
ताणललेी �त्यं ा 
पयच्ााह� ाहा�  वाापप वंी  गो�  ए  आ�दाा  �दत दत  फय-एय �दुफय  गफा ए�त ागता. 
इतक्ात  ए  ुएेलेला  ाा त्ाच्ा � ंाल एला  ला. त्ा दाा ााे  पे्ा ाातातला 
सगटा त्ा  ाााच्ा आ��ेाे ाेद मला न �एा ला  नण त्ा ताात्ातपा  ाा सा �ा्च्ा 
 त तग नतथपा ही  ाेऊा मपद पफपा  ेला. 
ते नह ा � यं सयएट ना ा पा न्ा्ला त्ा दाा ाच्ा �ा��ााे ाेदएय  एा् एा् एेलये 
 ाा ंालपा ्ेतग  ा ेा ेएफे्ाा�गा� त्ा  आ�दाा ाच्ा �ा��ातली ांा - य्�णा 
ततएाफ एादाला ला ली. द��पच्ा तफ ा ाएापा आएााीह फच्ा ायथंाा  णीााणींे सय��े 
 ेले. त्ा ायथंतपा  णीााणींे एाद ा�  सललेी �सा्ाय पाा�ा्ला ला ली. एााी 
सेएय �ायतं स फय ��ी� ्ुध�पातफी � एादाला ला लय. ्एक तात साा ललेी साा�ेंी ‘आ क्ा 
नापॉनाटस’ ततएाफ दगापा ती साा� तााातगा  ाप�ा्ला �रात  तली  ेली. द��पएाेे  
�ा प्यएा े�रपु� ाा  ाढ ला  ेला. माणपा त ंेएांा �र� ाा एदी ाालाल ंेा�ा 
पायढ�ा टए पालाल ाातपा्  ा� पाले. त्ां एा�णााे लाफ ाा ा्ला पाणी एदी पालय. 
त�ााला एग�ा पाली. �ा प्याा �र हा्तीत हा्त �दाणात पगंा य माणपा �र�ाा  ाढलाल 
��्ाच्ा पयपा यं एाद  ाढलयल मामाा्ला ला लय. पंाे �ा��ांी  ाढ   ै�े एादाय � 
 ाहील ताए� ा रं ए�ा्ंी ती  ेफ ानाती. हा�ाएांााी �र� ाा ाटलाल पगटात एसयसयं 
ाालय.  य ातली उषणता एदी ए�ा्ला ााद  ुटला. �ा��ातला  नमएंा ागहा एदी ए�ा्ला 
दलदप� ााा�े टाएलय  ेलय.(‘ा �ादुत�ा ााला’ ाा �ब��्ग  त्ा लां  ला  ा.े. �ा प् 
ताा�लेल  ु� ु�लेल एाप�य  �लय. ागळ्ायच्ा ााबे्ा न ् ाला  नमए �एा� ागळ्ायत 
ाेतला  ेलाल �कोी  नमए ती�ण ााली. ाी सा�ी पफण्ांी  ए ा लढण्ांी पप रत्ा�ी ागती. 
दाा  त्ा �ाण्ा�ी सादाा ए�ा्ला  ए ा नतथपा सपयााे्ा ागएा्ला सुस� ााला. 

 �ी  नाााय पकृ ी �च्ा   �ी �ाथनदए ही हयतपयाााी पेला ी ला त. त्ायच्ााी  नााााय यं 
् लप ाबमा ही ाेणय  से.  नााा पेला्ला हग  नमए ससद  से तगं उत ायतीच्ा प�ीसेत 
त पा �ााी. त्ादुफे उत ायतीच्ा  ाटंालीत पुढंा पेला  ााणाा्ा  आ�दाा ाच्ा 
एाफाप ा्त  �ी  नाााय पेला्ंी �ा��ांी य्�णा ंाय लीं ता पा-सलुाापा नाााली ागती. 

तेनाापासपा ७५००० वााायत�े  हाी �गहच्ा ह ण्ात सतत एसली-ाा-एसली  नाााय 
पेला ी ला तातल  ाात ाेला े ला तात. न �ी-प�ा�ीच्ा ��म्ाा त� तग 
 नााााया�गा�ंा सादाा हग�ात ंालतग.  
सा्नस एॉलेहात लेकं��  सलेे ्ा �नदएाला एाए ागााफे ला ल ेागते. ते तात 
�दग�ासााी पी ंाींा  भ्ास सुल ए�ा ा ला ला. लेकं�� यं ाेादी यं एाद ागतयं. 



त्ातं सासा्ायंी ाा्पास सहर�ी ााली. एादांी ाा  दुलाच्ा लयासााी  ा ाला  ेली. 
�नदएांी  ढाताण पा�ा ा ा्ाला  प�ामी  ाटा्ला ला लय पण त्ाला �हा नदफेाा. 
त्ाच्ासााी �ा ा ए�ा्लााी त्ाला ााांी  �ी ाापाी �नदएां ागती. नतंी नांा�ींी 
स फीएापा ए�ाी ााली. त्ा  ाााायपैएक  एेए  ाााी ् तय�पणे साय ाफणयाी सगपय 
ानातय. त�ी ते नतला ाेपलय  सतय. पण ्ग ा्ग ादुफे ंाँ�नााीला स फीं �ााा�य  एाााती 
लढ ा्ला ला त ागती.  
लयाला साा  वा ााली त�ी �ाहप  नण ा�्ा  एदेएाय � आ �ा ागते. �ाहप  एा दनेटान�ाल 
 ादार््ुाटएल  दरदध्े दग�ा प�ा � ागता  नण ा�्ा  ए �नथत्� �ी�ग तज् ागती. 
 ए� एुटुयाात �ानाे्ादुफे �गहच्ा मााड्ात त्ायंी एाफही ाेणा�ी दा्ेंीे सदहपत�ा� 
दाणसय  ग ती ागती. �ाहपच्ा लयब्ांााा प���े ाा्ा  नण ा�्ाच्ा  ेफी  ेफी 
 ाणाा्ा पनालटए�णी ्ायच्ा  ाथफा-� र्तीत ा�ातला पाफणा दा�  हपा ाालला 
ानाता.  य् लााा ागतील   ा्त   पेसााी ानात्ा पण त�ीाी दा्ेच्ा ाह�ायते्ा 
एाफहींां �गाायाा हां  ाटा्ला ला ला. �ा सान्ए हााा�ाा्ायच्ाे मा पफीच्ा 
ताणात त्ा   ाालेे ्ा दाानसएतेाे �गाायंीाी �ददाए नाा्ला ला ली.     
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ह ड�ाफ � सा्ाच्ा  नण त्ासााी ााणाा्ा  यत��ा�ी् � ासाच्ा एटएटील �गह 
 देा�एे�ी सय ा� सामा्ला ना�ां� ााणयल त्ादुफे ताणली हाणा�ी  ै्नरए ाातील त्ातपा 
उ� ्  णा�े �ेद य ल ाट् गटल  एका त�णीाे न�सणासााीे ागए�ीसााी प���ेात हाणयल 
‘ एटी ाएग’ माणपा   ाापायाी ाा ाा त  ळ्ात ाायमपा आ�लेे्ा एुणा  ागफाी दाणसाला 
ा �ा माणपा ् ीएा�ा य ला णय ा े�ा ्ु ांे ा ला ंे ताण� ननााी्ग- ेमसे प्-कपासा�ाी 
 ेफााऊ  एवरणय नंह न ंनलत ए�ण्ासााीं ाा लेली  सतात. त्ायं ा चमाााय� ााएाला 
ाेद्तपणे एाद ए�णय ाााी दगाां ताण  सतग�  

 हा�पणे  प्�े ाेएा�ी ्ायच्ासा�ाे  ाात �ुु ा�ा्ए  सतात  नण ते सगसतााा �ास 
ागणय  पेनसत  सतय. पण ा ी ागए�ीे ाढतीे लये  पत्�ााीे ा ा ीत ्� ्ायच्ासा�ा े
सुा� माे पं णय ासेधु�ा दगाय   नााां  सतय. प�ीसाे इयट�नं पे्   ाा�य   ाा  नणत 
सगा णय ्ा ह�  ्ुष्ाला एलाटणी �णेाा्ा ाटाा  से्ा त� त्ा�ाेील  टीतटींी 
 नाााय ा�तात. त�ा  नाााातदए ाटााय � �नतआ ्ा �तेााा ��ी�े दा  नण ाुध�ी 
्ायच्ा � ताण ्ेतग. माुष्ांी �ग�ी नहतएक ताणा ी नततएा नतच्ातला तणा   ाढत हातग. 
दाुष्�एक ती यंाी तसयं  सतयल नहतएय   नााा दगाय  नततएा ताण  नमएल नततएक सगसा्च्ा 
�रकंी �त य्ंा  नमए  ढली हाते. 

 एन सा�ा �तएाताी  पे्ा �ा��ांी ांा - य्�णा  आ�दाा ाच्ा एाफाइतएकं 
सुस� �ानाली  ा.े �्ता  ॉस ए�तााा  ाा�ी  ााी  े ााे  पे्ाह फ ्ा्ला ला ली 
त� तीं य्�णा  पे्ा द�तीला मा पा ्ेते. सटुणा�ी �ेा मा पा पएाणये ्टेह �च्ा 
 ा�न  ा�ात  ा  ाेणये   न कट�ीच्ा ाॉ्ल�दमला  ाा �  ाढणा�ा �ाा  टगक्ात 
 णा्ला ही  मगक्ात ाालपा ा ाणये �ा- उट टाफा्ला नह ाच्ा  एायतााे ाा ना 
दा�णय  �ा स ळ्ा  णीााणीच्ा �सय ायत तीं य्�णा उप्ग ी पाते.  नाााा�ी सादाा 
ए�तााा सरक यं न�सण ागतयल ते तनद्तेाे  तदसाताी एेलय हातय. पुढे्ा  नााााला त�ा 
�ा्ला  य ी  नमए सादृ र् ााण लय हातय. पण �ा स ळ्ा उ�ाा�णायत ततएाफ एााीत�ी 
एक ती ए�ा्ंी �क्ता आ�सतेल सयएटातपा पा� पाा्ंी  �ा  सते. त�ी एक ती एेलील मा पफ 
 ए ा दा�ादा�ी एेली  नण  णीााणी स�ली एक माुष्ातपा ााण सटुे्ा � �ग�ी न�नथल 
नाा ी त�ीं ताणलेली ��ी�-दाांी �त य्ंा पप र त सैला तेल द�ासय्थाे �रान स�णे 
�ासा्नाए पाा� सा�य एााी पप रन्थतीत ्ेतय. माणपां  वर �  ाााी � लढतााा ह ााायंा 



�र�ाा  ाढललेा  सला त�ी ्ुध� सयप पा ा�ी प�ते्ा �  ाा� ्�सुा्ा दनान्ातं तग �ाा 
ाेादीच्ा पातफी � ााली ्ेतग.  

पण एमीएमी  णीााणीच्ा �सय ी सुटएेंे स फे दा र ाुयटतात.  �ा  ेफी � ती �ंी पाल 
पफताी ाााी एक ा ाताी ाााील सयएट टफे्ांा सु ा ा ला ेप ा्त ती देे्ा त नािल 
�ााते. सयएट टफलय एक दा� मपद ागएते. ाा न�एाा्ाला ंए ा्ंा हय लातला पन �ा  ा.े 
इसापाच्ा  गोीत  ् लापासपा ांा ा्ला ाीं ्ुरक सायन तली  ा.े ्ात �ा��ातला ताण 
 ाढतगल स ळ्ा  ााााय �  णीााणी पुएा�ली हातेल ��ी� ससु� ागतय. पण ा�ां एाफ 
एक ती ाात ाााी. �ा �एा�ात एााी  े फी �सा्ाय एादाला ला तात. त्ायच्ातली एााी 
 े�ाा�ादएय ाी  सतात.  �ा नापनंत पालेे ्ा ा�णाच्ा  य ांा �साााे लंएा तगाला 
त�ी त्ाला एदी  े�ाा ागतातल नािल �ााणय हदतय.   

स फीं  नाााय �ास�ा्ए ासतात. �गहच्ा ह ण्ात  नााायं ासली त� नहणय  एसु�ीे 
एय टाफ ाणय ागतयल द� फतय.  
 आ�त्ाे  एा दातबा� न �ानपाातपा उ  न�सण ाेतलय. त्ाला  ाेए ताले ा� एय पन्ायतपा 
 �च्ा प�ायसााी ागला णयाी  लय. पण त्ााे ् तुातलच्ा  पेसायाा  ए ‘ ॉेस सी�ल ’ 
ाातलय ागतय. ‘दला ते ाेपणा� ाााीे’ माणत त्ााे  एा ा ण् एय पाीतलय सादान् प� 
् ीएा�लय. ाढत्ााी ााएालाे त्ाच्ा�ा आएतीत�ी एदी एु त  सलेे्ा दाणसायच्ा 
ाातााालीे ंाएग�ीतलय एाद ए�त तग  त य्त ना�तसााी नहणय ह ला.     

 नाााय पतए�ली  नण त्ायच्ा � ्�् ीपणे दात एेली एक त्ा�ा दगाय   नााा पतए�ा्ंी 
�ादत ्ेते. न �ी-प�ा�ीच्ा  ्ात  �ा आएत्ेए एसगका ाए दा�त पा� पााे्ा हातात. 
‘उ�ा पाणी ्ेणा� ाााी’  �ी ागटीस  ांली एक ाा्एायच्ा  य ात ्ेतय. उ�ासााी  हं 
हा�ा पाणी  �णये  आ� स � ते हपपां  ाप�णय ा ेदग�ा उतसााााे ाातय.  नण �सुा्ा 
आ� �ी ‘दाझ्ा एोायदुफेे �प��कोीदुफे  ह पु�ेसय पाणी  ा�े’ ाा ् ान दाा हा ा ागतग. 
एसगका आएतीाी सादान्  से्ा त�ी त्ायाी �नर त  ा्�ा एला ाेता ्ेतग. त्ायच्ादुफे 
एाद ए�ा्ला बलप ्ेतगल  एााताे सहरा�ीलताे �कढनाि्े  तदन िास ा ेसा�े स  ुण 
 ाढतातल एु त  ाढतेल �कनोएगा  नमएानमए सएा�ातदए ागत हातग.  

ताणा यं �दाण हसय  नाााा�दाणे ा�लतय तसयं  ते �रकच्ा  ाु  ा �  नण नतच्ा 
� कही �ाी   लयापा  सतय. दग�ए ए�ा्ंे त� ते  ए ीसं एक �य �ल उएाींे एक तफणींे 
्ायसा�त्ा  गोंाी  नाााांा ागहा ा�तग. �य � उएाींे दग�ए ए�ा्ंा ााट सु �ण 
�ानमएा नााीला ाा�ा-उह�ा ाातांा ाेफ  ाटला. ा न�क्ा दकणद्ीला ते नततएय सय सगपय 
 ाटलय ाााी. पण नतच्ा दाात ‘उएाींे दग�ए ए�ा्ंे’ �ा  ाक्ा यं थटे लपायत� ‘उएाींे 



दग�ए न�एा्ंे’  सयं ाालय. नत यं लस त्ाते्ा ाुब्ाय � ए� आरत ाालय. त्ा एफा्ला 
ला े्ा तसत�ी दहा ्ेत  ेली. नताे नहतीाे ते एसा न�एप ा ाेतलय  नण �य �ा�ा उयााच्ा 
पाएळ्ायाा  पुलएकाे  �हा�त एाद सयप लय. पुढच्ा  ेफी दग�ए ा ेनतच्ासााी  नााा 
�ानालयं ाााील तग ाेफ ााला.  

 

 �ी उतसााााे ्�ाच्ा नहन्ांी  ए- ए  �ंी पा्�ी  ाातााा  ाु    नण  ाय� त� 
नदफतगं पण एा र्सदता  ाढतेल �नरदत ाी  ुलत हातय.  एा ा�ान ए द्ार�पे ा्त त्ा 
 नाााायच्ा एसगकायाा उत�णय  सय  ाय�ा यं  सतय. हसहस े पण त्ा द्ार�हे फ पगंतग 
तसत�ी  पली एा र्सदता  ाढत  ाढत स  हद पातफीला पगंते. त्ा द्ार�ाेयत� दा� 
 पे्ा सदताय � त्ा एसगकायं ा ताण पाा्ला ला तग.  नमए एाीण  नाााय पतए�ते 
तसयं �ेटत �ानालय त� त्ा ताणांे ्  ा ा �े �एक ती � �षुपा�णाद ागतात. ाातपा  एा�ण 
ंुएा ाातातल  ायाणय ागतातल एा र्सदता ाटतेल एााीाी हदेाासय ागतय. �दाणाााा�े थए ा 
्ेतगल  ै े् ाासपा टाएतय. माुष्ांी �ग�ी  ती ताणली हाऊा तुटते�  यत��ा�ी् 
्त�ा �च्ा  ाेए ंाय े्ा ाेफााप यच्ा ए�ी्�दध्े हग ‘ाार- उट’ ागतग तग ाां� पण 
स रसादान्ायच्ा  ्ुष्ाताी ाा्ां�ा ती �क्ता  ेासा ते. एॉलेहातलय एादे एाए 



ागााफे  नण  भ्ास इतएय  �नदएााे साह ाेप लय  सतय. पण त्ात ा�एादे ाॉन्पटलच्ा 
 ाा्ा  नण ा ा्ांी नंाांीा ्ायंी  � पाे्ा � नतला ते साा ाग ाा. �ा सान्ए 
एादांा  दाप �ापाी �ाहप-ा�्ायच्ा   ाक्ातला ागता. त्ायाा ा�च्ायच्ा �ेदफ 
 पेसायंा  ा� ाेपेाा.  

 

 

�त्ेए  नााााला  पे्ाएापा �ा�ीा�एे दाानसए  नण ाानध�ए �नतआ ्ा नदफतात. त्ा 
�नतआ ्ा त्ा  नाााासगातच्ा इत�  ाेए  गों �ाी   लयापा  सतात. �नदएाच्ा 
�नतआ ्ेसा�त्ां त्ा दुत्त े  पे्ा �नर त  पेसाय �   लयापा  सतात. सदग� 
ााएलेलय  नााा  े ाा तय् एाे त्ाच्ा � दात ए�ा्ंी एु त  पे्ाएा े ा ेएाे 
 नााा तातपु�तय  ा ेएक �ं टपणे �� ाफणा�ये ते ाेप लय एक सा े्ांा  ाय� नदफेल एक 
एादांा ागहा  नमएं  ाढपा �ास  नण � � ं ाग ले �ा ााांंा न ंा� एला 
 पे्ा दते ा�ललेी  नाााांी उयंी  नण त्ाच्ा � दात ए�ा्ंीे  पणं ा� ललेी 
 पली एु त ्ा �गाायत हाण लेली त ा त माणहे ताण. ाी त ा त ाबतेए  ेफा 
�नरसापेस  सते. 



ज्ाय यं ाालपण  नत�् सु�नसते दा्ेच्ा पयााााली  ेललेय  सतय त्ायाा ही ााच्ा 
ताणतणा ाय�ी टा� �णेय  नमए सगपय हातय. �ा�्ायाी त्ा यं एा�ण �गमलय. त्ा स�ुनसतायच्ा 
दाात ् तु�ीं ंाललेला सय ा� सतत सएा�ातदएं  सतग. त्ांा त्ायच्ा दान्थती �ं 
ाना ेत� हीनस �ती ंाय ला � ा  पातग  नण �ा��ा �ंे �षुपा�णाद एदी ागतात. 
त्ाउलट ाात� पा�न्थतीते दाानसए  ढाताणीत  ाढलेे्ा दुलायच्ा  यतदराातला सय ा� 
ाएा�ातदए  सतग. त्ायाा  ्ुष्ाते्ा एाीण एाफात  ा� तणा  सगसा ा ला तग. त्ादुफे 
पा�न्थतींी  नाााय स ाााा सा�ाीं  सली त�ी त्ायच्ादुफे पाणा�ा ताण दा� पपणरपणे 
 ै्नरए  सतग.    

दकणद्ीसा�ाीं न�्ा �ाी �य � दग�एायंी हााा�ा�ी पाली. न�्ासधु�ा ा न�एकं ागती. 
पण �य � दग�एायंा ाेत ाी नतला पानापतंी लढा ं  ाटली. नतच्ा दााला दपफंी 
सु�नसतता ानाती. नतथ े‘�य �� ते दला एसे हदणा�े ााप�े� स फय  द ्  ्स ् ागणा��’  �ा 
स ळ्ा ाएा�ाथव न ंा�ायंीं  �व ााली. त्ायाी न�एाऊपणांी ाएालप�ी एेली. ती �ंतेाे 
�ाएुफ ाालील नंालील  ायालील नताे  �फ पट एेली. हे एााी ाालय त्ााे ा�ातलय 
 ाता �ण  ढपफ ाालय. त्ाातल न�्ा यं दा नतला ाात �ानालय. त्ााे नतंी नंानंा  ाढली. 
दुफात  ा�सय दगाय  एा�ण ासपााी न�्ाला त्ांा �ास दा� �ीारएाफ ागत �ानाला.  

�ोांा�े दाा ा े  न्ा् ्ायच्ादुफे मुदसणाा्ा दध्द  व्ायंीाी ाीं  त  सते. सयतापे 
उ� ेे  ै े् �ा तणा ातपा नादारण ागणाा्ा  ा ाा त्ायाा सतत �ास �तेात. पण सगातच्ा 
ाता�ेदुफे त्ा  ा ाायच्ा एा�णायन �ध� �त्स लढााी आ�ला हात ाााी  ए ा त्ायच्ापासपा 
�प�ाी हाता ्ेत ाााी. माणहें �त य्ंा ताणली त�ी माुष्ातपा ााण सटुत ाााी. सयएट 
 पे्ा पण टफलय ाााी त� माुष्ांी �ग�ी ताणलेलीं �ाातेल ताणपा-ताणपा ती 
इलनन्टएच्ा ाााीसा�ाी आढली पाते. द  ती पप रन्थतीला हाऊ �एत ाााी. 

 �ा ाटएाऊ  नण  ाेए�ा एक नत�पन् दा्तापांा पा�णाद माणपा  ाढलेला �र�ााे 
��्ांी हल�  तीे  पंा   ै�े ा�ल ा�हा  ं ागतात. सतत ताणाााली  सलेे ्ा 
�ा��ात एॉ�टसॉल ाा ाच्ा �सा्ाा यं �दाण  ाढतय.  ा मुदि कत ा े�सा्ा उपएा�ए 
 सतय. त्ाच्ादुफे �र�ाा  नण �रातली साा�  ाढतातल �ा प्यंी ताए� ाटए ली हाते. 
पण त्ा यं �दाण सततं  � �ानालय त� त्ादुफे �ग �नतएा�ए �रक ाटते. माणपा तणा पपणर 
एाफात  ाेएायाा स�वपासय पदाातय. एमीएमी  �ा एाफात एन नस� यं ाीहा�गपणाी ागतय. 
 सयं  ा� एाफ ंालप �ानालय त� ती �ाापा ाे लेली �नतएा��रक ाया पुएा�ते  नण 
सयनम ातासा�ा े�ग  ाफा तात. ाएा�ातदए न ंा� ए�णाा्ायदध्े ाै�ाा्े ाएााएा ााणये  
नारााा�े  मरन��ी  नण �साायदुफे ागणा�े ा े न एा� ्ायंीाी  � पाते. हुाा ताणाी 



स�लेला ासतगल ंुएकच्ा  ा णुएकदुफे  ाढतं  सतग. �ोुं  ंालपं �ाातय.  मुनाए 
सदाहातले सुदा�े ८०%  हा� त्ा ं �पाात  से्ादुफे ागतात.  

माणपा �दाणाााा�े ताण पात  से्ाच्ा �ाथनदए लसणायएा े�लुरस ागता ा्े.  पए द�णय 
 ए ा  ाा �  पए ला णये  पंाे  एा�ण थए ाे नारााा�े ागएे�ाुीे ााद सुटणये  माप 
ला णये �ाा यसय  ाटणये  सतत ंुफाुफ ए�णये  त�ााला एग�ा पाणये   ै�े �ा�ीा�ए नंनायल 
सयतापे �ंताे  ् ीत ागणये  ै े्े  सप्ा �ा  ा ााल नंह सै� ै� ागणये लगएायत नदसफता 
ा ्ेणय   ै�े  ा णुएकतले ा�ल  नण नाणर् ातेा ा ्ेणये  हा�ांी- प्�ांी- न ष्ांी-
 एटेपणांी  ीती  ाटणये न ाग�ाुध�ी एदी ागणये एुालयाी एाद पु�य ए�ता ा ्ेणये   ै�े 
दाानसए सद््ााी  ती ताणादुफें उ� ्  तात. तग ताण ल ए� �गमणय   ा्ए  सतय.  

 �ा  ेफी  ते्ा  त मुदसपा सयएट टफत ाााी. माणपा स ारत  मी मदुसण्ा � तााा 
नदफ ा ा ला तग. दाणसा यं दा एुाे्ााी   ीत तेल  तण्ात पटा त  सतय. ा�ी सद््ा 
लााा  सली त�ी दा नत यं   ाफन  ाफ लपं नंता�तय. प�ांा एा फा ागतग तग  सां� 
सद््ेदा च्ा ाटाा  त य्त �ादानणएपणे एा �ा � नल�ा एाढे्ा त� त्ायच्ात  � 
ाालणा�ी  पे्ा दाांी  नत�्गरक   फता ्ेते.  स े ै�सदह �प� ााले एक  पे्ां 
ंुएा ना्त�ता ्ेतातल  ा णुएकत सुमा�णा ागतेल  ायाणय टफतात. नाषएा�ण  ग तालंी 
दाणसय �ाुा ली हात ाााीतल ��ुा त ाााीत. पुढंी  ुयता ुयत टफते.  

एुाे्ााी सद््ेातलच्ा  पे्ा �नतआ ्ा  पे्ा � सा्ाच्ा ााएाणच्ा  नण 
 पे्ा ा�च्ााी  ाेए  गों �   लयापा  सतात. त्ादुफे सद््ेदा च्ा ाटाा ा��तााा 
�गनाीएाच्ा ााादगांंी ाा्�ी उलका  दााे नलनाली त� तणा  सलु ए�णा�ी ाेदएक 
ाटाा सापाते. नतंा दाााे न ााएा�ण ााऊ एेला  सेल त� तग �प� ए�ता ्ेतग. ा�च्ा 
 नण � सा्ाते्ा ताणायंी  ेलत ागऊ आ�ली ाााी त� सद््ा दुफातं टफतात.  

देनाटे�ा ए�तााा एााी एाफ दा न ंा��पन् ागतयल पाटी एग�ी ागते. �गह ना्नदतपणे तसय 
ध्ाा सामलय त�  पे्ा दाांा एुाटल ाेफ सदहतगल तग  ेफीं थाया णय हदतय. त्ादुफे 
�ंताे ाै�ाा्   ै�� यं ना�ाए�ण ागतय.  ा नाए ाेफ उह�ा द��पच्ा  ात्ा�ात ्ेतग. 
देनाटे�ा एेे्ाायत�च्ा द��पच्ा �नतदायत उह�ा द��पं य एाद ाटपा ाा�ाे �ायते न ंा�ी 
द��पला  नमए ंालाा नदफालेली आ�सते.  लीएाच्ा सय�गमााच्ा दते ध्ाामा�णेाे 
�र�ााे �दाे   नलहव   ै��ाााी एाापत ाे ता ्ेतयल �सााय � दात ए�णय हदतयल प�ीसेत 
दाएर ाी  नमए नदफतात�   

��्- ुप ुसायं ी एु त  ाढ णा�ा   �गनाए �ा्ाद नात्ाेदााे एेला त� दााते्ा 
  दएतेला �ाह�गस  ाट नदफते  नण ताण एदी ागतग. �ा्ादााे द��पच्ा ाुााच्ा ायथं यं 



पाा�णय  नमए ना य्न�त ागतय. त्ादुफे �ा ा त� ना फतगं पण �ंताे ाै�ाा्े ातालतााी 
ाटतेल एा र्सदता  ाढते. न� ा्   �गनाए �ा्ाद पायढा्ा �रपे�ंच्ा हाुएायाा सुमा�तगल 
�ा��ाच्ा �नतएा��रकला ्गड्  फण ला तग  नण त्ा्ग े ताणतणा ांे �प� ादी 
�षुपा�णाद एदी ए�तग  सयाी  ता ाा रार न �ानपााच्ा सय�गमाा ला आ�सपा  लय  ा.े  

�ा्ादे ध्ाा ्ायच्ासगात सदतगल नदतााा�ाी साय ाफला त�  नााााय�ी ाुयहा्ला �एक ती 
ाणाणीत �ााते. 

�ा सान्ए  ए ा  �थए  णीााणी � दात ए�ा्ंी ाा  एेली त� त्ातपा चमाागटाफे 
उ� ्  तात. एगणतााी नाणर् ताताीाे ाेऊ ा्ेल न ंा�पप रएे  ाटे्ास तज्ायंा सेला ाेऊा 
घ्ा ा. पण तग  ा� �� ाफताी ाे प ा्े.  ना�णत   ्था ागक्ा �च्ा टाय त्ा 
तल ा�ीसा�ाी �ास�ा्ए  सते. एमीएमी एााी  गोी ा ए�ण्ांा नाणर् ाेणयाी  ा्�ा यं 
ा�तय� 

ाबतेए सादानहए ताणतणा ायत दादगएळ्ा सय ा�ाला प्ार् ासतग. 
�ासलेे ्ा ा ा्ा�ी सय ा� सामणय �नदएाला हदेाा. पण नताे सास�-दाा�ेच्ा इत� 
दाणसाय�ी दगएफेपणााे ागलपा  पली  ढाताण त्ायाा सायन तली. नतच्ा ाणय�ाे  नााीे 
   स ळ्ा द�तीला मा पा  े्ा. ाणय�ााी  पे्ा  ा ांीाी ाीट सदहपत ाातलील 
 ालायसााी ाॉन्पटलच्ा ापटीह एेे्ा. �नदएांा ाुसता  ा�ं ालएा ााला ाााी त� 
नतच्ा ागााळ्ाय यंाी एगाएातुए पु� लय  ेलय.  
�ाहप-ा�्ायाी सु� ातीला ना � � ागऊा ा�च्ायएा े�लुरस ए�ा् यं ा� लय. पण त्ा �गाायच्ा 
सय े�ाा�ील दाायाा ते  �ाा यं एाताय सगसेाा. त्ायाी ा�्ाच्ा �ग ेस�ायंा सेला ाेतला. 
�गाायत एााीाी �गव ानाता ा ेनसध� ााे्ा �  मी  न नदली ाॉकट�ायच्ा द�तीाे ा�च्ायंी 
एाफही �प� एेली.  नण द  उ ां आ��य ा  ा ए�ता �गाायाीाी हा्तीत हा्त �हा ाेऊा 
�गा दनान्ायंा �सु�ा ााीदपा साथरएक ला ला.   

एमीएमी  ग तालंी दाणसय नाषएा�णं �ास �तेात.  �ा  ेफी त्ाय यं  ा णय दााला ला पा 
ाेतलय ाााील त्ायच्ाएा े�लुरस एेलय  नण  पलय एाद ंालपं ाे लय त� त्ायंा �ास 
�णे्ादा ंा उते�  स ल ागतग. ाा्ां�ा नान फ ते तााें त्ायंी  ा णपए सुमा�ते. 
्ााेि�- एााथ-तुएा�ादे सान �ीाा   ुलेे �ाुााथ�ा  ए � ्ायच्ासा�त्ा थग�ायाी तें 
एेलय.  
“ता े दी आएती द�-द�-देले त�ी दााा ा �ा दला ‘�ायाेे ’ माणपां ााए दा�तग� दी त्ा ‘�ाया’े 
�ब�ांा  थर ‘लााएे’  सां दाात म�ला  ा.े त्ादुफे त्ााे त�ी ााए दा�ली एक दी ाु�ीत 
्ेते  नण तग  �मफपा हातग.” 



ा्ाांी एाद ाली ासत-ासत साय त ागती. 
“ ता  ले ा ेास पयत दला  गळ्ा ााला्ला�”  ीवण  पाातात पााींी  ाेए ाााय दगाली 
त�ी एणा दगाप ा �णेा�ा  न ् ाॉन्पटलच्ा  ाता �णाताी न ाग� �गमत ागता� 
�द�ा� न ाग�ाुध�ीाे आएत्ेए �मुर� �सय ाय � दात ए�ता ्ेते.   �ी  य ी�  हा�पणाताी 
दाातला सय ा�  ाय�ी ाे ला  नण नंह कही  हा�ापासपा  नला ाे ली त�  पे्ा 
 हा�ांा  पे्ा �  नण  ग तालच्ाय �ाी एदी ताण ्ेतग. न� ा्  हा� ा�ा 
नाा्लााी त्ााे द�त ागते.  
एुालााी ताण ्ेण्ापप वं ती �क्ता हाणपा नंह  मीपासपां न्थ� एेलय  नण सद््ेएा े
 नलापणे पाा्ला न�एलय त� दगाा  ा्�ा ागतग. ते तााे ना त ासलय त�  हपााहपच्ा 
 ाीलमाा्ायंीे दान् �ायंी द�त ाेऊा �ए�ण मसाला ला ा य ला तय.  ्ुष्  पे्ा 
ाातात एमीं ासतय. माणपां ‘सुा�ुु ाे सदे एक त ा’ ाी न्थत�्  कही  य ी ााण पा  पे्ा 
द्ार�ते ा ा ी  नाााय �हएत  ेलय त� ासत्ा ताणाय यं तण ाेणपा टाएणय सगपय हातय. 

ाॉ. उ� ला �फ ी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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