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1. जग बदलू शकलेली पुतकं !
पुतकामुळे जग बदलू शकते, हे कदािचत अनेकांना खुळचटपणाचे वाटू शके ल. लाखो वषापूव लघु!हां"या

मा$यापुढे डायनासॉरसारखे *चंडकाय *ाणी िनव,श झाले व जगाचा चेहरामोहरा बदलला, हे आपण समजू

शकतो. कारण /यामुळे मनु0य*ा1यासकट इतर सतनी *ा1यांना िजवंत राहा1यासाठी अवकाश िमळाला. *चंड

*माणात िहमवषाव झा4यामुळे जग बदलले असेल याची आपण क4पना क5 शकतो. जागितक तापमानवाढीमुळे

जगाचे 6वहार बदलू शकतील याची आप4याला समज आहे. अमे7रका, 8ा9स, रिशया, :यूबा, चीन इ/यादी

देशातील र;<ांतीमुळे जगरहाटीत बदल झाला याची आप4याला जाणीव आहे. पिह4य व दुस$या जागितक

यु=दानंतर िव>शांतीसाठी *य? होत आहेत व यु=द नको ही मानिसकता मूळ ध5 पाहत आहे, याची पण

आप4याला जाण आहे. तंABानातील *गतीमुळे माणसांचे आयु0य वाढले आहे, उपभोगवाद उEांक गाठत आहे,
खेडी ओस पडत आहेत, शहरं बकाल होत आहेत, इ/यादी अनेक गोGHचे आकलन सोपे आहे. परं तु पुतकामुळे

जगाचा चेहरामोहरा पालटला, Iकवा पालटू शकतो, पुतकं जग बदल1यासाठी कारणीभूत ठ5 शकतात, पुतक

उ/*ेरकाची (कॅ टिलटची) भूिमका बजावू शकतात, िलिखत/मुKLत शMदांम=ये एवढी ताकद असू शकते,
याबOल अनेकां"या मनात शंका असू शकतील.

आप4यासारPया चोखंदळ !ंथ*ेमHना माA पुतकं हे *ेरणाRोत आहेत, याबOल ितळमाA संशय नाही.

जगािवषयी"या जाणीवा Sं दाव1यासाठी पुतकं वाचकासमोर नेम:या मािहतीचा डTगरच उभे क5 शकतात,
पुतकं आप4या अिभSचीची गुणवUा वाढवतात, आप4यात सुधारणा घडवून आणू शकतात, आप4याला

संवेदनशील बनवू शकतात, िववेकV बनवू शकतात, *संगी हसवतात, रडवतात, भावनावश करतात, मनोरं जन

करतात, जग1यासाठी बळ देतात, उ/कं ठा वाढवतात, िवचार करायला लावतात, वतणुकVत बदल घडवतात,
एकटेपणात िमAाची भूिमका वठवतात, मागदश होतात, अडचणीतून माग काढ1यासाठी मदत क5 शकतात व

(काही वेळा !) नीतीचे, उपदेशाचे डोस पण पाजतात. /यामुळे वैयि;क पातळीवर पुतकांचे ॠण फे डणे

अश:यातली गोG ठरे ल. /याच वेळी अजून थोडयाशा खोलात जावून िवचार क5 लाग4यास मानवतेला आकार

देणारे , मानवी वंशाची पुनर चना करणारे , मानवी *ा1याचे उZयन करणारे व मानवते"या [=दा-िस=दांतांचे कत\

करवते पण पुतकच आहेत.

परं तु जग बदलू शकले4या िनवडक पुतकांची सवसंमत यादी करणे फार िजKकरीचे ठ5 शके ल. प7रिथतीचा रे टा

व कालमान िथती-गतीमुळे */येक समाजगटाचे *] व अ!<म बदलत जातात. एका समाजगटाला अ/यंत
िनकडी"या वाटणा$या समया व /या समयांचे साधक बाधक िव^ेषण करणारी पुतकं दुस$या गटाला िततके

मह/वाचे वाटणार नाहीत. भाषा, भौगोिलक प7रिथती, जोपासलेली संकृ ती, 5ढी-परं परा इ/यादीमुळे जग

वैिव=यपूण आहे व याच िविवधतेमुळे अिमतेचा *] मूळ ध5 पाहत आहे. माणसा-माणसात भेद करणा$या
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अनेक संक4पना जगभर पसरले4या आहेत व अशा संक4पनांशी टaर देणे िततके सोपे नाही. तरीसु=दा
जगभरातील अनेक दूरदश त/ववे/यांनी वेळोवेळी समाजाला वेगळे वळण दे1याचे *य? के ले आहेत व /यासाठी

/यांनी खता खा44या आहेत.

एकिवसा6ा शतका"या उं बरठयाव5न मागे वळू न पाहताना अखंड जगाला समावून घेतले4या व जग बदलू

पाहणा$या अशा काही तbवBांनी िलिहलेलीपुतकं नaVच उcोधक ठरतील:
1. ि*ि9सिपया मॅथेमॅ7टका (1687)आयझॅक यूटन (1642-1727)

2. ऑन Kद ओ7रिजन ऑफ पीसीज (1859) चास डावन (1809-1882)

3. एि:प7रमeटल 7रसच इन इलेि:fिसटी (3 खंडात) मायके ल फॅ रडे (1791-1867)

4. ऑन Kद अबॉिलशन ऑफ लेह fेड (1789)िविलयम िवबरफोस (1759-1833)

5. ए gविडके शन ऑफ Kद राइhस ऑफ वुमन (1792) मेरी वोलटोन<ॅ iट (1759-1797)
6. मॅjाकाटा -1215

7. वे4थ ऑफ नेश9स (1776)ऍडम िमथ (1723-1790)

8. पेटंट पेिसKफके शन फॉर आक राइटस् िपgनग (1769) !रचड आकराइट (1733-1792)

9. दास कॅ िपटल (3 खंडात: 1867,1885, 1894) काल मा#स (1818-1883)

10. वाट इज लाइफ?(1943) एवन ो%डजर (1887-1961)

आपले जीवन समृ=द कर1यासाठी वर उ4लेख के ले4या पुतकांचा फार मोठा सहभाग आहे. आपण वापरत

असलेले तंABान (फॅ रडे, 9यूटन) उ/पादन, समाज व अथ 6वथा (आक राइट, ऍडम िमथ व काल मा:स)
आपण भोगत असलेले वातंmय व लोकशाही (मॅjाकाटा, वोलटोनnॅ"iट) आप4याला िमळालेले दीघायु0य

(<ोgडजर) बराक ओबामासारPयांना िमळालेले उEपद (िव4बरफोस) मानवीवंशाबOल"या क4पना

आिण ई>र व धमा"या जंजाळातून सुटका (डाpवन) यासाठी आपण या तBां"या पुतकांना िचरॠणी आहोत.

*िसqी: 21 Jun 10

2. ििसिपया मॅथेमॅ टका
- आयझॅक 9यूटन (1642-1727)
9यूटनचे ि*ि9सिपया मॅथेमॅ7टका हे पुतक मुळात लॅ7टन भाषेत िलिहलेले आहे. 1642"या K<समस सणा"या

Kदवशी इंrलंडमधील एका खेडयात ज9मलेला 9यूटन ज9माआधीच पोरका झाला होता. काहीसा एकलकTडा व

6

अश; *कृ तीचा 9यूटन काहीना काही िवचार करत असे. /याचा मeद ू हीच /याची *योगशाळा. कe िsजम=ये िशकत

असताना अ4के मीने /याला झपाटले. याच वेडापायी नैसpगक स/याचा शोध घेणे हेच /याचे जीवन सा=य झाले.
tलेग"या साथीत कe िsज िव>िवuालय काही काळ बंद पड4यामुळे 9यूटनला पुढील दोन वष\ आप4या खेडयात

जावून रहावे लागले. /याच काळात वत:"या *ितभाश;Vने /यानी नैसpगक स/याचा पाठपुरावा के ला. *काशाचे

व5प काय असू शके ल, झाडावरील फळं जमीनीवर का पडतात, आकाशातील !ह-ता$यांचे vमण कशामुळे होते,

इ/यादी नैसpगक घटनामागील स/य जाणून घे1यासाठी तो सतत िवचार करत असे. /याच िवचारामंथनाचे फिलत

wहणजे /यानी शोधलेले गुS/वाकषणासंबंधीचे व गतीसंबंधीचे ते *िस=द िनयम.

जग आहे तशी क4पना करत /या क4पनांना गिणतीय भाषेम=ये मांड1याचा /यानी *य? के ला. ताxकक मांडणी व

आवyयक पुरा6ांची जोड /यांना Kदली. नैसpगक घडामोडHचा िवचार करताना काही गृिहतकांची क4पना करावी

लागते. गृिहतकांची स/यास/यता तपासावी लागते. अपवादांचा मागोवा zयावा लागतो. /यातून सूAब=दता

आकार घेऊ लागते. /यातून िनयमांची मांडणी करता येते. 9यूटनचे पुतक वाचत असताना या सव गोGHचा

आप4याला */यय येतो. हे पुतक िल|न काढ1यासाठी वीस वषा|न जात काळ /याला लागला. पुरा6ासकट

मांडणी हे *थमच घडत होते. 9यूटनने शोधलेले िनयम भूचर व खगोलीय, जड व हलके अशा कु ठ4याही *कारचे

वतू असू देत, या सवा,ना लागू होतात.

या पुतकाने जग कसे काय बदलले? Bाना"या संदभातील यापूव"या को/या िवचारांना या पुतकाने जबरदत

धaा Kदला. बु=दीचा वापर क5न तक िन} मांडणी करत जगाकडे पाह1याची नवीन दृGी या पुतकामुळे िमळाली.

सृGीतील K<या *ितK<या यांचे वणन गिणतीय समीकरणां"या आधारे अचूकपणे करता येत,े हे या पुतकाने

दाखवून Kदले. वैBािनक प=दत wहणजे नेमके काय याची पG क4पना य पुतकाने Kदली. या पुतकामुळेच */येक

िस=दांत, िनयम वा तbव यांना वैBािनक कसोटीला उतर4यानंतरच /यांचा वीकार करावा हा संकेत 5ढ झाला.
जगात घडत असले4या नैसpगक घटनां"यामागे कु ठिलही दैवीश;V नसून नैसpगक िनयमानुसार /या घडत

असतात व /यांचा अंदाज घेणे श:य आहे हे स*माण 9यूटननी दाखवून Kदले. अवकाशातील !हांचा vमण काळ,
/यांचे थान-मान शोध1यासाठी 9यूटनचे िनयम उपयोगी पडू लागले. फलजोितषाचे दावे खोटे पडले. 9यूटन हा

वत: आितक होता. परं तु /या"या स/या9वेषणात ई>राचा मागमूसही नहता. या जगात4या घडामोडी

नैसpगक िनयमानुसार घडत असून /यासाठी ई>रा"या कु बडHची गरज नाही, हेच या पुतकाने दाखवून Kदले. हे

सुंदर जग देवाची सृGी आहे, वग-नरक अशा गोGी िव>ात आहेत, !हां"या vमणांचे िनयंAण जगिZयंता करतो,
पापाचा घडा पूण भर4यानंतर धूमके तूना ई>र पाठवतो, इ/यादी भाकड क4पनांना 9यूटन"या या पुतकाने बाद

ठरिवले.

9यूटन"या गितिनयमां"या अ~यासातून रॉके ट व अवकाश तंABानाचा िवकास झाला. माणूस चंLावर पाऊल

ठे ऊन परत आला. 9यूटन"या *काशKकरणां"या िस=दांताने अनेक वैBािनकांना अतीनील व अवर; Kकरण,
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छायािचA तंABान, *काश 6तीकरण, *काश िववतन, अणूंची रचना, रे िडओ लहरी, !हांची रचना, डॉtलर

प7रणाम, रडार तंABान, महाकाय टेिलकोप, इ/यादी अनेक िवषयावर संशोधन कर1यास *ो/साहन िमळाले.

काचतंतू तंABानाची *गती झाली. आइ9टाइनचा सापे िस=दांत हा 9यूटन"या िस=दांताचा पुढील टtपा आहे.

अशा*कारे याच पुतकाने औuोिगक nंतीची मु|तमेढ रोवली. घरं , इमारती, रते, पूल, धरणं इ/यादH"या

बांधकाम तंABानात गुS/वाकषणाचे िनयम, बळ, श;V, वेग, *वेग, घषण इ/यादी संक4पनांचा वापर होत

गे4यामुळे /यां"या रचनेतील गुणवUा, आयु0य, यांचा नीटसा अंदाज येऊ लागला.
3. ऑन द ओरिजन ऑफ पीसीज

*िसqी: 28 Jun 10

- चालस् डाpवन (1809-1882)
ई>रानेच जगाची िनpमती के ली या िवधानावर िव>ास ठे वणा$यांची संPया अजूनही कमी झालेली नाही, उलट

ती अजून वाढतच आहे. */येक धम!ंथात कु ठ4याना कु ठ4या व5पात हे िवधान Iकवा या िवधानाला पुGी देणारे

काहीतरी असतेच. /यामुळे या िवधानािवS=द तTड उघडणा$याला जगातील घातक माणूस wहणून िहणवले जाते.
असेच िहणवून घेतले4याiकV चालस् डाpवन याचा *थम <मांक लागेल. धमिन}ां"या मते ओ!रिजन ऑफ

पीसीज हे पुतक िल|न डाpवनने फार मोठा अपराध के ला आहे. या पुतकाने ित"यातील मूलभूत मांडणीतून

कॅ थॉिलक िन धमाला जबरदत धaा Kदला. या पुतकात बॅि:ट7रया, जीवाणू, K<मी-कVटकांपासून सतनी

*ाणी, माकड, gचपांझी व मानव जात यांची उ/पUी कशी झाली असेल याचा संपूण आढावाच घेत4यामुळे

बायबलसारPया धम!ंथांचे िपतळ उघडे पडले, /यातील जगा"या उ/पUी"या संदभातील सव िवधानं खोठी

ठरली.

चालस् डाpवनचे वडील रॉबट डाpवन एक यशवी डॉ:टर व आजोबा, इरॅ मस डाpवन िवBान िवषयात Sची

घेणारे [ीमंत गृहथ होते. /या काळातील िs7टश समाजातील खुशालचeडू तSणा*माणे चालस् डाpवनही

मौज-मजा, खाणे-िपणे यात वेळ घालवणारा व यांचा कं टाळा आ4यानंतर अ~यासाकडे वळणारा तSण होता.
वैuकVय िशणाचा कं टाळा आला wहणून वया"या बािवसा6ा वष धाpमक िशणाची पदवी /यानी घेतली. तो

धमगु5 हावा अशी /या"या विडलांची इ"छा होती. दुसरे काही कर1यास Sची नहती wहणून 1831म=ये

िबनपगारी िनसग िनरीक wहणून बीगल् या जहाजातून जगा"या सफरीवर तो िनघाला. चचची जवाबदारी

टाळ1यासाठी काहीतरी िनिमU शोधतो wहणून विडलांना /याचा राग आला. परं तु चालस"या काकानी /याला

मदत के ली. पाच वषाचा हा समुL*वास अिजबात सुखकर नहता. *वासात वरचेवर तो आजारी पडत असे.
परं तु बोट Kकना$यावर आ4यानंतर /याचे आजारपण पळू न जात होते. समुLकाठावरील नमूने गोळा कर1याचा
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छंद /याला जडला. फु लं, gशपले, बीट4स, सरडे, इ/यादH"या अनेक नमू9यांनी /याची िपशवी भ5 लागली. जहाज

गालापागोस या बेटाजवळ नांगर टाक4यानंतर /याला आप4या छंदासाठी भरपूर वेळ िमळाला. एकसू

लहान-मोठया बेटांचा समूह असले4या गालापागोस येथे 607 *कारचे वनपती, 484 *कारचे समुLमासे, 29
*कारचे भूपी, 19 *कारचे समुLपी, अशी वैिव=यपूण िनसग संपUी होती. डाpवन या सव नमू9यांची

तपशीलवार नTदी ठे ऊ लागला. इंrलंडला परत4यांतर सफरी"या काळातील िनरीणाचा अहवाल तयार क5न

1839म=ये जनल ऑफ 7रसच\स या संशोधन पिAके ला पाठवून Kदला. गोळा के ले4या मािहतीचा अ9वयाथ

लाव1यात /यानी पुढची बरीच वष घालवली. /यातून िनघत असले4या िन0कषाबOल तो वत:च आयचKकत

झाला. नमु9यासंबंधH"या सव नTदी, िनरीण, व िन0कष याबOल तो िल| लागला. व ओ7रिजन ऑफ पीसीज हे

पुतक हळू हळू आकार घेऊ लागले. पुतक *िस=द हो1यास 20 वष लागली. 155000 शMदांचा हा शोधिनबंध
जग बदलून टाकणारा ठरला. 1859 साली *कािशत झाले4या या पुतका"या 1250 *ती हातोहात संप4या.

नैसpगक िनवडी"या *K<येने सजीवांची उ/<ांत होत गेली हे या पुतकातील मुPय *ितपादन होते. यासाठी

डाpवनने तीन िनरीणांचा आधार घेतला. सजीव *ाणी वत:चे वंश 7टकव1यासाठी गरजेपेा जात िपलांना

ज9म देतात परं तु /यातील फारच कमी सजीव िजवंत रा|न वंशसात/याला हातभार लावू शकतात. कॉड
माशां"या लाखो अंडयामधून बाहेर पडलेले सव मासे शेवटपय,त िजवंत रािह4यास जगातील सव महासागरावर

व भूमीवर हेच मासे Kदसले असते. परं तु िनसग तसे होऊ देत नाही. दुस$या िनरीणा*माणे सव सजीव

आरyयातील *ितgबबासारखे एकसारखे नसतात. मनु0य*ाणीचेच उदाहरण घेत4यास */येका"या बोटाचे

ठसेसु=दा अ/यंत वेगळे आहेत हे लात येईल. ही िविवधता आनुवंिशकतेतून आलेली असली तरी *ाणी वत:चे

:लोन तयार करत नाहीत. अजून एका िनरीणा*माणे गुणसूAां"याारे आपाप4या जातीची िविशGता व

गुणिवशेष वारसाकडे जात अस4या तरी गुणसूAांचा कु ठे ना कु ठे तरी उ/प7रवतन (wयुटेशन) Iकवा गुणसूAांचा

संयोग होऊन नवनवीन रचना हो1याची श:यता िनमाण होते. /यातून अगदीच वेगळा व अगोदर"या रचनेचा

मागमूसही नसणारा सजीव िनमाण होतो. या ित9ही िनरीणांची गोळाबेरीज क5न *ाणी जगतात

वंशसात/याची सहज*वृUी असते; नैसpगक प7रिथतीतील बदलांना तTड देऊन जे जगू शकतात, /यानाच

वंशसात/य 7टकवता येत; अशा बदलांना तTड देऊन वंश चालवू शकणारे हेच खरे जग1यायोrय सजीव, या

िन0कषा*त डाpवन पोचला.

पुतक *िस=द झा4या झा4या इंrलंडम=ये भूकंपसदृyय िथती झाली. /याकाळापय,त मनु0य*ाणी हा एकमेव

िविशG *ाणी असून /या"यामागे दैवी श;V आहे असा vम होता. या*कारे 9यूटन"या िस=दांतामुळे िव>ातील

!ह-तारे इ/यादी िनजव वतुसंबंधी"या क4पनांना धaा बसला /याच*कारे डाpवन"या उ/<ांती"या

िस=दांतामुळे मानवीजीवनािवषयी"या अफाट क4पनांना धaा बसला. उ/<ांतीचा हा िस=दांत के वळ
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जीवशाापुरतेच मयाKदत नसून धाpमक मू4ये, मानवी मू4ये, नैितक मू4ये, संकृ ती, इितहास, राजकारण,

तbवBान, धमिवचार इ/यादी अनेक िवषयावर दूरगामी प7रणाम करणारा ठरला. या पुतकामुळे आ/wयाचे

अमर/व आिण माणसाचे ई>रसदृश व5प या रwय क4पना बाद ठर4या. परमा/मा, आ/मा, ई>र, ई>री9याय,

दैवी*कोप, पुनज9म, पाप-पु1य इ/यादी संक4पना िनरथक वाटू लाग4या. अ=याि/मक क4पना नामशेष होऊ

लाग4या. ऐिहक वातव हेच अंितम स/य याची जाण डाpवनने क5न Kदली. अशा पाखंडी िवचारांने जो धaा

Kदला /यामुळे दैववादाचे िचरे ढासळू लागले.

माणसाचे वेगळे पण /या"या मeदम
ू ुळे आहे याची क4पना /याकाळी होती. मानवी मeद ू ही िनसगलीला नसून दैवी

चम/कार आहे, असे Kक/येक भ4या भ4याना वाटत होते. ई>राने माणसाची िनpमती के ली नाही, हे िनित

झा4यावर मानवी मeद ू हाही नैसpगकरी/याच िनमाण झाला आहे, असे wहणावे लागेल. मानवी भावना व मeद ू
यांचा जवळचा संबंध आहे हेही मा9य झा4यामुळे मनोिवकार व मeद ू यांचा परपर संबंध आहे हे मा9य करावे

लागले. यातून मानसशाीय िव^ेषण आिण मानवी वतणुकVचा अ~यास यांना Kदशा िमळाली.

डाpवनवादा"या अ~यासाने अनेक नवीन शाशाखांना ज9म Kदला. आनुवंिशक शा, जनुकशा हा

उ/<ांतीवादाचेच अप/य आहेत. जनुकांची नेमकV रचना कशी आहे याचा शोध K<क व वॅhसन यांनी घेतला.
माणसा"या शरीरातील एकू ण एक जनुकांची रचना कशी आहे याचा शोध घेणारा मानवी जनुक महा*क4पाची

*ेरणा उ/<ांतीवादातच सापडेल. माणसा-माणसामधील िवषमता दूर कर1यासाठी *य? करणारे काल मा:स,
िव4बरफोस इ/यादHना याच पुतकामधून *ेरणा िमळाली. गुणसूAां"या अ~यासातून *जो/पादन शाात भर

पडू लागली. िनसगाची मूलभूत िनयामकता पG करणा$या जेwस लहलॉकचा िगया िस=दांताचे मूळ

डाpवनवादातच सापडेल.

डाpवन"या उ/<ांती"या िस=दांताला /या"या हयातीतच भरपूर िवरोध झाला. माकडाचा िस=दांत (मंकVज

थेअरी) wहणून /याची िख4ली उडवली. अनेक तBांना हा िस=दांत wहणजे समाजातील िवषमतेला खत-पाणी

घालणारे वाटले. 'बळी तो कान िपळी'ला तािbवक मुलामा चढवला जात आहे असा आरोप के ला. िहhलर"या

काळात डाpवनवादाचे िवकृ तीकरण क5न सु*जननशााचे (युजेिन:स) *योग कर1यात आले. वंश[े}bव व

वणिवेषां"या समथनासाठी डpवनवादाचा दुSपयोग कर1यात आला. शाळे म=ये उ/nंतीवाद िशकवू नये,

यासाठी अमे7रके म=ये जनमत तयार होऊ पाहत आहे. परं तु गेली 150 वष\ या िस=दांता"या पुGयथभरपूर पुरावे

सापडले आहेत. जीवा0मां"या अ~यासातून, जनुकशाा"या *योगातून डाpवनचा उ/nंतीवाद ताऊन सुलाखून

िनघाला आहे.

*िसqी: 5 Jul 10
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4. एि%परम&टल रसच( इन इलेि%*िसटी
%*िसटी
- मायके ल फॅ रडे (1791-1867)
तीन खंडात िलिहले4या या पुतकाचा लेखक मायके ल फॅ रडे हा *ायोिगक वैBािनक होता. अ/यंत गरीब व
धमिन} कु टुंबातून आलेला हा वैBािनक वया"या अकरा6ा वषच पुतकबांधणी"या दुकानात काम क5न

अथाजन क5 लागला. कामा"या फाव4यावेळी बांधणीसाठी आले4या पुतकांचे वाचन क5 लागला. वाचनाची

गोडी लागली. Bानात भर पडू लागली. /याच सुमारास /या काळातील *िस=द वैBािनक हँ8V डेहीचे भाषण

ऐक1याची संधी /याला िमळाली. भाषण ऐकू न भारावलेला फॅ रडे भाषणाचा वृUांत िल|न डेहीकडे पाठवला.
िलिह1याची शैली व भाषणावरील *ितK<या वाचून आयचKकत झाले4या डेहीने वत:"या *योगशाळे त

सहा!यक wहणून /याची नेमणूक के ली. या संधीचे सोने क5न जग बदलून टाकणा$या िवuुत-चुंबकVय

िस=दांता"या संशोधनावर आयु0यभर /यानी *य? के ले. */येक *योगाचा तपशील व /यातील बारका6ांचे

िनरीण क5न ते िल|न ठे व1या"या /या"या सवयीतून या िवषयावरील तीन पुतकांची िनpमती झाली. या

पुतकाने यानंतर"या वैBािनकां"या व तंABां"या िपढीला संशोधन कर1यास उuु; के ले.

फॅ रडेला िवuुत् श;VबOल अ/यंत उ/सुकता होती. फॅ रडेनी जेहा संशोधनास सुSवात के ली /याकाळी

चुंबका*माणे वीजसु=दा एक मायावी श;V आहे, असे वाटत असे. वीज हे दैवी चम/कार असून /यातून अनेक

गोGी सा=य होतात यावर अनेकांचा िव>ास होता. िवजे"या वापरातून सव *कारचे रोग बरे होतात असाही

समज होता. मृताला िजवंत कर1याइतके सामय िवजेत आहे असे अनेकांना वाटत होते. िवजेचा सौwय धaा देत

रािह4यास माणूस िनरोगी राहतो यावर दृढिव>ास होता. नाटयदृ0याम=ये 7ठणगी उ/पZ क5न *ेकांना

आयचKकत कर1यासाठी िवजेचा चम/कार के ला जात असे.

उ0णता, रासायिनक िवघटन, 7ठणगी, शरीराला धaा हे सव िवजेचे प7रणाम होते, हे फॅ रडे"या लात आले.
वेगवेगळया सोतांचा वापर क5न िवजेतील या सव प7रणामांचा शोध तो घेऊ लागला. बॅटरीतील वीज 7ठणगी

उ/पZ क5 शकते. माA ईल माशामधील वीज तसे काही क5 शकत नाही. ईल माशाजवळ चुंबकाचा काटा

ने4यास /याची Kदशा बदलते. याव5न िविवध सोतामधील वीज सारखीच असून /याचे दृ0य प7रणाम िवजे"या

वेगवेगळया िथतीचे uोतक आहेत. परं तु /याचे सवात महbवाचे संशोधन wहणजे चुंबक व वीज या दो9हीम=ये

असलेला परपर अ9यो9य संबंध. िवuुत *वाहामुळे चुंबकश;V िनमाण करता येते हे /यानी िस=द के ले.
/याच*माणे चुंबकश;V वीज िनमाण करते हेही /यानी जगाला दाखवून Kदले. /यानी शोधून काढले4या िस=दांत

व तंABानाव5न िवuुत जिनAांची रचना के ली व जगाला थa करणा$या ऊजासोताचा शोध लागला. आजसु=दा

/यानी आखून ठे वले4या जिनA रचने*माणेच वीजिनpमती होत आहे. कोळसा, वाफ, वाहते पाणी, वारा, वा
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अणुइंधन इ/यादHचा वीजिनpमतीसाठी वापर होत असला तरी जिनAा"या ढाचेत फारसा बदल झाला नाही.
नंतर"या काळात एिडसन, माकनी, फे रांटी इ/यादी उuोजकांनी िवजेचा वापर क5न ब4ब, कु कस, :लीनस,

हीटस, वातानुकूल यंAणा, इ.इ. सोई-सुिवधांचा शोध लावला व /यांना बाजारपेठेत आणून *चंड *माणात संपUी

िमळवली. फॅ रडे माA वत:चे Bान िवकाऊ नाही; ती मानवी क4याणासाठी आहे, या िव>ासावर जगत

अस4यामुळे शेवटपय,त कफ4लकच रािहला.

डाpवन*माणे फॅ रडेनीसु=दा सोtया व बोली भाषेतून व काही सोtया आकृ तीमधून आप4या *योगांचे तपशील

Kदले आहेत. गणीतीय समीकरणा"या जंजाळाची /याला गरज भासली नाही. तीन खंडात *िस=द झाले4या

/या"या पुतकात 16041 *योगांचे अहवाल आहेत. फॅ रडेनी सात/याने सुमारे पZास वष\ संशोधनात घालवले.
आप4या *योगािवषयी भाषण देणे हेसु=दा /याला अ/यंत गरजेचे वाटत होते. नामय *संग उभे क5न

जनसामा9यांना वैBािनक िवषय समजून दे1यात /याला Sची होती.

फॅ रडे"या *ायोिगक िन0कषा,चे िव^ेषण क5न /यांना गणीतीय िस=दांत व5पात जेwस :लाक मॅ:सवेल या

शाBाने चपखलपणे बसिवली. फॅ रडे"या हयातीतच मॅ:सवेलने आपला शोधिनबंध कe िsज िवuापीठात सादर

के ला. फॅ रडे"या *योगांना तBांची मा9यता िमळू लागली. िवuुतचुंबकVय िवKकरणातून िनघणा$या Kकरणाम=येच

गामा Kकरण,  Kकरण, रे िडओ लहरी, अितनील ते अवर; Kकरण इ/यादी सवा,चा समावेश आहे, यावर

मॅ:सवेलचा भर होता.

फॅ रडे"या िस=दांताने अनेक वैBािनक संशोधनास उUेजन Kदले. Kकरचॉफचा तारमंडल िनयम, जू4सचा

िवuुत-उ0णता िनयम, िविलयम <ू :सचे कॅ थोड Kकरण, मॅ:सवेलचे *काश Kकरणांचा वेग मोज1यावरील

संशोधन, fाि9सटरांचा शोध इ/यादHना हाच िस=दांत आधारभूत ठरला. वीज उ/पादन व वीज िवतरण

यासंबंधीचे अनेक *योग कर1यात आले व /यां"या साधनसाम!ीत भर पडत गेली. !ाहम बेलचे टेिलफोन व

माकनीची तारयंAणा फॅ रडे"या *योगांचेच फिलत आहेत.

फॅ रडे"या िवuुत उ/पादना"या अभूतपूव संशोधनामुळेच आज"या आधुिनक युगाचे सव 6वहार चालतात, हे

िवसरणे श:य नाही. हजारो घरगुती सोई-सुिवधा, *काशमान करणारे Kदवे, संगणक व संगणकांचे जाळे , जीव

वाचवू शकणारी वैuकVय यंAणा, उ/पादनांचे आधुिनक तंABान, रासायिनक *िn।या, अवजड उuोग, मािहती

तंABान, िवजेवर चालणा$या गाडया, मॅगलेह fे9स, इ/यादी सवा,साठी वीज ही *ाथिमक गरज आहे. ऊज\चा हा

सोत काही काळ नसला तरी आधुिनक जनजीवन ठtप होऊ शकते. ऊज\ची न संपणारी भूक वातावरणातील

*दूषणाला आमंAण देत असले तरी फॅ रडेनी के लेले संशोधन जग कधीच िवस5 शकणार नाही.

*िसqी: 12 Jul 10
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5. ऑन द अबॉिलशन ऑफ ले,ह *ेड
िविलयम िव4बरफोस (1759-1833)
इितहासकारां"या मते जगाला कलाटणी Kदले4या काही मोज:या िथ/यंतराम=ये िsटनमधील गुलामां"या

6ापारप=दतीचे उ9मूलन याला सवात वरचा <मांक uायला हवा. शेकडो वष\ राजरोसपणे चालत असले4या

गुलामिगरी"या या अमानुष प=दती"या िवरोधात 166ा -176ा शतकात काही जणानी आवाज उठवला,

आंदोलनं के ली, काही तुरळक gहसक घटना घड4या. परं तु अथे9स - पाटा या नागरी रा यातील परं परे ची सा

देणा$या व एके काळी असा=य वाटणा$या या *थेचे उ9मूलन सा=य क5न दाखवले4या तSणाचे नाव आहे,
िविलयम िव4बरफोस. वया"या एकिवसा6ा वष तो िs7टश पाpलमeटचा सदय झाला. पाpलमeटम=ये 12 मे

1789 रोजी गुलामिगरी"या 6ापारप=दती"या उ9मूलनािवषयी /याने िवधेयक मांडले. या िवधेयकाचे कायuात

5पांत7रत हो1यासाठी तMबल अठरा वष\ /यानी लढा Kदला व /या"या अथक प7र[माला शेवटी यश िमळाले.

मुळात हे पुतक िविलयम िव4बरफोसने पाpलमeटम=ये 12 मे रोजी के ले4या भाषणाचा िलिखत वृUांत आहे.

पाpलमeटम=ये के ले4या भाषणांचा दरी नTद कर1याची प=दत अजून 5ढ झाली नहती. परं तु िव4बरफोस"या

भाषणाला वृUपAामधून भरपूर *िस=दी िमळाली. बतेक वृUपAांनी /याचे संपूण भाषण मुKLत के ले. /याचेच

नंतर पुतक wहणून *कािशत कर1यात आले. िव4बरफोस"या घणाघाती टीके म=ये गुलामिगरी हे मानववंशाला

कळं क आहे या मुuावर भर होता. आप4यापेा इतर देश-*देशातील माणसं रं गाने, उं चीने, आकाराने वेगळी

आहेत wहणून ती माणसंच नाहीत अशी समजूत व पैशाचा हाव यामधून गुलामिगरीचा 6वहार K<.श.पूव

काळापासून िबनKदaत चालत होता. 186ा शतकात या प=दतीने उEांक गाठला. पिम आK8के तील सुमारे
एक कोटी लोकांना पकडू न /यां"या अBानाचा फायदा घेत व अनि9वत छळ क5न अमे7रके त गुलाम wहणून /यांची

िव<V के ली जात होती. या 6वहारात िsटन, पेन, पोतुगाल, 8ा9स इ/यादी अनेक युरोिपयन देश सामील झाले

होते. गुलामां"या 6ापाराचे सुसूिAकरण क5न या अमानुषतेला तािbवक मुलामा देत राजरोसपणे हा 6वहार

चालला होता. िsटन जरी शेवटी शेवटी आलेला असला तरी, एका अंदाजानुसार लंडन शहरातील एक चतुथा,श

लोकांचा च7रताथ गुलामां"या 6ापार 6वहाराशी िनगिडत होता. आजकाल"या मािहती तंABाना"या आpथक

6वहारात या *माणात पैशाची उलाढाल होते /या *माणात गुलामां"या 6ापारात उलाढाल होत असे.
िsटनमधील िलहरपूल, िsटॉल ही शहरं अशा 6ापारातून [ीमंत झाली. या काळया 6वहारातील पैशातूनच

अनेक युरोिपयन शहरात भ6 Kद6 चच, इमारती, राजवाडे, Kक4ले बांधले. िs7टश पाpलमeटम=ये अशा पैशातून

गबर झाले4या खासदारांचा वरच0मा होता. िव4बरफोसला अशा सUाधा$यांशी लढा uावा लागला.

गुलामां"या 6ापाराची एक िAकोनी 6वथा होती. िsटॉल व इतर बंदरामधून जीवनावyयक िजनसांनी
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भरलेले जहाजं आK8के ला जात हो/या. िजनसां"या िव<V"या पैशातून आK8के तील गुलामांची खरे दी होत होती.
जहाज अमे7रका व वेट इंडीजला जाऊन गुलामांची िव<V करत होती. ितथून परत येताना गुलामां"या िव<V"या

पैशातून साखर, कॉफV, रम-िहकV, तंबाखू इ/यादी चैनH"या वतूंची खरे दी करत जहाजं मायदेशी परत येत

हो/या. हा सव 6ापार कायदेशीर व सनदशीर मागाने होत अस4यामुळे समुL लुटा5ंपासून जहाजांचे संरण

कर1याची जवाबदारी िs7टश नौसेनेवर सोपवली होती. रॉयल नेहीचा स; पहारा अस4यामुळे समुLीलुटा5 या

बोटHना काहीही क5 शकत नहते. व गुलामसु=दा जहाजामधून बाहेर उडी मा5न जाऊ शकत नहते. अशा

*कारे हा 6वहार वषानुवष\ चालत होता.

1788"या सुमारास घडले4या एका घटनेने िव4बरफोसला गुलामिगरीिवS=द लढ1यास *ेरणा िमळाली. झTग या
जहाजावरील कानाने जहाजातील गुलाम िव<Vयोrय नाहीत wहणून बतांश गुलामांना समुLा"या पा1यात

अमानुषपणे फे कू न Kदले. जहाज बुडून िवमा कं पनीचे नुकसान होवू नये wहणून हे गैरकृ /य के ले अशी खोटी सा

पोलीस तपासणीत Kदली. कान सहीसलामत सुटला. /या िनिमUाने गुलामिगरी उ9मूलन सिमतीची थापना

झाली होती. परं तु कणखर नेतृ/वाअभावी चळवळ थंड पडली होती. िव4बरफोस"या पुढाकारामुळे प7रिथती

बदलू लागली. िव4बरफोस कु ठ4याही अंगाने पुढारी वाटत नहता. परं तु भाषण कले"या जोरावर /यानी

गुलामिगरी"या िवरोधात आवाज उठवला. गावोगावी जाऊन भाषणं देऊ लागला. समाजात गुलामिगरी"या

िवरोधात जनमत तयार होऊ लागले. िsटनचे *धान मंAी िविलयम िपट हा िव4बरफोसचा जवळचा िमA

असूनही पाpलमeटमधील बतेक सदयां"या िवरोधामुळे हे िवधेयक टaे टोणपे खात तसेच पडू न होते. मी फP

सदयांना िवनंती कQ शकतो, Rयानी आपली सदसिDवेक बुSदी तपासून पहावी. मी गुलामिगरीTया

UवहाराबVल कु णालाही दोष देत नाही. परं तु मला याची लाज वाटते. आपण सव अपराधी आहोत. दोष

कु णावर तरी ढकलून आपण िनरपराधी होणार नाही. अशा *कार"या भाषणामधून /यानी िs7टश सुसंकृततेलाच

आहान Kदले. संवेदनशील िजवंत माणसांना /यां"या मुलाबाळापासून तोडू न /यांची खरे दी िव<Vची वतू

समजणा$या समाजाला सुसस
ं ंकृत wहणवून घे1याचा अिधकार नाही. आK8के तील मूठभर टोळी*मुखां"या

लोभापायी, /यां"या ऐषारामापायी संगनमत क5न /या देशातील गोरगरीबांना हOपार के ले जात आहे, असे

/यानी पटवून Kदले.

िव4बरफोस"या िवरोधात आवाज उठवणा$यांची संPया पण कमी नहती. हा 6ापार थांब4यास िsटनची

अथ6वथा कोसळे ल, 6ापारावर अवलंबून असले4यांची उपासमार होईल, आK8के तील गरीब उपाशी मरतील,
असा नेहमीचा युि;वाद के ला जात होता. आK8के तील लोकांना आwही जीवदान देत आहोत, समृ=द जीवन

जग1याची संधी देत आहोत, गुलामांची आwही चोख 6वथा ठे वतो, जहाजा"या *वासात ते गाणे गुणगुणतात,

इ.इ. िवधानं गुलामिगरी"या समथनाथ िवरोधक करत होते. परं तु िव4बरफोसने गुलामांची िपळवणूक कशी होते,

बेा बांधून कशा *कारे अ/यंत कG*द कामं /यां"याकडू न क5न घेत4या जातात, जहाज *वासातील िनकृ G
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आहार, झोप1याची अ6वथा, पोराबाळांची होत असलेली ताटातूट इ/यादीिवषयी भाषणामधून,
िनवेदनामधून तो समजावून सांगत असे. /या काळ"या वृUपAांनी /याला चांगलीच साथ Kदली.

पाpलमeट"या */येक अिधवेशनात काहीतरी ु4लक कारणातव िवधेयक पुढे पुढे ढकलले जात होते. तरीसु=दा

िव4बरफोस नाउमेद झाला नाही. अशा *कारे तMबल अठरा वषानंतर 1807 साली गुलामां"या

6ापारािवS=दचा कायदा पास झाला. शासनाने 6ापारासंबंधी"या सव सोई-सवलती काढू न घेत4या.
गुलामां"या चोरा 6ापारावर स; नजर ठे व1यात आली. सव जगभर याचे *ितसाद उमटले. अमे7रका

(1808), पेन (1811), िवडन (1813), नेदरलँस (1814), 8ा9स (1817), पोतुगाल

(1819), मेि:सको (1829), िs7टश वसाहती देश (1838), इ/यादHनी गुलामां"या 6ापारािवS=द

कायदे पास के ले. गुलामां"या 6ापारावर बंदी घातली. 1865म=ये अमे7रके ने, 1886म=ये :यूबाने, 1888 म=ये

sािझलने गुलामिगरी प=दतीला आपाप4या देशातून हOपार के ले. संयु; रासंघा"या मानवी हaां"या

जाहीरनाwयाम=ये जागितक गुलामिगरी संबंधी"या कलमांचा समावेश के ला गेला.

गुलामिगरीवरच पोसले4या अमे7रके ला याचा फार मोठा फटका बसला. दिणेतील अमे7रकन रा यातील

मयाम=ये, Lा, ऊस, तंबाखू इ/यादH"या उ/पादनासाठी आK8के तून िवकत आणले4या गुलामांना राबवून घेत

नफा कमावला जात होता. गुलामां"यातील वािभमानाची प=दतशीर कUल के 4यामुळे (व /याला चचची पण

साथ अस4यामुळे) गुलामी हेच सुख व मालकांना सुखी ठे वणे हेच जीवनाचे अंितम उKOG ही मानिसकता

बळावलेली होती. 1851म=ये हॅ7रयट बीचर टोह या लेिखके ने िलिहले4या अंकल टॉXस कॅ िबन या कादंबरीत

गुलामां"या प7रिथतीचे िवदारक वणन वाचताना मन हेलावून जाते. 1865म=ये अमे7रके "या यादवी

यु=दानंतरच गुलामी प=दतीला पूण िवराम िमळाला. तरीसु=दा माटन लुथर Iकग व /यां"या अनुयायांना

आप4या हaासाठी िवसा6ा शतकात लढा uावा लागला.

अशा *कारे मानवी इितहासातील एक अंधारयुग, मानवतेला कािळमा फासणारी प=दत िव4बरफोस"या

*य?ामुळे, /या"या पुतकामुळे अतंगत झा4या. माणसांची बेकायदा तकरी, वेठिबगारी इ/यादीिवषयी
जाग5क राहणारी िव4बरफोस इि9टटयूट ही संथा अजूनही काम करत असून िव4बरफोसची आठवण ताजी

ठे वत आहे.

6. ए /विडके शन ऑफ द राइ1स ऑफ वुमन

*िसqी: 19 Jul 10

- मेरी वोलटोन<ॅ iट (1759-1797)
ीमु;V चळवळीची आu *णेती wहणून ए gविडके शन ऑफ Kद राइhस ऑफ वुमन या पुतकाची लेिखका मेरी

वोलटोन<ॅ iटिवषयी wहणता येईल. हे पुतक ीमु;Vिवषयीचा शोधिनबंधच ठरे ल. ित"या या पुतकात ीने
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बु=दीचा वापर के 4यास ित"या सव समयांना उUर िमळे ल, असे *ितपादन के ले आहे. ीने वत:ची अबला,

फु लासारखी कोमल, िभAी, भावनावश, आधार शोधणारी, या *ितमा कोशातून बाहेर पडू न शरीराने व मनाने

कणखर हायला हवे. ी मु; हायला हवी. */येक 7ठकाणी, */येक वेळी ियांची कु चंबणा होत असते. पुSष

ित"या अBानाचा गैरफायदा घे1यासाठी टपलेला असतो. बालपणापासूनच सदय, नापा, इ/यादीवरच भर

देत आ4यामुळे वत:"या शरीराकडे पुSषी नजरे नेच ती पाहत असते. ही सवय मोडली पािहजे. ी एका

सो9या"या gपज$यात अडकू न पडलेली आहे. ितने या तुSंगातून बाहेर पडायला हवे. सूडाने पेट4यासारखे पुSषी

6वथा gयावर अ9याय, अ/याचार करत आली आहे. ितचा *ितकार करायला हवा.

लेिखके "या या पुतकात ियां"या दृGीने अ/यंत महbवा"या मानले4या *ेम, वासना, िववाह, लिगक संबंध,
मालमUा इ/यादी गोGHचा ऊहापोह के ला आहे. ीने धरसोडवृUी सोडू न वतंA हो1यासाठी *य? करावे असा

ितचा आ!ह होता. अजूनही ितने के ले4या िवधानांबOल चचा चालू आहे. मुिलम देशातील ियां"या िथतीवर

लेिखके ची /या काळी के लेली सव िवधानं आजही तंतोतंत लागू होतात. गे4या पZास वषातील ीमु;VबOलचा

आढावा घेत4यास मेरी वोलटोन<ॅ iटचे लेखन, ितचे आयु0य, ितचे अनुभव ितने उभा के लेला लढा ीमु;V

चळवळीला आदशवत वाटू लागतील.

1759साली ज9मले4या मेरीचे बालपण फार क7ठण प7रिथतीतून गेले होते. बापाचा रागीट वभाव व /याचे
ित"या आईशी होत असलेले रोजचे भांडण व मारझोड यामुळे अनेक वेळा मेरीला घराबाहेर थंडीत कु डकु डत

झोपावे लागत असे. गंमत wहणजे ित"या आईला /या मारझोडीचे काहीही वाटत नसे. बळी"या पशूसारखे ती सव

सहन करी. /याकाळातील जनरीती*माणे मेरीचे िशणसु=दा अधवटच झाले होते. भरतकाम, िशवणकाम

िशक1यातच ितचे बालपण संपले. मुळातच ती एक म=यमवगातली ी होती. wहणूनच ित"या पुतकाचा सव

रोख पूणपणे म=यमवगाकडेच होता. वाचनातील गोडी व भाषणं ऐक1या"या छंदामुळे ित"या Bानात भर पडत

होती.

आपण आpथक7र/या वावलंबी हावे हे ितचे व होते. परं तु ियांना नोकरीचे दरवाजे बंद होते. फार फार तर

एखाuा [ीमंत बाईची पगारी सहचरी wहणून काम िमळ1याची श:यता होती. मेरी एके 7ठकाणी सहचरीची

नोकरी प/क5न फाव4या वेळात ती िल| लागली. 1787 म=ये थॉYस ऑन Iद एZयुकेशन ऑफ डॉटस हे ितचे

पुतक *िस=द झाले. पुतकाला हवा तसा *ितसाद िमळाला नाही. याच काळात एंड बक व 7रचड *ाइस या

उदारमतवाuां"या संपकात आ4यामुळे ती वत:"या व ियां"या संबधी िवचार क5 लागली. 8e च nंतीमुळे

वातंmय व समता परवलीचे शMद झाले होते. उदारमतवाuांना जग बदल1याची आकांा होती. थॉमस पेन व

5सो या तbवBांचे लेखन वाचताना ती भारावून जात होती.
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वैयि;क आयु0यात ितला फार कG भोगावे लागले. िग4बट इमले या भामटयाचा ित"या ताS1यात *वेश झाला.
/या"यामुळे ितला भरपूर मनताप सोसावा लागला. िववाहबा संबंधातून ितला एक मुलगी झाली. घरातील

िबघडले4या वातावरणाला कं टाळू न ितने दोनदा आ/मह/येचा *य?ही के ला. नंतर"या काळात थॉमस पेन"या

उदारमतवादी संघटनेतील िविलयम गो4डिवन या तSणाबरोबर ितने लj के ले. परं तु 1797 साली

बाळं तपणातील काही गुंतागुंतीमुळे वया"या 386ा वष ितचा मृ/यु झाला. ित"या मते पती wहणजे ियां"या
आयु0यातील घरात4या इतर वतूं*माणे गरजेची वतू असून मनापासून तो आवडत असला तरी कायम

हातापायाखाली लुडबुड करत राहणा$या /या"या अितbवाची गरज नाही.

ितने िलिहले4या पुतकातील एकू ण आशय वाचताना वोलटोन<ॅ iट ही ीमु;V चळवळीची जननी असे वाटू

लागते. /यात ी एक वतंA िवचाराची 6;V wहणून बिघतलेले लात येत.े ियां"या हaांची जाणीव ितने

क5न Kदली आहे. पुSषाने आखून ठे वले4या िनकषानुसार ीकडे न बघता ी"या वभाव*कृ तीनुसार ित"याकडे

बघावे असा ितचा आ!ह होता. ितने gलगभेद, लिगकता इ/यादी िवषयांना पष के ले असले तरी तुलनेने ितचे

िवचार अप7रप वाटतात. ियांना मालमUेचा अिधकार व संपUीत वाटा असावा यावर ितने भर Kदले होते.

ी के वळ सदयाची बाली वा श!यासोबतीण हो1याचे *य? न करता वत:"या 6ि;मbव िवकासाकडे जात

ल uावे असे ितला वाटत होते. परं तु अजूनही ियां"या मानिसकतेत मेरीला अपेित असा बदल झालेला

नाही. अिलकडेच घेतले4या एका सव\णानुसार 35 टaे िs7टश मुलHना आपण मॉडेल Iकवा नpतका हावेसे

वाटते!

*/येक मनु0य*ा1याचे काही नैसpगक हa आहेत व या हaांना नकार देणे िववेकाशी *तारणा ठरे ल. वासने"या

आहारी गेलेली माणसं िववेकशील रा| शकणार नाही. िशणातूनच ियांना राजकVय भान येईल. ियांसकट

सव मानवजात समंजस व नीितमान होऊ शके ल. पती-प?H"यातील *ेमाचे अिध}ान ितला मा9य असले तरी

*ेमाचा जीवनातील सहभाग अ/यंत अ4प *माणात असावा असे ितला वाटत होते. *ेमापेा पती-प?ीम=ये

िमA/वाचे संबंध असावे यावर ितचा भर होता. पती जेहा ि*यकरा"या भूिमके तून बाहेर पडतो तेहाच प?ीला

*ेयसी"या भूिमके तून बाहेर पडता येत.े /यानंतर पतीला 7रझव1यासाठी िवशेष काही कर1याची गरज प?ीला

भासणार नाही. पतीने िमA/वाचा हात पुढे के 4यास ितलासु=दा पती wहणून /या"यावर पूणपणे िवसंबून

राह1याची आवyयकता वाटणार नाही. *ेम, कोमलता, सदय, या गोGी ीला कठपुतळी बनव1यासाठी

योिजले4या संBा आहेत. िववेक लिगकतेवर मात क5 शकते.

औuोिगक *गतीमुळे ियांना आpथक वातंmय िमळणार, कं टाळवा1या घरकामातून वेळ िमळणार याबOल

ितची खाAी होती. ियांना पुSषां"या जगात मु; वावर िमळे ल याची ती क4पना क5 शकत होती. फ;

नंतर"या काळातील कु टुंब, समाज व इतर संघ-संथा कशा असतील याचा ती अंदाज क5 शकली नाही. िया
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कदािचत *थम *य?ात यशवी झा4या नाही तरी पु9हा /यांना संधी uायला हवी असे ितला वाटत होते.

ियांचा िवकास झा4यास समंजसपणे घरात वावरणा$या मुली, *ेम करणा$या बिहणी, िव>ासाह प?ी,
सुसंकृ त आई व चांगले नाग7रक अशा रीतीने ी ओळखली जाईल, यावर ितचा िव>ास होता.

ित"या या पुतका"या *िस=दीनंतर"या शंभर वषा"या कालखंडात ीमु;V"या संदभात काही अपवाद वगळता

िवशेष काही घडले नाही. परं तु 196ा शतका"या शेवटी शेवटी ीमु;Vचे वारे वा| लागले. चळवळ जोर ध5

लागली. मतदाना"या हaासाठी 1890 ते 1918 पय,त अमे7रका व युरोपम=ये ियांनी चळवळ उभी के ली.

चळवळीत4या कायकतना मेरी वोलटोन<ॅ iट एक आदशवत ी वाटू लागली. 1923म=ये अमे7रके त व 1928
म=ये िsटन येथे मतदानाचा समान हaाचा कायदा पास झाला. ऑ:सफड-कe िsज िवuापीठातून िया पदवीधर

होऊ लाग4या. 1929 म=ये िs7टश पाpलमeटने ियांसाठी दरवाजे उघडले. 1960 म=ये ीमु;Vची दुसरी लाट

आली. ियांनी आpथक वातंmयासाठी जगभर आंदोलनं के ली. /यानंतर अनेक ियांना राजकVय, सामािजक व

*शासकVय पदं िमळू लाग4या. मागारेट थॅचर, इंKदरा गांधी, िस7रमाओ बंदारनायके इ/यादी ियांनी आपाप4या

देशांची धुरा यशवीपणे संभाळली. मेरी :युरी, इ7रना :युरी, रोसाgलड 8ँ किलन सारPया िया वैBािनक

संशोधन ेAात चमक4या. व हा ीमु;Vचा लढा अजूनही कु ठे ना कु ठे तरी चालू आहे. ियांना समान वागणूक

ही मागणी अजूनही जोर धरत आहे.

7. मॅ2ाकाटा(

*िसqी: 26 Jul 10

िs7टश रा यघटनेचा हा दतावेज मुळात तेरा6ा शतकातील राजकVय उलथापालथ व अराजकतेतून बाहेर

पड1यासाठी िलिहलेला तहनामा होता. हा दतावेज क5न घे1यामागे राजकVय वाथ असला तरी या वाथाचे

उदाUीकरण कर1या"या हेतन
ू े शासन व समाज, वातंmय व हa, कायदा व 9याय, इ/यादHचा पण /यात समावेश

के 4यामुळे 6;V, समाज, रा यकत\, राजेशाही, *शासन, 9याय6वथा, इ/यादी सव घटकांना मॅjाकाटा

मागदश ठरला आहे. आठशे वषापूव िलिहलेला मॅjाकाटा के वळ िsटनचाच नहे तर अमे7रका, कॅ नडा, भारत,
ऑfेिलया, एिशया व आK8का खंडातील लोकशाही राां"या रा यघटनांचा संदभ!ंथ व मूळ आधार wहणून

ओळखला जातो. िsटनमधील राजघरा1यांना मॅjाकाटाम=ये उ4लेख के ले4या मयादत
े च रा यकारभार कर1यास

भाग पाडले आहे. माणसाला माणूस wहणून वािभमानी आयु0य जग1यासाठी, जुलमी *शासना"या अिनब,ध

सUेला वेसण घाल1यासाठी ही िलिखत कृ ती फू pतदायी ठरलेली आहे.

जगभरातील वातंmय*ेमHना लढ1यासाठी बळ देणारा हा दतावेज मुळात इंrलंडचा सवात दुबळ राजा wहणून

ओळखलेला Iकग जॉन आिण /याचे सरदार, जहािगरदार,सामंत व पाLी-िबशप यां"यातील भांडण

िमटव1यासाठी िलिहलेले करारपA आहे. इंrलंडमधील चचसु=दा राजेशाही"या मनमानीला कं टाळलेले होते. राजे
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व चच यां"यामधील कु रघोडीमुळे *जेचे हाल होत होते. Iकग जॉन आिण /या"या सरदारामधील भांडण

िवकोपाला गेले. राजा या सरदार-जहािगरदारांनाच भरपूर Aास देत होता. /यामुळे भडकलेले सव सरदार

राजाशी यु=द कर1या"या तयारीला लागले. दुबल राजानी आपली कु वत ओळखून माघार गेतली. सरदारांनी

आपले वातंmय अबािधत रहावे wहणून काही करारांचा मसुदा तयार के ला. व राजाला /या मसुuास संमती

दे1यास भाग पाडले. 1215 म=ये िलिहले4या लॅ7टन भाषेतील या करारपAाचे 1225 म=ये इं!जीत भाषांतर

क5न सरदार व जहािगरदार यांना वाट1यात आले. कारण अनेक सरदारांना लॅ7टन भाषा येत नहती.

या करारपAातील कलमाम=ये राजा"या जहािगरदारां"या हaासंबधी /यां"या वारसासंबंधी काही अटी

घातले4या आहेत. िवधवािववाह, राजघरा1यातील ियांचे हa, वारसा हa, मालमUेतील वाटणी,
शहरा-शहरातील मालमUा, बंदरातील जहाजांचे िनयंAण, 6ापार कर1याचे वतंmय, 9याययंAणा, िववाद

िमटव1यासाठी 9यायाधीशां"या नेमणुकVसंबंधीचे िनयम, *तयेक 6;Vला िजवंत राह1याचा, वातंmयाचा व

संपUी िमळव1याचा हa, वजनकाटा-मोजमाप िवषयीचेिनयम, तुSंगातील वागणूक, अटके ची कारणे समजून

घे1याचा हa, असे अनेक िवषय /यात शMदबq के ले आहेत. यातील */येक कलमाचा कायuासाठी संदभ wहणून

आजही वापरात येऊ शकते. गायी"या वासरा"या /वचेवर ओक झाडा"या gडकापासून तयार के लेली शाई

वाप5न बो5ने िलिहले4या या मूळ करारपAाचे आता के वळ चार *ती िश4लक आहेत. दोन *ती लंडन

लायsरीत, */येकV एक *त gलकन व सॅिलबरी चचम=ये सुरित आहेत. िलिहताना */येक दहा ओळीनंतर बो5

बदलावे लागत होते.

Iकग जॉन याने सही के 4यानंतरसु=दा करारपAाची अंमलबजावणी कर1यासाठी मागे पुढे पाहात होता. /याला

यु=दाची धमकV Kदली. परं तु याच वेळी /याचा आजार बळाव4यामुळे /याचा मृ/यू झाला. /या"या नऊ वष\

वया"या वारसदाराने संमती Kद4यामुळे पुढचे यु=द टाळले. यानंतरचे राजे थोडीशी जरी कु रघोडी के ली तरी

नाग7रक मॅjाकाटाचा हवाला देत /यांना िनयंAणाखाली ठे ऊ लागले. 1863म=ये कायदा सुधारणा िवधेयक पास

करताना मॅjाकाटामधील कलमांचाच आधार घेतला होता. /यामुळे िs7टश राजेशाहीला व *शासनाला *जेवर

जुलुम करणे श:य झाले नाही. याच कायuां"या आधारे भारतासारPया वसाहती देशांनासु=दा िs7टश

अंमलदारावर अंकुश ठे वता आले. *संगी /यांना 9यायालयासमोर खेच1यातसु=दा मागे पुढे पािहले नाही.

सतरा6ा शतकात अमे7रके तील वसाहतीचा *न तीn झा4यानंतर मॅjाकाटा पु9हा एकदा चच\चा िवषय झाला.

/यामुळे अमे7रके "या संिवधानातील अनेक कायदे मॅjाकाटातील कलमानुसार बेतले4या आहेत. उदाहरणाथ,
कायuा"या योrय *K<येिशवाय कु ठ4याही नग7रकाला िजवंत राह1यापासून, वातंmयापासून, मालमUे"या

हaापासून वंिचत ठे वता येत नाही. 9यायालया"या संमतीिवना कु ठ4याही वतंA 6;Vला तुSंगात डांबून ठे वता

येत नाही. /याचे वातंmयाचे हa व मालमUा िहसकावून घेता येत नाही.
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गेली आठशे वष\ मॅjाकाटा */येक उदारमतवादी, िवचारवंत व िववेकV माणसा"या मनात घर क5न बसलेले आहे.

6;Vवातंmय अबािधत ठे व1यासाठी मॅjाकाटाचाच आधार घेतला जातो. */येक लोकशाही समाजातील

नाग7रकाना स9मानाने जीवन जग1यासाठी मॅjाकाटा फू त देत आली आहे. सुसंकृ त समाजरचनेसाठी

मॅjाकाटाने आखून ठे वलेले िनयम अ/यंत पृहणीय आहेत. दुस$या महायु=दानंतर पुनSीिवत झाले4या संयु;

रा संघटनेने मानवी हaासंबंधी जाहीरनामा *सृत के ला. /यातही 1215 साली िलिहले4या मॅjाकाटामधील -

कु ठ4याही 6;Vला मनमानीपणाने अटक, थानब=द, Iकवा हOपार करता येणार नाही - याच िनयमाचा उ4लेख

आहे. िलिखत शMद इितहासाला कलाटणी देऊ शकतात हेच मॅjाकाटाने िस=द के ले आहे.

8. वे3थ ऑफ नेशस

*िसqी: 2 Aug 10
- ऍडम िमथ (1723-1790)

ऍन इ[ायरी इंटु दी नेचर \ड कॉजेस ऑफ दी वेथ ऑफ नेशस एवढे लांबलचक शीषक असलेले हे पुतक ऍडम

िमथ या अथशाBाने िलिहलेले आहे. सामा9यपणे हे पुतक वे4थ ऑफ नेश9स या छोटया शीषकानेच ओळखले

जाते. अमे7रकन nंती"या वष *कािशत झाले4या या पुतकाला nंतीपेाही जात *िस=दी िमळाली. जगातील
बतेक राामधील आpथक गतीशीलता या कॉ7टश अथशाBाने िलिहले4या वेथ ऑफ नेशस या

पुतकामुळेच आलेली आहे. ऍलन !ीनपॅनसारखे अनेक अथतB आजही ऍडम िमथ"या िबनतोड मांडणीची

कौतुक करतात.

वया"या 286ा वष rलॅसगो िवuापीठात तक शा व नैितक त/वBानाचा *ा=यापक wहणून Sजू झा4यानंतर

ऍडम िमथनी अथशााचा अ~यास चालू के ला. आpथक 6वहारांना शाीय चौकटीत बसवता येते हे *थमच

जगाला कळले. तोपय,त राजकVय अथ6वहाराला शा wहणून मा9यता नहती. ताxकक7र/या िव^ेषण क5न

जागितक आpथक घडामोडीमधील सूAब=दता शोधून 6;V, समाज व रा यां"यातील परपर संबंध, /यांचे

नैितक 6वहार, इतर ेAांवर /याचे होणारे प7रणाम इ/यादी सव गोGHचा िवचार क5न एक थूल क4पना

/यानी मांडली. माणूस हा के वळ अZ, व, िनवारा यासाठी जगणारा *ाणी नसून नैितक व सामािजक

जवाबदारHची जाण असणारा एक वतंA सजीव आहे, यावर /याचा भर होता. wहणूनच िवBानाने माणसाचा

िवचार करताना /या"या जैिवक व मानिसक जडणघडणीबरोबरच मानवी िथती-गती, भोवतालची प7रिथती,
/याचे सामािजक 6वहार, इ/यादHचा पण सहानुभत
ू ीपूवक िवचार करावा असा /याचा आ!ह होता.

/याकाळी या पुतकाचे जगभर अभूतपूव वागत झाले. औuोिगक <ांतीला जे अिध}ान हवे होते तेच ऍडम

िमथने या पुतकामधून Kदले. िsटनची िवकटलेली आpथक घडी नीट बसव1यात या पुतकाचा फार मोठा वाटा
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होता. 8ा9स"या रा य<ांतीची बीजं या पुतकात सापडतील. या पुतका"या अ~यासकाने नंतर"या शतकातील

जागितकVकरण व उदारीकरण यांची मुतमेढ रोवली. रोना4ड रीगन, मागारेट थॅचर या िवसा6ा शतका"या

उUराधातील रा यकत\ आप4या आpथक मनमानीसाठी ऍडम िमथची सा काढत होते.

या पुतकातील मांडणीवर टीका कर1यासाठी भरपूर वाव आहे. ऍडम िमथने तळागाळातील गोरगरीबांचा

कधी काळी िवचार के ला होता का? सामा9य लोकांिवषयी कळवळा दाखव1याचे आ!ही *ितपादन /या"या

पुतकात सापडते का? काहH"या वैयि;क वाथामधूनच परोपकारी *वृUी वाढते या धारणेवरच /या"या

िस=दांताचा डोलारा उभा आहे, व या धारणेला नंतर"या अनेकांनी आहान Kदले आहे. परं तु िमथ"या मते,
*/येकाला वतंAपणे जग1याची मुभा Kद4यास, /या"या जीवन 6वहारात कु ठलीही बंधनं नस4यास /याचे जीवन

समृ=द होते व राा"या संपUीत आपोआपच भर पडत जाते व /यातच सवा,चे क4याण आहे. आता पय,त"या
वेगवेगळया आpथक6वहारांचा अ~यास के 4यास भांडवली 6वथा हीच सवात [े} 6वथा असून या 6वथेत

सुधारणेला भरपूर वाव आहे, यावर /याचा दृढ िव>ास होता.

या पुतकामुळे /या काळ"या समाजात बदलाचे वारे वा| लागले. निशबाला कोसत जगणा$या सामा9य

माणसाला आपणही काही क5 शकतो, आपली िथती बदलू शकतो, *य? के 4यास जीवनाचा तर बदलणे श:य

आहे, या िवचारामुळे समाजात नव चैत9य *ा झाले. बापाचा धंदा मुलाने, मुलाचा धंदा /या"या मुलाने असे

िपढया न िपढया चालत आले4या उuोग 6वसाया"या साखळीत या पुतकातील संदश
े ामुळे खंड पडू लागला.
याच कालखंडात तंABानात भर पडू लाग4यामुळे ऍडम िमथ"या िवधांनाना पुGी िमळाली. िमळालेली संधी व

वत:तील कौश4यां"या जोरावर आपणही कु ठ4या कु ठे पोचू शकतो, हा आ/मिव>ास वाढू लागला. ऍडम

िमथ"या मागदश तbवामुळे जग बदलता येते, प7रिथती बदलता येते यावर सव जगाचा िव>ास बसू लागला.
*/येकात वयंिवकासाची आंत7रक ओढ असते. हीच दृGी िवसा6ा शतकात िवकिसत झाली, हे लात येईल.

वयंिवकासाचा दहशतवाद, वसाहतवाद, िनव,शीकरण, खEीकरण इ/यादीशी संबंध जोडता येत नाही.

तरीसु=दा िमथची जीवनदृGी बाजारीकरणाकडे वाटचाल करणारी होती. चांभार, लोहार, कुं भार, सुतार
इ/यादी बलुतेदार इतरांचे भले कर1यासाठी 6वसाय करत नसून /यां"यामधील वंयम् िहताचा वाथच /यांना

*ेरणा देत असते. आपण /यां"यामधील माणुसकV शोधत बस1याऐवजी /या"या वयम् िहताला साद घालायला

हवे. आप4या गरजां"यापेा /यां"या फायuा"या गोGी करायला ह6ात. हा /याचा सांग1याचा मूळ हेतू होता.

कदािचत यामधून खाजगीकरणाची इमारत चढली असेल. परं तु खाजगीकरणाने घातले4या गTधळाकडे

पािह4यानंतर सामा9य माणसाचे हाल बघवत नाहीत, हेही िततके च खरे . परं तु िमथ"या दृGीपथाम=ये सामा9य

माणसाला, गरीबाला, दुबलाला, थान होते तरी कु ठे ?
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िमथची घणाघाती टीका िs7टशांनी अनेक शतके पोसले4या 6ापारी भांडवलवादावर होती. या िस=दांतानुसार

6ापारवाढीतूनच संपUी िनमाण होते व /यातून देशाचा फायदा होतो. अशा 6ापारवाढीला उUेजन दे1यासाठी,
संरण दे1यासाठी, सवलती, अनुकूल कायदे-कानून असावेत यावर िs7टशांचा कटा होता. िमथ"या मते अशी

बंKदत व संरित 6वथा िबनकामाची असते. ईट इंिडया कं पनी अशाच 6ापार 6वथेचे अप/य होते.

भांडवली 6वथेला अशा *कारची संरित भूिमका धोकादायक ठ5 शके ल. रााची संपUी सो9या-ना1यातून

Iकवा नफा-नुकसानीतून न मोजता /या राातील लोकां"या राहणीमानाव5न, /यां"या जीवनशैलीवSन मोजावे,
यावर िमथचा कटा होता. ही 6ापारी 6वथा िव<े /याचा लाभ व !ाहकाचे नुकसान यावर भर देते. परं तु

िनखळ भांडवली 6वथेत िव<े ता व !ाहक या दोघांनाही आpथक 6वहारामधून संपूण समाधान िमळू शकते.
वतु योrय भावात िमळा4याचा आनंद !ाहकाला व वतू िवकू न नफा कमाव4याचे समाधान िव<े /याला व
उ/पादकाला. िमथची ही मांडणी भुरळ पाडणारी होती. याच तbवाचे िवकृ त प7रणाम रे नॉ4ड रीगन व मागारेट

थॅचर यां"या राजकVय कारKकदत बघावयास िमळाले.

तरीसु=दा वे4थ ऑफ नेश9स या पुतकाचा मोठे पणा नाकार1यात अथ नाही. औuोिगक <ांती, तंABानातील झेप

याच कालखंडात घडत हो/या. हीच नेमकV वेळ साध4यामुळे या पुतकाचा फार गवगवा झाला. /या काळातील

अ~यासू ने/यांनी हे पुतक वाचून आपली =येयधोरणं राबवली. /यामुळे युरोिपयन समाजाला अ/यंत वेगळे वळण

लागले. युरोपातील आpथक िवकासाने उEांक गाठला. 8e च रा य<ांतीतील अ=वयू,नासु=दा हेच पुतक मागदश

ठरले. अमे7रके तील भांडवलशाहीला या पुतकामुळे ताि/वक अिध}ान िमळाले. वैयि;क सुखा"या मागे

लागलेला हा समाज /यासाठी कु ठ4याही थराला जा1या"या तयारीत होता. शोषणाला धरबंद रािहला नाही.

शेतक$यां"या शेतीमालांना योrय भाव व संरण देणारे कॉन कायदे कालबा ठरले.
िमथने मांडले4या अनेक त/वांपैकV भांडवलशाहीचे उदाUीकरण एवढेच तbव सोईकरपणे अनेक राांनी

उचलून धरली. िमथने िशणा"या खाजगीकरणाला िवरोध दशिवला होता, हे िवसरले. कु ठ4याही *कारचे

आ<मण, बंधन, बळजबरी, यांना /याचा िवरोध होता. सामा9यावरील कराचे ओझे कमी करावे, असा /याचा

आ!ह होता. *शासनात 9याय वागणुकVची तो अपेा करत होता. नैसpगक7र/या आpथक वाढ हावी, यावर

/याचा भर होता. िपळवणूक, जुलमी व जबरदती करणा$या *शासनाला /याचा स; िवरोध होता. परं तु

युरोपीय भांडवलदारांनी या पुतकाचा आधार घेऊन भरपूर धुमाकू ळ घातला, हे आपण िवस5 शकत नाही.

िमथ"या मते खाजगीकरण व बाजारीकरण यां"यात सुसA
ू ता आण1यासाठी अदृ0य हात सतत काय करत असते.
/यामुळे वेगळया िनयंAकाची गरज नाही. परं तु वरचेवर 7ठक7ठकाणी आpथक अ7रG कोसळताना हा अदृ0य हात

कु ठे गायब होतो याचे पGीकरण ऍडम िमथ Iकवा /याचे समथक देवू शकले नाहीत. एकVकडे मा:सचे
समाजवादी आpथक तbवBान व दुसरीकडे िमथचे भांडवलशाही आpथक तbवBान याच संvमातून जगाचा

*वास चालला आहे. तरीसु=दा वेथ ऑफ नेशस मधील तbवBानाचे आकषण संपलेले Kदसत नाही.

*िसqी: 9 Aug 10
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9. पेटंट पेिस फके शन फॉर आक( राइ1स िप/नग
7रचड आक राइट (1733-1792)
खरे पाहता उuोजका"या पेटंट हaासाठी, यंAाचा तपशील िलिहले4या तीन पानी अहवालाला पुतक wहणावे कV

नाही याबOल अनेकां"या मनात शंकेची पाल चुकचुकली असेल. परं तु चार ओळीची (चारोळया!) किवता असू

शकते व चारशे ओळHची पण किवता असू शकते. किवतेला ओळHचे बंधन नाही. /याच *माणे पुतकांना पानां"या

संPयेचे बंधन नसावे.

औuोिगक <ांती"या कालखंडात उuोजक या िपढीचा ख$या अथाने उदय झाला. उuोजक िवBान व तंABान

यांचा योrय वापर क5न समाजा"या गरजा भागव1यासाठी *य?शील असतात. समाजाला सोई-सुिवधा

उपलMध क5न दे1या"या *य?ात असतात. उuोजकां"या िपढीने एके काळ"या [ीमंत जमीनदारांना,

वतनदारांना, 6ापाराम=ये भरपूर नफा कमवून गबर झाले4या भांडवलदारांना उघड उघड आहान Kदले. समाज

ढवळू न टाकला. [ीमंत wहणजे भरपूर जमीन-जुमला असलेले, शेकडो शेतमजूरांना राAं-Kदवस राबवून घेत

/यां"या [मातून ऐषारामी जीवन जगणारे , अशी 6ाPया 5ढ होती. उuोजकांनी ही 6ाPया पुसून टाकली.

शेतीभोवती Kफरत असले4या समाज 6वथेत हजारो वष\ काहीही बदल झाला नहता. परं तु उuोजकां"या

नवीन िपढीने जिमनीचा एक तुकडाही नसतानासु=दा के वळ बु=दी, सजनशीलता, दूरदृGी व समाजोपयोगी

नवीन क4पनां"या जोरावर सामािजक <ाती घडवून आणली. 7रचड आक राइट"या यांिAक सूतकताई *K<येमुळे

इतर उuोजकांना *ो/साहन िमळू लागले. नवीन Kदशा िमळाली. एका नवीन उuोग6वथेची सुSवात अशा

पेटंटमुळे झाली. व हे लोण पुढील 60-70 वष\ जगभर पसरले. ही औuोिगक <ांती अमे7रका, 8ा9स, वा

रिशयातील <ांतीपेा जात प7रणामकारक ठरली. जगाचा चेहरा मोहरा बदलला.

मुळात पेटंट हaासाठी संशोधकच सामा9यपणे *य? करत असतात. परं तु 7रचड आक राइट कु ठ4याही अंगाने

संशोधक नहता. जेwस वॅट Iकवा मायके ल फॅ रडे *माणे /यानी कु ठलेही संशोधन के ले नहते. परं तु तो एक क4पक

उuोजक होता. आप4या उ/पादनाला बाजारपेठेत Kकतपत *ितसाद िमळू शके ल याची /याला जाण होती. आवती

भोवती होत असले4या बदलांवर व संशोधनांवर /याची नजर रोखलेली होती. /यानी संशोधनाचे महbव ओळखले.
/या"यासारPया उuोजकांनी संशोधनाचा वापर क5न घेत िsटनम=ये उuोगांचे जाळे उभारले व हजारो

मजूरांना काम Kदले. कामा"या मोबद4यातून िमळाले4या वेतनातून, एके काळी शेतावर राबराबून शेवटपय,त

गरीबीतच जीवन जगणा$या मजूरां"या प7रिथतीत सुधारणा झाली. जीवनमान उं चावला. जेथे श:य आहे

तेथील कामा"या यांिAकVकरणां"या अशा *कार"या हaपAामुळे उ/पादनाला वेग आला. मोठया *माणात
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बाजारा"या मागणी*माणे उ/पादन वाढिवणे श:य झाले. /यानी /याकाळी घालून Kदले4या मागदश त/वा*माणे

आजचे उuोग 6वथापन कमी-जातपणे अजूनही कायरत आहे.

आक राइटचे िशण जेमतेम झाले होते. तो तसा अिशितच. /याकाळी िशण महाग अस4यामुळे घरातच

/या"या बिहणHने /याला िशकिवले. /याचे वडील gशtयाचा 6वसाय करत. वया"या तेरा6ा वषापासून एका

9हा6ा"या दुकानात /याला उमेदवारी करावी लागली. नंतर /याने के सां"या कृ िAम टोपांचा 6वसाय सुS के ला.
गावोगावी gहडू न कापलेले के स गोळा क5न तो टोप बनवून zयायचा व िवकायचा. याच Kफरती"या काळात, खेडे

ओस पडत आहेत हे /या"या लात येऊ लागले. उuोग 6वसायामुळे शहरवती वाढत होती. उ/पादनासाठी

वापरात असलेले मिश9स बघून तो आयचKकत होत होता. मिश9सनी आक राइटला भुरळ घातली.

अशाच एका Kफरती"या वेळी /याची गाठ एका हौशी संशोधकाशी पडली. /या काळी अनेक होतक5ंना नवीन

मिश9स बनव1याचा छंद जडला होता. /यातून आपले भाrय उजळे ल या आशेवर रांAKदवस ते खपत होते. सुती

कापडां"या कारखा9यांनी ही सुSवात क5न Kदली. सुती कपडयां"या िम4सनेच औuोिगक <ांतीची सुSवात के ली.

शेतातील कापूस व"छ करणे, िबया वेगळे करणे, सूत कातणे, िवणणे, रं ग भरणे, कापड तलम करणे इ/यादी

अनेक *कार वोuोगांशी िनगिडत हो/या. सुती कापडांना फार मोठी बाजारपेठ उपलMध होती. छोटे छोटे

मिश9सचा वापर क5न घरगुती पातळीवरच उ/पादनाचा वेग वाढिव1याचा *य? के ला जात होता.
संशोधकां"या डो:यात अनेक क4पना हो/या. परं तु मिश9स बनवून /याची चाचणी घे1यासाठी पैसे नसत. या

हौशी संशोधकाला आक राइटने मदत कर1याचे ठरवले. सूत कताईसाठी एका नवीन *कार"या चौकटीचा शोध

/यानी लावला होता. मिशनम=ये अनेक सुधारणा करत /याची यशवीपणे चाचणी कर1यात आली. संशोधकाला

धंuात भािगदारी Kदली. /या"याजवळील दूरदशपणामुळे /या"या या उप<माला बरकत आली. िवBानामुळे जग

बदलू शकते या 9यूटन"या िवधानाचा */यंतर वोuोगातील यांिAकVकरणातून येवू लागला. यापूव हाताने

सूतकताई के ली जात होती. आक राइट"या या सजनशील उप<मामुळे 5000 लोकांना रोजगार िमळू लागला.
पेटंट हaासाठी िवनंती अज करताना आक राइटने Rयाचे मिशन कापूस-लोकरपासून सूतकताई कQ शकते. Rयातून

उRपादनात वाढ होऊ शकते व IकRयेक गरीबांना मजूरी िमळते असा उ4लेख के ला होता.

उ/पादना"या यांिAकVकरणामुळे अिशित, अधिशित, कामगारसु=दा मोठया *माणात उ/पादन क5 शकतात

हे िस=द झाले. आक राइट"या कारखा9यातच 8-10 वषा"या बालकामगारांची मोठया *माणात भरती होती. 12

ते 14 तास ते काम करत होते. मिशनसाठी वाफे ची, पवनचaVची, वा पाणचaVची ऊजासु=दा चालू शकत होती.
/यामुळे या*कारची ऊजा उपलMध असेल /या*माणे मिशनम=ये थोडे फार बदल क5न उ/पादन करणे श:य
झाले. आजसु=दा मिशन"या लविचकपणािवषयी उ/पादक जात जाग5क असतात.
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आक राइटला या 6वसायात *चंड *माणात पैसा िमळू लागला. एका *कारे आधुिनक कारखानदारी 6वथेची

ही सुSवात होती. समाजाला याचा पुरेपूर फायदा झाला. आक राइटची *ेरणा घेऊन अनेक उuोजक वेगवेगळया

ेAाम=ये यांिAकVकरणावर भर देऊ लागले. ही औuोिगक परं परा अमे7रका, भारत, युरोप, रिशया, जपान, व

आता चीनम=येसु=दा पसरली आहे. अमे7रके तील <ांतीनंतर"या काळात आक राइट"या यांिAकVकरणाची क4पना

अमे7रके त पोचली. व या संधीचा /यानी भरपूर फायदा क5न घेतला. सव देशभर उuोगाचे जाळे पसरले व

अमे7रका [ीमंत झाली.

वीतभर जिमनीची मालकV नसताना, िपढीजात घरदार, वतन वा इतर कु ठिलही मालमUा नसताना, Iकवा उE

िशणाचा गंधही नसतानासु=दा के वळ क4पकते"या जोरावर माणसं [ीमंत होऊ शकतात, ऐषारामी जीवन जगू

शकतात, मोठ मोठया आिलशान घरात रा| शकतात, हेच या औuोिगक <ांतीने जगाला दाखवून Kदले. भांडवली
6वथेला अ/युE िशखरावर पोचव1याचे काम आक राइटसारPया अनेक उuोजकानी के ला व अजूनही करत

आहेत.

उuोग 6वथेतील उतावळे पणामुळे, झटपट [ीमंती"या ह6ासामुळे शोषणाला भरपर वावही उuोजकांना

िमळाला. कारखानदारीत अनेक दोष आहेत, हे आपण नाका5 शकत नाही. गोरगरीबांचे शोषण होते, आpथक

िवषमता वाढते, मूठभर लोक इतरां"या जीवावर ऐषाराम करतात, बालकामगारांची संPया वाढतच आहे,
कामा"या तासांना बंधन नाहीत इ.इ. हे सव खरे असले तरी उuोग6वथेचे लोण अजूनपय,त थांबवता आले

नाही, शहरीकरणाचा वेग थांबवता आला नाही, ी कामगार-बालकामगार यांची िपळवणूक थांबवता आली

नाही, हेही िततके च खरे . आक राइटने शोधले4या यंAामुळे वोuोगाला भरभराटी आली हे आपण नाका5 शकत

नाही. युरोप, अमे7रका, भारत व आता चीन या देशांने वोuोगाला ऊpजतावथेला पोचवले. याचे सव [ेय

आक राइटला =यायला हवे.

*िसqी: 16 Aug 10
10.
10 दास कॅ िपटल
काल मा:स (1818 -1883)

या िAखंडा/मक !ंथांचा लेखक काल मा:स व या !ंथांचे शीषक समानाथ शMद wहणून आजकालचे अ~यासक

वापरत असतात. इतके ते एकमेकात समावून गेले4या आहेत. ही पुतकं मा:स"या दीघकाळ के ले4या अ~यासाचे

फिलत आहेत. आयु0यातील ऐन उमेदीची पंचवीस वष /यानी अथशाा"या 6ासंगात घालवली. राजकVय
आpथक 6वहाराला िवBाना"या चौकटीत बसवून एखाuा वैBािनक संशोधका*माणे /यानी /याचा अ~यास
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के ला. राजकVय अथशा wहणजे समाजाचे शरीरशा, असे /याचे ठाम मत होते. /या शााचा सखोल अ~यास

क5न /या अ~यासाचा पूण आशय /यानी या तीन !ंथात मांडला. यातील पिहला खंड 1867 साली मा:स"या

हयातीतच *िस=द झाला. इतर दो9हHची हतिलिखत तयार होती. /या"या मृ/युपात (1883) 8े ड7रक

एंग4स या /या"या िजवलग िमAाने उरलेले दो9ही !ंथ संपाKदत क5न *िस=द के ले.

5 मे 1818 रोजी ज9मले4या काल मा:सला मोठा झा4यावर विडला*माणे वकVल होणे अपेित होते. परं तु

/याने वKकलीचे िशण न घेता त/वBान व इितहास यािवषयांचा अ~यास क5 लागला. संपूण आयु0य

मानवजाती"या ख$या - खु$या सुखासाठी झट1यात घालवले, अथक प7र[म के ले, अनेक हाल अपेGा सोस4या, व

*चंड !ंथ िनpमती के ली. माणसाला सुख आिण वातंmय िमळवून देणा$या समाजाची थापना कोण/या

प7रिथतीत करता येईल, याचे िव^ेषण के ले, मागदशन के ले. भांडवलशाही समाजात उ/पादनांची साधनं *चंड

*माणात िनमाण झाली आहेत, िवBानाची आयकारक *गती झाली आहे, आिण इितहासा"या या टttयावर

माणसा"या ख$या - खु$या वातंmयाची श:यता िनमाण झाली आहे, असे /यानी शाीय िव^ेषणातून दाखवून

Kदले आहे.

मा:स या"यापुढे *] होता तो वत:ला हरवून बसले4या, वत:"या श;Vची व श:यताची िवमृती झाले4या,
वत:चीच िनpमती याला परकV वाटू लागते अशा समाज6वथेत दुरवथेला पोचले4या माणसां"या मु;Vचा.
माणसाचे दु:ख, /याचे दै9य हे इथ4या समाज6वथेशी िनगिडत आहेत, माणसानेच िनpमत के ले4या

समाजरचनेत /याची पाळमुळं आहेत, हे मा:सला दाखवायच होत. माणसात परा/म भाव िनमाण करणा$या

*K<येचे Bान झाले कV तोच माणूस मग वत:चा इितहास घडवेल तेवढी मता /या"याजवळ आहे हे मा:सला

मांडायच होत. मा:स"या सव लेखन सािह/यावर ऍडम िमथ, डेिहड 7रकाड, िमल, हेगेल इ/यादी

िवचारवंतांचा *भाव जाणवतो. भांडवलवादाचे िव^ेषण करत असताना अ7रटॉटल व इतर !ीक त/वBांचा

संदभ /यानी घेतला होता. िवuापीठातील /यानी िलिहलेला शोधिनबंध K<. श.पू. ितस$या शतकातील

डेमाK<टस व एिप:युरस या !ीक त/वBांशी संबंिधत होता.

मा:स"या मते भांडवलशाहीची गितमानता कामगारां"या शोषणावर व /यां"या खEीकरणाभोवती Kफरत असते.

[मश;V ही <यवतू बनून ितची खरे दी-िव<V करणे हे भांडवलशाहीचे खास वैिशGय आहे. भांडवली 6वथेत

उ/पादन साधनं व [मश;V या <यवतू असतात. उ/पादकाकडे साधनं व भांडवल या दो9ही अस4यामुळे

[मश;Vवर अित7र; मू4य लावून नफा कमावतो. परं तु या *कार"या 6वथेत समाज कसा रसातळाला जावू

शकतो यावर /यानी ल कe KLत के ले होते. /याचे !ंथ नीतीचे *वचन देत नाहीत. वा के वळ िस=दांत सांगून

वाचकांना वा$यावर सोडू न देत नाहीत. समाज6वथा बदल1यासाठी काय काय<म हवेत याची चचा /यात
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के लेली आहे. भांडवली 6वथेतील गतीमानतेचे िव^ेषण क5न /याची भिव0यातील अवथा काय असू शके ल हे

शोध1याचा तो *य? होता. भांडवलवृ=दी, आpथक गतीशीलता, पधा, बँIकग *णाली, कज, भाग भांडवल, न

iया"या दरातील उतरं ड, मालकV हa, इ/यादी अनेक आpथक िवषयावर /यानी आप4या पुतकात भा0य के ले

आहे.

मा:सने आप4या दास कॅ िपटल या !ंथात वगय लढयापेा रचना/मक अंतpवरोधावर जात ल कe KLत के ले आहे.

हा लढा [म व भांडवल यां"यामधला नसून [िमकवग व मालकां"यामधला आहे. /यामुळे कॅ िपटल <ांतीची

मांडणी करत नसून <ांतीमता असले4या प7रिथतीचे िव^ेषण करते. यात *ाचीन समाजवाद, जमीनदारी,
सामंतशाही, भांडवलशाही व भिव0यातील समाज यावर िवतृतपणे चचा के लेली आढळते. भांडवलशाही

6वथा अित/वात कशी येते, ितचा िवकास कसा होतो, आिण /या िवकास*K<येतच भांडवलशाहीनंतर

येणा$या न6ा 6वथेला ज9म देणारे घटक कसे िनमाण होतात, हे /यानी िवशद के ले आहे. भिव0याचे िचA

रं गवताना वगभेद, व वगिवरोध यानी यु; असलेला जुना भांडवलशाही समाज नािहसा होऊन /याऐवजी

एकमेका"या सहकायाने राहणारा शोषणमु; समाज अितbवात येईल, या न6ा समाजात */येक 6;Vचा मु;

िवकास होणे हीच पिहली अट असेल , यावर /याचा भर होता.

परं तु या अवथेपय,त अजूनही समाज पोचलेला नाही. एका*कारे मा:सचा हा अपेाभंगच आहे. भांडवली

6वथेत तंABान व उ/पादन साधनेतील जलद िवकासामुळे अनेक अनपेित बदल होत गेले. परं तु

तळागाळात4यां"या प7रिथतीत फार फरक जाणवला नाही. अजूनही जग भांडवली 6वथा कV समाजवादी

6वथा याच संvमावथेतन
ू माग काढ1या"या *य?ात आहे. भांडवली 6वथेत सात/याने आpथक अ7रG येत

राहतात. फ; /याचे बाव5प बदललेले असते. अशा िथतीत समाजाला नेमके काय करावे हेच कळे नासे होते.

परं तु Kफिन:स पी*माणे भांडवलशाही पु9हा डोके वर काढते. शोषणाचे रं ग बदलतात. काही वेळा साwयवादी
<ांती"या भीतीने *शासनांना शांतता व सु6वथा यांचे िनिमU कSन समाजावर लादले4या पोलीस टेटची

क4पना सोडू न uावी लागते. जनतेची *गती व सुरितता या क4याणकारी रा या"या क4पना वीकारा6ा

लागतात. थातुर मातुर उपाय योजून असंतोष दडपला जातो. काम क5 इि"छणा$या */येकाला काम िमळ1याची

rवाही, के ले4या कामा"या मोबद4यात *ाथिमक गरजा पूण हो1याची rवाही, बालपणात िवकासाची rवाही,
वृ=द/वात समाधानाची rवाही, अशा समाजाची िनpमती कर1याचे लालूच दाखवत भांडवलवाद सवा,ना झुलवत

ठे वत असते. /यामुळे मा:सला अपेित असलेली <ांती होऊ शकली नाही. याचबरोबर भांडवलशाही व /यानंतर

येणारा साwयवाद यामधील सं<मण काळात समाज 6वथा कशी असेल, सं<मणकाळाची कालावधी Kकती

असेल, भांडवलशाही िखळिखळी झा4यानंतर जे प सUेवर येतील /यानी कोण/या *कारची समाज रचना

करावी, राजकVय, सामािजक, आpथक संघ-संथा, संघटना कशा असा6ात इ/यादीसंबंधीचा उ4लेख मा:स करत

नाही. व शेवटपय,त /या अनुU7रत रािह4या आहेत.
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तरीसु=दा हे !ंथ रिशयासारPया अ/यंत बलाढय देशात <ांती घडव1यासाठी फू तदायी ठर4या. साwयवादी

राजवटीने अनेक िथ/यंतर पािहली. काही आघातामुळे रिशयातील साwयवादी 6वथा शेवटपय,त Sजू शकली

नाही हे खरे असले तरी /याचा दोष मा:स Iकवा दास कॅ िपटलTया माथी मारणे योrय ठरणार नाही.
बाजारिवरिहत अथ6वथा असू शकते, संपूण मालमUेचे वािम/व सरकारकडे सोपूनही अथ6वथा सुरिळत

चालू शकते, समाजवादाला लोकशाही *णालीची गरज नसते, ही ित9ही गृिहतके */या"या कसोटीवर चुकV"या

ठर4या. अंमलबजावणीतील चुकVमुळे िस=दांतच हOपार झाला. wहणूनच जग बदल1याची मता या पुतकात

होती असे wहण1यास भरपूर वाव आहे.

*िसqी: 23 Aug 10
11.वाट
11.वाट इज लाइफ?
लाइफ?
एpवन <ोgडजर (1887-1961)
-

िवसा6ा शतकाचा पूवाध पूणपणे भौितकशााला वािहलेले होते. सापेता िस=दांत, अणु िवभाजन, ांटम

मेकॅिन:स या संक4पनांनी वैBािनक-जगाला मुrध क5न टाकले होते. मूलभूत िवBानसंशोधकांना अणूं"या

रहयभेदात वारय होते. िनयंिAत अणु िवभाजनातून ऊज\चा अ6ाहत [ोत िमळ1याची श:यता होती.
/यामुळे जगभरातील वैBािनकांम=ये अणूंचे रहयभेद कर1यात पिह4यांदा कोण यशवी होतो याची जणू काही

पधा लागली होती. मॅनहटन या अणु बाँब *क4पाने अणू-परमाणूं"या शोधात असले4या वैBािनकांना आपापले

िस=दांत, गृिहतकं , व *मेयांचे अंितम प7रणाम काय होणार हे */य िस=द कर1याची संधी Kदली. परं तु

अणुबाँब"या फोटाने, /यात झाले4या मानवी संहाराने वैBािनकांचे जग हादरले. भौितकशा व रसायनशाांने

अनेक तंABानांना ज9म Kदला. िवमान, अ/याधुिनक अज[काय जहाजं, रे िडओ, टीही, वंयचिलत वाहनं,

फोटो!ाफV, िसनेमा, अवकाश तंABान, रडार यंAणा,  Kकरणांपासून वैuकVय िनदान, लेसर, संगणक, इ.इ.

सोई-सुिवधा िवसा6ा शतकानेच Kदले4या आहेत व या यादीत आणखी भर पडतच आहे. परं तु काही मह/वाकांी

वैBािनक व राजकVय नेते आधुिनक तंABानाला सैिनकां"या छावणीत बांधून ठे व1यात यशवी होऊ लागले.
दो9ही जागितक महायु=दात उपलMध तंABानांचा वापर क5न लाखो लोक मारले गेले. िवBानाची ही काळी बाजू

लात येईपय,त वेळ िनघून गेली होती. िवBान हे फ; मानवी मृ/युसाठीच आहे का? असा *] पडला. अशा

िवचार मंथनातून बाहेर पडले4या मोज:या वैBािनकाम=ये एpवन <ोgडजर हे नाव लात राहते. या
वैBािनकाने जीवशाावर ल कe KLत के ले व यानंतरचा काळ जीवशााचा आहे हे वैBािनकां"या मनावर

ठासवले.
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वाट इज लाइफ? हे पुतक नोबेल पा7रतोषक िवजेता <ोgडजर यानी 1943 साली डिMलन येथे िनवडक 400

*ेकासमोर Kदले4या भाषणांची मुKLत आवृUी आहे. याच पुतकाने पुढील काळातील वैBािनकां"या

संशोधनाची Kदशा बदलली. जगापुढे 'आ' वासून उ~या असले4या आहार, आरोrय, इ/यादी समयांना उUर

शोधणे श:य झाले व जगाचा ढाचा बदलू लागला व अजूनही बदलत आहे. खरे पाहता जीवन हे अ=या/म, धम वा

तbवBान यां"या अख/यारीतला चचा िवषय. हजारो वष\ धमाने या संबंधीचे अ/यंत चुकV"या क4पना मांडून

लोकांची फसवणूक के ली आहे. आ/मा, परमा/मा, चेतना, पाप-पु1य, वग-नरक, पुनज9म, कम िस=दांत इ/यादी

शMदांची पेरणी क5न धमिन}ांना संमोिहत के ले. परं तु जीवन wहणजे नेमके काय? या *]ाचे ऐिहक अंगाने

िवचार क5 लाग4यास मानवी जीवन समृ=द होऊ शकते असा िवचारच यापूव कधी कु णी के ला नहता.

<ोgडजरने आप4या भाषणात जीवन wहणजे काय यासंबंधीचे िवचार मांडले. जीवशा हे भौितकशा व

रसायनशाापेा वेगळे का समजले जाते? हा /या"या समोरचा *] होता. एकVकडे Kकडा-मुंगी, *ाणी-पी व

इतर सजीव *ाणी व दुसरीकडे अणु-रे णु, चुंबक, वीज, तापमान, अशी िवभागणी का? सजीवांचा िवचारसु=दा

भौितकVचे िनयम व रासायिनक K<या - *K<या या संक4पनेतून का क5 नये? िनजव वतूंसाठी अवकाश व

काळ या संक4पना लागू क5न /यांचे रहय उलगडता येते. तशाच *कारे सजीवांनासु=दा अवकाश व काळ या

संक4पना लागू क5न /याचा रहयभेद करता येईल का? <ोgडजरने आप4या भाषणात सजीव *ा1यांचा

िवचारसु=दा अणु-रे णु, अवकाश-काळ, भौितकV िनयम, रासायिनक *K<या या संक4पनेतून करायला हवे असे

सुचिवले. /या"या मते या जगातील सव िनजव व सजीव भौितकV"या िनयमाने बांधलेले आहेत. िजवंत असणे

wहणजे शरीरातील रे णूं"यावर काही रासायिनक-भौितक K<या - *K<या घडत राहणे. यालाच चयापचय असे

wहटले जाते - खाणे, िपणे, >ास घेणे, पुनS/पादन करणे इ.इ. िजवंत राह1या"या या K<येला भौितकVतील

एंfॉपीचे िनयम पण लागू करता येतील. फ; ती नकारा/मक एंfॉपी असेल. कारण एंfॉपी"या िनयमा*माणे

िनजव वतूंची वाटचाल नेहमीच सु6वथेतन
ू अ6वथेकडे जात असते. परं तु अशा एंfॉपीला टाळ1याकडे

सजीवांचा कल असतो. सजीवाम=ये एक सुसंब=दता असते. व ही सुसंब=दता कायम राख1यासाठी आयु0यभर

*य? के ले जात असतात. परं तु मृ/युसमयी ही सुसंब=दता पूणपणे ढासळते. मृ/युच शरीराला एंfॉपीकडे खेचते.
आयु0यभर जनुक, गुणसूA, *िथने इ.इ. सुसंब=दता कायम ठे व1या"या *य?ात असतात. व /यांची आनुवंिशकता

*ाणीवंशातील सात/य 7टकवतात.

या पुतकामुळे संशोधकांना रे 1वीय जीवशा हा एक नवा िवषय संशोधनासाठी िमळाला. यापूवही या

िवषयावर Aोटकपणे काही संशोधन झाले होते. परं तु िवसा6ा शतका"या उUराधात या िवषयावर फार मोठया

*माणात संशोधन होऊ लागले. सजीवाम=ये जनुकांचा सहभाग कसा असतो? आनुवंिशकता wहणजे नेमके काय?
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जनुकांना आपण नेमके काय करावे हा संदश
े कसा व कु ठू न िमळतो? अशा व इतर अनेक *]ांना संशोधक उUरं

शोधू लागले. या संशोधनामुळे जीव तंABानात भर पडू लागली. िजवाणू, िवषाणू, Kकडा - मुंगी, K<मी कVटकं ,

वनपती इ/यादी सजीवांचा अ~यास होऊ लागला. वनपतHचा अ~यास करताना संक7रत िबयांचा शोध लागला.

या संशोधनामुळे जातीतजात आहारो/पादन करणे श:य झाले. शेती 6वसायात ह7रत <ांती झाली. सुधा7रत

बी-िबयाणे, खतं, कVटकनाशक फवारे , जिमनीची कस सुधारणे इ/यादीमुळे अZपदाथा,चे मुबलक उ/पZ िमळू

लागले.

के वळ अनुभवावर आधा7रत असले4या व अंधारात चाचपडत असले4या वैuकशााला रे 1वीय संशोधनामुळे

एक नवी Kदशा िमळाली. माणसांना भेडसावत असले4या अनेक असा=य रोगांचे मूळ शोध1यात संशोधक यशवी

झाले. रोगोपचारप=दतीत *गती झाली. वैuकVय तंABानातील अ/याधुिनक संशोधनामुळे नवीन वैuकVय

यंAसाम!ी बाजारात येऊ लागली. यामुळे डॉ:टसना अचूक रोगिनदान करणे श:य होऊ लागले. नवनवीन

औषधामुळे रोगोपचारप=दतीत फार मोठा बदल झाला. लशीकरणामुळे काही रोगाणूपासून जगाला मु;V

िमळाली. माणसां"या सरासरी आयु0यात लणीय *माणात वाढ होऊ लागली. कु पोषण, बालमृ/यु, मातामृ/यु

यात लणीय *माणात घट झाली. जीव भौितकV व जीव रसायनशाातील संशोधनातून जैव तंABान िवकिसत

झाले व या ेAातील संशोधनाचा वेग अजूनही वाढतच आहे.

जनुकVय तंABानातील ही भरभराटी अनेक नवीन *]ांना ज9म घालत आहे. जनुकं खरोखरच वाथ आहेत का?
अवयवारोपणासाठी :लोिनग तंABानाला *ो/साहन uावे कV नको? वैगु1यरिहत माणसांची िपढी तयार करणे

श:य होत अस4यास टेम सेल संशोधनावर बंदी का घातली जात आहे? माणसं"या दीघायु0यासाठी *य?

करणाया संशोधनामुळे काही नवीन समया िनमाण हो1याची श:यता आहे का? माणसामधील पेशी,
पेशीमधील जनुकं इ/यादी भौितक िनयमानुसार काय करत अस4यास माणसा"या वातंmयाला काही अथ असेल
का? आयु0यातील सव घटना पूविनxदG अस4यास माणसां"या *य?ांना काही अथ असेल का? अशा *]ांची

उUरं शोधली जात आहेत. व जग /यानुसार बदलत आहे. wहणूनच अजूनही हे पुतक जगाला मागदश ठरत आहे.
*िसqी: 30 Aug 10
12.
12 नांगर3यािवण भुई
पुतक िवकत घेऊन 2-3 वष\ झाली तरी हे पुतक वाचायचे रा|न गेले. कदािचत पुतकाचे शीषक misleading
वाट4यामुळे तसे झाले असेल. हे पुतक शेतीिवषयक असावे असा (गैर)समज झाला होता. (शीषक

वाचताना फु कोयामाचे One Straw Revolution सारखे काही तरी असावे असे वाटले असेल). परं तु
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पुतक वाचून संपव4यानंतर हा एक सववी वेगळा *य? आहे हे लात आले. जयंत नारळीकर पती-प?H"या
मलपृGावरील थोड:यात मांडले4या अनुकूल अिभ*ायापेा कादंबरीचा आवाका फार मोठा आहे हे वाचताना

लात येवू लागले.

कादंबरीचा िवषय, रचना, पाAिनयोजन, िवषयाची मांडणी व शेवट या सव आघाावर लेखक नंदा खरे यांना
शंभर टaे यश िमळाले आहे असे wहणता येत नसले तरी या *कारे एखादी कादंबरी िलिहता येऊ शकते यातच

लेखकाचे यश दडले आहे.

संगणकशााचे सैqांितक पाया उभारणा$या काही मोज:या वैBािनकापैकV अ/यंत नावाजले4या ऍलन
ुरHगसारखे एक पाA घेऊन /या"या सव गुणदोषासह /याला भारतीय वातावरणात उतरवणे हे येरा गबाळाचे

काम नाही. इं!जी सािह/यिव>ालासुqा आहाना/मक वाटणा$या ु रगला भारतीय साज चढवणे खरोखरच

सजनशीलतेची उE पातळी गाठ1यासारखे ठरे ल.

मूळ वैBािनक िसqांतापासून संगणकाची रचना कर1याचा =यास असले4या यातील पाAरचना खरोखरच

वाखाण1यासारखी आहे. टाटांची *ेरणा व /यांचा आpथक सहभाग, रामानुजनबरोबरची ु रगची का4पिनक

ओझरती भेट, टाटा-िभसे यांचे (/या काळातील) वािम/व हaासाठीचा संघष, इ/यादHचा अ/यंत खुबीने

वापर क5न सीता छAे या लहानपणीच िवधवा झाले4या व almost िनराि[त असले4या का4पिनक ी"या
भोवती कथानक Kफरते ठे वून या बाईला लेखकाने वेगया उं चीवर नेवून ठे वले आहे.

संगणक िवBानातील *ाथिमक अडथळे कशा *कारचे होते याची पूण क4पना हे पुतक वाचताना येते. िवBान तंABानाचा वापर क5न एखादी लिलत सािह/यकृ ती उभी करणे व वाचकांना वेगया िव>ात नेणे फार क7ठण

काम आहे. लेखक या कामी यशवी झालेले आहेत ही बाब पुतक वाचताना नaVच लात राहते.

परं तु यातील बारकावे समजून घे1यासाठी वाचकांकडे ब[ुतता आवyयक आहे. ते जर नस4यास कादंबरी

िनजव वाटू लागते. मग माA (नेहमी*माणे) दोष लेखका"या माथी मा5न वाचक सहीसलामत वत:ची

सुटका क5न घेतो.

हे पुतक वाचताना The Soul of a New Machine ची आठवण होत होती.
नांगर3यािवण भुई, नंदा खरे ,

!ंथाली, मुंबई, 2005, पृ.सं - 177, Iक - 150 S
*िसqी: 6 Sep 10
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13. सणांचे कु ळ उ:सवांचे मूळ
आप4या देशातील बतेक सण - उ/सवांना धाpमक पा>भूमी आहे, हे आपण नाका5 शकत नाही. संकृ ती wहणजे

धमपालन, व धमपालन wहणजे पूवापार चालत आलेले रीती 7रवाज मनोभावे पार पाडणे हे एक समीकरण

आप4या मनात ठाव क5न बसलेले आहे. /यामुळे या सणांबOल वा उ/सवांबOल काही वेगळे सांग1याचा *य?

क5 धज4यास, कु टुंबातील नातलगांचा, िमA -मैिAणHचा रोष प/कर1याची तयारी ठे वावी लागते. अशा

*य?ांना समाजा"या सव थरातून िवरोध होऊ लागतो. आकांड तांडव के ला जातो. wहणूनच सहसा कु णीही या

गोGीबOल िवचार वा लेखन कर1या"या भानगडीत पडत नाही. काही सुB अशा सण - उ/सवांपासून, जो काही

ग]धळ घालायचा घालू दे wहणत चार हात दूर राहणे पसंद करतात. /यामुळे धममात,डांचे आयतेच फावते व

वषानुवष\ /याच /याच गोGी समाज करत राहतो व /यातच ध9यता आहे असा संदश
े Kदला जात असतो. अशा

गोGHचे नको िततके उदाUीकरण होत अस4यामुळे या सण - उ/सवांना ¡गळ व5प *ा होत आहे.

या अशा िनरथक, सव गोGHचा अप6य करणारे , सामा9य माणसां"या िववेक बुqीला धाpमकते"या नशेत बुडवू

पाहणारे सण - उ/सव िप¢ान िप¢ा चालू का राहतात, अशा उ/सवांचे मूळ कु ठे आहे, याचा शोध घेताना
सणांचे कु ळ उRसवांचे मूळ या पुतकाची लेिखका सुमन ओक यांनी या 5ढHना Kकतपत मह/व uायचे असे *]

िवचारत आहेत. धमा"या बाबतीतील समाजमनाची अितसंवेदनशीलता आप4या वैयि;क व सामूिहक

समाजा"या िवकासात अडसर बनत असून /याबOल कु णाचीच त<ार नाही याचे आय वाटू लागते. काही

जुजबी बदल वगळता शेकडो वष\ चालत आले4या या *था जसे"या तसे अजूनही पाळ4या जात आहेत.
याचबरोबर नवीन धाpमक सण - उ/सवांची भर पडतच आहे. जनसामा9यांना या शरणागती"या मानिसकतेतन
ू

बाहेर काढ1याचा हा एक छोटासा *य? लेिखके ने के ला आहे. /यासाठी /यांनी आप4या येथील काही मह/वा"या

सण - उ/सवांचा िचKक/सक पqतीने िवचार क5न /यातील फोलपणा िसq कर1याचा *य? के ला आहे.

सण - उ/सवांचा िवचार करताना आप4या भारतीय मनाला तेहतीस कोटी देव पुरेसे वाटत नाही wहणून या देव

देवतांबरोबर आwही नuा, पवत, पशू, झाडे, मृता/मे, भूत, िपशाE, पया, अविलया, फकVर, पीर, संत, बाबा,
सती, संतोषी माता, शनी, इ/यादी नवीन देव - दैवतांची भर घालून आपण आपले पारलौKकक वगसुखाचे

आसन राखून ठे वतो. आप4या देशभरातील गावागावात, वषानुवष\ साजरा करत असले4या सव सणांचे िववेकV

िव^ेषण करायचे ठरिव4यास लेिखके ला Kक/येक खंड िलहावे लागतील. परं तु /यांनी वषभरातील */येक

मिह9यातील एखादे मह/वाचे सण - उ/सव घेवून /याचे मूळ, /यात म=येच के हातरी घुसडवलेले उप कथानक,
आताचे /यांचे व5प व /यांना पयाय, /यातील गुण दोष, अशा व5पात मांडणी के ली आहे. यात उ4लेख के लेले

बतेक सण - उ/सव महाराभर साजरे होतात व यातील काहHना थािनक मह/व आहे.
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जानेवारी मिह9यात साजरे होणारे मकर सं<ांती व रथसमी खरे पाहता खगोलशाा"या दृGीने वैBािनक

घटना या सदरात मोडतात. परं तु आप4या येथील उ/सवि*यतेमुळे यालाच सं<ांत देवी बनवून या देवी"या मागे

काही िनरथक भिव0यवाणीचे लचांड लावलेले असते. या Kदवशी नव वधू हल6ाचे दािगने घालणे ( व /या

पोषाखात फोटो काढू न घेणे!) कालबा£ 5ढी पाळत असते व /यात गैर काही नाही असेच ितला वाटते. या

सणां"या संदभात िलिहताना लेिखके ला ितळ गूळ वाट1यातून वैर िमटेल असा (भाबडा!) आशावाद वाटतो.
परं तु */य 6वहारात तंटे-बखेडे चालूच असतात हेही िततके च खरे . दUजयंती"या मागची कारण परं परा

शोधत असताना लेिखके ला दUाAेयाम=ये शैव व वै0णव या सं*दायातील वा िहदू - मुसलमान धमातील एकोपा

वा दUाAेयाचे िविशG कमकांड नसणे मह/वा"या वाटतात. सात Kदवसाचे पारायण, पादुकांची पूजा िनरथक

वाटतात. दUभ;ांनी बुqी*ामा1यवादाचा वीकार करावा या लेिखके "या इ"छेला Kकतपत *ितसाद िमळे ल

याबOल शंका वाटते.

महािशवरा_ीचा कडकडीत उपवास के यामुळे आरो`य सुधारे ल, िशवच!र_ाचे गुणगान के यामुळे हलाहल

पचिवaयाची bमता येईल, इ.इ. *कार"या (लंगा!) समथनांना िवरोध करायला हवे. खरोखरच असे घडत

अस4यास फ; महािशराAी"या Kदवशी नहे तर इतर सव Kदवशी कडकडीत उपवास करायला हवे. लेिखके "या

मते िशवलीलामृत हे एक आंबटशौकVन लेखकाची कृ ती वाटते. होळी"या संदभात लेिखके ने उUम पयाय सुचिवले

आहेत. मुळात सामािजक व5पात असले4या या सणाला धाpमकतेत जखडू न ठे व4यामुळे /यात अवा"य 5ढी

घुसड4या व /याला काही काळात ¡गळ व5प *ा झाले. हे सव बदल1याची गरजेचे आहे. रामनवमी"या

संबंधी"या लेखात लेिखका रामासंबंधी"या अनेक च7रAां"या मुळाशी गे4या आहेत. रामा"या *ितमेशी अ/यंत

िवसंगत अशी *ितमा उभे करणाया खोानाा गोGHना बळी पडू नये असे /यांना वाटते. सामािजक व

राजकVय िहतसंबंध असले4यांकडू न होत असले4या अप*चारांवर लेिखके ने ताशेरे ओढले आहेत. रामावरील

[qेचा कसा दुSपयोग क5न घेतला जात आहे हेच या [qावानां"या लात येत नाही, हीच या समाजाची

शोकांितका आहे.

अ¤य तृितया हा सण मुळात परशुराम जयंती wहणून ओळखला जातो. ही 6;V कोण होती, /यानी काय

परा<म के ले याचा लेिखके ने आढावा घेतला आहे. वटसािवAीसणाबOल मत 6; करताना लेिखका आजTया

जमायात सािव_ीसारcया dीबVल हळहळ वाटेल, सहानुभत
ू ी वाटेल पण िजचे अनुकरण करावे असे आदश

काहीही नाही असे wहणतात. अनुकरण करायचेच अस4यास क4पना चावला, सुिनता िव4यwस सारPया वत:चे

मानाचे थान बनवू शकणाया ियांचे करावे असे /यांना वाटते. नागपंचमी"या संदभात िलिहताना लेिखके ने
सापाबOल"या खोानाा गोGHचा समाचार घेतला असून /यासंबंधीची वातवता काय आहे हे सिवतरपणे

िलिहले आहे.
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गणेशो/सवाचे मूळ शोधताना गणपती"या संदभातील आPयाियका, पुराणकथा, इ/यादHचे िव^ेषण लेिखके ने

के लेले आहे. सावजिनक उ/सव कशा *कारे साजरे करायला हवेत यासंबंधीचे लेिखके चे िवचार पुरोगामी आहेत.
दसरा-Kदवाळी"या िवषयी"या कथांचा मागोवा घेताना अशा तह<ने शेकडो वष< या अघ!टत घटनांTया आठवणी

खुळचटपणे जपणे @Kा आिण संकृ ती का ? असया पांगुळगाfांवर आपण आणखी Iकती वष< िवसंबून राहणार

आहोत? असे *] उपिथत करतात. Kदवाळीसारखा सण साजरा करताना समाजातील उपेित व वंिचतां"या
मनातीत अवथता लात घेतली पािहजे व gझग आणणाया [ीमंतीचे ¡गळ *दशन पूणपणे थांबून न6ा

*कार"या जािणवा िनमाण हायला हवेत असे लेिखके ला वाटते. तुळशी िववाह या सणा"या इितहासाचा

मागोवा घेताना या सव गोGी िनवळ भाकडकथा आहेत, असे लेिखके चे पG मत आहे. पितnता ियांनी

नवया"या दु0कृ /यांबOल दोष uायचा नाही हेच ठसव1याचे *य? या कथेत आहेत.

जेजुरी खंडोबा"या जAेतील बगाड काढ1याची चालही अघोरी आहे. िववेकV संतानी अशा घातक, अघोरी, व

िनरथक चालीरीतीबOल भरपूर िल|न ठे वले असले तरी अजूनही अशा गोGHचे समथन के ले जाते. दर बारा

वषानी येणाया gसहथामुळे नािशक शहराचा कसा हास होत आहे याची क4पना अनेकांना आहे. धाpमकते"या

नावाने होणारे आ<मण, मनमानी, दुग,धी, [म- पैसा-वेळेचे अप6य, यांवर कडक िनब,ध घाल1याची गरज आहे,

असे हा लेख वाचताना वाटू लागते. gसहथा"या काळातील तथाकिथत वैयि;क पु1यकमा"या लालसेमागे

लागले4या जनसमुदायाला िववेकाचा हा ीण आवाज ऐकू येणार नाही. vGाचारातून िमळवले4या संपUीसाठी

*ायिU wहणून स/यनारायणाची पूजा वा बालाजी दशन यांची आजकाल चलती आहे. एखादे चांगले कौटुंिबक

*संग वा सावजिनक समारंभासाठी स/यनारायणाची पूजा हवीच असा एक संकेत पाळला जात आहे. परं तु हा

स/यनारायण कोण, या पूजेची *था कधीपासून सु5 झाली, कु ठू न सु5 झाली इ/यादीिवषयी लेिखके ने

सिवतरपणे भा0य के ले आहे. यB हा सव समयांचा तोडगा झाला आहे. /यािनिमUाने सावजिनक7र/या गोळा

के लेला पैसा काही धूत लोकां"या िखशात जात आहे. यBा"या या कमकांडातून िन0पZ काहीही होत नसले तरी

भट-बामणांची चांदी होते हे माA िनित!

या सव सण - समारं भांचा धूत, सUाधारी आिण धनदांडगे जनसामा9यां"या देवभोळे पणाचा उपयोग आप4या

वाथासाठी करत आहेत. सामा9यांना आप4या जायात ओढ1यासाठी */येक कृ /याला धमाचा मुलामा ते चढवत

असतात. (कदािचत या पुतकात उ4लेख के ले4या संदभा,चा या मंडळHकडू न गैरवापर हो1याचा धोका आहे.)

मुळात हा 'देव' अशाच लोकांना कसा काय पावतो हे न सुटलेले कोडे आहे. िविशG Kदवशी, िविशG ितथीला,
िविशG 7ठकाणी, िविशG वेळीच देवदशन घेणे वा सण- उ/सव साजरा करणे या अाहासापायी धाpमक

पयटनांना ऊत आला आहे. धाpमक थळांना भेटी दे1यासाठी ये1याजा1या"या वेळी होत असले4या

अपघातापायी शेकडो कु टुंबं उ=वत होत आहेत. wहणूनच [qा - भ;Vऐवजी िववेक व बुqी*ामा1यवाद

वीकारणे िहतावह व शहाणपणाचे ठरे ल!

34

सणांचे कु ळ उ:सवांचे मूळ, सुमन ओक,

साधना *काशन, 2010, पा 120, Iक S 100

*िसqी: 13 Sep 10

14.एका
14 एका रणरािगणीची हक;कत
म=यमवगातील बतेकांना संप, बंद, धरणं, मोचा, साखळी उपोषण, आमरणांत उपोषण इ/यादी शMदांची

नेहमीच अलज असते. [ीमंत तर या गोGHशी आपला सुतराम संबंध नाही असेच वागत असतात. परं तु कGकरी,
कामगार, शेतकरी अशा *कार"या गोGHचा अवलंबन का करतात याचा थोडासा िवचार के 4यास /यां"यावर

लादले4या या नामु0कVला आपण */य वा अ*/य, कळत वा न कळत जवाबदार असतो. मोचा बघत

असताना Kकती man-hours वाया गेले याचा िहशोब मांडत बस1यापेा ही प7रिथती /यां"यावर का आली
याचाही िवचार क5 लाग4यास व संबंिधतावर दबाव आणू शक4यास अशा गोGी हळू हळू कमी होत जातील.

कु ठलाही कGकरी गंमत wहणून या मागाचा अवलंब करत नाही. काही अपवाद वगळता (वा भााने

आणले4या मोच\क$या"याबOलचा िवचार बाजूला सा5न) अ9यायकारक प7रिथतीच /यांना गोचीत पकडत

असते. आपण माA या गोGHना ने/याला, पाला, पुढा$याला जवाबदार ठरवून /यांना लाखोली वाहत आप4या

दैनंKदन 6वहारात मyगूल होतो. मो"यात सामील झाले4या सामा9य कGकरी बाईचे जीवन काय असते, ितची

मुलं बाळ काय करतात, कु ठे राहतात, दोन वेळ"या रोजी रोटीसाठी काय काय :लृ¥या वापरतात याचा िवचार

करणेसुqा आप4या िजवावर येत असते. परं तु एका रणरािगणीची हकVकत हे पुतक वाचताना आपले म=यम

वगय िवचार (थोडे काळ तरी) नजरे आड होऊ लागतात व आपण अवथ होऊ लागतो.

अशा *कार"या सामा9यातील सामा9यांची ओळख क5न देणारी काही पुतकं कॉ. गोgवद पानसरे यां"या अमृत

महो/सवािनिमU *िसq झालेली आहेत. एखाuा पुढा$याचा अमृत महो/सव wहटले कV काही गोGी पारं प7रकपणे

पाळ4या जात असतात. /यापैकV गौरव!ंथ या *काराम=ये उ/सवमूतबOल इतर लेखकिमAांनी िलिहलेले

गुणवणनपर गौरवगान नेहमीच आढळते. परं तु कॉ. गोgवद पानसरे यानी अशा *काराला फाटा Kदला आहे.
अमृतमहो/सवािनिमU उ~या के ले4या आpथक पाठबळातून स9मान-समारं भ, हार-तु$याऐवजी गे4या नवद|न

अिधक वष\ डा6ा चळवळीत, साwयवादी पात िनरलसपणे आयु0य वेचले4यां"या /यागी जीवनाचा प7रचय

क5न देणारी काही पुतकं या िनिमUाने छापली आहेत. /यापैकV एका रणरािगणीची हकVकत हे पुतक मा¦या

वाचनात आले. सवाथाने vG झाले4या आता"या राजकारणात, समाजकारणात आिण सांकृ ितक चळवळीत

आपण क4पनाही क5 शकणार नाही अशी 6ि;म/वे काही दशकापूव हो/या हे सांगूनही िव>ास बसणार नाही.
रणरािगणी पावतीबाई भोर यांचे च7रAवजा मािहतीपर आ/मवृU वाचताना आप4याला आय वाट4यावाचून
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राहणार नाही.
पावतीबा§ची ही ज9मकथा आप4या डोयासमोर 1920 ते 1960 पय,तचा जनसामा9यांचा इितहास उभी करते.

1914"या सुमारास ज9माला आले4या पावतीबा§चे मूळ गाव मंचरजवळचे उ¨ज. ितचा आजा व बाप पोट

भर1यािनिमU मुंबई गाठत असले तरी लj, काय, दुखवटा, जAा इ/यादी"या िनिमUाने गावाकडे येणे जाणे

चालूच होते. पावतीचा आजा 6वसायाने 9हावी. परं तु बंड करणे, अ9यायािवSq झगडणे हा /याचा वभाव. तेच

गुण नातीतही उतरले होते. मनािवSq झालं कV झगडायचं, भांडण करायचं हा ितचा खा:या. वया"या नव6ा

वष ितच लj झालं. मुंबईत4या चाळीत रा| लागली. लjापूव ित"या विडलांनी - अtपानी - ितला शाळे त

घाल1याचा आ!ह धरला. 9हा6ा"या दुकानातील एक मुलगा ितला रोज शाळे त पोचवायचा. नंतर /या"याशीच

ितच लj झालं. चाळीम=ये िशवािशवी असायची. भांडणं हायची. या लहान मुलीला माA याचे आय

वाटायचे. ित"या *]ाला ठरािवक उUरं असायची. आwही 9हावी. आपली जात हलकV. नऊ वषा"या मुलीला

खाली मान घालून चाल. डो:यावर पदर घे. कुं कू कपाळभर लाव. मंगळसूA Kढलं क5 नको. अशा उपदेशामुळे ती

बंड क5न उठायची. बामणाची सTगं इथ आणू नकोस हे नेहमीच ऐकिवलं जाई. चौया इयUेपयत िशकलेली ही

मुलगी इतर चार चौघी*माणे गृिहणीची भूिमका बजावणे अपेित होते. परं तु अनुभवाने ितला भरपूर िशकिवले.

नवरा भलताच संशयखोर. आयु0यभर /यानी ितला संशय!त नजरेने पािहले. शेवटी शेवटी माA आप4या

बायको"या कतृ/वाची, ित"यातील लढावू वृUीची /याला क4पना आली. ित"या दUक भावाने ित"यातील या

चळवळी वृUीचे, बेडरपणाचे कौतुक के ले. उUेजन Kदले. व ती घरात4यां"या िवरोधाला न जुमानता वदेशी

चळवळीत भाग घेवू लागली. खादी"या टोtया , Sमाल घरोघरी जाऊन िवकू लागली. /याच काळी ितला

िगरणाकामगारांची 6था कळू लागली. भांडवलदारां"या नफे खोरीची क4पना येऊ लागली. व लाल बावां"या

चळवळीत ती सामील झाली.

वत:"या पायावर उभा5न कु टुंबाला मदत होईल या उOेशाने ह क5न ितने िशवण :लासम=ये नाव नTदिवले.

या :लास"या बाईनी ितला भरपूर मदत के ली. कॉ. देशपांडे व कॉ. बी टी रणKदवे यां"या अ~यास वगाला ती

जावू लागली. गॉक© लेिननची पुतकं वाचू लागली. घर"या भाडणांना वैतागून ती एकदा आ/मह/या करायला

िनघाली होती. पु9हा एकदा असले भेकड कृ /य करणार नाही असे लेिनन"या पुतकावर हात ठे वून ितने शपथ

घेतली.

तो काळ wहणजे िगरणी कामगारांचा संपांचा काळ. कु ठ4याही *कारचे अ9याय सहन करणार नाही ही /या

काळाची िशकवण. टे:टाइल िम4संना रणांगणाच व5प यायचं. 100 - 200 Kदवस संप चालायचे. गेटजवळ,

मॅनेजर"या दारातच िया धरणं धरत होते. संपक$यांना इतर कामगार आpथक मदत करायचे. कामगारां"या
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पगारा"या Kदवशी थाळी Kफरवली जात होती. बू¦वा संकृ तीचा म=यमवग माA कामगारांची था करायचा.
पावतीबाई संपात सहभागी होत असत. सकाळ"या चारपासून /यांचा खडापहारा असे. घरकाम, िशवणकाम व

पाच काम /या संभाळू लाग4या. िनधी जमवणं, िपके टग करणं, सभा घेणं, *चार करणं, कामगारां"या भावना

काबूत ठे वणं हा तोल संभाळत अ/यंत धीटपणे पकाय क5 लाग4या. कामगारां"यासाठी"या सारता वगात

/या िशकवू लाग4या. *संगी कामगारांसमोर भाषणं देऊ लाग4या. एखाuाची शाबासकV /यांना उUेजन देई. कॉ.

ना म जोशH"या बरोबर /या सहकायवाह झा4या. पाटकर, देशपांडे, तांिबटकर या कायक/यानी ितला घडवलं.
नागपूर, कानपूर, Kद4ली अशा 7ठकाणी /या Kफर4या. वातंmयानंतर"या डा6ां"या संपकाळातील धरपकडीत

/यांना भूिमगत हावे लागले. पुढे पकड4यानंतर दीड वष तुSंगात काढली. वत:"या हaासाठी /या भांडत असत.

तेथेही अठरा Kदवस /यांनी अZस/या!ह के ला. गोदावरी पSळे कराबरोबर काम क5 लाग4या. सौwय हाट

अटॅकमुळे दवाखा9यात जावे लागले. इतर कामगारांनी /यांना मदत के ली. संयु; महाराा"या ल¢ानंतर

पावतीबाई राजकारणातून िनवृU झा4या.

या सामा9य मिहलेने या िजOीने, या *ेरणेने आप4या आयु0यातील अडचणीवर मात क5न सामा9यासाठी

लढ4या /याला तोड नाही. wहणूनच आज"या जागितकVकरण, उदारीकरण व खाजगीकरणा"या वातावरणात

एखादा लहान गट संप, मोचा सारखे ह/यारं वाप5न अ9याया"या िवरोधातला आपला ीण आवाज ऐकव1याचा

*य? करत असतो, तेहा /या"या िन0फळ *य?ाबOल कु ि/सतपणे हस1यापेा संपक$यां"या भावनेशी

संवेदनशील असणे सुसंकृ ततेचे लण ठरे ल.
एका रणरािगणीची हक;कत,
हक;कत,

कॉ. पावतीबाई भोर, शgदांकन व संपादन - कृ 9णा hकबiने

कॉ. गोgवद पानसरे अमृत महो/सव सिमती, पा :71, Iकमत: 40 S

15. जरा शहाणे होऊ !

*िसqी: 27 Sep 10

पुतकाचे शीषक थोडेसे पॉtयुलर टाइप असले तरी पुतकातील आशय माA गंभीरपणाने िवचार करणायासाठी

आहे. माणूस *ाणी लाखो वष\ या पृवीवर आहे. परं तु नेमके कसे जगावे, कसे िवचार के 4यास माणूस सुखी -

समाधानी होईल हे अजूनही /यास कळले नाही. */येक कालखंडात काहीना काही नवीन टूम िनघते व लोक

/या"यामागे (काहीही साधक बाधक िवचार न करता!) धावत असतात व शेवटी िनराश होऊन आहे तेथे परत

येतात. परं तु गेले 200 - 300 वषात माणसा"या हाती िवचार कर1याची नवीन वैBािनक पqत, सुख सोईने

जीवन जग1यासाठी नवीन तंABान िमळालेले आहे. /यामुळे आता तो पूण िवचारांती वत:चा माग शोधू शकतो.
/यासाठी कु ठ4याही *ेिषतां"या आदेशा"या वा धम!ंथां"या कु बांची ज5री भासणार नाही. याचाच */यंतर
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शरद अ~यंकर यानी या पुतकाारे आणून Kदला आहे.
डॉ:टरांनी समाजातील अप*था, गैरसमजुती, अंध[qा, 5ढी - परं परांचा =यास, हेकेखोरपणा, इ/यादीवर

नेमके पणाने बोट ठे वले आहे. आपण यािवषयी कु ठे चुकतो, काय करायला हवे हे पG के ले आहे. आप4या

समाजातील अजूनही पाळली जात असलेली nत वैक4ये, 5ढी परं परा, देव-धमाचा अितरे क, संकारा"या

चुकV"या क4पना यािवषयी सडेतोड भा0य /यांनी के ले आहे. अनेक वेळा आपला अशा गोjkवर िवlास नाही,

अशा अंध@Kांशी आपला संबंध नाही, के वळ मानिसक समाधानासाठी Rयातील काही तुटपुंZया गोjी आXही

पाळतो, असे वाटत असले तरी 5ढी परं परांचे हे ओझे व बालपणापासून आप4या मनावर gबबवले4या अशा गोGी

समाजमानसाला एक वेगळा संदश
े देत असतात व /यामुळे िहतसंबंधीयांचे आयतेच फावते. आपली ही मूकसंमती

व सामािजक अप*वृUीकडे होत असलेले डोळे झाक *दूषणांना आमंAण देवू शकते, दंगली घडवू शकते व

समाजजीवनावर िवपरीत प7रणाम क5 शकते. आता"या समाजाचा हा वाढत असलेला देवभोळे पणा समाजास

िहतावह नाही असे लेखकाला वाटते. चांग4या गोGी घड4या तर /या देवामुळे, आिण वाईट घड4या तर आपली

भ;V कमी पड4यामुळे असे देवावर िव>ास ठे वणारे सव मानतात. देव सव काही करतो, आिण जे करतो ते

भयाकरताच करतो या अRयंत mामक आिण भोळसट समजुतीपायी, मोnा नैसगक आपpी, परक>य आमणे,

अयाय यांचा मुकाबला करaयाऐवजी, लोक देवाची 4ाथना करणे hकवा देवाला बोल लावणे एवढेच करत राहत.
जेवढा समाज अिशिbत आिण मागास, तेवढा Rया समाजाचा देवाचे उRसव, या_ा, बळी, िमरवणुका, यr, पूजा,
जेवणावळी, यावर खच होणारा वेळ व पैसा जात असे. लेखका"या मते देव, धम याबरोबरच टोकाची राीय व

भािषक अिमतासुqा समाजा"या हासास कारणीभूत ठरत आहे.

आप4या बालपणात झाले4या संकारांचा आप4या [qािवषयक समजुतीवर फार मोठा पगडा असतो. काळे

मांजर आडवे गे4यावर (श:य अस4यास!) एक णभर तरी थांबावेसे वाटते. 5ढी, *था, परं परे ने आखून
Kदले4या गोGी न के 4यास आपले काही तरी नुकसान होणार या भयगंडापायी व ही श:यता गृिहत ध5न

चटावर"या [ाqासारखे आपण या गोGी उरकत असतो. असे के 4यामुळे कु णाचे नुकसान तर होत नाही ना, मग

करायला काय हरकत आहे अशा मानिसकतेमुळे आपण कु ठे थांबावे व कु ठे थांबू नये याचे भान रहात नाही.

wहणूनच मुंबईतीतील लालबाग गणपती"या दानपेटीत लाखTनी दाग दािगने व पैसा टाकला जातो, पु1याचा

दगडू शेट गणपती आणखी [ीमंत होतो. अ~यंकरानी अशा अनेक *कार"या कालबा£ व कालिवसंगत 5ढी

परं परावर ताशेरे ओढले आहेत. या गोGी के वळ !ामीण भागातील अिशितच करतात, व शहरातील सुिशित

िववेकV जीवन जगत आहेत, हा आपला गोड गैरसमज आहे, हे डॉ:टर पुरा6ािनशी िसq करतात. सगोA िववाह,

गुSपु0य योग, दैववादाला पा ठबा, व व दृGांता"या स/यतेवर िव>ास, वातुशा-फलजोितष यांचा

भंपकपणा, पुनज9मा"या ऐकVव गोGीवरील जाहीर चचा, भTदू बाबा-बुवां"या चम/कारांची भलावण, नवस हा

एका *कारे देवाला Kदलेली लाच, गभसंकाराचा खोटेपणा, gहदू मनाला ि*य असलेली ग ची बाराखडी
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(गायAीमंA, गणपती, गीता, गीवाण भाषा, गुS, गूढ िवuा, गोमाता, गंगा..) योग wहणजे जादूची कांडी हा
समज इ.इ. अनेक िवषयावरील लेखका"या मुOस
े ूद मांडणीवर आप4याला *ितवाद करता येत नाही.

बf,ड रसेल"या An Outline of Intellectual Rubbish या अ*ितम लेखाचा वैर अनुवाद व %हदू

मनाची जडण घडण एक िचIकRसा हे लेख या पुतकाचे परमोE gबदू आहेत असे wहणता येईल. समाजालील
अंध[qांचे िनमूलन हायला हवे अशी तळमळ असले4यांनी जवळ बाळगले पािहजे असा एक संदभ !ंथच हा

आहे.

जरा शहाणे होऊ ! डॉ. शरद अ3यंकर,

अर मानव *काशन, पुणे; पृ.सं : 184; Iक : 150 S
*िसqी: 4 Oct 10

16. िववेक;जन> ?ा मज जागवीले
लेखक, * ब कु ळकण हे आजचा सुधारक या पुरोगामी मािसकाचे एके काळचे संपादक होते. /यांनी गे4या 35 -

40 वष\ वाचले4या पुतकापैकV काही िनवडक मराठी पुतकांचे
िवचारसरणHचा प7रचय क5न देणारे लेख

काही '!ंथगत' व काही '6ि;गत'

िववेक>जनk sा मज जागवीले या पुतकात आहेत. मुळातच

पुतकाचे शीषक थोडेसे दुबध वाट4यामुळे वाच1याचे धाडस झाले नाही. परं तु पुतक वाचत गे4यानंतर जु9या

आठवणी ता या होऊ लाग4या. यातील अनेक पुतकं मुळातच वाचलेली अस4यामुळे लेखक नवीन काय सांगतात

याबOल उ/सुकता होती. लेखकाने या बाबतीत माA अिजबात िनराश के ली नाही. एका gचतनशील

अ~यासकाकडू न, िचKक/सकाकडू न हीच अपेा होती.

पुतक परीणावरील लेखांची यादी थa करणारी आहे. इतर काही लेखाबरोबर सुमारे 27 मराठीतील

पुतकां"याबOल मािहतीवजा परीणांचा हा एक उ/कृ G सं!ह आहे. गीता साने यांचे भारतीय dी जीवन,

Bानपीठ पा7रतोषक िवजेते कZड लेखक िशवराम कारं त यांचे अिळद मेले, िव रा िलमये यांचे समानाने

मरaयाचा हt, ग िव अकोलकर यांचे गत जम शोधताना, लीला पटेल यांचे रP पहाट, तिलमा नासरीन यांचे

शोध , नंदा खरे यांची अंताजीची बखर.... अशा अनेक गाजले4या पुतकािवषयी अ/यंत माpमकपणे /यांनी

िलिहले आहे. पªजा पाठक यां"या हसरी Iकडनी या पुतकावरील लेख मनाला चटका लावणारी आहे. आगरकर,

र. धT. कव\, डॉ. आनंदी जोशी, कमल सोहनी, बाबा आमटे इ/यादी उUुंग 6;«"याबOल"या पुयकाबOल
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वाचताना आपण एका वेगया जगात वावरत आहोत कV काय असे वाटू लागते.
समाजवाuयकार र. धT. कव\ यां"याबOल"या मधुसूदन गोखले यांचे उपेिbत योगी व मंगला आठलेकर यांचे

महष7 ते गौरी या दोन पुतकांचे परीण लेखकाने के ले आहे. सरधोपटपणे िलिहले4या या पुतकातील अनेक

ढोबळ चुका /यांनी दाखवून Kद4या आहेत. र. ध]. चे आठलेकरांना झालेले आकलन आिण Rयांनी के लेले िवvेषण

कwे, अपुरे आहे आिण अनेकदा चूक आहे, असे लेखकाचे पG मत आहे. लेखकाने उपेिbत योगी या पुतकातील

र.धT. "या 6ि;म/वाची तुलना Kदवाकर बापट यांचे उपेिbत ;jा (1971) य Kद फडके यांचे र.ध]. कव<

(1981) या पुतकांतील र.धT "या 6ि;म/वाशी करताना

पुतकाचे लेखक मधुसूदन गोखले यां"या चुका

उठू न Kदसू लागतात. पुतका"या लेखकाला र.धT. कळलेच नाहीत कV काय असे वाटू लागते. डॉ. कु ळकण
यां"या मते अणुसंशोधनाचा इितहास उभा करणारा बाराला दहा कमी हा पªजा फाटक व माधव ने5रकर यानी

िलिहलेला !ंथ अ~यासपूण आहे.

माग"या िपढीतील मे पुं रेगे या त/वBािवषयी"या दोन लेखातून लेखकाने त/वB जगाकडे कसा पाहतो,

समाजाबOल, मानवी जीवनाबOल /याची दृGी कशी असते याचे एक छान िचAण वाचकासमोर उभे के ले आहे.
गांधीजHचा अं/योदय हाच आपला समाजवाद असे मानणा$या रे गे यांना इतक> माणसं हालअपेjांचं दयनीय

जीवन जगत असताना आपण सुख-वाuयाचं जीवन जगतो याची नेहमीच खंत वाटत होती. जु9या िपढीतील
सेतु माधवराव पगडी यांचे भारतीय मुसलमान शोध आिण बोध या पुतकाचे परीण करताना भारतीय

मुसलमान हा भारतासमोरील अनेक 4xापैक> एक 4x आहे. तो सोडवaयासाठी आधी नीट समजून घेणे जQर

आहे. आXही वेगळे आहेत, आमचे 4x वेगळे आहेत, तुXही आमTयाकडे लb देत नाही, या मुिलम नेतृ/वा"या

भूिमके चा नीटसा अथ लागत नाही wहणून लेखकाना खंत वाटते. साधना आमटे यां"या समीधा या आ/मकथेतील
लेिखके चे हळू वारपणे उभी के लेली आमटे दांप/याची वादळी पण उ9मादक सहजीवनाची कहाणी लेखकाला फार

भावली आहे. वसुमती धुS यानी शMदबq के ले4या कमल सोहोनी या"या आठवणीचे िवrान िवशारदा या

पुतकाबOल िलिहताना dी- पु=ष समानतेTया 4Rयेक पुरकRयाने वाचलेच पािहजे, श#य तर संyही ठे वले

पािहजे, असे हे पुतक आहे, अशी िशफारस लेखक करतात.

आगरकरावरील पुतकाची िचKक/सा करताना /यांनी पुतकाचे लेखक य Kद फडके याना पण सोडले नाही हे

िवशेष. के वळ नावाजलेले लेखक आहेत wहणून छान छान wहण1याची, पाठ थोपट1याची वृUी काही

समीकांकडे असते. परं तु * ब नी तसे न करता *ांजळपणे कु ठे काय चुकले आहे, कु ठे Kकतपत बरोबर आहे हे सव

सांिगतले आहे. तरीसुqा लेखकांचे काही आयडॉ4स आहेत. /याना माA ते धaा लावू शकत नाहीत. उदाहरणाथ

डॉ. अिनल अवचट यां"या अमे!रका या पुतकाबOल िलिहताना /यांना थोडीसुqा चूक सापडली नाही, हे

िवशेष!
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लेखकानी *तावनेत उ4लेख के 4या*माणे शेवटी हेच खरे कV
Iकताब]का भाई #या कहना
वोह बेताब होते है
जो इहे समझ नहk पाते
िजदगीभर रोते है |

िववेक;जन> ?ा मज जागवीले, 4 ब कु ळकण7
!ंथाली, मुंबई, पृ.सं : 225, Iक: 200 S

*िसqी: 11 Oct 10
17. आगरकर िवचार
महाराा"या आधुिनक वैचा7रक परं परे "या दृिGकोनातून बिघत4यास 196ा शतकाचा उUराध हा सुवण काळ

होता, असे wहणावयास हरकत नसावी. /यातही गोपाळ गणेश आगरकरांचे िवचार इत:या वषानंतरसुqा

*ेरणादायी ठरत आहेत हे /याचे वैिश0 आहे. आगरकरांनी या पाऊलखुणा उमटव4या आहेत /यांचा मागोवा

घेत4यास सामािजक बांिधलकV मानणाया आप4यासारPया सामा9यांना व/वा सामािजक ेAात काय करणाया

आज"या िपढीतील शेकडो कायक/या,ना नवचैत9य लाभेल असे वाटू लागते. आगरकरा"या िवचारांचा व

िवचारसुसंगत कायाचा मागोवा घेणाया डॉ. भा.ल. भोळे , तानाजी ठTबरे आिण डॉ. अशोक चौसाळकर या

िवचारवंताचे लेख आगरकर िवचार या पुतकात सं!िहत के लेले आहेत. मुळातच हे पुतक आगरकरां"या वर

िलिहले4या तीन पुितकe ची एकिAत के लेली आवृUी आहे. डॉ. भा.ल. भोळे यांनी िलिहलेले आगरकरांचे

धमgचतन, डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी िलिहलेले आगरकरांचे राजकVय िवचार व *ा. तानाजी ठTबरे यांचे

आगरकरांचे सांकृ ितक व सािह/यिवषयक िवचार या तीन पुितके तील लेखामधून आगरकरांची समाज, सािह/य,

राजकारण, संकृ ती, धमिवषयक अशी एक वेगळी *ितमा या पुतकातून साकार होते. याचबरोबर या पुतकाला

सामािजक िवषयाचे अ~यासक असलेले ग. *. *धान यांची सुदीघ *तावना लाभलेली आहे.

आगरकरानी 1881 ते 1895 या काळात के सरी व सुधारक या पिAकांचे संपादक wहणून मांडले4या बतेक

िवचारांची /याकाळी अवहेलनाच झाली होती. सनातनी वृUी"या, *ितगामी िवचारां"या लोकांना आगरकरांचे

टीका इतके झTबले कV सनातनी समाजाने /यांचा श:य िततका छळ के ला. परं तु आगरकरांची स/यिन}ा आिण

त/विन}ा अ/यंत *खर अस4यामुळे ते यg/किचतही िवचिलत झाले नाहीत. सनात9यावर टीका करतानासुqा

जनसामा9याबOल ते कधीच कठोर नहते. wहणूनच आगरकरांचे राजकVय, सामािजक व धमgचतनपर िवचारांचा
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मागोवा घेणे आजही इG ठरे ल.
आगरकरां"या धमाबOलचे िवचार मांडताना डॉ. भा.ल. भोळे यांनी आगरकरां"या अBेयवादी भूिमके चा आढावा

घेतला आहे. आगरकरां"या मते बुqीवाद आिण अBेयवाद या एकाच ना1याचे दोन बाजू असतात. जे बुqीने

जाणून घेता येत नाही ते अBेय आहे. "जी गोG आwहाला कळते ती कळते. जी कळत नाही तीही कळते असे आwही

wहणणार नाही" बुqीवादाचा आ!ह धरताना आगरकरानी कमकांड, *ेतसंकार वगैरे 5ढी, समजुती हायापद

आहेत, हे दाखवून Kदले. धमेAातील ढTगीपणावर *खर ह4ला चढिवला. /यामुळे /याकाळातील

शाी-पंिडतां"या वचवाला धaे बसू लागले. मुळात धमाचरणाचा उOेश लोकक4याण हवा, इहवादी हवा.

आप4या धमाचरणाची 6ाी वत:"या घरापुरती मयाKदत ठे वावी,यावर आगरकरांचा रोख होता, असे डॉ.
भोळे ना वाटते.

आगरकरांची आप4या समोरील *ितमा ही के वळ समाजसुधारक आगरकर अशीच असते. परं तु तानाजी ठTबरे
यानी आप4याला अप7रिचत असले4या आगरकरां"या सांकृ ितक व सािह/यिवषयक िवचारांचा प7रचय /यां"या

लेखामधून क5न Kदला आहे. आगरकर काही काळ फगसन कॉलेजम=ये त/वBान, इितहास व इं!जी सािह/य हे

िवषय िशकिवत होते. या िशकवणीतूनही िवuाया,ना /यां"या सािह/यिवषयक िवचारांचा प7रचय नaVच झाला

असेल. सुधारक"या संपादकVयामधून अBान, अंध[qा, गुलामीवृUी, ियावरील अ9याय इ/यादीवर

आगरकरांनी तीn *हार के ला आहे. भारतीय कला व ितचा िवकास यािवषयी /याने चार िनबंध िलिहले होते.
आपली हतकला टाकाऊ नाही तर 7टकाऊ आहे व अशा कलाकारां"या कलांना अवाचीन यंAकलेची जोड

िमळा4यास आपली कला ऊpजतावथेत पोचू शके ल असे आगरकरांना वाटत होते. आगरकर हे लिलत सािह/याचे

रिसक जाणकार वाचक होते, असे *ितपादन ठTबरे यानी के ले आहे. परं तु आगरकरांचे सव लेखन सहेतुक होते.

कला/मक रीतीने मन 7रझवणारी लेखन शैली /यांना मा9य नहती. वतंA व सुपG िवचार /यां"या लेखनाची

खासीयत होती. /यां"या शैलीत डौल नसे. आवेशयु; व उपरोधक असे कािहसे संिम[ व5प अशी ती शैली

होती.

डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी आगरकरांनी वेळोवेळी िलिहले4या राजकVय संदभातील लेखांचा एकिAत अ~यास

क5न आगरकरां"या राजकVय िवचारासंबंधी 7टtपणी के ली आहे. लोकमा9य 7टळक व आगरकर यां"या

वरा या"या संदभातील वैचा7रक भूिमका सारखी होती. इं!जांचे रा य हे वरदान नसून शाप आहे wहणून
वातंmयासाठी सवानी *य? के ले पािहजेत व यात /याग व समपणाची भावना हवी यावर /या दोघांचे एकमत

होते. भारता"या िनकृ Gावथेची कारणे सागताना समाजातील दोषांचे व5प /यांनी पGपणे मांडले आहेत.
/याच वेळी िs7टश राजवटी"या दु0प7रणामावरही ताशेरे ओढले आहेत.
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अशा*कारे या ित9ही अ~यासकांनी आगरकरां"या िवचारांचा आढावा घेतला आहे. आप4या आज"या समाजाचा

िवचार क5न यात काही बदल घडवून समाज प7रवतन क5 इि"छणाया,नी आगरकरांनी घेतलेले कG,
दाखवलेली Kदशा, /या"यां िवचारातील सुपGता, तळमळ यांचा पुनpवचार क5 लाग4यास सामािजक कायात

सहभागी हो1याची गरज आहे, हे पुतक वाचताना वाटू लागते. आगरकरांचे िवचार आजही *ेरणादायक आहेत हे

मा9य करताना हे िवचार लोकापय,त, िवचारवंतापय,त, सुिशितापय,त का पोचले नाहील, का पोचत नाहीत

याचाही िवचार कर1याची वेळ आलेली आहे. या दृिGकोनातून बिघत4यास हे पुतक खरोखरच अ/यंत उपयु;

ठरे ल.

आगरकर िवचार,
िवचार भा.ल. भोळे , अशोक चौसाळकर
18. शोध बाई ’माणसाAया’
माणसाAया िजBयाचा

*िसqी: 19 Oct 10

भारतीय रा यघटनेने Kदलेले अिधकार िमळव1यासाठी ियांच समीकरण आिण राजकVय िनणय *K<येत

ितला थानं हवं. हे हायचं तर ित"याभोवतीचं सामािजक पयावरण बदलायला हवं. आज"या घडीला एका
बाजूला जागृत झाले4या आकांा आिण दुस$या बाजूला प7रघाबाहेर वेगानं फे कलं जा1याची K<या यात सामा9य

माणसं - िवशेषत बाई माणसं - भरडली जात आहेत. चळवळHना पोषक वातावरण नाही असं असूनही आप4या

िजOीनं शोध घेणारा हा दतऐवज!

मलपृ}ावरील वर उ4लेख के ले4या मजकू रा*माणे हे संकलन खरोखरच ियां"या ल¢ाचं, िजOीचं, सिह0णुतेचं

व /याच*माणे पुSषी अहंकाराचं, उदासीनतेचं दतऐवज आहे. या पुतकातील लेखनासाठी महाराातील

सामािजक व राजकVय ेAात काय करणाया 36 लेिखका (व काही लेखक) यांचा बमू4य सहभाग आहे.
काही तुरळक अपवाद वगळता फV4डवर */य काय करणाया,चेच अनुभव कथन व िवचार अस4यामुळे

लेखनातील सEेपणा आणखी उठू न Kदसू लागतो. पुतकातील िवषय िविवध तसे िलिहणारे ही नानािवध.

िवषयांचा आवाकाही भरपूर मोठा. ियां"या आरोrया"या- िशणा"या समया, प7र/य:/यांचे जीवन,
आKदवासी ियांचे सववी वेगळे असे *], जंगल जमीन आिण आKदवासी ी, शरीर िव<य करणाया ियां"या

पुनवसनाचा *], कौटुंिबक gहसाचार, सामािजक िवषमता, कामगार - मजूर ियांचे *] .... अशा अनेक

समयावर कायक/या ियांनी आपली मतं मांडली आहेत.

पु0पा भावे यांनी संपादन सिमतीचे मनोगत िलिहले आहे. या मनोगतात पु0पा भावे यांनी ियां"या चळवळीपुढे

असलेले आहाने यािवषयी िवतृतपणे िलिहले आहे. /यां"या मते एक काळ असा होता कV दिलत आKदवासी

समुदायाबरोबर काम करणारे गट होते. पण हळू हळू प7रवतनवादी चळवळीतही आKदवासीसांठी आKदवासी,
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दिलतांसाठी दिलत ही वृUी िनमाण झाली. मुळातच ियांचे *] फार गुंतागुंतीचे आहेत. आजही आप4या

!ामीण भागातील बिहणHना िप1याचे पाणी, जळ1याचे लाकू ड िमळव1यासाठी पायपीट करावी लागते.

देहधमाला आडोसा नसतो. ितचे जगणे *ाणीपातळीवरचे असते. ितला माणूसपणापय,त आणणे हाच कळीचा

मुOा ठरत आहे. /यासाठी अBान, अंध[qा, अिशितपणा, बुवाबाजी, पुSषशाही यां"याशी लढत असतानाच

ीवादा"या दृिGकोनातून उप<म राबिवणे, अंदाज पAकात तरतूद करणे, अनुकूल कायदे करणे व राबिवणे यांना

अ!<म देणे गरजेचे आहे.

शमा दलवाई आप4या प7र/य:/यां"या िवषयी"या लेखात मिहलावरील कु टुंबांतगत होणा$या अ9यायाची दुसरी

बाजू wहणजे प7र/य;ांचा *] असे मांडतात. ही संPया KदवसeKदवस वाढत आहे आिण हा *] झटपट सुटला

पािहजे असे /यांना वाटते. *ितमा जोशी यांनी 93 टaे असंघ7टत कामगारांम=ये ियांचीच संPया जात आहे,
असे आकडेवारीने दाखवून देतात. कं Aाटी पqत, कामगार संघटनांचे खEीकरण, शासनाची उदासीनता,
मालकां"या मनमानीमुळे बंद पडत असलेले उuोग इ/यादीमुळे बेरोजगारीत भर पडत आहे. आpथक दुरवथा

आिण अिनितता यामुळे मिहलां"या सामािजक दजावर प7रणाम होत आहेत, आिण िया प7रघाबाहेर

फे क4या जा1याची, शोषण, आिण दमनाची *K<या वेग घेत आहे. उ4का महाजन यांचा रोख सावजिनक िवतरण

(अ)6वथेमुळे गरीब ियांची होत असले4या होरपळीकडे आहे. मुळातच गरीब रे षेची 6ाPयाच अजूनही

ठरत नाही. गरीबाम=ये फू ट पाडणा$या अं/योदय योजना, िपवळे काडधारक इ/यादी गोGHचा पुनpवचार होणे

गरजेचे आहे. िवuा कु लकण पा1या"या दुpभाची कारणं शोधत आहेत. /यां"या मते ियांना पा1यासाठी

राबवत अस4यास ितची व*ितमा कधीच फु लणार नाही. िवजया चौहान यांनी मुलH"या िशणाचा *]

उचलला आहे. शाळे त जा1यासाठी मुली का घाबरतात याचा शोध घेताना /यानी शाळां"या दुरवथेलाच

कारणीभूत ठरवले आहे. /यांचे मागासलेपण घालवून /यांना िशण *वाहात आण1यासाठी ता/पुर/या

मलमपीऐवजी मूलभूत व दूरगामी योजनांची गरज आहे. मीनाी आपटe"या मते मुलH"या िशणासाठी के वळ
बzयांची भूिमका न घेता इतर सुिशित ियांनी पुढाकार घेऊन *शासनावर दबाव आण4यास थोडी फार तरी

*गती होऊ शके ल. मनीषा गुे यांनी ियां"या आरोrयाबाबतीत काही परखड िवचार मांडले आहेत. ियां"या

आरोrयाबाबत बोलताना लj न के ले4या, िवधवा, प7र/य;ा, अ4पसंPय दिलत, समgलगी अशा सव ियाबाबत

आपण बोलत आहोत याचे भान ठे वले पािहजे. सतीश अिjहोAी यांनी खालावत चालले4या ी-पुSष

ज9मदरां"या *माणाबOल gचता 6; के ली आहे. शैलजा सांगळे म"छीमार 6वसायातील मिहलांचे *] मांडत

आहेत. रिझया पटेल यांना धमा,ध नेतृ/वामुळे व मुिलम ी *]ांच राजकारण के 4यामुळे मुिलम ियांना

असुरितता वाटते व /या िवकास *K<येत मागे ढकलले जात आहेत, असे वाटते. *ा. नीता माने महाराातील

ियांम=ये चळवळी"या परं परे तून एक आ/मभान िनमाण झाले आहे असे आवजून नमूद करतात. डॉ. िवजय साठे ,

कु मुद पावडे इ/यादHचे लेख उ/कृ G आहेत.
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कामगार ी, कातकरी ी, दिलत ी, अ/याचा7रत ी, चुकV"या िवकास आराखाखाली हरवलेली ी,

सामािजक प7रिथतीला शरण गेलेली ी, पंचायतरा या"या नुस/या गtपांना कं टाळलेली ी, असे ियां"या

अनेक 5पांचे िवदारक िचA या लेिखका उ~या करत आहेत. जागितकVकरण, खाजगीकरण, िशणािवषयी

अनाथा, आरोrय अ6वथा, यात िया भरड4या जात आहेत. 216ा शतकात महासUा हो1याचे मनसुबे

रचणा$यांना या लेिखकांनी चपराक Kदली आहे. या समयांना योrय उUरं शोध4यािशवाय आप4याला एकही

पाउल पुढे ठे वता येत नाही, हे िजत:या लवकर समजेल िततके सवा,ना िहतावह ठरेल, असेच या लेिखकांना

wहणायचे आहे.

शोध बाई ’माणसाAया’
माणसाAया िजBयाचा,
िजBयाचा, सं:पु9पा भावे व इतर
अर *काशन, मुंबई, पृ.सं: 358, Iक: 250 Sपये

19.
......मनापासून
19 मनातलं......मनापासू
......

*िसqी: 25 Oct 10

मानवी वभाव, मन, मनाचे आजार, मनो6ापार या गोGी आज"या जमा9यात कळीचे िवषय झालेले आहेत.
शारी7रक आरोrयाबरोबरच मानिसक आरोrयही िततके च मह/वाचे आहे याची जाण सवसामा9यांना येत आहे व

पटतही आहे. वृUपAां"या रिववार"या पुरवणीत अशा िवषयावर जाणीवपूवक लेख छापले जात आहेत. काही

तB िन/यिनयमाने अशा िवषयावर आवजून लेख िलिहत असतात. कदािचत याचा वाचकवगही मोठा असावा.

असाच एक *य? डॉ. राजeL बव\ या मानसतBानी मुंबई टाइwससाठी िलिहले4या लेखांचा सं!ह wहणजेच

मनातलं......मनापासून. या पुतकातील बतेक लेख मनो6ापाराशी संबंिधत असून लेखकाने वाचकांना

िव>ासात घेत िवषय जातीत जात हलके फु लके करत मानवी वभाव वैिश0ाबOल सुंदरपणे टीका-7टtपणी

के ली आहे. अनेक वेळा वृUपAांसाठी िलिहले4या लेखांचा बाज वेगळा असतो. /या /या काळाचे संदभ लेखात

अस4यामुळे असे लेख नंतर"या काही वषानी (Kदवसानी!) िशळे वाटू लागतात. परं तु डॉ. राजeL बव\ यां"या या

पुतकातील लेख आजही तेवढेच ताजे व relevant वाटतात.

डॉ. बव\ आप4या पुतकाची सुSवातच मानिसक आरोrयाची 6ाPया व /या"या िव^ेषणापासून करतात.
िकझो8े िनया, मानिसक gचता व नैराyय यां"या भोवतीच मनाचे अवाय घुटमळत असते, असे /यांचे मत

आहे. मानिसक अवाय तपास1यासाठी /याची तीnता, अवाय Kकती काळ 7टकते व /याची वारं वारता असे

िनकष डॉ:टर सुचवतात. Srणाचा वभावच तसा आहे wहणून दुल करणे योrय नाही. डॉ:टरां"या मते

वभावाला औषध नसले तरी वयं*य?ाने िनितपणे वभावात बदल करणे सहज श:य आहे. मुळातच वभाव

wहणजे िविशG *संगांना िविशG *कारे भावना/मक, िवचारा/मक वा वतना/मक *ितसाद दे1याचा पॅटन असतो

व /याचे वणन ’िविशG सवयHचा समुEय ’ असेही करता येत.े मूळ वभावाला औषध नाही हे मा9य. परं तु
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एखाuा 6;Vला आप4या वभावात बदल हवा अस4यास तसे िजOीचे *य? के 4यास हेही अश:य नाही.
ितळगुळ zया गोड बोला या लेखात सरधोपटपणे आपण साजरा करत असले4या सणांबOल लेखक ताशेरे ओढतात.

खरे पाहता सणातील आनंद, उ/साह, आिण भेटीगाठH"या चवी िजभेवर रeगाळायला हवे. ितळगुळ

घे1या-दे1यामधील परपरांशी संवाद करतानाचे भान, शMदांचा जपून वापर, दोन मनांच नातं घ करणारा

अनुभव या सगयांना आपण आप4यातील सरधोपटपणामुळे मुकतो. उगीचच दुस$यां"या हेतूबOल संशय घेत

असतो. मनात कायमचीच शंकेची पाल चुकचुकत असते. थोडा *य? के 4यास हे सव बदलता येईल. रोखठोक व

ितरकस बोल1याची सवय बदलणे सुSवातीला अवघड वाटत असले तरी Kदवसातून एकदा तरी (मा¦यासाठी ....
tलीज...) गोड बोलून बघा असे लेखक सुचवतात.

iलूऑ:से7टन (*ोझाक) या औषधामुळे जगातील करोडो मनोSrणांना Kदलासा िमळाला हे मा9य करावे

लागेल. मनात वारं वार नकोसे िवचार, शंका यानी हैराण झाले4या ऑMसेशनवा4यांसाठी हे औषध नaVच वरदान

ठरत आहे, असे मत डॉ. बव\ 6; करतात. खरे पाहता अशा *कार"या औषधांपेा एक अ/यंत *भावी माग

यासाठी आहे; wहटलं तर सोपा, wहटलं तर क7ठण! जे मुळातच नसतं ते घालवून दे1याचा *]च उ¬वत नाही.
ऑMसेशनवा4यां"या शंका, िवचार या गोGHना कु ठलाही आधार नसतो. /यामुळे जे नाही ते घालिवणे wहणजे

समुLकाठावर उभे रा|न लाथेने लाट Kफरव1यासारखे ठरे ल. मनात4या मनात कु ढत राह1यापेा, हळवी

सेि9स7टह रा|न दु:ख कु रवाळत बस1यापेा भावनांच *कटीकरण के हाही चांगले असे डॉ:टरांना वाटते.

दुस$या एका लेखात मनाने व:तला साखळदंडाने जोखडू न ठे व4यासारखे बांधून ठे ऊन /याची गुलामी
वीकार1यापेा या 9यूनगंडातून बाहेर पडू न *जासUाक Kदना*माणे मनसUाक Kदन साजरा करावा असे

सुचवतात. मनाची गुलामिगरी िभरकावलेला Kदवसच खरा मनसUाक Kदन!

ृदयाची तMयेत उUम! मनाची? या लेखात िवशेषBां"या focussed उपचारामुळे Srणां"यावर होत
असले4या मानिसक प7रणामावर लेखक आपले ल वेधू इि"छतात. Srण अगोदरच ृदयिवकारासारPया गंभीर

आजारामुळे धातावलेला असतो. गिलतगाA झालेला असतो. आ/मिव>ास हरवून बसतो. नको ती बा£ लणं

Srणावर Kदसू लागतात. अशा वेळी Srणाचे आ/मसंतुलन राखणे गरजेचे असते व नेमकV तीच गोG िवशेषB

लात ठे वत नाहीत. डॉ:टर काही लेखामधून >ासो"®वासां"या (=यान, *ाणायाम इ.इ) 6ायामामुळे

झाले4या फायuाचे वणन करतात. हेवा, हाव, ह6ास, नैराyय, औदासी9य, िड*ेशन, उदासीनता, पझेिसहनेस,
िचडिचडपणा, 9यूनगंड, असुरितता, भय!तता, भयगंड, वैफ4य!तता, पॅिनक, फािजल आ/मिव>ास अशा

मानवीमनाशी संबंिधत असले4या अनेक आजारावर मीनाताई, डॉ. कु मुद, [ीकांत, िव>ास, इंKदराबाई, राजेश,
वा-राल, रोहन रानडे, अंजली, मुकुल, िचAा इ/यादी Srणांची case history देत व /यांना वेळोवेळी
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Kदले4या स4याबOलचे लेख वाचताना अशां"या भयानकतेची, दूरगामी प7रणामांची वाचकांना क4पना येते.
लेखकाची रिसकता /यानी उ4लेख के ले4या व चpचले4या किवता, ओ6ामधून आप4या लात येते. इंKदरा संत,

आरती*भू, झेन, इ/यादH"या किवता व Bाने>रां"या ओ6ा यां"या रस!हणातून लेखक आप4याला एका

वेगया जगात घेऊन जातात. खरे पाहता मानसतBाचा व किवतांचा काय संबंध असे आप4याला (उगीचच!)

वाटत असते. पुतकातील काही लेख वाचत असताना लेखक मानसतBाबरोबरच एक चांगला वाचक, रिसक,
मनापासून जीवन जग1यावर, जीवनावर *ेम करणारा अशा अनेक व5पात आप4याला भेटतात. डॉ:टरांनी

एका लेखात जािहरातदार आप4या !ाहकांवर कशा *कारे मोिहनी घालतात, कु ठ4या :लृ¥या वापरतात याचे

मजेशीर वणन के ले आहे. 6ि;म/वा"या संदभात 6;Vचे िवचार, भावना व वतन हे मानिसक घटक गुंफून

तयार झालेला ढाचाच 6ि;म/व असतो, असे िलिहतात. 6ि;म/वात िविवध कौश4यांचा समुEय असतो.
दुसया एका लेखात माणसा"या वतनाचा शोध घेताना वतनातील बदल घडव1यासाठी मानसशाीयदृ0ा

असले4या मॉडेलची गरज आहे असे सुचवतात. अपघात*वण 6ि;म/वाचे िव^ेषण करताना घाईघाई करणे,

उतावीळ होणे, एकापेा जात कामांचा िवचार करणे, थोाशा गोGीव5न िचडिचड करणे, एका! नसणे,
फािजल आ/मिव>ास असणे या गोGी कारणीभूत आहेत, असे /याना वाटते. मानसशाीयदृ0ा िवचार क5

लाग4यास आप4या मनाचा धांडोळा घेऊन िचUवृUी शांत ठे ऊन वावलंबी, वतंA व प7रपूण होणे गरजेचे आहे.
अनेक िवषयावर /यांनी के ले4या टीका-7टtपणीव5न लेखकांची ब[ृतता आप4या मनात घर क5न बसते.

/यां"या दृGीने कोणताही िवषय व य नाही. आप4यासारPया सामा9यां"या दृGीने ल¯पणा हा के वळ शारी7रक

असमतोलाचा फिलतांश असतो. परं तु लेखक /याचे िव^ेषण मानसशाीयदृ0ा क5 शकतात. ल¯पणाला

अंत:*ेरणा व बा£*ेरणा दो9ही कारणीभूत असून अZपदाथा,ची िवपुलता हेही एक कारण असू शकते, हे वाचून

आप4याला गंमत वाटते. कळत पण वळत नाही या लेखात /यांनी आप4या मनो6ापाराचे अचूक िनदान के ले आहे.

कळलं कV आपोआप कळे ल हे गृिहत धरणं, कळलं कV लगेच /या णापासून कळले पािहजे अशी अपेा ठे वणं,

कळलं कV का वळत नाही याचा छडा न लावणं व शेवटी कळतं पण वळत नाही wहणून वत:ला माफ करणं या

चुका आपण नेहमीच करत असतो. लेखका"या दृGीने सुखाचा मंA wहणजे ये भी Kदन बीत जायeगे - It will

pass. खरोखरच दुखद *संगी हा िवचार मनात आण4यास आपण नaVच /यातून बाहेर पडू शकतो व सुखात हा

िवचार लात ठे व4यास आपण िथत*B होऊ शकतो.

मनोिवकारात घाबर1यासारखे काही नाही हेच ठसव1याचे *य? डॉ:टर करत आहेत. मुळात मनोिवकार

जड1यात काही अपमानापद नाही, कमीपणाची बाब नाही आिण मानिसक कमकु वतपणा मुळीच नाही

लेखकाचे हे शMद नaVच उभारी देऊ शकतील. जसे शरीराला रोग होऊ शकतात तसे मनाला. यात काही िवशेष
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नाही. याचाच अथ मानिसक आजारांचा उपचार होऊ शकतो, यासाठी आधुिनक वैuकशाA सम आहे, व अशा

आजारातून नीटपणे बरे होऊन बाहेर पडता येते, चांगले जीवन जगता येते, हे समज4यावर आपण नaVच

सुखावतो. यासाठी असली पुतकं मागदशक ठ5 शकतात.
मनातलं......मनापासू
......मनापासून, डॉ. राज:; बव<
......

मैAेय *काशन, मुंबई Kक: 200 S, पृ. सं: 220
*िसqी: 1 Nov 10
20. ऐसा DानसागE:
DानसागE: बखर मुंबई िवWापीठाची
ऐसा Bानसाग5: बखर मुंबई िवuापीठाची या पुतकाबOल मी काहीबाही वैयि;क टीका-7टtपणी कर1यापेा

पुतका"या Mलबवरील मजकू रच पुतकावर योrय *कारे भा0य क5 शके ल wहणून ते प7र"छेद आहे तसे देत आहे.
दीडशे वषापूव7 कलकpा, मुंबई आिण म;ास येथील िव{ापीठे थापन झाली. Rयापूव7च मुंबई ही देशाची

अनिभिषP आथक राजधानी झाली होती. मुंबई हे शहर जगाची पूव<कडील Uापारपेठ होती. उ{मामुळे

झालेली आथक 4गती आिण नामवंत गुQ-िश9यांनी के लेली वैचा!रक 4गती यांTया सहयोगातून मुंबईत
िव{ापीठाची थापना होणे आिण सर बाटल I|अरसारcया धाडसी ग}हनरने Iकयाची तटबंदी तोडaयाचा

1860 साली िनणय घेणे हे मुंबई शहराTया वाढीसाठी उपयुP ठरलेले दोन महRवाचे िनणय. यापुढील

िव{ापीठाची आिण शहराची समांतर वाढ होणार होती. ती कशी झाली, Rयामुळे समाज 4बोधन होऊन मुंबईने

देशतरावर सवच bे_ांचे नेतृRव कसे िमळिवले... हा सारा रोमहषक इितहास या पानांवर yंिथत झाला आहे.

मुंबईसंबंधी 4करण, नंतर िव{ापीठाTया िवकासाTया आलेखाची 4करणे, असा आकृ तीबंध लेखकाने

वीकारयाने 19Uा शतकातील शैbिणक आिण अय घडामोडी आपयासमोर घडत आहेत, असा आभास होतो.

इतका वाचक गुंतून जातो. वाचनीयता हा या इितहास लेखनाचा िवशेष मानावा लागेल. hकबiना पtे संशोधन

वाचनीय असू शकत नाही या गैरसमजाला या yंथाने पुहा एकदा छेद Iदला आहे.

मुंबई िव{ापीठाची bे_ मयादा अगदी थेट कराचीपासून कारवारपयत होती, ते}हापासून ते वातंयोpर

काळात कराचीचा भाग पाIकतानात गेला, नंतर एका पाठोपाठ एक पुणे, कनाटक, गुजरात अशी 4ादेिशक

िव{ापीठे , नाथीबाई दामोदर ठाकरसी िव{ापीठ, एम् एस् युिन}हसटी बरोडा, थापन होऊन मुंबई

िव{ापीठाचे bे_ आकुं िचत होत गेले. आिण ती िसटी युिन}हसटी बनली. हा सारा 4वास होताना शैbिणक
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उलथापालथ होणे अप!रहाय होते, कधी िशलक> अंदाजप_क, पण समया अिधक तर कधी तुटीचे अंदाजप_क

पण समया कमी. िव{ापीठ आिण ि!टश सरकार यांचा संघष तर पाचवीलाच पुजलेला. परं तु टोलेजंग

UP>मRवाTया आदरणीय UP> सरकारला पुQन उरया. मग ते महादेव गो%वद रानडे असोत वा सर

Iफरोजशहा मेहता, सर िचमणलाल सेटलवाड असोत वा डॉ जॉन मथाई, रिजार 4ाSयापक फटुनजी दतुर,
एस् आर् ड]गरके री, yंथपाल डी एन् माशल, डॉ पी एम् जोशी अशा IकRयेकांची शgदिच_े वाचणायांTया मनात

कायमची कोरली जातील. एतVेशीय

िव{ाuयाबVल आिण RयांTया बौिKकवाढीिवषयी िवशेष आथा

बाळगणारे सर एिवन अरनॉड, सर अले#झांडर yांट, डॉ िविलयXस वडवथ, 4ोफे सर एफ एच सेबी, -1826
सालीच मराठीत गिणत िशप िव{ालय काढू न िव{ाuयाना मराठीतून थापRय िशकवणारा व मराठीतून

4शती प_क देणारा - कॅ टन जॉज !रटो, जवस अशा Iकिततरी 4ोफे सरांचे @म एतVेिशयावर पाFाRय िव{ेचे

संकार घडिवaयात कामी आले. Rयांचे प!रणाम या िव{ाuयाTया UिPगत तसेच सावजिनक जीवनावर झाले.
UिPगत आचरण आिण सावजिनक पैसा यांTया नUा मोजपYा या 4ोफे सरांनी तRकालीन िव{ाuयाना

Iदया. मुंबई िव{ापीठ के वळ संलता देणारे , परीbा घेणारे न राहता ते पदUुpर िशकवaयाचे क: ; बनले.
िविवध िवभाग उघडले गेले. समाजशाd व अथशाd िवभागांची तर बबे कू ल Xहणaयाइतपत 4गती के ली.

उदारमतवादी ि!टश अिधकायांनी तसेच 4ोफे सरांनी िdयांTया उwिशbणािवषयी बाळगलेले मौन आज

आFयजनक वाटेल. पण RयावेळTया ि!टश युिन}हसातही वेगळी प!रिथती न}हती. आपया येथील

मिहलांना आपला हt िमळवaयासाठी संघष कसा करावा लागला, अखेरीस िव{ापीठ कसे नमले, हे मिहलांTया

उwिशbणावरील 4करणात सिवतर Iदले आहे. ि!टशांनी मराठी व इतर 4ादेिशक भाषांना डावलून इंि`लशचे

घोडे पुढे दमटले या समजाला धtा देणारे काही दतऐवज या yंथामुळे 4काशात आले आहेत. ते वाचून उोधन

होईल. चासलर, }हाइस चासलर, 4ोफे सर, युिन}हसटी, कॉलेज या शgदांना मराठीचे पयाय कधी आले याचा

तडा लावaयाचा 4य िवशेष उलेखनीय आहे. मराठीTया पुरकRयानी आवCय वाचावे असे हे 4करण आहे.
वातंयोpर काळात उwिशbणाचा िवतार क> िवकास अशा पेचात िव{ापीठ सापडले. िवताराला कौल

िमळाला तो सामािजक यायाTया उदाpभावनेतून. िव{ाथ7 4तीवष7 वाढत आहेत. महािव{ालये वाढत आहेत.

उwिशbणाचा हा डोलारा तोलणे ही मोठीच जवाबदारी आहे. िव{ापीठातील घटनांचा समाजातील घटनांशी

मेळ लावयामुळे आRमच!र_े - च!र_े, आठवणी, Iकसे यांचे माफक उपयोग के यामुळे मुंबई िव{ापीठाTया

इितहासाला नवे प!रणाम लाभले आहे.

फ; एव¢ाव5न पुतकाचे मोठे पण कदािचत लात येणार नाही. लेखकाने प7र[मपूवक के लेले िलखाण व
इितहास कसा िलहावा याबOल"या /यां"या क4पना यामुळे पुतक वाचनीय झालेले आहे व शेवटपय,त

वाच4यािशवाय पुतक खाली ठे वावेसे वाटत नाही. िवuापीठांना असाही इितहास असू शकतो हे *थमच कळले.

मुंबई िवuापीठाची अशा *कारची परं परा व उ वल इितहास इतर िवuापीठात िचतच सापडेल. अिलकड"या
काळात या िवuापीठाची होत असलेली ससेहोलपट बिघत4यावर Bानाची Kकती अवहेलना होत आहे हे पुतक
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वाचत असताना पदोपदी लात राहील.
एक वाचनीय व सं!ा£ पुतक!
पुतकातील काही वाचनीय उतारे

उदारमतवादी िशणाचे =येय 'माणूस घडिवणे' हे असते ; तांिAक उuोगासाठी अितकु शल मानवी साधने

wहणूनच उपयु; ठरतील, बाकV यांचा उपयोग शू9य असेल, अशी माणसे तयार कर1या"या *K<येत /याचे

'5पांतर ' होऊ देता कामा नये. िवBान आिण वा°य या दो9ही िितजावर Bाना"या बळावर मनाचा िवकास

साधला पािहजे. सवेAीय सम9वय साध1याची श;V मनाला *ा क5न Kदली पािहजे आिण त/वgचतनाची

सवय मनाला लावली पािहजे. तरच *गती"या */येक पावलाचा 6ापक िवचार होऊन ते यंAणेत अंतभूत के ले

जाईल. Bानासाठी Bानास; हावयास िशकिवले पािहजे आिण Bाना"या सामयावर उदाU *ग4भ 6ि;म/व

आिण वतंA *Bा िवकिसत के ली पािहजे.

सर रे मंड वेट, हाईस चा9सलर (1882)

तSण मंडळीनी सुयोrय नाग7रक हो1या"या दृGीने युिनहpसटीने /यांना *िशण देणे आवyयक आहे. wहणजे

भोवताल"या प7रिथतीशी /यांचा सुसंवाद राहील. मानव आिण संकृ ती यांना िनसगापासून भय नाही, ते आहे

मानवा"या अमयाद ह6ासापासून. रिशया आिण आयल,डम=ये घडणा$या घटना राजकVय आिण आpथक संघष,

मानवी Bान व सामय िनसगाला वैराण कसे क5 शकतात याचे उदाहरणच आहे. इितहास, नाग7रकशा,
राजनीती, सामािजक अथBान यां"या अ~यासाला युिनहpसटीत भरपूर *ो/साहन Kदले गेले पािहजे. कारण

/यामुळे सामािजक जीवना"या, राजकVय जीवना"या तसेच आpथक जीवना"या *िशणाचा लाभ होत राहील.

सर िचमणलाल एच सेटलवाड, हाईस चा9सलर (1922)

ऐसा DानसागE:
ं ई िवWापीठाची,
DानसागE: बखर मुब
िवWापीठाची डॉ. अ=ण !टके कर
पॉtयुलर *काशन, Iक : 550, पृ.सं : 320+

*िसqी: 8 Nov 10
21. समुF

मलपृ}ावर उ4लेख के 4या*माणे समु; ही िमgलद बोकVल यांची ितसरी कादंबरी. कादंबरी लेखनावर एके काळी

*ितभावंतांची म;े दारी असे. अिलकडे माA या लेखन *काराला अवकळा *ा झा4यासारखे वाटत आहे. /यामुळे,

काही अपवाद वगळता, कु णाचीही कादंबरी हातात घेणे व (पूणपणे!) वाचून काढणे फार कGदायक ठरत आहे.
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तरीसुqा िमgलद बोकVल या न6ा दमा"या लेखका"या नावामुळे ही कादंबरी पूण वाचािवशी वाटली.
ही एक साधी, सरळ कादंबरी. फार घटना नाहीत, माफक संघष व शेवट गोड अशी एकं दर कादंबरीची धाटणी

आहे. भाकर हा एक यशवी उuोजक. एक छोा कं पनीचा मालक. से4फमेड मॅन. नंKदनी /याची प?ी. घर

संभाळणारी. फाव4या वेळात थािनक देवळां"या इितहासात रस घेणारी. राजू हा /यांचा एकमेव मुलगा. मुलगा

कु ठे तरी मच,ट नेहीत काम करत अस4यामुळे जगभरची भटकं ती. विडलां"या कं पनीत /याला रस नाही. भाकर

अनेक वषानंतर चार - पाच Kदवस मजेत घालव1यासाठी समुLाकाठ"या 7रसॉटवर नंKदनीसकट येतो. शहरातून

7रसॉट"या 7ठकाणी गाडीतून येतानासुqा नंKदनी झोपूनच असते. भाकर वत"या तंLीत जु9या आठवणी काढत

(उकरत!) गाडी हाकत असतो. आठवणH"या अडगळीत नंKदनीची राजोपा=ये बरोबर असलेली 'मैAी' कु ठे तरी

हरवलेली असते. परं तु अशा ु4लक गोGीबOल िवचार कर1याची गरज नाही व वेळही नाही अशी मनाची

समजूत घालून पुढील 3-4 Kदवसाचे बेत तो आखतो.

परं तु नंKदनी येवढी सुखासुखी /याला 7रसॉटचे *सZ वातावरण भोगू देणार नहती. ितलाही या राजोपा=ये"या

'िमA/वा'िवषयी नवयाला जे काही असेल ते सांगून मन मोकळे करायचे असते व नेमके हेच 7टकाण व हीच वेळ

ती यासाठी िनवडते. ितचे ऐकू न घेत4यानंतर भाकरमधील 7टिपकल म=यमवगय पुSषी अहंकार उफाळू न येतो.

नंKदनीला आता"या आता नेस/या वािनशी हाकलून uावे, मारावे, झोडावे, चार चौघात ितची gधड काढावी

असे िवचार मनात याय"या आतच /या िवरघळू न जातात. प7रिथतीशी जुळवून घे1यातच शहाणपण आहे, हे

लात येत.े नंKदनी /या मैAीची साuंत हकVकत सागंत.े एक अनुभव wहणून ती राजोपा=ये बरोबर झोपते, अशी

ती कबूली देत.े परं तु मनापासून भाकरच ितचा ’देव ’ असतो. /यामुळे या Kकि4मषातून बाहेर पड1याचा माग

wहणजे मन व"छ करणे असे ितला वाटत असते. व शेवटी ितला बरोबर घेऊन भाकर 7रसॉट सोडतो व घरी

परततो.

कादंबरी वाचताना नेहमी*माणे शेवट काय होणार याची उ/सुकता असतेच. परं तु या कादंबरीचा शेवट वाचताना

काही तरी चुक4यासारखे वाटू लागते. लेखकाला नेमके काय wहणायचे होते, जे काही सांगायचे होते /यासाठी

समुLाची पा>भूमी का िनवडली हे लात आले नाही. 7रसॉटसमोरचा समुL पूण कादंबरीभर 6ापलेला आहे.
भाकर"या अवथपणाचा व नंKदनी"या आ/मकथनाचा साीदार wहणून समुL अस4यास समुLाऐवजी एखाuा

थंड हवेचे 7ठकाण वा एखादे ऐितहािसक पयटन थऴसुqा चालले असते, व कथानकात फार फरक पडला नसता

असे वाटू लागते. म=यमवगयां"या आयु0यातील अशा *कार"या ना *संगांना खरोखरच काही सामािजक

संदभ असू शकतात का? नंKदनी जेहा !ामोपा=येबरोबर श¤यासोबत करते तेहा /याचे प7रणाम काय होणार

याचे भान ितला नहते का? गैरसमज, अनुभव, मजा, आपोआप होत गेले, नैसpगक7र/या घडले, अपवादा/मक

प7रिथती अशी कारणं देत आपण वत:ला तर फसवत नाही ना? जर भाकरचाच असा एखादा अनुभव असता
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व नंKदनीला तशी कबूली /याने Kदली असती तर ितची काय *ितK<या झाली असती? असे अनेक *] कादंबरी

वाचून झा4यानंतर िवचारावेसे वाटतात.

समुL ही जेमतेम 90 पानांची कादंबरी. लेखकाने मनोिव^ेषणा/मक7र/या भाकर, नंKदनी वा !ामोपा=ये या

पाAां"या मनांचा वेध zयायला हवे होते असे रा|न रा|न वाटू लागते. नवरा बायकोत तेवढ 'अंडरटँ%डग' असलं

Xहणजे झालं हेच लेखकाला सांगायचे होते का? कदािचत नंKदनीने उ4लेख के 4या*माणे आपण पती, प?ी,

उuोजक, मालक, िमA, मैिAण, आई, वडील असे एकाच रोलम=ये कधीच नसतो; आपण एकाच वेळी अनेक

रो4सम=ये वावरत असतो. /यामुळे नंKदनी"या मते तर ती अजूनही भाकरबरोबर *ामािणकच होती, कारण

ितने सव काही सांगून टाकले आहे. पती-पी Xहणून राहणे हा काही करार होऊ शकत नाही, 4Rयेकाचे एक

UिPमRव असते व Rया UिPमRवानुसार आपण अजट होत गेलं पािहजे असे तर लेखक सुचवत नसेल ना?
कदािचत हे सव मा¦या आकलना"या बाहेर असावे.

समुF, िम%लद बोक>ल

मौज *काशन, Iक : 80 S, . पृ.सं: 90
22.'G
22.'G'

*िसqी: 16 Nov 10

किवता महाजन यांची ' s' कादंबरी वाचताना मनाम=ये अनेक गोGी घर क5न बसतात. संपूण कादंबरीभर
आKदवासी पाडयात घडणारे व /यां"या जीवनाचा वेध घेणारे अनेक *संग अस4यामुळे ही एक मुलुखावेगळी

कादंबरी आहे याची जाणीव होते. पुतक वाचून संपव4यानंतर एका अ/यंत वेगळया अनुभवातून आपण गेलो

होतो हे लात येत.े मुळात ही कादंबरी *फु 4ला या म=यमवगय, शहरी सा"यातील एका मनवी ीची कहाणी

आहे कV, अंशत: लेिखके चे आ/मकथन आहे कV आजकाल"या सामािजक कायािवषयी"या गुणदोषावर भा0य

कर1यासाठी वापरलेले तंA आहे हे शेवटपय,त कळत नाही.

कादंबरी wहणून बघ1याचे ठरव4यास ही एक अफलातली कादंबरी आहे याबOल शंका नाही. चाकोरी"या बाहेर

जाऊन कादंबरीचा िवषय व आशय िनवडणे हे नेहमीच Aासदायक असते. व /या िवषयाला योrय 9याय देणे हे

/या|नही अवघड ठ5 शकते. परं तु लेिखके ला ही भी चांग4यापैकV जमलेली आहे. कादंबरीतील */येक

पाAािवषयी वाचकाला काही ठाम भूिमका घे1यास भाग पाडते. */येक *संगाचे िव^ेषण कर1यास उuु; करते.

'फु लाबाई', ितचा नवरा, ितचा मुलगा, ितची बहीण, सुमेध यासारPया 6ि;रे खा जगात असू शकतात का असा

*] िवचारावासा वाटतो. परं तु स/य हे क4पनेपेा भयानक असू शकते हेच खरे अस4यास हा समाज कसा व कधी

बदलणार याची काळजी वाटू लागते.
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कदािचत या पुतकात िचतरलेली कथा लेिखके "या खडतर जीवनातील अनुभवावर बेतलेली अस4यास असले

भोग कु णा"याही वाटेला येऊ नयेत असे wहणावे लागेल. एखाuा थरारक िचAपटातील *संगमािलके *माणे

घटनेमागून घटना घडत जातात व असेच का व कसे याचा िवचार कर1यासाठीसु=दा उसंत िमळत नाही. पुढे काय

घडणार, *फु 4लाची गाडी Sळावर कधी येणार, ितचे भोग कधी संपणार यांची उ/कं ठा वाटू लागते. व पुतक

वाचून हातावेगळे कe हा होते हेच कळत नाही. परं तु पुतक वाचताना लेिखके ने मांडलेला हा क4पनेतला खेळ

आहे असे न वाटता ित"या वत:"या अनुभवांचेच कथन आहे असे वाटू लागते. या*कारे वाचकांना संमोिहत

कर1यास लेिखका यशवी झाली आहे.

पुतकाचे कथानक िनिमU माA असून आप4या देशातील व िवशेषक5न महाराातील सामािजक संघटनांचा

लेखाजोखा वाचकासमोर ठे व1याचा उOेश अस4यास, व हे सव खरे अस4यास, या समाजाची पुढील वाटचाल

कशी असेल यािवषयी gचता वाटू लागते. कशावर Kकतपत िव>ास ठे वावा हेच कळे नासे होते. या ेAात तरी असे

काही घडू नये असे मनापासून वाटू लागते. परं तु लेिखके ने के लेली टीका वा भा0य रात आहे असेच wहण1याची

प7रिथती आता आहे. अशा सामािजक संघटनांचे बरबटलेले हात पा|न यानंतर कु णी िववेकV माणूस सामािजक

काया"या फं दात पडायचे कV नाही याचा हजार वेळा िवचार करे ल.

एकं दरीत या कादंबरीने आपले डोळे उघडले. शेवट"या काही घटनांचा अपवाद वगळ4यास लेिखके ने कथानकाचा

वेग फार छान ठे वला आहे. शेवटी शेवटी माA एकामागून एक घटना अ/य4प काळात घडत गे4यामुळे कादंबरीला

गालबोट लाग4यासारखे वाटते. कदािचत शेवट धaादायक कर1या"या *य?ामुळे तसे झाले असावे.

'G', किवता महाजन
राजहंस *काशन, पुणे

23. याला जीवन ऐसे नाव

*िसqी: 22 Nov 10

िचAपट वा वैBािनक कादंब$या यांम=ये िचिAत के 4या*माणे वैBािनक wहणजे अगदीच जगावेगळा िवि

(च<म), माणूसघाणा,

मनु0य*ाणी आहे, असे (उगीचच) आप4याला वाटत असते. तोसुqा तुम"या

आम"यासारखा हाडा-मांसाचा, दैनंKदन 6वहारात चटके खाणारा, मुला-बाळात रमणारा असतो, हे शपथेपूवक

सांिगतले तरी अनेकांचा िव>ास बसणार नाही. तरीही तो वत: िनवडले4या िवषयाचा सखोल gचतन, मनन,

*योग करणारा असतो. आप4या सुख सोईत, आप4या Bानात भर घालत असतो व आप4या तंLीत जगत असतो..

(येथे सोईसाठी wहणून पुg4लगी शMद*योग के ला असून ीवैBािनकां"या बाबतीतही या गोGी ितत:याच खरे

आहेत.) या सव गोGHची *चीती जयंत नारळीकर यांनी िलिहले4या याला जीवन ऐसे नाव हे पुतक
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वाचताना येते. पुतक वाचताना

िनमळ *वृUीचे, संपूण जीवनाकडे Aयथ दृGीने बघणारे , छोा छोा

गोGHतसुqा िवनोदाचा शोध घेणारे , आप4या अनुभवातून सतत काही ना काही िशकणारे , /या*माणे आपली

मानिसकता बदलणारे , असे नारळीकरांचे िचA आप4यासमोर उभे राहते. या पुतकात जयंत नारळीकरांनी

वेळोवेळी िलिहले4या काही िनवडक लेखांचा सं!ह आहे.

शाळे त िशकत असताना आले4या मजेदार अनुभवांचे वणन थोड:यात परं तु अगदी खुलखुशीतपणे शMदबq के लेले

आहे. उ9हाया"या सुीतील को4हापूर"या आठवणी, एका सहली"या वेळी गाडी"या चारी चाकांचे पं:चर

झा4यामुळे झलेली फजीती, एका पाट"या वेळी वेळकाढू पणाचा व भTदूपणाचा नारळीकर दंपतHना आलेला कटू

अनुभव, कe िsजम=ये िशकत असताना, ते यां"या संपकात आले /या ई.एम फॉटर, 8े ड् हॉयल, माटन राइल

इ/यादी थोर 6;«चे मजेदार Kकसे, मुंबई ते पुणे दरwयान वेळ वाचव1यासाठी के लेली (के िवलवाणी) धडपड,
इ/यादीबOल वाचताना लेखक एक वैBािनक असूनसुqा आप4या सारखीच चारचौघात वाढलेली 6;V आहे
याची *चीती येते. /यां"यातील वैBािनक घडव1यात आई - विडल, विडलांचे िमA, लेखकाचे मामा इ/यादHचा

वाटा होता याचा नारळीकर आवजून उ4लेख करतात. आई - विडलांनी /यां"यावर के ले4या संकारातून वैBािनक

(व लेखकही) घडत होता, हेही आप4या लात येते. बनारस gहदू िव> िवuालयाचे रwय वातावरण, तेथील

शाळे तील िशक, /यां"या घरी येणारे पाणे इ/यादHचा पण /याना घडव1यात वाटा होता. लेखकाचे मामा *ो.
जुरबाजार यांनी आप4या भा"यात गिणत िवषयात आवड िनमाण कर1यासाठी वापरलेली जगावेगळी रीत, पं.
नारायण 6ास या गायकाने Kदलेले वावलंबनाचे धडे लेखक आयु0यभर िवस5 शकत नाही.

नारळीकरांचे 6ि;म/व घड1यात !ंथवाचना"या आवडीलाही मह/वाचे थान आहे. /यां"या विडलांना पुतकं

वाच1याचा आिण पुतकं िवकत घेऊन सं!ही ठे व1याचा नाद होता. /यामुळे अगदी लहानपणापासूनच /यांना

पुतकं वाच1याची आवड िनमाण झाली. पुतकवाचनाला घरात अ!<म अस4यामुळे लेखक आपोआपच

पुतकिव>ात रमले.

यां"या वाचनात माग"या िपढीला सुप7रिचत असले4या चंद,ू गोा, िचमणराव

इ/यादH"या करामती"या गोGी हो/या. तसेच पी.जी. वुडहाउस या इं!जी सािह/यातील लोकि*य लेखकाचा

समावेश होता.

या सं!हातील दोन लेख गिणत या िवषयावर आहेत. माटन गाडनर, 9यूमन, ई.टी. बेल सारPया गिणत

िवषयाची आवड िनमाण करणा$या लेखकां"याबOल फार आपुलकVने नारळीकरांनी िलिहले आहे. गिणत हा

िवषय आपण समजतो तेवढा S नसून गिणतातील शाखा-उपशाखांचा इितहास मनोरं जक असतो, याचा

अनुभव हे लेख वाचत असताना येतो. या सं!हात नारळीकरांनी महारा गिणत अ=यापक महामंडळा"या
वाpषक अिधवेशनात Kदले4या भकराचाय मृती 6ाPयानावर आधा7रत असे हे गिणत व असे हे गिणती या

लेखाचा समावेश के ला आहे. हा लेख wहणजे गिणतशााचा

धावता आढावा आहे, असे wहणता येईल.

भाकराचाय, [ीिनवास रामानुजन या भारतीय गणीतHनी के ले4या योगदानाची मािहती आहे. युि:लड,
पायथॉगोरस, आxकिमिडस, tलेटो, रे ने देकात\, 9यूटन, लायि²झ बेनली इ/यादी पाा/य शाBांनी गिणता"या
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िवकासासाठी घेतले4या प7र[माचे थोड:यात वणन के लेले आहे. हा लेख वाचताना नारळीकरानी या िवषयावर

अिधक िवतृतपणे िलहायला हवे होते, असे वाटते.

िव>िवuालयातील (गैर) कारभारा"या नमु9याचे वणन लेखकाने दोनेक लेखात के ले आहे. वत:
भाकराचाया,नी जरी गिणता"या *ा=यापका"या जागेसाठी अज के ला तरी िव>िवuालया"या दुरवथेमुळे

/यंची िनवड होणे कसे श:य नाही याचे रसभ7रत वणन लेखकाने के ले आहे. दुस$या एका लेखात ख$या िवानाची

Iकमत शू9य आहे याची जाणीव नारळीकर कSन देतात.
!हणकाळात अवैBािनकपणे वागणा$या मुंबईतील रिहवाyयाना उOेशून िलिहलेले पA आप4या समाजा"या

अंध5ढीवर *काश टाकणारे आहे. भारतीय िवBान परं परे चा खोटा अिभमान बाळगणारे व /याचा येता जाता
उदो उदो करणारे आप4या येथील अनेक महाभाग िविवध मा=यमांतून अंध5ढH"या समथनाथ सतत काहीबाही

सांगत सुटतात. लेखकाने /यां"या वभावानुसार नेहमी*माणे सौwय शMदात अशांची कानउघाडणी के ली आहे.
पुराणातील अगदी Aोटकपणे उ4लेख के ले4या संक4पनांना Kकतपत मह/व uावे याचा पुनpवचार कर1याची गरज

आहे, हे लेखकाचे wहणणे सहजपणे पटते. ऊठसूट आप4या पूवजांनी िवमान, अणुब³ब, रे िडओ, टीही इ/यादी

अ/याधुिनक तंABानाचा शोध लावला होता, असे wहण1यात अथ नाही. सापेतावाद, अणुरचना, गिणतातील

पाय् इ/यादी *गत संक4पना आप4या पूवजांना प7रिचत हो/या यालाही काही ठोस पुरावा नाही. के वळ एखादा

शMद वा वा:य यांचा संदभ असणे वेगळे व या िवषयाबOल संपूण मािहती असणे वेगळे . िजBासा - *योग -

िनरीण - कारणमीमांसा - भाKकत या कां"या साखळीतून िवBानाची वाटचाल चालू असते. परं तु हे िनकष

लाव4यास भारतीय िवBानातील अनेक संक4पना 7टकत नाहीत. (मुळात िवBानात भारतीय, पौवा/य,

पािमा/य असे काही नसते.) िशवाय या िवBान संक4पनांचे संदभ देणारे सव !ंथ संकृ तम=ये आहेत, असे

सांिगतले जाते. संकृ त भाषेतील (अती) लविचकपणामुळे वाचकांना हवा तसा अथ काढता येतो. मूळ ^ोकात

के हा तरी, काळा"या ओघात, भर घालून फसवाफसवी करता येते. वकVली कौश4याने कदािचत या संक4पना

असल भारतीय आहेत, असा जावईशोध लावत समोर"याचे तTड बंद करता येईल. परं तु या संक4पना

पुरा6ािनशी िसq करणे श:य होणार नाही, असे लेखकाला वाटते.

पाा/य देशातील समृqीसाठी आधुिनक िवBान व तंABानाचा फार मोठा हातभार लागला आहे. /या देशातील
समाजाला वैBािनक िवषयांची आवड िनमाण कर1यात वैBािनक िवषयावरील पुतकांचा फार मोठा सहभाग

आहे. परं तु आप4या देशात माA अशा पुतकांची उणीव भासत आहे. आप4या संशोधनातून वेळात वेळ काढू न

मराठी वाचकांसाठी नारळीकर जाणीवपूवक *य? करत असतात. /यां"या या *य?ांना *ितसाद देणे गरजेचे

आहे.

याला जीवन ऐसे नाव,
नाव, जयंत नारळीकर
[ीिवuा *काशन, पुणे, Iक 120 S

*िसqी: 29 Nov 10
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24. हाक आभाळाची
वाच1यासाठी पुतक हाती घेत असताना के वळ [ी.ना.पeडसे यांची कादंबरी व हा लेखक आप4याला िनराश

करणार नाही याची खाAी अस4यामुळे वाचायला घेतली. परं तु हे पुतक लोकमा9य 7टळक यां"यावर बेतलेले

आहे हे आधी कळले असते तर कदािचत च7रAा/मक कादंबरी wहणून वाचायचे धाडसही के ले नसते. पुतक

वाचत असताना, काही 7ठकाणचे अपवाद वगळता, [ी.नां ची *ितभा आटत चालली कV काय असे वाटू लागले.

कदािचत मुळातच 7टळकां"या आयु0यात तुरळक नामय *संग अस4यामुळे लेखकाची कु चंबणा झालेली असेल.

एक माA खरे कV लेखकाने इतर कादंबरीकारां*माणे ओढू न ताणून *संगांची पेरणी न करता, आहे /याच

*संगािवषयी जातीत जात मािहती दे1याचा *य? के ला आहे हे जाणवते. काही दु¤यम दजा"या पाAांची

िनpमती क5न (बाबूराव आिण भाऊराव, अ/या) िवरं गुळा दे1याचा *य? लेखकानी के 4यामुळे पुतक च7रA

न वाटता कादंबरी वाटू लागते. लेखकानी मनोगतात 6; के 4या*माणे हे च7रA-कम-कादंबरी-कम-च7रAा/मक

कादंबरी अशी झाली आहे. मुळात लेखकाची सहानुभूती 7टळकांचा भाचा, धTडू मामा यां"याकडेच जात होती

असे पुतक वाचताना जाणवू लागते. हे पाA */यात 7टळकां"या आयु0यात होते कV लेखकाचा िनवळ

क4पनािवलास हे कळ1यास माग नाही.

7टळकांचा राजकVय मु/सOीपणा, आखलेले डावपेच, /यांची बुqीमUा, 6ासंगीपणा, Bानसाधना, सामािजक

सुधारणांकडे बघ1याचा पारं प7रक दृिGकोन, /यांची पAका7रता, कायदे-कानूनिवषयीचे /यांचे पांिड/य,
हजरजबाबीपणा, (िs7टशसUा असूनसुqा!) 9याय िमळ1याची खाAी, इ/यादीिवषयी लेखकाने फार

खुमासदारपणे वणन के ले आहे. के सरीत /यानी िलिहले4या काही अ!लेखामुळे 7टळकां"यावर खटला भरला.
/यासाठी /यांना s´देशातील मंडाले येथे तुSंगवास सोसावा लागला. 9या. दावर पुढील खट4या"या हकVकतीचे

वणन व 7टळकांनी वत:"या बचावासाठी मांडलेले मुOे वाचत असताना 7टळकां"या कु शा! बुqीला दाद

Kद4यावाचून राहवत नाही. 9या. दावर यांनी माA "7टळकांचे मन रोगट व िवकृ त असून या त$हेने लेख /यानी

िलिहले /या त$हेचा वृU6वसाय हा देशाला शाप आहे" wहणत िशा ठोठावली. परं तु 7टळकांनी शांतपणे

िनणयाचा वीकार के ला व कायuाची लढाई लढ1यासाठी तयार झाले. पुढील काळात अशाच *कार"या

राजLोहा"या खट4यात गांधीजHना िशा ठोठावताना 9या.sूमफV4ड यानी 7टळकावरील खट4याचा संदभ घेतला

होता. तेहा गांधीजी उठू न wहणाले, "लोकमा9य 7टळकांवरील खट4याचा उ4लेख क5न आपण माझा फार मोठा

गौरव के ला आहे. लोकमा9यां"या समवेत मा¦या नावाचा उ4लेख हावा हा मी मा¦या जीवनातील सव[े}

बमान मानतो". आज िs7टश सा¨ा य िवलयाला गेले. परं तु लोकमा9यांचे खट4या"या शेवटी के लेले उµार माA

अमर झाले.

56

9 जानेवारी 1909 ते 2 मे 1914 पय,तचे 7टळकानी मंडाले|न कु टुंिबयासाठी िलिहलेली पAे वाचत असताना

आप4या कु टुंिबयावर /यांचे *ेम, /या"याबOलची काळजी Kकती होती याची क4पना येते. याच पAाारे 7टळक

आप4याला हवी ती पुतकं

मागवून घेत. 7टळकांची Bानसंपादनािवषयीची कळकळ, पुतकं वाचून

काढ1यासाठी घेतलेले कG, पुतकसं!हाबOलची आथा याबOल वाचत असताना आपण आयचKकत होतो. ही

कादंबरी वाचताना आपण वेगळे च काही तरी वाचत आहोत असे वाटू लागते. नीटशी भी जमली नसली तरी

पeडसे यांचे (/या वयातील!) *य? वाखाण1यासारखे आहेत हे माA लात राहते.
हाक आभाळाची,
आभाळाची, @ी.ना. प:डसे,

परचुरे *काशन मंKदर, मू4य : 200 S, पृ.सं: 242

25. Hासाचा वारसा

*िसqी: 20 Dec 10

इरावती कव\ यांनी युगांत या पुतकात उ4लेख के 4या*माणे मानवी 4य िन9फळ असतात, मानवी जीवन हे

िवफलच असायचे, हा धडा मनावर %बबवaयासाठी तर महाभारत रचलेले नाही ना असे सारा वेळ वाटते.
मानवांचे 4य, आकांbा, वैर, मै_ी - सगळीच उहायाTया वावटळीने उडवलेया पाचोयासारखी bु;,
फोलकट भासतात; पण Rयाचबरोबर Zया UPनी ते 4य के ले, आकांbा बाळगया, Rया UP> अिवमरणीय

ठरतात. दयाला कायमचा चटका लावतात. 4Rयेक UP> एका िविशj प!रपाकाकडे अटळपणे जात असते.
आपयाला _यथ वाचक Xहणून तो प!रपाक Iदसत असतो. Rया UP>लाही तो जाणवत असला पािहजे. हे

महाभारत वाचताना इत#या तीतेने जाणवते क> Rया UP>ची Uथा आपली वत:ची Uथा होते. Rया

UP>Tया Dारे संबंध मानवतेचे दु:ख आपयाला खुपत राहते.

आनंद िवनायक जातेगावकर यांचा Uासाचा वारसा हे पुतक वाचत असताना आपणही मानवते"या अतीव

दु:खाची आठवण क5न देणा$या /या होलोकाटचे कळत न कळत साीदार होतो. /याचवेळी हा एवढा मोठा

भ6पट 6ासाने कसा काय उभा के ला असेल याचे आय वाटू लागते.या पुतकाला *दीघ *तावना िलिहणारे

डॉ. मंगला आठलेकर यां"या मते 6ासां"या या कलाकृ तीच आहान कधीही न संपणारं आहे. wहणूनच */येक

िपढीतील सजनशील लेखक या !ंथाचा आपाप4या परीने अथ काढ1या"या *य?ात असतो. /याला भावले4या

*संगांचे, वा 6;«चे िचA - वत:"या interpretation सिहत - उभे क5न वाचकासमोर ठे वत असतो.

महाभारताचा अ9वय लाव1याचा, /यातील माणसा- माणसामधील नातेसंबंध तपास1याचा व *मुख पाAां"या

*कृ ती, िवकृ ती व *वृUी यांचा अथ काढ1याचा *य? यापूवही अनेकानी के ला आहे व यानंतरही कु णी ना कु णी

तरी करत राहणार. कारण */येक िपढीला /यातून सववी वेगळा अथबोध होत असतो. हेच तर या महाभारताचे
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वैिश0 आहे.
[े} लघुकथाकार जातेगावकर यांनी माA 6ासा"या या कलाकृ तीतील पाAयोजना, पाAरचना, climax –
anti-climax *संग, *संगां"या ित¢ातून बाहेर पड1यासाठी वापरले4या :लृ¥या, चम/कारांची रे लचेल,
शाप-उशा:पांची उधळण, शAूला नामोहरम कर1यासाठी पाAां"या तTडी घातलेले संवाद इ/यादHचे कठोर

िव^ेषण कर1याचा *य? या पुतकात करतात. िव^ेषण करत असताना 6ास हा लेखक, कलावंत wहणून Kकती

मोठा होता याची *चीती वाचकांना देतात. लेखका"या मते महाभारतातील 'माणसांना' पूणपणे माणसासारखे

वतन कर1यास भाग पाडायला 6ास कारणीभूत आहेत. 6ासां"या क4पनेतील या 6ि;रे खांचे पुनpचAण

करताना जातेगावकर आदश, परं परा, दैव/व, संकृ ती इ/यादH"या जोखडातून मु; होत /या सवा,ना

चारचौघासारखे आप4यासमोर उभे क5न आप4याला एका वेगया जगात नेऊन सोडतात. पूण पुतक

वाचताना आपण एक लिलत अनुभव घेत आहोत असे वाटू लागते.

हे पुतक वाचत असताना Lौपदी, गांधारी, कुं ती इ/यादी महाभारतकालीन िया आता के वळ *ात:मरणीय

अशा िया न राहता 'अित/वाची लढाई लढणारी माणसं' होतात. भी0म, Lोण, कण, युिधिGर, भीम, अजुन,

दुयधन, शकु नी, िशशुपाल, दु:0यासन, िवदुर, कृ 0ण, बलराम, अ>/थामा यासारPया अितरथी महारथी

6;«"या बOल"या आप4या मनात4या *ितमेला लेखक धaा देतात. यां"यातील तथाकिथत दैवीश;Vला

वगळ4यास या सवा,चे पाय मातीतच आहेत याची आठवण जातेगावकर क5न देतात व ते आप4याला पटत जाते.
या 6ि;रे खेचे वणन करताना िवशेष आ/मीयता वा िवशेष ितरकार, Iकवा हा दुG वा हा सुG असे लेबल ते

लावत नाहीत व आप4यालाही लावू देत नाहीत. पुतक वाचून झा4यानंतर कृ 0ण हा 'भगवान कृ 0ण' wहणून

आप4या मरणात राहणार नाही. त/वBान, नीती, तक , व जबदत उपयु;तावाद यांचा चलाखीने वापर करत
माहाभारतातील */येक मह/वा"या *संगी कृ 0ण उभा आहे व एवढा मोठा नरसंहार घडत असताना कमाची गती

गहन आहे यावर भर देणाया कृ 0णाला 6ासानीसुqा 'देवपण' बहाल के ले नहते हे िवशेष! आपणच िनयम

करायचे व आपणच ते िनयम मोडीत काढायचे हा खेळ अनेक वेळा झालेले वाचत असताना मन उिj होते. परं तु

मानवी समाज हा असाच होता, असाच आहे व असाच राहणार, हे आप4या लात जातेगावकर आणून देतात.

संपूण पुतक वाचत असताना लेखकानी काढले4या कॅ रॅ :टर इज द डेिटनी हा िन0कष आपण िवस5 शकत नाही.

चा7रmय व िनयती यांची अ9यो9यता सतत जाणवते. महाभारता"या कथानकाचा हाच गाभा आहे कV काय असे

वाटू लागते. महाभारताचे रचनाकार 6ास वत: या कथानकातील मह/वाचे पाA आहेत. लेखक wहणून ते वत:
एखाuा टीही कॅ मे$या*माणे सव घ7टतांचे साीदार असून अिलपणे सव गोGHकडे बघत असतात. िजथे फोकस

करावे व िजथे आउट ऑफ फोकस करावे याची जाण 6ासांना आहे. ते कु ठे ही टीका 7टtपणी करत नाहीत.
उपदेशाचे डोज पाजत नाहीत. जातेगावकर माA या आउट ऑफ फोकस"या गोGHचासुqा िव^ेषण करत
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अस4यामुळे महाभारतातील या 6;Vरे खा व /यांचे रचनाकार वेगळी उं ची गाठतात. महाभारतात अनेक वेळा

अनेक 7ठकाणी दैवी चम/कारांची वणनं आहेत. परं तु 6ास या चम/कारांना जात मह/व न देता इतर मानवी

6वहारांभोवतीच कथानक गुंफत जातात, हे जातेगावकर आप4या लात आणून देतात. /यामुळेच महाभारत ही

पुराणकथा झाली नाही व रामायणा*माणे एका िविशG 6;Vचे गुणगान करणारा गौरव !ंथ झाला नाही.

लेखका"या मते मूळ महाभारतात नंतर"या काळात िवनाकारण भरपूर गोGी घुसडलेले आहेत. पूण कथानकात

शंका घे1यासारPया अनेक गोGी आहेत. कदािचत हे 6ासांचे लेखनतंAही असू शके ल. महाभारताचा हा अवकाश

मोकळा ढाकळा, िवशाल आिण उदार. /यामुळे शंकेचे बोट ध5न आपण इततत: भटकू लागतो.

6ासां"या महाभारतानी आप4या संकृ तीला Kदलेली सवात मह/वाची भेट wहणजे कृ 0णानी युqभूमीवर

सांिगतलेली गीता. परं तु ही गीता आता नाटक व िचAपटात दाखवत अस4या*माणे 9यायालयात शपथ

घे1यासाठी वापरात असलेला ठोकळा या पातळीवर येऊन पोचलेले आहे .6ासांनी माA याला जात मह/व न

देता कथे"या ओघाने आलेले िनवेदन या व5पात याची मांडणी के ली आहे. गीतेत सांिगतलेली जीवनदृGीच

आप4या संकृ तीची जीवनदृGी असती तर या मातीत कSणेचा पाठपुरावा करणा$या बुqाचा ज9म झाला नसता,

या लेखका"या िनरीणाला दाद uावीशी वाटते. /यामुळे महाभारतातील सव 6ि;रे खांचे िव^ेषण करताना

जातेगावकर यांना सापडलेला अमोघ ठे वा wहणजे आप4या संकृ तीत *कषाने जाणवणारी सिह0णुता. हीच

सिह0णुता अजूनही जनसामा¶यांना आधार देत आहे. गीतेत कSणा नाही तशी सिह0णुता नाही.
बौqवा°यातकSणेला थान आहे परं तु सिह0णुतेला म=यवत थान नाही. /यामुळे 6ासांची सवसमावेशक दृGी

आठवताना सिह0णुतेला /यानी थान Kदले आहे, हे लात राहते. 6ासरिचत महाभारतातील अशा*कारचे

वातव व बारकावे समजून घे1यासाठी जातेगावकरांचे हे पुतक वाचायलाच हवे.
Hासांचा वारसा,
वारसा आनंद िवनायक जातेगावकर,
शMद पिMलके शन, मू4य :260 S, पृ.सं : 272

26. 'त&
'त&' दवस
दवस

*िसqी: 27 Dec 10

िवजय तeडुलकरांचा प7रचय क5न देताना सामा9यपणे घाशीराम कोतवाल, मी %जकलो मी हरलो, अशी पाखरे

येती, सखाराम बाइंडर, कमला, इ/यादी गाजलेली नाटकं िलिहणारे ते एक थोर नाटककार wहणूनच आवजून

उ4लेख के ला जात असतो. /यांनी कथा, कादंबरी, लिलत लेखन (रातराणी, कोवळी उहे) हेही सािह/य*कार
हाताळले व /यातही /यांची िवलण *ितभा Kदसत असली तरी /यां"यावर नाटककार wहणून लेबल

िचकटिव4यामुळे /यां"या इतर लेखनाकडे आपले ल जात नाही. (व नाटकं वाच1यापेा बघायला हवीत

wहणून नाटकही वाचली जात नाहीत!) मुळात तeडुलकर आयु0यभर अवती भोवती"या 'माणसां'"या शोधात
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होते. माणसाचे आयु0य, /याचे भावबंध, नातेसंबंध, /या"या वासना, राग, लोभ, *ेम, ईषा, पधा, उ/कटपणा,
हलकटपणा, उदाUता, अधमता, सामय, हतबलता, अगितकता इ/यादीतून 'माणसं' उभी करत होते. अशा

माणसांची नाटकं बघणं हा माग"या िपढीत4या चोखंदळ *ेकांचा छंद होता. परं तु अशा *ितभावान लेखकाला

आप4या वत:बOल व िवशेष क5न आप4या जडणघडणी"या कालखंडाबOल काय Kदसले याचाच खटाटोप

करणारे 'त:' Iदवस पुतक आहे. माणूस वत:कडे Kकती िनरपेपणे बघू शकतो याचा एक वतुपाठ wहणायला

हरकत नाही असे wहणावेसे वाटणारे हे पुतक आहे.

5ढ अथाने /यांचे हे लेखन आ/मच7रAा"या अंगाने जात असले तरी पूण पुतकभर तeडुलकर /यांना भेटले4या

माणसािवषयीच जात क5न भा0य करतात. /यां"या बालपणी"या आठवणी सांगत असताना आप4या

डोयासमोर /या कालखंडातील मुंबई व पुणे उभे करतात. 'रwय ते बालपण' wहण1याइतके सुखद बालपण /यांना
लाभले नसले तरी /या वयातील मुrधपणातूनच /यांनी अवती भोवतीचे जग 9याहाळलेले अस4यामुळे

/याकाळ"या आठवणी आप4याला आयचKकत करतात. घरची प7रिथती बेताची, आpथक ओढाताण,

विडलांचा िविपणा, (मूगभाट-कांदव
े ाडी) मुंबई ते को4हापूर ते (सदािशव पेठ) पुणे असा संसाराचा

*वास, इ/यादी गोGीबOल वाचताना लेखक कु ठ4या *संगातून जात होते याची क4पना येऊ शकते. /यां"या

नव6ा वयापय,तचा काळ /यांनी मुंबईत काढला. /याकाळची चाळ संकृ ती, िगरगाव ते ठाकु रारापय,त"या

टापूतील दुकानं, हॉटे4स, हॉटे4समधील !ामोफो9स व गा1या"या तबकांची नवलाई, मुंबईतील fामगाा,
घराजवळची wयुिनिसपल शाळा, इ/यादीबOल वाचत असताना लेखकां"या शMदिचAाचे कौतुक करावेसे वाटते.

विडलांनी मुंबईतील चांगली नोकरी सोडू न Kद4यामुळे तeडुलकर कु टुंबीय को4हापूरला घर करतात. कौला5

तळमजली वाडा, िवजेअभावी कायमचा काळोख, त$हे त$हेचे जीव-जीवाणू-साप, वाा"या मागचा मोकळा

माळ, टोपलीचा संडास या गोGी बालपणातील लेखकाम=ये भीती उ/पZ न के 4यास नवल wहणावे लागेल.
वैभवातून िवपZावथेत पड4याची अशी ती भावना होती. परं तु एकदा रहायचे wहट4यावर /यां"या त<ारी

<मेण थांब4या. को4हापुराशी जमवून घेऊ लागले.

को4हापूर हे संथािनकांचे शहर. बायका सव आईसाहेब, ताईसाहेब वा आaासाहेब. वााला लागूनच रे स कोस.

रे सकोसवर सीझनम=ये घोां"या शयती असाय"या. */येक रे सनंतर टाया िपटणे यात आनंद मानणा$यात

लेखक व /यांचे बालिमA होते. मुंबईचे K<के ट मागे पडले व वया"या अकरा6ा वष ते 'रे सबाज' झाले. दुस$या
महायुqा"या काळातील संथािनकाचा को4हापूर व माधवराव बागलांचा दरारा इ/यादी गोGी तeडुलकरां"या

लेखणीमधूनच समजून घेणे गमतीचे ठरे ल.

या दोन - तीन वषानंतर"या वात6ानंतर तeडुलकर कु टुंब पु1याला िशiट होते. सदािशव पेठेतील
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7टळकरोडवरील जवळजवळ गावाबाहेर"या (?) भागात4या एका जु9या वाात या कु टुंबानी बतान

बसवले. मातीTया %भती, शेणाने सारवलेली जमीन, सावजिनक संडास, वाfापुढचा भकास रता अशा *कारे

तeडुलकर आप4या राह/या घराचे वणन करतात. तeडुलकरानी शाळा िशकावी wहणून आई िशकत करत होती.

परं तु तeडुलकराना शाळे तील 5ढ िशणापेा इतर उप·ापातच जात Sची. बॉय काउट, आर एस एस"या

शाखा, रा सेवा दल, कwयुिनटांचे अ~यासवग या सव *कारची िशदोरी /यांनी /या वयात जमवली. या

िवषयH"या गमती जमती वाचताना आपण /या कालखंडात हरवून जातो. याच*कारे /याकाळातील /यांना

िशकवले4या िव िव बोकVल सर, संत सर, िचतळे सर, पु ग सहRबुqे सर, इ/यादी िशकािवषयHचे शMदिचA

आपले मन वेधून घेत.े *ाचाय ना ग नारळकरांचे शालेय उप<मां"या आवा:याने िवuाथदशेतील तeडुलकर

भारावून जातात. अशा *कारे तeडुलकर आप4याला /यां"या शाळे तून Kफरवून आणतात.

तeडुलकरांचे मा=यिमक िशणही असेच रडत खडतच चालते. मध4या काही काळात /यांना शाळे ला जावेसे वाटत

नाही. अधून मधून शाळा चुकवू लागतात. शाळे त भरायला Kदले4या पैशातून िसनेमा बघू लागतात. वेळ

घालव1यासाठी एकाच िथयेटरम=ये पु9हा पु9हा ितKकट काढू न तोच तोच िसनेमा बघतात. दुपार"या वेळी नगर

वाचन मंKदरात वेळ घालव1यासाठी जात असले4या तeडुलकरांना मराठी, इं!जी वृUपAे वाच1याची सवय लागते.

अ1णाभाऊ साठे , शाहीर गवाणकर यां"या कलापथकाचा काय<म बिघत4यानंतर /यांचा कwयुिनटामधला रस

वाढतो. चौदा6ा वष ते ता/पुरते 'कwयुिनट' होतात.

परं तु कwयुिनट मंडळी"या गु भेटी गाठीमुळे

तeडुलकरांना एके Kदवशी तुSंगाची हवा खावी लागली. घर"याना मनताप झाला. अशा *कारे युOकाळातील पुणे
व पु◌्1यातील /या काळातील घडामोडी व लेखका"या िशणाचा बाबोळबOलचे वणन वाचता वाचता

आपण न कळत /या काळात जातो.
खरे पाहता

म=यम वगा"या दृGीने तeडुलकरांचे अशा *कारचे बालपणीचे आयु0य wहणजे उडाणटtपूचे, वाया

गेले4याचे आयु0य. परं तु /यां"यातील उपजत *ितभेमुळे तeडुलकर /याकाळात आवेगाने िल| लागले. िल|न

टाक4यानंतर /यांना हलके वाटू लागले. रोज काही ना काही तरी खरड1या"या या सवयीमुळे /यां"यातील लेखक

घडत गेला. िलिह1याची ती एक Kकक् होती. तो एक लेखन वर होता. कथा, किवता, िवनोदी लेख, नाटके , व

पटकथासुqा /यांनी /या काळात िलिहली. कु णालाही ते लेखन दाखव1याचा *] नहता. सव 6वहार

वांतसुखाय. /यातून कु ठिलही अथ*ाी नहती. उलट घरात कळ4यास बदनामी, नाचaV. अशा *कारे /यां"या

न कळत ते लेखक व वत:चेच लेख वाचणारे एकमेव वाचक बनले. काही वेळा चो5न एखादी गोG वा किवता

मािसकांना छाप1यासाठी पाठवत असत. परं तु साभार परत आलेले लेखन चार चौघासमोर Kदसू नये याचीच

खटपट ते करत असत. अशा *कारे िशणाम=ये कु ठलेही जात *गती न के लेले लेखक तeडुलकर कु ठ4यतरी

सामा9य कु वती"या छापखा9यात नोकरी क5 लागले व तेही विडलां"या िमAा"या विश4याने!
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याच कालखंडात दुसरे महायुq संपले. भारताला वातंmय िमळाले. 15 ऑगट 1947 रोजी काय घडले हे

आठवत नसले तरी तeडुलकर यांना नकलाकार भTडे यानी वा. सावरकर यानी 14 ऑगट 47 रोजी के ले4या

भाषणाची नaल आठवते. देशा"या फाळणीचे झळ पु1याला लागली नसली तरी गांधीजH"या खुनाचे (वधाचे)

चटके माA पु1याला चांगलेच बसले. /या क7ठण *संगाचे वणन व /यावरील लेखका"या 7टtपणीचा उ4लेख या

पुतकात आहे.

'त:' Iदवस के वळ तeडुलकरां"या बालपणी"या आठवणी या व5पात नसून पुतका"या शेवट"या काही पानामधून

/यानी अनुभवले4या काही कटू व गोड *संगांचे िचA तeडुलकर आप4यासमोर उभे करतात. /याकाळची वताई,
जातीय दंगे, 6िभचार करताना नव$यांनी पकड4या गेले4या बायकांची नाकं काप1याची अजब '*था', कGकरी

वगातील कोकणातील रामागांचे जीवन, समांतर काळाबाजार 6वथेचा वीकार, ियां"या नोकरीमुळे

अहंगंड दुखवलेला पुSषी समाज, म=यमवगा"या राहणीमानाला गेलेला तडा इ/यादी अनेक *संगांचे वणन लेखक

फार खुबीने करतात.

या पुतका"या सुSवातीला *तावनाऐवजी Kदलीप माजगांवकरांचा तुXहाला आठवताना हा लेख आहे. 20 -25
वषा"या िमA/वा"या ना/याला उजाळा देणा$या या लेखातून Kदसणारे तeडुलकर आप4याला अ/यंत दयपश

वाटतात. माजगांवकरानी फार संयिमतपणे तeडुलकरां"या आयु0यातील अनेक सुख दुखा"या *संगांची आठवण

या *तावने वजा लेखात िचिAत के ली आहे.

'त:' Iदवस हे पुतक wहणजे तeडुलकरां"या िपढीचा सांकृ ितक, सामािजक, राजकVय काळाचा दतावेज असे

वाचून झा4यानंतर wहणावेसे वाटते.

'त&' दवस (आरं भकाळ) िवजय त:डुलकर,

राजहंस *काशन , Iक: 200 S, पृ.सं: 146

*िसqी: 3

Jan 11

27. गीतयाIी
गीत व संगीत आप4या जग1याचे अिवभा य अंग आहेत. कु ठलं गाणं का आवडतं हे सांगता येत नसले तरी कु ठली

ना कु ठली गाणी Iकवा एखादी धुन कु ठे तरी मनात पaV गाठ बांधून बसलेली असते. गाणं आठवलं वा /याचे वर

कानी पडले कV आठवणी उसळू न येतात. आपण पु9हा एकदा /या काळात हरवून जातो. अशाच *कारे वातंmय

पूव काळातील पंधरा-वीस वष\ व वातंmयोUर पंधरा-वीस वष\ असे 30-40 वषा"या कालखंडातील gहदी
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िचAपटातील अवीट गोडी"या गा1यां"या दुिनयेत, गा1यांना संगीत देणाया संगीतकारां"या आठवणीत व ही

अजरामर गाणी शMदबq करणाया गीतकारां"या सुख-दु:खात सहभागी हो1यासाठी गीतयाAी या पुतकाचे

लेखक माधव मोहोळकर वाचकांना gहडू न Kफरवून आणतात.

आता"या िचAपटातील गा1याचे शMद ऐक4यानंतर या gहदी िचAपटगीतांना सवंग, छचोर, अथहीन, उथळ,

अस~य wहट4यािशवाय ग/यंतर नाही असेच वाटते. परं तु माधव मोहोळकरांनी /याकाळातील िचAपटगीतांना
वां°यीन मू4य होते व /यां"यावर लिलत लेखन करता येऊ शकते हे या पुतकाारे स*माण िसq क5न

दाखिवले आहे. िवषय तOन Kफ4मी असला तरी लेखन वां°यीन दजाचे हवे यावर भर Kद4यामुळे लेखकानी या

पुतकातील लेखासाठी घेतले4या

प7र[माला

दाद uािवशी वाटते. लेखकानीच wहट4या*माणे अशा

लेखनासाठी मो¹ा *माणात संदभ !ंथ वा इतर सािह/य हवेत. परं तु िचAपटातील गीत - संगीतांची दखल का6

समीकांनी अथवा संगीत समीकांनी कधीच गंभीरपणे घेतली नाही. /यामुळे संदभ !ंथ उपलMध अस1याचा

*]च नहता. हे लेख िलिहताना मुPय/वेक5न लहानपणी ऐकले4या गा1यां"या आठवणी, िमAाकडचे !ामोफोन

रे कॉस व रे िडयोवरील गाणे यावर लेखकाला िवसंबून राहावे लागले. /याकाळी टेपरे कॉडस नह/या.
रे िडयोसुqा फ; [ीमंतांकडे. तरीसुqा लेखकानी खटाटोप क5न दद िमAां"या सं!हातून आठवणीना उजाळा

देत आप4यासमोर िचAपट गीतां"या आठवणHचा एक िचAपटसंगीत िव> उभे के ले आहे.

मुळात gहदी िचAपट गा1यांचे ढोबळपणे लतापूव कारकVद व लताची कारकVद असे दोन भाग करायला हवीत,
अशी िथती आहे. कारण लताची गाणी येऊ लाग4यानंतर काही तुरळक अपवाद वगळता िचAपटा"या

संगीतेAात

इतर कु ठलीही ीगाियका पाय रोऊन उभी रा| शकली नाही, हे मा9य करायला हवे.

बेभरवyया"या हे िचAपटेA कु णाला हात देईल व कु णाला आपटेल हे कधीच सांगता येत नाही. ’आराधना’पूव
Kकशोरकु मार गात होता. परं तु आराधनानंतरची काही वष\ /या"या गा1यािशवाय दुसया कु णाचेही गाणे िचAपट

रिसकांना आवडेनासे झाले. असे का होते याचे कु ठलेही ठोकताळे नाहीत. माधव मोहोळकर माA आप4यासमोर

लतापूवचा संगीत काळ उभे करतात व /यां"या दृGीने तो gहदी िचAपटसंगीताचा सुवणकाळ होता.

लेखकानी उभे के ले4या या जमा9यात जगमोहन, खान मताना, जी.एम. दुराणी, माटर िनसार, सुरeL, सैगल,

तलत महमूद, रफV, Kकशोर कु मार, राजकु मारी, नूरजहान, उमादेवी (टुणटुण), गीता दU, युिथका रॉय,
मुबारक बेगम, बेगम अPतर (अPतरी फै जाबादी), लता, आशा, अशा गा1या"या जगातील मातMबर मोहरे

आहेत; शैलeL, सािहर लुिधयानवी, शकVल बदायुनी, राजा मेहदी अली खान, मजाज, फै ज अहमद फै ज, सदार

जा8V, इ.इ. एकापेा एक असे सरस गीतकार आहेत; व गीत -संगीतां"या खाणीतील र?ांना पैलू पाडणारे

नौशाद, खै¤याम, शंकर जयKकशन, सिचन देव बमन, अिनल िव>ास, के दUा, रवी, सी रामचंL, कमल दासगुा,

साद सेन, ºलाल भगतराम, इ/यादी संगीत रचनाकारही आहेत. एवढा मोठा भ6 पट असूनसुqा लेखक
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माA यातील िनवडक अशा आठ र?ाभोवती फार सुंदर शMदिचA उभे करतात. पाSल घोष, नूरजहान, गीता दU

व बेगम अPतर या गाियका, तलत महमूद हा गायक, मजाज, सािहर व शैलeL हे गीतकार यां"या भोवती"या

िव>ातूनच आप4याला इतरांचा प7रचय होतो. /यां"या सजनशीलतेतील बारकावे उलगडतात.
बेगम अlतर

संगीतकारांची संगीत योजना, गाणाया,नी जीव ओतून गायलेली गाणी, व या गा1यांना, चालीना व िचAीकरण
होत असले4या दृyयांना 9याय देणाया गीतकारांची शMदरचना याबOलचे वणन आपण पुतक वाचताना वा

पुतकात 7ठक7ठकाणी उ4लेख के लेली गाणी ऐकताना हे सव Kकती थोर होते हे लात राहते. अफसाना िलख

रही ँ, Iदले बेकरार का... अशी गाणारी उमादेवी, ये रात Iफर न आयेगी, जवानी बीत जायेगी... wहणणारी

राजकु मारी, रोऊँ मै सागर Iकनारे ... वा 4ीतम आन िमलो.. अशी आत साद घालणारा सी एच आ/मा, सैगलचा

बे|ब आवाज काढणारा चंL ू आ/मा इ/यादी गायक-गाियकाबOल लेखक भारावून िलिहतात. ऐ मोहgबत, तेरे

अंजाम पे रोना आया... ही गझल गाणारी अPतरी फै जाबादी (बेगम अPतर) बOलचा लेख वाचताना आपण

भान िवसरतो. लेख wहणजे के वळ गा1यांची जंAी नसून ितने जगलेला तो काळ, ित"या आयु0यातील चढ उतार,
ितची गझल गायकV, ितची ठु मरी, दादरा, चैती, कजरी वगैरे गायन *कार सादर करताना Kदसणारी *ितभा

आप4या सदैव लात राहते.
मजाज

तलत महमूदने गाियले4या मजाज यां"या ए ग़मे Iदल #या कQँ... ऐ दहशते Iदल #या कQँ... या गा1यामुळे

लेखक मजाज"या किवतां"या *ेमात पडले. *ेमाम=ये यां"या वााला फ; दु:खच आलं अशा अगिणत

कवHपैकV मजाजही एक होता. तो मुळातच भावना*धान कवी होता. एक काळ असा होता कV अलीगढ़"या ग4स

कॉलेज"या मुली िच¹ा टाकू न मजाज कु णा"या वाटेला येतो ते पाहाय"या, /या"या किवता उशाखाली ठे वून

आसवांनी उशा िभजवाय"या. मजाज"या किवतेत पुरोगामी िवचार होते. परं तु /यात *चारकV थाट नहता. ती

एक वैयि;क अनुभूती होती. मजाजचा *ेमभंग झाला. /याचा मानिसक तोल ढळ4यामुळे दा5"या नशेत बुडाला.
दोनदा वेडाचा झटका आला व /यातच /याचा अंत झाला.

पाmल घोष

हमको ह यारी हमारी गिलयाँ...हमारी गिलयाँ.... असे वाळू आवाजात गाणारी पाSल घोष बासरीवादक

पZालाल घोष यांची प?ी आिण संगीतकार अिनल िव>ासची धाकटी बिहण. िह"या गा1यावर Kफदा झाले4या

लताला पा>गायन काय असतं ते समजलं. आिण मग पाSल ितची आवडती गाियका बनली. लता वत:
पाSल"या ऋणाचा उ4लेख करायला कधी िवसरली नाही. /या काळात गाणी मुOाम लोकि*य कर1याची *था

नहती. कानावर सतत आदळली wहणून लोकि*य झाली असे wहण1याची सोय नहती. जी गाणी मनात रe गाळत
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होती ती /यां"यातील अंगभूत गुणामुळं. wहणूनच आजही पाSलची गाणी मनाला चटका लावू शकतात. नंतर"या

काळात लताचा वर उमटत रािहला िन बाकVचे आवाज हळू हळू िव5न गेले. /याच*माणे पाSलचा आवाजही!
तलत महमूद

सुSवाती"या काळात तलत महमूद पा>गायक wहणून नहे तर गायक wहणून *िसqी"या झोतात होता. /याला

/या काळी *ती सैगल wहणूनच ओळखत होते. तलत अगदी लहानपणापासूनच सैगलचा वेडा होता. लखनौतील

सनातनी वृUी"या /या"या विडलाना तलतचे हे गा1याचे वेड िबलकु ल पसंत नहते. तलत माA सैगलची गाणी,

गझल पाठ करायचा व बे|ब सैगल*माणे गायचा. मुकेश, रफV"या सुSवाती"या जमा9यातील हा तलत

वत:"या चाह/यांचा एक वग िनमाण क5 शकला. मुळातच तलत हा गझल गायक होता. गझल व गीत दो9ही

भावगीतच व तलत हा भावपूण आवाजात गाणारा गायक. गझल गाताना कवी"या मूळ शMदांची संगत तो

कधीच सोडत नहता. तेथे तडजोड नहती. आप4या येथील जगिजतgसग, राजeL मेहता हे गझल गायक

पाKकतानी गझल गायक मेहदी हसनची शैली उचलले आहेत. याच मेहदी हसनला 'पाKकतानचा तलत महमूद'
wहणून ओळखायचे. तलतचा आवाज हा मुळातच िनमळ *ीतीचा आवाज होता. वासनेचा लवलेशही /यात Kदसून

येत नहते. तलत"या गा1याम=ये मधुरतेबरोबरच शोका/मतेचाही सूर होता. काही संगीतकारांनी /या"यातील

मधुरतेला झुकते माप Kदले तर काहHनी शोका/मतेला. शंकर जयKकशन, सिचन देव बमन, अिनल िव>ास, या
संगीतकारांनी तलतला लोकि*यते"या िशखरावर नेऊन बसिवले व सामा9य लोकांना /याची गाणी गुणगुणायला

लावली. लेखकाची तलतची ही यादगार आप4या मनाला भुरळ पाडते.
.
शैलF
&

लेखकाचे शैलeLशी मैAीचे संबंध होते. गाणी, गझल व किवता यां"या आवडीमुळे दोघेही समानधम. गा1याचे

दद. खरे पाहता लेखकाला िचAपट गीतावर लेख िलिह1यास शैलeLनीच *ो/सािहत के ले. शैलeL"या मृ/युनंतर

'मौज'"या राम पटवधनांशी गtपा मारताना शैलeLिवषयी"या लेखाची क4पना लेखकाला सुचली. व नंतर तो लेख

स/यकथे"या अंकात छापून आला. अशाच *कार"या लेखांचा सं!ह wहणजेच गीतयाAी हे पुतकं

शैलeLनी िलिहले4या व मुकेशनी गाियले4या पतली कमर है, ितरछी नज़र है... या धुंद आिण बेहोशी आणणाया

वरांचा प7रचय शाळा िशकतानाच लेखकाला झाला होता. व शैलeL"या शMदांची मोिहनी मोठे पणीसुqा

ओसरली नहती. 'टायां'साठी िलिहणारा कवी शैलeL नहता. शैलeLम=ये कवी व गीतकार यांचा सुरेख संगम

होता. /या"या बोल1यात कमालीचा गोडवा होता. न¨ता होती व /याचबरोबर दांडगा आ/मिव>ास होता. /याने

कधी उडवाउडवी के ली नाही. लपवाछपवी के ली नाही. अहंकार नाही. परळ"या रे 4वे"या ाटसम=ये असताना,
कारखा9यात काम करत असताना शैलeLनी गरीबी, दा7र½ काय असतं याचे नी7रण के ले होते. शैलeL fेड

युिनयनची कामं करायचा. घरदार नसलेल,े फु टपाथवर झोपणारे , तेथेच संसार करणारे , KदवसराA भटकणारे ,
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िमळे ल ते काम करणारे , नाही िमळा4यास उपाशी राहणारे , चोरीमारी करणारे अशा शेकडो लोकांना /यानी /या

काळात पािहले असेल. आपण कवी आहोत यापेा आपण सामा9य मनु0य आहोत यावर /याचा कटा होता.
मुळात तो सामा9य जनतेचा कवी होता. wहणूनच पैशासाठी िलिहणाया कवी*माणे सुSवातीला िचAपटेAात

जावेसे वाटले नाही. परं तु प7रिथतीने /याला गीतकार बनिवले. राजकपूरनं /याला िचAपटसृGीत आणलं व

'बरसात'पासून 'मेरा नाम जोकर'पय,त"या राजकपूर"या िचAपटासाठी */येक वेळी /या"याकडू न थीम साँrस,
शीषक गीत व इतर गाणी िल|न घेतलं.

एके काळी िचAपटगीत wहणजे tयार, मोहMबत, बालम, सनम, Kदल के टुकडे इ/यादी पाच पंचवीस ठरािवक

शMदांचा खेळ अशीच समजूत होती. (व आताही तशीच आहे!) परं तु शैलeLने िचAपटांसाठी आशयगpभत गीत

िल|न हा गैरसमज दूर के ला. िचAपटगीतांना कले"या उं चीवर नेऊन बसिवले. अशा *कार"या Kक/येक गा1यांचा

उ4लेख मोहोळकरांनी लेखात के ला आहे. व /या मुळातच वाचायला हवीत. परं तु लेखकाचा हा िमA म=येच जग

सोडू न जातो. wहणूनच हमसफर, एक Iदन िबडना ही था... असे लेखकाला wहणावेसे वाटले.
नूरजहान

संगीतकार साद सेन यानी संगीत Kदले4या 'दोत' या िचAपटातील बदनाम मोहgबत कौन करे ... और इ9क

को =सवा कौन करे .. हे गाणं गाणाया नूरजहाननं एक काळ गाजवला होता. ती अिभनेAी होती. परं तु ती गाियका

wहणूनच िचAपटशौकVनां"या लात जात रािहली. अजूनही 'अनमोल घडी' वा 'रतन' मधील ितने गाियलेली

गाणी आवडत असलेले शौकVन हयात आहेत.नूरजहान वातंmयानंतर पाKकतानात गेली व ित"या गायनाला

अवकळा आली. आयु0यात भरपूर चढ उतार आले. म=ये एकदा ती कु ठ4यातरी काय<मासाठी मुंबईला आली.
लताने ितचा स/कार के ला. नंतर ती काळा"या पडuाआड कायमची गेली.
सािहर

माधव मोहोळकरांनी तलत, शैलeLवरील लेखात उ4लेख के 4या*माणे सािहर लुिधयानवी या गीतकाराचीसुqा

अCक] म: जो पाया है वो गीत] म: Iदया है.. या लेखात भरभ5न कौतुक के ले आहे. सािहरसुqा कवी व गीतकार

wहणूनच िचAपट ेAात *वेश के ला होता. तो काळही gहदी, उदू" या आकषणाचा काळ होता. उदूत
 ील अनेक [े}

कवी िचAपटात यशवी ठरले नाहीत. अपवाद फ; सािहर व शकVल बदायुनHचा असावा. सािहर एक िनित

दृिGकोन आिण िवचार*णाली बरोबर घेऊन आला होता. तरीसुqा तो लोकि*य गीतकार झाला.

आगभ [ीमंत, खानदानी, वतनदाराचा मुलगा असूनसुqा घरा1याची ऐषारामी जीवन सोडू न गरीबी /यानं

आप4यावर ओढू न घेतली होती. जहागीरदार बापाला सामा9य लोकांसारखा आपला मुलगा शाळा कॉलेजात

जा1याचा ह करतो, हे सहन झाले नाही. सािहर घरातून बाहेर पडला. जीवनसंघषाला सामोरे गेला. /यामुळे तो
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अकाली *ौढ झाला. के हातरी याच काळात *ेमभंग झाला. उ/कट भावनापूण शायरीतून तो *ेम 6; करत

रािहला. िवuाया,"या आंदोलनात भाग घेत4यामुळे सरकारी कॉलेजातून /याला काढू न टाक1यात आलं.
लाहोर"या र/यावर भणंगावथेत तो Kफरायचा. वत: िलिहले4या किवतांच बाड घेऊन *काशकां"या उं बया

िझजवायचा. शेवटी /या"या काही किवता Kद4ली"या मािसकात छाप4या गे4या. किवतासं!ह छापला. रातोरात

तSणांचा तो आवडता कवी झाला. वातंmयानंतर सिचन देव बमननी 'बाजी' िचAपटासाठी गीतकार wहणून

/याची िशफारस के ली. /यानंतर /याच भाrय खुललं.

हा कवी िचAपटातील गीतामधून पुरोगामी आशय uायचा. *ेमगीतातूनही ही भावना डोकावत होती. पुरोगामी

िवचार *कट करणारी सािहरची िचAपटतील गीतं किवता वाटाय"या. अनेक वेळा ती िनवेदनपर वाटाय"या.
सिचन देव बमन व सािहर ही जोडी /याकाळी भरपूर गाजली. बी. आर. चो*ां"या िचAपटात सािहरला मानाचा

थान होता. "चो*ाजी आपले संगीतकार बदलतात पण सािहर"याऐवजी दुसरा गीतकार घेत नाहीत" इती शैलeL.

अनेक कवी व सािहि/यक िचAपट ेAात आले व गेले. /यां"या काही किवतांना चाली लाव4या व /या लोकि*यही

ठर4या. परं तु सािहर"या बयाच किवता िसनेमात गाय4या गे4या. असे भाrय फारच कमी कवHना िमळाले असेल.

'tयासा' िचAपटातील हीरो, कवी िवजय, या"या जीवनातील घटना साहीर"या जीवनातील घटना असेच

लेखकाला वाटते. 'tयासा' ही कवी"या मनाची व जीवनाची कथा होती. माधव मोहोळकरांनी या संवेदनशील

गीतकाराबOल िल|न /याला अजरामर के ले आहे.
गीता दV

मेरा सुंदर सपना बीत गया... असे गाणारी गीता दUसुqा - शैलeL, तलत व सािहर यां"या*माणे - लेखकाचा वीक

पॉइंट होता कV काय असे ित"यावरचा लेख वाचताना वाटू लागते. लताला िमळालेले मान स9मान ित"या वाटेला

आले नाहीत. तरी तीसुqा एक *िथतयश गाियका होती. भ;V गीत, िवरह गीत, लािडक *ेम गीत वा कु ठ4याही

गीताचा *कार असो, गीता दU अ/यंत त9मयतेने गायची. गीता"या आवाजात नशा होती, मादकता होती पण

उथळपणा नहता. आशा भोसलेचं आगमन होईपय,त ओ. पी. नैयरची उOीपक गीतं गीता दU"या नशी4या

आवाजात ऐकायला यायची. लेखकाने गीता दU"या आवाजा"या अजून एका वैिश0ाचा उ4लेख के ला आहे.

पुSष गायकांनी गाियले4या गाणी पु9हा एकदा गीता दUने wहटली तरी ती गायकांपुढे KफकV पडली नाही. सी.
एच. आ/मानं गायलेलं 4ीतम आन िमलो... पुढे गीतानं गाियलेलं हेच गीत कु णाला िवसरता आले नाही. न ये चाँद

होगा न तारे रह:गे... हे हेमंतकु मारनं गाियलेले अ*ितम गीत असूनही गीता दUचे वरसुqा झपाटून टाकतात.
/या तुलनेने लता - आशा हर4या, असे wहणावे लागेल. लता"या जीवन के सफर मे राही िमलते है िबछड़ जाने

को.. पेा Kकशोरच तेच गीत अिधक लोकि*य झालं. लता"या जाय: तो जाय: कहाँ.. पेा तलतच जाय: तो जाय:

कहाँ.. लोकानी अिधक पसंत के लं. आशा"या ए ग़मे Iदल #या कQँ... पेा तलतच हेच गाणं अिधक लोकि*य

ठरलं.
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परं तु या गाियके चीसुqा जीवनकहाणी शोकांितका ठरली. गुS दUबरोबर लj झालं. ित"या गा1यावर बंदी आली.

एका िनसट/या णी गु5 दUने आ/मह/या के ली व गीता दUच संपूण जीवन उ=वत झालं. वया"या 416ा वष

ितला मृ/युने गाठलं.

हे पुतक वाचताना, या जु9या जमा9यातील गीत-संगीता"या आठवणHनी भावनावश झाले4या लेखका*माणे,

/याने जागे के ले4या मृतHनी, आपणही न कळत हळवे होतो. मोहोळकरांच गीतयाAी वाच4यानंतर /यात /यानी

उ4लेख के लेली (शेकडो) गाणी नेटवर ऐकताना आपला आनंद गिहरा होतो. यातच या पुतकाचं व लेखकाचं

यश दडले आहे. एखादा सजनशील िचAपटसंगीत रिसकानी या पुतकातील आशय, यात उ4लेख के लेली गाणी,

गीतकार, संगीतकार इ/यादHचे दृक्-[ा6 िव> मि4टिमडीयाारे उभे के 4यास आम"यासारखे रिसक नaVच

िचरऋणी राहतील.

गीतयाIी,
गीतयाIी, माधव मोहोळकर,

मौज *काशन गृह, Iक : 53 S, पृ.सं : 176

28. मुJांगणची गोK

*िसqी: 10 Jan 11

"6सने Iक द7रLता" या उ;V*माणे आप4या येथे 6सनांना अिजबात तोटा नाही. काही 6सनं /या /या

6;Vपुरते मयाKदत असतात. फार फार तर ती 6;V 6सनाचे दु0प7रणाम भोगते व काही काळानंतर मृ/यु

ओढवून घेत.े परं तु दा5, अफू , गांजा, चरस, इ.इ. सारPया मादकपदाथा,ची 6सनं 6;Vलाच नहे तर /याचे

कु टुंब, भोवतीचा समाज व देशालाही घातक ठ5 शकतात. आयु0या"या अ=या वाटेव5न उठू न गे4यामुळे कु टुंब

उ=वत होते. मुलं पोरकV होतात. गदु4 याचा पोरगा wहणून िहणव4यामुळे मुलं कोमेजतात व तेही 6सना"या

आधीन होतात. हे च< असेच चालू राहते. ऐन ताS1यात काही िणक मौजमजेखाितर अशा पदाथा,चे सेवन के ले

जाते. परं तु /याचे के हा 6सनात 5पांतर होते याचा पUासुqा लागत नाही. व जेहा कळते तेहा वेळ िनघून

गेलेली असते. दा5"या बाबतीत *थम सोशल g¾कर, नंतर tलॅनड g¾कर, /यानंतरची टेज हॅिब"युअल g¾करची

व शेवटी अ◌ॅिड:टची अशा अवथेतून हे 6सन जात असते. शासना"या अगितकतेमळ
ु े वा नाकत\पणामुळे अशा

मादकपदाथा,ची उपलMधता वाढतच चालली आहे. मादक पदाथा,"या उ/पादन, पुरवठा व िव<V"या 6वहारात

करोडो Sपयांची उलाढाल होते. या 6वहारात अनेक जण आपली पोळी भाजून घेत अस4यामुळे लाखो

तSण-तSणHचे बळी जातात. बळी पडले4या तSण-तSणH"या कु टुंिबयांचे हाल बघवत नाहीत. wहणूनच
समाजातील काही समंजस व संवेदनशील 6;V पुढाकार घेऊन 6सनाधीनतेबOल काही उपाय करता येतील का
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या"या *य?ात असतात. या 6;V मग *य?ांची िशकत क5न जीवाचे रान करत 6सनमु;Vसाठी एखादी

संथा उभी करतात. अशाच एका संथे"या वाटचालीचा आढावा wहणजेच डॉ. अिनल अवचट यानी शMदबq

के लेली ’मु;ांगणची गोG' हे पुतक.

मुळात अशा *कारची 6सनाधीनता मानिसक आजारा"या *कारात मोडते, असे तBांचे मत आहे. बाहे5न अशा

6;V नॉमल वाटत असले तरी आतून ते पोखरलेले असतात. /यां"यावर वेळीच उपचार व 6सनां"या आहारी

जाऊ नये यासाठी योrय ती काळजी घेत रािह4यास ते नॉमल आयु0य जगू शकतात, असे अ~यासांती िसq झालेले

आहे. कु ठलेही अंगार, धूप, ताइत, बाबा-बुवा, नवस इ/यादीमुळे Srण कधीच बरा होणार नाही. तसेच
पािमा/य देशासारखी मानस तBां"या देखरे खीखाली के ले4या महागा औषधोपचारांचा माराही

आप4यासारPया देशांना परवडणार नाही. मुळातच आप4या देशात *िशित मानस तB व/वा

मनोिवकारतBांची संPया तुलनेने फारच कमी. wहणूनच या ेAातील काही तB आप4या इतर सहकाया,"या

मदतीतून व वयंसेवकां"या सहभागातून अशा संथा आजकाल उ~या करत आहेत. डॉ. अिनल व डॉ. सुनंदा

अवचट या पती-प?H"या अथक प7र[मातून नावा5पास आलेले व महाराातील काही मोज:या संथाम=ये

अ/यंत नावाजलेले मु;ांगण हे 6सनमु;V कe L गेली 25 वष\ काय करत आहे. अिनल अवचट यांनी आप4या

खुमासदार लेखनशैलीतून या संथेची ज9मकथा फार सुरेखपणे सांिगतलेली आहे.

या पती-प?H"या ओळखी"या एका मैिAणीचा मुलगा ¾rस"या िवळPयात अडकला होता. /याला /यातून बाहेर

काढ1या"या िनिमUाने एखादे डी-अिड:शन कe L असावे ही क4पना सुचली. डॉ. अिनल अवचट यांनी

यािवषयीची मािहती गोळा कर1यास सुSवात के ली. मुंबई"या के .इ.एम हॉिपटलला भेट Kदली. आनंद

नाडकण"या सायKकयाfी िडपाटमeटम=ये काही गोGी िशकले. /यां"या पेशंट"या घरी गेले. अ4कोहोिलक

अ◌ॅनॉिनमस"या सभेत जाऊ लागले. सोबर, सोsायटी, ऑMसेशन, िलप, 7रलॅtस, शेअर, फालोअप अशा

शMदांचा सं!ह वाढू लागला. या सव अनुभवाव5न /यानी एक लेखमाला िलिहली. /याचेच पुढे गद या पुतकात

5पांतर झाले. गदमधील लेख वाचून पु.ल. देशपांडे पती-प?ी अवथ झाले." अशा मुलांसाठी काही तरी करा

तुwही. आता एक लाख uायचे ठरलेय. पण आwही पैशाला कमी पडू देणार नाही" मुळात wहणावी तशी संथा

नाही. कामाचा पUा नाही. तरीसुqा काटेकोरपणासाठी Pयाती असलेले पुल दांप/य असा एखादा *ताव मांडू

शकते, यावर अिनलचा िव>ास बसेना. परं तु सुनंदा माA 6सन!त सायकोिसस Srणां"याबाबतीत काही तरी

करता येईल या िवचाराची होती. मनोSrणांसाठी सरकारी दवाखाना आहे. परं तु बाहे5न चार चौघासारPया

Kदसणाया या सायकोिसस रोrयांसाठी कु ठलीही उपचार6वथा नस4यामुळे ितला /यांचे हाल बघवत नहते.

wहणून या पती-प?Hनी (जात क5न सुनंदानेच!) पुढाकार घेतला व 'मु;ांगण' चे नामकरण झाले. सुनंदा

जेथे काम करत होती /या मeटल हॉिपटल"या आवारातच 6सनमु;V कe Lाने बाळसे धरले. पुढे काही वषापय,त

पुल फडेशननी इथला खचाचा आpथक भार सांभाळला.
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हे पुतक वाचताना आपण एका वेगया जगात जातो. असेही काही घडू शकते याचे सखेदाय वाटू लागते.
समाजात अस4या समया असू शकतात, हे आप4याला कळू लागते. एखादी संथा चालिवणे wहणजे काय Kद6

असू शकते, कशा *कार"या अडचणी येतात, साधी गोGसुqा समया wहणून कशी उभी राहते, हेही आप4याला

कळू लागते. Kक/येक *कारचे पेशंhस आप4याला येथे भेटतात. महादेव घारे, मनोहर, अंबरनाथचा दUा, ¾ग

रॅ केटमधला नायर, कLी, अशोक वैu, सनई वाजिवणारा वाजंAी-9हावी िमA, बाबा शेख, िजेन मात, बंधू,

मुधोळकर... असे शेकडो पेशंhस, एकापेा एक नग, */येकाचे वेगळे वैिश0. लेखकाने िलिहले4या या
पेशंhससंबंधी"या *संगाबOल वाचताना एकVकडे गंमतही वाटते व दुसरीकडे अशी प7रिथती /यां"यावर का

आली याबOल हळहळ वाटू लागते.

मु;ांगण कe L हे नाव ऐकले कV धो धो पैसा आला वा पु1यातील [ीमंत देणगी दे1यासाठी रांगेत उभे रािहले Iकवा

पुल वा डॉ. अवचट हे नाव ऐकू न सरकारी !ँट िमळू लागले, असले कु ठलेही चम/कार या संथे"याबाबतीत घडले

नाहीत. एकVकडे कॅ 9सर!त सुनंदा पेशंhसकडू न िशकत िशकतच /यांना बरे हो1यासाठी मदत करत होती व

दुसरीकडे अिनल अवचट शासन दरबारी उं बरठे घासत होते. एकच समाधानाची गोG wहणजे अवचट यांना

सरकार दरबारीसुqा चांगली माणसं भेटली. डॉ. अवचट यांना नेहमीच चांगली माणसं कसे काय सापडतात हे

एक गौडबंगालच आहे. अपवाद wहणून gशदे या माणसानी या संथे"या कामात खो घाल1याचा *य? के ला. ती

हकVकतसुqा वाच1यालायक आहे. /याकाळ"या सरकारी यंAणेचे "झीरो बजेट" यां"या !ँट"या मंजूरीत आडवे

आले. अशा कटू *संगी ते "सामािजक काम करतोस काय? मग तुला िशा हवीच" अशी वत:"या मनाची

समजूत घालून घेत होते. ही िशासुqा कामाचा भाग हायचा. मुळात अवचट पती-प?ी सरकारी काम क5न

घे1यासाठी पैसे चारत नहते हा /यांचा उqटपणा होता. /यामुळे यांचे काम 'िनयमा'त बसत नहते. ही सरकारी

यंAणा इतकV िनल व िनpवकार कV /याला कशाचीही चाड नहती. सव संबंिधतांची लेखी परवानगी

घेऊनसुqा मeटल हॉिपटल"या आवारातील या कe Lाचे थकलेले भाडे wहणून ितथ4या पीडM4यूडी ऑKफसरने 25
लाख Sपये भर1याची नोटीस पाठवली होती. यांचे धाबे दणाणले. शेवटी शरद पवारां"या सांग1याव5न हे

*करण िमटले. कु ठ4याही छोा मो¹ा कामासाठी कागदी घोडे नाचवावे लागत होते. इत:या कागदपAांची

खरोखरच गरज असते का हा *] लेखकासमोर होता. काम न करणारे माA कागदपAं त/परतेने पुरवणारे

असतात. /यांची कामे िबनबोभाट होतात. आिण ते सरकारी यंAणेला चालते.

इतर सरकारी यंAणेबरोबर या संथेचा पोलीसखा/याशीसुqा संबंध यायचा. कारण /यां"या मते ¾rसचे 6सन

असलेले सवजण नेहमीच गु9हेगार व या गु9हेगारांवर पाळत ठे वणारी ही द पोलीसयंAणा. एखादा जरी अिड:ट
बरा होऊन गु9हेगारी जग सोड1याचा *य? करत अस4यास ¾ग सtलायस व पेडलसचा धंदा बुडतो व

पोलीसांनाही हा न िमळा4यामुळे नुकसान सोसावे लागत होते. wहणूनच नको ते आरोप ठे वत /यांचे ते हाल

करत असत. कोटकचेरी करायला भाग पाडत असत. याही गोGHचा अवचट यांना चांगलाच अनुभव आला.
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पोलीस शाखेतही (अपवादाने का होईना!) काही चांगले अिधकारी होते wहणून लेखकाचे िनभावले. गंमत
wहणजे या खा/यातसुqा अशा 6सनां"या आहारी गेलेले अनेक Srण यां"या कe Lातून बरे होऊन सामा9य जीवन

जगत आहेत.

मeटल हॉिपटल"या आवारातील हे कe L सुनंदा असेपय,त चांग4या *कारे चालले होते. परं तु नंतर माA या संथेला

अनेक कटकटHना सामोरे जावे लागले. wहणून वत:"या मालकV"या जागेत कe L उभे कर1यासाठी धडपडावे

लागले. काही िहतैषH"या सहा¤यातून व सरकार"या मदतीतून या कe Lाला आधी"या कe Lाजवळच नवीन देखणी

अशी एक इमारत िमळाली.

मु;ांगण व डॉ. सुनंदा यांना आपण वेगवेगळे क5 शकत नाही, याची *चीती पुतक वाचत असताना जाणवू

लागते. या तडफे ने, उ/साहाने ितने हे कe L उभे के ले, /याला आकार Kदला, शेकडो Srणां"या व /यां"या कु टुंिबयांचे

अरश: पुनवसन क5 शकली, /यांना जग1यास उभारी Kदली याला शMद अपुरे पडतात. डॉ. सुनंदा"या मृ/युनंतर

ि:लिनकल सायकालॉजीत एम. ए. के ले4या मु;ा ही ितची मुलगी आवडीने, िन}ेना व समथपणे या संथेची धुरा

संभाळत आहे. सुनंदाने या संथेत दाखल झाले4या Srणांना बरे कर1यासाठी अनेक *कारचे उप<म राबिवले.
ित"या मृ/युपातही ते उप<म अजूनही Srणांना 6सनमु; क5 शकतात. या कe Lानी राबिवलेले उप<म एका

*कारे थेरपीच आहेत. अ◌ॅिट झालेला Srण 35 Kदवस येथे असतो. परं तु या कालावधीत /याला संथेचा,
संथेतील सहकाया,चा लळाच लागतो. Srण Kकतीही मोठा, [ीमंत वा उEिशित असला तरी भांडी

घास1यापासून जमेल ती काम क5 लागतो व या *K<येमधून जात असताना /याचे 6सनही हळू हळू सुटू लागते.
/याचबरोबर आपण एक माणूस wहणून जगू शकतो याची जाणीवही होऊ लागते.

गे4या 25 वषात या संथेनी अठरा हजार पेशंट िमAांना बरे हो1यासाठी मदत के ली आहे. पूण बरे झालेले बारा

हजार िमA आहेत. सुSवातीला 20-30 Srणावर उपचार कर1याची सुिवधा असले4या या संथेकडे आज 150
Srणावर उपचार कर1याइतका आ/मिव>ास व सोई सुिवधा आहेत. पु1याबाहेरही फालोअपसाठी 7ठक7ठकाणी

कौि9सgलग सeटस आहेत. येथे बरे झालेले पेशंhसच कौि9सgलग करतात. तेच कायकत\ होतात. खरे पाहता अशा

*कारची कe Lं अस1याची आवyयकताच समाजाला भासता कामा नये. परं तु जोपय,त 6सनांना *ित}ा िमळते,

दा5 िपणे वा पाजणे िशGाचार होतात तोपय,त 6सनाचे बळी वाढतच जाणार आहेत. 6सन!तांचे पालक,

उ=वत बायको, कोमेजलेली पोरं , यां"यासाठी का होईना, अशी कe Lं हवीतच असे नाइलाजाने wहणावे लागते.
डॉ. अिनल अवचट यानी मु;ांगणची गोG िल|न आप4या समाजातील 6थेला मोकळी वाट क5न Kदलेली आहे.
'मुJांगणची गोK'
गोK', डॉ. अिनल अवचट,

समकालीन *काशन, Iक: S 200, पृ.सं:173
*िसqी: 24 Jan 11
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29. वभावाला औषध असते !
मानवी वभावा"या अनेकिवध कं गोया,चा अ~यास के 4यानंतर वभावाला औषध नाही या िन0कषा*त आपण

नेहमी पोचत असतो. वभाव हा माणसाचा थायीभाव असून तो बदलणे कदािप श:य नाही, असेच सव

सामा9यपणे मानले जाते. माणसाचा वभाव, प7रिथती"या ट::या-टोणtयातून घडत असतो.

या

वातावरणात माणूस वाढत आहे ते वातावरण /या"या वभावाला आकार देत असते. /यामुळे प7रिथती

बदल4यास (Iकवा बदल/या प7रिथतीची जाणीव झा4यास!) माणसाचा वभाव आपोआप बदलू शकतो.
परं तु */य 6वहारात तसे घडताना Kदसत नाही. wहणूनच मानवी वभाव हा आनुवंिशक आहे कV काय असे

वाटू लागते. परं तु मानसशाBां"या मते वभावाम=ये बदल घडवता येतो. *य? के 4यास आप4या तथाकिथत

नैसpगक K<यांना आवर घालणे श:य आहे. याच मानवी मनो6ापारांचा वेध घेऊन, सैqांितक व 6ावहा7रक

मांडणी वनारसे दांप/यानी वभावाला औषध असते ! या पुतकात के ली आहे.

सुधीर व yयामला वनारसे यांचे पुणे येथे सeटर फॉर सायकॉलॉिजकल सpहसेस हे उपचार कe L असून स4ला व

*िशणाारे मानिसक7र/या कमकु वत असणाया,वर ते उपचार करतात. मानसोपचाराचे *िशण देत असताना

सुमारे 12-13 हजार मनोSrणांशी /यांचा संपक आला. /यां"या वभावातील वैिश0 /यांनी समजून घेतले.
वभावाबOल अनेक गैरसमज आहेत हे /यां"या लात आले. /यातूनच या पुतकाची क4पना /यांना सुचली.

मानवी वभाव व /याचे वतन हे नेहमीच चच\चे व *गत संशोधनाचे िवषय झालेले आहेत. युरोप व अमे7रका
येथील िवuापीठात व संशोधन संथेत या िवषयावर संशोधन होत असून वैBािनक कसोटीला हे िवषय

अिलकडेच उतरले आहेत. िवBाना"या सीमारे षेवर असले4या या िवषया"या अनेक पैलूवर संशोधन चालू आहे.
/यामुळे या िवषयावर इं!जीत भरपूर पुतकं आहेत. परं तु िसqांत व 6वहार या पातळीवर हा िवषय नेमका

काय आहे व आपण /यासाठी काय करायला हवे याची िवतृत मािहती क5न देणारे हे पिहलेच पुतक असावे.

वभाव wहणजे काय, वभावाचा वतणुकVवर कसा प7रणाम होतो, वभाव कसा आकार घेतो, /यात बदल कसे

कसे होत जातात, वभावाची मािहती झा4यानंतर नेमके काय करावयास हवे, यासारPया अनेक *]ांची उUरं

आपण यात शोधू शकतो. प7रिथतीत बदल, आpथक समंजसपणा, समयांचे व5प, या"यासाठी के लेली कृ ती,
वभावाचे अंतबा£ 5प इ/यादी गोGीबOल लेखकयानी अ~यासपूवक िववेचन के ले असून हे पुतक एकदा

वाचून झाले या सदरात मोडत नाही. िवषयाचा आवाका मोठा असून */येक वाचकाला िवचारपूवक कृ ती

कर1यास हे पुतक *े7रत क5 शकते. /यामुळे िवषय समजून घेणे, लेखकांना नेमके काय सूिचत करायचे आहे

/याचा नीटसा अंदाज घेणे, पुतक वाचत असताना वत:िवषयी, वत:"या आयु0यात घडले4या मह/वा"या

घटनांिवषयी /यावरील *ितK<या वा भा0य यािवषयी पुन: पु9हा िवचार कर1याची गरज आहे असे लेखकांना
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वाटते. 6;V-6;Vगिणक वभाव बदलतो, तसेच पुतकातील आशयावर"या *ितK<या बदलत जाणार याची

क4पना लेखकांना आहे. /यामुळे ढोबळपणे हे पुतक न वाचता, वाचत असतानाच जागोजागी थांबून आप4या

*ितK<या नTदवा6ा अशी लेखकांची अपेा आहे.

मी रागीट आहे, तापट आहे, शांत वभावाचा आहे, िथत4r आहे, असे वत;ला wहणवून घे1यात अनेकांना

ध9यता वाटत असते. या *कारचे भा0य वा के ले4या कृ तीचे समथन आप4या मूळ वभावाला अनुस5न आहे अशी

समजूत क5न घे1याकडे बतेकांचा कल असतो. काही वेळा तर आपला वभाव व वतणूक कु ठ4या सदरात

मोडतात याचीसुqा क4पना नसते. के वळ वेळ मा5न ने1यासाठी काही तरी थातुर मातुर सांिगतले जाते. मुळात

वभावाम=ये आनुवंिशकता, प7रिथती आिण 6;Vची वैचा7रक *ग4भता या घटकां"या प7रणामांचा समावेश

असतो. आपले अनुभवसुqा अवती भोवतीचा प7रसर, एकमेकां"यातील संवाद, प7रिथतीचे आकलन इ/यादीवर

अवलंबून असतात. अनुभव व िवचारांची सांगड घालताना वभावातील बदल हे आवyयक ठरते. परं तु बदल ही

सहजासहजी घडणारी K<या नहे. /यासाठी िवशेष *य? करावे लागतात. आप4यातील गुणदोषांची यादी क5न

भोवतालची प7रिथती, िशकवणूक, K<या-*ितK<या इ/यादीव5न वत:चा एक नकाशा तयार करावा लागेल.

तेहाच आप4याला 'िववेकV ' मागावर चालता येईल. हा माग चोखाळताना वत:चा वीकार करणे, वत:कडे

Aयथ दृGीने बघणे, उ/फू ततेला वाव देणे, प7रिथतीशी टaर देताना अिवरत *य? करणे, आयु0यातील सव

*संगी िवनोदबुqीची जपणूक करणे, सा=य - साधन शुिचतांचे आ!ह धरणे, इ/यादी गोGHना मह/व uावे लागेल.

माणूस हा ठोकळे बाज छापाचा गणपती कधीच नसतो. आ/मभान व मू4यभान यांची जाणीव असलेला पैसा,

सUा, सामािजक संवाद, मैAी, िनकोप लिगक जीवन, Bानलालसा, अशाबOल िवचार करणारा तो असतो.
"अिधक चांगला माणूस" हो1यासाठी /याची धडपड चालू असते.

िवचारास *वृU करणा$या साधनांम=ये प7रिथतीला वरचा <मांक uावा लागेल. अनानुकूल प7रिथती,
पैशा"या अभावामुळे होत असलेली अडवणूक, समयां"या च<6ूहातून सुटका नाही अशी समजूत, इ/यादH"या

कTडीत सापडलेला माणूस वत:"या कतृ/वश;Vवरचा िव>ास गमावून बसतो. पुढची वाट Kदसेनाशी होते. परं तु

िवचारातून नaVच माग सापडू शके ल, असे लेखकांना वाटते. वैयि;क जीवन6वहारात पैशाला िजतके मह/व

आहे िततके कदािचत आणखी दुसया कु ट4याही गोGीला नसेल. पैसा िमळ1याची शा>ती असली कV गरज

भाग1याची सुरितता असते व या सुरिततेला तोड नाही. wहणून एनके न मागाने पैसा न जोडता आ/मस9मान,
िचUशांती, नैितकता संभाळू नच पैसा िमळवणे योrय ठरे ल. आयु0या"या वाटेवर अनेक *कार"या समयांचा

सामना करावा लागतो. काम करताना अडचणी येणारच. काही वेळा अ/यंत ु4लक गोGसुqा डोके दुखी होऊन

बसते. परं तु डो:यात राख घालून, वैतागून कु ठलेही *] सुटत नाहीत, याची जाणीव असायला हवी. समयातून

सुटका क5न घे1यासाठी *]ाचे उगम थान ओळखणे, /याची कारणमीमांसा, यथायोrय मांडणी, पयायांची
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तपासणी, िनणय *K<या, कायवाहीची 5परे षा, */य कायवाही, पाठपुरावा, इ/यादी टttयांचा िवचार करावा

लागेल. िनयोजन पूवक कृ ती के 4यास ’*]’हा कधीच *] wहणून राहणार नाही. मळलेली वाट सोडू न जा1याचे

धाडस अंगी बाळग4यास समयां"या जंजाळातून बाहेर पडणे श:य होईल, असा आशावाद लेखक *कट करतात.
मानवी वभावांचे िव^ेषण करताना लेखकांनी मनातला आिण जनातला अशी िवभागणी के ली आहे. अनेक वेळा

शांत डो:याने िवचार क5 लाग4यास कळते पण वळत नाही अशी प7रिथती उ¬वते. या पातबुqी"या

संदभात काही उदाहरणां"या मदतीने लेखक तोडगा सुचवतात. कायम यशा"या मागे धावणारा अपयशा"या

धातीमुळे कमकु वत होतो. मुळातच यशापयशाची समजूत वतुिथतीला ध5न नसते. मग *य? के ले जात

नाहीत. नशीबावर भरवसा ठे वला जातो. 9यूनगंड िनमाण होतो. कं टाळा येऊ लागतो. wहणूनच कौतुका"या

ओ¦याखाली दबून न जाता िवचारपूवक *य? करत राहणे योrय ठरे ल. याचवेळी कमीत कमी कG घेऊन जातीत

जात फळे िमळव1याची वृUी िहतावह नाही याची जाणीव ठे वायला हवी. *य? फु गवून दाखिवणे, दुस$याची

अडचण हीच आपली संधी मानणे, संभािवतपणाचा आव आणून लुबाडणे, उपटणे, फु कटेपणा, आळशीपणा

इ/यादी सवयीपासून िजतके दूर राहता येईल िततके िहतावह ठरे ल, असे लेखकांना वाटते. wहणूनच आ!ही

समजुतHचा पुनpवचार कर1यावर लेखक भर देत आहेत.

पुतका"या शेवटी पुतक कसे वापराल हे प7रिशG असून /यात उ4लेख के ले4या *]ांना *ामािणकपणे उUर

Kद4यास आप4या वभावाचे पूण िचA उभे करता येईल. शेवट"या पानातील *ितसाद भ5न पाठव4यास

वाचकां"या मनो6ापाराबOल लेखकांना क4पना येईल.

वभावाला औषध असते!,
!, सुधीर वनारसे व Cयामला वनारसे

सeटर फॉर सायकालॉिजकल सpहसेस, एरं डवणा, पुणे, Iकमत: S 100

30. पानीकम:
पानीकम: भाग दोन

*िसqी: 7 Feb 11

एका न6ा दमाचा लेखक wहणून संजय पवार यांचे नाव सािह/य ेAात प7रिचत आहे. पानीकम भाग दोन हे

पुतक संजय पवार यांनी जानेवारी 1996 ते िडसeबर 1998 या तीन वषा"या कालावधीत िलिहले4या फु ट

लेखनांचा सं!ह आहे. एके काळी 3-4 पानांचे लेख िलिहणारे अनेक लेखणीबहा¿दूर वृUपA व

िनयतकािलकांसाठी िलिहत असत. परं तु आजकाल"या धकाधकV"या जीवनात 'एवढे मोठ-मोठे लेख'
वाच1यासाठी जो िनवांतपणा लागतो, तोच मुळात नसतो. आरामात सुी"या Kदवशी वाच1यासाठी काही वेळ

राखून ठे वलेले अस4यास नेमके /याच Kदवशी, /याच वेळी काही तातडीची कामं िनघतात व आप4या वाचनाला
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'खो' बसतो. वाचन ही एकच अशी गोG आहे कV /याला शेवटचा अ!<म देता येतो. ते न के 4यामुळे कु णाचेही

काहीही नुकसान होत नाही, असे वाटत असते. /यामुळे वाचनाचा *थम बळी घेतला जातो. /यामुळे 'जे काही

सांगायचे ते थोड:यात सांगा' अशी िवनंती करािवशी वाटते. wहणूनच कदािचत संजय पवार यांनी लेखनाचा हा

बाज अं/यंत आटोपशीर घेत िलिह4यामुळे */येक फु ट वाचताना मजा येते.

या तीन वषा"या कालखंडात भाजप व िशवसेना युतीचे रा य महाराात होते.

यांना या कालावधीतील

राजकVय, सामािजक व सांकृ ितक घडामोडHचा क4पना आहे /यांना या पुतकातील लेख /यां"या मृतHना

उजाळा देतील. तीन भागात िवभागणी के लेले, सुमारे 150 फु ट लेख असलेले, व /याकाळ"या अ/यंत लहान

सहान घडामोडीवरसुqा म4लीनाथी करणारे हे लेख वाचताना आपण हरवून जातो.

सांकृ ितक िवभागात *ामुPयाने सािह/य, कला, नाटकं , िचAपट, सभा, संमेलने, <Vडा, समारं भ इ/यादी

िवषयावर /या काळात घडले4या काही िनवडक *ासंिगक घटनांवर, कु णा"या तरी व;6ावर Iकवा बातमH"या

आधारे िलिहलेले लेख आहेत. अनेक मा9यवरां"या दुतTडी वतनावर लेखक तTडसुख घेतात. एनके न *िसqीस

हपापले4या राजकार1यां"या सािह/यिव>ातील लुडबुडीवर लेखक टीका करतात. बुजुग कलाकारां"या

सािह/यबा£ वतनसुqा लेखकाचे लÀय झालेले आहे. K<के ट"या अितरे कावर टीका करताना खेळांचे िवकe Lीकरण

का होत नाही असा *] /यांना पडतो. rलोबलायझेशनमुळे कलांचा कशा *कारे बाजारीकरण होत चालले आहे

याची gचता /यांना वाटते. अिभ6;V वातंmया"या *ांतात कशा *कारे भेदभाव के ला जातो याचे वणन ते

करतात. युतीची िशवशाही कले"या *ांतात कशा *कारे धुडगुस घालत होती याचे उदाहरणासकट पGीकरण

देतात. दया पवारसारPया संवेदनशील लेखकाला दिलतांपुरताच मयाKदत ठे व1या"या *य?ावर नाराजी 6;

करतात. क³!ेसी राजवटीवर टीका करत युतीची भाटिगरी करणाया कलावंतांना युती"या कायाकु 

कामिगरीची आठवण क5न देतात. Zयाची सpा येईल Rयाचे जोडे चाटायचे ही परं परा मराठी सािह/य

सांकृ तीक जगाला नवीन नाही याची /यांना अशा वेळी आठवण येते. नाना पाटेकर यांनी नासंमेलना"यावेळी

के ले4या भाषणामुळे िशवसेनेचे उqव ठाकरे मTछर को शेर बनने का mम iआ है असे उµार काढले होते, याची

आठवण लेखक क5न देतात. अशा *कारे लेखकाची फटके बाजी वाचत असताना एकVकडे हसूही येते व दुसरीकडे

समाजाची कVवही करािवशी वाटते.

सामािजक िवभागातील लेखनातसुqा अशाच *कारे आप4या समाजातील िवसंगतHवर बोट ठे वतात. ी - पुSष

भेद, पुSषी अरे रावी, (के वळ बजन समाजातील!) मुलHचीसुqा मुंज कर1याचा सनात9यांचा अाहास,
आकाशातील ताया,ना वत:चे नाव दे1यासाठी चाललेली चढाओढ, शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी यांचे इंिडया

िवSÁ भारतनंतर मिहला िवSq बाईचे राजकारण, मागास वगातील मुला-मुलHसाठी मळखाऊ शालेय गणवेश

दे1याची िशवशाहीतील सुपीक क4पना, महाराातील */येक िथयेटरमधून वषातील 15 Kदवस मराठी िचAपट
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दाखव1याची स;V, तSणHनी आ<मक हो1याची गरज, */येक गोGीचे समारं भ - सोहळा कर1याची हौस,
गभाशय भााने दे1याचा नवा धंदा, वगणीचे खंडणीत होत असलेले 5पांतर, अशा अनेक िवषयावरील टीका

7टtपणी वाचताना नेहमी"या *ितसादा6ित7र; चाकोरीबाहेर जात िवचार करता येते, हे कळू लागते. एकदोन लेखात गणपतीबाtपाचा उं Kदराबरोबरचा संवाद वाचताना येस िमिनटर या मािलके ची आठवण येते. खरे

पाहता संजय पवार या दोन पाAाभोवती भरपूर काही नaVच िल| शकतील. िशवशाही"या घराणेशाही िवषयी

ते तTडसुख घेतात. दिलतांवरील ह44यासंबंधी िलिहताना दिलत भडवे फार माजलेत हे नेहमीचे पालुपद ऐकू येत

असते. खरोखरच माज1यासारखं दिलतांकडे आहे तरी काय असा *] लेखक िवचारतात. अित/वाचा लढा Kकती

तीn होत आहे याचा इशारा लेखक देऊ इि"छतात. तथाकिथत gहदू"ं या भTदूपणावरचे लेखही अ/यंत वाचनीय

आहेत.

पुतकातील अधा अिधक भाग राजकVय ेAातील फु ट लेखनांसाठी खच घातला आहे. लाच, विशलेबाजी,
गुंडिगरी, Kककबॅक, *लोभन, यांचे एक वतंA शा बनलेले ते Kदवस होते (व आजही आहे!)असे या

िवभागातील लेख वाचतांना वाचू लागते. युती"या दृGीने सव गोGHचे भगवीकरण हो1याचा तो काळ होता.

भगवे करं डक, भगवी *शतीपA, टॅ:सी, 7रा भग6ा रं गा"या, शाळा कायालयां"या इमारतHचा रं ग भगवा,

असे युतीचे व होते. िशवसेना *मुख, अिवनाश धमािधकारी, ि*. मनोहरपंत जोशी, गोपीनाथ मुंड,े भाजपचे

gचतन िशिबर,

रावाद व नीतीमUेचे स;Vचे िशण, मंगेशकर घराणेशाही, राीय पांची संपलेली

िव>ासाहता, राजकार1यांच वत:चा '6;Vिवकास हाच रािवकास' याचे पालन, अडवाणHची रथयाAा,
वयंरोजगारासाठी 48 तासात पाच लाखाची (हवेत िवरलेली!) घोषणा, झुणका भाकर योजनेचा बोजवारा,

िशवशाहीतील लॉटरीबंदी गुटखाबंदीचा फु सका बार, अशा अनेक िवषयावरची म4लीनाथी वाचताना असाही

एक काळ होता याचे आय वाटू लागते. या लोकां"या हातात पु9हा एकदा रा य आलं तर काय होईल याची

धाती वाटू लागते.

जु9या घ चौकटी मोडू न टाक1या"या संजय पवार यांचा हा *य? एका नवीन आिव0काराला ज9म घातला आहे.
पुतकातील लेख वाचताना आपण नकळत अंतमुख होतो, यातच या पुतकाचे यश आहे.

पानीकम:
पानीकम: भाग दोन,
दोन, संजय पवार

'नवता' *काशन, मुंबई, मू4य: 300 S, पा: 328

*िसqी: 14 Feb 11
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31. नHा दशा,
दशा, नवे संदभ(
माधव गोडबोले यांचे नUा Iदशा, नवे संदभ हे पुतक, /यांनी 1995 ते 1997 या काळात लोकसUा, सकाळ, व

महारा टाइwस या दैिनकांसाठी वेळोवेळी िलिहले4या लेखनांचा सं!ह आहे. एके काळी आpथक,

राजकVय,सामािजक वा *शासकVय घडामोडी, संघष व /यामागची भूिमका यांचा ऊहापोह अनेक साािहके ,
मािसके यामधून होत असे. परं तु काही कारणांमुळे वैचा7रक िनयतकािलके हळू हळू बंद पडत गेली. /यामुळे

सामािजक जबाबदारीची जाणीव असलेली काही वृUपAे वैचा7रक लेखांना *िसqी देऊ लागली. (आता तर

याही गोGी पेड 9यूज वा *ायोजकां"या पा ठMयािवना छापले जात नाहीत अशी अवथा झाली आहे. टीही

मा=यमांची अशा िवषयावरील उथळ चचा डोके दुखी ठरत आहे.) वृUपAीय लेखनात शMदमयादा व वृUपAांची
=येयधोरणे संभाळू न लेखनाची कसरत करावी लागते हे मा9य क5नही अ/यंत माफक Iकमतीत लेखकांचे िवचार

घरोघरी पोचतात ही /याची जमेची बाजू आहे. वृUपAं (व काही *माणात टीही हे मा=यम!) आता

िवचारमंथन घडवून जनमत तयार कर1यास हातभार लावतात. वाचकांना संवेदनाम बनिवणे, /यां"या

जाणीवा जागृत करणे, *]ांचा च|बाजूंनी िवचार कर1यास *वृU करणे या गोGी लोकशाही 6वथा बळकट

कर1यास अ/यंत गरजे"या आहेत.

माधव गोडबोले यां"या या लेखसं!हात िविवधता आहे. भारतीय अथ6वथा, महाराातील आpथक, सामािजक

व िवकासा"या आघाडीवरील घडामोडी, राजकVय िथ/यंतरे, =येय धोरणे, सोई सुिवधा इ/यादी िवषयावर

/यांनी *ासंिगक लेखन के ले आहे. के वळ मािहती"या व5पातील हे लेखन नसून लेखकाने काही उपायही सुचिवले

आहेत. अशा *कार"या चच\मधून लेखकाला वाचकांची िवचारश;V जागृत करणे अिभ*ेत आहे. */येक *]ाला

लेखकाकडे ठोस उUरे आहेत असा लेखकाचा दावा नाही; परं तु *ा प7रिथतीत /या उपाययोजना योrय आहेत

असे लेखकाला वाटते. लेखकाचा उOेश के वळ कृ तीकाय<म वा उपाय सुचिवणे हा नसून मुळात या समया का व

कशा उ¬व4या, /यातून िनमाण झालेले *] व उUरांची Kदशा काय असू शके ल यांची मांडणी /यांनी के ली आहे.
िवमा उuोगाचे खाजगीकरण, सरकारी कमचाया,चे वेतनवाढ, बोनस *], ओहर¾ाiटवरील बंधन, कe L व रा य

शासनात सम9वयाचा अभाव अशा आpथक ववथेशी संबंिधत असले4या *]ांचे िव^ेषण लेखकाने के ले आहे.
व"छ व पारदश *शासना"या अभावामुळे रा यकत\ व समाज यात मोठी दरी िनमाण होत आहे, असा

धो:याचा इशारा गोडबोले यांनी /यावेळी Kदला होता. (आजही /या प7रिथतीत बदल झालेला नाही. )
महाराा"या आpथक व राजकVय प7रिथतीचे एक िवदारक िचAच लेखकाने उभे के ले आहे. झुणका भाकर

योजना, वत घरे यासारPया सवंग लोकि*य घोषणा रा याला परवडणाया नाहीत, याचे भान रा यक/या,नी

ठे वायला हवे. वीजमंडळाचा कारभार, वीजिनpमतीबOलचे घोळ, एÂॉन *करण, माग प7रवहन मंडळ, वैधािनक

िवकास मंडळ, उपनगरीय रे 4वे योजना इ/यादी अनेक िवषयांवर लेखकाने भा0य के ले आहे. वीज, रते, पूल, बंदरे ,
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पाटबंधारे , गृहिनमाण इ/यादी ेAातील अनेक *क4प खाजगीकरणातून श:य आहे असे लेखकाला वाटते. िब4ड,

ऑपरे ट व fा9सफर या पqतीतून खाजगीकरणास वाव दे1यास लेखकाची हरकत नाही. परं तु शासना"या धरसोड

वृUीमुळे कामे नीट होत नाहीत. चचा, िनणय, फे रिनणय असे अनेक घोळ शासन करत अस4यामुळे गुंतवणूकदार
पुढे येत नाहीत व जे पुढे येतात /यां"यात गुणवUा व काम कर1याचा वकू ब नस4यामुळे घोटायांची मािलका

तयार होते, हे लेखकाचे भा0य आहे. आता दहा - पंधरा वषानत
ं र या गोGHचा पुनpवचार क5 लाग4यास

लेखका"या मतांशी काही *माणात आपण सहमती दशवू शकतो.

अ1णा हजारे यांची vGाचार िनमूलनाची चळवळ याच काळात जोरदार होती. इतर अनेक लेखकां*माणे या

चळवळीचा के वळ उदोउदो न करता यासाठी नेमके काय करायला हवे याचा िवचार लेखकाने 6; के ला आहे.
vGाचार िनमूलनासाठी वैयि;क आकस, ेष, त<ारी, चा7रmयहनन हे न करता एखादी सम यंAणा उभी करणे

अ/यंत गरजेचे आहे. लोकायु;ांचे अिधकार वाढिवणे, *शासनात पारदशपणा आणणे, मािहती िमळव1याचा

हa हे vGाचार समयेवरील उपाय होऊ शकतात. के वळ तळमळ, *ित}ा व नैितक अिधकार पुरेशे ठरत नाहीत,

असे इशारा लेखक देऊ इि"छतात. आंदोलने, घंटानाद व गांवसिमती यातून हा *] सुट1यासारखा नाही, हे

लेखकाचे /या वेळचे व;6 आजही िततके च लागू पडणारे आहे.

गोडबोले यांनी आपली बाजू 6विथतपणे व िवचारपूवक मांडली आहे. जेहा हे लेख *िसq झाले तेहा

/यातील आशयाबOल उलट सुलट *ितK<या नaVच उमट4या असावेत. अशा िनवडक *ितK<या (व /यावरील

लेखकांचा *ितसाद) यांचा समावेश पुतकव5पात लेख छापताना करायला हवा होता असे वाटू लागते.

/यामुळे वाचन अिधक सकस झाले असते. उदाहरणाथ, बोनस"यासंबंधी भा0य करताना लेखकाला कामगार
संघटनांचे नेतृ/व 6ावसाियकांकडे असावे कV समाजवादी वा कwयुिनट िवचारसरणी असले4यांकडे असावे हा

*] पडतो. यावर िवतृतपणे चचा होऊ शके ल. सबिसडी, आKदवासHचा िवकास, वैधािनक िवकास मंडळ,
यासारPया िवषयांवरसुqा चचा होऊन दो9ही बाजू समोर आ4यास वाचक जात सुजाण झाला असता.

वृUपAीय लेखन अनेक वेळा अ4पजीवी ठरत असते. परं तु या पुतकातील लेख व िवषय अजूनही भरपूर ताजे

वाटतात. कारण एव¢ा कालावधीनंतरही /याबOलची नेमकV Kदशा सापडत नाही. /यामुळे अशा *कार"या

वैचा7रक लेखनांचा सं!ह असलेली पुतकं वाचकां"या हातात (अधून मधून!) पडायला हवीत.
नHा दशा,
दशा, नवे संदभ(, माधव गोडबोले

[ीिवuा *काशन, पुणे, Iकमत: S 200
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32. फरतू
'हे दु:ख, या वेदना उगाळू न मी जगू इि"छत नाही. पण हे आप4याच वााला का? याचा जाब िवचारावासा

वाटतो ' या शMदांत दिलत व िवमु; जातीतील अनेक संवेदनशील िशित युवक आपली चीड 6; करत

असतात. शेवटी असहा¤य होऊन, *थिपत समाजावरील राग िगळत मूकपणे जीवन जगतात. अBान, दा7र½,
दौब4य व सामािजक हीन/व यातून बाहेर पडणे व आप4या मुला-बाळांना /यातून बाहेर काढणे एवढाच माग

/यां"यासमोर असतो. /यातील काही युवक संधी िमळताच शMदावाटे आपले मनोगत 6; करतात. पुतकातून

वा लेखातून कु ठे तरी मनोगत *िसq होते. तेहाच या बंKदत, *थािपत समाजाला आप4यातील वैगु1य,
अ/याचार व बेKफKकरीची जाण येत.े कु ठे तरी च< Kफ5 लागतात. थोडे फार *य? करत अस4याचा देखावा

िनमाण के ला जातो. गाजावाजा होतो. परत येरे मा¦या माग4या. ही वरवरची मलमपी खोल जखम बरी क5

शकत नाही. समाज आप4या गुमतच पुढे जातो व प7रघाबाहेरचा समाज आहे ितथेच कु जत राहतो. उपरा, बलुत,ं

आभरान, उच4या, तराळ-अंतराळ अशा वेदनाकथनांची पुतकं बाजारात आली. (व आवृUी"या आवृbया

संप4या! )/या पुतकांवरील चचािशिबरे गाजली. लेखकांचा हार-तुयानी स/कार के ला. परं तु आजही, काही

मूठभर वगळता, इतरां"या प7रिथतीत ितळाइतकाही फरक पडला नाही, याची जाणीव अिजत िमणेकरांनी

िलिहले4या Kफरतू हे पुतक वाचताना *कषाने जाणवते.

[ीमंती*माणे गरीबीचेसुqा अनेक तर असतात. */येक कु टुंबा"या गरीबीची 6ाPया वतंA असते. sा´ण वा
मराठा यासारPया उE वणा,तील कु टुंबा"या दा7र½ाची तुलना दिलत जातHतील कु टुंबा"या दा7र½ाशी होऊ

शकत नाही. भट:या जातHतील गरीबीची तहा अगदीच वेगळी असते. कारण या तळागाळातील कु टुंबाचे दा7र½

िप¢ान िप¢ा चालत आलेली असते. या गरीबीतून बाहेर पड1याचा माग असू शकतो याची अंधुकशी

क4पनासुqा यातील 6;«ना नसते. जाणून बुजून /यांना अंधारात ठे व1याचा *य? इतरांकडू न के ला जात असतो.
/यामुळे Kफरतूला *तावना िलिहले4या जगन फडणीस यांना */येक समाजगटातील गरीबीचा वतंAपणे

िवचार झाला पािहजे आिण असा िवचार क5नच गरीबी नG कर1याचे *य? झाले पािहजेत असे wहणावे लागले.

Kफरतू ही अिजत िमणेकर या कं जारभाट युवका"या जीवनाची कहाणी आहे. काही कारणामुळे िमणेकर यांचा

संबंध भट:या िवमु; चळवळीशी व समाज *बोिधनीशी आ4यामुळे /यांना आप4या वत:बOल, आप4या

कु टुंबाबOल व एकू ण आप4या अवतीभोवती असले4या कं जारभाट समाजाबOल िवचार करावासा वाटला.
आप4या या जमातीचे रीती7रवाज काय आहेत? आपण कु ठू न आलो? आता"या या प7रिथतीची कारणे कोणती?

याचा िवचार ते क5 लागले. कायाकु  अनुभवांची आठवणसुqा नको असे अनेकांना अनेक वेळा वाटत असते.
तरीसुqा िमणेकर यांनी आप4या जीवनातील कGकाळातील घटनांबOल *ांजळपणे िलिह1याचे धाडसच एका
*कारे के ले आहे.
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पुतक वाचताना स/य Kकती दाहक असू शकते याची सतत जाणीव होते. एखादी संपूण जमात दोनवेळ"या

पोटा-पा1यासाठी दा5भी, चोरी दरोडे यासारPया अवैध धंuात कायमची गुरफटली जाते याची क4पनाच

आपण क5 शकत नाही. लहान मुलांपासून अगदी wहाता$या-कोता$यापय,त KदवसराA, मान मोडेपय,त दा5"या

भीवर, दा5"या दुकानात वषानुवष\ काम करणा$या या जमातीची दु:खे िमणेकर यांनी वेशीवर टांगली आहेत.

आपण माA /या गावचेच नाही अशा*कारे वागत असतो. िमणेकरां"या िनवेदनात कु ठे ही अितशयो;V नाही,
नापूण *संग नाहीत व कु ठे ही चीड नाही. जे भोगले, जसे भोगले /याचीच ही कथा आहे.

ताडपAी, िचपाड, पु¯े, tलािटक शीhस Iकवा िमळे ल /या साधनांनी लाज झाक1याइतपत बनवले4या

आडोशाखाली घाणीत, िचखलात अनेक कु टुंबे गावाबाहेरच राहत असतात. तेथे /यांची उघडीनागडी पोरं खेळत

असतात. बायका न कळणाया भाषेत हातवारे करत अचकट िवचकट िश6ा देत भांडत असतात. आप4या

प7रचयाचे हे नेहमीचेच दृ0य असते. परं तु अशा वतीत काय घडत असते याची क4पना आप4यासारPयांना,

बzयांची भूिमका वठवणा$यांना कधीच येणार नाही. गावातील धनदांडगे, *िति}त गुंड, पोलीस यंAणा,
तथाकिथत संकृ तीरक, /यांना Kकती लाचार बनवत असतात, याची थोडीशी क4पना अशा *कारची पुतकं

वाच4यानंतर येत.े बाप चोरी करतो. आई दा5ची भी लावते. भाऊ, भावाची बायको, बहीण जमेल तसे चोवीस

तास कु ठे ना कु ठे तरी सतत राबत असतात. भडक gहदी िचAपटांतील उUान दृ0यांची नaल कर1याची सवय

येथील सव लहान-मो¹ांना, युवक-युवतHना लागलेली असते. £ा जमातीचे असे एक वेगळे च जग असते.
आधुिनकतेचा पश नाही. िवकासाचा संबंध नाही. हे सव कायमचेच िवथािपत. /यांचा कु णी वाली नाही.

*शासन यंAणा व पोलीस यंAणा या जमातीकडे कायम गु9हेगार जमात wहणूनच पाहत असतात. गावा"या

हOीत घडणाया */येक अपराधासाठी गावकु साबाहेर राहणाया या जमातीतील लोकांना जवाबदार धरले जाते.
आपया गावात ही पीडा नको wहणत रातोरात संगनमताने या जमातीस हाकलून Kदले जाते. पुढ"या गावातसुqा

हीच तहा. साधं, सरळ, सचोटीचे जीवन जग1याची इ"छा असले4यांनासुqा *थािपत समाजातील गरीबातील

गरीबसुqा जवळ उभे रा| देत नाहीत. धम, रा, संकृ ती, नीती"या गजना करणा$यांना आप4याच समाजातील

एक घटक उपाशीपोटी, अधपोटी रा|न आप4यातील काहH"या 6सनांची पूतता कर1यासाठी राबत आहे, याचे

काहीच वाटत नाही. जमीन नाही, िशण नाही, धंदा नाही ही या जमातीतील बसंPयाकांची िन/याचीच

ओरड आहे. िवकासा"या गtपा मारताना काठावर जीवन जगणा$या पारधी, वडारी, िभ4ल, कै काडी, कं जारभाट,
मांग अशा जमातीपय,त िवकासाची फळे पोचव1याचे *ाथिमक *य?ही के ले जात नाहीत.

या पुतकातील कायाकु  अनुभवांबOल वाचताना एक आशेचा Kकरण आप4याला Kदसतो. तो wहणजे या

जमातीतील काहHना िशणाबOल वाटत असलेली आथा. िशणच आप4याला ता5 शकते, या अदwय आशेवर
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जगताना कु ठ4याही थरापय,त जा1याची िजO या लेखकांचे कु टुंबीय बाळगून होते. /यामुळेच /यांचे एक पाऊल

पुढे पडू शकले व काही अंशी या नरकयातनेतन
ू /यांना सुटका िमळाली. आप4या मायबाप सरकारने *ामािणकपणे

िशण दे1याचे *य? के 4यास 126 जमातHत िवखुरलेले दोन कोटी लोक कधी ना कधीतरी सुसंकृ त समाजाचा

भाग wहणून जगू शकतील.
फरतू, अिजत िनमकर,

सलोनी *काशन, इचलकरं जी, Iक: 70 S
33. 'समाजवाNय
'समाजवाNय'
समाजवाNय'कार

*िसqी: 28 Feb 11

िवसा6ा शतका"या आरं भी"या 30-40 वषा,चा आढावा घेत4यास समाजाचा गाडा कसा असावा व तो कसा

चालवावा यासंबंधी िवचार करणा$या व /या िवचारां*माणे कृ ितशील असले4यांची संPया, िनदान महाराात

तरी, अिजबात कमी नहती. यातील */येकाला आपले िवचार कसे योrय आहेत व या िवचारा*माणे समाजात

बदल होत गे4यास आपली पुढची िपढी (व /यानंतर"या िप¢ा!) नaVच सुखी व समाधानी राहतील याबOल

/यां"या मनात ितळमाAही शंका नहती. या सव अितरथी-महारथी िवचारवंतांम=ये रघुनाथ धTडो कव\ (1882

- 1953) यांचे नाव व /यांची कत6िन}ा यांचा आप4याला कधीच िवसर पडणार नाही. या लोकोUर

पुSषा"या वादळी 6ि;म/वाचे वाद!त परं तु =येयिन}तेने भारावले4याचे, बुqीिन}पणे आयु0य झोकू न

Kदले4याचे, जवळ जवळ संशोधन !ंथ wहणवून घे1याची पाAता असलेले 'समाजवाuय'कार हे पुतक डॉ अनंत

देशमुख यांनी िलिहलेले आहे. या पुतकाचे *काशक पªगंधा *काशन असून /यानी 'रधT' हा एक *क4प हाती

घेऊन पूण के ला आहे. /या *क4पानुसार 'रधT'"या जीवना"या वेगवेगया पैलूवर *काश टाकणारे आठ !ंथ

*कािशत झाले असून हे पुतक /यापैकV एक आहे. या *क4पाारे िवसा6ा शतकातील एका L0ा िवचारवंताचे

च7रA, /याचे जीवन काय, /या"या जीवनातील मह/वा"या घडामोडी, /यांचे इतरांशी असलेले नाते संबंघ,
इ/यादHचे िचKक/सक िव^ेषण अ~यासकाना उपलMध क5न दे1यात आले आहे. अशा*कारचे *क4प इं!जी

सािह/यात िवपुल *माणात सापडतात; परं तु मायमराठीत हा कदािचत पिहला धाडसी *य? असावा. यासाठी

*काशक, लेखक, व इतर संबिं धत यांना ध9यवाद uायला हवेत.

िवसा6ा शतकाचा आरं भीचा काळ व एकिवसा6ा शतकाचा आUाचा काळ यांची तुलना क5 लाग4यास या

दो9हीत फार मोठा फरक आहे असे जाणकारांचे मत आहे. /याकाळातील बुरसटलेली 5ढीपोषक मते,
संकृ तीरणाचे िनिमU क5न िवचारवंतांची होत असलेली बदनामी, ऊठसूट खटले - कMजे, लिगक

िवषयासारPया जीवना"या मह/वा"या पैलूवर भा0य न कर1याची उघड उघड स;V व दमदाटी,

s´चयपालनाची खोटी आ>ासने, कामसुखातील चोरटेपणा, हेकेखोरपणा, आ/मवंचना इ/यादHबOल आज
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वाचताना 'असाही एक काळ होता' याचे आय वाटू लागते. समाजप7रवतनासाठी अ/यावyयक असले4या

गोGHची उघड चचा हायला हवी, िवचारमंथन हायला हवे यांचा आ!ह धरणा$यांना नामोहरम करणे, /यांची

gनदानालती, /यां"याबOलची संवेदनिवहीनता याबOल वाचताना आपला आजचा समाज Kकती बदलला आहे

याचा अिभमान वाटतो.(तरीसुqा फार मोठा टtपा गाठायचा आहे, अशी त<ार अजूनही कु ठे तरी ऐकू येत

असते!) परं तु आता"या िपढीला अशा *कारचे मोकळे वातावरण िमळवून दे1यास 'रधT' सारPयांनी खता

खा4या हो/या हे आपण कधीच िवस5 शकत नाही.

आPखा महारा 'रधT' यांना 'समाजवाय'कार wहणूनच ओळखतो. पुनpववाहाची चळवळ व ीिशणाचे

काय करणा$या महष धTडो कव\ यांचे थोरले पुA, रघुनाथरावानी माA विडलांचा सामािजक कायाचा वारसा

पुढे चालवला तरी /यां"या कायाची Kदशा अ/यंत वेगळी होती. विडलां"या पावलावर पाऊल ठे ऊन अप/यांनी

काय क5न ' घराणेशाही' *थािपत करावीत ही समाजाची अपेा असते. परं तु 'रधT' माA वतंA िवचाराचे

होते. व /यानी हाती घेतले4या संततीिनयमन व लिगक िशण या कायाला महष कवÃची संमती होती. 'रधT'

यानी या कायाचा वसा गंमत वा काही तरी करायचे wहणून घेतलेला नहता. /यामागे अ~यास होता, तळमळ

होती व /यांची कायिन}ा होती. फगसन कॉलेजम=ये िशकत असतानाच /यांना यािवषयाचे गांभीय कळले होते.
गुरोगामुळे तSणांचे आयु0य बाद झा4याचे /यांनी */य पािहले होते. योrय वेळीच *ितबंधक उपाय न के 4यास

अनाचार पराका}ेला जाईल याची क4पना होती. लोकसंPयेचे िनयंAण ही काळाची गरज आहे हे /यांनी

/याकाळी ओळखून संततीिनरोधांची साधनं वापरायला हवीत अशी आ!हाची मांडणी के ली. समाजाचा िवरोध

प/क5न /यासाठी स4ला, साधनं पुरव1याची 6वथा, वापर1याचे िशण, इ/यादी गोGी /यांनी उपलMध क5न

Kद4या. यातूनच /यांचे LGेपण अधोरे िखत होते. खरे पाहता /यां"या वैयि;क जीवनात असे काहीच घडले नहते

कV यामुळे या िवषयाचा सखोल अ~यास करावा Iकवा या *कारचे काय हाती घे1याची *बळ इ"छा हावी.
मुळातच /यांचा वभाव अ/यंत िभAा होता.

पदवी िशणानंतर 'रधT'नी िशक हो1यासाठी wहणून िडtलोमा"या अ~यासासाठी मुंबईला गेले. तेथे *ो. जे.

8े झर व 8e च भाषा िशकिवणा$या *ो. पेि4तए यां"या संपकात आले. /यांनी 8e च भाषा िशकू न घेतली. 8e च

समाजातील लिगक िवषयातील उदारपणामुळे ते *भािवत झाले होते. ी-पुSष संबंध, गुरोग, संतितिनयमन

यावरील 8े चभाषेतील पुतकांचा अ~यास /यांनी के ला. /याचकाळी /यांना आप4या जीवनकायाचे उKOG पG

झाले.

यानंतर"या काळात /यांनी अनेक 7ठकाणी नोक$या के 4या. मुंबई"या एि4फ9टन कॉलेजम=ये ते गिणत िशकवत

होते. नंतर धारवाड"या कनाटक कॉलेजम=ये काही काळ नोकरी के ली. ितथूनच उE अ~यासासाठी पॅ7रसला गेले.
परत आ4यानंतर /यांनी िव4सन कॉलेजम=ये नोकरी प/करली. या नोक$या करत करतच ते संततीिनयमनाचे
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*चारकाय क5 लागले. /यािवषयी लेख िल|न जनजागृती कर1याचे *य? करत होते. परं तु /यांची लिगक

िशणिवषयीची आथा 5ढीि*य समाजातील इतरां"या डोयात खुपत होती. ु4लक कारणामुळे नोकरी"या

7ठकाणी व7र}ांबरोबर खटके उडत होते. /यामुळे रघुनाथ कव\ वैतागून रािजनामा देऊन मोकळे होत होते. खरे

पाहता कु टुंब चालिव1यासाठी व /यां"या =येयपूतसाठी पैशाची कमतरता भासत होती. या कामासाठी कु णीही

आपण|न वा मािगत4यानंतरसुqा एक पैसा uायला तयार नसत. तरीसुqा आpथक कु चंबणा सोसत /यांनी

आप4या कायासाठी आयु0य वेचले. /यां"या प?ी, मालती कव\ िशिका हो/या व /या संसाराचा आpथक भार

उचलत हो/या.

समाजवायचा पिहला अंक 15 जुलै 1927 रोजी व शेवटचा अंक रघुनाथ कव\ यां"या मृ/यु"या दुस$या Kदवशी

wहणजे 15 ऑ:टोबर 1953 रोजी *िसO झाला. मृ/युपूव /यांनी अंकाची जुळणी क5न ठे वली होती. डॉ.

िविलयम रॉिब9सन हे 9यूयाक येथीव नामवंत डॉ:टर कामशााला वािहलेले मािसक काढत होते. 'रधT'"या

वाचनात हे मािसक आ4यानंतर /यातून फू त घेवून समाजवायसंबंधीचे काय 'रधT'नी सुS के ले.

समाजवाय िनघ1या"या अगोदरही 'रधT' अनेक 7ठकाणी आप4या आवड/या िवषयावर लेख िल|न पाठिवत

असत. काही 7ठकाणी /या छापूनही आ4या. काही सुबुq वाचकांनी /याला चांगला *ितसादही Kदला. परं तु
समाज*बोधनासाठी एवढे फु टकळ काय पुरेसे ठरणार नाही याची जाणीव होऊन अ/यंत *ितकू ल

प7रिथतीतसुqा अ/यंत नेटाने हे काय सतत 26 वष\ चालू ठे वले. 1931 साली /यांनी िलिहले4या '6िभचाराचा

*]' या लेखामुळे समाजवायावर खटला भरला गेला. 1943 साली /यातील पA6वहाराला अ^ील ठरवून

खटला भरला. या खट4या"या वेळी डॉ. आंबेडकर /यांचे वकVल होते. 1938 साली अंकातील जािहरातीमुळे

/यांना 9यायालयासमोर उभे कर1यात आले. तरीसुqा न डगमगडा, नमते न घेता /यांनी आपले काय तसेच चालू

ठे वले. 'रधT' इतर लेखाबरोबर 'शारदेचे पA' या नावाचे सदर चालवत. उपिथत के ले4या *]ांना उUरं दे1या"या

हतोटीमुळे ते सदर लोकि*य झाले होते. लेखकांना मानधन Kदले पािहजे या िवचाराचे ते होते. परं तु

समाजवायसाठी िलिहणा$यांना मानधन दे1याइतकV कु वत /यां"यात नहती. wहणूनच मािसकात

िलिह1यापासून घडी घालून पोटात टाके पय,तची कामे /यांना (व मालतीबाईना) करावी लागत. मानधनाची

अपेा न करता कु णी चांगला लेख पाठिव4यास ते *िसq करत होते. शकुं तला परांजपे पुतक समीा िलिहत
होते व संततीिनयमना"या *चार कायात व साधनं कशी वापरावीत याची *ा/यिके कर1यात /यांना मदत करत

हो/या.

1943म=ये /यांनी 'दोन बायका िवशेषांक' ही काढला होता. /याकाळात ही. शांताराम, राजकवी यशवंत,
शंकरराव Kकलकर, रा. ग. हष\, मामा वरे रकर, ना. सी. फडके यांनी पिहली बायको हयात असताना दुसरे लj

के ले होते. िवशेषांक काढ1याइतपत हा िवषय /याकाळी वलंत होता, हे लात येईल. डॉ. अनंत देशमुख यांनी
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अंकात िलिहणारे लेखक, *ितK<या देणारे वाचक व मदत करणारे िमA व या अंकातील मांडणीला िवरोध

करणारे िवरोधक यां"याबOल िवतृतपणे िलिहले आहे. ते सव मुळातूनच वाचायला हवे.

'रधT' जरी 'समाजवाय'कार wहणून प7रिचत असले तरी /यांचा बौिqक आवाका फार मोठा होता. इं!जीतील

Reason या िववेकवादाला वािहले4या मािसकाचे बतांश काळ ते संपादक होते. /यांची िववेकवादावरील

सडेतोड मांडणी आयचKकत करणारी होती. /यांचा पी ई एन या जागितक संथेशी संबंध

होता. अनेक

सािह/यसंथा आिण नाप7रषदा यां"यात उठबस होती. ते वत: शाीय संगीताचे जाणकार होते. कामशा

व संततीिनयमनावरील पुतकां6ित7र; भूिमतीवर /यांनी एक पुतकही िलिहले होते. आहारशाावर ते लेख

िलिहत असत. डॉ. अनंत देशमुख यांनी 'रधT'"या या अप7रिचत पैलूवरही छानपैकV िववेचन के ले आहे.

या वादळी 6;Vम/वाचा प7रचय यापूवही अनेक लेखकांनी क5न Kदला आहे. उपेिbत ;jा, ले. Kदवाकर बापट,
1970; र.ध]. कव<, लेखक यKद फडके , (1981) यां"या पुतकांना व म. वा. धTड आिण डॉ. मंगला आठलेकर

यां"या 'रधT'वरील दीघ लेखांना रिसक मा9यता िमळालेली आहे. जाणकारांची *शंसाही िमळाली आहे. अमोल

पालेकर यांचा 'रधT' "या जीवनावरील Sयासपव हा िचAपट चांगलाच गाजला होता. परं तु डॉ. अनंत देशमुख

यांचे 'रधT' वरील हे पुतक वाचताना लेखकाची िचKक/सक वृUी लात येते. आजपय,त अBात असले4या

रघुनाथरावां"या जीवनाचे कं गोरे यात पG होतात. 'रधT'"या सािह/याकडे सामािजक अंगाने बघ1याचा हा

दृिGकोन नaVच वाचकांना आवडेल!

'समाजवाNय
समाजवाNय'
समाजवाNय'कार डॉ. अनंत देशमुख,

पªगंधा *काशन, पुणे, मू4य: 210 S; पृ.सं :247+
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भारताला वातंmय uाय"या वेळी िs7टशांची मु/सOेिगरी भारत - पाKकतान अशा िवभागणीपुरतीच मयाKदत

नहती. तर देशाचा एक-तृितयांश भाग 600 छोा - मो¹ा संथािनकाम=ये वाटून पुढील रा यक/या,"यापुढे

एक जबरदत आहान दे1यातसुqा होती. परं तु सरदार पटेलसारPया खंबीर 6;Vने हे आहान पेलून काही

काळातच भारताला अखंड/व *ा क5न Kदले. िs7टशांची जुलमी सUेचे */यंतर सवाना येत होते. परं तु

संथािनकांची मनमानी कारभारात 5ढी परं परे ला िचकटून बसले4या संथानातील सवसामा9यात वातंmय,

समता, लोकशाही इ/यादी मू4ये Sजिवणे फार िजKकरीचे काम होते. आपाप4या राजे-रजवाां"या िवरोधात

उभे राह1यासाठी *जेला उuु; करावे लागत असे. अशाही प7रिथतीत सामािजक व राजकVय सुधारणे"या

िनकडीचे भान असलेले कायकत\ नेटाने संथानाम=ये काम करत होते. महाराातील दिणेकड"या संथानाम=ये
काम के ले4या वामनराव पटवधन या भारत सेवक समाजा"या कायक/या"या कायाचा व कतृ/वाचा प7रचय
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क5न देणारे वामनराव पटवधन: काय व कतृRव हे पुतक ज.शं. आपटे यांनी िलिहले आहे. या कायक/याभोवती

*िसqीचे वलय नस4यामुळे आप4या िपढीतील लोकांना हे नाव, कदािचत, ऐकू नसुqा माहीत नसणार. परं तु /या

काळात /यानी के लेले *य?, /यांची तळमळ, खंबीरपणा, िजO, हे सव नTद घे1यासारखे आहे, हे पुतक

वाच4यानंतर कळते.

12 जून 1905 रोजी फगसन महािवuालया"या टेकडीवर सूयदयापूव भारता"या सेवेसाठी, सुधारणेसाठी व

क4याणासाठी शपथ घेणाया ना. गोखले यां"या सोबत असले4या तीन सहकायाम=ये वामनराव पटवधन

(1873-1939) होते. सुिशित त5ण मंडळHनी /यागाची व देशकायास समपण क5न घे1याची वृUी *कट
करावी या गोखलe"या आवाहनाला *ितसाद देऊन हयातभर सेवाnताचे काम करणारे वामनराव यांचा भारत

सेवा संघ (सह,hस ऑफ इंिडया सोसायटी) या संथे"या कायाम=ये थापनेपासूनच फार मोठा सहभाग होता.
भारतसेवकाने पार पाडावयाचा काय<म व */येक कायक/याने पाळावयाच हवी असलेली सnते यांचा तपशील

वाच4यास आजही /यांची तेवढीच गरज आहे असे वाटू लागते. वाथ साध1यासाठीच राजकVय व सामािजक

कायाचा आव आणणाया,ना माग"या िपढीत िन0कामपणे व nतथवृUीने काय करणारे शेकडो कायकत\ होते,
यावर िव>ास बसणार नाही.

ना. गोखले यां"याबरोबर कां!ेस"या इंिडया या िनयतकािलकासाठी वगणीदार वाढिवणे, संकि4पत रानडे

अथशा संथेसाठी िनधीसंकलन करणे, पA-6वहार करणे इ/यादी कामे भारत सेवक समाजासाठीची पिहली

काही वष\ यांनी के ली. परं तु याहीपेा मुLक व *काशक wहणून वामनराव पटवधन यांचे काय जात उcोधक आहे.

मुLक व *काशक wहणून वामनराव यांनी 30-32 वष\ काम के ले. आयभूषण व Bान*काश या छापखा9यांचे

मालकV हa भारत सेवक समाजाकडे आ4यानंतर या दो9ही मुLणालयां"या 6वथापनाची जवाबदारी ना.
गोखले यांनी वामनराव यां"यावर सोपिवली. 1936 म=ये लागले4या *चंड आगीत संपूण छापखाना भमसात

झाला. संथेला फार मोठे नुकसान सोसावे लागले. तरीही नाउमेद न होता 6वथापक wहणून वामनराव यांनी

मुLणालयाची पु9हा उभारणी के ली. /यासाठी िनधीसंकलन के ले. सव कामागारांनी िवनावेतन काम के ले.
कामगारां"या [मातून पु1यातील फगसन र/यावर ही इमारत उभी रािहली. आयभूषणची मालकV जरी भारत

सेवक समाजाकडे होती तरी वामनरावांचे सव राजकVय पुढाया,शी व कायक/या,शी ºेहाचे संबंध होते. /यांनी

आप4या संथे"या 6वसायात भेदभाव मुळीच दाखिवला नाही न कोणाचीही अडचण होऊ Kदली नाही.

मुLण 6वसाय हाही देशसेवेचा भाग आहे अशीच /यांची मनोमन खाAी होती. इं!जी, देवनागरी, गुजराथी,

कZड, उदू िलपीतून छपाईचे काम के ले जात असे. अनेक वतमानपAे, साािहके , इं!जी, मराठी, गुजराती

िनयतकािलके !ंथ इ/यादी येथे छापली जातं. म.गांधीजH"या ह!रजन या साािहकाची छपाईसुqा काही काळ

या छापखा9यात होत असे. कामगारांसाठी पतपेढी, *ॉिहडंट फं ड, बोनस, वे4फे अर फं ड यांचीसुqा वामनराव

तरतूद करत असत. मुLण 6वसायातील अडचणी व पुढील काय<मांचा आढावा घेणारे , 1937म=ये मुLण
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प7रषदे"या अिधवेशनाचे वागता=य या ना/याने पटवधन यांनी के लेले भाषण आजही मागदशक ठरणारे आहे.
वामनराव मूळचे सांगलीचेच अस4यामुळे /यांचा सांगली, िमरज, बुधगांव, जमखंडी या संथानां"या अिधपतHशी

घिनG संबंध होता. या संथािनकां"या मुलांना िशकवत अस4यामुळे /यांना 'मातर' wहणून संथािनकांचा

प7रवार ओळखत असे. अशा संथानातील *जेला लोकशाही wहणजे काय, संथाना"या बाहेर"या जगात काय

चालले आहे याची क4पना दे1यासाठी, /यांचे *बोधन कर1यासाठी संथानी वराZय नावाचे िनयतकािलक

/यांनी चालिवले. या भागातील संथानी चळवळीस

योrय Kदशा, उठाव व काय<म दे1यात संथानी

वरा याचा व वामनरावांचा वाटा फार मह/वाचा होता. के सरीकार न.gच. के ळकर व वामनराव यानी पुढाकार
घेऊन संथािनकां"या अिधप/याखाली जवाबदार रा य पqती राबिव1यासाठी अिखल भारतीय संथान

लोकप7रषदेची थापना के ली. वेगवेगया संथानात ितची अिधवेशने भरिव1यात आली. िs7टश सरकारचा

संथानासंबंधीचा दृिGकोन, संथािनकांची वृUी *वृUी, जनतेला *शासनात सहभाग व योrय *ितिनिध/व

इ/यादी अनेक मह/वा"या *]ासंबंधीची चचा या अिधवेशनांत होत असे. भोर, Äध, फलटण, सांगली, को4हापूर,

जमखंडी, िमरज, बुधगांव, या संथानातील जनतेला लोकशाही हa िमळवावेत wहणून वामनराव यांनी भरपूर

*य? के ले. सभा, प7रषदा, संमेलने भरवून जनता व संथािनकांसमोर आपली मते व उKOGे िनpभडपणे ते मांडत

होते.

भौगोिलक, राजकVय व सामािजक प7रिथतीमुळे */येक संथाना"या वेगवेगया समया हो/या.
संथािनकां"या लहरी*माणे कारभार चालत असे. अनेक िहतसंबंधांचा गुंता होता. मान स9माना"या

िचAिविचA क4पना हो/या. परं तु वामनराव समये"या मुळांशी जाऊन उUरं शोधत असत. वत: उदारमतवादी

अस4यामुळे

दो9ही बाजू नीटपणे ऐकू न 6वहारी, 6ापक व *योगशील दृGक
े ोनातून िनणय दे1याकडे व

कायवाही कर1याकडे /यांचा कल असे. अडी-अडचणी"या *संगी तडजोडीने काम करणे व लहानांपासून

थोरांपय,त अ/यंत *ेमाने वागणूक देणे यावर /यांचा भर असे.

लेखकाने संथानातील प7रिथती व /यां"या समया इ/यादीबOल अ~यास क5न /यावेळचे िचA उभे के ले आहे.
वामनरावांची संपूण ओळख हावी यादृGीने अनेक संदभ तपासून व आवyयक अशी अनेक प7रिशGे जोडू न एक

ऐितहािसक दतावेज तयार कर1याची जवाबदारी लेखकानी पूण के ली आहे.

माग"या िपढीतील कायाकडे तुसडेपणाने बघ1या"या दृGीमुळे आपण काही चांग4या गोGHना मुकत आहोत याची

क4पना नसते. अनुभवांचा एवढा मोठा साठा असताना अनेक वेळा आपण उगीचच चाचपडत असतो. दरवेळी

!रइ}ह:टग द }हील क5न वेळ, श;V व [म वाया घालिवत राहतो. /या दृGीने अशा *कार"या पुतकांचा

आप4याला नaVच उपयोग होईल.
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35. वैDािनक दृिKकोन व आपण

*िसqी: 21 Mar 11

5ढी-परं परा, जात-तमात, उE-नीच इ/यादी क4पनांना अजूनही कवटाळू न बसले4या भारतीय समाजात इतर
अनेक िवकसनशील देशांना थa करणारे िविवध *कारचे वैBािनक व तंABान *क4प यशवी7र/या राबिवले

जाताना Kदसतात. अ/याधुिनक तंABानाची फळे पण चाखली जात असतात. हे सव घडत असतानासुqा िवBान -

तंABानाचा िवकास, िवकासाचा वेग व /यात सात/य इ/यादीसाठी जी प7रिथती, मानिसकता व *ो/साहन हवे

ते अजूनही आप4या देशात नाही. याचे एक *मुख कारण wहणजे या समाजात वैBािनक दृिGकोन पूणपणे Sजला

नाही. याच िवचाराचा मागोवा लेखक, सुधीर पानसे यांनी आपया वैrािनक दृिjकोन व आपण या पुतकात

घेतला आहे. िवBानाचा अथ समजून घेऊन या समाजाची पुढील वाटचाल कशी असावी यासंबंधीची 7टtपणी

लेखक या पुतकात करतात.

िवBान-तंABाना"या योrय िवकासासाठी समाजात वैBािनक दृिGकोन अस4यािशवाय ग/यंतर नाही, याची

*िचती िवकिसत देशांचा गे4या 4-5 दशकांचा अ~यास के 4यास लात येईल. आप4या देशाची आजची

प7रिथतीसुqा 146ा शतकातील युरोिपयन देशासारखीच आहे. थोडासा *य? के 4यास आपला समाजसुqा

गSडझेप सहजपणे घेऊ शके ल, याची खाAी अ~यासकांना आहे. wहणूनच समाजप7रवतन वैBािनकतेतून हावे

असे सव संबंिधतांना वाटत आहे. वैBािनक मनोवृUीमुळे िवकासा"या चुकV"या क4पनांना आळा बसेल. /यामुळे

होणारे नुकसान टळे ल. या दृिGकोना"या अभावी तंABाना"या उपयु;तेची वा /या"या धो:याची क4पना येऊ

शकणार नाही. परं तु यासाठी वैBािनक दृिGकोन wहणजे नेमके काय, ती Sजिव1यासाठी काय उपाय करावे

लागतील, कु ठू न सुSवात करावी, काय Iकमत मोजावी लागेल ... इ/यादी गोGी समजून घेणे गरजेचे आहे.

वैBािनक दृिGकोनाचा पाया, या दृिGकोनासाठी अ/यंत आवyयक असलेला काय-कारणसंबंधाचा िवचार,
*योग क5न िन0कष काढ1याची रीत यावर लेखक भर देत आहेत. गृिहतकं वा िसqांतांची मांडणी व *योगा/मक

अशा हायपॉिथिससचा *ायोिगक पडताळा यातील अ9यो9यसंबंध लात येणे या दृGीने मह/वाचे ठरतात.

वैBािनकांची मानिसकता व /यांचे िवBान6वहार या गोGH"या अनुषंगाने असले पािहजेत. ई>रावरील [qे"या
पायावर समाजाची झालेली जडणघडण समाजात वैBािनक दृिGकोन Sज1या"या मागातला अडसर ठरते कV

नाही यावर लेखकाची 7टtपणी आहे. वैBािनक *गती"या संदभात धम व नीती व यांचा िवBानावर होणारा

प7रणाम या गोGीचा वेध लेखकाने घेतला आहे. िवBान-तंABान

6वहाराचा मुPय गाभा असले4या

*योगशीलतेला वाव या भारतीय समाजात िमळतो कV नाही, वत: *य? करणे, *य?ांना *ो/साहन देणे, या

गोGी या समाजाला जमतात कV नाही, यावर लेखक िवतृतपणे चचा करतात. आधुिनक तंABान wहणजे के वळ
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उपभोगाची साधने पुरिवणारी कामधेनू नसून या सव 6वहारांकडे अिधक डोळसपणे बघायची गरज आहे, असा

इशारा लेखक देऊ इि"छतात. िवBान व vामक िवBान (pseudo science) यांची बेमालूम सरिमसळ

नेहमीच 6वहारात आढळते. Iकबना vामक िवBान इतके *भावीपणे पुढे पुढे येत असते कV िवBान /यासमोर

Kफके पडते. िवBानाचे कपडे घालून vामक िवBान िमरवत असते. यातला नेमका फरक ओळख1या"या िवषयी

लेखकाने काल पॉपरवरील लेखात चचा के ली आहे.
वैBािनक

दृिGकोना"या वाढीतील *मुख अडसरांम=ये आधुिनक जीवनपqतीतील ताण-तणाव, दैनंKदन

जीवनासाठी करावा लागणारा संघष, चंगळवाद इ/यादी मुOे नेहमीच पुढेकेले जातात. परं तु हे सव अनादी

काळापासून घडत आहे, याचा आप4याला िवसर पडतो. कु ठलाही बदल समाजाला कधीच Sचला नाही. /यामुळे

आधुिनक तंABानाला दोष दे1याचे कारण नाही, हे लेखकाचे wहणणे पटते. एकाच वेळी आप4याला ही सव

आधुिनक साधने हवीहवीशी वाटतात व /याचवेळी /याबOल एका*कारची भीतीसुqा वाटत असते. ही

मानिसकता अप7रप मनोवृUीचे लण आहे. युरोिपयन समाजांशी तुलना के 4यास ते समाज /यामानाने

आप4या पुढे गेले आहेत याचे एक *मुख कारण िनभयतेत आहे. लेखका"या मते वैBािनक दृिGकोन व5न लादता

येत नाही. काही मूठभर लोकांपुरताच तो मयाKदत ठे व4यास /याचा उपयोग होणार नाही. /यासाठी आप4या

सवा,ना जाणीवपूवक *य? करावे लागतील. *संगी संघषाची तयारी ठे वावी लागेल. प7र[म करावे लागतील.
समाजाची वैचा7रक बैठकच पूणपणे बदलावी लागेल,

समाजात वैBािनक दृिGकोन, वैBािनक सारता, वैBािनक मनोवृUी व िचKक/सकपणा Sजिव1यातील मुPय

अडचण उE वगय व उE िवuािवभूिषत गटाची आहे. कारण या गटाला समाजात िचKक/सकपणा Sज4यास

/या"या िहतसंबंधांना व शोषण6वथेला धaा बसेल याची सतत भीती वाटत असते. व9यजीवन, कृ षीजीवन,

धमजीवन व यंAजीवन या टttयातून िवकिसत झालेला आपला समाज िवBान व तंABानाला अप7रिचत नाही.

परं तु गेली 1000 वष\ बुqीभेद के 4यामुळे हा समाज अंधारात चाचपडत आहे. /याला *बोधन, कृ ती काय<म,

चळवळ, संघष इ/यादी ारे जागृत के 4यास कु ठलीही गोG असा=य नाही. के वळ पुतक> Uवहारातून हे साSय

होणार नाही, या लेखका"या wहण1याबOल दुमत असायचे कारण नाही.
वैDािनक दृिKकोन आिण आपण,
आपण, सुधीर पानसे
लोकवां°य गृह, मुंबई, मू4य S 100

36. मवंतर:
र: समूहाकडू न वत:
वत:कडे

*िसqी: 28 Mar 11

सुरेश ादशीवार या लेखकाने साािहक 'साधना' आिण दैिनक 'लोकमत' मधून वेळोवेळी िलिहले4या

लेखमालेची पुतकV आवृUी wहणजेच मवंतर हे पुतक. पुतकाची सुSवातच आमचे मन थांबले क> बुKी? या
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*]ाने होते व वाचकांना आ/मपरीण कर1यास उuु; करते. लेखका"या मते आप4या देशा"या पुरतेच िवचार

कर1याचे ठरिव4यास 1930 नंतर नवा िवचार नाही आिण आu शंकराचाया,"या मृ/युनंतर"या आठ6ा

शतकानंतर नवे त/व gचतन नाही. याचाच अथ आपण बुqी"या संदभात कु ठे तरी कमी पडत आहोत, याची

जाणीव लेखक क5न देत आहे. कदािचत हे िवधान या ेAातील अ~यासकांना धाडसाचे वाटेल. परं तु पुतक

वाचता वाचता लेखका"या या िवधानाशी - अंशत: का होईना - आप4याला सहमती दशवावी लागते.
िवचारवंतांची (व सामा9याची) अशी िथती का झाली, जागितक प7र*ेÀयातून बघू लाग4यास आपण कु ठे

कमी पडत गेलो, याचा िवचार कर1याची वेळ आली आहे, असे लेखकाला वाटते. िवसा6ा शतका"या कालखंडात

भारतीय समाज मा:सवाद, गांधीवाद, gहदु/ववाद आिण आंबेडकरवाद या िवचार *वाहाने ढवळू न िनघत होता.
परं तु हे वैचा7रक *वाह लोकचळवळीत 5पांत7रत होऊ शक4या नाहीत. गे4या 80 वषात समाजमनाला

भावणारा असा एकही नवा िवचार*वाह का ज9माला आला नाही, हा *] लेखकाला भेडसावतो. /याचेच उUर

शोध1याचा *य? पुतकातील इतर लेखामधून लेखक करत आहे.

Bानाची थोर व *ाचीन परं परा असले4या आप4या देशात त/वBांचे दुpभ का जाणवते? याचे उUर शोधताना

आपले तथाकिथत िवचारवंत धम व त/वBान यांचे सरिमसळ करत आहेत असे लेखकाला वाटते. मुळात धम व

त/वBान या दोन परपर िभZ बाबी आहेत. धम ही 6वथा तर त/व हा Bान*कार आहे. धमाचा संबंध [qेशी

व त/वBानाचा िचKक/सेशी असतो. शरणागत मन धमाला शरण जा1या"या पािवmयात आिण *] िवचारणारी

बुqी नवीन िवचारांना ज9म दे1यात ध9यता मानत असते. परं तु धमाने वतंA िवचार कर1याला अपराध मानला.

धमाबाहेर काही चांगले असू शकते असे मांडणा$यांना माव के ला. /यामुळे धमिवरोधी िवचार मांड1याचे

धाडस करणा$या त/वgचतकांची संPया मुळातच कमी आहे. युरोप*माणे आप4या देशात *बोधनयुगाची पहाट

हावयाची आहे, असे लेखक नमूद क5 इि"छतो.

वैचा7रक ेAात गेली शंभर दोनशे वषात फ; अनुकरणापिलकडे आपले असे काहीही नाही. मुळात आप4या

मनाभोवतीची जुनी तटबंदी अजून आहे तशीच आहे. आपले आदश अजून पूवचे आहेत. तू  आहेस, व:तला

ओळख यापिलकडे आपण (अजूनही) जायला तयार नाही. कदािचत यात मु; वातंmय उपभोग1याचे भय

Iकवा अशा>त उuाची अ6; भीती असेल. समाजमना"या या मनिथतीचा मागोवा घेत असताना लेखकाला

आजची सामािजक िथती समूहापासून सरकत सरकत 6ि;गततेकडे जात आहे असे वाटते. wहणूनच पुतकाचे

उपशीषक समूहाकडू न वत:कडे असे आहे. ही वाटचाल कशी होत गेली याचीच मांडणी लेखक काही

उदाहरणां"या आधारे पG करतो.

आज आप4याला ई>र, धमसंथापक, स¨ाट वा महा/मा यांची गरज वाटेनासे झाले आहे. माणूस एकटा असूनही
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तो वयंभू होत आहे. आिण समूहात नसूनही सामयवान ठरत आहे. गे4या 30 -40 वषा"या आप4या

इितहासाकडे ओझरती नजर टाकली तरी हे आप4याला पG Kदसते. एके काळी पं. नेह5, शाीजी, इंKदरा गांधी

यांची नावे उEारली तरी माणसं गंभीर होत. न¨ होत. नंतर"या *धानमंmयांची नावे हळू हळू पुसटशी होत गेली.

धम, जात वा रा य यात समूहमानिसकता वाढीला जात होती. व हे करताना विहताकडे दुलb कर वा

समाजासाठी Rयाग कर ही िशकवण Kदली जात असे. ई>र, धम वा जात यातून 6ि;ला Kदलासा िमळत असे. या

िभmया मानिसकतेतन
ू बुवाबाजी बोकाळली. देवळातली गद वाढली. *वचनातून स/संगातून Kदलासा िमळाला.
असुरितते"या भावनेमुळे आपले िनणय धमावर, जाती"या पुढा$यावर Iकवा एखाuा !ंथावर ढकलले जात

होते. परं तु समाजातील उपेितां"या अपेा उं चाव4या. यांना आजवर गृिहत धरले जात होते तसे धर1याचा

काळ संपला. जाती"या पुढा$यांचा दबदबा ओस5 लागला. फत6ांचे बळ कमी होऊ लागले. िनवडणुकV"या

राजकारणापुरते जातीची ओळख रािहली. जाती व धम बमुखी व बकe Lी झाले. एका|न अिधक *वाह येऊ

लागले. */येक *वाहागिणक पुढारी झाले. *थािपत 6वथेला धaे बसू लागले. किन} मानले गेलेले वग

व7र}ांना आहान देऊ लागले. /यातूनच समूह मानिसकता हळू हळू लयाला जाऊ लागली व /याची जागा 6;V

घेऊ लाग4या.

हे िथ/यंतर के वळ समाजापुरते मयाKदत न राहता कु टुंब 6वथेपय,त पोचले. कु टुंब*मुख हा *कार अतंगत होत

आहे. िवभ; कु टुंब, छोटे कु टुंब, सुटसुटीत कु टुंब अशी 6वथा Sळू लागली. जाती*था धूसर होऊ लाग4या.

आंतरजातीय िववाह 5ढ होऊ लागले. आंतरराीय लjाचे कु तूहल संपले. िववाहावाचून मातृ/वा"या

आिधकाराला मा9यता िमळू लागली. आता तर समलिगक िववाहाला कायuाची मा9यता िमळाली. धम धो#यात

आहे, भाषा बुडायला लागली आहे, संकृ तीला ओहोटी लागली आहे असे ओरडू न सांगणा$यांचा ढTगीपणा

लोकां"या लात येत आहे. सUाथानावर सामा9य माणसांचे *ितिनिध/व करणारे - हळू हळू का होईना - येत

आहेत. जातीचे राजकारण, धमवचव, भाषा वा रा*ेम यांची जाहीरवा"यता क5न सUाकe Lे काबीज कर1याचे

Kदवस संपत आले आहेत. लेखका"या मते अजूनही जात, धम, भाषा व पैसा यांचे वचव कु ठे ना कु ठे तरी असले

तरी हा काळ फार Kदवस 7टकणार नाही. समूहकe Lी समाजास 6;Vकe Lी हो1यास वेळ लागणार नाही.

परं तु हे जरी खरे असले तरी मुळात आपला समाज इतका का मागे रािहला याचेही िव^ेषण लेखकाने एका लेखात

के ला आहे. आप4या Bान परं परांनी या जगाला िमया वा दुखमय ठरवून /यापासून सुटका क5न घे1यावरच

जात भर Kदला. सवम् दुखम् , सवम् िणकम् असे wहणत मानवी अित/वाला कु Sपपणा बहाल के ला. प7रणामी

आम"या िवBान संशोधन परं परा थांब4या. ऐिहक 6वहारात रस घे1याजोगे काही नाही हे एकदा ठरिव4यानंतर

अनाथा, िनवृUी वा िनवाणािवषयीचे आकषण वाढते व भौितक *गती"या श:यताच नािहशा होतात.

आज पाा/य देशात धम हा िवरं गुळाचा व ई>र हा मानिसक Kदलासा देणारा भाग बनत आहे. राजकारणाचे
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कु तूहल असले तरी /यात आकषण रािहले नाही. समाजाला जसा डॉ:टर वा वकVल वा कु शल काpमक लागतो

/याच*माणे शासकही हवेत, एवढीच समज आता िश4लक रािहली आहे.

समूहापासूनचे हे तुटलेपण

6ि;गततेकडे नेत असले तरी ती न6ा 6वथेतील समया दूर क5 शकणार नाही. न6ा 6वथेत

नीित6वहाराला धम वा धमशा यांचा आधार असणार नाही. ई>री*साद वा कोप यांचे भय असणार नाही.

न6ा नीितधमाला समाजा"या मा9यतेची गरजही भासणार नाही. िलह इन 7रलेश9स, िववाहावाचून मातृ/व

हा ीचा अिधकार आहेत व या अिधकारांना धaा देणा$या गोGी खपवून घेत4या जाणार नाहीत.

आज आपण एका सं<मणावथेतून जात आहोत असे लेखकाला वाटते. आप4या समोर एकVकडे मूलभूत अिधकार

व दुसरीकडे 5ढी, परं परा, चालीरीती, सामािजक िनयम अशी ंा/मक िथती उभी आहे. याचा अथ समुदायाचे

संरण नाही wहणून 6;V हवालKदल होत आहे असे नाही. एकाकV माणसां"या या समाजातही 6;V िभZ वा

समिवचारी माणसं जोडत आहे. जातबांधव, र;ातली नाती, Bात बांधव यां"यापेा मैAी"या संबंधावर हा

समूह 7टकत आहे. नातेसंबंधातील जाचकता बोलून दाखव1याइतपत मनमोकळे पणा आला आहे. पटत नस4यास

ताणून धर1यात अथ नाही, एवढा समज आलेला आहे. wहणूनच पुढील काळात घटफोटांचे *माण वाढतीलही.

याचा अथ सव *] संपले असेही कधीच होणार नाही. माA हे *] 6;Vचे असतील. /यंचे व5प समजुती"या

अनुभवांवर आधारलेले असतील व /यात 6वहा7रक मानिसकता असेल. परं तु 6ि;गततेकडे वाटचाल करत

असले4या समूहावर धमाची पकड सैल होवू लाग4यामुळे धम डोळे झाकू न बसणार नाही. धम हा कदािचत

राजकVय प wहणून न6ा व5पात ये1याची श:यता आहे असे लेखकाला वाटते. लेखकाने धमा"या या न6ा

व5पाबOल िवतृतपणे चचा के ली आहे.

लेखका"या मते यानंतर नीतीला साथ िवBानाची असणार आहे. उuाचे जग लोकशाहीचे असेल आिण ते सुजाण

व सुबुq नाग7रकांनी के ले4या कायuाचे आिण /या कायuाने *थािपत के ले4या 9यायाचे असेल. या जगाचे

अगदीच वेगळे नीतीत/वे असतील. परं तु यात अराजकता वा रा यिवहीन िनसगावथा नसेल. या सव गोGी

माणसांना जगाचा नाग7रक बनवतील. येथे वातंmय wहणजे वैराचार हा अपसमज दूर होईल. देश, धम, जाती,
वंश यां"या मयादा ओलांडून राजकVय लोकशाहीबरोबरच आpथक लोकशाही Sजू लागेल.

लेखक या*कारे भिव0यकाळाचे िचA रं गवतो /या *कारचे जग Kकती वषानंतर येईल हे काळच ठरवू शके ल.
परं तु लेखकाचा हा आशावाद चुकVचा वा क4पनारwय Iकवा अताxकक आहे असे पुतक वाचून झा4यानंतर वाचक

कधीच wहणणार नाही. यातच लेखकाची *ितभा आहे!
मवंतर:
र: समूहाकडू न वत:
वत:कडे, सुरेश Dादशीवार

साधना *काशन, पुणे , Iक: 100 S, पृ.सं. 126

*िसqी: 4 Apr 11
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37. Qेहबंध
आठवणीचे जग हे िविचA जग आहे. काही गोड आठवणी मनाला गुदगु4या करतात, आप4याला हसवतात तर कडू

आठवणी रडवतात, मन िवष1ण करतात. या आठवणी आप4या का दुस$यां"या, यामुळे काही फरक पडत नाही.
फ; आठवणHचे वणन 6विथत हवे. wहणूनच *िसq लिगक तB डॉ. िव¯ल *भू यानी ेहबंध या पुतकामधून

या काही मोज:या 6;«"या गोड आठवणी सांिगत4या आहेत /या वाचताना आपले मन हरवून जाते.

कालकु पीतून आपण काही काळ मागे गे4यासारखे वाटू लागते. लेखकानी वणन के ले4या गोGी आपण */य

अनुभवत आहोत कV काय असे वाटू लागते.

डॉ. *भू यांनी *तावनेत wहट4या*माणे आयु0या"या वाटचालीत अनेक माणसे भेटतात. /यातली काही

अिवमरणीय असतात. /यांचे नाते प7रसासारखे ठरते. ती मनात घर क5न बसतात. अशी माणसे शाळा

कॉलेजात भेटली. 6वसायािनिमU भेटली. अचानक भेटली. Iकवा /यांना भेटावयास गेलो. /यां"या *भावी

6ि;म/वामुळे भारावलो गेलो. /यांचे वागणे, बोलणे इतके आपुलकVचे, /यांची सजकता, /यांचे आदश इतके

मानात ठसणारे कV ते िनकटचे बनले. /यां"यािवषयी इतरांना सांगावे असे वाटले.

डॉ.*भू वत एक िसqहत लेखक अस4यामुळे /यानी रं गिवलेले 6ि;िचAं मनाला रर लावतात. यातील

अनेक 6;«ची दूरा9वयानेही आपली ओळख नाही, नावही कधी ऐक1यात वा वाचनात आलेले नाही. यातील

अनेक जण हयातीतही नसावीत. तरीसुqा /यां"यावरील 6ि;िचAण वाचताना आपणही यांना कु ठे तरी

पािह4याचा अनुभव आप4याला येतो.

लेखकानी उ4लेख के 4या *माणे यातील माणसं के वळ लेखकांचे सम6वसाियक वा लेखकाचा गोतावळा अशा

व5पाचे नाहीत. /यात पुलसारखे हरZरी लेखक, कु सुमा!जासारखे थोर कवी, जयवंत दळवीसारखे नाटककार

- कवी, सोपानदेव चौधरीसारखे महा कवी असे अनेक जण भेटतात. यां"याबOल आपण कु ठे ना कु ठे तरी

वाचलेले असतो. /यां"या कलांचा आवादही घेतलेले असतो. परं तु लेखका"या डोयामधून पाहताना या 6;V

अगदीच वेगळे वाटू लागतात. /यांची संवेदनशीलता, माणुसकVवरील *ेम, कलेशी असलेला *ामािणकपणा,
दुस$यां"या उपयोगी पड1यासाठीची धडपड, या गोGी उठू न Kदसतात. नटवय मामा पeडसे वा तबलावादक

िनिखल घोष या माग"या िपढीतील कलाकारांबOल वाचताना आपला आदर िगुिणत होतो.

दादर"या ओ7रएंट हायकू लम=ये िशकत असताना पुल देशपांडे व /यां"या प?ी सुनीता ठाकू र तेथे हे दोघेही

िशक wहणून काम करत होते. /या दोघांचा कोÅटगचा हा काळ होता व लेखक /याचे सािदार होते. डॉ. िव¯ल
*भूनी आपली लिगक िशणावरील िनरामय कामजीवन हे पुतक पुलंना पाठिव4यानंतर पुलंनी Kदले4या
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उUरात यािवषयीची /यांची कळकळ *कषाने जाणवते. पुल wहणजे एक अ¿भुत रसायन होते याचा */यय

पुलवरचा लेख वाचत असताना येतो.

काही िनिमUाने कु सुमा!जला लेखक भेटले व लेखका"या अ/यंत आवडते झाले. ता/यासाहेबां"या आवडी िनवडी,
कवी wहणून /यां"यातील *ितभा, /यांचा भला मोठा िमAप7रवार, इ/यादीबOलची लेखकाची 7टtपणी मनाला

सुखावते. जयवंत दळवी हे माग"या िपढीतील एक *ितभावान नाटककार होते. *ेकांना अंतमुख होऊन िवचार

करायला लावणारे नाटककार अशी /यांची Pयाती होती. ते मुळातच माणसांचे लोभी होते. गtपा मार1यात

/याना रस होता. दळवीनी अनेक कथा िलिह4या, कादंब$या िलिह4या, िवनोदी लेखन के ले, नाटकं िलिहली.

दळवHची िजO आिण आतून असणारी *खर उममुळे झपाट4यासारखे ते लेखन करत. आप4या लेखनात /यांनी

कधी तडजोड के ली नाही कV मतं बदलली नाहीत. च या /यां"या गाजले4या कादंबरीत से:सिवषयक *संगाचे

वणन आहेत. से:सिवषयी इतके पGपणे िलिहणारे लेखक मुळात ीलंपट असावेत असा वाचकांचा समज होत

असतो. पण वातवात दळवी अ/यंत साळसूद होते. कु ठ4याही *कारची टवाळखोरी /यानी के ली नसावी.

पुतका"या जगात माA /यांनी रं गिवलेली पाA अ/यंत खोडकर व अफलातून असाय"या. हा सव िवरोधाभास

लेखकानी छानपैकV 7टपलेला आहे.

िनसगक9या बिहणाबाई यांचे सुपुA सोपानदेव चौधरी यां"या मुलाखतीवरील लेख आप4याला कवH"या जगात

घेऊन जातो. या सहजतेने बिहणाबाई किवता करत याचे आय वाटू लागते. मामा पeडसे हे जु9या काळातील

रं गभूमी गाजिवलेले नटवय. परं तु आधुिनक काळाची जाण असणारे एक 6ि;म/व. /यांचीसुqा लेखकाने

मुलाखत घेतली व या मुलाखतीतून /यांचे एक आगळे वेगळे िचA /यांनी उभे के ले आहे.

लेखकाने 6ि;िचAं िनवडताना के वळ नावाजले4या 6g;चीच िनवड के ली असे नाही. /यां"या प7रचयातील *ा.

रमेश तeडूलकर व /यां"या कु टुंिबयाबOलही अ/यंत आपुलकVने त:डूलकस या लेखात िलिहले आहे. *िसq K<के टपटू
सिचन तeडूलकर यांचे वडील रमेश तeडूलकर जु9या िपढीतील म=यमवगय मानिसकतेतील असूनसुqा आप4या
मुलाला K<के टसारPया अ/यंत बेभरवशा"या खेळाचे करीअर कर1यास कसे काय *ो/साहन Kदले याचे आय

वाटते. या कु टुंिबया"या सालस वभावाचे अनेक *संगांचे वणन लेखकाने या लेखात के ले आहे.

लेखका"या ºेहबंधातील िमAांम=ये कोठावळे कु टुंिबयांना आदराचे थान आहे. डॉ. *भू यांना लेखक wहणून

घडिव1यात या कु टुंिबयांचा फार मोठा वाटा आहे, असे लेखक मा9य करतात. के शवराव यांनी अ/यंत िजOीने उभे

के लेले !ंथ 6वहार पाहताना खरोखरच आय वाटू लागते. याचबरोबर के शवरावां"या मृ/युनंतर नाउमेद न

होता /यांचे बंधू तुकारामशेट व मुलगा अशोक यांनी उभे के लेले !ंथसा¨ा य दृG लाव1यासारखे आहे.
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काही िनिमUामुळे डॉ. *भू यांची भेट आंतरराीय कVतचे आu दय रोपणकार डॉ. िन बनाड आिण

मानसतB डॉ. जॉन मनी यां"याशी झाली. यां"याबOलही लेखकाने थोड:यात िल|न वाचकांना वैuकVय

ेAातील महान कायाची ओळख क5न Kदली आहे. मुंबईतील *िसq डॉ:टस डॉ. ए ही बािळगा व डॉ. भा िन.

पुरंदरे हे लेखकाचे 6वसायातील गुSतु4य सहकारी. या जगावेगया डॉ:टरां"या जीवनशैलीबOल वाचताना

असेही डॉ:टस असू शकतात याचे आय वाचते.

िशकV पेशात आयु0य वेचले4या हाडा"या िशकांना RयांTया जीवनाबVलTया अपेbा काय आहेत असे

िवचार4यास आXही आयु9यभरात हजारो िव{ाuयाना िनरपेbपणे िशकवतो, Rयांना घडवतो. Rयातील एखा{ाने

जरी आमची आठवण काढली तरी आमचे जीवन साथक झाले असे Xहणू. डॉ. िव¯ल *भू यानी अशाच

िशकांपैकV िव ह कु लकण, टी के जोशी व *फु 4लदU या िशकां"या आठवणीना 6ि;िचAां"या लेखनामधून

उजाळा देतात. राजकारणी wहटले कV आप4या डोयासमोर नेहमी"या पठडीतील 6;V उभी राहते. परं तु

संगीततB आरोrयमंAी, डॉ. लिलता राव या राजकVय ेAात वावरणा$यात अपवाद ठरावेत. डॉ. *भू यांनी

तTडभ5न /यांचे कौतुक के ले आहे.

डॉ. *भू यांनी ’नवी तीथA
े े ’ या सुदीघ लेखात डॉ. रजनीकांत आरोळे दंपती, अभय बंग दंपती आिण आमटे

कु टुंबीय यां"या कायाबOल, /यां"या 6ि;वैिश0ाबOल छानपणे िलिहले आहे. हा लेख wहणजे वैuकशा

िशकणा$या होतक5 िवuाया,साठी *ेरणादायी ठरणारा आहे.

डॉ. *भू यांनी जपून ठे वले4या अशा लोकोUर 6;«"या आठवणHना उजाळा Kद4यामुळे आप4यासारPया

सामा9य वाचकांना /यां"याबOल थोडे फार तरी कळू शकले. नस4यास काळा"या पडuाआड असे Kकती तरी

6;V गेले असतील कV /यां"या आठवणी सांगणारे पण कु णीही नाहीत!
Qेहबंध, डॉ. िवEल 4भू

मॅजेिटक *काशन, मुंबई, मू4य: 200 S; पृ.सं: 182

*िसqी: 11 Apr 11

38. मू3यिशRण
*/येक िपढीतील वयकर 6;«ची पुढ"या तSण िपढी"या नीतीमू4यांबOल काही ना काही तरी त<ार असते.
तसेच */येक वयकर 6;Vला आपण आप4या पा4यावर योrय संकार क5 शकलो नाही, याची पण खंत वाटत

असते. या सव *कारात संकार wहणजे काय, नीितमू4ये wहणजे काय, कोणती मू4ये जीवनमू4ये wहणून
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वीकारावीत, मू4ये थळ-काल-6;V िनरपे असू शकतात का, मुळात ती िशकवता Iकवा िशकता येतात का,

असे अनेक *] आप4या समोर उभे राहतात. या व इतर अनेक *]ां"या उUरांचा शोध सुमन ओक यांनी

मू4यिशण या पुितके तून घेतला असून */येक िशक, िशिका व पालकांनी वाचला पािहजे असा हा दीघ

िनबंध आहे.

सुमन ओक एखाuा कसले4या संशोिधके *माणे मु4यिशणाची सव बाजूनी तपासणी करत िशक व पालक

wहणून यािवषयी आपली काय जबाबदारी आहे याची जाणीव क5न देतात. सामा9यपणे धमाचे प7रपालन

wहणजेच संकार व 5ढी परं परांचे तंतोतंत पालन wहणजेच नीितमू4ये असे अनेकांना वाटत असते. खरे पाहता

धमशाा6ित7र; अनेक शाांचा नीितमू4यांशी घिन} संबंध आहे. त/वBान, मानसशा, इितहास,

मानववंशशा, संकृ ती अशा नानािवध Bानशाखांतून नीितमू4यांचा ऊहापोह के लेला असतो. परं तु *ाथिमक
अवथेतील मनु0य*ा1यासारखेच अजूनही आपण नैसpगक घटनां"या कायकारणांचा िवचार न करता सोपी

कमकांड,े पूजा-अचा, nत-वैक4ये इ/याIदनाच धम wहणून कवटाळत आहोत व /यानाच जीवनमू4ये असे समजत

आहोत.यामुळे आपली मानिसकवृUी पलायनवादी होत आहे. वतमानकाळातील ऐिहक जीवनापेा मरणोUर

मोा"या मृगजळा"या पाठीमागे जा1यास *वृU के ले जात आहे. /यामुळे जीवनमू4यां"याबाबतीत
गTधळ4यासारखे, नेमके काय करावे हे कळे नासे झाले आहे.

इंदम
ु ती पा7रख यांनी *तावनेत wहट4या*माणे या पुितके चा रोख याच जगात, याच जीवनात यशवी

हो1यासाठी लागणारी नीितमUा कशी असेल व /यासाठी काय करायला हवे, याचा िवचार कर1यास *वृU

कर1याचा आहे. िवBान - तंABाना"या *गतीमुळे आपली समाजरचना व वैयि;क जीवन जात गुंतागुंतीचे होत

चालले आहे. जीवनपqतीस सुसंगत ठरे ल अशी *गती वा कालानु5प बदल माA नैितकतेम=ये होत नाही. /यामुळे
िनमाण झालेली सांकृ ितक दरी भ5न काढायची wहणजेच */येकाने जाणतेपणाने आपापली मू4य*णाली िनमाण

करायची व ती आचरणात आणायची. तसेच इतरांनाही या वतुिथतीची जाणीव हो1यास मदत करायची.

मू4यांचा $हास का होत आहे याचा शोध घेताना कु टुंब, धमसंथा व िशणसंथा नैितक िशण दे1याबाबत

अपयशी ठर4या आहेत असे लेिखके ला वाटते. " सामािजक उ/<ांतीमुळे मानवी समाजरचना गुंतागुंतीची,
तरांम=ये िवभािजत व िवषमतापूण होऊ लागली व */येक बदलाबरोबर जु9या मू4यांची जागा नवीन मू4ये घेऊ
लागली."

मू4य*णाली प7रवतनशील असावी यावर भर देताना लेिखके ने मू4य*णालीत कसे बदल होत गेले याचा काही

त:/यां"या आधारे सुरेख आढावा घेतला आहे. िवचार के ला तरी रोज"या 6वहारातील आचारां"या

िनयंAणासाठी एखादी आचारसंिहता वा िनणय*K<या यांना काही मह/व Kदलेले जाणवत नाही. gहदू धम व इतर

धम यात कु ठ4या नैितकमू4यांना अ!<म Kदला जातो याची नTदही लेिखके ने घेतलेली आहे. वातंmयोUर
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काळातील अनेक िशणतBांनी वाथ/याग, धैय, अिमता, मानिसक वातंmय, िवचार*वणता, िचKक/सक वृUी,

रा*ेम, सांकृ ितक एका/मता इ/यादी मू4यांवर भर देत असतानाच संकृ ती, राीयता व परं परा यांची के वळ
कदर कर1यावर न थांबता /याचे िव^ेषण करावे व /यातील दुबळ व *ितगामी गोGHचा /यागही करावा असे

*ितपादन करत होते. अ=याि/मकतेतन
ू बुqी*ामा1यवादाकडे ही वाटचाल असावी यावर सव िशणतBांचे

एकमत होते. मानवतावाद, मानवी मू4ये व वैBािनक दृिGकोन ही मू4ये Sजिव4यास धाpमकता, अ=याि/मकता,
व /याचे अप/य असलेली िभावृUी यातून पुढची िपढी मु; हो1याची श:यता आहे असे लेिखके ला वाटते.

स=या"या धाpमक व मूलत/ववादा"या उ9मादा"या मगरिमठीतून सुटका हो1यासाठी मानवी प7रिथतीतच

मू4यांचे [ोत शोधणे गरजेचे आहे. यासाठी वतनवादीशा, जनुकशा, मानववंशिवBान, पयावरण या

िवBानशाखांकडे वळायला हवे. लेिखके "या मते मानवी मeदच
ू ी िविशG रचना तसेच जनुकVय प7रणामांची दखल

घेत4यािशवाय मानवी *ेरणांची उकल होणार नाही. एकपेशीय *ा1यांपासून *गत मानवापय,त"या उ/<ांतीचा

आढावा घेत असताना /यां"या *ेरणेत कशा *कारे बदल होत गेला याचे एक िचA ितने उभे के लेले आहे.

मुला-मुलH"या भाविनक िवकासाकडे िशक व पालक पुरेसे ल देत नाहीत अशी खंत लेिखका 6; करते.

मुला-मुलHचे Bान व बौिqक मता यांचे मू4यमापन नेहमी के ले जाते. परं तु भाविनक िवकास, /यांचा वतनावर

होणारा प7रणाम, एखाuा कृ तीमागील *ेरणायांचेही मू4यमापन होणे गरजेचे आहे. नाही तर शाळांमधून देत

असले4या मू4यिशणाला अथ राहत नाही. उदाहरणाथ, मनु0य वभावानुसार राग येणे काही वेळा आवyयक

आहे. पण तो योrय कारणासाठी, योrय वेळी व योrय *कारे 6; झाला पािहजे. योrय कृ तीत /याची प7रणती

झाली पािहजे. भावनां"या उLेकामुळे उ/पZ होणारा मानिसक Aास कसा हाताळायचा, /याचा मुकाबला कसा

करायचा यावर भर देणे हाही मू4यिशणाचा भाग बनला पािहजे. भावनोLेकामुळे उ/पZ होणारा मानिसक

Aास के वळ वैयि;क बाब wहणून दुल करता येत नाही. कारण /याचे प7रणाम सामािजक मू4य*णालीवर होऊ

शकतात. /यामुळे मू4यांचे पGीकरण, मू4य*ालीचा िवकास व मू4यामधील संघष यांचाही प7रचय

मू4यिशणाचा भाग झाला पािहजे.

25-30 पानांची ही पुितका आशयघन असून आज आप4यासमोर 'आ'वासून उभे रािहले4या नवीन िपढीतील

मू4यां"या $हासाबOल"या *]ांची उUरे शोध1याचा हा एक तु/य व *ामािणक *य? लेिखके ने के ला आहे. या

सुदीघ िनबंधाबOल चचा होऊन काही ठोस पावले उचल4यास पुढची िपढी नaVच आप4याला कृ तB राहील!
मू3यिशRण,
यिशRण, सुमन ओक

*यास, पुणे, Iक 25 S

*िसqी: 18 Apr 11
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39. माSया साव(जिनक जीवनाची बखर
गरीब, दिलत, व अनाथ यांTयाबVल के वळ कणव व दया असून भागत नाही. तर Zया समाजामSये तुXहाला

प!रवतन घडवून आणायचे आहे, समाजातील जी दुखणी दूर करायची आहेत ती मुळात उवणारच नाहीत,
अशी समाजरचना िनमाण करaयासाठी सामािजक संदभाचा आिण समाजरचनेTया जडणघडणीचा शाdीय
अ3यास व िवचार के ला पािहजे.

(जे.सी. कु मारtपा)

या िवचाराने *े7रत होऊन आयु0यभर समाजक4याणा"या कायाला वा|न घेतले4या डॉ. शरंL गोखले यांनी
आप4या सावजिनक कायाचा व कायासंदभातील gचतनाचा आढावा माया सावजिनक जीवनाची बखर या

पुतकात घेतला आहे. पAका7रतेचा विडलांकडू न िमळालेला वारसा व आवड असूनसुqा अगदीच 'बेभरवशा'"या

समाजकायाची िनवड /यांनी /याकाळी के ली. शाीयदृ0ा िवचार क5न 6विथतपणे िनयोजन के 4यास

समाजक4याण व समाजिवकास यासारPया ेAांतही भरीव कामिगरी करता येणे श:य आहे, याचा */यय पुतक

वाचताना जाणवतो. भान राखून योजना आखया पािहजेत व बेभान होऊन Rया अंमलात आणायला हUात,
या*माणे /यांनी हयातभर काम के ले आहे.

आप4या सावजिनक जीवनाचा आढावा घेताना डॉ. गोखले, तSण वयात /यां"या संपकात आले4या अ"युतराव

पटवधन, काकासाहेब गाडगीळ, कॉ¨ेड डांगे, के शवराव जेधे, *ा. स. वा. कोगेकर इ/यादी *मुख िवचारवंतांचा

आवजून उ4लेख करतात. गांधीवादी व िमशनरी कायक/या,"या कायाचेही /यांना आकषण वाटे. या सवा,"या

*भावामुळे मुंबई येथील टाटा इि9टूट ऑफ सोशल साय9सेस या संथेत लेखकाने ºातकोUर िशण घेतले.
याच काळात पाKकतानातून आले4या िनराि[तां"या पुनवसनाचा */य अनुभव /यांना िमळाला.

िशण संपव4यानंतर गोखले यांनी समाजक4याण खा/यात नोकरी प/करली. /याकाळी समाजक4याणाचा भर

कायदा व सु6वथेवरच जात होता. /यासाठी गु9हेगार जमातीवर िनब,ध लादणारा कायदा, िभा
*ितबंधनाचा कायदा Iकवा अनाथ मुलांना कोटापुढे आणणारा कायदा हा समाजक4याणाचा भाग मानला गेला

होता. हे सव कायuाचे इलाज वरवरचे आहेत, /यामुळे मूळ *]ांना बगल Kदली जाते याची जाणीव झा4यामुळे

सरकारी नोकरीत असूनसुqा गोखले यांनी खा/याची =येय धोरणे बदल1याचा सात/याने *य? के ला. या

देशातील सव सामािजक *]ांना दा7र½ाची व िवषमतेची चौकट अस4याने हे थातुर मातुर उपाय कामाचे नाहीत,

/यासाठी नवीन िवकासतंA आ/मसात करायला हवे, असे /यांना वाटत होते.

नोकरी"या िनिमUाने गोखले यांना उ9माग मुले, िभकारी, अपंग, िहजडे अशा समाजातील उपेितांम=ये
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*/यपणे काम कर1याचा अनुभव िमळाला. िs7टशां"या काळी समाजातील उपेितांना दाखल कर1यासाठी

7रमांड होwस, बेगस होwस सारPया संथा थापन कर1यात आ4या हो/या. तीच परं परा वातंmयोUर काळातही

पुढे चालवली जात होती. "*] उपेित मुलांचा असो, पितत ियांचा असो, वृqांचा असो, अपंगांचा असो वा

िभका$यांचा असो, संथां"या रे K8जरे टरम=ये एकदा सामािजक *] गोठला wहणजे समाजाची जबाबदारी संपली

असे समजले जात असे." परं तु अशा उपेितांम=ये काय करताना के वळ मायाळू अंतकरण असून चालत नाही,

/यासाठी शाीय Bानाची जोड असली पािहजे. हे वत:"या अनुभवाव5न गोखले यांनी िसq के ले. 6ावसाियक

Bान व सामािजक बांिधलकV हे एकA आ4यामुळे अगदी *ितकू ल प7रिथतीतसुqा काम करता येत,े हे पुतक

वाचताना कळते.

अनाथ बालकां"या संदभात अनेक *]ांची चचा लेखक करतात. *थमत: मूल Xहणजे मोnा माणसाची छोटी

आवृpी असे समजू नये, Rयालाही वतं_ UिPमRव असते, याची जाणीव ठे वली पािहजे, असा लेखकाचा आ!ह

आहे. 'उ9माग मुलां"या बाबतीत घरची िशण पqती, प7रिथती, आईबापांची वागणूक, िमAांची संगती,
*लोभन, गरज वगैरे अनेक कारणं /यां"या उ9मागपणाला जबाबदार असतात. परं तु समाज माA ही कारणं

अित/वातच नाहीत अशा *कारे बेजबाबदारपणे वागत असतो. मूल हे *ेमावर जगणारे आहे हे आईला कळते,

पण 'हाउसमदर'ला समजत नाही. 7-8 वषा"या मुलांना हॉटेलम=ये ठे वून िशण दे1याचा *य? करणारे उE

म=यमवगातील आई - वडील याचा बोध घेतील अशी अपेा आहे. बालपण हरवले4या मुलांचे 6ि;म/व

वेगळे च बनते, अशी मुले अकालीच *ौढ होतात ही लेखकाची खंत आहे. wहणूनच लेखकाला पालक/वाचे िशण

ज5रीचे वाटते.

नोकरी"या काळात गोखले यांना काही काळ चeबूर येथील कु }रोrयां"या संथेतही काम करावे लागले.

कु }रोrयांकडे एक माणूस wहणून न पाहता एक 'के स' wहणून पाह1याची संकुिचत दृGी अशा संथाचालकाम=ये

Sजलेली असते. समाजातील संवेदनाहीनतेवर लेखकाने बोट ठे वले आहे. कु }रोrयांबOल समाजात असले4या

गैरसमजाबOल, ितटका$याबOल लेखकाने िवतृतपणे िलिहले आहे.

चeबूर"या संथेत कु }रोrया6ित7र; अपंग, धडधाकट, वृq, िया, मुले इ/यादHना पोलीस र/यावर भीक

मागतात wहणून पकडू न आणून येथे सोडत. र/यावर"या माणसांना गु9हेगार ठरिवणा$या या कायuावर व अशा

*कारचे कायदे पास करणा$या सUाधारी वगावर लेखक आपला राग 6; करतात. 'दा7र½ा"या, कु }रोगा"या

वा अनाथ - अपंगपणा"या आसुडाखाली झोडपली गेलेली ही माणसं र/यावर आली wहणून /यांना गु9हेगार

ठरवणे हा काही उपाय नहे.' समाजमनात कायuाने आमूला! प7रवतन होऊ शकते, हा एक जोपासलेला vम

आहे, असे लेखकाला वाटते.
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भीक मागणा$यांबOल िवचार करताना लेखका"या मनात अनेक *] उभे राहतात: माणसं भीक का मागतात?

आप4याला एखादी वतू उसनी मागायची असेल तरी Kकती ओशाळवाणे वाटत असते. मग सारी लाज सोडू न,
सारा वािभमान टाकू न आप4या 6ि;म/वाचा नायनाट करत ही माणसे र/यावर एके क पैसा मागत कशी उभी

राहत असतील? सा$या वेदना, यातना आिण िव5पता याचे जे लािजरवाणे *दशन र/यावर मांडले जाते /यात

स/य Kकती आिण नाटक Kकती? समाज जर या *]ाचे उUर न शोधता के वळ दयाबुqीने िशळे पाके अZ /यां"या
पदरात टाकू न सामािजक जबाबदारी झटकत असेल तर डाव उलट1याची श:यता आहे असा इशारा लेखक देत

आहेत. अZा"या एके क घासासाठी तासन् तास रांगा लावून बसले4या माणसांना प7रिथतीने लाचार के लेले

असते. ही माणसे कु ठ4या थराला जावू शकतील याचा नेम नाही. wहणून /यां"याकडे जळते िनखारे wहणूनच

बघायला हवे असा धो:याचा इशारा गोखले देतात.

भारतीय समाजक4याण संथेचे कायकारी सिचव आिण आंतरराीय समाजक4याण मंडळाचा आिशया व

पॅिसKफक िवभागाचा *मुख wहणून काम करताना या ेAातील अनेक नामवंतांचा प7रचय लेखकाला झाला.

संशोधन व अनुलेखन यांची गरज Kकती आहे याचा आढावा लेखकाने या िनिमUाने घेतला आहे. िवकासाची
6ाPया करताना ती पैशाम=ये व करता सवसामा9यांना िवकासाची संधी Kकतपत िमळते व /याचा उपयोग

Kकतपत होतो यावर ठरवावीत, असे लेखकाला वाटते. अडचणीत असले4या एका दुका 6;Vचे *]

सोडवणे नेहमीच सोपे असते. /या कामाची पावतीपण लगेच िमळते. परं तु शासनाने धोरण बदलणे वा धेरणाला

नवी Kदशा देणे फार िजKकरीचे असते. ही एक अ/यंत सावकाश व िनpवकारपणे घडणारी *K<या आहे. िशवाय

*थािपतां"या बाजूने असलेली कु ठलाही बदल न वीकार1याची सुत नोकरशाही कायम िवरोध करत ओसते.
अशा *ितकू ल वातावरणातसुqा लेखकाने काही मह/वाचे बदल घडवून आण4याचा */यय पुतक वाचताना
येतो.

ये} नाग7रकां"या 9या¤य हaासाठी /यांनी के ले4या *य?ांची चचा पुतकात आहे. वृqां"या सुिवधांकडे

समाजक4याण wहणून न पाहता राीय कत6 wहणून पाहावे असे लेखकाला वाटते. राीय व आंतरराीय धोरणे

घडवताना ती राबव1याची जबाबदारीपण धोरणे ठरिवणाया,नी घेतली पािहजे. वंिचत झाले4यांचे तातडीचे *]

*/य काम क5न सोडवणे हे मह/वाचे आहे. दया - दान यापेा पॉ9सरिशप ही समाजक4याण कायातली

नवीन संक4पना आहे. *ायोिजततेचे मह/व ओळखून Community Aid Sponsorship Program - CASP
(समाजिवकास सा£ आिण *ितपादन काय<म) या नावा"या राीय संथेची थापना कर1यात लेखकाचा

gसहाचा वाटा आहे. पॉ9सरिशप wहणजे दान वा उपकार नसून सामािजक काम कर1याची िनयोजनबq पqती

wहणून /याकडे बघायला हवे, असे लेखकाला वाटते. अनाथ, अपंग, मुलांसाठी अZ, व, िनवारा व

िशणासारPया मूलभूत सुिवधा पुरवून /यांना आ/मिनभर कर1यासाठी ही संथा मदत करत आहे.
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साचेबंद आयु0या"या मागे न जाता उपेितांम=ये आशावाद व िजO िनमाण कर1यासाठी के ले4या *य?ांचा,
/यामागील gचतनाचा आढावा लेखकाने घेतला आहे. सामािजक काय क5 इि"छणा$या तSणांपुढे नेहमी

संघषा/मक काय कV सेवाभावी काय असा *] उभा राहत असतो. आपाप4या कु वती*माणे /याचे उUर शोधले

जाते. गोखले यांनी दुसरा माग प/क5न /यातही भरीव कामिगरी के ली आहे. या *कार"या कायाला शाीय

बैठक असून िनयोजनपूवकपणे काम करणे श:य आहे, हे /यांनी स*माण दाखवून Kदले आहे. कोण/याही

समाजा"या सांकृ ितक उं चीबाबत िवचार करताना /या समाजात िनरोगी, अ6ंग, श;Vशाली नाग7रकांना

कोणती वागणूक िमळते यापेा अनाथ, अपंग व नावड/या नाग7रकां"याकरता काय 6वथा के ली आहे, /यांना

कोणती वागणूक िमळते याव5नच /याचे [े}/व ठरवायला हवे. असे वाटणा$या लेखकाने उपेितां"या सेवेला

जीवनमू4य मान4यामुळे /यां"या या बखरीला वेगळा अथ *ा झाला आहे.
माSया साव(जिनक जीवनाची बखर , डॉ. शरFं; गोखले

[ीिवuा *काशन, मू4य: 250 S

40. आ दवासी िवकासातील दीपतंभ

*िसqी: 25 Apr 11

आहे /या प7रिथतीशी जुळवून घेणे, प7रिथती*माणे वत:लाच आकार देणे, आहे ते असे आहे, यात बदल

करaयाची गरज नाही असं समजून आयु0य कं ठणे, हे वत:चं अित/व 7टकव1याचे सहजसुलभ माग आहेत.

भोवताल"या गरजे*माणे आपण बदलत राहणे, समाजवातवाशी िमळतजुळतं घेऊन सवमा9य मू4ये, 5ढी,

अंधिव>ास, कमकांड,े 6ावहा7रक संकेत इ/यादी मा9य करणे व /यांचे तंतोतंत पालन करणे हे के हाही िबनधोक

असते. परं तु काही धडाडीची माणसं ही *थािपत पाऊलवाट सोडू न वेगया Kदशेने जातात. मळले4या वाटेने न

जाता नवीन वाट शोधत असतात. नवीन वाट तयार करतात. /यात ध9यता मानतात. नवीन वाट तयार करणे व

/या वाटे"या शेवटी काय असेल याचा शोध घेणे यातून /यांना आनंद िमळतो. यशापयशाची gचता /यांना सतावत

नाही. अशा*कारे *थािपत जीवनापासून फारकत घेऊन नवीन वाटां"या शोधात असले4या व आKदवासी ेAात

काम के ले4या काही कायक/या,चा प7रचय डॉ. गोgवद गारे यांनी आIदवासी िवकासातील दीपतंभ या

पुतकाारे क5न Kदलेला आहे.

यात वणन के ले4या कायक/या,ना या ेAात काम कर1यासाठी थूलमानाने गांधीवादी-सवदय िवचार, रा

सेवादलाचे संकार, साwयवादी िवचार, व gहदू वा िन धाpमक िवचार, यापैकV एखाuातून िमळालेली *ेरणा

आहे. एकVकडे सेवा, /याग, मदत, यावर िभत असलेले कायकत\ आहेत. तर दुसरीकडे जनसंघटन, आंदोलन,
संघष यावर भर देणारे कायकत\ आहेत.
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बाळू भाई मेहता, ताराबाई मोडक, खेजीभाई चौधरी, भूमीसेनेचा काळू राम धोदडे, लोकिबरादरीचे डॉ. *काश व

मंदा आमटे, मेधा पाटकर, िववेक व िवuु4लता पंिडत, इ/यादH"या कायाची ओळख क5न देणारे लेख मुळातूनच

वाचावयास हवेत. बाळू भाई मेहता यांना खानदेशचे गांधी असेच संबोधले जात असे. गांधीजH"या सवदय

िवचारांना कृ ती5प देणे हेच /यांचे =येय होते. िशकांना *िशणाची 6वथा, आKदवासी !ामोuोग अशा

योजना /यांनी राबिव4या. /यातून आKदवासी िनभर होतील हे पािहले. ताराबाई मोडक यांनी बालिशण हेच

जीवनकाय मानून आKदवासH"यात रा|न या ेAात अनेक *योग के ले. बालवाडी, आंगणवाडी या संक4पनांना

मूत5प देऊन महाराभर /याची अंमलबजावणी कर1यास उuु; के ले.

मनोरचे काळू राम धोदडे यांनी आKदवासी समाजासाठी Kदलेला लढा, वातंmय पूव काळातील कु ठ4याही

वातंmययो¿=या"या ल¢ापेा तसूभरही कमी नाही. गोदावरी पSळे करांचा, साwयवादी िवचारांचा पगडा

धोदडे यां"या खांuावर होता. *थािपतािवSq लढ1यासाठी आKदवासHची भूमीसेना नावाची संघटना /यानी

उभी के ली. या भूमीसेनेने सामूिहक गुंडिगरी मोडू न काढली. शेतमजूरां"या Kकमान वेतनासाठी लढा Kदला.
कू ळकायuाची नीटपणे अंमलबजावणी कर1यास शासनाला भाग पाडले. गावोगावी त5ण मंडळांची, मजूर

संघटनांची थापना के ली. लjाचा खच कमी कर1यासाठी आKदवासH"याम=ये सामूिहक लjाची *था Sजिवली.

मािडया गTड या आKदवासी जमातीम=ये रा|न हेमलकसा या छोा गावा"या प7रसरात बाबा आमटे यांचा

लोकिबरादरीचे *क4प राबिवणारे डॉ. *काश व डॉ. मंदा आमटे यांचे नाव प7रिचत आहे. डॉ. गारे यांचा या

दांप/यावरील लेख आप4याला परत एकदा /या मािडयां"या रwय प7रसरात Kफरवून आणतो. नमदा बचाव
आंदोलना"या मेधा पाटकर यांनी *क4प!तां"या पुनवसना"या *]ावर िजवाचे रान के ले होते हे आपण कधीच

िवस5 शकणार नाही. माक\ ट संकृ तीशी संबंध नसले4या तडवी, वसावा, पावरा या *क4प!त आKदवासी
जमातHना 9याय िमळवून दे1यासाठी /यांनी के लेले *य? आज जरी इितहासजमा झा4यासारखे वाटत असले तरी

/याकाळी ते वलंत *] होते. के वळ जिमनी"या तुकाऐवजी जिमनीचा तुकडा

वा घराला घर देवून

*क4प!तां"या पुनवसनाचे *] सुटत नाहीत हे जगाला /यानी ठणकावून सांिगतले. या अटीतटी"या समयावर

व4ड बँकसुqा िवकास *K<येपेा सावकारांचीच भूिमका बजावत होती हे वाचताना आप4यालाही चीड येत.े

धरण!तां"या जैिवक संकृ तीचे अित/व नाकारणा$या, सरकारी दृGीकोनातून के 4या जाणा$या िवनाशकारी

िवकासािवSq नमदा बचाव आंदोलनाचा हा लढा होता.

वसई, पालघर"या प7रसरात काम करणारे िववेक व िवuु4लता पंिडत या दांप/याबOलचा लेख वाचताना आपण

एखाuा िचAपटाची ि<tट तर वाचत नाही ना, असे वाटते. स/य हे क4पनेपेा जात धaादायक व दाहक असू

शकते याची *चीती येत.े कु ठ4याही मागासले4या *देशात िशण, आरोrय इ/यादी छोा मो¹ा क4याणकारी
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योजना राबिवणा$या कायक/या,चे /या गावातील तथाकिथत *िति}त वग उ/साहाने वागत करतो. कौतुक

करतो. श:य तेवढी मदतही /या कायक/याला के ली जाते. परं तु या *िति}तां"या शोषण6वथेवर बोट

ठे व1याचा *य? के 4यास /यां"या कु 7टल कारथानांना सीमा राहत नाही. /यात कोण कोण Kकती बळी पडतील

याचा अंदाज करता येत नाही. िवधायक संसदेारे अशा िवषम6वथेचे वाभाडे काढणारे *] घेऊन लढा

देणा$या या दांप/याला अनेक कG भोगावे लागले. वेळी *संगी उपाशी रािहले. /यांना मारहाण झाली. रातोरात

बेघर हो1याची पाळी आली. जेलम=ये गेले. तरीही /यानी हार मानली नाही. एस एम जोशी, सदानंद व सुधा वद\

यांनी /यांचे मनोबल वाढिवले. वेठिबगारातून आKदवासी मु; होतात, परं तु /यांचे नीटसे पुनवसन होत नाही ही

/यांची 6था आहे.

या कायक/या,6ित7र; आKदवासH"याबOल सहानुभत
ू ीने काम के लेले बाळासाहेब खेर, मधुकरराव िपचड,
िव¯लराव गेडाम यां"याबOलचे लेख या सं!हात आहेत. *िसqीवलया"या बाहेर असलेले परं तु तळमळीने व

िजOीने काम के लेले कॉ. बी.के . देशमुख, बळवंत अिjहोAी, दामोदरदास मुंदडा, शेमुअल चहाण, महाजन गुSजी,

दादासाहेब िलमये इ/यादH"या कायाचा व जीवनाचा आढावा लेखकाने घेतला आहे.

डॉ. गारे यांचे हे पुतक वाचताना काही गोGी *कषाने जाणवू लागतात. फ; 10 -12 वषापूव असा एखादा

समाज, अशी एखादी जमात पुढारलेले wहणवून घेणा$या महाराात होती याची क4पनाच करवत नाही. सवात

मह/वाचे wहणजे या समाजाला आप4यावर अ9याय होत आहे, आपले शोषण होत आहे, आप4या गरीबीचे कारण

दुसरे ितसरे काही नसून शोषणावर जगणारा जंगल ठे केदारांचा, वनखा/यातील नोकरांचा *िति}त समाज आहे,
याची जाणीवच नहती. 15 ऑगट, 26 जानेवारी wहणजे नेमके काय असते, भारताला वातंmय िमळाले wहणजे

काय झाले हे समजावून सांगावे लागत होते. हा आKदवासी समाज 6सनाधीन व िनरर रहावा wहणून

जाणीवपूवक *य? अजूनही के ले जातात. सामािजक कायाला वा|न घेतले4या िजOी कायक/या,ना हे सहन होणे

श:य नाही. /यां"याबरोबर रा|न, िमळू न िमसळू न /यां"याच बोलीभाषेत बोलत हे कायकत\ /या"यांत

आ/मिव>ास िनमाण करत असतात. जीवाला जीव देणारा हा समाज /यामानाने अजून िनरागस आहे. शहरी छaे

पंजे कळत नाहीत. परं तु /यांना ख$या अथाने मुPय *वाहात आण1यासाठी *ग4भ कायक/या,ची भली मोठी फळी

उभी करावा लागेल.

पायात चtपल वा लीपर, काखेत शबनम िपशवी व अंगावर जाडे भरडे कपडे घालून काम करणारे कायकत\

नवीन िपढी"या उपहासाचे िवषय झालेले आहेत. इतरांिवषयी बेपवा असणे व आपला वाथ साधत राहणे

यालाच शहाणपणा wहणत असतील तर या पुतकात वणन के ले4या सव 6;V वेडे आहेत असेच wहणावे लागेल.
परं तु या वेांनी जागोजाग उभे के लेले नंदनवन पािह4यावर आपले जीवन कपटासमान आहे असेच वाचकाला

वाटेल. इतरां"या कायािवषयी - /यातही िवधायक कायािवषयी - तु"छता बाळगणे व येताजाता कशाही शMदात
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ती 6; करणे हा अनेकांचा वभाव बनलेला आहे. सावजिनक जावनातून आदशवादी िवचारांची झालेली

पीछेहाट व सUा हेच एकमेव सा=य मानून ितचा उघडपणे पुरवलेला िप"छा, या गोGी समाजिहतकारक नाहीत

हे ठणकावून सांगणारे कायकत\ व अिभजन आप4याला हवे आहेत. डॉ. गारे सारPया लेखकांची अशा *कारची

पुतकं वाचून समाजकायाची धुरा संभाळणारी नवीन िपढी तयार होईल अशी आशा क5 या!
आ दवासी िवकासातील दीपतंभ, डॉ. गो%वद गारे
[ी िवuा *काशन, पुणे, Iकमत: 225 S

*िसqी: 9 May 11
41. छVीसगड िनयोग>चे आंदोलन आिण सWिथती
साठ सUर"या भारावले4या काळात शंकर गुहा िनयोगHचे नाव आपण नेहमी ऐकत होतो. डा6ा चळवळी"या

7ठक7ठकाण"या कायक/या,चा हा िहरो एकाएकV भांडवलदारां"या खुनशीपणाचा बळी झाला. ही बातमी

वाच4यानंतर मनं सुZ झाली. परं तु अशा *कार"या ल¢ांचा व लढावूपणाचा शेवट असाच होणार हे गृिहतच

धरले होते. पुतकाचे शीषक, छpीसगड िनयोगkचे आंदोलन आिण स{िथती, वाचून पुतक हातात घेत

असताना या आठवणH उफाळू न आ4या. रं गनाथ पठारे वत: तेथे जावून लेखनाची जमवाजमव के ली हे
*तावनेत वाच4यानंतर खरच काही तरी वैचा7रक खाu िमळे ल याची खाAी पटली व लेखकांनेसुqा िनराश के ले

नाही, हे िवशेष.

छिUसगड हे शंकर गुहा िनयोगी यांचे कायेA. /याकाळी अजूनही /याला वतंA रा याचा दजा िमळाला नहता.

वेगळे रा य झाले नहते. िनयोगी यासाठीसुqा लढत होते. आसाममधील एका किनG म=यमवगय कु टुंबात
ज9मलेला हा तSण रोजगारा"या िनिमUाने िबहार"या या भागातील िभलाई"या पोलाद कारखा9यात काम

करतो, कामगारां"या दुखा:त सहभागी होतो, या वेगया मुलुखात4या लोकांम=ये िमसळतो, ितथ4या लोकांची

सुख - दु:ख, /यांची संकृ ती, /यांची अिमता, /यां"याशी इतका जोडू न घेतो कV तो /या लोकांचाच होऊन जातो.
(7टिपकल बंगाली वागणं, वत:ला झोकू न घेणं...) सामा9य माणसां"या दु:खाशी बांिधलकV, स/यिन}ा,

सचोटी, जीवनमू4यांवर िव>ास, मनाचा समतोलपणा आिण अजोड िन0कलंक चा7रmय यां"या बळावर तीn

इ"छाश;Vचे आंत7रक सामय वाप5न एखादा माणूस असंघ7टत, दुलित, पीिडत, अिशित माणसांची

संघटना उभी क5न Kकती अ¿भुत काय क5 शकतो, हे एक अपवादा/मक उदाहरण ठरे ल.

रं गनाथ पठारे यांनी िनयोगी"या कायाचे वतुिन} मू4यमापन के ले आहे, हे */येक पानापानातून जाणवते. शंकर
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गुहा िनयोगी हेसुqा एके काळी रं गनाथ पठारे यांचे रोल मॉडेल अस1याची श:यता नाकारता येत नाही. पंरंतु

िनयोगी"या जीवनाचे, त/वBानाचे व कायव5पाचे उदाUीकरण न करता िमळाले4या मािहती"या आधारे

हाडामासाचा, जमीनीतच पाय रोवले4या िनयोगीचे 6ि;/व वाचकांसमोर उभे कर1यात लेखकय यशवी

झाले आहेत. िनयोगीची *ितमा एक नलवादी तSण अशीच होती. खरे पाहता पारं प7रक अथाने िनयोगी कधीच

नलवादी नहते. श हाती घेऊन सरळ सUा ताMयात घे1यापेा लोकांना बौिqक, भाविनक, व
शारी7रकदृ0ा सम करीत नेत /यांचा लढा लढायचा व ल¢ा"या */येक टttयावर िमळालेल बळ एकवटून

आंदोलन पुढे 9यायचे व अंितम =येय - अथातच जनसामा9यां"या हाती सUा - गाठायच, हा /याचा पिवAा होता.
संपूण पुतक वाचताना िनयोगी कe Lथानी असूनसुqा छUीसगड"या

भौगोिलक, राजकVय व आpथक

प7रिथतीवरील लेखकाने के ले4या िव^ेषणा/मक भा0यामुळे हा संपूण टापू आप4या प7रचयाचा वाटू लागतो.

सवात मह/वाची उ4लेखनीय गोG wहणजे पठारे यांनी पारं प7रक पqतीने, सरधोपटपणे िनयोगीचा जीवनपट
आप4यासमोर न उलगडता /या"या वैचा7रक वाटचालीमधूनच आप4याला िनयोगHचे सम! दशन घडवत

जातात.
डा6ा चळवळीचे ताि/वक अिधGान मा9य क5नही या चळवळी"या बंKदत gभतीम=ये अडकू न न पडता िनयोगी

जनआंदोलनाला फारच वेगळी Kदशा देतात. कामगारांचे नेतृ/व करत असतानाच /यांचे वेतन, बोनस, !ॅ"युइटी

या आpथक जंजाळात फारसे अडकू न न पडता, कामगारांनी /यांच जीवनमान सुधाराव, कौश4य *ा करावीत,
सम हावे, /यांची मुलं िशकू न, शहाणी होऊन पुढे जावीत, यासाठी िनयोगी लढत होते. याच उOेशाने द4ली

शहादरा येथील युिनयन काम करत होते. एका *कारचे ते कामगारांचे जीवन *िशण कe L होते.

कामगारांचा उKOGपूतसाठी लढणाया िनयोगी यांना अनेक वेळा तुSंगात डांबून ठे व1यात आले. वत: Kक/येक

वेळा भूमीगत झाले. पोलीसांकडू न, भांडवलदारांनी पोसले4या भाडोAी दलालांकढू न सणकू न मार खा4ला व

*/येक वेळी पूण सावध रा|न ल¢ाचे नेतृ/व के ले. पोलीसांनी /यांना */येक वेळी भरपूर मारहाण के ली. /यांचा

अनि9वत छळ के ला. कोलदांडा घालणे, उलटे टांगून िमर"यांची धुरी देणे, बफा"या लादीवर झोपिवणे व शरीरात

बफ घुसवणे, अशा या काही पqती कबूलीजवाब िमळिव1यांसाठी पोलीस वापरतात, /या साया,चा *योग

/या"यावर झाला होता. अिधकृ त fेड युिनयनमधील घाणेरा राजकारणामुळे िनयोगी यांना ’छUीसगड मु;V
मोचा’ या नावाने वेगळे चूल मांडावे लागले. कारण fेड युिनयन"या चौकटीत िनयोगी यांचे काय बसत नहते.
रं गनाथ पठारे यानी या िवषयावर सखोल 7टtपणी के ली असून िनयोगkची वैचा!रक भूिमका व मांडणी या

लेखामधून िनयोगHची वैचा7रक वाटचालच नहे तर fेड युिनयनचा इितहास, /या"या मयादा, /यातील हेवेदावे,

या गोGी आप4याला पG होत जातात. साwयवादी चळवळीचा इितहास, /यातील लेिनन - मा:स यांचे LGेपण,

भारतीय कwयुिनझमची आंतरराीय चळवळीशी झालेली जवळीक, माको येथील बदलत गेले4या भूिमका,
चीनमधील माओवाद, भारतातील कwयुिनटांची वाटचाल, क³!ेस व इतर भांडवलधाpज1या पांचा झालेला

िवरोध, कwयुिनटामधील दुफळी, नलवाuांचा वाढता *भाव इ.इ. अनेक गोGH"यावर लेखकय साधार टीका
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- 7टtपणी करतात. हे सव मुळातूनच वाचायला हवे.
नलवाद हा भारतातील माओवाद wहणून सामा9यपणे ओळखला जातो. िनयोगी यांची वैचा7रक वाटचाल

मा:सवाद, लेिननवाद व कर माओवाद अशी झाली. पण */य ल¢ात ते माओवादापासूनही दूर गेले. िनयोगी

यांचे मा:सवादाचे आकलनही अ/यंत वेगया व5पाचे होते. िनयोगी यां"या या आगया-वेगया

आकलनामुळे इतर पोथीिन} कwयुिनटसुqा /यांचे िवरोधक झाले. fेड युिनयन"या Kदवाळखोरीमुळेच िभलाई

प7रसरातील लाखो कामगार िनयोगी"या नेतृ/वाला मा9यता देऊ लागले. /यामुळे *थािपत युिनयनचे िचडलेले

नेत,े वाटेतील अडसर दूर कर1यासाठी, िनयोगीची ह/या घडवून आणले, असा अनेकांचा कयास आहे.

िनयोगी हे के वळ कामगारांची संघटना बांधली नाही. तर या खेडग
े ांवामधून कामगार येत होते तेथील

कGक$यांचीसुqा संघटना बांधली. िभलाई पोलाद कारखा9यातील 6वथापन नेहमी*माणे कामगारांम=ये फू ट

पाड1या"या *य?ात होते. अिधकृ त युिनयन"याच माग1या मा9य करत होते. /यामुळे कं Aाटी कामगारांना

मो¹ा *माणात अ9याय सहन करावा लागत होता. िनयोगी यांना हे बघवत नहते. /यांनी कं Aाटी कामगारांची

संघटना बांधून /यां"या माग1यांसाठी अभूतपूव संप घडवून आणला. संप िचरड1यासाठी गोळीबार कर1यात

आला. अनेक जण मेले, Kक/येक गंभीर जखमी झाले. /यामुळे िनयोगी यांचा धडाडीचा नेता wहणून नावलौKकक

झाले. अगदी शेवट"या णापय,त /यानH कामगारांशी, कामगारां"या िहताशी गOारी के ली नाही. wहणूनच

कदािचत /यांना जीव गमवावा लागला. एवढी जबरदत Iकमत मोजावी लागली. पठारे यानी अशा *कारचे

अनेक तपशील घातलेले असून सामािजक कायात झोकू न घेणा$यासांठी हे पुतक नaVच वतुपाठ ठ5 शके ल.

िनयोगH"या मृ/युनंतर ही चळवळ यशवी का होऊ शकली नाही याबOलही पठारे यानी िलिहले आहे. /यामुळे

एकू णच सव प7रिथतीचा अंदाज, ने/यांची हेवेदावे, िनयोगी कु टुंिबयांचे औदािस9य, िनयोगीनंतर"या ने/यां"या

फळीतील कमकु वतपणा या जात *कषाने जाणवतात. लेखकानीच एका 7ठकाणी wहट4या*माणे देशात अनेक

7ठकाणी अनेक बारके बारके गट लोकसंघटन, संघष यात कायरत आहेत. अशा गटांना िनयोगH"या कामापासून

खूप काही िशकता ये1याजोगे आहे. भaम दाषिनक पाया, आpथक, सामािजक, राजकVय, सांकृ ितक *]ामध4या

परपरावलंिब/वाचे भान, चळवळीतली शांततामय संघषाची रीत व *संगी टोकाला जा1याचा पयाय खुला
ठे वणे या *कारची शोिषतांची लढ1याची नीती आधुिनक भारतात इत:या िशतबqपणे आणखी कु णी

राबिव4याचे नमुनेदार उदाहरण नाही. आिण हे सारे पुन:सुधारणेला खुले आहे हेही /यां"या वैBािनक दृGीमुळे!
छVीसगड िनयोग>चे आंदोलन आिण सWिथती,
सWिथती रं गनाथ पठारे , सुमती लांडे
मॅजेिटक *काशन, पुणे, पृ.सं 235+

*िसqी: 16 May 11
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42. अवय
अवय पुतक हा सु.[ी पांढरीपांडे यांनी वेळोवेळी िलिहले4या काही िनवडक लेखांचा सं!ह आहे. यातील

बतेक लेखावर गांधी व िवनोबा यां"या िवचारांची गडद छाया पसरलेली आढळते. या सं!हातील पिह4या तीन

लेखात भांडवली 6वथा, साwयवाद, लोकशाही, िवBान - तंABान, िवकास इ/यादHचा

सामािजक

प7रिथतीवर होणाया प7रणामांचे िव^ेषण आहे. पुढील दोन लेख गांधी, टागोर व मानवeL रॉय यां"या

वैचा7रकतेिवषयी आहेत. गांधी व िवनोबांचे त/वBानच आज"या संकटमय प7रिथतीत आपले मागदशन क5

शकते, असा दृढिव>ास लेखक शेवट"या चार लेखातून 6; करतात. सुरeL बारgलगे यां"या *तावनेत अ9वय

वाचून /याना आले4या */ययाची मांडणी आहे.

*बोधनाशी संबंिधत पिह4या तीन लेखांचा आवाका फार मोठा आहे. सारी मानवजात एका क4पांता"या

कावर उभी असून, येवू घातले4या गंभीर प7रिथतीची जाणीव नस4यामुळे अंधारात चाचपडत आहे, असे

लेखकाला वाटते. आि4वन टॉiलर"या थड वेह या पुतकाचा हवाला देऊन पांढरीपांडे wहणतात कV,
िवचारा"या व 6वहारा"या पातळीवर जागितक प7रिथतीने आहान उभे के ले आहे व आजचे िवचारवंत याकडे

पुरेशा गांभी$याने बघत नाहीत. संपूण मानवजातीवर कोसळले4या संकटां"या मुळाशी आपण अंगीकारलेली

जीवनशैली असून ही संकटे आप4या सामािजक, आpथक, राजकVय व सांकृ ितक जीवनाचा कMजा घेत आहेत.
चुकV"या भांडवली 6वथे"या चौकटीतच आपण आप4या जीवनपqतीची रचना के लेली अस4यामुळे सव

*कारची संकटे आपला पाठपुरावा करत राहणारच. या संकटमािलकांचा प7रपाक wहणजे आजची पयावरण -

*दूषणाची समया होय. *चंड औuोगीकरणामुळे होत असले4या नैसpगक संपUीचा $हास, पाणी, हवा इ/यादी

पयावरणीय घटकांचे वाढते *दूषण, वायाला हानीकारक ठरणा$या घातकL6ातील वाढ, या के वळ पाा/य,

स¨ृq देशां"या समया रािह4या नसून भारतासारखे देशसुqा यात भाजून िनघत आहेत. जोपय,त आपण आप4या

भोवती आखून घेतलेली

ही भांडवली चौकट मोडू शकत नाही, तोपय,त या समया राहणारच. कारण

भांडवली6वथेत उ/पादनावर मयादा wहणजे एका *कारे 6वथेची आ/मह/याच. अिनब,ध उ/पादन, कृ िAम

गरजा व रोज एका नवीन बाजारपेठाचा शोध यावर भांडवली 6वथेची सारी मदार आहे. यासंदभात िलिमhस

टु !ोथ या :लब ऑफ रोम"या 1975म=ये *कािशत झाले4या अहवालाची सा लेखकाने काढली आहे.

"लोकसंPया, उuोगीकरण, *दूषण, अZधा9याचे उ/पादन आिण नैसpगक संपUीची हानी याबाबतीत जगभर जी

वाढ होत आहे, ितची Kदशा जर अशीच कायम रािहली तर ये/या शंभर वषा"या आतच वाढीची अखेरची सीमा

गाठली जाईल, प7रणामी एकाएकV लोकसंPया आिण औuोिगक मता यांची घसरण हो1याचा संभव राहील व

ही घसरण थोपवून धरणे मानवी श:यते"या बाहेर असेल. wहणूनच *गतीची Kदशा बदलणे आिण आpथक

थैयाची 7टकावू िथती िनमाण करणे आवyयक आहे" माणसाचे मोठे पण चा7रmय व स¿गुणावर न ठरवता

/या"या थावर-जंगम संपUीव5न ठरवणारी जीवनदृGीच भांडवली 6वथेत अपेित असते. नवन6ा
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'गरजां'ची

िनpमती, !ाहकांचा िप"छा, 6वहार करताना िविधिनषेधशू9यता, सू;ासू;तेचा िवचार न

कर1याची वृUी, िवलास*धान व चंगळवादी दृGीची लोकि*यता या सव गोGी याच चौकटीत बसतात. मग

/यासाठी वाटेल ती Iकमत दे1याची तयारी असते.

या चौकटीला पयाय wहणून साwयवादाचा *योगसुqा फस4यातच जमा झाला आहे.

या <ांती"या

िवचारसरणीने मानवजाती"या इितहासात एका न6ा, शोषणिवरिहत जीवनदृGीचे व सवासमोर ठे वले ती

इतकV अ4पजीवी ठरावी हे मानवजातीचे दुदव
Æ wहणावे लागेल. आpथक हलाखी, दै9य, वंिचतता, vGाचार,

उEपदथ 6;«ची ¡गळ जीवनशैली, हेच साwयवादाचे 6वहारातील फिलत असेल तर, या त/वBानाचे पु9हा

एकदा सखोल मू4यमापन कर1याची आवyयकता आहे. लेखका"या मते साwयवादी िवचारातील अंगभूत

उणीवाच यास कारणीभूत आहेत. काही 6;«मुळे साwयवादाचे िवकृ तीकरण झाले हा खुलासा पांढरीपांडे यांना

समाधानकारक वाटत माही. कारम मुळातच 6;V व िवचारवातंmयािवषयी संKदrध भूिमका, मानवीमू4यांचा

लावलेला अथ, जनसामा9यापेा प व पकायकता यां"यावर भर इ/यादीमुळे साwयवाद एका भोव$यात

सापडला व /यातून बाहेर येणे अश:य झाले.

साwयवाद व भांडवलशाही यास पयाय wहणून वातंmयोUर काळात नवभारता"या जडणघडणीसाठी आपण सव

चांग4या घटकांचे िम[ण क5न एका िम[6वथेचा वीकार के ला. लोकशाही- समाजवादी- धमिनरपे... अशा

रािनpमतीचे व पाहत असताना आज माA सव आघाांवर िनराशाच पदरी येत आहे. बेकारी, िवषमता,

दा7र½ व उपासमार यांना आपण हटवू शकलो नाही. िवकास काय<मांमधून उ/पादनवाढ करणे श:य झाले;

परं तु /याचा लाभ सधन व साधनसंपZ लोकांनाच झाला. ेAीय असंतुलन वाढले. आतंकवाद, िवभाजनवाद,
आिण दहशतवाद यामुळे राजकVय, सामािजक व आpथक प7रिथती भीषण व5प घेत आहे. या प7रिथतीतून

िनमाण झाले4या ताणतणावांना आिण अंतpवरोधांना पेलून धर1यास लोकशाही असमथ ठरत आहे. त/वहीन

तडजोडी, वेळकाढू पणा व कचखाऊपणाचे धोरण यामुळे राजकVय असुरितता व साशंकता वाढत आहे.
राजकारणाचे गु9हेगारीकरण व गु9हेगारांचे राजकारण यामुळे पूण लोकशाही धो:यात आली आहे. दिलत आिण

ियांवरील अ/याचार, वाढती जातीय तेढ, सां*दायवादाने धारण के लेले उ! आिण आ<मक 5प या गोGी

वातंmय, समता व सामािजक-आpथक 9याय यांना मूठमाती देत आहेत.

आज वीकार के ले4या सव वैचा7रक 6ूहांम=ये िवBान -तंABानाला फार मह/वाचे थान Kदले जात अस4याने

लेखकाने आधुिनक िवBानाने सांकृ ितक मू4यासंबंधी उ~या के ले4या आहानाबOल िवतृतपणे चचा के ली आहे.
इंKLयगwय अनुभवां"या आधारे आिण पुरा6ािनशी िसq के ले जाणारे Bान हेच खरे Bान, ही वैBािनक प7रभाषा

लेखकाला मा9य नाही, असे वाटते.
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मानव जाती"या अनेक समयांचे मूळ /या"या िवकासा"या क4पनेतसुqा आहे, असे लेखकाला वाटते. जीवनाचे

साफ4य कशात शोधायचे? जीवनाचे उिqG काय? मानव नेमके काय साधू इि"छतो? इ/यादी *]ांना आपण

काय उUर देतो यावर िवकासाची संक4पना अवलंबून रहायला हवी. के वळ भौितक सोयी आिण सुिवधा wहणजेच

िवकास ही मानिसकता संपूण समाधान देऊ शकणार नाही. अमयाद उ/पादन, अिनब,ध उपभोग, मोठाले

औuोिगक *क4प, मोठाली शहरे , आिण हाय-टेक् जीवनशैली यांनाच िवकास wहणणे [ेयकर ठरणार नाही.
लेखका"या मते आप4या आpथक व उ/पादन 6वथेला, नीतीिवचारांना आपले आंत7रक भाविनक जीवन व

समाज-िनसग-पारलौKकक त/व यां"याशी असलेला /यांचा संबंध आकार देत असतात. आधुिनक िवकासा"या

संक4पनेचे िववेक, िवBान-तंABानिन}ा, ऐिहकता व उपयोिगतावाद हे *मुख घटक आहेत. /यांतील िववेकवाद,
िवBानिन}ा व ऐिहकता परपरपूरक आहेत. या घटकांवर आधारलेला नवा समाज िनमाण कर1याची आ!ही

भूिमका फु ले, आगरकर व डॉ. आंबेडकर यांनी यापूवच मांडली होती. माA यातील उपयोिगतावाद

(यु7टिलटे7रयिनझम) आप4या जीवनदृGीला अगदी वेगळाच प7रमाण देऊ शकतो. कारण उपयोग व उपभोग

यात 6ावहा7रक पातळीवर अंतर के ला जात नाही. wहणूनच अमयाद उ/पादनाचे अथशा 5ढ झाले. मयाKदत

साधनसाम!ीमुळे या अथशााला आपोआपच मयादा पडू लाग4या. मग /यातून शोषण6वथा सवमा9य होत

गेली. wहणूनच िवकासा"या *चिलत अथाचा व औिच/याचा गंभीरपणे पुनpवचार करायला हवा व /यासाठी

वैचा7रक प7रवतन हवे, असे लेखकास सुचवावेसे वाटते.

गांधीिवचारात इहवादाला राजनीतीचे अ=या/मीकरण, िववेकवादाला अंतरा/wयाची हाक, िवBान-तंABानाला

!ामोuोग, संसदीय लोकशाहीला !ामरा य असे अनेक पयाय आहेत अशी लेखकाला खाAी पटली आहे. परं तु

अनेकांना गांधीिवचार नेहमीच *ितगामी वाटतात. गांधी"या हयातीतच /यां"या कर चाह/यांनीसुqा अनेक

शंका उपिथत के 4या हो/या. *ाितिनिधक wहणून नेह5 व टागोर यां"या भूिमके चा परामष लेखकानी घेतला आहे.

लेखका"या मते नेह5 व टागोर पािमा/य त/वBानाचा *भाव असले4या *बोधना"या (एनलाइटनमeट)

प7रघात रा|नच िवचार करत होते. माA गांधीजHचा िवचार व 6वहार *बोधन िवचासरणी"या बाहेर जाऊन

नवीन दृGी देतो. मूलगामी प7रवतन हे गांधीजHचे उKOG होते. पधा-शोषण-िवषमतािवरिहत उ/पादनपqतीवर

/यांचा भर होता.

गांधी, नेह5, टागोर यां"या *बोधन िवचारांपेा सववी वेगळी परं तु िव>मानव संक4पने"या अगदी जवळ

पोचिवणारी थोर मानवतावादी मानवeL रॉय या"यािवचारसरणीचा आढावा लेखकानी िवतृतपणे घेतला आहे.

रॉय यांचे िवचार अिधक सखोल व मूलभूत असे होते. भौितकवाद, मानवतावाद आिण िवBानवाद यां"या

आधारावर /यांनी नवमानवतावादाची उभारणी के ली. 'सव गोGHचा अखेरचा मापदंड माणूस आहे' हे /यां"या

मानवतावादाचे मूलभूत त/व होते. मग आज गांधीवाद कालबा£ झाला आहे काय? असा *] लेखक िवचा5
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इि"छतात. एखादी िवचारसरणी संकटांना कशी तTड देउ शकते यावरच /याची *तुतता ठरत असते. एकं दर

प7रिथतीचा िवचार करता गांधीिवचारांखेरीज दुसरा तरणोपाय नाही, या िन0कषापय,त लेखक पोचतात.

*तावनेत उ4लेख के 4या *माणे, संपूण पुतक वाचताना लेखकाचा कल गांधी िवचारांकडेच झुकलेला आहे, हे

आप4या लात येते. लेखकाने आपली िवचारKदशा ठरिवताना उ4लेख के लेले संदभ व /यातून काढलेले िन0कष

Kकतपत *तुत आहेत याचा िवचार करावा लागेल. उदाहरणाथ, िलिमhस टु !ोथ या पुतकाचा संदभ

जागोजागी Kदला आहे. परं तु या पुतकातील अनेक उणीवा 25 वषानंतर के ले4या एका अ~यासात अधोरे िखत

के 4या आहेत. मुळात हे पुतक mathematical analysis and simlation studies चा गोषवारा आहे. अशा

*कार"या िव^ेषणा/मक अ~यासात अनेक गृिहतकांचा समावेश असतो. /यातील एखादे जरी अपूण ठरले तरी

संपूण ढाचा कोसळतो.

जगबुडीचे भिव0यवेध घे1याचे अनेक *य? यापूवही झालेले आहेत. िवBान-तंABानावर अनेक दोषारोप झालेले

आहेत. आधुिनक िवचारपqती, लोकशाही, समाजवाद यावरही ितरकारयु; नजरेने पाहणारे अनेक आहेत.
परं तु सवसमावेशक असा ठोस पयाय अजूनही कु णी समोर ठे वला नाही. जगातील अ=या-अिधक लोकां"यापुढे

अZ, पाणी, आरोrय, िशण या दैनंKदन समया आ वासून उ~या आहेत. /यामुळे /यांना इतर कु ठलेही दूरगामी

िवचार जवळचे वाटत नाहीत. बदल/या संदभात आज कु ठलाही इझम आपले संपूण समाधान क5 शकत नाही.

/यात गांधीझमचाही समावेश आहे.

तरीसुqा सव मानवजातीला कवेत घेणारा, जीवन 6वहाराशी अ/यंत जवळीक असणारा, जनसामा9यांना

आ/मस9मानाने वागिवणारा गांधीवाद आप4याला भावणारा आहे. गांधीवादाकडे अनेक समयांचे उUर असून

/याची योrय कायवाही करणे हाही एक उपाय क5न बघायला हवे, हे लेखकाचे wहणणे आप4याला थोा

िवचारांती पटू लागते.

अवय,
अवय, सु @ी पांढरीपांडे

*ितमा *काशन, पुणे, Iकमत: 80 S

*िसqी: 23 May 11

43. सरदार पटेल आिण भारतीय मुसलमान
सावजिनक जीवनाचे अध:पतन होत असले4या या काळात माग"या िपढीतील िन:वाथपणे काय के ले4यांची

सतत आठवण येत असते. कारण यां"यापासून फू त zयावी अशा 6ि;म/वांची उणीव भासत आहे. wहणूनच
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आपण इितहासात4या पानांत अशा िनपृह 6;«"या शोधात असतो. अशा काही फू तदायक 6;«"यापैकV

सरदार पटेल यांचे नाव समोर येते. गांधी - नेह5बरोबर काम के ले4या पटेल यांनी आधुिनक व अखंड भारताचा

पाया घातला. परं तु धमवाद व जातीयवादाची टोकाची भूिमका घेणाया काही िहतसंबंिधयांना थोर 6;«"या

चा7रmयहननात आसुरी आनंद िमळत असतो. wहणून जे आहे ते तसे समोर न ठे वता आप4याला हवी तशी *ितमा

िनमाण कर1याचा अाहास ते करत असतात. /याचेच एक उदाहरण wहणजे 'सरदार पटेल हे मुिलमांचे कर ेG े

होते' असे िवधान क5न जनसामा9यांची व अ~यासकांची Kदशाभूल करत असतात. माA रKफक झका7रयासारखे

अ~यासू हे आहान वीका5न नेमकV स/य प7रिथती काय होती हे वाचकांसमोर मांडतात. Sardar Patel &

Muslims हे या संदभातील रKफक झका7रया यांचे इं!जीत पुतक असून याचा सुरेख अनुवाद एकनाथ बागुल

यांनी के ला आहे. /याचे मराठीतील शीषक, सरदार पटेल आिण भारतीय मुसलमान.

रKफक झका7रया यांनी सरदार पटेल यांचा पA6वहार, च7रA!ंथ व इतर साही/य अ~यासून पटेलांचे एक

प7रपूण 6;VिचA वाचकांसमोर उभा कर1याचा *य? के ला आहे. झके 7रया यांचा मुPय भर सरदार पटेल या

यांची मुिलमाबOलची भूिमका काय होती, /यात बदल कसा होत गेला, /यांची कृ तीची Kदशा कोणती यावर

आहे. एका टोकाला बॅ. जीनासारखे कडवट मुिलम नेत,े दुस$या टोकाला य़ेनके न *कारे िs7टश सा¨ा याचे िहत

पाहणारे िs7टश मु/सOी व ितस$या टोकाला गांधी - नेह5 - पटेल यांसारखे तळमळीने काम करणारे नेत,े अशी

अवथा अस4यामुळे वातंmयासंबंधी"या कु ठ4याही *]ाचे उUर सहजासहजी सापडत नाही. सुदीघ चचा, वाद

- िववाद, िनणय व कृ ती यातूनच संबंिधत 6;«बOल मािहती िमळवणे श:य आहे. परं तु /यातून संपूण 6;V

आप4यासमोर येत नाही. wहणूनच या सव 6;«बOल अनेक समज गैरसमज आहेत. खरे पाहता सरदार पटेल हे

शेतकरी कु टुंबातून आलेले कृ तीशील, साधे व सरळमाग होते. गांधीजH"या सहवासात आ4यानंतर /यां"या

राहणीमानात आमूला! बदल झाला. बौिqक कसरती /यांना आवडत नह/या. शेतकरी कु टुंबात वाढ4यामुळे

*/येक गोGHकडे वातव दृिGकोनातून पाह1याची एक नजर तयार झाली होती. राजकारणात gहदू - मुिलम असे

भेद ते कधीच करत नहते. परं तु बॅ. जीनांसारPया कडवट व हेकेखोर मुिलम ने/याची वागणूक /यां"या

सहनश;Vला आहान देत होती. wहणूनच /यां"या व;6ातून मुिलम िवरोध डोकावत असे. जय*काश नारायण

व मौलाना आझाद या ने/यांना पटेल कदािचत मुिलमिवरोधी असू शकतील असे वाटत होते. परं तु पटेलांची

वागणूक gहदूधाpजणी नहती हे पट4यानंतर या ने/यांनी आपली चूक पG शMदात कबूल के ली. या सव घटनांचा

लेखकाने छानपणे आढावा घेतला आहे.

फाळणी"या वेळी घडलेला नरसंहार हा मनु0यजातीला कािळमा लावणारा *संग होता. असे का घडले, कु णी

घडिवले, /याला जबाबदार कोण, हे टाळता येणे श:य होते का, असे अनेक *] हे पुतक वाचताना

डोकावतात.या भयंकर शोकनाातील */येक पाAाची मानिसक अवथा, /यांनी घेतलेले िनणय, /यां"या
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हातून घडले4या कृ ती, /यांचे प7रणाम व कारणमीमांसा हे सव वाचताना आपण एका कायाकु  कालखंडातून

गेलो याची जाणीव होते. पाKकतानने वत: ला मुिलम रा wहणून घोिषत के 4यामुळे भारतानेसुqा gहदू रा

wहणून घोषणा करावी असे पटेलांसारPया ने/यावर दडपण येत असे. परं तु या दडपणाला बळी न पडता

अ4पसंPयांकांचे रण हे बसंPयांकाचे कत6 आहे याची जाणीव पटेल यांनी क5न Kदली. *शासना"या
बाबतीत /यानी घेतलेले िनणय व /यांची काटेकोर अंमलबजावणी यामुळे अिधक जीिवतहानी झाली नाही असे

/यावेळ"या अनेक अिधका$यांनी नमूद के ले आहे.

पाचशे"यावर छोामो¹ा संथािनकांम=ये िवभागलेला *देश भारतात समािवG क5न घे1यासाठी पटेल यांनी

दाखवलेली मु/सOेिगरी, /यां"यातील /यावेळी 6; झालेला *खर रावाद, व अशा *संगातसुqा gहदू -

मुिलमात बंधुभाव िनमाण कर1यासाठी /यांनी घेतलेले कG यांचे वणन लेखकाने समपकपणे के ले आहे. सरं जामी

व5पात असले4या संथािनकां"या *]ाला जातीय रं ग दे1याचा कु टील डाव रच1यात आला होता. हैदराबाद

संथानाचा मीर कासीम रझवी"या गुंडिगरीमुळे *] जात िचघळला होता. परं तु पटेल यांनी मनाचा समतोल

ढळू न देता योrय पाऊल उचलून तो *] िनकालात काढला.

उदू भाषेला रा यभाषा wहणून मा9यता देताना पटेल यांनी /याकडे धमभाषा wहणून न बघता सािह/य, संकृ ती व

संपक मा=यम wहणून बिघतले. घटनासिमती"या बैठकVत कु ठ4याही गटाकडे झुकते माप दे1याचे ते टाळत असत

व राीय िहताला *ाधा9य देत असत. /यावेळचे /यांचे व;6 ऐकू न नेह5सुqा भारावून जात. सरदार पटेल

यां"या *य?ामुळेच धम*चार, भाषा, िलपी व संकृ ती यांचे जतन करणे, िशण संथा चालवणे असे अिधकार

अ4पसंPयांकाना िमळाले. यासाठी पटेल यांना *खर िवरोध सहन करावा लागला.

रKफक झके 7रया यांनी इतर अनेक लेखकां*माणे आप4या च7रAनायका"या */येक कृ तीचे समथन कर1याचा

*य? के ला नाही. पटेल यांचे मुिलम िवषयक Bान मयाKदत होते, धमिनरपेतेपेा सवधम समभावावर /यांचा

िव>ास होता, सामािजक जीवनात gहदूश
ं ी जात मोकळे पणाने वागत होते, असे नमूद कर1यास लेखकाला

संकोच वाटत नाही. सरदार पटेल gहदु/ववादी होते असे wहणणे /यां"यावर अ9याय के 4यासारखे होईल याची

*चीती पुतक वाचताना जाणवते, यातच लेखकाचे यश दडले आहे.

सरदार पटेल आिण भारतीय मुसलमान,
लमान, मूळ इं!जी:रIफक झका!रया, मराठी अनुवाद: एकनाथ बागूल
[ी िवuा *काशन, पुणे, Iकमत: 150 S

*िसqी: 6 Jun 11
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44. सारांश
एके काळचे 'लोकसUा' या दैिनकाचे संपादक असलेले अSण 7टके कर यांनी वेळोवेळी िलिहलेले सात दीघ लेख

सारांश या /यां"या पुतकात समावेश के 4या आहेत. अनु<मिणके वर नजर टाकली तरी आप4याला लेखका"या

वैचा7रक समृqीची क4पना येईल. नेतृRवाचे 4िशbण, इितहासाचे ओझे, सािहRयाचे समाजशाd, अिभUP>

वातंयाचे राजकारण, संकृ तीचा अपकष, जीवनशैलीचा अभाव व समाजमनाचे अवाuय हे लेख या पुतकात

असून आपला समाज कु ठ4या Kदशेकडे भरकटत आहे याची पूण क4पना लेख वाचताना येऊ लागते. *ातािवकात

wहट4या*माणे */येक समयावर लेखकाचा तोडगा आहे असा अिभिनवेश नाही. सव समया मािहत आहेत,
असाही /यांचा दावा नाही. परं तु काही समयावर सुचेल तो तोडगा नाहीतर उपिथत के लेले *] अशा व5पात

हे लेख असून वाचकांना िवचार*वृU कर1यास लेख पुरेशा आहेत.

राजकVय नेतृ/वा"या *िशणाची गरज अ/यंत िनकडीची आहे याबOल दुमत अस1याचे कारण नाही. भारतीय

समाजातील आज"या ने/यांची दुरवथा सव[ुत असून /यावर तातडीने उपाय शोधणे अ/यंत आवyयक आहे, असा

लेखकाचा आ!ह आहे. या ने/यां"याकडे िवचार नाही, *बोधन नाही, नीती नाही, कु ठलेही जीवन मू4ये नाहीत,
/यां"या सामािजक जाणीवा बोथट झा4या आहेत, िनढावलेपणा अंगवळणी पडत आहे, जबाबदारी नाही व सतत

लोकानुनया"या मागे.... इ/यादीमुळे अशा ने/यांचा समाज कु ठे जाणार आहे याची gचता लेखकाला वथ बसू

देत नाही. राजकारण याच ेAाभोवती इतर सव ेAांची मदार असताना तेच ेA िननायकV अस4यास /याचे

दुG प7रणाम सवा,ना भोगावे लागतील, याची जाणीव लेखक क5न देत आहेत. मनोSrण समाज मनोSrण

ने/यांचीच िनवड करत आहे, हे आपण सव अनुभवत आहोत. राजकारणाला अिधकृ त 6वसायाचा दजा Kद4यास

प7रिथती सुधार1याची श:यता आहे, असे लेखकाला वाटते.

कारण नसताना कु ठलाही सोwया गोwया

राजकारणात *वेश करतो, बघता बघता ने/याची माळ /या"या गयात पडते. व तो वत:ला नेता समजू लागतो.

हा ने/यांचा गोतावळा आwही अिशित आहोत, असे ढTग करत लोकानुनय कर1या"या *य?ात असतात. आwही

आम"या घर - दारावर तुळशी पA ठे ऊन कु ठलेही मानधन न घेता समाजकाय करत आहोत, ही घोषणा ऐकू न

ऐकू न कं टाळलेले लेखक इतरां*माणे यांनी पगार घे1यातसुqा

अिजबात हरकत नाही, असे wहणतात.

नेतृ/वािवषयी चचा करताना लेखकाला फV4ड माशल म³टगोमोरी यां"या The Path of Leadership या

पुतकातील काही प7र"छेद आठवतात. िवचारांशी राजकVय नेतृ/व फारकत घेत असेल तर ते धोकादायक आहे.

राीय वभावात शहाणपण (prudence), 9यायभावना (justice), समघातता (temperance)

आिण धैय (fortitude) या गुणांना जात मह/व आहे. संकुिचत *ादेिशकवाद, आ/यंितक भाषावाद,
त/वgचतन-िवचार यांची हेटाळणी या गोGी समाजिहता"या नाहीत. यावर उपाय wहणून *ा=यापक, डॉ:टस,
वकVल इ/यादी म=यमवगातील काहHनी तरी राजकारणात *वेश घे1याचा स4ला लेखक देत आहेत.
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इितहासाचे ओझे वाटू नये इतपतच इितहासाचे भान असावे हा लेखकाचा स4ला आहे. ऊठसूट */येक वेळी

भूतकाळाची सा

काढू न गतवैभवा"या गौरवावर जग1याची *वृUी योrय नहे. इितहासाचा अ~यास का

करावा यासाठी इ. एच. कार या इितहासतBां"या िवधानाचा दाखला लेखक देतात. " To enable man to

understand the society of the past and to increase the mastery over the society of the
present."

धमकारण आिण राजकारण यांची मुळातच सांगड घालू नये. जर सांगड घाल1याचा *य? होत अस4यास

धमवृqी मह/वाची कV राोZती, या *]ाला उUर uावे लागेल. धमकारणाचा राजकारणातील आ!ह हा

रााला बलवान बनिव1याऐवजी दुबळा बनवत आहे. इितहास पुनल\खना"या उमतून काही ने/यांचे व /यां"या

अनुयायांचे वैयि;क समाधान होईल. माA रािवकास साधणार नाही. इितहासाचे प7रशीलन आवyयक आहे.

इितहासा"या प7रशीलनाने 6;Vचे अनुभविव> मोठे होते. 6;Vला नवा समज येतो. दृिGकोन 6ापक होतात.
काल मा:सने wहटले होते कV इितहास आप4यासाठी उUरं शोधत नाही Iकवा आप4या वतीने लढाया लढत नाही.

वत:|न इितहास काहीही करत नाही. वतमानात वावरणा$या 6;«ना ते सारे करावे लागते.

सािह/याचे समाजशा यािवषयी िलिहताना लेखक काही मूलभूत *] िवचा5 इि"छतात: वा°यीन कृ तHना

सामािजक संदभ असतो कV नाही? सामािजक संदभािशवाय वा°यीन कृ तHना ज9म तरी िमळू शके ल का?
वा°याचा गुणा/मक दजा सामािजक जीवना"या गुणा/मक द यावर आिण सांकृ ितक पातळीवर अवलंबून

असतो का? अस4यास का? आिण नसला तर का नाही? अमुक सािह/यकृ ती एका काळात आिधक लोकि*यता

का िमळवून बसतो? लेखका"या मते कलेसाठी कला हे कधीच नसते. सािह/यिनpमतीसाठी सजशीलतेबरोबरच

इितहास, भूगोल, राजकारण, समाजकारण, मानसशा इ/यादी ेAािवषयी *ग4भ जाण असावी लागते.

अिभ6;V वातंmयाचे राजकारण व संकृ तीचा अपकष हे िनबंध */येकाने मुळातूनच वाचायला हवेत.
समाजमनाचे अवाय यावर भा0य करताना लेखकांचे खालील उ4लेख िवचार कर1यास *वृU करतात: "

िप¢ान िप¢ा जे मापदंड 6;Vगत कतृ/व मोज1यासाठी वापरले गेले, ते मापदंड एक दोन िप¢ांत बदलले

जाणे, हे समाजा"या *कृ तीत काहीतरी मोठा बदल झा4याचे दाखवणारे नाही का वैचा7रक *गती आिण
कृ तीशील कतबगारी या समाजा"या सांकृ ितक मापदंडाऐवजी दुसराच एखादा मापदंड सव[े} अस4याचे

समाज मानू लागला तर /या समाजा"या घटकांत मूलभूत मानिसक बदल झाला आहे, हे समजून येत.े आpथक

यश कोणालाही नको होते, असे नहते. पण आpथक यश हा सांकृ ितक मापदंड गणला जात नहता. आpथक

यशाकडे पा|न नाक मुरड1याचे कारण नहते. तरीही आpथक यशाला वैचा7रक वा अ9य *गती"या तुलनेत कमी

लेखले जा1याचा तो काळ होता. आpथक यश सांकृ ितक *गतीला बरोबर घेऊन आले नसेल, तर ते आpथक यश

113

कलंKकत आहे, असे मान1याकडे समाजाचा कल होता. सांकृ ितक *गती हीच समाजाने आपले सा=य मानले होते.
(आज"या) समाजमनात जो मूलभूत बदल झाला तो हाच."

सारांश, अ=ण !टके कर

[ीिवuा *काशन, पुणे, Iकमत: 200 S, पृ.सं.: 186

*िसqी: 21 Jun 11

45. आमची संकृ ती
आमची संकृ ती या डॉ. इरावती कव\ यां"या पुतकात 1948 ते 1960 "या दरwयान /यांनी िलिहलेले संकृ ती,
समाजसुधारणा, ीमु;V, िशण इ/यादीिवषयीचे लेख समािवG के लेले आहेत. आप4या भारतीयां"या दृGीने

हा काळ सं<मणाचा काळ होता. वातंmय िमळा4याची उम व जोश, देशाला *गतीपथावर ने1यासाठी होत

असलेली चचा व मुPयत: सवसामा9या-पासून तBापय,त या सवा,ना यािवषयीची आथा, इ/यादी गो}ी

नकारा/मकतेकडे झुकले4या आज"या िपढीला कु तूहलाचे वाटतील. परं तु इरावती कव\सारPया िवदुषीला

वत:"या संशोधक अ~यासा6ित7र; समाजसुधारणेसारPया कळी"या िवषयाबOल मत 6; करावेसे वाटले व

वेळात वेळ काढू न लेख िलहावेसे वाटले, हा एक सुखद धaा ठरे ल. /यां"यातील 9यायबुqी, सामंजय, आिण

मू4यांची जाणीव /यांना कदािचत वथ बसू Kदले नसेल. आमची संकृ ती हे पुतक वाचत असताना लेिखके चा

िनभडपणा, पGव;े पणा, िवUा व सामा9यािवषयी असलेली कणव या ठळकपणे Kदसू लागतात.

संकृ ती- संकृ ती wहणत ऊर बडिवणा$याकडू न होत असलेली अवहेलना व गैरवापर यांचा अनुभव घेत4यावर हा

शMद उEारणा$यांपासून चार हात दूर रहावे असेच सूBांना वाटेल. परं तु इरावती कव\ यांनी िलिहलेला संकृ ती

wहणजे काय हा लेख वाचकांना वतुपाठ ठरे ल. भारतीय संकृ तीTया नावाने 4चार जे}हा जे}हा होतो, ते}हा

ते}हा िवचारवंताने मनाशी िवचार करावयास पािहजे क>, भारतीय संकृ ती काय बरे आहे ? 4चारकाला

कोणRया अंगाबVल बोलायचे आहे ? कोणRया संकृ तीला उKेशून 4चार चालला आहे ? क> संकृ ती sा गोड

शgदाTया बुरcयाखाली राजक>य सpेसाठी 4चार चालला आहे? के वळ अमक> गोj जुनी Xहणून उpमही ठरत
नाही वा टाकाऊही ठरत नाही हे लेिखके चे िवधान उठता बसता संकृ तीचे जप करणा$यांना चांगलाच डोस ठ5

सके ल.

संकृ ती ही गरजे*माणे बदलत असते व /यात बदल झा4यामुळे ती नG झाली असे wहण1यात काही अथ नाही,

हेच लेिखके ला सांगायचे आहे. आपण बतांश वेळा संकृ ती व 6ावहा7रक देवघेव यां"यात ग4लत करतो. मुळात
काहHचा संकृ ती"या बुरPयाआडू न सUेसाठी राजकVय *चार करायचा अस4यामुळे कु ठ4याही *कार"या
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तडजोडीला तयार होत नाहीत. /यामुळेच पेच उ¬वतो. संकृ ती ही काही मोज:यांची मालमUा नसून

समाजातील सव 6;«नी ती बनवलेली आहे. wहणून समाजातील फ; एखाuाच अंगाची सुधारणा कर1याचा

ह6ास चुकVचा ठरे ल. भारतीय संकृ ती के वळ उEवणयांचीच नसून गरीब, दिलतासकट सवा,चा हा ठे वा आहे,
याची जाण हवी असे लेिखके ला वाटते. संकृ तीत वाईट *वृUी िशरले4या अस4यास /यांचे समूळ उEाटन

करायलाच हवे. वाईटाचे पोषण करणा$या वगाची, तसे कर1याची श;V नािहशी करायला हवी. परं तु हे

करताना आपण सव एकाच संकृ तीचे बळी आहोत याचेही भान हवे.

पुढील दोन लेखातसुqा डॉ. इरावती कव\ िहदू"ं या सांकृ ितक इितहासातील बारकावे व इं!जां"या दृिGकोनातून

आपली संकृ ती यािवषयी िवतृतपणे िलिहले आहे. परदेशी *वासी इितहासकार व रा यकत\, भारतीय

समाज6वथेतील असंPय जाती, पंथ, देव, वंश यामुळे गTधळलेले असतात व /यां"या दृGीने ही संथा एखाuा

खोलीत वाटेल तसे अता6त टाकले4या अडगळीतील सामानासारPया वाटतात. परं तु लेिखके ला माA या

सांकृ ितक इितहासातील अखंड परं परा, राजकVय वा धाpमक सUे"या कe Lीकरणाचा अभाव व संघष टाळ1याकडे

वाटचाल ही वैिश0े नमूद करािवशी वाटतात.

मुसलमान व इं!जां"या आ<मणातून /यांना िमळाले4या रा यसUेमुळे आप4या समाज6वथेत, संकृ तीचा

ढाचा ढासळला नसला तरी, काही मूलगामी बदल होत गेले. इं!जामुळे िशण6वथा बदलली. यंAयुगात

आपण पाऊल ठे ऊ शकलो. उEवणयांची पकड सैल झाली. सावजिनक जीवनातील 6वहारांना जातपाती"या

बाहेर ठे वणे श:य झाले. तरीसुqा आपण नेहमीच िज/यांची vG नaल कर1यात ध9यता मानत आलो याचा

लेिखके ला तीn खेद वाटतो. आपली कामिगरी नेहमीच अनुकरणा/मक रािहली. आप4यातील बतेक िनpमती

इतरां"या क4पनेतन
ू िनघाले4या आहेत. इं!जानी इितहास िलिहला, आपणही /याच*माणे िलिहले. /यांनी

लघुकथा िलिह4या, आपण /यांचे अनुकरण के ले. /यांनी कामगारांना सहानुभूती दाखवली, आपणही दाखवतो.
अशा *कार"या अनुकरणा/मक शैलीतून तयार होत असलेले वां°य, शा वा कला िनजव वाटतात. परािजत

मनोवृUीचे दशन आप4या पोशाखात, खा1यािप1यात िनदशनास येते. अजूनपय,तही आपली सांकृ ितक मू4येही

ठरवू शकलो नाही याची लेिखके ला खंत वाटते.

लेिखके चा अ~यासाचा आवाका फार मोठा आहे. /यामुळेच /यांनी आप4या आKदवासी समाजा"या

िथतीगतीिवषयी फार कळकळीने िलिहले आहे. आKदवासH"या भाषेतील दुबधता, *देशानुगिणक बदलणारी

बोलीभाषा व हेल, /यां"या आचारिवचारातील वेगळे पण, शासनाची अनाथा व आKदवासी आिण इतरांम=ये

gभती उभार1याचे *य? यासंबंधी /यानी 7टtपणी के ली आहे.
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1958"या सुमारास गोवधबंदीची चळवळ जोमात होती. या चळवळी"या एकं दर *कारािवषयी लेिखके ने फार

माpमकपणे घणाघाती ह4ला चढिवला आहे व पुरा6ािनशी गोमांसभणा"या इितहासाचा उलगडा के ला आहे.
दूधपुरवठा व गोवध यांचा एकमेकाशी कु ठलाही संबंध नाही, XहशीTया दुधापेbा गायीचे दूध चांगले यास कु ठला

शाdीय पुरावा नाही, गोवधबंदीतून धमसंरbंण ही खुळचट कपना आहे व हा हाyह यो`य नाही, असे Rयांना

वाटते. गोवधाने %हदूTं या भावना दुखावतात; डु करे मारणे hकवा खाणे मुसलमानांना िनिषK आहे; तर आपतम

4ाणी Xहणजे ढेकूण, उवा, िपसवा वगैरेसुKा मारणे जैन धमाTया िव=K आहे. सवानी एका राZयात राहावयाचे

Xहटलेतर 4Rयेकाला श#य तर आपले आचारधम पाळaयाची मुभा देता येईल, पण इतरांवर बंधन कसे घालता

येईल? हा /यांचा *] आहे. Zया %हदूना गाई पूZय वाटतात Rयांनी रोज नमकार करावा व आपली पापे नj

करावीत; Rयाचे दूधतूप खावे; पण इतरांनी RयांTयाच समजुती4माणे वागावे, असा आyह यो`य नाही.

संबंध समाजा"या क4याणाची तळमळ असणारे व ते क4याण कसे सा=य करावयाचे यावर मागदशक िववेचन

करणारे सुधारककार आगरकर यां"या बOलचे िव^ेषण लेिखके ने

एका लेखात के ला आहे. आगरकरां"या

लेखनातील िविवधता, बालबोध भाषा, /यातील ओज, तळमळ, /यांची स/यि*यता, िनpभडपणा व लेखनातील

सात/य इरावती कवÃना आयचKकत करतात. व /याचवेळी (1956 साली) महारकााची दुदश
 ा मनात येऊन

/या िखZ होतात. (आजची िथती पािहली असती तर /यांनी आ/मह/याच के ली असती!) समाजसुधारणा हा
राजकVय अजeावर गे4यामुळे तो पीय *] झाला आहे व महाराािभमान व भारतािभमान हे एकमेकाचे

िवघातक नसून पूरक आहेत, याची जाण आगरकरांना होती. समाजा"या िवचारां"यात प7रवतन होणे मह/वाचे

असून बा£ सुधारणेचा तो पाया आहे, या आगरकरां"या मताशी लेिखका ससहमती दशवतात. /याचवेळी
आगरकरांचा नको ितत:या अाहासामुळे जनतेचा रोष व उपहास /यांना सहन करावा लागला हेही सांग1यास

/या िवसरत नाहीत.

मराठी कोषकार, डॉ. के तकरािवषयी िलिहताना /यांनी िलिहले4या कादंब$यामधून /यां"या िवचारांची Kदशा

कळते, असा उ4लेख इरावती कव\ करतात. लेिखके "या मते के तकरांचे नंतर नंतरचे लेखन िहदु/ववादी होत गेले

अशी टीकाही /या करतात.

क$हाड अिधवेशनातील अ=यीय भाषणात व आwही बायका या लेखात महाराातील ियां"या *]ावर

िवतृत मांडणी करतात. दोन िप¢ातील संघषावर नेमके भा0य करतात. भारतीय भाषेवरील इं!जी भाषे"या

आ<मणािवषयी मत 6; करतात. /यां"या मते भारतीय भाषेसाठी एका िलिपत िलिह1याची 6वथा

अस4यास आंतर*ांतीय सांकृ ितक दळणवळण वाढू न भारतीय संकृ तीत भर पडेल. िशण 6वथेवरील /यांचे

दोन लेख मुळातूनच वाचायला हवीत. कारण िशणाची दुरवथा अजूनही तशीच आहे.

*तावनेत wहट4या*माणे Kदवंगत 6;Vची उणीव भासते आहे असे सांग1याची एक पqतच आप4याकडे 5ढ
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होत आहे. परं तु या पुतकातील */येक लेख वाचताना ही उणीव खरोखरच जाणवू लागते हे वेगळे सांग1याची

गरज नाही.

आमची संकृ ती,
ती, डॉ. इरावती कव<

देशमुख आिण कं पनी पिMलशस *ा. िल. Iक: 200 S पृ. सं : 182 +

46. स:याXही सॉे टसचे वीरमरण

*िसqी: 4 Jul 11

सRयाyही सॉे !टसचे वीरमरण हे पुतक िवकत घेत4यापासून न वाच4यामुळे फार Kदवस पडू न होते. परं तु

History Today या मािसकात Was Socretis Democrat? नावाचा एक लेख आला होता. तो लेख

वाचताना वसंत पळशीकरां"या या पुतकाची आठवण झाली व वाचून काढले. याच संबंधाच डॉ [ीराम लागू

यांनी काम के ले4या सूय पािहलेला माणूस या सॉ<े 7टसवरील नाटकाची पण आठवण ताजी झाली.

पळशीकराने /या काळ"या अथे9स"या सामािजक - राजकVय आलेख तपशीलवारपणे उभा के ला आहे. वातंmयाचे

रण कर1यासाठी एकA आले4या !ीक गणरा यांचे नेतृ/व अथे9सने के ले. अथे9स ऊpजतावथेला पोचली. परं तु

गणरा याची धोरणे सा¨ा यवादी झाली. सUा व संपUी यां"या मोहापायी सUाधारी वग सामूिहकपणे मनमानी

क5 लागला. लोकशाहीची झुंडशाही झाली. सॉ<े 7टस र/यार/यावर Kफरत अथे9स"या या*कार"या नैितक

अवनतीचा शोध घेत होता. हा एका *कारे लोकिशणाचा *योग होता. परं तु *थािपत िबथरले. /यांना यात

धोका Kदसू लागला. व /याचा बंदोबत कर1यासाठी सॉ<े 7टसवर खोटेनाटे आरोप ठे ऊन खटला भरला. Kफयादी

व 9याय देणारे संगनमताने सॉ<े 7टसला देहांताची िशा सुनावली व सॉ<े 7टसने ती आनंदाने वीकारली.

इं!जी भाषेारे मांडलेला सॉ<े 7टस व पळशीकरांचा सॉ<े 7टस यांची तुलना के 4यास सॉ<े 7टसची जग1याची शैली

भारतीय आ=याि/मक वळणाची होती याचा */यय येईल. इं!जीमधील लेख व या पुतकातील आशयाची तुलना

के 4यास पळशीकरांचा रोख सॉ<े 7टसला गांधीसारखे अ=या/मवादी ठरव1याकडेच आहे असे वाटू लागते.
पिह4याच काही पानांतून पळशीकर सॉ<े 7टसचे मरण व गांधीजHची ह/या यातील एकसारखेपणा दाखव1याचा
खटाटोप करत आहेत अशी दाट शंका येत.े लेखकाने आ/मशुOी, आतला आवाज, =यान, धम[qा, नैितक-धाpमक

अिध}ान, या गोGHनाच जात मह/व Kदले असून सॉ<े 7टसचे 6ि;म/व पािमा/य त/वBानाला कलाटणी

देणारी, िववेक, बुqी*ामा1यवाद, िचKक/सा इ/यादHना वैयि;क जीवनाचा पाया मानणारी होती याचा

पळशीकरांना िवसर पडला आहे कV काय असे पुतक वाचताना वाटू लागते. The unexamined life is not

worth living असे wहणत Bाना"या का वाढवू पहाणा$या या 6;Vला धम[qा, नैितक आचरण इ/यादीत
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बंKदत करणे योrय ठरणार नाही.
सॉ<े 7टस याने मरण प/क5न 2400 वष\ उलट4यानंतरही अजूनही /या"या मृ/युचे गूढ अ~यासकांना आकpषत

क5 शकते, याव5न सॉ<े 7टसचा मोठे पणा वादातीत आहे असे wहण1यास हरकत नसावी. आयु0यभरात /यानी

वत: एकही शMद िलिहला नाही Iकवा सॉ<े 7टस कू ल या अथाची िश0यगणांची फळी उभी के ली नाही. जे काही

िलिहले आहे ते /याचा िश0य tलेटोनी िलिहले आहे. tलेटोची शैलीसुqा िचKक/से"या व5पात अस4यामुळे

सॉ<े 7टसचा संपूण जीवनपट आप4यासमोर एखाuा िचAपटासारखा उभा राहतो. /यामुळे वसंत पळशीकराने

उभे के ले4या सॉ<े 7टस"या 6ि;म/वाचे आणखी काही पैलू वा प7रमाण अस1याची श:यता मनात येत.े

उदाहरणाथ, सॉ<े 7टसने गु9हा के ला आहे कV नाही व गु9हा के 4यास /याला फाशीची िशा uावी कV नाही, असे

दोन *] यूरH"या समोर होते. यूरHची संPया सुमारे 500 होती. पिह4या *]ाला 281 िव 220 असा कौल

होता. परं तु सॉ<े 7टस"या बचावातील उOामपणामुळे सॉ<े 7टसला फाशी uावी असे मत असणा$यांची संPया

350पेा जात झाली. यूरH"यासमोर सॉ<े 7टसने न¨तेने नतमतक टेकले नाही या एकमेव कारणाव5न /याला

फाशी Kदली पािहजे असे wहणणा$यां"या संPयेत वाढ झाली.

मुळातच पळशीकरांना अथे9स येथे लोकशाही नांदत होती, हा मुOा मा9य नाही. vG रा यकत\ वत:"या

वाथासाठी मनमानी करत अस4यामुळे सॉ<े 7टसला वीरमरण प/करावे लागले असे पळशीकरांचे समथन आहे.
परं तु हेगेल व िन/शे या त/वBां"या मते काही मूठभर सUाधा$यानी सUाकe Lे काबीज क5न आपली कटकारथाने
उघड करणा$यांवर खोटेनाटे आरोप करत सॉ<े 7टसला फाशीची िशा सुनावली. अथे9स येथील *जा*भु/व

अ/यंत तकलादू व5पातली अस4यामुळेच अले:झांडरसारPया मह/वाकांी राजाने !ीकवर रा य के ले.

पळशीकरांचे या पुतकातील िववेचन सॉ<े 7टसचे जीवन व मरण यापुरते मयाKदत न राहता /याचा संबंध

आज"या राजकVय प7रिथतीशी /यानी छानपणे जोडलेला आहे. आज राजकारण याचा अथ एक तर सpा

संपादनासाठी करावयाची खटपट लटपट असा होतो. hकवा राZयसpा गाजिवणे व राबिवणे असा होतो. सpा

संपाIदत का करावयाची, ती कशासाठी राबवायची याचे उpर वैयिPक हेतूंTया पूततेसाठी असे येते. हे हेतू

अनेक असतात. राजकारणासाठी धम@Kांचा लोकांTया ठायी असलेया भािवकतेचा िनल वापर हेही नैितक

अध:पतनाचा एक अंग आहे. धमसंथा धमपीठे नेहमीच धमाना वाद4णालीचे Qप देत आया. आिण बळ %हसा,
यांचा वापर करत गेया. धमाTया नावाने माजलेया या अधमाची घृणा येणे वाभािवक आहे.

/याच*माणे लेखकानी अथे9सचा संदभ घेत आज"या सUाधा$यां"या हावरे पणावरही ताशेरे ओढले आहेत. पैसा,
सpा, यश, पुढारीपण यांनी माणसांचा उमाद वाढतो ही गोj सुप!रिचत आहे. दुसयांTया िजवावर, कjावर
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कमाईचा लाभ उठवून जे}हा माणसे @ीमंत होतात, सpावान होतात. Rयाना क>त7 व यश लाभते ते}हा ती लोभी,
mj, िवलासी, िनु र वाथ7, बेबंद, देखील बनतात. कतU, जबाबदारी यांचा िवचार मागे जातो. मूयिववेक

हरवतो. सावजिनक िहत व कयाण यावरील िना दुबल होते.

सUेची आकांा, लालसा, सUेने उ9माद व िनघृण वृUी यांचा याकाळात उ/कष झाला. पैशा"या लालचीने उ/पZ

होणारा लोभीपणाही वाढला. दडपणूक, शोषण व धन संपादन कर1यासाठी उ/पZ झालेली हाव, सUेसाठी

चाललेली जीवघेणी पधा, दडपणूक, शोषण या मागाचा मु;पणे के ला जाणारा वापर व /यांचे दांिभक समथन,
नीतीचा सवA $हास यां"या अनुभवाने सॉ<े 7टस 6िथत झाला असेल.

सॉ<े 7टस वत: काहीही िलिहले नसले तरी, /याचा िश0य, tलेटोारे /याचे त/वBान आप4यापय,त पोचते. स/य,
स¿गुण, नैितकता, अ9याय वतन, मृ/यु, लोKकक जीवन, 6;V आिण समाज, धमपरायणता इ/यादी अनेक

िवषयावरील सॉ<े 7टसची मतं काय होती, याचे सुंदर िव^ेषण लेखकानी के ला असून ते सव मुळापासून वाचायला

हवे.

wहणूनच हे छोटेखानी पुतक वाचून झा4यानंतर सॉे !टसचा मृRयु ही के वळ घटना न}हती. ती नैितक व राजक>य

कृ ती होती. िवचार व कृ ती यांत फरक न करणारे ते वागणे होते, या लेखका"या िवधानाशी आपण नaVच सहमती

दशवतो.

स:याXही सॉे टसचे वीरमरण
वीरमरण,
मरण वसंत पळशीकर

अर-मुLा, पुणे, Iकमत: 35 S, पृ.सं: 94

*िसqी: 16 Aug11
47. िनसग(पूण(

एके काळी िनसग हा माणसां"या मूलभूत गरजा भागव1याबरोबरच सदयानुभवाचा मुPयRोत होता. महाकवी
कािलदासापासून आजकाल"या अनेक आधुिनक कवHपय,त अनेक कवHना िनसगा"या त$हे त$हे"या पैलूंने भुरळ

घातली. /यां"या सािह/यकृ तHचा आवाद घेताना आपणही /यां"या भाविव>ात सामील होतो. िनसगा"या

सािन=यात राह1याची ओढ लागते. अशाच काही िनवडक िनसग*ेमHचे लेख [ीिनवास पंिडत यानी संपाKदत

के ले4या िनसगपूण या पुतकात आहेत. िनसग व िवBान या जगातील सवात सुंदर गोGी आहेत व िवसगिवBान

हा /या दो9हHचा सुंदर संगम आहे, हे पुतक वाचून झा4यानंतर लात राहते.
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माणूस हा नेहमीच िनसग*म
े ी आहे (होता) याचे */यंतर - अिलकडील काही वषा,चा अपवाद वगळता -

*/य दैनंKदन 6वहारातून, सांकृ ितक काय<मातून, धाpमक, सामािजक 5ढी परं परे तून सतत जाणवत असते.
परं तु या 5ढी परं परांचे बाजारीकरण होत अस4यामुळे िनसग आप4यापासून दुरावत चालला आहे. यापूवचे

Kक/येक 6वहार िनसग संवधन व िनसग संरण या भोवतीच Kफरत असत. आता माA प7रिथती फार

झपााने बदलत आहे. अजR श;V"या तंABान सुिवधा व माणसां"या अतीह6ासापायी िनसगाला ओरबडू न

खा4ले जात आहे. डTगर द$या, नदी - नाले, समुL Kकनारपी, इ/यादीवर अती<मण होत आहे. बला/कार होत

आहे. जैव िविवधता नG होत आहे. Iदसला ड]गर क> फोडू न काढ, जेसीबी आणून सपाट कर ही घातक वृUी

मानवाला धोकादायक ठरणार आहे. नदी, नाले, वेhलÈड, तलाव, समुL - नदी Kकनारपी यासारPया नैसpगक

Rोतांना ओरबडू न, क³<Vटीकरण क5न टोलेजंग इमारती बांधताना जैववैिव=यांचा िवचारच के ला जात नाही.

जणू काही ही पृवी व िनसग फ; मानवांचीच आहे व इतर कु ठ4याही *ा1यांना, K<मी कVटकांना, वनपतHना

जग1याचा हaच नाही याच तो$यात मानवी 6वहारांची आखणी होत आहे.

प7रिथती हाताबाहेर जा1याची चा|ल लाग4यानंतर आप4यातील काहHनी पुढाकार घेत पयावरण

संरणािवषयी जाणीव क5न देऊ लागले. *दूषणां"या धो:यािवषयी जागृत क5 लागले. माणसां"या
अतीह6ासामुळे व पयावरणिवषयी"या दुलितपणामुळे जगातील */येक भौगोिलक *देशातील नैसpगक

संतुलन िबघडत चालले आहे हे लात आणून Kदले. हजारो वष\ चालत आले4या िनसगच<ाला धaा बसत आहे, हे

ओरडू न सांगावेसे वाटले. िनसगाचे कॅ लeदर िबघडत आहे या िवषयी काळजी क5 लागले. परं तु काही ही लोक

माA आप4या वाथापायी आपलाच ठे का ध5न समाजाची Kदशाभूल करत आहेत.
जाणव1याइतपत हवामान बदलांचे दु0प7रणाम

अनुभवत अस4यामुळे बतेक सव राे पयावरण िवषयी

जाग5क होत आहेत. कायदे कानून के ले जात आहेत. मनमानी कृ /यावर बंधनं घातली जात आहेत. तरीसुqा
काही िवकिसत राां"या आडमुठेपणामुळे व रा यक/या,"या चुकV"या धोरणामुळे पयावरण*ेमHचा धो:याचा

इशारा अर1यSदन ठरत आहे. माA जगभर"या समाजातील काही सुB यािवषयी हार मान1यास तयार नाहीत.
आपाप4या परीने ते वत: *य? क5न समाजात यािवषयी जाणीवेची बीजं पेरत आहेत. िनसगपूण हे पुतक

महाराातील अलीकडील अशा जाणीवेची बीजं पेरणा$या 'वेा' िनसग*ेमH"या आ/मकथनपर लेखांचा

संकलन आहे.

हे पुतक वाचताना पयावरण िवषयक आपण सजग का रहावे, िनसग अ~यास व पयावरण ेAात काय घडत

आहे, पयावरणाशी संबंिधत असले4या इतर Bानशाखातील अ~यास कु ठ4या Kदशेने होत आहे, िनसगातील कोडी

उकल1यात नेमके काय काय के ले जात आहे, जैवसाखळीतील संबंध कशा*कारे असतात, इ/यादीिवषयHची थोडी

फार मािहती आप4याला िमळते व आपणही न कळत िनसग*ेमी होऊ लागतो.
या पुतकातील सव लेख या पयावरणेAातील */य फV4डम=ये काम करणा$या तB कायक/यानीच िलिहलेले
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अस4यामुळे या लेखांना िनवळ पुतकV सैqांितकपणाचा वास नाही व /या बा0कळ गtपा नाहीत. वनपती,

*ाणी, पी, सूÀमजीव, भूगोल, पयावरण, पयावरणीय अथशा, सं!हालय, *ाणी सं!हालय, पुराजीवशा,
जलजीव, आKदवासHचा सहभाग इ/यादी अनेक िवषयात Sची असलेले, या िवषयां"या खोलात जाऊन अ~यास

करणारे , मोठमोठे योजना आखून शासन दरबारी कायवाही कर1यास भाग पाडणारे , संथा उ~या करणारे ,
पदराला खार लावून द$या खो$यात राAंKदवस रा|न */य अनुभव घेणारे व अशा */य अनुभवातूनच /याला

संशोधन व अ=ययनाचे व5प देणारे अनेक जण आप4याला भेटतात, आप4याशी िहतगुज करतात व काहीही

आडपडदा न ठे वता आपले अनुभव सागतात. या पुतकातील लेख वाचताना यातील बतेक जणाम=ये अगदी

बालपणापासूनच िनसगाची ओढ होती व िनसगिवषयक कु तूहलापायी ते वत: - काही जण घरात4यां"या

िवरोधाला न जुमानता व काही जण घरात4यां"या उUेजनामुळे - या ेAात भरीव कामिगरी क5 शकले, हे

लात येत.े अथाजन - बढतीसाठी वा पाा टाकू न या ेAात ते आलेले नाहीत, हे मुOाम नमूद करावेसे वाटते.

या ेAातील महाराभर िवखुरलेले अनेक Kदrगज आप4याला येथे भेटतात. इकॉलॉिजकल सोसायटी ऑफ

इंिडयाचे संथापक *काश गोळे , हेमलकसा येथे लोकिबरादरी *क4प राबवणारे *काश आमटे, 8e स ऑफ बडस्

Éड वाइ4ड ऍिनमल 7रसच सोसायटीचे बी एस कु लकण, इंिडयन हप\टॉलॉिजकल सोसायटीचे िनलीमकु मार खैरे,

स£ाLी िनसग िमA संथेचे भाऊ काटदरे , बी ही एस नेचर :लबचे शरद आपटे, इला फाउं डेशनचे सतीश पांड,े
बिहणाबाई चौधरी *ाणी सं!हालयाचे अिनलकु मार खैरे, आयकॉसचे के तकV घाटे व मानसी करं दीकर, सातपुडा

फाउं डेशनचे Kकशोर 7रढे असे अऩेक अितरथी-महारथHचे *ांजळ आ/मकथनपर लेख आप4याला या पुतकात

वाचायला िमळतील. हेमंत घाटे, एस आर यादव, िमgलद वाटवे अपणा वाटवे, अभय शeडे इ/यादHचे लेख
वाचताना ते आपापली *ा=यापकV व िशकV पेशा संभाळत या ेAात नवीन भरीव कामिगरी क5न

दाखिव1याची महा/वाकांा बाळगून आहेत, हे लात येते. राम भूतकर यांचे सपिवषयक िचUथरारक

अनुभवांचा आवाद घेत असताना झुरळ - मुंrयाना घाबरणा$यांची कVव करािवशी वाटते. /याचबरोबर

सपिवषयक ेAात बोकाळले4या अिनG गोGीबOल चीड येते. िविवध पÀयां"या आवाजाची बे|ब नaल करत

/यांना साद घालणारे येथे भेटतात. पी - *ा1यांचे चांगले फोटो घे1यासाठी िजवाचे रान करत िचखलात पाय

रोवून राA काढणारे भेटतात. आप4या कामात आKदवासHना सहभाग क5न घेणारे भेटतात. या सव

िनसग*ेमHकडे वतंA पुतक िलिह1याइतके अनुभव गाठीशी आहेत. परं तु लेखा"या मयादत
े रा|नसुqा /यांनी

आप4याला भरपूर काही Kदलेले आहे. या पुतकातील सव लेख मुळापासूनच वाचायला हवेत. अशा *कारचे

पुतक *कािशत करावे व िनसगािवषयी गोडी िनमाण करावी यासाठी *य? करणारे Kकरण पुरंदरे , राजीव

पंिडत, [ीिनवास पंिडत इ/यादHना व ऊजा *काशनाला ध9यवाद uायला हवे.

*तावनेत उ4लेख के 4या*माणे िनसगाची साद Zयांना खुणावते, पैसा - अिधक पैसा, उw राहणीमान अशा

चाकोरीबK जगaयाऐवजी वेगळे काही करायचे आहे, असे िव{ाथ7, त=ण त=णkना िनसग अ3यासाची िविवध

121

bे_े, Rयातील आ}हाने, संधी, अडचणी हे पुतक वाचून उमगतील व वतं_ काम करaयासाठी Rयांना 4ेरणा व

मागदशन िमळे ल अशी आशा आहे.

िनसग(पूण,( सं: @ीिनवास पंिडत,

ऊजा *काशन, पुणे, मू4य: 275 S; पृ.सं: 254

*िसqी: 29 Aug 11

48. वनवास
*काश नारायण संत यां"या 'वनवास' या पुतकाबOल काही िलिह1याअगोदर या पुतका"या मलपृ}ावरील

मजकू र आहे तसा दे1याचा मोह आवरत नाही.

1964 साली, सRयकथेत 'वनवास' नावाची, 4काश नारायण संत याची एक कथा छापून आली होती. Rयातला

शाळकरी वयाचा 'लंपन' वषानुवष मनात घर कQन बसला होता. पौगंडावथेतया मुलांचं जग Rया कथेतन
ू

एखा{ा सुंदर िच_पटासारखं डोयापुढून सरकू न गेलं होतं. Zया भाषेत sा लं यानं आपली ही शाळकरी

वयातली कथा सांिगतली होती ती बेळगावकडची मराठी होती. मराठीला कानडी चाल लावलेली. Rया

चालीवरचं मराठी बोलणं अितशय लोभस - अितशय आजवी. एखा{ा गाaयासारखं मनात =ं जी घालणारं .
सRयकथेत तीस वषापूव7 4िसK झालेली ही कथा आजही िततक>च टवटवीत रािहली आहे. Zया उRसुकतेनं आिण

आनंदानं मी ती Rया काळी वाचली ितत#याच उRसुकतेन आिण आनंदानं, 4काशने तीस वषाTया मौनानंतर

िलिहलेया आिण sा संyहात आलेया लंपनTया कथा वाचया. पौगंडदशेतया छोा छोा अनुभवांचा

मामक तपिशलानं िजवंत के लेया sा कथा आहेत. बाळगोपाळांTया िचमुकया दुिनयेचं 4काशने घडवलेलं हे

दशन अपूव आहे.

पौगंड दशा ओलांडताना यौवनाTया सुगंधी झुळुका अंगावQन जाताना अवथ कQन टाकणारा हा कालखंड.
लं या Xहणतो तसं 'सुमीची आठवण आली क> पोटात काही तरी गडबड होते आहे' असं वाटायला लावणारी ही

अवथा. कोणी तरी sा वयाTया अवथेला emotional sea- sickness Xहटलं आहे. sा अवथेचं इत#या

सहजतेनं दशन घडवणारं लेखन माया तरी वाचनात यापूव7 आलेलं नाही. लं याची ही कथा Rया वयाचा मॅडनेस

अंगात मुरवून िलहावे लागते. Rया लेखनात 4काश यशवी झाला आहे.

लं याTया भाषेत सांगायच Xहणजे, 'एकदा नाही, दोनदा नाही तर अEावीसशे तीस वेळा जरी sा कथा ' मॅड

सारcया वाचया' तरी Rया ताZयाच वाटतील. एक िनरायाच शैलीचा आिण वाचकाशी चYकन संवाद साधून

Rयालाही लं याTया वयाचा कQन टाकणारा कथासंyह मराठीत येतो आहे sा आनंदात मी आहे.
4काशला धयवाद आिण अिभनंदन.

पु.ल. देशपांडे
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पुलंची ही िशफारस वाचताना पुतका"या आशयाची नaVच क4पना येऊ शके ल. या पुतकाची पिहली आवृUी

जून 1994म=ये व आता /याची दहावी आवृUी *कािशत झाली आहे.

*/येकाचे बालपण अगदी रwय, मजेत... गेलेले नसले तरी बतेकांना /या वयात जे काही घडत असते ते रwयच

वाटत असते. कदािचत अBानातील सुख असे wहणता येईल. परं तु 'वनवास' वाचत असताना - ते लेखकाचे वा

लेखका"या क4पनेतले असले तरी - आपण हरवून जातो. गंमत wहणजे या पुतकाचा हीरो लंपन नसून /या"या

भोवतालीचे वातावरण, /याला भेटलेली माणसं व घडलेले *संगच खरे खुरे हीरो वाटतात. पुतकातील सव *संग

या शाळकरी मुलाभोवती िवणलेले असले तरी /याला सुपरमॅन, बॅटमॅन सारखे larger than life असे 6ि;म/व

लेखकाने बहाल के ले नाही. /याला अफाट 6ि;म/व नाही. आपलासारखा, चारचौघातला तो असून *संग

खुलवून सांगत गे4यामुळे /या आप4याच आयु0यात घड4यासारPया वाटू लागतात. ख$या अथाने /याचे ते गाव,
वती, टेशन, रते, िवहीर, तळं , झाड पु9हा िजवंत होतात. व या मॅड लंtयाला आपण कु ठे तरी पािहलो होतो कV

काय अशी दाट शंका मनात उ/पZ होते. Iकवा आपणच लंtया होतो.

आई - विडलांनी आजोबा - आजीला सोबत wहणून लंtयाला िशक1यासाठी /या"याकडे पाठवून देतात. पिह4या

पिह4यांदा रडकुं डीला आलेला लंtया पुढे पुढे नवीन वातावरणात Sळतो. शाळा व बालपण enjoy क5 लागतो.

हा लंtया आप4याला Kक/येक 7ठकाणी gहडवून आणतो. Kक/येकांची ओळख क5न देतो. /या"या आजोबा -

आजीबरोबर"या *ेमात आप4याला वाटेकरी क5न घेतो. कणबग गंrया, वंटमुरीकर देसा§चा बोका, सुमी,

सुमीचे पान कु टणारे आजोबा, किवता िशकिवणारे गावडे मातर, लंtयाची बहीण मनी, लहान बाळ िबhा,

घरगडी बाबूराव, 'लÀमी' झाड, ितथलं तळं , गुंडीमठ रोड, K<के ट टीमचा कॅ tटन 'एशी' , साउथ इंिडयन तुंगभLा,
तुंगभLेवर लाइन मारणारा के बी, 'हंपायर' जंMया कटकोळ, /याचे पैलवान आजोबा, नानावाडी, लंtयाचा गामा

पैलवान खेकडा, ि¾लचे मातर हUंगडी, /या"या शाळे ची सहल, लंtयाच तापात बरळणं असे Kकतीतरी सजीव व

िनजव असूनही सजीव वाटणा$या गोGी, *संग, 6;V, आप4याला येथे भेटतात. आप4याशी गtपा गोGी करतात.

ही सव E, मॅड मंडळी जीव लावतात. चुंबन wहणजे काय घायाळ होणे wहणजे काय या *]ांचा तडा लाव1यास

लंtयाने के ले4या *य?ाचे वणन वाचताना आपणही न कळत /या"या िव>ात िशरतो. व /यातून बाहेर पडणे जड

वाटू लागते.

'वनवास' मधील गोGी वाचत असताना मनाला सुखद अशी रर वाटू लागते व ते बालपण पु9हा का येत नाही

असे िवचार करत पुतक वाचून संपवून टाकतो.
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वनवास,
वनवास, 4काश नारायण संत,

मौज *काशन गृह, पृ. सं: 182, Iक: 140 S

49. संकार

*िसqी: 13 Sep 11

वाचनालयातून िव गो कु लकण या लेखकाचे संकार पुतक आणताना कािहसे िबचकू नच होतो. कारण

मुखपृ}ावर होमी भाभा िवBान िशण कe L, िव गो कु लकण हे अप7रिचत नाव व संकार हे वाप5न वाप5न

गुळगुळीत झालेले शीषक यामुळे मनात पूव!हदूिषतपणा होता. परं तु पुतक वाचताना हे सव रसायन अ/यंत

वेगया *कारचे आहे हे काही पानं वाचतानाच लात येवू लागले.

लेखकानीच *तावनेत wहट4या*माणे संकार ही एक अमूत संक4पना असून ते नेमके काय आहे हे सांगता येत

नाही. काही संकार काही िविशG गटापुरते वा धमापुरतेच मयाKदत असले तरी इतर अनेक संकार असे आहेत

कV /याना universal असेच wहणता येईल. काळा"या ओघात अनेक संकार िनSपयोगी वाटू लागतात. काही

नवीन संकार घडिव1याची आवyयकता भासते. /यामुळे सव जुने संकार टाकाऊ आहेत असे होत नाही. *]

असा आहे कV िवBाना"या या युगात न6ा Bानाचे -न6ा दृGीचे - wहणजे िवBानाचे असे काही खास संकार

असतात कV नाही? अस4यास /यां"याकडे आपण पुरेसे ल Kदले आहे का? आज"या झपााने बदलणा$या

युगात बदलांना सामोरे जायला कोणते संकार हवेत? ते कु णी, कसे, व कु ठं घडवायचे? संकार घडिव1याम=ये

कु टुंब, शाळा, *सार मा=यमं यांची Kकतपत जबाबदारी आहे? यात िवBान - तंABानाचा वाटा Kकती? असे अनेक

*] उपिथत होऊ शकतात.

मानवी समाजाबOल िवधान करत असताना समाज wहणजे िविवध गुणदोष असले4या माणसांचा कळप हा

समजच मुळात चुकVचा आहे.

कळप के हाही िवकिळत असतो. /यामुळे कळपाचा एक सुसंघ7टत

(symmetry) समाज के हा झाला व /यात संकाराचा role कोणता होता हे *थम समजून zयायला हवे. जर

खरोखरच संकार माणसांना घडवत अस4यास /याचे पqतशीर िशण का िमळत नाही? आजचे सामािजक

6वहार फार गुंतागुंतीचे आहेत. /या अनेकदा एकाच वेळी घडत असतात. /यामुळे यातून माग काढ1यासाठी

काही पूव तयारी हवीच. यासाठी समंजसपणे िलिहले4या अशा पुतकांची गरज भासते. लेखकाने

पुतकात या गोGी थोड:यात सांग1याचा *य? के ला आहे.

/या"या

खरे पाहता हे पुतक लोकसUेतील सदर लेखनांची संपाKदत आवृUी आहे. लेखकाने कदािचत पुतक काढ1याची

घाई के ली असे वाचताना वाटू लागते. कारण वृUपAीय लेखना"या मयादा ओलांडून लेखकाकडे सांग1यासारखे
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भरपूर काही आहे. परं तु सदर लेखनासाठी"या शMदमयादा, कालमयादा यामुळे /यांना जात िवताराने सांगता

आले नसेल असे वाचताना वाटू लागते.

लेखक िशकV 6वसायातील मुरलेली 6;V अस4यामुळे शाळा, िशक, िशण, यां"यावर /यांची फार मोठी

िभत आहे. कु टुंब व घर यानंतर शाळा हेच एकमेव संकार कe L आहे असे /यांना मनापासून वाटते. परं तु आज"या

िशण पqतीची दुरवथा अनुभिव4यानंतर अजूनही असली िवधानं कर1याचे धाडस करणार नाही. तरीसुqा

लेखकाने फार माpमकपणे संकाराबOल व /यासंबंधी"या मूलगोGीबOल िलिहले आहे.
/यांनी उ4लेख के ले4या संकारांची यादी के 4यास ती खालील*माणे असू शके ल:

●सावजिनक मालमUेची काळजी, ●िशण, ●नेतृ/वगुण, ●शMदांचा नेमका उपयोग, ●गुणवUेचा आदर व

संधी, ●दुस$याना िशित करणे, ●िवBानाचे दैनंKदन संकार, ●वैBािनक दृिGकोन, 6ि;पेा संथा मोठी

याचे भान, ●देश*ेम - देशभ;V,

●भाषािवषयक अनाथा, ●कायकारणभाव, ●वैचा7रक *ग4भता, ●अंध[qेपासून दूर,
●लोक काय wहणतील याची भीती, ●परीेचा बागुलबुवा, ●वाद - संवाद,

●िलिखत कायदा व अिलिखत संकेत, ●वयं अनुभव, ●जीवघे1या पध\पासून दूर,

●हार - जीत याबOलची िनरपेता, ●समयेवर मात कर1याचा आनंद, ●छंदाची जोपासना, ●मािहती Bान,

●ब[ुतता, ●काळे पांढरे यातील मध4या छटांची पारख,

●Bानली सािह/याचे वाचन, ●पूरक वाचन, ●इतरात Bान वाटून घेणे,

●मोजमाप - संदभा,चा उ4लेख, ●दुस$यां"या भूिमके त जाऊन जगणे, ●गुSजनांपासून फू त, ●िवचारांती

िनणय, ●*ेम - आपुलकV, ●िवBानाचा ठसा व धोके ,

●संकार कe L wहणून घर व शाळांचे मह/व, ●स/य हे मू4य मानणे व /याची जपणूक, ●सदयदG
ृ ी, ●*]ांचे

सुलभीकरण, वेगळे पण जपणे, ●उधळपी रोखणे
●दैनंKदन 6वहारातील ल¢ांना सामोरे जाणे,

अशा अनेक िवषयावर हलके फु लके परं तु नेमके पणाने लेखकांने भा0य के ले आहे. काही लेखक शासकVय कामात

असूनसुqा ओ¦याचे बैल होत नाहीत. तशाच *कारात मोडणारे 6ि;म/व लेखकांचे होते, याचा */यय पुतक

वाचताना होते.

संकार,
कार िव गो कु लकण7

भाभा िवBान िशण कe L, मुंबई, पृ. सं: 176
*िसqी: 27 Sep 11
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50. िIकालवेध
ि_कालवेध हे पुतक 'लोकसUा' या दैिनकासाठी कु मार के तकर यांनी िलिहले4या तंभलेखांची पुतकV आवृUी

आहे. वृUपAातील सदर वाचताना काही वेळा वाचक गTधळू न जातो. कारण आठवापूव Iकवा /याही अगोदर

लेखक काय सांगत होते याची आठवण राहत नस4यामुळे gलक तुट4यासारखे वाटते. परं तु पुतका"या व5पात

हेच लेख आ4यानंतर /यातील सुसंगती लात येते व लेखकाला नेमके काय wहणायचे आहे ते पG होत जाते.
2009 साली वषभर दर आठवाला *िसq झालेले हे लेख आजही तेवढेच ताजे व मािहतीपर वाटतात. सामा9य

वाचका*माणे /या /या िवषयातील जाणकारांनासुqा या लेखातील आशय आवडला होता.

सामा9यपणे आप4याला भूतकाळाचा वेध zयावासा वाटतो. /या काळातील छोात4या छोा गोGीसुqा रं जक

अस4यास /या आवडतात व /या काळात आपण रमत जातो. /यां"या खरे -खोटेपणािवषयी जात खोलात न जाता

आपण /या गोGी वीकारतो. /या Kकतीही धूसर वा िवसंगत अस4या तरी आप4याला /यात गैर काही वाटत नाही.

परं तु ही धूसरता काही वेळा आप4याला फसिवणारी व ठगवणारी ठरते. आप4या िव>ासाला तडा देणाया ठोस

पुरा6ांनासुqा आपण नाकारतो. आप4या दृढ - समजुतH"या िवरोधातील लेखन नजरे आड क5 लागतो. कारण

मुळात आप4याला िव^ेषण करायचे नसते व स/य पचिव1याची मता नसते. भूतकाळापासून काहीही िशकायचे

नसते. परं तु हाच भूतकाळ आप4याला वतमानाची आठवण क5न देत असतो. आज"या 6ािम[ जीवनाची

गुंतागुंत श:यिततकV पG दाखिव1या"या *य? करत असतो. वतमान जेहा भूतकाळ होतो हेच आप4या लात

येत नाही.

कु मार के तकर यानी माA भूतकाळ व वतमान यांचा िवचार करत भिव0यकाळात आप4यासमोर काय वाढू न

ठे वले आहे यावर 7टtपणी के ली आहे. हा एक भिव0यवेध आहे. हा भिव0यवेध आता शा wहणून (Futurology)

िवकिसत होत आहे. याच iयुचरॉलॉजी"या *काशझोतात लेखक वाचकांना कला, सािह/य, िवBान, धम,

अ=या/म, युq, मानवी वभाव, भावना, भ;V, िन}ा, त/वBान, मानसशा, सUाकारण, अथकारण, राजकारण,

समाजकारण, जाणीवा, गिणत, भाषाशा इ/यादH"या िव>ाची एक ओझरती झलक दाखवतात. आपण आता
या टttयापय,त पोचलेलो आहोत व यांनंतरचे प7रणाम काय असतील यांचा एक अंदाजपट /यानी उभा के ला

आहे. वतमानकाळातील धाव/या जगात याचा िवचार करायला आप4यासारPया सामा9यांना वेळ नाही, फु रसत

नाही, आप4या व आप4या पुढील िपढी"या आयु0यावर दूरगामी करणाया प7रणांमाची योrय वेळी वेध न

घेत4यास आपले नुकसान हो1याची श:यता असते. wहणूनच हे लेख वाचायला हवे व /या*माणे आप4या

िवचारात बदल क5न zयायला हवे.

लेखकानी मांडलेला पट व िवषयांचा आवाका फार मोठा आहे. वृUपAातील सदर लेखना"या शMद मयादत
े अशा
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गोGी सांग1यासाठी सामा9य कु वती"या लेखकाला भरपूर कसरत करावी लागली असती. परं तु कु मार के तकर

यानी माA हे िशवधनु0य पेललेले आहे. एक मुरलेले पAकार व कwयुिनके टर wहणून अ/यंत सोtया भाषेत /यानी

िवषय समजून सांिगतला आहे. िवषयाची मांडणी करताना /यानी /यासंबंधीचा भूतकाळ, वतमान िथती व

भिव0यात नेमके काय हो1याची श:यता यावरील िववेचन वाचताना - िAकाल वेध घेत असताना - वाचक

त4लीन होतो; /यासंबंधीची आणखी मािहती क5न घे1याची /याची उ/सुकता वाढते. मुळात हा आप4या

अित/वाचा, जाणीवांचा वेध असतो.

या पटात आप4याला, गेली 55 वष\ िवमृती!त अवथेत असलेला हेÂी मोलायसन भेटतो; व /याच वेळी

पूणमरण!त िजल *ाइसही भेटते. मोलायसनला काही आठवत नाही व *ाइस काहीही िवस5 शकत नाही.

हाच धागा पकडू न लेखक मृती, िवमृती, भाषाBान, भाषािनpमती, इ/यादीवर खुसखुशीत टीका 7टtपणी

करतात. माणसाचे मन, भाषाBान, जाणीवा इ/यादHचा धागा पकडू न लेखक आप4याला बिहणाबाई, ओबामा,

बकिम9टर फु लर, के शवसुत, कॉÂॅड लॉरe झ, मुकुल िशवपुA, 8ॅ ि9सस फु कु यामा, माक hवेन, डॉ. [ीराम अ~यंकर,

हॉन 9यूमन, डेम³ड मॉ7रस, ि:लओपाAा, शे:सिपयर, आसझॅक ऍिसमोह, अSणा शानभाग इ/यादH"या

कायाची ओळख क5न देतात. ज9म-मरण, सुख-दु:ख, वभावाला औषध, जग1याची स;V, स/याचे *योग,
मनु0य नावाचा *ाणी, धम, इितहास, गिणतावरील *ेम, शMदां"या पिलकडले, असे अनेक िविवध, बआयामी

िवषय वा मुOे घेत, /यांची उलट तपासणी करत आप4या मािहतीत भर घालतात. Bाना"या का Sं दाव1याचे

*य? करतात. लेख वाचत असताना आप4याला लेखकाचा दृिGकोन पटत जातो.

iयुचरॉलॉजीमुळे (भिव0यवेधशा) आप4याला वालामुखी, भूकंप, /सुनामी, धूमके तू, उ4कापात इ/यादी

महासंकटांची क4पना येत,े हे मा9य. परं तु याचा अथ असा नहे कV हे शा फ; िवBान - तंABानाशी िनगिडत

आहे. िव>रचनेतील माय<ो व मॅ<ो पातळीवरील घडामोडHचे वेध घे1याचा *य? हे शा करत असले तरी हे

Bान सव,कश समाजकारणावर अवलंबून आहे, हे नाकारता येत नाही. /यामुळे लेखकानीच एके 7ठकाणी

wहट4या*माणे iयुचरॉलॉजी"या अ~यासातून फ; िव>रचनेचे Bान होत नाही, तर आप4या कु टुंब6वथेचे,
आप4या आदशा,चे, मू4यांचे, िवचारांच,े भाव-भावनांच,े आप4या अित/वाचेच Bान हायला मदत होते.

िIकालवेध, कु मार के तकर,

राजहंस *काशन, पुणे, पृ.सं: 273, Iकमत: 250 S

*िसqी: 13 Oct 11
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51. िसनेमाचे दवस - पुहा
िचAपटाची एक वेगळी भाषा असते. /या भाषेचे 6ाकरण समजून घेऊन िचAपट जगतात *वेश के 4यास दज\दार

िचAपटां"या आवादात भर पडते. Kदrदशक, कलाकार, संगीतकार, कथालेखक, छायािचAकार व इतर तंAB

इ/यादHनी घेतलेले प7र[म, */येकाची *ितभा, तंABान हाताळ1याचे कौश4य, /या सवा,चे सांिघक *य? या

गोGी समजून घेत िचAपटाचे रस!हण करत अस4यास कलेचा आनंद िमळू शकतो. आप4या देशात सवािधक

आिण िविवध भाषांमधील िचAपट बनतात, ते िचAपट कसे पाहायचे याचे *ाथिमक Bान अस4यास आपण

अिभSचीसंपZ *ेक होऊ शकतो. िचAपट रस!हण हे एक शा आहे आिण /यात या सव गोGHचा खरोखरच

बारकाईने िवचार के ला जातो. हे रस!हण कसं के लं जावं हेही िशकावं लागतं.

आप4यातील बतेक *ेक के वळ मनोरं जन वा टाइमपास, वा घडीभरची करमणूक (वा '/या' गोGी पाह1यास

िमळतात wहणून) हा उOेश ठे ऊनच िथएटरम=ये पाय ठे वतात. /यांमुळे चांगले िचAपट कोणते व सुमार िचAपट

कोणते हेच आप4या *ेकांना कळत नाही. बरे चदा असं होतं कV पडuावर दाखवत असले4या छोा छोा

*संगांमधे िवसंगती असते पण िचAपट आवड4याने ती नजरे आड के ली जाते. नाहीतर Kफ4ममधे हे चालणारच

असं गृिहत धरलं जातं. काहीवेळा उलट होतं. िचAपट आवडलेलाच नसला Iकवा पडला कV /यात खरोखरच

काही अ*ितम Kदrदशकाची, कलाKदrदशकाची, इतर तंABांची मेहनत असते ती लात न घेतली गे4याने वाया

जाते. कला-सदय आिण इतर बाबतीत बारकाईने िवचार के ले4या सव संबंिधतांना /यांचे ूज िमळायलाच

हवेत. सामा9य *ेकांना ते पटकन उमगत नसतील तर िचAपटा"या शाो; रस!हणातून ते /यां"यापय,त

पोचवायला हवेत. चांगले *ेक घडव1याचं काम काही मोज:या शहरातील Kफ4म सोसाया गेली 50 वष,

करत आहेत. या Kफ4म सोसायांमुळे अनेक दजेदार िचAपट सवसामा9य िचAपट*ेमHपय,त पोहोचले, हे मा9य

करायला हवे.

िचAपट हा एक कला*कार आहे व /याकडे गांभीयाने बघायला हवे असे समजणारे माA िचAपटािवषयी खोलात

जाऊन अ~यास करतील; Kफ4म सोसायटीचे सदय होतील; शहरातील िचAपट महो/सवात भाग घेतील; समीा

वाचतील, श:य झा4यास िचAपट रस!हण िशिबरातील कोस पूण करतील. परं तु यासाठी िजO हवी, वेळ हवा व

कलेिवषयी तळमळ हवी. याच तळमळीपायी व िचAपट वेडापायी िचAपट समीालेखक िवजय पाडळकर यांनी

Kफ4म अि*िसएशन कोस पूण के ले. व /या कोस"या काळात आले4या अनुभवाची कहाणी wहणजेच "िसनेमाचे

Kदवस पु9हा" हे /यांचे पुतक!

पुतकाचे लेखक, िवजय पाडळकर यांनी पुणे येथे Kफ4म अि*िसएशन कोस"या 4-5 आठवा"या कालखंडात

िलिहले4या डायरीचा वृUांत या पुतकातून आप4याला वाचायला िमळे ल. नांदड
े सारPया आडशहरी आयु0य
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घालवले4या लेखकांना ही एक आयतीच चांगली संधी चालून आली होती व /या संधीचे /यांनी सोने के ले.
कोस"या काळात /यांनी िलिहले4या रोजिनशीतील Kदवसा"या आढा6ाचे संकलन के ले4या या पुतकामधून
आप4यासारPया िचAपट रिसकां"या काही उ/कृ G िचAपटां"या आठवणी ता या के 4या व /याचबरोबर कोस"या

काळातील वातावरण उभे क5न आप4याला भूतकाळात घेऊन गेले.

लहानपणापासून िचAपटां"या अनावर ओढीने जेवढे िचAपट पाहता येतील तेवढे लेखकानी पािहले.
िचAपटािवषयी ऐकले, वाचले आिण िलिहले. एक िचAपट समीालेखक wहणून िचAपटांचा शोध घेतला.
िचAपट बेतले4या कादंब$या वाच4या. लेख िलिहले, पुतकं िलिहली. िचAपटकलािवषयक 6ापक अनुभव

घे1यासाठी *य? करत रािहले. यासाठी जाणीवपूवक *य? करत असताना िचAपट रस!हण िशिबरात सहभागी

हो1याची संधी िमळाली व /यांनी हा कोस पूण के ला. कोस काळात िचAपटिव>ात वावरत अस4यामुळे

िचAपटा6ित7र; दुसरे काही /यांना सुचत नहते. पाडळकर यांनी या दैनंKदनीतून /यांचे िचAपटकलािवषयीचे

*ग4भ *ेम आिण सखोल आकलन 6; के लेले आहे. आप4यापैकV

यांनी या कोसचा वा कोसकाळात

दाखवले4या िचAपटांचा अनुभव घेतला आहे /यांना लेखक पुन:*/ययाचा आनंद देतात; आिण जे अनिभB आहेत

/यांना दज\दार िचAपट बघ1यास उuु; करतात.

या पुतकासाठी िलिहले4या *ातािवकातून आपले िचAपट *ेम कसे िवकिसत होत गेले यािवषयी लेखक

िलिहतात. /यां"या मते 1950-70 चा काळ हा gहदी िचAपटांचा सुवण काळ होता. याच काळातील बतेक

िचAपट /यांनी पािह4य़ामुळे /यांना िचAपटांची गोडी लागली. नंतर"या काळात दे दणादण व हाणामारी"या

िचAपटांची लाट आ4यामुळे लेखकांना जागितक अिभजात सािह/या"या वाचनाची आवड िनमाण झाली.

देशोदेशी"या [े} लेखकांची ओळख झाली. यातील बतेक लेखकां"या कृ तHचे िचAपटात 5पांत7रत झालेले
अस4यामुळे िचAपट व सािह/यकृ ती यांचे तुलना/मक समीा करणारे लेखन ते क5 लागले व /या लेखांना

वाचकांचे उUेजन िमळू लागले व लेखकांचे लेख व पुतकं *िसq होऊ लागले.

/यां"या रोजिनशी"या नTदीमधून काही उ/कृ G िचAपटांची तTडओळख ते वाचकांना क5न देतात. /यात

*ामुPयाने अमोल पालेकर यांचा कै री, मृणाल सेन यांचा भुवनशोम, स/यिजत राय यांचा पथेर पांचाली, अर1येर

Kदन राAी, गोपी rयाने भागा बाने, सµती, अKकरा कु रोसावा यांचा देसू उझाला, राशोमान, Ëोन ऑफ Mलड,

चाल चािtलन यांचा द !ेट िड:टेटर, ि!Kफथ यांचा द बथ ऑफ अ नेशन, आइझ9टाइनचा बॅटलिशप पोटेमKकन,

इहान द टे7रबल, रॉबट वाइन यांचा द कॅ िबनेट ऑफ कॅ िलगुरी, डी िसaा यांचा बायिसकल थीहज, रे नेचा

िहरोिशमा मॉन आमोर, गोडाडचा sेथलेस, िमझोगुची यांचा उगे/सु, मोनोगटारी, टॅिनलाह fँड यांचा माय

sदर इज अ सुपर sदर, Sि/वक घटक यांचा सुवणरेखा, फे िलनीचा एट अँड हाफ, ऑसन वे4सचा िस7टझन के न,

गुSदUचा सािहब, बीबी और गुलाम, के तन मेहताचा िमच मसाला, रे नाँ यांचा हॅिनgशग कापरल, ओझू यांचा
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अँन अँटम आiटरनून, इंगमार बगमन यांचा समर िवथ मोिनका, वाइ4ड fॉबेरीज, शेखर कपूरचा बँिडट Vन,
मणी कौलचा उसकV रोटी, शैलeLचा तीसरी कसम, लुइस Mयु9युएल यांचा नाझ7रन या अ/यंत गाजले4या

िचAपटािवषयी माpमक टीका 7टtपणी आहे. या िचAपटािवषयी वाचताना पुन: एकदा िचAपट पािह4याचा

आनंद िमळतो.

कोस"या या काळात अनेक लघुपट लेखकांना पाह1यास िमळाले. िबग िसटी M4यूज, गॉस ऑफ िसनेमा, रे न,
रीबॉक"या जािहरातीची Kफ4म, 7fप टु द मून, द !ेट fेन रॉबरी, िमरर ऑफ हॉलंड, हॅपी अँिनहसरी, लाइफ इज

फॉर िलgहग, कु करले4या कया, डेथ ऑफ ए पेझंट, द अदर साइड या लघुपटाबOल /यानी िवताराने िलिहले

आहे.

िचAपटिवषयक 6ाPयान देणा$याम=ये भाकर चंदावरकर यांचे िचAपटसंगीतावरील 6ाPयान, ह7रहरन यांनी
घेतलेला gहदी िचAपट [ृGीचा आढावा व पी के नायर यांचा िचAपटांचा इितहास याबOल िवशेष उ4लेख लेखक

करतात. लेखका"या मते िचAपट िनpमतीचे *मुख अंग समजलेले छायािचAण, ऑिडओ!ाफV, =वनीमुLण,
इ/यादी िवषयी मािहती देताना िचAपटातील दृyयमािलका दाखवत अस4यामुळे हे तांिAक अंग पG होत

जातात.

िचAपट हे *भावी मा=यम आहे. /याच वेळी *ेकांना 'िसनेमािशित' wहणजे िचAपटाची भाषा समजून दे1याचं

अवघड काम करणं हेही आवyयक आहे. परं तु घरा"या हॉलम=ये के बल टीही आ4यापासून व कु ठ4याना

कु ठ4यातरी चॅनेलवरील िचAपट बघत 24 तास घालव1याची सोय झा4यामुळे िचAपटाची भाषा wहणजे काय,

उUम िचAपटाचे िनकष कोणते, िनकृ G दज\चे िचAपट कोणते इ/यादी *]ांना उUर शोधणे दुरापात ठरत आहे.

िचAपट wहणजे घडीभरची करमणूक नसून तो एक कला*कार आहे, /यात Kदrदशकाचा *ितभािव0कार आहे,

आप4याला सववी वेगया जगात घेऊन जा1याइतकV ताकत /यात आहे, आप4या संवेदऩा तीÀण कर1याइतकV

ताकत िचAपटात आहे, हे आपण िवसरत आहोत. wहणूनच अशा *कारची पुतकं वाच1याची अ/यंत गरज आहे.

िसने
िसनेमाचे दवस - पुहा,
हा, िवजय पाडळकर,

मौज *काशन गृह, मुंबई, Iक : 150 S;

पृ. सं 142
52. शोध आिण शोधक

*िसqी: 10 Nov 11

गे4या दोन -तीनशे वषा,चा आढावा घेत4यास इतर कु ठ4याही ेAापेा िवBान व तंABानाने घेतलेली गSडझेप

थa करणारी आहे. माणसाचे जीवन सुस£ कर1यात, /याला दीघजीवी कर1यात, आयुरारोrय दे1यात,
क4पने"या पलीकडील सोई सुिवधांची सवय लाव1यात सजनशील वैBािनक, तंAB व उuोजक यांचा फार मोठा
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वाटा आहे. गरजेपोटी शोध कV शोधामुळे गरज हे एक न सुटणारे कोडे ठरत आहे. कोणी कशावर संशोधन करावे

Iकवा कशावर संशोधन करता येईल या *]ाचे उUर ' कशावरही' असे wहणता येईल. /यादृGीने िवचार क5

लाग4यास गेले दोनशे वषात संशोधकाने िनवडलेले Iकवा योगोयोगाने वा अपघातातून सापडलेले िवषय -

उपिवषय - खरे तर िव>ात Kदसणारी व न Kदसणारी */येक गोG - संशोधनालायक असते हे िसq होते. अशाच
अफलातून घेतले4या संशोधक िवषयाबOल व /यांचा शोध घेत घेत मानवी जीवनाला उE पातळीवर नेले4या

शोधकाबOलचा आढावा घेणारे 'शोध आिण शोधक' हे पुतक *ा. डॉ. चंLकांत सहRबुqे या लेखकाचे आहे.
यातील बतेक लेख दै. सकाळ"या Kदशा पुरवणीसाठी 1998 साली िलिहले होते. /याच लेखात आणखी भर

घालून हे पुतक अिलकडेच *कािशत कर1यात आलेले आहे.

आxकिमडीस, गॅिलिलओ, 9यूटन, आइ9टाइन ही िचरप7रिचत नावं जगाचा चेहरा मोहरा बदलू शकणा$या

/यां"या संशोधनामुळे बतेक सुिशितां"या तTडी आहे. 9यूटन व गुS/वाकषण, आइ9टाइन व सापेता िसqांत,

अले:झांडर !ाहम बेल व टेिलफोन, एिडसन व िवजेचा ब4ब अशी काही नाव ( व /यांचे शोध) आप4या

मनात घर क5न बसलेले असतात. परं तु या मो¹ा नावाजले4या संशोधकाबरोबरच काही शोध व /यांचे शोधक

असे आहेत कV /यां"यासंबंधीची मािहती *य?पूवक शोधावी लागते, गोळा करावी लागते. असाच एक उUम
*य? लेखकानी के ला असून िवBानिवषयी कु तूहल असणा$या */येकानी सं!ही ठे वायलाच हवे असे हे पुतक

आहे.

आपण आप4या दैनंKदन 6वहारात अनेक गोGी वापरत असतो; रे झर व रे झर Mलेड, टेपलर, बॉल पेन,
माय<ोवेह ओहन, झेरॉ:स मशीन, कॅ मेरा, वे4<ो, सेल फोन, टीही, िहडीओ गेwस, नायलॉनचे कपडे,
हॅसलीन, टेiलॉनची भांडी इ.इ. परं तु ही उ/पादन आकाशातून पड4या Iकवा कु ठू न तरी अवतर4या व आपण

वापरायला सुSवात के ली असे नाही. या */येकासाठी कु णीतरी कG घेतले, खता खा4या, नाउमेद न होता

वषानुवष\ *य? करत रािहले, उuोजकांचे उं बरठे िझजवले व /या /या काळ"या समाजाला /याची गरज पटवून

Kदली व शेवटी /या गोGी समाजा"या पचनी पड4या. वैBािनक जगतात अशा शोधकांचा फार मोठा बोलबाला

नसला तरी /यांचे संशोधन काय, /यांची सजनशीलता, नािव9याची हौस, याला आपण मनापासून दाद uायला

हवी. लेखकानी यातील काही शोधांचा व शोधकांचा धावता आढावा घेतला असून या उ/पादनामागील

संशोधनाची कथाही िततकVच मनोरं जक व *ेरणादायी ठरणारी आहे.

फोटो!ाफVला एके काळी कला असे wहटले जात होते. खरा कलाकारच िनसगातील एखादा अनमोल ण 'कै द'
क5न जगाला थa करत होता. परं तु /यासाठी छायािचAकार िजवाचे रान करत असत. तास न तास /या

'णा'ची *तीा करत असत. उ/कृ G फोटो wहणून िनवड झाले4या फोटोमागे 500 - 600 मी लांबीची Kफ4म

रोल expose के 4याचा इितहास आहे. आज तंABानाने सारे सोपे, सारे जादूचे क5न टाकले आहे. िडिजटल कॅ मेरे
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व मोबाइलमधले कॅ मेरे यात Kफ4मची, Kफ4म धुवायची भानगड नाही. सगळे िडिजटल! परं तु एके काळी हा एक

फार Kकचकट व खpचक *कार होता, हे सांगूनही पटणार नाही. फोटो g*hस, िनगे7टह, पॉिज7टह, डाक 5म, हे

शMद लोप पावत आहेत. मोबाइलवर ि:लक् क5न भरमसाठ फोटो काढायचे. कॉwtयूटरव5न पेन¾ाइह वा

सीडीत कॉपी करायचे कV झाले! ते फोटो न बघता अडगळीत ठे व4यासारखे ठे ऊन टाकायचे. चार पाचशे फोटो

बघायला येथे कु णालाही वेळ नाही. के }हाही बघू, आपयाजवळ आहेत याच मानिसकतेमुळे बतेक वेळा /या

बिघत4या जात नाहीत. मुबलकतेचे दु0प7रणाम! 150 वषापूव 10-15 Kकलो वजनाचा कॅ मेरा, 4-5 Kकले

वजनाचा fायपॉड, फोटो डेहलप कर1यासाठी घातक रसायनांची हाताळणी, रसायनाने लेपले4या जाड (व

महाग) काचा इ/यादी गोGी फोटो!ाफरला सांभाळा6ा लागत हो/या. जाड काचाऐवजी Kफ4म रोलची क4पना

जॉज ईटमन या एका कारकु नाची! चोवीस वषय ईटमनला एकदा सुी घेऊन िनसगाचे फोटो काढायचे होते.
परं तु फोटो काढ1यासाठी ही अडगळ संभाळावी लागते हे ऐकू न तो हबकला. मग /या"या डो:यात िवचारच<

सुS झाले. Kफ4म रोलची क4पना व /यासाठी /यानी घेतलेले कG, /याचा आटािपटा इ/यादHचे वणन मूळ

पुतकातूनच वाचायला हवे!

आप4या हॉलमध4या टीही"या संशोधनाचा इितहासही खडतर होता. यासाठी अनेक उuमशील व सजनशील

तंABांचा योगदान आहे. डॉ. पॉल िनtको, चालस 8ाि9सस जॅKक9स, कॅ बेल gवटन, sॉन Kफलो फा9सवथ, डेिहड

सनक, MलाKदिमर डबोxकन, बो7रस रोgजग, जॉन लॉगी बेड, इ/यादH"या अथक प7र[मातून आप4या हॉलम=ये

तो आला आहे. टीहीचा हा *वास 70-80 वषाचा असून आज आपण LCD, LED, 3D, HD टीहीपय,त

पोचलो आहोत.

टीही आिण कॅ मेरा*माणे इतर उ/पादनांची गोGही िततकVच मजेदार आहे. एिडसनने शोधलेला ब4ब, पस

पो9सरचा माय<ो ओहन, चेटर कालसनचा झेरॉ:स, जॉज मेfेलचा वे4<ो, चालस टाऊ9सचा लेसर, रॉय

tलॅकेटचे टेiलान को टगचे तंA, K<तोफर कॅ थम शो4सचा टाइपरायटर, िवली Kद !ीन बोथॅमने कं टाळा

घालिव1यासाठी शोधलेले िहिडओ गेwस, रॉबhस चीजsॉचा हॅसलीन.... इ/यादH"या बOल वाचताना आपण

एका वेगया जगात *वेश करत असतो व /यात हरवून जातो. /यामुळे /यातील अ¿भुततेला मनापासून दाद

uािवशी वाटू लागते.

लेखकानी के वळ 6वहारोपयोगी, घरगुती उपयु; तंABाना"या बOलच िलिहले नसून िवBान - तंABान

ेAातील इतर काही dedicated शोधकांचाही थोड:यात प7रचय क5न Kदला आहे. मेरी लीकV या मिहला

शाBाने आK8के "या जंगलात रा|न के लेले उ/खनन, जेन गुडॉलचा gचपाझी कु टुंबाबरोबरचा सहवास व

संशोधन, मायके ल डट\झॉस यानी घातलेला मािहती तंABानाचा पाया, पां. वा. सुखा/मे यांचे संPयाशाातील
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योगदान, जॉज मूट या"या डो:यातील िव>ो/पUी"या संबंधातील big bangची अफलातली क4पना, 8े ड

हॉईल यांचा िथर िथती िसqांत, िलनस पाउgलग यांचे रसायन शा व जागितक शांतीसाठीचे *य?, gलडा

शील ने पुरातन माया संकृ तीला जगासमोर आण1यासाठी के लेला आटािपटा, ङबल, पॅम िडरॅ क, गाझािनगा,
मोहलमन, www चा 7टम ली अशा अनेक शाBांचा आप4याला प7रचय होतो. व आपण /यानंतर संगणकावर

गूगल क5न /याबOलची अिधक मािहती गोळा कर1या"या *य?ाला लागतो.

लेखकानी एके 7ठकाणी उ4लेख के 4या*माणे राAी"या वेळी ब$याचदा अंधारात एखादा काजवा चमकताना

Kदसतो. काजवा Kदसत नाही तरी चमक डोयात भरते. डो:यात येणा$या क4पनांचे तसेच असते. /या कधी

चमकतील /याचा नेम नसतो. तो ण Kदसत नाही. पण क4पना जाणवते. क4पने"या काज6ाला *काश

पाहायला आपला मन:चू सतत सम असायला हवा. क4पनेचा काजवा कधी चमके ल हे कोणी सांगावे! ही

चमक पा|न जे रळू न जाऊन /याचा पाठपुरावा करतो, तो जगात काही तरी िमळवतोच.

अशा जगात काही िमळवू शकले4या व आप4यालाही /याच वाटेने जावे यासाठी उUेजन देणा$या या शोधकां"या

कथा नaVच िवचार करायला लावतील!

शोध आिण शोधक,
शोधक, 4ा. डॉ. चं;कांत सहJबुKे

हpमस *काशन, पुणे, मू4य : 150 S पृ. सं : 158
*िसqी: 24 Nov11
53. पुBयाची अपूवा(ई

पुणे' या (एके काळ"या खेडव
े जा) शहराबOल माणसागिणक मतं बदलत असतात. शहराबOल"या /यां"या

/यां"या अनुभवानुसार या मतात िभZता आढळते. काहHना असल पुणेरीचा फटका बसला असेल तर काहHना

इथ4या भामांनी (संगनमताने) गंडवले असेल. काहHची इथ4या मुजोर 7रावा4याबOल तकरारी असतील.
वाहतूक (अ)6वथेला बळी पडलेले येथे भेटतील. पोलीस (अ)6वथा हा नेहमी"या टीके "या िवषयावर

चpवतचवण होत असेल. येथील महानगर पािलका 'wयुिनिसपािलटी' wहणवून घे1या"या लायकVचेसुqा नाही,
असेही काहHचे ठाम मत असेल. तरीसुqा हे शहर वाढतच आहे (व शहराचा बकालपणासुqा!). /याचबरोबर

या शहरावर *ेम करणाया,चीसुqा संPया कमी नाही हेही लात ठे वायला हवे. याच *ेमापोटी अनेक लेखक

अ/यंत आ/मीयतेने या शहराचा लेखाजोखा मांडत असतात. भरभ5न िलिहत असतात. अशा *कारे या शहरावर

*ेम करणाया,पैकV अिनल अवचट असून आप4यासारPया वाचकांना 'पुaयाची अपूवाई' या पुतकातून /यांना

आवडले4या पुणे मुaामाची छोटीशी झलक दाखवत आप4या '/या पु1या"या' आठवणी ताजे करतात. पुतक पूण
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वाचून झा4यानंतर " आज"या अफाट वाढले4या पु1यात मी माझं पुणं असं जपून ठे वलं आहे" या िवधानाशी

आपणसुqा सहमती दशवतो.

अिनल अवचट आप4याला 30 - 40 वष\ मागे नेऊन /या काळ"या पु1याचे दशन घडवतात. /यां"या या गैडड
े

टूरम=ये बोहरी आळी, जुना बाजार, कॅ wप ए7रया, पुणे िवuापीठाचे प7रसर, रे सकोस, जुनी मंडई, व

पु1याजवळ"या टेकांचा समावेश आहे. बोहरी आळी wहणजे कारागीर लोकांची */य पंढरी! <ू - िखयांची

दुकानं, िलमलेट गोयांचा कारखाना, जमाखचा,"या व£ांचा कारखाना व दुकान, सुतारी ह/यारांचे दुकान, अशा

िविवध *कार"या दुकानांची फे री लेखक क5न आणतात. /या /या दुकानांचे वैिश0पूण वणन करतात. /यामुळे

ती दुकानं व /यांचा प7रसर चटकन डोयासमोर उभा राहतो.

या बोहरी आळीत मारवाडी, गुजराती 6ापारीही असले तरी बोहरHचाच तेथे वरच0मा आहे याची आठवण ते

क5न देतात. बोहरHचा वैिश0पूण वेश, /यां"या सवयी, /यांची जगाकडे पाह1याची वृUी (दे आर गुड फॉर

कं पनी,... बट नॉट फॉर मनी), /यां"या दुकानातील नोकरांचा तडफदारपणा, इ/यादी तपशील वाचताना

वाचकाला /या आळीत पु9हा एकदा जावेसे वाटू लागेल.

अिनल अवचट आप4याला या प7रसरातील अनेक कसबी कामगारांची (खरे पाहता कलाकारांची) भेट घडवून

आणतात. /यां"या कामातील बारकावे समजून सांगतात. िबटेकर धार क: ;, एस् बाबूलाल लॉक मेकर इ/यादH"या

दुकानातील Kकमयांचे भरभ5न कौतुक करतात. भडभुं या"या भीतील चणे, फु टाणे, खारे दाणे यां"या चवीचे

रहय उलगडू न दाखिवतात.

अवचटांचा लाकू ड को5न िश4प कर1याचा (अनेक छंदापैकV एक) छंद आहे. /यापायी /याना लाकडांची पारख

करणारे सुतार, ओतारी, कातारी इ/यादHचा याच भागात ओळख झाली. /यां"या कामातील बारका6ांचे

िनरीण करताना लेखकाला आयाचा धaा बसला. कदािचत पुढील काही काळात ओतारी, कातारी हे शMद

6वहारात न वापर4यामुळे फ; शMदकोशात वाचायला िमळतील. कारण ही कामं आता काळा"या पडuाआड

गु होत आहेत.

जुना बाजार Xहणजे गोर गरीबांच िडपाटम:टल टोर, या शMदात या बाजारािवषयी आपुलकVने अवचट उ4लेख

करतात. आप4या दृGीने आजकाल हा बाजार wहणजे वाहतुकVला अडथळा असे वाटत असले तरी गोर गरीबां"या

(व के ळकरसारPया É7टक जमिवणाया,"या) दृGीने हा एक मायाबाजारच आहे. भंगार मालांचा हा

र/यावरचा बाजार मॉ4स व िडपाटमeटल टोसना टaर देत अजून 7टकू न आहे. येथे टाप7टपीतील से4स ग4स

नाहीत. वतूंवर छापील Iकमत नाही. तरीसुqा येथे 6वहार होतात व कदािचत लाखTची उलाढाल होत असावी.

दर रिववारी व बुधवारी भरणाया या बाजाराचेही िव<V वैिश0 आहे. वतूंची मांडणी, दुकानदारांचं आप4या

िव<VवतूबOलच अ*ूप, वतूंची काळजी, िव<Vकलेचा नमूना, 6वहारातील पारदशकता, इ/यादीबOल
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नेमके पणाने लेखक भा0य करत आप4या एका वेगया जगात नेतात. जु9याबाजाराचे वणन करत असतानाच या

वतूं"या मुळापय,त जातात. तेहा /यांना अ4पना टाकVजजवळ"या प7रसरातील 6वहाराचा शोध लागतो.
येथील खरे दी िव<V कशी होते याचे ते वणन करतात.

जु9याबाजारात कपांचा, बूट - चपलांचा, लोखंडी वतूंचा, इले:fॉिन:स वतूंचा असे अनेक सबसे:श9स

आहेत. येथे येणारा !ाहक घासाघीस करणार हे ओळखूनच वतूंची Iकमत सांिगतली जाते. व कु णीही नाराज न

होता 6वहार संपिवला जातो. हा बाजार अनेकां"या रोजगारांची सोय करतो. व सवात मह/वाचे wहणजे reuse,

repair, recycle या पयावरण संवधना"या सूAांचे तंतोतंत पालन करतो.

हातावर पोट असणाया या कGकया,चे जीवन एकमेकावर अवलंबून अस4यामुळे माणसां"या परपर संबंधांची

वीण तयार होते. अशी वीण म=यम वा उE वगात फारच िवरळ असते. येथे एकमेकांना जमवून घेत4यािशवाय

6वहारच चालू शकत नाही. माणसां"या चांगुलपणाचा */यय zयायचे अस4यास अशा लोकां"या संपकात

यायला हवे. नंतरच आपलाही माणुसकVवर िव>ास बसू लागतो. यां"यातही हेवेदावे नaVच असतील. परं तु

येथील कामगारां"या मते "सब लोग अ"छे ही होते है, कभी कभी माथा िबघड जाता है."

पुणे टेशनचा प7रसर हा लेखाचा िवषय होऊ शकतो हे आप4याला अवचटांचा लेख वाचताना लात येतो.

आपण नेहमीच गाडी पकड1या"या वा *वासातून परत4यानंतर घरी परत1या"या घाई - गडबडीत अस4यामुळे

संपूण आयु0य पु1यात घालवले असले तरी टेशनचे जग अप7रिचतच राहते. पुणे (वा कु ठ4याही मो¹ा

शहरातील) टेशन हे एक अ¿भुत भारतदशन आहे, हे आपण मुOाम|न 2-4 तास या प7रसरात घालिव4यानंतर

कळू लागते. सुटा - बुटांपासून ते कपां"या ल;रापय,त सव वेषातली माणसं येथे Kदसतात. पुणे टेशनवरील

संकृ ती व पु1या"या 'सदािशव पेठी' संकृ ती यात फार मोठी दरी आहे. गाडी tलॅटफॉमवर येईपय,त सुZ

भासणाया tलॅटफॉमला गाडी लाग4यानंतर जAेच व5प येत.ं खरे पाहता पुणे टेशनवर गाडी सामा9यपणे

भरपूर वेळ थांबते. परं तु गाडी आ4या आ4या पाच िमिनटात सगळे *वासी फ; घाई करतात. हमालांशी त,
ढकला ढकली, उतरणाया,शी आgलगन, सामानांची मोजदाद, िव<े /यांचा आरडाओरडा, ... एव¢ा सगया

गोGHची पाच िमिनटांसाठी धामधूम. नंतर गाडी हलेपय,त पु9हा एकदा सारे कसे शांत शांत. िव<े ते ओरडत

नाहीत. लाल डगलेवाले आपाप4या कामाला. हळू हळू सारे जण आपलं बतान आवर1यात मj. पुढची गाडी

येईपय,त tलॅटफॉम झोपी गेलेला. लेखक फ; tलॅटफॉमचेच वणन न करता 6 - 7 नंबर"या tलॅटफॉमवर आयु0य

काढणाया,चाही मागोवा घेतात. *वाyयांनी फे कू न Kदले4या पदाथावर जीवन जगणारी, घर सोडू न पळू न आलेली,

बूट पॉिलश क5न जगणारी, रOी, tलॅिटक rलास उचलून भंगारात िवकणारी मुलं, माणसं यांचेही जीवन ते

जवळू न पाहतात. रोज रोज घडणाया या महाभारताला ते कं टाळत नाहीत. /यामुळे या टेशनला कु णी घाणेरडं,

बकाल wहटलेल /यांना आवडत नाही. कारण ते आप4याला दाखवत, कV आपण खरे कसे आहोत. वत:"या

बालपणीचे कु तूहल शमिव1यासाठी इंिजनवर चढणे, लोके शेड बघणे, टेशनमातर, ितKकट चेकर, याना भेटणे,
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5ळ तपासणाया,चे काम समजून घेणे इ/यादी गोGी पण ते करतात.
पुणे कॅ wप व पुणे िवuापीठ ही अवचट दंपतीची आवडती 7ठकाणं. कॅ wपम=ये Kकतीही वेळा 'gवडो शॉgपग' के ले

तरी कं टाळत नाहीत. वेट ए1ड टाकVजचा *शत आवार, तेथील ए:स*ेसो कॉफVचे मशीन असलेली शेड,
सं=याकाळ"या इं!जी िचAपटांचे उEvू *ेक, मेन fीट व ईट fीटवरील भुरळ पाडणारी दुकानं व /यांचे

वैिश0 (बुधानी वेफस, अपोलो wयुिझक हाउसमधील गा1याचे रे कॉस, मॅिनजचा बुक् टाल, नाझ हॉटेल व

/यातील काया लाकडी 7टिपकल खु"या, तेथील कु रकु रीत सामोसे, 'नीडल वुमन', कयानी बेकरी....)

याबOलचे वणन वाचत असताना आपणही कालकु पीत बसून /या काळात िशरतो. मोनाफु डमधील छोले बटोराची

चव िजभेवर रe गाळते. परं तु मेन fीट, ईट fीट wहणजे एवढेच नसून चtपल - बूट बनिवणारे कसबी चमकार,
'िडझायनर' gशपी, कॅ मेरा दुSत करणारे , इ/यादHचीसुqा आप4याला ते आठवण क5न देतात.

युिनहpसटीतील रोजचा फे रफटका, िमA-मैिAणीबरोबरील गtपा, कु ठ4याही 6;Vला िड*ेशन अस4यास

/यातून बाहेर काढ1यास पुरेसे ठरे ल. अवचटां"या जगि9मA/वा"या वभावामुळे जयकर !ंथालय हे जवळ जवळ

अवचटांचे लेखं व पुतकं िलिह1याचे 7ठकाण झाले होते. हे सव वाचून आपण पु9हा एकदा या सव 7ठकाणी

फे रफटका मार4यास हे 'पुणेरी' जग Kकती बदलले आहे हे लात येईल.

रे सकोस हे आप4यासारPया म=यमवगयांना िनिषq असले तरी उ/सुकतेपोटी अवचट तेथे जातात. तेथे काय

घडते याचे जवळू न िनरीण करतात. रे सचे घोडे, जॉकV, बुकV, 'फालतू' इ/यादHचा सहवास घडवतात व रे सचे

शौकVन रे स"या 6सनी जाऊन कफ4लक का होतात, याचे िव^ेषण करतात. जु9या मंडईतील वातावरण शMदबq

करताना लेखक तेथील छोा-मो¹ा गोGHचे कौतुक करतात. मंडईचा पसारा एवढा मोठा असू शकतो हे

आप4याला लेख वाचत असताना कळू लागते.

पु1याचे वैिश0 wहणजे या शहरा"या भोवताल"या अनेक टेका! यांना चालायची, Kफर1याची, फे रफटका

मार1याची सवय आहे /यांना या टेका हाका मारत असतात. परं तु आज या टेका नामशेष हो1या"या

मागावर आहेत. चार टaे बांधकाम कV चाळीस टaे बांधकाम, एव¢ा पुरतेच टेकांचा उ4लेख होत आहे.
/यातील जीव वैिव=यतेचे कु णालाही सोयर सुतकं नाही. परं तु लेखकाने या टेकांनी आप4याला काय काय Kदले

आहे याचे आवजून उ4लेख करतात.

वसंत सरवटे यानी रे खाटले4या रे खािचAामुळे पुतका"या सदयात आणखी भर पडली आहे.
कदािचत यानंतर"या िपढीतील लेखक पु1याबOल िलिहताना उं च उं च टॉवस, के एफसी, मॅ:डोना4ड, बॅ7रटा,
इ/यादHचे कौतुक करतील. परं तु पुतक वाचून खाली ठे वताना अवचटांचे हे पुणे माA, काही Kदवस तरी, नaVच

आप4या लात राहील!
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पुBयाची अपूवा(ई, अिनल अवचट,

मॅजेिटक *काशन, पृ.सं : 150, मू4य : 200 S
54. िवYलाची आंगी

*िसqी: 20 Dec 11

'साधना' साािहक, 'अंतनाद', 'अनुभव' या िनयतकािलकात आले4या िवनय हडकर यां"या िवEलाची आंगी या

पुतकावरील परीणवजा प7रचय वाचत असताना मूळ पुतक वाचून काढावे असे वाटू लागले. मुळातच या

लेखका"या राजकVय बांिधलकVचा िवचार करताना पुतक वाचावे कV नाही या िवचारातच होतो. परं तु पुतक

वाचून झा4यानंतर हा माणूस तटथपणे िवचार क5 शकतो हे लात आले. पुतक वाचत असताना लेखका"या

िवचाराची Kदशा कळायला लागली. काहH"या कडे हात लावीन ितथे सोनं अशी धमक असते व काही माA हात

लावतील /याची राख रांगोळी असा *कार असतो. पिह4या *कारातील काही मोज:यां"याम=ये िवनय

हडकरांचे नाव सुचवावेसे वाटते.

पुतकातील लेखापैकV किवता व एक लेखक घडत जातो हे दोन लेख सोड4यास इतर */येक लेखावर काही ना
काही टीका - 7टtपणी करणे श:य आहे. पिहला लेख लोकशाहीतून 4जा4भुRवाकडे हा 1975"या आिणबाणी"या

संदभात असून /यावेळ"या घडामोडHचे पुनदशन क5न देणारा आहे. इंKदरा गांधHची कु मशाही, /यातून

ज9माला आलेला जनता प, या राजकVय पानी के लेली घोर िनराशा, इंKदरा गांधीचे पुनरागमन, इ/यादी

तपशील या लेखात आहेत. हडकर हे हाडाचे पAकार अस4यामुळे यांनी /याकाळी सगळीकडे gहडू न, Kफ5न

भारतीय लोकशाही कु ठ4या Kदशेने चालली आहे याचा नेमका अंदाज घेतला व /याव5न हा लेख िलिहला गेला.
जातीचे राजकारण, तोडा - फोडा ही रणनीती, सुिशितांची उदासीनता, दहशत पसरिवणारी अरे रावी, धादांत

खोटे बोलत राहणे, ख$या - खोा दंतकथा पसरिवणे, कायक/या,ची लाचारी, ने/यांची लोकिवलण (खोटी)
*ितमा उभी करणे इ/यादीमुळे या देशात ना लोकशाही ना *जा*भु/व अशी एक वेगळीच 6वथा ज9माला

आली आहे. अशा ओबड धोबड लोकशाहीपेा सरं जामी पqत बरी असे वाट1याइतपत उबग आणणारी ही िनकृ G

6वथा आहे. याच लेखाम=ये जय*काश नारायण यां"या नावाचा उपयोग क5न सUा लोलुपता कशी िशगेला

पोचली याचे वणन आहे.

जनता प - wहणजे पूवचा जनसंघ व समाजवादी प यांची मोट - एक िविशG त/व *णाली घेऊन ज9माला

आली होती. वाथ/यागपूवक जनसामा9यांसाठी काम करणं, आयु0यभर काही त/वांचा पाठपुरावा क5न

चा7रmयाचा आदश सामा9यजनां"या समोर ठे वणं, आपल काम करताना राजकVय सUा हाताशी राहते कV नाही

याचा िवचार न करणं, ही ती समान सूA होती. परं तु याच जनसंघात भाजपा म=ये बदलून सUा हातात
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आ4यानंतर या सूAातील कु ठलीही िनशाणी िश4लक नहती.
संपूण लेख वाचून झा4यानंतर एका *कारची रर तशीच राहते. हा लेख 1979म=ये िलिहलेला होता. आहे

तसाच तो पुतकात छाप4यामुळे लेखकांचे अनेक आडाखे चुक4याचे लात येत.े लेखका"या मयादाही लात

येऊ लागतात. िनदान पुतकात लेख समावेश करताना तरी लेखकानी आप4या मतांचे मू4यमापन क5न 7टtपणी

जोडायला हवी होती. जॉज फना,डीस"या बाबतीत लेखकाला टोकाची सहानुभत
ू ी होती हे पटकन जाणवते.
एव¢ा वषानत
ं र लेखकाची मतं बदलली आहेत कV नाही हे कळायला माग नाही.

एका बातमीTया पायी हा एक शोधपिAके चा उ/कृ G नमूना ठ5 शके ल. चेहरे बोलतात, डोळे बोलतात हा लेख

युवा िपढीसाठी असून /यां"या मनिथतीचा अंदाज लेखक घेतात. व;शीरपणा, *ामािणकपणा, गुणवUेचा

उ/कृ Gतेचा (efficiency)

आ!ह धरला कV कधी कधी अ/यंत जवळचे लोक, वषानुवषाचे िमA, घरातली

माणसं दुखावली जातात. मनाला Aास होतो. wहणून या गोGHचा आ!ह धरणेच सोडू न Kदले तर कसे चालेल? हा

*] युवकांना उOेशून असून याचे उUर /यांनाच uायचे आहे.

आमTया देशाची िथती हा लेख भाजपा"या इितहासकालीन परं परे "या दुरा!हावरील टीका/मक असा लेख आहे.
gहदू gहदू wहणून ऊर बडव1यापेा या देशाची िथती कशामुळे सुधारे ल याचा िवचार करणे अग/याचे आहे, असे

लेखकांना वाटते. आपली असिह0णुता Kकती बेगडी आहे हेसुqा लेखकांनी दाखवून Kदले आहे. 7टळकां"या दुहरे ी

राजकारणामुळे या देशाचे भरपूर नुकसान झाले आहे, हे नमूद करताना एकVकडे मुिलमधाpज1या िजनांचे

वकVलपA zयायचे व दुसरीकडे मुिलमांना िडवच1यासाठी सण, उ/सव यांना *ो/साहन uायचे यावर हडकर

यांनी टीका के ली आहे.

राीय वयंसेवक संघाचे 75 वष\ पूण झा4या"या िनिमUाने िलिहलेला लेख मुळातूनच वाचायला हवा. एवढेच
नहे तर संघा"या चुका आणखी कु ठ4याही संघटनेने क5 नये असे वाटत अस4यास संघटनेतील कायक/या,ना

वतंAपणे िवचार कर1याची सवय लावणे गरजेचे आहे, यावर लेखक भर देवू इि"छतात. संघटना के वळ

सांकृ ितक, के वळ सामािजक वा के वळ एकमेव मुuासाठी लढणारी संघटना असे कधीच असू शकत नाही.
माणसांशी जेहा संबंध येतो तेहा आपोआपच राजकारण तेथे येतेच. लेखकानीसुqा गांधीह/येचा गांधीवध

wहणून उ4लेख के 4यामुळे संघाचा वचक Kकती खोलपय,त आहे हे लात येईल. गांधीजHचा खून करणारा संघाचा

वयंसेवक नहता, /यामुळे संघाला दोष देवू नये असे तर लेखकांना वाटत नाही ना? परं तु संघाची िवचारधारा

व gहदूमहासभेची उKOGे यात एकवा:यता होती याचा िवसर लेखकाला पडला आहे कV काय असे वाटू लागते. या
सव गोGHची प7रणती नरe L मोदीने मुOाम|न घडवून आणले4या ह/याकांडात झाली असे पात बुqीने नaVच

wहणता येईल.
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उपहास सरवतीचा, उपेbा लमीची, उठाठे व शP>ची असे शीषक असले4या लेखाम=ये भाजपाची सरवतीची

उपेा हे ठीक वाटते. परं तु भाजपा सUेवर आ4यानंतर लÀमीची उपेा के ली होती असे वाटत नाही. /याच

काळात संघ*े7रत भाजपा"या मंmयांचा vGाचार व आpथक घोळ िशगेला पोचला होता. मुळातच वैचा7रकतेचे

खEीकरण हेच संघाचे sीदवा:य आहे.

अचानक संपलेला महोRसव हा *योग प7रवारा"या [ी अ दाभोळकरावरील मृ/युलेख आहे. लेख वाचत असताना

लेखकाने फारच भावना*धान होऊन हा लेख िलिहला असावा असे वाटू लागते. हडकरांकडू न अशी अपेा

नहती. प7रवार *योगाची संक4पना आयुव\द उपचारासारखी आहे असे wहण1यास भरपूर वाव

आहे.6;VिविशGतेवर /याचा भर जात असतो. िवBानाचा गाभा आहे असे वाटत असले तरी universally

adopt न करता ये1यासारखी ती संक4पना आहे.

फारसं काही कळत न}हतं हा लेख भारतीय समाजा"या काही मूलभूत समयावर बोट ठे वणारा लेख आहे.

लेखका"या मते 6वहारात दैववादी असलेला हा भारतीय आळशीच राहील, *य? करणे सोडू न देईल. या

देशांनी धमगु5ंची सUा झुगा5न, ई>री 9याय-अ9याया"या क4पना बाजूला सा5न मानवीजगाचे िनयंAण

मानवच करतील असा ठाम िव>ास बाळगून प4ला गाठला तेच देश िवकिसत व आधुिनक झालेले आहेत. वदेशी

तुण तुणं वाजवत राहणं wहणजे एका *कारचे *ितभा दा7र½च wहणायला हवे.

सुमारांची सVी हा लेख लोकानुनयावर भर देणा$या आजकाल"या ने/यावरचा आहे. संथा - संघटना इ/यादHचे

गिणत सांभाळणा$यांनी वाचायलाच हवा असा हा लेख आहे. िवचार, Bान यांचा वणवा आता आप4याला

जाणवायला लागला आहे. काऱण सुमारांचीच सव (मो:या"या) 7ठकाणी वण लागलेली आहे. साधेपणा व

अभाव!त दा7र½ यातील भेद पुसटशी झालेले आहेत. गांधHचा भर आत4या आवाजाचा, साने गुSजHचा

कळवया जातीचा व संघा"या गु5जHचा आBांKकत *]हीन समपणावरचा. संघाचा आ!ह - सांगू ितकडे, सांगू

/यावेळी, जा wहटले कV िवना त<ार जायचे. का हा *] िवचारायचे नाही. *] िवचारणे बावळटपणाचे लण.

संघ परं परे ला नवा िवचार, नवीन दृGी, न6ा समाजाच आधुिनक *ा5प नकोच होते. /यां"या मांडणीत स/य,
अधस/य, अस/य, सांगोवांगी यांची सरिमसळ झालेली असते. आप4या सोईसाठी ते ऐितहािसक पुरावे िवकृ त

करतात. कधी कधी अनैितहािसक भूिमका घेतात. िन0कष आधी ठरवतात व नंतर पुरावे उभे करतात. भावनेला

आहान क5न िन0कष माथी मारतात.

लेखका"या मते सुमारांची सOी wहण1यासाठी वैचा7रक बैठक नसणे हे एकमेव कारण पुरेसे आहे. राजकारणी

आिण सुिशित पदवीधर या दो9ही वगानी अ~यास व िवचार पूणपणे सोडू न Kदलेले आहे. नोक$यां"या संPयेत
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*चंड *माणात वाढ झा4यामुळे राजकारण व य मानून सुिशित वग नोक$यां"या मागे लागला. अ~यास,

Bानसाधना, gचतन, संशोधन, हे =यासिवषय wहणून रािहले नाहीत. अशा गोGHनासुqा नोकरीचे लेबल िचकटले.

राजकार1यांना तर त/वBान, अ~यास, िवचार कर1यापेा सUा हातात ठे वणं व िप¢ान िप¢ा ते 7टकवणं हेच

सोईच होतं. व ते कसे करावे याचे तंAही /यानी आ/मसात के ले आहे. राजकारण व अथकारण एकA क5न 6ापक

समाजकारण कर1यापेा सUा हातात ठे वणं यालाच चलाखी (street smartness) wहणू लागले. सव

अिधकार पदावर नालायकांची नेमणूक क5न आपले वचव गाजवत रािहले. सुिशितांकडे काही क5न

दाखव1याची धमक नाही, परा<म नाही, दजा 7टकव1याची आस नाही, जागितक तरावर पोच1याची मनीषा

नाही. एकाही वलंत *]ाचे *भावी उUर शोधून काढता येत नाही. नोकरीतील िथरता हेच मू4य असे /यांना

वाटत आहे. /यासाठी कु ठ4याही थराला जा1याची /यांचा तयारी आहे. वत:चे उपLवमू4य वाढवून पदं संभाळली

जात आहेत. राजकार1यांच,े व7र}ांचे लांगूलचालन िन/याची बाब ठरत आहे. खराखुरा अ~यास करणारा मागे

पडू लागला. तो िनSपLवी रािहला. अ~यास मागे पडू लागला. Bानमागयांची सOी संपली. मुळातच फ; एक

टaा लोक िवचार करतात, नऊ टaे आपण िवचार क5 शकतो या vमेत असतात आिण उरलेले नवद टaे एक

वेळ जीव देतील पण िवचार करणार नाहीत. यांना फ; आयु0यभर मनोरं जक उचापती लागतात.
मनोरं जनासाठी हे लोक वाटेल तेवढे पैसे खच करतील पण पैसे देऊन िवचारात पडणं, प7रिथती वाईट आहे हे

ऐकणं, वाचन करणं wहणजे या वगाला िवकतच [ाq वाटतं. धकाधकV"या जीवघे1या आpथक पध\"या
तणावाखाली 7टकू न राह1यासाठी आिण आpथक फायदे आप4या हातातून िनसटणार नाहीत ना या भीतीशी या

वगाचा आंत7रक झगडा चालू असतो. ही भीती लपिव1यासाठी सव काही ठीकठाक, आबादी आबाद याच

गुंगीम=ये राहणे ते पसंत करतील. याच वृUी"या ते आता संपूण आहारी गेलेले आहेत.

हा एक फार सुंदर लेख आहे. */येक पुरागामी संघटनांनी याचा िवचार के ला पािहजे. आ/म परीण के ले पािहजे.
अ~यास, िवचार, तक , चचा, वाद-*ितवाद यांना *ाधा9य<म Kद4यािशवाय संघटना तग ध5 शकणार नाही.

आजकाल"या कायक/या,ची वैचा7रक कु वत पाहता यांना फार लांबचा प4ला गाठायचाच नाही हे लात येईल.

काही तरी थातुर मातुर काम क5न वेळ मा5न नेणे व छोा पडuावर चमकत राहणे एवढेच /यांचे उKOG असते.
पुरोगामी िनयतकािलकांतील *चारकV थाटाचे नैिमिUक व *ासंिगक लेख वाचताना कायकता व वाचकांना

वैचा7रक कु वत आहे कV नाही इतपत शंका येते.

पूणताक> खोज म: व जग बदल घालूनी घाव हे दोन लेख, लेखका"या ऐन ताS1यातील आचार, िवचार व कृ तीवर

बेतलेले आहेत. 60-70 "या दशकात दीन दयाळ उपा=याय व राम मनोहर लोिहया यांचे सव तSण-तSणHना

आकषण होते. बाबा आमटे देवतासमान वाटत होते. हडकरांचा हा उमेदवारीचा काळ होता. साधनेचे यदुनाथ

थUे व माणूसचे [ी ग माजगांवकर यांनी लेखकाला *ो/साहन Kदले. परं तु ऐन ताS1यातील काही वष\ संघा"या

सेवेत गेलेले होते. /यातील बंधनाचा उबग आला होता. /यामुळे या संपादकां"या उUेजनामधून हडकर घडत गेले.
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Bान*बोिधनीमधील िशकV पेशा वीकार1यापूव हडकरांना वत:बOल,वत:"या कतृ/वाबOल भरपूर

आ/मिव>ास होता. परं तु संघाला अगदी जवळू न पािह4यानंतर व /यां"या राजकारणाची ओळख पट4यानंतर

संघािवषयीचा vमाचा भोपळा फु टला. िनवडणुका"या राजकारणातील छaे पंजे हळू हळू कळू लागले. अtपा

पeडसे व बाबा आमटे यां"या संघटनांचाही हडकरांनी जवळू न प7रचय क5न घेतला. या संघटनांनीसुqा /यांची

िनराशा के ली.

धकाधकV"या सामािजक संघषातून अंग काढू न घेऊन काही आदश (अमूत!) =येय युवकासमोर ठे व1यासाठी

लेखक धडपडत असताना ही कसरत अनेक वेळा /यां"या अंगलटी यायची. तथाकिथत सामािजक संघटना/ संथा

वत:"या कायक/या,ना गुंतवून ठे व1यासाठी वषभराचे पंचांगच (कॅ लeडर!) तयार करतात. नंतर नंतर /या

काय<मांच कमकांड होत, हे /यां"या लात येऊ लागल. राजकारण टाळ1यासाठी काढले4या संथेतच

(घाणेरडं!) राजकारण सु5 होत. इंKदरा गांधHची आिणबाणी याच वेळी लादली गेली. हडकर इंिडयन

ए:स*ेसम=ये गेले. /याकाळातील अनेक गोGHची नTद या लेखात आहे. या सव उप·ापानंतर हडकर शरद

जोशH"या शेतकरी संघटनेत सामील झाले. शरद जोशHनी हडकरावरती चa जादू के ली. परं तु शरद जोशीनी
नंतर नंतर या *कारे कोलांटी उा मार4या ते हडकरां"या लात कसे आले नाही याचे रा|न रा|न आय

वाटू लागते.

पुतक वाचून संप4यानंतर एका *कारचा अवथपणा जाणवू लागतो. कदािचत हा अवथपणाच लेखका"या

*ितभेची पावती असे wहणावे लागेल.
एक उ/कृ G पुतक!
िवYलाची आंगी,
ी, िवनय हड7कर

देशमुख *काशन, पुणे, पृ. सं: 300 Iकमत : 300 S
55. एका समृZ शाळे चा वास

*िसqी: 3 Jan 12

"शाळा Xहणजे काही फP इमारत नाही hकवा िशbक व मुलांनी एक_ येaयाची फP जागा नाही. मुलांTया

िशbणासाठी व िवकासासाठी ती एक वैिश9पूण जागा आहे. मुलांTया िवचारांना आकार देणारी, rानाला

साकार वQप देणारी ती जागा आहे. जी Rयांचे कु तूहल जागे कQन Rयांना सIय बनवते. ती RयांTया मनात 4x

िनमाण करते व उpर शोधायला उ{ुP करते. शाळा मुलांना वातावरणाशी समरस होत भिव9य घडवायला

मदत करते." या म=यवत क4पनेचा मागोवा घेत शाळे "या इमारतीलाच शैिणक साधन wहणून उप<म
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राबवणा$या न6ािपढीतील वातुिवशारद कबीर वाजपेयी यां"या संक4पनांचा वेध घेणारे एका समृK शाळे चा

4वास हे पुतक आहे. /यां"या संक4पनांचा मराठी भािषकापय,त पोचिवणा$या िवनीता गणबोटे यांना ध9यवाद

uायला हवे.

*तावनेत उ4लेख के 4या*माणे 6;V"या िवकासात, सामािजक अित/व व सहभागात तसेच Bानाजनाारे

वैि>क नाग7रक तयार कर1यात (*ाथिमक) शाळांचा वाटा बमोल आहे. मानवी जीवनातील
अतीसंवेदनशील अशा िवuाथदशे"या *ारं भी"या टttया"याबOल आप4याकडू न होत असलेली हेळसांड मनाला

चीड आणणारी आहे. शाळा wहणजे चार gभतीचा कTडवाडा असे नसून /याचा वापर मुलांना *ेरणादायी ठ5

शकतो, हे पुतक वाचताना जाणवू लागते व आपण आयचKकत होतो.

कबीर वाजपेयी यांची Building As a Learning Aid (BALA - बाला) ही संथा यािवषयी कायरत आहे.
क4पना, धोरण, पqती, िडझाइन, व /यांची आखणी या सव गोGीत संथेचा सहभाग असून चच\"या मा=यमातून

जनजागृती करत सोtया मागाने ही संक4पना राबव1यासाठी संथा व खुO संक4पक *य?शील आहेत.

शाळे चा भौितक प7रसर व खुO शाळा िशण *K<येत मह/वाचे घटक ठ5 शकतात, या म=यवत क4पनेभोवती

नेमके काय काय करता येईल याचे िवतृत वणन या पुतकात आहे. gभती, फरशा, खांब, दारे - िखड:या, छत,
पंखा, पाने-फु ले, िबया झाड, अगदी ऊन-पाऊससुqा, 'बाला'"या केत येत अस4यामुळे िशण हे मुलांसाठी

आनंददायी होऊ शकते, याबOल दुमत नसावे. अशा प7रसरामुळे मुलांम=ये वयंअ=ययनाची सवय आपोआप

वाढू लागते.

'बाला'ला नवीन बांधकामच हवे Iकवा आहे ते सव पाडू न नवीनच करायला हवे हा आ!ह अिजबात नाही. नवीन

बांधकामाचे िनयोजन, वा शाळे "या दुSतीचा आराखडा या टttयावर Iकवा उपलMध असले4या पैशात भरपूर

काही करता येते याबOल /यांचा आ/मिव>ास आहे. /यां"या क4पनेत लविचकता अस4यामुळे आpथक

प7रिथतीनुसार, संसाधनां"या उपलMधतेनुसार व गरजेनुसार /यात बदल घडिवता येते व टttया-टttयाने आपले

ईिtसत पूण करता येते. मूळ खचात थोडीशी वाढ क5न शाळे "या वातू"या मू4यात Kक/येक पटीने वाढ होऊ

शकते, हा 'बाला'चा दावा आहे. मह/वाचे wहणजे ही संक4पना कु ठ4याही शाळे त - मग ती खेातली असो,
गावातली असो, वा शहरातली असो - लोकांचा सहभाग घेत राबवता येते.

मुळात शाळे ची इमारत बांधताना शासन, शैिणक संथा, आxकटे:ट, इंिजिनयर, गवंडी, मजूर, इ/यादी यंAणा

व 6;V वतंAपणे काम क5 लागतात. बांधकाम Kदले4या मुदतीत व मंजूर के ले4या पैशात बांधून uावयाची
अस4यामुळे िवuाया"या दृGीने इमारतीत व भोवताल"या मोकया जागेत काय हवे व काय नको याचा
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अिजबात िवचार के ला जात नाही. /यामुळे मुलांसाठी आवyयक असले4या गोGी /यात अंतभूत होत नाहीत.
कालांतराने काही गोGHची /यात भर पडत असली तरी /यात िनयोजन नसते व के वळ योगायोगामुळे /या घडत
जातात. /यामुळे िशणातील सुखद अनुभवांना मुलं पारखी होतात. लेखक याच कमतरतेवर बोट ठे ऊन उपाय

सुचवतात. हे गुणदोष दूर क5न या सव यंAणा व संबंिधत 6;Vत सम9वय अस4यास ती कशी फलLूप होऊ

शकते याचे वणन येथे आहे. पुतकात Kक/येक योजनांचा उ4लेख आहे. सव योजनांचा तपशीलही आहे. माA

सव"या सव योजना */येक शाळे त राबवायलाच हवेत असा दुरा!ह नाही. आपाप4या कु वतीनुसार व *ा
प7रिथतीनुसार िजतके जमेल तेवढे के ले तरी सuिथतीतील शाळांची दुरवथा दूर होऊ शके ल असा िव>ास

लेखकाला वाटतो.

'बाला'"या 'िडझाइन आयिडया'म=ये वातूतील मूलभूत घटकांना व साधनां"या उपयोिजतेला धaा न लावता

/यांचे शैिणक साधनांत कशा *कारे प7रवतन करता येते याचे एक थूल िचA उभे के ले आहे. िखडकVने

िखडकVचे काम के ले पािहजे; हरांडा, कुं पण, gभती, दरवाजे, कपाटं इ/यादी के वळ शोपीस wहणून रा| नये Iकवा

के वळ मुलां"या मजेखातर नसावेत. /यां"या मूलभूत वापराबरोबरच शैिणक साधनं wहणून िवचार क5

लाग4यास अनेक क4पना सुचतील. यापूव /या के वळ िAिमतीय घटक wहणून उ~या हो/या. /यांचा अ9य काही

उपयोग होऊ शकतो, यात थोडासा बदल क5न िशक1यातील आनंद िगुणीत करता येते, यावर 'बाला'चा भर

आहे.

शाळे "या बा£प7रसराबOल मुलां"या दृGीने िवचार के 4यास अनेक क4पनांची सरिमसळ /यात आढळते. धावपळ,

खांबाभोवती Kफरणे, उा मारणे, नाचगाणे, जमीन वा gभतीवर रे घोा, भातुकली, भोवरा, गोा, िवटीदांडू,

झोके घेणे, गट पाडू न खोखो, कबÎीसारखे खेळ, गोल बसून गtपा मारणे, एकटे लप1याची जागा, अशा अनेक
गोGHचा अंतभाव प7रसरात असतो व /यासाठी थोडेसे *य? के 4यास िवuाया,"या या अपेा सहजपणे पूण

करता येत.े झाडं नस4यास खांबाची गोलाई मुलांना नaVच आनंद देऊ शके ल. शाळे "या आवारातील 'गंमती

जंमती gभत' लपंडावासाठी योrय ठरे ल. फpनचरवर वजन नमूद के 4यास फpनचर हलवताना, ढकलताना,
ओढताना आपण नेमके Kकती वजनाशी दंगामती करत आहोत याचा मुलांना अंदाज येईल. अशा गोGीतून

वतुभार, ऊजा, बळ, श;V, घषण, इ/यादी संक4पना पG करता येतील. शाळे "या gभतीवर उं ची

मोज1यासाठीची रे षा कायमची कोरलेली असेल तर मुलांसाठी आपापली उं ची मोज1याचाच खेळ होऊ शके ल.

कडी-कोयंड,े िबजागरी, कपाटं, कtपे, खडू -फळा, इ/यादी सािह/य वापरा"या दृGीने सुरित, टोकरिहत

अस4यास मुलांना 'हे सव मी वतंAपणे हाताळू शकतो' याची खाAी होईल. काही साधनं मुलां"या उं ची"या

आवा:यात अस4यास मुलं वत:"या मना*माणे शरीराला 6ायाम देवू शकणारे पळणे, उा मारणे, चढणे इ

6ायाम *कार मु;पणे क5 शकतील.
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सामा9यपणे आप4या शाळे तील खो4यामधील फळा फ; िशकांनाच वापरता येतील या उं चीवर टांगले4या

असतात. जर हाच फळा मुलं व िशक या दोघां"याही आवा:यात येत अस4यास मुलंसुqा फयावर िलिहत

िशकू शकतात. शाळे "या gभती तुSंग वा दवाखा9यासारखे चकचKकत असले पािहजे असा दंडक नाही. /यावर,
अरिलपी, शMद, वा:य (वा:य wहणजे सुभािषतवजा सुिवचार नहे!) या गोGी अस4यास

मुलं ते बघत

बघत काढू शकतील. फ; /यासाठी जागा व साधनं उपलMध क5न uायला हवी. शाळे "या आवारात कठा

अस4यास कठां"या नळीचा मुलं फोन wहणून खेळतील. दरवा या"या खाल"या जमीनीवर कोन रं गव4यास

दरवाजा Kकती अंशाने उघडला, कोन wहणजे काय, अंश wहणजे काय इ/यादी मािहतीचे *ा/यिक क5न

दाखवता येईल. gभतीवरील Iकवा जिमनीवरील टाइ4स, िखड:याचा जाळीचा भाग, जिमनीवरील

गोलाकाराचा भाग यावर /या /या आकारा"या फरशीचे तुकडे बसवून अपूणा,कांचा */य अनुभव घेता येईल.
टॅ9!ाम"या वैिव=यपूण रचनेसाठी टाइ4सचे सात तुकडे क5न खेळायला Kद4यास मुलं मनसो; खेळत राहतील.

वेळेची संक4पना समजाव1यासाठी उघा जागेत सौरघाळाची रचना करता येईल. जिमनीवर !हां"या

vमणका आखता येतील. मोकया जागेत िवटां"या रचनेतून नकाशाबOलची मािहती देता येईल. बोटां"या व

मनगटां"या हालचाली"या सरावासाठी िखड:यां"या सुरा जाळीचा वापर करता येईल. पाणी वाचवा, पाणी

िजरवा, पावसाचे पाणी साठवा यासाठीसुqा काही उपाय मुलं शोधू शकतील. सांडपा1याचा वापर क5न छोटी

बाग करता येईल. प7रसरातील झाडां"यावर त;ा टांगून झाडाचे नाव, कु ठले पी- कVटकं आकpषत होतात,
कशामुळे आकpषत होतात इ/यादी मािहती देता येईल. हरांातील जिमनीवर पटांचे व बै¹ा खेळांचे पट

रं गिव4यास शाळा सुट4यानंतरसुqा मुलं शाळे त येऊ शकतील. जाळीदार gभतीतून सूय*काशाचा खेश दाखवता

येईल.

एक ना दोन, अशा अनेक *कार"या 'िडझाइन आयिडयां'चा खिजनाच या पुतकात आहे. या गोGHचा फ;

उ4लेख नसून /यां"या अंमलबजावणीसाठी नेमके काय करायला हवे, कु णाशी संपक साधायला हवे इ/यादी सव

आवyयक मािहती प7रिशG wहणून जोडलेली आहे. रा व रा य पातळीवरील शासकVय योजनांची यादी यात

आहे. कबीर वाजपेयHची 'बाला' ही संथा यािवषयी मदतीचा हात पुढे करत आहे.

एक मािहतीपर उ/कृ G पुतक!

एका समृZ शाळे चा वास,
वास, संकपना: कबीर वाजपेयी, अनुवाद: िवनीता गनबोटे

मनोिवकास *काशन, पुणे, मू4य: 400 S, पृ.सं. : 96

56. असंXिहत र.ध[.
ध[. कव\
माझे जीवनिवषयक त/वBान याबOल रं.धT. कव\ एके 7ठकाणी असे िलिहतात:

*िसqी: 16 Jan 12

वग, नरक, ईlर, आRमा, वगैरे मी मािनत नाही; ते}हा ऐिहक सुखालाच मी hकमत देतो. पण हे सुख कशात

िमळते?
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पैशाने अनेक इj वतू िमळतात, अडचणी दूर होतात; परं तु तेव

ानेच मनु9य सुखी होत नाही. सुखाचे एकमेव

साधम Xहणजे पूण मन:शांती. याक!रता वत:Tया मतानेच वत:ची hकमत कमी होईल अशा गोjी कQ नयेत,
ती वाढेल अशा कराUा. मग लोकमताची पवा (श#य तोवर) कQ नये. पFाpाप होईल असे कQ नये. पण

तसा 4संग आलाच तर अप!रहाय गतगोjीचा शोकही करत बसू नये.

वरील प7र"छेद वाचत असताना रधT ही 6;V 206ा शतका"या पूवाधातील /या धगधगी"या काळात कशी

काय तग ध5 शकली याचे आय वाट4या वाचून रहाणार नाही. कारण एव¢ा पG शMदात त/वBानाची

मांडणी क5न /या *माणे वतन करणारे आजही सापडतील कV नाही याबOल शंका आहे. आज"या उदार

वातावरणा"या तुलनेत /या काळची प7रिथती अितशय िबकट होती. एकVकडे कमठपणा व परं परे "या
िवळPयात असले4यांचा तीn िवरोध व दुसरीकडे िs7टशांची मनमानी व जुलमी सUा या काAीत सापडलेले रधT

वत:"या त/वापासून तसूभरही सरकले नाही व कु ठलीही तडजोड वीकारली नाही.

आयु0यभर टaर देत, gनदा नालती सहन करत, सव *कारचे कG, उपासमार, समाजेश सहन करत एकांगी

िशलेदारा*माणे /या काळातील समाजाला सामोरे गेले. समाजा"या िहतासाठी जे काही करावेसे वाटले /याचा

[ी गणेशा के ला व काय करत रािहले. या सव गोGHचा */यय आपण डॉ. अनंत देशमुख यानी संपाKदत के ले4या

रधT असं!िहत र.धT. कव\, हे पुतक वाचताना येतो.

रधT wहणजे कु टुंब िनयोजन आिण कु टुंब िनयोजन wहणजे फ; रधT या िमथकाला छेद देणा$या अनेक गोGी

रधT"या आयु0यात घड4या याची क4पना बतेकांना नसेल. समाजवायकार wहणून िशaा बसले4या रधTचे

बआयामी 6ि;म/व व /यांची ब[ुतता अ/यंत वाखाण1यासारखी होती. रधT के वळ समाजवाय या

/यां"या मािसकासाठीच िलिहणारे लेखक नहते. /याकाळ"या बतेक संपादकांनी /यांचा दुवास के ला असला

तरी काही संपादक /यां"यातील समाज<ांतीकारकाचे गुण हे5न लेख िलिह1यास पाचारण करत होते. आिण

रधTसुqा कु ठलाही मुलािहजा न ठे वता /यांना जे काही सांगायचे आहे ते िबनKदaतपणे सांगत होते. हंस,
Kकलकर, िचAा, Ïृव, अलका, यशवंत, ी व नंतर"या मनोहर म=येही /यांचे लेख येत होते. संततीिनयमन

िवषयक लेखनाबरोबरच 6ि;िचAे, कायदा, भूतयोनी, नाटक, *गतीचे त/वBान, gहदूधम इ/यादीिवषयीसुqा

ते आपली मतं मांडत होते. संततीिनयमनाबOल"या लेखनातील िवषयातसुqा तोचतोचपणा न आणता या

िवषयाचे चारी बाजूने िवचार करणारे लेख ते िलिहत होते. या लेखां"या शीषकावर नजर टाकली तरी - अमयाद

संतती, िववाहासंबंधी आधुिनक क4पना, ी -पुSषातील लिगक भावनातील भेद, एक बायको का पुरत नाही?,

लिगक नवमतवाद wहणजे काय?, *ेम ही चाज काय आहे?, वेyया आिण िववाह इ.इ. - आप4याला /यां"या

अ~यासूवृUीची क4पना येईल.

रधTनी आप4या विडलाबOल (धTडो के शव कव\ - अ1णाबOल ) अ/यंत *ांजळपणाने लेख िलिहलेला आहे.
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मो¹ा माणसांची मुलं wहट4यावर कसे दडपण येत,े विडला"या वाथ/यागामुळे मुलांचे कसे नुकसान होते,
इ/यादHचे वणन करत असतानाच अ1णां"या वैचा7रक जडणघडणीतील लविचकपणाबOलही रधT मनापासून

दाद देतात. अ1णांचे िहशेबी वतन, अपकाराची फे ड उपकाराने कर1याची वृUी, Kकतीही नुकसान होत असले तरी

कु णालाही न दुखव1याचा वभाव इ/यादी गोGीबOलचे वणन मुळातूनच वाचायला हवे. रधT"या संपकात
आले4या जे ने4सन 8े झर या ि*ि9सपालिवषयीसुqा काही संमरणीय *संगांचा उ4लेख करत रधTनी

आदरयु;पणे िलिहलेले आहे. रधT"या दृGीने मामा वरे रकर हेच /याकाळातील उ/कृ G नाटककार ठरतात.

पुतका"या मलपृ}ावर उ4लेख के 4या*माणे रधTचे हे असं!िहत लेख िविवधांगी आहेत. /यां"या मुलाखती"या

लेखातून /यांची जीवनािवषयीची भूिमका, /यांचे त/वBान, /यां"या दृGीने /यां"यांत असलेले गुणदोष, पG

होतात. इतर काही लेखामधून /यांचे सािह/य, संगीत, पेटी"या साथीला असलेला िवरोध, नाटक, भाषा, िचAपट,
इ/यादीिवषयावरील अ~यासपूवक के ले4या /यां"या मतांचा */यय येतो.
एक वाचनीय पुतक!

असंXिहत र.ध[.
ध[. कव\, अनंत देशमुख,
पªगंधा *काशन, पृ.सं : 304

Iक: 250 S
57. जग बदल घालुिन घाव

*िसqी: 31 Jan 12

संघष हा *कार महारााला नवीन नाही. संघषामुळे होणा$या उLेकातून, दंगलीतून ताण-तणाव, मालमUेची

हानी, जीिवत हानी, यामुळे सामा9यपणे जनता वैतागते. धमधुंद राजकार1यां"या वाथासाठी मुOाम|न घडवून
आणले4या दंगलH"याबाबतीत जनसामा9यांची ही *ितK<या रात वाटत असली तरी सामािजक 9याय

िमळव1यासाठी र/यावर उतरले4याबOल हीच दृGी ठे वणे गैर वाटते. हा संघष कशामुळे होत आहे, कु णामुळे

होत आहे, याचा िवचार कर1याची व मुळाप$यंत जा1याची तसदी न घेता सरसकट िवधान करणे योrय वाटत

नाही. आप4या या *कार"या दुलामुळे खरोखरच भरडले जात असलेले, सामािजक अ9यायाचे बळी ठरलेले,
इतर सव उपाय थकले wहणून र/यावर उतरलेले यां"यावर

अ9याय होत असतो. आपण नेहमीच आप4या

आशा-आकांाना कु रवाळत असतो. आप4यातील सुख-सोयीत, ऐष-आरामात कु णी वाटा मागत अस4यास

फू /कार करत आपण /यां"यावर तुटून पडतो. परं तु थंड डो:यानी िवचार क5 लाग4यास आपले वतन संघष

करणा$यां"या मूक वेदनेिवषयी संवेदनािवहीन असते. आप4या या मृतवत झाले4या संवेदनांना जागृत

कर1यासाठी संघषात उत5न यशवी - अयशवी झाले4या कायक/या,चे लेख - पुतकं उपयोगी ठ5 शकतात.
दया पवार, पाथ पोळके , लÀमण माने, नामदेव ढसाळ, शंकरराव खरात, भीमराव गती, इ/यादी अनेक

मा9यवर लेखक-कायक/या,नी वेळोवेळी पुतकं िल|न आप4या िनKLत समाजाला जागृत कर1याचा *य? के ला
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आहे. जग बदल घालुिन घाव हे एकनाथ आवाड यांचे पुतक याच मािलके तील एक पुतक आहे.
पुतक *कािशत करणा$या 'समकालीन'"या [ी सुहास कु लकण यां"या मते यांना यांना 9यायाची चाड आहे,

कोण/याही व5पाचा अ9याय यांना मंजूर नाही, माणसाला माणसा*माणे जग1याचा अिधकार मा9य आहे

अशा सवा,साठी हे पुतक आहे. *गतीत- िवकासात 9याय वाटा िमळत नाही याबOल काही समाजघटक *चंड

अवथ आहेत. पण /यां"यातील ही अवथता, खळबळ, चीड, नीटपणे 6; होताना Kदसत नाही Iकवा 6;

होत असली तरी ती /या 6;Vपुरतीच असे समजून समाज पुढे जात असतो. ( आिण ती 6;Vसुqा 'आपलं

6विथत चालत आहे ना, मग दुस$याची काळजी कशाला!' wहणत वत:तच मशगुल राहते) अ9यायाचा लTढा

एवढा मोठा आहे कV माणसं सैरभैर होतात. दबलेले िचरडले जातात. /यांचा आवाज ीण होत जातो. नैराyय

पसरते. मग कु ठ4यातरी राजकVय पाचे शेपूट ध5न समाज बदलाची, अ9याय िनवारणाची वाट पािहली जाते.
मुळात आपला समाजगाडा एक च<6ूह आहे. महा/मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यासारPयानाच या

च<6ूहात *वेश करणे श:य झाले. परं तु सवानाच ते श:य नाही. तरीसुqा वत:वर व आप4या भोवती होत

असलेला अ9याय बघून काही तSण िचडतात, चडफडतात, आवाज उठवतात व अ9याया"या िवरोधात शडू

ठोकू न उभे राहतात.

एकनाथ आवाड हा असाच एक कायकता. प7रिथतीतून बाहेर पड1यासाठी,

िवपZावथेतून मु; हो1यासाठी या मागाचा अवलंब के ला, कु ठ4या :लृ¥या लढव4या, कशा कशाचा सामना

/याला करा6ा लाग4या, इ/यादीचा वृUांत wहणजे हे पुतक. पुतकाची मांडणी आ/मच7रAा/मक वाटत असली

तरी लेखक कमी व कायकता जात असेच हे पुतक आप4याला भावते.

एकनाथ आवाडांचा ज9म बीड िज4£ातील दुकडेगाव येथील एका गरीब मांग समाजातील पोतराजा"या पोटी

झाला. घरात अठरा िव>े दा7र½, खायला दाणा नाही. पोतराज wहणून /या"या विडलानी गावभर Kफ5न

अरश: भीक मागून आणले4या िशयापाया तुकावर गुजराण. आई मांगकVतील काम करणारी. ही

'पोतराज'कV अंध[qेतून भयापोटी लादून घेतलेली. घरातले, भावकVतले मोलमजूरी करणारे . कG करणारे . परं तु

गावगाातील वंजारी, मराठा व इतर सवणाकडू न अ/यंत <ू र वागणूक. िनरर आई"या *ेरणेने

लहानपणापासूनच आवाडानी िशकायच ठरवलं. /यासाठी घर सोडलं. गाव सोडलं. अंगमेहनत क5न चार पैसे

िमळवत िशण घेतलं. उपासमार होत असली तरी घाबरले नाही. िशकलो तरच जाती"या गुलामिगरीतून मु;

होऊ ही सु इ"छा मनात बाळग4यामुळे िशक1याचा =यास घेतला. एमएसडM4यू झाले. एमए पदवी िमळाली.
वकVल झाले. परं तु या गोGी वाटतात ितत:या सोtया नह/या. */येक टttयात संघष करावा लागला.
िवuाथदशेत असतानासुqा आवाड के वळ आप4यापुरते न पाहता गरीब िवuाया,"या 9याय हaासाठी िवuाथ

चळवळीत उतरले. संघटनेत भाग घेऊ लागले. संथेतील, शासनातील वेळकाढू पणाबOल, अ9याय वागणुकVबOल

संबंिधतांना चार शMद सुनावले. संघष के ला. आप4या उOेशपूतसाठी खता खा4या. बायको- मुलाबाळांचे

आबाळ के ले. तरीसुqा डगमगले नाहीत. /यां"या या खडतर जीवनात प?ी, गयाची साथ िमळा4यामुळे सगळे
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िनभावून गेले.
एवढे िशकू न झा4यानंतर एकनाथ आवाडही एखाuा शासकVय खा/यात उEपदाची नोकरी िमळवून '*थािपत

6वथे'त रा|नच इतर जातबांधवांना जमेल िततके मदत क5 शकले असते. राखीव जागां"या कोावर हa

सांगत पोलीस होऊन गावभर Sबाब दाखवता आले असते. परं तु आवाडांचा gपडच वेगळा. संघष पेटव1यासाठी

व /यातून आप4या लोकांना गुलामिगरीची जाणीव क5न दे1यासाठी ते नेहमीच कारणं शोधत असत. सुखासुखी

जीवन न जगता आगीत उडी घेत होते. अपृGता आिण जातीभेदािवSq रान पेटवत होते. पुतकात शMद छान

Kदसतो wहणून मांगऐवजी मातंग असले संकृ तीकरण /याना पसंत नहते. सव रोखठोक 6वहार. मागासले4या

जातीतील अंतगत जातीभेदावर *हार क5न /यां"यात एकV आण1यासाठी ते धडपडत होते.

पोतराज *थेिवSq लढा पुका5न बीड िज4£ा"या प7रसरातील पोतराजांचे जटािनमूल
 न चळवळ हाती घेतली

व यशवी क5न दाखवली. गायरान जिमनी ताMयात घे1याची gहमत भूमीहीन दिलतांना िमळवून Kदली.
कसायला वत:ची जमीन असेल तरच माणसं वावलंबी व इतीचे आयु0य जगू शकतात ही /यामागची भूिमका

होती. भूमीहीन मिहलां"या बचतगटातून मिहलांचे सबलीकरण /यानी के ले. पूवा[मी"या महार समाजाने

चळवळ क5न व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आदश समोर ठे वून /या जातीने *गती के ली. /याच धतवर मांग

समाजाच काम /यांनी आप4या गाव"या प7रसरात उभे के ले. संघटनेला जातीचा वास येता कामा नये व हे

सवसमावेशक असावे या उOेशाने /यानी आप4या संघटनेचे नाव मानवी हa अिभयान असे ठे वले. /यां"या या

कायात /यांना िववेक पंिडत, िवuुत पंिडत, रा. िव. भुसकु टे इ/यादी कायक/या,ची साथ िमळाली. वंजारी, मराठा

जातीतील समिवचारी तSण कायक/यानी मदत के ली.

अBानापोटी सवणा,"या िभके वर जगणारे गावातील महार - मांग िनकृ G दजाचे काम कर1यास नकार देवू लागले.

गावातील महार-मांगावर बिह0कार घाल1या"या अ9यायकारक भूिमके "या िवरोधात आवाडां"या संघटनेनी

7ठक7ठकाणी लढा उभा के ला. *शासनाला कायदा राबव1यास भाग पाडले. पोलीसांकडू न मारहाण होत असली

तरी न डगमडता आप4या माग1या पूण क5न घेत4या. गावगुंडांची मारहाण सहन के ली. यासंबंधातील Kक/येक

*संगांचे वणन वाचत असताना माहाराां"या काना कोप$यात गेली 30-40 वष\ अशा *कारचे लढे उभे

के ले4यांचे कौतुक करावेले वाटते. आिण कालबा£ 5ढी-परं परे त जखडू न घेतले4या समाजाची कVव करािवशी

वाटते.

मांग समाजातील तथाकिथत राजकVय िहतास;Vने Kदशाभूल करणा$या पुढा$यां"या व गावगुंडां"या िवरोधात

रा|न /यानी आप4या समाजाला गदागदा हलवून जागे के ले. धम ही मानिसक गरज व या समाजा"या

अवकाशात आपण जगतो /यात आपलं जीवन सुस£ कर1यात धमाचा (थोडासा का होईना!) वाटा आहे हे
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मा9य क5नही /यातून भौितक *] सुटत नसतील तर धम कालबा£ ठ5 शकतो. माणसं स9मानाने जगू शकत

नसतील तर धम, समाजरचना, संकृ ती कपटासमान ठ5 लागतात.

/या य ठरतात. दबले4यांचे *]

सोडव1यासाठी कायदा, क5णा वा संघष हे तीन माग आहेत. कायuाची चाड नाही, कSणेचा आवाका फारच

कमी. /यामुळे आज"या िनKLत समाजाला जागे कर1यासाठी संघषाला पयाय नाही, हे उमज4यामुळे एकनाथ

आवाड यांनी संघषाची वाट चोखाळली.

परं तु हा लढा अजून संपलेला नाही, याची जाणीवही /यांना आहे. काळ बदलत आहे. पूव मालकां"या शेतात

फु कटात राबणारा दिलत मजूर मजूरी Kद4यािशवाय कामाला हात लावत नाही. गावकVची *था तुरळक होत

चालली आहे. मांिगणी-महारणीकडे वाईट नजरेने पाहणा$यावर वचक बसत आहे. तरीसुqा नॅशनल <ाइम

रे कॉडचे आकडे अजूनही फार मोठा टtपा गाठायचा आहे, याची जाणीव क5न देत आहेत. दिलत मिहलावरील

बला/कार, दिलतांना मारहाण, दिलतां"या झोपा जाळणे, अपहरण करणे, दिलतां"या िवरोधातील गु9हे

इ/यादHचे *माण शू9यावर आण1याची गरज आहे.

एकनाथ आवाड हे वत: लेखक नस4यामुळे पुतक वाचनीय हो1यासाठी *काशकानी के लेले *य?ही

वाखाण1यासारखे आहेत. के वळ आवाडां"या आयु0यातील घटनांची जंAी दे1यापेा 9याय िमळव1यासाठी
आवाडानी जी पqत अंगीकारली /याला कe Lथानी ठे ऊन लेखन के लेले अस4यामुळे पुतका"या गुणवUेत भर

पडला आहे.

जग बदल घालुिन घाव,
घाव, एकनाथ आवाड

समकालीन *काशन, पुणे, Iकमत : 200 S, पृ.सं : 211
58. कु णाAया खांWावर ...

*िसqी: 13 Feb12

कु णाTया खां{ावर ... या पुतकाचे लेखक, *वीण पाटकर यांना 5ढ अथाने लेखक वा सािहि/यक असे wहणता

येणार नाही. मुळात ते एक सामािजक कायकत\, सामािजक अ~यासक व समाजशाीय संशोधक आहेत. कथे"या

व5पात असलेले /यांचे लेखसुqा सामािजक समया सोडवणुकV"या *K<याचेच भाग असतात. माणसं

संवेदनशील हावेत, असावेत, या पोटितिडकVने ते कथा *संग उभे क5न जो काही िनणय zयायचा आहे, तो

वाचकांनी zयायचा आहे इथपय,त /या कथेला आणून सोडतात. /यामुळे सुखासीन, रं जना/मक सािह/य वाचनाची

सवय जडले4यांना लेखकानी वणन के ले4या के स िहटरीज कदािचत खटकतील. परं तु वातव Kकती दाहक आहे व

आपण कु ठ4या कोषात बसून म4लीनाथी करत असतो याची जाणीव लेखक आप4याला क5न देतात. दुस$यां"या

दु:खात सहभागी होणे, संवेदना जागृत ठे वणे, समज वाढिवणे, गैरसमज दूर करणे, जम4यास सामािजक

6ासपीठात उ/फू तपणे भाग घेणे ही अपेा ठे ऊनच लेखकाची सािह/य िनpमती होत असावी, असे पुतक
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वाचतांना वाटू लागते.
गेली अनेक वष\ लेखक बाजा5 लिगक शोषण व /यासाठी के ली जाणारी बालकं व मिहलांची खरे दी िव<V

(मानवी वाहतूक - Human traffiking) या ेAात झोकू न Kदलेले अस4यामुळे रे ड लाइट ए7रयातील दलाल,
घरवाली, /या ए7रयातील छोटे मोठे उuोग-धंद,े राजकVय व *शासकVय संगनमताने उभी के लेली शोषण

6वथा व दहशत, आिण राजरोसपणे चालत असलेली गु9हेगारी यािवषयी /याने आपले थरारक अनुभव या

पुतकातून िचिAत के ले आहे.

देहबाजार, एच आय ही Srण, /यांचे नातेलग, एच आय ही बOलचे समज - गैरसमज, शोिषत-पीडीतांचे

टोकाचे अBान इ/यादी सवा,ची सरिमसळ होत अस4यामुळे /यातून योrय माग शोधणे, बळी पडले4यांचे पुनवसन

करणे व अशा गोGी पु9हा होऊ नये यासाठी उपाय शोधणे , इ.इ गोGी या ेAात काय करणा$या सामािजक

कायक/या,ना आहाना/मक ठरत आहेत. मुळातच *ामािणक कायक/या,ची उणीव असताना अशा *कार"या

ेAात काय करणे, िनराश न होता उ/सािहत राहणे, व कामात सात/य राखणे वाटते िततके सोपे नाही. तरीसुqा

काही संवेदनशील कायकत\ कु ठलाही मुलािहजा न ठे वता िचकाटीने काय करत आहेत. /यांचे कायच इतरांना

*ेरणा देत आहे. wहणूनच अगदी तुटपुं या मोबद4यावर काय करणा$या तSण- तSणी या कायात Kदसतात.

लेखकानी काही िजवंत उदाहरणं देत या कायातील समयांचे गंभीर व5प उघडे क5न दाखिवले आहे.
देहबाजारातील एच आय ही बािधत व *कृ तीने ढासळत चालले4या बळी बालक-बािलका, बळी िया आिण

/यांची मुलं, यांचे पुनवसन हीच एक मोठी समया आहे. /यांना ठे वायचे कु ठे , /यांची काळजी कशी zयायची हा

एक *चंड मोठा *] आहे. समाजाकडू न ितरकार, शासनाची उदासीनता व इतर सामािजक संघटनांचा

बोटचेपेपणा यामुळे ही समया आणखी उ! व5प धारण करत आहे. बाबा-पुता क5न Kदवस काढावे लागतात.
येथे permenent solution नाही अशी प7रिथती आहे.

गंमत wहणजे हा *] के वळ लाल बUी ेAापुरतेच मयाKदत नाही. ही साथ हळू हळू संपूण समाजात पसरत आहे.
िणक चैनबाजीसाठी म=यम व [ीमंत घरातील तSणही याला बळी पडू न वत:चे व वत:"या कु टुंबाचे

हालहाल के लेली उदाहरणांचीसुqा लेखक उ4लेख करतात. मुळात यात ^ील- अ^ीलतेचा *] नसून लिगक

गुलामिगरीला आपण उUेजन देत आहोत हे पG Kदसत आहे. कु ठ4याही *कार"या गुलामिगरीतून मु; असलेला

समाज हवा अस4यास या समयेला अ!<माने उUर शोधावे लागेल. याची संपूण जबाबदारी आप4या समाजावर

आहे. मेिडकल असोिशएश9स, पोलीस खाते, आरोrय खाते, *शासन, इ/यादHची ही जबाबदारी आहे. यातील

*/येक घटक ही जबाबदारी दुस$यावर ढकलू पाहत आहे. लेखक या वृUीची िचरफाड क5न आप4याला जागे

करत आहेत.
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वेyया 6वसायात *चंड *माणात आpथक उलाढाल होत आहे wहणून या 6ापाराला उuोगाचा दजा दे1याची

सूचना करणारे अनेक म=यमवगय आप4याला सापडतील. /यां"या मते या उuोगा"या महसूलातून कुं टणखाने

व"छ ठे व1यासाठी व वेyयां"या आरोrयरणासाठी पैसा उभा करता येईल. अशा *कारे वाद घालणा$यांना

आप4या पोट"या मुलं मुलHना या उuोगात िशरकाव कर1यास आपण अनुमती uाल का हा *] िवचारायला हवा.
थोडी आpथक सुबUा आ4या आ4या िनवळ चैन आिण ऐष करत बस1यापेा जोडीने थोडे सामािजक काय

करणा$या नव[ीमंतां"या मानिसकतेवर लेखक ताशेरे ओढतात. माणसांनी एक तर िनवश }हाव hकवा

Iदसामासाने हासाला लागलेलं हे जग Rवरे ने सुधारायला zयावं. पुरे झालं दरवष7 मुलाTया वाढIदवसाला के क

कापणं, खरी hकवा खेळaयातली कार भेट Xहणून देणं, "हॅपी बथ डे" आिण "आय ल}ह यू" Xहणणं. बस झालं !
आपयाच प!रसरात कोपया-कोपयावर लपून बसलेले धोके रोज सकाळ-संSयाकाळी गुणाकाराने वाढत चालले

आहेत. या जगात येaयाची Rयांची इTछा आहे क> नाही हे न िवचारताच Zयांना तुXही जमाला घातलेत,
RयांTयासाठी वाढू न काय ठे वले तर Iदवस: Iदवस िबघडत चाललेलं हे जग! एकदा आपया अपRयाला समोर

बसवा. RयाTया नजरे ला नजर िभडवा आिण वत:Tया मनाला 4x करा "डू आय ¡ली ल}ह माय चाइड?" Sया

खा_ी आपयाच रPामांसाने बनलेया आपया वंशाTया IदUाला, क> RयाTया वााला Iदलेले जग एक ही

सुरिbत आहे िजथे ते िनभयपणे खेळू बागडू शकतात. नजरे ला नजर देऊन सांगा. आिण नजर लावता येत नसेल

तर काय करायचं तेही आपयाला मािहत आहे. टी}हीसमोर बसायचं आिण हातात !रमोट कं ोल घेऊन एक

चॅनेलवQन दुसय़ा, ितथून ितसया, ितथून चौuया असं अवथपणे Iफरत राहायचं. आपयाला नको असलेल

जग फारशी hकमत न मोजता चुटक>सरशी नािहसं करaयाचा तोच एक सोपा माग... कटू असले तरी स/य आहे.

कॉफरस या लेखात लेखकानी सामािजक संथेतील आपापसातील हे6ादा6ावर झोत पाडत असतानाच

वेyयां"या *]ाबOल काही मूलभूत िवचार मांडले आहेत. एसचे बळी आम समाजात आहेत, असंPय िन0पाप

िया आिण मुले एसला बळी जाणार आहेत आिण /यांचा शोध फ; रे डलाइट ए7रयात घे1यात अथ नाही. या

सव लिगक 6वहारात आम पुSषांच िशण आिण मतप7रवतन होणं मह/वाचं आहे. /यासाठी समाजरचनेत

बदल हवा. पुSषा"या बेबंद भोगलालसेपायी कु ठ4याही ीचा आिण बालकांचा बळी जातो तो का wहणून? हे

िशण घराघरात हायला हवं. माणसात अंगभूत इंप4स आहेत पण इंप4सेस wहणजे माणूस नहे. माणूस उE

मू4ये आिण अिभSची बाळगू शकतो, संयमी होऊ शकतो, िसिहलाइ य होऊ शकतो. याची आता गरज आहे.

उदारीकरणा"या झंझावातात महाराभर डा9सबारचे पेव फु टले होते. कायuाने बंदी घात4यानंतर लोके "छा या

नावाखाली डा9सबारवर पोसले4या अनेकांनी बंदी उठव1यासाठी मोच\ काढले, कोटात खटले भरले. लोकांना

काय पािहजे हे ठरवaयाचा Rयांना हt आहे ना मग लोकांना ठरवू देत ना या िवतंडवादाला उUर देताना लेखक,
अाहम %लकन आिण मा£टन यूथर hकगने गुलामांना िवचारलं न}हतं, गुलामी चांगली क> वाईट? पालक

बालकांना िवचा!रत नसतात, िशbण चांगल क> वाईट? भारतीय रा¤ीय वातंय ल
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नेRयानी लोकांना िवचारलं न}हतं, लोकशाही चांगली क> वाईट? महाRमा गांधीनी लोकांना िवचारल नाही,
शांती, अ%हसा चांगली क> वाईट? संतानी लोकांना िवचारलं नाही, मानवता, 4ेम, आिण क=णा ही मूय चांगली

क> वाईट? फु ले, कव< यांनी िdयांना िवचारलं नाही, िशbण चांगल क> वाईट? या शMदात /यांचा पदाफाश

करतात. िनवळ अ^ीलता, नैितकता या मुuांवर डा9सबारला िवरोध न करता बालक हa, ी आिण शोषण

िवरोध या मुuावर डा9सबारला िवरोध आिण बंदीच समथन के ल जावं असे लेखकाला वाटते. अ^ीलता,

नैितकता हे मह/वाचे मुOे असले तरीही याबाबतीत समाजात, शासन व कोटात आिण *सार मा=यमात ब$यापैकV

वैचा7रक गTधळाचं आिण मतभेदाचं वातावरण आिण /यामुळे मूळ मुOा बाजूला पड1याची श:यता आहे, असे

लेखकांना वाटते. काही लेटरहेड ऑगनायझेश9समुळे हा *] कसा िचघळत गेला याची इ/थंभूत मािहती या

लेखात आहे. डा9सबारमधील मुली गु9हेगार नसून सामािजक कु *थां"या, बेKफKकरी"या ीे0ा पुSषांनी

रचले4या शोषणा"या व संघ7टत गु9हेगारी"या /या बळी आहेत यावर लेखकानी भर Kदला आहे.

कथा तीन ट##यांची या लेखात लेखकानी मतीमंद अप/यांना सांभाळणा$यां"या ससेहोलपटावर ल कe KLत के ले

आहे. या जगात फ; तीन-एक टaे लोकच सुिथतीत आहेत, असा लेखकाचा दावा आहे. िवकलांग, अनाथ,

फलाटावरची बेवारशी मुलं, रे डलाइट ए7रयातील वेyयंची मुलं, फटा:या"या कारखा9यात राबणारे बालमजूर,
भूकंप, पूर, युq, यादवी यात उखडलेले जीव, सैिनकांनी के ले4या बला/कारात ज9मलेली मुलं, थलांत7रत

मजूरांची मुलं..... एके क दु:खा"या टaे वारीची बेरीज करत गे4यास सbया1णव टaे नaVच भरे ल. या सbया1णव

ट::यांचा आ<ोश तीन ट::यां"या कानावर पडत नाहीत. /यंची दुदश
 ा डोयांना Kदसत नाही... अशा शMदात ते

6था 6; करतात. वीस - बावीस वषाच शरीर आिण /या 2-3 वषाचा मeद ू असलेले मeटली िडसेब4ड,

डेहलपमeटली िडसेब4ड, मeटली चॅलe ड, यां"याशी आपला 6वहार कसा असतो, क4याणकारी रा खरोखरच

क4याणकारी आहे का, असायलwस, इि9टुश9समधील उपचाराचा दजा कसा असतो अशा अनेक *]ांची यादी

/यांनी आप4यासमोर टाकली आहे.

*ातािवका"या शेवटी wहट4या*माणे हे पुतक वाचून वाचक अिधक संवेदनम, सदय, कSणावंत हावेत,
सदर समयेची धार कमी हावी व बळी6;Vबाबत"या /यांचा दृिGकोन वातव, मानवािधकार व कSणा यावर

आधा7रत हावा अशी अपेा 6; करतात.

कदािचत आपण एवढी अपेा पूण क5 शकू !
कु णाAया खांWावर....,
ावर...., 4वीण पाटकर,

मैAेय *काशन, मुंबई, Iक: 225 S; पृ.सं : 224
*िसqी: 27 Feb 12
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59.
59. अRरिन^ांची मं दयाळी
पुतका"या िव>ात रममाण होणा$यांनी एका दमात वाचून काढावं असच हे अbरिनांची मंIदयाळी पुतक

आहे. पुतका"या िव>ात vमंती क5न आ4यानंतरचा जो आनंद िमळतो /याला तोड नाही. या पुतकाचे लेखक,
अSण 7टके कर, यांनी आप4यासारPया वाचकांना जु9या पुतकां"या बाजारात gहडवून आणतात व /यातील

अितरथी - महारथHचा आप4याला ओळख क5न देतात. येथे आप4याला fँडचे शानभाग, इंटरनॅशनलचे Kदीत

भेटतात. /याचबरोबर िवजयकु मार जैन, मानकामे, साता$याचे के शवराव साठे व 9यू अँड सेकंड हँड भुक डेपोचे

हसनभाई िमधानी इ/यादी 'मा9यवरां'चा प7रचय होतो. 7टके करांचा !ंथसं!हाचा हा आगळा वेगळा *वास

नaVच वाचकांना आवडेल.

माणसं ही !ंथांची जागा घेऊ शकत नाहीत, !ंथ माणसांची जागा घेऊ शकतात. वाचन करणारा हा आपण

(पुतकांपेा) माणसं वाचत अस4याची सबब पुढे क5न वाचनानंदाला वत: पारखा होतोच, पण /याचं

समथन क5न इतरांचीही Kदशाभूल करतो. माणसांशी बोल1याचा आनंद वेगळा आिण !ंथवाचनाचा आनंद

वेगळा. !ंथ हे गोळीबंद, िनभ\ळ आनंद देऊ शकतात. माणसांशी के ले4या 6वहारात कधी कधी िहणकस ण

येऊन आनंदाच दु:खात 5पांतर होऊ शकतं. माणसं भांडतात, ओरडतात, कावतात. !ंथांच तसं नाही. ते भांडत

नाहीत, ओरडत नाहीत, कावत नाहीत. मुळात माणसांना भेटावस वाटणं बा मनु0यवभाव आहे. !ंथवाचन हा

छंद आहे. या चंदाच नादात प7रवतन हायला वेळ लागत नाही. ती छंKदGपणाची *गत अवथा wहणता येईल.
*ाथिमक अवथेतील !ंथ*ेम हे अ~यासा"या वा अ9य कारणां"या ओढीमुळे !ंथां"या शोधात िनघाले4यांची
पायरी आहे. !ंथ अविचतपणे गवसला कV /याची अवथा पिहला tयाला घेतले4या सुधाकरासारखी होते. मग

माA /या छंKदGाला !ंथांची चटक लागते. िखशाला परवडो वा न परवडो, !ंथ िमळवणं, /यासाठी वणवण करणं,
अविचतपणे गवसले4या !ंथाची कै फ चढणं, इतरांना फारस अवगत नाही ते आप4याला कळलं wहणून तो कै फ

वाढणं, इतरांकडे जो नाही असा दुpमळ !ंथ आप4याकडे आहे या नशेत वावरण, या नशाबा यां"या अवथा.
पिह4या अवथेत माणूस आपण होऊन !ंथाकडे आकpषला जातो. दुस$या अवथेत !ंथ /याला खुणावून बोलवत

राहतात. ितस$या आिण शेवट"या अवथेत दोघेही एकमेकांना सोडत नाहीत.

वरील प7र"छेदामधून 7टके करांनी पुतकवेांचे योrय *कारे मू4यमापन के ले आहे. या पुतकात 7टके कर यांनी

आप4या !ंथसं!हातील काही अमू4य !ंथांची नावे Kदली आहेत. श:य अस4यास ही पुतके आप4याही सं!ही

असणे गरजेचे आहे. उदा, Books, Culture and Character, Books and Book Collectors by John

Carter, A Gentle Madness by Nicholas A Basbenes, Portrait of an Obsession by Sir

Thomas Phillips (1792 -1872), U and non-U visited .... इ.इ.
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लेखकांनी फार माpमकपणे 'सेकंड हँड' वर 7टtपणी के ली आहे. 'सेकंड हँड' पुतकांना समपक असा मराठी पयायी

शMद मा¦या वाचनात तरी आलेला नाही. 'सेकंड हँड' पुतक wहणजे एकानं आपला /या पुतकावर असणारा

मालकVहa दुस$याला Kदलेला. िवकत घेतलेली पुतकं पु9हा िवकली कV ती 'सेकंड हँड' होतात. अशी 'सेकंड हँड'

पुतकं पु9हा िवकली गेली तरी ती 'सेकंड हँड'च राहतात, थड वा फोथ हँड होत नाहीत. wहणजे तशी झाली तरी

/यांना 'सेकंड हँड'च wहणायच असतं. थोड:यात 'सेकंड हँड' wहणजे नवी कोरी नाहीत ती. फ; एकदाच

हाताळलेली. wहणूनच कदा"त हतांत7रत Iकवा वापरलेली wहणजे जुनी पुतकं अस काहीसं wहणता येईल असे

लेखकांना वाटते.

दुpमळ !ंथांची हेळसांड ही लेखकाची 6था आहे. असे जुने !ंथ कु णा"या घरी कपाटात, लायsरीत,

िव>िवuालयात धूळ खात पडली तरी चालतील. परं तु पुतकं रOीतून पेपर प4प झा4यास हा अमू4य सांकृ ितक

ठे वा कायमचाच नG हो1याची श:यता आहे. मराठी !ंथां"या बाबतीत हे सतत घडत असून यासाठी काहीतरी

कर1याची गरज आहे असे लेखकाला वाटते. िशवाय !ंथछंKदGांनी िजवाचा आटािपटा क5न पदरमोड क5न

आयु0यभराचा ठे वा /यां"या मृ/युनंतर तो असाच कु ठे तरी नामशेष होणे इG नाही. 7टके कर माA शासनाने

यासंदभात पुढाकार rयावा असे सुचवतात. मा¦या मते शासन िन0<Vय अस4यामुळे एखादी !ंथ*ेिमकांची

(वयं)संथा उभी क5न /यांनी हे काम तडीस 9यावे. !ंथ6वहाराला पैशाचा तोटा नाही. */येकV हजार Sपये

*माणे (िचकाटीने) झोळी Kफरवत रािह4यास पुणे, मुंबई, नागपूर, नािशक, को4हापूर, इ.इ. 7ठकाणचे लाखो

देणगीदार पुढे येतील व अ/यंत आधुिनक अशा !ंथालयांची साखळी उभी करता येईल. 7टके करासारPया काही

नामवंतांनी या कामी पुढाकार घेत4यास हे काम नaVच होऊ शके ल.

अRरिन^ांची मं दयाळी : Xंथशोध आिण वाचक शोध,
शोध डॉ. अ=ण !टके कर,
रोहन *काशन, पुणे, Iक : 140 S, पृ. सं: 173

60. शारदा संगीत

*िसqी: 12 Mar 12

*काश नारायण संत या लेखकाचा मानसपुA, 'लंपन'"या बालपणी"या /या आठवणीबOल 'वनवास' म=ये वाचून

संपिव4यावंतर या मुलाचे पुढे काय होते याची चुटपुट लागली होती. /याची िनरागसता तशीच राहते कV

जगरहाटी"या वातवातील चट:यांची जाणीव /याला होऊ लागते याचे कु तूहल वाटत होते. वनवासमधील लंपन

बतेक वेळा वत:तच गुरफटून घेत अस4यामुळे काही वेळा काहHना ते वरं जन वाटत असावे. परं तु या

लेखकाचे शारदासंगीत वाचत असताना लंपन हा अिजबात आ/मरं गी नसून तो बाहेर"या सुखदु:/मक जगाचा

वेध घेऊ शकतो याची खाAी पटते. लेखकाने लंपनचे हे भाविव>सुqा ितत:याच ताकदीने उभे के ले आहे.
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शारदा संगीत या सं!हात पाच दीघकथा असून यातील */येक कथा लंपनचे भाविव> बअंगाने िवतारत आहे

याची जाणीव देतात. अनेक छोटे - मोठे घटना, *संग, वैिव=यपूण 6ि;रे खा, मानवीवभावाचे िविवध नमूने

इ/यादीमुळे या कथा समृq झाले4या आहेत. अनेक वेळा असे काही खरोखरच घडू शकते का, याचे आय वाटू

लागते. मानवीवभाव इतका अनाकलनीय कसा काय असू शकतो याबOल िवचार करायला लावतो. परं तु
लेखकाने जीवना"या सदयाबरोबरच जीवनाची कु 5पता यावरही *काश टाक4यामुळे वातव हे क4पनेपेा

धaादायक असू शकते यावर िव>ास बसू लागतो.

परच< ही पिहली कथा वाचत असताना मानवी अप*वृUी कु णालाही सोडत नाही याची जाणीव होते. लंपन"या

िनरागसतेला हा एक मोठा धaाच असतो. लंपनचे आजी - आजोबा एकVकडे व अ1णा कु रसुंदीकरांचे संपूण कु टुंब

दुसरीकडे असे गडद पांढरे व गडद काळे िचAण याबOल वाचताना अशी लबाड, ऐतखाऊ, िनल, कोडगे

वभावाची माणसं कशी काय या जगात असू शकतात याचे दु:ख वाटू लागते. आजी - आजोबाना

लुबाड1यासाठीच तळ ठोकलेले हे कु टुंब व /या कु टुंिबयांचे एके क कारनामे लंपनला बुचकयात टाकतात,
संvमात टाकतात. उडाणटtपू बं:या व भुरा 'चो$या' करणारी /याची बिहण यां"याहOल लंपनला एकVकडे

आकषणही वाटते व /याचवेळी काही तरी चुकत आहे याची चा|लही लागते. अ1णांची िम¯ास वाणी लंपनला

मोिहत करते. परं तु अ1णा /याला फसवतच रािहले. शेवटी आजीने ते सव उघडकVस आण4यानंतर लंपन"या

मनाची काय अवथा झाली असेल याची आपण क4पना क5 शकतो.

आगगाडी"या Sळावर, रानी का बाग, घसरगुंडी वा शारदासंगीत या 'कथा' , कथा कमी व िनबंध जात या

व5पात आहेत. आगगाडीचे 5ळच /या कथेतील *मुख 6ि;रे खा बनते व /या"या भोवतीच लंपनचे भाविव>

िवणले जाते. आगगाडी, 5ळ, टेशन, िसjल यंAणा, इंजीन, इ/यादी गोGी लंपन"या बालमनाला अवाढ6 वाटत

अस4यामुळे लंपनला पिह4या पिह4यांदा /यांची भीतीच वाटत असते. /याच वेळी कवीमना"या लंपनला

Sळा"यामधील आड6ा पhा सूर 'आळवणा$या' हामिनयम"या पhा वाटतात. आगगाडी"या जगाची

ओळख फा:या बारदेसकरांचे मामा क5न देतात. (हेच मामा मारकु टे सोलापूरकर मातरां"या तावडीतून

मुलांची सुटका करतात.) /यामुळे या अ¿भुत जगाबOलची भीती नािहशी होऊन लंपन या Sळां"या *ेमात

पडतो. परं तु /याचबरोबर हे 5ळ शेवंती या भाजीवा4याबाईची कSण कहाणी व कु सुम गुंजीकर"या

*ेमिववाहा"या कहाणीचे साीदार आहेत हेही तो िवस5 शकत नाही. शेवंती व कु सुम यां"या कथा

परपरिवरोधी दोन टोके - एक मन उदास करणारे व दुसरे मनात *सZता िनमाण करणारे - आहेत. लंपनला

शेवंतीचा अकाली मृ/यु दु:खात बुडवतो. परं तु ते 6; करणे /याला श:य नाही. तो /याचा वभावधमच नाही.
Sळाचे आवाज व /या जगातील िविवध वास /याला उदासपणातून बाहेर काढतात.
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'रानी का बाग' ही कथा एका खेळा"या मैदानाभोवती गुंफलेली आहे. या मैदानावर लंपन"या दृGीने एक

महाभारतच घडत असते. खेळ1यासाठी आसुसलेली पोरे , (K<के टचा) खेळ पाह1यासाठी जीव टाकणारी पोरे ,

मो¹ा पोरांना मदत करणारी िबी पोरे , कु ठ4याही खेळाला *ो/साहन दे1यासाठी सदैव हजर असणारी पोरे ...
असे हे लहान -मोÐ¹ा पोरांचे िव> आप4याला बालपणाची आठवण देत राहते. K<के ट"या िपचसाठी घेत

असलेले कG, लहान मुलांना दमबाजी 'करणा$या' गुंडपोरांची यम यानी के लेली खरडबी, कु णी चांगलं खेळत

असेल तर टाया- िशा, िवSq टीमपैकV कु णी आउट झाला तर भजन ... अशा अनेक *संगातून ही 'बाग'
शेवटपय,त फु लत जाते व जेहा यम या"या विडलांची बदली झा4यामुळे यम या दूर िनघून गे4यावर लंपन व
/या"या िमAांना या मैदानाचे वारय वाटेनासे होते.

'घसरगुंडी' कथेतील घसरगुंडीलाही लंपन"या व /या"या िमAा"या जीवनातील 'भ4याबु$या' अनुभवां"या कe Lाचे

व5प आले आहे. /यात लात ठे वावे असे अनेक कथानक नसले तरी याभेवती घडत गेले4या छोा छोा

नामय *संगामुळे आपण कथेतील, नहे तर इतर 7ठकाण"या, घसरगुंडHनासुqा िवस5 शकत नाही.

संगीत, िचAकला यांची आवड जोपासले4या लेखकानी शारदासंगीत ही कथा जीव ओतून िलिह4यासारखी

वाटते. एके का भावानुभवातून ही कथा उलगडत जाते. लंपनला उपजतच संगीताचे Bान अस4यामुळे थोाशा

*ो/साहनानंतर तो कु ठ4या कु ठे पोचतो. सेवािनवृU अिधकारी असले4या जमgखडीकरांचा चa 'गु5' होतो.

wहापसेकर मातरांची आवडती िवuाpथनी वसुधा होळीके रीची सुZ करणारी गोG लंपन"या मनाला चटके देते.
/याच*माणे wहापसेकरांची मुलगी, शारदा"या आजारपणात :लास कायमचे बंद ठे वावे लागेल कV काय या

प7रिथतीत लंपन, /याची मैAीण व वत: जमgखडीकर :लास चालू ठे वतात. शेवटी शारदा बरी होऊन

:लास"या येथे आ4यावर हे सव िवuाथ िबहाग रागातील पद वाजवून आनंद 6; करतात. हे सव आपण

मुळातूनच वाचायला हवे.

*काश नारायण संतां"या या सं!हातील कथा /यां"या संवेदनशीलतेची, क4पकतेची व शोधक वृUीची सा

देतात. लंपन"या वयातील मुलां"या मनाचा शोध घेताना कु ठे ही लेखका"या वयाचा अडसर आला नाही.
/यामुळेच या कथा पु9हा पु9हा वाचािवशी वाटू लागतात!
शारदा संगीत,
ीत, 4काश नारायण संत

मौज *काशन, मुबई, Iकमत : 125 S, पृ. सं : 162
*िसqी: 26 Mar 12
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61. पंखा
'पंखा' हा *काश नारायण संत यांचा ितसरा कथा सं!ह. 'वनवास'मधून सुS झालेले लंपनचे भावजीवन 'शारदा

संगीत' व 'पंखा' या सं!हातील कथाम=ये िवकिसत झालेले जाणवते. 'वनवास'म=ये आ/मरं गी असलेली लंपनची

जीवनदृGी 'शारदा संगीत'म=ये समूहमनाचे ठाव घेत.े 'रानी का बाग' व 'घसरगुंडी' या कथा वाचताना हे *कषाने

जाणवते. परं तु 'पंखा'मधील कथेत लंपन माणसां"या मनात िशर1या"या *य?ात असतो. /याचे आकलन व

/याची जीवनदृGी *ग4भ झालेली जाणवू लागते. जीवनातील सदयाबरोबरच दु:ख, िवसंगती व <ौय यांचाही

प7रचय लंपनला होऊ लागते. परं तु हे सव लंपन"या बालमनातील िवचार व *ितK<या अस4यामुळे पुतक

वाचत असले4या वाचकां"या मनातील भाव व अनुभवांना एक वेगळे व5प *ा होते. जगात काळे - पाढरे असे

कधीच नसते. सनांचा नेहमीच िवजय होतो व दुGांना शासन होते Iकवा पाtयाला *ायित होते, अशी सोपी

समीकरणे लेखकानी न मांड4यामुळे लंपनचे हे अनुभविव> आप4याला वेगळे काही तरी सांगून जाते. लेखक
लंपन"या नजरेतून भोवताल"या माणसां"या मनाचा ठाव घेत अस4यामुळे लंपनचे जग चांगलेच िवतरलेले

जाणवू लागते.

येथे आप4याला वेगवेगया तरातील व मनिथतीतील माणसं भेटत जातात. व अशा माणसांचे अंतरं ग

लंपन"या (व कथालेखका"या) दृGीतून पाहणे हा एक वेगळाच

अनुभव असतो. सायकल दुकानदार

कासारगोड, टांगेवाला दुड
ं tपा, मोटार मेकॅिनक आ1णा gहडलगेकर, म9याशेट, आईची मैिAण िनमामावशी,
बाबूरावला फसिवणारी पªावती, सांब*सादचे जुगारी वडील सावकार.... अशी Kकती तरी माणसं या

सं!हातील कथेतन
ू भेटतात. लंपन /यांची ओळख क5न देतो. व /यां"याबOल वाचत असताना आपणही यांना

कु ठे तरी भेटलो होतो असे वाटू लागते. इतके ते िजवंत िचAण आहे.

लंपन"या दृGीने दुड
ं tपा टांगेवाला ओबडधोबड आहे. /याचे बा£5प सुखावह नाही. /याचा टांगा मोडका आहे.
तो अडाणी आहे, गरीब आहे. पण दुड
ं tपाला वत:ची जीवनदृ◌्Gी आहे, जीवनमू4य आहेत. /या मू4यांसाठी तो

सव काही सहन कर1यास तयार आहे. दुड
ं tपाचा कृ तBताभाव /या"या वतनातून *कट होत असतो. 'दोÎगौडर

चाळ'मधील आ1णा gहडलगेकरांचे मोटार दुSतीचे काम चाळीसमोरील र/यावर चालायचे. लंपनसारPया

मुलांना या दुSतीकामांचे भरपूर कौतुक वाटत अस4यामुळे मोटार दुSतीसाठी आली कV मुलं हजर. आ1णांचे

वरखाली जाणे, मोटारी"या खाली आडवे होणे, मोटार दुSती वेळचे त$हेत$हेचा आवाज, गुरगराट, धूर, व

शेवटी दुSत झाले4या मोटारीतून फे रफटका... इ/यादीमुळे मुलांना आ1णा शूर वीर वाटायचे. परं तु या मोटार
मेकॅिनकम=येसुqा संगीताचा जाणकार दडला होता व /यानी लंपनला पेटीवादनाचे बीस wहणून /यां"या

बालपणी बीस wहणून िमळालेले एक नाणे Kदले. "बाजारात /या 'अमू4य' ना1याला Iकमत नसली तरी

देणा$या"या मनातील Iकमत ओळखावे" हे आजोबाचे वा:य परपरांचे भावना जप4या पािहजेत यावर भर
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देणारे होते. 'पॅच' या कथेतील कासारगोड हा फु टबालपटू आहे. कासारगोड"या मनातील खंत लंपनला

<मा<माने कळू लागते. कासारगोड"या मनातल जगं अगदीच वेगळं व वातवातलं वेगळं . वातवातील

6वहारी जगासाठी /याला आप4या *ेमाचा बळी uावा लागतो. लंपन"या वाचनवेडातून /याची म9याशेटची

ओळख होते व /यानी Kदलेली पुतकं वाचता वाचता लंपन म9याशेट"या मनाचा ठाव घेवू लागतो. म9याशेटने

आ/मह/या के 4यानंतर लंपन"या मनात *]ांचे का|र उठते. व शेवटी ;!ंथ; wहणजे नेमके काय हे लंपनला कळते.
'कु णी कु णाला दुखवू नये' हे मनावर ठसिवताना नीमामवशीचे दु:ख आप4या समोर उघडत जाते.

इतर काही कथामधून लंपनची पौगंडावथा जाणवू लागते. सुमीबOलचे िनरागस आकषण, नीमामावशी"या

सरलाबOल वाटणारी उ/सुकता, पªावतीने बाबूरावला नादी लावून के लेली फसवणूक, कमळी"या लjातली

रडारड... याबOल"या लंपनची टीका 7टtपणी वाचताना लंपन मोठा होत आहे हे जाणवू लागते.

या सं!हातील 'पंखा' या शेवट"या कथेत माणूस Kकती <ू रपणाने वागू शकतो व /याचे प7रणाम इतर कु टुंिबयावर

कसे होतात याचे िचAण आहे. सांब*साद"या आईला, बिहणीला Aास देणारा सावकार एका Kदवशी र/यावर

जपानी पंखा िवकताना बिघत4यावर लंपनला हा काळाकु  *संग िवस5न जावासा वाटतो.

या सं!हातील कथा अनेक गोGी सुचवतात. मू4य िवचारांना *]ांKकत करतात. /याचबरोबर अनेक अथा,ची

आिण भावाशयांची वतुळं वाचकां"या मनात उमटिवत राहतात!
पंखा,
ा, 4काश नारायण संत,

मौज *काशन, मुंबई, Iकमत: 150 S, पृ.सं: 191
62. झुंबर

*िसqी: 9 Apr 12

लहान मुलां"या जीवनातील ण 7टपताना अनेक वेळा /यांची मौजमजा, साहसी - मैदानी खेळ, गtपा - टtपा,
बडबड, इ/यादH"यावर भर Kदला जात असतो. परं तु मुलंसुOा संवेदनम असतात, /यांनाही सुखदु:खा"या गोGी

कळतात, हे लात घेतले जात नाही. मुलं मो¹ां"यासारखे दु:ख, असमाधान 6; करत नाहीत; आत4या आत

कु ढत राहतात; झा4या गे4या गोGी िवस5न प7रिथतीशी जुळवून घेतात; इ/यादीमुळे मुलां"यातील

संवेदनमता दुलित राहते. परं तु *काश नारायण संत यां"या झुंबर कथासं!हात लंपनची संवेदनमता

अधोरे िखत के 4याचे जाणवू लागते.
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झुंबर हा *काश संत यांचा शेवटचा कथा सं!ह. /यां"या आकिमक िनधनानंतर कथासं!ह *िसq झाला. यातील

कथा मौज, अनुGुभ, साधना, महारा टाइwस, इ/यादी Kदवाळी अंकात *िसq झा4या हो/या. परं तु पुतका"या

व5पात या कथा सलगपणे वाच1यातील आनंद वेगळा असतो.

या सं!हातील कथा वाचत असताना लेखक *ामुPयाने मानवी जीवनातील दु:खाचे िचAण करताना Kदसतात.
मानवी दुखाचे उगम शोधताना भावनांचे गिहरे पण /यातून 6; होताना Kदसते. वर वर िवनोदाची झालर

असली तरी जीवघेणी 6ाकु ळता सहजासहजी लपिवता येत नाही. /यातही दु:ख

माणसागिणक,

प7रिथतीनुसार बदलत राहते. */येक दु:खाचे व5पही वेगळे असते. wहणूनच अितशय चौकस असले4या

लंपन"या अनुभविव>ातील या कथा वाचताना /यां"यातील िविवधता थa करणारी ठरते.

कु लूप, छाप व परे ड या कथामधील सुखद वातावरण आप4याला आप4या बालपणाची आठवण क5न देते.
हेडमातरांचा उपदेश, शाळे चा िशपाई िगडाtपाची शाळे िवषयीची रgनग कॉमefी, बाबूरावचे हॉटेgलग

इ/यादीबOल वाचताना परे ड ही कथा अ/यंत वेगळी वाटायला लागते. लंपन"या भाषेची व /या"या दृGीची

कौतुक करावेसे वाटते. gहडलगेकरा"या दमयंतीचे जेहा लj ठरते तेहा ती कशी खुलत जाते याचे मजेशीर

वणन कु लूप या कथेत आहे. छापमधील yयामसुंदर हेMबाळकरचे अडगळीतले एकाकV जीवन हे मानवी

जीवनावरील एक सुंदर भा0य आहे.

झुंबर या शीशक कथेतील आचरे कर बा§चे 6ि;िचAण wहणजे एकाकV जीवनाची एक कSण कहाणी आहे. परं तु
लंपन"या डोयानी पाहताना /यातील गिहरे पणा कमी कमी होत जातो व आचरे कर बा§चे एक वेगळे

वैिश0पूण 6ि;म/व आप4यासमोर उभे राहते. संगीता"या आवडीमुळे (व संगीत िशकिवणा$या आचरे कर

बाईमुळे) जीवन Kकती सुस£ होऊ शकते, या अनुभवाबOल सांगत असतानाच आचरेकर बा§"या जीवनातील

चढ उताराबOल कळ4यानंतरचा धaा आपण सहन क5 शकत नाही, असे वाटू लागते. सवसामा9य माणसा*माणे

आचरे कर बा§चे आयु0य एका णी संपून जाते. माA जगरहाटी चालूच राहते. /यां"या वा कु णा"या अस1याशी

वा नस1याशी जगाला काही देणे घेणे नाही, हे कटू स/य लेखकाने या कथेतन
ू सूिचत के 4यासारखे वाटते.

नकादू कथेतील खंडागळे या 9हा6ा"या दुकानाचे लंपनला पिह4या पिह4यांदा आकषण नहते. परं तु िमAां"या

गtपा टtपामधून हळू हळू 'मामां'चे अंतरं ग लंपनला जाणवू लागले. मामां"या 'नकादू'त के स काप1यासाठी

आले4या लहान मुलां"याबरोबर"या संभाषणातून /या"या 6ि;म/वाची िवलोभनीय बाजू लात येवू लागली.
मामा"या 6ि;म/वाला 6ापणारी काS1याची Kकनार लंपनला जाणवायला लागली. वत:"या आयु0यातील

भकास एकाकVपण िवसर1यासाठी /यानी मुलांना जवळ के ले होते. लंपनला /यांचे दु:ख कळत होते. परं तु फार

खोलात िशर1याचे धाडसही /या"यात नहते. मामा पु9हा Kदसले नाहीत wहणत लंपन मामां"या *करणाची शेवट
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क5न मोकळा होतो.
Zयामीन ही कथासुqा अशीच मनाला चटका लावणारी आहे. िनरपराध लोकांवरील अ9यायाचे, /यां"या

वैफ4याचे कु ठ4याही टीका 7टtपणीिशवाय घडिवलेले दशन अवथ करणारे आहे. दु:ख बंद पेटीत तळाशी

ठे व4यास बाहेर फ; आनंदच राहणार या बालसुलभ तकाला अथ नाही; जीवनातील दु:ख टाळता येत नाहीत;
हीच बाब या कथेत अधोरे िखत के ली आहे. पायगुण या कथेतून जीवनातील दु:ख टाळता येत नाही, उलट ते हसून

साजरे करावे लागते या कटुस/याचा लंपनला प7रचय होतो. या कथेतील लंपन"याच वयाचा असले4या

सो9याबापूंचे दो9ही पाय बाली"या g*गा तुटले4या पायासारखे लTबकळणारे , जीव नसलेल.े हातही तसेच.

/याला तTडातून धड आवाजही काढता येत नहते. लंपनला पिह4या पिह4यांदा /याला बघून िशसारी आली.
परं तु वसूमामी व सो9याबापूं"या विडलांकडू न /याची गोG ऐक4यानंतर लंपन बदलू लागला. लंपन व /याचे िमA

सो9याबापूंचे दु:ख हलके कर1याचे *य? क5 लागले. सो9याबापू पूणपणे बरा होऊन आप4यासारखे खेळू लागेल,

शाळे त जाऊ लागेल या वरं जनात असतानाच ते श:य नाही हे कटुस/य /याला कळले व दु:खाचे ओझे काय

असते याची /याला क4पना येऊ लागली.

कं ठा व पश या कथासुqा दु:खाची जाणीव क5न देणा$या कथाच आहेत. पश म=ये लेखक विडलां"या मृ/युनंतर

लंपनवर कोसळले4या भाविव>ाचे वणन करतात. लंपन हा आप4या दु:खाचे *दशन करणा$यातला नाही.

खाजगीतही तो आपले दु:ख कु णालाही सांगत नाही. हा /याचा वभावच नाही. जगात फार मो¹ा *माणात

दु:ख आहे याची जाणीव होऊन आपले दु:ख बंद क5न आनंदाने जीवनाला सामोरे गेले पािहजे ही जाणीव

लंपनम=ये हळू हळू वाढू लागते.

*काश नारायण संत यांचे वनवास, शारदा संगीत, पंखा व झुंबर या कथासं!हातील कथा वाचताना व /या
कथामधून लंपन"या भाविव>ात समरसून जाताना उ/कृ G कथाकार काय Kकमया क5 शकतो याची जाणीव होऊ

लागते. आिण *काश संतां"या या *कार"या कथा यानंतर वाचायला िमळणार नाहीत याची रर मनात भ5न

राहते!

झुंबर,
र, 4काश नारायण संत

मौज *काशन गृह, मुंबई, मू4य: 120 S ; पृ. सं: 151
*िसqी: 23 Apr 12
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63. तुिझया जातीचा | िमळो आ`हां कोणी ||
महारााचं लाडकं 6;Vम/व या वा:याने महाराा"या कानाकोप$यात एके काळी गाजलेले पु. ल. देशपांडे

यां"या मृ/युनंतरचा (12 जून 2000) एक तप उलटून गेलातरी अजूनही ते िवमरणात जात नाहीत याचा

पुरावा wहणजे तुिझया जातीचा|िमळो आwहां कोणी|| हे पुलिवषयीचे अ/यंत देखणे पुतक असे wहणावयास

हरकत नसावी. परचुरे *काशनानी के वळ पुलवरील *ेमातून पुलिवषयी छाप1यासारखे काही िश4लक रािहले

नाही, मराठी वाचक पुल कोळू न िपला आहे असे वाटत असतानाच Kक/येक महनीय 6;«नी पुलिवषयी

िलिहले4या लेखांचे संकलन क5न पुलं"या चाह/यांना आयाचा धaा Kदला आहे. यातील पुलं"या

कतृमकतृ/वािवषयीचे लेख वाचत असताना 50 ते 80 "या दशकातील सािह/य, ना, संगीत, कला, इ/यादी

ेAातील मातMबर मंडळीसुqा पुलंना सहजासहजी िवस5 शकत नहते, हे लात येईल. कारण तो कालखंडच

सबकु छ पुलंचा होता. आचाय अAे, कु सुमा!ज, gवदा करं दीकर, [ी.पु. भागवत, राम शेवाळकर, िवजय तeडूलकर,

वसंत कानेटकर, वसंत बापट, शा9ता शेळके , [ी. ना. पeडसे, जयंत नारळीकर, जयवंत दळवी, भीमसेन जोशी,
अशोक रानडे, [ीकांत मोघे, यो/ºा भोळे , आ/माराम भeड,े स. गं. मालशे, वा. ल. कु लकण, Bाने>र नाडकण,

राम गबाले, मोहन नगरकर, अtपासाहेब जाधव, *सZकु मार अ~यंकर, वसंत सबनीस, द. मा. िमरासदार, शरद

तळवलकर, वसंत देशपांडे, मधू गानू, सुभाष भे1डे, कु मार के तकर, गोgवद तळवलकर, अSण 7टके कर, .... इ.इ.
नामवंतानी पुलं"यािवषयी आपुलकVने िलिहलेले लेख वाचताना मरणरं जनाचा दोष प/क5नही आपण पुलमय
होतो. /या काळातील कला6वहारातील घटना व *संग यां"या आठवणीत हरवून जातो. मंAभारलेपण wहणजे

नेमके काय हे पुतक वाचताना कळू लागते.

पुलं"याबOल"या आठवणHची उजळणी करताना बतेकांनी पुल महाराभर पसरले4या म=यमवगयांना सुखद

वाटेल असेच िलिहले आहे, असे नमूद करतात. याबOल मौजचे [ी. पु. भागवत यांनी फार सुरेखपणे िव^ेषण के ले

आहे. "झपााने बदलत जाणा$या कु टुंब6वथेत, समाजरचनेत, आpथक प7रिथतीत आिण राजकVय सUे"या

खेळात या वगा"या भावनांची, िवचारांची आिण मू4यजािणवांची जी फरफट झाली आिण अजूनही होत आहे,
ितचे िनरीण इत:या आ/मीयतेने करणारा लेखकही िवरळा. /या वगातील माणसां"या भावना - िवचारांतील,

मू4य जािणवांतील अंत,,े सवच आघाावर /यांना करा6ा लागणा$या तडजोडी, प/करावे लागणारे पराभव

आिण /यातून वाग1याबोल1यात व राहणीत उ¬वणा$या िवसंगती, हे सारे इत:या सहानुभत
ू ीने समजून घेणारा

दुसरा लेखक सहज आठवत ऩाही. मराठी समीेत 'म=यमवगय संBा' ही गेली काही वष\, मुPयत मा:सवादा"या

*भावामुळे, टीके चा िवषय झाली आहे. सांकृ ितक ेAात वापरला जाणारा तो एक अपशMदच आहे. /या

ेAातील *"छZ राजकारणाचे ते एक कमी ह/यारही असावे. पी. एल् "या वााला /याचे वार कमी आलेले

नाहीत; पण कलावंत wहणून /यांचे कौतुक असे कV; कस4याही मोहाने Iकवा भीतीने /यांनी आप4या

*कृ तीधमाशी *तारणा के ली नाही, आप4या अनुभूतीशी Iकवा जािणवेशी बेईमानी के ली नाही. कलावंत wहणून
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नाही. तशी 6;V wहणून नाही. आ/मिन}ा असी अिवचल राखणे सोपे नसते. "
हे पुतक वाचत असताना खेिळया (performer) हे नाव साथक करत जगले4या पुलं"याबOल"या अनेकानी

सांिगतले4या िविवध आठवणीतून आपण सहजासहजी बाहेर पडत नाही. पुल नकलाकार, चेGख
े ोर, िवनोदकार
wहणून वावरत असताना /यां"या या खदखदून हसव1यामागे [े} सामािजक जािणवेची आिण त/वBानाची जोड

होती, हे आपण िवस5 शकत नाही. संगीत, ना, िचAपट यांची आवड असले4या पुलंचे या ेAातील अनेक

कलावंतांनी /यांचे भरभ5न कौतुक के ले आहे. लेखक wहणून /यां"या सािह/यात चतुरRता, समृqता व िविवध

आिण िवपुल आिव0कार ठळकपणे आढळतात. नाटक, *वास लेखन, िवनोद, िवडंबन, 6;VिचAण, रस!हण,
िचAपट कथा लेखन इ/यादी िविवध *कारचे लेखन पुलंनी हाताळलेले अस4यामुळे पुलं"या लेखनातील वेगळे पण

या सं!हातील बतेक लेखकांना जाणवत होते. ममB रिसक wहणून पुलनी िवडंबनातून खोटे, कृ िAम व तकलुपी

अिनG सािह/य *कारांचे जाहीर वाभाडे काढले. पुलंनी वैयि;क7र/या िलिहले4या पAांनासुqा मराठी

सािह/यात फार मोठे थान आहे.

या सं!हातील बतेक लेख पुलं"या 756ा वाढKदवसािनिमUाने िलिहले4या आहेत. /यामुळे थोरा-मो¹ां"या व

समवयकां"या नजरेतून पुलं ही काय चीज होती हे समजून घेता येत.े इतर काही लेख /यां"या मृ/युनंतर *िसq

झालेले लेख आहेत. /यातही पुलंचे [े}/व व वेगळे पण काय होते याचे वणन आहे. या सं!हातील पुलं"या

कु टुंिबयांनी िलिहलेले लेख फारच सुंदर आहेत. सवUम ठाकू र, डॉ. [qानंद ठाकू र, (गणगोत मधील /या

'फोटो'तील) Kदनेश ठाकू र, मीरा दाभोळकर, जयंत देशपांड,े प?ी सुनीता देशपांडे इ/यादHचे लेख वाचताना एक

आगळे वेगळे पुल आप4या डोयासमोर उभे राहतात व सµKदत करतात.

पुलं"याबOलचे बतेक लेख आपण कु ठ4या ना कु ठ4या िनयतकािलके त वाचलेले असतो. काही वेळा आपण के हा

वाचले हेही लात नसते. परं तु ते सव लेख एकाच सं!हात उपलMध क5न Kद4याबOल परचुरे *काशनाचे Kकती

आभार मानले तरी कमीच ठरे ल.

तुिझया जातीचा|
जातीचा| िमळो आ`हां कोणी||
कोणी|| , संकलन: भाऊ मराठे , अ पा परचुरे

परचुरे *काशन मंKदर, मुंबई, मू4य: 300 S, पृ. सं : 246

*िसqी: 7 May 12
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64. समकालील भारतीय राजकारण
सुहास पळशीकरां"या समकालील भारतीय राजकारण या पुतकात नवदी"या दशकातील भारतीय

राजकारणात झालेली िथ/यंतरे व /यांचे सांगोपांग िव^ेषण हा िवषय फार उ/कृ Gपणे हाताळलेला आहे. लेखक

के वळ राजकVय पट उभे न करता /याचे राजकVय, सामािजक व आpथक पैलूबOल उदाहरणािनशी सिवतरपणे

िलिहलेले अस4यामुळे /याकाळचे संपूण िचA आप4या डोयासमोर उभे राहते.

नवदी"या पूव जाणवत असलेले क³!ेस पाचे वचव आिण /यानंतरचा gहदू समाजवाद, हे िवषय हाताळताना

लेखक /याचे तीन भागात िवभागणी करतात. पिह4या भागात लोकशाही"या चौकटीवर भर Kदला आहे.

*जासUाकाचा पाया कोण पोखारतो, रा यघटनेचा िवकास कसा होत गेला, क³!ेस6वथा कशी ढासळत गेली,

जमातवादाचा उदय कसा झाला, लोकशाहीचे 6वहार कसे असतात, व /या काळची जाती6वथा कशी होती

याबOल लेखकाने िवताराने िलिहले आहे.

दुस$या भागात राजकVय अथ6वथा कशी बदलत गेली, नवीन आpथक धोरणाने कशा *कारचे आहाने उभे

के 4या (मुळात /यात नवीन काही तरी होते का) अथ6वथा कशी फऱकटत गेली, व /यामुळे िया व

दिलतांवरील अ/याचारात भर कशी पडली, जाती जमाती व वग यांचे सीमांतीकरण कसे काय झाले इ/यादी

मु¿uांची सखोल चचा के ली आहे.

क³!ेस अतंगत होत असताना लोकशाहीपुढील आहान, gहदूरा wहणजे नेमके काय, *ादेिशक पांचा िशरकाव

आिण /यांचा वाढता दबाव, बजन समाजा"या आशा - आकांा व /याची राजकारणावर होत असलेली घ

पकड, मंडलवादातून उ¬वलेले 6;Vकe KLत प, से:युल7रझम, जमातवाद, म=यमवगय बसंPयवाद, इ/यादी

अनेक मह/वा"या िवषयावरील लेखकांची मते ितस$या भागात वाचावयास िमळतील.

बजन समाज wहणजे नेमके काय याबOल सांगताना िव¯ल रामजी gशदे यांनी के लेली 6ाPया समपक वाटते.

'sा´णेतर चळवळ ऐन बहरात असताना िव¯ल रामजी gशदे यांनी sा´णेतर चळवळीपेा वेगळी मांडणी के ली.

/यांनी 'बजन' हीच संक4पना वापरली आहे. पण के वळ sा´णेतर असणे wहणजे बजन असे समीकरण gशuानी

नाकारले. आिण जात हे बजन/वाचे एकमेव 6व"छेदक िनशाण नाही असे आ!ही *ितपादन के ले. दुसरी गोG

wहणजे बजन wहणजे बसंPय असे िनवळ बमतवादी *ितपादनही /यांनी नाकारले. आिण /याऐवजी िविशG

गुणधम अस1या - नस1यावर बजन कोण हे ठरवावे असे सुचवले. /यांचे वतचे उUर असे होते कV वत

कसणारा शेतकरी, िशक, सैिनक, कारागीर, छोटे दुकानदार, अंगमेहनती मजूर, अपृ0य मानलेले समूह आिण

िया िमळू न बजन समाज बनतो. हे सारे कशा"या आधारे एकA के ले? तर समाज6वथेचा प7रणाम wहणून
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ते मागासलेले आहेत, हा या सव गटांना एकA आणणारा दुवा आहे. Bान, संपUी आिण अिधकार (राजकVय -

सामािजक दजा) यां"या उपलMधतेव5न पुढारलेपण व मागासलेपण ठरवावे असे gशदे यांचे सांगणे आहे.
sा´णेतरांना बजन मानायचे तर ते मागास अस4यामुळे, के वळ sा´णेतर अस4यामुळे नहे, असा gशuां"या

*ितपादनाचा अथ िनघतो.'

क³!ेस पा"या धरसोड वृUीमुळे, घराणेशाहीमुळे व अिखल भारतीय प wहणून शेखी िमरवणा$या वृUीमुळे

क³!ेस"या राजकVय श;Vचा $हास होत गेला. एका परीने या कालखंडात भारतीय राजकारण एका न6ा

टttयात *वेश क5 शकला. नवे राजकारण घडू लागले. हे पुतक के वळ क³!ेस पाचा उदयात अशा सीिमत

अथाचे नसून वातंmयोUर भारतीय लोकशाहीचा आढावाही घेणारा आहे.

क³!ेस"या बेKफKकर वृUीमुळे भारतीय जनमानसात राजकVय *ग4भता आलीच नाही. आपली रा यघटना तयार

झाली तeहा सुवणम=य गाठ1याचा *य? के ला गेला. पण मुळातच घटनेची चौकट भांडवलशाहीला उUेजन

देणारी व समाजवाद वा साwयवादाला गौण समजणारीच होती. समानतेचे हa, मागदशक त/वे यां"या ारे

रा यसंथेला गोर गरीबांचे क4याण कर1यास उuु; कर1याचा मानस होता. परं तु /या कालखंडातील सUाधारी

पांना घटनेची तोडफोड क5न नवीन काहीतरी क5न दाखवत असले4या देखा6ातच जात Sची होती.
लेखकाने या पांना चांगलेच चपराक Kदली आहे. 92 घटनादुS/या झा4या याचा अथ घटना बाद झाली वा

कु चकामी आहे असा अथ होत नाही. यातील िनwयापेा जात दुS/या काही तांिAक अडचणीवर मात

कर1यासाठी, उOेशा"या पGीकरणासाठी के 4या हो/या याचा िवसर पड4यासारखे सUाधारी प वागत हो/या.
क³!ेस पाला घराणेशाहीचे गालबोट लागलेले असले तरी मुळात हा प सवा,ना सामावून घेणारा प होता.
wहणूनच तो इतका दीघ काळ /याचा वरच0मा होता आिण आहे. तो कधीच एक वगय, एक जातीय, Iकवा एकच

घटकाचा असा तो प नहता. मयाKदत व5पात का होईना, पात लोकशाही नांदत होती. िवकासाचे उKOG

अिखल भारतीय व5पाचे ठे व4यामुळे िविवध वग व िविवध तर जोडले गेले होते. नवदीनंतरचा क³!ेसचा

$हास बदलले4या प7रिथतीमुळे झाली असावी असे लेखकाला वाटते. राजीव गांधी"या कालखंडात

तंABशाहीची (technocrats) भर पडली. प आधुिनक बनिव1या"या नादात तळागाळातील कायकत\

बाजूला सारले गेले. /यां"या आशा - आकांाना वाव िमळे नासा झाला. /याचबरोबर म=यम वगाचे

राजकारणसुqा - जे gहदु/वाचेच राजकारण होते - क³!ेस"या $हासाचे एक कारण होऊ शकते.

या पुतकातील */येक शीषक वा उपशीषकावर काही ना काही 7टtपणी, उलट सुलट मत *दशन कर1यास भरपूर

वाव आहे. परं तु लेखकाची तडेसोड भूिमका व मांडणी याव5न लेखका"या िवचाराचा आवाका Kकती मोठा आहे
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हे लात येत राहील. लेखक वत:ला डा6ा पाचा Iकवा िवचारसरणीचा मानत नसला तरी संपूण िव^ेषण
गोर गरीब व तळागाळातील लोकां"या दृिGकोनातून के 4यासारखे वाटणारे अनेक प7र"छेद या पुसतकात

वाचावयास िमळतील. gहदु/वावाuांची जडण घडण, /यांची संकुिचत वृUी, कोतेपणा याबOल िलिहताना लेखक

अशा *कारे उ4लेख करतात.

वैKदक परं परांचा अिभमान, sा´णी आिण उE देव देवतांचा साविAक वीकार, सां*दाियक बिवधतेला दु¤यम

लेखून अिखल gहदूच
ं ी एकच संघ7टत *ितमा अस4याचा दावा, या अिखल gहदु/वा"या अित/वासाठी जाती"या

मुuावर सुधारकV भूिमका, gहदू 'व'"या िनpमतीसाठी अgहदू, व 'अ9य' समाजाची का4पिनक िनpमती, परं परांची

िन}ा 6; करणारी - रावाद, संकृ ितवाद व वदेशवाद इ.इ. क4पनांवर आधा7रत - मू4य6वथा, ही न6ा

(राजकVय) gहदु/ववादाची काही वैिश0े सांगता येतात. (यालाच िहदू अित/वभान असे wहणता येईल.)

याच*माणे म=यमवगयां"या कोतेपणाबOल िलिहताना मोलकरीण घराजवळ राहणारी हवी, पण घराजवळ

झोपडपी नको, फू टपाथवर"या वत वतू ह6ात पण फू टपाथ अडवणारे िव<े ते नकोत अशा िवसंगती

उ¬वतात असे नमूद करतात.

सामािजक िवसंगतीवर नेमके बोट ठे वणारे या पुतकातील लेख वाचत असताना आपण अवथ होऊ लागतो. व

या सवावर उपाय काय हा िवचार भेडसावू लागतो.

समकालीन भारतीय राजकारण - कnXेस वच(व ते /हदू समाजवाद,
समाजवाद, सुहास पळशीकर
*ितमा *काशन, पुणे, Iकमत 250 S, पृ. सं 315

*िसqी: 21 May 12

65. उVुंग आिण एकाक; संशोधक:
ोधक: दामोदर कोसंबी
' उpुंग आिण एकाक> संशोधक: दामोदर कोसंबी' या पुतकाचे लेखक सुधीर पानसे यांनी *तावनेत उ4लेख
के 4या*माणे दामोदर कोसंबीसारखा वैBािनक सा$या जगात आिण िवBाना"या सा$या इितहासात दुसरा झाला

नाही, या िवधानात काडीमाA अितशयो;V नाही. मुळात गिणत आिण सांिPयकV या िवषयात संशोधनाची

कारकVद सुS के ले4या (आिण अखेरपय,त /या िवषयात कायरत असले4या) कोसंबीनी अनुवंशशाापासून ते

*ाचीन भारतीय इितहासापय,त"या अनेक ेAांत आप4या संशोधनाचा ठसा उमटवला. असे उदाहरण दुसरे

सापडणार नाही.' याची *चीती हे पुतक वाचत असताना येऊ लागते. दामोदर कोसंबीचे संशोधन काय, /यांचे

सामािजक बांिधलकVचे लेखन, व वातंmयोUर भारतातील वैBािनक संशोधनासाठीचे योगदान व हे सव करत

165

असताना /यां"यातील िनभडपणातून पोचणारा संदश
े आपण सहजासहजी िवस5 शकत नाही.
दामोदर कोसंबH"या मनवी 6ि;म/वा"या जडणघडणीत /यांचे वडील धमानंद कोसंबी यांचा िसहाचा वाटा

होता. धमानंद कोसंबीदेखील एक अितशय मनवी व Bानसाधनेत मj असे गृहथ होते. पाच6ा इयUेपय,तचे

जेमतेम िशण होऊनसुqा Bानलालसेपायी नेस/या वािनशी आिण तुटपुं या पैशािनशी घर सोडले, गाव

सोडले, आिण Bाना"या शोधात भटकं ती के ली. गो6ा|न पुणे, काशी, नेपाळ, [ीलंका, कलकUा, कु शीबारा,
बुqगया, [ावती, किपलवतू, लुंिबनीवन येथे गेले. अपार कG घेत संकृ त िशकले, पाली िशकले, इं!जी िशकले

आिण बौqधमाचा अ~यास के ला. सात वषा"या या Bानतपयेनंतर /यांचा वातंmय चळवळीशी संबंध आला.

कलकUा येथील राीय चळवळीशी संबंिधत असले4या नॅशनल कॉलेजम=ये *ा=यापकV क5 लागले. बौqकाळात
ऊpजतावथेत असले4या व नंतर िवमृतीत गेले4या पाली भाषे"या िशणा"या अ~यास<माचे िनयोजन क5न

/या भाषेला मानाचे थान *ा क5न Kदले. पाली भाषेचा व बौq धमाचा *सार हे /यां"या आयु0याचे

जीिवतकाय होते. वया"या सUरीपय,त /यांची Bानसाधना चालू होती. सUरीतील /यांचे शरीर साथ देत नहते.

आमरण उपवास क5न गांधीजH"या वधा येथील सेवा!ामम=ये /यांनी जगाचा िनरोप घेतला. एका परीने

आप4या विडलांचा वसा दामोदर कोसंबीने पुढे चालू ठे वला आिण आणखी उं चीवर नेला. Bाना"या ेAातील

अशा िपता-पुAांचे उदाहरण फारच िवरळ असावे!

1907 साली ज9मले4या दामोदर कोसंबHचे बालपण कोकण व गो6ात गेले असले तरी धमानंद कोसंबH"या

अमे7रके तील वात6ामुळे /याचे मा=यिमक व उE मा=यिमक िशण अमे7रके त झाले. धमानंद कोसंबी चार

वषानंतर भारतात परत आले तरी दामोदर कोसंबी हॉटेलम=ये रा|न िशण पूण के ले. धमानंदानी सुSवातीला
मुलाला तांिAक िशण देणा$या शाळे त घातले तरी /या"या कु शा! बुqीमUेने *भािवत झाले4या *ाचायाने

/याला हॉवड !ामर कू लम=ये घाल1याचा स4ला Kदला. याच शाळे त /यानी !ीक, लॅ7टन, जमन, 8e च अशा अनेक

भाषेवर *भु/व िमळिवले. Bान*ाीची *चंड ओढ, कु शा! बुqी, िचKक/सक आिण तीÀण िवचारश;V,
मरणश;V व अमे7रके तील /या काळातील *ो/सािहत वातावरण यामुळे दामोदर कोसंबीचे 6ि;म/व अ/यंत
वेगया *कारे िवकिसत झाले. !ंथालय जरी /याला दुसरे घर वाटत असले तरी तो पुतकाचा Kकडा झाला

नाही. काऊhस, पोhसम=येही /याला अिभSची होती. /या"यात बंडखोरपणाही होता. 5ढ मागा"या बाहेर

जाऊन जग1याची सवय /याला जडली. अमे7रके त िशकत असतानाच भारतात परत येऊन दीड वष\ भारतभर

भटकं ती के ली. /यानी *य? के ले असते तर हा दीड वषाचा खंड न पाडता अमे7रके तच पदवी िमळाली असती.
लवकरात लवकर पदवी पदरात पाडू न घेणे wहणजे 'यश' आिण अमे7रके त राहणे wहणजे 'यश' अशी आपली

सरधोपट 6ाPया असते. परं तु दामोदर कोसंबीचे यशाचे िनकष सववी वेगळे होते.

हॉवड कू लम=ये िशकत असताना गिणतात उE िशण घे1यासाठी व /यात संशोधन कर1यासाठी तो उ/सुक

होता. परं तु तो 1929चा काळ मंदीचा होता. िवuापीठातील फे लोिशtस, कॉलरिशtस िमळे नासे झाले.
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कोसंबीला भारतात परत1यािशवाय पयाय नहता. वाटेत युरोपम=ये डॉ:टरे ट कर1याची संधी िमळे ल का हे

तपासून पािहले. पण /यातही यश आले नाही. /यामुळे हावडच
 ी बी एची िड!ी, व अमे7रके तील िशणाचे व

वात6ाचे संकार घेऊन थोडेसे िनराशेनच
े /याला परतावे लागले.

भारतात परत4यानंतर /यांना बनारस gहदू िव>िवuालयातील गिणताचे *ा=यापक wहणून नोकरी िमळाली.
परं तु येथील बौिqक वातावरण न मानिव4यामुळे काही Kदवसातच अिलगढ मुिलम िवuापीठातील नोकरी
/यानी वीकारली. सहयोगी *ा=यापकांमुळे गिणत िवभागात चैत9य िनमाण झाले. येथे असताना /यांनी अनेक

शोधिनबंध िलिहले.

भारतात गिणतिवषयक संशोधनाचे आंतरराीय दजाचे 'कू ल'

थापन कर1याची

मह/वाकांा /यांची होती. परं तु िवuापीठातील गिल"छ राजकारणाला कं टाळू न /याचे एके क सहयोगी बाहेर

पडले. कोसंबीनीसुqा नोकरीला रामराम ठोकू न पु1यात फrयुसन कॉलेजमधील गिणत िवभागात,
िवuापीठापेा कमी पगारात, नोकरी क5 लागले. गंमत wहणजे पु1या"या आकषणामुळे येथे आले व शेवटपय,त

येथेच रािहले.

फrयुसन कॉलेजम=ये /यानी बारा वष\ काढली. (/यां"या मते बारा वषाचा वनवास!)

फrयुसनमधील

याकाळात /यांचे संशोधन बहराला आले होते. अ/यंत वेगवेगया िवषयावर /यांचे संशोधन चालू होते.

कोसंबHचा मोठे पणा सवा,ना मा9य असला तरी /यां"या जवळपास जा1यास िवuाथ घाबरत असत. परीाथ

िवuाया,ना व येथील िशणपqतीला कोसंबHची िशकिव1याची पqत परवड1यासारखी नहती. कोसंबHना

वैचा7रक गTधळ, Kदखाऊिगरी, लाळघोटेपणा यांचा मनवी ितटकारा होता. बौिqक अ*ामािणकपणा सहन होत

नहता. /यां"या शीÑ कोपी वभावामुळे /यांनी एके Kदवशी कॉलेजातील *ा=यापकVला रािजनामा ठोकला.

/याच वेळी अणुशाB होमी भाभा यांनी टाटा मूलभूत संशोधन कe Lा"या (TIFR) उभारणीसाठी कोसंबHना

बोलिवले. ही एक चांगली संधी होती व /याचे /यानी सोने के ले. कe Lातील काम कोसंबH"या संशोधक व अ~यासू

वृUीला साजेशी होते. सुSवाती"या काही काळात भाभांशी /यांची चांगली जवळीक होती. भाभांनी ब$याच

जबाबदा$या /यां"यावर सोपिव4या हो/या. वैBािनक वतुळात एक *िति}त वैBािनक wहणून ते वावरत होते.
परदेशी दौरे करत होते. शुq गिणतातील अनेक कू ट *]ावर /यानी शोध िनबंध िलिहले. इतरही आवडी"या

िवषयावर /यांचे लेखन चालू होते. /याच*माणे वैBािनक wहणजे हतीदंती मनो$यात बसून सामािजक

समयेबqल अिल राहणारा या 5ढ क4पनेला धaा देणारे /यांचे वतन व लेखन होते. सामािजक *]ावर ते

सात/याने िलिहत होते. जागितक शांतता प7रषदे"या चळवळीत सामील होत होते. अ1व व /यातून अणू

ऊज\चा *क4प यांना /यांचा स; िवरोध होता. अणू ऊज\ऐवजी सौर ऊज\वर संशोधन हवे अशी आ!हाची मांडणी

/यांनी 50-60 वषापूव के ली होती. परं तु भाभा व इतर सहकारी अणू ऊज\"या बाजूने यु;Vवाद करत होते. या

िवरोधाभासामुळे भाभा व कोसंबी यां"या िवतुG येऊ लागले. एका ु4लक कारणाचे िनिमU पुढे क5न कe Lा"या
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नोकरीतून /याना काढू न टाक1यात आले. हा एक फार मोठा धaा होता. याच नैराyयापोटी वया"या 596ा वष

/यांचा दु:खद अंत झाला.

लेखकाने दामोदर कोसंबी यां"या संशोधन कायाबOल फार आ/मीयतेने िलिहले आहे. दामोदर कोसंबी यां"या

लेखांचा संदभ घेत /यां"या मानिसकतेचा आढावा घे1याचा *य? लेखकाने के ला आहे. िवशुq गिणत व

सांिPयकVतील /यांचे संशोधन, सांिPयकVचा अनुवंशशाासाठी के लेला वापर, जीवशाातील गुणसूAावरील

/यांचे मूलभूत संशोधन, चलनातील ना1यांचा सांिPयकV अ~यास, नाणकशाातून इितहासातील *]ांची उकल,

/यातून *ाचीन भारतशा (Indology) वरील संशोधन, असा हा /यांचा संशोधनाचा *वास होता.
इंडालॉजीचा अ~यास कर1यासाठी संकृ त िशकले व /या भाषेत /यानी *ािव1य िमळिवले. मूळ संकृ त !ंथ

वाचत असताना हे !ंथ *ाचीन भारतीय समाज व भारताचा खरा इितहास समजून घे1यासाठी िनSपयोगी आहेत,

असे /यांचे मत बनले. लोकांम=ये घडलेला इितहास शोध1यासाठी लोकांत िमसळणे, /यां"या लोककथा, लोकगीते,
परं परा, 5ढी दैवते, िमथके या सा$यांची मािहती गोळा क5न इितहास िलिहले जावे यावर /यांचा कटा होता.
काही तB कोसंबीवर मा:सवादी असा िशaा मारत असले तरी मा:सवादाकडे बघ1याचा /यांचा दृिGकोन *ग4भ

व िवचारी होता. मा:सवादी, िचKक/सक व िव^ेषणा/मक अ~यासातूनच *ाचीन भारता"या इितहासा"या

संशोधनाला नवी Kदशा िमळू शकते यावर /यांचा भरवसा होता. /यांचे सामािजक बांिधलकVचे अनेक लेख

आजही िततके च relevant आहेत. जागितक शांततेसाठीचा /यांचा लढा अभूतपूव होता. िवBानावर ताि/वक

gचतन के लेले अनेक लेख /यांनी िलिहले.

भारताला नुकतेच वातंmय िमळाले4या या कालखंडात वतंA भारतातील िवBानाचा पाया कसा असावा यावर

/यानी भर Kदला. या काळात डॉ. भाभा, डॉ. मेघनाद साहा व दामोदर कोसंबी या वैBािनकांनी पथदश काय

के ले. या सव गोGHची िवतृत चचा लेखकानी येथे के ली आहे. प7रिथती"या रे ामुळे भाभा व साहा यांना

संशोधनाऐवजी िवBान-तंABान 6वथापनेचे काम करावे लागले. परं तु कोसंबी माA शेवटपय,त संशोधकच

रािहले. कोसंबHचा *वाह हा सEा संशोधकाचा *वाह होता. संशोदनामागील उम /यांना कधीच वथ जगू

Kदली नाही. संशोधनाचा करीअर न करता =यास wहणून ते शेवटपय,त कायरत होते. /यं"या संशोधनात

िहशोबीपणा नहता. एखाuा *]ाने अवथ होऊन, /या *ेरणेतून /यांचे सारे संशोधन होते. /यात कु ठलाही

रोमÈ7टिसझमचा भाग नहता. संशोधनाबरोबरच सामािजक बांिधलकVसुqा िततकVच मह/वाची आहे यावरही

/यांचा भर होता. आज"या युगात अशी माणसं शोधूनही सापडतील कV नाही याबOल शंका आहे. wहणूनच

लेखकाला /यांना 'अखेरचा िशलेदार' असे wहणावेसे वाटले असेल.

'कोसंबी हे शेवटपय,त संशोधक आिण फ; संशोधक होते. /यां"या संशोधन कायातील िविवधता आिण

संशोधनाचा दजा पाहता /यांना संशोधकांचा मे5मणी असेच wहटले पािहजे' असे लेखका*माणे आप4यालाही

पुतक वाचून संप4यानंतर वाटू लागते.
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66.
66 गंगा आये कँ हा से
गुलजार यानी Kदrदpशत के ले4या 16 िचAपटािवषयी िलिहले4या लेखांचा हा सं!ह खरोखरच वाचनीय आहे.
लेखकाने अितशय संयिमतपणे िलिहलेले िचAपटपरीण व गुलजार यांचे /या लेखातून होणारे *सZ दशन

मनाला भावते. िवजय पाडळकराना गुलजार आवडत असला तरी ते गुलजारचे (आंधळे ) भ; नाहीत, हे लेख

वाचताना जाणवते. गुलजार यांनी काहीही के ले तरी /याचे समथन करायलाच हवे, भलावण करायलाच हवे

असा लेखकाचा ह नाही.

िवजय पाडळकर यांनी घेतले4या दीघ मुलाखतीतून व /यांनी के ले4या गुलजार"या िचAपटां"या िव^ेषणा/मक

अ~यासातून वाचकां"या समोर गुलजार यांचे संपूण िचA उभे राहते. मुलाखती"या दरwयान गुलजार हे *थम

कवी व नंतर िचAपट Kदrदशक हे पG होत जाते. पाडळकरां"या मते गुलजार सोळा िचAपटांचे Kदrदशक

असूनही नंतर नजरेस पडलेली /यांची सारी 5पं ही मूलत: एका कवीची िविवध 5पं आहेत हे जाणवते.

गुलजारां"या अ*ितम भावकिवता /या िसनेमात गाणी wहणून भेट4या. (मोरा गोरा अंग लै लै - बंKदनी, गंगा

आये कहाँ से - काबुलीवाला, वो शाम कु छ अजीब थी - खामोशी...) आिण हा कवी मना"या कtयात जाऊन

बसला. शैलeL"या िनधनानंतरची पोकळी गुलजार यांनी भ5न काढली.

गुलजार यांचे मूळ नाव संपूणgसग कालरा. गुलजारां"या लहानपणी"या आठवणी फाळणी"या कटू मृतHशी

िनगिडत आहेत. Kद4लीत हायकू लचे िशण घेत असतानाच गुलजार किवतेकडे आकृ G झाले. बंगाली भाषेबOल

*ेम िनमाण झाले. गुलजार नंतर मुंबईला आले. खालसा कॉलेजम=ये *वेश घेतला. कॉलेज"या अ~यासात मन

लागेना. शाीय संगीतां"या मैफलीत हजेरी लाव1यास सुSवात के ली. सतार वाजिव1याचे शाो; धडेही घेतले.

िचAकलेचे *दशन बघणे चुकवत नहते. £ा सा$यांचा प7रणाम wहणजे गुलजारांचे िशणावरील ल उडाले.
कथा - किवता िल| लागले. जाणकारांची पसंती िमळू लागली. संजीवकु मार, सलील चौधरी, शैलeL यांची भेट

झाली. एस डी बमन, िबमल रॉय यां"याशी गी जमली.

िबमल रॉय *ॉड:श9सम=ये गुलजार अिसटंट डायरे :टर wहणून दाखल झाले. िबमल रॉय हे बमुखी *ितभेचे

धनी होते. गुलजारांनी या सुवणसंधीचा पुरेपूर फायदा क5न घेतला. गुलजारांची अनेक कलावंत मंडळHशी भेट

होऊ लागली. किवतेवरील *ेमामुळे /यातील अनेकांशी अ/यंत घिन} संबंध िनमाण झाले. िबमलदां"या मृ/युनंतर
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गुलजारांनी षीके श मुखजसोबत काम करावयास सुSवात के ली. षीदां"या अनेक अिवमरणीय िचAपटां"या

पटकथा व गीते गुलजारांनी िलिहली. िबमल रॉय कू ल"या या Kदrदशकानी िबमलदां"या सािह/यिवषयीचे *ेम,

मानवतावाद, उE मू4यांवरची िन}ा, जीवनिवषयक सकारा/मक दृिGकोन आिण िनरोगी मनोरं जन या

वैिश0ांचा वारसा पुढे ने1याचे काय मनापासून के 4याची जाणीव /यां"या िचAपटातून 6; होते.

एखाuा गाजले4या Kदrदशकाचे सगळे च िचAपट चांगलेच असतात, तो कधीच चुकत नाही, असा लेखकाचा दावा

नस4यामुळे यातील */येक परीण आप4याला िवचार कर1यास भाग पाडते. एका संवेदनशील Kदrदशक,
पटकथा लेखक, व कवी असले4या 6;VबOल िवधान करताना तोलून मापून फार जपून िलहावे वागते. हे सव

पाडळकरांना जमले आहे.

मला वत:ला गुलजार Kदrदशकापेा कवी wहणून फार आवडतात. /यामुळे /यानी Kदrदpशत के ले4या काही

िचAपटानंतर /यांचे िचAपट बघणे सोडू न Kदले. मेरे अपने, प!रचय, कोिशश, आंधी, मौसम, अंगूर, iतुत,ु माचीस

या 6ित7र; /यांचे अचानक, खुशबू, Iकताब, मीरा, नमक>न, इजाजत, लेIकन पािहला नाही. पाडळकरांचे

पुतक वाचताना माA अचानक व नमक>न बघायला हवे होते अशी चुटपुट लागली.

परीणाची मांडणी सुरेख आहे. Kदrदशनातील बारकावे लेखक समजून सांगत अस4यामुळे लेख वाचताना आपण

िचAपट पहात आहोत कV काय असे वाटू लागते.
एक चांगले पुतक!

गंगा आये कँ हा से, गुलजार:
जार: एका दoदश(काचा वास,
वास िवजय पाडळकर,

मॅजेिटक *काशन, पृ.सं : 196, मू4य: 250 S.

*िसqी: 18 Jun 12

67. ईbरिवरिहत जीवन
शरद बेडक
े र यांना िलिहले4या ईlरिवरिहत जीवन या पुतका"या मलपृ}ावरील मजकू रात ..... "आज काळ

बदलला आहे, जग व जीवन बदलले आहे. या जीवनातसुqा पायाभूत मू4ये जरी तीच रािहली तरी देव - देवळांचे,
पूजापाठाKदकांचे अवातव तोम कमी होत जाणेच ज5र आहे. धाpमक दुरिभमान, अंध[qा इ/यादी दुगुण

नािहसे होणे ज5र आहे. िवBान व तंABान िमळिवणे ज5र आहे. हे सगळे घड1यासाठी आपण तथाकिथत सव

सामयशाली देवाला िनरोपाचा नमकार करावा हे बरे . तसे िशण सवा,ना Kदले पािहजे. अशा िशणाने मनु0य
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जात जबाबदार व सुसंकृत बनेल...." असा उ4लेख आहे. याव5न या पुतकातील आशय सहजपणे लात येईल.
मुळात ई>रिवरिहत जीवन असू शकते Iकवा असावे याबOल अनेक मतभेद आहेत. Kक/येकांना असे जीवन wहणजे

वैराचार, अंदाधुंद वाटते. हे रोख1यासाठी धम आिण ई>राची चौकट गरजेची वाटते. असे वाटणा$यांची संPया

सवात जात आहे. परं तु शरद बेडक
े रांचे हे पुतक आितकां"या अशा *कारचे सव मुOे खोडत एका नवीन

समाजरचनेसाठी नेमके काय करायला हवे याचे िवतृतपणे चचा करत आहे. हा समाज वैBािनक दृिGकोना"या

पायावर उभा आहे व या समाजाला िवBानिन} मानवतावादाकडे वाटचाल करायची आहे.

खरे पाहता हे सव *वाहािवSq पोह1यातला *कार आहे. असे करताना िवरोधांचा सामना करावा लागणार आहे.
तरीसुqा gनदानालती व वैयि;क अवहेलना यांचा िवचार न करता दीघकालीन समाजिहतासाठी ई>रिवरिहत

जीवन हाच एकमेव पयाय असू शके ल असे लेखकांना वाटते. 'हो'ला 'हो' wहणत जाणे सवात सोपी गोG असते.
परं तु तसे काही wहण1याअगोदर िवचारपूवक िनणय घेणे डो:याला तोशीस देणारी असते. लेखकांने नेमके हेच

हे5न आप4याला ई>रिवरिहत जीवना"या मागावर ने1याचा *य? के ला आहे.

लेखकानी आप4या मनोगतात हे पुतक कशासाठी िलिहले याबOलचा िवचार मांडताना ई>रिवषयक िजBासा,
ई>राचे व5प व गुणिवशेष, खरोखरच जगात ई>र होता का, देवाधमा,"या िचKक/सेची गरज, [qा कV

िचKक/सा या गोGी असून पुतकात नेमके काय आहे याचा आढावा घेतात. याबOल िवतृतपणे पुतकात

िलिहलेले आहे.

बुqी*ामा1यवादाची कसोटी लाव4यास ई>राचे अित/व मा9य करणे जवळ जवळ अश:यातली गोG ठ5 शके ल.
आितकां"या मते माणूस हा *ाणी ई>राचा अं/यत लाडका असून परमे>रानीच /याला िवचार कर1याची बुqी

Kदली आहे. परं तु उ/<ांती वेगळे च काही तरी सांगते. माणूस वेगवेगया अवथेतून उ/<ांत होत होत आज तो

िवचार क5 शकणारा दोन पायाचा *ाणी wहणून वावरत आहे व तुलनेने इतर *ा1यांपेा *गत अवथेत आहे.
ई>राने माणसाला सुSवातीपासूनच िपाद का नाही िनpमला? बुqीमUा का नाही Kदली? अशा *कारचे अनेक

शंका - कु शंका िवचारत लेखक आप4याला िवचार *वृU करतात. हे *] लेखक के वळ नाितक आहेत wहणून

िवचारत नसून कु ठ4याही िवचारी माणसा"या मनात उमटणा$या *]ांना /यांनी वाट क5न Kदली आहे. व /याची

सडेतोड मांडणी के ली आहे.

ई>र या संक4पनेबOल आेप घेत असताना लेखकाने ई>र[qेमुळे ियावर झाले4या वा होत असले4या

अ9यायाचे प7रणाम व या अ9यायाचा अितरे क यावर िवशेषक5न भर Kदला आहे. ज9मोज9मी हाच पती िमळावा,

सौभाrयाचे लेणे, इ/यादी परं परागतपणे पाळत असलेले 5ढी - कम कांड, इ.इ. [qेमागे पुSषी वचव व
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िहतास;V असून तीच वेगया वेगया व5पात ीमन कलुिषत करत असावे. या पुSषी आ<मकतेचे मूळ

ई>र व धम यात शोधता येईल. मुळात ई>र ही संक4पना *थािपतां"या हातातील बाली आहे. समाज आहे

तसाच ठे व1यात या *थािपतांचे - /यात [ीमंत, जमीनदार, कारखानदार, सUाधारी, अिधकारी, पुरोिहत,
उEजाती, इ/यादHचे - िहतसंबंध गुतलेले अस4यामुळे इतर वगाला 5ढी, परं परा, यां"यात जखडू न ठे वले जात

असावे. समाजाची घडी िबघड4यास या वगाचे अतोनात नुकसान होत अस4यामुळे व समाजातील िवषमता
/यां"या िवना[म ऐषआरामी जीवन जग1यास हातभार लावत अस4यामुळे परमे>र या संक4पनेचा अती वापर

क5न गोर गरीबांचे sेन वाgशग के ले जात असावे. खाऊन िपऊन जे सुखी आहेत तो /यांचा ज9मिसq हa आहे व

दा7र½ात िखतपत पडले4यांचा पूवज9मातील कमामुळे उपासमार अिनवाय आहे, हेच परमे>र संक4पने"या

आधारे gबबवले जात आहे. यालाच लेखक आेप घेत आहेत.

मुळात पुनज9म, कमिवपाक िसqांत या संक4पना gहदू धमाला पोख5न काढत आहेत. धमाला ई>रीय अिध}ान

*ा झालेले अस4यामुळे, काही जुजबी गोGी वगळता, धमिचKक/सा, धमसुधारणा मा9य होणारे नाहीत.

शMद*ामा1याचा व !ंथ*ामा1याचा सोस धमात अस4यामुळे जगातील कु ठ4याही धमात तक , िवचार, िववेक,
बुqी *ामा1य यांना अिजबात थान नाही. बौq धम वगळता इतर सव धमा,ना ई>रीय अिध}ान लाभलेले

अस4यामुळे परमे>र व धम असे वेगळे िवचार करता येत नाही. मुळातला बौq धम िनरी>रवादी होता हे मा9य
के ले तरी कालांतराने /या धमातील काही पंथानी बुqालाच ई>र मानून /याची पूजा अचा व अनेक िवधी क5

लागले व हा धमही इतर धमासारखाच झालेला आहे. gहदू धमय बुqालाच ई>राचा अवतार मानू लागले.
पुरातन काळी धमथापने"या वेळी /यांचा उदाU हेतू असला तरी आज"या प7रिथतीत धमा,ची उपयु;ता
संपलेली आहे. तरीसुqा धम अजूनही 7टकू न आहेत व धमाचा *सारही के ला जात आहे. धमा,ना पूणपणे

नाकार1याची गरज आहे असे लेखकाला वाटते. भारतात उगम पावलेले gहदू, बौq, जैन व शीख धम व पिम

एशीयातील पारसी, यू, िन व इलाम धम या */येक धमा"या गुणदोषांची यादीच लेखकानी Kदलेली

अस4यामुळे धम 6वथेतील फोलपणा पG होत आहे. ई>र सवशि;मान आहे, माणसां"यात आ/मा आहे,
माणसाचे व5प कमी - अिधक आ=याि/मक आहे, जगाचा िनमाता ई>र आहे, वग, नरक, पाप, पु1य या

संक4पना ख$याखु$या आहेत, सैतानाचे जगात अित/व आहे. इ/यादी *कार"या िचA िविचA मानिसकतेमुळे

धमाचे खरे व5प कळू न घे1यास कG पडतात व िवचारी माणूस या गोGHपासून दूर जा1या"या *य?ाला लागतो.
पारं पा7रक धमा,ना पयाय wहणून िव>धमाचा उ4लेख के ला जात असतो. आिण gहदू धमालाच िव>धमाचा दजा

uावा यासाठीची आ!हाची मांडणी gहदू धमय नेहमीच करत असतात. लेखकानी या दा6ातील फोलपणा उघड

के ला असून कु ठलाही अित/वात असलेला संघटना/मक धम, िव>धम wहणवून घे1या"या लायकVचा नाही, या

िन0कषाला ते पोचतात. ' जगातले सगळे धम जर िनवडणूकVत उभे रािहले तर */येक धमाचे समथक ही वा ती

कारणे दाखवून आपलाच धम या कामासाठी योrय आहे असा आ!ह धर4यािशवाय राहणार नाहीत.' मुळात
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जगापुढील समया कु ठ4याही िव>धमाने सुटणार नाहीत, हेही िततके च खरे . जोपय,त धम शMद*ामा1याला

िचकटून राहील व वैBािनक दृिGकोन वीकारत नाही तोपय,त धमा,ना आधुिनक जगात थान नसणार. धमामुळे

नैितकता जोपासली जाते यालाही ठोस पुरावा माही.

ई>री अित/वाचा युि;वाद करताना िव>िनpमती, जीविनpमती, िनयमन करणारा, दृGांत देणारा, 9यायदान

व भाrयलेखन करणारा, भावनेला साद देणारा (भावाचा भुकेला!), मंगलकारक, शुभकारक, सांकृ ितक

आवyयकता, मृ/युला शरण जा1यास भाग पाडणारा, अगोचर, अ6;, चराचरात समावलेला असे अनेक मुOे

उपिथत क5न इतरांना नामोहरम के ले जात असते. पुरातन काळातील मानवी समाजात ई>र ही संक4पना

भीतीवर इलाज wहणून 5ढ झाली. पुढे तेच व5प नीतीसाठी वापर1यात आली. व नंतर"या समाजाने /याला

संगाती वा िमA wहणून /या"या दोषावर पांघ5ण घाल1याचे *य? के ले. लेखकाने ई>री अित/वासंबंधीचे सव

मुOे खोडू न काढले आहेत. लेखका"या मते [qा ही श;V नसून दुबलता आहे. पाऊस *ाथनेने पडेल, शेत *ाथनेने

िपके ल, चोर - ह4लेखोर *ाथनेमुळे पळू न जातील, देशाचे संरण, *गती सव काही *ाथनेने होईल यात िवसंगती

आहे हे कसे काय लात येत नाही, हा लेखकासमोरचा *] आहे. *ाथनेने यापैकV काही होणार नाही, फार तर

ता/पुरती शांती िमळे ल. [qेमुळे श;V वा *ेरणा िमळ1याऐवजी परावलंबी व असमथ बन1याचीच श:यता

जात आहे असे लेखकाला वाटते.

नैसpगक आपUी 6ित7र; जगाला दुखा:त लोटणा$या अनेक गोGी घडत असतात: *दूषण, लोकसंPयेत वाढ,

पयावरण िव=वंस, िशणाचा अभाव, वाथकeKLत भोगवाद, इ.इ. परं तु या 'रासां'चा िबमोड कर1यासाठी

मानवी *य?ांचीच अ/यंत गरज आहे. िवचारमंथन, लोकजागृती, योजनांची आखणी व अंमलबजावणी,
लोकसहभाग इ/यादीतूनच हे श:य आहे. धम 6वहार वा परमे>रावरील [qा यांचा नायनाट क5 शकणार

नाहीत. अ=या/म व ई>र[qा नस4यास भोगवाद वाढत जाईल, व /याला िवBान रोखू शकणार नाही या

युि;वादाला उUर देताना लेखक िवBान wहणजे के वळ सोई - सुिवधा नसून वैBािनक दृGीसुqा /याचाच एक

मह/वाचा भाग आहे, असे मांडतात. वैBािनक दृGीत िवBान, तंABानाबरोबरच संकृ ती, स~यता, नीतीमUा,
सहकाय, कSणा, दया, या गोGीसुqा /यात असतात. अ=या/म या गोGHना उUर होऊ शकत नाही. मुळात

अ=या/म wहटले कV ई>र, ई>राबरोबर परलोक, मग /यासाठी देव - देऊळ, चच, मशीद यांचा गुंता /यात असतो.

/यामुळे जगाला अ=या/मापेा िवBानिन} मानवतावादाची खरी गरज आहे, यावर लेखक भर देत आहेत. या

मानवतावादात िवBानिन}ेबरोबरच मानवी जीवीताबOल आदर असेल, स¿सिवेक बुqीला वाव असेल,
सामािजक बंधने असतील, वैि>क दृिGकोन असेल, आिण नीतीिवषयक मागदशक त/वे असतील. ई>र माA

/यात नसेल!

नाितकतेची *भावीपणे मांडणी करणारे एक चांगले पुतक!
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ईbरिवरिहत जीवन,
े र,
जीवन, शरद बेडक

!ंथाली, मुंबई, Iक: 50 S, पृ.सं: 106

*िसqी: 2 Jul 12
68.
68 ऍिलस इन वंडरलdड

काही पुतकांना भाषेचे बंधन नसते. *ादेिशक, राजकVय Iकवा सामािजक िथ/यंतरांचे बंधन नसते. परं तु

लेखकाचे *य? साथकV लाग1यासाठी वाचकांना भाषेचे Bान आवyयक आहे. [ी. ना. पeडसे वा gच. mयं.
खानोलकरांची पुतकं वाचताना कोकणाची पा>भूमी मािहत अस4यास भाषांत7रत पुतकं आनंद िगुिणत क5

शकतात. 'पुलं'"या पुतकांचा आवाद घेत असताना असल 'मराठी' मन पुतकातील बारकावे उलगड1यास

मदत क5 शकते. रवHLनाथ ठाकू र, बंKकमचंL चटज यांची पुतकं वाच1यापूव बंगाली संकृ तीचे तTडओळख

अस4यास भाषांत7रत पुतकांची मजा जात *माणात चाखता येत.े परं तु याचा अथ असा नहे कV /या भाषेची

िड:शनरीच तTडपाठ असली पािहजे. दैनंKदन 6वहारासाठी चार - पाचशे शMदाएवढी शMदसंपUी असली तरी

िबघडत नाही. शे:सिपयरने आप4या सव !ंथासाठी 29000 शMदांचा उपयोग के ला आहे. परं तु /यातील 40 टaे

लेखन के वळ 40 शMदां"या सहा¤याने झालेले आहे. जेwस जॉ¤स या लेखकाचे अ/यंत गाजलेले पुतक 'युलॅिसस'

म=ये वापरले4या शMदांची संPया सुमारे 30000 असली तरी 50 टaे लेखन के वळ150 शMदांनी 6ापले आहे.
16000 शMद फ; एकदाच आले आहेत.

िश6ासुqा मराठीतच uा असे wहणत असले तरी इं!जी मा=यमां"या शाळे त मराठी मुले फार मो¹ा *माणात

जात आहेत, हे नाकार1यात अथ नाही. मग संकारम वयात किन} दजाची पुतकं मुलां"या हातात दे1यापेा

इं!जी सािह/यातील चांगली पुतकं /यांना दे1यात यावीत. या अगोदर सुिशित पालकांना अशा

पुतकां"याहOल थोडी फार मािहती हवी. इं!जी पुतकां"या या जगाम=ये थोडीशी मुशाKफरी कर1यासाठी

काही चांग4या पुतकांची व /यां"या लेखकांची मािहती दे1या"या उOेशाने हा लेखन *पंच.

वाईट भाषांत7रत वा वाईट *कारे 5पांत7रत के ले4या पुतकांचा अपवाद वगळता, मूळ पुतकं कु ठ4याही

भाषेम=ये वाचली तरी ती ितत:याच *माणात आनंद देतात. आशय समजून घे1यास वा लेखकाची सजनशीलता

समजून घे1यास भाषेचा अडसर असता कामा नये. परं तु काही पुतकं माA या बंधनातून मु; झालेली असतात.
wहणूनच अशा पुतकांची नावं अिभजात पुतकां"या यादीत सापडतात. अशाच काही मोज:या पुतकाम=ये

ऍिलस इन वंडरल¥ड या पुतकाचा <मांक लागेल.

1865म=ये *कािशत झाले4या या पुतकां"या लाखो *ती आजपय,त संप4या असतील. /याचे जगातील सव *मुख
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भाषाम=ये अनुवाद झाले आहेत. िप¢ान् िप¢ा वाच4या जाणा$या या पुतकाबOल वयोमाना*माणे *ेम वाढत

जाते, कमी होत नाही.

ऍिलस नावाची 10-12 वषाची िचमुरडी मुलगी एका झाडाखाली दुपार"या वेळी झोपलेली असताना

सुटाबुटातला एक ससा घाईघाईने िखशातील घाळ काढू न 'उशीर झाला, उशीर झाला' असे wहणत

गे4यासारखे ितला वाटते.

मग ससा गेले4या िबळातून ती पृवी"या गभात िशरते. वाटेत जाताना ितला

पुतकाने भरलेली कपाटं Kदसतात. आरपार भोकातून आपण पिलकड"या देशात जाऊन चालायला लागू असे

ितला वाटू लागते. परं तु म=येच एका कु ठ4यातरी छोा खोलीत ती पोचते. /या खोलीला Kक/येक दरवाजे. एका

िखडकVतून बाहेर डोकाव4यावर समोर *चंड अशी सुंदर बाग.

यानंतरचा जो ऍिलसचा *वास आहे /याला तोड नाही. बुटके दरवाजे, /यांची Kक4ली, 'मला िपऊन टाक' असे

िलिहलेली बाटली, मग ितची उं ची कमी होणे असे हजारो *कार घडत जातात. वत:चा पूण आकार बदलणारे

फु लपाख5, मांजरा"या नुस/या आठवणीने पळू न जाणारे उं दीर, राAपाळी करणारा घुबड, डु कराचा तTडावळा

असणारे बाळ, पानाची एक बाजू खा4ली कV ऍिलसची उं ची वाढते, अगदी घरा"या छपरापय,त! काही वेळा

ितची मानच फ; लांब होते. काही वेळा फ; हात! पानाची दुसरी बाजू चावली कV वत"या पायाजवळ डोके

येईपय,त बुटके होणे. कोात बोलणारी डचेस राणी, तTडावरील िमत न मावळणारे चेशायर मांजर, Kक/येक

वेळा हे मांजर पुढे जाते व /या"या मागून ितचे िमत!

ऍिलसचे हे जग फारच वेगळे आहे. ऍिलस येथे गाणे wहणते. आठवणी सांगते. वत:शीच बोलते. मैिAणHची नावं

आठवते. कोांना अचूक उUरं शोधते. डचेसला मदत करते. बाळांना खेळवते. िवल नावा"या सराची सु[ूषा

करते. उं दरा"या शेपटीसारखी ितची किवता असते. एका मो¹ा डायgनग टेबलाजवळील कोप$यातील एकाच

खुचवर दाटीवाटीने बसले4या तीन *ा1याबरोबर चहा िपते. भरपूर रडते. रडू न रडू न वत:"या अ[ूत बुडून

गटांगया खाते. ित"याबरोबर इतर *ाणी बुडू लागतात. सगयाना खूप थंडी वाजते. पोहत पोहत पा1यातून

सगळे काठावर पोचतात. बाहेर आ4यावर एका िविचA पध\त भाग घेऊन वत:चीच वतू बीस wहणून

िमळवते.

शेवटी िचडू न "तुwही सगळे खेळ1या"या पUेतील पUे आहात" असे िश6ा देऊन अंगावर पडले4या

फु लपाखराला बाजूला सारत फु लांपानांमधून जागी होते.

जेमतेम दीडशे पानां"या या पुतकाची भाषा फार सरळ व सोपी आहे. इं!जी भाषेची जुजबी ओळखसुqा पुरेशी

ठ5 शके ल. पूण कादंबरीम=ये कु ठे ही म4लीनाथी नाही. उपदेश नाही. टीका 7टtपणी नाही. शMदबंबाळपणा नाही.
िवडंबन नाही. सगळा रोखठोक 6वहार. येथील *ाणी *ा1यां"याच डो:याने िवचार करतात. बोलतात. 6वहार
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करतात. सगळी पाAे लेखका"या हातातील बा4या न वाटता वतंA 6ि;म/वाचे वाटू लागतात. ऍिलस"या

मुrधपणाचा आनंद घेत असताना आपणही ऍिलसच होतो. (व ऍिलस हो1यास मागे पुढे पा| नये.)

लुई कॅ रॉल या टोपण नावाने िलिहणा$या चालस् लुिवग डॉजसन या इंिrलश पाLीची ही पिहली कादंबरी.
भूिमती, बीजगिणत, तक शा यासारPया S िवषयावर िलिहणारा व ऑ:सफड"या शाळे त िशकिवणारा हा

एक अिववािहत िशक. िचAिविचA किवता, कू ट*], कापडी बा4या बनिवणे अस4या फाव4या वेळ"या

छंदाम=ये रस घेणारा. फोटो!ाफVचा नुकताच शोध लाग4यामुळे फोटो काढ1यात अ/यंत शार. /यामुळे /या

काळ"या थोर थोर 6;« व राव - उमरावां"या मुलामुलHचे फोटो काढत अस4यामुळे मुलामुलH"या संगतीत

जात वेळ घालिवत असे. मुलं माA या"या गोGी सांग1यावर भलतेच खुश.

अशाच एका सं=याकाळी िलडेल कु टुंबातील ऍिलस, ित"या लहान बिहणी व डॉजसनचा िमA असे बो टग करत

होते. ऍिलसचे मन 7रझिव1यासाठी डॉजसन् ित"या आ!हाखातर मनाला येईल तशी गोG सांगत सुटतो.
डॉजसन"या या क4पनेतील भरारीला डॉजसन"या बालकिवतांचा आधार असतो. गोG सांगून संप4यावर

डॉजसनचा िमA /याला ही गोG िल|न काढ1याचा आ!ह करतो. सोईकरपणे ऍिलस िलडेल, डॉजसन व

/या"या गोGीला िवसरते. परं तु डॉजसन काही नवीन *संग घालून कथा पूण करतो.

काटेकोरपणे व 6विथतपणे काम कर1या"या सवयीमुळे डॉजसन पुतका"या वेGनापासून आतील िचAातील

बारीक सारीक तपशीलासिहत लंडनमधील *काशकांकडे आराखडा घेऊन जातो. नेहमी*माणे /या काळचे

*िसq *काशक पुतका"या खपाबOल चुकVचे अंदाज बांधून हतिलिखत परत करतात. शेवची एक छोटासा

*काशक तयार होतो. /याच काळात योगायोगाने डॉजसनची 'पंच' या 6ंगिचA सािहकामधील िचAकार जॉन

टेिनयलशी ओळख होते. ऍिलस इन वंडरलÈड मधील िचAसजावटीसाठी /याला जवळजवळ वषापेा जात वेळ

लागतो. वत:चे टोपणनाव, पुतकाचे नाव इ/यादीवर भरपूर चचा होते. शेवटी मनासारखे मुLण, बांधणी व

िचAसजावट झा4यानंतर पुतक *कािशत होते. पिह4याच वष के वळ इंrलंडम=येच या पुतका"या 10000

पेा *ती खपतात. अमे7रका व युरोपम=ये लुई कॅ रॉल नावास भरपूर *िसqी िमळते ऍिलस इन वंडरल¥डचे

ना 5पांतर के 4यामुळे या नाटकाला चांगला *ितसाद िमळतो.

ऍिलस इन वंडरल¥ड यातील काही पाAे, बुqीबळातील सTगा व पटाभोवती िवणले4या गोGी व5न Through
the Looking Glass हे डॉजसनचे पुतक 1871 साली *िसq होते व पिह4या पुतका*माणे /यालाही अमाप

*िसqी िमळते. डॉजसन नावा"या या गिणत िशकाम=ये एका लहान मुलीचे दय असते व लुई कॅ रॉल हा लेखक

/या दया"या क4पने"या भरारीला शMद5प देतो.
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िविवध *कारची पुतकं वेगवेगया संदभात, वेगवेगया वयोमानासाठी िलिहली जातात. परं तु काही पुतकं

माA सामा9यपणे सगयांना आवडतात. वयोमाना*माणे वाचकांची आवड बदलत असली तरी काही पुतकांची

गोडी अवीट राहते. ही पुतकं परत परत वाचािवशी वाटतात. */येक वाचना"या वेळी आशय व अथ बदलत

जातो. अशा पुतकां"या यादीत ऍिलस इन वंडरल¥ड चा <मांक नaVच वरचा असेल.

*िसqी: 16 Jul 12
69. eलावस( फॉर िमसेस हॅरीस
बँकेतील पासबु:स6ित7र; (आजकाल पासबुकच Kदले जात नाही. फ; बँक टेटमeट!) कोणतेही पुतक

घरात असू नये अशी *ितBा के ले4यां सुिशितांसाठी हा लेखन *पंच नाही. पुतकं वाचणे पाप आहे असे

समजणा$यांसाठी अशा *कार"या लेखांचा उपयोग होणार नाही. घरात पुतकं असतील तरच मुलांम=ये पुतकं

चाळ1याची व वाच1याची (व फाड1याची-सुqा!) सवय होऊ शकते. परं तु काहHना पुतकांचा अ/यंत

ितटकारा वाटत असतो. ज9मत:च उ/सुकता मा5न टाकायची असे ठरवून /या*माणे वागणाया सुिशितांकडू न व

/यां"या वारसदारांकडू न कसली अपेा ठे वणार?

तरीसुqा मुLण तंAा"या िवकासानुसार वाचकां"या संPयेतसुqा वाढ होत गेली, हे नाकारता येत नाही.
वाचनांची/Bानाची भूक भागिव1यासाठी लेखकांची व पुतकांची संPया वाढत गेली. Bानाची म;े दारी संपली.
समूहमा=यम wहणून !ंथ6वसायाची भरभराटी झाली. चांग4या पुतकांबरोबर वाईट पुतकांचीही संPया वाढत

गेली. नवसारांना वाईट व चांग4या पुतकांमधील भेद कळे नासे झाले. परं तु काळा"या कसोटीत काही िनवडक

पुतके च त5न रािहली. चांग4या पुतकांना नोबेल, पुिलhझर, बुकर, Bानपीठ सारखी पा7रतोिषके िमळाली.
लेखकांना *िसqी िमळू लागली. काही लेखकांची पुतकं अवाचनीय, गूढ, दुबध हो/या. पा7रतोषक

िवतरणातील राजकारणामुळे काही चांग4या लेखकांना िवशेष *िसqी िमळाली नाही. परं तु पा7रतोषकापेा

वाचकांचे उदार *ेम अशा पुतकांना िमळाले. काही लेखक िनयिमतपणे चांगली पुतकं िलिहत होते. अशाच

एका दुलित लेखकांपैकV पॉल गॅिलको (1897 - 1976 ) हे एक नाव आहे. व /या"या िवपुल पुतक

लेखनांपैकV लावस फॉर िमसेस हॅरीस हे एक अ/यंत गाजलेले पुतक आहे.

िमसेस अडा हॅरीस ही लंडन"या [ीमंत वतीत काम करणारी एक यक:ित मोलकरीण. रोज तास - दोन तास

असे */येक iलॅटम=ये झाडलोट क5न iलॅट व"छ ठे वणारी, फु लदाणीत ताजी फु लं भ5न घर *सZ ठे वणारी ही

वृq बाई आठवाला तुटपुंजी कमाई करत जगत होती. ितला आठवातून एक Kदवस सुी िमळत असे. िमसेस
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बटरफV4ड ही ितची िजवाभावाची एकमेव समवयक, सम6ावसायीक मैAीण. एखादा िचAपट बघणे Iकवा एक

- दोन िसगरे ट ओढणे हीच तेवढी /यांची चैन. नाही wहणायला फु टबॉल मॅचेसचे लॉटरी कू प9स भ5न शीÑ [ीमंत

हो1याचे व बाळगणा$या या दोन मैिAणी. अशा मागाने पैसा कधीच िमळत नाही याचीसुqा /यांना पुरेपूर

खाAी होती. तीन वषापूव अडाचा नवरा मेला होता. एकाकV व संथगती"या ित"या जीवनात फु लांना वेगळे

थान होते. फु लं wहणजे जीव कV *ाण.

बतेक iलॅट"या डु िtलके ट चा6ा िमसेस हॅरीसकडेच अस4यामुळे लेडी ांट, मेजर वॉलेस, िमस पमेला पेनरोज,
िमसेस <ै बर या (िमस पमेला पेनरोजचा अपवाद वगळता) अती [ीमंत :लायंhसची इ/थंभूत मािहती

िह"याकडे होती. लेडी ांट ही एक सुखवतू मिहला. ित"याच कपाटातील 8ा9समधील ोर (Dior) या
*िसq दुकानातील फॅ शनेबल उं ची कपांचे चकचKकत िचA बघून हॅरीसलाही असले कपडे िवकत घे1याचा मोह

आवरता आला नाही. तयार कपांची Iकमत पाचशे - सहाशे पस असू शकते हे वाचूनच बाई अधमेली झाली.

सगयात वत पोषाखाची Iकमत फ; साडेचारशे पस! परं तु बाईचा उ/साह दांडगा. शंभर पसचे

फु टबॉल पूलची लॉटरी लाग4यानंतर दैवी कौल wहणून बाकVचे साडेतीनशे पस पुढील दोन - तीन वषात

काटकसर क5न ती जमिवते. मेजर वॉलेसकडू न पासपोट - िवसा बनवून घेत.े िमसेस <ै बरकडू न पसची रaम

डॉलसम=ये बदलून घेत.े

वत:बOल"या अदwय आ/मिव>ासाने ती एकटीच पॅ7रसला िवमानाने जाते. ोर हे दुकान फॅ शन"या या

महानगरीतील जग*िसq दुकान. दुकानातील *वेशसुqा अपॉइंटमeट घेऊनच. सुंदर मॉडे4स तह\ तह\चे पोषाख

घालून दाखिवतात. !ाहकांनी /या पोषाखांपैकV िनवड के ले4या पोषाखा*माणे पोषाख तयार के 4या जातात. या

सगया स6ापस6ाची मािहती िबचाया िमसेस हॅरीसला नहती. ितला वाटत होते कV ोर wहणजे एखादं

भ6 Kद6 दुकान असेल. शो5मम=ये भरपूर तयार कपडे ठे वलेले असतील. /यातील एखादे िनवडायचे, पैसे

भरायचे व कपडे घेऊन एका Kदवसात लंडनला परत यायचे. अगदी साधा व सरळ िहशोब होता. याच िहशोबाने

जेमतेम पैसे घेऊन व लंडनचे परतीचे ितकVट काढू न ती पॅ7रसला आली होती.

ोरची मॅनेजर, मॅडम कू बट, िमसेस हॅरीसला पािह4याबरोबरच ही एक लंडनमधील मोलकरीण आहे, हे

चटकन ओळखते. परं तु ितला पिह4या भेटीतच िह"याबOल सहानुभत
ू ी वाटू लागते. याच सहानुभूतीपायी

हॅरीसला अपॉइंटमeट नसतानासुqा मॉडे4सचे *दशन बघू देते. कपडे िनवड1यास मदत करते. िनवडलेला
टेwtटेशन पोषाख आठ Kदवसानंतरच िमळणार हे ऐकू न िबचारी िमसेस हॅरीस िनराश होऊन हात हलिवत परत

जा1याची भाषा करते. /या दुकानातील कॅ िशयर फॉवेल व मॉडेल wहणून काम करणारी नटाशा हॅरीस"या

मदतीस येतात. हॅरीस पुढील आठ Kदवस पॅरीसम=येच राहते. iलॉवर गाडनला भेट देते. माणसांची पारख

असलेली ही बाई, फॉवेल व नटाशा यांचे व पूण करते. मॅडम कू बट"या नव$याला पदोZती िमळवून देते.
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मो¹ा उ/साहाने िमसेस हॅरीस कपडे घेऊनच लंडनला परत येते. पमेला पेनरोज ही एक ितची आवडती :लायंट.
मोठी नटी हो1याचे व उरी बाळगून धडपड करत असलेली एक अ4लड तSणी. हॅरीस ित"यावर आईसारखी

*ेम करत असते. वत:"या अनुपिथतीत पमेलाला Kकती Aास झाला असेल हे बघ1यासाठी एअरपोटव5न

डायरे :ट ित"या घरी येते. पमेला िबचारी रडत बसलेली. /या सं=याकाळी ित"याकडे हॉिलवुडचा एक िनमाता

येणार होता. परं तु /या"यावर *भाव पाड1यासाठी साजेशे कपडेच ित"याजवळ नहते. जीवन मरणाचा *]

होता. िमसेस हॅरीस जेहा ोर"या भारी कपांची भाषा करते तेहा पमेलाला णभर िव>ास बसत नाही.
लंडन"या यEावत मोलकरणHना दुवा देत सा[ुनयनांनी कपडे घालून बघते. आपण इतके सुंदर Kदसू शकतो यावर

ितचा िव>ासच बसत नाही. एका Kदवसात कपडे परत करते असे सांगतच ती िनघून जाते.

दुस$या Kदवशी िमसेस हॅरीस पमेला"या घरी पोचते. ोरचे कपडे अता6त अवथेत पडलेले बघून हबकू न

जाते. पमेला"या दुलतेमुळे कपडे थोडेसे जळालेले असतात. पमेलाची िच¯ी वाचून हॅरीस रडतच बसते.
एव¢ा मो¹ा *य?ाचा, आशा आकांेचा अशा *कार"या िनराशादायक शेवटाची ती क4पनाच क5 शकत

नाही. तशाही मनिथतीत ती कशीबशी आप4या घरी पोचते. ती एकटीच कु ढत बसलेली असताना दारावरची

टक टक ऐकू न पिह4यांदा ती दरवाजा उघडत नाही. ितची मैAीण, बटरफV4डला तTड कसे दाखिवणार? जड

मनाने जेहा दार उघडू न बघते तर भरपूर फु ले घेऊन एक माणूस आत येतो. 8ा9समधील ित"या न6ा

िमA-मैिAणीने फु ले पाठिवलेली असतात. घर भ5न पाठिवले4या फु लांकडे बघताना झाले गेले िवस5न /या

फु लांसारखे टवटवीत होऊन आपले सव दु:ख िवस5न जाते.

वातव आिण अवातव या सीमारे षेवरील ही एक आधुिनक परीकथा आहे. या प7रकथेचा लेखक पॉल गॅिलको,

एक िवि लेखक wहणून ओळखला जातो. एके काळी तेवीस मांजरे पाळले4या या लेखकाने मांजरां"या

जीवनावर एक सुंदर कादंबरी िलिहलेली आहे.

सामा9यपणे कादंबरी या लेखन*काराचे गंभीर व 6ावसाियक असे ढोबळमानाने वगकरण करता येत.े गंभीर
याचा अथ येथे शोकांितका Iकवा उपदेशांचे डोज पाजणारे असा नसून कलाकृ ती wहणून िवचार करायला

लावणारी असे wहणणे सुसंगत ठरे ल. 6ावसाियक wहणजे वाचकां"या िखशावर डोळा ठे ऊन व /यांचे मनोरं जन

कर1यासाठी िलिहलेली कादंबरी.

सामा9य वाचक हेसुqा एक अजब रसायन आहे. कु ठ4या णी /याला काय वाचायला आवडेल याची क4पना

करता येणार नाही व अंदाजही बांधता येत नाही. के हातरी एखादी कलाकृ ती/ गंभीर कादंबरीदेखील

आpथकदृ0ा यशवी होऊ शकते. अस4या पुतकां"यासुqा हजारTनी *ती खपलेले दाखले आहेत. परं तु
6ावसाियक कादंब$याम=ये जनसामा9यां"या मनोरं जनाचा भाग अस4यामुळे व मनोरं जनाची 6ाPया वेळोवेळी
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बदलत अस4यामुळे लेखनाबOलचे कयास चुकVचे ठरतात. मग काहीतरी रोचक मालमसाला लेखनाम=ये भरला

जातो व वाचकां"या माथी पुतक मारले जाते. हे लेखन तसे िणकच ठरते. अशा लेखकांचे नाव-िनशाणसुqा

कु णा"याही लात राहत नाही.

परं तु काही लेखक 6ावसाियकदृ0ा यशवी होणारे लेखन करीत असले तरी लेखनातील िचरनूतन, संवेदनशील

िनpमतीमुळे सािह/यजगात ते आपले पाऊल उमटवून जातात. पॉल गॅिलको या लेखकाचे लेखनसुqा अशाच

*कारची कलाकृ ती आहे. सामा9य वाचकांची वे व आकांी क4पनािव>ांना पूण करणारे यांचे लेखन

वाचणा$यास आकृ G करते. आिण /या"या मनाची पकड घेते. लेखनातील रसभ7रत वणन वाचणारा /या

भूिमके बरोबर तLूप होऊन जातो. सामा9य माणसा"या अ¿भुत जगाची क4पना करणार हा लेखक एखाuा

सामा9य घटनेभोवती एक सुंदर वलय िवणून वाचकांना आकpषत क5न घेतो. ओघवती शैली व शMदांची अचूक

िनवड यामुळे याची पुतकं वाचताना आपला आनंद िगुिणत होतो.

िमसेस हॅरीस या 6;Vभोवती अशाच *कार"या दोन साहसकथा, 'िमसेस हॅरीस गोज टु 9यूयॉक ' आिण 'िमसेस

हॅरीस, एम.पी' या नावाने िचिAत के ले4या आहेत. याच लेखकाची 'पॉिसडान अहeचर' ही कादंबरीसुqा

वाचकांना आवडली. अनेक 6;V, असंPय *संग व घटनांची रे लचेल, व या घटना*संगानी होणारी
6;Vजीवनातील उलथापालथ यामुळे भुरळ पाडणा$या या"या सािह/यकृ तीत gहसाचार व शृंगा7रक वणनं

िचतच सापडतात. दररोज"या अिनित जगातून काही ण वाचकाला अ9यA नेणे व शा>त मू4याबOल

Kदलासा देत राहणे, हे पॉल गॅिलको"या यशाचे रहय असे wहणता येईल.

*िसqी: 30 Jul 12
70. द अि3टमेट िगeट
Self help या आजकाल"या तSणां"या िजहाया"या िवषयावर िलिहले4या पुतकां"या Kढगा$यातून
खरोखरच एखादे तरी वाचनीय पुतक िमळू शके ल याबOल शंका असतानाच िजम टोहाल या लेखकाचे Iद

अिटमेट िगट हे पुतक हाती लागले. सोtया व मोज:या शMदात आपली जडण घडण कशी असावी, आपली

जीवनशैली कशी असावी, कु ठ4या जीवनमू4यांना अ!<म uावीत, इ/यादी अनेक पैलूवर या पुतकात फार सुंदर

मांडणी के लेली आहे. कु ठलेही शMदालंकार नाहीत, सािहि/यक टीका 7टtपणी नाही, संदभबंबाळपणा नाही,

वतुपाठ wहणून इतरांचा उ4लेख नाही. जे काही सांगायचे आहे ते कु ठलाही आडपडदा न ठे वता सांिगत4यामुळे

पुतक अ/यंत वाचनीय झाले आहे. हौवड 'रे ड' िटहे9स या 80 वषा"या वृq [ीमंता"या मृ/युपAाचा संदभ घेत

िजम टोहाल यांनी तSण िपढीला काही जीवनमू4यां"या संदभात सांग1याचा *य? या पुतकातून के ला आहे.
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'रे ड' िटहे9स यानी वकGाने तेल व जनावरां"या 6ापार 6वहारातून गडगंज संपUी कमावली आहे. [म व

पैशाची जाणीव अस4यामुळे तो /या"या आयु0यभरात गरीबांसाठी, वंिचतांसाठी /या"या fटतफ\ 7ठक7ठकाणी

काही उप<म राबवत होता. /या"या मृ/युनंतर /यात खंड न पडता ते काम पुढे चालू रहावे या उOेशाने हा

कारभार /याचा 23 वषाचा पुत1या, जेसन"या हाती सोपव1याआधी तो या कामासाठी योrय आहे कV नाही

याचा /याला शोध zयावयाचा होता. मृ/युपूव जे जमू शकले नाही ते आता मृ/युनंतर कर1यासाठी /याने

मृ/युपAात काही अटी घात4या हो/या. मृ/युपAाची अंमलबजावणीची जबाबदारी /या"या तSणपणातील

िजवलग िमA व /या"या कं पनीतील एक भािगदार, हॅिम4टनवर सोपवलेली होती.

िटहे9स"या मृ/युनंतर हॅिम4टन यानी मृ/युपAात उ4लेख के ले4या िटहे9स"या वारसदारांना बोलावून */येक

वारसदारांना काय काय िमळणार आहे, याची क4पना देतो. गंमत wहणजे शेवटपय,त जेसनचा /यात उ4लेख

नस4यामुळे अरश: तो िचडतो. परं तु िटहे9स यानी /या"यासाठी एक अि4टमेट िगiट राखून ठे वलेली असते.
फ; ते िगiट िमळव1यासाठी जेसनला काही अटी पूण करावे लागेल असे हॅिम4टन सांगतो. [ीमंतीत वाढले4या

जेसनला काकानी संपUी कशी वाढवली, काय काय कG घेतले याची, इतर कु टुंिबया*माणे, अिजबात क4पना

नहती. काकाचे पैसे उडिव1यातच आतापय,तचे /याचे आयु0य गेले होते. व काका"या मृ/युनंतर िवनासायास

फार मोठे घबाड िमळणार याचीसुqा /याला खाAी होती. परं तु इतर कु टुंिबयांपेा 'रे ड' िटहे9सला जेसनवर

जात *ेम होते. जेसनला एक चांगले आयु0य जगता यावे याचाही िवचार 'रे ड' िटहे9स यानी के ला होता.

िटहे9सला जेसनम=ये काही 'पाक ' अस1याची श:यता वाट4यामुळे /या"याकडू न भरपूर अपेा हो/या.
wहणूनच मृ/युपAात अि4टमेट िगiट दे1यापूव काही अटHची पूतता के ली पािहजे यावर 'रे ड' िटहे9सचा भर

होता.

काका"या िविपणावर जेसन तडफडतो, िचडतो. परं तु हॅिम4टनपुढे /याचे काही चालत नाही. शेवटी वैतागून

/या अटी तरी काय आहेत हे ऐक1यासाठी थांबतो. हॅिम4टनची अिसटंट, िमस हेgटrस एक बॉ:स घेऊन येते.

/यात 'रे ड' िटहे9स यांनी मृ/युपूव रे कॉड के लेले िहिडओ कॅ सेhस असतात. /यातील <मांक एकची कॅ सेट ती

tले करते.

'रे ड' िटहे9स टीही"या पडuाव5न रे कॉड\ड संभाषणाारे जेसनला उOेशून पुढील 12 मिह9यात 12 कॅ सेhस

दाखव4या जात असून /यात उ4लेख के 4या*माणे जेसनला /या अटी पूण करा6ा लागतील, व /या अटी पूण

के 4यानंतरच अि4टमेट िगiटचा हकदार बन1याची श:यता आहे. असे सांगतो. हवे अस4यास जेसन के हाही
यातून अंग काढू न बाहेर पडू शकतो वा हॅिम4टनला अटीची पूतता झाली नाही असे वाटत अस4यास जेसनला ती

िगiट िमळणार नाही, याची क4पना देतो. जेसनचा सहभागी हो1यास होकार िमळा4यानंतर िमस हेgटrस
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पुढील कॅ सेट tले करते. /यात [ममू4यासंबंधी"या सूचना असतात. अशा *कारे इतर कॅ सेhसम=ये पैशाचे मह/व,

िमA/वाचे नाते, Bानाची आस, समयांना सामोरे जाणे, कु टुंबसौPय, हाय - िवनोद यांचे योगदान, िनरपे

*ेमाचे मह/व, वेळेचा सदुपयोग, इ/यादी गोGHचे मह/व कळू न घे1यासाठी"या सूचना असतात. या गोGी

जेसनला िशकिव1यासाठी /याला वेगवेगया 7ठकाणी पाठिव1याची 6वथा 'रे ड' िटहे9स व हॅिम4टन यांनी

अगोदरच के लेली होती. */येक अटी"या पूततेसाठी एक मिह9याचा वेळ Kदलेला असतो. मिह9या"या शेवटी

हॅिम4टनला भेटून काय काय घडले, हे सांगायचे असते.

[माचे मू4य कळ1यासाठी जेसनला 'रे ड' िटहे9सचा िमA, गस् का4डवेल"या रँ चवर पाठवले जाते. वत:चे व
इतरांचे सामान उचल1यापासून रँ च"याभोवती एकानेच खÎे खणून कुं पण घाल1याचे /या मिह9याभऱात

कर1याचे काम /या"यावर सोपवलेले असते. पिह4यां पिह4यांदा काम कर1यास कु रबुर करणारा जेसन शेवटी

शेवटी शारी7रक [मातून िमळणा$या आनंदाची मजा घेत परत येतो. या कामाचा मोबदला wहणून गस् का4डवेल

/याला 1500 डालस देतो. आयु0यातील /याची व[माची ही पिहली कमाई असते. हॅिम4टनला जेसनचे हे पिहले

पाऊल योrय Kदशेने पडत आहे, असे वाटते.

'रे ड' िटहे9स"या मते पैशामुळे जरी माणूस सुखी होत ऩसला तरी पैशा"या अभावामुळेसुqा तो सुखी होत नाही.

पैसा हे फ; साधन असून /याचा योrय रीतीने उपयोग के 4यास आयु0यात समाधान िमळ1याची श:यता आहे.
जेसन गुलछबू वृUीचा अस4यामुळे आतापय,तचे आयु0य (काकाचा) पैसा पा1यासारखे खच कर1यात

घालिवलेले होते. परं तु [माचे मू4य कळले4या आता"या जेसनला पुढील मिह9याभरात 1500 डॉलसचा
िविनयोग क7ठण प7रिथतीत असले4यां"या िथतीत बदल घडिव1यासाठी कर1याची अट घालतो व अशा

प7रिथती!तांचा शोध घे1यासाठी जेसनला पाठिवले जाते. जेसन या पैशाचा िविनयोग काउट मुलां"या

शेवट"या णातील अडचणी सोडिव1यासाठी, एका कGकरी मिहलेची कार ज हो1यापासून वाचव1यासाठी,
नोकरी नस4यामुळे फू ड कू प9सवर गुजराण करत असले4या दंपती"या मुलांना साता:लॉज"या भेटवतू

घे1यासाठी आिण एका वृq दांप/या"या औषधपा1यासाठी खच करतो.

ख$या मैAीचे मह/व गस् का4डवेल आिण 'रे ड' िटहे9स (व हॅिम4टन) यां"या मैAी"या गोGी ऐकू न /याला

कळते. वाटेत भेटले4या sाइन या तSणा"या सहवासातून िनरपे मैAीची क4पना /याला येत.े Bान संपादनाची
आस कशी असते याची क4पना जेसनला दिण अमे7रके तील जंगलातील एका खेात मिह9याभरा"या

मुaामात असताना कळते. तेथे 'रे ड' िटहे9स"या fट"या वतीने एक लायsरी चालिवले जात असते.

पुतकांसाठी, वत:"य़ा Bानात भर पडावे wहणून तेथील गरीब खेडूत Kकती कG घेतात याची /याला तेहा

लात येत.े आपण वत: कॉलेज"या िशण काळात Kकती अस~यपणाने वागत होतो याची /याला लाज वाटू

लागते.
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अशाच *कारे वेगवेगळे संदभ व *संगातून चांगले आयु0य जग1यासाठी अनुभवांची िशदोरी कशी जमवावी

लागते या"या *ा/यिकांचे वणन या पुतकात आहे. कौटुंिबक सौPय wहणजे नेमके काय असू शकते याचा */यय

एका िनराधार बालकां"या अनाथा[मात मिहनाभर मुaाम के 4यानंतर जेसनला येतो. आयु0यातील आपलेच

दु:ख फार मोठे आहे अशी समजूत क5न घेतले4यानी अवती भोवती काय चालले आहे याचे िनरीण के 4यास

आपले दु:ख wहणजे काहीच नाही असे वाटू लागते. समयां"या शोधात असले4या जेसनला सात वषा"या

मुलीसोबत आले4या एका तSणीची भेट एका बागेत होते. मुलगी कॅ 9सर!त Srण. सव वैuकVय उपाय थकलेले.

हॉपैसम=ये शेवटचे ण मोजत असलेली. तरीसुqा /या मुलीची इ"छा पूण कर1यासाठी ही तSणी धडपडत

असते. /या लहान मुलीला जेसनसुqा ित"या*माणे कॅ 9सर!त Srण आहे असे वाटून /याचे समाधान करते.
जेसनला हा एक नवीन अनुभव होता. क7ठण प7रिथतीतसुqा िवनोद माणसाला बळ देते याचा */यय डेिहड

रीस या"या भेटीत आला.

यातील */येक 'भेटवतू'"या मागे असलेली गोG वाचत असताना /याचे मह/व कळू लागते. शेवटी जेसन, हौवड

'रे ड' िटहे9स"या सव अटHची पूतता क5न 100 कोटी डॉलसची उलाढाल असले4या 'रे ड' िटहे9स"या fटचा

कारभार सांभाळतो.

जेमतेम 150 पाना"या या पुतकाचे लेखक, िजम टोहाल अंध असूनसुqा एके काळचे वेट िलgiटग पध\तील

ऑgलिपक चÈिपयन होते. नरे 7टह टेिलिहजन नेटवक या कं पनीचे ते संचालक असून ही कं पनी अमे7रके तील 130

लाख अंध6;V व /यांचे कु टुंबीय यां"यासाठी टीही िस7रय4स व िचAपटांची िनpमती करत असते. नेटवक "या

शोम=ये कॅ थ7रन हेपबन, जॅक लेमन, कॅ रोल चॅgनग, टीह ऍलन, एÎी अ4बट इ/यादी अमे7रकन सेिलsीटीज

भाग घेत असतात. िजम टोहाल यांनी अंध6;V व इतरांसाठी अनेक पुतकं िलिहली आहेत. Iद अिटमेट

िगट पुतका"या आशयाव5न काढलेला िचAपट व डीहीडीची िनpमती के ली आहे.
एक सं!ा£ पुतक!

*िसqी: 13 Aug 12
71. f& च लेeटनं1स वुमन

'ते ही नो Kदवसा गत: wहणत उसासे टाकणारे बरे च असतात. भूतकाळ व इितहास /यांना इतका ि*य असतो कV

वतमानात िजवंत राहणे /यांना क7ठण होऊन जाते व /यां"या दृGीने भिव0य तर आणखी अंधारमय! खरे पाहता

कु ठे तरी काही तरी ऐकू न वा कु ठले तरी पुतकं वाचून भूतकाळातील मािहती आप4यापय,त पोचत असते. मुKLत
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झालेली */येक ओळ खरी मानायला हवी असे काही बंधन आप4यावर नाही. आप4या येथील राजे - महाराजे,

संथािनक यां"याबOल िल|न ठे वलेले वाच4यास असे वाटेल कV */येक जण कण वा ह7रंLाचेच अवतार आहेत!

इं!जां"या थडrयावरील दगडावर िलिहलेले वाच4यास इं !ज wहणजे जणू काय आकाशातील बापांचेच चेले होते,
असे वाटू लागेल. परं तु /यातील Kक/येकांनी के ले4या <ू रपणा"या गोGी वाच4यास अंगावर शहारे येतील.

िहटलर"या थडrयावरसुqा फार दयाळू , लहान मुलांवर *ेम करणारा असेच कोरले असेल. िलिहणायाचे काय

जाते? थोडे बत पैसे चारले वा थोडीशी भीती दाखवली कV काहीही िलहायला तयार होऊ शकतो.

राजवाडेसारखे िनभड इितहासकारांनी इितहास िलिह4यास माA भूतकाळावर थोडाफार *काश पडू शके ल.
अ9यथा नाही.

एकोिणसा6ा शतमानातील इंिrलश लेखक, कवी, समीक इ/यादHनी िह:टो7रयन कालखंडाचा भरपूर

उदोउदो के लेला आहे हे लात येईल. िs7टश समाजाचा तो सुवणकाळ! जेन आिटन, चा4स िडके 9स, एिमल s³टे,

वा4टर कॉट सारखे Kदrगज सािहि/यक /या काळी होते. काल मा:स, डाpवनसारPया मंडळHनी या जगाला याच

काळात एक वेगळी Kदशा दाखवली. परं तु इंrलंडम=ये खरे च सगळे काही चांगले होते का? सामा9य माणूस कसा

जगत होता? /या"यासमोर कु ठ4या समया हो/या? सवसामा9य जीवन सुखकर होते का? असे Kक/येत *]

आप4याला िवचारावेसे वाटतात. /या काळातील अिभजनांना असले *] िवचार1याची गरज भासली नसावी.
परं तु आपण माA या िवषयावर अिलपणे नaVच िवचार क5 शकतो. संवेदनशीलता व ताxककता याचा वापर

क5 शकणाया वतमान काळातील एखाuाने 'टाइम मशीन'मधून /या कालखंडाचा *वास के 4यास /याला काही

तरी वेगळे पाहवयास िमळे ल. अशा*कारचे 'टाइम मशीन' सैqांितकदृ0ा श:य असले तरी तांिAक दृ0ा

कधीच अित/वात येऊ शकणार नाही, हे जरी खरे असले तरी एखादा सजनशील लेखक माA वत:"या

क4पनाश;Vचा जोरावर वाचकांना अशा *कार"या 'टाइम मशीन'मधून gहडवून, Kफरवून नaVच आणू शकतो.
जॉन फौ4स या इं!जी लेखकाने िलिहले4या 8e च लेiटनंhस वुमन ही कादंबरी वाचत असताना आप4याला अशाच

कु ठ4या तरी टाइममशीनमधून *वासाला जात आहोत कV काय असे वाटू लागते.

1967म=ये िलिहलेली ही कादंबरी आप4याला शंभर वष\ मागे घेऊन जाते. चा4स नावाचा त5ण. िवBान*ेमी.
(कदािचत /याकाळचे बतेक त5ण िवBान*ेमी असलेच पािहजे, असा एखादा अिलिखत िनयम असावा!.

काकाचे लj झालेले नाही. /यामुळे [ीमंत काका"या इटेटीचा हा एकमेव वारसदार. काकाचे उमरावपदसुqा

चा4सलाच िमळणार याची /याला खाAी. अन\िटना - 'टीना' - ही /याची *ेयसी. चा4सला 5ढ अथाने कु ठ4याही

*कारचा कामधंदा, नोकरीचाकरी कर1याची गरज नाही. हे *ेमीयुगुल टीना"या गाव"या समुLा"या काठी Kफरत

असताना एकटीच बसलेली एक सुंदर तSणी /यांचे ल वेधते. टीना /या तSणीची मािहती सांगू लागते. सारा

उ¾फ या घरकाम करणाया तSणीचा )शारी7रक (संबंध एका 8e च सैिनक अिधकायाशी आलेला असतो. तो परत

ये1याची वाट बघत ती समुLKकनारी vिमGासारखी भटकत असते. िववाहबा£ संबंध िनिषq मानत असले4या
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/या गावातील लोकांनी ितला वाळीत टाकलेले असते. चा4सला कु तूहल वाटते. तो ितला एकांतात भेटतो. /याची

सहानुभत
ू ी *ेमात बदलते. टीनाला (वा टीना"या उमराव विडलाला) हा बदल आवडत नाही. /याच वेळी

चा4सचा काका उतार वयात लj करतो. चा4सचे मनसुबे कोसळू लागतात. पोटापा1यासाठी कामधंदा शोधावा

लागतो. उमरावपदही िमळत नाही. एकोिणसा6ा शतकातील या तSणाला उमरावपद नाही wहणजे आयु0यातून

उठ4यासारखे वाटू लागते.

अशा*कार"या तीन - चार *मुख पाAाबरोबर आणखी काही पोषक पाAाभोवती कादंबरीची कथा गुंफलेली आहे.
जॉन फौ4स माA या कादंबरीचा शेवट फार वेगया *कारे करतो. 5ढाथाने या कथेला शेवट नाहीच. परं तु

वाचकां"या सोयीसाठी येथे तीन *कारचे शेवट आहेत. एकाम=ये चा4स साराला पूणपणे िवस5न टीनाबरोबर

सुखाने संसार करतो .दुसयाम=ये ही बंडखोर, <ांितकारी तSणी *गत अमे7रके ला जाते. चा4सही तेथे पोचतो व
ित"याबरोबर सुखात राहतो .ितसयाम=ये चा4स अमे7रके ला जाऊन साराचा शोध घेतो .ती एका कु *िसq

कुं टणखा9यात सुखात आहे, असे /याला कळते. तो कु ठलेही साहसी कृ /य न करता तसाच एकटा राहतो.
साराबरोबर एक लहान मूल असते. कदािचत ते चा4सचे असावे असे /याला वाटते.

या कादंबरीचा उOेश फ; ही गोG सांिगतली जावी हे नसून यातील िनवेदकाला (wहणजे खुO लेखकाला)
वाचकांना एकोिणसा6ा शतकाची क4पना क5न देणे आहे. /यामुळे कादंबरीम=ये चा4स व साराइतकVच

मह/वाची 6;V wहणजे िनवेदक. हा */येक घटनेवरती िवमशा/मक िनवेदन क5न वाचकांना िवसा6ा व

एकोिणसा6ा शतकातील िथ/यंतरांची क4पना क5न देत असतो. /यावेळची सामािजक िथती, लोकां"या

आवडी िनवडी, /यां"या संकृ तीबOल"या, नीतीमUेबOल"या असले4या भZाट क4पना, इ/यादHचा सम! वृUांत

िनवेदक आप4यासमोर ठे वत जातो. /याकाळ"या जनसामा9यांची सहज*वृUी, पूव!हदूिषत िवचार,

िवचारातील गTधळ, इ/यादीवरही िनवेदकाने टीका7टtपणी के ली आहे. अनौरस संतती, बालकामगारांची

िपळवणूक, िनÕतरातील लोकांची हलाखीची िथती, सामािजक संवेदनांचा अभाव, इ/यादHचा 206ा

शतकातील आकडेवारHशी तुलना के 4यास 196ा शतकात भयाण प7रिथती होती असे लेखकाला वाटते.

6िभचार व मादक पदाथा,चे सेवन यांचेही *माण /याकाळी जातच होते. कोवया वयातील मुलांकडू न रोज

सोळा - अठरा तास काम करवून घे1यात /यांना काहीही वावगे वाटत नहते. बारा - तेरा वषा"या मुली

बाळं तपणात मरत हो/या. िया ज9मत:च अबला व रोिगG असतात असे भासवून [ीमंत घरा1यातील एके का

ीSrणां"या िजवावर डॉ:टस भरपूर संपUी कमावत होते. 6ापारी, जमीनदार, वतनदार, इ/यादी गरीबांची

िपळवणूक करतच [ीमंत झाले होते. योनीशुिच/वा"या भल/याच क4पना हो/या (चेिटटी बे4ट!) धमा"या

अितरे कामुळे समाजसुधारणे"या क4पनांना मूठमाती Kदली जात होती.

साडेतीनशे पानां"या या कादंबरीम=ये सारा, चा4स, यां"या िवलण *ेमकथे"या पा>भूमीमधून एक अजब,
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अनाकलनीय जग जॉन फौ4स आप4यासमोर उभा करतो. /या"या िनवेदका"या डोयातून बिघतले4या

एकोिणसा6ा शतकातील िह:टो7रयन इंrलंड िचAपटातील सरक/या िचAा*माणे आप4यासमोर उघडत जाते.
व हे दशन फार सुखावह नहते, हेही लात येत.े

कादंबरी wहणजे सामा9यपणे िव>ािमAाची *तीसृGी. येथे काहीही घडू शकते. पिह4या पानावर वणन के ले4या

नायकाचे िहरवे के स शेवट"या पानापय,त तांबूस होऊ लागतात. म=येच कु ठे तरी /याला टaलही पडते. म=येच
कु ठे तरी उपटसुंभासारखे एखादे नवीन पाA ज9माला येऊ शकते व ितत:याच िनदयतेने /या पाAाला मा5नही

टाकले जाते. ही सगळी Kकमया कादंबरीकारांची असते व /याला/ितला सव गु9हे माफ असतात. कारण

वाचकां"या मनोरं जनाची जबाबदारी कादंबरीकारावर असते.

जॉन फौ4स या थराला काही गेला नाही. परं तु कादंबरीतील */येक पाAाला व पाAाबरोबर वाचकांना आप4या

अनुरोधाने खेळवतो. आप4या बोटावर नाचवतो. परं तु कु ठे ही िवसंगती नाही. Kक/येक वेळा असे वाटते कV

कथानकातील ही मंडळीच लेखकाचा ताबा घेतात व आप4या मनाला येईल /या*माणे /या"याकडू न िल|न घेतात.

फौ4सची ही कादंबरी वाचताना वाचकांना कु ठे ही उसंत घेता येत नाही. कु ठे ही िव[ांतीचे ण नाहीत .िवसा6ा

शतकातील बुqीचातुयाचा पूण उपयोग क5न वाचकांची उ/कं ठा वाढवत जातो. कालकु पीतील हा *वास कधी

संपतो हेच कळत नाही.

जॉन फौ4स या कादंबरीमुळे *िसqी"या झोतात आला. /याचे बतेक लेखन existentialism आिण

romanticism याभोवती Kफरणारे आहेत. कले:टर, मेगस, एबोनी टॉवर, डेिनयल माटन या /या"या इतर

कृ तीसुqा वाचकांचे ल वेधून घेतलेले होते. साA व कामू यांचा *भाव /या"या लेखनावर होता. साA व कामूं"या

लेखना*माणे /याचे लेखन ि:लG न वाटता मनोरं जक वाटते. सात/याने चागले कृ ती देणारा हा लेखक होता.
8e च लेiटनंhस वुमन या पुतकातील अजब दुिनयेचा *वास भरपूर Kदवस वाचकां"या लात राहील.

*िसqी: 27 Aug 12

72. /वटर ऑफ अवर िडकं टेट
बस Iकवा रे 4वेतील एखाuा *वासा"या दरwयान आपण Kक/येक वेळा शेजार"या वा समोर"या सीटवरील

अप7रिचताशी मनसो; गtपा मारतो. एखाuा िवषयावर चचा करतो. *वास जरा लांबचा अस4यास एकमेकांना

मदत करतो. परं तु *वास संपला कV आपला दोघांचा काहीही संबंध रहात नाही. काही Kदवसांनी चेहरा पुसट

होतो, नंतर नावही आठवत नाही. पुतकां"या बाबतीतसुqा असाच अनुभव आप4याला Kक/येक वेळा येतो.
काही पुतकं िणक आनंद देत असतात. दीघकाळ आठवणीत ठे व1यासारखे /यात काहीही नसते. लेखकाचे नाव,
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पुतकाचे नाव, /यातला आशय, हे सगळे आपण िवस5न जातो. पुतकातील आशय मनाचा ठाव घेवू शकला

नाही, हेच /यातून अधोरे िखत होते. बश: लेखकाचे अपयश wहणजे हेच असावे. अपयशाची कारणं शोध4यास

असे Kदसून येते कV लेखकाम=ये अनुभवांची 6ापकता कमी असावी. पंचतारांKकत हॉटेलमधील सव सोई -

सुिवधांचा आवाद घेत झोपडपीवरील, दु0काळी प7रिथतीवरील लेखन एक दोनदा यशवी होते असे वाटत

असले तरी तोच फॉwयुला */येक वेळी यशवी होईलच याची खाAी देता येत नाही. लेखक िव>ािमAाचा

Kकतीही आव आणत असला तरी अनुभवसमृq लेखन वाचकांना मोिहत के 4यािवना राहणार नाही. लेखका"या

अनुभवांची 6ापकता, उ/कटता वाचकांना वथ बसू देणार नाही. मग माA हे लेखक व /यांची पुतकं

आयु0यभर आप4याशी मैAी जोडतात. आनंदा"या वा दु:खा"या णी /यांची आठवण येते. अशा लेखकां"या

शMदांम=ये एक वेगळीच संवद
े नश;V असते. अशा संवेदनशील लेखकां"या यादीत जॉन टाइनबेक या लेखकाचे

नाव नaVच असेल.

जॉन टाइनबेक हा अमे7रकन लेखक दयपश लेखन करणारा wहणून ओळखला जातो. उUर कॅ िलफोpनयातील

िनसगरwय सॅिलनास खो$याम=ये वाढलेला हा लेखक आपली ज9मभूमी कधीच िवस5 शकला नाही. 'सॅिलनास
खो$यातील जागितक मंदीमुळे उ=वत झालेले समाजजीवन रे खाट1यातही टाइनबेकने कधीच मागे पुढे पािहले

नाही. आpथक अ7रGामुळे कृ षी 6वसायाची घडी पूणपणे िवसकटून गेली होती. लहानशा जिमनी"या तुकावर

िजवापाड *ेम करणा$या माणसांना मोलमजूरी करत गावोगाव, दारोदार भटक1याची पाळी आली होती. /यांचे
जिमनीचे तुकडे घशात घातले4या बा जिमन मालकांनी अuावत यंAसाम!ी"या सहा¤याने मो¹ा *माणात

हा 6वसाय सु5 के ला आिण /याला Kकफायतशीर 6ापाराचे व5प Kदले. बेकारी, पगारकपात यािवSq आवाज

उठिव1यासाठी संप करणारे कं गाल शेतमजूर, मालकां"या भाडोAी हतकांनी लालूच दाखवून, दहशत घालून

फोडलेले /यांचे अयशवी संप, संपवा4यांना झालेली मारहाण, संपामुळे Iकवा बेकारीमुळे /यांची होत असलेली

उपासमार, हे सारे टाइनबेकनी उघा डोयानी पािहले. या रथच<ाखाली दडपली जाणारी िजती जागती

माणसे, /यांचे मोडके तोडके संसार, टाइनबेक कधीही िवस5 शकले नाहीत. कारण संकारम अशा वयात

िवuाथ असताना टाइनबेकनी शेतावर मजूरी के ली आहे. साखरकारखा9यात ते राबले आहेत. सुतार, रं गारी

wहणून काम करताना भटके , भणंग आयु0य जगताना तSण टाइनबेकनी कोसळणारे संसार सावर1याची धडपड

करणारी माणसेही जवळू न पािहले आहेत. '

(य. Kद. फडके , स/यकथा, िडसeबर 1962)

िवuाथदशेत असताना टाइनबेकची मैAी एड् 7रके hस या जीवशाBाशी जडली. /यामुळे मानवी जीवनाकडे

पहा1याचा /याचा दृिGकोनच बदलला. शेतकरी, शेतमजूर, कGकरी, कामगार यां"यािवषयी कळवयाने हा

िलिहतो wहणून याला अमे7रके त ' कwयुिनट' (Call him a dog and shoot him!) wहणून वाळीत

टाक1यात आले. फॅ िसट wहणूनही आरोप कर1यात आले. दुस$या जागितक महायुqा"या काळी हा पAकार
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wहणून काम करत होता.
अशा अनुभवसंपZ लेखकाची, 1961म=ये िलिहलेली, Kद gवटर ऑफ अवर िडकं टeट ही कादंबरी, समीकांनी

उपेिलेली असली तरी आप4यासारPया सामा9य वाचकांशी मैAी जोडणारी आहे. इथन ऍलन हॉली या"या

6;VिचAणातून ही कादंबरी साकार होते. 9यू बे टाऊन हे एक समुLाकाठचे लहान शहर. एके काळी हेल

माशां"या तेला"या 6ापारामुळे *िसq असले4या या शहरात टेलर, बेकर व हॉली ही नामवंत घराणी जहाज

बांधणी"या 6ापारात [ीमंत झा4या हो/या. इथन"या विडला"या नाकत\पणामुळे आिण बेकर"या पूवजांनी

के ले4या फसवणुकVमुळे इथनला वत:चे राहते घर वगळता दुसरी कु ठलीही िमळकत नसते. सै9यातून िनवृU

झा4यानंतर इथन आप4या गावी एक छोटेसे दुकान उघडतो. अनुभव नस4यामुळे 6ापारात नुकसान सोसावे

लागते. दुकान िवकावे लागते व माSलो नावा"या एका इटािलयन् माणसा"या दुकानात हरकाwया wहणून काम

करावे लागते. इथनची बायको मेरी. साधी सरळ अशी ी. नव$याला *ित}ा नाही £ाची ितला खंत. ऍलन हा

मुलगा व एलेन ही मुलगी. गरीबीचे अनुभव घेत ही मुलं मोठे होत असतात. मेरीचा भाऊ आजारपणामुळे यां"या

घरी मृ/युमुखी पडतो. मरताना मेरी"या हाती साडेसहा हजार डॉलस देतो. माग यंग-हंट ही मेरीची मैिAण.

पिह4या नव$याकडू न िमळणा$या पोटगीवर ितचा च7रताथ चालत असतो. दुसरा नवरा मे4यामुळे ती शहरात

एकटीच राहत असते. शहरातील तथाकिथत *िति}तांशी ितचे मैAीचे संबंध असतात. रे ड् बेकर हा बँकेचा

चेअरमन. पैशािशवाय या"या आयु0यात दुस$या कशालाही थान नाही. जो मफ© हा जगातील भानगडीचे सव

6वहार क5न बेकर"या बँकेत कॅ िशयर wहणून कामाला होता. बँके"या समोरच इथनचे दुकान अस4यामुळे या

दोघांचे चांगले संबंध असतात. डॅनी टेलर हा इथनचा बालिमA. दा5"या 6सनापायी मरणासZ अवथेत. डॅनी

सोडू न टेलर घरा1यात एकही माणूस िश4लक नाही. बँकर बेकरला काही कारणामुळे इथनबOल थोडीशी

सहानुभत
ू ी असते. इथनचा बॉस माSलो सांधेदख
ु ीमुळे हैराण झालेला. मुळात माSलो इिम!ेशन कायuाचा भंग

क5न अमे7रके त थाियक झालेला. /यामुळे /या"या मनात नेहमीच भीती.

गुड 8ायडे ते 4 जुलै पय,त"या काळातील इथन"या जीवनातील एका मह/वा"या टttयाचे िचAण या पुतकात

के लेले आहे. मेरीची मैिAण माग सहज बोलता बोलता इथन [ीमंत होणार wहणून मेरीला सांगते. याच काळात

शालेय िवuायासाठी, मला अमे7रका हा देश का आवडतो? या िवषयावर लेखनपधा ठे वलेली असते. व

/यासाठी इथनचा मुलगा, ऍलन तयारी करत असतो. *थम येणा$या िवuायास वाgशrटनचा *वास व टीहीवर

मुलाखत असे भरघोस पा7रतोषक ठे वलेले असते. /यामुळे ऍलन पधा gजक1याचे व बघत असतो. गरीबीला

कं टाळले4या ऍलनला णात सेिलिsटी हो1याचा मोह टाळता येत नाही. बँकेतील कॅ शीयर, जो मफ© इथनला

पैशा"या 'कतृ/वश;V'वर एक छोटेसे भाषणच देतो. बँकर बेकर मेरी"या पैशाचा 'सदुपयोग' कर1याची सूचना

देतो. दुकानात आलेला एक से4समन मSलोला फसवून किमशन घे1याची लालूच इथनला दाखवतो. इथन ही
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ऑफर नाकार4याचे कळ4यानंतर माSलोला इथन"या *ामािणकपणावरचा िव>ास दृढ होतो. परं तु इथन"या

मनात कु ठले वादळ उठले होते, हे दुकानातील वतूंशी इथनने के ले4या

संभाषणातून आप4याला कळते.

याच काळात शहराची पुनर चना होत अस4यामुळे शहरातील [ीमंत *िति}त मंडळी मो:याची जागा अडवून

ठे ऊ लागतात. शहराजवळ एअरपोटसाठी लागणारी सपाट जमीन फ; डॅनी टेलरची असते. परं तु डॅनी पूणपणे

नशेत बुडालेला. बँकर बेकर डॅनीला दा5"या बाट4या पोचवून जागा िगळं कृत कर1याचा डाव आखतो. परं तु डॅनी

तयार होत नाही. डॅनीला वेडे ठरवून वेा"या हॉिपटलम=ये रवानगी क5न सामािजक कारणासाठी /याची

जमीन ज करावी यासाठी हालचाली क5 लागतो. इथन माA बेकरला न जुमानता डॅनीला एक हजार डॉलस,
तेही कु ठ4याही तारणािशवाय, औषधखचासाठी पाठवून देतो. डॅनी मृ/युपूव /याची जमीन इथन"या नावे करतो.
माSलोची [ीमंती डोयात खुपत अस4यामुळे माSलोला इिम!ेशन"या कचाात पकड1याची परपर

'6वथा' के ली जाते. माSलो घाब5न वत:चे दुकान इथन"या नावे करतो. ऍलनला लेखनपध\तील *थम

पा7रतोषक िमळते. तो आता एक सेिलिsटी. अशा *कारे माग यंग हंटची भिव0यवाणी खरी ठ5 लागते.

माA, ऍलनची बहीण, एलेनला भावाचे िनबंध वाचत असताना कु ठे तरी खटकते. वर"या अडगळीत शोध

घेत4यानंतर ितला खरा *कार कळतो. भावाने जु9या पुतकातील उतारे कॉपी क5न पधा gजकली आहे असे ती

पधा आयोजकांना कळिवते. भाऊ ऍलन चडफडतो. आपण के ले4या कृ /याबOल पाUाप न होता बिहणीवर

िचडतो. व येथे कादंबरी संपते.

असे सांिगतले जाते कV पकड1याची भीती नसती तर */येक माणसाने चोरी के ली असती. Kक/येक वेळा ही चोर,
लाचखाऊ, vG मंडळी आप4या मुला-बाळासमोर कसे वागत असतील याचा संvम पडतो. /यांना /यांचे मन खात

नसते का?

नैितकता, उपदेश यासंबंधातील वा:यावर ते अडखळत असतील का? आजकाल संशोधनां"या

थीसीसम=येसुqा कॉपी - पेटचे पेव फु टलेले आहे. हळू हळू अशा गोGHना *ित}ा िमळत आहे. /यामुळे मूळ जो

प$यंत पकडला जात नाही तोपय,त डॉ:टरे टचे थीसीससुqा मूलगामी संशोधन या सदरात मोडत असतात.

या पुतकातील *िति}त लाच खात होते, विहताठी काहीही कर1याची /यांची तयारी होती. आपण जे कृ /य

करतो ते अनैितकते"या सदरात मोडते याचीसुqा /यांना क4पना नहती इतके ते /यां"या अंगवळणी पडलेले होते.

माणूस एकदा चंगळवादा"या कचाात सापड4यानंतर /याला कु ठे थांबावे, कधी थांबावे, समोरची 6;V कोण

आहे, कु ठ4या प7रिथतीत आहे, यांचा िवसर पडतो. एके काळी आप4या देशातील समाज धम, त/वBान इ/यादी

गोGीमुळे पिमेतील देशांइतकV उपभोगवादी होणार नाही असे वाटत होते. परं तु हे िचA पूणपणे बदललेले आहे.
वाचकांना अंतमुख करणा$या या कादंबरीम=ये चंगळवादी समाजाचे फार माpमकपणे िचAण के लेले अस4यामुळे

आपण या पुतकाला सहजासहजी िवस5 शकत नाही.
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नोबेल पा7रतोषक िवजेता टाइनबेक यानी आयु0यभरात िवपुल *माणात सािह/य िनpमती के ली आहे. /यानी

िलिहलेले '!ेtस ऑफ रॉथ' व 'ईट ऑफ एडन' या बृहत् कादंब$या एका काळी भरपूर गाज4या हो/या. 'टॉटला

iलॅट', 'कॅ नरी रो', 'रे ड पोनी', 'Kद मून इज डाऊन', 'ूिबयस बॅटल', या /या"या इतर कादंब$यासुqा वाचकांना

आवड4या हो/या. 6;VिचAणापेा समाजिचAणावर /याचा भर जात होता. */येक कादंबरी वाचताना एक

नवीन ना *योग आपण पहात आहोत असेच वाचकांना वाटत होते.

आपण जोपासले4या नैितक मू4यांचा आढावा घे1यासाठी उuु; करणारे हे एक अिवमरणीय पुतक आहे!
*िसqी: 10 Sep 12
73.
73. अप द डाऊन टेरके स
बनाड शॉ एकदा wहणाले होते कV कतृ/ववान माणसं क5न दाखिवतात पण करता न येणारी माणसं मातरकV

करत आयु0य घालिवतात. परं तु िशक होणे, िशण देणे हे के हाही 'क5न' दाखिव1यापेा फार अवघड असते,
हे शॉ महाशया"या लात आले नसेल. चांग4यापैकV K<के ट, फु टबॉल, कु ती खेळणारे खेळाडू Kढगाने सापडतील.
परं तु अशा खेळाडू न
ं ा ख$या अथाने *िशण देऊन तयार करणारे <Vडा िशक माA हाता"या बोटाने

मोज1याइतके असतील. आपण शेकडो शार मुलं बघतो, हजारो साधारण कु वतीची मुलं पण बघतो. परं तु

अपवादा/मक 7र/याच साधारण िवuाथ िशका"या प7र[मामुळे तो शार झालेला बघू शकतो. *ामािणक

िशकांना थोडेसे खोदून िवचार4यास शाळे ची *गती िशकांिवनासुqा होत राहील अशी कबूली देतील. शार

मुलं शारच होत राहतील. साधारण मुलं साधारणच रा|न आयु0य घालवतील. परं तु साधारण मुलांना /यातून

बाहेर पड1यासाठी योrय िशणाला पयाय नाही, असेच wहणावे लागेल. िशण पqतीत भरपूर बदल होत

आहेत. आधुिनक िशणा"याबOल भरपूर गवगवा के ला जात आहे. परं तु िवuाया"या आकलन मतेत फार

फरक पड4याचे जाणवत नाही. िशणाचा 'धंदा' झा4यापासून याबOल काही न बोललेले शहाणपणाचे ठरे ल.
परं तु अशा प7रिथतीत सािह/य जगातील काही िशकांची नावं मागदश wहणून चमकत असतात. 'गुडबाय

िमटर िचtस', 'टु सर िवथ लह', सारखी पुतकं वाचत असताना िशकां"या बOल"या आप4या समजुतीत फार

मोठा फरक जाणवू लागतो. पुलंचे 'िचतळे मातर' मना"या कोप$यात सदान कदा डोकावत राहतात. बेल
कॉफमन या िशिके ने िलिहलेले अप Kद डाऊन टेरके स हे पुतकसुqा अशाच एका शाळे तील तSण िशिके चे

िजवंत िचA आप4या डोयासमोर उभे करते.

समृq अमे7रके तील 9यूयॉक शहर. */येक शहरा*माणे या शहरालासुqा 'घेो'
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झोपडपीचा शाप. फ; ती

अमे7रके तली अस4यामुळे आप4या येथील ¡गळ झोपडपीपेा /याचे व5प वेगळे . भांडवली अथ6वथेतील

जीव घेणा$या पध\मुळे गरीब व [ीमंत यां"याम=ये *चंड दरी. राहणीमानातील फरक गरीबांची मुकटदाबी

करणारा. गरीबां"यातील उLेकांचा फोट दाबून ठे व1यासाठी काही थातुर मातुर उपाय योजना wहणून एका

झोपडपीजवळील भागात सरकारी बोडाने चालिवलेली :याि4वन कू िलज कू ल ही एक मा=यिमक शाळा.
*/येक सरकारी कामा*माणे कागदी घोांचे इथेही पूण वचव. अठरा वषाखालील मुलामुलHना स;Vचे िशण

अस4यामुळे f³ट ऑKफसरची झोपडपीत कडक नजर. कु णी सापड4यास डायरे :ट 7रमांड होमम=ये रवानगी. या

शाळे तील बतेक मुले व मुली दोन तीनदा नापास झालेली. फ; अठरा वष\ पूण हो1याची वाट पहाणारी.
परीेला न बसलेली व वयाने वाढत असलेली. दुपारचे पोटभर जेवण सरकारी खचाने फु कट िमळत अस4यामुळे

शाळे त नाइलाज wहणून उपिथती.

या शाळे त िसि4वया Mयारे ट नावाची संवेदनशील परं तु सुंदर अशी बावीस - तेवीस वषाची, नुकतेच

महािवuालयीन इं!जी सािह/याचे िशण घेतलेली तSणी िशिका wहणून /या शाळे त Sजू होती. चॉसर,
शे:सपीयर, इ/यादी"या सािह/य कृ तीवर मनापासून *ेम करणारी. मुलं wहणजे देवाघरची फु लं अशा बाळबोध

वा:यावर िव>ास ठे वणारी ही िशिका पिह4याच Kदवशी हाय टीच अशी हाक ऐक4यानंतर गभगिळत होती.
वगिशिका अस4यामुळे िवuाया,ची हजेरी, *गती पुतकं , कॅ रे :टर कॅ tसूल, tयुिपल पसनॅिलटी *ोफाइल

सारPया फालतू कामात जात वेळ घालवावे लागतात wहणून वैतागलेली असते. जे जे wयाकहेब हा *शासकVय

सहायक (?), :लाक हा *ा=यापक, याडी Iफच ही से<ेटरी, पॉल बॅ रजर हा देखणा पण £ा पेशातून

लवकरात लवकर बाहेर पड1यासाठी धडपडत असलेला लेखक - कवी - नाटककार, सॅwयुएल बेटर हा अती

िन}ावान िशक हेड ऑफ Kद िडपाटमeट झा4यामुळे िशकवू न शकणारा, व आणखी काही *ौढ/वाकडे

(wहातारपणाकडे) झुकले4या व आज9म कु मा7रका असले4या िशिका इ/यादH"या गराात ती येऊन पडते.
wयाकहेब के वळ नो7टसा काढत िशण wहणजे सैिनकV िशत असे िवuायासकट सवा,ना पटव1याचा *य? करत

असतो. *ा=यापकाला िशकिव1यात अिजबात Sची नाही, याडी Iफच िहला चुकVचे बेल वाजवून गTधळ

माजवणे एवढेच माहीत. 8ाि9सस एगन या कू ल नसला िवuाया,ना खरचटले

तरी साधे *थमोपचार

कर1याससुqा स; मनाई. फॉम भ5न बाहेर"या दवाखा9यात पाठिवणे एवढेच ितचे काम. /यामुळे मनात

असूनसुqा औषधोपचार न करता वत:"या पैशाने के वळ एक कप चहा पाजून िवuाया,ना पाठवत असते. ही

शाळा फ; सरकारी !ँटवर डोळा ठे ऊन चालवलेली एक संथा. िवuाया,"या सुख दु:खाशी /याचे काही देणे

घेणे नाही.

िसि4वया Mयारे ट माA िवuाया,ना समजून घे1यासाठी *य? क5 लागते. /यासाठी अनेक *य? करते. सजेशन

बॉ:स ठे वते. 'शाळा का सोडावेसे वाटते', 'माझा िमA', 'इं !जी का िशकावे', 'माणसाने वत:"या कु वतीपेा मोठे

=येय ठे वावे कV नाही', '!ीक - रोमन इितहास का वाचावे' अशा *कार"या िवषयावर /यांना बोलते करते.
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सजेशन बॉ:सम=ये टाकले4या िच¹ांम=ये िवuाथ ओळख लपिव1यासाठी नावंसुqा िलिहत नाहीत, िमटर

ए:स, तुझा वैरी, शू9य, वैतागलेला, इ/यादी *कारे स£ा करत असतात. काही जणांची सही अगदी िचAमय

असते. एक जण तर वत:ला िवuाया,चा लाडका नेता असे wहणवून घेत असतो.एक मुलगी Mयारे ट"या

सदयावर खुश होऊन ित"यासारखे Kदस1यात ल कe KLत क5 लागते. वगातील नेहमी गैरहजर राहणा$या जो

फे रोन या"याशी संपक साधणेसुqा ितचे एक Kकचकट काम होऊन बसते.

एके Kदवशी ित"या वगातील एक िवuाpथनी Mयारे टशी बोल1यासाठी ितला थांबवते. परं तु नेमके /याच वेळी

ितला िशकां"या मीटHगला जायचे असते. /यामुळे ती बोलू शकत नाही. काही कारणामुळे ती मुलगी आ/मह/या

करते. Mयारे टला फार वाईट वाटते. दुसरी मुलगी कु ठली तरी *ेमकहाणी वाचून पॉल बॅ रजरवर एकतफ© *ेम

क5 लागते. पॉल ती िलिहत असले4या *ेमपAातील 6ाकरण व पेgलगमध4या चुका दुSत क5न पAं परत

पाठवत असतो. ती *ेमात िवफल होऊन शाळे तच आ/मह/येचा *य? करते. ितला हॉिपटलला पाठवावे लागते.
या शाळे तील अस4या िविचA अनुभवामुळे वैतागून Mयारे ट एका खासगी, [ीमंतां"या शाळे त नोकरी शोधू लागते.
तेथे कामाचा ताण नाही. कामही कमी. पगारही जात. िशवाय पी एच डी कर1याची संधी. सगळे कसे पॉिलशड

वातावरण. नंतर"या काही िविचA घटनेमुळे ती िवuाया,"या आणखी जवळ येत.े आपुलकVची भूक असले4या

या िवuाया,ना Mयारे टचा लळा लागतो. व परत ती K<समस"या सुHनंतर शाळे त परत येते.

बेल कॉफमन या लेिखके चे हे पिहलेच पुतक. 1964 म=ये *कािशत झाले होते व भरपूर गाजले होते. ग7रबी,

अिशितपणा, मनोिवकृ ती, इ/यादीमुळे समाज आहे तसाच आहे. /यांची मुलंही /याच अवथेतून जात आहेत.
अशां"यासाठी िशण हे एकमेव आशाथान आहे. मो¹ा आशेने हा भरडलेला समाज या िशणमंKदराकडे बघत

असतो. परं तु या शाळा /यांना काय देतात? हे िशण कशासाठी? कु णासाठी? फ; मा:स िमळिव1यासाठी?

इं!जी वा मातृभाषा िशक1याची गरज काय? कौटुंिबक कु चंबणेमुळे व /यां"या पौगंडावथेमुळे उघावर

पडले4या या िवuाया,साठी शाळा काय क5 शकतात? राAी झोपायला जागा, दुपार"या भुके4या वेळी दोन

घास, फाव4या वेळी काम देऊ शकतात का? अ~यास कर1यासाठी सोई उपलMध क5न देतील का? मादक

पदाथा,ची चटक लागले4या िवuाया,ना फ; िशतीचा बडगा दाखिवणार आहात का? असे Kक/येक *] यात

उपिथत के लेले आहेत. (ि*य बाई या नावा"या बाबयाना शाळे तील िवuायाने िलिहले4या पुतकात अशाच

*कारचे *> उपिथत के ले होते.) ही सगळी कथा एक होता राजा व एक होती राणी या ढोबळ पqतीने न

सांगता पAं, स:यूलस, नोटीस, फयावरील न पुसलेले मजकू र, सजेशन बॉ:समधील सूचना, किवता, मुलां"या

िनबंधातील उतारे इ/यादHचा सुरेख वापर क5न सांिगतली आहे.
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या पुतकातील आशय थोा फार फरकाने आप4या येथेही लागू होतो. आतासुqा प7रिथतीत फार बदल

झालेला नाही. हे पुतक मुळातूनच वाचायला हवे !

*िसqी: 24 Sep 12

74.
74. द िसे ट डायरी ऑफ एिgयन मोल एजड 13 3/4
'वेळेवर बस िमळत नाही, बसेस अपु$या आहेत. लोकल लेट धावतात. गाडीत तुफान गद. कामाचा खाडा होतो.

ऑKफसात लेट माक लागतो wहणून मला राग येतो. मी संतापतो.

रे शन"या दुकानात रांग. साखर िमळत नाही. (गॅस बुक क5न मिहना झाला. शेजार"याला िमळतो. मला नाही.)
काळाबाजार. wहणून मला राग येतो. मी संतापतो.

नोकरी, लायस9स, सवलती, शाळे त *वेश, चांगले कॉलेज यासाठी वशीला लागतो. */येक 7ठकाणी */येक वेळी

*/येक कामासाठी पैसै खा4ले जातात. (काम होईल कV नाही याची खाAी नाही.) wहणून मला राग येतो. मी

संतापतो.

जु9या चाळी कोसळतात. झोपा तोड4या जातात. गटारं तुंबतात. पाणी िमळत नाही. कचरा साचतो. बावीस

मजली इमारतीचे मजले चढतच राहतात wहणून मला राग येतो. मी संतापतो.

वीजकपातीने कामगार बेकार होतात. लाठीमार, गोळीबार, अटक होते. [ीमंतांची रोषणाई, एअर कं डीशनस

चालू शकते. (परं तु वीजबचत गरीबांनी करावी.) wहणून मला राग येतो. मी संतापतो.

पु9हा पु9हा त<ारी क5नही गु9हेगार मोकाट सुटतात. दहशत घालतात. तेहा राग येतो. मी संतापतो.

गरीबां"या नावाने टाहो फोडणारे बंग4यात रा|न चाळक$यांच,े झोपडीवा4यांचे नेते होतात... ताज,
ओबेरायम=ये आिलशान प7रषदा घेऊन आम"या भुकेबOल चचा करतात. कडक इीम=ये आम"या अपु$या

कपाबOल बोलताना अ[ू ढाळणा$या ने/यांचा मला राग येतो. मी संतापतो.'

काही वषापूव"या स/यकथा या मािसका"या मुखपृ}ावर छापले4या लेख - कम - किवतेतील हे काही उतारे

आहेत. अशाच *कारचे अजून Kकती तरी प7र"छेद आपण िल| शकतो. £ा नागरी सामािजक समयाबरोबर

!ामीण, वैयि;क वा कौटुंिबक समयांची जंAी के 4यास ही सूची भरपूर लांब होईल. कौटुंिबक - वैयि;क

समयांचे उदाहरण घेत4यास बायको - मुलं, सासू - सासरे , मेहणा - मेहणी, भाऊ - बिहण, आई - वडील,
इ/यादHचा राग येतो. नको /या वेळी पाणे उपटतात. टीहीवरील झाडू न सव चॅने4स रिववारी सं=याकाळीच

आट Kफ4म

दाखवतात. (वा जािहरातHचे रतीब घालत असतात.) घाई लागलेली असताना संडास -

मुतारीसमोर मोठी रांग असते. पोटची मुलं मनासारखे वागत नाहीत. उलट उUर देतात. िमAमंडळी उसने Kदलेले

पैसे परत मागतात. मोबाइलवर सारखे राँग नंबर. िवना ितकVट लोकलमधून *वास करताना ितकVट चेकर समोर
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उभा. वेळेवर पाऊस पडत नाही. अणुयुq हो1याचा धोका टळलेला नाही. व4ड कप पाKकतान gजकतो. शेती

मालांना (योrय) भाव िमळत नाही. नारळ नासका िनघतो. ऐन Kदवाळी - पाड6ा"या Kदवशी कु ठला तरी

राीय नेता दचकतो. /यामुळे K<के ट मॅच रO होते. रे िडओ - दूरदशनवर शोक साजरा के ला जातो. या सा$या

गोGीमुळे आप4याला राग येतो. Mलड *ेशर वाढते. डॉ:टराचे िबल वाढते. सा=या सद पडyयालासुqा शंभर -

दोनशे.. अ9यायाची चीड येते. दुस$याने के ले4या vGाचाराचा राग येतो. लाचखोरी कशी करावी हेसुqा मािहत

नाही. इतरां"या ढTगीपणाचा ितटकारा वाटतो. परं तु हे काही बदलता येत नाही. कसेतरी *ौढ माणसं मनाची

समजूत घालू शकतील पंरतु कोवया मुलांच काय? ती तर िन0पाप. अBानातील आनंद भोगणारी. परं तु

शैशवाथे"या उं बर¹ावरील मुला - मुलHची काय अवथा होत असेल? बाहेर"या जगाची जाणीव होत आहे.

'वया'त येत अस4यामुळे शरीरातील प7रवतन जाचक वाटत आहे. नको ते िवचार मनात येतात. अशाच एका

वयात येणा$या मुला"या वैयि;क, मानिसक, राजकVय, सामािजक, कौटुंिबक समयांचे िचAण, िवडंबना/मक

पqतीने, Kद िस<े ट डायरी ऑफ एि¾यन मोल एजड 13 3/4 या िवनोदी कादंबरीत लेिखका यू टाउनसँडने के ले

आहे.

हे पुतक wहणजे लंडनजवळील िमडलँस येथील एका गरीब वतीत रहात असले4या एि¾यन मोल या

पावणेचौदा (133/4) वषा"या मुलाची रोजिनशी. न6ा वषा"या *ितBां"या यादीने सुS होते. 'आंधयांना

रता ओलांड1यासाठी मदत करीन', 'कपडे नीट खुंटीवर अडकवून ठे वीन', 'िसगारे ट ओढणार नाही', 'पुटकु या

फोडणार नाही', इ.इ. £ाचे आई - वडील खूप दा5 िपवून व कु mयाला दा5 पाजून नवीन वषाची सुSवात

करतात. या"या चेह$यावर पुटकु या उठ4या आहेत. काय करावे कळत नाही. आई 'क' जीवनस/वयु; आहार

देत नाही. याचे wहणणे ती हस1यावारी नेत.े बाप दा5"या नशेत आरडा ओरडा करत भर वतीत gधगाणा

घालतो. एि¾यनला अस4या आई- बापाची लाज वाटते. दा5 tयालेला कु Aा पळू न जातो. आई पोलीसाकडे त<ार

नTदवते. सुटी संपत आली. शाळा सुS होणार. तTडावर पुटकु ळे . शाळे त तTड कसे दाखिवणार? हा /या"या

समोरचा *].

एि¾यन हा एक नवकवी आहे. बुंदीसारखे किवता पाडत असतो. बीबीसीकडे पाठवत असतो. किवता साभार

परत येत असतात. Kदसायला एकदम लुकडा. वत:ला 'इंटेले:"युअल' समजतो. पँडोरा sेथवेट नावा"या

/या"याच वगातील मुली"या '*ेमा'त

पडला आहे. एि¾यनचे वडील, जॉज मोल इलेि:fक हीटसचे से4समन

आहेत. माल खपत नस4यामुळे कु ठ4याही णी /यांची नोकरी जा1याची भीती. आई पॉिलन ीमु;V चळवळीत

सामील झालेली. /या िवषयावरील िचA िविचA पुतकं वाचत अस4यामुळे नवरा व मुलाचे आबाळ. अिलकडे ती

फारच िविचAपणे वागत आहे. यां"या शेजारी लुकास दंपती राहते. रोज नवरा बायको भांडत असतात. एके

Kदवशी लुकासची बायको घर सोडू न जाते. दोघे घटफोट घेतात. आई पॉिलनला इत:या वषानंतर नव$याचा

संताप येतो. (ीमु;Vवरील पुतकं वाच4याचा प7रणाम!)
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एि¾यनला समाजसेवा करािवशी वाटते. /यासाठी वृqा[मातील बट sा:टर £ा 90 वषा"या वृqाची सेवा

करत आहे. /या"या इतका घाण माणूस जगातच असू शकत नाही, हे एि¾यनचे मत. बटचाही एक कु Aा आहे.
बटची शु[ुशा कर1यात पँडोरा मदत करते. िनगेल हा एि¾यनचा िमA. /याचा बाप भरपूर [ीमंत. िनगेल

एि¾यन"या लिगक समया सोडिव1यात मदत करत असतो. 7रक लेमन हा युथ :लबचा से<ेटरी. एि¾यनला

वेळ *संगी उपयोगी पडणारा. बीबीसीचा टॅडमन हा किवता साभार परत करत असताना मोलला उपदेशाचे डोस

पाजत असतो. शाळे चे हेडमातर, पोपाई <ू टन हा /याचा नंबर एकचा शAू. बॅरी कe ट हा /या"या :लासमधला

उडाणटtपू सहपाठी. Aास न दे1याबOल एि¾यन व इतर शामळूं "याकडू न वारं वार खंडणी उकळणारा. एि¾यनचे

'इंटेले:"युअल करीअर' भयाण करणा$यात िs7टश *धानमंAी मागारेट थॅचरचाही हात अस1याचा /याला

संशय.

आई पॉिलन"या ीमु;V चळवळीतील उ/फू त सहभागामुळे घरी वैपाक िशजत नाही. डबाबंद िजनसावर

रोजचे गुजराण. £ाला अस4या *कारा"या खा1याचा ितटकारा. पण कु णाला सांगायचे आिण कोण ऐकणार?

आई - बाप कायम भांडणात गुंतलेले. कं टाळवाणे आयु0य. वेळ घालिव1यासाठी 'चावट' पुतकं वाचतो. चÎी

ओली झालेली. परत काळजी. आईचे िस<े hस शोध1याचे *य? करतो. एके Kदवशी आई लुकासबरोबर पळू न

जाते. बापाची नोकरी जाते. बाप डोरीन लीटर नावा"या आधी"या नव$यापासून झाले4या मुलगा असले4या

बाई"या *ेमात पडतो. बापाचे तसले चाळे एि¾यनला पसंत नाहीत. बापाचा राग डोरीन"या मुलावर काढतो.

एका सुीत हा आप4या आई"या घरी रहायला जातो. ितचे लुकासबरोबरची सलगी /याला आवडत नाही.

अपचन झा4यासारखे £ाला सगया जगाचाच ितटकारा. शेजारचे लुकासचे घर 7रकामे अस4यामुळे तेथे आता

gसग कु टुंबाचे वात6. जॉज मोल Kकचन रॅ क बनिव1याचा धंदा करतो. एि¾यनला इंटेले:"युअलचा कं टाळा

येतो. आपण [मजीवी हावे असे /याला वाटू लागते. मूक *ा1यांचे हाल बघवत नाही. हेटनरी डॉ:टर होऊन

*ा1यांची सेवा करावी असेही /याला वाटते. Kक/येक वेळा कवी हावेसह
े ी /याला वाटते.

याच काळात ि*9स Kफिलtस व लेडी डायना यांचा िववाह सोहळा गाजत होता. मूळ िs7टश नाग7रकांपेा £ा

gसग कु टुंबाची राजभ;V व राभ;V *खर. /यामुळे या िववाहाचीच सगळीकडे चचा. एि¾यनला असले

समारं भ आवडत नाहीत. या देशाचे काय होणार? पँडोरा सुी घालिव1यासाठी ुिनिशयाला जाते. एि¾यन

िवरह दूखाने तडफडतो. रोज फोन करतो. आंतरराीय कॉ4समुळे फोनचे िबल वाढते. बापाला कळू नये wहणून

िबल फाडू न टाकतो. फोन तोड1याची नोटीस येत.े बाप िचडतो. पळू न गेले4या आईला ि*यकर लुकास"या लिगक

चायांचा कं टाळा येतो. ती परत येत.े आई - वडील एि¾यनशी काही Kदवस बोलत नाहीत. सगळीकडे

K<समसचा सण साजरा होत असतो. भेटवतूंची खरे दी कर1यासाठी या"याजवळ पैसे नाहीत. नवीन वषाची
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सुSवात. पु9हा एकदा नवीन *ितBांची यादी. पु9हा येरे मा¦या माग4या. 90 वषाचा बट बा:टर एका 80

वषा"या Vनी"या *ेमात पडतो. वृqा[मात ती /याला भेटते. दोघेही लj कर1याचे ठरिवतात. एि¾यन, पँडोरा

व gसग कु टुंबीय या िववाहात सहभागी होतात. एि¾यन पंधरा वषाचा होत आहे. परं तु एि¾यनला जग अजून

कु :कु ल बाळ समजून वागणूक देत आहे, याची /याला खंत वाटते. जग /याला *ौढ मानायला तयार नाही. सव

िs7टश पेपसम=ये फॉकलँड बरोबर"या युqाची बातमी. एि¾यन माA अवथ.

अडीचशे पानां"या £ा कादंबरीम=ये जवळ जवळ सवा वषा"या नTदी आहेत. या नTदीतूनच कादंबरीची कथा

उलगडत जाते. व वयात येत असले4या मुला"या िवचारिव>ात आपण डोकावतो. यू टाऊनसँड या लेिखके ने

एि¾यन"या भjावथेतील क4पनािव> उभे कर1यात पूणपणे यशवी झाली आहे.

िवनोदी, िवडंबना/मक लेखनाचा सािहि/यक कलाकृ तीम=ये Kकतवा <मांक आहे हे समीक मंडळी ठरवतील.

परं तु वाचक माA अशा *कार"या लेखनावर िन:सीम *ेम करतात हे नाकार1यात अथ नाही. िवनोद वाचकांना

अतमुख करते. दैनंKदन जीवनातील दुखाचे ओझे थोडे फार तरी हलके करणा$या अशा *कार"या िवनोदी

पुतकांची गरज आप4या येथे तरी फार आहे.

75. सीज ऑफ कृ hणापूर

*िसqी: 8 Oct 12

वतंA कादंब$याम=ये वणन के ले4या कॅ रे :टसना भूतकाळ वा भिव0यकाळ नसतो. लेखकाने बहाल के ले4या

काळातच /या कॅ रे :टसचा वावर असतो. कादंबरीबाहेरील जगाशी /यांचे कु ठलेही नाते नसते. लेखकाला कु ठलेही

जाचक बंधनं नसतात. लेखकानी उभे के ले4या कॅ रे :टसचे अित/व, /यांचे िवचार, /यां"या संक4पना इ/यादHशी

हवे अस4यास वाचक संबंध जोडू शकतात वा आपली *ितमा शोधू शकतात. नको अस4यास हात झटकू न मोकळे

हो1याचे वातंmय वाचकांना आहे. परं तु ऐितहािसक कादंबरी िलिहताना लेखका"या £ा अिनब,ध वातंmयावर

बंधनं येतात. वाचकांना *संग, घटना, घटना<म, *संगाशी संबंिधत 6;V इ/यादHची थोडी फार मािहती

अस4यामुळे कादंबरीत4या जगाशी मेळ घालत असताना लेखकाला बरीचशी कसरत करावी लागते. इितहास
मािहत असले4या वाचकां"या काकदृGीमुळे एखादी लहानशी चूकसुqा पवताएवढी होत कादंबरीचे अवमू4यन

हो1याची श:यता वाढते. Kक/येक वेळा 6;Vिन} ऐितहािसक कादंब$याम=ये घडले4या घटनांचा एकतफ© अथ

लावला जातो. 6;Vम/वाचे उदाUीकरण कर1या"या हामुळे इितहासाची तोडफोड के ली जाते. नको ते *संग

घुसड4या जातात. लोकानुनया"या दबावामुळे वतुिन} िचAण श:य होत नाही. कु णीतरी दुसरी बाजू

मांड4यावर लेखकाची फसवणूक लात येते. लेखक तTडघशी पडतो. मग लेखकाचे लेखन धड ना इितहास, धड

ना रं जना/मक कादंबरी अशा िAशंकु अवथेत पोचते. परं तु काही ऐितहािसक कादंबरी िलिहणारे सजनशील
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लेखक सुवणम=य साधत घटना, *संग व 6;V यांना अिजबात धaा न लावता /यावेळची सामािजक िथती गती
व काही िनवडक गटना यां"या चौकटीतच काही नवीन पाAांची क4पना क5न एक वेगळे जग िनमाण क5

शकतात. अशामुळे इितहासाशी इमानही राखले जाते व कु ठ4याही गोGीचे उदाUीकरण के 4याचा ठपकाही

लेखकावर पडत नाही. अशा काही मोज:या लेखकां"या यादीत जे. जी. फॅ रे ल या लेखकाचे नाव लात

राह1यासारखे आहे.

जे. जी. फॅ रे ल £ा लेखकाने 1857"या भारतीय वातंmययुqा"या पा>भूमीचा उपयोग क5न सीज ऑफ

कृ 0णापूर ही कादंबरी िलिहली आहे. कृ 0णापूर हे लखनौ व कानपूरजवळील एक क4पनेतील शहर. */येक

शहरा*माणे येथेसुqा मूठभर इं!जांसाठी एक वतंA कँ टो9मeट. कले:टर, डॉ:टर, मॅिजfेट, सै9यािधकारी, या

सवा,चे कु टुंब, व इतर काही कँ टो9मeटम=ये रहात असतात. 6;V ितत:या *कृ ती £ा wहणी*माणे येथेही */येकाचे

त/वBान वेगळे , जीवन जग1या"या क4पना वेगवेगया. हॉपKक9स हा तेथील कले:टर. आधुिनक

िवचारसरणी"या £ा 6;Vला इं!जां"या कतृमकतृ/वावर भलताच िव>ास. /यांचा जगातील अ/युZत

थानाबOल अतीव अिभमान. औuोिगक <ांती, भांडवलशाही 6वथा आिण इ!जातील उपजतच असलेली

कतृ/वश;V यां"या जोरावर मानव वंशा"या कु ठ4याही समयावर उUर सापड1याची शंभर टaे खाAी. /या"या

मनातील हा दृढसमज कु णीही दूर क5 शकत नहता. £ाच काळात i4युअरी हासुqा भारत भेटीला आलेला

असतो व काही काळासाठी कृ 0णापूर येथे /याचा मुaाम असतो. हॉपKक9स*माणे इं!जां"या कतृ/वश;VबOल

/याला काही *ेम वाटत नसते. लंडनम=ये भरलेले औuोिगक *दशनाला हॉपKक9सने भेट Kदलेली अस4यामुळे तो

भारावलेला असतो. परं तु i4यूअरी"या मते हे *दशन wहणजे टाकाऊ वतूंची सुबकपणे मांडलेली कचरापेटी

असते. डॉ:टर मॅकनॅब ड9टेपल, डॉने4ली, फादर ओ हारा इ/यादी मंडळHचा /याला प7रचय होतो. लूसी व

िम7रयम या तSणी नुकतेच इंrलड|न आलेले असतात

/यांचाही प7रचय होतो. माA इं!जांना, /यां"या

बायकांना व मुलामुलHना भारतीय हवामान मानत नसे. Kक/येक वेळा बघता बघता मिहला, मुलं-मुली

आजारामुळे मृ/युमुखी पडत हो/या. दैनंKदन जीवन सुरिळत चालले4याचा आभास होत असला तरी मनात

कु ठे तरी भीती दडलेली होती. खाणे, िपणे, पाा, मौजमजा हाच /याचा उuोग झाला होता. भर4या पोटी

त/वBाना"या गtपा हाही एक पूरक उuोग झाला होता.

गेले Kक/येक Kदवस भारतीय सै9यातील अवथते"या बातwया अफवा"या व5पात या रे िसडे9सीपय,त पोचत

हो/या. कु जबुज चालली होती. परं तु £ा बातwयांना तेवढे मह/वही Kदले जात नहते. इं!जां"यावर कु णीही हात

उगा5 शकणार नाही, /यां"या के सांना धaा लागणार नाही, यावर बतेक इं!जांचा दृढिव>ास होता. परं तु एके

Kदवशी इं!जांवर स/य प7रिथतीला सामोरे जा1याची वेळ आली. भारतीय सैिनकांनी /यांचा इतर जगाशी

असलेला संपक तोडू न टाकला. इं!जांना अZ व पाणी िमळणार नाही याची 6वथा के ली. चारी बाजूने या

रे िसडे9सीभोवती सैिनकांचा वेढा बसला. */येक मागावर भारतीय सैिनक गोयांचा वषाव क5 लागले.
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बायका-मुले हवालKदल झाले. आजारी पडले दूिषत पा1यामुळे काल$याची साथ पसरली. अशाही अवथेत

/यातील काही एकमेकावर दोषारोप करत होते.

फादर ओ हारा इं!जां"या बायकांमधील वैराचारामुळे हा दैवी *कोप झालेला आहे असे बरळू लागला. कले:टर

हॉपKक9सला इं!जावर कु णी तरी हात उगारत आहे, हा एक मोठाचा मानिसक धaाच होता. /याचे सव मनोरे

कोसळू लागले. सव िसqात व त/वBान फोल ठरले. संकट कोसळ1यापूव"या व संकटकाळात सापडले4या

माणसांम=ये फार मोटा फरक पडतो याची जाणीव होऊ लागली. माणूस Kकती gहR होऊ शकतो याची

क4पनासुqा करणे अश:य झाले. जग उलटसुलट झाले. माणसां"या िन}ा बदल4या. मनश;Vवरील ताबा सुटू

लागला. मनोधैय खचू लागले. सैिनकां"या वे¢ात सापडलेला हॉपKक9स हा एक वेगळाच माणूस वाटत होता. हा

पूवा[मीचा हॉपKक9स नहता. या सव क7ठण *संगातून गे4यानंतर Kद4ली|न इं!ज सैिनकांची कु मक

कृ 0णापूरला पोचती व वेढा उठतो. आिण येथे कादंबरी संपते.

1851 साली लंडन येथे भरले4या जागितक औuोिगक *दशनाबOल जगभर औ/सु:य होते. *गत देशाने

भरिवलेले हे *दशन देशिवदेशचे लोक येऊन बघत होते. महाराणी िह:टो7रया"या राजघरा1यातील मंडळHनी

£ा *दशनासाठी जातीने ल घातलेले होते. भांडवलशाही अथ6वथा असले4या िs7टश सा¨ा याचा तो

सुवणकाळ होता. हा समाज औuोिगक <ांतीची फळे चाखत होता. बसंPय सुिशितांची जगाला सुखात

ठे वणारा हाच एकमेव माग आहे अशी खाAी झाली होती. इतर दुबल देशां"या िपळवणुकVवर आधारलेली ही

6वथा आतून पूणपणे पोखरलेली होती याची क4पना /याकाळी आली नाही. आपला देशसुqा इं!जां"या

शोषणाचा बळी ठरलेला होता. आपली िपळवणूक होत आहे याची, अंधुकशी का होईना, क4पना काही मूठभर

सुजाण लोकांना /याकाळीसुqा होती.

जे.जी. फॅ रे ल याने या सव पा>भूमीचा अ/यंत खुबीने वापर क5न ही कादंबरी िलिहली आहे. म=यम वगातील

इं!जी माणसां"या मनिथतीचे वणन /यानी छानपैकV के ली आहे. आप4या देशावर रा य करणारे बसंPय याच
वगातून आलेले अस4यामुळे या वगा"या िवचारसरणीचे *ितgबब आप4या राजकVय व सामािजक 6वथेम=ये

आजही उठू न Kदसतात. व शेवटी हीच मू4ये िs7टश सा¨ा या"या अताला कारणीभूत ठरले, हे आपण िवस5

शकत नाही.

भारतीय इितहासाशी िनगिडत असे इं!जीतील लेखन ई. एम. फॉटर, पॉल कॉट, एम एम काये, 5थ *ॉवर

झाबवाला व इतर अनेकानी के ले आहे. परं तु जे.जी. फॅ रे लचे लेखन माA अ/यंत वेगया *कारचे आहे. इतर
लेखका*माणे /यानी भारतीय 6;«चे िचAण न करता भारतातील इं!जांचे िचAण के 4यामुळे कादंबरीला वेगळे

प7रमाण लाभले आहे. व आशय वाढत गेला आहे. /यामुळे त<ारीला जागाच उरली नाही. कु ठे ही िवसंगती नाही.
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शेरेबाजी नाही.
'िs7टश सा¨ा याचा अत' या म=यवत क4पनेभोवती जे.जी. फॅ रे ल यानी 'fब4स', 'सीज ऑफ कृ 0णापूर' आिण

'gसगापूर ि!प' अशा तीन कादंब$या िलिह4या आहेत. 'fब4स'म=ये आयल,ड येथील उठावाबOलचे व कॅ थोिलक -

*ोटेटंट संघषाबOलचे िव^ेषण आहे. gसगापूर ि!प म=ये दुस$या महायुqा"या वेळ"या gसगापूर येथील

प7रिथतीचे वणन आहे.

जे.जी. फॅ रे लचे बालपण आयल,डम=ये गेलेले अस4यामुळे आय7रश संकृ तीची छाप /या"या */येक लेखनाम=ये

जाणवते. वया"या एकिवसा6ा वष या लेखकाचा हात पोिलओ"या झटके मुळे िनकामा झाला. *कृ ती ढासळत

गेली. वया"या 44 6ा वष आयल,ड येथील एका खेातील समुLकाठी िव[ांती घेत असताना, अपघातात

समुLात वा|न गेला. पुढे 15 Kदवसानी /याचा मृतदेह सापडला!

*िसqी: 22 Oct 12

76. वैDािनक व पुतकांचे जग
टीही, के बल टीही, वेब टीही, िहडीओ, संगणक, इंटरनेट, सीडी-रॉम, मोबाइल फोन,

या मािहती

तंABाना"या अuावत साधनां"या वापरांचा परमोE gबदू गाठणाया या मािहतीयुगात कु णीतरी 'अमुक अमुक

पुतक वाचलात का?' असा (बावळट!) *] िवचार4यास *] िवचारणायाला पिह4यांदा मूखात काढतील.
'तुम"या

करीअरवर *भाव पाडले4या पुतकाचे नाव...' असे िवचार1याचा *य? के 4यास *]क/याला

ताबडतोब कु ठ4यातरी मeटल हॉिपटलला पोचव1याची तयारी करतील. पुतकं आप4या सजनशीलतेवर,
कायमतेवर, वा जीवनपqतीवर प7रणाम क5 शकतात यावर िव>ास ठे वणे जवळ जवळ अश:य आहे, असे

आता बसंPय िशितांना वाटत आहे. कदािचत सामा9य लोकांचा पा¹पुतका6ित7र; पुतकांचा संबंध

येतही नसेल. परं तु िवBान-तंABाना"या ेAात आघाडीवरील संशोधकांना व *थािपत वैBािनकांना असे *]

िवचार4यानंतर िमळालेले उUर ऐक4यास आप4याला नaVच आयाचा धaा बसेल. असा एक *य? 9यू
सायं7टट या इं!जीतील िवBानिवषयक साािहका"या डबोरा मॅकeझी या तंभलेिखके ने के ला असून ितने

सं!िहत के लेली मािहती नaVच मनोरं जक ठरे ल.

*कािशत होणा$या पुतकांची संPया कमी होती wहणून पूव"या काळ"या अनेक वैBािनकांवर पुतकांचा *भाव

होता हे माA नाकारता येणार नाही. 5ढ क4पनांना धaा देणारे नवीन िवचार, क4पना, मािहती वा पूवानुभव

यांचे दाखले िमळ1याचा मुPय Rोत !ंथालयातच असे. wहणूनच अनेक वैBािनक आप4या शोधिनबंधपर !ंथात
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पुतकं उपलMध क5न देणाया !ंथपालाबOल कृ तBता 6; करत होते. आवजून उ4लेख करत होते. आजकाल

माA नेमके जे हवे ते, त/परतेन,े आवजून, कु ठ4याही *कार"या िनयमावर बोट न ठे वता, Aािसक चेहरा न करता

(व झाकता!) आढेवेढे न घेता, संशोधकांना मदत करणाया !ंथपालांचा वा /यां"या सहकाया,चा शोध हाही

*गत संशोधनाचा िवषय होऊ शके ल. मािहती िवफोटापूव"या काळी समृq वाचनालय व 6ि;गत

!ंथसं!हालयातील पुतकं , िविशG िवषयाला वा|न घेतलेली िनयतकािलकं , िवशेषBाबरोबर के लेले पA6वहार,

वैBािनकांचे वाpषक - ैवाpषक मेळावे, एकमेकां"या भेटी गाठी, यातूनच नवीन मािहती, पGीकरण,
संशोधनाची नवी Kदशा, िमळत हो/या. आतामाA प7रिथती झपााने बदलत आहे. Kढगाने पुतकं *िसq

होतात. न6ा-जु9या पुतकांची मािहती घरबस4या काही तासात (िमिनटात!) वाचकापय,त पोचते. मािहती

िवफोट नहे तर मािहती"या *चंड ओ¦याखाली दबून जा1याचा हा काळ आहे, असे wहट4यास अितशयो;V

होणार नाही. या *चंड Kढगायामधून आप4याला नेमकV हवी ती मािहती िमळवणे, /याची सुसंगती लावणे, /याचे

िव^ेषण करणे, व /यातून िनघालेले िन0कष सादर करणे Kदवसे न Kदवस क7ठण होत आहे. उKOG सा=य

कर1यासाठी वेळेची कमतरता, जीव घेणारी पधा, व सव मानवी संबंधाना व 6वहारांना आpथक

नफा-नुकसानीतच मोज1याची मानिसकता इ/यादीमुळे पुतकांचे वाचन, मनन कालबा£ ठरत आहे कV काय

असे वाटू लागले आहे.

*िसq जीवशाB व डाpवन"या उ/<ांतीवादाचा खंदा पुरकता 7रचड डॉKक9स यानी डाpवनचे ऑन Kद

ओ7रिजन ऑफ पीसीज हे मूळ पुतक आयु0या"या बयाच कालावधीनंतर वाचले अशी कबूली Kदली. 7टम

बनाड ली हा इंटरनेटवरील व4ड वाइड वेब (www) या संक4पनेचा जनक. मुLणयंAाचा शोध लावले4या

गुटेनबगनंतर मािहती तंABाना"या ेAात याचा <मांक लागतो. /या"या मते आप4यातील सजनशीलतेला
कारणीभूत ठरणारे घटक पुतकासारPया एकाच Rोतातून िमळत नसून /या च|बाजूने वेगवेगया पqतीने

आप4याकडे येत राहतात.

"मी िवBानाकडे मा¦या अनुभवातून वळलो. कु ठलेही पुतक वाचून नाही." हे 1975 चा इंKLयिवBानशाात

नोबेल पा7रतोषक िमळवणाया डेिहड बाि4टमोरचे िवधान आहे. माँfेल 9युरॉलॉिजकल इि9टूटची seडा

िमलनर बाि4टमोर"या मताशी सहमत आहे. " मी एक बयापैकV वाचन करणारी आहे. परं तु पुतकाचा *भाव

आप4या जीवनावर पडू शकतो, यावर माझा िव>ास नाही. परं तु आप4या संबंधात आलेली माणसं व अनुभव

भरपूर काही िशकवू शकतात" असे ितचे *ांजळ अिभ*ाय आहे. माटन रीस या िsटनमधील रॉयल सोसायटी

ऑफ अfानॉमी"या वैBािनकाला पुतकांची गरज कधीच भासली नाही.

या उलट /यां"या जीवनात पुतकांचे योगदान बमोलाचे आहे असे काही वैBािनकांचे पG मत आहे. /यां"या

ेAातील मह/वा"या !ंथा6ित7र; इतर पुतकांनासुqा /यां"या जीवनात मह/वाचे थान आहे, असे ते आवजून
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उ4लेख करतात. टीह जो9स हा डाpवन"या ऑन Kद ओ7रिजन ऑफ पीसीज या पुतकाचे पुनल\खन के ले4या

आ4मोट लाइक ए हेल या सु*िसq !ंथाचा लेखक. /या"या मते सामा9य वाटणारे पुतकसुqा जीवनाला

कलाटणी देवू शकते. !ेट नॉदन? या लहानमुलासाठी िलिहले4या ऑथर रॅ 9सम या पी-िनरीका"या पुतकाचा

/या"यावर फार मोठा *भाव आहे. व4ड वॉच इि9टूटचे लेटर sाउन वया"या आठ6ा वष िवस फॅ िमली

रॉिब9सन हे पुतक वाचून *भािवत झाले होते. आज हे कृ षी ेAा"या मयादा या िवषयाचा अ~यास करत आहेत.
इं!जी भाषेचा अ~यास कर1याची तीn इ"छा असले4या ऍन मॅ:ल7रन या ऑ:सफड िवuापीठातील
जीविवकासशाBाला इं!जी भाषे"या अ~यासािवषयीची मािहतीपुितका वाच4यानंतर भाषाशा जमणार

नाही असे वाटले. तुलनेने जीवशा हा अगदी सोपा िवषय वाटला. ती पुतीकाच ित"या संशोधन जीवनाला

कलाटणी(!) देवू शकली.

अनेक जण लहानपणी फार िचAिविचA पुतकं वाचतात. िगया या पयावरणिवषयक संक4पनेचे जनक जेwस

लहलॉक हे वया"या आठ6ा वष सeLीय रसायनशााची पा¹पुतकं वाचत असतं. /याना ती पुतकं

किवते"या पुतकासारखे वाटत होते. जोसेफ रॉटMलॉट या नोबेल पा7रतोषक िवजे/या भौतशाBाला

लहानपणी यूल हन"या वैBािनक कादंबया आवडत हो/या. िजिनहा येथील CERN या आि1वक संशोधक

िवषयक संथेचे मुPयथ लुिसयानी मयानीना लहानपणापासून ांटम मेकॅिन:स, Mलॅक बॉडी रे िडएशन

यासारPया भौितकVतील अ/यंत ज7टल समज4या जाणाया संक4पनेवरील पुतकं वाच1याचा नाद होता. 8Vमन
डायसन या गिणतBाला /या"या तेरा6ा वष िनबंधपध\तील पा7रतोषक wहणून ई टी बेलचे मेन ऑफ

मॅथेमॅ7ट:स हे पुतक िमळाले होते. हे पुतक वाच4यानंतर डायसन गिणत िवषया"या *ेमात पडला. 60-65

वषानंतर अजूनही हे पुतक फार मोलाचे आहे असे ते मानतात.

बालपण हा वरं जनाचा काळ असतो wहणून या *कार"या अिभ*ायाकडे कदािचत दुल करावेसे वाटेल. परं तु
काही वैBािनकां"या बाबतीत /यांनी आप4या ताS1यावथेत वाचलेली पुतकं /यां"या जीवनाला वेगळी Kदशा

Kदली, अशी कबूली Kदली आहे. आयु0याचे 5ळ बदल1यास वयाचे बंधन नसते हेच याव5न जाणवते. इंिप7रयल

कॅ 9सर 7रसच फं ड या संथेचे िनवृU िनद\शक वा4टर बॉनर हे मुळात संPयाशााचे िवuाथ होते. परं तु आर ए
Kफशर यांचे जनरल थेअरी ऑफ नॅ"यूरल िसले:शन हे पुतक वाच4यानंतर /यानी आप4या संशोधनाचा िवषयच

बदलून टाकला. िs7टश शासनाचे मुPय वैBािनक स4लागार रॉबट मे हे मुळात भौतशाB होते. 1970"या

सुमारास पयावरण िवषयक अ~यासास /यानी सुSवात के ली. पयावरण शाातील काही संक4पनांचे गिणता"या
सूA5पात /यानी मांडणी के ली आहे wहणून /यांना आता पयावरणिवषयक िवशेषB wहणून मा9यता िमळालेले

आहे. नॉमन wयेर हे िनसगिवषयक छायािचAकार होते. आ4डो िलओपा4ड या लेखकाचे सँड कटी अ4मनॅक हे

पुतक वाच4यानंतर वया"या 35 6ा वष /यांनी पयावरण या िवषयात संशोधन के ले व आज ते पयावरण

िवषयक आथशाB wहणून ओळखले जातात.
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काही वैBािनकांचे आयु0य पुतकं वाचून बदलले नसेलही. परं तु अवांतर वाचनाने काही वैBािनक आपापा4या

ेAात जात *गती साधू शकले हेही िततके च खरे . 7रचड पेटो हे Epidermitologist आहेत. युिलया वा4श व
के न वारे न यानी िलिहलेले गुड हे4थ ऍट लो कॉट हे पुतक वाचून रोग िनयंAणावरील संशोधनासाठीच /यांनी

आपले जीवन वा|न घेतले. जगभर *वास करत या िवषयावर 7ठक7ठकाणी ते भाषणं देत असतात. एखाuा

बमू4य आभरणा*माणे या पुतकातील आकृ /यांचा व नकाशांचा ते जपणूक करतात. जरे ड डायमंड हे

पयावरणशाB, इंKLयिवBानशाB व िवBानिवषयक लेखक आहेत. हेÂी डेिहड थोरो या लेखकाचे वा4डेन हे

पुतक वाचून ते *भािवत झाले. " माझे उKOG समाजाला पटो वा न पटो, मी माA वा4डेन"या मागानेच जाणार

आहे" हा /यांचा दृढसंक4प आहे. जॉन काटी हे भिव0यवेध घेणारे सँटा फे इि9टूटमधील *Pयात वैBािनक

आहेत. डोrलास होफटाटर या लेखकाचे गोडेल, आयशर, बाख हे पुतक वाचून *भािवत झाले4यापैकV ते

आहेत. या पुतका"या अ~यासानंतर कृ िAम बुqीमUा व मeद ू यां"या िव^ेषणावर संशोधन क5 लागले. यासाठी

/यांनी हे पुतक शेकडो वेळा वाचून काढले आहे. वातावरणीय रसायनशााचा अ~यास करणारी सुसान

सोलोमनला पीटर मेडावार या जनुकशाBाचे अहाइस टु यंग सायं7टट हे पुतक अितशय आवडलेले Kदसते.
"संशोधन कसे व का करावे यासाठी हे पुतक वतुपाठ आहे" अशी या पुतकाबOलचे ितचे *ांजळ मत आहे.

वरील िववेचनाव5न वैBािनकां"या संशोधन कायात */य वा अ*/यपणे पुतकं *भाव पाडू शकतात यात

शंका नाही. अनेक वैBािनकांनी पुतका"या संदभातील *]ांचा गंभीरपणे िवचार क5न उUर दे1याचा *य?

के ला आहे. K<क् , वॅhसन, टीफन हॉIकगसारPया काही वैBािनकांना अस4या *]ांची दखल zयावीशी वाटली

नसेल. Iकवा ते सव आपाप4या संशोधन कायात मj अस4यामुळे कदािचत *ितK<या कळवली नसेल. संगणक
ेAातील सव\सवा िबल गेhस याना हे *] िवचार4यानंतर /यां"या ऑKफसमधून सॅgलगर या लेखकाचे Kद कॅ चर

इन Kद राय व अन\ट हेgमrवे यांचे गाजलेले पुतक ओ4ड मॅन Éड सी ही दोन नावं आली. हीच पुतकं का

आवडली हे माA कायालयातील लोकांना सांगता आले नाही.

या पुढील िप¢ातील संशोधकांना काय आवडेल Iकवा काय आवडणार नाही याचा अंदाज घेणे श:य नसेल. माA

गरज पड4यास पुतकांचा सं!ह आप4याजवळ असणे अ/यंत आवyयक आहे, हे माA नaV. कदािचत िबल गेhस,
7रचड डॉKक9स, टीफन हॉIकग यां"यापेा जात बुqीमान असलेले व या जगाचा चेहरा मोहरा बदलू शकणारे

या पृवीतलावर कु ठे ना कु ठे तरी वाढत असतील व /या"यांसाठी ही पुतकं लागतील!

77. ' साभार परती 'चा िशiा

*िसqी: 3 Nov 10

काही वषापूव होतक5 (लिलत!) लेखक वा कवी भरपूर कG घेवून िलिहलेली एखादी कृ ती संपादक वा
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*काशकाकडे *िसq कर1यासाठी पोटाने पाठवत होते. काही (सािह/यबा£!) कारणामुळे ती कृ ती पसंद न

पड4यास संपादक व *काशक कृ ती पोच4या पोच4या उलट टपाली /या *तीवर 'साभार परत' हा िशaा उमटवून

सािहि/यकाकडे मूळ*त पाठवून देत असत. /याकाळ"या Kक/येक लेखकांना असा िशaा पािह4यानंतर रडू ही

कोसळत असेल. परं तु £ा अडचणी"या 7ठकाण"या दुख1याची जात वा"यताही करता येत नहती. परत
आले4या ग¯े "या ग¯े पा|न मनात4या मनात संपादकांना वा *काशकांना िश6ाही या उपेित सािहि/यकांनी

Kद4या असतील. आजकाल माA या साभार परतीची 'भेट ' िवमरणात गेली असावी असे वाटते. कारण ही

मंडळी साभार परत wहणून लेख परत पाठिव1याचे सौज9यही दाखवत नाहीत. (मुळात ते कु ठ4याही अनात

कृ तीकडे बघ1या"या मनिथतीत नसतात.) नवोKदत लेखक हा /यां"या दृGीने कचरा समान अस4यामुळे

/यां"यासाठी कु ठिलही तसदी वा कG घे1यास ते तयार होत नाहीत. तुwही तुमची एक थळ *त जपून ठे वा. काही

Kदवस वाट पहा. न छाप4यास कृ ती वीकृ त झाली नाही, (वा छाप1यायोrय नाही!) असे समजा हा /यांचा

बाणा असतो. काही अ~यासू संपादक - *काशक लेखकाला /या"या उणीवा लात आणून देवून सािहि/यकाला

अरश: घडवत असतात. परं तु ही जात नामशेष होत आहे. परं तु 'साभार परती'"या गोGी फ; तुम"या

आम"यासारPया सामा9यां"या बाबतीतच घडतात असे नाही. हा *कार मोठमो¹ा, अ/यंत नावाजले4या

सािहि/यकां"या बाबतीतही घडलेले आहेत. मराठी सािहि/यक अशा गोGी चारचौघात सांगत नाहीत wहणून

कदािचत आप4याला कळत नसावेत. परं तु इं!जी सािह/य वतुळात या गोGी राजरोसपणे चpच4या जातात. व

/यावर लेखही छापून येत असतात. दुस$या एखाuा संपादक - *काशकांने तीच कृ ती *िसq क5न पैसे कमवू

लाग4यानंतर माA कृ ती अवीकृ त करणा$या अगोदर"या संपादक - *काशकांचे िपतळ उघडे पडते.

1950"या सुमारास पाठवले4या एका हत*तीवर वीकार न के ले4या संपादकाने "कं टाळवाणे" असा शेरा

मारला. दुसयाने "कौटुंिबक रडकथा, पौगंडावथेतील भाविनक उेग" असे खरडले. आणखी एकाने "दुसया

युqा"या धुम<V"या काळात छापले असते तरी पुतक खप1याची श:यता कमी" अशी शेरेबाजी के ली. या

पुतकाचे नाव डायरी ऑफ ए यंग गल व पुतकाची लेिखका ऍनी 8ँ क. पुढे ते पुतक एका *काशकाने

छाप4यानंतर /या"या 3 कोटी *ती खप4या व अजूनही हे पुतक *चंड खपा"या यादीत चमकत असते. जॉज

ऑव\ल या लेखका"या ऍिनमल फाम "या हत*तीवर "*ा1यां"या िवषयीची पुतकं अमे7रकात खपत नाहीत"

असे िल|न बोळवण के ली होती. 1945म=ये *कािशत झाले4या या पुतकाचे पुढील 4 वषात 6 लाख *ती

खप4या.

gशगलस िलट या गाजले4या पुतकाचे लेखक इसाक बाशेिवस gसगर याना एका संपादकाने

सुSवातीला "पु9हा एकदा पोलंड व पु9हा एकदा यू समाज!" असे िल|न मूळ *त परत पाठवले होते.

अमे7रके तील मूळ रिहवासी असले4या रे ड इंिडय9स"या नावाजो संकृ ती"या आधारे Kद Mलेgसग वे, डा9स िहल

ऑफ Kद डेड सारPया हेरकथा िलिहणाया टोनी िहलेमान"या हत*तीवर "या"या पुतकातील रे ड इंिडय9सचे

सव संदभ गाळायला हवेत" असे एका *काशकाने िलिहले होते. अमे7रके तील *िसq कादंबरीकार टेड Öयुजेस

याची िs7टश प?ी िसि4वया tलाथ कवियAी होती. ितचे ए7रयल, Kद बेल जार किवता सं!ह गाजलेले होते. परं तु
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एका संपादक महाशयाने माA "िह"याकडे ितळभरसुqा शहाणपणा आहे असे अिजबात जाणवत नाही" असे *त

वाचताना िलिहले होते. Sडयाड Kकgtलग या लेखकाला "सॉरी, परं तु तुwहाला इं!जीचा वापर कसा करावा याचे

अिजबात Bान नाही" असे सुनिवले होते.

काही पुतकां"या बाबतीत एकदा-दोनदा नहे तर अनेक वेळा साभार परती"या *K<येला सामोरे जावे लागले.
या साभार परती"या िशेतून *िसq कादंबरीकार जॉन ि!शम व हॅरी पॉटरमुळे झोतात असलेली लेिखका जे के

रोgलगचीसुqा सुटका झाली नाही. जॉन ि!शमची टाइम टु Kकल ही गाजलेली कादंबरी 26 वेळा परत आली

होती. /याचीच Kद फम या कादंबरी"या हतिलिखताची पायरे टेड *त हॉिलवुडम=ये स:युलेट होताना एका

िनमापकाने िचAपटहa िवकत घेत4यानंतर *काशका"या डो:यात ूब पेटली. Éड टु gथक uाट आय सॉ इट

ऑन म4बरी fीट या बालसािह/याचे लेखक, डॉ. युस यांना हे पुतक छाप1यापूव 27 वेळा साभार परतीची

िच¯ी वाचावी लागली. जे. के . रोgलगला आपली कृ ती *काशका"या गळी उतरव1यास 9 *काशकां"या पाय$या

िझजवा6ा लाग4या. जॉन ि!शम वा जे. के . रोgलग आप4या*माणे पिहलीच अवीकृ त िच¯ी वाचून नाउमेद
होत िलिह1या"या फं दात पडले नसते तर आज आपण लाखो वाचकांना मंAमुrध करणा$या सािह/य कृ तीपासून

वंिचत झालो असतो. जॉन के नेडी टूल या लेखकाला जेहा पाच6ांदा आपली कृ ती अवीकृ त झाली हे कळ4यावर

/यानी आ/मह/या के ली. /या"या आईने /या"या मरणोUर ती थळ*त दुसया एका *काशकाकडे पाठवून Kदले व

कॉि9फडरसी ऑफ ू9सेस या कादंबरीला पुिलhझर पा7रतोषक िमळाले व /या"या 20 लाख *ती िवक4या.
िटफन Iकग या लेखकाची कॅ री ही कादंबरी *िसq हो1यापूव 30 वेळा परत आली होती. 7रचड बाख या

लेखका"या जोनाथन िलgहगटन सीगल हे गाजलेले पुतक 140 वेळा परत आले होते. *िसqीनंतर /याचे 72

लाख *ती िवक4या.

गुहेरकथे"या 584 पुतकं *िसq झाले4या जॉन <Vसी या लेखकाला 743 वेळा

अवीकृ ती"या िचÐ¹ा आ4या हो/या. मायके लeजेलो"या जीवनावरील कादंबरी, लट फॉर लाइफ"या

हत*तीवर एका *काशकाने "कलाकारावरील अ/यंत कं टाळवाणी कादंबरी" wहणून परत पाठवले होते. ही

कादंबरीसुqा 16 वेळा परत आली. परं तु *िसq झा4यानंतर /या"या 2.8 कोटी *ती िवक4या गे4या.

आपण िलिहलेले *ेम, युq वा हवामान बदल या *कार"या िवषयावरील पुतकाला 4-5 *काशकांकडू न नकार

आ4यास आपण तेवढे चांगले िल| शकत नाही अशी समजूत क5न घेवून गtप बसतो. झाली तेवढी शोभा पुरे

wहणत नंतर िलिह1या"या फं दात पडत नाही. कारण आप4या दृGीने हे *काशक पुतका"या आशयािवषयी,
पुतका"या खपािवषयी, वाचकां"या आवडी-िनवडीिवषयी तB, जाणकार असतात अशी एक आपली समजूत

असते. परं तु आपला हा कयास चुकVचा असतो का? खरोखरच आपण िलिहलेली कृ ती न खपणारी, टाकावू असते

का? एखादं नाणं उडवून छाप काटा करताना सतत 5-6 वेळा काटाच पडला याचा अथ छाप कधीच पडणार

नाही का? पुढ"या वेळी (वा पुढ"या अनेक वेळा) तो काटाच असेल असे आपण गृिहत का धरतो? Iकवा

िचAपटिव>ा*माणे *काशनिव>सुqा खरोखरच अिनिततेने !त आहे का? कु ठली कृ ती बेट सेलर होईल व
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कु ठली होणार नाही याचे काही िनकष ठरले आहेत का? एखादा िसनेमा एवढी गद का खेचतो ग4लाभ5 कसा

होतो याची क4पना िचAपट *िसq हो1यापूव क5 शकत नाही. गाणH, Kदrदशन, संगीत, संभाषण, पटकथा,

हीरो-हीरोइन, काही (उUान!) दृ0ये, जािहरात, *ेकांची बदलती अिभSची... असे कु ठलेही कारण ग4ला

भर1यासाठी वा न भर1यासाठी पुरेसे ठ5 शकते. तसे काही *काशनािवषयी wहणता येईल का?

मािहती तंABानातील सोई-सुिवधामुळे आता माA आप4याला *काशकांची उं बरे िझजव1याचे कारण नाही.
इंटरनेट व MलॉगसारPया सुिवधामुळे आपण आपली कृ ती ई-पुतका"या व5पात *िसq क5न वाचकापय,त

पोचू शकतो. आप4या िमAमंडळHना आनंद देवू शकतो. (फ; तुम"या कृ तीिवषयी ई-वाचकांनी के लेली

टीका-7टtपणी सहन कर1याएवढी सहनशीलता तुम"यात हवी!) मुKLत पुतकासारखे कदािचत यातून पैसा

िमळतही नसेल. परं तु आपले लेखन हे आप4या समाधानासाठी असते व सजनशीलतेचा आनंद पैशात मोजता येत

नाही!

78. िडिजटली इमॉट(ल होBयाची ओढ !

*िसqी: 3 Nov 11

माधव मोहोळकरांनी आप4या गीतयाAी या पुतकात gहदी िचAपटातील गा1यांना एका वेगया उं चीवर नेऊन

ठे वणाया गायक-गाियकां"या, गीतकारां"या शैलीिवषयी"या शीषकांसाठी /यां"या गा1यातील ओळी िनवड4या

आहेत. ती गाणी ऐकत ऐकत लेख वाचत गे4यास आणखी मजा आली असती असे रा|न रा|न वाटू लागते.
अशीच *ितK<या जी.एंची इिकलार कथा वाचताना वा दुगा भगवत यांचे ऋतुच< वाचतानाही थोाफार

*माणात वाटते.
कलामा=यमांचा रसावाद
जेहा आपण अशा *कारची वेगवेगया कलामा=यमािवषयी िलिहलेली पुतकं वाच1यास घेत असतो तेहा

*/य पुतक वाचताना /यात नमूद के लेली गाणी, वातुिश4प, *वासथळ, *संगांचे दृyय िचAण, पe टrस

इ/यादHचाही आवाद घेणे श:य झा4यास आप4या रिसकतेत, रस!हणात नaVच आणखी भर पडली असती.
परं तु /या काळी तशी सोय नहती. सव काही वाचकां"या क4पने"या भरारीवर सोडू न Kदले होते. /यामुळे आपण

फ; क4पना क5 शकतो.

आज जर अशा *कारचे आशय रिसकापय,त पोचवायचे अस4यास सजनशील कलावंत अंकVकरण (िडिजटाइ ड)

व5पात /यातील संदभा,ना इंटरgलक देत पेश के ला असता. कृ ती वाचता वाचता संदभा,चे तपशील ऐकव1याची -

बघ1याची सोय उपलMध क5न Kदली असती. लेखका"या अशा *य?ांना वाचकांकडू न भरभ5न *ितसाद

िमळाला असता.
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अमर/वाची आस
मािहती तंABानातील अभूतपूव *गती व /यातील घटकांची पुनबा,धणी व लघु5पीकरण यामुळे आज"या

सजनशील सािहि/यकाला अंकVय अमर/वाची (िडिजटली इमॉटल) ओढ लागली आहे असे wहण1यास वाव

आहे. यापूव"या आप4या आवड/या सािह/य कृ तीचे अंकVकरण क5न संगणकात उतरवून घे1यासाठी व

संगणका"या पडuावर बघ1यासाठी, /यांचे चाहते िजवाचे रान करत आहेत. शेकांनी नहे तर हजारTनी

पुतकं िडिजटाइ ड होत आहेत. कॅ नर"या साहा¤याने ओसीआर वाप5न यापूव *कािशत झाले4या (दुpमळ)
सािह/यकृ तHची इ-आवृUी इं टरनेटवर उपलMध क5न दे1यासाठी *य? के ले जात आहेत. (भारतीय भाषेसाठी

ओसीआरची सोय कु णीतरी करत असेलच!) *काशक, लेखक, िनयतकािलकांचे संपादक, के वळ मुKLत सािह/य

िनpमतीत समाधानी नाहीत. वत:"या Iकवा कु ठ4यातरी संकेतथळावर आप4या सािह/यकृ तीची मािहतीवजा

जािहरात असावी असे वाटत आहे. िडिजटाइ ड व5पात संपूण कृ ती उपलMध क5न दे1याचीसुqा /यांची तयारी

आहे. जातीत जात *िसqी ( व /यातून पैसा!) यासाठी इंटरनेट व अंकVकरणाला पयाय नाही अशी िथती

आज आहे. *काशक, लेखक वा िनयतकािलके यां"या संकेतथळांची मािहती मुKLत सािह/या"या दशनी भागावर

मुOाम|न Kदली जाते. /यांची संपूण सािह/यसूची, अनुकूल परीण, वाचकांची तुतीसुमने, छोा - मो¹ा

समारं भांची बातमी, श:य अस4यास अंकVकरण के लेली आवृUी इ/यादHनी संकेतथळावरील वेबची पानं भर4या

जातात. कदािचत यानंतर"या आधुिनक, कमाव/या िपढीला आपाप4या कृ तHचा प7रचय क5न देणारा हाच

एकमेव माग आहे असे गृिहत धरले जात असावे.

पुतकांचे अंक;करण
सच इंिजनची म;े दारी असले4या गूगलसारPया कं प9या आजपय,त Kकती पुतकांचे अंकVकरण झाले आहे याचा

िनित आकडा सांगायला तयार नाहीत. तरीसुOा या संबंधात काही अंदाज करता येईल. उदाहरणाथ गूगल

कं पनीने बक ले िवuापीठाबरोबर अंकVकरणासंबंधी करार के ला आहे. /यानुसार रोज तीन हजार पुतकांचे

अंकVकरण होत असावे. अशा *कारचे करार गूगलनी बारा िवuापीठांशी के ला असून अंकVकरण कर1यात

येणा$या पुतकां"या *काशकांची संPया Kक/येक हजारा"या घरात असेल. हे आकडे बरोबर आहेत असे गृिहत

धर4यास गूगल दर वष Kकमान दहा लाख पुतकांचे अंकVकरण करत असेल. एका ढोबळ अंदाजानुसार ही कं पनी

2008 पय,त सुमारे सUर लाख पुतकांचे अंकVकरण के ली आहे.

अशा *कार"या अंकVकरण *क4पात के वळ गुगल ही एकमेव कं पनी नसून इतरही अनेक कं प¶या वेगवेगळे *क4प

राबिवत आहेत. इंटरनेट अकाइह ही कं पनी अले:झांि¾या िवuापीठा"या !ंथालयाचे आधुिनकVकरण करत

असून अंकVकरण के ले4या मुKLत सािह/य कृ तHना व दृक्-[ा6 व5पातील डीहीडHना सावजिनकासाठी

उपलMध क5न दे1याचा मानस आहे. माय<ोसॉiट, अमेझॉन, व या| या कं प9यासुqा अंकVकरणा"या ेAात

मागे नाहीत. या कं प9या वेबसच व वैयि;क !ंथसं!हांचे अंकVकरण करत असून गुगलचे कर *ितपध असे

मान4या जातात. अनेक नामवंत *काशन कं प9या या पध\त उतर4या आहेत. परं तु गूगल"या तुलनेत या कं प9या
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फार कमी पडतात.
अंक;करणाने उपिथत के लेले p

अंकVकरणाचे लोण असेच वाढत गे4यास या संबंधातील अनेक *]ांची उUर शोधावी लागतील. यानंतर"या

काळात मुKLत पुतकं कु णी वाचतील कV नाही? हा /यापैकV एक मह/वाचा *] आहे. गा1यां"या आ4बममधून

गा1यांना मु; के 4या*माणे आधुिनक तंABान पुतकातील पानांना मुखपृ} - मलपृ}ां"या जाचक बांधणीतून मु;

करत आहे कV काय?

या त$हेने संगीत उuोगाने गा1यां"या तबका, टेtस, कॅ सेhस्, सीडी, डीहीडी यांची

<मेण हकालपी करत करत आंग¹ाएव¢ा आय-पॉसमधून एमपी 3-4-5 ारे हजारो गाणी सं!िहत क5न

दे1याची सोय क5न Kदली, /याला तोड नाही. तसेच पुतकां"या संदभातसुqा काही तरी अभूतपूव घडू शके ल

का? पुतकांचे इंटरgलIकग के 4यास नेमके काय होईल? शेवटी पुतक wहणजे नेमके काय?

आधुिनक मािहती तंABानातील घोडदौडीचा अंदाज घेत4यास मुKLत पुतकां"या आता"या व5पापेा वेगळे

काही ये1याची वा फार मोठा बदल हो1याची श:यता फारच कमी आहे. युरोप - अमे7रके त आजसुqा इ - पुतकं

आहेतच. कारम=ये ¾ायgहग करते वेळी पुतकं ऐक1याची सोनी, अमेझॉन, नोबल बान\स रीडरसारखी साधने

उपलMध आहेत. /या रीडसचा आकार व लुक् नेहमी"या पुतकासारखाच आहे. सोनी कं पनी आप4या !ाहकांसाठी

15-20 हजार पुतकं डाउनलोड कर1याची सोयही करते. परं तु या कपं9यासुqा पुतकांना पयाय wहणून

रीडरकडे बघत नसावेत व कं प9यांचा उqेशही तसा नसावा.

Apple"या आय-पॉडने सीडी व कॅ सेट tलेयसना या *कारे बाजारपेठेतून सकावून लावले /या *कारे इ-पुतकं

(व /यांचे रीडस) पारं प7रक मुKLत पुतकांची जागा घेणार नाहीत ना अशी भीती 6; के ली जात आहे. परं तु

आता"या िथतीतील इ-पुतकं असे काही तरी क5 शकतील याची श:यता फार धूसर आहे. सीडी - इंटरनेट

-संगणक इ/यादीमधून आय-पॉडम=ये गाणी डाउनलोड करणे व मुKLत पुतक *तHना इले:fािनक रीडरम=ये

बदलणे याम=ये फार मोठी दरी आहे. /यांची मुळात एकमेकाशी तुलनाच होऊ शकत नाही. इ-रीडसचे तंABानही

अजून *ाथिमक व5पात आहे.

हे खरे अस4यास गूगलने अंकVकरण के ले4या पुतकांचा वाचक (!ाहक) कोण? काही जण पाम टॉप, नोटबुक

पीसी, पीडीए वा संगणक पडuावर असली काही पुतकं वाचतीलही. परं तु बतेक जण पडuावरील पुतकांचा
आशय समजून घेऊन मुKLत *तीसाठी पुतकां"या दुकानाची वाट पकडतील Iकवा वाचनालयातून पुतक आणून

वाचतील. गूगलची पुतकं फार फार तर उ~या उ~या चाळ1यासाठी, नेम:या संदभासाठी वा /यातील काही पानं

g*ट कर1यासाठी नaVच उपयोगी ठरतील.

207

इ- पुतकांचे भिवतH

संगीत ेAात Apple आय-पॉडने के लेली <ांती Iकवा गूगल कं पनीचा यू-ूबारे िहिडओला शह दे1याचे *य?

याव5न इ-पुतकांचे भिवत6 काय असू शके ल याचा कदािचत अंदाज करता येऊ शके ल. तSण - तSणHम=ये

एके काळी लोकि*य असलेले wयुिझक अ4बwस आता मृत*ाय झालेले असून काही अपवाद वगळता, /या शेवटची

घटका मोजत आहेत. आप4याला आवडले4या गा1यांची वेगळी यादी क5न ती िमA - मैिAणHबरोबर शेअर करणे

ही सहज घडणारी अशी K<या आहे.

शMदकोश, संदभ पुतकं इ/यादH"या बाबतीतसुqा हळू हळू का होईना, काही िथ/यंतर घडत आहेत.

संदभकोशां"या बाजारपेठेवर अित<मण करत इ-पुतकांनी आताच आपले दातान बसिवले आहे.

एन्-साय:लोिपिडया िsटािनकाचे ओळीने लावलेले !ंथ लायsरीतील जागा अडवून धूळ खात पडले आहेत.
िवKकिपिडया हा िव>कोश ऑनलाइनवर मोफत उपलMध आहे. िशवाय आपण सुB वाचक wहणून /या मािहतीत

भर घालू शकतो, मािहती संपाKदत क5 शकतो वा चुका दुSत क5 शकतो. िव>कोशाची मुKLत *त

इितहासजमा हो1या"या वाटेवर आहे. जेथे संपूण पुतकातील पान न पान वाच1याची गरज नसते आिण

अuयावत व अिलकडची मािहती - आकडेवारी यांची गरज भासते तेथे वाचक मुKLत *तीवर िवसंबून न राहता

ऑनलाइनव5न लेटेट मािहती शोधत असतात. िव>कोशा*माणे टेिलफोन िडरे :टरी, शMदकोश, <िमक

पा¹पुतकं , व कदािचत पाककृ तHची पुतकसुqा नजीक"या काळात नामशेष होतील.
लिलत व वैचारक लेख

लिलतलेख व वैचा7रक पुतकां"या बाबतीत िथती थोडीशी वेगळी आहे. अशा पुतकात एखाuा क4पनेचा

आिव0कार असतो, क4पनािवतार असतो, तक शुq िवचार असतो, आिण िवचारपूवक के लेली मांडणी असते.

/यासाठी दोन - अडीचशे पानं खच घातलेली असतात. फ; पZास -साठ पानांमधून सांग1याएवढी क4पना

अस4यास व /याव5न के वळ पZासेक पानांचे पुतक काढ4यास लेखक, *काशक व पुतक-6वहाराशी संबंिधत

इतर लोक नफा कमवू शकणार नाहीत. wहणूनच क4पनेचा आवाका कमी असला तरी अडीचशे पानांची पुतकं

काढू न फार मोठा गाजावाजा के ला जात असतो. मग अशा पुतकांतील काही मह/वाची 50 पानं वाच4या

जातात व इतर पानं न वाचता पुतकं धूळ खात पडलेली असतात. खरे पाहता, वेळ, [म व पैशा"या अप6य

टाळ1यासाठी तरी का होईना, या पZास -साठ पानां"या पुतकांसाठी (तसेच अध\-अिधक पानं कोरे सोडले4या

किवतां"या पुतकांसाठी) इ-पुतकाची क4पना राबवली पािहजे असे वाटू लागते.

वैचा7रक व लिलतलेख असले4या पुतकांचे अंकVकरण होत अस4यास अजून एका दृGीने /याचा फायदा

वाचकांना िमळू शके ल. पुतकातील संदभा,ची देवाण-घेवाण सुलभ होईल, उपलMधतेत वाढ होईल. गीत संगीतावरील अंकVकरण झाले4या पुतकात रागदारीचा संदभ वाचताना संपूण सुरावट ऐक1याची सोय /यात
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असेल. लता - तलत महमूद"या गा1यांवरील लेख वा पुतकांचा आवाद घेत असताना ते गाणेसुqा वाचता

वाचता ऐकता येईल. रिवशंकर"या सतारीचा झण/कार ऐकता येईल. एक मैफलच आप4या डोयासमोर उभी

राहील. /यातून लेखका"या मांडणीत पGता येईल.

आता जे काही gलIकग होत आहे ते संपूण पुतकासाठी होत अस4यामुळे हाती फार लागत नाही. वाचत

असले4या पाना"या बाहेर जाऊन ऐकावे वा बघावे लागत आहे. या गोGी ि:लG वाटत अस4यामुळे काही

काळानंतर वाचक कG zयायला तयार होणार नाहीत. भिव0यकाळात या अडचणावर मात कर1याचा िवचार

करावा लागेल.

लेखनामधील संदभसूची, अवतरणं, पुरवणी वाचन यासाठी अंकVकरण हा एकमेव पयाय आहे. या गोGी अ~यासू

वाचकांना वरदान ठरतील. संशोधकांचा बमू4य वेळ वाचेल. आठवडे न आठवडे अनेक संदभ !ंथालये पालथी
घालून जी काही थोडी फार मािहती िमळ1याची श:यता असते ती आता काही तासात माउस"या ि:लकने

घरबस4या िमळू शके ल. छाया*तHची गरज नाही Iकवा !ंथालयातील टाफची वा /यां"या िनकृ G सेवेची

आवyयकता नाही. अशा *कारे अंकVकरण झालेली पुतकं सच इंिजनसाठी फार उपयोगी ठरतील. /यातून

शोधिनबंधांची गुणवUा वाढेल.
कादंबqया व दीघ( कथा

वाचकांना भावणा$या इतर *कार"या पुतकांबOल काय िथती असेल? काही *कार"या कादंब$यांना हे तंABान

नaVच उपयु; ठ5 शके ल. अ¿भुतकथा, साहसकथा, रहयकथा इ/यादी सािह/य *कारांचे अंकVकरण के 4यामुळे

वाचकां"या क4पनाश;Vला जात वाव िमळू शके ल. अशा *कार"या पुतकांतील *संग व घटना आभासी जगात

(ह"युअल व4ड) घडत असतात आिण आभासी वातवासाठी (virtual reality) इंटरनेट सदैव आघाडीवर

आहे. िवBानकथा व युqकथांची भरारी अंकVकरणामुळे नaVच वाढेल.

परं तु अिभजात/मनोB कादंबरी वा मनोरं जक दीघ कथा यां"या आवादासाठी माA मुKLत पुतकांना पयाय नाही,

असेच wहणावे लागेल. कथा - कादंब$यां वाचत असताना कु ठ4याही *कारचा 6/यय येता कामा नये अशी

वाचकांची अपेा असते. /या दृGीने मुKLत पुतकासारखे सोपे, सरळ व सात/य 7टकवणारे दुसरे कु ठलेच मा=यम

नसेल. एखाuा िविशG उKOG पूतसाठी wहणून कु णी कादंबरी वाचत नसतात. कादंब$यांना संदभ !ंथ वा <िमक

पा¹पुतकासारखे ता/कािलकतेचे वा कालमयादच
े े बंधन नाही. शMदकोश वा पाककृ तH"या पुतकासारखे

एक-दोन पानं चाळली कV काम झाले असेही होत नाही. चांगली कादंबरी वाचत असताना वाचक /यातील

घटना-*संगांचा साीदार wहणून सदैव उभा असतो. संपूण कथानकात /याची भाविनक गुंतवणूक असते. परं तु

अंकVकरण झाले4या कादंब$या संगणक / इ-रीडर"या सहा¤याने वाचत असताना वाचकांना एका *कारची
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अिलता जाणवू लागते. /यामुळे रस!हणात अडचण येते.
लघुकथा, किवता

लघुकथा, किवता वा िवनोदी वां°य यां"यासाठी माA अंकVकरण ही एक चांगली सोय ठ5 शके ल. ऑनलाइनवर
वाच1याची सवय क5न घेत4यास कदािचत अशा *कार"या पुतकांसाठी खच घातले4या कागदाची बचत

होऊन *दूषणाची पातळी कमी करता येईल. ऑनलाइनवर रोज एखादी किवता, चारोया, हायकू , लघुकथा, वा

िवनोदी चुटके ऐकू न वा वाचून Kदवसाची सुSवात के 4यास Kदवसभर मन *सZ रा| शके ल. कारण मुळातच या

गोGी दीघकाळ 7टका6ात Iकवा पु9हा पु9हा वाचा6ात अशी अपेा नसते. वाचकांनासुqा पिह4यांदा वाचताना

जो िनभ\ळ आनंद िमळतो तो दुस$या वा नंतर"या वाचनात लाभत नाही हे माहीत असते.

कथा व किवतांचा पूव इितहास तपास4यास /यात मौिखकतेचाच भाग जात होता, हे लात येईल. किवता

एकाने वाच1याऐवजी चार चौघात wहणून दाखिव4यास आनंद िगुिणत होईल, हा अनुभव आहे. कथा

ऐक1यातच मजा असते. कथा-किवतां"या सादरीकरण आधुिनक तंABान सहजपणे क5 शके ल. या *कार"या

लिलत सािह/य*कारांसाठी अंकVकरण नैसpगक आहे, असे वाटेल. तरीसुqा काही जण माA कादंबरी*माणे

लघुकथा व किवतासुqा वैयि;क7र/या कु ठ4याही *कारची घाई न करता, सवडीने, आरामात, िबछा9यावर

पडू न वा खुचवर बसून वाचणे पसंत करतील. /यां"यासाठी माA मुKLत पुतकच योrय ठरतील. /यामुळे

कादंबया*माणे किवतासं!ह व लघुकथासं!ह पुतकां"या व5पात अजून काही काळ 7टकू शकतील.

पुतक wहणजे रOी"या भावाने िवकणारी वतू नहे Iकवा के वळ आप4या क4पनांना वाट क5न देणारे वाहकही

नहे. /या आप4या भावनांना *ितसाद देणाया िचरं तन आठवणी आहेत. wहणूनच अंकVकरण के ले4या व5पातील

!ंथसं!हाम=ये आपण भाविनक7र/या Kकतपत तादा/wय होऊ याबOल अजूनही शंका आहेत!

*िसqी: 13
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