररेल आणणि आपल्यवालवा, हवा पदृथ्वसीवरच्यवा सवामवान्य मत्यर्णि मवानववाअंनवा, पनुन्हवा
एकदिवा फनु लवाअंच्यवा उबरेचवा आशसीववार्णिदि प्रवाप्त हहोईल. हळळूहळळू , प्रकवाश ददिसळू लवागतहो".

आधनुणनकतवा हरे पणहलअं असअं सवामवाणजक तत्त्वजवान आहरे,  ज्यवाच्यवा उचवारवानअं बहुतरेक सवामवान्य जनवाअंच्यवा मनवात
स्ववातअंत्र्य आणणि स्वरवाज्यवाचसी स्वपअं  तरळळू  लवागतवात.  आधनुणनक समवाजवातलसी सतरेचसी रचनवा आतवा रवाज्यप्रमनुखिवाच्यवा
शब्दिवाअंदवारवा नव्हरे तर णववरेकवाच्यवा सळूचनरेननुसवार,  प्रत्यरेक व्यककीनरे स्वतयःच्यवा वतर्णिणिनुककीवर घवातलरेल्यवा णशस्तसीतळून सतवा
रवाबवतरे;  आणणि  तरसीहसी  णववरेकवाच्यवा  वसवाअंनसी  सतवासअंबअंधवाअंचवा  झगवा  दकतसीहसी  कचौशल्यवानरे  णवणिलवा  असलवा  तरसीहसी,
स्ववायततरेच्यवा आकवाअंक्षवा अजळूनहसी सतरेणवरुद लढत आहरेत;  सतरेलवा प्रणतकवार करे लवा जवातहोय.  आपणि हरे हसी णवसरतवा
कवामवा नयरे ककी एक कवाळ हहोतवा,  जरेव्हवा भवारतवालवा वसवाहतसीच्यवा जहोखिडवात ठरेवलअं जवावअं हवाचअं समथर्णिन करण्यवासवाठसी
ववापरण्यवात यरेणिवारवा आधनुणनकतवा हवा सववार्णिणधक प्रभवावशवालसी असवा यनुणकववादि हहोतवा:  आपल्यवालवा सवाअंणगतलअं गरेलअं  ककी
परककीय  सतरेचवा  अअंमल  आवश्यक  आहरे  कवारणि  सववार्णित  प्रथम,  भवारतसीयवाअंनसी  आधनुणनक  व्हवायलवा  हवअं,  आणणि  हरे
आधनुणनकतरेचअंच तकर्णि शवास हहोतअं, ज्यवामनुळरे  एक ददिवस आपल्यवालवा वसवाहतववादि असमथर्णिनसीय असल्यवाचवा शहोध लवागलवा.
णववरेकवाचअं ओझअं,  स्ववातअंत्र्यवाचसी स्वपअं,  सतरेचसी आकवाअंक्षवा,  सतरेचवा प्रणतकवार  -  हरे सगळरेच आधनुणनकतरेचरे  घटक आहरेत.
सतरेच्यवा जवाळ्यवापवासळून स्वतअंत अशसी आधनुणनकतरेचसी कनु ठलसीहसी आश्ववाणसत भळूमसी नवाहसी. पयवार्णियवानअं कनु णिसीच आधनुणनकतरेच्यवा
बवाजळूनरे ककअं ववा णवरहोधवात असत नवाहसी; आपणि फक णतच्यवाशसी जनुळवळून घरेण्यवाचसी तअंतअं णवकणसत करू शकतहो. कवाहसी वरेळवा
हसी तअंतअं उपयनुक ठरतवात,  बऱ्यवाचदिवा णवध्वअंसक;  तर कवाहसी वरेळवा तसी सणहष्णिळू असतवात.  मवात बहुतरेकदिवा हसी तअंतरे उग
आणणि पहअंसक असतवात. मसी पळूवर्ती म्हटलअं तसअं, आपल्यवालवा जरे कवाहसी आधनुणनक आणणि णववरेकवाचअं अणधष्ठवान असणिवारअं आहरे
तरे सअंपळूणिर्णिपणिरे यहोग्यच असणिवार, हवा आपल्यवा सरळमवागर्ती शदरेचवा त्यवाग बऱ्यवाच पळूवर्ती करवाववा लवागलवा आहरे.

कमलकनु मवारवाअंच्यवा कवादिअंबरसीच्यवा अखिरेरसीस अवनतसीलवा लवागलरेलवा पहअंदिळू समवाज जणिळू णनयतसीच्यवा अदिदृष आणणि
अपररवतर्णिनसीय प्ररेरणिवाअंनसी आलरेल्यवा महवापनुरवात लहोटलवा जवातहो. जरे जरे णजवअंत, सनुअंदिर, दियवाळळू  आणणि उदिवार हहोतअं तरे सगळअं
हवात नष हहोतअं.  एक अस्पदृश्य णतलवा ववाचवळू शकत नवाहसी कवारणि जरे पणवत आणणि शनुद आहरे त्यवालवा स्पशर्णि करण्यवाचसी
त्यवालवा परववानगसी नव्हतसी.

"करे वळ एक डहोळवा, जणिळू एखिवादवा णवषवारसी वनस्पतसीचअं प्रणतपबअंब बनल्यवागत, त्यवा आपल्यवा पणहल्यवा सनुखिवाच्यवा
चवसीच्यवा प्रतसीक्षरेत असलरेल्यवा नववधळूकडरे पवाहत हहोतवा.  डहोळवा लवाकडवाचवा हहोतवा,  कवारणि तहो बहोटसीच्यवा एकवा बवाजळूलवा
रअंगवलरेलवा हहोतवा; पणि तहो कनुअं कववाच्यवा रअंगवात रअंगवलवा हहोतवा आणणि बहोटसीवर आदिळणिवाऱ्यवा लवाटवाअंचअं पवाणिसी त्यवालवा लवागत
हहोत.  लवाकडवाचवा तहो डहोळवा आपलरे अशळू गवाळत हहोतवा.  कनु ठरेतरसी,  म्हणिळूनच,  अजळूनहसी ओढसीचसी एक जवाणिसीव णशल्लक

301



 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

हहोतसी".

हसी ओढ हसीच आपल्यवा आधनुणनकतरेलवा चवालनवा दिरेणिवारसी गहोष आहरे. जर आपणि हवा ओढसीलवा एक मवागवासलरेलसी
वदृतसी म्हणिळून ककअं ववा एखिवादवा प्रणतकवारवाचसी आयनुधअं म्हणिळून पवाहू गरेलहो तर हरे आपल्यवा स्वतयःवरच अन्यवाय करे ल्यवासवारखिअं
हहोईल.  उलटपक्षसी  आपल्यवा भळूतकवाळवाच्यवा  ओढसीमनुळरेच  आपल्यवालवा आपलवा वतर्णिमवानकवाळ बदिलवाववासवा  ववाटतहो;  तरे
आपलअं कतर्णिव्य ववाटतअं. 

आधनुणनकतवा आपल्यवासवाठसी एखिवादवा सनुपर मवाकर्दे टमध्यरे मवाअंडळून ठरेवलरेल्यवा पवाश्चवात्त्य वस्तनुअंसवारखिसी आहरे: पदैसरे दवा
आणणि तनुम्हवालवा हवसी तसी वस्तळू घ्यवा. णतथरे कनु णिवालवाहसी असअं ववाटत नवाहसी ककी आपणि हवा आधनुणनकतरेचरे णनमवार्णितरे आहहोत.
आपल्यवा वतर्णिमवानवासअंदिभवार्णितलअं कडवट सत्य आपणि तवाबरेदिवार असणिरे आणणि स्वतयःचरे णनमवार्णितरे स्वतयः बनण्यवास अक्षम असणिअं
आहरे.  पणि तरसीसनुदवा आपल्यवा आधनुणनक हहोण्यवाच्यवा इच्छरेतळूनच,  आपणि आपलसी स्वतअंततरेचसी आणणि सदृजनशसीलतरेचसी
आकवाअंक्षवा आपल्यवा भळूतकवाळवात कल्पळू लवागतहो.  पणि हवा भळूतकवाळवालवा एक कवाल्पणनक भळूतकवाळ म्हणिण्यवाचसी कवाहसीच
गरज  नवाहसी  कवारणि  सगळरेच  भळूतकवाळ  कवाल्पणनक  असतवात.  अपळूणिर्णितवा  आणणि  कमतरतवा  हवा  वदैणशष्टवाअंनसी  समदृद
असलरेल्यवा 'हवा' ददिवसवाअंचवा णवरहोधवाभवास दिवाखिवण्यवासवाठसी आपणि ससौंदियर्णि, समदृदसी आणणि णनरहोगसी सवामवाणजक सहजसीवन
हवा वदैणशष्टवाअंनसी नटलरेल्यवा आणणि मनुख्य म्हणिजरे आपलसी स्वतयःचसी णनरमर्णितसी असलरेल्यवा 'त्यवा' ददिवसवाअंचअं णचत उभअं करतहो.
'तरे  ददिवस'  आपल्यवा दिदृषसीनरे,  खिरवाखिनुरवा  ऐणतहवाणसक कवाळ नसतहो;  आपल्यवा आजच्यवा वतर्णिमवानवानअं  णनमवार्णिणि करे लरेल्यवा
फरकवालवा अधहोररेणखित करण्यवासवाठसी आपणि त्यवा ददिवसवाअंचअं णचत ररेखिवाटतहो. लक्षवात घरेण्यवाजहोगसी गहोष हसीच ककी पवाश्चवात्त्य
आधनुणनकतरेच्यवा सअंस्थवापनरेच्यवा क्षणिसी बहोलतवानवा, कवाअंट वतर्णिमवानवालवा भळूतकवाळवापवासळून मनुककी/सनुटकरे च्यवा स्वरूपवात पवाहतहो;
तर आपल्यवासवाठसी वतर्णिमवानच अशसी जवागवा आहरे णजथळून सनुटकवा णमळवावसी असअं आपल्यवालवा ववाटतअं. हवामनुळरे  आधनुणनकतरेशसी
जनुळवळून घरेण्यवाचसी आपलसी तऱ्हवा,  ऐणतहवाणसकदिदृष्टवा उत्क्रवाअंत असलरेल्यवा पवाणश्चमवात्य आधनुणनकतवाअंपरेक्षवा मळूलभळूतरसीत्यवा
वरेगळसी हहोऊन जवातरे.

आपलसी आधनुणनकतवा हसी पळूवर्ती पवारतअंत्र्यवात असलरेल्यवा लहोकवाअंचसी आधनुणनकतवा आहरे. ज्यवा ऐणतहवाणसक प्रदक्रयवाअंनसी
आपल्यवालवा  आधनुणनक  मळूल्यअं  णशकवलसी  त्यवाच  प्रदक्रयवाअंनसी  आपल्यवालवा  आधनुणनकतरेचरे  दिवास  बनवलअं.  त्यवामनुळरे
आधनुणनकतरेणवषयसी  आपलवा दिदृणषकहोन  सअंददिग्धच असणिअं  सवाहणजक आहरे.  रवाजनवारवायणि बसळूअंपवासळून  तरे  थरेट  आजच्यवा
लरेखिकवाअंपयर्षांत, गरेल्यवा दिसीडशरे वषवार्षांत आपणि आपल्यवा आधनुणनक हहोण्यवाच्यवा अननुभववाचअं ज्यवा प्रकवाररे वणिर्णिन करे लअंय, त्यवात हसी
सअंददिग्धतवा स्पषपणिरे व्यक झवालरेलसी ददिसतरे.  पणि हवा सअंददिग्धतरेच्यवा मनुळवाशसी आधनुणनक व्हवावअं ककअं ववा हहोऊ नयरे,  अशवा
प्रकवारचसी  कनु ठलसीहसी  अणनणश्चततवा  नवाहसी.  ककअं बहुनवा  आपल्यवालवा  मवाहसीत  आहरे  ककी  आपल्यवा  आधनुणनकतरेचरे  स्वरूप
घडवण्यवासवाठसी,  कवाहसी वरेळवा आपल्यवालवा इतरवाअंनसी  प्रस्थवाणपत करे लरेल्यवा आधनुणनकतवाअंनवा  नवाकवारण्यवाचअं  धदैयर्णि  दिवाखिववावअं
लवागरेल; जरे हवा सअंददिग्धतरेचअं खिरअं  कवारणि आहरे. रवाषववादिवाच्यवा यनुगवात, असरे [आपल्यवा आधनुणनकतरेच्यवा णनरमर्णितसीचरे] अनरेक
प्रयत्न झवालरे ज्यवात धदैयर्णि आणणि कल्पकतवा ददिसळून यरेतरे. अथवार्णितच तरे सगळरेच सवारख्यवाच प्रमवाणिवात यशस्वसी झवालरे नवाहसीत.
आज जवागणतककीकरणिवाच्यवा यनुगवात, कदिवाणचत तरे धदैयर्णि एकवटण्यवाचसी गरज पनुन्हवा णनमवार्णिणि झवालसी आहरे. कदिवाणचत आतवा
पनुन्हवा आपल्यवालवा आपल्यवा आधनुणनकतरेतलरे 'तरे ददिवस' आणणि 'हरे ददिवस' असवा णवचवार करण्यवाचसी वरेळ आलसी आहरे. 

---

१-  पवाथर्णि चटजर्ती हरे भवारतसीय इणतहवासवाचरे आणणि रवाषववादिवाचरे अत्यअंत नवाववाजलरेलरे णवशरेषक आहरेत.  भवारतसीय
इणतहवासलरेखिनवात क्रवाअंणतकवारसी ठरलरेल्यवा  'सबवाल्टनर्णि स्टडसीजम'च्यवा सअंस्थवापक सदिस्यवाअंमध्यरेहसी त्यवाअंचवा समवावरेश हहोतहो.  तरे
न्यळूयरॉकर्णि  यरेथसील कहोलअंणबयवा णवदवापसीठवात मवानववअंशशवासवाचरे प्रवाध्यवापक म्हणिळून आणणि कलकत्त्यवात 'सकेंटर फरॉर स्टडसीज
इन सहोशल सवायन्सरेस' यवा सअंस्थरेचरे मवानदि प्रवाध्यवापक म्हणिळून कवायर्णिरत आहरेत. १९९७ तरे २००७ हवा दिरम्यवान तरे हवा
सअंस्थरेचरे डवायररेक्टर हहोतरे.  यवा खिरेरसीज तरे बअंगवालसी भवाषरेतलरे प्रख्यवात कवसी,  नवाटककवार आणणि नटदिरेखिसील आहरेत.  मसीरवा
नवायर हवाअंच्यवा 'दि नरेमसरेक' हवा णचतपटवात त्यवाअंनसी एकवा "ररफरॉम्डर्णि पहअंदिळू"चसी भळूणमकवा करे लसी आहरे. त्यवाअंचसी कवाहसी णनवडक
पनुस्तकअं : Nationalist Thought and the Colonial World (1986); The Nation
and its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories(1993); A
Princely Impostor? The Strange and Universal History of the Kumar
of Bhawal (2003); The Black Hole of Empire: History of a Global

आपलसी आधनुणनकतवा - धननुष
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Practice   of   Power   (2012).  प्रस्तनुत  अननुववादि  त्यवाअंच्यवा  मळूळ  बअंगवालसी  व्यवाख्यवानवाच्यवा  इअंगजसी
रूपवाअंतरणिवाचवा शक्यतहो शब्दिश: अननुववादि आहरे. अननुववादिवालवा आनअंदिवानरे परववानगसी ददिल्यवाबद्दल मसी प्रवाध्यवापक चटजर्तींचवा
अणतशय आभवारसी आहरे. हवा अननुववादि मळूळ बअंगवालसी सअंणहतरेशसी तवाडळून पवाहण्यवात मलवा मवाझसी मदैतसीणि तवाणनयवा भटवाचवायर्णि
णहचसी  खिळूप  मदित  झवालसी,  णतचरेहसी  मसी  आभवार  मवानतहो.  प्रवाचसी  दिरेशपवाअंडरेनसी  मळूळ  बअंगवालसी  सअंणहतवा  ववाचळून  मरवाठसी
अननुववादिवासअंदिभवार्णित कवाहसी अणतशय मचौणलक सळूचनवा करे ल्यवा.  त्यवाअंचरेहसी आभवार. (नहोट:  इअंगजसी लरेखि  'Our Modernity'
गनुगलवरून सहज उपलब्ध हहोऊ शकरे ल. पणि त्यवानअं मवाझ्यवा अननुववादिवाच्यवा भसीषणि मयवार्णिदिवा उघड हहोतसील त्यवामनुळरे  कदृ पयवा
तहो ववाचळू नकवा.)

२ - हवा फरक लक्षणिसीय आहरे. रवाजनवारवायणि बसळू १८७० च्यवा दिशकवात 'पळूवर्तीचरे ददिवस' आणणि 'हरे ददिवस' असवा
फरक करत आहरेत आणणि १८७० च्यवा दिशकवातलवा कवाळ त्यवाअंच्यवा दिदृषसीनअं  णनकदृ ष हहोत जवाण्यवाचवा कवाळ आहरे;  तर
महोतसीलवाल घहोष १९१२ सवालसी पळूवर्तीचवा कवाळ, म्हणिजरे बसळूअंचरे "हरे" णनकदृ ष हहोत जवाण्यवाचरे ददिवस दकतसी रम्य हहोतरे त्यवाचअं
वणिर्णिन करतवाहरेत. चटजर्तींचवा मनुद्दवा असवा ककी कवाळवाच्यवा हवा व्यवाख्यवा णस्थर रवाहत नवाहसीत, बदिलत जवातवात.

३ - यवा ववाक्प्रचवारवाचवा अथर्णि रहोज त्यवाच तसीन गहोषसी खिवाणिअं - "तरेच तरेच"

४ - इमअॅन्यनुअल कवाअंट (१७२४-१८०४) हवा एक अत्यअंत प्रख्यवात जमर्णिन तत्त्वज हहोऊन गरेलवा. त्यवालवा आधनुणनक
तत्त्वजवानवाचवा  जनक  मवानलअं  जवातअं.  नसीणतशवास  (एणथक्स),  जवानप्रमवाणिशवास  (एणपस्टरेमरॉलरॉजसी),  ससौंदियर्णिशवास
(ऍस्थरेरटक्स),  अणधभचौणतकशवास (मरेटवादफणजक्स) इतकअं च नवाहसी तर भळूगहोल (जरॉगफकी),  इणतहवास (णहस्टसी),  रवाजककीय
तत्त्वजवान (परॉणलरटकल दफलरॉसरॉफकी) आणणि ईश्वरशवास (णथऑलरॉजसी) अशवा अनरेक जवानशवाखिवाअंवर कवाअंटच्यवा णवचवारवाअंचवा
खिहोल प्रभवाव पडलवा.

 ५   "Was  ist  Aufklärung"  हवा  मळूळ  जमर्णिन  लरेखिवाचवा  इअंगजसी  अननुववादि "What  is
Enlightenment" हवा नवाववानअं झवालवा. तहो इथरे सवापडरेल:

http://www.columbia.edu/acis/ets/CCREAD/etscc/kant.html

६  -  णमशरेल  फनु कहो  (१९२६-१९८४)  हवा  णवसवाव्यवा  शतकवातलवा  फवार  महत्त्ववाचवा  णवचवारवअंत  -  तत्त्वज,
भवाषवाशवासज,  समसीक्षक,  णवचवारवाअंचवा  इणतहवासकवार  आणणि  आधनुणनक  समवाजवातल्यवा  सतरेच्यवा  स्वरूपवाचवा  मवारमर्णिक
टसीकवाकवार  -  हहोऊन गरेलवा.  फनु कहोमनुळरे  आधनुणनक चचवार्णिणवश्ववाचसी  (णडस्कहोसर्णि)  सअंकल्पनवा आमळूलवाग बदिललसी.  मनहोरुग्णि,
गनुन्हरेगवार आणणि समलमैंणगक ककअं ववा सवामवाणजक रूढळींच्यवा पररघवावर ववावरणिवाऱ्यवा इतर व्यकक्तींबवाबत णवशरेषणि करतवानवा
फनु कहो यवाअंनसी आधनुणनक जवानव्यवस्थवा आणणि सतवासअंबअंधवाअंचरे  लवागरेबवाअंधरे  स्पषपणिरे उकलळून दिवाखिवलरे.  कवाअंटच्यवा णनबअंधवाच
त्यवाअंनसी करे लरेलअं ववाचन इथरे णमळरेल:
http://foucault.info/documents/whatisenlightenment/foucault.whatis
enligh...
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न्यळूररॉन   -   कनु तअं नव्हरे  ,   णमत - रवाजरेश घवासकडवसी

न्यळूररॉन हरे एक अणखिल मवानवजवातसीलवा पडलरेलअं कहोडअं आहरे.  अणखिल म्हणिजरे आमच्यवा घरवातलसी मवानवजवात -
मसी, मवाझसी बवायकहो आणणि मवाझवा सवात वषवार्णिचवा मनुलगवा. बवाककीचसी मवानवजवात आम्हसी तरसी फवारशसी णवचवारवात घरेत नवाहसी.
तरे एक वरेगळअंच महवाप्रचअंड,  जगड्व्यवाळ कहोडअं  आहरे.  पणि णवचवार करवायलवा घरेण्यवासवाठसीसनुदवा आतवापयर्षांत दिवणिरे,  वपनु
वगदैरकेंसवारखिरे लरेखिक सहोडलरे तर इतर कहोणिवालवा न सनुटलरेलअं कहोडअं कवा घ्यवावअं? त्यवापरेक्षवा आपल्यवा घरचअं छहोटअंसअं पअंधरवा पसौंड
वजनवाचअं,  करे सवाळ आणणि कवाळ्यवाभहोर डहोळ्यवाअंच्यवा बवारक्यवाशवा हवालचवालळींनसी अणखिल मवानवजवातसीवर तवाबवा ठरेवणिवारअं
आमचअं कनु तअं घरेणिअं सहोपअं.

एकशरेचवाळसीस अक्षरवाअंपरेक्षवा जवास्त ववाचण्यवाचसी सवय गरेलरेल्यवाअंनसी इथरेच ववाचन थवाअंबवलअं असरेल बहुधवा.  पणि
अजळूनहसी ज्यवाअंनवा वदैचवाररक णट्वटरवायरटस झवालरेलवा नवाहसी अशवा सनुज ववाचकवाअंनसी ओळखिलअं असरेलच ककी मसी वरच्यवा
पररच्छरेदिवाचसी सनुरुववात न्यळूररॉन यवा शब्दिवानरे करे लसी,  आणणि शरेवट  'आमचअं कनु तअं'नरे करे लवा.  म्हणिजरे आमच्यवाकडरे कनु तअं आहरे,
त्यवाचअं नवाव  'न्यळूररॉन'  आहरे,  आणणि तरे एक गमतसीदिवार कहोडअं आहरे हरे सवाअंगण्यवासवाठसी वरच्यवा पररच्छरेदिवाचसी रचनवा करे लसी
हहोतसी. आणणि यवा पररच्छरेदिवाचसी रचनवा अथवार्णितच जरे सनुज नवाहसीत त्यवाअंनवाहसी समजवावअं अशवाअंसवाठसी करे लरेलसी आहरे.

असहो, आमच्यवा कनु त्र्यवाचअं नवाव न्यळूररॉन कवा आहरे हरेहसी एक णवचवार करण्यवाजहोगअं कहोडअं आहरे. आमच्यवा घरवातल्यवा
अणखिल मवानवजवातसीसवाठसी नवाहसी अथवार्णितच.  कवारणि तरे  नवाव आमच्यवा सनुणवद पत्नसीनरे  ठरेवलअं.  णतचवा मवानसशवासवाचवा
अभ्यवास. पणि तहो सवाधवासनुधवा - मवाणिसवाअंचवा - नवाहसी, तर मकेंदिळूअंचवा. त्यवामनुळरे  फळू ल नवा फनु लवाचसी पवाकळसी यवा न्यवायवानरे मकेंदिळू नवा
मकेंदिळूचसी परेशसी - म्हणिळून णतनरे त्यवाचअं नवाव न्यळूररॉन ठरेवलअं. न्यळूररॉन नवाव ठरेवण्यवामवागरे दिनुसरअंहसी एक कवारणि आहरे. तरे, म्हणिजरे
आमचअं कनु तरत्न, हरे पळूडल जमवातसीतलअं आहरे. हसी जवात प्रचअंड हुशवार असतरे असअं मवाझ्यवा बवायकहोचअं म्हणिणिअं हहोतअं. न्यळूररॉनलवा
पवाळळून दिसीड वषर्णि झवाल्यवावर त्यवा कवाचरेसवारख्यवा कठसीणि मतवालवा ककअं णचत तडरे गरेलरे आहरेत. पणि म्हणिळून अथवार्णितच तसी तरे
मत सहोडवायलवा तयवार आहरे,  असअं नवाहसी.  त्यवाबद्दल णतलवा कवाहसी म्हटलअं तर तसी लगरेच म्हणितरे, 'लग्नवापळूवर्ती तसवा तळूहसी
बवाककी कवाहसी नसलवास तरसी हुशवार आहरेस वगदैररे ऐकलअं हहोतअं'. मग मसी णवषय बदिलतहो.

न्यळूररॉन - कनु तअं नव्हरे, णमत - रवाजरेश घवासकडवसी
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न्यळूररॉन आमच्यवा घरसी कसवा आलवा हरे अजळून एक कहोडअं. खिरअं तर तहो इतककी वषर्षां कवा आलवा नवाहसी हरे कहोडअं म्हणितवा
यरेईल. कवारणि आमचअं लग्न झवाल्यवानअंतर हनसीमळून नववा-नववा असतवानवाच मवाझ्यवा बवायकहोनरे  'आपणि एक कनु तवा घरेऊ यवा.
मलवा फवार आवडतवात कनु तरे.'  असअं म्हटलअं हहोतअं.  आणणि मसी त्यवा गहोड कवाळवाच्यवा भरवात हहो म्हणिळून गरेलहो.  प्ररेम आअंधळअं
असतअं हरेच खिरअं. मवाझ्यवा डसीएनएच्यवा दिहोन्हसी सवाखिळ्यवाअंतळून मवाझ्यवाकडरे ववारशवानरे प्रवाणणिदरेष आलरेलवा आहरे. मवाझरे वडसील
कहोणिवाकडरे कनु तवा आहरे म्हटल्यवावर त्यवाअंच्यवाकडरे जवाण्यवाचवा णवचवारहसी टवाळत.  आई आणणि एकजवात सवर्णि मवावश्यवा कनु तवा
पवाणहलवा ककी अअंगवावर झनुरळ चढल्यवासवारखिअं करतवात. मलवा स्वतयःलवा कनु त्र्यवामवाअंजरवाअंबद्दल भसीतसी नसलसी तरसी प्ररेम कधसीच
नव्हतअं. लहोकवाअंकडरे गरेल्यवावर त्यवाअंच्यवा घरसी कनु तअं असलअं तर आपलअं एखिवादिवरेळरेलवा पवाठसीवरून हवात दफरववायचवा इतपतच.
फवार अअंगचटसीलवा यरेणिवारसी कनु तसी आवडत नसत. 'अररे, कवाहसी करत नवाहसी तहो' असअं मवालकवाअंनसी दकतसीहसी आत्मणवश्ववासवानरे
सवाअंणगतलअं तरसी डसीएनएच्यवा सवाखिळ्यवाअंमध्यरे ठवासळून भरलरेलसी भसीतसी ककअं णचत प्रमवाणिवात बवाहरेर यवायचसीच. पणि तरे ददिवसच
हणनमळूनसी हहोतरे. लव्ह कबॉंकसर्णि एव्हरसीपथअंग यवा न्यवायवानरे त्यवा भसीतसीवरहसी णवजय णमळवालवा. खिरअं तर प्ररेम णवजय णमळवतअं
यवापरेक्षवा प्ररेमवाच्यवा आअंधळरेपणिवापहोटसी ककअं ववा प्ररेमवाच्यवा नशरेत गनुअंग रवाहून तरे शतनुसदैन्यवाशसी लढवायलवाच बवाहरेर यरेत नवाहसी. तहो
हरॅंगहोव्हर उतरलवा ककी मवात पअंचवाइत हहोतरे.  तर सवाअंगवायचवा मनुद्दवा  असवा ककी मसी  आतळून नकवार असलवा तरसी मवाझ्यवा
ओठवाअंतळून गहोड हहोकवार कधसी णनघळून गरेलवा हरे कळलअंच नवाहसी. 

आअंधळ्यवा प्ररेमवाच्यवा भरवात जसी कवाहसी वचनअं दिरेऊन जवातहो तसी नअंतर कधसीतरसी भहोवतवातच.  कवाहसी मणहन्यवाअंनसी
अचवानक मवाझ्यवा हहोकवारवाचसी मलवा आठवणि झवालसी.  आणणि मवाझ्यवा पहोटवात एक ककअं णचतसवा खिडवा पडलवा.  खिडवा नवाहसी,
खिरअं  तर  खिड्डनुलवाच म्हणिवावअं.  कवारणि बवायकहोनरे  आतवापयर्षांत  कवाहसी  णवषय कवाढलरेलवा  नव्हतवा.  त्यवामनुळरे  सध्यवा  तरसी
सनुरणक्षत हहोतहो. पणि बवाहरेर जवातवानवा एखिवादिअं गहोग्गहोड कनु तअं त्यवाच्यवा गहोग्गहोड मवालदकणिसीलवा कनु ठरे  खिरेचळून नरेत असरेल, तर
मवाझ्यवा  पहोटवात  तहो  खिड्डनुलवा  पनुन्हवा  यवायचवा.  आणणि  अचवानक  महोठवा  महोठवा  व्हवायलवा  लवागवायचवा.  मग  मसी  त्यवा
मवालदकणिसीकडरे बघण्यवाचवाहसी महोह टवाळत असरे. बवायकहोलवा णवरुद ददिशरेलवा तडोंड करून 'तहो सळूयवार्णिस्त कवाय छवान ददिसतहो
आहरे नवा?'  ककअं ववा  'त्यवा फनु लवाचवा रअंग दकतसी गहोड आहरे नवाहसी?'  असअं म्हणित असरे.  एरवसी अरणसक असणिवार् यवा आपल्यवा
नवऱ्यवालवा बवाहरेर दफरवायलवा गरेल्यवावर अचवानक ससौंदियर्णिणपपवासळू झटकरे  कसरे यरेतवात, असवा प्रश्न णतलवा पडलवा आहरे हरे मलवा
णतच्यवा चरेहऱ्यवावर स्पष ददिसरे. पणि त्यवानरे फवारसअं णबघडणिवार नव्हतअं. फवारतर तसी मलवा शवाअंतपणिरे घरसी बसळू दिरेण्यवाऐवजसी
बवाहरेर दफरवायलवा ओढळून घरेऊन जवाईल हवा लबॉंग टमर्णि धहोकवा हहोतवा. पणि शरॉटर्णि टमर्णि फवायदवापनुढरे लबॉंग टमर्णि तहोटरे फवारच तनुच्छ
असतवात. 

असरे बररेच मणहनरे गरेलरे. कनु त्र्यवाणवषयसी तसी आतवा णवसरून गरेलसी आहरे अशवा समजनुतसीनरे मवाझ्यवा पहोटवात पडणिवाररे
खिड रे  कमसी झवालरे हहोतरे.  पणि एकरे  ददिवशसी घरसी परतलहो आणणि जवागहोजवागसी इतस्ततयः णवखिनुरलरेलसी पनुस्तकअं  पसरलरेलसी
ददिसलसी. 'तनुम्हसी कनु तवा पवाळण्यवाआधसी...' हरे अधर्णिवट ववाचळून कहोचवावर उघडअं पडलअं हहोतअं. 'पवाळसीव कनु त्र्यवाचसी णनगवा कशसी
रवाखिवावसी'  हरे शरेजवारच्यवा टसीपरॉयवर हहोतअं.  आणणि  'तनुमच्यवा लवाडनुल्यवा कनु त्र्यवालवा कवाय कवाय पकवानअं करून घवालवाल?'  हरे
स्वयअंपवाकघरवात ओटवावर हहोतअं.  णशववाय डवायपनअंग  टरेबलवर आणिखिसीन चवारपवाच पनुस्तकवाअंचवा  ढसीग हहोतवाच.  आणणि
कहोलटकरवाअंच्यवा कणवतरेतल्यवा रखिनुमवाईलवा जसअं अठवावसीस यनुगवाअंचअं एकटरेपणि हवाकवा मवारत धवावळून आलअं तसअं मवाझ्यवा पहोटवात
गरेल्यवा  आठ मणहन्यवाअंतलरे  नसलरेलरे  खिड रे  अचवानक हवाकवा  मवारत  एकणततपणिरे  उमलवायलवा  लवागलरे.  त्यवा  सगळ्यवाअंचवा
दक्ररटकल मवास तयवार हहोऊन मवाझ्यवा पहोटवात एक इअंप्लहोजन हहोणिवार ककी कवाय अशसी भसीतसी ववाटवायलवा लवागलसी. तरसीहसी
मसी मन खिअंबसीर करून णतलवा सवामहोरवा गरेलहो.  तसी पलअंगवावर पसरून अजळून एक पनुस्तक ववाचत हहोतसी  'कनु ठचवा कनु तवा
तनुमच्यवासवाठसी  सववार्णित  चवाअंगलवा?'.  मवाझ्यवाकडरे  बघळून  णतनरे  हसळून  म्हटलअं,
"मसी  कनु तवा  घ्यवायचवा  णवचवार  करतरे  आहरे."
"कवा?  मवाझवा  एवढवातच  कअं टवाळवा  आलवा  कवा?"  मसी  मवाफक  णवनहोदि  करण्यवाचवा  प्रयत्न  करे लवा.
"कवाहसीतरसी कवाय,  तळू कनु ठरे ,  कनु तवा कनु ठरे ...  कवाहसी तनुलनवा आहरे कवा?"  त्यवापनुढरे णतनरे जरे चरेहऱ्यवावर भवाव आणिलरे त्यवावरून
'नवरवा वगदैररे ठसीक आहरे. एखिवादिवा असवायलवा हरकत नवाहसी. पणि कनु तवा असवायलवाच हववा.' असअं त्यवातळून स्पष ददिसत हहोतअं.
मसी  कवाहसी  बहोललहो  नवाहसी.
"पणि मलवा कनु ठलवा कनु तवा घ्यवायचवा तरे  कळत नवाहसी."  मग णतनरे ववाचलरेलसी मवाणहतसी घडवाघडवा सवाअंणगतलसी.  सगळ्यवात
हुशवार कनु तरे म्हणिजरे बरॉडर्णिर करॉलसी,  पळूडल आणणि जमर्णिन शरेपडर्णि डरॉग  (म्हणिजरे अल्सरेणशयन).  पणि बरॉडर्णिर करॉलसीलवा प्रचअंड
व्यवायवाम  लवागतहो,  आणणि पळूडल थहोडअं  बवायककी  ददिसतअं,  आणणि जमर्णिन  शरेपडर्णिलवा  हरडर्षांग  इपन्स्टअंक्ट  असतवात.  त्यवाअंच्यवा
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आहवारवाचसी कवाळजसी घरेण्यवासवाठसी त्यवाअंनवा लहो-गरेन फळू ड दवावअं लवागतअं.  अमनुक कअं पनसीचअं खिवाणिअं स्वस्त असतअं,  पणि त्यवात
मवाअंसवाऐवजसी सहोय प्रहोटसीन घवातलरेलअं असतअं. वगदैररे वगदैररे वगदैररे. मसी गनुणिसी नवऱ्यवासवारखिवा हरे सगळअं  ऐकत हहोतहो. त्यवावरून
एकअं दिरसीत कनु तअं पवाळणिअं म्हणिजरे कनु ठळूनतरसी एक प्रवाणिसी आणिळून बवाअंधळून ठरेववायचवा आणणि त्यवालवा ददिवसवातळून दिहोनदिवा दिळूधपवाव
दवायचवा इतकअं  सहोपअं प्रकरणि नवाहसी हरे मवाझ्यवा लक्षवात आलअं. 'कनु त्र्यवासवारखिसी जबवाबदिवारसी घ्यवायचसी म्हणिजरे असवा भरपळूर
णवचवार करवायलवा हववा खिरवा' असअं म्हणिळून एकवा दिगडवात बररेच पक्षसी मवारून घरेतलरे. 

तसी कनु त्र्यवाअंचसी पनुस्तकअं  णतनरे लवायबरसीत परत करून टवाकलसी त्यवालवाहसी बररेच ददिवस उलटळून गरेलरे . णतचवा णवचवार
चवालळूच हहोतवा. मध्यरे एकदिवा आम्हसी कहोणिवाकडरे तरसी जरेववायलवा गरेलहो असतवानवा कनु त्र्यवाअंचवा णवषय णनघवालवा. तसी म्हणिवालसी
'मलवापणि पवाळवायचवा आहरे कधसीतरसी. पणि सध्यवा नवरवा आहरे तरेवढअं पनुररेसअं आहरे. नवऱ्यवाचअं एक बरअं असतअं, त्यवाचअं शसी-शळूचअं
टरेपनअंग आधसीच कहोणिसीतरसी करून ठरेवलरेलअं असतअं.'  यवावर मलवा स्वतयःणवषयसी कचौतनुक ववाटळून घ्यवायचअं,  ककी कनु तवा अजळून
आलरेलवा नवाहसी म्हणिळून बरअं  ववाटळून घ्यवायचअं हरे कळलअं नवाहसी.  पणि इतर लहोक हसलरे त्यवात मवाझअं कसननुसअं हसळू णमळवळून
ददिलअं. 

असरेच बररेच मणहनरे गरेलरे.  ककअं बहुनवा वषर्षां गरेलसी.  आणणि अजळूनहसी णतनरे कनु तवा घरेतलरेलवा नव्हतवा.  म्हणिजरे पनुस्तकअं
आणिणिअं,  इअंटरनरेटवर कनु त्र्यवाअंबद्दल मवाणहतसी णमळवणिअं वगदैररे  चवालळू असवायचअं.  एकदिहोनदिवा णतनरे मलवा कनु ठरेतरसी नरेऊन खिवास
कनु तरे दिवाखिवलरेहसी हहोतरे. यरेतवाजवातवानवा कनु ठचवातरसी दिरेखिणिवा कनु तवा ददिसलवा ककी णतचअं कनु तवापनुरवाणि चवालळू व्हवायचअं. कनु तवा घ्यवाववा
हसी इच्छवा पनुन्हवा डहोकअं  वर कवाढत असरे. पणि कनु तवा प्रत्यक्ष घरेण्यवाचसी वरेळ कधसी आलसी नवाहसी. त्यवाचसी दिर वरेळसी कवाहसी नवा
कवाहसी कवारणिअं असवायचसी. आतवा कवाय, मलवा सध्यवा जबवाबदिवारसीणशववाय रवाहतहो आहहोत तरे छवान ववाटतअं आहरे; नअंतर कवाय,
मवाझवा सध्यवा मवास्टसर्णिचवा अभ्यवास चवालळू आहरे त्यवात कनु ठरे  कनु तवा घ्यवायचवा... आणणि 'मलवा कनु तवा घ्यवायचवा तर तहो परफरे क्ट
असवायलवा हववा. आपल्यवालवा त्यवाचअं सगळअं  जमलअं पवाणहजरे. नवाहसीतर उगवाच घ्यवायचवा आणणि त्यवाच्यवाकडरे दिनुलर्णिक्ष करवायचअं
यवात कवाय अथर्णि आहरे? शरेवटसी तहोहसी आपल्यवा कनु टनुअंबवाचवा भवाग बनतहो.' कधसी कधसी ववाटवायचअं तसी गणिपत ववाण्यवासवारखिसी
णवचवारवाअंच्यवा कवाडवा चवावळून ननुसत्यवाच टवाकळू न दिरेतरे. कनु तवा असण्यवापरेक्षवा 'कनु तवा असवाववा, घ्यवायचवा झवालवा तर मसी तहो असवा
घरेईन' अशसी मनहोरवाज्यअंच जवास्त आकषर्णिक ववाटतवात. खिऱ्यवा कनु त्र्यवापरेक्षवा मनवातल्यवा कनु त्र्यवाअंचसी गहोष चवाअंगलसी असतरे, कवारणि
कनु ठच्यवाहसी जबवाबदिवारसीणशववाय तहो पवाळतवा यरेतहो, मनवातल्यवा मनवात त्यवाचरे लवाड करतवा यरेतवात, त्यवालवा टरेन करतवा यरेतअं,
त्यवालवा कनु त्र्यवाअंच्यवा शहोजमध्यरे घरेऊन जवातवा यरेतअं. आणणि त्यवाच्यवा शसी-शळूच्यवा टरेपनअंगचसी पणि गरज पडत नवाहसी.

आम्हवाअंलवा मळूल झवालअं तरेव्हवा णतचवा पनुन्हवा दिहोन्हसी बवाजळूअंनसी णवचवार सनुरू झवालवा. लहवान मनुलवाबरहोबर कनु तअं असणिअं हरे
मनुलवाच्यवा ववाढसीच्यवा दिदृषसीनरे चवाअंगलअं,  पणि खिळूपच लहवानपणिसी आणिळू नयरे.  मलवा एक मळूल आतवा झरेपत नवाहसी,  कनु तअं कवाय
झरेपणिवार अशवा णवचवारवाअंत बरसीच वषर्षां गरेलसी.  मनुलगवा महोठवा झवालवा तरसीहसी कनु तवा अजळून घ्यवायचवाच हहोतवा.  मग शरेवटसी
वदैतवागळून पणि प्ररेमवानरे णतलवा म्हटलअं, ककी इतककी वषर्षां तनुलवा कनु तवा घ्यवायचवा आहरे, आतवा नवाहसी तर मग म्हवातवारपणिसी घरेणिवार
कवा तळू?  कधसी नव्हरे तरे  नवऱ्यवाचअं पटलअं आणणि सअंशहोधनवाचसी चक्रअं  वरेगवानरे  हलवायलवा लवागलसी.  णतनरे  अनरेक बसीडसर्णिकडरे
चचौकशवा करे ल्यवा.  मनुलवाच्यवा लग्नवाच्यवा वरेळसी कनुअं डल्यवा तपवासळून बघतवात तशवा कनु त्र्यवाअंच्यवा परेणडग्र्यवा,  त्यवाअंचवा आकवार,  रअंग,
हुशवारसी, स्वभवाव असरे छतसीस गनुणि जमवळून पवाणहलरे. आणणि शरेवटसी एक कनु तवा घरेण्यवाचअं ठरवलअं. पळूडल. मसीणनएचर पळूडल. 

बसीडरच्यवा घरून तसी कनु तवा घरेऊन आलसी त्यवालवा आज दिसीड वषर्णि झवालअं. त्यवा वरेळसी चवार मणहन्यवाचअं णपल्लळू हहोतअं.
तसी घरेऊन आलसी तहो ददिवस मलवा अजळून आठवतहो आहरे.  मसी घरसीच हहोतहो,  तसी लवाअंबवर डवाइव्ह करून त्यवालवा घरेऊन
आलसी आणणि कनु त्र्यवाच्यवा पहोटर्देबल पपअंजऱ्यवातळून त्यवालवा दकचनमध्यरे  बवाहरेर कवाढलअं.  तपदकरसी ररेशमवाचवा ननुसतवा गहोळवा
हहोतवा. अगदिसी नव्यवा जन्मलरेल्यवा बवाळवाप्रमवाणिरे सवात पवाउअंड वजनवाचवा. तसवाच प्रचअंड घवाबरलरेलवा. 'आपणि इथरे कनु ठरे  यरेऊन
पडलहो'  हरे बघत हहोतवा.  दकचनच्यवा शरेजवारसी जहो डवायपनअंग एररआ आहरे णतथरे चचौकहोनवात घनुटमळत हहोतवा.  पलसीकडचसी
बवाहरेरचसी खिहोलसी आणणि डवायपनअंग एररयवा यवाअंनवा णवभवागणिवारसी एक सवाधसी लवाकडसी पटसी आहरे. उअं बरवा वगदैररे नवाहसी. तसी पटसी
म्हणिजरे आपलसी मयवार्णिदिवा आहरे असअं त्यवानरे ठरवळून टवाकलअं हहोतअं.  आम्हसी णतघअंहसी त्यवाचरे लवाड करत हहोतहो.  मवाझवा मनुलगवा
त्यवालवा आपलअं एक खिरेळणिअं दिरेऊ करत हहोतवा. न्यळूररॉनलवा तरे कळवावअं म्हणिळून जणमनसीवर ठरेवळून तहो आपल्यवा नवाकवानरेहसी पनुढरे
ढकलत  हहोतवा.  तहो  एवढवासवा  कनु तवा  यवा  मवाऱ्यवानरे  णबचकत  हहोतवा.  णबचवारवा  सगळअं  करून  घरेत  हहोतवा.  आम्हवाअंलवा
सगळ्यवाअंनवाच खिळूप  आनअंदि  झवालरेलवा  हहोतवा.  मवाझ्यवा  मनुलवालवा अतहोनवात कनु तळूहल आणणि ककअं णचत भसीतसी  ववाटत हहोतसी.
बवायकहोच्यवा चरेहऱ्यवावर आपलअं इतक्यवा वषवार्षांचअं स्वप पळूणिर्णि झवाल्यवाचअं समवाधवान हहोतअं. मसी त्यवा णपल्लवाकडरे दकतसीतरसी वरेळ

न्यळूररॉन - कनु तअं नव्हरे, णमत - रवाजरेश घवासकडवसी
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बघत हहोतहो. त्यवालवा हवातवाळत हहोतहो. त्यवाचरे लवाड करत हहोतहो. यवा ददिवसवापवासळून मवाझअं आयनुष्य बदिलळून जवाणिवार आहरे
असअं मवात ववाटल्यवाचअं आठवत नवाहसी.

त्यवानअंतरचरे बररेच ददिवस त्यवालवा घरवाचसी सवय हहोण्यवात गरेलरे.  पणि त्यवालवा हळळूहळळू  लक्षवात आलअं ककी हरे लहोक
कवाहसी ववाईट नवाहसीत. उलट चवाअंगलरेच आहरेत. तसवा तहो थहोडवा सदैलवावलवा. पणि तरेहसी आधसीच्यवा अणलप्तपणिवाच्यवा तनुलनरेत
बरअं,  इतकअं च.  कनु तअं  घरेतवानवा मवाझसी अट हहोतसी ककी तरे  लहवान आणणि तरतरसीत हवअं.  बवायकहोलवा तरे  शहवाणिअंसनुरतअं,  मऊ
स्वभवाववाचअं हवअं हहोतअं. बसीडरलवा चवाळसीस वषवार्षांचवा अननुभव असल्यवामनुळरे  णतनरे सवाअंणगतलअं ककी हवा अगदिसी शवाअंत आहरे. आणणि
खिरहोखिरच तसवा तहो हहोतवा. कवायम तहो आपलसी मयवार्णिदिवा पवाळळून असरे. मनुलवानरे तवास ददिलवा तरसी चवाववायलवा जवायचवा नवाहसी.
अनरेक लहवान कनु तसी यअॅप्पसी असतवात. णमयवाअं मळूठभर दिवाढसी हवातभर यवा म्हणिसीप्रमवाणिरे एवढवाशवा णजववातळून प्रचअंड कचवाकचवा
भवाअंडल्यवासवारखिवा आववाज करत असतवात. पणि हरे कनु तअं खिरअंच शवाअंत स्वभवाववाचअं हहोतअं. 

पणहल्यवाअंदिवा त्यवानरे स्वतयः हहोऊन आववाज कवाढलवा तहो म्हणिजरे आमच्यवा दिवारवाचसी बरेल ववाजल्यवावर.  तहो धवावत
धवावत दिवारवाकडरे गरेलवा आणणि णजववाच्यवा आकवाअंतवानरे भनुअंकलवा. मग आमच्यवाकडरे आलवा आणणि भनुअंकत भनुअंकत दिवारवाकडरे गरेलवा.
शरेवटसी दिवार उघडल्यवावर कहोणिसीच ददिसलअं नवाहसी म्हटल्यवावर त्यवाचसी हववा थहोडसी गरेलसी.  दिवारवावर यळूपसीएसचवा मवाणिळूस
पअॅकरे ज ठरेवळून गरेलवासनुदवा हहोतवा.  पणि आमच्यवाकडरे बघळून थहोडअंसअं णशल्लक रवाणहलरेलअं भनुअंकणिअं न्यळूररॉन घशवातल्यवा घशवात
भनुअंकलवा.  तवाववातवाववाचअं भवाअंडणि भवाअंडळून परत आल्यवावर जसअं स्वतयःशसीच णशव्यवा दिरेणिअं चवालळू रवाहतअं तसअं. 'हरे कहोणिसीतरसी
स्सवालरे आपल्यवा घरवावर यरेतवात...... लवाज ववाटत नवाहसी त्यवाअंनवा. हरवामखिहोर...' असअं कवाहसीतरसी म्हणित असवाववा. फळू टभर
उअंचसीचवा आमचवा रवाखिणिदिवार इतकवा इमवानदिवारपणिरे आपल्यवा घरवाचअं रक्षणि करतहो हरे पवाहून आम्हवाअंलवा दिहोघवाअंनवाहसी कचौतनुक
ववाटलअं.  एरवसी  दकतसीहसी  शवाअंत  रवाणहलवा  तरसी  त्यवानअंतर  दिर  वरेळसी  बरेल  ववाजलसी  ककी  तहो  आपल्यवा  घरवावर  सअंकट
आल्यवाप्रमवाणिरे  भनुअंकळू न  हदैरवाणि  करतहो.  त्यवासवाठसी  त्यवालवा  घरवाचसीच  बरेल  ववाजण्यवाचसीहसी  गरज  नवाहसी.  टसीव्हसीवर  बरेल
ववाजल्यवावरसनुदवा हसी स्ववारसी धवावत भनुअंकत जवातरे. मवाझ्यवा मनुलवालवा यवाचसी गअंमत ववाटल्यवानरे त्यवानरे फहोनवर डहोअरबरेलचवा
आववाज ववाजवलवा तरसी न्यळूररॉन यरेडपटवासवारखिसी दिवारवाकडरे धवाव घरेतहो. पळूडल हुशवार असण्यवाबद्दल मलवा शअंकवा यरेण्यवाचसी
अनरेक कवारणिअं आहरेत त्यवाअंपदैककी हरे एक.

हळळूहळळू  त्यवालवा थहोडवा कअं ठ फनु टलवा.  आमच्यवाबरहोबर रवाहवायचसी,  आमच्यवाकडळून लवाड करून घरेण्यवाचसी सवय
लवागलसी. ककअं बहुनवा त्यवाचरे लवाड करवायचसी त्यवानरे आम्हवाअंलवा सवय लवावलसी असअंच म्हणितवा यरेईल. मसी बवाहरेरून घरसी आलहो
आणणि गरवाजचवा दिरववाजवा उघडल्यवाचवा आववाज झवालवा ककी लगरेच तहो असरेल नसरेल णतथळून धवावत यवायचवा.  अजळूनहसी
यरेतहो.  मग णजनवा चढत असतवानवा तहो दिवारवालवा नवाक लवावळून उभवा.  आत णशरलअं ररे  णशरलअं ककी अअंगवावर उडवा आणणि
भनुअंकणिअं. मलवा बळूट कवाढवायचवाहसी अवसर न दिरेतवा मवाझ्यवा अअंगवाचवा ववास घरेणिअं, हवात चवाटणिअं, भनुअंकणिअं, मवागच्यवा दिहोन पवायवाअंवर
उभअं  रवाहणिअं,  जसीभ बवाहरेर  कवाढळून ल्हवाय ल्हवाय करत डहोळ्यवात आजर्णिवअं  आणित बघणिअं  अशसी अषवावधवानअं  सवाधत तहो
मवाझ्यवाकडळून लवाड वसळूल करून घरेतहो. म्हणिजरे मसी ककअं णचतहसी त्यवाच्यवा ददिशरेनरे झनुकलहो तर क्षणिवाधवार्णित पवाठसीवर आडववा,
आणणि पहोट  बवाहरेर  कवाढळून  छवातसी  आणणि  पहोट  खिवाजवळून  घरेण्यवासवाठसी  तयवार.  छवातसीशसी  दिनुमडळून  घरेतल्यवामनुळरे  णचकन
पवअंगसवारखिरे पवाय फतवाडरे पसरलरेलरे.  मवान एकवा बवाजळूलवा झनुकवळून शरसीरवाचवा आकवार इअंणग्लश C  सवारखिवा करे लरेलवा.  डहोळरे
अधळूनमधळून मवाझ्यवाकडरे वळलरेलरे,  मसी खिवालसी ववाकळू न खिरअंच लवाड करणिवार आहरे कवा यवावर नजर ठरेवत. आणणि मसी पहोट
खिवाजवळून दवायलवा लवागलहो ककी तहो  C  चवा आकवार आणिखिसीन घट करत बह्मवानअंदिसी टवाळसी लवागल्यवाप्रमवाणिरे डहोळरे  णमटळून
घरेतहो. मसी जर लक्ष न दिरेतवा जअॅकरे ट कवाढणिअं, बळूट कवाढणिअं, पवाककीट-चवावसी जवागरेवर ठरेवणिअं अशवा णनरुपयहोगसी कदृ तसी करवायलवा
लवागलअं तर  'मसी त्यवाचअं दिरेणिअं लवागतहो'  हरे मवाझ्यवा मवागरे  मवाझ्यवा अअंगवावर उडवा घरेत ओरडळून सवाअंगतहो.  शरेवटसी एखिवादवा
पठवाणिवानरे कजवार्णिचवा हप्तवा वसळूल करवाववा तसवा त्यवाचवा लवाडवाअंचवा हप्तवा वसळूल करे ल्यवाणशववाय तहो कवाहसी शवाअंत हहोत नवाहसी.

त्यवाचवा सकवाळचवा ददिनक्रम तसवा सहोपवा आहरे. तहो बहुतरेक वरेळवा आमच्यवा आधसी उठतहो. पणि णबचवारवा सहोशसीक
असल्यवामनुळरे  पपअंजऱ्यवात बसळून रवाहतहो.  एकदिहोन वरेळवा कळूअं  कळूअं  करतहो.  मधळूनच भनुअंकळू न बघतहो.  मग परत गप्प बसतहो.
आम्हसी वरेळरेच्यवा बवाबतसीत तसरे भरपळूर मवायवा बवाळगणिवाररे  असल्यवामनुळरे  हरे लहोक करे व्हवा बवाहरेर कवाढतसील यवाचसी त्यवालवा
खिवातसी  नसतरे.  मग  कवाहसी  वरेळवानरे  त्यवाचअं  घशवातळून  उम्म्मम्म्म..  आववाज  कवाढणिअं  ववाढत  जवातअं.  पपअंजऱ्यवातळून  बवाहरेर
कवाढल्यवाकवाढल्यवा त्यवाचवा लवाडवाअंचवा हप्तवा वसळूल करतहो.  मग कवाहसी कवाळ थहोडवासवा शवाअंत हहोतहो.  पणि पळूणिर्णिपणिरे  नवाहसी.
णखिडककीतळून बरवाच वरेळ बवाहरेर णवस्टफनु लसी बघत बसतहो. मग हवातवालवा दिवातवाअंनसी अलगदि धरतहो. थहोडक्यवात 'मलवा बवाहरेर
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नरे'  असअं त्यवालवा सवाअंगवायचअं असतअं.  उठल्यवापवासळून सनुमवाररे  पणहल्यवा तवासवाभरवात त्यवालवा बवाहरेर नरेऊन आणिणिअं आवश्यक
असतअं. त्यवालवा बवाहरेर नरेणिअं हवा एक समवारअंभच असतहो. ददिवसभर घरवात बसळून एकतर तहो कअं टवाळलरेलवा असतहो. त्यवालवा
बवाहरेरचरे तवाजरे, इतर कनु त्र्यवाअंचरे ववास घ्यवायचरे असतवात. त्यवामनुळरे  त्यवालवा कधसी एकदिवा बवाहरेर जवातहो यवाचसी घवाई असतरे. पणि
मसी शवाअंतपणिरे बरेकफवास्ट करत ककअं ववा नरेटसरफर्षां ग करत असरेन तर त्यवालवा स्वस्थ बसवत नवाहसी.  मग मधळूनच मवाझ्यवा
अअंगवावर यरेऊन, डवावलसी मवारून घशवाअंतळून उम्म्म्म्म आववाज कवाढत मलवा मवाझ्यवा जबवाबदिवारसीचसी आठवणि करत असतहो. 

एकदिवा कवा मसी बवाहरेर णनघण्यवासवाठसी उठलहो अशसी खिवातसी झवालसी ककी त्यवाचअं लक्ष करे वळ मवाझ्यवाकडरे  लवागतअं.
अजनुर्णिनवाचअं लक्ष जसअं त्यवा पहोपटवाच्यवा डहोळ्यवावर ककें दद्रत झवालरेलअं हहोतअं तसअं. मसी कपडरे घवालवायलवा वरच्यवा खिहोलसीत गरेलहो
ककी णजन्यवाच्यवा पवायवाशसी तहो बसळून रवाहतहो.  कपडरे बदिललरेलरे ददिसलरे ककी त्यवाचरे कवान ककअं णचत टवकवारतवात  -  पळूडलचरे
णजतकरे  टवकवारू शकतवात णततकरे . त्यवाच्यवा शरसीरवात एक थरथर असतरे. प्रत्यरेक पवाऊल उतरल्यवावर त्यवाचरे सवायळू स्फनु रणि
पवावतवात. मसी त्यवाचसी गअंमत करवायलवा कधसीकधसी हळळू  उतरतहो. ककअं ववा एखिवादवा पवायरसीवर थवाअंबळून रवाहतहो. मग त्यवाच्यवा
चरेहऱ्यवावर असरे प्रतवारणिरेचरे  भवाव यरेतवात.  मसी बळूट घवालवायलवा लवागलहो ककी तहो भक्ष्यवावर तनुटळून पडण्यवाच्यवा तयवारसीत
असल्यवाप्रमवाणिरे  मवाझ्यवा बवाजळूलवा दिबवा धरून रवाहतहो.  त्यवाचवा पटवा कपवाटवातळून बवाहरेर कवाढलवा ककी मवात त्यवाचवा बवाअंध
फनु टतहो. त्यवाचअं अअंगवावर उडवा मवारणिअं सनुरू हहोतअं. जणिळू कवाहसी तहो म्हणित असतहो ककी 'हवा पटवा मवाझवा आहरे. मवाझवा आहरे.
इतर कहोणिवाच्यवा गळ्यवात घवालवायचवा नवाहसी. लवकर नरे. लवकर नरे.'  त्यवाचसी लसीश जर गअंमत म्हणिळून मवाझ्यवा मनुलवाच्यवा
शटर्णिलवा लवावलसी तर तहो भनुअंकळू न भनुअंकळू न घर डहोक्यवावर घरेतहो. लसीश गळपट्टवालवा जहोडरेपयर्षांतहसी त्यवालवा धसीर धरवत नवाहसी.
णतथरे णक्लक आववाज झवालवा ककी तहो दिवारवाकडरे धवावत सनुटतहो. आणणि दिवार उघडल्यवावर मलवा खिरेचळून नरेतहो. 

त्यवाचअं बवाहरेर शळू करणिअं हरेहसी एक कहोडअंच आहरे.  आमच्यवा घरवाच्यवा बवाहरेर पडल्यवावर लगरेच नवाक जणमनसीलवा
लवावळून भरवाभरवा जवातहो. शळू करण्यवासवाठसी जवागवा शहोधणिअं हवा त्यवाचवा महोठवा कवायर्णिक्रम असतहो. आमच्यवा घरवाच्यवा आसपवास
जसी घरअं आहरेत णतथरे जवळपवास प्रत्यरेक घरवात कनु तसी आहरेत. त्यवामनुळरे  त्यवाअंच्यवापदैककी अनरेकवाअंनसी आमच्यवा लरॉनवर आपलवा
मळूतदिवानवाचवा  णवधसी  करे लरेलवा  असतहो.  त्यवापदैककी  नक्ककी  कहोणिवाच्यवा  सवादिरेलवा  प्रणतसवादि  दवायचवा,  कहोणिवाच्यवा  आव्हवानवालवा
प्रणतआव्हवान दवायचअं यवाचवा अभ्यवास न्यळूररॉन नवाकवानरे करतहो. आणणि यहोग्य जवागवा सवापडलसी ककी तहो थहोडअंसअं तसीथर्णि पशअंपडतहो
आणणि धवावत धवावत पनुढरे जवातहो.  प्रत्यरेक घरवाच्यवा समहोर असलरेलरे मरेलबरॉक्सचरे खिवाअंब हरे त्यवा सवर्णि कनु त्र्यवाअंचसी आवडतसी
स्थळअं  आहरेत.  फरे सबनुक उघडल्यवावर आपल्यवालवा अनरेक आकषर्णिक पहोस्ट्स ददिसतवात.  कवाहळींनवा आपणि लवाइक करतहो,
कवाहळींकडरे  दिनुलर्णिक्ष  करतहो,  कवाहळींनवा  व्यवणस्थत  प्रणतसवादि  दिरेतहो.  तसअंच  न्यळूररॉन  यवा  'पहोस्ट्स'नवा  करतहो.  हसी  त्यवाचसी
प्रभवातफरे रसी आटपलसी ककी तहो समवाधवानवानरे घरसी यरेतहो, पवाणिसी णपतहो, इच्छवा असरेल तर खिवाणिअं खिवातहो. मग त्यवानअंतर त्यवाचवा
ददिवस तसवा शवाअंत जवातहो.

हरे सगळअं  उत्सवाहवानरे बवायकहोलवा सवाअंणगतल्यवावर णतच्यवा चरेहऱ्यवावर यवा कनु त्र्यवानरे आपल्यवा नवऱ्यवाचअं कवाय करून
ठरेवलरेलअं आहरे असवा कवाहसीसवा भवाव आलवा. मवाझअं प्रवाण्यवाअंणवषयसीचअं प्ररेम दकतसी हहोतअं हरे णतलवा आधसीपवासळूनच मवाहसीत हहोतअंच.
कनु तवा घरसी आणिल्यवावर कदिवाणचत मलवा थहोडवा लळवा लवागरेल अशसी णतलवा आशवा हहोतसी. मवात मसी इतकवा गनुअंतळून जवाईन असअं
मवात णतलवा ववाटलरेलअं नव्हतअं. 

एकदिवा आम्हसी असरेच बवाहरेर दफरवायलवा गरेलहो हहोतहो. मसी आणणि न्यळूररॉन. बवाहरेर पडलहो तरेव्हवा ककअं णचत ररपररप
पवाऊस पडत हहोतवा. एरवसी यवा स्ववारसीलवा पवाण्यवाचअं ववावडअं. पणि बवाहरेर जवाण्यवाचअं आकषर्णिणिहसी तरेवढअंच प्रचअंड. आणणि दिवाट
करे सवाअंमनुळरे  सनुरुववातसीलवा पवाऊस फवारसवा जवाणिवलवा नसवाववा.  त्यवामनुळरे  तनुरूतनुरू बवाहरेर णनघवालवा.  त्यवाआधसी नरेहमसीप्रमवाणिरे
'मलवा नरे नअं बवाहरेर दफरवायलवा.  बघ,  मसी घरसी बसळून दकतसी कअं टवाळतहो'  असरे भवाव चरेहऱ्यवावर आणिळून कळवळळून सवाअंगळून
झवालअं हहोतअं. तहो सवानरे गनुरुजसी टवाईप चरेहरवा पवाहून मसीहसी णनघण्यवाचसी तयवारसी करे लसी. मग तरेच नरेहमसीचअं पट्टवावर उडवा
मवारणिअं, पटवा गळ्यवात बवाअंधरेपयर्षांत धसीर न धरवणिअं झवालअं हहोतअं. त्यवामनुळरे  बवाहरेर पडल्यवावर णतथरे णमळणिवाऱ्यवा सवर्णि ववासवाअंचवा
आनअंदि घ्यवायचवा यवा उत्सवाहवानरे तहोहसी णनघवालवा.  आमच्यवा नरेहमसीच्यवा फरे रसीच्यवा णनम्म्यवा अअंतरवावर पहोचल्यवावर मवात
त्यवालवा कवाहसीतरसी कवाळअंबरेरअं  असल्यवाचअं जवाणिववायलवा लवागलअं.  दिरम्यवानच्यवा कवाळवात पवाऊसहसी ककअं णचत ववाढलवा हहोतवा.
अअंगवावर पडणिवाररे  थकेंब करे स णभजवळून त्वचरेपयर्षांत पहोचत हहोतरे.  तरे त्यवालवा णनणश्चतच आवडलअं नव्हतअं.  मग मध्यरे थवाअंबळून
णजववाच्यवा आकवाअंतवानरे अअंग झटकळू न पवाणिसी उडवळून अअंग सनुकअं  करण्यवाचवा प्रयत्न सनुरू झवालवा. पणि आभवाळच फवाटल्यवावर
त्यवालवा रठगळ तरसी दकतसी लवावणिवार?  रस्त्यवाच्यवा बवाजळूनरे सवर्णि घरवाअंचसी लरॉन्स  -  त्यवामनुळरे  आडहोशवालवाहसी जवागवा नवाहसी.

न्यळूररॉन - कनु तअं नव्हरे, णमत - रवाजरेश घवासकडवसी
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जसजसवा  तहो  णभजत  गरेलवा  तसतसवा  त्यवाचवा  मवाझ्यवावरचवा  सअंशय  आणिखिसीनच  बळवावत  चवाललवा.  'यवाच,  यवाच
हरवामखिहोरवानरे आपल्यवालवा तवास दिरेण्यवासवाठसी आअंघहोळ घवालण्यवाचसी हसी नवसीन यनुककी शहोधळून कवाढलसी. आतवा पनुढच्यवा वरेळसी
मसी यवाच्यवाबरहोबर बवाहरेर जवाणिवारच नवाहसी जवा.' असवा णवचवार त्यवाच्यवा मनवात सनुरू झवाल्यवाचअं मलवा स्पष जवाणिवत हहोतअं.
कवादिअंबऱ्यवाअंमध्यरे  अकवालसी  णवधववा  झवालरेलसीचसी  बहसीणि  णतलवा  परगवाववाहून  भरेटवायलवा  यरेतरे,  आणणि  एकमरेकक्तींनवा
पवाणहल्यवाबरहोबर त्यवा दिहोघळींचवा बवाअंध फनु टतहो तसअं कवाहसीसअं न्यळूररॉनचअं घरसी आल्यवावर झवालअं. गळ्यवातलवा पटवा कवाढल्यवावर
त्यवानरे तवाबडतहोब आपलवा मवाझ्यवावरचवा आणणि एकअं दिरसीत जगवावरचवा रवाग दिवाखिववायलवा सनुरुववात करे लसी.  सवर्णिसवाधवारणि
प्रवाण्यवाअंनवा फ्लवाइट ऑर फवाइट ररस्परॉन्स असतहो.  एकतर मवारवामवारसी करवायचसी ककअं ववा शरेपळूट घवालळून पळळून जवायचअं.
आमच्यवा यवा कनु तरत्नवाकडरे हरे ककअं ववा तरे नवाहसी. तहो दिहोन्हसी गहोषसी आलटळून पवालटळून करतहो. म्हणिजरे गनुरगनुरत अअंगवावर यरेऊन
रवाग दिवाखिवतहो. तर मध्यरेच कवारपरेटवर आडववा हहोऊन सरकत सरकत अअंग पनुसवायलवा जवातहो. ककअं ववा अचवानक मसी जवळ
ददिसलहो ककी घवाबरून पळळून घरवातच एक धवावत धवावत फरे रसी मवारून यरेतहो. 

त्यवालवा आअंघहोळ घवालणिअं हवा एक णवधसीच असतहो. एरवसी 'न्यळूररॉन, कम णहअर' म्हटल्यवावर धवावत यरेणिवारवा हवा
प्रवाणिसी मसी आअंघहोळ करणिवार आहरे अशसी शअंकवाहसी आलसी तरसी अअंग चहोरून बसतहो. तशसी शअंकवा यवायलवा कवाहसीहसी पनुरतअं - मसी
बवाथरूमजवळ असणिअं,  मसी कअं बररेलवा फक टरॉवरेल गनुअंडवाळलरेलवा असणिअं,  ककअं बहुनवा मसी कपडरे कवाढत असल्यवाचसी शअंकवाहसी
पनुरतरे. मग तहो आपल्यवा पपअंजऱ्यवात अअंग मनुडपळून शक्य णततक्यवा कहोपऱ्यवात जवाऊन बसतहो. हवा मवाझवा एररयवा, आणणि इथरे
मसी सनुरणक्षत आहरे अशसी त्यवालवा एक व्यथर्णि आशवा ववाटतरे. णतथरे आत णशरून त्यवालवा कवाढवायलवा लवागल्यवावर तहो डहोळ्यवाअंत
शअंभर सशवाअंचअं करे णवलववाणिरेपणि आणितहो. मसी हवात लवाववायलवा लवागल्यवावर शरेवटचवा उपवाय म्हणिळून 'मसी बघ ररे दकतसी गहोड
आहरे' असरे भवाव आणित आपल्यवा पवाठसीवर पडळून पहोट पनुढरे कवाढतहो. 'मवाझरे लवाड कर नवा. बघ, तळू त्यवात गनुअंतळून जवाशसील,
आणणि आअंघहोळ वगदैररे घवालण्यवाचअं सगळअं  णवसरून जवाशसील.' असअं कवाहसीसअं म्हणिण्यवाचवा प्रयत्न हहोतहो. पणि यवाचवा पररणिवाम
न हहोतवा मसी त्यवालवा उचलळून बवाथरूममध्यरे नरेलअं ककी मग आपलसी धडगत नवाहसी हरे त्यवाच्यवा लक्षवात यरेतअं . तरसीहसी शरॉवर
स्टरॉलपवासळून शक्य णततक्यवा लवाअंबवरच्यवा कहोपऱ्यवात जवाऊन तहो अअंग मनुडपळून बसळून रवाहतहो. आशवा नवामक शदृअंखिलरेनरे बद
पडलरेलवा असतहो. पणि मसी जरेव्हवा त्यवालवा उचलतहो तरेव्हवा हसी मजबळूत सवाखिळसी तनुटतरे. आणणि मसी जरेव्हवा त्यवालवा शरॉवरमध्यरे
नरेतहो तरेव्हवा  'मनुकणस्तष्ठणत'  पअंगनुवत उभवा रवाहतहो.  आणलयवा भहोगवाससी असवावरे सवादिर म्हणिळून मनुकवाटवानरे अअंग णभजवळून
घरेतहो.  त्यवातहसी शरॉवरपवासळून दिळूर जवाण्यवाचसी करे णवलववाणिसी धडपड चवालळू असतरेच. पणि अअंगवालवा सवाबणि लवावळून,  चहोळळून
घरेतवानवासनुदवा त्यवालवा शरॉवरच्यवा दिवारवाच्यवा कडरेलवा नवाक लवावळून आपलसी सनुटकवा कधसी हहोणिवार यवाचसी ववाट बघतहो. एकदिवा
कवा बवाहरेर सहोडलअं ककी आपल्यवा अअंगवालवा णचकटलरेलवा हवा ओलरेपणिवा कसवा घवालवळू आणणि कसवा नकहो असअं त्यवालवा हहोतअं.
सअंपळूणिर्णि घरभर धवावत तहो कवापर्देटलवा अअंग घवासत बसतहो. मध्यरेच मवाझ्यवाजवळ यरेऊन दिवात णवचकतहो, गनुरगनुरतहो. आणणि
पनुन्हवा अअंग सनुकवण्यवासवाठसी कवापर्देट पवाठसीनरे, कवानवाअंनसी घवासत चवालतहो. हसी मजवा बघवायलवा मलवा भयअंकर आवडतअं. त्यवामनुळरे
त्यवाच्यवा आठवडवाच्यवा आअंघहोळसीचअं कवाम आतवा मसीच अअंगवावर घरेतलरेलअं आहरे.  मवाझ्यवा बवायकहोलवा यवाचअंहसी खिळूप आश्चयर्णि
ववाटतअं. पणि तरेवढअंच एक कवाम कमसी झवाल्यवामनुळरे  णतलवाहसी बरअंच ववाटतअं. 

न्यळूररॉनलवा घरसी आणिल्यवानअंतर सनुरूववातसीचरे कवाहसी आठवडरे आम्हसी त्यवालवा कवाहसी रटक्स णशकवण्यवाचवा प्रयत्न
करे लवा.  म्हणिजरे णसट म्हटल्यवावर बसणिअं,  डवाउन म्हटल्यवावर पहोटवावर बसणिअं,  कम म्हटल्यवावर तवाबडतहोब यरेणिअं वगदैररे
वगदैररे.  मवात तहो अगदिसी जनुजबसी णशकलरेलवा आहरे.  त्यवाच्यवासमहोर कवाहसी त्यवालवा आवडतसी गहोष ठरेवलरेलसी असलसी ककी
मनुकवाटवानरे सगळअं  कवाहसी ऐकतहो. म्हणिजरे बसवायलवा णशकवतवानवा कवाहसी णबणस्कटचवा तनुकडवा ददिलवा ककी पनुढच्यवा वरेळसी णसट
म्हणिवायच्यवा  आधसीच  बसळून  दिवाखिवतहो.  लगरेच  तनुकडवा  णमळवालवा  नवाहसी  ककी  डवाउनदिरेखिसील  करून  दिवाखिवतहो.  त्यवा
णबणस्कटवाच्यवा लवालचरेपहोटसी तहो कवाहसीहसी करवायलवा तयवार असतहो. मवात जरेव्हवा हवातवात णबणस्कट नसतअं तरेव्हवा तहो बसळून
दिवाखिवरेलच असअं नवाहसी. कधसी कधसी तहो आम्हवालवा णबणस्कट दवायलवा टरेन करतहो आहरे ककी कवाय असवा प्रश्न पडतहो. त्यवाचसी
तऱ्हवा तशसी इतर कनु त्र्यवाअंपवासळून थहोडसी वरेगळसीच आहरे. कनु त्र्यवाअंनवा कवाठसी ककअं ववा बरॉल फरे कलवा तर तहो परत आणिळून दवायलवा
आवडतहो म्हणितवात.  न्यळूररॉनलवा यवा खिरेळवाबवाबत कवाहसी तवाणत्वक प्रश्न आहरेत.  एकदिवा बरॉल टवाकल्यवावर त्यवानरे आपल्यवा
जमवातसीच्यवा  इपन्स्टअंक्ट्सप्रमवाणिरे  त्यवाकडरे  झरेप  घरेतलसी.  तहो  तडोंडवात  पकडलवा.  मग  त्यवालवा  कम  णहअर  म्हणिळून
बहोलवावल्यवावर आलवाहसी. मवात तडोंडवातलवा बरॉल मवाझ्यवाकडरे दिरेण्यवाबवाबत त्यवाचसी कवाहसीशसी नवारवाजसी हहोतसी. मसी तहो कवाढळून
घरेऊन पनुन्हवा फरे कलवा. त्यवानरे तहो पनुन्हवा भक्ष्यवावर उडसी मवारण्यवाच्यवा षवायलसीत हचौसरेनरे पकडलवा. असअं अजळून एकदिहोनदिवा
झवाल्यवावर मवात त्यवालवा यवा खिरेळवातलअं वदैफल्य जवाणिववायलवा लवागलअं असवावअं. तहो कहोणिसीतरसी गसीक महवापनुरुष प्रचअंड धडोंडवा

309



 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

टरेकडसीवर घरेऊन जवायचवा आणणि तहो पनुन्हवा खिवालसी घरअंगळत यवायचवा. तसी णशक्षवा स्वतयःलवा लवावळून घरेण्यवाइतकवा मसी बनुद्दिळू
नवाहसी असअं स्वतयःशसीच म्हणित णतसऱ्यवा वरेळसी न्यळूररॉननरे बरॉल पकडलवा आणणि खिनुचर्तीच्यवा खिवालसी सनुरणक्षत जवागसी घरेऊन तहो
समहोर घरेऊन बसलवा. "मसी बरॉल आणिलवाय आतवा हवा मवाझवा.  उगवाच कवाढळून घरेऊन सवारखिवा सवारखिवा आणिवायलवा लवावळू
नकवा" असरे भवाव त्यवाच्यवा चरेहऱ्यवावर स्पष हहोतरे. 

न्यळूररॉन भयअंकर सहोणशक आहरे हरे  खिरअं  आहरे.  पणि वगवार्णित सजन,  शवाअंत ददिसणिवारसी  पहोरअंहसी  कधसी उचवापत्यवा
करतवात तसवा तहो गपचळूपपणिरे चअॅप्टरणगरसी करतहो. त्यवालवा सगळ्यवात आकषर्णिणि ववाटतअं तरे कवागदिवाअंचअं. जणमनसीवर कनु ठरे  हवात
पनुसवायचवा परेपर नअॅपदकन पडलवा असरेल तर त्यवाचवा एक णतरकवा डहोळवा त्यवावर रहोखिलरेलवा रवाहतहो.  सअंधसी सवाधळून तहो
हळळूच,  दिबक्यवा पवावलवाअंनसी णतथरे जवातहो.  आणणि कहोणिवाचअं लक्ष नसरेल ककी प्रचअंड वरेगवानरे उचलळून तहो आपल्यवा सनुरणक्षत
जवागसी म्हणिजरे टरेबलवाखिवालसी ककअं ववा खिनुचर्तीखिवालसी जवाऊन तहो तरे फवाडत बसतहो. लहवानपणिसी रुमवालपळवसीचवा खिरेळ खिरेळतवानवा
कसअं रुमवालवाच्यवा भहोवतसी हळळू  हळळू  दफरवायचअं आणणि चटददिशसी उचलळून आपल्यवा हद्दसीत जवायचअं तसअं.  त्यवामनुळरे  कवाहसी
महत्त्ववाचवा कवागदि चनुकळू न खिवालसी पडलरेलवा असरेल तर घवासकडवसी दिप्तरवातल्यवा रुमवालवातलरे दिस्तऐवज गवायब हहोतवात.
आणणि मग इणतहवासवाच्यवा तनुकडवाअंचसी पनुनरर्णिचनवा करवावसी लवागतरे. 

त्यवाचवा ववातटपणिवा, बअंडखिहोरपणिवा खिरवा ददिसळून यरेतहो तहो बवाहरेर पळळून गरेल्यवावर. घरवात बसळून तहो कअं टवाळतहो. मग
कधसी चनुकळू न पनुढचअं ककअं ववा मवागचअं दिवार उघडअं रवाणहलअं ककी सनुळ्ळकन बवाहरेर पडतहो. आणणि लवाअंब णनघळून जवातहो. पणहल्यवाअंदिवा
पळवालवा तरेव्हवा मसी त्यवाच्यवामवागरे गरेलहो.  तहो पनुढरे जवाऊन थवाअंबवायचवा,  मसी यरेतहो आहरे ककी नवाहसी यवाचवा अअंदिवाज घ्यवायचवा.
आलहो ककी अजळून पनुढरे जवायचवा. मग मसी एकदिवा मनुद्दवामच पवाठ वळवळून परत दफरलहो. तहो कवाळजसीनरे मवाझ्यवा मवागरे आलवा.
मवात हसी रटक पनुढच्यवा वरेळसी चवाललसी नवाहसी.  यवावरेळसी त्यवालवा त्यवाचसी लसीश दिवाखिवलसी.  मग तहो आपल्यवालवा दफरवायलवा
णमळणिवार यवा आशरेनरे धवावत आलवा आणणि फसलवा. पनुढच्यवा वरेळसी मग लसीश दिवाखिवळून फवायदिवा झवालवा नवाहसी. मग त्यवालवा
खिवायलवा दिरेण्यवासवाठसी  सरॉसरेजचवा तनुकडवा  ददिलवा.  आतवा तसीहसी  यनुककी पनुरत नवाहसी.  णवषवाणिळू,  जसीववाणिळू  आणणि डवास जसरे
औषधवाअंनवा जनुमवानरेनवासरे हहोतवात तसअं  -  प्रत्यरेक वरेळरेस कवाहसीतरसी नवसीन करवायलवा लवागतअं.  आतवा तहो पळवालवा तर कवाय
करवायचअं हरेहसी एक कहोडअंच आहरे.

मवाझ्यवा लक्षवात यवायलवा लवागलरेलअं आहरे ककी गरेलअं दिसीड वषर्णि मसी त्यवाचरे अतहोनवात लवाड करवायलवा लवागलरेलहो आहरे.
बऱ्यवाच वरेळवात त्यवानरे मवाझ्यवाकडरे लवाड करण्यवाचसी भसीक मवाणगतलसी नवाहसी तर मलवाहसी चनुकल्यवासवारखिअं ववाटतअं.  त्यवाचरे
करे स पवअंचरून दिरेणिअं,  त्यवालवा आअंघहोळ घवालणिअं,  डवायरनरे करे स फ्लफ करणिअं,  रटमरनरे भवादिरून बवारसीक करणिअं हसी कवामअं मसी
महोठवा  आनअंदिवानरे  करतहो.  कअं गववा  आणिल्यवावर  त्यवाचअं  नवाचणिअं,  आअंघहोळसीच्यवा  शअंकरे नरे  अअंग  चहोरणिअं  यवा  सगळ्यवा
सहोपस्कवारवाअंचसीहसी सवय झवालरेलसी आहरे. तसवा आहरेच तहो लळवा लवावणिवारवा. मवाझसी आई जसी गरेलसी सतर वषर्षां कनु त्र्यवाअंपवासळून
घवाबरून, फटकळू न रवाणहलसी णतनरेसनुदवा पणहलरे दिहोन ददिवस हृदियवावर दिगड ठरेवळून प्रयत्न करे लवा. मग णतलवा त्यवाचसी सवय
झवालसी इतकअं च नवाहसी,  तर तसी समहोर आल्यवावर तहो हक्कवानरे जणमनसीवर पहोट वर करून पडवायलवा लवागलवा.  तसीसनुदवा
कवाठसीवर भवार दिरेत म्हणिवायचसी, 'न्यळूररॉन,  अररे  आजसीलवा आतवा ववाकवायलवा तवास हहोतहो'  पणि तरसीहसी खिवालसी ववाकवायचसी
आणणि लवाड करून दवायचसी. तहो इतकवा लळवा कसवा लवावतहो हरे एक कहोडअंच आहरे. 

त्यवाचअं उतर सवापडलअं नवाहसी तरसी कवाहसी क्लळू हवातवाशसी गवसल्यवासवारखिरे ववाटतवात.  मवाझसी एक मदैतसीणि मवाझ्यवा
घरसी आलरेलसी असतवानवा णतच्यवाकडरेहसी त्यवानरे असवाच लहोचटपणिवा करे लरेलवा हहोतवा. त्यवावर तसी त्यवालवा दिहोनतसीनदिवा म्हणिवालसी,
'न्यळूररॉन, गरेट सम सरेल्फ ररस्परेक्ट!' सवाधळू सअंत जसरे रवाग लहोभ महोह मत्सर टवाकळू न णनरवर्णिकवार हहोतवात तशसी न्यळूररॉननरे लवाज
पळूणिर्णिपणिरे टवाकलरेलसी आहरे. 'मसी बघ दकतसी गहोड आहरे,  मवाझरे लवाड करणिवार नवाहसीस कवा?  कर नवा.  कर नवा.'  असअं तहो
णनलर्णिजपणिरे  सतत म्हणित रवाहतहो.  आपणि दिनुलर्णिक्ष करे लअं  तर धसीर सहोडत नवाहसी.  परत दिनुप्पट जहोमवानरे  लघट करतहो.
टरेबलवावर जरेवणि करतवानवा कवाहसी आकषर्णिक ववास आलवा तर नवाक वर करकरून 'मलवा दिरे' म्हणितहो. अशवा सरळ मवागणिसीनरे
त्यवालवा जरे हवअं तरे णमळवालअं नवाहसी तर समहोर पवायवाशसी बसळून डहोळ्यवात करे णवलववाणिरेपणिवाचवा अकर्णि  आणितहो. एकवा अथवार्णिनरे
त्यवालवा लनुबरेपणिवाचवा मवाजच आहरे जणिळू. आपणि दकतसीहसी नवाहसी म्हटलअं तरसी त्यवाचरे डहोळरे तसरेच प्रतवारणिरेच्यवा भवावनरेनरे भसीक
मवागत रवाहतवात.  कथवा-कवादिअंबऱ्यवाअंमधळून जसवा व्हसीलनच्यवा डहोळ्यवात खिळून चढतहो,  तसवा त्यवाच्यवा डहोळ्यवात लनुबरेपणिवा
आणणि करे णवलववाणिरेपणिवा चढतहो.  त्यवानरे एक शब्दिहसी न भनुअंकतवा  'डहोळ्यवाअंत ववाच मवाझ्यवा तळू गसीत भवावनवाअंचरे'  म्हणिण्यवाचअं
कसब आत्मसवात करे लरेलअं आहरे.

न्यळूररॉन - कनु तअं नव्हरे, णमत - रवाजरेश घवासकडवसी
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मसी त्यवाचरे थहोडरे अणतररेककी लवाड करतहो. म्हणिजरे त्यवालवा णशस्त लवावण्यवाऐवजसी त्यवालवा हवअं तरे खिवायलवा दिरेणिवारवा
मसीच.  बवायकहो जरवा त्यवालवा हरेल्थसी,  हवाय मसीट,  लहो गरेन वगदैररे  खिवायलवा दिरेतरे.  तवाटवातनअं  त्यवाच्यवा तडोंडवात भरवलअं ककी
ओरडतरे. पणि त्यवानरे मलवा इतकअं  चवाअंगलअं टरेन करे लरेलअं आहरे ककी मसी अनरेक वरेळवा त्यवाच्यवा तडोंड वकेंगवाडण्यवालवा बळसी पडतहो .
त्यवात घरसी मवाअंस मसीच जवास्त णनयमवानरे  खिवात असल्यवामनुळरे  त्यवाचसी मवाझ्यवावर णवशरेष मजर्ती आहरे.  एकदिवा कधसीतरसी
सकवाळसी णतनरे त्यवाच्यवा पपअंजऱ्यवाचअं दिवार उघडलअं. पणि तहो मलवा शहोधत दिनुसऱ्यवा खिहोलसीत आलवा. तरेव्हवा मवाझ्यवा बवायकहोनरे
मलवा कवाहसीशवा कचौतनुकणमणशत रवागवानरे म्हटलअं 'मवाझवा कनु तवा तळू चहोरलवास'. पणि णतनरेहसी अनरेक वरेळवा म्हणिळून दिवाखिवलअं आहरे,
ककी मसी तनुझ्यवाबरहोबर इतककी वषर्षां रवाणहलरे पणि तळू असवा प्रवाण्यवाअंवर इतकवा जसीव लवावळू शकशसील असअं ववाटलअं नव्हतअं. मसी
त्यवावर म्हणितहो ककी मलवाहसी ववाटलअं नव्हतअं. हरे यवा कवाळ्यवाभहोर डहोळ्यवाच्यवा करे सवाळ णपल्लवानरे कसअं घडवळून आणिलअं हरेच
खिरअं महोठअं  कहोडअं आहरे.

ररेखिवाणचत - रवाजरेश घवासकडवसी

***
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पअॅररसच्यवा   (  स्ववातअंत्र्य  )  दिरेवतवा - पचअंतवातनुर जअंतळू

'वरेश्यवाव्यवसवाय हवा  जगवातलवा  सववार्णित  प्रवाचसीन व्यवसवाय आहरे'  हरे  ववाक्य घवासळून  गनुळगनुळसीत झवालरेलअं  आहरे.
तरसीहसी,  हवा प्रवाचसीन व्यवसवाय करणिवाऱ्यवा णसयवाअंच्यवा इणतहवासवाबद्दल अनरेक गहोषसी आजहसी लहोकवाअंनवा मवाहसीत नसतवात.
अनरेकवाअंच्यवा  मतरे  हवा व्यवसवायवातल्यवा  णसयवा  शहोणषतच असतवात आणणि त्यवा  नरेहमसीच शहोणषत हहोत्यवा;  ककअं ववा,  हवा
व्यवसवाय जवाणिळूनबनुजळून पत्करणिअं म्हणिजरे नदैणतक अध:पतनच,  असअं मवानणिवाररे  लहोकहसी पनुष्कळ आहरेत.  नवाहसी तर  'हसी
आमचसी बवावनखिणिसी,  कवाय णतथल्यवा लवावण्यखिणिसी;  गरेलरे  तरे  ददिवस,  रवाणहल्यवा त्यवा आठवणिसी'  अशवा प्रकवारचरे उमवाळरे
कवाढणिवाररे  लहोकहसी  खिळूप  असतवात.  वरेश्यवाव्यवसवायवाचवा  इणतहवास  पवाणहलवा,  तर  त्यवात  शहोषणि  आणणि  शचौक  दिहोन्हसी
आढळतवात हरे खिरअंच आहरे; पणि सवाअंगण्यवासवारखिअं आणिखिसी वरेगळअं त्यवात कवाहसी सवापडरेल कवा?

भवारतवात गणणिकवाअंचसी महोठसी परअंपरवा आहरे.  त्यवा सनुणशणक्षत असत.  कवाव्य-कलवा-शवासवाददि णवदवाअंत त्यवा णनपनुणि
असत. त्यवामनुळरे  णनव्वळ दिरेहणवक्रय करणिवाऱ्यवा णसयवाअंपरेक्षवा त्यवा वरच्यवा दिजवार्णिच्यवा असत. त्यवाअंनवा समवाजवात प्रणतष्ठवा हहोतसी.
मअंगल कवायर्षां, सणिसमवारअंभ अशवा प्रसअंगसी त्यवाअंचसी उपणस्थतसी शनुभ मवानलसी जवाई. चचौदिवा वषवार्षांचवा वनववास सअंपवळून रवामचअंद्र
परतलरे  आणणि भरतवालवा भरेटलरे,  तरेव्हवा  'घहोडरे,  हतसी आणणि गणणिकवा हवाअंचवा क्रकीडरेकररतवा ववापर करत हहोतवास ककअं ववा
नवाहसी?' असवा प्रश्न त्यवाअंनसी भरतवालवा णवचवारलवा हहोतवा (सअंदिभर्णि : 'बवावनखिणिसी' - दि. ग. गहोडसरे). रणतक्रकीडवा हसी अखिरेर क्रकीडवा
असतरे;  त्यवामनुळरे  त्यवात कवाहसी ववावगअं  समजलअं जवात नसरे.  पनुरुषवाअंनवा वश करण्यवाच्यवा गणणिकवाअंच्यवा क्षमतरेमनुळरे  गनुप्तचर
म्हणिळूनहसी त्यवाअंचवा ववापर करे लवा जवाई.  कचौरटल्यवाच्यवा अथर्णिशवासवाननुसवार हवा व्यवसवाय वअंशपरअंपरवागत नव्हतवा;  तर त्यवात
प्रवरेश करण्यवाआधसी पनुष्कळ प्रणशक्षणि घ्यवावअं  लवागत असरे.  गणणिकवाअंच्यवा  वतर्णिनवावर शवासककीय णनयअंतणि असरे.  त्यवाअंनसी
णनयमबवाह  वतर्णिन  करे लअं  तर  त्यवाअंनवा  कठहोर  णशक्षवा  ककअं ववा  दिअंड  हहोई.  एखिवादवा  पनुरुषवालवा  ररझवण्यवाणवषयसीच्यवा
रवाजवाजरेणवरहोधवात जवाऊन गणणिकरे नअं जर तरे करवायलवा नकवार ददिलवा, तर णतलवा णशक्षवा हहोई. गणणिकवाअंनवा कर भरवाववा लवागरे.
थहोडक्यवात, इतर णसयवाअंपरेक्षवा त्यवा स्वतअंत आणणि प्रणतणष्ठत हहोत्यवा, तरसीहसी त्यवा रवाजसतरेच्यवा अधसीन हहोत्यवा. तत्कवालसीन

पअॅररसच्यवा (स्ववातअंत्र्य)दिरेवतवा - पचअंतवातनुर जअंतळू

जवान आणव्रल, णभणतणचत - तळूलळूज लहोतरेक (१८९३)
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सतवाधवारसी वगवार्णिच्यवा मजर्तीननुसवार वरेगवरेगळ्यवा कवाळवाअंत भवारतसीय गणणिकवा कमसीअणधक प्रमवाणिवात स्वतअंत हहोत्यवा.

गसीक सअंस्कदृ तसीत वरेश्यवाअंचरे जरे णवणवध प्रकवार हहोतरे, त्यवाअंत भवारतसीय गणणिकवाअंप्रमवाणिरे 'णहटवाईरवा' (hetaíra) हवा
वगर्णि अणतशय प्रणतणष्ठत हहोतवा.  त्यवा सनुणशणक्षत असत. त्यवाअंनवा आपलसी मवालमतवा रवाखिण्यवाचअं स्ववातअंत्र्य हहोतअं. (वरेश्यवाअंनवा
ककअं ववा  गरतसी  णसयवाअंनवा  हरे  स्ववातअंत्र्य  नव्हतअं.)  णख्रिस्तपळूवर्णि  पवाचव्यवा  शतकवात  अथरेन्समधल्यवा  अअॅस्परेणझयवा  नवाववाच्यवा
णहटवाईरवाकडरे णवणवध क्षरेतवाअंतलरे महत्त्ववाचरे लहोक यरेत असत. सनुणशणक्षत असल्यवामनुळरे  तसी सवावर्णिजणनक ववादिणवववादिवाअंत भवाग
घरेत असरे.  परेरसीक्लसीज हवा अथरेन्समधल्यवा एकवा महत्त्ववाच्यवा  मनुत्सद्दवाचसी तसी  सखिसी हहोतसी.  ज्यवा  कवाळवात णसयवाअंचअं
समवाजवातलअं  स्थवान फवारसअं  महत्त्ववाचअं  नव्हतअं,  अशवा कवाळवातहसी परेरसीक्लसीजसवारख्यवा प्रभवावशवालसी मवाणिसवावर णतच्यवा
णवचवारवाअंचवा प्रभवाव हहोतवा. तत्त्वज सरॉक्ररे रटस आणणि नवाटककवार सहोफहोक्लसीजहसी णतच्यवाकडरे चचर्देसवाठसी यरेत असत. णतचअं
घर  हरे  अथरेन्समधलअं  एक  प्रमनुखि  सवाअंस्कदृ णतक  आणणि  वदैचवाररक  ककें द्र  हहोतअं.  त्यवा  कवाळवात  अथरेन्समधल्यवा  प्रणतणष्ठत
णसयवाअंनवाहसी एक 'पवालक' असणिअं बअंधनकवारक हहोतअं; इतर अनरेक णसयवा तर गनुलवामच असत. त्यवामनुळरे  अअॅस्परेणझयवा अशवा
कवाळवातलसी एक स्वतअंत ससी हहोतसी हरे णवशरेष लक्षवात घरेण्यवाजहोगअं आहरे.

रहोमन सअंस्कदृ तसीतहसी प्रणतणष्ठत,  सनुणशणक्षत आणणि बहुशनुत गणणिकवा आढळत.  त्यवाअंपदैककी णथओडहोरवाचसी कहवाणिसी
णवलक्षणि आहरे. णतच्यवा ससौंदियवार्णिवर आणणि बनुणदमतरेवर रहोमन रवाजपनुत पणहलवा जणस्टणनअन भवाळलवा. त्यवालवा णतच्यवाशसी
णवववाह करवायचवा हहोतवा. यथवावकवाश णतनअं आपलवा व्यवसवायहसी सहोडळून ददिलवा हहोतवा. मवात, णतच्यवा गणणिकवा असण्यवाच्यवा
पळूवर्देणतहवासवामनुळरे  तरे तत्कवालसीन कवायदवात बसत नव्हतअं.  जणस्टणनअन समवाट झवालवा,  तरेव्हवा णतच्यवाशसी रसीतसर णवववाह
करतवा यवाववा म्हणिळून त्यवानअं  कवायदिवा बदिलळून घरेतलवा.  समवाजसी म्हणिळून रवाज्यकवारभवारवात णतलवा अणधक आणणि प्रत्यक्ष
सहभवाग घरेतवा आलवा.  णसयवाअंणवषयसीच्यवा कवायदवात णतच्यवामनुळरे  कवाहसी महत्त्ववाचरे बदिल घडलरे.  णसयवाअंनवा जबरदिस्तसीनअं
वरेश्यवाव्यवसवायवात ढकलण्यवावर णतनअं बअंदिसी घवातलसी.  पळूववार्णिशमसीच्यवा वरेश्यवाअंनवा आधवार दिरेणिवारअं  एक धमर्णिगदृह णतनअं बवाअंधलअं.
घटस्फहोट आणणि मवालमतरेच्यवा मवालककीसवारख्यवा बवाबळींत णतनअं णसयवाअंनवा अणधक व्यवापक हक्क ददिलरे.  णवववाहबवाह सअंबअंध
ठरेवणिवाऱ्यवा  ससीलवा  ठवार  मवारण्यवाचवा  हक्क  णतच्यवा  पतसीलवा  असरे;  तहो  णतनअं  रद्दबवातल  ठरवलवा.  कवाहळींच्यवा  मतरे  तर
रवाज्यकवारभवार चवालवण्यवात णतचवाच पनुढवाकवार हहोतवा आणणि रवाजवा मनुख्यत: णतच्यवा सल्ल्यवानअं ववागत असरे.
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मवारसी बळूणलआर : अअॅस्परेणझयवा (आत्मणचत), १७९४.
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मध्ययनुगसीन यनुरहोपवातल्यवा प्रणतणष्ठत वरेश्यवाअंनवा  Courtesan हसी सअंजवा रूढ हहोतसी.  सहोळवाव्यवा शतकवात व्हरेणनसमधलसी
व्हरेरहोणनकवा फपाँ कहो  हसी कळू रतर्णिझवान णवशरेष प्रणसद हहोतसी.  णतचवा णवववाह एकवा धनवाढ डरॉक्टरशसी झवालवा हहोतवा,  पणि
णवववाहबअंधनवात  तसी  रमलसी  नवाहसी.  णतनअं  घटस्फहोट  घरेतलवा  आणणि  आरथर्णिक  स्थदैयवार्णिसवाठसी  आपल्यवा  आईप्रमवाणिरे  तसी

गणणिकवाव्यवसवायवात णशरलसी.  एकरे  कवाळसी फवान्सचवा रवाजवा णतसऱ्यवा हरेनसीशसी णतचरे
सअंबअंध  हहोतरे.  तसी  कवणयतसी हहोतसी.  णतच्यवा  नवाववावर दिहोन कणवतवासअंगह आहरेत.
णशववाय, इतर लरेखिकवाअंच्यवा णनवडक लरेखिनवाचरे सअंगहहसी णतनअं प्रकवाणशत करे लरे. वरेश्यवा
आणणि त्यवाअंच्यवा मनुलवाअंसवाठसी णतनअं धमवार्णिदिवाय सअंस्थवा उभवारल्यवा. णसयवाअंणवषयसीचअं णतचअं
मत - 'जरेव्हवा आमच्यवापवाशसीहसी शसअं असतसील आणणि आम्हवालवाहसी जरेव्हवा णशक्षणि
णमळरेल, तरेव्हवा आम्हवालवाहसी तनुमच्यवाप्रमवाणिरे हवात, पवाय आणणि हृदिय आहरे हरे आम्हसी
पनुरुषवाअंनवा  दिवाखिवळून  दिरेऊ.  आम्हसी  नवाजळूक  असळू;  पणि  कवाहसी  पनुरुष  नवाजळूक
असळूनदिरेखिसील  कणिखिर  असतवात,  तर  कवाहसी  रवाकट  आणणि  कठहोर  पनुरुष  णभतरे
असतवात. णसयवाअंच्यवा हरे अदवाप लक्षवात आलरेलअं नवाहसी.'

दिरेहणवक्रय  करून  ककअं ववा  सअंगसीत-नदृत्यवाददि  कलवाणवष्कवारवाअंतळून  पनुरुषवाअंनवा
ररझवणिवाऱ्यवा  णसयवा  इतर  सअंस्कदृ तळींतहसी  सवापडतवात.  जपवानमधल्यवा  गरेशवा हवा
पवारअंपररक जपवानसी णसयवाअंपरेक्षवा खिळूप वरेगळ्यवा हहोत्यवा. पनुरुषवाअंसमहोर नमतअं घरेण्यवाचसी
लग्नवाच्यवा ससीकडळून अपरेक्षवा असरे,  पणि गरेशवाकडळून तशसी अपरेक्षवा नसरे.  आपल्यवाकडरे
आलरेल्यवा पनुरुषवाअंनवा ररझवणिअं हवा णतचवा मळूळ हरेतळू असलवा, तरसीहसी तसी यजमवान असरे
आणणि आलरेलवा  पनुरुष णतचवा पवाहुणिवा असरे.  यजमवान म्हणिळून णतनअं  कसअं  ववागवावअं
आणणि  ववागळू  नयरे  हवावर  आलरेल्यवा  पवाहुण्यवाचअं  णनयअंतणि  नसरे.  णशववाय,  गरेशवा
मवातदृसतवाक पदतसीत रवाहत. त्यवाअंचअं णशक्षणि णसयवाअंकडळून हहोई आणणि व्यवसवायवात
गनुअंतलरेलवा पदैसवाहसी णसयवाअंच्यवाच मवालककीचवा असरे. पनुरुषप्रधवान जपवानसी सअंस्कदृ तसीतच

हसी समवाअंतर परअंपरवा रवाजरहोस चवालळू हहोतसी.

पअॅररसच्यवा (स्ववातअंत्र्य)दिरेवतवा - पचअंतवातनुर जअंतळू

लवा कळू रतर्णिझवान - व्हअॅन गरॉग (१८८७)

म्हवातवाऱ्यवालवा लनुभवावणिवाऱ्यवा कळू रतर्णिझवान - ल्यळूकवास क्रअॅ नवाक थहोरलवा (सनुमवाररे १५३७नअंतर)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucas_Cranach_the_Elder
http://en.wikipedia.org/wiki/Geisha
http://en.wikipedia.org/wiki/Courtesan
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रवाजसतरेचवा  आणणि धमर्णिसतरेचवा जहोवर यनुरहोणपयन समवाजवावर पगडवा हहोतवा,  तहोवर हवा सतवाअंनसी  कळू रतर्णिझवान
व्यवसवायवातल्यवा णसयवाअंचवा कवाहसी वरेळवा छळहसी करे लवा.  परेरसीक्लसीजचवा प्रभवाव कमसी झवाल्यवावर अअॅस्परेणझयवावर धमर्णिभ्रष
असल्यवाचवा खिटलवा भरलवा गरेलवा हहोतवा. स्पअॅणनश इणन्कणझशनच्यवा कवाळवात व्हरेरहोणनकवा फपाँ कहोवर तसी चरेटककीणि असल्यवाचवा
आरहोप ठरेवळून खिटलवा भरलवा गरेलवा हहोतवा. यनुरहोपवरचवा हवा धमर्णिसतरेचवा आणणि रवाजसतरेचवा पगडवा जसजसवा सदैल हहोत गरेलवा
तसतसवा  हवा  गणणिकवावगर्णि  अणधकवाणधक  स्वतअंत  हहोत  गरेलवा.  एकहोणणिसवाव्यवा  शतकवाच्यवा  अखिरेरसीचवा  कवाळ  हवाचवा
कळसवाध्यवाय हहोतवा. 

'रया गवूल्यवू' : 'मवूरलभ रूज'मध्यचे यचेतयानया - तवूरवूज रसत्रचेक (१८९२)

आधसीच्यवा प्रबहोधनकवाळवातल्यवा आणणि फकें च रवाज्यक्रवाअंतसीदिरम्यवानच्यवा स्ववातअंत्र्य आणणि समतवा हवा तत्त्ववाअंननुसवार
यनुरहोपमध्यरे  एक उदिवारमतववादिसी णवचवारप्रववाह णनमवार्णिणि झवालवा.  त्यवाचअं  प्रणतपबअंब समवाजवात आणणि सरकवारसी धहोरणिवाअंत
पडलअं.  १८७०-७१च्यवा  फकें च-जमर्णिन  यनुदवापवासळून  पणहल्यवा  महवायनुदवापयर्षांतचवा  हवा  कवाळ  तसवा  शवाअंततरेत  गरेलवा.
औदहोगसीकरणिवामनुळरे  आणणि वसवाहतळींच्यवा लनुटसीमनुळरे  आरथर्णिक सनुबतवाहसी तरेव्हवा ववाढलसी.  हवा कवाळवात यनुरहोपचअं सवाअंस्कदृ णतक
नरेतदृत्व फवान्सकडरे हहोतअं आणणि त्यवाचअं ककें द्र पअॅररसमध्यरे हहोतअं. Belle Époque (बरेल एपहोक - 'सनुअंदिर कवालखिअंड') हवा
नवाववानअं तहो कवाळ ओळखिलवा जवातहो. णचतकलवा, सवाणहत्य, नदृत्य, नवाट अशवा कलवाअंमध्यरे तर पअॅररस तरेव्हवा अगरेसर हहोतअंच;
पणि फकें चवाअंचसी रणसकतवा तरेवढवापनुरतसीच मयवार्णिददित नव्हतसी.  कलवावअंणतणिसी आणणि नवाटशवाळवा हवादिरेखिसील हवा सवाअंस्कदृ णतक
रवाजधवानसीचवा अणवभवाज्य भवाग हहोतवा. भहोगणवलवासवाचअं शहर म्हणिळूनहसी पअॅररसचसी ख्यवातसी हहोतसी. पअॅररसच्यवा हवा णवख्यवात
णनशवाजसीवनवाच्यवा जडणिघडणिसीत अनरेक घटकवाअंचवा सहभवाग हहोतवा. 'पअॅररसच्यवा समवाजसी'  म्हणिळून ओळखिल्यवा जवाणिवाऱ्यवा
कळू रतर्णिझवान णसयवा हवा त्यवातलवा एक महत्त्ववाचवा घटक हहोतवा.
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फकें च उदिवारमतववादिसी धहोरणिवाअंमनुळरे  परदिरेशवातळून फवान्समध्यरे आलरेल्यवा आणणि
कळू रतर्णिझवान झवालरेल्यवा ज्यळूवअंशसीय एस्थर लवाकमवान उफर्णि  'लवा पवाइव्हवा'चअं  (१८१९-
१८८४) उदिवाहरणि पवाणहलअं,  तर कवाहसी गहोषसी स्पष हहोतवात. यनुरहोपमधल्यवा इतर
अनरेक दिरेशवाअंच्यवा तनुलनरेत फवान्समध्यरे ज्यळूअंनवा कवायदवाचअं सअंरक्षणि आणणि हक्क अणधक
हहोतरे. रणशयवातल्यवा एकवा ज्यळू घरेटहोमध्यरे एस्थरचवा जन्म झवालवा हहोतवा. णतचअं लग्न
झवालअं हहोतअं आणणि णतलवा एक मळूलहसी हहोतअं.  सअंसवारवातल्यवा पवारतअंत्र्यवालवा कअं टवाळळून
तसी वयवाच्यवा एकहोणणिसवाव्यवा वषर्ती पतसीचवा आणणि मनुलवाचवा त्यवाग करून पअॅररसलवा
आलसी. हळळूहळळू  णतनअं पअॅररसमध्यरे आपलअं बस्तवान बसवलअं. कवाहसी कवाळ णतनअं एकवा
वरेश्यवागदृहवात कवाम करे लअं, पणि स्ववातअंत्र्यवाचसी आस असल्यवामनुळरे  तसी लवकरच णतथळून
बवाहरेर पडलसी.  यथवावकवाश एक कळू रतर्णिझवान म्हणिळून णतनअं  नवाव कमवावलअं.  तब्बल
सवात तवास वरेगवरेगळ्यवा पनुरुषवाअंशसी रत हहोण्यवाचअं कसब णतच्यवापवाशसी हहोतअं.  हरेनसी
हझर्णि हवा तरेव्हवाच्यवा एकवा णवख्यवात णपयवानहोववादिकवाशसी णतचसी मदैतसी झवालसी. फवान्झ
णलझ्ट,  ररचडर्णि  ववाग्नर  अशवा  महोठवा  सअंगसीतकवारवाअंशसी  णतचवा  पररचय  झवालवा.
णथओफकील गहोणतए हवा प्रख्यवात लरेखिकवाशसीहसी  णतचसी मदैतसी  झवालसी.  खिवानदिवानसी
ववाटणिवारअं  नवाव  'कमववावअं'  म्हणिळून  णतनअं  मवाकर्फी  दि  पवाइव्हवा  हवा  पहोतनुर्णिगसीज
उमरवाववाशसी लग्न करे लअं. हवा लग्नवामनुळरे  'मवाकर्फीज दि लवा पवाइव्हवा' हरे अणभधवान णतलवा
प्रवाप्त झवालअं. पणि हवा लग्नवात उमरवाव पणतरवाजवाअंनवा कवाय हवअंय हवापरेक्षवा त्यवाअंच्यवा

पत्नसीचसी मजर्ती महत्त्ववाचसी हहोतसी. पअॅररसमध्यरे स्वतअंत रवाहून आणणि आपलवा व्यवसवाय चवालळू ठरेवण्यवाचसी अट घवालळूनच णतनअं
हरे लग्न करे लअं. णतच्यवा हवा नव्यवानअं कमवावलरेल्यवा नवाववावरून पअॅररसमध्यरे 'qui paye y va' ('दक पवाय इ व्हवा' - 'जहो
पदैसरे  अदिवा कररेल तहो णतथअं जवाईल')  अशसी शवाणब्दिक कहोटसी रूढ हहोतसी.  प्रचअंड पदैसवा खिचळूर्णिन शरॉन्जरेलसीजरे  (Champs
Élysées)  हवा मध्यवतर्ती आणणि प्रणतणष्ठत रठकवाणिसी णतनअं आपलवा भव्य प्रवासवादि बवाअंधलवा. 'Le Louvre du cul'
असवा त्यवाचवा गमतसीत उल्लरेखि करे लवा जवाई. (आतवा 'क्यळूलचअं लळूव्र' म्हणिजरे नक्ककी कशवाकशवाचअं लळूव्र हवाचअं अरणसक प्रमवाणि
मरवाठसीत एकवा शब्दिवात भवाषवाअंतर करणिअं अशक्य आहरे. आणणि कवामवाच्यवा रठकवाणिसी 'cul'वर गळूगल करवायलवा जवाऊ नकवा,
कवारणि त्यवानअं तनुमच्यवा वरेबसरेन्स,  ब्लळूकहोट वगदैररे  नरेटआज्ज्यवा उफर्णि  नरेटनअॅनळींनवा झसीट यरेईल.  हवअं असल्यवास घरसी जवाऊन
http://fr.wiktionary.org/wiki/cul हरे पवान उघडवा आणणि गळूगललवा टवान्सलरेट करवायलवा सवाअंगवा.
तर तरे असहो.)

पनुढरे  कळू रतर्णिझवान झवालरेलसी णलआन दि पळूजसी  (१८६९-१९५०)  एकवा
मध्यमवगर्तीय  कनु टनुअंबवात  ववाढलरेलसी  ससी  हहोतसी.  एकवा  नचौदिलवातल्यवा
अणधकवाऱ्यवाशसी  णतचवा  णवववाह  झवालवा  हहोतवा.  त्यवाअंनवा  एक  मळूलहसी  हहोतअं.
नवऱ्यवाच्यवा पहअंसरेलवा कअं टवाळळून तसी पअॅररसलवा पळळून आलसी. फवान्समध्यरे नव्यवानअं
झवालरेल्यवा कवायदवाननुसवार णतनअं घटस्फहोट घरेतलवा. 'फहोलसी बरेजर्देर' हवा सनुप्रणसद
कअॅ बररेमध्यरे तसी नदृत्य करू लवागलसी. लवकरच णतचसी ख्यवातसी इतककी पसरलसी,
ककी णतलवा णववस पवाहण्यवासवाठसी लहोक प्रचअंड पदैसरे दिरेऊ लवागलरे.  करे वळ दिहवा
णमणनटवाअंच्यवा णतच्यवा  'तश्यवा'  दिशर्णिनवासवाठसी आजच्यवा कवाळवातलरे सनुमवाररे  १.५
णमणलयन यनुरहो लहोक महोजत! 'कनु णिवालवाहसी भनुरळ घवालणिवारसी,  पणि कनु णिवालवाच
वश न हहोणिवारसी'  अशसी णतचसी ख्यवातसी हहोतसी.  पनुरुषवाअंनवा ररझवणिअं हवा णतचवा
व्यवसवाय हहोतवा;  पणि णतलवा शवारसीररक आकषर्णिणि णसयवाअंणवषयसी ववाटरे.  अनरेक
णसयवाअंशसी णतचरे  प्ररेमसअंबअंध हहोतरे  आणणि त्यवात कवाहसी लपववाछपवसी नव्हतसी.
लरेणखिकवा  हहोण्यवाचसी  णतचसी  आकवाअंक्षवा  हहोतसी.  नवातवालसी  बवानर्ती  हवा  णतच्यवा
प्ररेणमकरे बरहोबरच्यवा  सहजसीवनवावर  णतनअं  णलणहलरेलसी  Idylle
saphique (१९०१) हसी कवादिअंबरसी चवाअंगलसीच लहोकणप्रय झवालसी हहोतसी.

पअॅररसच्यवा (स्ववातअंत्र्य)दिरेवतवा - पचअंतवातनुर जअंतळू

'लवा पवाईव्हवा'

णलआन दि पळूजसी

http://fr.wiktionary.org/wiki/cul
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एकहोणणिसवाव्यवा शतकवाच्यवा अखिरेरसीलवा छवायवाणचतणिवाचअं तअंतजवान सववार्षांनवा उपलब्ध झवालअं हहोतअं. छपवाईचअं तअंत तर
कधसीच णवकणसत झवालअं  हहोतअं.  सरकवारच्यवा  प्रयत्नवाअंमनुळरे  फकें च  जनतरेचसी  सवाक्षरतवाहसी  ववाढलरेलसी  हहोतसी.  हवा  सगळ्यवा
मवाध्यमक्रवाअंतसीचवा पनुररेपळूर फवायदिवा णलआनसवारख्यवा कळू रतर्णिझवान उठवत असत. 'Le Petit Journal'  (ल पतसी
जळूनवार्णिल)  हरे त्यवा कवाळचअं एक आघवाडसीचअं दिदैणनक हहोतअं.  त्यवाचवा रहोजचवा खिप सनुमवाररे  दिहवा लवाखि प्रतळींचवा असरे.  त्यवाच्यवा
रणवववार पनुरवणिसीच्यवा मनुखिपदृष्ठवावर आपलअं णचत आणणि आत आपल्यवाणवषयसीचवा मजकळू र प्रकवाणशत हहोण्यवाचवा बहुमवान
णलआनलवा णमळवालवा हहोतवा.  आपल्यवाबद्दल णनयणमतपणिरे णलहून यवावअं हवासवाठसी णलआन पतकवारवाअंशसी मदैतसी करत असरे.
पतकवारवाअंच्यवा मवाध्यमवातळून प्रणसदसी णमळतरे हरे लक्षवात घरेऊन तसी त्यवाअंनवा णवनवामहोबदिलवा सहववाससनुखिहसी दिरेत असरे.  णतचअं
पवाहून इतर कळू रतर्णिझवानवाअंनसीहसी हवा मवागर्णि अवलअंबलवा.  म्हणिजरे,  तरेव्हवाच्यवा 'परेज थ्रसी'  ककअं ववा  'परेड न्यळूज' (ककअं ववा  'न्यळूड परेज')
सअंस्कदृ तसीच्यवा जडणिघडणिसीत कळू रतर्णिझवानवगवार्णिचवा असवा सदक्रय सहभवाग हहोतवा.

णपक्चर पहोस्टकवाडर्णि (लवा बरेल ओतरेरहो)

णपक्चर पहोस्टकवाडर्षां त्यवा कवाळवात लहोकणप्रय झवालसी हहोतसी. आपलसी छवायवाणचतअं कवाढळून त्यवाअंचसी णपक्चर पहोस्टकवाडर्षां
णलआन बनवळून घरेत असरे. पहोस्टकवाडर्णि हरे तरेव्हवाच्यवा सहोशल मसीणडआप्रमवाणिरे हहोतअं असअं म्हणितवा यरेईल : लहोक पअॅररसलवा भरेट
ददिल्यवावर आपल्यवा आप्तस्वककीयवाअंनवा हसी कवाडर्षां पवाठवत असत, आणणि त्यवादवाररे यनुरहोपभर णलआनचसी ख्यवातसी पसरत असरे.
णलआन  दि  पळूजसीसवारख्यवा  कळू रतर्णिझवान  त्यवामनुळरे  जगवासमहोरचवा  फवान्सचवा  चरेहरवा  बनल्यवा.  'यनुणनव्हसर्णिल
एक्स्पहोणझशन'सवारख्यवा णनणमतवानअं पअॅररसमध्यरे यरेणिवाऱ्यवा लहोकवाअंसवाठसीहसी णतथल्यवा सनुपरस्टवार कळू रतर्णिझवान हरे एक प्रमनुखि
आकषर्णिणि असरे.  त्यवाअंच्यवासह करे वळ फरे रफटकवा मवारण्यवासवाठसी उचभ्रळूअंचसी रवाअंग लवागरे,  कवारणि त्यवाअंच्यवासहोबत सवावर्णिजणनक
स्थळसी ददिसणिअं हसी स्वत:च्यवा सअंपतसीचसी आणणि प्रणतष्ठरेचसी जवाणहरवात असरे. थहोडक्यवात, णसनरेमवा ककअं ववा टरेणलणव्हजनसवारखिसी
मवाध्यमअं  यरेण्यवापळूवर्तीच्यवा  कवाळवातल्यवा मवाध्यमसअंस्कदृ तसीचवा हुशवारसीनअं  ववापर करून हवा णसयवा आअंतररवाषसीय सरेलरेणबटसी
ककअं ववा स्टवार झवाल्यवा हहोत्यवा.
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लवा बरेल ओतरेरहो

'लवा  बरेल  ओतरेरहो'  (१८६८-१९६५)  हवा  तरेव्हवाच्यवा  एकवा  णवख्यवात  कळू रतर्णिझवानलवा  गअंमतसीत  'पअॅररसचसी
पररवाषमअंतसी'  म्हटलअं जवात असरे,  कवारणि परदिरेशवातळून पअॅररसभरेटसीलवा यरेणिवाऱ्यवा सवर्णि रवाषप्रमनुखिवाअंच्यवा,  समवाटवाअंच्यवा आणणि
अमसीरउमरवाववाअंच्यवा वरेळवापतकवात णतचसी भरेट समवाणवष असरे.  णतच्यवा डवायरसीत त्यवाअंच्यवाणवषयसीचसी परखिड मळूल्यमवापनअं
सवापडतवात  (उदिवा  :  'इरवाणिचवा  शहवा  :  उत्कदृ ष,  पणि आअंघहोळ  करत  नवाहसी.')  कवान  शहरवातल्यवा  सनुप्रणसद कवालर्णिटन
हरॉटरेलच्यवा घनुमटवाअंनवा णतच्यवा पनुष उरहोजवाअंनसी प्ररेरणिवा पनुरवलसी असअं म्हणितवात. णतच्यवा मदिमस्त ससौंदियवार्णिनअं घवायवाळ झवालरेलरे
लहोक म्हणिजरे अक्षरश: 'हूज हू' हहोतरे. हसी एक यवादिसी पवाहवा : इअंग्लअंडचवा रवाजवा सवातववा एडवडर्णि, डळूक अरॉफ वरेस्टणमन्स्टर,
महोनअॅकहोचवा णप्रन्स अल्बटर्णि, बरेणल्जयमचवा रवाजवा लरेओपहोल्ड दिनुसरवा, रणशयवाचवा गअॅन्ड डळूक णनकहोलस... पअॅररसच्यवा अनरेक
सनुप्रणसद ररेस्तरबॉंमध्यरे  खिवास  णतच्यवासवाठसी  एक आडहोशवाचसी  खिहोलसी  असरे.  णतथरे  तसी  प्रणतणष्ठत व्यकक्तींनवा  भरेटत  असरे.
Lapérouse (लवापरेरूज) हवा सनुप्रणसद ररेस्तरबॉंमध्यरे आजहसी णतचसी खिहोलसी पवाहवायलवा णमळतरे. फकें च णसनरेटर आपलअं
ददिवसभरवाचअं कवामकवाज आटहोपळून  (ककअं ववा मदिनज्वर अगदिसीच असह झवालवा तर कवाम दिळूर सवारूनदिरेखिसील)  णतथरे णतलवा

पअॅररसच्यवा (स्ववातअंत्र्य)दिरेवतवा - पचअंतवातनुर जअंतळू
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भरेटवायलवा यरेत. णसनरेटपवासळून त्यवा खिहोलसीपयर्षांत यरेण्यवाचवा एक गनुप्त मवागर्णिच त्यवासवाठसी बनवलरेलवा हहोतवा! णतच्यवा प्रवाप्तसीसवाठसी
दकत्यरेक पनुरुष दअंद खिरेळत. तब्बल सहवा पनुरुषवाअंनसी णतच्यवापवायसी आत्महत्यवा करे ल्यवा हहोत्यवा. खिलवाश्यवाअंनवा आपल्यवा गवाण्यवानअं
महोणहत करणिवाऱ्यवा आणणि त्यवाअंचसी जहवाजअं  खिडकवाळ भवागवाकडरे  वळवळून त्यवाअंनवा ठवार मवारणिवाऱ्यवा  'सवायरन' (फकें चमध्यरे
sirène) नवाववाच्यवा णसयवा गसीक णमथकवाअंमध्यरे असतवात. त्यवा धतर्तीवर णतलवा 'sirène des suicides' असअं
म्हणित.

यनुरहोपचसी सवाअंस्कदृ णतक रवाजधवानसी हवा ददिमवाखि णमरवणिवाऱ्यवा पअॅररसच्यवा उचभ्रळू  वतनुर्णिळवाअंत करे वळ धणनकवणणिक
नसत;  तर वरेगवरेगळ्यवा सवाअंस्कदृ णतक क्षरेतवाअंतलरे  णनरमर्णिणतक्षम लहोक असत.  आणणि हरे  कलवाकवार लहोक कलवावअंणतणिळींवर
भवाळणिवार नवाहसीत असअं कसअं हहोईल?  त्यवामनुळरे  कलवावतनुर्णिळवाअंत हवा णसयवा सनुपररणचत,  ककअं बहुनवा अणतपररणचत हहोत्यवा.
त्यवाअंपदैककी कवाहसी तर कलवाक्षरेतवाअंतल्यवा णवणवध लहोकवाअंनवा एकत आणिण्यवात सक्रकीय सहभवाग घरेत असत. Salons (सवालडों)
हवा नवाववानअं हरे उपक्रम प्रणसद हहोतरे. 'मवादिवाम बहोव्हवारसी'चवा लरेखिक ग्यनुस्तवाव फ्लहोबरेर आणणि कवसी बहोदिलरेर असरे णवख्यवात
लहोक त्यवात सहभवागसी असत.  सअंध्यवाकवाळसी एकत यरेणिअं,  गप्पवा मवारणिअं,  सअंगसीत ककअं ववा कवाव्यववाचनवासवारखिरे सवाअंस्कदृ णतक
कवायर्णिक्रम घडवळून आणिणिअं, त्यवाअंवर चचवार्णि करणिअं अशवा गहोषसी त्यवात हहोत असत. अनरेक कलवाकवारवाअंच्यवा जडणिघडणिसीत हवा
सवालडोंचवा महोठवा ववाटवा हहोतवा.  सवालडोंमध्यरे ववावर असणिवाऱ्यवा एणमल झहोलवा,  बवाल्झवाक, कहोलरेत,  महोपवासबॉं,  मवासर्देल प्रळूस्त
अशवा  अनरेक  लरेखिकवाअंनसी  हवा णसयवाअंचअं  आणणि त्यवाअंच्यवा  णवश्ववाचअं  णचतणि करे लअं  आहरे.  त्यवामनुळरे  जनसवामवान्यवाअंमध्यरे  हवा
णसयवाअंच्यवा ख्यवातसीत भर पडलसी आणणि हरे लरेखिकहसी अणधक लहोकवाअंपयर्षांत पहोहहोचलरे. अनरेक णचतकवारवाअंनसीहसी त्यवा णसयवाअंचसी
महोठवा तन्मयतरेनअं  णचतअं  कवाढलसी.  कळू रतर्णिझवान णसयवाअंकडरे  जडजववाणहरवाअंचवा  ढसीग असरे;  पणि त्यवाअंपदैककी कवाहसी णसयवाअंचवा
कलवासअंगहसनुदवा ववाखिवाणिण्यवासवारखिवा हहोतवा.  पअॅररसच्यवा कलवावतनुर्णिळवात प्रवरेश करण्यवासवाठसीहसी अनरेक हहोतकरू कलवाकवार
हवा णसयवाअंशसी मदैतसी ववाढवत असत. म्हणिजरे प्रभवावशवालसी पनुरुषवाअंशसी सअंग करून आपलवा फवायदिवा करून घरेणिवाऱ्यवा णसयवा हरे
पनुरुषप्रधवान सअंस्कदृ तसीचअं एक अअंग इथरे हवा णसयवाअंनसी उलटअंपवालटअंच करून ठरेवलअं हहोतअं. त्यवा कवाळचअं हरे एक भक्कम सहोशल
नरेटवकर्णि  हहोतअं आणणि कळू रतर्णिझवान त्यवाच्यवा समवाजसीपदिसी णवरवाजमवान हहोत्यवा.

पणहल्यवा महवायनुदवाचसी सनुरुववात झवालसी आणणि पअॅररसच्यवा इणतहवासवातलअं हरे सनुवणिर्णियनुग अस्तअंगत झवालअं. पनुरुषवाअंकडचवा
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पदैसवा सअंपलवा;  ककअं ववा,  पनुरुष यनुदभळूमसीवर गरेलरे  आणणि कळू रतर्णिझवान णसयवाअंच्यवा उत्पनवाचवा स्रहोत नवाहसीसवा झवालवा.  पणि त्यवा
णसयवाअंचअं  कतदृर्णित्व दिदृषसीआड झवालअं  नवाहसी.  सवर्णिसवामवान्य णसयवाअंसवाठसी जरेव्हवा नहोकरसीव्यवसवाय करून आरथर्णिक स्ववातअंत्र्य हसी
अप्रवाप्य  गहोष  हहोतसी  तरेव्हवा  कळू रतर्णिझवान  कमवावत्यवा  हहोत्यवा;  आपल्यवा  सअंपतसीचअं  व्यवस्थवापनहसी  त्यवाअंच्यवा  हवातवात  हहोतअं.
उत्पनवाचवा स्रहोत म्हणिळून पनुरुषवाअंचसी त्यवाअंनवा गरज हहोतसी खिरसी, पणि कनु णिवा एकवावरच सगळअं  आयनुष्य अवलअंबळून नसणिअं हवा हवा
णसयवाअंचवा मळूलभळूत गनुणिधमर्णि हहोतवा. णवववाहसअंस्थवा एक जहोखिड झवाल्यवामनुळरे  समवाजवाच्यवा सनुखिवाच्यवा गरजरेतळून हरे णवववाहबवाह
सअंबअंध ठरेवलरे जवात हहोतरे. वअंशसवातत्य हरे णवववाहसअंस्थरेचअं कवाम हहोतअं. शरसीरसनुखिवालवा त्यवात जवागवा उरलसी नव्हतसी. 'चवाअंगल्यवा
घरवातल्यवा' बवाईनअं आपल्यवा पतसीसहोबतच्यवा शरसीरसअंबअंधवाअंत रस दिवाखिवणिअं हरेदिरेखिसील तरेव्हवा अप्रस्तनुत मवानलअं जवाई. हवाउलट,
कळू रतर्णिझवान आपलरे जहोडसीदिवार णनवडवायलवा स्वतअंत असत.  णवववाहसअंबअंधवाअंत णमळळू  न शकणिवारअं  सनुखि त्यवा जहोडसीदिवारवालवा दिरेत
असत.  त्यवामनुळरे  समवाजवात  त्यवाअंनवा  अन्यहोन्य  स्थवान  णमळत  हहोतअं.  ससी-पनुरुषवाअंमधलअं  अवलअंणबत्ववाचअं  नवातअंच  त्यवाअंनसी
उलटअंपवालटअं  करून टवाकलअं  हहोतअं.  त्यवाअंचरे  सअंबअंध  समवाजवापवासळून  लपवलरेलरे  नव्हतरे,  तर  उलट सवर्णिजवात  हहोतरे.  एखिवादवा
टरॉफकीप्रमवाणिरे  लब्धप्रणतणष्ठत  पनुरुषवाअंनवा  त्यवा  णमरवत.  पनुरुष  त्यवाअंच्यवा  सहववासवासवाठसी  पदैशवावरच  नवाहसी,  तर  आपल्यवा
णजववावरहसी उदिवार हहोत.  मनुलअं हहोऊ दिरेणिअं त्यवाअंनवा परवडत नसरे  (कवारणि त्यवामनुळरे  कवाहसी कवाळ त्यवा व्यवसवाय करू शकत
नसत)  आणणि णवववाहसअंस्थरेच्यवा  बवाहरेर  असल्यवामनुळरे  तशसी  सककीहसी  त्यवाअंच्यवावर  नसरे.  छहोटवा  छहोटवा  गहोषळींतहसी  त्यवा
उपभहोगत असलरेलअं  स्ववातअंत्र्य  लक्षणिसीय हहोतअं.  आपल्यवाच सवानगदृहवात सवान करतवानवा  पळूणिर्णि  नग्न हहोण्यवाचअं  खिवाजगसीतलअं
स्ववातअंत्र्यदिरेखिसील तरेव्हवाचसी ससी उपभहोगळू शकत नसरे, कवारणि तरे अप्रस्तनुत समजलअं जवाई. कस्तनुरसी ककअं ववा पवाचळूलसीसवारखिरे कवाहसी
सनुगअंधहसी  त्यवाअंच्यवा  मवादिकपणिवामनुळरे  गरतसी  णसयवाअंनवा  वज्यर्णि  हहोतरे.  कस्तनुरसीमदृगवाचसी  मवादिकतवा  ज्यवाअंच्यवात  हहोतसीच,  अशवा
कळू रतर्णिझवान णसयवाअंवर मवात अशसी बअंधनअं नव्हतसी.

लमैंणगक स्ववातअंत्र्य हवा ससीमनुककीकडरे नरेणिवारवा एक मवागर्णि आहरे हरे कळू रतर्णिझवान णसयवाअंमनुळरे  इतर णसयवाअंच्यवा लक्षवात यरेऊ
लवागलअं. 'झहोपळून शसीमअंत हहोतवा यरेतअं;  फक एकटवा झहोपळू नकवा'  असअं तरेव्हवा म्हटलअं जवाई.  त्यवात गअंमतसीचवा भवाग असलवा,
तरसीहसी त्यवा कवाळवात यनुरहोपवातल्यवा सववार्णित सधन णसयवा कळू रतर्णिझवान हहोत्यवा हरेसनुदवा खिरअंच हहोतअं.  आणणि तरसीहसी,  पअॅररसच्यवा
हवा समवाजळींनसी आपल्यवा धनवाच्यवा बळवावर नवाहसी,  तर आपल्यवा स्वतअंत अणस्तत्ववादवाररे  पअॅररसवर अणधरवाज्य गवाजवलअं
असअंहसी म्हटलअं  जवातअं.  आरथर्णिक स्ववातअंत्र्य आणणि लग्नवाच्यवा जहोखिडवातळून मनुकतवा हवाअंचवा ससीस्ववातअंत्र्यवाशसी आणणि ससीववादिसी
णवचवारवाअंशसी ठहोस सअंबअंध नअंतर लवावलवा गरेलवा,  पणि त्यवाचवा पवायवा घवालणिवाऱ्यवा हवा गणणिकवावगवार्णितल्यवा णसयवाअंचवा फकें चवाअंनवा
णवसर पडलवा नवाहसी. आजहसी त्यवाअंच्यवाणवषयसीच्यवा कथवा चवसीचवसीनअं सवाअंणगतल्यवा जवातवात.

गणणिकवाअंचवा इणतहवास आपल्यवालवाहसी हहोतवा;  पणि त्यवाअंच्यवा स्ववातअंत्र्यवाणवषयसी आज आपल्यवाकडरे पनुररेशसी जवाणिसीव
आहरे असअं म्हणितवा यरेणिवार नवाहसी. एकणवसवाव्यवा शतकवात णसयवाअंच्यवा पररणस्थतसीत अनरेक बदिल झवालरे आहरेत. तरसीहसी हवा
मनुद्दवाअंचअं  महत्त्व कमसी झवालरेलअं  ददिसत नवाहसी.  वदैयणकक आरथर्णिक  आकवाअंक्षवाअंनवा  महवान तत्त्वजवान मवानणिवाऱ्यवा  आजच्यवा
कवाळवात ससी कमवावतसी असणिअं पनुरुषवालवा अपरेणक्षत असतअं; पणि, आपलसी ससी आपल्यवाहून अणधक णमळवतसी मवात आजहसी
नकहो  असतरे,  असअं  अगदिसी  पनुण्यवातल्यवा  पनुढवारलरेल्यवा  बवाह्मणिवाअंसवाठसी  णवववाहनडोंदिणिसी  सअंस्थवा  चवालवणिवाररे  लहोकहसी  कबळूल
करतवात.  बलवात्कवारवाअंणवषयसी चचवार्णि करतवानवा मनुलळींचरे कपडरे,  त्यवाअंचअं उशसीरवापयर्षांत बवाहरेर रवाहणिअं,  ककअं ववा दिवारू णपणिअं हरे मनुद्दरे
चघळलरे जवाऊ लवागतवात, तरेव्हवा ससीचसी लमैंणगक स्ववायततवा अदवापहसी आपल्यवालवा मवान्य नसल्यवाचअंच तरे एक णचन्ह असतअं.
दिरेहणवक्रय करणिवाऱ्यवा णसयवाअंचअं शहोषणि हहोतअं आणणि त्यवाअंचअं पनुनवर्णिसन करणिअं हसी समवाजवाचसी जबवाबदिवारसी आहरे अशसी मवाअंडणिसी
करण्यवात अडचणि नवाहसी, कवारणि तरे एक ववास्तव आहरेच. मवात, तरेवढअंच ववास्तव नवाहसी. ससीच्यवा लमैंणगक स्ववायततरेणवषयसी
समवाजवालवा ववाटणिवाऱ्यवा भसीतसीमनुळरेच कदिवाणचत आजहसी अशसी ढहोबळ आणणि सहोयसीचसी मवाअंडणिसी हहोत असरेल.  कवारणि,  हवा
मनुद्दवाचवा अणधक मळूलगवामसी शहोध घरेतलवा,  तर तरे कदिवाणचत आजहसी गदैरसहोयसीचअं ठरू शकरे ल.  आरथर्णिक उदिवारसीकरणिवामनुळरे
भवारतसीयवाअंच्यवा हवातवात पदैसवा खिनुळखिनुळळू  लवागलवा आहरे.  णनव्वळ सनुटसी घवालवण्यवासवाठसी परदिरेशववारसी त्यवाअंनवा सहज परवडळू
लवागलसी आहरे. पअॅररस-अअॅमस्टरडअॅम ककअं ववा बरॅंकरॉक-पटवायवाचअं नवाइटलवाइफ त्यवाअंनवा खिनुणिवावळू लवागलअं आहरे. भहोगणवलवाससी आणणि
रहोमअॅणन्टक पअॅररसच्यवा सनुवणिर्णिकवाळवातल्यवा रअंगलरेल्यवा रवातळींमवागच्यवा स्वतअंत णसयवाअंच्यवा सवामवाज्यवाचवा हवा इणतहवास सवाअंगवायचसी
गरजहसी म्हणिळूनच आज अणधक भवासतरे आहरे.

***

(पचअंतवातनुर जअंतळूकडळून थरेट पअॅररसहून तमवाम ऐससीकरवाअंसवाठसी ददिववाळसीणनणमत ससरेह.)

पअॅररसच्यवा (स्ववातअंत्र्य)दिरेवतवा - पचअंतवातनुर जअंतळू
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चळवळ   (  सदिवाणशवपरेठसी  ) - पररकथरेतसील रवाजकनुमवार

हवा वरेळचवा अअंक चळवळ णवशरेषवाअंक आहरे म्हणिरे. त्यवामनुळरे  हवा णवषयवावरतसी णलणहण्यवासवाठसी सअंस्थळवाचरे लहोक्स
मवाझ्यवाकडरे यरेणिवार हवाचसी खिवातसी हहोतसीच. 'चळवळ'  हवा णवषयवावरतसी णलणहण्यवासवाठसी एकवा पनुणिरेकरवासवारखिवा मवाणिळूस
शहोधळूनदिरेखिसील  सवापडणिवार  नवाहसी.  'चळवळ'  हवा  शब्दिदिरेखिसील  अणस्तत्ववात  आलवा  नव्हतवा  तरेव्हवाच्यवा  कवाळवात  एकवा
बवालवसीरवानरे पनुनवडसीचसी भळूमसी सहोन्यवाच्यवा फवाळवानरे नवाअंगरून स्वरवाज्यवाचसी बसीजरे परेरलसी. खिररेतर हसी एक चळवळच नव्हरे
कवाय? पनुढरे सनुपवाऱ्यवा खिवाणिवाऱ्यवा आणणि पअंचरे नरेसत पहअंडणिवाऱ्यवा कवाहसी नरेत्यवाअंच्यवा णपलवावळसीनरे 'आमच्यवाच नरेत्यवानरे चळवळ
कशसी रहोवलसी आणणि तसी अमक्यवाच शहरवात कशसी उगम पवावलसी'  हवाच्यवा बवातवा ठहोकवायलवा सनुरुववात करे लसी तहो भवाग
वरेगळवा.

तर सवाअंगवायचवा उद्दरेश कवाय,  तर चळवळसीचसी जन्मभळूमसी आणणि कमर्णिभळूमसी म्हणिजरे पनुणिरे.  अथवार्णित हवाचसी नडोंदि
घ्यवायलवा लवावण्यवासवाठसी एक चळवळ चवालळू करवायलवा लवागरेल हवा भवाग वरेगळवा.  चळवळ हवा शब्दिवाचवा उगम शहोधणिरे
तसरे अवघड कवाम आहरे. कवाहसी लहोक 'प्रहोटरेस्ट' हवा शब्दिवाचवा अथर्णिदिरेखिसील चळवळ असवा ठहोकळू न दिरेतवात. प्रहोटरेस्ट (प्रणतकवार
करणिरे) हवा शब्दिवाचवा समवानवाथर्ती शब्दि चळवळ? रवाजवाअंच्यवा कवाळवात हवा अथर्णि ठसीक हहोतवा हहो; पणि त्यवानअंतर हवा दिरेशवानरे
चळवळसीच्यवा नवाववानरे जरे कवाहसी चवाळरे  बणघतलरे त्यवालवा चळवळ म्हणिण्यवासवाठसी बहोटरेदिरेखिसील वळवळत नवाहसीत. 'एकवा
गवालवावर मवारलरे ककी दिनुसरवा गवाल पनुढरे करवा' हवालवा 'चळवळ' कसरे म्हणितवा यरेईल हहो? जवास्तसीत जवास्त 'बवाष्फळ' असरे
म्हणितवा यरेईल. आतवा तर आपणि 'नहो बवा डरे'सवारख्यवा चळवळसीपयर्षांत पहोचलहो आहहोत हवा भवाग वरेगळवा.

पनुण्यवात म्हणिरे  आजहसी  कवाहसी  ववाडवाअंमध्यरे  'नहो  बवा  डरे'  चवा  अथर्णि  'आज महोरसीच्यवा  आणणि स्वयअंपवाकघरवाच्यवा
मधहोमध सवाडसीच्यवा आडहोशवानरे मवागच्यवा बवाजळूलवादिरेखिसील बवा ववाळत घवालवायचसी नवाहसी' असवा लवावतवात म्हणिरे. खिररे-खिहोटरे
सवाजरवा करणिवाररे  जवाणिहोत.  आपल्यवालवा कवाय इतक्यवा खिहोलवात जवाण्यवाचसी गरज नवाहसी.  एकवा णमतवाच्यवा हवातवात  'हअॅपसी
फवादिसर्णि डरे'चरे कवाडर्णि बघळून आमच्यवा नरेनरे कवाकवाअंनसी "हरे कसलरे कवाडर्णि ररे? आतवा बवापवाचरे ददिवस-पवाणिसीदिरेखिसील तरे तनुमचरे इअंटरनरेट
कवा कवाय त्यवाच्यवामधळून करतवा कवाय?" असरे मलवा णवचवारून मवाझरे शवाद घवातलरे हहोतरे. उपनगरवातल्यवा 'ररॉयल गअॅलअॅक्ससी'त
तर 'भडोंडलवा डरे' आणणि 'मअंगळवागचौर डरे'पणि असतहो हरे कळल्यवावरतसी नरेनरे कवाकवा बहुदिवा सदिरेह 'हरेवनवा'रहोहणि करतसील.

मनुळवात चळवळ हसी लहोकवाअंचवा समनुदिवाय जमवळून,  बडोंबवा मवारून करतवात हरेच मनुळसी पनुणिरेकरवाअंनवा पटत नवाहसी.
जगवाच्यवा कवानवाकहोपऱ्यवाअंतहसी, अगदिसी यळूअंगडवाअंगबरॅंगसवारख्यवा झनुलळू जमवातसीच्यवा खिहोपटवाअंमध्यरेदिरेखिसील, मरेणिबतसी महोचवार्णि णनघळू
शकरे ल;  पणि पनुण्यवात मरेणिबतसी महोचवार्णि णनघणिरे अ-श-क्य!  अहहो,  कवाहसी वषवार्षांपळूवर्तीचसी एक कथवा सवाअंगतवात,  आतवा णतलवा
कहोणिसी दिअंतकथवापणि म्हणितहो म्हणिवा,  पणि आपल्यवासवाठसी तवात्पयर्णि  महत्त्ववाचरे.  तर झवालरे कवाय,  ददिल्लसीत कनु ठरेशसीक एक
मणहलवा अत्यवाचवार घडलवा. 'पनुण्यवात नहोकरसी करतहो, णशकतहो, म्हणिजरे आपणि पनुणिरेकर' असवा समज करून घरेतलरेलरे कवाहसी
जणि आणणि वरेळरेआधसीच पनुणिरेकरत्व णसद करवायलवा णनघवालरेलरे नवणशकरे  कवाहसी जणि मरेणिबतसी महोचवार्णि कवाढळून णनघवालरे.
आतवा  णनघवालरे  खिररे,  पणि समवाप्तसी कनु ठरे  करणिवार?  तर गरेलरे  शणनववार ववाडवापवाशसी.  महवारवाषवाकडरे  डहोळरे  वर करून
पवाहणिवाऱ्यवा ददिल्लसीच्यवा तख्तवालवा ज्यवानरे धडक मवारलसी आणणि आपलरे घहोडरे दिनुआबवात थयथय नवाचवलरे,  त्यवा आमच्यवा
वसीरबवाजसीचवा पनुतळवा णतथरे  उभवा.  हवा महोचर्देकऱ्यवाअंनवा पवाहून बवाजसी रवाणहलरे  बवाजळूलवाच,  त्यवाअंचवा घहोडवाच आधसी लवाथवा
मवारवायलवा धवावलवा म्हणिरे.

हवाणपसवातलसी शरेजवारचसी पहोरगसी जरवा ववाकलसी ककी ज्यवाअंच्यवा मवानवा दफरतवात,  असलरे महवाभवागपणि महोच्यवार्णित
सवामसील हहो!  मग दिनुसररे  कवाय हहोणिवार? आणणि असलरे मरेणिबतसी महोचर्दे कवाढळून आणणि अवस मवाणगतल्यवागत भसीक मवागळून
न्यवाय णमळवतवा यरेतहो हवावरच मनुळवात पनुणिरेकरवाअंचवा णवश्ववास नवाहसी. पनुण्यवातलरे महोचर्दे कसरे आवरेशयनुक असतवात. अगदिसी
एकवा  मवाणिसवापवासळून  तरे  हजवारडोंच्यवा  सअंख्यरेपयर्षांत  महोचर्देकरसी  महोचर्दे  बवाअंधत  चळवळत  असतवात.  नवावरेपणि  अशसी,  ककी
ऐकल्यवावर दिहशतच बसवायलवा हवसी. 'हअंडरे महोचवार्णि', 'लवाटणिरे महोचवार्णि', झवाडळू  महोचवार्णि', 'बवाअंगडवा भरहो' आअंदिहोलन... अहवाहवा!
हवालवा  म्हणितवात  वसीरशसीयनुक  चळवळसी.  उगवा  आपलरे  पनुलवावरतसी  आडवरे  झहोपण्यवालवा  आणणि  आधसीच  झगझगसीत
प्रकवाशवात उजळलरेल्यवा शणनववार ववाडवावरतसी जवाऊन मरेणिबत्त्यवा लवावण्यवालवा कवाय चळवळसी म्हणित नवाहसीत.

मध्यरे  'हम सब दिवाभहोलकर'  असरे बहोडर्णि लवावळून पहअंडणिवाररे  जथ्थरेच्यवा जथ्थरे बघळून कवाहसी पनुणिरेकरवाअंनवा  'मग आतवा
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तपवास चवालळू आहरे तहो कनु णिवाच्यवा खिनुनवाचवा?' असवादिरेखिसील प्रश्न पडलवा हहोतवा. 'ववास्तनुशवास' वगदैररे  णवषयवाअंवरतसी महोठमहोठरे
करॉलम्स णलणहणिवाररे  स्वयअंघहोणषत पतकवार  आणणि डहोळरे  लवाल झवालरेलरे  (कशवानरे  तरे  णवचवारवायचरे  नवाहसी),  सअंवरेदिनशसील
नवागररकवाअंचरे  कवाहसी प्रणतणनधसीदिरेखिसील णतथरे  हजर हहोतरे  असरे  आमचरे  एक महोचर्देकरसी मवामवा सवाअंगत हहोतरे .  "तनुम्हसी णतथरे
कशवालवा गरेलवा  हहोतवात बडोंबलत?"  असरे  णवचवारल्यवावर म्हणिवालरे,  "मलवा ववाटलरे  'हरेररटरेज  वरॉक'  आहरे."  आतवा  अशवा
चळवळळींनवा 'सरेलरेणबटसी वरॉक' म्हणितवात हरे मवामवाअंनवा कहोणि समजवावणिवार?

पणि कवाहसी कवाहसी चळवळळींचसी गअंमत कवाहसी औरच असतरे. आमचरे एक णमत 'गवाहक चळवळसी'चरे सदिस्य आहरेत
आणणि  'व्यवापवारसी  णमत  सअंघवा'चरे  सभवासदिदिरेखिसील.  एक  पररणचत  आयनुवर्देददिक  दिनुकवान  चवालवतवात,  पणि  सदिस्यत्व
'हहोणमओपथसी जवाणिवा,  आरहोग्य  खिनुलववा'  चळवळसीचरे.  कहर म्हणिजरे  एकदिवा  कवाहसी  महवाभवाग मलवा  'व्यवाकरणि शनुदसी'
चळवळसीचरे सदिस्य करवायलवा णनघवालरे हहोतरे. कवाहसी ददिवसवात हरे महवाभवागच 'वदैगरे', 'कदै च्यवाकदै ' असरे शब्दि णलहू लवागल्यवाचरे
पवाहून आम्हवाअं सगळ्यवाअंचसीच चळवळसीतळून एकसवाथ हकवालपटसी झवालसी.

मनुळवात  णजथरे  णजलब्यवा  मवारुतसी,  उअं बऱ्यवा  गणिपतसी,  खिनुन्यवा  मनुरलसीधर  अशसी  स्थळरे  आहरेत,  णतथरे  पवाणिचट
चळवळसी कशवा तगवायच्यवा? पल्यवाडच्यवा शहरवात व्यवापवार करणिवाऱ्यवा एकवा सद्गदृहस्थवाचरे पदैसरे मध्यअंतरसी त्यवाच शहरवात
रवाहणिवाऱ्यवा दिनुसऱ्यवा दिनुकवानदिवार भवामटवानरे बनुडवलरे. हरे सद्गदृहस्थ आपलरे रहोज त्यवा भवामटवाच्यवा दिनुकवानवावरतसी जवायचरे.
भवामटवा दिनुकवानवात असवायचवा,  पणि नहोकर  'तरे बवाहरेर गरेलरेत,  आलरे नवाहसीयरेत'  असल्यवा बतवावण्यवा करवायचरे.  सद्गदृहस्थ
आपलरे रहोज तवास-दिसीड तवास पवायरसीवरतसी बसळून परतवायचरे.  हवा रठय्यवा चळवळसीचवा कवाय फवायदिवा हहोईनवा.  अशवातच
त्यवाअंचसी गवाठ एकवा पनुणिरेकरवाशसी पडलसी. सवर्णि व्यथवा ऐकल्यवावरतसी पनुणिरेकरवानरे कवाकवाअंनवा एक बहोडर्णि बनवळून ददिलवा. म्हणिवालवा,
"ननुसतरेच कवाय बसतवा?  हवा बहोडर्णि घरेऊन बसवा."  बहोडवार्णिवरतसी सनुववाच्य अक्षरवात णलणहलरे हहोतरे, 'सदिर दिनुकवानवाचरे मवालक
आमचरे पदैसरे बनुडवळून तडोंड कवाळरे  करून अअंतधवार्णिन पवावलरेलरे आहरेत. आज तरसी त्यवाअंचरे मनुखिदिशर्णिन हहोईल हवा आशरेनरे आम्हसी
रहोज इथरे स्थवानवापन झवालरेलरे असतहो.  आमच्यवा बदैठककीमनुळरे  जवाणिवाऱ्यवा-यरेणिवाऱ्यवा लहोकवाअंच्यवा रहदिवारसीलवा अडथळवा हहोत
असरेल तर क्षमस्व'. 

अध्यवार्णि तवासवात सद्गदृहस्थवाअंनवा त्यवाअंचरे पदैसरे रहोखि प्रवाप्त झवालरे.

सवाअंगवायचवा उद्दरेश कवाय, तर चळवळ कनु ठलसीहसी असहो, णतलवा पनुणिरेरसी सवाज चढल्यवाणशववाय शहोभवा नवाहसी.

***

चळवळ (सदिवाणशवपरेठसी) - पररकथरेतसील रवाजकनुमवार
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ऐससी णमषवानरे रणसकरे    ... - अस्वल

'आत णशरू ककी नकहो' हवा प्रश्नवाचवा णनकवाल लवावत मसी शरेवटसी त्यवा हवाटरेलवात गरेलहोच.

खिरअंतर गरेलरे २ मणहनरे यरेतवाजवातवा मसी त्यवा ररेस्टरॉरअंटचसी पवाटसी ववाचत हहोतहो.  बवाहरेरून ददिसणिवारअं  त्यवाचअं एकअं दिर
रुपडअं भलतअंच सनुररेखि हहोतअं.  पणि आपल्यवालवा एक सवय असतरे  - फनु कटअंफवाकट ववाट ववाकडसी करून आपणि कनु ठरेहसी जवात
नवाहसी.  आपणि बरअं,  आपलअं जग बरअं!  शरेवटसी अगदिसीच रवाहवरेनवा,  तरेव्हवा मसी णतथरे एक चक्कर मवारून यवायचवा णनणिर्णिय
घरेतलवा.

मसी आतमध्यरे णशरणिवार तहोच एकवा छहोटवाशवा यअंतवानअं मलवा अडवलअं.

"इथलरे सदिस्य आहवात कवा तनुम्हसी?", मरवाठसी बहोलणिवारअं यअंत पवाहून मलवा भरून आलअं. हवा प्रकवार नवसीन हहोतवा.
इथरे  म्हणिजरे  कनु त्र्यवा-मवाअंजरळींशसी इअंणग्लशमध्यरे  बहोलणिवाररे  लहोक बघवायचसी सवय आपल्यवालवा.  णतथरे  अचवानक यअंतवातळून
मरवाठसी आववाज फनु टलवा ककी नवल ववाटणिवारच!

"कहोणि आहरेस तळू? आणणि कसलसी मकेंबरणशप ?", मसी. 

"ननुसतअंच बघवायलवा आलवा असवाल,  तर चवालरेल.  पणि खिवायचअं  असरेल,  तर आत जवायलवा इथरे सदिस्य व्हवावरे
लवागतरे." मवाझ्यवा पणहल्यवा प्रश्नवाकडरे सअंपळूणिर्णि दिनुलर्णिक्ष करून त्यवा छहोटवा यअंतवानरे उतर ददिलअं.

म्हटलअं, आतवा आलहोच आहहोत, तर खिवाऊनच जवाऊ. नवाहसीतरसी घरसी म्हणिजरे एकच प्रश्न, 'खिवानवा बनवानवा हदै यवा
बनवानवाहसी खिवानवा हदै?' त्यवापरेक्षवा इथरे चवालरेल. णनदिवान कवाहसीतरसी चणवष तरसी पहोटवात जवाईल.

"बरअं,  मकेंबरणशप चवालरेल.  पणि दकतसी पदैसरे  लवागतसील?"  कनु ठल्यवाहसी मध्यमवगर्तीय मनवातलवा पणहलवा प्रश्न मसी
टवाकलवा.
हवावर यअंतवातळून हसण्यवाचवा एक आववाज आलवा आणणि यअंतवानअं एक कवागदि-परेन मवाझ्यवापनुढरे करे लअं. "तसी फनु कट आहरे.  इथरे
नडोंदिणिसी करवा, मग तनुम्हवाअंलवा मसी पनुढरे घरेऊन जवाईन."

"आगवाऊ ददिसतअंय हरे यअंत!", मवाझ्यवा मनवात णवचवार आलरेच. यअंतवानअं तरे णवचवार ओळखिलरे असवावरेत, कवारणि त्यवानअं
आपलसी एक यवाअंणतक भनुवई तवासदिवायकरसीत्यवा उअंचवावलसी. मसी णनमळूटपणिरे मवाझअं नवाव नडोंदिवलअं.

"स्ववाक्षरसी करे लसीत तर बरअं हहोईल." मसी पनुन्हवा एकदिवा णनमळूटपणिरे सहसी करे लसी.

"कनु ठअं  बसणिवार तनुम्हसी? बहोलवा."

मसी आजळूबवाजळूलवा चक्कर टवाकलसी.  बरसीच महोका़कळसी जवागवा  हहोतसी.  एखिवादि-दिनुसरअं  कनु णिसीतरसी  जरेवत बसलअं  हहोतअं.
बवाककीचरे लहोक तर गप्पवा मवारत हहोतरे.  एकवा णखिडककीपवाशसी एक सनुररेखि खिनुचर्ती आणणि णतच्यवा बवाजळूलवा एक-दिहोन पनुस्तकअं
पडलसी हहोतसी.

मसी बहोटवानअं खिनुणिवावळून यअंतवालवा तसी जवागवा दिवाखिवलसी.

"अररे  ववा!  इथलसी  सगळ्यवात  लहोकणप्रय  जवागवा  आहरे  तसी.  णतथळून  बवाहरचअं  सगळअं  छवान  ददिसतअं!"  यअंतवानअं
समवाधवानकवारक आववाज कवाढलवा आणणि तरे मलवा खिनुचर्तीपवाशसी घरेऊन गरेलअं. "बसवा, मसी यरेतहोच."

खिनुचर्ती पनुढरे  ओढळून स्थवानवापन झवाल्यवावर मसी आजळूबवाजळूलवा नजर टवाकलसी.  पभअंतळींवर वरेगवरेगळसी णचतअं लवावलसी
हहोतसी. त्यवाअंतलसी बरसीचशसी रहोजच्यवा आयनुष्यवातलसीच, पणि वरेधकरसीत्यवा रटपलरेलसी, हहोतसी. मवागरेच एकवा छहोटरेखिवानसी बनुक-
शरेल्फमध्यरे नसीट मवाअंडळून ठरेवलरेलसी पनुस्तकअं  हहोतसी.  णतथरे पवाच-सहवा जणि घनुटमळत हहोतरे.  प्रत्यरेकवाच्यवा हवातवात एक ग्लवास
हहोतवा.  बहुतरेक त्यवात ववाईन असवावसी.  आणिखिसी पलसीकडरे  नजर टवाकलसी,  तर णतकडरे  दिहोघरे  जणि तवाववातवाववानअं  हुजत
घवालतवानवा ददिसलरे.  कवानसी कवाहसी आलअं  नवाहसी,  तरसी त्यवाअंचवा आवरेश मवात स्पष जवाणिवत हहोतवा.  णखिडककीबवाहरेर कवाहसी
लहोकवाअंचवा घहोळकवा उभवा हहोतवा. त्यवाअंचसीदिरेखिसील कसल्यवातरसी अगम्य णवषयवावर चचवार्णि चवाललसी हहोतसी. एक जणि कवाहसीतरसी
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सवाअंगत हहोतवा आणणि बवाककीचरे लहोक त्यवालवा बहुतरेक णवरहोध करत हहोतरे. त्यवाअंचअं भवाअंडणि चवाललअंय असअं ववाटळून मसी तहो प्रकवार
जरवा लक्षपळूवर्णिक ऐकवायलवा लवागलहो.

"महवारवाषवात आज पनुरहोगवाम्यवाअंचवा आदिर...", "ससी णशक्षणि आणणि भ्रळूणिहत्यवा हवाअंचवा सअंबअंध..", "सरसकटसीकरणि
करणिवाऱ्यवाअंनवा णवदिवा..", "भवाअंडवलवाशवाहसीचवा रहोचक दिदृषसीकहोन..."

'णवदिवा', 'पनुरहोगवामसी', 'रहोचक', 'भवाअंडवलशवाहसी' असलरे भसीषणि शब्दि ऐकळू न मसी इससीचवा चटकवा लवागल्यवासवारखिवा
णखिडककीपवासळून लवाअंब झवालहो.

"बहोलवा, कवाय घरेणिवार तनुम्हसी?" यअंत परत आलअं हहोतअं.

मसी टरेबलवाकडरे नजर वळवलसी.  एक महोठवा जवाडजळूड मरेन्यळू हहोतवा आणणि बवाजळूलवा एक बवारसीकसवा मरेन्यळू ठरेवलवा
हहोतवा.

"बरसीच व्हरवायटसी ददिसतरेय इथरे. एवढवा महोठवा मरेन्यळू म्हणिजरे क्यवा बवात हदै!"

"धन्यववादि! आमच्यवा इथरे सगळरे  पदिवाथर्णि णमळतवात. चवायनसीजपवासळून तरे रणशयन, बवाणझणलअन, महोरक्कन आणणि
इणजणप्शयनसनुदवा! आमचसी खिवाणसयतच आहरे नवा, वरेगवरेगळरे पदिवाथर्णि ठरेववायचसी!"

"ददिसतअंच आहरे तरे!" भल्यवा थहोरल्यवा मरेन्यळूकडरे नजर वळवत मसी त्यवालवा म्हटलअं. 'ववा! अस्सल खिवय्यवाअंनवा अशवाच
जवागवा आवडतवात.  नवाहसीतर उडप्यवाअंसवारखिरे तरेच तरेच मरेन्यळू ठरेवण्यवात कवाय गअंमत आहरे?'  असरे णवचवार मवाझ्यवा मनवात
णमसळसीतल्यवा शरेवरेप्रमवाणिरे तरअंगळून गरेलरे. णमसळसीचअं नवाव कवाढतवाच पहोटवात भनुकरे चवा आगडडोंब णम(उ)सळलवा आहरे हरेसनुदवा
लक्षवात आलअं.

"मग कवाय घरेणिवार आपणि?"

"जरवा  बघतहो.  एवढवा  पदिवाथवार्षांतळून  णनवड  करवायचसी  म्हणिजरे  खिवायचअं  कवाम  नवाहसी!  हअॅ:  हअॅ:  हअॅ:!"  मवाझवा
णवनहोदिणनरमर्णितसीचवा प्रयत्न यअंतवावर अगदिसीच ववायवा गरेलवा. एकहसी यवाअंणतक सनुरकनु तसी न हलवतवा तरे णनघळून गरेलअं.

तरे  न पवाणहल्यवासवारखिअं करून मसी मरेन्यळू उघडलवा आणणि सहज ओझरतवा चवाळलवा.  त्यवात णचतअं तर अप्रणतम
हहोतसी.  मवात  बररेच  रठकवाणिसी  पदिवाथवार्षांबरहोबर  एकवा  बवाटलसीचअं  आणणि  ग्लवासवाचअं  णचत  हहोतअं.  'बहुतरेक  इथरे  पडअंक्स
करॉणम्प्लमकेंटरसी आहरेत असअं ददिसतअंय…' मवाझ्यवा मध्यमवगर्तीय मनवानरे एक नडोंदि करे लसी. णखिशवातलवा चश्मवा लवावळून मसी एक
पवान उलटलअं आणणि यवादिसी ववाचवायलवा सनुरुववात करे लसी.

ब्लळू मअंडरे
ब्लळू गहोवन हरेवन
मवाइ-तवाइ
बनुलफरॉग...

अररेचवा, हसी बहुधवा परेयवाअंचसी यवादिसी ददिसतरेय. मसी आणिखिसी कवाहसी पवानअं चवाळलसी, तर णतथरे 'मपाँगहो मवागवार्णिररटवा' वगदैररे
मअंडळसी ददिसलसी. मग मवाझवा सअंशय बळवावलवा. अचवानक शरेवटच्यवा पवानवावर झरेप घरेतलसी, तर णतथरे मलवा 'अ डरे अ अॅट बसीच'
ददिसलअं.  मसी थक्क झवालहो!  यअंत बहुतरेक मलवा खिवादपदिवाथवार्षांचवा मरेन्यळू दवायलवा णवसरलअं हहोतअं आणणि त्यवानरे परेयवाअंचवाच मरेन्यळू
ठरेवलवा हहोतवा. 

'इथलसी परेयवाअंचसी यवादिसीच एवढसी भलसी थहोरलसी असरेल,  तर खिवादपदिवाथर्णि दकतसी असतसील…'  असवा णवचवार मसी
करतहोय-न-करतहोय तहोच यअंत कमवालसीच्यवा चपळवाईनरे हजर झवालअं!

"कवाहसी हवअंय कवा आपल्यवालवा?"

"अअं... हहो. इथरे परेयवाअंचसी णचकवार ररेलचरेल ददिसतरेय!"

"हहो तर, आमचवा करॉकटरेल मरेन्यळू जगप्रणसद आहरे!" यअंतवानरे यअंतवालवा झरेपरेल एवढअंच एक णस्मत करे लअं.

ऐससी णमषवानरे रणसकरे  ... - अस्वल
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"हहोकूऽ, तरे असरेल. पणि खिवायचवा मरेन्यनु कनु ठरे  ददिसलवा नवाहसी तहो?" मसी यअंतवालवा णवचवारलअं.

"नवाहसी, इथरेच आहरे ककी.  हवा घ्यवा."  असअं म्हणिळून एकवा बवारसीकशवा कवागदिवाकडरे त्यवानअं मवाझअं लक्ष वरेधलअं.  त्यवावर
एकवा बवाजळूलवा बरअंचसअं कवाहसी खिरडलअं हहोतअं आणणि दिनुसरसी बवाजळू जरेमतरेम भरलरेलसी हहोतसी.

"हवा? हवा मरेन्यळू आहरे?" मलवा शअंकवा आलसी ककी, यअंत मवाझसी दफरककी घरेतअंय ककी कवाय!

"हहो." यअंतवाच्यवा चरेहरेर् यवावर मगवाचचवाच णनरवागस यवाअंणतक भवाव हहोतवा.

"एव- एवढवाच?" मवाझ्यवा तडोंडळून नसीट शब्दि फनु टत नव्हतवा.

"हहो, पणि त्यवात बरसीच व्हरवायटसी आहरे!". यअंतवानरे णवजयसी मनुद्ररेनअं सवाअंणगतलअं.

मसी त्यवा कवागदिवाकडरे नजर टवाकलसी. णतथरे बरेडचरे २० प्रकवार णलणहलरे हहोतरे. आणिखिसीहसी कवाहसी अपररणचत मअंडळसी
हहोतसी. पणि खिवायचवा असवा कवाहसी पदिवाथर्णि ददिसरेनवा!

"आहरे नवा व्हरवायटसी. पणि बरेडचसी. त्यवाबरहोबर कवाय खिवाऊ मसी? ककी तहो बरेड त्यवा करॉकटरेलमध्यरे बनुचकळळून खिवाऊ
म्हणितहोस?" मवाझवा रवाग आतवा पहोटवातळून बहोलत हहोतवा.

"कसअं बहोललवात! आयणडयवा ववाईट नवाहसी. हरे बघवा, हवा फकें च बगरेटबरहोबर जर तनुम्हसी मपाँगहो मवागवार्णिररटवा घरेतलसीत
नवा, तर णडस्कवाउअं ट आहरे इथरे." यअंतवानरे णनणमषवाधवार्णित जववाब ददिलवा.

मलवा कवाय बहोलवावअं  तरे  सनुचरेनवा.  भनुकरे ल्यवा पहोटसी त्यवा यअंतवाशसी ववादि घवालण्यवात कवाहसीच अथर्णि  नव्हतवा.  समहोर
असलरेल्यवा करॉकटरेलच्यवा शअंभर आणणि बरेडच्यवा वसीस प्रकवारवाअंतळून ववाट कवाढळून पहोट भरतवा यरेईल असअं कवाहसीतरसी शहोधवायचअं
हहोतअं.

णनकरवाचवा प्रयत्न करवाववा, म्हणिळून मसी तहो कवागदि णजववाच्यवा करवारवानअं बघवायलवा लवागलहो. त्यवात मलवा पनुन्हवा गहोड
पदिवाथवार्षांचरे ७ प्रकवार,  सअॅलड्सचरे ३-४ प्रकवार,  पवास्त्यवाचरे २-४ प्रकवार...  असलरे णवदिरेशसी णभडळू  ददिसलरेच.  मवाझ्यवा दिरेशसी

325

णचतसअंकल्पनवा : मरेघनवा भनुस्कनु टरे/अमनुक, ररेखिवाटन : अमनुक

http://www.aisiakshare.com/user/467
http://www.aisiakshare.com/user/467
http://aisiakshare.com/user/50
http://aisiakshare.com/picture/diwali14_files/aswal_restaurant.jpg


 ऐससी अक्षररे - ददिववाळसी अअंक २०१४  

पहोटवालवा कवाहसीतरसी चमचमसीत आणणि चणवष असअं हवअं हहोतअं. पवालवापवाचहोळवा खिवायचवा तर इथरे कवा यरेईन मसी?

सअॅलड,  पवास्तवा इत्यवादिसी झवाडवाझनुडपवाअंनवा बवाजळूलवा सवारून मसी शरेवटसी अस्सल भवारतसीय पदिवाथर्णि शहोधलवा. "असअं
कर, हवा एक चमचमसीत ढहोकळवा आणि."

यअंतवानरे पनुन्हवा तरे झरेपरेल इतकअं च णस्मत करे लअं. "तहो प्रतसीकवात्मक आहरे. मवागरे दिरेशवात नवरे पअंतप्रधवान आलरे नवाहसीत
कवा? त्यवा णनणमतवानअं आणिलरेलसी खिवादयहोजनवा हहोतसी तसी. आतवा नवाहसी णमळणिवार तहो. कधसीच सअंपलवा. णलहवायचअं रवाणहलअं
ववाटतअं!"

त्यवातलरे  "णलहवायचअं रवाणहलअं ववाटतअं  !"  हरे शरेवटलरे  तसीन शब्दि हुबरेहूब लक्ष्मसीकवाअंत बरेडर्दे  स्टवायलसीत उचवारलरेलरे
ऐकतवाच मवाझवा पवारवा आणिखिसी चढलवा.

पनुन्हवा मसी त्यवा कवागदिवात डहोळरे  खिनुपसलरे.  त्यवा मरेन्यळूशसी फनु लसी-गहोळवा खिरेळतवा खिरेळतवा मलवा अजळून एक पदिवाथर्णि
सवापडलवा. परवाठवा! चलवा, कवाहसीतरसी आहरे इथरे!

"बरअं हवा परवाठवा आणि."

"तनुम्हवाअंलवा चपवात्यवा आवडतवात कवा?"

"हहो, आवडतवात ककी. पणि आतवा मलवा परवाठवा हववाय."

"सरॉरसी,  चपवात्यवा आवडत असतसील,  तर नवाहसी घरेऊ शकत तनुम्हसी हवा परवाठवा."  यअंतवालवा बहुतरेक वरेड लवागलअं
हहोतअं. आतवा चपवात्यवाअंचवा कवाय सअंबअंध?

"कवाय? कवा पणि?" मसी आतवा भनुकरे लवा णनव्वळ शरणि गरेलहो हहोतहो.

"कवारणि तहो परवाठवा म्हणिजरे 'चपवात्यवाअंचवा कअं टवाळवा आल्यवावर खिवायचवा पदिवाथर्णि'१ आहरे." यअंतवाच्यवा डहोळ्यवाअंत कवाहसी
वरेडसरपणिवा वगदैररे ददिसतहो कवा, तरे एकदिवा चरेक करे लअं मसी. त्यवाचसी कवाहसी सरकर्णि ट्स नक्ककी उडलरेलसी हहोतसी.

कवाय बहोलणिवार?  णनरुपवायवानरे मग मसी कवागदिवाच्यवा मवागच्यवा बवाजळूलवा नजर वळवलसी आणणि अहहो आश्चयर्णिमम!
णतथरे 'बटवाटरेवडवा', 'भरलअं पवापलरेट' वगदैररे ओळखिसीचसी मअंडळसी ददिसलसी. मलवा गणहवरून आलअं आणणि मवाझरे डहोळरे लकवाकलरे!

पणि यअंतवानरे मवाझसी बनुभनुणक्षत नजर हरेरलसी असवावसी.  तरे णवजरेच्यवा चपळवाईनअं उतरलअं- "तहो आमचवा जनुनवा मरेन्यळू
आहरे, ररेस्टहोरअंट चवालळू झवालअं तरेव्हवाचवा. त्यवातलअं कवाहसी सध्यवा उपलब्ध नवाहसी इथरे. सरॉरसी!"

"मग इथरे कवाय णमळतअं? नक्ककी कवाहसी णमळतअं तरसी कवा?" मवाझवा सअंतवाप अनवाठवायसी नव्हतवा, हरे तनुम्हवाअंलवाहसी पटरेल.

"णलणहलअंय ककी तरे मरेन्यळूत." यअंत कमवालसीच्यवा सरळ आववाजवात बहोललअं.

मलवा अचवानक उलगडवा झवालवा, ककी हवा हवाटरेलवात वरेटर कवा नवाहसीय. आतवा बघवा, कनु ठलवा शहवाणिवा मवाणिळूस अशवा
रठकवाणिसी  वरेटरचअं  कवाम करसील?  एक तर मनुदिलवात कवाहसी  खिवायलवाच णका़मळत नवाहसी.  त्यवात जरे  णका़मळतअंय,  त्यवाअंतलरेहसी
चवाअंगलरेचनुअंगलरे पदिवाथर्णि उपलब्ध नवाहसीत,  असअं सवाअंणगतल्यवावर वरेटरचवा जसीव धहोक्यवात नवाहसी जवाणिवार?  आणणि णजववालवा
धहोकवा असरेल अशवा पररणस्थतसीत कनु ठलवा मननुष्य तयवार हहोईल कवाम करवायलवा? म्हणिळून मग त्यवाअंनसी हरे कवाम यअंतवालवा ददिलअं
असणिवार. कवारणि असलवा मरेन्यळू गवाहकवाअंच्यवा गळसी उतरवणिअं हरे मवाणिसवाअंच्यवा आववाक्यवाबवाहरेरचअंच हहोतअं.

पनुन्हवा हवाटरेलवातच नहोकरसी ददिलसी म्हण़जरे त्यवा वरेटरलवा णतथरेच खिवायलवा घवालवावअं लवागलअं असतअं.  त्यवालवा कहोणि
शहवाणिवा मवाणिळूस तयवार हहोणिवार? कवारणि खिवायलवा कवाहसी नव्हतअंच! लनुचरे लहोक!

"तनुमच्यवा  मअॅनरेजरलवा  बहोलववा."  मसी  टरेबलवावर  हवात  आपटलवा.  बवाजळूचसी  जवाडजळूड  पनुस्तकअं  त्यवा  आववाजवानअं
थरथरलसी. चचर्वोत्सनुक भवाअंडणिदयसीसनुदवा मवानवा वर करून बघवायलवा लवागलसी.

"तनुमचसी खिवातसी आहरे कवा तनुम्हवाअंलवा त्यवाअंच्यवाशसी बहोलवायचअंय अशसी? म्यवानरेजरबवाई थहोडवा णका़वणक्षप्त आहरेत म्हणिळून
म्हटलअं." यअंतवाच्यवा आववाजवात थहोडसी सहवाननुभळूतसी हहोतसी. म्यवानरेजर त्यवालवाहसी ओरडलसी असवावसी. णबचवारअं.

ऐससी णमषवानरे रणसकरे  ... - अस्वल
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"णवणक्षप्त म्हणिजरे? त्यवाअंचसी जबवाबदिवारसी आहरे हवाटरेल नसीट चवालववायचसी."

"आतवा कवाय सवाअंगळू तनुम्हवाअंलवा? बरसीच महोठसी कहवाणिसी आहरे. २०११ सवालसी जरेव्हवा ..."

"बरअं  बरअं,  असळू दिरे.  मग तनुमच्यवा आचवाऱ्यवालवाच बहोलववा.  मलवा बहोलवायचअंय त्यवाच्यवाशसी."  मसी शरेवटलवा उपवाय
म्हणिळून फमवार्णिन सहोडलअं.

"आचवारसी नवाहसीय आमच्यवाकडरे." यअंत.

"आचवारसी नवाहसी?"

"नवाहसी."

"मग जरेवणि बनवतअं कहोणि?" नवाहसी म्हटलअं तरसी मलवा धक्कवा बसलवा हहोतवा. जरेववायलवा पदिवाथर्णि नवाहसीत, बनववायलवा
आचवारसी नवाहसी, असअं हवाटरेल असतअं?

"त्यवाचअं  कवाय आहरे,  आम्हसी पवाककदृ तसी ऑनलवाईन ववाचतहो आणणि मसीच बनवतहो त्यवा.  जरे  कवाहसी ऑनलवाईन
णमळतअं,  त्यवातळूनच णनवडतहो आम्हसी आमचरे पदिवाथर्णि.  आतवा णतथरेच कवाहसी णमळत नवाहसी,  तर आम्हसी तरसी कवाय करणिवार
सवाअंगवा." यअंतवाच्यवा डहोळयवाअंत मलवा णखिनतवा ददिसलसी ककी कवाय? न णपतवाच मलवा चढलसी हहोतसी बहुतरेक.

"अस्सअं हहोय! कनु ठरे  बघतवा तनुम्हसी हरे पदिवाथर्णि?" आतवा मलवाहसी कनु तळूहल आवररेनवा.

सखिरेदि चरेहर् यवानअं यअंतवानअं उतर ददिलअं, "ऐससी अ़क्षररे पवाककदृ तसी णवभवाग  ."

[१] = हवाच तहो परवाठवा 

***
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