या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

आमि ग्रांथोपजीमिये-३
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन मेल करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच 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 प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

आणि ग्रंथोपजीणिये-३

लेखक :

रामदास ग. खरे
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आणि ग्रंथोपजीणिये-३
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 प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी
लेखकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
कवरर्वई (दडां र् तरुु ां 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
Whatsapp- 9987737237
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604

प्रकविन : ४ नोव्हेंबर २०२१, (दीपावली शके १९४३)
©esahity Pratishthan®2021

•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.
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*** लेखकाचा िररचय ***

रामदास ग. खरे
जन्म : १३ फे ब्रवु ारी १९६४,
ठाणे. वावणज्य शाखेची पदवी.
तीस वर्षे बँवकांग क्षेत्ात काम
करून
२०१७
मध्ये
स्वेच्छावनवृत्ती
घेतली.
लेखनाबरोबरच वचत्कला,
फोटोग्राफी, सांगीत, दगु गभ्रमांती, असे छांद जोपासत आहे. ववववध
क्षेत्ातील मान्यवर मिां ळींची दवु मगळ अशी ३५० हस्ताक्षर-पत्े
सांग्रवहत के ली आहेत. जनू २०१८ मध्ये आटग-वप्रवव्हलेज, ठाणे येथे
पवहले सोलो पेंवटांग प्रदशगन सांपन्न झाले. ववववध पस्ु तकाांची,
वनयतकावलकाांची मख
ु पृष्ठे रे खाटली आहेत.
प्रकास्शत सास्हत्य : कववतासांग्रह: स्पांदन (१९९४), जीणगदव्े हारा
(२००४), सी.टी.स्कॅ न- (२०१५), आता अटळ आहे (२०२१).
सक
ां ीणग : कॅ वलिोस्कोप -(लेख सांग्रह) २०१७, पत्सांवादु (लेख
सांग्रह)- २०१८, चररत् लेखन: प्रभो वशवाजीराजा - २०१८, शरू
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आम्ही सरदार- २०१९, 'आवण ग्रांथोपजीववये- भाग १ व २'
(ईबक
ु )- २०२१.
आगामी िुपतके : मवणकवणगका...राणी लक्ष्मीबाई, स्मरण
महाराष्ट्राचे, वनवमत्त भटकांतीचे, भारतीय सांगीत वाद्ये, असे घिले
गाधां ीजी...एकूण तीन भाग,
सदर लेखन : लोकसत्ता, गावकरी, लोकमत, महाराष्ट्र वदनमान.
लाभलेले िुरपकार :
अक
ां ु र वाङ्मय परु स्कार (२००४), वशवाजां ली सावहत्य गौरव
परु स्कार, जन्ु नर (२०१६), कोकण मराठी सावहत्य पररर्षद, कल्याण
शाखा आवण अक्षरमच
ां सामावजक सास्ां कृ वतक प्रवतष्ठान -'अक्षरगधां '
परु स्कार (२०१९), 'आता अटळ आहे' या कववता सांग्रहाला
जळगावचा 'राज्यस्तरीय सयू ोदय काव्य परु स्कार (२०२१)'
नक
ु ताच जाहीर झाला आहे.
ववववध वठकाणी सांपन्न झालेल्या अवखल भारतीय मराठी सावहत्य
समां ेलनात कववता सादरीकरण तसेच आकाशवाणी, मबांु ई येथे
कववता वाचन, कथा वाचन.
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रामदास खरे याांची ईसावहत्यवर प्रकावशत पस्ु तके

कव्िर हललका,
पस्ु तक वाचा
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** लेखकाचे मनोगत **

पस्ु तकं ठे वू नयेत कडेकोट बदं ोबस्तात
नाहीतर तयांना वाळवी लागते
आपल्यातील अज्ञानाची!

एका भल्या सकाळी माझ्या घरातल्या बक
ु शेल्फवर
उन्हाची कोवळी उन्हां राांगू लागली. नकळत ओळी सचु ल्या
आवण कववताही अलगद बाहेर पिली. महत्प्रयासाने मी जी
ग्रांथसांपदा जमवली आहे त्यातील काही पस्ु तके माझ्याशी
त्यावदवशी चक्क बोलू लागली. " आम्हाला पन्ु हा बाहेर काढा,
आमच्यावर वलहा, शबदाांचा ववचार गांध दरू वर पसरू दे,
ज्ञानाचा तेजोवनधी तळपू दे." तत्क्षणी मनाने काहीबाही ठरवले.
येस. उत्तम पस्ु तकाचा पररचय वाचकाांना द्यायचा. अगदी
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सातत्याने. बक
ु शेल्फ मध्ये नजर टाकताच एके क पस्ु तक
आम्हाला बाहेर काढा असे म्हणू लागले. लोकमतचे सांपादक
श्री सांदीप प्रधान याांना ही कल्पना साांगताच त्याांनी लगेच 'आगे
बढो' असा ग्रीन वसग्नल वदल्यावर दर रवववारी लोकमतच्या
'हॅलो ठाणे' परु वणीत पस्ु तक परीक्षण झळकू लागले. शीर्षगकाचे
नाव : 'आवण ग्रांथोपजीववये'. वाचन सांस्कृ ती वाढावी त्यासाठी
वेगवेगळे उपक्रम आयोवजत के ले जातात. त्याचाच एक भाग
म्हणनू हे सदर सरुु के ल्यावर वाचक रवसक या पस्ु तकाांकिे
वळतील, वाचतील, त्यावर चचाग करतील, इतकाच उद्देश.
लेखमालेला वाचकाांचा उदिां प्रवतसाद लाभला. माझा उद्देश
सफल झाला. और क्या चावहए. लेखमालेसाठी पस्ु तकाचां ी
वनवि अगदी जाणीवपवू गक के ली. जन्ु या वपढीतल्या
लेखकाबां रोबरच सध्याची तरुण लेखक मिां ळी काय वलहीत
आहेत हेही जाणनू घेणे आवश्यक होते. त्यामळ
ु े तो ववचार
करूनच लेखमाला सरुु के ली. सवग सावहत्यप्रकार, ववर्षय
यामध्ये समाववष्ट व्हावेत याचाही सक्ष्ू म ववचार के ला. कववता,
कथा, कादबां री, चररत्, सपां ादन, व्यविवचत्ण, मल
ु ाखती,
नाटक, लवलत, सक
ां ीणग, स्फुटलेखन, प्रवासवणगन, वनबधां ,
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सगां ीत, वचत्कला वगैरे अशा सवग ववर्षयाांच्या, आशयाांचा
अांतभागव या लेखाांतनू के ला.
आस्ण ग्रथ
ं ोिजीस्वये, स्वशेषी लोकी इये ।
दृष्टादृष्टस्वजये, हो आवे जी ।।
आपणा सवागना मावहती आहेच की 'आवण
ग्रांथोपजीववये' या ओळीचा ज्ञानेश्वर माउलींच्या पसायदानात
उल्लेख आहे. खपू पवू ी म्हणजे सािेसातशे वर्षाांपवू ी मद्रु णकला
अवस्तत्वात मावहती नव्हती तरीही ग्रांथवनवमगती होत असे.
सवु ाच्च हस्ताक्षर असलेल्या एखाद्या लेखवनकाची नेमणक
ू
के ली जात असे. त्या ग्रांथाची प्रत गावातील एखाद्या मोठ्या
मवां दरात ठे वली जायची. त्याचे पठण होत असे. श्रोते जमत
आवण ग्रथां ातील ववचार, प्रकाश सवगदरू पसरे . अशा लेखवनक,
वनरुपणकार, पाठक, प्रवचनकार यानां ा या कामाचा मोबदला
म्हणनू धन वकांवा वस्तू वदली जायची. म्हणजेच ही सारी मिां ळी
त्याकाळची ग्रथां ोपजीवी होते असेच म्हणता येईल. हाच
महत्वाचा ववचार ज्ञानेश्वर माउलींनी आपल्या रचनेत प्रभावी
पणे मािां ला आहे. माउलींनी वकती सदांु र अथग सावां गतला आहे
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पहा " ज्याांनी ज्याांनी या ग्रांथाचे पालन, पठण के ले आहे अशा
सवग लोकाांना आपल्या दष्टु , वाईट प्रवृत्तीवर ववजय वमळवनू ते
समाधानी आवण सख
ु ी व्हावेत."
आज २०२१ उजािले आहे. माध्यमे आवण तत्ां ज्ञान
झपाट्याने बदलत आहे. पण तरीही पस्ु तकाचे महत्व जराही
कमी झालेले नाही.जग बदलत आहे. तत्व,वनष्ठा अबावधत
राखनू प्रत्येकाने काळाच्या बरोबर जाणे हे व्यवहायग आहे. या
साऱ्याचा ववचार करून 'आवण ग्रथां ोपजीववये' हे पस्ु तक ईबक
ु
स्वरूपात काढले तर पस्ु तकातील ववचाराचां ा गधां जगभरात
कुठे ही पसरू शकतो. तोही एका वक्लक सरशी! अशाच एका
ववचार वळणावर अववचतपणे ई - सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री
सनु ील सामांत याांचा पररचय झाला. त्याांच्याशी सांवाद
साधल्यावर सध्याच्या काळात ईबक
ु हा एक चाांगला पयागय
असल्याचे मला जाणवले. त्यादृष्टीने तयारीही सरुु के ली. ६
जानेवारी २०१९ ते २९ विसेंबर २०१९ या कालावधीत
लोकमतच्या 'हॅलो ठाणे' आवृत्तीत एकूण ३८ पस्ु तक परीक्षणे
प्रवसद्ध झाली. त्यानांतरच्या काळात सकाळ, तरुण भारत, रुची
(ग्रांथाली), ठाणे वैभव या वठकाणी वलवहलेली बारा अशी एकूण
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पन्नास परीक्षणे याांचे ईबक
ु करण्याचे ठरवले. श्री सनु ील सामांत
याांचे सचू नेनसु ार या पन्नास लेखाांचे चार भाग (प्रत्येकी १३
लेखाांचे एक पस्ु तक) करून चार ईबक
ु करण्याचे फायनल के ले.
लेखाांसोबत त्या त्या पस्ु तकाचे मख
ु पृष्ठ आवण प्रकाशकाांचा
तपशील देखील देण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ कवी, समीक्षक, वनरुपणकार श्री अरववदां दोिे यानां ा
ही कल्पना आविली आवण त्यानां ी या माझ्या ईबक
ु साठी
पाठराखण (Blurb) के ली आहे. त्याचां े मनापासनू आभार.
लोकमतच्या ठाणे कायागलयाचे सपां ादक श्री सदां ीप प्रधान आवण
स्नेहा पावसकर याचां े ववशेर्ष आभार. या प्रवासात सौ वृर्षाली
वशदां े याचां ीही मोलाची मदत झाली त्याचां ेही आभार. आवण
सवागत महत्वाचे म्हणजे या ईबक
ु मध्ये समाववष्ट झालेल्या सवग
पस्ु तकाांच्या लेखक-कवी मांिळींना, प्रकाशकाांना शतशः
धन्यवाद. त्याांच्यावशवाय ही लेखमाला पणू गत्वाला गेलीच
नसती.
१० सप्टेंबर २०२१ रोजी या पस्ु तकाच्या पवहल्या
भागाचे (लेख क्र १ ते १३) प्रकाशन कवी, समीक्षक श्री अरववांद
दोिे याांचे हस्ते झाले. आवण ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी दसु ऱ्या
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भागाचे (लेख क्र १४ ते २६) प्रकाशन ज्येष्ठ समीक्षक, सांशोधक
िॉ अनांत देशमख
ु याांचे हस्ते झाले. त्यास वाचकाांचा उत्तम
प्रवतसाद लाभत आहे. आज वाचकाांच्या चरणी याच
पस्ु तकाचा वतसरा भाग (लेख क्र. २७ ते ३९) अपगण करताना
पन्ु हा आनदां आवण समाधान वाटत आहे. आपल्या
अवभप्रायाच्या प्रतीक्षेत.
'आवण ग्रथां ोपजीववये' या माझ्या ईबक
ु पस्ु तकाचा गधां
जगभरातील वाचक रवसकापां यांत, ग्रथां ालयापां यांत दरवळू दे
अशी प्राथगना श्री सरस्वती देवीच्या चरणी करतो आवण ततू ागस
थाबां तो.
रामदास खरे, ठाणे...
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शुभेच्छा
या पस्ु तकात साधारणतः साठोत्तरीतील अवभजात ग्रांथाांपासनू
आताच्या काळातील दजेदार ग्रथां ाच
ां ा सखोल पररचय करून
देण्यात आला आहे. आस्वादक समीक्षेला परीक्षणाचा वेगळा
आयाम देताना कवी, लेखक, वचत्कार रामदास खरे याांचा हा
वेगळा पैलू ग्रांथवमत्ाांसमोर येत आहे. दगु ाग भागवताांच्या 'पैस' पासनू
सरुु झालेल्या या यात्ेत ग्रेस, श्री. ना. पेंिसे, गोनीदा, जयवांत दळवी,
मतकरी, महानोर, पािगावकर, मधु मगां ेश कवणगक, खानोलकरानां ा
सामावनू घेत पढु ील वपढ्याांचे प्रवतवनवधत्व करणारे अच्यतु
गोिबोले, मांगला आठलेकर, अशोक बागवे, िॉ. वसधु ा सहस्रबद्ध
ु े
आदी नामवतां ाच
ां ा सहभाग आहे. तर नव्या वपढीतील वकरण येले,
सतीश सोळाांकूरकर, प्रवतभा सराफ, गीतेश वशांद,े सजु ाता राऊत
आदींच्या पस्ु तकाांची दखल घेताना रामदास खरे याांनी साराांशात
त्या सावहवत्यकाच
ां ी वाटचालही अधोरे वखत के ली आहे. एकूण
पन्नास लेखाांची चार पस्ु तके करण्याची कल्पना अवभनव आहे.
हा के वळ भाष्ट्यग्रथां नसनू स्वतःची वनरीक्षणे सद्ध
ु ा लेखकाने
नोंदववलेली आहेत. हा एक सांदु र आवण सांग्राह्य ग्रांथानभु व आहे. या
'ई-बक
ु ' चे स्वागत वाचक- रवसक, ग्रांथप्रेमी करतीलच असा
ववश्वास आहे.

अरस्वंद दोडे (कवी, समीक्षक, स्नरुिणकार)
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२७. ** अमूतत आयुष्याचा कॅ नव्हास : गायतोंडे **

“मला अमतू ग वचत्कार म्हटां लतां , तर मला खरां तर
आश्चयगच वाटेल. व्यविशः मला वाटत,ां की मी कुठलीच लेबलां
वापरू नयेत. लोकां सागां तात की तमु ची वचत्ां आम्हाला 'कळत'
नाहीत. पण याचा अथग मला माझ्या वचत्ातनू काहीही साांगायचां
नाही, असा मात् नाही. मी कधीही कुठलीही ववधानां करत
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नसेन- मला ती कधीच करायची नसतात- पण मला जे व्यि
करायचां असतां ते मी कमीत कमी शबदात व्यि करतो. मी काही
कुठलांही तत्व, श्रद्धा, ववश्वास वकांवा एखादी अरुांद वनष्ठा
याांच्याशी बाधां ील नाही. . मी स्वतः सवागत प्रथमतः आवण
सवागत महत्वाचां म्हणजे एक व्यिी आहे. मी एखाद्या सामवू हक
ववचारानां घेरला जाऊ शकत नाही. माझ्या तकग बद्ध
ु ीला जे पटेल
तेच मी मान्य करतो. मी जे काही रांगवतो ते स्वतःसाठी,
स्वतःपरु तां तरी खरां असतां. तरीही त्यात मी काही प्रमाणात
इतराांचाही ववचार करतो. म्हणनू च मी माझ्या वचत्ाांना शीर्षगकां
देत नाही. तसांच माझ्या एखाद्या वचत्ात, रचनेत एकाच रांगाचां
वचगस्व असत.ां सगां ीताच्या भार्षेत सागां ायचां झाल्यास-मी रांग
ऐकतो.!“
आपल्या अमतू ग वचत्शैलीत अवघ्या कॅ नव्हासवर
ववचाराांचे, भाष्ट्याचे आवण शबदरांगाांचे फटकारे मारणारे भारताचे
सवगश्रेष्ठ वचत्कार वासदु वे सांतू गायतोंिे (१९२४-२००१)
याांच्या एका दवु मगळ मल
ु ाखतीतलां हे मनोगत. १९६४ सालच्या
इलस्रेटेि ववकली या वृत्तपत्ात गायतोंिे सराांची मल
ु ाखत
प्रवसद्ध झाली होती त्यातला हा अांश.
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" हे...हे.. गायतोंिे म्हणजे नेमके कोण हो? ज्याांचां वचत्ां
तीस कोटींना ववकले गेले तेच का हो? " आपल्या मधील
अनेकाांना गायतोंिे सराबां द्दल इतकीच मावहती असावी.
आयष्ट्ु यभर अज्ञाताच्या प्रदेशात आवण एकाांताच्या वभांतींमध्ये
स्वतःला बांवदस्त करीत, जीवनाकिे तटस्थपणे पहात सतत
वचत्वनवमगतीच्या, वचत्ववचाराांच्या कै फात आकांठ बिु ालेले
आवण वर्षागला फारतर चार वकांवा पाच दजेदार वचत्ाांची वनवमगती
करणारे गायतोंिे सर नेमके होते तरी कोण? ज्याप्रमाणे एखादा
साधक आत्मशोधाचा सतत ध्यास घेत असतो अगदी तसाच
ध्यास गायतोंिे सराांनी वचत्कलेबाबतीत घेतला होता.
वचत्कला हा त्याचां ा ध्यास आवण श्वास होता. जागवतक
वचत्कलेच्या प्रागां णातले ते एक स्वयभां ू ववद्यापीठ होते.
गायतोंिे याचां ी वचत्ां िोळयानां ी, बद्ध
ु ीन,ां मनानां, दृष्टीनां पावहली
तरच ती आपणाला काही प्रमाणात तरी समजतात.
आपल्या देशात वकांवा इतर देशात एखादा कलावांत
जेव्हा वजवांत असतो तेव्हा त्याची अनेक पातळयाांवर उपेक्षा ही
होत असते. वेदना सहन कराव्या लागतात. मात् त्याच्या
मृत्यनू ांतर अचानक त्या कलावांताचा मोठे पणा जगाला समजतो.
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हा जगाचा न्यायच आहे. त्याांच्या कलाकृ तींवर भरपरू चचाग
होते, पस्ु तके वनघतात, पाररतोवर्षके , परु स्कार वदले जातात.
आता हेच पहा ना. गायतोंिे याांच्या मृत्यनू ांतर तबबल चौदा
वर्षागनांतर २०१५ मध्ये विस्तीज'च्या जागवतक वललावात
गायतोंिे याांनी रे खाटलेल्या वचत्ाला २९ कोटी ३० लाख २५
हजार रु. इतकी प्रचांि ववक्रमी बोली लावली गेली आवण ते
वचत् वततक्याच वकांमतीला ववकलां गेलां. या महान वचत्काराची
नोंद जागवतक पातळीवर अखेर घ्यावीच लागली.
गायतोंिे याचां ां एकूण व्यविमत्व, त्याांचां आयष्ट्ु य हे जणू
एखाद्या अमतू ग वचत्ासारखेच गढू , धसू र होतां . त्याांच्याबद्दलची
दवु मगळ मावहती उपलबधच नव्हती, आवण असलीच तर ती
ववखरु ल्या स्वरूपात होती. ठाण्यातले वचत्कार सतीश नाईक
याांनी या महान वचत्काराचे यथाथग दशगन रवसकाांना,
अभ्यासकाांना, ववद्यार्थयाांना दाखवायचेच या वजद्दीने कामाला
लागले. नाईक अनेकाांना भेटले. अखिां वणवण, चचाग, सांदभग
ग्रांथ, अभ्यास, पन्ु हा चचाग. आवण शेवटास ठरवले हा ग्रांथ
आपणच ‘वचन्ह’ या आपल्या प्रकाशन सांस्थेतफे लवकरच
प्रकावशत करायचा आवण ती शभु वेळही आली.
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वचत्कार सतीश नाईक यानां ी सांपावदत के लेल्या आवण
वचन्ह पवबलके शन्स याांनी प्रकावशत के लेल्या 'गायतोंिे' या
महान ग्रांथाचे प्रकाशन वद. ३० जानेवारी २०१६ रोजी
गानसरस्वती वकशोरी आमोणकर याांच्या हस्ते मांबु ईत झाले
त्यावेळी कलाववश्वातील अनेक वदग्गज कलावांत मांिळी
समारांभास आवजगनू उपवस्थत होती. त्याचवेळी 'गायतोंिे'
ग्रांथाची जनआवृत्ती देखील प्रकावशत झाली. ती आवृत्ती मी
वमळवली आवण 'गायतोंिे' हे पस्ु तक मी झपाट्यानां वाचनू
काढलां . १७८ पृष्ठाांच्या या ग्रांथात सामावला आहे 'गायतोंिे'
या चार अक्षरी वचत्काराच्या कायगकतृगत्वाचा भव्य कॅ नव्हास,
अनेक आठवणींचा, सदां भाांचा मान्यवरानां ी घेतलेला मागोवा,
के लेलां मौवलक भाष्ट्य वाचण्यासारखे आहे. वकशोरी दास,
सनु ीता पाटील, ववश्वास यदां ,े शातां ाराम वदे, प्रफुल्ल िहाणक
ू र,
मनोहर म्हात्े, सच्चीदानदां दाभोलकर, शरद पाळांद,े लक्ष्मण
श्रेष्ठ, दादीबा पिां ोल, सनु ील काळदाते, वनतीन दादरावाला,
वफरोझ रानिे, ज्ञानेश्वर नािकणी, नरें द्र िेंगळे याचां े मौवलक लेख
तर मल
ु ाखतीच्या माध्यमातनू गायतोंिे यानां ा बोलते करणारे
वप्रतीश नदां ी, प्रमोद गणपत्ये, अव्यिा दास यानां ी घेतलेल्या
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मल
ु ाखती गायतोंिे याांच्या एकूण वचत्प्रवासावर नेमके भाष्ट्य
करतात.
गेली वकत्येक वर्षे 'गायतोंिे' या मनस्वी वचत्काराच्या
कलाकृ तींनी अक्षरशः झपाटलेले आवण मोठ्या कष्टानां
जमवलेलां हे सारां सवां चत रवसकानां ा, अभ्यासकानां ा, ववद्यार्थयाांना
या ग्रथां ाद्वारे बहाल करणारे वचत्कार सतीश नाईक आपल्या
सपां ादकीय मधनू आपल्याशी सवां ाद साधतात. " स्वातत्र्ां योत्तर
भारतात अमतू ग वचत्कलेचा पायाच रचनू आपलां कतृगत्व वसद्ध
करणाऱ्या आवण जगमान्यता वमळवलेल्या एका वचत्कारावर
असां आवण इतकां मोठां दस्तावेजीकरण करण्याची अशी सधां ी
सहजासहजी कुणाला वमळत नाही. सपां ादक म्हणनू मला ती
वमळाली. जे.जे. स्कुल ऑफ आटगच्या वभांतीवर १९७४ वकांवा
१९७५ साली पावहलेल्या गायतोंिे याांच्या एका वचत्ाच्या
प्रदशगनानां सरू
ु झालेल्या प्रवासाच्या वतगळ
ु ाचां टोक २०१६
साली म्हणजे तबबल चार दशकानांतर आता एकमेकाला
जोिलां गेलां आहे. सांपणू गतः सांन्यस्थ वृत्तीनां आयष्ट्ु य जगलेले
गायतोंिे कोणत्याही फळाची अपेक्षा न ठे वता अगां ीकारलेलां
कायग आयष्ट्ु यभर एखाद्या व्रतस्थाप्रमाणे करीत रावहल्यास
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अांवतमतः यशप्राप्ती ही होतेच असा काही लोकववलक्षण सांदश
े
देत परत न येण्याच्या वाटेनां कधीच वनघनू गेले. मला भावलेलां,
जाणवलेलां हे सारां वकांवा गायतोंिे याांची ही अलौवकक थोरवी
साऱ्या जगाला कळायला हवी होती असा मला अगदी आतनू ,
मनापासनू वाटलां आवण ठरवल.ां शबदाांच्या माध्यमातनू
गायतोंिे याांचां व्यविमत्व उभां करायचां आवण हा ग्रांथ पढु ली
अनेक दशकां कदावचत शतकां सद्ध
ु ा भावी वपढ्याांना एखाद्या
दीपगृहासारखां मागगदशगन करीत राहील."
या पस्ु तकाला प्रवसद्ध वचत्कार प्रभाकर कोलते यानां ी
अभ्यासपणू ग प्रस्तावना वदली आहे. त्यात ते म्हणतात " एका
भीर्षण अपघातात गायतोंिे याचां े शरीर मोिलां पण मौनाचा
कणा अवधक कणखर झाला. त्यानांतर मौन हेच बोलणां झालां.
ज्याांना त्याांची मौनाची भार्षा कळली त्याांनी त्याांना प्रश्न के ले
नाहीत. ज्यानां ी प्रश्न के ले त्याांना गायतोंिे याांनी आपल्या
वचत्ाांतनू उत्तरां वदली. स्वतःला पृर्थवीवरचा रवहवासी
समजणाऱ्या गायतोंिे याांचा जन्म कुठां झाला, बालपण कुठां
गेलां, तारुण्यात त्याांनी काय के ल,ां म्हातारपणात काय भोगलां, ते
वदल्लीला का स्थलाांतररत झाले, पन्ु हा मांबु ईला का आले
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नाहीत, या साऱ्या प्रश्नाचां ी उत्तरां अनत्तु ररतच राहणार आहेत
वकांवा त्याांची अनेक वेगवेगळी उत्तरां अवस्तत्वात येतील,
दतां कथा, आख्यावयका तयार होतील. वचांत्ाांव्यवतररि इतर
अनेक रूपकाांतनू गायतोंिे वशल्लक राहतील. सांपणू ग गायतोंिे
कधीच कुणाला सापिणार नाहीत. पणू गत्वाची हीच वकमया
असते. पणू ग असलां तरी अपणू गच वाटत राहणारां!"
सदर ग्रथां ात गायतोंिे सराचां ी एकूण बारा रांगीत वचत्े
समाववष्ट के ली आहेत. गायतोंिे सराबां द्दलच्या आठवणी
अनेकानां ी जागवल्या आहेत. गायतोंिे याचां ी बहीण वकशोरी
दास काय म्हणते पहा " माझा भाऊ, बाळ? शेवटपयांत तो
अव्यिच रावहला. आपल्या न कळणाऱ्या वचत्ातां नू च परस्पर
सांवाद साधत रावहला. आयष्ट्ु यभर त्याने कधी देवाला हात
जोिला नाही. पण सगळे पाश तोिा, मायेत गांतु ू नका, असां
देवाचां वचन मात् त्यानां तांतोतांत पाळलां.!"
लेखक-कलासमीक्षक ज्ञानेश्वर नािकणी: "अभ्यासाच्या
जोिीला एक प्रकारचा खांबीरपणा गायतोंिे याांच्यात आला
होता. कुटुांबाचे कोणत्याही प्रकारचे पाश त्याांनी ठे वले नाहीत.
सारे च फार फार पवू ी झगु ारून वदलेले. झेन तत्वज्ञानालगत हा
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आपोआपच पोचलेला आहे." वचत्कार प्रफुल्ला िहाणक
ू र
म्हणतात "तो एकलकोंिा होता. एकटाच राहायचा. त्यामळ
ु े तो
वेगळा भासायचा. वचत्ावां र तो कधी बोलायचा नाही.
बोलायचा तो फि वफलॉसॉफी, वसनेमा आवण झेनवर!"
'गायतोंिे' या ग्रथां ाचा अनवु ाद आता वहदां ी आवण इग्रां जी
भार्षेतही लवकरच होणार आहे असे ग्रथां ाचे सपां ादक, वचत्कार
सतीश नाईक यानां ी सावां गतले. 'गायतोंिे' ग्रथां ाच्या
मलपृष्ठावरील ओळी आपल्याला वनःशबद करतात." गायतोंिे
या प्रवतभावान वचत्काराची कहाणी राहत नाही, तर अत्यतां
प्रवतकूल पररवस्थतीवरही मात करून ध्येय साध्य करण्यासाठी
पढु ां पढु ां सरसावणाऱ्या तमु च्या-आमच्यासारख्या कुणाही
प्रयत्नशील माणसाची वैवश्वक कहाणी होते. त्याच्ां यातल्या
आवण आपल्यातल्या साम्यस्थळाांतला फरक मात् हा ग्रांथ हाती
पिताच सांपतो.!"
(गायतोंडे (चररत्रात्मक लेख), संिादन : सतीश
नाईक, स्चन्ह िस्ललके शन्स, ठाणे)
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२८. ** लोभसवाणी व्यस्िस्चत्रणे **

मान वर करून डोंगराकडे िाहताना फार कौतुक
वाटायचं
त्याच्या कड्याचं..
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आस्ण मान आिोआि झुकायची त्याच्या उंचीिुढं.
आता...
आता गगनचुंबी इमारतीवरूनच नजरेच्या रेषेत
डोंगराचा कडा स्दसतो, मान खाली स्न वर करावीच
लागत नाही.
आस्ण एकंदरीत कशालाही मान देण्याची वृत्ती,
मानसुद्धा स्वसरून गेली!
काही वर्षाांपवू ी व्यास वक्रएशन्स याांनी प्रकावशत के लेल्या
'माझा कुणीतरी' या लवलत लेख सांग्रहात प्रवतभाताईची
ां ही एक
वेगळी रचना वाचण्यात आली. एक साधेसे दृश्य जे आपण
महानगरात रोज पाहतो आवण सोिूनही देतो. मात् एखाद्या
सांवेदनशील, कवी मनाच्या व्यिीला तेच दृश्य पाहून काही
वेगळे सचु ते, एखादे तत्वज्ञान देऊ पाहते. या भतू लावर जसे
अनेक िोंगर, वशखरां आपणाला वदसतात अगदी त्याचप्रमाणे
आपल्या कायगकतृगत्वाने िोंगराएवढां अफाट काम के लेली काही
वदग्गज व्यविमत्वां देखील वदसतात. त्याांना हे असे जमले मग
आपणाला का असे जमू नये असा प्रश्नही सहजपणे आपणाला
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पितोच. त्याचे उत्तर देखील आपणाला मावहत असते. प्रचांि
मेहनत, वचकाटी, नाववन्याचा ध्यास, सकारात्मक दृवष्टकोन,
आवण सवागत महत्वाचे माणसाला माणसू म्हणनू समजनू घेणे.
या सवग गणु वैवशष्ट्याने ती व्यिी प्रत्यक्षात िोंगराहून मोठी होते,
यशाची वशखरां वतला रोजच खणु ावत असतात. अनांत अिचणी
पार करून ती व्यिी ते वशखर गाठतेच. आपण अशाच
िोंगरापाशी नतमस्तक व्हायचे असते, त्याांच्या थोर कायागपढु े
आपली मान खरोखरच झक
ु वायची असते. कववतेतला अथग
मला उमजला आवण त्याच वेळी 'आजच्या आघािीच्या
कववयत्ी, लेवखका, सांवावदका, उत्तम व्याख्याती प्रवतभा सराफ
याचां ा नक
ु ताच प्रकावशत झालेला 'सहजसवां ाद' हा व्यविवचत्णे
सावहत्यप्रकारातला सदांु र सग्रां ह हाती आला. याचसोबत
प्रवतभाताईनीां २००५ साली के लेल्या त्या कववतेचा प्रत्यय
देखील आला.
'सहजसांवाद' म्हणजे ववववध क्षेत्ातील मान्यवर
मांिळींशी साधलेला एक सहज, सांदु र, ससु ांवाद, मनमोकळया
गप्पाच. आयष्ट्ु याच्या वेगवेळया वळणाांवर, टप्प्यावां र अनेक
व्यिी ववववध पातळींवर लढत असतात, जीवनाला सामोरे
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जात असतात. अथागत ही क्षेत्ेही वेगवेगळी आहेत. यामध्ये
कवी, लेखक, नाटककार, वचत्कार, गायक, सांगीतकार आहेत.
तर काही जण अवतशय प्रवतकूल पररवस्थतीमध्ये वजद्दीने उभ्या
राहणाऱ्या, आयष्ट्ु याकिे सकारात्मक दृष्टीने पाहणाऱ्या आवण
आपले आयष्ट्ु य सांदु र घिवणाऱ्या काही व्यिी देखील आहेत.
भौवतकशास्त्रासारख्या अवतशय गद्य आवण रुक्ष
ववर्षयाचे अध्यापन करणाऱ्या प्रवतभाताईबद्दल
ु आवण
ां कौतक
आश्चयग देखील वाटत.ां याचे कारण म्हणजे भौवतक शास्त्र आवण
ववज्ञान ववर्षय घेऊन पदवीधर झालेल्या प्रवतभाताईनाां माणसां
जोिण्याची तसेच त्याच्ां याशी सवां ाद साधण्याची के वमस्री मात्
सरु े ख जमली आहे. एकीकिे गद्य, रुक्ष ववर्षयाचे अध्यापन
करीत असतानाच स्वतःमध्ये अववचतपणे गवसलेली हळुवार
कववता प्राणपणाने जपलेली आहे. त्या उत्तम गझलकार आहेत.
कववता, कथा, कादबां री, लवलत अशा सवगच प्रकारात त्याांनी
ववपल
ु लेखन के ले आहे, अनेक पस्ु तके प्रकावशत आहेत.
अनेक महत्वाचे परु स्कार त्याांना लाभले आहेत. आकाशवाणी,
दरू दशगन इथे त्याांचे अनेक सावहत्यववर्षयक उपक्रम प्रसाररत
झाले आहेत. तसेच अनेक सांस्थाांशी त्या जोिल्या गेल्या
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आहेत. चचागसत्े, कायगशाळा, सत्ू सचां ालन, अशा ववववध
स्तराांवर त्या वेळोवेळी व्यि होत असतात. त्याांनी आयोवजत
के लेले अनेक कायगक्रम मी स्वतः पावहले आहेत. तात्पयग काय
बोलघेविा, वनमगळ स्वभावामळ
ु े सांवाद जपण्याची कला त्याांना
जमली आहे आवण त्याांनी ती जपलीही आहे.
ववववध कायगक्रमाच्ां या वनवमत्ताने प्रवतभाताईनाां
वेगवेगळया क्षेत्ातल्या महनीय व्यिी वटपता आल्या.
त्याच्ां याशी सहज सवां ाद साधताना हेही लक्षात आले की या
व्यिींमध्ये सामावलेली ही अनोखी मावहती वाचकानां ा
उपलबध करून वदली तर? झाले. प्रवतभाताई तर कामालाच
लागल्या. २००२ सालापासनू ते २०१८ पयांत ववववध मान्यवर
मांिळींच्या मल
ु ाखती घेतल्या, त्याांचे सांदु र लेख ववववध
वृत्तपत्ात, मावसकात झळकले आवण बघताबघता त्या वनविक
लेखाांचे सांदु र पस्ु तक देखील झाले. 'सहजसांवाद'. नावामध्येच
अथग सामावलेला आहे. पस्ु तकाचे मख
ु पृष्ठ देखील अवतशय
बोलकां आहे. समोरचा माणसू वाचताना आपणाला तो पणू ग
समजला असे कधीच होत नाही. खरां तर तो फि दहा टक्के च
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कळतो. तोच ववचार मख
ु पृष्ठावर अलगदपणे उतरवला आहे
प्रवतभाताईच्या
ु .
ां वचत्कार कन्येन,े वनवकताने. वतचेही कौतक
प्रस्ततु पस्ु तकात एकूण अठरा लेख आहेत. प्रत्येक
लेखाच्या शेवटी त्या त्या व्यिींची सवां क्षप्त मावहती (वशक्षण,
कारकीदग, महत्वाचे टप्पे, परु स्कार) वदली आहे. त्यामळ
ु े होते
काय की, त्या व्यिीची अगोदरच मावहत असलेली मावहती
पन्ु हा लेखात देणे टाळले आहे. त्यामळ
ु े त्या व्यिीची अन्य
वेगळी, दवु मगळ मावहती आपणाला वाचायला वमळते हे ववशेर्ष.
प्रख्यात लेखक श्री उत्तम काबां ळे यानां ी सदांु र आवण नेमकी अशी
प्रस्तावना वदली आहे. ते म्हणतात “ सामान्य आवण असामान्य
या दोन्ही प्रकारातील व्यिी लेवखके ने वटपल्या आहेत. झजांु नू
झांजु नू आयष्ट्ु य सांदु र करणारे , शबदसामर्थयागच्या जोरावर आयष्ट्ु य
सांदु र करणारे आवण आयष्ट्ु याला लढाईचे नाव देऊन लढत
राहणारे अनेकजण ग्रांथात भेटतात. ते जगण्याच्या प्रेरणा देतात.
वाचकाांच्या मनावर आपल्या लढाईच्या मद्रु ा कोरतात.!"
सहजसांवाद हे पस्ु तक वाचताना श्री उत्तमराव काांबळे
याांच्या वववेचनाचा प्रत्यय वाचकाला वठकवठकाणी येतोच.
सवगच अठरा लेखाांवर वलवहणां के वळ अशक्य आहे. तरीही
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वाचकाांना काही लेखाांचे ओझरतां दशगन करून देणां आवश्यक
वाटते. या मल
ु ाखती साचेबद्ध, अथवा प्रश्नावां लींच्या गदीत
अिकलेल्या नाहीत तर तो एक मि
ु सांवाद आहे. प्रारांभीचा लेख
ज्येष्ठ सावहवत्यक, पद्मश्री मधु मांगेश कवणगक याांच्यावरचा आहे.
वयाच्या ८८ व्या वर्षी देखील सतत कायगमग्न, लेखनात दगां
असे लोभस व्यविमत्व. वगरगाव येथील सावहत्य सांघ मांवदर या
सांस्थेचे आवण मधभु ाईचेां अतटू असे नाते आहे. सांघाच्या
आठवणी जागवताना मधभु ाई म्हणतात " सावहत्य सांघ जी
सांघटना मला सवागथागने पावली! रांगदेवता प्रसन्न असली की
नाटक रांगते त्याचप्रमाणे या पववत् वास्ततू माझ्या वाङ्मयीन
यशाची वाटचाल सरुु झाली. अनेक वदग्गजाचां ा सहवास या
वास्ततू मला लाभला, अनेक व्याख्याने ऐकली. पढु े तर िॉ
बाळ भालेरावाच्ां या आग्रहाखातर मी वनविणक
ु ीला होकार
वदला आवण सघां ामध्ये मी 'ववश्वस्त' म्हणनू वनविून आलो.
सावहत्य सघां ाचे माझ्यावरील ऋण आहे." वसईतले ज्येष्ठ कवी,
कादबां रीकार रॉक काव्हागलो याचां ेववर्षयीची मावहती जास्त कुठे
उपलबध नाही मात् या लेखाने ती पणू ग झाली असे वाटते.
'वदगळीत असनू ही जो तो असतो एकटा, घेऊन खाद्यां ावर
स्वतःचाच बावटा " असां खपू आतलां वलहीणाऱ्या काव्हागलो
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याांचे बद्दल लेवखका वलवहतात "कवी रॉक हे नसु तेच
सावहवत्यक नसनू समाजात घिणाऱ्या घटनाांबाबत जागरूक
आहेत आवण त्यातील प्रश्न सोिवायचा ते प्रयत्नही करतात."
गझलयोगी सदानांद िबीर याांचेववर्षयीचा खपू मावहतीपणू ग लेख
आहे. अनेक पस्ु तक प्रकाशन कायगक्रमाच्या वनवमत्ताने लेवखका
या गझलकाराला भेटल्या, काही वशकताही आले. गझलेबद्दल
िबीर सर भरभरून बोलतात. " सावहत्यातील एक छोटांसां अांग
म्हणजे कववता, कववतेतील छोटासा प्रकार म्हणजे गझल.!
समजायला वजतकी सोप्पी वततकी वलहायला मात् अवतशय
अवघि " अवतशय मावमगक आवण उपहासात्मक शैलीत
कववता सादर करणारे वमवश्कल कवी म्हणजे अशोक
नायगावकर. वाटेवरच्या कववता हा कववता सग्रां ह, कववताच्ां या
गावा जावे च्या आठवणी, कववतेचे कायगक्रम करण्यासाठी
गावोगावी के लेली भटकांती, ते हास्यसम्राट या गाजलेल्या
कायगक्रमापयांतचा प्रवास सदांु रपणे लेवखके ने रे खाटला आहे.
ज्येष्ठ लेखक, नाटककार श.ां ना नवरे . गोष्टीवेल्हाळ शन्ां नानां ी
मध्यमवगीयाच्ां या आयष्ट्ु याचे वचत्ण आपल्या लेखनात के ले.
आजकालची मल
ु ां मात् काही वाचत नाहीत याबाबतची खतां ते
व्यि करतात. अनेक कथाच्ां या वनवमगतीच्या आठवणी लेवखके ने
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माांिल्या आहेत. प्रख्यात सांगीतकार, गीतकार पां. यशवांत देव
याांनी भगवान रजनीश याांचे वशष्ट्यत्व स्वीकारले होते, त्या सवग
आठवणी, तो अध्यावत्मक प्रवास, आपल्या आयष्ट्ु यावर
झालेला ओशोंच्या ववचाराांचा प्रभाव प्रभावीपणे लेवखके ने
लेखात माांिला आहे. प.ां हररप्रसाद चौरावसयाांचे पट्टवशष्ट्य श्री
वववेक सोनार याांच्या बासरी वादनाचा सरु े ल प्रवास रे खाटला
आहे. ज्येष्ठ कवी, समीक्षक शांकर वैद्य याांचे प्रत्यक्ष मागगदशगन
लेवखके ला अनेकवेळा लाभले आहे. त्याांच्या पस्ु तकाांची
प्रकाशने वैद्य सराांनी के ली आहेत, जागवलेल्या अनेक
आठवणी या लेखात आहेत. नवीन काही वलवहणाऱ्या असांख्य
कवींचे मागगदशगक कवववयग अरुण म्हात्े. असख्ां य कववताचां े
कायगक्रम, भटकांती, अक्षर-चळवळ, ते 'उांच माझा झोका' या
शीर्षगकगीतापयांतचा प्रवास शबदबद्ध के ला आहे. यावशवाय
अन्य काही क्षेत्ात प्रवतकूल पररवस्थतीत जीवनाला सामोऱ्या
जाणाऱ्या प्रज्ञावतां ाचां ा पररचय देखील लेवखके ने करून वदला
आहे हे महत्वाचे आहे. वतगमान काळात जगणारा आवण
वशक्षणाचे महत्व जाणणारा सीए अवनल कदम, मल
ु गी झाली
हो सारख्या नाटकाचे अनेक प्रयोग करणाऱ्या ज्योती
म्हापसेकर, वयाच्या ६५ व्या वर्षागपयांत तबबल १००० वेळा
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रायगि चढणारे सरु े श वािकर, बहुआयामी व्यविमत्व असणारे
प्रदीप म्हापसेकर, काशीराम हुशे या देवमाणसाचे आत्मकथन,
महाराष्ट्रातील महापावलके तील तमाम आयि
ु ाांमध्ये एकमेव
मवहला आयि
ु असणाऱ्या सांगीता धायगिु े याांचा थक्क
करणारा प्रवास, अशा ववववध व्यिींच्या कायगकतृगत्वामळ
ु े हे
पस्ु तक समृद्ध झाले आहे, वाचनीय झाले आहे.
(सहजसवं ाद (मुलाखती), प्रस्तभा सराफ, अनघा
प्रकाशन, ठाणे)
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२९. मोराची बायको : सस्ं दग्ध कथांचा कोलाज

आम्ही स्चल्लर सुटे िैसे भुक्कड
तुम्ही बंद्या नोटा फक्कड
आम्ही जगण्याच्या प्रस्तक्षेत
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रोज मयताच्या अंगावरुन जायचं
तुम्ही मद्यधुंदीत
लग्नात बारमध्ये उडायचं
सलाम नोटांनो सलाम आम्हा स्चल्लरांचा तुम्हाला
सलाम
त्यातल्या त्यात समाधान एकच
आम्ही देवळात देवघरात
िूजेच्या तळीत
तुम्ही रंगीत माडीवर शेजवर
त्यांच्या ललाऊजमध्ये, शेजेखाली
सलाम!
अगदी लक्खपणे आठवतांय. काही वर्षाांपवू ी आम्ही
ठाण्याच्या नगर वाचनालयात कववताांचा कायगक्रम एकवत्तपणे
के ला होता. त्यात वकरणने 'आम्ही वचल्लर' ही कववता पेश
के ल्यावर टाळयाांचा एकच किकिाट झाल्याचे स्मरते.
अवतशय नेमकी अशी प्रहरात्मक शबदकळा. सामावजक
पररवस्थतीचे, मल्ू याांचे भान. तो वदवस अथागतच वकरणचा होता.
त्या वदवसापासनू वकरणचा आवण माझा दोस्ताना वाढू लागला.
आज तर तो कववता, कथा, कादबां री, नाटक सारे फॉम्सग मि
ु पणे
वापरत आहे, वेगवेगळे प्रयोग करीत आहे. यशाची एके क
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वशखरे पादाक्राांत करीत आहे. वकरण माझा खास वमत् आहे
याचा अवभमान आहेच. २०१० च्या समु ारास वकरणचा
'बाईच्या कववता' हा एक आगळावेगळा कववता सांग्रह
प्रकावशत झाला.
आत अन बाहेर..बाई म्हणजे गुंता
कधी स्तचा स्तनंच के लेला
कधी दुसऱयांनी बनवलेला
स्तचा स्तलाच न सुटलेला
िुरुषाला न कळलेला
असां काही खपू आतलां वलवहणारा वकरण आवण फि
'बाई' या ववर्षयासांदभागतील वचांतनात्मक कववता वाचनू
त्याचवेळी मी हादरलो होतो. वकरणचे ववर्षय सवगसामान्याांचे
नाहीत, त्याने िोळसपणे के लेल्या वनरीक्षणाांचे ते पारदशी आरसे
आहेत असां मला वाटतां. आवण.. आवण अशाच क्षणी ग्रांथालीने
प्रकावशत के लेला वकरणचा 'मोराची बायको' हा कथासांग्रह
हाती पिला. या सांग्रहातील कथा वाचल्यानांतर वहप्नोटाइज
वकांवा चकवा हा प्रकार काय असतो त्याचा प्रत्यय मला आला.
कथा वाचताना मी कुठे तरी कमी पितो आहे याचे भान सतत
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होते, इतक्या ववलक्षण ताकदीच्या कथा होत्या. मोराच्या
बायको कथेतला एक अश
ां मी वाचकाांसाठी जाांणीवपवू गक देत
आहे.
“पीळदार स्नायांचू ां पाांढरांशभ्रु परुु र्षी शरीर. दोन्ही शभ्रु हात
कांबरे वर ठे वनू , पाठीवर शभ्रु पांख लेवनू , खाांद्यावर रुळणारे
पाढां रे शभ्रु के स आवण त्यातां नू वर आलेला सफे द तरु ा घेऊन,
कांबरे तनू वनघालेला जवमनीपयांत रुळणारा मोरवपसारा
साभां ाळीत फादां ीवर उभा, सपां णू ग वनवगस्त्र, त्याचां पौरुर्षत्व घेऊन,
एखाद्या ग्रीक वशल्पासारखा. ती झपझप उठली, इथनू वतथनू
कागद, पेवन्सल, रांग गोळा के ले आवण ती भर मध्यरात्ी
मनातल्या मोरपरुु र्षाचां वचत् तन्मयतेनां काढू लागली. पहाट
फटफटताना वतचा चेहरा प्रकाशानां उजळत गेला. मनातला
मोरपरुु र्ष त्याच्या पौरुर्षत्व आवण वपसाऱ्यासह, वतला हवा तसा
वचत्ात उतरत गेला. पहाटे कधीतरी वचत् पणू ग झाल्यावर वतनां
अवनवमर्ष नजरे नां मोरपरुु र्षाच्या वचत्ावर अलवार नजर वफरवली
आवण लज्जेची उष्ट्ण झळ
ु ूक वाहत वतच्या शरीरभर पसरत
गेली. नकळतच वतनां अलगद आपलां बोट वचत्ातल्या
मोरपरुु र्षाच्या चेहऱ्यावर ठे वलां आवण ते बोट हळूहळू खाली
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सरकवू लागली. ओठ, मान, भरदार छाती, रुांद खाांद,े वळदार
पोट याांवर बोट सरकवताना अचानक पन्ु हा वतच्या पापद्रु ् याांतनू
वाफ बाहेर पिली. ओल जाणवली. लाजनू वतनां ते वचत् घाईत
कुठल्याशा वहीत लपवलां आवण स्वतःशीच हसत ती गाढ
झोपी गेली.”
आवदम काळापासनू स्त्रीपरुु र्ष सबां धां ाबां द्दल, त्याच्ां यातील
शरीर नात्याबां द्दलचे आकर्षगण आज जराही कमी झाले नाही.
वकांबहुना ते वदवसेंवदवस वाढतच आहे, त्यामध्ये अवधक
गतांु ागतांु होत आहे. भौवतक सख
ु ाचा अतीवापर, रोजचे
ताणेबाणे, ववसवां ाद, आवथगक गरज, जीवघेणी स्पधाग, अशी
अनेक कारणे आहेत. आवथगक,सामावजक ववर्षमता तर आज
प्रत्येक क्षेत्ात साठून रावहली आहे तर दसु रीकिे स्त्रीपरुु र्ष
ववर्षमता ही वाढतच आहे. शारीररक ओढ ही एक अवभव्यिी
असू शकते. ती तर एक मानवी प्रेरणाच आहे. एक सहजसोपी
प्रवक्रया आहे. इवतहासाच्या एका टप्प्यावर लग्नसांस्था
अवस्तत्वात आली. एकदा समाजव्यवस्थेने मान्यता वदल्यावर
ते स्त्रीपरुु र्ष कायदेशीरररत्या समागम करावयास मोकळे झाले.
मात् यात ववश्वास, प्रेम, सांमती असणे वततके च आवश्यक आहे.
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आवण नेमकी इथेच वठणगी पिते. प्रेम,ववश्वास,नातां फि
नावाला उरतां आवण उरतो तो फि नरमादींचा शष्ट्ु क शृांगार,
बलात्कार. पढु े त्या वठणगीचे वणव्यात रूपाांतर होते. त्यात ते
दोघेही होरपळून जातात. पारांपररक मल्ू याांमध्ये अिकलेला
साचेबांद समाज अथागत त्या दोघाांच्यात तेल ओतत असतो,
समाजाच्या दृवष्टकोनातनू त्याांच्या जगण्याला पाप पण्ु याच्या
फूटपट्ट्या लावल्या जातात. नांतर उरतो तो फि वचखल,
असांवेदना आवण उध्वस्तपण. अनेक लेखक, कवी,
नाटककाराांनी स्त्रीपरुु र्षाांच्या समस्याांवर वेगवेगळया पातळींवर
भरपरू काही वलवहलां आहे. "सेक्स व्यवतररि ववश्वात अनेक
गोष्टी आहेत, ववववध स्तराचां े प्रॉबलेम्स आहेत. त्यावर वलहा
की" काही वाचकाचां ा असाही सरू असतो. परांतु हे नातेसबां धां
फुलावेत, वनकोप रहावेत, सवां ाद, ववश्वास वाढावा यासाठी पन्ु हा
सेक्स या गाभ्याकिे आपणाला वळावेच लागते. त्यामळ
ु े सेक्स
हा प्रत्येकाच्या आयष्ट्ु यातला एक अपररहायग भाग आहे हेच सारे
ववसरतात.
स्त्रीपरुु र्ष सांबांधाांवर, लैंवगकतेवर वलवहणाऱ्या लेखकाांची
परांपरा मोठी आहे. त्यातील काही ठळक नावां म्हणजे
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मालतीबाई बेिेकर (ववभावरी वशरुरकर), ववजय तेंिुलकर,
जयवांत दळवी, गौरी देशपाांिे, कववता महाजन, मेघना पेठे ते
थेट जयांत पवाराां पयांत. अशाांच्या माांवदयाळीत स्वतःच्या
लेखनाची वेगळी शैली जपणारा, आजच्या समकालीन प्रश्नाांना
सामोरे जाणारा, वभिणारा, स्त्रीपरुु र्षाचां े अनोखे नाते धीट
शबदशैलीत माांिणारा, आजच्या जगण्यातले वचत्वववचत्
ताणेबाणे समजनू घेणारा, आवण महत्वाचे म्हणजे एखादे
तत्वज्ञान साांगण्याचा अवजबात आव न आणणारा, माझा कवी
वमत् वकरण येले याांचा 'मोराची बायको' हा कथासांग्रह
स्त्रीपरुु र्षाांच्या ववववध स्तराांच्या नात्याांची ववलक्षण घसु मट
अधोरे वखत करतो. " बाईचे शरीर म्हणजे वासनेचे आगर आहे,
आगर." तेंिुलकराच्ां या सखाराम बाईिर
ां नाटकातला एक सवां ाद
या कथासग्रां हाच्या वनवमत्ताने स्मरतो आहे. जगववख्यात
मनोववश्ले र्षक वसग्मिां फ्रायि (ऑस्रेवलया) काय म्हणतात ते
पहा " प्रत्येक नातेसबां ांधात, मैत्ीच्या, प्रेमाच्या मळ
ु ाशी
शारीररक ओढच ही असतेच" (वकरणच्या अवशेर्ष या कथेत
त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहेच) फ्रायिचा हाच वसद्धातां आपणास
वकरणच्या एकूण सात कथामां ध्ये प्रखरपणे प्रत्ययाला येतो.
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वकतीही नाही म्हटां ले तरी काही कथाांवर पवू गसरू ींचे
सांस्कार वदसनू येतात. मात् प्रत्येक कथेतला सांवदग्धता
कमालीची जपताना, ती सांवदग्धता शेवटपयांत वनभावताना
लेखक यशस्वी झाला आहे. कथा वाचताना वाचक सांमोवहत
होऊन जातो आवण पणू ग वाचल्यावर एक प्रकारचे थकलेपण
अनभु वास येते हे नक्की. अपणू गता हा या कथाांचा स्थायीभाव
आहे. ही कथावचत्ां सोपी नाहीत मात् अमतू ग देखील नाहीत.
ज्याने त्याने ती फि अनभु वावीत. २००० साली कुसमु ाकर
प्रकाशन याांनी वकरणचा 'चौर्थयाांच्या कववता' हा कववता सांग्रह
प्रकावशत के ला होता. तेथपासनू २०१८ मध्ये प्रकावशत
झालेला हा कथा सग्रां ह. वकरणचा हा अठरा वर्षाांचा लेखन
प्रवास थक्क करणारा आहे.
कथाांचे अनोखेपण मी इथे देणार नाही. वाचकाांनीच तो
अनभु व घ्यावा. तरीही काही कथाांमध्ये भावलेल्या धक
ु ां सदृश
वचत्ाांचे साांिलेले रांग वानगीदाखल देत आहे. अगदी शेवटची
कथा 'मोराची बायको'. सरु वातीस आपणास ही फॅ न्टॅसी कथा
वाटेल मात् त्या अरण्यातील मोरपरुु र्षाचे आवण वतचे अनोखे
नातां आहे. 'साइन आऊट' या कथेमध्ये आवदत्य-मृदल
ु ा-वबल| पान

जो आवण शेवटी शमाग काकू याांच्यामधले अनोख्या सांवाद
शैलीतले नाट्य आपणास वखळवनू ठे वते. एक प्रकारचां
उसवलेपण, गांतु ागांतु यात आपण ओढले जातो. चॅवटांग या
आजच्या परवलीच्या माध्यमातनू ही कथा सरकत जाते. 'ती
आवण ती' वरूण-सई ही देखील अशीच एक ववलक्षण कथा.
यात एक सांवाद आहे. " परुु र्षाला बेिवर ससु ांस्कृ त स्त्री नकोच
असते, तो वकतीही म्हणाला तरी, त्याला हवी असते त्याचा
अहक
ु ावणारी, त्याच्या बलदिां पणाला जोजवणारी स्त्री."
ां ार सख
यावर आपण काय भाष्ट्य करणार? 'अवशेर्ष' या कथेतील
राजन-रजनी-तनय-अनघा अशा सख
ु वस्तू कुटूांबातील
प्रत्येकाला सलणारां दःु ख कोणते? कोण अधातां र आहे इथे?
'मादां ळकरबाई' या कथेतील काव्यात्मकता आवण अवभजात
रवसकपणा या कात्ीत सापिलेले अवघिलेपण, वेदना वचवत्त
के ली आहे. 'अवमबा आवण स्टील ग्लास' या वेगळया कथेत
आजच्या तरुणाईच्या मानवसकतेवर,लैंवगकतेवर वचतां नात्मक
भाष्ट्य के ले आहे. नावयका म्हणते " मैत्ीचां नातां अवमबासारखां
असेल तरांच कायम वटकतां. अवमबा जसा आपल्यात झालेली
वाढ स्वतःपासनू वेगळी करून त्याला नवा जन्म देतो आवण
मोकळां सोिून देतो.. तस्सचां .! " मागील वर्षी याच कथेचा
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आधार घेत आवण बाईच्या
ां कववताांचे अवभवाचन सरु वातीस
समाववष्ट करीत वकरणने 'बाई, अवमबा आवण स्टील ग्लास'
नावाचे नाटक रांगभमू ीवर आणले आहे. त्याचे प्रयोग मी
पावहलेत.
कववता, कथा, नाटक या सवग माध्यमात वेगळे प्रयोग
करून सावहत्य ववश्व समृद्ध करणारा, एक वेगळीच अनभु तू ी
वाचकानां ा प्रदान करणारा आजचा आघािीचा, महत्वाचा कवी
वमत् वकरणचा भववष्ट्यकाळ उज्वल आहे. मोराची बायको या
पस्ु तकाला अनेक महत्वाचे परु स्कार लाभले आहेत व पढु ेही
वमळतील. अनेक मान्यवरानां ी पस्ु तकावर भरभरून वलवहलां
आहे, कौतक
ु के लां आहे. 'मोराच्या बायको' या सशि
कथासांग्रहाच्या वनवमत्ताने वकरणने सावहत्यवतगळ
ु ात एक दमदार
पाऊल टाकलां आहे हे नक्की. त्यामळ
ु े वकरण किून
वाचकरवसकाांच्या अपेक्षा देखील वाढल्या आहेत. त्याही पणू ग
होतील असा ववश्वास आहे.
(मोराची बायको (कथासंग्रह), स्करण येले,
ग्रंथाली-मुंबई)
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३०. ** अपवपथ सवं ेदनाची मूक कस्वता **

सांजवात करताना
फडफडत राहावी स्दव्याची वात
आस्ण दाटून यावे काळजीचे काहूर
थकलेल्या डोळयांत.
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स्कंवा
रानात रपता चुकलेल्या
संध्याकाळी गोठ्याकडे न िरतलेल्या
वासराची ओढ
दाटून यावी गाईच्या िान्यात
तशी
एक अनास्मक कासास्वशी
उतरत जाते माझ्या खोल आत आत
तू स्नघून गेल्यानतं रही तुझ्या आठवणी
स्बलगून असतात माझ्या देहामनात
प्रत्यक्ष काव्यलेखन करण्याच्या वववशष्ट वेळी कवीच्या
मनाची काय बरे अवस्था असते? ती तगमग, ती बैचेनी,
अस्वस्थता आवण सवागत महत्वाचे म्हणजे मनोवेदना. या
साऱ्या अनावमक वेदना कवीच्या अतां मगनात महाप्रचिां काहूर
उठवनू सवां ेदनानां ा सारख्या ढुशा मारीत असतात. या सवां ेदना
बाहेरील व्यावहाररक जगाशी कधी पगां ा घेत, कधी बिां उभारून
त्यानां ा अटकाव करून कववतेची प्रसतू ी शक्य वततकी सोपी
व्हावी म्हणनू प्रामावणक प्रयत्न करीत असतात. शबदाांचा
आश्रय घेऊन कवी कागदावर व्यि होत असतानाच एकीकिे
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त्याचे मन त्याला खात असते. ते शबद मला फसवणार तर
नाहीत ना? कवी इथे पन्ु हा मक
ु ा होतो. तात्पयग काय तर कववता
ही मनात सलग आकारली नसेल तर ती कागदावर पण कधीच
साकारणार नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कवीने शबदाांच्या
बाबतीत चोखांदळ असायलाच हवे.
मला िोहचायचे आहे तुझ्याियंत, जसा....
मुळांतून हळूहळू सरकत िोहचणारा स्हरवा रस
िानांच्या देठाियंत स्झरित जाणारा एके क अलवार थेंब
फुलांच्या सुगंधाियंत,
मला िोहचायचे आहे तुझ्याियंत
जशी मृत्यूची स्नवातणीची हाक
सगळे स्वझनू गेल्यावर उरलेली जीवघेणी राख.!
सध्या प्रचांि कववता वलवहणाऱ्याांच्या काळात वैचाररक
आवण आांतररक उमीमधनू काही सकसपणे वलवहणारे खपू च
कमी. आपल्या आयष्ट्ु याची घसु ळण, त्यातली नेमकी वेदना,
सांवेदना कागदावर थेट उमटवणारे देखील कमी. अशा
पाश्वगभमू ीवर आपल्या कसदार शबदकळे ने वाचक रवसकाांना
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एकाचवेळी वनःशबद आवण सांमोवहत करणारी काही मोजकी
कवी मांिळी आपल्या आजबू ाजल
ू ा व्रतस्थपणे लेखन करीत
असतात.
ही सरत्या वैशाखाची संध्याकाळ
नदीकाठच्या गुलमोहराखाली
स्नरोि देताघेता स्नसटून गेलेली.!
काळजात सलणाऱ्या दःु खाचे भावववश्व अनोख्या
शबदात वटपणाऱ्या त्या कववतेच्या वनमागत्याला मनोमन सलाम
करावासा वाटतो. मळ
ु ात कववता हा ववर्षय खपू गांभीर आहे
असे मानणारा, अल्पाक्षरी आवण आशयसपां न्न लेखन शैलीची
स्वतांत् नाममद्रु ा सावहत्य वतगळ
ु ात उमटवणारा एक महत्वाचा
कवीवमत् म्हणजे सतीश सोळाांकूरकर. " वतन्हीसाांजेची भल
ु ावण
" हा कवी सतीशचा सहावा कववता सांग्रह. २०१८ मध्ये
सांवेदना प्रकाशन, पणु े याांनी तो प्रकावशत के ला. याअगोदर
सतीशचे पत्ास कारण की (१९९३), एकाांताचा वदवा
(२००२), देणेघेणे जीवघेणे (२०१४), साांगण्यासारखां
(२०१६), रुजवात...दीघग कववता (२०१७) हे पाच कववता
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सग्रां ह प्रकावशत झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे २००८ मध्ये
त्याचा 'सावी' हा लेखसांग्रहही प्रकावशत झाला आहे. कवीवमत्
या नात्याने सतीशचा लेखनप्रवास मी जवळून पावहला आहे.
कवीच्या वाढत्या वयाबरोबरच त्याची कववता देखील कशी
मोठी होत जाते ते आपणास अनभु वायचे असेल तर सतीशच्या
कववतेकिे नक्कीच पहावे. मानसशास्त्र ववर्षयामधली पदवी.
सध्या भाभा अणसु ांशोधन कें द्र, मांबु ई येथे कायगरत. जनकवी पी.
सावळाराम परु स्कार, दया पवार स्मृती परु स्कार, अववष्ट्कार
सन्मान अशा परु स्काराांनी सन्मावनत. तसेच सतीशच्या
कववतासांग्रहाांना देखील काही महत्वाचे परु स्कार लाभले
आहेत. त्यातील म.सा. प. चा ह.स. गोखले परु स्कार, आपटे
नगर वाचन मवां दर, इचलकरांजी, कोमसाप- रत्नावगरी, पद्मगधां ा
प्रवतष्ठान, नागपरू , चैत्सवां ाद परु स्कार, नावशक, सजां ीवनी खोजे
परु स्कार, नगर, हे काही महत्वाचे परु स्कार. आकाशवाणी मबांु ई
कें द्रासाठी सतीशने एकावां कका लेखन के ले आहे. सतीशच्या
अनेक कववताचां ा अनवु ाद वहदां ी, इग्रां जी, कन्नि, तावमळ या
भार्षामां ध्ये झालेला आहे.
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मराठी नवकववतेला एक वेगळाच आयाम बहाल
करणारे कवी ग्रेस म्हणजे सतीशचे जणू कववताप्राांतातले एक
दैवतच. सतीशच्या काही कववताांवर ग्रेस याांच्या शैलीचा प्रभाव
आपणाला जाणवतो. सतीशच्या 'एकाांताचा वदवा' या दसु ऱ्या
कववता सांग्रहाच्या मलपृष्ठावर खद्दु ग्रेस याांनी आपल्या झोकदार
स्वाक्षरीसह सतीशला भरभरून शभु ेच्छाही वदल्या आहेत.
वेदना असल्यावशवाय सांवेदना वनमागण होत नाही आवण ही
हुरहूर वाटणारी सांवेदना जपणारा हा कवी आपल्या कववतेतनू
प्रामावणकपणे वेदना माांिताना वदसतो आहे. ही वेदना वचरांतन
अशी आहे. या सांग्रहातल्या अनेक कववताांच्या माध्यमातनू
सतीश आपणाशी अनेक पातळयावां रून सवां ाद साधतो.
सतीशच्या कववतेला गढू तेचे वलय आहे मात् ती दबु ोध नाही.
सतीशची कववता मानवी मल्ू याचां ा, नात्याचां ा सक्ष्ू मतेने शोध
घेताना वदसते. कवीला मृत्यबू द्दल, मरणगधां ाचे एक सप्तु
आकर्षगण आहे. मृत्यच्ू या पिछायेतल्या अनेक कववता
वाचकानां ा अस्वस्थ करतात. आपल्या आयष्ट्ु यावर मायेची
पाखर घालणाऱ्या आपल्या आईच्या सदां भागतील काही कववता
सग्रां हात आहेत. पण त्याही वेगळया पठिीतल्या आहेत.
'वाटणी' आवण 'आई' या कववतेमधनू ती आपणाला भेटते.
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सतीश सोळाक
ां ू रकरची कववता ही मचां ीय स्वरूपाची
नाही. ती एकाांतात रममाण होऊन शातां पणे वाचावी अशी आहे.
वरकरणी ती सोपी वाटते, कधीतर असा भासही होतो की
आपण कववतेच्या गाभ्यापयांत पोचलो आहोत. मात् तसे होत
नाही. अनेक सवां ेदनशील अनभु तू ीचे एके क पापद्रु े सतीश
आपल्याला कववतेतनू उलगिून दाखवतो आवण आपण त्या
शबदाच्ां या अदभतू ववश्वात हलके च गतांु त जातो. सग्रां हातल्या
एकूण पचां ेचाळीस कववता वाचकाचा कधी ताबा घेतात ते
कळतच नाही.
स्तला झेंडूच्या बागेची पवप्नं िडतात रोज
के शरी झाक असलेल्या स्िवळया झेंडूची अियातद बाग
आस्ण
एक अनवट सगु ंध
स्जच्यावर स्तची आस्ण फि स्तचीच मालकी असते.
प्रगल्भ अल्पाक्षरी शबदाांचे वैभव ही सतीशच्या
कववतेची खरी ओळख आहे. साध्या, सोप्या सवां ादात्मक
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शैलीतनू अनभु तू ीचे ववश्व साकारणे हे त्याच्या कववतेचे वैवशष्ट्य
आहे. सतीशने आत्तापयांत अनेक कववताांच्या कायगक्रमाांचे
सत्ू सांचालन के ले आहे, अनेक कववता त्याने व्यासपीठावरून
सादर के ल्या आहेत. त्यास वाचक रवसकाांचा देखील उत्तम
प्रवतसाद लाभला आहे. तरीही सतीशची कववता मला
पस्ु तकातनू गवसते, वेगळे काही साांगू पहाते.
'वतन्हीसाजां ेची भल
ु ावण' या शीर्षगकातच एक प्रकारचे
गढू असे मतां रलेपण आहे. मी वतन्हीसाजां ेचे सदां भग शोधले. त्या
हुरहूर लावणाऱ्या सध्ां याकाळचा प्रारांभ अथागतच पवश्चम वदशेला
होतो. पवू ेकिे अधां ार दाटतो. अशावेळी उत्तर आवण दवक्षण या
दोन्ही वदशानां ा मावळतीच्या सयू ागपासनू वेगवेगळे रांग प्राप्त
होतात आवण काही वेळाने सयू ग पणू ग मावळल्यानांतर ते रांग, वदशा
पवश्चमेत ववलीन होतात. त्यामळ
ु े वतन्हीसाांजा हा शबद या वतन्ही
वदशाांवरून आला असावा. मी स्वतः वचत्कार असल्यामळ
ु े
माझ्या िोळयासमोर मोठ्या कॅ नव्हासवर ती सांध्याकाळ आवण
ते भल
ु वणारे एके क रांग माझ्याशी सांवाद करू लागले.
सतीशच्या कववतेतले सारे गवहरे रांग वक्षवतजापाशी हलके च
जमा झाले आहेत, सोन्याचा तो भिक गोळा हलके च अस्ताला
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वनघाला आहे. फाांद्याांच्या वळचणीला बसलेली वेंधळी पाखरां
उिण्याच्या तयारीत. सांध्याकाळच्या सावल्याांचे गिद रांग
पाण्यामध्ये उतरले आहेत. तलावाच्या किेला बसलेला कोणी
ध्यानस्थ करुणेची स्तोत्े गात आहे. त्याच्या आवाजातली
वेदना, सांवेदना आता अवघ्या अांधाराला कवेत घेत जाते.
वचत्कार सतीश भावसार याांनी साकारलेलां मख
ु पृष्ठ बोलकां
आहे. सांग्रहाच्या मलपृष्ठावर वचतारलेल्या सतीशच्या अस्वस्थ
ओळी वाचकाला सन्ु न करतात.
ही अशी स्तन्हीसांजेची भुलावण, ही पमशानशांतता
उतरत जाणारी खोल खोल आत
ही िहाटवाऱयाची हाक मुंज्याच्या झाडाजवळून
ही बांधाबांध, आवराआवर
हे पवतःहून स्नसटून जाणे अलवार...कुठून - कुठे ?
(स्तन्हीसांजेची भुलावण (कस्वतासग्रं ह), सतीश
सोळांकूरकर, सवं ेदना प्रकाशन, िण
ु े)
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३१. समृद्ध जगण्याचं तंत्र व मंत्र: मजेत जगावं कस?ं

िेला अधात सरला आहे
असं सद्ध
ु ा म्हणता येतं ;
िेला अधात भरला आहे
असं सुद्धा म्हणता येतं!
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सरला आहे म्हणायचं
स्क भरला आहे म्हणायचं?
तुम्हीच ठरवा!
सांगा कसं जगायचं?
कण्हत कण्हत
स्क गाणं म्हणत?
तुम्हीच ठरवा!
कववश्रेष्ठ मांगेश पािगावकर याांची 'बोलगाणी' या
कववतासग्रां हातील गाजलेली कववता आठवतीय का?
जीवनाकिे सकारात्मक दृष्टीने पावहल्यास रोज भेिसावणाऱ्या
अनेक प्रश्नाचां ी उकल होऊ शकते आवण जगणां आनदां दायी
होऊ शकते. याचप्रमाणे राजकवी भा. रा. ताबां े याच्ां या लोकवप्रय
ठरलेल्या गीताच्या या ओळी पहा.
ये बाहेरी अंडे फोडुस्न... शुद्ध मोकळया वातावरणी,
का गुदमरशी आतच कुढुनी?
रे मार भरारी जरा वरी..
घन तमी शुक्र बघ राज्य करी,
रे स्खन्न मना, बघ जरा तरी!
| पान

वाचक रवसकाांनो. मी तर म्हणेन नैराश्याने पछािलेल्या
प्रत्येक व्यिीने या दोन कववताांचे नसु ते मनन, वचांतन के ले ना
तरी त्यानां ा जगण्याचा आवण आनांदाचा मागग सहज गवसेल.
प्रयोग करून पहायला काय हरकत आहे? असो. अगदी असेच
प्रचांि सकारात्मक आवण आनांददायी ववचारानां ी काठोकाठ
भरलेले एक पस्ु तक मावहतीय? लेखक वशवराज गोले याांचे
'मजेत जगावां कसां' हे सवाांगसांदु र पस्ु तक. राजहसां प्रकाशन याांनी
२००४ मध्ये प्रकावशत के लेल्या या पस्ु तकाांच्या अनेक
आवृत्या वनघाल्या, वनघत आहेत. आजचे ववश्व ववववध
स्पधाांनी, समस्याांनी, ताण-तणावाांनी व्यापले आहे.
जगण्यासाठी, सख
ु ासाठी जो तो जीव तोिून धावत आहे,
वकत्येक वेळेस तर त्याचे ध्येयच ठरलेले नसते, आपणाला काय
बनायचे आहे हेही ठरले नसते, फि आवण फि पळायचे,
दमायचे आवण एके वदवशी िॉक्टराच्ां या अथवा हॉवस्पटलच्या
स्वाधीन व्हायचे. उत्तम जगण्यासाठी नोकरी अथवा एखादा
व्यवसाय करणे अत्यावश्यकच आहे. मात् ही नोकरी अथवा हा
व्यवसाय हेच आपले आयष्ट्ु य, तेच आपले अवां तम ध्येय असे
जर कोणी ठरवले तर? तर मात् सारांच अवघि होईल. अवघां
आयष्ट्ु य बेचव, वनरस होईल. सध्याच्या धकाधकीच्या काळात
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'वनभेळ आनदां ' हा शबदच दवु मगळ झाला आहे. आपल्या
सभोवती वनरखनू पावहल्यास अगदी साध्या साध्या गोष्टींमध्ये
आनांद भरलेला असतो, तो आनांद कवेत घेण्यासाठी मात्
आपल्यापाशी दृष्टी हवी. पन्ु हा हा आनांद स्वतः अनभु वताना
आपल्या वमत्पररवाराांना, सगेसोयऱ्याांना मि
ु हस्ताने वाटून
टाकल्यास तोच आनांद पन्ु हा दप्ु पटीने तमु च्यापाशी येईल. खरां
ना? या दवु मगळ आनांदाचा प्रसन्न ठे वा वाचक रवसकाांना
वाटण्यासाठी लेखक वशवराज गोले हे वसद्ध झाले आवण
आपल्या पस्ु तकातनू आपल्याशी सहजपणे गप्पा मारता मारता,
कुठल्याही प्रकारचे तत्वज्ञान साांगण्याचा अथवा मागगदशगन
करण्याचा आव न आणता साध्यासध्ु या व्यावहाररक
गोष्टींमधनू , अनेक हलक्याफुलक्या वकश्शाचां ी मि
ु पखरण
करीत आयष्ट्ु यातील मजेचां ममग खमु ासदार पद्धतीने उलगिून
दाखवलां आहे. मराठी सावहत्य ववश्वात अशा प्रकारचे, अशा
ववर्षयाचे हे सदांु र पस्ु तक बहुदा एकमेव असावे.
या सांदु र पस्ु तकाचा आनांदी मिू मख
ु पृष्ठावर छानसा
पसरला आहे. कॉपोरे ट क्षेत्ाला कायमचा रामराम करून
पणू गवेळ लेखनाकिे वळणाऱ्या गोले याांनी नाटक, वचत्पट,
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टीव्ही वसररअल, कथा, कादबां री, लवलत लेख, स्तांभलेखन
अशा सवग प्राांतात मश
ु ावफरी के ली.. सदर पस्ु तकातील
प्रस्तावनेत लेखक महाशय म्हणतात " यशाचां काही 'तांत्' असतां
का? आनांदाचां काही 'रहस्य' असतां का? प्रेमाचा काही
'फॉम्यगल
ु ा' असतो का? सख
ु ासमाधानानां जगण्याची काही
'यि
ु ी' असते का? ही अशी तांत्, रहस्य, यक्ु त्या साांगणाऱ्या
सावहत्याला इग्रां जीत 'सक्सेस वलटरे चर' म्हटां लां जात.ां प्रवतवर्षी
अशी शेकिो पस्ु तकां, जन्ु या पस्ु तकाांच्या आवृत्त्या प्रकावशत
होतात आवण त्याच्या लाखो प्रती जगभर खपतात. सख
ु ी,
समृद्धी, सांपन्न जीवनाची बदलत्या काळाशी ससु ांगत अशी सत्ू ां
मािां णारां इग्रां जी सावहत्य वाचताना मनाशी एक प्रश्न सतत येत
असे की आपल्याकिे हे असां काहीच का वलवहलां जात नाही?
काहीच का सावां गतलां जात नाही?यावर उत्तर वमळालां की
आपल्याकिे जे आहे ते प्रेररक सावहत्यापेक्षाही वकतीतरी उच्च
पातळीवरचां आहे. ते म्हणजे आपलां अध्यात्म! मात् यश,
वैभव, सख
ु , आनदां वमळवण्यासाठी आपलां सगळां अध्यात्म,
आपले आदशग गिांु ाळून ठे वण्याची गरज नाही. चागां ली तत्व,ां
आवण मल्ू यां याचां ी फारकत न घेता शातां ी आवण समाधान न
गमावताही आपण आयष्ट्ु यात आपल्याला हवां ते वमळवू शकतो
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आवण अगदी मस्त, मजेत जगू शकतो असा माझा ववश्वास
आहे. हे पस्ु तक म्हणजे त्या वदशेनां के लेला थोिा वेगळा,
कदावचत थोिा धािसीही, पण खपु सा प्रामावणक प्रयत्न आहे."
अरे सस्ां कार सस्ां कार, तमु चे ववचार...तमु ची वृत्ती,
तबयेतीनां जगा!, आनदां ाचां रहस्य, यशाचां तत्ां व मत्ां , पैसे कसा
कमवावा?, प्रेम कसां वमळवावां? मानवसक अिथळे , अतां मगनाची
अमयागद शिी अशा ववववध पररवशष्टामधनू लेखकाने वेगवेगळे
दाखले, उदाहरणे, वकस्से तसेच उपयि
ु , रांजक मावहती देत
वाचकाश
ां ी सरु े ल सवां ाद साधला आहे. लेखकाची लेखनशैली
ही सहज, सवां ादमय, साधीसोपी असल्यामळ
ु े वाचक पस्ु तकात
हलके च गतांु नू जातो आवण एखाद्या शष्ट्ु क, कोरि्याठक्क
पिलेल्या वववहरीमध्ये अचानक झरे फुटावेत आवण ती ववहीर
थांिगार पाण्याने तिु ु ांब भरून जावी अशी वस्थती वाचकाची
काहीशी होते हे नक्की. या पस्ु तकात तर वठकवठकाणी
आनांदाचे, प्रसन्नतेचे अनेक झरे अनभु वायला वमळतात.
सांपणू ग पस्ु तकाचा धाांिोळा घेणां के वळ अवघि आहे.
कुठलांही पान उघिा आवण आनांदाच्या प्रसन्न लहरींमध्ये वचांब
वभजनू जावां इतकां हे पस्ु तक आपल्याला वभितां. काही उदाहरणां
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वानगीदाखल देतोय. जन्मात:च अांध,मक
ु ी, बवहरी असनू ही
आनांदी आयष्ट्ु य जगणारी हेलन के लर, गवलतगात् अवस्थेतही
अांतराळातल्या कृ ष्ट्णवववराांचा वेध घेणारे आवण खचु ीला
वखळूनही जगभर भ्रमण करणारे शास्त्रज्ञ िॉ स्टीफन हॉवकांग्ज,
लाकिी पाय वापरून िौलदार नृत्यात रममाण होऊन प्रसन्न
मद्रु चे ी सधु ा चांद्रन, स्वतः अपांग असनू ही सहकाऱ्याांच्या मदतीने
यशस्वी भव्यवदव्य उद्योग उभारणारे ववस्कादी असे अनेक जण.
अत्यांत प्रवतकूल पररवस्थतीवर मात करून के वळ वजद्दीने
जीवनात उभे राहून आनदां ाने आयष्ट्ु याला सामोरे जाणारी ही
मांिळी पावहली की याांच्यापढु े आपली दःु खे तर काहीच नाहीत
याची प्रवचती येत.े मजेत जगावां कसां हे वशकण्यासाठी दोन गोष्टी
जमायला हव्यात. एक म्हणजे... आहे त्यात आनदां ानां जगणां
आवण दोन म्हणजे... आयष्ट्ु यात हवां ते वमळवणां. प्रेमाबद्दल
लेखक काय म्हणतो ते पहा. खरां प्रेम हे वबनशतग असत,ां प्रेम
म्हणजे मालकी हक्क नव्हे, बाधां नू ठे वतां तेही प्रेम नव्हे, मागनू
वमळतां तेही प्रेम नव्हे. मजेत जगण्यासाठी सवगप्रथम नकारात्मक
भावनाचां ा अिथळा दरू करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रचिां
इच्छाशिीच्या जोरावर अिचणींचे पवगत सहज ओलािां ता
येतात. पैसा नसणां हेच सगळया अनथागचां मळ
ू आहे. आयष्ट्ु यभर
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तम्ु हीच पैशासाठी काम करू नका, पैशालाच तमु च्यासाठी
कामाला लावा! दाम करी काम! आनांद हीच यशाची पायरी
असते. सदैव वतगमानात जगणां म्हणजे आनांदात राहणां . पैशानां
आनांद ववकत घेता येत नसतो. खरा आनांद ववकाऊ नसतोच.
वटकाऊ असला तरच तो खरा आनांद.
पस्ु तकातली ही मौविके वाचकाला अतां मगख
ु करतात.
पस्ु तकाच्या शेवटी सदां भगग्रथां ाचां ी यादी वदली आहे यावरून
लेखकाने हे पस्ु तक साकारण्यासाठी वकती प्रचिां मेहनत घेतली
आहे हे कळतां . आजच्या अवस्थर, क्षणभगां रु काळात माणसू
वनभेळ हसायला आवण मजेत जगायला ववसरून गेलाय. हे
पस्ु तक वाचणारा माणसू वकतीही गभां ीर वृत्तीचा असू दे त्याच्या
चेहऱ्यावर उमटणारी आनांदाची, प्रसन्नतेची रे र्ष हेच या
पस्ु तकाचां खरां फवलत आहे.
(मजेत जगावं कसं? (वैचाररक), स्शवराज गोले,
राजहंस प्रकाशन, िुणे)
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३२.** सवं ादकांच्या अनोख्या भावस्वश्वात **

काही वर्षाांपवू ी गिकरी रांगायतन येथे 'वत्दल' नावाचा
अवभनव कायगक्रम आयोवजत के ला होता. त्यामध्ये सप्रु वसद्ध
वनवेदक सधु ीर गािगीळ, आजच्या आघािीच्या वनवेवदका,
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वनरुपणकार धनश्री लेले आवण आजच्या वपढीचे प्रवतवनवधत्व
करणारे उत्तम वनवेदक, अवभनेते ववघ्नेश जोशी याांच्या
मनमोकळया गप्पाांचा कायगक्रम आयोजकाांनी ठे वला होता.
वनवेदकाांच्या तीन वपढ्याांचे प्रवतवनवधत्व करणाऱ्या या
वनवेदकाांनी आपला प्रारांभीचा कष्टमय प्रवास, अनेक वकस्से,
आठवणी, ववववध क्षेत्ातील वदग्गज मांिळींचा झालेला पररचय,
त्याांना बोलते करताना आलेला अनभु व, त्यातनू गवसलेलां
शहाणपण, इत्यादी गोष्टींचा पररचय गप्पाांच्या आवतगनातनू
रवसकाांना झाला. त्या अनोख्या स्मरणरांजनात रवसक जणू दगां
झाले. नोकरी-व्यवसाय साांभाळून आत्तापयांत मी ववववध
सास्ां कृ वतक, सागां ीवतक कायगक्रमानां ा मी एक रवसक नात्याने
उपवस्थत रावहलो आहे. अनेक वदग्गज कलाकारानां ी सादर
के लेले ववववध अववष्ट्कार 'याची देही याची िोळा' पाहण्याचे
सदभाग्य मला लाभले. हे सवग अववष्ट्कार पाहताना आपली
कला सादर करणाऱ्या कलाकाराबां रोबरच एका व्यिीचे अप्रपू
मला नेहमी वाटत आलां आहे. ती व्यिी म्हणजे वनवेदक,
सत्ू सचां ालक वकांवा मल
ु ाखतकार. आयोजकाचां ी सारी वभस्त
जशी कलाकारावां र तशीच या वनवेदकावां र देखील असते. या
साऱ्या कलाकाराचां ी मोट बाधां णे, वदलेल्या वेळेचे अचक
ू
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वनयोजन करून त्या त्या कलाकाराांना व्यि होण्यासाठी परु े सा
कालावधी देणे, रवसक आवण कलाकाराांमध्ये ससु ांवादाचां नातां
प्रस्थावपत करून कायगक्रमाची रांजक वाढवणे. स्वतःकिे दय्ु यम
भवू मका घेऊन त्या कलाकाराला जास्त वाव देणे इत्यादी सारी
व्यवधानां या वनवेदक नामक व्यिीला जाणीवपवू गक साांभाळावी
लागतात. कधी कधी असेही होते एखाद्या आमांवत्त
कलाकाराचे सादरीकरण अगदीच वनस्तेज वाटू लागते. मात्
वनवेदकाच्या खश
ु खश
ु ीत वनवेदनामळ
ु े त्या कायगक्रमात जान
येत,े वाचकाांना तो कायगक्रम कांटाळवाणा वाटत नाही. वकांवा
असेही होते सारा कायगक्रम तो कलाकार आपल्या सशि
सादरीकरणानां उांचीवर नेतो, त्यापढु े वनवेदकाचे कांटाळवाणां
वनवेदन वफकां पित.ां
अशाच पाश्वगभमू ीवर आपल्या ठाण्यातल्याच प्रा. श्री
अशोक वचटणीस आवण िॉ शभु ा वचटणीस या लेखक
दाम्पत्याांचे एक अप्रवतम पस्ु तक वाचनात आले. पस्ु तकाचां
शीर्षगकच मळ
ु ी 'सांवाद सांवादकाांशी' असां आहे. ठाण्याच्या
व्यास वक्रएशन्स याांनी हे पस्ु तक २०१२ मध्ये प्रकावशत के लां
आवण त्यास रवसकाांचा भरभरून प्रवतसाद लाभल्याने गेल्या
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सहा वर्षागत पस्ु तकाची पाचवी आवृत्ती प्रकावशत झाली.
पस्ु तकाचां वेगळांपण हे आहे की यापवू ी ववववध क्षेत्ातील
कलाकाराांच्या जीवन प्रवासावर अनेकाांनी भरभरून वलवहलां
आहे मात् या साऱ्या कलाकाराांना बोलतां करणाऱ्या आवण
काहीशा उपेवक्षत ठरलेल्या वनवेदकाांच्या कायगकतृगत्वावर मात्
जास्त वलवहलेलां आढळत नाही. स्वतः उत्तम वनवेदक
असलेल्या प्रा. वचटणीस सराांनी नेमका हाच ववर्षय वनविून
अनेक वनवेदकाांना प्रत्यक्ष भेटून, त्याांच्याशी गप्पा मारून, सांदभग
गोळा करून त्याांच्या वनवेदनाचा प्रवास, अनभु व, वकस्से
शबदबद्ध के ले आहे. हे मोलाचे कायग रवसकवेि्या, व्यासांगी,
आवण उत्साही वचटणीस दाम्पत्यानां ी अवतशय रवसकतेने आवण
चोखपणे के ले. त्या दोघाचां े मनापासनू अवभनदां न. फि आवण
फि वनवेदकाच्ां या जीवन प्रवासावरचे एक मराठीतले एकमेव
पस्ु तक असावां त्याबद्दल व्यास वक्रएशन्सला देखील धन्यवाद.
कथालेखक, चररत्लेखक श्री अशोक वचटणीस याांची
एकूण चौतीस पस्ु तके प्रकावशत आहेत. सहाशेच्या वर
कथाकथनाचे कायगक्रम. ठाण्याच्या िॉ बेिेकर ववद्यामांवदर इथे
तीस वर्षे मख्ु याध्यापक. १९८३ मध्ये आदशग वशक्षक म्हणनू
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राष्ट्रपतींच्या हस्ते परु स्कार. आज वयाच्या ८१ व्या वर्षी
देखील ते सतत कायगमग्न असतात. िॉ शभु ा वचटणीस. ठाणे
कॉलेज आवण मांबु ई ववद्यापीठात पांचवीस वर्षे वहदां ी ववर्षयाचे
अध्यापन के ले. त्याांचीही एकूण २९ पस्ु तके प्रकावशत. अनेक
सांस्थाांचे परु स्कार लाभलेत. अनेक कायगक्रमाांना आवजगनू
उपवस्थत राहणाऱ्या या दापां त्याांच्या चेहऱ्यावर तरळणारी ऊजाग,
उत्साह आपल्याला थक्क करतो.
एकूण बावीस वदग्गज वनवेदकाच्ां या आठवणींचा,
वकस्स्याचां ा, कायगकतृगत्वाचा कॅ नव्हास या पस्ु तकात शबदबद्ध
के ला आहे. आणखीन एक अवभमानाची बाब म्हणजे या
बावीस वनवेदकामां ध्ये नऊजण हे पक्के ठाणेकर आहेत.
सधु ीर गािगीळ, मांगला खाविलकर, अरुण नल
ू कर,
शैला मक
ु ांु द, प्रदीप वभिे, भाऊ मराठे , नीला रवींद्र, मधक
ु र भावे,
प्रवीण दवणे, धनश्री लेले, अरुण म्हात्े, वासांती वतगक, नरें द्र
बेिेकर, उत्तर मोने, सांपदा जोगळे कर-कुलकणी, हेमांत बवे,
समीरा गजु र-जोशी, प्रसन्न जोशी, ज्योती अांबेकर, िॉ महेश
के ळुस्कर, वसांधु रा काशीकर-भागवत, अशोक हाांिे.
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वनवेदनाच्या अनोख्या ववश्वातली ही एके क लखलखती
नक्षत्ांच.
एके का वनवेदकाचां ी नसु ती नावे वाचली तरी वनवेदनाच्या
ववश्वात त्यानां ी के लेलां भरीव कायग, कतृगत्व, त्याचां ा आवाज,
त्याचां े कायगक्रम िोळयासमोर झरकन तरळू लागतात.
पस्ु तकाच्या प्रारांभी श्री अशोक वचटणीस सर आपल्या
मनोगतात काय म्हणतात ते जाणनू घेऊया. "हे पस्ु तक मी माझी
पत्नी िॉ शभु ा वहने वमळून वलवहलां आहे. वतचे सहकायग मोलाचे
आहे. आमच्या मग्ु धाने इयत्ता पाचवीपासनू अनेक कायगक्रमात
सत्ू सचां ावलका म्हणनू भवू मका करण्यास प्रारांभ के ला. त्याच
मग्ु धाच्या सोळाव्या स्मृवतवदनी हे पस्ु तक प्रकावशत झाले. मग्ु धा
या जगात आहे, ती ववववध क्षेत्ातील गणु वांताांत आहे, या
भवू मके तनू च तर आमचे हे लेखन चालू आहे. त्यामळ
ु े प्रत्येक
वनवेदकात आम्हाला आमची मग्ु धा वदसली."
या पस्ु तकातील प्रत्येक वनवेदकाच्या कायगकतृगत्वावर इथे
वलहायचां म्हटां लां तर कमीतकमी दहा-बारा पाने वलहावी
लागतील आवण ते के वळ अशक्यच आहे. त्यापैकी मल
ु ाखतीत
गवसलेले काही जणाांचे, अनभु वाचे बोल जाणनू घेऊया.
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वनवेदकाांच्या अनोख्या दवु नयेतले जानेमाने नाव म्हणजे ज्येष्ठ
मल
ु ाखतकार सधु ीर गािगीळ. वचटणीस सराांनी त्याांची
मल
ु ाखत ही तीन-चार टप्प्यात घेतली. साांगण्यासारखां भरपरू
काही. आत्तापयांतच्या ववववध कायगक्रमाांचा उत्तम रे कॉिग करून
ठे वणारे सधु ीरजी काय म्हणतात ते पहा "
" सवगप्रथम मल
ु ाखतकार वा वनवेदकानां स्वतःकिे दय्ु यम
भवू मका घ्यायला हवी. आपण दय्ु यम आहोत हा भाव सतत
मनात हवा. कायगक्रमातील आपण विे व प्रमख
ु पाहुणे नाही
आहोत, हे ध्यानी ठे वायला लागतां. ज्याचां ी मल
ु ाखत घ्यायची
त्याला वा त्यानां ा नीट समजनू घ्यायचां असत.ां बोलणाऱ्याचा
स्वभाव, आवण ऐकणाऱ्याची मानवसकताही लक्षात घ्यायची
असते. ज्याची मल
ु ाखत घ्यायची त्याचा स्वभाव, त्याची
जिणघिण, त्याचा बायोिेटा, मल
ु ाखतकाराला नीट मावहती
हवा. वनवेदक म्हणनू वा मल
ु ाखतकार म्हणनू मी माझ्या मनाशी
पाच सत्ू ां वनवश्चत के ली आहेत. वनवेदकाकिे ववचाराांची स्पष्टता
सवगप्रथम हवी. दसु री गोष्ट म्हणजे शबदवनविीत ससु त्ू ता हवी.
वतसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्या शबद माांिणीत अनौपचाररकता

| पान

हवी. चौथे सत्ू म्हणजे, क्ववचत प्रसांगी दाखवावी लागणारी
उत्स्फूतगता हवी!"
वनवेदनाला वन्समोअर घेणाऱ्या आजच्या आघािीच्या
लोकवप्रय वनवेवदका, लेवखका, वनरुपणकार सौ धनश्री लेले इथे
म्हणतात " वनबधां लेखनाच्या सवयीनां मला आता कोणत्याही
कायगक्रमाचां वनवेदन करताना बाधां ेसदू प्रारांभ, मद्दु से दू वववेचन,
बोलणां आवण आकर्षगक समारोप करता येतो. माझ्या
व्यविमत्वावर आजोबाचां ा नव्वद टक्के इम्पॅक्ट आहे. उत्तम
वनवेदनाचां सारां श्रेय मी आजोबानां ाच देते. आजोबामां ळ
ु े
सगां ीताचा कान तयार झाला. सकाळी लवकर उठून पाठातां र
करणां, लेखन करणां याची वशस्त आजोबानां ी लावली."
अनेक मैवफलींचे, कायगक्रमाांचे वनवेदन करणारे सप्रु वसद्ध
कवी, गीतकार, व्याख्याते श्री प्रवीण दवणे म्हणतात "
श्रोत्याांची सांवेदनाक्षम पातळी उांचावणां हे वनवेदकाचां काम
असतां. वनवेदकाने के वळ मावहतीपर बोलू नये. त्याच्या
बोलण्यात वचांतन हवां, गृहपाठ हवाच, उत्स्फूतगता हवी, वाचन
हवां."
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प्रसन्न व शालीन व्यविमत्वाच्या सप्रु वसद्ध वनवेवदका सौ
मांगला खाविलकर म्हणतात " सांस्कृ त भार्षेची नादवळणां,
शबदाांमधले महाप्राण आवण बोलण्यातले आरोह-अवरोह
मनात इतके रुजले की मराठी-वहदां ी वनवेदनातही त्याचा चाांगला
उपयोग झाला. याच सांस्कृ त भार्षेने मनाची रवसकता,
सांवेदनशीलता व सौंदयगदृष्टी वाढवली. पढु े आकाशवाणी
आवण दरू दशगन माध्यमात मी आनांदाने गरु फटून गेले."
आज वनवेदन, सत्ू सचां ालन क्षेत्ात प्रचिां सधां ी आहे
आवण वततकीच स्पधागही आहे. 'अभ्यासोनी प्रकटावे’ असे
समथाांनी म्हटां लचां आहे. तेव्हा वनवेदनाच्या क्षेत्ात उतरताना हा
अभ्यास हवाच. आवण त्यासाठी हे मौवलक पस्ु तक उद्याच्या
वनवेदकाच्या सांग्रही हवेच. नाही का?
(संवाद संवादकांशी (व्यस्ििर लेखसंग्रह),
अशोक स्चटणीस व डॉ शुभा स्चटणीस, व्यास स्क्रएशन्स,
ठाणे)
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३३. ** आठवणींचा स्वलोभनीय लोलक **

" आपण वसमेंट काँक्रीटच्या सावन्नध्यात राहात असलो
तरी, पवहला पाऊस पिला की, दरू वरच्या िोंगरदऱ्यातनू
वाऱ्यासोबत येणाऱ्या मृदगांधाचा दरवळ आपल्याला सख
ु ावनू
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जातो. हा मृदगांध म्हणजे वनसगगदत्त देणगी आहे. मनाला हरखनू
टाकणारा मातीचा गांध, दरवळ. माझां बालपण खेि्यातलां. मी,
आमच्या घराच्या ओट्यावर बसनू जो मृदगांध बालपणी
अनभु वला, अगदी तस्साच्या तस्साच मृदगांध मांबु ई शहराच्या
पररसरात, आजही अनभु वतो. जणु आपल्या आविीचां एखाद्या
कुपीत जपनू ठे वलेलां अत्तर!"
या सांवेदनशील कवी, सांपादकाचे वास्तव्य सध्या मांबु ई
सारख्या महानगरात असले तरी त्याांचे मन आपल्या गावातल्या
वनसगगरम्य गावात, पांचक्रोशीत पाखराच्या रूपानां वभरवभरत
असतां. लहानपणीचे प्रसांग, त्यावेळचा वनसगग, आईबाबा,
सगेसोयरे , नातीगोती या साऱ्या अवकाशात हे सांपादक महोदय
मनोमन रमतात. लक्ष आठवणींच्या धक्ु यात ते हरवनू जातात,
तर कधी भावव्याकुळ होतात. हे व्याकुळ क्षण कववतेच्या
रूपानां अलगद कागदावर उमटतात.
तशाच िडती श्रावणधारा
इद्रं धनुच्या गोफामधून
नदी काठचा अवखळ वारा
सप्तरंगात वाहे स्मसळुन
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तशीच उगवे स्नळया अंबरी
चंद्राची ती कोर स्बलोरी
तशीच डुलते वेडी कमळण
तळयात वेस्चत स्नळे चंद्रकण
स्तस्न्हसांजेला कातरवेळी
साद कुणाची येते अवस्चत
गावकुसाच्या वाटेवरला
वड म्हातारा होतो कंस्ित
गेली चाळीस वर्षे व्रतस्थपणे लेखन करणारे , अनेक
वदग्गज सावहवत्यकाचां ा प्रत्यक्ष सहवास लाभलेले आवण
पाठीशी मनष्ट्ु यबळ, आवथगकबळ नसताना के वळ सावहत्याच्या
ववलक्षण प्रेमापोटी, ध्यासापोटी 'कुसमु ाकर' सारखे दजेदार
मावसक वनष्ठेने चालवणारे कवी, लेखक, सपां ादक, आस्वादक
श्री श्याम पेंढारी याचां ा नक
ु ताच 'लोलक' हा लेखसग्रां ह
वाचायला वमळाला. २६ जानेवारी २०२१ रोजी जेके मीविया,
ठाणे यानां ी तो प्रकावशत के ला आहे. पेंढारी सर आवण
'कुसमु ाकर' हे एक अबोध नातां आहे. महाराष्ट्रातील अनेक
जन्ु या-नव्या लेखक-कवी मिां ळींना हक्काचां व्यासपीठ बहाल
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करणारे पेंढारी सर म्हणजे एक ववद्यापीठच आहे. त्याांच्यापाशी
आठवणींचे, अनेक वकस्स्याांचे मोठे गाठोिे आहे. ववववध
लेखाांच्या माध्यमातनू वाचकाांसाठी ते गाठोिां वेळोवेळी ररकामां
करीत असतात. गेल्या सात-आठ वर्षाांपासनू 'कुसमु ाकर' या
मावसकाशी माझां नातां अवधकावधक दृढ झालां.. कधी कववता,
कथा तर कधी मख
ु पृष्ठ याांच्या माध्यमातनू पेंढारी सराांशी मी
जोिलो गेलो ते कायमचा. २००० ते २०१९ असा वीस वर्षागचा
कुसमु ाकरचा प्रवास थक्क करणारा आहे. प्रकृ ती अस्वास्थामळ
ु े
पेंढारी सरानां ी कुसमु ाकरचा प्रवास सवाांच्या सहमतीने
थाांबवला. विसेंबर २०१९ चा वनघालेला कुसमु ाकरचा शेवटचा
अक
ां . याच कुसमु ाकर मावसकात २०१३ ते २०१९ या
कालावधीत पेंढारी सरानां ी 'लोलक' या शीर्षगकातां गगत ववववध
लेख वलवहले. त्या लेखाचां ा हा सग्रां ह म्हणजेच 'लोलक'.
पेंढारी सर म्हणतात " लोलक' हे शीर्षगक माझ्या
बालपणीच्या आठवणींना उजाळा देणारां आहे." आवण ते
खरे ही आहे. या पस्ु तकात एकूण बत्तीस लेख आहेत. हे पस्ु तक
वाचताना वाचकाला लक्ष आठवणींचा मृदगांध पस्ु तकाच्या
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पानापानात जाणवतो वाचकही त्यात रमनू जातो. पेंढारी सराांची
लेखन शैली साधी, सोपी आवण नेमकी असनू ती लवलत
शैलीच्या अांगाने जाणारी आहे. ढोबळमानाने या पस्ु तकातील
लेखाांचे चार भाग करता येतील. गावाकिच्या रम्य आठवणी,
नातीगोती, वनसगागचे आववष्ट्कार (ववशेर्षतः पावसाची रूपां),
आवण व्यविवचत्ण.
पेंढारी सराांचा जन्म २९ जल
ु ै १९४८ रोजी रायगि
वजल्ह्यातील 'आिी' (तालक
ु ा-श्रीवधगन व म्हसळा) या लहान
गावातील एका शेतकरी कुटुांबात झाला. वयाच्या तेराव्या
वर्षागपयांत ते गावी होते. पढु े वशक्षणाच्या वनमीत्ताने ते मांबु ईला
आले. या पस्ु तकातील 'आनांदाचे झाि' या पवहल्याच लेखातनू
वाचकाला त्याांच्या गावाकिचा वनसगग, जनु े घर, आईने के लेले
सांस्कार, वतथली माणसां, चालीरीती, याबद्दलच्या अनेक
आठवणी वाचायला वमळतात. तर पढु ील लेखातनू म्हणजेच
'वननावी नदी', 'देऊळ', 'रानमेवा', या लेखातनू गावाकिचे
अनेक सांदभग, वनसगागचे अववष्ट्कार आपल्याला अनभु वायला
वमळतात. 'भाऊबांदकी' लेखातनू गावातल्या दोन भावाांमधला
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ववसवां ाद वाचायला वमळतो आवण आपण अस्वस्थ होतो.
मांबु ईला आल्यावर खऱ्या अथागने पेंढारी सराांना सावहत्याची,
वाचनाची गोिी लागली. 'श्यामची आई' या पस्ु तकाने त्याांना
झपाटून टाकलां . त्याांच्या लेखनाचा प्रारांभ कववता लेखनाने
झाला आवण पढु े कथा, कादबां री या माध्यमाांमध्येही ते वलहू
लागले. अनेक साांस्कृ वतक, सामावजक सांस्थाांशी ते जोिले गेले.
१९७९ पासनू प्रथम अक्षरचळवळीत ते सहभागी झाले. १९८२
पासनू त्याांनी 'प्राजि' हा वदवाळी अक
ां प्रकावशत करण्याचे
ठरवले. त्या साऱ्या आठवणी त्याांनी 'आठवणीतलां अवलबाग'
या लेखात शबदबद्ध के ल्या आहेत. पेंढारी सराांचा
सावहत्यप्रवास सरू
ु च होता. पढु े झपझु ाग (त्ैमावसक) साठी काम
पावहले आवण नतां र २००० मध्ये 'कुसमु ाकर' मावसकाच्या
वनवमगतीत ते मनापासनू रमले. वीस वर्षे या अांकाचां े काम
करताना अक्षरशः ते तहान-भक
ू ववसरून दगां झाले होते. ववशेर्ष
म्हणजे पेंढारी सर एम. टी. एन. एल. मधली नोकरी साभां ाळून ते
कुसमु ाकरचे काम पहात होते. तेथे चौतीस वर्षागची सेवा करून
२००५ मध्ये त्यानां ी स्वेच्छावनवृत्ती घेतली आवण. स्वतःला
सावहत्यसेवेमधे झोकून वदल.ां अनेक मान्यवरानां ी, प्रस्थावपत
आवण नवोवदतानां ी कुसमु ाकरवर मनापासनू प्रेम के ल.ां मात्
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प्रकृ वतअस्वास्थामळ
ु े २०१९ मध्ये कुसमु ाकर त्याांना
नाईलाजाने बदां करावे लागलां.
कुसमु ाकर मावसकाच्या जिणघिणीमध्ये, प्रवासामध्ये
पेंढारी सराांना अनेकाांचे मागगदशगन लाभले, अनेकाांनी मोलाचे
सहकायगही के ले. या काळात वदग्गज व्यविमत्त्वाांचा पररचय
आवण भेटीगाठी झाल्या. अशा सवग मान्यवराांच्या आठवणी
त्याांनी अनेक लेखातनू जागवल्या आहेत. सांगीतकार पां. यशवांत
देव, आनांदयात्ी कववश्रेष्ठ मांगेश पािगावकर, गजलकार सदानांद
िबीर, वचत्कार, कवी प्रा. र्षाांताराम पवार, ज्येष्ठ समीक्षक प्रा.
रा. ग जाधव, कववतारतीचे सांस्थापक, सांपादक परुु र्षोत्तम
पाटील, ज्येष्ठ सावहवत्यका लीलाताई शहा, हस्ताक्षर सांग्राहक
श्री चांद्रकाांत कोकीतकर, याांच्यावरचे सगळे च लेख वाचनीय.
त्याचप्रमाणे 'वर्षग अठरावे' लेखातनू सराांनी कुसमु ाकरच्या
प्रवासात मोलाची साथ आवण प्रोत्साहन देणारे , वशरीर्ष पै, शांकर
वैद्य, आकाशानांद, आ. ना. पेिणेकर, िॉ राम पांवित याांचेववर्षयी
कृ तज्ञता व्यि के ली आहे. बालकवींच्या 'गदग सभोवती रान
साजणी तू तर चाफे कळी' अशी वनतातां सांदु र कववतेचां के लेलां
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रसग्रहण आवण 'नसु ते लढ म्हणा' ही कुसमु ाग्रजाांच्या
अजरामावर कववतेवर सराांनी के लेलां भाष्ट्य वाचण्यासारखां.
आजपयांत पेंढारी सराांनी कववता, कादबां री, लवलत यामध्ये
लेखन के ले आहे. त्याांची प्रकावशत पस्ु तके : कववतासांग्रह :
प्राजि, मातीचे घर, मैत्ीचा गाव. कादबां री: वळणावरती,
लवलतलेख सांग्रह : भेटीगाठी, कांदील. यावशवाय काही पस्ु तकां
सध्या प्रकाशनच्या वाटेवरती आहेत.
'लोलक' या त्याांच्या सातव्या पस्ु तकाला कववयत्ी,
लेवखका अनरु ाधाताई नेरुरकर याांची अभ्यासपणू ग प्रस्तावना
लाभली आहे. प्रस्तावनेतनू त्या आपल्याशी सांवाद साधतात."
लेखकाच्या मनात जपनू ठे वलेल्या लोलकावर आठवणींचे
वकरण पिल्यावर ते अनेकरांगी स्मृतीशलाकाांच्या स्वरूपात
अवतीणग झालेले आहेत. वाचकाांनाही हे लेख वाचताना याचा
प्रत्यय आल्यावशवाय राहाणार नाही." वचत्कार सतीश
भावसार यानां ीं रे खाटलेलां वचत् मख
ु पृष्ठासाठी साजेसां आहे. जे
के मीविया (कववयत्ी ज्योती कवपले) यानां ी सजवलेली
पस्ु तकाची मािां णी, बाधां णी उत्तम, दजेदार.
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१९८९ मध्ये प्रकावशत झालेल्या सराांच्या 'प्राजि' या
कववता सांग्रहातल्या ओळी स्मरतात. शबदाांशी असलेलां हे नातां
अक्षय राहो.
शलद नाते जोडणारे, नाते तोडणारे शलद
आयुष्याच्या आभाळात, कधी पतलध
कधी कडकडाट करणारे, खडाष्टक शलद
शलद बोचणारे, सलणारे, छळणारे
शलद तीक्ष्ण टोकाचे, ह्रदयाला आरिार छे दणारे
शलद लोण्याच्या सायीचे, ह्रदयाला िाझर फोडणारे
शलद स्मठास वाणीचे, भुरळे शलद
बेसावध हररणीला फसवणारे शलद
शलद शलदांचे.... शलदांचे शलद
---अस्नतबंध.!
(लोलक (लेखसंग्रह), श्याम िेंढारी, जे के
मीस्डया, ठाणे)
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३४. ** लास्लत्यिूणत अक्षरांची नादवलये

" सवगप्रथम कववता नसु तीच वाचायची नाही तर ती
'भोगायची' असते. त्यासाठी पवू गग्रहाांची सवग वस्त्रां बाजल
ू ा
सारून वनवगस्त्र होऊन वतला सामोरां जायला हवां. पवू गग्रहदवू र्षत
असनू चालणार नाही. वनतळ मनानां कववतेच्या तळयात उतरलां
तर सौंदयागची कमळां हाती लागण्याचा सांभव असतो, अन्यथा
नाही."
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अशी एकाहून एक शबदाांची, अनवु भतींची सौंदयगस्थळां
वाचक रवसकाांना या लवलत लेखसांग्रहात जागोजागी
अनभु वायला वमळतात. याचे प्रमख
ु कारण म्हणजे लेखक हा
प्रथम सांवेदनशील मन लाभलेला कवी आहे. ' चाफा
बोलेना..चाफा चालेना ' असां भावववभोर, काळजातनू
वलवहणाऱ्या कवी बी म्हणजेच नारायण मरु लीधर गप्तु े (१ जनू
१८७२ ते ३० ऑगस्ट १९४७) याचां े हे लेखक, कवी नातू
आहेत. असा समृद्ध वारसा, कववतेचा प्रसन्न झरा ज्याांच्या
रांध्रारांध्रातनू वहात आहेत असे कवी, लेखक, वमत्वयग अशोक
दत्तात्य गप्तु े याांचे 'वचांतन झांबु राची प्रकाशवलये' हे
आत्मवचतां नात्मक लवलतलेख सग्रां हाचे पस्ु तक प्रकावशत झाले
आहे. एकूण एकतीस लेखामां धनू गप्तु े सरानां ी वाचक रवसकाश
ां ी
लावलत्यपणू ग सवां ाद साधला आहे. अध्यावत्मक बैठक, शबदाचां ी
उत्तम जाण, सहज-सदांु र प्रसन्न शबदकळा, उत्तम वाचक
असल्याने लेखात िोकावणारे अनेक रसपणू ग सदां भग, अशा
वैवशष्ट्यामां ळ
ु े गप्तु े सराचां ा हा लेख सग्रां ह वाचकाला एका समृद्ध
ववश्वाचे दशगन देतो.
'लवलत' याचा अथग म्हणजे सदांु र, सौंदयग. या लवलत
वाङ्मय प्रकारात कलात्मक वकांवा सौंदयगपणू ग लेखनाचा समावेश
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होतो. आजबू ाजल
ू ा घिणाऱ्या ववववध घटना, वकस्से, प्रसांग,
वनसगग, ववववध प्रवृत्तीची माणसे, आठवणी याचा आधार
मख
ु त्वे लवलत लेखनाला असला तरी त्यातनु साकारणाऱ्या
अदभतू ववश्वाची सफर, वेगळी ओळख लेखक आपल्या
कल्पनाशिीतनू , लाभलेल्या प्रवतभेतनू आवण अनभु व
ववश्वातनू कागदावर साकारत असतो. लेखक, कवी अशोक गप्तु े
याांनी अशाच अनभु वववश्वाची रसपणू ग सफर या पस्ु तकाद्वारे
वाचकाांना घिवली आहे. कवी अशोक गप्तु े याांचे हे सहावे
पस्ु तक.
लेखकाने आपल्या मनोगतातनू लवलत लेखाची परांपरा,
आलेले अनभु व, ववववध टप्पामां ध्ये गवसलेली व्यविमत्व,ां
आवण लेखन प्रवास रे खाटला आहे. त्यात ते म्हणतात " या
साऱ्या वचतां नाच्या पररपाकातनू , वनवमगतीप्रवक्रयेच्या गऱ्ु हाळातनू
साकार झालेले माझे हे काही लवलत लेख. म्हणनू च या सग्रां हाचे
नाव 'वचतां नझबांु राची प्रकाशवलये असे ठे वले. तर सप्रु वसद्ध
कवी, गीतकार श्री अशोक बागवे यानां ी या सदांु र प्रस्तावना वदली
आहे. ते सवां ाद साधतात " यात झबांु रे आहेत, पण ती िोळे
वदपवणारी नाहीत, तर आल्हाददायक मन : प्रभेची वनराजां ने
ठरली आहेत.! " वकत्ती सरु े ख.
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अध्यावत्मक स्वरूपाचे लेखन, बोधप्रद, सांदश
े ात्मक
लेखन, सांस्कृ ती-परांपरे वरचे भाष्ट्य, कववतेसांबांधी, व्यविवचत्ण,
अशा ववववध ववर्षयाांची वबलोरी प्रकाशवलये लेखकाने या
पस्ु तकात रे खाटली आहेत. जागेअभावी सवगच एकतीस
लेखाांचा परामशग इथे घेणे के वळ अशक्य. परांतु काही
भावलेल्या लेखाांची झलक खास वाचकाांसाठी. 'नमन' या
पवहल्याच लेखातनू ज्ञानेश्वर माउलींच्या ओव्याांचा सांदभग देऊन
वतगमानकाळातील बदलत्या चालीरीतींबद्दल, बदललेल्या
भार्षेबद्दल, समाजाबद्दल, व एकूणच जगण्याबद्दलची वनरीक्षणे
नोंदवली आहेत. पवहल्या पावसाच्या पररमळ कोणाला
आवित नाही? तर ववववध वासाचां े अतां रांग, बाह्यरांग छान
उलगिून दाखवले आहे ' वासाच्ां या सहवासात' या लेखातनू . '
इके बगु ा..इके बगु ा' या नावातच बालकाचे वनव्यागज हास्य
लपले आहे. जरूर वाचावा असा लेख. कववतेचां सचु णां,
प्रसवणां आवण नतां र कागदावर उमटणां हे खरोखरच हॅपवनगां
असत.ां कववतेच्या एकूण वनवमगतीप्रवक्रयेबद्दलची आपली मत,ां
वनरीक्षणे ववववध कववताचां े सदां भग देऊन अभ्यासपणू ग वलवहले
आहे ते 'शबदाच्ां या अभगकाचां ी गभगस्थाने' या लेखातनू . त्याच
प्रमाणे 'कववता: एक भोगणे' आवण 'कववता : एक वाचणे' हेही
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दोन लेख वाचावेत असे. अध्यात्म म्हणजे नेमकां काय?
पजू ाअचाग, कमगकाांि की आणखीन काही? या सवाांची उत्तरां
तम्ु हाला 'माझे अध्यात्म' मध्ये सापितील. समथाांनी चारशे
वर्षाांपवू ी आपल्या मनाच्या श्लोकाांमधनू जीवनाचे सार,
आयष्ट्ु याचे गवणत आवण प्रपांचाचे गवु पत समथग शबदात
साांवगतले आहे. आज २०२१ काळात देखील ते सांदभग, त्यातले
तत्वज्ञान तांतोतांत लागू पितात. 'तटु े वाद-सांवाद तो वहतकारी'
या लेखातनू समथाांच्या अमृतशबदाांचा आधार घेत आजच्या
वतगमान काळातील अनेक ववर्षयाांवर लेखकाने मौवलक भाष्ट्य
के लां आहे. ववववध चॅनल्सवर सध्या वनरागस मल
ु ाचां े ररयावलटी
शो सतत सरुु असतात. त्यातील वेदना, जीवघेणी स्पधाग, मनाचे
कोमेजनू जाणे यावर भाष्ट्य के ले आहे ते त्या 'छोट्याचे भावववश्व
आवण ररयॅवलटी शो या लेखातनू . आपले आजोबा कववश्रेष्ठ
कवी बी याच्ां याबद्दलचा 'न कोमेजलेला 'चाफा' हाही लेख
जरूर वाचावा असा. िोंवबवलीतलां एक व्रतस्थ, वनमोही
व्यविमत्व म्हणजे कववश्रेष्ठ द भा धामणस्कर. याांच्या एकूण
कववता प्रवासाबद्दल काय बोलावे आवण कसे. त्यानां ा मीही
प्रत्यक्ष भेटल्यावर माझीही अवस्था गप्तु े सरासां ारखीच झाली
होती. त्याचां ा आशीवागद लाभणे म्हणजे परमोच्च समाधानाचा
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कृ ताथग वबांद.ू 'समाधान सांक्रवमत करणारा कलावांत' या लेखातनू
दभाांचे अांतरांग कववतेच्या अांगाने उलगिून दाखवले आहे.
आवण सांग्रहातील शेवटचा लेख. गप्तु े सर ज्याांना कववतेतले गरुु
मानतात ते सवाांचे आविते कवी, गीतकार अशोक बागवे सर.
लेखनाच्या वेगवेगळया टप्पात लेखकाला लाभलेलां बागवे
सराांचे मौवलक मागगदशगन, सचू ना, वदलासा. बागवे सराांचां
मोठे पण, शबदाांवरची हुकूमत सारां सारां शबदबद्ध झालां आहे
'अशोक बागवे स्कुल ऑफ पोएरी' या सहज-सांदु र लेखातनू .
या सांदु र पस्ु तकाचे अांतरांग आवण बाह्यरांग सजवले आहे
ते पण्ु याच्या 'सांवेदना प्रकाशन' याांनी. मख
ु पृष्ठ, माांिणी आवण
बाधां णी अप्रवतम. कवी मनाच्या गाभाऱ्यात मदां पणे हलणारी ही
वचतां न झबांु रे वाचक रवसकानां ा नक्कीच सख
ु ावतील यात शक
ां ाच
नाही.
(स्चंतन झुंबरांची प्रकाश वलये, (लस्लतलेख
सग्रं ह), अशोक गुप्ते, सवं ेदना प्रकाशन, िण
ु े)
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३५. समुद्रायन:
ित्रसंवादातून उमटलेली हळुवार गाज

हजार स्जव्हा तुझ्या गजतु दे प्रस्तध्वनीने त्या
समुद्रा, डळमळु दे तारे!
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स्वराट वादळ हेलकावु दे िवतत िाण्याचे
ढळू दे स्दशाकोन सारे!
सहकाऱयांनो, का ही खंती जन्म खलाशांचा
झुंजण्या अखंड संग्राम
नक्षत्रािरर असीम नीलामधे संचरावे
स्दशांचे आम्हाला घाम!
चला उभारा शुभ्र स्शडे ती गवातने वरती
कथा या खुळया सागराला
"अनंत अमुची ध्येयासिी अनंत अन आशा
स्कनारा तुला िामराला! "
ज्ञानपीठकार, कववश्रेष्ठ कुसमु ाग्रज याांच्या गाजलेल्या
'कोलांबसाचे गवग-गीत' या कववतेतल्या ओळी. कववता
वाचल्यावर प्रथमदशगनी वाटते की हे गवग गीत आहे वकांवा
समद्रु ाच्या पाश्वगभमू ीवर रे खाटलेले एक सांदु र शबदवचत् आहे.
पण वाचक वमत्ाांनो ही कववता आहे, गीत आहे माणसाच्या
ददु म्ग य इच्छाशिीचे, महत्वाकाांक्षेचे आवण ध्येयासिीचे. समद्रु .
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पवहल्या भेटीत वदसतो तो वनवाांत, शाांत आवण काहीसा गवहरा
समद्रु . मग हळूहळू जसजसे त्याच्या पोटात आपण वशरू
लागतो तस तसा त्याच्या स्वभावाचा थागां लागतो. एके क गोष्टी
कळू लागतात, त्याचे पैलू समजू लागतात. वरकरणी शाांत परांतु
प्रचांि आतनू अस्वस्थ. त्याच्या मनाचा थाांग लागणार नाही
कधीच.. अगदी माणसाला देखील. या समद्रु ावर पसरलेल्या
अमयागद आकाशाची वनळाई िोळयानां ा सख
ु ावते मात् दसु ऱ्याच
क्षणी वनळाई काळयाकुट्ट ढगात बेमालमू पणे लप्तु होते आवण
समद्रु ात उठू लागतात अक्राळववक्राळ लाटाांचे अजस्त्र बाहू. या
समद्रु ावर स्वार होताना एक वेळ अशीही येत,े "समद्रु ी चहूकिे
पाणी, वपण्याला थेंबही नाही" आवण त्यानतां र यथावकाश येते
गवहरी आठवण, भमू ीची, मातीची, आपल्या माणसाचां ी.
वय वर्षे फि अठरा. बारावीला मनासारखे गणु न
वमळालेल्या वैभवाने बीएस्सीला नाईलाजाने प्रवेश घेतला.
वैभवच्या मनात कुठांतरी अस्वस्थता जाणवत होती, स्वतःला
वेगळया प्रकारे वसद्ध करण्यास तो आतरू होता. योगायोग म्हणा,
अगदी त्याचवेळी कुठल्याशा वृत्तपत्ात 'वरुण वशवपांग'
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कांपनीची जावहरात येत.े प्रवशक्षणाथी हवेत. कुणालाही न
साांगता वैभव कांपनीकिे अजग पाठवतो. प्रथम लेखी आवण
नांतरच्या मल
ु ाखतीत तो उत्तम गणु ाांनी उत्तीणग होतो.कांपनीकिून
'िेक कॅ िेट' नेमणक
ु ीचे रीतसर पत् आल्यावर घरामध्ये साऱ्याांना
सारे काही समजते. सवागना कळून चक
ु ते वैभव आता काही
मवहन्याांसाठी नव्हे काही वर्षाांसाठी खपू दरू वजथे फि आवण
फि समद्रु च असेल वतथे कामासाठी जाणार. त्याचे कसे
होणार? त्याला कोण बघणार? खरां तर आईवविलाांना,
सगेसोयऱ्याांना, वजवलगाांना वैभवचा अवभमान वाटत होता तर
दसु रीकिे काळजात कुठे तरी रुखरुख दाटून रावहली होती. ७
सप्टेंबर १९८८ रोजी वैभव मद्रास बदां रातील वशवपगां कांपनीच्या
वायदु तू (तेल व रसायन वाहून नेणाऱ्या जहाजावर) जहाजावर
रुजू होतो.
एक नाही..दोन नाही..तर तबबल अठरा मवहन्याच्ां या
जगप्रवासास वनघालेला हा छोटा वैभव कधी प्रवतकूल तर कधी
अनक
ु ू ल अशा बेभान, उत्कट, आवण ववलक्षण अशा
अनभु तू ींच्या लाटाांवर बेिरपणे स्वार झाला, वसद्ध झाला.
त्याकाळी ईमेल, इटां रनेट अशी कोणतीही माध्यमां उपलबध
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नव्हती. एकमेकाांची खश
ु ाली के वळ आवण के वळ पात्ाांद्वारे च
समजायची, उमजायची तो काळ. वदवसभर जहाजावर ववववध
कामाांमध्ये गांतु ल्यावर िेकवर वनवाांत वेळ वमळायचा एखाद्या
कातर सांध्याकाळी. तेव्हा आभाळ कधी स्वच्छ असायचां तर
कधी भरून यायचां. वैभवच्या मनाची नेमकी तीच अवस्था
व्हायची. आईबाबाांची, लहानग्या भावाची आठवण येणां अगदी
अपररहायग. वैभवाचे िोळे त्यावेळी दरू वर वक्षवतजापाशी वखळून
राहायचे, लक्ष आठवाांच्या ओढीने भरून यायचे अगदी
आभाळासारखे. आवण मग..मग..तत्क्षणी जे काही काळजातनू
उत्स्फूतगपणे बाहेर यायचे ते सारे पत्ाांवर उमटायचे. होय. ही
पत्च दवु ा बननू रावहली, वैभवाचे आयष्ट्ु य समृद्ध करून गेली.
वैभवाने आईबाबानां ा, भावाला तर कधी वमत्ानां ा वलवहलेली
पत्.ां एके क पत् म्हणजे वचबां वभजलेल्या आठवणी. कधी
हसऱ्या तर कधी हळव्या. या सवग तीसेक पत्ाचां ा एक मोठा
गच्ु छ म्हणजेच हे समद्रु ायन पस्ु तक. एक वनतातां सदांु र पस्ु तक.
समद्रु ायन हे आत्मकथन नाही, प्रवासवणगनही नाही तर हे एक
ओथबां लेल्या भावनाचां ी, आठवाचां ी, आतरु तेने वाट पाहणाऱ्या
िोळयाचां ी काव्यमय स्वगतां आहेत.
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वाचकवमत्ाांनो. याच अथागां समद्रु ावर राज्य करणाऱ्या
अशा एका दयागवदल, सवां ेदनशील कवी मनाच्या कॅ प्टनचे
मनोगत वाचा.
"आज मी सागराचे एक अप्रवतम रूप पावहले. समद्रु
इतका शाांत आहे की, वाटावे जहाज वनळया काचेवरून चालले
आहे. सागर आरशासारखा चमकतो आहे. एकही लाट नाही,
वर आकाशही तसेच स्वच्छ, रुपयाच्या नाण्याएवढ्या
वदसणाऱ्या ताऱ्याांनी गच्च भरलेलां. त्यामधनू िोकावणारी
नाजक
ू चांद्रकोर.चांद्रकोर पावहल्याबरोबर छत्पतींच्या भाळी
शोभणाऱ्या चांद्रकोरीसारख्या गांधाची आठवण झाली. जसजसे
जहाज ते शाांत पाणी कापत जात आहे, तसतसे जहाजाच्या
बाजनू े वनळया रे र्षा प्रकाशमान होत आहेत. हे सारां सौंदयग
वेगळांच होतां."
कॅ प्टन वैभव दळवी याच्ां या सहजसदांु र शबदशैलीतनू
पत्ाच्ां या माध्यमातनू अवतरलेलां 'समद्रु ायन' हे पस्ु तक २०१५
मध्ये प्रकावशत झाल.ां यापवू ी माझ्या आठवणीत कधीकाळी
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दयागवदी वसांदबाद, कोलांबसाचे चार प्रवास, माझा समद्रु शोध,
कॅ प्टन वदलीप दोंदे याांनी ववश्व सागरपररक्रमेवर वलवहलेले
अनभु वकथन वाचले होते. मात् सवाांपेक्षा समद्रु ायन हे पस्ु तक
मला वेगळे भासले, भावले. त्या अठरा मवहन्याांच्या काळात
(१९८८ ते १९९०) या सागरी प्रवासाच्या वनवमत्ताने झालेले
अवघ्या ववश्वाचे अदभतू दशगन, त्या त्या देशाांची, परांपरा, खाद्यसांस्कृ ती, वनसगग, माणसां, भार्षा वैभवाला अगदी जवळून
आत्मसात करता आली. या जगप्रदवक्षणेत पनामा कालवा तीन
वेळा, सवु ेझ कालवा दोन वेळा पार के ला तर आठ वेळा
ववर्षवु वृत्त पार के ले… या प्रवासात कॅ प्टन वैभव याांनी त्याांचे
दोन वाढवदवस, तर वदवाळी दोन वेळा वायदु तू ावर साजरी
के ली. इिां ोनेवशया, वसगां ापरू , दवक्षण कोररया, जपान, सीररया,
इटली, चीन, ऑस्रेवलया, ह्यस्ू टन, पोतगगु ाल, कॅ निा, प. जमगनी,
आयलिां , अशा अनेक देशाचां े दशगन या पत्सवां ादातनू
वाचकाला घिते. पत्ातली शबदशैली काव्यमय आहे कारण
कॅ प्टन वैभव हे एक उत्तम गझलकार, कवी आहेत. आपल्या
वविलाक
ां िून त्यानां ा हा वारसा वमळाला असावा, कारण त्याचां े
विील हे उत्तम गझलकार, त्याचां ा 'सल' कववता सग्रां ह देखील
प्रकावशत झालेला. कॅ प्टन वैभव याच्ां या आई या
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मख्ु याध्यावपका म्हणनू सेवावनवृत्त. अशा वाङ्मयीन वातावरण
लाभलेल्या वैभवावर, त्याांच्या शबदशैलीवर उत्तम सांस्कार
झालेले वदसनू येतातच.
िेक कॅ िेट ते कॅ प्टन असा वैभवाचा झालेला प्रवास
थक्क करणारा आहे. कॅ प्टन दळवी हे सध्या व्ही वशप्स या
आतां रराष्ट्रीय कांपनीत जनरल मॅनेजर या वररष्ठ पदावर कायगरत
आहेत. आपल्या अगां भतू कतृगत्वाच्या जोरावर कॅ प्टन दळवींनी
अनेक महत्वाच्या पदावां र काम के ले आहे. 'समद्रु ायन' या
पस्ु तकाला अनेक परु स्कार लाभले. 'समद्रु ायन' च्या इग्रां जी
आवृत्तीला NUSI या सवागत जन्ु या जागवतक Seafares
सस्ां थेने सन्मावनत के ले. तर कोमसाप चा २०१८-१९ या वर्षागचा
राज्यस्तरीय परु स्कार या पस्ु तकाला प्रदान करण्यात आला.
मध्यांतरी सादर झालेला 'समद्रु ायन' चा रांगमांचीय अववष्ट्कार
वततकाच मला भावला होता.
कॅ प्टन वैभव दळवी याांच्या कायगकतृगत्वाचा आलेख
वदवसेंवदवस उांचावत आहे, बहरत आहे. आपल्या
आईवविलाचां ा, गरुु जनाचां ा लाभलेला आशीवागद, मागगदशगन
हीच तर त्याांची मोठी पांजु ी आहे. कधीही न सांपणारी. कॅ प्टन
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दळवी याांचे विील म्हणजे आप्पा दळवी याांच्या काव्यमय
ओळी नकळतपणे स्मरू लागतात, 'समद्रु ायन' ला भरभरून
आशीवागद देतात.
नभी तळितो अढळ ध्रूव तो, लाख सभोती जरी चांदण्या
अचल राहू दे श्रद्धा तैसी, भवसागर हा तरून जाण्या!
िंख िसरुस्न आस्शवातदा, अवनीवरती अवघे अंबर
तसे असू दे तुस्झयावरती, िरमेशाचे छत्र स्नरंतर!
(समुद्रायन (ित्ररूि आठवणी), कॅ प्टन वैभव दळवी,
प्रकास्शका सौ कीती वैभव दळवी, ठाणे.)
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३६. ** भावव्याकुळ स्तन्हीसांज **

कुणास कळे मग मनाचे स्चत्रच िालटते
उन्हाची स्झरस्मर नक्षी, अंगभर उमटते
अंगांगावर स्वळखलेले, मळभ धऊ
ु न जाते
प्रकाशाच्या पवच्छ स्करणात, मन न्हाऊन घेते
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घुसमटलेला श्वास होतो, मुि पवच्छंद
मरगळ सरते, संचारतो शुद्ध आनंद
आयुष्याच्या सुख-दुःखाच्या, अशाच असतात तऱहा
ऐन बहरात कहर करतो, कधी वादळवारा
सावल्यांचा थंड शािात, उन्हे उब देतात
उन्हाच्या प्रखर तािात, सावल्या उ: शाि होतात.!
आयष्ट्ु याच्या उन-सावल्याांच्या भावववभोर खेळात
अगदी अववचतपणे जेव्हा एखाद्या सांवेदनशील मनाला गवसतो
जीवनाचा अथग आवण त्या सहज-सांदु र शबदफुलाांची बनते एक
कववता. त्या अनभु तू ीची कववता कशी आवण के व्हा होईल हे
काही साांगता येणार नाही. यावरून मला प्रख्यात कववयत्ी,
गीतकार शाांताबाई शेळके याांनी या वनवमगती क्षणाची एक सांदु र
गोष्ट साांवगतली ती आठवते. त्या म्हणतात " कववता म्हणजे
नेमकां काय? वतचां स्वरूप, वैवशष्ट्य,ां रूप, वेगळांपण, ती कधी
अवतरते? हे आजपयांत कुठल्याही कवीला, समीक्षकाला,
ववचारवांताांना वनवश्चतपणे साांगता आलेलां नाही. हे थोिांसां
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ईश्वराच्या वणगनासारखां आहे. म्हणजे बघा. 'परमेश्वर कसा
वदसतो, कुठे राहतो, कधी अवतरतो हे आजपयांत कुठल्याही
साधपु रुु र्षाांना, तत्ववचांतकाांना, पांवितानां ा स्पष्टपणे साांगता
आलेलां नाहीये. " मनापासनू पटलां ना? वकती सांदु र. हे कववतेचां
अबोध नातां ठाण्याच्या ज्येष्ठ कववयत्ी, लेवखका समु नताई
श्रीराम फिके याांनी काळजात जपलां आहे.
तेवीस कववतानां ी सजलेली ही भावव्याकुळ
'वतन्हीसाजां '. एकाचवेळी मनाला मोवहत करणारी, तर कधी
हुरहूर लावणारी. आजपयांत समु नताईची
ां एकूण तेवीस पस्ु तके
प्रकावशत झाली आहेत. कथा, कादबां री,लवलत लेख सग्रां ह
आवण कववता अशा प्रातां ात त्यानां ी ववपल
ु लेखन के ले आहे.
त्यापैकी तेरा पस्ु तके ही कववताांनी नटलेली. ववववध वृत्तपत्ात,
मावसकात त्याांचे दजेदार लेखन आजवर प्रकावशत झाले आहे.
अनेक सावहत्यकृ तींना ववववध सांस्थाांचे परु स्कार लाभले आहेत.
मांबु ई आकाशवाणी येथनू त्याांच्या सावहत्यकृ तींचे सादरीकरण.
त्याचबरोबर शास्त्रीय सांगीताची आवि जोपासत आयष्ट्ु याला
सामोऱ्या जाणाऱ्या समु नताईचा
ां सावहत्य प्रवास समृद्ध आहे.
आज वयाच्या ८८ व्या वर्षीदेखील वततक्याच उमेदीने समु नताई
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लेखनात मग्न आहेत, काही वक्रएवटव्ह करू पहात आहेत हे
ववशेर्ष. आयष्ट्ु याच्या वतन्हीसाांजेस त्या अगदी तृप्त, समाधानी
आवण वनवश्चन्त आहेत. याचे एकमेव कारण की त्या 'कववता'
जगत आहेत. आयष्ट्ु याबद्दलची कुठलीही खांत नाही की तक्रार
नाही. त्याांच्या कववता वाचताना जीवनाकिे बघण्याचा त्याांचा
सकारात्मक दृवष्टकोन अनभु वायला येतो. समु नताईच्या
ां
लेखनात वाचकरवसकाला वनसगागचे ववववध आववष्ट्कार, कधी
नात्याांची घट्ट वीण तर कधी पिझि, मानवी स्वभावाची वचत्ां,
सामावजक भान ही वैवशष्ट्य वदसनू येतात.
'काळ-काम-वेग'. सग्रां हातील पवहलीच कववता. वतचे
रूप अभगां ासारखे. . काम आवण वेग हे महानगरीय जगण्याचे
जणू सत्ू . 'जीवनभराची अशी ही शयगत..... जो तो करी शथग...
वटकण्याची! अगदी खरे . तर 'वेध' या कववतेमधनू वृक्षाचे
मनोगत, व्यथा समथगपणे रे खाटली आहे. 'ववझू ववझू चैतन्याचा,
अनभु ववत भ्रमवनरास....झाि लगेच सावरते, के ववलवाणे
मोजीत श्वास’... या ओळी अस्वस्थ करतात.
'स्वमनपक अवपथा माझी, वाटे , वाट कुणास िुसावी?
माणसांना माणसांची का, इतुकी घृणा असावी!
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माणसाांच्या वचत्वववचत् स्वभावाचे दशगन 'परु े वाट' या
कववतेत आपणाला होते. तर दसु रीकिे 'भरत वाक्य' या
वेगळया कववतेतनू अटळ मरणाववर्षयीचे प्रखर भाष्ट्य के ले
आहे. कववयत्ी म्हणते " आयष्ट्ु य जगण्याची, सवाांची एकच
वाट आहे..... दरू एका वळणावर, अटळ स्मशान घाट आहे!"
'बोध' ही कववता वाचताना अगदी सहज कवी अनांत
फांदी याांच्या 'वबकटवाट ववहवाट नसावी' या फटक्याची
आठवण झाली. जीवनाचे तत्वज्ञान आवण सांदश
े कववतेतनू
माांिलेला आहे. कववतेतल्या या दोन ओळी आयष्ट्ु याचा वकती
सांदु र अथग साांगनू जातात पहा.
'घड्याळ िालथे घालून, काळ थांबत नाही
मोजलेले श्वास सिं ले की, जगणे लांबत नाही.
समु नताईनाां शास्त्रीय सांगीताची आवि आहे आवण
त्याचे प्रवतवबांब जणू त्याांच्या 'मारवा' या कववतेत पिलेलां
वदसत.ां मारवा या हुरहूर लावणाऱ्या रागाचे सौंदयग, महती आवण
लक्षणे कववतेच्या ओळीतनू अनभु वायला वमळतात. ' माझी
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माय' कववतेतनू आजच्या इग्रां ाजळे ल्या काळातील मराठी
ज्ञानभार्षेचे महत्व सरु े खपणे उलगिून दाखवले आहे. 'वटांब' या
मि
ु छांद कववतेत 'एक खणू मागे उरते - आवण सारे 'मी' पण
सरते' ही ओळ मनावर ठसते. 'उबदार; कववतेतनू नात्याांचा
प्रसन्न गोिवा, स्नेहाची अबोल भार्षा धाग्याच्या माध्यमातनू
रे खाटली आहे. प्रख्यात इवां ग्लश रोमँवटक कवी ववल्यम विगस्वथग
याांच्या िॅफोविल्स कववतेचा स्वैर अनवु ाद छान जमला आहे.
'सरले मळभ' कववतेत 'कोरोनाचे दाटून आलेलां मळभ
लवकरच दरू होईल असा सकारात्मक ववचार माांिला आहे.
आजबू ाजच्ू या कोलाहलात वावरताना कववयत्ी
समु नताईनीां मात् आपला अतां मगनातला सच्चा आश्वासक सरू
कववतेमधनू जपला आहे. या सरु ाांची, शबदाांची स्पांदने त्याांच्या
पढु ील सावहत्यकृ तीत आपणाला नक्की अनभु वायला
वमळतील.
(स्तन्हीसांज (कस्वता संग्रह), सुमन फडके , संवेदना
प्रकाशन, ठाणे.)
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३७. या स्वश्वाची एकतानता हे माझे गाणे

"१९५८ साली मी वदल्लीला गेले होते, तेव्हा
सगळयाांनी मला साांवगतलां की मी पां. नेहरूजींना आवजगनू भेटलां
पावहजे. कलाकाराांना भेटून ते खपू खश
ु होतात. मी त्याांना
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भेटले. पांवितजी म्हणाले "तम्ु ही कशाला आलात?" मी
साांवगतलां " “मी आपल्याला आमांत्ण करायला आलेय. आज
सांध्याकाळी माझा कायगक्रम आहे, आवण माझी इच्छा आहे की
त्या कायगक्रमाला आपण आवजगनू यावां." नेहरू म्हणाले " गाणां
ऐकायला माझ्याकिे वेळ कुठे आहे? काश्मीर प्रकरणामळ
ु े मी
खपू दःु खी आहे." त्यानांतर एकदा ते मांबु ईला आले होते, तेव्हा
महाराष्ट्राच्या एका मांत्र्याांनी येऊन दीदींना साांवगतलां की
पांवितजींपढु े त्याांनी जरूर गावां. पण दीदींनी त्याला साफ नकार
वदला. पण चीनने भारतावर आक्रमण के लां. त्यानांतर
वदल्लीतील त्या प्रवसद्ध कायगक्रमात दीदींनी त्याांचां ते सवु वख्यात
गीत पवहल्यादां ा गायलां. 'ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आख
ां मे
भरलो पानी' नेहरूजी कायगक्रमाला उपवस्थत होते. कवी प्रदीप
याचां ां हे गीत ऐकून नेहरूजींच्या िोळयात पाणी उभां रावहल.ां
त्याच्ां या रिण्यामळ
ु े हे गीत प्रवसद्ध झाल.ां !
" 'बळवांत सांगीत मांिळी' ही कांपनी बांद झाल्यावर
आम्ही काही काळ आजोळी रावहलो. मग पण्ु यात येऊन
स्थावयक झालो. मी आवण बाबाांनी चररताथागसाठी शास्त्रीय
गायनाचे कायगक्रम सरुु के ले. माझां वय तेव्हा १०-११ वर्षाांचां
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होतां. आम्ही खपू कायगक्रम के ले. मी त्यात ख्याल
गायनाबरोबरच नाट्यगीतां, भजनां वगैरे म्हणायची. पण १९४२
साली बाबाचां ां वनधन झालां आवण माझ्यावर खपू मोठी
जबाबदारी येऊन पिली. सगळयात आधी मी मांचावरून गायले
ते सोलापरू मध्ये. त्यानांतर आम्ही गोव्याला गेलो. बाबाांनी
माईला आधीच साांवगतलां होतां की अमक
ु अमक
ु वदवशी ते या
जगात राहणार नाहीत आवण खरोखरच त्याच वदवशी बाबाांनी
देहत्याग के ला. त्यानांतरच्या कालखिां ात मी आपलां म्हणावां
असा कोणी नातेवाईक माझ्या लक्षात येत नाही. बाबा होते
तोपयांत असांख्य नातेवाईक आमच्या घरी मवहनोंन मवहने येऊन
राहत होते. पण बाबा गेल्यावर आमच्या मदतीसाठी कुणीच पढु े
आले नाही. त्यानतां र सारी जबाबदारी माझ्यावर येऊन पिली,.
मी मोठी आहे याची मला जाणीव झाली."
"मजबरू वचत्पटासाठीं मी आवण मक
ु े शनी 'अांग्रेजी छोरा
चला गया' हे गाणां म्हटां लां होतां. १९४७ साली आलेलां हे गाणां
म्हणजे पाश्वगगावयका म्हणनू आलेलां माझां पवहलां गाणां! " "
२००१ मध्ये मला भारतरत्न वमळाल.ां मी तेव्हा लांिनला गेले
होते. भारतरत्न हा आपल्या देशाचा सवोच्च सन्मान आहे. ती
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बातमी ऐकल्यावर मला वाटलां मी माझ्या घरी, माझ्या देशात
असते, तर मला सगळयाांचे फुललेले चेहरे तरी बघायला
वमळाले असते. त्याच समु ारास गजु रातला भीर्षण भक
ू ां प झाला.
भक
ू ां पग्रस्ताांच्या मदतीसाठी एक कायगक्रम मी आयोवजत के ला.
त्यासाठी मी भारतात परतले."
" मी 'काळे पाणी' म्हणनू ओळखल्या जाणाऱ्या
अदां मानला गेले होते तेव्हा स्वा. सावरकराच्ां या वास्तव्याने
पवु नत झालेल्या काळकोठिीसमोर उभी राहून ववचार करत होते
की ते येथे कसे रावहले असतील. ते क्रावां तकारक होतेच पण ते
लेखक व कवी होते हे मला मावहत नव्हते. सावरकराच्ां या
कववता मी गायल्या आहेत. त्याच समु ारास ते काळया
पाण्याची वशक्षा भोगनू घरी परतले होते. तेव्हा रोज सध्ां याकाळी
मी, माई, हृदयनाथ, उर्षा, मीना असे आम्ही त्याांच्या घरी त्याांना
भेटायला जात अस.ू एक काळ असा होता की सावरकराांनी
वलवहलेली गाणी गायला रे विओवर बांदी होती. मी त्याची गीतां
गायली मात् ती रे विओवर वाजत नसत.! "
लता मांगेशकर. या पाच अक्षराांमध्ये सामावला आहे
अमृतमय स्वराांचा स्वगीय, जादू भरी आवाज. या आवाजाला
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कोणतेही बांधन नाही की कोणत्याही सीमारे र्षाही नाहीत. हा
नादमय, वेिावणारा स्वर देश, धमग, आवण भार्षेच्या पलीकिे
जाऊन वस्थरावणारा आहे, मनाला अनोखी शाांती देणारा आहे.
हा आवाज के वळ भारतापरु ता मयागवदत नाही तर तो अवघ्या
ववश्वाला साद घालणारा आहे, आपलेसे करणारा आहे. समजा,
एखाद्या परग्रहावरून आलेले यान जर पृर्थवीपाशी आले तर
आपल्या भारताच्या नकाशावर काही क्षण रें गाळे ल, क्षणभर
थाांबेल आवण दीदींचे चैतन्यमय गाणे ऐकून हलके च वनघनू ही
जाईल. लतादीदींच्या आवाजातच ही जादू आहे. तबबल सात
दशके मनाला ववलक्षण समाधान देणारा दीदींचा स्वगीय,
सावत्वक आवाज आपण अगदी रोज रात्वां दवस ऐकत आहोत,
आवण तो आवाज ऐकल्यावर आपल्या साऱ्या वचतां ा, वनराशा,
दःु खे क्षणभर का होईना हलकी होत आहेत याबद्दल आपण
साऱ्यानां ीच त्या परमेश्वराचे आभार मानायला हवेत. लतादीदींनी
खऱ्या अथागने आपल्या गाण्याला सरु वात के ली ती १९४२
मध्ये. वतथपासनू थेट २०१९ पयांत लतादीदींच्या एकूण
गानकतृगत्वावर नसु ती धावती नजर टाकली तरी आपली परु ती
दमछाक होईल.
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लता मांगेशकर या नावाचा समृद्ध, ववशाल कॅ नव्हास
अनेक सांताांच्या, कवींच्या, गीतकाराांच्या अवभजात शबदाांचे रांग
घेऊन आवण प्रवतभाशाली सांगीतकाराांच्या स्वराांचे साज लेवनू
रवसकाांच्या समोर जणू प्रगटला आहे आवण लाखो रवसक
तल्लीन होऊन त्या हजारो गीताांच्या स्वरधाराांमध्ये वचांब वभजत
आहेत . त्या कॅ नव्हासचे रूप वकती सांदु र आवण आगळे वदसत
असेल नाही? लतादीदींच्या एकूण सांगीतकारकीदीवर,
जीवनप्रवासावर अनेक लेखकाांनी, समीक्षकाांनी ववववध
भार्षाांमधनू ववपल
ु वलवहले आहे.मराठीत देखील अनेक पस्ु तके
उपलबध आहेत. त्यातलेच एक गाजलेले अप्रवतम पस्ु तक
'अक्षय गाणे'. या पस्ु तकात लतादीदींचे आत्मकथनच आहे.
पस्ु तक वाचताना लतादीदी जणू वाचकरवसकाश
ां ी सरु े ल सवां ाद
साधत आहे असेच वाटते. या पस्ु तकाच्या मळ
ू लेवखका आहेत
न्यू वदल्ली इथे राहणाऱ्या श्रीमतां ी पद्मा सचदेव.मळ
ू पस्ु तक
वहदां ीतनू साकारले आहे आवण नतां र सप्रु वसद्ध लेवखका,
अनवु ादक जयश्री देसाई यानां ी त्या पस्ु तकाचा मराठीत सदांु र
ओघवता अनवु ाद के ला आवण त्याचे झाले सदांु र सग्रां ाही
पस्ु तक. 'अक्षय गाणे' हे मराठी पस्ु तक मैत्ेय प्रकाशनने मे
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२०१३ मध्ये प्रकावशत के ले. त्यास वाचक रवसकाांचा, सांगीत
प्रेमीमांिळींचा प्रचांि प्रवतसाद लाभला.
कववयत्ी, लेवखका, वनवेवदका पद्मा सचदेव. जन्म
परू मिां ल (जम्म-ु काश्मीर) इथला. जम्मू इथल्या िोगरी भार्षेचा
लहेजा घेऊन त्यानां ी अनेक कववता रचल्या. 'कवतपय' हा त्याचां ा
पवहला कववतासग्रां ह. पढु े त्याच्ां या "मेरी कववता मेरे गीत" हा
सग्रां हास १९७० मध्ये सावहत्य अकादमीचा परु स्कार लाभला.
वहदां ी सावहत्य सृष्टीमध्ये त्यानां ी भरीव कामवगरी के ली. अनेक
महत्वाचे परु स्कार त्यानां ा लाभले. १९६८ च्या समु ारास अगदी
अकल्पीतपणे लता दीदींशी त्याचां ा पररचय झाला, पढु े
गाठीभेटी वाढल्या. पढु े तर लतादीदींच्या देशववदेशातील
अनेक कायगक्रमाांचे वनवेदन पद्माताईनीां सरु े खपणे के ले.
त्याांच्यातील मैत्ीचे अनोखी मैत्ीपवग सरुु झाले. लतादीदी
त्याांच्या तनमनात मनात इतक्या वभननू गेल्या की आपण
लतादीदींच्या एकूण सांगीतप्रवासावर, आठवणींवर आपण
एखादे पस्ु तक काढावे असे प्रकर्षागने त्याांना वाटून गेले. त्यानसु ार
पद्माताईनीां लतादीदींच्या एकूण जीवनप्रवासावर 'The Voice
of a Nation' हे अप्रवतम पस्ु तक वलवहले. ज्यामध्ये
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लतादीदींच्या अनेक दवु मगळ आठवणी, वकस्से, घटना,
गीतामागची कथा त्याांनी शबदबद्ध के ली आहे. हे वहदां ीतलां
गाजलेलां पस्ु तक मराठीत यावां अशी लतादीदींची खपू इच्छा
होती .काय सांदु र योग असतो पहा. एका कायगक्रमाच्या
वनवमत्ताने लतादीदींनी थेट जयश्री देसाईनाां ववनांती के ली की
आपण या पस्ु तकाचा मराठीत अनवु ाद करणार का?
जयश्रीताईनाां अथागतच आनांद झाला. त्या कामाला लागल्या.
आवण मराठीत एक अप्रवतम पस्ु तक साकारले. "अक्षय गाणे"
लतादीदींना हेही पस्ु तक प्रचांि आविले. ददु वे ाची गोष्ट. या
पस्ु तकाच्या मळ
ू लेवखका कववयत्ी पद्माताई सचदेव याांचे वद
०४ ऑगस्ट २०२१ रोजी दःु खद वनधन झाले.
आता खद्दु लतादीदी या पस्ु तकाववर्षयी काय म्हणतात
ते जाणनू घेऊया. " माझ्यावर आत्तापयांत जी-जी पस्ु तकां आली,
ववशेर्षतः मराठीत, त्यातलां हे मला सवागत आविलेलां, माझ्या
सवागत जवळ जाणारां पस्ु तक आहे. मी, मला अत्यांत जवळ
असणारी माझ्या घरची माणसां काय आहेत, मी कसां जीवन
जगले, सांघर्षग के ला हे या पस्ु तकाच्या माध्यमातनू लोकाांना
समजलां याचा मला आनदां वाटतो. मी भाववनकदृष्ट्या माझ्या
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घरच्याांच्या फार जवळ आहे. त्यामळ
ु े माझ्या जीवनात जी काही
अपणू गता रावहली त्याचा मला काहीच खेद होत नाही. माझां हे
भावववश्व या पस्ु तकाने रवसकाांसमोर खल
ु ां के लां म्हणनू हे पस्ु तक
मला खपू आवितां."
२८ सप्टेंबर. स्वरसम्राज्ञी लता मगां ेशकर याचां ा
वाढवदवस. 'अक्षय गाणे' या पस्ु तकाच्या वनवमत्ताने चला
वाचयू ा लतादीदींच्या गायन कतृगत्वाचा व स्मरणगाथेचा समृद्ध
आलेख.
(अक्षय गाणे (चररत्र), मूळ लेस्खका- िद्मा सचदेव,
अनुवाद - जयश्री देसाई, मैत्रेय प्रकाशन, ठाणे)
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३८.** अजून माझा करार बाकी आहे **

आयुष्याशी अजून माझा करार बाकी आहे
मावळताना लखलखण्याचा स्वचार बाकी आहे
आयुष्याची सकाळ माझ्या खरेच सुंदर गेली
संध्येची मज स्फकीर नाही दुिार बाकी आहे
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आधाराने कसेबसे मज जगावयाचे नाही
जगण्यासाठी मनात ऊजात स्चकार बाकी आहे
पवाथातसाठी उगाच खोटा सलाम के ला नाही
फाटत आलो तरी भरजरी स्कनार बाकी आहे
सवत थरावर खरेच आता जगून माझे झाले
मात्र तेवढा पमशानातला प्रकार बाकी आहे
सरणावरती आता खरोखर स्नघेन आनंदाने
िण मृत्यूचा अजून थोडा नकार बाकी आहे
स्थळ गिकरी रांगायतन. सांध्याकाळची कातर वेळ.
रांगमांचावर अधां ार दाटून आलाय. फि प्रकाशाचा एक झोत
साांिलाय मधोमध बसलेल्या त्या कवीच्या व्यविमत्वावर. त्या
कवीच्या पवहल्या ववहल्या कववतासांग्रहाचे प्रकाशन. गिकरीं
रांगायतन रवसकाांनी तिु ु ांब भरलेलां आवण भारलेलां देखील! त्या
कवीचे एके क शबद ऐकण्यास रवसक आतरु झालाय. कातर
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आवण खजागतल्या स्वरात तो कवी गजलचे एके क तक
ु िे पेश
करतोय आवण समोर दाटीवाटीने बसलेला रवसक 'क्या बात
है...बहोत खबू " अशी उत्स्फूतग दाद देतोय. तो वस्थतप्रज्ञ कवी
शाांतपणे दसु ऱ्या गजलेकिे वळतोय..पन्ु हा टाळया ... पन्ु हा
वन्स मोअर. तो कवी आपल्या गजलाांमधनू आपल्या
आयष्ट्ु याचे जणू वचत्च रे खाटतोय. अनेक उन्हाळे -पावसाळे
अनभु वलेला, आयष्ट्ु याकिे त्यस्थ नजरे ने, गांभीरपणे पाहताना
मनात खोलवर रुजलेले काही तो कवी गजलाांमधनू जोरकसपणे
व्यि होतोय. " स्वाथागसाठी उगाच खोटा सलाम के ला नाही,
फाटत आलो तरी भरजरी वकनार बाकी आहे " सारां काही भोगनू
सद्ध
ु ा कवी आपल्या सकारात्मक शबदामां धनू जीवनाचे सत्ू
मािां तोय.
'दःु खालाही घट्ट उराशी धरता येत.े ..आवणक त्याची
सांदु र कववता करता येत'े हे अनोखे तत्वज्ञान गजलाांमध्ये पेश
करणारे तम्ु हा आम्हा साऱ्याांचे कवी आप्पा ठाकूर. एक वनमोही,
शाांत, सांयमी व्यविमत्व. अप्पाांची जशी शबदाांवर जबरदस्त
हुकूमत आहे तशीच ती सादरीकारणावर देखील आहे.
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अप्पाांच्या गजला त्याांच्याच तोंिून ऐकणे म्हणजे आम्हा
रवसकाांच्या दृष्टीने एक सांदु र आनांद सोहळाच! कुठे ही घाई नाही,
गिबि नाही. गजल पेश करताना कुठलाही अववभागव नाही,
नाटकीपणा तर नाहीच नाही. उभ्या आयष्ट्ु यात कधीकाळी
वनमागण झालेले "गांतु लेले पाश" हा कवी हलके च सोिवतोय,
मि
ु होतोय. पण काही क्षणाांपरु ताच. पन्ु हा ते पाश कवीच्या
आसपास वफरत असतातच. कवी आप्पा ठाकूर याांचा "गांतु लेले
पाश" हा पवहला मराठी गजल सांग्रह एवप्रल २०१६ मध्ये सप्तसरू
या प्रकाशन सांस्थेने प्रकावशत के ला. त्या प्रकाशन समारांभाला
मी उपवस्थत होतो. प्रकाशनापवू ी आप्पा ठाकूर यानां ी काही
वनविक गजल पेश के ल्या. वतथे जमलेले रवसक वनःशबद झाले.
प्रकाशन समारांभ सपां न्न झाल्यावर रवसकानां ी अप्पानां ा घातलेला
घेराव िोळयासमोर अजनू ही वदसतोय. ' आप्पा तम्ु ही आम्हाला
यापवू ी कुठल्याच व्यासपीठावर कसे वदसला नाहीत हो? कुठे
होतात? ' रवसक ववचारत होते. त्यानां ा आप्पा अगदी शातां पणे
उत्तरही देत होते.
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गजलनवाज भीमराव पाांचाळे हे आप्पा ठाकुराांचे आदशग
आवण मागगदशगक . अप्पानां ा गजल प्रातां ाची गोिी लागली ती
भीमरावाांच्या सहवासामळ
ु े च. त्याांची सांदु र प्रस्तावना या
सांग्रहाला लाभली आहे. ते म्हणतात " माझ्या गजल कुटुांबातील
एक म्हणजे आप्पा ठाकूर! वनत्यनेमाने मैवफलीला सहकुटुांब
हजेरी लावणारे आप्पा वजवलग वमत् व गज़ल चळवळीतील
हमसफर कधी झाले कळलेच नाही. अप्पाांना काव्याचा छांद व
गज़ल वलवहण्याची उमी आहे हे कालाांतराने कळले आवण
आमची गज़ल गफ्ु तगू सरुु झाली. अप्पाांनी ध्यास घेऊन
गज़लेची आराधना के ली, सातत्य ठे वनू गजल लेखन के ले."
तसेच अप्पाांचे मानसपत्ु , कवी, लेखक आवण ठाणे
महानगरपावलके चे उपायि
ु मा. सांदीप माळवी साहेब काय
म्हणतात पहा " अप्पाांच्या गजलाांचां जाणवलेलां वैवशष्ट्य म्हणजे
त्याांच्या गजलाांमधील तरलता, हळुवारता, भाववनकता, मनाला
वभिणारी सांवेदनशीलता, सच्चेपणा, वैचाररक समृद्धता,
कसलीही गांतु ागांतु नसणारी भाववनक स्पष्टता आवण साधेपणा
यामळ
ु े च अप्पाांच्या गजला मनात खोलवर घर करून राहतात."
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आवण ते बहुताांशी खरे ही आहे. कुठे ही शबदाांची
ओढाताण नाही, ववस्मयकारक वळणे नाहीत, बोजि शबदही
नाहीत वकांवा अनपेवक्षत धक्के ही नाहीत. सहजसांदु र, सांवादमय
शबदशैलीचा उत्सव अप्पाांच्या गजलातां साकारलेला वदसतो.
स्वतः गजलकार आप्पा आपल्याशी सांवाद साधतात तेही
अवतशय सांवक्षप्त शबदाांमध्ये " जन्म मृत्यच्ू या एकूण प्रवासाच्या
वाटेवर माणसाला अनेक वळणे लागतात, ती पार करताना
काही वळणावर इतके जबरदस्त हादरे बसतात आवण मग
मनाच्या सांवदे नाांची घसु मट होते. अशाच एका वळणावर, थेट
गजल ऐकण्याचे पयागय दरु ावल्यावर, हातात लेखणी आली
आवण गजल वलवहता झालो." या गजलसग्रां हाचे बाह्यरूप
देखील उत्कृ ष्ट, लोभस असे आहे. वनवमगती मल्ू य उच्च प्रतीचे
आहे. कारण सग्रां हाचे मख
ु पृष्ठ आवण आतील सजावट
साकारली आहे आतां रराष्ट्रीय कीतीचे सल
ु ेखनकार अच्यतु
पालव यानां ी. 'गतांु लेले पाश' या सग्रां हाची आता दसु री आवृत्ती
लवकरच प्रकावशत होणार आहे. तसेच अप्पाचां े दोन नवीन
सग्रां ह (कववता आवण गजल) प्रकाशनाच्या वाटेवर आहेत.
'गतांु लेले पाश' या रांगमांचीय अववष्ट्काराचे देखील आत्तापयांत
तेवीस प्रयोग झाले आहेत. सग्रां हात एकूण ८८ गजला आहेत.
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तरीही प्रत्येक गजलेचा ववर्षय आगळावेगळा. त्यातील 'ततू ागस
ववठ्ठलाने' या गजलेत सद्यवस्थतीवरचे नेमके भाष्ट्य रे खाटले
आहे.
तूतातस स्वठ्ठला तू आता असे करावे
सोडून वीट मागे, चालून दाखवावे
दारात दशतनाला येतील मुख्यमंत्री
तेव्हा स्वठू तुझ्या तू मुकुटास सावरावे
होणार पफोट नक्की देवा तुझ्या महाली
तक्रार घेऊनी तू स्दल्लीकडे स्नघावे!
यावर आपण काय बरे भाष्ट्य करावे? आवण कसे
बोलावे? अप्पाांच्या अनेक गजला वाचताना आपल्याला असे
कसे सचु ले नाही हाही प्रश्न पितोच.
गुंतलेले िाश थोडे सैल करुनी घ्यायचे
वादळ आधीच तारू िैलतीरी न्यायचे
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कै कदा येईल मृत्यू आिल्याला न्यायला
मात्र आिण आिल्या मजीप्रमाणे जायचे
अवतशय अबोल स्वभाव असलेले आप्पा गजलेच्या
माध्यमातनू वाचकाांशी असा सांवाद साधतात. अल्पाक्षरी
शबदाांच्या मािां णीतनू जीवनावरचे अटळ सत्य, भाष्ट्य अगदी
सहजपणे व्यि करतात. पाठीशी शबदाांचे सामर्थयग असेल,
गजलेचा आशीवागद असेल तर खद्दु मृत्यल
ू ा देखील हुलकावणी
देता येऊ शके ल आवण जेव्हा आपली मजी असेल तेव्हाच मी
त्या मृत्यल
ू ा सामोरा जाईन. के वढे मोठां तत्वज्ञान या चार
ओळींमध्ये अप्पाांनी माांिलां आहे. जीवनात भोगलेले सख
ु दःु ख,
नातेसांबांध, प्रेम, वेदना, खांत सारां सारां अप्पाांनी शबदाांच्या
माध्यमातनू प्रभावीपणे कागदावर उमटवलां. " मैवफलीतनु ी मी
जाताना, माझी छाया दाट असेल... प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये,
मला वेगळी वाट असेल" असे ववधान करणारे आप्पा ठाकूर
गजलप्राांतात सवागथागने वेगळे भासतात, वेगळां काही साांगतात.
(गुंतलेले िाश (कस्वता सग्रं ह), कवी आप्िा ठाकूर,
सप्तसरू प्रकाशन.)
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३९. ** िुन्हा जन्मावा...खलील स्जब्रान **

प्रेम : प्रेम जसे तमु च्या िोक्यावर मक
ु ु ट चढवनू तमु चा
सन्मान करते तसे ते तम्ु हाला सळ
ू ावरही चढवील. जसे ते
तमु च्या वृद्धीसाठी आहे, तसे ते तमु च्यातील नको असलेल्या
| पान

गोष्टींची काटछाट करणारे ही आहे. प्रेम हे सारे तमु च्याबाबत
यासाठी करत असते की, तम्ु हाला तमु च्या हृदयाची रहस्ये
कळावीत आवण त्या ज्ञानाने जीवनहृदयाचा अांश व्हावे.
स्ववाह : तम्ु ही एकमेकाचां े प्याले जरूर भरा, पण एकाच
प्यालातनू दोघेही वपऊ नका. तम्ु ही तमु ची हृदये एकमेकानां ा द्या,
पण ती एकमेकाच्ां या ताबयात देऊन नका, कारण फि
जीवनाचा हातच तमु ची हृदये सामावू शकतो.
दान : तमु च्याजवळ जे काही आहे ते सवगच एक वदवस
वदले जाणार आहे. म्हणनू आत्ताच द्या की, ज्यामळ
ु े दानाचा
ऋतू हा तमु चा असेल, तमु च्या वारसाांचा नव्हे.!
काम : तम्ु ही एखादे काम करता तेव्हा तम्ु ही एक
बासरीच असता, वजच्या हृदयातनू काळाच्या कुजबजु ीचे
सांगीतात रूपाांतर होते. काम म्हणजे दृश्य प्रेम.. प्रेमाने काम
करणे म्हणजे आपल्या हृदयातनू काढलेल्या धाग्याांचे वस्त्र
ववणणे, जणक
ू ाय आपली प्रेयसीच ते अांगावर घालणार आहे.
वस्त्रे : तमु चे कपिे तमु चे बरे चसे सौंदयग लपवनू ठे वतात,
पण ते तमु ची कुरूपता लपवू शकत नाहीत.
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कायदे : तम्ु ही ढोल झाकून टाकू शकाल आवण
वीणेच्या ताराही वढल्या करू शकाल; पण.. पण तू गाऊ नकोस
असा आदेश चांिोल पक्षाला कोण देऊ शके ल?
पवातंत्र्य : तम्ु ही तेव्हाच स्वतत्ां व्हाल, जेव्हा
स्वातत्र्ां याचा शोध घेण्याची तमु ची इच्छा देखील एक बधां नच
होईल आवण स्वातत्र्ां य म्हणजे एक ध्येय व पररपतू ी असे
म्हणायचे तम्ु ही थाबां वाल.
दुःख : तमु चे बरे चसे दःु ख हे तम्ु ही स्वतःच वनविलेले
असते. ते और्षधाचा किू िोसच होय. त्याच्या साहाय्याने
तमु च्यातील वैद्य तमु च्या आजारी व्यवित्वाला दःु खमि
ु
करतो.
आत्मज्ञान : 'मला सांपणू ग सत्य सापिले आहे' असे
काहीही म्हणू नये त्याऐवजी 'मला थोिेसेच सत्य सापिले आहे'
असे म्हणावे.
मैत्री : तमु ची गरज भागवणे हा मैत्ीचा धमग आहे, तमु चे
ररतेपण भरून काढणे हा नव्हे.
मृत्यू : मरणे म्हणजे वाऱ्यात नग्न उभे राहणे आवण
सयू गप्रकाशात ववतळून जाणे नव्हे का? श्वासाला त्याला
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होणाऱ्या त्ासातनू मि
ु करणे की, ज्यामळ
ु े त्याने वर जावे,
ववस्तृत व्हावे आवण आपल्या देवाला शोधावे.
कुलाबयाच्या जहाांगीर आटग गॅलरीला भेट वदल्यावर रमत
गमत बोरीबांदर वदशेने चालत येताना वाटेतील फुटपाथवर
ठे वलेल्या पस्ु तकाांच्या खवजन्याकिे एक :कटाक्ष टाकून, काही
पस्ु तके धांिु ाळून पढु े जाणे हा माझा नेहमीचा वशरस्ता.
त्यावदवशी पस्ु तकाांच्या माांवदयाळीत कोपऱ्यात पिलेले एक
अनवु ावदत पस्ु तक उचलले, चाळले आवण झटकन घेऊनही
टाकले. माझ्या कॉलेज जीवनात ज्या कवीने, वचत्काराने काही
काळ आम्हाला वेि लावले होते त्या कवीचे 'द प्रॉफे ट' 'द
मॅिमन' हे िॉ सहदेव चौगल
ु े-वशांदे याांनी अनवु ावदत के लेले
अप्रवतम पस्ु तक गवसले. त्या महान कवी, लेखक, वचत्कार, व
भाष्ट्यकाराचे नाव आहे खलील वजब्रान. पवू ी कधीतरी श्रीपाद
जोशी याांनी अनवु ाद के लेले " रै हाना" (प्रकाशन-१९७६) हे
खलील वजब्रानवरचे चररत्ात्मक पस्ु तक वाचले होते. मात्
त्याचे ववस्मरण झाले होते. त्यानतां र थेट आता पन्ु हा तबबल
पस्तीस वर्षाांनी हा महाकवी नव्याने भेटला तो या पस्ु तकाच्या
रूपाने.
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कवी, लेखक, वचत्कार खलील वजब्रान याांनी अरे वबक
आवण इग्रां जी भार्षेत ववपल
ु लेखन के ले. त्याांच्या ग्रांथाांचे ववववध
भार्षाांमध्ये अनवु ाद झाले आहेत. त्यापैकी वजब्रान याांचा ' 'द
प्रॉफे ट' हा ग्रथां १९२३ मध्ये प्रकावशत झाला तर 'द मॅिमन' हा
ग्रांथ पवू ीच म्हणजे १९१८ साली प्रकावशत झाला. 'द मॅिमन'
हा वजब्रानचा पवहला इग्रां जी ग्रांथ होय. या दोन्ही ग्रांथाांचा एकवत्त
अनवु ाद हा कोल्हापरू चे प्रवसद्ध लेखक िॉ सहदेव चौघल
ु े-वशांदे
याांनी नेमके पणाने आवण रसाळपणे के ला आहे. कोल्हापरू च्याच
ररया पवबलके शन्स याांनी हे पस्ु तक २०१६ मध्ये प्रकावशत के ले.
प्रॉफे ट या शबदाचा अथग म्हणजे प्रेवर्षत. म्हणजे मानवाच्या
कल्याणासाठी, समृद्धीसाठी ईश्वराने पाठवलेला देवदतू च. 'द
प्रॉफे ट' हा वजब्रानचा सवोत्कृ ष्ट ग्रथां आहे. या ग्रथां ामध्ये वजब्रानने
जीवनाववर्षयक आवण आयष्ट्ु यातील महत्वाच्या ववर्षयावां र,
प्रसगां ावां र सखोल आवण सक्ष्ू मपणे वचतां न के लां आहे. या
लेखाच्या प्रारांभी वजब्रानने ववववध ववर्षयावां र के लेलां मि
ु वचतां न
वाचकासां ाठी वदलां आहे. ते जरूर वाचावां, स्मरणात ठे वावां.
वजब्रानने ग्रथां ात साकारलेलां हे जीवनाववर्षयक तत्वज्ञान
वाचल्यावर आपण वनःशबद होतो. कमीतकमी शबदात वकती
मोठा आशय वजब्रानने आपल्याला बहाल के ला आहे याचीही
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प्रवचती येत.े या ग्रांथात कुठलाच ववर्षय व्यजग नाही. प्रेम या
सावगवत्क ववर्षयापासनू झालेली सरु वात थेट मृत्यू पयांत येऊन
ववसावते. 'द प्रॉफे ट' या ग्रथां ात खलील वजब्रानने आपल्या मि
ु
वचांतनाांत उपमा आवण रूपके याांचा मि
ु वापर के ला आहे आवण
तोही पररणामकारक. साध्या,सोप्या आवण सरळ शबदशैलीत
वजब्रानने मनातले गजु कथन के ले आहे. बायबलच्या शैलीचा
मोठा प्रभाव वजब्रानच्या लेखन शैलीवर पिलेला आपणास
सहजपणे जाणवतो. तरीदेखील वजब्रानने आपल्या स्वतांत्
ववचारशैलीने या भार्षाशैलीवर मात के ली आहे. भावनेची
खोली आवण ववचाराांची उांची वजब्रानच्या सावहत्यात आपणास
आढळते. हा खलील वजब्रान नक्की कोण? मळ
ू चा कुठला?
कशासाठी त्याने हा अट्टाहास के ला तेही आता आपण जाणनू
घेऊया.
कवी, लेखक, वचत्कार, भाष्ट्यकार खलील वजब्रान
याचा जन्म ६ जानेवारी १८८३ रोजी सीररयातील माऊांट
लेबेनॉनमधील 'वबशेरी' या गावी झाला. वजब्रानच्या वविलाांचे
नाव खलील होते, खलील म्हणजे खरा वमत्. तर वजब्रान याचा
उच्चार 'जब्रान' असाही करीत. आता 'जब्रान' याचा अथग
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जोिणारा, नीट करणारा. वजब्रानच्या आईचे नाव कावमला.
म्हणजे पणू ागवस्थेत पोचलेली व्यिी. वजब्रानचे आई-विील हे
अवतशय धावमगक वृत्तीचे होते. आजोबाचां े नावही वजब्रान असेच
होते. त्यामळ
ु े या मल
ु ाचे नाव झाले वजब्रान खलील वजब्रान.!
वजब्रान पढु े मोठा झाल्यावर आपल्या नावातील एक वजब्रान
काढून तो खलील वजब्रान या नावानेच लेखन करू लागला.
घरच्या गररबीमळ
ु े वजब्रानला लेबेनॉन इथे औपचाररक वशक्षण
वमळाले नाही मात् धमोपदेशकाांनी त्याांच्या घरी जाऊन त्याला
बायबल आवण अरे वबक भार्षा वशकवली. इ.स. १८९१ मध्ये
आवथगक अफरातफर के ल्याच्या आरोपामळ
ु े वजब्रानच्या
वविलानां ा तरुु ां गात टाकले. वसल
ु ीसाठी मालमत्ता जप्त के ली.
त्यामळ
ु े पोटापाण्यासाठी वजब्रानच्या आईने न्ययू ॉकग इथे वजब्रान
आवण दोन मल
ु ींसह जाण्याचे ठरवले. वतने वतथे पिेल ते काम
करून कुटुांबाचा उदरवनवागह चालवला. वजब्रान तेथील शाळे त
जाऊ लागला. इथेच वजब्रान वचत्कलेच्या माध्यमातनू व्यि
होऊ लागला. वतथे फ्रेि हॉलिां िे या प्रवसद्ध फोटोग्राफर आवण
प्रकाशक याच्या ओळखीमळ
ु े , व उत्तेजनामळ
ु े वजब्रानची वचत्े
अनेक पस्ु तकाच्ां या, मावसकाच्ां या मख
ु पृष्ठावर ववराजमान झाली.
वजब्रानच्या आईला वाटे की वजब्रानने पावश्चमात्य सस्ां कृ ती
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जपण्यापेक्षा अरे वबक सांस्कृ ती वशकावी. त्यामळ
ु े पांधराव्या वर्षी
वजब्रान पन्ु हा लेबेनॉन इथे परत आला. तेथील महाववद्यालयात
वशकत असताना कववतेची गोिी लागली आवण वजब्रान हा त्या
कॉलेजचा उत्कृ ष्ट कवी म्हणनू वनविला गेला. १९०२ मध्ये
वजब्रान पन्ु हा बॉस्टनला आला. वजब्रानच्या ददु वे ाने पढु े सावत्
भाऊ पीटर, बहीण सल
ु तान हे क्षयाने आवण आईचे कॅ न्सरने
वनधन झाले. हा धक्का मोठा होता. १९०८ ते १९१० या
कालावधीत वजब्रानने पॅररसमध्ये वचत्कला हा ववर्षय अभ्यास
म्णनू स्वीकारला. १९०४ मध्ये त्याने बोस्टन इथे आपले पवहले
वचत्प्रदशगन भरवले. प्रदशगनात मख्ु याध्यापीका मेरी एवलझाबेथ
वहच्याशी पररचय वाढून पढु े त्याचे प्रेमात रूपातां र झाले. परांतु
वतच्या घरातनू ववरोध झाल्यामळ
ु े वजब्रानशी वतला लग्न करता
आले नाही. तरीही वतने वजब्रानला शेवटपयांत साथ वदली.
दरम्यान वतचे भलत्याच माणसाशी लग्न झाले मात् वजब्रानला
ती छुपेपणाने आवथगक मदत करीत रावहली. हे सारे ववलक्षण
प्रसगां वजब्रानने आपल्या सावहत्यकृ तीत आवण वचत्कलेमध्ये
साकारले. अखेर १० एवप्रल १९३१ रोजी न्ययू ॉकग इथे खलील
वजब्रान या थोर कवीचा चटका लावणारा मृत्यू यकृ ताच्या
आवण क्षयाच्या व्याधीने झाला. त्याचे दफन लेबेनॉन इथेच
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करण्यात आले. वतथे त्याच्या स्मरणाथग 'वजब्रान म्यवु झयम'
उभारले गेलां .
वजब्रानला राजकारणी माणसाचां ा प्रचिां वतटकारा होता.
वजब्रानवर विस्ती, इस्लाम, बौद्ध, बहाई या धमागचा ववशेर्ष
प्रभाव होता. तरीही धावमगक कमगकाांि याला त्याने ववरोधच
के ला. वजब्रानला एक ववलक्षण अध्यावत्मक दृष्टी होती.
पृर्थवीवर सचां ार करणारा माणसू हा एकच आहे, मानवता हाच
धमग आहे असे मानणारा आवण प्रत्यक्षात अमां लात आणणारा
तो एक थोर कवी, लेखक, वचत्कार होता. एकाचवेळी
लेखणीवर आवण ब्रशवर सारखेच प्रभत्ु व असणाऱ्या या
कवीचा 'द मॅिमन' हा ग्रथां १९१८ मध्ये प्रकावशत झाला. एका
वेि्याने साांवगतलेल्या छोट्या पस्तीस बोधपर गोष्टींचा हा सांदु र
सांग्रहच आहे. या ग्रांथात वजब्रानची शैली उपरोवधक अशी आहे.
त्यातील छोटासा पररच्छे द देतोय. माणसू कोणती नैवतक व
अध्यावत्मक उांची गाठू शकतो हे या पररच्छे दामधनू अधोरे वखत
के ले आहे.
" जर तमु च्या उजव्या िोळयाने गन्ु हा के ला तर तो काढून
टाका आवण दरू फे का. जर उजव्या हाताने गन्ु हा के ला तर तो
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हात कापनू दरू फे का. कारण तमु चे सांपणू ग शरीर पढु े नरकात
फे कले जाण्यापेक्षा तमु चा एक अवयव नष्ट होणे हे तमु च्या
दृष्टीने फायदेशीर आहे."
आज आपण आजबू ाजसू काय पाहतोय तर, अवघ्या
ववश्वात अशातां ता, अस्वस्थता दाटून रावहली आहे. माणसाचे
माणसू पण हरवत चालले आहे. अशा पररवस्थतीत भाष्ट्यकार
खलील वजब्रानचे आश्वासक बोल मनाला ववलक्षण शातां ी
देऊन जातात, उभारी देतात. आयष्ट्ु याच्या वेगवेगळया
वळणावर वजब्रान सतत भेटत रहावा असेही वाटते.
(द प्रॉफेट (वैचाररक/चररत्र), मूळ लेखक- खलील
स्जब्रान, अनुवाद डॉ सहदेव चौघुले-स्शंदे, ररया
िस्ललके शन्स, कोल्हािूर)
***************************
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वदवसातनू दोन तास पस्ु तक वाचणे आवण तेवढाच वेळ
फ़े सबक
ु वकांवा 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 मांबु ईहून वदल्लीला पोहोचेल. नेमका हाच
फ़रक फ़े सपस्ु तक आवण पस्ु तक याांच्यामधे असतो.
पस्ु तक वाचन एखाद्या मोठ्या गांतु वणक
ु ीसारखे असते जे
तम्ु हाला श्रीमांत करत असते. Whatsapp, facebook मधले ज्ञान
वखशात बाळगलेल्या वचल्लरसारखे असते. त्याच्या आधारे तम्ु ही
फ़ार तर वेळ मारून नेऊ शकता.
पस्ु तक वाचन तम्ु हाला पढु े नेत,े प्रगतीच्या वाटेवर नेत.े एका
वदशेला नेत.े एका उांचीवर नेत.े पस्ु तके वाचणारे लोक इतराांहून
अवधक शहाणे असतात. शहाणे होतात. वाचनात सातत्य असणारे
अवधकावधक शहाणपण वमळवत रहातात.
अनभु वाहून उत्तम पस्ु तक नाही असे म्हटले जाते. पण शेवटी
पस्ु तक म्हणजे काय? कोणाचे तरी अनभु वच ना? असे दसु ऱ्याचे
अनभु व वाचनू माणसू शहाणा होतो. पढु च्याच्या ठे चा मागच्याला
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शहाणे करून सोितात. मग ते पस्ु तक दसु ऱ्या देशातील लेखकाचे
असो वा दसु ऱ्या काळातील लेखकाचे. शहाणपण गॅरांटीि.

वाचत रहा. ग्रंथांनंद घेत रहा.
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