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संपादकीय १

�ल�हणे आ"ण वाचणे – ४
- ह�र�ं� थोरात

सा�ह�या या "े$ात �ल�ह'याने आ�ण वाच'याने -वेश केला क0 दो3ह4 -�5यांचा अथ9 आ�ण �यांच े
:व;प मो>या -माणात बदलते. एरCह4 �ल�हण ेDहणजे दैनं�दन Cयवहारातील लौ�कक व Cयावहा�रक 
पातळीवर4ल जग'याचा एक भाग असतो. ती काह4 सज9नशील व सLदया9�म कृती असते अस ेलोक 
Dहणत नाह4त. ह े �ल�हण ेवाचताना �वशषे अडचणी येत नाह4त. सतत नCयाने फुटणाSया अथाT या 
धमुाSयांच ेमाग वाचताना काढावे लागत नाह4त. अथ9�नण9यनाचा Cयवहार फार गुंतागुंतीचा असत नाह4. 
मा$ सं-षेणा या हतेनूे इथला संदेश �तथे पोहोचव'याच े गY काम करणाSया �ल�ह'यावाच'या या 
-�5यांना सा�ह�या�म-सLदया9�म प�रमाण लाभताच �यांच े:व;प एकदम बदलनू जाते. �ल�ह'यावाच'या या 
-�5यांनी आपला जनुापरुाणा वेष �यागनू नवी आ�ण झळुझळुीत व\ े प�रधान के]यासारखे वाट ू
लागते. सा_यास_ुया माणसाने वेषांतर के]यामळेु तो राजपु̀ षासारखा �दसावा तस ेहोते.

�ल�ह'यावाच'या या -�5यांम_ये होणाSय़ा या प�रवत9नामळेु एका वेगbयाच "े$ात]या संक]पनेची 
आठवण येते.  ह4 संक]पना 5यव:तचू ेदैवत:व;प अशी आह.े माdस9ने कॅ�पटल या प�ह]या खंडात 
5यव:त ू �नमा9ण हो'याची -�5या :पf करताना ह4 संक]पना वापरल4 आह.े 5यव:तहू4 
�ल�ह'यावाच'यासारखी प�रवत9ना या -�5येतनू जाते. �तथेह4 वेषांतराच ेस$ू �दसते. 5यव:तलूाह4 नवी 
प�रमाण े -ाg होतात. ती समजनू घेताना काह4 गोfी दडप]या जातात. या गोfी घड]यामळेु 
व:त�ु:थती दडवल4 जाते आ�ण समाजा या आकलनाम_ये 5यव:त ूनवा आ�ण आभासी, जण ूदैवीच 
असावा असा पहेरेाव क;न झगमगनू उठते. सा�ह�या या "े$ातील �ल�ह'यावाच'याची -�5या आ�ण 
माdस9ला अ�भ-ते असलले े5यव:तचू ेदैवत:व;प यांम_ये खा$ीने काह4 अनबंुध �नमा9ण करता येतील, 
अस ेवाटते.

माdस9 भांडवल4 अथ9Cयव:थे�वषयी बोलतो आह.े भांडवल4 अथ9Cयव:थेम_ये व:त ूआ�ण बाजार 
यां याम_ये घ�नk संबंध �नमा9ण होतात. �त याम_ये माणस ेआप]या गरजांना अनसुरत उ�पादनाची 
कृती करत नाह4त. उ�पादक lया व:तचू ेउ�पादन करतात, �या व:त ूइतरांना देऊन �यां या बद]यात 
आप]या गरजा भाग�वणाSया व:त ूते इतरांकडून घेतात. Dहणजे व:तूं या �व�नमयाला -ारंभ होतो. 
�व�नमय होऊ लागला क0 ती केवळ गरज भागवणार4 व:त ूराहत नाह4. ती �जचा �व�नमय होऊ शकतो 
अशी 5यव:त ू होते. थोडdयात, व:तमू_ये दोन -कार या "मता �नमा9ण होतात. �यांतील प�हल4 
माणसाची �व�शf गरज भागव'याची "मता असते. मला भकू लागते. ती बटाnयांमळेु भागते. Dहणजे 
बटाटा हा �कंवा बटाnयाम_ये उपयoुता म]ूय आह.े पण या बटाnयाच ेउ�पादन मी काढलले ेनाह4. मी 
गCहाच ेउ�पादन काढल ेआह.े तेCहा मी माpयाकडील गह ूदेऊन दसुSया कोणीतर4 उ�पा�दलले ेबटाटे 
घेतो. याचा अथ9 बटाnयाम_ये केवळ गरज भागव'याची "मता नाह4, तर दसुSया एखाYा व:तशूी 
�व�नमय हो'याची "मताह4 आह.े

उ�पादक आ�ण �या या गरजा यां यातील सरळ संबंध �व�नमयामळेु संपतो आ�ण व:तवू:तूंमधील 
संबंध स;ु होतात व �यामळेु 5यव:त ूहालचाल4 क; शकते, प�व$ ेघेऊ शकते असा qम �नमा9ण 
होतो. �त याम_ये काह4तर4 अलौ�कक अस ेसामrय9 आह ेअस े उ�पादकांना वाट ूलागते. खरे तर 
5यव:त ूया उ�पादनामळेु उ�पादका या sमाचा खाजगीपणा व उ�पादकाचा एकाक0पणा संपतो, तो 
इतर उ�पादकांशी जोडला जातो. �याच ेsम सामा�जक sम होतात. पण व:तचू ेम]ूय ठरताना या गोfी 
झाकून ठेव]या जातात. 
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उ�पादका या सामा%जक %व(ातील ,वेशामळेु 1हणजेच %व%नमयामळेु व6तलूा जे ,ा8 होते �याला 
मा:स; म<ूय अस े1हणतो. या म<ूयाचा उपय?ुता म<ूयाशी काह@ संबंध नसतो. %व%नमय अथा;तच 
कसाह@ होत नाह@. मला एक %कलो बटाटे हवे असतील तर बद<यात मी एक %कलो गह ूदेणार नाह@. 
मी फ? पाव %कलो गह ूदेईन. मी %कती गह ूKावेत ह ेमी ठरवत नाह@. ते बाजारात ठरते. या 
Mयवहारामळेु जो Mयवहार होतो आह ेतो व6तवू6तूंमधला Mयवहार आह ेअसा Oम %नमा;ण होPयाची 
श:यता असते. उ�पादन काढणारा उ�पादक, �याने उ�पादन काढPयासाठS केलले ेTम, �यासाठS �याने 
Mयतीत केललेा काळ या सव; गोUी %पछाडीला जातात, %कंवा दडप<या जातात आ%ण व6तवू6तूंमधील 
संबंधांच े %व( 6वयंच%लत अस<यासारखे भास ूलागते. उ�पादकांभोवतालच ेजग माणसांनी %नमा;ण 
केलले ेअसते पण Zयव6तूंम[येच काह@ तर@ अ\तु चतै^य %नमा;ण होऊन ते जग Zयव6तूंनी %नमा;ण 
के<यासारखे वाट ूलागते. व6तूंम[ये घडून आल<ेया या प%रवत;नामळेु �यां यावर@ल माणसांच े%नयंaण 
संपUुात आ<यासारखे वाट ूलागते, उलट �याच %जवंत होऊन माणसाला हMया तस ेनाचव ूलाग<या 
आहते, असा ,�यय येऊ लागतो. Zयव6तूंम[येच श?ीचा संचार झाललेा असनू �या ,स^न झा<यास 
आप<या सव; मनोकामना पणू; होतील अस ेउ�पादकांना वाट ूलागते. Zयव6तचूा उ�पादक, �याने केलले े
Tम, �याने �यासाठS घेतललेा वेळ या गोUी म<ूया या संदभा;त कारक ठरण ेगरजेच ेअसनूह@ �यां याशी 
%नग%डत असलले ेवा6तव झाकून ठेवल ेजाते आ%ण ते म<ूय व6तूंम[येच अ%6त�वात असते अस ेमानल े
जाते. अथा;तच ह ेसहज %कंवा उगाचच %कंवा 6वाभा%वकपण ेघडत नाह@. �यामागे उ�पादनाच े,च%लत 
संबंधांच ेरcण Mहावे ह@ जाणीव असते. मा:स;ने या ,%Zयेलाच Zयव6तचू ेदैवत6वdप (कमॉ%डट@ 
फे%ट%शझम) अस े1हटल ेआह.े

फे%टश—फे%ट%शझम हा मानवशाhामधला शiद तसा अवघड आह.े �याच ेमराठSत भाषांतरह@ 
अवघड आह.े मा:स;च ेभाषांतरकार वसंत तळुपळेु यांनी भाषांतर करताना दैवत6वdप %कंवा %वभ%ुतम�व 
अस ेशiद वापरल ेआहते, पण ते समाधानकारक वाटत नाह@त. फे%टश 1हणजे माणसाने %व%शU 
भौ%तक व6तवूर अजाणता लादललेा %वशषे असतो. जस ेकl आपण वर पा%ह<या,माण ेZयव6त ू6वतः 
काह@ करत नसनूह@ ती %जवंत आ%ण समथ; असPयाची, म<ूयाची वाहक अस<याची संक<पना 
Zयव6तवूर लादल@ जाते. दगडा या नैस%ग;क गणुधमाnम[ये कुठ<याह@ दैवी cमता नसनूह@ �या यावर 
तस ेका<प%नक आरोपण केल ेजाते आ%ण �या यासमोर बकरे कoबडे काप<यास तो तृ8 होतो आ%ण 
भ?ां या इ छा पणू; करतो अस ेगृह@त धरल ेजाते. हा �यातलाच ,कार आह.े या अ\तु क<पनेचा 
जनक अथा;तच दगडातला देव नसनू भ?ांचा मrद ूअसतो आ%ण %व%वध ,कार या क<पना कdन 
�यानेच दगडाला देव बन%वलले े असते. मा:स;ने मानवशाhातील संक<पने या 6पUीकरणासाठS 
धमा; या cेaातील उदाहरण घेतल ेआ%ण राजकlय अथ;शाhामधील Zयव6त ूया चलनवलनाच े6वdप 
6पU केल.े मा:स;पासनू ,रेणा घेऊन आप<याला सा%ह�या या 1हणजे %ल%हPयावाचPया या cेaातील 
काह@ ,वृsीचंा खाaीने परामश; घेता येईल.

मा:स;ला अनसुरत आप<याला सा%ह�यकृतीकडे Zयव6त ू1हणनू पाहता येईल. माa सा%ह�या या 
cेaात आ%थ;क cेaापcेा काह@ तर@ वेगळे घडू शकते याच ेभान ठेवण ेगरजेच ेआह.े आ%थ;क cेaाम[ये 
Zयव6त ूअसण ेमहtवाच ेठरते, तीच करतीसवरती आह ेअस ेगृह@त धरल ेजाते. %ल%हPयावाचPयाशी 
%नग%डत असल<ेया बौ%uक Mयवहाराम[ये सा%ह�यकृतीच ेZयव6त ूअसण ेश:य तेवढे छपवनू ठेवल े
जाते, %त या या अंगाकडे दलु;c केल े जाते.  सा%ह�यकृतीच े सsाशाhीय 6थान 6पU करताना 
सा%ह�यकृती 1हणजे बाजारात जाऊन %वकत घेता येईल अस ेप6ुतक नसनू ती लखेक आ%ण वाचक 
यां या सहसज;क ,%Zयेमधनू %नमा;ण होणार@ मान%सक पातळीवर@ल सv6त ूआह ेया अथा;च े%चvाद@ 
%सuा^तMयहू मराठSम[ये पु̂ हा पु̂ हा घोळवनू सां%गतल ेगेल ेआहते. समीcेने %कंवा सwदय;शाhाने या 
सv6तचूा %वचार करायचा असतो असहे@ मानल ेजाते. एक %वकल@ जाणार@ आ%ण %वकत घेतल@ 
जाणार@ जड व6त ू1हणनू सा%ह�यकृती ,ायः आम या %वचारा या कcेबाहरे राहतात.

तथा%प, सा%ह�यकृती ह@ शवेट@ Zयव6त ूअसते आ%ण %तने %व%नमया या वतु;ळात ,वेश केललेा 
असतो. या घटनेचा सा%ह�यकृती %नमा;ण झा<यानंतर होणाxया %त या ,ावासावरच नMह ेतर सा%ह�यकृती या 
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रोज रोज वाचत आलोय मी 'या सरदारां+या गो-ी
एकदम भार1 भार1, 'यांच ंधैय5, 'यांच ेडाके, 'यांची य9ुदं
बहतुेकवेळा रा=ी अपरा=ी चालतात 'यांच ेउAोग
मी Bदवसा उजेडाचा कामगार
'यां+या 'या डाCयांम9ये Bशरायचो पण
आपण 'याचा कधीच 9यास घेतला नHहता

सँको आ�ण सीमॉन
वंदना भागवत

जडणघडणीवर काह1 तर1 पBरणाम BनBIतच होत असणार. साBह'यकृतीच े बाजारात उतरLयानंतर 
होणारे Hयवहार Bत+या MवNपावर Bतची BनBम5ती होत असताना आBण Bतची BनBम5ती झाLयानंतर कोणते 
पBरणाम घडवतात या PQाचा Bवचार करण ेअग'याच ेठरते. हा Bवचार समाजशाSाच ेअTयासकह1 
मोUया Pमाणात करत नाह1त, साBह'यकृतीवर लV कW BXत करणाYया समीVेम9ये याबZल+या Bवचाराला 
उघडपण ेजागा Bमळत नाह1, अस े Bनदान मराठ[ समीVे+या बाबतीत तर1 \हणता येईल. हा Bवचार 
Bव^_साठ[चा माल कसा खपवायचा अशा बटबट1त MवNपात होणार नाह1 कारण 'यामधनू साBह'यकृती 
^यवMत ूअसLयाच ेतcय उघड होते. साBह'यकृतीच े^यवMत ूअसण ेझाकून ठेवdयासाठ[ आवeयक 
असलले1 पBरभाषा Bनमा5ण केल1 जाते. वाचकBPयता, कालातीतता, वाचनीयता, BवBश- शलै1 व 
परंपरेचा उgोष, ऐBतहाBसक संदभ5, देश व देशी असण,े आधBुनक, उiराधBुनक व Bशवाय रोमँBटक 
असण ेअशा अनेक गो-ीचंा उपयोग कर1त साBह'यकृतीच े^यवMत ूअसण ेदडवनू ठेवत साजरे केल े
जाते. मानदंडांची BनBम5ती, ऐBतहाBसक मLूयमापन, साBह'यकृतीवNन झडलले े वाद, 'यां+यातील 
शरेेबाजी, झगझगीत Pकाशनसमारंभ, वत5मानप=ी PBसkी या सव5 गो-ीचंा Bव^_ वाढdयासाठ[ 
जाणीवपवू5क उपयोग केला जात नाह1 अस े\हणdयासारखी पBरBMथती नाह1.

एवढे कNनह1 बरेचस ेमराठ[ लोक Mवतःच ेपसै ेखच 5 कNन पMुतके Bवकत घेत नाह1त आBण 
घेतल1 तर1 वाचत नाह1त अस ेसांBगतल ेजाते. ते सकुुमार oदयाच ेआBण वयाने शशैवात असLयामळेु 
'यांना लखेनाचा पटकन बोध होत नाह1. यावर इलाज \हणजे मऊ गरुगrुया भात कNन 'यांना भरवण.े 
अस ेकNनह1 पMुतकाची एक आवृiी हजारावNन शंभरावर येतेच आह,े \हणतात. अस ेअसल ेतर1 
BलBहणाYयाला होणारा नफा केवळ आBथ5क पBरमाणातच मोजायचा असतो अस े \हणता येत नाह1. 
BलBहल ेक_ PBतtा वाढते. मानसuमान वाढतो. सरकारदरबार1 उठबस वाढते. vानVे=ात Bवशषे काह1 
करत Bकंवा न करताह1 वेगवेगwया PकLपांच े नेतृ'व करता येते. सभासंमेलनात Bमरवता येते. 
BलBहणारा सांMकृBतक भांडवलदार होतो आBण ह ेसारे साBह'यकृती+या ^यवMत ूअसdयाच ेचम'कारच 
\हणावे लागतात.

यांतील आणखीह1 काह1 चम'कारांचा परामश5 आपण पढेु घेणार आहोत.

- ह$र&ं' थोरात
संपक.  - ९८१९०९४२३६

इ मेल - hgthorat@gmail.com 

संपादकीय २
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रा�ी अपरा�ी मला #व%नं पडायची
+यां,या +या डा-यांची
कधीतर1 #व%नांम2ये +यातला एखादा अंगात यायचा 
तोच तो डॉन-डॉन ;-व-झोट-  
भतुासारखा माAया मानगटु1वर बसला तेCहापासनू.
Gहणाला, ‘‘आपण एकमेकांची Kयोगशाळा-"
आपOयाला काय कळलं नाह1 ते
आपण कसं - आपOया गाढवाला सांभाळनू नेत
पाऊलभर जमीन नांगरायचो
+यांची यSुं, गTया आ;ण ;कOOयांची- ती +यांनीच सांभाळावीत-
डॉन ;-वओटे--कV ;-व-झोट? ;-वओटे Gहणता तGुह1?--ठYक तर
नावात काय आह?े वेडेपणा तो वेडेपणाच-
तो ठार वेडा-हसनू लोळलो मी ;कती वेळा!
तो #व%नं बघायचा आ;ण +यांनाच खर1 मानायचा
पवनच--यांना तो रा\स समजला 
आ;ण 
+यांना मार]यासाठY #वतःचा जीव पणाला लावला वगैरे
झालंच तर 
+याला एका नाजकू राजक`येची सटुका करायची होती--
तGुह1च सांगता या गोaी आGहाला, हो ना?
पण मी ब;घतOयात खbया बायका 
झcdयासमोर उभं राहनू गाताना, +यां,या मऊसतू मांdया दगडी होत जाताना
डॉन,या भाचीला- सीमॉनला- मा;हती आह ेते
ती सांगते +याला ’राजक`या ज`मतःच नाजकू नसतात +यांना बनवलं जातं नाजकू
तेCहा +यांना ठरव ूदे.’ 
पण तो ऐकत नाह1
तो अजनूह1 +या सरदार1 #व%नांना धgन आहे

आता ;वकल1 जाताहते #व%नं तोवर ती भार1 वाटणारच ना- हOल1 तर एका ;म`टात जगभर-
मी +या #व%न;व-या बा%यांना सांगतो
डॅ।न कसा +या गलुामांना सोडवायला गेला ते.
"तGुहाला काह1 अ;धकार नाह1 कोणाला गलुाम कर]याचा तGुह1 #वतं� आहात."
डॅ।ननं +या कामगारां,या मालकांना सां;गतलं होतं-तलवार उंचावनू वगैरे. 
आता आGहाला हाकलOयावर +यांनी +या गलुामांना माgन हाकलनू ;दलं
#वतं� हो]यासाठY- ते चालत घराकडे ;नघाल ेआ;ण वाटेत gळांवर झोपलले ेमेले
मालगाडी गेल1 अंगावgन +यां,या-इतकV गाढ झोप-कळलंच नाह1.
पण डॅ।न भार1 बोलतो असं मला तेCहापण वाटललें.
आपलं कसं आह-े फार ;ल;हलं वाचलं नाह1 Gहणताना कोणी भार1 बोलायला लागलं
कV तlड उघडं पडतं- मग बंद कgन आपलं काम करतो.
बोल]यानं पोट भरत नाह1 Gहणताना.
 
तर- मी +या #व%न;व-या बा%यांना सांगतो तेCहा
+यांना भार1च भgन येतं +या वेडसर सरदाराच.ं
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ते सगळे डॅ।नला &यां)या *व,नांवर बसवतात आ0ण तो 0नघतो- एकटाच-
खपूच करमणकू केल=य &यानं माझी.
तो संतापायचा जगावर तेBहा आणखीनच करमणकू Bहायची
गाजरं खात गाढवावर बसनू मी &या)या मागं जात होतो 
&याला वेळोवेळी ऐकवत होतो भाकर=च ंगाणं
काGया पडत चाललHेया Iवार=च,ं बी.ट=. कापसाच ं
पण &याला ते ऐकू येईना Lहणताना सोडलं
&या)या लढायांनी, जखमांनी तो घायाळ होऊन पडला कN
मला हस ूयायच ंआ0ण रागह=
चार पसै ेदेतो Lहणनू सारQया मलमपRRयाच करत Sहाय)या काय?
माझं चरायला सोडललें गाढव पण 0खंकाळायच ं&याला पाठVवर घेताना

मग ते *व,न0वके बाप ेपरत येतात
&या)या नBया वेडेपणा)या कथा ऐकायला
मी जे पाXलं ते सांगतो तेBहा ते एकदम भाYन जातात- पण मला हस ूयेतं
"डॅ।न इRस फंॅटा0*टक-0धस इज ^टे-" ते 0व_ेषण करतात
")या मायला- काम नाय काय, नसुतंच वाचत राहातंय. 
डोकं 0फरंल नायतर काय!" असं आपलं मत होतं- पण ते मराठVतलं.
डोकं 0फरणं, खोटं बोलणं आन *व,नं बघणं यात काय फरक आह?े
मी 0वचारत नाह=-&यां)यासोबत बोलताना जरा दबकतो-
"0dवdझोट साहबे वाद घालत होते &या झeडेवाHयांशी
&यां)या नादाला लाग ूनाह= शहाgया माणसानं खरं तर
पण Lहटलं आपHयाला नाय कळत तर बोल ूhा &यांना
आपण आहोत उचलायला हात मोडला कN- कसं?"
"त ूआहसे सॅकंो Lहणनू ह ेसगळं कसं तपशीलात कळतंय बघ."
"ते हकॅसj होते सगळे- उhा बघाल 0म0डयावर &यां)या फेक 0dल,स-" 
0dवdझोट साहबे कgहत Lहणाल,े "या बातLयांना अथj नाह=
खोटेपणा सगळा-मला माथे0फY Lहणतात-ह ेखरे माथे0फY.
&यां)या साईRस हकॅ केHया पा0हजेत..."
"य ूनीड अ *पशेल kे0नंग फॅ।र दॅट डॅ।न."

दहावी सटुल= नाह= ती इं̂ जीमळंु, यRूयबूवर काय काय बघनू कळतं थोडं थोडं-फार नाह=
Lहणजे मागं काय झालं आन पढंु काय होऊन पायजेल 
ते सांगता येत नाह= इं̂ जीतनू- Lहणताना ऐकत Sहातो.
आताशा गावातलं पोर खायला हवं असले तर तlडावर हात मारतं
&याला ना इं̂ जी येतं ना मराठV-शाळा कधी)या बंद झाHयात &या)यासाठV
&याच ंजंगल अचानक संपलंच तेBहा
आता तlडावर हात मारणार, तर बlबा मारतंय Lहणनू &याला हाणणार- 
भाकड गायी गावभर 0हडंतात- &यांना खायला 0मळतंय
पण या पोरांना खायला 0मळंना
असंह= होतंय-

"उhा सॅकंो)या शतेात मारल ेरसायनांच ेफवारे
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शहरात सोडल े%वषाण ूतर काय करणार आपण?" डॅ।न थकून 3हणाला
"आ%ण राजक5या तर शअेर माक8 टम:ये रॅपं वॅ।क करत काप<रेश5समधनू नांदताहते..."
डॅ।न मोडून पडला. 
आपAयाला काय कळलं नाहC
शते कसच-ं- उजाड माळरान--
Gयानं पणHयाला टाकून %दलं तेIहा पणHयानं झाडाला टांगनू घेतलं Mवतःला
उगा %हडंतो काय डॅ।नOया मागं फुटकळ पगारात?
मी आडवा होऊन टाकतो, ते बोलत बसतात
"ह ेपपेरवाल,े टCIहC वाल ेकाहCहC दाखवतात, 
%नवडणकुांवर डोळा ठेवनू चरणारC मXढरं- "

अंधार वाढत चालला आह.े हAलC सं:याकाळी वीज नसते.
डॅ।नची भाची इमज\5सी %दवा आणनू ठेवते
तो तासाभरात संपतो. 
अंधा]या गहुलेा Mवयंपाक घरातAया उजेडाच ंत^ड फ_. 
आता अंधारात %भंतीवर सावAया नाचतात
कोण कोणाशी बोलतं ह ेनेमकं कळणा]यांना
प`aी bावी असलC गत. 
हC अंधारात क^डललेC माणसं आता जाMतच खाcीनं बोलतात
अथ\ लावणा]यांना पा%रतो%षकं जाहCर करतात मोdठालC
मी गरCब मालकाचा गरCब नोकर
Gयांच ंबोलणं कळत नाहC- Gयातनं %शकललेा कमी 3हणताना...
डॅ।नचा मरतकुडा घोडा बाहरे वाळकं गवत चघळतो
आ%ण सीमॅ।न आतम:ये वाळकe भाकरC- %तची डॅ।नवर अढळ a:दा- 
पण आfा सीमॅ।न उठते
तरातरा जाते
डॅ।नची सगळी पMुतकं गोळा करते
बाहरे Gयांची रास घालते, 
Gया सगgयांOया हातात एक एक प%लता देते
"जाळनू टाका आ%ण %नघा. परत येऊ नका इथं
मामाची Mवiनं आ3हC सांभाळ-ूत3ुहC तमुच ेमॅ।Aस सांभाळा-"
ती डॅ।नकडे वळनू 3हणते, "परेु झालं मामा आता. सगळं अ ॅबसड\-%नरथ\क- नसुतं- 
ऊठ आ%ण शहाjयासारखा कामाला लाग. सॅकंो Gयाचा तो कॅ।3iयटुरपण आण जाळायला-"
"तलुाच कळेल सीमॅ।ंन- वेडेपणा कोणता आ%ण कोणता शहाणपणा- 
अ%Mतkवाची l%तmा सांभाळायची तर-
इनस%ॅनटC इज रCझन ओIहरoोन..." असं 3हणनू डॅ।न चpकर येऊन पडतो
मी उठून बसतो.  इoंजी 3हणजे तापच डोpयाला.
आलं परत ह।ॅ%Mपटलात जाणं- यांना घेऊन.

वंदना भागवत
मोबा. ९६५७५५८५५० 

onlyvandan@gmail.com
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मे ऐन भरात असताना तळप'या उ*हात मुंबईहनू १४० 
4कलोमीटरवर असललें तलासर; गाठणं कोरोना आ4ण 
4वशषेतः लॉकडाऊन काळात अवघड होऊन बसलंय. एरवी 
दJया-रानात वणवणणारा मेहनतकश आ4दवासी अनोळखी 
आजारामळंु बावNन कुडाOया घरात कैद झालाय. 
पाRयापाRयावरची ओसाड शांतता पोटात बरंच काह; घेऊन 
बसलले;. 

तलासर;च ं कUय4ुनVट पाटW (मा4YसZVट) च ं दमुजल; 
कायाZलय ‘कॉ. बी. ट;. रण4दवे भवन’ हायवेलगतच आह.े 

‘कमरे म\ जो 4खड़क^ बाई तरफ़ खलुती ह ैउसके ऊपर 
लटकता च े`वेवारा का पोVटर हवा म\ 4हलता रहता ह ैफटता 
रहता ह ैऔर आवाज़ करता रहता ह ै

माYसZ, ल4ेनन और eयो4त बाब ूक^ शबीहf के नीच ेएक 
आदमी कुहनी मेज़ पर रखकर बैठा ह ै- 4नVपंद, gुh और 
iबhु। 

4फ़लहाल उसके पास gां4त को नह; ंदkतर को सँभालने 
का दारोमदार ह.ै..’

देवी iसाद 4मm यांनी ‘4कसी कUय4ुनVट पाटW का दnतर’ 
क4वतेत 4ल4हलoेया ओळी एकदम 4फpट बसणाJया. इथं 
बसललेा तो एक आदमी Uहणजे कॉ. बारYया मांगात 
असतात. कॉsडे पtाच े 4जoहा सgेेटर; आहते. ३५ 
वषाwपासनू पtाशी जोडलले.े १० 4कलोमीटरवर आमगावला 
राहतात. कोरोनाOया काळातह; ऑ4फसमyये येऊन काम 

करत बसतात. कॉsडेचा आ4दवासीमंyये काम करzयाचा 
अनभुव द;घZ आ4ण 4नर;tणश{ी चांगल;. ते सांगतात, 
‘कोरोनाचा 4वषय काढा, मग बघा काय बोलतात. आमचा 
आ4दवासी Uहणतो, ताप, खोकला तर काय आUहाला दरवष} 
मोसमी होतो. 'याच ंकाय इतकं? मग आ4दवासी कमoयाची 
दवा घेतो, जाळीमळुी बांधतो, 4तचा काढा 4पतो. एवढं कNन 
होऊ बरे आपण कोरोनातनूह; असं 'यांना वाटतं. 'यांना तर; 
दोष कसा देणार? अ�ान, हातात पसैा नाह;, शासनाच ंलt 
नाह;. मग आ4दवासी एकदम जाVत झालं क^ शवेटOया 
ट��यात दवाखा*याकडं धावतोय. कधी वाटेत, कधी 
दवाखा*यात मरतोय.’ 

आUह; बोलत असतानाच कॉsडेकडे काह; काम घेऊन 
एक आ4दवासी त�ण आला. कॉsडेनी सवाल केला, ‘लस 
आल; क^ घेणार का?’ 'यावर 'याचा उलटा i� होता, 
‘कोरोना आजारच नाह;, तर लस कशाला �यायची?’ 
कॉsडेOया 4नर;tणानसुार, मुंबई आ4ण गजुरातला 
रोजगारासाठ� गेलले े त�ण परतताना संसगZ घेऊन आल,े 
सोबतच ल`नसराईOया काळातह; पाRयांवर कोरोना संसगZ 
वाढला. 

धुंदलवाडी iाथ4मक आरो`य क\ �ात अंजना खरपडेु 
आशाताई गट iवतZक Uहणनू काम करतात. आशाता�ना 
i4शtण देणं, 'यांOयात सम*वय राखणं, कामांचा अहवाल 

श�म��ा भोसले

कोरोना वा!ापा!ात पोचतो ते&ा 
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ठेवणं, सोबतच %वत:ह' (फ*डवर काम करणं असं सगळं 
गट 5वत6काला करावं लागतं. धुंदलवाडीच ंपीएचसी अथा6त 
आरोBय कD E सFया नHयानं बांधणं सIु अस*यानं (तथल' 
यंJणा आ(ण कम6चार' सFया बाहरे या गावKया पीएचसीला 
असते.

अंजनाताई %वतः वारल' आ(दवासी आहते. ताOKया 
ट'ममFये दहा-बारा आशा काम करतात. राRयातलं एरवीच 
नाजकू असललें Tामीण आरोBय खांVावर पलेणाWया, 
अXरश: तटुपुंRया मानधनात राबणाWया हजारो आशाताई 
कोरोनाकाळात दYुपट-(तYपट कZ आ(ण धोका पलेताना 
(दसतात. अंजनाताOसार[याच  दसुWया एका गट 5वत6काKया 
ट'ममध*या दोन आशाताOच े नवरे कोरोनात वारल.े उषा 
गडद आ(ण लता वावरे या ̂ या आशा. काह' काळ घर' राहनू 

दोघीह' परत कामाला लाग*या. पया6य काय? 
अंजनाताई सांगतात, ‘माaया आईला आ(ण मलापण 

कोरोना झाला होता. बरा झाला. आcह' दोघीनंी आता लसह' 
घेतल'. लस घेत*यानंतर ताप-अंगदखुी उdवल' तर'ह' रजा 
न घेता मी काम करत रा(हल.े माaया आशाह' तेच करतात. 
ह ेसगळं आपeी Hयव%थापन आह.े पडेल (ततकं काम केलंच 
पा(हजे.’ अंजनाला दोन मलु' आ(ण एक मलुगा आह.े (म%टर 
Tामपंचायतीत पाणीपरुवठा (वभागात काम करतात.

बाजलूाच बसल*ेया ^यांKया सहकार' संगीता बोधल े
cहणतात, ‘ताई, कामाचा डgगरच इतका आह े समोर, 
डोiयाला डोळा लागत नाह' अनेकदा रातचा. कधी घरKयांची 
काळजीह' लागनू राहती. आपण (फरतो अस े दारोदार, 
आप*यामळंु पोरा-बाळांना काह' झालं तर कसं... पण काम 
तर करत राहायच.ं आपणच आहोत इथं सांगणार-ऐकणार. 
नाह'तर आ(दवासी लय भाबडा हाय बघा.’

पाkयापाkयावर घरोघर' कोरोना आ(ण लसीकरणाबाबत 
जागृती करायला गे*यावर या आशा वारल'तच संवाद 
साधतात. ^यातनू लगेचच ‘कनेmट’ साधता येतो.

अ(दवासी cहणताहते ‘लस घेतल' तर आcह' मI.’ मग 
वारल'त सांगावं लागतं, कn लस कशी मारणार नाह' तर 
तारणार ते. आशाताई एका (दवसात १०-१५ घर' तर' 
जातात. एका कुटुंबात कमीतकमी अधा6 तास आ(ण जा%तीत 
जा%त एक-द'ड तास बसनू समजावतात. आ(दवासीनंा पrुहा 
असंह' वाटतं, कn या आशा आरोBय कम6चार' आहते cहणनू 
^यांना शासनानं ‘चांगल'’ लस (दल'. आप*याला शासन 
‘खराब’ लस देणार, ^यातनू जीवह' जाऊ शकतो. 

संगीताताई पढंु सांगतात, ‘आcह' सतत Tपुनं (फरतो. 
एकटं (फरuयाची (भतीच वाटते. आcह' लस vयायला 
सां(गत*यावर कोण कसं वागेल, कुणाच ंकसं डोकं उठेल 
सांगता येत नाह'. उगाच (र%क नको वाटते.’

आशा आ(ण आरोBय अ(धकाWयांना लशीKया नgदणीत खपू 
सम%या येतात. आमKया इथं सतत लाईट नसते. तोw े
वादळात तर गावात ३-४ (दवस लाईट नHहती. इटंरनेट 
आ(ण मोबाईलची रDजह' सतत जात असते.

अंजनाताईनं कोरोनाकाळात २७ 5सतुी के*यात. एका 
बाईच ंतर सीझर होतं. (तचा आ(ण बाळाचा जीव धोmयात 
होता. पण दोघंह' सखुIप रा(हल.े अशा काळात ह ेकरता 
आ*याच ं समाधान अंजनाताOना खपू आह.े माJ ह े काम 
करतानाचा |}य-अ|}य (र%क फॅmटर अ(जबातच नजरेआड 
न करता येuयासारखा. अंजनाताई सांगतात, पाkयांवर 
ऑ(mसमीटर, थमा6मीटर घेऊन तपासायला (कंवा लस vया 
असं सांगायला गे*यावर लोक दगड घेऊन अंगावर येतात. 
अनेकदा काह'नंी कोयता-कुWहाडह' उचलल'. आcहाला पाहनू 
रागानं काह'बाह' बोलणं, तgडावर दरवाजा लावणं तर सतत 
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घडतं. बाया-प$ुष सगळेच भांडायला उठतात. त1ुह3 सार5या 
दवाखा9यात असता, त1ुहालाच कोरोना असले, आमAया 
अंगणातह3 येऊ नका, असंह3 ऐकवतात. आ1ह3 माE डोकं 
थंड ठेवतो. ह ेकामच तसं आह ेना... ताप आला कG काह3तर3 
पाHयाची औषधं, काढे Mकंवा Nयाची वाफ घेPयाकडे 
आMदवासीचंा कल असतो. आता एकदम कोरोना आHयावर 
ते तर3 वेगळं कसं वागतील?’ Sवतःचा लस घेतानाचा फोटो 
मोबाईलमधनू आMदवासीनंा दाखवPयाचा मागXह3 ताYना Zभावी 
वाटतो. Nयांनी तसं केHयावर आMदवासी जरा Mव\ास ठेवतात 
असं Nयांचा अनभुव सांगतो. 

‘माझ ेकुटुंब माझी जबाबदार3’ अंतगXत आशा Mदवसाला 
Mनदान ५० घरं Mफरतात. अनेक आशा Sवतःची नवजात 
बाळं घर3 ठेऊन कामावर येतात. कोरोना टेSट करायला 
नकार देणाaया गभXवती मMहलांना समजावनू टेSट कbन 
घेतात. अजनू एका मोcया अडचणीबाबत संगीताताई 
1हणतात, ‘एरवीह3 Mफरताना आ1हाला दaया-डdगरातHया 
पाeयांवर जावं लागतं. आता तर बस बंद आहते. म5ुय 
रSNयावर शअेर Mरfा Mकंवा मग कAAया रSNयांनी पायी जाणं 
असं आ1ह3 करतो. उ9हाता9हात कोसो चालत आ1ह3 Mनघतो. 
मानधन इतकं कमी Mमळतं, Zवास भhा वेगळा नसतो. 
खच Xणार काय, खाणार काय?’ 

शासनानं कोरोनाAया काळात तीन हजार $पयांAया नाममाE 

मानधनावर काम करणाaया आशा वकX सXचा २५ लाखांचा 
Mवमा शासनानं काढलाय. माE Nयाच ं संरfण केवळ ९० 
Mदवसांसाठkच ंहोतं.   

धुंदलवाडी गट lामपंचायतीच े सरपंच Mशवाजी महाल े
Mतशीतल ेभाजप कायXकतm आहते. ते Sवतः कोकणा आMदवासी 
आहते. पीएचसीवर भेटायला आल.े NयांAया अनभुवानसुार, 
पMहHया लाटेत आMदवासी भागाला Mततकासा फटका बसला 
नाह3. माE दसुaया लाटेत हानी झाल3 आMण भीतीह3 पसरल3. 
‘आपल3 टेSट पॉMझMटoह आल3 तर घेऊन जातील, मग 
Mतकडेच आपण मbन जाऊ. घर परत पहायलाह3 Mमळणार 
नाह3. Nयापfेा घरातच राह,ू कुटुंब सोबत असताना काह3 
बरंवाईट झालं तर ते चालले’ अशी एक धारणा Mदसते. 

महाल े सांगतात, ‘आमAया लोकांनी ताप आला तर3 
आठवडाभर घरातच काढला, मग छातीत दखुायला लागलं 
कG घाबरल.े आमAया भागात आधीच आरोqय सMुवधा 
कमजोर. Nयावर अजनू ताण यायचा. यंदा एMZलमrये आ1ह3 
काह3 MमEांनी Mमळनू रोज बोईसर आMण डहाणवूbन ऑMtसजन 
Mसलuडर आणल.े वेदांता हॉMSपटल आमAया भागातला मोठा 
खासगी दवाखाना. माE Mतथंसvुा जागा MशHलक नoहती Nया 
काळात. डहाण ूकॉटेज दवाखा9यातह3 असंच MचE होतं असं 
ते सांगतात.  

महालuAया lामपंचायतीअंतगXत ८ पाडे आहते. या 
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पा�यांवर मोज%या &ठकाणी जाऊन संवाद साधण,े लोकां3या 
शंका दार करण ेअशी कामं के6याच ंते सांगतात. आपण 
आ&दवासी आहोत, आप6याकडे काय शहरात6या लोकांइतका 
पसैा नाह@, Aहणनू लCणं &दसल@ कD आधी दवाखाFयात जा, 
जाGत होऊ देऊ नका.’ असं सांगणं लोकांना जरा जाGत 
समजत अस6याचा Hयांचा अनभुव आह.े   

सKया कोरोना टेGटचा कॅAप लावNयाची तयार@ Hयांची 
Oामपंचायत करते आह.े  Hयाबाबत पा�यांवर अनाऊFसमQटह@ 
केल@ जाणार आह े

सRर@कडं झकुलले े भारत शमाT. अंगा&पंडानं मजबतू, 
&पळदार &मशी, सफेद दाढ@, एकदम गYहाळ तेजGवी. मळूच े
उRराखंडच.े मा[ महारा\-गजुरात3या सीमेवर हा भाग येतो 
Aहणनू इथेच येऊन बसल ेHयाला आता पFनास वषT होतील. 
आयु̀ यभर aायYहरकD केल@. 

शमाTजीनंा तीन मलुं आहते. थकल6ेया शमाTजीनंी आता 
सगळा भार Hयां3यावरच टाकला होता. सKया कोरोनाकाळात 
सगbयांनाच घर@ बसावं लागलंय.  

शमाTजी बोलतात, ‘हमारे जैस े&कतनेह@ लोग रोजका रोज 
रोकडी कमाकर खाते ह.ै अब बस हाथपर हाथ धरे बैठे ह.ै 
आमचा Gवत:चा eक आह.े सKया म&हFयाला मfुकDल@नं १० 
&दवस चालतो eक.’ 

पढंु ते Aहणतात, ‘आ&दवासी हमेशाह@ iयार स ेपशे आता 
रहा ह.ै वैस े देखा जाए तो मै हूं पराए म6ुक मQ. पर हर 
मfुकDल मQ इन लोगj ने मेरा साथ &दया. आज एकदसुरे को 
हो सके उतना साथ दे रह ेह,ै पर सबकD जेबQ खाल@ ह,ै करे 
भी %या?’  भारतजीेचा एक मलुगा lकाश बाजलूाच बसनू 
मकूपण ेऐकत असतो.  

लाडकD &भमा भोये यांच ं घर बाजलूाच आह.े कुडाच ं
बसकं घर, वर कौलं. &लंपल6ेया &भंतीवंर &चकटवलले@ lभ ू
येशचूी जीणT तसबीर. लाडकD आगंण सारवत होHया. 
माoयासोबत असल6ेया कॉqडे सरेुश भोये यांनी Hयांना 
ओळख &दल@. लाडकD एकदम गjधळनू उsया रा&ह6या. 
आल6ेया पाहNुयांना कुठं बसव,ू काय कt अशा 
कावuयाबावuया होत Hया आसपास पाह ूलाग6या. कॉqडेनी 
&वचारलं, ‘इजं%शन Fहाय घेणार?’ लाडकD Aहणा6या, ‘Fहाय 
घेणार. काय दकुता तई, होता तई त घेते ना! खोकला 
बोकला लागला तर सईु घेते ना!’ (काह@ दखुत असंल, होत 
असंल तरच yयायच ंना! खोकला &बकला आला तर इजंे%शन 
yयायच,ं आता नाह@.’) आशा वकT सT आ&ण अंगणवाडी 
स&ेवकांब{ल Hयां3या मनात आदर आह.े ‘Hया बालवाडीवा6या 
बेस काम करत’ असं लाडकD सांगतात. पा�यावtन बाहरे 
जाताना Hया माGक लावतात. 

 कॉqडे सरेुश Gवतः तलासर@ नगरपंचायतीच ेउपनगराKयC 
आहते. यां3या ट@ममKये मागTदशTक कॉ. नंदकुमार हडळ, 

नगराKयC  कॉ. &Gमता वळवे, कॉ. गणपत वनगा, कॉ. 
सहुास सरुती, वसंत कोळी, lद@प मंडळ, र&मला जव&लया, 
कंुता कडू, र@ना सनवार, मानकD भगत, वFस ू धमुाळा ह@ 
मंडळी सोबत आहते. तलासर@ नगरपंचायती3या १७ 
वॉडा~मKये ह े सगळेजण काम करतात. २१ पाडे आ&ण 
सोबतच पोटापा�यांमKये कोरोनाकाळात सतत &फरत या 
कॉq�ेसनी कोरोनाकाळात आ&दवासीचं ंlबोधन सtु ठेवलंय. 
सरेुश Gवतः वारल@ आ&दवासी आहते. पा�यांवर जाऊन 
वारल@मKये संवाद साधत ते जागृती करतात. कुरझ,े उधवा 
या भागात कोकणा समाज आह.े वारल@ समाज हा तलासर@, 
डjगार@, आमगाव, उपलाट या भागात आह.े 

कॉqडे सरेुश Aहणतात, ‘सKया हाताला काम नस6यानं 
आ&दवासी भागात अGवGथता आह.े अनेक त�ण घर@ बस ू
आहते. कुटुंबांना &मळणार@ शासकDय मदत तटुपुंजी आह.े 
शतेीची कामं जनूमKये सtु होतील. पण मागच ेकाह@ म&हने 
आ&दवासीनंी अHयंत अडचणीत काढल.े शतेातह@ म�ुयतः 
भातच &पकतो. बाकD सकस आहाराच ंकाय हा l� आहचे.’ 
यांचा एक सहकार@ कोरोनानं अ&तशय गंभीर झाला होता. 
घराच ेभगताकडे नेNयास आOह@ होते. या लोकांनी घर3यांच ं
मन वळवत पालघरला ढवळे हॉ&Gपटलला Hयाला दाखल 
केलं. तो वाचला. कॉqडे3या मते, उपचाराइतकाच हा मन 
वळवNयाचा लढाह@ मोठा आह ेया भागात. Hयासाठ� सोशल 
मी&डयाचा वापरह@ ह ेसगळे lभावीपण ेकरतात. आपाप6या 
पजेवtन ते सतत कोरोनाची शा�ीय मा&हती आ&ण &Yहडीओज 
शअेर करत असतात. 

कॉqडे3या पणजोबांनी कॉलराची साथ पा&हल@ होती. ती 
मा&हती Hयां3या आजोबांनाह@ आह.े Hयामळेु कॉलरा Aहणजेच 
कोरोना असा Hयांचा गैरसमज आह.े जंगलात जाऊन 
आणल6ेया जडीबटु@नं कोरोना बरा होतो असं आजोबांना 
वाटतं. ह े अस े अनेक वृ� लोक सKया पा�यापा�यांवर 
आहते.  

कॉqडे पढेु सांगतात, ‘सKया तलासर@ ताल%ुयात लसीचंा 
तटुवडा आह.े उधवा इथं १०० बे�सच ंशासकDय कोYह@ड 
सQटर आह.े &शवाय तलासर@ नगरपंचायतीतह@ आAह@ २० 
बे�सच ंसQटर उभं केलं आह.े मा[ आ&दवासीनंा वेळेत &तथं 
आणणं ह ेआYहान आह.े’ 

Oामीण ��णालयाला जाताना वाटेत तीन त�ण मलुं एका 
झाडाखाल@ गiपा मारत उभी होती. आधी जरा &बचकत मग 
बोलायला तयार झाल@. अमोल वाघात, &नतीन हडळ आ&ण 
सबुोध डावरे.  &नतीन Hयात जरा बोलका. सांगत होता, 
‘आम3या लोकांमKये आधीच &शCणाच ं lमाण कमी आ&ण 
अ�ान जाGत. Hयातनू बरेच l� उभे रा&हलते. अफवाह@ 
खपू आहते. आAह@ त�ण GमाटTफोन वापरतो, यो�य बातAया, 
सोशल मी&डया याबाबत जरा चार गो�ी कळतात. आAह@ 
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नाह� पडत अफवांना बळी. पण आई-आजी-काका-
आजोबां1या वयात3या माणसांना समजावताना अनेकदा 
थकायला होतं. काह�जण घेतात ल;ात. <यांनी घेतल� लस 
क= वाटतं चला, मेहनत कामाला आल�.’ 

 Aतघेह� हडळपाBयाच ेराहणारे. ५०० लोकसंFयेचा हा 
पाडा. सबुोध सांगतो, ‘लालबावJया1या लोकांनी आम1या 
पाBयात जनजागृतीची गाडी Aफरवल�. पLुहा वडवल�ला 
अँट�जेन टेNटचा कॅPपपण लावला होता. लोकांनी टेNट करावी 
Pहणनू <यांनी बरेच RयS केल.े अनेकांनी टेNट कTनह� 
घेत3या. माNक, सAॅनटायझरबाबत माV बर�च जागृती आल�य. 
Pहातार� माणसंह� आता मेAडकलमWये जाऊन ते हाताला 
लावायच ं औषध [ा Pहणतात. माNकपण लावतात.’ 
पाBयापासनू दहा Aकलोमीटरवर एका कंपनीत कामाला 
असणारे Aतघं सWया घर�च आहते. हाताला काम नस3यानं 
असलले� अNवNथताह� बोल]यातनू जाणवत होती. 

या Aतघांशी बोलनू पढंु तलासर� `ामीण abणालयाला 
पोचल.े एक पोल�स आAण <याची बायको पाच वषाc1या 
मलुाला घेऊन आलले.े Nवॅब टेNट करताना कोवळं पोर 
कळवळनू रडत होतं. <याला बोल]यात रमवत शांत कTन 
सोमनाथ लोकरdनी लगोलग टेNटचा Aरझ3ट AनगेAटeह 
अस3याचा Aनरोप सांAगतला. मलुगा fया शजेार1या 
मलुांसोबत खेळतो <यां1यापकै= एकाची टेNट पॉAझAटeह 
आ3यानं आई-वडील पोराला भर उLहात घेऊन आलले.े 
<यां1या चहेlयावरची धाNती Aनघनू गेल� तसं काह� गरजे1या 
सचूना देऊन लोकरdनी <यांना घर� पाठवलं. 

लोकरे इथं ह3ेथ अAसNटंट आहते. माग1याच मAहLयात 

Aनवृo झा3यावरह� ते इथं येऊन Nवे1छेनं सवेा देतात. एकदम 
बोलके, उ<साह�. सांगतात, ‘आPह� AवAवध मागाcनी 
आAदवासीनंा समजावतो, आम1याकडे लस qयायला या, 
कोरोनाची ल;णं Aदसल� तर उपचार qया. पण काह� जण 
सोडल े तर कुणी ऐकत नाह�. सरळ भगताकडे जातात, 
काAवळीची माळ घालनू घेतात <या1याकडून. काह�ह� झालं 
तर� अगोदर धागेदोरे बघतात. जाNत झा3यावर आप3या 
abणालयातल� यंVणा अनेकदा कमी पडते. सोया नसते 
सगळी. मग आPहालाच हतबल वाटतं.’ लोकरd1या मते, 
गावागावातल े सरपंच, `ामसवेक, पोल�स पाट�ल यांनी 
AफTन लोकांना समजावलं पाAहजे. <यातनू ह� कsडी सटु ू
शकेल. 

वै[क=य अAधकार� डॉ. अच tना मौयt तलासर� `ामीण 
abणालयात नeयानंच aज ूझा3यात. <यांच ं Aनर�;ण सांगतं, 
क= पाBयात3या आAदवासी माणसाला कोरोनाचा पीक पॉvट 
पाहायला, अनभुवायला Aमळाला नाह�. <यामळंु ‘कुठाय 
कोरोना, कसला कोरोना?’ असं <याला वाटतं. साहAजक 
आह.े कोरोनानं नाह�, उलट लस घेत3यानंच आपण मT असं 
एक <या1या मनात पxकं बसलंय. अनेकांनी लस घेतल3ेया 
नातेवाईकांना Vास झा3याच ं पाAहलं, <यातनूह� <यांना Aभती 
बसल�य. शासन, Nवयंसवेी संNथा जागृती करत आहते. माV 
ती परेुशी नाह�. संदेश अजनू खोलवर Aझरपला पाAहजे. 
abणालयात लसीकरणाचीह� सोय आह ेपण अजनू तर� परेुसा 
RAतसाद Aमळत नाह�.’ 

Aनरोप घेताना लोकरे हसत-हसत Pहणतात, ‘आPह�ह� 
बोलतच राहतो लोकांशी पण जपनू करावं लागतं सगळं. 

डहाणू पंचायत स&मतीनं लावले-ा बोड0वर हॉ34ट6ची 
नावं आ8ण &तथ-ा सु&वध<ची मा=हती =दलेली आहे. @ानुसार 
कोरोनासाठC वेद<ता हॉ34टलमDे सDा १०० बेड आहेत. हे 
सगळे आयसोलेशन बेड आहेत. @ात ऑKLजन आ8ण 
NOिटलेटर बेड एकही नाही. कासा उपSजTा UVालयात ४५ 
पैकZ १५ आयसोलेशन बेड आ8ण ३० ऑKLजन बेड आहेत. 
NOिटलेटर बेड एकही नाही. डहाणू कॉटेज हॉ34टलमDे ३० 
बेडपैकZ सगळे ऑKLजन बेड आहेत. मा\ NOिटलेटर बेड 
इथेही नाही. वाणग<व ^ामीण UVालयात ४० बेडपैकZ ३३ 
आयसोलेशन आ8ण ७ ऑKLजन बेड आहेत. संतोषी 
शासकZय आaमशाळेत १०० पैकZ १०० केवळ आयसोलेशन 
बेड आहेत. पारनाका के. एल. पbदा हायcुलमDे ४५ पैकZ 
३० आयसोलेशन आ8ण १५ ऑKLजन बेड आहेत. डहाणूdा 
मेटe ो िफ&नL सOटरमDे २० पैकZ २० ऑKLजन बेड आहेत. 
NOिटलेटर बेडdा रकाhात या सगiा =ठकाणचं शूh 
घाबरवणारं आहे.   
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काये ना, आ!दवासी आला ना रागात, तर बेचक- काढनू 
मारेल नेम आम1यावरच...’ 

हायवेपासनू बरंच आत दगु7म भागात सासवंद गाव आह.े 
इथं २०१६ पासनू उभं असलAेया वेदांता मे!डकल कॉलजे  
आ!ण २०१७ सालापासनू असलAेया ‘वेदांता हॉ!Gपटल’ या 
खासगी दवाखाJयाचा पंचKोशीतAया आ!दवासी माणसाला 
मोठा आधार वाटतो. ६५० बेQसच ंह ेससुRज  हॉ!Gपटल 
आह.े इथं आ!दवासीनंा कोरोनाकाळासह एरवीहU उपचारासह 
जेवण आ!ण स!ुवधा !वनाशAुक !दAया जातात. 

डहाण,ू तलासरUसह अगदU !वKमगड, जVहार, मोखाडा 
भागातनूहU इथं लोक उपचाराला येतात. इथल े वैXक-य 
अ!धकारU डॉ. मकंुुद खंडेलवाल यां1या बोलYयातनू Zयांना 
आ!दवासीबंाबत असललेU आGथा जाणवते. लसीकरण 
मो!हमे1या सरुवाती1या काळातच Zयांनी हॉ!Gपटलम[ये एक 
\योग केला. आरो]य कम7चा^यांना लस देताना गावातील 
मोज_या आ!दवासी बांधवांना बोलावनू लसीकरणाच ं
\ाZय!`क दाखवलं. लस कशी गरजेची आ!ण एकदम 
सरु!`त आह ेह ेसमजावलं.  

गेAया तीन वषाbपासनू हॉ!Gपटलम[ये काय7रत असणारे डॉ. 

मकंुुद सांगतात, ‘तcण !पढU सोडलU तर बहतुांश आ!दवासी 
समाजाकडे Gमाट7फोJस नसतात. ऑनलाईन र!जGgेशनच ं
Zयांना काहU कळत नाहU. Zयामळेु इथे ऑफलाईन माग7 
अवलंबल े गेल े पा!हजेत. आ!दवासी अनेकदा स!ॅनटायझर 
वापरत नसला, Zयाला ते उपलjध होत नसलं, तरU तो 
लाईफबॉय साबणाने तरU हात धवुत राहUल ह ेआkहU पाहतो. 
इथं एक गोl चांगलU आह,े क- !नदान दर दोन घरामागे एक 
आ!दवासी माणसू इथं हॉ!Gपटलम[ये कामाला आह.े !व!वध 
!वभागात तो काम करतो. Zयातनू Zयाची आरो]य सा`रता 
वाढते आ!ण तो घरUहU जाऊन समजावतो. कसं आह,े ह े
सगळे लोक रोजमजरूU आ!ण लहान-लहान कामांवर जगणारे 
आहते. यां1या लसीकरणाला पया7यच नाहU.’ 

खंडेलवाल यां1या !नरU`णानसुार, आ!दवासी हा !नसग7तःच 
काटक आ!ण \!तकूलतेत तगणारा असAयाने कोरोनात तो 
!ततकासा कोसळला नाहU. मृZयचूा आकडाहU खपू वाढला 
नाहU. एरवीहU २००-१२० बीपी घेऊन आ!दवासी माणसू 
एकटा कोसो चालत येत हॉ!Gपटलम[ये दाखवायला येतो. तो 
आजाराचा बाऊ करत नाहU. माr कोरोनाच ंगांभीय7 Zयाला 
उमजलं पा!हजे. Zयासाठs आkहUहU सतत संवाद करत 
असतो.’ स[या वेदांता1या कोVहUड सtटरम[ये ४५ पशेंट 

आ�दवासी "वकास मं&ी के. सी .पाडवी य+ना कोरोनाकाळात 
आ�दवास2साठ4 रा5 शासन करत असले9ा कामाबाबत 
"वचारलं असता ते <णाले, ‘आ�दवासी पा?+वर जाऊन "व"वध 
कलावंत Cा"नक भाषेत F+चं Gबोधन करतील का असा Gयोग 
माIा मनात आहे. माIा भागात धडगावला आ�दवासी आरोK 
Lशबीरही आ<ी घेतलं. ४८६ कोट2चा खावटी अनुदानाचा 
GTाव आहे. आ�दवास2Uा खावटीचे पावसाVातील अWधाX 
जूनUा प�ह9ा दहा �दवसात आ�दवास2पयZत पोचव[ाचा 
आमचा Gय\ आहे. आधीचेही २ हजार ^पये Gती म�हXाचे 
अनुदान आ�दवास2Uा खाFात शासनाने १ मे रोजी जमा केलं 
आहे. ८ लाख लाभाथa कुटंुब+ना Fाचा लाभ "मळाला आहे. 
कोरोनाUा काळात F+ना योK आहार "मळाला पा�हजे हा 
Fामागे हेतू आहे. मा& काही आ�दवास2ना या काळात शहरात 
जाणं, ते पोb िकंवा बँकेतून पैसे काढणं शकत होत नाहीय, 
अशाही अडचणी या काळात आहेत. नाचणी, भगर अशा 
आ�दवासी भागात िपकवायला जाणाgया धाXातून काय पोषण 
आहार F+ना देता येऊ शकेल याची आज ३१ मे रोजी iीसी 
घेऊन मी अjधकाgय+शी आkण संबंjधत तl+शी चचm करणार 
आहे. आंn Gदेशसारoा रा5ात याचे यशpी Gयोग झालेले 
मी पा�हलेत. आ�दवासी बालक+साठ4 "वशेष काही ‘bुडंट खावटी’ आ<ी देऊ शकू का हेसुrा पाहू. 

आ�दवास2साठ4 बजेटमsे 5ा रकमेची तरतूद केली जाते ती आ�दवास2नाच "मळते कt अजून कुठे जाते याचीही मी आढावा 
बैठक घेणार आहे. Lशवाय आता कोरोनाचे पेशंट कमी झालेत Fामुळे रोजगार हमीची कामंही आ<ी आ�दवासी भागात सुu 
करत आहोत.’
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आहते. 
वेदांताच े मे%डकल सोशल वक, र %नतेश वाघ ह े 1वतः 

आ%दवासी भागात ज7मल-ेवाढलले े आहते. वारल: बोल: 
<यांना अवगत आह.े <यां?या व%डलांची आ%दवासी भागातच 
द:घ,काळ नोकर: होती. %नतेशजी वेदांतामAये ते चार वषाCपासनू 
काय,रत आहते. सGुा सतत आ%दवासीशंी संवाद आ%ण 
Iबोधनाच ंकाम करत असतात. ते Kहणतात, ‘माग?या वषM 
अNान आ%ण भीती तलुनेनं जा1त होती. आता या टPPयावर 
बQयाच लोकांना कोरोनापासनू सावध राहणं कळालं आह.े 
माR अफवा आ%ण गैरसमजह: ह: आहतेच. Kहणजे अनेकांना 
कोरोना सUटरमधनू बरं होऊन गेWयावर आता मला प7ुहा 
कोरोना होणारच नाह: असं वाटतं. पण ते तसं नाह: ह े<यांना 
समजवावं लागतं. काह: गावांना वाटतं, कX कोरोना आपWया 
गावात येऊच शकणार नाह:. अनेकांना वाटतं, कX लस %कंवा 
उपचार Zयायला दवाखा7यात गेWयावरच आपण पॉ%झ%ट^ह 
होऊ. लस घेतWयानेच ताप येऊन को%^हड होतो असंह: काह: 
जणांना वाटतं. माR <यांचा नातेवाईक %कंवा शजेारचा पशेंट 
जे^हा बरा होऊन जातो ते̂ हा <याचा होणारा प%रणाम हा 
Iभावी असतो. या%शवाय आKह:ह: ट:मसह पा`यांवर जाऊन 
सोशल %ड1टं%संग पाळत कॅKप7ेस करतो. KहाताQयां लोकांना 
आKह: वारल: भाषेत समाजवतो. असं असलं तर:, अ%श%bत 
लोकह: गावात अ%तशय हशुार असWयाच ं %दसतं. तेच 
अनेकांना कशी काळजी Zयावी ते समजावत असतात. अनेक 
गावांमAये कोरोना हा करणीचाच Iकार आह े असं न^या 
काळात काह: %ठकाण ेIच%लत होतं. <यातनू मजेदार गोdी 
घडWया. सतत संवाद साधनूच ह ेसमज दरू करता येतात.’

पढेु ते बोलतात, ‘या आ%दवासीनंा स%ज,कल %कंवा एन- 
९५ मा1क काय परवडणार नाह:त. %नदान कापडाच ेतर: 
%संगल %कंवा डबल मा1क <यांनी वापरावेत असं आKह: 

पाहतो. स%ॅनटायझर नसलं तर: साबणानं हात धवुावेत ह े
सांगतो. लसीकरणानं आता वेग घेतलाच पा%हजे. शासनानं 
अजनू जा1त संवाद करावा या भागात. तटुवडाह: दरू केला 
पा%हजे. कारण मोजhया स%ुश%bत आ%दवासीनंा 1वतःहनू लस 
Zयायचीय. तसं ते माiयाकडे बोलनू दाखवतात, %वचारतात 
कX लस कधी येणार... ‘   

jयेk समाजवाद: काय,कतl, माजी आमदार %ववेक पं%डत 
द:घ,काळापासनू आ%दवासी?ंया हhकांसाठm तळमळीनं लढतात. 
आ%दवासीनंा रेशनकाड,, खावट:चा हhक %मळवनू देnयाचा 
यश1वी संघष, <यांनी उभारला. वसई तालhुयात उसगावला 
<यां?या ‘oमजीवी संघटने’चा मोठा कॅKपस आह.े %तथं 
यावषM?या मे म%ह7यापासनू <यांनी आपWया काय,क<याCना 
सोबत घेत को%^हड केअर सUटर उभं केलं आह.े नकुताच 
बालकां?या 1वतंR को%^हड qrनालयाचा भमूीपजून समारंभह: 
या?या बाजलूाच झालाय. आ%दवासी आ%ण कोरोना या 
गुंतागुंतीवर %ववेकजी नेहमी?याच पोट%तडकXनं बोल ू
लागतात. आ%दवासीचंा आपWया आरोrय^यव1थेवर इतhया 
वषा,त %वtासच बसललेा नाह:. <याच ंमळू कमजोर शासकXय 
^यव1थेत असWयाच ंसांगत ते Kहणतात, ‘ह: सवेा घेतल: तर 
आपण वाचतो असा अनभुव आ%दवासी माणसाला नीटसा येत 
नाह:. <यातनू एक नकारा<मकता येते. कोरोनात ती अजनूच 
ठळकपण ेसमोर येते. पो%लओसारvया jया इतर लसी आहते, 
<यांना कधी आ%दवासीनंी %वरोध केWयाच ं%दसत नाह:. बाया 
1वतःहनू मलुांना नेतात. Kहणजे आ%दवासी अNानी आह ेका, 
तर नाह:. माR भीती, शासनाच े उलटसलुट दावे यातनू 
गैरसमज वाढत आहते. पालघर %जWwातल े एक आमदार 
1वतः लसीकरणावेळी पळनू गेल ेअसं मी ऐकलं. आता ह े
असं %चR असले तर काय करायच?ं 

आ%दवासीमंAये नैस%ग,क I%तकारशzी जा1त आह.े 
कोरोनातह: मृ<य ूझाल.े पण Iमाण नगnय आह.े आ%दवासी 
काह: सरकार?या भरवशावर जगललेा नाह:. <यामळेु लसीला 
घाबरणारा आ%दवासी चकू असले पण तोच एकटा दोषी 
नाह:.’

‘आरोrय, पोल:स आ%ण महसलू %वभाग सोडला तर बाकX 
शासकXय यंRणा गावांमAये %दसत नाह:. आशा आ%ण 
अंगणवाडी स%ेवका घराघरात पोचललें शासनाच ंय%ुनट Kहणनू 
मला %दसतात. ‘क%टंग एज’च ग^हन,मUट Kहणजे ह े दोन 
घटक. <यांनाच जा1त मानधन आ%ण भ| ेदेऊन काह: कामं 
अजनू देता येतील. %शवाय धोरण ठरवताना <यांना %वtासात 
घेतलं पा%हजे. अनाव}यक अपbेा <यां?याकडून करायला 
नको. आ%ण ह ेIबोधन काह: एका राRीत होणार नाह:. ते 
कोरोना?या आधीपासनूच सतत Iभावीपण े होत रहायला 
पा%हजे होतं. एकदोन ~लhेस लावनू ते होत नसतं.’
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आ�दवासी खा#याबाबत �वचारलं असता �ववेकजी 
/हणतात, रा3य सरकारमधल ेआ�दवासी खा#याच ेमं6ी आ�ण 
खातं तर अ�तशय �न�9:य आह.े आ�दवासीचंी खावट= #यांना 
या काळात अजनूह= �मळालले ेनाह=त. हा काळ असा आह,े 
क@ उपचारांपCेा D�तबंध महEवाचा आह.े #यात D�तकारशFी 
वाढवणं ह= महEवाची गोJ. ह= शFी वाढवायला आ�दवासी 
माणसाला केवळ गोKया देऊन भागणार आह ेका? अजनूह= 
आहार पोचललेा नाह=. आता �तसOया लाटेत बालकांना धोका 
आह ेअसं सां�गतलं जातंय, अशावेळी आ�दवासी बालकांसाठQ 
काय �वचार केला आह ेशासनानं? अशानं पढुची आSखी 
�पढ= आपण नJ कT. मलुांना आजार झाला तर आपVयाकडे 
Xयरेु�टYह मेजसZच नाह=त. एका �जV\ात केवळ एक 
बालरोगत] आह.े #यामळेु शासनानं आ�दवासी बालकांना 
ताबडतोब मVट=�Yहटॅ�मन, D�थनं आ�ण सकस आहार पोचवला 
पा�हजे. 

आ�दवासी आ�ण शहर= व `ामीण भागातील ग�रबांसाठQ 
शासनानं D�तकारशFी वाढावी यासाठQ #यांना सकस आहार 
�मळावा याची Yयवaथा करावी. केवळ मयाZ�दत तांदळू आ�ण 
गह ू देऊन भागणार नाह=. �कमान D�थनांच ं काय? घरात 
सदaय �कती आहते? /हणजे ह े लोक आजार= पडावेतच 

अशी Yयवaथा आपण �नमाZण करत आहोत का? भकेुवर 
काय इलाज आह ेसरकारकडे? आ�दवासी भागात कोरोना 
भकेूमळंु तीd होतोय. कारण भकेुमळंु इ/य�ुनट= नाह=, आ�ण 
#यातनू संसगZ वाढणार, लहान मलुं मरणार. ह= आणीबाणी 
ओढवायला नको असले तर आ�दवासी मंfयांनी आता तर= 
जागं Yहावं.’   

‘गावात लोकांची :यशFी वाढवायला, पशैांची अडचण 
दरू करायला रोजगार हमीची कामं गावात काढावीत. 
लॉकडाऊन करण े ह े उiर अस ू शकत नाह=. लोकांjया 
जगkयाचा �वचार आधी झाला पा�हजे. कl m �कंवा रा3य, 
कुठल=च सiा सnया तशी वागत नाह=.’ 

�वशीतल= ममता परेड वारल= आ�दवासी आह.े मळूची 
वाडा तालXुयातVया �नंबवल= गावची. प6का�रतेच ं �शCण 
घेते. सnया ऑनलाईन Xलास सTु असVयाने ते करत कोYह=ड 
सlटरच ंकायाZलयीन नqद= ठेवkयाच ंकाम ती करते. �तjया 
मते, आ�दवासी समाज लसीकरणाला तेYहाच तयार होईल 
जेYहा शासन #याला �वrासात घेऊन संवाद करेल. तो संवाद 
सnया परेुसा �दसत नाह=. लस सरु�Cत आह ेहा संदेश अजनू 

(उवZ�रत पान नं. ५१वर)

पालघरचे खासदार राज&' गा)वत य-.ाशी 
याबाबत संवाद केला असता ते बोलले, 
‘कोरोनाम9े मृ;ू एकदम अचानक, अनपे>?त 
होतो आहे. )नरोप नीट देता येत नाही, 
अं;संDार करEातही अडथळे येताहेत, 
हेसुJा भीती आLण असुर>?ततेत भर 
टाकEास कारणीभूत आहे. ही भीती 
काढEाचा OयP आQी जमेल )ततका करतो 
आहोत. भगताकडे अजूनही आRदवासी जातो. 
माS ‘दवाखाTातच गेलं पाRहजे’ असं वाटणाUया 
VWXची संYा वाढते आहे, हे नZ[. 
Oशासनाने आRदवास\शी बोलीभाषेत संवाद 
साधत Oबोधन केलं पाRहजे असं मला वाटतं. 
>ज_ा`धकारa असे उपcम ;ा-;ा Rठकाणी 
राबवत आहेत. डॉgसh आLण )व)वध यंSण-.ा 
अडचणी जाणून सोडवEाचा माझा OयP 
असतो. आRदवासी बालकं आधीच कुपोिषत 
आहेत. ;ात कोरोना.ा )तसUया लाटेचा घाव 
बसणं गंभीर ठk शकतं. ;ासाठl आRदवासी 
)वकास )वभाग, मRहला व बालकmाण 
)वभाग, आरोn )वभाग आLण महसूल 
)वभागाचा योn समoय करत कामाचा वेग 
वाढवला पाRहजे.’
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सारांश          
रा�यपाल पद ह े $या%या वाद'(त भ,ूमकेमळेु कायम 

चच 2त असणारे एकमेव घटना$मक पद आह.े घटनेत 
रा�यपालांनी रा�यात राजक?य (थैयB कस े राहCल, याची 
जबाबदारC पार पाडण े अ,भGते आह.े माH, Iयवहारात 
रा�यपालांच े वतBन याउलट असKयाच े ,दसनू येते. ,भLन 
पMांच ेसरकार सNते असताना रा�यपाला%या भ,ूमकेत पMीय 
अ,भ,नवेश ,दसनू येतो. खरे तर रा�यांमRये ,व,वध Gादे,शक 
पMांच े सरकार सNते येण,े ह े भारतीय संघरा�य प,रपTव 
होUया%या ,दशनेे वाटचाल करत असKयाच ेलMण आह.े माH, 
रा�यपाल पदा%या माRयमातनू कV W सरकार या वाटचालCत 
अडथळा ,नमाBण करत असKयाच े,दसनू येते. ,वरोधी पMा%या 
सरकारला अडचणीत आणUयासाठY कV Wाकडून रा�यपाल 
पदाचा वापर केला जातो. $यामळेु सदर पद रZ करावे अशी 
मागणी पढेु येत आह.े तसचे या पदाला पयाBय ]हणनू उ%च 
Lयायालया%या मु̂ य Lयायाधीशाच े पदाचा ,वचार करUयात 
यावा, अस ेमत मांडल ेजाते. या दोLहC मागUयांच ेपरCMण 
केल ेअसता $या IयवहायB नसKयाच े,दसनू येते. रा�यपालां%या 

या भ,ूमकेमागे केवळ $याचा दोष नसनू $या%या काहC 
भ,ूमकांवर घटनेतील कV WCकरणा%या GवृNी असणाaया 
तरतदुCचंा Gभाव देखील यास कारणीभतू आह.े घटनेतील 
अ(पb असणाaया काहC तरतदुCमंळेु रा�यपालास आपलC 
जबाबदारC पार पाडUयात काहC वेळा अडथळे येतात. माH, 
अं,तमतः रा�यपालपद आवdयक असKयाची बाब ,नदशBनास 
येते.              

 !तावना 
भारतीय संसदCय शासनGणालCमRये राeपती ह े संपणूB 

राeाच ेघटना$मक Gमखु आहते आ,ण रा�यपाल ह ेघटक 
रा�याच ेघटना$मक Gमखु आहते. या दोLहC पदांसाठY घटनेत 
बaयाच अ,धकाaयांची तरतदू केलC आह.े परंत ु संसदCय 
शासन GणालCनसुार या पदावरCल Iयfीनंा ह े अ,धकार 
मं,Hमंडळा%या सKKयानसुार वापरावे लागतात. भारतीय 
संघरा�यात राeपती%या तलुनेत रा�यपाल ह ेपद Iयावहा,रक 
ghiया महjवाच े आह.े कारण कV W सरकार आ,ण रा�य 
सरकार यां%यात दवुा साधUयाच ेकाम रा�यपाल करतो. या 

मोतीलाल ना. चदंन%शवे

 भारतीय संघरा$ात
रा$पालपदाची समप*कता



‘w³V eãX >‘o 2021 & 19

दो�ह� सरकारांम&ये ससुंवाद आ,ण सम�वय साध/याच ेकाम 
रा1यपाल करतो. रा1यपालास मं,6मंडळा9या स::यानसुार 
काम करण े बंधनकारक असल े तर� >याला घटनेकडून 
,ववेकाधीन अ,धकार CाD झा:यामळेु >याच े पद महFवाच े
आह.े रा1यातील राजकHय IथैयL कस े ,टकून राह�ल, ह े
पाह/याची जबाबदार� रा1यपालाची आह.े तसचे रा1य सरकार 
घटनेतील तरतदु�नसुार काम करते कH नाह�, ह ेपाह/याची 
महFवाची जबाबदार� रा1यपालाची आह.े परंत ु ,वशषेत: 
1967नंतर सवLच राजकHय पUांनी आपल ेराजकHय ,हतसंबंध 
लUात घेऊन या पदाचा गैरवापर केला आह.े >यामळेु 
रा1यपाल पदाची समपLकता अXयासण ेआवYयक ठरते.

रा�यपाल पद आव$यक क& अनाव$यक याची चचा+ 
का?

सवLCथम ह ेलUात [यायला हवं, कH रा1यात आ,ण क\ ]ात 
एकाच पUाच ेसरकार अस:यास रा1यपालाची भ,ूमका वादाच े
क\ ] बनत नाह�. मा6 उलट प,र,Iथतीम&ये, अथाLत क\ ] आ,ण 
रा1यात ,व,भ�न पUांच ेसरकार सaते अस:यास रा1यपाल 
क\ ] सरकार9या इशाcयानसुार रा1य सरकारला घेर/याचा 
Cयd करतात. या पदाचा गैरवापर कर/याचा पायंडा प,हल े
पंतCधान जवाहरलाल नेहe यां9या काळातच पडला. जलु ै
1959म&ये केरळम&ये रा1यघटना व संसद�य लोकशाह�9या 
मलूभतू तFवांकडे दलुLU कeन रा1यपाल पदाचा वापर करत 
राgपती राजवट लाव/यात आल�. ,वशषेतः 1967 नंतर 
,व,वध रा1यांम&ये ,बगर काँjसे पUाच ेसरकार सaते ये/यास 
सkुवात झा:यानंतर क\ ]ातील काँjसे पUाlारे रा1यपाल 
पदाचा राजरोस गैरवापर सeु झाला. हा गैरवापर आजतागायत 
कायम रा,हला आह.े जनतेCती कस:याह� Cकारच ेउaरदा,य>व 
नसणाcया या पदावर�ल mयnीने आप:या घटना>मक 
अ,धकारांचा गैरवापर करताना कसल�ह� भीडभाड बाळगल� 
नाह�. या पदाचा गैरवापर थांबावा यासाठo ,व,वध आयोगांनी 
,शफारशी के:या आहते. परंत ुघटना>मक संकेत व संसद�य 
लोकशाह�9या परंपरांना कसलहे� महFव न देणाcया राजकHय 
पUांनी या ,शफारशी बासनात गुंडाळनू ठेव:या. कारण 
C>येक राजकHय पUाला आपल ेपUीय ,हतसंबंध जप/यासाठo 
या पदाचा फार मोठा आधार वाटतो. सवq9च �यायालयाने 
वेळोवेळी अनेक खट:यां9या मा&यमातनू सवq9च �यायालयाने 
रा1यपालां9या भ,ूमकेसंदभाLत ,नकाल ,दल े आहते. तर�ह�  
संसद�य परंपरा व घटना>मक संकेत यांचा जाणनू-बजुनू भंग 
केला जातो व सदर Cकरण �यायालयात दाखल होते. 
�यायालय आपला ,नणLय घेईपयuत उपलvध झाललेा वेळ 
राजकHय हते ूसा&य कर/यासाठo वापरला जातो. ,वशषेतः 
काठावरच े बहमुत असणाcया ,वरोधी पUाच े सरकार 
पाड/यासाठo अस े डावपचे ,बन,दwकतपण े खेळल ेजातात. 

उदाहरणाथL, 2016चा उaराखंड व अkणाचल Cदेश या 
रा1यातील पचेCसंग.

नोmह \बर 2019म&ये महाराgात Iथापन झाल:ेया 
महा,वकास आघाडीच े सरकार अडचणीत आण/यासाठo 
क\ ]ातील भाजपा सरकार रा1यपाल पदाचा गैरवापर करत 
अस:याच ेअल�कडील उदाहरण आह.े या,शवाय म&यCदेश 
(2020), कनाLटक (2018), गोवा (2017), म,णपरू 
(2017) या रा1यांम&ये रा1यपालांची भ,ूमका वादjIत 
ठरल�. या सवL घडामोडीनंंतर राजकHय ,व}ेषक, कायदेत~ 
आ,ण नागर� समाजाम&ये रा1यपाल पदा9या समपLकतेबाबत 
चचाL सeु झाल� आह.े

रा�यपाल पद अनाव$यक का?
C,स� ,व,ध~ गौतम भाट�या यां9या मते, स&या अ,Iत>वात 

असणाcया रा1यपाल पदाला वसाहत काळाची पा�L भमूी 
आह.े भारतीय रा1यघटनेतील या पदासाठo तरतदु� करताना 
19359या ‘‘भारत सरकार काय�ा"तील तरतदु�चंा संदभL 
घे/यात आला होता. त>काल�न Cांतां9या ‘‘गmहनLर" पदाचा 
हते ूहा Cांतांमधील ‘‘नेट�mह" लोकां9या सरकारवर ,नयं6ण 
ठेव/याचा होता. 1947 साल� भारतात सaांतर होत 
असतानाचा काळ अ,तशय भयावह होता. देशाची फाळणी, 
संIथा,नकांना Iवतं6 राह/याचा ,मळाललेा अ,धकार, Cबळ 
असणाcया फुट�रवाद� Cवृaी अशा प,र,Iथतीत रा1यघटना 
तयार करणार ्या घटनाकारांवर या वातावरणाचा Cभाव पडण े
साह,जकच होते. या राgाची भौगो,लक अखंडता ,टकव/यावर 
घटनाकारांचा भर रा,हला. >यामळेु क\ ] सरकार मजबतू 
कर/यासाठo अनेक घटना>मक तरतदु� कर/यात आ:या.  

मु� श� मे २०२१ हा अंक िड+जटल /0पात 3+स5 
होत आहे. गेले वष<भर आपण सगळेच कोBवडCा साDEFात 
जगतो आहोत. या BवHचI पJरKLतीचे पJरणाम अनेक 
OरPवर अनुभवत Qासह उभं राहSाची आपTा सवUचीच 
धडपड आहे. गेTा वषW लाॅकडाऊन लावTानंतर एि3ल 
२०२०पासून मु� श� छापील /0पात न येता पीडीएफCा 
/0पातच Bमळत आला आहे. आपण सव<च वग<णीदारPनी हे 
समजून घेऊन Bवनात`ार साहाa केले आहे. Qाबcल मु� 
श� पJरवार आपला आभारd आहे. Bवलंब झाला आहेच, 
आgथ<क अडचणी तसेच कायiलय बंद असTामुळे अंकाCा 
कामाला मयiदा आTा आहेत.  अशा अडचणjमुळे अंकात 
काही Iुटीही राkहTा आहेत. मुklतशोधन होऊ शकले नाही. 
आपण आतापयmत समजून घेत आलाच आहात, यापुढेही 
समजून oाल अशी आशा आहे. काही काळानंतर सव< काही 
सुरळdत होईलच, तेqा हे अंक rवKLत मुklतशोधन क0न 
अgधकाgधक Bबनचूकपणे छापील /0पात उपलs होतील.

गैरसोयीबcल uम/.
- संपादक
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�याम�ये क" # - रा%य सम'वय साध*यासोबतच, रा%य 
घटना�मक तरतदु6नसुार काय7रत आह ेना ? आ:ण फुट6रवाद6 
=वृ@ी डोके वर काढत नाह6 ना? यावर लE ठेव*यासाठG 
काह6 :ववेकाधीन अ:धकार असणाIया रा%यपाल पदाची 
:न:म7ती कर*यात आल6. माL भारतीय रा%यघटना काळाOया 
ओघात पणू7पण े=Rथा:पत झाल6 आह.े घटक रा%य घटना�मक 
तरतदु6नसुार काम करत आहते. रा%यांकडून काह6 घटनाबाV 
वत7न झाWयास �याला चाप लाव*याच े काम 'यायालय 
स:Xयपण े करत आह.े देशाOया भौगो:लक अखंडतेला 
धोकादायक असणार ्या बहतुांश फुट6रवाद6 =वृ@ी एकतर 
नामशषे झाWया आहते :कंवा फुट6रवाद सोडून मु̀ य =वाहात 
सामील झाWया आहते.

लोकसभा आ:ण :वधानसभा :नवडणकुaत एकाच रा%याच े
मतदार वेगवेगbया पEांना मतदान करताना :दसनू येतात. 
=ादे:शक पEांची मजबतू  सरकारे स@ते येण,े ह6 :न�याची 
बाब झाल6 आह.े ह े मतदारांम�ये संघरा%य तdव हळहूळ ू
अंगवळणी पडत असWयाच ेलEण आह.े सवeOच 'यायालयाने 
बोfमई खटWयाम�ये ‘‘संघरा%य hयवRथा" हा घटनेOया  
मलूभतू संरचनेचा घटक असWयाचा :नकाल :दला आह.े 
थोडjयात, भारताच े संघरा%य प:रपjव होत असWयाच े ह े
:नदश7क आह.े माL संघरा%य प:रपjव हो*याOया या 
=:Xयेम�ये रा%यपाल पदाची समकाल6न भ:ूमका अडथळा 
:नमा7ण करत आह.े

रा%यपाल पद ह ेघटना�मक आ:ण hयावहा:रक पातळीवर 
रा%याची Rवाय@ता मया7द6त करते. क" #ाला रा%याOया 
कारभारासंबंधी अहवाल पाठवण,े :व:शk :वधेयके 
राlपतीOंया मंजरु6साठG रोखनू धरण,े रा%यात राlपती 
राजवट6ची :शफारस करण े इ�याद6 तरतदु6Oंया मा�यमातनू 
घटना�मक पातळीवर, रा%यपाल पद रा%याOया Rवाय@तेला 
मया7:दत करते. hयावहा:रक पातळीवर :वरोधी पEाOया 
सरकारला अडचणीत आण*यासाठG क" #ाOया इशाIयानसुार 
रा%यपाल :ववेकाधीन अ:धकारांचा गैरवापर करतो. क" # 
सरकार रा%यपालामाफ7 त रा%यात राजकaय अ:Rथरता :नमा7ण 
कर*याचा =यo करते. रा%यपाल पद ह ेक" # सरकारOया 
मजpनसुार रा%यातील राजकaय =:Xया =भा:वत कर*याच े
मा�यम बनल े आह.े उदाहरणाथ7, नोhह "बर 2019म�ये 
महाराlात देव"# फडणवीस आ:ण अ:जत पवार यांचा पहाटे 
झाललेा स@ाRथापनेचा =योग व �याम�ये रा%यपालाची भ:ूमका 
ह ेयाच े%वलंत उदाहरण आह.े

रा%यपाल हा रा%य सरकारOया दैनंद6न कारभारात हRतEेप 
करणार नाह6, अशी घटनाकारांना अपEेा होती. परंत ु
घटनाकारांOया इतर अपEेां=माण े रा%यपालांनी ह6 अपEेा 
देखील धळुीस :मळवल6. :वरोधी पEाची स@ा असणाIया 
रा%यातील कारभारात रा%यपाल संधी :मळेल तसा हRतEेप 

करतात. उदाहरणाथ7, महाराlाच े रा%यपाल भगत:संह 
कोvयार6 ह ेमु̀ यमंLी ठाकरे यांना :हदं�ुवाची आठवण कwन 
देणारे पL पाठवतात, RवतंL काया7लय व अ:धकार6 वगा7ची 
मागणी करतात. :वरोधी पEाची स@ा असणाIया रा%यात  
रा%यपाल वाRतव=मखु बन*याचा =यo करतो.  

रा%यपालाOया घटनाबाV आ:ण संसद6य लोकशाह6Oया 
=थांवर अ:तXमण कर*याOया भ:ूमकेमळेु 'यायपा:लकेला 
काय7कार6 मंडळ व कायदे मंडळाOया अ:धकारEेLात हRतEेप 
कर*याची वारंवार संधी :मळत आह.े असा हRतEेप करताना 
काह6 वेळा 'यायपा:लका आपल6 सीमा ओलांडते. अशा 
=करणांम�ये हRतEेप करताना 'यायपा:लका :व:धमंडळाOया 
पीठासीन अ:धकाIयांOया अ:धकारEेLातदेखील हRतEेप 
करते. सभागृहात होणाIया बहमुत चाचणीच े�वनी:चL म#ुण 
कर*याच े'यायपा:लकेच ेआदेश :व:धमंडळाOया अ:धकारEेLात 
सखोल हRतEेप करतात. उदाहरणाथ7, कना7टक पचे=संग 
(2018), महाराlातील पचे=संग (2019). या पचे=संगात 
हRतEेप करताना सवeOच 'यायालयाने वर6ल Rव{पाच ेआदेश 
:दल ेआहते. 

रा%यपाल पदा:वषयी वर6ल :ववेचन लEात घेता सदर पद 
र| कर*यात यावे, अशी मागणी पढेु येत आह.े मु̀ यमंLी 
आ:ण मंLीमंडळाची :नय}ुी करण े एवढेच रा%यपालाच े
महdवाच ेकाय7 आह.े �यामळेु ह ेकाय7 उOच 'यायालयाOया 
मु̀ य 'यायाधीशाकडे सोप:व*यात यावे, असा पया7य सचुवला 
जात आह.े उOच 'यायालयाच े ह े 'यायाधीश क" #ाOया 
दबावाखाल6 काम करणार नाह6त. :शवाय घटना�मक संकेत, 
संसद6य शासन=णाल6Oया =थांच ेपालन कर*यात ते सEम 
ठरतील. �यामळेु रा%यघटनेतील सवा7:धक वाद~Rत ठरलले े
रा%यपाल पद र| कर*यात यावे, हा या चच �चा एकंदर6त सरू 
आह.े

  
रा�यपाल पद आव$यक का?

रा%यपाल पद �याOया वाद~Rत भ:ूमका आ:ण गैरवापरामळेु 
अनावvयक वाटत असल े तर6 या पदाच े महdव वादातीत 
आह.े रा%यपाल हा क" # - रा%यांना जोडणारा दवुा आह.े 
भारतासार`या :व:वधतेने नटलWेया देशाम�ये म�यवतp स@ा 
आ:ण =ांतीय सरकार याम�ये ससुंवाद असण,े अ:नवाय7 ठरते. 
हा ससुंवाद साध*याच ेमा�यम fहणजे रा%यपाल पद आह.े 
तसचे क" #ाची रा%यां=:त असणार6 जबाबदार6 पार पाड*यासाठG 
ह ेपद आवvयक आह.े सरकार6या आयोगाOया अहवालानसुार, 
रा%यपाल पद ह ेघटना�मक उपकरणाOया आसाला लावललेा 
:खळा (ल6चं:पन) आह.े हा :खळा संघरा%य{पी वाहनाOया 
चाकाला :नखळ ूदेत नाह6. भारताच ेसंघरा%य संसद6य शासन 
=णाल6 �ारे संचा:लत होत असWयामळेु रा%याचा घटना�मक 
=मखु fहणनू रा%यपाल हा रा%याचा अ:वभा%य घटक आह.े 
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रा�यात मं"#मंडळ अ"'त(वात नसताना शासना-या सात(यपणू1 
अ"'त(वासाठ3 आ"ण "नना1यक6 अव'था टाळ9यासाठ3 
रा�यपाल पद आव<यक ठरते. संसद?य शासन @यव'था हा 
रा�यघटने-या मलूभतू संरचनेचा घटक आह.े या @यव'थेत 
घटना(मक Eमखु आ"ण वा'तव Eमखु या दोIह? पदांच े
सहअ"'त(व, ह ेया @यव'थेच े@यव-छेदक लLण आह.े 

या पदा"वषयी तरतदु? करताना वसाहतकाल?न ग@हन1र-या 
तरतदु?चंा आधार घेतला असला तर? (या बदलता येण ेशRय 
आह.े भारतीय संघरा�या-या प"रपRव हो9या-या E"Sयेशी 
जळुवनू घेणारे बदल कर9याच े संसदेला अ"धकार आहते. 
तसचे अनेक रा�यांमधील फुट?रवाद? EवृWीचा Eभाव लLणीय 
कमी झाला असला तर?ह? ईशाIय भारतातील काह? रा�यांमZये 
आजह? फुट?रवाद? EवृWी काय1रत आह.े (या अनषंुगाने अशा 
रा�यातील प"र"'थतीचा वृWांत क[ \ाला दे9यासाठ3 आ"ण 
यासंदभा1त क[ \ाने सदर रा�याला "दल]ेया "नद^शांच े पालन 
होते क6 नाह?, ह े पाह9यासाठ3 क[ \ाचा E"त"नधी _हणनू 
रा�यपाल पद आव<यक आह.े तसचे "व"वध रा�यांतील 
आ"दवासी समहूा-या क]याणासाठ3 क[ \ सरकारवर घटनेने 
"वशषे जबाबदा`या सोपव]या आहते. या जबाबदार?ची 
अंमलबजावणी रा�यपालामाफ1 त कर9याची तरतदू घटनेत 
केल? आह.े

आपल? घटना(मक जबाबदार? पार पाडताना  रा�यपालासमोर 
देखील अनेक अडचणी येतात. या पदा-या संदभा1त घटना(मक 
तरतदु?मंZये असणार? सं"दaधता रा�यपालास गbधळात टाकते. 
उदाहरणाथ1, "वधानसभेच ेअ"धवेशन बोलाव9याचा अ"धकार 
फd मeुयमंfया-या स]]यानेच वापरावा क6 बहमुताची खा#ी 
नस]यामळेु अ"धवेशन बोलाव9यास टाळाटाळ करणा`या 
मeुयमंfयाला डावलनू 'वतः-या "ववेकाधीन अ"धकारा-या 
माZयमातनू अ"धवेशन बोलाव9याचा आदेश देण े योaय 
राह?ल? यासंदभा1त असणार? सं"दaधता वारंवार समोर येते. 
तसचे रा�यपालाचा काय1काळ हा क[ \ा-या मजiवर अवलंबनू 
आह.े (यामळेु वा'तवात तो क[ \ाला उWरदायी अस]याEमाण े
वत1न करतो. "वरोधी पLा-या सरकार-या मागा1त अडथळे 
आण9यासाठ3 क[ \ाकडून येणा`या आदेशांच े पालन करण,े 
(याला भाग पडते. उदा. "वधान प"रषदेवर?ल रा�यपाल"नयdु 
सद'यांची "नयdुी रा�य मं"#मंडळा-या स]]याने करण े
रा�यपालावर बंधनकारक आह.े परंत ु"नयdुी कर9यासाठ3 
रा�यपालावर "न"jत वेळेच े बंधन नाह?. "वरोधी पLा-या 
सरकार-या मागा1त अडचणीत आण9यासाठ3 अशा घटना(मक 
#टु?चंा गैरफायदा रा�यपाल घेतात. अथा1त, क[ \ा-या 
इशा`यावmन! सZया महाराoाच े रा�यपाल भगत"संह 
को<यार? यांनी अशा Eकारची भ"ूमका घेतल? आह.े "#शंकू 
'वmपाचा जनादेश आ]यास बहमुतासाठ3 राजक6य पLांकडून 
होणारा घोडेबाजार पाहनू नेमके कुणाकडे बहमुत असले, 

याचा अंदाज बांधण े (या-यासाठ3 कठ3ण होऊन बसते. 
पLांतरबंद? कायदा असला तर?ह? (यात असणा`या पळवाटांचा 
वापर कmन रातोरात आप]या "नqा बदलणा`या आमदारांमळेु 
(या-या समोर?ल गbधळ आणखी वाढतो. सबब, संपणू1 दोष 
रा�यपालास देता येत नाह?.

थोडRयात, रा�यपाल पदाच ेक[ \ा-या मजiवर अवलंबनू 
असणारे अ"'त(व, घटनेत रा�यपाल पदासंदभा1त असणा`या 
तरतदु?मधील सं"दaधता आ"ण याचा प"रणाम _हणनू "वरोधी 
पLाची सWा असणा`या रा�यातील राजक6य E"Sयेत 
रा�यपालामाफ1 त ह'तLेप कर9याची क[ \ाला "मळणार? संधी 
यामळेु सदर पद वारंवार वादा-या भोव`यात सापडते. यावर 
उपाय _हणनू सरकार?या आयोगाने (यां-या अहवालात अनेक 
उपयdु "शफारशी के]या आहते. उदाहरणाथ1, रा�यपालास 
काय1काळाची हमी देण,े "वधानसभे-या "नवडणकु6नंतर "#शंकू 
'वsपाचा जनादेश "मळा]यास रा�यपालांनी सरकार 'थापनेची 
E"Sया कशी करावी, E'था"पत सरकार अ]पमतात आ]यास 
रा�यपालांनी अ"धवेशन बोलाव9याची E"Sया कशी सmु 
करावी, कलम 356चा वापर के@हा करावा व के@हा कm 
नये इ(याद? महwवा-या व रा�यपालाचा  भ"ूमकेमळेु सात(याने 
चचत̂ राहणा`या मxुyांबाबत "शफारशी के]या आहते. 
अथा1त, क[ \ सरकारने आजतागायत या "शफारशीवंर "नण1य 
घेतला नाह?. 

परंत ुसवz-च Iयायालयाने या "शफारशीचंा आधार घेत 
अनेक खट]यांचा "नण1य "दला आह.े 1994-या बो_मई 
खट]यात सवz-च Iयायालयाने कलम 356चा वापर 
कर9यासंदभा1त काह? माग1दश1क तwवे आखनू "दल?. ह? तwवे 
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सरकार�या आयोगाने केल'ेया (शफारशीवंर आधा(रत आहते. 
सव23च 5यायालया3या या (नण7यानंतर कलम 356चा गैरवापर 
हो>या3या ?माणात मोठA घट झाल� आह.े तसचे 20183या 
कना7टक पचे?संगात तIकाल�न राJयपाल वजभूाई वाला 
यां3या भ(ूमकेची (च(कIसा करताना, सव23च 5यायालयाने 
(Pशंकू जनादेश असताना राJयपालांनी सरकार Sथाप>याची 
?(Uया कशी राबवावी, याच े (नदWश (दल.े ह े (नदWशदेखील 
सरकार�या आयोगा3या (शफारशीवंर आधा(रत होते. 

थोडZयात, Sप[ व (ल(खत (नयम अ(SतIवात अस'यास 
राJयपालावर�ल क\ ]ाचा ?भाव कमी हो>यास व राJयपालांनी 
संसद�य परंपरांच ेउ'लंघन कर>यास अटकाव होतो. तसचे 
(ल(खत (नयमांमळेु राJयपालांचा (वरोधी पaा3या सरकार3या 
कारभारातील हSतaेप कमी होईल व ते पद खरोखर 
घटनाकारांना अप(ेaत होते, तस ेकेवळ औपचा(रक Sवcपाच े
राह�ल. (नयमां3या Sप[तेमळेु वारंवार 5यायालयात धाव 
घे>याची वेळ येणार नाह�. तसचे 5यायालयाला काय7कार�णी 
व (वधीमंडळा3या अ(धकारaेPात सखोल हSतaेप कर>यास 
फारसा वाव (मळणार नाह�. Iयामळेु राJयपाल पद रd 
कर>याऐवजी ते वादfSत हो>यामागील प(र(Sथती कशा 
?कारे बदलता येईल याचा (वचार होण ेआवgयक आह.े 
अथा7त, क\ ] सरकार असा (वचार करेल, ह� शZयता फारच 
धसूर आह.े परंत ु5यायपा(लका हळहूळ ूराJयपालासाठA अस े
(नयम लाग ूकरत अस'याच े(नदश7नास येते.  

राJयपाल पदास उ3च 5यायालया3या मhुय 5यायाधीशांचा 
पया7य सचुवला जातो. 5यायाधीशाला काय7का(रणीच ेअ(धकार 
?ाi झा'यास भारतीय घटनेत अंतभू7त असणाjया व 
लोकशाह� शासन kयवSथेसाठAची अ(नवाय7 पवू7अट असणाjया 
सlा (वभाजना3या (सmांताला तडा जाईल. राJयात अ(Sथर 
Sवcपाची राजकnय प(र(Sथती अस'यास 5यायाधीश आपल� 
5यायदानाची दैनं(दन जबाबदार� पार पाडणार कn राJयात 
Sथैय7 (नमा7ण कस ेहोईल, याकडे लa देणार? 5यायाधीशाचा 
पया7य सचुवणाjया अpयासकांच े अस े मत आह े कn, 
5यायाधीशाच ेकाम केवळ मhुयमंqयाची (नयrुी कर>यापरुते 
मया7(दत असावे. पण 5यायाधीशां3या संबं(धत (नण7याला उ3च 
5यायालयात आkहान (दल े गे'यास 5यायाधीश आपलाच 
(नण7य अयोsय (तसा तो असले तर), ठरवतील का? एकूणच 
ह� क'पना अंमलबजावणी3या पातळीवर अIयंत (Zल[ आह े
आ(ण wहणनू अkयवहाय7देखील आह.े 5यायाधीशाला अशा 
?कारे राजकारणामxये ओढण,े ह े सlासंतलुन (बघडवणारे 
ठरेल. तसचे सरकार�या आयोगानेदेखील आप'या अहवालात  
सदर क'पनेला Sप[ (वरोध केला आह.े

                
�न�कष� 

वर�ल दो5ह� पलैूंच े(ववेचन अpयासल ेअसता, राJयपाल 

पद ह ेआवgयक असनू Iयाला पया7य शोधण ेकठAण आह,े 
हा (न{कष7 समोर येतो. परंत ु (ल(खत (नयमांअभावी 
राJयपालाची अवSथा ह� ‘‘असनू अडचण" अशी झाल� आह.े 
माP, संसद�य लोकशाह� kयवSथेतील Iयाच े Sथान व Iया 
पदास पया7याची अनपुल~धता पाहता ते पद रd के'यास  
‘‘नसनू खोळंबा" हो>याची शZयता आह.े Jया कारणांमळेु  
राJयपाल पद वादात सापडते, Iयावर�ल उपाय अमलात 
आणण े हा एकमेव माग7 आह.े तसचे एखा�ा घटनाIमक 
पदावर�ल kयrी (तची (व(हत जबाबदार� kयव(Sथत पार 
पाडत नस'यास थेट ते पद काढनू टाक>याचा माग7 अयोsय 
आह.े Iयाऐवजी सदर पदावर�ल kयrी घटनाIमक चौकट�त 
आपल� जबाबदार� पार पाडेल, अशा उपाययोजना अमलात 
आणण ेअ(धक सय(ुrक ठरेल.
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कोट� पा!ह#यानंतर चतै+य ता,हाण./या पढु/या !च2पटाची 
उ5सकुता होती. द !डसायपल पा!हला. संथ, शांत, वा?तववाद@ 
शलै@त ACेकाला !च2पटा/या आशयात संथपण ेमरुवत नेणारा 
कॅमेरा ह े 5यांच े वै!शGHय आह.े A5येक तपशील अथ�पणू� 
करणार@ KLMाNयता !च2पटां/या आशयाला समृPद करते. द 
!डसायपल मPये 5यांनी मांडललेा Pवनीचा पट आ!ण रंगमेळ 
यांच े घHट नाते !च2पटा/या !वषयाशी आह.े संगीत !वषय 
क. U?थानी अस#यामळेु अप!रहाय�पण े येणार@ अमतू�ता 
आशयाला काह@शी धसूरता देते. 5यामळेु ते फX 
संगीतCे2ावर@ल बोलण ेआह ेअस े,हणZयाची शLयता खलु@ 
राहाते.

  
मला शा\ीय संगीत कळत नाह@ ह े न]दवण े गरजेच े

5यामळेु ता,हाण.नी संगीतातनू केलले े बोलण े मा_यापयत̀ 
पोहोचलले े नाह@. पण aया अमतू� आदश�वादाची मांडणी 
!च2पटात केल@ आह े 5याच े !च+ह ,हणनू मी शा\ीय 
संगीताकडे बघते आह.े शा\ीय संगीत Cे2ात एकेकाळी 
अपवादा5मक अ!?तcव असल#ेया !संधतुाई जाधव 

[सर?वतीबाई राण/े!हराबाई बडोदेकर?] यां/या आवाजाची 
पाi� भमूी संपणू� !च2पटाला आह.े 5यातनू भारतीय शा\ीय 
संगीता/या सामा!जक पलैूं/या हाताळणीसमोर Ak उभे 
राहातात. पण मी हा !च2पट केवळ संगीतCे2ाची मांडणी 
असा बघत नस#यामळेु या !च2पट@य तं2ाकडे आदश�वादासमोर 
उभे केलले ेAk अस ेमी  बघणार आह.े   

१] aयाला अलौ!कक A!तभा ,हटल ेजाते !तचा ?पश� 
नाह@ पण !तची ताकद आक!ष�त करते अशा सामा+य माणसाने 
काय करावे? [‘Thus we half men struggle...’] 5या/या 
धडपडीकडे केवळ आ?वादक ,हणनू न बघता ती धडपड 
आप#या जगZयाला काय अथ� देते? याचा शोध घेणारा हा 
!च2पट आह.े आदश�वाद सांगणाnया माo/या आवाजातनू 
शरद नेpळकर /या सामा+य आयGुयाच ेCण 5या/या !नवेदनात 
गुंफत नेण े ह@ या !च2पटाची दमदार MाNय सpुवात आह.े 
आकाशवाणीसारखा अशार@र आवाज !च2पटभर नायकाला 
पकडून ठेवतो. [स!ुम2ा भाव.चा ठाम, एकसरु@ आ!ण 5यां/या 
देखZया सकारा5मक !च2पटांच ेसं!चत लाभललेा हा आवाज 

वदंना भागवत

 द िडसायपल
सं$द%ते(ा तं)ाने +ासलेले ,च).वधान 

t
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आह.े सामा!य माणसात%या असामा!यपणावर *+दा ठेवणा/या 
आ0ण आ1मशोधाला क7 89थानी ठेवणा/या कला=>ीचा हा 
आवाज आह.े] या आवाजाला साAी ठेवत शरद नेBळकर 
आ0ण 1याच े व0डल यांFया सामा!यपणाची कथा उलगडत 
जाते. ती एका Jय0Kची कथा नसनू Jयापक गटाची आह ेह े
या दोन 0पNयांFया आ0ण 1यांFया सोबतFया माणसांFया 
0चPणातनू समोर येते. आवाजाची अमतूQता आ0ण R1यA 
जगSयाची मतूQता यांFयातील नाते कस ेघडत जाते याची हU 
गो> आह.े 

२] कला0न0मQती 9वायW असते का कX सामा0जक 
संदभाZतनू ती 0वक0सत होते? R0तभा हU क>सा+य असते का 
अलौ0कक? असाहU R^ 1यातनू समोर येतो. माP 1यातील 
Jय0Kरेखांच ेखाजगी आयaुय 1यातनू पणूQ बाहरे ठेव%यामळेु 
या R^ांची चचाQ समाधानकारक 0र1या होत नाहU. शरद 
नेBळकरFया व0डलांची कलासाधना 9वायW आह.े कोणतेहU 
पवूQसं0चत नसल%ेया व0डलांनी संगीताचा जो +यास घेतला 
आह ेतो +यास 1यांना आतनूच वाटणा/या संगीताFया ओढUमळेु 
घेतला आह.े पण 1यांना संगीत 0शकायच ेआह ेdहणजे नeकX 
काय? ते का 0शकू शकत नाहUत? 1यांची अलवार 
घराSयावरची *+दा आ0ण माfवरUल भKी यातनू ते जे संगीत 
0शकल ेते खरेच संगीत होते कX भKी? ह ेशवेटपयZत 9प> 
केलले ेनाहU. 1यांच ेR0स+द झालले ेप9ुतक संगीतशाhावर 
असSयापAेा 0क9स ेसांगणारे आह ेहU नiद महjवाची. 1यांची 
बायको आ0ण आई 1यांचा ना0द>पणा सहन करणा/या आहते. 
बायकांची सहनशKी आ0ण Aमाशीलता या 9वायW 
कला0वlाFया सmदयाQचा अ0वभाnय भाग असतो. एका 
अथाQने *+देवर आधा0रत असल%ेया सmदयQशाhात जात-वगQ-

0लंगभाव यांची सामा0जकता बसत नाहU. जे जे सुंदर ते ते 
वेचनू 1याची मांडणी अशी प+दती अस%यामळेु कोणाला 
कोण1या R0तभेचा 9पशQ का होईल यात कायQकारण भाव 
नसतो. आज!म साधना करSयाची तयारU हवी हU R0तभेची 
मागणी असते. आ0ण क> कBनहU ती 0मळालU नाहU तर 
9वतःच े सामा!यपण 9वीकारावे असा आदेश 1यात आह.े 
माfच ेJय0Kमjव 1याच ेउदाहरण आह.े [0संधतूाई जाधव या 
नावाFया जातवा9तवाने 1या काळात मrुयतः sाtणी पBुष-
Rधानता असणा/या शाhीय संगीत AेPात ठामपण ेउभे राहाण े
ह ेअ1यंत अपवादा1मक आह.े आजहU असावे.] 1यांनी 1यांFया 
मन9वीपणाने संगीत साधना केलU. 1यात जगाला बाजलूा 
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ठेव�याची #हमंत होती. ह) *य#+#न- आदश2वादाची वीरता 
4यात आह.े तर)ह) शा5ीय संगीत 8े9ात असणार) जात 
आ#ण #लंगभाव यांची पकड 4यांनी मोडून काढल) ह ेउदाहरण 
अपवादा4मक राहाते. अस े EवतःGया ताकद)वर कोणाला 
जगता येते? ह ेकस े #न#Iत होते? यातल) सामा#जकता 
कोणती? या JKांना ताLहाण ेथेट हात घालत नाह)त. स4य 
#वPपु असते अस े #संधतुाई सांगतात आ#ण पढेु 4या #वPपु 
स4याच ेकाय करायच ेह ेशरद ऐकून Uयायला नकार देतो. 
तस ेकाह)स.े  

३] कला#न#म2ती EवायW असते अस ेमानणाXया शा5ाचा 
एक #दमाख असतो. Jसंगी Eव-#वनाशाचा माग2ह) 4यात 
Eवीकारललेा असते. माई #कंवा 4यांच े#श\य #वनायक Jधान 
नायकाला वारंवार तेच सांगत राहातात. साधना मह^वाची. 
तपIया2 मह^वाची. घाई नको. सामा_य असाल तर कलचेा 
नाद सोडा. वगैरे. कारण या शा5ाGया abीनसुार कला#न#म2ती 
ह) *य+ीGया आतं#रक कणखरपणावर आ#ण अलौ#कक 
J#तभाEपशा2वरच अवलंबनू असते.  शरद आ#ण 4याच ेवडील 
ह े आ#थ2क a\eया EवायW नसल े तर) 4यांना अ_न-व5-
#नवारा आ#ण #कं#चत छंद-जोपासना उपलgध आह.े तर)ह) 
च#रताथा2साठh अJा#तभ कलासाधनेचा माग2 कुठे नेईल हा 
JK शरदला पडतो. व#डलांसारखी ओढाताण कjन घेऊ 
नकोस अस े सांगणाXया आई आ#ण आजी 4याGयाबरोबर 
आहते. 4यामळेु आ#थ2कa\eया EवायW असण ेगरजेच ेआह ेह े
4याला मा#हती आह.े 4याGया गjुंची हलाखीची प#र#Eथतीह) 
4याला इशारे देते आह.े तर मग आदश2वादाच ेEथान काय? 
हा 4याला सतत #वचारात पाडणारा JK आह.े आदश2वादाचा 

Eपश2 4याGया आय\ुयाला अलौ#कक कj शकत नाह) कारण 
4याGयाकडे ती J#तभा नाह) अस े4याची परंपरा 4याला सांगते. 
तर)ह) #तचा मोह 4याला आह.े दसुर)कडे साम#ूहकतेची 
वाटचाल nया #दशनेे होते आह ेती #दशा 4याGया मoयमवगpय 
जग�याGया पल)कडची आह.े 4याGया [गजुराती (मह^वाच े
#च_ह)] #वtाuया2Gया आईसारखे पसै ेफेकतो आहोत परतावा 
#मळायला पा#हजे ह े *यापाराच े त^व अं#गकारण े या 
सwदय2शा5ावर xoदा असणाXयांना शyय नाह). दोनदा 
दाखवलzेया हEतमैथनुाGया a{यांतनू ह ेभेदकपण ेसमोर येते. 
EवायWपणाGया आदश2वादाशी हEतमैथनु जोडल ेजाते का? 
मग तो 4याGया तपEयेला कालमया2दा घालतो. चाळीस वष } 
4याला माई सांगतात तशी तपEया करायची आह ेनंतर मग 
ल~नासाठh कोणीह) चालले-#वधवा, प#र4य+ा- अस े तो 
Lहणतो. ह) तडजोड आह ेका? शरदGया व#डलांनी च#रताथा2ची 
#फ#कर केल) नाह). शरद ती करतो आह.े पण #दवस�#दवस 
अ#धका#धक आ�मक होत चाललzेया बाजारपठेेत, तो 
गृहEथाxमी झालाच तर 4याचा मलुगा/मलुगी काय करेल? 
हा 4याGया पा�2 भमूीतनू आलzेया माणसाला भेडसावणारा 
JK आह.े जो माग2 या #च9पटाचा नायक Eवीकारतो 4यानसुार 
या सwदय2शा5ाला Eवतःच े Lहणण े मडुपनू Uयावे लागेल 
काय? अस ेकाह) JK ताLहाण ेउभे करतात.  

४] गा�याGया Eपधा24मक काय2�मांनी जम बसवलzेया 
काळात हा #च9पट वसवला आह.े २००६ हा काल#नद�श 
#च9पटामoये येतो. दरूदश2नGया सव2 भाषांमधील वा#ह_यांवर 
कमाल)च ेलोक#Jय झालzेया या संगीत-Eपधा}Gया काय2�मांनी 
शा5ीय संगीताची सांEकृ#तक आब ढवळनू टाकल). भारतीय 
शा5ीय संगीत आ#ण लोकसंगीताने #च9पट संगीताGया 
*यावसा#यकतेलाह) एक अ#भजात लहजेा देऊ केला होता. 
4याच ेआणखी *यापक लोकशाह)करण झाल ेतस ेसरुांवर)ल 
हकुुमत कमावणाXयांची सं�या वाढल). 4यातील xoदा कमी 
होऊन Eपधा24मक काय2�मांतनू यशEवी हो�याच े पया2याने 
नाव, पसैा आ#ण च#रताथ2 कमाव�याच े साधन Lहणनू 
4याGयाकडे ब#घतल े जाऊ लागल.े शा5ीय संगीतातनू 
कमावलले) सरुावर)ल हकुुमत बाजारपठेेGया हाती दे�याGया 
कामाला दरूदश2नवर)ल या काय2�मांनी वेग #दला. nया 
समाजात जा#त*यवEथा आ#ण वग2भेद मो�या Jमाणात आहते 
आ#ण जग�यासाठhची Eपधा2 अ4यंत ती� आह े4या समाजात 
च#रताथा2Gया साधनांसाठh वेगवेगळे माग2 शोधावे लागतात 
आ#ण मग नै#तकता व सwदय2 यांGया *या�या जग�याGया 
संदभा}त बदलत जातात. उदाहरणाथ2 कमाल)Gया वं#चत 
आ#थ2क, सामा#जक पा�2 भमूीतनू येणाXया मलुांजवळ 
च#रताथा2ची साधने नसतील तर 4यांनी कस ेजगावे? बाजारपठे 
आ#ण #तGया हातात हात घालनू जाणारे राजकारण जे #वकत 
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घेईल ते देण ेहा $यांचा दोष मानता येईल का? हा टोकदार 
/0 या 1च2पटातील झार6ाममधनू येणा9या मलु;<या 
वाटचाल;तनू 1वचारला आह.े 1हAं आ1ण नीडर बाजारपठेेत 
आपण उभे राह ूशकणार नाह; ह ेलIात आJयावर आ1ण 
Kवतः<या गNुकडून उपज कमी पडते आह ेअस ेऐकJयावर 
1च2पटाचा नायक माR<या दमुSळ UयाVयाना<या टेWस 
सं6हालयाला देणगी Xहणनू देऊन टाकतो आ1ण $या 
आवाजा<या पकडीतनू मोकळा होतो. जेवढे घेतल े तेवढेच 
आपल ेअशा भावनेतनू. या 1च2पटाच ेए1ड1टंग नेमके आ1ण 
भेदक आह.े पण बाजारपठे सादर करताना $याआधी 
संगीतIे2ावर जात आ1ण 1लंगभाव यांची म\देार; कशी 
1नमा]ण झाल; या इ1तहासाब_ल ताXहाण े मौन पाळतात. 
आदश]वाद सांKकृ1तक राजकारणातनू बाहरे फेकला जाcयाची 
1च1क$सा केवळ /1तभे<या अलौ1ककपणावर आ1ण 
बाजारपठेे<या 1नकषावर होऊ शकणार नाह;. सामा1जक 
UयवKथेची भ1ूमका पण लIात eयावी लागेल. अfयथा 
यटुो1पया 1नमा]ण करताना त<ुछतावादाला वैधता 1मळत जाते 
आ1ण $यातनू सामाfय माणसाला कतiपण नाकारल े जाते. 
केवळ गNुच ेआjापालन आ1ण गौरवीकरण ह; klदाच सmदय] 
1नमा]ण कN शकते अशा धारणतेनू भ\ां<या झुंडी तयार 
होतात. ताXहाcयांनी शरदला 1दलले ेकतiपण नnकo कोणते 
आह?े  

५] $यापIेाह; गुंतागुंतीचा /0 राजन जोशी या 
अमे1रका1Kथत Uयावसा1यक र1सकामळेु समोर उभा राहातो. 
संगीता<या 1वrाचा इ1तहास ताsयात घेणार; सबुtा $या<याकडे 
आह.े साह1जकच $या ताकद;तनू येणार; अरेरावी आ1ण 
अklदा आ1ण 1स1न1सझम $या<यात आह.े भJयाभJयांची 
1खJल; उडवणा9या या समजतुदार आवाजाचा लोकशाह;वाद; 
मखुवटा /$यIात वच ]Kववाद; आह.े दमुSळ रेकॅ1ड wग हवे 
असणा9या शरद आ1ण 1कशोर यांना घर; बोलावलं नाह; 
कारण लोक चो9या करतात. 1कशोरला $या<याकडच ेसा1ह$य 
फुकट हवे आह ेइ. तxडावर ऐकव ूशकcयाचा उlदटपणा तो 
सहज कN शकतो. पवूS<या 1कyyयांच े KवNप आता 
जा1तधमा]च ेअंतःKतर असणा9या आ1ण अमे1रकेत राहcयाने 
वैधता ताsयात घेणा9या गॅ1सपमlये बदलल े आह.े भ\ी 
आ1ण klदा यां<या जागी अ$यंत अklद पण नेमका राजकoय 
अजzडा आललेा आह.े कोण$याह; उ$कृ{ गायकाला $याने 
1नमा]ण केलJेया इ1तहासात बसवcयाच े काम तो करतो. 
[म1ुKलम गNुकडे संगीत 1शकणार; शांती वेyया होती (1तच े
1ब1कनी घातलले े फोटो आहते हा परुावा!) 1तचा उlदार 
गजुराती Uयापा9याने ठेवनू घेऊन केला Xहणनू 1तला 1कमान 
शांती<यापढेु देवी लावता आल.े $या रंडीची गाणी आXह; 
रे1डओवर सांभाळत नाह; अस ेउtर शमा] या अ ॅ।ल इ1ंडया 

रे1डओ<या अ1धका9याने 1दल.े 1संधतूाई 1व1I� हो$या, $यांच े
वागण ेआIेपाह] होते. $या म1ुKलम गायकां<या बं1दशी गात 
नसत. खानसाहबेां<या बावीस / तेवीस अ/च1लत बं1दशी 
$यां<याकडे हो$या हाह; संदभ].] वाKतव आ1ण क1Jपत यातल े
अंतर नUया 1पढ;ला सांगcयासाठ� ह; अklदा, /1तमाभंजन 
गरजेच ेआह ेअसा $याचा दावा आह.े ह; अklदा गNु-1श�य 
या पारंपा1रक सklद ना$याला बाजारात उभे करते तेUहा हा 
सगळा लखेाजोखा मांडला जाणार. फ\ ते नnकo कशासाठ� 
केल ेजाते आह?े $याची भाषा काय आह?े Uयापक भांडवल; 
UयवKथा आता याच ना$याच े माकi 1टंग कस ेकरेल? ती� 
Kपधi<या काळात बरा पसैा देऊ करणा9या संधीचंी उपलsधता 
ह; नnकo कोण$या सांKकृ1तक धारणांवर आधा1रत असले ह े
आता जाग1तक भांडवला<या हातात राह;ल अस े $यातनू 
समोर येते. अथा]त भारतातील वाKतवह; फार वेगळे नाह;. 
1दवाळी पहाट हाह; Kप।ॅfसर<या मजSनसुार चालणारा काय]�म 
आह.े शाAीय संगीताब_ल पणू] अन1भj असणारे आ1ण 
Iणकाल 1रझवणारे अlया$म देऊ करणार; गाणी शोधणारे 
लोक कोण$याह; /कारे वेग�या सां1ग1तक संशोधनाला 
आधार देत नाह;त; $यांच े तस े /1शIण झालले े नाह;. या 
वातावरणातह; अ/1सlद गायकां<या शाAीय संगीताच ेजतन 
करcयासाठ� नायक धडपडतो आह ेह ेएका अथा]ने $या<याच 
अ1Kत$वाच े जतन आह.े एका बाजलूा लयाला गेलले; 
सां1ग1तक स�यता आ1ण दसु9या बाजलूा 1तला नUयाने 
1रकाKट कN पाहाणारा सांKकृ1तक सा�ा�यवाद यात $या<या 
अ1Kत$वाचा आवाज कसा नxदवायचा? हा /0 शरद आ1ण 
1कशोर या दोन मlयमवगSय तNणांसमोर आह.े Kथा1नक 
संKकृतीत Nजcयाचा एक माग] Kथा1नक संगीत देऊ करते ते 
आता मळेु उखडून जाग1तक झाJयावर �यजून संKकृती 
अ1धका1धक भांडवल-सघन आ1ण तां12क होत जाणार ह े
उघडच. अklदेने 1दलले ेह ेआUहान ताXहाण ेकस ेपढेु नेतात? 
राजन जोशीचंा 1नषेध करcयाच े �yय संपJयावर पढु<याच 
�yयात शरद $या<या गNुंना आघंोळ घालताना [अ1भषेक 
करताना] आपJयाला 1दसतो. 

६] हा सगळा सांKकृ1तक पचे शवेट; �या राजकारणाने 
आज आपला ताबा घेतला आह े $या<याकडे जातो.  klदा 
आ1ण भ\ी या भावनांवर उभे असणारे सव]च Iे2ातील 
आदश]वाद; सांKकृ1तक /ा�प 1श�याकडे कतiपण देत नाह; 
आ1ण 1श�यह; ते घेcयाची तयार; दाखव ूशकत नाह;. संगीत 
Iे2ातील गNु-1श�य परंपरा ह; शोषणावर आधा1रत परंपरा 
आह े ह े वाKतव आज चच iत आल े आह.े आध1ुनक-पवू] 
काळातील सांKकृ1तक �{ीनसुार असामाfय नायक आ1ण 
सामाfय /Iेक ह; उतरंड सांभाळcयासाठ�  तपKया / साधना, 
$याग / समप]ण ची भाषा वापरता येते. ह;च भाषा 1च2पटातील 

“ ”
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माई बोलत आहते. हार मानायची नाह* अस े -हणतानाह* 
सामा0यपणाब2लची 3यांची अधीरता 3या 6प7पण े 8य9 
करतात. सामा0य असाल तर ते कळनू घेऊन ग@प बसा असा 
3यांचा सAला आह.े या भाषेला आधEुनक काळात 
चEरताथाGसाठIJया तीK 6पधLत आ8हान Eदल ेगेल.े आदशाGचा 
शोध घेताना माणसाच ेअधरेुपण समोर आल.े गOुब2ल माणसू 
-हणनू PQदा सांभाळण ेमEुRकल झाल.े ह ेअPQदेच ेराजकारण 
कस ेबघायच?े लोकशाह*तनू 6वीकारलले ेसंWयाबळ आEण 
8यE9च ेकतLपण यांतनू अPQदेला वैधता Eमळाल*. अPQदेच े
सYदयGशाZ ७० Jया दशकात कमाल*च ेमलूगामी वाटल ेपण 
3याने अPQदेला ह3यार मानAयामळेु ती संवाद* राEहल* नाह*. 
PQदेJया सYदयGशाZाइतकेच ेतेह* अEतEवEश7 होत गेल.े ९० 
नंतर जागEतक भांडवलशाह*ने तंabानाJया झपाcयातनू 
आEथGक 6थैयG संपवल,े जगeयाला बेफाम वेग Eदला, सावGEaक 
EवQवंसाJया शgयता वाढवAया, 3यातनू भयi6तता वाढल* 
आEण सां6कृEतक संदभG अथGह*न केल.े 3यामळेु कोण3याह* 
एका कौशAयाच े टोक गाठण े -हणजेच असामा0यपण अस े
बाजारपठेेनेह* सांEगतल.े 3यात समi माणसूपण हरवल.े 
0यनूगंड Eकंवा Pmे3वाचा गंड अशा दोन टोकांमQये EभरEभरत 
राEहल.े सामा0य माणसातील कतLपण संपवAयामळेु परत 
एकदा EवnगOु, साधगOु, बाबा, ताई, सपुरमॅन, 6पायडरमॅन 
यांची pEतmापना झाल*. माणसांच ेकाय करायच े ते ते बघनू 
घेतील आपण फ9 PQदा ठेव-ू ते करतील pाचीन Eहदंरूाr 
बलवान Eकंवा अमेEरका iटे. ह े जगभरात घडल.े शरद 
आजीबरोबर जेवत ट*.8ह*. बघताना गाईJया ह3येवOन 

झालAेया Eहसंचेी बातमी Eदसते-ते जेवत राहतात. एवढाच 
एक थेट राजकsय संदभG Eचaपटात येतो. शरदला 3याच े
अE6तtव सामा0य वाटत असले तर 3या बातमीचा संदभG तो 
6वतःशी कसा जोडणार? Eकतीह* घसुमट झाल* तर* 
3याJयाकडे कतLपण नाह*. असलचे तर ते उwम गाeयापरुतेच 
आह.े 6वायw कलाEनEमGती -हणजे आ3ममxन, सामाEजक 
परा3मता असणार* EनEमGती अस ेघडत गेल ेEजची मळेु भयगंड 
EनEमGणाyया सं6कृतीत आहते.

७] “It is our inability to rationally view history 

and separate it from what we do... We always look 

for an explanation for who we are and  how we fit 

into our contemporary cultural context.”  Eचaपटातील 
एका {7ांत |णी शरद बघत असलAेया मलुाखतीतील ह े
वाgय Eचaपटाच े pयोजन मांडते. p3येकजण 6वतःला 
समकाल*न सां6कृEतक संदभाGत बघत जगeयाला नवा अथG 
देeयाचा pय~ करत असतो. जे या Eचaपटाचा नायक करतो 
आह.े 3याने उराशी सांभाळललेा अथG समकाल*न सां6कृEतक 
संदभा�त न7 होत चालला आह ेअस े3याला जाणवते.  मग  
पसै ेफेकतो -हणनू �यजून बॅडंमQये शाZीय संगीत गाeयाची 
परवानगी �ा अस े -हणणाyयाला संगीताची Eशकवणी 
सोडायला सांगण,े गOुंची आEथGक नड वेळोवेळी भागवण,े 
राजन जोशीJंया अंधP�ेचा Eनषेध करण,े 3यानंतरJया 
कायG�मात गाताना केवळ Eवलापाखेर*ज हाती काह* लागत 

(उवGEरत पान नं. ५१वर)
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ग�ु�ांचा ज�म कशात असतो? माणसा+या अग-तकतेत, 
0या+या चगंळवादात क4 उ6रो6र होत चालल:ेया ;गतीत 
=हणजेच भौ-तक -वकासात? माणसू काहB हरवत चालला 
आह ेका?  0याची वाटचाल कोण0या -दशनेे सFु आह.े याच 
संदभाHत मला त=ुहाला एक गोJ सांगायची आह.े कथा आह े
एका माशाबMलची. पापलटे, हलवा, दाढा, सरुमई, घोळ, 
रावस, शाकH , डॉ:फ4न अथवा एका कोUयाने पकडल:ेया 
आ-ण परत समVुात नेऊन सोडल:ेया सोनेरB माशा-वषयी 
नाहB. तस ेह ेम0Yयपरुाण वाचनू मास ेखाणारे व न खाणारे 
यांच े मनोरथ -स[ीस जाणार नाहBत. आपण इतके -कडल े
आहोत क4 आता या सवH पातकांतनू आप:याला म]ुी 
-मळणार नाहB. उ6म गतीहB ;ा^ होणार नाहB. त=ुहB कदा-चत 
असहेB सांगाल, ‘आ=हB मास ेखात नाहB आ=हाला 0या+याशी 
काहB घेणं देणं नाहB.’ तर कथा आह ेबोय या माशाबMल... 
हB कथा कधी बोय सांगेल तर कधी कथेचा -नवेदक.

मी आह े बोय. चांदरंगी खवलांची, ट`पोर डोUयांची. 
चमचमती. मी नदBत खाडीत आ-ण समVुां+या -कनाaयावर 
राहते. माbया डोcया+या वर+या भागात -नळसर -हरवा 
काळपट रंग असतो. माझी गावरB तांबसू आ-ण जाड असते. 
माbया पाठfवर एकच काटा असतो. काहB मास े आतनू 

बाहFेन खपू काटेरB असतात. आ=हB कळपाने, थgयाने, 
गाaयाने एकh -फरतो. -चखलावर आललेB मळी आ=हB 
खातो. छोटे छोटे -कडे आ=हाला चालतात. आमच ं तjडच 
लहान असतं. 0या ढjडेaयांसारखं मोkठं नाहB. आम+या 
माशांमlये काहBचंी डोक4 लहान तर देह मोठा. काहBचं ेउलट. 
पाmयात सगळे आमच ेदnुमन; पण काहB -मhांसारखे वागतात. 
चवीला खाजरB, खरवड, चरबट यां+यानंतर आम+या बोय 
जातीचा नंबर लागतो. सातपाटB, खारेकुरण, मरुबे, नवापरु, 
नांदगाव या गावां+या जवळ+या खाडी भागात आ-ण जवळ+या 
समVु -कनाaयावर मी राहते. आमचा सात-आठ जणीचंा गारा 
असतो. कधी तळाशी तर कधी पाmया+या भागावर आ=हB 
पोहोतो. आ=हB आम+या डोcयाने तरंग रेषा उमटवतो. कधी 
धोका वाटला तर झपकन यटूनH घेतो, तेgहा पाmयावर अलगद 
लहरB उमटतात. मी फारच चवदार लागते. आ=हाला तळतात. 
-चचं लावनू कालवण करतात. आ=हB लहान असलो तर 
तgयावर पळसा+या पानात खालनू वFन लाल अंगारां+या 
राखेत भाजतात. काहB लोकं आम+या आतडय़ाहB Yव+छ 
कFन खातात. आम+या आतडय़ा.....आता आम+या 
आतडय़ा -पळवटनू गे:या आहते. अलBकडे आ=हB बदनाम 
झालो आह.े तसा आमचा काहB दोष नाहB. 

�ववके कुडू
 केमीकलची बोय आ%ण सार*गा
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कंपनीत जाणारा पंकज एम. कॉम कर(त होता. +याला 
पगारवाढ हवी होती 2हणनू मॅनेजरला खशू करायच ेहोते. तो 
बोईसरपासनू दरू असल>ेया गांधीनगर@या शजेार@या 
सखुनगर झोपडपDट(त राहत होता. +याचा बाप दारोदार 
चपला Fवकायचा. +याचा मोठा भाऊ वेगळा राहतो. पंकजला 
अजनू Fशकायच ं आह.े पंकज@या बापाला आता उMहात 
Fहडंवत नाह(. आता पोरांनी आप>याला खायला घालावं असं 
+याला वाटतं. +या@या मनासारखं होत नाह( 2हणनू तो 
संOयाकाळपासनू तरP  होतो. पंकजला बी.कॉमला ओ Rडे 
Fमळाला. एम.कॉमची अधS फU भरायची होती. मॅनेजरने जर 
पगार वाढवला तर घर आFण फU याची सांधेजोड करता 
येईल. +याने मॅनेजरला खशू करVयासाठW मास ेXाय देVयाच े
कबलू केल.े मॅनेजरने Yवत:हनू सांFगतल े कU उ[ा मास े
घेऊन ये. मा\या बायको@या कंपनीला फायदा क]न देणारा 
एक अFधकार( येणार आह.े पंकज म@छW माक_ टकडे Fनघाला. 
भर दपुार( +याने आठश े`पयाला जमनाकडून बोय Fवकत 
घेतल(. ती मीच होते. 

जेaहा पंकज मास ेbयायला आला तेaहा म@छW माक_ टमOये 
मी जमनाबाय@या फळीवर पडल े होते. मी ताजी Fदसावी 
2हणनू जमना मा\या अंगावर अधनूमधनू पाणी टाकUत होती. 
जमना@या मनात घालमेल होतीच, हा मासा कोणाला आFण 
कसा Fवकावा. Fतला ह( बोय वासवाल( केFमकलची आह ेह े
पdकं माह(त होतं. Fतलाह( पशैाची गरज होतीच. मला 
कुणीह( खरेद( क] नये अस ेवाटत होते. दपुार झाल( कU 
मला परत बफाPत टाकलं जाणार. परत संOयाकाळी फळीवर 
काढलं जाईल. Fवकलं जात नाह( तोवर माfयांच ं गोठणं-
Fवतळणं चालचू असतं. मी कालपासनू Fवकल( गेल( नाह(. 
मी राhभर बफाPत होते. बाजलूाच दाढय़ाच े उरललें बगड 
गारठलं होतं. माझा आ+मसMमान दखुावला गेला. ती नयना, 
दाढय़ाच ं‘नसुती बरफU हाय बरफU’ असं कौतकु करायची. 
जमना मा\याबkल अशी आ+मFवlासाने बोलत नaहती. 
मला राग यायचा थोडा. जो तो यायचा दाढा, घोळ, पापलटे, 
हलवा, सरुमई, कोलंबी घेऊन जायाचा. मा\याकडे अFतशय 
शंकेने आFण FतरYकाराने पाहायचा. केFमकलच ं पाणी 
पचवनूह( माणसां@या अशा नजरांनी जीवाच ंपाणी पाणी होतं. 
nयांना पारख आह ेते घेत नाह(त आ2हाला. nयां@याजवळ 
पसै े नाह(त परेुस े आFण nयांना चवह( भागवायची असते 
Fजभेची. ते Fबचारे गळाला लागतात आFण खातात. या 
गंधाचा गंधह( नसतो +यां@या गावी. आपण फसवल ेगेलोय 
हहे( Fनमटू सहन करतात. Fजभेवर माझी चव शोधत.

भर उMहात +या फळीवर मे>यानंतरह( मी बडबडत राFहल.े 
आमचा वंशसंहार नको ना. Yव@छ पाVयातल े मास े त2ुह( 
पकडल े त2ुह( खा>ल े तर आमचा सMमान आह.े तमु@या 
जीभेतनू आ2ह( तमु@या समाधानाच ेधनी होऊ . तशा मरणाला 

आ2ह( भीत नाह( पण असल ेमरण नको. खपू माणस ेआल( 
आFण Fनघनू गेल(. येतात पाहातात आFण Fनघनू जातात. 
Fवचारतात, ‘वासवाल( नाह(ना...कुठल( आह.े.’ काह(जणांनी 
मा\या आवालांना उचकटनू वास घेऊन पाFहला. साल ेFवनाश 
करणारे हचे आFण हुंगणारे हचे. फार वाईट वाटलं. सवP 
रसायनांच ंकॉF2बनेशन आम@या देहाला Fबलगलं आह.े त2ुह( 
आजार( होता तेaहा तमु@यासाठW Fनदानाची यंhणा सnज तर( 
असते. आम@यासाठW असं कुठे काय आह?े जाऊ दे... मी 
एकदाची Fवकल ेगेल.े

pलाFYटक Fपशवी@या एका कोपqयात माझं डोकं खपुसलं 
गेलं. माझी शपेटू Fपशवी@या वर जात होती. लहान असताना 
अशीच एकदा मी बालाजी@या वेफसP पाFकटात गदुमरल ेहोते, 
नशीब Fनघाल.े पाच `पयात, मसालदेार चवी@या पाFकटात, 
एकदम YवYतात आमचा जीव गदुमरतो. मा\या कैक Fमhांना 
pलाFYटक चकवा लागतो आFण ते म]न जातात. मांगाची 
जाळं खेचणारे कोळी तर हरैाण आहते. मास ेतर मास ेनाह(त 
आFण +यात जाळी भ]न pलाFYटक. पंकज@या Fपशवीत 
ऊMहात बाफल>ेया आतडय़ांचा सगळा भार घशावर आला 
होता. त2ुह( आम@या जातीला भेट Fदललेा सगळा ऐवज 
पोटातनू बाहरे पडू पाहत होता, तो मी ओठात दाबनू ठेवला 
होता. 

पंकज@या घरची मोरल( पाजवलले(च होती. एक मोठा 
थाळा घेतला. खाल( pलाFYटक अंथरल.े माझी सगळी खवलं 
काढल(. माझ ेसगळे पंख कापनू काढल.े मी +या@या हातात 
मावत नaहती. पण +याने सराईतपण ेमाझा देह आFण माझं 
डोकं पकडलं होतं. मोरल(वर बरोबर डोdया@या जरा पढेु 
+याने मला कापलं आFण भYसकन केFमकलचा भपकारा 
+या@या नाकात Fशरला. काळFनळं चमचमतं रs रसायन 
मा\या पोटातनू वाह ू लागलं. +या@या मtदलूा FझणFझVया 
आ>या. +याला नवा असललेा एक चम+काFरक वास +या@या 
झोपडीभर पसरला. मोरल(@या एका बाजलूा माझं डोकं आFंण 
दसुqया बाजलूा धड. अशी मी काह( uण मी पडून होते. 
+या@या डोdयाची शीर तटतटल( होती. +याला मला हात 
लावावासा वाटत नaहता. हा केFमकल माशांबाबतीत +याचा 
पFहला अनभुव होता. आपण राहतो ती जागा vदषूणात 
पFह>या xमांकावर आह ेह े+याला माह(त होतं. lास bयायला 
जावं तर नाकात वास असतो. चवीच ं काय आणावं तर 
ताटातह( वास. कोण+या झाडाला आलले( ह( फळे आहते? 
कशाकFरता आपण करतोय ह?े आपण फसFवल ेगेलो याच े
+याला फार वाईट वाटल.े मला एवढे पसै े खच P क]न 
आणललें. pलाFYटकमOये गुंडाळनू फेकून [ावं, असा Fवचार 
+या@या मनात आला. आईने नकार Fदला. ‘एवढं महागाच ं
टाकून कसं [ायच’ं. मास ेनाह( Fदल ेतर साहबेा@या पाटyच ं
काय? फार धीरानं +याने डोकं आFण पोट बाजलूा सारलं 
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आ�ंण मन खात खात माझ ेतकुडे केल.े 
मा*या तकुडय़ांना -याने खपू ध ूध ूधतूलं. मा*या देहावरची 

खवलांना पकडून ठेवणार9 एक पातळ चदंेर9 -वचा पा<यात 
हलेकावे खात होती. -वचा आ�ण मांसा?या म@ये होती 
लालसर तप�कर9 रंगाची चरबी. Cयात होती सामावलले9 
माझी सहनशीलता. -याचाच वास जाता जात नFहता. -या?या 
आईने �तचा वेगळा ठेवललेा गावठH मसाला लावला, आलं 
लावलं. मला झJबणं सवयीच ंझाललें. -यामळेु -याच ंफारसं 
वाटलं नाह9. मी पMकN तळल9 गेल.े तर9ह9 आईने डोMयाची 
भाजी बन�वल9च. मसाला, मांस आ�ण के�मकल असा घरभर 
चम-का�रक वास. मॅनेजर?या घर9 जा<यासाठH -याने झटपट 
गाडी पकडल9. सहा?या समुारास डबा मॅनेजर व�हनी?ंया 
हाती सपुदूS केला. पंकज आतनू खपू दखुावला होता. आपण 
Tवत:क�रता अस ेमास ेआणनू खाVल ेअसते तर ते पचवल े
असते पण आपण भेट देताना अस ेवागलो याच े-याला वाईट 
वाटल.े समजा उXा पोट �बघडVयाचा �नरोप आला तर. 
पंकजने आई?या नकळत डोMया?या भाजीच ं टोप उचललं 
आ�ण गटारात फेकून �दलं. इथलं गटार जरा बरं होतं. मी 
के�मकलमय नसते तर मा*या डोMया?या नरम हाडांचा रTसा 
चवीने चाखत सग[यांनी फडशा उड�वला असता. प\ुहा 
आपण गटारात इतका अपमान.. 

पंकजला -या मासवेाल9ने अस ेमास े�तने का �वकल.े.. 
असा जाब �वचारायचा होता. तो दसु]या �दवशी सं@याकाळी 
बाजारात गेलाह9. ‘काय मावशी मला कशाला फसवलं, जर 
के�मकलाच े मास े होते तर �वकायला कशाला आणल?े 
आ_हाला काय कळतं -या माशातलं.’ ती काह9च बोलल9 
नाह9. �त?या चहे]यावर अपराधी भावना होती. शजेार?या 
मासवेाVया बाया �नमटू हो-या.

‘मला �वचा` नको दादा. कोणाची तर9 मजबरु9 होती.’
‘कोण-या गावची मासळी होती ह9?’ 
‘मरुबा नांदगाव साईटची. �तथे एक मलुगी राहते. �त?या 

आईच ंडोकं तपासायच ंआह.े पसै ेनाह9त _हणनू ह ेमास े-याने 
पकडल ेआ�ण मला �वकायला �दल.े असं आ_ह9 नाह9 करत 
कधीच..’

पंकज काह9 न बोलता परत आला. कोण मलुगी? कोणती 
आई? �तला काय झालंय अस ेbc -या?या मनात �नमाSण 
झाल.े 

या bcाची उdरं त_ुहाला �मळतील पण आधी जरा मा*या 
ज\माबeल सांगते. आई?या गभाSतच मला कडू बाळकडू 
�मळालं. आमच ेगभS _हणजे हजारो अंडी. गाभोळी, जी चवीने 
खातात. पोटाचा भाग फुगीर गरगर9त झाVयावर मा*या 
आईनं एकदा भरती?या वेळी खाडीलगत?या आतVया खार 
भागात आ_हाला सोडलं. ह ेकमी होत चालललें �टवरांच ंरान 
आम?या ज\मजागा आहते. एका �टवरा?या झाडाखाल9 

सोडलले9 अंडी, काह9 खाVल9 गेल9 काह9 वाचल9. �तथेच 
माझा ज\म झाला. फार अडचणी?या जागी आ_हाला आणनू 
सोडलं होतं. आई चाणाf होती. अथाSत आम?या सरु�fततेसाठH 
ते आवgयकच होतं. ती सग[या अंडय़ासमोर ग�लतगाh 
अवTथेत �भर�भरत रा�हल9 आ�ण बोलत रा�हल9. ‘मोiठं 
झाVया�शवाय इथनू हलायच ं नाह9. याल तेFहा सहनशील 
होऊन या. हा थोडा सरु�fत खारभाग आह,े पढेु काळी खाडी 
आह े आ�ण पढेु समlु�कनारा. असं सांगनू आई ओहोट9 
लागाय?या आत �नघनू गेल9. मी ज\मल ेथोडी मोठH झाल.े  

आ_ह9 �जथे राहत होतो. �तथVया काठावर एक झोपडी 
होती. -या झोपडीत �हरवा nॉक घातलले9 एक मलुगी 
राहायची. �तच ंनाव सार9गंा. ती सारं रान तडुवायची. बराच 
वेळ ती या भागातच �हडंायची. या गदS �टवरांमधील �चखलाचा 
एकह9 भाग �तने तडुवायाचा ठेवला नाह9. कैकदा -या 
दरूवर?या बांधाव`न जाताना �दसायची. �त?या कमरेला 
�करकंडा असायचा. जाताना सकुा �रकामा आ�ण येताना 
ओला भरललेा. एके �दवशी �तची नजर आम?या राह<या?या 
�ठकाणावर गेल9. �त?या मनात बहदुा या खpडय़ातल9 
मासळी पकड<याचा बेत होता. ती आल9च. जरा वेळ  
खpडय़ाकडे पा�हलं.  �टवरां?या फांXा बाजलूा सारVया. �तनं 
एक बांध रचला आ�ण खpडय़ातील सगळं पाणी उपस ू
लागल9. पाणी कमी झाVयावर �तनं पाणी ढवळायला सqुवात 
केल9. पाणी गढळू झालं कN मास ेवर येतात. मी आ�ण माझी 
भावंडं भेलकांडलो होतो. ह9 �हरFया nाकातल9 मलुगी फार 
भयानक आह.े पण बराच वेळ �तने आ_हाला हातच लावला 
नाह9. 

अचानक �तने आ_हा दोघा�तघीनंा rजळीत उचलल ेआ�ण 
ती चाल ूलागल9. मी खपू घाबरल.े -या थोडय़ाशा अंतरात 
मी �तला �न`खनू पा�हलं तर... �टवरा?या पानांचा गदS 
पोपट9पणा, शवेाळाचा लसुलशुीतपणा, �चखलाचा थंडावा 
�त?या चहे]यावर ओसंडत होता. थोडं मTत वाटलं. rजळीत 
असतानाच मी �त?याशी बोललचे. ‘ओह… हाय, आ_हाला 
मा` नका. माझा अTपs �चरका आवाज �तला ऐकू आला.  
�तला आuयS वाटलं. आजवर ती खाडीशी, होडीशी, 
सरंुगी?या फुलांशी, �टवरांशी, �नवटय़ांशी, �चबंो]यांशी, 
पाखरांशी एकट9 बोलायची. आज एक छोटशुी बोय �त?याशी 
बोलते, याच ं�तला नवल वाटलं. ती _हणाल9, ‘मा*याशी मैhी 
करशील का?’ मी हो _हणाल.े तोवर rजळीतलं पाणी संपत 
आलं होतं. जवळच �नतळ पा<याचा एक खpडा होता. -यात 
�तने आ_हाला आणनू सोडलं. �तनं का आ_हाला सोडलं? 
खpडय़ातल े दोन चार मोठे मास े �तने पकडल े आ�ण 
�करकंडय़ात टाकल.े सगळे मास े पकडून झाVयावर बांध 
फोडला. उपसललें सगळं पाणी प\ुहा आलं. मग ती बराच 
वेळ खpडय़ाजवळ बसनू रा�हल9. पाणी �नतळं झालं. �तने 
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आ�हाला �याच ख$डय़ात आणनू सोडलं. तर0 जाता जाता मी 
4तला 4वचारलं, ‘त ू आ�हाला का वाचवलंस’. ती सहज 
�हणाल0, ‘कुणीह0 कोण�याह0 कारणाने कोणा:याह0 4प<लांना 
मा= नये, 4नद?ष असतात ती.’ मी �हणाल,े ‘ठCक आह,े येत 
जाशील का इथे त ू’. मग दसुHया 4दवशी 4तनं �या ख$डय़ात 
बाभळी:या भरपरू काटय़ा आणनू टाक<या. आ�हाला कुणी 
पकडू नये �हणनू ह े4तनं जाणीवपवूMक केलं.

ती 4हरNया Oॉकातल0 मलुगी साHया 4टवरां:या रानाला 
फेर0 मा=न 4टवरां:या झाडांना लागलले0 Sला4Tटक काढते 
आ4ण एका 4ठकाणी ढ0ग मारते. सXॅडलच ेसोल, हरत-ह:ेया 
दा=:या बाट<या, वेफसMची पा4कटं, देवा:या मखराच े
थम?कॉ<सच ेतकुडे, Zलासं, टथू[श, 4पशNया... ते संपतच 
नाह0 कधी. अशीच एकदा आल0 तेNहा मी 4वचारलंदेखील, 
‘त ूह ेअसं का करतेस?’ तेNहा ती �हणाल0, ‘मला एक गो^ 
पXुहा पXुहा आठवत राहते. एकदा ओहोट0 लागायला सु̀ वात 
झाल0 आ4ण कंपXयातनू येणाHया लोटां:या 4दशनेे काळेशार 
लोट येऊ लागल.े सगळी खाडी काळी 4नळी झाल0. मोठे 
मास ेसमbुाकडे 4नघनू गेल.े �या:या नंतर जे भरतीला पाणी 
आलं �यात 4चमdया माशांच ेजीव गदुमरल.े ओहोट0:या वेळी 
�यांच ेमृतदेह या झाडांना लटकल.े मोगHया:या वेलाला फुल े

यावी तसा मृत माfयांचा बहर या झाडांना आला होता. सारं 
रान पांढर झालं होतं. मी सगळे मास ेमोगHया:या कgया 
खडुाNयात तस े माhया Oॉकामiये वेचनू वेचनू �यांना या 
4चखलात दफनवनू टाकल.े तेNहा पासनू एक जर0 मासा वर 
आला, अथवा भरतीने वाहनू आणललें Sला4Tटक 4टवरांना 
अडकलं तर0 ते मला असj होतं. 4टवरांसोबत माझाह0 kास 
गदुमरतो. मला शlु माशां:या मृत रानाची TवSने पडत 
राहातात. माझी आई या प4रसरावर बेहn oमे करायची.’ 4तने 
सां4गत<यावर आता आम:या आईच ं�हणणं आठवलं. आ�ह0 
मोठय़ा झालो. मोठय़ा भरpी:या मदतीने oवाहात आलो. 
समbुाचा एक कोपरा पकडून रा4हलो. 

काह0 4दवसांनी ती �या 4ठकाणी आल0 आ�ह0 तेथे नNहतो. 
सXून बसनू होती. आजह0 पXुहा गावात उr वास सटुला...
4जभेवर कडवट लाळ तयार झाल0... सगgयांना सारखं 
थुंकावंसं वाटत होतं. एखाsाची लालसा दसुHया:या तtडात 
4वखार0 लाळ तरळवते. अनेकांच ंडोकं बधीर झालं. गाव 
पXुहा जहरात बडुालं, गाव:या खाडीला पXुहा एकदा काळा 
रंग oाu झाला. �या तांबसू पाdयात आलले े 4बचारे मास े
गदुम= लागल.े जसंजसं पाणी ओसरत होतं तसं तशा मृत 
चांद0 खणुा मागे सोडून जात होते. ती सगळी 4प<लं होती.’ 
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�कना�यावर सारा गाव जमला. तीह+ धावत �तथे गेल+. �तने 
या माशां2या मृत रांगा पा�ह5या आ�ण �तला प9ुहा रडू आलं. 
बलसागर भारत होवो.. �व?ात शोभनुी राहो.. या गीतां2या 
ओळी आठव5या. आपण �नCया रंगाचा Eॉक घालनू सगळे 
जण रांगेने गाव �फरायचो ह+ Iभातफेर+ �कना�यावJनदेखील 
जायची. रांगेतल े ह े मास े फM मJन रा�हल े आहते. 
आडवे�तडवे पडलले ेआहते. ते �फरत नाह+त. यामळेु ती 
स9ुन झाल+. ती आणखी एका कारणाने घाबरल+. आता 
आई2या डोQयाची शीर दखुायला लागणार. सार+गंाची आई 
आजार+ असते. तसंच झालं, ती आजार+ पडल+. ह+ खाडी 
काळी झाल+ कT ती आजार+ पडते. बेहU Iमे, लळा Vासदायक 
ठरतो. असं दहा-पंधरा �दवसांतनू आता एकदा तर+ होतंच. 
�तच ंडोकं दखुायला सXुवात झाल+. इतकं दखुत राहतं कT 
तेZहा ती कोणाचीच नसते. घरात ती गडबडा लोळत राहते. 
गाव2या डॉQटरांनी सां�गतल े कT �हला मोठय़ा डॉQटरकडे 
घेऊन जा. 

�तची आई आता खंगत चालल+ आह.े भौ�तक घटनांच े
_कॅनर असतात. तaुहाला लागणा�या सोयी-स�ुवधां2या जागा, 
�तथे नेणारे र_ते तaुहाला नेऊन सोडतात. तaुहाला हवेतल+ 
आbcता आ�ण उeणता कळते. तaुहाला तमुची साठवलले+ 
गंगाजळी कळते. सगळे चढउतार कळतात. माणसां2या 
तळाशी असलले ेखंगण ेशोधणारे _कॅनर अजनू कस ेआल े
नाह+त बाजारात. सगळे शोध बंद झाल ेआहते कT काय? कT 
फM सोयीच ेशोध सJु आहते? आकडेवार+ गढळू होतेय. 
या खंगhयाला सगCयाची मकू संमती आह ेकT काय? �त2या 
हाताची पायाची iवचा आता खरबर+त होत चालल+ आह.े 
�तच ंअंग आता खवल ेअसल5ेया सापासारखं होणार आह े
कT काय? 

‘आय, डॉQटरश ेजावनू येव सल.’
डॉQटरने सां�गतल,े ‘�तच ंसीट+ _कॅन करावं लागेल. मी 

�चjठk �लहनू देतो �तकडे जा’. एक दसुराह+ उपाय आह.े 
तaुह+ lया प�रसरात राहता तेथे आणखी अस ेपशेंट वाढत 
जातील. शQय असले तर तaुह+ तमुच ंघर बदला. ती iया 
नवीनच बनल5ेया डायmनो�सस सnटरमoये आईला घेऊन 
आल+. रM आ�ण लघवी चके करण ेआ�ण एQस-रे एवढं 
�तला माह+त होतं. सीट+ _कॅन ह+ काय भानगड आह े�तला 
कळेना. पण डॉQटर सांगतात तर करावं लागणार. सnटर नवं 
आ�ण चकचकTत होतं. सnटरवाला aहणाला, ‘पाच हजार 
लागतील.’ पाच हजार ऐकून सार+गंा2या छातीत ध_स झालं. 
डॉQटरने सां�गतललेा दसुरा उपायह+ �त2या मनात आला.

शहरात जाhयाकरता ह+च खाडी तर+तनू ओलांडावी 
लागते. भरती लाग5यावर होडी थेट जेट+ला लागते. पाhयात 
पाय टाकायचा Irच येत नाह+. माV ओहोट+ असल+ कT 
होडी �कना�यापासनू थोडी दरूच राहते. पाhयात उतJन जावं 

लागतं. आई iया पाhयात पाय टाकायला तयार होईना. 
आप5या मलु+2या पायाला पाणीह+ लाग ूनये aहणनू लहानपणी 
आई �तला �त2या खांsावर tयायची.. सार+गंा आनंदाने तर+ह+ 
ती पाhयाला पाय लावायची. आता iया गोuी �तला आठव5या. 
आज आईला खांsावर उचलनू 9यायची वेळ आल+ होती. 
जेZहा ह+ खाडी �पवळी Zहायला सXुवात झाल+ तेZहापासनू 
भा_कर त�या2या चहे�यावरची रया हरवल+. तर+तनू 
उतरणा�या माणसांच े हालहवाल �वचारhयासाठk iया2या 
तvडातनू शwदच फुटत नZहते. जशी खाडी काळी झाल+ तसा 
तो मकुा झाला होता. घर+ आ5यावर बराच वेळ आई पाय 
धवुत रा�हल+. पाhयाचा तळ �दसायचा आता सगळं 
अपारदशcक झालंय. ह+ होडी ह ेकाळं पाणी या काठावJन 
iया काठावर फM पार करणार. सार+गंाची अ_व_थता तर 
आणखीन वाढल+. ह+ खाडी आमची आह ेपण ह ेपाणी आमच ं
नाह+. आम2या आजोपणlयाच ंपाणी कुठे गेलं?  ती अजनू 
ब�धर झाल+.

आजह+ बाxपा �पऊनच आला. iयाला आई2या सीट+ _कॅनची 
गोu सां�गतल+ आ�ण iयासाठk पाच हजार लागतील असंह+ 
सां�गतलं. तर तो भडकला.

‘पास हजार कटनं आनZया..’
‘कोनशमेेरं मांगZया...’ 
‘खार+मनी काय आए...’  
‘पलै े थोरं पसैं तर+ �म5याह ं आता अवरा पसैा कटनं 

आनZयाहा?’ ‘घे नं यो वास जकल+ जना घेतान, ना तलुा 
काय आय, यो पानी कवास बन होZया नाय.’

‘माये मेरं काय नाय.’
‘मंगा काय करZयाहा? आथा आपल े दरा ना बोट ना 

जाला. खार+ त कवास रnद+ जाल+. कटं जाZयाहा काय 
करZयाहा? यो गाव सोJन कटा जाZया?’

‘कवरव आदंोलन कर नाय तं तटा जावनू ब.. प5ैयाह ेद+ 
नाय येणार.’ 

‘यी डाखीन आए, आप5याना �गलंला यीन.’
‘एके दरा काम भेटतंय. कंपनीतशा रोज चारपाच गोणी 

ट+वरटाह ेझाडान आणनू टाकZयाzा. iया काम बरा नहलेस.’
‘आथा मी ते डा�खनीहा तvडव पायनार नाय पनुा.’
तो बडबडत रा�हला. iया2या मनात अस े भवरे येऊ 

लागल.े तो एमआयडीसीला तो रा{शीण aहणतो, �त2याकडे 
पाहनू आणखी �शZया देऊ लागला. 

असाच नZहता सार+गंाचा बाप. या खाडीवर iयाच ंचांगलं 
चाललं होतं. बायकोह+ iयाला साथ sायची. मोठय़ा 
बोटवा5याकडे ती कामाला जायची. वलानीवर बvबील 
लावायला जायची. खाडी �पवळी झाल+. सगळे लोक 
एमआयडीसीचा र_ता धJ लागल े पण बापाने �त2याशी 
शViुव धरलं होतं. नाईलाजाने तो �वमला कंपनीत �सQय�ुरट+ 
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गाड� �हणनू कामाला लागला. आधीच +वभावाने भोळा 
असललेा सा4रंगाचा बाप एका :करणात अडकला. 
कंपनीत<या मॅनेजरपासनू@या ते काम करणाAया लोकांमBये 
काहCनंी कंपनीत इजंेEशGस 4वकल.े काळाबाजार उघडकJस 
आला तेKहा 4सEय4ुरटC गाड�ना जबाबदार धरOयात आल.े 
कंपनी@या :शासनाने हात झटकून चोरCच ंखापर 4सEय4ुरटCवर 
फोडलं. Sयाला कामावTन काढनू टाकलं. आधीच Sयाचा 
एमआयडीसीवर राग Sयात हC बदनामी Sयाला सहन झालC 
नाहC. तो हळहूळ ूजा+त 4पऊ लागला. Sया लोकांनी खाडीला 
वांझ बनवल.े समWु4कनाAयालाहC अज¡ काळा पYटा 
जोडला. हा +वग� नरक बनवला. Sया@यासारZया अनेकांची 
मने उ[ Bव+त झालC. आ4ण आता तर हा पYटा 4दवस\4दवस 
अज] होत चालला आह.े Sयामळेु बापाच ं4पणंहC वाढलं.

मध<या काळात Sयाने 4नवटC माशांच ं शते तयार केलं 
होतं. भ<या मोठय़ा 4नवटय़ा 4मळाय@या Sयात. Sयाने काहC 
मडकJ आणलC होती. मडEयां@या त`डाला एक फडकं बांधनू 
4चखलात पाOया@या समांतर गाडून ठेवायचा. फडEयाला 
पाडल<ेया भोकातनू 4नवटय़ा आत पडाय@या. Sयात<या लहान 
पGुहा शतेात सोडून aायचा. Sया 4नवटय़ांना चांगला भाव 
4मळायचा. ह ेशते Sयाने वाचवनू ठेवलं होतं. एके 4दवशी 
के4मकलच ंपाणी शतेात घसुलं आ4ण सगbया 4नवटय़ा गायब 
झा<या. Sयाने ते पाणी Sया शतेातनू काढलं पण पGुहा 4नवटय़ा 
4तथं आ<याच नाहCत. Sया शतेात Sयाने पाऊल टाकलं कJ 
खालनू बडुबडेु यायच ेतो दप� Sया@या नाकाला झ`बायचा. तो 
4चखल पGुहा पGुहा उकरत बसायचा. Sयाला वाटलं होतं Sया 
तळाशी असतील. Sया@या हाताशी काहC यायच ं नाहC. 
कुजललेा काळा के4मकल4म4dत 4चखल. तो Sया 4चखलावर 
बराच वेळ हताश बसनू राहायाचा. एके 4दवशी तर तो दाT 
4पऊन शतेातच eतला होता. सगळी मडकJ Sयाने फोडून 
टाकलC. सारCगंाला Sयाला खाडीतहC धवुता आला नाहC.

अरे कंपनेवा<या दादांनो, अह ेEयाला करCतान, कंपनीहा 
हजीकला र\दा पानी आमशा खारC-खाजणामनी Eयाला 
होडतान, Eयाठh आमiया जीवावर उठलने. आमशी खारC 
आमाना परत aा...... कोGश ेमेरं मांगKयाहC यी खारC, जमना 
सभुWा, धरुपा, भा+कर, सारCगंा, सरेुGWा, 4नतेश सल खारC 
मांगKया.  

आई@यासाठh 4तला आkा पाच हजार जमवायच े होते. 
थोडेबहतु होते 4त@याजवळ. आईचा मंl आठवला, ‘बहनु 
सालने काय?’. सारCगंा होडीने  खारेकुरण@या 4कनाAयाला 
आलC. 4त@या हातात टोपलC आ4ण +टCलची एक 4डश होती. 
4तथे काहC बाया 4शंप<या काढCत होSया. 4तथे गेलC.. जरा 
बरC जागा बघनू ती उप<या काढ ूलागलC. Sया के4मकल4म4dत 
4चखलात बसायची 4तची जराहC इ@छा नKहती. समोर बाई 
बसलC होती ती मनात<या मनात पटुपटुत होती. ‘काय या 

झाला ... सoबन उपAया मे<या’, ‘तहुC आय ना आमी, 
कवAया उपAया काडीत. ख4जना होता अटं ..सoबनाहा पोट 
भरKयाहा..’ 4तला ह ेपटत नKहते तरCहC ती आज 4शंप<या 
काढायला आलC होती. या 4शंप<या@याहC आत होते 
के4मकलच े अंश. Sया कशा 4वकाय@या. लोकांना कस े
फसवायच ेती तेथनू परत आलC. सारCगंा शाळेत असताना 
संBयाबाpनी 4लहायला 4शकवलं होतं. बोयवर 4तने 4नबंध 
4ल4हला होता. मBयेच तीने जरा का<प4नक 4ल4हलं होतं, 
‘राlी@या गभा�त या 4शंप<या फुलपाखरं होतात. Sयां@या 
पाठhवरचा 4फका 4पवळसर रंग आ4ण Sयावर@या आडKया 
पYटय़ा गडद होतात. आप<या 4कल4क<या डोbयांनी आप<या 
पाकbया Sया उघडून 4तला पाहतात.’ आता हC फुलपाखरे 
दफन झालC.

ती बरेच 4दवस Sया प4रसराकडे 4फरकलCच नाहC. ती 
आ�हाला शोधत शंकरा@या मं4दराकडून 4टडोबा@या 
देव+थानापासनू सातकवाAया देवी@या 4कनाAयापय qत आलC. 
4तला माहCत होतं आ�हC कुठे अस.ू एका भरती@या वेळी 
4तची आमची भेट झालC, lासललेCच होती. ती �हणालC, 
‘काल पGुहा तमु@या जातीची 4प<लं मेलC. जी त�ुहC 4वrासाने 
टCवरां@या झाडांमBये सोडलC होती. ती आता खाडीत 
बागडायला लागलC होती. सगळा 4कनारा मेल<ेया माशांनी 
शsु झाला आह.े गावच े सरपंच आल.े tामसवेक आल.े 
काहC पढुारC आल.े पlकारपण आल.े मास ेuॅEटर@या uॉलCत 
भरल ेआ4ण :दषूण मंडळा@या ऑ4फसवर घेऊन गेल.े Sयांना 
या माशांचा आहरे 4दला. अ4धकाAयाने नेहमी:माण े तyार 
घेतलC, माशांच ेस�ॅपल 4दल.े काहC मास े:दषूण मंडळा@या 
काया�लयावर फेकल.े ह ेमास ेचोरCला गेल.े तमुची मेलCलC 
4प<लहेC चोरलC. परुावा नz करOयासाठh.’

अचानक आम@यातलC एक बोय अज] झालC. खपू मोठh 
झालC. 4तचा राग अनावर झाला होता. 

 माझ ेदात जर ती{ण असते तर मी माणसां@या छाताडात 
रोवल ेअसते. ओरबाडल ेअसते Sया@या पोटAयातल ेमांस. 

मु�त श�दला परंपरा नाही 
कारण मु�त श�द हा 
नवा -ारंभ आहे

AmOM ‘w³V eãXMo g^mgX ìhm
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�याने �नमा"ण केल&ेया �वघातक कंप,यांचा मी चावनू चावनू 
च0टाम0टा केला असता. या माणसांना मी खाणार नाह8. ह8 
धरुांडी इतक= �वषार8 आहते, तर माणसू फारच �वखार8 
असले. मला तBुह8 खाच. अशीच मी घसुने तमुDया पोटात 
आ�ण �पळनू टाक=न तमुDया सगHया आतडय़ा. काढ8न 
जठरात वेदनेच ेतरंग. घेईन एक धोकादायक य ुटन", येऊ न 
बसने तमुDया घशाDया काठावर. मी पसुनू टाक=न तमुDया 
घशातील Rवर आ�ण माSया देहातील शाबतु काटय़ांनी कर8न 
वार तमुDया जीभेवर. हसने छVी तमुDया अवRथेवर. बे�चराख 
कXन टाक=न तमुचा वंश आ�ण तडफडवेन मी तBुहाला 
Yासा�शवाय. आज माSयाकडे माझी मजबतू गावर8 आह,े 
तमुDयाकडे कुठे असले तसं फु[फुस. 

अचानक ए�कला पंख फुटल.े ती बोल ूलागल8. 
‘असाच एक मोठा खाजरा माSया पाठ\मागे लागला होता. 

आता आपण �याDया जबडय़ात जाणार ह े अटळ, पण 
�तत]यात रोगीट बळाने मी उंच उडाल.े अजनू थोडी उडाल े
तर आकशात पण असंच. खाल8 डोकावनू पा�हलं तर सगळा 
सम_ु�कनारा काळा झाला होता. एक काळी क=ड. जण ू
जळ.ू.. एका अज¡ �नHया माशाला झaबल8 आह ेआ�ण ती 
आता माशाDया �वचते जहर सोडू लागल8 आह.े ती शोषनू 
घेणाराह े�नळी �नळाई. जरा जाRतच उडाल.े खपू वर गेल.े 
एका �व�शb �ठकाणी मी �Rथर झाल.े ह8 जळ ू नीट तर8 
�दसावी �तDया अंगांगावर फुटल ेआहते फेसांच ेफोड. ती 
एका रंगाची तर8 �दसावी... मcयेच �कळसवाणी चमचमती 
तांबसू लाल. मला श]य असते तर �तला मी �गळंकृत केल े
असते. वरतीह8 माझा Yास कaडलाच. मी खाल8 आल.े 
भयाण वेगाने आल.े पाeयात आल े आ�ण ज�मनीचा तळ  
भेदनू मी खाल8 खाल8 आल.े तर सगHया मातीDया थरांपय"त 
ह े पाणी मरुललें. गभा"त&या वा�ह,याह8 लाललेाल झाल�ेया 
�दस&या. गभा"त काह8तर8 सोड&याच ेकसल ेतर8 आवाज येत 
होते..�यांनी गभ"ह8 मोकळा सोडला नाह8. मी �तथेह8 गदुमरल.े 
प,ुहा वर आल.े वर येताना �शंप&यांच,े खेकडय़ांच े भfनावशषे 
�दसल.े मृत �शंप&याचा एक थर �चर�न_ा घेताना �दसला.’ 

‘ह े माणसा आBहालाह8 मृ�य ूदे. मला लटकव वधRतंभावर 
प,ुहा. ह ेजगणं असg होतयं. पाeयात मी अशी राह ूशकत 
नाह8. तझुी हाव पोटात �कती hयायची. आ�मघात करावा क= 
i�तशोध hयावा ह ेकळत नाह8.’

‘शांत राहा, तBुह8 कशा आहात?’
इथेह8 प�र�Rथती फारशी चांगल8 नाह8. डा�खनीDया 

पायापातनू �नघणारं पाणी सम_ु�कनाkयावर सोडतातच. इथेह8 
पोटात के�मकल जातंच. बोयी खपू रड&या. �यांच े अl ू
पाeयात �वरल.े सार8गंा Bहणाल8, ‘तBुह8 हा प�रसर सोडून 
जा. उmरेकडे जाऊ नका थोडं द�nणकेडे जा. मला मा,य 
आह.े प�रसराचा मोह आप&याला आवरता नाह8 येत. oी 

अ ॅ,ड फोरDया �वRथापनात अ]करप0ट8Dया जगनभावजीनंी 
आप&या गHयाला गळफास लावनू घेतला. वाढवण बंदराच ं
काय होणार माह8त नाह8. �तथे माझी मावशी राहते. तBुह8 
वैतरणा �कंवा तानसा नद8त जा. अजनू �यांDया काठाला 
कंप,यांच ंपीक आलं नाह8.’ 

कुठे जातील �या आ�ण अन् आपणह8 कुठे जाऊ? 
सार8गंाह8 रडू लागल8. अजनू �तला काह8 बोलायच ंहोतं ह े
माSया लsयात आलं. ‘बारावीचा �नकाल लागला आह.े एका 
मोठय़ा महा�वtालयात माझं �तसkया याद8त नाव आह.े उtा 
iवेश hयायचा आह.े एकोणीसश े uपये फ= आह.े मला 
कंपनीची वाट धरावी लागेल’. आईला डॉ]टरकडे ,यायच ं
आह ेदसुर8कडे मला �शकायच ंआह.े अजनू पंधराश ेuपये 
कमी पडताहते.

आBह8 आपापसात बोल ू लागलो. ‘�या कथेतल8 सावw 
आई नाह8 का �तला कामं सांगायची. भोकाची रांजण भXन 
ठेव..... तर �या रांजणाDया भोकावर �व�हर8त&या बेड]या 
येऊन बस&या.. रांजण भरला, दोर8�शवाय मोळी आण... तर 
साप आल े...साप दोर8 झाल.े.. �तने मोळी बांधल8 आ�ण 
अंगणात आणनू टाकल8 आ�ण ह ेभात भरडून ठेव... तर 
�चमeया आ&या आ�ण भात सोलनू गे&या.’ �तDयासाठ\ 
आपण काह8तर8 कu या. अस ेतस ेआपण कोणाDया तर8 
जाHयात जाऊन मरणारच आहोत ना.. अखेर आBह8 �तला 
एक गळ घातल8. ‘आBहाला त ूपकड आ�ण �वकून टाक. 
मला माह8त आह ेक= तलुा के�मकलच ेमास े�वकण ेकधीह8 
आवडत नाह8.  आBहाला पकड जमनाकडे नेऊन दे. आमचा 
फारसा �वचार कX नकोस. सगHया सृbीला फाटय़ावर 
माXन खोkयाने नफा �मळवण ेसXु आह.े लहान लोकांच ंजग 
नb कXन �यांना जगाशी Rपधा" करायची आह.े त ू�वचार 
कX नको. आBहाला पकड. �तला ह े मा,य होईना. मला 
माह8त आह ेतSुयाने �हमंत होणार नाह8. त ूअसं कर... तSुया 
बापाला पाठव.’ ती �नघनू गेल8. 

घराDया अडगळीत टाकललें पाग बापने काढलं. मलु8Dया 
सांगeयावर �याचा �वYास बसत नxहता. ज,ुया काळी अस े
माशांDया जागांच े अंदाज खरे ठरायच.े तो ठर&या जागी 
आला. �याने पाग फेकलं. आBह8 पाच सहा जणी �यात 
सापडलो. �याने आBहाला जमनाकडे नेऊन �दलं. मलु8Dया 
अंदाजाने बापह8 चyावला.

    
कथेत मी आता य ुटन" घेते. 
अ�धकार8 आल.े सोबत साटेलोटं करणारा दलालह8 होता. 

�या मॅनेजरDया पzीनं माझी �वभागणी चाखणं आ�ण 
जेवणासाठ\ अशी केल8. डबा उघडला, पाहतो तर हाच 
अ�धकार8 - |याDया तaडला लोकांनी खाडीतलं तेल�म�lत 
पाणी चोळलं होतं. अ�तशय सुंदर घर. मी पाहायच ेती �या 
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�हर�या मलु$ची झोपडी कुठे आ�ण ह ेघर कुठे! चाख3यासाठ5 
6या 7लटेम9ये मला स�ह: केलं होतं ती 7लटे उंची होती. माझा 
तळललेा देह शहारला. Bया �डशवर असललें �हर�यागार 
वेलबGुटय़ांसारखे शवेाळ अजनू आमLया खाडीत �शMलक 
असतं तर… NलटॅLया छताला जे चमचमतं झुंबर होतं. 
वाळमूधल े अस े काह$ शRु चमचमते खडे असते तर… 
�भंतीवर एक तैलरंगाच े�चV… Bयावरह$ मासचे होते �जवंत 
असMयासारखे. �नतळ पा3यासोबत. आ�ण माशांLया सोबत 
काह$ वेल$ह$. Bयांना 7यायला खंबा आणला होता. अथा:त 
तोह$ कोणBयातर$ बडय़ा हॉटेलमधनू लंपास केललेा.  
अ�धकार$ आ�ण �तचा मॅनेजर नवरा फुशारZया मारत रा�हल.े 
हळ�या आतडय़ांचा तो अ�धकार$. हळहूळ ूमी BयाLया पोटात 
गेल.े सोबत बदाम, काज,ू चीज, काकडी, दा\ असं सगळं 
आत गेलं. मी मा]या शर$रात सहन क\न मरुवलले ेके�मकल 
BयांLया आतडय़ात सोडायला सु̂ वात केल$. डुचमळायला 
लागलं. ती _हणाल$, ‘साहबे कसंतर$ होतंय का? साहबेांच ं
डोकं गरगरायला लागलं.’ ते भaसकन ओकल.े Bयाला 
बे�सनपयcत पोहाेचता आल े नाह$. मी चकाकBया लाद$वर 
पसरल.े अ�धकार$ आडवा झाला. मी सगळी ताकद एकवटनू 
पdुहा एक अजe बोय झाल.े तांबारलMेया डोfयांनी मी 
दलालाला रोखनू पा�हल.े तो तर अ�तशय सावधपण ेखाणारा. 
अ�धकाgयांना मॅनेज करणारा हाच तो, लोकांचा आवाज 
दाब3यासाठ5 पढुाgयांना पा�कटं भरणारा हाच तो. भारतात 
खरेपणा �सi कर3यासाठ5 स�मBयांLया साखfया लागतील; 
पण खरेपणा �सi होणार नाह$ असं आBम�वkासानं सांगणारा. 
माझा मोचा: Bया अ�धकाgयाकडे वळ�वला. काfयाशार 
पा3याचा �रपोट: नॉम:ल करणारा. lदषूणा�वरोधात लढणाgयांवर 
सगळं मॅनेज क\न BयांLयावर मानहानीचा दावा ठोकणारा. 
मा]या अज¡ डोZयाने Bयांना जोरदार धडका �दMया. मग मी 
�चबंोर$ झाल.े मा]या धारदार फांगडय़ांनी Bयाच ेडोळे फोडल.े 
मी काfया �ठZकर झालMेया हजारो �नवटय़ा झाल.े काळा 
�चखल BयांLया oॅdडेड कपडय़ांवर उडवला. खरवडाLया 
पाठ5वरLया धारदार काटय़ांनी मी Bयाच ंढुंगण रpाळ केलं. 
मी धारदार शंख झाल ेआ�ण सवाcगाला टोचल.े मी पdुहा 
आqखी काळी खाडी झाल.े ऑZटोपसाLया �वळqयात Bयांना 
गरुफटनू मा]यात बडुवल.े सगळा Nलटॅ मी के�मकलमय 
केला. ते नवरा-बायको दोघे भयभीत झाल े होते. BयांLया 
उLचR ूवaतीत lथमच के�मकलचा वास सटुला होता. 

या एका अ�धकाgयाLया पोटात दखुवनू काय फायदा? 
...दलालांना मा\न काय फायदा..?

सगfया कंपdया �नम:ळ; पण एकV येणारं पाणी lद�ूषत... 
ते कसं काय?

aपशेल रेड पडायLया अगोदर खबर वाgयाLया गतीने 
कंपनीपय:त पोहचते आ�ण द ु̂ aतीसाठ5 कंपनी काह$ �दवस 

बंद होते. Bयाच ंकाय ?
कंपनीशी हात�मळवणी क\न बंगल ेगाडय़ा खरेद$ केMया 

Bयाच ंकाय?
कोGयवधीचा हtा जातो वरपयcत Bयाच ंकाय?
तारापरूचा भोपाळ होणार या लखेांना अ�जबात भीक 

घातल$ जात नाह$ Bयाच ंकाय?
कोणBया के�मकलने मास ेमेल ेह ेमाशांLया शव�वLछेदन 

अहवालाने अजनूह$ �सi करता येत नाह$, Bयाची 
lयोगशाळाह$ इथे नाह$. Bयाच ंकाय ? 

अप�रहाय:पण ेआपलं खाणं आ�ण आपल$ पारंप�रक चव 
सोडता येत नाह$ ते या कडवट चवीसह ह े मास ेखातात. 
Bयांच ंकाय?

ह�रत लवादाने द$डश े कोट$चा ठोठवलMेया दंडाने ती 
पवूvची खाडी पdुहा �जवंत करता येईल.. हजारो जीव नामशषे 
झाल.े. Bयांच ंकाय?

सार$गंाची आई गेल$. बापह$ असनू नसMयासारखा. �तला 
आता सारखी aव7न पडतात. Bया aव7नांच ंकाय?

�कनाgयावर असलMेया कुलदैवताLया पजूनासाठ5 अंगावर 
�कट घालनू ते आल े आहते. तxडावर माaक आहते. 
माaकम9येच उMट$ होईल कy काय असं �तला वाटतंय. ह े
गाव आता पणू: बे�चराख झालं आह.े इथल$ माणसं घरदार 
सगळं सोडून �नघनू गेल$ आहते. बंगल ेआ�ण साधी घरंह$ 
ओस पडल$ आहते. पण गावLया मातीचा �ज�हाळा आ�ण 
परंपरेने चालत आलMेया पजूा Bयांना aवaथ बस ूदेत नाह$त 
_हणनू Bया आज येथे आMया आहते. देवाLया अंगावरच ेथर 
�नघता �नघत नाह$त.

�तLया घरासमोर...खाडीसमोर दरू डxगरात पडललें 
इzंधन{ुय हळहूळ ू �वतळत चाललं आह.े Bया इzंधन{ुयाकडे 
कौतकुाने पाहाणाgया लोकांLया डोfयांत काळी बरुशी जम ू
लागल$ आह.े धन{ुयातला �हरवा रंग �वतळ ूलागला आह.े 
�हर�या रंगाचा पाऊस पडू लागला आह.े ती वाहत चालल$ 
आह े Bया पा3यात. सोबतीला बोय आह.े आता �तLया 
शर$रावर गलुाबी पाऊस पडू लागला आह.े आता �तLया 
फुगMया देहावर काळा पाऊस पडू लागला आह.े ती वाहतच 
चालल$ आह.े

�ववेक कुडू
मोबा. ९०४९५३०४१५

vivekkudu@gmail.com
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मार� स!ेवराज याचा ‘कण(न’ हा त,मळ 
,सनेमा, केवळ द,लत-सवण( संघष( 
अधोरे,खत करतो, असं 9हटलं तर 
कण(नचा ;याप=ेाह� >यापक असललेा 
प,र?@ेय आप!या ल=ातच आला नाह�, 
असंच 9हणावं लागेल. लखेक-,दDदश(क 
असललेा खGु मार� स!ेवराज ‘कण(न’ला 
नेमHया कोण;या चौकट�त बघतो, ते 
ठाऊक नाह�. ,कंबहनुा तो Mवतः आप!या 
कलाकृतीचा अथ( आता काह�ह� सांग ूदे, 
;याSया हातनू आता ,न,म(ती होऊन गेलले� 
आह ेआ,ण आता ,तSयावर ;याची काह�ह� 
सTा (कला;मक) उरलले� नाह�. ती 
कलाकृती आता ?=ेकांची-र,सकांची 
झालले� आह ेआ,ण आता ?=ेक-र,सक 
जो ;या कलाकृतीचा अथ( लावतील, तोच 
खरा! अथा(त हा अथ( सगZयांचा 
एकसारखाच असायला हवा, असा ,नयम 
नाह�. ,कंबहनुा >य,\ग,णक जेवढे 
अ,धका,धक अथ( काढल ेजातील, तेवढ� 
ती कलाकृती ^_े ठरेल. शवेट� 
अनेकाथ(=मता ह�च तर कोण;याह� 
कलाकृतीSया ^_े;वाची ,नजखणू 

मकंुुद कुळे
कण�न : �तीक"चा उलटवलेला खेळ

कोण�ाही कलाकृती%ा &े()ाची +नजखूण अनेकाथ23मता हीच 
असते... आ8ण या +नकषावर ‘कण2न’ ही एक अ>ल आ8ण &े( 
भारतीय कलाकृती ठरते. ती केवळ दCलत-सवण2 संघषGभोवती 
िफरत नाही; दCलत-सवण2 संघष2 हा या Cसनेमाचा एक महKाचा 
आयाम असला, तरM खरा आयाम संNृती-संघष2 हा आहे आ8ण 
�ासाठOच Cसनेमात +व+वध Q+तमा-Qतीकं आ8ण +मथकRचा येथेS 
वापर करUात आला आहे.
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परंत ु�सनेमा&या अगद+ स,ुवातीलाच, आजबूाजनूे वाहनं जात 
असतानाह+, कोणतीच मदत न  �मळा;यामळेु मृत पावलले+ 
कण=नची धाकट+ बह+ण आ�ण �तच ंदेवतेत झाललें Aपांतर, 
गावकBयांचा �शरो�वह+न देव, हवेत अधांतर+च मासा 
कापDयाचा वा�ष=क Fाम�वधी ते घार+ने कHबडीच ं �प;ल ू
उचलणं आ�ण �त&याशी कण=न&या आईने उभा वाद मांडणं, 
हMी, घोडा, गाढव, घोडा आ�ण �सनेमा&या अगद+ शवेट+ 
गाढवाने आप;या मातेजवळ जाणं... या सगPयाला कण=न 
�सनेमात काह+ ना काह+ QतीकाRमक अथ= आह.े तेTहा या 
�सनेमाचा, केवळ नजरेला जे �दसतंय तेवढाच UVयअथ= 
घेतला, तर आपल+ फसगत होDयाचीच शXयता अ�धक 
आह;े कारण हा �सनेमा RयापZेा अ�धक काह+ सांग ूपाहत 
आह.े

�सनेमात स,ुवातीलाच �दसणारा गावकBयांचा �शरो�वह+न 
देव, �सनेमातील सं[कृतीसंघष= ठळकपण े अधोरे�खत 
करणाराच आह.े उ&च वण^यां�शवाय कुणाकडेह+ _ानाची 
म`देार+ जाऊ नये, यासाठb पवू^&या काळी काटेकोर 
बंदोब[त केला जायचा. Rयासाठb _ानाची कास धरणाBया 
�नcन[तरांतील Tय`ीचा थेट �शर&छेदच केला जायचा(राम-
शंबकु उदाहरण साBयांनाच ठाऊक आह.े). �कंबहनुा तcुहाला 
फ` धडच आह,े डोकं नाह+ ह ेसातRयाने उ&चवण^यांकरवी 

असते... आ�ण या �नकषावर ‘कण=न’ ह+ एक अ[सल आ�ण 
ijे भारतीय  कलाकृती ठरते. ती केवळ द�लत-सवण= 
संघषा=भोवती �फरत नाह+; द�लत-सवण= संघष= हा या सनेमाचा 
एक महkवाचा आयाम असला, तर+ खरा आयाम सं[कृती-
संघष= हा आह ेआ�ण Rयासाठbच �सनेमात �व�वध Q�तमा-Qतीकं 
आ�ण �मथकांचा येथे&छ वापर करDयात आला आह.े ह+ 
QतीकाRमकता ह+च या �सनेमाची मोठb ताकद आह.े

Qतीकं ह+ एकूणच मानवा&या सां[कृ�तक जीवनाचा, 
कधीच कापनू टाकता न येणारा भाग आहते. पार आ�दम 
काळापासनूच ंसं�चत या Qतीकांत दडललें असतं. ती संपल+ 
�कंवा टाकून �दल+ असं cहणनू, Rयांना दरू लोटता येत नाह+. 
Aप बदलनू, घाट बदलनू ती काळाबरोबर पनुरावृM होत 
राहतात. आ�दम ते अlतन Qवास करत, �नRयनतून राहतात. 
‘कण=न’ �सनेमातील Qतीकं अशीच आहते, ती परुाकथा-
लोककथांमधनू वहन होत आलले+ आहते, तर+ Rयांनी Rयांची 
आज&या काळातील उपयु̀ ता �सm केलले+ आह.े महkवाच ं
cहणजे Tयंजनेने उमगणार+ कलाकृतीतील QतीकाRमकताच 
आजवर सगPयात महkवाची मानDयात आल+ आह ेआ�ण 
cहणनूच ‘कण=न’ महkवाचा आह.े

नजरेला सरळ सरळ �दसणारा द�लत-सवण= संघष= �सनेमात 
आहचे, Rया�वषयी वेगळं काह+ भाnय करDयाची गरज नाह+. 

खाल&या जाती&या लोकांवर �बंबवलं 
जायच.ं याचाच प�रणाम cहणनू अनेक 
आ�दवासी-द�लत जमाती&या देवता या 
पवू^ �शरो�वह+न असाय&या. ‘कण=न’ 
�चoपटातील �शरो�वह+न देव याच परंपरेवर 
भाnय करतो, माo �सनेमा&या शवेट+ 
आम&या धडावर आता आमचचं शीर 
असले, असा सचूक संदेशह+ हा �सनेमा 
देतो.

अगद+ लहान वयात र[Rयावर मृत 
पावलले+ कण=नची बह+ण Fामदेवते&या 
Aपात �दसणं, हा तर आप;या 
लोककथांतील अ�तशय लोक�Qय आ�दबंध 
आह.े काह+ काह+ कारणाने अकाल+ मृत 
पावल;ेया �कंवा मार;या गेल;ेया Tय`ी 
देव वा झाड Aपाने �जवंत राहतात अशा 
अनेक कथा लोकवाpयत सापडतात. 
�वशषेतः जीवनाचा कोणताह+ अनभुव न 
घेतल;ेया लहान मलु+ मृत पाव;या 
असतील, तर Rयांना देवता[वAप माननू 
Rयां&या नावाच े दगड आप;या घरा&या 
आवारात परुDयाची परंपरा अगद+ Qाचीन 
आह.े यामळेु Rया मलु+ आप;या कुटुंबातच 
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राहनू जीवनाचा आनंद घेतात, असं मानलं जातं. कण2न 
3च4पटातील मलुगी देवते9या ;व<पात 3दसते ती =यामळेुच. 
मा4 यातह? एक गोम अशी आह ेकC, 3नDन जाती9ंया देवता 
या नेहमीच काह?शा उF<पा असतात, तशी या 3सनेमातील 
देवताह? उF<पा आह े आ3ण ती गावकGयांना एकHकारे 
लढJयाच ंबळ परुवणार? आह.े महLवाच ं Dहणजे ये देवतेच ं
वाहन गाढव आह.े कण2न 3सनेमात अनेक MNयांत पढुच ेदोन 
पाय दोर?ने बांधलते अशा <पातलं गाढव दडुQया चाल?ने 
चालRयाच ंदाखवलं आह ेआ3ण कण2न Tया वेळी अ=याचाराने 
पटेनू उठतो, तेVहा तो =या गाढवाच ंपढु9या पायातील दोर 
दगडाने ठेचनू तोडतो आ3ण एकाच वेळी ते गाढव आ3ण तो 
;वतःह? उधळतो. मा4 3सनेमातील गाढवाच ं अ3;तLव 
तेवXयापरुतंच सी3मत नाह?. ह ेगाढव =या Fामदेवतेच ंवाहनह? 
आह.े आपRयाला देवीच ं वाहन Dहणनू वाघ 3कंवा 3संहच 
ठाऊक असतो. परंत ुउF<पा-तमोगणुी देवतेच ंवाहन गद2भ 
Dहणजेच गाढवह? असतं, ते फार कमी लोकांना ठाऊक आह.े 
Dहणनूच 3सनेमात गाढव या Hतीकाचा वापर अगद? यथो3चत 
केला आह.े

घोडा 3कंवा ह^ी यांचा 3सनेमातील वापरह? Hतीका=मकच 
आह.े भारतीय सं;कृतीत ह^ी हा Hाणी 3व`^चे ंआ3ण वैभवाच ं
Hतीक मानला गेला आह.े =यामळेुच कण2न जेVहा माशाला 
हवेत मारJयाचा Fाम3वधी पणू2 करतो, तेVहा गावकर? =याची 
ह^ीव<न 3मरवणकू काढतात. या 3मरवणकुC वेळी कण2न9या 
हातात गावाची पारंप3रक तलवारह? असते. कोण=याह? 

योbcयाची जेVहा तलवार?सह ह^ीव<न 3मरवणकू काढल? 
जाते, तेVहा तो एकHकारे साव2भौम=व 3सe करJयाचाच Hयf 
असतो. Dहणजे एकCकडे द3लत गाव Dहणनू साधी एस.्ट?.ह? 
3कंवा कुठलं वाहनह? या गावा9या उंबरhयात थांबत नाह?. 
परंत ु3तथेच ह^ीव<न 3मरवणकू काढJयाची 3मरास हा गाव 
बाळगनू आह,े Dहणजे एकHकारे सं;कृतीसंघषा2ला 3दललें 
उ^रच! याचHमाण े‘कण2न’ 3सनेमातील घोkया9या वापराला 
काह?एक वेगळी अथ2व^ा आह.े lढाथा2ने 3सनेमातील आशयात 
घोkयाला महLवाच ं ;थान नाह?, तर?ह? =याच ं अ3;त=व 
अधोरे3खत करJयाचा Hयf लखेक-3दmदश2का मार? 
सRेवराजने जाणीवपवू2क केला आह.े आपRया गावावर 
झालRेया हRRयाचा सडू घेJयासाठo कण2न घोkयावर बसनू 
दौडत येतो. कारण घोडा हा भारतीय परंपरेत पणू2 पlुष 
मानला जातो, तसंच घोडा ह े पराpम-तेजाचहं? Hतीकह? 
आह.े

अगद? कण2न 3सनेमातील कण2, दयुqधन, यम, rौपद? अशी 
पा4ांची नावं पा3हल?, तर? =यातील वेगळेपणा आपRया लsात 
येतो. 3सनेमात पो3लस ;टेशनमधील एक MNय आह,े =या 
MNयात पोल?स इu;पQेटर या Fाम;थांना =यांची नावं 3वचारतो. 
तेVहा गावकGयांनी आपल? महाभारतातील राजांची नावं 
सां3गतRयावर तो पोल?स इu;पQेटर हसतो आ3ण Dहणतो- 
राजांची नावं ठेवल? Dहणनू तDुह? मोठे झालात काय? Dहणजे 
द3लतांनी देवा3दकांची-राजांची नावं ठेवलले?ह? सवणाwना 
चालत नVहती. =यामळेुच तर अगद? अल?कडेपयwत द3लत 
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समाजातील अनेकंची नावं दगडू-ध/डू अशी असायची. मा3 
आप6या 7सनेमातील द7लत पा3ांना महाभारतातील पा3ांची 
नावं ठेवनू मार< स6ेवराजने केवळ साधीसधुी ?ांती केलले< 
नाह<, Aयाने संBकृतीरDकांना सणसणीत हाणल< आह.े Aयाने 
आप6या द7लत पा3ांना महाभारतातील नावं ठेवल<त, पण 
मदुदामच धमF, अजुFन, भीम 7कंवा कृGण अशी नावं न ठेवता 
कणF-दयुHधन अशी ठेवल<त, कदा7चत Aयाला पांडवांIया 
दां7भकपणावरच यातनू भाGय करायच ेअसले! बहधुा Lहणनूच 
कणFनIया, Lहणजेच 7सनेमाचा नायक असल6ेया कणाFIया 
Mयेसीच ंनावह< Aयाने मNुामच Oौपद< ठेवलं असले. कारण 
महाभारतात6या Oौपद<ने कणF सतूप3ु, Lहणजेच खालIया 
जातीचा Lहणनू Bवयंवरात Aयाला अRहरेला होता. स6ेवराजने 
आप6या 7सनेमात कणाFIया Mयेसीच ंनाव Oौपद< ठेवनू Aयाची 
खणखणीत भरपाई केल<.

UामदेवतेIया वा7षFक सण-उAसवात देवतेला दोन-चार 
पायांचा नैवेY दाखवZयाIया Mथा-परंपरा अYाप कुठे कुठे 
7टकून आहते. तAसंबंधीच ेकाह< 7व7ध7वधानंह< अनेक गावांत 
7कंवा आ7दवासी पा]यांवरह< होतात. या 7वधीमं^ये देवतेला 
बळी देणं ह< जण ूकाह< पवूFअटच असते. 7कंबहनुा बळी देऊन 
Aया बळीच ंर` देवावर 7शंपडणं हा या 7वधीचा Mमखु भाग 
असतो. कारण र`ाIया 7शंपणा7शवाय दैवत जागृत होत 
नाह<, ह< आ7दम abा आह.े पवूcIया काळी MAयD माणसाचाच 
बळी 7दला जात असले, कालांतराने माणसाIया जागी पश ू
आला. असाच एक बळी देZयाचा Uाम7वधी ‘कणFन’ 7च3पटात 

आह.े हा Uाम7वधी काय तर क]याIया एका टोकावeन 
काह<जणांनी एक मोठा मासा हवेत 7भरकावनू Yायचा आ7ण 
समोरIया क]यावर उfया असल6ेया (खरंतर Uाम7वधीच ं
आRहान Bवीकारल6ेया) Rय`ीने Aयाच वेळी उडी माeन 
हवेतच Aया माशाच ेतलवार<ने दोन तकुडे करायच.े 7सनेमात 
अगद< सiुवातीलाच कणFन हा परा?म करतो आ7ण परा?माच ं
Yोतक असलले< गावाची पारंप7रक तलवार AयाIयाकडे येते. 
7सनेमातील या मासा मारZयाIया Uाम7वधीतील कूट वा Mतीक 
सहजासहजी सटुत नाह<. कारण आजवर अनेक पश-ूपDी 
Uाम7वधीत मारलले ेMAयD पा7हलले ेआहते. परंत ुUाम7वधी 
Lहणनू मासा मारZयाची पbत या 7सनेमात Mथमच पाहायला 
7मळाल<. मा3 बळी Lहणनू मासाच का, याच ंBपjीकरण या 
7सनेमात तर< 7मळत नाह<. खरंतर बळी Lहणनू क/बडा-
बोकड-रेडा असा कोणताह< Mाणी MतीकाAमक पbतीने 
दाखवताच आला असता, मग मासाच का? इथेह< मासा हा 
संBकृतीसंघषाFचाच 7नदशFक तर नाह<? Lहणजे Oौपद<Iया 
Bवयंवरात खाल< पाZयात पाहनू वर गोलाकार 7फरणाoया 
मABयाचा pjीभेद करायचा होता, तेRहा केवळ सतूप3ु Lहणनू 
कणाFला तो अ7धकार नाकारZयात आला होता. Aयाचा वचपा 
Lहणनू इथे मासा कापZयाचा 7वधी होता का?

7कंवा कदा7चत यापDेा वेगळाह< अथF लखेक-7दqदशFकाला 
अप7ेDत अस ूशकतो, तो Lहणजे 7वGणचूा प7हला अवतार 
असल6ेया मABयाचा वध. तसं पाहायला गेलं तर 7वGणचू ेनऊ 
अवतार Lहणजे धमFवाYांनी सवFसामाrयांचा केललेा ब7ुbsमच 
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आह.े �हणजे आप"या मागा'तील काटे दरू कर1यासाठ4च 
6व8णनूे एक;कारे ह ेनऊ अवतर धारण केलले ेआहते आ6ण 
?यातील प6हलाच अवतार हा म?@यावतार आह.े आता हा 
म?@यावतार 6व8णनूे का घेतला, तर �हण-े DEदेवाFया 
मखुातनू बाहरे पडलले ेKान देणारे वेद घेऊन काहL असरू 
पळाल ेआ6ण समNुात जाऊन लपल,े तेOहा ?यांना शोधनू 
काढ1यासाठ4 आ6ण वेद परत 6मळव1यासाठ4 6व8णनूे 
म?@यावतार धारण केला. नंतर ?या असरुांना ठार माTन 
6व8णनूे ते वेद पUुहा नेऊन 6दल.े म?@यावताराची हL कथा 
�हणजे सरळसरळ सरु-असरु सं@कृतीसंघष' आह.े.. आ6ण या 
म?@यावतराचा 6नषेध �हणनूच तर स"ेवराजने Yाम6वधीत 
मासा कापललेा नाहL ना, 6कंवा तसा मासा काप1याची 
त6मळनाडूमधील एखाZा समाजात खरोखरच ;था असले, 
तर ?यामागे तोच हते ूनाहL ना, असा संशय [यायला वाव 
आह.े हL एक;कारे केललेL ;तीका?मक परतफेड आह.े

... तेOहा एकूणच ‘कण'न’ 6च]पटाकडे केवळ द6लत-
सवण' प6र;े̂ यातनू पाहणं, �हणजे ?याFया Oयापकतेला वेसण 
घाल1यासारखं आह.े एक_कडे ठळकपण े द6लत-सवण' 

ल`याची कथा उभी करतानाच हा 6सनेमा दसुरLकडे सरु-
असरु, अ6भजन-बहजुन हा सं@कृ6तसंघष'हL अधोरे6खत करतो 
आ6ण ?यासाठ4 परंपरेतील ;तीकांचीच नेमक_ 6नवड करतो. 
आजवर अ6भजनांनी हL ;तीकं ?यांFया सोयीसाठ4 वापरललेL 
होती; आता हL ;तीकं वापरायची वेळ आपलL आह!े  

मुकंुद कुळे
मोबा. ९७६९९८२४२४

mukundkule@gmail.com 
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पाहतेय मी #व%फारल)ेया डो,यांनी 
त0ुया असीम जळाचा हलेकावता सागर, 
कृ:णाजु<नाचा...
त0ुया पा>ाचा  #?#तजापय@त #व%तार
अपरंपार
त0ुया लाटांवरती #हदंकळत जाते आह े
माझहेE #चF काळाGया शोधीत खणुा मागे 
आय:ुयाGया पार...

तचू का ती? ...
त ूनदE होतीस तेMहाची 
मा0या छोOयाशा गावाला पहचान देणारE  
आ#ण इ#तहास #न भगूोल  #न परंपरांची 
जाताजाता उधळण करणारE?
बाकदार घाट न् देवळांची दगडी #शखरे 
त0ुया लहरEवंVन तरंगत येणारे वारे
हलकेच करवाळनू जाणारे 
कोVन जायच ेत0ुया बांधील घाटांवVन 
थेट मा0या ललाटावर   
अनोळखी कोXया द#ुनयेGया #दशांच े#कनारे...  

अशी भीती वाटायची तझुी सईबाई तेMहा
(खरंतर वाटतेय तशीच आFाहE...)
जशी गावकुसाबाहरे)या फाट\या पोरEला 
पाटलाGया वा]यात)या #दमाखदार लके^ची
#तGया समृ_दEची #दमाखाची डौलदार चालEची!
गरEब पोर मी मातीGया कुडीची
त0ुयावर #म#ट#मटE डोळे #खळवनू रहायची  
पलुाGया कोपXयातनू त0ुया टेसदार वळणांवर
माझी नजर अडकून पडायची. 
लखलखीत लाटांGया चमक^)या तेजावर
कुठ)या कुठ)या गावांतनू, जंगलातनू, मातीतनू
त ूओढनू आणल)ेया झाडाझाडोXयावर 
आ#ण सापा#करडांवर
जीव लावनू बसायची.
  
इवलासा जीव माझा जीव 

भीतीनं कानकeडा Mहायचा 
तुु0या महापरुात)या बेदरकार म%तीला पाहनू;
#च)लाळीवVन धबाबा कोसळताना तझुा तफुानी आवेग
हFी लाटांGया गडगडाटE आवाजातला 
दो #कनाXयांत न समावणारा gलयंकारE वेग!
#कनाXयांना दहशत बसवणाXया म%तवाल लehयांना 
मा0या थरथरiया हातांनी कैक वेळा #दललेा ना
काकणाखणानारळाचा नजराणा! 
आठवतो का बये तलुा, 
जाkया होताहते का त0ुयाहE मनात 
आठवणीGंया थो]याशा %मरणखणुा?

काठावर बसनू भांडी घासताना एकदा
माझी कळशी नेलE होतीस ना वाहनू, #कतीक कपडेहE...
आठवते का बये, त0ुया खOयाळ हातांनी एकदा
मला कुशीत ओढनू घेतल ेहोतेस तेMहा, दाबनू?   
नाकातeडातछातीपोटात #शVन घेतललेास 
बारकुडया मा0या कुडीचा अंतबा<m धांडोळा 
घेत होतीस का मजेमजेत गंमतीने 
मा0या #नMया<ज बालपणाचा #नवा<ळा? 
घाटावरGया दगडी पायXयांवर #भरकावलसे कस े
जाताजाता उडवावे पायाखालच ेखडे तस!े
तलुा  आला होता का कंटाळा 
क^ उगी आपला चालला होता तझुा बोटचाळा? 
कसा खेळलEस बये मा0याशी 
हा जगnयामरnयाचा उगाउगी खेळ
काळ आला होता पण आलE नMहती वेळ!

अ%सा राग आला होता तझुा! 
मग ठरवलं होतं मा0या मनाशी
क^ नाहEच बोलायच ंक_धी क_धी त0ुयाशी
अगदE त0ुया उiसवात दारात आलEस गावातनू 
वाoांGया ढणढणाटात #मरवनू,  पालखीत बसनू,
तरE नाहE! नाहE pहणजे नाहEच!!
मी अ#नGछेनं काढल)ेया रांगोळीवर टेकलEस 
तेMहा भोवतीGया सग,या गोता,यातनू 
#मट#मट मा0या _यानाकडे पाहनू हसलEस

माया प�ंडत

कृ�े का�लदंी सयेक�वता
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पापणी�या खालनू %तरकं ब%घतल,स,
जरास ेओठ मडुपनू 6हणाल,स
झालंगेलं गेलं गं वाहनू गंगे�या पा;यातनू सई
नको पडू मा>या पाया मळुीच पण
आता तर, राग सोड, हास कB जरा माझ ेबाई ..

मग तेह, %दवस गेल…े
हळहूळ ूकळ ूलागल, बयो 
त>ुया लपलपणाEया लाटांची 
%जवाला खेचणार, अ%नवार ओढ, 
मIद,�या हातांची, प Jजणांची झालले, कुKरओढ 
कोवLया छाती %न मांNयांवरच े
लालभडक ओरखाडे %न पोटावरच ेवळ
त>ुया%शवाय कुणापढेु दावणार होते बये 
खोल काळजातल, चरचरती कळ? 
%कतीकजणीनंा %दलास द:ुखापासनु %दलासा 
मरणाकडे चाललSेया दबTया पावलांचा 
संपवलास तलास,  %दलास काLयाबेEया %दवसांना 
खोलवरचा  %दलखलुास भरवसा 
%कतीक अग%तकांना 
त>ुया %मठUत %मळाला अखेरचा %नवारा
बेसहारांची झालले, बेभान तोडमोड 
जग;यामर;या�या  %हशोबांचा 
धरसोडणारा %नरथXक बेनामी पसारा 
तचू थांबवल,स अखेर Tयांची परवड 
त>ुया पोटाशी.
त ूओढनू घेतलSेया साEया पापप;ुयात 
मकू कढ दाबलले ेमाझे
सांडत रा%हल ेअ%वरत त>ुया पा;यात.

त>ुयाच काठावरती त>ुया साYीनं 
मा>या मायबापानं सोडल ेबये अखेरच ेZास
त>ुयाच साYीनं झाल, सरणावर 
Tयां�या पा%थXवांची %चमट,भर राख 
"गंगेच यमनुेचवै गोदावर, सर]वती
नमXदे %संध ूकावेर, जल%े]मन स%^नधं कु_" --
6हणत %दल ेना लोटनू  त>ुयाच ओट,त
Tयां�या उरSयासरुSया अ]थीचं ेअवशषे 
ज^मोज^मी�या ताटातटु,त!

%कती गेल े%दवस! 
%वखरुल ेसारे भान जग;या�या भरात.
पण ओळखलसे का त>ुया पोर,ला बये त?ू 
त>ुया जळा]थळानं तर घडवल,य माझी कुडी

त>ुयाच अखेर�या साYीनं लागलले, देशोधडी.  

आता मी शोधते आह ेनजरेनं 
त>ुया उसळणाEया जळात 
कुठे सापडते आह ेका dतलले, 
Tयां�या अवशषेांची एखाद, खणू त>ुया तळात?
जोडून देतेस मा>याशी जरा आगेमागे 
मा>या हरवलSेया बालपणाच,े 
संपनू गेलSेया घरामाहरेाच ेधागे? 
आल,येस कापनू हजारो मैलांच ेअंतर 
नद, नाह,स त,ू आता झाल,येस सागर 
सांग Tयां�या अवशषेांना 
वाहनू आणलसे तर, कुठवर
कB सांडलसे Tयांना मधेच, वहात येताना इथवर?

मा>या जग;यातल ेएकेक सर सटुत चाललते 
इथे त>ुया पा;यात ह ेलोक कचरा सांडत चाललते 
समजत नाह, Tयांना माgया काळजात भरलले ेह,व 
Tयां�या कचEयात गदुमरेल मा>या  मायबाईचा जीव!
बेपवाX ते आहते Tयांना कळत नाह, तझुी थोरवी 
पण त ूका करतेस मला त>ुया मायेला पारखी?

मा>या काळजावर दाटनू आल,य टाकलपेणाची छाया
मला आधार नाह, दसुरा माय, फi तझुी काळी माया
त ूतर, नाह, ना टाकून %दलसे मला 
या भवताल, उसळणाEया भोवEयात
वनवासी मोकललाय जीव बये
बघ ना गं सागLया सोयEया-धायEयात.
घे ना कुशीत माय 
%चताकाचा फासा तात लावतोय गLयाला  
सोडव ना अलगद, नाह, बळ मा>या हाताला. 
कोण कर,ल राखण बाई माझी पोट, पाठU 
आता पाह ूतर, कुठे %नर]त झाल,य %दठU
कुठे येऊन पोहोचलये मी या कुठSया तळाला
दे ना मायबाई तझुी एक लहर मा>या उशाला.  

 माया पंिडत

 मोबा. : ९९४९४ ७०४३४

mayapandit@gmail.com
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१. त ूइथे आता मा#यासमोर
यावर )व*ासच बसत नाह/
ओठां3या म)हरपी पाक7यांतनू पसरतो आह ेगंध
उमलनू जातो आह ेघनघोर आसमंत अंधारघरातला
खलबती डो7यांत हाकारAयास सBज Cवासी गलबत
)नकट होत चाललEेया शार/र हालचाल/तं
ग)तमान होतो आह ेलोलक लयदारपण ेग3च )मठIत
तस े)नतळ पावलांवKन धावत सटुल ेबघ
डौलदार NपशाOच ेघोडे अभेQ बाल)ेकEEया3या )दशनेे
हा काळाभोर केशसंभाराचा अज¡ ¡ोत
कोसळतो आह ेडो7यां3या खाचखळSयांतनू केTहापासनू
मी आससुललेा तडुुंब बडुAयासाठI तयार
त ूतर इथे आता मा#यासमोर...

२. ह/ कसल/ ओढ पनुःपXुहा वाहनू घेAयासाठIची
ह ेकसल ेउसास ेगरम कान)शलांना कुरवाळणारे
हा सटुललेा जळका वास आटोYयात न येणारा
ह/ लय, हा छंद, ह ेझपेावणारे )मनार
ह/ हजारो वषाOची Cाचीन खोदनू ठेवलले/ गहुा 
आ)ण कुठून  कुठून ऐकू येत राहतात इ)ं_यांना मारलEेया 
 हाका
मला समजत नाह/, क` उमजत नाह/ 
मी अ)वaांत थकत राहतो
मा#यात, मा#यातनू त#ुयात...

३. आवेगा3या सवb शYयता लपटेनू 
घसुवत राहतो मी अधाशीपणे
भळभळते *ास रंcारंcां3या पोकळीत
हाताशी आलले/ कमनीयता 
ग3च धरAयाची )शकNत कशीबशी सांभाळत
राdभर परेत राहतो
एकेक वीण उसवfया र)तसोह7याची...

४. शांत सखुद Yलांत 
आ)ण मललू शर/राची थकलले/ गरुफट 
पडून रा)हलते सचलै  
जशी सह¡ वषi शीळा असEयासारखे 
शर/रमjुीच ेअ)नवार kण...

५. ह ेसरू कुठून येत आहते?
गदगदलEेया अरAयmदनाच े

रफ�क सरूज
सहा क�वता नीरव शांततेला भंग कर/त

चढत जातोय आलाप वेदनेचा
गोळा होत जातंय थंडगार बाnप 
पहडुलEेया )शEपां3या नSन fवचवेर
झoबतोय आतपयOत
अपराधीपणाचा गरगरता दाह 
)थजनू गpप उQा)वषयीचा 
ती एका जागी )भंतीवरची पाल 
भेसरू शंका गातेय
तरंगते दोर गाठIचा )तढा
आ)ण आताशी भेदरलले/ शर/रे 
असा कसा सकूुन गेला अचानक
)भजEया मातीतला ग)हरा Cवास?

६. कुठून कसा सKु झाला
आ)ण कुठे येऊन थांबला Cवास 
कुठे येऊन पोचलो 
ओढनू आणEयासारखे
या CशNत कबर/त 
कडेलोटाची काळझोप पांघKन 
Nतrध, एकटक, माती सावरAयासाठI 
आलEेया हातांकडे बघत...

अNताTयNत कफनातनू घसुणारा 
हा मरणासXन गारठा 
कसा पसKन रा)हलाय अवतीभोवती 
आ)ण एकदम चपू आवेगांची भाषा...

आता सKु होईल C)tया
ह ेशर/र )चखलात )वरघळनू जाAयाची
तस ेआपोआप भरडल ेजाईल 
शर/रासjीच ेभरघोस सौuव
ह/ माती, vा मुंSया 
हा गदुमKन टाकणारा दाब
रjमांस शोषणारे )कडे
वळवळणाwया सापांची भयुारं
करकचनू सापळा लपटेणाwया म7ुया...

मा#या )Cये,
फj तझुा हात हातात अस ूदे अशावेळी
अशीच आ*Nत होऊन धीराने राहा 
पढेु आहचे बघ नYक`
कयामतची )चरेबंद/ राd!

मोबा. ९४२२४२७५०१
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‘�ीमंत गो"पकाबा'ची बखर’च ंकथानक -ढाथा/नं एका 
सती2संगापासनू स-ु होऊन 7या सती2संगात मह9वाची 
काम"गर; बजावणा>या ?ी@या मृ7यपूाशी जाऊन संपतं. 
थोरDया बाजीराव पशेFयांच े "चरंजीव असलDेया नानासाहबे 
पशेFयांची प"हल; पIी गो"पकाबाई ह; या कथेची ना"यका. 

सती 2थेला अनेक धा"म/क-सामा"जक-राजकMय पलै ू
असतात. ?ीनं पतीसह सहगमन केDयानं पतीला Oवग/2ाPी 
होते ह; धा"म/क समजतू. "वधीह; संपणू/तः धम/मात Rडां@या 
देखरेखीखाल; घडणारा. 7यातनू पVुयाची 2ाPी होते अशा 
लोकसमजतुीमळेु लोका�य. पण ह े7याच ंकेवळ एक अंग 
झालं. सYाकारणामZये अडथळा ठ- शकणा>या Fय\ीचा 
काटा काढVयासाठ^ "वधवेचा बळी देVयाची ह; 2था 
सोयीOकरर;7या वापरल; जात असणार, असा तक/  क-न 
लखेकानं कथानक "स` केलं आह.े 

थोरDया बाजीरावा@या मृ7यनंूतर मराठ^ "रयासतीत 
कुणाचाह; एकछcी अंमल नFहता. थोरDया छcपतीनंी केलDेया 
दोन वाटVयांमधनू - कोDहापरूची गाद; आ"ण सातारची गाद; 

मघेना भ"ुकुटे

तीन मराठ" कादंब'या 

आ*ण सती

या दोन शाखांमधनू "वOतव जात नFहता. संभाजीचा वारसदार 
असललेा आ"ण Oवतः "नप"ुcक असललेा छcपती शाह ू
मरणासeन होता, तेFहा राजारामाची पIी असलले; ताराऊ 
नजरकैदेत होती. "त@या वारसाबfल मोठंच 2g"चeह होतं. 
थोडhयात मराठ^ "रयासतीची मदार कुणावर, याबfल 
सं"दiधता होती. पशेवे आ"ण इतर मराठे सरदार यां@यातह; 
एक"दल; तर नFहतीच, उलट सYचेा मोठा वाटा पटकावVयासाठ^ 
परOपरांवर कुरघोlया करVयाच ंराजकारण फोफावललें होतं. 
या अंदाधुंद;@या काळात कादंबर;ची सnुवात होते. 

कथानकानसुार शाह@ूया मृ7यसुमयी 7या@याकडून 
पशेवेपदाच े वारसदार;सकटच े हhक नानासाहबे पशेFयांना 
"मळाल.े पण 7यां@यात कोणताह; बदल होऊ नये, oहणनू 
फास पhका आवळला जाणं गरजेच ं होतं. शाहपूIी 
सकवारबाई सहगमन करणार, अशी भमुका उठवनू देऊन हा 
फास पhका आवळला गेला. यामागे या कथानका@या 
ना"यकेचा – गो"पकाबा'चा - हात असDयाच ंकादंबर;कारानं 
सचुवलं आह.े एकदा अशी भमुका उठDयावर 7यानं बदल ू

‘�ामी’ (�थमावृ#ी : १९६४) - रण,जत देसाई, ‘अंताजीची बखर’ 
(�थमावृ#ी : १९९६) – नंदा खरे, ‘<ीमंत गोिपकाबाBची बखर’ 
(�थमावृ#ी : २००४) – आनंद Fवनायक जातेगHवकर या तीनही 
ऐFतहा,सक कालखंडाबMलNा कादंबOया. पतीNा Fनधनानंतर 
पRीनं SाNा Tचतेवर ,जवंतपणी जळून मरायचं ही Wहदं ूधमXतली 
सती �था या तीनही कादंबOयHNा कथानकात महYाची भूFमका 
बजावते. मराठ\ कथाकादंबOयHतून इतर^ही सती�थेचे उ`ेख 
आले असणारच. पण या तीन कादंबOयHमaे हे Fवशेषdानं 
जाणवतं. SHकडे तुलनाfक ghीने पाहणारं हे िटपण.
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शकणा�या स"ासमीकरणांमळेु सकवारबाईच ंसतीतनू सटुणं 
अवघड होऊन बसलं. एक;कडे धा=म>क परंपरेच ं आ=ण 
लोकभावनेच ं दडपण, दसुरDकडे =तEया मरणानं मोकळी 
होणारD जागा हडपHयासाठJ आतरु असलKेया LMयN 
कुटुंबीयांच ंअNरशः मरणाकडे ढकलणारं दडपण. ती सती 
गेलD. पण =ततQयानं संपलं नाहD. एका =जMयाजागMया 
RयSीला =जवंतपणी मृMयकूडे ढकलHयाEया या अघोरD 
कृMयाची कृUणछाया नानासाहबे आ=ण गो=पकाबाई या 
दोघांEयाहD आयUुयावर अखेरपयXत पडललेD रा=हलD, असं 
सचुवत लखेकानं गो=पकाबाईEया महYवाकांNी पण =वफल 
आयUुयाचा जमाखच > मांडला आह.े

आपKया [\ीनं खरं महYवाच ं ते यातलं सतीLसंगाच ं
=च]ण. ते लखेक कसं करतो? 

सतीLसंगाच ेतपशील =व_तृतपण ेयेतात. सती जाणा�या 
`ीनं वैधRयलNणं नाकाbन सवुा=सनीLमाण े शृंगार करणं, 
गदcEया मनातला Mयाबdलचा अपरंपार भ=Sभाव आ=ण 
MयापोटD `ीवर येणारं अ=नवार दडपण, सती`ीनं 
कृपाLसादाLमाण ेदागदा=गने आ=ण eपये गदcला वाटनू टाकणं, 
सौभाgय=चhहांची Lतीकं असललेD आ=ण शवेटEया Lसंगी 
सती`ीEया ह_ते उधळKया जाणारD हळदDकंुकू, काकणांची 
वाणं, खणानारळाEया ओkया, सवMस गोLदान यांसारखी 
अहवेलणेी, वयानं थोर असलKेयांनीहD सती`ीपढेु नतम_तक 
होणं, वाmांचा कण>कक> श पडघम, `ीEया मरणाकुल भीतीवर 
मात करHयासाठJ =तला पाजल ेजाणारे अमलD पदाथ>… =तनं 
Lाणभयानं =चतेतनू बाहरे उडी घेऊ नये nहणनू =न ती घेतलDच 
तर =तला आत लोटता यावं nहणनू अणकुचीदार वास ेतोलत 
=चतेEया चह ू बाजूंनी उभा केललेा कडेकोट बंदोब_त... 
सतीLसंगाच ंकसलंहD उदा"ीकरण न करता सती जाणा�या 
`ीबdल कeणा आ=ण एकूण प=र=_थतीबdल भीती वाटायला 
लावणारे ह े तपशील लखेक =नम>मपण े मांडत जातो. 
सरतेशवेटD सती जाणा�या `ीला या सगoयाबdल काय 
भावना होती, याबdल लखेक मौनहD पाळत नाहD. कादंबरDतलD 
सकवारबाई केवळ =नeपायानं मरणाला सामोरD जाते. आपला 
स"सेाठJ सरळ-सरळ खनू होतो आह,े स"ा पळवणारे 
नानासाहबे पशेवे असल,े तरD Mयात सामील होऊन आपKयाला 
=चतेत ढकलणारा खdु आपला बाप आह,े याच ं_प\ भान 
=तला आह.े Mयांना चरचरDत शापवाणी ऐकवनू मगच ती 
मरण जवळ करते. 

`ीची स"ाकांNा आ=ण =तला हर तर ्हनंे =चणनू टाकणारे, 
करकचनू आवळलले े धा=म>क-सामा=जक =नबXध यांकडे 
लखेक अथपासनू इ=तपयXत लtय वेधत राहतो. नानासाहबेांचा 
बाहरेuयालDपणा, गो=पकाबाvना राजकारणात असललें नगHय 
_थान, नानासाहबे =नवत>Kयावर गो=पकाबाvEया सवतीEया व 
MयांEया केशवपनाच ेतपशील... ह ेसगळं =टपतो. माधवराव 

पशेRयांनी गो=पकाबाvशी सKलामसलत केलD, पण स"चेा 
लगाम मा] =नकराने _वतःEयाच हाती ठेवला, हहेD नwदतो. 
कादंबरDत अनेक ठळक `ीपा] ंआहते. ‘एखाmा अध>वट 
घायाळ सावजाला झपाkयानं घनदाट जाळीत ओढनू hयावं, 
तसं शाहचू ं ब_तान राणीवंशात तडफेनं हलवणारD’ आ=ण 
=चतेत पाऊल टाकHयापवूy नानासाहबेांना शाप देणारD 
सकवारबाई, ‘सकवार रा=हKयास राzयाचा डोहणा करDल. 
nहणोन सहगमन करDल तो फार चांगल.े’ असा पीळ भरणारD 
आ=ण नंतर पशेRयांEया नावे बोटं मोडणारD ताराबाई, आ=ण 
स"सेाठJ हरLMय{ करणारD खdु ना=यका गो=पकाबाई. 
राजकारणाEया पटावर एखाmा आनंदDबाईEया 
कार_थानीपणाखेरDज वा एखाmा म_तानीEया नाजकू 
गoयाखेरDज `ीची नwद करHयाची प|त नाहD. या परंपरेला 
फाटा लखेकानं फाटा =दला आह.े लखेकाEया आध=ुनक 
[\ीच ंह ेएक महYवाच ंलNण. गादD संपादन केKयानंतरEया 
काळात काहDसं =वंगेत =दसनेासं झाKयासारखं अ_प\ झाललें 
सतीच ंसावट माधवरावाEया मृMयसुमयी पhुहा भेसरू होऊन पढेु 
येतं. इतर] =न:_पृहपण े राzय=हताच े =नण>य घेणा�या 
माधवरावांनी आपKया प{ीEया - रमाबाvEया मनात मा] 
सहगमनाची इEछा उ~खेनू परेलD, असं लखेक सचुवतो. मा] 
=ततका लuख अपवाद सोडKयास या सतीLसंगात कसKयाहD 
बळजबरDच ंसचून नाहD. घडणा�या घटनांबdल गो=पकांबाvEया 
नजरेत उमटललेा थोडा आदरयSु अचबंा आह,े Rयावहा=रक 
शंकाकुशंका आहते. पण MयाहDपNेा जण ूआधीEया सतीच े
अप=रहाय> पडसाद उमटावेत असं सचुवणारा हा Lसंग. 
कादंबरDEया अखेरDस सवाई माधवरावासारखा कालचा पोर 
आ=ण नाना फडणवीस यांसारखे कारभारD ह े =नRवळ पeुष 
असKयामळेु गो=पकाबाvEया इEछेला सहज अRहbे शकतात, 
तेRहा गो=पकाबाvEया मनावरचा ताबा हळहूळ ूसटु ूलागतो. 
तेRहाहD Mयांना ‘मळवट भरललेD, केस मोकळे सोडललेD बाई’ 
=दसत राहते. हा उघडच सतीLसंगाEया वतु>ळाचा अखेरचा 
वळसा. एका अभ� कृMयानं मराठJ स"चेा अखेरपयXत 
पाठलाग केला असं सचुवHयाच ंकलाMमक _वातं�य घेऊन 
=दललेा. 

फS या संदभा>तच नRहते, सगoया कादंबरDतच होता 
होईतो बखरDची आठवण कbन देणारD लहान-लहान वाQयं 
आहते. =�यापदं आहते-आहते, नाहDत-नाहDत. पण लखेक 
आपKया शलैDनसुार थेट =नण>य न सनुावता अनेक L� 
=वचारत शQयता सचुवत जातो. बखरDतलD भाषा अशी 
L�ां=कत नसते. लखेकाची शलैD बखरDपासनू थोडी दरू 
नेणारD आह.े पण लखेकाला जे साधायच ं आह,े ते 
साधHयाकरता हD ब�ु�या केललेD तडजोड असावी. कारण 
संवाद आ"ाEया काळातKया भाषेLमाण े नाहDत. एकुणात 
पाहता भाषेनं काळाची अ_सलता अगदD शत-L=तशत न 
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पाळल�, तर� तसं स$ग मा' बेमालमू वठव.याच ंजाणवतं. 
बखर�5या अ7सलतेचा आभास आ:ण ;यातनू साधलले� 
प:रणामकारकता आह;े पण ;याच वेळी :वचारल.ेया BCां5या 
माDयमातनू, कथानकात.या घटनाHमा5या :नवडीतनू, पा'ांना 
:दल.ेया BाधाKयHमां5या माDयमातनू… लखेकाचा बोट मा' 
7पMपण ेएखाOा आध:ुनक माणसाBमाण े- त;काल�न शो:षत 
असल.ेया Tी5या भोगवUयांवर रोखललें आह.े असं ह े
अनोखं रसायन.  

~ 
‘अंताजीची बखर’5या कथानकाचा कालखंड ‘Vीमंत 

गो:पकाबाWची बखर’हनू पXुकळच कमी आह.े पण कथानकाचा 
भौगो:लक आवाका आ:ण घटनांचा आवाका अ:धक आह.े 
पशेवाई5या काळातलं ह ेकथानक पशेवाई सोडून नागपरूकर 
भोस.यां5या दरबार� आ:ण :तथनू थेट बंगाल Bांतात.या 
7वा[यांपय \त सहज :फ^न येतं. दसुर� मह_वाची गोM `हणजे 
Bरेणा7थान. जॉजb मॅकडॉन.ड dेजर5या ‘eलशॅमन’ या 
‘व`जb आय fg ूऑफ :ह7टर�’ Bकारात मोडणा[या नायकाची 
Bरेणा ‘अंताजी’मागे अस.याच ं लखेकानं B7तावनेत 7पM 
नमदू केलं आह.े 

अंताजी हा थोर.या बाजीरावा5या काळात चौदा-पंधरा 
वषा\चा असललेा :हकमती तiण. ^ढ अथाbनं धीरोदाk 
नायकाच ेगणु नसललेा. Bसंगी बडुाला पाय लावनू पळणारा, 
नfह े;यालाच यlुशाTनैपnुय मानणारा. आयXुयाच ेशृंगारासह 
सगळे अनभुव pयायला उ;सकु असललेा, :वनापाश. तो 
बार:गर� आ:ण हरे:गर� दोनह� करतो. राrयक;या\कडे :नरखनू 
पाहतो. 7वा[यांसोबत :हडंताना राजकsय-सामा:जक बाबीचं े
अथb मनाशी लावत राहतो. न :भता 7वतःच े:नXकषb काढत 
राहतो. पशेवाई5या काळातल ेमराठu सkचे ेचढउतार उघvया 
डोwयांनी पाहणा[या आ:ण ;यातनू त;काल�न सामा:जक 
प:र:7थतीवर नकळत भाXय करणा[या या नायकाला सतीBथा 
कशी :दसते? 

नायकाची नजर मराठu असल�, तर� ;यानं अनभुवललेा 
सतीBसंग महाराyात घडत नाह�, ह े:वशषे. ;याच ेत;काल�न 
धनी असलले े रामचzंपंत पं:डत ह े बंगाल Bांतात :नधन 
पाव.यानंतर घडल.ेया या Bसंगी आजबूाजचूी प:र:7थती, 
लोक, :रवाज मराठu मलुखातल ेनfहते. :कंबहनुा परमलुखात 
एकUया पडल.ेया मराठu दांप;या5या बाबतीतल� ह� घटना. 
पं:डतां5या :नधनानंतर ;यांची प{ी सती तर जाणारच, अशा 
समजानं आजबूाजचू ेबंगाल� लोक कामाला लागतात, तेfहा 
;यात उघड सkाकारण नाह�, तर एक Bकारची :नढाbवलले�, 
सवयीची, पण उ;साह�, Hूर 7वीकारशीलता जाणवते. ;या 
7वीकारशीलतेची कारणं बंगालमध.या मालमk5ेया 
वारसाह|क:वषयक र�तीमDये अस.याच ं लखेक सचुवतो. 
:वधवेला पती5या मालमkते वाटा देnयाची तरतदू अस.यामळेु, 

ती मेल� तर मागे रा:हल.ेया भाईबंदांच ंफावतं हा सरळसोट 
:नकष ;यामागे आह.े ;याला धा:मbक-सामा:जक बाबीचंी अशी 
काह� बेमालमू डूब :दलले�, कs ‘Tी पती5या माघार� :जवंत 
राह�ल अशी अप}ेा करण े`हणजे जण ू:त5या पा:त�;याचा 
अपमानच’ ह� धारणा. ;यातनू कुणी धीर क^न बोल ू
लागलाच, तर ;या5या-:त5या संबंधांब�ल नजरेत संशय 
उभा. अशा ‘सवbसाधारण प:र:7थती’चा दबाव नायकावर 
पडतो, आ:ण पं:डतप{ी5या दःुखो�ारांच ं ‘वडb ट ू वडb’ 
भाषांतर क^न :तला सती जाnयात 7वार7य आह े अशी 
बंगाल� जनांची समजतू नकळत क^न देतो. :तला जण ू
मरणाकडे ढकलतो. पढेु जे घडतं, ;याचा अंताजी हा :नfवळ 
सा}ीदार. 

याह� सतीBसंगाच ेतपशील अ:तशय वा7तववाद� पlतीने 
आ:ण :व7ताराने येतात. गावात.या फौजदाराकडे सहगमना5या 
सोहwयाची न$द करवण,े Bतेा5या देहाला जसं 7नान घालनू 
नवी वT ं नेसवतात, तसंच Tीलाह� 7नान घालनू नवी 
र�वण� वT ंलवेवण,े दागदा:गने-भांगात :पंजर असा शृंगार 
करवण,े Tी5या शर�राला भीतीने भरललेा कंप, एखाद�ला 
बाळंतपणावेळी ‘सारे नीट होईल’ असा धीर Oावा तसा धीर 
देऊन मरणाला तयार करण,े दधुातनू भांग पाजनू :तच ेभान 
हरपलेसं पाहण,े :त5याकडून आशीवाbद `हणनू लोकांना 
दागदा:गने देववण…े सगळं काह� यथासांग. लखेका5याच 
श�दात सांगायच,ं तर ‘:च'ाचा पट पाहनू :चkरकथी कथा 
सांगतो ;याBमाण’े. :चतेवर Tी5या मांडीवर पiुषा5या Bतेाच ं
डोकं ठेवनू :नजवण,े दोहो बाजूंनी जड :हरवेकंच कळक 
घालनू ;यांवर पाणी मारण,े सरणाला लोकांनी चहकूडून 
‘उ;साहाने’ :दललेा अ�नी, मारलले ेतपुाच-ेराळेच ेसपकारे, 
Tीनं अ�नी सहन न होऊन केललेा धावा आ:ण ;याला 
सा}ीदार जमावाने :दललेा ‘व:हनी आशीवbचने बोलतात’ हा 
मानभावी वळसा. मानवते5या भावनेतनू या सतीBसंगात 
ह7त}ेप क^ पाहणा[या ‘लालत$vया :फरंगा’च ेआ:ण ;याला 
बस ूशकणार असल.ेया ‘पंचवेीस सह¡ां5या जमुाbKया’चहे� 
तपशील येतात.  

पण या सगwया वणbनात वाचका5या अंगात भीतीनं ह�व 
भरवnयाची ताकद आह.े :कंबहनुा लखेकानं :चतारललेा 
नायक अंताजी मती कंु:ठत झा.याBमाण े या सगwयाचा 
सा}ीदार होतो खरा, पण ;यातलं अमानवी Hौयb गळा:मठu 
घालनू ;याला परुतं हादरवतं आ:ण ;या5या नजरेतनू या 
सगwयाकडे पाहणा[या वाचकाचीह� मग ;यातनू सटुका होत 
नाह�. अंताजीची ;या5या 7व�नातह� जाब :वचारणा[या 
आ:दश�ीपासनू सटुका होत नाह�, ती या अपराधीपणामळेुच. 
या Bसंगा5या :न:मkाने आ:ण ;या5या आगे-मागेह� Tी5या 
त;काल�न आयXुयाब�लच ेअनेक तपशील, र�तीभाती, ;यांच े
प:रणाम च:च bल े जातात. अंताजीला बंगालात भेटल.ेया 
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परुबीसार!या तेजतरा'र सखी)या *पाने जण ू या सा.याला 
जाब 0वचारला जातो. ‘अंताजी सोबती, पण तो ठाम आधार 
देणारा न=हचे’ ह ेलखेकाने अंताजीबाबत परुबी)या नजरेतनू 
केललें भाAय. जण ूया अभागी प0र0CथतीबEल)या नाकFया' 
साGीभावाच ंHोतक असIयासारखं. 

अंताजी)या मनावर कोरला गेललेा, JीबEल Fया)या 
अंगी असलIेया नैस0ग'क, मैLीपणू' आदरभावाला एक हताश, 
कOण आयाम देणारा हा सतीPसंग. Fया)या आयAुयातलं 
आ0ण पया'यानं कादंबरQ)या कथाभागातलं 0नणा'यक वळण 
असIयासारखा. हा Pसंग जराहQ अलंकृत करTयाचा PयU 
लखेकाची भाषा करत नाहQ. इ0तहासकालQन बखरQमंधलQ 
असIयासारखीच, पण आध0ुनक वाचकाला कळायला जड 
जाऊ नये अशा खबरदारQनं वापरललेQ लहान-लहान 
वा[यांची, 0\यापदांना फार मह^व न देता वापरललेQ शलैQ. 
सारा भर 0चLदश_ वण'नावर. पण कमीत कमी श`दांत. ज*र 
पडेल 0तथे एखादंच नेमकं, संCकृतPचरु 0वशषेण वाप*न वा 
एखादाच भगभगीत-धारदार श`द एखाHाच नेम[या 
फटका.यासारखा वाप*न अचकू वण'न साधललें. 

Jी)या आयAुयाबEलचा लखेकाचा bcीकोन सतीPसंगा)या 
0न0मdानेच न=ह,े तर पणू' कथानकभर उठून 0दसतो. परुबी हQ 
ना0यका तर उघड ताराबाई 0शंHां)या कुळातलQच आह.े 
0त)या शाhपंथी बापा)या ठायी ‘Jीस न दखु0वण े हा 
Pखरभाव.’ बाळपणी ‘मैना कुळं0बणीची राकट, भ[कम 
छाया’; चौदा-पंधरा)या वयात राधा नामक चा0ळशीतIया 
Jीनं ‘पढुाकार घेऊन धीटपणाने 0दलले ेधडे’ यातनू घडललेा 
अंताजी. ‘मोलाने Jीसखु घेण ेहQ माझी रQत न=ह’े हा Fयाचा 
बाणा. 0वशषे भाग असा, कn अंताजी)या आयAुयात oयांना 
‘रोल 0र=हस'ल’ उफ'  *ढ भ0ूमकेची ऐशी कn तैशी होण े
qहणतात, तस े अनभुव 0चकार. वयाने मोrया असलIेया 
Jीकडून कामसखुाची दQGा घेTयापासनू ते फुलवंतीसार!या 
कलावं0तणीकडून ‘ठेवल,े तस े राहा, मकुाट!’ ह े ऐकून 
घेTयापय tत. आ0ण 0जला मनोमन सखी मानलQ Fया ‘तीuणकांता 
परुबीस 0भऊन’ असTयापासनू, ते पढेु बंगालात घसीटQ 
बेगमेकडून जबरQ भोग घेतला जाTयापय tत. या अनभुवांत या 
‘रोल 0र=हस'ल’ची शखेी 0मरवणं तर सोडाच. Fयाच ंभानहQ 
नाहQ, इतकn सहजता. ह े अ0तशय आध0ुनकहनू आध0ुनक 
qहणावं असं. लखेकाची लखेनPरेणा पाvा^य असIयाच ं
PCतावनेतच नमदू आह.े तरQहQ या bcीकोनाच ं वेगळेपण 
जाणवत राहतं.  सतीPसंगाच ंवण'न वाचताना oयलू =हन')या 
‘अराउंड द वIड' इन एटQ डेज’मधIया 0फ0लयस फॉग या 
पाLाची आठवण येते. आपIया सहका.या)या मदतीनं 
0जवावरचा धोका पFक*न 0फ0लयस फॉग सती 0दIया 
जाणा.या औडा नामक तOण राजपUीची सटुका करतो आ0ण 
0तचा जीव वाचवTयासाठy भारतातनू पलायन करायला 0तला 

मदतहQ करतो. तFकालQन भारतात हQ पzुहा-पzुहा अनभुवाला 
येणारQ गोc असणार, असं आडवळणानं सचुवताना तशा 
Pकार)या धा0म'क 0वधीम{ये केलIेया परधम_य आ0ण परकnय 
हCतGेपाला ‘पंचवेीस सह¡ांचा जमुा'ना’ ठरवललेा असIयाची 
न}द लखेकानं ‘अंताजीची बखर’म{ये केलQ आह.े एतEेशीय 
PथेबEल तFकालQन जाग0तक प0रPuेय - मग ते श~ु 
मानवते)या bcीकोनातनू असो वा Fयात ‘=हाइट मॅzस 
बड'न’ची एक छटा 0मसळललेQ असो - काय सांगतं, याच ं
भान असIयाची ती खणूच. पण या bcीकोनासह नांदणारं 
मराठyपण, या भमूीच ं 0न या भमूीवर)यांबEलच ं अबोल 
आपलपेण, आ0ण वा�टेल Fया Pथांच ंउदाdीकरण न करता 
उघ�या डो�यां0नशी =यh होणारा देशीपणाबEलचा डोळस 
अ0भमान या अजब 0म�णानं च0कत =हायला होतं. 

~
‘Cवामी’ या दोह}पGेा पणू'तः 0नराळी. 0त)या सग�या 

कथानकाची वाटचाल जण ू धीqया पण 0न0vत गतीनं 
सतीPसंगाकडे होत असावी, अशी 0तची वीण आह.े आधी)या 
दोन कादंब.यांPमाण े 0त)यातला काळहQ पशेवाईचा आह.े 
पा0नपतानंतर पोरसवदा माधवराव पशेवा गादQवर आIयापासनू 
Fया)या मरणापयtतचा कालखंड ‘Cवामी’ रेखाटते. 0तचा 
वावरहQ ‘�ीमंत गो0पकाबा�ची बखर’Pमाण े म!ुयFवे 
अंतःपरुात आह.े श0नवारवा�यात चालणारQ कटकारCथानं; 
रंगढंग, छंदफंद आ0ण पजूाअचा'; रघनुाथरावां)या 
सdाकांGीपणामळेु आ0ण हल[या कानांमळेु पzुहापzुहा उभे 
राहणारे गृहकलह; सदरेवरच े कारभारQ, सIलागार आ0ण 
सरदार यां)यातलQ संभाषणं आ0ण मसलती; 0श0बरं आ0ण डेरे 
यां)यामधनू चालणारQ खलबतं; दासी आ0ण ग�यांमधलQ 
संभाषणं; आ0ण म!ुय qहणजे oयांना ‘बेडOम टॉ[स’ qहणता 
यावं अशी, खाशा पतीपUीमधलQ खासगी संभाषणं यांतनू 
कादंबरQ रचलQ जाते. 

माधवराव पशेवा गादQवर आला, ते=हा मराठy दौलतीनं 
पा0नपतावर 0जवावरचा फटका खाIला होता. ख0जzयाची 
वाताहत झाललेQ होती. अंतग'त बंडा�या, फंद0फत.ुया, 
कुरघो�या यांनी बजुबजुललें राजकारण होतं. एतEेशीय शL ू
होतेच, इ�ंज नामक शL ूनकुता कुठे पटावर दाखल झाला 
होता. माधवराव जेमतेम पौगंडावCथेत असताना Fया)यावर 
या 0खळ0ख�या राoयाची जबाबदारQ आलQ, ते=हा रघनुाथराव 
पशेवे या Fया)या चलुFया)या *पानं शL ूFया)या घरQच ठाण 
मांडून होता. Fयाची सगळी कारकnद' पा0नपना)या फट[यातनू 
सावरTयात गेलQ. वयाची चा0ळशीहQ गाठTयापवू_ माधवरावाला 
Gयानं गाठलं. Fया)या ठायी Cवाथा'पलQकडची दरूbcी आ0ण 
तडफ होती, पण Fयाला परुता वेळ 0मळाला नाहQ असं काहQ 
ऐ0तहा0सक न}दQ सांगतात. या पशे=या)या वैवा0हक 
आयAुयातलQ Pमेकहाणी ‘Cवामी’ रचते. 
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अगद� स!ुवातीपासनू तीत जशी माधवरावा.या राजक1य 
पचे4संगांची आ7ण 7नण9यांची वण9नं आहते, तशीच माधवराव 
आ7ण रमाबाई यां.यातल� ओढ आ7ण परAपरसमजतू, सलBज 
कुजबजुी, नजरभेट�, 7चडवा7चडवी, 4मेशFदांची देवाणघेवाण 
यांचीह� वण9नं आहते. 

कादंबर�तIया माधवरावा.या Jय7Kरेखेला चढती वा 
उतरती कमान अशी नाह�. तो जण ूगाद�वर आIया Oणापासनू 
धीरोदाP, 7नःAवाथ9 वृPीचा; कसलंसं दःुख उर� घेऊन 7वV 
झाIयासारखा रेखाटललेा आह.े तशीच स!ुवातीपासनूच 
रमाबाई 7नरागस, सोशीक, समजतूदार, 4मेाप9णासाठY उZसकु, 
7नःAवाथ[ आ7ण 7नम\ह� अशी आह.े बालपणी.या 
खोडकरपणाच ंआठवणीत वण9न करणारा एखादा 4संग येतो, 
तो अपवाद 7सV करणारा. जण ूह ेददु^वी 4मेी जीव शा7पत 
यOां4माण ेकाह� काळ पृ`वीवर अवतरल ेअसावेत, आ7ण 
आपIया वाटचा भोगवटा संपवनू महायाaलेा 7नघणार 
असावेत, अशा 4कारे लखेक Zयां.याकडे पाहतो. रमा आ7ण 
माधव यां.या 4संगांमbये फुलांनी बहरलले� बाग, पणू9 
चdं7बंब, चदंनासारखा 7झजणारा देह, पा7रजातकाची Aवग[य 
फुलं, 4मेाचा दैवी शाप, पौ7ण9मे.या आ7ण अमावAये.या 
राaीचं ं सgदय9, चaैातल� पालवलले� 7चचं, उhहाiयातला 
आकाशीचा एकाक1 मेघ, चरुगळIयाखेर�ज न दरवळणारं 
अPर, रंगणारे 7वडे, Zयातनू 7न Zयाखेर�ज 7दसणारं 4मे, 
अपरु� Aवjनं, पनुज9hमाची आस, 4मेाच ंवैफIय 7शकवणारा 
समdु… अशा Aवjनील 47तमा वारंवार भेटत राहतात. 
वाAत7वक पाहता माधवराव अZयंत कम9ठ आ7ण सनातनी 
वृPीच ेअसIयाची नkद आह.े खlु ‘Aवामी’मbयेह� रामशाmी 
4भnुयांकरवी माधवरावाला या अAथानी धम94मेाबlल समज 
देnयाचा 4संग घडतो. पण माधवराव रमेला उपदेश करतात, 
तो माa ‘खोट� oVा जीवनात उपयोगी पडत नाह�’ असा. 
कादंबर�तल� भाषा आध7ुनक भासावी अशी आह.े एका 
7ठकाणी एका 7वजया.या वातqमळेु आनंदलले े माधवराव 
rसाsया महाराtाला ह� वाता9 कळ ू uा.r असं फमा9नह� 
सोडतात. ह े फमा9न 7नवेदका.या तkडीह� नJह,े खlु 
माधवरावां.या तkडी आह.े तZकाल�न आकलनात महाराt 
नामक भौगो7लक 4देशाची संकIपना होती कुठे? पण अशा 
4कार.या गफलती आ7ण जोडीला अतीव 7नःAवाथ[, Aवjनील, 
जण ूAवग[य 4मेात धुंद झालले ेनायक-ना7यका या दोहkमळेु, 
राजकारणाशी संबं7धत घडामोडीचंी रेलचले असनूह� 
कादंबर�ला एखाuा समकाल�न, Aवjनील, शोकाhत 4मेकथेच,ं 
काह�सं कृतक xप येतं.

‘Aवामी’मbये कोणती महyवाची mीपाa ं येतात? या 
कादंबर�तIया गो7पकाबाई वडीलधाsया, मायाळ ूपण करार� 
आहते. माधवरावां.या कतृ9Zवा.या चाहलु�नं Zयांनी काढलIेया 
उzारांतह� ‘आपIया व7डलां.या पnुयाईच ं Aमरण त{ुहांला 

राहावं, 7व|ासरावाच ेभाऊ आपण शोभावे एवढ�च आमची 
इ.छा.’ ह ेयेतं. Zयां.या राघोबादादांशी असलIेया संभाषणांमbये 
कायम ‘त{ुह�च पोराला सांभाळनू �यायला हवं,’ हा सरू येतो. 
पढेु गो7पकाबा�च े बंध ूअसलIेया आ7ण 7नजामाला सामील 
झालIेया राAZयांना माधवरावांनी दंड ठोकावIयावर Zया 
गंगापरु� जाऊन राहतात आ7ण कादंबर�तनूह� अंतधा9न 
पावतात. ‘ध’चा मा’ 4करणी इ7तहासात बदनाम असलIेया 
आनंद�बा�नाह� कादंबर�त सारा रस आह ेतो दागदा7गhयांत. 
पाव9तीबा�ना एकूण राजकारणाबlल थोडी समज असावी 
अशी शंका यायला जागा आह.े पण Zयांचीह� धाव 
राघोबादादां.या मनीच े हते ू ओळखनू असnयापय�तच. 
कादंबर�तIया रमाबा�ना राजकारणात काडीमाa रस नाह�च, 
पण पतीची इ.छा हचे सव9Aव, Zयातलं आपIयाला काह� 
कळत नाह�, पतीचा आनंद तोच आपला आनंद, पतीची 
4कृती यांपल�कडे Zयां.या तkडी काह�च नाह�. Zयां.या 
4गIभतेची खणू {हणजे पती Aवार�वxन येईAतो पव9तीवर न 
जाnयाचा पण, 7कंवा नाना फड7णसांना श7नवारवा�या.या 
हाऊसक17पंगबlल चार शFद सनुावणं, इतपतच. कादंबर�त 
अनेकदा डोकावणार� आनंद�बा�ची दासी मैना ह े संगीत 
नाटकातIया चहाटळ पण 4मेळ सखीसारखं पाa. रमाबाई 
सती जाnयापवू[ 7तच ंल�न oीपती या माधवरावां.या खास 
सवेकाशी कxन देणं राहनूच गेलं, अशी खंत JयK करतात. 
रमाबा�ना होणारा पतीचा 7वरह, Zयाबlल माफक च�ेा, 
oीपतीबlल ओढ, आ7ण अखेर�स ल�नानं धhयता साधत नाह� 
ह� खंत. ह े सगळं वाAतववाद� असले, वा नसलेह�. पण 
लखेकाची mीकडे पाहणार� ह� ��ी आध7ुनक आह े असं 
{हणायला माa जीभ रेटत नाह�.  

आपIयाला Bया 4संगा.या 7चaणाबlल कुतहूल आह,े तो 
सती4संग कादंबर�.या अखेर�ला येतो. दोन अभागी 4मेी 
7जवांनी एकमेकांसह आ7ण एकमेकांसाठY केलIेया 
ब7लदाना.या उदाP भावानं रंगवलले� ह� उPर7�या एखाuा 
कळसाbयायासारखी भासावी, अशीच सगiया कथानकाची 
रचना आह.े ‘oीमंत गो7पकाबा�ची बखर’4माण े‘Aवामी’मbयेह� 
माधवराव रमाबा�ना ‘सोबत चलnया7वषयी’ सचुवतात, असा 
4संग आह.े पण इथल ेमाधवराव 7तथIयासारखे कोरडे आ7ण 
Jयवहार� राBयकतq न भासता मृZय.ूया दश9नानं घायाळ 
झालले,े 47ेमकेची साथ हवी असलले,े 7तला सोबतीसाठY 
7वनवणारे 47ेमक भासतात. इथIया रमाबाईह� अग7तक 
नJहते. 47ेमकेनं 74यकरासाठY मृZय ूहसत Aवीकारावा आ7ण 
एखाuा 4मेसोहiया4माण ेमरण साजरं करावं अशा उZसाहानं 
आ7ण धीरोदाPपण ेZया सती4संगाला सामोsया जातात, असं 
इथलं वण9न सांगतं. सतीशी 7नगडीत चाल�र�तीचंी डोळे 
7दपवनू टाकणार� वण9नं येतात. रमाबाई अंगावर.या 
दा7गhयांपासनू सारं काह� भारावलIेया गद�ला आशीवा9द 



‘w³V eãX >‘o 2021 & 49

�हणनू देतात. पण या रमाबाई भयच,कत नाह/त. दःुखीह/ 
नाह/त. 4यां6या रेशमी 8ेतव:ांच,ं पाठ=वर >ळणा@या 
केसांच,ं कपाळी6या मळवटाच,ं ,ह@यामो4यां6या बाDयांच,ं 
,ह@या6या लFFयाच,ं माणका6या तGमणी खोडाच,ं पाच6ूया 
काकणांच,ं ,ह@यां6या नथीच,ं अ,तकृश होऊनह/ न लपणा@या 
लावMयाच,ं चNंा6या शांत आभेची आठवण कPन देत तृQ 
करणा@या सRदयाSच ं वणSन येतं. ,चतेभोवती ,हरवे टोकदार 
वास े घेऊन उभे असलले े राखणदार च,कत होऊन पाहत 
बसVयाचा उVलखे येतो. सती6या ,कंकाDया आवाजात 
बडुवनू टाकMयासाठ= केल ेजाणारे जयघोष आ,ण वाYकVलोळ 
तर सोडाच, नगारे-ढोलक]वाल े एकदाह/ ,टप@यादेखील 
सरसावत नाह/त, हहे/ न_दलं जातं. एखाYा `मेी ,जवानं 
आपला जोडीदार जाताच आपणहनू मaुयानं चालतं bहावं 
आ,ण 4या मरणाचा `मेसोहळा bहावा, तसं सती`संगाच ंवणSन 
येतं. 4यात सcाकारण आ,ण समाजकारण यांचा वा 4यातनू 
येणा@या कडवट-कठोर-भेसरू वाdतवाचा लवलशेह/ नाह/. 

रमाबाeना सcचेी आकांfा नाह/, वा 4यांचा तो आवाका 
नाह/ अशा य,ुgवादा6या आधारे रमामाधवांची कहाणी ह/ 
फg `मेकथा �हणनू ,ल,हणं एरवी समथSनीय असलंह/ 
असतं. पण रमाबाई �हणजे औYो,गक समाजातल/ नव@यामागे 
,जवंत रा,हलले/ एखाद/ सवSसामाGय :ी नbह.े एका ,नणाSयक 
वळणावर उkया असलVेया मराठ= दौलतीमधVया कतSबगार 
मोह@याची ती पmी आह.े रमाबाeना राजकारणात असललेा 
वा नसललेा रस वा अaकल इतका एकच पलै ूया घटनेला 
अस ूशकत नाह/. ह/ :ी ,त6या घराMयात सतीची चाल वा 
पवूSपरंपरा नसतानाह/ सती जाते ह/ ,न,pत अपवादा4मक 
घटना आह.े रमाबाई-माधवरावां6या मरणापवूq रघनुाथराव 
पशेbयानं सcा हdतगत करMयासाठ= केलVेया उघडपण े
पकुारलVेया बंडवजा हालचाल/चंी एक मा,लकाच घडVयाच ं
इ,तहास dपrपण े न_दतो. खsु ‘dवामी’मtये या 
घटनामा,लकेखेर/ज माधवरावावर मारेकर/ घालMयाचा `यm 
करMयापासनू ते माधवरावा6या मरणासाठ= सयूuपासना आ,ण 
उv अनwुानं करMयापय xत6या अनेक कृ4यांत रघनुाथरावाचा 
उघड वा छुपा हात असVयाचहं/ लखेक न_दतो. रमा-
माधवां6या मृ4यनंूतर काह/ म,हGयांतच रघनुाथराव पशेbयांनी 
गारYांशी संगनमत कPन माधवरावा6या धाकzया भावाचा 
- नारायणराव पशेbयाचा चaक खनू करवला - ह/देखील 
इ,तहासातल/ न_द आह.े अशी पा8S भमूी आ,ण उcरघटना 
{ात असतानादेखील, कादंबर/तल ेमाधवराव आपVया पmीला 
‘मा|यामागे त ू ,जवंत राह ूनयेस’ असं dपrपण ेसचुवतात 
आ,ण पmी मकुाटपण े सती जाते; ,न या घटनेभोवती 
लखेकाला ,नbवळ `मेकथा ,दसते? आपVया पpात पmीची 
,वटंबना होईल, अशी भीती असताना तर/ अशा `कारचा 
,नणSय एकवेळ समजMयासारखा आह.े ,वटंबने6या भीतीपोट/ 

रमाबाई सती गेVया असतील का, अशी शaयता जातेगांवकर 
‘�ीमंत गो,पकाबाeची बखर’मtये गो,पकाबाeची त_डी 
न_दतातह/. पण ,नbवळ `मेापोट/ देह ठेवMयाच ंआवाहन, तेह/ 
इतaया ,बनबोभाट पाळललें? लखेकाच ं ,नवडीच ं dवातं�य 
मानलं, तर/देखील ह/ पा� ं इ,तहासापासनू सटुवंग नbहते. 
4यांच ंऐ,तहा,सक भागधेय ,न,pत आह.े 4यामळेु या सलुभ, 
सोयीdकर, एकरेषीय ,नवडीच ंआpयS वाटतं. 

~
तीनह/ पशेवाई6या काळाच ं,च�ण करणा@या ऐ,तहा,सक 

कथना4म कादंब@या. तीनह/मंtये कथानका6या �rीनं 
सती`संग कळीचा. तीनह/ उ6चवणqय ,:या, सcाधा@यां6या 
समाजातVया. पण लखेकाचा �rीकोन मा� ,नर,नराळा. 
‘dवामी’ आ,ण ‘�ीमंत गो,पकाबाeची बखर’ यांमधल/ 
`संग,नवड प�ुकळ सारखी, दोघांनीह/ वापरलVेया सामाईक 
ऐ,तहा,सक घटना�मांबsल 4यांच ंदमुत नाह/. गो,पकाबाeना 
राजकारणात रस होता, पण 4यां6याशी सVलामसलत 
करMयाची प�त असनूह/ ,नणाSयक वेळी मा� माधवरावांनी 
गो,पकाबाe6या मताचा मलुा,हजा कधीह/ राखला नाह/, ह े
जातेगांवकर आ,ण देसाई या दोघांनीह/ नमदू केलं आह.े पण 
जातेगांवकरांच ं ल�य 4याबsल गो,पकाबाeना वाटणा@या 
,वषादाकडे आह,े तर देसायांनी मा� ‘,बचारा कमन,शबी 
माधवराव कतSbया6या `मेापोट/ मातृ`मेाला अंतरला...’ असा 
सरू लावला आह.े माधवरावांनी अंतकाळी रमाबाeना सती 
जाMयाचा उपदेश केला, रमाबाeनी ‘ई8रे6छा `माण’ असं 
उcर ,दलं आ,ण रमाबाई सती गेVया हाच घटना�म दोघेह/ 
न_दवतात. पण ‘�ीमंत गो,पकाबाeची बखर’ रमाबाeच ंसती 
जाणं गो,पकाबाe6या �rीतनू न_दवते आ,ण रमाबाई 4याबsल 
हषu4फुVल हो4या का, याबsल होता होईतो मौन पाळते. 
याउलट ‘dवामी’मधल/ रमाबाe6या लावMयाची, हस@या मNुेची 
वणSनं. :ीची सcाकांfा आ,ण ती ,चरडMयासाठ= जण ू
‘नैस,गSक’ bयवdथा असावी अशी कडेकोट समाजbयवdथा 
यांबsल जातेगांवकर भा�य करतात. वैय,gक 
`मेसंबंधांसार�या ल,डवाळ गोrीनंा 4यां6या जीवन�rीत 
काडीमा� dथान नाह/. 4यां6या कादंबर/ला लोका�य अ,जबात 
नाह/. अनेकांना ,तच ं नावह/ ठाऊक नसतं. याउलट 
सती`संगाच ंउदाcीकरण करत एकरेषीय ̀ मेकथा ,चतारणार/ 
‘dवामी’ मराठ=जनांत लोक,`यते6या ,शखरावर. अनेकानेक 
आवृ�या, अनेक भाषांत झालले/ भाषांतरं, र,सकांच ं`मे, एक 
ट/bह/मा,लका, एक ,च�पट इतaयाची धनी. ,त6यात :ी-
bय,gरेखांना एका मयाSदेपल/कडे dथान नाह/. एकाक], 
धीरोदाc, भbय,दbय प>ुषी bय,gरेखा ,त6या क� Ndथानी. 
:ीच ंdथान समपSणशील `मेापरुतं. या दोनह/ कादंब@यांमtये 
सतीचा ,वधी पाहणा@या माणसा6या मनोवdथेचा उVलखेह/ 
नाह/. ‘अंताजीची बखर’ या दोनह/हंनू ,नराळी. ,तचा नायक 
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‘...जे करावे ते मौजेने. बळजोर(ने भोगण े मज ,तटकारा 
आ,णते..’ असं मत असणारा, परूबीवर7या बला:कारामळेु 
,तच ं झाललें संपणू> ख7चीकरण समजनू घेAयाचा BयC 
करणारा, ‘सोसणार( ती DE कशी, करणारा DE’ असं 
मानणारा, ‘...जर मी GीजHमास येतो,... तर मत बदलते...’ 
अशी Jवतःची समजतूह( घालणारा जीवनसHमखु अंताजी 
,तचा नायक. ती कादंबर( थोडं लांबनू आ,ण OयJथपण े
सतीBथेकडे पाहते. ‘वPस> आय QR ू ऑफ द ,हJटर(’ ह े
आपलं वै,शVWय ,तथेह( जपते. एखाYा QयZीला ,जवंतपणी 
जाळनू मारलं जाताना ,न,V[यपण ेबघत राहणा\या QयZीवर 
काय मानसशाGीय प,रणाम होतात, ते ,नरखते. डोळसपण े
पण आ:मीयतेनं या समाजातल ेदोष तपासते, Jवीकारते. पण 
,त7याह( न,शबी लोक,Bयता नाह(. 

भाषा या ,नकषावर तपासलं असता, ‘अंताजीची बखर’ 
सवा^त अJसल भासणार(. जHुया श_ुलखेनाचा वापर तर 
:यात आहचे. पण भाषेच ंवळण संJकृत आ,ण फारसी अशा 
दोHह(7ंया JपE खणुा ,मरवणारं. येवढे, जाहण,े ,भतरा, मज-
तजु-:यास, करोन-पाहोन-आवळोन, पासोन, ठावकू, रांक... 
अशा काळाची ठसठशीत मोहर असलले े शdद ,वपलु. 
,कंबहनुा एक,वसाQया शतकातeया वाचकाला ह( भाषा 
समजायला ,कं,चत जडच जाते, एखादा आडवाटेचा सfूम 
,वनोद सहजी हकूु शकतो, असाह( अनभुव. ह(च ‘gीमंत 
गो,पकाबाhची बखर’ पा,हल( असता, ,नQवळ एखाYा 
अJसल नेपiयवJतनंू Bjेकाला बाकkचा डोलारा ,नQवळ 
कeपनेनं उभा करायला लावावा आ,ण B:यj मंचावर माO 
फZ काह( dलॉnस आ,ण काह( चौकट(7ंया साRानं काम 
Qहावं, तसा भाषेचा वापर ,दसतो. पाOां7या तoड7या संवादांतनू, 
,[यापदां7या इडागमातनू - Pहणजे ‘करवल7ेया ऐवजी 
‘कर,वल’े असा वापर कrन, वा एखाYा ‘कुजबजू माO 
सव>O ऐशी’ या वाnयातeया ‘ऐशी’सारsया शdदा7या 
वळणातनू जHुया भाषेचा आभास ,नमा>ण केललेा आह.े पण 
B:यjात भाषा माO सYकाल(न वाचकाला कोण:याह( 
अडथtया,वना कळेल, अशीच. ‘Jवामी’ या बाबतीत 
कमाल(ची आध,ुनक. मराठv माwयमात ,शकला असले, तर 
आज-आxाचाह( वाचक थेट ‘Jवामी’मधल( भाषा वापrन 
सहज, कोणतेह( कE न घेता बोल ू शकेल. ,न ह े फZ 
,नवेदनालाच लाग ू नQह,े तर पाOांमधeया आपसांतeया 
संवादांनाह(. Gी,वषयक आध,ुनक yEीचा ,वचार केला, तर 
माO ह(च भाजणी बरोबर उलट होताना ,दसते. सतीBसंगा7या 
हाताळणीपासनू ते GीपाOांना ,दलeेया ,व,शE Bकार7या 
भ,ूमका आ,ण वजनापयत̂ ते ,दसनू येतं, ह ेआपण पा,हलंच. 
ह े ,नQवळ या कादंब\यांपरुतं, कk ,वपलु ,ल,हणा\या या 
लखेकां7या जीवनyEीच ं B,त,बंब दाखवणारं? ह े
ठरवAयाकरता ,तHह( लखेकां7या सम{ {थंसंपदेचा अ,धक 

खोलवर अ|यास करावा लागेल. तो या ,टपणाचा आवाका 
नQह.े

इ,तहासामधeया घटनांवर आधा,रत गोE ,ल,हताना 
लखेकानं :या7या वत>मानकाळाचा ,वचार करावा कk न 
करावा? त:काल(न गोEीचं ंआज7या नी,तमeूयांवर आधा,रत 
मeूयमापन करावं कk न करावं? ते करताना कोण:या मया>दा 
पाळाQयात? हबुेहबू, यथातiय ,चOण; आज7या प,रBfेयातनू 
,दसणारं आ,ण बरंवाईट भासणारं ,चO; कk आज ऊर 
अ,भमानानं भrन आणील असं सोनेर(, स,ेपया टोनमधलं 
भQय,दQय ,चO?

तलुना करताना अनेक B� पडत राहतात.      
इ,तहासापासनू ,जतकं दरू येणं होईल, ,ततकk yEी 

धुंदावते. बारकावे गळनू पडतात. ढोबळ काळेपांढरेपणा येतो. 
:यातह(, सY,Jथतीत अ,भमान वाटायला लावेल असा इ,तहास 
अ,धक उजळनू ,नघतो, वा म�ुामहनू चमकवला जातो. 
वत>मानात कमी अ,भमानाJपद वा अ,धक ल�जाJपद 
भासणा\या बाबी अंधा\या कोप\यांत फेकeया जातात. हळहूळ ू
,वJमृतीत गडप होतात. हो:या कk नQह:या�या होऊन जातात. 
Jवातं�यल�या7या अगद( स�ुवाती7या कालखंडात इ,तहासाचा 
वापर Jवदेशा,भमानाच ं Jफू,त>Jथान Pहणनू जाणीवपवू>क 
करAयात आला, याचा आपeयाला अनभुव आह.े त:काल(न 
इ,तहाससंशोधनात आ,ण इ,तहासलखेनातच नQह,े तर :या 
काळातeया मराठv सा,ह:यातह( :याच ं B,त,बंब पडललें 
,दसतं. :या काळात इ,तहासाधा,रत कादंब\या आ,ण नाटकं 
यांची वारेमाप वाढलले( संsया, :यांचा इ,तहासा,भमानाने 
भारललेा आशय, आ,ण :यांची अफाट लोक,Bयता.. याचचे 
पडसाद पढेु मराठv ऐ,तहा,सक सा,ह:यातeया सतीBसंगा7या 
,चOणात आ,ण :याला ,मळालeेया लोकB,तसादात उमटलले े
,दसत असतील का? 

जर, या B�ाच ंउxर नकाराथ� असले, तर सतीसारsया 
,वकृत परंपरेच ंअसं सोयीJकर उदाxीकरण होAयाच ं दसुरं 
कारण काय? आ,ण जर उxर होकाराथ� असले, तर :याच े
प,रणाम काय होतील? सwया7या स:योxर जगात हा B� 
अ,धकच दचकवतो... 

मेघना भु"ुटे
मोबा. ९९६७१९४१५४

meghana.bhuskute@gmail.com
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(पान नं. १७ व"न)

नीटपय&त पोचला नाह/. माझी आई 4वतः लसीबाबत घाबरत 
होती. मी :तला समजावलं. मा< सग>यां?या घर/ कुणी 
असलेच सांगायला असं नाह/. ह ेकाम शासनाच ंआह.े’   

एकGकडे :शIण घेत नJया जगाला समजनू, Mया?याशी 
जळुवनू घेऊ पाहणारे :नतीन, सबुोध, अमोल आ:ण 
ममतासारखे त"ण आहते. Mयां?या हातात 4माटRफोTस आहते. 
ते सोशल मी:डया वापरतात. कोरोनाचा आ:ण कोरोनाबाबत?या 
मा:हतीचाह/ भडीमार होत असताना काय खरं आ:ण काय 

खोटं ह े Mयांना बरंच समजतं. दसुर/कडे लाडकGसारWया 
आ:दवासी :Xया आहते. नवं जग आ:ण Mया जगात नJयानं 
दाखल झालYेया कोरोना नावा?या आजाराची परुती ओळखच 
अजनू Mयांना झालले/ नाह/. पा[याची कोरोनाकाळातल/ ह/ 
दोन \पं. यां?यातल/ खोल दर/ कोरोना?या :तस]या 
लाटेइतकGच भीती घालणार/ आह.े 

श�म��ा भोसले

मोबा. ८३८००९७४९१
sharmishtha.2011@gmail.com

(पान नं. २७ व"न)

नाह/ अस े जाणवनू मै:फल/तनू उठून येण े आ:ण आई व 
आजीला सांभाळत जगcयाची धडपड करत, संगीताची ओढ 
जपण ेइतपतच संघषR क" शकणा]या नायकाबfल :दgदशRकाच े
अं:तम :वधान कोणते? :तथेह/ काह/ सं:दgधता आह.े गाडीत 
एकतार/वर भजन गात कोणी :दल ेतर पसै ेघेणारा :भकार/ 
ह ेया :च<पटाच ेअं:तम :वधान आह.े jkेचा नजरेतनू ब:घतल े
तर Mयात दा:रlयातह/ कला सांभाळणारे माणसूपण आह.े पण 
दसु]या बाजलूा कलाकार माणसाला अग:तक करणारे 
दा:रlय आह े असहे/ Mयाकडे बघता येईल. मग सामाTय 
mामा:णक माणसाच ेमोल काय? संदभRर:हत आदशRवाद हा 
एका mकारे जात-वगoय वच R4ववाद असले तर Mयाला 
कशाmकारे सामोरे जाता येईल? बाजारपठे सग>याचचे 
फुटकळीकरण करत असले तर मागR कोणता? jkा आ:ण 
अंधjkा यात कोणती स?ची जागा आह ेजी साम:ूहक 4व4थता 

देईल? अjpदे?या राजकारणातनू परत एकदा आध:ुनकपवूR 
:वqाकडे वाटचाल होताना आज जगभर :दसते आह.े Mयांना 
सामोर/ जाणार/ Jयापक राजकGय समज :वक:सत होण े
आवsयक आह े अस े सचून Mयात असावे. पण तेह/ या 
शवेट?या गाणा]या :भका]या?या m:तमेतनू सं:दgध ठेवल ेआह.े 

या :च<पटाची मांडणी आ:ण :वशषेतः आवाजांचा वापरललेा 
पट mIेकाला समृpद करते. क:वते?या तं<ाने सं:दgधता 
फुलवत नेते. पण Mयाचवेळेस तं<ा?या mमेात पडून ती 
सामाTयपणाची JयाWया इतuया mभावीपण ेसंकोचते कG मोठा 
mवास क"न धैयाRने आध:ुनकतेत टाकलले ेपाऊल मागे यावे. 

वंदना भागवत
मोबा. ९६५७५५८५५०

onlyvandan@gmail.com

ðeerJeeo, he³ee&JejCee®es Yeeve, heefjJele&vee®eer ®eUJeU, µees<eCee®³ee efJejesOeeleerue 
yeb[Keesjer ner DeJ³eenle Jeeìe Jesoveeb®³ee ³ee mebefnles}e Deme}s}er efJeefJeOe heefjceeCes 
Deensle. peeieeflekeÀerkeÀjCee®³ee ceeCetme DeeefCe efvemeie& ³eeb®³eeJejer} Yeeb[Je}er 
Dee¬eÀceCeecegUs ner heefjceeCes ³ee keÀeobyejerle DeefOekeÀele DeefOekeÀ leerJe´lece mJeªheele 
DeJelej}er Deensle. l³eecegUs mew×ebeflekeÀ mebYeeef<elee®ee heefjef®ele DeeOeej mees[tve ner 
heefjceeCes ³esLes YeeJeevegYeJee®³ee heeleUerJej Glejleele. mew×ebeflekeÀ peeefCeJes®eer Oeej µeeyetle 
þsJele meeceeefpekeÀ-meebmke=ÀeflekeÀ mebyebOeebceOeerue Jesoveeb®eer þmeþme ³ee keÀeobyejerceOetve 
J³ekeÌle nesles. ³ee Jesovee cegefkeÌleoe³eer Deensle DeeefCe l³eebvee heefjJele&vee®eer Deeme Deens.
mebj®eves®³ee Je Yee<es®³ee Debieeves ner keÀeobyejer efJeµes<e DeLe&hetCe& Deens. efle®³eeceO³es 
efceL³es Je JeemleJe ³eeb®es efceÞeCe keÀªve Jele&ceeve heefjefmLeleer®es JesieJesieÈ³ee Debieebveer íso 
Iesle}s ies}s Deensle. p³eecegUs®e leer ª{ JeemleJeJeeoe®³ee he}erkeÀ[s peeles, efJeefµeä 
keÀe}eJekeÀeµeele yeebOe}er ve peelee J³eehekeÀ nesle peeles.

nefj½ebê Leesjele
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ग�ुवार २० मे २०२१. दपुार( पड*या पड*या ,हॉटसपॅ 
मेसजे बघत होते. स8ु9मता नाग या च<ेनई89थत बंगाल( 
ल8ेखकेने 8ल8हलं होतं, तलुा शीषG बंHोपाIयाय यांJया8वषयी 
काह( समजलं का? मी Lहटलं, ‘नाह(. का, काय झालं?’ 
स8ु9मताने मेसजे पाठवला, ‘राOी दोनपयPत 8ल8हत होते आ8ण 
पहाटे पाच वाजता हाटG अटक आ*यामळेु अवUया चोप<ना,या 
वषV Wयांच ेद:ुखद 8नधन झाल.े’

मला ह े खरंच वाटेना. असं कसं झालं? नकुताच मी 
WयांJयाशी संपकG  साधला होता. २७ ए8\ल २०२१ रोजी 
मी Wयांना म]ु-श_द जानेवार( –फेaवुार( २०२१ या जोड 
अंकाची इ \त पाठवल( होती. या घटनेला म8हनाह( झाला 
नाह( तोच...या अनप8ेcत धddयामळेु मी गडबडून गेल.े 
मला काह( सचुनेा. वाईट वाट ू लागलं. मनात भावनांचा 
क*लोळ माजला. शवेट( Wया भावनांना श_दgप 8द*याने मन 
शांत होईल, असं वाटलं आ8ण कLhयटुर उघडून 8लहायला 
बसल.े 

Wयाच ंअसं झालं – देश या पा8cकाJया ऑ8फसकडून 
शीषG बंHोपाIयाय यांचा मोबाईल नंबर 8मळा*यावर मी माझी 
ओळख कgन देत Wयांची ‘गंत,यः’ ह( कथा वाच*याच ं
कळवलं होतं आ8ण ती अनवुा8दत करायची अनमुती मा8गतल( 
होती. Wया पाठोपाठ शारद(य देश २०२० या अंकातल( 
Wयांची ‘पंगपाल’ ह( कथा वाचल(. करोना- लॉक डाऊन –
मजरुांच ंगावी परत जाणं या संदभाGतल( ह( कथा अनवुा8दत 
करायचीच असं ठरवलं. १२ ऑdटोबर २०२० रोजी मी 
प<ुहा शीषGदांना मेसजे पाठवला. Wयांनी आनंदाने परवानगी 
8दल(. तीच अनवुा8दत कथा ‘म]ु-श_द’ मा8सकाJया 
जानेवार(-फेaवुार( २०२१Jया जोड अंकात \का8शत झाल(. 
मला या अंकाची इ \त 8मळा*यावर ती मी WयांJयाकडे 
पाठवल( आ8ण पृo ५३वर आपल( कथा अस*याच ंकळवलं. 

ह( कथा अनवुा8दत करताना माrया मनात आल*ेया दोन 
शंका मी Wयांना 8वचार*या होWया. यात ‘कंुदर(’ या भाजीचा 
उ*लखे होता. ‘कंुदर( Lहणजे कोणती भाजी ते मला माह(त 
नाह(, ते,हा अनवुादात नसुता भाजी असा उ*लखे केला तर 
चाललेा का?’ या माrया \sाच ंउtर Lहणनू Wयांनी चdक 
या भाजीचा फोटो आ8ण मा8हती असलले( 8लंक पाठवल( 
आ8ण कंुदर( Lहणजे आपल( तuडल(, ह ेसWय उमगलं. 

या कथेत शकेडो 8कलोमीटर अंतर चालत पार कgन 
गावी 8नघाल*ेया भकेुल*ेया कामगारांची तलुना टोळधाडीत*या 
टोळांशी केल( आह.े टोळधाड येते ते,हा WयांJया शर(राचा 
8हरवा रंग बदलनू काळपट 8पवळा होतो असा उ*लखे आह.े 
‘ह ेशाvीय wxया खरं आह ेका?’ ह( माझी शंका. Wयांनी 
ताबडतोब Wयासंबंधीची मा8हती देणार( 8लंक पाठवल( आ8ण 
मेसजे केला, ‘ह( 8लंक वाच*यावरच मला कथा सचुल(.’ 
मा8हती वाच*यावर मी फारच \भा8वत झाल.े मी या कथेचा 
अनवुाद कgन ‘म]ुश_द’कडे पाठवला आ8ण ती कथा 
जानेवार( फेaवुार( २०२१Jया जोड अंकात \का8शत झाल(. 
‘पंगपाल’ या कथेJया अनवुादाबyलची ह( मा8हती. असं 
लखेन करायची वेळ माrयावर येईल असं 9वhनातह( वाटलं 
न,हतं.    

समुती जोशी
शीष� बं!ोपा%ाय - '()जली
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अवघा आठ-नऊ म$ह&यांचा संपक.  असला तर2 तो चटका 
लावनू गेला. म9यंतर2:या काळात आम:यात अनेक 
मेसजेेसची देवाण-घेवाण झाल2 होती. शीष.दांनी अनेक कथा 
$ल$हDया. तसचे एक नंबर, पांच ू$मHी, शाद ु.ल सुंदर2, रमणी 
रतन यासारJया अनेक कादंबKयाह2 Lयांनी $ल$हDया. 
‘यातDया कोणLया कादंबKया वाचायची आपण मला $शफारस 
कराल?’ या माOया PQाला उSर देतांना Lयांनी ‘शाद ु.ल 
सुंदर2’ आ$ण ‘रमणी रतन’ या दोन कादंबKयांचा उDलखे 
केला. लॉक डाऊन चाल ूअसDयामळेु स9या मी Lया $वकत 
घेऊ शकत नाह2, असं कळवDयावर आनंद प$Wलशस.ना फोन 
कXन Lयांनी Lया माOयाकडे पाठवायची YयवZथा केल2. 
दो&ह2 कादंबKयांचा महारा[ाशी संबंध आह ेअसाह2 उDलखे 
Lयांनी केला होता. दो&ह2 कादंबKया झपाटDयाPमाण ेवाचनू 
काढDयावर Lया$वषयी मी Lयां:याशी स$वZतर चचा. कXन 
माझं मतह2 कळवलं होतं आ$ण अनवुाद करायची अनमुतीह2 
$मळवल2 होती आ$ण $तत^यातच Lयां:यावर काळाचा $नघृण 
हDला झाला. 

मला ह2 द:ुखद बातमी कळवणाKया तaण ल$ेखका 
स$ुZमता नाग यांनी फेसबकुवर शीष.दांनी $लह2लDेया पोZटचा 
Zbcन शॉटह2 माOयाकडे पाठवला होता. मला याची काह2च 
कDपना नYहती. ते लखेन बंगाल2 भाषेत होतं. १३ मे 
२०२१ रोजी ह2 पोZट फेसबकुवर झळकल2. तार2ख पाहनू 
माOया अंगावर सरकन काटा आला. iहणजे जगाचा $नरोप 
घेjयापवूk जेमतेम आठवडा! Lया पोZटचा सारांश असा – 
२०२० या वषा.त कोवीडने धमुाकूळ घातला. माOया हातनू 

काह2 लखेन झालं नYहतं. या आधी माझी गंतYयः ह2 कथा 
Pका$शत झाल2 होती. ती वाचDयावर माझा मोबाईल नंबर 
$मळवनू मुंबई:या समुती जोशी यांनी माOयाशी संपक.  साधला 
होता. माOया या कथेचा Lयांना मराठoत अनवुाद करायचा 
होता. मी आनंदाने परवानगी $दल2. Lयानंतर काह2 म$ह&यांनी 
देश:या शारद2य अंकात माझी ‘पंगपाल’ ह2 कथा Pका$शत 
झाल2. प&ुहा एकदा pीमती समुती जोशीचंा फोन, मी या 
कथेचा मराठoत अनवुाद कX का? अथा.तच मी तLकाळ 
परवानगी $दल2. 

‘‘म$ह&यापवूk महारा[ातDया ‘मqु शWद’ या मा$सकात 
ती Pका$शत झाल2. मला मराठo येत नाह2, Lयामळेु मी ती 
वाच ू शकलो नाह2. पण माझं लखेन आणखी बKयाच 
लोकांपय rत पोचले याचा मला आनंद झाला."

फेसबकुवरची ह2 पोZट मी आधी ब$घतल2 असती तर...
मी Lयां:याशी प&ुहा एकदा बोलल े असते. या जर-तरला 
आता काह2 अथ. उरला नYहता. माOया वाईट वाटjयाला एक 
सखुाची $कनार अवtय होती. Lयां:या ‘पंगपाल’-‘टोळधाड’ 
या कथेचा अनवुाद केDयामळेु आ$ण तो मqु शWदम9ये 
Pका$शत झाDयाच ंसमजDयामळेु Lयांना आनंद आ$ण समाधान 
देऊ शकल ेहोते, ह ेन^कc! 

सुमती जोशी          
मोबा. ९८३३२२२१०६

sumatijoshi154@gmail.com
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१
शरणकुमार #लंबाळे यांची ‘सनातन’ (जानेवार2 २०१८) 

कादंबर2 8का#शत होऊन तीनेक वषा=हनू अ#धक काळ लोटला 
असला तर2 या कादंबर2कडे तस ेफारस ेकुणाच ेलD गेल े
नFहते. माH नकुताच ं या कादंबर2ला #दIल2Jया के.के.
फाऊंडेशनकडून, २२ भाषेतील पNुतकांच ेअवलोकन कOन, 
देशपातळीवर2ल पंधरा लाख Qपये, एवढय़ा मोठय़ा रVकमेचा 
व #ततकाच मानाचा ‘सरNवती परुNकार’ जाह2र झाला आ#ण 
एका राHीत ह2 कादंबर2 मराठY सा#हZय वतु=ळात चच [Jया 
क\ ]Nथानी आल2. परुNकार जाह2र होताच अनेकांJया भवुया 
उंचावIया, डोळे #वNफरल.े कुतहूल आ#ण कादंबर2चा #वषय 
जाणनू घेaयाJया हतेनूी अनेकजण या कादंबर2कडे आक#ष=त 
झाल.े नेमके या कादंबर2त आह ेकाय? #लंबाळे यांनी सनातन 
या कादंबर2ची नेमकc कशी मांडणी केल2 आह?े यासारखे 
8d अनेकांना पडल.े तस ेते मलाह2 पडल.े या 8dांचा शोध 
घेaयासाठY 8Nततु लखेाच े 8योजन आह.े यापवूe सरNवती 

परुNकार मराठYतील #दfगज सा#ह#Zयक #वजय त\डुलकर 
आ#ण महशे एलकंुचवार यांना #मळाला होता.

शरणकुमार #लंबाळे यांच े नाव ऐकIयाबरोबर Zयांच े 
‘अVकरमाशी’ ह ेआZमकथन माhया नजरेसमोर उभे रा#हल.े
सा#हZय वतु=ळात या आZमकथनाला अमाप 8#सiी #मळाल2.
एखाjा सा#हZयकृतीJया नावाने सा#ह#Zयकाची ओळख होण,े 
हा भाfयाचाच Dण mहणावा लागेल. ह े भाfय शरणकुमार 
#लंबाळे यांJया वाटय़ाला आल ेआह ेआ#ण Zयांची ओळख 
‘अVकरमाशी’कार mहणनू झाल2, ह ेसव=nतु आह.े शरणकुमार 
#लंबाळे यांनी आZमकथने, क#वता, कथा, कादंबर2, समीDा 
व संपादने या 8कारात #वपलू लखेन केल ेआह.े ZयांJया 
अVकरमाशी या आZमकथनाच े इpंजी, #हदं2, कqनड, 
गजुराती, पंजाबी, मIयाळम, त#मळ, उद ू=, तेलगु ू भाषेत 
भाषांतरे झाल2 आहते. #लंबाळे यांनी द#लत सा#हZयाJया 
सrदय=शाsाची मांडणी केल2 आह.े सतत लखेनात रमणारा 
लखेक mहणनू Zयांची ओळख झाल2 आह.े साधारणपण े

महशे खरात

सनातन : 
द�लत"#ा दखु&या वेदनेची 

भळभळती जखम



‘w³V eãX >‘o 2021 & 55

चाळीसहनू अ$धक 'थंाची *यांनी $न$म-ती केल1 आह.े
बह6ुसवता ह े *यां8या लखेणीच े $वशषे आह े आ$ण तीच 
*यांची मया-दाह1. द$लत सा$ह$*यक >हणनू *यांनी ?वतःची 
खास अशी ओळख $नमा-ण केल1 आह.े ‘सा$ह*याच े$नकष 
बदलावे लागतील’, ‘$ववाहबाD संबंध ः नवीन E$Fकोन’, 
‘द$लत सा$ह*य आ$ण सHदय-’,‘द$लत सा$ह*याच ेसHदय-शाI’, 
‘द$लत पँथर ः भ$ूमका आ$ण चळवळ’, ‘शतकातील द$लत 
$वचार’ अस ेकाह1 महNवाच े'थं *यां8या नावावर आहते.
द$लत सा$ह*यातील महNवाचा लखेक >हणनू ते सव-दरू 
प$र$चत आहते.

२
6ाचीन काळापासनू जगाची $वभागणी दोन वगा-त झाल1 

आह.े एक वग- आह े शोषकांचा आ$ण दसुरा वग- आह े
शो$षतांचा. ह1 वग-वार1 फारच वरवरची ढोबळ वाटत असल1 
तर1ह1 अचकू आह.े कारण शोषक हा कोण*याह1 जाती, 
धमा-चा, देशाचा, 6देशाचा असो, तो सU8ेया, धमा-8या, 
वंशा8या, जाती8या, अथा-8या आ$ण बळा8या जोरावर 
शो$षतांच ेशोषण कर1त असतो. यात जस ेअनेक धमा-तील 
कम-ठ सनातनी, धमा-च ेअवंडबर माज$वणारे धमाXध, पशैाचा 
माज चढलले ेभांडवलदार, वंशा8या जोरावर सUा गाज$वणारे 
वतनदार, $पढय़ान् $पढय़ा बळाच े वापर करणारे सरंजामदार 
येतात. तसचे जगभरात 6च$लत असल\ेया वेगवेगळया 
धमा-च ेठेकेदार, संपUीने मदांध झालले ेभांडवलदार, सUा]F 
राजकारणीह1 येतात. आपल1 सUा मजबतू कर^यासाठ_ 
वा`टेल *या मागा-चा अवलंब कaन ते शो$षतांच ेसात*याने 
शोषण कर1त असतात.एक 6कारे या सव-हरा वगा-ला गलुाम 
बन$व^यात या शोषकांचा $संहाचा वाटा असतो. यातनू 
शो$षतांच ेनरकासम जग $नमा-ण होते. शो$षतां8या या जगाला 
अbन, वI, $नवारा, $शcण आ$ण आरोdय या मलूभतू 
गरजांपासनू जा$णवपवू-क कोसो दरू ठेवल े जाते. *यांचा 
जग^याचा अ$धकार नाकारला जातो. मोकळेपणाने वाग^याच,े 
बोल^याच े आ$ण राह^याचहे1 ?वातंeय ठेवल े जात नाह1. 
माणसू >हणनू *यांची $वटंबना केल1 जाते. एक 6कारे *यांना 
गलुाम बन$वल ेजाते. मग गलुामीपणात जग^याची शो$षतांना 
सवय होते. शो$षतांना आपला जbम गलुामी कर^यासाठ_ 
झाललेा आह,े अस ेवाटते. ह1 भावना *यां8या रfतात उतरते, 
तनामनात मरुते. प$रणामी शो$षत $कडय़ामुंdयासारखं जीवन 
जगत राहतात. हजारो वषh झाल1 तर1 आजह1 यात फारसा 
फरक पडला नाह1. ह1 fयव?था जाग$तकiकरणा8या काळातह1 
अ$धक बळकट आ$ण मजबतू होत आह.े ह1 ददुैवाची बाब 
आह.े *यासाठ_ fयव?थेच ेठेकेदार वेगवेगjया तंkाचा अवलंब 
कaन आपल1 मळू आ$ण सUा अ$धका$धक घ`ट कशी 
करता येतील, याच ेनवनवीन mलनॅ आखत राहतात. यातनूच 

आहरेे आ$ण नाह1रे, उजवे आ$ण डावे, 6$तगामी आ$ण 
परुोगामी, oीमंत आ$ण गर1ब यां8यातील संघष- उभे रा$हल,े 
राहत आहते. *यातनू लटुालटू, खनू, मारामाऱया, ह*याह1 
घडत आहते. हजारो वषा-पासनू भारतीयां8या तनामनात 
धमुसणारा हा $वषय शरणकुमार $लंबाळे यां8या ‘सनातन’ या 
कादंबर18या गाqयाशी आह.े

कादंबर18या मलपृtावर, ‘‘सनातन ह े वत-मान आह.े
अuया--अ$धक भारताच.े नाकारल\ेया इ$तहासाच ेह ेउ*खनन 
आह.े शकेडो माणसं, शकेडो मैल आ$ण शकेडो वषh fयापणार1 
ह1 कादंबर1 वाचायला $ह>मत लागते." कादंबर1 $लहनू 
शरणकुमार $लंबाळे यांनी $ह>मत दाख$वल1 आह.े $शवाय 
सनातन ह े वत-मान आह.े असं एक वाyय कादंबर18या 
मलपृtावर येते. कारण काह1 वषा-पवूz मागासवगzयांनी गो-
ह*या केल1. या संशयावaन मागासवगzयांची ह*या केल1 
होती. *यांना आपला 6ाण गमवावा लागला. या वत-मानकाल1न 
संदभा-ला 6?ततु कादंबर1च े आशयसkू मखुर करते. याच 
आशयसkूाला क{ | ठेवनू $लंबाळे यांनी $हदं ूधमा-तील अ$नt 
कम-ठ कृतीवो}ीचा समाचार घेतला आह.े जातीधमा-8या 
संरcक कवचात जीवन जगणाऱया पांढरपशेा वगा-ला या 
कादंबर1तील आशयाने धारदार पा*या8या वाराने घायळ fहावे 
तस े घायळ केल ेआह.े >हणनूच मलपृtावर ह1 कादंबर1 
वाचायला $ह>मत लागते, अस ेनमदू केल ेआह.े वाचकापcेाह1 
लखेका8या $ह>मतीला दाद $दल1 पा$हजे. असा अ$तसंवेदनशील 
$वषय *यांनी मोठय़ा धाडसाने हाताळला आह.े

३
आज ‘सनातन’ हा श~द या देशात वारंवार कानावर 

पडतो आह.े ‘सनातन’ याचा अथ- $हदं ू धमा-तील कम-ठ 
$वचाराला $चटकून बसलले ेधमाXध लोक ?वतः8या कृतीतनू 
सनातनी वृUीच ेदश-न घडवतात, जातीवर आधा$रत शोषणाची 
शोषक मनोवृUी जोपासतात. देवाधमा-8या नावाखाल1 अ?पृ�य 
आ$ण त*सम वगा-ला छळतात. वण-fयव?थेतील उ8च?थान या 
गृह1तकावर ?वतःला otे समजनू इतरांना त8ुछ समजतात. 
$वषमतेवर आधारलले1 fयव?था $टकल1 पा$हजे. *यासाठ_ 
धमा-8या आडून ?वतःचा छुपा अज{डा साuय कaन घेतात. 
खलुआेम माणसूकiचा गळा घोटतात. अशा $व$वध कोनातनू 
सनातनचा अथ- काढता येतो. $लंबाळे यांनी $हदं ूधमा-तील या 
सनातन वृUीला ब�ुी8या कसोट1वर घासनू पसुनू घेतल ेआह.े
धमा-धमा-तील फोलपणा उगडा केला आह.े दंभा8या दखुऱया 
नसवेर नेमके बोट ठेवल ेआह.े या संदभा-त मनोहर जाधव 
$ल$हतात, ‘‘$लंबाळे यांनी $हदं ूधम- fयव?थेसंबंधी जे $चतंन 
मांडल ेआह े ते अंतमु-ख करणारे आह.े *यां8या $चतंनातनू 
ता$प-कता 6कट होत असल1 तर1 $हदं ूधम- fयव?थेब�लची 
चीड आ$ण संताप 6कषा-ने fय} होतो. ह े $चतंन काह1 
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केवळ बौ!"क पातळीवर वावरत नाह* तर +यव-थेच ेबळी 
0हणनू जे जगण े5यां7या वाटय़ाला आल ेआह.े 5याब=लची 
एक !तडीक आ!ण घृणाह* 5यातनू समोर येते." (जाधव 
मनोहर, संपादकJय, साधना, १७ ए!Mल २0२१, पृ. 05) 
जाधव 0हणतात 5याMमाण ेह* !तडीक आ!ण घृणा कादंबर*त 
अ5यंत प!रणामकारक!र5या रेखाटल* गेल* आह.े पण या 
घृणलेा !वTोहाच ेफूल आल ेनाह*. कारण कादंबर*त बाबासाहबे 
आबंेडकरांचा साऊथ Wयरो क!मशनसमोर साY देZयाचा फ[ 
उ]लखे येतो. !शवाय आबंेडकरांचा लोका!भमखु लढा सaु 
होZया7या अगोदरच ह* कादंबर* संपते. 5यामळेु फ[ वेदना, 
घृणा, !तडीक, संताप +य[ होतो. तो परेुशा Mमाणात झाला 
आह.े नकार +य[ होतो पण वैचा!रक अ!धdानातनू नकार 
येत नाह*. तर तो जगZया7या अप!रहायाeतनू येतो. 5यामळेु 
द!लत सा!ह5याच ेकसोट*वर ह* कादंबर* पणूeतः उतरत नाह*.
अंशतः उतरते.

‘सनातन’ कादंबर*7या अंतरंगात Mवेश करZयापवूg 
शरणकुमार !लंबाळे यांनी मनोगतात 0हटलले ेमत hयानात 
घेण ेगरजेच ेवाटते.ते 0हणतात, ‘‘माiया !ववेकाला जे भावेल, 
तेच मी +य[ करतो. माझा !ववेक 0हणजे Mयोगशाळा आह.े
भारतीय सं-कृती7या मशुीतनू माझा !ववेक !नमाeण झाला 
आह.े भारतीय सं-कृती 0हणजे भारतात]या सवe धमgयां7या 
आ!ण !नधमgयां7या सहजीवनाच ंएका5म संवेदनशील रसायन 
होय. कोZया एका धमाe!वषयी बोलण े 0हणजे संपणूe 
भारता!वषयी बोलण ेन+ह.े ह* कादंबर* Mामkुयाने द!लतां!वषयी 
बोलते. सवeच धमाlनी, Mदेशांनी, भाषा आ!ण सं-कृतीनंी 
द!लतांना सहजीवनापासनू अ!लm ठेवल.े 5यांचा !वटाळ 
मानला. 5यांना भेदभावने वागवल.े द!लत वेगळे पडल े
आहते. हा वेगळेपणा या कादंबर*तनू मांडZयाचा Mयo केला 
आह.े भेदभावा!वषयी +य[ झाललेा हा -वाभा!वक उpार 
आह.े वेगळेपणाच े उदगार वाढल े तर यजमान सं-कृतीला 
धोका संभवतो." सं-कृतीला धोका संभवतो अस ेते 0हणत 
असल ेतर* या कादंबर*ने यजमान सं-कृतीला काह* Mमाणात 
धqका !दला आह.े हा धqका अपeणप!rकेतच बसतो. यजमान 
सं-कृती गsडय़ा7या कातडीसारखी अस]यामळेु !तला धोका 
!नमाeण होणार नाह*. माr धqका बसला आह.े कादंबर*ची 
अपeणप!rका ‘‘गो ह5या केल* 0हणनू tयांची ह5या केल* 
5यांना" अशी आह.े गाय ह े!हदं ूधमाeत प!वr मानल* आह.े
कारण !त7या पोटात तेहतीस कोट* देव राहतात. 0हणनू गाईच ं
मrूस"ुा प!वr मानलं जातं. स!ुचभूeत होZयासाठv गाईच ंमrू 
!पतात. गायीच ं शणे सारवZयासाठv वापरलं जातं. !त7या 
दधूाला अमृत समजलं जातं. गायीला कामधेन ू 0हणनूह* 
संबोधल ेजाते. एका बाजलूा गाईच ंअसं उदातीकरण केलं 
जातं. पण याच गाईला जे+हा कुणाकडून कुठ]याह* कारणाने 
मारल े जाते ते+हा धमeभावनांचा उTेक होतो आ!ण 5याच े

पयाeवसन 5या माणसांना मरZयात होते. गाय मारल* 0हणनू 
माणसू मारण े ह* कृतीच ं माणसूकJला काळीमा फासणार* 
आह.े याचचे भान धमाlध लोकांना नसते. या Mखर 
वा-तवाभोवती कादंबर*च ेकथानक !फरत राहते.

‘सनातन’ कादंबर*7या कs T-थानी सोनाई गावचा महारवाडा 
आह.े होळी पटे!वZया7या वेळेस महारवाडय़ात महारांनी बwब 
ठोकल*. या कृतीपासनू कादंबर*ला सxुवात होते. नंतर 
गावात राहणारे पाट*ल व त5सम जाती आ!ण सोनाई गावाच े
महार यां7यातील तेढ कमी न होता !दवसs!दवस वाढत राहते.
गावची होळी पटे]यानंतर मऱयाई7या देवळासमोर ह]या 
मराZया7या Mसंग येतो.5यातनू त5काल*न महारां7या जगZयाचा 
एक एक पदर उलघडत जातो. गावातील महारांकरवी मेलले* 
गाय सोलZयाची घटना येते आ!ण ह* घटना गावगाडय़ा7या 
प!रघात जीवन जगणाऱया महारजाती7या जीवनसंघषाeला 
उजागर करते. कारण 5यानंतर गावातील सवणाeकडून 
महारांवर गो-ह5येचा आरोप केला जातो. गावातील उ7चवणgय 
आ!ण महारं यां7या संबंधामhये !ठणगी पडते. पढेु भारतात 
ई-ट इ!ंडया कंपनी आ]यामळेु सोनाई7या महारांना !|!टशां7या 
स}ैयात स!ैनक 0हणनू काम करZयाची संधी !मळते. माr ह* 
संधीस"ुा महारां7या जीवावर उठते. 5यामळेु गाव7या देवराव 
पाटलाच ेम-तक भडकते आ!ण महार आ!ण सवणe जातीतील 
संघषe वाढतच ं राहतो. हा संघषe !लंबाळे यांनी उ~म!र5या 
रेखाटला आह.े नंतर कादंबर*त सोनाईमधील हाग-ओकJची 
साथ येते. या साथीत गावातील अनेकजणांचा मृ5य ू होतो.
5यातच महार*न असल]ेया कwडामायचा मृ5य ूहोतो. !त7या 
Mतेाची झालले* !वटंबना !लंबाळे यांनी अ5यंत 
प!रणामकारक!र5या रेखाटल* आह.े 5यातनू महारांची आ!ण 
गावातील पाट*ल व त5सम जातीची मान!सकता कशी होते.
याचा अंदाज येतो.

झोळ सं-था!नकावर असलले* हदैराबाद7या !नजामाची 
स~ा, रामापरू सं-थानातील मातWबर असललेा सरदार 
हबंीरराव देशमखु आ!ण 5याचा काळा गडगंज वाडा, पढेु या 
का�या वाडय़ाची झालले* !चतरकथा, देवगडमधील 
म!हपतराव देशमखु, र!हमतपरूमधील इ|ा!हम पठाण, 
सलुतानपरूधील �ीपतराव राठोड व सायखेडय़ामधील 
मान!संगराव च+हाण ह ेमातWबर सभुेदार यां7या माhयमातनू 
राजेराजवाडयांच ेस~ापीपास ूजगण,े अहकंार आ!ण पोकळपणा 
!लंबाळे यांनी !च!rत केला आह.े कादंबर*त राम रावणाच े
य"ु, म!हपतरावांच ेबaुज बांधकाम, गो!वंद भटाच े!व�ठल 
मं!दरातील पोथीवाचन, भतूासंदभाeतील समज गैरसमज, 
!|!टशाकडून सं-थाने खालसा करZयाचा Mकार, !मशनऱयाच े
धमeMसारच े कायe, 5याला असललेा कमeठ !हदंचूा क�टर 
!वरोध, आ!दवासीचंी जातपंचायत, !चhंया !भ]लाचा पाडा, 
फादर एडमंडचा बा!m-माचा कायe�म, बेसमुार जंगलतोड, 
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आ�दवासीचं े इ&ंजा(या �वरोधातील उठाव, �प3या �भ5लाच े
भतू7करण, �:;न व मसुलमान धमा?त महारांनी केलले े
धमाAतरे, धमाAतरामळेु �रतीभातीमCये पडललेा फरक, फादर 
एडमंडची हGया, गायी डुकरा(या कातडीवIन स3ैयात 
पडललेK �ठणगी, मंगल पांडेचा उठाव, झाशी(या राणीचा 
उठाव, इ&ंज पशेवे लढाई, यशवंतराव होळकरांची पPुयावरKल 
QवारK, धमाAतरKत महारांमCये आप5या हRका�वषयी �नमा?ण 
झाललेK जाणीव, 1857 चा उठाव, इ&ंजांची धडपशाहK, 
�X�टशांनी कामासाठZ जगभर पाठ�वलले े भारतीय मजरू, 
वे[यवQती, साऊथ ^यरुो क�मशनसमोर डॉ. आबंेडकर यांनी 
�दललेK साb, �हदं ूवा�हनीच ेतcण, �:;न झाल5ेया कॉट?रची 
हGया असा हा साधारणपण ेजवळजवळ तीनश ेसeवातीनश े
वषा?चा कालावकाश या कादंबरKने eयापला आह.े एवढय़ा 
मोठय़ा अवकाशात महारां(या चार ते पाच �पढय़ांच े �चg 
रेखाटल ेआह.े Gयाच बरोबर आ�दवासी आ�ण �भ5ल जमातीची 
असiय वेदनाहK मखूर केलK आह.े भीमनाक-पीटर-कॉट?र हा 
या कादंबरKतील एक पदर आह.े तसाच तकुनाक-�सदनाक-
वॉरन हा दसुरा पदर, भतूनाकाचा �तसरा पदर तर अंबरनाकाचा 
चौथा पदर अस ेअनेक पदर कादंबरKत �च�gत केल ेआहते.
येसनाक, अंबरनाक, बादनाक, भतूनाक, अमृतनाक, 
भीकनाक, रतनाक, जतनाक, नागनाक, कृmणनाक, रामनाक, 
खंडनाक, रायनाक अशा नाकांचा कादंबरKत भरणा झाला 
आह.े Gयामळेु कोणGया नाका�वषयी आपण वाचत आहोत, 
याचा उलघडा होत असतानाच दसुराच ंनाक नजरेसमोर उभा 
राहतो. �वशषे oहणजे ह ेसव? नाक असलले ेमहार थोडय़ा 

फार फरकाने एकसारखेच जीवन जगत असतात. Gयामळेु 
या नाकाच ेफार प�रणामकारक �चg मनपटलावर ठसत नाहK.

 pी समजनू घेण े हा शरणकुमार �लंबाळे यांचा हते ू
असावा, अस े�दसते. �त(या दःुखा(या वेगवेगrया छटा या 
कादंबरKत पहावयास �मळतात. pी देहाकडे पाहPयाचा पcुषी 
t�uकोन कादंबरKत �ठक�ठकाणी 7कटला आह.े पारबती 
नदKत पाणी भरत असते तेeहा भीमनाकला �तची ओलK पाठ, 
�त(या अंगाला �चकटललें ओलं लगुडं आ�ण ओलK �पंढरK 
पाहनू �त(या�वषयीची आसwी �नमा?ण होते. �त(या अंगात 
मऱयाईची देवी येते. तेeहाहK भीमनाका(या मनात तीच भावना 
तयार होते. नांगोलK या अQपृ[य pीची 7�सy कथा बैचने 
करते. अQपृ[य pीयांना केवळ वरच े वp वापरPयासाठZ 
बंदK होती अस ेनाहK तर Gयांना आप5या QतनांसाठZ कर zावा 
लागत होता. कर देण ेशRय नeहते तेeहा नांगोलKने आपल े
Qतन कापनू �दल.े असा 7संग कादंबरKत येवनू जातो. याच 
धाटणीतला �भ5ल असल5ेया मग{चा 7संग येतो. तोहK 
हादरवनू सोडतो. GयासाठZ �लंबाळे यांनी मग{(या त|डी श^द 
घातल ेआहते. मग{  बोललK, ‘‘पाटKल काय करेल? मीच 
Qवतः लगुड फेडून उभं राहते. नागवी होवनू Gया(यापढंु. बघ ू
दे माझी गांड! Gया(या आईची गांडहK अशीच असले ना? 
Gयाला कळेल तो कुठून ज3मलाय!" (पृ. 170) या संतापातनू 
पाटलां�वषयी �तरQकार कसा मागासवग{य �pयां(या मनात 
भरला होता, ह े�दसनू येते. पाटला(या सनुेची साडी वावटळीत 
उडून जाते. मा�णक महार �तला पोहोच�वPयासाठZ �त(या 
बरोबर चालललेा असतो. Gयामळेु पाटला(या डोRयात 

peeieeflekeÀerkeÀjCe DeeefCe GoejerkeÀjCeeveblej Yeejleeleerue JeemleJe PeHeeìîeeves yeouele 
iesueb. KeguesHeCee®ee ceb$e IesTve Deeuesues ns yeoue ³ee efmLel³ebleje®³ee keÀeUele mecem³eeb®ee 
iegblee Jee{JeCeejs þjues. MesDej yeepeej, menkeÀejer #es$e, yeBkeÀe, GÐeesieOebos DeeefCe mejkeÀej 
³eeb®³eeleues HejmHejmebyebOe leCeeJee®es yeveues. SkeÀ veJee DeelcekeWÀêer veJeÞeerceble Jeie& efvecee&Ce 
Peeuee... DeMee JeeleeJejCeele oeojceOeerue SkeÀ menkeÀejer yeBkeÀ yeg[eu³eeveblej, ³ee Ieìves®es 
ÒeefleOJeveer keÀe@Heexjsì, MesDej, efceef[³ee DeeefCe Hespe Le´er peieleele Gceìues... ner PeU meeceev³e 
ceeCemee®³ee peieC³eeuee ³esTve efYe[e³eueener JesU ueeieuee veener. DeeefMe<e Heeìerue, vesne 
De$es, ve³eefvekeÀe, veevee ns meejs®e ³ee Ieìvee®e¬eÀe®es mee#eeroej... ceO³eceJeieea³e veevee 
DeHeefjne³e&HeCes ³ee JeeoUele meeHe[leele lesJne keÀe³e Ie[leb ³ee®ee uesKeepeesKee ceeb[Ceejer 
`YeesJeU' ner keÀeobyejer cejeþer Jee®ekeÀeuee DeeieÈ³eeJesieÈ³ee peieele IesTve peeCeejer Deens.

DeeHeu³ee mebJesoveMeerue Jew®eeefjkeÀ efueKeeCeeyeÎue veeceJeble Demeuesues uesKekeÀ-He$ekeÀej 
nsceble osmeeF& ³eeb®eer ner Heefnueer®e keÀeobyejer Deens. efle®³ee ªHeeves cejeþer keÀeobyejer®³ee peieele 
SkeÀe veJeerve efJe<e³e#es$eeves ÒeJesMe kesÀuee Deens. DeeefLe&keÀ efJeMJee®ee leHeMeerue DeeefCe Keesueer 
³ee keÀeobyejerle meekeÀej keÀjleevee uesKekeÀeves keÀeobyejer®³ee keÀueelcekeÀlesMeer kegÀþueerner 
le[pees[ kesÀuesueer veener. meJe&meeceev³e ceeCemee®³ee Dee³eg<³eeMeer efveieef[le Demeuesueer ner 
JesOekeÀ DeeefCe YesokeÀ keÀeobyejer Jee®ekeÀebvee efveefM®ele®e iegbieJetve ìekesÀue.
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मा�णक�वषयीचा संशयाचा �कडा वळवळत असतो. -हणनू तो 
मा�णक2या घर5 जातो. मा�णक2या आईला ढकलनू झोपडीत 
�शरतो तर दगुा@ मा�णकची बायको, साडी अभावी घरात 
नागडी बसलले5 असते. अशा भयंकर दा�रEय़ाची �लंबाळे 
यांनी मराठH वाचकाला ओळख कKन �दल5 आह.े या�शवाय 
पंचवीस वषL पांढरं कपाळ, मोकळा गळा, काळे वM आ�ण 
मुंडन केललें डोकं घेवनू वैधPयात जीणं जगणार5 सरQवती 
RाSण असनूह5 अभE ठरते. पांढरपशेा वाचकाची झोप 
उडवनू टाकणाऱया Wसंगाची WQततु कादंबर5त रेलचाल झाल5 
आह.े Mी महार असले, �भXल असले, RाSण असले, 
धमाYतर5त असले या राजघराZयातील असले थोडय़ाफार 
फरकाने ]यां2या दःुखाचा पोत थोडासा वेगळा वाटत असला 
तर5 टोचZया सव@च ं �Mयांना बसत आह.े याची जाणीव 
कादंबर5 वाचत असताना होते. थोड_यात केरा, तकुाई, 
सटवाई, मेसाई, क`डामाय, खोकXयाई, पारबती, यासारaया 
Mी Pय�bरेखे2या Pदारे महार �Mयांची वेदना अधोरे�खत 
होतात तर W�मला, संयो�गता, ल�लता या पाcां2या Pदारे 
सरंजामदार, राजघरZयातील �Mयांच े दश@न घडते.मालती, 
पdा, सरQवती, यम ुया �Mयां2या Pदारे RाSण Mी मखुर 
होते. 

�वK@ धनगर, अजु@न खताळ, बRवुान खराटे, देवराव 
पाट5ल, नवनाथ ज�ककोरे, कृfणा जावडे या पाcांकरवी 
गावातील उ2चवगा@तील माणसांची मान�सकता महारांना 
कQपटासम लखेZयाची कशी होती, ह े �दसनू येते. ह े एक 
कादंबर5तील वतु@ळ आह.े तर दसुऱया वतु@ळात गो�वंद भटाच ं
�नKपण, ]यांचा मोठा मलुगा मोरोपंत, ]यांचा लहान मलुगा 
नरसोपंत, ]यांची मलुं बायकां2या माhयमातनू RाSण कुटुंब 
उभे केल ेआह.े गो�वंदभट आ�ण नरसोपंत वाचका2या मनावर 
Wभाव टाकून जातात. रामपरू संQथानाचा मातiबर सरदार 
हबंीरराव देशमखु, ]यांचा काळा वाडा, सहा म�हjयात 
बKुजाच ंढासळणं, हबंीरराव देशमखुांचा दkकपcु म�हपतराव 
देशमखु, राणी W�मललेा राजाला पाहZयाची इ2छा, रामपरूचा 
राजा कXयाणराव कदमबांडे ह े�तसरे वतु@ळ. तर ईQट इ�ंडया 
कंपनीचा एजंट �वXसन हnेी, रामपरूचा मामलदेार जॉज@ 
थॉमसन, �pqन �मशनर5 -हणनू काम करणारे डॉ. ट5. 
एम.फोड@ यांचा दवाखाना, कॅsटन tा�jसस Qटॉjटन, इuंजां2या 
तोफा, फौज, जनरल �Qमथ ह ेचौथे वतु@ळ. अशी असंaय 
वतु@ळांच े�मळनू एक भल ेमोठे Wतल तयार झाल ेआह.े या 
Wतलाने फार मोठा काळ Pयापला आह.े खपू मोठय़ा 
जीवनपटाला कवेत घेZया2या नादात शरणकुमार �लंबाळे 
यांना धड कथानकाचा Wवाह5पण �टकवता आला? ना धड 
संपणू@ कादंबर5वर ठसा उमटेल असा नायक उभा करता 
आला? कुठXयाह5 पाcाला नीटपण ेउभे न करता आXयामळेु 
संपणू@ कादंबर5त अनेक पाc े �वखKुलले5 आहते. �वशषे 

-हणजे असंaय पाcांची कादंबर5त गजगज झाल5 आह.े
�शवाय नावापरुती येणाऱया असंaय Pय�bरेखा कादंबर5त 
आहते. अनेक Pय�bरेखेला साकारZया2या नादात 
कादंबर5तील बPहशंी Pय�bरेखा �ठप_यासारaया झाXया 
आहते. �लंबाळे यां2याकडून Pय�bरेखेWमाणचे धम@�वषयक 
�चतंन करZया2या नादात इ�तहास कथन केल े गेल ेआह.े
�लंबाळे यां2या �नवेदनात इ�तहास आला आह,े अस ेअनेक 
�ठकाणी झाल ेआह.े अनेक �वषय आ�ण अनेक पाcांची जंcी 
असXयामळेु एखाxा बोच_यात �चhंया भराPया आ�ण ते 
बोचके नीट न बांधता आXयामळेु ]या बोच_यातनू अनेक 
�चhंया बाहरे ल`बकळत राहाPयात अशी �Qथती या कादंबर5ची 
झाल5 आह.े अस ेअसल ेतर5 या कादंबर5च ेमोल ह ेआह ेकy, 
या कादंबर52या कz EQथानी सोनाईचा महारवाडा आह.े सोनाई 
गावातील महारवाडा अW]य{पण ेनायकाचचे काय@ करतात 
अस े वाटते आ�ण हा महारवाडा स|ुवातीपासनू शवेटपयYत 
आला आह.े एक Wकारे महारांवर उ2चवण}य समाजाकडून 
होणारे अjयाय पराकोट5चा आह.े या भयावह वाQतवाची 
नेटकy मांडणी �लंबाळे यां2याकडून झाल5 आह.े अjयाय गडद 
करZयात ]यांना कमाल5च े यश आल े आह.े ]यामळेुच 
महारां2या वाटय़ाला आलले ेनरकWाय जीण ेवाचनू वाचका2या 
मनात कKणा �नमा@ण होते. एक Wकारे ह5 महारां2या वेदनेची, 
धमाYतराची, जीवनसंघषा@ची कथा आह,े अस े -हणता येईल.
एवढे माc खरे आह ेकy महारां2या दखुऱया वेदनांची भळभळती 
जखम अ~]था-यां2या भाळावर2या जखमेसारखी हजारो 
वषाYपासनू भळभळत आह.े ह5 भळभळती जखम शरणकुमार 
�लंबाळे यांनी या कादंबर5त जबरदQत ताकद5ने रेखाटल5 
आह.े याब�ल कसल5च शंका नाह5.

४
�हदं ू धमा@त वण@PयवQथेला अ]यंत मह�वाच े Qथान होते 

आ�ण आह.े RाSण, {cीय आ�ण वै�य या cवैण}यांची सवेा 
करण ेह ेशEुांच ेकाम असXयामळेु महार -हणन जjमाला येण े
हा काय अ�भमानानं �मर�वZयाचा �वषय नाह5 आ�ण नPहता.
वणा@�म धमा@तनूच पढेु जाती �नमा@ण झाXया. या जाती 
काय@कारणभावानसुार गावगाडय़ा2या मनोभमूीत प__या 
झाXया. आ�ण हजारो वषL या जाती गावागाडय़ा2या पर5घात 
जीवन जगत रा�हXया. वणा@�म धमा@ने महारांना शEू ठर�वल.े
महार अQपृ�य झाल.े ]यांचा Qपश@ �वटाळ मानला गेला. 
]यांच ेत`ड पाहण ेअशभु मानल ेगेल.े ग�यात मडके आ�ण 
पाठHला झाडू बांधZयाची �श{ा करZयात आल5. पाणवठय़ावर 
पाणी भरZयास म�जाव केला गेला. मं�दरात Wवेश नाकारला.
साव@ज�नक �ठकाणी येZयास म�जाव करZयात आला. ]यांची 
राहZयाची �ठकाणं ठरल5. हजारो वषL ह5 भावना भारतीय 
समाजमनात घ�ठ Kतनू बसल5 गेल5. ती काढायची -हटल5 
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तर� काढता येईना. धमा'(या ठेकेदारांनी ह� /यव1था 
ठाकूनठोकून प6क7 केल�. अस े असतानाह� शरणकुमार 
>लंबाळे यांना महार असAयाचा अ>भमान आह ेअस ेजाणवते.
FयासाठG Fयांनी H1ततु कादंबर�त पृ. 42वर अमृतनाकाचा 
Hसंग रेखाटला आह.े >लंबाळे यांनी बहामनी राOयात सलुतान 
महमदशहा(या चाकर� असलPेया अमृतनाक महाराची 
आQया>यका आणल� आह.े या आQया>यके/दारे अमृतनाक(या 
कतृ'/यदR आ>ण Hामा>णकपणाबSल महमदशहाकडून बावUन 
ह6काची सनद महारांना >मळाल�. वा1त>वक पाहता ह� 
आQया>यका का आणल�? हा HW वाचका(या समोर उभा 
राहतो. अगद� या आशयाशी जळुणार� आणखी एक 
आQया>यका पृ. 48वर आल� आह.े मंगळवेढय़ात भयंकर 
द\ुकाळ पडला होता. ते/हा कु>वQयात दरोडखोर >वठय़ा 
महार बहामनी सलुताना(या दरबारात नकुसान भरपाई भ]न 
देतो. ते/हा पातशहा खषू होतो. पातशहा बRीस देऊ इ>(छतो.
ते/हा >वठय़ा महार पण पातशहाकडे बRीसा(या ऐवजी 
महारांसाठG बावUन ह6काची सनद मागतो. दोUह� आQया>यका 
महार जातीतील Hामा>णकपणा, >नdा आ>ण परोपकार 
दाख>वAयासाठG  आPया आहते, अस े वाटते. पृ. 18वर 
महारांचा जUम कसा झाला यासाठG महादेव पाव'ती(या 
आQया>यकेचा Fयांनी वापर केला आह.े याच आशयाशी 
साधgय' असणार� आQया>यका पृ. 22वर आल� आह.े 
आणखी एक Hसंग hयानात घेAयासारखा आह.े शरणकुमार 
>लंबाळे यांनी हा Hसंग उFकंठावध'क केला आह.े >हदंरूाव 
पाटला(या सनुे(या अंगावरची साडी वावटळीमळेु उडून जाते 
हा Hसंग पृ. 176, 177, 178वर आला आह.े ते/हा पाटलाची 
सनू असलले� ल>लता नागडी होते. ती पाठGमागनू मा>णक 
महाराला >मठG मारते. ल>लता >वटाळते. तर�ह� मा>णक महार 
>त(याकडे पाहात नाह�. मा>णक महाराची ह� कृती 
1वामी>नdतेचा आदश' असल� तर� व1त>ु1थतीला ध]न 
नाह�. महार असलPेया मा>णकची कृती Hामा>णकपणाची 
आह.े ह े>बंब>वAयाचा >लंबाळे जा>णवपवू'क Hयl करतात.
पण या Hसंगात अनेक मSुे उप>1थत होतात. पाटला(या सनुेनं 
अंतव'm घातलं न/हतं का? वावटळीत साडी उडून कशी 
जाते? >तने साडी कमरेभोवती नीट बांधल� न/हती का? 
नागडय़ाने पाटलाची सनू मा>णक महाराला पाठGमागनू >मठG 
मारत असताना >1थतHn साधसूारखा मा>णक महार कसा 
काय राह ू शकतो? अस े अनेक HW या Hसंगातनू उभे 
रा>हल ेआहते. महारांचा Hामा>णकपणा ठस>वAयासाठG >लंबाळे 
यांनी जा>णवपवू'क अशा Hसंगाची कादंबर�त काह� >ठकाणी 
परेणी केल� आह,े अस ेजाणवते.

५
महारवाडा ह� गावकुसाबाहरेची व1ती. हगणदार�(या जवळ 

वसलले�. गावाची हलक7 कामं क]न बलतुं मागनू जगणार� 
ह� जात वेसकर >कंवा पाडेकर gहणनू गावगाडय़ात ओळखल� 
जाते. लाचार चहेरा, वेशभषूा आ>ण लाचार�ची भाषा असलले े
महार >हसंा आ>ण अ>1थरते(या भयाखाल� सतत वावरत 
असतात. वर(या जातीच े सतत Fयां(यावर धडपण असते.
महाराच ं शर�र माणसाच ं असतं. मन माq जनावराच,ं 
अवहलेना >वस]न जगायची Fयांना सवय लागलले� आह.े
सोनाई(या महारवाडय़ात भीमनाक, >सदनाक, अंबरनाक, 
भतूनाक, बादनाक ह� महार मंडळी गावा(या >नयमानसुारच ं
जीवन जगत असतात. >सदनाक आ>ण भीमनाकाला 
>r>टशां(या सUैयात मशीनगण चाल>वAयासाठG स>ैनक gहणनू 
संधी >मळते. Fयामळेु गावाचा पाट�ल भडकतो. या >ठकाणी 
जर� संघषा'ची >ठणगी पडल� तर� >r>टशां(या सUैयभरतीमhये 
भरती झाPयामळेु महारां(या जीवनात आनंदाची एक लहर 
येते. आ>ण कादंबर�च ेकथानक पढेु सरकते. >सदनाका(या 
आ>ण भीमनाका(या जगAयात व >वचार करAया(या पtतीमhये 
फरक पडत जातो. नोकर� >न>मv दोघांची ताटातटू होते.
दोघेह� >wxन धम' 1वीकारतात. पण तेथेह� काळे >wxन 
आ>ण गोरे >wxन असा भेद आह.े ह े लRात येते.
>wxनामhये जाती घyट झाPया होFया. चच 'च ेधम'ग]ु, नन 
आ>ण धमा'Uत>रत उ(च जातीच ेलोक धमा'Uत>रत अ1पृzयांना 
समानतेने वागवत न/हते. धमा'Uतर क]नह� अ1पzयांचा 
उtार झाला न/हता. Fयांच ंदा>र{य़ दरू झालं नाह�. रोट�-बेट� 
/यवहारातील अडसर दरू झाला नाह�. या Hखर वा1तवाची 
>लंबाळे यांनी जाणीव क]न >दल� आह.े >मशनऱयां(या नाद� 
लागनू >wxन झालPेया बापा(या पोट� जUमाला आलPेया व 
समाज उtाराच े काय' करणाऱया कॉट'रची >हदं ू धमा'तील 
सनातUयांकडून गो-हFया केल� या संशयाव]न हFया केल� 
जाते. वाचकाला सUुन क]न ह� कादंबर� संपते.

‘w³V eãX gd© àH$maÀ¶m 
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६
या कादंबर#त %हदं,ू म*ुल#म, %-.न धमा1%वषयीच े%चतंन 

7कटल े आह.े धमा;तर#त लोकांना भोगा?या लागणाऱया 
द:ुखाची सलह# 7कटल# आह.े धम1, नाव व वेशभषूेत बदला 
केला तर# वाटय़ाला आलGेया दा%रHय़ात काह#ह# फरक पडत 
नाह#. धमा;तर#त होवनूह# गावातला अ*पृNय सवण1 संघष1 
तसाच राहतो. राजघराQयाRया %भंती ढासळत नाह#त कU 
सरंजामदाराच े सरंजामीपण कमी होत नाह#. या 7खर 
वा*तवाची %लंबाळे यांनी जाणीव कVन %दल# आह.ेमामलदेार, 
%दवाण आद#Rंया ?दारे नोकरशाह#च े दश1न घड%वल े आह.े
%W%टशांच ेसाXाYय%व*ताराच ेधोरण, %मशनऱयांचा धम17सार, 
आ%दवासीचं ेजगण ेआ%ण लढे %च%Zत झाल ेआहते. कादंबर#त 
कथा, गो]ी आ%ण आ^या%यकेचा वापर मोठय़ा 7माणावर 
करQयात आला आह.े 7संग उaकंठावध1क करQयाकडे 
%लंबाळे यांचा कल असGयाने कादंबर#त 7संगांना नाटय़ाaमकता 
7ाb झाल# आह.े एखाdा %चZपटातील 7संग पाहावेत तस े
Vप आल ेआह.े aयासाठeच अमृतनाकाची कथा येते, %वठय़ा 
महाराची कथा येते. %पfयाने भतूाच ेVप घेQयाचा 7संग येतो, 
हलगी आ%ण %शंगाची जगुलबंद# येते, देवगडमधील राजाचा 
बंगला पण1कुट# येतो, लgनमंडपात घसुलले ेगावगुंड, गणपत 
महाराची कथा येते. तळुशीRया लgनाची कथा येते. थोडhयात 
उaकंठा वाढ%वQयाच े तंZ कादंबर#त अनेक %ठकाणी आल े
आह.े

कादंबर#त अशा बऱयाच जागा आहते कU, शरणकुमार 
%लंबाळे कादंबर# %लह#त आहते ह े%वसरल ेआहते. कादंबर# 
न %ल%हता इ%तहास लखेन कर#त रा%हल.े aयामळेु कादंबर#Rया 
%नवेदनात अनेक %ठकाणी Vjपणा आला आह.े पृ. 104, 
105, 106, 146, 148, 149, 150, 151 या %ठकाणी 
इ%तहास लखेन केGयाच ेआढळते. कादंबर#चा %नवेदक हाच 
या कादंबर#चा खरा नायक आह.े हा नायक सव1 बाबीवंर 
*वार झाला आह े आ%ण %नवेदक *वतः लखेक %लंबाळे 
असGयामळेु अनेक पाZांRया संवादात %नवेदकच %दसायला 
लागतो. संवाद आ%ण %नवेदनाची भाषा वेगळी असायला हवी 
होती. केवळ संवादातील आशयामळेु ह े वेगळेपण लjात 
येते. अfयथा संपणू1 कादंबर# एकाच आवाजात सVु आह ेकU 
काय अशी शंका येते? वा*त%वक पाहता कादंबर#त असं̂ य 
आवाज आहते. ह ेसव1 आवाज %लंबाळे यांनी %नयं%Zत केल े
आहते. या कादंबर#त भौगो%लक प%रसराच ेभान सटुल ेआह,े 
अस े%दसते. कधी कादंबर#तील गावं मराठवाडय़ातील आहते 
अस े वाटते. तर कधी नगरRया आसपासची आहते अस े
वाटते. तर कधी सातपडुय़ांRया रांगाचा उGलखे येतो. कधी 
पणु,े बॉvबेचाह# उGलखे येतो. ह# गोची का झाल# असावी 
याच ेकारण vहणजे शकेडो वषा;चा कालावकाश पकडQयाRया 
नादात भगूोल माZ aयांRया हातनू कळतनकळत %नसटला 

आह.े या कादंबर#Rया लखेनासाठe परेुशा होमवक1 ची गरज 
होती. परेुशा अwयासाची आ%ण %चतंनाची गरज होती. पण तो 
होमवक1  %लंबाळे यांनी ?यव%*थत केला नसGयामळेु अस े
घडल ेअसावे अस ेवाटते. या कादंबर#त अनेक आ^या%यकेचा, 
कथांचा, गो]ीचंा, परुाणातील समजाचा फार मोठय़ा 7माणावर 
वापर करण ेह ेहोमवक1  नीट न केGयाचचे लjण आह ेअस े
वाटते. कादंबर#ची पृxे भरQयासाठe केलले# कसरत वाटते.
होळीRया सणाचा संदभ1 %लंबाळे यांनी चकुUचा घेतला आह.े
गावामyये मानाचा महार असतो. aयाRया घVन %व*तव आणनू 
गावाची होळी पटे%वल# जाते. aयासाठe पोळी पाटलाRया घVन 
आणल# जाते. माZ कादंबर#त %लंबाळे यांनी 7थम महारवाडय़ात 
महाराची होळी पटे%वल# आह े आ%ण नंतर गावाची होळी 
पटे%वल# आह.े अथा1त ह े aयांनी जाणीवपवू1क केल ेअसावे 
अस ेवाटते. पण महारांची होळी गावानं कशी पटेव ू%दल#? 
या साyया 7zाचास{ुा %लंबाळे यांनी %वचार केललेा नाह#, 
अस े %दसते. अस े असल े तर# शरणकुमार %लंबाळे यांनी 
चौकट#बाहरेचा अaयंत Yवाला|ाह# %वषय हाताळला. 
सामा%जक 7zांची टोकदारपण े चचा1 केल#. %हदं ू धमा1तील 
सनातनी वृ}ीचा समाचार घेतला. ?यव*थेला 7z कायम 
7z %वचारल.े aयामळेुच ं 7*ततु कादंबर#त वत1मानकाल#न 
राजकUय सामा%जक संदभ1 मखुर झाल े आहते. धमा;Rया 
ठेकेदारांना 7z उप%*थत कVन घायाळ केल.े सनातfयांची 
झोप उड%वल# आह.े शवेट# कोणaयाह# लखेकांनी ?यव*थेRया 
समोर काह# 7z ठेवायच े असतात. शरणकुमार %लंबाळे 
यांनी %हदं ूधमा1तील सनातfयांRया समोर सनातन कादंबर#Rया 
माyयमातनू अaयंत Yवाला|ाह# 7z ठेवल ेअसले यासाठe 
तर aयांच ेअ%भनंदन करायलाच हवे. एक चाकोर#बाहरे#ल 
संवेदनशील %वषय हाताळला. aयाब~ल aयांच ेअ%भनंदन.

कादंबर#कार : शरणकुमार %लंबाळे
कादंबर# ः सनातन
7काशन ः %दल#पराज 7काशन, पणुे
7थमावृ}ी ः 1 जानेवार# 2018
पृx ः 210
मGूय ः260

 �ा. डॉ. महेश खरात                                                 

�ा�ापक व मराठ$ %वभाग�मुख
%वनायकराव पाटील महा%व0ालय, वैजापूर 

मोबा. 9423453437
prof.maheshkharat@gmail.com
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अॅड. सजंय पांडे

सोबेराना "ुबा 

�यबुा हा आप#या भारता'या एकूण ,े.फळा'या तलुनेत 
फ3 साडे तीन ट�के जमीन (१०९.८८४ वगC Dकमी) 
आDण फ3 १.१० कोटG अशी Dद#लG इतकL लोकसंNया 
असललेा कOयDुनPट देश आह.े हा देश आज कोरोना'या ५ 
लसी तयार करणा'या मागाCवर आह.े हG पDहलG �यबून आDण 
लDॅटन अमेDरकन लस आह.े एकाच वेळी ५ लसी DवकDसत 
करTया'या तयारGत असललेा हा जगातला एकमेव देश 
आह.े जगात सवाCत मोठV लोकसंNया, ,े.फळ, अथCYयवPथा 
व स[ैयश3ी असल#ेया देशांना जे जमल ेनाहG ते \ा छो^या 
देशाने सा_य केल ेआह.े Pवतः'या लसी DवकDसत कaन 
�यबुाने आपलG सावCजDनक आरोbय YयवPथा आDण बायोटेक 
,े.ातलG आपलG श3ी सवाcना दाखवनू DदलG आह.े आज, 
�यबुा eया काहG Dनवडक Dवकसनशील देशांसोबत उभा आह े
gयाची Pवतःची लस तयार करTयाची आDण DनयाCत करTयाची 
,मता आह.े

�यबुाने औषध DनDमCती Dकंवा Dकंवा अ[न Dवकत घेTयासाठV 
वापर#या जाणाlया पशैांमधला एकहG पसैा कोDवड लस तयार 
करTयासाठV वळDवTयात आला नाहG. इतर mक#पांसाठV 
eयां'याकडे असललेG सवC संसाधने सजCनशील पnतीने या 
Dदशनंे वळवTयात आलG. Dतथ#या वैoाDनकांना फारच कमी 
गोpीत कामं करTयाची सवय आह,े ती यावेळी हG उपयोगी 
पडलG. 

को�वड आ�ण "यबुा
माग'या वषq कोDवड आजार देशात आला तेYहा �यबुा'या 

२८,०००हनू अDधक वैtकLय Dवtाuयाcनी सDvय PvLDनंग 
mोwाम आखनू देशात#या ९० लाख Oहणजेच जवळपास 
संपणूC लोकसंNयेपयC[त पोहोचल.े देशा'या सीमा बंद के#या 
गे#या आDण पृथ�करण कy zे आDण चाचणी आDण शोध 
काढTयाची एक mभावी mणालG PथाDपत केलG. देशाची जीडीपी 
११ ट��यांनी घसरलG. दरवषq येणारे ४० लाख पयCटक 
रोडावनू फ3 ८० हजार राDहल.े पण eयामळेु अगोदरच 
कमकुवत असललेG आDण पयCटनवर अवलंबनू असललेG 
अथCYयवPथा गडगडलG. अमेDरकेने घातल#ेया Dनब cधांमळेु 
आDथCक उपाययोजना करता येणं श�य नYहतं. कोरोनाचा 
आजार या देशाला चांगलाच महागात पडला. Dबकट आDथCक 
पDरDPथDतमळेुच बहरुा|ीय औषधी कंप[यांकडून कोDवड लस 
खरेदG करण ेDकंवा जागDतक आरोbय संघटने'या जागDतक 
कॉYह�ॅस लस सामाDयकरण उपvमासाठV साइन अप करण े
eयाने Dनवडल ेनाहG.

कोरोना Yहायरशी झुंज देत असताना आDण देशभर अ[न 
व औषधां'या गंभीर टंचाईला त�ड देत असल#ेया कOयDुनPट 
देश �यबुाने कोDवड'या ल,णांवर उपचार करTयासाठV 
त�बल १३ DवDवध औषधे तयार केलG. आता पाच 
कोरोनाYहायरस लस तयार होTया'या mDvयेत अस#याची 
घोषणा करत संपणूC जगाला एका mकारे ध�का Dदला आह.े 
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�यापकै  दोन लसी अं*तम ट..यात आहते. गे4या म*ह5यात, 
हवाना8या *फ5ल ेइ*5;ट<यटू8या संशोधकांनी घो*षत केल ेक  
�यांची सोबेराना २ लस अ�यंत Fभावी आह े आ*ण ती 
*Iल*नकल चाचJयां8या अं*तम ट..यात Fवेश करKत आह.े 
जर चाचJया यश;वी झा4या तर Iयबुा ;वतःचा कोरोनाPहायरस 
लस *वक*सत करणारा एकमेव ल*ॅटन अमे*रकन देश बनेल. 
आतंराSTीय पयSटनात मोठV घट झा4याने भयंकर मंदKतनू जात 
असलेलेा या लसीमंळेु आप4या ;वत:8या लोकसंYयेला या 
Fाणघातक आजारापासनू तर वाचवणारच पण हयातनू 
Iयबुाला आपलK अथSPयव;था पनु[\जी*वत करJयास देखील 
मदत होईल. सोबेराना -२ यश;वी झा4यास, लसीकरणाच े
राTीय Fय` संप4यानंतर Iयबुाने कमी *कंमतीत ती *नयाSत 
करJयाची योजना आखलK आह.े \याने या देशा8या 
अथSPयव;थेत थोडीफार सधुारणा होऊ शकेल. 

लसी�ंया नावात काय आहे? 
Iयबुाच ंइ*तहास आ*ण *चवटपणा या लसी8ंया नावातहK 

*दसनू येतो. दोन लसीनंा ‘सोबेराना’ I व II अस ेनाव आह.े  
*तसरK लस सोबेराना .लस आह.े dा ;प*ॅनश शeदाचा अथS 
‘सावSभौम�व’ असा होतो. प*ह4या सोबेराना चाचणीची घोषणा 
के4यानंतर लोकांना ह ेनाव इतके आवडल ेक  ते बदलण े
अशIय झाल.े हा नाव Iयबुामgये इतIया अ*भमानाने घेJयात 
आलं क  सरकारकडे लससाठV सोबेराना हा नाव ठेवJया*शवाय 
पयाSय उरला नाहK. Iयबुा8या iांतीचा नायक जोस मातj 
यांनी *ल*हल4ेया काPयानंतर आणखी एकाच ेनाव ‘अeदाला’ 

ठेवJयात आल.े ;प*ॅनश वसाहतवादा*वkl ;वातंmयासाठV 
लढा *दल4ेया एका Iयबुन iां*तकारक8या नावावर पाचPया 
लसच ंनाव ‘मं*बसा’ असं आह.े अeदाला व मं*बसा dा दो5हK 
लसी नाकातनू ;F8ेया माgयमातनू oयाय8या आहते. सोबेराना 
२ आ*ण अeदाला चाचणी8या *तसpया व शवेट8या ट..यात 
आहते. गे4या म*ह5यात सोबेराना २साठV *Iल*नकल 
चाचJयांचा अं*तम ट.पा सkु झाला. या लसी8या शवेट8या 
चाचणीत ४४,०००पtेा जा;त लोक भाग घेत आहते. 
Iयबुातील १,२४,००० आरोvय सवेा कामगारांना यापवूjच 
अeदाला लस देJयात आलK आह.े इराण आ*ण Pहनेेझएुलासह 
संबं*धत देशांमgयेहK या लसीची चाचJया घेJयात येत आहते. 

सोबेराना २ आ*ण अeदाला या दो5हK लस पारंपा*रक 
संयvुमक लस आहते, \याचा अथS असा होतो क  
कोरोनाPहायरस ;पाइक FोटKनचा एक भाग कॅ*रअर रेणसूह 
एक*wत केला जातो \यामळेु कायStमता आ*ण *;थरता 
दो5हKला चालना *मळते. कोण�याहK *वशषे रे*xजरेशन 
आवyयकते*शवाय *क�येक आठवडे *टकून राहतील आ*ण 
४६.४ *ड{ी तापमानापtेा जा;त काळ तापमानात दKघSकाळ 
साठवल ेजाऊ शकJया8या द\याSवर लt *दल ेजात आह.े 
असं झालं तर ह ेको4ड ;टोरेज साखळी नसणाpया गरKब 
उ|ण क*टबंधीय देशांसाठV वरदान ठरेल. पा*}मा�य 
बहरुाTीय औषध कंप5यांकडून लस खरेदK करJयासाठV संघषS 
करणाpया *वकसनशील देशांना हा PयवहायS पयाSय ठk 
शकेल. Iयबुा8या आरोvय Pयव;थेवर पणूS *व�ास अस4याने 
काहK देशांनी १० कोटK डोस खरेदK करJयासाठV सरकारकडे 
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संपक�  साधला आह.े यनुायटेड +टे,स आ-ण इतर पा3ा4य 
देशांम8ये -नम9त लशी परवडणा<या नस=याने अनेक गर@ब 
देश आता Bयबूाकडे अ-धक परवडणा<या लसीसंाठE वळत 
आहते. मे-Bसको आ-ण अजI-टनाने BयबुाJया लसम8ये रस 
दश�-वला आह.े स8या दरवष9 १ कोट@ लस तयार करMयाची 
Bयबुाची Oमता आह.े Pहणनू वाढ4या मागMयांमळेु BयबुाJया 
लस -न-म�ती OेRालास संजीवनी -मळेल. Sहनेेझएुला आप=या 
देशातच अVदाला लस तयार करेल, अस े सरकारने या 
म-हXयाJया सYुवातीला जाह@र केल.े

ह े स8या करण े BयबुासाठE -कती अवघड आह े 4याची 
आप=याला क=पना देखील नाह@. 

ऐ�तहा�सक "यबुन 'ांती : 
एकेकाळी अमे-रकेसाठE अ\यशीचा आ-ण लटू@चा अ]डा 

बनल=ेया Bयबुात अमे-रकेJया हातातल@ बाहलु@ असल=ेया 
फुलजेन-सओ ब-ट+टाJया स-ैनकa हकूुमशाह@ची सbा होती. 
-फदेल कॅ+dो आ-ण च ेeवेरा या fां-तकारकांनी जलु ै१९५३ 
ते -डसjबर १९५८ या ५ वषाlJया दरPयान mा हकूुमशाह@-वYn 
सशo बंड करत अ4यंत p-तकूल आ-ण साधनह@न प-र-+थतीत 
-चवट झुंझ आ-ण ब-लदान देऊन ब-त+ताला हtपार केल.े 
माBस�वाद – ल-ेननवादाJया fां-तकारक -वचारसरणीने 
pभा-वत या fां-तकारकांनी आप=या पOाला ऑBटोबर 
१९६५म8ये Bयबुा कPय-ुन+ट पाटx अस े नाव -दल.े तो 
भांडवलशाह@ अमे-रका आ-ण साPयवाद@ र-शया दरPयान 
शीतयnुाचा काळ होता. अमे-रकेJया yलॉ-रडा रा{यापासनू 
Bयबुा फ| १६५ -कमीJया अंतरावर Pहणजे मुंबई ते 
ना-शक इतBयाच अंतरावर आह.े श-|शाल@ अमे-रकेJया 
नाकावर -टJचनू fां-त झाललेा Bयबुा 4याJया मम�+थानी 
बसलले@ आजवर न भYन येणार@ जखम बनल@. 

"यबुा बबा*द कर-यासाठ/ �नब0ध :
fांतीनंतर महाकाय अमे-रकेने या लहान गर@ब देशावर 

p-तबंधांच ेह4यार उपसल.े Bयबुातल ेउसाच ेमळे, कारखाने, 
शहरं यांJयावर बॉPब ह=ल ेकरMयात आल.े -फदेल कॅ+dो 
आ-ण च ेeवेरा यांची ह4या करMयासाठE सीआयए ने जे काह@ 
शBय होते ते सव� काह@ केल.े Bयबुा-वYn अमे-रकेने 
लावललें p-तबंध मागJया ६० वषाlJया इ-तहासात सवा�त 
द@घ� काळापयlत लाग ूअसललेा p-तबंध आह.े 

अमे-रकन Sयवसा-यकांना व Sयवसायांना Bयबुासह Sयापार 
करMयास p-तबं-धत लावल ेगेल.े Bयबुाला शoांJया -वfaवर 
बंद@ घातल@. ऑBटोबर १९६०म8ये अमे-रकेने सरकारने 
Bयबुाने गडुघे टेकावे Pहणनू -तथे तेल -नया�त करMयास नकार 
-दला, Bयबुा सो-Sहएट र-शयाJया कJJया तेलावर अवलं-बत 
झाला तेSहा Bयबुामधील अमे-रकन कंपXयांनी तो कJचा तेल 

प-र�कृत करMयास नकार -दला. शवेट@ Bयबूाने अमे-रकन-
मालकaJया Bयबूान ऑईल -रफायनर@जच ेरा�ीयकरण केल.े 
याने चवताळल=ेया अमे-रकेने BयबुाJया जवळपास सव� 
-नया�तीवर बंद@ घातल@. अमे-रकेने Bयबूाबरोबर इतर देशांनी 
खा�पदाथाlचा Sयापार के=यास 4यांना देMयात येणार@ आ-थ�क 
मदत बंद करMयाची धमकa -दल@ आ-ण काह@ -ठकाणी 
अंमलातह@ आणल@. संय|ु रा� महासभेत या fूरतेवर 
ट@का करMयात आल@. यएूसJया कंपXया -कंवा अमे-रकन 
भागीदार@ असल=ेया कंपXयांना Bयबुाम8ये Sयापार के=यास ते 
4यांनी -नब lधांJया जोखमीवर करावा अस ेजाह@र करMयात 
आल.े तथा-प, सव� आयातीसंाठE Bयबुाला रोख रBकम देण े
बंधनकारक करMयात आल.े पत -कंवा कजा�ची 4यांना 
परवानगी नाह@. दोषी Sय|ीनंा १० वषाlJया बं-दवासाची 
-शOा होऊ शकते. १९६२ साल@ जॉन एफ. केनेडी यांJया 
अ8यOीय काळात Sयापार -नबlधांची Sया�ी अजनू कडक 
करMयात आल@. Bयबुात बनल=ेया उ4पादनांवर बंद@ होतीच 
पण आता ती वाढवनू Bयबुा बाहरे असjबल -कंवा एकRीकरण 
कYन बनवMयात आल=ेया सव� Bयबुन उ4पादनांवर तो -नब lध 
वाढवMयात आला. Bयबुाला मदत परु-वणा<या कोण4याह@ 
देशाJया मदतीस p-तबंध करMयात आल.े कॅनेडीने अXन 
आ-ण औषधांJया -वना-अनदुा-नत -वfa वगळता सव� 
BयबुाJया Sयापरांवर बंद@ घातल@ गेल@. केनेडीने १९६३म8ये 
pवासी -नब lध घातल े आ-ण अमे-रकेत Bयबुाची मालमbा 
गोठ-वल@ गेल@. Bयबुात ये जा करणा<या pवाशांना 
-वमानतळावर जगभर लाग ू-वमान pवास -त-कट कर भरण े
देखील या अमे-रकेने 4यांJया काय�ाने गXुहा ठरव=याने 
Bयबुाच ेपय�टन मोडकडीस आल.े 

सो-वयतJया मदतीने तग धरल=ेया Bयबुाला सो-वयत 
र-शया कोसळ=याने मोठा धBका पोहोचला. Bयबुाची जीडीपी 
३४ टBके घसरल@ आ-ण Sयापार -नPमे झाल.े र-शयासोबतच े
आयात -नया�त ६० ते ७५ टBके घसरल ेआ-ण अथ�Sयव+था 
भयंकर क�डीत सापडल@. या Oणाची अतरुतेने वाट पाहत 
असल=ेया अमे-रकेJया हाती तेSहाह@ काह@ लागल े नाह@. 
-फडेल कॅ+dो यांJयावर Bयबुन जनतेचा -व�ास -नढळ 
रा-हला. १९९२म8ये Bयबुाम8ये Sयवसाय करणा<या इतर 
देशांमध=या परदेशी कंपXयांना अमे-रकेत Sयवसाय 
करMयापासनू रोखनू दंड आकारला जाऊ लागला. 
१९९६म8ये या काय�ात अजनू कठोरला आणनू Bयबुा 
सोबत Sयापार करMया<या इतर देशांJया कंपXयांना अमे-रकेत 
बंद@ घालMयात आल@. हा कायदा रt करण ेउठवण ेओबामा 
यांनाह@ जमल ेनाह@. ह े-नब lध सागर@ वाहतकुaस देखील लाग ू
होते, कारण Bयबुा बंदरांवर थांबनू आल=ेया जहाजांना 
अमे-रकन बंदरांवर सहा म-हXयांपय�Xत गोद@त घेMयाची 
परवानगी नाह@. ह@ साखळी २००० साल@च थोडी सलै 
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झाल� जे!हा ‘मानवते'या’ कारणा,तव -यबुाला शतेीमाल व 
औषध 5व67स सी5मत 9माणात परवानगी दे=यात आल�. मा@ 
अमे5रकेच े माजी अCयD डोनाGड HIप यां'या कारक7दKत 
६० वषN -यबुाची सामOी 5व67 करणाPया कंपQया घाबरGया 
आ5ण उTर अमे5रकेबरोबरचा आपला !यापार बंद पड=याची 
भीती असGयाने -यबुासोबतच े !यवसाय बंद केल.े केवळ 
२०२० या एका वषाYतच  अमे5रकेने शोधनू-शोधनू -यबुावर 
१००हनू अ5धक नवीन 5नब]ध लादल ेगेल ेआहते.

धडपड आ�ण !ाथ�मकता :
अनेक दशकांपासनू अमे5रकेने लावलGेया 5नब ]धांमळेु 

-यबुा'या अथY!यव,थेला अमाप हानी झाल�. या कडक 
5नब]धांमळेु -यबुा'या आ5थYक 5वकासाला खीळ बसल�. 
`यातनू मागY काढ=यासाठc कॅ,Hोने मजबतू सावYज5नक 5शDण 
व आरोeय !यव,था तयार केल� fयात खासगी सं,थांवर बंद� 
घातल� गेल�. शालये व उ'च 5शDण मोफत आ5ण अ5नवायY 
कर=यात आल.े -यबुा'या कIय5ुन,ट सरकारने ठामपण े
सावY5@क आरोeय सवेा ह� राfय 5नयोजनाची 9ाथ5मकता 
Iहणनू ठरवल� आ5ण याचा 5व,तार Oामीण भागांपय ]त 
कर=यात आला. मोiया 9माणात राfय-5नयं5@त 5नयो5जत 
अथY!यव,था व  समाजवाद� तjवांच ेपालन कर=यात येते. 
उ`पादनाची बहतुेक साधने ह� सरकार'या मालक7ची आ5ण 
सावYज5नक संपTी Iहणनू चाल5वल� जातात आ5ण ७५ ट-के 
रोजगार सावYज5नक Dे@ात आह.े 

-यबुाच ेमाजी नेते 5फदेल कॅ,Hो यांनी 5शDण, आरोeय 
Dे@ सरकार'या हातात ठेवनू ते सवा]ना मोफत उपलnध 
कoन 5दल.े अमे5रके'या बंद�मळेु उpवलGेया सम,यांतनू 
मागY काढ=या'या धडपडीतच -यबुात बायोटे-नॉलजी वर 
लD के5Qsत कर=यात आल.े देशात एक श5tशाल� आरोeय 
Dे@ 5नमाYण कoन बहतुांश औषधे व लस 5नमाYण कo 
शकतील अuया अ`याध5ुनक जैवतं@wान आ5ण इIयनूोलॉजी 
Dे@ावर मोiया 9माणात गुंतवणकू केल�. -यबुाकडे पयाYयह� 
न!हता.  

'ां�तनंतर+या काळातल/ व2ैक3य आ4हाने : 
१९५९ साल� 6ां5त झाGयानंतर सरकार'या नवीन 

उपायांमCये 9णाल�'या सवY ,तरांक5रता एका5`मक 5नयामक 
चौकट तैयार कर=यात आल�. `या वेळी, वै{क7य संगठना 
देशातील सवाYत श5tशाल� संघटना हो`या.  राजक7य आ5ण 
आ5थYक या दोQह� कारणांमळेु या Dे@ा'या मना9माण ेकायदे 
बनत असत. बदल व 6ां5तकार� 5वचारांशी असहमत 
असGयाने आ5ण पवू|सारखा गडगंज नफा कमवता येणार 
नाह� ह ेल}यात आGयाने आ5ण असरु5Dतते'या भीतीने O,त 
-यबुातल े5नIमे उ'च 95श5Dत डॉ-टसY ह ेदेश सोडून चालल े

गेल.े सरकार� 5नयमन नसGयाने तोपय ]त परदेसी कंपQया 
`यां'या उ`पादनांसाठc उंच 5कंमती 5न5~त कर=यास ,वतं@ 
हो`या. वै{क7य Dे@ातील 9योगशाळा, 5करकोळ 5व6ेते 
आ5ण `यां'याशी संबं5धत वै{क7य कमYचार� यांची साखळी 
या कामात अOसेर होती. पण 6ांतीनंतर सरकारकडून बंधने 
घातGयाने अनेक 5वदेशी कंपQयांनी काढता पाय घेतला. 
अमे5रकेशी होत असलGेया संघषाYमळेु बPयाच कंपQया बंद 
पडGया आ5ण परुवठा संकट 5नमाYण झालं. 6ां5तपवू| 
अ5,त`वात असलGेया १९२९मCये तयार ककY रोग सं,था, 
आ5ण १९३७मCये ,थापन Hॉ5पकल मे5ड5सन सं,था अuया 
संशोधन सं,थांच े9मखु 6ां5तनंतर वैचा5रक मतभेदांमळेु देश 
सोडून चालल ेगेल.े १९५९ ते १९६७ पय]त, ६० लाख 
लोकसं�ये'या -यबुातGया ६३०० डॉ-टसYपकै7 ३००० 
डॉ-टसY देश सोडून चालल े गेल.े वै{क7य 5शDणाची 
प5र5,थती इतक7 के5वलवाणी झाल� क7 मागे उरल ेते फt 
एक मे5डकल कॉलजे आ5ण एकूण २२ वै{क7य 9ाCयापक 
शाळा. एक अगद� लहान, तwांचा गट उरललेा होता. `यांनी, 
नवीन सरकारब�ल सहानभुतूी असलले े त�ण, अनभुवह�न 
9ाCयापक तसचे 5शकव=यास आमं5@त केलGेया परदेशी 
तwांनी -यबुामधील वैwा5नक अवकाश पQुहा तयार कर=यास 
मदत केल�. 

वचैा�रक बां�धलक3तनू आ4हान पेल;यास स>ुवात : 
१९६०मCये 5शDण व आरोeय Dे@ाच ेरा�ीयकरण झाल.े 

6ां5त नंतर अमाप न�याच ेक� s असलले ेखाजगी दवाखाने 
आ5ण �eणालयांमCये सरकारने ह,तDेप कर�त वै{क7य 
5शDण आ5ण `याच ेदेशासाठcच ेत`वwान बदल=या सरकारने 
9ो`साहन 5दल.े सरकारने `याच े पणूY ल}य सावYज5नक 
गुंतवणकु7तनू सवYसमावेशक 9ाथ5मक आरोeय 9णाल� आ5ण 
डॉ-टरांना 95शDण देताना 9ाधाQय6माने 95तबंधक औषधांवर 
लD क� 5sत केल ेगेल.े वै{क7य पदवीधरांना Oामीण भागांमCये 
वै{क7य स5ुवधा व सवेा दे=यासाठc आ5ण खासगी 95ॅ-टसमCये 
भाग न घे=यासाठc `यां'या 5शDण अ�या6मातनूच 95श5Dत 
कर=यात आल.े नवीन खाजगी दवाखाने उघड=यास मनाई 
केल� गेल� आ5ण १९७०पयYQत जवळपास सवY खाजगी 
�eणालये सावYज5नक मालक7ची कर=यात आल�. सावY5@क 
वै{क7य स5ुवधा परुव=यासाठc सहकार� त`वावर दवाखाने व 
�eणालयांना परवानगी दे=यात आल�. काह�नंी खासगी 
5-ल5नकमCये जा=याचा 5कंवा चांगGया-कमाई'या पदांवर 
जा=याचा 5नणYय घेतला, परंत ु वैचा5रक 95शDणामळेु 
बहतुेकांनी नागर� 5कंवा दगुYम Oामीण भागात सवेा दे=याच े
ठर5वल.े

`या काळा'या संदभाYत आ5ण वैचा5रक संघषाY'या 
वातावरणामCये पा5हल ेगेल ेतर 6ां5त ने भारावलले ेअनेक 
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जणांनी चांगल ेवेतन आ(ण अ(धक आरामदायक जीवनाला 
(तलांजल0 देऊन उ3च आदशा5साठ8 हा माग: (नवडला. याच ं
=ये अथा:तच शोषणमBु व समानतेवर आधा(रत साCयवाद- 
समाजवादा3या (वचारधारेला यशEवीपण ेयवुकांमGये परेHयात 
यशEवी झालJेया तKण Lांतीकारकांना Mावे लागेल. Cहणनूच 
भौ(तक =ीमंती आ(ण Q(तRेला बाजनूे साTन ते अंतभू:त 
Qरेणनेे लोकांसाठ8 आपलं जीवन सम(प:त करत होते. 

Uयबुाने Vान सामा(यकरण आ(ण सहकाया:च े मBु 
वातावरण तयार केल.े एका कX Y0कृत, देश\यापी Qणाल03या 
माGयमातनू आरो]य ̂ े_ात वेळ आ(ण पसैा दोनह0 वाच(वHयात 
यश आल.े ह0 ‘कX Y0कृत’ पbत Cहणजे सवा5ना एकसारखी 
दजdदार आ(ण Qमा(णत वैMकeय स(ुवधा (मळवHयाच े(नयोजन 
fयात सामदुा(यक दवाखाने आ(ण K]णालये यां3या 
‘(वकX Y0कृत’ नेटवक: 3या माGयमाने Eथा(नक लोकां3या 
वैMकeय गरजा भाग(वHयात येत होhया. 

या\य(त(रB, Qाथ(मक आरो]य सवेेवर ल^ कX (Yत 
केJयाने लोकसंiयेच ेआरो]य आ(ण रोगा3या नमjुयां(वषयी 
समदुाय-आधा(रत मा(हती संक(लत आ(ण संkे(षत केल0 
जाऊ लागल0. हा डेटा संlह पढेु जाऊन मोnया QकJपांसाठ8 
उपयोगी पडला. Uयबुाची सव:समावेशक, एका(hमक राoीय 
वैMकeय रेकॉड: (सEटम ह ेठरवते कe समाजात सवा:त मोठा 
आरो]याचा धोका कोठे आह,े fयामळेु सरकार अ(धक 
काय:^मतेने संसाधनांच ेवाटप कT शकते. या संरचनेमळेु 
औषधांचा खच : देखील कमी कमी करता आला कारण 
(Uल(नकल चाचHयांमGये मा(हती-संमती नrदणीला वेग 
(मळाला. यातनू औषध आ(ण उपचारां3या (वकासाची एक 
पbत तयार होत गेल0. सरकारने हतेपुरुEसर Qणाल0ची 
आखणी पढु0ल संEथाhमक (श^ण आ(ण सामा(जक काय:^मता 
यासाठ8 केल0.

यशा3या कथेचा पाया रचला तो सरकार3या (नयोजनबb 
इ3छाशBीने. गंभीर आ(थ:क प(र(Eथ(त असनूह0 नाग(रकांसाठ8 
उ3च (श^ण आ(ण वैVा(नक संशोधना3या बाजनूे ती खंबीरपण े
उभी राह0ल0. प(रणामी देशाला ना(वjयपणू:, जाग(तक-Eतर0य 
उhपादनांबuलच े Vान आhमसात करHयाची आ(ण hयावर 
संशोधन आ(ण सधुारणा करHयाचा उhसाह वाढत गेला. न\या 
संEथा बांधHयात आJया. १९६०साल0 (वVानासाठ8 करHयात 
आलJेया अथक Qयzांना १९८०पासनू फळे लगायला 
सKुवात झाल0. वैVा(नक संशोधनाच ेएक_ीकरण सरकार3या 
साव:ज(नक आरो]य सवेा धोरणात करHयात आल.े 

Uयबुाच े वेगळेपण या वEत(ुEथतीत आह े कe मजबतू 
आ(थ:क (नब5धांना भीक न घालता धीटपण े hया3या सामना 
करणारा संपणू: राfय-(नयं(_त अथ:\यवEथेसह (अगद0 
अ(लकडेपय5त) कCय(ुनEट-समाजवाद0 देश आह.े Lां(तपवू: 
काळी हा देश औषध व आरो]य यं_णांसाठ8 fया Qकार3या 

\यवEथेवर अवलंबनू होता hयात परदेशी सहा�यक कंपjया 
५०% बाजारावर (नयं_ण ठेवत, आयातदार २०% आ(ण 
उव:(रत ३०% Eथा(नक उhपादकां3या हाती होते. Lां(तकारक 
सरकार3या या ^े_ात उतरHयापवू� वैMकeय उhपादनाचा 
\यवसाय मोnया Qमाणात jयनूगंडात होता. ६०3या दशकात 
सरकारने खासगी Eथा(नक उhपादकांच ेअ(धlहण केल ेआ(ण 
परदेशी उhपादकांनी आयात कमी केल.े १९७०3या दशकात 
अमे(रके3या (नब 5धावर0ल प(रणाम कमी करHयासाठ8 सरकारने 
फामा:Eय(ुटकल उhपादन QकJपात प(हल0 गुंतवणकू सTु 
केल0. सKुवातीला, प(�म आ(ण पवू: यरुोप या दोjह0 देशांतनू 
झालJेया औषधां3या खरेद0ने ह ेQयz सTु झाल ेआ(ण नंतर 
जैव तं_Vान आल.े

�यबूा�या बायोफामा$ %े'ाची स,ुवात :
Uयबुाचा बायोफामा: उMोग गेJया चार दशकांत वेगाने 

(वक(सत झाला आह.े hया कालावधीत hया3या (वकासाचा 
मागोवा घेतJयास Uयबुा सरकार आ(ण बेटा3या शा�Vांची 
संसाधनाhमक समज आ(ण वैचा(रक Q(तबbता (दसनू येते. 
१९६५मGये जjमलले0, सX�ो ना(सओनाल डी इj\ह(ेEटगेशjस 
(स(jटफॅjस (सीएनआयसी) ह0 संEथा Eथापन झाल0. 
Uयबुामधील औषधी उMोगातील अlगHय लोकांनी hयांच े
प(हल ेवैVा(नक Q(श^ण सीएनआयसीमGये Qा� केल,े यात 
बायोमे(डकल संशोधनात Eवत:ला सम(प:त करHया3या 
सरकार3या आवाहनाला या डॉUटरांनी Q(तसाद देत नफा न 
घेता काम करणा�या डॉUटरांचा एक चम ू ह0 होता. 
सीएनआयसीने के(मEट आ(ण (भjन वै(श�य़ांच ेअ(भयंतेदेखील 
सोबत घेतल.े पदवीधर (वMाथ� (कंवा संशोधक असलJेया या 
लोकांची आकष:क मोबदला आ(ण Q(श^ण देHयाची मागणी 
न\हती तर केवळ (वVानाची आवड असणार0 आ(ण ह0 
जबाबदार0 पार पाडHया3या कौशJयानसुारच 
सीएनआयसीमधील या लोकांची (नवड करHयात आल0 होती. 
hया प(हJया वष� Q(श^ण घेHयासाठ8 केवळ १३ (वMा�या5ची 
(नवड करHयात आल0. अशा एका शा�Vाने Q(श^णात 
Qवेश घेHयापवू� सहायक Qोफेसर Cहणनू ६०० Uयबून 
पसेोच े वेतन नाकारल ेआ(ण (वVानावर0ल Qमे व (नEसीम 
भBीमळेु मायLोबायोलॉजी (वभागात केवळ २०० पसेो 
काम करत होता. 

सीएनआयसी ह0 पद\य�ुर (श^ण संथा उ3च Eतर0य 
वैVा(नक तयार करHयासाठ8 (न(म:त करHयात आलले0 होती. 
याच े प(हJया काह0 वषा5च े मiुय ल�य तKण वैMकeय 
पदवीधरांच े(वVान आ(ण ग(णताच ेVान वाढ(वण ेआ(ण hयांना 
संशोधन काया:त Qोhसा(हत करण ेहोते. hयासाठ8 सीएनआयसीने 
Uयबुा आ(ण परदेशी QाGयापकांनी (शकवलJेया अनेक 
अ�यासLमांची सKुवात (तथे केल0. ह े कोस: केJयानंतर, 
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अनेक त�ण संशोधकांनी पा*ा+य आ.ण पवू1 यरुो.पयन 
देशांम6ये अ7यास कर8यासाठ: पद;यो<र .श=यवृ<ी .मळवलA. 
Cयामळेु +यांना +यांDया EेFातील आध.ुनक संशोधनाची सं.ध 
.मळवता आलA. पा*र इ.IJटLयटू, हाव1ड1 .वPापीठ, 
हAडलबग1 .वPापीठ आ.ण Cय.ूरख .वPापीठ यासारTया 
संJथाम6ये सीएनआयसीच े अनेक संशोधक दाखल झाल.े 
.वचारधारेवरAल .नXा आ.ण देशYमे यामळेु यांनीच 
परदेशातZया सं.ध नाका[न परत येऊन ]यबुात अनवुां.शक 
अ.भयां.Fक_ तंF`ानाDया अ7यासाचा आ.ण संशोधनांचा पाया 
रचला. ]यबुाDया बायोटेक उPोगाची स[ुवात खbया अथा1ने 
.तथनू झालA. 

१९७०-७५Dया दरiयान सीएनआयसी हA एक बह-ु
.वभागीय संJथा रसायन आ.ण जै.वक Yयोगा+मक संशोधनाच े
कl m बनलA. ]यबुाच े इतर वै`ा.नक संJथांची हA जननी 
बनलA. उदाहरणाथ1, १९७८Dया स�ुवातीDया काळात 
सीएनआयसीDया सoूमजीव आनवंु.शक .वभागातील 
संशोधकांना जेने.टक पनुस1IयोजनाDया फायPांची मा.हती 
होती आ.ण ते आधीपासनूच सoूमजीवांDया अनवंुशशाqावर 
आ.ण आ.8वक (मॉ.ल]यलूर) जीवशाqावर काय1 करAत 
होते. सोuया भाषेत, यात पनुस wचयनात (.रकx.बंनेशन) .व.वध 
जीवांकडून आनवंु.शक सामyीच े .मzण (.कंवा संयोजन) 
क[न नवीन नवीन अनवुां.शक सामyी (डीएनए रेण)ू तयार 
करण े समा.व{ आह.े १९८६म6ये, य.ूएस. आधा.रत 
बायोटे]नॉलॉजी कंपनी .चरॉन यांनी अनवुां.शक अ.भयां.Fक_ 
(.कंवा डीएनए .रकॉ.iबनंट) हपेटेायटAस बी लस 
.मळ.व8यासाठ: तंF`ान .वक.सत केल;े +याच वष~, ]यबूा 
रAको.iबनंट लस JवJत प�तीने .वक.सत केलA गेलA.

१९६६म6ये सीएनआयसीम6ये तयार केलले े एक छोटे 
परंत ुYभावी Iयरूो.फ.जयोलॉजी य.ुनट १९९०म6ये ]यबुाच े
IयरूोसायIस सlटर बनल.े या कl mाने प.रमाणा+मक प�तशीरपण े
दोष .कंवा समJया ओळख8यासाठ: मlदDूया .वPतु 
.�याकलापांच े .व�ेषण करणारA एक चाचणी 
इल]े�ोएIसफॅेलोyाम (]यईूईजी) वापर8यासाठ: जगातील 
सवा1त प.हलA साव1ज.नक आरो�य YणालA बन.वलA. ]यबुाDया 
बायोफामा1 उPोगास कl m.बंद ूठेवनू १९९०Dया दशकापासनू 
सीएनआयसीने उ+पादनांचा .वकास कर8यावर लE कl .mत 
क[न एका कंपनीYमाण ेकाम करण ेस[ु केल.े ती संक.Zपत 
भागीदारA, तंF`ान हJतांतरण, परवाना आ.ण सह-.वपणन 
करारांDया Jव[पात काम क[ लागलA. 

सायं.ट.फक पोल, Cयाला वेJट हवाना बायो]लJटर iहणनू 
ओळखल े जाते, ते अ.धकृतपण े १९९२म6ये तयार केल े
गेल.े १९८०Dया दशकात अमे.रकेDया प.हZया कक1 रोगाDया 
��णालयाच े अ6यE iहणनू काम करणारे ऑIकोलॉ.जJट 
.रचड1 लA ]लाक1  यांनी उ<र अमे.रकन Y.त.नधीसमवेत तेथे 

Yवास केला आ.ण ]यबुातील शाq`ांनी इटंरफेरॉनवरAल 
केलले े संशोधन पाहनू थ]क झाल.े +यांनी +याDया भ;य 
संशोधना.वषयी चचा1 केलA, कक1 रोग बरा कर8याDया लढाईत 
लवकरच ]लाक1 ने टे]सास येथील �Jुटन येथील +याDया 
��णालयात ]यबुातील दोन शाq`ांना बोलावनू आपल े
संशोधन व कौशZय सामा.यक केल.े ]यबुाDया संशोधकांनी 
मानवी पशेीपंासनू इटंरफेरॉन JवतंFपण े वेगळं काढ8याDया 
अ7यास डॉ. कारA कॅIटेल यांDया हले.संक_ .Jथत 
Yयोगशाळांम6ये केला. .तथे ते मो�या Yमाणावर इटंरफेरॉनच े
पनु�+पादन कस ेकरावे ह े .शकल.े परत आZयावर +यांनी 
]यबुाम6ये इटंरफेरॉन तयार कर8यासाठ: हवानाDया एका 
छोLया घरात खास Yयोगशाळा Jथापन केलA. +या वषा1Dया 
अखेरAस १९८१म6ये ते यशJवी झाल ेहोते. अखेरAस, ह े
उ+पादन कक1 रोगा.व[� ‘वंडर �ग’ असZयाच े .स� झाल े
नाहA, परंत ु+याऐवजी डl�य ूतापावर खपू फायदेशीर ठरल.े 
१९८०Dया दशकात ]यबुात डlगी आजाराने थैमान घातल े
होते. 

+यानंतरDया वषाwम6ये, सरकारDया धोरणांमळेु १९८१म6ये 
बायोलॉ.जक �ंट आ.ण १९८२म6ये स lटर फॉर 
बायोलॉ.जकल .रसच 1 सारTया नवीन आतंरशाqीय काय1 
गटां�ारे चाल.वZया जाणाbया अनेक लहान पायलट YकZपांची 
स�ुवात कर8यात आलA. जे;हा संय�ु रा� औPो.गक 
.वकास संघटना (UNIDO) .वकसनशील देशांम6ये 
बायोटे]नॉलॉजीDया हJतांतरणासाठ: उ+कृ{ संJथेची Jथापना 
कर8याचा .नण1य घेतला, ]यबूाने .र� Jथानासाठ: अज1 
केला होता परंत ुती जागा भारताला .मळालA. पढेु जा8याDया 
6येयाने पछाडलZेया ]यबून सरकारने नंतर Jवत:Dया सी.मत 
संसाधनांनी Jवत:ची संJथा तयार कर8याचा .नण1य घेतला.

१९८६पयwत ]यबुाने सीआयजीबी (सIे�ो डी इजंे.न.रया 
जे.न.टका वा बायोटे]नोलॉजी) च ेउ¤ाटन केल,े जी आता 
देशातील सवा1त उZलखेनीय बायोटे]नॉलॉजी कंपIयांपकै_ 
एक आह.े +यानंतर इतर मह¥वाDया संJथा स[ु झाZया. यात 
एक iहणजे इiयनुोस ेस lटर, जे १९८७म6ये .नदान YणालAचं े
उ+पादन आ.ण ;यावसायीकरण कर8यासाठ: बनवल े गेल.े 
.फनल ेइ.IJटLयटू १९९१म6ये अ.धकृतपण ेस[ु झाल ेआ.ण 
१९९४म6ये स lटर फॉर मॉ.ल]यलूर इiयनुोलॉजी यापकै_ 
बbयाच संJथांनी ]यबुाला कोLयवधी डॉलस1 .कंमतीच े
बायोफामा1Jय.ुटकल उ+पादने .वक.सत कर8यात व .वक8यास 
मदत केलA.

.व.श{ औषधांDया यशामळेु उ+सा.हत झालZेया ]यबुाने 
बायोटेक EेFात अजनू Yगती करत बbयाच नवीन औषधे 
आ.ण लस तयार केZया आहते. या लखेात पवू~ उZलखेलZेया 
फु§फुसाचा कक1 रोग आ.ण एचआयबी लसांDया ;य.तरA�, 
उसापासनू तयार झालले ेपॉ.लकोसनॅॉल (पीपीजी) ह ेऔषध 
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देखील तयार केल े आह े जे अथेरो+,लरेो-टक /दय व 
र1वा-ह2यासंबंधी रोगामळेु होणारे अनेक -वकार मृ>य ुकमी 
करते. सीएनआयसीने ह े उ>पादन -वक-सत केल े होते, 
१९९६मGये या संशोधनाला जाग-तक बौ-Jक संपदा 
संघटनेने (डNOयआूयपीओ) सवुणSपदक -दल.े मधमुेहावरTल 
पायांUया सम+येवर उपचार करWयासाठY सZटर फॉर जेने-टक 
इ-ंज-नअ-रंग एडं बायोटे,नॉलॉजी (सीआयजीबी) ^ारा 
-वक-सत हबेर_ॉट-पी याला देखील पढेु सवुणS पदक -मळाल.े 
२०११मGये आतंरराdीय शोध मेeयात बे+ट यंग आ-वfकारक 
gहTआयपीओ सवुणSपदक या औषधाला देWयात आल.े 

बjयाचदा ,यबुामधील औषध संशोधनाला ते पाk आहते 
-ततकl _-सJी -मळालT नाहT. याचा सवाSत मोठा उदाहरण 
,यबूाचा मZदतू होणाjया घटक मे-नंजाइ-टस आजाराला 
कारणीभतू असलOेया मे-नंजोकोकस बॅ,टT-रया -वoJ 
बनवWयात आललेT सीरोpपु gहTए-मZगोक-बीसी®, हT 
जगातील प-हलT उपलNध लस होती. लस -न-मSती करणाjया 
-फनल े इ-2+टqयटूने -वक-सत केलOेया या उ>पादनास 
१९८९मGये डNOयआूयपीओच े सवुणSपदक देWयात आल े
होते. तरTहT या लसीकडे महाकाय फामाS+य-ुटकल कंपनी 
-+मथ-,लन बीचम (आता गॅल,ॅसो-+मथ-,लनचा भाग) यांच े
लt जाई पयS2त आतंराSdीय माGयमांच े लt वेधल े गेल े
नgहते. बjयाच वषाvनंतर, -+वस औषध -नमाSता नोवा-टSसला 
चकुlUया मागाSने मे-न2जायटTस बी -वoJ लढा देWयासाठY 
आपOया _कारची प-हलT लस -वक-सत करWयाच ेwये -दल े
गेल.े परंत ु>याUया २४ वषाvपवूyच ,यबूात हT लस मोठय़ा 
_माणात _योगात येत होती. 

२००५मGये हवाना -व|ापीठाUया रसायनशा}ाUया 
-व|ाशाखेशी संबं-धत एक छोटT _योगशाळा, -संथे-टक 
अँटTजे2स या _योगशाळेला -हमो-फलस इ2�लएूझंा _कार बी 
(-कंवा एचआयबी) -वरोधात जगातील प-हला कृ-kम लस 
(-,वमी--हब) -वक-सत करWयासाठY जाग-तक बौ-Jक संपदा 
संघटनेचा (डNOयआूयपीओ) सवुणS पदक परु+कार -मळाला. 
अलTकडेच, फु�फुसांUया ककS रोगासाठY सीआयएमएgह,ॅस-
ईजीएफ या लसीची अमे-रकेतच -,ल-नकल चाचWया 
करWयासाठY अमे-रकेUया औषध -नयामकांची परवानगी 
-मळ-वणारT प-हलT ,यबूाची बायोफामाS+य-ुटकल उ>पादन 
आह.े मॉ-ल,यलूर _-तरtा-व�ान कZ �ा^ारे ह े उ>पादन 
-वक-सत केल ेगेल े होते, जे _-त-पंडे, ककS रोगाची औषधे 
आ-ण इतर tेkात -वशषे� आहते.

�यबुाने "वक"सत केलेल( काह( मह+वाची औषधे :
१. लहान मलुांमधील मे-नंजायटTस रोखWयासाठY ,यबुाने 

१९८९मGये हT लस -वक-सत केलT आ-ण >यांची न�दणी 
केलT. अमे-रकेने आपल ेशk>ुव राखत पटेे2टची कालावधी 

संपOयानंतर जेgहा २०१४मGये फाईझरने हT लस बनवलT 
तेgहा यनुायटेड +टेqस फूड अ ॅWड �ग एड-म-न+�ेशनने 
(एफडीए) या अपवादा>मक औषधी उ>पादनाची न�दणी केलT. 

२. ,यबुाUया मॉ-ल,यलूर इ�यनुोलॉजीसाठY सZटरने 
CimaVax-EGF हT लस ,यबुात १९९४मधेच शोधWयात 
आलT होती. नॉन-+मॉल सले फु�फुसाUया ककS रोगाचा 
(एनएससीएलसी) उपचार करWयाUया उ�ेशाने झालOेया 
तपासणी अ�यासात एनएससीएलसीUया o�णांUया जगWयात 
लtणीय वाढ झाOयाच े आढळल.े माk उ>पादनाUया वीस 
वषाvपtेा जा+त काळ गेOयानंतर 2ययूॉकS मधील बफेलो येथील 
रोझवेल पाकS  ककS रोग सं+थेने एनएससीएलसी पी-डत 
��णांUया उपचारासाठY या लसीची कायStमता आ-ण 
सरु-tतता तपासWयासाठY -,ल-नकल चाचणी स�ु करWयाचा 
-नणSय घेतला.

३. -gह-ट-लगो �ा आजारात >वचा आपल ेरंग�gय पशेी 
(मेलानोसाइqस) गमावते. यामळेु >वचा, केस आ-ण �ेfमल 
>वचसेह शरTराUया वेगवेगeया भागात पांढjया रंगाच ेमोठे 
-ठपके येऊ शकतात -कंवा  पचॅसेमGये >वचचेा रंग कमी 
होतो. ,यबुात या रोगावर ‘मेलाजे-नना �लस’ हा औषध 
मानवी नाळ (�लासZटा) पासनू एक अOकोहोल अकS  आधा-रत 
लोशन तयार केला. ते लावOयाने >वचUेया पांढjया 
-ठप,यांUया भागात मेलानोसाइqस उ�-ेजत क�न प2ुहा 
पवूyसारखा कातडीचा रंग -मळवता येतो. २० वषाvहनू 
अ-धक काळ जगभरात उपलNध या औषधाला ‘चम>कारT’ 
>वचारोग औषध �हटल ेगेल.े  

४. आईपासनू मलुांमGये पसरणाjया एचआयgहT आ-ण 
-सफ-लसला थांबवणारा ,यबुा हा डNOयएूचओ^ारे मा2यता 
_ा� जगातील प-हला देश होता. तो पयS2त या करणाने 
हजारो मलुांच ेजीव जायच.े 

५. ‘हबेरफेरॉन’ हवानाUया सीआयजीबी (सZटर फॉर 
अनवुां-शक अ-भयां-kकl आ-ण जैव तंk�ान) मGये ह ेऔषध 
-वक-सत केल े गेल.े ह े दोन इटंरफेरॉनच े संयोजन आह.े 
>याUया ज-टल _-�येचा प-रणाम �हणजे qयमूर वाढ -वशषेत: 
बेसल सले का-सSनोमा (सीबीसी) >याच ेआकार, +थान आ-ण 
उप_कार काहTहT असो थांबवलT जाते. नाहT. बहतुेक >वचUेया 
ककS रोगांमJे ह े कायStम ठरलं. 

६. ‘हबेर_ॉट-पी’ हा इजंे,शन २००६ सालT ,यबुाने 
शोधला. >यानंतर आतापयvत १५ आणखी देशांनी >याची न�द 
केलT आ-ण >याहनूहT अ-धक जगभरातील लाखो o�णांनी 
उपचार घेतला आह.े मधमुेहाच ेती� अOसर असलOेया ��ण 
जे उपचारांUया इतर +वoपाला दाद देत नाहTत आ-ण �यांना 
मो या श}-�येचा धोका आह े >यांUयावर हबेर_ॉट-पी हा 
ए-पडमSल pोथ फॅ,टर (ईजीएफ) आह ेआ-ण तो इजंे,शन^ारे 
-दला जातो.
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७. २००९ साल" शोध&यात आलले" +नमोटोझमुाब ह" 
एक उ7कृ9 अ ॅड-ऑन थेरपी आह.े डोके आ+ण मान 
(एससीएचएन) Gया HIवॅमस सले का+सKनोमाच े +नदान 
झालMेया NOणांना रे+डओथेरपी समवेत +नमोटोझमुाबने +दMयाने 
केवळ रे+डओथेरपी घेतलMेया NOणांGया गटाGया तलुनेत 
जग&याचा दर +तVपट वाढला ह ेHप9पण े+दसनू आल.े 

८. समुारे ८०% ते ८५% फु]फुसांचा ककK रोग नॉन-
Hमॉल सले फु]फुसांचा ककK रोग (एनएससीएलसी) आह.े 
२०१३ साल" शोध&यात आलMेया ‘रेकटोमोमाब’ने शवेटGया 
टVVयावर असलMेया एनएससीएलसी aHत NOणांGया जग&यात 
लbणीय वाढ दशK+वल". ल+ॅटन अमे+रकेत ह ेऔषध मोठय़ा 
gमाणात वापरल ेजाते. या बाबतीत अमे+रका अजनूह" मागे 
आह.े 

रोजची आ!हाने कमी नाह(त :
Iयबून बायोफामाKHय+ुटकल उhोगाGया +नयाKतीला दVुपट 

करण ेiहणजे पाच वषाjत दर वषk १ अlज डॉलसKपbेा जाHत 
गाठण ेह े7याच ेHप9 आ+ण अवघड लmय आह.े ह ेअमे+रकेने 
लादलMेया आ+थKक +नबjधांGया दाबवांमळेु गुंतवणकूदार आ+ण 
संभाoय खरेद"दार न घेतMयाने गाठण े सqयातर" अशIय 
+दसते.

परंत ुकGचा माल +मळ+वण े हा एक सतत संघषK आह,े 
+वशषेत: डोनाMड uiप यांGया अqयbतेखाल" अमे+रकन 
+नबjध कठोर झाMयानंतर ह े अशIयgाVय बनत गेल.े 
Iयबुावर"ल अमे+रकेGया बंद"मळेु बेट आयात करता येणार" 

वैhकwय उपकरण े+नब j+धत आहते. लसीवंर काम करणाxया 
IयबुाGया वेगवेगyया संशोधन पथकांमqये फz एक 
HपIेuोमीटर आह े जे गणुव{ा +नयं|ण आ+ण लसीGया 
रासाय+नक संरचनेच े+व}ेषण कर&यासाठ~ मह�वाच ेअसते. 
HपIेuोमीटरची +�ट"श +नमाKता माय�ोमास ह" अमे+रकन 
कंपनी, वॉटरस यांनी +वकत घेतMयामळेु Iयबुाला आता सटेु 
भाग देखील खरेद" करता येत नाह" आह.े अनेक दशकांपासनू 
परुवठा करणाxया +नवडक परुवठेदारांना बंद" घातल" गेल". 
जवळGया अमे+रकेसार�या शजेारGया देशाऐवजी सदुरू 
चीनपासनू वैhकwय उपकरण े मागवावी लागतात. 7यामळेु 
परुवठा खपू महाग आ+ण गुंतगतुीचा झाला आह.े

IयबुाGया डॉIटरांना इतर देशांGया तलुनेत फार कमी 
वेतन आह.े 7यांना दसुxया देशांGया डॉIटरांGया तलुनेत फार 
कमी iहणजे ५२ पाउंड अथाKत फz ५४०० �पये एवढाच 
वेतन +मळतो. याoय+त+रz ते अhयावत डायOनो+Hटक 
तं|�ानाGया +शवायच काम करतात. काह"वेळा वीज +कंवा 
परेु�या पा&या+शवायह" कामे करावी लागतात. �Oणालयांमqये 
मलूभतू उपकरण ेये&यासाठ~ अनेक आठवडे थांबावे लागते. 
कमKचार" खपूच चांगल ेg+श+bत असनूह" पायाभतू स+ुवधा, 
मशी�स आ+ण उपकरण ेनसMयाने 7यांGया g+तभेचा वापर होत 
नoहता. कधीकधी परॅा+सटामोल आ+ण इतर मलमप�ट" 
सार�या मलूभतू औषधांचा +नय+मत Hटॉक नसतो. तर"ह" 
केवळ आदशKवाद" समाजवाद" +वचारांGया जोरावर सवK 
अडथyयांना आ+ण आoहानांना त�ड दे&याची शzी +मळवत 
ते Hततुीस पा| अशी सवेा दे&यासाठ~ ते झटत असतात. 
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जेने�टक अ�भयां�&क' व जैव तं&+ान क, -ा.या दोन लसां.या 
�वकासाच े 4मखु असलले े डॉ. गेराड= �गलन यांचा पगार 
२०० पाउंड Bहणजे भारतीय FपयांमGये मा& २०,७१८ 
Fपये एवढाच आह.े Oयां.या कुवती 4�तभाशालQ माणसाला 
इतर �वक�सत देशात यापSेा १०० पट आ�धक पगाराची 
ऑफर असनूहQ आपXया देशा.या उYनतीसाठ[ ते झटत 
आहते. Oयां.या श]दांत ‘‘आBहाला आपXया देशा.या 
�वकासासाठ[ वचनब_ता वाटते. आBहQ काहQ सीईओ लोकांना 
अ�bलपण े cीमंत बनवdयासाठ[ नeह े तर लोकांना 
आरोfयदायी बन�वdयासाठ[ काम करQत आहोत." 

hयबुा.या अनेक Sे&ातXया अयश�iवतेच े hयबून 
बायोफामाj अपवाद आह.े 4ादे�शक आ�ण जाग�तक kमवारQत 
hयबुाची एकूण अथjeयवiथा मागे आह.े शीतय_ुा.या काळात 
hयबुाचा मnुय eयापा�रक सो�eहएत य�ुनयन कोसळXयामळेु 
�नमाjण झालXेया आ�थjक संकटा.या नंतर hयबुामधील बoयाच 
Sे&ांमGये आतंरराpीय iपधाjOमकते.या qrीने फारच पढेु 
जाण ेआह.े

बायोफामा चे यश आ&ण फायदे :
आज ३०हनू अ�धक संशोधन संiथा आ�ण उOपादक 

आहते, जे राtय-संचा�लत समहू बायोकुबा फामाj.या अधीन 
काम करतात. मयाj�दत vोत आ�ण आतंरराpीय 
बाजारपठेांमGये 4वेश असनूहQ या लहान बेटा.या देशाने 
�वक�सत केललेQ अOयाध�ुनक यं&णा जवळपास १२०० 
आतंरराpीय पटंेwस असनू ५०पSेा जाiत देशांमGये औषध 
आ�ण उपकरण े �वकतो. हा उ{ोग संपणूjपण े सावjज�नक 
अथjसहा|य आ�ण eयवiथा�पत केला जातो आ�ण जगातील 
सवाjत कायjSम सावjज�नक आरोfय सवेा 4णालQचा हा एक 
मnुय घटक आह.े सवj लोकां.या आरोfया.या सवेेसाठ[ 
धोरणाOमक मह~व असललेQ औषधे �वक�सत करण ेह ेOयाच े
ल�य आह.े

hयबुामGये मल�ेरया, पो�लओ, �टटॅनस आ�ण गोवर 
�नमूjलन झाल ेआह.े को�वडशी हQ हा देश यशiवीपण ेलढा 
देत आह ेOयाच ेकारण मnुयOवे वषाjनवुष� 4ाथ�मक काळजी 
आ�ण लोकसंnये.या आरोfयाकडे लS देdया.या गुंतवणकू'त 
आह.े १९८०.या उ�राधाjत, hयबुाने जगातील प�हल े
मेन,जाइ�टस आजारची लस �वक�सत केलQ. पढेु जाऊन 
देशात �नय�मतपण ेवापरXया जाणा दहा लसीपंकै' आठ तयार 
इथेच �न�मjत होऊ लागXया आ�ण कोwयावधी डोज परदेशात 
�नयाjत होऊ लागXया. औषधे आयात करावी लागलQ नाहQत 
Bहणनू २०१४ आ�ण २०१६ सालQ अनkुमे १.१९३ 
�ब�लयन डॉलसj आ�ण १.९४० �ब�लयन डॉलसj या देशाने 
वाचवल.े

१९८०-९०.या दशकात या Sे&ाचा �वकास करdयासाठ[ 

समुारे १ अ]ज डॉलसjची गुंतवणकू करdयाचा धाडसी �नणjय 
घेणाoया hयबुासाठ[ ह े जगाने ‘�ब�लयन डॉलर बायोटेक 
जगुार’ मानल.े आज हा सवाjत यशiवी hयबून आर अँड डी 
4ो�ाम बनला आह,े जो इतर देशांसाठ[ एक मॉडेल Bहणनू 
प�हला जात आह.े आज.या hयबुा.या बायोटेक उ{ोगातील 
�संहाचा वाटा बायोकुबा फामाjमGये क, �-त आह,े जो 
२०१२मGये सरकार.या आ�थjक सधुारणांसह �न�मjत एक 
�वशाल हो�Xडंग आह ेtयामGये ३३ कंपYयांचा समावेश आह े
tया २१,६००पSेा जाiत कामगार काम करतात. Oयापकै' 
शकेडो अOयंत कुशल-eयावसा�यक अनेक संशोधन-उOपादन 
उपkमांत खोलवर Fजल ेआहते. २०१४पासनू �वशषे वेतन 
वाढQ करdयात आXया, tयाचा फायदा चा प�रणाम झाला 
आह,े याचा फायदा साडे चार लाख आरोfय कमjचाoयांना 
झाला आह.े बहतुांश लोकांचा पगार द�ुपट झाला आह.े 
�ब�झनेस मॉ�नटर इटंरनॅशनल (बीएमआय) �रसच j.या 
अंदाजानसुार २०१५मGये ८६ �म�लयन डॉलसjच ेeयवसाय 
२०२०पयjYत ११९ �म�लयन डॉलसj एवढे वाढल.े या 
Sे&ात अ�गdय राpां.या काम�गरQ.या तलुनेत ह े�न��तच 
सकाराOमक प�रणाम आहते. 

hयबून बायोफामाj उ{ोगा.या यशiवीतेचा अंदाज आपण 
या एका गोrी वFन घेऊ शकतो क' देशात वापरXया 
गेलXेया ६०% पSेा जाiत औषधी Oया देशातच �न�मjत 
केXया जातात. १९९५पासनू हा Sे& �नयाjत क�न इतhया 
न�यात रा�हला आह ेक' Oयातनू देशा.या सावjज�नक आरोfय 
यं&णते चाल�वलXेया बoयाच कायjkमांना �व�परुवठा 
करdयास मदत �मळालQ आह.े वै{क'य उOपादनांची खरेदQ 
परवडdयामागील ह ेमnुय कारण आह.े 

hयबुा.या बायोफामाj उ{ोगा.या दज�दारपणाला आतंरराpीय 
वै+ा�नक समदुायाने माYयता {ायला सFुवात केलQ आह.े

बायोफामा )य&ुटकल उ/ोगा1या यशोगाथे मागचे कारण:
hयबुा सारnया गरQब, �वकसनशील देशात रोखीवर 

चालवणारा, उ.च-तं&+ान आधा�रत आ�ण मालम�ा हhक, 
मालक', iपधाj, �नयमन, कॉप=रेट गeहनjYसवर चालणारा 
फामाj उ{ोग यशiवी�रOया कसा �वक�सत झाला ह ेसमजण े
अथjशाv आ�ण आ�थjक �वकासा.या पारंपा�रक आnयानांवर 
अवलंबनू राहनू शhय नाहQ. बoयाचदा, उदारQकरण आ�ण 
खाजगीकरण ह ेअ�नवायj आ�ण नैस�गjक पवूj�iथती Bहणनू 
सादर केल ेजाते आ�ण Oया चौकटQबाहरे �वbेषण ेकेलQ जात 
नाहQत. Bहणनू hयबुन यशाची कहाणी मह~वाची आ�ण वेगळी 
ठरते. hयबुन जैव तं&+ान Sे&ा.या �वbेषणामधनू जे काहQ 
समोर येत आह ेतो सवjथा अप�र�चत आह.े hयबून उ{ोगाची 
योfय�रOया तपासणी करताना, अशा अनेक साम�यjवान कथा 
सापडतीळ tया मालम�.ेया हhकावर आ�ण संशोधकांना 
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परतावा दे"यात आ%याच पण ना)व*यपणू,ते-या जगभरातील 
बहतुेक पारंपा)रक अ9यासा-या एकसार<या समान >व?पाला 
आ@हान देतात. Bयबूान बायोटेक उFोग )नःसंशयपण े Iया 
देशा-या आ)थ,क इ)तहासातील )वLान आ)ण तंMLान 
धोरणा-या सवा,त यश>वी Oकरणांच ेO)त)न)धIव करतो.

Bयबुा-या आरोPय सवेा OणालQची )व)शR अ)Sतीय रचना, 
मोफत )शVण, संशोधन आ)ण नवक%पना या देशातील 
साव,ज)नक गुंतवणकू या सव, बायोफामा,>य)ुटकल उFोगा-या 
यशोगाथे मागच े सवा,त महWवपणू, घटक आहते. एखाFा 
सं>थेची देशा-या जडण घडण कर"यात जी ऐ)तहा)सक 
भ)ूमका अस ूशकते Iयाच ंBयबुन मॉडेल एक उदाहरण आह.े 
संपणू, लोकसं<ये-या वैFक^य गरजा भाग)व"यासाठ` )डझाइन 
केललेQ हQ देशातील साव,ज)नक आरोPय सवेा OणालQ 
Bयबुा-या बायोफामा,>य)ुटकल उFोगा-या यशासाठ` आवbयक 
आह.े बायोफामा, उFोगाचा )वकासच आ)थ,क गरज आ)ण 
Bयबुा-या साव,ज)नक सवेे-या म%ूयांसाठ` परवडणारQ औषधे 
eहणनू कर"यात आल ेआह.े O)तबंधांचा मकुाबला कर"यासाठ` 
Bयबुा-या वैFक^य तWवLानानसुार हा गरQब देशासाठ` 
परवडणारQ साव,)Mक आरोPय सवेा उपलfध कgन दे"याचा 
एकमेव @यवहाय, माग, होता hयानसुार साव,ज)नक आरोPय 
सवेा OणालQ-या गरजेनसुार कमी )कमतीची, उ-च-गणुवjचेी 
उIपादने तयार केलQ जातात. आज Bयबुा वैFक^य 
उIपादनांचा, )वशषेत: बायोफामा,>य)ुटक%सचा यश>वी 
)नया,तदार बनला आह.े

�यबुन आरो#य $यव&थेचे क+,त.मान :
घो)षत >वgपात ना)>तक आ)ण धम,)नरपVे असल%ेया 

Bयबूात ४५ टBके नाग)रक ह े)नधमnय eहणजे कोणIयाहQ 
धमा,ला मानणारे नाहQत. Bयबुाचा साVरता दर ९९.८ टBके 
आह ेजो जगात सवा,)धक असल%ेया देशांपकै^ एक आह.े 
सरकार आरोPयासाठ` दरवषn Oती@यqी सरासरQ ३० हजार 
खच , करते. बालमृIय ूदर दर हजार ज*मांमधे ४.२ आह.े 
पgुषांचा सरासरQ आयमुा,न ७७ वषx आ)ण )yयांचा ८३ वषx 
आह.े 

Bयबूाच ेडॉBटर होण ेह ेपशैांसाठ` न@ह ेतर इतरांना मदत 
कर"याची गरज eहणनू आह े ह े वैFक^य महा)वFालयात 
)शकव%या जाणाzया प)ह%या गोRीपंकै^ एक असते. डॉBटर 
gPण Oमाण Oती १५० लोकांवर १ असा आह.े जो जगात%या 
सव, )वक)सत देशांना मागे टाकणारा आह.े यकेूच ेOमाण O)त 
१० हजार gPणांवर २.८ एवढाच आह.े रोगाचा Oादभुा,व 
कमी अ)धक Oमाणात Iव)रत आढळ ूशकतो eहणनू ‘केअर’ 
नामक साव,)Mक व मोफत काय,~मांतग,त ?Pणांच ेचार Oकार 
केल ेजातात: वरवर पाहता )नरोगी, रोगाचा धोका, रोग�>त 
आ)ण पनुव,सन झाललेा )कंवा बारा झाललेा. hयांच ेवजन 

जा>त आह,े मधमुेह आह े)कंवा उ-च रqदाब आह ेअbयांचा 
hया रोगाचा धोका आह ेIया-या रोकथम वर काम केल ेजाते. 
डॉBटरांना ते hया लोकांम�ये काम करत आहते Iयां-या 
आ)थ,क सामा)जक संरचनेची आकडेसकट पणू, मा)हती 
असते. देशाम�ये साव,)Mक मोफत आरोPय सवेा आह ेआ)ण 
जगातील gPणां-या Oमाणात उ-चतम अनपुतात डॉBटस, 
आहते. )तथे OIयेक नाग)रकाची वा)ष,क )नय)मत तपासणी 
केलQ जाते आ)ण जर तो @य)q gPणालयात गेला नाहQ तर 
Iयाला शोधत डॉBटरच Iया-या घरQ येतात. @यवहारQकपण े
सम>या ओळखनू Iया-या O)तबंधावर अ)धक जोर )दला जात 
आह.े 

Bयबुा-या हनेरQ रQ@ह )�गेडची >थापना २००५म�ये 
कर"यात आलQ होती. Iयांनी आपjी व साथी-या आजारांचा 
सामना कर"यासाठ` जगभरातील आरोPयसवेा @यावसा)यकां-या 
केडर पाठव%या आहते. २०१०-या भकंूपानंतर कॉलराचा 
Oादभुा,व स?ु असताना Bय)ुबयाच े डॉBटर हतैीम�ये बचाव 
कामात होते; २०१३-१६मधील इबोला संकटा-या वेळी ते 
प)�म आ)�केत दाखल झाल.े आ)ण जे@हा को)वड१९ 
यरुोपम�ये पसरला ते@हा दोन हनेरQ रQ@ह टQम इटलQम�ये 
दाखल झा%या आ)ण डॉBटरांची कमतरता कमी कर"यात 
हातभार लावला. ए)Oल, २०२०-या अखेरQस १०००पVेा 
अ)धक Bयबुाच े आरोPय सवेा कामगार को)वड१९चा 
मकुाबला कर"यासाठ` जगभरातील अनेक देशांम�ये मदत 
करQत होते. वैFक^य )मशन )कंवा मे)डकल ट)ुरझम मधनू 
येणारा नफा साव,ज)नक उप~मात वापरला जातो. 

कोणता मॉडेल यो#य :
जगभरात जैवतंMLान VेM )वjक� )�त मॉडेल आधारे 

)वक)सत कर"यात आला आह े तर Iया उलट Bयबुात हQ 
१००% सरकारQ गुंतवणकू^वर उभी आह.े परंत ु@यावसा)यक 
�Rी-या पलQकडे जाऊन )वचार के%यास जगभरात  
बायोफामा,>य)ुटकल उFोगात, बहतुेक देशात सरकारQ 
गुंतवणकू^ने महWवपणू, भ)ूमका बजावलQ आह.े अमे)रकन 
बायोटेक-या )न)म,तीस अमे)रकन सरकार-या रा�ीय आरोPय 
सं>था (एनआयएच), )कंवा जम,न फेडरल ऑफ एhयकेुशन 
अँड )रसच , मंMालयासारखी बरQच उदाहरण ेभेटतील. Iयामळेु 
Bयबून सरकारची जैव तंMLान VेMात गुंतवणकू )कंवा 
सहभाग हा अगदQ असामा*य eहणता येणार नाहQ. 

नेचर या मा)सकाने २००९-या संपादक^य म�ये )ल)हल े
‘Bयबुाने जगातील सवा�त >था)पत बायोटेBनॉलॉजी उFोगाचा 
)वकास केला केला आह,े जो �ीमंत देशांना पवू,अट वाटणाzया 
उFम-भांडवला-या )नधीच ेमॉडेल पVेा वेगळं असनूहQ वेगाने 
वाढला आह.े’ Bयबुाची फामा, Oगती एक असा Oकरण आह,े 
क^ hयाव?न समाजवादQ )वचारांवर )व�ास असलले ेसVम, 
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�ज�ी व सम�प#त शा'( क*या,कारे ह0 एखा3ा देशाची 
आ�थ#क संरचना सधुारणारे �नधा#रक घटक बनतात ह े@पA 
होते. जेDहा जैव तंF(ानाGया नDया HेFाकडे जगातील अनेक 
देश शंकेने पाहत होते तेDहा Mयबुातील वै(ा�नकांनी या 
HेFाची Hमता काय कN शकते ते दाखवनू �दल.े संशोधन 
आ�ण नDया कPपनांवर वेळ व पसैा खच # करणं Rया गर0ब 
देशासाठT धोकादायक होते आ�ण अजनूह0 आह,े परंत ु
आतापयVत Rयातनू काह0 ,माणात का होईना आ�थ#क �वकास 
या देशाने केPयाचा Mयबुाकडे पाहXयाचा जगाचा YAीकोण 
या HेFाने बदलत भ�व[यात औ3ो�गक ,कPपांबाबत 
धोरणकRयाVGया �नवडी फेरबदल करXयास मदत हा HेF 
करणीभतू ठरेल. 

२०२१Gया वा�ष#क बजेट मbये Mयबुाने आपPया एकूण 
१७८.८ �ब�लयन पसेोGया बजेटचा २४ टMके भाग �शHण 
आ�ण २८ टMके भाग आरोfय व सामा�जक योजनांसाठT 
राखनू ठेवला आह.े Mयबुा आपPया एकूण बजेटचा ५२ 
टMके भाग �शHण आरोfय व सामा�जक योजनांवर खचh 
घालत आह.े iहणनू हा म�ुा केवळ �व(ान आ�ण तंF(ान 
HेFात ,ायोजक iहणनू सरकारGया भ�ूमकेGया वैधतेपरुता jा 
मkु3ावर0ल चचा# मया#�दत राहत नाह0. Mयबूाच े उदाहरण 
अनेक ,कारे साव#ज�नक आरोfयाGया चांगPया बाज ूआ�ण 
सHम सरकार0 धोरण व �नयोजनाच ेयश दश#�वते. Mयबुाचा 
माग# ,RयेकासाठT अ�नवाय# असXयाची गरज नाह0, परंत ु
बmयाच जणांसाठT नMकnच, तो वैध �कंवा गरजेच े अस ू
शकतो. सव#सामाoय जनतेGया �शHण, आरोfय आ�ण जीवन 
मPूयांसाठT RयांGया बाजनूे उभे राहण े तर �न�pतच 
�शकXयासारखे आह.े
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१. 
देशातील सव$ %ा&ण  देश सोडून जातील, अस े गृह2त 

ध4न चालयूात. पण 9हणनू :यानंतर या देशातील 
जा=तआधा=रत वच $?वाच े राजकारण संपBुात येणार नाह2. 
=कंवा Cेषाच ेराजकारणदेखील थांबणार नाह2. जा=तआधा=रत 
वच $?व ह े एका जातीच े उव$=रत सव$ जातीवंर वच $?व या 
Jकारच ेनसते. फारतर आपण अस े9हण ूशकतो कL एका 
=व=शB जातीच े वच $?व ह े अमतू$ =कंवा अमतू$ साव$=Nक 
?व4पाच ेअस ूशकते. परंत ुJ:यOात जर आपण वच $?वाच े
=वPेषण केल े तर जातउतरंडीमधील J:येक Jभ:ुवशाल2 
जात =तRयापOेा खालRया जातीवंर वच $?व गाजवत असते. 
आबंेडकर 9हणतात तस े जातSयव?था ह2 मडTयाRया 
उतरंडीJमाण ेआह.े या अथा$ने उतरंडीRया वरRया टVVयावर 
असणाWया J:येक जातीला एक ता:काळ दYुयम:व असणार2 
जात आ=ण :याSय=त=रZ उतरंडीRया अजनू खालRया 
टVVयावर असणाWया उव$=रत जातीस[ुा दYुयम 9हणनू 
अ=?त:वात असतात. अथा$त J:येक जातीकडे =तRया 
सामा=जक ?थानानसुार असलले े Jभ:ुव ह े =व=भ\न असले 
आ=ण असतेदेखील पण अस े कुणी 9हण ूशकत नाह2 कL 
J:येक जातीकडे Jभ:ुव नसते, फारतर या =वधानाला अपवाद 
9हणनू भटTया =वमZु वगा$तील जातीसमहूांना आपण अपवाद 
9हणनू ?वीका4 शकतो. 

या तका$ने जर2 उतरंडीमधील सवा]त वरच ेगाडगे आपण 
काढनू घेतल ेतर2ह2 उव$=रत उतरंड कायम =न=`त राहते. 
:यामळेु उaा जर2 या देशात %ा&ण नसल ेतर2 या देशातला 
जातJb सटेुल ह ेखपूच भाबडे मत ठ4 शकते. याउलट 
आपण फZ चच dपरुते अस े गृह2त धरल े कL %ा&ण ह2 
Jभ:ुवशाल2 जात अ=?त:वात नाह2; तर नंतर :या समाजात 
%ा&ण नसfयाने =नमा$ण होणारा जो सव]कष Jभ:ुवाचा अभाव 
आह ेतो भ4न काढfयासाठg अ=?त:वात असलhेया उव$=रत 
जातीमंiये अ=धक =हसंा आ=ण वाद =नमा$ण होईल.

दसुर2 गोB, आपण अस ेसमजनू चालयूात कL %ा&ण 

समाजाने :यांना kया उ:पादनाRया भौ=तक नातेसंबंधातनू 
(कम$कांड, पजूा=वधी, nानाज$न, पां=ड:य इ:याद2) सामा=जक 
Jभ:ुव :यागनू  इतर सव$साधारण qम ?वीकारत जीवन 
जगायला सrुवात केल2 तर2ह2 उव$=रत सव$ जाती आपhया 
?वतःRया उ:पादनाRया भौ=तक साधनांमधनू :यांना जे काह2 
सामा=जक आ=ण भौ=तक ?थान आ=ण महtव Jाu होते असते 
ते :यागतील का? =कंवा %ा&ण समाजाने ?वतःची उ:पादनाची 
साधने व संबंध :याजhयाने उव$=रत जातSयव?था =नखळनू 
पडणार आह ेका? 

डॉ आबंेडकर Annihilation of Caste मiये :यांचा 
अनकुरणाचा =स[ांत मांडताना ह2 शTयता वदवतात कL 
%ा&ण समाजाने ?वतःRया जीवनप[तीत बदल केhयास 
उव$=रत समाज :याच ेअनकुरण करेल, आ=ण आबंेडकर पढेु 
असहे2 9हणतात कL %ा&ण समाज अस ेकाह2 करणार नाह2 
:यामळेु जा=तSयव?थेच े =नमू$लन अशTय आह.े या संदभा$त 
माझ ेअस े9हणण ेआह ेकL कोणतीह2 दYुयम जात ह2 =तRया 
वरRया जातीच ेतेSहाच अनकुरण करते जेSहा :या अनकुरणाने 
:या जातीचा =व=शB फायदा - भौ=तक फायदा - होत असतो 
तेSहाच. आपण kया उदाहरणांची चचा$ करतोय :यामiये 
उव$=रत सव$च दYुयम जाती या %ा&ण या Jभ:ुवशाल2 जातीच े
अनकुरण करणार नाह2त कारण या अनकुरणामळेु :यांच े
भौ=तक अ=?त:व, नातेसंबंध आ=ण जे काह2 उपल�ध असलले े
सामा=जक वच $?व आ=ण ?थान धोTयात येऊ शकते. :यामळेु 
फZ %ा&ण समाजाने जातजाणीव :याग केल2 =कंवा ते हा 
देश सोडून गेल ेतर2ह2 या देशातील जात Jb सटुत नाह2.  

२.

जात ह2 दोन जातीमंधील टोकाRया =वरोधाभासामळेु 
काय$रत नसते तर ती J:येक जातीRया उपयनाCारे काय$ 
करत असते. हा म�ुा आपण दोन प[तीनंी पाह ूशकतो. डॉ 
आबंेडकर 9हणतात कL जात ह2 qमाची =वभागणी आह ेव 
तेवढेच नSह े तर ती q=मकांची =वभागणी आह.े  J:येक 

डॉ. �व�लव आनदं �वगंकर

जातीचे !ं!
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जातीची �मआधा$रत ओळख ह* वंशपरंपरागत �मा0ारे ठरत 
असते, 6हणजेच 89येक जातीमधील =य>ी ह* वंशपरंपरागत 
�मात $नपणु आ$ण पारंगत असते. इथे 8D असा आह ेकE 
89येक जातीच े�म ह ेवेगवेगळे आहते तर ते वंशपरंपरागत 
�म $वकFयासाठG कोणीतीह* जात इतर जातीवंर 8थमतः 
अवलंबनू नसते. 6हणजे भांडवल* =यवNथेत अ$Nत9व 
$टकवFयासाठG जस े�$मक Nवतःच े�म दसुQयाला 6हणजे 
भांडवलदाराला $वकतो 9यानसुार जातआधा$रत �मात, �म 
करणार* =य>ी Nवतःच े�म इतरांRया साधनांचा वापर कSन 
ते इतरांना $वकत नाह*. या उलट जातआधा$रत �मात =य>ी 
Nवतःच NवतःRया साधनातनू वNत ू $नमाUण करते, ह* वNत ू
9या =य>ीRया �माच े  सामा$जक =य$>9वदेखील असते 
आ$ण साधारण वNतकुरण (objectification) देखील असते. 
उदाहरणाथU, एखाYा लोहाराने बनवलले* कुQहाड ह* 9याच े
लोहार 6हणनू सामा$जक =य$>9व आह ेव वNतकुरण झालले े
�म ( objectified labor) देखील आह.े इथे लोहार Nवतःच े
�म इतर कोण9याह* जातीला $व$श[ काळासाठG $वकत नाह* 
याउलट तो NवतःRया संसाधनां0ारे NवतःRया �माने Nवतःच 
वNत ू$नमाUण करतो आ$ण \यांना कुणाला लागणार आह े9या 
जातीमधील =य>ीला तो ती गो[ लोहार 6हणनू $वकतो. या 
=यवहारात नातेसंबंधातील अंत$वUरोध हा केवळ ]ा^ण $व_` 
लोहार असा सवUNवी नाह*. थोडgयात उ9पादनाRया नातेसंबंधात 
जाती $व$श[ वNतचूी $न$मUती करFयात पारंगत असतात, 
9या जातीसाठG दसुर* जात ह* 9या जातीRया उ9पादन 
नातेसंबंधातील अंत$वUरोधी या अथh नसते. याउलट इथे दोन 
जातीमंधील जो संबंध आह ेव सामा$जक अंत$वUरोध आह,े तो 
या दोन $व$भkन जाती जी वNत ू $नमाUण करत असतात ती 
वNत ू$तRया मळू Sपावर $कती 8$mया कSन तयार करFयात 
आलले* सधुा$रत आवृqी आह ेया संपणूU कामावर, घेतलuेया 
�मांवर अवलंबनू असतो. 6हणजे जा$तआधा$रत �म ह े
परंपरागत �मांवर अवलंबनू असतात त्  याच सोबत या 
�मांचा एक सामा$जक दजाUदेखील ठरललेा असतो. हा 
सामा$जक दजाU ती $व$श[ वNत ू $तRया नैस$गUक Sपावर 
$कती 8$mया कSन तयार झाल* आह े यावर अवलंबनू 
असतो आ$ण 9याचसोबत 9या जातीच ेसामा$जक Nथानदेखील 
�मांवर अवलंबनू असते. उदाहरणाथU, ढोर ह* जात 
�मउ9पादनातनू चामडे $नमाUण करते, लोहार ह* जात 
Nव�मातनू लोखंडाची वNत ू$नमाUण करते तर सोनार ह* जात 
Nव�मातनू सोkयाची वNत ू $नमाUण करते. यामyये चामडे ह*  
अगद* 8ाथ$मक NवSपाRया नैस$गUक 8$mयेतनू $नमाUण 
होणार* वNत ू आह े व 9याचसोबत सधुारणचेी 8$mयासु̀ ा 
फारशा 8माणात इथे घडत नसते. 9यामळेु चाम{याचा 
साम$जक दजाU हा ह*न मानला जातो. अथाUत 9यासोबत या 
वNतचूी $न$मUती करणारा =य>ीसमहूदेखील ह*न मानला 

जातो. याच8माण ेआपण लोखंड आ$ण सोने यांच े$व|ेषण 
केल ेअसता आपणास अस ेआढळते कE ह* संसाधने  सजीव 
8ाFयाRया र>मांसकात{याRया NवSपात आढळत नाह*त. 
ती $नजhव आहते. 9यांच े नैस$गUक NवSप चाम{याRया 
तलुनेत शु̀  असते आ$ण या दोkह* घटकांवर माणसू जी 
8$mया करत असतो 9यामधनू $नमाUण होणार* वNत ूअ$धक 
शु̀  असते, अथाUत या वNतRूया सामा$जक दजाUसोबत वNतचूी 
$न$मUती करणाQया =य>ीचा दजाUदेखील 9यानसुार उRच 
ठरतो. 6हणजे माgसU 6हणतो तस ेदोन वNतूंमधील $व$नमय 
आ$ण $कंमत ह* 9या वNतRूया $न$मUतीसाठG $कती �म, $कती 
वेळ लागला आह ेयावSन ठरत नाह* तर इथे दोन वNतूंमधील 
$व$नमय आ$ण $कंमत व उ9पादकांचा दजाU हा 9या वNतRूया 
नैस$गUक अवNथेवर अवलंबनू असतो. आ$ण या0ारेच दोन 
जातीमंधील भेद  ठरत असतो. 

जात ह* उपयना0ारे कायUरत असते याच ेदसुरे उदाहरण 
6हणजे आपण शतेीला हा मोड ऑफ 8ाॅडgशन 6हणनू �ा� 
धरल ेतर 89येक जात 89येक जातीआधा$रत �म ह ेNवतःला 
वेतनमuूयाRया NवSपात दसुQया जातीRया =य>ीला $कंवा 
जमीनमालकाला $वकत नाह* तर जमीनमालकाला लागणाQया 
साधनांRया उ9पादना0ारे 89येक जात दसुQया जातीसोबत 
सामा$जक नातेसंबंध 8Nथा$पत करते आ$ण या =यवहारातनू 
9यांच े ता9काळ नातेसंबंधा0ारे वच UNव आ$ण Nथान $नमाUण 
होते, $नधाU$रत होते. ह*च गो[ आपणास

 तथाक$थत खालRया जातीमंyयेदेखील $दसते, उदाहरणाथU, 
पवूाU�मीच ेमहार ह ेमेलले ेजनावर गावकुसाबाहरे आणFयाच े
काम पार पाडतात, यानंतर या जनावराची कातडी कमावFयाच े
काम ढोर करतात, पढेु ह ेकमावलले ेचामडे चमUकाराकडे 
च�पल बनवFयासाठG जाते आ$ण यानंतर $तथे बनलले* 
च�पल ह* उवU$रत जातीकंडे जात असते. या दोkह* 
उदाहरणांमyये दोन टोकांRया जातीमंyये कोण9याह* 8कारचा 
उ9पादननातेसंबंधावर आधा$रत 89य� =यवहार होत नाह*, ह े

AmOM ‘w³V eãXMo g^mgX ìhm

मु� श�दच े#म$ %हा 
कारण आज-या #बकट 

प#र#2थतीत 
त ेतुम-याबरोबर राहू इ#-छत.े
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�यवहार नेहमीच उ'पादन नातेसंबंधात ता'काळ असणा3या 
जातीसोबत होतात. अशा प8तीने जात या ता'काळ 
�यवहारा9या उपयनाने काय:रत असते आ<ण =हणनू तथाक<थत 
वर9या जातीने देश सोडून बाहरे गेBयाने <कंवा तथाक<थत 
खाल9या जातीने जातउतरंड नाकारत दसुरा धम: नाकारBयाने 
जात�यवFथा नG होत नसते. 

ह े झाल े FवIमाच े वFतकुरण करणा3या जाती9ंया 
उपयनाबJल. परंत ुया�य<त<रK अशाहL काहL काहL जाती 
असतात कM Nया Fवतः9या Iमाच ेवFतकुरण करत नाहLत 
=हणजे 'यां9या Iमातनू ठोस वFत ू<नमा:ण करत नाहLत. या 
जाती FवIमाचा अमतू: FवQपात <व<नमय करतात. 
उदाहरणाथ:, शरLर, कला, आवाज, Sान इ'यादL. Nया Iमाचा  
<व<नमय अमतू: FवQपात केला जातो ते Iम ह ेबहतुांश वेळा 
गरजेच े Iम नसतात. उदाहरणाथ:, पजूा<वधी, कम:कांड, 
पां<ड'य कलाUदश:न व 'याचा आFवाद <कंवा Sानाज:न 
(<वशषेतः तXवSान अथवा धम: इ'यादL गोGीबंाबतच े ) 
इ'यादL गोGी U'येक �यKीची मलूभतू गरज नसतात <कंवा 
Nयां9याकडे एक वरकड सधनता आह ेतेच सामा<जक घटक 
या प8ती9या Iमांचा उपभोग घेतात. 'याचसोबत अशा 
प8तीच ेIम ह े<नसगा:पासनू पणू:तः वेगळे असBयाने याचा 
सामा<जक दजा: आ<ण मBूयदेखील उ9च Uतीच ेअसते आ<ण 
'यामळेु तथाक<थत खाल9या घटकां9या भौ<तक 
कुवतीपलLकडचदेेखील असते 'यामळेु अशा प8ती9या 
Iमांचा उपभोग फK Nयां9याकडे थोडे फार वरकड उपल`ध 
आह े'यांनाच गरजेच ेठरते. आ<ण =हणनू अशा प8तीने Iम 
जरL जात�यवFथेमधनू बाहरे पडल ेतरL <कंवा वळते केल ेतरL 
'याचा संपणू: जा<तसंFथेवर फारसा काहL प<रणाम होत नाहL.

जस े शारL<रक वापराaारे <नसगा:वर U<bया न करता 
उ9चUतीच ेIम <नमा:ण केल ेजातात तसचे या प8तीने हLन 
प8तीनेदेखील Iम <नमा:ण केल ेजाऊ शकतात, उदाहरणाथ: 
पवूा:Iमी9या महार जातीची सव: कामे. परंत ुजस ेउ9च Uतीच े
अमतू: Iम वगळBयाने उव:<रत जा<त�यवFथेवर काहL प<रणाम 
होत नाहL 'याUमाणचे हLन दजा:च े कामदेखील आपण या 
�यवFथेतनू वगळल ेतरLहL उव:<रत जा<त�यवFथेवर फारसा 
प<रणाम होत नाहL! याच ंउeम उदाहरण =हणजे महार हL जात 
<हदं ूजातउतरंडीमधनू पणू:तः बाहरे पडलL असलL तरL आ<ण 
'याचसोबत बहतुांश fाgण पां<ड'य नाकाQन उ9च<शhणावर 
आधा<रत नोक3या करत असल े तरLहL हL जातउतरंड 
�यव<Fथत <टकून आह.े =हणजेच fाgणाने पां<ड'य सोडल े
तरLहL <कंवा महारांनी महारकM सोडलL तरLहL जात�यवFथा 
उiमळनू पडत नाहL, आ<ण याच े कारण =हणजे पां<ड'य, 
कम:कांड, Sान इ'यादL गोGी माणसा9या रोज9या जगjयासाठk 
उपयो<जत नाहLत आ<ण Fव9छतेवर आधा<रत सवेा जरL 
<व<शG जातीने  करायची नाकारलL तरLहL माणसू =हणनू 

चांगल ेजीवन जगjयासाठk माणसू Fवतःच Fव9छता अंगी 
बाळग ूशकतो. या उदाहरणाaारे आपण अस े=हण ूशकतो कM 
जात हL दोन टोकां9या अंत<व:रोधाने काय:रत नसते तर ती 
<व<भiन जातीमंधील उपयनीय अंत<व:रोधाaारे काय:रत असते. 

इथे एक गंमतीशीर Um उभा राहतो, आजदेखील द<लत 
ह े fाgणaेष करताना आपण पाहात असतो. पण aेषाचा 
भौ<तक आधार काय आह?े =हणजे आज बहतुांश द<लत 
fाgण जातीची <कंवा इतर कोण'याहL जातीची जात =हणनू 
सवेा करत नाहLत, जर काहL हLन काम करत असतीलच तर 
ते <व<शG जातीUती करत नाहLत तर कामगार =हणनू ते 
काम करतात. ह ेकाम न करjयाच ेFवातंoयदेखील घटनेने 
'यांना <दल ेआह.े या कामानंतर ते माणसू =हणनू जगतदेखील 
असतात. याचसोबत कोणती fाgण �यKी या समहूघटकांवर 
U'यh वच :Fव लादायलादेखील येत नसते <कंवा द<लत 
'यां9या वैचा<रक मतभेदापोटL fाgण Iमाचा वापरहL करत 
नाहLत <कंवा 'यांना ह ेIम उपयो<जतदेखील नाहL. =हणजेच 
fाgण आ<ण द<लत यां9या मते U'यh भौ<तक FवQपात 
कसलचे परFपर<वरोधी नातेसंबंध नसतानादेखील द<लतांसाठk 
fाgण ह ेIqे अस ूशकतात? 
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आ<ण =हणनूच आपण माsस: Nयाला फोस: Uॉपर =हणतो 
तसा <Fपसीज बीuग या आधारावर समाज Fथापन करत नाहL 
<कंवा एकv येत नाहL तर fाgणaेष या उफराwया अमतू: 
वै<xक जा<णवे9या आधारावर,  फोस: Uॉपर9या आधारावर 
एकv येत असतो. fाgण हा वै<xक अमतू: श`दच एक 
खोटL <न<हतता आह ेजी इतर सव: जातीनंा खोटेच एकसंध 
करत असते. U'यhात वFतकुरण करणा3या सव: जातीचं े
भौ<तक व सामा<जक नातेसंबंध हचे जा<त�यवFथा yढ करणारे 
घटक आहते. जर आपणास जा<तसंFथेच े खरेच उ9चाटन 
करायच ेअसले तर 'याची नै<तक जबाबदारL द<लतांवर <कंवा 
fाgणांवर नाहL, या दोiहL जातीचं ेअसण े<कंवा नसण ेयाने 
फारसा फ़रकदेखील पडत नाहL, याउलट जात�यवFथा मोडून 
काढjयाची नै<तक जबाबदारL सव: वFतकूरण करणा3या 
बहजुन जातीवंर आह.े या सव: जातीनंी Fवतःला परंपरागत 
Iम<न<म:तीमधनू मKु कQन जनुी भौ<तक व सामा<जक 
उतरंड नG करत आध<ुनक Iमाचा Fवीकार करत Fवतःला 
जातआधा<रत �य<K'वामधनू मKु करत मKु I<मक =हणनू 
Fवतःला <वक<सत केल ेपा<हजे.

डॉ. �व�व आनंद �वगंकर

माेबा. ९८१९६३१५०६

vwingkar@gmail.com
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