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

आमि ग्रांथोपजीमिये-४ 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

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

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन मेल करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

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

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

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

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

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

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

 

आणि ग्रंथोपजीणिये-४ 

 

 

लेखक : रामदास ग. खरे 
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आणि ग्रंथोपजीणिये-४ 

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 

मुखपृष्ठ : रामदास खरे. 
 

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

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

लखेकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  

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

 

www.esahity.com 

esahity@gmail. com 

Whatsapp- 9987737237 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604 

 

प्रकविन : ३ विसेंबर २०२१, नावशक  

( ९४ वे अवखल भारतीय मराठी सावहत्य सांमेलन ) 

©esahity Pratishthan®2021 

 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

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

रामदास ग. खरे 

जन्म: १३ फेब्रवुारी १९६४,ठाणे 

वावणज्य शाखेची पदवी. 

तीस वर्ष े बँवकां ग क्षेत्ात काम 

करून २०१७ मध्य े स्वेच्छा-

वनवतृ्ती घेतली. लेखनाबरोबरच 

वचत्कला, फोटोग्राफी, सांगीत, 

दगुगभ्रमांती, असे छांद जोपासत आह.े ववववध क्षेत्ातील मान्यवर 

मांिळींची दवुमगळ अशी ३५० हस्ताक्षर-पत्े सांग्रवहत केली आहते. 

जनू २०१८ मध्य ेआटग-वप्रवहहलेज, ठाणे येथे पवहले सोलो पेंवटांग 

प्रदशगन सांपन्न झाले. ववववध पसु्तकाांची, वनयतकावलकाांची मखुपषेृ्ठ 

रेखाटली आहते. 

प्रकास्शत सास्हत्य : कववतासांग्रह: स्पांदन (१९९४), जीणगदहेहारा 

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

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

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

आम्ही सरदार-२०१९, 'आवण ग्रांथोपजीववये- भाग  १ ते ३  

(ईबकु)- २०२१. 
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आगामी िुपतके : मवणकवणगका...राणी लक्ष्मीबाई, स्मरण 

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

गाांधीजी...एकूण तीन भाग,  

 

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

 

लाभलेले िुरपकार : 

अांकुर वाङ्मय परुस्कार (२००४), वशवाांजली सावहत्य गौरव 

परुस्कार, जनु्नर (२०१६), कोकण मराठी सावहत्य पररर्षद, कल्याण 

शाखा आवण अक्षरमांच सामावजक साांस्कृवतक प्रवतष्ठान -'अक्षरगांध' 

परुस्कार (२०१९), 'आता अटळ आह'े या कववता सांग्रहाला 

जळगावचा 'राज्यस्तरीय सयूोदय काहय परुस्कार (२०२१)' 

नकुताच जाहीर झाला आह.े  

ववववध वठकाणी सांपन्न झालेल्या अवखल भारतीय मराठी सावहत्य 

सांमेलनात कववता सादरीकरण तसेच आकाशवाणी, मुांबई येथे 

कववता वाचन, कथा वाचन.  
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रामदास खरे याांची ईसावहत्यवर प्रकावशत पसु्तके 

  
कव्िर हललका, 

पसु्तक वाचा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ani_granthopajeeviye_ramdas_khare.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ani_granthopajeeviye_2_ramdas_khare.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ani_granthopajeeviye_3_ramdas_khare.pdf
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** लेखकाचे मनोगत ** 

 

 

 

 

 

पुस्तकं ठेवू नयेत कडेकोट बंदोबस्तात  

नाहीतर तयांना वाळवी लागते  

आपल्यातील अज्ञानाची!  

 

एका भल्या सकाळी माझ्या घरातल्या बकु शेल्फवर 

उन्हाची कोवळी उन्हां राांग ूलागली. नकळत ओळी सचुल्या 

आवण कववताही अलगद बाहरे पिली. महत्प्रयासाने मी जी 

ग्रांथसांपदा जमवली आह े त्यातील काही पसु्तके माझ्याशी 

त्यावदवशी चक्क बोल ूलागली. " आम्हाला पनु्हा बाहरे काढा, 

आमच्यावर वलहा, शबदाांचा ववचार गांध दरूवर पसरू द,े 

ज्ञानाचा तेजोवनधी तळप ूद.े" तत्क्षणी मनाने काहीबाही ठरवले. 

येस. उत्तम पसु्तकाचा पररचय वाचकाांना द्यायचा. अगदी 
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सातत्यान.े बकु शेल्फ मध्य े नजर टाकताच एकेक पसु्तक 

आम्हाला बाहरे काढा असे म्हण ूलागले. लोकमतचे सांपादक 

श्री सांदीप प्रधान याांना ही कल्पना साांगताच त्याांनी लगेच 'आगे 

बढो' असा ग्रीन वसग्नल वदल्यावर दर रवववारी लोकमतच्या 

'हलॅो ठाण'े परुवणीत पसु्तक परीक्षण झळकू लागले. शीर्षगकाचे 

नाव : 'आवण ग्रांथोपजीववये'. वाचन सांस्कृती वाढावी त्यासाठी 

वेगवेगळे उपक्रम आयोवजत केले जातात. त्याचाच एक भाग 

म्हणनू ह ेसदर सरुु केल्यावर वाचक रवसक या पसु्तकाांकिे 

वळतील, वाचतील, त्यावर चचाग करतील, इतकाच उद्दशे. 

लेखमालेला वाचकाांचा उदांि प्रवतसाद लाभला. माझा उद्दशे 

सफल झाला. और क्या चावहए. लेखमालेसाठी पसु्तकाांची 

वनवि अगदी जाणीवपवूगक केली. जनु्या वपढीतल्या 

लेखकाांबरोबरच सध्याची तरुण लेखक मांिळी काय वलहीत 

आहते हहेी जाणनू घेण ेआवश्यक होत.े त्यामळेु तो ववचार 

करूनच लेखमाला सरुु केली. सवग सावहत्यप्रकार, ववर्षय 

यामध्य ेसमाववष्ट हहावेत याचाही सकू्ष्म ववचार केला. कववता, 

कथा, कादांबरी, चररत्, सांपादन, हयविवचत्ण, मलुाखती, 

नाटक, लवलत, सांकीणग, स्फुटलेखन, प्रवासवणगन, वनबांध, 
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सांगीत, वचत्कला वगैरे अशा सवग ववर्षयाांच्या, आशयाांचा 

अांतभागव या लेखाांतनू केला.  

आस्ण गं्रथोिजीस्वये, स्वशेषी लोकी इये । 

दृष्टादृष्टस्वजये, हो आवे जी ।। 

 

आपणा सवागना मावहती आहचे की 'आवण 

ग्रांथोपजीववये' या ओळीचा ज्ञानेश्वर माउलींच्या पसायदानात 

उल्लेख आह.े खपू पवूी म्हणज ेसािेसातशे वर्षाांपवूी मदु्रणकला 

अवस्तत्वात मावहती नहहती तरीही ग्रांथवनवमगती होत असे. 

सवुाच्च हस्ताक्षर असलेल्या एखाद्या लेखवनकाची नेमणकू 

केली जात अस.े त्या ग्रांथाची प्रत गावातील एखाद्या मोठ्या 

मांवदरात ठेवली जायची. त्याच े पठण होत असे. श्रोत ेजमत 

आवण ग्रांथातील ववचार, प्रकाश सवगदरू पसरे. अशा लेखवनक, 

वनरुपणकार, पाठक, प्रवचनकार याांना या कामाचा मोबदला 

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

त्याकाळची ग्रांथोपजीवी होते असेच म्हणता येईल. हाच 

महत्वाचा ववचार ज्ञानेश्वर माउलींनी आपल्या रचनेत प्रभावी 

पणे माांिला आह.े माउलींनी वकती सुांदर अथग साांवगतला आह े
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पहा " ज्याांनी ज्याांनी या ग्रांथाचे पालन, पठण केले आह ेअशा 

सवग लोकाांना आपल्या दषु्ट, वाईट प्रवतृ्तीवर ववजय वमळवनू ते 

समाधानी आवण सखुी हहावेत."  

आज २०२१ उजािल ेआह.े माध्यम ेआवण तांत्ज्ञान 

झपाट्यान ेबदलत आह.े पण तरीही पसु्तकाचे महत्व जराही 

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

राखनू प्रत्येकान ेकाळाच्या बरोबर जाण ेह ेहयवहायग आह.े या 

साऱ्याचा ववचार करून 'आवण ग्रांथोपजीववये' ह ेपसु्तक ईबकु 

स्वरूपात काढल े तर पसु्तकातील ववचाराांचा गांध जगभरात 

कुठेही पसरू शकतो. तोही एका वक्लक सरशी! अशाच एका 

ववचार वळणावर अववचतपणे ई - सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री 

सनुील सामांत याांचा पररचय झाला. त्याांच्याशी सांवाद 

साधल्यावर सध्याच्या काळात ईबकु हा एक चाांगला पयागय 

असल्याच ेमला जाणवले. त्यादृष्टीने तयारीही सरुु केली. ६ 

जानेवारी २०१९ ते २९ विसेंबर २०१९ या कालावधीत 

लोकमतच्या 'हलॅो ठाणे' आवतृ्तीत एकूण ३८ पसु्तक परीक्षणे 

प्रवसद्ध झाली. त्यानांतरच्या काळात सकाळ, तरुण भारत, रुची 

(ग्रांथाली), ठाण ेवैभव या वठकाणी वलवहलेली बारा अशी एकूण 
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पन्नास परीक्षण ेयाांचे ईबकु करण्याचे ठरवले. श्री सनुील सामांत 

याांचे सचूनेनसुार या पन्नास लेखाांचे चार भाग (प्रत्येकी १३ 

लेखाांच ेएक पसु्तक) करून चार ईबकु करण्याचे फायनल केले. 

लेखाांसोबत त्या त्या पसु्तकाच े मखुपषृ्ठ आवण प्रकाशकाांचा 

तपशील दखेील दणे्यात आला आह.े 

ज्येष्ठ कवी, समीक्षक, वनरुपणकार श्री अरववांद दोिे याांना 

ही कल्पना आविली आवण त्याांनी या माझ्या ईबकु साठी 

पाठराखण (Blurb) केली आह.े त्याांचे मनापासनू आभार. 

लोकमतच्या ठाणे कायागलयाचे सांपादक श्री सांदीप प्रधान आवण 

स्नेहा पावसकर याांचे ववशेर्ष आभार. या प्रवासात सौ वरृ्षाली 

वशांद े याांचीही मोलाची मदत झाली त्याांचेही आभार. आवण 

सवागत महत्वाच ेम्हणज ेया ईबकुमध्ये समाववष्ट झालेल्या सवग 

पसु्तकाांच्या लेखक-कवी मांिळींना, प्रकाशकाांना शतशः 

धन्यवाद. त्याांच्यावशवाय ही लेखमाला पणूगत्वाला गेलीच 

नसती.  

१० सप्टेंबर २०२१ रोजी या पसु्तकाच्या पवहल्या 

भागाचे ( लेख क्र १ ते १३) प्रकाशन कवी, समीक्षक श्री 

अरववांद दोिे याांचे हस्ते झाले. आवण ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी 
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दसुऱ्या भागाच े( लेख क्र १४ ते २६) प्रकाशन ज्येष्ठ समीक्षक, 

सांशोधक िॉ अनांत दशेमखु याांचे हस्ते झाले. तर वतसऱ्या 

भागाचे प्रकाशन ( लेख क्र २७ ते ३९ ) वदवाळीमध्य े वद. ७ 

नोहहेंबर २०२१ रोजी ज्येष्ठ कवी, अनवुादक श्री सतीश 

सोळाांकूरकर याांचे हस्ते झाल.े तीनही भागाांना वाचकाांचा उत्तम 

प्रवतसाद लाभत आह.े आज वाचकाांच्या चरणी याच 

पसु्तकाचा अखेरचा म्हणज ेचौथा भाग ( लेख क्र. ४० ते ५०  

) अपगण करताना पनु्हा आनांद आवण समाधान वाटत आह.े  

आपल्या अवभप्रायाच्या प्रतीक्षेत. 'आवण ग्रांथोपजीववये' या 

माझ्या ईबकु पसु्तकाचा गांध जगभरातील वाचक रवसकाांपयांत, 

ग्रांथालयाांपयांत दरवळू द ेअशी प्राथगना श्री सरस्वती दवेीच्या 

चरणी करतो आवण ततूागस थाांबतो.  

रामदास खरे, ठाणे...  
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या पसु्तकात साधारणतः साठोत्तरीतील अवभजात ग्रांथाांपासनू 

आताच्या काळातील दजेदार ग्रांथाांचा सखोल पररचय करून 

दणे्यात आला आह.े आस्वादक समीक्षेला परीक्षणाचा वेगळा 

आयाम दतेाना कवी, लेखक, वचत्कार रामदास खरे याांचा हा 

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

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

मतकरी, महानोर, पािगावकर, मध ुमांगेश कवणगक, खानोलकराांना 

सामावनू घेत पढुील वपढ्याांचे प्रवतवनवधत्व करणारे अच्यतु 

गोिबोले, मांगला आठलेकर, अशोक बागवे, िॉ. वसधुा सहस्रबदेु्ध 

आदी नामवांताांचा सहभाग आह.े तर नहया वपढीतील वकरण येले, 

सतीश सोळाांकूरकर, प्रवतभा सराफ, गीतेश वशांद,े सजुाता राऊत 

आदींच्या पसु्तकाांची दखल घेताना रामदास खरे याांनी साराांशात 

त्या सावहवत्यकाांची वाटचालही अधोरेवखत केली आह.े एकूण 

पन्नास लेखाांची चार पसु्तके करण्याची कल्पना अवभनव आह.े 

हा केवळ भाष्ट्यग्रांथ नसनू स्वतःची वनरीक्षणे सदु्धा लेखकाने 

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

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

ववश्वास आह.े  

अरस्वंद दोडे (कवी, समीक्षक, स्नरुिणकार)   

शुभेच्छा 
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** अनुक्रमस्णका ** 

 

४०.  हा नाद 'अनाहत' .....मंदास्कनी िाटील 

४१.  समृद्ध व्यस्िमत्वाचा जीवन प्रवास..... एकनाथ आव्हाड 

४२.  संिवलेल्या माणसांच्या कथा. ....... स्करण येले 

४३.  अपवपथ जास्णवांचा लेखाजोखा.. मंुबई-बम्बई-बॉम्बे...... 

डॉ बाळासाहेब लबडे 

४४.  तात्यारावांची उतंु्ग सावली....माई सावरकर..... साधना 

जोशी 

४५.  मी केवळ स्नस्मत्मात्र......गीतेश स्शंदे 

४६.  कस्वता आहेच सतत माझ्यासोबत..... सुजाता राऊत 

४७.  आगळंवेगळं 'रावणायन’......यास्मनी िानगावकर 

४८.  दुददम्य इच्छाशिीची स्वलक्षण कहाणी......मानसी 

कुलकणी 

४९.  प्रगल्भ जास्णवेच्या कसदार कस्वता.....उमेश वैद्य 

५०.  अष्टस्वनायका तुझा मस्हमा कसा..... सभुाष चव्हाण  
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४०. ** हा नाद 'अनाहत' ** 

 

बायका ठेवतात घासूनिुसून  

रोजच्या रोज मनाला  

की लागू नयेत जळमटं  

कुठल्याच इच्छांची, हौसेची  

अस्भलाषेची, अिरंिरांची...  

बायका छळतात पवतःला,  

आिलं 'बाई'िण जिण्यासाठी  
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धडिडतात आयुष्यभर,  

लावतात 'िणाला' अवघं अस्पतत्व,  

आस्ण जितात की लागू नये बट्टा  

त्यांच्या 'बाई'असण्याला  

घडवत राहतात बाईतून बाई, बाईतून बाई  

िोसतात स्चरकाल िुरुष. 

चालकु्य वांशीय राजा सोमेश्वर ह्याांनी शके १०५१ (म्हणजेच 

इ.स. ११२९ मध्य)े मध्ये रवचलेल्या 'मानसोल्लास' ग्रांथात 

'महाराष्ट्रीय विया' दशेी भार्षेतनू दळताना, काांिताना ओहया गात 

असत, कधी कधी तर त्या छांदातही असत, असे वलहून ठेवले आह.े 

त्या ओवींमधनू ती िी जण ू आपले जगणांच गात असे, कधी 

वनसगागच्या, ईश्वराच्या प्रवतमा वापरून त्या विया जीवनाचे एखाद े

गवुपत, रहस्य अगदी सहजपणे साांगनू जायच्या. महत्वाचे म्हणजे 

त्या ओहयाांना सोसलेपणाचा, सहनशीलतेचा गांध असायचा. 

वतच्या अखांि श्वासामधनू ते जाणवत दखेील असे. या मौवखक 

काहयाची आद्य कववयत्ी महादाईसा वकां वा महदांबा ही होती. 

तेराहया शतकात या कववयत्ीचे आद्यकाहय अवतरले. याच 

महदांबेपासनू पढेु मराठी िी कववतेची गांगोत्ी जनाई, मिुाई, 

वेणाबाई, बवहणाबाई ते कान्होपात्ा या सांतकववयत्ींच्या काहयातून 

सहजपण ेप्रवावहत झाली. लोकगीताांच्या सहजसुांदर आववष्ट्कारातून 
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बवहणाबाई ांचे सरळसोपे शबद थेट काळजाला वभिले. 

जीवनवचांतनाववर्षयीच े तत्वज्ञान बवहणाबाई ांनी ओहयाांमधनू 

प्रभावीपणे रेखाटले. मात्  बवहणाबाई ांनी दाखवलेली कववतेची वाट 

पढुील काळात कुठेतरी हरवनू गेली. एकोवणसाहया शतकात िी ही 

चलू-मलू, सांसार, घर, या चौकटीतनू खऱ्या अथागने बाहरे पिून 

शैक्षवणक, सामावजक आवण साांस्कृवतक क्षेत्ात उतरली. वशक्षणाची 

गोिी लागली. ती सज्ञान झाली. तरीही वतची कववता ही सांसार, 

घर, नात,े वनसगग, प्रेम, स्वप्नां, प्रणय, ववरह सारख्या जावणवाांमध्येच 

सांकुवचत रावहली. १९२० ते १९५० या कालखांिात अनेक 

कववयत्ींनीं कववतेचे दालन समदृ्ध केले.  मात् १९५० नांतरच्या 

काळात एका वववशष्ट जाणीवेन े प्रेररत होऊन ही आत्मकें वद्रत 

कववता वकां वा भावववभोर शबदाांच्या कुां पणात अिकलेली कववता 

खऱ्या अथागने मिु झाली. काही कववयत्ींनीं जाणीवपवूगक या रूढी 

परांपरेच े जोखि झगुारल्याचे आपणास वदसनू येते. मराठी िी 

कववता पनु्हा एकदा स्वतांत् झाली. सत्तरच्या दशकानांतर तर ही 

सांवेदना अवधक तीव्र झाली. िीमिुी, िीवादी चळवळ सरुु झाली. 

शतकानशुतके िीचा दबललेा ह ांकार जण ूया कववतेच्या रूपाने 

बाहरे पिला. या विया कववता, कथा, कादांबरी अशा 

सावहत्यप्रकारातनू मिुपणे हयि होऊ लागल्या.  इ.स. ११२९ ते 

२०२१  हा िीवादी कववतेचा ववशाल कॅनहहास 
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अभ्यासण्यासारखा आह.े इ.स. १८८५ सालानांतर आधवुनक 

मराठी कववतेला प्रारांभ झाला. या नवकववतेमधनूच पढेु ववद्रोही 

कववताही जन्माला आली. इथल्या समाजहयवस्थेला थेट प्रश्न 

ववचारणारी बांिखोर कववता उभी ठाकली. या कववतेत हयविगत 

जीवनाववर्षयी, दभुांगलेल्या सामावजक पररवस्थतीववर्षयी भाष्ट्य केले 

गेले. अनेक कववयत्ींचे दमदार कववतासांग्रह प्रकावशत होऊ 

लागले. कववता धीटपणे बोल ूलागली.  

वववशष्ट जाणीवेने आवण जबाबदारीन े वलवहणाऱ्या 

कववयत्ींच्या माांवदयाळीतले एक महत्वाचे नाव म्हणजे 

बदलापरूच्या कववयत्ी ऍिहहोकेट मांदावकनी पाटील. 'ग्रांथाली' या 

अग्रगण्य प्रकाशन सांस्थेने त्याांचा २०१४ मध्य े'अनाहत' हा त्याांचा 

पवहला कववता सांग्रह प्रकावशत केला. यापवूी त्याांच्या कववता 

मौज, हांस, अक्षर, वकिीम, कववतारती,गांधाली, सावहत्य 

,चारचौघी अशा दजेदार वाङ्मयीन अांकातनू' प्रकावशत झाल्या 

होत्याच. या कववता सांग्रहाला सपु्रवसद्ध कववयत्ी नीरजा याांची 

अभ्यासपणूग प्रस्तावना लाभली आह.े एके वठकाणी त्या म्हणतात. 

" वियाांच्या वाट्याला आलेलां ह ेजगणां स्वीकारताना मनात दाटून 

आलेली अस्वस्थता आज अनेक कववयत्ी शबदबद्ध करताहते. 

मांदावकनी पाटलाांच्या कववतेत ही अस्वस्थता सतत वदसत रहात.े 

बाईचां परांपरेपढेु दबनू रहाणां, समाजाला घाबरून जगणां, ररतीववरुद्ध 
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वागताना मनातनू घाबरून जाणां ही आजच्या काळातील िीची 

विधा मनःवस्थती त्या उलगिून दाखवतात. बाईनां आपल्या मनात 

पोसलेला असतो एक परुुर्ष असां त्याांना वाटतां. "  

वाट्याला आले ते मुकाट जगलीस,  

'हे सगळे असेच असते' म्हणत मुकाट झालीस,  

मुकाट शब्द स्गळत गेलीस,  

मुकाट, मुकाट, मुकाट झालीस  

मुकाट शेवटी मरून गेलीस.!  

गेल्या दोन दशकात अनेक कववयत्ी वलवहत्या झाल्या, 

हयि झाल्या. या कववयत्ींच्या कववता वाचत असताना, 

अनभुवताना त्याांचा जीवनाकिे बघण्याचा स्वतांत् दृवष्टकोन, 

यामधनू उमललेले वतचे स्वतांत् हयविमत्व, भोगलेले दःुख, 

खाल्लेल्या खस्ता, सांघर्षग, या सवाांच्या सांवमश्र अनभुवातनूच ती 

हयिी ही एकूण समाजहयवस्थतेचा ववचार करू लागते. त्याांच्या 

अनेक कववताांमधनू जीवनाबद्दलचे मिु वचांतन, जगण्याबद््ददलचे 

सजग भान प्रत्ययाला येते. कोंिलेल्या अांतमगनाची कववता 

वाचकाला वनःशबद करत.े  

माझ्या स्प्रय स्प्रय गावाचा चेहरा,  

स्दवसेंस्दवस बेढब होत चाललाय,  



 | पान 

 

सगळी स्हरवी झाडे स्गळून सुजलेला,  

काळ्यास्नळ्या गटारांतून  खदखदता,  

ओगंळ, दारुड्यासारखा कुरूि.  

माझ्या स्प्रय स्प्रय गावाचा चेहरा,  

आस्जजबात रुचत नाही. 

कववयत्ी मांदावकनी पाटील याांनी आपल्या मनोगतामध्ये 

सरुवातीच्या जीवनसांघर्षागची कहाणी, खितर प्रवासात कववतेने 

वदलेली मोलाची साथ, आठवणी, बरेवाईट आलेले अनभुव 

शबदबद्ध केले आहते. कलासि वविलाांकिून लाभलेला 

वाचन,पठण आवण लेखन कलेचा वारसा तसेच शाळेत कववता 

ववर्षय समजनू साांगणाऱ्या वशक्षकाांनी त्याांचे भावववश्व समदृ्ध केले. 

जन्म बदलापरूमधला. सारां बालपण वतथेच गेलेलां. आईविील 

खानदशेातले. तेहहा खानदशेी रीतीप्रमाणे वयाच्या अवघ्या 

सतराहया वर्षी लग्न झाल.े वाटलां सांपलां सारां. आता फि 

राांधा,वाढा आवण उष्टी काढा हचे जीवनाचे अांवतम ध्येय होणार. 

कववता,वाचन दरुावणार कायमचे. वविलाांची तर खपू इच्छा होती 

आपल्या मलुीने पीएचिी करावी, खपू वशकावे. परांत ुझाले उलटेच. 

वाचन, लेखन करण्यापेक्षा जरा घरकामाकिे, स्वैपाकपाण्याकिे 

लक्ष द्या. सासरुवािीचा सज्जि दमच. पती वकील. वदवसभर 
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शेतात राबल्यावर कसले कोटग नी काय. इथे रावहलो तर काही खरे 

नाही. वाढ खुांटणार. ह ेजाणनू त्याांनी पतींना थेट मुांबईला जाऊन 

वतथेच सेटल होण्याचे सचुवले. अखेर तेही तयार झाले. बदलापरू 

इथे वविलाांची दोन मजल्याची इमारत. पण स्वावभमानी पवतराजाांनी 

वतथ े राहण े नाकारून बदलापरूमध्ये टक्केटोणपे खाऊन अखेर 

स्वकतृगत्वावर नव े बस्तान बसवले. सांसार उभा करायला प्रचांि 

सोसाव ेलागले. परांत ुवशकण्याची आस काही कववयत्ींना स्वस्थ 

बस ू दईेना. लग्नानांतर तबबल सात वर्षागनांतर कॉलेजमध्य े नाव 

घातले. मोठ्या वजद्दीन े बीए, एलेलबी केले. २०१५ मध्ये 

एम.ए.केले. पढेु वविलाांच्या इच्छेनसुार मुांबई ववद्यापीठातनू 

पीएचिीची प्रवेश परीक्षा   वदली. पासही झाल्या. त्याांचा पीएचिी 

चा ववर्षय आह ेअवहराणी लोकगीते. या प्रवासात मात् पवतराजाांनी 

उत्तम साथ वदली ह ेनमदू करतात. या ववलक्षण जीवन प्रवासामध्ये 

अनेक चाांगली माणस ेजोिली गेली, त्याांचे ऋण त्या मान्य करतात. 

एकीकिे 'वहअररांग', 'जजमेंट',  'कोटग मटॅर', 'अशील', 'समन्स' अशा 

रुक्ष  शबदाांच्या भोवऱ्यात वदवसभर राहूनही  काळजात तरल 

कववता जपताना, कुटुांबाला वेळ दतेाना  या कववयत्ींची वकती  

धावपळ होत असेल नाही? त्याांच्या वजद्दीला आपण मनोमन 

सलाम करतो. 
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साचलेल्या क्षणाच्या िवदतीय स्ढगाऱ्यातून  

पवतःला उिसून काढीत,  

ते दोघे बसले आहेत शेजारी शेजारी संिलेले शब्द घेऊन.  

उरलेल्या सुरकुतलेल्या स्दवसांच्या अंधुकशा उजेडात  

थरथरणाऱ्या करकरीत रेषा न्याहाळीत.!  

दीपावली-२०१८ च्या वदवाळी अांकात प्रवसद्ध झालेल्या 

कववतेतला काही भाग. कववयत्ी मांदावकनी पाटील या कववता, 

लेख, लघकुथा अशा फॉमगमधनू सातत्यान े हयि होताना वदसत 

आह.े ह ेआश्वासक आह.े त्याांची कववता वदवसेंवदवस प्रगल्भ होत 

चालली आह.े नवां काही साांग ू पहात आह.े बहीणाबाई ांच्या 

कववतेचा वसा व वारसा समथगपणे पढेु नेणाऱ्या            कववयत्ी 

मांदावकनी पाटील याांच्या कववतेचा 'अनाहत' नाद असाच 

सावहत्यवतुगळात वननादत राहो आवण त्याच्या नावाच्या अगोदर ' 

Adv'  बरोबरच 'िॉ ' ह ेअक्षर दखेील लवकरच  झळको अशी 

सवदच्छा हयि करतो. 

(अनाहत (कस्वतासंग्रह), मंदास्कनी िाटील, गं्रथाली-

मंुबई)    
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४१. ** समृद्ध व्यस्िमत्वाचा जीवन प्रवास ** 

"'प्रत्येक मलू ह ेशािज्ञ असतां' असां िॉ. कलामाांना नेहमीच 

वाटायचां. कलामाांना मलुाांबद्दल कमालीचा वजहहाळा वाटायचा, 

कारण मलुाांना समजनू घेणारे सांवेदनशील मन त्याांच्याकिे होते. 

त्याांचे माणसूपण सदवै जागे होते. एकदा एका मलुीने मलुाांसाठी 

वनघणाऱ्या 'चटु्टी ववकटनम' या तावमळ मावसकात िॉ कलामाांना 

एक प्रश्न ववचारला होता. तो प्रश्न असा की...स्वतःचा क्रम साांगा 

१) वैज्ञावनक २) तावमळभावर्षक ३) माणसू ४) भारतीय... 

कलामाांनी 'माणसू' ला प्रथम क्रमाांक वदला. कारण माणसातलां 

माणसूपण वजवांत असेल तर उरलेल्या तीनही गणुाांचा अांतभागव 
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माणसू या गणुात होतो. यातनूही कलामाांचा माणसुकीवर असलेला 

दृढ ववश्वास वदसनू येतो. मलुाांमधील माणसुकीचा झरा कधीही आटू 

द्यायचा नाही, याची खबरदारी मोठ्याांनीच घ्यायची आह े असे 

त्याांचे ठाम मत होते. बाळाांनो कलामाांना जेवढी मलुाांची ओढ 

तेवढीच मलुाांनाही कलमाांची ओढ असायची.!"  

सपु्रवसद्ध बालसावहवत्यक श्री एकनाथ आहहाि याांनी 

पररश्रमपवूगक वलवहलेल्या 'वमसाईल मॅन' (प्रकाशक: हयास 

वक्रएशन्स, ठाणे) या चार पसु्तकाांच्या सांचामध्ये िॉ कलाम 

याांच्याबद्दलची बह मोल मावहती आपणास वाचायला वमळते. ह े

चार पसु्तक सांच खास कुमार गटाला समोर ठेवनू वलवहले आहते. 

त्यामळेु िॉ कलाम याांच्या जीवन प्रवासात आत्तापयांत शबदबद्ध 

झालेली अवघि वैज्ञावनक पररभार्षा अवतशय सोप्या आवण प्रवाही 

शबदाांमध्ये, मलुाांना सहज समजेल अशा गोष्टी स्वरूपाच्या भार्षेत  

श्री आहहाि याांनी या पसु्तक सांचात वलवहली आह ेह ेमहत्वाचे.   

तावमळनािूतील 'रामेश्वरम ' सारख्या छोट्याशा गावामधे 

एका नावाि्याच्या पोटी जन्म घेतलेल्या एका महान वैज्ञावनकाांचा 

थक्क करणारा प्रवास.  एका वववशष्ट ध्येयाला कें द्रस्थानी ठेवनू, 

अवतशय प्रवतकूल पररस्थतीत  काळाच्या कसोटीवर स्वतःला 

तपासत, आजमावत शाांतपणे यशाची एकेक उत्तुांग वशखरां 
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वजांकणारा जण ूयोद्धाच!. एक ववद्याथी, एक प्राध्यापक, सांशोधक, 

वैज्ञावनक, शािज्ञ, लेखक, मागगदशगक आवण त्यानांतर थेट राष्ट्रपती, 

भारतरत्न या सवोच्च स्थानापयांतचा  ववशाल कॅनहहास आवण त्या 

कॅनहहासवर अवभमानाने वचतारलेले एक महान हयविमत्व, िॉ. 

ए.पी.जे. अबदलु कलाम. आपल्या वहांदसु्तानातीलच नहह ेतर इतर 

दशेातील समस्त ववद्यार्थयाांनी त्याांचा अदभतू जीवन प्रवास 

अभ्यासण्यासारखा आह.े हचे महत्व,  हाच ववचार  मनाशी घेऊन 

ठाण्यातील हयास वक्रएशन्स याांनी 'वमसाईल मॅन' ह े िॉ. कलाम 

याांच्या सांपणूग जीवन प्रवासावरची एकूण चार  पसु्तके (भाग १ ते 

४)  प्रकावशत केली. खास ववद्याथी वगग नजरेसमोर ठेवनू अवतशय 

सोप्या, सटुसटुीत, प्रवाही, ओघवत्या शैलीत ही चारही पसु्तके 

कलात्मकररत्या कुमार वाचकाांसमोर आली आहते. ह ेसुांदर आवण 

नेमके लेखन  आजचे आघािीचे बालसावहवत्यक एकनाथ 

आहहाि याांनी केले आह.े खरांतर, िॉ कलाम हा ववर्षय इतका मोठा 

आह,े त्याांचे कायग इतके थोर आह ेकी ह ेसारे सांवचत चार पसु्तकाांत 

कसे साकारायचे. मात् ह ेआहहान आहहाि याांनी छानपणे  पेललां  

आह.े  

१५ ऑक्टोबर म्हणजे िॉ. ए.पी.जे. अबदलु कलाम याांचा 

जन्मवदन आवण हा वदवस आपण वाचक प्रेरणा वदन म्हणनू साजरा 

दखेील करतो. हचे वनवमत्त साधनू हयास वक्रएशन्स याांनी २०१८ 
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मध्ये मुांबईतल्या ववववध शाळाांमध्ये ववद्यार्थयाांच्या, वशक्षकवगाांच्या 

उपवस्थतीमध्ये या चार भागातील पसु्तकाांचे प्रकाशन केले ह े

महत्वाचे आह.े यामळेु समस्त ववद्यार्थयाांना वाचनाचे महत्व दखेील 

अधोरेवखत झाले. साधी राहणी आवण उच्च ववचारसरणी ह े

आयषु्ट्यभर जपणारे, आपण राष्ट्रपती आहोत असा कुठलाही आव 

न आणता अनेक ववद्यार्थयाांशी त्याांनी केलेला सुांदर ससुांवाद, 

सवागनाच वांदनीय, प्रेरणादायी असणारे िॉ. कलाम म्हणजे 

सवाांच्याच आपलुकीचा ववर्षय. ही चारही पसु्तके वाचताना 

आपणाशी जण ूिॉ कलाम ह े आपल्याशी मिु  सांवाद साधत 

आहते असे वाटते. ववदयार्थयाांना जण ूते आशेचे वकरण दते आहते 

असा भास होतो. आहहािाांच्या लेखनाचा हा ववशेर्ष गणु पसु्तक 

वाचताना आवजूगन जाणवतो. कलामाांनी हयि केलेल े ववचार ह े

वकती काळाच्या पढेु आहते याचा प्रत्यय प्रत्येकाला येईल. असे 

उद्बोधक ववचार पसु्तकाांमध्ये आपल्याला वाचायला वमळतात. 

त्यातील काही सुांदर वचने. 

" काळा रांग हा अशभु समजला जातो, पण प्रत्येक 

काळ्या रांगाचा फळा हा अनेक ववद्यार्थयाांचे आयषु्ट्य उजळवत 

असतो. "  
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" तमु्ही तमुचे भववष्ट्य बदल ूशकत नाही, पण तमु्ही 

तमुच्या सवयी बदल ूशकता आवण तमुच्या सवयी नक्कीच तमुचे 

भववष्ट्य बदलवतील! "  

" झोपल्यावर वदसतात ती स्वप्नां नसनू, स्वप्ने ही अशी 

गोष्ट आह,े जी तमु्हाला झोप ूदते नाही."  

"आकाशाकिे बघा आपण एकटे अवजबात नाही, सवग 

ब्रह्माण्ि तमुचे वमत् आह.े पण ते भरभरून त्यालाच दतेे, जो स्वप्न 

बघतो आवण त्यावर काम करतो."  

कलामाांचे ह ेववचार आजच्या वपढीतल्या ववदार्थयाांसाठी ही 

जण ूआधवुनक सभुावर्षते आहते. या चारही पसु्तकाांमध्ये िॉ. कलाम 

याांच्या जीवन प्रवासातले ववववध टप्पे गोष्टीरूपाने सुांदरपणे रेखाटले 

आहते. त्यामळेु पसु्तक वाचनीय झाले आह.े लहानपणाचा काळ, 

ववदयाथीदशेतील काळ, वशक्षणाचे महत्त्व, त्यासाठी खाल्लेल्या 

खस्ता, गरुुजनाांचे आशीवागद, मागगदशगन, ववववध सांस्थाांमध्ये 

केलेली कामे, आलेले अनभुव, शािज्ञ होण्याचा प्रवास, केलेला 

सांघर्षग, स्वतःचा लेखन प्रवास, ग्रांथाांचे महत्त्व, राष्ट्रपती पदावर काम 

करताना आलेला अनभुव, भारतरत्न हा सवोच्च बह मान 

वमळाल्यावर त्याांनी हयि केलेले मनोगत ह े सारां सारां या चार 

पसु्तकाांमध्ये हयापलेलां आह.े वमसाईल मॅन असे या पसु्तकाांचे नाव 
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आह.े िॉ कलाम याांनी आपल्या वहांदसु्तानाच्या सांरक्षणासाठी जी 

के्षपणािे बनवली त्याांची नावेही त्याांनीच वदलीत. अग्नी, आकाश, 

परृ्थवी, वत्शलू, नाग, ही नावे वकती अदभतू, सुांदर आहते याची 

आपणाला प्रवचती येते. वैज्ञावनक प्रगती करुन वहांदसु्थानने स्वयांपणूग 

हहावे हचे त्याांचे अांवतम ध्येय होते. आहहािाांनी कुमाराांसाठी 

वलवहलेली ही चारही पसु्तके  मलुाांना वाचनाचा आनांद तर दतेीलच 

त्याबरोबर कळत नकळतपणे मलुाांच्या आयषु्ट्यात नक्कीच 

सकारात्मक बदल घिवतील असा ववश्वास आह.े िॉ कलाम याांची 

ही नसुतीच आत्मचररत्े नसनू चाांगला माणसू बनण्यासाठी केलेल्या 

एका जीवन सांघर्षागची, प्रयत्नाांची ती जण ूवैज्ञावनक कहाणी 'आह.े  

एकीकिे मुांबई महानगरपावलकेत वशक्षकाची भवूमका 

वनभावत असतानाच स्वतःमधील सांवेदनशील मनाला साद घालनू 

खास मलुाांसाठी सांस्कारक्षम कथा, कववता, गीते वलवहणारे समस्त 

मलुाांचे आविते लेखक, बालसावहत्यकार श्री एकनाथ आहहाि 

याांनी हा पसु्तक सांच साकारला आह.े श्री आहहाि याांचे एकूण नऊ 

बालकववता सांग्रह, सहा बालकथा सांग्रह प्रकावशत आहते. इयत्ता 

सहावीच्या सलुभभारती पाठ्यपसु्तकात 'बाबाांचां पत्' या पाठाचा 

अभ्यासक्रमात समावेश झाला आह.े आनांदाची बाग या 

गाजलेल्या पसु्तकाचा इांग्रजी अनवुाद प्रवसद्ध. दोन गीत सांग्रह 

पसु्तकाांचा वहांदी अनवुाद प्रवसद्ध. महत्वाचे म्हणजे तबबल सात 
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बालकववतासांग्रहाच्या बे्रल वलपी आवतृ्ती प्रवसद्ध. महाराष्ट्र 

शासनाचे आवण काही सांस्थाांचे महत्वाचे परुस्कार श्री आहहाि 

याांना लाभले आहते. त्याांच्या कथाकथनाांचे पाचशेहून अवधक 

कायगक्रम पणूग झालेत. लखेनाबरोबरच विृत्व कलवेर ह कूमत 

असणाऱ्या एकनाथ आहहाि याांनी हा दखेणा पसु्तक सांच 

साकारला आह.े आनांदाची गोष्ट म्हणजे श्री आहहाि याांच्या या 

पसु्तक सांचास आत्तापयगन्त  ववववध सांस्थाांचे  एकूण दहा 

राज्यस्तरीय परुस्कार लाभले. 

ग्रांथ हयवहार, ग्रांथ प्रसारणाबरोबरच लेखक आवण वाचक 

याांच्या मध्य ेससुांवाद घिवणाऱ्या ठाण्यातील हयास वक्रएशन्स या 

अग्रगण्य प्रकाशन सांस्थेने 'वमसाईल मॅन' हा चार पसु्तकाांचा 

अप्रवतम सांच खास बच्चेकां पनी कररता आणलेला आह.े चाांगला 

माणसू होण्यासाठी, उत्तम स्वप्न बघण्यासाठी आवण ते 

साकारण्यासाठी या महान वैज्ञावनकाची गोष्ट सवाांनी वाचायलाच 

हवी. 

(स्मसाईल मॅन : डॉ ए िी जे अब्दुल कलाम 

(चररत्रात्मक), एकूण ४ भाग)  एकनाथ आव्हाड, व्यास 

स्क्रएशन्स)  
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४२. ** संिवलेल्या माणसांच्या कथा ** 

 

"ते हातापायाच्या काि्याांवर आपलां भलांमोठां िोकां  

साांभाळत हलेपाटत चालणारां, चळचळा मतुायला लावणारी नजर 

बाळगणारां, पेनच्या वनबेसारखी नखां असणारां मलू  म्हणज े या 

कथेचा लेखक होता , ज्याचां नाव 'जावेद' आह,े जो आजही वजवांत 

आह ेआवण कायम वजवांत असेल "  
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हांस मावसकाच्या २०१८ च्या मावसकात प्रकावशत 

झालेल्या त्या कथेन ेमला भारावनू टाकलां होतां. आता तीच कथा 

पनु्हा नहयाने मला 'वतसरा िूळा' या कथासांग्रहातनू वाचायला 

वमळाली. पनु्हा माझी तीच अवस्था झालेली. आजचा आघािीचा 

कथाकार वकरण येले हा प्रथम उत्तम कवी आह.े (वाचा: बाईच्या 

कववता) माणसाच्या वचत्वववचत् स्वभावाांच,े भोगलेल्या भोगाांचे 

तो तटस्थपणे वचत्ण करीत असतो. माणसाच्या आयषु्ट्याची घसरण 

वटपण्याची त्याच्याकिे एक प्रकारची ववलक्षण अशी फोटोजेवनक 

शबदशैली आह.े वकरण हा सातत्यान ेआजबूाजचू्या कोलाहलाचे, 

स्थळाांचे, घटनाांचे, प्रभावी सकू्ष्म वचत्ण करून तो कथाांच्या 

माध्यमातनू आपल्यापाशी बोलत असतो. 

इ.स. २०१८ मध्य ेत्याचा 'मोराची बायको' हा कथासांग्रह 

वाचला होता. त्याचे परीक्षण आपल्याला या ईबकुच्या वतसऱ्या 

भागात वाचायला वमळेल. २०१९ मध्ये ग्रांथालीने प्रकावशत 

झालेला 'वतसरा िूळा' वाचत असताना आधीच्या कथा सांग्रहाची 

आठवण वकां वा तलुना (मनातल्या मनात) होण ेअपररहायग. मी माग े

नमदू केल्याप्रमाणे मोराची बायको कथासांग्रहातील कथा काहीशा 

सांवदग्ध आवण फँटसीच्या अांगाने जाणाऱ्या होत्या. िीपरुुर्षाांमधला 

नातेसांबांध,शरीर, सेक्स या त्यीनीं साकारलेल्या कथाववश्वात  

वाचक गुांतनू जात होता, सांमोवहत होत होता. मी वचत्कार 
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असल्याने एक उदाहरण दतेो. वचत्ां साधारणतः दोन प्रकारची 

असतात. ऍबस्रॅक्ट (अमतूग) आवण ररयलवस्टक (वास्तववादी). 

मोराची बायको मधल्या कथा या अमतूग शैलीतल्या तर  वतसरा 

िूळा मधल्या कथा वास्तववादी. 'वतसरा िूळा'  मधल्या कथा 

वाचताना कथेतल्या हयविरेखा, वातावरण, सांदभग  आवण 

महानगरातला पररसर हा आपल्या चाांगल्या पररचयाचा असला 

तरी त्यात माांिलेलां  दःुख, वेदना, उध्वस्तपण ह ेआपल्याला खरां 

वाटतां, आपलां वाटतां. सांग्रहात एकूण सात कथा आहते आवण 

यापवूी दजेदार मावसकात त्या प्रकावशतही झालेल्या आहते. या 

सातही कथाांमधल्या हयविरेखा आपल्या भोवती जण ूफेर धरतात, 

अस्वथ करतात आवण मनाला काही प्रश्न दखेील ववचारतात. 

अथागत त्याची उत्तरे दणे्याचे बळ, ताकद वकां वा कुवत 

आपल्यापाशी नसत.े अशा प्रकारच्या झपाटलेपणाच्या  वावटळीत 

वाचक परुता गरगरत राहतो. 

कथा सांग्रहाच्या प्रारांभी लेखक वकरण येले याांनी 'मी का 

वलवहतो' सांदभागतली आपली स्पष्ट भवूमका माांिली आह.ेवकरणला 

या कथा कुठे सापिल्या, गवसल्या या पेक्षा आजबूाजचूी वववचत् 

सांदभाांनी गजबजलेल्या  पाश्वगभमूीने,वतथल्या रसरशीत माणसाांनी 

वकरणला कथा या फॉमगमध्ये वलहावयास उद्यिु कसे केले असावे 

ह ेजाणनू घेणे महत्वाचे आह.े मनोगताच्या अखेर वकरणन े एक 
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महत्वाचे वनरीक्षण नोंदवले आह.े काय आह ेते? " Survival of 

the Fittest' हा सषृ्टीचा वनयम आह,े जो बलवान आह,े प्रवतकूल 

पररवस्थतीत तग धरू शकतो, त्यालाच या जगात जगण्याचा 

अवधकार आह े असे हा वनयम साांगतो. थकलेल्या, आजारी, 

कमकुवत माणसाांना मध्यभागी ठेवत त्याांना तगवण्याचा, 

जगवण्याचा प्रयत्न करतो, तो माणसू. अशी खरेतर माणसूपणाची 

हयाख्या आह.े अशाच आजारी, वपचलेल्या लोकाांना सांपवण्याचा 

प्रयत्न काहीजण करीत आहते. आवण या कथा अशा सांपत 

चाललेल्या माणसाांच्या आहते. 

या सात कथा वाचल्यावर त्यातील हयविरेखा आपल्याला 

दाहक अनभुतूी दतेात. सांपलेपणाची भावना वकती ववलक्षण आवण 

तीव्र असते याचा प्रत्यय सारखा येत राहतो. पसु्तकातल्या त्या 

सातही कथाांची माांिणी अप्रवतम झाली आह.े वहांद-ूमवुस्लम दांग्याची 

पाश्वगभमूी यातील काही कथाांना आह.े ववववध हयविरेखाांमधनू 

साकारलेल्या कथाांमध्ये  जगण्याची अपररहायगता, अगवतकता 

पानोपानी दृष्टीस पिते. 'हारून फे्रम वक्सग' मधली शावहदाबी, 

हारून, रशीद काहीबाही बोल ूलागतात. हारुन मवुस्लम माणसू फे्रम 

बनवतोय वहांदूांच्या दवेताांच्या. दांग्याचे लोण त्याच्या दकुानापयांत, 

घरापयांत आवण नांतर वगळून टाकतो त्याचे अवस्तत्व, जगणां.अगदी 

फे्रमसकट.  उरत ेफि राख. झुांबर कथेत भेटतात धनकू, दगिूशेठ, 
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ती वरात, वमरवणकू. धनकुच्या िोईवर लखलखतां झुांबर. 

दाररद््रयाचां, जगण्याचां, वेदनेचां. झुांबर कोसळत,े धनकुला घेऊनच. 

आवण पढेु? इस्साक पक्का वहांद ूहोता, कथेतला इस्साक.  'धमग' 

नावाच्या उांच दोरीवर प्राणपणाने तोल साांभाळतोय 

िोंबाऱ्यासारखा! तो साांभाळतोय याांना आवण त्याांनाही. शेवटी 

पितोच आवण वनवितो पारांपररक जगणां. चक्रात पनु्हा पनु्हा 

भरिण्यासाठी. प्रॉपटी एवक्झवबशन कथेतला जनेु आवण नहयातला 

सांघर्षग. बांद पिलेल्या फॅक्टरीचे साांगािे, त्याला वचकटलेले 

कामगाराांचे रि आवण घाम,   आवण वतथे उभी राहणारी टॉवर 

सांस्कृती. पनु्हा जनु्याांना सांपवण्याची भार्षा. 'जावेद वजवांत आह'े 

कथेमधल्या  नरू हॉटेल या प्रमखु कें द्राला मध्यभागी ठेवनू 

त्याभोवती नरू अहमद, रखमा, जमील, उस्मान, नवीनभाई आवण 

ती जीवनघेणी दांगल  अशा हयविरेखाांनी रेखाटलेल्या नाट्यामध्ये 

शेवटी तो जावेद कोण होता? ह ेकळल्यावर आपण नखवशखाांत 

हादरून जातो. ती एक प्रावतवनवधक स्वरूपाची कथा आपले 

अनभुव ववश्व मात् हयापनू टाकत.े 

सांग्रहातली शेवटची कथा 'वतसरा िूळा' इथे येऊन आपण 

पोचतो. प्राचीन वशवमांवदराच्या पाश्वगभमूीवर वचतारलेली एक 

वेगळीच कथा. मांवदर पररसरात लहानगा महाद ूबालशांकर बननू 

जगतोय. त्याची वतसऱ्या िोळ्यावर प्रचांि भिी. त्याला साथ 
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दणेारी मांगळी. वतथले बेरकी रस्टी आवण वतथली भ्रष्ट पोलीस 

यांत्णा. एका प्रसांगात महाद ूपकिला जातो. तो उघितो आपले 

वतसरे नेत् या पाखांि्याांवर. पाखांिी भस्मसात होतात? मग महादचू े

काय होते मग? 

या सवग कथा वाचल्यावर वकरणच्या कथाांवर ख्यातनाम 

कथाकार मांटोचा काहीसा प्रभाव असल्याचे आपणास जाणवतेच. 

सांग्रहाच्या प्रारांभी मांटोचे ऋण वकरणने मानल े आहचे. सांपनू 

गेलेल्या माणसाांच्या अनभुवववश्वाचे आगळेवेगळे भयाण पण 

रसरशीत रूप अनभुवायचां असेल तर कवी, कथाकार वकरण येले 

याांचा 'वतसरा िुळा' अनभुवा. या त्यस्थ िोळ्यान ेमात् मराठी कथा 

ववश्व समदृ्ध केले आह ेअसे खात्ीन ेम्हणता येईल. 

वतसरा िुळा कथासांग्रहाला २०२० मध्य े 'महाराष्ट्र 

फाउांिेशनचा लवलत ग्रांथ परुस्कार'  तसेच २०२१ मध्ये पररवतगन 

सांस्था व नाथ समहू औरांगाबादचा 'बी रघनुाथ' परुस्कार लाभले. 

मसाप, पणुे सांस्थेने नकुतेच या पसु्तकाची 'वद. बा. मोकाशी 

परुस्कार-२०१९ साठी वनवि केली आह.े 

(स्तसरा डुळा (कथा संग्रह), स्करण येले, गं्रथाली, 

मंुबई)  
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४३. **  अपवपथ जास्णवांचा लेखाजोखा.....  

मंुबई.... बम्बई... बॉम्बे ** 

मायेची उब सांगते, िांघरून शाल घ्यावी  

उबदार कुशीमध्ये, ऊजाद सारी साठवावी  

वळवळती ह्या स्दशा, स्कती करावेत धंदे  

त्यांनी शोधावी उत्रे, जयांचे झाले येथे वांदे  

मंुबादेवी मंुबईत, स्तथं भस्िभाव गातो 
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िारशयांची सेवा होते, येशूची लेकरे येथे  

नमाजीत दरगयांना, रोज चादर चढते  

एकटेच बांध कधी, बांधते मंुबई आई  

लेकरास जागस्वते, म्हणून का स्तला दाई 

सवग जातीधमाांना उदार आवण ववशाल मनाने सामावनू 

घेणारी ही महाप्रचांि मुांबई.  चकाचक, हायफाय टॉवर सांस्कृतीच्या 

पोटाशी अजगरासारखी अस्ताहयस्त पसरलेली कुववख्यात 

नामचीन भाई ांची झोपिपट्टी.त्या झोपि्याांच्या गभागत नाांदणारे आवण 

भरिून जाणारे केववलवाणे वचत्वववचत् असांख्य जीव, त्याांच्या 

हयथा,वेदना, कहाण्या आत्तापयांत अनेक लेखकाांनी, कवींनी, 

शावहराांनी आपापल्या कलाकृतींमध्ये रेखाटल्या आहते. त्यातील 

अनेकजणाांनी आपल्या लेखनात कधी  टोकदार, प्रहरात्मक 

शबदशैलीचा वापर केला तर काहींनी उपहासात्मक शैली वापरली. 

हयि करण्याची शैली वेगळी असली तरीही मनात कायम तीच 

ठसठसणारी मुांबईची जखम प्रामावणकपणे अनेकाांनी आपल्या 

सावहत्यात माांिली. आमच्या कोकणातले एक तरुण प्राध्यापक 

कवीवमत् श्री बाळासाहबे लबिे याांचा  'मुांबई.... बम्बई... बॉम्बे ' 

हा कववतासांग्रह ग्रांथाली या सपु्रवसद्ध प्रकाशन सांस्थेने २०१७ 

मध्य.ेप्रकावशत केला आह.े प्रस्ततु कववता ही त्याांच्याच 

कववतासांग्रहातील असनू मुांबईच े दःुख ती आळववते. सपु्रवसद्ध 
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वचत्कार राज ूबाववस्कर याांनी आपल्या नेमक्या रांगातनू, रेर्षाांमधनू 

मुांबईचे भयाण वास्तव रेखाटले आह.े सरुवातीस सांग्रहाचे मखुपषृ्ठ 

आपणास आकृष्ट करत,े आवण त्यानांतर टोकदार वास्तवाचे प्रखर 

भान असलेल्या कवीचे शबदवचत् आपल्याला जण ूसनु्न करत.े 

हा सगळा कल्ला होतो रेल्वेरुळाशेजारी  

िोरं खेळत राहतात स्क्रकेट  

हागंदारीत िुसून घेतात बॉलवरची  गु घाण  

िहात राहतात कुतूहलाने डोक्यावरून  

जाणारी स्वमाने.  

मुांबईतल्या आवलशान एयरपोटगला वबलगनूच असलेल्या 

झोपि्पट्टीमधले ह े करुण वास्तव आपण नेहमीच्या नजरेने 

अनेकवेळा पावहलेही असेल. पण कवी बाळासाहबेाांच्या नजरेतनू 

शबदाांच्या सांगतीने ह ेभीर्षण वास्तव कववतेच्या माध्यमात कसे 

पकिले आह े पहा. आपल्या अांगावर एक सरसरीत काटा उभा 

राहतो. कवी बाळासाहबेाांची शबदशैली वेगळी आह.े कॅमेऱ्याच्या 

खोबणीत वटपलेली वास्तव दृश्ये आपण एखाद्या स्क्रीनवर पाहत 

आहोत असा फील हा सांग्रह आपणास दतेो. मुांबईचे नागिेउघिे 

ववश्व वटपण्यास कवी यशस्वी झाला आह.े एकशे चौदा  कववता 

वाचल्यावर वाहवा...वाहवा असे शबद आपल्या मखुातनू पित 
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नाहीत तर एक प्रकारचा सनु्नपणा, थकलेपणा आपणास जाणवतो. 

यावर आपण काय भाष्ट्य करणार? या प्रश्नाच्या चक्रात हलकेच 

भरिून वनघतो. कवी प्रा. बाळासाहबेाांना शबदाांची वकां मत कळली 

आह.े ते कधी  तटस्थपणे  तर कधी उपहासात्मक शैलीत मुांबईचे 

वचत्ण वटपतात.  

स्तच्या हातचा प्रसाद कसा घ्यायचा? 

"भगवान का है " या वाक्याकडे कुणीच लक्ष देत नाही  

स्हजडे वाजवत राहतात टाळ्या  

रात्रीच्या अंधारात उजळून येतात  

स्कतीतरी सजजन प्रकाशसुयद  

"आमच्यामुळे तुमच्या बायका सुरस्क्षत आहेत  कुजबुजत  

राहतात" 

मनात... मीरा, राधा , रुस्क्मणी बघत राहतात त्यांच्याकडे  

भिी समाधीच्या उतंु्ग स्शखरावर िोहचलेल्या चांदण्या 

म्हणून  

मग त्या उमलून येऊ शकतात  

रेडलाईट, कामाठीिुरा, मंुबई सेंट्रल आस्ण कुठेही!  

बाळासाहबेाांची ही अनोखी शबदशैली पावहल्यावर प्रख्यात 

कवी नामदवेराव ढसाळ याांच्या गोलवपठा कववतासांग्रहाची 

आठवण येतेच. कववतेतील मुांबई रेखाटण्याचा प्रयत्न अनेक कवी 
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मांिळींनी अगदी प्रामावणकपणाने केला आह.े आपापल्या नजरेला 

वभिलेले महानगरीय वास्तव  प्रत्येक कवीन े वटपनू वेगवेगळ्या 

तऱ्हनेे शबदात प्रभावीपणे माांिले आह.े दवक्षण मुांबईतला उच्चभ्र,ू 

हायफाय वगग, वगरगावमधला पाांढरपेशा मध्यमवगग, तर वतकिे 

खाली परळ, लालबाग, एवल्फन्स्टन इथला श्रवमक कामगार वगग, 

कामाठीपरुा, फोरास रोि इथला बदनाम वगग  आवण त्याही पढेु दरू 

उपनगरात वस्थरावलेला नोकरदार वगग अशा ववववध वगागत मुांबई 

ववभागली आह.े एकीकिे त्याांची सांस्कृती, राहणीमान, सणवार 

उत्सव, आचार ववचार अभ्यासताना दसुरीकिे अन्यायाववरुद्ध दाद 

मागणारा वगग, मोचे, टाळेबांदी, आांदोलने यामध्य ेसदवै भरिणारा 

समाज, आवण या आवण या सवाांशी अवतशय बेरकीपण,े वनदगयीपणे 

वागणारे आवण त्याांना  नाचवणारे आपला  तथाकवथत पढुारी वगग. 

ह ेसवग घटक वमळून भलीमोठी मुांबई बनत.े या वगागला टाळून तमु्ही 

पढेु जाऊच शकत नाही. याच मुांबईशी आपली नाळ जोिणारे 

आवण ठसठसणारी वेदना आपल्या सवाांगात वभननू घेऊन 

प्रामावणकपणे लेखन करणारी अनेक लेखक-कवी मांिळीं. कववता, 

कथा, कादांबरी, एकाांवकका, नाटक, प्रहसन, वग, अशा वेगवेगळ्या 

माध्यमातनू ते हयि होऊ लागले. वहांदसु्थानाला स्वातांत्र्य 

वमळण्यापवूी वब्रवटश राजवटीत अण्णाभाऊ साठे तसेच पठे्ठ बापरूाव 

याांनी मुांबईचे वणगन असलेली मुांबईची लावणी रेखाटली होती. " 
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मुांबई नगरी बिी बाका, जशी रावणाची दसुरी लांका, वाजतो िांका. 

िांका चहू मलुकी-राह्याला गलुाबाच े फुलकी पावहली मुांबई.! 

त्याकाळी अवतशय गाजलेली ही शाहीर पठे्ठ बापरूाव याांची लावणी 

तर दसुरीकिे ‘मुांबई उांचावरी, मलबार वहल इांद्रपरुी, कुबेराची वस्ती 

वतथां सखु भोगती....परळास राहणारे, रातवदवस राबणारे, वमळेल ते 

खाऊनी घाम गाळती.! ‘अशा नेमक्या, समथग शबदात मुांबईचे वचत् 

आपल्या लावणीत रेखाटणारे लोककवी अण्णाभाऊ साठे. शांभर 

वर्षाांपवूीच्या या लावणीत रेखाटलेली मुांबईची अवस्था, भोग, 

गररबी, वेदना आज कमी झालेली वदसते का? तर त्याचे उत्तर नाही 

असेच ददुवेाने म्हणाव ेलागते. 

या थोर कवी मांिळींबरोबरच मुांबईची ठसठसणारी वेदना 

आपल्या लेखनात हयि करणाऱ्या कवी मांिळींची एकूण परांपरा 

खपू मोठी आह.े प्रा. बाळासाहबेाांच्या या सांग्रहामळेु त्या परांपरेचे 

इथे स्मरण होणे अपररहायगच. मढेकर, ववांदा करांदीकर, नारायण सवु,े 

सदानांद रेग,े आ. ना. पेिणेकर, मनोहर ओक, अरुण कोलटकर, 

नामदवे ढसाळ, सतीश काळसेकर, केशव मेश्राम, वसांत गजुगर, 

वसांत पाटणकर,  अरुण म्हात्,े प्रज्ञा दया पवार, मवल्लका 

अमरशेख, नीरजा, अरुण काळे, सायमन मावटगन, सौवमत्, वजेश 

सोळांकी,  अशा कसदार कववमांिळींची परांपरा लाभली आह.े या 

महानगरीला भेट दणेाऱ्या प्रत्येकालाच इथल्या रांगीबेरांगी, मोहमाया 
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दवुनयेने काही काळ भलुवलेही असेल मात् वतच्या अांतरांगात 

वशरल्यावर वतची दाहकता, कुरूपता, नग्नता वदसल्यावर 

त्याांच्यातला सच्चा कलावांत जागतृ झाला आवण शबदाांच्या 

माध्यमातनू हयि होऊ लागला. अनेक कवी मांिळींच्या मुांबई 

वरच्या कववता त्याांच्या वेगवेगळ्या सांग्रहात, मावसकाांमध्ये  काही 

पणूग तर काही तकुि्याांमध्ये ववखरुलेल्या आहते. फि 'मुांबई' हाच  

ववर्षय घेऊन त्याचा सांग्रह प्रकावशत करणारे  कवी मांिळी खपूच 

कमी असतील. या पाश्वगभमूीवर केवळ मुांबई या ववर्षयासांदभागत 

नहया जाणीवाांच्या कववता जाणीवपवूगक वलहून त्याचा सांग्रह 

प्रकावशत करणारे कवीवमत्  प्रा. बाळासाहबे लबिे याांच्याबद्दल 

कौतकु वाटतां. वास्तवाचे टोकदार भान असलेल्या या कवीचे 

आगमन मुांबईत खऱ्या अथागने इ.स. १९९१ मध्य ेझाले तेही एक 

कामगार म्हणनू.! हारफूले ववणण्याचे काम ते करीत असत. भलुेश्वर 

इथे याच कामाच्या वनवमत्ताने त्याांना मुांबईच ेदशगन घिले. त्याांनतर 

आयषु्ट्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्याांवर पोटासाठी, कामासाठी या 

महानगरात त्याांना वास्तहय कराव ेलागले. या काळात जगण्याचे 

चढउतार, बह रांगी आवण बह ढांगी चेहऱ्याची दवुनया, रोखठोक रुक्ष 

हयवहार, मानवी दहेाचा हयापार, नातेसांबांध ह ेसारे ते वटपत गेले. 

या जगण्यातनू त्याांना मुांबईची नस सापिू लागली. बाळासाहबे 

आपल्या मनोगतात म्हणतात " मानवी जगण्याची ववववधता जी 
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मुांबईत वदसत ेती जगातल्या पाठीवर कुठेही वदसत नाही. मुांबईची 

साांस्कृवतक भावर्षक ववववधता पकिणे ही अवघि गोष्ट आह.े मला 

जमला तसा मुांबईचा समग्र चेहरा पकिण्याचा प्रयत्न मी केला 

आह.े"  या सांग्रहाला शभुेच्छा दतेाना ज्येष्ठ समीक्षक, लेखक 

सनुील कवणगक म्हणतात " "सांग्रहात नावीन्य आह ेपण नवखेपण 

नाही. नवीनतेची कोवळीक, तजेला आवण सरसता आह,े तसा  

अस्फुटसा आत्मववश्वासही आह.े" सांग्रहाच्या मलपषृ्ठावर प्रा. िॉ. 

एकनाथ पगार याांचे अभ्यासपणूग वववेचन आह.े " शहर दळत राहते 

माणसाांच्या धमन्या.... ववकले आभाळ कोणी..... स्वप्ननगरीचे 

अश्वमेध घोिे उधळतात.....  ह े मुांबईचे लोकसमहूमानस 

अक्राळववक्राळ ववववधतेने नटलेले, गदीत चेहरा गमावलेले, 

सच्चशोधक आवण तत्वववसजगकतेचे कृष्ट्णमय सांकीतगन, 

महालक्ष्मी , हाजीअली, वेश्यावस्ती ते रेल्वेच्या वसग्नल स्थळाांशी, 

वभकाऱ्याांशी, मस्तवाल हप्तेबाज दादाांशी, वकिनीववके्रत्या 

दलालाांपासनू ते पाईपात सरपटणाऱ्याांशी गुांजन करत े गढू-

अगढूाचे.! " 

मुांबईत वशरलेला माणसू हा सहसा मुांबई बाहरे पित नाही. 

तरीही त्याला पदोपदी आठवण येत असते आपल्या गावच्या 

कौलारू घराची. वनवतृ्त झाल्यावर तरी मुांबईला बाय बाय करून 

कायमचे गावी जाऊ असा ववचार करत असतो. खरां तर हा फि 
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ववचारच. तो नेटान ेतसा प्रयत्नही करतो.मात् तो वदवस उगवतच 

नाही. मुांबईच्या झगमगत्या प्रकाशात आवण काळोखात तो 

नखवशखाांत बिूुन गेलेला असतो. मात् प्रा बाळासाहबे यास 

अपवाद आहते. कोकणातल्या गहुागर सारख्या वनसगगरम्य 

पररसरात ते आता स्थावयक झाले आहते आवण वनवाांतपणे मराठी 

भार्षेचे अध्यापन करीत आहते. मात् ज्या मुांबईने त्याांना घिवले, 

वशकववले, त्या मुांबईची नाळ त्याांनी अजनूही तोिलेली नाही ह े

ववशेर्ष. हा कववता सांग्रह म्हणज े बाळासाहबेाांनी भोगलेल्या 

जावणवाांचा आवण पावहलेल्या 'मुांबई' नामक ववदु्रप चेहऱ्यात 

लपलेल्या भावभावनाांचा लेखाजोखा आह.े या सांग्रहावर अनेक 

मान्यवराांनी भरभरून वलवहले आह,े सांग्रहास अनेक परुस्कार 

लाभले आहते. कववतेला स्वतःची स्वतांत् भार्षा आह,े कुठलाही 

आवेश नाही, आक्रोश नाही. तर ते एक मकू आक्रां दन आह.े मी 

स्वतः मुांबईकर असनूही या सांग्रहाच्या वनवमत्तान ेमुांबईचे ववववध 

पदर पनु्हा नहयान,े तटस्थपणे पाहता आले.  मात् आयसीय ूमध्ये 

दाखल झालेल्या मुांबईची तबयेत आपण कुणीही  सधुारू शकत 

नाही याचे शैल्य मनास  कुठेतरी  छळतेच!  

(मंुबई-बंबई-बॉम्बे (कस्वतासंग्रह), डॉ बाळासाहेब 

लबडे, गं्रथाली, मंुबई.)  
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 ४४. ** तात्यारावांची उत्ुंग सावली...माई सावरकर ** 

 

"१६ ऑक्टोबर १९६३. मला इवस्पतळात दाखल 

करण्याचा वदवस ठरला. मला चाकाांच्या खचुीवर बसवण्यात 

आलां. घरातनू मला स्वारींना अखेरचां पाहायचां होतां. हो अखेरचांच. 

कारण इवस्पतळातनू परत वफरून मी सावरकर सदनात येणार नाही 

ह ेमला सत्य उमगलां होतां म्हणनू स्वारींना िोळे भरून पाहायचां 
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होतां. तसा  वनरोप ववश्वासने धािला. पण नकार आला. मी म्हांटलां 

ठीक आह.े वनदान माझी खचुी स्वारींच्या खोली समोरून न्या, तर 

त्यावरही ‘नको’ असां उत्तर आलां.  ‘कोणती तरी भेट शेवटची 

ठरणार मग ती आधीचीच समजयूात!’  स्वारींच्या या ववधानावर 

आम्ही सारेच वनरुत्तर झालो. मनोमन स्वारींच्या पायाांचे स्मरण 

करून, त्याांना अवभवादन करून सावरकर सदनाला शेवटचा 

रामराम करून मी रुग्णालयात दाखल झाल.े येथील रुग्णशय्या ही 

माझी अखेरची ह ेमाझ्या लक्षात आले. रुग्णशय्येवर पिल्या क्षणी 

सारा भतूकाळ माझ्या मनात थैमान घालत होता. स्वारींच्या 

दशगनाची ओढ लागली होती. 'सावरकर' या पांचाक्षराांनी माझां अवघां 

जीवन सांमोवहत करून टाकलां होतां.! " 

स्वातांत्र्यवीर, कवी, लेखक, तत्वज्ञ, प्रचारक, वहांदसुांघटक, 

क्राांवतकारक चळवळीचे धरुीण, आपल्या बवुद्धवनष्ठ ववचाराांनी 

अवघ्या वहांदसु्थानाला नहह ेतर ववश्वाला आधवुनक ववचार बहाल 

करणारे,  भार्षाशदु्धी चळवळीचे प्रणेते ववनायक दामोदर सावरकर 

म्हणज े एक महान क्राांतीसयूगच. प्रखर बवुद्धमत्ता लाभलेल्या या 

तेजस्वी प्रतीसयूागचे तेज अनेकाांना सहन झाले नाही. वब्रवटश सत्तेची 

गलुामवगरी झगुारून दऊेन स्वातांत्र्य सांग्रामाचा होम चेतवणाऱ्या या 

महान हयविमत्वाला कुणी ओळखलांच  नाही. आपल्या 

वहांदसु्थानाला स्वातांत्र्य लाभावे म्हणनू पराकोटीची यातना, 



 | पान 

 

हालअपेष्टा सहन करणारे तरीही वब्रवटशाांच्या नजरेला नजर 

वभिवणारे बेरि क्राांवतकारक ववनायक दामोदर सावरकर म्हणजे 

एक अजब  रसायन होते.  

की घेतले न हे व्रत अंधतेने ।  

लब्धप्रकाश इस्तहास स्नसगद माने । 

जे स्दव्य, दाहक म्हणूनी असावयाचे ।  

बुद्ध्याची वाण धररले करी हे सतीचे।। 
 

अांदमान इथल्या सेल्यलुर जेलच्या आवारात सावरकराांच्या 

'माझे मतृ्यपूत्' या काहयातील कोरलेल्या ओळी वेगळां काय 

साांगतात? ह े दशेभिीचे व्रत आम्ही अांधतेने नहह े तर इवतहास 

आवण वनसगगप्राप्त प्रकाशात पारखनू घेतले आह.े हा वदहय मागग 

दाहक आह े ह े माहीत असनूही आम्ही ह्या व्रताचा नारळ 

अशाप्रकारे स्वीकारला आह,े ज्याप्रमाणे वचतेवर बसलेल्या 

सतीच्या हातनू एखादी सवुावसनी नारळ ग्रहण करत.े इ.स. १९११ 

मध्य ेसावरकराांना वब्रवटशाांनी दोन जन्मठेपाांची-काळ्या पाण्याची-

वशक्षा ठोठावली. वतथ ेएक नाही..दोन नाही तर तबबल अकरा वर्षे 

सावरकराांनी  अांदमानच्या काळकोठिीत जण ू नरकयातना 

भोगल्या. आत्तापयांत कुठल्याच राजकीय पढुाऱ्याने अथवा 

राष्ट्रभिान ेअशा प्रकारची कठोर वशक्षा भोगलेली नाही. तरीही 

अांदमानमधनू सटुल्यावरही, पढेु स्वातांत्र्य लाभल्यानांतरही 
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सावरकराांची उपेक्षा थाांबली नाही, उलट ती वाढली. कारण त्याांचे 

काळाच्या पढुच ेबवुद्धवनष्ठ      ववचार कुणालाच झेपले नाहीत 

आवण अजनू पन्नास वर्षाांनांतरही कुणाला झेपतील ह ेसाांगता येणार 

नाही. असो.  

सावरकराांचा एकूण जीवन प्रवास, ववववध टप्पे, खाल्लेल्या 

खस्ता  आपण अभ्यासल्यावर थक्क हहायला होतां. या 

स्वातांत्र्यसांग्रामाच्या अवघि जीवनप्रवासात सावरकराांनी वजतकां  

सोसलां असेल वततकां च  त्याांच्या कुटुांबीयाांनी दखेील वकती सोसले 

असेल, सहन केले असेल याची प्रवचती आपल्याला येतेच. 

सावरकर म्हणजे प्रतीसयूगच.  सावरकराांची प्रखर दशेवनष्ठा, त्याग,  

सोसलेल्या हालअपेष्टा, अांदमान इथे भोगलेला तरुुां गवास, रत्नावगरी 

इथली स्थानबद्धता तर पढेु गाांधीहत्या नांतरचे वदवस यामध्ये 

सावरकराांच्या कुटूांवबयाांचे काय हाल झाले असतील? त्याांनी काय, 

कसे भोगल ेआवण सोसले असेल? याचा प्रश्न आपण आपल्या 

मनाला सहजपणे कधी ववचारतो?  

आवण..आवण याच प्रखर राष्ट्रपरुुर्षाच्या सावन्नध्यात 

काहीस ेझाकोळलेलां, व्रतस्थ, काहीसां  मदृ,ू अबोल  हयविमत्व 

म्हणज ेतात्यारावाांची पत्नी..यमनुाबाई  सावरकर. म्हणजेच माई 

सावरकर! तात्यारावाांसारखा जळता वनखारा एकदा पदरात 
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बाांधल्यावर या माउलीने आयषु्ट्याच्या ववववध टप्प्याांवर वकती, कसे 

आवण काय काय सहन केले असावे? त्यावेळी तात्यारावाांना 

वततक्याच तोलामोलाची साथ दणेाऱ्या माई ांची मानवसकता कशी 

होती? आत्तापयांत तात्याराव सावरकराांच्या कतृगत्वावर, 

जीवनप्रवासावर अनेक लेखक-कवी मांिळींनी भरभरून वलवहले 

असताना, अनेक पसु्तके उपलबध असताना  माई सावरकर याांचा 

आयषु्ट्यपट असा दलुगवक्षत कसा रावहला? अशा पाश्वगभमूीवर 

ठाण्यातील एक वशवक्षका, लेवखका, वनवेवदका सलग तीन वर्ष ेमाई 

सावरकर या हयविमत्वाशी तदू्रप होते, झपाटून जात े आवण 

वलहायला बसत.े माई ांच्या आयषु्ट्यातील एकेक सोनेरी पानां 

काळोखाच्या गतेतनू बाहरे पितात, खऱ्या अथागने प्रकाशात 

येतात. सौ साधना योगेश जोशी या लेवखकेचे नाव आवण त्याांनी 

वलवहलेल्या एका महत्वाच्या पसु्तकाचे नाव "स्वातांत्र्यवीराांच्या 

पत्नी-माई सावरकर". सावरकर या पाच अक्षराांवर भरभरून प्रेम 

करणारी, त्याांची अनेक पसु्तके प्रकावशत करणारी व सावरकराांच्या 

ओढीन े अनेक कायगक्रमाचे दखेणे आयोजन करणारी ठाण्याची 

हयास वक्रएशन्स ही सांस्था. याच सांस्थेने ह ेमहत्वाचे पसु्तक नकुतेच 

प्रकाशात आणले आह ेआवण त्या सोबत माई ांच्या दवुमगळ आठवणी 

दखेील. सावरकराांच्या सनूबाई सुांदरकाकू ववश्वासराव सावरकर 

आवण नात अवसलता सावरकर-राज ेयाांचे हस्त े वद. ३० नोहहेंबर 
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२०१९ रोजी या पसु्तकाचे प्रकाशन झाले  ही दखेील मोठी 

भाग्याची गोष्ट म्हणायची.  

लेवखका साधनाताई याांचे 'जयोत्सतेु' (सावरकराांच्या 

कववताांचा भावानवुाद)  ह ेपसु्तक यापवूी प्रकावशत झाले असनू 

'सावरकर एक पांचाक्षरी मांत्','माई सावरकर' व 'आरत्या,अभांग, 

स्तोत्ां आवण आपण या ववर्षयाांवर त्या वठकवठकाणी हयाख्यानां दते 

असतात. ९६हया अ.भा. सावरकर सावहत्य सांमेलनाचे त्याांनी 

वनयोजन आवण सतू्सांचालन केले होत.े    

पसु्तकातील मनोगतातनू लेवखका साधना योगेश जोशी 

आपल्याशी सांवाद साधतात. " माई ांचां मोठेपण यातच आह ेकी 

आपले पती दशेकायागत हयग्र आहते आवण प्राप्त पररवस्थतीत 

पतींच्या मोठेपणाला शोभेल असां जीवन जगण्यात आपल्या 

जीवनाची साथगकता आह ेह ेउमजल्याने माई तात्यारावाांशी एकरूप 

होऊनच जगल्या. समाांतर जन्मठेपेप्रमाणे!!  माई ांचां जीवन एका एक 

तेजाळ  परुुर्षशे्रष्ठाांच्या छायेत गेलेलां, ऐन तारुण्यात ववस्कटलेल्या 

सांसाराची, घरादाराची घिी पनु्हा बसववणे हचे त्याांचे मखु्य 

जीवनकायग ठरले. त्याचप्रमाणे वीर सावरकराांचे स्वभावजन्य 

गणुदोर्ष व आवथगक वस्थतीशी वमळत ेघेऊन सांसार करण ेहचे त्याांच े

इवतकतगहय बनले. क्षणभांगरु भोगववलासी जीवन क्षणापरुते 
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सखुकारी वाटेल पण त्यागावर आधारलेलां िी-जीवन अमरत्व व 

अमाप कीती प्राप्त करून दते.े माई ांच्या बाबतीत ह े खरां ठरावां! 

माई ांचा सवागत मोठा गणू म्हणज े त्याांची शालीनता आवण 

पवतवनष्ठा.तरुुां गातील पतीची (कदावचत शेवटची) भेट. त्यावेळी 

धीराने माई ांनी पतीचा घेतलेला वनरोप. तो प्रसांग म्हणजे काळीज 

वपळवटून टाकणारा आह.े माई ांच्या मनाची वकती घालमेल झाली 

असेल त्यावेळी? अवघ्या चार वर्षागच्या पवहल्या मलुाच्या 

मतृ्यनूांतर तबबल अठरा वर्ष ेएकाकी, सदवै पतीच्या काळजीत व 

भववष्ट्याच्या  वचांतेत असां माई ांनी काढलेलां आयषु्ट्य वनवित त्याांच्या 

धीरोदत्त स्वभावाला साजेसांच होतां. रामायणातील लक्ष्मणाची 

पत्नी उवमगला ही जशी उपेवक्षत एकाकी, व चौदा वर्षे मकूपणाने 

क्लेश सहन करणारी होती तेच यातनामय जीवन माई ांच्या 

आयषु्ट्यात प्रवतवबांवबत झालेलां वदसतां." 

पसु्तकात एकूण सहा पररवशष्ट आहते. माझ्या 

सवगस्वाचा..शोध...अववरत, बालपणीचा काळ सखुाचा, वववाह, 

ववरह, रत्नावगरीतील सहजीवन आवण सावरकर सदन आवण 

अहवेपण. यामधनू माई ांचे अांतरांग, आयषु्ट्याचा पट, त्याांची 

मानवसकता अधोरेवखत होते. खरां तर माई सावरकराांववर्षयीची 

मावहती सांकवलत करण ेह ेमहाकठीण काम. कारण अनेक पसु्तकाांत 

ती अवतशय त्ोटक स्वरूपात सापित.े गवसलेले सारे सांदभग 
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तकागच्या कसोटीवर पारखनू घेणे, त्यावर चचाग करण,े वटपणां 

काढण,े गरज भासल्यास जनु्या मांिळींना प्रत्यक्ष भेटणे, 

त्याांच्याकिून मावहती घेणे ह ेसारे वजकरीचे काम लेवखका साधना 

जोशी याांनी पररश्रमपवूगक आवण ववलक्षण ओढीनां केलां आह.े 

सावरकराांच्या सनुबाई सुांदरकाकू याांच्याकिून त्याांना माई ांच्या 

सांदभागतल्या अनेक गोष्टी समजल्या, उमजल्या त्या त्या त्याांनी 

शबदबद्ध केल्या आवण साकारल े एक महत्वाचे पसु्तक 'माई 

सावरकर'. 

‘माई’ म्हणजे 'सावरकर' नामक वहमालयाची ती सावलीच 

होती. सावरकराांच्या अगोदर माई समाधानाने गेल्या. आपल्या 

पतीन े जे दशेकायग हाती घेतले आह े त्याची पतूगता झाल्याचे 

समाधान त्याांना होते. आयषु्ट्याच्या उत्तराधागत मात् सावरकराांना 

मोठी खांत लागनू रावहली ती म्हणज ेआपल्या पत्नीला, माईला 

आपण काही सखु दऊे शकलो नाही. या पसु्तकाच्या वनवमत्तान े

सावरकर आवण माई याांचे अितै नात ेपनु्हा प्रकाशात आले. 

(माई सावरकर (चररत्र), साधना योगेश जोशी, व्यास 

स्क्रएशन्स, ठाणे)  
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 ४५. ** मी केवळ स्नस्मत्मात्र ** 

 

कोरड्या  आभाळाची कोरडी कहाणी  

आभाळाने कुणाकडे मागावं िाणी? 
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तहानेने व्याकूळला डोईवरचा हंडा  

ररत्या ररत्या स्वस्हरीगत ररती स्जंदगानी  

 

स्झजल्या-स्नजल्या साऱ्या िंढरीच्या वाटा  

स्वटेवर उभा त्याची मुकी झाली वाणी  

 

आपण ठाणेकर-मुांबईकर त्यामानान े खपू सखुी अशी 

भयावह पररवस्थती वतकिे दरू ववदभागत, खान्दशेात आवण 

मराठवाि्यात आह.े आपण कल्पनाही करू शकणार नाही, 

पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी झुांजणारे, लढणारे आपलेच बाांधव,  

ववहीरीचा तळ शोधल्यावर, एखादा खवजना सापिल्यावर त्याांचे  

िोळे कसे चमकतात तसे त्याांच्या िोळ्यात काही चमकू लागत.े ते 

दसुरे वतसरे काहीच नसते.  असतात फि  अश्रुांचे दोन कढत  थेंब. 

आपण इतके मदुागि झालो आहोंत का? असा प्रश्न स्वतःलाच 

ववचारात असताना 'आभाळाने कुणाकिे मागावां पाणी' ही 

अस्वस्थ कववता वाचनात आली. जनू मवहना सरुु झाला तरी धरणी 

अजनू भाजनू वनघत ेआह,े पाऊस लाांबल्याची वचन्ह ेआहते अशा 

पाश्वगभमूीवर ह ेजळत ेशबद काळजात खोलवर आपल्याशी सांवाद 

साधतात. 
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आपणास नक्की वाटेल की ही कववता दषु्ट्काळी पट््टयात 

राहणाऱ्या एखाद्या कवीने वलवहली असेल, पण असे नाही ठाणे 

महानगरात राहणाऱ्या एका सांवेदनशील तरुण कवी वमत्ाने 

म्हणजेच आमच्या गीतेश गजानन वशांद ेयान ेही कववता वलवहली 

आह.े िोळ्यासमोर एखादा प्रसांग आणनू त्यात समरस  होऊन, 

परकाया प्रवेश करून ते शबद वलवहण ेही अवतशय अवघि गोष्ट. 

कवीचे कसब वतथेच लागते. गीतेशला ही कववता कशी सचुली 

असेल? त्यावेळी त्याच्या मनात काय ववचार असतील असे वाटत 

असतानाच सपु्रवसद्ध कववयत्ी, गीतकार शाांताबाई शेळके याांनी 

आपल्या मनोगतात कववता वनवमगतीचे मनातल े गजू उलगिून 

दाखवले आह ेत्याांचे स्मरण झाले. शाांताबाई म्हणतात " परमेश्वर 

कुठे राहतो, तो कसा वदसतो, त्याचा रांग कोणता? कधी येतो, कधी 

जातो, याबद्दलची वनवित हयाख्या कोणत्याही सांताांना, सांतकवींना 

, योगीपरुुर्षाांना, पांविताांना करता आलेली नाही. अगदी त्याचप्रमाणे 

कववता म्हणजे काय? ती कशी, कधी  स्फुरते? वतच ेस्वरूप काय? 

वैवशष््टये काय? याचेही नेमके उत्तर आत्तापयांत कोणत्याही कवींना, 

समीक्षकाांना, ववचारवांताांना दतेा आले नाही. तेहहा कववता ही ईश्वर 

वणगनासारखी मला भासत.े"  

खरांच आह ेना? मग मला असा प्रश्न पितो की प्रत्येक कवी 

म्हणतो मी कववता वलवहतो, मी कथा वलवहतो, मी ह ेकरतो आवण 



 | पान 

 

तेही करतो.  म्हणजे काय? त ूकोण वलवहणारा? तो..तो.. वलहून घेत 

असतो तमुच्याकिून, तमु्ही असता केवळ वनवमत्तमात्.! होय 

वनवमत्तमात्च!. आवण ह ेकववतेचे अबोध, गढू असे नात ेसमजनू 

घेणाऱ्या, वनवमगतीचे अवकाश जाणलेल्या  तरुण वमत्ाने आपल्या 

पवहल्याच कववतासांग्रहाचे नाव दखेील तेच ठेवले "वनवमत्तमात्".  

स्थळ : मराठी ग्रांथ सांग्रहालय. कववतालेखन, कववता वाचन 

स्पधेत गीतेश वनयवमतपण ेभाग घेत असे तो काळ. २००४ चे वर्षग 

असावे.(माझ्यापाशी नोंद आह)े  त्यान े हयासपीठावरून 

जोरकसपण ेसादर केलेली त्याची 'बाप'ू ही कववता लख्ख आठवते 

आह.े कववता दीघग आह.े काहीसा भाग दतेोय.  

बािू, तुमची माकडं आजही िाळली आहेत  

डोळ्यावर हात ठेवून जगतो आम्ही  

अत्याचार िाहवत नाहीत म्हणून  

स्कंकाळ्या अबलांच्या ऐकवत नाही  आता,  

साक्ष तरी कशी देणार? 

मुपकाटही बंद केलंय आम्ही.  

 

सरुवातीस सभागहृात वनस्तबधता, आवण त्यानांतर पिलेला 

टाळ्याांचा गजर दखेील आठवतोय. अथागतच या कववतेला अनेक 
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पाररतोवर्षके लाभली. बाप ूही कववता या सांग्रहात समाववष्ट झाली. 

'वनवमत्तमात्' हा गीतेशचा पवहलाच सांग्रह असला तरी 

पवहलेपणाच्या खणुा फारशा आढळत नाहीत.  

गीतेशने आपल्या कववतेत साचलेपण आण ू वदले नाही. 

आयषु्ट्यातील अनेक चढउताराांना खांबीरपणे सामोरे जाताना 

येणाऱ्या वचत्वववचत् अनभुतूीची प्रवतवबांबे गीतेशने आपल्या 

कववतेत प्रामावणकपणे  माांिली आहते. वेगवेगळ्या फॉरमॅटमध्ये 

तो स्वतःला हयि करू लागला. तो सतत अस्वस्थ असतो. 

कवीला ते आवश्यकही असते. समाजात वावरत असलेल्या 

वचत्वववचत् मखुवटे घातलेल्या माणसाांचा तो सकू्ष्मपणे अभ्यास 

करतो. स्वतः तटस्थ राहून ह ेसारे वटपणे अवघि अशी गोष्ट  आह.े 

गीतेशला ही वकमया साधलेली आह.े त्याची कववता कुठलेही 

प्रबोधन करणारी नाही, की आक्रोश करणारी नाही, तर जीवनाकिे 

तटस्थपणे पाहत  समाजातील हयांग वटपण्याची कला त्याने 

आत्मसात केली आह.े अशीच नातेसांबांधातली एक छोटीशी 

‘नाती’ कववता अस्वस्थ करत.े  

नाती असतात मांजरासारखी  

त्यांना गोंजारलं की नातं वाटतं मऊ-गुबगुबीत  

मांजर अनुभवतं गोंजारणं डोळे स्मटून... पवपथिणे...  
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िण या बंद डोळ्यांच्या मागे  

लिलेलं  वापतव कुठे ठाऊक असतं  

हे वापतव डोळ्यांच्या आड रास्हलेलंच बरं  

नाहीतर ही सवद नाती दाखवतात नखं  

अन बोचकारतात गोंजारणं स्वसरून! 

 

 या सांग्रहातल्या फोटोबायोग्राफी, पांवितजी, दवेत्व, श्रावण, 

वनवमत्तमात्, अत्तर या दखेील कववता आपणास अांतमुगख करतात. 

सवागत महत्वाचे म्हणज े गीतेशने 'वत्वेणी' हा आगळावेगळा 

काहयप्रकार रुजवण्याचे काम या सांग्रहािारे केले आह.े हायकू, 

चारोळी  हा काहयप्रकार सवाांनाच मावहत आह.े त्याच कुळातला 

वत्वेणी हा काहयप्रकार म्हणजे तीन ओळींची इवलीशी कववता. 

पवहल्या दोन ओळींमध्य े ववचाराांचे सार एकवटलेले तर वतसरी 

ओळ ववजेसारखी तळपनू जाणारी. हा ववलक्षण काहयप्रकार श्रेष्ठ 

कवी,गीतकार गलुजार याांनी रुजवलेला. कववयत्ी शाांताबाई शेळके 

याांनी त्याांच्या वत्वेणीचा मराठीत छानसा अनवुाद दखेील केला 

आह.े सांग्रहाच्या शेवटी या वत्वेणीचें दशगन आपल्याला लाभत.े 

वत्वेणीचा एक नमनुा.  
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सावलीला पवाथी म्हणून कसं चालेल  

स्तला तर आत्मभानही नसतं  

पे्रमात सावली व्हावं लागतं. 

नोहहेंबर २०१४ मध्य े गीतेशचा हा पवहला कववतासांग्रह 

पणु्याच्या सांवेदना प्रकाशन याांनी प्रकावशत केला. त्यानांतरचा 

गीतेशचा या क्षेत्ातला प्रवास खरांच थक्क करणारा आह.े अवघ्या 

चारच मवहन्यात या सांग्रहाची वतसरी आवतृ्ती प्रकावशत झाली. 

वनवमत्तमात्ने गीतेशला भरभरून यश वदले. या पसु्तकाला  एकूण 

नऊ महत्वाचे असे राज्यस्तरीय परुस्कार लाभले. मराठी सावहत्य 

वतुगळात गीतेश म्हणज ेपरवलीचा शबद ठरला. अनेक सावहवत्यक 

उपक्रमाांचे त्यान े सुांदर वनयोजन केले. अनेक कायगक्रमाांचे 

सतू्सांचालन करताना त्याने आपली कववता कुठेही हरव ू वदली 

नाही.सतत नाववन्याचा ध्यास घेणे, वेगवेगळे प्रयोग करण ेयात तो 

रम ूलागला. एकीकिे ह ेसारां करीत असताना त्याचे काहयववचार 

अवधकावधक पररपक्व, प्रगल्भ  होऊ लागले. मौज, दीपावली, 

म.टाइम्स, अक्षर, कववता रती, सजृन, सारख्या दजेदार वदवाळी 

अांकात त्याच्या कववतेला मानाच े स्थान लाभले.  अनेक 

महत्वाच्या वतृ्तपत्ात या सांग्रहाची परीक्षणे प्रकावशत झाली आहते. 

अ.भा. मराठी सावहत्य सांमेलनात वनमांवत्त कवी म्हणनू सहभाग.  
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मुांबई आकाशवाणी इथे कववता वाचन. सावहत्य अकादमीची 

प्रवासी वशष्ट्यवतृ्ती प्राप्त. अनवुाद क्षेत्ात दखेील गीतेशने बाजी 

मारली आह.े ज्येष्ठ कोकणी कवी माधव बोरकर याांच्या सावहत्य 

अकादमी परुस्कार प्राप्त 'यमन' कववतासांग्रहाचा मराठी अनवुाद जो 

गीतेशने केला आह ेतो सांग्रह सावहत्य अकादमीकिून प्रकावशत. 

गोवा कोकणी अकादमीच्या 'अनन्य' या प्रवतवष्ठत अांकात 

गीतेशच्या दहा मराठी कववताांचे कोकणीत अनवुाद प्रकावशत. 

तसेच या अांकासाठी मखुपषृ्ठ, मलपषृ्ठावर वचत्ां आवण रेखावचत्े 

गीतेशने साकारली आहते. 

असा चढता आलेख गीतेशचा रोज वाढत आह.े गीतेशची 

मौज-वदवाळी २०१६ अांकात प्रवसद्ध झालेली ही वेगळी कववता. 

वाचकाला हादरवनू सोिण्याची ताकद  गीतेशच्या शबदाांमध्ये  

नक्कीच आह.े 

अकाली नवरा वारल्यावर काय करावं त्याच्या वपतंूचं,  

सामाना-सुमानाचं?  

ठेवणीतले किडे, शटद-िॅन्ट वगैरे  

गररबाला देऊन टाकावं  

स्कंवा घ्यावी भांडी बोवारणीकडून  

तरी उरतोच प्रश्न त्याच्या अंडरवेअरचा!  
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हे मंगळसूत्र ठेवावं काढून की ढाल म्हणून बाळगावं  

िरिुरुषांस्वरोधात ओशटलेल्या नजरांिासून बचावा करता?  

त्याच्याऐवजी मी जर गेले असते तर त्याने स्दले असते 

फेकून?  

हे स्शल्लक रास्हलेले कंडोम्स?  

 

२०१८ मध्ये 'वनवमत्तमात्' सांग्रहाची चौथी आवतृ्ती 

प्रकावशत झाली. सवागत महत्वाची आवण आनांदाची गोष्ट साांगायची 

म्हणज ेकवी, वनवेदक, सांपादक गीतेश वशांद ेयान े२०२१ वर्षागच्या 

प्रारांभी प्रकाशन हयवसायात उतरण्याच ेठरवले. 'सजृन-सांवाद' ह े

त्याच्या प्रकाशन सांस्थेचे नाव. आजपयांत कववता,कथा, लवलत-

लेख सांग्रह, समीक्षा अशा सवग सावहत्य प्रकारामधील  पसु्तकाांची  

वनवमगती आवण प्रकाशन गीतेशने अगदी वनगतुीने केले आह.े 

यावनवमत्तान ेसजृन सांवादशी अनेक कवी-लेखक-समीक्षक जोिले 

जात आहते. त्याचप्रमाणे या वदवाळी मध्ये प्रवतकूल पररवस्थतीत 

दखेील त्यान ेआपला 'सजृन-सांवाद' याच शीर्षगकाचा वदवाळी अांक 

दखेील दमदारपण ेप्रकावशत केला ह ेववशेर्ष. 
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कवी, सांपादक, प्रकाशक, अनवुादक गीतेशच्या पढुील 

प्रवासास खपू शभुेच्छा. गीतेशला कधी ववचारले की तलुा ह ेसारे 

कसे जमत े रे?...  तर तो मांद हसतो आवण आकाशाकिे बघनू 

म्हणतो " त्याची  वकमया...  मी केवळ वनवमत्तमात्!" 

 

(स्नस्मत्मात्र (कस्वतासंग्रह), गीतेश स्शंदे, संवेदना 

प्रकाशन, िुणे) 
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४६.  ** कस्वता आहेच सतत माझ्यासोबत ** 

 

कस्वतेने बोट धरून मला नेलं  

गदद भावनांच्या राजरपत्यावर,  

मनाच्या कोंदणात साठवलेल्या  

मोत्यांची झळाळी दाखवली...  
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कस्वतेने बोट धरून  

मला दाखवला आकाशमागद  

अस्पतत्वाचा गूढगभद  

संदभद ओळखण्यासाठी...  

कस्वता आहेच सतत माझ्यासोबत  

बोट धरून...  

 

प्रत्येकाच्या आयषु्ट्यात वेगवेगळ्या टप्प्याांवर कधीनाकधी 

छोटी-मोठी सांकटे येतच असतात. प्रसांगी शाांत, खांबीर राहून त्याला 

धीराने तोंि दणेे, स्वतःला सावरण े  आवण पनु्हा उभ ेराहण ेहाच 

एकमेव पयागय आपल्यासमोर असतो. अशावेळी वजवाभावाची, 

आपल्या माणसाांची साथ त्याला हवी असते. त्याांच्या साथीने 

सांकटावर मात करण्याचे धैयग वमळत.े एका सांवेदनशील 

कववयत्ीच्या आयषु्ट्यात असेच काही वनराशेचे, ववर्षण्ण करणारे 

क्षण आले होते. आपले सारे भावववश्व हयापनू टाकणारे वजवलग 

एकापाठोपाठ दरूच्या प्रवासाला गेल्यावर काय झाले असेल त्या 

मनाच?े या काळात वतला आधार कुणाचा लाभला असेल? वतच्या 

पाठीवर कुणाचा हात होता?  फि कववतेचा.. होय कववतेचा. 

काळजात खोलवर जपलेल्या कववतेने वतला आधार वदला 
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जगण्याचा, पनु्हा उठून उभे राहण्याचा. ती सांवेदनशील कववयत्ी 

खरोखरच कववता जगत ेआह ेआवण वतच्यासोबत वतची कववताही 

आहचे. सजुाता राऊत. ह ेवतचे नाव. 

 

१९९६ मध्य ेआम्ही या सोसायटी मध्य ेराहवयास आलो. 

सजुाताची फॅवमली म्हणज ेआमचे सख्खे शेजारी. तेहहा सजुाता 

राऊत वहची ओळख फि प्राध्यावपका  अशीच होती. सतत 

आपल्या ववश्वात हरवलेली, आईबाबाांचा भक्कम आधार 

लाभलेला. आईबाबा पसु्तकवेिे.  घरात पसु्तकाांवर छानशा चचाग, 

ह े पसु्तक आविले..ते खटकले. अधनू मधनू ती कववताही 

करायची मात् कुणालाही दाखवायची नाही. ते सारे फि वतच्या 

परुतेच. 'सजुाता... कधीतरी आम्हालाही दाखव की तझु्या 

कववता... जाऊ दते वाचकाांपयांत... नाही तर कसे कळणार सवाांना? 

" माझ्यापरीने मी साांगायचो. ती हसण्यावारी नेई.  यथावकाश 

कववता प्रवसद्ध होऊ लागल्या.  कधी लवलतलेख, लघकुथा असे 

काहीबाही वतचे चाल ूअसायचे. वतला ऑवक्सजन परुवण्याचे काम 

माझे आवण वतच्या आईचे. वतची आई दखेील माझ्या बाजनेू 

बोलायची. सजुाताच ेवलखाण छापनू यावे, लोकाांनी वतचे कौतकु 

कराव ेअसे वतला मनोमन वाटे. हळूहळू कववता साठू लागल्या. 
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ठाण्याच्या सावहत्य वतुगळात वेगळां आवण सकस वलवहणारी 

कववयत्ी अशी ओळख हळूहळू होऊ लागली. मलाही त्याचे 

समाधान होतेच. सजुाता  मुांबईच्या आर. िी. कॉलेज येथे 

अकाउांटसी ववर्षयाचे अध्यापन करत.े खरां तर अकाउांटसी  ववर्षय 

अगदी रुक्ष. मात् हा ववर्षय  वशकवताना सजुाताने आपल्या 

काळजातली तरल कववता प्राणपणान ेजपली ह ेमहत्वाचे.   

२००७ मध्ये काहीही हासभास नसताना सजुाताचा 

लहानगा भाचा अक्षय आवण नांतर आई अचानक दवेाघरी गेले. हा 

धक्का आम्हा सवाांनाच  जबरदस्त होता. अजनूही त्यातनू सजुाता 

परुती सावरलेली नाही. याकाळात खऱ्या अथागने वतला कववतेने 

हात वदला. नातेसांबांधातील हळवेपण, आठवणींचा मोहोळ वतच्या 

अनेक कववताांमधनू आम्हाला वदस ूलागला. अनेक महत्वाच्या 

मावसकातनू, वतृ्तपत्ातनू वतच्या कववता प्रकावशत होऊ लागल्या. 

ववववध सावहवत्यक कायगक्रमाांचे नेटके सतू्सांचालन ती करू 

लागली. सावहत्य वातावरणात ती रम ू लागली. मध्यांतरीच्या 

काळात मेहता पवबलवशांगने वतचे 'प्रयत्न ेधरू यशपांथ' ह ेअनवुावदत 

पसु्तक दखेील प्रकावशत केले. याचवेळी अगदी सहजपणे आम्ही 

साऱ्याांनी वतला साांवगतले की आता तझुा पवहला कववता सांग्रह 

यायला हरकत नाही. कववतेने तझुा हात घट्ट धरला आह.े सोिू 

नकोस. सजुाताला ते मनोमन पटले आवण ९ जनू २०१९ रोजी 
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वतच्या बाबाांच्या आवण अनेक वाचक रवसकाांच्या उपवस्थतीत 

सजुाताचा पवहला ववहला  'उगमाकिे जाताना' हा कववता सांग्रह 

कवववयग अशोक बागवे सराांच्या शभुहस्ते ठाण्यात प्रकावशत 

झाला. सांग्रहास वाचकाांचा उत्तम प्रवतसाद लाभला. सदर सांग्रहास 

२०१९ मध्य ेअग्रणी प्रवतष्ठान, दवेशांग हरोली (वमरज) याांचा उत्कृष्ट 

काहयसांग्रह परुस्कार लाभला. 

'उगमाकिे जाताना' या कववतासांग्रहाचे मखुपषृ्ठ मला 

साकारायला वमळाले ह ेमाझे भाग्य. अमतूग शैलीतलां ते माझां पवहलां  

मखुपषृ्ठ. सांवेदना प्रकाशन, पणुे याांनी अवतशय दखेण्या स्वरूपात ह े

पसु्तक वाचकाांसमोर आणलां.  हा कववता सांग्रह सजुाताने  आपला 

भाचा अक्षय, आई आवण वाचनाचां बीज रुजवणाऱ्या आपल्या 

बाबाांना अपगण केला आह.े  सांग्रहास ज्येष्ठ कववयत्ी िॉ अनपुम 

उजगरे याांची अभ्यासपणूग प्रस्तावना लाभली. त्या म्हणतात.  " 

मानवी नातेसांबांध आवण सभोवतालचे िीजीवन ह े सजुाताच्या 

कववताांचे मखु्य ववर्षय झाले आहते, तरीही त्याांची कववता 

अपेक्षाभांगाचे आलाप आळवत बसत नाही. उलट आश्वासक 

शबदाांतनू हयि होताना जीवनाची सकारात्मकता साांगते. आपल्या 

पवहल्या ववहल्या कववता सांग्रहात सजुाता याांची भावनाांत 

ओथांबलेली कववता, वतच्या 'उगमाकिे जाताना' अशीच सतत 

फुलत राहो."  
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लक्ष आठवणींच्या धकु्यात कववयत्ी हरवनू जात ेआवण 

नकळत ओळी कागदावर अवतरतात.  

गजबजलेल्या घरामध्ये  

असावा एखादा सुनसान कोिरा,  

तशा काही आठवणी  

मलूलिणे घडून राहतात  

मनाच्या काठाकाठाशी.  

जीवनाववर्षयाचे अटळ सत्य साांगताना आवण त्यावर 

आपले भाष्ट्य नोंदवताना कववयत्ी साांगते.  

अटळ असते काही माणसांचे आयुष्यात येणे,  

अटळ असते त्यांचे स्नघून जाणे...  

नाही िुसून टाकता येत  

त्यांच्या अस्पतत्वाचा ठसा,  

ओल्या मातीवर उमटलेला  

जसा िक्षयांचा ठसा...  

कववतेशी असलेलां आपलां अबोध नातां सजुाताने अनेक 

कववताांमधनू अधोरेवखत केले आह.े उदा. न केलेल्या कववता, 

काही कववता, शबदाांना, कववता रचताना, कववतेन.े त्याचप्रमाणे 

आजच्या आवण कालच्या िीववर्षयीचे भाष्ट्य दखेील अनेक 
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कववताांमधनू  उमटलेलां आपल्याला वदसतां. उदा. बाईला आवितां, 

ती,  राधेला कधी, वतचां बांि, त्वचेपलीकिे, बाईपण वगैरे. 

सजुाताच्या कववतेतली िी बांिखोर तर नाहीच मात् प्रगल्भ 

ववचाराांची आवण समजतूदार आह.े आयषु्ट्याकिे बघण्याचा वतचा 

दृवष्टकोन वेगळा आह.े नात्याांववर्षयी, त्यातील जावणवाांववर्षयीच्या 

अनेक कववता सांग्रहात आहते.  

सजुाताचा हा पवहला कववता सांग्रह असनूही पवहलेपणाच्या 

खणुा अवजबात वदसत नाहीत. पररपक्व, प्रगल्भ जावणवेच्या 

कववता वाचल्याचे समाधान  वाचक रवसकाला नक्कीच लाभत.े 

सजुाताने आपल्या मनोगतात जे साांवगतले आह े त्याची प्रवचती 

कववता वाचताना आपल्याला अनेकवेळा येते. ती म्हणते " शेवटी 

या जगण्याच्या प्रवासात शोध असतो आपल्याच अवस्तत्वाचा. 

उगमाकिे जाताना उमटलेले ठसे शबदाांतनू हयि करण्याचा हा 

प्रयत्न आह.े"  सजुाताच्या पढुील लेखन प्रवासास आमच्या 

सवाांच्या अनेक शभुेच्छा. 

(उगमाकडे जाताना (कस्वतासंग्रह), सुजाता राऊत, 

संवेदना प्रकाशन, िुणे)  
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४७.  ** आगळंवेगळं ' रावणायन' ** 

 

"इवतहास हा नेहमी जेत्याचाच बाजचूा असतो. जेहहा 

रामायण वलवहले जाईल तेहहा दशानन (म्हणज े रावण) त्यात 

खलनायकच असेल. नायकाला महान करण े ह े इवतहासकाराचे 

कामच आह.े त्यामळेु कपटाने वालीला मारणाऱ्या रामाची स्ततुीच 
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केली जाईल. तर राजकारणासाठी काही अवप्रय गोष्टी करणारा 

दशानन मात् दषु्टपणाचा पतुळा म्हणनू काळ्या रांगाने रांगवला 

जाईल"  

'रावणायन' पसु्तकाच्या प्रारांभीच असलेल्या श्रीराम, 

लक्ष्मण आवण दशानन म्हणजेच रावण याांच्यातला सांवाद रांगतो. 

वाचक त्यात सांमोवहत होतो आवण रामायणाच्या एका वेगळ्याच 

ववर्षयाच्या उांबरठ्यावर उभे राहून त्यातील ववववध हयविरेखाांना 

वेगळ्याच दृष्टीन े न्याहाळू लागतो. मतृ्यशुय्येवर अखेरची घटका 

मोजत असलेला रावण रामाला उद्दशेनू वरील सांवाद म्हणतो आवण 

आपला प्राण सोितो.  

सत्ययगु, िापारयगु आवण कवलयगु (म्हणजे सध्याचे. वजथे 

आपण अजनू वजवांत आहोत ते). त्या सत्ययगुात घिलेल्या या 

रामायणाला हजारो वर्षग झाली आहते. अनेक वस्थत्यांतरे आली.  

भौगोवलक , राजकीय, सामावजक आवण ऐवतहावसक असे प्रचांि 

बदल घिले, अनेक सांदभग बदलले. वनसगग आवण माणसेही 

बदलली. इतकां  असनूही रामायणाची गोिी जराही कमी झालेली 

नाही. सावहत्य, सांगीत, नाटक, वशल्प, वचत् या माध्यमातनू रामायण 

मधल े प्रसांग अजनूही दशेाच्या ववववध प्राांतात साकारले जात 

आहते. समाजाच्या ववचारचक्रात जी आमलूाग्र क्राांती घिणे 
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आवश्यक होते ती काही अजनूही म्हणावी तशी घित नाहीये. 

मुांगीच्या पावलाने हळूहळू मानवसकतेत बदल होत आह.े 

माणसाला सहसा बदल नको असतो. ज्याची त्याची बदल 

पचवण्याची क्षमता वेगवेगळी. वहांदसु्तानातील समस्त रयतेच्या 

तनमनात प्रभ ूश्रीरामाचे एक आदराचे, श्रदे्धचे स्थान आह.े त्या 

श्रदे्धला चकूुनही कोणी तिा वदला तर त्याचा प्रक्षोभ ववववध 

पातळीवर होतो ह े सवागनाच मावहती आह.े अशा पाश्वगभमूीवर 

रामायणातील खलनायक रावणाबद्दल, त्याच्या चाांगल्या / वाईट 

बाजूांवर  प्रकाश टाकणारे एक वेगळेच पसु्तक प्रकावशत झाले आह.े 

सपु्रवसद्ध लेवखका सौ यावमनी पानगावकर याांनी वलवहलेलां 

'रावणायन' ह ेपसु्तक माझ्या वाचनात आले. यापवूी याच ववर्षयावर 

यावमनीताई ांचे जाहीर हयाख्यान ऐकले होते, अनभुवले होत.े त्यास 

वाचक रवसकाांचा चाांगला प्रवतसादही लाभला होता. तोच ववर्षय 

आता पसु्तकरूपाने समोर आला आह.े आता या पसु्तकावर वाद-

प्रवतवाद, मताांतरे, भवूमका, समीक्षा, होण ेसरुु झाले आह.े आवण ते 

होण ेआवश्यक आह.े प्रख्यात लेखक, कवी िॉ र म शेजवलकर 

याांची अभ्यासपणूग प्रस्तावना पसु्तकास लाभली आह.े  

प्रस्तावनेतनु िॉ शेजवलकर वाचकाांशी सांवाद साधतात " 

आपल्याला रामायणापैकी फि तीन-चार रामायणेच मावहती 

आहते. वावल्मकी रामायण, भावाथग रामायण, तलुसी रामायण इ. 
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काहींची नसुती वरवरची मावहती असते. पण गांमत म्हणजे 

रामायणाच्या, जगभरात वमळून तीनशेहून अवधक, वेगवेगळ्या प्रती  

उपलबध आहते. अनेक ग्रांथात आपल्याला कल्पनाही करता येणार 

नाहीत अशा धक्कादायक, वेगवेगळ्या गोष्टी आहते. आपणा 

सवागना रामाबद्दल बऱ्यापैकी मावहती असते, पण रावणाबद्दलची 

अशी आवण एवढी मावहती या पसु्तकामधनू आपल्याला वमळते. 

सीताहरणामागची भवूमका, रावणाचा कुलवतृ्ताांत, मांदोदरीच े

हयविवचत्ण, बवुद्धबळाच्या खेळाचा शोध, रुद्रवीणा या वाद्याचा 

शोध, रावणाची स्वतःची म्हणनू काही धावमगक-नैवतक तत्वे, 

रावणाचे वबभीर्षणाशी असलेले सांबांध वगैरे अशा अनेक गोष्टी 

लेवखकेने सांदभगग्रांथाांतनू शोधनू काढून पसु्तकात सादर केले 

आहते." 

यावमनीताई ांना लेखनासाठी हाच ववर्षय का सचुला हहेी 

जाणनू घेणे महत्वाचे आह.े १९९४-९५ समुारास यावमनीताई ांनी 

चक्क रावण या ववर्षयावरची कीतगन ेऐकली. तेहहापासनू रावण या 

ववर्षयावरची उत्सकुता वाढीला लागली. रावणाववर्षयीची अनेक 

पसु्तके, लेख झपाटल्यासारखे वाचनू काढल.े वटप्पणे बनवली. 

काही तज्ञ मांिळींशी चचागही केली. बैठक तयार झाली.  

रावणासांदभागतील दवुमगळ मावहती सांकवलत करून आवण 

'रावणायन' हचे शीर्षगक घेऊन त्यावर यावमनीताई ांनी दीि तासाचा 
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एक कायगक्रमच करायचे ठरवले. आत्तापयगन्त असे २५ कायगक्रम 

झाले. या कायगक्रमाांना रवसकाांची चाांगली दाद वमळाल्यावर याचे 

पसु्तक कधी करणार याची ववचारणा दखेील रवसकाांकिून 

झाल्यावर याचे पसु्तक कराव े अशी कल्पना त्याांच्या मनाने 

उचलली. माचग २०२० पासनू करोना या महामारीच्या सांकटामळेु 

सारे घरातच बांवदस्त झालो. आवण याच लॉकिाऊन काळाचा 

त्याांनी फायदा घेण्याचे ठरवल ेआवण  'रावणायन' ह ेपसु्तक हळूहळू 

साकारू लागले. 'रावण' या ववर्षयावर वलहायच ेम्हणज ेजबाबदारी 

वाढणार, त्यावर उलटसलुट चचाग होणार, काही प्रमाणात त्ासही 

होणार अशी मनाशी पक्के ठरवल्यावर, अनेकाांचे मागगदशगन 

घेतल्यावर ३१ जानेवारी २०२१ रोजी या पसु्तकाचे प्रकाशन िॉ र. 

म. शेजवलकराांच्या हस्ते ठाण्याच्या आनांद ववश्व गरुुकुल मध्ये 

सांपन्न झाले. या सांपणूग लेखनप्रवासात िॉ प्रदीप ढवळ, श्री ववलास 

ठुसे, सौ ववदलुा ठुसे  याांचे मोलाचे सहकायग, मागगदशगन 

यावमनीताई ांना लाभले.   

िॉ शेजवलकराांच्या म्हणण्यानसुार प्रत्येकान े रामायण ह े

वेगळ्या दृष्टीन े पाहण े आवश्यक आह.े त्यातील काल्पवनकता, 

मांत्तांत्, चमत्कार पणूगपणे बाजलूा ठेवनू त्यातील हयविरेखा या 

हािामासाचा माणसू म्हणनू जाणनू घेणे आजच्या काळात 

अत्यावश्यक आह ेअसे त्याांचे म्हणण ेआह ेआवण ते पटणारे आह.े 
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त्यावशवाय श्रीराम, सीतामाई, लक्ष्मण, रावण याांची मानवसकता, 

अयोध्या ते श्रीलांका प्रवास, त्यावेळची भौगौवलक पररवस्थती, 

यदु्धाचे तांत् समजणार नाही. असो.  

रावण ववर्षयावरचे अनेक ग्रांथसांदभग अभ्यासनू, त्यावर तज्ञ 

मांिळींशी साधकबाधक चचाग करून यावमनीताई ांनी ह े पसु्तक 

साकारले आह.े ह े एक प्रकारचे मावहतीच े सांकलन आह.े 

पसु्तकातली भार्षा साधी,सोपी पण प्रवाही आह.े राम आवण रावण 

या दोन्ही हयविरेखा वेगळ्या चष्ट्म्यातनू बघण्यासाठी ह े पसु्तक 

वाचणे आवश्यक आह.े शारदा प्रकाशन याांनी ह ेमौवलक पसु्तक 

सरेुख छापले आह.े 

यावमनीताई ांना लहानपणापासनू वाचनाची आवि होतीच. 

शालेय पाठ्यपसु्तकाबरोबरच अवाांतर पसु्तकाांच े केलेलां वाचन 

हहेी वततकेच महत्वाचे असते ह ेत्या जाणनू होत्या.. पढेु एम.कॉम 

पयांत वशक्षण पणूग केले. ववववध गोष्टींबद्दलची वजज्ञासा, 

चौकसपणा, अभ्यासवूतृ्ती त्याांना स्वस्थ बस ूदते नाही. सतत नवीन 

काही वशकत राहण ेआवण त्याची मावहती, अनभुतूी इतराांना साांगणे 

यामध्य े त्या ववलक्षण रमतात. वाचलेल्या पसु्तकाांववर्षयी वलहून 

ठेवणे ह े पढेु त्याांच्या कामी आले. अनेक पसु्तकाांची परीक्षणे 

ववववध वतृ्तपत्ात, मावसकात प्रवसद्ध होऊ लागली. अशा ववववध 
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परीक्षणाांचे 'प्रवतसादाचे ह ांकार' ह ेत्याांचे पवहले पसु्तक २०१९ मध्ये 

प्रकावशत  झाले. ठाण्याच्या शारदा प्रकाशनानेच ह ेपसु्तक प्रकवशत 

केले आह.े यावमनीताई ांनी आजपयांत ववववध दशेाांना भेटी वदल्या 

आहते. त्या त्या दशेाची कला, परांपरा, खाद्यसांस्कृती, लोकजीवन 

त्याांनी आपल्या सकू्ष्म नजरेनां वटपलां आवण ते लेखनात आणलां. 

अशी सुांदर प्रवासवणगने दखेील त्याांनी  'प्रवतसादाचे ह ांकार' या 

आपल्या पसु्तकात समाववष्ट केले आहते. गेल्या अकरा वर्षाांपासनू 

'वाचक मांिळाच्या' माध्यमातनू यावमनीताई अनेक ग्रांथप्रेमींशी, 

वाचकरवसकाांशी आवण लेखकाांशी जोिल्या गेल्या आहते. ववववध 

पसु्तकाांवर त्या चचाग करतात. या सांपणूग वाचन-लेखन प्रवासात 

त्याांना िॉ अनांत दशेमखु आवण िॉ र म शेजवलकराांचे नेहमी 

मौवलक मागगदशगन लाभत असते.  यावमनीताई ांच्या पढुील लेखन 

प्रवासास खपू शभुेच्छा.  

(रावणायन (संकलन), यास्मनी िानगावकर, शारदा 

प्रकाशन, ठाणे) 
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४८. ** दुददम्य इच्छाशिीची स्वलक्षण कहाणी ** 

 

"मानसी तझुी कववता तर पावहजेच रोझ िे ला! बघ आम्ही 

नाव वलहूनच ठेवलांय. आणखी काही करायचां असेल तरी साांग." 

प्रवतभा वसस्टर मला उत्साहाने साांगत होत्या. पण आमचा हा 'रोझ 

िे' तमु्हा सवाांच्या रोझ िे सारखा नसतो बरां का!  
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यावदवशी इथेही एकमेकाांना गलुाब पषु्ट्प वदले जात.े पण 

िॉक्टर पेशांटला वकां वा नसग पेशांटला गलुाब दतेात. जण ूकॅन्सरवर  

मात केलेल्या वकां वा झगिणाऱ्या सवग पेशांट्सना त्याांच्या 

आयषु्ट्यातले हरवलेले रांग परत गोळा करण्यासाठी केलेला हा एक 

प्रत्यत्नच - त्याांच्याच िॉक्टर आवण नसेसचा! ज्यवुपटरमध्ये हा रोझ 

िे सरुु केला तो िॉ. चेतना बक्षींनीच! एरहही अनेक बांधने असल्याने 

आवण इन्फेक्शन्सच्या भीतीने कुठेही बाहरे न जात येणाऱ्या आम्हा 

पेशांट्सना तेवढाच एक वदलासा वमळाला. या वदवसापरुतां तरी 

मोकळेपणान े वावरता यावां यासाठी केलेली ही िॉक्टर आवण 

आमच्या वसस्टरची धिपि! एखाद्या वनराश, दःुखी, त्ासाला 

कां टाळलेल्या पेशांटसाठी हा 'रोझ िे' फि एखादा िे नसनू त्याला 

उभारी वमळण्यासाठी खपू आवश्यक असा हा वदवस ठरतो. जसा 

आनांद वाटल्यान ेवहदगणुीत होतो तसांच दःुख शेअर केल्याने त्याचा 

भर हलका होतो हसेदु्धा सत्यच आह.े " 

ठाण्यातील तीन हात नाका पररसरातल्या रहजेा गािगन 

पररसरात वशरल्यावरच मानसीने वलवहलेल्या त्या पसु्तकाचे एकेक 

सांदभग माझ्या मागनू हलक्याच पावलाांनी पाठोपाठ यऊे लागले 

आवण वलफ्ट मध्य े वशरल्यावर मानसीला आपण काय काय 

ववचारायच ेयाची भलीमोठी यादीच िोक्यात घमु ूलागली. घरात 

वशरल्यावर मानसीन े हा प्रश्न कववतेच्या माध्यमातनू झटक्यात 



 | पान 

 

सोिवला. होय कववतेनेच. या कववतेनेच  मानसीच्या भावववश्वाशी 

मी नकळतपणे जोिला गेलो. अगदी कायमचा.  

'आकाश कवेत घेताना' या  वतच्या आत्मकथन 

पसु्तकानांतर मानसीचा पवहला कववता सांग्रह लवकरच प्रकावशत 

होतोय. आवण या कववतेनेच आमची दोघाांची भेट झाली. वतच्या 

सहज सुांदर कववताांच्या सांपादनाचे काम जोरात सरुु आह.े 'आकाश 

कवेत घेताना'. काहीसे लवलतलेखनाच्या अांगाने जाणारे ह े

आत्मकथन पसु्तक खरां तर त्याच वेळी म्हणज े२०१२ मधेच मी 

पवहल्याच बैठकीत झपाट्याने वाचनू काढल ेहोत.े त्यावेळची माझी 

मन: वस्तथी काय झाली असावी ते माझे मलाच ठावकू. मानसीला 

भेटल्यावर वतच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्यावर ते पुांस्तक सात 

वर्षागनांतर पनु्हा एकदा वाचले. मानसी राहत े  वतथल्या अठराहया 

मजल्यावरून वतच े वनळेभोर आकाश भावववभोर वदसतेच मात् 

मानसीच्या नजरेन े पावहल्यास ते अवतशय सुांदर,वेगळे आवण 

वस्तथप्रज्ञ दखेील भासत.े अगदी मानसीसारखेच!  

खपू वर्षाांपवूी म्हणज ेमाझ्या महाववद्यालयीन काळात िॉ 

अरुण वलमय े याांचे गाजलेले, १९७८ मध्य े प्रकावशत झालेले 

'क्लोरोफॉमग' ह ेआत्मकथन मी वाचले होते. तेहहा त्या पसु्तकातला 

कॅन्सरचा पररचय, त्याचे पररणाम, और्षधे, वैद्यकीय हयवसायातील 
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काही गांभीर गोष्टी याची मावहती वाचनू नखवशखाांत हादरून गेलो 

होतो. कॅन्सरपढेु साऱ्या उपायोजना तोकि्या पित होत्या तो काळ. 

त्यावेळची तलुना करता आता मात् ववज्ञान क्षेत्ान ेकॅन्सरसारख्या 

रोगाशी दोन हात करण्यासाठी जण ूकां बरच कसली आह.े दशे-

ववदशेात या कॅन्सरवर वेगवेगळे प्रयोग, सांशोधन चाल ूआह.े फस्टग 

स्टेजमध्य ेजर कॅन्सर समजला तर आपण कॅन्सरवर सहज मात करू 

शकतो इतका आत्मववश्वास पेशांट व िॉक्टराांकिे आला आह.े 

त्यासाठी अद्यावत वैद्यकीय सामगु्री, उत्तम और्षधें आवण वेळोवेळी 

घेण्यात येणारे िॉक्टराांचे सल्ले, यामळेु कॅन्सरचा हल्ला आपण 

नक्कीच परतवनू लाव ूशकतो. या पसु्तकाप्रमाणेच िॉ. अरववांद 

बाविेकर याांचे " कॅन्सर माझा साांगाती " ह ेआत्मकथन दखेील मी 

वाचले होत.े 

कॅन्सर. या तीन अक्षरी रोगाचा नसुता उल्लेख तरी झाला 

तरी आपण हादरून जातो, खचनू जातो. तो येतोच मळुी 

चोरपावलाांनी, कुठलीही पवूगसचूना न दतेा. एखाद्या ऑक्टोपस 

सारखा शाांतपणे आपले हातपाय पसरू लागतो, शरीरभर. 

आवश्यक त्या तपासण्या केल्यानांतर त्याचे वनदान जेहहा होत ेतेहहा 

त्या पेशांट बरोबरच साऱ्या  घरादाराला     तो ग्रहणासारखा ग्रास ू

लागतो. परांत ु असा एखादाच पेशांट या कॅन्सररुपी सैतानाला 

अवजबात घाबरत नाही. तो पेशांट न िगमगता, न कोलमिता साऱ्या 
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शिाांवनशी, सवग शिीवनशी  त्याच्याशी दोन हात करतो. तो 

सैतानही थरारून जातो, घाबरून जातो.  पेशांटच्या ददुगम्य 

इच्छाशिीपढेु राक्षस हतबल होतो, त्याचा दारुण पराभव होतो 

आवण तो आपली सारी हत्यारे म्यान  करून आल्यापावली  गपुचपू   

दरू वनघनू जातो.  कायमचा. 

आज ववज्ञान खपू पढेु गेले आह,े प्रगत झाले 

आह.े..अद्यावत वैद्यकीय यांत्णेच्या साहाय्याने कॅन्सर सारख्या 

रोगावर आपण मात करू शकतो ह ेजरी खरे असले तरी त्या रुग्णाचे 

काय? प्रचांि मानवसक आवण शारीररक वेदनाांच्या वावटळीत तो 

थकून जातो. यात पणाला लागत ेती रुग्णाची मानवसक वस्थती. ती 

जर खांबीर आवण सक्षम असेल तर आलेले वादळ तो सहजपणे 

परतवनू लाव ूशकतो. 

या कॅन्सररुपी राक्षसाशी वनभगयपणे दोन हात करणारी 

,झुांजणारी आवण त्याला चारी मुांि्या चीत करून माघारी पाठवणारी  

होती ठाण्याची लढवय्यी मानसी कुलकणी. या लढ्यामध्ये वतच्या 

पाठीशी खांबीर राहणाऱ्या वतच्या आईवविलाांचा, गरुुजनाांचा , 

मैवत्णींचा आवण वतच्यावर उपचार करणाऱ्या ज्यवुपटर हॉवस्पटलचे 

िॉक्टसग, वतची काळजी घेणारा स्टाफ याांचाही मोलाचा वाटा 

आहचे. आकाश कवेत घेताना या पसु्तकात मानसीन ेया यातनामय 
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आजाराच्या प्रवासाचा, अनेक आठवणींचा, घेतलेल्या उपचार 

पद्धतीचा, ववववध टप्प्याांवर भेटलेल्या माणसाांचा,  नात्याांचा, 

ववलक्षण कोलाज शबदबद्ध केला आह.े कॅन्सररुपी काळ्याकुट्ट 

कॅनहहासवर मानसीन ेशभु्र प्रकाशाची आश्वासक अक्षरे वलहून त्या 

कॅनहहासच ेरांगरूपच  जण ूपालटून टाकले.    

२०१० च्या गणपतीच्या उत्सवाच्या काळात या राक्षसान े

मानसीच्या आनांदी आयषु्ट्यात चोर पावलाने प्रवेश केला. मानसीने 

दहावीसारख्या महत्वाच्या वर्षागत पदापगण केले होत.े साध्या 

खोकला, तापाचे वनवमत्त होते काय, ते प्रमाण वाढत जात ेकाय 

आवण  वैद्यकीय तपासणीनांतर वतला “ए.एल.एल” नावाचा रिाचा 

ककग रोग होतो काय. सारांच अनाकलनीय. मोठ्या धीराची मानसी. 

वतने हा रोग सांबांवधत िॉक्टराांकिून शाांतपणे समजनू  घेतला आवण 

हा महाकाय आजार चक्क वतने जगण्यास सरुवातही  केली. खांबीर 

मनाची मानसी आता आईवविलाांनाच धीर दते होती, 

आत्मववश्वासान ेम्हणत होती... 'मीच वजांकणार आह ेतमु्ही काळजी 

करू नका, मला अजनू आयषु्ट्यात खपू काही करायचे आह,े चाांगले 

जगायचे आह'े. एक वेळ अशी वववचत् आली  की ठाण्यातील 

ज्यवुपटर हॉवस्पटलच्या एकाच वॉिगमध्य ेमानसीची आजी आवण 

मानसी  कॅन्सरची रीटमेंट घेत होत.े पनु्हा दोघाांनाही मावहती आह े

आपण इथेच  आहोत. मानसीच्या आईवविलाांच्या त्यावेळच्या 



 | पान 

 

मनःवस्थतीचा  आपण ववचार दखेील करू शकणार नाही. या सवग 

रीटमेंटच्या वदवसात िॉ चेतना बक्षी याांचा आश्वासक हात 

मानसीच्या िोईवर होता. वतला धीर दणे्याचे महत्वाचे काम त्या 

करीत होत्या. 

ही रीटमेंट वर्षगभर चाल ूहोती. त्यातनू सावरताच मानसीने 

मोठ्या उमेदीने माचग मध्य ेह कलेली दहावीची परीक्षा ऑक्टोबर 

मध्य ेवदली आवण चक्क ८४ % माकग  वमळवनू ती उत्तीणग झाली. 

आईबाबा, गरुुजन, िॉक्टसग याांनी  झुांजार  मानसीचे कौतकु केले. 

रीटमेंट सांपल्यावर, रोगाचा धोका टळल्यावर सरस्वती शाळेच्या 

बाई सौ नांवदनी बव े याांनी मानसीला ह े सारे अनभुव शबदबद्ध 

करण्यासाठी प्रोत्साहन वदले. त्यातनूच साकारले एक ववलक्षण 

आत्मकथन. 'आकाश कवेत घेताना'. मानसीच्या घरी तसे 

सावहवत्यक वातावरण. आई उत्तम कववता करत.े एके वदवशी ह े

लेखन कवववयग मांगेश पािगावकराांच्या हातात सापिले. त्याांनी ते 

भारावल्यासारखे वाचनू काढल े आवण चक्क पािगावकर 

मानसीच्या थेट  घरीच गेले. पािगावकराांनी मानसीला आपल्या 

कववता वाचनू दाखवल्या. तो प्रसांग वाचल्यावर आपण वनःशबद 

होतो.  
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ठाण्यातल्या शारदा प्रकाशनन ेह ेपसु्तक माचग २०१२ मध्ये 

प्रकावशत केले. िॉ. तात्याराव लहान ेयाांनी पसु्तकाला  प्रस्तावना 

वदली आह ेतर कवववयग पािगावकर याांनी आशीवागद वदला आह.े 

सौ नांवदनी बव ेयाांनी मनोगतातनू      मानसीचा तो प्रवास रेखाटला 

आह.े त्याचप्रमाणे मानसीची आई सौ आरती कुलकणी आवण िॉ 

चेतना बक्षी याांनी आपले मनोगत हयि केले आह.े कॅन्सरमधनू 

सावरलेली मानसी आता अन्य कॅन्सरपीवित हयिींना 

सावरण्यासाठी, त्याांना आत्मबळ दणे्यासाठी समपुदशेनाचे 

महत्वाचे कायग करत.े आनांदाची गोष्ट म्हणज े येत्या काळात 

मानसीचा पवहला कववता सांग्रह हयास वक्रएशन्स प्रकावशत करणार 

आह.े यावनवमत्तान ेमानसीच्या कववताांच ेवाचन मी करतो आह.े 

त्यातील एक कववता आपल्यासाठी दतेो. मानसीचे वनळेभोर 

,मोकळे आकाश तमु्हाला वतच्या कववतेत नक्कीच गवसेल. 

हा भार पिंदनांचा, प्रहर रातराणीचा 

एकाकी चांदणीला, स्बलगला धुंद वारा 

 

अवकाश स्बंबात त्या, उजळून गेला स्कनारा 

स्तमीर भेदून बरसला, मल्हार मौनातला 
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गोंदून ओठांवर गेला, श्वास मंतरलेला 

फुलांत प्राण फंुकला ,िेच सारा सुटला 

 

स्दसला तळी िािण्यांच्या… थेंबांचा खच सांडलेला  

थेंबांचा खच सांडलेला..!  

 

(आकाश कवेत घेताना (अनुभवकथन), मानसी कुलकणी, 

शारदा प्रकाशन, ठाणे.) 
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 ४९. ** प्रगल्भ जास्णवेच्या कसदार कस्वता ** 

मंुबािुरीच्या कोंदट गल्ल्या  

ग्रीष्म सकाळी कुबट फुल्लल्या  

लुगडे वेण्या दागदास्गने  

ठेवणीतले फणसगरे अन  

वडिानांशी स्हतगुज गुजल्या  

अशा अस्वस्थ ओळी वाचल्यावर या कवींबद्दलची 

उत्सकुता वाढली.  'वपपात मेले ओल्या उांवदर' या मढेकराांच्या 

कववतेचे स्मरण झाले या क्षणी. ठाण्यातले कवी उमेश वैद्य याांच्या 
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'वझरपा' या पवहल्या कववतासांग्रहातील ही कववता. हयवसायाने 

इांवजवनयर. त्यामळेु आजबूाजलूा रुक्ष, गद्य वातावरण असनूही 

काळजातला हा कववतेचा झरा त्याांनी कसाकाय वजवांत ठेवला याच े

सखुद आियग वाटते.  

आजबूाजचू्या सामावजक, राजकीय वस्थत्यांतराचे पिसाद 

नकळत प्रत्येकाच्या हृदयात वझरपत असतात. त्या सांवेदना 

खोलवर वझरपत असताना प्रत्येक माणसाला हयि होण ेजमत 

नाही. मात् जो हयि होतो तो कववतावबववता वलवहतो. ह े

हळुवारपणे वझरपत जाणे सवागत महत्वाचे आह े आवण त्या 

वझरपलेले, ओलावलेले शबद एखाद्या कागदावर नकळत उमटणे 

म्हणजेच 'वझरपा'. 'हताश' या कववतेमधनू ते अशा प्रकारे हयि 

होताना वदसतात.  'या दगिाच्या छातीखाली परुले आह े मी 

हळवेपण, वझरपत येते िोळ्याांवाटे कधी तरी त्याचे ओलेपण' असा 

'वझरपा' आपल्या अांतमगनात सतत वजवांत ठेवणे, त्याला ववृद्धांगत 

करण,े प्रगल्भ करण े ह े प्रत्येक सच्च्या कवीचे जण ू कतगहयच. 

असाच 'वझरपा' वजवांत ठेवणारे कवी उमेश वैद्य याांनी या 

कववतासांग्रहािारे  भावकववता, गझल, लावणी, मिुछांद अशा 

ववववध छटाांसह वाचकाांना भावववभोर शबदाांची अनभुतूी वदली 

आह ेह ेनक्की. 'वदन बिुाला' या कववतेत "श्वासाांच्या शभु्र प्रकाशी 

मी तझुी आळववली गीत,े वदन बिुाला वकरणे गेली... सांपल ेआपलुे 
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नाते" एकप्रकारची उदासी छाया गिद होते. तर दसुरीकिे "चाांद 

झाला कलता आता तमु्ही उगवला राया, त्या सांगे चाांदण्या 

वनघाल्या सकुला अत्तराचा फाया" अशी कसदार मातीतली 

फक्कि लावणी दखेील वततकीच मनाला प्रसन्न करत.े ह े या 

कवीच्या शबदाांचे सामर्थयग आह.े   

सांग्रहात गीतसदृश कववता छान जमल्या आहते. उदा. 

'झलुव जरासा गगनझलुा', 'वफरतो थोिा चाांदण्यात मी' 'माझ्यासाठी 

म्हण ूनका रे' 'मी बाह ली छबीची' कवी उमेश वैद्य याांच्या बालपणी 

मनावर जी वनसगगवचत्े उमटली होती त्याच्या पढेु कववता झाल्या. 

या कववता हळुवारपणे उमटत असतानाच त्याांच्या मनावर मराठी 

ववश्वातील नामवांत कवींचा कळतनकळत सांस्कार झाला. 

वाचनाची आत्यांवतक ओढ, शाि शाखा वनविूनदखेील 

सावहत्याची नाळ त्याांनी जपली, वाढवली ह ेमाझ्या दृष्टीने खपू 

महत्वाचे आह.े वनबांध, कथा इत्यादी सावहत्यप्रकाराांना सामोरे जात 

असतानाच कववता हा फॉमग त्याांना भावला. प्रवथतयश कवींच्या 

कववतेचा सांस्कार सरुवातीस आपल्या कववतेवर उमटण े ह े

अपररहायग असते मात् पढेु स्वतःलाच आपला मागग सापितो, वाट 

सापित ेआवण ती कववता केवळ आपली होते. कवी उमेश वैद्य 

याांच्या काही कववताांवर इतर कवींच्या कववतेचा प्रभाव स्पष्ट 

जाणवतो मात् तो पढेु ओसरून स्वतःची सच्ची कववता त्याांना 
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सापिली आह ेह ेनक्की. "सावल्याांचा िोही काजळ तरांग अनाहूत 

येई अत्तर सगुांध" असा सगुांध जपत ते कववतेिारे आपल्याशी 

ससुांवाद साधतात.  या सांग्रहात वनसगागची लोभस रूपे, सामावजक 

मलू्याांवर भाष्ट्य, िीपरुुर्षाांच्या भावसांबांधाच्या ववववध छटा 

आपल्या भावववभोर  शबदाांनी वटपल्या आहते.  

'वझरपा' कववतासांग्रहाला ज्येष्ठ समीक्षक िॉ. अनांतराव 

दशेमखु याांची अभ्यासपणूग प्रस्तावना लाभली आह.े ते म्हणतात. " 

उमेश वैद्य याांची कववता प्रायः जीवनातील दःुख जावणवेची कववता 

आह.े प्रस्ततु कववतासांग्रहात वाचकाच्या स्पशग-रस-गांधादी 

सांवेदनाांना आवाहन करण्याची प्रचांि ताकद आह ेह ेवनवित."  कवी 

उमेश वैद्य याांचा हा पवहलाच कववतासांग्रह असला तरी नवेपणाच्या 

खणुा खपूच कमी वदसल्या आहते ह ेमहत्वाचे आह.े  

प्रस्ततु कववतासांग्रहाचे मखुपषृ्ठ अवतशय साजेस ेझाले आह,े 

आवण वनवमगतीमलू्य दजेदार आह.े या सांग्रहामळेु कवीच्या अपेक्षा 

वाढल्या आहते आवण प्रगल्भ जावणवेच्या कसदार कववता 

वाचकाला पढेुही वाचायला वमळोत ही सवदच्छा हयि करून 

थाांबतो. 

(स्झरिा (कस्वता संग्रह), उमेश वैद्य, शारदा प्रकाशन, ठाणे )  



 | पान 

 

 ५०. ** अष्टस्वनायका तुझा मस्हमा कसा ** 

 

पवस्पतश्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं स्सस्द्धदम ्

बल्लाळं मुरुडं स्वनायक मढं स्चंतामणी  थेवरम ्

लेण्यास्द्र स्गररजात्मजं सुवरद ंस्वघ्नेश्वरं ओझरम ्

ग्रामो रांजण संस्पथत: गणिस्त:  कुयादत ्सदा मंगलम.् 
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प्राचीन वेदकाळापासनू श्रीगणेशाची उपासना आपल्याकिे 

चाल ू आह.े श्री गणेश ही ववद्येची, ज्ञानाची, बदु्धीची दवेता. 

आपल्या वहांदसु्तानाांत  सवगच प्राांतात या गणेशाची उपासना केली 

जात.े इतकेच काय अगदी वहांदसु्तानाबाहरेील दशेाांमध्ये दखेील श्री 

गणेशाची उपासना केली जात.े या दवेतेचे अनेक प्राचीन सांदभग 

परुातन मांवदरात, लेण्याांमध्ये, वशलालेखाांवर, ताम्रपटाांवर आपणाला 

सापितात. मदु्गल परुाण ग्रांथात श्री गणेशाच्या अनेक अवतार कथा, 

पराक्रमाच्या गाथा श्लोकाांच्या स्वरूपात आपणास वाचायला 

वमळतात. श्रीगणेशाची आठ शविपीठे आपल्या महाराष्ट्रात 

आहते. मदु्गल परुाण खांि आठ मध्य ेया शविपीठाांचे सुांदर वणगन 

केले आह.े या आठ शविपीठाांनाच  अष्टववनायक स्थाने सांबोधले 

जात.े ही आठही मांवदरे प्राचीन आहते. आपणास सध्या जी मांवदरे 

वदसतात ती अलीकिची म्हणज ेजीणोद्धार केल्यानांतरची आहते. 

काही मांवदराांचा जीणोद्धार पेशवेकाळात झालेला आह.े 

सरुवातीला अगदी वर एक श्लोक वदला आह.े आपण 

सवाांनी तो ओळखला असेलच. आपल्याकिे वववाहाच्या, 

मुांजीच्या मांगलप्रसांगी जी मांगलाष्टके म्हांटली जातात तेहहा सवगप्रथम 

ववघ्नहत्याग श्री गणेशाचे स्मरण करून गणरायाला आमांवत्त केले 

जात.े या श्लोकात प्रामखु्याने  सवग अष्टववनायक स्थळाांचा सांदभग 

आपणाला स्पष्टपणे वदसतो. त्यामळेु ही सवग अष्टववनायक स्थळां 
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अवतप्राचीन असल्याच ेमानले जात.े स्तोत्ात वणगन केलेली स्थळॆ 

पढुीलप्रमाणे आहते. १) मोरगाव, २) वसद्धटेक ३) पाली ४) महि, 

५) थेऊर ६)  लेण्याद्री  ७)  ओझर ८) राांजणगाव. ही स्थळे प्रत्यक्ष 

पाहण्यासाठी मात् आपणाला स्थळाांचा क्रम बदलावा लागेल 

कारण याप्रमाणे प्रवास केल्यास तो उलटसलुट होऊ शकतो. 

भाववकाांच्या सोयीसाठी खालील प्रमाणे एकेक स्थळ पावहल्यास 

प्रवास सखुाचा आवण आनांदाचा होतो. प्रवास असा असावा.   

१) मोरगावचा श्रीमोरेश्वर  (ता. परुांदर, वजल्हा पणुे), २) 

थेऊर गावचा श्रीवचांतामणी (ता- हवेली, वजल्हा पणुे), ३) 

वसद्धटेकचा श्रीवसवद्धववनायक (ता-कजगत, वजल्हा नगर), ४) 

राांजणगावचा श्रीमहागणपती (ता-वशरूर, वजल्हा पणुे), ५) 

ओझरचा श्रीववघ्नेश्वर (ता-जनु्नर, वजल्हा पणुे),६) लेण्याद्रीचा 

श्रीवगररजात्मज (ता-जनु्नर, वजल्हा पणुे), ७) पालीचा 

श्रीबल्लाळेश्वर (ता-सधुागि, वजल्हा रायगि), ८) महिचा 

श्रीवरदववनायक (ता-खालापरू, वजल्हा रायगि). पनु्हा पणु्याहून 

वकां वा मुांबईहून यात्ा सरुु केल्यास क्रम वेगळा होऊ शकतो. 

आपापल्या सोईप्रमाण ेप्रवास करावा.  

१९७९ साली एक वचत्पट प्रदवशगत झाला. त्याचे नाव 

'अष्टववनायक'. आपल्यातील बह तेकाांनी हा वचत्पट पावहला 
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असेलच. हा वचत्पट प्रदवशगत झाल्यावर, प्रचांि गाजल्यावर ही सवग 

अष्टववनायक स्थाने अचानक प्रकाशझोतात आली. ही सारी 

दवेस्थानां खऱ्या अथागने ववकवसत झाली, श्रीमांत झाली. रस्त ेचाांगले 

होऊन भोजन आवण राहण्याची उत्तम सोय झाली. ही सवग 

अष्टववनायक स्थळां वनवाांतपणे आवण िोळसपण े  पहायची 

असतील तर हाती वकमान पाच-सहा वदवस हवेतच.  प्रत्येक 

स्थळाांना  वेगळा इवतहास आह,े वेगळे वैवशष््टय आह,े कथा आह.े 

लेखक श्री सभुार्ष रामदास चहहाण याांनी वलवहलेलां 

'अष्टस्वनायक यात्रा‘ ह े  अप्रवतम वचत्मय पसु्तक वाचक 

रवसकाांसमोर आले आह.े समस्त गणेशभिाांसाठी ही मोठी पवगणी 

आह.े याचे कारण अष्टववनायक स्थळाांचा उत्तम पररचय यात वदला 

आह.े अष्टववनायक यात्ा करताना ह ेपसु्तक सोबत हवेच. याचे 

कारण या पसु्तकात प्रत्येक स्थळाांचे प्राचीनत्व, अवतार कथा, 

आख्यावयका, त्यामागचा इवतहास, मांवदराची सध्याची मावहती, 

कसे जावे, कुठे रहावे, याबाबतची पररपणूग मावहती वदली आह.े सदर 

पसु्तकात लेखकाने मोरगाव, थेऊर, वसद्धटेक, लेण्याद्री, पाली, 

ओझर, महि, राांजणगाव अशा क्रमान ेअष्टववनायक स्थळाांची सुांदर 

मावहती वदली आह.े पसु्तकाच्या अगदी शेवटी लेखकाने प्रमखु 

आरत्या दखेील वदल्या आहते. याचबरोबर मानाचा पवहला 

गणपती पणु्याचा कसबा गणपती, गणेशभि: मोरया गोसावी 
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याांचीही मावहती वदली आह.े एक छानसा सांदभग आपल्याला 

वाचायला वमळतो. समथग रामदास स्वामी एकदा मोरगावच्या श्री 

मोरेश्वराच्या मांवदरात आल्यावर श्री गजाननाची लोभसवाणी मतूी 

पावहल्यावर त्याांच्या मखुातनू उत्स्फूतगपणे शबद उमटू लागले... 

‘सखुकताग दःुखहताग वाताग ववघ्नाची...’.या काहयपांिींची पढेु 

अजरामर आरती झाली जी जगभरात कुठल्याही आरतीच्या प्रारांभी 

म्हांटली जाऊ लागली. या भागातल्या शेवटच्या लेखात लेखकाने 

आजच्या घिीला हा गणेश उत्सव साजरा करताना त्याचे पाववत्र्य, 

सामावजक आवण पयागवरणाचे भान राखण ेवकती महत्वाचे आह ेह े

ववस्ततृपणे साांवगतले आह.े पणुे-मुांबईतील अनेक सांस्था तसे 

कामही करताना आपल्या वदसतात. मात् हा उत्सव चाांगल्या 

पद्धतीन,े पववत्र्यान े साजरा करण्याची जबाबदारी मात् प्रत्येक 

गणेशभिाांची आह.े 

लेखक श्री सभुार्ष चहहाण याांची भार्षा शैली साधी, सोपी 

आवण प्रभावी आह.े ह े छोटेखानी मावहतीपणूग सवचत् पसु्तक 

प्रत्येकाच्या सांग्रही हवेच. 

(अष्टस्वनायक यात्रा, सुभाष रामदास चव्हाण, 

संवेदना प्रकाशन, िुणे)  
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ई सास्हत्य प्रस्तष्ठानचे हे चौदावे वषद  

श्री रामदास खरे यांच्या िस्हल्या िुपतकाचा हा भाग४. 

 

श्री रामदास खरे ह ेमलूतः एक सजग वाचक, आवण रवसक. 

त्याचे प्रवतवबांब त्याांच्या वचत्ाांत, कववताांत व सवग प्रकारच्या लेखन 

हयवहाराांत उमटते. त्याांचे अनेक काहयसांग्रह आवण लवलत लेख 

सांग्रहही छावपल स्वरुपात प्रवसद्ध आहते. सावहवत्यक वतुगळाांत ते 

सपु्रवसद्ध आहते आवण अनेक प्रकाशक मांिळी त्याचे स्नेही आहते. 

तरीही ते आपली काही पसु्तके ई सावहत्यवर प्रकावशत करतात.  

ई सावहत्य प्रवतष्ठान ह े मखु्यत्व े तरुण नवोवदत लेखकाांचे 

हयासपीठ. पण त्याला एक भारदस्त स्वरूप येते, जेहहा श्री. रामदास 

खरे यवांच्यवसवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई सवशहत्यच्यव 

िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य दतेवत. असे 

लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही 

अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर र्षे 

कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. वदनानाथ मनोहर(४ पसु्तके), शांभ ू गणपलुे 

(९पसु्तके), िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. वसांत बागलु (१९), 

शभुाांगी पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४), िॉ. वस्मता 

दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३४), अनील वाकणकर (९), फ्रावन्सस 
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आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(१२), अनांत पावसकर(४), मध ू

वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे महाभारत), श्री. 

ववजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथग), मोहन मिण्णा (जागवतक कीतीचे 

वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पसु्तके), ववनीता 

दशेपाांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नांवदनी दशेमखु (५), िॉ. 

सजुाता चहहाण (८), िॉ. वरृ्षाली जोशी(२६), िॉ. वनमगलकुमार 

फिकुले (१९), CA पनुम सांगवी(६), िॉ. नांवदनी धारगळकर 

(११), अांकुश वशांगािे(१७), आनांद दशेपाांिे(३), नीवलमा 

कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके(४) स्वाती 

पाचपाांिे(२), साहबेराव जवांजाळ (२), अरुण वव. दशेपाांिे(५), 

वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरुां धती बापट(२), अरुण 

कुळकणी(८), जगवदश खाांदवेाल(े५) पांकज कोटलवार(४) िॉ. 

सरुुची नाईक (३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी काकिे(४), 

श्याम कुलकणी(२), वकशोर कुलकणी, रामदास खरे(४), अतलु 

दशेपाांिे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्य भापकर असे अनेक ज्येष्ठ र् 

अनभुर्ी, कसलेले लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके 

लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यितूी ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव 

सवशहत्य र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची 

आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक 

िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. 
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त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. 

आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं “इ”यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 
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वाचत रहा. गं्रथांनंद घेत रहा. 
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