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अनकु्रमणिका 

 

 संपादकीय 

  जागणिक यवुा परिषदेच्या णनणमत्तान…े 

…आणि मला िि माझ्या बायकोवि प्रेम किायचयं ! 

जािीय सलोखााः महत्व आणि आवश्यकिा 

िसेल मला असा भटेला…! 

 हा दहे िझुा..! 

सबस ेखििनाक होिा ह ै

पंणििजी 
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सपंादकीय 

 आजची िरुि णपढी ककिी णबघिली आह,े संस्कृिीचा –हास 

होिो आह,े ही णपढी वाचि नाही, णलणहि नाही. समकालीन 

बदलांचं णिला भान नाही..वगैिे वगैिे उदाहििार्थ चचाथ मंिळी 

किि असिाि;पि सध्याची युवा णपढी ज्या परिवेशाि जगिे आह े

णिचा अदमास घेिे त्यांना शक्य होि नाही. आणि या 

असमथर्िेिून अशी जजमेंटस पास होऊ लागिाि. खिं िि 

सध्याच्या सामाणजक िाजकीय संस्कृिीचा कें द्रबबद ू कोि असेल 

िि िी आह ेआजची िरुिाई. मे २०१४ मध्ये िाजकीय पटलावि 

एक मोठा बदल याच िरुिाईने घिवून आिला. फेब्रुवािी 

२०१५ मध्ये कदल्ली णवधानसभेच्याणनकालामध्येही िरुिाईचा 

लक्षिीय वाटा होिा, अस ेCSDS च्या सर्व्हिूेन समोि आल.े ह े

बदल चुकीचे ककवा बिोबि यावि मिमिांििे अस ूशकिाि; पि 

या बदलाचा मुख्य वाहक आह े आजची िरुिाई. 

  ग्लोबलायझेशनसोबि जन्माला आलेल्या णपढीला साठोत्तिी,             

● ● ● 

ग्लोबलायझेशनसोबत 

जन्माला आलेल्या पिढीला 

साठोत्तरी,             

आयपियॉलॉजीच्या, 

तथाकपथत दशेीवादाच्या 

कथा साांगणा-याांना आजच्या 

पिढीची नस गवसणे कठीण 

आह.े आजच्या पिढीच्या   

जगण्याची पिक्शन समजनू 

घेण्यासाठी समकालीन चष्मा 

वािरावा लागेल. 

● ● ● 
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आयणियॉलॉजीच्या, िर्ाकणर्ि दशेीवादाच्या कर्ा सांगिा-यांना 

आजच्या णपढीची नस गवसिे कठीि आह.े आजच्या णपढीच्या   

जगण्याची णिक्शन समजून घेण्यासाठी समकालीन चष्मा वापिावा 

लागेल. िो वापिला ििच आकळू शकेल यंणगस्िान आजचा. िो  

आकळून घेण्याचा प्रयत्न   म्हिजे हा अंक.       यर्ाणस्र्िी िाहण्याच्या 

धाििेला धक्का दिे, नव्या गणिजाला कवेि घेऊ पाहिािा युवा झेपावला आह ेएका पहाटेच्या 

कदशेने. सुयोदयाची आस त्याला आहचे कािि – 

हम लोग िो ऐसे दीवाने 

 दणुनया को बदल कि मानेंगे  

मंणजल की धुन में णनकले ह ै 

मंणजल को पाकि मानेंगे !  

ह ेगािं या युवा वगाथच्या ओठांवि. गिज आह ेिी ज्येष्ांच्या कोिसची. त्यांना जि युवा वगाथची 

वेवलेन्र् सापिली िि घिू शकेल एक अदभुि िेझोनन्स. त्यासाठीचा हा छोटा प्रयत्न 

कॅणलणिओस्कोप !  
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  जागणिक यवुा परिषदचे्या णनणमत्तान…े   

 युनेस्को या आंिििाष्ट्रीय संस्र्ेिफे दि दोन वषाांनी ‘जागणिक 

युवक परिषद’ आयोणजि किण्याि येिे.जगािल्या प्रत्येक 

दशेाचे युवक या परिषदिे आपापल्या दशेाचे प्रणिणनधीत्व 

कििाि. आठवी जागणिक युवक परिषद पॅरिस येर् ेऑक्टोबि 

२०१३ मध्ये  आयोणजि किण्याि आली होिी. या परिषदिे 

मला भाििाचे प्रणिणनधीत्व किण्याची सधंी णमळाली. 

जागणिक पािळीवि आपल्या दशेाचे औपचारिक प्रणिणनधीत्व 

किि े हा एक वेगळाच, िोमांचकािी अनुभव असिो;पि 

त्यासोबिच आपल्या दशेाच्या प्रणिष्लेा शोभले अस ं

वागण्याची जबाबदािीही मोठी असि.े  

    या परिषदचेी एक र्ीम असि.े संपूिथ परिषदचे्या काळाि 

त्यासंबंणधि काम अपेणक्षि असि.े यावेळेसची र्ीम ‘Youth 

● ● ● 

जागतिक पािळीवर आपल्या 

दशेाचे औपचाररक 

प्रतितिधीत्व करणे हा एक 

वेगळाच, रोमाांचकारी अिभुव 

असिो;पण त्यासोबिच 

आपल्या दशेाच्या प्रतिषे्ठला 

शोभेल असां वागण्याची 

जबाबदारीही मोठी असिे.’ 

पॅररसमध्ये झालेल्या जागतिक 

यवुा पररषदिे भारिाच े

प्रतितिधीत्व करणारा भषुण 

राऊिच्या भषूणावह 

कामतगरीचे ह ेअिभुव कथि 

● ● ● 
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and Social Inclusion:Civic Engagement, Dialogue and Skill Development’ 

अशी होिी. याणशवाय आम्हाला लगेचच होिा-या युनेस्को जनिल कॉन्फिन्सला म्हिजेच 

जगािील 

सवथ दशेांच्या मनुष्यबळ णवकास 

मंत्रयांसोबिच्या सिकािी बैठकीला युवक 

धोििाबाबि 

णशफािसीही किायच्या होत्या. त्यामुळे मी 

स्विाः दशेाचे युवा धोिि, आिापयांिची 

णस्र्िी, युवा वगाथिील टे्रन्ि यांचा ब-यापैकी 

अभ्यास करुन गेलो होिो.  

   आम्हा सवाांसाठीच जास्ि आनंदाची गोष्ट 

म्हिजे ज्या सभागृहाि बसून आम्ही काम 

कििाि होिो त्याच सभागृहाि जगािील 

अनेक महान िाष्ट्रप्रमुखांनी/ नेत्यांनी अणखल 

मानव-समूहाच्या णवकासाची चचाथ केली 

होिी आणि आिा आम्हाला णिर्े युवकांच्या 

भणवष्याबाबि चचाथ किायची होिी 

िीदखेील जगभिच्या युवकांचे प्रणिणनधी 

म्हिून !    या परिषदिेील माझ्या 

भाषिाची सुरुवािच मी ‘ I am from the 

country of Gautam Budhha and 

Mahatma Gandhi’ अशी केली. माझ्या 

भाषिाि अनेक मुद्ांसोबि मी िीन प्रस्िाव 

मांिल-े  

१. िाष्ट्रीय सिकािांनी युवकांशी 

संबंणधि संस्र्ांना आर्थर्क आणि 

इिि सहकायथ किावे. 

२. प्रत्येक दशेािील युवकांच्या 

िाजकाििािील सहभागाबाबि 

णवशेष चचाथ र्व्हावी. 

३. युनेस्कोने ‘णवशेष’ मुल ं मुली यांच्या 

णशक्षिासाठी एक वेगळे मागथदशथक 

धोिि आखावे.  
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णवशेष म्हिजे मी मांिलेल े पणहल े दोन 

प्रस्िाव मान्यही झाल.े त्या ठिावांची 

व्याप्तीही वाढवण्याि आली.   

   या परिषदिे काम कििाना वेगवेगळे 

अनुभव िि आलेच पि सोबि जीवनाच्या 

कक्षाही रंुदावल्या.ज्ञान आणि व्यणिमत्व या 

संकल्पनाची व्याप्ती वाढली.वेगवेगळ्या 

दशेािील उत्कृष्ट काम कििा-या युवकांची 

ओळख झाली. या परिषदचेे बीजभाषि 

सेिेब्रल पाल्सी झालेल्या आणि मूळच्या 

भाििीय वंशाच्या लक्ष्मी नामक मुलीने 

आणि संयुि िाष्ट्रसंघाचे युवक दिू अहमद 

अल्हान्दावी यांनी  

केल.े लक्ष्मीने आम्हा सवाांनाच हलेावून 

सोिल.े सेिेब्रल पाल्सी या आजािामुळे 

व्यिीचे शिीिािील कोित्याच अवयवावि 

णनयंत्रि िहाि नाही;मात्र अशा परिणस्र्िीि 

या मुलीने आपल े णशक्षि पूिथ केले. णिचे 

भाषि आम्हा सवाांसाठी अखंि प्रेििादायी 

होिे. 

 

    परिषदनंेिि अहमद अल्हान्दावी 

यांच्याशी मला चचाथ कििा आली. त्यांनी 

अनौपचारिक गपपांमध्येही संयुि िाष्ट्रसंघ 

युवकांसाठी काय कििो, याणवषयी माणहिी 

कदली. जगािल्या एका प्रमुख व्यिीचे 

वागि े ककिी सहज साध े आणि नम्र अस ू

शकिे याचा पुिावाच मला णमळाला !  
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   या परिषदिे अनेकदा मला एक गोष्ट 

जािवि होिी िी म्हिजे जगािल्या अनेक 

दशेाि युवक इिकं उत्कृष्ट काम किि 

असिाना या संपूिथ णचत्राि भाििीय युवक 

मात्र कुठेच कदसि नाही. कोिी युवक 

पयाथवििवादी चळवळीचे नेिृत्व किि 

होिा िि कोिी एक मुणस्लम युविी आपल्या 

दशेािील णियांच्या मानवी हक्काबाबि 

जागृिी णनमाथि किि होिी. ह े सवथ 

आपल्याच वयोगटािले णवशीपंचणवशीिले. 

ििीही आपापल्या दशेािील सामाणजक 

िाजकीय चळवळीचे िे नेिृत्व किि होिे. 

आपल्याकि े ह े णचत्र दरु्थमळ आह.ेपाश्चात्य 

दशेािील अनेक युवक संपत्तीची उधळपट्टी 

र्ांबवण्याच्या संदभाथने बोलि होिे. 

आपल्या गांधीच्या ित्वज्ञानाचा मोठा 

प्रभाव मला त्यांच्यावि कदसला.  

   अनेक युवक या परिषदिे संपूिथ णवचाि, 

बुध्दी,अभ्यास यांचा कस लावून चचाथ किि 

होिे. एखाद्ा णवषयाला ककिी बाजू अस ू

शकिाि आणि ककिी बाजू समर्थ अस ू

शकिाि याची क्षिाक्षिाला जािीव होि 

होिी. णिपलोमसी, णिबेट, णनगोणशएशन्स 

आम्ही अनुभवि होिो. या परिषदिे अत्यंि 

महत्वाचे अस े ठिाव संमि झाले.यामध्ये 

िाष्ट्रीय सिकािांनी त्यांच्या दशेाच्या 

णनिथयप्रकक्रयेि युवकांच्या संख्येच्या 

प्रमािाि प्रणिणनधीत्व देिे, कपॅणसटी आणि 

णस्कल िवेलपमेंटसाठी औपचारिक आणि 

अनौपचारिक णशक्षिासंबंधी धोिि 

आखि,े२०१५ नंिि औपचारिक णशक्षिाची 

पािळी वाढवि े( उद्ोजकिा, माध्यमे यांचे 

णवशेष णशक्षि दिेे), प्रत्येक दशेािील 

युवावगथ आणि िाजकीय नेिृत्व यांच्यािील 

संवाद प्रभावी किण्यासाठी णवणशष्ट यंत्रिा 

णनमाथि किि ेइत्यादी महत्वाचे ठिाव संमि 

झाले.  
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  मला स्विाःला फग्युथसोणनयन म्हिून आणि 

भाििीय म्हिवून घेण्याि अणभमान वाटि 

अस.े अनेकांनी ‘ मला िुमच्या कॉलेजचं 

नाव ऐकलंय’ अस ं सांणगिलं िेर्व्हा मात्र 

छािी अणभमानाने फुगून येि अस.े  

 पॅरिसमध्य े गेल्यावि कोिीही आवजूथन 

पाहील अस े रठकाि म्हिजे आयफेल टॉवि 

आणि जगप्रणसध्द अशी लूि म्युणझयम. ही 

म्युणझयम संपूिथ पहायची ठिवली िि 

ककमान आठ कदवस लागिािच. जगप्रणसध्द 

मोनाणलसाचे णचत्र याच संग्रहालयाि आह.े 

णवशेष म्हिजे जगािल्या एवढ्या प्रचंि 

मोठ्या संग्रहालयाि भाषा मात्र फ्रें चच आह.े 

कुठेही इंग्रजी अर्वा अन्य भाषा नाही, 

इिका फ्रें चांना त्यांच्या भाषेचा अणभमान 

आह.े पॅरिस या शहिािील वाहिूक आणि 

मेट्रो ह े िि संशोधनाचेच णवषय.  

पॅरिसमधल े लोक उत्साही, आनंदी आणि 

मदिीस ित्पि अस ेआहिे. त्यांचं जगण्याचं 

ित्वज्ञान आपल्यापेक्षा वेगळं आह.े खूप 

िसिशीि आयुष्य जगिािे लोक आहिे िे. 

इन्फ्रास्ट्रक्चि िवेलप किण्याि पॅरिसचा 

मोठा वाटा आह.े आपल्याकि ेह ेव्यवणस्र्ि 

होि नाही याची खंि वाटि.े एकट्या पॅरिस 

शहिाि ५५ भव्य खुली गं्रर्ालय ं आहिे.    

या जागणिक परिषदिेील सहभागाने माझा 

जगाकि े पाहण्याचा दणृष्टकोन फाि मोठा 

झाला. युनेस्को सािख्या आंिििाष्ट्रीय 

संस्र्सेोबि काही काळ काम कििा आल.ं 

भाििाि पििलो िे भिपूि अनुभव घेऊन 

आणि जागणिक पािळीवि स्विाःच्या पूिथ 

क्षमिेणनशी भाििाचे प्रणिणनधीत्व केल्याचे 

समाधान घेऊनच…! 

- भूषि िाऊि मो.9823183820 

- rautsbhushan@gmail.com ( 

जागणिक युवक परिषदिे भाििाचे 

प्रणिणनधीत्व कििािा भूषि सध्या 

फग्युथसन कॉलेजचा जनिल सेके्रटिी 

आह)े  

mailto:rautsbhushan@gmail.com
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-  

--आणि मला िि माझ्या बायकोवि प्रेम किायचयं ! 

नुकिंच लग्न झालं होिं. णनवांि सुट्टी टाकून मी नव्या-नवेल्या 

बायकोसह या टुमदाि शहिाि आलो होिो. असंख्य छोट्यामोठ्या 

टेकड्ांवि णमळून वसलेल ं ह े शहि आणि चहूबाजूला नजि जाईल 

णिर्वि णहिवीगाि आणि णशखिाला बफाथच्छाकदि णशखिं... हॉटेलाि 

सामान टाकून आम्ही ह्या शहिािल्या लोकांसािखेच साध्याच 

कापिाचे;पि उत्तम कलाकुसिीचे कपि े घालनू ियाि झालो आणि 

कफिायला बाहिे पिलो. एकमेकांच्या हािाि हाि घालून आम्ही 

भटकि होिो. टेकड्ांचे उिाि चढाव लक्षाि घेऊन बांधलेल े दगिी 

िस्िे. दोन्ही बाजूला छोटीशी गटािं. गटािं? छे, त्यािून वाहिािं पािी 

िि स्वच्छ चमकि होिं! पूिथ दगिी बांधिीच्या शहिाि अनेक जागा 

मोकळ्या सोिलले्या. कुठे खेळायला पक्की मैदानं िि कुठे शांिपिे 

● ● ● 

“ क्षणोक्षणी स्फोट वाढत 

होते. काळ्याकुट्ट अस्वल्या 

ढगाांनी आकाशाला 

आकाशातनूच हद्दिार केलां 

होतां. चांद्र तर कधीचाच 

तयाांच्या लोहमठुीत पचरिला 

गेला होता.. माझ्या 

आजबूाजचूी झािां कुठे जळत 

होती, तर कुठे उन्मळून ििली 

होती. खेळाच्या 

मैदानासभोवताली पे्रक्षागहृ 

बाांधलां गेलां होतां आपण पतथे 

कमी किि याांतल्या बाया 

नाचवत होते……”  आल्हाद 

महाबळ  

● ● ● 
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लोळि आकाशाशी प्रश्नोत्तिे किावीि अशा णहिव्यागाि बागा. शहिाच्या मध्यभागी एक 

णवस्िीिथ चौक होिा. चौकाच्या मध्यभागी एक सुदंि कािंजं! अनेकजि िि कािंज्याबाजूला उभ ं

िाहून त्याच्या उििाि्या िुषािाि सचैल न्हाि होिे, कुिीिि चक्क िे पािी पीि ही होिे. पि 

कुठेच गोंधळ नाही अन् गजबज नाही. होिी िी णनर्व्वळ णनसगाथशी एकरूप मािसांच्या 

हालचालीची गाज. णचत्रािला दखेावा 

वाटावा असं िे कािंजं पाहून आम्ही दोघंही 

हिखलोच. आमचे हाि हािाि नकळि 

अजूनच घट्ट झाले. अंगठीची बोटावि खूि 

यावी अशी बांधल्यासािखी बोटं एकमेकांि 

गंुफली गेली. आणि आजूबाजूच्या 

बाजािपेठेकि ेचक्क दलुथक्ष किि आम्हीही त्या 

िुषािांि हिवून गेलो. 

पि काही क्षिच... जमीन णवणचत्र र्िर्रू 

लागली. िी र्िर्ि काही क्षिािच रटपेला 

पोचली. कािंज्यािला मनोिा णनखळून 

वाकिा झाला आणि आकाशाि सूयथ 

असिानाही िोळे कदपविािा एक प्रचंि 

प्रकाशाचा पुंजका पणलकिल्या दिीि 

चमकला. कान किपून गळून पििील की 

काय अशी णभिी वाटावी,असा उच्च पट्टीिला 

आवाज आमच्यावि लगोलग येऊन 

आदळला आणि एक काळाकुट्ट अस्वल्या ढग 

णनिीच्छ िुगिुगि दिीिून आकाशगामी 

झाला. आिा मािसांची णनवांि गजबज, 

गाज; शुद्ध गोंधळ झाली होिी. त्रेधा उिाली 

होिी सवाांचीच पाि. ह्या अकणल्पि घटनेने 

शहिाचं रुपिं पालटून गेल ं होिं. शांििा 

जाऊन सगळी अनागोंदी माजली होिी. 

बायको खूपच घाबिली होिी. अगदी गपप 

झाली होिी. णिला घेऊन पुन्हा हॉटेलवि 
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णनघालो. वाटेि पुन्हा िेच खेळण्यासाठीचं 

मैदान लागल ं णिर्े कुिाििी नेत्याची 

पोस्टसथ लावली गेली होिी आणि स्टेज 

उभािि ं चालू होिं. बॅिबमटनच्या िुटक्या 

िॅकेटला कुिीििी झािावि लटकावून कदली 

होिी. णिचे घड्ाळाच्या लंबकाप्रमाि ेझोके 

चालू होिे. आम्ही पुढ े णनघालो. हॉटेलवि 

आलो खिा पि मला माझी उत्सुकिा शांि 

बस ू दईेना. बायकोला रूमवि जाऊन 

आिाम किायला सांणगिल ंआणि मी बाहिे 

पिलो. 

कािंज्याकि े न जािा मी आिा दसुिीच 

कदशा पकिली. इर् े लोकांचा फाि ओघ 

नर्व्हिा. स्फोटाचा िो आवाज अजूनही 

कानाि घुमि होिा. त्यामुळेच की काय 

आजूबाजूची अिण्यशांििा िाचि होिी. 

गटािांचं पािीसुद्धा, उगाचच वाटल ंअसले, 

पि गढूळलेल ंकदसल.ं आिा उिाि लागला. 

त्यावरून धावि खाली उििलो िि र्ोिी 

पसिट समिल जागा होिी. इर्पासून पुढ े

िस्िा मािीचाच होिा. इर्ूनच पुढ ेिी दिी 

असावी असा मी कयास बांधला. वरून 

दोनचाि णवमानं गेली. पुढून दोनचाि 

णवमानं आली. आगीचे लोळ एकमेकांवि 

फेकल.े खूप णचत्रणवणचत्र यांणत्रक आवाजांचे 

आकाशावि ओिखि े ओढि िी कुठेििी 

कदसेनाशी झाली. मागे एका टेकिीवि एक 

उंचसा मनोिा बांधला होिा. त्यावि एक 

जुनी वाटावी अशी एक आकाशदशथनाची 

दरु्थबि होिी. णिकिूनच बहुधा लहान लहान 

मुलांचे हसण्या णखदळण्याचे आवाज येि 

होिे. मी णिकि ेपळालो. एका दमाि मनोिा 

चढून गच्चीवि पोचलो. णिर्ूनच उभ्या 

उभ्या त्यांचं णनिागस हसि,ं णखदळिं, 

खेळि ं पाहू लागलो. उदाहििार्थ कुिी 

गोिीगोमटी, नाकेली, घाि्या िोळ्यांची 
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मुलगी बसक्या नाकाच्या, बटबटीि 

िोळ्यांच्या, काळ्याकुट्ट मुलाच्या खांद्ावि 

हाि टाकून जोिीनं बिबिगीि म्हिि 

होिी. कुिी घिाि बचचपानाची पोळी 

आणि किवंदांची आमटी करून इवल्याशा 

िाटल्यांिून सगळ्यांना वाढि होिी. त्यांचं 

अस ंएकमेकांि, णनसगाथि गंुिि ंफाि लोभस 

होिी. मग मी ही मूल झालो आणि 

त्यांच्याि जाऊन बसलो. त्या बचचपानाच्या 

पोळीिला एक घास िोिून मग िो 

किवंदाच्या आमटीि बिवून मग बत्तीस 

वेळा चावून खाण्याि ककिी ककिी मजा आह े

की काय सांगू! 

पुन्हा िेवढ्याि िीच र्िर्ि... मनोिा िुटून 

पििो की काय असंच वाटू लागल.ं र्िर्ि 

रटपेला पोचली िेर्व्हा पुन्हा एकदा िो कान 

किपविािा आवाज आमच्यावि येऊन 

आदळला. मग मात्र माझ ंपोिपि फाि काळ 

रटकल ं नाही. मी सगळ्या मुलांचं कोंिाळं 

करून त्यांच्याभोविी माझ्या हािांचं कि ं

केल.ं एक काळाकुट्ट अस्वल्या ढग णनिीच्छ 

िुगिुगि दिीिून आकाशगामी होि होिा. 

र्ोड्ा वेळानं िी गोिी मुलगी म्हिाली, 

"काका एवढे मोठे होऊन िुम्ही घाबिलाि? 

दवेकाका मुद्दामूनच फोििाि अस े कदवे 

घािलेल े फुगे; आपल्याला घाबिवायला; 

पि आम्ही नाही घाबिि. आम्ही शूि आणि 

शहािी मुल े आहोि.". असं म्हिून एक 

किवंद त्या आंबट बचबट बचचपानांसोबि 

मला कदलं. मी घेिल ं नाहीच िि आल्या 

पावली पिि कफिलो. कुिाििी द्रष्ट्या 

आकाशणनिीक्षकाला िाि्यांची सैि णजने 

कधी काळी घिवून आिली असेल त्या 

दरु्थबिीचा मात्र िद्दी ढीग झाला होिा. 

णहिव्यागाि जणमनीवि त्या दिूगामी काचा 

असंख्य रठकािी रुिल्या होत्या. आिा अस े

बारिकसािीक फुगे जवळपास प्रत्येक 

िोंगिामागून फुटि होिे. दिवेळेस 
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शहिाबाजूचं अिण्य काळं पिि चालल ं

होिं. मी झपाट्याने शहिाच्या विच्या 

भागाकि ेणनघालो. आिा दगिी िस्त्यांमधून 

भेगा पिि होत्या

. वेिवेाकि े णनघालेल ेदगि पायांना काचि 

होिे. मी वि आलो खिा पि त्या 

कािंज्याकि े जायची मला णभिीच वाटली. 

न जािो त्या कािंज्याची कशी अवस्र्ा 

झाली असेल. काही वेळापूवी ज्याच्या 

र्ुईर्ुई िुषािांि आम्ही प्रेमालाप किि होिो 

त्याची उध्वस्ि अवस्र्ा माझ्याच्याने नक्कीच 

बणघिली जािाि नर्व्हिी. आजूबाजूच्या 

अिण्यप्रदशेाि जागोजागी विवे पेटल ेहोिे. 

विव्यांच्या काळ्याकुट्ट धुिाने आकाश काळं 

पिि चालल ं होिं. त्या कदवशीच्या 

सूयाथस्िाला आकाश िंगीि झाल ंनाही. फि 

भग्न होि काळं काळं णवझि गेल.ं 

असल्या ह्या घािेिड्ा प्रदषूिाने माझ ेिोळे 

चुिचुिायला लागले. च्यायला शांिपि े

हनीमूनला एखाद्ा टूरिस्ट स्पॉटवि जावं 

ििी साली हीच गदी, हाच गोंधळ आणि 

हचे प्रदषूि. अचानक मागून घोषिांचे 

आवाज आले. मागच्या दोन िस्त्यांवरून 

पांढि्या कपड्ांिली आणि सोन्याचांदीि 

मढललेी अनेक लोकं हािाि िंगीबेिंगी झेंि े

घेऊन त्यांच्या नेत्यांचा जयजयकाि किि 

येि होिी. माझ्यासमोिच्या चौकाि दोन्ही 

मोचे एकत्र आल.े मोच्याथिली पुढली 

सोन्याचांदीि मढललेी मािस ंमग अचानक 

गायब झाली; झेंि े पायदळी िुिवले गेल े

आणि गटािांिलं आधीच गढूळलेल ं पािी 

लाल होऊन वाहू लागल.ं.. मी णजवाच्या 

आकांिाने णिकिून पळालो. कुठे पळालो, 

ककिी वेळ पळि होिो, कसा पळालो काही 

कळल ं नाही. उििािा श्वास जणमनीवि 

आला िस ं परिणस्र्िीचं भान आलं. 

बािीकशी अंधािी गल्ली होिी. कचि्याचा 
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सिका वास भरून िाणहला होिा. 

आजूबाजूच्या अंधािाचा प्रभाव म्हिून 

असेल पि इकि ेशांििा जािवि होिी. मी 

र्ोिा सैलावलो. बायकोच्या आठविीने 

एकदम कससंच होऊ लागल.ं अंधािाि 

कुठूनििी णिचा स्पशथ र्व्हावा अस ं वाटू 

लागल.ं पि त्या सिक्या वासानं वैिागलो 

च्यामािी. वाटेि आलेल्या दारूच्या कॅनला 

लार् घािली आणि णिर्ून णनघालो. आिा 

समोि अजून एक मनोिा आला. पि ह्या 

मनोि्यावि मात्र खेळिािी लहान मुल ं

नर्व्हिी. िि होिा एक वेिा. मधेच उककिवा 

बस.े मधेच उठून नाचे. त्याने इर्ल्या 

लोकांसािखेच साधेसुध े ढगळ कपि े घािल े

होिे. पि एक फिक मात्र होिा, त्याला 

कपड्ांवि उत्तम कलाकुसि किवून 

घ्यायला वेळ णमळाला नर्व्हिा. त्याने दाढी 

वाढवली होिी आणि णहिव्या नोटांचा 

पटका बांधून त्याचे घािेिि े उद्ोग चाल ू

होिे. त्याने कदवे घािलले ेफुगे फोिून फोिून 

समोिच्या िोंगिाविचा सगळा बफथ  

णविळवला. मग जेर्व्हा िोंगिाच्या 

पायथ्याचं गाव बफाथच्या र्ंि पाण्याि 

वाहून गेल ं िेर्व्हा िो जाऊन पुन्हा उककिवा 

बसला. ह्या काळवंिलेल्या आकाशाकि े

कसली करूिा भाकि होिा दवे जािे. 

अवघ्या काही क्षिाि झालेल्या त्या 

गावाच्या वािाहिीने मी मुळापासून 

हादिलो. मी हॉटेलच्या कदशेने पळि सुटलो. 

मला कसंही करून माझ्या बायकोला 

भेटायचं होिं. 

क्षिोक्षिी स्फोट वाढि होिे. काळ्याकुट्ट 

अस्वल्या ढगांनी आकाशाला आकाशािूनच 

हद्दपाि केल ं होिं. चंद्र िि कधीचाच 

त्यांच्या 
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लोहमुठीि णचििला गेला होिा. आिा 

आकाशाि आग ओकिा-या णवमानांची 

नुसिी िेलचेल होिी. माझ्या आजूबाजूची 

झाि ं कुठे जळि होिी, िि कुठे उन्मळून 

पिली होिी.  

खेळाच्या मैदानासभोविाली प्रेक्षागृह 

बांधल ं गेलं होिं आणि णिर्े कमी 

कपड्ांिल्या बाया नाचवि होिे. माझ े

पाय ििाळलेि, कपि े फाटलेि. शुद्ध 

कधीही हिपेल आिा माझी. एका िुटक्या 

झािाच्या बुंध्याशी ििी बसावं म्हििो 

आिा. 

 मगाचचा िो बॅिबमटन िॅकेटचा लंबक 

आिा 

र्ांबला

. कदाणचि कायमचाच? जमीन आिा पुन्हा 

र्िर्ििेय. ह्यावेळेस जिा जास्िच. अजून 

एक स्फोट आणि आख्खी पृथ्वीच फेकली 

जाईल णिच्या परिवलन कक्षेबाहिे. आणि 

पुन्हा एक कान किपविािा िीव्र आवाज 

आणि हा काळाकुट्ट अस्वल्या ढग 

कािंज्यािून आकाशगामी होिोय. मला 

बायकोला भेटायचंय..... ..आणि मला िि 

माझ्या बायकोवि प्रेम किायचंय !- 

-आल्हाद महाबळ  

alhad.mahabal@gmail.com 

( उत्तम फोटोग्राफी कििािा आल्हाद हा 

िरुि आश्वासक लेखक आह.े )

mailto:alhad.mahabal@gmail.com
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जािीय सलोखााः महत्व आणि आवश्यकिा 

 प्रस्िुि णवषयाचा अभ्यास किि असिाना, जािीय सलोखा 

णबघिविा-या घटना व त्यामागची सामाणजक, 

िाजकीय,सांस्कृणिक, ऐणिहाणसक, आणि आर्थर्क व 

त्यासंबंधीची काििमीमांसा कििे अणधक  गिजेचे वाटि.े 

जगािील अणिशय मोजक्याच प्राचीन संस्कृिींमध्ये भाििीय 

संस्कृिीचा समावेश होिो. १८ व्या शिकाच्या 

पूवाथधाथपयांिचा कालखंि आपि बणघिला असिा. एक गोष्ट 

स्पष्टपि े जािविे. िाजेशाही व धार्थमक सत्तेचा प्रमुख हा 

िाजा अस े व संस्कृिीिक्षिाची जबाबदािी त्याच्यावि अस.े 

बहुिांश भाििीय िाजे ककवा सेनानी ह े शांििेचे अग्रदिूही 

िाणहलेल े आहिे. सम्राट अशोकापासून अकबिापयांि आणि 

सम्राट हषथवधथनापासून छत्रपिी णशवाजी महािाजांपयांि 

िाजांनी युध्दापेक्षा लोककल्यािावि अणधक भि कदला. या 

काळामध्ये िाजा कोित्याही जािी-धमाथचा असला ििीही 

सवथ प्रजा आनंदाने िाहू शकि होिी आणि केवळ त्याचमुळे 

● ● ● 

अपलकिेच बिोदा आपण 

पदल्लीमध्ये धापमिक दांगे झाल.े 

उत्तर प्रदशेमध्ये 

िोटपनविणकुाांच्या आधी 

६०० हून अपधक  दांगे 

अवघ्या २ मपहन्यात घिल.े 

या सा-या िार्श्िभमूीवर जातीय 

सलोख्यापवषयी बी राजेश 

मीरा या तरुणाने केलेले ह े

पचांतन 

 

● ● ● 
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भाििीय संस्कृिीची ओळख जगाला ‘अबहसक आणि ‘सणहष्ि’ू संस्कृिी’ अशीच आह.े भाििीय 

पुिाि आणि साणहत्यामध्ये दखेील अस ेअनेक संदभथ आपल्याला णमळिाि.- 

“अय ंणनजाः पिो वेिी गुिना लघुचेिसाम / 

उदािचरििानां िु वसुधैव कुटुम्बकम //” 

म्हिजेच, हा माझा, िो दसु-याचा अशी क्षुद्र 

मनाच्या मािसांची वृत्ती असि.े याउलट 

मोठ्या मनाच्या मािसांना सवथ पृथ्वी हचे 

आपल े कुटंूब वाटिे. आपली भाििीय 

संस्कृिी ककिी व्यापक आणि उदाि आह े

याचेच दशथन या सुभाणषिािून होिे. सवथ 

जगाला वंदनीय अशा िर्ागि बुध्दांपासून 

णवसाव्या शिकािील र्ोि णवश्वपुरुष 

महात्मा गांधींपयांि अनेक भािि ित्नांनी 

केवळ ‘आप-आपसािील भेद णवसरून ‘एक 

होवूया... जगाि शांिी नांदवूया |’ असाच 

मंत्र अवघ्या मानवजािीला कदला. या 

रठकािी स्वामी णववेकानंदांचे उदाहिि 

अणिशय बोलके आह.ेसदवै सवोत्कृष्टिेचा 

ध्यास असिाि-या स्वामीजींना अखंि 

भाििा संदभाथि एक णवधान केलले ेआह.े 

‘वैकदक णवचािशिी, इस्लामी शिीिसंपदा 

आणि णिस्िी मन असलेला भािि माझ े

स्वप्न आह’े 

या ओझित्या आढाव्यानंिि  सििाव्या 

शिकापयांि भाििीय समाजाि जािीय 

वादगं, धार्थमक दगें ककवा ित्सम घटना 

अभावानेच आढळिाि. १४ व्या शिकाि 

युिोपाि सुरू झालेल े प्रबोधनाचे लोि 

जगभि पसिल े होिे. कागद आणि 

टाईपिायटिच्या शोधाने जग भयंकि जवळ 

आल े होिे. नवसुधाििावाद्ांच्या पिखि 

णलखािाने मािूस अन् मािूस 

वैचारिकरित्या ढवळून णनघि होिा. 
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औद्ोणगक क्रांिी घिवून मािसाने यंत्राला 

गुलाम बनवल होिे. मानवाच्या ज्ञान, कला 

आणि उपभोगाच्या इच्छा ककिीििी 

वाढल्या होत्या. माक्सथवादाचे लोि पसिि 

होिे.व्यापािाच्या णनणमत्ताने िि णबटीशांना 

सािा भािि माहीिच होिा. नेमकी 

त्याचवेळी आमची िाजसत्ता स्विाःच्या 

िंुबड्ा भिण्याि गंुिली होिी या सा-याचा 

फायदा घेि णब्ररटशांनी १८१८ पयांि संपूिथ 

भािि आपल्या कब्जज्याखाली आिला. 

त्यानंिि १८५७ च्या उठावाि दखेील बहद ू

मुस्लीम एक होऊन लढल.े णवणवध 

जािीसमूह खांद्ाला खांदा दऊेन लढल े

आणि म्हिूनच णब्ररटशांनी ‘फोिा आणि 

िाज्य  किा’ ही नीिी अवलंबली. सणहष्िुिा 

ह े आपल्या संस्कृिीचे वैणशष्ट्य असल े ििी  

णबटीश यर्ावकाश जािीय धार्थमक णवष 

पसिण्याि कमालीचे यशस्वी झाले होिे 

कािि समाजािील अज्ञान आणि योग्य 

नेिृत्वाचा अभाव. या रठकािी एक उल्लेख 

महत्त्वाचा वाटिो िो म्हिजे णबटीश 

िाजवट सवाथर्ाथने भाििासाठी 

नुकसानकािक नर्व्हिी. एक दशे म्हिून 

भाििाची बांधिी, भौणिक सुणवधा, आणर्कथ   

सुधाििा, िेल्वे ,इंगजी, बदलिे णशक्षि 

आणि आचाि णवचाि णब्ररटशांनी 

भाििीयांना कदले; पिस्वािंत्रय-समिा-

बंधुिा ही णत्रसतू्री त्यांनी भाििाि कधीच 

िाबवली नाही.  

महात्मा फुल ेणलहीिाि-  

“असा कसा दवेा िू हा धमथ णनर्थमयेला | 

गिीबांची दाुःणखिांची दया नही िे िुला | 

िुझ्या िाज्यामध्ये दवेा का ही णशवाशीव? 

कुिी शे्रष्, कुिी नीच का ह ेभेदभाव?’’ 

ककवा आंिििाष्ट्रीय स्ििावि भाििाचे नेिृत्व 

कििाना णशकागोमध्ये णववेकानंद म्हिाल े

होिे ‘‘माझ्या बंध ू भणगनींनो !’’;  पि 

त्याचवेळी भाििाि ‘माझा धमथ शे्रष् माझी 
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जाि शे्रष्’ अशी संकुणचि भावना उदयास 

येि होिी. या परिणस्र्िीची णववेकानंदांना 

पूिथ कल्पना आली होिी म्हिूनच त्यांनी 

त्यासाठी उवथरिि आयुष्य खची घािल.े  

 स्वािंत्रयानंििचे पवथ अणधक महत्वाचे आह.े 

१५ ऑगस्ट १९४७नंिि जन्माला आलले्या 

भािि नावाच्या दशेाचे ित्वज्ञानच मुळी 

सावथभौम धमथणनिपेक्ष,समाजवादाच्या 

पायावि उभ े िाणहल.े “जे मनुष्यच नाहीि 

अशा भाििीय लोकांना स्वािंत्रय दऊेन काय 

फायदा? आणि िे रटकवण्याची पात्रिा 

त्यांच्या अंगी आह ेकाय?’’ित्कालीन णब्ररटश 

पंिप्रधान णवन्स्टन चर्थचल यांचे 

भाििासंबंधीचे ह े उद्गाि; पि भाििाला 

स्वािंत्रय दणे्याणशवाय पयाथयच नाही अशी 

परिणस्र्िी जेर्व्हा णनमाथि झाली त्यावेळी 

‘मुस्लीम णलग’ स्विंत्र पाककस्िानच्या 

मागिीवि अिून बसली. भाििाच्या 

प्रगिीला अिसि म्हिजे पाककस्िानची 

णनर्थमिी ही कायमस्वरुपी पाचि ठोकून 

णब्रटीश णनघून गेल े पि त्याचवेळी सवाथि 

ददुवैी घटना घिली िी म्हिजे दशेाची 

फाळिी. केवळ धार्थमक आधािावि 

पाककस्िानची णनर्थमिी झाली आणि नंिि 

लगेचच हजािो बहद ूव मुणस्लम ठाि मािल े

गेल.े हजािो णियांवि बलात्काि झाले. 

लाखो लोक बेघि झाल ेआणि त्याहून अणधक 

आपल्याच मायभूणमि णनवाथणसि. याचे 

अणिशय हृदयद्रावक विथन  ‘टे्रन टू 

पाककस्िान’पुस्िकािून कदवंगि पत्रकाि 

लेखक खुशवंि बसह यांनी केल ेआह.े यानंिि 

मात्र सवथ धमाथची णशकवि प्रेम व शांििा 

आह ेही मान्यिाच गळून पििे. बहद ूधमाथला 

‘सणहष्ि’ू म्हििाना लाज वाटावी असा 

१९४७ चा अत्याचािांचा इणिहास सांगिो. 

इस्लामचं प्रागणिक स्पष्टीकिि दिेािे त्या 

शब्जदाचा आशय आणि अर्थच प्रेम व शांििा 

असल्याचे सांगिाि;पिंिु त्या धमाथच्या 

नावावि झालेल े अत्याचाि व बहसाचाि 
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त्यांना मान खाली घालायला लागविािे 

आहि ेआणि या सायाथचे किे किणविे येशूचे 

‘शांिीदिू’ म्हिवून घेिाना णिश्चनांना लाज 

आििािे आह.े फाळिीच्या घटना 

एवढ्याविच र्ांबि नाहीि. काहीच 

मणहन्यानंिि‘सवथधमथसमभावाचे धोिि 

म्हिजे मुणस्लम अनुनय ’ असा आिोप 

लावून सा-या जगाला शांििेची णशकवि 

दिेायाथ िाष्ट्रणपत्याचा खून एका बहदनेू 

घिवून आिला. महात्मा गांधीचा  अंि ही 

भाििाच्या इणिहासावि दिूगामी परििाम 

कििािी घटना आह.े ज्याची कसि 

कशानेही भरून येऊ शकललेी नाही. 

स्वािंत्रयाच्या उंबिठ्याविच असिायाथ 

िाष्ट्रािील सवोच्च नेत्याचा अंि जािीय 

घटनांच्या पाश्वथभूमीविघिावा ही अत्यंि 

ददुवैी गोष्ट आह.े१९५० च्या दशकाि 

जािीय संघषाांनी ककिी पिमोच्च बबद ू

गाठला होिा ह े त्यावेळच्या भािि 

पाककस्िान आंिििाष्ट्रीय संबंधािून 

उलगििे. पं.नेहरू आणि णलयाकि अली या 

दोन नेत्यांनी दोन्ही िाष्ट्रांिील 

अल्पसखं्यांकाना असिािा धोका लक्षाि 

घेऊन त्यांच्या संिक्षिासाठी किाि किावा 

लागला. हा किाि ‘नेहरू णलयाकि अली 

किाि’ म्हिून दोन्ही दशेािला पणहलाच 

किाि होिा. यािून जािीय सलोख्यामागची 

आवश्यकिा स्पष्ट होिे. त्या काळी आणि 

आजही संघषथ हा फि दोन धमाांमधला 

ककवा बहद ूमुणस्लम असा भाग नर्व्हिा. बहद ू

धमाथमधल्या अनेक पोटजािींमधील संघषाथने 

सुद्धा उग्र रुप धािि केल े होिे. दणलि 

म्हिून णहिवल्या गेलेल्या समाजाने 

आपल्याविील अस्पृश्यिेच्या अन्यायाला 

वाचा फोिून िॉ. बाबासाहबे आंबेिकिांच्या 

नेिृत्वाखाली बौद्ध धमाांिि केल े त्याचे 

स्पष्टीकिि दिेाना बाबासाहबे म्हििाि- 

‘‘आजघिीला प्रज्ञा, करुिा आणि समिा 

णशकवि असिािा एकच धमथ आह े िो 

म्हिजे बौद्ध धमथ आणि लाखो अनुयायांसह 
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त्यांनी धमथप्रवेश केला. भणवष्याच्या दषृ्टीने 

जािीय आणि धार्थमक सलोखा ककिी 

महत्त्वाचा आह ेह ेया घटनेिून कदसून होिे. 

अशीच एक घटना. १९८१ साली 

िाणमळनािूमधील णमनाक्षीपूिम येर् े

घिली. स्र्ाणनक दणलिांनी अन्याय होिो 

म्हिून मुणस्लम धमाथि प्रवेश केला आणि या 

घटनेचे पिसाद दशेभि उमटल.े या सवथ 

धार्थमक घटनांनी व्यणर्ि होऊन कणववयथ 

सुिेश भट णलणहिाि,“सांग मला दळिा-या 

दाण्या, जाि माझी नेमकी,ज्याचे पीठ झाले 

मघा, िे दािे कुठल ेहोिे?’’  

जािीय सलोखा आणि आंिििाष्ट्रीय संबंध 

यांचे फाि जवळचे नािे िाणहले आह.े 

काश्मीिचा प्रश्न, त्यामागची धार्थमक 

पाश्वथभूमी आणि त्यािून उदयास आलेला 

णहिवा आणि भगवा दहशिवाद. दशेामध्य े

सिि घििािे बॉम्बस्फोट ह्या 

दहशिवादाची भीषििा स्पष्ट किण्यास 

पुिेस े आहिे. आज काश्मीिमधील धार्थमक 

प्रश्न, मुणस्लमांची सामाणजक परिणस्र्िी, 

बहदचेू स्र्लांििि आणि भािि पाककस्िान 

आंिििाष्ट्रीय संबंध हा दोन दशेच नर्व्ह ेिि 

सायाथ जगापुढील बचिेचा णवषय आह.े 

काश्मीिच्या मुद्द्द्ावरून लालबहाद्द्दिू 

शािींचा संशयास्पद मृत्य ू अजूनही सा-या 

भाििाला हळहळायला लाविो. अशीच 

दसुिी घटना म्हिजे ‘खणलस्िानी चळवळ’ 

शीख समुदायासाठी स्विंत्र खणलस्िानच्या 

चळवळीने उग्र रुप धािि केल्यावि िी 

दिपण्यासाठी पंिप्रधान इंकदिा गांधींनी 

‘सुविथ मंकदिाविलष्किी कािवाई घिवून 

आिली. या कािवाईि शीख चळवळीचे 

झालेल े नुकसान हा इंकदिाजींच्या हत्येचे 

मुख्य  कािि. या हत्याकांिानंिि सािा 

भािि शीखणविोधाने पेटून उठला आणि 

दशेभि णशखांवि जे अत्याचाि झाले ह े

मानविेला काणळमा फासिािी घटना 

आहिे. श्रीलंकेमध्य े भाििीय वंशाच्या 



23 
 

िमीळ नागरिकांवि होिािे अत्याचाि हा 

भाििीय सिकािच्या दषृ्टीने िोकेदखुीचा 

प्रश्न िाणहललेा आह.े श्रीलंकेमधील बसहली 

णवरुद्ध िमीळ संघषाथमध्य े LTTE या 

दहशिवादी संघटनेचा बीमोि किण्यासाठी 

‘शांिीसेना’ पाठवण्याचा णनिथय ित्काणलन 

पंिप्रधान िाजीव गांधी यांनी घेिला. या 

णनिथयामुळे दखुावून िाणमळ नागरिकांनी 

बॉम्बस्फोट घिवून ‘िाजीव गांधीची’ 

णनदथयीपिे हत्या घिवून आिली. आजही 

िाणमळनािूिील लोकप्रणिणनधींकिून 

सिकािला या प्रश्नासंदभाथि सिि धािेवि 

धरून अणस्मिेच्या िाजकाििाचा िाव 

साधला जािो. १९७१च्या बांग्लादशे 

फाळिीनंिि िेर्ील णनवाथणसिांचे ईशान्य 

भाििािील अणिक्रमि ह े भाििाच्या 

अंिगथि सुिक्षेपुढील आर्व्हान िाणहले आह.े 

गेली ४० वषे या प्रश्नावरून ईशान्य भािि 

सिि धुमसिोय. आज मंबईसहीि सवथ 

प्रमुख शहिांमध्य े ह्या बांग्लादशेींचे 

अणिक्रमि हा स्र्ाणनकांना िोकेदखुी 

ठििािा मुद्दा होऊन बघिोय. ज्यायोगे 

योग्य खबिदािी अभावी भणवष्यािील संघषथ 

अटळ वाटिो. बांग्लादशेी णनवाथणसिांचा 

मुद्दा िाजकीय पक्षांकिून ‘बहद-ूमुणस्लम’ 

चौकटीि िंगवून त्याचा िाजककय लाभ 

उठवि े यापलीकि े िाजककय पक्षांनी काही 

भूणमका पाि पािलेली नाही.  

विील चािही घटनांचा णवचाि कििा केवळ 

जािीय सलोख्याच्या अभावामुळे भाििाने 

अणिशय धिािीचे आणि किृथत्ववान अस े

िीन पंिप्रधान गमावल.े णिघांच्याही 

हत्येनंिि त्याचे दशेभिाि उमटलले े

सामाणजक पिसाद, सवथसामान्यांची 

हत्यासत्र,े आर्थर्क व आंिििाष्ट्रीय 

धोििांविील परििाम, त्यािून दशेाचा व 

पयाथयाने प्रत्येक भाििीयाचा झालेला िोटा 

बणघिल्यावि जािीय सलोख्याची गिज 

स्पष्ट होिे. पंिप्रधानांच्या हत्येनंिि णनमाथि 
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होिािी िाजककय अणस्र्ििा आणि 

पोकळीचा र्ेट परििाम आर्थर्क सुधाििा 

कायथक्रम, ठोस णनिथयांचा अभाव, 

व्यवस्र्ेिील णशणर्लिा, िबघाईला आलेली 

अर्थव्यवस्र्ा, प्रभावी नवनेिृत्वाची 

कमिििा या दषु्टचक्रािून सिि दशेाच्या 

प्रगिीला खीळ घालि िाणहली आह.े दणलि 

आणि मणहलांना याचा मोठा फटका बसला 

आह.े जािीय िेढीचे मणहलांवि होिािे 

परििाम णवशद कििाना ‘िाकुिािी 

फुलनदवेी’ चा उल्लखे किावासा वाटिो. 

दणलि मणहला म्हिून बलात्काि झाल्यानंिि 

उच्चविीयांचा सूि उगवण्यासाठी फुलन ४० 

ठाकूिांचा खून किि.े भाििािील सगळ्याि 

लोकणप्रय गुन्हगेाि िे कैदी आणि 

खासदािास असा प्रवास केल्यानंिि णिची 

होिािी हत्या, पुन्हा जािीय सलोखा आणि 

मणहलांचा सहभाग याबद्दल गंभीि र्व्हायला 

भाग पाििे. जािीय सलोखा आणि त्याचे 

िाजकीय परििाम हा िि प्रत्येक भाििीय 

नागरिक, पुढािी आणि प्रसािमाध्यमांच्या 

चचेचा आवििा णवषय बनला आह.े याची 

सुरूवाि बणघिली िि मला वाटि े

िाममंकदि आणि बाबिी मशीद ह ेयाचे मूळ 

आह.े लोकांच्या णवध्वंसक धार्थमक 

भावनांना खिपािी घालून त्याचा अणिशय 

णनयोजनपूवथक िाजकीय लाभ उठवला गेला. 

१९८९ साली लालकृष्ि अिवािी यांनी 

िाममंकदिाच्या उभाििीसाठी समस्ि 

बहदसु्िानचे समर्थन णमळावे,म्हिून िर्यात्रा 

काढली होिी. लालूप्रसाद यादवांनी 

धमथणनिपेक्षिेची ढाल पुढ ेकिि अिवािींना 

अटक करून िाजकीय लाभ उठवला. 

यानंिि णचिलेल्या संघ परिवाि व भाजपने 

दशेभिािून कायथकत्याांची फळी उभािि हा 

मुद्दा अणिशय प्रणिष्चेा बनवला. ज्याचे 

पयथवसान िीनशे वषथ जुनी अणिशय पणवत्र 

बाबिी मशीद पािण्यामध्ये झाल.े भाििीय 

संणवधानानुसाि सवथ ऐणिहाणसक वस्िंूचे 

जिन किि ेही सिकािची जबाबदािी आह.े 
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या सवथ प्रकििामध्य े कल्यािबसग यांची 

िाजककय भूणमका व पोणलसांची णनणष्क्रयिा 

संशयास्पद वाटि.े बाबिी मणशदीचे पिन 

हा िि भाििीय संणवधानाविच हल्ला 

वाटिो. बाबिी मणशदीनंिि, दशेभि बहद ू

मुणस्लम दगंली धुमसि िाणहल्या व १९९३ 

च्या बॉम्बस्फोटांनी मुंबई शहि बेणचिाख 

करून सोिल े णशवसेनेसह अनेक 

बहदतू्तववादी नेिे व संघटनांचा यािील 

सहभाग आणि त्यानंिि प्रणसद्ध झालेली 

व्यिवे्य मुणस्लम द्वषेात्मक वाटिाि. या 

घटनेनंिि मुणस्लमांच्या मनाि अणस्र्ििा व 

संशयास्पद भावना णनमाथि होऊन 

समाजािील सलोखा णनमाथि किण्याच्या 

सवथ प्रयत्नांना णिलांजली णमळाली. अनेक  

मुणस्लम युवक दहशिवादाकिे वळाल.े 

भाििीय िाजकाििाि याचे ठळक परििाम 

कदसून आले. त्यामध्ये १९९५ साली 

णशवसेना-भाजप युिीला महािाष्ट्राि सत्ता 

णमळाली. १९९७ - ९८ साली भाजपच्या 

नेिृत्वाखाली दशेाि सत्ताबदल झाल.े या 

सत्तास्र्ापनेमध्य े बहुसंख्येने असिा-या 

बहदूचें भावणनक िाजकािि करून 

सत्तासंपादन हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आह.े ह े

सािे कमीच म्हिून २००२ साली 

गुजिािमध्य ेभीषि गोध्रा हत्याकांि घिवून 

आिल ेगेल.े बाबिी मशीदीचे पिन िे गोध्रा 

हत्याकांि या घटना बघिा सवोच्च 

न्यायालयाने अनेक िाजकीय नेत्यांवि 

ठपका ठेऊन त्यांना दोषी धिल ेआह.े आजचे 

ददुवै म्हिजे भाििीय िाजकािि याच सवथ 

नेत्यांभोविी कफिि आह.े  न्यायालयाने  

ित्कालीन मुख्यमंत्री निेंद्र मोदींना क्लीन 

णचट कदलेली असली ििी सवोच्च 

न्यायालयाने २००४ साली णनिीक्षिांमध्य े

त्यांच्या जािीवपूवथक णनणष्क्रयिेबाबि 

प्रश्नणचन्ह णनमाथि केलले े आह.े बजिंग दल, 

णवश्व बहद ू परिषद, िाष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 

यांची याबाबिची भूणमका बचिा णनमाथि 

कििािी आह.े 
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आज फेसबकु आणि सोशल णमणिया संबंध 

णपढीसाठी सामूणहक व्यासपीठ म्हिून पुढ े

येिोय. याची चूिूक नुकत्याच १६ व्या 

लोकसभेमध्यहेी कदसली. याच फेसबुकवरून 

जेर्व्हा आमच्या र्ोि िाष्ट्रीय पुरुषांची 

णवटंबना घिवून आिली जािे त्यावेळी 

िरुिाई धमाथच्या झेंड्ाखाली दिून जी 

णवघािक कृत्ये किि े ही सध्या 

भाििीयांसाठी शिमेची बाब आह.े णवकृिी 

कििािे कोित्याही धमाथचे असोि.त्यांना 

णशक्षा र्व्हायलायच हवी पि ह ेकाम पोणलस 

आणि न्यायव्यवस्र्ेचे आह.े सामान्य जनिेने 

का कायदा हािाि घ्यावा? ज्या छत्रपिी 

णशवाजी महािाजांवि आम्ही बहदधूमाथचे 

लेबल लावून त्यांना जािी धमाथच्या 

चौकटीि िांबून बघिोय, िो माझा िाजा 

समाजकंटकाच्या संकुणचि मनांएवढा लहान 

होिा काय? छत्रपिींचा इणिहास आणि सवथ 

धमाांबद्दलचा प्रेम आणि आदि बणघिल्यावि 

त्यांची आभाळभि उंची सहज कदसिे. अशा  

भावना भिकवण्याने महािाजांची उंची 

िसूभिही कमी होि नाही. हीच गोष्ट सवथ 

महापुरुषांकि ेबणघिल्यावि णसद्ध होिे; पि 

हा समिेचा, िाष्ट्रभावनेचा संदशे समाजाि 

पोहचायला हवा त्यासाठी गिज आह.े 

जािीय सलोख्याची आणि पिस्पि 

णवश्वासाची. 

समाजािील कोििेही गैिकृत्य घिल्यानंिि 

सवथप्रर्म मुणस्लम, दणलि ककवा 

कणनष्वगीयांकिे बोटे दाखवली जािाि. 

अनेकदा िपासाअंिी ह े गुन्ह े

उच्चवगीयांकिून ककवा िाजकीय प्रवृत्तींकिून 

घिल्याचे णसद्ध होिे पि िोपयांि सायाथ 

समाजाला याची णशक्षा होिे. आज महात्त्मा 

गांधीपासून आंबेिकिांपयांि आणि पंणिि 

नेहरंूपासून िॉ. कलामांपयांि िाष्ट्रीय 

नेत्यांना जािीधमाथच्या चौकटीि बंद करून 

त्यांच्यावि णचखलफेक कििािा नववगथ 

उद्ास येिोय; पि ही टीका कििाना ज्या 
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अणभव्यिी स्वािंत्रयाचा उपयोग केला जािा  

िे विील नेत्यांमुळेच 

णमळाले याची पुसटशी कल्पनादशेीखल या 

णपढीला आह े का, हा प्रश्न मला नेहमीच 

सिाविो. हा वगथ असाच भिकटि िाणहला 

िि उद्ाच्या भाििाची बचिा वाटि.े मग 

लोकणशक्षिािून जािील सलोख्याची णनकि 

स्पष्ट होिे. साणहत्य आणि णचत्रपट 

माध्यमांिून सामाणजक णवषमिा सदवै 

ओिप्रोि भिललेी आढळिे. १९७० 

पयांिच्या साणहत्य आणि णचत्रपटांमध्य े

फाळिीच्या घटनांचा करूि इणिहास 

ठळकपि े कदसिो. णचत्रपटांमध्य े ‘दो णबघा 

जमीन’, ‘पर्ेि पांचाली’, ‘मदि इंणिया’, 

‘सुजािा’,’व्यास’, ‘जागिे िहो’… इ. चा 

प्रामुख्याने उल्लखे कििा येईल. 

साणहत्यामध्ये बहदी आणि उदुथसाणहत्यावि 

फाळिीची मोठी पकि कदसिे. ७० िे 

९०च्या दशकाि आंबेिकिवादी ककवा 

दणलि साणहत्य िसेच णवद्रोही साणहत्य हा 

नवा प्रकाि णवषमिेच्या पाश्वथभूमीवि 

उदयास येऊन लोकणप्रय झाला आजचे 

भाििीय साणहत्य अणधक खलु े आणि मुि 

वाटि.े पि जगभिािल्यास सामाणजक 

णवषमिेची एक ककनाि त्याला सदवै 

लाभली आह.े नागिाज मंजुळे या 

कदग्दशथकाचा सत्यकर्ेवि आधारिि ‘फॅन्री’ 

हा णचत्रपट सामाणजक णवषमिा ठळकपि े

नोंदविो.मंिल आयोगाने 

अल्पसखं्यांकांसाठी २७% आिक्षिाची 

िििूद केल्यानंिि उठलेल े जािीय दगें 

असोि, भंिािा णजल्ह्यािील ‘खैिलांजी’ 

हत्याकांि असो ककवा अलीकिचीच 

नगिच्या णनिीन आगेची हत्या असो, वा 

जवखेिा हत्याकांि या सायाथच घटना 

अंिमुथख र्व्हायला भाग पाििाि 

    िामचंद्र गुहा यांनी त्यांच्या ‘इंणिया 

अफ्टि गांधी’ या गं्रर्ाि भाििािील अंिगथि 
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संघषाथचे, वेधक णववेचन केले आह.े त्यांच्या 

मिे भाििीय समाजािील संघषथ मुख्यिाः 

जाि, धमथ, वगथसंघषथ व बलगभाव या 

अक्षांना छेद दऊेन प्रवास कििाि. यािील 

प्रत्येक पैलूच े सणवस्िि णववेचन करून िे 

म्हििाि की, संघषाथचे ह े सवथ पैलू कधी 

स्विंत्ररित्या िि कधी एकणत्रिपिे कायथिि 

सिाि. त्यांच्या मिे काही वेळा या 

भेदभावांच्या सहाय्याने सामाणजक 

संघषाांना खिपािी घािल ेजािे. सामाणजक 

संघषाथची प्रयोगशाळा म्हिून एखाद्ा 

इणिहासकािाच्या दषृ्टीकोनािून भाििािील 

जािीय संघषथ आणि सलोख्याचा मागोवा 

घेि असिाना, वािंवाि ऐणिहाणसक संदभथ 

द्ावे लागिाि. भाििािल्या अणभव्यिीची 

व्याप्ती, प्रचंि णवणवधिा, आणि 

प्रसािमाध्यमांचा आवाका बघिा अिुसष् 

वषाथि भािि जो अखंि िाणहला ही सगळ्या 

जगाला आचंणबि कििािी पि भाििीयांची 

छािी अणभमानाने फुलविािी घटना वाटि.े 

भािि आणि पाककस्िाने ह ेदोन दशे एकाच 

वेळी स्विंत्र झाले; पि िुलनात्मकरित्या 

अभ्यास कििाना भाििाच्या प्रचंि यशाि 

व अखंििेि ‘सवथधमथसमभाव’ ह्या धोििाचा 

णवशेष वाटा आह.े पाककस्िानची धमाथच्या 

आधािावि मनाजोगिी णनर्थमिी होवूनसुद्धा 

णवघटन झाल.ेआजही पाककस्िान प्रचंि 

धुमसिोय याचे कािि म्हिजे, जािीय 

भावनेला खिपािी घालिािी धोिि ेआणि 

शासन. या घटनेिून भाििीयांना योग्य बोध 

णमळिो. हीच एकी आणि अखंििा 

रटकवण्यासाठी जािीय सलोखा फाि 

महत्त्वाचा आह.े                  ‘आयणिया 

ऑफ इंणिया’ ही एक महत्वाची संकल्पना 

आह.े या दशेािल्या णवणवधिेवि हा दशे 

भक्कम आह.े णवणवधिेने नटलेला आणि 

वेगवेगळ्या पिंपिाचा पाईक होऊ 

पाहिािा हा दशे जािीय दगं्याि णन 
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णवर्व्दषेाि अिकू नये म्हिून आपि सवाांनी 

णमळून प्रयत्न किायला हवेि. 

कुसुमाग्रजांनी म्हटल ंआह े– प्रेमच आह ेसा-

या संस्कृिीचा सािांश. जािीय 

सलोख्यासाठी प्रेमाचा धमथ समजून घ्यायला 

हवा. “या माझ्या बांधवांनो, अणखल 

मानवजािींनो, 

धमथ मानू एकिेचा, मंत्र दऊेनी प्रेमाचा 

िल्लीन होऊन णवश्वशांिी स्र्ापूया या , 

गड्ांनो जािी-पािी संपवू या” जािीय 

सलोखा णनमूयाथ!’’  

ह ेगीि गाि गाि त्यानुसाि कृिी करु या.  

 

 

 

- िाजशे बोनवटे 

rajeshbonawate13@gmail.com 

(फग्युथसन महाणवद्ालयािून भौणिकशािाि 

पदवी घेिािा िाजेश उत्तम विा, लखेक 

आणि कवी आह)े 
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िसले मला असा भटेला…! 

              साधािि मी आठवीि असेन िेर्व्हा मला इंग्रजी 

णशकविािे महशे होमकळस सि यांनी मला बट्राथन्ि िसलेचं 

पुस्िक वाचायला कदल,ं िसले कोि ह े िेर्व्हा माझ्या गावीही 

नर्व्हिं. कॉन्वेस्ट ऑफ हपॅीनेस ह ेपुस्िक मला सिांनी कदलं होिं. 

संपूिथ पुस्िक वाचूनही मला एक शब्जद कळाला नाही. मला काही 

कळालं नसल्याचं मी सिांना बोललोही;पि सि म्हिाल े

साित्याने वाचि िहा. मी सिि वाचि िाणहलो िसलेला आणि 

िसलेची आणि माझी भेट इन्टिेबस्टग होऊ लागली. मला 

िसलेच्या लेखिीिल ं सौंदयथ कळू लागल ं आणि माझ्या लक्षाि 

आल ं की िसले हा ककिी िाकदीचा ित्वज्ञ आणि कवीमनाचा 

मािूस आह ेपि ददुवैाने त्याच्याकि ेदलुथक्ष झालेल ंआह.े  

       महत्वाच्या ित्वज्ञानी मािसांच्या मांकदयाळीि बट्राथन्ि 

● ● ● 

रसेलला एकदा एका पिटीश 

मपहलेने पवचारलां- “ जर 

तमुची आपण दवेाची भेट 

झाली तर तमु्ही तयाला काय 

पवचाराल?” क्षणाचाही 

पवलांब न करता रसेल 

म्हणाला, “ मी दवेाला 

पवचारलां असतां की तझु्या 

अपस्ततवाचा एवढा कमी 

िरुावा का ठेवलास ?” बर्ट्ािन्ि 

रसेलसोबतच्या भेटीबद्दल 

साांगतोय कौस्तभु महापिक 

 

 

● ● ● 
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िसलेचे नाव अग्रस्र्ानी आह.े बहुआयामी व्यणिमत्व असलेला िसले समजावून घेिं मला 

गिजेचं वाटि.ं णब्ररटश णववेकवादी, ित्वज्ञ, णनबंधकाि बट्राथन्ि आर्थि णवल्यम िसेलचा जन्म १८ 

मे १८७२ िोजी

झाला. त्याचं महत्वाचं योगदान िकथ  आणि 

ित्वज्ञान या क्षेत्रामध्य ेआह.े णवश्लेषिात्मक 

ित्वज्ञानाचे िो संस्र्ापक मानला जािो. 

साि दशकांच्या त्याच्या आंििणवद्ाशाखीय 

करियिमध्य े त्याने नैणिकिा, िाजकीय 

णसध्दांिन, शैक्षणिक णसध्दांिन, धार्थमक 

अभ्यास, णवचािांचा इणिहास..इ 

णवषयांमध्ये सखोल योगदान कदले. त्यांच्या 

लेखनशलैीची िुलना र्व्हॉल्टेअि सोबि केली 

जािे. दोघांच्याही लेखनाि 

णवनोदी,शैलीदाि आणि प्रचंि प्रभावी 

भाषावैणशष्ट्य ेकदसून येिाि.  

    ख-या अर्ाथने हा मािूस अष्टपैल ू होिा. 

त्यांच्या बहुआयामी क्षमिा एका ओळीि 

सांगिा येिील- णशक्षिाने िकथ वादी, 

स्वेच्छेने ित्वज्ञ, त्यांच्या ऐणिहाणसक 

किृथत्वाने नोबेल णवजेिा ( The History of 

western philosophy या गं्रर्ासाठी 

त्यांना १९५० साली नोबेल पुिस्काि 

णमळाला)  िसलेचं िकथ शािािल ंसगळ्याि 

मोठं योगदान म्हिजे िसलेनं मांिलेल े

पॅिािॉक्स. (णविोधाभासाचे णवधान) 

णप्रणन्सपल्स ऑफ मॅर्मेॅरटक्स ह े पुस्िक 

णलणहिाना त्याच्या या पॅिािॉक्सची कल्पना 

आली.  

त्याच्या या शोधामुळे िकथ शािाि सेट 

र्ेअिी, गणििाचे मूलभूि घटक आणि 

त्यामागील ित्वज्ञान याच्याि अमूलाग्र 

बदल झाले. त्याचं आिखी एक महत्वाचे 

योगदान म्हिजे त्याने मांिलेल्या णसम्पल 
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णर्अिी आणि िॅमीफाइि णर्अिी.  

   ज्याप्रमािे िसलेने गणििाचा पाया 

शोधण्यासाठी त्याने जे िकथ प्रारुप वापिल े

िेच त्याने ित्वज्ञानाचा पाया शोधण्यासाठी 

वापिल.े िार्ककक आदशथ भाषेचा त्याने 

आग्रह धिला. जगाचे स्वरुप समजावून 

घेण्यासाठी अशी भाषा अणधक संयुणिक 

असल्याचे त्याचे मि होिे. णवज्ञान आणि 

ित्वज्ञान यांच्यासाठी एक समान 

पध्दिीशाि ( methodology) असण्याची 

णनिांि आवश्यकिा त्याने प्रणिपाकदि केली. 

त्याचे ित्वज्ञानाचे िार्ककक णवश्लेषि पाहून 

त्याचे ह ेपध्दिीशाि सहजपि ेलक्षाि येिे.  

िसलेच्या समाज-िाजकीय ित्वज्ञानाची 

मुळं त्याच्या कौटंुणबक पाश्वथभूमीि दिली 

आहिे. िसेलचे आजोबा अलथ िसले यांनी 

वीन णर्व्हक्टोरियासाठी पंिप्रधान म्हिून 

१८४०-१८६० दशकांमध्य े कायथ केल.े 

िसलेचे आई-वणिल ह े त्यांच्या काळािील 

प्रभावी मूलगामी णवचािवंि होिे. त्याचे 

विील ह े नाणस्िक होिे आणि नामवंि 

िाजकीय णवचािवंि जॉन स्टुअटथ णमलचे िे 

जवळचे णमत्र होिे. िसेलच्या वणिलांनी 

णमलला बट्राथन्िसाठी धमथणनिपेक्ष मागथदशथक 

बनण्याची णवनंिी केली होिी; पि ददुवैाने 

िसलेच्या बालपिािच णमलचं णनधन झालं. 

नंििच्या काळाि मात्र िसलेच्या लेखिीवि 

णमलच्या णवचािांचा मोठा प्रभाव पिला. 

िसले हा कट्टि नाणस्िक मनुष्य होिा. 

जगाच्या णनर्थमिीचे पणहल ेकाहीििी कािि 

असाव े (First Cause) अस ेिसेलला पटल े

होिे पि वयाच्या अठिाव्या वषी णमलचे 

आत्मचरित्र वाचिाना िसले एका 

ओळीपाशी र्बकलााः “ मला कोिी णनमाथि 

केल,ेया प्रश्नाचे उत्ति दिेा येिाि नाही 

कािि या प्रश्नाचे उत्ति कदल े िि दवेाला 

कोिी णनमाथि केल े हा प्रश्न स्वाभाणवकपिे 

उदभविो.” या एका वाक्यामुळे जगाच्या 

णनर्थमिीच्या पणहल्या काििाबाबिची 
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णमथ्या धाििा त्याच्या लक्षाि आली. िसले 

हा नाणस्िकवादाचा पुिस्किाथ होिा. १९४८ 

मध्य े त्याने बीबीसीच्या एका सुप्रणसध्द 

चचेि फे्रिरिक कोपल्स्टन या णिस्िी 

ित्वज्ञासोबि सहभाग घेिला. ‘र्व्हाय आय 

ऍम नॉट अ णिश्चन’या त्याच्या सुप्रणसध्द 

णनबंधाि िसेलची नाणस्िकवादा बाबिची 

मांििी कदसून येिे. िसेलला एकदा एका 

णब्रटीश मणहलेने णवचािल-ं “ जि िुमची 

आणि दवेाची भेट झाली िि िुम्ही त्याला 

काय णवचािाल ?” क्षिाचाही णवलंब न 

कििा िसेल म्हिाला, “ मी दवेाला 

णवचािलं असि ं की िुझ्या अणस्ित्वाचा 

एवढा कमी पुिावा का ठेवलास ?”  

  एका बाजूला िसलेचा सामाणजक 

चळवळीिील सहभाग िि दसु-या बाजूला 

त्याचे णवपुल लखेन याच्यािून िसलेचे 

सामाणजक-िाजकीय ित्वज्ञानािील  

योगदान कदसून येिं. आणण्वक 

दहशिवादाच्या णविोधािली त्याची 

भूणमका सवथश्रुि आह.े णर्व्हएिनाम युध्दािील 

पाश्चात्य दशेांचा सहभाग याच्याणविोधाि 

त्याने भूणमका घेिली. त्याला त्याच्या या 

कृिींमुळे अनेक वेळा िुरंुगवास भोगावा 

लागला. त्याच्या या जाहीि भूणमकांमुळे 

त्याला रट्रणनटी कॉलजे,कॅणम्ब्रज,  णसटी 

कॉलेज न्युयॉकथ मधून काढून टाकण्याि आल.े  

    बट्राथन्ि िसले हा अल्बटथ आइनस्टाइनचा 

जवळचा णमत्र होिा. त्या दोघांनी णमळून 

शीियुध्दाच्या काळाि िसले- आइनस्टाइन 

जाहीिनामा प्रणसध्द केला. यािून त्यांनी 

आणण्वक शिांचे धोके पटवून कदल.े काही 

मूठभिांनाच आइनस्टाइनचा सापेक्षिावाद 

समजला त्यापैकी एक म्हिजे िसेल होिा. 

‘ए बी सी ऑफ रिलेटीवीटी’ या पुस्िकािून 

त्याने सवथसामान्य लोकांना समजेल अशा 

भाषेि सापेक्षिावाद समजावून सांणगिला. 
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पुस्िकाच्या पणहल्या पानावि िसलेने 

णलणहल े आह-े “ Einstein has done 

something astonishing, but very 

few people know exactly what it is 

! ”  

िसलेच्या व्यणिगि आयुष्यावि टीका केली 

जािे. त्याच्या वैवाणहक अपयशांवि चचेचे 

गु-हाळ  सुरु असि.े िसलेने चाि लग्न ंकेली. 

िोिा ब्जलॅक सोबिच्या प्रेमसंबंधांची त्याच्या 

अनुयायांमध्य े मोठी चचाथ होि अस.े िोिा 

स्विाः एक समाजवादी-िीवादी णशणक्षका 

असल्याने णिचा िसलेवि मोठा प्रभाव 

पािला. नंििच्या णपढ्यांवि दखेील िसलेचा 

मोठा प्रभाव पिला. अगदी नोम चोम्स्की, 

नॉबथट वीनि, प.जवाहिलाल नेहरु . इ 

अनेकांवि हा प्रभाव कदसून येिो. अस ंअसल ं

ििी आजच्या आधुणनक जगाि िो एक 

दलुथणक्षि णवचािवंि आह.े िसेलचं जीवन 

सािांशाने मांिण्याचे अनेक प्रयत्न झाले 

त्यािील एक लक्षिीय प्रयत्न ऑक्सफिथ 

णवद्ापीठाचा ित्वज्ञ ए जे एयि यानी केला 

आह.े िो म्हििो- “ The popular 

conception of a philosopher as 

one who combines universal 

learning with direction of human 

conduct was more nearly satisfied 

by Bertrand Russel than any other 

philosopher of our time!”  

िसलेच्या जीवनाचा सािांश दस्िुिखुद्द 

त्याच्याच णलखािािून प्रणिबबबीि होिो. 

‘मी का जगलो?’ या प्रश्नाचे उत्ति दिेाना 

िसलेचं सुप्रणसध्द उत्ति त्यानं त्याच्या 

मनोगिाि कदलं आह.े ह ेउत्ति एखाद्ा सुंदि 

भावििल कणविेसािखेच आह.े िसले 

म्हििो- िीन साध्या;पि माझ्यावि प्रचंि  
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 हा दहे िझुा..!

      “हा दहे िुझा; पि या दहेािील िू कोि ?  

         हा दहे िुझा; पि या दहेाणवि िू कोि ? 

         दहे जन्मिो, वाढि जािो सििो  

        ना जन्म मिि ना दहेािील िो म्हििो” 

िॉय ककिीकिांच्या या ओळी मला आठवि होत्या “णशप ऑफ 

णर्णसयस”हा आनंद गांधी यांचा णसनेमा पाहिाना. 

अवयवदानाचे मध्यविी सूत्र घेऊन जीवनािील मूलगामी 

प्रश्नांना णभििािे ह े णशप सवाथर्ाथने वेगळे आह,े अणभनव आह े

िे आशय,शैली आणि सादिीकिि या सा-याच पािळीवि. ह े

नावीन्य कदग्दशथकाच्या दषृ्टीिच आह.ेणसनेमािील हिेक 

फे्रम,सीन प्रचंि बोलका आह.ेमुळाि या णसनेमाि िीन णभन्न 

कर्ा एका समान सतू्राने गंुफल्या आहिे.प्रत्येक कर्ा 

● ● ● 

ग्लोबलायझेशनसोबत 

जन्माला आलेल्या पिढीला 

साठोत्तरी,             

आयपियॉलॉजीच्या, 

तथाकपथत दशेीवादाच्या 

कथा साांगणा-याांना आजच्या 

पिढीची नस गवसणे कठीण 

आह.े आजच्या पिढीच्या   

जगण्याची पिक्शन समजनू 

घेण्यासाठी समकालीन चष्मा 

वािरावा लागेल. 

● ● ● 
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अणस्ित्वणवषयक मूलभूि प्रश्न उपणस्र्ि किि.े         िोळे नसिाना उत्तम फोटोग्राफी कििा-या 

मुलीला कदसू लागल्यावि नव्या दशृ्य संवेदनेमुळे बदललले े णिच े भावणवश्व णिला 

गोंधळाि टाकिािे आह ेकािि ही दशृ्य संवेदना सुटी नसिे. िी इिि संवेदनांसमवेि सुसघंरटि 

झालेली असि.ेत्यामुळेच कृष्िधवल िंगांमध्य े जगू पाहिा-या मुलीला भिधाव धाविा-या 

चौकाि वेगवान लौककक जगण्याच्या नानाणवध िंगछटा कदसू लागिाि. णिला पुन्हा णिच्या 

“िोळस” जगाि जािा येि नाही. नवे िोळे णमळाल्यावि णिचे आिशाि पहाि स्विाःला णनिखि 

िहाि े णवलक्षि लोभसवािे आह.ेएखाद्ा नवजाि अभथकाच्या दषृ्टीने िी जगाकि ेपाहू लागिे 

दसु-या(?) कुिा अनाणमकाच्या िोळ्याने.  

       दसु-या कर्ेिला साध ूभूिलाविील सवथ प्राणिमात्रांशी नािं जोिू पहािो पि मािूस आणि 

पयाथविि याि सीमािेषाच आखिा येि नाही कािि मािूस स्विाःच पयाथवििाचा अणवभाज्य 

भाग आह.ेकोििाच घटक सुटा नाही. प्रत्येकाची एक वसाहिच आह.े आपापली अशी एक 

परिसंस्र्ा आह.े केवळ नाना घटकांची एकणत्रि मांििी त्या एणन्टटीला सजीवत्व बहाल किि 

नाही. िे असण्यासाठी वा णनमाथि किण्यासाठी एखाद्ा दवु्याची/कनेबक्टग फॅक्टिची गिज 

असि.े “पाच आंधळे आणि हत्ती” या गोष्टीि प्रत्येकजि हत्तीच्या एकेका अवयवाची वेगवेळ्या 

वस्िंूसोबि िुलना कििो ककवा िे अवयव णवणशष्ट वस्िू असल्याचा दावा कििो आणि खिे 

म्हिजे त्या असिािही स्विंत्रपिे ; पि हत्तीच्या सजीव संघटनाच्या परिसंस्र्ेि त्यांच्या 

अणस्ित्वाला एक वेगळा आयाम प्राप्त होिो. मागे ओशोंनी एका भाषिाि एक ककस्सा सांणगिला 
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होिा. एक िाजा नागसेन नावाच्या ित्वज्ञाला िाजवाड्ाि येण्यासाठी आमंत्रि दिेो. िाजाचा 

सेवक िाजाचे आमंत्रि घेऊन नागसेनकि े जािो. नागसेनला िाजाचा णनिोप दिेो. नागसेन 

म्हििो , “ नागसेन नावाचं इर्ं कुिी नाही पि िुम्ही मला बोलावि असाल िि मी येिो.” 

सेवक चक्रावून जािो. िो आजूबाजूच्या लोकांना णवचाििो की हचे महाशय नागसेन आहिे का 

? िो नागसेन असल्याची खाििजमा करुन सेवक नागसेनला दिबािाि घेऊन येिो. सेवक 

घिला प्रकाि िाजाला 

सांगिो. िाजा णवचाििो, “ नागसेन, हा 

काय मूखथपिा आह-े ‘नागसेन नावाचं कुिी 

नाही पि मला बोलावल ं असले िि येिो.’ 

या णवणचत्रपिाचा अर्थ काय ?” 

नागसेन म्हििो, “ महािाज,िुम्ही 

माझ्यासाठी िर् पाठणवलाि पि मी म्हििो 

हा िर् नाही”  

िाजा णचििो. “हा काय मूखथपिा आह े ?” 

िाजा.  

नागसेन िर्ापासून घोि ेवेगळे कििो आणि 

िाजाला णवचाििो “ काय हा िर् आह े ?”  

िाजा म्हििो, “ अिे ह े िि घोि े आहिे.”  

नागसेन पुन्हा िर्ाची चाकं वेगळी कििो 

आणि िाजाला णवचाििो, “ काय हा िर् 

आह े ?”  

िाजा म्हििो, “ अिे काय हा वेिपेिा 

लावलाय. ही चाकं आहिे.” 

नागसेन िर्ाचा एक एक पाटथ वेगळा किि 

जािो णन िाजाला िोच िोच प्रश्न पुन्हा 

पुन्हा णवचािि िाहिो. अखेिीस िाजाच्या 

पुढ्याि काहीच िहाि नाही.नागसेन 

उत्तििो, “ महािाज, मी आपिाला म्हिालो 

हा िर् नाही. इर्े काहीच नाही. हा सगळा 



39 
 

जुगाि आह.े त्याप्रमािे नागसेन नावाची 

कोििीही व्यिी नाही. सा-या वेगवेगळ्या 

घटकांच्या सहजीवी सघंटनांचे ह े नाममात्र 

नाव आह.े”   

     अगदी असचे संघरटि-

णवघरटि,संश्लेणषि-णवश्लेणषि असे आलटून-

पालटून आनंद गांधी अणस्ित्वाच्या 

र्व्दिैी,दहुिेी धाििांबाबिचे सनािन,मूलभूि 

प्रश्न प्रेक्षकासमोि उपणस्र्ि कििाि. 

माधवाचायथ नामांिरिि चावाथक जेर्व्हा 

साधूला भेटिो आणि त्यांच्या 

वादणववादाच्या दिम्यान साध ू सांगिो की 

व्यिी आणि समष्टीला जोििािा पूल 

म्हिजे आपला दहे होय आणि मग आपली 

कृिी आणि णिचा समष्टीवि होिािा 

परििाम याचा सहसंबधं जोििा येिो का 

याची चाचपिी कििािा साध ू प्राण्यांना 

मारुन औषध ंियाि केली जािाि म्हिून िे 

घेण्याचे नाकाििो. चावाथकला साधूची ही 

कृिी णनिर्थक वाटिे. त्याच्या मिे साधूने 

औषध-ंगोळ्या न घेण्यानं काय फिक 

पििाि िि साधूचा युणिवाद असिो की 

जि कशानेच काही फिक पिि नसेल िि 

मग जगिेच णनिर्थक आह.े व्यिी-समष्टीच्या 

मधोमध असिा-या मरुभूमीवि जगण्याची 

अर्थपूिथिा शोधू पहािािा णचत्रपट म्हिूनच 

अणधक गंभीि प्रश्न उपणस्र्ि कििो.  

   णिस-या कर्ेिला नणवन ककिनी 

ट्रान्सपलान्ट झाल्यानंिि त्याच्या 

व्यवहािी,लौककक जगण्याच्या बाहिे 

िोकावून पहायला लागिो आणि 

अणस्ित्वाच्या गहन प्रश्नािच बुिून जािो. 

आजीसोबिच्या संवादािून त्याच्या 

जगण्याबाबिच्या मूल्यात्मक जाणिवेचे 

णवकसन पहायला णमळिे. गिीब शंकिला 

मदि करुनही नणवनला हव ेिे साध्य कििा 
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येि नाही.िो णनिाश होिो. िेर्व्हा त्याची 

अनुभवी आजी शांिपिे म्हििे, “ बेटा 

इिनाही होिा ह ै पि किना चाणहए” त्या 

आजीच्या वाक्यािून व्यि होिािा प्रखि 

आशावाद सािे उन्हाळे पावसाळे पाहून 

झाल्यानंििचा आह े आणि म्हिूनच िो 

महत्वाचा आह.े सािे हव े िसे घिि नसल े

ििी ककमान एक पाऊल पुढ े टाकण्याची 

ककवा िे टाकण्यासाठी मदि किण्याची वृत्ती 

सोििा कामा नय ेह ेसागंिािे िे महावाक्य. 

शेअि बाजािािल्या आकड्ांमध्य ेिमिा-या 

आणि िेच आयुष्य समजिा-या नणवनला 

प्रश्न पििो- “पुिझ ेबदल जाने स ेआदमी क्यू 

नही बदलिा ?” मािसाच्या दहेाचे अवयव 

बदलल े ििी िो िसाच िाहिो का ? 

अवयवांचे ट्रान्सपलान्ट होिे िसे संवेदनेचे 

प्रणििोपि होि नाही का ? आणि जि 

मािसाचा दहे िसाच िहाि असले िि 

त्याचे “िसे असि”े रटकवून ठेविािी गोष्ट 

काय आह े ? पयाथयाने णसनेमा शाश्वििेचा 

शोध घेिो. हा शाश्वििेचा शोध मोठा िंजक 

आह.े गंभीि आह.े आिून हलविािा 

आह.ेअंिमुथख कििािा आह.े क्षि आणि युग 

यांची नस पकिू पाहिािा, नश्वि-

णचिंिनाची भेट घिवून आििािा आह.े  

       णचत्रपटाच्या शेवटी णिन्ही कर्ांचे 

समान सूत्र आकळल्यावि त्यािील र्व्दिै-

अर्व्दिै भाव आह.े ध्यानाि येिो आणि 

ििीही त्याला दवैी स्वरुप नाही. अखेिच्या 

गुहिेल्या फे्रमने हा सनािन शोध सूणचि 

केला 

स्टेटमेंट केलेल ेनाही. प्रश्नांककि केलले ेआह.े 

णशप ऑफ णर्णसयस ह े णमर्कच मुळी 

णसम्बॉणलक आह.े जीवनदायी बोटीचा 

प्रत्येक पाटथ बदलला जािो मग प्रश्न णनमाथि 

होिो ही बोट िीच आह े का ?असेल िि 



41 
 

शाश्वि फॅक्टि कोििा आह ेजो ह ेअणस्ित्व 

जिन कििो ? 

       स्र्ळ-काळ-अवकाशाच्या णत्रणमिीय 

प्रिलाविचा प्रत्येक बबद ू णवलोभनीय 

क्षिासािखा, णचमटीि नाही पकििा येि. 

त्याला पकिपेयांि णनसटून जािो िो पा-

यासािखा. त्याचे अणस्ित्व िेवढेच. त्याचा 

जगण्याचा,िगण्याचा कालावधी िेवढाच. 

पुन्हा िस े होि े नाही. आभाळाची नक्षी 

क्षिाक्षिाला बदलि जािे िसेच काहीस.े 

मग आपल्या आि-आि होि चाललेल े ह े

बदल कसे समजावून घ्यायचे ? मागील 

क्षिाशी प्रामाणिक िाहून त्याच्याशी नािं 

सांगिाि स्विाःिलं णस्र्त्यंिि कस ंआकळून 

घ्यायचं ?ही प्रश्नांची गुहाच जि ूपिद्ावि 

कदसि िाहिे. िे पाहिाना मला वाटल ं

आपि जिू जॉन िॉल्सच्या अज्ञािाच्या 

गुहिे –veil of ignorance कि े चाललो 

आहोि. 

प्रािंभाच्या 

अवस्र्ेकि े

णनघालो आहोि. 

आयिणे्टीटीज 

णविळण्यासाठी 

सबंध शािीि अणस्ित्वासह णजर्े प्रत्येक 

क्षिाला मििा येईल पुन्हा नव्याने जन्मिा 

येईल आणि ख-या अर्ाथने गािा येईल –  

“ एकाच या जन्मी जि ूकफरुनी पुन्हा जन्मेन 

मी !”                                               -

श्रीिंजन आवटे, पुि े                                              

मोबाइल ९७६२४२९०२४         

shriranjan91@gmail.com 

mailto:shriranjan91@gmail.com
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 सबस ेखििनाक होिा है

मेहनि की लूट सबस ेख़ििनाक नहीं होिी 

पुणलस की माि सबस ेख़ििनाक नहीं होिी 

गद्दािी, लोभ की मुट्ठी सबस ेख़ििनाक नहीं होिी 

बैठे णबठाए पकड ेजाना बुिा िो ह ै

सहमी सी चुपपी में जकड ेजाना बुिा िो ह ै

पि सबस ेख़ििनाक नहीं होिी 

सबस ेख़ििनाक होिा ह ै

मुदाथ शांणि स ेभि जाना 

ना होना िडप का 

सब कुछ सहन कि जाना 

घि स ेणनकलना काम पि 

औि काम स ेलौट कि घि आना 

सबस ेख़ििनाक होिा ह ै

हमािे सपनों का मि जाना ! 

- पाश ( पाश ह ेसुप्रणसध्द बहदी कवी आहिे ) 

● ● ● 

काय असि ंसवाथि 

धोकादायक? 

● ● ● 
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पणंििजी 

साि पस्िीस होवून गेले ििी आज पंणििजीचा पत्ता नर्व्हिा. फोन केला 

त्याला."पंणििजी! कहां हो? "" अिे बस पहुचं णह िहा हू!ं बस दो णमनट!!" 

 गिथकन रिक्षा वळवून समोि पंणििजी खिोखि दोन णमणनटाि आला सदु्धा. 

टर्ननग िेणियस कमी असली म्हिून कुठेही कशीही रिक्षा वळवायची हा 

रिक्षावाल्यांना णमळालेला घटनादत्त अणधकाि आह ेबहुिेक. समोि 

आलेल्या रिक्षेि ब्जयाग टाकून मी आिामशीि बसिो. 

आि स्टॆअरिङ्ग समोि िामाचा फोटो आणि त्यासमोि लावललेी उदबत्ती. 

स्वच्छ सीट्स, पे बाय टी कािथ वगैिे रटणपकल इन्स्ट्रक्शन्स! 

 "का हो पंणििजी ? कैसन हो? आज लेट हुई गये?"  उत्ति भाििीय 

लहजेाचे भुस्काट करून मी पंणििजीला उगाच प्रश्न णवचाििो. खिंिि 

उगाच प्रश्न णवचाििो ह्यापेक्षा का उगाच प्रश्न णवचाििो असं मला होिाि 

ह्याची मला खात्री असिे. 

● ● ●  

गणपपष्ट आह ेपणंििजी.  

आणि णििकाच गोि 

बोल्यासुद्धा. 

● ● ● 
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"अिे हां! अब क्या किे? ट्राकफक लाग गया 

सुबह सुबह!" पंणििजीची टकळी चाल ूहोिे.  

पुढची काही णमणनटे हा र्ांबिाि नाही 

ह्याची ग्यिेण्टी असिे मला 

. --- 

पंणििजी म्हिजे अवधेश णमश्रा. मुळचा 

जौनपुिचा. उत्तिप्रदशेी. पोटासाठी मुंबईि 

आलेला. पणस्िशीचा.  सवथसामान्य उंची. 

णविळ झालेल ेकेस. कपाळाला गंध. 

िोक्यावि शेंिी आणि शटाथिून िोकाविािे 

जानवे. रिक्षा चालविाना दि दोन चाि 

णमणनटांनी मानेला झटका दिेािा. एका 

साईिला बसून रिक्षा चालविािा. एकदम 

रटणपकल.   

 सकाळी स्टेशनबाहिे ठिलेल्या रठकािी 

पंणििजी नेहमी रिक्षा लावून उभा असिो. 

कधी पोणलसाशी गपपा मारून त्याला 

पटवि, कधी उगाच इिि रिक्षावाल्यांशी 

गपपा झोिि िि कधी िंबाखू मळि. 

 िोज त्याच वेळेला ऑकफसला सोिायला 

कुिीििी हवंच होिं. अनायसे पंणििजी 

सापििो."हम िो हििोज िहिे ह.ै चाणहये 

िो आप नम्बि सेर्व्ह कि लो!"मोबाइलमध्य े

नंबि सेर्व्ह करून ठेविाना मी त्याला नाव 

णवचाििो. 

"पंणििजी... पंणििजी सरे्व्ह किो नाम"  

पंणििजीच का णवचािल्यावि "िोज 

पूजापाठ जो कििे ह!ै"  असं अजब लॉणजक 

िो मांििो. मीही उगाच वाद घालि नाही.  

 -- 

गणपपष्ट आह ेपंणििजी.  आणि णििकाच 

गोि बोल्यासुद्धा. लाघवी आणि गोिबोल्या 

ह्यािली णर्न लाइन ओलांिून गोिबोल्या 

ह्याकि ेझुकिािा.  भाषा एकदम शदु्ध बहदी. 

आपलं पयािं असिािं गाव सोिून मुंबईि 
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पैसा कमवायला जे लोकं येिाि त्यािलाच 

एक. 

िेल्वे स्टेशन िे ऑकफस इिका १५-२० 

णमणनटाचा वेळ ह्याच्या गपपांमध्ये पटकन 

णनघून जािो. आपली इणन्हणबशन्स बाजूला 

ठेवून सवथ प्रकािच्या लोकांशी गपपा 

मािण्याि गम्मि असिे. पानवाले, 

चहावाले, रिक्षावाल,े एस टी बसच े

रायर्व्हि कण्िक्टसथ, भंगािवाले आणि अश्या 

प्रकािचे सवथ लोक. गपपा मािायला कुिीही 

चालला कक आपल्या व्यणिरिि इिि लोकं 

कसं आयुष्य जगिाि ह्याचा एक जनिल 

फील येिो.  पंणििजीशी गपपा माििाना 

त्याची जािीव होिे. णवक्रोळीला कुठेििी 

उण्यापुयाथ एका खोलीि िो सहकुटंुब 

िाहिो. त्याला दोन मलु ंशाळेि जािािी 

आहिे. एक 'णबनब्जयाही' बणहि आह.े णिच्या 

नोकिीचं आणि लग्नाचं हा बघिोय. गावी 

आईविील आणि भाऊ आहिे. जमीन आह.े 

एवढं सगळं सोिून मुंबईि कशाला खपिोय 

ह्या साहणजक प्रश्नावि "अिे उधि पसैा नाही 

ह ैनं! नही िो सब छोि के यह मुंबई शहेि 

र्ोिी नं आिे" ह ेत्याचे रटणपकल उत्ति िो 

माझ्यावि फेकिो.  सवथ मोठेपिा गावी 

ठेवून इर्े िोजंदािी वि धंदा किायची पाळी 

आल्याचा सल त्याच्या शब्जदामागून 

िोकाविो.  

 --- 

रिक्षा पंणििजीची स्वि:ची नाहीये. 

'धनी'ची आह े.  

धनी हा मिाठी शब्जद त्याच्या िोंिून ऐकून 

मला गंमि वाटिे. धनीच्या रिक्षेवि 

सकाळीची णशफ्ट हा कििो. बयाथचदा िात्री 

१० वाजेपयांिची दसुिी णशफ्ट सदु्धा 

ह्याचीच असिे. जेवायला कुठेििी र्ांबून 

िबा खािो. गोिपाटाचा िुकिा बांधललेी 

पाण्याची बाटली नेहमी त्याच्या रिक्षेि 

कदसिे. गावाचे पाहुि ेआले कक त्या 
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िात्री रिक्षािच झोपिो. गणपपष्ट असला ििी बोलबच्चन नाहीये पंणििजी. इमानदाि आह.े कष्ट 

करून कुटंुबाला पुढ ेन्यायची त्याची मनस्वी इच्छा आह.े  

असे अनेक पंणििजी पोटाची खळगी भिायला इकि ेयेिाि. त्यािले ककत्येक जि िाजकीय वगैिे 

नसिािही. मीही माझा मऱ्हाटी बािा बाजूला त्या सवाांच्या त्याच्या कष्टाला मनापासून दाद 

दिेो. 

- सािंग लले े

Saranglele13@gmail.com 
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