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उ�च िश�ण घते�यान  ेपरदशेात जा�याची सधंी असतानाह� अिनल काकोडकर भारतातच

रा�हल ेह� तर �याचंी सवा�त मोठ� चकू!!

या दशेात ज�माला यऊेन , राहात असनूह� अजनूह� लाज वाटून  घ�ेयाची �याचंी सवंदेना

�जवतं आह,े ह�च बाब मदुलात ला�जरवाणी. ह� सवंदेना कायमची मळुापासनूच खडुून  टाकली

तर जगण  ेबरचेस ेससु�य़  होत,े ह ेकाकोडकर या�ंयासार�यानंी ल�ात �यावयास हव .े.
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�व�यात अणअुिभयतं ेअिनल काकोडकर याचं ेसाफ चकुल ेअस ेआमच े�प� मत आह.े काकोडकर

मुंबईच ेर�हवासी आहते. या शहरातील भाभा अण ूसशंोधन क��ात सवेा कर�यात �याचं ेआय�ुय गले.े

�या�ंया चकुाचंी स�ुवात तथेनूच होत.े अिभया�ं�क�च ेउ�च िश�ण घऊेनह� त ेभारतात रा�हल ेह�च

सग�यात मोठ� चकू. स�ुवातच चकु�ची झा�यान ेपढु ेज ेकाह� होणार तहे� चकू असणार यात नवल ते

काय. उ�च िश�णानतंरह� त ेकेवळ �िश�णाथ� अिभयतंा �हणनू भाभा अण ूक��ात रा�हल.े �वु या

अणभु�ट�चा आराखडा �या�ंया क�पनतेनू बनला. त�ेहा �या यशानतंरह� �यानंी दशे सोडला नाह�,

�हणज ेचकु�ची प�रसीमाच क�. त ेजथे ेकाम कर�त �या मानखदु� यथेील भाभा अण ूसशंोधन क��ा�या

सीमलेाच दवेनार नावाच े��ेणीय �थळ आह,े ह े�यानंा माह�त न�हत ेह� आणखी एक चकू. समाजवाद�

वातावरणात भारतीय जनतसे �व�न े�वकणा�या �दवगंत राज कपरू याचंा �टु�डओ या दवेनार यथेे

आह ेआ�ण तथेनूच जवळ मुंबईची �व�यात कचरा �पेणभमूीदखेील आह.े �याचंी �व�न ेमुंबईत

फळतात त ेराज कपरू या�ंया �टु�डयोकड ेवळतात आ�ण �या�ंया �व�नाचंा चरुाडा होतो त ेआपले

�वखरुलले े�व�नावशषे शोध�यासाठ� कचराभमूी�या आस�यास यतेात. आता ह ेकाकोडकर यानंा

माह�त असावयास हव.े त ेमाह�त नसण ेयास चकू नाह� तर काय �हणाव?े आता राज कपरू या�ंया

�टु�डओप�ेा कचराभमूी आकारान ेमोठ�च असणार आ�ण ती मोठ�च होत राहणार ह ेसमजण ेअण ूऊजा�

समीकरणाइतके अवघड का आह?े जगात �व�नपतू�चा आनदं आ�ण समाधान भोगणा�यापं�ेा

�व�नभगंाच ेद:ुख सहन करणा�याचंी स�ंया मोठ�च असत.े आ�ण असणार. त�ेहा राज कपरू�या

�टु�डओप�ेा कचराभमूी मोठ�च असणार, यात नवल त ेकाय? हा कच�याचा पव�त आपण कमी क�

शकलो नाह�, �या कच�याची �व�हवेाट लाव ूशकलो नाह� याची खतं काकोडकर या�ंया व�ैािनक

�दयास बोचत असनू इतक� साधी सम�या आपण िमटव ूशकत नाह� �यामळु ेआपण मुंबईत राहात

अस�याची लाज वाटत,े अस ेकाकोडकर �हणाल.े ह े�हणज ेचकुावंर चकुाच कर�यासारख.े �या

काकोडकर या�ंयासार�याकंडून होतात, याच ेकारण भारत हा दशेच �वरोधाभासी आह,े ह� बाब त ेल�ात

घते नाह�त, �हणनू. त�ेहा काकोडकर या�ंयासार�या�ंया मनातील वदेना दरू करण ेह ेआमच ेकत��य

अस�यान ेहा म�ुा स�व�तर �वशद करावा लागण े�म�ा� आह.े

प�हल े�हणज ेया दशेात ज�माला यऊेन, राहात असनूह� अजनूह� लाज वाटून घ�ेयाची �याचंी सवंदेना

�जवतं आह,े ह�च बाब मदुलात ला�जरवाणी. ह� सवंदेना कायमची मळुापासनूच खडुून टाकली तर जगणे

बरचेस ेससु�य़ होत,े ह ेकाकोडकर या�ंयासार�यानंी ल�ात �यावयास हव.े यो�य वळे� आ�ण यो�य

वयात ह ेन झा�यान ेया सव� सम�या उ�वत आहते. त�ेहा काकोडकर यानंा आमचा �� हा क�

कशाकशाची लाज त�ुह� बाळगणार? काकोडकर �व�ान ��ेाशी सबंिंधत. �याच ��ेा�या अ�वयनूी

भारतीय बनावट��या ��पेकाचं ेत�ं�ान �वकिसत केल.े �या ��पेका�ंया आधार ेभारतीय
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अवकाशयान च�ंावर जाईल आ�ण नतंर मगंळ या तामसी �हालाह� आपलसे ेकरले. परतं ुएक�कडे

मगंळावर जा�याच ेत�ं�ान �वकिसत होत असताना कोण�या तर� दगडाला शनी माननू �या�या

पजू�ेया ह�कासाठ� डोक� फोडणारहे� आप�याकड ेआहते आ�ण �या किथत शनीची पजूा केली �हणनू

त ेद��ण �द��वजयाचा आनदंह� साजरा करतात ह� बाब लाज वाटावी अशी आह ेक� नाह�?

सपं�ीिनिम�तीला मह�व दऊे पाहणार,े जगात आपला �वकासरथ �कती ससुाट वगेान ेजात आह ेहे

सागं�यात ध�यता मानणार ेसरकार असताना मदुलात गर�ब कोणाला �हणाव ेहचे आप�याकड ेठरता

ठरत नाह�, हदेखेील ला�जरवाण ेआह ेक� नाह�? �या मुंबईतील कच�या�या ड�गरान ेडॉ. काकोडकर

याचंी मान शरमने ेखाली गलेी �याच मुंबईतील ऑ��ॉय नामक कराला पया�य शोध�यासाठ� आतापय�त

२३ सिम�या नमे�या ग�ेया आ�ण तर�ह� माग� सापडललेा नाह�, ह� बाबदखेील ला�जरवाण ेवाटाव ेअशी

नाह� काय? या मुंबापरु�त आठवडय़ात डझनान ेमाणस ेकेवळ र�ेव े�ळ ओलाडंताना �जवास मकुतात,

या वा�तवाच ेकाय करायच?े ४० हजार कोट� �पयाचंा अथ�सकं�प असल�ेया या शहरात ऐन म�यवत�

भागात महामागा�वर प�ेहर �लॉ�स नावाचा िनब�ु� �कार वाप�न वाहनासंाठ� र�ता बनवला जातो.

जागितक क�त�च ेमहानगर �हणवनू घ�ेयासाठ� ह� बाब अिभमानान ेिमरवावी अशी आह ेकाय?

एक�वसा�या शतकात या महानगरात अनकेाचंा उदरिनवा�ह फ� उंद�र पकडून होतो, ह� बाबदखेील

ला�जरवाणी नस ूशकत ेकाय? इत�या मोठय़ा शहराला कच�याच ेकाय करायच ेहचे माह�त नसले तर ते

ला�जरवाण ेआहचे. पण माह�त नाह� �हणनू आपली घाण दसु�या�या अगंणात टाक�यात �याला

कमीपणा वाटत नाह�, ह ेअिधक ला�जरवाण ेन�ह ेकाय? या महानगरावर दोन दशके स�ा गाजवणा�या

राजक�य प�ाचा अथ��वचार वडापाव�या टप�यापंलीकड ेजाऊच नय,े यासह� ला�जरवाण े�हणता यईेल.

पण ह ेझाल ेशहराच.े ह ेशहर �यात आह,े �या रा�याच ेआ�ण दशेाच ेकाय? सवा�त जा�त पाऊस पडूनह�

आ�ण सवा�िधक धरण ेअसनूह� महारा�ास द�ुकाळास सामोर ेजाव ेलागत असले तर �याचीह� लाज

वाटायलाच हवी. महारा� ह े�ीमतं आ�ण �गत रा�यातं गणल ेजात.े परतं ुपणु ेआ�ण मुंबई वगळल ेतर

ह ेरा�य ओ�रसा �अाण �बहार आद�पं�ेा काह� िभ�न नाह�, याची लाज वाटण ेआव�यक नाह� काय?

गडिचरोली आ�ण मुंबई या एकाच रा�यातील दोन टोकातं दरडोई उ�प�नात त�बल चारश ेट��याचंी

तफावत आढळावी �अाण ती �दवस��दवस वाढतच जावी ह� बाबदखेील काकोडकरासंार�यानंा िन��तच

ला�जरवाणी वाटले यात शकंा नाह�. दशेावर सवा�िधक काळ रा�य करणा�या प�ान ेनाग�रकाकंड ेकेवळ

मतपटे� �हणनूच पा�हल ेअसले तर तदेखेील ला�जरवाण ेठरले का? कजा�च ेहजारभर �पय ेबडुल ेतर

�या�या वसलुीसाठ� तगादा लावणा�या बकँानंा नऊ हजार कोट�नंा चनुा लावणा�यास मा� सरकार

परागदंा होऊ दते,े �याच ेकाय? �वकासाची भाषा करणा�या सरकारातील काह� गणगं म�ंी वाटले ते

बोलतात, धमा��या नावावर �वभागणी क� पाहतात ह� बाब अिधक ला�जरवाणी क� मके इन इ�ंडया क�

पाहणार ेपतं�धान या अशा गणगानंा आवरत नाह�त, ह ेअिधक ला�जरवाण ेयाचा िनण�य करणे
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काकोडकर या�ंयासार�या �वचार� मनानंाह� सहज श�य होणार नाह�. सरतशेवेट� आणखी एक म�ुा.

कळ�चाच �हणता यईेल असा. व�ैािनक, िश�णत��, �व�ापीठ अनदुान आयोग अशा श�ै�णक

��ेात�या एकाप�ेा एक ददे��यमान खा�याचं ेिनय�ंण बारावी अन�ुीण� प�ंडताकंड ेदणे ेह� बाबदखेील

मुंबईतील कच�या�या �ढगाइतक�च ला�जरवाणी आह ेअस ेकाकोडकर यानंा वाटत ेकाय? शवेट�

हादखेील एक �कारचा कचराच क�.

व�ैािनक अस�यामळु ेकाकोडकर यानंा मराठ� वा�या�या प�रशीलनाची �कती सधंी िमळाली ह ेठाऊक

नाह�. परतं ुआता �यानंी �यासाठ� वळे काढावा. गलेा बाजार �वदंा करदं�कर या ��य़ा कवीची ‘मा�या

मना बन दगड’ ह� क�वता मखुो�त करावी आ�ण �वचार करणा�या सवा�पढु ेती �हणनू दाखवावी.

नको पाह ू�जण ेभकास

ऐन रा�ी होतील भास

छातीमध ेअडले �ास

�वसर यानंा, दाब कढ

मा�या मना बन दगड..

प�र��थतीचा �वचार के�याब�ल आ�ण तो क�न लाज वाटून घते�याब�ल काकोडकर यानंा ह�च िश�ा.

ता�या बात�यासंाठ� लोकस�ाच  ेमोबाईल अपॅ डाऊनलोड करा.
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