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वाल्मी�क ा्ााय 
डॉक् क्ााव ावक �चतळकााा�मक व�रळ 
सौ. प्र�त ा बोपड�क ,ेफवेत�ु ११क २०१७ 

न्सडत� म्ोळळी 
 
आबय सवत�नळ आडतशवतयळव� गळर�त्ताय ऐडले असेलच. �त्तायतचत बगोत 
आबलात स्तातव� चतमगलतच आआे. 
 
इथे अ्े��डेर आलातनमर� ्े्ेचनक  ाा्सपर आ आु गेा�तथळ �्ततमसआ “शळ�त् 
म्दु�” आु सथतबन डेले आआे.  

 
“�त्ताय” आे शळ�त्त� वरळ ी,�यत�ु �ड डौ्ेमुाड डथत आआे – अशळच बषेडळतमचळ 
स्ा्र आआे. 
 
रस�च ्तगतसलेलातक ामगलु अवसथेर असयतणात ब�ेतरन �त�रतर ाोलेलु �ड डथत 
असत ब�कातमनळ बस�वलेलत  ्क अनेडतमकात ्नतमर असर .  
 
्आषप वतल्ळडकमच ेसमसड्र �तषरेळल �त्ताय आत सवतवर ाेनत प्तय�र् णमथ आआे. 
आत णमथ १००० छतबळल बष््तमचत आआे. 
 
,त�च थ डात ल डतमनळ र  वतचलत असेल. र�ुबय ससात अिसरसवतर आआेर सात 
ग ष्ु वतिल्डक �त्तायतर वयवन डेलेलात आआेर.  
 
अा सात नग�ुक नत�शडावळचळ बमचव्ुक �चतडे् बववरक बमबत स� व�, इरडेच डता 
Satellite ने आु �त�र आ�य लमडेलत ा ोयत�त “सेर्” ख� ख�च आ रत आे �ससद डेले 
आआे. बम. नेआरम नळ आबलात ाव्तनतच ेनतव “बषेबड” ाव्तन ्ेवले आ रे – र े
�त्तायतर आआे! �त्�तजा ्न्तवय ड�तवे असे ्.गतमधळ  आयर. 
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अ�लडोचे �त्तवरत� शतसतळमनळ शळ�त्तकात दमोडत�णातकात पवतसतकात वयवनतप्तयेक 
पवतसडरन र  नडतशतच प�ससद डेलत आआे. 
 
आाआु शळलमडेर ासेद म्दु�तर ुा��षयतचळ ावन� ्र्प ्ेतन सातलत �तषलुा बरेष 
 आय्न स ्तन नदलत गेलत आआे. ्तररळचळ देवळे गतवतकात स�ेवतरळलतक पवेश 
दवत�तावळक समर �त्दतसतमकात आणआतने ातमधणातर आलु आआेर.  
 
आे ा�ु ख�े असले र�ुआु पच�लर �त्तायतर ाणातच ग ष्ुमचत डेवळ ेोर ेोर 
ेललेख डेलेलत आआे. डतआु ग ष्ुमनत गतळ्न ्तडलातसत�खेच ेतले आआे. शळ�त्तकात 
श�ान्दु पवेशतनमर� शडेशडेत् ेतलेलु अा सातनग�ु ऋष� ेदेव हात �तातने बनेी 
वसरळलत आयलु – आु आ�य अशत ीडरळर�ु डथत आबलातलत ्तआुर नतआुर. 
आबलात ्नतर डेरेआल असले र�ु आबय र ेस ो्न देर . बय ोॉ. ्तधव�तव 
�चरळे हातमनळ सातमर ातसर लत ातरले. ोॉ. �चरळे आबलात सवत�कात ब��चातच े
आआेरच. SSC र र ेदसेणात  ्तमडतमने बतस ेतले. ागगनतथ शमड� शे्  आु समसड्रचळ 
Scholarship आ�य ्�त्�च ेसवेयवबदड �्ळवले. रसेच B.E. लत बयेे ावदाताब्तर 
पथ् आले. ्आत�तषलतच ेChief Engineer, नदललुलत C.W.P.C.  च ेChairmanक 

अ्े��डेरळलक  ा ्ासपकात  Princeton University र “ब�वळन ,ेल ”, न ाेल पतरे 
सत�खे “Water Laureate” १९९३ ्धे - ाग�� वातखतने – आबयआु सातमचत इथे 
रेवआत ससडत� डेलत आ रत. ससात गमगत-शदेधळड�य पडलबतव� ने्य्ड – इरकात 
डतातवर वासर असन्आु �त्तायतच ेडेरेआल सातमनत सवसथास ्देर नसे  आय्न ्ळ् 
समसड्र्धले वतिल्डक �त्ताय १९५८ सतलु डतशळलत ाततन ावडर ाेरले. सातच े
�तषतमर� ेबलबध नतआु. न ड�ुर असरतनतक ाग�� पवतस ड�र असरतनतक सरर आत 
१००० बतनतमचत णमथ र ेावळ ातळगर आ�य सवो �्ळेल रेवआतम र ेसमसड्रच ेतल ड 
वतचन् ्नन ड�र असर. सातमकात लततर आले डकक वतल्ळडकमच ेसमसड्र �तषरेळल 
�त्ताय आत ऐ्रआत�सड दिष्न� सवतवर ाेनत प्तय�र् णमथ आआे. 
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सातरळल सळरतक रत�तक सणेळवक अमगदक ा्ताक् आने् तन आु इर� वािकर्सवे सदेधत 
ेदत� आ�य ओासवळ आआेर. �स��अल ्धलात ससातकात िसतातमसत�खळ ्ळेे्ळ्े 
�ोयत�ु सळरत नतआुक र� थे् �त्तशळक ल�्यतशळक �ध्तरने वतदमग ातलयत�ुक र� 
�तवयतलतआु ्न�वाबये खोसतवयत�ु आआे. वतन� व इर� ावावध स्तातमचत ब��चा 
डरन देणातर आलत आआे. ा्ताच्त गध् स्ताक गेआतचत ्नषतध स्ताक चत�य 
आ�य ावदातध� स्ताक वतिल्डक स्ता ातमच े��रळ��वताक समसड््रक ातमचळ ्तनआरळ 
आआे. 
 
शसततत समब न �ततस स्ताक सातमचाेवळ असलेलु ाव्तनतचळ ेबलबधरत वयवन 
डेलु गेलु आआे.  
 
�ततसळ पवा्� डशत ेसब न आ रतरक वत,रतरक बस�रतरक सात्ळेे सववसतधत�य  
स्तातलत सात डतात ततसदताडक �ातवआ ्�रतर आे स्ताशतसतळा दष्ुने डेलेले 
ावतलेषय ावचत�्गन ड�र.े 
 
हात आरमडवतदुक �ततसळ पवा्�च े ्शी खमोन ड�रक शवे्ु आस�ेु पव�्ळमचत 
ब�त�व डरन �त्�तजा डसे सथतबन ेतले आे सबष् डेले आआे. वतावाे बतसन् रे 
ामगतल बा�र सवेावसथत ्न्तवय डेलु. बव्पकात िवआ�्नत् बतसन् आीूडेकात 
ानदत् डतमग  बा�रचत �ग् लतकात वव�शषषातमच ेदशवन आतचावचडकर ड�यत�े आआे. 
ड्� आरमडवतदतव� ावाा �्ळवन् सिेसथ� आ�य ����त्ुचत स्ताक “�त्�तजा” 
डसे ्न्तवय ेतले आे आा आबलातलत ्तगवदशवड ्�ेल. �त्�तजातकात नदशनेे 
�त�रतलत वत्चतल ड�ताचळ असेल र� ड यसात नळ्र्लेातमचत बत्ब�ेतवत ड�तवत 
लतगेलक वावआत� डेशलरेचत अवलमा ड�तवत लतगेल आे “�त्ताय” वतचन् स्ा ्
शडेल. 
 
आु सत�ु डौ्ेमुाडक सत्तिाड ेदनदष्े आाकात आधे् नड ाब,ुलत सबष् वआतवळर 
 आय्न ोॉ. ्तधव �चरळे ातमनळ  �मगतातदकात ातलताळ म्नद�तर २००४ र े२००९ 
हात बतमच वषव�� सरर ८८ पवचने डेलु.  
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वतिल्डक ाामरळक ड ात�ग�ु बौ�यव् ेकात नदवशळ २००९ सतलु  �मगतातदकात 
वतिल्डक स्तातकात ब,ेतणातमचत ससडत� डरन स्त� ब डेलत. रेवआत सवव म्ोळळ 
�त�तवन् गेलु आ रळ. हात सवव पवचनतमकात CDs रेथलात धत�्वड स�्रळर,प  ड�णातर 
आलात. हात पवचनतमचके CDs च े�ल�खर सववब शबदतमडन आ तन वतचडतमनत 
्ननतसत्� णमथवबतर ेबलबध वआतवे अशळ सत�खळ ्तगयळ सरे ेतलु. रवेआत सौ. 
आशत देवध� ातमनळ ा�ेच वषप ्ेआनर ाेेन सातच ेसमबतदन डेलेक शबदतमडन डेले 
आ�य नडेरेच ा्न २०१६ ्धे ७४४ बष््तमच ेआे बसेरड सतडेर पडतशन  �मगतातद –
बयेे ातमनळ पडत�शर डेले.  
 
Stockholm-Sweden ाेथे सवेयव ्आतलतर शडेो  र�तमनस् � Water Laureate आे 
न ाेल पतरे सत�खे बत��र षड ोॉ. ्तधव �चरळे ातमनत �्ळतलेक सातबेततआु पसात 
वतिल्डक स्तातस् �क ातलताळ म्नद�तर “्तधव ावेत” पवचनडत� आु बदवळ सातमनत 
�्ळतलु आु ातसर ्आसवतचळ आआे असे ्लत वत्रे.  
 
आे बसेरड  आयाे ्ता ्�त्� – सतनआसातलतक स�सवरळलत अबवय डेलेलत �ड 
अ्रशा रेासवळ आत�च आआे! आबय सवत�नळ आे बसेरड समणआु ्ेवतवे असे आणआतने 
 आयतवेसे वत्रे! 


