
मार्गरेट डुरास यांचा अमेरिकन चचत्रपट ‘इंचिया साँग’ १९७५ मधये 
प्रदच्शित झाला होता. भाितात तो काळ आणीबाणीचा होता. भाितातील 
चरिचट् दूतावासात काम किणाऱया अॅना मारिया स्ट्रेटिची ही कथा. 

मचहला कोणतयाही प्रकािचया 
दबावाचा चविोध करू ् कतात 
हे कथानक आहे. ती मचहला 
दूतावासाचया बाहेि पित 
नाही. चतचया आयुषयात कषट 

चकंवा अिचणी नाहीत, पण इतिांविील अनयाय चतला सलत असतो. 
ती अचानकच अ्ा अनोळखी लोकांची सहानुभूतीदाि बनली आहे. 
च्वम नायि यांचा तापसी पन्ू अचभनीत ‘नाम ्बाना’ हा चचत्रपट 
य्स्वी, अथशिपूणशि होता. पाचकस्तानातील भाितीय दूतावासावि 
या चचत्रपटाचे कथानक आहे. दंगलीमुळरे दूतावास रिकामे करून 
इमाितीला कुलूप लावणयात आले आहे. कामात वयग्र एक भाितीय 
मचहला कमशिचािी दूतावासात अिकते, अनेक चदवस खोलीत बंद 
िाहते. गवालहेिचया िेणू ्माशि यांनी तया मचहलेचया मन:सस्थतीवि गीत 
चलचहले होते, ‘दीवािों पि सीलन जलदी बयां नहीं होती, कान तो होते 
हैं, पिंतु उनकी जुबां नहीं होती...’ 

‘इंचिया साँग’चे काही चचत्रीकिण श्ीलंकेत झाले. दीपा मेहता 
यांचया ‘वाॅटि’चे चचत्रीकिण वािाणसीत बंद पािणयात आले. 
तयानंति तयांनी श्ीलंकेत चचत्रीकिण केले. वािाणसी्ी साधरयशि 
असणािी स्थळरे तेथे आहेत, सेट लावून उवशिरित कमतिता पूणशि केलया 
जातात. जॉन अरिाहम अचभनीत ‘मद्ास कॅफे’चेही चचत्रीकिण 
श्ीलंकेत झाले होते. िरेसवहि लीन यांचया ‘द चरिज ऑन द रिवहि 
काई’चेही चचत्रीकिण श्ीलंकेत झाले होते. भाितीय चचत्रपटगीतांचे 
प्रसािण िेचिओ चसलोनवरून वहायचे. अमीन सयानी यांचा ‘चबना 
का गीतमाला’ अतयंत लोकचप्रय होता. अमेरिकेला ‘वहॉइस ऑफ 
अमेरिका’ नावाने श्ीलंकेत िेचिओ सुरू किायचा होता. हा 
प्रस्ताचवत प्रचाि तंत्र आच्या खंिातील िाजकािणावि प्रभाव टाकू 
्कला असता. श्ीलंकेत अमेरिकेचे िेचिओ स्टरे्न सुरू होऊ नये 
यासाठी िच्याने भाितावि दबाव आणला होता. असे सांचगतले 
जाते की, भािताने अप्रतयक्षपणे एलटीटीईला मदत केली. श्ीलंकेत 
अ्ांतता चनमाशिण झाली की, अमेरिका आपलया प्रस्ताचवत िेचिओ 
स्टरे्नचा चवचाि सोिून देईल हा हेतू होता. असेही सांचगतले जाते 
की, बोफोसशि वयवहािातील कचम्नची िककम एलटीटीईला मजबूत 
किणयासाठी देणयात आली होती. िाजकािणातील सवशि िहस्ये कधीच 
उलगित नाहीत. काही िहस्ये दे्ाचया सुिचक्षततेसाठी आचण काही 
चुकांवि पांघरूण घालणयासाठी गोपनीय ठरेवली जातात. ऑचलवहि 
स्टोन यांनी िाजकािणावि ‘जॉन एफ के’ चचत्रपट बनवला होता. 
आपलयाकिरे प्रका् झा यांनी ‘मृतयुदंि’ आचण ‘गंगाजल’ बनवले, 
पण तयांचा िणबीि कपूि, कॅटरिना कैफ अचभनीत ‘िाजनीती’ चचत्रपट 
ति ‘गॉिफादि’ची भ्रषट नककल चसद्ध झाली. वयवस्थेचया अधीन 
असलेले सेनसॉि बाेि्डही याला पिवानगी देत नाही. 

िरेसवहि लीन यांचया ‘द चरिज ऑन द रिवहि काई’मधये 
एका कांचतकािकाला भेटणयासाठी तयाची बहीण येते. आपलया 
सामाचजक कायाशिमुळरे या मचहलेला समाजात मान आहे. बचहणीचया 
बॅगेत कांचतकािक भाऊ एक बॉरब ठरेवतो. चतला हे माहीत नसते.  
कांचतकािकाचा एक सहकािी तयाला असे का केले रहणून चवचाितो. 
कांचतकािक रहणतो, माझी बहीण पकिली गेली की नागरिकांमधये 
आकाे् वाढरेल आचण हा आको् आपलया कांतीसाठी आवशयक 
आहे. कांतीचया लाल सिकेवि अ्ा प्रकािचे बचलदान चदले जाते. 
‘इंचिया साँग’ची चप्रंट उपलबध असेल का हे सांगणे कठीण आहे. 
माणसाप्रमाणे चचत्रपटही गायब होतात.
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खूप वराांपूववी मी माझया आजी-आजोबांना भेटणयासाठी गावी 
गेलो होतो. तयांचा प्रवास सुखकि होणयासाठी जाताना एक स्ट्ॉलि 
(चाकांची सूटकेस) घेऊन गेलो. तया िात्री झोप काही लागत नवहती. 
सािखी कूस बदलत होतो. तयाचवेळी आजोबांना उठलेले पाचहले. 

ते ती सूटकेस पाहात होते. मी तसाच 
झोपून िाचहलो. ८२ वरवीय जयेषठांना मी 
एखाद्ा लहान मुलासािखे वागताना 
पाहात होतो. तयांनी दोनदा सुटकेस 
उघिून बंद केली. ती चािही बाजूंनी 

पाचहली. तयांनी हँिल पाचहले तेवहा ते एकदम बाहेि आले. ते काहीसे 
घाबिले. 

मात्र हँिलने सूटकेस ओढणे सहजसोपे असलयाचे पाहून तयांना 
आनंद झाला होता. मात्र बटन दाबून हँिल पुनहा कसे आत जाते 
हे तयांना माचहतच नवहते. हे बटन हँिलचया मधोमध असते. ते २० 
चमचनटांसाठी एक मेकॅचनक बनले होते. पुनहा तयांनी सूटकेस उभी 
ठरेवली. कािण तयांना बटन सापिले नाही. 

तयाचदव्ी तयांचया चेहऱयावि मी दोन गोषटी पाचहलया. १. एखाद्ा 
बालकाप्रमाणे ते आपले नवे खेळणे पाहून आनंचदत अन् उतसाचहत 
झाले होते. २. ते घाबिले होते की सूटकेस खिाब ति झाली नाही 
ना? मला ते पाहून हसू आले. तयानंति झोपी गेलो. सकाळी उठलो 
तेवहा काहीच जाणवू चदले नाही. ते ‘मूल’ पुनहा माझया जवळ आले. 
हँिल कसे बंद होते, हे तयांना जाणून घयायचे होते. तयानंति तयांनी 
चवचािले तयासाठी कपड्ाचे कवहि आणता येईल काय? कािण 
िेलवेत सूटकेस खाली ठरेवलयावि तयावि खुणा पिू नयेत. मी तेथील 
बाजािातून कवहि आणले. तयांनी लागलीच सूटकेसवि घातले. 
मला ही घटना आठवणयाचे कािण रहणजे, अहमदाबादचया जीवन 
संधया ओलि एज होमचया चाि जयेषठांबाबत वाचले तेवहा. ते कूजने 
चसंगापूि आचण मलेच्याचया प्रवासाला चनघाले होते. ही तयांची पचहली 
पिदे्वािी. तयांचेही अनेक प्रशन होते. जसे की, फाइवह स्टाि हॉटरेल 
पाणयात कसे? आरही ट्ॉली घेऊन कसे चफिायचे? इ.

२० ते २८ फेरिुवािी असा तयांचा प्रवास. सवशि खचशि एनआिआय 
द्ािे चालवले जाणािे इंटिनॅ्नल फाउंिरे्न कित होते. ट्रॅवहल 
बॅगपासून पासपोट्ड, सवहसा, जेवण आचण िाहणयाची वयवस्था रिझवान 
फाउंिरे्नची. तयाचे मुखयालय पूवशि आचरिकेत आहे. एनआिआय 
रिझवान अदाचतया ते चालवतात.

वृद्धाश्माचया ट्स्टीने चािही जयेषठांचा दाैिा चनसशचत केला होता. 
तयांचे चांगले आिोगय, तयांनी केलेली आश्माची सेवा आचण तयांचा 
मदत्ील स्वभाव पाहून तयांना हा प्रवास भेट स्वरूपात चमळाला होता. 
आश्मातील बाकीचे १७३ सहकािी अचत्य आनंदीत झाले. सवशि १७७ 
जयेषठ असेच जयांनी आपले तारुणय मुलांचया सुिचक्षत भचवषयासाठी 
वेचले. तयांनी कधीच चवमान प्रवास केला नवहता. गतवरवी १७७ 
जयेषठांनी चवमानाने मुंबईचा प्रवास केला. जयांना मुलांनी एकटरे सोिले 
तयांनी स्वप्ातही पिदे्वािीचा चवचाि केला नवहता. तयात चदने् 
चमस्त्री (७१), मंजुळा नायक (६७), हसुमती उपाधयाय (६६) आचण 
प्रवीण पांचाळ (६९) यांचा समावे् आहे. सामानासाठी तयांना नवीन 
ट्रॅवहल बॅग देणयात आलया आहेत. ती क्ी हाताळायची याचे ते सधया 
प्रच्क्षण घेत आहेत.

मॅनेजमेंट फंडया
भेटवसितू अशी असावी की, 
बालपि जागे झाले पाडिजे

फंडा  असा   आपलया आतील मुल जागं झालं पाचहजे, 
अ्ी भेटवस्तू असायला हवी. तेवहाच ही भेट सवाशित अमूलय 
समजली जाईल. अनयथा ती एक औपचारिकता बनून जाईल.

एन. रघुरामन
मॅनेजमेंट गुरू
raghu@dbcorp.in

दैडनक डदवय मराठीशी 
डवशेष कराराअंिग्गि 
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सटवाईची लक्मि रेषा
प्रा. ज्रानेश्वर कुलकर्णी (्वतनी)
असंखय वाि झाले काळजावि
तिी वाचा...
कधी काहीच बोलली नाही.
सटवाईने ही कसली 
लक्मण िेरा ओढलीय की
पाणावलेलया नेत्रांनी 
आपली पात्रं कधीच ओसंिू चदली 
नाहीत.
चवशवा्ी मैत्री किायला चनघालो
आचण...
स्वतःचीच ओळख चवसरून गेलो
सावलीची साथ हवीच असेल ति
आधी ‘स्वयम दीप’ वहायला हवं
हे अंधारून आलयावि कळालं.
झोपिीतला काळोख 
िंख मारू लागलयावि
पाय वळू लागले सूयाशिचया चद्ेने 
मग एकेक चवकाि गळून पिू लागला
आचण चदसू लागली 
चनळया चक्षचतजाविली भगवी पताका.
तेवहा “संसाि दुःख मूळ’ सांगणािा 
तुका
“वागयज्ा’भोवती
प्रदचक्षणा घालताना चदसला
आचण काळया चवठूची सावली
सिशिकन काळजावरून सिकली
अन् सटवाईची लक्मण िेरा
माझी भागयिेखा झाली.

सुखाचा डनवारा...
बरापू दरासरी, नरांदेड
िहाया सुखाचा चनवािा चमळो
जिा ्ाचपताला चकनािा चमळो
चदली ्ापवाणी कुणीही चकती
जगाला सुगंधी फवािा चमळो
जिी लागले ्ोध भािी नवे
जुनयाला नवा हा चभणािा चमळो
सदा उंच जावा य्ाचा झुला
नवया वैभवाला उबािा चमळो
खळीने चकती गोि चदसते सखी
चतचया वेदनेला उतािा चमळो ...

चीनपासतून मयानमार, लाअाेस अाडि 
थायलंिपययंि डवसिारली अखा जनजािी

हे छायाचचत्र रयानमािमधये िाहणाऱया अखा जनजातीचया युवतींचे अाहे. हा समाज रयानमािच्वाय 
थायलंि, लाअाेस अाचण चीनचया युन्ानमधये िाेंगिी भागात िाहताे. हे लाेक २०वया ्तकाचया प्रािंभी 
चीनमधून चनघाले अाचण दचक्षण-पूवशि अाच्यामागगे या दे्ांमधये पाेहाेचले. रयानमाि अाचण लाअाेसमधये 
गृहयुद्ध सुरू असलयाने या समुदायातील सुमािे ८० हजाि लाेकांना थायलंिमधये अाश्य घयावा लागला. 
हे लाेक चतबेट अाचण रिह्मदे्ाची मूळ असलेली अखा भारा बाेलतात. जगभिात या जनजातीची अंदाजे 
चाि लाख लाेकसंखया अाहे. Âluminousjourneys.net

च्कवण : ननसर्ग 
काेणाशीही भेदभाव 
करीत नाही अानण सवाांना 
समान संधी देताे, परंतु 
तया संधीचा उपयाेर 
कसा करायचा अानण 
भागय कसे घडवायचे ते 
अापलया हाती असते... हे 
सांरणारी कथा.

डनसग्ग सवायंना समान संधी देिाे, भागय कसे घिवायचे िे अापलयावरच अवलंबतून असिे...
खपू वराांची गाेषट अाह.े एका गरुूचंया अाश्मात अनके 
चवद्ाथवी अधययन किीत हाेत.े दििाेज सकाळचा वगशि 
अाटाेपलयानतंि प्रशनाेत्तिाचं ेसत्र सरुू हाेत अस.े तया वळेी 
च्षयाचंया प्रशनाचंी उत्ति ेदऊेन गरुू समाधान किीत असत. 
तयासाठी गरुू प्रयाेगाचंा वापि अचधक प्रमाणात किीत. एके 
चदव्ी एका च्षयान ेतयानंा चवचािल,े ‘गरुुजी, तुरही सवाांना 
सािखयाच बाबी च्कवता, पिंत ुयथेनू गलेयानतंि सगळरेच 
जण सािखी काम ेकिीत नाहीत. जिीही तयानंी एकसािखे 
काम सरुू कले ेतिी तयातील चनषपत्ती ही चवचभन् स्वरूपाची 

चदसनू यतेे.’ ह ेएेकलयानतंि तयानंी चवद्ारयाांना एक बटाटा, 
एक अंिरे अाचण गळुाची एक ढरेप अाणणयास साचंगतल.े 
तयानंी चवद्ारयाांना चवचािल,े ‘अाल ूकसा अाह?े’ सवाांनी 
रहटल,े ‘किक.’ तयानतंि तयानंी अंड्ाचवरयी चवचािल.े 
सवशि जण रहणाल,े बाह्य अाविण जिी टणक असले 
तिी अात अचत्य नाजूक अाह.े गळुाची ढरेप ना फाि्ी 
कठीण अाह,े ना बिीच निम. गरुुजींनी ह े अंिरे, बटाटा 

अाचण गळू सािखयाच प्रमाणात पाणी भिलेलया तीन 
वगेळया भाडं्ात टाकनू चुलीवि ठरेवणयास साचंगतले. 
बिाच वळे पाणी उकळलयानतंि गरुुजींनी च्षयानंा चतनही 
पातेल ेअाणणयास साचंगतले. गरुुजींनी बटाटा बाहिे काढला 
अाचण च्षयानंा साचंगतल,े चतनही भाडं्ाकंिरे वयवसस्थत 
लक्ष दऊेन पाहा. अाता अालू कसा चदसताे? सािे रहणाले, 
पूववीचया तुलनते ताे मऊ झाला अाह.े तयानतंि तयानंी अिंरे 
काढल,े सवशिजण रहणाले, पवूवीपके्षा किक बनले अाह.े 
गळू पाणयात चविघळला हाेता, तयामळुरे सािे पाणी गाेि 

झाले हाेत.ेअाता गरुुजी रहणाले, तीन चनिचनिाळया बाबींना 
सािखयाच वाताविणात, परिसस्थतीत ठरेवले, मात्र चतघाचंी 
सस्थती एकसािखी िाचहली नवहती. बटाटा मऊ झाला, अिंरे 
अचधक किक बनले अाचण गळुान े ति रूपच बदलले. 
नमेका हाच सदंभशि मनषुयानंा लाग ूहाेताे. सवाांना समान सधंी 
चमळतात, अिचणी यतेात, पितं ुह ेपणूशिपण ेअापलयाविच 
अवलंबनू अाह ेकी अापण तया अिचणींना मकुाबला कसा 
किताे अाचण तयानतंि अापण काय भचूमका घेताे याविच ति 
भागय ठित.े

 बोध कथरा कवडसे

अाडदवासींचे ऋि अािे अामिा सवायंवर, 
तयाची फेि करीि अािेि बंग दांपतय

या नवया द्काचया सरुुवातीस मला एका प्राचीन 
भागात जाणयाची सधंी चमळाली ह ेमाझ ेसदुवैच 

रहणाव.े हा सािा टाप ू ्तकानु् तकाचंया त्रस्तततेनू 
अाता कठुरे बाहिे यते अाह.े चवदभाशितील गिचचिाेली, 
भाितातील सवाशिचधक मागास अाचदवासी चजलह्यापकैी 
एक. यथेील गांेि अाचदवासींचया वन क्षते्रात दे् ातील ८ 
काेटी अाचदवासींप्रमाणचे गांेि समाजाचा सामना तयाचंया 
असस्ततवा्ी चनगचित प्रशनां् ी सरुू असताे. अाधचुनक 
अचतकमकािी जगाला तयानंी चकती स्वीकािाव?े ते 
अापली पिुातन सासं्ककृचतक प्रथा क्ी चजवतं ठरेवू 
्कतील, जयाची नाळ जगंला्ी जाेिली गलेी अाह?े 
अापल ेपािपंरिक ज्ान भावी चपढीसाठी कस ेसिुचक्षत ठरेवू 
्कतील, जयाचंया महत्वाकाकं्षा वगेान ेबदलत अाहते?

साधािणपण े ३४ वराांपासनू या समाजासाेबत 
जगताना अाचण काम किताना िाॅ. अभय अाचण िाणी बगं 
यानंी ह ेसािे प्रशन जवळनू अनभुवल ेअाहते. म. गाधंी 
अाचण चवनाेबा भावेंचा तयाचंयावि माेठा प्रभाव अाह.े 
अमरेिकतेनू वदै्कीय च्क्षण पणूशि कलेलेया या दाेघानंी 
अािाेगयासािखया पायाभतू गिजवेि अचधक लक्ष केंचद्त 
कले.े वराशिनवुराशिपासनू ज ेपाचहल,े एेकल ेअाचण वाचले 
तयाचया अाधािावि अािाेगय चचचकतसचे े अस े काही 
माॅिरेल तयाि कले,े ज ेया समाजाचया गिजसेाठी उपयकुत 
ठिणाि े अाहते. अथाशित, तयाच े चनषकरशिदखेील चागंले 
अाल ेअाहते. बालमतृय ूदि घटला तसचे अनय अाजािाचंे 
अाेझ ेहलक ेझाल.े तयानंी बनवललेया उपचाि पद्धतीचे 

माॅिरेल कवेळ दे् भिातच नवह,े ति अाचरिकतेदखेील 
उपयकुत ठिल े अाह.े ‘सचशि’ ह े तयाचंया ससं्थचे े नाव 
अाह.े अथाशित, साेसायटी फाॅि एजयकुे् न, अॅक्न अिँ 
रिसचशि इन करयचुनटी हलेथ. समुाि े५५ एकिाचंया या सुदंि 
करॅपसच ेनाव अाह े‘्ाेधग्राम.’ चनिचनिाळया क्षते्रातील 
यवुा वयावसाचयकानंा यथे ेिाहणयाची, काम किणयाची, 
समाजाचया असाधय अिचणी साेिवणयासाठी सं् ाेधन 
अाचण प्रयाेग किणयाची सधंी ति यथे ेचमळतचे, च्वाय 
प्राेतसाहनदखेील चमळत.े यथेील टीमची समपशिणवतृ्ती 
अाचण कचटबद्धता ही अनकुिणीय, प्रिेक अ्ी अाह.े 
मी यथे े अाल े तवेहा ्स्त्रचकया च्चबि सरुू हाेत.े या 
च्चबिात श्मदानासाठी दिूवरून िाॅकटि अाल े हाेत.े 
तयानंी साचंगतल ेकी, ह ेश्मदान अारहास स्फचूतशिदायक 
अाचण अानदंदायक ठिल.े तयासाठी अारही पनुहा पनुहा 
यथे े यऊे. तसचे यथे े उत्तम दजाशिची वदै्कीय सचुवधा 
ति चमळतचे, च्वाय प्रमे-अाैदायाशिची अनभुतूी चमळत.े 
तयामळुरे यथे ेयते असताे, अस ेरुगणानंी साचंगतल.े

उललखेनीय रहणज े बगं दापंतयान े अधंश्द्धाळू 
चवचािसणीचया प्रवाहात अापला दसृषटकाेन कठाेि 
हाेऊ चदला नाही या बाबीचा माझयावि अचधक प्रभाव 
पिला. जया काळात ध्वुीकिणाच े प्रयाेग माेठ्ा 
प्रमाणावि सरुू अाहते तया सस्थतीतही मकुत वचैारिक 
सघंटन चमळण े ह े अचत्य सखुद ठिाव.े ‘सचशि’ने 
अापली वजै्ाचनक चजज्ासा अाचण पिुाव े (प्रमाण) 
अाधारित दसृषटकाेनासाेबतच मानवतावादी धािणा 
कायम िाखली अाह.े िाॅ. िाणी अापलया मनाचा अावाज 
अचधक एेकतात अाचण िाॅ. अभय बगं चववके अचधक 
बाळगतात. जवेहा या दाेघाकंिून चकू हाेत ेतया वळेी ती 
स्वीकािणयास त ेघाबित नाहीत. िाॅ. अभय बगं रहणाल,े 
एक सं् ाेधक रहणनू मला चसकल सलेचया सदंभाशित 
सं् ाेधन किणयाची इचछा हाेती, मात्र नतंि अस ेलक्षात 
अाल ेकी, अाचदवासी समदुायाची ही मलूभतू समस्या 

नाही, ति नयमूाेचनया, बालमतृय,ू वयसनाधीनता यावि 
अचधक काम किणयाची अाह.े जया सं् ाेधनाची सरुुवात 
अाचदवासींसाठी झाली ती अाता तयाचंया जीवनाचा 
भाग बननू िाचहली. यथे ेप्रच्क्षण घतेललेी अजंनाबाई 
अचभमानान े रहणाली, गलेया अनके वराांत माझया 
पाहणयात एकही बालमतृय ू आललेा नाही. चतन े एका 
नवजात बाळाचया घिी मला नले.े चकिकाेळ बदलामंळुरे 
ह े ्कय झाल.े नवजात माता पवूवी अापलया बाळाला 
कपिरे घालत नसत तयामळुरे हायपाेथचमशियाचा धाेका 
अचधक असायचा. अाता कटुुबंीय अाचण अािाेगयसवेक 
नवजात बाळाचंी चनयचमत दखेिखे कितात. ‘मसुकतपथ’ 
या सिकािी याेजनचेया माधयमातनू दारू अाचण 
तबंाखवूिील खचशिदखेील कमी किणयात अाल ेअाहते. 
काही वराांपवूवी गिचचिाेली चजलहा नक्षलवाद्ाचंा अड्ा 
बनला हाेता. अजनूही या परिसिात काही बिंखाेि 
दिलले ेअाहते. बगं दापंतय गांेि अाचदवासींचया उतथान 
अाचण समदृ्धीसाठी चन:स्वाथशििीतया कचटबद्ध अाहते. 
जया गिचचिाेलीत कधी काळी सिुचक्षत पाेहाेचण े्कय 
नवहत े ताे गिचचिाेली चजलहा हळहूळ ू दे् ाचया मखुय 
प्रवाहा्ी जाेिला जात अाह.े अाता काॅलजे, दकुान 
अाचण रुगणालय ेअाहते. चागंल ेिस्त,े दळणवळणाची 
उत्तम सपंक्क माधयम े अाहते. पिंत ु काय, अाचदवासी 
अामचयाप्रमाण ेअाधचुनक बनतील? तयाचंयाकिनू काही 
च्कणयाची सचुवधा अापलयाकिरे असले? या प्रशनाचे 
उत्ति काही चमळत नाही. गिचचिाेलीतनू पितताना मात्र 
इथली ्दु्ध हवा भिपिू प्रमाणात घऊेनच चनघाल.े 
तेंद,ू साग अाचण माेहाचया झािाचंी तसचे साऱया गांेि 
अाचदवासी समाजाची मी अाभािी अाह,े ज ेया जगंलाची 
सवेा किीत असतात. या अाचदवासी समदुायाच े या 
दे् ावि खपू माेठरे ऋण अाह ेअाचण िाॅ. बगं दापंतय तयाचा 
एक छाेटासा वाटा चकुता किणयाचा प्रयत्न अनके 
वराांपासनू किीत अाहते.

संस्थापक तथा अधयक्ष
अरय्गम

रोनहणी ननलेकणी 

क्षिक्िजयांच्यया पल्ययाड

अमेररका, युराेपाि अायुषयाशी डनगडिि डनि्गय 
साॅफटवेअर घेिे, संभावय गुन्हांची माडििी देिे

संयुकि राषट्ासि मानवाडधकार गटांचा या प्रिालीस डवराेध, पक्षपािाची वि्गवली भीिी
कडे मटेज, एडम सटेरेरयानो

अमरेिका अाचण यिुाेपातील काही दे् ामंधय े ककृचत्रम 
बचुद्धमत्ते् ी चनगचित (अलगाेरिदम) प्रणाली जनतचेया 
अायषुया्ी चनगचित अनके चनणशिय घते अाह.े भाकीत 
वतशिवणाऱया या तथाकचथत अलगाेरिदमचा उपयाेग 
स्थाचनक अचधकािी पाेचलस तनैात किणयासाठी, कदै्ानंा 
च्क्षा सनुावणयासाठी अाचण तयाचंया सटुकचे े चनयम 
बनवणयासाठी कितात. नदेिलिँमधय ेएका अलगाेरिदमने 
समाजकलयाण याेजनतेील घाेटाळयाची माचहती चदली 
हाेती. काेणता यवुक कठुरे गनुहगेािी ककृतय किताे अाहे 
याची माचहती चरिटनमधील एका ्हिात सधया चमळत.े 
अमरेिकतेील बहतुके साऱया िाजयामंधय े या प्रणालीचा 
उपयाेग हाेत असलयाची माचहती चिचजटल हककासंाठी 
कायशिित असललेया इलकेट्ाॅचनक प्रायवहसी इनफमग्े न 
सेंटि या स्वयसंवेी ससं्थने े चदली. १६ यिुाेपीय दे् ातंील 
अ्ा कामाचंी माचहती बचलशिनमधील अलगाेरिदम 
वाॅच या ससं्थने े चमळवली अाह.े सिकािचया चवचवध 
चवभागामंधय े ही साॅफटवअेि प्रणाली कायाशिसनवत असनू 
तयास सयंकुत िाषट्ाच े चनिीक्षक, मानवाचधकाि वकील, 
कामगाि सघंटना तसचे अनय सावशिजचनक सघंटनानंी 
या प्रणालीचया चविाेधात अावाज उठवला अाह.े 
स्वयचंचलत प्रणालीविील वाढतया अवलचंबतवास तयाचंा 
किवा चविाेध अाह.े या प्रचकयतेनू मानवी हस्तक्षपे दिू 
ठरेवणयात अालयामळुरे पािद्वीतचेया अनरंुगान े बिचे 
प्रशन उपसस्थत हाेत अाहते. वं् , गिीब-श्ीमतं अाचण 
भाैगाेचलक सस्थतीचया अाधािावि भदेभाव हाेणयाची भीती 
लाेकानंा वाटत.े कमी मनषुयबळात ससं्थाचं ेकाम सिुळीत 
चालवण,े सिकािी खचाशित कपात किण ेअाचण मानवी 
पक्षपात सपंषुटात अाणणयाचया हतेनू े अलगाेरिदमचा 

वापि कलेा जात अाह.े चनणशिय प्रचकयेतील मानवी 
सहभाग सपंषुटात अाणणयात सिकािला अचधक स्वािस्य 
असलयाचा अािाेप चविाेधकानंी कलेा अाहे. जनुया िरेटाचा 
अभयास करून अलगाेरिदम सभंावय घटनाचंवरयी अदंाज 
बाधंत असत े तयानसुाि त े भाकीत वतशिवत.े ततं्रज्ान 
क्षते्रात सासंखयकीचा वापि अनके वराांपासनू हाेत अाहे. 
सगंणकीय ् कती अाचण िरेटा वाढलयामळुरे क्षमता अचधक 
चागंली झाली अाह.े खासगी क्षते्रात अ्ा टलूसचा 
वापि माेठ्ा प्रमाणावि हाेत असताे. अमरेिकेतील 
पनेचसलवहचेनयासह अनके िाजयामंधय े गनुहगेाि 
वयकतीला च्क्षा दणेयाचया चनणशियात मदत किणयासाठी 
अलगाेरिदमची चनचमशिती किणयात अाली. मात्र अमरेिकी 
नागिी हकक सघंटना तसचे अनय सावशिजचनक सघंटनानंी 
जाहीि सभातंनू या याेजनसे किािनू चविाेध केला अाहे. 
कदै्ाचंी च्क्षा अाचण तयाचंया प्राेबे् नमधय ेअलगाेरिदमचा 
दरुूपयाेग हाेऊ ्कताे अ्ी ्कंा तयानंी वतशिवली अाहे. 

नेदिलिँमधील िाेटििममधय ेसमाजकलयाण याेजनेतील 
घाेटाळा अाचण किबिुवयाचंी माचहती गाेळा किणयासाठी 
सिकाि अलगाेरिदमचा वापि कित असलयाची माचहती 
प्रस्ततु झाली हाेती. रिस्क इचंिके्न चससस्टमद्ािे 
बिेाेजगािी भत्ता चकवंा गहृचनमाशिण अनुदान लाटणाऱया 
अपात्र वयकतींची माचहती चमळत.े सयंकुत िाषट्ाचया 
तपास अहवालात या प्रणालीवि जाेिदाि टीका किणयात 
अाली अाहे. लाेकाचंया अायषुया्ी चनगचित महत्वाचे 
चनणशिय सगंणक प्रणालीवि साेिनू चदल े असलयाची 
टीका हाेत अाहे. दिरयान, िाेटििम चजलहा नयायालयाने 
अलगाेरिदमचा वापि ततकाळ बदं किणयाच ेचनदग्े  एका 
याचचकेविील सनुावणीनंति चदल.े लिंनमधय ेचकुीचया 
पद्धतीने गहृचनमाशिण अनुदान लाटणाऱया लाेकाचंा तपास या 
प्रणालीद्ािे घेणयात अाला हाेता. गनुहेगाि, गनुहेगािी ककृतय 
करू ्कणाऱया तरुणाचंा ्ाेध घेणयासाठी चरिस्टलमधये 
अलगाेरिदमचा वापि केला जाताे.

शाळेि ‘फेस ररकग्ेशन’चा वापर
अमेरिकेतील नायगिा धबधबयापासून २० चकमी 
दूि असलेलया लाॅकपाेट्ड ्हिातील अाठ ्ाळांवि 
लक्ष देणयासाठी ‘फेस रिकग्े्न’चा वापि केला 
जात अाहे. खासगी बाबींमधये हस्तक्षेप हाेत 
असलयाबद्दल या तंत्रास अनेकांनी चविाेध केला 
अाहे. सॅनरिासनसस्काे, साेमिसवहलेसािखया काही 
्हिांमधये तंत्रज्ानाचया वापिावि बंदी अाहे. ६०० 
पेक्षा अचधक पाेचलस अाचण गुपतचिांनी गेलया 
वरशिभिात वह्यू एअाय कंपनीचया तंत्राचा वापि सुरू 
केला अाहे. चवमानतळांसह अनेक सावशिजचनक 
चठकाणी अ्ी उपकिणे लावणयात अाली अाहेत.

८७ वषा्गपतूववी डलडिलेलया पुसिकाचे अखेर प्रकाशन

तालया जेकस

लेखक कलाि मॅके यांनी ‘िाेमांस इन 
मासगेले’ ही कादंबिी चलचहणयास १९२९ 
मधये सुरूवात केली हाेती. ती १९३३ 
मधये पूणशि झाली, पिंतु अातापयांत तयास 
प्रका्क चमळाला नवहता. अाता ही 
बहुप्रचतचक्षत कादंबिी ११ फेरिुवािी 
िाेजी बाजािपेठरेत येत अाहे. पेंसगवन 
कलाचसकस या प्रका्न संस्थेद्ािे या 

कादंबिीचे प्रका्न हाेत असून ही 
कादंबिी ततकालीन काळाचया पुढचा 
वेध घेणािी अाहे. मॅके यांची ही दुसिी 
कादंबिी अाहे, जी तयांचया मृतयूनंति 
अचलकिरेच प्रकाच्त झाली. २०१७ 

मधये ‘एचमएबल चवद चबग टीथ’चे 
प्रका्न झाले हाेते.

ककृषणवचणशियांची गुलामी अाचण 
अाचरिकनांची अाेळख हे या कादंबिीचे 
बीज कथानक अाहे. अाजचे संदभशि 
लक्षात घेता ही कादंबिी प्रासंचगक 
ठित नाही. मॅके यांचा जनम १८९८ 
साली, अाचण चनधन १९४८ मधये 
झाले. ककृषणवचणशियांची पुनजाशिगिण 
माेहीम- हालगेम िेनेसेंसचया प्रमुख 
नेतयांपैकी ते एक हाेते. हे अांदाेलन 
केवळ वणशिभेदापुिते मयाशिचदत नवहते. 
वगशि, चलंग अाचण िाषट्ीयतवा्ी देखील 
चनगिीत हाेते. लेखन काै्लयावि 

मॅके यांचा उदिचनवाशिह चालत असे. 
तयांचया पुस्तकांचे संपादक यूजीन 
सेकसटन यांनी अापलया पुस्तकात 
रहटले, ‘िाेमांस इन मासगेलाे’ स्तबध 
करून टाकते. मॅके यांचया लेखन 
अचधकािांचे वयवस्थापन किणािी 
िायना लेचेटनेिे रहणाली, तयांचे लेखन 
वंचचत अाचण गिीबां्ी संबंचधत अाहे. 
कादंबिीत सामाचजक, अाचथशिकदृषट्ा 
मागास घटकांचया वयथांचे चचत्रत हाेते. 
हालगेम... मधील कथानक हे साचहतय 
क्षेत्रातील मठाचध्ांचया चवचािां्ी 
मेळ खाणािे नवहते तयामुळरे ते हयात 
असताना प्रका्क चमळू ्कला नाही.

कृषणवनण्गय ररीबांची वयथा 
मांडणारी कादंबरी 
उद्ा नवक्ीस येणार

कलाि मॅके २०वया ्तकातील बुक 
स्टाॅलवि पुस्तके पाहताना.

½ अकोला. सोमवार, १० फेब्ुवारी २०२० ६


