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प्रस्तालना
द्लेऴातन
ू केल्मा जाणाऱ्मा दशॊवेच्मा बमग्रस्त लातालयणात जीलन जगणाऱ्मा दे ळबयातीर अनेक

बागाॊभधीर रोकाॊना अनेक व्मक्ती, वॊघटना आणण वाभाजजक चऱलऱीॊच्मा वशबागातन
ू फनरेल्मा ह्मा
प्रेभाच्मा लायीने बेट ददरी. ह्मा अन्मामग्रस्त रोकाॊलय केल्मा गेरेल्मा अन्मामाचे प्रामजचचत्त

घेण्मावाठीशी लायी ननघारी शोती.त्माॊच्मा जखभाॊलय पॊ कय भायण्मावाठी आणण त्माॊच्मा न्मामाच्मा
रढ्माभध्मे त्माॊच्मा फयोफयीने आहीशीशी वाभीर आशोत शे वाॊगण्मावाठी शी प्रेभाची लायी शोती.
फशवॊख्माकाॊच्मा वद्वदवललेकफद्धीराजागलण्मावाठी दे खीर शी प्रेभाची लायी ननघारी शोती.
मा प्रेभाच्मा लायीचा प्रलाव ह्मा अन्माम झारेल्मा अनेक दठकाणी केरा गेरा. शा प्रलाव एक धाडवी
ऩण अल्ऩवा प्रमत्न शोता. ह्मा प्रेभाच्मा लायीचा उद्देळ वशानबती दाखलण्माचा शोता. द्लेऴाच्मा
झॊझालातात एक आळेचा ककयण एलढाच प्रमत्न शोता..
जभालाने शल्रा करून ठाय भायण्माच्मा जास्तीत जास्त वलदायक अळा घटना ज्मा दठकाणी झाल्मा

शोत्मा त्मा बागात मा प्रेभाच्मा लायीने प्रलाव केरा. ह्मा प्रेभाच्मा लायीची ह्मा प्रदे ळात जाण्माभागेदोन
उदद्दष्ट्मे शोती. एक हीशणजे दै नदॊ दन आमष्टमातीर भजस्रभ, दलरत आणण णिचचन वभश
ू ाॊना लाटणाये

वततचे बम, आणण फशवॊख्म रोकाॊनी ह्मा घटनाॊफद्दर दाखलरेरी अनास्था आणण चप्ऩी तोडणे.आज
दाटून मेणाऱ्मा ननयाळेच्मा अॊधायात आभच्मा भजस्रभ, दलरत आणण णिचचन बाला-फदशणीॊच्मा वोफत
आहीशी आशोत शे जाशीयऩणे त्माॊना वाॊगामचे शोते. लळलाम ह्मा प्रेभाच्मा लायीच्मा प्रलावानेआहीशी
फशवॊख्माॊकाॊच्मा वद्वदवललेकफद्धीरा आलाशन दे खीर कयत शोतो.
भोठ्मा वॊख्मेने नागयी वभाजाच्मा वशबागाने झारेल्मा ह्मा प्रेभाच्मा लायीने जभालाने चार करून ठाय
केरेल्माॊच्मा,दलरताॊलय झारेल्मा शल्ल्मात भायल्मा गेरल्
े मा,ऩोलरवाॊनी जाणन
ू फजन
ू केरेल्मा शल्ल्मात

भायल्मा गेरेल्मातवेच चेटक कयणायी हीशणून भायल्मा गेरेल्मा जस्िमाॊच्मा कटॊ बफमाॊच्मा बेटी घेतल्मा.
शा प्रलाव 4 वप्टें फय 2017 योजी आवाभऩावन
ू वरू झारा. आधी झायखॊड ल कनााटकात जाऊन

आल्मालय 11 वप्टें फय ऩावन
ू ददल्रीत दटऱक वलशायमेथूनमा लायीचा दवया टप्ऩा वरु झारा. दवऱ्मा
टप्प्मात लायीचा प्रलाव एकि फव भधन
ू केरा गेरा. ददल्रीशून ननघन
ू लायीऩजचचभ उत्तय प्रदे ळ,
शरयमाणा, याजस्थान कयत अखेय गजयाथ भध्मे वॊऩन्न झारी.

मा लायीच्मा दोन टप्प्माॊतीर एकबित केरेरा दै नदॊ दन अशलार मेथेददरा आशे . प्रेभाच्मा लायीत वशबागी
झारेरे वाये जण प्रत्मेक याज्मात दशॊवक द्लेऴात फऱी ऩडरेल्माॊच्मा कटॊ बफमाॊना बेटरे. त्माॊनी प्रत्मेक

कटॊ फाचे वाॊत्लन केरे ल त्माॊच्मा दखा:त वशबागी अवल्माचे वाॊगगतरे. प्रत्मेक कटॊ फाने शा धक्का कळा
यीतीने वोवरा आशे , त्माॊच्मा जीलनालचमक, भानलवक ल वाभाजजक आणण न्माम लभऱलण्माच्मा

प्रकिमेवाठीच्मा गयजा काम आशे त, त्माॊना काम भदत शली आशे ह्मा वलााचा अॊदाज फाॊधामचा प्रमत्न
केरा. ह्मा बेटीनॊतय प्रेभ ल एकतेचा वॊदेळ दे णाऱ्मा जाशीय `अभन वबा' घेतल्मा.त्मातन
ू शत्मा
झारेल्माॊच्मा कटॊ बफमाॊच्मा न्मामावाठीच्मा रढ्मात वशकामा कयतीर, त्माॊचे जीलनाधायाचे प्रचन

वोडलामरा भदत कयतीर आणण एकॊदय वभाजात ळाॊती, वद्भालना आणण एकोऩा लाढाला मावाठी

प्रनतफद्ध अवणाऱ्मा स्थाननक नागरयकाॊच्मा `अभन इॊवाननमत नागरयक वलभती'ची स्थाऩना कयण्माचा
प्रमत्न प्रेभाच्मा लायीने केरा.

शा प्रलाव गाॊधीॊच्मा अखेयच्मा भदशन्माॊच्मा स्भत
ृ ीॊना वलनम्र शोऊन केरेरे एक अलबलादन आशे . दशॊद-ू

भजस्रभ दॊ गरीॊभध्मे दशा राख रोक भयण ऩालरे शोते .वॊऩण
ू ा दे ळाॊरा घण
ृ ेने ल द्लेऴाने घेयरे शोते ल
णखऱणखऱे केरे शोते. तयीशी ते प्रेभ आणण ळाॊतीवाठी नौखारीत धैमाानेएकटे च ऩामी कपयरे शोते.

हीशणूनच 2 ऑक्टोफय योजी गाॊधीच्माजन्भस्थानी ह्मा `प्रेभाच्मा लायी'चा ळेलटचा भक्काभ शोता. वॊऩण
ू ा
दे ळबय घण
ृ ा ल द्लेऴाचे लातालयण अवताना दे खीर त्माॊच्मा दशॊद-ू भस्रीभ ऐक्मालयच्मा आजीलन

वलचलावाने गाॊधीॊनी केरेल्मा प्रेभ आणण एकतेच्मा आलाशनाचे स्भयण कयण्मावाठी शा ददलव मोजरा
आशे . आभची शाक आशे, आभचे आलाशन आशे `चरो ऩोयफॊदय' `शभ वफ गाॊधी'.
बायताच्मा वॊवलधान रेखनाचे नेतत्ृ ल कयण्माऱ्मा डॉ. आॊफेडकयाॊना शी लायी अलबलादन कयत आशे .

रोकळाशीचे आणण आऩल्मा घटनेचे भभा शे फॊधत्लाभध्मे आशे ह्मा त्माॊनी ददरेल्मा वालधानतेच्मा

इळाऱ्माचे स्भयण करून शी लायी ननघारी आशे . आज आऩल्मा दे ळात ह्मा फॊधत्लाच्मा भभाालयच लायॊ लाय
आघात शोत आशे त.
ह्मा प्रेभाच्मा लायीने काशी लभऱलरे का? ह्मा लायीच्मा दीघा प्रलावात त्मा लायीचे प्रलावी आणण

वशप्रलावी कोयडे यादशरेरे नाशीत. त्माॊच्मा अॊतभानारा शे रालन
ू टाकणाऱ्माज्मा गोष्टटी त्माॊनी ऐकल्मा
त्मा कामभच्मा त्माॊच्मा भनात घय करून फवल्मा आशेत.

एक गोष्टट ह्मा लायकऱ्माॊच्मा नक्की शाती आरी आशे ती हीशणजे ह्मा प्रलावात

ऩयाकोटीचा द्लेऴ

आणण प्रचॊड ळावकीम अन्माम एकाकीऩणे वोवत अवरेल्मा बायतातीर ऩन्नावऩेषा जास्त कटॊ फातीर
वदस्माॊना भोराचा ददरावा लभऱारा आशे . ह्मा एका गोष्टटीनेशी मा प्रेभाच्मा लायीचे वाथाक झारे आशे .
ऩशरू खानरा ज्मा दठकाणी जभालाने जीले भायरे शोते त्मा दठकाणी परे लाशण्माव वलयोध कयणाऱ्मा
वॊतप्त जभालाने `प्रेभाच्मा लायी'तीर कामाकत्माालय दगडपेक केरी तेव्शा अनेक दठकाणी

फशवॊख्माकाॊच्मा वद्वद्वललेकफद्धीरा आलाशन कयण्माकरयता अगधक प्रबाली अवण्माची गयज शोती अवे
आहीशारा जाणलरे. दलरत आणण अल्ऩवॊख्माकाॊवलरुद्धच्मा द्लेऴाफद्दर ल त्मातन
ू केरेल्मा दशॊवे फद्दर,
अनेक स्थाननक षेिातीर फशवॊख्माॊक वभदामाॊभध्मे ऩचचात्ताऩाचा अबाल आढऱून आरा.

लायीरा नला धीयशी लभऱारा कायण केलऱ दगड आणण ऩादिाणेचत्माॊच्मालय पेकरी गेरी नाशीत तय
अनेक दठकाणी वाभान्म रोकाॊनी गराफ ऩाकळमाॊचा लऴाालशी केरा आणण ह्मा `प्रेभाच्मा लायी'त ते

वाभीर दे खीर झारे. `प्रेभाच्मा लायी'चे आगथाक भदतीवाठी केरेरे आलाशन दे खीर रोकाॊनी उचरन
ू

धयरे आणण जभाल-ननधी (िाऊड पॊडडॊग) ऩद्धतीने ननधी गोऱा केरा गेरा लह्मा जभरेल्मा ननधीतन
ू च
शी लायी ऩण
ू ा झारी. लायीचा वलाच खचा ह्मा ननधीतन
ू झारा. एका अथााने भदत कयणाये वाये शी

वशप्रलावी हीशणून ह्मा लायीत वाभीर झारे.प्रेभाच्मा लायीचेअऩयािी झारेरे आगभन ला अलेऱी प्रलाव
ह्माॊना न जभानता भोठ्मा वॊख्मेने ळाॊतता वबाॊवाठील लायीच्मा स्लागतावाठी रोक जभरे.

वलावाभान्माॊच्मा वद्वद-वललेकफद्धीरा आलाशन कयामचे लायीचे उदद्दष्टट शोते आणण ते ऩण
ू ा कयण्माच्मा
काभारा फऱ्माच लायकऱ्माॊनी वयलात केरीच आशे . त्माॊनी ऩादशरेल्मा आणण ऐकरेल्मा गोष्टटी पोटो,
व्शीडडओ आणण ळबदाॊद्लाये वाॊगामरा त्माॊनी वयलात केरी आशे ल शे प्रवायाचे काभ कयत यशामचा

ननधााय त्माॊनी केरा आशे . बीती, द्लेऴ आणण अन्माम,जफयदस्ती अळा लास्तलात रोकाॊना कवे जगाले

रागत आशे माची जाणील करून दे ऊन ह्मा लास्तलाऩावन
ू दयू अवरेल्मा बायतीमाॊच्मावद्वद्वललेक
फद्धीरा आलाशन कयणे शे माभागचे उदद्दष्टट आशे .

ददलस १ रा
आहीशी आवाभभधीर प्रेभाच्मा लायीचा ऩदशरा ददलव आज ऩण
ू ा केरा आशे . नामगालभध्मे भायझोड
करून ठाय केरेल्मा रयमाज आणण अफू शनीप मा दोन बालाॊच्मा कटॊ बफमाॊनाआहीशी बेटरो. शी बेट

रृदमद्रालक शोती. ते दोघेशी ऩौगॊडालस्थेतीर तरुण जलऱच्मा बफगय भजस्रभ गालात भावेभायी कयत

शोते.अळीअपला ऩवयरेरी शोती की ते दोघे गाम चोय आशे त, हीशणन
ू एका जभालाने त्माॊना भायशाण
करून जीले भायरे शोते. त्मालळलाम त्माॊची भत
ृ ळयीये दे खीर निन्न वलजच्िन्न केरी शोती. त्माॊचे

आईलडीर अजूनशी त्मा द:खातन
ू वालयरेरे नाशीत. कायण त्माॊच्मा दोन्शी भोठ्मा भराॊना अत्मॊत

अभानऴ ल िूयऩणे भायणाये त्माॊचे ळेजायीच शोते. आहीशी आळा कयतो की आभच्मा बेटीभऱे त्माॊना
थोडावा ददरावा लभऱारा अवेर. मा प्रकयणी दशा ऩरुऴाॊना अटक कयण्मात आरी आणण त्माॊना

ताफडतोफ जालभनालय वोडण्मात आरे. स्थाननक लककराॊचा एक गट त्माॊना न्माम लभऱलन
ू दे ण्मावाठी
ऩाठऩयाला कयामरा तमाय झारा आशे .

आहीशी नागाॊल जजल्ह्मात ऩदशल्मा `अभन इॊवाननमत नागरयक ऩरयऴदे 'ची स्थाऩना करू ळकरो. आहीशी
आळा कयतो की वाभदू शकऩणे नागयी वभाज प्रत्मेक जजल्ह्मात शी ऩरयऴद तमाय कये र. अल्ऩवॊख्माॊक,
दलरत, आददलावी आणण भदशराॊवलयोधीद्लेऴ आणण शोणाऱ्मा अभानऴ दशॊवेवलरुध्द शी ऩरयऴद रढे र.

दऩायी गोह्त्तीतीर वलद्माथी नेते फोररे. त्माॊनी द्लेऴ ल ळोऴण वलयशीत नत
ू न बायताची वॊकल्ऩना
वादय केरी.

ददलस २ या
लायीचा दवया ददलव अजून भालऱरा ऩण नव्शता तोच आहीशारा अत्मॊत धक्का दे णायी गौयी रॊकेळच्मा
खनाची फातभी कऱरी. गौयी रॊकेळ एक ळयू , ननबाम आणण कोणचीशी तडजोड न कयता

दशॊदत्लवलयोधाची रढाई रढणायी रढलय्मी शोती. नतच्मा खनाने आहीशी वन्न झारो शोतो. ऩन्शा एकदा
अवदशष्टणता आणण अवलचायी, अवललेकी ळक्तीॊनी भ्माडऩणे, आऩल्मातीर एक वलचायी आणण वललेकी

आलाज कामभचा भायरा आशे .ऩण नतच्मा भयणानॊतय ती नवरी तयी नतचा आलाज अगधकच दभदायऩणे
आऩल्मा फयोफय अवेर.
`लायी प्रेभाची' चा दवया ददलव दे खीर ळोकाकर आईलडडराॊच्मा बेटीचा शोता. ऩयॊ त त्माॊच्मा भराॊना
जभालाने नाशी तय द्लेऴाच्मा इतय ळक्तीॊकडून भयण ऩत्कयाले रागरे शोते. आहीशी प्रथभ गोरऩाया

जजल्ह्मातीर खायफजा गालात 22 लऴााच्मा माकफ अरीच्मा आईलडडराॊना बेटरो. मा आणण आवाभच्मा

इतय जजल्ह्माॊभध्मे, भोठ्मा वॊख्मेने भतदायाॊना ते 'वॊळमास्ऩद भतदाय' अवल्माची वच
ू ना दे ण्मात आरी

आशे . आई-लडडराॊना बायतीम नागरयक भानरेरे अवरे तयी भरे ’वॊळमास्ऩद’भतदाय ठरू ळकतात

आणण शे काशी नले नाशी. माकफ माॊनी 30 जून 2017 योजी बायतातीर फॊगारी भजस्रभ नागरयकाॊच्मा
वलयोधात वयकाय कयत अवरेल्मा ह्मा कायलाईच्मा वलयोधात ननदळाने केरी. ह्माचे वलडीमो गचिीकयण

उऩरबध आशे . ननदळाकाॊनीवौहीम अळीदगडपेक केरी शोती. एका ऩोलरवाने याइपर उचरन
ू , नेभ धयरा
ल माकफ ठाय झारा. त्मा दगडपेक कयणाऱ्माजभालारा प्रनतयोध कयण्मावाठी वौहीम ऩवलिा न

घेता,ऩोलरवाॊनी आगाऊ इळाया न दे ता, ननमभाप्रभाणे कॊफये खारी ळदू टॊग न कयता . वयऱ वयऱ ठाय
भायण्मावाठी गोऱी चारलरी गेरी.

कोकयाझाय जजल्ह्मातीर वराकाती भवजजद ऩाया गालात आहीशी रताकभर इस्राभ अशभदच्मा

द:खीआईलडीराॊना बेटरो. रताकभर इस्राभ अशभद एफीएभमम
ू ू (ऑर फोडो टे रयटोरयमर कौजन्वर
भामनॉरयटी स्टडॊ्व मननमन) चे रोकवप्रम याज्म अध्मष शोते. त्माॊनी फोडोरॉ डभधीर वलवलध

वभदामाॊभध्मे एकोऩा प्रस्थावऩत कयण्माचा प्रमत्न केरा आणण त्माॊच्मा भातब
ू ीचा द्लेऴाच्मा आणण
ृ भ

दशॊवाचायाच्मा राॊफरचक इनतशावारा फदरामचा प्रमत्न केरा. त्माॊच्मा धभाननयऩेष, वभालेळक आणण
वधायणा-आधारयत प्रगतीळीर याजकायणाने ते वला वभदामाॊभध्मेअनतळम रोकवप्रम शोते. अथाातच

तेथीर प्रचलरतद्लेऴ आणण दपऱीचे त्माभऱे धोक्मात आरे. 1 ऑगस्ट 2017 योजी एका गजफजरेल्मा
फाजायऩेठेत बय ददलवा दोन वळस्ि फॊदक
ू धायकाॊनी डझनबय फरे्व त्माॊच्मालय झाडल्मा. त्माॊच्मा

दपनवलधीवाठी वला जभातीचे शजायो रोक एकि आरे. ऩण त्माॊचे भख्म भाये कयी अद्माऩ वाऩडरेरे
नाशीत.
लायीने आवाभ वोडरे ते शे भोठे द:ख वोफत घेऊनच. याज्मातीर द्लेऴ, दशॊवा आणण उघडऩणे ळित्लाने
लागणाये ळावन माॊभऱे आवाभभधीर अल्ऩवॊख्मकाॊना ऩल
ू ीऩेषाशी अगधक बमाने आणण कधीशी काशीशी
शोऊ ळकेर ह्मा बीतीने ग्रावरे आशे .वभानता, आणण धभाननऩेषता मा वॊवलधानाच्मा भल्
ू माॊना फाॊधीर
अवणाऱ्मा वला बायतीमाॊनीत्माॊच्माभागे ठाभऩणेउबे यशामरा शले..

ददलस ३ या
झायखॊडच्मा गगरयडीश ते याभगढशून धक्के खात जाणाऱ्मा फवच्मा प्रलावात आजच्मा ददलवाच्मा
घडाभोडीची थोडक्मात नोंद कयत आशे .आज ह्मा लायीचा नतवया ददलव:
मा प्रेभाच्मा लायीची गयज ककती आशे शे जाणलन
ू दे णाऱ्मा अनेक गोष्टटीॊनी भाझे रृदम जड झारे आशे .
ननबाम, करयष्टभाभम, प्रबालळारी आणण धालभाक द्लेऴ आणण वॊकगचत वलचायाॊवलरुद्ध वलना-तडजोड

रढणाऱ्मा गौयी रॊकेळ माॊच्म भ्माड शल्ल्मात झारेल्मा खनाची िामा लायीलय ऩडरेरीच शोती.द्लेऴ,
धभकी आणण बीतीच्मा मा लातालयणाचा योख पक्त अल्ऩवॊख्माॊक आणण दलरत माॊच्मा
तय त्माॊच्मा अगधकायाॊचे यषण कयण्मावाठी आणण घटनात्भक भल्
ू माॊवाठी
माफद्दरचा शा जलभनीलय आणणाया थेट इळाया शोता. .

वलयोधात नाशी

रढा दे णाऱ्माॊ वलरुद्धशी आशे

आहीशी गगरयडीश मेथीर एका गालात गेरो, आणण आहीशारा अख्राकच्मा गोष्टटीची ऩनयालत्ृ ती झारेरी
आढऱरी. नवत्मा त्मा घटनेचीच नव्शे तय गालकऱ्माॊनी त्माच्मा शत्मेचे जे जभातलादी वभथान ददरे
त्माचीशी. ज्मा हीशाताऱ्मालय जभालाने शल्रा केरा शोता – उस्भान अॊवायी – तो कवाफवा शल्ल्मातन
ू

लाचरा ऩण भनाने आणण ळयीयाने ऩण
ू ा खचून गेरेरा आशे . शल्ल्माॊना अनेक भदशने झारे अवरे तयी
तो अजन
ू रऩन
ू यादशरेरा आशे .

28 जरै, 2017 योजी घडरेल्मा मा कथेभध्मे दादयीचे अनेक प्रनतध्लनी आशे त. वॊऩण
ू ा दशॊद लस्तीभध्मे

एकच भजस्रभ घय. गालाच्मा कचया जभा कयण्माच्माजागेत एक भड
ॊ के काऩरेरी गाम यशस्मभम यीतीने
आढऱल्मालय त्माने गाम भायरी अळी अपला ऩवयणे. त्माच्मा घयात त्माच्मा ळेजाऱ्माॊनीच त्माच्मालय

केरेरा िूय शल्रा, त्मारा फेळद्ध शोईऩमंत भायणे. त्मारा भेरेरा हीशणन
ू वोडून दे णे, त्माचे घय ऩेटलन
ू

फेगचयाख कयणे. त्माच्मा ळयीयारा ते आग रालण्माच्मा फेतातच अवताना ऩोरीव आणण डडवी आल्माने
काशी वेकॊदाने त्माचा जील लाचणे.
मा काळमाकट्ट ढगारा एकच वोनेयी कड शोती. ती हीशणजे नतथल्मा डीवीने आणण त्माच्मा ननदे ळनात
ऩोरीवाॊनी फजालरेरी प्रळॊवनीम आणण अनकयणीम बलू भका. जभाल त्माॊच्मालय आणण त्माॊच्मा

भोटायीॊलय दगड्पेक कयतो. ऩण ते त्मा हीशाताऱ्मा भाणवारा लाचलतात आणण त्लरयत शजायीफाग

शॉजस्ऩटरात घेऊन जातात.तो आठ ददलव फेळद्ध अवतो आणण याॊची शॉजस्ऩटरभध्मे दोन भदशने उऩचाय
चारतात. त्मच्मा डोक्माची जखभ अजूनशी लाशते, त्माच्मा शाताच्मा शाडाॊचे तकडे तकडे झारेरे आशे त.
ऩयॊ त त्माच्मा गालातीर कोणीशी त्माच्मा शत्मेदयहीमान त्मारा लाचलण्माचा प्रमत्न केरा नाशी आणण
तेव्शाऩावन
ू कोणीशी त्माच्माळी वॊऩका शी नाशी. याज्म प्रळावनानेशी आगथाक भदत ददरेरी नाशी.
हीशाताया आभच्माळी फोररा तेव्शा तो अनेकलेऱा यडरा. त्माचा भरगा लैद्मकीम खचााची भदत

लभऱलण्मावाठी आणण कटॊ फारा दोन घाव जेलण लभऱण्मावाठी वभाजाकडे ऩैळाची बीक भागत ककती
कपयरा ते त्माने वाॊगगतरे. मा घटनेच्मा आघाताने त्माच्मा एका भरारा कवे लेड रागरे आशे , तो

वगळमाॊना नकोवा अवरा आणण त्माच्मालय ऩन्शा शल्रा शोण्माची ळक्मता अवरी तयी, गालात ऩयत
जाण्माचा त्माचा कवा ननचचम आशे शे त्माने आहीशारा वाॊगगतरे. .कायण घय हीशणता मईर अळी
दवयी कठरीच जागा त्माच्माकडे नाशी.
त्मानॊतय झारेल्मा खेड्मातीर वबेने आभची वलऴण्णता अनेक ऩटीॊनी लाढलरी. जलऱजलऱ 300

भाणवे जभरी शोती. आहीशी फोररो ऩण कणारा ऩचचात्ताऩ झाल्माचा रलरेळशी ददवरा नाशी. उस्भान
दोऴी अवल्माची त्माॊना खािी शोती. त्मानी आहीशाराच वलचायरे की ऩोलरवाॊनी अटक केरेल्मा 'ननदोऴ'
रोकाॊफद्दर आऩण वशानबत
ू ी का व्मक्त कयत नाशी. फेळद्ध उस्भानरा ऩेटलन
ू दे ण्माचा प्रमत्न कयत

अवरेल्मा जभालारा ऩाॊगलण्मावाठी जेव्शा ऩोरीवाॊनी गोऱीफाय केरा तेव्शा ऩामारा गोऱी रागरेल्मा
एका भाणवाफद्दर आहीशी वशानबत
ू ी का दाखलत नाशी. दादयीभध्मे ज्मा तऱ्शे ने वभथान झारे ठीक

त्माचीच ऩनयालजृ त्त झारी. त्माॊच्मा ळबद कोळात भजस्रभ मा ळबदाचा अथाचभऱी दोऴी अवा शोता,
आणण दशॊदच
ू ा अथा ननदोऴ आणण याष्टरलादी शोत शोता. न्माम ककॊ ला वाध्मा भाणवकीच्मा आधायालय

आहीशी केरेल्मा आलाशनाने नतथे जभरेल्मा फशवॊख्माॊकाॊच्मा वॊताऩात आणण ळित्लाच्मा बालनेत पक्त
बय ऩडरी, आणण त्मातल्मा डाव्मा आणण ऩयोगाभी वॊघटनाभध्मे काशी पयक नव्शता. कठल्माशी
प्रकायची वशानबत
ू ी नाशी, कठल्माशी प्रकायचा ऩचचात्ताऩ नाशी.

दोन स्भयणऩिे - रॊकेळची शत्मा आणण त्माॊनी केरेल्मा खनळी शल्ल्मातन
ू कवाफवा लाचरेल्मा त्मा

हीशाताऱ्माभाणवाफद्दर त्माच्मा ळेजाऱ्माॊना कणबयशी वशानबत
ू ी नवणे – मा दोन्शी घटना हीशणजे शी
प्रेभाची लायी ककती गयजेची आशे ते दाखलणायी स्भयणऩिे शोती.

ददलस ४ था
आभच्मा मा `प्रेभाच्मा लायीच्मा चौथ्मा ददलळी अनऩेक्षषतऩणे आहीशारा एक वखद अनबल आरा.

झायखॊडभधीर याभगढ जजल्ह्मातीर भख्मारमातीर धभाळाऱे त आहीशी याि घारलरी शोती. नतथल्मा
स्थाननक गरुद्लायाने आहीशारा आभॊिण ददरे ल प्रेभ आणण ऐक्म मावाठी केरेल्मा लायीच्मा

आलाशनारा त्माॊनी आऩरा ऩादठॊफा ल वभथान व्मक्त केरे. त्माॊनी आॊतयधभीम एकता आणण वदशष्टणता
माचा वॊदेळ दे णायी नानक आणण कफीय मा दोघाॊची ळीख धभाग्रथ
ॊ ात वभावलष्टट अवरेरी कलने लाचून
दाखलरी.लाढत्मा द्लेऴाच्मा आजच्मा काऱावाठी शा वॊदेळ ककती प्रावॊगगक शोता शे आहीशारा लक्त्माॊनी
वाॊगगतरे. एक रशानवा ळीख वभदाम पाऱणीनॊतय मेथे १९४७ ऩावन
ू स्थानमक झारा आशे . ह्मा ळीख
वभाजारा१९८४भध्मे ळीख वभदामा वलयोधातीर धालभाक वाॊप्रदानमक दॊ गरीत ऩन्शा दवऱ्माॊदा उध्लस्त

व्शाले रागरे.आणण हीशणूनच मा द्लेऴाच्मा धालभाक वाॊप्रदानमक रूऩातन
ू बोगाव्मा रागणाऱ्मामातनाॊफद्दर
इतय वभदामाॊना वाॊगामची त्माॊना गयज लाटते.

मा बेटीनॊतय आहीशी भानोआ ह्मा भनआ तारक्मातीर गालातीर वलधला भरयमभ खातन
ू रा बेटरो.
भयीमभच्मा नलऱ्माची दोन भदशन्माऩल
ाृ
ू ी बय फाजायात भायझोड करून ननघण

शत्मा केरी गेरी ऩण ती

न डगभगता रढा दे ते आशे .

२७ जन२०१७च्मा वकाऱी कोऱवा वलिेता अलभरदद्दन अन्वायी आऩरीगाडी घेऊन घयाच्मा फाशे य ऩडरा.
वाधायण १ तावानॊतय त्माच्मा १७ लऴााच्मा भराने, ळशाफानने व्शा्व अॎप्व लय अत्मॊत धक्कादामक
अवे आऩल्मा वप्रम लडडराॊलय शोणाऱ्मा जीलघेण्मा भायझोडीचे गचिीकयण ऩादशरे. शी भायझोड

स्लमॊघोवऴत गोयषक जभालाने केरी शोती.ळशाफानने भागचा ऩढचा वलचाय न कयता लडडराॊना

लाचलण्मावाठी भोटयवामकरलरून धाल घेतरी. आणण भोटायवामकर फॊद ऩडरी. त्माने आऩल्मा २२

लऴााच्मा बालारा ळशझाद्रा शे वाॊगगतरे. ळशझाद ल त्माची आई ताफडतोफ याभगढकडे ननघारे. त्माॊनी

ऩादशरे कक यस्त्माच्मा भधोभध त्माच्मा लडडराॊची गाडी उरटी ऩडरी आशे ल लडडराॊचे यक्त त्मादठकाणी
वाॊडरे आशे . रोकाॊनी त्माॊना वाॊगगतरे की आलभरद्दीनरा ऩोरीव याॊचीरा जजल्शा इजस्ऩतऱात घेऊन गेरे
आशे त.
त्मा दोघाॊनी याॊचीकडे धाल घेतरी. जजल्शा इजस्ऩतऱात त्माॊना कऱरे की अलभरद्दीनरा याभगढच्मा

फाजायातीर जभालानेच ठाय केरे शोते. नातेलाईकाॊनी त्माचे निन्नवलनिन्न ळयीय ऩशामरा नको हीशणून
ऩोलरवाॊनी घाईने त्माचे ळलवलच्िे दन केरे शोते. आज ऩमात त्मा ळल वलच्िे दनाचा रयऩोटा कटॊ बफमाॊना
लभऱारेरा नाशी. त्माददलळी दे खीर ऩोरीव स्टे ळनरा अनेक चकया भायल्मानॊतय भध्मयाि उरटून
गेल्मानॊतय काशी लेऱानी त्माॊना प्रेत शाती लभऱारे.

ह्मा भायझोडीच्मा अनेक घटनाभध्मे द्लेऴाची बमॊकय वलकृत अळी नलीनच वाभाजजकता आढऱत आशे,
ती हीशणजे भायझोडीचे गचिीकयण कयालमाचे. अलभरदद्दन अन्वायीच्मा भराॊनी ऩादशरेरे बमानक
गचिीकयण आहीशी ऩादशरे. त्माचे लडीर त्मा भायझोडीचे फऱी ऩडतानाचे ते गचिीकयण शोते. शे

गचिीकयण शे खून कयणाऱ्मा रोकाॊनीच केरे आशे . अन्वायीच्मा ह्मा गचिकपतीभध्मे शल्रेखोय शवताना

ददवतात आणण जीलाच्मा आकाॊताने यक्तफॊफाऱ अन्वायी गमालमा कयत आशे त. त्माॊचे ते शवणे ऩाशून
अवे लाटाले कक जणू काशी एखादा वलडीमो गेभ चाररेरा आशे ककॊ ला ते एखादी गचिकपत ऩशात आशे त.
एका षणी तय एका भराने अन्वायीचे तोंड शाताने धरून कॎभेयावभोय आणून वलडीमो घेणाऱ्मारा

चाॊगरा ळॉट घ्मामरा वाॊगगतरेरे ददवते. यस्त्मालय रार भाॊवाचा ढीग ददवतो ऩण तो काय भधून
काढतानाचा एकशी ळॉट नाशी. अन्वायीच्मा भत्ृ मच्मा लेऱी कोणीशी त्मारा भदत कयामरा, वशाय्म
कयामरा ऩढे आरेरे नाशी.

याज्म ळावनाने ळोकाकर कटॊ फारा काशीशी भदत ला वशाय्म केरेरे नाशी. कटॊ फातीर रशान भराॊची

ळाऱा वटरी आशे . ते भाॊव गोभाॊव शोते का ह्मा तऩावावाठी गेरे आशे . व्शीडीमोभध्मेस्ऩष्टट ददवणाऱ्मा
शल्रेखोयाॊनाअटक केरेरी नाशी.त्माभऱे वत
ॊ ाऩरेल्मा स्थाननक भराॊच्मा गटाने त्माचा ननऴेध केरा शोता

तेव्शा भािऩोलरवाॊनी मा आॊदोरकाॊच्मा वलयोधात अनेक गन्शमाखारी खटरे दाखर केरे आशे त, ननऴेध
कयणाऱ्मा भराॊनाच 25 ददलव तरुॊ गात डाॊफरे

गेरे. काशी शल्रेखोयाॊना नॊतय अटक कयण्मात आरी,

ऩयॊ त अवे फये च रोक अजून ऩकडरे गेरे नाशीत ज्माॊची नाॊले शी घटना प्रत्मष ऩादशरेरे वाषीदाय
दे ण्माव तमाय आशे त. अन्वायी माॊना पामफयग्राव फॎटनने भायणाऱ्मा एका तरुणाचा पोटो आहीशी
ऩादशरा तो फॎटन जलऱजलऱ ऩोलरवाॊच्मा फॎटन वायखाच ददवतो आशे .
भारयअभ खातन
ू माॊचीआहीशी बेट घेतरी. त्मा ठाभ आणण खॊफीय लाटल्मा. अन्वायीमाॊचा

भत
ृ दे श

ताबमात घेताना ऩोलरवाॊनी ददरेल्मा िावाफद्दर वाॊगताना त्मा कोवऱल्मा.`भरा पक्त न्माम शला' शे

त्मा आहीशारा लायॊ लाय वाॊगत शोत्मा. त्माॊचे एकच हीशणणे शोते की ``भाझ्मा ऩतीरा जीले भायणामांना
लळषा झारी ऩादशजे. भी त्माॊच्मालय वड
ू उगलण्माच्मावाठी शी भागणी कयत नाशी तय भी ल भाझ्मा
भराॊनी ज्मा मातना बोगल्मा आशे त तळा मातना बोगामची ऩाऱी आणखी कोणालय मेऊ नमे अवे
भरा लाटते.''.
भयीअभ खातन
ू आणण त्माॊच्मा ऩरयलायारा बेटल्मानॊतय याभगढभध्मे झारेल्मा अभन वबेत आहीशारा

थोडेवे शामवे लाटरे कायण ह्मा दठकाणी रोक ह्मा भायझोडीने फऱी घेणा-माॊचे वभथान कयत नव्शते.
जो अनबल आहीशारा आदल्मा यािी गगरयडीशभध्मे आरा शोता. (त्मा दठकाणी वलाानभते उस्भान

अन्वायीने आदल्मा ददलळी स्लत्च्मा गाईरा भारून केरेल्मा गन्ह्माची लळषा त्मारा लभऱारी शोती.)
ळशयातीर काशी लरयष्टठ लक्ते भाझ्माळी वशभत झारे आणण हीशणारे की त्मालेऱी त्माॊनी गप्ऩ न

यशाता भायशाणीचा तीव्र ननऴेध कयण्मावाठी काशीतयी शारचार कयामरा शली शोती. त्मा लेऱी त्माॊनी

ननऴेध केरा नाशी माचा अथा त्माॊची ह्मा घटनेरा भक
ू वॊभती शोती अवा शोतो शे दे खीर त्माॊना भान्म
शोते. ते त्माॊच्मा जजल्ह्मात अभन इन्वाननमत वलभती स्थाऩन कयण्माव तमाय झारे. ह्मा वलभतीभऱे
द्लेऴातन
ू शोणाऱ्मा शत्मेवायख्मा गन्ह्माॊना दे खीर आडकाठी शोईर ल अवे गन्शे घडल्माव ताफडतोफीने
कृती कयता मेईर.

दऩायी आहीशी याॊचीरा ऩोशोचरो. त्मा दठकाणी स्थाननक णिचचन धलभामाॊनी झायखॊड वलधानवबेने भॊजूय
केरेल्मा धभांतय वलयोधी ननदा मी कामद्मारा वलयोध कयण्मावाठी एक भशावबा आमोजजत केरी शोती.
शा कामदा णिचचन अल्ऩवॊख्मकाॊभध्मे दशळत ल बीतीचे लातालयण ऩवयलणावाठी आणण आददलावी
वभाजाभध्मे दपऱी ननभााण कयण्मावाठी केरेरा आशे अळी त्माॊना बीती शोती.आजच्मा आददलावी
कटॊ फाभध्मे एकाच कटॊ फात काशी जण आददलावी धभा भानणाये आशे त तय काशीॊनी णिचचन धभा
स्लीकायरेरा आशे तय काशी स्लत:रा दशॊद ू भानतात. ह्मा ळोवऴताॊच्मा, जातीम ल धालभाक

अल्ऩवॊख्माॊकाच्मा ल उदायभतलाद्माॊच्मावलरुद्धच्मा दशॊवेच्मा वलयोधात, रोकाॊभध्मे कोणताशी बेदबाल

कयण्माच्मा वलयोधात उबे याशणे ल ह्मा प्रेभाच्मा लायीच्मा उद्देळाळी वशभती दाखलणे शे ह्मा एकजटीने
फोरालरेल्मा वबेचे उदद्दष्टट शोते.
एक ददलव प्रलाव करून, आहीशी आता कनााटकभध्मे भॊगरोयरा जाणाय आशोत. त्मा दठकाणी ननडय ल
न्मामावाठी रढणाऱ्मा, ननधभी भल्
ू माॊचा स्लीकाय केरेल्मा गौयी रॊकेळच्मा भत्ृ मच्
ू मा ळोकात आहीशी
लायकयी वाभीर शोऊ आणण नतरा श्रध्दाॊजरी लाशू. शी लायी वलद्लेऴी जभालाने लभऱून रोकाॊना ठाय
भायण्माच्मा मा नव्मा वाभाजजक योगाच्मा उद्रे काभऱे बमबीत झारेल्मा, आघात वशन केरेल्मा
कटॊ बफमाॊना बेटून त्माॊची षभा भागण्माचे काभ कयण्मावाठी ऩढच्मा भक्काभी ननघेर.

ददलस ५ ला
लायी प्रेभाची च्मालाटचारीतीर आजचा ऩाॊचला ददलव. आहीशी भॊगरोयरा आरो. कनााटकाच्मा

ककनायऩट्टीच्माप्रदे ळात द्लेऴबालना लाढलणे ल द्लेऴातन
ू केरेरे शल्रे मावाठीची एक प्रमोगळाऱा हीशणून
गेल्मा अनेक लऴांऩावन
ू शा प्रदे ळ लाऩयरा जात आशे .

स्थाननक कामाकते वलद्मा ददनकय ल वभलताा माॊच्मा फयोफय केयऱ वीभेऩावच्मा गालात स्थाईक

शोण्मावाठी नकत्माच स्थराॊतय केरेल्मा एका कटॊ फाची बेट घेण्मावाठी गेरो. अबदर ळभीय शा योजॊदायी
कयणाऱ्मा राखो रोकाॊवायखा भजयी करुन जगणाया एक भजूय. लमाच्मा १३व्मा लऴी तो भफ
ॊ ईतीरएका
खानालऱीत भजयीवाठी आरा. त्मा नॊतय त्माने अनेक काभाचीदठकाणे फदररी. तो काशी ददलव

आखाती प्रदे ळात ऩण गेरा. त्माने भॊगरोय मेथे रयषा दे खीर चारलरी. त्माच्मालय २३ ऑगस्ट २०१४
योजी शल्रा झारा. त्माने नोकऱ्माफदरल्मा ते आगधक ऩैवे लभऱलण्मावाठी. ळेतकऱ्माॊनी वलकरेरी

हीशातायी गये कवाईखान्मात नेण्मावाठी केरेल्माटे हीऩोचा चारक हीशणून त्मारा दय ददलळी १००० रुऩमे
लभऱणाय शोते.

भॊगरोय ळशयालरूनजाताना त्माचा टे हीऩो एक ददलव एका वऩलळमा फवने आडलरा. त्मा फव भधन
ू

फजयॊ ग दराचे स्लमॊवेलक उतयरे. त्माॊच्मा शातात बिळर
ू ल रोखॊडाच्मा वळमा शोत्मा. ते शादयलणाऱ्मा,
बीतीदामक घोऴणा दे त शोते. तो एलढा घाफयरा की त्मारा ऩऱून जामचे दे खीर वचरे नाशी. त्मा
जभालाने त्माच्मा टे हीऩोची काच पोडरी. त्माॊनी त्मारा फाशे य खेचरे ल त्मारा रोखॊडी वळमाॊनी

भायामरा वयलात केरी. त्मा जभालात त्मारा त्माच्मा फयोफयीचा एक रयषा चारक ददवरा. त्मा रयषा
चारकाने अबदर फयोफय अनेकलेऱा गोभाॊव खाल्ल्माचे त्मारा आठलत शोते. अबदरने लाचलण्मावाठी

त्मारा शाक ददरी. ऩण त्मा रयषालाल्माने शल्रेखोयाॊची वाथ ददरी. त्माची भायशाण लाढत चाररी

शोती. . तो भाय थाॊफरा तेव्शा एकाने अणकचीदाय बिळर
ू त्माच्मा डोक्मात खऩवरा. तो फेळध्द झारा
आणण त्मानॊतयचे

त्मारा काशीच आठलत नाशी.

त्मारा नॊतय कऱरे की त्माच्मालय ज्मा दठकाणी शल्रा झारा शोता त्मा दठकाणाऩावन
ू ऩोरीव चौकी
अगदी यस्त्माच्मा ऩरीकडेच शोती. ऩोरीव खूऩ उळीया ऩोचरे. ते ऩोचरे तो ऩमंत तो जलऱ जलऱ
भेराच शोता. त्माॊनी त्मारा वालाजननक इजस्ऩतऱात नेर.े ऩण त्माॊनी त्माच्मा कटॊ बफमाॊना काशीशी

कऱलरे नाशी. घयचे अथाातच काऱजीत शोते की तो अजून घयी ऩोचरा का नाशी. त्माॊनी त्माच्मा

भोफाईरलय पोन केरा. इजस्ऩतऱातीर नवाने तो पोन उचररा तेव्शा घयच्माॊना कऱरे की तो कठे
आशे .
त्माच्मा लडडराॊनी त्मारा खाजगी इजस्ऩतऱात नेण्माचा आग्रश धयरा. चाय भदशन्मात त्माॊनी चाय राख
रुऩमे खचा केरे. शे ऩैवे उबे कयण्मावाठी त्माॊनी त्माॊचे िोटे घय वलकरे ल अबदरच्मा फदशणीच्मा

रग्नावाठी जभलरेरे वाये ऩैवे खचा केरे. अबदर अनेक आठलडे फेळध्द शोता. तो ळद्धीलय आरा तो
दे खीर नळमाॊच्मा लेढ्मात. तो आऩल्मा भराॊना ओऱखू ळकत नव्शता.त्मारा उबे यशाता मेत नव्शते

कीचारता ऩण मेत नव्शते.तो इजस्ऩतऱातन
ू फाशे य आल्मानॊतय त्माच्मा फामकोने त्माची ददलव-याि वेला
केरी ल अषयळ: त्मारा कडेलय घेऊनच ती त्माची काऱजी घेत शोती.

तेव्शाऩावन
ू रोकाॊनी केरेल्मा धभाादाम भदतीलय त्माचे आमष्टम चारू आशे . शी भदत कयणाये वाभान्म
भवरभान आशे त. त्माच्मावाठी टीव्शीलय केरेल्मा भदतीच्मा कारुण्मभम बालनाळीर आलाशनाचा

ऩरयणाभ शोऊन अनेक दठकाणाॊशून त्मारा दे णग्मा ददल्मा गेल्मा. त्मा ऩैळातन
ू त्माच्मा लायॊ लाय
इजस्ऩतऱातल्मा लास्तव्माचा खचा तवेच त्माच्मा फदशणीच्मा रग्नाचा खचा आणण दै नदॊ दन खचा चारतो
आशे . ऑटोरयषा चारकाॊच्मा मननमनने, मा मननमनचे वबावद भोठ्मा प्रभाणात दशॊद ू आशे त, त्माॊनी

त्माच्मा एका इजस्ऩतऱातीर लास्तव्माचे एक राखाच्मा लय अवरेरे बफर ददरे. काशी ददलावाॊऩल
ू ी एका
भदशरेने त्माच्मा घयावाठी रागणाये अधे ऩैवे (एकूण ककॊ भत १२ राख) त्मारा दे णगी हीशणन
ू ददरे
आशे त. उयरेरे अधे ऩैवे रोकाॊकडून जभलरे आशे त. आज तो लॉकयच्मा वशाय्माने चारतो. त्माचे

फोरणे अस्ऩष्टट आशे, ऩण भनाने तो जागरूक आशे . फशदा त्मारा कामभचे अऩॊगत्ल स्लीकायणे बाग
ऩाडरे आशे .
अवे वला अवरे तयी त्मारा न्माम लभऱारेरा नाशी. ऩोलरवाॊनी त्माच्मा काशी शल्रेखोयाॊना अटक केरी.
ऩण ते रोक काशी ददलवात जालभनालय वटरे. अजून खटरा उबा यादशरेरा नाशी. ऩोलरवाॊनी त्माच्मा
वलरुध्द कनााटकातल्मा १९६४च्मागोशत्माफॊदीच्मा

कामद्माॊतगात केव केरी आशे आणण तो अटक शोता

शोता लाचरा कायण त्माने अटकऩल
ू ा जाभीन घेतरा शोता. आऩण शे रषात घेऊमा की कनााटकात
कॉग्रेॊ वचे याज्म आशे .

ददलस ६ ला
आऩण भाझ्मा कनााटकाच्मा ककनायऩट्टीच्मा प्रदे ळातीर वशाव्मा ददलवाचा अशलार लाचण्माऩल
ू ी भी मेथे

रालरेरा एका मलकाचा पोटो ऩशा. त्माने त्माच्मा शाताने रृदमाचा आकाय दाखलरेरा आशे . शा पोटो
त्माच्मा लभिाने ज्मा ददलळी घेतरा तो त्माच्मा भयणाच्मा ददलव ठयरा शोता. त्माच्मा उद्वलग्न
कटॊ फीमाॊना त्मा यािी त्माच्मा वलजच्िन्न भत
ृ ळयीयालयीर भोफोईरभध्मे तो पोटो लभऱारा.
त्माचे नाॊल शयीळ ऩजायी. तो भस्रीभ आशे ह्मा चकीच्मा वभजतीभऱे त्मारा जभालाने ठाय केरे शे

अगधक बमालश आशे ?त्मारा भस्रीभ वभजरे गेरे कायण तो त्माच्मा भजस्रभ दोस्त वालभउल्राशच्मा
भोटय वामकरलय ऩाठीभागच्मा वीटलय फवन
ू जात शोता.
फन्तलार गालात शयीळचे लडीर घयात बफडी लऱण्माच्मा काभातन
ॊ ा कभाईलय
ू लभऱणाऱ्मा तटऩज

गजयाण कयत शोते. हीशणून त्माॊच्मा एकरत्मा एक भरारा, शयीळरा ९लीत ळाऱा वोडाली रागरी. ल
त्माने शाताखारी काभ करून इरेजक्रलळमनचे काभ लळकून घेतरे. त्माच्मा आईचा तो आसाधायक
भरगा शोता. तो त्माची वला कभाई आईकडे घय खचाावाठी दे त अवे. घयाची आगथाक ऩरयजस्थती
आणखी बफघडरी कायण त्माचे लडीर कॎन्वयने आजायी ऩडरे.
१२ नोव्शें फय २०१५ च्मा ददलळी शयीळने लभिाॊफयोफय वशरीवाठी एक ददलव वट्टी घेतरी शोती. तो घयी
आरा ल आईने फनलरेल्मा चशात घारामरा दध
ू शले हीशणून दध
ू आणामरा ऩयत फाशे य ऩडरा. गेरा
तो ऩयत आराच नाशी. त्माची आई लवताहीभा यािबय न झोऩता त्माची लाट ऩशात जागरी. शयीळचे

लडीर अॊथरुणातन
ू उठूच ळकत नव्शते. शयीळची फदशण लभताराक्ष्भी घयातल्मा एका रग्नवभायॊ बावाठी
दवऱ्मा गाली गेरी शोती. दवऱ्मा ददलळी नतच्मा भत
ृ भरारा घयी आणरे गेरे. त्मारा १४ दठकाणी
बोवकरे शोते. नतरा शे वभजत नव्शते की शे कोणी ल का केरे अवेर.

नॊतय घटनाॊचे तकडे तकडे जोडून जो घटना िभ वभजरा तो अवा. तो दध
ू घेऊन घयी मेत अवताना
त्माचा जजलरग भजस्रभ लभि वालभउल्राश माने शयीळरा घयी वोडण्मावाठी भोटायवामकरलय

ऩाठीभागे फवलरे. घय तीन लभननटालय शोते. ऩण लाटे त काशी रोकाॊचा गट आडला आरा. ते स्लत:रा
फजयॊ ग दराचे हीशणन
ू घेत शोते. त्माॊनी त्माॊना उतयलरे ल त्माॊच्मा अॊगालय धालन
ू गेरे. त्माॊच्मा

शातात वये शोते. वालभउल्राश गॊबीय जखभी झारा ऩण तो अखेय लाचरा. शयीळलय १४ लाय केरे गेरे
ल त्माचे आतडे फाशे य काढरे गेरे. त्माभऱे तो त्मा शल्ल्मात भेराच.
लायी प्रेभाची चे लायकयी लवताअहीभारा ल नतच्मा भरीरा ह्मा घटनेनत
ॊ य जलऱजलऱ दोन लऴांनी

बेटरे. शयीळची आई आजन
ू दे खीर शे ऩचलू ळकरेरी नाशी की एलढा द्लेऴ कवा की जो वशज कणारा
ठाय भायतो आणण नतच्मा भराचा अळा द्लेऴाने फऱी घेतरा आशे . त्मारा जीले भायणाये रोक त्मारा
ओऱखत दे खीर नव्शते. त्माचे लडीर ह्मा आघाताच्मा धक्क्माने शयीळच्मा भयणानॊतय जेभतेभ दोन
भदशने जगरे. लभताराषी एका मािा कॊऩनीत नोकयी कयते ल आऩरे कटॊ फ जगाले ह्मावाठी धडऩड
कयते आशे . त्मा दोघीॊना आहीशी काम वाॊगणाय? त्माॊचे वाॊत्लन कवे कयणाय? आहीशी त्माॊचे द:ख
वभजन
ू घ्मामचा प्रमत्न केरा ह्मा व्मनतरयक्त आहीशी काम करू ळकरो अवतो?

अत्मॊत जड अॊत:कयणाने त्माॊच्मा घरून आहीशी भॊगरोयरा गेरो. त्मा दठकाणी अभन वबेवाठी खूऩ
रोक जभरेरे ददवरे. ते अभन वबेवाठी आणण आभच्मा स्लागतावाठी जभरे शोते. आहीशी गौयी

रॊकेळरा आणण वाॊप्रदानमक याजकायणाच्मा वलयोधात नतने केरेल्मारढाईरा भानलॊदना ददरी.आहीशी
एकबितऩणे वलचायभॊथन केरे. कनााटकच्मा ककनायऩट्टीचा शा प्रदे ळ वलवलध धभााच्मा रोकाॊच्मातीर

एकोप्मावाठी प्रलवध्द शोता. आज तो वाॊप्रदानमकतेच्मा धगीने ऩोऱून ननघत आशे आणण 2004 ऩावन
ू

दशॊवक वलद्लेऴी जभालाने ठाय भायण्माच्मा दशॊदत्लाच्मा याजकायणाची प्रमोगळाऱा फनलरा गेरा आशे . मा
वाऱ्माफद्दरउघडऩणे फोरण्माची गयज कळी आशे शे त्माॊना ऩटलामचा आहीशी प्रमत्न केरा. त्मा

फोरण्माचा ऩरयणाभ झारा ल अभन इन्वावाननमत नागयी वलभतीची स्थाऩना कयामचे ठयरे. शी

वलभती द्लेऴातन
ू उद्भलणाये गन्शे थाॊफलण्माचा प्रमत्न कये र ल अळा घटनाॊची नोंद कये र. ह्मातीर

अत्माचाय झारेल्माॊना कामदे ळीय न्माम लभरेर ह्माची खािी करून घ्मामचा प्रमत्न कये र. ह्मा लळलाम
अत्माचाय, शल्रे झारेल्मा व्मक्तीॊच्मा कटॊ बफमाॊना भदतीचा शात दे ईर.
त्मा दऩायी वॊमोजक आहीशा काशी जणाना घेऊन कृष्टणऩडा गालात घेऊन गेरे. ह्मा दठकाणी द:खी
कटॊ फालय लेगळमा ऩद्धतीने अत्माचाय झारे शोते. शे अत्माचाय जभालाने नाशी तय श गणलेळातीर

रोकाॊनी गो ऩारनाच्मा नालाखारी केरेरेशोते. . १९ एवप्रर २०१५ योजी शी घटना घडरी, हीशणजे

कॉग्रेवने याज्माची वि
ू े शाती घेतल्मालय १ लऴांनी. शे कटॊ फ शे योजालय काभ कयणाऱ्माॊचे शोते. भत
ृ

झारेल्माच्मा बालाने, इहीतीआझने आहीशारा वाॊगगतरे कक कफीय त्माचा २२ लऴााचा वलाात रशान बाऊ
शा यॊ गायी शोता. त्मारा यॊ गाची आरेजी शोऊ रागरी हीशणन
ू तो दवये काभ ळोधू रागरा. कनााटक
याज्माच्मा कामद्माप्रभाणे हीशातायी गये कवाईखान्मात वलकामरा ऩयलानगी आशे . आणण अळा

जनालयाॊच्मा लाशतकीतन
ू चाॊगरा ऩैवा लभऱतो. कफीयरा ह्मा गये लाशून नेण्माच्मा रकभध्मे गयाॊना
बयण्मावाठीचे काभ लभऱारे. त्मा काभाचा ददलवाचा योज १००० रुऩमे शोता. ळेतकयी त्माॊची गये
लळभोग्माच्मा भोठ्मा फाजायात वलकामरा न्मामचे. ल त्माॊचे रक शे ककनायऩट्टीरा जामचे. कफीयरा

कऱरे की ह्मा दठकाणी प्रत्मेक चेकऩोस्टलय ऩोलरवाॊना ऩैवे द्माले रागतात. त्माॊचे एक racket आशे .
अवे ऩैवे ददल्मालय गयाॊचे रक ऩढे जाऊ दे तात. कफीयचा रक वाॊगगयी मेथीरटाननकोट चेकऩोस्टलय

अडलरा. भाओलादी रोकाॊळी रढण्मावाठी जे खाव ऩोरीव ऩथक आशे त्मा ऩोलरवाॊनी रक अडलरा

शोता. तो थाॊफलण्माची कायणे काम शोती ते कऱरे नाशी. त्मादठकाणी ऩैवे दे ऊन दे खीर काशीतयी लाद

झारा. एका शलारदायाने शलेत गोऱीफाय केरा. चारक, क्रीनय आणण अन्म शभार तेथून ऩऱारे. ऩण
त्माने कफीयरा वयऱ गोऱी घातरी. अवे वाॊगणे कठीण शोते की भेरेरा भनष्टम शा नषरलादी शोता
हीशणून त्मारा भायरे. गोयषा शे ह्मा ऩोलरवाॊचे काभच नव्शते. आणण गोयषा शे काभ अवरे तयी
त्मावाठी

भाणवारा ठाय भायामची गयज काम? ह्मा घटनेच्मा वलयोधात भोठा आलाज उठलरा गेरा

आणण अखेय त्मा शलारदायालय खनाचा गन्शा दाखर केरा गेरा. काशी ददलवाॊऩवन
ू अळा काशी

शारचारी केल्मा जात आशेत की त्मानवाय याज्म वयकाय खटरा चारू न शोताच केव फॊद कयण्माच्मा
दृष्टटीने वलचाय कयत आशे .

ददलस ७ ला
एका ददलवाच्मा वट्टीनॊतय आज वातव्मा ददलळी ददल्री मेथे ऩयत लायी प्रेभाची एकि बेटरी. आता दशा
ददलावाॊचा फवचा प्रलाव वरु शोणाय शोता. शा फव प्रलाव चाय याज्मातन
ू शोणाय शोता.
आहीशी उहीभीद अभन स्नेश घय, कतफ मेथे वकाऱी बेटरो. तेथून याजघाटरा गेरो, भशात्भा गाॊधीॊच्मा
वभाधीरा भानलॊदना करून आहीशी नतरक वलशायरा ऩोचरो. मा दठकाणी १९८४च्मा लळखाॊच्मा
लळयकाणानॊतय वलधला झारेल्मा जस्िमा तीव लऴााऩावन
ू यशातात.
लायीतीर आहीशा वगळमाॊना लाटरे की जी प्रेभाची लायी आज द्लेऴातन
ू जभालाने केरेल्मा अत्माचायातन
ू
लाचरेल्माॊचे वाॊत्लन कयण्मावाठी, त्माॊना वोफत अवल्माची जाणील दे ण्मावाठी ननघारी आशे नतने
स्लतॊि बायताच्मा ७० लऴााच्मा इनतशावातीर जन्मा ल लेदनादामक धालभाक ल जातीम द्लेऴाच्मा

घटनाॊची भालरकाशी आठलामरा शली. ह्मातीर वलाात भोठे लळयकाण झाल्माची घटना हीशणजे १९८४

वारची. ददल्रीच्मा यस्त्मालय ३००० लळखाॊचे लळयकाण केरे गेरे शोते. ती घटना शोऊन ३३ लऴे झारी.
ऩण तेव्शाऩावन
ू ज्मा कष्टटकयीवलधला जस्िमा मेथे स्थानमक झाल्मा आशे त त्मा अत्मॊत द:खद

आठलणीॊवोफत, शराखीच्मा ऩरयजस्थतीत त्माॊची भानलवक दृष्ट्मा आजायी भरे वाॊबाऱीत अभरी

ऩदाथााचे वेलन कयण्माऩावन
ू फचालाचे प्रमत्न कयत आमष्टम काढत आशे त. आजशी त्माॊना जी गोष्टट

वतालते आशे ती हीशणजे नन्मामव्मलस्थेने त्माॊची केरेरी लॊचना. कायण त्माॊच्मालय शल्रे कयणाऱ्मा
आणण शे शल्रे घडलन
ै ी थोड्माॊनाच लळषा झारी आशे .
ू आणरेल्मा अनेकाॊऩक
नतरक वलशाय मेथीर भोठ्मा वॊख्मेने शजय अवरेल्मा वलांवभोयह्मा बमॊकय दारुण इनतशावाचा ऩट
अनेक लक्त्माॊनी भाॊडरा. नतरकनगयच्मा अनेक यदशलाळाॊनी त्माॊचे वलचाय भाॊडणाये काशी परक

दोऱ्माॊलय लय टाॊगरे शोते. ह्माऩैकी एकालय १९८४ वारच्मा लळयकाणात वलधला झारेल्मा एका स्िीने
लरदशरे शोते `भी जे द:ख वशन केरे तळी लेऱ कधीच कोणालयशी मामरा नको!' रोकाॊनी दे ळातीर

लाढत्मा द्लेऴाच्मा लातालयणाफद्दर गॊबीय गचॊता व्मक्त केरी. ते हीशणारे की जभालाॊनी केरेरे यानटी

शल्रे, रोकाॊना घयात आणण बय यस्त्मात जजलॊत जाऱणे अळा गोष्टटी ऐकल्मालय १९८४ वारी गाड्माॊत
आणण यस्त्मालय रोकाॊना जाऱल्माच्मा त्मा दारुण ल बीतीदामक घटना आठलतात. त्माॊनी दे ळात

वलवलध धभा ल ऩॊथाच्मा रोकाॊना प्रेभाने ल ळाॊतीऩण
ू ा लातालायणात याशता आरे ऩादशजे अवे ठाभऩणे
भाॊडरे.

अनेक कलीॊनी ल गामकाॊनी प्रेभाची ल ळाॊतीची गाणी कानात गज
ॊ त याशाली अळा ऩद्धतीने गामरी.
नतरक वलशायभधरी भरे ल यस्त्मालय आकाळाच्मा

िप्ऩयाखारी यशाणाऱ्मा भराॊनी नाच केरे ल गाणी

गामरी. वोनभ कारया, धल
ृ वॊगायी ल चलेता नतलायी ह्माॊनी फरेळाशा, पैज ल जालेद अख्तय माॊच्मा
दै ददप्मभान कवलता गामल्मा. अदनान कापीर, दे लेळ, ल वयज बिऩाठी माॊनी दे खीर कवलता वादय

केल्मा. पौजजमा, वईदा शभीद आणण रोकेळ जैन माॊनी ना्म लाचन केरे. वावलिी परे फॅंड मा तरुण
लाद्मलद
ॊ ृ ाने दे खीर गाणी वादय केरी. कामािभाची वाॊगता नतरक वलशाय भधीर भराॊच्मा बाॊगड्माने
झारी.

वॊध्माकाऱी ददलवाच्मा अखेय जे नलीन रोक `प्रेभाच्मा लायी'त वाभीर शोणाय शोते त्माॊना स्टे जलय
फोरालण्मात आरे. ह्मा नव्माने वाभीर शोणाऱ्मा रोकाॊभध्मे रेखक, लातााशाय, वलद्माथी, गचिऩट

फनलणाये , पोटोग्रापवा, लकीर, वभाजजक कामाकते, लळषक, धभागरू, आयोग्मवेलेळी वॊरग्न कभाचायी,
ळास्िस इत्मादी वलवलध काभ कयणाये रोक शोते.

ददलस ८ला
आहीशी ददल्रीशून ननघाल्मानॊतय भध्मयािी उत्तय प्रदे ळातीर ळाभरी जजल्ह्मातीर काॊडरा ळशयात
ऩोचरो. ह्मा ळशयात भस्रीभ फशवॊख्म आशे त. माऩैकी काशी शजाय रोक २०१३च्मा भजफ्पयऩय दॊ ग्मात
वलस्थावऩत झारेरे आशे त. त्माॊना ऩयत ळशयात मेऊ ददरे गेरेरे नाशी ते इथे लस्ती करून आशे त.

बाजऩच्मा शकभलवॊगने दे ळातीर लताभानऩिात भख्म भथळमात फातभी झऱकालरी शोती की मेथीर

फशवॊख्म भस्रीभानी मेथीर ळाॊततावप्रम दशॊदना धभकालन
ू त्माॊना फेघय, ननलाालवत व्शामरा बाग ऩाडरे
आशे . शे नॊतय लवद्ध झारे की फातभी खोडवाऱ आणण ऩण
ा : खोटी शोती ऩण त्मा फातभीतीर वलऴ
ू त

भागे यादशरेच. शे उल्रेखनीम आशे कक याष्टरीम भानल अगधकाय आमोगाने दे खीर ह्मा खो्मा फातभीचा
वभाचाय घेतरा ऩण ह्मा आमोगाने २०१३ भध्मे राखोने वलस्थावऩत झारेल्मा रोकाॊच्मा शक्काॊवाठी
काशीच वशाय्म केरे नाशी. आहीशारा लाटरे अळा प्रकायच्मा वाॊप्रदानमक लातालयणात ज्मा दठकाणी
ळशयातीर फेघय झारेल्मा रोकाॊचे ऩनलावन केरे आशे अळा मा काॊडरा ळशयात याि बय याशणे शे
लायीच्मा उदद्दष्टटात फवणाये आशे . आहीशारा भक्काभारा एका भदयावेत जागा ददरी गेरी.
आहीशी वकाऱी ळाबफयऩयू ह्मा वशायनऩय जजल्ह्मातीर दे लफॊद ननलडणूक भतदायवॊघातीर गालारा बेट

ददरी. ह्मा गालाचे नाॊल काशी ददलव प्रलवद्धीच्मा झोतात आरे शोते आणण आता ते दृष्टटीआड गेरे शोते.
शे गाॊल ददल्री ऩावन
ू १५० ककरो भीटय लय आशे .
मा गालातीर वललादाच भद्दा वरु झारा तो मा गालातीर दलरताॊना डॉक्टय फाफावाशे फ आॊफेडकयाॊचा

ऩतऱा गालात यवलदाव भॊददयाच्मा आलायात उबा कयामचा शोता त्मालेऱ ऩावन
ू . त्माॊनी शा ऩतऱा उबा

कयण्मावाठी ऩैवे जभलरे ल ऩतऱा फनलामरा वशायनऩय मेथे ददरा. त्मानॊतय त्माॊनी ऩतळमावाठी एक
उॊ च चौथया फाॊधामरा वयलात केरी. १४ एवप्रर २०१७ योजी आॊफेडकय जमॊती ननलभत्त ऩतळमाचे
अनालयण कयण्माची जय्मत तमायी केरी गेरी.
भध्मॊतयीच्मा काऱात बाजऩनी भोठ्मा वॊख्मेने ननलडणक
ू जजॊकरी. उच्च जातीतीर याजऩत
ू

यदशलाचमाभध्मे काशीतयी नायाजी ददवू रागरी. त्माॊनी जास्त उॊ चीच्मा ऩतळमाच्मा चौथ-माफद्दर ननऴेध
नोंदलरा. लळलाम गालातीर ज्मा यस्त्माचा लाऩय ते ऩण कयतात त्मा यस्त्माकडे ऩतळमाचे तोंड अवणे

मारादे खीर त्माॊचा वलयोध शोता.‘आता आभचे याज्म आरे आशे ’ अवे ते हीशाणारे अवे वाॊगण्मात आरे.

त्माॊना अवे लाटरे कक चाॊबायाना त्माॊची ऩामयी दाखलामची गयज आशे . दलरताॊनी वॊताऩन
ू वाॊगगतरे कक
भॊददयाची जागा त्माॊच्मा कामदे ळीययीत्मा भारकीची आशे . आणण कोणाचा ऩतऱा कवा उबा कयामचा शा
ननणाम घेण्माचा त्माॊना ऩण
ू ा अगधकाय आशे . ळावनाने भध्मस्थी केरी ल दलरताॊना यीतवय ऩयलानगी
भागण्मावाठी अजा कयामरा वाॊगगतरे. त्माभऱे जमॊती शोऊन गेरील ऩतळमाचे अनालयण राॊफरे.

5 भे योजीयाणा प्रताऩ जमॊती याजऩताॊनीभोठ्मा थाटाभाटात वाजयी कयामचे ठयालरे. लभयलणकीची

वयलात भोठ्मा कण्मााच्मा ककाळकानठळमा दे णाऱ्मा आलाजात, गालाभध्मे ह्मारा `डीजे’ अवे हीह्णतात,

त्माने झारी. नायाज झारेल्मा दलरताॊनी ऩोलरवाॊकडे तिाय केरी कक आहीशारा ऩतऱा आभच्मा जागेत
उबायामरा ऩयलानगी रागते तळीमाॊनी ऩणयस्त्मालय आलाज कयताना डीजेवाठी ऩयलानगी घ्मामरा
शली. ऩोलरवाॊनी शे भान्म केरे ल डीजेची जऱणी काढामरा रालरी.
याजऩताॊनी शा अऩभान लाटून घेतरा ल ते यागाने ऩेटून उठरे. त्माॊनी आजूफाजूच्मा याजऩत
ू वभाजाच्मा
भॊडऱीॊना फोरालरे. ते वाये भोटाय वामकरलय स्लाय शोऊन ल गाड्मा घेऊन शाती तरलायी ल वये घेऊन
आरे. ते अऩभानजनक घोऴणा दे त शोते. त्माॊनी जस्िमा ल ऩरुऴाॊलय शल्रे केरे. ३०ऩेषा जास्त घयाॊना
आग रालरी. त्माॊच्मा घयातीर बाॊडी-कॊ डी ल पननाचय टे लरजव्शजन वेट ह्माची तोडपोड केरी. ऩोरीव
ऩाॊच ताव गप्ऩ फवन
ू पक्त ऩशात शोते. त्माॊनी त्मा शल्रेखोयाॊना अजजफात अडलरे नाशी. याजऩत
ू

ऩरुऴाॊनी आगीच्मा फॊफारा गालात मेऊ ददरे नाशी. आऩल्मा गाड्मा ल वामकरी भध्मे घारन
त्माॊनी
ू
फॊफाचा यस्ता आडलरा.

चाय भदशन्माॊनत
ॊ यशी , दलरत अगदी लाईट ऩरयजस्थतीत शोते. आगथाक दृष्ट्मा त्माॊची ऩरयजस्थती

शराखीची शोती. ऩण त्माॊचा याग ल त्माॊची प्रनतकायाची आव अजून ननलरी नव्शती. त्माॊच्माऩैकी

फये चवे बलू भशीन शोते ल ते आधी लरयष्टठ जातीच्मा ळेतात ल लीट बट्टीलय काभ कयामचे. ऩण आता शे
त्माॊना ळक्म नव्शते त्माभऱे आता ते फेकाय शोते. कायण याजऩताॊनी त्माॊच्मालय आगथाक फदशष्टकाय

टाकरा शोता. कोणाशी दलरतारा काभ द्मामचे नाशी अवे ऩक्का ननधााय त्माॊनी केरा शोता. वयकायने

प्रत्मेक घयावाठी २५००० रुऩमे दे ऊ केरे ल वयकायकडे ऩैवेच नाशीत अवे कायण वाॊगत आणखी काशी
भदत दे ण्माचे नाकायरे.. दलरताॊनी नाले वाॊगगतरेल्मा काशी थोड्मा रोकाॊना ऩोलरवाॊनी अटक केरी.
ऩण ऩोरीव एलढे करून थाॊफरे नाशीत तय उरट त्माॊनी अन्मामा वलरुद्ध आलाज उठलणाऱ्मा अनेक
दलरत नेत्माॊना बमॊकय करभे रालन
ू अटक केरी. अनेक दलरत आज अटकेत आशे त.
ळतकानळतके दलरताॊना दाफन
ू ठे लरेरे आशे . आणण त्माॊनी कधी प्रनतकाय केराच तय त्माॊना कडक ल
िूय ऩध्दतीने नेस्तनाफत
ू केरे गेरे आशे . ऩण ळाबफयऩयू चे दलरत लाकामरा तमाय नव्शते. त्माॊनी दशॊद ू
धभााचा त्माग कयामचे ठयलरे. त्माॊनी त्माॊच्माकडीर वाऱ्मा दशॊद ू दे लताच्मा भत
ू ीचे वलवजान केरे. ल
त्माॊनी भोठ्मा वभदामाॊनी फौध्द धभा स्लीकायरा. ‘जम बीभ’ शा त्माॊच्मा रढाईचा नाया शोता.

भराफाऱाॊनी दे खीर गळमात जम बीभची ऩदके अडकलरी. शी भरे त्माॊच्मा लगाातीर वशाध्मामाळी ल
लळषकाॊळी बाॊडण करू रागरी. आभच्मा लभटीॊगभध्मे जस्िमा जास्त भोठ्मा प्रभाणात फोरत शोत्मा.
प्रनतकायाचा त्माॊचा ननधााय ऩक्का शोता. त्माॊच्मालय झारेल्मा ळायीरयक अत्माचायाफद्दर जाशीय वबेत
फोरामरा मा कचयल्मा नाशीत. ल ऩोलरवाॊनी त्मा अत्माचायावाठी कोणाराशी

वजा दे ण्माचे नाकायरे

शोते त्माची ननॊदा केरी.
लायीतीर काशीजण याजऩताॊना बेटामरा गेरे. त्माॊची दलरताॊच्मा प्रती अवरेरी तच्िता त्माॊनी व्मक्त
केरी ल लय अवे वाॊगगतरे की दलरताॊनी त्माॊची घये भोफदरा लभऱाला, अनदान लभऱाले हीशणून

स्लत:च्मा शाताने जाऱरी आशे त. आहीशी त्माॊना वलचायरे कक त्माॊनी स्लत:रा भारून ऩण घेतरे का?
ह्मा प्रचनाचे उत्तय त्माॊनी ददरे नाशी ऩण त्माॊना कोणच्माशी गोष्टटीफद्दर ऩचचाताऩ नव्शता.
आहीशी ळाबफयऩय वोडरे ते दलरताॊकडून स्पूती घेऊन. ऩण आहीशारा मातना शी शोत शोत्मा. अनेक
आददलावी ल दलरताॊलय अत्माचाय करून त्माॊना कवे वातत्माने दफलरे जाते शे प्रत्मष ऩाशाण्माचा

अनबल ह्मा लायीतल्मा अनेकाॊनी प्रथभच मेत शोता. ळाबफयऩयू च्मा दलरताॊनी आत्भवन्भानावाठी आणण

वभानतेवाठी रढामचे ठयलरे आशे . त्मावाठी पाय भोठी ककॊ भत त्माॊना द्माली रागत आशे ऩण ती

त्माॊनी द्मामचे ठयलरे आशे . त्माॊची रढाई पक्त त्माॊच्मा आत्भवन्भानावाठी नाशी तय ते आऩल्मा
वलााच्मा लतीने रढत आशे त.

ददलस ९ ला
लायीचा ळाभरी भधरा दवया ददलव. मा दठकाणी मोगी आददत्मनाथ माॊच्मा वयकायच्मा शातात वि
ू े
आल्मा नॊतयभस्रीभ कटॊ जहीफमाॊलय झारेल्मा लेगळमा प्रकायच्मा अत्माचायाच्मा

ऩजचचभ उत्तय प्रदे ळ

भधीर कशाण्मा आभच्मा वभोय आल्मा. लताभानऩिाच्मा ऩदशल्मा ऩानालय वनवनाटी भथळमाखारी
फातहीमा ददल्मा जातात, ‘‘खतयनाक गन्शे गाय' ऩोलरवाॊच्मा गोऱीफायात भायरा गेरा ककॊ ला जफयदस्त
जखभी झारा. लताभानऩिे मा अळा फातहीमा कोणतीशी ळशाननळान कयता बफनददक्कत दे त जातात.

उत्तय प्रदे ळात नव्मा वयकायने वि
ू े शातात घेतल्मा ऩावन
ू अळा शत्मेच्मा ३० घटना घडल्मा आशे त.

भाध्मभे ह्मा फातहीमा अत्मॊत तत्ऩयतेनेिाऩतात ऩण अजजफात वलचाय कयत नाशीत की अळा यीतीने
भयणाये रोक शे नेशभीच भस्रीभ कवे काम अवतात. लातााशयाॊना शे रषातच मेत नाशी अवे भायरे
गेरेरे जखभी ककॊ ला भयण ऩालणाये रोक शे ककयकोऱ गन्शे केरेरे ककॊ ला ज्माॊच्मा नाले कधी गन्शा

नोंदलराच गेरेरा नाशी अवे ननयऩयाध रोक कवे अवतात. ह्माकडे ऩण दराष केरे जाते कक अळा
प्रकायच्मा गन्शे गायाॊवोफत वभोयावभोय झारेल्मा झटाऩटीत ऩोरीव गॊबीय जखभी झारे आशे त अवे
कधीच कवे शोत नाशी. शातारा ला खाॊद्मारा थोडेपाय रागरे आशे अवे पक्त दाखलरे जाते.
आहीशारा एक कटॊ फ बेटरे ऩण मेथे त्माॊचे नाल दे त नाशी कायण ऩोलरवाॊकडून त्माॊना िाव शोऊ

ळकतो. त्माॊचा भरगा वलळीतरा तरुण. त्माच्मा नालालय कोणताशी गन्शा नोंदलरा गेरर
े ा नव्शता. .
त्मारा ल त्माच्मा लभिारा दोघाॊना आऩाऩल्मा गालातन
ू ऩोलरवाॊनी ऩकडरे. त्माच्मा अटकेचे कोणतेशी

दस्तेलज न नोंदलता त्मा दोघाॊना डाॊफन
ू ठे लरे. त्माॊना एक ददलव यािी उवाच्मा ळेतात नेण्मात आरे ल
ऩोरीव हीशणारे धाला. ते घाफयरेरे शोते ऩण त्माॊनी धालामरा नकाय ददरा. ते घाफयरेरे शोते ऩण

ऩऱारे तय ऩोरीव ऩाठीभागन
ू गोळमा झाडतीर शी बीती लाटत अवल्माभऱे ते नको हीशणारे.नॊतय

ऩोलरवाॊनी त्माॊना ळेतात झोऩामरा रालरे ल त्माॊच्मा ढोऩय घोटा चलडे मा दठकाणी गोळमा भायल्मा.
ऩोलरवाॊनी दवऱ्मा ददलळी जाशीय केरे की ते दोघे खतयनाक गन्शे गाय शोते. ल ते ऩऱून जात अवताना
त्माॊनी ऩोलरवाॊलय गोऱीफाय दे खीर केरा. स्लत:चा जील लाचलण्मावाठी ऩोलरवाॊना त्माॊना गोऱी

भायामरा रागरी. ऩण शे कोणीच वलचायरे नाशी की ते ऩऱून जाता अवताना दे खीर त्मा अॊधाऱ्मा यािी
उव ऩण
ू ा ऩणे लाढरेरा अवताना ऩोलरव अचूक नेभाने ढोऩयालय, घो्मालय कवे काम गोळमा भारू
ळकरे. आज त्माॊचा भरगा तरुॊ गातच आशे . त्मारा वतत अनतळम लेदना शोत अवतात. . ते

योजॊदायीलय काभ कयतात. ऩण त्माॊचे वला ऩैवे तरुॊ गाच्मा इजस्ऩतऱातीर औऴधाॊवाठीखचा शोतात. .
त्माॊच्माकडे आता लकीर उबा कयामरा ऩैवेच नाशीत. त्माॊना अळी बीती लाटते कक त्माॊचा भरगा

जन्भबय चारच
ू ळकणाय नाशी. त्माशून अगधक बीती अळी लाटते कक तो स्लत:रा ननयऩयाध लवद्ध करू
ळकणाय नाशी.

मा वायख्मा घटना नेशभीच घडत अवतात. मोगी आददत्मनाथ माॊच्मा उत्तय प्रदे ळ भध्मे अळा प्रकायचा
यक्तऩात योज घडतो आणण शे यक्तऩात शे ऩोलरवाॊनी केरेल्मा एनकाऊॊटयच्मा गणतीत जभा शोतात.
ननलडणूक प्रचायाचा बाग हीशणून बाजऩ ल याष्टरीम स्लमॊवेलक वॊघाने लजन टाकून अळा फातहीमाॊना

भद्दाभशून ऩवयलरे आशे , त्मारा शला ददरी आशे की ऩजचचभ उत्तयप्रदे ळ भधीर भस्रीभाॊभऱे गन्ह्माॊचे
प्रभाण लाढरे आशे आणण ह्मा प्रचायात अगधक बय ऩडरी ती २०१३च्मा दॊ ग्माॊनत
ॊ य अनेक भस्रीभ शे

भजस्रभफशर प्रदे ळात याशू रागरे त्मानॊतय. ह्मा फयोफयीने खतयनाक गन्शे गाय हीशणूनऩोलरवाॊनी भोठ्मा
प्रभाणात भायरेरे भवरभानच शोते माभऱे भस्रीभ शे गन्शे गाय अवतात मा भजस्रभाॊफद्दरच्मा
ऩायॊ ऩारयक वभजेभध्मे बयच ऩडरी. आणण त्माभऱे मोगी आददत्मनाथाॊचे भजफत
ू वयकायच शे करू

ळकरे कायण आत्ताऩमातच्मा वयकायाॊनी भस्रीभाॊचे पक्त राॊगरचारन केरे शोते अवेशी कौतक ऩढे

आरे. ह्मा प्रदे ळातीर भस्रीभ जनतेरा आधीऩावन
ू च जाभालाने केरेल्मा दशॊवक जीलघेण्मा शल्ल्माॊची

बीती शोती. आज ह्मा बीतीत अगधक बय ऩडरी आशे की एखाद्मा अॊधाऱ्मा यािी ‘खतयनाक गन्शे गाय’
हीशणून केव्शाशी आऩल्मालय जील गभालण्माची ऩाऱी मेऊ ळकेर.
आभच्मा मा प्रेभाच्मा लायीचा ऩढची बेट ळाभरी जजल्ह्मातीर खयगाॊल मेथीर एक लध्
ृ दाच्मा घयी शोती.
मा लध्
ृ दाने २०१३च्मा दॊ गरीत जभालाच्मा शाती आऩरा भरगा गभालरा शोता. त्मालेऱी शयमाणाभध्मे
कॉग्रेॊ वचे वयकाय शोते तय उत्तय प्रदे ळात वभाजलादी ऩषाचे वयकाय शोते. द:ख आणण लेदनेने त्मा
लध्
ृ दाचा चेशया ग्रावरेरा शोता. त्मारा आहीशी मेणाय अवल्माचे भादशत शोते. तयीवध्दा तो घाफयरेरा
शोता ल फयाच लेऱ तो काशीच फोरत नव्शता. आहीशी त्मारा फऱजफयी केरी नाशी. अनतळम शऱलाय

ऩध्दतीने आभचे नतथे मेण्माचे कायण पक्त त्मारा वाॊगगतरे. काशी लेऱाने त्मारा बयलवा लाटरा. तो
यडत यडत फोरू रागरा. ते यडणे एका फाऩाचे शोते ज्मारा भाशीत नव्शते कक त्माच्मा भरारा कोणी

भायरे आणण त्मारा न्माम का लभऱत नाशीम. त्माचा भरगा भोशहीभद वरीभ माचे नकतेच रग्न झारे
शोते. तो त्माच्मा लभिावोफत शयमाणारा काभावाठी गेरा शोता. शे काभ कदागचत गयाॊच्मा व्माऩायाचे

शोते. फातभी आरी ती ऩोलरवाॊकडून नाशी तय त्माच्मा लभिाकडून की ९ भाणवाॊच्मा जभालाने त्माच्मा

भरालय शल्रा केरा शोता. तो त्माॊना वाऩडरा तेव्शा तो अत्मॊतगॊबीय यीत्मा जखभी झारा शोता. त्मारा
घेऊन ते खाजगी इजस्ऩताऱात गेरे. ऩण ते त्माचा जील लाचलू ळकरे नाशीत. ऩोलरवाॊनी ळल वलच्िे दन
केरे नाशी. ल त्माचे ळल त्माॊच्मा ताबमात ऩयण्मावाठी ददरे. याज्मातीर ळावनालय दफाल आल्मालय

एका आठलड्माच्मा कारालधीनॊतय ऩयरेरे ळल ऩयत फाशे य काढून ळल वलच्िे दन केरे गेरे. भोशहीभदच्मा
लडडराॊच्मा ळबदात वाॊगामचे तय `त्माॊनी कफय पाडरी.' त्मा लध्
ृ दारा ह्मा बालानेने अस्लस्थ केरे आशे
की जे घडरे ते ऩाऩ झारे. त्माच्मा रेकारा आता ऩरीकडच्मा दननमेत अडचण ननभााण शोईर कायण
अवे कफयीतन
ू ळल फाशे य काढणे शे अऩवलि आशे . तयी त्मा लध्
ृ दाने अवे कयण्मारा ऩयलानगी ददरी

कायण त्मारा लाटत शोते की अवे केल्माने न्माम लभऱण्माच्मा दृष्टटीने ते ऩढचे ऩाऊर अवेर. ऩण
ऩोलरवाॊनी आजऩमंतळल वलच्िे दानाचा रयऩोटा देखीर ददरेरा नाशी.

` भरा पक्त कऱामरा शले, भाशीतव्शामरा शले की भाझ्मा भराचा भत्ृ मू कवा झारा.' भी खूऩ लाट

ऩदशरी' भी आता वशन कयामचे ठयलरे आशे . काम वशन कयामचे? आहीशी वलचाय कयत शोतो, भराचा
अॊत एका चलताऱरेल्मा जभालाकडून झारेरा. शे का घडरे ला कवे घडरे माफद्दर काशी भाशीत नाशी.

शे भान्म केरे कक न्माम लभऱणाय नाशी. आहीशी त्मारा आचलावन ददरे की त्माच्मा न्मामाच्मा रढाईत
आहीशी त्मारा वाथ दे ऊ. त्माच्मा द्खाने ऩाय भोडून ऩडरेल्मा अलस्थेने आहीशी व्मगथत झारो शोतो.

तो हीशणारा भरा कोणी भदत कयणाय अवेर तय त्माॊनी भरा भाझ्मा रेकाच्मा ळल वलच्िे दनाचा
रयऩोटा भरा पक्त ऩाशामरा द्माला. जो कोणी शे कये र तो स्लगाात जाईर.
ह्मा भोडरेल्मा फाऩाच्मा आठलणी घेऊन आहीशी शयमाणातीर भेलात भधल्मा नश
ू ह्मा गाली ऩोचरो.

आभच्मा घवेया मेथीर तरुण मजभानाने वाॊगगतरे की आहीशी एक याि घवेया गालात घारलाली कायण
ह्मा प्रदे ळातीर इनतशावाच्मा दृष्टटीने ह्मा दठकाणाचे पाय भोठे भशत्ल आशे . 1947च्मा पाऱणीच्मा
दॊ ग्मातदशद भजस्रभाॊचे यक्ताचे ऩाट लशात शोते. भेलात भधीर लभओ भस्रीभ भोठ्मा वॊख्मेने

ऩाककस्तानात जाण्मावाठी ननघारे शोते. भशात्भा गाॊधी घावेया गालात आरे ल त्माॊनी लभओ भस्रीभाना
वलनॊती केरी कक त्माॊनी बायतातच यशाले. बायत शे तभचे घय आशे . ते जेलढे दशॊदच
ू े आशे तेलढे च इतय
धलभामाॊचे दे खीर आशे . ते ऩढे हीशाणारे कक ते जय बायत वोडून गेरे तय बायताभध्मे एक ऩोकऱी

ननभााण शोईर. त्मा नॊतय एकशी लभओ भस्रीभ ऩाककस्तानात गेरा नाशी. ह्मा भऱे लायीच्मा उद्देळात
फवणाऱ्मा मा गालात लायीने एक याि तयी घारलामराच शली. आभचे एका भोठ्मा जभालाने वद
ॊ य
स्लागत केरे. त्मा भेऱाव्मात गामक ल लक्ते इनतशावातल्मा त्मा ददलवाची आठलण कयत शोते.

त्माॊच्मा ऩल
ा ाॊनी बायतात यशामचा ननणाम घेतरा त्मा स्भत
ू ज
ृ ीजागलताना त्मा भेऱाव्मारा एक वोशळमाचे
रुऩ आरे शोते. ऩण त्माॊनी त्माॊच्मा लेदनाॊचे ऩण लणान केरे. `एक लेगऱे च लाये आऩल्मा दे ळात लाशत
आशे .’ एक तरुण गात शोता, `भरा भाझ्माच दे ळात ऩयके झाल्मावायखे लाटत आशे.’
आभच्मा मजभानाॊनी जनेदच्मा आईलडडराॊना फोरालरे शोते. जनेद्रा जेव्शा भायशाण करून गाडीत

जीलेभायरे शोते तेव्शा भी मा घटनेनत
ॊ य त्माॊना त्माॊच्मा घयी जालन
ू बेटरो शोतो. जनेदची आई वामयाने
भरा फाजर
ू ा फोरालन
ू वाॊगगतरे की नतरा भाझ्मा वोफत काशीतयी भशत्लाचे फोरामचे आशे . ती

हीशणारी, जनेदरा त्माच्मा आमष्टमात काशीतयी भोठे कयामचे शोते. कदागचत तो भोठ्मा भलळदीचा

इभाभ झारा अवता ल त्माने ळिलायची प्राथानेच्मा लेऱचे बाऴण ददरे अवते. आता ते शोऊ ळकणाय

नाशी. आता दे खीर तो काम अवे भोठे काभ करू ळकेर मा फद्दर ती वलचाय कयत शोती. आणण आता

नतरा उत्तय लभऱारे शोते. नतरा त्माच्मा नाले एक ळाऱा वरू कयामची शोती. भरीॊवाठी अवरेल्मा मा
ळाऱे त भरी इॊजग्रळ आणण दशॊदी लळकतीर आणण शी ळाऱा पक्त भस्रीभ भरीॊवाठी नवेर तय ती

दशद ू आणण णिचचन भरीॊवाठी दे खीर अवेर. भरा ह्मा ऩेषा आधी चाॊगरा भागा अवेर अवे लाटत

नाशी. जनेद्ची आठलण हीशणून शा अगदी मोग्म भागा आशे अवे भरा लाटरे कायण ह्मा ऩेषा वद
ॊ य
इतय कोणताशी भागा अवू ळकत नाशी.

ददलस १०ला
लायीचा दशाला ददलव शोता. भेलातभधीर नश
ू जजल्ह्मातल्मा काशी कटॊ फाॊळी झारेल्मा वऩळलटून

टाकणामााभ बेटीच. एका ददलवात ऩाच गालातल्मा अकया कटॊ फाना आहीशी बेट ददरी. मा वा-मा

कटॊ फाॊनीआऩरी जलऱची भाणवे गभालरी शोती आणण अजून ती त्माॊच्मा द:खातन
ू फाशे य आरेरी

नव्शती. मा अकया कटॊ फाॊची वायी शकीगत वाॊगामची झारी तय अनेक ऩानॊ खची ऩडतीर. ते काभ
नॊतय जेव्शा भोठा दस्तालेज फनेर तेव्शाच शोऊ ळकेर.

ऩयॊ त मा कटॊ फाॊळी झारेल्मा फातचीतीनॊतय एकॊदय ऩन्शा ऩन्शा जे बमालश गचि उबॊ याशतॊ ते भरा

तभच्मा वभोय ठे लरॊच ऩादशजे. आऩल्मारा शे भादशत आशे की जभालाने शल्रा करून भस्रीभ ऩरुऴाॊना
जीले भायल्माच्मा ज्मा काशी घटना घडत शोत्मा त्माभध्मे एक वाध्महीमा आशे . ऩण आता कामदा

धाबमालय फवलन
ू धालभाक वलद्लेऴातन
ू ऩोलरवाच्मा कडूनच अवे शल्रे करून भस्रीभ ऩरुऴ भायरे जात
आशे त. मा प्रत्मेक फाफतीत भायल्मानॊतय एक गोष्टट यचरी जाते, यस्त्मालयच्मा अऩघाताची ककॊ ला
गन्शे गायीचा इनतशाव नवरेल्मा रोकाॊनी केरेल्मा दयोडेखोयीची. गयॊ लाशून नेणाय-माव भाणवाॊना
जाभालाने भायल्मानॊतय ककॊ ला त्माॊना ऩोरीवाॊनी जलऱून गोळमा झाडून भायल्मानॊतय ऩोरीवाॊच्मा

अशलारात अवे वाऩडते की िूयऩणे गये लाशून नेणाया एक रक उरटरा आणण त्मात ती भाणवे ठाय
झारी. ज्माॊचा फऱी जातो त्माॊच्मालयच गोयषा कामद्माखारी खटरे बयरे जातात. आणण जभातलादी
दशॊवक जभालालय ककॊ ला धडाधड केव्शाशी गोऱीफाय कयणा-मा ऩोरीवाॊलय काशीशी कायलाई न शोता ते
बफनददक्कत भोकाट कपयतात. ककॊ ला ठाय झारेल्माॊना दयोडेखोय ठयलरे जाते, त्माॊनी ऩोरीवाॊलय

गोऱीफाय केल्माचे वाॊगगतरे जाते (ऩोलरवाॊना कोणतीशी इजा झारेरी नवते), अगदी अवाच प्रकाय एक
ददलवाॊऩल
ू ी आऩण मोगी आददत्मनाथाॊच्मा उत्तय प्रदे ळात घडताना ऩादशरा.
शी कटॊ फे रृदम वऩऱलटून टकणा-मा वॊऩण
ू ा ननयाळेच्मा गतेत अवरेरी आहीशारा आढऱरी. त्माॊना

न्माम लभऱण्माची काडीचीशी आळा नव्शती. फशतेक कटॊ फाॊनी न्माम भागण्माच्मा भागे रागामचे नाशी
अवाच ननणाम घेतरेरा शोता. काशीॊनी तय तिायदे खीर केरी नाशी. काशी थोड्माजणाॊनी द:ख आणण
वॊताऩाच्मा आलेगात आहीशारा वाॊगगतरे की वध्माच्मा याजलटीत ऩोरीव आणण जभाल माॊना

भजस्रभाॊना भायण्माचे ऩण
ू ा स्लातॊत्र्म कवे आशे . एक दलरतशी भायरा गेरा शोता कायण तो त्माच्मा

भजस्रभ लभिाच्मा गाडीत शोता; त्माचे लडीर दलरत आणण भजस्रभाॊच्मा भध्मे अवरेल्मा बलफॊधा फद्दर
फोररे.
आणण वलाात भशत्त्लाचे, ळोकभग्न आई-लडडर , वलधला , आणण अनाथ भरे अळी कटॊ फाभागन
ू कटॊ फे
आहीशारा बेटरी, ज्माॊना पक्त जभालाने जे केरे ते तय ऩचलता मेत नव्शतेच, ऩण वायी वयकायी

मॊिणा केलऱ त्माॊच्मा धभााभऱे त्माॊच्मालय उघडऩणे वलऴ ओकत आशे, त्माॊचा नतयस्काय कयते आशे शे शी
ऩचलता मेत नव्शते.
त्माच ददलळी शी फातभीशी आरी की ऩेशरू खानरा जजथे जाभालाने ठाय केरे त्मा फेशयोय नाक्मारा लायी
बेट दे णाय आशे माफद्दर वॊताऩ ल वलयोध जभा शोऊ रागरा आशे . लायीने ठयलरे शोते की दव-मा

ददलळी तो जजथे ठाय झारा त्मा जागी जाऊन त्माच्मा आणण त्माच्मावायखे जे दशॊवक द्लेऴाचे फऱी

झारे शोते त्माॊच्मा नालेनतथे परे लाशामची. वलचल दशॊदऩरयऴद , दशॊद जागयण भॊच आणण फजयॊ ग दर
माॊनी घोऴॊणा केरी शोती की ते लारयरा फेशयोयभध्मे लळरू दे णाय नाशीत ल शत्मेच्मा जागी परे लाशू
द्णाय नाशीत. स्थाननक वॊघटकाॊना वाॊगण्मात आरे की जय आहीशी तवा प्रमत्न केरा तय आभचे

स्लागत राठ्मा-काठ्माॊनी शोईर. ज्मा शॉरभध्मे आहीशी आधी ळाॊतता वबा घेणय शोतो त्माॊनी आहीशारा
जागा नाकायरी आणण दवया कठरा शॉरशी लभऱे ना.
लायीभध्मे आहीशी अवा ननणाम घेतरा की ककतीशी जभालाचा वलयोध शोलो, आऩण फेशयोयरा जाऊन ऩेशरू
खानची स्भत
ृ ी जागलामची. जेव्शा आहीशी अरलयरा यािीच्मा भक्काभारा ऩोचरो तेव्शा ऩोरीव ल

प्रळावनातीर लरयष्टठाॊनी आहीशारा ऩयालत्ृ त कयण्माचा प्रमत्न केरा. आहीशी नम्रऩणे ऩण ठाभऩणे नकाय

ददरा आणण वाॊगगतरे की आहीशी फेशयोयच्मा ऩोलरव ठाण्मात जाऊ, ऩेह्रू खानच्मा भत्ृ मऩल
ू ा जफानीत
ज्माॊची नाले घेतरी शोती त्माॊना ऩोलरवाॊनी वोडून ददरे आणण उरट ऩेशरू खान ल त्माच्मा भराॊनाच
गन्शे गाय ठयलरे माभऱे आभचा भोठा अऩेषाबॊग झारा आशे ते वाॊगू आणण ऩेशरू खानरा जजथे ठाय

भयण्मात आरे नतथे परे लाशू. ऩोरीव अगधकामांनी आहीशारा वाॊगगतरे की माऩल
ू ी अळा गोष्टटीॊवाठी
कणाराशी ऩयलानगी ददरेरी नव्शती. आहीशी त्माॊना हीशटरे की, जी लायी दशॊवक द्लेऴाभऱे ज्माॊना ठाय

भायण्मात आरॊ त्माॊच्मा कटॊ फीमाॊना थोडावा ददरावा द्मामरा आणण ठाय झारेल्मा भाणवाच्मा स्भत
ृ ीत
परे लाशणाय आशे त्माॊना प्रळावन कोणत्मा कायणाभऱे थाॊफलू ळकते?

ददलस ११ला
लायीचा अकयाला ददलव अनऩेक्षषत वलयोधाचा आणण ताणतणालाचा ददलव ठयरा.
अरलयच्मा जजल्शा प्रळावनाने ऩन्शा आहीशारा ऩटलण्माचा बयऩयू प्रमत्न केरा की आहीशी फेशयोयरा

ऩेह्रू खानरा जजथे भशाभागाालय ठाय कयण्मात आरे त्मा जागेरा बेट दे णे टाऱाले. भाझी एक वलनॊती
शोती की आहीशारा फेशयोयरा ऩोरीव स्टे ळनरा बेट दे ऊन ऩोरीवाॊना ऩेशरू खानरा जभालाने ठाय

केल्माच्मा केवफद्दर काशी कदठण प्रचन वलचायामचे आशे त, ती त्माॊनी भान्म केरी. ऩयॊ त जजथे ऩेशरू

खानरा दशॊवक जभालाने ठाय केरे त्मा दठकाणी परे लाशण्माफाफत भाि ते अडून शोते. जजल्ह्माच्मा
अगधका-मानी वाॊगगतरे की नतथे अहीशारा थोऩलण्मावाठी दगड्पेकीच्मा इयाद्माने खूऩ रोक जभरे
आशे त. भीत्माॊना वाॊगगतरे की आहीशी अवे भानतो की आभची शी ऩप्रेभ आणण ददरावा दे ण्माची
िोटीळी भोशीभ एखाद्मा जाभालारा दशॊवेने थाॊफलू दे णॊ मोग्म शोणाय नाशी.
आहीशी भग लायीत शी चचाा केरी. ऩेशरू खानरा ज्मा जागी ठाय केरॊ त्माजागी परे लाशू न दे ण्माचा
जो प्रळावनाचा आदे ळ शोता तो धडकालरा ऩादशजे माफद्दर एकभत शोतॊ ऩयॊ त भी त्मालेऱी हीशणारो

की आऩल्मा फवलय दगडपेक शोण्माचा धोका लगऱता, लायीतीर इतयाॊनी कोणताशी धोका ऩत्कयाला शे
भरा भान्म नव्शते. त्माभेऱे भी अवा आग्रश धयरा की इतय वलांनी फवभध्मे फवन
ू याशाले आणण भी
एक्माने जाऊन लायीतपे ऩेह्रू खानच्मा स्भत
ृ ीरा परे लाशालीत.

लायीतल्मा भाझ्मा वशप्रलाळाॊभध्मे ताण शोता ऩण उत्वाश ल ननधाायशी शोता. लायीतीर वलाात ज्मेष्टठ

लायकयी, जॉन दमार, माॊनी अळी बलू भका घेण्माभागचे नैनतक भह्त्त्ल बालऩण
ा न
े े वलळद केरे. आहीशी
ू त
ऩोरीव स्टे ळनरा ऩोचण्माच्मा आधी, फयोद गालच्मा गालकऱ्माॊच्मा एका िो्मा गटाने आभचा यस्ता

योखरा. आहीशारा अवे आढऱरे की शा जभाल घोऴणाॊनी, शाय-तऱ्माॊनी आणण गयभ-गयभ चशाने आभचे
स्लागत कयण्मावाठी वकाऱी-वकाऱीच जभरा शोता. त्मा वॊकटप्रवॊगी त्माॊची शी कृती आहीशारा भोठा
ददरावा दे णायी शोती. त्माॊच्मा दशॊद वयऩॊचावकट त्माॊनी नतथे उत्स्पूता आणण जोळऩण
ू ा बाऴणे केरी
आणण आऩल्मात पूट ऩाडणाऱ्मा द्लेऴाच्मा याजकायणारा वलयोध कयण्माचे भशत्त्ल काम ते भाॊडरे.

आहीशी ऩोरीव स्टे ळनरा गेरो. आभच्मा प्रचनाॊची उत्तये दे ण्मावाठी अनतरयक्त ऩोरीव ननयीषक आणण

अनतरयक्त जजल्शा भॎजजस्रे ट शजय शोते. त्माॊनी वाॊगगतरे की ऩेशरू खानच्मा भत्ृ मऩ
ू ल
ू ा जफानीत ज्माॊची
नाले शोती त्माॊच्मा वलरुद्धची केव फॊद कयण्माचा ननणाम शा याज्म वी.आम.डी चा शोता ल त्माफद्दर ते
काशी वाॊगू ळकत नाशीत. ऩयॊ त भी त्माॊना हीशटरे की ज्माॊना एका जभालाने ठाय केरे त्मा फऱी

गेरेल्मा व्मक्तीॊवलरुद्ध तय पौजदायी गन्शे स्थाननक ऩोरीवाॊनीच दाखर केरे.ज्माॊचा फऱी जातो त्माॊचे
यषण कयण्माची जफाफदायी ऩोरीवाॊची आशे भग अवे अवताना तहीशी त्माॊचा वलचलावघात कवा काम
केरात?? मालय त्माॊच्माकडे काशी उत्तय नव्शते.
आहीशी ऩोरीव स्टे ळनभधून फाशे य आल्मालय ऩन्शा ऩोलरवाॊनी केलऱ ळे-दोनळे माडाालय अवरेल्मा त्मा

जागेलय जाऊन परे लाशण्माऩावन
ू ऩयालत्ृ त कयण्माचा प्रमत्न केरा. त्माॊनी वाॊगगतरे की दगड-काठ्मा

घेऊन एक वॊतप्त जभाल जभा झारेरा आशे ल ते भरा इजा कयतीर. भी हीशटरे की भी त्मारा तमाय
आशे आणण भी भागे शटणाय नाशी.भी अवेशी हीशटरे की भरा भाझ्मा वशप्रालाळाॊना इजा शोऊ नमे अवे
लाटते हीशणून भी एकटाच परे लाशणाय आशे . ऩोरीवाॊना भी वाॊगगतरे की जजल्शागधकायी हीशणून

भाझ्मा इतक्मा लाऴांच्मा कायकीदीच्मा आघाये भी ननजचचत वाॊगू ळकतो की दगड घेऊन जभा झारेल्मा
जभालारा आलय घारन
ू त्माॊना वलखयणॊ शे ऩोरीवाॊना वशज कयता मेण्मावायखॊ आशे . लरयष्टठ ऩोरीव

अगधकायी यागाने हीशणारा की त्माॊनाशी ननऴेध कयण्माचा अगधकाय आशे च. भी हीशटरे की भरा भादशत

नाशी की दशॊवेने ननऴेध कयण्माचा अगधकाय वॊवलधान दे ते की नाशी. ऩण तहीशारा तवे लाटत अवेर तयी
भरा ननदान शातातल्मा पराॊलळलाम काशीशी न घेता ननऴेध कयण्माचा वॊलध
ै ाननक शक्क भरा जरूयआशे .
भी दठकाणाकडे जाऊ रागरो ऩण ऩोरीव भरा वभष आडले आरे. भग भी नतथेच जलभनीलय फवरो
ल उत्स्पता धयणे वरु केरे. त्माॊनी भरा परे लाशामरा जाऊ तयी द्माले नाशी तय भरा अटक तयी
कयाली. त्माॊची आऩाऩवात चचाा चारू अवताना वभाये अधाा ताव भी दठय्मा भारून शोतो.
ळेलटी त्माॊनी ऩयलानगी ददरी.
दोन भठी झेंडूची परॊ घेऊन काशी ऩोरीवाॊच्मा गयाड्मात जजथे एका जाभालाने िूयऩणे ऩेशरू खानरा
ठाय केरे शोते त्मा दठकाणाऩमंतची ळे-दोनळे ऩालरे भी चाररो. ती यस्त्माळेजायची घाणेयडी

वलावाभान्म जागा शोती. भी नतथे गढगे टे करे आणण हीशणारो, भाझी दे लालय श्रद्धा नाशी त्माभऱे भी

प्राथाना करू ळकत नाशी. ऩण भाझा भाणूवऩणालय आणण न्मामालय वलचलाव आशे . त्माभऱे भाणूवऩणा
आणण न्माम माॊच्मा नाले भी शी परॊ इथे ठे लतो. पक्त ऩेशरू खानच्मा स्भत
ृ ीवाठी नाशी, तय

त्माच्माप्रभाणेच आऩल्मा मा दे ळातीर त्मा ळेकडोंवाठी ज्माॊचा दशवक द्लेऴाने फऱी घेतरेरा आशे .
भी फवकडे ऩयत आरो आणण ऩोलरवाॊनी आहीशारा घाईघईने फवभध्मे कोंफरे. त्माॊच्मावभोरून जाता
जाता जभालाने काशी दगड आभच्मा फवलय पेकरे.
लाटे त कोठऩतरी मा िो्मा गालातीर रोकाॊनी लायीचे स्लागत मोजरे शोते. ऩण नतथे ऩोलरवाॊच्मा

दे खतच एक तरुणाॊचा गट आरा ल त्माने फॎनय पाडरे आणण परे पेकून ददरी. ऩोरीव हीशणारे की

जभालारा थाॊफलण्माव ते अवभथा आशे त. ऩोरीवाॊनी भग पक्त दोन वॊघटकाॊना ऩोरीव स्टे ळन वभोय

फवरा बेट द्मामची ऩयलानगी ददरी. भी आणण भाझे काशी वशकायी फाशे य आरो. ऩोरीवाॊनी वाॊगगतरे

की आभच्माकडे पक्त दोन-तीन लभननटे च आशे त आभच्मा स्लागतारा आरेल्माॊनी आहीशारा नाचत्माची

ऩाककटे ददरी. इतक्मात आणखी काशी भाणवे जभरी आणण फव जाता जाता त्माॊनी आऩरे
फट
ू काढूनआभच्मालय पेकण्माची तमायी केरी शोती.
लायीरा आता ऩोरीव तापा लभऱारा शोता. एक फवच्मा ऩढे आणण एक भागे. मा ताफ्मालळलाम आता
लायीरा याजस्थानभध्मे प्रलाव कयण्माची ऩयलानगी नव्शती. ककती द:खाचा ददलव शोता, एका प्रेभाच्मा
लायीरा ऩोरीव वॊयषणलळलाम प्रलाव कयता मेत नव्शता. आहीशारा ऩोरीव वॊयषणाची इच्िाशीनव्शती

आणण गयजशी नव्शती. ऩोरीव वॊयषणाची गयज शोती त्मा ळोकभग्न कटॊ फाॊना ज्माॊना आहीशी दययोज
बेटत शोतो आणण त्मा फाफतीत भाि ऩण
ू ा अऩमळच शोतॊ.

ददलस १२ ला
याजस्थान भधीर ऩदशल्मा ददलळी फशोय मेथे ज्मा दटकाणी ऩशे रख
ू ानारा जभालाने दगड ल काठ्माॊ ल
चऩराॊनी भारून ठाय केरे शोते तेथे लायीचे स्लागत दगडपेकीने झारे. याजस्थानबेटी भधल्मा दवऱ्मा
ददलळी आहीशी अजभेयरा गेरो आणण नतथे आभच्मालय गराफाच्मा ऩाकळमाॊचा लऴााल केरा गेरा.

आहीशी गजफजरेल्मा यस्त्मालय ळेकडो रोक ळाॊतता ल प्रेभाची गाणी गात, रोकाॊच्मा एकजटीवाठी

आणण द्लेऴाच्मा वलयोधात घोऴणा दे त चारत शोतो. लायीभध्मे खूऩ भोठ्मा वॊख्मेने रोक वाभीर झारे.
स्थाननक गरुद्लायाने आभचे स्लागत केरे. अनेक णिचचन धभागरू ल नन्वऩण वाभीर झाल्मा. आहीशी
चारत शोतो आणण यस्त्माच्मा दतपाा अवरेरे रोक आभच्मालय परे उधऱत शोते. काशीजण `अभन

अभन अभन अभन’ अवा घोऴ कयत शोते. लायी भोईनदद्दन चीस्तीच्मा दग्माावभोय वभाप्त झारी. त्मा

दठकाणी दग्मााच्मा वलाात ज्मेष्टठ वलचलस्ताॊनी आभचे स्लागत केरे. ते प्रेभ आणण कृऩा आणण करुणा मा
फद्दर फोरत अवताना आभच्मा डोक्मालय गराफ ऩाकळमाॊचा लऴााल शोत शोता. आणण शी लायी एका

वप
ू ी वॊताच्मा दग्मााच्मा दायात मेऊन नतची वाॊगता शोणे शे अगदी मोग्म शोते कायण ह्मा वप
ू ी वॊताने
वला भानल शे वभान आशे त आणण प्रेभ शे ऩयाकोटीचे भशत्लाचे आशे अवे कामभ भानरे शोते.

वकाऱ भाि जया द:खी शोती. आहीशी नगौय जजल्ह्मातीर डाॊगलाव मा गाली गेरो. ह्मा गालात ५

दलरताॊची ल एका बफगय दलरताचीजाट जभीनदायाॊनी ननघण
ाृ शत्मा केरी शोती. ४० लऴााऩल
ू ी एका दलरत
कटॊ फाॊनी १५०० रुऩमाॊवाठी आऩरी जभीन गशाण टाकरी शोती. ऩैळाॊची ऩयत पेड केल्मानॊतय वध्दा
जभीनदाय जभीन ऩयत द्मामरा तमाय नव्शता. त्मा दलरताॊनी कोटाात जाऊन दीघा ल खगचाक रढा
दे ऊन तो जजॊकरा ऩण तयी ते जाट जभीन ऩयत द्मामरा तमाय नव्शते. दलरताॊनी गालातीर

ऩॊचामतीकडे तिाय केरी. ऩॊचामतीने दे खीर दलरताॊची जभीन त्माॊना ददरी नाशी. अखेय दलरत कटॊ फाॊनी
जभीन ताबमात घेतरी ल त्मा जलभनीलय घय फाॊधरे. ल ती जभीन कवामरा वयलात केरी. त्मा
दठकाणी ते पक्त ३२ ददलव जजलॊत यादशरे.
१४ भें २०१५च्मा ददलळी जाट ऩरुऴ दगड, वये , ल फॊदका घेऊन ळेतात ऩोचरे ल दलरत ऩरुऴाॊना भारून
त्माॊच्मा अॊगालरून रक्टय कपयलामरा रागरे. आहीशी त्मा द:खाने शयरेल्मा भाणवाॊना बेटामरा गेरो.

कणी भरगे, कणी लडीर, नलये , बाऊ गभालरे शोते. त्माॊनी त्मा वकाऱच्मा घटनाॊचे रृदमाद्रालक लणान

केरे. त्मा दलरत फामकाॊना ऩण ओढत नेरे शोते. त्माॊचे कऩडे पेडरे शोते. त्माॊच्मालय रैंगगक अत्माचाय

केरे शोते. त्माॊच्मा मोनीत काठ्मा दे खीर खऩवल्मा शोत्मा. काशी जस्िमाॊनी फचालावाठी िऩयालयधाल
घेतरी.ऩण त्मा शल्रेखोयाॊनी त्माॊचे रक्टय घयालय घातरे. आणण घयाचे िप्ऩय कोवऱरे. त्माॊच्माऩैकी
तीन जण जागच्मा जागी ठाय झारे आणण दोघे शॉजस्ऩटरभध्मे भेरे. शल्रेखोयाॊनी त्मा दठकाणी

भेरेल्मा रोकाॊच्मा ळयीयालय दे खीर अत्माचाय केरे. त्माॊचे डोऱे काढरे, ऩाम िाटरे. खॊजजयाने, चाफकाने
आणण इतय तऱ्शे च्मा शत्मायाने जखभी झारेल्मा अनेक जणाॊना इजस्ऩतऱात उऩचायावाठी नेरे. ऩण

वॊताऩरेरे जाट इजस्ऩतऱात घवरेल त्मा दठकाणी जाऊन त्माॊना ठाय भायामचा त्माॊनी प्रमत्न केरा.
ऩोलरवाॊनी आऩरी बलू भका नेशभी वायखीच ननबालरी. ऩोलरवाॊनी त्माॊचे भोफाईर पोन फॊद करून

टाकरे. आणण ते गन्ह्माच्मा जागी दोन तावाॊनी ऩोचरे. त्माॊनी त्मा बफगय दलरत भाणवारा भायल्माचा
गन्शा नोंदलरा. त्मा आधाये मा गन्ह्माची नोंद दलरताॊलय झारेरा अत्माचाय हीशणन
ू न कयता

जलभनीलरून झारेरा लादाचा फऱी हीशणून केरी. ऩण स्थाननक रोक गप्ऩ फवरे नाशीत. त्माॊच्मा

फयोफयीने याजस्थानभधीर दलरत वॊघटनाॊनी वाथ ददरी.दीघा रढ्मानॊतय ह्मा घटनेचे तऩाव कयण्माचे
काभ वीफीआम कडे वोऩलण्मात आरे. वीफीआमने दलरताॊलयचे गन्शे काढून घेतरे. ऩण मा घटनेत
ऩोलरवाॊनी गन्शे गायाॊनाच वाथ ददरी माची त्माॊनी दखर घेतरी नाशी. उच्च जाती एकि आल्मा ल

त्माॊनी दलरताॊलय फदशष्टकाय टाकरा. त्माभऱे गालात दलरताॊना आता काभ नाशी. इतय दलरतला भस्रीभ
दे खीर मा दलरताॊना भदत कयण्माव कचयतात ल त्माॊना ऩादठॊफा दे त नाशीत. ऩण आहीशारा ददवरे की
ते भोडरेरे नाशीत. ते ह्मा जातीम शल्ल्माॊनी दफरेरे ल नतयस्कायाऩढे झकरेरे नाशीत. त्माॊनी ह्मा
लायीरा आभॊिण दे ण्माचे भोठे धाडव दाखलरे अवे आहीशारा लाटरे. आणण त्माॊच्मालय झारेल्मा

अत्माचायाच्मा मा घटनेरा बय वबेत लाचा पोडामरा ऩण ते डगभगरे नाशीत. त्मा वबेत जस्िमा
दे खीर त्लेऴाने फोरल्मा ल त्माॊच्मालय झारेल्मा अत्माचायाच्मा घटना त्माॊनी जाशीयऩणे भाॊडल्मा.
वॊध्माकाऱी आहीशी केकयी मा लबरलाडातीर गालारा गेरो. मा दठकाणी आरेरा नतयस्कायाचा अनबल
खऩ
ाृ शत्मा केरी गेरी शोती. त्मा स्िीरा डाककन ला चेटकीण
ू च लेगऱा शोता. मेथे एका स्िीची ननघण
ठयलन
ू भायण्मात आरे शोते. त्मा फाईचा दारुडा नलया भेरा शोता आणण त्माचा दखलटा वाजया शोत
अवताना त्माचा भोठा बाऊ ऩण भेरा. त्माॊच्मा याखेचे वलवजान करून घयी आल्मालय त्मा फाईच्मा

नलऱ्माची २५ लऴााची बाची ल दवयी त्माच लमाची नातेलाईक माॊच्मा अॊगात बेरुजी आरे. त्मा दोघीॊनी
वाॊगगतरे की शीवलधलाफाई चेटकीण आशे . त्मा चेटककणीरा लठणीलय आणण्मावाठी नतने भाणवाची

वलष्टठा खामरा शली. नतच्मा ऩामालय, तऱशातालय ल डोळमाॊलयजऱते कोऱवे ठे लालेत. नतरा नॊगे करून

घयाफाशे य धालामरारालाले. . ती ळयभेने ल लेदनेने ओयडरी तयी त्मा दोघी अॊगात आरेल्माॊनी ल काशी
ऩरुऴाॊनी त्मा फाईरा दाफन
ू धरून त्मा वला गोष्टटी कयामरा रालल्मा. नतरा आऩरा चेशया जऱत्मा

कोऱळात खऩवाला रागरा. त्मा फाईच्मा चौदा-ऩॊधया लऴााच्मा भरारा ते आऩल्मा आईचे शार ऩशालरे
नाशीत, नतचे नग्न रूऩ त्मारा वशन झारे नाशी ल त्माने खोरीत घवन
ू स्लत:रा फॊद केरेल स्लत;रा
ऩाॊघरुणात रऩेटून घेतरे. कोणीशी ळेजायी भध्मे ऩडरे नाशीत. दवऱ्मा ददलळी ती भेरी. गालाने नतरा
बल्मा ऩशाटे जाऱरे. ऩोलरवाॊना न कऱलता त्माॊनी शे केरे. गाॊल ऩॊचामत फवरी ल त्माॊनी २५००

रुऩमाचा दॊ ड नतरा भायणाऱ्माॊलय फवलरा आणण त्माॊना ऩष्टकय लय स्नान कयामरा वाॊगगतरे ल एलढ्मा
भापक दॊ डालय गन्शा भाप केरा. मा दठकाणी प्रकयण वॊऩरे अवते. ऩण एका लळकरेल्मा धाडवी

नातेलाईकारा शा अघोयी प्रकाय कऱरा तेव्शा त्मानेइतय नातेलाईकाॊचा याग ऩत्करून आणण लाऱीत
टाकामच्मा धभक्माॊना न घाफयता ऩोलरवाॊकडे तिाय केरी. ऩोरीव ऩाच ददलव गप्ऩ फवरे. ऩण

स्थाननक जस्िमाॊच्मा गटाॊनी केरेल्मा ननऴेधाभऱे त्माॊनी दशा ददलवानॊतय गन्शा नोंदलरा. त्मा स्िीचे

खनी आज तरुॊ गात आशे त ऩण त्माॊना अजजफात ऩचचाताऩ लाटत नाशी ला अवे कृत्म केल्माची ळयभेची
अऩयाधाची बालना नाशी.

आहीशी त्मा स्िीच्मा कभायलमीन भराळी फोररो. अजूनशी तो त्मा थयकाऩ उडलणा-मा घटनेच्मा

धक्क्मातन
ू वालयरेरा नाशी. तो हीशणारा त्मारा आभच्माळी त्माच्मा आईच्मा भत्ृ मफ
ू द्दर फोरामचे आशे
ऩण तो फोरताना बालनाळन्
ू म ननवलाकाय एकवयी आलाजात फोरत शोता.

अळा प्रकायच्मा द्लेऴातन
ू शोणाऱ्मा अत्माचायाचे फऱी पक्त अल्ऩवॊख्माॊक ल दलरत नाशीत. त्माभध्मे

एक्मा याशणाऱ्मा, गयीफ लॊगचत ल खारच्मा जातीच्माजस्िमाॊचाशी वभालेळ आशे शे मा घटनेने आभच्मा
रषात आणून ददरे. ज्मा ननघण
ाृ यीत्मा नतरा भायण्मात आरे तो प्रकाय भध्ममगात ळोबणाया आशे .
त्मा प्रकायात ददवणाया अॊधवलचलाव ल स्िीवलयोधऩाशून आहीशी वला आतन
ू शादायरो शोतो ल अलाक
झारो शोतो.

ददलस १३ ला
आहीशी लबरलाडा मेथे यािी उलळया ऩोचरो. लायीतीर इतय वला आदल्मा यािीच ऩोचरे शोते. खूऩ वाये
रोक आभची लाट ऩशात शोते. ऩण आहीशी यािी १० लाजता ऩोचरो. त्माॊनी आहीशारा लबरलाडातीर
लाढत्मा वाॊप्रदानमक लातालयणाफद्दर वाॊगगतरे. ददलवाची वयलात िोटमाळा लायीने लबरालाडातीर

यस्त्मालय झारी. लायीची वभाप्ती डॉक्टय आॊफेडकयाॊच्मा ऩतळमाऩाळी झारी. त्मा दठकाणी आहीशी
डॉक्टय आॊफेडकयाॊच्मा लळकलणीतीर फॊध ल बगगनी बालाची कल्ऩना शी आऩल्मा वॊवलधानातीर

रोकळाशी भल्
ू माॊच्मा भरबत
ू अगधकायातीर आशे मा लय जोय ददरा. तेथून आहीशी उदमऩयरा गेरो. त्मा
दठकाणी ऩन्शा एकदा अनेक नागरयक लायीच्मा स्लागतावाठी आरे.

आहीशी जेलण करून गजयाथ कडे ननघारो. याजस्थानरा रागन
ू कोटधागडी मा वाफयकाॊठा जजल्शमातीर
गाली ऩोचरो. चाय भदशन्माऩल
ू ी मा दठकाणी खूऩ िूय अळी घटना बफचा-मा गाईच्मा नालाने झारेरी
शोती.

ऩोलरवाॊच्मा वाॊगण्मानवाय २ भें २०१७ मा ददलळी त्माॊना गालात गाम भेरी आशे अळी फातभी लभऱारी.
ऩोरीवाॊनी नोंदलरेल्मा घटनेत अवे हीशटरे आशे की फातभी कऱताच ते घटनास्थऱी ऩोचरे तेव्शा ऩाॊच
जण एका नकत्माच काऩरेल्मा फैराऩाळी फवरेरे आढऱरे. त्माॊच्मा प्रथभ अशलारा प्रभाणे फैर

गाईच्मा लॊळातीर आशे त. ह्मा अशलारात ववलस्तय, गचिस्लरूऩात ददल्मावायखे लणान अनेक ऩाने खचन
ूा
नोंदलरे आशे . त्मा भायरेल्मा फैराच्मा भानेलय भोठी चाकची जखभ आशे , त्माची लळॊगे तोडरेरी आशे त.
त्माच्मा ळयीयाचे दोन तकडे केरेरे आशे त. त्माच्मा अध्माा ळयीयालयची कातडी वोररेरी आशे . वकरेरे
यक्त वलाि ऩवयरे आशे . त्मा भेरेल्मा फैराच्मा फाजूरा एक तयाजू, कऱ्शाड ल वऱ्ू मा ऩडरेल्मा आशे त.
चाय रोक ऩाठराग केरा अवता ऩऱारे..

ऩोरीवाॊनी एका दलरतारा ऩकडरे. त्माचे नाल रेफाबाई बाॊफीबाई. त्मारा अटक केरी. त्माचा गन्शा

गोशत्मा अवा शोता. रेफाबाई वलनलत याशीरा की त्माने फैरारा भायरे नाशी. तो गाईच्मा भाॊवाचा ला

गाई वलकण्माच्मा व्माऩाय कयत नाशी. रशान अवल्माऩावन
ू भेरेरे जनालय वोरामचा त्माच्मा जातीचा
व्मलवाम कयतो.. त्मा ददलळी भेरेल्मा फैराचे तो कातडे वोरत शोता. ऩण ऩोरीव हीशणत यादशरे कक
तो खोटे फोरतोम. आणण ऩोलरवाॊनी त्मारा फेदभ भायरे.त्माने नॊतय कोटाात वाॊगगतरे कक ऩोरीव

त्माच्माकडे दोन राख रुऩमे भागत शोते. ते घेऊन त्माॊनी त्मारा जीलदान ददरे अवते ल त्मारा वोडरे
अवते. त्माचे कटॊ फीम १ राख रुऩमेच उबे करू ळकरे ऩण अथाातच ते ऩये वे नव्शते.
त्मानॊतय त्माॊनी ५५ लऴााचा आददलावी ळेतकयी कोदायबाई गभाय ल दोन भस्रीभ ऩरुऴ, इभाभबाई ल

ळाबफयबाई माॊना ऩकडरे. त्मा नतघाॊना ऩोलरवाॊनी दमाभामा न दाखलता फेदभ भायरे. कोदायबाईा ह्मा
भायाने भेरे.

आहीशी कोदायबाईच्मा वलधलेरा, ळान्ताफेनना, त्माॊच्मा भातीच्मा िोटमाळा घयात बेटरो. त्मा ददलळी
त्माॊचा नलया आऩल्मा ळेतात झोऩरा शोता. वकाऱी अधाा डझन ऩोरीव त्मारा भायत घयात घेऊन
आरे. ती ककॊ चाऱरी, वलनॊत्मा कयत यादशरी की त्मारा वोडा. ऩोलरवाॊनी नतचा शात जोयात खेचरा
आणण नतरा वाॊगगतरे की नलऱ्माच्मा चेशऱ्माकडे ळेलटचे एकदा ऩाशून घे. नतने त्माच्मा वयणाच्मा
तमायीरा रागाले.

एलढे फोरन
ू त्माॊनी त्मारा घयाफाशे य खेचून नेरे ल दमाभामा न दाखलता ऩट्टम
ट ाॊनी ल दाॊड्माॊनी भायत

गालाच्मा भख्म केंद्राकडे नेर.े नतच्मा भोठ्मा, लमात आरेल्मा भराॊनी ल इतय गालकऱ्मानी वाॊगगतरे

की त्मारा ऩोलरवाॊनी एलढे भायरे की त्मारा ऩयवाकडे झारे ल त्माचे कऩडे रघलीने ओरे झारे शोते.
ते त्मारा गाडीत घारन
ू २० ककरोलभटय लयच्मा दवऱ्मा गालारा घेऊन गेरे. त्मा गालाच्मा चौकात
त्मारा ऩन्शा एकदा फेदभ भायरे. शे अवे रोकाॊवभोय भायण्माचे कायण शे गाईरा भायण्माचा गन्शा

केल्माव कळी लळषा शोते शे ऩाशून रोकाॊना दशळत फवाली हीशणून भद्दाभ घडलन
ू आणण्मात आरे
अवाले. शे िौमााचे जाशीय प्रदळान शे धलभाक नतयस्कायाने जभालाने एखाद्मारा जीले भायण्मावायखेच
शोते. ह्मा जीले भायण्माच्मा प्रकायात पयक एलढाच शोता की शे गणलेळातीर रोकाॊनी याजयोवऩणे

केरेरे शोते!त्मा नॊतय ऩोलरवाॊनी त्मारा चौकीत नेरे. त्मा वॊध्माकाऱी कोदायबाईनी आऩल्मा ळेजाऱ्माॊना
ऩोरीव स्टे ळन भधून पोन केरा ल भरारा फोरलामरा वाॊगगतरे. भराळी फोरताना ते यडत शोते.
`भरा एलढे फेदभ भायरे आशे कक भी चारू ळकत नाशी. भरा आजायी लाटते आशे . त्माॊनी भरा

ऩट्टम
ट ाॊनी डोक्मालय भायरे आशे . ते हीशणतात आऩण त्माॊना ४ राख रुऩमे ददरे तय ते भरा भोकऱे

वोडतीर. आऩरी जभीन गशाण ठे ल आणण ते ऩैवे घेऊन ऩोरीव स्टे ळनारा ताफडतोफमे. तू तवे केरे
नाशीव तय भी काशी आता जजलॊत यशात नाशी. '

त्माच्मा भराॊनी रागरीच ळेजायच्मा श्रीभॊत भाणवाकडे जभीन गशाण ठे लामची तमायी वरु केरी. ऩण

दवऱ्मा ददलळी ळेजाऱ्मारा आणखी एक पोन आरा कक कोदायबाइॊना अशभदाफादच्मा इजस्ऩतऱात ठे लरे
आशे . गालकऱ्माॊनी टक्वी केरी ल ते इजस्ऩतऱात ऩोचरे. तेथे त्माॊची अलस्था गॊबीय शोती ल वलाि
नळमा रालरेल्मा शोत्मा. दवऱ्मा ददलळी ते लायरे.
ळाॊताफेननी आहीशारा शी गोष्टट ऩन्शा एकदा वाॊगगतरी. त्माॊच्मा नलऱ्माने कधीच गाईरा भायरे ला नतचे
कातडे वोररे नव्शते. त्माॊचक
े डे दोन स्थाननक जातीच्मा गाई शोत्मा. त्मा गाई त्माॊच्मा चशा ऩयते दध

द्मामच्मा. ते ळेतात काभ कयामचे. आणण इतय लेऱी भजूय हीशणून काभारा जामचे. नतरा शे कऱरेच
नाशी कीऩोलरवाॊनी त्मारा गाम भायरी मा आयोऩाखारी

कळारा अटक केरी. ल त्मारा गाम भायरी

नवताना का हीशणून ठाय भायरे. नतच्मा नलऱ्माने ११ भरे भागे ठे लरी आशे त. वलाात रशान भर
ू ५
लऴााचे आशे . आणण भोठा ३० च्मा जलऱऩाव लमाचा आशे . ती एकटी ह्मा वला भराॊना कवे भोठे
कयणाय, त्माॊचे वॊगोऩन कवे कयणाय शे नतरा कऱत नाशीम.
आभचे जीलन आणण आभच्मा आमष्टमाची ककॊ भत शी गाईं ऩेषा कभी आशे . ती यडत शोती. आभचे
आमष्टम शे कत्र्माच्मा आमष्टमावायखे आशे .
नैनतकतेचा शा प्रशवनगबा उऩशाव आशे . एक आददलावी, एक दलरत आणण दोन भस्रीभ वलाालय

ऩोलरवाॊनी गाईरा भायरे हीशणून गन्शा नोंदलरा आशे . आणण ती गाम नव्शतीच तय एक फैर शोता.

वलााना फेदभ भायरे आणण जजलॊत यशाण्मावाठी ऩैवे भागगतरे. यक्ताची ककॊ भत केरी. एकारा अऩभानीत
केरे गेरे आणण वलाावभष त्माची भानशानी केरी ल फेदभ भायशाण केरी जे कीजभालाने जीले भायण्मा
इतकेच बमानकआशे . अखेय त्माऩैकी एक जण भयणऩालरा.
खयॊ च आऩरा दे ळ अवा झारा आशे की आऩल्मा दे ळात आददलावी, दलरत, आणण भस्रीभ माॊचे जीलन
शे गाईच्मा तरनेत कभी ककॊ भतीचे आशे .

ददलस १४ ला
प्रेभाच्मा लायीचा ळेलट वरु झारा. अखेयचे काशी ददलवच उयरे. लायकयी आता दभरेत आणण द्णखत
आशे त कायण ते ळयीयाने आणण भनाने थकरे आशे त. एलढ्मा एका याज्मातन
ू दवऱ्मा याज्मात

ऩवयरेल्मा द्लेऴ आणण नतयस्कायातन
ू केरेल्मा गन्ह्माच्मा शकीकती, िौमा, ळोऴणऐकून जास्तच

थकला आरेरा आशे .नतयस्कायातन
ू केरेल्मा गन्ह्माच्मा मा केलऱ शकीकती ऐकून जय आऩण एलढे

शताळ झारो आशोत तय जे रोक शे योज अनबलतात, वशन कयतात आणण ज्माॊचे जजलरग अळा
शल्ल्मात भत्ृ मभखी ऩडरे आशे त त्माॊच्मावाठीनतयस्कायातन
ू केल्मा गेरेल्मा खनाच्मा घटना ल

गन्शे गायाॊना ऩादठॊफा ल प्रोत्वाशन दे णायी ळावन व्मलस्था शे वाये लास्तल ककती बमानक आशे माची
आऩण जाणील ठे लामरा शली.
आज लायी भोशहीभद आमफ
ू ह्मा ऑटो रयषा चारकाच्मा कटॊ बफमाॊना बेटामरा गेरी. गोयषकाॊच्मा

जभालाने त्मारा एक लऴााऩल
ू ीजीले भायरे शोते. आहीशी त्माॊना बेटामरा आरो त्माच्मा आदल्मा ददलळीच
त्माची ऩण्मनतथी वाजयी केरी शोती. ते दोघे बाऊ शोते. आमफ शा भोठा. त्माॊचे लडीर शे दारुडे शोते.
आणण ते घयाऩावन
ू दयू यशात शोते. भराॊच्मा ऩारन ऩोऴणावाठीचा खचा ते ऩशातच नव्शते. त्माॊच्मा
आईने भराॊना अऩाय कष्टट करून लाढलरे. ती भोरकयीण

शोती. मा दोन भराॊनी ळाऱा वोडरी.

आईरा ल फदशणीरा भदत व्शाली शा त्माभागचा उद्देळ शोता. आमफचे रग्न झारेरे शोते ल त्मारा दोन
भरे आशे त.

गेल्मा लऴीच्मा फकयी ईदच्मा आधी त्माने आऩल्मा कटॊ फावाठी जास्तीचा ऩैवा लभऱलण्माचे ठयलरे.

त्मावाठी त्माने ळेजायच्मा याजस्थानभधून जनालये लाशण्माचे काभ कयामचे ठयलरे. ते याजस्थानभधून

काशी गये घेऊन मेत शोते. त्मालेऱी एक ८ जणाॊच्मा गोयषकाॊच्मा गटाने त्माॊचा ऩाठराग वरु केरा. ते
गाड्माॊलय ल भोटाय वामकर लय शोते. आमफने लेग लाढलरा. ऩण गोयषकाॊनी त्माॊना गाठरे ल त्माॊच्मा
ऩढे जालन
ू त्माॊचा भशाभागाालय यस्ता आडलरा. चारक ल गये चढलणाऱ्माॊनी ऩऱ काढरा. ऩण

गोयषकाॊनी आमफराऩकडरे. ते त्माच्मा अॊगालय धालन
ू गेरे, तो फेळध्द शोईऩमंत त्मारा भायरे. .

त्मानॊतय त्माॊनी त्मारा यस्त्माच्मा भधोभध ठे लरे. त्माॊना आळा शोती कक एखादी गाडी मेऊन त्मारा

गचयडेर आणण त्माचा भत्ृ मू शा गाडीखारी मेऊन झारा, जभालाने केरेल्मा भायझोडीने नाशी अवे लवद्ध
शोईर.

वदै लाने एका टे शऱणी कयणाऱ्मा ऩोलरवाने त्मारा ऩादशरे. आणण त्मारा इजस्ऩतऱात दाखर केरे.
त्माच्मा कटॊ फीमाॊनी त्माचा इजस्ऩतऱातीर पोटो दाखलरा. त्माच्मा चेशया ल प्रत्मेक अलमल शा
ठे चल्मावायखा वायखा ददवत शोता. त्माने भयण्माऩल
ू ी तीन ददलव वॊघऴा केरा.
आहीशी बेट ददरेल्मा प्रत्मेक याज्मात शा जलऱजलऱ ननमभच

अवल्मावायखे ऩोलरवाॊनी ज्माच्मालय

अन्माम झाराम त्मा माकफ लयच याज्मातीरगाईरा भायण्माच्मा कडक कामद्माचा बॊग केरा हीशणून
प्रथभ गन्शा दाखरकेरा. . दवया घटना अशलार हीशणन
ू त्माने लाशन लेगात चारलरेशा ठऩका ठे ऊन
गन्शा दाकर केरा. . नतव-मा अशलारनवाय त्माॊनी शा अनोऱखी जभालालय आमफलय शल्रा

कल्माफद्दर गन्शा नोंदलर. . ऩण कटॊ फीमाॊनी ल भानल शक्क वॊयषण कामाकत्मांनी भशाभागाालयीर

दकानातीर ल घयाॊभधीर लवलवटीव्शी कॎभेयाभध्मे ऩादशरे आशे की गोयषकाॊचे चेशेये स्ऩष्टट ददवत आशे त
आणण ते ओऱखीचे चेशये आशे त.

तो इजस्ऩतऱात भेल्मानॊतय त्माच्मा जभातीच्मा लरयष्टठ रोकाॊनी शजाय ऩेषा जास्त रोकाॊना जभा केरे
ल इजस्ऩतऱारा घेयरे. जो ऩमंत आमफच्मा ऩदशरा घटना अशलाराभध्मे त्माचा भत्ृ मू शा जभालाने
केरेल्मा जीलघेण्मा भायशाणीने झारा आणण शा जील घेणाया जभाल अनोऱखी जभाल नव्शता

तय एका

ठयलन
ू आरेल्मा गोयषकाॊच्मा िो्मा जभालाने त्माचा जील घेतरा अळा नोंदी शोत नाशी तोऩमंत

त्माॊनी आमफचे प्रेत ताबमात घ्मामरा नकाय ददरा.त्माॊनी शा ननऴेध नोंदलरा कायण अनेक वीवीटीव्शी
कॎभेये आजफाजरा आशे त ल त्माभध्मे गोयषकाॊचे चेशये स्ऩष्टट ऩशाता मेत आशे त. ल आमफच्मा
कटॊ फीमाॊचे दशतगचॊतकाॊनी त्माॊचे चेशये ओऱखरे आशे त. ऩोलरवाॊनी जेलढे राॊफलता मेईर तेलढे

राॊफलण्माचा प्रमत्न केरा. ऩण ननऴेध कयणाये रोक लाढत शोते ल ते भाघाय घ्मामरा तमाय नव्शते.

फऱ्माच लाटाघाटी झाल्मा अखेय ऩोलरवाॊनी गऩचूऩ आमफचे प्रेत त्माच्मा घयी ऩोचलरे. ऩण आमफच्मा

कटॊ बफमाॊची भागणी कामभ शोती. आणण अखेय ऩोलरवाॊनी वला भागण्मा भान्म केल्मा. नला प्रथभ घटना
अशलार लरदशरा गेरा आणण खनाचे ३०२ चे करभ रालन
ू गोयषकाॊची नाले दाखर झारी. आणण

कटॊ बफमाॊनी अश्रऩण
ू ा डोळमाॊनी आमफचेदपन केरे गेरे. ज्मा गोयषकाॊचे चेशये लवलवटीव्शीने ये कॉडा केरे
शोते त्माना अटक केरे गेरे ऩण त्माॊना रगेच जाभीन लभऱारा ल शामकोटााने त्माॊना वोडरे.

आहीशारा मा प्रेभाच्मा लायीत शे कटॊ फ बेटरे ज्माॊनी ह्मा गोयषकाॊना अबम दे णाऱ्मा ल वऩडीताॊच्मा
वलयोधात केव दाखर कयणाऱ्मा ळावनाच्मा एकतपी आणण कोणचीशी ळयभ न फाऱगता केल्मा

जाणाऱ्मा कायलामाॊना ळश दे ण्माचा मळस्ली प्रमत्न केरा. २००२ च्मा गजयाथभधीर नयवॊशायाच्मा लेऱी

भानल शक्काॊचे रढे दे ण्माचे धाडव दाखलरे गेर,े वलळेऴत: ळावनाची वॊप्रदामी बलू भका अवताना वद्धा
तवा ऩामॊडा ऩाडरा गेरा आशे . आमफच्मा नॊतय गोयषकाॊनी जीले भायण्माच्मा घटना त्मा लऴी तयी

झाल्मा नाशीत. आमफचा जील घेणाऱ्माॊच्मा अटकेभऱे इतय नतयस्कायातन
ू केल्मा जाणाऱ्मा जीलघेण्मा

शल्ल्माॊलय चाऩ फवरा आशे . ऩण अवा ऩरयणाभ लायीरा इतय कोणत्माशी याज्माॊभध्मे झारेरा ददवरा
नाशी.
आमफच्मा खनाची आणण गोयषकाॊची नाले प्रथभ घटना अशलारात नोंद केल्माभऱे आमफच्मा आईरा,
त्माच्मा वलधलेरा, बालारा ल फशीणीरा थोडेतयी वभाधान लभऱारे. ऩण लऴा झारे तयी आमफने वशन
केरेल्मा मातना ल जीलाबालाचे भाणवाचे जाणे ह्मातन
ू ते वालयरेरे नाशीत.

ददलस १५ ला
आभच्मा लायीच्मा गजयाथभधीर नतवऱ्मा ददलळी ज्मा दठकाणी मा लऴााच्मा च्मा वयलातीरा वननमोजजत
वाॊप्रदानमक दॊ गे झारे त्मा दठकाणी आहीशी गेरो. ह्मा घटनेची

याष्टरीम ऩातऱीलयच्माजाणीलाॊभध्मे

ककती नोंद घेतरी गेरी ह्मा फद्दर ळॊकाच आशे . ऩण ह्मा दॊ गरीत एकभत्ृ म,ू आणण अनेकघामाऱ,

आणण १४० घये बस्भवात झारी शोती. आहीशी ऩाटण जजल्ह्मातीर लडलरी गालात गाडीने गेरो. आहीशी
नवीभ फेन ह्मा इब्रशीभच्मा वलधलेरा बेटरो. इब्रदशभचा त्मा दॊ गरीत भत्ृ मू झारा शोता.
अगधकृत दॊ ग्माची गोष्टट हीशणजे दॊ गर दोन धभााच्मा वलद्माथी वभश
ू ात झारेल्मा बाॊडणाभऱे

झारी.एक याजऩत
ू भरगा एका भस्रीभ वलद्माथ्मााच्मा फाजूरा १०लीच्मा फोडााच्मा ऩयीषेवाठी फवरा

शोता. याजऩत
े ण कयणाऱ्मा लळषकाॊच्मा रषात आरे. त्मारा त्माॊनी
ू भरगा कॉऩी कयतोम अवे ऩमालष
लगााच्मा फाशे य काढरे. याजाऩत
ू भरारा खािी शोती की त्माच्मा फाजूच्मा भस्रीभ भरानेच त्माची

तिाय केरी शोती. तो भस्रीभ भरगा फाशे य आल्मालय याजऩत
ू भरगा त्माच्मा अॊगालय धालन
ू गेरा.
एका लमस्क भस्रीभ भाणावाने त्माॊचे बाॊडण वोडलामचा प्रमत्न केरा. ऩण यागालरेल्मा याजऩत
ू
भराने त्मा दोघाॊना भायरे.

याजऩत
ू भरगा लडलरी मेथीर आऩल्मा गाली गेरा आणण १५ लमस्क याजऩत
ू ऩरुऴाॊना घेऊन आरा.

त्माॊनी त्मा भस्रीभ भराफयोफय लाद घातरा. भोठी भाणवे भध्मे ऩडरी ल त्माॊनी वाॊगगतरे की गयभ
यक्ताच्मा तरुणाॊच्मा िो्मा िो्मा गोष्टटी भोठ्मा भाणवाॊनी लाढू दे ऊ नमेत. नॊतय याजऩत
ू ऩरुऴ
ननघन
ू गेरे.

काशी तावानॊतय एक २००० याजऩताॊचा जभाल आवऩावच्मा गालातन
ू जभा झारा. ते रक्टवा, भोटायी, ,

भोटायवामकरव, खॊजीय, वळमा ल थोड्मा यामपरी घेऊन आरे शोते. त्माॊनी त्माॊच्मा फयोफय ऩेरोर ल

ऩाॊढये यवामन दे खीर आणरे शोते. त्मा यवामनाभऱे लवभें टच्मा लबॊती ल िऩये ऩण जऱतात. ते जाऱत,
रट
ू भाय कयत भस्रीभ लस्तीभध्मे दॊ गर करू रागरे. घाफयरेल्मा फामा ल भरे घय वोडून ळेतात
रऩन
ू फवरी. ऩरुऴ घयात ल गच्चीत गेरे.

नवीन फेन वाॊगत शोत्मा की त्माॊचे कटॊ फीम घयाच्मा फाशे य फवरे शोते आणण शा ऩेटून उठरेरा याजऩत
ू
जभाल अचानक आरा. त्माॊचा नलया इब्राशीभ शा योजी कभालणाया भजूय. ह्मा आयोळमा ऐकल्मालय तो

घाफयरा ल त्माने भागच्मा दायाने भरे ल फामकाॊना ळेतात ऩाठलरे. त्माचे भरगे िऩयालय जालन
ू रऩन
ू
फवरे. इब्रादशभने घयात स्लत:रा फॊद करून घेतरे. जभाल त्माच्मा घयाऩाळी आरा ल त्माचे नाल घेऊन

शाका भारू रागरा. त्माॊनी घयाचे दाय तोडरे. तो त्माॊना एका कोऩऱ्मात रऩरेरा ददवरा. त्मारा त्माॊनी
फाशे य खेचत आणरे आणण तो ठाय शोईऩमात भायरे. शे वला शोत शोते तेव्शा ऩोरीव पक्त फघ्माची
बलू भका फजालत शोते अवा गालकयी दाला कयत आशे त.
अगधकृत अशलाराप्रभाणे शा एक दोन जभातीतरा उस्पता दॊ गा शोता. आणण त्माची वयलात दोन

धभााच्मा वलद्माथ्मााभध्मे झारेल्मा बाॊडणातन
ू झारी. ऩण शे ऩटत नाशी की बाॊडण झाल्मानॊतय दोन ते

तीन तावात एलढा भोठा जभाल, तो दे खीर अनेक गालातन
ू जभा कवा शोऊ ळकतो. तो जभाल एलढ्मा
भोठ्मा प्रभाणात ऩेरोर आणण यवामने कळी काम जभा करू ळकतो? शे ऩशाता अवे लाटते की शा
फनाल ठयरेरा शोता. आणण शा दोनभराॊभधरा लाद शे पक्त ननलभत्त शोते. त्माभऱे गालातीर
भजस्रभाॊलय शल्रा कयता आरा.
भस्रीभ गालकऱ्माॊना शे च लाटते. त्माॊचे हीशणणे ह्मा दॊ ग्माच्मा ऩाठीभागे अगधकृत कायणाऩेषा काशीतयी
लेगऱे च कायण आशे . ऩॊचामत ननलडणका शोऊ घातल्मा आशे त. भस्रीभ आणण ऩटे र माॊचे गालात

प्रभाण चाॊगरे आशे . ऩण ह्मा दोघाॊचा एकेक्माने जोय नाशी आणण त्माॊची एलढी ऩण भते नाशीत की
त्माॊचा वयऩॊच ननलडून मेईर. दोन्शी जभातीच्मा भध्मे फोरणी शोऊन अवा ननणाम झारा की शात

लभऱलणी कयामची आणण दोघाॊनी जफाफदायी लाटून घ्मामची. त्मा प्रभाणे कामाकाराच्मा ऩदशल्मा बागात
भस्रीभ वयऩॊच अवेर ल ऩटे र वयऩॊच दवऱ्मा बागात अवेर. भस्रीभ वयऩॊचाची ननलड अवलयोध

झारी. कायण गालात त्माॊची वॊख्मा जास्त आशे शे भादशत शोते. याजऩत
ू गचडरे शोते. कायण त्माॊच्मा
गालाने अजन
ू ऩमंत भस्रीभ वयऩॊच कधीच ननलडरा नव्शता. ह्मा आलत्ृ ती प्रभाणे याजऩताॊनी अवे
ठयलरे शोते कक भजस्रभाॊना चाॊगरा अवा धडा लळकलामचा जो ते कधीच वलवयणाय नाशीत. ह्मा

कायणावाठी त्माॊनी भस्रीभ भदशरा वयऩॊचाच्मा नलऱ्मारा जीले भायामचा प्रमत्न केरा. त्मारा जाॊघेत
गोऱी रागरी ऩण तो लाचरा. हीशणून आता त्माचा खॊदा वशाय्मक इब्राशीभ मारा भायरे गेरे.
ऩोलरवाॊनी अनऩेक्षषतयीत्मा शी दवयी आलत्ृ ती ग्राह्म धयरी ल याजऩत
ू जभालाच्मा वलयोधात १२०अ शे

पौजदायी करभ रालन
ू गन्शा दाखर केरा. ऩल
ू ा ननमोजजत गन्शा मावाठी ह्मा करभाचा उऩमोग केरा
जातो. ऩण आहीशी ह्मा लायीच्मा काऱात ऩाशीरे की जलऱजलऱ प्रत्मेक केवभध्मे ऩोरीव वऩडीताॊलयच

पौजदायी गन्शे दाखर कयतात. ल त्माचे स्लरूऩ शे पाय गॊबीय अवते, हीशणजे की गॊबीय यीत्मा जखभी
केरे ल अत्मॊत धोकादामक शत्मायाॊचा लाऩय केरा गेरा इत्मादी. ह्मा दठकाणी दे खीर ऩोलरवाॊनी

वगळमा भजस्रभ नेत्माॊच्मा नाले गन्शे दाखर केरे. त्माभध्मे वयऩॊचाच्मा नलऱ्मालय ऩण खोटा आऱ
घेतरा आशे .
शे ऩण वला केवभध्मे आढऱरे कक त्मा भत
ृ व्मक्तीच्मा जलऱच्मा नातेलाईकाॊना बेटून त्माॊचे वात्लन

कयामरा, शारशलार वलचायामरा एकशी प्रळावकीम अगधकायी कधीशी गेरेरा ददवत नाशी. ककॊ ला बफगय
भस्रीभ ळेजायी दे खीर भदतीरा धालरेरे ददवत नाशीत.

आहीशी नॊतय फवने आणॊद जजल्ह्मातीर काळोय ह्मा गाली गेरो. मेथे आहीशारा ळैरळ
े भणणबाई शा

दलरत योदशत जभातीतरा तरुण ल त्माची आई भणीफेन बेटरे. योदशत जातीचे काभ शे भेरेल्मा गयाॊची
कातडी वोरणे शे आशे . तो १० ली ऩमात लळकरेरा आशे. ळैरेळरा तयीवद्धा मा अगदी वाभाजजक

दृष्ट्मा खारच्मा दजााच्मा काभालळलाम कोणचेशी काभ लभऱारे नाशी. त्माचे लडीर १५ लऴे अॊथरुणात
ऩडरेरे आशे त. त्माच्मा जातीच्मा गलरच्ि काभारा तो रागरा त्माभऱे त्माच्मा कटॊ फीमाॊची तो

ऩोटाऩाण्माची वोम तयी करू ळकरा. तो ळेजायच्मा गालातीर काशी त्माच्मा योदशत जातीतीर रोकाॊच्मा
फयोफय काभ कयतो. त्मा योदशत फॊधूॊकडे रॎ क्टय आशे . कोणाच्माशी घयी गाम ककॊ ला हीशै व भेरी तय ते

रोक ळैरेळरा ननयोऩ दे तात. तो त्माच्मा वाथीदायारा फोरालतो ल ते भेरेरे जनालय रॎ क्टयने उचरन
ू
आणतात ल ज्मा दठकाणी भेरेल्मा जनालयाचे उयरेरे ळयीय टाकता मेते अळा गालातल्मा ठयरेल्मा
जागेत ते धूड उचरन
ू नेतात.
ऑगस्ट २०१७रा त्माच्मा गालातीर याजऩताने ननयोऩ ऩाठलरा कक त्माच्मा घयी एक जनालय भेरे आशे .
ळैरेळने रॎ क्टय आणरा ल त्मा भेरेल्मा गयारा उचररे. जास्त जोयात झारेल्मा ऩालवाने नेशभी

जनालये वोरतात तो बाग ऩाण्माने दरदरीचा झारा शोता. हीशणून ळैरेळ त्मा जनालयाचे धूड घेऊन
दवऱ्मा जागी गेरा. शी जभीन गालाच्मा स्भळान बलू भजलऱ शोती. ह्मा जलभनीलय जनालये वोररी

जाणाय ह्माचा याग उच्चजातीच्मा रोकाॊना आरा. ते वयऩॊचाकडे गेरे. ळैरेळ भेरल्
े मा गयारा घेऊन

तेथे गेल्माभऱे ते स्भळान दवू ऴत शोईर अवे त्माॊचे हीशणणे. ळैरेळने नेशभीची दरदरीची जभीन इथून
ऩढे लाऩयामची अवे ठयरे .

ह्मा दठकाणी प्रकयण लभटामरा शले शोते. ऩण दवऱ्मा ददलळी वकाऱी १५०यागालरेरे याजऩत
ू योशीताॊच्मा
आऱीत गेरे. आणण त्माॊनी ळैरेळरा झोडऩामरा वयालत केरी. ळैरेळच्मा आईने अडलण्माचा प्रमत्न
केरा. तय नतरा ऩण त्माॊनी भायरे . वगऱा लेऱ ते जातीलरून अऩभान कायक फोरत शोते. त्मा
भायशाणीभऱे ळैरेळच्मा आईरा काशी काऱ इजस्ऩतऱात ठे लामरा रागरे.
आधीच्मा वऩढीने भाय ल अऩभान शा त्माॊच्मा जातीचा बाग हीशणन
ू आलाज न कयता स्लीकायरे अवते.
ळैरेळने ते भका्माने वशन केरे नाशी. तो ऩोलरवाॊकडे गेरा ल त्माच्मालय शल्रा कयणाऱ्मा

उच्चलणीमाॊची यीतवय नालावकट केव नोंदलरी. ऩोलरवाॊनी दलरत ल आददलावीलय अत्माचायाच्मा

वलयोधातीर करभे उच्च लणीमाॊना रालरी. ळैरेळने शे ऩण जाशीय केरे कक माऩढे तो गालातीर भेरेरी
गये उचरणाय नाशी.
उच्चलणीम रोकाॊना याग अनालय झारा की एक ळद्र आऩल्मा अगधकायारा अळाऩद्धतीने आव्शान कवे
दे ऊळकतो. दलरताॊलय केरेल्मा अत्माचायाचे करभ शे गॊबीय आशे . जय गन्शा लवद्ध झारा तय अनेक
लऴााची लळषा शोऊ ळकते. आणण आता त्माॊना प्रदवू ऴत कयणाऱ्मा भेरेल्मा गयाॊना स्लत: उचराले
रागणाय शोते ते ननयाऱे च, गयाॊवाठी खड्डे कयामचे काभ दे खीर कयाले रागणाय शोते.

उच्चलणीमाॊनी एकभताने योशीतजातीलय फदशष्टकाय घारामचे ठयलरे. उच्चलणीम शे जभीनदाय

अवल्माभऱे योदशत जातीचे काभ ठप्ऩ झारे. जातीलाचक लळव्मा टाऱण्मावाठी त्माॊनी आऩल्मा भराॊना
दयू च्मा ळाऱे त घातरे. ११ लऴे पॎक्टयीतकाभ कयणाऱ्माएका काभगायारा त्माच्मा उच्चलणीम

अगधकाऱ्माने काभालरून काढून टाकरे कायण तो ळैरेळच्मा गालचा आशे .‘काम वाॊगाले, तऩ
ू ण तझ्मा
गाल लाल्माप्रभाणे उच्चलणीमालय जातीलयच्मा अन्मामाची केव दाखरकरू ळकतोव. .तू आभच्मा

वलयोधात कधी शी कामदा लाऩरू ळकतोव’ अवे त्माॊचे हीशणणे. . त्मानेदेखीर रेफय कोटाात केव केरी
आशे .त्मारा काभालय काढून टाकल्माची केव तो काभगाय रढत आशे .
आहीशारा अवे आढऱरे की गालातल्मा दलरताॊचे भनोधैमच
ा ाॊगरे आशे . त्माॊचा आत्भवन्भान लाढरेरा

आशे . त्माॊनीउच्चलणीमाॊच्मा वभोय आऩरा आत्भवन्भान दटकलरा आशे .जम बीभ ते प्रत्मेक दठकाणी
हीशणत शोते. भी त्माॊना वाॊगगतरे कक ते वभानतेवाठी रढरे हीशणजे ते आऩल्मा वलांवाठी आऩल्मा
वलााच्मा लतीने रढरे.

ददलस १६ ला
ह्मा द्लेऴ ल नतयास्कायातन
ू घडणाऱ्मा जभालाने केरेल्मा अत्माचायाच्मा वलयोधात प्रेभाच्मा लायीच्मा ह्मा
टप्प्मातीर शीळेलटची बेट शोती. शी कायोरा मा ऩॊचभशार जजल्ह्मातीर आददलावी वलबागात

यशाणाऱ्मादलरत स्िी, दाशीफेनची शोती. नतरा फाया लऴााऩावन
ू डाकीण ठयलरे गेरे आशे . ती त्मा
वलयोधात रढा ददरेरी स्िी आशे . नतने शे गचडलणे, िाव दे णे, िऱणे मारा तोंड ददरे आशे .

आहीशारा ह्मा लायीत जभालाने केरेरे जील घेणे शल्रे, दलरताॊलयचे अत्माचाय, ल ळावनाने प्रोत्वादशत
केरेरे वाॊप्रदानमक उद्देळाने केरे शल्रेअळाने ऩीडडत कटॊ बफमाॊना बेटणे अऩेक्षषत शोते. ऩण प्रथभ

याजस्थान मेथीर तवेच नॊतय गजयाथ भध्मे आभच्मा नायीलादी मजभान जस्िमाॊनी वाॊगगतरे की

धालभाक अल्ऩवॊख्माक, दलरत, आददलावी,माॊफयोफयच जस्िमा वलळेऴत: एक्मा अवणाऱ्मा जस्िमा माॊना
भध्ममगीन अत्माचाय वशन कयाले रागतात ल त्माॊच्मालय चेटकीण हीशणून ठप्ऩा फवू ळकतो.
दाशीफेनचा नलया अचानक लायरा तेव्शा तीपक्त ३० लऴााची शोती. ल दोन भरे ऩदयात शोती. नलऱ्मारा
आधी कधी कोणताशी आजाय झारेरा नव्शता आणण त्माचा भत्ृ म शा अचानक ल ताफडतोफ झारा. ती
वाॊगत शोती त्मा लणानालरून अवे लाटत शोते की तो ननजचचतच रृद्मवलकायाचा झटका अवाला, ऩण
नलऱ्माच्मा भोठ्मा बालारा लाटत शोते कक दाशीफेन शी डाककण ककॊ ला चेटकीण आशे. आणण नतने

आऩल्मा नलऱ्माचा भत्ृ मू घडलन
ू आणरा. तेव्शाऩावन
ू काशी लाईट झारे,हीशणजे आजायऩण ककॊ ला
कटॊ फात झारेरे भत्ृ मू ककॊ ला दयू फॊगरोयरा अवरेल्मा नतच्मा बाच्माचे आजायऩण वगऱे नतच्मा
चेटकीण अवण्माभऱे शोत शोते अवे हीशणून नतराच दोऴी धयरे जात शोते. .

नतचा नलया जनालयाॊच्मा इजस्ऩतऱात वपाई काभगाय हीशणून अधालेऱ काभ कयतशोता. तो लायल्मालय
त्माची नोकयी नतरा लभऱारी. ऩगाय ३५० रुऩमे शोता. ऩण नतरा ती नोकयी भौल्मलान शोती कायण
भराॊना लाढलामचे शोते.
ऩण नतचा दीय नतरा वतत िऱत अवे ल ती जाईर तेथे ती चेटकीण आशे अवे हीशणन
ू तो नतच्मालय
ठप्ऩा ठे लामचा. तो फये च लेऱा नतच्मा काभाच्मा दठकाणी जात अवे ल नतरा लळव्मा दे त अवे. ती
एकटी अवेर तेव्शा नतच्मालय रैंगगक फऱजफयी कयामचाशी प्रमत्न त्माने केरा. त्माच्मा फामकोरा

ऩषाघात झारा तो ऩण नतच्माभऱे झारा अवे तो हीशणत अवे.त्माने नतचे बत
ू उतयलण्मावाठी अनेक
जाशीय कामािभ केरे. तो नतच्मा घयाऩमात नतचा ऩाठराग कयामचा. नतच्मा नलऱ्माने फाॊधरेरे िोटे वे

भातीचे घय शोते. ते नतच्मा नलऱ्माच्मा वभाइक ळेतीतच शोते. त्मा ददयाने हीशणरे की तू जागा वोड,
कायण तू तझ्मा नलऱ्माच्मा कटॊ फारा चेटूक करून नाशीवे कयते आशे व. नतने त्मारा हीशटरे जय भी
चेटकीण आशे तय भी तरा का नाशी भायरे? ती हीशणारी भाझ्मा नलऱ्माने फाॊधरेरे घय भी कधीच
वोडणाय नाशी. ल जलभनीचा लाटा भी भाझ्मा भराॊवाठी याखेन. भग काशीशी शोऊ दे .
एक ददलव त्माने काभारा जाताना नतरा अडलरे. तो ओयडत शोता की शी चेटूक कयते. दशरा नाशीवे

कयामरा शले. त्माने नतच्मालय शल्रा केरा. त्माने तीन लेऱा नतच्मा डोक्मालय शॉकीच्मा काठीने भायरे
ती जलभनीलय कोवऱरी. नतरा डोक्मारा भाय रागरा ल खूऩ यक्त लादशरे. आणण ती जखभी झारी.

एका दकानदायाने रुग्ण्लादशका फोरलरी. नतरा२० ददलव इजस्ऩतऱात ठे लाले रागरे. नतच्मा डोक्मालय२४

टाके ऩडरे. ती फयी झारी ऩण लेदना खऩ
ू शोत्मा. नतच्मा भोठ्मा भराने ळाऱा वोडरी ल नतरा त्माच्मा
नजये वभोरून शरामरा ऩयलानगी द्मामची नाशी अवे त्माने ठयलरे आशे . त्माने दोघाॊवाठी काभ शडकरे.
वशकायी तत्लालय दधाच्मावाठी फॉक्व फनलामच्मा शोत्मा. त्माने शे केरे कायण काभारा ती एकटी कठे
जाऊ ळकणाय नव्शती. आता ते दोघे काभालय फयोफय जातात ल एकि ऩयत मेतात..
आनॊदी शी आददलावी ल जस्िमाॊच्मा शक्कावाठी रढणायी ल चेटकीण ठयलल्मा गेरल्
े मा जस्िमाॊच्मा
भदतीवाठी काभ कयणायी वॊस्था आशे . त्माॊच्मा भदतीने जस्िमा त्माॊच्मा लय शल्रा कयणाऱ्माॊच्मा

वलयोधात ऩोलरवात त्माॊची केव नोंदलू ळकतात. ऩण ददयारा पक्त एक ददलव अटक झारी. ल त्मारा
जाभीन लभऱारा. तो ऩटलायी शोता ल त्मारा गालात फये च भशत्त्ल शोते.

त्मारा काडीचाशी ऩचचाताऩ नाशी. कदागचत त्माची खािीच आशे की त्माच्मालय लायॊ लाय मेणाये ददे लाचे
आघात शे चेटक केल्माने शोत आशे त. ककॊ ला आऩल्मा बालाच्मा वलधलेरा घारलन
ू त्माॊची वभाईक

जभीन आऩल्मारा ऩयत लभऱे र अवे त्मारा लाटत अवेर. काशी कायण अवेर ऩण तो नतचा ऩाठराग
कयत यादशरा. तो नतचा वालाजननक दठकाणी अऩभान कयामचा. तो नतरा वाॊगत यादशरा कक नतने घय
वोडाले. जभीन वोडाली आणण ह्मालेऱी त्माने नतरा धभकी ददरी शोती कक तो नतचा खून कये र. ऩण
नतरा आता दोन भरगे आशे त. ते नतचे वॊयषण कयण्मात वषभ आशे त. नतच्मावाठी स्थाननक

ऩातऱीलय अनेक लभदटॊग घेतल्मा ल नतरा आता स्थाननक भदत लभऱारी आशे . आहीशारा मा लायीत
एलढ्मा भोठ्मा प्रभाणात स्थाननक वशाय्म इतयि कठे च लभऱारेरे ददवरे नाशी.
आज लायीच्मा ह्मा दवऱ्मा टप्प्मातीर ळेलटचा ददलव. आहीशी यािी उलळया गोध्र्मात ऩोचरो. गोराचाच्मा

गाॊधी आश्रभात लभदटॊग झारी. शी लभदटॊग दोन कायणाॊवाठी भशत्लाची शोती. ऩदशरे कायण हीशणजे गोराचा
स्टे ळनलय गाडीचा डबफा जऱरा शोता ल त्मा आगीऩावन
ू गेल्मा १५ लऴााऩावन
ू एक द्लेऴाचे नतयस्कायाचे
एक चि वरु झारे आशे ते आजतागामत चारू आशे . दवये कायण गोराचा मेथीर गाॊधी आश्रभारा १००
लऴे ऩण
ू ा झारी. शा आश्रभ १९१७ वारी भशात्भा गाॊधीनी स्थाऩरा ल ते फऱ्माच लेऱा मा दठकाणी
प्राथाना वबा घेत अवत. ह्मा वबाॊभध्मे ळाॊती, वलवलध धालभाक ननष्टठा अवरेल्मा वभदामाॊभध्मे

आऩाऩवात ळाॊती नाॊदाली तवेच अस्ऩळ
ू ी केरेल्मा प्राथानेचेस्भयण
ृ ता दयू व्शाली मावाठी १०० लऴााऩल
आहीशी केरे.

अनेक रोक आज गाॊधीजीना भानत नाशीत कायण त्माॊचा अस्ऩचृ मतेरा वलयोध शोता ऩण जाती प्रथेरा
नव्शता. आज भी ऩण
ा : आॊफेडकयाॊच्मा वलचायाळी वशभत आशे . अस्ऩचृ मता केलऱ एक चूक नाशी तय
ू त
ती जातीव्मलस्थेचा दशस्वा आशे . वाभाजजकवभानता ल फॊधत्ल मा पक्त वधायणेने शोणा-मा गोष्टट

नाशीत, त्मावाठी जाती प्रथा नष्टट शोणेच गयजेचे आशे . अवे अवरे तयी भी भशात्भा गाॊधीलय प्रेभ
कयतो ल त्माॊच्मा फद्दर भरा आदय आशे कायण गाॊधी शे अत्मॊत धीयाचे रढलय्मे शोते ल त्माॊनी

बायताचा ऩामा शा प्रेभ ल ऩयस्ऩय आदयबाल ल चाॊगरऩणा ह्माॊलय अवाला मावाठी रढा ददरा. गाॊधीनी

जे त्माॊच्मा ळेलटच्मा भदशन्माॊभध्मे केरे तेच आऩरे उदद्दष्टट आशे . त्माची आठलण ह्मा प्रलावात लायॊ लाय
शोत शोती. राखो रोक दशॊद-ू भस्रीभ दॊ गरीत भायरे गेरे आशे त. दे ळ द्लेऴाने दोन िकरे झारेरा आशे .
दोन्शी फाजूने मेणा-मा जाणा-मा गाडीतीर भाणवेदोन्शी फाजूनी भायरी गेरी आशे त आणण राखो

ननलाालवत ऩाककस्तानातन
ू मेत आशे त. बमानक वाॊप्रदानमक दॊ गरीभऱे यक्ताचे ऩाट लाशत आशे त. ह्मा
वलाचलबभ
ूा ीलय गाॊधीची वला धभा वभबालालयची न शयलरेरी ननष्टठा आणण प्रेभ आणण एकता ल वभान
नागरयकत्ल शीच खयी बायत मा दे ळाची कामदे ळीय फैठक आशे माफद्दरचा त्माॊचा वलचलाव अतरनीम
आशे ..
ते एकटे च चारत शोते ज्मा दठकाणी द्लेऴाची ऩरयवीभा शोती. नौखारी वायख्मा दठकाणी, आणण ददल्री
मा याजधानीत. द्लेऴाने लातालयण बयरेरे शोते. त्मा प्रेभाच्मा भरबत
ू कल्ऩनेरा मा प्रेभाच्मा लायीचे
वलनम्र अलबलादन. हीशणूनच आहीशारा त्मातन
ू प्रेयणा ऩण लभऱारी ल आहीशी काशीळा ळाॊत गचत्ताने

त्माॊच्मा आश्रभाच्मा ह्मा शॉरभध्मे फवू ळकरो. आहीशी त्माॊच्मा ननबाम धाडवारा,त्माॊच्मा प्रेभारा लॊदन
कयतो. त्माॊच्मानॊतय फयोफय १०० लऴांनी शे ळशय द्लेऴाच्मा याजकायणाचे भख्म केंद्र फनरे आशे .

मा प्रेभाच्मा लायीत आहीशी आववरेऩणाने घोऴणा दे तो. ‘जमबीभ!’ ऩण त्मानॊतय ‘जम गाॊधी’ शी

घोऴणाशी द्मामरा शली. ह्मा दोन्शी नेत्माॊच्मा लाटाॊभध्मे आहीशारा वला रोकाॊभध्मे प्रेभ, फॊधू बाल ल
बगगनी बाल अवाला शी एकच बालना ददवते. ‘जम बीभ’‘जम गाॊधी’.

लायी चारच
ू याहीर
लायी प्रेभाची नागाल मा आवाभ याज्मातीर गालातन
ू ४ वप्टे हीफय २०१७रा रा ननघारी ल ती २

ऑक्टोफय २०१७ रा गजयाथभधीर ऩोयफॊदय मा गाली वभाप्त झारी. शे गाल भशात्भा गाॊधीचे जन्भगाल.
शा ददलव हीशणजे त्माॊची जमॊती. १४८ लऴाा ऩल
ू ी मा गालात त्माॊचा जन्भ झारा शोता.
मा प्रलावात मा प्रेभाच्मा लायीने एलढे गॊबीय ल दीघाकाऱ वशन कयाले रागणाये द:ख ऩादशरे, द्लेऴातन
ू ,

दस्लावातन
ू केरेरे अत्माचाय ल दशॊवा ऩादशरी आणण वलाात दफार नागरयकाॊच्मा प्रती अवरेरी ळावनाची
पाय भोठ्मा प्रभाणातीर आकवाची बालना ऩादशरी की शे वाये अनबलल्माभऱे शी प्रेभाची लायी अळीच
चारू याशाली अवा ननणाम आहीशी घेतरा आशे .
हा प्रलास, ही लायी ही पक्त एक कल्ऩना म्हणून न याहता खयोखयच लास्तलात सरु
ु यहामरा हली.
ह्मा प्रेभाच्मा लायीतीर प्रलावात लायीतीर वदस्म लेगळमा लेगळमा प्रकायचे कामािभ ल उऩिभ शाती

घेतीर. आज वॊघटना ल गटाॊचे अनेक प्रकायचे प्रमत्न चारू आशे त.त्माॊची ऩनयालत्ृ ती कयण्माचा लायीचा
अजजफात भानव नाशी. आहीशारा मा प्रमत्नाना शातबाय रालामरा आलडेर तवेच त्माॊचे वाभथ्मा

लाढलामरा आलडेर. त्माॊच्मा काशी िटी ककॊ ला कभतयता अवतीर तय त्मा बरुन काढण्माचा आहीशी
प्रमत्न करू. आणण ह्मा उऩिभाॊना दजोया लभऱे र अवेच कामािभ शाती घेऊ.
आहीशी द्लेऴ ल दस्लावातन
ू झारेल्मा दशॊवेरा फऱी ऩडरेल्मा ऩीडडताॊच्मा फयोफय याशू ल त्माॊचे भनोधैमा
लाढलामच्मा प्रमत्नात आभचा शा प्रलाव कामभ चारू याशीर.
द्लेषातन
ू घडरेल्मा गन्
ु हमाांच्मा फऱीांना ऩादठांफा दे ण्मासाठी ही लायी चारच
ू याहीर
आहीशी ज्मा भदशन्मात शी लायी कयत शोतो त्मा भदशन्मातच आणखी काशी फातहीमा आल्मा. एका

दलरत भरारा गयफा ऩशात शोता हीशणून जभालाने भायरे, तय दोघाॊनी दाढी ठे लरी हीशणून त्माॊना

भायशाण झारी, एका स्िीरा चेटकीण ठयलन
ू नतचा जील घेण्मात आरा. भस्रीभ तरुणाॊना भायशाण

कयण्माचे ऩोलरवाॊचे वि चारच
ू शोते. गाईच्मा नालाखारी जभालाने शल्रे कयण्माच्मा घटना ऩण घडत

शोत्मा. `आहीशी मा बायतातीर जनता' एकि मेऊन मा घटनाॊचा ळेलट कयत नाशी तोऩमंत शी लायी थाॊफू
ळकत नाशी. आहीशी अवे ननजचचत ठयलरे आशे की आभच्मा ऩैकी काशीजण तयी एखाद्मा याज्मात
जाऊ ल अळा वऩडीत कटॊ बफमाॊची बेट घेऊ.
बायतातीर लाढत्मा अांधायाच्मा कारखांडाची नोंद कयणे
लाढत्मा द्लेऴाच्मा आणण बमाच्मा घटना ज्मा आहीशी प्रत्मष मा लायीत अनबलल्मा त्मा कारखॊडाचा

दस्तेलज फनलणे. शे काभ ऩस्तके, गचिपीत, पोटो प्रदळाने आणण जाशीय बाऴण मा वाऱ्मा भाध्मभाॊतन
ू
प्रेभाच्मा लायीतीर आहीशी वदस्म कयत याशू. लायीच्मा प्रलावातीर प्रत्मेक भदशन्मात शे शोत याशीर.
अनेक लायकमांाानी अनबलरेल्मा, ऐकरेल्मा ल ऩादशरेल्मागोष्टटी वाॊगामरा वयलात केरी आशे .
त्माॊचेभानव शे चारू ठे लण्माचा आशे . ह्मा ऩाठीभागचा उद्देळ शा आशे की आऩल्मा दे ळातीर बाला-

फदशणीॊना अवा वॊदेळ द्माला की एकभेकाॊची काऱजी घ्मा, फोरते व्शा ल प्रनतकाय कया. आहीशारा लाटते
की शी भादशती दे ऊन रोकाॊतीर वदवदवललेक फद्धी जागलण्मावाठी भदत शोईर. नतरा जागे कयण्माचा
शा आभचा भानव आशे तवेच त्माॊना शे आलाशनशी आशे.
द्लेषातन
ू होणाऱ्मा अत्माचायाांची नोंद ठे लण्माच्मा नागरयकाांच्माप्रमत्नाांना सहाय्म कयणे
मा लायीत अवे रषात आरे की द्लेऴातन
ू शजायो प्रकायचे अत्माचाय शोत आशे त. त्माऩैकी पाय थोडे
स्थाननक ऩेऩयभध्मे नोंद केरे जातात. ह्मातीरशी अगदी थोडे याष्टरीम ऩातऱीलय प्रकालळत शोतात.

त्मातरे भोशहीभद अखरक, ऩशे रू खान, शाकपज जनेद मावायखे अत्मॊत भोजकेच याष्टरीम ऩातऱीलय

रोकाॊच्मा बालनेरा , वलचायाराशात घारतात. आऩण शे ऩण ऩादशरे ऩोरीव माऩैकी फशतेक घटनाॊचा
यस्त्मालयीर अऩघात, गोभाॊव फॊदी ला ऩोलरवाॊचा स्लवॊयषणावाठी केरेरा गोऱीफाय अळा स्लरूऩात

त्माची नोंद कयतात. ज्मा भस्रीभाॊलय अत्माचाय शोतात त्माऩैकी काशीजणअळा दशॊवाचायाच्मा घटना

ऩोलरवाॊकडे नोंदलामरा जात नाशीत. कायण त्माॊच्मालय अत्माचाय ल शल्रे झारे ते गये लाशून नेताना
झारे अवे वाॊगगतल्मालय ऩोरीव त्माॊच्मालयच खटरे घारतीर आणण शल्रा कयणाय-मा जभालातीर
भाणवे भाि फाजूरा यशातीर.

वत्ताधायी ळावन, यास्लवॊघाचे रोक आणण त्माॊचे दशतगचॊतक शे वतत हीशणत आशेत की अवे शल्रे

पायच तयऱक आणण आकडेळास्िाच्मा प्रभाणे पायच षल्रक आशे त. भख्म प्रलाशातीर भाध्मभे, काशी

प्रळॊवात्भक अऩलाद वोडल्माव, शी अगधकृत ऩातऱीलय ह्मा अत्माचायाॊची िूयता ल त्माचे गाॊबीमा कभी
कयण्माचे जे वॊगनभत आशे त्माचीच काव धयतात.

दशॊदस्थान टाईहीव,इॊडडमा स्ऩें ड, लवटीझहीव अगेन्स्ट शे ट, लवटीझन पॉय जस्टीव, वऩमडीआय ल

एनलवडीएचआय मा वॊस्थाॊनी भशत्लाचे प्रमत्न करून ह्मा द्लेऴाच्मा गन्ह्माॊचा ऩाठऩयाला केरा आशे .
ह्मा लायीतीर लायकयी मा प्रमत्नाना ऩण
ा णे ऩादठॊफा दे तात ल गयज अवेर तय ह्मा अत्माचायाच्मा
ू ऩ
घटनाॊची खािी करून घेणे, घटनाॊचा ऩाठऩयाला करून त्माॊचे दस्तेलज कयणे शे वाये कयण्मावाठी

रागणायी स्लमॊवेलकाॊची टीभ प्रत्मेक याज्मावाठी लायकमांयच्मा वशमोगाने फनू ळकेर. ह्मा भध्मे
वलद्माथी, लकीर, लातााशाय, अभ्मावक, आणण कामाकते वशबागी शोतीर.
पऩडीताांसाठी ल त्माांच्मा कुटुांबफमाांसाठी सयु ऺा ल सांयऺण जाऱे उबायणे
दशॊवा ग्रस्त वऩडीताॊच्मा कटॊ बफमाॊवाठी वशाय्म कयण्माची नैनतक जाफाफदायी लायक-मानीस्लीकायरेरी
आशे . अदशॊवा, भानल शक्क ल भानलता मा तत्लाॊनी काभ कयणाऱ्मा धालभाक आणण ननधभी गट ल

वॊस्थाॊनी अळा काशी कटॊ फाॊना भदतीचा शात ददरेरा आशे . लायीचे कामाकते जेथे कोणी ऩोचरे नाशी अळा
दठकाणाॊना प्राधान्म दे तीर. अळा कटॊ बफमाॊच्मा चाय प्रकायच्मा गयजा अवतात. एक हीशणजे न्मामावाठी
कामद्माळी ननगडीत वभस्मा, दवयी गयज शी वाभाजजक ल भानलवकयीत्मा शोणाऱ्मामातना ल

लेदनाॊवाठी उताया लभऱे र अळी स्लास्थ्माची काऱजी, नतवये हीशणजे त्माॊच्मा आगथाक वभस्मा ल त्माॊचे
अगधकाय हीशणजे वयकाय कडून घ्मालमाची नकावानबयऩाई, ऩेन्ळन, आणण आयोग्म वेला माॊचा
ऩाठऩयाला. चौथी भदत शी, घयातीर कताा कयवलता अचानक जाण्माने ल अन्म स्िोत नाशीवे

झाल्माभऱे , बीतीभऱे इत्मादी कायणाने गभालरेरा जीलनाधाय ऩन्शा उबायणे. ह्मा चायशी प्रकायाच्मा
भदतीवाठी त्मा वभाजातन
ू दोन स्लमॊवेलक प्रत्मेक कटॊ फारा लभऱालेत अवे प्रमत्न आहीशी कयत

आशोत. शे स्लमॊवेलक कामद्माची भरबत
ू वि
ू ,े आगथाक शक्क, आणण भानलवक वाभाजजक गयजा
माफाफतचे वभऩदे ळन ल वशाय्म कयण्माचे काभ कयतीर. आळा आशे की शे आहीशी करू ळकू.
अभन इन्साननमात समभती आणण भानल हक्कासाठी आघाडी माांना सहाय्म कयणे
ज्मा ळावनाने वऩडीताॊफद्दर आकवाचे ल शल्रेखोयाॊचा फचाल कयण्माचे धोयण स्लीकायरे आशे अळा

ळावनाकडून वॊयषण लभऱणे मावाठी जास्त ऩद्धतळीय प्रमत्नाॊची गयज आशे . मा दृष्टटीकोनातन
ू ऩादशरे
अवता कामदे ळीय न्माम लभऱण्मावाठी भानली शक्कावाठीचे एक वॊघटन ला गट शे भदत कामा करू
ळकेर.वलळेऴत: अळा याज्मात ज्मा दठकाणी द्लेऴातन
ू शोणाऱ्मा अत्माचायाॊचे ऩेल पटरे आशे अळा
दठकाणी

त्माची जास्त गयज आशे .आज अवे खूऩ वाये प्रमत्न केरे जात आशे त ल काशी वॊस्था वध्मा

शे काभ कयत आशे त. ह्मभन याइअ्व रॉ नेटलका, लवटीझन्वव अगेन्स्ट शे ट, लवटीझन्व पॉय

जस्टीव, ऩीमव
ू ीएर, वऩमडीआय ल एनलवडीएचआय आणण काशी भस्रीभ ल णिचचन धालभाक वॊघटना

माफाफत भशत्लाचे काभ कयत आशे त. त्माॊच्मा फयोफयीने काभ केल्माने आऩण एकभेकाॊची ताकद लाढल,ू
आणण भख्म हीशणजे एकशी कटॊ फ भदतीलळलाम यशाणाय नाशी ह्माची आऩण काऱजी घेऊ ळकू.

ह्मावाठी आणखी एक प्रमत्न आधीऩावन
ू चारू आशे . तो हीशणजे अभन इन्वाननमत नागयी ऩरयऴद शी

फशवॊख्म जजल्ह्मात दे ळबय उबी याशाली अवा प्रमत्न चारू आशे . ह्मा ऩरयऴदे त अवे स्िी-ऩरुऴ, ज्माॊच्मा
नैनतक आणण आगथाक व्मलशायातीर वचोटी फद्द्र खािी आशे आणण जे वभाजजक आणण आगथाक

वभानता, वलाधभा वभबाल, जात आणण लरॊग माभधीर वभानता, काभगायाचे शक्क ल वलचाय ल

लैद्माननक दृष्टटीकोन शी बायतीम घटनेने ददरेरी भल्
ू म भानतात अळाॊचा वभालेळ अवेर. तेद्लेऴातन
ू

घडरेल्मा घटनेचे लत्ृ त कानालय आरे ला तळा प्रकायची घटना घडणाय अवे गचन्श ददवल्माव ल तळा
प्रकायच्मा धभक्मा आल्मा अवल्माव अळा घटना घडू नमेत हीशणून ताफडतोफीनेकृती कयतीर. अळा

दॊ ग्माॊना ननलभत्त शोणाऱ्मा अपला थाॊफलण्माचा प्रमत्न कयतीर. अळा घटना वभजल्मा लयत्मातन
ू शल्रे
शोतीर अळी ळक्मता ददवल्माव, वयकाय, ऩोरीव माॊना कृती कयण्माव उद्मक्त कयतीरल अवे शल्रे
टाऱण्मावाठी प्रमत्न कयतीर. भाध्मभाॊच्मा वशाय्माने अळा अपला खो्मा आशे त शे जास्तीत जास्त

रोकाॊऩमात ऩोचलतीर. जय अळा प्रकायच्मा दशॊवा ला अत्माचायाच्मा घटना घडल्मा तय त्माॊचेफद्दर वत्म

घटना लत्ृ त प्रवत
ृ कयतीर, भदत, न्माय्म नकावानबायऩाई, आणण ताफडतोफीचे वशाय्म ल जरुय अवेर
तेथे ऩनलावन, ळाॊतता प्रस्थावऩत कयणे, ल कामदे ळीय न्माम लभऱलण्मावाठी ऩाउरे उचरणे मावाठी

काभ कयतीर. शे स्िी-ऩरुऴ शे धालभाक वभदामाॊभध्मे ळाॊतताता नाॊदाली मा वाठी प्रमत्नळीर अवतीर.
जात ल लरॊग माभधीर अवभानता नष्टट व्शाली मा वाठी प्रमत्नळीर अवतीर. मा वाठी ते ळैषणणक
वॊस्थाॊच्मा फयोफय काभ कयतीर. मला ल स्िी वॊघटनाॊच्मा वोफत काभ कयतीर.काभगाय वॊघटनाच्मा

फयोफय काभ कयतीर. स्थाननक भॊडऱे ल इतय वभाजजक वॊस्थाॊभध्मे वभानतेचे तत्ल रुजलण्माचे त्माॊचे
उदद्दष्टट अवेर.
लायीचा प्रलास चारच
ू याहीर
आऩल्मा दे ळात द्लेऴ,, बीती, तच्िता माच्मा याजकायणाचे बत
ू आऩल्मा ऩाठी रागरे आशे . ह्मा
बतारा अटकाल कयामरा शला. प्रनतकाय कयामरा शला. आऩल्मा दे ळात वशानबत
ू ीची ल घटनेने

ददरेल्मा रोकळाशी भल्माॊची फज
ू याखामरा शली. मा प्रेभाच्मा लायीचा शा अवा एक प्रमत्न आशे . शा

प्रेभाचा प्रलाव शा बायताच्मा अॊतगात अळाॊत प्रदे ळात तय घडामराच शलाच ऩण तो आऩल्मा रृदमात
आणण भनात दाटणाया अॊधाय दयू शोण्मावाठी वध्दा घडामरा शला.

