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 ववनामूल्य ववतरणासाठी उपलब्ध. 
 आपले वािनू झाल्यावर आपण िे फ़ॉरविड करू शकता.  
 िे ई पुपतक वेिसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वािनाव्यततररक्त कोणतािी वापर 
करण्यापुवी ई-साहित्य प्रततष्ठानिी परवानगी घेणे आवचयक आिे.  
 या पुपतकातील लेखनाि े सवड िक्क लेखखकेकि े सुरक्षित असून पुपतकािे ककिं वा 
त्यातील अिंशाि ेपुनमुडद्रण ककिं वा रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेिी परवानगी घेणे आवचयक 
आिे. तसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई िोऊ शकते.  
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माझी पणर्जी कै.श्रीमती सरपवती िाळ नाईक  

(र्जन्म १८८०, मतृ्यू १९६८) 

मुख्याध्यावपका , लोकल िोिड मुलीिंिी प्राथसमक शाळा,सशरोिा. 

वप्रय पणर्जी, सिंघर्ड करून आत्मज्योत र्जागवलीस,  

इतर तनराधार स्पियािंमध्येिी ती र्जगवलीस. 

अगदी लिानपणी तुला एकदाि पािू शकले. 

तुझा नेिमीि असभमान वाटतो. 

िे लेखन तुला ववनम्रभावाने अपडण. 

- भारती  
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प्रस्तावना 

 

 

 

 

 

आपल्या मनावर िाह्य र्जगाच्या ववसभन्न पैलूिंिे, वेगवेगळ्या वविारधारािंिे सिंपकार 
करत पवत:च्या भावववचवािी सवाांगानिं र्जिणघिण करण्याििं सवडशे्रष्ठ माध्यम म्िणर्जे 
वािन! कोणा सशिकाकिून वा मागडदशडकाकिून फारतर एकदोन ववर्य समरू्जन घेतले 
र्जाऊ शकतात, पण ग्रिंथालयाच्या दारातून एकदा तनामनानिं प्रवेश केला की मग 
असिंख्य लेखक-कवीिंच्या अनुभवववचवाशी आखण असभव्यक्तीशी एकरूप िोण्यािा 
ववलिण प्रत्यय िा र्जणु एका वेगळ्याि पातळीवर पवत:च्याि र्जगण्यािा सािात्कार 
असतो. 

िौस म्िणून वािन करणिं वेगळिं, मनोरिंर्जन ककिं वा कालिेपासाठी कािीतरी वािणिं 
वेगळिं, एखाद्या ववर्याििं सािंगोपािंग अध्ययन करण्यासाठी वािन करणिं वेगळिं.... आखण 
पुपतकी ककिा िनून िाती येईल ते पुपतक पोखरणिं वेगळिं..!! या पुपतकी ककडयािंसाठी 
वािन त्यािंच्या चवासात सभनलेलिं असतिं, रक्तात एकर्जीव िोऊन त्यािंच्या धमन्यातून 
सळसळत असतिं, प्रसिंगी खाल्लेल्या अन्नाला पिवणारा पािकरस िनून र्जीवनदायी 



रसससिंधु  भारती बिरे्ज डिग्गीकर 

ऊरे्जच्या रूपात यािंच्या अस्पतत्वाशी एकर्जीव झालेलिं असतिं. तसिं पािता असे वािक 
दलुडभि असतात. साऱ्या र्जगाशी भावनात्मक फारकत घेऊन सतत पुपतकात िोकिं  
खुपसून तिानभूक सुद्धा ववसरणारािंिी र्जातकुळीि वेगळी असते. हदवसाकाठी शेपन्नास 
पानिं उलटायला समळाली नािीत तर यािंना समोर वाढलेलिं पिंिपक्वान्नािंििं ताट सुद्धा 
िेिव लागत असाविं. ििुधा असे पुपतकी ककि े कोणत्यातरी ग्रिंथालयाच्या एखाद्या 
कोपऱ्यात पुतळा िोऊन स्पथरावलेले आढळतात. अथाडत अशा वािकािंच्या भावनात्मक 
र्जाणीवेला र्जसा ववववध लेखक-कवीिंच्या शब्दलासलत्यािा व शैलीिंच्या वैववध्यािा 
मोरपिंखी िळुवार पपशड झालेला असतो, तशीि यािंिी वैिाररक ववचलेर्णािी िमता 
थोरामोठ्या वविारकािंच्या तकड तनष्ठ व अथडपूणड पायावर रिलेली सुदृढ सभस्त्तका िनत 
र्जाते.  

मला पवत:ला वािनािी िऱ्यापैकी आवि आिे. अनेक भार्ािंमधली ववववध 
ववर्यािंवरिी पुपतकिं  सविीनुसार वाित असतो. तरीिी या पुपतकी ककडयािंच्या र्जमातीत 
सामील िोण्याििं धािस अद्याप तरी करू शकलो नािीये. वर्ाडभरापूवीच्या नेटवरच्या 
पररियानन्तर अशा एका वल्लीिी सिा महिन्यािंपूवीि प्रत्यि गाठ पिली... आखण 
ििावून गेलो. नेटवरच्या कववतासमूिािंमध्ये मुक्तछन्दापासून वतृ्तिद्धापयडन्त 
वेगवेगळ्या काव्यशैली समथडपणे िाताळणारी एक महिला या पुपतकी ककडयािंच्या 
र्जातकुळीिी आिे, िे त्या आभासी पररियाच्या दरम्यान लिात आलेलिं असल्यानिं 
पहिल्या प्रत्यि भेटीच्या वेळी तसा साशिंकि िोतो. कारण ककिा िा झािपाल्यावरिा 
असो वा आधी म्िटल्याप्रमाणे पुपतकी ककिा असो, पवत:ला आपल्या एका िस्न्दपत 
कोशात िािंिून ठेवण्यािी वाईट खोि यािंना असते. पण तत्पूवी केवळ नेटवरिा आभासी 
पररिय असलेली सौ.भारती बिरे्ज डिग्गीकर िी महिला समोर आली तेंव्िा माि 
माझ्यासाठी तो सुखद आचियाडिा धक्का िोता...! कारण भारती भरभरून िोलताना 
मधेि खळखळून िसत िोती, एखाद्या स्क्लष्ट ववर्यावरििं आपलिं गिंभीर चििंतन 
मािंिता-मािंिता समोर वाढलेल्या खाद्यपदाथाांििं तततकिं ि समरसून रसापवादन करत 
िोती...! साहित्य आखण काव्याच्या िारकाव्यािंििं ववचलेर्ण करताना मधेि ववर्यािंतर 
करत एखादा व्यस्क्तगत स्र्जव्िाळ्यािा प्रसिंग तततकाि फुलवून सािंगत िोती...!! 
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प्रपतुत पुपतकात सिंग्रिीत लेख वािल्यावर भारतीच्या वािनािा ितुरस्र आवाका 
तर लिात येतोि, वािलेल्या प्रत्येक पुपतकाच्या अिंतरिंगात यथेच्छ िुिंिून ततने त्यातून 
लेखकाच्या चििंतनशैलीतले ववद्वत्ताप्रिुर आखण भावगभड मोती वेिलेले असतात, िे 
पािताना थक्क व्िायला िोतिं. रािुल सािंकृत्यायनािंिी "व्िोल्गा ते गिंगा" िी कादिंिरी ततने 
नुसती वािलेली नसते... लेखकाििं िोट धरून कथानकाच्या ओघात वखणडलेल्या 
इततिास-भूगोलातून ततने एक मानससक प्रवासि केलेला असतो.... आखण तेंव्िाि त्या 
मिापिंडिताच्या सलखाणािद्दल एक पपष्ट दृस्ष्टकोण घेऊन भारती वािकािंसमोर उभी 
ठाकते. ती एकीकि ेकवववयड िोरकरािंच्या तनसमडतीप्रकियेिे धागेदोरे सिर्जपणे उलगित 
र्जाते, तर दसुरीकिे कवव अतनलािंच्या दशपदीमधील भावववचवािा तततक्याि प्रभावीपणे 
मागोवा घेताना हदसते. या सिंग्रिात प्रपतुत लेख वािताना लिात येतिं की भारती 
आपल्या वािनातून र्जशी रववन्द्रनाथािंच्या "िोखेर िाली"मधले सूक्ष्म अथडगभड िारकावे 
हटपत र्जाते तशीि ती कवववयड मढेकरािंच्या कववतेत एकीकि े र्जाणवणारा सामास्र्जक 
ववसिंवादाववरुद्धिा उदे्रक आखण दसुरीकि े एक गूढ अगम्य श्रद्धापथान मानलेल्या 
ईचवराववर्यीच्या तनष्ठेतून उपर्जलेली आल्िाददायी आत्ममुग्धता या ववलिण द्वन्द्वाने 
ििावून सोिणाऱ्या वाटेवर त्याि गतीने सिंिार करू शकते. 

एकीकिे भारती अिंदमानच्या कालकोठिीच्या अनस्न्वत छळासमोर सुद्धा अिाचधत 
राहिलेल्या काव्यप्रततभेच्या उन्मत्त नतृ्याने नटलेल्या पवातन्त्र्यवीर सावरकरािंच्या 
शब्दसौष्ठवािा आखण अथडगाम्भीयाडिा माग घेताना रममाण िोते तशीि ती 
नेमाडयािंच्या "हििंद"ूच्या ववपतारलेल्या कथाप्रवािाच्या ओघात र्जागोर्जागी र्जाणवलेल्या 
असम्िद्धतेच्या व वैिाररक मयाडदािंच्या अिगळीवरिी न िुकता नेमकिं  िोट ठेवते. 

लिात घेण्यार्जोगी मित्त्वािी गोष्ट म्िणरे्ज प्रत्येक पुपतक िाताळताना भारती 
आपली साहिस्त्यक मूल्यािंववर्यीिी व तरल काव्योन्मेर्ािी र्जाण पुरेपूर र्जागती ठेवत 
असली तरी आपल्या व्यस्क्तगत आविीतनविी आखण पूवाडग्रिािंिी सभिंगिं पूणडपणे िारू्जला 
ठेवून एक ियपथ व तटपथ वािक िनते आखण त्या रिनाकाराच्या मनोभावािंिा वेध 
घेत त्याच्या वैिाररक अिंतरिंगािे सूक्ष्म पदर आपल्याि मनाशी उलगित र्जाते. कोणा 
लेखकाििं वा कवीििं सलखाण वािनीय असतिं, िा तर सामान्य अनुभव आिे. पण 
आपण वािलेल्या पुपतकािंवर सलहिलेले समीिात्मक तनििंध िे सुद्धा लिणीय साहित्य 
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ठरतिं, यािा एक नवा प्रत्यय भारतीच्या वािनप्रवासाशी र्जवळीक साधताना वारिंवार 
आल्यावािून रिात नािी. वािन िा केवळ कालिेपािा छिंद न उरता कोणािी 
व्यक्तीच्या वैिाररक प्रवासात वािन िे कधी रपत्याकिचे्या विृाप्रमाणे श्रमपररिाराििं 
साधन िनतिं तर कधी र्जीवनाच्या ववपकसळत पायावाटािंवर धावताना तिान लागली 
असता वविारामतृािा एक शीतल घोट पार्जत नवसिंर्जीवनी देणारी पाणपोयी िनतिं.... 
तर कधी र्जीवनाच्या प्रदीघड प्रवासाच्या अिूकतेच्या मापदिंिािंिी पथापना करत आपल्या 
दीघडकासलक र्जीवनयािेििं उदात्त व उत्तम लक्ष्य समोर ठेवू शकतिं...! वािनसिंपकृतीच्या 
िेिात भारतीने आपल्या सलखाणाद्वारे एक मैलािा दगि तनमाडण केला आिे असिं 
नक्कीि म्िणता येईल. ततच्या वािनाच्या प्रवासात असेि नवनवे अनुभव लाभत 
रािोत आखण त्यािंिा आपल्यासारख्या सामान्य वािकािंना पफूतत डदायक प्रत्यय येत रािो 
िीि मन:पूवडक शुभकामना! 

- पवामीर्जी 

(पवामी तनचिलानन्द)  
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वाचन आणि आपि 

 

 

 

 

आर्ज, र्जागततक पुपतकहदनी मनात येतिंय की खरिंि ककती रटाळ झालिं असतिं 
र्जगणिं या पुपतकािंसशवाय. आपलिं पवतःििंि र्जगणिं र्जगण्यािी सक्ती. तेिी तसिं 
रोमिर्डक असतिं म्िणा, उनसावल्यािंििं, सुखद:ुखािंििं, स्पथत्यिंतरािंििं, सिंकटािंििं सिंधीिंििं वगैरे 
वगैरे, पण आपल्यापुरतिंि फक्त.  

 

एखाद्याला (खरिं तर प्रत्येकालाि) खूप भूक असते, एका र्जन्मात अनेक र्जगणी 
र्जगायिी असतात, अनेक कथानकिं  भोगायिी असतात; त्यातल्या थरारािंसकट.  

 

म्िणून तर पुपतकिं  भेटतात आपल्याला. प्रततभेिे अनिंत रिंग घेऊन पुढे सरकत 
रिातिं र्जगण्याििं मिाकथानक, कधी मिाकाव्य..  
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त्या वािनप्रवासािा िा एक धावता आढावा..  

 

सरुुवातीला चिमकुली पपुतकिं  भेटली िोती िालपणावर र्जाद ू करणाऱ् या 
र्जादगुारािंसारखी.. ते िालपण टी. व्िी., ससनेमा अशा दृष्य माध्यमािंपासून दरू िोतिं 
म्िणून काय झालिं, मनाच्या रिंगमिंिावर ककती पाििं िर्जर िोत िोती.. पऱ् या, र्जादगुार, 
भीतीदायक रा ा़िस अन िेटककणी, सोनेरी मिाल अन अिंधारी रानिंवनिं, ििंहदपत रार्जकन्या 
अन धीट वनकन्या, शूर रार्जपुि अन ितुर लाकुितोि े यािंििं रिंगीिेरिंगी र्जग 
पुपतकािंमधून उघिू समटू लागलिं िोतिं. मालती दािंिेकर, भा. रा. भागवत, ना. धों. 
ताम्िनकर अशी कसदार मिंिळी पवतनसमडत साहित्यािरोिर अनुवाहदत िालसाहित्यािेिी 
सिंपकार करत िोती. िॅन्स अँिसडनच्या सुिंदर वापतवपपशी परीकथािंिे अनुवाद सुमती 
पायगावकरािंनी केले िोत.े देशववदेशातील अनुवाहदत परीकथा, िार आण्यात समळणाऱ् या 
अद्भतु कथा (यािंििं सेकिं ििॅंि माकेट रद्दीवाल्याकि े िोतिं! तनयसमत खरेदीवविी िाले 
उत्सािी मुलािंिी!), इसापकथा, अरेबियन नाइट्स अन आपलिं पिंितिंि, पुराणकथा, 
रामायण, मिाभारत, इिंद्रर्जाल कॉसमक्स यािंिे ते हदवस. कुमार, ककशोर, िािंदोिा व 
इतरिी दरे्जदार िाल हदवाळी अिंक आमच्या दसऱ् याहदवाळीच्या रोर्णाईिा अववभाज्य 
भाग िोता. िी वेिी सरसमसळलेली ऊर्जाड केवढिं र्जगण्याििं इिंधन पुरवणार आिे याििं 
कािीि भान नव्ितिं. खूप खेळून दमून ववपकटलेल्या ध्यानाने घरी याविं, खूप वािून 
तपृ्त व्िाविं असे साधे आनिंद िोते. माझ्या एका अगदी लिानपणी सलहिलेल्या कववतेत 
रवववारििं माशािंििं रे्जवण अन परीकथािंििं वािन आनिंदािी परमावधी म्िणून आलेलिं 
आिे..  

 

घरातल्या काळोख्या माळ्यावर िािािंच्या रु्जन्या पुपतकािंिा खस्र्जना िोता. त्यात 
मिाभारतािे खिंि, अनेक सानुवाद सिंपकृत नाटकिं  अन व्याकरणािीिी पुपतकिं  िोती. 
नवव्या दिाव्या वर्ाडपयांत या सगळ्यातील वािनीयतेिा सािात्कार झाला मला, अन 
माळ्यावरच्या अिंधारात खस्र्जन्याच्या गुिेत सशरल्यासारखे वाटू लागले. वडिलािंना िा 
पत्ता लागल्यावर त्यािंनीिी मग मूळ सिंपकृत पान वािून मग मराठी अनुवाद वािायिी 
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सशपत लावली. आमच्या घरात इिंस्ग्लश डिक्शनरीतले शब्द पाठ करण्यालािी ििीस 
िोतिं. दिा शब्दािंना दिा पैसे वगैरे. नकळत भार्ेिी पायाभरणी िोत िोती. वािना-
सिंभार्णापुरता तरी इिंग्रर्जीिा दिदिा वाटेनासा झाला मराठी माध्यम असून..  

 

आठवी नववीत माझ्या वािनवेिाला एक नवे पररमाण समळाले.. कवेकाका िे ते 
पररमाण देणाऱ् याििं नाव. त्यािंच्याकि े खूपसे ररिसड िायरे्जपटने सिंपाहदत-सिंकसलत 
केलेल्या कादिंिऱ् यािंिे सिंि िोते. अिरश: शेकिो क्लाससक कादिंिऱ् यािंिा रतीि त्यािंनी 
माझ्यापयांत पोिवला एक सीतनयर समानधमी म्िणून.. आता सगळी नाविंिी आठवत 
नािीत. Good bye Mr. Chips, One flew over the cuckoo’s nest, To kill a 
mocking bird अशी कािी नाविं आठवतात. नव्या ताज्या झुळुकािंनी भारलेली 
पस्चिमेिी खखिकी माझ्या मराठी मनात उघिली गेली िोती..  

 

एकीकि ेपथातनक वािनालयिं पालथी घालणिं िालू िोतिं.. पौगिंिावपथेतल्या वाढत्या 
भुकेला नारायण धारप, नाथमाधव, रत्नाकर मतकरीिंच्या भयकथा, त्या काळात रेलिेल 
असलेले ऐततिाससक, प्रािंतीय लसलतलेखन खाद्य म्िणून समळत िोतिं. अधडवट वापतव, 
अधडवट फँटसी.. आमच्या वाढीच्या सिंिमणकाळातल्या त्या सुिंदर पिछाया िोत्या.  

 

गो. नी. दािंिेकर, श्री. ना. पेंिसे, िािासािेि पुरिंदरे, रणस्र्जत देसाई, सशवार्जी 
साविंत, ना. सिं. इनामदार, ककती नावे सलिावीत! मामा वरेरकरािंनी अनुवादलेल्या ििंगाली 
साहित्यािी, त्यािंच्या 'िररििीन' 'श्रीकािंत' मधल्या असभर्जात र्जगािी गोिी लागू लागली. 
त्यातली पिीपुरुर्ािंिे वेगळेि भावििंध त्यातल्या रोमािंिािंसकट आम्िी अनुभवू लागलो 
िोतो.  
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ववनोदाििं समदृ्ध दालन तर पु. ल. देशपािंि ेनावाच्या अवसलयाने उघिून हदलिं िोतिं 
अन कब्र्जाि केला घरािा. पु. लिंििं घरात सामुहिक वािन िालत असे. ओळीच्या ओळी 
पाठ असतानािी िी आवतडनिं िालू रिात. पी. र्जी. वुििाउसिी दीिािी पु. लिंकिूनि 
समळाली. पुढे अनेक तीव्र तनराशािंच्या कालखिंिात मी मानससक सिंतुलन साधण्याििं 
और्ध म्िणून ज्या वुििाउसकिे गेले. तो माझा गँ्रि ओल्ि मॅन. चिरतरुण समचकील 
रोमान्सचििे रेखाटणारा. यासशवाय Richmal Crompton या बिहटश लेखकाने ववल्यम 
नावाच्या एका गोि गुिंि मुलािी व त्याच्या व्रात्य समििौकिीिी एक उिापतमासलका 
सलहिली िोती र्जी माझ्या अगदी फारफार आविीिी िोती. ववनोदािा िा तनरागस वाण 
गिंगाधर गािगीळािंच्या ििंिू मासलकेत अन चििं. वव. र्जोशीिंच्या चिमणरावािंच्या चििमय 
र्जगातिी सापित िोता.  

 

आता मिाववद्यालयीन हदवस आले िोते. मनािा तरुण वैचवानर उफाळू लागला 
िोता. आता सुरू झालिं सि आत्मिररिािंििं, िररिािंििं, इततिासाच्या काळ्या, सोनेरी 
पानावर केलेल्या सलखाणािंििं, आयुष्यािा अथड लावणाऱ् या तत्त्वदशडनािंििं. पवदेशात 
मिात्मा गािंधी, नेिरु, हटळक, सावरकर, एकीकि े दसुऱ् या मिायुद्धाच्या घुसळणीत 
झालेलिं लेखन, चििंतन.. उत्कट मानवी प्रवतृ्तीिंिी िी सवड रार्जरुपिं िोती. हटळकािंििं 
गीतारिपय िे एक अत्यिंत वािनीय पुपतक आिे, अनेकािंनी ते वािलिं नसेल. अरुण 
साधू, वव. स. वासळिंिे यािंच्या थरारक लेखनातून िे गव्िेरा, कफिेल कापरो, हिटलर अशा 
भव्य व्यस्क्तमत्वािंिा, रसशया, िीन, ववएटनाम र्जगाच्या पाठीवर घिणाऱ् या रक्तरिंस्र्जत 
युद्धािंिा िािंतीिा पररिय िोत िोता.. माक्सड, सािड, कामू िे शब्द आमच्या 
तरुणपणातली फॅशन व पॅशनिी िोते. पण इथेिी माझ्या पवभावानुसार सािडच्या 
तत्त्वज्ञानापेिा त्यािी Men without Shadows, The admirable prostitute 
सारखी नाटकिं  (मनोमिंिावरि पाहिलेली! म्िणून अचधक सूक्ष्मात अनुभवलेली!!), कामूििं 
आउट्सायिर सारखिं कफक्शन मला र्जापत भावलिं, स्र्जवाच्या र्जवळ येणारिं वाटलिं.  
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या काळात स्व्िक्टोररयन असभर्जाततेतून पोसलेल्या, मिायुद्धाच्या अनुभवाने 
ििुळलेल्या अशा अनेक कादिंिऱ् यािंििं मनन वािन झालिं. रे्जन ऑस्पटन, शालडट व एसमली 
िाँटे भचगनीिंच्या अववपमरणीय रिना.  

इ. एम.् फोपटडरच्या कादिंिऱ् या. कॅसलिोपकोप िलवला की िदलणाऱ् या 
आकृतीििंधािंिी आयुष्यचिििं. 'पॅसेर्ज टू इिंडिया'मधल्या िॉ. अखझझ व प्रोफेसर 
फीस्ल्िन्ग्र्जिे आगळेवेगळे पनेिििंध,. आत दिलेले वािंसशक तणाव, भयाििं, भासािंििं सुप्त 
मनातलिं र्जग. दीघडकववतेसारखी खऱ् या रोमान्सिा शोध घेणारी 'अ रूम ववथ अ व्ह्यू '.  

'िॉवडडस एिंि' मधील िेलेन व मागडरेट चलेगेल या असभरुिीसिंपन्न भचगनीिंििं 
आयुष्यातल्या ताणतणावािंतून, योगायोगािंतून िदलत र्जाणारिं नातिं. या सगळ्यामागे 
छाया धरून असलेली 'िॉवडडस एिंि' िी आयुष्याइतकीि गूढ वापतू. आथडर कोपलरच्या 
कोसळवून टाकणाऱ्या मिायुद्धकालीन िौयाडतिी सकारात्म शक्तीिा ववर्जय चितारणाऱ्या, 
प्राततभ शक्तीने ओतप्रोत भरलेल्या कादिंिऱ् यािंच्या- (थीव्िर्ज इन द नाईट, अरायव्िल 
अिँ डिपािडर) -उल्लेखासशवाय तत्कालीन वािन-वसिंतऋतू पूणड िोणार नािी 

 

पुढील आयुष्यात यातील अनेक क्लाससक्सिी चििपट-रुपिं पािणिं िा एक वेगळा 
शब्दातीत आनिंद िोता...  

 

ववराट रसशयन उपखिंिाच्या सावल्यािी आता साहित्यातून र्जाणवू, लोभवू लागल्या 
िोत्या. दोपतोएव्िपकीच्या कादिंिऱ् यािंनी माझ्या तरुणाईििं नैराचय खोल आस्त्मक 
आकािंतापयांत पोिवलिं. 'िाइम अिँ पतनशमेंट' ििं वािन म्िणरे्ज एक अिंगावर आलेलिं 
दखुणिं िोतिं.. द:ुखववरेिनािा पहिला अनुभव देणारिं. तर 'िदसड कारमाझफ'मधून 
सामास्र्जक आखण व्यस्क्तगत पखलनकाळातिी प्रकाशािी हदशा शोधणारी अल्योशािी 
तनरागसतािी टवटवीत राहिलेली हदसली. एका ववलिण प्रगल्भ सिंपकृतीतले ते मिान 
प्रततभाविंत-दोपतोएव्िपकी, टोलपटॉय, िेकोव्ि, ककतीतरी सोस्व्िएत कवीिंच्या कववतािंिे 
अनुवाद्, गद्य-पद्याच्या सीमेवरिा िोररस पापतरनाकिा 'िॉ. खझवागो. ' 



रसससिंधु  भारती बिरे्ज डिग्गीकर 

 

रा. आ. पोद्दार कॉलेर्जिे रससकाग्रणी प्रािायड प्रभुराम र्जोशी माझ्या भाग्ययोगात 
िोते. वाखणज्य कॉलेर्जात माझ्यातली कवतयिी र्जाणून माझ्यापयांत िोरकर, रेगेद्वय, 
कुसुमाग्रर्ज, िापट, पािगावकर-, इिंहदरा सिंत, मढेकर, करिंदीकर, भट, गे्रस यािंिे 
उत्तमोत्तम मराठी कववतासिंग्रि पोिवणारे. एक वेगळी आिंतरयािा सुरु झाली िोती, र्जी 
या लेखमयाडदेत येणार नािी, पण स्र्जिा उल्लेख केलाि पाहिरे्ज.  

 

कववतेइतकिं ि तरल लसलत व वैिाररक गद्य सलहिणाऱ् या मिान मराठी लेखखका 
इरावती कवे, दगुाड भागवत, मग गौरी देशपािंिे, तनमडला देशपािंिे, आशा िगे, सातनया 
वािनात येत िोत्या.. पुपतकाच्या मधुर गुिंगीत िुिून र्जाविं असे ते हदवस. आखण िी 
गुिंगी उिवणारिं अपवपथ आिोशाििं दसलत-कामगार साहित्यिी.  

. नामदेव ढसाळ, मस्ल्लका अमरशेख, दया पवार, नारायण सुवे, लक्ष्मण माने..  

 

खरिं तर कोणत्यािी र्जातीवणडभेदापसलकििे, परिंपरा आखण आधुतनकता या 
सिंघर्डमय द्वैताने ज्यािंिे सिंज्ञाररिंग व्यापून गेले िोते ते मढेकर, करिंदीकर, हद. पु. चििे, 
गािगीळ, कोलटकर, नेमाि ेआता माझ्या मनोववचवािे नवे नायक िोते, त्यािंििं िोट 
धरून पिंिववशीत आम्िी सिंतसाहित्याच्या गुिंफेत उतरायला सुरुवात केली िोती.. सिंत 
ज्ञानेचवर, तुकाराम, रामदास, नामदेव, र्जना-मुक्तािाई- माझ्या मराठी ओळखपिािी 
खरी ककिं मत या अवाडिीन-प्रािीनािंच्या लेखनातून प्रथम कळली..  

 

अगदी नेणतेपणापासून ततशी-िासळशीपयांतच्या लसलत लेखनाच्या वािनप्रवासािा 
(कारण त्यानिंतर ते मिंदावले) िा आढावा पररपूणड नािी. ठळक उल्लेख करतानािी कािी 
िुटी राहिल्या असतील. पण िा एक आलेख आिे, एका प्रवासातले मुख्य मागडबि िंद ू
र्जोिणारा.  
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आता आर्ज वािनािा पुनचि िरर ॐ करताना, त्यासाठी आधी िेपटसेलसड कुतुिल 
म्िणून वािताना त्यातलेिी तनखळपण लिात येते, भारतीय लसलत-लेखकािंमध्ये िेतन 
भगतििं िटपटीत लेखन, अरुिंधती रॉयने उलगिलेले अपवपथ प्रािंत, वविम सेठिी 
हदपवून टाकणारी काव्यात्म तरल शैली, असलकि ेअसमशने घेतलेला सशवतत्त्वािा शोध 
आर्जिी किं पस्ल्सव्ि रीडि िंग या वगडवारीत येतील पण माध्यमािंच्या गदारोळात, भयाकारी 
गततमान र्जीवनशैलीत ते पवपथ सुिंदर वािनानिंदािे हदवस मधल्या काळात िरवलेत.  

 

आर्ज िोळ्यातल्या दमलेल्या ज्योती ऑकफसातल्या आकिमेोिीच्या, व्याविाररक 
व्यावसातयक वािनाच्या ताणानिंतर एखाद्या िािंगल्या पुपतकापेिा असभर्जात चििपट 
पिाण्यात, नेटवर भ्रमण्यात र्जापत रमतात िे वापतव र्जाणवत रिातिं.  

 

द:ुख, अपराधभावना या सगळ्याच्या पसलकि ेअसतो काळािा महिमा.  

 

तरीिी आयुष्याच्या अन वािनाच्या दसुऱ्या पवाडतिी तोि देिभान िरपून टाकणारा 
आनिंद तनरतनराळ्या पुपतकािंच्या कािीशा अतनयोस्र्जत अन ववपकसळत वािनातिी 
नव्याने अनुभवला तवे्िा 'आतून आपण िदलत नसतो तर!' असा आशादायक प्रत्यय 
आला.  

 

या ववववध रसग्रिण-लेखािंमध्ये तो असीम आनिंद प्रततबििंबित झाला आिे.  
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या आठवणीिंमधून, रसापवादािंमधून वेिक िािंगली पुपतके वाित रिाण्यािा सिंकल्प 
माझ्याप्रमाणेि वािनावर पे्रम करणाऱ्या, करू शकणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात 
र्जागा व्िावा एवढीि इच्छा, त्यासाठीि िा 'अिरािंिा श्रम केला '!! 

 

इततश्री! 
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मेघना पेठें च्या कववता 

 

 

 

 

 

''ससगे्रट अशी धुमारत, र्जळत र्जात िोती आत..  

फुफ्फुस र्जाळून, करिा धूर िोऊन िािेर पित िोती.  

तो छोटासा लालिुटुक तनखारा पुढे सरकता सरकताि 

मागे र्जमत र्जाणारी राख 

आखण राख सािंित, सािंित छोटी छोटी िोत र्जाणारी ससगे्रट 

तू, मी िी र्जगलो आिोत ततिा तीळ तीळ प्रवास 

आपल्यातून झालेला.  

धूर, राख िी कािी अटळ अिंशरुपिं आिेत ततिी 

आखण ततिा अथड माि अिंशरुपानिंि का िोईना 
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पण आपल्यात चिरिंर्जीव झालेला आिे.’‘ 

 

ससगे्रट ओढणारी िी मुलगी कुठल्याकुठे घेऊन गेलीय त्या अनुभवाला. आर्जवर 
कोणी अशी ससगे्रट ओढलीि नसेल अशा पतरावर. र्जीवनािा असाि रसरसून अनुभव 
घेणाऱ् या या प्रततभावतीििं नाव आिे मेघना पेठे.  

 

मेघनािंिी कववता, र्जी त्यािंनी प्रवासाच्या सुरुवातीलाि मागे सोिली, ती त्यािंच्या 
र्जगण्यातल्या सत्यान्वेर्ािा पहिला टप्पा आिे. त्यािंिा िा पहिलावहिला प्राततभ आवेश 
मुक्तःछिंदाति व्यक्त िोणे र्जणू िमप्राप्त आिे.  

 

मेघना छिंदोिद्ध कधीि सलिीत नािीत तसेि मुक्तःछिंदािी त्यािंिी शैलीिी एकरस 
अशी आिे. पूणड सिंग्रिातून एक सिंथ िेलकावणारे दीघड पवगत वाित आिे.  

 

म्िणून िी कववता मला ग्रीक कोरस ककिं वा शेक्सपीअरच्या पवगतािंिा पररणाम 
साधणारी वाटते. धीरगिंभीर, सखोल, क्वचित सूक्ष्म उपिासािा आश्रय करणारी अशी 
शैली. कववतेतली नाट्यमयता र्जपणारी.  

 

''मेघनाच्या कववता’‘.. एक रु्जनी र्जीणडशीणड पण कलात्मक विी आिे माझ्या 
िातात, मेघनाच्या ह्पतािरातल्या तीस कववता अन ततििं कववतेआधीििं मनोगत या 
विीत सािंिलिंय. िा प्रकासशत सिंग्रि नसून’‘व्यस्क्तगत ववतरणासाठी'' असल्यासारखा एक 
सिंग्रि आिे नेटका, देखणा, स्पतसमत करणारा. मेघना पेठेंसारखाि.  
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या कववतािंिा कालखिंि १९७४-१९८५ असा आिे. माझ्याकि ेिा िराि निंतर आला. 
आर्ज खूप वर्ाांनी िा िातात घेण्याििं कारण कववतापे्रमीिंना या प्रगल्भ लेखखकेच्या 
तुलनेने अप्रिसलत राहिलेल्या कववतािंिा पररिय करून देणे, इतकाि आिे.  

 

मेघनािंिी कववता पारदशी, रोखठोक, ववद्ध करणारी आिे. सुरुवातीच्या 
कववतािंमधल्या कवी-उच्िारािंमध्ये ककशोरवयीन तनरागसतािी र्जाणवते. कारण कववता 
कवतयिीिरोिरि वाढतेय. िा सिंग्रि प्रकासशत करतानाि मेघना कववतेिा तनरोप घेतािेत 
असे आर्ज अचधक प्रकर्ाडने र्जाणवतेय. त्यािंना गद्य लसलतलेखनािी क्षिततरे्ज खुणावत 
आिेत.  

 

''ववकासाच्या एखाद्या टप्प्यावर कात टाकून, झळाळत्या सोनेरी अिंगाने पुढे 
सरकणारा साप. नेमकी िीि प्रततमा कववता सलिून ठेवताना माझ्या िोळ्यासमोर आली 
आिे, येते.’‘ 

 

''खूप र्जवळच्या समिािा मतृ्यू अटळ आिे िे उमर्जल्यावर कािीशा ववचिि िुरुपाने 
आपण समिासशवायिी र्जगण्यास तयार िोऊ लागतो. 'कववतेसाठी आपला र्जन्म नािी ' 
िे पवतःशीि मान्य करत असताना मला तसेि वाटते आिे..’‘ 

 

कववता या मुख्यत्वे भाष्य म्िणून सुितात असे म्िणणाऱ् या मेघनािंनी प्रपतावनेत 
सलहिलेली िी कािी वाक्ये त्यािंिा कववताववर्यक दृस्ष्टकोन दशडवतात. कववता िी र्जणू 
र्जीवनानुभवािी 'टाकलेली कात' आिे, सोनेरी, झळाळती, पण िेतनािीन. भूतकाळािा 
अवशेर् अशी. कववतेतून वतडमान मािंित असतानाि तो वतडमान भूतकाळात र्जमा िोतो. 
कववतेच्या अवकाशात एक भाष्य िोऊन सशल्लक रिातो. कववता िी एका अशा खूप 
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र्जवळच्या समिासारखी आिे, ज्यािा मतृ्यू अटळ आिे. या ववयोगािी मानससक तयारी 
कवतयिीने िालवली आिे.  

 

कववतेिद्दलिा िा पवविा मेघनािंना कववतेपासून दरू नेतो अन आपण वािकिी 
एका समदृ्ध काव्यानुभवाला सामोरे र्जातार्जाताि त्याच्या अकालववयोगािी खूणगाठ 
मनाशी िािंधून घेतो.  

 

िा काव्यानुभव एका ववकससत पिीमनािा िुिंकार आिे. िी पिीत्वािी र्जोखीम 
तनभावणे सोपे नािी. कवतयिीने काळाच्या पुढे रािून ती ओळखली आिे, ििंिखोरीने 
व्यक्त केली आिे. या ििंिखोरीच्या आि, आत, ती फक्त एक उत्कट व्यक्ती आिे. 
ििंिखोरीिी ककिं मत मोर्जताना एकटी पिलेली. िे एकटेपण व्यक्त िोऊ शकते एखाद्या 
स्र्जवाभावाच्या समिाकि.े समिाच्या प्रततमेत विील अन वप्रयकर या दोन आग्रिी भूसमका 
सरसमसळून सौम्य िोतात.  

 

''समिा,  

आर्ज तुझी आठवण आली आिे.  

एका अपार व्यथडतेििं फुलपाखरू िोऊन आली आिे.  

त्यािीि आिे सगळी िाग 

ते कधी इथे सभरसभरते, कधी ततथे स्पथरावते आिे 

माझ्या अिंततम हिताच्या दृष्टीने सारे मध वाळू देत आिे.  

..................................................................................  

समिा,  
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निंतरिी मी एकटीि आिे: आधीसारखीि.  

आखण तशीि भर दपुारी 

तािाच्या झािाखाली दधू पीत आिे.  

फक्तः 

आर्ज तुझी आठवण आली आिे 

आखण मग खूप आठवणी येत आिेत..’‘ 

 

िे तािाच्या झािाखाली दधू वपणिं, म्िणर्जे सिंकेतािंना धक्का देण्यासाठी ििंिखोरी 
करणिं. पुनः ती करताना पवत्वािी शुद्धता र्जपणिं. िा पवविा मेघनाच्या व्यस्क्तमत्वािा 
एक अववभाज्य भाग आिे.  

 

सतत पुढे, पुढे, पुढच्या, उद्याच्या वविारात गुरफटलेल्या, कववतेतिी गुिंतून न 
पिणाऱ् या या मिानगरीय अपवपथ कवतयिीिे लग्न लागले आिे ते 'उद्या'शीि.  

 

 

''या उद्याशी लग्न लागले आिे 

अन रोर्जि लागते.  

रोर्ज अपररिायडतेिे िुिे भरून 

आखण नाइलार्जािी िळद लावून 

िोिल्यावर उभे रािायिे अन उद्यािे व्िायिे.  

अतनिांधाच्या मािेरीिा पाररर्जात मला िसतो..’‘ 
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पण’‘अतनिांधािे मािेर'' आता 'कववतेसारखेि दरुावू लागले आिे. तशी वादळे गोळा 
िोऊ लागलीत वाढत्या वयाच्या क्षिततर्जावर. 'विील' िी प्रततमा या वयात एका मनपवी 
पिीसाठी खूप मित्त्वािी आिे. कारण तोपयांतच्या आयुष्यातले ते सवाडत उत्कट पे्रम 
आिे, त्या पे्रमािा ततच्यावर प्रभाव आिे. वडिलािंनी आपल्या कल्पनेप्रमाणे लािक्या 
लेकीवर सिंपकार केलेत, आपल्याला भावलेले अथड ततला हदलेत. वडिलािंिी प्रततमा 
मेघनाच्या कववतािंमध्ये र्जागर्जागी येणे अपररिायड आिे. एकदा िी प्रततमा वादळािंच्या 
सिंदभाडत येते- 

 

िे वादळािंनो,  

 

असे अधीर िोऊ नका वडिलािंसारखे 

 

मी वाढण्यािी वाट िघताना; 

 

वेळखाऊ असते िे र्जमीन शोर्त र्जाणे..’‘ 

 

एका सिंवेदनशील युवतीच्या आयुष्यातलिं सगळ्यात मोठिं  सिंिमण, ततने वयात 
येणिं, तनसगडससद्ध आकर्डणािंना प्रततसाद देताना अतनिांधाच्या मािेरी पाररर्जातासारख्या 
फुललेल्या तनरागस पे्ररणािंना ववसरून र्जाणिं, दयु्यम ठरवणिं अन नवीनि कुणाच्या तरी 
वेगळ्या अपेिािंच्या िौकटीत पवतःला िािंधून घेणिं.  
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या सिंिमणात सगळ्यात आधी दखुावले र्जातात ते विील.. त्यािंनी घिवलेलिं 
लेकीििं व्यस्क्तमत्व िदलत असतिं म्िणून नािी, तर ते व्यस्क्तमत्व सोप्या सुखाच्या 
वाटा तुिवण्यासाठी पवतःला िदलण्यािे अचधकार दसुऱ् याला ििाल करतिं म्िणून.. 
मेघना िे सवड र्जगून त्यापसलकि े र्जातात. एका ियपथाच्या भूसमकेतून िी प्रकिया 
नोंदवतात.  

 

समुद्रावरच्या एका अप्रततम कववतेत विील समुद्राच्या प्रततमेत समसळून र्जातात..  

 

''सिंध्याकाळपयांत 

 

ककिं ग सलअरसारखा 

 

आिपताळ्या अनावर प्रिोभाििं मुक्त प्रदशडन मािंिणारा िोता समुद्र.  

 

ववचवासघात झाल्यासारखा.  

 

निंतर कधीतरी खोल िोळ्यािंसारखा आत गेला,  

 

अथािंग िोत िोत..  

 

तू िातात िात देऊन तुझ्या सख्याच्या 
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पेरोमॅक्सच्या प्रकाशात समुद्राच्या मयाडदा तुिवीत िालली िोतीस 

 

कधी प्रचनि न पिल्यासारखी.  

 

एखाद्या पाळीव पोमेररयनसारखी. मुकाट, तुरुतुरू, पवच्छ, पमाटड.  

 

आखण त्याने पाहिले तू सुखाला िळी र्जाताना.  

 

म्िाताऱ् या िापासारखा समुद्र िटकन घायाळ िोतो िल्ली.  

 

त्याच्या रुसव्यािी पवाड असण्यािे तुझे वय नािी.’‘ 

 

इथे समुद्राला वडिलािंिी प्रकट उपमा आिे. दसुऱ् यािी एका कववतेत (कववतािंना 
अनुिमणेपुरतीि शीर्डके आिेत) अचधक गहिरा समुद्र अप्रकटपणे वडिलािंिीि भूसमका 
तनभावतो आिे..  

 

''अस्पम अस्पम म्िणत िा समुद्र आपल्याला वेढत र्जातो आिे.  

 

आखण उदास िसून म्िणतो आिे : तुझी तू; 
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म्िणून तू म्िणशील तसेि!'' 

 

िे पवत;ला सतत र्जोखत रिाणिं समिंर्जसपणा वाढवणारिं आिे.. तेि सिंििंधािंिाितिी. 
पे्रम, ववरि या सगळ्याि अनुभवािंना प्रचन वविारत त्यातलिं सत्य र्जाणून घेण्यािा 
प्रयत्न करताना त्यातलिं समथक िळुिळू ववरून र्जातिं..  

 

''िे असिं अवाढव्य दालन- 

 

लिवेधी असिं एकि थोरलिं झुिंिर-छताच्या मधोमध 

 

ते खळहदशी फुटून कािािंिे सवडहदश पसरलेले तुकिे 

 

त्यावर नािणारी व्याकूळ मीनाकुमारी 

 

धनुष्य ताणून- भूतकाळ पणाला लावलेली 

 

शुभ्र गादीवर खझरपत र्जाणारे रक्ताळलेले पाउलठसे 

 

आखण िोळे: प्रचन आखण उत्तर झालेले 
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ककतीतरी ववश्रब्ध पे्रमािंना 

 

असिं सिंपमरणीय पेश िोता येणार नािी: घुिंगरासशवायििं नािताना.  

 

..........................................................................................................  

 

कधी काळी व्याकूळ िेलावलेले थरथरते झोपाळे 

 

कुरकुरत शािंत िोत आिेत.  

 

र्जािंभयाि र्जािंभया येत आिेत आपल्याला 

 

कुठल्यातरी तनवलेल्या, कोमट आठवणीिंनी.  

 

आपण झपाझप िालू लागलो तर 

 

त्या कधीकालीन उकळत्या रसायनािंिी पफटीके 

 

खिखिखिखि वार्जतील आपल्याति.  
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काळािे िे िूर ववभ्रम 

 

ककती बिनशतड मान्य आिेत आपल्याला.  

 

एखाद्या चथएटरमधून िािेर पिावे 

 

तसे आपणि िािेर पिलो आिोत तरः आपल्यातून.’‘ 

 

मेघनािंच्या कववतेतून त्यािंनी प्रथमपुरुर्ी एकविनासाठी केलेला 'आपण' िा 
सलिंगतनरपेि वापर लिणीय आिे िेिी येथे सिर्जपणे र्जाणवतेय..  

 

- अन तरीिी, पे्रमािा, ववरिािा, सिंििंधािंिा अनुभव घेणारी िी सर्जग व्यक्ती 
आपले पिीत्व, त्यातले तणाव टाळू शकत नािी. पुनः समुद्रािद्दलि (आता इथे समुद्र 
म्िणरे्ज र्जणू पुरुर्प्रधान व्यवपथेििं प्रतीक झालाय!) िोलताना आपल्या एकेकालीन 
सख्याला ती सािंगते,  

 

''समुद्राने वेढलेल्या एका कोरीव सशसवी कातळावर 

 

साध्या पापणीने समुद्र खेळवीत मी ताठ उभी असेन.  

 



रसससिंधु  भारती बिरे्ज डिग्गीकर 

एक प्रमत्त पिी : स्र्जिा तनरिंकुश पदर पस्चिम वाऱ् यावर झुळझुळत आिे 

 

आखण आपल्या प्रत्येक गािावर माि स्र्जने अिंकुश टेकला आिे 

 

र्जी र्जाणते मीलनािंिी मयाडहदत सुखिं 

 

आखण ववरिािंिी अमयाडद िापयापपदता! 

 

अथडघन असे िे सुिंदर शब्द सलहिताना आतािी माझ्या अिंगावर शिारा आला आिे. 
या सवाांपसलकि ेउभ्या असलेल्या मतृ्यूिे सातत्याने भान राखणारी कवतयिी र्जीवनािा 
शोध घेताना दमून र्जाते..  

 

''आपण काय शोधत आिोत आखण आपण काय शोधायिे आिे 

 

यािािी शोध लागेना युगानुयुगे 

 

पण मतृ्यूिंवर मतृ्यू सािूनिी 

 

चवास उच््वासातून कािीतरी ठेिकाळत राहिले आिे.  
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एखाद्या पूणड परदेचयाने आपल्याकि ेपािून ओळखीिे िसावे तसे.  

 

आखण इच्छािंच्या आठवणीिंनी िोळे भरून येत आिेत.’‘ 

 

मेघनािंिी कववता िी अशी आिे. र्जाणवत्या र्जाखणवेिी प्रगल्भ कववता. र्जीवनावर 
पे्रम, मतृ्यूिद्दल ववपमययुक्त आपथा. पण पव-भावानुसारि िी कववता नेखणवेपयांत 
उतरत नािी. कदाचित म्िणूनि नेखणवेतून प्रकटणारे पद्यािे कमनीय आकृतीििंध ततला 
परके आिेत आखण कदाचित म्िणूनि एकूणि कववतेपेिा या प्रततभावतीला 
लसलतलेखनािे आकर्डण र्जापत वाटले असावे..  

 

ते कािीिी असो. मोिात पािणारी िी कववता प्रत्येकाला/प्रत्येकीला आपली वाटावी 
अशी तनखळ तनतळ आिे.  

 

''सकाळभर घोटाळते पायापायात कुठेकुठे मािंर्जर 

 

मग कुणीतरी कानाकोपऱ् यात आपल्यासाठी काढलेला दिीभात 

 

लप ्लप ्लप ्लप ्चगळते.  

 

िोळे समटूनिी मधूनि कणाभर शिारते.  
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तरीिी लप ्लप ्लप ्लप.्..  

 

..........................................................................................  

... कधी अशाि वेळी 

 

आठवत असेल का मािंर्जराला : लिानपण,  

 

आखण त्या सवडि तारखा, रे्जव्िा पहिल्यािंदा दखुवले िोते,  

 

पहिल्यािंदा दखुावलो िोतो..  

 

पहिल्यािंदा छाटले िोते पवत:ला -निंतर पालवण्याकररता..  

 

आखण रेर्ेरेर्ेने िदलत गेलेले िेिरे : िळुिळू िोलेनासे झालेले.  

 

आखण मग मनात घट्ट िेतू धरून वर्ाडनुवर्े सािलेल्या शािंतता.’‘ 

 

- पवतःच्या तनिरत र्जाणाऱ् या र्जाखणवािंिेिी प्रामाखणक चििण मािंर्जराच्या प्रततमेतून 
करणाऱ् या या कववतेपाशी मी लेखनसीमा करते, कवतयिीला एक तन:शब्द सलाम 
करूनि.  
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राहुल साांकृत्यायन- वोल्गा ते गांगा -पाांडित्यातील प्रततभा 

 

 

 

 

 

 

आधुतनक, पवतिंि भारतािा मिापिंडित िोता तरी कसा? 

 

देशाला पवातिंत्र्य समळवून देणारे अनेक पवातिंत्र्यसेनानी आपापल्या परीने अन 
प्रततभेने मिापिंडिति िोते असे म्िणावे लागेल, पण त्यािंिे अग्रिम वेगळे िोते. या 
अशा नििसमूिात केवळ पािंडित्यमय प्रततभेच्या तेर्जाने तळपणारा एक तारा उदयास 
आला, देशाला ववस्पमत करणारा अभ्यासािा अन नवतनसमडतीिा पसारा उर्जळवून 
ववपमतृीच्या अिंधारात लोपलािी. रािुल सािंकृत्यायन. त्याच्या ग्रिंथसिंपदेतील एक अद्भतु 
तनसमडती- 'वोल्गा से गिंगा '(व्यिं. श. वकील यािंनी केलेला व लोकवाङमय गिृाने 
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प्रकासशत केलेला 'वोल्गा ते गिंगा ' िा अनुवाद खरे तर, त्यातील ववपततृ लेखक 
पररियासि) वािनात आली. ततिे शब्द-र्जागरण पुनः करावेसे वाटले.  

 

तर अल्पपररिय. ज्या व्यस्क्तत्वािी कायडकिाि अफाट त्यािा अल्पपररिय करून 
देणे कमडकठीण! 

 

रािुलर्जीिंिा र्जन्म १८९३, स्र्जल्िा आझमगि, उत्तर प्रदेश. मूळ नाव केदारनाथ 
पािंि.े पुढे िौद्धधम्माच्या पवीकारानिंतर रािुल (िुद्धािा पुि) सािंकृत्यायन िे नाव त्यािंनी 
पवीकारले. घरातून अमयाडद ज्ञानाच्या ओढीने पळून गेलेल्या या मुलाने दकुानात 
ककरकोळ नोकऱ् या करत प्रथम अनेक वेदािंत्यािंिरोिर ओळख वाढवून सिंपकृत व्याकरण 
व काव्यािे अध्ययन केले व आयुष्याच्या अखिंि ज्ञानयज्ञािा आरिंभ केला. १९१२ मध्ये 
अवघ्या ववशीत िा कुशाग्र िुद्धीिा मुलगा वैष्णव साधू झाला इतकेि नािी तर 
बििारमधील एका मठाच्या मििंतािंच्या मर्जीतील पट्टसशष्य व भावी मठाचधपती म्िणून 
ओळखला र्जाऊ लागला.  

 

पण रािुलर्जीिंच्या रसायनात सत्यान्वेर्ी वतृ्तीतून पोसली गेलेली पफोटक द्रव्ये 
ठासून भरली गेली िोती. मठाचधपती म्िणून या मुलािे आयुष्य र्जायिे नव्िते. 
मठाच्या र्जमीनदारीतून मठािे व शेतकऱ् यािंिे नेिमी खटके उित. कायदा र्जमीनदारािंना 
(येथे मठाला)अनुकूल. पण रािुलर्जी मठािा कायडभार सािंभाळताना शेतकऱ् यािंिी िारू्ज 
घेत.. मठाच्या कायाडसाठी मुक्तपणे भारत भ्रमण करताना रािुलर्जी आग्र्याला आयड 
समार्जाच्या सिंपकाडत आले. त्यािंच्या सश्रद्ध पण िुद्धीतनष्ठ वपिंिाला आयडसमार्जी 
कमडकािंिमुक्त वविार मानवले. ते आयडसमार्जी झाले. आता आयडसमार्जाच्या 
प्रिारमोहिमेिा भाग म्िणून त्यािंनी इपलामिा व अरिी भार्ेिा अभ्यास केला! याि 
काळात ते र्जिाल िािंतीकारकािंकि ेआकृष्ट झाले. लोकमान्यािंिद्दल, रार्जकीय प्रवािातील 
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र्जिाल वविािंरािद्दल त्यािंना फार पे्रम वाटत िोते. या वेळपावेतो वयािी अवघी 
पिंिववशीि आली िोती.  

 

आयुष्याच्या प्रवािाला येथून पुढे अरू्जनिी वेगळी वळणे समळायिी िोती. १९१७-१८ 
मध्ये रसशयन िािंतीच्या िातम्या हििंदी भावर्क रािुलर्जीिंपयांत पोिल्या. कुठल्यािी 
प्रकारच्या गुलामचगरी व शोर्णािा मनापासून ततरपकार करणारे रािुलर्जी या नव्या 
र्जगाच्या कल्पनेनेि थरारून गेले. १९२४ मध्ये 'िाईसवी सदी' िी सुिंदर 
कल्पनारिंर्जनात्मक कादिंिरी त्यािंनी 'ववचवििंधू' या नालिंदा ववद्यालयातील अध्यापकाला 
कें द्रपथानी ठेवून सलहिली.. िा १९१४ मध्ये झोपतो व २११४ मध्ये र्जागा िोऊन 
समार्जातले िािंतीकारी िदल पिातो अशी 'ररप व्िॅन वविंकल' वर आधाररत पवप्नकथा 
िोती िी.  

 

िे पवप्न पिाणारे मन तरुण िोते, िुद्धीमत्ता, प्रज्ञा अन देशभक्तीिे अिंगार 
त्यातून उित िोते. त्याति आत्मशोधािी सततिी तळमळ िोती. त्यािंच्या पहिल्या 
कथानायकाच्या नावातले ववचवििंधुत्व वतृ्तीत अगदी सभनून गेले िोते. एकीकि ेअखिंि 
भारत व नेपाळिी वप िंरू्जन काढताना रािुलर्जीिंिा पररिय िौद्धधम्माशी झाला. त्याि वेळी 
वेदािंतािा अभ्यासिी दक्षिणप्रवासात िालला िोता. मनात मोठे मिंथन िालू िोते. या 
वेळपयांत देशाच्या रार्जकारणात असिकाररतेच्या िळवळीने मूळ पकिले िोते. 
र्जिालमतवादी रािुलर्जीिंना गािंधीर्जीिंच्या वविारािे आकर्डण नसले तरी गािंधीर्जीिंनी 
केलेल्या र्जनर्जागरणािे माि िोते. ते त्यात सामील झाले व सिा महिन्यािंसाठी 
कारावासात गेले. तेथून सुटल्यावर शेतकऱ् यािंिे सिंघटन करत बििारमधल्या खेिोपािी 
शेतकऱ् यािंशी भोर्जपुरी भार्ेत िोलत िा ज्ञानयोगी कफरू लागला. पूवी मठात झालेला 
शेतकऱ् यािंिा र्जनसिंपकड  असा कामी आला. केवळ भार्ण नािी तर पूर, प्लेग आहद 
सिंकटसमयी सेवा असा कायडिम िोता. याति काँगे्रस कसमटीिे सभासद म्िणून 
केलेल्या एका र्जिाल भार्णासाठी त्यािंना दोन वर्ाांिा कारावासिी झाला. कारावासात 
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अनेक हििंदी कादिंिऱ् यािंिे लेखन, भापकरािायड व युरोवपयन गखणतज्ञािंिा, उच्ि 
गखणतशापिािा व खगोलशापिािा अभ्यास त्यािंनी केला.  

 

पुनः पायावर िि. पिंर्जाि, सरिद्द प्रािंत, काचमीर, ततिेट, लिंका. लिंकेत सिंपकृत 
भार्ेिे प्राध्यापक म्िणून गेलेल्या रािुलर्जीिंनी पाली व पुढे सिंशोधनािंती ततिेटी भार्ेिे 
अध्ययन केले. १९२९मध्ये ततिेटमध्ये अत्यिंत खितर पररस्पथतीत िोरटा प्रवेश 
समळवून त्यािंनी १५ महिने काढले व त्यावर 'ततब्ित मे सवा वर्ड' िे पुपतक सलहिले. 
िावीस खेिरािंवर लादनू त्यािंनी आपले तेथले सिंशोधन भारतात परत आणले व पाटणा 
म्यूखझयमला देऊन टाकले! पुन; लिंका. वर्ड १९३०. या वेळी रािुलर्जीिंनी िौद्ध धम्मािी 
दीिा घेतली. एकीकिे िौद्धमत, एकीकि े साम्यवाद! रािुलर्जीिंिे तळमळणारे मन या 
दोन्िी वविारधारािंनी दोन वेगळ्या पातळ्यािंवर -आत्मशोध अन सामास्र्जक न्यायािा 
शोध- शेवटपयांत भारले गेले, त्यात स्पथरावले. एकीकि ेरार्जकारणातले गुप्त कायड िालू 
िोतेि.  

 

याति यूरप यािा झाली, अनेक पस्चिमी ववद्वानािंिा सिवास त्यािंना लाभला, 
तसेि त्यािंिा सिवास युरोपीय व र्जमडन वविारविंतािंना लाभला. प्रो. ससल्वा लेव्िी िे 
इिंिोलॉस्र्जपट, िॉ. चिेिाडत्पकी, िॉ. वोपिोकोवसारखी िुद्धधमाडिे अभ्यासक त्यािंच्या 
िौद्धग्रिंथािंच्या मूलभूत सिंशोधनाने हदपून गेले िोते. १९३५ मध्ये र्जपान, कोररया, 
मािंिूररया, िीन व शेवटी त्यािंना नेिमीि असलेला वप्रय सोववएत रसशया असा दौरा 
करून पिंडितर्जी इराणमागे भारतात आले. त्यानिंतर पुनचि ततिेट. तेथून परतल्यावर 
१९४० मध्ये भारतीय ककसान काँगे्रसिे अध्यि म्िणून काम करताना अिीि वर्ाांिा 
कारावास भोगला. या कारावासाति (-१९४०-४२-)'वोल्गा ते गिंगा 'व अन्य पाि पुपतके 
(ज्यात िार खिंिातील एका ज्ञानकोशािा समावेश आिे) रािुलर्जीिंनी सलहिली. याि 
कारावासात ते साम्यवादी नेत्यािंच्या ववशेर् सिंपकाडत आले व पुढे कम्युतनपट पिािे 
सदपय झाले.  
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रािुलर्जीिंिी र्जीवन व ज्ञानयािा पुढेिी याि ऊरे्जने १९५९ पयांत अव्याित िालू 
राहिली. शेवटच्या कािी मोर्जक्या वर्ाांत ते झपाट्याने थकत गेले, १९६२ मध्ये त्यािंनी 
देि ठेवला. एक ज्ञानवादळ शमले.  

 

त्यािंिी एकूण ग्रिंथसिंपदा सुमारे १२५, पषृ्ठसिंख्या सुमारे ४४००० (याअिंतगडत 
कादिंिऱ् या, अनुवाद, िररि,े कोश, प्रवासवणडने, धमड, रार्जकारण, साम्यवाद तत्त्वज्ञान, 
साहित्य, इततिास, सिंपकृत व ततिेटी भार्ा व व्याकरण आखण ववचवरिना असे 
ििुआयामी ववर्य, व सिंपकृतात तािपिीवर सलहिलेली तत्त्वज्ञान व धमाडवरील आठ 
पुपतके येतात!!)! 

 

त्यािंना इिंस्ग्लश, फ्रें ि, रसशयन, र्जमडन, चिनी, पसशडयन, अरिी व ततिेटी भार्ा 
उत्तम येत, भारतीय भार्ािंमध्ये ििंगाली, गुर्जराथी, मराठी ग्रिंथ ते वािू शकत िोते.् 
मातभृार्ा हििंदीच्या ३३ िोलीभार्ािंिा त्यािंनी तौलतनक अभ्यास केला िोता.  

 

त्यािंिा पररिय मराठीत श्री शिं. वा. देशपािंि ेव इिंस्ग्लशमध्ये श्री आर.् एम.् शमाड 
यािंच्या लेखनात आला आिे.  

 

िा अल्पपररिय येथे सिंपवून 'वोल्गा ते गिंगा 'या आगळ्यावेगळ्या कथासिंग्रिाकिे 
आपण आता येतो आिोत. या कथासिंग्रिािे वैसशष्ट्य असे की खिपतपूवड ६००० ते इ. 
स. १९२२ पयांतच्या हििंदी-युरोपीय मानवविंशािंच्या रािणीमानािंिे कथारूप यथाथड चििण 
१९ कथािंमधून अवघ्या २७५ पानािंत लेखकाने केले आिे. र्जवळर्जवळ आठ सिपिकािंच्या 
या माणसािंच्या मिायािचे्या व्यासमश्र प्रगतीिी सवड अिंगे, सामास्र्जक, सािंपकृततक, 
आचथडक- त्यात लेखकाने एखाद्या सिंशोधकाच्या असलप्ततेने (रे्ज लेखक पवत: आिेि) 
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केले आिे. त्याि वेळी िे चििण लसलतलेखकाला सारे्जशा अनलिंकृत पण धीट अन 
पपष्ट शैलीने काळाच्या ककतीतरी पुढे र्जाऊन केले आिे व या लेखनािा िौल वाढवला 
आिे.  

 

कथा एकूण १९ आिेत िे आलेि, प्रत्येक कथेत एक कें द्रवती व्यस्क्तरेखा आिे. 
काळािा अन भूभागािा र्जो आव्िानात्मक पट पिंडितर्जीिंच्या समोर आिे तो पिाता 
प्रत्येक कथा एक-एका प्रसिंगापेिा या व्यक्तीकें द्रािे चििण, ववकसन व त्याि वेळी 
भोवतालात घिणाऱ् या घटनािंशी कधी समन्वय, कधी ववरोध साधत झालेला त्यािा/ततिा 
र्जीवनप्रवास यावर आधारलेली आिे.  

 

त्यािंतील सत्यािंशािंिे समीिण मानव-विंशािे अभ्यासक र्जापत िािंगल्या पद्धतीने 
करू शकतील, एक सामान्य वािक म्िणून मी इतकेि म्िणेन की िी सिंकल्पना 
पिंडितर्जीिंनी थरारक प्रकारे रािवली आिे. रे्ज अभ्यासक-सिंशोधक नािीत, सामान्य पण 
िोखिंदळ वािक आिेत, त्यािंना आपल्या अस्पतवािे धागे-दोरे कुठून कुठे ववपतारले 
आिेत यािी र्जाण या वािनाने येईल, त्यािंिे र्जाणीव-ववचव समदृ्ध िोऊन िदलेल व 
आपल्या अज्ञानावर आधाररत पूवडग्रि-दरुाग्रिािंवर त्यािंना फेरवविार करावासा वाटेल 
इतका पररणाम या लेखनातून लेखकाने तनस्चित साधला आिे व िे यश फार मोठे 
आिे.  

 

कथाववर्य झालेल्या व्यक्ती पिी आिेत ककिं वा पुरुर्. वानगीदाखल 'तनशा' या 
पहिल्याि कथेतील नातयका तनशा (इ. स. पूवड ६००० वर्े, वोल्गाकाठिा वरिा प्रदेश, 
र्जाती हििंदी-युरोवपयन) गुिािंमधून रिाणाऱ् या पिीसत्ताक आद्य टोळ्यािंपैकी एका 
टोळीिी-पररवारािी प्रमुख आिे. आद्य-अचम ित्यारे वापरणारे, सशकारीवर र्जगणारे, 
िफाडच्छाहदत सूिीपणड विृािंच्या प्रदेशातील हिवाळ्यात कसेिसे तग धरणारे, थिंिीपासून 
ििाव म्िणूनि केवळ िामडयािंिी वपि ेधारण करून अन्यथा हदगिंिर असणारे समूि 
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आपल्या िोळ्यािंसमोर तरळतात. पिी िी पररवारािे पोर्ण व प्रत्यि सिंवधडनिी मुलािंना 
र्जन्म देऊन करते. र्जवळर्जवळ पशूपातळीवर व मुक्त सिंििंधात रिाणाऱ् या या 
टोळ्यािंमध्ये सत्तासिंघर्ड आिेि, त्याला आधुतनक नैततक ववधीतनर्ेध नािीत (तसेिी 
सत्तासिंघर्ाडला ते नसताति). इथे आई (कथानातयका तनशा) ततिीि मुलगी रोिना 
आपल्यापासून सत्ता हिरावून घेईल म्िणून असुरक्षित वाटून ततच्या घातािा प्रयत्न 
करते व त्यात पवतःि मारली र्जाते.  

 

यापुढील 'हदवा (इ. स. पूवड ३५००, मध्य वोल्गा तट, र्जाती हििंदी-पलाव) कथा 
तनशािाि २५०० वर्ाांनिंतरिा उत्तरकाळ घेऊन रिंगवली आिे. अरू्जनिी पिीसत्ताि आिे, 
येथेिी पिीसत्तेतिी िौयाडला, ववकारवशतेला सीमा नािी, सत्तासिंघर्ाडत अटळपणे 
येणाऱ् या त्या आहदम दषु्प्रवतृ्ती आिेत िे त्यात रिंगवले आिे. मनुष्यािंच्या रािणीमानात 
सुधारणा आिे, र्जनपथाने व त्यािंिे अिंतगडत तनयम तयार िोत आिेत. या दोन्िी 
कथािंमध्ये सिंवादसाधन भार्ेिा वापर माि आिे, त्यावर रािुलर्जीिंनी कािी भाष्य केले 
नािी ककिं वा भार्ाववकसनािी मीमािंसा केलेली नािी िी मला एक मित्त्वािी िुटी वाटली.  

 

ततसरी कथा 'अमतृाचव' िी मध्य आसशया, पामीर (उत्तर कुरु) येथे घिते. र्जाती 
हििंदी -इराणी, इ. स. पूवड ३००० वर्े. र्जनपदािंमध्ये पुरुर्सत्ता, ििुपत्नीप्रथा, स्पियािंना 
गुलाम िनवण्यािी कुठेकुठे सुरुवात झाली असली तरी अरू्जनिी कैक समूिािंमध्ये स्पिया 
समान, शक्तीमान, तनभडर आिेत. समार्जाला वववािििंधनात मुक्तसिंििंध मान्य आिेत. 
ग्रामािंच्या पाणी, रपते आहद सावडर्जतनक कामािंिी सूि े मिानायक-मिावपतर िलवतात. 
वािंसशक टोळ्यािंमध्ये उग्र युदे्ध सततिी, त्यात स्पिया अरू्जनिी भाग घेतात. अमतृाचव िा 
कौरवािंिा मिावपतर आिे, वतृ्तीने उदार व समानतावादी आिे. पुरुिं िा सिंिार करून तो 
कुरुिं िे विडपव पथापतो.  
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िौथी कथा 'पुरुिूत' तास्र्जककपतानात हििंदी इराणी विंशात इ. स. पूवी २५०० वर्े 
घिते. एका भटक्या तरुण तरुणीच्या भेटीतून तनसगाडच्या कुशीत कथा उलगिते. 
पररिय वाढतो. मधुर िासरीवादन, सिंगीताच्या आपवादात िरवणे, मनातले आतड व्यक्त 
करणे आता अचधक ववकससत िोत आिे. मेंढपाळीिा पशुपालनािा व्यवसाय रूढ झाला 
आिे. सात िर्जार फूट उिंिीच्या पवडतप्रदेशात करणारे मद्र-र्जन तािंब्याशी, सोन्याशी, 
लोखिंिाशी पररचित िोत आिेत. शपितनसमडती, शपिपपधाड, वाखणज्य वाढते आिे 
कृवर्सिंपकॄती नािंगराच्या फाळािंिरोिर उदयास येत आिे. या िदलािंमुळे वदृ्ध िेिैन आिेत, 
त्यािंना िे सवड अधमाडिे वाटते. मेंढपाळी करत नव्या गवतािंच्या भूमीकि ेसरकत र्जाणे 
सशकार व पशुपालनावर, र्जिंगलातली फळे, तणृधान्ये खाऊन रिाणे यापसलकििे नवे 
र्जगणे माणूस िािपून पिात आिे. अचमयुगािा अपत िोत आिे.  

 

पािवी कथा 'पुरुधान', देश वरिा पवात, र्जाती हििंदी -आयड काल इ. स. पूवड 
२००० वर्े. पुरुधान िा एक आयड नागररक आिे पण व्यापारी तािंडयािे नेततृ्व करणारा. 
कपाशीच्या वपिािंिा वापर सुरू झाला आिे. इिंद्रदेवाला खुर् ठेवण्यासाठी यज्ञाििं 
आयोर्जन आिे, समारिंभाििं वातावरण आिे. स्पियािंच्या अलिंकारािंिे, वपिाभूर्णािंिे 
तपशीलवार वणडन लेखक करतो. मािंसाशन, मद्यपान व सणापुरते अतनिांध र्जीवन 
समार्जाला मान्य आिे. पुरुधान वपवळ्या केसािंिा व तनळ्या िोळ्यािंिा आयड, व्यापारामुळे 
तो ितुर असुरािंच्या सिंपकाडत येतो. िे असूर कुरुप पण भोगववलासी, दापयप्रथा 
मानणारे, पण दाचगने, वपि,े कलाकुसरीत िुशार म्िणून आयाांना वरिढ व आयाांना 
पशुमानव समर्जणारे आिेत. सिंघर्ड वाढत िालला आिे, पुरुधान व्यापार सोिून 
युद्धनेत्याच्या भूसमकेत सशरतो. पहिला देवासूर सिंग्राम छेिला र्जातो आिे, आयाांिा त्यात 
ववर्जय झाला आिे.  

 

'अिंचगरा ' िी सिावी कथा गिंधार (तिसशला) येथे हििंदी-आयाांमध्येि, इ. स. पूवी 
१८०० वर्े घिते. आयड-असूर सिंग्रामाला आयाांच्या अिंतःकलिािे व असूरािंना सामील 
िोऊन ववलासी र्जीवनात मग्न िोऊन आपले घरदार मागे सोिून देणाऱ् या आयाांिेिी नवे 
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पररमाण आिे. पासष्ट वर्ाांिे अिंचगरा ऋर्ी कथेच्या कें द्रपथानी आिेत. ते सम्यक 
वविार करून नव्या र्जगािे भान आपल्या सशष्यािंना देत आिेत.  

 

सातवी कथा 'सुदास' कुरुपिंिाल देशात वैहदक आयाांमध्ये इ. स. पूवी १५०० वर्े 
घिते. पिंिाल (रोहिलखिंि)र्जनपदात मानवाििं मोल नािी, पिीला पवातिंत्र्य नािी म्िणून 
खखन्न झालेला तरुण सुदास ससयालकोट येथे मद्रािंच्या मानवभूमीत, रे्जथे पवतिंत्र्य व 
समानता आिे अशा लोकािंमध्ये आश्रय घेतो, आश्रयदात्या अपालेच्या पे्रमात पितो पण 
तो असतो पिंिाल रार्जकुमार! दरूदेशात, खरे तर त्याच्या पवदेशात राहिलेली आपली 
आई अन पे्रयसी यािंच्यामध्ये िेलकावे घेणारे त्यािे मन त्याला पुनः आईकिे घेऊन 
र्जाते. त्याला कुठे माहिती असते की पुढे अपालािा चिरववयोग त्याच्या नसशिात आिे, 
तो ततला नेण्यासाठी परतून येईपयांत ततिे प्राण या र्जगात रिाणार नािीत! असभवर्क्त 
रार्जा सुदास आयड व अनायाांिी सेवा करू इस्च्छतो, त्यासाठी त्या पुरोहित-ऋर्ीिंिी व 
िाह्मणािंिी सिंमती समळवावी लागते. आपल्या पववि िेतूसाठी, पण मनात या सवाांिा 
ततरपकारि करत तो खूप दाने देतो ज्यािंिे उल्लेख आर्जिी ऋग्वेदात सापितात असे 
लेखक म्िणतो.  

 

आठवी कथा 'प्रवािण' पिंिाल सिंयुक्त प्रािंतात, इ. स. पूवी सातशे वर्े घिते. 
मामेििीण लोपेच्या पे्रमात पिलेला युवरार्ज प्रवािण शापिािंिा अभ्यास करताना 
त्यातील दिंभ व अिंधश्रद्धािंनी अपवपथ आिे. पुरोहितािंिा ज्ञानव्यापार त्याला समर्जतो. पुढे 
तो उपतनर्दािंिा उद्गाता िोतो. आत्मज्ञानािा अभ्यासक िोतो. पण कायडभाग 
साधण्यासाठी लोकािंना मुठीत ठेवून धन, सत्ता समळवण्यासाठी आता त्याने िक्क 
कपोलकस्ल्पत पुनर्जडन्मािा, वपतरािंच्या सषृ्टीिा आववष्कार केला आिे, त्यात त्यालािी 
कािी गैर वाटत नािी! पुनर्जडन्माच्या भरवशावर र्जनता सामिंतशािीतील ववर्मता, 
दाररद्र्य सािील, वपतरािंना मोि समळावा म्िणून पुरोहितािंना दाने देईल िा त्यािा 
ववचवास! 
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नववी कथा 'ििंधुल मल्ल' इ. स. पूवी ४९० वर्े घिते. ििंधुल मल्ल तिसशलेवरून 
युद्धववद्या सशकून कुसीनाराच्या प्रर्जातिंिात उपसेनापती िोतो. त्याच्यावर र्जळणारे 
त्याच्या ववरुद्ध कपट करतात तेव्िा तो कुसीनारा सोिून आपल्या पे्रयसीिरोिर 
मल्लग्रामात (गोरखपूर) येथे येतो, कोसलािंिा सेनापती िोतो. कोसल राज्यातील 
शाक्यकुळात गौतमिुद्धािंिा र्जन्म झाला आिे! मोठे सामास्र्जक-धासमडक मिंथन िालू आिे. 
त्यािंिा वविार र्जनमानसात मूळ धरत आिे. यज्ञवाद-िह्मवाद-उपतनर्दे यािंनिंतर आता 
गौतमािंिा अनात्मवाद -र्जो र्जिवादाकिे झुकूनिी िेतनाप्रवािािा पुनर्जडन्म मानणारा 
म्िणून लोकवप्रय िोत आिे. दगािार्जीने रार्जािे कान येथेिी भरून ििंधुल मल्लाला 
कपटाने मारले र्जाते. त्यािी पे्रयसी-पत्नी िुद्धािी तन:सीम भक्त आिे, धैयाडने ती िा 
आघात सिन करते.. सामास्र्जक ववर्मता दासप्रथा खूप वाढलेली आिे, श्रीमिंत 
व्यापारीवगड सशरर्जोर आिे त्याति िौद्धधमडवविार िळावत आिे असा िा काळ.  

 

या ततन्िी कथािंत धमडवविारािंत िळावणारा अधमड, थोतािंि यािा वविार रािुलर्जीिंनी 
आपल्या शैलीने केला आिे. अनेक कथािंमधून त्यािंिे ववर्मतातनमूडलनासाठी तळमळणारे 
मन त्यािंना भावलेल्या सत्यासहित प्रकट िोते. दिाव्या कथेिी ('नागदत्त' इ. स.् पूवी 
३३५ वर्े) सुरुवाति’‘धमड िा परधनािा अपिार करणाऱ् यािंसाठी आिे'' अशा पफोटक 
ववधानाने िोते करुणामयी, पवातिंत्र्यवप्रय तिसशला-गिंधारराज्याच्या पाचवडभूमीवर 
व्यवसायाने वैद्य पण मनाने तत्त्ववेत्ता नागदत्त आखण ववष्णुगुप्त िाणक्य या दोन 
समिािंिा िा सिंवाद आिे. इराण किून येणाऱ् या पारतिंत्र्याच्या छायेत उत्तर भारतातील 
छोटी गणराज्ये एकि येऊ पिात आिेत. सिंघराज्यािी सिंकल्पना मूळ धरत आिे. 
त्यातील पवप्नववलास नागदत्ताला िापयापपद वाटतो. सशवाय सवड गणराज्ये सारखी 
नािीत. मगधासारख्या गणराज्यात पाशवी अन्याय आिे. गररिािंिे दमन आिे. नागदत्त 
पाशडवािंिा (इराण्यािंिा) व यवनािंिा (ग्रीकािंिा) राज्यकारभार पािू इस्च्छतो, ववष्णुगुप्त 
येथेि रािून अन्यायी निंदरार्जािे उच्िाटन करून दसुऱ् या ििवती रार्जाच्या 
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आचधपत्याखाली सिंघराज्य कसे एकि येईल, परििापासून भारताला कसे वािवता 
येईल याच्या चििंतनात गढून र्जातो.  

भ्रमणवप्रय नागदत्त वैद्यववद्येच्या िळावर पारशी ििपाच्या अिंतःपुरात व 
अिंतमडनातिी प्रवेश समळवतो. तनसगाडने दररद्री मरुभूमीत मानवी कतृडत्वाने तनमाडण 
केलेली पशुडपुरीतील समदृ्धी अनुभवतो. तेथेि यवनािंिी भार्ा सशकून मससिोतनयाला 
र्जाऊन वपतुस्पथती िाि सत्यािा तनकर् मानणाऱ् या थोर तत्त्वज्ञ अ ॅररपटोटलला भेटतो. 
येथे लेखक र्जगातील ववद्वान तत्त्ववेत्त्यािंिे वविारािंिे आदानप्रदान देशाच्या सीमा 
लिंघून कसे िालू िोते ते दाखवतो. पवप्नािंना देशािी सीमा नसते. िे तत्त्ववेत्ते मिान 
सत्तािंिे ससिंधूकाठी मीलन िोईल असेिी पवप्न रिंगवतात.  

 

अकरावी कथा 'प्रभा' इ. स. पूवी ५० वर्े घिली आिे. ििंद्रगुप्त आखण मौयड 
विंशाच्या तन:पातानिंतर अयोध्येला व्यापारी व रार्जकारणातील मित्त्व आले आिे. 
अयोध्येिे नाव माि साकेत आिे. समदृ्ध अशा िाह्मणकुळात र्जन्मलेला कवीमनािा 
तरुण अचवघोर् कथेच्या कें द्रपथानी आिे. साकेतात सवड विंशािे लोक व्यापार-उदीमामुळे 
एकि आल्याने सािंपकृततक वातावरण सिंपन्न आिे, समार्ज मोकळ्या वविारािंिा आिे. 
येथे पथातयक झालेल्या यवनािंिे भारततयीकरण झाले असले तरी म्लेंच्छ म्िणून त्यािंिी 
सुप्त िेटाळणीिी आिे. उदार िौद्धधमाडत माि त्यािंिे पवागत आिे. प्रभा नावाच्या एका 
सुिंदर यवनीच्या पे्रमात पिून कवी अचवघोर् यवनािंच्या नाट्यशालेत सामील िोऊन 
असभनयािे धि े घेतो, 'उवडशी-ववयोग' िे नाटक ग्रीकािंच्या नाट्यकलेच्या प्रभावाखाली 
सलहितो नेपथ्यात पिदे रिंगवायिी कला सशकून घेतो व यवनािंच्या (ग्रीकािंच्या)पमरणाथड 
त्या पिद्यािंिे नाव यवतनका ठेवतो! त्यािे आखण प्रभेिे पे्रम विंशभेदामुळे सफल िोत 
नािी, प्रभा आत्मित्या करते, तो सभिू िोऊन िौद्धािंना ग्रीक तत्त्वज्ञानातून वविार घेणे 
सशकवतो.. मध्य-आसशयातील गोिीमध्ये त्यािी अमरकाव्ये 'िुद्धिररत' 'सोन्दरानन्द' 
सापिली आिेत ज्यात त्याने पवतःिा उल्लेख 'साकेतक आयड सुवणाडिीपुि अचवघोर्' 
असा केला आिे! 
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िारावी कथा 'सुपणड यौधेय' इ. स. पूवी ४२० वर्े घिते. कथानायक अविंतीमध्ये 
क्षिप्राकाठी िाह्मणकुळात र्जन्मला आिे. पण िे कच्िे िाह्मण- यवनकुळसिंकरातून 
र्जन्मलेले िाह्मण- म्िणून हिणवले र्जात आिेत! उिंि, भरदार, गोरेपान, गोमािंसािारी, 
मद्यपानवप्रय अशा या सात िाह्मण घरािंिा उपिास इतर िह्मवृिंदाकिून केला र्जातो. िे 
ििंद्रगुप्ताने केलेल्या विंशववच्छेदानिंतर सतलर्ज आखण यमुनेिा दआुि सोिून भारतभर 
पसरले. वणडभेद नसलेल्या रार्जा रिंतीदेवाच्या समकाळात एकाि िापािी दोन मुले 
िाह्मण ककिं वा िबिय िोऊ शकत, अशा पाचवडभूमीवर झुिंर्जार यौधेयािंिी कािी कुळे 
िाह्मण झाली. येथे रािुलर्जीिंनी वनपवड-शािंतीपवड- द्रोणपवाडतील उतारे दाखले म्िणून 
तळटीपेत हदले आिेत. या सामास्र्जक सिंदभाडमुळे अपवपथ असलेला सुपणड उज्र्जतयनीला 
र्जाऊन कववकुलगुरु कासलदासािंिे सशष्यत्व पत्करतो, त्यािा त्याला असभमान आिे. 
गुप्तािंच्या िोख पण कर उकळणाऱ् या रार्जवटीत तो तनधाडपत प्रवासाला तनघतो. आगरे-
तनगमे-गावे, तेथील कलाकार, सामान्य लोक आखण दासािंिे र्जीवन पिातो. गुप्तािंच्या 
रार्जवटीतून ववपथावपत झालेल्या ववदेशी सभिू हदडनाग याच्य सिवासात येऊन 
यौधेयािंच्या मतृभूमीिे पुनरुत्थान करण्यािी शपथ विातो.  

 

तेरावी कथा 'दमुुडख' इ. स. पूवी ६३० वर्ाांआधी घिताना रिंगवली आिे. ततिा 
नायक सािात शातवािन विंशी ििवती राज्यकताड शीलाहदत्य (सदािारसूयड) िर्डवधडन! 
वविमाहदत्य दसुऱ् या ििंद्रगुप्तािा विंशर्ज. मिारार्ज प्रभाकरवधडनािा पुि, िमामूती 
मिारार्ज राज्यवधडनािा (रे्ज कपटाने मारले गेले)ििंधू, रार्जकन्या राज्यश्रीिा भाऊ. दर 
पािव्या वर्ी रार्जकोर्ातलिं धन िाह्मण व िौद्ध श्रमणािंना वाटणारा उदारधी. या 
लोकववलिण कल्याणकारी रार्जाला ववद्यादान शे्रष्ठतम वाटतिं म्िणून तो नालिंदा 
ववद्यापीठािी समदृ्धी वाढवतो, सवड धमाांच्या ववद्वानािंिा सत्कार करतो. या कथेत 
त्यािे अन आद्य कादिंिरीकार (''कादिंिरी'' या त्याच्या दीघडकथेवरूनि कादिंिरी िा 
साहित्यप्रकार अस्पतत्वात आला)िाणभट्टािे गुिंतागुिंतीिे नाते चितारले आिे िे या कथेिे 
वैसशष्ट्य. िर्डिररत गुपिुप सलहिणारा िाणभट्ट त्यािी प्रच्छन्न तनिंदा सूक्ष्मपणे आपल्या 
लेखनातून करतो व इततिासािा ववपयाडस िोईल असे साहित्य तनमाडण करतो आिे असे 
िर्डवधडनािे द:ुख आिे! 'कादिंिरी' कथेत िर्डवधडनािेि व्यस्क्तगत आयुष्य िाणभट्टाने 
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चितारले आिे, त्यािी पारशी राणी त्या कथेतील मिाचवेता आिे, व सौराष्री राणी 
कथेत कथानातयका कादिंिरी झाली आिे असा त्यािा आरोप आिे!कथेत िाणभट्टािीिी 
िारू्ज असलप्तपणे मािंिली आिे. िर्डवधडनाने त्याच्याकिून घोपट रायहटिंग करून घेतले 
आिे, त्याच्या सद्गुणातिी दािंसभकतेिा देखावा आिे असे मोकळ्या पुरोगामी 
आिारवविारािंच्या िाणभट्टािे म्िणणे आिे! कटू सत्य पपष्ट िोलल्याने त्याला 'दमुुडख' 
िी पदवी समळाली आिे! 

 

पुढिी कथा ‘ििपाणी’ आपल्याला एकदम इ. स. निंतर १२०० वर्े पुढे आणते. 
कनोर्ज या समदृ्ध शिराच्या पाचवडभूमीवर िी कथा इपलामच्या रक्तरिंस्र्जत प्रसारािी 
घोिदौि हििंदपुतानच्या सीमेशी धिक देत आिे िे दाखवते. एकरू्जट नसलेले आत्मतुष्ट 
भारतीय रार्जविंश, दिुी, अिंधश्रद्धा या पाचवडभूमीवर इपलामला येथे ववर्जय समळवणे सोपे 
गेले आिे. वदृ्ध ववलासी रार्जा र्जयििंद्र तरुण शूरवीर पथृ्वीरार्जािा द्वेर् करतो. त्याच्या 
मरणानिंतर रार्जवैद्य ििपाणी युवरार्ज कुमाराला वािवून तुकाांिे आिमण थोपवून 
र्जातीभेदववरहित हििंद ूराज्यलक्ष्मी परत आणण्यािी पवप्ने पिातो.  

 

पिंधरावी कथा 'िािा नूरदीन'' इ. स. १३०० इपलामी सल्तनतीत गुण्यागोवव िंदानिं 
एकि रिाणाऱ् या, हििंद ू सिंतािरोिरि मुपलीम पीरािंिािी आदर करून तरीिी आपल्या 
धासमडक अस्पमता सािंभाळणारा समश्रधमी सामान्यािंिा समार्ज. िी कथा अशा हििंद ू
मुपलीमािंिे चििण करून त्या रार्जवटीतला, काळातला सकारात्म भागिी दाखवते. 
मुपलीम पीरिी समनी (िौद्ध) व तसव्वूफ (वेदािंत) वविारधारािंनी प्रभाववत आिेत. 
असिंतोर् नको म्िणून येथे स्पथरावलेले मुघल राज्यकते सक्तीिी धमाांतरे, मिंहदरववच्छेद 
तनदान आपल्या राज्यािंतगडत तरी करत नािीत. शररयत, धमडप्रसार, हििंदूिं-िौद्धािंिे काफर 
असणे, त्यािंच्यात धगधगणारी इपलामववरोधी अस्पमता व त्यासकट त्यािंना घेऊन 
राज्यकारभार करणे व इपलामी सत्ता मर्जिूत करणे या सवाांवर िािा नूरदीनिरोिर 
उिापोि करणारा खखलर्जी शासक या कथेत आिे.  
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सोळावी कथा सुरैया इ. स. १६०० मध्ये घिलेली एक हििंद ू मुपलीम पे्रमकथा. 
अकिराच्या दरिारातील अिुल फर्जलिी तरुण सुिंदर कन्या सुरैया अन अकिराच्याि 
मर्जीतील सधन शेतकरी टोिरमलिा पुि कमल. अकिरािी ती सवडसमावेशक रार्जवट. 
अकिर बिरिलािे-इतर वविारविंतािंिे ज्ञानसिंवधडक सिंवाद. यातून प्रोत्सािन समळून िे 
पे्रमी र्जीव सवडसिंमतीने एकि येऊन सिर्जीवनासाठी प्रवासाला फ्लॉरेन्सला र्जातात, पण 
सुरतेला परतण्याआधी िाच्यािंच्या िल्ल्याला िळी पितात अशी िी थोिी पवप्नववलासी 
अिंगाने र्जाणारी कथा आिे.  

 

सतरावी कथा रेखा भगत इ. स. १८००. ईपट इिंडिया किं पनीििं आगमन, लॉिड 
कॉनडवॉसलसने येथील र्जमीनदारािंना िाताशी धरून सुरू केलेली लूट त्याति दषु्काळ. 
र्जमीनदारािंिे वाढते अत्यािार. त्याति नववविारािंिे सामान्यािंपयांत पोिणारे वारे. 
पवासभमानी रेखा भगत र्जमीनदाराला मानत नािी, त्याच्या मागण्या पुरवत नािी 
म्िणून र्जमीनदार त्याच्या पत्नीला ववटिंबित करतो. सूिाने भिकलेला रेखा त्यािा 
कदडनकाळ िनतो..  

 

अठरावी कथा इ. स. १८५७, मिंगल ससिंि. इिंग्लिंिमध्ये नवे सशिण घेण्यासाठी 
आलेला मिंगल ससिंि नव्या िािंतीकारक शोधािंच्या त्या र्जगामुळे प्रभाववत आिे. अ ॅनी 
रसेलच्या पे्रमात आिे. सती व अशा अन्य अन्यायी प्रथािंमुळे हििंदधूमाडिा ततरपकार 
करून त्याने खिपती धमाडिा पवीकार केला आिे. आता तो माक्सडच्या वैिाररक पे्रमात 
पितो आिे, आपल्या देशाच्या ददुडशेने तळमळतो आिे. भारतात ववलायती सशिण 
घेऊन परतल्यावर मिंगल ससिंि १८५७ च्या धुमाळीत उिी घेतो तेव्िा िुकरा-गायीच्या 
मािंसािी काितुसे या मुद्द्यापेिािी त्यािे लि इिंग्रर्ज भािंिवलदार व भारतीय 
सामिंतशािीच्या पकिीतून या तनसमत्ताने सामान्य र्जनतेला िािेर काढणे याकि ेआिे.. 
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ििंिािे िारकाईने चििण, नेत्यािंिी सिंभार्णे व शौयड या कथेत आिे. मिंगलससिंिाच्या 
िौतात्म्यािा एक ववशाल सिंदभड त्यातून पपष्ट िोतो.  

 

एकोखणसावी कथा 'सफदर', काळ इ. स. १९२२. िॅररपटर सफदरर्जिंग आखण त्यािंिी 
पवेच्छेने तनपुबिका राहिलेली मेमसािेि िेगम सकीना. पथळ लखनौ. त्यािंिा 
स्र्जवाभावािा रार्जपूत समि शिंकर. पवासभमानी, साधाभोळा, पे्रमळ. युरोपातील 
सत्तासमीकरणे िदलत आिेत. सफदरर्जिंग आिंतरराष्रीय रार्जकारणातले िारकावे, त्यािंिा 
हििंदपुतानच्या रार्जनीतीवर िोणारा पररणाम यािंिी सखोल ििाड शिंकरिरोिर करत 
असतात. कझडनने केलेला विंगभिंग भारतीयािंमध्ये एक नवा त्वेर् तनमाडण करून गेला 
आिे.  

 

''र्जगािे धागेदोरे एकि गुरफटले गेले आिेत.’‘ 

 

भारतात लाल, िाल पाल यािंिा प्रभाव आिे, पवातिंत्र्ययुद्धाने हटळकािंनिंतरिा 
गािंधीयुगािा टप्पा गाठला आिे. सफदरर्जिंग व शिंकर आपले आरामदायी र्जीवन त्यागून 
गािंधीर्जीिंच्या असिकाररतेच्या िळवळीत उिी घेण्यािा तनधाडर करतात. तुरुिं गात र्जातात. 
गािंधीर्जीिंनी सत्याग्रि मागे घेतल्यावर त्यािंिा भ्रमतनरास िोतो.  

'' िािंतीिा शक्तीपिोत र्जनताि आिे, गािंधीर्जीिंिी िुद्धी नािी’‘ या वाक्यावर आठ 
िर्जार वर्ाांिा अफाट प्रवास, ववलिण माणसे, पररस्पथती चितारणारे रािुलर्जी आपल्या 
लेखनािा शेवट करतात.  

 

एकोणीस कथािंिा िा पट अत्यिंत गुिंतागुिंतीच्या तपशीलािंनी ठासून भरलेला आिे. 
प्रत्येक कथेत एका कादिंिरीिा ऐवर्ज आिे. त्यातले मुद्दे अभ्यासकािंच्या दृष्टीकोनानुसार 
आपथचे्या तनकर्ावर वववाद्य ठरू शकतात. या सवाांवर थोिक्यात सलहिणे कठीण आिे.  
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पण असे कुणीतरी कथा या माध्यमािा वापर करून सलहिले आिे िेि 
आचियडकारक आिे. िी पािंडित्यातील प्रततभा आिे. आपल्या चिमुकल्या अस्पतत्वामागे 
केवढे खोल-गिन प्रवाि, वविार-सिंपकृतीसिंकर आिेत, केवढी उलाढाल झाली आिे 
कालखिंिािंिी अन अगखणत र्जीवनािंिी ज्यामुळे आपण आर्ज इथे असे आिोत त्यािे भान 
केवळ ववस्पमत ववस्पमत ववस्पमत करते आपल्याला.  

 

ते भान र्जागवण्यासाठी तुमिे आभार मिापिंडितर्जी.  
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प्रततष्ठानच्या VIP सभासदािंना ववनिंतीनुसार ई मेलद्वारे ववनामूल्य उपलब्ध करून हदले र्जाईल. सलिा 
esahity@gmail. com 

 

 

 

 

mailto:esahity@gmail.com


रसससिंधु  भारती बिरे्ज डिग्गीकर 

 

 

बांधन आणि मुक्ती : कवी अतनलाांची ‘दशपदी‘ 

 

 

 

 

ििंधन आखण मुक्ती.  

 

कववतेच्या सिंदभाडत िोलायििं तर छिंदािंििं ििंधन आखण मुक्तीदायी मुक्तछिंद.  

 

पण मुक्तीतिी ििंधन असतिं? मग ििंधनात मुक्तीिी असेल! 

तसिंि तर आिे! पण िा प्रिीतीिा प्रािंत, कववतेिे शब्द अनुभवताना आकळणारिं 
सत्य.  

अतनलािंिी कववता समरू्जन घेताना र्जाणवणारिं सत्य.  

र्जी या सीमारेर्ेवर घर िािंधून आिे. र्जाणीव-नेखणवेच्या, छिंदििंधन आखण 
मुक्तछिंदाच्या.  

 

‘दशपदी’.. या सिंग्रिात अतनलािंच्या सयमक मुक्तछिंदातील दिा ओळीिंच्या ३९ 
रिना आिेत ज्यािंना ते दशपदी िे असभधान देतात. अतनलािंच्या कववतेवर सलिावेसे 
वाटत असताना त्यािंनी प्रिसलत करूनिी त्यािंच्यापाशीि थािंिलेल्या या सुिंदर फॉमडमधील 
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कववतेवरि प्रकर्ाडने सलिावेसे वाटले त्यािे कािी कारण िोते. अतनलािंच्या शैलीच्या 
आरशात आर्जच्या कववतेिे वापतव पिावेसे वाटले.  

 

मुक्तछिंद िा शब्द आर्ज ज्या तऱ्िेने वापरला र्जातो त्या अथाडने मराठी 
मुक्तछिंदाच्या आद्य प्रणेत्यािंपैकी एक अशा या कवीने िी सिंज्ञा वापरलेलीि नािी. 
त्यािंच्याि शब्दात सािंगायिे तर आर्ज सलहिला र्जाणारा िरािसा मुक्तछिंद िा मुक्तछिंद 
नािीि. मुक्तछिंदािेिी काव्य-व्याकरण आिे.’‘एका ओळीिे अनेक तुकि े करून छापले 
की तो मुक्तछिंद िोत नािी! असतो फक्त मोकाटपणा.’‘ असिं ते ववर्जया रार्जाध्यिािंशी 
प्रपतावनेत केलेल्या ििेत म्िणतात. (ते मुक्तछिंद असाि शब्द योर्जतात, मुक्तच््न्द 
नािी, दोन्िी पाठभेद अस्पतत्वात असले तरी.) 

 

अतनलािंना असभपे्रत असलेला मुक्तछिंद ताल, आवतडन, यमक िे सवड पवीकारतो. 
फक्त त्यातला र्जािकपणा काढून टाकतो. त्यािे लोभस, सोपे वाटणारे पण सखोल 
अथाांिे पतर असलेले प्रयोग ते कववतेवर करतात. कववतेििं िे मोकळिंढाकळिं घर त्यािंनी 
खूप वविारपूवडक िािंधलिं आिे. दशपदीतील कववतेच्या या सैलसर आकृतीििंधामागे त्यािंििं 
कववर्जीवन आखण ववद्वत्र्जीवन एकारून उभिं आिे. त्यािंििं लौकककातलिं भावर्जीवन, 
पे्रमर्जीवन, एकािंतर्जीवन सवडि त्यािंनी कववतेला मुक्तपणे येऊ हदलिं आिे, असािी 
त्यािंच्या मुक्तछिंदािा एक अथड आिे. र्जणू या अिर सििाररणीिरोिर ते या अिय 
घरात राित आिेत.  

 

‘दशपदी’िद्दल िोलताना अतनल सािंगतात-’‘दशपदी िा पूवडतनयोस्र्जत रिनाप्रकार 
नािी आखण तशाप्रकारे मी दशपदी सलहिल्या नािीत..’‘ त्यािंनी ज्या दिा ओळीिंच्या 
कववता सलहिल्या त्या आपसूकि यमक असलेल्या अन कािी नव्या मुक्तछिंद 
प्रर्जातीिंमध्ये सलहिल्या गेल्या िोत्या.  
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आता प्रचन पितात. पूवडतनयोस्र्जत नसेल तर दिा िरणािंििं तिंि तरी कसिं सािंभाळलिं 
गेलिं? कववता नेखणवेतून पूणडरूप प्रकटतेिी पण मग ती अव्याख्येय असते, नािी का? 
अतनलािंनी या आिेपािंिा प्रततवाद इतकाि केला आिे की सवड दशपदी न ठरवता 
ववसशष्टि फॉमडमध्ये कशा सलहिल्या गेल्या यािा पुरावा देणे शक्य नािी. अतनल 
म्िणतात, ’‘पवत:च्या अनुभवािंच्या सािीिा पुरावाि ग्राह्य. दसुरा कोणता आधार 
नािी.’‘ 

 

तर, नेखणवेतून प्रकट झालेले िे पद्यििंध एका अिंतगडत शब्द-व्यवपथेििं पालन 
करतात. िे मघाशी सलहिल्याप्रमाणे वाटतात तततके मुक्त नािीत, छिंदोिद्ध कववतेतील 
तनरतनराळ्या लोभस प्रिसलत लय-तालािंिा मागोवा घेत अतनल नवे काव्य-व्याकरण, 
नव्या मुक्तछिंद प्रर्जातीिं र्जन्माला घालतात. प्रत्येक दशपदीिा पुपतकाअखेर पथल-काल-
छिंद हदला आिे. त्यात सयमक मुक्तछिंद ‘मानवता’ (दोन आखण तीन अिरािंिे िरणक), 
‘पे्रमर्जीवन ‘ (पाि आखण सिा अिरािंिे िरणक), िे दोन मुख्य आिेत. अन्य 
रिनािंमध्ये ‘भृिंगावतडनी र्जाती’, अग्न्यावतडनी र्जाती, िरावतडनी र्जाती या मुख्य आिेत. 
एक भृिंगावतडनी ववर्मिरणी र्जातीिी आिे! आखण आपण िक्क मुक्तछिंदािद्द्ल िोलत 
आिोत!! 

 

दसुरीकिे, भारतीय छिंदशापिामध्ये ओळीिंिी एकूण सिंख्या िा तनकर् कुठेि येत 
नसल्याने अतनलािंिे िे पद्यििंध इिंग्लीश साहित्यातील ‘सुनीत‘ च्या कें द्रवती 
कल्पनेच्यािी र्जवळ आिेत. अतनलािंना दशपदी म्िणर्जे दिा िरणािंिा पतिंभ (stanza िा 
समानाथी शब्द) वाटते. िौदा ओळीिंच्या सुनीतािंमध्ये ८+६ ककिं वा १०+ २ अशा ववभागात 
कववतेतला आशय ससद्ध िोतो, असला कािी तनयम िेतूपूवडक दशपदीमध्ये नािी असेिी 
दशपदीिा िा र्जनक म्िणतो. दशपदीत ववरामचिन्िे नािीत पण प्रत्येक दशपदीच्या 
शेवटी एक उद्गारवािक चिन्ि येते, तो त्यातला सौम्य खटका असेिी अतनलािंिे 
म्िणणे. कुठेतरी िी खटकेिार्ज शेवट करण्यािी पद्धत सुनीतािी आठवण आपल्याला 
करून देतेि.  
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तर अशा प्रकारे अतनल दशपदीच्या रूपििंधािद्दल िरेि कािी भरभरून म्िणतात 
अन शेवटी ‘िे अपुरेि दशडन अन तेिी कसेिसे सािंगून झाले’ असिंिी म्िणून मोकळे 
िोतात! 

 

िी ककमान पूवडपीहठका झाल्यावर ‘दशपदी ‘ या लिानशा सिंग्रिातील कववतीक 
अनुभवखिंिािंकि े र्जायिे. शब्दािंिा, सिंदभाांिा, त्यातल्या सूक्ष्म अथाांतरािंिा वविार करत 
सलहिलेली िी कववता एका स्पथर भावर्जीवनाच्या काळात सलहिली गेली आिे िे पपष्ट 
आिे. या कववतेने द:ुख खूप भोगलेले, साहिलेले आिे, पण सिंपूणड कोसळून टाकणारी 
वाताित तशी पवत: प्रत्यि अनुभवलेली नािी. माि उत्कटतेने मानवी र्जीवनातल्या 
दरूदरूिी घिलेल्या एकूण पिझिीिी सि-अनुभूती घेतली आिे. (एरवीिी अतनलािंिी 
र्जातकुळी ‘अशी कुठे लागली आग, र्जळती र्जसे वारे, कुठे तरी पेटला वणवा, भिके वन 
सारे.. ककती दरूिी लागे झळ, आतल्या र्जीवा, गाभ्यातील र्जीवनरस, सुकत 
ओलावा..’‘या प्रकारिी सिकिं पना, सिंवेदनिमता असलेली.) 

 

एक एक अनुभव पिवून ररिवून एक एक दशपदी सलहिली आिे.  

 

‘ववराणी ‘ या पहिल्याि दशपदीत असभपे्रत असलेली ‘ववराणी ‘ म्िणर्जे 
ज्ञानेचवरािंिी ववरहिणी नसून आसमिंतात ववरून र्जाणारी ‘वैराणी ‘ आिे. वातावरण 
पावसाळी काळोखािे, आतिी काळोख. (अतनलािंच्या िाितीत िे नेिमीि घिते. तनसगड 
आखण मनस्पथतीिे एकात्म रूप हदसते र्जसे की ‘श्रावणझि िािेरी मी अिंतरी सभर्जलेला 
| पिंखी खुपसून िोि एक पिी तनर्जलेला’‘ या अशाि दसुऱ्या एका प्रख्यात दशपदीतील 
ओळी..) 

‘’नुसता गिद अिंधकार वीर्ज िमकत नािी 
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काळी माती काळे रान मला मीिी हदसत नािी’‘ 

ओळख- अनोळख, र्जवळ –दरू, िारणे- िरवणे यातले द्वैत या सवडहदश अिंधारात 
सरसमसळून ववरून र्जाते. अस्पतत्वालािी या सवांकर् अिंधारात फक्त ववरून र्जावेसे 
वाटते. ववर्जया रार्जाध्यिािंच्या प्रपतावनेत या कववतेिद्दल िोलताना अतनलािंनी 
लिानपणी िैलगािीतून प्रवास करताना वाटलेली काळोखािी भीती उल्लेखखली आिे, 
पण, काळोख, पाणी िे आहदििंध असलेल्या या कववतेच्या वािनातून माि भय िी 
आहदम भावना तततकीशी पोित नािी. फक्त एक सल र्जाणवतो.. म्िणून या 
कववतेतले काळोखात ववरून र्जावेसे वाटणे मग उग्र वाटत नािी. मरणाच्या प्रतीकापयांत 
पोित नािी.  

‘’िारल्यािी िरवल्यािी र्जाणीव सलत रािते 

अशा वेळी काळोखात ववरून र्जावे वाटते!’‘ 

 

‘तदात्मता‘ या दशपदीत पिाटककरणे आिेत, तनसगाडिा अन मानवािा अगदी 
दसुऱ्या टोकािा मूि. प्रसन्न. सौंदयाडनुभवात थरारलेला.  

‘’उसािंच्या असिंख्य तुरयािंवरती प्रकाश लिरी िोलत र्जाती 

रुपेरी राखी रिंगािंच्या लाटा हिरव्या शेतात उसळववती’‘- 

यासारख्या सुखकर ककरणपपशी रिंगमग्न ओळी. पिाटवेळ सूक्ष्म धूलीकणापासून 
ववपतारत ववचवव्यापी िोत र्जाते. तो पपशड असा ववराटरूपी असला तरी त्याि वेळी 
प्रीतीच्या पहिल्या पपशाडइतका कोमल, पररचित आिे – 

‘’तेव्िा सिंवेदना अिोध कािी तदात्मतेिी थरारून र्जाते 

प्रीतीिा पहिला पपशड र्जाणवून सारे अिंगािंग शिारून येते!’‘ 

या दशपदीत शब्दािा उिं िरठा ओलािंिून अतनल कधी दरू र्जातात कळत नािी, 
आपल्यालािी परतत्वाच्या पपशाडिी र्जाणीव िोते..  
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‘एक हदवस’’ या दशपदीत आलेली भावना अधे आयुष्य ओलािंिलेल्या प्रत्येकाला 
आपली वाटेल अशी आिे – 

‘’वाटते आयुष्य अवघे िार हदवसािंिेि झाले 

कसे गेले कळले नािी, िाती फार थोि ेआले 

दोन हदवस आराधनेत दोन प्रतीिेत गेले 

अधे र्जीवन प्रयत्नात, अधे ववविंिनेत गेले..’‘ 

 

आखण मग या पुढल्याि दशपदीतील’‘आणीिाणी’’ कववतेमधील खूप प्रससद्ध 
असलेल्या सुरुवातीच्या अन शेवटाच्या दोन-दोन ओळी, अतनलािंच्या 
कुसुमावतीिंिरोिरच्या उत्कट पे्रमर्जीवनािी िुणूक..  

‘’अशा कािी रािी गेल्या ज्यािंत काळविंिलो असतो 

अशा कािी वेळा आल्या िोतो तसे उरलो नसतो 

.....  

कसे तनभावून गेलो कळत नािी कळले नव्िते 

तसे कािी र्जवळ नव्िते –नुसते िाती िात िोते!’’ 

 

‘’तळ्याकाठी’‘ िी आणखी एक िलत-चििदशी दशपदी. पण िे िलत-चिि 
शािंतरसािा पररपोर् करणारे. येथे पुन: एकदा तनसगड अन कवीच्या भावस्पथतीिे ऐक्य 
आिे. तळ्याकाठिा नीरव एकािंत अन कवीिी आत्ममग्न मुद्रा. वविारािंिी तनवळलेली 
धूळ..  
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‘’र्जळाआतला हिरवा गाळ तनळ्याशी समसळून असतो कािी 

गळून पिताना पान मुळी सळसळ करीत नािी 

सावल्यािंना भरववत कापरे र्जलवलये उठवून देत 

उगीि उसळी मारून मासळी मधूनि वर नसते येत’‘ 

 

‘रु्जई’ या दशपदीतली शब्दकळा पाऊस पिून गेल्यावर र्जाळीच्या पिद्यातून 
हदसणाऱ्या रु्जईिे रूप रेखाटते की एका मयाडदशील लावण्यवतीिे? 

‘’कवळ्या फािंद्यािंिा लवचिक िािंधा पािूच्या पानात झाकून घेत 

शुभ्र शुचितेिी सौर्जन्यकािंती हिरवे लावण्य लेऊन येत..’‘ 

िी दशपदी खरे तर पूणडि द्यायिा मोि िोतो आिे. सुिंदरतेने तनथळलेली ठेव 
आिे ती मराठी सारपवतातली.  

 

आता ‘शरदागम‘, पण मढेकरीय नव्िे, तर अतनलािंिा. प्रसन्न. ’िेतनगुणोक्ती’ 
नावािा एक अथाडलिंकार आिे. अिेतन सषृ्टी वर िेतन सषृ्टीिे गुण आरोवपत करणारा. 
या सिंपूणड दशपदीत अतनल शरद-ऋतू येताना सषृ्टीत िोणाऱ्या िदलािंमध्ये ववरघळून 
गेले आिेत, प्रत्येक ओळ आपल्या चवासात गारवा अन वतृ्तीत गोिवा सभनवत नेते.  

‘’ काळर्जी करते काळी माती कशी अरू्जन कपाशी नािी फुलली 

िौकशी कराया पिंख िालवीत तनळे तास पिी उतरती खाली 

शेविंतीला कुणी उगीि सािंगे इतक्यात तुझी वेळ आली नािी 

गवतािे सोने िोण्याआधीि वपवळ्या फुलािंिी करू नको घाई!’’ 
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‘’लावण्य’‘ या दशपदीत एखाद्या अिानक समोर येणाऱ्या कुणाच्या तरी’‘आगळ्या 
लावण्या’’ िद्दल कवीला वाटणारे गूढ आकर्डण कासलदासािंच्या’‘भावस्पथराखण 
र्जननािंतरसौहृदाखण’’ या ओळीिी आठवण र्जागवते. त्या तनतािंत नेमक्या शब्द-
भावसौंदयाडसाठी िे अवतरण – 

‘’नसते तनव्वळ गािािंिी िारुता त्यािून अचधक असते कािी 

ठाव त्यािा कधी लागत नािी आखण आठवण िुर्जत नािी 

रूप रेखेत िािंधलेले तरी मोकळी खेळते त्यातून आभा 

िोळ्याआिच्या दीपज्योतीिून तनराळी भासते प्रकाशप्रभा..’‘ 

 

कुसुमावतीिंच्या शेवटच्या आर्जारपवाडत, त्यािंच्या मतृ्यूपूवी सलहिलेली, त्या मतृ्यूिी 
िािूल देणारी ‘एकाकी ‘ िी दशपदी.  

‘’सभर्जल्या आिेत पाऊलवाटा आता साऱ्या तुझ्यामाझ्यामधल्या 

समटल्या आिेत र्जळावरल्या पुसट प्रकाशलाटा शेवटल्या’‘ 

आपल्या पे्रमािे मतृ्यूच्या धूसरतेत ववरणारे चिििी कुसुमावतीिंच्या अखेरच्या 
हदवसात त्यािंच्यािरोिर कववतेतूनि अनुभवणारे, सोसणारे कवी अतनल. तन:शब्द 
करणारी शब्दयोर्जना. खऱ्या अन खोल पे्रमाला चिर-ववरिािा शाप असतोि ना? 

 

‘गताथड‘ सारखी एखादी दशपदी शब्दािंिे अथड िरवणे अन मुकेपणा दाटणे अशा 
वेगळ्या ववर्यावर असूनिी शब्दििंिाळ म्िणून वेगळ्या अथाडने अथडिीनिी वाटते.  

पण तनसगाडत मनापासून रमणाऱ्या कवीला ’‘माघ’’ मध्ये पुन: ती िरवलेली 
अथडवत्ता सापिते. माघाच्या पुसट कफकट सिंध्याछायािंमध्ये हदवस पुन: ढळतो, तेव्िा..  
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‘’शेंगािंिे वपवळेपण कण्िताना रुणझुणते 

उदासीन फािंद्यािंवर रुि स्र्जणे गुणगुणते..’‘ 

 

निंतर’‘फाल्गुन’‘! तनसगाडमध्ये मोकळेपणाने रमणारी िी कववता पुन: एकदा 
िेतनगुणोक्तीिा िवािवासा सशिकावा करते. अग्न्यावतडनी र्जातीतील िी रिना 
शब्दािंच्या उष्णतेने र्जणू धगधगते, त्या उष्णतेिा सषृ्टीतील कामज्वराशी सिंििंध र्जोिते. 
उघडयावर मािंिलेल्या िोरट्या प्रणयािी आगळीक फाल्गुनाच्या या प्रतीकात सामावून 
र्जाते – 

‘’अिंगभरल्या वनलतािंच्या नेणत्या नव ककसलयािंशी कोवळीकी 

िोरट्या करविंहदिे िविाल िाळे आिवळणी वेगळीकी 

शीणड पाने ढाळता तन:सिंगतेने पळस कासावीस िोतो 

लपवताना वासनािंिे सोस सिसा सिंयमा सोिून देतो’‘ 

 

चिि े तनसगाडिीि नसतात. ती चिरववरिानिंतर रेखाटलेली वप्रयेच्या आठवणीिंिीिी 
असतात.’‘सावल्या’’ आखण’‘चिि’‘ मधली िी शब्दचिि.े.  

तू आिेस पवत: की चिि स्र्जविंत झालेले 

अशू्रत ववरलेले उसासे रूप घेउन आलेले 

तुझे र्जवळ र्जवळ घेणे आपण दरू दरू रािून 

मी िूरिूर िोताना तुझ्या यातना सािून’‘ 
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एकाकीपण. ववरिाच्या आतून आतून फुटून वािणारी आतडता. अग्न्यावतडनी 
र्जातीतील’‘दाद’‘ िी दशपदी अतनलािंमधला अव्वल गीतकार प्रकट करणारी- 

‘’कुणी र्जाल का सािंगाल का सुिवाल का ह्या कोककळा 

रािी तरी गाऊ नको खुलवू नको अपुला गळा 

आधीि सिंध्याकाळिी िरसात आिे लािंिली 

परत र्जाता चििंि िुिंिन देत दारी थािंिली..’‘ 

 

मग पवीकार.’‘तुझ्याववना’’ या र्जाणीवेिा, त्याि नावाच्या शेवटच्या दशपदीतून. 
गझलेशी खूपि र्जवळीक साधणारी रिना.  

ककतीक काळ िालला असा तुझ्याववना 

कळे न चवास िालला कसा तुझ्याववना 

.........................................................  

लवथवत्या पानावर गहिवरते भरदपुार 

ज्वरभरला हदवस ढळे कसा तुझ्याववना..’‘ 

 

शब्दािंिी, प्रततमािंिी, कववतेच्या रूपििंधातून येणाऱ्या प्रत्ययािी अभ्यासपूणड र्जाणीव 
एकीकि.े प्रततभेच्या पपशाडने सिंपन्न झालेली नेणीव दसुरीकि.े  

 

अतनल आखण पु. सश. रेगेंसारखे कवी सोपेपणा अवघि करतात अन अवघिपणा 
सोपा. दशपदीतला मुक्तछिंद अशा प्रकारच्या कववतेच्या आकलनासारखाि आिे.. 
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सिर्जसाध्य वाटतानाि िकवणारा, आपल्याि अस्पतत्वाच्या आतल्या पतरािंच्या 
उत्खननात आपल्याला नेऊन सोिणारा.  
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'चोखेर बाली ' - स्नेह-पे्रमाचे रवीांद्र-सांगीत 

 

 

 

 

 

१९०३ मध्ये सलहिलेल्या रवीिंद्रनाथ ठाकुरािंच्या 'िोखेर िाली' या कादिंिरीिा मराठी 
अनुवाद ‘ििुशल्य’ (श्री शिंकर िाळार्जी शापिी यािंनी केलेला व साहित्य अकादमीने 
प्रकासशत केलेला) कालच्या मैिीहदनी योगायोगाने वािनात आला. पनेिािे, पे्रमािे मधुर 
आखण रौद्र पवर गुिंफलेले िे रवीिंद्रसिंगीत वािताना मन मोिून गेले. मूळ कलाकृतीच्या 
आशयगभाडपयांत रससकाला नेणे, भार्ेिी, सिंपकृतीसभन्नतेिी कुठूनिी िाधा िोऊ न देणे, 
आपल्याि शैलीिी मित्ता न मािंिणे िे भार्ािंतरकारािे काम, ते शापिीर्जीिंनी िोख केले 
आिे. कथानकात आपण अलगद िरवत र्जातो.  

 

िे भारताच्या मिाकवीने कादिंिरीिा आकृतीििंध पवीकारून सलहिलेलिं गद्य. का 
कोण र्जाणे, कवीिंनी सलहिलेलिं गद्य मला अततशय वप्रय आिे अन एरवी इतरािंच्यािी 
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गद्यात उतरून येणारी सूक्ष्म काव्यात्मता लसलत लेखनाला अर्जरामर अशी कािी 
झळाळी देते यावर माझा ववचवास आिे.  

 

िोखेर िाली, िार तरुण पिी-पुरुर्ािंच्या कौटुिंबिक भावववचवाच्या ितु:सीमािंमध्ये 
उसळणारा ववकार- वविारािंिा मिासागर.  

 

मिेंद्र, िॉक्टरीिा अभ्यास करणारा, आई रार्जलक्ष्मी अन काकी सिंतानिीन ववधवा 
अन्नपूणाड यािंच्या लािात वाढणारा लिरी मुलगा.  

बििारी, त्यािा परम समि, तोिी त्याच्या त्या तसल्या लािाकोिात भरि 
घालणारा. पवतःला लोपवण्यात आनिंद मानता-मानता कथानकाच्या िमात िळुिळू, 
द:ुखी िोत गेलेला. छोट्या मनाच्या पवयिंकें हद्रत मिेंद्रिा िा मोठ्या मनािा अनुिर, 
समि.  

ववनोहदनी, मिेंद्रला आईच्या-रार्जलक्ष्मीच्या-मैबिणीिी सािंगून आलेली, तुलनेने 
सामान्य पररस्पथतीतील पण सुसशक्षित मुलगी, िे पथळ मिेंद्रने उिवूनि लावले. मग 
तो नािीतर िा म्िणून बििारीलािी वविारणा झाली, त्यानेिी िी 'मिेंद्राने टाकून हदलेली 
समठाई खाणे' नाकारलेय.  

आशा, िी अन्नपूणाडकाकीने वववािप्रपतावात आणलेली मुलगी, अन्नपूणेने आपल्या 
मुलाला प्रपताव आणणे रार्जलक्ष्मीिी मुलािद्दलिी पवासमत्वभावना दखुावणारे, तसे ती 
टाकून िोलतेिी ववधवा र्जावेला.  

या दोन र्जावािंिेिी एक उपकथानक पिद्यामागे धुमसते आिे. व्यचथत िोणारी, 
पवतःला बििारीसारखीि लपवणारी, लोपवणारी अन्नपूणाड मागेमागे रिाते. गिृकलि 
नको म्िणून दोघीिी आळीपाळीने देशािंतराला र्जातात, तरीिी दोन्िी र्जावािंमध्ये 
अनाकलनीय असे पे्रम आिे, एकमेकीिंिी काळर्जी आिे.  
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उगीि आईला दखुावणे नको, काकीला व आपल्यालािी त्यािा िास िोईल िे 
र्जाणून मिेंद्र बििारीसाठी म्िणून आशाला थाटमाटात पिायला र्जातो. इथे बििारीला 
गहृित धरण्यािी िद्द आिे. पुढे आशाला पिाताि ततच्या रूपाच्या असीम मोिात पिून 
मिेंद्र ततला पसिंत करतो िा त्यावरिा कळस. या लािावलेल्या पुिािे ततच्याशी लग्निी 
िोते अन अपार आसक्तीने भरलेल्या त्यािंच्या दािंपत्यर्जीवनाला सुरुवातिी.  

 

या िौघािंच्या आयुष्यािंिे, भावनािंिे, व्यस्क्तत्वािंिे, परपपरसिंििंधािंिे आखण त्यातल्या 
ववरोधववकासी पररवतडनािंिे िे कथानक.  

 

ववनोहदनी अन्यि वववाि िोऊन ववधवा िोते अन रार्जलक्ष्मी ततच्या तनराधार 
अवपथेिी दया येऊन ततला घरी आणते.  

 

ववधवा ववनोहदनी आखण नववववाहिता आशा दोन्िी स्पिया अशाप्रकारे मिेंद्र आखण 
बििारी यािंना दोघािंनािी सािंगून आलेल्या, िा पूवेततिास प्रत्येकाच्या मनात तनरतनराळ्या 
पवरूपात नािंदतो आिे. याति परपपराकर्डणािंिा एक अनोखा गोफ अव्यक्त पवरूपात 
िौघािंच्यािी मनात आिे, र्जो पषृ्ठपतरावर िी माणसे आणणार आिेत की काळ, रवीिंद्रि 
ठरवतील. आखण त्यािंनी िे काम ककती तनतळतेने केलेय. एखाद्या मानसशापिज्ञाच्या 
कुशलतेने आखण कवीच्या अिंगभूत सूक्ष्मसिंवेदनेने.  

 

ववनोहदनी आशासमोर मैिीिा प्रपताव ठेवते. ज्या घरात ती आश्रयाथड आली आिे 
त्याि घरातील समवयपक नववधूशी मैिी करावीशी वाटणे नैसचगडकि. पण याि 
तनसगाडत भावी सिंघर्ाडिीिी िीरे्ज आिेत िे सूज्ञ ववनोहदनीला र्जाणवते आिे. आधीि 
सावध करावे अन तो सिंघर्ड टाळावा र्जणू अशा शुद्ध िेतूने ती नमडववनोदाने एकमेकीिंिे 
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टोपणनाव एकमेकीिंसाठी 'िोखेर िाली ' (म्िणरे्जि ििुशल्य, शब्दशः िोळ्यात गेलेला, 
तेथे खुपणारा वाळूिा कण') ठेवते, ििंगाली र्जनर्जीवनात टोपणनावे प्रिसलत असताति.  

 

इथे सुरू िोतो एक अर्जि उिं दरामािंर्जरािा खेळ. फक्त उिंदीर कोण अन मािंर्जर कोण 
िे शेवटपयांत कळत नािी, कदाचित मानवी ववकारवशता, कदाचित घराच्या कोंिलेल्या 
सीसमत अवकाशातील तनयतीिी शक्ती.. र्जगण्यातले इिंद्रधनुष्यी रिंग अन काळोखे कोपरे 
शब्दात उतरवणे िे रवीिंद्रािंिे यश, मानवी पवभावािा, आयुष्याच्या रिपयमयतेिा त्यािंिा 
अभ्यास.  

 

राििंहदवस उत्शृिंखल प्रणयािा अततरेक िोऊन मिेंद्र अन आशािे दािंपत्यर्जीवन 
काळविंिते आिे, त्यािे रिंग उतरत आिेत. ववनोहदनी त्यािंच्या पररघात एक नवी समती, 
नवी ऊर्जाड घेऊन आली आिे. या िुशार, सुसशक्षित, कलासिंपन्न मैबिणीकि ेते ते आिे 
रे्ज साध्याभोळ्या आशाकिे नािी. ती त्यािंच्या दािंपत्यर्जीवनात रिंग भरते आिे, त्यािंिा 
रोर्जिा आिारवविार, शृिंगार नव्या कल्पकतेने सर्जवते आिे याति आशा मचगुल, खूर् 
आिे. एका ववचिि उत्सािाने घरातलीि िी मार्जघरात लपणारी आचश्रत मैिीण 
नवऱ् यासमोर आणावी, त्यािंिा पनेि र्जोिावा असे ततला या मैिीच्या भरात वाटते आिे. 
सरळ मनाच्या माणसािंच्या िाितीत अनेकदा घिते.  

 

इकिे अन्नपूणेच्या प्रपतावातून घरात आलेली, सुिंदर भोळी पण 
गिृकृत्यकौशल्यवविीन सून आखण ततच्या मोिात आईला, आपल्या मेडिकलच्या 
अभ्यासालािी पार ववसरणारा मुलगा रार्जलक्ष्मीला सलतो आिे. अशात ववनोहदनी- र्जी 
मूलतः ततला पवतःला सून म्िणून िवीि िोती ती घरात एका ववपररत पररस्पथतीत का 
िोईना आली आिे, घरातली सवड कामे तनगुतीने, असभरुिीसिंपन्नतेने करते आिे. 
मिेंद्रलािी आशाच्या गाविंढळपणािी ववनोहदनीमुळे नवी र्जाणीव िोते आिे, ववनोहदनीि 
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आपल्याला खरे तर सुयोग्य िोती िे आता त्याला कळले आिे. एकूण, ववनोहदनीिे 
िोिीकिून लाि अन ततिी आशाशी प्रच्छन्न तुलना घरात सुरू झाली आिे.  

 

आखण ववनोहदनी? ततिे अकालवैधव्याने, पररस्पथतीने कोळपलेले तल्लख तेर्जपवी 
व्यस्क्तत्व या दािंपत्यािा शृिंगार सर्जवताना, पिाताना पालवते आिे. नको नको म्िणत 
ती आखण मिेंद्र एकमेकािंच्या आसक्तीत गुरफटत र्जात आिेत, एकमेकािंसाठी एकािंतिण 
िोरून त्यािंिी माधुरी िाखत आिेत. एक आग ततच्या अतपृ्तीतून ततने बिनहदक्कतपणे 
र्जागवली आिे. भोळ्या मैबिणीवर स्र्जवापाि पे्रम करतानाि ततच्या सिंसाररसािा थोिासा 
आपवाद आपण घेतला तर काय बिघिते असा पवविा ततच्या धीट, पयुडत्सुक मनात 
र्जागला आिे.  

 

िौकोनािा िौथा कोन बििारी! तो सारे पाितो आिे, खखन्न झाला आिे. 
ववनोहदनीिद्दल उघिपणे त्याने मिेंद्रला धोक्यािी सूिना हदल्यावर मिेंद्रिी प्रततकिया 
भेकिपणािी आिे. तो बििारीवरि आशेवर आधीपासूनि अनुरक्त असण्यािा आरोप 
करून त्याला घायाळ करून टाकतो. आशािी या न केलेल्या अमयाडदेिे ओझे उगीिि 
दीघडकाळ वागवत रिाते.  

 

ववनोहदनी एकूण घटनािंिे गसभडताथड र्जाणून र्जायला उठते तर ततच्या म्लान 
तनराधारतेिी दया येऊन ततला पुनः सवडर्जण थािंिवतात, ततला तरी कुठे मनोमन र्जायिे 
असते? माि या शल्यकियेत ततिे अचधक लि बििारीच्या सेवाशील, तन:पवाथड अन 
पपष्ट्वक्त्यािी व्यस्क्तत्वाकि े वेधले र्जाते, बििारीलािी अचधक पररियातून (र्जो एका 
सुिंदर रिंगवलेल्या वनभोर्जन प्रसिंगी िोतो) ववनोहदनीच्या व्यस्क्तत्वातल्या िाह्यतः 
ववलासी वाटणाऱ् या पण अिंतयाडमी उपाशीपोटी तपचियाड करत िसलेल्या तापसीिा 
पररिय िोतो. उभयतािंमध्ये एक नवेि आखण खरे पे्रम र्जागते पण बििारी 
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ववनोहदनीच्या सिंशयातून िािेर येत नािी. भरकटलेल्या मिेंद्रच्या िाती ववनोहदनीच्या 
नावेिे तनरुपाय सुकाणू र्जाते.  

 

पुनः ववनोहदनी आखण मिेंद्र.  

दैनिंहदन र्जीवन. असिंख्य घटना. एकमेकािंपासून दरू र्जाण्याच्या प्रयत्नात 
आकर्डणािा वाढता आवेग. मिेंद्रिे वपतीगिृावर रिायला तनघून र्जाणे. आशेच्या 
िपतािरात त्याला ववनोहदनीिी भार्ा असलेली ववरिव्याप्त पि े येणे. एकीकि े पत्नी 
आशाच्या तनरागसतेमुळेिी मिेंद्रिे कासावीस िोणे. शेवटी िोतोि िोभाटा असल्या 
िोरट्या पे्रमािा, मग िदनामी. आशािे या दिेुरी ववचवासघाताने -नवरा आखण स्र्जवलग 
मैिीणीवरील अमयाडद ववचवासािा झालेला िुथिा- उद्ध्वपत िोणे. असभमान अन 
अपमान दोन्िी भावनािंत र्जळत रिाणे. ववनोहदनीने घर सोिून आपल्या र्जीणड घरी मूळ 
गावी र्जाणे अन आता ततच्यासाठी लार्जलज्र्जा सोिलेल्या मिेंद्रने ततच्यामागोमाग 
ततथेिी येऊन ततिी िदनामी करणे. पुनः सवडहदश तनरुपाय िोऊन त्याच्यािरोिर ततने 
गावोगाव कफरत रिाणे, मनात िढत्या शे्रणीने बििारीच्या पववि, अवविल पे्रमािे पमरण 
करत.  

 

शरदििंद्रािंपेिा आटोपशीर अवकाशात अन कमी पाियोर्जनेत रवीिंद्रािंनी आपला 
कथासिंसार उभा केला आिे. त्यािे अिुण्ण सौंदयड त्यातील मोर्जक्या व्यक्तीिंच्या ठाशीव 
चििणात आिे. पवतः तनमाडण केलेल्या तनयतीशी झगित यातले प्रत्येक व्यस्क्तमत्व 
अचधक खुलत र्जाते आिे, र्जगण्याच्या अस्ग्नपरीिेत तपःपूत िोते आिे.  

 

बििारी.. सुरुवातीला उपेक्षित वाटलेला, पवतःला इतरािंच्या सेवेत लोपवून 
टाकणारा, एका अनाथ िालकािे पालकत्व घेऊन त्याति मन रमवणारा, लोकसेवेसाठी 
आपली मालमत्ता लोकापडण करणारा बििारी. िा बििारी कादिंिरीिे कथानक आखण 
ववनोहदनी व आशा या दोन्िी टोकाच्या प्रवतृ्तीिंच्या स्पियािंिे मन वेगवेगळ्या प्रकारे 
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व्यापत र्जातो, अिंती कथेिा खरा नायक ठरतो. उगीिि एक तुलना मनात येते.. 
एसमली िाँटेच्या वुदररिंग िाइट्स मधला िीथस्क्लफ या अशाि सवाांगीण उपेिेतून 
अिंगभूत खलप्रवतृ्तीिंच्या आिारी र्जाऊन पे्रमाच्या शक्तीिे सूिनाट्यात रुपािंतर करतो. 
इथे उलट घिते. बििारीच्या या सिंतप्रवतृ्तीमध्ये िाधा एकि, त्याला सतत येत 
असलेला ववनोहदनीच्या पे्रमािा सिंशय. िे िमप्राप्तिी आिे कारण त्याच्या नर्जरेला तर 
ती मिेंद्रिरोिर गावोगाव विावत र्जाताना हदसते आिे.  

 

या पूणड कथानकात पि,े त्यािंिे न समळणे ककिं वा मुद्दाम िाती पिू न देणे ककिं वा 
ज्याला ती सलहिली आिेत त्याच्याऐवर्जी दसुऱ् यानेि ती वािणे इत्याहद माणसािंमधील 
सिंवादात िाधा आणणारे वविेप पुष्कळ आिेत पण कुठेिी ते कृबिम वाटत नािीत. 
फक्त बििारीच्या अलािािादमधील घराच्या पत्त्यािा मिेंद्रसहित गावोगाव भरकटणाऱ् या 
ववनोहदनीला लागलेला शोध माि कािीसा कफल्मी योगायोग वाटतो. असले योगायोगिी 
आयुष्यािा एक फार मित्त्वािा भाग असताति िेिी तततकेि खरे! ववनोहदनी 
ततच्यािरोिर प्रवासात असलेल्या मिेंद्रला ततथे खेित नेते अन बििारीिी प्रतीिा करत 
िसते तो कथाभाग या साऱ् या ववपयडपत पे्रमकथेिा परमोच्ि बििंद ूआिे.  

 

शेवटी बििारी ववनोहदनीला लग्नािी मागणी घालून कथानकािी पररपूती करतो, 
आखण ती माि ते पे्रम पवीकारून पण तो प्रपताव अव्िेरून ववरागी अन्नपूणेिरोिर 
काशीला तनघून र्जात.े रार्जलक्ष्मीिी ववनोहदनी अन्नपूणेर्जवळ, अन्नपूणेिी आशा 
भरल्या घरसिंसारात रार्जलक्ष्मीर्जवळ.  

 

अनेक अथाांनी सूक्ष्म सूक्ष्म काव्यात्म न्याय साधत, एका-एका व्यक्तीिे 
द:ुखदािातून झालेले ववकसन दाखवत कवीिे कथानक पूणड िोते तेव्िा आपल्या 
सौंदयडर्जाखणवेत भर पिलेली असते, द:ुखािी छटा काळीर्ज व्यापून रिाते तरीिी.  
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पवतः रवीिंद्रािंनी 'िोखेर िाली'िा शेवट असा असायला नको िोता िी खिंत निंतर 
व्यक्त केलेली आिे.  

 

रवीिंद्रािंनी र्जाखणवेच्या पातळीवर रिलेले िे कथानक मला नेखणवेतील एक चिरिंतन 
व्यूि पपष्ट करताना हदसते. पनेि-पे्रमािा या कथानकातील िौकोन आपल्या आत 
एखाद्या ििुभुर्जाकृतीसारखा ििुववध शक्यता वागवतो. तो एकीकि ेअततअवाडिीन आखण 
दसुरीकिे अततप्रािीन साहित्यातील मुक्त वविारािंनी भरलेला आिे, भले आिरणावर 
सिंपकारािंिे दिपण असो.  

 

भारतीय पिीर्जीवनातले सुखद:ुख, पराकोटीिे परावलिंबित्व, रुढीग्रपततेतले भयिंकर 
अन्याय, त्यातून येणारी अतपृ्ती, िळावणारी चधटाई व शेवटी पुनः 
पररस्पथतीशरणतेिेि उन्नयन करणारा समार्ज त्यािंनी शिंभर वर्ाांपूवी असा चितारला 
आिे की िे कथानक आर्जिेि वाटावे. त्यातल्या मैिीभावनेच्या चििणातील व्यासमश्रता 
तर कालातीत आिे. म्िणून तर शिंभर वर्ाांनी ररतुपणो घोर् सारख्या सिंवेदनशील 
हदग्दशडकाला २००३ मध्ये त्यावर चििपट काढावासा वाटला.. म्िणून तर आर्जिी या 
पुपतकािे वािन िा एक समकालीन सिंवेदनािंिा उत्सव वाटतो आिे..  
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''फक्त तुझी जर दगिी भभवई'': मरे्ढकर आणि ईश्वर 

 

 

 

 

 

िासिल्या तुर्ज सशव्या तरीिी 

तुझ्याि पायी आलो लोळत 

मुठीत धरुनी नाक लाववले 

तव िोळ्यािंशी िोळे पोळत..  

 

कवी िा. सी. मढेकर आपल्या भूतकाळातून व मराठी कववतेच्या तत्कालीन 
वातावरणातून नेमक्या कोणत्या वळणावर मुक्त झाले िे त्या सवडज्ञ ईचवरालाि ठाऊक. 
पण ततथून मराठी कववतेतील कृतक िीणता सिंपली. िदलत्या अिंतयाडमातले धीट प्रचन 
पपष्ट भार्ेत अवतरले.  
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खिंत कशाला स्र्जरेल का रग 

आकाशािी?र्जगेन पोळत 

फक्त तुझी र्जर दगिी सभवई 

िळेल थोिी िोळ्यािंदेखत! 

 

फक्त तुझ्या अस्पतत्वािा एक पुरावा दे, सगळी मानवी अगततकता आखण 
र्जन्मवैफल्य त्या अनुभूतीवर ओवाळून टाकेन असे ठणकावून ईचवरालाि सािंगणाऱ् या या 
कवीिी पाळेमुळे सनातन नासदीयसूक्तापयांत पोिली िोती, र्जरी सामास्र्जक-औद्योचगक 
वापतव नवे प्रचन घेऊन छळत िोते..  

 

कधी र्जन्मली पथृ्वी? र्जमल्या 

तनळ्या वायुच्या लगिी सलग कधी? कधी 

अन र्जितेला त्या मनामनािंिे आले पोत? 

तेर्जाच्या अन तनळ्या नळीतून 

र्जसा फुलावा तनळसर िाफा 

सपोत सिंजे्ञमधून तैसा 

अनुभूतीिंिा फुलला वाफा 

कधी?.................  
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पण नासदीय सूक्तकाराला तेव्िा न पिलेला प्रचन आता तनमाडण झाला िोता. 
िकाल सामास्र्जक पाचवडभूमीवर अध्यात्मासमोरिे नवे आव्िान मढेकरािंनी कववतेतून 
तनसटू हदले नािी.  

 

........... पिावे तेर्जािंतून ह्या काय? 

कुणाला शोधावे अन? 

दळभद्र्याच्या आग लागली 

पायाखाली इथे अिेतन..  

 

' पव' िे प्रचन शोधताना त्यािंना समष्टीच्या वैफल्याने ग्रासले िोते. त्यािंच्यातला 
पूवाडश्रमीिा छोट्या पररघातला भावकवी र्जळून गेला िे िरेि झाले. तरीिी पूवडसूरीिंच्या 
प्रभावाखाली सलहिलेली त्यािंिी आधीिी कववता पुढील शक्यतेिे िीर्ज आपल्या 
आशयगभाडत वागवत िोतीि.  

 

आता अिंत कशास पािसस? अता आभाळले अिंतरी 

ववचवािी घटना मला न उमगे, मानव्यता दिुडळ 

केले पाप असेल रे्ज कचधिं तरी मी र्जन्मर्जन्मािंतरी 

प्रायस्चित्त तदथड ना म्िणुतन गा पाठीवरी िे वळ? 

 

तुझी कायडकारणे तू कधीि पपष्ट करीत नािीस. कशािेि कधी उत्तर देत 
नािीस..  
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न्यायाच्या तनर्ज मिंहदरात िसुनी सािी पुराव्याववना 

ककिं वा काय गुन्िा असेल घिला सािंगीतल्यावािून 

न्यायाचधश असेल मानव तरी सशिा सुनावीत ना 

देवािी परर न्यायरीतत असले पाळील का ििंधन? 

 

ईचवरी न्यायव्यवपथेला, ततच्या एकािंततकतेला िा मानवी प्रचन- आमच्या 
कमडभोगािंच्या वाळविंटात पमतृीभ्रष्ट अनाथ करून आम्िाला सोिून देतोस. िी तुझी 
कुठली न्यायदानािी रीत? 

 

अपयश, पे्रमभिंग या नेिमीच्याि घटना- अत्यिंत सरृ्जनशील व नैततक तनष्ठािंिे 
ताण सोसणाऱ् या मढेकरािंच्या मनावर समग्र शक्तीतनशी िे आघात झाले तेव्िा त्यािंिे 
कवी-रसायन अिंतिाडह्य िदलत गेले. पण ववपरीत अनुभवािंच्या या पहिल्या सिातिी 
मढेकर नास्पतक िोऊ शकले नािीत. त्यािंच्या प्रततभेिी मूळ भूमी सिंतािंच्या 
मिाराष्रािीि िोती म्िणून त्यािंिी असभव्यक्ती चधटावत गेली, एक बिशिंकू अवपथािी 
आली पण ईचवराच्या अस्पतत्वािद्दलि शिंका माि त्यािंना कुठल्यािी टप्प्यावर आली 
नािी.  

 

िा ऋतु 'नतद्रष्ट गाथे'िा िोता. तुकारामािंिाि शब्दवारसा काळाने मढेकरािंच्या 
िवाली केला िोता, त्याि र्जातकुळीिा र्जाणीवप्रवास.  

 

माझा अभिंग माझी ओवी | नतद्रष्ट गाथा गोवी 
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इिंस्र्जनावीण गािी र्जेंवी | घरिंगळे || 

 

आत्यिंततक आस्त्मक सिंघर्ड. आधार ईचवरापेिा वाटत िोता तो सिंत कवीिंिा.  

 

सिंत शब्दािंिे नायक | सिंत अथाांिे धुरिंधर 

एक शब्दािंिा ककिंकर | िफ्फर मी || 

 

याति वाट्याला आलेले मिायुद्धािे मिावैर्म्य. ईचवरािे अस्पतत्वि काय, 
र्जीवनातल्या सवडि सशवमिंगल गोष्टी कवीकल्पना वाटतील असे वातावरण.  

 

पे्रमािे लव्िाळे 

सौंदयड नव्िाळे 

शोधू? आसपास 

मुिद्यािंिी रास 

यिंिातून आग 

गोळ्यािंिे पराग 

ववमानािे िल्ले 

िेचिराख स्र्जल्िे..  
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नव्या आशयािंिे आभाळ शब्दािंच्या कवेत येत िोते पण त्यािंिा आनिंद मानायिी 
ती वेळ नव्िती.  

 

नािी कोणी का कुणािा | िाप-लेक मामा-भािा 

मग अथड काय िेंिीिा | ववचवििी? 

 

युद्धर्जन्य पोरकेपण. वैयथड. आयुष्यािे अवमूल्यन. िे सवड र्जर ईचवराच्या इच्छेने 
तर त्यािी िी भयाकारी इच्छा कशी समरू्जन घ्यायिी? 

 

आखण िो, अशाि वेळी अवतार घेण्यािे आचवासन त्याने हदले आिे ना? कुठे 
आिे तो अद्भतु देि ज्यात परमेचवरतत्त्व अवतरले आिे अमिंगलापासून सुटका 
करण्यासाठी? 

 

मग कोठे रे इमारत | स्र्जिे सशल्पकाम अद्भतु 

र्जीिंत चिरिंतनािा पूत | वावरे की? 

 

प्रचनािंिी धग वाढत िालली िोती पण समोरून कोणतेि उत्तर नव्िते. पण ईचवर 
कृपाविंत िोत नव्िता तरी कशावरून? अथडश्रीमिंतीने दाटलेली अशी कववता िी काय 
त्यािीि कृपा नािी? या कववतेत प्रचन उमटतात तशी उत्तरेिी दाटून येतात, ती 
त्याच्याकिूनि आलेली असतात ना? 

 

सशवसलिंग माझे सलिंग | िेि अशािंतीिे बि िंग 
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ज्यािंच्या झुिंरे्ज सिंज्ञाररिंग | व्यावपले गा || 

 

ज्ञान आखण वासना याच्या खेिाखेिीत सापिलेल्या स्र्जवाला ईचवरी सिकायड 
लाभते पण ईचवरप्राप्ती िोत नािी. पवतःच्या मयाडदा कळतात तेव्िा ईचवरी मौनािा 
अथड उलगितो.  

 

वाविी वाह्यात माझी! पोकळीिा वप िंर्जरा 

सोि दोरी र्जाउिं  दे या कागदाच्या पाखरा! 

 

आता मन िळुिळू शािंत िोऊ लागले. मढेकर अपवपथतेच्या गाभाऱ् यातील एका 
पवपथतेिा अनुभव घेऊ लागले. इथे त्यािंिी प्रततभा पुनः आसमिंतातील सौंदयडकणािंर्जवळ 
रमली. मग ते न्िालेल्या गभडवतीच्या 'सोज्ज्वळ मोिकतेने' नटलेले मुिंिई ििंदर असो 
की शुिाच्या तोऱ् यात 'दिंवात आसलस भल्या पिाटे' अशा कुण्या सुिंदरीिी शोभा असो.  

रु्जन्या पे्रयसीिी आठवणिी पमतृीिंच्या दालनातले एक तिा गेलेले चिि िनून 
थािंिली.  

 

रिा ततथे तू स्र्जथे आपल्या 

हृदयामधली काि तिकली 

आखण बिलोरी आशािंमधुनी 

काळािी िघ िीर उमटली.  
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ववचिि भावर्क प्रयोग, वैसशष्ट्यपूणड सिंज्ञाप्रवािी शैली या अिंगाने मढेकरािंच्या 
र्जाणीवेिा प्रवाि रुिं दावत गेला. प्रौढ समिंर्जस खखन्नपणे मढेकर कुिं तीप्रमाणेि द:ुखािी 
मागणी देवाकि ेकरू लागले.  

 

या द:ुखाच्या कढईिी गा 

अशीि देवा घिण असू दे 

र्जळून गेल्या लोखिंिातिी 

र्जळण्यािी, पण पुनः, ठसूिं दे 

कणखर शक्ती, ताकद र्जळकट.  

 

वापतवािा एका नव्या समरु्जतीने पवीकार करणारे, रु्जन्या तिारीिंपासून मुक्त 
नािी पण असलप्त झालेले कवी मढेकर आता एका नव्या पसायदानाच्या लेखनास 
मानससक दृष्ट्या ससद्ध झाले िोते. ज्ञानेचवर-तुकारामािंनिंतर ककत्येक शतकािंनी मायिोली 
मराठीला शािंतरसात न्िायलेल्या शब्दािंिा िा नवा अनमोल अलिंकार लाभला..  

भिंगू दे काहठन्य माझे आम्ल र्जाउिं  दे मनीिे 

येऊ दे वाणीत माझ्या सूर तूझ्या आविीिे 

ज्ञात िेतूिंतील माझ्या दे गळू मासलन्य आखण 

माखझया अज्ञात टाकी पफूती-कें द्री त्वद्बियाणी 

रािू दे पवातिंत्र्य माझे फक्त उच्िारातले गा 

अिरािं आकार तूझ्या फुफ्फुसािंिा वािू दे गा..  
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एका कवीिी आिंतरयािा. त्यािी शुद्ध िोत गेलेली भक्ती भावना. एवढे सवड झाले 
तरी पररपूती समळाली का? ईचवरप्राप्ती झाली का? कलाविंताला मानवीय मयाडदा 
असतात. पण अलौकककाच्या ककनाऱ् यावरले कािी िण माि तो अनुभवल्यासशवाय रिात 
नािी. गिंगाककनारी एका शािंत सिंध्याकाळी कवीने या सनातन सिंघर्डमय नात्यातली 
पवतःिी मयाडदा आदराने पवीकारली, शब्दिद्ध केली.  

 

या गिंगेमचध गगन ववतळले 

शुभाशुभािा कफटे ककनारा 

अससशल रे्जथे ततथे रिा तू 

िा इथला मर्ज पुरे फवारा! 
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शरदबाब ांचा श्रीकाांत 

 

 

 

 

 

िे गोि गारुि पुनः अिंगावर घेऊन वािलिं. त्याच्या ििंगाली समठाईसारख्या 
मधुररसात पुनचि िुिून गेले अन त्यावर सलहिण्यािा मोि आवरला नािी! 

 

मी शरच्ििंद्र िट्टोपाध्यायािंवर सलिाविं असिं कािी नवीन नािी. इतकिं  सवडमान्य 
प्रत्ययकारी लेखन.. त्यािा िा सवडसामान्य पररिय. पण आताच्या कुणी वािकािंनी 
घेतला नसेल िा आनिंद ककिं वा कदाचित कुणाला देऊ शकेनिी थोिासा पुनःप्रत्ययािा 
आनिंद तर.. इत्याहद प्रततवाद पवतःशीि करत िे सलहिलिं गेलिंि. एक ऊमीि तनमाडण 
करण्यािी शक्ती असते अशा लेखनात.  
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सवडप्रथम, आभार कै. भा. वव. (मामा)वरेरकरािंिे, िा रस त्याच्या खास प्रादेसशक 
माधुयाडला धक्का न लावता मराठीत आणण्यािे काम त्यािंनीि करावे! शरदिािूिंिे 
अिंतरिंग समििी िोते ते अन दोन्िी भार्ाभचगनीिंिे र्जाणकार. पुढल्या वपढयािंसाठी िा 
कालातीत खाऊ आपण मराठीत आणलात मामा, अन्नदाता सुखी भव! 

 

मामािंच्या अनुवादाच्या त्या काळ्यापािंढऱ् या ओळीिंत उतरत र्जातो आपण अन र्जगू 
लागतो एक वेगळा (१९३९ िी प्रथम आवतृ्ती, नवभारत प्रकाशन सिंपथा- ककती समपडक 
नाव असल्या साहित्यकृती शरद-साहित्य-मालेतून मिाराष्रात प्रिसलत करणाऱ्  या कै. 
रघुनाथ हदपार्जी देसाईंच्या सिंपथेििं-), तरीिी आपलाि अन आत्तािाि वाटणारा 
पथलकालखिंि.  

 

श्रीकािंत शरदिािूिंिी सवोत्कृष्ट कादिंिरी मानली गेलीय. िार भागात कथानायकाने 
तनवेहदलेली प्रदीघड आयुष्यकिाणी. कथाभाग, माणसिं, सिंििंध, कािीि साधिंसरळ नािीय. 
कथानकाला वेढणारिं वापतव दषु़्काळ, गररिी, रोगराई, त्यातून उद्भवणारिं िौयड अन 
तनमडमता यात गुरफटलेलिं आिे. पण या सगळ्यातूनिी लिात रिाते ती अववस्च्छन्न 
सुिंदरता, वारिंवार तुटणाऱ् या सिंििंधातूनिी प्रत्ययास येणारी. आपल्याला र्जीवनािद्दल 
आशावादी करणारी.  

 

तथाकचथत आस्पतकता, श्रद्धा, रुढी अन पािंडित्य या मलू्यािंना प्रचन वविारणाऱ् या 
श्रीकािंतच्या भोवतालाति उगवून आलेलिं ईचवरीय पे्रम, तनरतनराळ्या रुपात ववनटलेलिं. ते 
त्याला भाग्याने समळालिं नािीय, त्याने अस्र्जडत केलिंय ते.  

 

''िाई मी ववकत घेतला चयाम''.. असे आयुष्यानुभव ववकत घेतात श्रीकािंतसारखी 
हिमतीिी माणसिं, सगळे ििंध तोिून र्जगणारी, पण म्िणून पवैर नव्िेत, आपल्याि 
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देवाकि ेआपलिंि तप आिरत असतात िी मिंिळी. आयुष्यािा अथड शोधत र्जगण्याििं 
तप. त्यासाठी कोणतीिी तिर्जोि नाकारण्यािी व्रतिंवैकल्यिं.. पे्रम, मोि, भक्ती या 
प्रिसलत गुळगुळीत शब्दािंिा शब्दकोशािािेरिा अथड शोधण्याििं सिंशोधनकायड.  

 

तर िी एका पे्रसमकािी भ्रमणगाथा ककिं वा भटक्यािी पे्रमकथा. कसेिी. लौककक 
आयुष्यात कधीिी सफल िोऊ न शकणाऱ् या एका पे्रमििंधनापासून पुनःपुनः दरू 
र्जाण्यािा ववफल प्रयत्न.  

 

पहिल्या भागातला िाल श्रीकािंत उतारवयात आपल्या भटक्या आयुष्यातील 
आठवणी काढतोय. त्यासाठी तत्कासलन थोिासा पाल्िासळक प्रपतावनेिा मोि 
शरदिािूिंना झालाय खरा, पण लगेिि कादिंिरीतले पहिलेि अद्भतु पाि आपल्यासमोर 
ते िर्जर करतात. िाल श्रीकािंतििं पफूतीपथान इिंद्र. इिंद्रनाथ.. त्याच्यािून वयाने थोिा 
मोठा. अफाट धािस, कोवळ्या वयातली तनरागस दयाभावना, र्जिंगलात मध्यरािौ 
अलगुर्जािे पवर छेिण्यािी, समोरच्याला मोिात पे्रमात पािणारी तन:सिंग व्यस्क्तत्वातली 
मोहिनी. श्रीकािंतच्या िालमनावर खोल अनुभवािंििं गोंदण उमटवणारा िा समि त्याला 
घरातल्यािंच्या अन ववशेर्तः त्याच्या दािंसभक मोठ्या भावाच्या मते द:ुसािसाला प्रवतृ्त 
करत असतो. रािीअपरािी घरातून पळून त्याच्यािरोिर िोिीिी सैर करायला र्जातो 
श्रीकािंत, अन त्याला खरिं र्जीवन कळू लागतिं. खोट्या र्जीवनाििं िेगि पुढे आयुष्यभर 
श्रीकािंतला भुलवत नािी याििं कारण िा इिंद्र.  

 

वानगी दाखल दोन अनुभव.  

 

मिामारीत मरून पाण्यात टाकलेल्या, सापिलेल्या मतृ िालकािा दफनववधी 
करणारा कोमलहॄदय इिंद्र..  
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''पाण्यात अध्याड िुिालेल्या सुरूच्या झािाच्या र्जिंगलात इिंद्रानिं त्या िालकाििं पे्रत 
मोठ्या ममताळूपणानिं नेऊन रे्जव्िा ठेवलिं, तेव्िा राि सिंपत आली िोती. ककतीतरी वेळ 
खाली वाकून तो त्या पे्रताच्या िेिऱ् याकि ेपिात राहिला िोता. कफक्कट ििंद्र प्रकाशात 
त्यािा र्जो िेिरा हदसत िोता, त्यावरून त्या पे्रताच्या दशडनानिं त्याच्या मनात उत्पन्न 
िोणाऱ् या भावना त्याच्या कोमेर्जलेल्या िेिेऱ् यावर पपष्ट हदसून येत िोत्या..’‘ 

 

अशा भयाकारी तरी करूण अनुभवातिी श्रीकािंत त्याला पे्रतािी र्जात वविारतो आिे 
अन इिंद्र 'छट! मेल्यावर कसली आली आिे र्जात! 'असिं बिकालािाचधत सत्य 
उच्िारतोय! ते पे्रत धन्यवादापतव 'भय्या' असिं पपष्टपणे म्िणाल्याििं ऐकलिंय इिंद्राने, 
िोिीत तो िाल पे्रतात्मा आपल्या मागे िसून राहिलाय िे र्जाणवून 'श्रीकािंत रामराम 
म्िणायला लाग िािा! ' असिं गिंभीरपणे सािंगतोय इिंद्र.. (या अघोरी, अगोिर 
र्जीवनिमात असे प्रसिंग यायिेति, पुढेिी आलेत ते श्रीकािंतच्या र्जीवनात).  

 

िा इिंद्र त्याला अन्नदाआक्कासारख्या ववलिण पिी पयांत घेऊन र्जातो अन 
भारतातल्या कल्पनातीत 'स्पियचिररििं' िी पहिली पण र्जीवनभर साथ करणारी खोल 
ओळख श्रीकािंतला िोते. मसणवटीर्जवळ रिाणाऱ् या व्यसनी गािंरे्जकस मुसलमान 
शिार्जीिरोिर असणारी त्यािी 'सिधमडिाररणी' (या शब्दािा ववशेर् अथड निंतर कळतो 
श्रीकािंतला) अन्नदा हििंद ू आिे, मुसलमान वप्रयकरािरोिर पळून आलेली आिे अशा 
सिंशयाने ततिा ततरपकार करू पिाणाऱ् या इिंद्रला ततच्यािद्दल अनासमक आकर्डणिी आिे. 
त्यािंच्याकिच्या सापाच्या मिंि अन नागमण्याच्या आख्यातयकेसारखिं कािीतरी गूढ वलय 
त्या फाटक्या पिीभोवती आिे. शिार्जी मरतो तेव्िा दोन्िी पोरािंना कळतिं की अन्नदा 
त्यािी पत्नीि िोती अन भरकटलेल्या धमाांतररत पतीसाठी घरदार अन अिूिी वाऱ् यावर 
सोिून त्याच्यामागे तनघाली िोती.. शुद्ध दाररद्र्यावपथेतिी ती मानी पिी नवऱ् यािी देणी 
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फेिून अन या पोरािंच्या मदतीिा िात नाकारून अज्ञातात तनघून र्जाते तेव्िा श्रीकािंतिा 
लिानसा र्जीव त्या पवासभमानाच्या तेर्जाने थरारून र्जातो.  

 

इथून पुढे युवावपथेतला श्रीकािंत आपल्याला भेटतो तो एका वेगळ्या पररस्पथतीत. 
आता तो त्याच्या शालेय काळातल्या एका युवरार्ज समिाच्या आग्रिावरून त्याच्या 
िाकरीत अन त्यातून पुढे त्याच्या एका खार्जगी सिंगीत िैठकीला आलाय.  

 

'’र्जाऊन पाहिलिं तो युवरार्ज सज्ञान झाल्यािे पुरावे हदसू लागले'' -खास श्रीकािंतीय 
ववनोद. गाणारी िाई पाटणा शिरातून िरेि पैसे घेऊन दोन आठवडयािंच्या िोलीने 
आलीय. िी प्यारी उफड  रार्जलक्ष्मी.  

 

अन्नदाआक्काच्या पाततव्रत्यानिं अन पवासभमानानिं खोलवर प्रभाववत झालेल्या 
श्रीकािंतने पे्रमाकर्डणात पिाविं ते या गाणाऱ् या िाईर्जीच्या?पे्रम फस्र्जती करतिं माणसाच्या 
तत्त्वािंिी कारण ते अिोध मनातून येतिं, पवप्नािंखालोखाल अनाकलनीय अशा या 
प्रािंतातून वादळवारे विात येतात, आपल्या तथाकचथत उदात्त वविारािंिा पालापािोळा 
करतात.  

 

िी गाणारी तरुण पिी, दाररद्र्यामुळे ततच्या पररत्यक्त आईनेि ववकलेली, 
ददैुवाच्या फेऱ् यात भरकटत गेलेली श्रीकािंतिी िालमैिीण, स्र्जने एका िाल-मोिाने त्याला 
लिानपणीि मनोमनी वरलिं असतिं. श्रीकािंतच्या ती गावीिी नसते खरिं तर. पण आता 
यौवनाच्या पहिल्या पायरीवर िे पहिलिं पे्रम आताच्या तरुण रार्जलक्ष्मीच्या रूप-
पवरसिंपदेिा झळाळ घेऊन श्रीकािंतला अशी भूल घालतिं र्जी पुढे र्जन्मभर पुरायिी 
असते.  
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पवतःला प्रचन वविारत, दोर् देत या अत्यिंत सिंघर्डमय अशा नात्याच्या भोवऱ् यात 
पुनःपुन; खेिला गेलेला श्रीकािंत कादिंिरीभर हदसत रिातो पुढे. यातला सुरुवातीिा प्रसिंग 
म्िणरे्ज रार्जपररवारात पैर्ज लावून मध्यरािी भयानक पमशानात एकटा र्जाणारा अन 
प्यारीला व्याकूळ करणारा श्रीकािंत.  

 

''रािीला एक ववशेर् पवरूप आिे. घोर राि िोळे झाकून ध्यानाला िसली आिे, 
सारिं िरािर ववचव तोंि झाकून, चवास कोंिून अततशय सावधतेने त्या अिल शािंततेििं 
रिण करत आिे. एकदम िोळ्यािंसमोर सौंदयाडच्या लिरी खेळू लागल्या. वाटलिं, प्रकाश 
म्िणरे्जि सौंदयड असिं कुठल्या भामट्याने सािंचगतलिं? अिंधाराला काय सौंदयड नािी? िी 
लिािी माणसानिं कशी पिू हदली?'' 

 

शी:! िे सगळिंि पुनः उदृ्धत करण्याइतकिं  का सुिंदर सलहिलिंत शरद्िािू? आखण 
थािंिाविं तरी कुठे? सगळिंि सलहित िसाविंसिं वाटतिंय. रार्जलक्ष्मीि काय, कुणीिी पे्रमात 
पिले अशी िी श्रीकािंतिी व्यक्तीरेखा कोणत्या मातीिी घिवलीत? तन:सिंग तरीिी 
पराकोटीिी रोमँहटक, व्याकूळतेला नमडववनोदािी र्जोि अन चििंतनाला काव्यमयतेिी. 
अन रार्जलक्ष्मी म्िणरे्जिी कुणीिी ऐरीगैरी नािी. तीिी तोिीस तोि ववशेर्ि. तेव्िा 
तुमच्या एकूणि लेखनाच्या पुनःपुनः पे्रमात पिाविं झालिं.  

 

या पमशानात आलेल्या अतीिंहद्रय भयावि अनुभवािंनी श्रीकािंतिी राि-सौंदयडसमाधी 
उतरून िोििी वळते तेव्िा त्याला वािवतात रार्जलक्ष्मीने पाठवलेली ततिी माणसिंि. 
तरीिी तो ततिा अन ततच्या पे्रमात गुिंतत र्जाणाऱ् या पवतःिा ततरपकारि करत रिातो.  

 

मग त्या वातावरणातून दरू, नेिमीच्या आयुष्यात परतून येतो. ववसरतो िळुिळू 
प्यारीला ििुधा. पण 'कसल्या तरी अभावािी वेदना ' वागवत एके हदवशी पुन: 
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मिंिभाररतासारखा पाटणा शिरात र्जाऊन थिकतो. र्जवळिे अपुरे पैसे, प्रवासातलिं 
अन्नपाणी कशािी चििंता न करता आयुष्यापासून अन पवतःच्या पे्ररणािंपासून पळून 
र्जाऊ इस्च्छणारा िा ववमुक्त भटक्या िक्क एका सिंन्याशाच्या मठीत र्जाऊन स्पथरावतो. 
आशेने की भलत्या र्जागी गुिंतलेल्या आपल्या मनाला अध्यात्मािा आधार समळेल.  

 

श्रीकािंतच्या मागोमाग भटकेपणािा वसा घेतलेल्या वािकालािी इथे िाकोरीिािेरिे 
ववचवदशडन घिायला सुरुवात िोते. साधूसिंन्याशािंििं र्जग, त्यातले अिंतववडरोध अन 
ववनोदिी. सभिा मागायला र्जाताना सामोरी येणारी गिृदशडनातली अन समार्जर्जीवनातली 
केववलवाणी, द:ुखभरी दृष्यिं.  

 

श्रीकािंतििं या प्रवासाति सिंन्यास-दीिाग्रिण व्िायििं खरिं तर, पण तो अिंगभूत 
भूतदयेने देवीच्या साथीत एका छोट्या गावात एका मतलिी गिृपथाच्या, त्याला 
कामापुरतिं भाऊ मानणाऱ् या त्या गिृपथाच्या तततक्याि मतलिी पत्नीच्या दोन आर्जारी 
मुलािंसाठी पवामीिंिरोिर प्रयागला प्रयाण मागे ठेवतो अन पवतःि आर्जाराला रे्जव्िा िळी 
पितो तेव्िा माि तेि कुटुिंि त्याला पाऊसवादळाति तसेि तापाने फणफणलेले सोिून 
पलायन करते.  

 

शुद्ध िरपण्याआधी श्रीकािंतला एकि नाव आठवते, प्यारी िाईर्जी, अन एकि शिर. 
पाटणा. तनरोप र्जातो. अन शुद्धिी.  

 

प्रवेश दसुरा. प्यारीने अपररमीत सेवा करून वािवलेला श्रीकािंत ततच्या 
पाटण्यातल्या घरी आिे. इथे ती प्यारी नािी. र्जगाच्या नर्जरेत पुनः रार्जलक्ष्मी व्िायिी 
ततिी खटपट िाललीय. ज्या नवऱ् याच्या नाममाि वववािििंधनात ती पूवी ववकली गेली 
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िोती त्याच्या दसुऱ् या पत्नीच्या-ततच्या सवतीच्या- मुलावर अपत्यपे्रम वर्डवून ती 
गिृपथी र्जीवनातल्या प्रततस्ष्ठत मातपेृ्रमािा अनुभव घेऊ िघतेय.  

 

श्रीकािंत, ततच्या िाल-गािंधवडवववािातला ततिा मनोमनीिा वप्रयकर. मनात र्जपलेला 
पे्रमािा एकि ििंद्र-कविसा. पण पिीला नेिमीि पे्रमापेिा मोि समार्जातल्या 
सिंभाववतपणािा, आखण प्यारीसारख्या पतततेला िी सिंधी अचधकि मित्त्वािी. या 
द्विंद्वात सापिलेली ती पे्रमाच्या कतडव्यात र्जरािी कसूर करत नािी पण अवगुिंहठत 
शब्दात श्रीकािंतला दरू व्िायला ववनवते.  

 

त्याला तरी कुठे िे हृद्-ििंधन झेपत असतिं? ततििं अभीष्ट चििंतून आर्जारातून 
उठलेला श्रीकािंत द:ुखी मनाने ततिा तनरोप घेतो.  

 

तनरोप घेणिं अन भेटति रिाणिं िे श्रीकािंतच्या पे्रमकथेििं प्राक्तन आिे. एक पाश 
नाकारणारा, अगदी पे्रमातिी पवतःला िािंधून घ्यायला अनुत्सुक, र्जवळर्जवळ सिंन्यासी 
वतृ्तीिा दयामय पुरुर् अन एक नािगाण्याच्या िैठकी करणारी िाईर्जी. ततच्या परीने 
तीिी सिंन्याससनीि. शृिंगारलेलिं तनमन आतून व्रतािंनी तनरािारािंनी सुकवणारी. कसल्याशा 
न केलेल्या पापािंच्या पररमार्जडनासाठी.  

 

प्रत्येक तनरोपाच्या वेळी भूसमका िदलत असतात. प्यारीच्या ववनिंतीवरून दरू 
गेलेला श्रीकािंत त्याच्या पवगडपथ आईने हदलेल्या शब्दातून, एका अवािंस्च्छत वववािातून 
पवत:ला वािण्यासाठी पैशािी तर्जवीर्ज करायला पुनः लगेिि प्यारीकि े परतून येतो 
तर यावेळी त्याला ती गाण्याच्या िैठकीत हदसते.  
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झालिं! गेल्यावेळच्या ततच्या गिृपथी िोण्याच्या धिपिीने द:ुखातिी प्रभाववत 
झालेल्या सास्त्त्वक श्रीकािंतच्या मनािा भिका िोतो. तो तोंि घेऊन िह्मदेशात र्जायिा 
मनोदय प्यारीला िोलून दाखवतो. प्यारी ववरोध करते.  

 

''िायकािंिी र्जात आर्जवर रे्ज िोलत आली तेि मी सािंगणार आिे. लग्न करून 
सिंसारी व्िा.’‘ 

 

पण िे खरिंि मनापासून का? रे्जव्िा श्रीकािंत त्याच्या आईने ठरवलेल्या तनयोस्र्जत 
वववािापासून मुक्त िोण्यासाठी ततच्याकि े पैसे मागतो, तेव्िा धािे दणाणलेली 
रार्जलक्ष्मी पैशािंिी मोठ्या तत्परतेने व्यवपथा करते तेव्िाि दोघेिी समरू्जन िुकतात की 
दोघािंनािी एकमेकािंसशवाय गत्यिंतर नािी! 

 

इथे श्रीकािंत ततिा पुनः तनरोप घेतो, यावेळी दीघडकाळासाठी. िह्मदेशाला पैसे 
समळवण्यासाठी प्रपथान िे या पलायनािे नवे नाव.  

 

शरदिािूिंनी अत्यिंत िारकाव्यािंनी, नमडववनोदाने चितारलेला कलकत्ता -रिंगून 
समुद्रप्रवास, त्यातला र्जलप्रलय, रिंगूनमधलिं र्जीवन अन ववशेर्तः मुक्त पिी र्जीवन, 
तेथल्या ििंगाल्यािंिा अन भारतीयािंिा अथाडति दटुप्पी नीती-अनीतीव्यविार, र्जातीभेदािी, 
धमाडिी सैलावलेली ििंधनिं अन त्या पोकळीत िोकाळलेला अनािार. या दीघड ववदेश-
अध्यायािद्दल एकि शब्द. मापटरपीस.  

 

ववपतारभयापतव या पथलािंतराच्या एकूण प्रििंि आवाक्यातून एकि पिी 
व्यस्क्तरेखा उल्लेखावी लागेल. तेर्जस्पवनी अभया. एका समिािरोिर (रोहिणीदादा) 
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आपल्या परागिंदा पतीच्या शोधात रिंगूनला आलेली, त्या अनुभवात आपटी खाल्यावर 
त्या एकतफी पे्रम करणाऱ् या समिाच्या पे्रमाला न्याय देण्यािा काळाच्या खूप पुढे 
असलेला तनणडय घेणारी. समार्जाला अन श्रीकािंतसारख्या प्रवासात र्जोिलेल्या सुहृदालािी 
अवप्रय वाटणारा तो तनणडय धीट प्रततवादात पटवून देणारी. या साऱ् या वादग्रपत 
र्जीवनशैलीत गोते खाताना एकीकिे पुन :रुग्णािंिी सेवा करताना नेिमीप्रमाणे पवत;ि 
आर्जारी पिलेल्या श्रीकािंतिी (त्यािा िा छिंदि असावा इतक्या वेळा िी पररस्पथती 
आलीय कादिंिरीत. कथानायकाच्या हृदयातली माणुसकी!) कसल्यािी समार्जभयािी, 
लोकापवादािी पवाड न करता सेवा करणारी अ-भया.  

 

आखण कसले ते समार्जर्जीवन! गररिी अन साथीच्या रोगािंनी िुर्जिुर्जलेले. लौककक 
र्जीवनािे पाश सोिून मनःपूत भरकटणारे श्रीकािंतिे तारू आर्जारातून उठण्यासाठी 
रिंगूनच्या नोकरीतून रर्जा घेऊन पुनः कलकत्ता ििंदरात आलेय. उतरून घ्यायला आलीय 
रार्जलक्ष्मी. शािंत स्पथर रार्जलक्ष्मी मनात कािीसा िेतू धरून आपल्याला अनुग्रि 
देणाऱ् या गुरुिं किे काशीिेिी श्रीकािंतला घेऊन र्जाते आिे. इथे श्रीकािंतला ततच्या वेगळ्याि 
अनुकिं पेििं दशडन घितिं. काशीमध्ये पररत्यक्त अन ववधवा स्पियािंना ततने ततच्या घरी 
आश्रय हदलाय. आपल्यासारखीि त्यािंिी परवि िोऊ नये म्िणून. पण प्रयागात िार 
लोकािंसमोर ततच्यासमवेत पनानास र्जायला श्रीकािंत लोकापवादाला घािरून नकार देतो 
तेव्िा चििलेल्या रार्जलक्ष्मीिे पुनः िाईर्जी प्यारीमध्ये पररवतडन िोते, पुनः मुद्दाम 
श्रीकािंतला दखुावणारे वतडन. पुनः ताटातूट. भावप्रदेशातले िदलते ऋतू.  

 

िोक्यात राख घातलेला श्रीकािंत आता िह्मदेशी र्जाण्याअगोदर एकदा वडिलािंच्या 
नातेवाईकािंनी कब्र्जा केलेल्या घरी भेट द्यावी म्िणून येतो. नुकताि आर्जारातून 
उठलेला, प्रवासािी दगदग व मानससक ओढाताणीने थकून गेलेला श्रीकािंत पुनः 
मलेररयाच्या िपेट्यात सापिून या घरी कोसळतो.. तापाच्या गुिंगीत तो असताना त्यािे 
पैशािे पाककटिी िोरीस र्जाते तेव्िा अटळ तनयतीसारखा एकि मागड उरतो श्रीकािंतसाठी. 
रार्जलक्ष्मीला पैशासाठी पि घालणे! 
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व्याकुळलेली रार्जलक्ष्मी पैशािंसहित पवतःि िर्जर िोते श्रीकािंतच्या वडिलोपास्र्जडत 
घरी तेव्िा सवड नातलगािंच्या उिंिावलेल्या नर्जरािंना तशाि उिंिावलेल्या मानेने तो 
खुलासा करतो, 'िी आपल्या पतीिी सेवा करायला येथे आलेली रार्जलक्ष्मी!' पवतःच्याि 
भीरुतेवर मात करून आतापयांत लोकािंपासून लपवलेल्या लोपवलेल्या पे्रमािा र्जािीर 
पवीकार करण्याििं सामथ्यड रार्जलक्ष्मीच्या तनरपेि त्यागामुळे, सेवेमुळे त्याच्यात आले 
आिे.  

 

एक ववसशष्ट टप्पा गाठलेला आिे र्जीवनातल्या आिंदोलनािंनी, पण कथानक फक्त 
अध्याडवर आलेय इथे. भाग एक व दोन सिंपलेत.  

 

आता सािंईचथया अध्याय सुरू िोतो. रार्जलक्ष्मीने गाण्यािर्जावण्यातून कमावलेल्या 
िऱ् यापैकी पैशािा व इपटेटीिंिा दानपि-व्यविार करून टाकलाय. 'शुद्धीकरण' मोिीम.  

 

मुख्यत्वे मागास व िोंि वगैरे मागासवचगडयािंच्या गिंगामाटी नावाच्या सािंईचथया 
पररसरातील एका गावी घर घेऊन ती श्रीकािंतसहित तेथे नव्या आयुष्यािा श्रीगणेशा 
करू पाितेय. पुनः ततच्यातली रार्जलक्ष्मी अवखळ मनपवी प्यारीवर मात करतेय. ती 
व्रतिंवैकल्यिं, भर्जनपूर्जन, गावात िरेपणा समळवून देणारे लोकव्यविार अन यातून 
तनमाडण िोणारी एक खूप लोकमान्य प्रततमा याच्या आिारी गेलीय. श्रीकािंत तर 
समळालाय. आता त्याला गहृित धरणे िालू आिे. अथाडत अभाववतपणे.  

 

श्रीकािंत पुनः ववद्ध अन पराभूत आिे. पे्रमािी पूती अन पररणती र्जर पे्रमिीन 
वापतवात व्िायिी असेल तर आर्जवर कसल्या मगृर्जळाकि ेतो लोभावत िोता, झेपावत 
िोता? त्यािी मूळ तन:सिंगता र्जागतेय.  
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''माझे िोळे सिसा पाझरत नािीत. पे्रमािा सभकारी िोण्यािी वतृ्ती माझ्या ठायी 
नािी. र्जगात मला कसलीि अपेिा नािी. कुणाकिून मला कािी समळालिं नािी, दे दे 
म्िणून िात पसरायला मला शरम वाटते...... माझ्या अिंतरिंगात झोपी गेलेलिं वैराग्य 
िट्कन दिकून र्जागिं झालिं तन म्िणालिं, 'छे, छे, छे!' 

 

या गिंगामाटीकि े येणाऱ् या प्रवासात वरानानिंद िा तरुण, खळाळत्या उत्सािी 
व्यस्क्तमत्त्वािा िॉक्टर-सिंन्यासी भेटलाय त्या दोघािंना, लोकसेवेसाठी घर सोिून 
और्धािंिा पेटारा िोक्यावर घेऊन गावोगाव कफरणारा, बिहटशािंच्या रु्जलुमािंववरुद्ध लोक-
र्जागरणिी करणारा खास ििंगाली युवा-राष्रभक्तािंिा प्रतततनधी. सिंन्याशािा पररवेश 
घेतलेला. धाकट्या भावासारख्या या लोभस व्यक्तीच्या सिवासात रार्जलक्ष्मीमधली 
प्यारी पुनः र्जागते अधुनमधून, श्रीकािंतलािी एक सुहृद गवसतो, एवढिंि काय ते 
ववश्रािंतीपथान एकाकी मनाला त्याच्या.  

 

उरलेल्या वेळात(अन तो वेळ खूप आिे सशवाय ररकामािी आिे-) पुनः सुरू िोते 
श्रीकािंतिे पररसरातल्या गररिी अन रोगराईने गािंर्जलेल्या र्जनर्जीवनात समसळणे, 
द:ुखखतािंिी तनरपेि सेवा करणे, भ्रमत भरकट्त रिाणे. कमडकािंिग्रपत रार्जलक्ष्मीिी नर्जर 
िुकवून (कारण आर्जारातलिं अशक्तपण साथीला आिेि कायमिे.). अशाति दीनािंिी 
सेवा करत अज्ञात हठकाणी गरीि िाह्मणाच्या घरी एके हदवशी प्रकृती ढासळून 
श्रीकािंतिे कोसळून पिणे.  

 

िी तऱ् िेतऱ् िेिी घरे, िाह्मणािंिी, अिंत्यर्जािंिी, धमाांतररतािंिी, गरीि ववपथावपत 
गौिर-गोसाईसारख्या फकीर सिंप्रदायी, िाऊल पिंथीय कवी-मुसलमानािंिी, त्यातल्या 
अनेक व्यस्क्तरेखा, प्रसिंग यािंिा उल्लेखिी येथे ववपतारभयापतव करता येत नािी पण 
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असे वाटते की एका लेखकाने असे र्जगावे, वापतव असे पिावे तेव्िाि त्यािी वाणी 
लेखणी इतकी ससद्ध िोते, तेव्िाि तो खरा ववचवकुटुिंिीय ववशाल मनािा िोत र्जातो.  

 

इकिे श्रीकािंत घर सोिून िेपत्ता झाल्याने रार्जलक्ष्मीिे िोळे उघिलेत. पण पुरते 
नािीत.. पुिंटू नावाििं आणखी एक उपकथानक घिून गेल्यावर रार्जलक्ष्मीला आपल्या 
कृतक-वैराग्यािा, कमडकािंिािंिा फोलपणा कळायिाय..  

 

''आखण ते सुखासमाधानाने रािू लागले'' िा शेवट येण्यापूवी श्रीकािंतिी अरू्जन एका 
र्जगावेगळ्या मदृलु पनेिात गुरफटायिा आिे. या पनेि-ििंधाििं नाव आिे वैष्णवी 
कमललता.  

 

आता वैष्णवािंििं र्जग. भक्तीमय भर्जन पूर्जनाििं, पण रुि कमडकािंिाच्या ववरुद्ध 
धवृावरििं. मधुराभक्तीच्या माधुयाडनिं ओथिंिलेलिं. शरदिािूिंनी र्जगातली ककतीतरी र्जगे -
वतुडळातली वतुडळे- रेखाटलीत आपल्या मिाकादिंिरीत. सगळ्या र्जगण्याििं शरद-सषृ्टीत 
रुपािंतर करणारे ककती िारकावे, पापुदे्र..  

 

श्रीकािंत रार्जलक्ष्मीच्या उपेिेला अन कमडकािंिािंना किं टाळून तथाकचथत रर्जा सिंपवून 
िह्मदेशाला र्जायिा पुनः वविार करतोय. त्याआधी एकदा पवतःच्या गावी गेला आिे. 
इथे वैष्णवािंच्या मेळ्यात श्रीकािंत िालसमि गोिरमुळे ओढला र्जातो अन कमललतेच्या 
रुपात ििंगालच्या मधुराभक्ती-पिंथाच्याि पे्रमात पितो.  

 

कमललता, रार्जलक्ष्मीइतकी सुिंदर नािी, पण िैरागी मनाच्या, रार्जलक्ष्मीच्या 
पे्रमात पोळलेल्या श्रीकािंतला असह्य मोिववण्याइतकी लाघवी. रार्जलक्ष्मीसारख्याि 
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ददैुवाच्या फेऱ् यात सापिून सिंन्यासािा आश्रय करून रिाणारी. श्रीकािंतिद्दल वाटणाऱ् या 
मोिाििं दमन अन उन्नयन करून त्यािा तनरोप घेणारी िुवद्धमती पिी.  

 

प्रीतीिी शरदिािूिंनी या कादिंिरीत चितारलेली दोन पिीरुपिं. प्यारी िाईर्जी अन 
सिंन्याससनी कमललता.. आतून एकमेकीत समसळलेली. अन्नदाआक्का अन अभया िी 
पनेिमय पे्ररकतेिी अशीि द्वैती पिीरुपिं.  

 

अनेकानेक उपकथानकािंिा, रतनसारख्या सपोहटांग रोलमधल्या अनेक 
अववपमरणीय व्यस्क्तरेखािंिा उच्िार न करता इथे मी िे लेखन सिंपवते. िातात घेतलेलिं 
पुपतक खाली न ठेववणिं िे परम वािनीयतेििं लिण. असा आनिंद देणारी पुपतकिं  
समळतात तेव्िा तो आनिंद दोन्िी मुठीिंनी पररसरावर उधळून द्यावासा वाटतो.  

 

मलािी तो मोि आवरला नािी.. 
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तनभमितीप्रक्रिया- बोरकराांच्या शब्दात..  

 

 

 

 

कािी शब्द वर्ाडनुवर्े आपला पाठपुरावा करतात. त्यािंच्या अथाांच्या सावल्या 
अवतीभोवतीच्या छायाप्रकाशात सरसमसळल्यासारख्या वाटतात. त्यािंिी सिंदभडसूिे 
रोर्जच्या घटनामध्ये ववखुरलेली हदसतात. या अशाि घटनािंमधून िे शब्द र्जन्मले िोते.. 
कोणतािी शब्द पोकळीत थोिाि सिंभवतो? 

 

असल्या या शब्दािंिी एक तर र्जन्मवेळ खितर असते ककिं वा र्जन्मदाते र्जोरकस 
असतात.. कठीण शब्दािंना न बििकता िोलायिे तर त्यािंच्यामागिा अनुभवव्यूि इतका 
प्रभावी असतो की ते शब्द र्जणू प्रतत-अनुभव असे सदैव िैतन्यमय, पे्ररणादायी 
ठरतात..  

 

''मगृर्जळीिा मीनिसा वणवणलो मी हदगिंत 
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ऊन आर्ज थकून र्जरा सािंर्जावत घे उसिंत 

 

'रण आरूण वन दारूण भ्रमलो हदग्मूढपणे 

तीि आर्ज पायतळी तणृकुरणे र्जलपुसलने 

 

प्रततबििंबित प्राणािंतून िघून असा नर्जराणा 

गवसे मर्ज प्रसवाकुल पहिला काळोख पुनः’‘ 

 

कववशे्रष्ठ िा. भ. िोरकरािंिे िे शब्द.. एका समग्र आयुष्यािे वतुडळ पूणड करुन 
समेवर येणारे शब्द.  

 

उन्िाने तळपणाऱ् या, भयाने कोळपून टाकणाऱ् या, सिंवेदनािीन करणाऱ् या घटनािंना 
ओलािंित प्रवासाअन्ती कवव एका सुखद टप्प्यावर आलाय.. त्याच्या पोळलेल्या 
पावलािंखाली लिरी तनयतीने आर्ज िक्क 'काव्यगत न्यायािा' ससद्धािंत मान्य करुन 
हिरवी कुरणे अिंथरलीत, त्याच्या भगभगलेल्या िोळ्यािंसमोर शीतल तनळी तळी हदसू 
लागलीत. आर्जवरच्या त्याच्या प्रवासािी एका अथी सुखद सािंगता झालीय.  

 

एका गोष्टीत माि कोणतािी िदल झालेला नािी.. त्यािी साथसोित त्या 
कष्टमय प्रवासात करणारी त्यािी प्राणसखी प्रततभा या सुिंदर समदृ्ध िणीिी तशीि 
पल्लववत झालीय र्जशी ती पूवीच्या वैशाखवणव्यात त्याला आतून र्जगण्यािे िळ देत 
िोती. तनसमडतीिा पहिला काळोख, तो प्रसवाकुल काळोख.. वेदनािंनी व्याप्त, पण 
नवतनसमडतीिी ग्वािी देणारा. त्यािसाठी तर सगळा अट्टािास. प्रततकूल काळात 
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अनुभवलेला तो काळोख आर्जिी या अनुकूलतेच्या ऋतुमध्येिी त्याला नव्याने 
गवसतोय.  

असे झाले म्िणूनि िी हिरवीतनळी शीतल समदृ्धी त्याच्यासाठी सुखान्त आिे. 
अन्यथा..  

 

मग िी पररपूतड अवपथा.  

कािी शोधायािे नािी : सारे इथेि येणार 

कािी मागायािे नािी: माझा िाति देणार 

हदठी उलटली आत प्राणािं लागले पाझर 

आता घागरीत भरे सारा रूपािा सागर 

िा रूपवाद, िी सौंदयाडसक्ती, त्यािंच्या र्जीवनशैलीिेि वैसशष्ट्य, सामथ्यड, आखण 
म्िणूनि अटळपणे त्यािंिी मयाडदािी.  

 

सशि ेपािंढरी पवप्नवेिी हदगिंती धुक्यातील रै्जशा प्रभेच्या तरृ्ा 

सुरूिं च्या वनातून काळोख हििंि ेकरूनी र्जरा गारव्यािी नशा 

ववर्ादातला गोिवासा खुळा मी अकेला र्जसा ििंद्र मािािंतला 

खखरोनी र्जरी बि िंितो र्जागर्जागी कळेना असे कोण यािंच्यातला 

 

तम-पतोि सलहिणाऱ्या या कवीने काळोखािे आखण प्रसवाकुलतेिे अनन्य नाते 
सतत कववतेत आणले आिे. काळोख, र्जो प्रततभेच्या प्रकाशािे कोंदण असतो.  
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घटका घटका काळोखाति िसून असतो असा 

उरातला गोंर्जारत नवख्या शब्दािंिा कविसा 

लवलवता तो स्रवतो आिंतर-ििंद्रािा वारसा 

उमाळुनी तळ नकळत िोतो गगनािा आरसा 

काळोखाति पिे कविसा असे गोि िे स्र्जणे 

त्यािंत भोचगता िवदा भुवने खुिंटावे िोलणे..  

 

या ततसमरात सुरािंििं आखण पपशाांििंिी र्जग अचधक तीव्रतेने उलगित र्जातिं.  

कधी पीळ भरून लकेर उठे 

ततसमरामधुनी ततसमरात समटे 

पुळणीवर मी मर्ज ववपमरता 

पायात अिानक लाट फुटे 

 

काळोख, एकािंत, आत्मववपमतृी, तनसमडती.  

मग तनसमडतीिा आखण प्रीतीिा सिंििंध काय? 

कववतेिा आखण र्जगण्यािा सिंििंध काय? 

 

सुखद असो द:ुखद वा 

वरद तुझे पमरण सखे 

पाऊस वा ऊन असो 
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हृदयी कववताि वपके..  

 

इतका साधा आिे तो सिंििंध आखण इतका सवडव्यापी. िेतनादायी सखीला पमरणारा 
आखण त्याि वेळी ज्या परमसख्यािे प्रततभा िे देणे आिे, त्याला िणिी न 
ववपमरणारा.  

 

खझणीखझणी वारे्ज िीन 

सख्या रे, अनुहदनी िीर्ज नवीन 

सौभाग्ये या सुरािंत तारा 

त्यािंतून अिपळ खेळे पारा 

अलख तनरिंर्जन वार्जवणारा 

सिर्जपणात प्रवीण..  

 

अशी तनसमडतीिमता असण्यासाठी कवविे हृदय िी गोष्ट खासि असली पाहिरे्ज. 
िोरकरािंच्या शब्दात, त्यािंिे चित्त म्िणर्जे तनत्यतनरिंर्जनािी प्रततबििंिे साकारणारा आरसा. 
असभमान लपत नािी त्यािंच्या शब्दातून, श्रीमिंती लपवण्यासारखीिी नािी िी.  

''कायाकस्ल्पत ससद्ध शब्द असले तन:शब्द साकारती 

मायानाट्यववलास रे्जवी ववभूिे ऐचवयड ववपताररती 

माझे चित्त सकिं प गूढ ववभूिा चििस्रवी आरसा 

त्यािा ववचवववकाससिंववद असा वचधडष्णु वा वारसा’‘ 
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या सरृ्जनशीलतेिी शक्ती कशी? तर र्जग वन्िी िोते तेव्िा गुप्त-शीतल-धारािंनी 
मनाला सभर्जवणारी.  

''सरृ्जनाच्या आधारसशलेवर पाय रोवुनी अिल रिा 

अश्रद्धेिा कलि मार्जता हदगिंिरािी शान पिा 

अिंगातून अिंगार पेटता ज्योत हदसे तो मोर्ज दिा 

त्या ज्योतीिे कढ चगळुनी तू चिरकरुणेने द्रवुनी विा’‘ 

 

मग िा पुनरुच्िार, िे असभमानी तनमिंिण कवीने हदलेले, त्याच्या वप्रयेला? 
त्याच्या ज्ञात अज्ञात सुहृदािंना-वािकािंना? की तनमाडत्यालाि? 

 

'' मी रिंगवतीिा भुलवा 

मी गिंधवतीिा फुलवा 

मी शब्दवतीिा झुलवा 

तुर्ज िाितसे 

मी प्रणयकळेिे िासू 

मी कणवकळेिे आसू 

का खोट्या ववनये िासू? 

सुख वाितसे..  

.................................  

ये बि िंिून घे लवलािी 
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माझा न भरवसा कािी 

भरतीच्या धुिंद प्रवािी 

मी पोितसे..’‘ 

 

िोरकर, तुमच्या तनसमडतीिेिािा शोध घेताघेता या रस-धुिंद प्रवािािंत खेिले र्जातो 
आम्िी, ककती सुखािे िे िुिंित रिाणे..  

  

 

 

 

 

 

 

‘’ हहांद  : जगण्याची समदृ्ध अिगळ” - वाचनाचा एक समदृ्ध अनुभव 
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खूप खूप वर्ाांतरी िातात घेतलेलिं तुमििं पुपतक, नेमािे. तसिं िे पुपतक २०१० 
मध्येि आलेलिं, पण माझ्या िातात असलकििे आलिं ते. आतािी फार तनवािंतपणा 
नव्िताि वािनात, पण मला सलहितिं करण्याििं सामथ्यड आर्जिी र्जाणवलिं तुमच्या 
शब्दािंच्या तीव्र रसायनामध्ये.  

 

तुमिी एका अत्यिंत एकेकालीन िािती मी, मला तुमच्या पािंिुरिंग सािंगवीकरििं 
कोसला तततकिं सिं आविलिं नव्ितिं, पण 'बिढार', 'र्जरीला ' आखण ' झूल' या िािंगदेव 
पाटील कचथत कादिंिरीियावर मी कफदा िोते. कफदा तुमच्या शैलीवर.  

 

तुमिी शैली, र्जी शब्दििंिाळ नसतािी हृदयमोहिनी िोती अशी ती शैली, र्जी 
वापतव तपशीलािंना िणात अद्भुताच्या पतरावर हििंिवून आणत िोती. एक आयुष्याच्या 
वाळविंटात अथक िालत र्जाणारा प्रततभाविंत सािात सामोरा आणत िोती..  

 

िेकॉव्िच्या नाटकािंसारखिं किं टाळवाणिं र्जगण्याििं वापतव अन त्याच्याि आतून 
आतून उमिणारे कथानकािंिे रिपयमय झरे.. माणसािंच्या गाठीभेटी, कववतात्म रोमािंि 
सिंपवून पुनःपुनः एकटेपणाच्या वतडमान समेवर येणारे, ववसावणारे आत्मसिंवाद. 
वादािंच्या, ववद्वेर्ािंच्या कटू ववनोदािंच्या ववरत र्जाणाऱ् या गलिल्यातून र्जागणारे, 
आयुष्याच्या आशयिेिािा शोध घेणारे आत्मसिंवाद.  

 

कादिंिरी ितुष्ट्याच्या अिंती 'हििंद'ू िी घोर्णा तेव्िाि तर झाली िोती..  
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पण 'हििंद'ू आली नािी, खूप खूप वर्े लोटली. वापतव अवापतवपणे िदलत गेलिं. 
िार्जारपेठा ववपतारल्या, र्जग आकसून र्जवळ आलिं. माहिती तिंिज्ञान मिापफोट ते 
मोिाइल फोन्स, फेसिुक, सिंपकड साधने वगैरे वगैरे िावून िऱ् िाट झालेल्या उलाढाली.  

 

पण र्जगणिं का कोण र्जाणे, आतून िदलल्यासारखिं वाटलिं नािी. तुमिी पुपतकिं  
िुकशेल्फवरून िलवावीशी वाटली नािीत. 'हििंद'ूिा ववसर माि पित िालला. तुमच्या 
प्रततभेकि े रु्जन्या तोलामोलाििं सािंगण्यासारखिं कािी राहिलिं असेल का अशी कधीतरी 
शिंका आली अन ववरून गेली. तुमििं युतनव्िससडटीतलिं अस्पतत्व साहित्यकार नेमािेंच्या 
पमारकासारखिं वाटू लागलिं दरुून पिाताना, क्वचित ऐकताना. तुमच्यातला समीिक-
सिंपकृतीअभ्यासक तरी हटकून आिे ना, िेश झाले, असिं पवतःला समर्जावलिं झालिं.  

 

तुमच्या भार्ेत सािंगायििं तर, 'सामसूम. ककती एक शतकािंिी. तन:शब्द. ' 

 

आखण तीस वर्े की र्जापत काळ घेऊन 'हििंद-ू र्जगण्यािी समदृ्ध अिगळ' आली. िी 
ती 'हििंद'ू नव्िती. िािंगदेवच्या आत्मकथनािी कादिंिरी. हििा कताड पुरुर् िोता तरुण, 
खिंिरेाव ववठ्ठल. अध्यापक नव्िे, मानवविंश सिंशोधक. पुरातत्वज्ञ. मिाराष्राच्या दोन 
मिादैवतािंििं नाव एकवटून घिवलेला िा घसघशीत नायक, पुनः एकदा 'कारा' ि 
(अवववाहित.. िे कसलिं आकर्डण तुम्िाला तरुण अवववाहिति नायकाििं कळलिं नािी, रे्ज 
आयुष्य उलटल्यावरिी हटकून राहिलिं?!), त्यािी ठसठशीत ववद्वत्ता आखण त्याच्या 
हृदयातली कववतेिी मऊ सुगिंधी भूमी.  

 

इतक्या वर्ाांिा उपास कफटला.  
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तर या खिंिरेावाला शोधायिाय मानवविंशािंच्या र्जाखणवािंिा इततिास.. िवेवर िवेने 
सलहिलेल्या प्रािीन िकीकती! कोण कुठून कुठे गेले? कुठे कसे विंशसिंकर झाले? रे्जते 
कोण / र्जीत कोण? नगररिनािंच्या, भािंडयािंच्या, नतडकीिंच्या अलिंकारािंच्या मागे 
कोणाकोणाच्या र्जाखणवा चवसत िोत्या? त्यािंिे ववकासववनाश कसे झाले? काय शािूत 
राहिले?काय खझरू्जन गेले? रु्जन्या सलपीिंिे, चिन्िािंच्या चििखुणािंिे काय झाले? त्यािंिे 
अथड ककती कसे लावावेत? इथे आर्जच्याि कववतािंिे अथड लावताना धापा लागतािेत.  

 

.. असे प्रचनोपतनर्द, नेमािे, इतक्या कलात्मकतेने तुम्िी पुनः समोर आणलेत. 
रु्जन्या वपिािंिे हदमाख समरवावेत तशी तुमच्या मिाकादिंिरीिी पानिं िोळ्यािंसमोर 
झगमगली. तततक्याि काळर्जीपूवडक रु्जनेरािंच्या चिरगुटािंमधले कऴकट काळो ा़खिी 
सािंभाळून पोिवलेत तुम्िी. तुमच्यातला यशपवी कादिंिरीकार अन त्याच्यािी मागे 
लपलेला एक कवी यािंिे िे कारभार. िाकीिे नेपथ्य मानवविंश, भारतीय उपखिंिातले 
पुरातत्व अन तत्त्वज्ञान, र्जातीव्यवपथा अन शोर्णािे आकृतीििंध वगैरे भरपूर वादग्रपत 
ववधानािंना पोसणारे. तुम्िालािी आविि या सगळ्यािी पूवाडपार.  

 

ससिंधूसिंपकृतीच्या अभ्यासािा कॅनव्िास घेतल्याने आणखीन एक झाले नेमािे, 
भारत आखण पाक म्िणून रे्ज दोन भूभाग नकाशावर हदसतात, त्यािंच्या सीमािंच्या 
धारदार पात्यािंिी तुम्िी रेशीमपाती केलीत. तुम्िी प्रत्ययास आणलेल्या अद्भतुािा िा 
आणखी एक ववलास. खऱ् या अन सशवाय कवीमनाच्या अभ्यासकाकिून करािी अन 
मुिंिईतली साम्यपथळिं कळली. हदलवरच्या धाब्यावरिी रिंगीत गदी, उदूड शेरोशायरी अन 
पिंर्जािी कव्वाल्यािंिी उधळमाधळ. याति मिानुभाव मठातल्या सिंन्याससनी ततरोनी 
आत्यािा शोध घेण्यािा खिंिरेाविा प्रयत्न. गाव सोिून वडिलधाऱ् यािंनी नवसात िोललेला 
सिंन्यास घेऊन ऐन तारुण्यात मिानुभावािंच्या मागाडने कािूलपयांत तनघालेली, फाळणीत 
िरवलेली ततरोनी आत्या. पण बििारी कशाने? घरोघर सिंसार करणाऱ् या का नािीत 
बििाऱ् या? खराि प्रचन.  
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या सवड तुमच्या कथानकातल्या खानदेशीय स्पिया. त्यािंिी नावेिी मानवविंशािंिा 
मोठा दीघड प्रवास सािंगणारी. ततरोनी िा बिवेणीिा अपभ्रिंश, िरखू िा (खिंिरेावच्या 
लभानी- खिंिरेावाच्या मते खऱ् या हिन्दपुतानी आयडविंशािे लोक- पे्रयसीिे नाव) शरयूिा 
अपभ्रिंश. मोिेन-र्जो-दारो किून खानदेशात उतरत आली माणसे. शब्द अन त्यािंिी अथड 
यथाशस्क्त सािंभाळत. असो. असे सगळे गुिंतािलेले सिंदभड एका ववशाल भारतीय 
उपखिंिािा एकात्म र्जीव दाखवणारे. 'इिंडियनपाकी' सौिादड.  

 

खिंिरेावाला तरुण पुरातत्वसिंशोधक दाखवल्यानेिी एक झाले नेमाि,े उत्खनन 
अधेि टाकून त्याला मतृ्युशय्येवरील वडिलािंकिे मोरगावला वपटाळणे तुम्िाला सोपे गेले.  

एकूणि सगळे सोपे गेले.  

लािोर ते खानदेशातलिं मोरगािंव.  

पाककपतान ते भारत.  

आठवणी ते वतडमान.  

प्रवासातली ग्लानी ते र्जागतृी.  

मानवविंशािंच्या कथा ते अद्यतन भ्रष्टािारािंच्या कथा.  

गावगाडयातल्या र्जातीर्जमातीिंच्या, िारािलुत्यािंच्या, हििंद ूशैलीतील 'पे्रमाने केलेल्या 
'शोर्णाच्या कथा, ऐततिाससक कथा. वना अरण्यािंच्या, पशुविंशच्छेदनािंच्या लोककथा.  

केवढिं र्जाळिं ववणलिंत. पथलकालाच्या पटावर कफरवलिंत ववराट र्जिेत पाळण्यात 
िसवाविं तसिं स्र्जवाला. दमवलिंत. पण ववपकसळत नािी म्िणणार मी तरी त्याला. िी 
समदृ्ध अिगळि तर मािंिायिी िोती तुम्िाला.  
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तसा तुमिा वप िंि कथेकऱ् यािाि नेमािे, एरवी कथेला नाविं ठेवता तुम्िी. म्िणून िे 
शैलीदार कववतात्म सलिून तुम्िी काळोखे कोनाि े तयार केलेत व्यासमश्र अथाांिे, 
पमरणगिंधािंिे. सोप्या कथािंच्या भोवतालात. सगळ्यात मित्त्वाच्या तुमच्या पिी 
प्राक्तनाच्या कथा, एखाद्या िाईच्या सकवार िातानिं, पाझरत्या मनानिं सलहिलेल्या.  

 

या कथा र्जशा खिंिरेावाच्या आयुष्यात घिलेल्या, तशा त्याने आज्यापणज्यािंकिून 
ऐकलेल्या. गरती स्पिया अन लभाणी ग्रामवधूिंच्या. िाईने िाईिा केलेला छळ अन 
िाईने िाईला केलेली मदत. एक अपौरुर्ेय मिाभारत सतत घिणारिं पुरुर्प्रधान 
सिंपकृतीमध्ये.  

ततरोनीआत्या, ससिंधूमावशी, सधन, गरीि शेतकऱ् यािंच्या घरातल्या स्पिया एकर्जात 
गरीिि पण. कामावलेल्या, लेकुरवाळ्या, कािी कोवळ्या वयात िाळिंतपणात अज्ञानाने 
दगावणाऱ् या सुमनताईसारख्या. लग्नगाठ िािंधून हदल्यावर नसशिािा वाट्याला आलेला 
भोग तनमूट सोसणाऱ् या. अकालवैधव्य सोसणारी, नणिंदािंनी सासनेू वपिलेली सुिंदर 
असिाय सोनावहिनी. अन्यायाववरुद्ध लढणारी नसशिाला प्रत्युत्तर करणारी एखादीि 
चििंधूआत्या. अन युरोपीय िॉ. मिंिी- या सवडर्जणीिंिा अभ्यास करणारी मुक्त ववदरु्ी. 
लिंिन ववद्यापीठातील प्रािीन भारतीय पुरातत्वािी प्राध्यावपका. आत्मतनभडर.. इथे. पुनः 
त्या युरोपीय स्पियािंच्या आत्मतनभडरतेिी सािंपकृततक, सामास्र्जक, खार्जगीत र्जीवनातली 
कारणिं. खास तुमच्या सिंवादशैलीत उलगित र्जाणारी.  

 

मॅस्र्जकल ररऍसलझम अगदीि नािी कसा म्िणावा या कथाकथनािंत? त्या अिंगाने 
तसिं अनेकदा सलहिलेय तुम्िी, एक-दोन हठकाणी तरी प्रत्यितेने आलाय तो. र्जसा 
खिंिरेाव-यि सिंवादात. यिप्रचन असा-'अनन्य मौल्यवान आिेर कोणता?' यावर 
खिंिरेावािे उत्तर -' 'वप िंर्जाऱ् याच्या सकीनाने हदला िोता तो. ' िी अरू्जन एक कथा. 
'औरतािं ककदरिी एकच्िे' म्िणणाऱ् या सकीनािी. (इथे िेिी नोंदवलिं पाहिरे्ज की अशा 



रसससिंधु  भारती बिरे्ज डिग्गीकर 

मुपलीम गरीि स्पियािंििंिी फार सहृदय चििण केलिंय तुम्िी. कमरुस्न्नसासारख्या 
कमनसशिी. गररिी, अज्ञान, िाईपण.. मुपलीम सिंदभाडतलिं. असो.) 

 

अशा या कृवर्प्रधान सिंपकृतीत, सधन शेतकरी मिानुभावी ििुर्जनसमार्जी र्जाखणवा 
पेलत वाढलेला खिंिरेाव, एकुलता एक सगळीकिून कुटुिंिात. स्र्जवलग मोठ्या भावाच्या 
अकालतनधनामुळे एकटा पिलेला मनाने. पण कतडव्यग्रपत नुसताि. प्रपथावपतािंना, 
समार्जातल्या शोर्णकत्याांना नाविं ठेवताना त्याने िाह्मणद्वेष्टी ववधानिं र्जागोर्जाग केली 
आिेति, पण तो आपल्या सधन शेतकरी परिंपरािंनािी िरोिर ओळखून चितारतो.  

'कृवर्सिंपकृती आप्पलपोटी सिंपकृती.. '- कारण ती वनसिंपकृती, भटक्या 
सिंपकृतीच्या पोटावर पाय ठेवून फोफावलेली आिे िे मत प्रत्यि अनुभवलेल्या या 
व्यस्क्तगत सलामधून आले असावे.  

 

त्याि तीव्र प्रामाखणकतेने खिंिरेाव पवतःच्या आतल्यािी शोर्णपरिंपरािंििं भान 
असलेला असा आिे. रेनी नावाच्या धनगर मुलीकि ेअन िरखू या गावातील लभानी 
सुसशक्षित युवतीकिे आकवर्डत िोऊन अथाडति पे्रमर्जीवनात असफल िोणारा. 
ििुर्जनसमार्जातल्यािी र्जातीय उतरिंिीला ओलािंिून र्जाऊ न शकणारा. भाष्यापसलकिे, 
वाद घालण्यापसलकि ेठोस कािीिी करू न शकलेला न-नायक.  

 

शेवटच्या पवाडत पुनः रु्जनी ववद्यापीठीय भिंकस, भ्रष्टािार, पथातनक पिकाररता 
वगैरे रु्जने वळण घेतलेति तुम्िी नेमािे, पण तोपयांत िुधा पूणड शमली िोती. दधुािी 
तिान शतशतकािंच्या घट्ट िासुिंदीवर भागवल्यावर पुनः िे पाणिट ताक समोर.  

 

वडिलािंच्या पे्रतयािनेे सिंपते िी अनेकलेल्या एकाच्या र्जाखणवेिी मिाकादिंिरी. 
शोभेचया इतमामाने. वारकरी पिंथाच्या तनळूकाकािंपासून ते मिानुभावी पारायणािंपयांत ते 
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खार्जासािेिाच्या पीरापयांत सवाांिा मान राखत िी मिायािा थािंित थािंित, शोक पिवत 
ररिवत अखेरच्या मुक्कामाला र्जाते.  

 

आता नवा कुटुिंिप्रमुख खिंिरेाव.  

नव्या प्रचनािंनी व्याप्त, व्याकूळ.  

नव्या पवप्नािंच्या भोवऱ् यात गरगरत त्यािंच्या मनोरम रिनािंिे अथड र्जाणून घेऊ 
पिातोय.  

 

िे असिं पवप्न-सुर्ुप्ती-र्जागतृीच्या सीमारेर्ेवर शेवटी आणून सोिलिंत, िरिं केलिंत 
नेमाि.े  

मोकळिंमोकळिं केलिंत गुिंत्यातून, गुिंत्यािी र्जाणीव देऊन. त्या समदृ्ध अिगळीिा 
वारसा पसाऱ् याने समोर ठेवून.  

 

 

 

  



रसससिंधु  भारती बिरे्ज डिग्गीकर 

 

 

 

 

कोठिी- स्वातांत्र्यवीर सावरकर: एक अधुरे शब्दभशल्प 

 

 

 

(पवा. सावरकरािंनी हद. २६-०२-१९६६ रोर्जी प्रायोपवेशन करून वयाच्या ८३ व्या वर्ी देिववसर्जडन 
केल.े त्यािंिे नम्र पमरण.) 

 

 

 

 

 

 

"सलिंपुतन सशिंपुतन र्जें । कायतरी 

सर्जववसी हदवस भरी 

ििंहद मिंहदर तें। एकादा 

मिाल वा सोनेरी?" 
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अस्र्ज नचि केवल या। ििंहदच्या 

सभिंतत त्या भुयारािंच्या 

रक्षितत अवसेसी। माझ्या ज्या 

पासुतनया पुनवेच्या 

 

"तरर रे कोठिीच्या। या िूरा 

सभिंती तोिुनी धीरा 

झटशील तरी िोई। न क्वचित का 

पूणड मुक्तता शक्या?'' 

 

पूणाड? अस्र्ज ना ना । मातीच्या 

सभिंतत भिंवतत या साच्या 

दगिी सभिंती दजु्या! 

 

"आशा सोडिना या र्जगतीिं 

दगिािंच्यािी या सभिंती 

धुळीला रे समळती 

तटहि ककती 

तिकूतनया तुटती!" 
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तररिी काय? अिो । आिंसशक ती 

शक्य”पूणड" ना मुक्ती 

या तटािंपुढती। ििंहदच्या 

क्षिततर्जािंच्यािी सभिंती! 

 

"पररसूिं परर आम्िी । कुणीकुणी 

त्यािी ओलािंिोनी 

वतृ्तीिंच्या क्षिततर्जा । वररलीिी 

पूणड मुक्तता त्यािंनी!" 

 

रिंगात उर्ेच्या आणी । सािंरे्जच्या 

चिबिलें ववचवकम्याडनें। ज्या साच्या 

आकाश छता त्या।”मी"च्या। 

िलक्यािंच्या ििंसू-असूिंच्या या। 

झोपाळ्यावरतीचि झुलत तया 

पाित िोतों कीिं। िोतें र्जों 

हदसत तोवरीिं तरर त्यािं! 

 

पवा. सावरकरािंच्या कोठिी या कववतेिे िे िाती आलेले पवरूप सिंपकरण पूणड न 
झालेल्या कववतेसारखे तर आिेि, सशवाय त्यात प्रक्षिप्त/ पुनः सलिून काढताना अपभ्रिंश 
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/अथडववपयाडस झालेले शब्द असण्यािीिी शक्यता वाटते कारण त्यािंिा अथड नीटसा 
लागत नािी, शेवट अपुरा वाटतो. कववतेिरोिरि उपलब्ध असलेल्या कुण्या आत्मीयाने 
सलहिलेल्या ओळी अशा आिेत - 

''अिंदमानात कैद्यािंना पवत:िी कोठिी पवत:ि साफ करावी लागे. ती साफ 
करतािंना तात्यािंच्या मनात आलेले वविार या कववतेतून त्यािंनी मािंिले.’‘ 

हदलेले शब्दाथड: अवसेसी-िा तनराशा-ततसमरात गुरफटलेला काळ, पुनवेच्या- मुक्त 
र्जीवनािा आनिंदी हदवस.’‘ 

 

िपस इतकेि. इतक्या सामग्रीवरून एका तेर्जपवी, एकाकी र्जीवनािे एक 
तन:चवससत चितारायिे आिे.  

 

थोिी पूवडपीहठका. १९११ मधे अिंदमानच्या अिंधारकोठिीत पवा. सावरकर पन्नास 
वर्े कारावासािी सशिा भोगण्यास प्रववष्ट झाले! पाचवडभूमी िोती मदनलाल चधिंग्रािंनी 
केलेला कझडन वायलीिंिा वध, ज्यािे थेट लिंिनच्या आगाखान यािंनी इिंग्रर्जािंिी मर्जी 
सािंभाळण्यासाठी घेतलेल्या लब्धप्रततस्ष्ठतािंच्या शोकसभेत पवा. सावरकरािंनी 
शोकप्रपतावाला र्जािीर ववरोध करून केलेले समथडन, त्यािंच्या 'असभनव भारत' या 
सिंपथेच्या वाढत िाललेल्या िािंतीकारक िालिाली, सावरकरािंिे अस्ग्नगभड लेखन, 
त्यातून ससद्ध झालेले खुहदराम िोस व अनिंत कान्िेरेंिे िौतात्म्य.  

''शुक पिंर्जरी वा िरीण सशरावा पाशी| िी फसगत झाली तैशी | 

भूववरि कसा सतत सािू या पुढती | दश हदशा तमोमय िोती |'' 

 

आपल्याि वरील कववतेत आतडव्याकुळ भाववादळात उन्मळलेले सावरकर आता 
कठोर तनधाडराने कोठिीत स्पथरावले िोते.  
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तेथे िोता पािुणिार दिंिािेिी अिकवून टािंगले र्जाण्यािा, तेल गाळणाऱ् या कोलूस 
रु्जिंपले र्जाण्यािा, अिंधारमय भयावि एकािंतवास सोसण्यािा.  

 

त्या तशा वातावरणातिी सावरकरािंनी तेथे सिंप घिवून आणले, तेथल्या छळाच्या 
वाताड िािेरच्या र्जगास पोिवल्या, सािरतेिे (अन िािंतीच्या रिनात्मक पैलूिंिीिी 
सशिण देणारे!) वगड तेथे िालवले, तनकृष्ट अन्नाववरुद्ध आवार्ज उठवला, तेथल्या 
देशभक्त कैद्यािंिे र्जीवन सुसह्य केले.  

 

या सगळ्या रक्तरिंस्र्जत दमनकथेत कववतेिे काय करायिे? पररस्पथतीपुढे िार न 
मानणाऱ् या मिाकवीला कुणी कागद पेन्सीलिी द्यायला तयार नव्िते कारण त्या 
लेखणीिे ओर्जि तर सिंपवायिा िाव िोता..  

 

याि कोठिीच्या सभिंतीवर घायपात्याच्या काट्याने मिाकाव्य सलहिण्यािा अशु्रतपूवड 
सिंकल्प सावरकरािंनी मग केला.. यासशवाय िऱ् यािशा कववता त्यािंना मुखोद्गत असत व 
सुटका िोऊन िािेर र्जाणाऱ् या कैद्यािंकिून त्या पाठ करून घेऊनिी पवातिंत्र्यवीर त्या 
र्जगापयांत पोिवीत. या अत्यिंत प्रततकूलतेत ककती कववता तन:चवससतािंसारख्या ववरून 
गेल्या असतील ककिं वा मूळ पवरूप िदलूनिी िािेर पोिल्या असतील.  

 

िी कववता अशािंपैकी एक वाटते.  

 

तर ती िी कोठिी. कैद्यािंनी आपली आपण साफ करायिी.  
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कववतेत दोघेर्जण िोलत आिेत. अथाडति कोठिीच्या एकािंतवासात दसुरे कोण 
असणार आिे? सावरकरािंिा पवतःशीि सिंवाद िालला आिे. आखण तो िऱ् यापैकी पुरेसा 
नािी का? त्यािंच्या तोलामोलािा सिंवाद त्यािंच्याशी साधणारे असे कोण आिेत खरोखरी 
एरवीिी?सशवाय त्यािंच्या आतमध्येि ककती भूसमका गर्जिर्जल्या आिेत. एक मिाकवी, 
एक ववज्ञानतनष्ठ सिंशोधक, धमडववशारद, इततिास-अभ्यासक, भार्ा-शुद्धीकरण वविारक, 
ज्योती;शापिज्ञ, एक िािंतीकारी पवातिंत्र्यसेनानी, एक समार्जसुधारक, एक राष्रचििंतेत 
रािून गेलेल्या अध्यात्मसाधनेिा उपासक.. एकाि आयुष्यात िे सारे साकारायला एरवी 
वेळ पुरला नसता पण िा ििंदीवास कसा कनवाळूपणे मदतीला आला अन मुक्त 
चििंतनाला वाव समळाला आिे! 

 

या कववतेतले दोघे म्िणरे्ज पवातिंत्र्यवीरािंच्या दोन वतृ्ती आिेत, ककिं चित 
दोलायमान, कामात रिंगून र्जात भवतालाला न्यािाळणारी एक 'र्जगणारी' वतृ्ती तर 
ततला खोिून, डिविून, प्रचन वविारून, आत्मववकासाच्या शक्यता शोधायला लावणारी 
दसुरी वतृ्ती -असलप्तपणे 'िघणारी '..  

 

'या सनातन र्जीवनविृावर दोन सुिंदर पिंखािंिे समिपिी रिातात. एक पिी झािािी 
फळे िाखतो, र्जगतो, दसुरा पिी केवळ पहिल्याला सािीभावाने 'िघतो.. ' 

''द्वा सुपणाड सयुर्जा सखाया समानिं विृिं पररर्चवर्जाते 

तयोरन्य: वपप्पलिं पवादत्त्यनचयन्ननो असभिाकशीतत'' 

मुिंिकोपतनर्दातल्या या चलोकािी आठवण देणारा िा आत्म-सिंवाद..  

 

पहिल्या किव्यात प्रचनकते सावरकर पवतःलाि किू उपिासाने वविारतािेत- 

"सलिंपुतन सशिंपुतन र्जें । कायतरी |सर्जववसी हदवस भरी| 
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ििंहद मिंहदर तें। एकादा | मिाल वा सोनेरी?" 

''हदवसभर सलिंपून सशिंपून कािीिािी सतत सर्जवतो आिेस ती िी तुझी कोठिी की 
एखादा भपकेिार्ज रार्जमिाल?’‘ 

उत्तर असे आिे- 

-अस्र्ज नचि केवल या। ििंहदच्या| सभिंतत त्या भुयारािंच्या | 

रक्षितत अवसेसी। माझ्या ज्या | पासुतनया पुनवेच्या | 

या फक्त माझ्या ििंहदवासी भुयाराच्या सभिंती समरू्ज नकोस! माझ्या अमावापयेििं, 
माझ्या तनराशेििं माझ्या आनिंदापासून, माझ्या मुक्तीपासून त्या रिण करतािेत!! 

प्रचनापेिािी ततरकस उत्तर! िी अिंधारकोठिी माझ्या आयुष्यातल्या तनराश 
काळो ा़खाििं आनिंदप्रकाशापासून रिण करते आिे! 

 

'नाथाच्या घरिी उलटीि खूण ' तसिं िे उत्तर. अन्यायाने समळालेल्या कारावासािी 
केलेली िी पतुतीसमर्ाने केलेली तनिंदा, की पुनवेिा आनिंद खऱ् या अथाडने समर्जण्यासाठी 
आधी काळोखी तनराशा पूणड उपभोगावी लागते यािी र्जाणीव?खरे तर दोन्िी! 

 

सिंवाद पुढे सुरूि आिे..  

"तरर रे कोठिीच्या। या िूरा |सभिंतत तोिुिंनी धीरा 

झटशील तरी िोई। न क्वचित का| पूणड मुक्तता शक्या?'' 

पुढिा प्रचन-'' अरे वेडया, िी कोठिी सर्जवायिे सोिून या िूर सभिंती धैयाडने तोिून 
का टाकत नािीस?तनदान पूणडपणे मुक्त तरी िोशील!'' 
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-पूणाड? अस्र्ज ना ना । मातीच्या | 

सभिंतत भिंवतत या साच्या| दगिी सभिंती दजु्या! 

उत्तर साधेि आिे. ककिं चित ववमनपक. कसे शक्य आिे पूणड मुक्त िोणे? या 
कोठिीच्या सभिंती मातीच्याि आिेत पण याभोवती दसुऱ् या ववशाल दगिी सभिंतीिंिा तट 
आिे ना.  

 

.. सावरकरािंना आठवत असेल तो मासेल्सच्या सागरात उिी घेऊन सुटकेिा 
केलेला एक ववफल प्रयत्न! ततथे थोिी तरी आशा िोती. त्या तसल्या गारढोण पाण्यात 
त्या िीण शरीराने केवळ इच्छाशक्तीच्या िळावर फ्रान्सिा ककनारा गाठला िोता. इतके 
झाल्यावरिी वैफल्य पदरी आले िोते.. आिंतरराष्रीय सिंकेतािंिा भिंग करून दिंिलेशािीच्या 
िळावर बिहटश पोसलसािंनी त्यािंना पकिले िोते व आिंतरराष्रीय न्यायालयातिी न्याय 
समळाला नव्िताि. इथे अिंदमानात तर सुसज्र्ज छळछावणी िोती.. आपल्या 'काळे 
पाणी' या कादिंिरीत सावरकरािंनी अिंदमानच्या काळ्या पाण्याच्या सशिेतून पळून 
र्जाण्यािा शोकान्त ववफल प्रयत्न चितारला आिे त्याअथी त्यािंनी तनदान 
कल्पनाशक्तीने तो वविार अर्जमावून तो पयाडय खोिून टाकला असला पाहिरे्ज.  

 

पुनः नवे प्रचनावतड, अचधक खोलात र्जाणारे- 

"आशा सोडिना |या र्जगतीिं| दगिािंच्यािी सभिंती 

धुळीला रे समळती|तटहि ककती|तिकूतनया तुटती!" 

'' असा िताश िोऊ नकोस रे! या र्जगात दगिािंच्या सभिंती धुळीला समळतात ना? 
प्रििंि तटिी लाटािंच्या माऱ् याने तिकून तुटतात मग तुझ्या प्रयत्नाला का नािी यश 
येणार?'' 
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यािी प्रचनािे पवतःलाि हदलेले उत्तर- आतािे िे उत्तर या कववतेला अकस्ल्पत 
वेगळ्याि उिंिीवर नेणारे, तपपवी-तत्त्वज्ञािे उत्तर- 

-तररिी काय? अिो । आिंसशक ती|शक्य”पूणड" ना मुक्ती 

या तटािंपुढती। ििंहदच्या |क्षिततर्जािंच्यािी सभिंती! 

या सभिंतीमधून सुटका िी सुद्धा आिंसशक सुटका आिे, पूणड मुक्ती नािीि कारण या 
र्जीवनाच्या ििंहदवासाला क्षिततर्जाच्या सभिंतीिंिी राखण आिे! 

 

एका ववलिण वीरवतृ्तीच्या आखण त्यागी आयुष्यानुभवातूनि ससद्ध िोऊ शकते 
अशी दृष्टी, असे ज्ञात्यािे पािणे. ििंहदवास तर पािवीला पुर्जला आिे. िी र्जन्मठेप, 
निंतरिीिी पथानिद्धता- आयुष्यालाि िेडया पिल्या आिेत पण वविार माि शुद्ध िोऊन 
तनवळत िालले आिेत या अस्ग्नपरीिेत. िळुिळू ििंहदवासािी तात्कासलक खिंत ववरत 
िालली आिे अन आता एका ववशाल मुक्तीसाठी मन आसुसले आिे, अिंतरातला साधक 
र्जागा झाला आिे. नवा अथड असा आिे की िा ििंहदवास म्िणरे्ज केवळ एकािंतसाधना. 
अस्पतत्वाशी तनगडित प्रचन सोिवण्यासाठी िा एकािंतवास घिला आिे..  

 

मग शेवट. समापन- 

"पररसूिं परर आम्िी । कुणीकुणी|त्यािी ओलािंिोनी 

वतृ्तीिंच्या क्षिततर्जा । वररलीिी|पूणड मुक्तता त्यािंनी!" 

आता प्रचनकताड अन उत्तर देणारा दोघेिी प्रकट चििंतनात गढून एकमेकािंत ववरून 
र्जातािेत कारण ते वेगळे नािीति मुळी! 
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पहिले सावरकर (अवतरणचिन्िात ज्यािंिे प्रचन अन वविार आले आिेत ते) िे 
उत्तर ऐकून म्िणत आिेत,’‘आम्िीिी ऐकले आिे की ती पूणड मुक्ती म्िणे 
मनोवतृ्तीिंिेिी क्षितीर्ज ओलािंिून गेलेल्या कुणाकुणाला लाभली आिे..’‘ 

 

ते येथे आतल्या-अिंतयाडमातल्या- आकाशाच्या क्षिततर्जािद्दल िोलतािेत. िे क्षितीर्ज 
मनोवतृ्तीिंच्या ििंिल सुिंदर रिंगात रिंगलेले.. या कववतेसारख्या मनोरम भावतरिंगात 
तनथळलेले.. या मोिमय क्षिततर्जाला रे्ज ओलािंिून र्जातात तेि मुक्त िोतात.. आपल्याला 
ती तसली मुक्ती िवी आिे, लिानसिान 'सुटका' नािी. ककरकोळ लाभािंसाठी िा र्जन्मि 
नािी.. म्िणूनि इथे कववतेलािी सर्जवण्याच्या, सिंपकरण करण्याच्यािी खटाटोपापसलकिे 
कवी गेला आिे असे हदसते, आपल्या प्रततभापुष्पािद्दलिी तो तनमोिी झाला आिे. 
त्यािी अिंतदृडष्टी र्जागली आिे. क्षिततर्जापसलकििे क्षितीर्ज त्या अिंतदृडष्टीसमोर उघिते 
आिे.  

 

अन दसुरे सावरकर, आतापयांत प्रततवाद करणारे, कोठिीच्या झरोक्यातून 
हदसणाऱ् या खऱ् या आकाशाच्या तुकडयावर िोळे र्जिवून समारोप करत आिेत..  

रिंगात उर्ेच्या |आणी । सािंरे्जच्या चिबिलें ववचवकम्याडनें। ज्या साच्या 

आकाश छता त्या।”मी"च्या। िलक्यािंच्या ििंसू-असूिंच्या या। 

झोपाळ्यावरतीचि झुलत तया |पाित िोतों कीिं। 

िोतें र्जों |हदसत तोवरीिं तरर त्यािं! 

'मी'पणाच्या िलक्याशा सुखद:ुखािंच्या हििंदोळ्यावर झुलत मी आकाशाििं छत 
न्यािाळतोय... सकाळ िोते अन हदवस िळुिळू सिंध्याकाळीकि ेझुकतो.. ते सारे अनुपम 
रिंग या आकाशपटावर ववचवकमाड कुशलतेने चितारतो.. र्जोपयांत रािीच्या कृष्णच्छाया 
दाटून सारे हदसेनासे िोत नािी तोवर मी िोळे भरून पाित रिातो िे रिंगािंिे खेळ.  
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.. इथे अिानकपणे मूक िोतो िा सिंवाद.. र्जणू सिंध्याछायािंमध्ये हदवसािे लोपणे, 
रािीच्या शािंत प्रिरािंिी सुरुवात.  

 

िे रे्ज िािेरििं अन आतलिं आकाश आिे ना, ते अिंधारकोठिी अन र्जन्मठेप 
असल्या शब्दािंना घािरत नािी. आतलिं आकाश पिाणारी कोठिी आिे शरीरमनािी, 
अस्पतत्वािी मयाडदा. अन िािेरच्या आकाशाखालिी कोठिी आिे अथाडति ववटा-माती-
दगिािंिी अिंदमानिी कोठिी. कैदी दोन्िी अथाांनी कोठिीच्या ितु:सीमा केव्िाि ओलािंिून 
गेला आिे. तो इथला िोताि कधी? तो तर आकाशािा अचधकारी आिे.  

 

सावरकरािंिी िी अनघि कववता खतनर्जद्रव्यािंनी भरलेल्या खाणमातीसारखी वेगळ्या 
अथाडने मूल्यवान आिे. त्यािंिा पवतःशीि िाललेला सिंवाद, त्यािंनी पवतःिेि तनराशेतून 
िािेर येण्यासाठी केलेले समुपदेशन, र्जािक ििंधनातून पवातिंत्र्यवप्रय मनाला 
सोिवण्यासाठी केलेले अिंततमाथाडिे मिंथन या कववतेत ववखुरलेले आिे, िी कववता नसून 
र्जणू त्यािंच्या दैनिंहदनीिे एक पान आिे.. एका समदृ्ध गिन व्यस्क्तमत्वािा प्रकाशककरण 
पिून उर्जळलेला िा झरोका आिे.  

 

आपण केवळ कल्पनाि करू शकतो त्या हदनिमािी,  

 

आखण मग विंदन करतो त्या आयुष्याला. तन:शब्दपणे..  
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’सावरकरािंिी समग्र कववता” आखण “माझी र्जन्मठेप खिंि१ व २ : ले पवा. सावरकर” िी पुपतके ई पुपतक 

पवरूपात उपलब्ध असून ई साहित्य प्रततष्ठानच्या VIP सभासदािंना ववनिंतीनुसार ई मेलद्वारे ववनामूल्य उपलब्ध 
करून हदली र्जातील. सिंपकाडसाठी  esahity@gmail. com 
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अशोक नायगाांवकराांची 'वाटेवरची कववता ' 

 

 

 

 

 

अशोक नायगािंवकर मुख्यत्वे आपल्या मिंिीय कववतेमुळे मिाराष्राला सुपररचित 
आिेत. असलकिे झी मराठीच्या िापयसम्राटसारख्या कायडिमािे परीिक म्िणून त्यािंिा 
पररिय अचधक कानाकोपऱ् यापयांत झाला. कदाचित या गदारोळात त्यािंिी मूळ कवी-
ओळख झाकोळली गेली..  

 

दापोली येथे िोणाऱ् या कोमसापच्या साहित्य सिंमेलनािे अध्यि म्िणून तनविून 
आलेल्या आपल्या काळातील या ववनम्र, प्रततभाशाली पण ते प्रततभेिे देणे underplay 
करणाऱ् या या कवीला सलाम. त्यािंिा एकि कववतासिंग्रि म्िणर्जे 'वाटेवरच्या कववता. ' 
(अरू्जन एक 'कववतािंच्या गावा र्जावे' िा इतर कािी कवीिंना िरोिर घेऊन प्रकासशत 
झालेला प्रातततनधीक कववतासिंग्रि.) 
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येथे 'वाटेवरच्या कववता' (ग्रिंथाली प्रकाशन) मधील कववतािंिद्दल मी सलहिणार 
आिे..  

 

िी वाट आिे शिर आखण खेडयाला र्जोिणारी. मिानगरातील ककत्येकािंच्या 
प्राक्तनािी वाट. स्र्जिी वापतव हदशा आिे खेडयातून शिराकि.े स्र्जच्या मनािी ओढ 
आिे शिरातून खेडयाकि.े  

पण ते मनातलिं खेििं आिे तरी कुठे सशल्लक?? ततथिंिी एक ववपयडपत शिरि उभिं 
आिे आता.  

 

िी वाट म्िणूनि पवप्नामधील गावाला पारखी आिे.  

 

तसा िराि वेळ घेऊन प्रकाशात आलेला िा एकमाि कववतासिंग्रि नायगािंवकरािंच्या 
कववतेवरील तनष्ठेिी खूण आिे. र्जी समग्रता त्यािंना आपल्या शब्दात उतरवायिी आिे 
ती मोठी अ-काव्यात्म आिे. समकालीन ववज्ञानापासून ते व्यापार व्यविारापयांत रे्ज 
कािी घिते आिे ते नायगािंवकरािंना कववतेच्या घरात आणायिे आिे. त्यािंच्याि शब्दात, 

 

'अगदी मनापासून आम्िी आमच्या अिरािंना 

घरात आणले आखण 

द:ुखाच्या िढणी-उतरणीवर सवडपव ििाल केले. ' 
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िे 'घरात आणणिं' आठवण करून देतिं ते 'आम्िा घरी धन शब्दािंिीि रत्ने' असे 
सािंगणाऱ् या त्या कुणाएकािी. त्याििं देणिं अरू्जनिी मराठी रक्तामधून वाितिं आिे, मराठी 
कववतेतून असिं उमटतिं आिे.  

 

एकूणि अपसल मराठमोळ्या अशा या कववतेला मिानगरात परकिं -पोरकिं  वाटतिं 
आिे. र्जगण्यासाठी र्जवळ केलेलिं िे शिर ततच्या आत्म्याभोवती अदृष्य साखळदिंिािंसारखिं 
खळखळतिं आिे.  

'निंतर निंतर व्िाविरिं िनवणारे 

कॉरपपाँिन्स करणारे लोक 

शिरात रािू लागले 

आखण कुळीथ,तूर,उिीद,िार्जरी 

वपकवणारे येि ेखेडयाति राहिले.. ' 

 

ग्रामीण शेतकीप्रधान मिाराष्रािी िी व्यथा, िी पीिा अशोक नायगािंवकरािंच्या 
कववतेिा पथायीभाव आिे. शिर आखण खेिे िा सिंघर्ड अनेक द्वैतात्मक रूपािंनी त्यािंच्या 
कववतेत प्रकटतो. (पण या ववराट मिानगरािंमध्ये झालेली नवकल्पनािंिी घुसळण, रु्जन्या 
सरिंर्जामशािीिा अपत, त्यातून अनेकािंसाठी तनमाडण झालेले नवे आशासूक्त माि या 
मािंिणीत येत नािी,  िा कालखिंि कािीसा सोपा करून मािंिला र्जातो.) िा सिंघर्ड कसा? 
तर - 

 

एतद्देशीय ववरुद्ध परकीय सिंपकृती.  

प्रत्यि तनसमडती ववरुद्ध दलालािंिी िलती.  
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या व्यवपथेत फोफावलेलिं शासनाििं भयाकारी ववचवरूप आखण भयाकूल, शरण, 
नाकते झालेले व्यक्तीमन.  

'अयोतनसिंभव असतिं सरकार 

युगानुयुगे स्पथर 

दैवताच्या धाकासारखिं 

मध्यरािी शपििेडया घेऊन येणाऱ् या 

घोडयाच्या टापािंसारखिं. ' 

 

िा सिंघर्ड कालरूपिी आिे. भूतकालीन श्रद्धापथानािंच्या अवशेर्ािंभोवती समकालीन 
ििंगळवाद एखाद्या रोगसिंसगाडसारखा िळावतो आिे..  

 

'हटळक,तुम्िी िौपाटीवर इथे 

कशासाठी उभे आिात? 

अिो, पाणीपुरी भेळपुरी खाणिं 

िा आमिा र्जन्मससद्ध िक्क आिे 

आखण आम्िी तो रोर्ज समळवणारि '' 

य कववतेला उपरोधािी अशी लखलखती धार आिे र्जी िोथट सिंवेदनािंनािी 
रक्तििंिाळ करेल.  

'तुमिे िोके हठकाणावर आिे काय हटळक? 

तुम्िी िॉलर समळवा 

लोक िघा ककती आनिंदात 
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बिअरच्या ग्लासासारखे फेसाळलेत 

तुम्िी पवदेशी िार टाका, मपत र्जगा.. '' 

असे हटळकािंना सािंगताना कवी पवतःवर, आसमिंतावर आसूि ओढत आिे.  

 

या पररस्पथतीत प्रततभाविंतािी र्जागा कोणती? िे वापतव प्रभावीपणे शब्दात 
आणणिं,िपस इतकीि? नायगािंवकरािंििं सिंवेदनािम कवीमन त्यासाठी असमाधानी, 
पवतःवर रुष्ट आिे.  

 

'गावावर हदसती ओघळ िे रक्तािे 

मी दार लोटले आतून आयुष्यािे 

मी पररस्पथतीच्या िेंिीमध्ये िोट घातले नािी | मी लढलो नािी || ' 

असे म्िणणाऱ् या कवीला समकालीन र्जागततक सिंदभाांिे भान असल्यामुळे अन्यि 
प्रततभाविंतािंनी तनरतनराळ्या आिंदोलनािंत, युद्धात सवडपव झोकल्यािे तो र्जाणून आिे.  

 

'भिभिा रपत्यावर येणारे पूवड युरोपातले 

कवी-लेखक-नाटककार 

आपण मनातून नुपते पिातो. तेव्िा एखाद्या एवपसोिििं शूटीिंग तर नािी ना 

असिं म्िणत पुढे सरकतो 

कदाचित आपण खूप आध्यास्त्मक असतो.. ' 

असािी एक टोला ते पवत;लाि मारतात ! 
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नायगािंवकरािंच्या सिंवेदनािंना, काव्यशैलीला ग्रासणारे वापतव िे असे उग्र आिे की 
ते त्यािंना र्जरािी मोकळे सोित नािी, त्यािंच्यातल्या कवीला र्जरािी सौंदयडववलास करू 
देत नािी! कुणी याला िािंचधलकी म्िणेल. ती त्यािंच्यातल्या कवीवर सदैव मात करते. 
ककिं वा असे म्िणावे लागेल की नायगािंवकर अनुभवािंच्या दािाकरता शब्दािंिािी मोि धरत 
नािीत.. कववतेमधली ज्योत िीण आिे.. शिरामधली ततिी र्जागा केववलवाणी आिे. 
नकळत टी. एस. इसलयटच्या ''In the room the women come and go,Talking 
of Michilangelo. ' या कववतेिी आठवण करून देणारे िे शब्द..  

 

िुकेत फुटतो फुलािंस घाम 

िवेत ववरती शब्द नी िात 

कोपऱ् यातला थवा सािंपकृततक 

इवलीशी िघ ििाड करतो' 

 

.. अशा र्जीवन-पराङमुख गटािंिी पवाड करण्यापेिा कवी 'तिकाच्या तळाशी 
कार्जळीिा थर ' िोणे पसिंत करतो.  

मी न केली आरती वा मी न केला उत्सव 

माि तिकाच्या तळाशी कार्जळीिा थर झालो 

 

-या वतृ्तीमुळे नकळत कववतेवरिी अन्याय झाला आिे. कवीने िमता असूनिी 
ततला कधी सर्जववली, शृिंगारली तर नािीि,्पण ततिे कैक कोवळे उन्मेर् र्जाळून राख 
केले आिेत.. कार्जळीच्या त्या थरात समसळले आिेत. माि दरूवर मदृिंगािा ताल घुमावा 
तशी ती दिपलेली सुिंदरता कववतेच्या आतली लय िोऊन र्जागते. मानवी िौयडपीडित 
व्यविारािंच्या आिोशातूनिी कवी ती लय ऐकतो, कववतेत उतरवतो.  
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'कल्याणकारी द्वारपालािंच्या मनात फुलतात पवप्नािंिे करुणासागर 

तशी मिंदिपल वेगाने उभी रिातात प्रत्यि सिंपथािंिी 

सनातन आखण अपररिायड अस्पतत्वे 

सिंपथा असीम त्यागाच्या अनावर ओढीतून 

दरवळणाऱ्या वासासारख्या धुिंद करतात आसमिंत 

सिंपथा टाळता येत नािीत ककतीिी टाळू म्िटले तरी 

एकलेपणाच्या व्यसनाला भुरळ घालतात सिंपथा 

मदृिंगासारख्या तालावर घुमतात.. ' 

सिंपथािंिी वाढ आखण ऱ् िास दोन्िीिंिा शोध घेणाऱ् या या सुिंदर कववतेत वापतवातलेि 
अदृष्य काव्य समथडपणे उमटते,म्िणून शाचवतािा पपशड ततला लाभतो.  

 

सौंदयाडसक्तीिरोिरि पवतःमधली तरल आध्यास्त्मकतािी रुढाथाडने छाटून 
टाकणारा िा कवी एक सवलत माि पवतःला देतो.. व्यथेला उ:शाप आिे तो फक्त 
ववनोदिुद्धीिा. िी तीि ववनोदिुद्धी र्जी हटळकािंवरील कववतेत ततखट उपरोधािे ित्यार 
घेऊन आली िोती.  

 

'पिंढरीच्या ववठ्ठलािे मीि केले सािंत्वन 

मी ववटेने अिंग त्यािे शेकले ककत्येकदा 

लाल ककल्ल्यातून मी सिंदेश राष्राला हदला- 

-'वेळ पिली लोकिो, झोपेतुनी उठवा मला !' 
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'ते व तू' या कववतेत धनदािंिगे व सामान्य यािंच्यातला फरक असाि विोक्तीच्या 
सिाय्याने व्यक्त झालाय - 

'ते िेडिट कािड 

बिभुवन दास 

तू ठेव गिाण ििंिा -कळशी 

कफर िोंिलत ' 

 

या कववतेतली कालिी पे्रयसी आर्जिी पत्नी आखण अनिंतकाळािी माता असणे 
नायगािंवकरािंच्या पवभावाशी अगदी सुसिंगत आिे.  

मी म्िणालो िायकोला आर्जपासून पे्रयसी तू 

ती म्िणाली, यापुढे िोरून भेटू '' 

असा गोिवा असलेलिं पतीपत्नीििं नातिं रेखाटायला नायगािंवकरािंना खूप आवितिं.  

 

पिीिे हृद्य असे िे सािंसाररक रूप कवी रेखाटतो. ती पत्नी असते ककिं वा 
काटक्यािंच्या सशसशरात िुलीशी खोकणारी माय.  

'नािी रानािा आधार 

नािी पायाखाली र्जोते 

काटक्यािंच्या सशसशरात 

माय िुलीशी खोकते.. ' 
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पण ज्योतीिािंच्या मिाराष्रातली सािर पिी पवत;ि सलहिते ' मी पवखुशीने 
र्जाळून घेतेय' यातला ववपयाडस, ददैुव, कवीला छळत रिाते..  

आता ततला 

सिी तनशाणी 

िाव्या आिंगठ्यासाठी 

शाई फासावी लागत नािी 

आता ती पवत:ि सलिू शकते 

घासलेट ओतून घेण्याआधी 

'मी पवखुशीने 

र्जाळून घेतेय '..  

 

नायगािंवकरािंच्या कववतेिे रूप या पिीसारखेि आिे. अनलिंकृत, परम दयामय पण 
पवतःच्या शक्तीला कमी लेखणारे.  

 

समकालीन समथड कवी म्िणून आम्िा वािकािंच्या माि त्यािंच्याकिून अरू्जन 
अपेिा आिेत. त्यािंच्या कववतेच्या वाटेिा परतीिा प्रवास पुन:  त्या 'पव'ला 
ओळखणाऱ् या उगमाकिे व्िावा अशी उत्तरोत्तर लेखन शुभेच्छा.. आखण असभनिंदन.  
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नवपार्िहृद्गत : गीतेचा नव-आशयबोध 

 

 

 

 

 

द:ुखकाळोखात िािपलेलिं, सिंदेि-आवताडत झाकोळलेलिं गीतेििं िािंधकाम. ते प्रजे्ञच्या 
प्रकाशात पिाताना कसिं वाटत असेल? अन तेिी समकालीन समवयीन प्रजे्ञच्या 
प्रकाशात? 

 

‘||नवपाथडहृद्गत||- एक आधुतनकतावादी गीताचििंतन’ वािताना अशी कािीशी 
भावना मनात दाटली. गीतेवरिे दोन(ि) मिान भाष्यकार कमीअचधक नर्जरेखालून 
गेलेले पूवडवयात, पण ते वेगळिं िोतिं. श्रीज्ञानदेवािंिी र्जीवन-लेखन भूसमकाि’‘अलौककका 
नोिावे लोकािंप्रती’‘ या धारणेिे प्रात्यक्षिक, मग त्यािंिी गीता-टीकािी भगवद्गीतेच्या 
गाभाऱ्यातील ववशुद्धाथाांिी भावाथडदीवपका असणे िमप्राप्ति िोते, आखण लोकमान्य 
हटळक तर लोकमान्यि. आधी पवराज्यासाठी सिंघर्ड, मग धासमडक सामास्र्जक 
लोकर्जागरण या तत्वावर आधारलेली त्यािंिी र्जीवनदृष्टी. म्िणून त्यािंच्या गीता-रिपयात 
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कमडवादािा र्जागर असला तरी श्रद्धेय मूलतत्वािंना प्रचन वविारण्यािी ििंिखोरी असण्याििं 
कारण नव्ितिं.  

 

रार्जीव सानेंनी या पाचवडभूमीवर पवत:ला ‘नवपाथड’ सिंिोधत व्यक्ती-समष्टी च्या 
अिंतिाडह्य ववचवाला, म्िणरे्जि समग्र अस्पतत्वालाि, वेढून असलेले प्रचन या काळातल्या 
तत्वििेतल्या सख्यभूसमकेतून श्रीकृष्णाला वविारले आिेत, ककत्येकदा त्याला खोिून 
काढले आिे, आपली नारार्जी/ मते/आिेप पपष्ट शब्दात नोंदवला आिे इतकेि नव्िे तर 
या शे्रष्ठ-परम सुहृदाला वैिाररक नवदशडनपवरूप पयाडयिी सुिवले आिेत.  

 

प्रततमा प्रकाशन, पुणे यािंनी २००८ मध्ये प्रथम प्रकासशत केलेल्या या पुपतकािा 
अल्प आढावा घेण्यािा िा प्रयत्न.  

 

‘नवपाथडहृद्गत’ ििं सगळ्यात मोठिं वैसशष्ट्य म्िणर्जे िा आशयकोश लेखकाने 
पवरचित वतृ्तिद्ध कववतेत, तेिी तनरतनराळ्या वतृ्तािंत, अनेकदा नव-वतृ्तातिी (उदा. 
वसिंतततल्का वतृ्त) व्यक्तवला आिे! िे पद्यात्मक वववेिन एका ववसशष्ट पद्धतीने येते. 
मूळ गीताचलोक, त्याला मूळ अथाडच्या अिंगाने येणारे पण नवमतवादी असे अनुसाद, 
त्याला आिेप घेणारे ते प्रततसाद, त्यावर पवतिंिपणे व्यक्त झालेले ते पवयिंसाद अशा 
ततिेरी िािंधणीत.  

 

आधीि गीताटीकेिा व्यासमश्र आशय, त्यात पुन: वतृ्तिद्ध कववतेिा आव्िानात्मक 
आकृतीििंध. या दोन्िी कािीशा स्क्लष्ट पातळ्यािंवर वािकािी दमछाक िोऊ नये म्िणून 
पुन: िाि आशय सिर्ज गद्य सिंवादाच्या पवरूपात, पद्यासोिति वववेिनात्मक ववपतार 
करत मािंिण्यािा एक आगळावेगळा प्रयोग साने करतात.  
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िा नवपाथड गीतासिंहिता, त्यातले श्रीकृष्णािा देवत्व िा भक्तीमागी प्रिेप आिे की 
नािी या पवरूपाच्या उिापोिापासून दरू आिे.’‘ माझी प्रकृती पािंडित्यपूणड अभ्यासकािी 
नसून सरृ्जनशील वविारकािी आिे’‘असे साने म्िणतात. एका अथी ते आस्पतकािंमधले 
नास्पतक आखण नास्पतकािंमधले आस्पतक असल्यािे र्जाणवते.  

 

ग्रिंथािी मािंिणी करताना आपले मनोगत साने प्रापताववकाच्या सात छोट्या पण 
अथडवािी ववभागातून पपष्ट करतात.  

 

‘’कोण िा नवपाथड’‘ या पहिल्याि प्रापताववक ववभागात गीतेिा सयुस्क्ततेच्या 
कसोटीवर एक सुसिंगत वविारव्यूि म्िणून पुनववडिार िोण्यािी आवचयकता ते प्रततपादन 
करतात. भारतालाि नािी तर वैस्चवक आत्म-आिोशाला दीपपतिंभाप्रमाणे मागडदशडन 
करणारा गीतावविार केवळ श्रद्धाववर्य असून भागणार नािी, त्यािे शोधन करावे 
लागेल, कालौघात त्यात दाटलेले, ववसिंगत म्िणून आधुतनक िुद्धीवादी नास्पतक मनाला 
परके वाटणारे खिंि छाटावे लागतील तरि गीतेतले अध्यात्म आर्जिी प्रगतीशील, 
प्रवतृ्तीपर आखण वविारपवातिंत्र्य र्जोपासणाऱ्या आस्पतक-नास्पतक व्यक्ती-समार्जािंना 
पवागत व पवीकार करण्यार्जोगे वाटेल अशा दृढ धारणेतून िे लेखन केले आिे.  

 

िी आिंतररक ववसिंगती शोधण्यासाठी त्यािंनी गीतेच्या सिंहितेत ववखुरलेल्या व 
पुनरुक्त झालेल्या सिंकल्पना मूळ कथनात्मक िम सोिून एकमेकािंशेर्जारी मािंिल्या 
आिेत ज्यामुळे त्यात अिंतभूडत असलेला ववरोधाभास पपष्ट िोईल व त्या अनुर्िंगाने 
श्रीकृष्णाला प्रततप्रचन करता येतील. िी वैसशष्ट्यपूणड मािंिणी िे या पुपतकािे िलपथान 
आिे.  
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दसुरा प्रापताववक ववभाग ‘प्रचन, रे्ज उपस्पथत करायिे रािूनि गेलेत!!’’ या 
िोलक्या शीर्डकािा आिे. प्रचन अनेक आिेत, प्रचन पुढेिी सातत्याने येत रािातील, पण 
या ववभागात आलेले प्रचन ववशेर् मूलगामी असे आिेत.  

 

वानगीदाखल पहिलाि प्रचन. मिाभारतात अनेक घटना, खरे तर दघुडटनाि, शेवटी 
युद्धभूमीवर ववसस्र्जडत झाल्या. गीतेिी सुरुवाति अरु्जडन-ववर्ादाने िोते. पण आर्ज 
नवपाथाडला या युद्धप्रसिंगाआधीच्या दोर्ापपद घटनािमाति कािी उदात्त व अपररिायड 
हदसत नािी.,’‘मी वेळीि युचधस्ष्ठराशी शुभद्रोि (म्िणरे्ज योग्य कारणासाठी ववरोध) केला 
असता तर युद्धभूमीवर वेळ टळून गेल्यावर अरु्जडन-ववर्ाद व्यक्त करायिी वेळि आली 
नसती. तथाकचथत धम्यडतेिे पटण्यासारखे तनकर्ि नसावेत? अतनणडय व उलटसुलट 
तनणडय यािंनीि प्रकरण चिघळून मिासिंिारािी वेळ आणली नािी काय?’’ िा नवपाथाडने 
पवत:लाि आचियाडने केलेला प्रचन.  

 

'सामास्र्जक नीततमत्ता राखण्यास मोिोपदेशािा उपयोग काय?' िा भगविंतािंना 
केलेला दसुरा प्रचन.  

ततसरा, मित्वािा प्रचन - 'वणडसिंकरािी चििंता परमेचवरानेि प्रथमत: 
अरु्जडनववर्ादयोगाति व्यक्त करावी, िा वणड िे विंशवादी असल्यािाि पुरावा नािी का?' 

या ततसऱ्या प्रचनािी ििाड मिाभारताच्या अभ्यासकािंनी सामास्र्जक सिंदभाडत केली 
आिे. वणड–विंशवाद ववर्यािंिा सिंदभड आल्याने इथे आठवते की इरावती कवे यािंनी 
मिाभारत काळात िाह्मण िबिय व वैचय असे तीन वणड िोते असे प्रततपादन केले 
आिे. वैचयािंिेि पुढे दोन ववभाग िोऊन शूद्रवणड अस्पतत्वात आला (उत्पादन व वविेते 
वेगवेगळे झाले) असे या मतामध्ये येते. िबियािंमधलेिी खालच्या पतरावरले लोक 
शूद्रात गणले र्जाऊ लागले िे मत आिंिेिकरािंनी अचधक अधोरेखखत केले. या मत-
मतािंतरातिी समार्ज-अभ्यासकािंमध्ये वणड िे मिाभारत काळाच्या आधीपासूनि विंशवादी 
आिेत यािद्दल दमुत नािी. सामान्य वािकालािी वणड िे मिाभारत काळात तरी 
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विंशवादीि िोते िे सतत र्जाणवते. ववदरु, कणाडिा सूतपुि म्िणून उल्लेख व त्यातून 
त्यािा झालेला अव्िेर, द्रोणािायाांच्या िािकमाडत (धनुववडद्या सशकवणे) त्यािंच्या 
िाह्मणत्वािा कोणालािी न पिलेला ववसर यातून उभे रिाणारे समार्जचिि लवचिक 
उपर्जीववकावादी पण वणड-विंश र्जाखणवािंच्या पकिीत असलेल्या समार्जािेि आिे.  

 

िे झाले सामास्र्जक वापतव, साने यािंनी 'ते श्रीकृष्णाला पवीकारािड आिे का?' अशा 
अिंगाने वविारले आिे तर िा गीता-ईचवर एकूणि वणडसिंकर ववर्यात समार्जववरोधी कािी 
न करण्याच्याि पिातला आिे िे त्श्रीकृष्णाने अन्यििी (पहिल्या अध्यायािरोिरि 
ततसऱ्या अध्यायातिी ३. २४ या चलोकात- ‘उत्सीदेयुररमे लोका न कुयाां कमड िेदिम | 
सिंकरपय ि कताडपयामुपिन्यासममा: प्रर्जा:’) सािंचगतले आिेि! तेव्िा िा प्रचन ‘ईचवराने 
असे समार्जािा अनुनय करणारे तत्त्व का म्िणून पवीकारावे?’ या वेगळ्या पवरूपात 
यायला िवा िोता असे वाटते.  

 

कमडववपाक, अििंकार, समदृष्टीवववेिन, कामपे्ररणा, फलिेतुकता या सवड शुद्ध 
आध्यास्त्मक सिंकल्पनािंना या ववभागात केलेले इतर मूलगामी प्रचन पुढे येणारि आिेत.  

 

िौथ्या प्रापताववकात’‘ आधुतनकतावाद ‘ या अत्यिंत व्यापक सिंजे्ञतून आपल्याला 
नेमके काय असभपे्रत आिे िे साने पपष्ट करतात. तसेिी व्यासािंच्या मिाभारतािे 
शून्याकार अनुभव देणारे घटनािम आर्जिी आधुतनकि वाटतात, त्यातल्या व्यक्तीिंिा 
तत्वसिंघर्ड कालातीत म्िणून एका अथी आधुतनक असला तरी’‘आधुतनक व्यक्तीला 
गततमान पवधमड आखण गततमान भूसमकाधमड या दोिोंिे शोधन करत रािायिे असते’‘ 
िे सानेंिे ववधान समकालीन गततमान अस्पथर र्जीवनाच्या सिंदभाडत यथाथड वाटते.  

लेखनामागच्या, त्याच्या आकृततििंधामागच्या पे्ररणा, सूिना, शे्रयतनदेश यािंिद्दल 
सूक्ष्म वविार मािंिणारी अन्य पाि ते सात िमािंकािी प्रापताववके वािून आपण 
पुपतकाच्या मुख्यप्रवािात सशरतो.  
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त्याआधी थोिसेे शे्रयतनदेशािद्द्ल. कारण केवळ ‘अिंतदृडष्टी आवचयक असली तरी 
पयाडप्त नसते’ असे ववधान करत सानेंनी येथे इिवाद व अध्यात्म यािंिी सािंगि 
घालण्यासाठी आपण कोणत्या मित्वाच्या दशडनािंिा अभ्यास केला, कोणत्या 
ववद्वज्र्जनािंिे सिकायड घेतले यािे या मित्वाच्या प्रापताववकात उल्लेख केले आिेत. 
त्यात िsगडसन, कािंट िुसsलड, युगेन िािरमास, ररकर या पाचिात्य तत्वज्ञािंिरोिर 
श्रीतनवास दीक्षित, मे. पुिं. रेगे, आिायड ववनोिार्जी, सुिास पटवधडन, देवदत्त कातनटकर, 
वव. य. कुलकणी, अर्जय व सुलभा िह्मनाळकर यािंिा नामतनदेश केला आिे.  

 

प्रत्येक प्रापताववक व प्रकरणाअिंती मराठी/सिंपकृत शब्द/सिंकल्पनािंिे ‘समीपाथी ‘ 
(सानेंिा शब्द) इिंस्ग्लश शब्द आिेत रे्ज फार अभ्यासपूवडक ससद्ध केले आिेत.  

 

‘श्रद्धा. स्र्जज्ञासा आखण तत्वििेतला खुलेपणा’ िे पहिलेि प्रकरण. श्रद्धापवातिंत्र्य 
मानण्यािे गीता-ईचवरािे वेगळेपण, सख्यत्वभूसमका आखण तत्त्वििुलतेिा पवीकार 
यामुळे गीतेिा आशय व्यापक ववचवात्मक झाला आिे. गीतेच्या, गीता-ईचवराच्या या 
पवरूपामुळे आर्जिी भक्त-अभ्यासक-चिककत्सक या सवाांनाि आर्जिी गीता-ईचवराशी 
सिंवाद साधावासा वाटतो. साने एका सुिंदर पवयिंसादातून गीता-ईचवराला आपली नम्र 
पण चिककत्सक भूसमका सािंगतात – 

 

आिेपे मम सीसमतज्ञचि अशा व्िावे र्जरा मिंथन 

तेर्जाळून उठो तुझाि महिमा यासाहठ िे इिंधन 

कतृडत्वा न गमावूनी ववकसु दे अभ्यूदयाध्यात्म ते 

र्जोपासो नि मोि केवळ परी िारी पुरूर्ाथड ते 
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पुढील प्रकरणात भारतात आखण मिाभारतात धमडग्लानी का आली आिे, 
सत्ताधाऱ्यािंशी वेळीि शुभद्रोि (सानेंच्या पवतनसमडत शब्दािंपैकी िा एक मित्वािा शब्द) 
न केल्याने, त्याऐवर्जी सतत यािंबिक धमाडिरण केल्याने, वेळोवेळी कोसळलेली 
अनथडकारी सिंकट-परिंपरा साने एक एक प्रसिंग घेऊन, त्यावरच्या अथडसौंदयडपूणड 
पद्यरिनािंसहित ववचलेवर्त करतात.  

 

‘मोिोपदेश आखण युद्धपे्ररके ‘या प्रकरणात गीतेिी मूळ िािंधणी -युद्धातल्या 
पवत:च्या भूसमकेिद्दलिा नैततक िोभ, त्यातून उद्भवलेला अरु्जडनािा सिंभ्रम आखण त्यावर 
इलार्ज म्िणून भगविंताने त्याच्याशी केलेला युद्धधमड आखण मोिोपदेश यािंिी सरसमसळ 
करणारा, आर्जच्या चिककत्सक वािकाला अिंतगडत ववसिंगतीने युक्त वाटू शकणारा 
युस्क्तवाद- िचिडली आिे. भगविंताच्या युक्तीवादावर साने मासमडक दीघड भाष्य करतात. 
अनेक सिंकल्पनािंना प्रचन वविारतात, तनरतनराळ्या अध्यायातले त्यािंिे िम मोिून त्या 
सिंकल्पना एकमेकािंशेर्जारी आपल्या प्रयोगशाळेत ठेवतात. त्यािंिे खिंिन करतात. 
उदािरणाथड - 

‘’तू फक्त तनसमत्तमाि िो’’ यातले तनसमत्त िोणे िी कृती कशी काय असू शकते? 

या युद्धात र्जर धमाडधमडतनणडयि िोते तर ते मिायोध्यािंच्या द्विंद्वपवरूपाति का 
खेळले गेले नािी? सामान्य सैतनकािंिी र्जीववतिानी का? 

‘वासािंसस र्जीणाडतन’ िा तनयम युवा असभमन्यूच्या शरीराला कसा लागेल? 

असे अनेक प्रचन. त्यािंिी सानेंनी केलेली पद्यरूपे मासमडक आिेत.  

 

िौथे प्रकरण मोिकें द्रीपणातून येणाऱ्या न्यायिुद्धीच्या अभावावर लि कें हद्रत 
करते. कमडववपाक खरा मानला तरी तो न्याय्य कसा असेल? सानेंिा पवयिंसाद (वतृ्त 
शादूडलवविीडित)- 
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न्यायािी अट िी ककमान कळणे आरोप ‘आरोवप’ला 

अिडत्वार्जडन कोणत्या कृतीमुळे र्जी लाभ दे आर्जला 

ज्याच्यािद्दल पाररतोवर्क समळे वा प्राप्त िो दिंििी 

तेिी ना कळता र्जीवास ‘सशकणे’ कैसे िने शक्यिी? 

 

-िे वािताना मढेकर नािी आठवले तरि नवल..  

‘’न्यायाच्या तनर्ज मिंहदरात िसुनी सािीपुराव्याववना 

ककिं वा काय गुन्िा असेल घिला सािंगीतल्यावािुन 

न्यायाधीश असेल मानव तरी सशिा सुनावीत ना 

देवािी परर न्यायरीतत असले पाळील का ििंधन!’’ 

 

येथे ईचवराला अरू्जन एका शब्दात सानेंनी पकिले आिे, र्जो शब्द माझ्यासकट 
समपत पिीर्जातीला ककत्येकदा खटकला असेल!’‘ स्पियो वैचयापतथा शूद्रा: तेsवप यािंतत 
परािं गततिं’‘ (गीता ९. ३२) यातील’‘ पापयोनय:’‘ म्िणर्जे पापयोनीत र्जन्मलेल्यािंच्या (? 
म्िणर्जे आणखी कोण?) िरोिरीने या पिी/शूद्र/वैचय र्जातीिंिा श्रीकृष्णाने वैर्म्यपूणड 
उल्लेख केला आिे. (इथे सानेिी’‘ववशेर् म्िणरे्ज पिी उच्िवणीय असली तरी पिी 
म्िणून ततला तनम्नवणीय ठरवतोस!’’ असे मुद्दा पपष्ट करण्यासाठी म्िणतात ते 
दखुतेि, असािी मुद्दा अस्पतत्वात असावा िे अन्यायकारकि!) 

 

इतर अनेक अन्यायकारक सिंकल्पनािंिा आधुतनक र्जाखणवेतून शोध घेताना सानेंना 
स्पियािंिाितिी िी दयु्यमता दिाव्या अध्यायातील ववभूतीयोगातिी हदसते- िाकी 
सवोत्तमािंिी ववशेर्नामे (र्जसे कवपल, राम, चििरथ,’‘पािंिवािंत धनिंर्जय’‘ वगैरे) पण 
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पिीमधील सवोत्तम सािंगताना माि एखाद्या परमगुणशाली पिीिा पपष्ट नामोल्लेख न 
करता अमूतड गुणािंिा उल्लेख! र्जणू कािी पिीसलिंगी गुणि (‘’ वाणी, श्री, कीती, िमा,’‘ 
वगैरे) सवोत्तम असू शकतात, िािामासािी पिी सवोत्तम असूि शकत नािी असे 
म्िटल्यासारखेि िे आिे. साने िे प्रततसादरुपात मािंितात- 

र्जसे की वाखण, श्री, कीतत ड, िमा, मेधा, धतृी, पमतृी 

एकािी थोर नारीिी का न व्िावी तुला पमतृी?’’ 

तामसी भोर्जन (१७-१०) िे कोणी आविीने खाते की ते दाररद्र्यातून लादले र्जाते? 
या आखण अशा अनेक सूक्ष्म तनरीिणािंमुळे िे प्रकरण मित्वािे झाले आिे.  

शेवटी,’‘मोिकें द्री वविारात सामास्र्जक प्रकियािंिाितच्या वविारािा ढळढळीत अभाव 
हदसून येतो’’ या तनष्कर्ाडप्रत साने येतात तेव्िा आपणिी त्यािंच्याशी सिमत असतो.  

 

यापुढिे प्रकरण कमडफलत्याग म्िणरे्ज नेमके काय या कळीच्या ववर्यावर आिे. 
‘योग: कमडसु कौशलिं ‘, ‘कमडण्येवाचधकारपते ‘ वगैरे अगदी आपल्या नेखणवेपयांत 
पोिलेल्या धमडवविारातून अनेक प्रचन उद्भवतात. एक वतडनशैली पवीकारली र्जाते. ततिी 
चिककत्सा आधुतनक पररपे्रक्ष्यातून या प्रकरणात केली गेली आिे, ती दीघड, अथडपूणड, 
व्यासमश्र आिे. ततच्यातले कािी ठळक मुद्दे फक्त – 

-‘यजे्ञतर कमे मानवाला ििंधनकारक आिेत’ (३. ९) या ववधानानिंतर लगेि 
श्रीकृष्णािंनी ‘यज्ञाने उत्कर्ड पावा, कामना पुरवून घ्या ‘ असे ववरोधाभासी फलिेतुक 
(गीता ३. १० चलोकाति) ववधान केले आिे. (यािी ििाड करताना साने यज्ञ िे उत्पादन 
व पयाडवरण रिण यािंिे प्रतीक आिे असा सकारात्म अथड लावून पुढे र्जातात. यज्ञािी 
ववववध पथूलसूक्ष्म रूपे श्रीकृष्णािंनीिी वखणडली आिेत तरीिी प्रत्यिात यज्ञसिंपथेत 
सशरलेला कमडकािंिी दािंसभकपणा वेळोवेळी समार्जाच्या अध:पतनालािी कारणीभूत झाला 
आिे िेिी कुठेतरी प्रचनपवरूपात यायला िवे िोते असे वाटते.) 
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-फलत्यागातले त्यागफल- फलत्याग करण्यातून एक त्यागफल– ‘मोि‘ िे अपेक्षिले 
गेले आिेि. मोिालािी फलत्व आिेि. म्िणरे्ज सास्त्वक फलत्यागात सूक्ष्म आखण 
सवाडचधक फलदायी फलाकािंिा आिे! 

-िाि वविार पुढे नेताना मग सरळसरळ फल इस्च्छणारा कताड रार्जसी व म्िणून 
अतनवायडपणे हििंसक िे गहृितक (१८. २७) एकािंगी नािी काय? 

- समार्जऋणािी र्जाणीव ठेवून फलपवासमत्व िे सवडसमावेशक असावे असा एक 
िािंगला पयाडय या वविार मिंथनाअिंती साने सुिवतात.  

 

पुढील प्रकरणािंमध्ये अनेक सिंज्ञा खोलात िचिडल्या गेल्या आिेत त्यातील 
‘समदृष्टी ‘ िा गीतेत वारिंवार येणारा व आकलनास पिनी न पिणारा एक वविार.  

‘सवडभूतहित ‘ म्िणर्जे काय? तकाडने ते शक्य आिे का? 

सानेंिा प्रततसाद - 

मगृ धावे अकािंताने, गाठाया व्याघ्रिी तसा 

उभयािंिेहि कल्याण येथे चििंतू तरी कसा? 

थोिक्यात वववेक केव्िा व समदृष्टी केव्िा यािे तनकर् पपष्ट न करता गीतेत 
समदृष्टीिे रे्ज वारिंवार एकािंगी चििण आले आिे ते सानेंनी नेमक्या शब्दात परीक्षिले 
आिे.  

 

तसेि इिंहद्रयदमनािद्दल. काम िा नरकाकि ेनेणाऱ्या तीन दारािंपैकी पहिला (१६. 
२१), तो फक्त प्रर्जोत्पत्तीपुरताि िम्य (गीता १०. २८- ‘प्रर्जनाचिास्पम किं दपड’’) 

यावरिा सानेंिा प्रततसाद (मिंदािािंता) 

‘’ऊमींना ज्या ररपुि गणुनी मातनसी पूणड दम्य 
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त्यािी िोती उचित समयी र्जीवकायी सुरम्य’‘ 

सशवाय एकदा काम सवडग्रासी आिे िे मान्य केले की त्याला शि देणारे काय 
सशल्लक रिाते? दमन करावे तरी कसे? सशवाय, दमनातून पोसला र्जाणारा अििंकार 
अचधक मोिनाशक नािी का? 

कामाच्या दमना पुरेल इतुकी शक्ती कुठूनी मला 

त्यासाठी उपलब्ध एकि हदसे माझी अििंता मला! 

एकूणि तनरतनराळी इिंहद्रये व त्यािंिे काम्य ववर्य यात सरसकट तनवतृ्तीिा 
उपदेश करताना श्रीकृष्णािंनी गीतेत अध्याय २ चलोक ६७ मध्ये र्जी शीि व वारा यािंिी 
प्रततमा वापरली आिे- (‘‘तदपय िरतत प्रज्ञा वायुनाडवसमवािंभसस’‘) - तीि वापरून साने 
‘कुशल नाववक र्जसा कधी सशि े फुलवून तर कधी समटवून अनुकूल प्रततकूल काळात 
नौकानयन करतो तसे इिंहद्रयदमनािे असावे ‘ असे सुिवतात.  

‘समटवू’ िाि एकािंगी अथड का देसी सिंयमा 

रसप्रज्ञत्व वाढावे पाळुनी नीततनीयमा..  

यावर दमुत असायििं कारण नािी, फक्त आधुतनकतेच्या सिंदभाडत आर्ज 
नीतततनयमािंवर व कायद्यािंवरिी पिलेले नवे ताण, नवे वाद इथे आठवत रिातात 
इतकेि.  

 

गुणिय व दैवासुरसिंपद्ववभाग या गीतेतल्या मित्वाच्या, परपपरसिंििंधी 
ससद्धािंतस्पथती. सास्त्वक, रार्जस आखण तामस या तीन गुणािंच्या सवड अध्यायात 
ववखुरलेल्या वैसशष्ट्यािंिा एक प्रदीघड तौलतनक तक्ताि(मित्वाच्या १७ तनकर्ािंवर - 
व्याख्या, लिण, फल, िलन आहद) अकराव्या प्रकरणात देऊन सानेंनी एक मोठेि 
काम सोपे केले आिे. त्यातून उभ्या रिाणाऱ्या पपष्ट अशा चििावरून त्यािंनी आपली 
मते नोंदवली आिेत.  
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-गीतेतील व्याख्या पािता (गीता १४. ८- मोि, अज्ञान, प्रमाद, आलपय, तनद्रा) 
तामसी िा दिंिनीयपेिा दयनीय वाटणारा गुणववभाग आिे. त्यातिी तनद्रासुख िे 
नेणीवेतून आत्मानिंद देणारे, ते सवडपवी तामसी कसे? तामसी आिारािद्द्ल मागे आलेि 
आिे. तो अभावग्रपतािंवर लादला गेलेला आिे. तो पापमय कसा? 

-रार्जसी गुण िे आसुरी सिंपत्तीच्या लिणािंर्जवळ र्जातात िे अनेक चलोकािंवरून 
अन्वयी वा व्यततरेकी तकाडने ससद्ध िोते. फार तर रार्जसी + तामसी = आसुरी या 
समीकरणातून नाकत्याड तामसी शे्रणीिरोिरि कत्याडसवरत्या, सामास्र्जक 
असभसरणासाठी, प्रगतीशीलतेसाठी आवचयक असलेल्या धिािीच्या सकारात्म रार्जसी 
प्रवतृ्तीवर अन्याय झाला आिे.  

-सास्त्वकी= िाह्मणी=दैवी या गुणसमुच्ियाच्या उदात्तीकरणात फक्त 
मोिपुरुर्ाथाडिा वविार आिे, मानुर्ी आिारसिंहितेिा नािी.  

िे त्यािंिे तनष्कर्ड पौवाडत्य अध्यात्मातून पोसल्या गेलेया एका िारू्जला तामसी 
अकतेपण व दसुऱ्या िारू्जला सास्त्वकी अकतेपण या दिेुरी पलायनवादावर योग्य आिेप 
घेणारे आिेत.  

 

यानिंतर शेवटच्या टप्प्यावर सामास्र्जक/ नैततक िेि थोि ेिारू्जला ठेवून िर-अिर 
पुरुर्, िेि–िेिज्ञ (शरीर- प्रकृतत आखण पुरुर्) या आध्यास्त्मक सिंकल्पनािंिा चिककत्सक 
आढावा घेत िर आखण अिर (र्जीवात्मा आखण परमात्मा) यात झोत-स्रोत सिंििंध आिे 
अशा एका आस्त्मक अनुभूतीपयांत साने येतात. गीतेत तेराव्या अध्यायात वखणडलेले िेि 
(शरीर)केवळ र्जिाने िनलेले नसून त्यात मन, इिंहद्रये, अििंकार, िुद्धी, इच्छा, द्वेर्, 
सुखद:ुखे, सिंघात, िेतना, धतृत अशा िऱ्याि गोष्टी येतात. या िेिात रािून ववशुद्धात्मा 
ववकारी िोतो. पण या दोन्िीिंच्या द्विंद्वात्मक सिंििंधामुळे र्जन्म/पुनर्जडन्म घिवणारी कमे 
घितात.  

पुरुर्: प्रकृततपथो हि 

भुड:क्ते प्रकृतीर्जान ्गुणान ्
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कारणिं गुणसड. गोsपय 

सदसद्योतनर्जन्मसु (गीता १३. २१) 

या प्रकियेला साने िर आखण अिर (र्जीवात्मा आखण परमात्मा) यािंिा झोत-स्रोत 
सिंििंध म्िणतात. गवािातून येणारा प्रकाशझोत गवािसापेि असतो, तसा गवािाच्या 
कािेच्या रिंगानुसार गुणास्न्वत झालेला तो र्जीवात्मा, पण सूयड, र्जो सवडि र्जगाला 
उर्जळतो तो मूळ प्रकाशस्रोत, चित्स्रोत आिे तो परमात्मा. िीि’‘योगमाया समावतृता’’ 
असे ते नोंदवतात. म्िणून ‘द्वाववमौ पुरुर्ौ लोके िरचिािर एव ि ‘ या चलोकावरिा 
त्यािंिा अनुसाद असा येतो - 

आत्मे दोन्िीिी या लोकी 

िर आखणक अिर 

िर िोत ते र्जीवात्मे 

त्यािंिा चित्स्रोत अिर..  

 

शेवटी पिंधराव्या अध्यायािंतीच्या ‘पुरुर्ोत्तमा’िी व्याख्या करणाऱ्या खालील 
चलोकावर भाष्य करताना ते एक कळकळीिी ववनिंती ईचवराला करतात – या 
आत्मपवरूपातून तू कतेपणाला वगळू नकोस, अकतेपणािे मित्व इतके वाढवू नकोस 
की ते तुझ्याि मुळावर येईल, कारण मी पवत:ला अिंशत: पवतनयिंता, आखण तुला 
र्जगस्न्नयिंता मानतो! 

यपमात्िरमतीतोsििं 

अिरादावप िोत्तम: 

अतोsस्पम लोकेि वेदेि 

प्रचथत: पुरुर्ोत्तम: (गीता १५. १८) 
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आता गीताथाडिी शेवटिी खितर िढण. ईचवराने गीतेत पवत;च्याि पवरूपािद्दल, 
भूसमकेिद्दल परपपरववरोधी ववधाने केली आिेत ज्यातून गोंधळ व गूढत्व वाढले आिे.  

र्जसे की ‘ रे्ज रे्ज म्िणून आिे ते मीि िे मिात्मे र्जाणतात’ -’वासुदेविं सवडसमतत स 
मिात्मा सुदलुडभः ‘ (७. १९) 

असे असताना, ‘अमतृिं िैव मतृ्युचि सदसच्िािमरु्जडन:’ – ‘मी अमत्यड, मत्यड, मीि 
सत आखण असत’ (९. १९) िे एकीकिे, आखण, ‘नासतो ववद्यते भावो नाभावो ववद्यते 
सत:’(२. १६)- ‘असत भाव म्िणून ववद्यमान िोऊ शकत नािी, सत अभाव म्िणून 
ववद्यमान िोऊ शकत नािी!’’ (२. १६) 

तर िी सवड ववधाने साने त्यािंना आकळलेल्या, गूढािे तनराकरण करणाऱ्या 
‘ईचवरािे प्रारूप’ या तेराव्या प्रकरणात पपष्ट करतात.  

 

येथे एक वािक म्िणून िे र्जाणवते की साने चिद्ववलासवादी अद्वैतािे आधुतनक 
पररभार्ा तयार करून समथडन करत आिेत. िे प्रारूप थोिक्यात असे आिे- ईचवरािी 
कािी मुख्य पवरूपे आिेत र्जी या परपपरववरोधी ववधानािंमधून आळीपाळीने प्रकट 
िोतात. त्यात गूढता नसून तनयमिद्धता आिे.  

 

तपृ्तसवाडत्मेचवर अथाडत पवसिंवेद्य तनत्यतपृ्त शुद्ध सस्च्िदानिंद अिर-पुरुर् ककिं वा 
तपृ्तेश. िाि मोि पुरुर्ाथड.  

 

तनसगेचवर ऋतेश -र्जिर्जगतात (अपरा प्रकृती) प्रकटलेला. (‘पुण्योगिंध पचृथव्यािं ि 
तेर्जचिास्पम ववभावसौ’ गीता ७. ९ –‘ पववि मदृगिंधहि मीि आिे, अग्नीतले तेर्जहि 
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मीि आिे’ – सानेंिा अनुसाद व इतर अशा अथाडिे अनेक चलोक, त्यािंिे अनुसाद) 
याच्या आराधनेत सामावलेला उद्योगपुरुर्ाथड ‘अथड’ आिे.  

माया असे ज्या ईचवरीय तनसमडतीला म्िटले र्जाते ती लीला करणारा सलील 
सस्च्िदानिंद – तनमाडतेचवर लीलेश. (काम पुरुर्ाथड) 

 

शुभेश- या तनमाडतेचवराच्या अतनिांधतेवर अिंकुश ठेवणारा तनयिंतेचवर. न्याय –
धमडपुरुर्ाथड.  

 

र्जीवेश- र्जीवात्मेचवर र्जो र्जीवात प्रकटतो –सिंवाद पुरुर्ाथड – अिंतगडत आराधना 
(सानेंिा नववविार).  

 

वैस्चवक शक्तीच्या या रूपािंिे प्रकटन मानवी र्जीवनाच्या पतरावरिी ‘सवडपय िाििं 
हृहद सिंतनववष्टो ‘ –‘मी सवाांच्या हृदयात रािून त्यािंना पमतृी (वववेकािे भान) देतो ‘ 
अशा तऱ्िेने िोते. िा ईचवरीय सािात्कार म्िणरे्ज सुहृदाच्या भूसमकेतून केलेला ईचवराने 
आपल्या र्जीवनात केलेला कल्याणप्रद िपतिेप आिे या सुिंदर वववेकवविारापयांत साने 
अनेक चलोकािंिे परीिण करत येतात.  

 

रे्जव्िा उत्तर लख्ख िोत उमटे तुम्िा स्र्जवािंच्या मनी 

रे्जव्िा येई पवतिंिता ‘पव’ तनयमुनी कतडव्यतनष्ठेतुनी 

र्जीवा भासत ‘मी मलाि आपुला’ अिंतपथ या मेलनी 

तेव्िा र्जाण ‘शुभेश’ उत्तमरुपी पपशीत िो र्जीवनी.. (अनुसाद वतृ्त शादूड.) 
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शेवटी, साने केवळ मोिपुरुर्ाथाडिी भलामण करण्याआधी व्यक्तीला अन 
समार्जाला-राष्रालािी कृतीप्रज्ञ िनणे आवचयक आिे म्िणून ‘सत्वगामी रार्जस’ ककिं वा 
‘दैववगामी मानुर्’ या कोटीिी आवचयकता प्रततपादन करतात.  

 

एका मिान धमडग्रिंथावर केलेले िे आधुतनक चििंतन. अनेक सूक्ष्म पातळ्यािंवरील 
अथाांतरे अभ्यासणारे. यािा थोिक्यात परामर्ड घ्यायिा झाला तरी िा एवढा ववपतार 
झाला. यासशवाय अनेक सिंकीणड व मित्वािेिी मुद्दे आिेत रे्ज ववपतारभयापतव घेतले 
नािीत.  

 

तनत्याराधनेतील या ग्रिंथाला झापि े उघिून नव्या वविारािंच्या प्रकाशात, ताज्या 
ििेच्या झुळुकीिा आनिंद घेत अनुभवणे आवचयक िोते, रार्जीव सानेंनी िे साध्य केले 
आिे.   
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वािन िा एक िािंगला टाईमपास आिे. पण तो केवळ टाईमपास नािी. आपण 
वाित असतो तेव्िा आपण घितिी असतो. पुपतकािंतले शब्द आपले तछन्नी ितोडयािे 
काम िोख िर्जावत असतात. त्यामुळे वािन करणारा समार्ज आखण तनव्वळ पोटाथी 
समार्ज यािंच्यात फ़रक असतो. हदसतो. र्जाणवतो.  

त्यातूनिी शब्द र्जर मातभृार्ेतून असतील तर त्या तछन्नीला धार येते. िातोिी 
र्जोमदार िोते. आखण मातभृार्ा र्जर मराठीसारखी भरर्जरी, वैभवशाली आखण        
असेल तर मनावर िोणारा पररणाम आखण सिंपकार अचधकि गिद असतात. म्िणून 
मराठीत वािन सिंपकृती रुर्जवायिी आिे. वािनािी आवि र्जोपासायिी आिे. वािनािी 
वतृ्ती, वािनािा छिंद फ़ुलवायिा आिे. एकट्यादकुट्या व्यक्तीत नािी. मराठीच्या 
कोट्यवधी सािरािंत मराठी वािनािी गोिी तनमाडण करणिं आखण त्याििं छिंदात रुपािंतर 
करणिं िे आमििं ध्येय आिे.                              . 

एक सत्य आिे. अगदी रुपतमातला रुपतम वािक आपलिं पहिलिं पुपतक 
ववनामूल्य समळवतो. कधी घरात पिलेलिं. कधी शॆर्जारून. कधी वािनालयातून. मग 
र्जसर्जशी गोिी लागत र्जाईल तसतसिं ककिं मतीिी पवाड न करता पुपतक समळवून 
वािायला लागतो. पण िी गोिी पेरावी, रुर्जवावी, र्जोपासावी लागते. म्िणून आम्िी 
ववनामूल्य पुपतकिं  दर आठवडयाला तनमाडण करून पाठवत असतो. या असभयानात 
आम्िाला लेखकािंििं खुप पाठिळ आिे. अनेक िािंगले िािंगले लेखक आपली उत्तम 
दर्जाडिी पुपतकिं  आम्िाला ववनामूल्य उपलब्ध करून देतात. म्िणून तर आम्िी 
आपल्याला उत्कृष्ट पुपतकिं  ववनामूल्य देऊ शकतो. ववनामूल्य आिे म्िणून काहििी 
साधिंसुधिं देत नािी. िार्जारात पैसे देऊनिी समळणार नािीत अशी भारी पुपतकिं  आम्िी 
ववनामूल्य देऊ शकतो ती केवळ आमच्या लेखकािंच्या कृपेने. 

आता आम्िाला वािकािंििं पाठिळ िविंय. ज्यािंना पुपतकिं  वािायला आवितात 
त्यािंिे ई मेल पत्ते पाठवाि. पण रे्ज सािर असून, मराठी असून वाित नािीत, ककिं वा 
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’मराठी’ वाित नािीत अशािंिे मेल पत्ते आवरू्जडन पाठवा. अशा दिा लोकािंपैकी एकाला 
र्जरी मराठी वािनािी आवि लावण्यात आपण यशपवी झालो तरी ते एक पुढिे पाऊल 
असणार आिे. म्िणून िी कळकळीिी ववनिंती आिे की आपल्या आरू्जिारू्जच्या दिा 
ककिं वा अचधक मराठी सािरािंिे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या. या पत्त्यािंिा वापर फ़क्त 
आखण फ़क्त मराठी पुपतके पाठवण्यासाठी केला र्जाईल. त्याििरोिर तुम्िाला ई 
साहित्य प्रततष्ठानिे VIP सभासद म्िणून नोंदले र्जाईल. िी सेवा पूणडपणे तनःशुल्क 
आिे. 

आपल्या पिािी वाट पिात आिोत. 

 

धन्यवाद 
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