जानज़
ु कोर्ााका
भर
ु ाांर्े वम्राट

भर
ु ाांर्ा वम्राट
जानज़
ु कोर्ााका एक रेखक, ये डडओ कराकाय,
शळषक आणण भर
ु ाांर्े डॉक्टय शोते. ऩण मा
वगळ्माच्मा ऩरीकडे ते जगातरे भशान हशयो शोते.

ते लॉयवॉ, ऩोरांड मेथीर मशूदी अनाथारमार्े वलाप्रिम
ननदळाक शोते. जेव्शा जभानीत हशटरय आणण नाझी

ऩाटीर्ा उदम शोत शोता, तेव्शा कोर्ाका ळेकडो अनाथ
भर
ु ाांर्े िेभाने वांगोऩन कयत शोते. भर
ु ां तमाांना आऩरे

लडीर वभजत शोते आणण िेभाने तमाांना “म्शाताया
डॉक्टय” म्शणत.
कोर्ााका आऩल्मा अनाथारमातल्मा भर
ु ाांना
लार्लू ळकरे नाशी. ऩण मद्ध
ु ाच्मा तमा अांधाऱ्मा

काऱात तमाांनी भर
ु ाांना फऱ्मार् काऱ वयु क्षषत
ठे लरे.ळेलटी हशटरयर्े वैननक तमा अनाथ भर
ु ाांना
ट्रे ब्लरन्का गॉव र्ें फय भध्मे घेलन
ू गेरे. कोर्ाका
ळेलटऩमंत भर
ु ाांफयोफय याहशरे. जानज
ु कोर्ाका माांर्े

डेप्रलड, चर्त्र : बफर, भयाठी : अब्वलनी फले

जीलन, हशटरयच्मा क्रूयतेने बयरेरे लेदनादामी कशाणी
आशे . शी कशाणी भानलारा जफयदस्त हशांभत दे त.े

जानुज़ कोर्ााका
भर
ु ाांर्े वम्राट

१८७८ शे ते वार शोते, मुयोऩभधल्मा रोकाांना खूऩ आळा शोतमा.
योभ भध्मे एका नलीन ऩोऩर्ी ननलड झारी शोती. एका नव्मा याजारा
भुकुटऩण घातरा गेरा शोता..
तमालऴी ऩायीव भध्मे एक आांतययाष्ट्ट्रीम िदळान बयलरे गेरे शोते.
तमाकाऱातरी वगळ्मात भोठां िदळान शोते ते. नतथे रोक शजायो नलीन
गोष्ट्टी फघू ळकत शोते. तमात एक “स्टे र्ू ऑफ़ शरफटी” र्ी भूती शोती.
जी भानलार्ां स्लातांत्र्म आणण सानार्े िनतक शोती. िदळान वांऩल्मालय
“स्टे र्ू ऑफ़ शरफटी” र्ी भूती अभेरयकेरा ऩाठलरी गेरी. फ्रेंर् रोकाांनी
अभेरयकेरा ती बेट हदरी शोती.
१८७८ भध्मे ऩुढे मेणाऱ्मा वांकटार्े वांकेत शोते. तेव्शा भें , तेव्शा
जभानीत गोथा मेथे मुयोऩर्े ऩहशरे स्भळान ननभााण झारे. ज्मात भत
ृ
रोकाांलय अांनतभ वांस्काय केरे जात.

जानुज़ कोर्ााका माांर्ा जन्भ १८७८ भध्मे ऩोरांडभचधर लॉयवॉ
मेथे झारा. नांतय ते ऩोरांडर्े वलाश्रेठ नागरयक झारे. मूयोऩच्मा
वलाात द्ु खद काऱात तमाांनी एका भशान हशयोर्ी बूशभका
ननबालरी.
कोर्ााका रशान अवताांना लॉयवॉ, एक वुांदय ळशय शोते.
लॉयवॉ, प्रलस्तर
ु ा नदीच्मा ककनाऱ्मालय लवरे शोते. ळशयातीर
यस्तमाांलय छोटे -छोटे दगड ऩवयरे शोते. आणण दोन्शी फाजूरा
ओकर्ी झाडे शोती. नतथे एक वालाजननक ऩाका, भशार आणण
एक ळाशी ककल्राऩण शोता.

कोर्ााकार्े आई-लडीर जोवेप औय वेशवशरमा गोल्डब्स्भथ.
तमाांर्े लडीर एक मळस्ली लकीर शोते आणण आई एक
िबालळारी व्माऩाऱ्मार्ी भुरगी शोती.ते मशुदी नक्की शोते.
ऩण धाशभाक नव्शते. तमाांनी आऩल्मा भुरार्े नाल तमाच्मा
आजोफाांच्मा लरून ठे लरे शोते. मशुदी उच्र्ाय अवरेरे नाल
हशऴाच्मा ऐलजी तमाांनी भुरार्े नाल शे नरयक ठे लरे.तमाांर्े नाल
जानज
ु कोर्ाका शे खऩ
ू नांतय ऩडरे.

रशानऩणी शे नरयक गोल्डब्स्भथ खऩ
ू ळाांत शोते.
ते राकडाच्मा पटकुया फयोफय तावांताव खेऱत अवत
आणण आऩल्मा प्रलर्ायाांभध्मे शयलून जात. तो स्लत्
“ऩऱ्माांच्मा गोष्ट्टी” ऐकलत अवे. नांतय जेव्शा शे नरयकरा
ऩुस्तकाांर्ा ळोध रागरा, तेव्शा तो हदलवबय ऩुस्तके लार्त
याशत अवे.
शे नरयकर्े भोजन
ू काशी शभत्र शोते. ते नेशभी जलऱच्मा
वाक्वी फागेत खेऱामरा जात अवत.तमाफद्दर तमाांनी नांतय
शरशरे, “नतथे भी रोकाांळी खऩ
ू गप्ऩा भायत अवे. आऩल्मा
फयोफयच्मा भुराांळी आणण काशी भोठ्मा रोकाांळीऩण. भाझे
काशी खऩ
ू लद्ध
ृ शभत्र शोते. ते भाझे िळांवक शोते. काशीजण
भरा दाळाननक म्शणत.”
भग अर्ानक १८८९ भध्मे, शे नरयकर्े ळाांत जीलन
नेशभीवाठी फदररे. तमाच्मा लडडराांना भानशवक प्रलकाय
झारा आणण १८९६ भध्मे तमाांर्ा भतृ मू झारा. तमालेऱी ते
पक्त ५२ लऴाार्े शोते. शे नरयकरा लडडराांच्मा भतृ मूर्े खऩ
ू
द्ु ख झारे. तमारा लाटरे की, एक हदलव तो आऩल्मा
लडीराांवायखार् लेडा शोईर.
जोवप गोल्डब्स्भथच्मा भतृ मू नांतय कुटुांफार्ी आचथाक
ऩरयब्स्थती खऩ
ू कभजोय झारी. तमाांनी घयातरे भशागडे
पननार्य, वांद
य
ऩें हटांग्ज, आणण भल्
ु
ू मलान बाांडी प्रलकून
टाकरे. शे नरयक ळाऱे त काभ कयत अवे. तो भुराांच्मा
शळकलण्मा घेत अवे. खर्ा बागलाला म्शणन
ू तमाच्मा आईने
काशी बाडेकरूऩण ठे लरे शोते.

तमालेऱी शे नरयकने उदाव आणण द्ु खी
कथा आणण कप्रलता शरशामरा वरु
ु लात केरी
शोती.
“भरा भरू द्मा,” तमाने शरशरे. “भरा

भाझी ननयाळा कब्रस्तान भध्मे वोडून मेलू
द्मा.”
तेव्शार् तमाने एक नाटक शरशरे. नाटक
एक लेडा भाणूव आणण तमार्े कुटुांफ मालय शोते.

ते नाटक तमाने एका स्ऩधेत ऩाठलरे. ते नाटक
तमाने जानज
ु कोर्ाका मा नालाने शरशरे.
ज्माभऱ
ु े ऩयीषकाांना तो मशुदी आशे शे कऱरे.

कोर्ााका माांनी लॉयवॉ प्रलद्माऩीठात लैद्मकीम शळषण
घेतरे. डॉक्टय झाल्मालय तमाांनी भुराांच्मा दलाखान्मात काभ
केरे. “भरा भुराांफयोफय वगळ्मात छान लाटते,” ते म्शणत.
कोर्ााका माांनी भुराांवाठी गोष्ट्टी शरशल्मा आणण
ऩारकाांवाठी वल्राभवरतीर्ी ऩुस्तके शरहशरी. तमाांनी ऩारकाांना
आणण भोठ्माांना वभजालरां की तमाांनी भुराांच्मा बालनाांर्ा
आदय वन्भान केरा ऩाहशजे. आणण वगळ्मात भशतलार्ी गोष्ट्ट
– भोठ्माांनी भुराांलय अथक िेभ कयामरा शले.
जानुज़ कोर्ााका मशूदी भुरावाठी अवरेल्मा नव्मा

अनाथारमार्े ननदे ळक झारे. ते भुराांना शभठाईच्मा गोळ्मा
लाटत अवत. तमाांना गोष्ट्टी आणण ककस्वे वाांगत आणण

जादच्
ू मा गोष्ट्टीवुद्धा दाखलत. ते भुराांना तेरकट खडू दे लून
स्लत्च्मा टकरालय चर्त्र काढामरा वाांगत. कोर्ाका भुराांना
तमाांर्ा गश
ृ ऩाठ कयण्मावाठी भदत कयत आणण तमाांच्माफयोफय
खेऱ खेऱत.
भुरां तमाांच्मालय खऩ
ू िेभ कयत.

जेव्शा कोर्ााका फाशे य फवत तेव्शा छोटी भर
ु ां तमाांच्मा

खाांद्मालय र्ढत आणण तमाांच्मा दाढीळी खेऱत. अनेकलेऱा
भर
ु ां तमाांच्मा कुळीतर् झोऩन
ू जात.कोर्ाका पक्त शवत.
“भी एक जुन्मा झाडावायखा अवन
ू शी भर
ु ां म्शणजे
भाझ्मा पाांद्मालयीर चर्भण्मा आशे त.”

तमा अनाथरमात कोर्ाका भर
ु ाांर्े डॉक्टय, न्शाली,
लडीर वगऱे काशी शोते. कोर्ाका भर
ु ाांर्े नखां आणण केव
काऩत.तमाांच्मा फट
ु ाांर्ी काऱजी घेत. जेव्शा एखाद्मा
भर
ु ार्ा दात ऩडे तेव्शा ते तमा भर
ु ारा ‘फषीव’ दे त.

भग तमाांनी भर
ु ाांच्मा ऩडरेल्मा दाताांऩावन
ू एक ककल्रा
फनलरा.
वांध्माकाऱी कोर्ाका आणण तमाांर्ी वशानमका
स्तेपननमा प्रलल्जका ितमेक भर
ु ाच्मा ऩरांगाजलऱ जात,
ते भर
ु ाांळी फोरत, तमाांच्मालय ऩाांघरून घारत आणण
तमाांना ळब
ु यात्र म्शणत.

१९३० भध्मे ये डीओ नलीन शोता आणण रोकाांना तो
ऐकामरा पाय भजा मेत अवे. कोर्ाका ये डीओलय ननमशभत
ितमेक आठलड्मारा कथा आणण वल्राभवरतीर्ा
कामाक्रभ वादय कयत.

रलकयर् ऩोरांड भध्मे तमाांर्ा ये डीओ कामाक्रभ खूऩ
िशवद्ध झारा. कोर्ाका माांना तमाांर्ा कामाक्रभ मळस्ली
झारा म्शणून ऩोशरळ अकादभी ऑप शरटये र्यने
“गोल्डन रौये र” अलाडा दे लन
ू वम्भाननत केरे. ऩोशरळ
रयऩब्लरकने याष्ट्ट्र ननभााणावाठी तमाांना “शवल्लय क्रॉव”
शा ऩयु स्काय दे लन
ू नालाजरे.
१९३० भध्मे ऩण
ू ा मयु ोऩ भध्मे काऱे ढग ऩवयरे
शोते. १९३३ भध्मे, लॉयवॉ ऩावन
ू ३५० भैर दयू फशरान
भध्मे एक मशूदी-प्रलयोधी ऩाटी जभानी वाांबाऱत शोती.

तमानांतय मशुदीर्ी ऩस्
ु तके खुरेआभ जाऱरी गेरी आणण
तमाांर्ी वांऩतती रट
ु री गेरी..

१९३८ भध्मे जभान पौज ऑब्स्ट्रमा
भध्मे घुवरी. १ वप्टें फय १९३९ योजी जभान
पौजेने ऩोरांडलय आक्रभण केरे. मात लॉयवॉ
ळशयाफयोफयर् ऩोरांड भधरे इतय ळशये शी
वाभीर शोती. काशी हदलव तय अवेशी जात
की, हदलवबय गोऱीफाय र्ारू अवे. आणण न

थाांफता फॉम्फ ऩडत अवत. वप्टें फय वांऩेऩमात
ऩोरांड शयरा शोता.
जभान पौजेने ऩोरांडलय कलजा
केल्मानांतय नाझी ऩोरांडभध्मे घुवरे. तमाांनी
यस्तमालय मशुदीलय आक्रभण केरे. तमाांर्े
व्मलवाम, वांऩतती रुटरी. आणण भग

मशुदीांना भेशनत कयण्मावाठी भजयु ाांच्मा

तऱात ऩाठलरे. तमाांनी फऱजफयीने ितमेक
मशुदीना आऩल्मा शातात “डेप्रलडर्ा ताया“
घारामरा फांधनकायक केरे.

जानुज़ कोर्ााका म्शणारे, “भी अवे
लार्न दे तो की भी कधीर् “डेप्रलडच्मा
ताऱ्मार्े” िनतक घारणाय नाशी.

१९४० भध्मे नाझीांनी आदे ळार्े ऩारन न
कयण्माच्मा आयोऩाखारी जानज
ु कोर्ाका माांना
अटक केरी. एक भहशनानांतय तमाांना वोडून

हदरे. तमानांतय एक लऴााने तमाांना ऩयत अटक
केरी. मालेऱी एका शभत्राने भदत केरी आणण
तमाांना वोडलरे.
एप्रिर १९४० ऩावन
ू लॉयवॉभध्मे आठ-पुट

उां र्ीर्ी एक शबांत फाांधरी गेरी आणण तमालय
काटे यी ताया रालल्मा गेल्मा. तमा तऱाच्मा
आत ७३ यस्ते शोते. तमा तऱालय र्ाय राख
ऩेषाशी अचधक मशुदी नाईराजाने याशत शोते.
मात कोर्ाका आणण तमाांच्मा अनाथारमातीर
भर
ु े माांर्ा वद्ध
ु ा वभालेळ शोता. मा तऱारा
“लॉयवॉ ां तऱ“ अवे नाल हदरे शोते.

कोर्ााका “लॉयवॉ तऱा” लय आऩल्मा भुराांना घेलून जाऊ
इब्च्छत नव्शते.तमाांना लाटत शोते की, छोटी भुरे तमाभुऱे
खऩ
ू घाफयतीर, म्शणन
ू ते भुराांना नतथे एक ऩये ड करून
घेलन
ू गेरे. वगळ्मात आधी कोर्ाका शोते आणण तमाांच्मा
फयोफय एक भुरगा शोता, ज्माने “ककां ग भैट“ र्ा झेंडा शातात
घेतरा शोता. कोर्ाका माांच्मा ऩुस्तकात रशान-याजार्े ऩात्र
शोते, आणण तो भर
ु ाांर्ा हशयो शोता. भर
ु ाांनी गाणां म्शणत
तऱालय आऩल्मा नव्मा घयात िलेळ केरा.

१९४१ भध्मे नाझीांनी तऱार्ा आकाय कभी केरा. तमाभऱ
ु े भर
ु ाांना
ऩयत घय फदराले रागरे.
जानेलायी १९४० भध्मे, कोर्ाका माांनी आऩल्मा डामयी शरहशरी
ऩण तमात तमाांनी खऩ
ू कभी शरशरे. भग भे १९४२ नांतय तमाांनी ऩयत

ननमशभत डामयी शरशामरा वुरुलात केरी. तमाांनी तऱार्ा उल्रेख
“प्रेगग्रस्त इराखा...लेड्माांर्े घय,” अवा केरा. तमाांनी तऱारा “तुरुांग
“म्शटरे.

तऱार्े षेत्रपऱ कभी झाल्माभुऱे
ितमेक घयात अनेक कुटुांफाना एकत्र याशणे
बाग ऩडरे. नतथे खाणे, कोऱवे, राकडां माांर्ी
नेशभीर् टां र्ाई शोती. औऴधेऩण खूऩ कभी
शभऱत. शजायो रोक यस्तमालय बीक भागत.
रोकाांजलऱ जे काशी वाभान शोते, ते घेलून
ते यस्तमालय उबे याशत आणण ऩोऱीच्मा
फदल्मात ते वाभान दे लून टाकत. तऱालय
ितमेक भहशन्मारा बुकेने आणण आजायाने
शजायो भाणवां भयत शोती.
कोर्ााका माांनी शरशरे, “भाझी भुरे
आता भोठ्मा अननब्वर्ततेभध्मे आणण
बीतीभध्मे जगत आशे त.”
१२ जुरै १९४२रा वगऱीकडे अवे
ऩोस्टय रागरे शोते की, तऱ आता
रलकयर् रयकाभे केरे जाणाय आशे .
वगळ्मा मशुदीांना काभ कयण्मावाठी ऩूलेरा
घेलून जाणाय आशे . ऩण रोकाांना
तमाभागर्ा खोटे ऩणा र्ाांगरार् भाहशत
शोता. मशुदीांना गावच्मा बट्टीभध्मे घेलून
जालून भारून टाकरे जाईर. तमाांर्े
उयरेवुयरे अलळेऴ आगीच्मा शलारी करून
नष्ट्ट केरे जातीर. ४ ऑगस्टरा कोर्ाका
माांनी आऩल्मा डामयीत शरशरे, “वकाऱी
वकाऱी ५.३० लाजता ढग आरे शोते. लाटतां
आज हदलव वाभान्म अवेर.” तमाांनी
आऩल्मा भुराांच्मा शास्माफद्दर शरशरे,
“तमाांर्े शास्म कोभेजरे आशे , ती आजायी
आशे त, तमाांर्ी पुफ्ऩुवे अळक्त आशे त.”

दोन हदलवाांनी ६ ऑगस्टरा नाझी कोर्ाका माांच्मा भुराांना
अटक कयामरा आरे.
कोर्ााका माांना तमायी वाठी पक्त १५ शभननटे हदरी. कोर्ाका

माांनी भुराांना वाांचगतरे की तमाांना काऱजी कयण्मार्ी ककां ला
घाफयण्मार्ी काशी गयज नाशी. “काशीशी शोलू द्मा, भी
तुभच्माफयोफय नेशभीर् अवणाय आशे ,” कोर्ाका म्शणारे. कोर्ाका
माांनी भर
ु ाांना तमाांर्ी कोणतीशी प्रिम एक लस्तू फयोफय न्मामरा
वाांचगतरी. ती लस्तू म्शणजे एखादे खेऱणे ककां ला तमाांच्मा आलडीर्े
ऩस्
ु तक शोलू ळकत शोते. भग भर
ु े दोन-दोन च्मा याांगा करून उबे
याहशरे.ते आऩल्मा प्रिम “म्शाताऱ्मा डॉक्टय” च्मा भागे र्ारू रागरे.
वगळ्मात ऩढ
ु े र्ारणामाा भर
ु ाच्मा शातात “ककां ग भैट” र्ा झेंडा
शोता.
कोर्ााका, तमार्े वशामक आणण १९२ भुरे, वभोय, वयऱ फघत
र्ारत गेरे. र्ारता-र्ारता तमाांनी रेफ्ट-याईटर्े गाणां म्शटरां. अळा
िकाये तमाांनी दोन भैर, स्टे ळनऩमंतर्ा िलाव केरा. यस्तमात ते
एका मशुदी कब्रस्तानच्मा वभोरून गेरे. नतथे भत
ृ दे शाांच्मा याळी
ऩडल्मा शोतमा. ज्माांर्े दपन कयणे फाकी शोते. भुरां कोर्ाकाच्मा

भागे-भागे जात शोते.

अवा एक रयऩोटा आशे की, ळेलटच्मा षणी एका नाझी
कभाांडयने जानज
ु कोर्ाकारा ओऱखरे आणण तमाांना
वोडण्माव तो तमाय झारा. ऩण जानज
ु कोर्ाका मारा
बफरकुर तमाय झारे नाशी. वगळ्मात द्ु खाच्मा लेऱी ते

आऩल्मा भर
ु ाांना एकटां कवे वोडू ळकणाय शोते?

रोक यडरे, ओयडरे, आणण तमाांनी प्रलनलणी
केरी की तमाांना ये ल्लेत फऱजफयीने र्ढलू नका.
ऩण जानज
ु कोर्ाका माांनी आऩल्मा भर
ु ाांना

ये ल्लेत र्ढण्माव भदत केरी.

तमाांर्ी ये ल्ले ६०-भैर दयू , उततय-ऩल
ू ा हदळेरा नेरी गेरी.
तमा ळेलटच्मा स्थानकार्े नाल शोते हदळा भें रे गई.
ट्रे ब्लरन्का. तमा स्थानकालय ये स्टॉयां ट, शॉटे र, फेकयीर्े खोटे फोडा
रागरेरे शोते. स्टे ळनलय इतय ळशयात जाण्मावाठीच्मा खुणा
शोतमा. ऩण मशुदीवाठी ट्रे ब्लरन्का स्टे ळनर् तमाांर्ा ळेलटर्ा
भक्
ु काभ शोता. नतथून ते अजून कुठे जाऊ ळकत नव्शते.

नतथे जानज
ु कोर्ाका माांर्ा तमाांच्मा अनाथ
भर
ु ाांफयोफय भतृ मू झारा.
जानज़
ु कोर्ााका माांच्मा ळेलटच्मा डामयीत शरशरे
आशे , “भी कोणाच्मार् फाफत लाईट प्रलर्ाय करू ळकत
नाशी. भी लाईट काभ करू ळकत नाशी. भरा भाहशत नाशी
रोक लाईट कवे कयतात.”

रेखकार्ी नोंद
तवे तय अचधक हठकाणी जानज
ु कोर्ाकार्े जन्भवार १८७८
वाांचगतरे गेरे आशे . ऩण तमाफाफतीत ननब्वर्त काशी वाांगता मेत
नाशी. १९४२ भध्मे जानज
ु कोर्ाकाने आऩल्मा डामयीत शरशरां आशे .
“उद्मा भी ६३ ककां ला ६४ लऴाार्ा शोईर. ककती लऴांऩमंत

लडडराांना

भाझा जन्भदाखरा करू ळकरे नाशी. तमाभऱ
ु े भरा कधी कधी त्राव
वोवाला रागरा.”
जेव्शा कोर्ाका छोटे शोते तेव्शा गऩर्ूऩ खेऱत अवताांना तमाांर्ी
आई तमाांना फघत अवे. आईच्मा नव
ु ाय कोर्ाकारा कोणती
भशतलाकाांषा नव्शती. कोर्ाकार्े लडीर तमाांना “भूख”ा वभजत. ऩण
कोर्ाकार्ी आजी तमाांना एक “छोटा दाळाननक “वभजत शोती.
कोर्ाका माांनी तीन मद्ध
ु ाांभध्मे डॉक्टय म्शणन
ू पौज भध्मे काभ
केरे. यशळमा-जऩान मुद्ध, ऩहशरे भशामुद्ध आणण ऩोशरळ वोप्रलमत मुद्ध.
कोर्ााका माांनी

“म्शाताया डॉक्टय ”शे नाल आऩल्मा ये डीओच्मा

कामाक्रभात ऩहशल्माांदा लाऩयरां. कायण? ये डीओ स्टे ळनर्े अचधकायी
आऩल्मा वाभान्म श्रोतमाांना शे वाांगू इब्च्छत नव्शते की, ते एका
मशुदी डॉक्टय कडून वल्रा ऐकत आशे त.

