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

आमि ग्रांथोपजीमिये-१
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-१

लेखक :

रामदास ग. खरे
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आणि ग्रंथोपजीणिये-१
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
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604

प्रकविन : १० सप्टेंबर२०२१ (गणेश चतर्थु ी 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: १३फे ब्रवु ारी १९६४,
ठाणे.
वावणज्य शाखेची पदवी.
तीस वर्षे बँवकांग क्षेत्ात काम.
लेखनाबरोबरच वचत्कला,
फोटोग्राफी, सगां ीत, दगु गभ्रमतां ी,
असे छांद जोपासत आहे. ववववध
क्षेत्ातील मान्यवर मिां ळींची दवु मगळ अशी ३५० हस्ताक्षर-पत्े
सांग्रवहत के ली आहेत. जनू २०१८ मध्ये आटग-वप्रवहहलेज, ठाणे येर्थे
पवहले सोलो पेंवटांग प्रदशगन सांपन्न झाले. ववववध पस्ु तकाांची,
वनयतकावलकाच
ु पृष्ठे रे खाटली आहेत.
ां ी मख
प्रकास्शत सास्हत्य : कववतासांग्रह: स्पांदन (१९९४),
जीणगदहे हारा (२००४), सी. टी. स्कॅ न- (२०१५), आता अटळ आहे
(२०२१).
सक
ां ीणग : कॅ वलिोस्कोप -(लेख सग्रां ह) २०१७, पत्सवां ादु
(लेख सांग्रह)- २०१८, चररत् लेखन: प्रभो वशवाजीराजा - २०१८,
शरू आम्ही सरदार- २०१९,
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आगामी पस्ु तके : मवणकवणगका... राणी लक्ष्मीबाई, स्मरण
महाराष्ट्राचे, वनवमत्त भटकांतीचे, भारतीय सगां ीत वाद्ये, असे घिले
गाांधीजी... एकूण तीन भाग,
सदर लेखन : लोकसत्ता, गावकरी, लोकमत, महाराष्ट्र
वदनमान.
लाभलेले परु स्कार :
अक
ां ु र वाङ्मय परु स्कार (२००४), वशवाजां ली सावहत्य गौरव
परु स्कार, जन्ु नर (२०१६), कोकण मराठी सावहत्य पररर्षद, कल्याण
शाखा आवण अक्षरमांच सामावजक साांस्कृ वतक प्रवतष्ठान -'अक्षरगांध'
परु स्कार (२०१९)
ववववध वठकाणी सांपन्न झालेल्या अवखल भारतीय मराठी
सावहत्य सांमेलनात कववता सादरीकरण तसेच आकाशवाणी, मांबु ई
येर्थे कववता वाचन, कर्था वाचन.
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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 रागां ू लागली. नकळत ओळी सचु ल्या आवण
कववताही अलगद बाहेर पिली. महत्प्रयासाने मी जी ग्रांर्थसांपदा
जमवली आहे त्यातील काही पस्ु तके माझ्याशी त्यावदवशी चक्क
बोलू लागली.”आम्हाला पन्ु हा बाहेर काढा, आमच्यावर ललहा,
शब्ाांचा लवचार गांध ्रू वर पसरू ्े, ज्ञानाचा तेजोलनधी तळपू ्े.”
तत्क्षणी मनाने काहीबाही ठरवले. येस. उत्तम पस्ु तकाचा
पररचय वाचकाांना द्यायचा. अगदी सातत्याने. बक
ु शेल्फ मध्ये नजर
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टाकताच एके क पस्ु तक आम्हाला बाहेर काढा असे म्हणू लागले.
लोकमतचे सपां ादक श्री सदां ीप प्रधान यानां ा ही कल्पना सागां ताच
त्याांनी लगेच 'आगे बढो' असा ग्रीन वसग्नल वदल्यावर दर रवववारी
लोकमतच्या 'हॅलो ठाणे' परु वणीत पस्ु तक परीक्षण झळकू लागले.
शीर्षगकाचे नाव : 'आवण ग्रांर्थोपजीववये'. वाचन सांस्कृ ती वाढावी
त्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम आयोवजत के ले जातात. त्याचाच एक
भाग म्हणनू हे सदर सरुु के ल्यावर वाचक रवसक या पस्ु तकाक
ां िे
वळतील, वाचतील, त्यावर चचाग करतील, इतकाच उद्देश.
लेखमालेला वाचकाांचा उदिां प्रवतसाद लाभला. माझा उद्देश सफल
झाला. और क्या चावहए. लेखमालेसाठी पस्ु तकाच
ां ी वनवि अगदी
जाणीवपवू गक के ली. जन्ु या वपढीतल्या लेखकाांबरोबरच सध्याची
तरुण लेखक मांिळी काय वलहीत आहेत हेही जाणनू घेणे
आवश्यक होते. त्यामळ
ु े तो ववचार करूनच लेखमाला सरुु के ली.
सवग सावहत्यप्रकार, ववर्षय यामध्ये समाववष्ट हहावेत याचाही सक्ष्ू म
ववचार के ला. कववता, कर्था, कादबां री, चररत्, सांपादन,
हयविवचत्ण, मल
ु ाखती, नाटक, लवलत, सांकीणग, स्फुटलेखन,
प्रवासवणगन, वनबांध, सांगीत, वचत्कला वगैरे अशा सवग ववर्षयाांच्या,
आशयाचां ा अतां भागव या लेखातां नू के ला.
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आवण ग्रांर्थोपजीववये, ववशेर्षी लोकी इये ।
दृष्टादृष्टववजये, हो आवे जी ।।
आपणा सवागना मावहती आहेच की 'आवण ग्रांर्थोपजीववये' या
ओळीचा ज्ञानेश्वर माउलींच्या पसायदानात उल्लेख आहे. खपू पवू ी
म्हणजे सािेसातशे वर्षाांपवू ी मद्रु णकला अवस्तत्वात नहहती तरीही
ग्रांर्थवनवमगती होत असे. सवु ाच्च हस्ताक्षर असलेल्या एखाद्या
लेखवनकाची नेमणक
ू के ली जात असे. त्या ग्रर्थां ाची प्रत गावातील
एखाद्या मोठ्या मांवदरात ठे वली जायची. त्याचे पठण होत असे.
श्रोते जमत आवण ग्रांर्थातील ववचार, प्रकाश सवगदरू पसरे . अशा
लेखवनक, वनरुपणकार, पाठक, प्रवचनकार याांना या कामाचा
मोबदला म्हणनू धन वकांवा वस्तू वदली जायची. म्हणजेच ही सारी
मिां ळी त्याकाळची ग्रर्थां ोपजीवी होते असेच म्हणता येईल. हाच
महत्वाचा ववचार ज्ञानेश्वर माउलींनी आपल्या रचनेत प्रभावी पणे
माांिला आहे. माउलींनी वकती सांदु र अर्थग साांवगतला आहे
पहा”ज्यानां ी ज्यानां ी या ग्रर्थां ाचे पालन, पठण के ले आहे अशा सवग
लोकाांना आपल्या दष्टु , वाईट प्रवृत्तीवर ववजय वमळवनू ते समाधानी
आवण सख
ु ी हहावेत.”
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आज २०२१ उजािले आहे. माध्यमे आवण तांत्ज्ञान
झपाट्याने बदलत आहे. पण तरीही पस्ु तकाचे महत्व जराही कमी
झालेले नाही. जग बदलत आहे. तत्व, वनष्ठा अबावधत राखनू
प्रत्येकाने काळाच्या बरोबर जाणे हे हयवहायग आहे. या साऱ्याचा
ववचार करून 'आवण ग्रांर्थोपजीववये' हे पस्ु तक ईबक
ु स्वरूपात
काढले तर पस्ु तकातील ववचाराांचा गांध 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 चागां ला 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. त्यानतां रच्या काळात वलवहलेली आवण
सकाळ, रुची (ग्रांर्थाली) व इतरत् प्रकावशत झालेली बारा अशी
एकूण 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.
लेखासां ोबत त्या त्या पस्ु तकाचे मख
ु पृष्ठ आवण प्रकाशकाच
ां ा
तपशील देखील देण्यात आला आहे.
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ज्येष्ठ कवी, समीक्षक, वनरुपणकार श्री अरववांद दोिे याांना ही
कल्पना आविली आवण त्यानां ी या माझ्या पवहल्या ईबक
ु साठी
पाठराखण (Blurb) के ली आहे. त्याांचे मनापासनू आभार.
लोकमतच्या ठाणे कायागलयाचे सांपादक श्री सांदीप प्रधान आवण
स्नेहा पावसकर याांचे ववशेर्ष आभार. या प्रवासात सौ वृर्षाली वशांदे
याांचीही मोलाची मदत झाली त्याांचेही आभार. आवण सवागत
महत्वाचे म्हणजे या ईबक
ु मध्ये समाववष्ट झालेल्या सवग पस्ु तकाच्ां या
लेखक-कवी मांिळींना, प्रकाशकाांना शतशः धन्यवाद.
त्याांच्यावशवाय ही लेखमाला पणू गत्वाला गेलीच नसती.
'आवण ग्रांर्थोपजीववये' या माझ्या पवहल्या ईबक
ु पस्ु तकाचा गांध
जगभरातील वाचक रवसकाांपयांत, ग्रांर्थालयाांपयांत दरवळू दे अशी
प्रार्थगना श्री सरस्वती देवीच्या चरणी करतो आवण ततू ागस र्थाबां तो.
रामदास खरे , ठाणे.
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शुभेच्छा
या पस्ु तकात साधारणतः साठोत्तरीतील अवभजात ग्रांर्थाांपासनू
आताच्या काळातील दजेदार ग्रर्थां ाच
ां ा सखोल पररचय करून
देण्यात आला आहे. आस्वादक समीक्षेला परीक्षणाचा वेगळा
आयाम देताना कवी, लेखक, वचत्कार रामदास खरे याांचा हा
वेगळा पैलू ग्रांर्थवमत्ाांसमोर 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 नहया 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 भाष्ट्यग्रर्थां नसनू स्वतःची वनरीक्षणे सद्ध
ु ा लेखकाने
नोंदववलेली आहेत. हा एक सांदु र आवण सांग्राह्य ग्रांर्थानभु व आहे. या
'ई-बक
ु ' चे स्वागत वाचक- रवसक, ग्रांर्थप्रेमी करतीलच असा
ववश्वास आहे.

अरस्वंद दोडे (कवी, समीक्षक, स्नरुिणकार)
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** अनुक्रमस्णका **
1 साक्षात्कारी पैस... दगु ागबाई भागवत
2”जैत रे जैत” चा र्थरार... गो. नी. दािां ेकर
3 पािगावकराांचा... 'सलाम'... मांगेश पािगावकर
4 कातळ : पररवतगनाची गोष्ट... मधू मगां ेश कवणगक
5 अस्वस्र्थ 'कळयाांचे वनःश्वास'... ववभावरी वशरुरकर
6 सांध्याकाळच्या कववताांचे गारुि.... ग्रेस
7 महानदां ा : होरपळलेल्या दोन जीवाच
ां ी कहाणी.... जयवतां दळवी
8 स्मरणगांध, रानातल्या कववताांचा.... ना. धों. महानोर
9 गारांबीचा बाप.ू ... श्री. ना. पेंिसे
10 खानोलकराांची 'चानी'.... वचां. त्र्य.ां खानोलकर
11 अकरा कोटी गॅलन पाणी.... अवनल बवे
12 मतकरींच्या गढू कर्थाच
ां े अरण्य.... रत्नाकर मतकरी
13 ववचारवचत्ाांचा 'कोरा कॅ नहहास'.... प्रभाकर बरवे
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1. ** साक्षात्कारी िैस”**

“गोदावरी आवण प्रवरा... या दोन नद्याांमधला एका लहानशा
भागातल्या, अती साध्या गावात एक अद्भुत प्रतीक आहे.
खाांबाचे... खाांब, तोही ओबिधोबि वन लहानखरु ा... पण त्या
खाांबावरचा अदृश्य भाग एका समावधस्र्थ जीवाला त्याच्या
जीवनावधीतच भासमान झाला. त्याला त्या साक्षात्कारी यवु काने
'पैस' असे नाव वदले. अजनू ही ज्ञानेश्वरी वाचा की त्या खाांबाच्यावर
पैसाचा पारदशगक पसारा उभारलेला तम्ु हाला वदसेल. म्हणनू या
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खाबां ाचे माझे नाव”पैसाचा खाांब". लोक त्याला”ज्ञानोबाचा खाांब”
असेही म्हणतात. विस्ताचे प्रतीक क्रूस तसेच ज्ञानोबाचे प्रतीक हा
खाांब आहे. यालाच टेकून ज्ञानोबाने पैसाची मयागदा पावहली, काल
व आकाश याांची सीमारे र्षा जोखली आवण मानवाच्या अांतःस्र्थ
गहनतेची अमयागवदतता अनभु वली. भारतातला कुठलाही स्तांभ हा
या ववश्वकमळ तोलणाऱ्या दिां ाचेच एक रूप असते. हा खाांब
पावहला आवण मग ज्ञानेश्वराच्या समाधीचे आळांदीतले भईु तळचे
स्र्थानही ववसरायला झाले. मनात उभा राहातो याला टेकून बसनू ,
शाांत स्वराने ज्ञानेश्वरी वदणारा नवतरुण योगी. ज्ञानेश्वरीत आलेले
बौद्धाचां े वावतगक पण आठवले. वारकरी सांप्रदायात ववठोबाला बौद्ध
अवतार का म्हणतात, तेही लक्खकन आकळले. बद्ध
ु ाचे
दीघागयष्ट्ु याचे व नैसवगगक मरणाचे आवण ज्ञानेश्वराांच्या अल्पायष्ट्ु याचे
आवण समावधस्र्थ मरणाचे दृश्य अववष्ट्कार ववरोधी वाटले तरी
त्याची साांगता एकाच वनवागणात अर्थवा महाशन्ु यात होते.”
र्थोर ववदर्षु ी दगु ागबाई भागवत याच्ां या 'पैस' या लवलत लेख
सांग्रहातील 'पैसाचा खाांब' या लेखात त्याांनी हयि के लेले हे ववचार.
मौज प्रकाशन याांनी १९७० मध्ये प्रकावशत के लेला 'पैस' हा
लवलतलेखसांग्रह माझ्या महाववद्यालयीन वशक्षणानांतर म्हणजे
साधारणतः १९८५ च्या आसपास वाचनात आला. वाचनालयात
वाचलेले हे पस्ु तक नतां र मी ववकत घेऊन झपाटल्यासारखे वाचले.
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सदर सांग्रहात एकूण तेरा लेख आहेत आवण ते तेरा लेख पस्ु तक
प्रकाशन होण्यापवू ीच ववववध वनयतकावलकामां धनू (सत्यकर्था,
मौज, अवभरुची, साधना) प्रकावशत झाले होते. ते लवलतलेख
वाचनू मी ववलक्षण प्रभाववत झालो होतो. दगु ागबाईनीां आपण
लेखनाला कधी सरु वात के ली, वलवहण्याची उमी कशी गवसली
पासनू र्थेट वहदां स्ु तानाांत वेगवेगळया प्राांतात भ्रमांती के ल्यावर जे
काही सवां चत त्यानां ा गवसले त्याचा सखोल अभ्यास करून त्याची
पाश्वगभमू ी जाणनू ते आपल्या वेगळया लेखनशैलीत सादर करून
वाचकाला एका अदभतू प्राांताांचा, वतर्थल्या, ऐवतहावसक,
सामावजक घिणींचा रसपणू ग पररचय करून वदला आहे. स्वच्छांद या
लेखापासनू सरु वात होते. पढु े पैस, पांढरीचा ववठोबा, जोगवा,
द्वारके चा राणा, यमनु ा- कावलांदी, नैनीच्या पल
ु ावर, महेश्वरची
महाश्वेता, विस्त-सगां त, िोंगरमाथ्यावर, ऊनपारखी, आसन्नमरण
काळी राणी आवण बद्ध
ु -प्रलोभन अशा ववववध शीर्षगकाअांतगगत
काही गहन ववर्षयाांवर दगु ागबाईनीां जे काही अभ्यासपणू ग लेखन के ले
आहे ते वाचनू आपण स्तांवभत होतो, र्थक्क होतो आवण र्थोिे
प्रगल्भ देखील होतो. हे लवलत लेखन वाचताना दगु ागबाई
आपणाला एका वेगळया उांचीवरचे तत्त्वज्ञान देतात आवण
त्याचवेळी एका वेगळया प्रकारची अनभु तू ीही देतात.
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र्थोर ववदर्षु ी दगु ागबाई भागवत याांचे नसु ते स्मरण तरी झाले की
माझ्या मनात दगु े दघु गट भारी तजु ववण सांसारी ही आरती वननादू
लागते. दगु ागबाई ां या एकाच हयिीमध्ये वेगवेगळी कौशल्य कशी
सामावली होती त्याचा र्थोिक्यात पररचय करून देणे आवश्यक
वाटते. मानववांशशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, बद्ध
ु धमागच्या ववशेर्ष
जाणकार, सांस्कृ त, पाली, बांगाली, जमगन अशा ववववध भार्षाांवर
प्रभत्ु व, आवदवासी जीवनाच्या भाष्ट्यकार, लोकसस्ां कृ तीच्या
अभ्यासक, वनसगागतील अदभतू सत्य आवण सौंदयग वटपण्याचा
प्रयत्न करणाऱ्या, पाकशास्त्र, वशवणकाम, भरतकाम या कलाांमध्ये
सश
ां ोधन करणाऱ्या, उत्तमोत्तम आवण दवु मगळ अशा अनेक मराठी,
इग्रां जी पस्ु तकाांचा सांग्रह करणाऱ्या दगु ागबाई याांच्या लेखनाची
हयाप्ती, खोली वकती ववलक्षण होती याची प्रवचती आपणास
वारांवार येतचे . महाराष्ट्रातील एकूणच सावहवत्यक, सास्ां कृ वतक,
सामावजक आवण राजकीय ववर्षयाांवर ववपल
ु आवण परखिपणे
लेखन करणाऱ्या, प्रसांगी अवनष्ट प्रर्थाांववरुद्ध उभ्या ठाकणाऱ्या
दगु ागबाई मला तर खरोखरच श्रीदगु ेचा प्रत्यक्ष अवतारच वाटतात.
मि
ु ववचार हाच सांस्कृ तीचा मल
ू ाधार आहे यावर दगु ागबाईचा
ां ठाम
ववश्वास होता. त्याच्ां या प्रत्येक लेखनकृ तीमधनू तो वाचकाला
जाणवतोच.!
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अवघ्या एकशे चहवेचाळीस पानाांमध्ये आवण तेरा लेखाांमध्ये
दगु ागबाईनीां हे अप्रवतम आवण अदभतू शब्दवैभव उभे के ले आहे.
कुठलेही पान सहजपणे उघिावे आवण त्यात रमनू जावे आवण
सांपणू ग पस्ु तक वाचनू च खाली ठे वावे असे काही आहे हे. पवहल्याच
'स्वच्छांद' लेखात अगदी सरु वातीच्या आपल्या लेखन प्रवासाबद्दल
दगु ागबाई सांवाद साधतात.”लवलतलेखन माझे ध्येय नहहते. मी
वाचनवेिी होते. वाङ्मय हे माझ्या मनातले मि
ु ववहाराचे स्र्थान
होते. सरु वातीस काही कववता के ल्या, त्या कववताांचे एकमेव
वाचक माझे विीलच होते. मात् पढु े कॉलेजात गेल्यावर एका क्षणी
मी के लेल्या साऱ्या कववता जाळून टाकल्या. कधी कर्था वलहायची
लहर येई. मात् त्या वलहून काढायच्या आवण जाळायच्या इतके च
मला मावहत होते.! पढु े वाचनाची कक्षा बौवद्धक व लवलत ववर्षयात
ववस्तृत असल्याने एक प्रकारची वनःपक्षपाती वैचाररक वनष्ठा व
बौवद्धक स्वातांत्र्य याांची प्रवतष्ठा माझ्या मनात आपोआप तयार
झाली. एके काळी जांगलात भ्रमण करीत असताना ववर्षारी सरु ण
खाल्ल्याने ववर्षबाधा होऊन मी वर्षगभर अांर्थरुणावर वखळून रावहले.
आवण याच काळात 'ऋतचु क्र' माझ्याकिून वलहून झाले. पढु े साने
गरुु जींशी पररचय वाढला. त्याच्ां या साधना मावसकासाठी मी ववपल
ु
वलवहले. लेखनप्रवासात प्रा रा. ना. भागवत, रॉबटग ब्राउवनांग, िॉ
श्रीधर हयांकटेश के तकर, आवण आपले विील याांच्याकिून खपू
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काही वशकले. वाचकही लेखकाप्रमाणेच सावहत्यकृ ती घिवतो
अशी माझी श्रद्धा आहे आवण म्हणनू च वाचकाच
ां ा भार मी
माझ्यावर न घेता त्याांच्यावर सोपवनू मोकळी होते.”
सग्रां हातील लेख वाचत असताना दगु ागबाईच्या
ां हयासांगाचा
प्रत्यय वाचकाला येतोच. त्यातील काही लेखाांमध्ये जे सांवचत मला
भावले ते आपल्यासाठी शेयर करतोय इतके च. 'पांढरीचा ववठोबा'
या लेखामध्ये दगु ागबाईनीां आपल्या मळ
ू च्या म्हणजेच पांढरपरू
गावाबद्दलच्या काही भावक
ू आठवणी जागृत के ल्या आहेत.
सरु वातीला त्या सागां तात”घराण्याची शावपत वास्तू इर्थे पिून आहे.
कुणीच वतला वारस नाही. आजोबाांनीं लहानपणीच आपल्या
आईचा मृत्यू आपल्या वविलाांच्या क्रूर, अन्यायी वागणक
ु ीमळ
ु े त्या
वास्ततू घिून आलेला पवहला वन त्या रिलावां छत भमू ीत परत पाय
ठे वणार नाही अशी शपर्थ घेऊन ते घर सोिले ते कायमचे.!
आजोबाांनी सारे काही टाकले. बापाचे नावदेखील पाांिुरांग होते तेवह
टाकून वदले.! आजोबानां ी देवळातला ववठोबा सोिला पण ज्ञानेश्वरतक
ु ारामाांचा ववठोबा मात् त्याांनी त्याांच्या ग्रांर्थातनू जणू चोरूनच
आणला. ग्रांर्थाांच्या चाविीवर ववठोबा आजोबाांच्यापरु ता स्र्थावयक
झाला.”अशा पांढरपरु ात खपू काळानांतर दगु ागबाई जातात, तो वािा
पाहतात, ववठोबाचे दशगनही घेतात. दगु ागबाई शेवटी म्हणतात”सांदु र
ते ध्यान पावहले. काळया मातीवर हुकूमत चालवणारा काळा
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पार्षाण सजीव झाला होता. तो मानवमतू ी आवण देवमतू ीही झाला
होता. पांढरीच्या ववठोबाचे व माझे वपढ्याांचे आतां ररक नाते नहयाने
उजळले.!"
द्वारके चा राणा लेखात द्वारके बद्दलचे अनेक दवु मगळ सदां भग
साांवगतले आहेत. दगु ागबाई म्हणतात”द्वारके चा राणा वन वचरांतन
दःु ख दैन्य याांची अजोि साांगि मी प्रत्यक्ष पावहली. पण त्याचा
उलगिा भारतीय अध्यात्मात के लेला मात् नक
ु ताच
भगवांतपरु ाणाच्या दहाहया स्कांधात वाचला. श्रीकृ ष्ट्णाच्या
प्रयाणाचा भास द्वारके त सतत अजनू ही होतो.”यमनु ा-कावलदां ी
लेखात या दोन्ही शाांत नद्याांचे श्रीकृ ष्ट्णाशी असलेले अनोखे नाते
फारच सांदु र शब्दात रे खाटले आहे. 'महेश्वरची महाश्वेता' या अप्रवतम
लेखात अवहल्याबाई होळकर याच
ां ी सांदु र ओळख करून वदली
आहे. पढु े विस्त-सांगत या लेखात दगु ागबाई
म्हणतात”लहानपणच्या विस्ती शाळे तल्या प्रार्थगनेची वशस्त
अगां वळणी पिली होती; तोच तो आज्ञाधारक वशस्तशीरपणा आता
चचगच्या दारावरच्या पाटीने वफरून जागा के ला. तेहहा शाळे त
प्रार्थगना वशस्त म्हणनू म्हटां ली जायची तरी ही आपली प्रार्थगना नाही
अशी रुखरुखही लागे.!”मांबु ईजवळच्या कान्हेरी लेण्याांच्या
माथ्यावर गवसलेली हजारो वर्षागपवू ीची मृत्यनू गरी. भारतातले
एकमेव प्राचीन बौद्ध स्मशान या कान्हेरी िोंगरमाथ्यावर वसले
| पान

आहे. या मृत्यनू गरीचे भयाण सौंदयग दगु ागबाईनी”िोंगरमाथ्यावर'
या
ां
लेखातां नू उलगिून दाखवले आहे. या सग्रां हातील 'आसन्नमरण
काळी राणी' आवण बद्ध
ु -प्रलोभन या लेखाांमधनू दगु ागबाईनीां
अवजांठ्याचे कलाववश्व, बौद्धकर्था, शाांतरस ई ववर्षयाांना स्पशग के ला
आहे. दगु ागबाईनीां आपल्या वलखाणात, सावहत्यात कधी साचलेपण
आणनू वदले नाही वकांवा कुठल्याही कांु पणात रमल्या नाहीत. नवीन
ववर्षय, नवीन प्रश्न, मावहती त्यानां ा सतत खणु ावत असायची. अगदी
अखेरच्या श्वासापयांत दगु ागबाईनाां जगण्याबद्दलची अपार उत्सक
ु ता
आवण ज्ञानसांपादन करण्याची उमी होती.
प्रत्यक्ष जी ए कुलकणी याांनी पैससारखे पस्ु तक आपल्याला
वलवहता आले नाही यासाठी दगु ागबाईबद्दल
हेवा वाटल्याचे
ां
एके वठकाणी म्हटां ले आहे. 'पैस' या पस्ु तकाला सन १९७१चा
सावहत्य अकादमीचा परु स्कार लाभला होता. ऋतचु क्र (१९५६),
हयासपवग (१९६२) आवण पैस (१९७०) ही तीन पस्ु तके म्हणजे
दगु ागबाईच्या
ां ातील वसतां ोत्सव आहे.
ां लेखन प्रपच
(पैस (लवलतलेख सांग्रह), दगु ागबाई भागवत, मौज प्रकाशन, मांबु ई)
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2. **”जैत रे जैत” चा थरार **

"करांगळी उभारून वलांगोबाचा िोंगर कधीकाळीचा वािीच्या
पाठीशी उभा आहे. करांगळीभवती इवतहासकाळी गिेकोट रचलेला
होता. कुणी ते मावहत नाही. मराठे शाहीत कधी क्ववचत त्या
गढेकोटात भवतालच्या राहाळाच्या देखरे खीसाठी पाहारा असे.
पण वलगां ोबा हा सह्याद्रीच्या माळात बराच आत दबलेला.
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भवताली नामाांवकतपैकी खोरांही नाही. त्यामळ
ु े पाहारा जगता
राखण्यापलीकिे गढेकोटाने फारसां नामजद काम के लां नाही.
मराठे शाही वनमाल्यावर गढेकोट पार ढासळला. इर्थां वतर्थां उभ्या
असलेल्या एखाद्या पिक्या बरू
ु जापलीकिे आता गढेकोटाचां
कसलांही वचन्ह उरलेलां नाही. भोवतालचां रान राखीव जांगल आहे.
करांगळीच्या, म्हणजे अदमासे दीिशे फूट उांचीच्या सरळसोट
बधु ल्याच्या पोटाशी मावळतीकिे बद्ध
ु कालीन लेणां आहे. स्तपू
नाही, नसु त्या खोल्याच काढलेल्या आहेत. शेजारी खिकात
खोदलेली पाण्याची टाकी आहेत. उन्हाळयात जेहहा सगळया
राहाळात पाण्याचा खिखिाट होतो, तेहहा टाक्यातनू र्थिां गार पाणी
भरलेलां असतां. अगदी दातात वशळक भरे ल, इतकां गार. कधी
क्ववचत त्याच्यावर वहरवी साय येते. पण तेवढी बाजल
ू ा सारली,
की खाली आरशासारखां गगां ाजळवनमगळ पाणी. जगां लात फे रफटका
करणारा फॉरे स्टगािग, कांदमळ
ु ां काढणारे ठाकर, मोळयाांसाठी फाटी
गोळा करणाऱ्या ठाकरणी, अन अगदीच कधी क्ववचत वाघरामागां
वहिां णारे वशकारी, ही सगळी रानभटकी माणसां हे पाणी वपतात.
धापतात. मनां उमलनू त्याांच्या मख
ु ातनू टाकां खणणाऱ्याांसाठी
आशीवागदाच्या माळा बाहेर पितात. पण वलगां ोबाचा िोंगर
ठाकरवािीत प्रवसद्ध आहे, तो या पाण्यासाठी नहहे, त्यावर
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उगवणाऱ्या वनस्पतींसाठी नहहे. बधु ल्याच्या पोटाशी असणाऱ्या
लेण्यासाठीही नहहे.”
पनवेल नजीक पळस्पे गावाजवळ आल्यावर तेर्थील
महामागागस दोन फाटे फुटतात. िावीकिचा रस्ता जातो पण्ु याकिे
तर दसु रा सरळ जातो कोकणात, र्थेट गोहयापयांत. आपणापैकी
अनेक जणाांनी नोकरी धांद्याांच्या अर्थवा पयगटनाच्या वनवमत्ताने
बहुसांख्य वेळा पनवेल-गोवा महामागागवरून गेला असाल.
साधारणतः पांधरा-वीस वमवनटाांनी कनागळा वखांि लागते, आवण
िावीकिच्या वखिकीतनू कनागळयाचा अगां ठा आपल्याला खणु ावू
लागतो. वेगवेगळया वनवमत्ताने मी त्या रस्त्याने अनेकवेळा गेलो
आहे, पण प्रत्येक वेळी कनागळयाचे ते दाट राखीव जांगल, आवण
कनागळयाचा उभा िोंगर, वकल्ला वेगळी वेगळी अनभु तू ी देतात. या
कनागळा वकल्ल्यावर जाऊन आलो आहे, त्याचे ऐवतहावसक महत्व
देखील मी जाणनू घेतले आहे. इ. स. १६५७ मध्ये वशवाजी
महाराजानां ी हा वकल्ला वजांकून घेतला. परु ां दरच्या तहात वशवाजी
महाराजाांनी मोगलाांना जे बावीस वकल्ले वदले त्यात या वकल्ल्याचा
समावेश होता. १६७० नांतर महाराजाांनी पन्ु हा हा वकल्ला आपल्या
ताब्यात घेतला. १७४० मध्ये वकल्ला पेशहयाांच्या
अवधपत्याखाली आला. पढु े १८१८ मध्ये इग्रां जाांनी हा वकल्ला
वजक
ां ला. आद्यक्रावां तकारक वासदु वे बळवतां फिके याांचे आजोबा
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या कनागळा वकल्ल्याचे वकल्लेदार होते. त्याांनी वब्रवटश
राजवटीववरुद्ध मोठा लढा वदला होता. इतकां सारां असनू ही मला हा
कनागळयाचा पररसर भावला तो एका अप्रवतम शब्दकळा
सजलेल्या सांदु र कादबां रीने. सन १९६५ मध्ये कॉवन्टनेन्टल
प्रकाशनाने 'जैत रे जैत' ही छोटेखानी कादबां री प्रकावशत के ली
होती. नाग्या आवण वचांधीची ववलक्षण आवण चटका लावणारी
प्रेमकर्था वाचनू मी भारावलो होतो. मराठीतल्या एका वसद्धहस्त
लेखकाने म्हणजेच दगु गमहर्षी गो. नी दाांिेकर याांनी वलवहलेल्या या
कादबां रीने माझे अवघे शालेय, कॉलेज जीवन समृद्ध झाले. त्यावेळी
मला गिकोट वकल्ले पाहण्याचा छांद जिला होता. कनागळा
वकल्ल्यावर मी अनेकवेळा गेलो. आज त्या कादबां रीला पन्नासहून
जास्त वर्षे झाली आहेत. आजची तरुणाईनाां या वकल्ल्याांचे महत्व
पटले आहे आवण ते रेवकांगच्या वनवमत्ताने अनेकवेळा वकल्ल्यावर
जातातही.! आजच्या काळात ही कादबां री तरुणाईपढु े आली तर ती
कादबां री पन्ु हा एकदा दणक्यात गाजेल, लोकवप्रय होईल. असो.
अप्पा दाांिेकर. एक ववलक्षण हयविमत्व.”राकट देशा, कणखर
देशा, दगिाांच्या देशा”अशा महाराष्ट्रावर अप्पाांचे अतोनात प्रेम.
बराचसा महाराष्ट अप्पानां ी पायी वहिां ू न िोळसपणे पावहला आहे.
वकल्ले, जांगलां, लेण्या, मांवदरे सारां सारां िोळयात साठवल्यानांतर ते
सौंदयग, त्या आठवणी, ती अनभु तू ी आपल्या ववलक्षण शब्दकळे ने
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कागदावर वजवांत करणारे आमचे अप्पा. वाचकाांनी देखील त्याांच्या
सावहत्यावर भरभरून प्रेम के ले. लोकसस्ां कृ ती, सांतपरांपरा, प्राचीन
सावहत्य, ऐवतहावसक वारसा, बोलीभार्षा, याचे उत्तम ज्ञान आवण
त्या भार्षेवर ववलक्षण प्रभत्ु व असणारे बहुपेिी अप्पा दाांिेकर.
त्यासाठी अप्पाांनी वलवहलेले 'महाराष्ट्र दशगन' हे अप्रवतम पस्ु तक
जरूर वाचा. अप्पाांच्या अनेक कर्थाांचा आवण कादबां ऱ्याांचा उगम
त्यानां ी के लेल्या भटकांतीत गवसलेल्या एखाद्या प्रसगां ातनू ,
अनभु तू ीतनू झाला आहे. त्यापैकीच एक सावहत्यकृ ती म्हणजे 'जैत
रे जैत'. जैत रे जैत हे शब्द अप्पाांना ज्ञानेश्वरीत गवसले.
कादबां रीच्या प्रारांभीच अप्पा वाचकाांशी र्थेट सांवाद साधतात,
आवण या कादबां रीचे बीज आपल्याला कुठे गवसले हेही
सागां तात.”शपर्थपवू गक सागां तो, की कनागळावरचा दीिशे फूट
उांचीचा टेम्भा मी पावहला, आवण चवकत होऊन उभा रावहलो.
अवघ्या सह्याद्रीमांिळात या जातीचा किा नाही. मग वदसली त्या
कि्यापोटी चहूबाजनांू ी लोंबलेली भली प्रचिां पोळी आगामाशाच
ां ी,
त्या पोळयाांचा मध कुणी काढू शके ल, यावर माझा ववश्वास बसेना.
नांतर बसला. गेल्या चारसहा वर्षागत कनागळयावर चारपाचदा जाऊन
आलो. अनेकदा वतर्थे रात्ीचा मक्ु काम के ला. खाली तळात वाघरू
िुरकत होते. आगटीजवळ मी अन नाग्या ठाकर शेकत होतो.
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शेकता शेकता नाग्याला गोष्ट साांगू लागलो. नाग्या असा काही
हररखला! ती तर त्याच्या घरचीच गोष्ट होती!”
कनागळयाच्या िोंगराच्या पोटाशी पहुिलेल्या एका
ठाकरवािीत ही कर्था आकार घेते, शाांतपणे बहरत जाते, नाग्या.
ठाकरवािीतल्या भगताचा पोर. लहानपणापासनू च ढोलाचे आवण
कनागळयाच्या टेम्भ्याचे त्याला प्रचांि आकर्षगण. अजनू एक खळ
ू
त्याने घेतलांय. त्याला पण्ु यवांत हहायचे आहे. त्याला िोंगरावर
बसलेला महादेव पाहायचा आहे. त्यासाठी त्याने ठाकराांना वप्रय
असलेला उांदीर आवण मोर खाण्याचे ठरवले आहे. सगळयाश
ां ी
वमळून वमसळून वागतोय. नाग्याच्या बापाला म्हणजेच मोठ्या
भगताला याचे आश्चयग वाटत असते. नाग्या मोठा होतो तसा त्याला
वािीचा भगत होण्याची वदक्षा नाग्याचा बाप देतो. बाप नाग्याला
एक मांत् देतो.”उतू नको मातु नको. कुणाच्या वाटेला जाऊ नकोस,
पण कोणी तझ्ु या कोणी वाटेला गेलाच तर त्याला िसल्यावबगर राहू
नकोस.” नाग्या आता वािीचा भगत होतो. वािीच्या उपयोगी पिू
लागतो. अगदी त्याचवेळी भगताच्या बापाला रानात मोठा नाग
दश
ां करतो. नाग्याला कळवले जाते. पण मी पण्ु यवांत आहे, बाबाला
काहीही होणार नाही हा ववश्वास बाळगनू बाबावर मांत् टाकतो. पण
त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. नाग्याचा बाप मरतो. नाग्याला
प्रचिां धक्का बसतो. तर दसु रीकिे नाग्यावर आवण नाग्याच्या
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ढोलावर ववलक्षण प्रेम करणारी ठाकरवािीतली वचांधी. कामामध्ये
आवण बोलण्यात अफाट. कुणी ठाकर वतच्या वाटेला जात नसे.
नाग्या वतला आवितो, मात् वतचे लग्न झाले असते पण नवरा
धिागणु ाांचा नसल्याने एके वदवशी वचांधी त्याला कािीमोि देते
आवण र्थेट नाग्याला जाऊन वमळते. अशाच वेळी एक ववपरीत
घिते. नाग्या जांगलात फाटी तोिण्यासाठी गेला असता
मधमाशाचां ा लोळ त्याच्या अगां ावर कोसळतो. त्यातनू तो कसाबसा
वाचतो मात् एक िोळा कायमचा जातो. त्यामळ
ु े तो परावलांबी
होतो. आपण पण्ु यवांत असनू ही आपल्या नवशबी हे भोग का? असे
प्रश्न पित असतानाच वचांधी त्याला सावरते. त्याच
ां ा पढु े पाट (लग्न)
लावला जातो. त्याच रात्ी अस्वस्र्थ नाग्या आवण वचांधी एका
मोठ्या मोवहमेवर वनघतात. ती मोहीम कोणती असते? पोळयात
बसलेली ती राणीमाशी म्हणजे कोण? त्यात कोणाचा जय होतो,
कोणाचा पराभव होतो? त्या कि्याच्या पोटाशी कोणते र्थरारनाट्य
घिते? याचे सारे प्रश्न आपल्याला कादबां रीत वमळू शकतात. एकदा
ही कादबां री वाचायला घेतली की पणू ग होईपयांत आपण ती खाली
ठे वतच नाही. आवण जेहहा ती वाचनू पणू ग होते तेहहा आपण
नकळतच कनागळा वखिां ीच्या पररसरात, त्या जगां लात वाजणाऱ्या
ढोलाांच्या आवतगनात आवण ठाकराांच्या अनोख्या साम्राज्यात कधी
जावनू पोहोचतो तेही समजत नाही.
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मांगेशकर कुटुांबीय आवण अप्पा दाांिेकर याांचे वजहहाळयाचे
नाते सवगश्रतु आहे. अप्पानां ी तर या कादबां रीतील 'वचधां ी' ही
हयविरे खा वलवहताना त्याांच्या नजरे समोर चक्क आशाताई भोसले
या होत्या. तसा स्पष्ट उल्लेख प्रारांभी वाचकास वमळतो. पां.
हृदयनार्थ मांगेशकराांना या छोटेखानी कादबां रीने झपाटले होते. त्यात
त्याांना नाट्य आवण सरु ाांचे आकार वदसत होते. १९६६-६७ च्या
समु ारास त्यानां ी या कादबां रीवर सदांु र वचत्पट वनघेल असा ववचार
के ला होता मात् त्यावेळी वदग्दशगक, वनमागता माधवराव वशांदे याांना
ही कर्था रुचली नाही, त्याांना ती प्रायोवगक वाटली. पढु े तब्बल दहा
वर्षागनतां र म्हणजेच इ. स. १९७७ मध्ये मांगेशकरानां ी वनमागता, सगां ीत
वदग्दशगक ही भवू मका घेऊन वचत्पट बनवला. त्याचे वदग्दशगन िॉ
जब्बार पटेल याांचे होते आवण गीतकार ना. धो. महानोर. या
वचत्पटाच्या वनवमत्ताने सवाांनी वेगवेगळे प्रयोग के ले. नेहमीच्या
पेक्षा वेगळे , र्थोिे हटके . ददु वे ाने वचत्पट चाललाच नाही, मात्
त्यातील सवाांच्या सवग गाणी प्रचांि गाजली. महानोराांचे शब्द आवण
बाळासाहेबाांच्या अनवट चाली आजच्या तरुणाांच्या ओठी
अजनू ही गांजु त आहेत ही त्या वचत्पटाची खरी कमाई. अजनू ही
त्या. वनसगगरम्य कनागळाच्या पररसरात प्रवास करताना नाग्यावचांधीची ववलक्षण कहाणी अदृश्यपणे आपला पाठलाग करते.
(जैत रे जैत (कादबां री), गो नी दािां ेकर, कॉवन्टनेन्टल, पणु े)
| पान

3 ** िाडगावकरांचा... 'सलाम' **

नाक्यावरच्या दादाला सलाम,
हातभट्टीवाल्याला सलाम,
स्मग्लरला सलाम,
मटके वाल्याला सलाम,
त्याांनी पेरलेल्या हप्त्याांना सलाम,
लोकशाहीलाबी सलाम,
ठोकशाहीलाबी सलाम,
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सत्तेचा रक चालवणाऱ्याांना सलाम,
रकखाली वचरिलेल्या
गािां ु ळाांना, कुत्र्यानां ा सलाम,
ज्याच्या हातात चाकू त्याला सलाम,
ववमानातनू बॉम्ब फे कणाऱ्याांना सलाम,
शस्त्रास्त्राांच्या प्रचांि हयापाऱ्याांना सलाम,
काळाबाजारवाल्याांना सलाम,
त्याांना फाशी देण्याची घोर्षणा करणाऱ्याांना सलाम,
गटारातल्या पाण्याने इजां ेक्शने भरणाऱ्याांना सलाम,
वतरिीचे सामान ववकणाऱ्याांना सलाम,
वतरिी उचलणाऱ्या खाद्यां ाांना सलाम,
मौत सस्ती करणाऱ्या सवाांना सलाम,
सलाम, प्यारे दोस्तों, सबको सलाम.
वयाच्या अवघ्या चौदाहया वर्षाांपासनू काहयलेखनाला
के लेला प्रारांभ. पढु े तब्बल सहवीस कववता सांग्रह, दहा
बालकववताांची पस्ु तके , चौवीस अनवु ाद सांग्रह, दहा सांपादने, चार
लवलतलेख सग्रां ह, दोन समीक्षा ग्रर्थां आवण इतर लेखन, असा
अववरत लेखन प्रवास अगदी सातत्याने चालू होता तो अगदी
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आपल्या शेवटच्या श्वासापयांत!. प्रसन्न आवण लयदार भार्षाशैलीचे
वरदान लाभलेले सावहत्यक्षेत्ातले एक वदलखल
ु ास हयविमत्व
म्हणजे कवववयग मांगेश पािगावकर. त्याांची वचवकत्सक परांतु
वततकीच खट्याळ चेहऱ्याची छबी आपल्या िोळयासमोर
वदसताच त्याांनी साकारलेल्या अनेक अवीट, सरु े ल भावगीताांचा
प्रवास एखाद्या मयरू पांखासारखा शाांतपणे उलगित जातो. तर
दसु रीकिे धारानृत्य' (१९५०) ते 'अखेरची वही' (२०१३) पयांतचा
पािगावकराांच्या कववतालेखनाचा ववशाल कॅ नहहास देखील
आपल्या नजरे समोर झरग क
् न तरळतो.
पािगावकराांच्या सरु वातीच्या लेखनावर कुसमु ाग्रज,
बोरकराांचा स्पष्ट प्रभाव वदसतोच. त्यानांतर मात् त्याांना आपली
वेगळी वाट सापिली. 'वजप्सी' (१९५३) या कववतासग्रां हाने
पािगावकराांना कवी म्हणनू अशी खास ओळख वदली. प्रेम
भावनाांच्या अनेक छटा, सांवेदनशील मनोवृत्तीचे हळुवार दशगन या
वजप्सीत अतां भगतू के लेल्या कववतामां ध्ये आपणाला वदसते. पढु े
पािगावकराांनी भावगीत प्राांतात जी काही मश
ु ावफरी के ली त्याचे
मळ
ू या वजप्सीत दिलेल्या अनेक ववशद्ध
ु प्रेमकववताांमध्ये होते.
अशा पाश्वगभमू ीवर पािगावकराांच्या कववतेवर काही जणाांनी
'रोमँवटक' असा वशक्का देखील मारला. मात् पािगावकराांनी अशा
टीकाकारानां ा, समीक्षकानां ा भीक घातली नाही. कववता हाच ध्यास
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आवण हाच श्वास माननू पािगावकर अगदी प्रामावणकपणे शेवटच्या
श्वासापयांत वलहीत रावहले आवण एक कवी म्हणनू च जगले. तरीही
पािगावकर कुठल्याही वववशष्ट साच्यात कधीच अिकून पिले
नाहीत. कववताांच्या प्राांतात त्याांनी नवनवे प्रयोग के ले. वनसगग
कववता, प्रेम कववता, बालकववता, भावकववता आवण सामावजकराजकीय प्राांतातल्या कववता पािगावकराांनी रे खाटल्या. या साऱ्या
प्रवासात पािगावकराच
ां ी 'आनदां यात्ी-भावकवी' अशी खरी ठळक
ओळख झाली. सौंदयगपजू क, गढु रम्यतेचे अफाट आकर्षगण,
स्वच्छांदतावादी आवण जीवनाचे गाणे अगदी आनांदाने गाणारे
पािगावकर एकीकिे वदसतात. आवण.. आवण.. दसु रीकिे??
'पाचच्ू या वहरहया माहेरी ऊन हळदीचे आले' सारखे तरल
भावकाहय वलवहणारे पािगावकर अचानक एके वदवशी
उपरोधाच्या सरु ात हयि होऊ पाहतात.
सलाम,
प्यारे भाइयों और भैनों, सबको सलाम,
अनेक हात असते
तर अनेक हाताांनी के ला असता सलाम,
लेवकन माफ करना भाइयों,
हात तर दोनच
आवण त्यातला िावा
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लार्थेच्या भयाने ठे वलेला गाांिीवर
म्हणनू फि उजहया हाताने सलाम,
सलाम, सबको सलाम
भाइयों और भैनों, सबको सलाम.
पािगावकराच
ां े हे अनोखे रूप पाहून आपण मनोमन हादरून
जातो. हा ववलक्षण बदल पािगावकराांच्या मनोवृत्तीत झाला की
काहयदृष्टीत? आवण हा बदल का झाला असावा याची उत्तरे आपण
शाांतपणे शोधू लागतो. जानेवारी १९७८ मध्ये पािगावकराांचा
'सलाम' हा नववा कववतासांग्रह 'मौज' प्रकाशन गृहातफे प्रकावशत
झाला. त्यावेळी अवघ्या सावहत्य सृष्टीला या वेगळया शैलीत
वलवहलेल्या कववतासग्रां हाची दखल ही घ्यावीच लागली. कववता
सांग्रहात साकारलेली उपरोधात्मक शैली आवण सरू , शब्दाांचे
आसिू , फटकारे हे पािगावकर प्रेमी मांिळींना नवीन होते तर
पािगावकरावां र 'रोमँवटक' म्हणनू वशक्का मारणाऱ्या टीकाकारानां ा,
समीक्षकाांना हा सांग्रह म्हणजे एक सणसणीत चपराकच होती.
आपणा सवाांना मावहत आहेच की तत्कालीन पांतप्रधान इवां दरा
गाधां ी याांनी भारतात देशाची राष्ट्रीय सरु क्षा हयवस्र्था धोक्यात
असल्याचे कारण साांगनू १९७५-७७ या कालावधीत देशहयापी
| पान

आणीबाणी जाहीर के ली होती. या आणीबाणीच्या काळात
प्रसारमाध्यमाांच्या अवधकारावर तसेच हयविस्वातत्र्ां यावर गदा
आणली होती. स्वातांत्र्याचा सांकोच म्हणजे काय याची प्रवचती
देशातील अनेक पत्कार, लेखक, कवी, कलावांत, बवु द्धवादी
मांिळी तसेच अनेक ववचारवांताांना आली. अशा प्रवतकूल
पररवस्र्थतीमध्ये देखील जो तो या मस्ु कटदाबीववरुद्ध हयि होत
होता. त्यामध्ये एक प्रकर्षागने नाव घ्यावे ते म्हणजे रणरावगणी, र्थोर
लेवखका दगु ागबाई भागवत याांचे. १९७५ सालच्या विसेंबर मध्ये
कऱ्हाि येर्थे भरलेल्या अ. भा. मराठी सावहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्ष
या नात्याने आपल्या भार्षणात यशवतां राव चहहाण याच
ां े
उपवस्र्थतीत लोकाांच्या ववचार-भार्षण स्वातांत्र्याचा जोरदार परु स्कार
करून आणीबाणीचा प्रतीकात्मक वनर्षेध के ला. यामळ
ु े अवघे
सावहत्यववश्व खिबिून जागे झाले आवण त्याचवेळी तत्कालीन
शासनाला योग्य तो सांदश
े ही वदला गेला.
र्थोर ववदर्षु ी दगु ागबाई भागवत याांचे हे अनोखे रूप पाहून
पािगावकर ववलक्षण प्रभाववत झाले. सामावजक जाणीवेची ओढ
त्याांना स्वस्र्थ बसू देईनात. आणीबाणीच्या काळातले
समाजमनातले हेच भय उपरोधाच्या सरु ामधनू कागदावर हयि
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करण्याचे पािगावकराांनी ठरवले देखील.! त्याचवेळी वद. २०
एवप्रल १९७५ रोजी पािगावकराांनी 'सलाम' या उपरोधात्मक
कववतेला जन्म वदला आवण इवतहास घिला.”जावतभेदाांच्या
उवकरि्याांना सलाम, या उवकरि्याांतनू सत्तेचे पीक काढणाऱ्याांना
सलाम, उपवनवर्षदे आवण वेदाांना सलाम”असे काही गोळीबांद
वलवहणाऱ्या पािगावकराांची भवू मका वेगळी ठरली. अशाच
उपरोधात्मक कववताांनी साकारलेला 'सलाम' हा कववतासग्रां ह
जानेवारी १९७८ च्या समु ारास मौज प्रकाशन गृहातफे प्रकावशत
झाला. पािगावकराांनी हा सांग्रह अर्थागतच रणरावगणी दगु ागबाई
भागवत यानां ा अपगण के ला. अपगणपवत्का अशी होती.”दगु ाग भागवत
याांस कृ तज्ञतापवू गक-- आणीबाणीच्या अांधारात आत्मशिीची
ज्योत तम्ु ही जागी ठे वली.”सलाम सांग्रहात पािगावकराांनी फि
आणीबाणीच्या कालावधीतच वलवहलेल्या कववता समाववष्ट
के ल्या नाहीत तर त्याही अगोदर वलवहलेल्या अशाच प्रवृत्तीच्या,
धगधगणाऱ्या सवगस्वी वेगळया कववता देखील समाववष्ट के ल्या
आहेत. या कववताांचा काळ १९६५ ते १९७३ असा वदसतो. याचा
अर्थग तरल भावगीताांच्या दवु नयेत हयस्त असताना देखील
पािगावकराांनी अशा सामावजक आशयाच्या कववताांचे लेखन
यापवू ीच के ले होते. सलाम प्रकावशत होण्याची कारणे देखील
वेगवेगळी आहेत. समकालीन बदललेले काहयववश्व,
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काहयजावणवा, साठोत्तरी दवलत काहयाचा आलेला प्रवाह,
बदलणारी सामावजक-राजकीय समीकरणे, ई. सवागत महत्वाचे
म्हणजे 'सलाम' द्वारे पािगावकराांनी ' स्वातांत्र्यप्रेरणा ही के वळ
हयविगत नसनू समाजवनष्ठही असते' हे जगाला दाखवनू वदले.
पािगावकराांच्या 'सलाम' या कववतासांग्रहाला १९८० चे
सावहत्य अकादमीचे पाररतोवर्षक लाभले. हे पाररतोवर्षक जाहीर
होण्याअगोदर काही वदवस याच सग्रां हाला राज्य सरकारचे
पाररतोवर्षक देखील वमळाले होते. मात् पािगावकराांनी हे
पाररतोवर्षक नाकारले. याचे कारण म्हणजे परीक्षकाांनी बवक्षसासाठी
वनविलेली तीन पस्ु तके सरकारने वगळली. या प्रकाराचा वनर्षेध
करण्यासाठी पािगावकराांनी राज्य शासनाचे पाररतोवर्षक नाकारले.
मात् लेखन स्वातत्र्ां याची प्रवतष्ठा मानणाऱ्या सावहत्य अकादमीचे
पाररतोवर्षक मात् पािगावकराांनी स्वीकारले. २७ फे ब्रवु ारी १९८१
रोजी नवी वदल्ली येर्थे सावहत्य अकादमीचे पाररतोवर्षक
स्वीकारण्यासाठी पािगावकर गेले होते. त्या प्रसगां ी त्याांनी के लेले
सांपणू ग भार्षणच सलाम सांग्रहाच्या प्रारांभी 'वनवेदन' म्हणनू प्रकावशत
के ले आहे.”नववनवमगतीच्या प्रेरणेइतकीच माणसाची स्वातांत्र्याची
प्रेरणा मला मोलाची वाटते. याच स्वातत्र्ां याच्या प्रेरणेचे रक्षण करणे,
वतच्यावर कुठल्याही स्वरूपात आक्रमण करणाऱ्या दादावगरीववरुद्ध
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वनभगयपणे आवाज उठवणे ही 'सलाम' मधील कववताांची प्रबळ
प्रेरणा आहे.”पािगावकराांनी हयि के लेले ववचार आवण सलाम
मधील कववता आजही आपल्याला अांतमगख
ु करतात, स्वतःलाच
काही प्रश्नही ववचारतात.! प्रारांभीची सलाम ही सांपणू ग कववता प्रत्यक्ष
पािगावराांच्या तोंिून ऐकणे म्हणजे परमभाग्याचे लक्षण होते.
अनेक कायगक्रमातनू पािगावकराांना सलाम कववता सादर
करण्याची फमागईश हहायची. मीही अनेकवेळा ही कववता त्याच्ां या
तोंिून ऐकली आहे. 'सलाम' मधील कववताांचा उपरोधात्मक सरू
पढु े त्याांच्याच 'मोरू, उदासबोध, वात्वटका अशा कववतासांग्रहातून
आपणास वाचावयास वमळतो. जगण्यावर मनस्वी प्रेम करणारे ,
सकारात्मक ववचाराांनी भारलेले पािगावकर 'सलाम' मध्ये मात्
आपणाला वेगळे भासतात, काही वेगळां साांगू पाहतात.! 'कवीची
कववता हे त्याने स्वतःशी आवण जीवनाशी राखलेले सवगश्रेष्ठ इमान
आहे' असे उद्गार काढीत पािगावकर 'साधी, सोपी कववता'
आपल्यासमोर पेश करतात. सलाम कववता सांग्रहाच्या अगदी
शेवटची ही कववता तर प्रत्येक कवीशी जणू सांवाद साधते.!
साध्या, सोप्या कववतेत या
पण तसे काहीच नाही,
कोणालाच त्ास नाही,
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कोणालाच फास नाही,
खालनू वाचा, वरून वाचा
उजवीकिून वाचा, िावीकिून वाचा,
कुठूनही वाचली तरी एकच,
कापणार तर कापा,
खालनू , वरून, मधनू कापा!
जेवढी उरे ल तेवढी छापा,
जो कापील त्याचे भले,
जो वाचील त्याचे भले,
जो वाचील त्याचे भले...
अशी माझी कववता साधेपणा जपते
आवण वाचनू ही वकत्ती लवकर सपां ते.
(सलाम (कववता सांग्रह), मांगेश पािगावकर, मौज, मांबु ई)
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4. *** कातळ : िररवततनाची गोष्ट ***

पवश्चमेस पसरलेला अर्थाांग अरबी समद्रु आवण पवू ेकिे धावत
सटु लेली सह्याद्रीची कणखर राांग आवण यात पहुिलेलां वहरवांकांच
वनवातां कोकण. आवण कोकण म्हटां लां की िोळयासमोर एखाद्या
वचत्पटासारखां तरळू लागतात सांदु र, स्वच्छ, वनळे शार समद्रु वकनारे ,
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घनगदग देवरायाांमध्ये लपलेली सबु क देवळां, प्राचीन लेणी, टुमदार
कौलारू घरां, नागमोिी लाल मातीचे रस्ते, रानवाटा, आबां ,े फणस,
काज,ू नारळ, पोफळीच्या समृद्ध बागा आवण सवागत महत्वाचे या
सवाांमध्ये रमलेला पक्का कोकणी माणसू . या कोकणी माणसाने
जीवापाि जपलेली लोकसांस्कृ ती, इर्थले सणवार, उत्सव,
चालीरीती, परांपरा आवण खाद्यसांस्कृ ती. सारां सारां कोकणी वैभव
िोळयासमोर उभां राहतां. अनेक वचत्कारानां ी, वशल्पकाराांनी,
सांगीतकाराांनी तसेच लेखक-कवी मांिळींनी आपापल्या
कलाप्रकारात या कोकणचे ववहगां म दशगन वेळोवेळी रवसकाांना
घिवले आहे. वचां त्र्यां खानोलकर, श्री ना पेंिसे, जयवतां दळवी,
माधव कोंिववलकर, वसांत सावांत या लेखक-कवी मांिळींनी
आपापल्या लेखनात इर्थल्या वनसगागच्या साक्षीने ववववध
रांगढांगाच्ां या हयविरे खा समर्थगपणे रे खाटल्या आहेत. याच
माांवदयाळीतलां एक महत्वाचां नाव. मधू मांगेश कवणगक. कोकण
मराठी सावहत्य पररर्षदेचे सांस्र्थापक. कणकवली जवळचे करूळ हे
त्याांचे मळ
ू गाव. कर्था-कादबां री-लवलत लेखनातनू त्याांनी कोकणी
माणसाचा, त्याच्या मानवसकतेचा छानसा वेध घेतलेला आहे.
आत्तापयांत मधभु ाईची
ां पन्नासच्यावर पस्ु तके प्रकावशत झाली
असनू महानगरीय कोलाहलाबरोबरच कोकणातल्या वनसगागचे,
ववववध हयविरे खा त्याांनी रे खाटल्या आहेत. वयाच्या ९० हया वर्षी
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देखील त्याांचा उत्साह एखाद्या तरुणाला लाजवणारा आहे. लेखन
अखिां चालचू आहे.
याच कोकणच्या पाश्वगभमू ीवरची त्याांची एक गाजलेली
कादबां री. 'कातळ'. १९८५ मध्ये मॅजेवस्टक प्रकाशनाने प्रकावशत
के लेल्या कादबां रीत मधभु ाईनीां माणसू आवण मातीच्या नात्याची
ववलक्षण कहाणी वचवत्त के ली आहे. सहवाशे पानाांची ही
लघक
ु ादबां री वाचकरवसकाला अगदी सरु वातीपासनू च सांमोवहत
करते. प्रख्यात वचत्कार सभु ार्ष अवचट याांच्या कांु चल्यामधनू
साकारलेलां मख
ु पृष्ठ अप्रवतम. कणखर कातळ आवण माणसाचे नाते
अधोरे वखत करणारे हे पेंवटांग सांदु रच. कादबां रीतल्या कर्थानकाचा हा
साराांश.
नोकरी-हयवसायाच्या वनवमत्ताने कलकत्याला गेलेला वदगांबर
कुवेसकर आपल्या आयष्ट्ु याच्या उत्तराधागत आपली पत्नी तारा,
मल
ु गा अवधतू आवण मल
ु गी अबां ू वहच्यासह पन्ु हा आपल्या
कोकणातल्या देवगि जवळील 'गिगेबाव' या मळ
ू गावी मोठ्या
आशेने आवण उमेदीने परततो. लहानपणी कधीतरी पावहलेलां घर
आता पणू ग उध्वस्त झालेलां असतां. फि रावहलेली असतात ती
जोती. आल्याआल्या त्याची गाठ पिते ती गावातल्या पाताळयांत्ी,
बेरकी, स्त्रीलांपट के शव वशरोळकरशी. गावचा खोत ही त्याची
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ओळख. कुठलेही काम असो या खोताला ओलाांिून काही करताच
येत नसते. स्वतःचे घर बाधां नू होईपयांत काही वदवस दत्ताच्या
देवळात वदगांबरला रहावे लागते. या खोतावर गावकऱ्याांचा उदिां
ववश्वास. भोळयाभाबि्या गावकऱ्याांना गोि बोलनू तो लबु ाित
असतो, जवमनी बळकावीत असतो. वदगांबरची जमीन देखील याच
खोताने खाल्लेली. वदगांबर जाब ववचारतो मात् पदरी पिते फि
वनराशा. वदगांबरचा मल
ु गा अवधतू हा बापासारखा साधा नसतो.
वाईटाांशी वाईट आवण चाांगल्याशी चाांगले ही त्याची ओळख. तो
इर्थल्या माणसाांचा, वनसगागचा चाांगलाच अभ्यास करतो आवण
परु त्या तयारीवनशी अवधतू र्थेट खोताववरुद्ध दिां र्थोपटतो. या
लढ्यात त्याला अांकुश, वनरांजन, शाांत्या आवण वचऱ्याच्या
खाणीवर काम करणाऱ्या अनेक कष्टकऱ्याांची मोलाची सार्थ
वमळते. ज्या कातळामध्ये पवू ी फि वचऱ्याच्ां या खाणी काढल्या
जायच्या त्याच कातळावर अवधतू आवण त्याचे वमत् आांब्याांची
कलमे लावतात. वतर्थल्या लोकाांना सहकाराचे महत्व साांगतो,
त्याांना एकत् आणतो. ववववध योजना सरुु करतो. शष्ट्ु क कातळावर
जणू नांदनवन फुलवतो. खोताला हा बदल अर्थागतच आवित नाही.
प्रत्येक गोष्टीत तो अवधतू ला ववरोध करतो. परांतु वनसगगवनयमानसु ार
म्हणा वकांवा प्रारब्ध, वनयती म्हणा. खोताला त्याची जबर वशक्षा
वमळते. वदगांबर, तारा, अवधतू , अांबु आवण त्या वनसगगरम्य, सांदु र
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गावाचे पढु े काय होते? यासाठी आपणाला ही प्रत्ययकारी लघु
कादबां री वाचायलाच हवी.
या लघु कादबां रीचा काल साधारणतः पन्नास वर्षाांपवू ीचा.
तेहहाचा वनसगग, मागासलेपण, वशक्षणाचा अभाव, दःु ख-दाररद्र्य
आवण यात भरिलेला कोकणी माणसू कादबां रीत रे खाटला आहे.
आज २०२१ साल उजािले आहे. कोकण रे ल्वे, उत्तम रस्ते,
ववववध प्रकल्प-योजना, उद्योग, वशक्षण-सवु वधा, पयगटकाांसाठीच्या
सख
ु सोयी, यामळ
ु े कोकणाचा खरोखरच ववकास झाला आहे का?
तेहहाच्या पररवस्र्थतीमध्ये, वनसगागत प्रचिां बदल आज वदसत असले
तरीही आजच्या कोकणी माणसाच्या मानवसकतेत बदल झाला
आहे का? कोकणातले मागासपण वतर्थल्या वनसगागत नाहीये तर
वतर्थल्या माणसाच्ां या स्वभावात आहे. कादबां री वाचताना
वेगवेगळया पातळीवरचे प्रश्न आपणाला पितातच. कादबां रीत
एके वठकाणी असा उल्लेख आहे. कादबां रीचा नायक अवधतू काय
म्हणतो पहा.
“कोकणात सारां काही आहे, वनसगागची सवग सांपत्ती, पाणी,
जमीन, समद्रु , मासळी, खवनजे, आबां ा, काजू आवण तमाम साऱ्या
गोष्टी - तरीही इर्थला माणसू दररद्री का? तर तो काळाबरोबर बदलत
नाही. इर्थला माणसू सवगप्रर्थम बदलला पावहजे. त्याचा
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आळशीपणा, दष्टु पणा, स्वार्थीपणा, ढोंगीपणा आवण दसु ऱ्याचे पाय
ओढणारी खेकि्याची वृत्ती - नष्ट झालीच पावहजे.”
१२७ पानाांची ही लघक
ु ादबां री. वाचक पणू ग वाचनू च ती खाली
ठे वतो इतकी प्रत्ययकारी, प्रभावी. याचे सारे श्रेय अर्थागतच
मधभु ाईच्या
ां लेखन शैलीला जातेच. . आज कोकण पणू ग बदलले
आहे. सांदभग बदलले आहेत. पररवतगन घित आहे. वनसगग तोच
आहे. जो रोज भरभरून देत आहे. अवधतू सारखी आजची वपढी
देखील इर्थल्या कोकणात काही नवीन प्रयोग करत आहे, लढत
आहे, प्रश्न ववचारत आहे, रुक्ष कातळावर नदां नवन फुलवण्याचे
स्वप्न बघत आहे. कादबां रीचा शेवट याच आश्वासक, आशादायक
नोट वर होतो.
(कातळ (कादबां री), मधू मांगेश कवणगक, मॅजेवस्टक प्रकाशन,
मांबु ई)
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5. ** अपवपथ 'कळयांचे स्निःश्वास' **

“मी 'कळयाांचे वनःश्वास”वलवहल्याला आता जवळजवळ ४५
वर्षे होत आली. वलवहताना आपण एक हातबॉम्ब तयार करीत
आहोत, ही मला कल्पनाही नहहती. पण पाढां रपेशा समाजातील
वकत्येकाांची अनक
ु ू ल प्रवतवक्रया झाली, त्याबरोबरच फार मोठ्या
समाजाचा भयांकर सांताप झाला. 'कळयाांचे वनःश्वास', ववशेर्षतः
'वहदां ोळयावर' यासारखी गवलच्छ, अश्लील पस्ु तके वलवहणाऱ्या
लेवखके स ठार मारले पावहजे, हे समाजववघातक कृ त्य चालू देता
उपयोगी नाही, अशी ओरि झाली. त्यावेळी लेवखका गवसली
असती तर समाजाने जरी वतला ठार मारले नसते तरी वतची नोकरी
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घालवली असती. आवण वाग्बाणाांनी वतला जेर करून टाकले
असते. पण लेवखका न गवसल्याने वकत्येकानां ी वतच्यावर मृत्यल
ु ेख
वलहून मने शाांत के ली. हे ऐकून आता ती पस्ु तके वाचणाराांना
आश्चयग वाटेल.”(मनोगतातनू ... १९७६).
इ. स. १९३३ मध्ये लेवखका मालती बेिेकर (जन्म: १
ऑक्टोबर १९०५, मृत्यू : ७ मे २००१) म्हणजेच पवू ागश्रमीच्या
बाळूताई खरे याांनी वलवहलेला”कळयाांचे वनःश्वास' हा
लघक
ु र्थासांग्रह प्रकावशत झाला. अनेक सामावजक कायागमध्ये
वहरीरीने सहभाग घेणारी एक बिां खोर लेवखका, ववचारवतां म्हणजे
मालतीबाई बेिेकर अशी त्याकाळी त्याांची ओळख होती. दसु री
ओळख म्हणजे मालतीबाई या ख्यातनाम लेखक, वचत्पट
वदग्दशगक कै ववश्राम बेिेकर याच्ां या पत्नी होत. मालतीबाईचेां विील
'खरे मास्तर' याांना वशक्षणाचे महत्व मावहती होते. मल
ु ींना तर
वशक्षणावशवाय तरणोपाय नाही हेही ते जाणनू होते. अवतशय
प्रवतकूल पररवस्र्थतीमध्ये त्यानां ी मालतीबाईनाां मोठ्या वजद्दीने
वशकववले. मालतीबाई पढु े बी. ए. बी. टी. एम ए. झाल्या.
त्याकाळातली ही एक क्राांवतकारी घटनाच होती. पढु े त्या
कन्याशाळे त मराठी, इग्रां जी आवण सांस्कृ त हे ववर्षय वशकवीत. नांतर
मालतीबाई अण्णा कवे याांच्या वहगां णे स्त्रीवशक्षण सांस्र्थेत नोकरीला
लागल्या (इ. स. १९२३). नोकरी साभां ाळतानाच गरीब वस्तीत
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जाऊन स्वच्छतेचे धिे देत, प्रौढवशक्षणाचे वगग घेत. आपले विील
खरे मास्तर आवण सावहवत्यक श्री म माटे याच
ां े त्यानां ा वेळोवेळी
मागगदशगन वमळे . मालतीबाईनीां जिणघिण इर्थेच झाली. या
सांस्र्थेतील वस्त्रयाांची एकूणच समाजातील वस्र्थती, त्याांची होणारी
अवहेलना, वववचत् घसु मट पाहून त्या अस्वस्र्थ झाल्या. ते साल
होते इ. स. १९३३. मालतीबाईच्या
ां मनात काहूर उमटू लागले, शब्द
उमलू लागले. याच कालावधीत त्यानां ी 'कळयाच
ां े वनःश्वास' हा
लघक
ु र्था सांग्रह आवण 'वहदां ोळयावर' ही कादबां री वलवहली. या
लेखनात मालतीबाईनीां वस्त्रयाांचे दःु ख, वेदना, घसु मट, अस्वस्र्थता,
प्रत्येक स्त्रीकिे पाहण्याचा दृवष्टकोन, हतबलता याचे वास्तव वचत्ण
के ले. त्याांचे लेखन काळाच्या वकतीतरी पढु चे आवण त्यावेळच्या
सामावजक परांपरे ला छे द देणारे होते. मात् हे सारे लेखन
मालतीबाईनीां 'ववभावरी वशरुरकर' या नावाने प्रवसद्ध के ले.
'कळयाांचे वनःश्वास' प्रकावशत झाल्यावर अवघ्या महाराष्ट्रात एकच
खळबळ उिाली. कारण आजपयांत वस्त्रयाांच्या ववववध प्रश्नाांची
साधी कुजबजु देखील कुठे घिायची नाही त्या काळात
मालतीबाईनीां वस्त्रयाांच्या ववववध प्रश्नाांना, हयर्थाांना धीट शब्दाांमध्ये
वाचा फोिली. हे आक्रीत होते. या पस्ु तकाच्या झझां ावातात
ववभावरी वशरुरकर या नावाचा मोठा आगिोंबच उठला. अवघे
समाजमन ढवळून वनघाले. पन्ु हा या पस्ु तकाला श्रीधर हयांकटेश
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के तकर या अवतशय अभ्यासू पांविताची प्रस्तावना लाभली होती.
प्रत्यक्ष लेवखके शी वबलकुल पररचय नसतानाही के वळ लेखनाची,
शब्दाांची जबरदस्त ताकद ओळखनू त्याांनी प्रस्तावना वलहून वदली.
‘हे लेखन अवतशय अश्लील असे आहे, समाजमनावर त्याचे
गांभीर पररणाम होतील, वस्त्रयाांची अब्रू उांबरठ्याबाहेर काढली जात
आहे’ असा गदारोळ करून या पस्ु तकावर त्वररत बांदी घालावी,
त्याची होळी करावी अशा घोर्षणा होऊ लागल्या. पण्ु यात तर या
पस्ु तकाची अांत्ययात्ा काढण्यात आली. इतके च काय लेवखके ची
पदवी काढून घ्या, त्याच्ां यावर फौजदारी खटला दाखल करा,
कोटागत खटला भरा अशी मोहीम उघिण्यात आली. अनेक
वृत्तपत्ाांमध्ये वनयतकावलकात या पस्ु तकाबद्दलच्या उलटसल
ु ट
प्रवतवक्रया भरपरू छापनू आल्या. मात् शेवटी या ववभावरी वशरुरकर
म्हणजे कोण हा प्रश्न गल
ु दस्त्यात रावहला. सवगच र्थरावर या
लेवखके ची यर्थेच्छ वनांदा करण्यात आली. अशा अवघि
पररवस्र्थतीमध्ये मात् आचायग अत्े आवण हयक
ां टेश के तकर
ववभावरीच्या पाठीशी खांबीर उभे रावहले. आपल्या जाहीर
हयाख्यानाांमधनू लेवखके च्या लेखनाचे महत्व त्याांनी समाजाला
पटवनू वदले.
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मालतीबाईनीां वेदकाळाचा, ग्रांर्थाांचा सक्ष्ू म अभ्यास के ला
होता. वेदकाळात वस्त्रयाांना कसे वागवले जात असे आवण आता
कसे वागवण्यात येते हे त्याांना वदसत होते. प्रत्येक वेळी वस्त्रयाांना
िावलणारा समाज हा ढोंगी, दटु प्पी आहे. वस्त्रयाांच्या एकूणच
घसरणीला माहेर-सासरचे दोन्ही लोक, वमत्मांिळी तेवढेच
जबाबदार असतात. सांस्र्थेत काम करताना मालतीबाईनीां रोजच
ववलक्षण अशा असख्ां य प्रसगां ानां ा सामोरे जावे लागे. प्रत्येक के स
वेगवेगळया प्रश्नाांनी हयापलेली असायची. परुु र्षाांना वेगळा न्याय,
वस्त्रयाांना वेगळा. वनराधार वस्त्रयाांच्या पनु वगसनाचा प्रश्न त्याांना रोज
छळत असे. दाररद्र्यामळ
ु े मल
ु ी परत घरी येत नसत त्या परस्पर
वेश्या हयवसायाकिे वळत असत. याववरोधात मालतीबाईनीां तर
मोहीम उघिली होती. अनेक वृत्तपत्ात लेखनाद्वारे त्याांनी आवाज
उठवला.
इ. स. १९७६ मध्ये पॉप्यल
ु र प्रकाशन याांनी हाच
लघक
ु र्थासग्रां ह पन्ु हा नहयाने प्रकावशत के ला. यामध्ये खद्दु लेवखका
मालतीबाईनीां जे मनोगत वलवहले आहे ते खरोखरच वाचण्यासारखे
आहे. तीस पानाांमध्ये हयापलेल्या या मनोगतात मालतीबाईनीां
ववववध जावणवाांना, सांदभाांना, वचत्वववचत् आलेल्या अनभु तू ींना
स्पशग के ला आहे. काही वठकाणी हळुवारपणे तर काही वठकाणी
आक्रमकपणे त्यानां ी आपली भवू मका स्पष्टपणे मािां ली आहे.
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एकूण अकरा कर्थाांचा समावेश या पस्ु तकात के ला आहे.
अवघ्या पधां रा वदवसात मालतीबाईनीां या अकरा कर्था एका
ववलक्षण आवेगात वलवहल्या आहेत. वहगां ण्याच्या ववद्यावर्थगनींच्या
वसवतगृहात आवण पढु े मल
ु ींच्या शाळे त वशवक्षका म्हणनू काम
करताना त्याांना वस्त्रयाांच्या कोंिमाऱ्याचे, ददु श
ग ेचे दशगन झाले. या
अभागी मल
ु ींच्या ददु वे ाचे दशावतार जवळून पाहताना मालतीबाई
हादरून गेल्या. त्या मल
ु ीच्याच तोंिून ऐकलेल्या एके क कहाण्या
ऐकून मालतीबाई वनःशब्द झाल्या. मालतीबाईचा
ू चाच
ां वपांि हा मळ
बांिखोर असल्याने हे दाहक अनभु व शब्दबद्ध करणे त्याांना
अत्यावश्यक वाटले. ते ववववध प्रसगां , अनभु व मालतीबाईनीां
आपल्या सशि अशा लेखनशैलीत गांफ
ु ले. त्यासाठी त्याांनी
लघक
ु र्था हा फॉमग वापरला. आत्तापयांत परुु र्ष लेखकाांनी वस्त्रयाांची
भवू मका घेऊन ववववध स्तरावां रचे लेखन के ले आहे. मात् असे
वनरीक्षण आहे की परुु र्षाांपेक्षा वस्त्रयाांची लेखनाची दृष्टी वेगळी
असते, खपू वभन्न असते. मात् असे लेखन स्त्री लेखकाांनी खपू कमी
के लेले आढळून आले आहे. या पाश्वगभमू ीवर मालतीबाईनीां
आपल्या सशि लेखनशैलीद्वारे वस्त्रयाांच्या एकूणच सामावजक
जावणवाचां ी, नातेसबां धां ाच
ां ी, शारीररक, मानवसक घसु मटीची कहाणी
वचतारलेली आहे. यातील सवगच अकरा कर्थाांचा मागोवा इर्थे घेणे
शक्यच नाही. एके क कर्था वाचताना त्यातील हयर्थाांची, वेदनाांची
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आवतगने आपल्या मनामध्ये घमु ू लागतात. त्यात उपवस्र्थत के लेल्या
ववववध प्रश्नाांची उत्तरे शोधताना आपली चागां लीच दमछाक
होते.”तू आई का दावेदारीण?",”बाबाांचा सांसार माझा कसा
होणार?""प्रेम की पशवु त्तृ ी?”“प्रेम हे ववर्ष की अमृत?”अशा
शीर्षगकाच्या कर्था वाचनू वाचक वनःशब्द होतो. आपल्याच
आईच्या वकांवा वविलाांच्या भ्रष्ट आचरणामळ
ु े वेगळे च दःु ख
भोगाहया लागणाऱ्या अभागी वस्त्रयाांच्या कहाण्या, तसेच प्रेमात
(शारीररक देखील) असफल आवण वववाहबांधनात सख
ु ी
नसणाऱ्या, फसवले गेलेल्या वस्त्रयाांची घसु मट, नवऱ्याने टाकलेल्या
त्यामळ
ु े आईवविलानां ी नाकारलेल्या आवण यामळ
ु े आलेल्या
भयानक दाररद्र्यामळ
ु े वेश्याहयवसाय पत्करणाऱ्या वस्त्रयाांची
मानवसकता मालतीबाईनीां लघक
ु र्थाांद्वारे प्रभावीपणे पण सांयतपणे
रे खाटली आहे.
इ. स. २०१९ उजािले आहे. आतातर स्त्रीपरुु र्षाांचा एकूणच
आचार, ववचार, आहार आवण ववहार याच्ां या हयाख्या, सदां भग
समीकरणां अगदी पणू गपणे बदलनू गेली आहेत. स्त्रीपरुु र्षाांच्या
जावणवा, प्रेम, वववाहबाह्य सांबांध, यावर आता अनेक स्त्री लेवखका
अगदी वबनधास्तपणे भरभरून वलवहताना वदसतात. पण ८६
वर्षागपवू ी म्हणजेच इ. स. १९३४ मध्ये मालतीबाईनीां जे
समाजहयवस्र्थेवर भाष्ट्य के ले होते ते काळाच्या वकती पढु चे होते
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याचे प्रत्यांतर आपल्याला होतेच. त्यावेळी तारुण्याच्या उांबरठ्यावर
असलेल्या अनेक तरुणींनी, कुमाररकाांनी, ववधवानां ी
मालतीबाईच्या
ां कर्था वाचल्या. त्याांना तर आपल्याच भांगलेल्या
आयष्ट्ु याचे प्रवतवबांब कर्थाांमध्ये वदसले होते. या लघक
ु र्थासांग्रहाच्या
लेवखका ववभावरी वशरुरकर या नावाची एक जबरदस्त क्रेझ या
तरुण मल
ु ींमध्ये त्या काळी होती. या कर्थाांमळ
ु े त्यावेळचा
तर्थाकवर्थत उच्चभ्रू बवु द्धवादी समाज मात् पार ढवळून वनघाला
होता. आवण त्याचा पररणाम म्हणजे या पस्ु तकावर टीके ची झोि
उठवली गेली, त्यावर बांदी आणली गेली.
"कळयाच
ां े वनःश्वास”हा सांग्रह कॉलेजच्या लायब्ररीत
वाचल्याचे स्मरते आहे. या सदराच्या वनवमत्ताने हा सांग्रह पन्ु हा एका
बैठकीत वाचला. आज प्रत्येक क्षेत्ात परुु र्षाच्ां या बरोबरीने, नाही,
तर त्याांच्या एक पाऊल पढु ,े आजची स्त्री यशाची वेगवेगळी
वक्षवतजे काबीज करीत आहे. आवर्थगक स्वातांत्र्यामळ
ु े जीवनातले
प्रत्येक वनणगय ती घेऊ शकते. आपल्यावर होणाऱ्या
अन्यायाववरुद्ध, इर्थल्या हयवस्र्थेववरुद्ध आजची स्त्री मोकळे पणे
बोलू शकते, वलहूही शकते. इतकां सारां असनू ही... शांभर वर्षाांपवू ी
मालतीबाईनीां उपवस्र्थत के लेले वस्त्रयाांच्या सांदभागतील अनेक प्रश्न,
जावणवा, वेदना अजनू ही कालबाह्य वाटतच नाहीत. पणु े-मांबु ईचा
परीघ सोिल्यास महाराष्ट्रातील अनेक वस्त्रया कधी मानवसक तर
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कधी शारीररक अत्याचारानां बळी पितच आहेत. इर्थली समाज
हयवस्र्था देखील त्यानां ा धि जगू देत नाही. आहे हे असे आहे.
आवण म्हणनू च इ. स. १९३४ मध्ये मालतीबाई बेिेकर उफग
ववभावरी वशरुरकर याांनी के लेले हे लेखन खरोखरच कालातीत
होते, यावर वाचकाचे वशक्कामोतगब होते.!
(कळयाचां े वनःश्वास (लघक
ु र्था सांग्रह), मालती बेिेकर,
पॉप्यल
ु र प्रकाशन, मांबु ई.)
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6. ** सध्ं याकाळच्या कस्वतांचे गारुड **

भरु भरु त्या सांवधप्रकाशात वभजलेले
कावतगकाांतील धक
ुे
िोळयाांच्या बाहुल्याांना वचकटलेले
मायेचे क्षण.
सरकणाऱ्या वक्षवतजावर ओळख
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हरवनू बसलेली छायावेळ.
अर्थाांगपणात बिु ालेले माझे
स्वप्नगधां .
एक हलकासा तरांग घेऊन मीवह
ढवळून काढावा आसमांत...
ही वशखरे मोिावीत...
ही झािे सारावीत...
---हा पल
ू जोिावा...
आवण नसलेल्या सरुु ां च्या झािाांना
द्यावी एखाद्या प्राचीन वशल्पाची
पाश्वगभवू म!
अगदी स्पष्टपणे स्मरतांय. महाववद्यालयात असताना शेवटच्या
वर्षागत साधारणतः १९८४ च्या समु ारास एका वाचनालयात नेमक्या
सांध्याकाळच्या वेळी कवी ग्रेस याांचा 'सांध्याकाळच्या कववता' हा
सांग्रह हाती आला. सरु वातीच्या काही कववता वाचल्यावर हे सारां
खपू वेगळां आहे, ववलक्षण आहे, कोणीतरी मला सांमोवहत करीत
आहे, आजबू ाजचू े वातावरण भारावल्यासारखे झाले आहे आवण
मी त्यात नखवशखाांत वभननू गेलो आहे याची प्रवचती त्यावेळी
आली. अगदी प्राांजळपणे कबल
ू ही करतो मला त्या कववता
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समजल्याच नाहीत. त्या कववताांना वभिण्याची ताकद माझ्यापाशी
नहहती वकांवा त्या कववता समजनू घेण्यास मी चागां लाच कमी पित
आहे हेही समजनू चक
ु ले. दसु ऱ्या वदवशी सकाळी बाजारात
गेल्यावर अर्थागत पवहले काम के ले. 'सांध्याकाळच्या कववता' हा
कववता सांग्रह मी ववकत घेतला आवण पन्ु हा भारावल्यासारखा र्थेट
घरी गेलो. ते चार वदवसात मी अभ्यास के ला नाही. मात् कवी ग्रेस
आवण त्यानां ी उभे के लेले शब्दाच
ां े, अनभु तू ीचे साम्राज्य समजनू
घेण्याचा प्रयत्न करू लागलो. कुठल्याही सांमेलनाला, चचागसत्ाांना
अर्थवा सावहत्य ववर्षयक उपक्रमाांस अवजबात उपवस्र्थत न
राहणाऱ्या कवी ग्रेस याच्ां याबद्दलचे कुतहु ूल वाढू लागले, ओढ वाटू
लागली. अज्ञातवास आवण कवी ग्रेस याांचे अतटू नाते असावे
असेही मला वाटू लागले.
कवी ग्रेस म्हणजेच श्री मावणक गोिघाटे याांचा
'सांध्याकाळच्या कववता' हा त्याांचा पवहला कववतासांग्रह इ. स.
१९६७ मध्ये प्रकावशत झाला. इवन्ग्रि बगगमन या प्रख्यात स्वीविश
अवभनेत्ीला हा सांग्रह अपगण के ला आहे. तो सांग्रह मांबु ईच्या
पॉप्यल
ु र प्रकाशन याांनी प्रकावशत के ला. कववता सांग्रहात
आर्षाढबन, चांद्रधनू , मरणगांध, स्मरणवशल्प, उवमगलेच्या कववता
आवण बफागच्या कववता अशा आशयपणू ग शीर्षगकाअांतगगत कववता
वलवहलेल्या आहेत. कवीने या कववता कधी वलवहल्या, कुठे
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स्फुरल्या त्याच्या तारखा आवण स्र्थळे याांचाही तपशील वदलेला
आहे. या कववतासग्रां हातल्या सवगच कववता १९५८ ते १९६४ या
कालावधीतल्या आहेत आवण त्या कववता के रळ, उटकमांि, मांबु ई,
पणु े, अांजनी चचगयािग या वठकाणी वलवहल्या वकांवा स्फुरल्या
आहेत. कवी ग्रेस याांचे वास्तहय बहुताांशी नागपरु ात असल्याने
स्र्थळाांचा उल्लेख न के लेल्या कववता नागपरू च्या समजाहयात असा
जाणीवपवू गक तपशीलही सांग्रहात आढळतो.
सांवधप्रकाशावतल रे र्षेवर स्तब्ध र्थाांबली गरु े
घाटापासनु घाट तटु े की अरण्य हृदयी भरे ...
अशा काही अस्वस्र्थ करणाऱ्या ओळी पहा.. आवण दसु ऱ्या
कववतेत साांध्यरांगाच
ां े वनःशब्द आकार कवी ग्रेस याांना हयाकुळ
करतात. ग्रेस काय साांगतात ते पहा.
या इर्थे, झािानां ा उदासीन करणाऱ्या सांवधप्रकाशात
मी जेहहा ईश्वरी करुणाांची स्तोत्े म्हणू लागतो
मावळतीला, शेवटच्या वकरणाांची फुले समद्रु ाच्या
वदशाहीन पाण्यात बिु ू न जातात.. कुठे जातात?
उदास सध्ां याकाळचे हे वचत् कवीने वकती ताकदीने रे खाटले
आहे पहा. कववता सांग्रहाच्या मलपृष्ठावर या ओळी आवण एकूणच
| पान

सध्ां याकाळच्या कववताांवरचे नेमके वववेचन वाचकाला अस्वस्र्थ
करते.”सांध्याकाळच्या कववता”त अनांत सध्ां यावेळा एकवटल्या
आहेत. सगळया वेळाांची वमळूनच झाली आहे एक दीघग
सांध्याकाळ. प्रकाशाचा मृत्यू होत असताना सृष्टीवर दाटून आलेले
गहन आवण गवहरे औदावसन्य, दरू दरू पसरत गेलेली जिता,
स्तब्धता आवण वनःशब्द एकटेपण, या एकाकीपणात जाणवणारे ,
वचरांतन सोबत करणारे गढू पण उदात्त दःु ख आवण अशा दःु खातच
पटणारी त्या अदभतू शिीच्या अवस्तत्वाची ओळख.!”
सध्ां याकाळच्या कववता या सग्रां हात वठकवठकाणी वनसगागच्या
प्रवतमा, सांदभग वदसतात मात् या प्रवतमाांमध्ये महानोर याांच्या
कववतेसारखा प्रसन्नपणा वदसत नाही तर या सवग वनसगग छटाांवर
एकप्रकारची उदासी, एकलेपणाची, दःु खाची दाट छाया वदसनू येते.
कवीने रे खाटलेले हे अनोखे रूप आपल्या मनामधील उदासी,
ववर्षण्ण कोपऱ्यात अलगद कुठे तरी जावनू बसते. वववतग नभ,
मावळतीच्या सरणावरती, गढू घावाच
ां े वकनारे , गदग शोकाच्या
झािाांतवह, वैराण वदशाांचा जोग, शन्ू यात गगगरे झाि ई. मला तर असे
वाटते की ग्रेस याांच्या कववता वाचताना अर्थागच्या फुटपट्या
अवजबात कामाच्या नाहीत. या कववता ज्याने त्याने एकाांतात
भोगाहयात. ग्रेस याांच्या एकूणच हयविमत्वाला अपार दःु खाचे,
वेदनेचे जबरदस्त आकर्षगण असावे असेही वाटून राहते. अनेक
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कववतामां धनू उदावसनता, हयाकुळता, वखन्नता याांचा सहज
अववष्ट्कार झाल्याचे आपणास जाणवते. याच सग्रां हातील ही
कववता पहा. पढु े या गाण्याला वेगळी अशी चाल देखील लावली
गेली. ग्रेस याांच्या पाचहया लवलत लेखसांग्रहाचे शीर्षगक म्हणजे या
कववतेची पवहली ओळ होती. पढु े' वाऱ्याने हलते रान' या त्याांच्या
पस्ु तकाला सन २०११ चा सावहत्य अकादमी परु स्कार देखील
लाभला.
वाऱ्याने हलते रान
तझु े सनु सान, हृदय गवहवरले
गाईचे िोळे करूण उभे की
साांज वनळाईतले!
कवी या सनातन दःु खाचा जणू शोध घेत आहे, प्रसांगी या
दःु खाशी त्याचा झगिा देखील आहे. कवीचे दःु ख आवदम आहे हे
आपणास सतत जाणवत राहते.
कवी ग्रेस याांची कववता पस्ु तकामां ध्ये अिकली होती ती
कववता जनसामान्याांपयांत वततक्याच ताकदीने पोहचवली असेल
तर ती पां. हृदयनार्थ मांगेशकर याांनी. ग्रेस याांची कववता समजनू घेणे
अवघि आवण त्याला चाल लावणे त्याहून. मात् हृदयनार्थानां ी
ग्रेसाांच्या शब्दाांना असा काही न्याय वदला ती गाणी अजरामर
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झाली. यामळ
ु े ग्रेस कळू लागले असे म्हणणे धािसाचे होईल, मात्
स्वराच्ां या सोबतीने त्याच
ां े शब्द काही बोलू लागले, सवां ाद साधू
लागले हे नसे र्थोिके . ' ती गेली तेहहा ररमवझम', 'भय इर्थले सांपत
नाही', 'घन कांप मयरु ा', 'घर र्थकलेले सांन्यासी', याच सांग्रहातले
'वाऱ्याने हलते रान' या कववताच आहेत. पढु े सांगीताचे कोंदण
लाभल्यावर ती गाणी झाली. हृदयनार्थाांप्रमाणेच पां यशवांत देव याांनी
याच सग्रां हातले 'पाऊस कधीचा पितो' या कववतेला सदांु र चाल
लावली आहे. त्याचप्रमाणे याच सांग्रहातली 'तल
ु ा पावहले नदीच्या
वकनारी'. याही कववतेचे सांदु र गाणे झाले. हे गाणे सरु े श वािकर
यानां ी गायले आवण सगां ीतकार श्रीधर फिके यानां ी स्वरबद्ध के ले
आहे.
कवी ग्रेस याांच्यावर एक सवगसाधारण आरोप के ला जातो की
ग्रेसाचां ी कववता कमालीची दबु ोध आहे. त्याचे आकलन काही
के ल्या होत नाही. यावर ज्येष्ठ कवी, समीक्षक िॉ वसांत पाटणकर
एके वठकाणी म्हणतात की”ग्रेस याांच्या कववतेचे आवाहन वववशष्ट
प्रकारच्या वाचकवगागला बऱ्यापैकी आहे. या आवाहनाचे एक
महत्वाचे कारण म्हणजे ग्रेस याांच्या कववतेतील सांमोहक स्वरूपाची
नादमयता, लयबद्धता हे आहे. या प्रकारची नजाकत वनमागण
करण्याची ग्रेस याांची क्षमता खरोखरच असाधारण स्वरूपाची
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आहे. त्यामळ
ु े कववतेचा अर्थग कळों वा न कळों, या नादमयतेमळ
ु े
अनेक रवसक या कववतेकिे आकवर्षगत होतात असा सवगसाधारण
अनभु व आहे. अजनू एक कारण म्हणजे ग्रेस याांची कववता रोमँवटक
आवण सांस्कृ तप्रचरु शब्दकळे ची आहे. त्यामळ
ु े ही कववता
अनेकाांना आवाहन करताना वदसते.”
'सध्ां याकाळच्या कववता' या सांग्रहानांतर ग्रेस याांचे राजपत्ु
आवण िावलांग (१९७४), चांद्रमाधवीचे प्रदेश (१९७७),
साांध्यपवागतील वैष्ट्णवी (१९९५), आवण साांजभयाच्या साजणी
(२००६) हे कववता सग्रां ह प्रकावशत झाले. हेही सग्रां ह मी हुिकून
वाचनू काढले. मात् सांध्याकाळच्या कववतेचे गारुि काही वेगळे च
होते. या पवहल्याच सांग्रहाद्वारे कवी ग्रेस याांनी 'वेगळया शैलीत
वलवहणारा कवी' अशी आपली वेगळी ओळख सावहत्यववश्वाला
वदली हे मात् नक्की. सांग्रहातील कववता वाचताना या कववतेसारखी
आपली अवस्र्था होतेच.
या हयाकुळ सांध्यासमयी, शब्दाांचा जीव ववतळतो
िोळयात कुणाच्या वक्षवतजे.. मी अपल
ु े हात उजळतो.!
(सांध्याकाळच्या कववता (कववता सांग्रह), ग्रेस, पॉप्यल
ु र, मांबु ई)
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7. महानंदा: होरिळलेल्या दोन जीवांची कहाणी

मागे उभा मांगेश, पढु े उभा मांगेश
माझ्याकडे ्ेव माझा पाहतो आहे
जन्मजन्माच
ां ा हा योगी, सांसारी आनां् भोगी
लवरागी, की म्हणू भोगी?
शैलसतु ासगां े गगां ा मस्तकी वाहे
माझ्याकडे ्ेव माझा पाहतो आहे!
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वाचक वमत्ाांनो... हे गाणां आठवतांय ना? सप्रु वसद्ध
पाश्वगगावयका आशा भोसले याच्ां या सरु े ल आवाजातले हे गाजलेले
गीत. १९८४ मध्ये प्रदवशगत झालेल्या 'महानांदा' या वचत्पटातले हे
गीत. शब्द अर्थागतच कववयत्ी, गीतकार शाांताबाई शेळके याांचे
आवण त्याांच्या शब्दाांना स्वरसाज चढवला आहे तो प्रवतभाशाली
सांगीतकार पां हृदयनार्थ मांगेशकर याांनी. वचत्पटाची सरु वातच या
गीताने होते आवण आपण अलगद, तरांगत गोहयाच्या वनसगगरम्य
पररसरात कधी जावनू पोहोचतो ते समजतच नाही. हा वचत्पट
पाहून मी परु ता वेिावनू गेलो होतो. नक
ु तेच महाववद्यालयीन वशक्षण
पणू ग करून मी नोकरीच्या शोधात होतो. हा वचत्पट पाहण्यापवू ी
आमच्या कॉलेजच्या लायब्ररीत ती कादबां री मी झपाटल्यासारखी
वाचली होती. वसद्धहस्त लेखक, नाटककार, जयवांत दळवी
(१९२५ ते १९९४) याांच्या लेखणीतनू साकारलेली एक अजरामर
सावहत्यकृ ती. 'महानांदा' होय.. महानांदा. ही कादबां री वाचल्यामळ
ु े
वचत्पटाचा आनांद घेऊ शकलो. तरीही ज्या मळ
ू कादबां रीवरून हा
वचत्पट साकारला होता ती महानांदा कादबां री वचत्पटापेक्षा मला
जास्त भावली. कारण जयवांत दळवी याांच्या लेखनशैलीतनू
त्याकाळचे वातावरण, तो वनसगग, त्या हयविरे खा, ती असोशी,
नातेसांबांधाांची फरफट इतकी सरु े ख आवण नेमकी रे खाटली आहे की
कादबां री वाचताना आपल्या नजरे समोरच ते नाट्य घिते आहे, त्या
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हयविरे खा आपणाशी सांवाद करीत आहेत अशी ववलक्षण अनभु तू ी
मला वमळाली होती. दळवींनी उभ्या के लेल्या अदभतू ववश्वातनू
बाहेर पिण्यास मला खपू वेळ लागला हे नक्की.
वसद्धहस्त लेखक जयवतां दळवी याांची 'महानदां ा' ही
लघक
ु ादबां री माचग १९७० मध्ये मॅजेवस्टक प्रकाशनने प्रकावशत
के ली. त्यास वाचक रवसकाांचा अभतू पवू ग असा प्रवतसाद लाभल्याने
गेल्या काही वर्षागत या कादबां रीच्या चक्क दहाच्यावर आवृत्त्या
प्रकावशत झाल्या. एका सकस, अवभजात कादबां रीच्या नवशबी
वकती छान योग येतो ते पहा. १९८४ मध्ये याच कादबां रीवर
आधाररत मराठी वचत्पट तर १९८७ मध्ये वहदां ी वचत्पट प्रकावशत
झाला. या दोन्ही वचत्पटाांना अलोट प्रवतसाद लाभला. त्यापवू ी
सावहवत्यक, नाटककार शां. ना. नवरे तर या कादबां रीच्या प्रेमात पिून
त्याचे चक्क नाट्यरूपाांतर के ले. त्याांनी साकारलेल्या नाटकाचे नाव
होते 'गांतु ता हृदय हे'. हे नाटक कादबां रीनांतर लगेच चार वर्षाांनी
म्हणजे १९७४ मध्ये प्रर्थम रांगमच
ां ावर आले. त्याही नाटकास
नाट्यरवसकाांचा प्रचांि प्रवतसाद लाभला. प्रारांभीच्या काही प्रयोगात
िॉ कावशनार्थ घाणेकर आवण आशा काळे याांनी साकारलेली
भवू मका सवाांच्या स्मरणात नक्कीच असेल. २०१८ पयांत
वेगवेगळया कलावांताांच्या सांचात त्याचे प्रयोग होत होते. लेखक,
नाटककार जयवतां दळवी याच्ां या अनेक लेखनाचा प्रवास प्रर्थम
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कर्था... कादबां री... नाटक आवण नांतर वचत्पट असा झाला आहे.
इतर लेखकाांच्या नवशबी हा योग दवु मगळच. त्यामानाने जयवांत
दळवी खरोखरच भाग्यवान.
वाचक रवसकानां ो.. आयष्ट्ु याच्या वेगवेगळया टप्पावर
कधीनाकधी दळवींची ही अजरामर कलाकृ ती वाचण्याचा वकांवा
पाहण्याचा योग नक्कीच आला असेल. तरीही याची कहाणी
अगदी र्थोिक्यात साांगतो. प्रर्थम दळवींच्याच लेखणीतनू
उतरलेल्या कादबां रीतील एका भागाची झलक देतो म्हणजे
आपणास अदां ाज येईल.
“खरां म्हणजे मामाांना ओढ लावणारी कल्याणी वाईट की
मामानां ा ओढ न लावू शकणारी मामी वाईट? सवाांच्या दृष्टीनां
कल्याणी वाईट! आवण मामी बरी! कारण, कल्याणी भावीण!
आवण मामी मामाांची लग्नाची बायको! वास्तववक स्वच्छ मनानां
ववचार के ला तर कल्याणीबद्दल सवाांना सहानभु तू ी वाटायला हवी.
आपल्या समाजानां आपल्या सख
ु ासाठी देवाचां वनवमत्त करून
वनमागण के लेली भाववणीची सांस्र्था! त्यात बळी कल्याणीच, वतनां
के वळ वतची आई भावीण न देवाला वाहून घ्यायचां. स्वतः लग्न
करायचां नाही, जो खोत पैसा देईल, साांभाळ करील, त्याच्या
मनासारखां आवण लहरीसारखां वागायचां.”
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'बाबल
ु ' हा मांबु ईमधील कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणनू नोकरी
करतोय. बऱ्याच वर्षाांनी अगदी सहजपणे गोहयाच्या वनसगगरम्य
वठकाणी राहणाऱ्या मामा-मामींकिे सट्टु ीमध्ये राहावयास येतो.
गावातल्याच रवळनार्थाच्या देवळात बाबल
ु ची सहजपणे गाठ
पिते कल्याणीशी. कल्याणी बाबल
ु ला ओळखते. देवाची सेवा
करणारी भावीण कल्याणी साऱ्या गावाला ठावक
ू आवण सारा गाव
देखील या भाववणीला परु ता ओळखनू असतो. हळूहळू बाबल
ु ला
सारे कळू लागते. आपल्या मामाांचे आवण भाववणीचे सांबांध काय
आहेत हेही कळून चक
ु ते. मामीला हे सारे मावहती असते, ती
आतल्याआत फि जळत असते, रोज ववझत असते. अशाच वेळी
बाबल
ु ची गाठ पिते कल्याणीच्या मल
ु ीशी म्हणजेच मानश
ू ी. मानू
म्हणजेच महानांदा. मानच्ू या सौंदयागमळ
ु े बाबल
ू परु ता घायाळ होतो.
लग्न करीन तर फि महानदां ाशीच असा वनधागर करीत असतानाच
कल्याणीला हे लग्नवबग्न अवजबात मान्य नसते. कारण भाववणीने
फि देवाचीच सेवा करायची असते, लग्न वगैरे के ल्यास देवाचा
कोप होईल, मोठे अररष्ट येईल असे वतला वाटत असते. त्यामळ
ु े
वतची परवानगी वमळणार नसल्याने पळून जावनू लग्न के ल्यावशवाय
दसु रा कोणताही पयागय बाबल
ू पाशी उरत नाही. मानल
ू ा ववश्वासात
घेऊन तसे वतला वचन देऊन बाबल
ू मांबु ईला परततो. मांबु ईहून
बाबल
ू मानल
ू ा पत्ां पाठवतो की अमक
ु तमक
ु वदवशी मी तल
ु ा
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नेण्यास येईल तेहहा तू तयार रहा. मात् ही सारी पत्े गावातला लांपट
पोस्टमास्तर मध्येच ती लपां ास करून कल्याणीला दाखवतो. ती
ताबितोब मानल
ू ा परगावी पाठवनू देत.े इकिे बाबल
ु गावी मानच्ू या
घरी येतो. कल्याणी त्याला भलतेच काही साांगते. 'वतला पाचवा
मवहना लागला आहे, आम्ही भाववणी. जो आसरा देतो त्यालाच
आम्ही सेवा देतो. तेहहा तू वतला ववसर. मला भेटू नकोस असे वतने
स्पष्ट मला सावां गतले आहे. असे कल्याणींने सावां गतल्यावर बाबल
ू
परु ता कोसळतो. माननू े आपल्याला फसवले असे वाटून त्याचा
जगण्यातला सारा रसच सांपतो.. मांबु ईत लग्नासाठी आई
बाबल
ू पाशी हट्ट करते मात् बाबल
ू लग्न करीत नाही. पश्चातापाच्या
आगीमध्ये तो जळत असतो. बरीच वर्षे जातात. इकिे गावातले
मामा वारतात. मामीला भेटायला बाबल
ु गावी जातो. आवण...
एका अववचत वळणावर त्याची गाठ पिते महानदां ाशी. एहहाना
कल्याणीला परु ते वेि लागले असते. र्थकलेली मानू सारे सत्य
बाबल
ु ला कर्थन करते. बाबल
ू वनःशब्द होतो. दोघाांच्या जीवाची
फसवणक
ू , फरफट करणाऱ्या कल्याणीला चाांगलीच वशक्षा
वमळालेली असते. पढु े काय होते? मानल
ू ा झालेली मल
ु गी.. ती
कोणाची असते? महानदां ा आवण बाबल
ु चे लग्न होते का? बाबल
ू
कोणता वनणगय घेतो? याची सारी उत्तरे या कादबां रीच्या उत्तराधागत
वमळू शकतील.
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रूढी, परांपरे च्या जोखिात कोमेजलेल्या आवण पढु े सामावजक
बधां नात जखिून गेलेल्या, होरपळलेल्या दोन प्रेमी जीवाच
ां ी
ववलक्षण हुरहूर लावणारी ही कहाणी वाचकाला अांतमगख
ु करते.
अगदी आत्ताआत्तापयांत कनागटक, गोवा आवण दवक्षण कोकणात
गावातल्या काही देवळाांभोवती देवदासींची प्रर्था अवस्तत्वात होती.
देवदासी म्हणजे वववशष्ट देवाला वावहलेल्या मल
ु ी. देवाच्या सेवेच्या
नावाखाली या मल
ु ींचे लैंवगक शोर्षण होत असे. आवण त्यामध्ये
गावातली अनेक प्रवतवष्ठत मांिळीं गांतु लेली असत. देवदासींना लग्न
करण्यास परवानगी नसे. पढु े देवदासींचे दोन गट पिले.
कलाववां तणी वा नायवकणी आवण भाववणी. ही अवनष्ट प्रर्था
र्थाांबवण्यासाठी अनेक राज्याांनी ववववध कायदे के ले. तरीही
देवदासी सांस्र्था आज पणू गपणे नामशेर्ष झाली आहे असे खात्ीने
म्हणता येणार नाही.
वसद्धहस्त लेखक जयवांत दळवी याांनी त्या काळातला हा
ज्वलांत ववर्षय वनविून त्याभोवती कर्था गांफ
ु ू न महानांदा ही अजरामर
सावहत्यकृ ती वनमागण के ली त्यास खरोखरच तोि नाही. वाचक
रवसकाांच्या ववस्मरणात गेलेली ही कादबां री आजच्या घिीला पन्ु हा
एकवार वाचावी अशीच आहे.
(महानांदा (कादबां री), जयवांत दळवी, मॅजेवस्टक प्रकाशन, मांबु ई)
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8** पमरणगंध, रानातल्या कस्वतांचा **

झािे झाली वहरवीशी शीळ घमु ते रानात
ओळ जाांभळया मेघाांची वाहे नदीच्या पाण्यात.
वाट झांजु मू ांजु ू होते पीक मावेना शेतात
लक्ष पाखराांचे र्थवे खेळ माांिती पाण्यात.
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गळे नभ असावध खेिे पाण्यात बिु ू न
लाांबणीच्या ताराांवर वचांब वचांब र्थेंबऊन
स्वच्छ पावसाळी हवा तसे बेहोर्ष उधाण
दाट वहरहया गदीत पाय गेले बहकून.
माझे गाव ओसरगाव, वजल्हा वसांधदु गु .ग अगदी शालेय
जीवनापासनू दरवर्षी न चक
ु ता आई-वविलाांबरोबर गावी जाण्याचा
वशरस्ता. रायगि, रत्नावगरी वजल्हा काहीप्रमाणात उजाि आवण
रुक्ष होण्याच्या वाटेवर असला तरी अजनू ही वसांधदु गु ग वजल्ह्यात
बऱ्यापैकी वनराई वटकून आहे, समृद्ध अरण्याने हयापलेला
वहरवागार प्रदेश अजनू ही िोळयाांना सख
ु ावतो. काही जांगले तर
अजनू ही अस्पवशगत आहेत. माणसाांचा पायराव देखील काही
वठकाणी नाही. वचत्काराची दृष्टी असल्याने वनसगागच्या प्रत्येक
चौकटीत मी माझ्या पॅलेट मधले रांग शोधायचो. मात्... मात्... शब्द
काही सापित नहहते. इर्थला नग्न, मक
ू , ओला, राजस वनसगग मला
हाकारे पक
ु ारे घालतो आहे असा भास वनत्य होत असे. मबांु ईच्या
रुक्ष वातावरणात जगण्यासाठी हातपाय मारताना, लोकल मध्ये
लटकताना वखिकीबाहेर झपाट्याने मागे पिणारे एखादे वहरवे
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ओले झाि देखील मनाला आधार देऊन जायचे. ते वदवस... शालेय
आवण पढु े महाववद्यालयीन काळात बालकवी, बोरकर, इवां दराबाई,
ना. घ. आवण पढु े पािगावकर याांच्या अनेक वनसगगकववता मी
वाचल्या होत्या, काही पाठही के ल्या होत्या. मात्... मात् ती.. ती
पावसात वभजण्याची अनभु तू ी काही वमळत नहहती. अगदी
र्थोिक्यात मी अवजबात समाधानी नहहतो. ते ओले रांग अगदी
सहज पणे कागदावर रे खाटायचो, पण.. शब्दाच्ां या वचमटीतनू ते रांग
वनसटून जायचे अगदी बेमालमू पणे! आवण.. अश्याच एका बेसावध
क्षणी १९८०-८१ च्या समु ारास कवी ना. धो. महानोर
याचां ा”रानातल्या कववता' हा कववता सग्रां ह हाती आला. तेहहा मी
बारावीत होतो. कववता सांग्रह अगदी एका बैठकीतच वाचनू
काढला. हे काहीतरी ववलक्षण आहे, नग्न आहे, स्वच्छ आहे,
वनतळ आहे अगदी झऱ्यातल्या अवखळ पाण्यासारखे. मला त्या
वदवशी महानोराांच्या कववताांना रांग, रूप, गांध, स्पशग सवग काही आहे
याचा साक्षात्कार झाला. मी ववलक्षण प्रभाववत झालो. शब्दाांच्या
वचमटीतनू वनसटलेले रांग अलगद माझ्या कॅ नहहास वर येऊन
बसले. सवागत महत्वाचे बालपणी पावहलेला गावाकिचा वनसगग
पन्ु हा नहयाने मला वभिू लागला, त्यातील ववववध प्रवतमासां ह,
जाणीवाांसह आवण सांवेदनासह!
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महानोराच
ु आवण शवु चभगतू कववता आहे. या कववता
ां ी ही शद्ध
म्हणजेच तरारलेली झािां आहेत, पाढां राशभ्रु झरा आहे आवण वनरभ्र
नभ आहे आवण या वनसगागत वावरणारी काही माणसां देखील
आहेत, पाखरांही आहेत. काहीजण आपल्याशी सांवाद साधतात तर
काही स्वतःला वमटून घेतात, कायमचे. रानातल्या कववता या
सांग्रहाच्या अगदी प्रारांभीच एक कववता आपले लक्ष वेधनू घेते.
ह्या शेताने लळा लाववला असा की
सख
ु दःु खाला परस्पराांशी हसलो-रिलो
आता तर हा जीवच अवघा असा जखिला
मी त्याच्या वहरहया बोलीचा शब्द जाहलो!
कवी ना. धो. महानोर याांचे गाव पळसखेिे. वजल्हाऔरांगाबाद. जगववख्यात अवजांठा लेण्याांचा सहवास लाभलेले एक
छोटेसे खेिे. रानातल्या कववता सग्रां हातील कववताच
ां ी वनवमगती ही
१९६० ते १९६६ दरम्यानची. म्हणजे माझा तेहहा जन्म देखील
झाला नहहता. त्यानांतर या कववता पढु े १९६७ ते १९७० या
कालावधीत सत्यकर्था, प्रवतष्ठान सारख्या अवतशय दजेदार आवण
चोखांदळ मावसकात छापनू आलेल्या. या एकवत्त कववताांचा सांग्रह
१९६७ मध्ये पॉप्यल
ु र प्रकाशन सांस्र्थेने काढला. या सांग्रहाला ज्येष्ठ
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समीक्षक िॉ ववजया राजाध्यक्ष याांची तब्बल अट्ठेचाळीस पानाांची
दीघग प्रस्तावना लाभली आहे.
गांतु लेले प्राण ह्या रानात माझे
फाटकी ही झोपिी काळीज माझे
मी असा आनांदनु ी बेहोर्ष होता
शब्दगांधे, तू मला बाहुत घ्यावे!
महानोराच
ां े या रानावर ववलक्षण असे प्रेम आहे. भमू ी आवण
नभाचे जसे अतटू , अक्षय नाते असते अगदी तसेच.! रान आवण
महानोर वेगळे करणे शक्यच नाही. रानात त्याांचा जीव घटु मळतो,
वतर्थेच त्याचां े ध्यानही लागते आवण साक्षात्कार देखील होतो.
महानोराांचा प्राण या रानात गांतु नू राहतो. रानातली फाटकी झोपिी
हीच त्याांचे काळीज बनते. एक अनोखे असे भावववश्व वनमागण होते,
महानोराचां े आवण वाचकाचे देखील िोळे भरून येतात. आवण..
अगदी याच क्षणी महानोराांची लेखणी सरसावते आवण ती
कागदावर शब्दवचत् रे खाटण्यास वसद्ध होते.
महानोराच
ां ी कववता म्हणजे पहाटेच्या प्रसन्न वेळी वनसगागला
पिलेलां एक सांदु र स्वप्नच आहे. प्रत्येक कववतेत नाद आवण लय
याचां े सरु े ख वमश्रण आपणास प्रत्ययाला येते. महानोराच्ां या कववतेत
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कुठे भहयता नाही, गढू ता नाही वकांवा कुठलीही कृ वत्मता नाही.
त्याच्ां या शब्दाांना लाभलाय अस्सल खान्देशी मातीचा गांध, रूप,
रस आवण स्पशग सद्ध
ु ा! महानोर हे शेतकरी. मातीचा हुक
ां ार,
रुजलेल्या वबयाांचे कोवळे पण, आभाळातले रांग, झािाांच्या
सावल्या, वनष्ट्पाप झऱ्याची चांचलता, नदीकाठची आतरु ता हे सारां
सारां वैभव अगदी सहजपणे आपल्या बोलीभार्षेत महानोराांनी
कागदावर उमटवले. शब्दाच
ां ी, भावनाचां ी, प्रवतमाांची कुठे ही
ओढाताण नाही. एखाद्या साध्या दृश्यातला वनरागसपणा ते कववतेत
अगदी सहजपणे ते वलहून जातात.
वहरहया पानात पानात काही चावळ चालते
भर ज्वानीतली ज्वार अगां मोिीत बोलते
शेत गहहाचे वपवळे जरा नशेत झल
ु ते
आवण साळीचे उगाच अगां शहारून येते
पोटऱ्यातल्या गहहाचे हसू ओब्ां याांत दाटते
के ळ कातीव रूपाची छाया पाण्यात शोधते
१९७६-७७ च्या समु ारास रानातल्या कववता सांग्रहातील
कववताचां ा रानगधां र्थेट मगां ेशकराच्ां या प्रभक
ु ांु ज इर्थे अगदी सहजपणे
पोहचला, दरवळला. महानोर हे खानदेशातले लतादीदी, हृदयनार्थ
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याचां ेही आजोळ खानदेशातले! अगदी अववचतपणे पां. हृदयनार्थ
मगां ेशकर आवण महानोराच
ु ले आवण साकारले
ां े सरू कोठे तरी जळ
एक ववलक्षण शब्दसरु ाांचे अनोखे ववश्व. महानोराांच्या शब्दाांना
अदभतू सरु ाांचे कोंदण लाभले. १९७७ मध्ये 'जैत रे जैत हा वचत्पट
प्रदवशगत झाला. दगु गमहर्षी गो. नी. दाांिेकराांच्या एका कादबां रीवर तो
वचत्पट साकारला होता. वचत्पट काही चालला नाही मात् त्यातली
सवगच्या सवग गाणी तफ
ु ान लोकवप्रय झाली. महानोर एकदम
प्रकाशझोतात आले. मी रात टाकली, जाांभळ
ू वपकल्या
झािाखाली, नभ उतरू आलां, आम्ही ठाकर ठाकर ही गाणी
रवसकाच्ां या आजही हृदयात नादां त आहेत. लोकगीताांचा लहेजा
रवसकाांना भारावनू गेला. तो एक वेगळा प्रयोग होता. पढु े
महानोराांनी वलवहलेल्या 'आजोळची गाणी' या अल्बम मधील
गाणी देखील वततकीच गाजली. या सवग गाण्याच
ां ा गाभा या
रानातल्या कववता सांग्रहात दिला होता. महानोराांना तो वदसला
आवण त्याचे सोने झाले.
प्रसन्नतेचा वशिकाव करण्याऱ्या कववताांबरोबरच मनाला
काही अस्वस्र्थ करणाऱ्या प्रवतमाही महानोराांनी सांग्रहात ताकदीने
रे खाटल्या आहेत. दष्ट्ु काळ, स्त्रीच्या वेदना, झािाांच्या जखमा,
एकटेपण, ववस्कटलेली सांध्याकाळ, ग्रीष्ट्माचे ऊन, वैराण माळरान,
उदास खेिे अशा आशयाच्या कववता वाचकानां ा अतां मगख
ु करतात.
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जन्मापासनू च दःु ख जन्मभर असे
जन्मभर राहो, मला त्याचे न फारसे
साऱ्यासां ाठी झाले उभ्या देहाचे सरण
सगेसोयरे ही कधी जातात दरू
ु न,
फुले वेचताना सद्ध
ु ा ओर्थांबले मन
जन्माचेच ओझे पोटी घट्ट लपेटून
िोळे गच्च अांधारून. तेहहा माझे रान
रानातली झािे मला फुले अर्थां रूण.
मांबु ईच्या अखांि धावपळीत, गदीत स्वतःला वनमटू पणे
स्वाधीन करण्यापवू ी महानोराांच्या कववता, गाणी जणू मला
प्राणवायू परु वतात आवण मी पन्ु हा ताजातवाना होतो, शद्ध
ु होतो,
जगण्यासाठी वसद्ध होतो.”मीच माझा एककल्ली एकटा चालीत
गेलो, आिवाटेने वपसाटाच्यापरी बेहोर्ष झालो.”'रानातल्या
कववता' वाचताना आपल्या प्रत्येकाची अशी अवस्र्था होतेच.!
(रानातल्या कववता (कववता सांग्रह), कवी ना धों महानोर,
पॉप्यल
ु र प्रकाशन, मबांु ई)
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9. *** गारंबीचा बािू ***

“गारांबीने आपला वचमक
ु ला सांसार िोंगराच्या एका पाखेवर
र्थाटला आहे. बरु ोंिी, वबवळापाजां री, दगु ेश्वर या गावाांचे ससां ारही
याच िोंगराच्या कुशीत आहेत. बरु ोंिीशी तो अगदी समद्रु ाला
जाऊन वभिला आहे, तेर्थनू उगवतकिे सरकू लागतो, वजर्थां त्यानां
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गारांबीला आश्रय वदला आहे, ते टोक समद्रु ापासनू चाांगलां सात मैल
भरत.ां या इर्थां वनदे नदीला वकांवचत अवसर देऊन पन्ु हा त्याचा
समद्रु ाच्या वदशेनां प्रवास सरुु होतो, तो र्थेट साखरपेंिीपयांत. लोक
त्याच्या पवहल्या भागाला गारांबीचा नी दसु ऱ्या भागाला वपऱ्याचा
िोंगर म्हणतात. गारांबीचा िोंगर, वपऱ्याचा िोंगर आवण अरबी
समद्रु याांनी वेवष्ठलेला एक ववस्तीणग वत्कोण बनला आहे, त्यात
गारांबीला मध्यवबदां चू ां स्र्थान वमळालां आहे. वनसगागच्या गारांबीला हे
जे मानाचां स्र्थान वदलां आहे, ते गारांबीकिे एकवार नजर टाकली की
अगदी यर्थार्थग वाटतां.!”
कोकणातल्या हणे, मरुु ि, आांजले आवण मिु ी या
बांदरपट्ट्यातील गावे आवण वरच्या अांगाला वसलेलां वहरवांगार
दापोली. या वनसगगरम्य पररसरात घिलेली एका आगळयावेगळया
अचाट व अफाट बापचू ी हृदयस्पशी कहाणी. 'गारांबीचा बाप'ू .
१९५२ साली प्रकावशत झालेली ही कादबां री. तब्बल सात
दशकाचां ा काळ लोटलाय परांतु त्या बापचू ी ववलक्षण प्रेमकहाणी,
त्या वनसगगरम्य गारांबीचे अनेक तपशील, सांदभग, तसेच चटका
लावणाऱ्या अनेक हयविरे खा काही के ल्या मनातनू वनसटून जात
नाहीत त्या आपल्या तनमनावर गारुि करतात. याचे सारे श्रेय जाते
ते मराठी सावहत्य ववश्वाला एक वेगळाच आयाम देणाऱ्या सशि
लेखकाला म्हणजेच श्री ना पेंिसे यानां ा.! या कादबां रीत पेंिश्यानां ी
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रे खाटलेल्या सवग हयविरे खा जरी काल्पवनक असल्या तरीही त्या
वजवतां वाटतात, आपल्या मनाला वभितात आवण सवां ाद साधतात.
कादबां रीचे लेखक श्री ना पेंिसे याांचा जन्म याच दापोली
तालक्ु यातल्या मिु ी गावातला (१९१३). वयाच्या अठराहया
वर्षागपयांत लेखकाचे या पररसरात वास्तहय होते. इर्थला वनसगग,
खािी, समद्रु , देव, माणसां, चालीरीती, सांस्कृ ती ई सारां काहीसां
मनाला र्थेट वभिणारां सांवचत काळजात खोलवर जपनू ठे वलेल.ां पढु े
नोकरीच्या वनवमत्ताने मांबु ईत वास्तहय. पेंिश्याांची पवहली कादबां री
प्रकावशत झाली तीच मळ
ु ी त्याांच्या वयाच्या छवत्तसाहया वर्षी! पढु े
चार वर्षागनतां र गारांबीच्या वनसगगरम्य गावात कधी काळी स्मरलेला,
अस्पष्ट वदसलेला बापू पेंिश्याांनी अक्षरशः ताकदीने कागदावर
रे खाटला आवण पढु े इवतहास घिला. 'गारांबीचा बाप'ू न वाचलेला
मराठी रवसक सापिणे दवु मगळच. त्या काळात या कादबां रीने अनेक
वाचक रवसकाांना अस्वस्र्थ करून सोिले होते. वकत्येकाांनीं तर या
कादबां रीची पारायणां के ली. साठ-सत्तर वर्षाांपवू ीच्या ‘गारांबीच्या
बाप’ू ची मोवहनी आजच्या वपढीवर देखील वततकीच वटकून आहे
हे ववशेर्ष.!
बापू अांतबागह्य कसा होता याचा छोटासा नमनु ा श्रीनाांच्याच
शब्दात.
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“बापू माणसां जोिताना कुणबी निला नाही, महार निला
नाही, मसु लमान निला नाही. वाट्टेल वतर्थां वाट्टेल ते तो खाई.
साखरपेंिीला तो गेला की खश
ु ाल मसु लमानाांच्या गळयात गळा
घालनू वफरे . मसु लमानाांच्या हॉटेलात बेधिक वशरून मसु लमान
वमत्ाांसमवेत चहा-पावावर हात मारणारा त्या काळात त्या पट्ट्यात
बापू वशवाय दसु रा कोणी नहहता. आवण साांगे पन्ु हा वाटेल त्याच्या
तोंिावर. त्याचां पण काही नाही. गारांबीला त्याला कोणी 'ब्राह्मण'
म्हणनू जेवायला बोलावीत नसे. बापू म्हणे”गेले उित!”कोणी
बोलावीत नाही याची खांत तर नाहीच वाटली पण समाराधनेचां
गावबोलावणां असल,ां तरी तो कधी गेला नाही. याला अपवाद फि
हयाघ्रेश्वराच्या उत्सवाचा.!”
असा हा बाप.ू आगळावेगळा. जातीहयवस्र्था झगु ारून देणारा,
चाांगल्याशी चाांगला आवण वाईटाांशी वततकाच वाईट वागणारा
मनस्वी, स्वच्छ आवण वनष्ट्कपट मनाचा बापू मला खऱ्या अर्थागने
वभिला, समजला तो माझ्या महाववद्यालयीन काळात. ही कादबां री
मी झपाट्याने वाचनू काढली. कोकणातल्या मातीशी घट्ट
ऋणानबु ांध असल्याने बापू ही हयविरे खा मला ववलक्षण वाटली.
पन्नास वर्षाांपवू ीच्या कादबां रीतल्या बापचू ी बांिखोर हयविरे खा ही
मला काळाच्या खपू पढु ची वाटली. श्रीनाांच्या अलौवकक प्रवतभेचा
तो एक आववष्ट्कारच होता.
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वनसगगरम्य कोकणातल्या गारांबी या गावात यशोदा आवण
ववठोबाच्या पोटी अवतशय गरीब अशा कुटूांबात बापचू ा जन्म होतो.
ववठोबा अवतशय साधाभोळा, दाररद्र्याने परु ता गाांजलेला,
खांगलेला. प्रसांगी उपाशी राहणारा. मात् के वळ बापसू ाठी आपल्या
तोंिातला घास काढून बापल
ू ा भरवणारा गरीब ववठोबा. हा ववठोबा
अण्णा खोताांच्या घरी पाणक्या म्हणनू अवतप्रामावणकपणे काम
करणारा.”ववठोबा.. एक वदवस तझु ा हा बापू या गावचा मोठा
माणसू होणार. तेहहा ही सवग कामे बदां करायची”बापू त्याला हे
नेहमी साांगे. मात् बापचू े आपल्या आईशी काही जमत नसे. कारण
ती अण्णा खोत याचे सैदव गणु गान गायची. बापू मनस्वी, जातपात
न मानणारा. गरु ववाि्यात त्याचां येणांजाणां, उठणांबसणां असल्याने
समस्त ब्राह्मण समाजाचा बापवू र रोर्ष. मात् बापल
ू ा त्याची
वफकीरच नसते. काही वेगवेगळया कारणामां ळ
ु े , मतभेदामां ळ
ु े बापू
आवण अण्णा खोत याांच्यात ववतष्टु येते. पढु े तर ते एकमेकाांचे पक्के
वैरी बनतात. याचा फायदा घेऊन गरु व वाि्यात राहणाऱ्या गरीब
यमीला वदवस बापपू ासनू गेलेत याचा काांगावा खोत गावभर
करतात. अख्खा गाव बापच्ू या ववरोधात उभा राहतो. अण्णा खोत
मात् साळसदू पणे पच
ू ा सोिवल्याचे नाटक
ां ायतीत दिां भरून बापल
करतात. उपकार के ल्याचे भासवतात. बापल
ू ा मात् सवग काही
समजते. बापल
ू ा अख्या गावाचा वीट येऊन तो पल
ु ाजवळील
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रावजींच्या खानावळीत नोकरी पत्करतो. रावजींची तब्येत त्याला
सार्थ देत नसते. बापू खानावळीत अगदी मनापासनू राबतो आवण
खानावळीचा बरकत येते. रावजी खश
ु होतो. याच कालावधीत
रावजींची मल
ु गी राधा वहला बापचू ा रोखठोक आवण स्वच्छ
स्वभाव आवितो. बापल
ू ाही राधा आविू लागते. मात् अचानक
बापचू े विील ववठोबा याचे वनधन होते. बापचू े मायेचे कोणीच उरत
नाही. बापनू े ववठोबाला मोठा माणसू होण्याचे वचन वदलेले असते.
खानावळीत रावहलो तर ते वचन पणू ग होणार नाही म्हणनू एके वदवशी
बापू खानावळ सोितो, गाव सोितो आवण दरू वर मसु ा काजी या
मसु लमान हयापाऱ्याकिे पिेल ते काम करतो. बापचू ी हुशारी
मसु ाला कळते. हयापाराचे सवग अांग बापू समजनू घेतो. काही वर्षे
जातात आवण.. आवण.. एके वदवशी बापू स्वतःचा हयवसाय चालू
करतो. प्रचिां फायदा कमावतो, श्रीमतां होतो, मोठा माणसू होतो.
तर इकिे खानावळीचा मालक रावजी मरण पावतो. राधा ही
बापपू ेक्षा वयाने मोठी असते. बापू राधेचा स्वीकार करतो. बापू
राधेला घेऊन गारांबीत सांसार र्थाटतो. घर बाांधतो. गावात शाळा,
दवाखाना काढतो. अनेकजणाांना बापू मदत करतो. अण्णा खोताांना
मात् बापचू े हे सख
ु ाचे वदवस बघवत नाहीत. ते त्याला त्ास देण्यास
सरु वात करतात. मात् राधा ही बापल
ू ा समजावते, त्याला आधार
देत.े
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आता बापल
ू ा गावचा सरपांच होण्याचे वेध लागतात. एकदा
सरपचां झाल्यावर या अण्णा खोताला आपण सपां वनू टाकू याचा
त्याला ववश्वास असतो. मात् राधा बापल
ू ा तसे न करण्यासाठी खपू
समजावते. तरीही हट्टापोटी बापू सरपांचासाठी उभा राहतो. अण्णा
खोत देखील बापल
ू ा त्ास देण्यासाठी सज्ज होतात. आवण..
आवण.. एका वेगळयाच वळणावर कादबां री आपल्याला नेऊन
सोिते. वतर्थल्या वववचत्, गवहऱ्या नातेसबां ांधाच्ां या भोवऱ्यात वाचक
गरगरत राहतो.
बापचू ी आई गारांबीला परतते. वतची जगण्याची आस
सांपलेली असते. िोळे वमटण्यापवू ी वतला बापल
ू ा काही साांगायचां
असतां. एक प्रखर सत्य. ते एकदा बापल
ू ा साांवगतलां की वतला
कायमचा मोक्ष लाभणार असतो. ते.. ते सत्य कोणते? ते सत्य
साांवगतल्यावर बापू एखाद्या वृक्षासारखा उन्मळून का पितो? बापनू े
जीवनाची लढाई स्वकतगत्ु वाने वजांकलेली असते. मात् आपल्या
आईचे बोल ऐकल्यावर बापचू ी एखाद्या पराभतू ासारखी अवस्र्था
का होते? याची सारी उत्तरे आपल्याला या कादबां रीत गवसतील.
१९६५ मध्ये रांगभमू ीवर या कादबां रीवर आधाररत नाटक आले
आवण १९७७ मध्ये वचत्पट देखील. दोन्हीही लोकवप्रय झाले
आवण दोन्ही कलाकृ तीत िॉ. कावशनार्थ घाणेकर याांनी सहजसांदु र
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अवभनय के ला होता. इतके च काय या कादबां रीचा वहदां ी आवण
इग्रां जीमध्ये अनवु ादही प्रकावशत झाला. पेंिश्यानां ी उभा के लेला
अफाट आवण बेफाम वृत्तीचा बापू काही के ल्या माझ्या मनातनू जात
नाही. अजनू ही.!
(गारांबीचा बापू (कादबां री), श्री ना पेंिसे, कॉवन्टनेन्टल
प्रकाशन, पणु े)
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10 ** खानोलकरांची 'चानी' **

“मला आश्चयग वाटत होत.ां एका चानीला उध्वस्त करण्यासाठी
उभा गाव देवळात उभा राहतो. देवीची प्रार्थगना भाकतो. पण
चानीला देवी कशी काय उध्वस्त करील? वतनेच तर वचट्ठी वदली
असती की चानीला राजपत्ु वमळे ल. चानी खरोखरच पापी असती
तर देवीने अशी वचट्ठी वदली असती का? माझ्या अांगावर काटा उभा
राहत होता. मला मनापासनू वाटत होते, की धावत धावत जावे
आवण चानीला साांगावे की”ताई, तू गाव सोिून वनघनू जा. तल
ु ा
लोक मारतीलसद्ध
ु ा”पण एवढ्यातच धाकटा मामा ओरिला,”शाांत
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रहा, शाांत, रहा!”त्याच्या शब्दाांना एक ववलक्षण धार होती. सगळा
समदु ाय पिलेल्या वाऱ्यासारखा गप्प झाला. त्या कातरवेळी
धाकट्या मामाने सभागृहात फे कलेले शब्द गांभीर तर होतेच, पण
त्या शब्दाांमागे वादळापवू ीची शाांतता दाटली होती. त्याने चानीवर
पाळत ठे वली होती. आज बरे च वदवस तो चानीच्या पाठीवर होता.
राजपत्ु ाच्या स्वप्नात रांगलेली चानी आज अचानकपणे धाकट्या
मामाच्या हाती सापिली होती. मलाही त्याची कल्पना नहहती.
चानी देवाच्या गाभाऱ्यात उभी होती. मलाही हे माहीत नहहते. पण
धाकट्या मामाने वतला पावहले होते. तो लोकाांना म्हणाला”आज
ही पोर देवानांच तमु च्या हाती वदली आहे. आता तम्ु हीच ठरवा वतचां
काय करायचां ते!”
वचां. त्र्यां. खानोलकर. तळकोकणातल्या लालसर मातीने
मराठी सावहत्य सृष्टीला वदलेली एक शावपत, अलौवकक देणगी.
शावपत या अर्थागने म्हटां ले वयाच्या अवघ्या शेहचे ाळीसाहया वर्षी
दधु गर आजाराने त्याच
ां े वनधन झाले. आज ते हयात असते तर मराठी
सावहत्य सृष्टीला नवांप्रवतभेची झळाळी नक्कीच लाभली असते.
परांतु आपल्या मराठी सावहत्याचे ददु वे .
खानोलकराांचा जन्म वद. ८ माचग १९३० रोजी वसधां दु गु ग
वजल्ह्यातील वेंगल
ु े तालक्ु यातील बागलाांची राई, तेंिोली येर्थे
| पान

झाला. वचांतामण त्र्यांबक खानोलकराांच्या आईनाां एकूण अकरा
अपत्ये झाली. त्र्यबां क हे सहावे अपत्य. मात् काही कारणाांनी त्र्यबां क
याांचा जन्म होऊ नये आवण तो गभग आतच नष्ट हहावा म्हणनू
कुठलीशी जांगली मळ
ु ी उगाळून त्याांच्या आईला देण्यात आली
होती. तो भयांकर प्रयोग त्यावेळी झाला होता. तरीही... तरीही..
त्याही पररवस्र्थतीत कोणालाच नको असणाऱ्या त्र्यांबक याांचा जन्म
झाला. पढु े खानोलकरानां ी ही गोष्ट कळल्यावर त्याांच्या मनावर
ववलक्षण आघात झाला. ती वेदना, ते दःु ख खानोलकराांनी
आपल्या ववववध प्रकारच्या सावहत्यकृ तींमध्ये चक्रावनू टाकणाऱ्या
वेगळया शैलीत प्रसवले. कववता, कर्था, दीघग कर्था, कादबां री,
नाटक, एकाांवकका, सांपादन, स्फुटलेखन या वेगवेगळया फॉमगमध्ये
खानोलकर हयि होऊ लागले. ते हयि होणां इतकां ववलक्षण होतां
की मनात साठलेलां कागदावर उतरवल्या खेरीज त्याांना शातां ी
लाभायची नाही. उत्कट प्रवतभेने जणू ते पछािलेले होते. महत्वाचे
म्हणजे जे जे त्याांच्या लेखणीतनू बाहेर येत होतां ते सारांच सकस
होतां, खपू वेगळां होतां, अवभजात होत.ां इतर लेखकाांच्या पेक्षा
खानोलकराांचे अनभु वववश्व खपू वेगळां होतां. जन्म-मृत्यतू ली गढू ता,
माणसामां धली शारीररक आवण मानवसक ववकृ ती, अतृप्तता,
वहस्त्र
ां भाव, बरु सटलेलां, खांगलेलां आवण उध्वस्त झालेलां
हयावहाररक जीवन, वनयतीचे अदृश्य फटकारे , एकटेपणा,
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वनसगागतल्या वचत्वववचत् कल्पना, अनभु तू ी, उद्रेक, आकस,
लैंवगकता असां काहीसां ववलक्षण र्थकवणाऱ्या प्रवतमा
खानोकराांच्या सावहत्यकृ तीतनू
वाचकाला वदसायच्या.
खानोलकराांचे वास्तहय तळकोकणातले. वतर्थला रसरशीत, वजवांत
आवण प्रत्ययकारी वनसगग त्याांच्या कववताांमधनू देखील कधी
िोकवायचा. खानोलकर हे 'आरती प्रभ'ू या टोपणनावाने कववता
लेखन करीत असत.
खानोलकराच्ां या सावहत्यकृ तींची दखल अनेक समीक्षकानां ी
घेतली. काहींच्या मते ' खानोलकर हे या पृथ्वी ग्रहावरचे वाटतच
नाहीत. ते कुठल्याशा परग्रहावरचे भासतात. कारण इतका ववलक्षण
प्रवतभेचा माणसू या पृथ्वीवर जन्मणे अशक्य वाटते. माझ्या शालेय
आवण पढु े महाववद्यालयीन जीवनात आरती प्रभांच्ू या अनेक कववता
वाचण्यात आल्या. पढु े त्याांची सदांु र गीतेही झाली. प.ां हृदयनार्थ
मांगेशकराांनी अवतशय जाणीवपवू गक आरतीच्या कववताांना उत्तम
चाली लावल्या, त्या जनसामन्याांपयांत पोहोचल्या. पढु े तर
खानोलकराच
ां े सावहत्य वाचताना माझी अवस्र्था”आलो होतो
हासत मी काही श्वासाांसाठी फि, वदवसाांचे ओझे आता रात् रात्
शोर्षी रि” अशी हहायची.
अशाच वेळी ववद्यार्थीदशेत असताना १९७७ मध्ये 'चानी' हा
वचत्पट प्रदवशगत झाला. हही शाांताराम याांनी तो वदग्दवशगत के ला
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होता. तो मी नांतर पावहला.. वचत्पट पावहल्यावर समाधान काही
झाले नाही. ती कर्था मात् मनाचा आवण शरीराचा देखील ताबा
घेऊ पहात होती. गाणी अर्थागत आरती प्रभांचु ीच होती. खपू वेगळी,
आवण त्याला सांगीत देखील पां. हृदयनार्थाांनी वेगळया बाजेचां
वदलेलां. मला माझ्या काही समीक्षक वमत्ाांनी साांवगतले की ज्या मळ
ू
कादबां रीवरून हा वचत्पट काढला ती कादबां री तू वाच. नांतर आपण
त्यावर बोल.ू मलाही पटले.
१९७० मध्ये प्रकावशत झालेली चानी ही कादबां री मी मळ
ु ातनू
वाचली आवण हादरलो. कारण कादबां रीमध्ये गवसलेले सांदभग,
प्रवतमा, कर्थेचा गाभा, आकृ वतबांध मला वचत्पटात काही वमळाला
नाही, शोधनू ही सापिला नाही. मात् चानी कादबां रीने मी ववलक्षण
प्रभाववत झालो. नांतर असे कळले की प्रत्यक्ष खानोलकराांनी
वचत्पट प्रदवशगत होण्यापवू ी या वचत्पटाचे काही भाग त्याांना
दाखवल्यानांतर त्याांना अत्यांत दःु ख झाले, यातना झाल्या. आपण
वलवहलेल्या कादबां रीच्या जवळपास देखील हा वचत्पट पोहोचत
नाही. ते कुणाशीही बोलले देखील नाहीत. या प्रसगां ानतां र त्याच
ां ी
प्रकृ ती मात् झपाट्याने खालावत गेली. यकृ ताच्या ववकाराने ते
आजारी पिले, इवस्पतळात दाखलही झाले, आवण शेवटी सवाांना
चटका लावनू २६ एवप्रल १९७६ (मबांु ई) रोजी खानोलकर मराठी
सावहत्य सृष्टीला अक्षरशः पोरके करून गेले. त्यानांतर नऊ
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मवहन्यानतां र १ जानेवारी १९७७ रोजी चानी वचत्पट प्रदवशगत झाला
मात् सपां णू ग वचत्पट पाहण्याचे भाग्य खानोलकरानां ा काही लाभले
नाही.
चानी म्हणजे छोटीशी खार. कोकणात वतला चानी म्हणतात.
अवतशय चच
ां ल, धादां रट, गरीब स्वभावाची, बोलक्या आवण
वनष्ट्पाप िोळयाांची. कादबां रीतली चानी काहीशी अशीच आहे.
वनष्ट्पाप! एका अभागी सांदु र मल
ु ीची ही शोकाांवतका. अरण्यात
लाकिे वेचनू खेि्यात ववकणाऱ्या एका आवदवासी स्त्रीवर
वब्रवटश राजवटीतील एक अवधकारी बलात्कार करतो. वतला
पढु े गोऱ्या वणागची अवतशय सांदु र मल
ु गी होते. मात् गावातले लोक
त्या स्त्रीला पापी ठरवतात, वतला मारूनही टाकतात. ती सोनेरी
के साांची, रूपवान, गोरीपान मल
ु गी अनार्थ होते. मात् गावाबाहेर
राहणार अवतशय राकट असा गांगाराम नावािी वतला आश्रय देतो.
वतला आपली मल
ु गीच मानतो. ती रानामध्ये, नदीकाठी आवण
गावात देखील स्वच्छांद वफरते. स्वप्नातल्या राजकुमाराची ती
आतरु तेने वाट पाहत असते. तो माझ्या रूपावर नक्की भाळे ल. तो
आज जरी नाही आला तरी उद्या नक्की मला घेऊन जाईल अशी
वतला खात्ी असते. परांतु वनयतीच्या मनात काही वेगळे च चालले
असते. गावातले काही प्रवतवष्ठत गावकरी वतला अपशकुनी
ठरवतात तर काहींची वतच्यावर वाईट नजर असते. अशाच वेळी
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एक लहान मल
ु गा वदनकर वतला ताई म्हणनू हाक मारतो. शावपत
सौंदयगवती चानी आवण त्या अश्राप मल
ु ाची चटका लावणारी
कहाणी चालू होते. एक गांगाराम आवण वदनकर सोिला तर वतला
गावात दसु रे कोणीच नसते. कर्था फुलत जाते. समाजातला
ढोंगीपणा, वनलगज्यपणा चहहाट्यावर येतो आवण दसु रीकिे चानीवर
पिलेली परुु र्षाांची वखवखणारी नजर वाचकाला वनःशब्द करते,
अस्वस्र्थ करते. छोटे छोटे प्रसगां खानोलकरानां ी आपल्या वेगळया
शब्दशैलीत जबरदस्त रे खाटले आहेत. सांपणू ग गाव अांधश्रद्धेच्या
वचखलात रुतनू पिलेला. गावातल्या चालीरीती, ढोंगबाजी, नवस,
अगां ारे , धपु ारे अशा गरगरणाऱ्या वतगळ
ु ात शेवटपयांत चानी भरित
जाते. वतला र्थेट आरोपीच्या वपांजऱ्यात ढकलले जाते. पढु .े .. पढु े...
वतला या चक्रातनू सोिवायला तो राजकुमार येतो का? वदनकर
आवण गगां ाराम वतला वाचवतात का? गावातली तालेवार, प्रवतवष्ठत
मांिळी वतला गावात घेतात का?
अशा साऱ्या प्रश्नाांची उत्तरे ' चानी' या अप्रवतम कादबां रीत
आपल्याला वमळतात. वचत्पट न पाहता कादबां री जरूर वाचा.
खानोकराांची ववलक्षण लेखन शैली साक्षात अनभु वायची असेल
तर चानी ला पयागय नाही.
(चानी (कादबां री), वचां त्र्यां खानोलकर, मौज प्रकाशन, मांबु ई)
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11. ** अकरा कोटी गॅलन िाणी **

“भद्रपरू कोलवफल्ि म्हणजे जगातलां एक समृद्ध कोलवफल्ि.
कुठांही खणा, आधी कोळसा हाती लागणार, मग पाणी. भद्रावती
ररहहर हहॅलीचा हा भाग खरां म्हणजे एकदम मागासलेला वन मानवी
सांस्कृ ती पासनू वकत्येक योजने लाांब असलेला. शांभर सहवाशे
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वर्षाांपवू ी शेि्यल
ु राईब्स आवण अदर बॅकविग कॉम्यवु नटीज् चे तेवढां
इर्थां वास्तहय होते, राज्य होतां. मारलेलां भेकर, नाही तर पकिलेला
ससा भाजनू खायला त्याांना जांगलात परु े सां सरपण वमळतां होतां
म्हणनू त्याांनी जमीन खणनू खालचा कोळसा कधी वर काढला
नाही. वकांबहुना हा काळा दगि चाांगला जळतो, हेसद्ध
ु ा त्याांना
मावहत नहहते. त्याांच्या देवाला, भद्रावती नदीच्या खोऱ्यात गदग
वहरवां जांगल, वेली, फुलां वन गोि पाखरां, उमदी जनावरां तयार
करायला वकती वकती काळ लागला होता ; पण या शहाण्यासरु ल्या
माणसाांनी पाच-दहा वर्षागत वनवासी देवाच्या साऱ्या के ल्या
करवल्यावर बोळा वफरवला. बघता बघता भद्रावतीचां खोरां
ओसाि झालां. वनवासी देवाला कोळसा तयार करायला सहा लाख
वर्षग लागली, पण तो वर काढून जाळून टाकायला या
शहाण्यासरु त्या माणसाांना दोन-पाच वर्षग परुु लागला! कोळसा
जाळणारे सोन्याचा धरू काढू लागले. गदग वहरहया भद्रावती ररहहर
खोऱ्याचे बघता बघता मातेरे झाले.!”
१९७९ साली प्रदवशगत झालेला अवमताभ बच्चन याांचा एक
गाजलेला वचत्पट आठवतोय का? बरोबर ओळखलांत. 'काला
पत्र्थर'. कोळसा खाण कामगाराांच्या जीवनावर बेतलेला एक
अप्रवतम वचत्पट. अनेकाांनी हा वचत्पट पावहला देखील असेल.
वचत्पटाच्या शेवटी वदग्दशगकाने वचतारलेला तो वचत्तर्थरारक
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क्लायमॅक्स अजनू ही िोळयासमोर तरळतो. आत्तापयांत वहदां ी
वचत्पट सृष्टीत अशा वेगळया ववर्षयाला कोणीही हात घातलेला
नहहता. त्याचे सारे श्रेय अर्थागतच वनमागते-वदग्दशगक यश चोप्रा याांना
जातेच. त्यानांतर हाच ववर्षय घेऊन बॉवलविू मध्ये अद्यापपयांत
कोणी असा प्रयोग के ल्याचे स्मरत देखील नाही.
वकती वाचक-रवसकाांना मावहती आहे की असेच एक धािस
मराठी सावहत्य सृष्टीत एका प्रवतभाशाली, वसद्धहस्त लेखकाने के ले
होते. अवनल बवे. असे त्या लेखकाचे नाव आहे.
वद. २७ विसेंबर १९७५. वहदां स्ु तानच्या इवतहासातला एक
काळाकुट्ट वदवस. झारखांि राज्यातील धनबाद या गावाजवळील
'चासनाला ' या कोळशाच्या महाकाय खाणीत अचानक अवतशय
वेगाने पाणी घसु ते, खाणीत काळया पाण्याचा महापरू . या महापरु ात
एकूण तीनशे ऐशी खाण कामगाराांचा ददु वे ी मृत्यू होतो. हा अपघात
होता की... आणखीन काय? या घटनेने देशवासीय हळहळले तर
या भीर्षण दघु गटनेचे पिसाद अवघ्या जगभरात उमटले.
मजु ोर खाण मालकाचा उद्दामपणा, खाण कामगाराच
ां ी
अगवतकता, वमळालेली गल
ु ामासारखी वागणक
ू , या खाण
हयवहारात गांतु लेले राजकीय मांिळींचे वहतसांबांध, मालकाच्या
वपळवणक
ु ीववरुद्ध आवण गांिु वगरीववरुद्ध उभा रावहलेला प्रामावणक
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यवु नयन लीिर, आजबू ाजचू ी सामावजक पररवस्र्थती आवण ही एक
ना एक वदवस ही दघु गटना घिणार आहे असे सक
ां े त आवण परु ावे
वमळूनही त्याकिे दल
ु गक्ष करणारी नोकरशाही, हुकूमशाही. काही
वर्षे लोटली, देशातली जनता ही घटना ववसरूनही गेली, दोर्षी
हयिींवर, कांपनीवर यर्थावकाश खटलेही भरले गेले, वनकाल
लागला. लोकां सारांकाही ववसरून गेली. मराठीतला एक लेखक
मात् या घटनेमळ
ु े प्रचिां अस्वस्र्थ झाला होता, या भीर्षण प्रसगां ाच
ां े
पिसाद त्याच्या सांवेदनशील मनावर आघात करीत होते.
'चासनाला' या खाणीतले ददु वे ी कामगार त्या लेखकाशी जणू बोलू
लागले, आपली वेदना सागां ू लागले.
आवण... आवण एका फे ब्रवु ारी १९८१ रोजी त्या सांवेदनशील
लेखकाची कादबां री प्रकावशत झाली. ‘अकरा कोटी गॅलन पाणी’.
मॅजेवस्टक या अहवल प्रकाशन सांस्र्थेने ही छोटेखानी पण
महत्वाच्या ववर्षयाची कादबां री प्रकावशत के ली. त्या... त्या
लेखकाचे नाव होते अवनल बवे. (१९४८ ते १९८४) मराठी
सावहत्य ववश्वात प्रर्थमच कोळसा कामगाराांचे भकास आवण उध्वस्त
जीवन वचवत्त करण्यात आले. अवनल बवे. आपल्या वैवशट्यपणू ग
शब्दशैलीने वाचक रवसकाांना सांमोवहत करणाऱ्या अनेक कलाकृ ती
त्याांनी साकारल्या आहेत. कादबां री, कर्था आवण नाटक या वतन्ही
माध्यमावां र जबरदस्त हुकूमत असणारा मराठी सावहत्य ववश्वातला
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एक महत्वाचा लेखक. र्थँक यू वमस्टर ग्लाि, िोंगर म्हातारा झाला,
पत्ु कामेष्टी, आकाश पेलताना, मी स्वामी या देहाचा आवण
नाट्यसृष्टीत माईल स्टोन ठरलेले आवण प्रचांि गाजलेले
हमीदाबाईची कोठी (१९७९). ही सवग गांभीर ववर्षयाची नाटकां
रवसकाांच्या मनात रुजलेली आहेत. त्याचप्रमाणे यद्ध
ु ववराम,
स्टिफामग, कोलांबस वाट चक
ु ला या कादबां ऱ्या आवण मा वनर्षाद
आवण फाशीगेट हे कर्थासग्रां ह देखील गाजले.
. अकरा कोटी गॅलन पाणी ही कादबां री अवनल बवे याांना कशी
काय स्फुरली असेल असा प्रश्न पिणे स्वाभाववकच आहे. अवनल
बवे हे हािाचे पत्कार आवण उत्तम सांपादक होते. बी. ए. ची पदवी
प्राप्त के ल्यानांतर बवे काही काळ राजकीय चळवळीत सवक्रय होते.
'रणागां ण' या साप्तावहकाचे ते सपां ादक होते. अत्यतां ज्वलतां आवण
स्फोटक ववर्षयाांवर त्याांनी भाष्ट्य के ले होते. सन १९७७ ते ७८ च्या
दरम्यान 'चासनाला खाण दघु गटने सांदभागत श्री बवे याांनी वृत्ताांतलेखन
के ले होते. ते लेखनही खपू गाजले. आवण हाच भलामोठा ववर्षय
कादबां रीसाठी त्याांना खणु ावू लागला. या दघु गटनेसांदभागतील अनेक
लेख त्याांनी एकवत्त के ले होतेच. पण बळी गेलेल्या वनष्ट्पाप खाण
कामगाराांच्या कुटुांबाांना, आजबू ाजच्ू या सांबांवधत अवधकाऱ्याांना,
काही मावहतीदाराांना, अनेक लोकाांना भेटून श्री बवे याांनी मोठ्या
कष्टाने मावहती जमवनू कच्चे वलखाण तयार के ले. हा ववर्षय जणू
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बवे याांच्या मानगटु ीवरच बसला होता. आवण शेवटी फे ब्रवु ारी
१९८१ रोजी अवनल बवे याच
ां ी बहुचवचगत कादबां री प्रकाशात
आली. अवघ्या शांभर पानाांच्या या कादबां रीने सावहत्य ववश्वात मोठी
खळबळ उिवनू वदली. कारण असा असामान्य ववर्षय वाचक
रवसकाांना नवीनच होता. एकदा ही कादबां री हाती आली की वाचक
एकाच बैठकीत ती वाचनू च खाली ठे वतो. कादबां री पणू ग
वाचल्यावर वाचक अतां मगख
ु होतो, मनोमन हादरून जातो, वन: शब्द
होतो. याचे सारे श्रेय अर्थागतच वसद्धहस्त लेखक, नाटककार अवनल
बवे याांनाच जाते. परांतु आपल्या मराठी सावहत्य ववश्वाचे ददु वे
म्हणजे वयाच्या अवघ्या छवत्तसाहया वर्षी त्याच
ां े अकाली वनधन
झाले.
या लेखाच्या वनवमत्ताने लेखक अवनल बवे याच्ां याबद्दलची,
त्याांच्या पढु ील वपढीची मावहती वाचक रवसकाांना द्यावी असे वाटते.
मागील वर्षी म्हणजेच २०१८ मध्ये गाजलेला 'तांबु ाि' हा
भयवचत्पट आठवतोय का? र्थेट हॉवलविू च्या तोिीचा हा भहय
वचत्पट अवनल बवे याांचे वचरांजीव राही अवनल बवे याांनी
बनवलेला आहे. तसेच प्रख्यात नृत्याांगना आवण कोररओग्राफर
फुलवा खामकर ही अवनलजींची कन्या. सगळयात महत्वाचे
म्हणजे सांयि
ु महाराष्ट्र चळवळीचे परु स्कते, शाहीर अमर शेख हे
राहीचे आजोबा! तर प्रख्यात लेवखका मावलका अमर शेख या
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राहीच्या मावशी होत. इतकी भली मोठी आवण समृद्ध परांपरा
लाभलेल्या कुटुांबात राही अवनल बवे हा देखील आपल्या
बाबाांसारखेच कलाक्षेत्ात वेगवेगळे प्रयोग करीत आहे.
'अकरा कोटी गॅलन पाणी' ही एक भयाण शोकावां तका आहे.
लेखकाने अनेक हयविमत्त्वाांचा सक्ष्ू म अभ्यास करून त्या
सत्यघटनेवर परखि असे भाष्ट्य करीत हे नाट्य वचवत्त के ले आहे.
भद्रपरू कोल्िवफल्िचा अनवभवर्षि सम्राट आवण खाण कामगाराांना
गल
ु ामासारखे वागवनू त्याांचे रि शोर्षणारा सर जमनादास मेहता.
या मालकाच्या पदरी काम करणारा वनष्ठावतां , प्रामावणक मात्
अगवतक खाणीचा इवां जवनयर स्वामी. हा स्वामी या खाणीचे अांतरांग
ओळखनू आहे. या खाणीत एक ना एक वदवस पाणी घसु णार आवण
आक्रीत घिणार हे पक्के मावहती. तो हात जोिून साांगतोय खाण
मालकाला, मॅनेजरला, खाण मांत्र्याला, अगदी सवाांना. पण
पैश्याच्या हहयासापायी, सत्तेच्या भागीदारीत राजकारणी आवण
मालक मिां ळी स्वामींच्या बरळण्याकिे दल
ु गक्ष करून कामगारानां ा
मृत्यच्ू या दरवाजापाशी नेत आहेत. वदवेचा (खाण मॅनेजर),
सोनवु सांग (मजु ोर खाणमांत्ी), वपांटो (तरुण यवु नयन लीिर), रामप्रसाद
(पवू ीचा लीिर) या हयविरे खा आपणाला कादबां रीत भेटत राहतात
आवण पढु े काय होणार याची उत्कांठा वाढवतात. तो वदवस
उजाितोच. सैतानी खदान खाणीत कोळशाच्या हहयासापोटी सरुु ां ग
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लावले जातात, आवण..... आवण.. अखेर एकाचवेळी करोिो गॅलन
पाणी राक्षसासारखे खाणीत घसु ते. सवगत् काळे कुट्ट ववर्षारी पाणी.
चारशे कामगार एकाचवेळी तिफिून मरतात. वदवेचा, वपांटो.
रामप्रसाद सारे सारे अदृश्य होतात. मग... मग.. त्या स्वामींचे काय
होते? सोनवु सांग, मेहता याांना वशक्षा होते का? अांगावर सरसरून
काटा आणणारी ही भयाण शोकाांवतका जणू आपण मोठ्या
स्क्रीनवर पाहत आहोत असे ताकदीचे वलखाण अवनल बवे यानां ी
के ले आहे. क्षणाक्षणाला वाचकाांची उत्कांठा वाढवणारी ही
ववलक्षण कादबां री आपणाला एका वेगळयाच अनभु तू ीच्या ववश्वात
नेऊन सोिते, ववचार करायला प्रवृत्त करते हे नक्की.
(अकरा कोटी गॅलन पाणी (कादबां री), अवनल बवे, मॅजेवस्टक
प्रकाशन, मबांु ई)
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12. ** मतकरींच्या गूढ कथांचे अरण्य **

“ड्रॅक्यल
ु ा... माणसाचे रि वपणारा. एकदा प्याल्यानांतर त्या
रिाची चटक लागनू माणसाला परु ते शोर्षणारा.. प्रर्थम त्या
माणसाच्या गळयाजवळ एक वदसेल न वदसेल असे लहानसे वछद्र..
मग हळूहळू तो माणसू रि सरून वफकट पित चाललेला.. हळूहळू
कोरिा पिलेला.. त्याच्या रिावर पोसत चाललेला ड्रॅक्यल
ु ा..
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काउांट ड्रॅक्यल
ु ा रात्ी वफरणारा, दपु ारी वनवद्रस्त असलेला ड्रॅक्यल
ु ा.
ड्रॅक्यल
ु ाचे अनेक सार्थी त्याच्यासारखेच रात्ी वफरणारे -- दसु ऱ्याचे
रि शोर्षणारे . त्यावरच पोसणारे . मध्यरात्ीनांतरच्या काळोखात या
एकाांत वाटेवर ड्रॅक्यल
ु ा िोळयाांसमोर येत राहतो. चौघाांमध्ये वमवलांद
अवतशय वभत्ा आवण नाजक
ू आहे. मी त्याच्या खाांद्यावर हात
लपेटलेला... त्याच्या काळजाने ठाव सोिलेला... ड्रॅक्यल
ु ाच्या
भीतीने तो कदावचत आज रात्ी झोपणारसद्ध
ु ा नाही.”
माझ्या वपढीने आवण माझ्याही अगोदरच्या वपढीतल्या
वाचकाने (म्हणजे जेहहा सोशल मीवियाचे आक्रमण नहहते तो
काळ!) भरपरू प्रमाणात रहस्यकर्था, भयकर्था, गढू कर्था वाचलेल्या
आहेत. काही जणाांनी तर त्या पस्ु तकाांची जणू पारायणे के ली होती.
आठवतात का? रहस्यकर्थाकार बाबरु ाव अनागळकर, गरुु नार्थ
नाईक, तसेच भयकर्थाकार नारायण धारप? या लेखक मांिळींना
आवण त्याांच्या पस्ु तकाांना वाचक रवसकाांचा अभतू पवू ग असा
प्रवतसाद लाभला. त्याच
ां ा वाचक वगग देखील अफाट होता. अगदी
कामगारवगागपासनू ते र्थेट ताराांवकत समहू ात राहणाऱ्या
कलावांताांपयांत. बाबरु ाव अनागळकर याांची जवळजवळ चौदाशे
पस्ु तके प्रकावशत झाली तर गरुु नार्थ नाईक याांची बाराशे पस्ु तके
प्रकावशत आहेत. त्यातील काही प्रती आता वशल्लकही नसाहयात.
आता बोला!. मात् इतकी प्रचिां लोकवप्रयता वमळूनही त्याच
ां े लेखन
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हे मराठी वाङ्मय प्रकारात समाववष्ट के ले जात नसे. ही रुखरुख
त्यानां ाही होतीच. असो. काही मिां ळींनी स्टीफन वकांग वकांवा रवस्कन
बॉांि याांच्या भयकर्था देखील वाचल्या असतील. पवू ीच्या तल
ु नेने
मात् या भयकर्था वाचण्याचे प्रमाण काहीसे नक्कीच कमी झालेले
वदसते.
जागवतक सावहत्य ववश्वात भयकर्थाांची मोठी समृद्ध अशी
परांपरा आवण अशा कर्थाांना अजनू ही प्रचांि मागणी आहे. वपशाच्च,
भतू अशा अनेक गढू प्रवतमाांचा शोध घेत, त्याांचा वापर करीत, तर
कधी त्याची नाळ ववज्ञानकर्थेशी जोिीत ववदेशात अनेक उत्तमोत्तम
सावहत्यकृ ती वनमागण झाल्या. आवण ववशेर्ष म्हणजे अशा सावहत्य
कृ तींवर आधाररत भहय वचत्पट देखील साकारले. एच. पी.
लहहक्राफ्ट, वस्टफन वकांग, र्थॉमस वलगोटी यासारखे दमदार लेखक
के वळ उत्तम भयकर्था वलवहणारे म्हणनू सवगत् ओळखले जातात.
त्याांच्या अनेक सावहत्यकृ तींना सन्मावनत के ले जाते, एकीकिे
रवसकाचां े उदिां प्रेम आवण दसु रीकिे भरपरू पैसाही वमळतो. आवण...
आवण.. आपल्याकिे मात् या भयकर्थाांना दय्ु यम दजागचे स्र्थान वदले
जाते. नारायण धारप याांच्यानांतर भयकर्था वलवहणारे लेखक का
कमी झाले असावेत? त्याांची कारणे अर्थागत वेगवेगळी असावीत.
असो.
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अशी सारी पाश्वगभमू ी असताना बालरांगभमू ीसाठी मोलाचे
काम करणारे , नाटक, कादबां री, कर्था, प्रायोवगक नाटके यामध्ये
वेगवेगळे प्रयोग करणारे एक महत्वाचे लेखक रत्नाकर मतकरी
याांनी साधारणतः तीस -चाळीस वर्षाांपवू ी वलवहलेल्या भयकर्था
नक्की वाचाहयात अशा आहेत. मतकरी याांच्या भयकर्था हा एक
वेगळाच ववर्षय होईल. कारण नारायण धारप याांच्या सारखी ती
वटवपकल भयकर्था नाही. मतकरी याच
ां ी गढू कर्था वाचताना भय
वाटते मात् त्याांच्या कर्थाांना गढू तेचे एक वेगळे च वलय आहे.
कर्थाांमध्ये भतु ेदख
े ील आहेत. मात् तीही वेगळयाप्रकाराची आहेत.
कर्था वाचताना कुठलीतरी अदृश्य शिी आपल्याभोवती वावरत
आहे आवण आपण त्या कर्थेच्या कें द्रस्र्थानी हळूहळू ओढले जात
आहोत अशी काही अवस्र्था वाचकाांची होतेच. मतकरींच्या काही
वनविक गढू कर्थावां र आधाररत दरू दशगनवर साकारलेली 'गवहरे
पाणी' ही मावलका प्रचांि गाजली.
त्यापैकीच एक 'सभ्रां माच्या लाटा' हा गढू कर्था सग्रां ह मेहता
पवब्लवशांग हाऊस, पणु े याांनी १९७८ मध्ये प्रकावशत के ला. त्यानांतर
सांग्रहाच्या अनेक आवृत्त्या वनघाल्या, पनु मगद्रु ण झाले. पस्ु तकाच्या
प्रारांभीच 'गढू कर्थेचे गढू ' हे मतकरी याांचे वेगळयाप्रकाराचे मनोगत
गढू शैलीत वलवहले आहे. मतकरी आपल्या मनोगतात
म्हणतात”माझ्या बहुतेक गढू कर्थाच
ां ा शेवट, काही अपवाद
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सोिल्यास, ते एकदम पोटात लार्थ बसल्यासारखे नसतात. कारण
मल
ू तः क्रौयग माझ्या हयविमत्वाशी ससु गां त नाही. याउलट जे
असहाय आहेत त्याांच्याववर्षयी सहानभु तू ी दाखवनू माझी कर्था
सांपते. याचां उत्तम उदाहरण म्हणजे 'खेकिा' ही कर्था. गढू कर्था
म्हणजे के वळ रहस्यकर्था असे मी मानीत नाही. मानवी मनाला जे
गढू वाटतां, ते सारां काही त्यात येतां. वपशाच्च कर्थेपासनू ते प्रत्यक्ष
मानवी मनापयांत सारां काही. मरणाची कल्पना आपल्याला गढू
वाटते. आपल्या रोजच्या पाहण्यातल्या अनेक गोष्टी-म्हणजे
आपल्याला होणारे भास, उत्कट भावनेपोटी के लेले असांभाहय
त्याग, योगायोग, आवण जे शास्त्रज्ञानां ाही अजनू परु तां उलगिलेलां
नाही ते माणसाचां मानसशास्त्र-या साऱ्या ववर्षयाांवरच्या कर्था
'गढू कर्था' या सदरातच मोितात. गढू गोष्टही वास्तवतेच्या नजरे तनू
वदसू शके ल अशी हवी!"
कर्थासांग्रहात एकूण दहा कर्था आहेत. त्यापैकी 'ड्रॅक्यल
ु ा' या
कर्थेतला एक अश
ां मी लेखाच्या प्रारांभी अगदी जाणीवपवू गक वदला
आहे. याचे कारण एकूण दहा कर्थाांमध्ये या कर्थेने माझी जणू झोपच
उिवली होती. कर्थेच्या प्रारांभी वमवलांद, चहहाण आवण शेविे याांचा
पररचय आवण त्याांच्यासमवेत असणारा 'मी'. कर्थेच्या मध्यवती
भागात कुठल्याही प्रकारचे क्ल्यू न देता लेखक आपल्याला अगदी
अनपेवक्षत वळणावर आणनू सोितो. शेवटच्या चार-पाच
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ओळींतला तो महाभयांकर ट्ववस्ट अांगावर कोसळतो. त्यातनु परु ते
सावरणे वाचकाला शक्यच नसते. तो भोविां त, हेलपाटत दसु ऱ्या
कर्थेकिे वळतो. वतर्थेही त्याची तीच अवस्र्था. अशा सवगच कर्था.!
वजर्थे अज्ञान आहे वतर्थे भय आहे. म्हणजे पहा, आमच्या
तळकोकणात भतु ाांना तोटा नाही. अनेक मांिळी आम्ही भतु ां प्रत्यक्ष
पावहली आहेत असे छातीठोकपणे साांगतात. काही जण कर्था रचनू ,
रांगवनू साांगतात. या जगात भतु ां आहेत की नाहीत हा वाद आपण
बाजल
ू ा ठे वयू ा. पण ते स्र्थान काहीसे गढू आहे आवण वतर्थली
माणसां देखील तशी भासतात हे मात् खरे आहे ना? या गढू
अवकाशाचा शोध घेणे आवण ते शब्दाांमध्ये उतरवणे हे मतकरींनी
के ले. मतकरींच्या कर्थाांचे हेच वैवशष्ट्य आहे की या नसु त्याच भय
कर्था नाहीत तर त्या गोष्टींमध्ये आपणाला माणसाच्ां या
मनोहयापाराचां सरु े ख वचत्ण, माणसाच्या वचत्वववचत् गढू
हयविमत्वाचे सक्ष्ू म कांगोरे तसेच तेर्थील प्रदेशातले, वनसगागतले
अनेक प्राचीन सदां भगही मतकरींनी बेमालमू पणे कर्थेत गफ
ांु ले आहेत.
त्यामळ
ु े कर्था वाचताना शेवटी वाचक शक्य-अशक्यतेच्या गढू
वळणावर येऊन कोसळतो आवण वतर्थे कर्थाही सांपते!
माणसाला मरणाबद्दलचे प्रचांि कुतहु ूल, वजज्ञासा असते. मात्
ते तो जाणनू घेण्यास घाबरतो. त्याचे कारण म्हणजे भीती.
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मरणापलीकिचे जग हे कायम अज्ञात रावहले आहे कालही आवण
आजही. मतकरींच्या गढू कर्था नेमक्या याच अज्ञाताच्या पररघात
उमलतात आवण त्या आपल्याला भयकर्था, गढू कर्था भासतात.
मतकरींनी जाणीवपवू गक 'गढू कर्था' हा अनोखा कर्थाप्रकार मराठी
सावहत्यात रुजवला. आवण ववशेर्ष म्हणजे मराठी सावहत्य ववश्वाने
या सावहत्यप्रकाराची गांभीरपणे दखल घेतली हेही नसे र्थोिके . याचे
सारे श्रेय मतकरींच्या लेखनशैलीला जातेच.
'ववहीर' या कर्थेची सरु वातच ववलक्षण आहे. लेखक
ववचारतो. 'जगातली सवागत सरु वक्षत जागा कुठली? सगळे
म्हणतील घर. पण या प्रश्नाचे उत्तर आहे 'ववहीर' आवण मग त्या
वववहरीचे अांतरांग, बाह्यरांग आपल्याला शेवटपयांत वखळवनू ठे वते.
'सोनाराची बायको' कर्थेची सरु वात अगदी साधी, सोपी आवण
सरळ आवण शेवट अांगावर येणारा! 'जाळ' कर्थेचा नायक
आपल्याशी सांवाद साधत असतो आवण.. एकाएकी? आपण
मटकन पस्ु तक वमटून घेतो आवण शातां जागेवर पिून राहतो. 'पाप'
कर्थेतील रि, तो आसरु ी आनांद, ती लालसा आपल्याला वनःशब्द
करते. वमशीवाला कर्थेतली ती बोबिी मल
ु गी आपल्याला रात्भर
झोपनू देत नाही तर ' वसक्वेन्स' कर्थेतले ते हॉटेल, ते कालचक्र, ती
वेळ आवण ती हयिी आपल्याला चक्रावनू सोिते.
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या कर्थासांग्रहातील कर्थाांची तपशीलवार झलक, तो ववर्षय मी
इर्थे देण्याचे टाळतो आहे कारण या कर्था वाचकानां ी वनवाांतपणे
वाचाहयात आवण ते गढू पण, ते झपाटलेपण ज्याने त्याने एकाांतात
अनभु वावां. मी आता र्थाांबतो कारण बाहेर पाऊस पितोय,
दरवाजावर टकटक वाढली आहे आवण खोलीतले लाईट देखील
गेले आहेत. तेहहा...
कर्था, कादबां री, एकाांवकका, दीघाांक, दरू दशगन मावलका,
नाटक, वचत्पट अशा सवग माध्यमाांवर जबरदस्त हुकूमत असणारे
आवण बालरांगभमू ी, प्रायोवगक रांगभमू ी, आवण हयावसावयक
रांगभमू ीवर वेगवेगळे प्रयोग करणारे प्रयोगशील नाटककार,
गढू कर्थाकार, कादबां रीकार रत्नाकर मतकरी याांची चटका लावणारी
एवग्झट मन हयाकुळ करून गेली. सवागत महत्वाचे म्हणजे मतकरींनी
लेखनाबरोबरच सामावजक बाांवधलकी प्राणपणाने जपली,
वाढवली. 'वांवचताांच्या रांगमांचाचे ते प्रणेते होते. ठाण्यामध्ये या
रांगमचां ाच्या वतीने होणाऱ्या कायगक्रमास मतकरी सर आवजगनू
उपवस्र्थत रहात आवण मागगदशगन करीत. साने गरुु जी राष्ट्रीय स्मारक
रस्टचे ते माजी ववश्वस्त होते. १९५५ मध्ये वयाच्या अवघ्या
सतराहया वर्षी त्याांची 'वेिी माणसां' ही पवहलीववहली एकाांवकका
मांबु ई आकाशवाणीवरून प्रसाररत झाली आवण त्यानांतर अगदी
कालपयांत अखिां पणे त्याच
ु च होते.
ां े लेखन, वाचन सतत सरू
| पान

लोककर्था-७८ या नाटकाने तर इवतहास घिवला. पढु े दभु ांग,
अश्वमेघ, खोल खोल पाणी, जावई माझा भला, घर वतघाच
ां ां हव,ां
माझां काय चक
ु लां?, आवण अलीकिचे आरण्यक व इवां दरा या
नाटकाांनी नाट्यरवसकाांच्या मनामध्ये तर खास घर के ले होते. खास
मल
ु ाांसाठी अलबत्या गलबत्या आवण वनम्मा वशम्मा राक्षस तर
सध्या रांगभमू ीवर धमु ाकूळ घालीत आहेत. कादबां री
लेखनाबरोबरच खास मतकरी शैलीत त्यानां ी साकारलेल्या गढू
कर्था म्हणजे वाचक रवसकाांसाठी मोठी पवगणीच. ३० ते ४०
वर्षाांपवू ी वलवहलेल्या या गढू कर्था अजनू ही वाचकाांना चकवा
देतात. मतकरींची वाङ्मयसपां दा समृद्ध आहे. मोठ्यासाठी ७० तर
मल
ु ाांसाठी २२ नाटके त्याांनी वलवहली. २० कर्था सांग्रह, तीन
कादबां ऱ्या, १२ लवलत लेख सांग्रह, आवण 'माझे रांगप्रयोग' हा
आत्मचररत्ामक ग्रर्थां . गवहरे पाणी, अश्वमेघ, बेरीज वजाबाकी या
दरू दशगन मावलका, इन्हहेस्टमेंट सारखा आशयघन वचत्पट असे
बरे च लेखन, प्रयोग ते सतत न र्थकता करीत होते.
(सभ्रां माच्या लाटा (गढू कर्था सांग्रह), रत्नाकर मतकरी, मेहता
पवब्लवशांग हाऊस, पणु े)
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13. ** स्वचारस्चत्ांचा 'कोरा कॅ नव्हास' **

“माणसाला श्वासोच्छवास करण्यासाठी जशी मोकळी जागा
लागते, तशीच वचत्ावकाशात आकारालाही जागा लागते. आवण
म्हणनू च एका वववशष्ट मयागदपे ेक्षा जास्त आकार एकत् आले तर
त्याांची गदी होऊन ते वचत् गदु मरल्यासारखां वाटेल. ह्याउलट, जर
अवकाशाच्या सांदभागत आकार एकुलता एक व लहान असेल तर
बराचसा अवकाश उगाचच मोकळा रावहल्यासारखा वाटेल,
म्हणजे त्या जागेत आणखी काही तरी असावसां वाटू लागेल.
याचाच अर्थग असा की, वचत्ामध्ये आकार आवण अवकाश याच
ां ा
समतोल साधला पावहजे, आवण असा समतोल अनेक तऱ्हाांनी
साधता येतो.”
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"आपण शाांतपणे ऐकू लागलो की रांग बोलतात, वफके रांग
कुजबजु तात. मध्यम रांग बरांच काही साांगतात. तेजस्वी रांगाच
ां ा
हलकल्लोळ माजतो. एकच गिद रांग प्रामख्ु यानां कॅ नहहासवर
हळूहळू पसरत जाईल तर तो सागरासारखा गांभीर ध्वनी वनमागण
करतो. हलके फुलके रांग, झळ
ु झळ
ु वाहणाऱ्या वाऱ्याांसारखे मांद-मांद
हुक
ू
ां ारतात, रांग गातात, जल्लोर्षही करतात. आवण कधी कधी मक
होऊन रांग ऐकतात. रांगामां धनू सांगीतातला सनातन 'सा', शातां तेचा
मल
ु ांभतू नाद वनघत असतो. रांग वनमागण करीत असलेलां हे सांगीत
िोळयाांनी ऐकायचां असतां. रांगाांचा आक्रोश पाहता पाहता ऐकू
येतो.”
“पेंवटांग पणू ग झालां असां लक्षात आल्यावर एक ववलक्षण आनांद
होतो व मनावरचा ताण एकदम सैल होतो. आवण एकदम मोकळां
वाटावयास लागतां. पेंवटांगच्या पणू ागवस्र्थेत येताना मला दही
हिां ीच्या अगदी जवळ आल्यावर त्या हयिीला जसा सवग तऱ्हेचा
तोल साांभाळावा लागतो तसा अनभु व येतो. र्थोिां जरी चक
ु लां तरी
पन्ु हा पवहल्यापासनू सरुु वात करण्याची वेळ येऊन ठे पते. आता
उद्यापासनू नवीन पेंवटांग सरुु करायचांय.!”
आत्तापयांत वचत्कला सदां भागतील अनेक पस्ु तके मी वाचली
आहेत. त्यामध्ये वचत् कसे काढावे, कसे रांगवावे, कुठले रांग, ब्रश
वापरावेत, त्याचबरोबर कुठला कागद वापरावा आवण अन्य
| पान

तत्ां ववर्षयक मावहतीची रे लचेल त्या पस्ु तकाांमध्ये असायची.
एखाद्या नवोवदत वचत्काराला वचत् वशकण्यासाठी हे सारां
आवश्यक असते, त्याबद्दल वाद नाहीच. परांतु वचत् काढण्यापवू ीची
पाश्वगभमू ी, तनमनात उठणारे सक्ष्ू म तरांग, आवण भावनाांचे वादळीही!
वचत् म्हणजे काय? ते का काढायचे? कशासाठी? कसे काढावे?
वचत् आवण मानवसकता, भोवतालची पररवस्र्थती, आांदोलने वगैरे
वगैरे गोष्टींचा रसपणू ग उहापोह करणारे आवण प्रत्येक नवोवदत तसेच
प्रस्र्थावपत वचत्काराला सहज आकलन होणाऱ्या ववलक्षण
वाङ्मयीन शब्दशैलीत कागदावर साकारलेले हे एक महत्वाचे
पस्ु तक म्हणजेच”कोरा कॅ नहहास". कधी कधी रांग, आकार आवण
अवकाश याांची भार्षा सवगसामान्याांना समजणे ही खरोखरच
अवघि गोष्ट असते. त्याांच्यासाठी सोप्या भार्षेत वलहावे हा एकमेव
उद्देश मनाशी ठरवनू हे मौवलक पस्ु तक ख्यातनाम वचत्कार कै
प्रभाकर बरवे याांनी साकारले आहे.
'कोरा कॅ नहहास' वाचताना, समजनू घेताना बरवे यानां ी
रे खाटलेली अनेक अक्षर-वचांतने जी त्याांच्या वचत्ाांइतकीच सांदु र,
वेगळी आहेत ती वचांतने आपणास पस्ु तकात जागोजागी
अनभु वायला वमळतात आवण आपण वाचक, रवसक, वचत्कार
हळूहळू प्रगल्भ होत जातो. हीच या लेखनाची शिी आहे. वचत्
आवण ववचार याच
ां ा अनोखा वमलाफ या पस्ु तकात वाचकाला
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प्रत्ययाला येतो. सावहत्य आवण वचत्कला हे तर दोन वेगवेगळे
प्रवाह. मात् या पस्ु तकाच्या वनवमत्ताने या दोन्ही प्रवाहाच
ां ा सदांु र
सांगम या पस्ु तकात पहायला वमळतो. मला तर वाटतां अशा पद्धतीचे
हे पवहलेच पस्ु तक असावे.
मांबु ईच्या मौज या ख्यातनाम प्रकाशन सांस्र्थेने कै प्रभाकर बरवे
याांचे वचत्ववचाराचां े हे पस्ु तक २७ माचग १९९० रोजी प्रकावशत
के ले.. या पस्ु तकाच्या प्रयोजनाबद्दलचे आपले स्पष्ट मत आवण
भवू मका आपल्या मनोगतात लेखकाने माांिली आहे. बरवे
आपल्याशी सांवाद साधतात.
"वचत्कार जेहहा प्रत्यक्ष वचत् रांगवीत नसतो, तेहहाही तो
कळतनकळत वचत्ववचारातां च गतांु लेला असतो. शब्दातां नू हयि
होणाऱ्या जावणवाांचा शोध आपल्याला झटकन लागतो मात् त्या
मानाने रांग, रे र्षा, आकार याांची भार्षा वततकीशी पररवचत नसते. ही
वचत्भार्षा, वचत्ववचार सोप्या पद्धतीने मी वलवहण्यास सरु वात
के ली, अगदी सहजपणे. वचत् साकारताना जे जे ववचार मनात येईत
ते शब्दबद्ध करण्याचा मी प्रयत्न करू लागलो. त्यासाठी वेळोवेळी
मी िायरीमध्ये हे वचत्ानभु व वटपनू ठे वायचो. हे लेखन प्रर्थम मी
वचत्कार गोपाळ आविवरे कर याांना दाखवले, त्याांनी ते कववयत्ी,
वचत्कार वासांती मझु मु दार याांना दाखवले. यर्थावकाश त्या िायऱ्या
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कवववयग वसांत बापट याांचे पयांत पोचल्या. त्याांना हे लेखन ववलक्षण
आविले आवण त्यानां ी साधना या मावसकात छापले. एके वदवशी
कवी वसांत बापट याांनी मौजचे सांपादक, समीक्षक श्री. प.ु भागवत
याांचेकिे हा ववर्षय काढला, सवग लेखन दाखवले. श्री. पु प्रभाववत
होऊन माझ्या लेखनावर आवश्यक ते सांस्कार करून त्या लेखाांचे
आवण काही वनविक वचत्ाांचे, रे खाटनाांचे सांदु र पस्ु तक काढले.
'कोरा कॅ नहहास' हे पस्ु तक कवी वसतां बापट याच्ां यामळ
ु े साकारले.”
अवतशय गांभीर प्रवृत्तीचे वचत्कार प्रभाकर बरवे (१९३६ ते
१९९५) हे १९६२ साली जे. जे. स्कुल ऑफ आटगस् मधनू बाहेर
पिल्यावर त्याांनी स्वत्वाचा शोध घेतला. वहदां स्ु र्थानातल्या तसेच
परदेशातील अनेक वचत्काराांच्या कलाकृ तींनी ते झपाटून गेले होते.
तरीही स्वतःचे असे वेगळे स्र्थान वनमागण करण्यास अर्थागतच त्यानां ा
वेळ लागलाच. प्रारांभीच्या काळात प्रभाकर बरवे हे पॉल क्ली
(१८७९-१९४०) या स्वीस वचत्काराच्या वचत्शैलीने ववलक्षण
प्रभाववत झाले होते. या दोघामां ध्ये आपणास साम्य आढळते ते
म्हणजे म्हणजे हे दोन्ही वचत्कार साठ वर्षे जगले, दोघेही िायऱ्या
वलहीत, वनरीक्षणे वटपीत, दोघाांच्या वचत्शैलीत आपल्याला
ववर्षयापेक्षा ववचार आढळतो. पढु े बरवे याांना आपली स्वतांत् वाट
सापिली. बरवे याांच्याकिे मागगदशगनासाठी अनेक ववद्यार्थी येत
असत. त्या छोटेखानी स्कुलवजा खोलीत बरवे अनेक वचत्कारानां ा
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आपल्या वचत्ाांमधनू ववचार माांिायला वशकवीत, त्याांना हयि
होण्यास सधां ी देत. पढु े बरवे यानां ी काही पस्ु तकाच
ु पृष्ठे
ां ी मख
बनवली. परांतु त्याांना पणू गवेळ वचत्कारच हहायचे होते मात् ते शक्य
न झाल्याने त्याांनी भारतीय कला आवण सांस्कृ तीचा अभ्यास
करणाऱ्या श्रीमती पपु ल
ु जयकर याांच्या सांस्र्थेत पांचवीस वर्षे नोकरी
के ली.
तब्बल दोन वपढ्याांवर प्रभाव टाकणाऱ्या र्थोर वचत्कार
प्रभाकर बरवे याांच्या वचत्ाांच,े रे खाटनाांचे पवहलेच प्रदशगन त्याांच्या
मृत्यनू तां र तब्बल चोवीस वर्षाांनतां र याच वर्षी (८ फे ब्रवु ारी ते ८ माचग
२०१९) 'इन्साईि द एम्प्टी बॉक्स' या नावाने मांबु ईच्या राष्ट्रीय
आधवु नक कलादालनाच्या पाचही मजल्यावर जेहहा भरले गेले
तेहहा अनेक जन्ु या-नहया वचत्कारानां ा, अभ्यासकानां ा, रवसकाांना
खरोखरच आनांद झाला, समाधान वाटले. हे वचत्ववचार प्रदशगन
पाहण्याचे भाग्य मला लाभले. आत्तापयांत बरवे याांची अनेक वचत्े
मी मावसकातां नू पावहली होती मात् ती दवु मगळ मळ
ू वचत्े प्रत्यक्ष
अनभु वताना जे जाणवले ते शब्दातीत होते. वचत्ाांसोबतच बरवे
याांच्या हस्ताक्षरातल्या काही िायऱ्या देखील प्रदशगनात ठे वण्यात
आल्या होत्या. पेंवटांगसोबत बरवे याांनी हयि के लेले वचत्ववचार
विस्प्लेच्या स्वरूपात लक्ष वेधनू घेत होते. त्यातले काही ववचार
'कोरा कॅ नहहास' या पस्ु तकात आपणास सापितात.
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आटग गॅलरीत प्रवेश के ल्यावर समोरच्याच एका मोठ्या
कॅ नहहास वर बरवे यानां ी हयि के लेले वचत्ववचार मनाला स्पशगनू
गेले. ते मी माझ्या नजरे ने वटपनू घेतले. अवतशय तरल, सांवेदनशील
मन लाभलेल्या वचत्कार बरवे याांनी आपल्या अनेक वचत्ाांमध्ये
मध्यमवगीय माणसाच्या जगण्याचे सांदभग, आयष्ट्ु याची,
अवस्तत्वाची स्वगतां, सांवेदना, वनसगागची काही प्रवतकां, प्रवतवबांब
उलगिून दाखवली आहेत. कधी कधी या ववचार वचत्ाच
ां ा परीघ,
त्याची हयाप्ती ही वैवश्वक स्वरूपाची असे. अमतू ग शैली आवण
वास्तववादी शैली याांचा अनोखा मेळ, वमश्रण वचत्कार बरवे याांनी
ताकदीने मािां ले आहे. लेखणी आवण ब्रश या दोन्ही माध्यमावां र
जबरदस्त हुकूमत असणाऱ्या वचत्कार बरवे याांच्याबद्दलचे कुतहू ल
वदवसेंवदवस वाढू लागले. आटग गॅलरी मध्ये प्रारांभीच विस्प्ले के लेले
वचत्कार बरवे याच
ु करते.
ां े हे स्वगत आपणास अतां मगख
'प्रभाकर बरवे' हे नाव आहे. ते दसु ऱ्याांनी ठे वले आहे. त्याांच्या
हौसेमळ
ु े , कुळाच्या अवभमानामळ
ु े आवण दोन हयिीतला फरक
समजावा म्हणनू हे नाव त्याांनी वनमागण के ले. मात् ह्या नावाशी 'ह्या
शररर-मनाच्या' वक्रया वनगिीत झाल्या आहेत. माझ्या (?) हातनू
काही चाांगले घिले की हे नाव 'उजळते'- वाईट घिले की हे नाव
काळवांिते. हे नाव म्हणजे 'मी' नाही याचा सतत ववसर पित
असतो. जसे हे शररर जे अनेक उपाधींमधनू जात असते. 'ते' म्हणजे
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'मी' नाही, तसेच वरील 'नाव' म्हणजेही 'मी' नाही.”(५ विसेंबर
८७).
कोरा कॅ नहहास पस्ु तकाच्या अगदी शेवटी वचत्कार बरवे
अगदी प्राजां ळपणे नमदू करतात की”हे वलहीत असताना मला एका
गोष्टीची पणू ग जाणीव आहे आवण ती म्हणजे ह्यात सगळयामध्ये मी
काहीही नवीन वकांवा वेगळां साांगत नाही, कारण माझा अनभु व हा
सनातन अनभु व आहे. ज्याांनी त्याांनी वखिकी उघिून आतमध्ये
पाहण्याचा प्रयत्न के ला त्या सवाांचा हाच अनभु व आहे. खरां म्हणजे
'मी' हे के वळ वनवमत्त आहे.”
तेहहा वाचक-रवसकाांनो, समस्त वचत्काराांनो, अभ्यासकाांनो
'कोरा कॅ नहहास' या पस्ु तकाची अनोखी वखिकी उघिून बघणार
ना? वचत्कार प्रभाकर बरवे याांच्या ववलक्षण ववचारवचत्ाांची
अनभु तू ी आवण सृजनशिीचा अववष्ट्कार पहायचा असेल तर हे
पस्ु तक जरूर जरूर वाचावे आवण रांग-रे र्षा-आकार यामध्ये स्वतः
रांगनू जावे.
(कोरा कॅ नहहास (आत्मकर्थन), प्रभाकर बरवे, मौज प्रकाशन)
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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. ते कुठून येते आवण
कसे जाते याचा वहशेब नसतो.
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 शहाणे 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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