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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

आमि ग्रांथोपजीमिय-े2 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन मेल करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

 

आणि ग्रंथोपजीणिये-२ 

 

 

लेखक : रामदास ग. खरे 
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आणि ग्रंथोपजीणिये-२ 

लेखक : रामदास ग. खरे 

सी-२१३, चंद्रवदन सोसायटी क्र. १,  

गणेशवाडी, कौशल्य हॉस्पिटल समोर  

िांचिाखाडी, ठाणे-४०० ६०१.  

भ्रमणध्वनी : ९८६९०१४३१९ आस्ण ७५०६२६०२७४.  

इमेल : rgkhare64@gmail. com 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व 

त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लखेकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with 
Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection 
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound 
recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides 
for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts. 
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प्रकविक:  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

 

www.esahity.com 

esahity@gmail. com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604 

 

प्रकविन : ९ ऑक्टोबर २०२१ (नवरात् शके १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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*** लेखकाचा िररचय *** 

रामदास ग. खरे 

जन्म:१३फेब्रवुारी१९६४, ठाणे.  

वावणज्य शाखेची पदवी.  

तीस वर्ष े बँवकां ग क्षेत्ात काम. 

लेखनाबरोबरच वचत्कला, 

फोटोग्राफी, सांगीत, दगुगभ्रमांती, 

असे छांद जोपासत आह.े ववववध 

क्षेत्ातील मान्यवर मांिळींची दवुमगळ अशी ३५० हस्ताक्षर-पत्े 

सांग्रवहत केली आहते. जनू २०१८ मध्ये आटग-वप्रवहहलेज, ठाणे येथे 

पवहल े सोलो पेंवटांग प्रदशगन सांपन्न झाल.े ववववध पसु्तकाांची, 

वनयतकावलकाांची मखुपषेृ्ठ रेखाटली आहते.  

 

प्रकास्शत सास्हत्य : कववतासांग्रह: स्पांदन (१९९४), जीणगदहेहारा 

(२००४), सी. टी. स्कॅन- (२०१५), आता अटळ आह े(२०२१).  

संकीणण : कॅवलिोस्कोप -(लेख सांग्रह) २०१७, पत्सांवाद ु (लेख 

सांग्रह)- २०१८, चररत् लेखन: प्रभो वशवाजीराजा - २०१८, शरू 

आम्ही सरदार- २०१९, आवण ग्रांथोपजीववये भाग-१(२०२१) 
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आगामी िुपतके : मवणकवणगका... राणी लक्ष्मीबाई, स्मरण 

महाराष्ट्राचे, वनवमत्त भटकां तीचे, भारतीय सांगीत वाद्ये, असे घिले 

गाांधीजी... एकूण तीन भाग,  

सदर लेखन : लोकसत्ता, गावकरी, लोकमत, महाराष्ट्र वदनमान.  

लाभलेले िुरपकार : अांकुर वाङ्मय परुस्कार (२००४), वशवाांजली 

सावहत्य गौरव परुस्कार, जनु्नर (२०१६), कोकण मराठी सावहत्य 

पररर्षद, कल्याण शाखा आवण 

अक्षरमांच सामावजक 

साांस्कृवतक प्रवतष्ठान -

'अक्षरगांध' परुस्कार (२०१९), 

राज्यस्तरीय सयूोदय काहय 

परुस्कार, जळगाव(२०२१) 

ववववध वठकाणी सांपन्न 

झालेल्या अवखल भारतीय 

मराठी सावहत्य सांमेलनात 

कववता सादरीकरण तसेच 

आकाशवाणी, मुांबई येथ े

कववता वाचन, कथा वाचन.   

कव्िर हललका, 

पसु्तक वाचा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ani_granthopajeeviye_ramdas_khare.pdf
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** लेखकाचे मनोगत ** 

 

 

 

 

 

पुस्तकं ठेवू नयेत कडेकोट बंदोबस्तात  

नाहीतर तयांना वाळवी लागते  

आपल्यातील अज्ञानाची!  

 

एका भल्या सकाळी माझ्या घरातल्या बकु शेल्फवर उन्हाची 

कोवळी उन्हां राांग ू लागली. नकळत ओळी सचुल्या आवण 

कववताही अलगद बाहरे पिली. महत्प्रयासान े मी जी ग्रांथसांपदा 

जमवली आह ेत्यातील काही पसु्तके माझ्याशी त्यावदवशी चक्क 

बोल ू लागली.”आम्हाला पनु्हा बाहरे काढा, आमच्यावर ललहा, 

शब्ाांचा लवचार गांध ्रूवर पसरू ्,े ज्ञानाचा तेजोलनधी तळप ू्.े” 

तत्क्षणी मनाने काहीबाही ठरवले. येस. उत्तम पसु्तकाचा 

पररचय वाचकाांना द्यायचा. अगदी सातत्यान.े बकु शेल्फ मध्य ेनजर 
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टाकताच एकेक पसु्तक आम्हाला बाहरे काढा असे म्हण ूलागले. 

लोकमतचे सांपादक श्री सांदीप प्रधान याांना ही कल्पना साांगताच 

त्याांनी लगेच 'आगे बढो' असा ग्रीन वसग्नल वदल्यावर दर रवववारी 

लोकमतच्या 'हलॅो ठाणे' परुवणीत पसु्तक परीक्षण झळकू लागले. 

शीर्षगकाचे नाव : 'आवण ग्रांथोपजीववये'. वाचन सांस्कृती वाढावी 

त्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम आयोवजत केले जातात. त्याचाच एक 

भाग म्हणनू ह ेसदर सरुु केल्यावर वाचक रवसक या पसु्तकाांकिे 

वळतील, वाचतील, त्यावर चचाग करतील, इतकाच उद्दशे. 

लेखमालेला वाचकाांचा उदांि प्रवतसाद लाभला. माझा उद्दशे सफल 

झाला. और क्या चावहए. लेखमालेसाठी पसु्तकाांची वनवि अगदी 

जाणीवपवूगक केली. जनु्या वपढीतल्या लेखकाांबरोबरच सध्याची 

तरुण लेखक मांिळी काय वलहीत आहते हहेी जाणनू घेणे 

आवश्यक होते. त्यामळेु तो ववचार करूनच लेखमाला सरुु केली. 

सवग सावहत्यप्रकार, ववर्षय यामध्य ेसमाववष्ट हहावेत याचाही सकू्ष्म 

ववचार केला. कववता, कथा, कादांबरी, चररत्, सांपादन, 

हयविवचत्ण, मलुाखती, नाटक, लवलत, सांकीणग, स्फुटलेखन, 

प्रवासवणगन, वनबांध, सांगीत, वचत्कला वगैरे अशा सवग ववर्षयाांच्या, 

आशयाांचा अांतभागव या लेखाांतनू केला.  
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आणि गं्रथोपजीणवये, णवशेषी लोकी इये । 

दृष्टादृष्टणवजये, हो आवे जी ।। 

आपणा सवागना मावहती आहचे की 'आवण ग्रांथोपजीववये' या 

ओळीचा ज्ञानेश्वर माउलींच्या पसायदानात उल्लेख आह.े खपू पवूी 

म्हणज ेसािेसातशे वर्षाांपवूी मदु्रणकला अवस्तत्वात नहहती तरीही 

ग्रांथवनवमगती होत असे. सवुाच्च हस्ताक्षर असलेल्या एखाद्या 

लेखवनकाची नेमणकू केली जात असे. त्या ग्रांथाची प्रत गावातील 

एखाद्या मोठ्या मांवदरात ठेवली जायची. त्याचे पठण होत असे. 

श्रोते जमत आवण ग्रांथातील ववचार, प्रकाश सवगदरू पसरे. अशा 

लेखवनक, वनरुपणकार, पाठक, प्रवचनकार याांना या कामाचा 

मोबदला म्हणनू धन वकां वा वस्त ूवदली जायची. म्हणजेच ही सारी 

मांिळी त्याकाळची ग्रांथोपजीवी होते असेच म्हणता येईल. हाच 

महत्वाचा ववचार ज्ञानेश्वर माउलींनी आपल्या रचनेत प्रभावी पणे 

माांिला आह.े माउलींनी वकती सुांदर अथग साांवगतला आह े

पहा”ज्याांनी ज्याांनी या ग्रांथाचे पालन, पठण केले आह ेअशा सवग 

लोकाांना आपल्या दषु्ट, वाईट प्रवतृ्तीवर ववजय वमळवनू ते समाधानी 

आवण सखुी हहावेत.” 

आज २०२१ उजािले आह.े माध्यमे आवण तांत्ज्ञान 

झपाट्याने बदलत आह.े पण तरीही पसु्तकाच ेमहत्व जराही कमी 



 | पान 

 

झालेले नाही. जग बदलत आह.े तत्व, वनष्ठा अबावधत राखनू 

प्रत्येकान ेकाळाच्या बरोबर जाण ेह ेहयवहायग आह.े या साऱ्याचा 

ववचार करून 'आवण ग्रांथोपजीववये' ह े पसु्तक ईबकु स्वरूपात 

काढल े तर पसु्तकातील ववचाराांचा गांध जगभरात कुठेही पसरू 

शकतो. तोही एका वक्लक सरशी! अशाच एका ववचार वळणावर 

अववचतपणे ई - सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री सनुील सामांत याांचा पररचय 

झाला. त्याांच्याशी सांवाद साधल्यावर सध्याच्या काळात ईबकु हा 

एक चाांगला पयागय असल्याचे मला जाणवले. त्यादृष्टीन ेतयारीही 

सरुु केली. ६ जानेवारी २०१९ ते २९ विसेंबर २०१९ या 

कालावधीत लोकमतच्या 'हलॅो ठाणे' आवतृ्तीत एकूण ३८ पसु्तक 

परीक्षण े प्रवसद्ध झाली. त्यानांतरच्या काळात वलवहलेली आवण 

सकाळ, रुची (ग्रांथाली) व इतरत् प्रकावशत झालेली बारा अशी 

एकूण पन्नास परीक्षणे याांचे ईबकु करण्याचे ठरवले. श्री सनुील 

सामांत याांचे सचूनेनसुार या पन्नास लेखाांच ेचार भाग (प्रत्येकी १३ 

लेखाांचे एक पसु्तक) करून चार ईबकु करण्याचे फायनल केले. 

लेखाांसोबत त्या त्या पसु्तकाच े मखुपषृ्ठ आवण प्रकाशकाांचा 

तपशील दखेील दणे्यात आला आह.े  

ज्येष्ठ कवी, समीक्षक, वनरुपणकार श्री अरववांद दोिे याांना ही 

कल्पना आविली आवण त्याांनी या माझ्या ईबकु साठी पाठराखण 

(Blurb)  केली आह.े त्याांचे मनापासनू आभार. लोकमतच्या ठाणे 
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कायागलयाच ेसांपादक श्री सांदीप प्रधान आवण स्नेहा पावसकर याांचे 

ववशेर्ष आभार. या प्रवासात सौ वरृ्षाली वशांद ेयाांचीही मोलाची मदत 

झाली त्याांचेही आभार. आवण सवागत महत्वाचे म्हणज े या 

ईबकुमध्ये समाववष्ट झालेल्या सवग पसु्तकाांच्या लेखक-कवी 

मांिळींना, प्रकाशकाांना शतशः धन्यवाद. त्याांच्यावशवाय ही 

लेखमाला पणूगत्वाला गेलीच नसती.  

१० सप्टेंबर २०२१ रोजी या पसु्तकाच्या पवहल्या भागाचे ( 

लेख क्र १ ते १३) प्रकाशन श्री अरववांद दोिे याांच ेहस्ते झाले. त्यास 

वाचकाांचा उत्तम प्रवतसाद लाभत आह.े आज वाचकाांच्या चरणी 

याच पसु्तकाचा दसुरा भाग ( लेख क्र. १३ ते २६) अपगण करताना 

पनु्हा आनांद आवण समाधान वाटत आह.े  आपल्या अवभप्रायाच्या 

प्रतीक्षेत. 

'आवण ग्रांथोपजीववये' या माझ्या पवहल्या ईबकु पसु्तकाचा गांध 

जगभरातील वाचक रवसकाांपयांत, ग्रांथालयाांपयांत दरवळू द े अशी 

प्राथगना श्री सरस्वती दवेीच्या चरणी करतो आवण ततूागस थाांबतो..  

रामदास खरे, ठाणे.  
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या पसु्तकात साधारणतः साठोत्तरीतील अवभजात ग्रांथाांपासनू 

आताच्या काळातील दजेदार ग्रांथाांचा सखोल पररचय करून 

दणे्यात आला आह.े आस्वादक समीक्षेला परीक्षणाचा वेगळा 

आयाम दतेाना कवी, लेखक, वचत्कार रामदास खरे याांचा हा 

वेगळा पैल ूग्रांथवमत्ाांसमोर येत आह.े दगुाग भागवताांच्या 'पैस' पासनू 

सरुु झालेल्या या यात्ेत ग्रेस, श्री. ना. पेंिसे, गोनीदा, जयवांत दळवी, 

मतकरी, महानोर, पािगावकर, मध ुमांगेश कवणगक, खानोलकराांना 

सामावनू घेत पढुील वपढ्याांचे प्रवतवनवधत्व करणारे अच्यतु 

गोिबोले, मांगला आठलेकर, अशोक बागवे, िॉ. वसधुा सहस्रबदेु्ध 

आदी नामवांताांचा सहभाग आह.े तर नहया वपढीतील वकरण येले, 

सतीश सोळाांकूरकर, प्रवतभा सराफ, गीतेश वशांद,े सजुाता राऊत 

आदींच्या पसु्तकाांची दखल घेताना रामदास खरे याांनी साराांशात 

त्या सावहवत्यकाांची वाटचालही अधोरेवखत केली आह.े एकूण 

पन्नास लेखाांची चार पसु्तके करण्याची कल्पना अवभनव आह.े 

हा केवळ भाष्ट्यग्रांथ नसनू स्वतःची वनरीक्षणे सदु्धा लेखकाने 

नोंदववलेली आहते. हा एक सुांदर आवण सांग्राह्य ग्रांथानभुव आह.े या 

'ई-बकु' चे स्वागत वाचक- रवसक, ग्रांथप्रेमी करतीलच असा 

ववश्वास आह.े  

अरस्वंद दोडे (कवी, समीक्षक, स्नरुिणकार)   

शुभेच्छा 
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१४. ** माझं येणं अटळ आहे ** 

 

" धमागचा स्वीकार आवण त्याचा वापर कोणत्याही समाजात 

तीन पातळयाांवर होताना वदसतो- अध्यावत्मक, राजकीय आवण 

सामावजक. धमग म्हणज े धारणा. मनःशाांती, सतमलू्याांवर श्रद्धा, 

आसिीवर सांयम, रागलोभावर सांयम, सत-असतचां भान ह े धमग 
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वशकवतो. प्रत्येक धमागची तत्वां ही माणसाच्या कल्याणासाठीच 

असतात. पण जेहहा धमागचा वापर सामावजक आवण राजकीय हतेनूां 

केला जातो तेहहा सगळा घोटाळा होतो. फसगतीला सरुवात होते. 

बदु्धाच्या तत्त्वज्ञानाचां ममग खपू वेगळां आह.े मनःशाांतीकिे नेणारां 

आह.े मनःशाांतीच्या शोधात जाणाऱ्याला जात नसत.े वतथां सगळे 

समान असतात. पण जातीच्या राजकारणासाठी जेहहा धमागचा 

वापर होतो तेहहा मनःशाांती तर दरूच पण सिू आवण कटुतेनां मनां 

मात् हयापनू जातात. सत्तेच्या राजकारणासाठी जेहहा धमागचा वापर 

केला जातो तेहहा रिपात होतो."  

" बदु्धानां साांवगतलेली चार आयगसत्य आवण आठपदरी मागग, 

जो माणसाला दःुखमिु करू शकतो तो सवाांना माहीत हहायला 

हवा. त्याच्या आयषु्ट्यातले चमत्कार माहीत हवेत.त्याचां 

सांन्यासीपण कळायला हवां. अखेरच्या क्षणापयांत, श्वासापयांत 

वजज्ञासलूा दीक्षा दऊे इवच्छणाऱ्या बदु्धाचां गरुुपण समजायला हवां. 

सरुवातीच्या काळात कठोर तपाचरण करणारा, नांतर त्यातील 

हयथगता जाणनू मिुीपयांत नेणारा नवा मागग शोधणारा आवण 

आपल्या मतृ्यलूा जबाबदार धरला जाण्याची शक्यता असलेल्या 

चुांद कमागरपतु्ाला आपल्या पररवनवागणाचां श्रेय दऊेन मोकळा 

होणारा बदु्ध सवाांना माहीत हहायलाच हवा.!"   
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इ.स. पवूग ५६३ मध्य ेभगवान गौतम बदु्धाचा नेपाळ मधील 

लवुम्बनी इथे जन्म झाला.  बदु्धाला जाऊन  आज तब्बल अिीज 

हजार वर्षाांचा कालावधी लोटला आह.े असे असनूही ववश्वाच्या 

वैचाररक इवतहासामध्य े गौतम बदु्धाच े स्थान ह े अवतशय वरच्या 

स्तरावरचे आह.े अवखल ववश्वातील मानव जातीच्या 

कल्याणासाठी बदु्धाने माांिलेले ववचार, वशकवण ही आजच्या 

काळात दखेील वततकीच महत्वाची कशी ठरत ेह ेपाहणे, जाणनू 

घेणे आज आवश्यक वाटत आह.े बदु्धाच्या जन्माच्यावेळी वतथ े

उपवस्थत असलेल्या एका ज्योवतर्ष पांविताने भववष्ट्यवाणी केली की 

हा बालक चक्रवती होईल, मोठा राजा होईल, पण..पण त्याला जर 

धमगमय जीवन कां ठायच ेअसेल तर तो बदु्ध होईल. तो सांसारत्याग 

करेल. ती भववष्ट्यवाणी पढेू खरी ठरली. बदु्धाचे मळूचे नाव वसद्धाथग 

होत.े गौतम ह ेकुलनाम होते. राजकुमार वसद्धाथगला उत्तम वशक्षण 

दणे्यात आले. यशोधरा या सुांदर राजकुमारीशी वसद्धाथगचा वववाह 

झाला. पढेु त्याांना राहुल नावाचा एक पतु्ही झाला.  ऐश्वयग, सखु, 

सबुत्ता यामध्य े तो रममाण झाला होता. राजा शदु्धोदन, राजपतु् 

वसद्धाथागला कुठल्याही प्रकारची कमतरता पिू नय ेम्हणनू काळजी 

घेत होता. वयाच्या एकोणतीसाहया वर्षागपयांत वसद्धाथगचे सखुासीन 

आयषु्ट्य जण ूसरळ रेर्षेत चालले होत.े राजा  वसद्धाथागला अध्यात्म, 

धावमगक ववचार आवण वैराग्य पासनू कटाक्षान ेदरू ठेवत होता. पण.. 
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पण. जे घिायचे होत े ते झालेच. एके वदवशी नगरात फेरफटका 

मारण्यासाठी वसद्धाथग जात असताना वाटेत त्यान ेएक रोवगष्ट माणसू 

पावहला, एक जख्खि म्हातारा पावहला तर अजनू पढेु गेल्यावर एक 

प्रेतयात्ा वदसली. वसद्धाथग अस्वस्थ झाला. त्याला सारख ेप्रश्न पिू 

लागले. आपले सखु ह ेक्षणभांगरु आह ेतर साऱ्या ववश्वात, चराचरात 

दःुख साठून रावहले आह,े त्याचे कशातही लक्ष लागेना, 

वचांतन,मनन करतानाच अचानक साक्षात्कार होऊन वसद्धाथागने 

गहृत्याग केला.  सांन्यास घेतला. गहृत्यागानांतर वसद्धाथागने 

ज्ञानप्राप्तीसाठी वचांतन केले. अखेर वबहार राज्यातील गया इथे 

वपांपळाच्या वकृ्षाखाली बौद्ध ध्यानस्थ बसले असता इ.स. पवूग 

५२८ मध्य ेत्याांना वदहय ज्ञानप्राप्ती झाली. वसद्धाथग बदु्ध झाला.. बदु्ध 

म्हणजचे अवकाशाएवढा ज्ञानी माणसू. ह ेज्ञान बदु्धाने स्वप्रयत्नाने 

आवण मोठ्या कष्टान े वमळवले. ऐवहक सखुाचा त्याग करणारा  

गौतम बदु्ध आभाळाहुन मोठा झाला. पढेु बदु्धाने उत्तर प्रदशे येथील 

सारनाथ येथे पाच पांविताांना पवहला उपदशे वदला. याच पवहल्या 

उपदशेास ‘धम्मचक्रप्रवतगन' असे म्हणतात. दशेात वठकवठकाणी 

प्रवचन ेकरताना बदु्धाांना अनेक वशष्ट्य लाभले. त्याांना लाभलेल्या 

बदु्धाांच्या ववचारातनू, वशकवणीतनू बौद्ध धमग खऱ्या अथागने वाढू 

लागला. त्यावेळी स्वतः बदु्धाांनी एक लाख लोकाांना बौद्ध धमागची 

दीक्षा वदली.  
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आज घिीला जगभर बौद्ध धमागचे अनयुायी आहते.  मात् 

आवशया खांिात त्याचे प्रमाण लक्षणीय आह.े आवशया खांिाची 

पन्नास टक्के लोकसांख्या ही बौद्ध धमीय आह.े मखु्यत्वे श्रीलांका, 

जपान, चीन, ब्रह्मदशे, थायलांि या दशेामध्य ेबौद्ध धमग चाांगल्या 

रीतीन ेरुजला आह,े या दशेाांनी बाांधलेली श्रीमांत अशी बौद्धमांवदरे 

आहते. ती बौद्ध स्थळे प्रेक्षणीय केली आहते. अनेक पयगटकाांचा 

पायरव या दशेाांमध्ये वाढत असतानाच, आपल्या वहांदसु्तानाांत मात् 

ज्या वठकाणी प्रत्यक्ष बदु्धाांनी प्रवचन ेवदली, वजथे ज्ञानप्राप्ती झाली 

ती स्थळे, ती गाव ेअद्याप बकाल का? उदा. वबहार. अराजकता 

आवण भ्रष्टाचार इथे फोफावलेला. ह ेभीर्षण सत्य नजरेआि करावे 

तरी कसे? बदु्धाचा पराभव आपणच केला ना ?  

बदु्धाच्या एकूण जीवनप्रवासावर आजपयांत मराठी, वहांदी, 

गजुराती, इांग्रजी, पाली या भार्षाांमधनू भरपरू प्रमाणात बदु्धचररत्ां 

वलवहली गेली आहते. या पाश्वगभमूीवर प्रवसद्ध लेवखका, समीक्षक 

िॉ मांगला आठलेकर याांनी वलवहलेलां 'बदु्ध हसतो आह'े ह ेअप्रवतम 

पसु्तक २००९ च्या समुारास माझ्या वाचनात आले. ह े पसु्तक 

वाचल्यावर  बदु्धाच्या  ववचारसरणीकिे मी वेगळया नजरेन ेपाहू 

लागलो. जगण्याचे एक वेगळे भान मला या पसु्तकाने वदले. मी 

थाांबलो नाही. महाराष्ट्रातल्या काही बदु्धकालीन लेण्याांना मी भेटी 

वदल्या, फोटो काढल,े स्केचेस काढली. एका वतृ्तपत्ात या लेण्याांवर 
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मी लेखमाला दखेील वलवहली. भटकां ती करताना लेण्याांमध्ये 

गवसलेला दवुमगळ एकाांत, शाांतता मी शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न 

केला. लेणीकाहय वलवहले. केवळ या एका पसु्तकामळेु मी 

वेगवेगळया माध्यमातनू असा हयि झालो. एका पसु्तकाने 

भरभरून वदले. ह े अप्रवतम पसु्तक राजहांस प्रकाशनने ऑक्टोबर 

२००८ मध्य ेप्रकावशत केले. लेवखका मांगला आठलेकर आपल्या 

मनोगतात म्हणतात " केवळ बदु्धचररत् हा या लेखनामागचा हते ू

नाही. बदु्धाला बोधीवकृ्षाखाली जे ज्ञान प्राप्त झालां आवण पढेु त्याचा 

जो जगभर प्रसार झाला, त्या धमगप्रसारात बदु्धाच्या अवस्तत्वाची 

खणू खरांच कुठां उमटली का? की अवहांसा, करून, शाांती, समता 

सारखी उदात्त तत्व त्याच्या धमगग्रांथातच बांवदस्त रावहली? आवण 

तसां झालां असेल तर ते का झालां? ह ेशोधण्याच्या दृष्टीनां केलेला 

हा यथाशिी प्रयत्न !" लेवखका आठलेकर याांनी  एम.ए., तसेच 

पीएच.िी केले असनू मुांबईच्या ववल्सन कॉलेजच्या त्या मराठीच्या 

ववभागप्रमखु होत्या. २००४ मध्य े त्याांनी स्वेच्छावनवतृ्ती घेतली. 

लेवखकेची आजपयांत ववववध ववर्षयाांवर एकूण दहा पसु्तके 

प्रकावशत झाली आहते. 

यदु्ध हव ेकी बदु्ध हवा अशा अस्वस्थ उांबरठ्यावर सारे जग 

उभ ेआह.े बदु्धाच्या ववचाराांचा आपण केलेला पराभव लेवखकेला 

अस्वस्थ करून जातो. या पसु्तकाच्या  मलपषृ्ठावर लेवखकेने जो 
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सांदशे, जो ववचार  वाचकाला नेमक्या शब्दात वदला आह े त्याने 

आपण हादरून जातो, अस्वस्थ होतो.  

" सवगनाश झाल्यावशवाय 'नवां' वनमागण होत नाही. गिद अांधार 

होतो तेहहाच प्रकाशाच्या आगमनाची चाहूल लागत.े हा वनसगागचा 

वनयम आह े ! आज सगळीकिे वदसतो आह े तो दःुखाचा, 

अशाांततेचा, वहांसेचा उसळलेला प्रचांि आगिोंब... बदु्धाच्या 

तत्वज्ञानाचा आपण केलेला पराभव ! पण तरीही बदु्ध हसतो आह.े. 

आवण म्हणतो आह,े " पहा, माझ्या येण्याचा रस्ता तमु्ही मला 

मोकळा करून दते आहात. मी येणारच आह.े माझां येणां अटळ आह े

आवण मी यावां अशी पररवस्थती तमु्ही वनमागण केली आह.े.." 

( बदु्ध हसतो आह े( सांशोधनात्मक, वैचाररक ),  िॉ मांगला 

आठलेकर, राजहांस प्रकाशन, पणु े) 
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१५.  ** भावपिशी आठवांचा आरसा ** 

 

" लहानपणापासनू मला एक स्वप्नां  पित आह.े स्वप्नात 

कोकणातले खािी वकनाऱ्यालगतचे घर वदसत.े खािीच्या  

पाण्यातनू  पसु्तकां  येताहते आवण मी ती गोळा करून घरात आणनू 
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ठेवतो आह े असे वदसायचे. त्यात माझ्या मनात ग्रांथप्रेमाववर्षयी 

वकां वा सावहत्याववर्षयी रुची प्रकट झाली आह,े असे म्हणता येते. " 

वकां वा " कळायला लागल्यापासनू आपण सारेच 'अहम' चा तोरा 

वागवत असतो. शेवटी 'मी-त'ू पणाची  बोळवण केल्यावशवाय 

अध्यावत्मक प्रगती शक्य नाही हचे सत्य तेवढ ेउरत े!"  

ज्येष्ठ समीक्षक, सांशोधक, िॉ अनांतराव दशेमखु याांच्या 

'आांबेया िहाळी' या लवलतलेख सांग्रहाचा शानदार प्रकाशन 

सोहळा वद. १० फेब्रवुारी २०२१ रोजी ठाण्यात मान्यवराांच्या हस्ते 

सांपन्न झाला. हयास वक्रएशन्स याांनी ह ेदखेणे आवण मौवलक पसु्तक 

प्रकावशत केले आह.े समीक्षण, सांशोधन के्षत्ात दशेमखु सराांनी 

िोंगराएवढां काम केले आह.े (वाचा :  र धो कवे.... आठ खांि ) 

समीक्षक म्हांटले की त्या त्या सावहत्याचां त्याांनी रुक्षपणे केलेलां 

समीक्षण, अनेक ग्रांथाांचे सांदभग,, दाखले, नोंदी, मावमगक व परखि  

भाष्ट्य, उलट सलुट मताांतरे, वगैरे असां काही मनामध्ये येऊ लागते 

आवण सामान्य वाचक वबचकून थोिा बाजलूा जातो. मात् 

रसास्वाद वकां वा आस्वादक समीक्षा म्हणजे काय तर ती िॉ दशेमखु 

सराांची समदृ्ध सावहत्य सांपदा वाचल्यावर, अभ्यासल्यावर 

आपल्याला जाणवते. सवगसामान्य वाचकाला समजेल-उमजेल 

अशा आस्वादक वळणाची मात् अभ्यासपणूग समीक्षा आपल्याला 

वाचायला वमळत.े  'आांबेया िहाळी' या लवलत लेख सांग्रहाबद्दल  
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दखेील हचे साांगावे लागेल. कुठलेही पान उघिा आवण दशेमखु 

सराांनी साकारलेल्या शब्दरूपी, अनभुवाांच्या, आठवाांच्या  

सरींमध्य े  वचांब वभजनू जावे इतके सहजसुांदर आह.े "आांबेया 

िहाळी फळे चुांबी रसाळी .." अशी सुांदर ओळ आपल्याला ज्ञानेश्वर 

माउलींच्या एका रचनेत वाचायला वमळत.े सदर पसु्तकात एकूण 

४३ लेख आहते आवण या लेखाांच ेअध्यात्मपर लेख आवण लवलत 

लेख असे ववभाजन केले आह.े दनैांवदन हयवहारातनू उमजलेलां 

साधांसधुां अध्यात्म, मिु वचांतन सराांनी प्रत्ययकारी शैलीत 

कागदावर साकारले आह.े उदा. ग्रांथसांग, दवेालये, वस्थतप्रज्ञ तो 

असतो कसा? ग्रांथवेिा, थँक्य ू वमस्टर गॉि, राधा आवण कुब्जा, 

वगैरे तर लवलत लेखात चेहरा, सल, मलुां परत गेल्यावर.घरवभांती. 

काऊचां घर वचऊचां घर. ह ेलेख ववशेर्ष आविले, भावले. वनसगग, 

त्याचे अववष्ट्कार, पररसर, लहानपण, ववववध टप्प्यावर भेटलेली 

माणसां, काही नहयान ेगवसलेली तर काही कायमची सोिून गेलेली. 

ती हुरहूर, त्या आठवणी, ते वभिणारे प्रसांग, सराांनी ववववध 

लेखाांच्या माध्यमातनू सशिपणे नेमक्या शब्दात साकारले आहते.  

मराठी सावहत्यात लवलत वनबांधाची परांपरा मोठी आह.े 

कुसमुावती दशेपाांिे, इरावती कवे, दगुाग भागवत, शाांताबाई शेळके, 

महशे एलकुां चवार ते थेट आजच्या वपढीतल्या सौ रश्मी कशेळकर 

याांनी लवलत लेखनाचा प्रवाह समदृ्ध केला आह.े अल्पाक्षरी, मिु 
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शैलीतनू लेख साकारले आहते. अनेकवेळा लवलत लेखन प्रकारात 

लेखक बहुताांशी आत्मकथनाच्या वाटेवर रुळतो आवण स्वतःचे 

अनभुव शब्दबद्ध करतो. दशेमखु सर दखेील त्यास अपवाद नाहीत. 

स्मरणरांजनात ते मनोमन रमतात. अनेक आठवणी, वकस्स,े 

आयषु्ट्याच्या टप्प्यावर भेटलेली माणसां, अनभुव ते शब्दबद्ध 

करताना वदसतात. या सांग्रहातील अनेक लेखाांचा  शेवट हुरहूर 

लावणारा, ववस्मयकारक वळणावर येऊन ठेपणारा आवण पढुच्या 

लेखाची ओढ, उत्सकुता वाढवणारा आह.े दशेमखु सराांनी उभ्या 

केलेल्या भावववश्वात वाचक रवसक मनापासनू रमतो. वाचक-

रवसक आपल्या गतकाळाच्या ववश्वात अलगद पोहोचतो, गुांतत 

जातो  हचे या पसु्तकाचे मोठां  यश आह.े  

ज्येष्ठ समीक्षक आवण दशेमखु सराांचे परमवमत् श्री. श्रीराम 

वसधय े आवण सारांग दशगने याांचे आग्रहाखातर सराांनी 'महाराष्ट्र 

टाइम्स' दवैनकासाठी 'सगणु-वनगुगण' ह ेसदर वलवहले. त्यावेळी सर 

अमेररकेत आपल्या मलुाांकिे होत.े तेथनू ते लेख श्री वसधय ेयाांना 

पाठवायचे. मुांबई आकाशवाणीच्या ज्योत्स्ना केतकर याांचे 

सचूनेनसुार सराांनी वनसगागची शब्दवचत्े रांगवली तर पढेु 'प्रहार' च्या 

रवववार आवतृ्तीसाठी दशेमखु सराांनी महेंद्र सकेु याांचे आग्रहाखातर 

'लवलतगद्यात्मक' सदर लेखन रेखाटले. असे सवग ववखरुलेले लेख 

'आांबेया िहाळी' या एकाच पसु्तकात आपल्याला वाचायला 
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वमळतात ह ेआपले भाग्य. दशेमखु सर आपल्या मनोगतातनू सांवाद 

साधतात  " माझां ह े लेखन म्हणजे माझ्या हयवित्वाचाच 

आववष्ट्कार आह.े अध्यात्म हा काही माझा प्राांत नाही, तसा माझा 

वपांि नाही, प्रकृती नाही. पण कारणपरत्वे ववद्यापीठात अध्यापन 

करताना सांत सावहत्याचां मी वाचन केलां ते लेखनात असां उतरलां." 

प्रकाशक वनलेश गायकवाि म्हणतात " दशेमखु सराांच्या 

अनभुवाांचा, वचांतनाचा हा सरेुख कोलाज आह.े अनभुवातनू 

स्फुरलेलां ह ेवचांतन आह.े"  

िॉ दशेमखुसराांच्या चररत्ात्मक सांशोधनकायागचा प्रवास 

ववलक्षण असा आह.े त्याांचा जन्म १ जलुै १९४८ रायगि 

वजल्ह्यातील रेवस जवळील 'बागदाांिे' या गावातला. अवतशय 

प्रवतकूल पररस्थतीत त्याांनी आपलां  वशक्षण वजद्दीनां पणूग केलां. 

मोठेपणी वशक्षक, प्राध्यापक. हहायचां ह ेत्याांचां स्वप्न खरोखर पणूग 

झालां. १९७२ मध्य ेएम ए पयांतचे वशक्षण पणूग करून सराांनी  १९७८ 

मध्य े'कुसमुावती दशेपाांिे याांच्या वाङ्मयाचा वचवकत्सक अभ्यास’ 

हा ववर्षय वनविून त्यावर  ( मुांबई ववद्यापीठ येथनू पी. एचिी सांपादन 

केली. यावेळी सराांना प्रा.िॉ.व.वद.कुलकणी याांचे मोलाचे 

मागगदशगन लाभले. मनाला काहीशी मरुि घालीत  १९७४ ते १९८९ 

अशी पांधरा वर्ष ेवद वसांवदया वकग शॉप वलवमटेि या खासगी कां पनीत 

सराांनी नोकरी केली. तेथ े अथागतच ते रमल े नाहीत. त्याांचा 
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सावहवत्यक वपांि त्याांना स्वस्थ बस ूदईेना. सराांचे स्वप्न अखेर पणूग 

झाले. १९८९ मध्य े ते मराठीचे प्राध्यापक म्हणनू SNDT,(मुांबई) 

या  मवहला ववद्यापीठात रुज ू झाले. वतथे त्याांनी २००७ पयांत 

म्हणजेच १९ वर्ष ेनोकरी केली. या ववद्यापीठाची स्थापना महर्षी 

धोंिो केशव कवे याांनी केली. कृतज्ञता म्हणनू त्याांचे जीवन कायग 

सवाांसमोर आणावे असे ठरवले. मात् स्वतः कवे याांनी आपले 

चररत् तीनवेळा वलवहल्याने त्यात सांशोधनाला जागा नसल्याने 

दशेमखु सराांनी कवे याांचे वचरांजीव आवण कुटुांबवनयोजनाचे 

आद्यप्रणेते िॉ र. धों. कवे याांचेवर सांशोधनात्मक वलहावे असे 

मनोमन ठरवले. अथक सांशोधनानांतर रधोंचे चररत् तब्बल आठ 

खांिाांमध्ये अखेर २०१० मध्य ेपद्मगांधा प्रकाशनाने प्रकावशत केले. 

दशेमखु सराांची खरी ओळख या रधोंच्या िोंगराएवढ्या कामामळेु 

होतेच.  

िॉ दशेमखु सराांची सांशोधनात्मक,चररत्ात्मक आवण 

समीक्षात्मक अशी एकूण पांचवीसच्या वर पसु्तके प्रकावशत झाली 

आहते. नकुतीच प्रकावशत झालेली काही पसु्तके :  'रांगाांचा जादगूार 

: दीनानाथ दलाल, वचत्गरुु कृष्ट्णराव केतकर, मराठी सावहत्यातील 

अश्लीलतेचा पवहला वाद : सांशोधन आवण सांपादन, नाट्यववचार, 

नाट्यसमीक्षा,  ओ अमेररका (प्रवास वणगन ). दशेमखु सराांनी 

लवलत लेखनाबरोबरच कथालेखन हाही प्रकार हाताळला आह.े 
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'अिनीि आवण इतर कथा' हा त्याांचा पवहला कथासांग्रह 

प्रकाशनाच्या वाटेवर आह.े अनेक महत्वाच्या परुस्काराांनी िॉ 

दशेमखु सराांना आजवर सन्मावनत करण्यात आलां  आह.े  

ह े लक्ष आठवाांचां पसु्तक प्रत्येकाच्या सांग्रही हवांच .  िॉ. 

दशेमखु सराांच्या पढुील लेखन प्रवासास आमच्या  खपू खपू 

शभुेच्छा.  

( आांबेया िहाळी ( लवलतलेख सांग्रह ), िॉ अनांत दशेमखु, 

हयास वक्रएशन्स, ठाणे ) 
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१६. घरे... शब्दप्रभ ंची... असंख्य आठवणींची.. 

 

लेखक कुठे राहतो, कसा जगतो, त्याची जीवनशैली कशी 

आह,े ज्या घरात त्याला सावहत्यकृती स्फुरली असेल ते घर कसे 

असेल? आजबूाजचूा पररसर कसा असेल याबाबत जाणनू घेण्यास 



 | पान 

 

वाचक-रवसक नेहमीच उत्सकु असतो. लेखक ज्या वास्ततू राहतो 

त्या वास्तशूी असलेले त्याचे नात,े वजहहाळा, प्रेम हहेी जाणनू 

घेण्यास वाचकाला आविते. याचाच ववचार होऊन लवलत 

सारख्या दजेदार मावसकाने १९८४ मध्य े एक आगळीवेगळी 

लेखमाला सरुु केली होती. त्यामध्ये त्या त्या लेखकाच्या 

घरासांबांधीच्या आठवणी, वकस्से त्या त्या  लेखकाचे  जवळचे 

नातेवाईक, वमत् याांनी शब्दबद्ध केले होते. १९९७ मध्य ेत्या लेखाांचे 

सुांदर पसु्तक झाले. 'लेखकाचे घर' या नावाने मॅजेवस्टक प्रकाशनने 

ते पसु्तक प्रकावशत केले. पसु्तकाच ेसांपादन अथागतच श्री अशोक 

कोठावळे याांनी नेटके केले. याच पसु्तकातील काही लेखक-कवी 

मांिळींच्या त्याांच्या घरासांबांधीच्या आठवणी सांवक्षप्त स्वरूपात 

आपल्या वाचकाांसाठी. 

१. महाराष्ट्राचे आधवुनक वावल्मकी, महाकवी ग. वद. 

मािगळूकर याांच्या घराववर्षयीच्या आठवणी जागवल्या आहते 

कवी,गीतकार राजा मांगळवेढेकर याांनी.  

" अण्णा तसे श्रद्धाळू, आवस्तक वतृ्तीचे. अण्णाांनी बांगला 

घेऊन टाकला. अण्णाांनी तो बांगला पावहल्यावर आवण त्याहीपेक्षा 

बांगल्यापढुची रस्त्यालगतची पाच वटवकृ्षाांची गळावमठी 

पावहल्यावर खरेदी केलेल्या त्या वास्तचू ेबारसां करून टाकलां. नाव 
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ठेवलां  "पांचवटी" ! वनयतीचा सांकेत काय असेल तो असो, पण 

अण्णाांच्या 'पांचवटी' मध्य े पढुां चारपाच वर्षागतच 'गीतरामायण' 

अवतरलां. यामळेु आधवुनक वावल्मकी या नावानां अण्णा मराठी 

जगतात ख्यातनाम झाले. लेखक-कवी म्हणनू अण्णाांनी यशाची 

चढती कमान पांचवटीनां िोळे भरून पावहलेली आह.े लेखक म्हणनू 

अण्णाांना लाभेलला राष्ट्रपतींचा परुस्कार आवण पद्मश्री हा 'वकताब 

पांचवटीनां सोनेरी फे्रमसह आपल्या छातीवर अवभमानानां वमरवला 

आह.े वकतीतरी वचत्पटाांच्या कथा व गीत लेखनाची पाररतोवर्षकां  

पांचवटीनां आपल्या छताखाली साांभाळली आहते." 

 २. प्रवसद्ध लेखक श्रीपाद काळे याांच्या कोकणातल्या 

घरासांबांधीची वनरीक्षणां त्याांचे वमत् लेखक रवींद्र वपांगे वकती सुांदरपणे 

केली आहते पहा : 

" काळयाांची ही वास्त ूशताय ूतर असणारच. आगर घरांदाज 

आह.े नारळी, पोफळी, आांबे, अननस, काज,ू फणस, करवांदी, 

जास्वांद, अबोली, रातराणी, गलुाब, चाफा, तळुस असा हरकामी 

ताफा आह.े स्वयांपाकाच्या खोलीतनू किधान्य उकित ठेवल्याचा, 

न्हाणीघरातनू सपगणाच्या धरुाचा, गोठ्यातनू वशळया शेणामतुाचा, 

चलुखांिाजवळ करपलेल्या काजवूबयाांचा, आगरात वभजक्या 

मातीचा वन परसवात सकु्या गोवऱ्याांचा, असे सगळे वास एकत् 
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नाांदायला आले आहते. पिवीतल्या झोपाळयाच्या कि्याांची 

लयबद्ध कुरकुर चाल ूआह.े ववहनींनी खास पाहुण्याांसाठी म्हणनू 

जात्यावर कुळीथ दळायला घेतले आहते. स्वयांपाकाच्या 

खोलीतल्या फुां कणीची फुां कही ऐकू येते. सतुार पक्ष्याची ठोकठोक 

फणसावर चाल ू आह.े गोठ्यात गोरवाांचां सांथ रवांथ चाल ू आह े

आवण पिवीत भालाजवळ भुांगा आलेला आह.े फि बावीवर 

राहाटाचा तेवढा आवाज नाही, कारण वतथे आता पांप बसला आह े

वन ततूागस तो बांद आह.े!" 

 ३.  कवववयग मांगेश पािगावकर याांच्या सायन, मुांबई इथल्या 

घराववर्षयीच्या आठवणी कवी वनरांजन उजगरे याांच्या शब्दात.  

" तसां पावहलां तर 'साई- प्रसाद, प्लॉट क्रमाांक १२५/अ, हा 

सवग तपशील बऱ्याच उवशरा मनात नोंदला गेला. सायनला 

जातानाचा तिुुांब उत्साह. त्यावेळी आमच्यासाठी ते चौथ्या 

मजल्यावरचे घर म्हणज ेआमच्याशी छान गट्टी जमलेल्या अवजत-

अांजली- अभयचां, खपू मायेन े वागणाऱ्या ताई- आत्याचां आवण 

आमच्याशी जास्त न बोलणाऱ्या आमच्या आजोबाांचां म्हणजेच 

मांगेशमामाांचां घर होतां. पािगावकर आिनावाचे एक मोठे कवी इथे 

राहतात हा तपशीलही खपू नांतरचा.या घराची नानाववध रूपां पाहता 

पाहता, मी इांवजवनयररांगला असताना मांगेशमामाांच्या बांद खोलीचा 
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दरवाजा माझ्यासाठी 'खलुां जा वसमवसम' म्हांटल्यावर उघिावा तसा 

हळूहळू अपार आपलुकीने उघिला गेला. खोलीमध्ये नीटपणे 

लावनू ठेवलेल्या पसु्तकाांशी माझां जवळचां नातां जिलां. आज 

सायनला जाताना सगळयात जास्त आकर्षगण वाटतां, ते आतल्या 

खोलीत बसनू नवीन कववता ऐकण्याचां आवण वनविक ऐकवण्याचां 

!" 

४. सपु्रवसद्ध नाटककार, गढूकथाकार रत्नाकर मतकरी याांच्या 

घराववर्षयीच्या आठवणी वलवहल्या आहते त्याांची कन्या, अवभनेत्ी 

सवुप्रया ववनोद याांनी.  

" आईबाबाांचां लग्न झालां त्या समुाराला म्हणजे १९६५ मध्ये 

सगळां कुटुांब ग्रॅन्टरोिहून दादरला आलां. त्यानांतर लगेच आजोबा 

गेले. ही एक दःुखद घटना सोिली, तर तसां आजपयांत आमच्या 

घरान े आम्हाला सखुच दाखवलां. लोककथा-७८, प्रेमकहाणी, 

आरण्यक याांसारख्या बाबाांच्या गाजलेल्या प्रायोवगक नाटकाांवर 

बवक्षसाांची खैरात झाल्यानांतरचा जल्लोर्ष आवण अचाट गावची 

अफाट मावशी, अलबत्या गलबत्या या बालनाट्याांची शांभरी, 

लोककथाचे तीनशे प्रयोग,अशा महोत्सवाांचा आनांद आम्ही बेभान 

पाट्गया करून साजरा केला, तो याच घराच्या गच्चीवर ! आमच्या 

घरातला छुपा रुस्तम आह े आमचा माळा ! इथे बाबाांचा एक 
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कुणालाच मावहत नसलेला पैल ू पहायला वमळतो. १९६५ 

सालापयांत बाबाांनी काढलेली समुारे पाऊणशे एकाहून एक सुांदर 

वचत्े या माळयावर आहते.! घरच्याांच्या ववरोधामळेु बाबाांना 

वचत्कला सोिणां भाग पिलां. आमचां घर आदशग आह,े असां मळुीच 

नाही, पण आदशागचां भान त्याला आह ेएवढां वनवित." 

५. थोर इवतहास सांशोधक, लेखक िॉ. रा. वच.  ढेरे याांच्या 

पणु्यातल्या घराववर्षयीच्या आठवणी जागवल्या आहते त्याांच्या 

कन्या सपु्रवसद्ध कववयत्ी, लेवखका  िॉ अरुणा ढेरे याांनी.  

" पानशेतचा परू आला आवण नदीकाठचां ते शेणामेणाचां घर 

पार वाहून गेलां. कष्टानां जमवलेला प्रचांि पसु्तकसांग्रह गेला. पनु्हा 

माांिामाांि. नवी जागा नदीकाठीच वमळाली. शवनवारातलां ह े घर 

आमच्या पवहल्या दीिखणी खोलीपेक्षा पषु्ट्कळच मोठां म्हांटलां 

पावहज.े नहया पसु्तकाचां स्वागत नहया घरात पनु्हा सरुु झालां. 

बघताबघता घराच्या वभांतींना छतापयांत पसु्तकां  लागली. पसु्तकाांचा 

एक वववशष्ट वास आमच्या मधल्या घरात सतत रेंगाळत असायचा. 

तो प्रचांि सांग्रह आवण अण्णाांचां  लेखक-सांशोधक असणां या दोन्ही 

गोष्टी आम्हा तीनही मलुाांसाठी इतक्या सहज गहृीत होत्या की त्या 

गोष्टींचां इतराांना नवल का वाटतां हहेी आम्हाला कळत नस.े लेखन 

सांशोधनाहयवतररि अण्णाांची आविती गोष्ट म्हणज े गप्पा. गप्पा 
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आवण चहा या दोन घरातल्या अववभाज्य, अटळ गोष्टी. 

आमच्याकिे गोंधळी, महानभुाव सांन्यासी यायचे, ज्येष्ठ सावहवत्यक 

यायचे ( बोरकर, मािगळूकर, बेंद्र,े कुरुां दकर ), सांस्थावनक, 

सामावजक कायगकत े आवण रस्त्यावरचे साधे स्नेहीही यायचे. 

पढुच्या काळात आम्ही शवनवारातलां ते घर सोिून आम्ही 

तळुशीबागवाले कॉलनीतल्या आमच्या आत्ताच्या घरात रहायला 

आलो. ह ेनवीन घर प्रशस्त आह,े पवुीसारखांच आल्या-गेल्याचां, 

गजबजतां घर आह.े"  

वाचकाला लेखकाांच्या घराववर्षयीची असलेली 

उत्सकुता,कुतहूल, वजज्ञासा यातील अनेक लेखाांमळेु मात् पणूग होत.े 

( लेखकाचे घर, सांपादन श्री अशोक कोठावळे, मॅजेवस्टक 

प्रकाशन, मुांबई ) 
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१७.  'कस्वतांच्या गावा जावे': एक स्वलक्षण प्रवास 

 

ते णदवस आता कुठे जेव्हा फुले बोलायची  

दूर ती गेली तरीही सावली भेटायची  

तया णतच्या वाटेवरी ती ण ंगती  ाडे जुनी  

हात देताना णतला मा ीच फांदी व्हायची  
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पावसाळा पेच होता ह्या सरी वळवू कुठे  

णचंबताना तया पुलाखाली ती नदी थांबायची  

वर णनळी कौले नभाची डोंगराची णभंत ती  

ते नदीकाठी भटकिे हीच शाळा व्हायची  

फाटके होते णखसे अन नोटही नव्हती खरी  

पि उगवतया चांदण्यावर मालकी वाटायची 

 

उत्तररात्. कुणालाच वेळेचां भान नाही. त्या कवींच्या समोरील 

रवसकाांना दखेील नाही. दोघेही धुांद, कववतेत शांभर टक्के बिुालेले. 

तो कवी ती कववता स्वतः लावलेल्या चालीमध्य ेबेधुांदपणे गात 

होता.  कववता सांपली असे वाटत असतानाच कुठल्याशा 

कोपऱ्यातनू कुण्या रवसकाची पनु्हा फमागईश, पनु्हा सादरीकरण, 

पनु्हा कववता आवण फि कववताच. होय..बरोबर ओळखलांत 

वमत्ाांनो. त्या आशयघन कववतेचे वततकेच सुांदर चालीमध्ये 

सादरीकरण केले होत ेअरुण म्हात् ेया मनस्वी कवीन.े नांतर...नांतर... 

या मनस्वी कवीला भेटत गेले काही अस्सल कवीकुळातल े

परमवमत्. एक..दोन...तीन.. मग यथावकाश..सगळे वमळून सात.. 

एकेक वकस्स,े फमागईशी, वेगळेपण, धुांदपण, गावागावात केलेली 

मनमरुाद भटकां ती, भेटलेले वजवलग, रवसक, त्याचे अलोट प्रेम, 
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वजहहाळा....हळूहळू फुलत गेला कववताांचा  मळा. एक कायगक्रम 

वमळाला..पण आणखीन एक..मग पन्नास..शांभर..आवण..पढेु तर.. 

. जाणनू घेऊया त्या सात वेि्या कवी वमत्ाांची ववलक्षण कहाणी. 

कववताांचा तो गाव आवण तो प्रवास. 

 

एखादा प्रयोग वकां वा एखादी गोष्ट ठरवनू काही होत नाही, ती 

अगदी सहजपणे, आपोआप वनमागण होते आवण पढेु तर इवतहास 

घितो. १९८६ सालातली ती रात्.  वठकाण ठाण्याजवळचे कळवा 

गाव. कववतेची मैफील उत्तरोत्तर रांग ूलागते. या घरगतुी मैवफलीची 

सांकल्पना अथागतच अरुण म्हात् े याांची. त्यावेळी वतथे उपवस्थत 

असलेले आणखीन कवी वमत् म्हणज े अशोक नायगावकर, 

अशोक बागवे व इतर.  इांदरूहून आलेले एक रवसक श्री. वसांत 

पोतदार याांना या तरुण कवी मांिळींनी सादर केलेल्या कववताांचे 

सादरीकरण प्रचांि आविल्याने त्याांनी चक्क या साऱ्याांना इांदरूला 

येण्याच ेआवताण वदले. ती पोतदाराांची उत्स्फूतग दाद 'कववताांच्या 

गावा जावे' या  गाजणाऱ्या कववताांच्या कायगक्रमाची नाांदी ठरली. 

इांदरूचा कायगक्रम अथागत प्रचांि गाजला. वतृ्तपत्ात बातम्या 

झळकल्या. अशोक नायगावकर, अशोक बागवे, वकशोर कदम 

(सौवमत् ) आवण स्वतः अरुण म्हात् ेएकदम प्रकाशझोतात आले. 
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कवीवमत् अरुण म्हात् ेयाांच्याशी गप्पा मारताना ‘कववताांच्या गावा 

जावे’ या प्रवासात ते हरवनू जातात. एकेक आठवणी, वकस्स े ते 

साांग ू लागतात. " खरांतर परफॉवमांग ह े काही आमचां के्षत् नहह.े 

कववतेमळेु आम्ही मांचावर, माईकसमोर असतो, इतकां च . पण 

बघता बघता वाढत गेलेल्या झािासारखां 'कववताांच्या गावा' चां 

अवस्तत्व आमच्यात रुजलां आह.े या कायगक्रमाचे कैक प्रयोग झाले. 

त्यातनू पसरत पसरत, अशा तऱ्हचे्या कायगक्रमातनू कववता 

लोकाांपयांत पोचवण्याचे श्रेय आमच्या खात्यावर चढलां." 

 

जनु्या काहयप्रेमी मांिळींना नक्कीच स्मरत असेल एकेकाळी 

कवववयग मांगेश पािगावकर, वसांत बापट आवण ववांदा करांदीकर या 

ज्येष्ठ मांिळींनी कववतेला खऱ्या अथागने पसु्तकातनू बाहरे काढलां. 

त्या बांवदस्त कववताांच ेमांचावर उत्कृष्टपणे सादरीकरण केले. कववता 

गावोगावी पोचवल्या आवण रुजवल्या दखेील. अगदी तोच प्रयोग 

१९८६ च्या दरम्यान  पढुील वपढीन ेम्हणजेच अरुण म्हात् ेआवण 

त्याांच्या परमवमत्ाांनी वततक्याच ताकदीने मांचावर सादर केला. 

कववताांच्या गावा जावे या अवभनव प्रयोगाचे एक नाही, शांभर नाही 

तर तब्बल हजाराच्यावर प्रयोग झाले. काहयरवसकाांचे अलोट प्रेम 

या कववमांिळींना आवण त्याांच्या कववताांना लाभले. या 
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काहयप्रवासात वेगवेगळया टप्प्याांवर कोकणातले प्रवसद्ध कवी 

महशे केळुस्कर, ठाण्याचे वनरांजन उजगरे आवण वनसगग कवी नलेश 

पाटील सहभागी झाले आवण कायगक्रमाला एक वेगळाच बाज 

आवण उांची दखेील लाभली. महाराष्ट्रात, इतर राज्यात, इतकेच 

काय बाहरेच्या दशेात दखेील 'कववताांच्या गावा जावे' ची पताका 

िौलान े फिकू लागली. मराठी कववतेची आवण सादरीकरणाची 

परांपरा खरोखर गांभीरपणे पढेु नेणाऱ्या त्या सात कवी वीराांचा काहय 

प्रवास थक्क करणारा होता. अनेक आठवणी, ववववध वकस्से, त्या 

त्या कवींच्या वेगवेगळया प्रकृतीच्या कववता आवण त्या सादर 

करण्याची वेगवेगळी शैली. पनु्हा त्याांचे वचत्वववचत् मिुी स्वभाव, 

मनस्वीपणा, वदलदारपणा तर कुठे अवत वचवकत्सकपणा. सारांच 

ववलक्षण. िॉ महशे केळुस्कर या सहा कवींच्या सोबत कायगक्रम 

करीत असताना ह े सारां सांवचत एखाद्या वटपकागदासारखे वटपत 

होत.े   

 

पढेु तर या अफाट आवण अचाट कायगक्रमाांचे, त्यात सादर 

केलेल्या कववताांचे, वकस्स्याांचे, आठवणींचे, कवींच्या स्वभावाांच े

कुठेतरी िॉक्यमुेंटेशन कराव ेया उद्दशेाने वसईची विांपल पवब्लकेशन 

ही प्रकाशन सांस्था पढेु सरसावली. या साऱ्या कवींची मोट 



 | पान 

 

बाांधण्याचे म्हणजेच सांपादनाचे अवघि काम िॉ महशे केळुस्कर 

याांचेवर सोपवले. . त्याांनी ते अवतशय रवसकतेन ेवनभावले दखेील. 

यामध्य ेप्रत्येक कवींच्या वनविक पांधरा कववता, कवीचा सांवक्षप्त 

पररचय दणे्यात आला.  ३१ जलु ै२००१ रोजी 'कववताांच्या गावा 

जावे' याच शीर्षगकाचे सुांदर पसु्तक विांपल पवब्लकेशन्स याांनी 

प्रकावशत केले. पसु्तकाच्या मखुपषृ्ठाची वेगळी सांकल्पना कवी 

नलेश पाटील याांची. याही पसु्तकाला वाचक रवसकाांचा उदांि 

प्रवतसाद वमळाला आवण २००४ मध्य े त्याची वहदतीय आवतृ्ती  

प्रवसद्ध झाली. िॉ महशे केळुस्कर याांनी एकूण या काहयप्रवासाचे 

यथाथग दशगन पसु्तकाच्या आरांभी आपल्या मावमगक शैलीत केले 

आह ेआवण ते मळुातनू वाचण्यासारख ेआह.े या सातही कवींचा 

पररचय त्याांनी खमुासदार आवण वतरकस शैलीत केला आह.े 

सातही कवींची सांवक्षप्त झलक त्याांच्याच शब्दात.  

 

अरुण म्हात् े: टोटल कवी असण्याचा शाप त्याला वमळालाय, 

त्यातनु त्याला मिुी नाही. अरुणला जर शांभर लोकां   भेटलेले 

असले तर शांभर लोकाांची त्याच्याबद्दल शांभर मतां असणार. नाटक, 

वसनेमा, सांगीत, जावहरातबाजी, कॉलम रायवटांग, राजकारण, 

चळवळी, कवीसांमेलन, सगळां एकाचवेळी चाललेलां असतां त्याचां. 
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त्याला गदी मनापासनू आविते. कववतेपोटी त्यान ेअख्खा महाराष्ट्र 

पालथा घातलाय.  

 

वकशोर कदम (सौवमत् ) : मनस्वी माणसू. पां. सत्यदवे दबुेंकिे 

तो नाटक वशकला. अमोल पालेकर, मीरा नायर, शाांता गोखले, 

श्याम बेनेगल अशा ग्रेट लोकाांशी त्याची दोस्ती आह.े वहहन्सेंट 

हहान गॉगपासनू वमलन कुां दरेापयांत त्याचां अफाट वाचन आह.े 

त्याच्यात इतकी रग आह े की एक वदवस तो ऑस्कर-वबस्कर 

वखशात घालील की काय अशी भीती आम्हाला वाटत राहत.े 

 

वनरांजन उजगरे : तो कुणाबद्दलच कधी वाईट बोलत नाही. तो 

कववकुळाला मानणारा आह.े कवी असनूही वशस्तीत राहणारा. 

कुठल्याही क्षणी तो तसा तो सावध असतो. आपल्या कववताांचां 

हयवस्थापन करण्यात वनरांजनच सवागवधक कुशल आह.े  

 

नलेश पाटील : वनसगग हा त्याच्या कववतेचा आधार. त्याची 

तीव्र रांगसांवेदना. तो जावतवांत वचत्कार असल्याने रांगाांच्या हजारो 

छटा त्याच्या कववतेत येतात. नलेशमध्ये एक उपजत लय आह.े 
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मोठ्या जावहरात कां पनीतला हा माणसू गावच्या चाविीवर 

बसलेला असल्यासारखा वाटतो. 

 

अशोक बागवे : मराठी कववतेची सगळी परांपरा त्याला नीट 

ठाऊक आह.े शेकिो जनु्या कववता त्याच्या वजभेवर आहते. वनसगग 

आवण प्रीती ह ेया कवीचे स्थायीभाव आहते. त्यान ेआयषु्ट्याचे बरेच 

अवतार बवघतलेत. त्यामळेुच लखलखत्या सरुीवर जईुचां फूल 

ठेवनू तो कायम चालत असतो. 

 

अशोक नायगावकर : या नावाच्या इसमानां या तारखेपयांत 

त्याच्या अहवल कववताांच्या पत्ावळयाांना स्टॅप्लर नाही मारलेला ! 

या फकीर कवीचां अांतरांग काय आह ेह ेकळायला तशी वर्षागनवुर्षग 

जावी लागतील. नायगावकराांचां काहयवाचन ह े खरोखरच एक 

अजब रसायन आह.े तो कुणाची कधी वफरकी घेईल याचा नेम 

नसतो.  

 

आवण आता  महशे केळुस्कर : एकीकिे मालवणी भार्षेवर 

जबरदस्त प्रभतु्व असतानाच सामावजक मलू्याांचे प्रखर भान 

असलेला एक महत्वाचा कवी. कोमसाप उभारणीमध्ये याांचा 



 | पान 

 

वसांहाचा वाटा. त्याांच्या वझनवझनाट कववतेने अवघ्या महाराष्ट्राला 

िोलावले, वेि लावले. 

 

या सातही कवींनी सादर केलेल्या कववता मी अनेकवेळा 

पोटभर ऐकल्या आहते. प्रत्येकाची शैली आगळीवेगळी. ददुवेाने 

या सात कवींमधल े वनरांजन उजगरे आवण नलेश पाटील ह ेआज 

आपल्यामध्ये नाहीत. त्याांची आठवण येण े अपररहायग. आज 

नहयान े कववता वलवहणाऱ्या आवण  ती मांचीय स्वरूपात सादर 

करणाऱ्या कवी मांिळींनी  ह ेमहत्वाचे पसु्तक एकदा तरी वाचावे, 

आपल्या सांग्रही ठेवावे असे आह.े पसु्तकाच्या अगदी शेवटी कवी 

अरुण म्हात् े याांनी वलवहलेली प्रस्तावना दखेील वाचण्यासारखी 

आह.े  

 

( कववताांच्या गावा जावे, सांपादन- िॉ महशे केळुस्कर, विांपल 

प्रकाशन, वसई ) 
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१८. ** अपवपथ काळाची पवगतं ** 

 

आकाश ठिकतंय 

धरती सुन्न 

भरवसा उडून गेलाय 

एकमेकांवरचा 

आणि पोरकेपिा 

दत्तक घेतलेल्या अपतयासारखा 

वारसहीन ! 

 

 

 

 

 

गेली सहवा वर्षे आपण भयाच्या वनवागत पोकळीत अक्षरशः 

गरागरा वफरत आहोत. उद्या उजािेल याची कोणतीच शास्वती 

नाही. भतूकाळातले वववचत् सांदभग, वतगमानकाळाने उघिलेला 

जबिा आवण भववष्ट्यकाळाची अनावमक वाणी मनषु्ट्यप्राण्याला 

कणाकणाने पोखरत आह.े त्याचा आकवस्मक हल्ला होऊ नये 
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म्हणनू  मटुकुळां करून घराच्या अांधाऱ्या कोपऱ्यात गपुचपू पिून 

आहोत. जगाच्या कानाकोपऱ्यात हीच पररवस्थती. ह े झाले 

शरीराचे.  आवण मनाच?े ते तर पार गोठून गेलांय नाहीतर 'तो' येईल. 

आत्तापयगन्त मनाला बजावनू ठेवलां होतां कदावप हयि हहायचां  नाही 

पण... पण..वाफ दाबनू ठेवली की त्याचा स्फोट आज वकां वा उद्या 

होणारच. होय. बरोबर ओळखलांत. ती प्राणपणान ेसाठवलेली तप्त 

वाफ आज शब्दरूपाने अखेर बाहरे पिलीच. यथावकाश त्या 

वाफ्याच्या वलयाांच्या झाल्या कववता. 'मनाचा वन:शब्द कोलाहल' 

अखेर बाहरे पिलाय. तात्परुते का होईना तो कवी आता शाांत 

झाला असेल. 

 

कवी, गीतकार, हयाख्याते, वनरुपणकार, उत्तम सांवादक अशा 

ववववध भवूमकेतनू कवववयग अशोक बागवे याांना आपण अनेकवेळा 

सावहत्य ववर्षयक उपक्रमाच्या मांचावरून अनभुवल े आह.े समोर 

बसलेल्या श्रोत्याांची, रवसकाांची अचकू नस गवसलेल्या या 

भावमधरु गीतकाराची अनेक गाणी दखेील स्मरत असतील. उदा. 

वासाचा पयला पाऊस अयला, द े ना रे पनु्हा पनु्हा गदगवनळा 

गगनझलुा, नदीच्या वकनारी नदीला म्हणावे. ई. आपल्याच मस्तीत 

भावववभोर शब्दाांशी लीलया खेळणाऱ्या या कवीच्या मनाच्या 
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गाभाऱ्यात साठलेला काळाकुट्ट कोलाहल जेहहा 

ज्वालामखुीसारखा फेसाळत बाहरे येतो तेहहा वाचक रवसक 

क्षणभर गोठून जातो. अगदी तीच अवस्था आमच्या सवाांचीच 

झालेली. 

खोल खोल भुयारात मी ढकलला जातोय 

णववराच्या तोंडाचा भगभगीत प्रकाश 

हळूहळू अंधारात णवलीन होिारा... 

णवलय हाच मध्यणबंदू ठरावा माझ्या पररघाचा 

मी भोगतोय चैतन्यहीन वैभव 

णजवंत राहण्याचं...! 

 

कवी असां बोलनू जातो तेहहा अांधारून आल्यासारखां वाटतां. 

ह े वखन्नतेचे, उदासीनतेचे ढग आपला हळूहळू ताबा घेऊ पाहत 

आहते हहेी जाणवतां. मनातली ववलक्षण घसुमट ही अशी 

वाफेसारखी बाहरे पिणारी. त्याला अिवणार कोण? खदु्द 

कववराजाांनी कबलुी वदली आह े " ह ेसगळां परावलांवबत्व मनाला 

अवतशय कष्टदायक होतां. म्हणनू या कववता वलहून मी माझा 

आतला आकाांत शब्दाांमध्ये बाांधण्याचा प्रयत्न केला." या 

पाश्वगभमूीवर मला आणीबाणीचे अशाांत वदवस स्मरतात. 'पाचचू्या 
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वहरहया माहरेी ऊन हळदीचे आले' असां तरल, प्रसन्न गाणे 

वलवहणारे पािगावकर त्या आणीबाणीच्या वावटळीमळेु त्याांचेही 

मन ववर्षण्ण, सैरभैर झाले. आवण क्षणातच त्या भावकववतेचा हात 

वझिकारून ' लाथेच्या भयान े िावा हात गाांिीवर ठेवनू उजहया 

हातान े सलाम..सलाम भाई..सबको सलाम' अशा गोळीबांद 

कववतेशी केलेली जवळीक वाचकाांना शॉक दणेारी ठरली. 

थोि्याफरकाने  इथेही तसेच.. बागवेसराांनी या वववचत् बांवदवासात 

मनातलां साठलेलां काहीसां जळजळीत म्हणता येणार नाही, पण 

.काहीसां उदासपण, प्रखर शाश्वत, घसुमटलेपण  कववताांच्या रूपाने 

बाहरे काढलां.  'मौनाचा वनःशब्द कोलाहल' या नहया कोऱ्या 

कववता सांग्रहाच्या शीर्षगकापासनू आपण सारे वाचक त्या 

कववताांमध्य ेभोवांिून जातो. 

असे असनूही ही कववता करोना जांतूांची अवजबात नाही. तर 

ही कववता मानवी मनात चेतवलेल्या भयकथेची, अकस्मात 

थाांबणाऱ्या श्वासाची आवण अज्ञात, अटळ प्रवासाची आह.े कववता 

सांग्रहात सामावलेल्या पांच्याहत्तर कववता प्रत्येकवेळी वेगवेगळी 

अनभुतूी दतेात. प्रत्येक कववता वकमान दोन वेळा वाचल्यावर 

त्याची दसुरी बाजहूी अलगद आपल्याला गवसते. यापवूी 

बागवेसराांच्या 'काळोखाची अवेळ' व 'अस्वस्थ अनावर' (२०१७) 

या दोन सांग्रहामधनू आजबूाजचू्या अस्वस्थ कोलाहलाचे प्रवतवबांब 
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वाचकाला झाले होतेच. त्यातील कववता दखेील मिुछांदात 

बाांधल्या होत्या आवण याही सांग्रहातील कववता मिुछांदातनू 

आपल्याशी थेट सांवाद साधतात. केवळ अक्षराांसाठी साठवलेला 

श्वास वाचकाला समथगपणे दऊे करतात. ह ेसारांच ववलक्षण. 

'सजृन सांवाद प्रकाशन ' चे ह ेपवहलेच अपत्य. पण शांभरचा 

टप्पा पार केलाय अशा थाटात हा सांग्रह सुांदरपणे साकारला आह.े 

पवहलेपणाच्या खणुा नाहीतच. मखुपषृ्ठ, कागदाचा पोत, माांिणी 

उत्कृष्ट. आवण आतील मजकूर? सवोत्कृष्ट. 'सगळया कववता राांगत 

राांगत सांग्रहाच्या आसपास कण्हत काहीतरी म्हणत' असां काहीसां 

मनाशी पटुपटुण्यापवूी मी थाांबतो. 

( मौनाचा वनःशब्द कोलाहल (कववता सांग्रह), अशोक बागवे, 

सजृन-सांवाद प्रकाशन, ठाणे ) 
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१९.  ** साद सह्याद्रीची...भटकंती स्कल्ल्यांची ** 

 

" महाराष्ट्राच्या भगूोलाला इवतहास वमळवनू दणेारा क्षण वजथे 

अवतरला तो हा रायगि. वदल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो अशा प्रबळ 

मानल्या गेलेल्या वदल्लींद्राच्या वसांहासनाला हादरे दणेारा वीराग्रणी 

वशवराय वजथे नाांदला तो हा रायगि. महाराष्ट्र वसुांधरेचा पवहला 
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छत्पती वजथे वसांहसनावधवष्ठत झाला, ते सदुशगन मांगळ म्हणजे 

'राजधानी रायगि ! '.  

" तोरणा वजांकल्यावर धनलक्ष्मी प्रसन्न झाली. पढेु 

स्वातांत्र्यलक्ष्मी प्रसन्न करण्यासाठी त्यातली पै आवण पै खचूगन 

राजाांनी मरुुां बदवेाच्या िोंगरमाथा तटबांदीचां पागोटां चढवलां ! वतन्ही 

माच्याांनी बालेवकल्ल्याभोवती फेर धरला. गिमाथ्यावरचा ब्रह्मर्षी 

आवण माचीवरच्या पद्मावती याांच्या राऊळाांनी सबुकपणे अांग 

धरलां. आभाळाशी गप्पा मारणारा अभेद्य बालेवकल्ला अन दखेणी 

सांजीवनी माची याांनी िोंगर उत्तम सजला. 'ह ेराज्य हहावां ही श्रींची 

इच्छा ! ' असां मानणाऱ्या ह्या राजानां इ.स. १६४८ ते १६७२ हा 

काळ राजगि ह्या बलुांद, बेलाग वन बळकट दगुागवर काढला. 

वशवप्रभूांच्या जीवनातील अनेक हर्षग-ववर्षादाांच्या स्मतृी या गिाशी 

सांलग्न आहते." 

" १९ फेब्रवुारी १६३० रोजी वशवनेरी वकल्ल्यावर 

महाराष्ट्राचा स्वातांत्र्यवीर उगवला. श्रीके्षत् भीमाशांकराच्या जटात 

अन नाणेघाटाच्या ओठात हा जिावाचा वकल्ला आह.े 

भीमाशांकर, लेण्याद्रीचा गणपती, वनमवगरीचा खांिोबा, ओझरचा 

गणेश, ओतरूचे चैतन्यस्वामी अन वशवाजीच्या पहाऱ्यात ह ेइवलांसां 

बाळ वदसामासी मोठां होऊ लागलां. त्याचे दरूदशी विील अन 
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सांस्कारवप्रय आई याांच्या जोिीला दादोजी कोंिदवेाांसारखा प्रेमळ 

वशक्षक त्याला लाभला. वशवनेरी !... नाणेघाटाचा सांरक्षक दगुग ! "  

"दगुगपती वशवरायाांच्या स्वराज्याचा ववस्तार सह्याद्रीच्या 

िोंगरराांगा ओलाांिून वसांधसुागराच्या लाटापयांत जाऊन पोहोचला. 

महाराष्ट्राच्या त्या भाग्यववधात्याच्या ध्यानी एक गोष्ट आली : ' 

जस,े ज्यास अश्वबल त्याची पथृ्वी, जस ेज्याजवळ आरमार त्याचा 

समदु्र.' आरमार उभारावयाचे तर जलदगुागच े पाठबळ हव,े 

मालवणजवळचे कुरटे बेट वशवरायाांच्या मनी भरले. "चौऱ्याऐ ांशी 

बांदरी ऐसी जागा नाही" जे ध्यानी घेऊन जानभट अभ्यांकराांनी काढून 

वदलेल्या शभुमहूुतागवर १० नोहहेंबर १६६४ रोजी मालवणच्या 

वकनाऱ्यावर श्रीववघ्नहत्याग गणेशाची पजून केले आवण सागरास 

सोन्याचा नारळ अपगण केला. जांवजऱ्याचा वसद्दी, मुांबईचा इांवग्लश, 

वफरांगाणातील पोतुगगीज याांच्या उरावर ही वशवलांका साकार होऊ 

लागली. वशवरायाांनी नाव वदले 'वसांधदुगुग' !" 

वकल्ले आवण छत्पती वशवाजी महाराज याांच ेअतटू असे नाते 

आह.े दोघाांनाही वेगळे करता येणारच नाही. महाराष्ट्रात एकूण 

३६० छोटे- मोठे वकल्ले आहते. महाराष्ट्र हा दगुाांचा दशे आह.े 

स्थलदगुग, वगरीदगुग आवण जलदगुग ह े दगुाांचे प्रकार आहते. 

वकल्ल्याची िोळस भटकां ती करताना तटबांदी, बरुुज, माची, टाांकी, 
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बालेवकल्ला, पेठा, धान्यकोठार,  अांधारकोठि्या, पागा, कारखाने 

ह ेसारे वैभव नजरेन ेप्यावे. उत्तर वहांदसु्तानातले वकल्ले त्या मानाने 

सरुवक्षत रावहले तर दवक्षणेतले ववशेर्षतः महाराष्ट्रातले वकल्ले 

ढासळल्याचे वदसत.े याचे कारण वकल्ले वाचवण्यासाठी उत्तर 

भारतीयाांनी प्रचांि मोल वदले, मात् दवक्षणेत किवा प्रवतकार झाला. 

वाकाटक, कलचरुी, राष्ट्रकूट, सेंद्रक, वशलाहार, यादव व मराठे 

याांच्या राजवटींमध्ये अनेक वकल्ले साकारले गेले. मात् या 

वकल्ल्याांचे महत्व वशवरायाांनी अचकू ओळखले. पवूेस पसरलेल्या 

कणखर आवण राकट अशा सह्याद्री पवगताची तटबांदी करून, 

त्याच्या अांगाखाांद्याांवर गिकोटाांचे राज्य उभारून वशवरायाांनी 

एकाचवेळी मोघल, आवदलशहा, वसद्दी आवण इांग्रज अशा परकीय 

शत्ूांची आक्रमणां थोपवनू, त्याांचा पराभव करून याच सह्याद्री 

मांिळात वहांदवी स्वराज्याची गढुी उभारली. स्वातांत्र्यलढ्याच्या या 

पववत् कायागत ज्याप्रमाण ेअनेक वनष्ठावांत वशलेदाराांनी वशवरायाांना 

मोलाची साथ वदली, अगदी त्याचप्रमाणे अनेक  लढायाांमध्ये या 

कणखर वकल्ल्याांनी मोलाची भवूमका बजावली. वशवप्रभूांच्या 

पदस्पशाांनी पावन झालेले ह ेवकल्ले म्हणजे महाराष्ट्राची धारातीथे 

आहते. एखाद्या प्रवसद्ध वहलस्टेन्शनवर जाण े वेगळे आवण वजथे 

इवतहास घिला अशा वकल्ल्यावर जाणे वेगळे. त्या  गौरवशाली 

इवतहासाचा मागोवा घेत, तेथील स्थळाांचा पररचय करून घेत 



 | पान 

 

शाांतपणे वकल्ला वनरखणे, त्या वकल्ल्याचे मनोगत ऐकणे हा एक 

वेगळाच अनभुव आह.े काळजात वशवभिी, पायाांमध्य े वकल्ले 

मनमरुाद  भटकण्याची शिी आवण मनाची उभारी असेल तर 

काहीच अशक्य नाही. अशा दगुगप्रेमी भटक्या मांिळींसाठी प्रख्यात 

लेखक, वशक्षक, हयाख्याते, दगुगप्रेमी, वनसगगप्रेमी, वगयागरोहक 

आदरणीय श्री प्र. के. घाणेकर याांनी 'साद सह्याद्रीची ! भटकां ती 

वकल्ल्याांची !!' ह ेअप्रवतम पसु्तक वलवहल ेआह.े पणु्याच्या स्नेहल 

प्रकाशन याांनी ते प्रकावशत केले आह.े  वशवप्रेमी, दगुगप्रेमींचा 

उत्स्फूतग असा प्रवतसाद लाभल्यावर या पसु्तकाच्या अनेक 

आवतृ्त्या प्रकावशत झाल्या आहते. २०१४ मध्य े त्याांची आठवी 

आवतृ्ती प्रकावशत झाली.   

वकल्ल्यावर जावे कधी आवण कसे? कुठे रहावे, काय बघावे, 

मागग कोणते?  यासारखी मावहती असलेली वकल्ल्याांची अनेक 

पसु्तके सध्या उपलब्ध आहते. या पाश्वगभमूीवर त्या त्या काळात 

त्या वकल्ल्यावर नेमके काय घिले असावे?  त्या वकल्ल्याचे 

प्राचीनत्व, वशवकाळात त्या वकल्ल्याने बजावलेली कामवगरी, 

वकल्ल्याची सद्यवस्थती याचे लवलत अांगाने लेखकाने केलेले 

रसाळ, उद्बोधक वणगन वाचकाला वखळवनू ठेवते. त्यामळेु या 

पसु्तकाला वाङ्मयीन मलू्य लाभले आह.े ह ेप्रवास वणगन तर नाहीच 

पण दगुगसांस्कृतीच ेमहत्व अधोरेवखत करणारे एक महत्वाचे पसु्तक 
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आह.े या पसु्तकात एकूण शांभर वकल्ल्याांची सुांदर मावहती 

साकारली आह.े लेखक प्र के घाणेकर याांनी हयि केलेल्या 

मनोगतातनू त्याांचे वकल्ल्याांववर्षयीचे प्रेम, भ्रमांतीची आवि वदसनू 

येते. मनोगतात ते म्हणतात " मला वहांिायला आवितां. 

उन्हाळयात-पावसाळयात, थांिी-वाऱ्यात, साांज-सकाळी असां 

केहहाही मी भटकलो, पण सह्यादीची साद अजनूही भरुळ घालतेच 

आह.े वगररस्थाने, अरण्य,े धबधब,े लेणी, वकल्ले, गहुा, गरम 

पाण्याची कुां िे, तीथगस्थाने, सागरवकनारे, अभयारण्य,े सषृ्टीववशेर्ष 

असां बरांच काही वनरखण्याजोगां, उत्तुांग कि्याांवरून वनरखलेलां 

इांद्रवज्र, तेजोभास्कर, वसांधसुागराच्या तटावरून न्याहाळलेले ओले 

सयूागस्त, ह ेसारां माझ्या मनाच्या पेटीत जपलेलां, खास माझां, पण 

तमु्हालाही ते अनभुवता येईल, पण मग पायात जोर अन मनाची 

उभारी हवी."  

वयाच्या एकाहत्तराहया वर्षीही या लेखकाचे दगुगप्रेम जराही 

कमी झालेले नाही. लेखकाचा जन्म आवास, अवलबाग इथला. 

परांत ुगेली अनेक वर्ष ेपणुे येथे वास्तहय. वनस्पतीशास्त्र हा ववर्षय 

घेऊन श्री घाणेकर याांनी एम.एससी पणूग केले. लहानपणापासनूच 

दगुगभ्रमांतीची आवि. श्री घाणेकराांची एकूण पांचावन्न पसु्तके 

प्रकावशत असनू बहुताांशी लेखन ह े भटकां तीवर आधाररत आह.े 

भटकां ती, वगयागरोहण, वनसगग वशक्षण, ग्रांथलेखन अशा कायागसाठी 
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श्री घाणेकराांना अनेक मानाचे परुस्कार प्रदान करण्यात आले 

आहते. ही भटकां ती फि महाराष्ट्रापरुतीच मयागवदत नसनू 

वहमालयातील वशखराांवर दखेील त्याांनी भ्रमांती केली आह.े १९७४ 

मध्य ेमनाली इथे वगयागरोहणाचा प्राथवमक अभ्यासक्रम त्याांनी पणूग 

केला तर १९७८ मध्य ेएहहरेस्ट ववजयाच्या रौप्यमहोत्सवावनवमत्त 

एहहरेस्ट पररसरात तब्बल अठरा हजार फूट उांचीच्या एका 

अनावमक वशखर मोवहमेचे त्याांनी नेततृ्व केल े आवण तेथे पार 

पिलेल्या वनसगग अभ्यास सहलीच े ते ववजेते ठरले. १९८७ मध्ये 

महाराष्ट्र शासनाच्या मोिी वलपी प्रमाणपत् अभ्यासक्रम ते प्रथम 

क्रमाांकाने उत्तीणग झाले. आत्तापयांत महाराष्ट्रातील एकूण ३६० 

वकल्ल्याांपैकी ३०० वकल्ले त्याांनी पायी वहांिून पावहले आहते. 

भटकां ती, पयांटन या ववर्षयावर त्याांच ेहजाराहून लेख प्रकावशत झाले 

आहते. तर दगुगभ्रमांती ववर्षयावर त्याांनी खेिोपािी जाऊन पाचशेहून 

अवधक हयाख्यान े वदली आहते. आकाशवाणी तसेच दरूदशगनवर 

अनेक कायगक्रमात त्याांचा सहभाग.  

साधारणतः पाचएक वर्षाांपवूी श्री घाणेकर ह े ठाण्यात 

हयाख्यानासाठी आले होते. ववर्षय अथागत दगुगभ्रमांती हा होता. 

त्यावेळी त्याांचेशी छानशा गप्पा मारण्याचा योग आला. १९८५ ते 

१९९० या पाच वर्षागत मी आवण माझ्या बँकेतील काही दगुगप्रेमी 

सहकारी वमळून 'दर मवहन्यास एक वकल्ला' अशा प्रकारे आम्ही 



 | पान 

 

भटकां ती करीत होतो. त्या काळात चाळीसेक वकल्ले पाहून झाले. 

श्री घाणेकराांच्या या पसु्तकाची मोठी मदतच त्यावेळी झाली. 

त्यावेळी वकल्ल्याांवर ववशेर्ष अशी पसु्तके उपलब्ध नहहती. 

वकल्ल्यापयांत जाण्यासाठीचे रस्त ेचाांगले नहहत,े राहण्याची चाांगली 

सोय नहहती. सारा प्रवास एस.टी ने करावा लाग.े परांत ु त्यातही 

एकप्रकारची मजा होती. दगुगमहर्षी गो नी दाांिेकर आवण वशवशाहीर 

बाबासाहबे परुांदरे याांनी अवतशय प्रवतकूल पररवस्थतीत वकल्ल्याांची 

केलेली भटकां ती आठवते. या दोन महान हयविमत्त्वाांचा, त्याांच्या 

लेखनाचा सांदभग या पसु्तकात वेळोवेळी येतोच. पन्नास एक 

वर्षाांपवूी दाांिेकराांचे 'वकल्ले', पां. महादवेशास्त्री जोशी याांच े

'महाराष्ट्राची धारातीथे', ग. ह. खरे याांचे 'वसांहगि', परुांदरे याांच े

'वकल्ले परुांदर' अशी काही मोजकीच पसु्तके उपलब्ध होती. 

त्यामानान े वकल्ल्याांची मावहती असलेली अनेक सवचत् पसु्तके 

आज सहज उपलब्ध आहते. इांटरनेटवर दखेील प्रचांि मावहती 

उपलब्ध आह.े  याच ेकारण वकल्ले भ्रमांती करणाऱ्याांची तरुणाांची 

सांख्या वदवसेंवदवस वाढतच आह.े अनेक प्रवशक्षण सांस्था, वशवबरे, 

रेकर ग्रपु्स, पणुे-मुांबईत उदयाला येत आहते. ह ेचाांगले लक्षण आह.े  

मात् गिवकल्ले भटकताना पथ्यपाणी पाळणारे रेकसग त्यामानाने 

कमी आहते. 
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पसु्तकाच्या शेवटी लेखक श्री घाणेकर याांनी आपल्या 

मनातली हयथा माांिली आह.े वजथे मोठा इवतहास घिला, पराक्रम 

झाला, वशवरायाांचा पदस्पशग झाला ते वकल्ले ढासळलेल्या 

अवस्थेत कसेबस े उभ े आहते. ऐवतहावसक कागदपत्े, वस्त ू

याांच्याबद्दलची अनास्था वाढत ेआह.े सोईस्करपणे इवतहास कथन 

केला जातोय. झुांिशाही वाढत आह.े इतकां  सारां असनूही आजची 

तरुणाई  मोठ्या  सांख्येने वकल्ल्यावर भटकां तीला जात आह,े मात् 

त्याांना योग्य मागगदशगनाची गरज आह.े ‘भटकां ती वकल्ल्याांची..साद 

सह्याद्रीची’ या पसु्तकात वदलेल्या मावहतीच्या, फोटोंच्या आवण 

नकाशाांच्या आधारे ही तरुणाई एकेक वकल्ला नक्कीच सर करतील 

अशी खात्ी आह.े 

( साद सह्याद्रीची-भटकां ती वकल्ल्याांची ( वकल्ल्याांची मावहती 

), प्र के घाणेकर, स्नेहल प्रकाशन, पणु े)   
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२०.  * पमरणरंजनाचा गंध : िाने आस्ण िानगळ * 

 

महानगरातल्या कोलाहलापासनू, गोंगाटापासनू दरू कुठेतरी 

वहमालयात शाांतीच्या शोधात वनघनू जावे असे मनषु्ट्य प्राण्याला 

सारख ेवाटत असते. काही जण ‘उद्या बघ’ू असे ठरवनू वेळ मारून 

नेतात तर काही जण वनियपवूगक वहमालयात जातात. मळुात मनषु्ट्य 

प्राणी हा कळपात रमणारा. त्यान े वकतीही ठरवले की आपण 
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एकाांतात रहावे पण हा एकाांतवास अखेर मोिून पितोच. जीव 

लावणाऱ्या माणसाांच्या सहवासात, त्याांच्या वनरपेक्ष वतृ्तीमध्ये तो 

सचैल वभजत असतो. कतृगत्वाची एकेक वशखरां पार करीत 

असताना तो या वजवलगाांना ववसरूच शकत नाही. एकेवदवशी 

वतन्हीसाांजेच्या हुरहूर लावणाऱ्या सांधीप्रकाशात वजवलगाांच्या 

आठवणींचा अल्बम काढून तो वनवाांत बसतो, स्वतः त्यात वभजतो 

आवण दसुऱ्याांना दखेील वभजवतो. 

ज्याांच्या नावामध्य ेतब्बल दोन वेळा वसांत ऋतचूे आगमन 

होत ेअशा मनस्वी, कलांदर आवण कलासि वसांत वसांत वलमय ेया 

अववलयाबद्दल काय साांगावे अन वकती साांगाव.े त्याांचा पररचय 

समदृ्ध आह.े आयआयटीयन्स, वगयागरोहक, छायावचत्कार, 'हाय 

प्लेसेस' या कां पनीचे सांस्थापक, उत्तम सांवादक, कादांबरीकार, 

कथालेखक, स्तांभलेखक, नाट्यअवभनेते,  इवतहास प्रेमी, रानफुल 

सांस्थेचे सांस्थापक, आवण बरांच काही ! ह े सगळे गणु एकाच 

हयिीत सामावलेले. आह ेना भारी ! वसांत वलमय ेयाांच ेवजवलग 

वमत् कवी सौवमत् म्हणतात ते खरां आह.े " वसांत वसांत वलमय ेह े

एक सदवै भटकां तीला वनघालेलां झाि आह.े दशेीववदशेी, 

गावोगावी त्याांनी मैत्ीच्या वहरहया रांगाांची मैत्रूपी पानां रुजवत ते 

स्वतःच एक समदृ्ध झाि होऊन गेले आहते. माणसां जमवण्याच्या, 
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मैत्ी रूजवण्याच्या, जगणां सजवण्याचा या समदृ्ध खेळाचां वहरवां रान 

करणाऱ्या वसांत वसांत वलमये याांचे नव ेपसु्तक वाचावे असे." 

वहरवीगार, तजेलदार पानां आवण काही जाळीदार वपांपळपानां 

याांनी सजलेल्या पसु्तकाचे नाव दखेील वेगळां. 'पानां आवण 

पानगळ'. जीवनप्रवासाच्या ववववध टप्प्याांवर, वळणावर वसांत 

वलमय ेयाांना गवसलेली ही पानां चक्क आपल्याशी सांवाद साधतात 

आवण लक्ष आठवाांच्या अनोख्या प्रदशेात आपल्याला घेऊन 

जातात. ठाण्याच्या हयास वक्रएशन्स याांनी अवतशय दखेण्या 

स्वरूपात ह े पसु्तक वाचक रवसकाांच्या चरणी रुज ू केले आह.े 

आपण पसु्तकाच्या मखुपषृ्ठाच्या जण ूप्रेमात पितो. कारण वतथेही 

दोन पानां वदसतात. एक वहरवेगार, दसुरे जाळीदार. पनु्हा त्या दोन्ही 

पानाांचा स्पशगही वाचकाला वभन्न जाणवणारा, प्रत्यक्ष तो अनभुव 

घेतल्यावशवाय समजणार नाही इतका.!  प्रस्ततु पसु्तकात एकूण 

एकोणतीस लेख आहते. त्या एकोणतीस  वदग्गज हयविमत्त्वाांचा 

समदृ्ध प्रवास, आठवणी, थक्क करणारां कायग, यश, वजद्द, प्रवतकूल 

पररवस्थतीवर केलेली मात, कधी सोनेरी तर कधी हुरहूर लावणारे 

क्षण, वलमये याांनी अगदी काळजातनू शब्दबद्ध केलां आह.े 

कुत्ीमपणाचा कुठे लवलेशही नाही. प्रत्येक लेखाच्या िावीकिील 

पानावर रेखाटलेलां त्या त्या हयविमत्वाचां रेखावचत् दखेील 

वततकेच अप्रवतम. मखुपषृ्ठ आवण रेखाटने साठी सपु्रवसद्ध वचत्कार 
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वनलेश जाधव याांना द्यावेत शांभर पैकी दोनशे गणु. गेल्या पाच 

वर्षागच्या काळात जागवलेल्या वजवलगाांच्या आठवणी यावनवमत्ताने 

पनु्हा सांकवलत झाल्या आवण झाले त्याचे सुांदर लक्ष आठवाांचे 

पसु्तक. 

वलमय े एके वठकाणी म्हणतात " मला माणसां आवितात. 

लोकाांशी मैत्ीही सहज होते. माझां कुणाशीही जमतां. सेलेवब्रटी 

असेल तो कुठल्यातरी क्षेत्ात पारांगत असतो, त्याचा हयासांग 

असतो आवण त्यामळेु त्या ओळखीतनू मला नक्कीच काहीतरी 

वमळतां.  माझा मनषु्ट्यसांग्रह अफाट आह.े गेल्या वकत्येक वर्षागतील 

माझी ती कमाई आह े वकां वा वैभव आह े आवण म्हणनूच मी 

स्वतःला भाग्यवान समजतो !"  नोहहेंबर २०२० मध्य ेवलमयेंसराांनी 

वसवलेल्या स्वप्नवत गरुिमाचीला प्रत्यक्ष भेट दणे्याचा सुांदर योग 

आम्हाला आला. त्यावेळी वमत्ाांच्या गोतावळयात मनापासनू 

रमणाऱ्या वलमये सराांना बवघतलां होतां.  

जीवनप्रवासाच्या अनवट वाटाांवरून चालणाऱ्या आवण काही 

वेगळां करू पाहणाऱ्या माणसाांचे वलमय ेसराांना नेहमीच आकर्षगण 

वाटत आले आह.े त्या हयविमत्वाच्या जण ू ते प्रेमातच पितात. 

स्वतःला समदृ्ध करायचां असेल तर अशा सकारात्मक  

हयविमत्त्वाांचां सावन्नध्य लाभणां  आवश्यक. वलमये सर स्वतः 

कलासि. कुठलीही कला त्याांना वज्यग नाही. त्यामळेु त्याांच्या 
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आयषु्ट्यात येणाऱ्या ववववध क्षेत्ात िोंगराएवढां काम करणाऱ्या 

वमत्ाांची, वजवलगाांची यादी मोठी. प्रस्ततु पसु्तकात एकूण 

एकोणतीस लेख आहते. ते फि लेखच  नाहीत तर लक्ष 

आठवणींनी. स्मतृींनी, घटनाांनी सजलेली ती रसरशीत वपांपळ पानां 

आहते. उद्योग-हयवसाय, सावहत्य, पत्काररता, समाजकारण, 

राजकारण, अवभनय, कला, वगयागरोहण, इवतहास, भटकां ती अशा 

ववववध क्षेत्ातली वदग्गज मांिळी वलमय े सराांचे परम वमत्, स्नेही 

आहते ही आपल्यासाठी वकती मोठी गोष्ट. या मांिळींच्या 

सहवासात घालवलेल्या त्या सोनेरी क्षणाांचे इांद्रधनषु्ट्य वलमये सर 

आपल्याला दाखवतात तेहहा आपण त्या शब्दरांगात हरवनू जातो. 

वलमय े सराांनी त्या त्या हयविमत्वाचे रांग, रूप, गांध वचत्रूप 

शब्दशैलीन े  रेखाटली आहते. सवगच एकोणतीस  हयविमत्त्वाांचा 

पररचय  इथे करून दणेे केवळ अशक्य. तरी काही वानगीदाखल 

त्याची थोिी झलक दतेो. 

'अस्वस्थ सांध्याछाया' या पवहल्याच लेखातनू वलमये सर 

आपल्या आई ांच्या काळजीन े वचांतातरु होतात. आईच्या समवेत 

आपणही आता वदृ्धत्वाच्या अटळ अशा वदशेने वाटचाल करू 

लागलो आहोत याचीही जाणीव त्याांना होतेच. एके वठकाणी 

वलमय ेम्हणतात " माझी कामां, हयाप, आवण छांद यातनू वेळ काढून 

आईकिे लक्ष दतेा येत नाही याची खांत मनाला कुरतित असते. 
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वचिवचि होते, स्वतःच रागही येतो पण काही काळाने मी शाांत 

होतो आवण स्वतःचीच समजतू घालतो." म्हातारपणाची एक 

वेगळीच मानवसकता वलमये सराांनी अधोरेवखत केली आह.े   

'इवतहासाला स्मवृतभ्रांश झाला आह े' या लेखातनू जगातल्या 

सवोच्च एहहरेस्ट वशखराला गवसणी घालणाऱ्या जॉजग मॅलरीची 

वचत्तथराक कहाणी, प्रवास आवण हुरहूर लावणाऱ्या आठवणी 

आपल्याला अस्वस्थ करतात.  मळूच ेगजुराती असलेले िॉ अवनल 

काणे, ‘wind energy’ या ववर्षयातील जगप्रवसद्ध तज्ञ पाणी 

समस्ये सांदभागत गजुरात येथे  येऊन 'कल्पसर' या जगावेगळया 

सांकल्पनाची स्थापना करतात आवण तो महाकाय प्रोजेक्ट 

साकारण्याचे स्वप्न बघतात.  मात् नोकरशाहीच्या मनमानी 

कारभारापढेु आवण राजकीय उदासीनतेमळेु  हा प्रकल्प बाजलूा 

सारला जातो. वलमय े सराांनी शतकातला हा प्रोजेक्ट प्रत्यक्षात 

साकारणां वकती आवश्यक आह ेयाचा उहापोह 'कहाणी कल्पसर 

ची' या लेखात केला आह.े 'ते वनळसर िोळे' या लेखातनू उदयोग 

महर्षी जे आर िी टाटा याांच्यासोबत घालवलेले अववस्मरणीय क्षण 

शब्दबद्ध केले आहते. 'अचानक गवसला खवजना' या लेखातनू 

ज्ञानपीठकार कुसमुाग्रज याांचा सहवास वलमय ेसराांना लाभला त्या 

आठवणी नक्की वाचा. ज्येष्ठ पत्कार, कादांबरीकार अरुण साध ू

याांच्याबद्दलच्या आठवणी शब्दबद्ध झालेत. प्रख्यात कवी, 
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गीतकार, वदग्दशगक  गलुज़ारजी याांच्या ठाण्यातील एका 

कायगक्रमाच्या वनवमत्ताने वलमये सर आले असता त्या क्षणाांचे 

साक्षीदार होताना जागवलेल्या आठवणी, वगररववहार काांचनगांगा 

८८ या मोवहमेच्या वनवमत्ताने ऍिवमरल एम पी आवटी या उत्तुांग 

हयविमत्वाचा पररचय झाला, पढेु त्याांचा सहवासही लाभला, 

गरुिमाचीला त्याांचे येणां झालां. त्या हुरहूर लावणाऱ्या आठवणींचा 

गोफ आपल्याला वाचायला वमळतो. ज्येष्ठ पत्कार, सावहवत्यक 

अशोक जैन याांच्यासोबत वदल्ली येथे घालवलेल्या क्षणाांची वचत्े 

तसेच पढेु रानफुल वशवबराच्या वनवमत्तान ेआवण नांतर गरुिमाचीला 

वदलेल्या भेटीच्या आठवणी शब्दबद्ध झाल्या  आहते. ग्रांथाली या 

ग्रांथ चळवळीच े सांस्थापक आदरणीय वदनकर गाांगल याांचा 

लाभलेला सहवास, मागगदशगन, त्याांच्या हयविमत्वाचे अनेक पैल ू

वाचायला वमळतात. अवभनय क्षेत्ातले लखलखते तारे म्हणजे 

नावसरुद्दीन शहा, सवचन खेिेकर आवण सबुोध भावे याांच्यावरचे 

लेख मदु्दाम वाचण्यासारख.े माजी पांतप्रधान अटलजी याांच्यावरचा 

'अटल, अववचल, अववरत' हा लेख आवण सांरक्षणमांत्ी, परमवमत्  

मनोहर परीकर याांच्यावरचे लेख िोळयाांच्या किा ओलावतात. 

नटसम्राट लागूांच्या सहवासात घालवलेले सवुणग क्षण, त्याांचेशी 

मारलेल्या गप्पा, याचे स्मरण दते असतानाच त्याांच्यातील वनखळ 

माणसूपण शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न वलमय ेसर करतात. 'सांस्कार' 



 | पान 

 

या लेखातनू दगुगमहर्षी गो नी दाांिेकर आवण वशवशाहीर बाबासाहबे 

परुांदरे याांच्या अनेक आठवणी आपल्याभोवती रुां जी घालतात. 

'अटळ, अपणूग तरीही पररपणूग' हा पसु्तकातला शेवटचा लेख. 

वलमय े सर आपल्या बाबाांच्या अनेक आठवणींमध्ये रमतात, 

हयाकुळ होतात. आपले बालपण, खाल्लेल्या खस्ता, त्याांची 

वशकवण, त्याांचे थोरपण आवण अखेरच्या वदवसातला त्याांचा 

वनियी, करारी, ठाम स्वभाव ह े सारे पैल ू वलमय े सर अचकू व 

भावकू शब्दाांमध्ये आपल्यापढेु उभ ेकरतात. 

वसांत वसांत वलमये या अफाट आवण अचाट हयविमत्वाचे ह े

सहाव ेपसु्तक. कथा, कादांबरी, लवलत लेख, प्रवास वणगन अशा 

ववववध सावहत्य प्रकारात त्याांनी ववपलु लेखन केले आह.े पाने 

आवण पानगळ हा हयविववशेर्ष लेख सांग्रह मात् वेगळा वाटतो. 

कारण यामध्ये गुांफल्या आहते वजवलगाांच्या, वप्रयजनाांच्या अनेक 

आठवणी, घटना, नोंदी,  स्मरणरांजन आवण वकस्से. पसु्तकाच्या 

अगदी शेवटी वलमय े आपल्याशी सांवाद साधतात. " लेखन हा 

माझ्यासाठी शोधप्रवास आह ेआवण तो आनांद उदांि आह.े वशखरां 

असांख्य आहते आवण प्रवास सरुूच राहणार आह.े" अगदी खरां ना? 

(पान ेआवण पानगळ ( लवलत / हयविपर लेख सांग्रह ), वसांत 

वसांत वलमय,े हयास वक्रएशन्स, ठाणे )  
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२१. ** मंटोच्या कथांचे समृद्ध अवकाश ** 

 

" असां म्हण ूनको की एक लाख वहांद ूमेले आवण एक लाख 

मसुलमान मेले त्याऐवजी असां म्हण की दोन लाख माणसां मेली. 

दःुख याचां आह,े मेल्यामळेु मरणाऱ्याांना काही फायदा झाला नाही. 

एक लाख वहांद ूमारून मसुलमानाांना वाटलां असेल की वहांद ूधमग 
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सांपला परांत ुतो वजवांत आह ेआवण राहील. त्याचप्रमाणे एक लाख 

मसुलमान मारून वहांदूांना वाटलां असेल की इस्लाम सांपला. ज्या 

लोकाांना वाटतां की बांदकुींनी धमागची वशकार करता येते ते मखूग 

आहते. धमग, पांथ, दया, ववश्वास, सच्चेपणा, श्रद्धा ह े सगळां 

माणसाच्या शरीरात नहह,े आत्म्यामध्य ेअसतां. सरेु, चाकू आवण 

गोळीन ेह ेकसां नाहीसां करणार? "  (सहाय ) 

१. " ह े बघ वमत्ा, त ू ब्लॅकमाकेटचे पैसेही घेतलेस आवण 

कसलां वाईट पेरोल वदलांस की एकसदु्धा दकुान जळलां नाही." २. 

"आग लागली आवण सगळा मोहल्ला जळून गेला. फि एक 

दकुान वाचलां. दकुानावर बोिग होता : इथे इमारत सजववण्याचे 

सगळे सामान वमळत.े"  

३. "दांगेखोराांनी घरमालकाला मोठ्या मशु्कीलने खेचनू 

घराबाहरे काढले. कपिे झटकून तो उभा रावहला आवण दांगेखोराांना 

म्हणाला, " तमु्ही मला मारून टाका, परांत ुखबरदार माझ्या रुपया-

पैशाांना हात लावाल तर."  

४. " दोन वमत्ाांनी दहाबारा मलुींमधनू एक वनविली. त्या 

मलुीने नाव साांगताच तो म्हणाला 'आम्हाला तर साांवगतलां होतां की 

त ूदसुऱ्या धमागची आहसे'. ती मलुगी  म्हणाली 'तो खोटां बोलला 

होता' ह ेऐकून तो आपल्या वमत्ाला म्हणाला ' त्या हरामखोराने 
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आपल्याला फसवलां. आपल्याच धमागची मलुगी वदली 

आपल्याला. चल, परत करू या.!" ( अशभु काळे समास ) 

एखाद्या ज्वालामखुीतनू लालभिक, तपवकरी रांगाचा तप्त 

लाहहारस उसळी मारून एका क्षणात आभाळात उिावा तसेच  

एकेक शब्द, एकेक ववचार, एकेक अनभुव, वनरीक्षण ेवाचकाच्या 

अांतरांगात वभनवनू दणेाऱ्या एका सशि उदूग लेखकाचे ह ेजळजळीत 

शब्द आहते. अनोखी सांवादमय भार्षाशैली, अनभुतूींच्या ववस्तीणग 

कक्षा, परांपरेची सारी बांधने तोिून आपली प्रखर मतां आपल्या 

लेखनात प्रामावणकपणे माांिणारा लेखक, आवण अशी सारी 

वैवशष््टये एकाच हयिीत सामावलेली ! . त्याचे लेखन वाचनू 

आपण  जण ू वनःशब्द होतो. बरोबर. अगदी बरोबर ओळखलांत. 

सआदत हसन मांटो (११ मे  १९१२ - १८ जानेवारी १९५५ ) असे 

त्या महान लेखकाचे नाव.  असा लेखक शतकातनू एकदाच 

वनमागण होत असतो.  

असां म्हणतात की एखाद्या लेखक-कवीचे चररत् जाणनू 

घ्यायचे असेल तर त्याच्या सावहत्यकृतींचे प्रथम वाचन करा. 

अगदी त्याच प्रमाणे मांटो हा ववलक्षण लेखक जाणनू घ्यायचा 

असेल तर प्रथम तमु्हाला मांटोच्या कथाांचे वाचन करण ेक्रमप्राप्त 

आह.े  या जण ू त्याच्या आत्मकथाच आहते. यामधनूच मांटो 
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आपणाला  हळूहळू उलगित जातो, समजला जातो.  खरां साांगायचां 

म्हणज ेवजवांतपणी मांटो सारखा लेखक कुणाला झेपला नाही आवण 

मला नाही वाटत त्याच्या मतृ्यनूांतर दखेील तो कुणाला झेपला 

असेल.! मांटोच्या कथाांच्या गाभ्यापयांत पोचणे म्हणजे एक महान 

अवघि काम आह,े मांटोच्या कथाांमध्ये कधीही साराांश, तात्पयग 

अथवा सांदशे सापिणार नाही. मांटो वाचकाांवरच सारे सोपवनू दतेो. 

वाचक मात् ववचाराांच्या  वावटळीत वभरवभरत राहतो. 

सआदत हसन मांटो. एक ववलक्षण रसायन. धमग, भार्षा आवण 

दशेाच्या सीमारेर्षा ओलाांिून माणसुकीच्या नजरेतनू वहांदसु्थान-

पावकस्तानच्या फाळणीतली दाहकता, कुरूपता, ववदु्रपता, सत्यता  

आपल्या प्रहरात्मक शब्दशैलीत सावहत्याच्या माध्यमातनू 

समाजासमोर वनभीिपणे माांिणारा एक मनस्वी कवी, लघकुथा 

लेखक. मांटोच्या जीवनातली सवागत दःुखदायक घटना म्हणजे 

फाळणी. त्याबद्दल स्वतः मांटो म्हणतो " १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी 

वहांदसु्थान स्वतांत् झाला. त्याचक्षणी त्याचे दोन तकुिे झाले. 

पावकस्तान वनमागण होतानाच स्वतांत् झाला. परांत ु माणसू 

धमगवेिाचा, दरुाग्रहाचा गलुाम झाला. असभ्य आवण जांगलीपणाचा 

गलुाम झाला." दोन दशेाांना ववभागणाऱ्या या फाळणीचे प्रत्यक्ष 

चटके, त्यातली वेदना मांटोने सोसल्या. शाांततेचा, एकात्मतेचा 

परुस्कार करणाऱ्या मांटोला ही फाळणी म्हणजे एक जीवघेणा शाप 
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वाटला. फाळणीच्या जखमा त्याच्या सांवेदनशील मनावर 

कायमच्या उमटल्या. फाळणीतली कू्ररता, भीर्षणता पाहून मांटो 

हबकून गेला. फाळणीच्या घटनाांचे आघात त्याच्या मेंदलूा सहन 

झाले नाहीत. इतके, की काही वदवस मांटोला वेि्याांच्या इवस्पतळात 

ठेवण्यात आलां. आवण या घसुमटीतनू बाहरे पिण्याचा एकमेव मागग 

म्हणज ेलेखन. होय..लेखनच. कथा, कववता, वनबांध, नाटक अशा 

ववववध माध्यमातनू मांटो हयि होऊ लागला. दाहक अनभुतूीच्या 

मशुीतनू कागदावर उमटलेले ह ेलेखन वाचकाांच्या मनावर गारुि 

करू लागले.  

मांटोचा जन्म वहांदसु्तानाांतील पांजाबमधला. प्राथवमक वशक्षण 

अमतृसर इथले. कररयरची सरुवात पत्काररतेन ेआवण लेखनाची 

सरुवात अनवुादाने झाली. पढेु वहांदी वचत्पटसषृ्टीशी सांबांवधत 

वलखाण, नाटक मग कथा असा लेखन प्रवास सरुु. मुांबईच्या 

मायानगरीत मांटो रमला नाही. मुांबईच्या मकु्कामात त्यान े इथली 

बकाल वस्ती, वेश्यावस्ती जवळून अनभुवली, वतथे तो रावहला. 

इथलां जगणां, अस्वस्थता, लैंवगकता त्यान े आपल्या कथाांमधनू 

रेखाटली. त्या काळात मांटोने कथालेखन ववश्वात आपली वेगळी, 

स्वतांत् ओळख वनमागण केली. पढेु तर लेखन हा त्याचा श्वास आवण 

उपजीववकेचे एकमेव साधन ठरलां. स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतरची फाळणी 

ही तर मांटोसाठी जीवघेणी ठरली. फाळणीनांतर तो पावकस्तानातील 
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लाहोरला गेला. हा त्याचा वनणगय चकुीचा ठरला ह ेत्याच्या खपू 

उवशरा लक्षात आले. पावकस्तानात दखेील मांटोचे लेखन वादग्रस्त 

ठरू लागले, इतके की त्याच्या अनेक कथा अश्लील ठरवनू 

त्याच्यावर खटले भरण्यात आले. यामध्य े मानवसक, शारीररक 

त्ासाला आवण आवथगक ओढाताणीला मांटोला वारांवार सामोरे जावे 

लागल्यान े मांटोने दारूला जवळ केले. फाळणीतली क्रौयगता, 

हतबलता आवण वैयविक जीवनात आलेले नैराश्याने मांटो परुता 

खचला. दारून े शाांतपणे मांटोचा ताबा घेतला. आवण.. वयाच्या 

अवघ्या त्ेचावळसाहया वर्षी मांटो ह ेजग सोिून वनघनू गेला. 

मांटोचे एकूण बावीस कथासांग्रह प्रकावशत झालेत. त्याचा 

पवहला कथासांग्रह १९३६ मध्य े प्रकावशत झाला. एकूण वीस 

कथासांग्रह, एक कादांबरी, अनवुावदत सावहत्य, वनबांध सांग्रह, आवण 

काही रेविओ नाटके मांटोच्या नावावर आहते. मांटोने आपले सारे 

लेखन ह ेउदूग भार्षेत वलवहले आह.े मांटोच्या एकूण सावहत्यसांपदवेर 

आवण त्याच्या जीवनप्रवासावर प्रभाववत होऊन अनेक लेखक, 

कवी, समीक्षकाांनी मांटोचे लेखन ववववध भार्षाांमध्ये अनवुावदत 

केले. त्यापकैी वहांदी सावहत्यसषृ्टीतले एक महत्वाचे ज्येष्ठ लेखक, 

नाटककार, कवी, समीक्षक िॉ नरेंद्र मोहन याांनी मांटोच्या अनेक 

कथाांचा वहांदीमध्ये अनवुाद केला. एकप्रकारे िॉ नरेंद्र मोहन ह ेमांटो 

शब्दशः जगले. 
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आपल्या ठाण्यातील सपु्रवसद्ध लेवखका िॉ वसधुा सहस्रबदेु्ध 

या दखेील िॉ नरेंद्र मोहन याांच्याप्रमाणेच मांटोच्या सावहत्याने 

अक्षरशः भारावनू गेल्या.मुांबईच्या वसद्धाथग महाववद्यालयात वहांदी 

ववभागात त्याांनी प्राध्यापक म्हणनू काम केले. ख्यातनाम वहांदी 

नाटककार िॉ शांकर शेर्ष याांच्या नाटकाांवर, सावहत्यावर त्याांनी 

पीएचिी केली आह.े आत्तापयांत िॉ सहस्रबदेु्ध याांनी रेविओसाठी 

अनेक वेळा लेखन केले आह,े त्याचप्रमाणे मांटोप्रमाणेच अन्य 

वदग्गज लेखकाांच्या सावहत्यकृतींचे त्याांनी सांपादन करून ते सावहत्य 

मराठीत अनवुावदत करण्याचे मोलाचे काम केलां आह.े िॉ 

नरेंद्रजींनी सांपावदत केलेल्या 'मांटो की कहावनया' या पसु्तकातील 

वनविक बावन्न कथाांचा मराठी अनवुाद िॉ सहस्रबदेु्ध याांनी केला. 

मांटोच्या शब्दकळेला, कथेच्या आकृवतबांधाला  कुठेही बाधा न 

आणता त्या कथाांचा मराठी अनवुाद करण े म्हणज े वशवधनषु्ट्यच 

उचलणे. मांटोच्या सावहत्याचा प्रवास प्रथम उदूग मग वहांदी आवण 

आता मराठीत असा झाला. 'मांटोच्या वनविक कथा' या नावाने 

सांपावदत आवण अनवुावदत केलेल्या कथाांचे मौवलक पसु्तक 

२०१६ मध्य े नागपरूच्या ववजय प्रकाशनन े प्रकावशत केले. त्या 

प्रकाशन समारांभास मी उपवस्थत होतो. िॉ सहस्रबदेु्ध मनोगतात 

म्हणतात " मांटोने वेगवेगळया अस्पवशगत ववर्षयाांवर, वेगळया ढांगात 

आवण वेगळया दृष्टीकोनातनू कथा वलवहल्या. मांटोच्या कथा 
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वाचकाांच्या मन-बदु्धीला ववचार करायला लावणाऱ्या, हयाकुळ 

करणाऱ्या आवण आतपयांत हलेावनू टाकणाऱ्या आहते. त्यान ेजे 

वलवहलां ते त्यान ेभोगलां आह.े"  

मांटोने स्वतः वलवहले आह े" असांही होऊ शकतां की सआदत 

हसन मरेल आवण मांटो वजवांत राहील " त्याचां म्हणणां अगदी खरां 

ठरलां. १८ जानेवारी १९५५ रोजी मांटो ह ेजग सोिून गेला. मात् 

आज एकववसाहया शतकात मांटो वजवांत आह े आवण पढुील 

शतकातही तो वजवांत राहण्याची शक्यता आह.े आज प्रत्येक 

स्तरावर, वगागवर, भार्षेच्या पाठकाांवर मांटोचा इतका प्रभाव आह े

की तो जण ू त्याांचा अववभाज्य भाग बनला आह.े अशा महान 

लेखकाला वहांदसु्थान वकां वा पावकस्तानच्या वपांजऱ्यात कैद करून 

ठेवता येणां  शक्य तरी आह ेका? 

( मांटोच्या वनविक कथा, सांपादन आवण अनवुाद िॉ वसधुा 

सहस्रबदेु्ध, ववजय प्रकाशन, नागपरू ) 
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२२. * नादवेध:  एक अस्वपमरणीय अक्षर-मैफल * 

"'यमन' मध्ये ववरहातली बैचैनी, प्रेमातलां साफल्य, 

जीवनातली वनरागसता, वनसगागतलां सौंदयग, भिी, ववनवणी, 

वत्सलता अशा सगळया भावछटा समथगपणे रांगवण्याची कुवत 

असल्यामळेु असेल कदावचत; भविरसाचे अभांग, भजनां, 

ववरहातल्या गझला, नाट्यगीतां, भावगीतां, लावण्या, वसनेसांगीत 

अशा सवाांमध्ये यमन वदसतो. एकदा वशष्ट्यानां गरुूला ववचारलां 
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"आपण गात आहात तो कोणता राग आह?े" गरुुजींनी म्हणाल े" 

बेटा, ये मन ह ै! "  

"उन्हाळयातली रणरणती दपुार, जनुी पिकी उध्वस्त 

धमगशाळा, वतच्या कौलावर बसनू 'एकाांत गीत' गाणारा पारवा, दया 

पवाराांच्या कववतेतली श्रवमक स्त्री, ह े सवग आठवावां अशा 

रखरखत्या दपुारी वाऱ्याच्या हळुवार झळुकेनां फुां कर घालावी, तसे 

'सारांग' चे सरू वाटतात."  

"साधा-सरळ जाणारा रस्ता म्हणनू आपण एखाद्या रस्त्यानां, 

वनधागस्तपण े चालायला लागावां आवण काही वठकाणी चालणां 

अवघि हहावां, तसा  'मलुतानी'राग भारतीय सांगीतात भेटतो.! " 

" 'तोिी' राग म्हटलां की, पवूी  हातोिीच आठवायची. हा-

तोिी अशा रोखठोख पद्धतीनां गायलेले, अनेक तोिी कानावर 

पिले होत े; म्हांणनू असेल कदावचत. पण जसजशी तोिीची नशा 

चढत गेली, तसतसां वाटायला लागलां की, तोिी रागाला खरोखरच 

तोि नाही.!" 

"माझ्या आनांदलोकात चांद्र मावळत नाही...दयाग अथाांग 

प्रेमाचा कधी वादळत नाही... या कुसमुाग्रजाांच्या ओळी वाचताना 

हांसध्वनीचे सरू आठवले. शाांतता, तपृ्तता, आनांद ह े भाव घेऊन 

येणारे ते सरू ! "  
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"आयषु्ट्यात वाट्याला आलेलां एकाकीपणाचां, प्रेमभांगाचां 

अगर अपेक्षाभांगाचां दःुख, आकाांिताांिव न करता सोवशकपणे 

स्वीकारणारी 'वशवरांजनी ! " "आपल्या माणसाांकिून उपेक्षा 

होण्याचां अगर फसवलां जाण्याचां दःुख, ह ेजीवनातलां सवागत मोठां 

दःुख. त्याववर्षयी आपण उघिपणे तक्रारही करू शकत नाही. अशा 

प्रकारची वेदना भैरवीच ेसरू समथगपणे हयि करतात. भैरवी म्हणजे 

अतपृ्ती, बेचैनी, हुरहूर, अपणूगत्व." 

वहांदसु्थानी रागाांची इतक्या सुांदर, प्रभावी आवण  काहयात्मक 

सांवाद शैलीत वलवहलेली रसाळ मावहती यापवूी मी तरी कधीही 

वाचली नहहती. वहांदसु्थानी रागाांवर आधाररत वलवहलेली अनेक 

पसु्तके बाजारात सध्या उपलब्ध आहते. सांगीताचा अभ्यास 

करण्याऱ्याांसाठी, सांगीताच्या परीक्षेस बसण्यासाठी ती उपयिुही 

असतील, त्यातनू रागाांची सखोल मावहती दखेील वमळेल,  मात् 

रागाांचे सौंदयग म्हणज ेकाय, गाणां म्हणजे काय?त्याचा हते ूकाय हचे 

जर उमजणार नसेल तर त्या जािजिू, रुक्ष पसु्तकाांचा उपयोग तरी 

काय? असो. प्रवसद्ध सांगणक तज्ञ, लेखक, आस्वादक श्री अच्यतु 

गोिबोले आवण शास्त्रीय सांगीताचा अभ्यास करणाऱ्या, त्याचे 

रीतसर वशक्षण घेणाऱ्या सलुभा वपशवीकर या बहीण-भावाांनी 

"नादवेध" नावाचे एक  अप्रवतम पसु्तक वलवहलां आह.े राजहांस या 

प्रख्यात प्रकाशन सांस्थने नादवेध ह ेपसु्तक २००५ मध्ये प्रकावशत 
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केले. ह े पसु्तक सांगीताचा अभ्यास करणाऱ्यासाठी तर उपयिु 

आहचे परांत ु एक वजज्ञासा म्हणनू सांगीताकिे वळलेल्या अनेक 

कानसेनाांसाठी दखेील ह ेपसु्तक उपयिु आह ेह ेसवागत महत्वाचां. 

या सुांदर पसु्तकामधनू दोघेही वाचक रवसकाांशी अगदी मिु 

सांवाद करीत सांगीताच्या, रागाांच्या उगमाची, ववस्ताराची, अनेक 

गायकाांची, सांगीतकाराांची मावहती, त्याांच्या आठवणी, वकस्से 

अगदी सहजपणे दतेात. हा सहजपणा, अकृवत्मपणा आवण भार्षेचा 

लहजेा हचे या पसु्तकाचे यश आह.े साधारणतः २००५ पवूी एका 

वतृ्तपत्ामधनू या दोघाांचे 'नादवेध' ह ेसदर दर रवववारी प्रकावशत 

होत असे. सांगीतावर प्रेम करणाऱ्या अनेकाांचा या लेखमालेला 

प्रचांि प्रवतसाद लाभला. त्यातील सहजसोपी लेखन शैली सवाांना 

भावनू गेली. अनेक वाचकाांच्या आग्रहाखातर पढेु या सवग लेखाांच े

सुांदर पसु्तकही झाले. अनेक वठकाणी सांगीत मैवफलींना उपवस्थत 

रावहल्यानांतर रागाांची माांिणी, ववस्तार, सरुाांचे सौंदयग ह ेसारां सांवचत 

एखाद्या वटपकागदासारखे वटपनू या दोघाांनी सरुाांचे अवभजात सौंदयग 

आपल्या अनोख्या शब्दाांमध्ये पकिण्याचा सुांदर प्रयत्न केला. 

सवागत महत्वाचे म्हणज ेरागववस्ताराचे ताांवत्क अांग वकां वा शास्त्रीय 

बाजूांवर भर न दतेा प्राचीन काळातले ते राग आजच्या भावगीत, 

नाट्यगीत, वचत्पटगीताांमध्ये कसे चपखल बसले आहते, त्याचा 

वापर कसा अचकूतेने केला आह ेयाचेही ववशे्लर्षण या पसु्तकात 
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वाचायला वमळत.े पसु्तक वाचताना त्या त्या रागाची मावहती 

वमळतेच पण त्याचबरोबर काही कववताांचा आस्वाद, काही 

वाङ्मयीन दाखले, वकस्से यामळेु वाचक सांमोवहत होतो, नादमय 

होतो. एकदा का ह ेपसु्तक हाती पिले की थेट भैरवी पयांतचे सारे 

लेख आपण एकाच बैठकीत वाचनू काढतो इतके ह े लेखन 

प्रत्ययकारी झालां  आह.े 

सवगच वाचकाांना मावहती आहचे की  लेखक अच्यतु गोिबोले 

आवण सलुभ वपशवीकर या दोघाांनी आपल्या अकॅिेवमक  कररयर 

मध्य े मोठे यश सांपादन केले आह.े अच्यतु गोिबोले ह े तर त्या 

काळात दहावीच्या परीक्षेत बोिागत सोळावे आले होते. गवणत, 

ववज्ञान ववर्षयात प्राववण्य वमळवनू आयआयटी या मातब्बर 

सांस्थेतनू त्याांनी रसायन अवभयाांवत्कीची पदवी वमळवली.  पढेु 

भारतीय तांत्ज्ञान सांस्थेतनू (आयआयटी) त्याांनी रसायन 

अवभयाांवत्कीची पदवी वमळववली. अनेक कां पन्याांच्या मखु्य 

कायगकारी अवधकारी (CEO) पदी काम पावहलेल.े त्या वनवमत्ताने 

अनेक दशेाांना भेटी वदल्या. पण एका क्षणी गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी 

सोिून ते पणूगवेळ लेखनाकिे वळाल.े सांगणकीय ज्ञानापेक्षा त्याांना 

सांगीत, मानसशास्त्र, अथगशास्त्र, यामध्य ेरुची वाढून त्यावर मोलाचे 

सांशोधन करून उत्तमोत्तम ग्रांथाांची वनवमगती केली. असे का?  यावर 

एकाच शब्दात उत्तर दतेा येईल. आवि. प्रचांि आवि. अगदी 
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त्याच प्रमाणे सलुभाताई दखेील स्कॉलर. दहावीच्या परीक्षेत 

आठवा क्रमाांक. अथगशास्त्र व राज्यशास्त्र घेऊन एम..ए, मराठी 

ववर्षयावर ववलक्षण प्रभतु्व, अनेक पाररतोवर्षके. गानतपवस्वनी 

मोगबुाई कुिीकर, वकशोरीताई आमोणकर, पां. प्रभदुवे सरदार, 

याांच्याकिे सांगीताचे रीतसर वशक्षण. दोन वेळा शास्त्रीय सांगीताचे 

पाररतोवर्षक. इतकी सारी समदृ्ध सांपदा पाठीशी घेऊन सवग 

सामन्याांना कळेल अशा सुांदर भार्षाशैलीत सांगीताचे वमग 

उलगिण्याच ेमहत्वाचे काम त्याांनी या पसु्तकात केलां  आह.े 

आपणाला ह े 'नाद वेि' कसे लागले याचे सुांदर वववेचन 

अच्यतुजींनी मनोगतात केलां  आह.े एकेक गाण्यासाठी, कॅसेट 

वमळवण्यासाठी केलेला आटावपटा, चालींचे वमग, गाण्याची गोष्ट 

कळण्यासाठी प्रत्यक्ष सांगीतकाराांकिे कसे गेलो, अनेक जनेु सांदभग 

ग्रांथ कसे अधाशासारखे वाचले, वहांदसु्थानी सांगीत ऐकतानाच 

मोत्झाटग, बाख, बीथोवन ह े ववदशेातील सांगीतकार कसे भावले, 

याचे सरेुख वणगन केले आह.े एकेवठकाणी अच्यतुजी म्हणतात " 

रागदारीबद्दल एक असा सरू येतो की 'आम्हाला काही कळत नाही 

बवुा' पण खरां साांगायचां, तर त्यातलां काही 'कळण्याच्या' मागे 

धावण्यापेक्षाही त्यातलां 'भावण्याच्या'दृष्टीनां 'ऐकणां' जास्त महत्वाचां  

आह.े!" पटतांय ना वमत्ानो? 
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नादवेध पसु्तकात एकूण चौसष्ट लेख आहते. अनके 

लेखाांमध्ये ववववध रागाांच्या उत्पत्तीची, बांवदशींची, व त्यावर 

बेतलेल्या अनेक सांस्मरणीय गाण्याांची रांजक मावहती वदली आह.े 

या अवभजात नादसोहळयात, अक्षर- मैवफलीत  रवसक वाचक 

बिूुन जातो. या दोन्ही टॅलेंट लेखकाांच्या नजरेन े वटपलेल्या  रागाांचे 

अनेक अववष्ट्कार, रागाांचा अनोखा पररचय वाचनू आपण थक्क 

होतो. ह े पसु्तक साकारण्यासाठी त्याांनी घेतलेली अपार मेहनत, 

अभ्यास वाचकास प्रत्ययाला येतो.  इतक्या सवग रागाांच्या रोचक 

अांगाांचा पररचय या लेखात करून दणेे केवळ अशक्य आह.े 

पसु्तकातील लेख वाचताना सापिलेली काही मौविके 

वाचकाांसाठी दते आह.े   

वकशोरीताई एकदा म्हणाल्या होत्या " अरे, गाणां ह ेहृदयाला 

वभिलां पावहजे. ऐकताना त्याचा बदु्धीशी काहीच सांबांध नाही." 

काही ग्रांथाांची दवुमगळ मावहती वमळत.े शारांगदवे यान ेसांगीतरत्नाकर 

या नावाचा एक महान ग्रांथ वलवहला. चालकु्य घराण्यातल्या 

सोमेश्वर याने इ .स. ११३० साली वलवहलेल्या 'मानसोल्लास' मध्य े

त्या काळच्या सांगीताच्या अवस्थेची वणगनां वमळतात. सफुी सांताांनी 

प्रथम कहवालीची रचना केली. ख्यालाची रचना सवगप्रथम अमीर 

खशु्रनूां केली. अकबराच्या काळात धपृद गायकीची खपू भरभराट 

झाली. तानसेन हा ध्रपुवदयाच होता. " मनाचां रांजन करणारा तो राग.  
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' रज्जयवत इवत राग- : अशी रागाची सवगमान्य अशी हयाख्या आह.े 

सपु्रवसद्ध वचत्कार प्रभाकर बरवे म्हणतात " शास्त्रीय सांगीत 

ऐकताना त्याचां अवस्तत्व चहूबाजूांनी जाणवतां. आपण ढगाांचे 

बनलो आहोत आवण ढगाप्रमाणे सरुाांच्या अवकाशात मनसोि 

तरांगत आहोत, असाही भास होतो." महान गावयका बेगम अख्तर 

म्हणत " सरू हाच खरा ! कोणता राग गायला, कुठला ताल होता 

वगैरे गोष्टी अगदीच गौण असतात. " 

ह ेसारां सांवचत वाचत असताना न कळत वाचक दखेील प्रगल्भ 

होत जातो. पसु्तकाच्या अगदी शेवटी तीन पररवशष्ट ेवदली आहते. 

रागाांवर आधारलेली वहांदी, मराठी वचत्पट व भावगीत े तसेच 

नाट्यगीते याांचा अभ्यासपणूग तपशील वदला आह.े रागाचे नाव, 

गायक-सांगीतकाराचे नाव, वचत्पट आदी तपशील वदला आह.े 

ज्याांना सांगीत खपू कळते आह,े जे सांगीतापासनू खपू दरू आहते 

आवण ज्याांना उत्तम श्रोता बनायचे आह ेअशा सवाांनीच एकदा तरी 

'नादवेध' ह ेअप्रवतम पसु्तक वाचायलाच हवां . 

(नादवेध ( वहांदसु्थानी रागाांची मावहती ), अच्यतु गोिबोले 

आवण सलुभा वपशवीकर, राजहांस, पणु े) 
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२३. **  जुन्या ठाणे नगरीचा समृद्ध दपतावेज *** 

 

ठाणे रेल्व े स्टेशन केवळ भारतातीलच नहह े तर आवशया 

खांिातील पवहलां रेल्व ेस्टेशन म्हणनू ओळखलां जातां.  १६ एवप्रल 

१८५३ रोजी पवहली प्रवासी रेल्व े गािी बोरीबांदर ते ठाणे या 
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मागागवर धावली. १९६८ मध्य ेठाणे ते बोरीबांदरचे वतवकट केवळ 

दहा आणे होतां  आवण १९७० साली मावसक पास पांधरा रुपये 

इतका होता. ठाण्यातला सवागत पवहला आवण जनुा रस्ता म्हणजे 

ठाणे स्टेशन ते कलेक्टर कचेरी हा होय. याला सभुार्ष पथ ह ेनाव 

वदले आह.े हा स्टेशन रोि तब्बल १६५ वर्ष ेजनुा आह.े प्राचीन 

काळात ठाण्यात एकूण साठ तलाव होत,े काळाच्या ओघात काही 

नष्ट होऊन आता केवळ ३०-३५ तलाव वशल्लक रावहले आहते. 

मासुांदा तलाव हा सवागत प्राचीन,, ८३० वर्षाांपवूीचा.  इ.स. १५३८ 

च्या समुारास ठाण्याचा ववस्तार ४ मैल इतकाच होता, वठकवठकाणी 

एकूण साठ दऊेळे होती. मासुांदा तलावातल्या पाण्याच्या लाटा 

श्रीकौवपनेश्वर मांवदराच्या पायऱ्याांशी वहतगजु करायच्या. जाांभळी 

नाक्यावरचे पेढ्या मारुतीचे प्राचीन मांवदर आह.े पेढ्याचा नैवैद्य 

प्रत्यक्ष खाणारा ठाण्याचा हा मारुतीराया हा कदावचत जगातील 

एकमेव दवे असावा.! त्याच्या मखुात एकूण सहवा वकलोपयांत पेढ े

मावतात. खपू पवूी जाांभळाची झािे इथे खपू असल्याने या 

नाक्याला जाांभळी नाका ह े नाव पिले, पवूी त्याला दधूनाका 

दखेील म्हणत. गावदवेी ररक्षा स्टॅन्ि जवळील मारुती मांवदर ह ेइ.स. 

१८४८ सालचे आह.े ही मतूी शेतजवमनीत सापिली. रेल्वे 

स्टेशनजवळचे पोस्ट ऑवफस सवागत जनेु, १८५६ मध्य े ते 

अवस्तत्वात आले. टेंभी नाक्यान े जेवढ्या राजकीय आवण 
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सामावजक चळवळी अनभुवल्या तेवढ्या कुठल्याच नाक्याने 

अनभुवल्या नसतील. नौपािा इथली आवशया खांिातील सवागत 

पवहली गहृवनमागण सोसायटी म्हणज ेब्राह्मण सोसायटी. १९३१ च्या 

पवूी वतथ ेवमठागरे होती. लोकमान्य वटळकाांच्या पदस्पशागने पावन 

झालेली चरई मधली शेणवे आळी म्हणजेच आत्ताची लोकमान्य  

आळी. इ.स. १२९२ मध्ये यरुोवपयन प्रवासी माको पोलो हा 

घोिबांदर इथे आला होता. पवशगयन आखातातनू समदु्रमागे वर्षागला 

दहा हजार घोि्याांची आयात या बांदरावर होत असे. खपू पवूी तीन 

हात नाक्यावर खरोखरच तीन पोलीस हात दाखवनू वाहतकू 

वनयांत्णाचे काम करीत असत. दवेीचा नवस फेिताना काम झाले 

तर घांटा बाांधेन, असे भिगण म्हणत.घांटा आवण टाळी ह ेनादाचेच 

दोन प्रकार आहते. यामळेु या दवेीचे नाव घांटाळी दवेी असे पिले. 

घांटाळी पररसरात प्रचांि मोठे जांगल होत.े हजरत सय्यद बहाउद्दीन 

व हजरत सय्यद बदु्रद्दीन ही नाव ेमामा भाच्याांची असनू ते सफुी 

पांथाचे होत.े इ.स. १७६० मध्य ेिोंगर माथ्यावर त्याांच्या नावाचा 

दगाग बाांधला गेला. १९५८ पयांत नौपािा हा भाग शहरात समाववष्ट 

नहहता. नौपािा भागाची स्वतांत् ग्रामपांचायत होती.! पवहले सरपांच 

दादा पाटील ह ेहोत.े याांनीच गावदवेी मदैान वाचवले. मावजविा 

ग्रामपांचायत ही आवशया खांिातली सवागत मोठी म्हणजे श्रीमांत 

ग्रामपांचायत होती. खपू पवूी बाळकूमच्या वेशीवर  एकमेव 



 | पान 

 

तपासणी नाका होता. मालाच्या वजनासाठी वतथ ेएक मोठा काटा 

होता. इ.स. १९२४ मध्ये वब्रवटशाांनी बारा बांगल्याची वसाहत 

उभारली. पवूीच्या काळी बारा बलतेुदार ही ग्रामहयवस्था होती. 

तोच आकिा स्मरून, महत्व जाणनू वब्रवटशाांनी केवळ बाराच 

बांगल्याांची वनवमगती केली असावी. पोतुगगीज आवण नांतर इांग्रज 

राजवटीत बाटवाबाटवी व धमाांतराच्या कुठल्याही प्रसांगाला बळी 

न पिलेला स्वावभमानी समाज म्हणनू चेंदणी कोळीवाि्यातील 

बाांधवाांकिे अवभमानान ेपावहले जात.े कोळी मवहला वेणीत चाांदीचे 

दावगन ेमाळीत  म्हणनू त्या ववभागाला चेंदणी ह ेनाव पिले. ववटावा 

इथे पेशहयाांच्या काळात ववटाांच्या भट््टया होत्या. राबोिी इथे 

रायबाची खपू मोठी ववहीर होती. चरई भागात जनु्या काळी मोठ्या 

प्रमाणावर गरेु चरण्यासाठी येत असत म्हणनू चरई. बाळकूम इथे 

बाळा नावाच्या माणसाची समदृ्ध अशी आांब्याची बाग होती. 

मराठ्याांनी पोतुगगीजाांवर वचक बसवण्यासाठी ‘महावगरी’ नावाचे 

मोठे जहाज इथल्या खािीत नाांगरले म्हणनू तो भाग महावगरी 

ओळखला जाव ूलागला. 

वाचकरवसकाांनो.. झाला का फेरफटका ठाणे शहराचा? 

आपल्या ठाण्याचे जनेु-नवे सांदभग आविले ना? नक्की साांगा. बरेच 

वेळा काय होते वमत्ाांनो, आपल्याला परदशेातील स्थळाांचे वणगन 

पाठ असते, गगुल नामक ववद्यापीठातनू आपणास मावहती वमळते 
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दखेील. पण वमत्ाांनो गगुलमधनू वमळत े ती मावहती आवण 

पसु्तकातनू वमळत े ते ज्ञान. ज्या शहरात आपण वर्षागनवुर्षे रहात 

असतो, वफरत असतो त्या शहरातील स्थळाांची सांवक्षप्त मावहती 

दखेील वकत्येकाांना नसते. अनेकजण नोकरी-हयवसायाच्या 

कुां पणात इतके बांवदस्त झाले असतात की आपल्या आजबूाजचू्या 

जनु्या वास्तूांकिे, जनु्या सांदभाांकिे िोकावण्याची इच्छाच नसत.े 

मात् तमु्ही ववखरुलेली मावहती एकत् करून पसु्तक रूपान ेत्याांना 

वदली तर ते नक्कीच वाचतात, त्यात रमनू जातात. ह ेमाझां  वनरीक्षण 

आह.े 

एखाद्या शहराची इत्यांभतू आवण खरी मावहती वमळवणे, 

जमवणे ह े अवतशय कष्टाचे, वजकरीचे  काम असते. त्यासाठी 

अनेक सांदभगग्रांथाांची, गॅझेट्सची पारायणे करावी लागतात. मात् ह े

काम अवतशय आविीन,े सांशोधकाच्या नजरेन े आवण वनरपेक्ष 

वतृ्तीने करणारे ज्येष्ठ पत्कार, लेखक आदरणीय श्री श्रीकाांत वामन 

नेलेकर याांना दाद द्यावी वततकी थोिीच आह.े वयाच्या ८५ हया 

वर्षी दखेील स्वस्थ न बसता वाचकाांना आपल्या लेखनाच्या 

माध्यमातनू  जे जे उत्तम दतेा येईल ते ते दणे्याचा त्याांचा प्रामावणक 

प्रयत्न असतो.   २०१८ मध्ये  महाराष्ट्र टाइम्सच्या ठाणे परुवणीत 

वर्षगभर त्याांचे एक सुांदर सदर चाल ूहोत.े  त्या सदराचे नाव होते ' 

नावामध्य ेदिलांय काय?' या सदरात जनु्या ठाणे शहरातल्या अनेक 
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स्थळाांची दवुमगळ मावहती, ओळख त्याांनी वदली होती. अनेक 

वाचकरवसकाांनी या सदराचे मनापासनू स्वागत केले होते.  ह ेसदर 

सांपल्यावर अनेक वाचकाांनी त्याांना भेटून या एकवत्त लेखाांचे सुांदर 

पसु्तक तयार करा असे आवजूगन साांवगतल्यावर एकूण ४२ लेखाांचे 

पसु्तक त्याच नावान े वद. १ माचग २०१९ रोजी प्रकावशतही झाले. 

ग्रांथप्रसाराचा वसा जपणाऱ्या हयास वक्रएशन्स या अग्रगण्य 

प्रकाशन सांस्थेने नेलेकर गरुुजींच ेह ेपसु्तक प्रकावशत केले आह.े 

ठाणे शहरातील जनु्या वास्तूांचा पररचय, स्थळ महात्म्य, प्राचीनत्व, 

अनेक ऐवतहावसक सांदभग, तसेच जोिलेल्या दवुमगळ आठवणींचा 

गोफ  श्री नेलेकर गरुुजींनी अवतशय रांजक पद्धतीन,े सोप्या शैलीत 

या पसु्तकात गुांफल्याने पसु्तक वाचनीय झाले आह.े जनु्या ठाणे 

शहराच्या स्मरणरांजनात आपण सारेच गुांतनू जातो, हरवनू जातो. 

ठाण्यातील जनु्या वपढीतल्या वाचकरवसकाांना ह ेपसु्तक नक्कीच 

भावेल, आविेल.  कारण त्यातल ेअनेक सांदभग कदावचत त्याांना 

मावहती असतील. त्याचप्रमाणे आजच्या तरुणाईला, इवतहास 

प्रेमींना  दखेील ह ेपसु्तक मागगदशगक ठरेल यात शांकाच नाही. 

तब्बल सहा दशके पत्काररतेत व्रतस्थपणे काम करीत 

असताना  ठाणे शहराच्या एकूणच सामावजक, साांस्कृवतक आवण 

राजकीय घटनाांचे सजग साक्षीदार, भाष्ट्यकार म्हणनू  श्री नेलेकर 

गरुुजींकिे आदरान े पावहले जात.े गरुुजींचा पररचय मोठा आह.े 
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मुांबई तरुण भारत, महाराष्ट्र टाइम्स, पढुारी, नवशिी, वववेक, 

सवन्मत्, सागर अशा वतृ्तपत्ातनू पत्काररता. हयास वक्रएशन्स या 

अग्रगण्य प्रकाशन सांस्थेचे ते मागगदशगक असनू धगधगते यज्ञकुां ि- 

स्वातांत्र्यवीर वव. दा. सावरकर, जगन्नाथ तथा नानाशांकर शेठ, 

पावनतीथग सासवि आवण ठाणे : नगरपावलका ते महानगरपावलका 

अशी मौवलक पसु्तके त्याांच्या नावावर आहते. उत्कृष्ट 

पत्काररतेबद्दल गरुुजींना ठाणे भरू्षण परुस्कार, द.ै सवन्मत्चा स. पाां. 

जोशी स्मतृी परुस्कार, आवण महाराष्ट्र शासनाचा कै. वश. म. 

पराांजपे परुस्कार लाभला आह.े द.ै महाराष्ट्र टाइम्स मध्य े त्याांचे 

'शतकाच्या उांबरठ्यावर'  ह ेसदर ववशेर्ष गाजले.   

हयास वक्रएशन्सचे आधारस्तांभ नेलेकर गरुुजीं बरोबर 

अनेकवेळा ववववध ववर्षयाांवर मिु गप्पा मारल्या आहते. ६ माचग 

२०२० रोजी गिकरी मध्ये हयास वक्रएशन्सचा जो ज्येष्ठ महोत्सव 

भरला होता तेहहा गरुुजींचे ववचार ऐकता आले. मात् गरुुजींचे ह े

शेवटचे दशगन असणार आह ेअसा ववचार दखेील मनात त्यावेळी 

आला नहहता.  'करोना' या महाभयानक ववर्षाणचूे आगमन 

आपल्या दशेात झाले. आवण सरकारन े २६ माचगपासनू सांपणूग 

भारतात लॉकिाऊन जाहीर केला गेला.  अवघ्या ववश्वाला वगळून 

टाकणाऱ्या याच करोनान े आमच्या गरुुतलु्य नेलेकर गरुुजींवर 

हल्ला केलाच. या ववर्षाणशूी गरुुजी प्राणपणान ेलढले दखेील. मात् 
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प्रयत्न अपरेु पिले. आवण  अखेर वद. २० सप्टेंबर २०२०. वयाच्या 

८६ हया वर्षी आमचे गरुुजी दरूच्या प्रवासाला वनघनू गेले. या 

आघातातनू हयास वक्रएशन्सचा पररवार हळूहळू सावरत आह.े   

इ.स. १९८८ मध्य ेलेखक श्री वदगांबर जोशी याांनी वलवहलेले 

'ऐवतहावसक ठाणे' ( जयजवान प्रकाशन ) ह ेखपू जनेु पसु्तक माझ्या 

सांग्रही आह.े यामध्य ेठाण्याच्या इ.स. ६३६ ते इ.स. १९८७ मध्ये 

घिलेल्या अनेक ऐवतहावसक, सामावजक आवण साांस्कृवतक 

घटनाांची तारीखवार सांवक्षप्त मावहती वदली आह.े मात् ती अवतशय 

त्ोटक आह.े त्याचप्रमाणे अगदी अलीकिे प्रकावशत झालेले 

इवतहास सांशोधक कै हररभाऊ शेजवळ याांनी वलवहलेले 'श्रीस्थानक 

ठाणे' ह े पसु्तक दखेील उपलब्ध आह.े या ग्रांथातील भार्षाशैली 

बखरीच्या अांगाने जाणारी असल्याने अभ्यासकाांना, सांशोधकाांना 

मोलाची आह.े या दोन्ही पसु्तकाांच्या तलुनेत सवगसामान्य 

वाचकाांसाठी 'नावात दिलांय काय' ह ेपसु्तक अवधक मावहतीपणूग 

आवण पररपणूग झाले आह ेअसे मला वाटते.  

जनु्या ठाण्याची समदृ्ध ओळख जाणनू घ्यायची असेल तर 

प्रत्येक ठाणेकराांच्या सांग्रही ह े मौवलक पसु्तक असायलाच हव.े 

वाचकरवसकाांनो,  मला तर वाटते की एखाद्या वनवाांत सांध्याकाळी 

एखाद्या तलावाच्या काठावर या सुांदर पसु्तकाचे वाचन करावे 



 | पान 

 

आवण  स्मरणरांजनाच्या तरांगामध्ये हलकेच रमनू जावे. तमु्हाला 

काय वाटते? 

( नावामध्य े दिलांय काय? ( लेख सांग्रह), श्री वा नेलेकर, 

हयास वक्रएशन्स, ठाणे ) 
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२४.  ** लेणयांच्या प्रदेशात ** 

 

लेण्यांच्या प्रदेशात  

मी शोधतो मौनरंग  

इणतहासाच्या जीिण पोथींवर  

सांडलेला, तरलेला ; 

आणि भरून घेतो हृदयात खोलवर  
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श्वासांचा मंद दीपगंध  

युगांयुगांपाशी थबकलेला. !  

 

लेण्यांच्या प्रदेशात  

सांडत जातो नीलरंग  

मेघांच्या अनाणमक पोकळीतला  

णिणतजापाशी पा रलेला ; 

आणि उमटत जातो नश्वर देहावर  

एखाद्या अमूतण कणवतेसारखा..!!  

 

'अवजांठा'.  आपल्या  भारतवर्षागला पिलेलां एक सुांदर, अदभतू 

स्वप्नांच . कारण या लेण्याांमध्ये साकारलेली वशल्पकला, वचत्कला 

ही या पथृ्वीतलावरील माणसाांनीं घिवलेली नसावी. एखाद्या 

परग्रहावरून आलेल्या मानव सदृश शिींनी अथवा अवकाशात 

स्वगग असलाच तर त्या स्वगागतनू आलेल्या यक्ष-यवक्षणींनी ह े

अदभतू वैभव उभ े केले असावे इतकां   अफाट, अववश्वसनीय.  

'अवजांठा' म्हणज े माणसाांमधील पराकोटी प्रवतभेचा उच्चतम 

आववष्ट्कार. तब्बल दोन हजार वर्षाांपवूी इथल्या वनवबि अरण्यात 

अवतशय कठीण काळयाभोर पार्षाणातनू ह े वशल्पवैभव उभ े

करायच े तर काही दालनाांमध्ये वचत्ाांचे प्रदशगन भरवायचे. 
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कशासाठी? कोणासाठी? ह े वैभव वनमागण करणारे वशल्पकार, 

वचत्कार कुठल्या ववचाराांनी  झपाटून गेले असतील? इतकां  सुांदर 

काम करून दखेील वशल्पाांपाशी, अथवा लेण्याांमध्ये कुठेही 

आपल्या नावाचा साधा नामोल्लेखही  न करणारे ते कलाकार 

वकती उच्च प्रवतभेचे, सांस्काराांचे असतील. ह ेसवग शब्दातीत आह.े 

अवजांठ्यापाशी आपण आलो की समोर साकारलेले कलावैभव 

फि आवण फि िोळयाांनी प्राशन करायचे असते आवण जमलेच 

तर काळजात खोलवर रुजवायचे असते. तेहहा वतथे हयि 

करण्यासाठी शब्दाांची गरजच पित नाही. 

वाघरू नदीच्या काठी ववसावलेला लेण्याांचा समहू, अवजांठा हा 

वकत्येक शतके अज्ञातवासाच्या खोल अांधारात जण ूबिूुन गेला 

होता. अनेकाांच्या राजवटी आल्या, यदेु्ध, लढाया झाल्या मात् 

अवजांठ्याकिे कोणाचांच लक्ष कसां गेलां नाही.? या लेण्याांचे भाग्य 

उजळले ते थेट इ. स.१८१९ मध्य.े इांग्रजाांच्या राजवटीमध्ये एक 

वब्रवटश अवधकारी कॅप्टन जॉन वस्मथ हा वशकारीसाठी या पररसरात 

आला होता. तेहहा अगदी अववचतपणे इथल्या लेण्याांचा त्याला 

शोध लागला. इथली लेणी वचखलाांनी पार बजुली होती. त्यान ेती 

साफ केली आवण पावहल्यावर त्याला  फि वेि लागायचे बाकी 

उरले. त्यान ेआपल्या वररष्ठाांना साांगनू हा ऐवतहावसक ठेवा इतक्या 

शतकानांतर पनु्हा प्रकाशात आणला. हा अनमोल ठेवा 
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ववश्वववख्यात झाला. या वर्षी २०१९ मध्ये या घटनेला दोनशे वर्षे 

पणूग होत आहते. आवण अशा पाश्वगभमूीवर ठाण्यातले इवतहास 

सांशोधक कै. िॉ. दाऊद दळवी याांनी पररश्रमपवूगक वलवहलेले 

"लेणी महाराष्ट्राची" ( ग्रांथाली प्रकाशन ) ह ेअदभतू पसु्तक पनु्हा 

वाचायला घेतल.े २००८-२००९ साली या पसु्तकाने मला जण ू

भारावनू टाकलां होतां. .  इतके की या पसु्तकातील नोंदी, 

तपवशलानसुार मी दोन-तीन वर्षागत  दर मवहन्यास एक लेणे या 

प्रमाणे महाराष्ट्रातील काही लेण्याांना प्रत्यक्ष भेटीही वदल्या. 

लेण्याांची स्केचेस काढली, कववता केल्या, पोटभर फोटो काढल.े 

लेण्याांमधल्या नीरव शाांततेने, अपार समाधानान े तसेच गौतम 

बधु्दाच्या तत्त्वज्ञानाने माझा परुता ताबा कधी घेतला ह ेसमजलेच 

नाही. अथागत याचे सवग श्रेय या  पसु्तकाला जात.े 

प्राचायग िॉ दाऊद दळवी ( जन्म-१९३७- मतृ्य ू२०१६). एक 

व्रतस्थ हयविमत्व. शालेय जीवनापासनूच इवतहास या ववर्षयामध्ये 

ववशेर्ष रुची. मळुातच सांशोधन वतृ्तीमळेु प्रत्यक्ष गिवकल्ले, लेण्या, 

प्राचीन मांवदरे इथे अफाट भटकां ती केली आवण पढेु इवतहास या 

ववर्षयाचे अध्यापन आविीने केले. ववद्याथ्याांना इवतहास 

ववर्षयाबद्दलची रुची, आवि वाढवण्यासाठी त्याांना पसु्तकातील 

ज्ञानात  बांवदस्त न करता प्रत्यक्ष वकल्ल्याांवर, लेण्याांपाशी ते त्याांना 

नेत.तेथे वशकवीत.  त्यामळेु ते समस्त ववद्याथ्याांचे आविते 
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प्राध्यापक होते. "प्राचीन इवतहास" या ववर्षयामध्य ेत्याांनी िॉक्टरेट 

केली आवण पाले महाववद्यालयात प्राध्यापक म्हणनू रुज ू झाले. 

मुांबई ववद्यापीठात इवतहास व परुातत्व अभ्यास मांिळाचे ते सदस्य 

होत.े १९९८ च्या समुारास ते ठाण्यातील ज्ञानसाधना कॉलेजचे 

प्राचायग होत.े कोकण इवतहास पररर्षदचेी स्थापना त्याांनीच केली.  

१९९८ मध्य े वनवतृ्तीनांतर त्याांनी मराठीत, इांग्रजीत सांशोधनात्मक 

ववपलु लेखन केले. त्याांची एकूण सहा पसु्तके प्रकावशत आहते. 

त्यापैकीच 'लेणी महाराष्ट्राची' ह े पसु्तक २००४ मध्ये ग्रांथालीने 

प्रकावशत केले. आवण वतची वितीय आवतृ्ती २०१४ मध्य ेप्रकावशत 

झाली. त्या दोन्ही प्रकाशन समारांभास मी उपवस्थत होतो. या 

पसु्तकाचे पढेु इांग्रजीमध्ये भार्षाांतर झाले. या पसु्तकाच्या आवण 

माझ्या लेणी भटकां तीच्या वनवमत्तान ेिॉ दळवी सराांना भेटण्याचा 

अनेकवेळा योग आला. प्रत्येकवेळी त्याांच्याकिून खपू वेगळी 

आवण अदभतू  मावहती वमळायची. त्याबाबतीत मी भाग्यवान 

आह.े लेण्याांचे मी काढलेले काही फोटोही त्याांना आविले होत.े 

आयषु्ट्याच्या अखेरच्या श्वासापयांत त्याांनी आपले तनमन इवतहास 

सांशोधनाच्या कामाला अवपगले होत.े िॉ. दळवी सराांना राष्ट्रपती 

झाकीर हुसेन राष्ट्रीय परुस्कार, ठाणे भरू्षण परुस्कार आवण जनकवी 

पी. सावळाराम परुस्कार या परुस्काराांनी सन्मावनत करण्यात 

आले.या ग्रांथाच्या मलपषृ्ठावर 'लेणी' या ववर्षयाचे सांवक्षप्त वचांतन 
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आह.े " भारतात बाराशे लेणी आहते. त्यापैकी आठशे लेणी 

महाराष्ट्रात आहते.! इसवी सनाच्या आरांभकाळाच्या आगेमागे 

बौद्ध महाराष्ट्रात आले, त्याांना सह्याद्रीच्या िोंगरदऱ्या व त्यातील 

कातळ, लेणी खोदण्यास योग्य वाटल.े त्यामधनू एक नवा 

कलाववष्ट्कार या भमूीत प्रकटला. नांतर हजार-बाराशे वर्षागपयांत 

बौद्धाांबरोबरच वहांद ूव जैन पांथीयाांनी महाराष्ट्रात सवगत् उत्तमोत्तम, 

ववववध गणुदशी लेणी कोरली." 

'महाराष्ट्राची लेणी' हा नसुता मावहतीपर ग्रांथ नसनू तो 

महत्वाचा दस्तऐवज आह.े कारण लेणी, मांवदरे  या ववर्षयावर 

महाराष्ट्र शासनाच्या दशगवनका ववभागाकिून काही पसु्तके प्रवसद्ध 

झालेली आहते. परांत ु त्यामध्ये लेणी या ववर्षयाची मावहती 

ववखरुलेल्या स्वरूपात वकां वा त्ोटक होती. मात् महाराष्ट्राची लेणी 

हा ग्रांथ महाराष्ट्राच्या एकूणच प्राचीन, ऐवतहावसक आवण 

भौगोवलक वस्थत्यांतरावर, जिणघिणीवर आवण मानवी सांस्कृतीवर 

दखेील महत्वपणूग भाष्ट्य करतो. या ग्रांथात महाराष्ट्रातील 

जवळजवळ सवगच लेण्याांचा अवतशय सुांदर असा पररचय वदला 

आह,े आवण जोिीला त्या त्या लेण्याांची वचत्े, सचूी वदली आह.े 

हा जािजिू ग्रांथ नसुता चाळला तरी िॉ दळवी याांच्या अफाट 

अभ्यासाची, िोळस भटकां तीची, आवण अथक पररश्रमाची 

वाचकाला प्रवचती येते. 
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प्रास्ताववकेत िॉ दळवी आपल्याशी सांवाद साधतात. " 

महाराष्ट्रातील बौद्ध, वहांद ूव जैन लेणी हा साांस्कृवतक व अध्यावत्मक 

परांपरेचा फार मोठा वारसा आह े व समुारे पांधराश े ते दोन हजार 

वर्षाांपासनूची ही लेणी सामावजक, आवथगक व अध्यावत्मक 

ववकासाची कें द्र े होती. सांपणूग महाराष्ट्र लेण्याांच्या रस्त्यान े व 

पायवाटेने जोिलेला होता. प्रत्येक लेणीसांकुल पररसर घनदाट 

वहरवी वनश्री, झळुझळु वाहणारे ओढ,े नद्या व िोंगराच्या कुशीत 

खोदलेले होत.े प्राचीन काळात लेणी, अध्यात्म आवण वशक्षणाची 

कें द्र े होती. वदृ्ध व अनभुवी आचायाांसोबत तरुण व होतकरू 

ववद्याथीवगगही लेण्याांच्या पररसरात आढळत होता. या प्राचीन 

वारशाचे जतन व सांवधगन करणे आवश्यक ठरले आह.े"  

हा प्राचीन वारसा आपण जपतो का? हा प्रश्न प्रथम आपण 

आपल्यालाच ववचारला पावहजे अशी आज पररवस्थती आह.े 

काही लेण्या तर झोपिपट्टीं आवण अनवधकृत बाांधकामाांच्या 

ववळख्यात सापिून नष्ट होण्याच्या मागागवर आहते. तर काही 

लेण्याांच्या पररसरात पयगटनाच्या नावाखाली गदुगल्ले, दारुिे आवण 

मटकेवाले याांचा नांगानाच चालचू आह.े इथे सांरक्षण यांत्णा 

कुचकामी ठरत आह.े 

या सांग्राह्य ग्रांथाला िॉ. अरववांद प्र जामखेिकर, ( माजी 

सांचालक परुातत्व व वस्तसुांग्रहालय सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य 
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) याांची अभ्यासपणूग प्रस्तावना आह.े िॉ. जामखेिकर प्रस्तावनेत 

म्हणतात. " महाराष्ट्राला ललामभतू झालेले दोन लेणीसमहू 

आहते, ते म्हणजे अवजांठा आवण वेरूळ येथील लेणी. त्याांच्यावर 

स्वतांत् प्रकरण े या ग्रांथात आहते. दळवी याांचे पसु्तक वाचताना 

त्याांच्या वनरीक्षणशिीचा आवण िोळसपणाचा प्रत्यय वारांवार 

येतो. गेल्या पाच-पन्नास वर्षागत यरुोवपयन वविानाांच्या बरोबरीने 

क्ववचत प्रसांगी त्याांच्याहून अवधक सरस अशा प्रकारचे सांशोधन 

भारतीयाांनी केले असले तरी माझ्या मावहतीप्रमाण ेमहाराष्ट्रातील 

बौद्ध, वहांद ूव जैन लेणी याांचा साकल्याने ववचार करून वलवहलेला 

मराठीतला हा पवहला ग्रांथ ठरेल.! पयगटकाला अथवा 

अभ्यासकाला लेणी पहायची झाल्यास कोणत्या दृष्टीकोनातनू 

लेण्याांकिे पहावे याचे वदग्दशगन कराव ेहा ह्या ग्रांथाचा हते ूआह.े" 

या पसु्तकात लेण्याांच्या मावहतीबरोबरच मवूतगकला, 

वशल्पकला, वशलालेख, ताम्रपट, वीरगळ, कोकणात सापिलेली 

कातळवचन्ह े याांच्यावर दखेील महत्वपणूग लेख आहते. भारतात 

वबहारमधील बाराबर येथे सवागत पवहल े लेणी खोदल्यावर  

शतकभरात ही लेणीसांस्कृती महाराष्ट्रात फोफावली ती इतकी की 

भारतातील एकूण लेण्याांच्या तब्बल ऐ ांशी टक्के लेण्या फि 

महाराष्ट्रात आहते. याचे प्रमखु कारण म्हणज े इथला अवग्नजन्य 

कणखर खिक,  जो लेणी घिवण्यास अवतशय उपकारक आवण 
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जास्त अनकूुल होता.  भाजे, कालाग, बेिस,े कोंढाण,े गाांधारपाल,े 

ठाणाळे,कुिा, पन्हाळेकाजी, पाांिवलेणी, जनु्नर समहू,वपतळखोरे,, 

या लेण्याांच्या समवेत  आपल्या मुांबई जवळच्या कान्हरेी, घारापरुी, 

मांिपेश्वर, जोगेश्वरी, महाकाली, लोनाि  या लेण्याांची मावहतीही 

वदली आह.े ववशेर्ष म्हणज ेनहवद टक्के लेणी ही प्राचीन हयापारी 

मागागवर खोदलेली आहते. दानशरू हयापाऱ्याांची नावे अनेक 

लेण्याांत कोरलेली आढळतात. 

ही सवग लेणी हीनयान आवण महायान कालखांिात खोदली 

गेली तसेच सातवाहन, कलचरुी, वाकाटक, चालकु्य आवण 

राष्ट्रकूट राजवटीत साकारली गेली. वशल्पकाराांना त्या त्या राजाांचा 

उदार आश्रय वमळाला हहेी महत्वाचे. लेण्याांची मी भरपरू भटकां ती 

केली. अपार मानवसक शाांती लाभली. प्रत्येक वेळी मला तर त्या 

लेण्या खरोखरच भासल्या एखाद्या अमतूग कववतेसारख्या !  

'महाराष्ट्राची लेणी' ह ेपसु्तकच एखाद ेअवभजात काहय आह ेइतके 

सुांदरपणे  नटले आह.े   

( लेणी महाराष्ट्राची ( सांशोधनात्मक),िॉ दाऊद दळवी, 

ग्रांथाली, मुांबई )  
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२५.  ** दमदार आवाजाची झुंजार कस्वता ** 

 

मा े मराठीचे आई, वाटे यावे तुझ्या पायी  

येथ जुलमाच्या  ळा, होते अंगांगाची लाही  
 

अनवािी णफरताना, णकती पायांना या खस्ता  

जुलमाच्या जोड्याखाली, रोज णचरडे अणस्मता  

 

अशा णशवबांच्या हाती, तुझ्या असाव्या समशेरी  

तया पाहता ररंपुच्या, धडकी भरावी उरी  

 

सरे कानडा काळोख, असा एक णदस यावा  

प्राचीवर लालबुंद, सूयण तेजाळ उगावा  
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मा े मराठीचे आई, दे ग क्ांतीची णचंगारी  

हाती घेऊणनया प्राि, आम्ही ठेपलो संगरी  

 

अगदी स्पष्टपणे स्मरतांय. दहा वर्षाांपवूी आमच्या ठाण्याच्या 

सहयोग मांवदरात एका मोठ्या काहय सांमेलनाचे आयोजन करण्यात 

आले होत.े एकेक कवी आपली कववता सादर करीत होते. काही 

कवी आपली कववता गाऊन सादर करीत होते. अशा वेळी 

वनवेदकान े 'आवण...आता आपल्या पढेु येत आह ेगोहयाचा एक 

दमदार आवाज .. कवीचे नाव आह ेववष्ट्ण ूसयूाग वाघ'. त्या कवीच्या 

आगमनाला रवसकाांच्या टाळया तशा माफकच पिल्या 

त्यावेळी...मात् जेहहा या कवीन े माईकचा ताबा घेतला, थोिेसे 

प्रास्ताववक केले आवण...आवण नांतर  आपल्या कववता 

सादरीकरणास प्रारांभ केला. त्या कववता, त्याचा आवाज,  तो 

आवेश, तो जोम, ती ऊजाग, तो बेभानपणा. सारांच ववलक्षण. एक 

कववता..झाल्यावर अजनू एक... मग पनु्हा एक.. फमागईश... रवसक 

बेधुांद झाले, त्या कवीच्या परुते प्रेमात पिले. टाळयाांच्या 

कोसळणाऱ्या पावसात तो कवी वचांब न्हाऊन वनघाला. ववष्ट्ण ूसयूाग 

वाघ याांनी आयोजकाांची आवण रवसकाांची परुती मनां वजांकली. त्या 

घटनेचा मी साक्षीदार आह.े पढेु मुांबईमधील काही कायगक्रमात 
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दखेील तो योग आला.  मध्य े खपू वर्ष े गेली आवण अगदी 

अकवल्पतपणे या दमदार आवाजाची प्रत्यक्ष भेट झाली ती थेट 

गोहयात.! २०१६ च्या काहयहोत् या अवभनव आवण 

आगळयावेगळया रेकॉिगब्रेक कवीसांमेलनात. जलुैचा मवहना. गोवा 

कला अकादमीच्या बाहरे कोसळणारा पाऊस आवण महाराष्ट्रातनू 

आवण अन्य राज्याांमधनू आलेल्या जनु्या-नहया कवी मांिळींनी 

सादर केलेला नॉनस्टॉप अभतूपवूग कववताांचा तिाखेबांद पाऊस. 

सारांच आगळांवेगळां. अथागतच त्या सुांदर, कलात्मक आवण उत्तम  

आयोजनाचे सारे श्रेय जाते ते कवी ववष्ट्ण ू सयूाग वाघ याांच्या कल्पक 

नेततृ्वाला. प्रत्येक कवीचा यथोवचत आदर-सत्कार-सन्मान केला 

गेला. एका कवीन ेकेलेला दसुऱ्या कवीचा केलेला असा सन्मान.  

खपू दवुमगळ गोष्ट ना? असो. त्या कायगक्रमात या दमदार आवाजाशी 

मी प्रथमच बोललो, भेटलो. त्यावेळी मात् ते कामाच्या आवण अन्य 

जबाबदाऱ्याांच्या ओझ्याखाली ते काहीस े थकलेले वाटले. 

काहयहोत्ाच्या अनेक आठवणी आहते. त्याचवेळी या कवीचा 

"वझांवजर वझांवजर साांज" हा एक आगळावेगळा कववतासांग्रह मी 

आवजूगन घेतला. ज्यामध्ये या कवीच्या आयषु्ट्याच्या, त्याच्या 

कववताांच्या अनेक छटा वाचायला वमळाल्या. त्यावेळी असेही 

ध्यान्यात आले की या कवीच्या सावहत्याची म्हणावी तेवढी दखल 

मराठी सावहत्यववश्वाने घेतलेली नाही. फि पांचावन्न वर्षाांच े
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आयषु्ट्य लाभलेल्या या कवीला कुणी जाणनू का घेतले नसावे? 

त्याांची उपेक्षा का झाली? असे प्रश्न अजनूही हयाकुळ करतातच.  

 

मुांबईच्या अक्षर चळवळ प्रकाशनन े ववष्ट्ण ू सयूाग वाघ याांचा  

"वझांवजर वझांवजर साांज" हा कववता सांग्रह २१ नोहहेंबर २००३ रोजी 

प्रकावशत केला. अक्षर चळवळचे सवेसवाग आवण ववष्ट्ण ूसयूाग वाघ 

या कवववमत्ाचा काहयप्रवास जवळून पाहणारे कवी अरुण म्हात् े

याांनी या सांग्रहाला दीघग आवण अभ्यासपणूग प्रस्तावना वदली आह.े 

ती वाचल्यावर ववष्ट्ण ूयाांच्या एकूण आयषु्ट्याचा, कववता लेखनाचा 

समदृ्ध कॅनहहास पहायला वमळतो.  

अरुण म्हात् ेएके वठकाणी म्हणतात. " कवी ववष्ट्ण ूसयूाग वाघ 

ह ेकेवळ कवी नाहीत. त्याांच्यापाशी कवी ग्रेसाांचे आत्ममग्न हृदय 

आह.े आरती प्रभूांची वखन्न करणारी असोशी आह.े बोरकराांच्या 

वदलखलुासपणा आह े वन महानोराांची रोमँवटक वनसगगकववताही 

आह.े ते नाटकातले असल्यामळेु एक वरच्या पट्टीतला मोकळेपणा 

आह े आवण गोहयातले असल्यामळेु एक समदृ्ध, सांपन्न वन 

सखुासीन अशी तपृ्तताही त्याांच्यापाशी आह.े ह ेकॉवम्बनेशन भन्नाट 

आह े आवण ते बोरकर, पलुां, वसांत पोतदार, सरेुश भट आवण 

शाांताबाई शेळके याांच्यासारखे दवुमगळ आह.े"  
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सांग्रहातील एकूण सहासष्ट कववताांचा धाांिोळा इथे घेणे 

अवतशय अवघि आह.े वनसगागची लोभस वचत्े, नात्याांमधली 

नाजकू वीण, गोहयातल्या मातीचा, कोकणी भार्षेचा अस्सल गांध, 

लोकजीवन, लोकसांस्कृती, चालीरीती, समरसता, सामावजक भान, 

जाणीव सारां सारां ववष्ट्ण ूसयूाग वाघ याांनी आपल्या कववतेत सरेुख 

पण ेआवण अगदी सहजपणे  वटपलां आह.े  कववतेत अनेक वठकाणी 

कोकणी शब्द वाचायला वमळतात. मात् खास वाचकासाठी त्याचा 

अथग, त्याची पाश्वगभमूी, अन्य मावहती कववतेसोबत वदलेली आह ेह े

मला महत्वाचां वाटतां.  उदा. 'सोनां ओवाळीच्या रुखा' म्हणजे 

वपवळया बकुळीच्या झािाला !, 'काळोखाच्या पावणीला 

नक्षत्ाांची ताांग' म्हणज ेअांधाराच्या वललावात नक्षत्ाांची बोली, एका 

कववतेत ' इांत्जु' हा शब्द वाचायला वमळतो. मळूचा लॅवटन शब्द. 

पोतुगगाल, स्पेन, ब्राझील, अजेंवटना या लॅवटन सांस्कृतीचा प्रभाव 

असलेल्या दशेात कावनगवल साजरा होतो. याच कावनगहहलचां दसुरां 

नाव म्हणज े ' इांत्जु'. कवी ववष्ट्ण ूयाांचा भार्षेचा अभ्यास वकती सकू्ष्म 

होता याची प्रवचती येतेच. कववश्रेष्ठ बा भ बोरकर याांच्यानांतर अनेक 

गोमांतकीय कवींनी मराठीवर आपली वेगळी नाममदु्रा उमटवली 

त्यापैकी बोरकरानांतर ज्याांचे नाव घ्यावां  लागेल ते म्हणजे कवववयग 

ववष्ट्ण ूसयूाग वाघ याांचेच. कवी ववष्ट्ण ूह ेफि कवीच नाहीत तर ते 

नाटककार, वचत्कार, अवभनेत े पत्कार, वदग्दशगक, गायक, 
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लोकसावहत्याचे अभ्यासक, सामावजक कायगकताग, उत्तम हयाख्याते 

दखेील होत.े  इतकां  सारां सांवचत असनू ते राजकारणात का वशरले? 

वतथ ेते खरोखर रमल ेका? असा प्रश्न सहज पितो. कवी ववष्ट्ण ूयाांना 

अनेक परुस्काराांनी गौरवण्यात आले. त्यापैकी बाकीबाब  बोरकर 

परुस्कार, मुांबई, यशवांतराव चहहाण परुस्कार, पणुे, गोमांतक मराठी 

अकादमी परुस्कार, गोवा रत्न परुस्कार, आचायग प्र के अत् ेसावहत्य 

परुस्कार इत्यादी. गोमांतक या मराठी दवैनकाचे ते सांपादक होते. 

गोवा ववधानसभेचे ते उप सभापती होते. वतथेही ते झपाटल्यासारखे 

काम करीत होत.े काहयहोत्-२०१६ नांतर काही   मवहन्याांनांतर 

त्याांना हृदयववकाराचा तीव्र झटका आला. . तब्बल अिीच वर्ष ेते 

उपचार घेत होत.े अखेर ८ फेब्रवुारी २०१९ रोजी  दवक्षण 

आवफ्रकेतील केपटाऊन शहरात त्याांचे वनधन झालां. एक झुांजार,  

दमदार आवाज कायमचा लपु्त झाला. कवी ववष्ट्णूांच्या त्या दोन 

ओळी अजनूही अस्वस्थ करतात.  

काय तझुे अन माझे होत ेअितैाचे नात े 

सरणावरच्या ज्वालेचे उरी अजनुी घसुते पाते 

( वझांवजर वझांवजर साांज (कववता सांग्रह), कवी: ववष्ट्ण ूसयूाग वाघ, 

अक्षर चळवळ, मुांबई )  
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२६. *अंतरीच्या सौंदयाणचा िररमळ - 

झुळुकला अळुमाळ  * 

 

"जगाचां बरां-वाईट करण्याचां सामथ्यग केवळ शब्दाांतच असतां. 

म्हणनू शब्दाांचां पाववत्र्य साांभाळायचां. स्वाध्याय, स्तोत्पठण, 
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ग्रांथवाचन वगरेै प्रवतवदवशी याचसाठी व्रतभावनेनां करावां. मनाचां 

सामथ्यग याचमळेु वाढतां. मनाची ववकृती घालवतां. वजभेला कठीण 

शब्द उच्चारण्यास प्रयास पित नाही. वाणी शदु्ध होते. म्हणनू 

श्रीगणेशाला वांदन पवहलां. तो वचत्तशदु्धी तर करतोच, ववद्येचां 

वरदानही दतेो."  

" प्रख्यात वब्रवटश नाटककार, कवी बेन जॉन्सन म्हणतो, " धमग 

हा माणसाांना हातोहात मखूग बनवतो " . महाभारताप्रमाणेच 

रामायण, वेद, उपवनर्षद, परुाणादी ग्रांथाांतनू वमळणारी नीवतशास्त्राची 

वशकवण ही 'धमग' म्हणनूच मान्यता पावली आह.े जगात अनेक 

धमग आहते, परांत ु धावमगकता सारखीच आह े म्हणनूच सदग््रांथाांना 

नीतीचां माहरे मानतात."  

"मन अशाांत असेल तर आपण फार बिबितो. माऊलीनां 

म्हांटलां आह ेना 'शब्दवेवण सांवाद'ु.  वजथे शब्दच मौनावतात, वतथां 

मनाचा सांवाद मनाशी सरुु होतो. अमतृानभुव शब्दाांत साांगता येत 

नाही." 

" अभ्यास म्हणजे 'आपलां मरण टळणार नाही. योग्य वेळी 

काळ येईल. घेऊन जाईल'.  ह ेज्ञान झाल्यावर मरणाचा अभ्यास 

करावा. आपल्या अवतीभवती जातीजमातींच्या असांख्य तलावाांचां 

पाणी वेगवेगळां आह.े प्रत्येकाची चव वेगळी. मात् शीतलता आवण 
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जलतत्त्व एकच ! ह ेलक्षात न घेता 'आमच्या काठावर आलात तर 

याद राखा !' असा दम भरणारे कुठल्या भववष्ट्याच्या भरवश्यावर 

जगत असतात? आपण काय करतो? कैद्यापेक्षा कुलपुाांचीच 

काळजी घेतो. गनु्हगेाराांना जगववण्याचा हा अट्टहासच आपल्याला 

सवगनाशाकिे घेऊन चाललाय - यदु्ध न करता ! " 

" ज्ञानेश्वर माउलींना त्याांच्या जातभाई ांनीच छळलां, वजणां 

नकोसां केलां होतां, पण माउलींनी एकही ओळ तक्रारीची वलवहली 

नाही. आपण हा सांयम लेखनचातयुागत दाखवायला हवाय, 

तटस्थपणे जगता येत असेल तरच अवलप्तपणे वलवहता येतां. 

शहाणपणाला चातयुागचा वखग लागल्यावर लेखन वाचनीय होतां ! 

" अवधकाराची ताकद आवण त्यातील फोलपणा अनेकाांना 

कळतो, पण तेहहा िोळे वमटायची वेळ आलेली असते. आपल्या 

अवधकाराचा स्वावत्वक वापर करावा, असां अध्यात्मशास्त्र साांगतां, 

पण तसां वदसतां कुठां? भले भले साधसुांतही आपल्या अवधकाराचा 

गैरफ़ायदाच घेताना वदसतात. या स्वाथागपासनू सटुका कशी करून 

घ्यायची? परमाथग करून ! ह ेसारां कठीणच आह,े असांच वाटेल... 

आपण चाांगल्याची सरुवात करावी. शभुकायागस महुूतागची गरज 

नसत े!" 
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वाचक रवसकाांनो, तमु्हाला ह ेमावहती आह ेका? प्राचीन काळी 

आपल्या भारताचे नाव 'जांबवुहदप' असां होतां.  'पद्मपरुाण' या प्राचीन 

ग्रांथात याचा उल्लेख आह.े ह े 'जांबवुहदप' म्हणज े' 'Rose Apple 

island', म्हणजेच वहांदसू्तान, आपला भारत. क्षार, दगु्ध आवण मध ु

या तीन महासागरात तरांगणारे ह े अांिाकृती ववश्व म्हणजे 

नववनवमगतीची कूस आह ेआवण हीच कूस उजळवनू टाकणारे एक 

प्रगल्भ ऊजाग कें द्र, शिी कें द्र. आवण हचे शिी कें द्र म्हणज ेआपला 

समदृ्ध भारत. इथल्या समदृ्ध, पववत् भमूीवर जण ूईश्वराचे वास्तहय 

झाले आह.े तसेच इथल्या सजुलाम सफुलाम भमूीला अलौवकक 

अश्या अध्यावत्मक शिीचा परीस स्पशगही झाला आह.े अशा 

भमूीमध्ये परकीय शत्ूांपासनू रक्षण करणाऱ्या पराक्रमी 

परुुर्षाांबरोबरच सांत-महात्म्याांचा, तत्ववचांतकाांचा जन्म झालेला 

आह.े पराक्रम आवण अध्यात्म याांचा अनोखा सांगम या भमूीत 

आपणास पहायला वमळतो. वेद-परुाणाांची वनवमगती इथेच झाली 

आवण रामायण-महाभारतासारखी अलौवकक प्रवतभेची 

महाकाहयेही इथेच प्रसवली. ज्ञानदवे, चक्रधर स्वामी, एकनाथ, 

तकुाराम, नामदवे, समथग रामदास, मीराबाई, कबीर, तळुशीदास, 

रामकृष्ट्ण परमहांस, वववेकानांद, सांत गािगेबाबा तर काही सफुी 

सांताांनी आपल्या वाणीतनू, सकस लेखनातनू केवळ 

वहांदसु्तानालाच नहह े तर अवघ्या ववश्वाला त्या त्या कालखांिात 
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जीवनाच ेसखोल तत्वज्ञान सोप्या भार्षेत समजावनू वदले, समाज 

प्रबोधनाच ेमहत्वाचे कायग त्याांनी केले. महाराष्ट्र तर सांताांची भमूी. 

इ.स. १२९० मध्य ेसांत ज्ञानेश्वराांनी ज्ञानेश्वरी वलवहली. त्यास अनेक 

वर्ष े लोटली तरी आजही अवस्थरतेच्या काळात त्या ज्ञानेश्वरीचे 

महत्व तसूभर दखेील कमी होत नाही. आज एकववसाहया शतकात 

दखेील ज्ञानेश्वरीतील ओळींचा अथग अनके वविानाांना, समीक्षकाांना 

दरवेळी नहयाने आकळतो. यातच ज्ञानेश्वरीचां मोठेपण लपलेलां 

आह.े  नामदवे ज्ञानेश्वरीचे वणगन करताना म्हणतात " छपन्न भार्षेचा 

केलासे गौरव I भवाणगवी नाव उभारली II “. या थोर सांताांनी 

वलवहलेल्या वचनाांमध्ये वेदान्ताचे ममग सापित.े ईश्वरी वचांतनाने 

भारावलेली सांताांची वाणी कधीही वशळी होत नाही. प्रत्येक 

यगुातील माणसाांना सांताांचे सावहत्य अपार समाधान तर दतेेच पण 

जगण्याच े ममग साांगते, मागगदशगन करत े आवण चाांगला माणसू 

होण्यासाठी त्याांची लेखणी जण ू आपल्यासाठी वझजते. 

आयषु्ट्याच्या ववववध टप्प्याांवर ज्ञानेश्वरी वाचावी. वतचे नसुते पठण 

अथवा पारायण े नकोत तर वतच े आचरण कराव े इतकी ती थोर 

आह.े 

सांतसावहत्याचा िोळसपण े अभ्यास करणारे अनेक वविान, 

तज्ञ लेखक मांिळी रोजच  सकसपण ेकाही वलहीत असतात. त्याचे 

पढेु मौवलक ग्रांथ होतात. याच लेखकाांच्या माांवदयाळीतले एक 
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महत्वाचे लेखक, तेही आपल्या ठाण्यातलेच. ज्याांना खऱ्या अथागने 

आयषु्ट्याचे ममग व वमग परेुपरू समजले आह.े  समाजात राहूनही 

व्रतस्थपणे तर कधी अवलप्तपणे सभोवतालच्या सद्य पररवस्थतीवर 

नेमके भाष्ट्य करणारे लेखक, कवी, समीक्षक, भाष्ट्यकार श्री अरववांद 

दोिे याांचे "अांतरीचे सौंदयग" ह े पसु्तक वाचक रवसकाांनी जरूर  

वाचलेच पावहज ेअसे आह.े याचे कारण असे की श्री दोिे याांनी 

सांतसावहत्यातल्या वचनाांचा, त्यातील तत्वाांचा, ववचारधनाचा 

नीटसा मागोवा घेऊन आजच्या अवस्थर काळात दखेील त्याचे 

अनन्यसाधारण महत्व कसे आह ेह ेया पसु्तकात त्याांनी अधोरेवखत 

केले आह.े सांताांच्या वचनाांबरोबरच परदशेातील काही 

तत्ववचांतकाांच्या ववचारधनाचा दखेील ऊहापोह या पसु्तकात केला 

आह.े श्री दोिे याांची लेखन शैली सोपी आवण प्रभावशाली 

असल्याने अध्यात्म सारखा अवघि ववर्षय अनेक सुांदर 

दाखल्याांबरोबरच  त्याांनी लवलतच्या अांगाने फुलवला आह.े ह े 

पसु्तक चौपन्न लवलत लेखाांनी साकारले आह.े यातले बरेचसे लेख  

यापवूी  मुांबई तरुण भारत, नवशिी, सकाळ मध्य े प्रकावशत 

झालेत.  

लेखक अरववांद दोिे याांचा लेखन प्रवास अथागतच 

कववतालेखनान े झाला. कववता, कथा, लवलत, बालसावहत्य, 

सांतसावहत्य याप्रकारात श्री दोिे याांनी ववपलु लेखन केले असनू 
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आत्तापयांत त्याांची एकूण तीस पसु्तके प्रकावशत झाली आहते. 

मळूचे मालेगाव, नावशक इथले.  श्री दोिे नोकरीवनवमत्ताने 

ठाणेवासीय झाले. जॉन्सन कां पनीत एकूण सोळा वर्ष,े पढेु 

तरुणभारत इथे दहा आवण नांतर सदुशगन प्रकाशन सांस्थेत दहा वर्षे 

त्याांनी नोकरी केली. काही वर्षे वबलाग कॉलजे इथे अध्यापन दखेील 

केले. ‘लवलत’ सारख्या दजेदार मावसकात त्याांनी बरीच वर्ष े

'लक्षवेधी पसु्तके' या सदरात लेखन केले. सध्या सामना या 

वतृ्तपत्ासाठी ते वनविक पसु्तकाांची परीक्षणे करतात. श्री दोिे 

याांच्या 'अांतरीचे सौंदयग' या पसु्तकाला म.ग्र.सां.ठाणे याांचा वा.अ. 

रेग ेपरुस्कार हा मानाचा परुस्कार लाभला आह.े 'अज्ञात ग्रहावर' या 

पसु्तकाला म.सा.प. पणुे याांचा उत्कृष्ट बालकादांबरी म्हणनू  

परुस्कार लाभला आह.े तसेच दोिे याांना ठाणे नगररत्न, ठाणे 

नवरत्न परुस्काराांनी गौरववले आह.े मुांबई आकाशवाणी इथेही श्री 

दोिे याांच्या सावहत्याचे वाचन प्रसाररत झाले आह.े    

 श्री अरववांद दोिे आपल्या मनोगतात म्हणतात " सांतप्तपणाला 

तपृ्तीचां, मत्यागला अमतृाचां आवण दरुरताांना दवेत्वाचां दान ज्ञानदवेाांनी 

याच भाग्यभमुीत वदलां. मोवहनीराजाचां दशगन घेतलां. प्रणाम करून 

'गीत'े सारखा ववश्वमान्य ग्रांथ मराठीत सामान्याांना कळावा म्हणनू 

ववस्तारासाठी घेतला. केलेलां कुठां साांगावां लागलां नाही. साांवगतलेलां 

करून दाखवलां त्याांनी. पसायदान मोजक्या शब्दात साांवगतलां 
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आवण कालाांतरानां ववश्वप्राथगना म्हणनू ती घरोघरी पोहोचली. 

सौंदयगमय, नाववन्यपणूग आवण प्रेमळ जीवन या वत्गणुात्मक 

भावनेला जगप्रवसद्ध तत्वज्ञ प्लेटोनां 'प्रेम; म्हांटलय. त्यावरून ' 

प्लेटोवनक लहह' ही उिी ववख्यात झाली. जाणकार या कल्पनेस 

'अशारीर प्रेम' म्हणतात. ज्ञानेश्वरीत असां प्रेम पानोपानी गच्च 

भरलांय.! कुरुके्षत्ाला तीथगक्षेत् करण्याचां काम केवळ नामस्मरणानां 

येतां. ! ह ेशब्दाववना सांवाद ऐकू येण्याचां भाग्य लाखात एखाद्याचाच 

कुां िलीत असतां.  तसा तर कैवल्याचा अवधकार असतो 

प्रत्येकालाच... वमळवावा लागत नाही. ह े अांतरीचां सौंदयग 

कुणालाही हवांहवांसां वाटेल, अशी खात्ी आह.े! " 

होय अगदी खरे आह.े अांतरीच्या सौंदयागचा पररमळू 

वाचकरवसकाांच्या मनात नक्कीच दरवेळ अशी खात्ी आह.े 

( अांतरीच े सौंदयग ( अध्यावत्मक ), अरववांद दोिे, सदुशगन 

प्रकाशन, मुांबई ) 
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वदवसातनू दोन तास पसु्तक वाचणे आवण तेवढाच वेळ 

फ़ेसबकु वकां वा whatsapp वरच्या पोस्ट्स वाचणे यात नेमका काय 

फ़रक असतो? असतो का? दोन्हीही वाचनच ना! 

रोज एका गािगनला प्रदवक्षणा घालत आठ-दहा वकवम. 

चालण्याऐवजी रोज तेवढाच वेळ एका वदशेने चालत रावहलां तर 

माणसू पाच मवहन्याांत मुांबईहून वदल्लीला पोहोचेल. नेमका हाच 

फ़रक फ़ेसपसु्तक आवण पसु्तक याांच्यामधे असतो.  

पसु्तक वाचन एखाद्या मोठ्या गुांतवणकुीसारखे असते जे 

तमु्हाला श्रीमांत करत असते. Whatsapp, facebook मधल ेज्ञान 

वखशात बाळगलेल्या वचल्लरसारखे असत.े त्याच्या आधारे तमु्ही 

फ़ार तर वेळ मारून नेऊ शकता. 

पसु्तक वाचन तमु्हाला पढेु नेत,े प्रगतीच्या वाटेवर नेत.े एका 

वदशेला नेत.े  एका उांचीवर नेत.े पसु्तके वाचणारे लोक इतराांहून  

अवधक शहाणे असतात. शहाणे होतात. वाचनात सातत्य असणारे 

अवधकावधक शहाणपण वमळवत रहातात. 

अनभुवाहून उत्तम पसु्तक नाही असे म्हटले जाते. पण शेवटी 

पसु्तक म्हणजे काय? कोणाचे तरी अनभुवच ना? असे दसुऱ् याचे 

अनभुव वाचनू माणसू शहाणा होतो. पढुच्याच्या ठेचा मागच्याला 
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शहाणे करून सोितात. मग ते पसु्तक दसुऱ् या दशेातील लेखकाचे 

असो वा दसुऱ् या काळातील लेखकाचे. शहाणपण गॅरांटीि. 

वाचत रहा. गं्रथांनंद घेत रहा. 
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