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क�ळ� \०ण म	श� 

िव
हेम �लबिन�ट 
 
तु�ही �याला ओळखता! िचकट, केसाळ अंगाचा तो ढेरपो"ा 

िकडा. उजेडापासून श(य ितत(या दरू अंधा+या जागी दबा ध,न 

बसणारा, आिण आपलं भयानक जाळं िवणत बसणारा. याच जा0यात 

िबचारी िन1काळजी आिण अडाणी माशी पकडली जाते आिण 2ाणाला 
मुकते. तो िव3ूप िकडा तुम4या मािहतीचा आहे. �याचे बटबटीत 

कव5ांसारखे डोळे, आिण िशकार पकडून ितचा गळा दाब6यासाठी 
उपयोगी पडणा+या वे5ावाक5ा वाळकु"ा तंग5ा—�याही तु�ही 
पािह
या आहेत. हा िकडा �हणजे आपला कोळी! 

तो बघा, ितथं कोप+यात शांतपणे बक=यान करत तो पडून 
आहे. भ>य तावडीत सापड6याची वाट पहात. कधी कधी तो 
तु�हाला िदसेल तो एखा@ा दबु0या माशीला जा0यात अडकवून 
टाक6यासाठी िनदAयपणे आप
या साप0याचे धागे वरखाली करत 
असताना. हा हावरा कBटक फार डोकं वाप,न आपलं जाळं िवणतो. 
पिह
यांदा एक धागा, मग दोन आिण मग तीन—असे अनेक धागे तो 
गुंफतो. आडवे उभे धागे बांधतो. आिण जाळं असं काही प(क 
बनवतो कB माशीनं जीवा4या आकांताने केले
या धडपडीनेसुDा ते 
तुटत तर नाहीच, पण नुसतं थरथरत सुDा नाही! 

अन अखेर जाळं तयार होतं. सापळा लावला जातो. आता 
�यातून सुटका नसते. कोळी आप
या लपाय4या जागी परत जातो 
आिण भुकेने तडफडणारी एखादी साधीभोळी माशी अEा4या शोधात 
येऊन जा0यात सापड6याची वाट बघत रहातो. 
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माशी ये6यासाठी �याला फार वाट पहावी लागत नाही. अEाचा 
कण शोधणारी ती िबचारी माशी इकडे ितकडे बघत अगदी सहजपणे 
जा0या4या पसरले
या धाHयांम=ये बरोबर सापडते. ती घाब,न 
धडपडते आिण आणखीनच गुंतत जाते. जीव वाचवायला 
जा0यालाच ध, बघते आिण मग संपलच कB सगळं! 

भ>य पकडलं गे
याचं िदसलं र े िदसलं कB कोळी जागेव,न 
उठतो. आपली अधाशी नजर माशीवर टाकत आिण हातापाया4या 
आक5ा सरसावून हळूहळू पुढे सरकू लागतो. �याला मुळीच घाई 
नसते. एकदा जा0यात सापडलेली ती ददुJवी माशी आता िनसटणे 
श(यच नाही हे या राKसाला प(के माहीत असते. तो आणखी 
जवळ येतो. थडंगार बटबटीत डो0यांनी भ>याचा अंदाज घेतो. �या 
नजरनेंच माशीचं भान सुटतं. अंगावर चालून येणा+या मृ�यूकडे पाहMन 
ती भीतीने थरथर कापू लागते. िचकट धाHयांमधून Nवत:ला सोडवून 
Pयायचा आकांताने 2य�न करते, आिण ितची पार दमछाक होते. 

पण ितचे 2य�न फुकट असतात, धडपड वाया जाते. ती 
जाNतजाNतच जा0यात गुंतत जाते. आिण कोळी जवळ जवळ येतच 
असतो. आणखी आणखी धागे ित4या भोवती वेढले जातात. 
जा0यातून सुट6याचा �जतका 2य�न करावा िततकB अ�धकच ती 
जा0याम=ये गुंतत जाते. �याचे बारीक पण िचवट धागे ितला पुरते 
अडकवून ठेवतात. अखेर ितला दमछाकBने धाप लागते, आिण 
सगळा 2ितकार संपून जातो. आता ती ित4या शRूसमोर, ितला 
�जंकून घेणा+या �या राKसासमोर असहाय बनलेली असते. 

�यानंतर कोळी आप
या केसाळ आक5ांनी माशीला पकडतो 
आिण मरणिमठीत बंिदNत करतो. मग तो दबु0या भ>या4या थरथर 
करणा+या शरीराचे चावे घेऊ लागतो. एकदा, दोनदा—�याची पाशवी 
वासना आिण भूक संपेपयSत िकतीतरी वेळा. जराशी �याची रTाची 
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तहान भागली कB माशीला तो अधAमेले ठेवून दरू जातो. मग तो परत 
येतो आिण आणखी रT शोषतो. ती ददुJवी माशी संपेपयSत, ित4या 
अंगातले सगळे रT आिण जीवनरस संपेपयSत �या4या �या फे+या 
चालू रहातात. या हालांमधून ितला सोडवायला मृ�यूला वेळ लागतो. 
खूप वेळ लागतो. 

िबचा+या माशी4या अंगात थोडीसुDा धुगधुगी िश
Vक िदसतीय 
तोवर हे रTिपपासू िपशा4च ितची पाठ सोडत नाही. ते ितचा जीव 
शोषून घेतं, ितची शTB ख4ची करतं, ितचं रT िपतं. आिण शोषून 
Pयायला काही, अगदी काही उरलं नाही अशी खाRी पट
यावरच 
ित4यापासून दरू होतं.  

शोषलं गे
यानं शु1क आिण िपसासारखं हलकं बनलेलं माशीचं 
शरीर मग जा0यातून टाकून िदलं जातं. वा+या4या पिह
याच 
झुळुकBसरशी ते कुठ
याकुठं जातं. आिण सगळं शांत होतं.  

पण कोळी माR तृX मनानं आप
या आरामगृहात जाऊन बसतो. 
Nवत:4या पराYमावर अन एकंदर जगावर तो खूष असतो. सZय अन 
2िति[त लोकांना जगात अजून सुखात रहाता येतं याचं �याला 
समाधान वाटत असतं.  

 

तु�ही शहरातले व खे5ांमधले कामगार �हणजे ही माशी 
आहात. �जचं शोषण होतं आिण 2ाण जातात अशी माशी! �जचं 
सगळं हडप होतं अन �जचं रT िपऊन इतर जगतात. तु�ही, 
दडप
या गेले
यांनो, बुDीवंतांनो, कारखा\यात
या कामगारांनो, 
भीतीनं थरथरणा+या त]ण कुमा^रकांनो आिण ह(कांसाठी 
झगड6याचाही धीर नसणा+या तुडवले
या बायकांनो, ल1करी 
बुटां4या टाचांखाली बळी जाणा+या ददुJवी लोकांनो—थोड(यात 
सग0या गरीब व िपळ
या जाणा+यांनो, तु�ही ही माशी आहात! 
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तुमचेही असेच बळी जात असतात. तुम4या शरीरातला सगळा 
जीवनरस संपेपयSत तुमचं शोषण होतं आिण मग तु�हाला 
कNपटासारखं फेकून दे6यात येतं. देशाची सवA संप_ी घाम गाळून 
िनमाAण करणा+यांनो, देशाचं `दय, मaद ू आिण जीवनशTB 
असणा+यांनो, आज हbकुमाची तािमली करणं व एखा@ा कोप+यात 
�झजून �झजून िनमूटपणे मरणं यािशवाय दसुरा कोणताही ह(क 
तु�हाला नाही. आिण यावेळी तुमचं रT, तुमचा घाम, तुमचे cम, 
तुमची बुDी, तुमचं सार ंजीवनच इतर काहdना मोठं आिण बलवान 
कर6यासाठी खचe पडत आहे. तुम4या मालकांना व तु�हाला 
िपळणा+यांना, या हावरट िकळसवा6या को0यांना. 

कोळी �हणजे साहेब, थैलीशहा, शोषण करणार,े सgेबाज, 
भांडवलदार, धमAगु, आिण पुजारी, �hयांना ij करणार!े कोळी 
�हणजे ही सगळी तुम4या �जवावर पोसली जाणारी बांडगुळं. 
आप
याला टाचेखाली भरडणार े जुलमी स_ाधारी, अ\याय व 
दडपशाही पोसणार े कायदे बनवणार े पंिडत, आप
याला गुलाम 
करणार े हbकुमशहा. इतर माणसां4या �जवावर जगणारा 2�येक जण 
कोळी आहे. आप
याला पायदळी तुडवणारा, आप
या द:ुखांकडे व 
आप
या धडपडीकडे िनदAयपणे बघणारा कोळी. 

माशी �हणजे कामगार. मालका4या मनमानेल तशा अ\यायी 
काय@ांपुढे �याला नमावे लागते, कारण Nवत:चे आिण Nवत:4या 
कुटुंबाचे पोट भर6याकरता िबचा+यांकडे दसुर ेसाधनच नसते. कोळी 
�हणजे 2�येक कामगारा4या cमावर रोज सहाआठ ]पये कमवणारा 
अन्   तरीही कामगाराला बाराचौदा तासां4या कामाचे दोनतीन ]पये 
हातावर िटकव6याचे धयैA―नmहे दयाबुDी(!) दाखवणारा बडा 
कारखानदार. 
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माशी �हणजे एकदा खाणकामगार―तो खाणी4या तळाशी 
िवषारी वायूम=ये काम क,न जिमनी4या पोटातून संप_ी बाहेर 
काढतो, पण Nवत: ती उपभोगत नाही. कोळी �हणजे कंपनीचा 
शेअरहो
डर―�या शेअसAची िकंमत दpुपट, ितpपट होते. पण तरी 
�याचे कधीच समाधान होत नाही. �याला अ�धका�धक नqयाचा भाग 
हवा असतो. तो कामगारा4या cमां4या फळावर दरोडा घालतो. 
आिण जर �यांनी थोडीसुDा मजुरीत वाढ माग6याचे धाडस केले तर 
तो या ’बंडखोरांना’ मॄ�यूचे दशAन घडव6यासाठी ल1कर बोलावतो. 

माशी �हणजे एखादे लहान मूल—tयाला कोव0या वयापासूनच 
कारखा\यात िकंवा घरी पोटाची खळगी भर6यासाठी गुलामासारखे 
राबावे लागते. माR या मुलाचे गरीब आईबाप �हणजे कोळी नmहेत. 
कारण गरजेपोटी ते आप
या मुलाचा असा बळी देत असतात. 
नैसिगAक भावनांना असे िवकृत ,प ये6याला व माणसांना Nवत:4या 
कुटुंबाचा नाश करायला लावायला जबाबदार कोण आहे? तर 
नरकासमान असणारी प^रvNथती. 

माशी �हणजे सामा\य माणसाची एखादी स�2वृ_ मुलगी. ितला 
2ामािणकपणे जगायची इ4छा असते, पण मालका4या आिण 
मॅनेजर4या पाशवी वासनांना शरण गे
यािशवाय ितला काम िमळू 
शकत नाही. हा मालक ितला वापरतो आिण मग, बहbतेकवेळी ितला 
िदवस गे
यावर, Yुरपणे व िनदAयपणे Nवत:ची बदनामी होऊ नये 
�हणून ितला फेकून देतो. कोळी �हणजे तो रगंेल त]ण, ‘2िति[त’ 
घरामधला तो ^रकामटेकडा मवाली. िन1पाप मुलdना तो मजेखातर 
वाक5ा मागाAला लावतो आिण �यांची गटारातून फरफट करतो. 
िकती जाNत बायकांना आपण ij केले आहे यातच �याला मोठी 
ध\यता वाटत असते. 
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तू! नांगर धरणा+या शेतक+या, तू माशी आहेस. cीमंत 
जमीनमालकाकरता तू शेती करतोस. तू पीक पेरतोस पण तुxया 
पदरात ते पडत नाही. तू फळं िपकवतोस पण �यांची चव 
तुxयाकरता नसते. cीमंत जमीनदार हा कोळी. तो कुळांना आिण 
शेतमजुरांना Kणभरही उसंत घेऊ न देता घाम गाळायला लावतो. 
आिण �यावर Nवत:चे आरामाचे सुखासीन जीवन जगत असतो. 

कोळी �हणजे दरवषe खंड वाढवणारा आिण 2ामािणक cमांची 
िकंमत कमी करणारा जमीनदार. 

माशी �हणजे आपण सगळे गरीब, साधेभोळे लोक जे यगुानुयगुे 
देवा4या कोपाला घाबरत आलो, पुजा+यां4या पायांचे तीथA घेत 
आलो. धमA-संNथानां4या फाय@ाकरता व करमणुकBकरता आपण 
एकमेकांशी भांडलो व एकमेकांना गुलाम करत आलो. आपण इतके 
िदवस गुडघे टेकून रािहलो. अ\यायाने िमळवलेली फळं 
चाखणा+यांपुढे नमलो, कारण आप
या बुDीला धमाA4या िशकवणीने 
िवष पाजून पांगळे बनवले होते. कोळी �हणजे ढzगी व लोभी 
चेह+याचे हे भगmया वhातले धमAगु,. सा=याभो0या माणसां4या 
मनात हे आप
या िशकवणीने गzधळ माजवतात. सबंध देशा4या 
आ��याला हे पोखरतात आिण समाजाला रसातळाला पोचवतात. 

थोड(यात माशी �हणजे दडपले गेलेले, गुलाम झालेले, िपळले 
जाणार.े कोळी �हणजे Nवाथe शेटजी िकंवा जुलुमी स_ाधीश—मग 
�यांनी कोणताही बुरखा पांघरलेला असो. 

पूवe कोळी मोठमो{ा िक
यांम=ये व राजवा5ांम=ये बसून 
जाळे िवणत असे. आज तो उ@ोगधं@ां4या कa 3ांम=ये, पै�याचा ओघ 
वाहणा+या िवभागांम=ये रहाणे जाNत पसंद करतो. बहbतेक वेळा तो 
तु�हाला औ@ोिगक शहरांम=ये आढळेल, पण कधी तो लहान 
शहरांम=ये वा गावांम=येही सापडेल. �जथ�ंजथं िपळवणूक करता 
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येते, �जथ ं कामगार, कफVक मजूर, लहान कारागीर, शेतमजूर 
आिण कजाAखाली वाकून गेलेले गरीब शेतकरी भांडवलदारां4या 
अनावर लोभापुढे उघडे पडले आहेत ितथंितथं �यांचं वाNतmय 
असतं. 

कुठेही नजर टाका, शहरात असो कB खे5ात, सगळीकडे 
तु�हाला गरीब कBटक �यां4या शRूं4या जा0यांम=ये mयथA झगडत 
असताना िदसतील. तु�हाला ते हळूहळू थकून जाताना िदसतील. 
शेवटी शु1क होऊन मरताना िदसतील. 

दबु0या िभRट माशा आिण Yूर रTिपपासू को0यांम=ये ही 
लढाई गेली शेकडो वष} चालू आहे. केवढी 2चंड द:ुखानी भरलेली ही 
गाथा आहे! यातनांची ही एक राKसी कहाणी आहे. मग ती परतपरत 
कशाला सांगायची? झालं गेलं होऊन गेलं, आपण आता स=या4या 
व पुढे येणा+या काळािवषयी बोललं पािहजे.  

 

आपण माशी व कोळी यां4यात आज चालू असले
या संघषाAकडे 
जरा बारकाईने पाहMया. प^रvNथती कशी आहे हे यथाथAपणे समजून 
घेऊया. आपण सग0या माशांनी आप
या शRूंनी लावले
या 
साप0याची नेमकB मािहती क,न Pयायला पािहजे. �यां4या फसmया 
य(ु�या 2य(ु�यांचे खर े Nव,प =यानात Pयायला पािहजे. आिण 
सग0यात मह~वाची गोj �हणजे आपण एकजूट क, या. आप
याला 
अडकवणार ंजाळं तोडणं एक"ाला जमणार नाही. आपली एकजूट 
हेच आपले बळ आहे. आप
याला बंधनांम=ये ठेवणा+या साख0या 
आपण तोडून टाकू, आप
या शRूंना �यां4या लप6या4या जागांतून 
हbसकावून लावू, �ानाचा 2काश आपण सगळीकडे पसरवू. �हणजे 
मग �या धूतA, पापी 2ा6याला कारNथाने रच6याकरता कधीही कुठे 
अंधारी जागा िशVक राहणार नाही.  
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तु�हा माशांना जर हे करायची इ4छा असेल, खरोखरीची इ4छा 
असेल, तर तुमचा िवजय होणारच! हे खर ंआहे कB आज को0यांची 
ताकद जाNत आहे. पण ते मूठभर आहेत. तु�ही जरी दबुळे आिण 
एक"ाने काही करायला असमथA असला तरी तु�ही सं�येने 
अगिणत आहात. तु�हीच जीवनाचा आधार आहात, हे जग तुमचे 
आहे—जर तु�हाला खरोखरच नवं जीवन जग6याची इ4छा असेल 
तर. तु�ही फT एकR आलात तर पंखां4या एका फटका+यानेच तु�ही 
सगळे धागे तोडून टाकाल, तु�हाला आज गुलाम करणारी, भुकेने 
तडफडवून तुमचा जीव घेणारी सगळी जाळी तु�ही नj कराल. 
गरीबी व गुलामिगरी तु�ही कायमची नj कराल—जर तु�हाला हे 
करायची इ4छा असेल तर.  

�हणून खूप मो{ा इ4छा बाळगायला िशका! 

    

आम�याब�ल: लोकायत 

पिु�तकेत 	हट�या�माण े खरोखरच आजही मठुभर कोळी कोट्यवधी 
मा�यांचे शोषण करीत आहते. खरंतर आपला दशेच गभंीर संकटात आह.े 
आप�याकडे �चंड िनसग*संपदा आह.े साधनसंप+ीचा परुेपरू वापर 
कर-यासाठी लागणारं मन.ुयबळ आप�या दशेात मबुलक आह.े असं 
असनूही आपण जगात�या ग1रब दशेांपैक3 एक आहोत. 

आता आपले शासनकत5 �वत:7या �वाथा*साठी दशे बह9रा.:ीय कंप;यांना 
िवकत आहते. या घातक चालीचे भयावह प1रणाम समाजात िदसायला 
स=ुवात झाली आह.े शेती उजाड होत चालली आह.े शेतकरी आ@मह@या 
करीत आहते िकंवा दशेोधडीला लागनू शहरांकडे धाव घेत आहते. अशात 
वीज, पाणी, टेलीफोन, जीवनाव�यक व�तूंची महागाई आभाळाला िभडली 
आह.े तमुचं आमचं िजण ंिदवसDिदवस िजिकरीचं होत चाललं आह.े 
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या सव� ��ांवर ठरवलं तर बरंच काही करता येऊ शकतं. गरज आह ेती 
आपणा सवा��या एकजटुीची. आपण सव� जण–िव#ाथ%, यवुक, 'िमक, 
बिु)दजीवी–एक+ आलो, एक दशे-यापी संघटन उभ ंक2 शकलो तर दशेातील 
सव�सामा3य जनते�या िहताचा चांगला पया�य दऊे शकतो. नफेखोरी, 6वाथ% 
व8ृी गाडून सवा�चा सामिूहक िवकास साधणारी आिण सवा�च जीवनमान 
उंचावणारी िवकासनीती राबव ूशकतो. 

पण मोठं प<रवत�न घडवनू आणायचं असेल तर �थम �चिलत समजतु>वर 
जोरदार ह?ले चढवाव े लागतील. वादिववाद, चचा� घडवनू आणा-या 
लागतील. जगाकडे शासकां�या न-ह ेतर शोिषतां�या BCीनं पाहाव ंलागले. ही 
पिु6तका आDही याचसाठी �कािशत करीत आहोत. 

आपणही या िवचारांशी सहमत -हाल. आज आपलंच सरकार दशे गहाण 
टाकून ग<रबां�या िजवावर उठलं असताना आपण असहाEय होऊन गपुचपू 
बसणार का? िनराशा आिण अधं:कारातनू माग� तर काढायलाच हवा. 
आप?याला एक पाऊल पढुं टाकायलाच हव.ं 

आDही तमु�यातलेच आहोत. एक+ येऊन ह े काम आDही सHु केलेलं 
आह.े तDुहीही आम�यात सामील -हा. आपण भIेू, बोल,ू संवाद साध.ू पढुच ं
पाऊल एकजटुीनं टाकू आिण बदलाची �िJया गितमान कH. जर तDुहालाही 
वाटत असेल कK या अ3यायपणू� जगाला बदलLयासाठी सJKय -हायला हव,े 
तर नMकK संपक�  करा!  
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