


1 | ततै्रव सप्टे-ऑक्टो  २०२२ 

 

  

  

ततै्रव 
अंक – पंधरावा      

सप्टे- ऑक्टो 2022  
 
 

मखु्य संपादक 
प्रमोदकुमार अणेराव  

 
काययकारी संपादक 

वववेक कापगते 
 

मखुपषृ्ठ : 
शरद तरडे , मुंबई  

 
रेखाटने : 

ऑस्टटन वडकोटटा, नागपरू 
प्रमोदकुमार अणेराव, भंडारा  

 
ववशेष तंत्रसाह्य : 

देवानंद घरत ,भंडारा 
 

---- अनकु्रम ---- 

१. मानाचे पान:उल्हास मनोहर 

२. गाांधी विचाराांचे समकालीनत्ि:डॉ.श्रीपाद भालचांद्र जोशी,नागपरू 

3. लोकवशविका पषु्पा भाि:ेडॉ .गीताली वि.मां. पणुे 

४. काव्यसांवचत:केशि मशे्राम 

५. केशि मशे्राम याांची कविता:डॉ.भषूण रामटेके,पलुगाि 

६. काव्यउन्मेष:माधरुी मरकड,अहमदनगर ि अमोल विनायक दशेमखु,परभणी 

७. वनरांग(कथा) :अिय प्रभाकर िाटि,ेपणु े

८.आांधळी स्िप्ने(कथा):डॉ.अनांता सरू,यितमाळ 

९. वलली स्िाणण याांच्या अनिुावदत कविता:नेहा भाांडारकर,नागपरू 

१०. प्रमोद कोपडे याांच्या दहा कविता 

११. गाांधी जयांती :किी िीरधिल परब याांची कविता:िजशे ईश्वरलाल सोळांकी, मुांबई 

१२.टाहो(एकाांवकका):स्िप्नील चव्हाण मुांबई,कल्याण 

१३.अज्ञानाची वनवमणती (द क्लॅश  इ गांनोनोरन्स)डॉ.दीपक बोरगाि,ेसाांगिी 

१४. सैली -१३ सप्टेंबर ,सायोनारा आवण वतचा सापडलेला निा अथण:पांकज भोसले,ठाण े

१५. राष्रीय शिैवणक धोरण 2020:एक आकलन:प्रा.वदलीप चव्हाण,नाांदडे 

१६. बाजबूद्धता, तटस्थता आवण िस्तवुनष्ठता:डॉ.मांदार काळे,पणु े

१७. आकार आवण अथण:प्रभाकर बि े

१८. अमतृा शरेगील:एक महावचत्रकाव्य:पल्लिी पांवडत,नागपरू 

१९. मी आवण माझा कलाप्रिास:शरद तरडे,पणुे 

२०. मी आवण माझा कलाप्रिास:केदार श्रीरांग कुलकणी,नावशक 

२१. इँड्री :एक वमथक,एक प्रवतमा:स्िप्नील चव्हाण, जळगाि 

२२.वियाांचे समाजातील स्थान:डॉ.सकेुशीनी बोरकर-बन्सोड,ब्रम्हपरुी 

२३. गांगबुाई हनगल कनाणटक गायनातील वहरा:डॉ.राहुल भोरे,भांडारा 

२४. सरेुखा भगत याांची सांस्कृतीचा प्रवतिाद करणारी कविता:डॉ.अशोक गांगळे,अकोला 

२५. अिकाळी पािसाचा दरम्यानची गोष्ट:एक आकलन:वनतीन साळुांके,,सातारा 

२६. ितणमानाचे िगणचाररत्र्य माांडणारी प्रगल्भ कविता :असहमतीचे रांग:वकरण वशिहर 

डोंगरवदिे,महेकर 

२७. 'उजेड गाभाऱ्यातला'  रोमवँटक जावणिचेी कविता:प्रा.अरुण ठोके,नावशक 

२८. नशकाप्रमराश्री अथाणत ऋवषकेश गपु्ते:सनुील साळुांके,सोलापरू 

२९.प्राचीन विदभाणतील बदु्ध धमण:डॉ.मनोहर नराांज े,नागपरू 

३०.वशिणातील नि ेविचार प्रिाह:वमवश्रत अध्ययन(ब्लेंडेड लवनिंग) 

३१.मखुपषृ्ठाविषयी 

३२.धक्कावचत्र 



2 | ततै्रव सप्टे-ऑक्टो  २०२२ 

 

 
 
 

 
 

 

 

वेणी 
लहानपणी 

आईने बाांधलेल्या िणे्या आता स्मतृीत रावहल्याच नाहीत 

आठिणीत सदु्धा 

तस पावहलां तर माणसू अध्याणपेिा जास्त आयषु्य 

भ्रमातच जगतो 

िणेी 

एक सांदभण म्हणनू साांगतो … 

आईने लहानपणी बाांधनू वदलेली िणेी … तो सांदभण 

ियात आल्यािर कुणीतरी आपल्या िणेीत 

इुल रुजिािां , म्हणनू त्याचा हात … तो सांदभण 

आवण 

माझ्या प्रत्यि आयषु्यात 

आई नाही 

िडीलही नह.ॆ आहते, इक्त केसाांनी गळा दाबणारे त्याांचे ते हात 

 

 

 

 

 

 

 उल्हास मनोहर 
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डॉ.श्रीपाद भालचंद्र जोशी,नागपरू 
      जेष्ठ कवी ,ववचारवंत व संपादक 

 
  

   
   गांधी ववचारांचे समकालीनत्व 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
गांधी हा शब्द व्यक्तीनाम उरला नसनू तो आज 
जगभरातच शांततामय सहअस्टतत्वाची सभ्य 
मानवी संटकृती वटकवून धरणारी जीवनमलू्ये, 
जीवनमागग, जीवनाची सार्गकता आवण 
वसाहतवादी, साम्राज्यवादी, भांडवली वचगटवाच्या 
पार्शवगभमूीवर जीवनाची पनुव्याख्या करण्याची वदशा 
ठरला आहे. त्यासाठी ववकासाचे त्याला बांधील 
प्रारूप,त्यातला तळपातळी पयंतच्या लोकांचा 
कृवतशील व रचनात्मक ववकास, वचरंजीवी 
ववकास,शार्शवत ववकास आवण त्यासाठी लोक 
सहभाग अशा ववचारव्यहूाचे नाव झाला आहे. 
शांततामय, वन:शटत्र, सहयोगी अहहसात्मक 
प्रवतकाराची ती वदशा ठरली आहे. त्या नावाचा हा 
केवळ इवतहास नसनू ते वतगमानही आहे आवण 
म्हणनूच ते गांधींचे सयकालीनत्वही. जोवर हे साध्य 
गाठले जात नाही तोवर ते कायमच राहणार आहे. 
वसाहतवाद,साम्राज्यवाद, भांडवलशाही शोषण, 
वचगटववाद या गोष्टी काल होत्या तशाच हकबहुना 
अवधक अमानवी आवण अक्राळववक्राळ टवरूपात 
आज अवधक प्रबळ झाल्या आहेत.काल त्या 
जगभरच आक्रमकांशी,परकीयांशी संबंवधत 
होत्या.आज त्या टवकीयांशी संबंवधत झाल्या 
आहेत. परकीय सते्तववरुद्ध राजकीय मकु्तीसंग्राम 
हजकून मानवजातीने टवकीयांचे,टवअवधकारांचे 
लोकराज्य आणले असले तरी ते प्रावतवनवधक, 
वनवावचत जनप्रवतवनधींच्या मार्ग तचे राज्य झाले.ते 
गांधींच्या कल्पनेतले व्यक्तीचे  टवराज्य आवण 
सरुाज्य झालेच नाही.ते तसे होणार नाही तोवर गांधी 
मरणारही नाही. 

यापढेु टवराज्य आवण सरुाज्य आणण्यासाठी 
आवर्शयक शांततामय प्रवतकाराचे , त्यासाठी 
सत्याग्रहाचे बळ परुवणारे नैवतक उजा  कें द्र म्हणनू 
ते कायमच वटकणार आहे. त्यामळेुच आजच्या 
सवंकष शोषणाच्या शक्ती,वचगटववादी, भांडवली 
शक्ती, यांचेच तेवढे साम्राज्य आणनू ते वटकवू 
बघणाऱयांसाठी आवण आम्ही म्हण ू तेच आवण 
तसेच जग म्हणजे ववकास ठरवणाऱयांसाठी गांधी 
हा सवात मोठा शत्रवूत अडसर आहे.त्या ववचारांचे 
वहन करत गांधी मागावर चालणारे जगभरातले 
छोटे छोटे आवण मोठेही वन:शटत्र गांधी देखील 
त्यामळेुच आज जगभरच सते्तकडून ववकासद्रोही 
ठरवले जात आहेत.गांधी हे संपलेले, प्रभावहीन 
नाव आवण ववचार असता तर सवग प्रकारच्या 
महासत्तांना अशा छोट्या मोठ्या गांधींच्या ववरोधात 
वागण्या,बोलण्याची वेळ येण्याचे, एवढेच काय तर 
त्यांच्या ववकासाच्या मागातील अडसर ठरवून 
त्यातले अवतरेकी ते असल्याची भाषा वापरण्याचे 
काहीच कारण नव्हते.याचाच अर्ग गांधी वकती 
समकालीन आहे हे तेच वसद्ध करताहेत. 

पं.जवाहरलाल नेहरंूनी देखील महात्मा 
गांधी यांच्या खनुानंतर जे उद्गार काढले ते असेच 
होते.ते म्हणाले की हा प्रकाश गेला मात्र तो हजारो 
वषे तळपतच राहील. डॉ मार्टटन ल्यरू्र हकग यांना 
१९५९ मध्ये एका पत्रकार पवरषदेत ववचारले गेले 
होते की कुठे आहे गांधी,कुठेच तर वदसत 
नाही,त्यावर ते म्हणाले की मानवतेचा ववकास 
व्हायचा असेल तर गांधींपासनू सटुका 
नाही.जागवतक शांतता, सौहादग याकडे जाणारी 

दषृ्ष्टके्षप  
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मानवता देणारी गांधी दषृ्टी जग कधीच गमावू 
शकत नाही. 
ही दषृ्टी,वतचे समकालीन औवचत्य कशात आहे? 
ते तळपातळी पासनू माणसाची नैवतक 
उभारणी,जीवनाची पनुव्याख्या, ववकासाच्या 
एककल्ली शोषक टवरूपातनू चाललेला संटकृती 
ववनाश रोखण्यासाठी,समन्यायी,वचरंजीवी,शार्शवत 
ववकासातनू रचनात्मक समाजाची उभारणी 
करण्यात आहे. धमगसमन्वयाच्या अहहसात्मक 
जीवनमागावशवाय,शांततामय सहअस्टतत्वावशवाय, 
सत्याच्या आग्रहावशवाय ,अपवरग्रहाच्या 
अर्गशाटत्रावशवाय हहसा, शटत्र,दहशत,भय, वचगटव, 
अण्वटते्र या पासनू मकु्ती शक्य नाही.ती शक्य होत 
नाही  तोवर गांधी ववचार आवण गांधी मागग यांना 
पयायच नाही. आज म्हणनूच कधी नव्हे एवढा गांधी 
ववचार आवण गांधी मागग अपवरहायग आहे. पे्रम, 
सेवाभाव, त्यागभावना, करूणा, प्रज्ञा, शील, 
नैवतकता या मानवी  मलू्यांची  जी जागा बाजाराच्या 
मलू्यांनी बाजाराच्या अर्गव्यवटरे्साठी घेतली आवण 
टवार्ग,भोगवतृ्ती,लालसा, गळेकाप ू टपधा, हहसा, 
टोकाचा दे्वष,अधार्टमकता, अनैसर्टगकता, 
अनैवतहावसकता, अनैवतकता, दहशत  यांनाच 
अवधकावधक प्रवतष्ठा प्राप्त करून देत शौयाच्या 
व्याख्येतच अवनष्ट बदल घडवले त्याची गांधीयगुात 
सरुूवात होत होती.त्यापासनू मकु्तीसाठीच 
गांधीववचार आवण गांधी मागग जगभर टवीकारला 
गेला.आज तर त्या काळात ज्याची सरुुवात होती 
त्या साऱया वतृ्ती, प्रवतृ्तींनी कळस गाठला 
आहे.नवधमगवाद,नवसांप्रदावयकता,नवसाम्राज्य 
आवण नववचगटववाद, नवअवधनायकवाद यांच्या 
नवयगुाचा सामना गांधीमागावशवाय आत्मबळाने 
करणारा कोणताही पयायी मागग उपलब्ध 
नाही.त्यामळेु सवग प्रकारच्या प्रागवतक वैचावरकतेचा 
गांधीववचारांशी समन्वय साधण्याचे प्रयत्न होत 
आहेत.मखु्य प्रवाही माध्यमे जरी बाजाराच्याच 
तेवढ्या वहतसंबंध रक्षणाची माध्यमे झाली असली 
व म्हणनू या ववचाराला ववकासद्रोही ठरवणाऱयांची 

ती  माध्यमे झाली असली तरीही तळपातळीवर 
जगभरच आज गांधीववचार हेच पयायी माध्यम 
म्हणनू उभे  आहे. 

१९६७ साली प्रकावशत एका गं्रर्ाच्या 
प्रटतावनेत आर.आर.वदवाकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे 
गांधींचे  जीवन हीच एक मोठी प्रयोगशाळा 
आहे,ज्यात ते प्रयोग टवतःवर करत, त्यातनू 
सत्याचा शोध घेत,ते प्रयोग हे मानवी समाजाचा 
भाग करत, सौहादग आवण शांतीचा शोध घेत .गांधी 
टवतःला कृवतशील आदशगवादी म्हणवून घेत. या 
ववचाराचे खरे बळ आवण सौंदयग हा ववचार हा 
वचगटव आवण सत्ताकें द्रीत्वाववरूद्ध,सवग शोषक 
व्यवटर्ा व राज्ययंत्रापासनू माणसाला संरवक्षत 
करणारा माणसूकें द्री ववचार आहे यातच आहे. 
आधवुनक मानवाने गमावलेले नैवतक 
आत्मबळ,शांती,पे्रम,करूणा त्याला परत प्राप्त 
करून देणारा हा ववचार आहे. 

माणसू म्हणजे त्याची टवयंजाणीव ,बरे 
,वाईट यांचा ववचार करणारी व वहताचे 
काय,अवहताचे काय याचा वववेक असलेली ती 
जाणीव आहे.ही वटकली तरच मानवता वटकते,ही 
संपषु्टात आणली गेली म्हणजे मानवी मलू्येच 
संपषु्टात येतात,जे आज होते आहे.गांधींचा 
माणसाच्या या टवयंजाणीवेवर ववर्शवास आहे.हीच 
त्यांची नैवतक उजा आहे.त्यासाठी मानवतेवरील 
पे्रम, सेवाभाव,त्यागभावना कायम वटकवण्याचे 
गांधींचे प्रयत्न आहेत. सवोदय हे त्यांचे उविष्ट 
आहे.त्यातनू कोणालाच गाळणे,वगळणे त्यांना 
मान्य नाही.हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सत्याचा 
आग्रह आहे.ती त्याची प्रत्यक्ष कृती आहे. शोषण 
आहे तोवर त्यापासनू मकु्ती हवी आहे,ती हवी आहे 
तोवर गांधी अमरच आहे. गांधीमागग हा एक 
एकट्याने,गदीने वा समहूाने जगण्याचा नव्हे, मागग 
आहे,त्याचा जो सामदुावयक नैवतक प्रभाव आहे तो 
व्यस्क्तगत आत्मबळाचा आहे.ते वटकले तर  
सामदुावयक नैवतक बळ वटकेल असा हा ववचार 
आहे. सत्याचा आग्रह हा अशा नैवतक बळावशवाय 
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शक्य नाही.या जीवनमागाचा जीवनपद्धत म्हणनू 
टवीकार आज जगभरच होत असतांना गांधी 
समकालीन नाही,त्या ववचारांचे आज औवचत्य नाही 
हे केवळ मारे्वर्रूच म्हण ू शकतात.डोके 
वठकाणावर असणारा कोणताही माणसू हे म्हणणार 
नाही. गांधीमागग टवीकारणे म्हणजे तमुचे जीवनच 
अंतबाह्य बदलनू घेणे असते. गांधींनी टवतःतच 
अगोदर तसा बदल घडवून दाखवला ,सत्याचे  
प्रयोग करून दाखवले, माणसू या मागाने बदल ू
शकतो, वनभगय बन ू शकतो,एकटा माणसू 
साम्राज्याशी लढू शकतो आवण त्याचे हे बळ 
सामवूहक करून दाखवू शकतो हे वसद्ध करून 
दाखवले.याचा अर्ग हा ववचार,हा मागग हे कोणतेही 
केवळ वैचावरक तत्त्वज्ञान नसनू तो प्रत्यक्षात 
जगण्याचा ववचार आहे. गांधीनीच म्हटल्याप्रमाणे 
त्यांचे जीवनच त्यांचा संदेश आहे.गांधी नावाचा 
एक माणसू हे करू शकतो याचा अर्ग माणसूपण 
वशल्लक असणारा कोणीही हे करू शकतो हा 
गांधींनी,गांधीववचाराने,गांधीमागाने आधवुनक 
जगाला वदलेला आत्मववर्शवास आहे आवण तो 
अमर आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

गं्रथाली प्रकाशन,मुंबई     
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डॉ.गीताली वव. मं. 
      पणेु 

 
   

   
लोकवशक्षक पषु्पा भावे
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शब्दकळा, कलाजावणवा आवण 
समाजभान या वतन्हींचा मनोज्ञ संगम असणार् या 
ववदषुी पषु्पा भावे आज आपल्यात नाहीत. त्यांची 
प्रकृती ढासळत असतानाही शेवटच्या र्श वासापयंत 
त्या सावहत्य, संटकृती आवण समाजवहताच्या 
राजकारणाचा ववचार करत होत्या. त्या ववषयी 
संवाद साधत होत्या. 

 २०१९ च्या यवतमाळच्या सावहत्य 
संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणनू ख्यातनाम सावहस्त्यक 
नयनतारा सहगल यांना वदलेलं वनमंत्रण 
आयोजकांनी रि केलं, त्याच्या ववरोधात सावहस्त्यक 
- कलावंतांनी ‘चला एकत्र येऊ या’ हा कायगक्रम 
आयोवजत केला होता. मुंबईतल्या या कायगक्रमाला 
टवत: नयनतारा सहगल उपस्टर्त होत्या. एका 
परीनं त्यांची क्षमायाचना करण्याचा तो कायगक्रम 
होता. त्या कायगक्रमात शेवटी पषु्पाताई 
व्हीलचेअरवर आल्या. व्याख्यान, पवरसंवाद कुठेही 
बोलताना कधीही साधं कागदाचं वचटोरंही न 
वापरणार् या पषु्पाताईंनी त्या वदवशी आपलं भाषण 
वाचनू दाखवलं, तेव्हा काळजात चरगरग झालं. मात्र 
पषु्पाताईंचं नेहमीप्रमाणेच नेमकं भाष्य करणारं, 
ठाम भवूमका घेणारं आवण वववेक जागवणारं वनभगय 
भाषण ऐकून उमेद वाढली. त्या म्हणाल्या, ‘प्रर्श न 
मलूभतू टवातंत्र्याचा आहे. समहू जीवनाच्या 
चावरत्र्याचा आहे. समाजजीवनात असलेल्या नैवतक 
पोताचा आहे. या समाजजीवनाचा नैवतक पोत 
सधुारला पावहजे. त्यासाठी सवांनी नेटाने प्रयत्न 
केले पावहजेत. हे काम ववचारवंतांनी, कलावंतांनी 
नेटाने करायला हवे. हे काम करताना तळागाळातनू 
येणार् यांच्या हातात हात वमळवायला हवेत. 

अवभव्यक्तीच्या टवातंत्र्याबरोबर संवादात 
पारदशगकता हवी. हहसाचाराच्या भयाचे वातावरण 
वनमाण झाले आहे. हे भय वातावरणात भरून 
रावहले आहे... कलावंतांना नाडणार् या या 
पवरस्टर्तीववषयी नयनतारा सतत व्यक्त होत 
आल्या आहेत. या पवरस्टर्तीचे ववचक्षण समीक्षण 
करणारे भाषण त्यांनी आयोजकांकडे पाठवले 
आवण त्यातनू त्यांनी आपल्याला जागे केले, 
त्याबिल त्यांचे मन:पवूगक धन्यवाद!’ 
  आपली ववववध प्रकारची टवातंत्र्ये आज 
धोक्यात आहेत. वजच्यात वेगळेपण आवण सत्तारूढ 
ववचार प्रणालीला ववरोध आहे त्या गोष्टींवर भयंकर 
हल्ले होत आहेत, लेखक एकटा पडत चालला 
आहे. अशा या पवरस्टर्तीमळेु लोकशाहीचा पराभव 
होतो आहे का, असा सजग नागवरकांच्या 
काळजावर घाव घालणारा प्रर्श न पषु्पाताईंच्याही 
मनात होता. मात्र पराभव अल्पजीवी असतो, यावर 
पषु्पाताईंचा ववर्श वास होता. मार्टटन ल्यरू्र 
हकगप्रमाणेच ‘नैवतकतेचा वैस्र्श वक परीघ लांबचं 
वळण घेऊन जाणारा असला, तरी तो अंवतमत: 
न्यायाच्या वदशेनेच वळतो,’ यावर त्यांची वनष्ठा 
होती. त्यामळेु आज त्यांच्या पर्श चात नैवतकतेचा 
परीघ न्यायाच्या बाजनंू वळवण्याचं वजकीरीचं काम 
आपणही वनष्ठेनं करायला हवं, हीच त्यांच्या 
कायगकतृगत्वाला आदरांजली! 
  वजरं् वजरं् चांगलं काम वतरं् वतरं् 
पषु्पाताईंचा सहज आवण सजग सहभाग असायचा. 
सांटकृवतक समीक्षक, सामावजक कायगकत्या 
असणार् या मराठीच्या प्राध्यापक पषु्पा भावे 
सगळयांच्या आवडत्या ‘बाई’ होत्या. पाच-सहा 

 

गीताली वि.मां. पणु े                                           

स्त्री मकु्ती चळिळीच्या प्रमखु कायणकत्याण.ज्येष्ठ लेवखका ि 'वमळून साऱ्याजणी' मावसकाच्या 

ि परुूष उिाच या वदिाळी अांकाच्या सांपावदका. 
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दशकं त्यांनी अर्कपणे कायग करत सामावजक - 
राजकीय जाणीवेची पेरणी केली आवण अक्षरश: 
हजारो सजग नागवरक घडवले. ‘आधी केले मग 
सांवगतले’ या पठडीतल्या असणार् या बाई टवत: 
अन्याय आवण शोषणाववरुद्ध संघषग करणार् या 
अनेक आंदोलनात अग्रभागी होत्या. मराठवाडा 
ववद्यापीठाचे नामांतर आंदोलन, देवदासी पद्धत 
आवण त्यातनू होणार् या लगिवगक शोषणाला ववरोध 
करणारं आंदोलन, न्याय्य मोबदल्यासाठी वनपाणी 
येर्ील वबडी कामगारांना संघवटत करणं, दवलत 
मलुींना सावहत्याची ओळख करून देत त्यांच्यात 
हक्कांववषयी जाणीव - जागतृी करणं, सते्तचा 
दरुुपयोग करणार् या आणीबाणीच्या काळात 
सरकारच्या चकुीच्या धोरणांवर टीका करणारं 
सावहत्य छापनू ववतरीत करणं, भवूमगत असणार् या 
पन्नालाल सरुाणा, मणृाल गोरे यांना टवत:च्या 
घरात ठेवून घेणं इ. इ. आजबूाजलूा काय चाल ूआहे 
याकडे लक्ष ठेवत, नवे ववचार समजनू घेण्याची 
पषु्पाताईंची सतत तयारी असे. त्यामळेु त्या नेहमी 
ताज्या - रसरशीत वाटत. तरुण - उगवत्या 
वपढीतल्या कायगकत्यांना सतत वैचावरक पाठबळ 
आवण अडी-अडचणीला वजव्हाळयानं धावून 
जाणार् या बाई या समग्र वशक्षक होत्या. कामाचा 
ववलक्षण झपाटा, वनरंतर भ्रमंती करणार् या बाई 
सामावजक - राजकीय जनआंदोलनं, वंवचत - 
दवलत - कष्टकर् यांचे संघषग, सावहत्य, संटकृती, 
टत्रीवादी ववचारांच्या चळवळी अशा अनेक 
चळवळींमध्ये अगे्रसर असल्यामळेु महाराष्रात 
पषु्पाताई परुोगामी चळवळीचा चेहरा होत्या. 
‘प्रर्श नाचं राजकीय टवरूप लक्षात घेऊन बोलणं 
महत्त्वाचं’ असं त्या सांगत, हे त्यांचं वैवशष्ट्य होतं. 
 अशा या राजकीय - सामावजक क्षेत्रांत सखोल 
हचतन, वाचन आवण सक्रीय सहभाग असणार् या 
पषु्पाताईंचं सावहस्त्यक योगदानही अनमोल आहे. 
राजकारण समाजकारण रोजच्या जगण्यातले प्रर्श न 
सोडवण्याबाबत हातभार लावतं, तर सावहत्य 
मनाची मशागत करतं. सावहत्यातनू मनावर होणारे 

संटकार दीघग काळ वटकणारे असतात. त्यामळेु 
त्याचं अनन्यसाधारण महत्त्व असतं, याची जाण 
पषु्पाताईंना होती. मात्र त्यांच्या कायगबाहुल्यामळेु 
त्यांना संख्यात्मक दषृ्ट्या जाटत छापील सावहत्य 
वनमाण करायला जमलं नाही. (हे खरं तर समाजाचं 
मोठं नकुसान आहे.) मात्र त्यांचं मौवखक सावहत्य 
अमाप आहे. त्या काळात त्यांची भाषणं ध्ववनमवुद्रत 
झाली असती, तर त्यांचे शब्दांकन करून ते पढुच्या 
वपढीसाठी खपू मागगदशगक झालं असतं. असो. 

 ससंुटकृत मराठी मानस सावहत्यपे्रमी 
आवण नाट्यवेडे आहे. पषु्पाताईंनी लहान वयात 
असताना ववनोबांच्या भदूान चळवळीवर एक 
नाटक वलवहलं होतं, हे र्ारच र्ोड्ांना मावहती 
असेेेल. ‘आम्ही केवळ करमणकू म्हणनू 
नाटकाला जातो, वतरे् कोण डोक्याला ताप करून 
घेणार?’ असं म्हणणार् या मराठी माणसाचं 
नाट्यवेड र्क्त करमणकू, मनोरंजनात वाहून जाऊ 
नये या तळमळीतनू त्यांनी नाट्यसमीक्षा वलहायला 
सरुुवात केली. संगीताचा जसा कान असावा 
लागतो, तसे नाटकाचे रवसकत्व असण्यासाठी एक 
समग्र भान असावं लागतं. ते भान जागं 
करण्यासाठी त्यांनी अर्क प्रयत्न केले. 
 ‘कोणत्याही ववषयाला टवत:चे तकग शाटत्र आवण 
अमतूग तत्त्वज्ञान असते, तसे ते नाटकालाही आवण 
रंगमंचीय प्रयोगाच्या संपे्रक्षणालाही आहे. ते कठीण 
वा अमतूग आहे म्हणनू पाठ वर्रवून कसे चालेल?’ 
असा खडा सवाल करत त्यांनी पे्रक्षकांना करमणकू 
म्हणजे मख्खपणे सशुीतल आसनात बसणे या 
ववचारापासनू परावतृ्त करण्याचा आटोकाट प्रयत्न 
आपल्या नाट्यसमीक्षेतनू केला. 
 कलाव्यवहार हा राजकारण आवण पयायानं 
सत्ताकारण यांच्या संदभात घडत असतो म्हणनू 
समीक्षेला त्याचं मत हवं अशी पषु्पाताईंची आग्रही 
भवूमका होती. त्यांना टवत:ला सांटकृवतक 
राजकारणाची सखोल जाण होती, रंगभमूीच्या 
समग्रतेचं अन्य कलांचं भान त्यांच्या नाट्यसमीक्षेत 
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अनेक वठकाणी प्रवतहबवबत होतं, असं जाणकारांचं 
मत आहे. 
  १९६९ मध्ये वलवहलेला ‘वर्एटर 
ऑर्ऍब्सडग’ हा त्यांचा प्रबंधात्मक लेख त्यांच्या 
सावहत्य, संटकृती आवण कला या क्षेत्रांतल्या 
सखोल अभ्यासाचा पवरपाक होता. प्रायोवगक 
रंगभमूीचे समाजाशी नाते इतरांपेक्षा वेगळे कसे हा 
प्रर्श न त्यांनी ऐरणीवर आणला. त्या काळात बहुतेक 
टवतंत्र सामावजक मराठी नाट्यसंवहतांमध्ये प्रारंवभक 
कंसात असणारे (टर्ळ : वदवाणखाना) हे दोन शब्द 
सामावजक नाटकांचा खजेुपणा दाखवतात. नाटक 
पाहणं ही एक सामावजक सांटकृवतक कृती आहे, 
असं म्हणत पषु्पाताईंनी पे्रक्षकांना त्या 
वदवाणखान्याबाहेर काढण्याचं महत्त्वाचं सावहस्त्यक 
काम केलं, त्यासाठी त्यांनी ‘माणसू’ साप्तावहकात 
१९७२-७३ मध्ये नाटकासंदभात लेखमाला वलवहली. 
त्यांची नाट्यपरीक्षणं म्हणजे नाटक कसं पाहावं, त्या 
अनभुवाचं ववर्श लेषण कसं करावं आवण त्यातील 
नाट्यात्मता अनभुवल्यावर त्या सार् याची भावषक 
मांडणी कशी करावी, याचा तो वटतपूाठ होता. 
मराठी नाटक केवळ करमणकूप्रधान न राहता 
लक्षणीय आववष्कार व्हायचे असेल तर 
नाटककाराचे आवण वदग्दशगनाचे जीवनभान, त्यांना 
गवसलेला रंगमंच आवण त्यांनी सादर केेेलेल्या 
नाट्यानभुवाशी सहकंपन पावणारा पे्रक्षक हे एका 
पातळीवर यायला हवेत, असं त्यांचं मत होतं. 
प्रयोग समीक्षेचे एक महत्त्वाचे उविष्ट रवसकांना 
आकलनाला, अर्गवनणगयनाला मदत करणे, त्यांची 
अवभरूची संटकावरत करणे हे आहे. 
अर्गवनणगयनासाठी एका वाङ्मयीन प्रवासातील 
भाषेची संवेदना, ती मधील बदलती रूपे, कला 
जावणवेचा संटकार, मलू्य जावणवांचे अन्वय हे 
सकू्ष्मपणे जाणनूच लेखक वा नाटककार जाणता 
येतो. 
 प्रत्येकाचं जगणं हे एक पटुतक असतं असं 
म्हणतात. पषु्पाताईंच्या जगण्याचा ववशालपट 
बघता;त्यांचं आयषु्य एक जाडजडू (आकाराच्या 

आवण आशयाच्या दषृ्टीनंही) गं्रर्च होता. त्याची 
एक झलक आपल्याला ‘लढे आवण वतढे’- मेधा 
कुलकणी आवण ‘पषु्पा भावे ववचार आवण वारसा’- 
गणेश ववसपतेु आवण वैशाली रोडे संपावदत दोन 
गं्रर्ांमधनू वमळते. 

  पण कोणत्याही समीक्षेमध्ये 
मलू्यवनणगयनाच्या वदशेने टवत: पाऊल टाकावे 
लागते आवण पे्रक्षकाला, वाचकाला असे पाऊल 
टाकायला मदत करावी लागते. वशवाय कोणताही 
एक नाट्यप्रयोग सटुा नसतो. तो त्या संटकृतीतील 
नाट्यसावहत्य आवण रंगमंचीय परंपरांचा अन्वय 
घेऊन येतो. तो संदभगही जोडून घ्यावा लागतो. 
पे्रक्षकांचे, वाचकांचे काही प्रकारचे टमरण जागे 
करावे लागते. केवळ रंगकमी वनष्णात असनू 
चालत नाहीत, तर पे्रक्षकही संटकावरत का असाव े
लागतात या ववषयीचं त्यांचं हे ववर्श लेषण अत्यंत 
महत्त्वाचं आहे. नाट्यसमीक्षेचं मलूभतू काम 
पे्रक्षकाला ववचारप्रवतृ्त करणं हे आहे, असा त्यांचा 
ठाम ववर्श वास होता. 

 पषु्पाताईंचं ववर्श लेषणात्मक आवण 
सैद्धास्न्तक असं हे समीक्षालेखन परखड असलं, 
तरीही त्यात कुठेही ववखार नव्हता. अनेक 
कलावंत, वदग्दशगक, नाटककार त्यांच्या समीक्षेनंतर 
त्यांच्याशी चचा करायला उत्सकु असत. 
नाट्यवतुगळात त्यांचा दरारा होता. संबंवधत 
व्यक्तींशी वजव्हाळयाचे संबंध असले, तरी समीक्षक 
म्हणनू आवर्शयक असणारी अवलप्तता त्या राखत. 
त्या काळात बहरू लागलेल्या रंगभमूीला त्यांनी 
मलू्यभान वदलं.  ‘सखाराम बाईंडर’ आवण ‘मराठी 
पे्रक्षक’ या ‘माणसू’मधील लेखात सखाराम बाईंडर 
अर्श लील आहे, समाज ववघातक आहे, हे मत मला 
मान्य नाही, असं सांगताना काही महत्त्वाचे मिेु त्या 
मांडतात. त्या वलवहतात, ‘टत्री-परुुष संबंध हा इतका 
गुंतागुंतीचा अनभुव असतो की, त्यामळेु काव्यात्म 
प्रीतीच्या गवहर् या रंगापासनू ते पाशवी वासनेच्या 
भयावह टवरूपापयंत त्याची अनंत रूपे वाङ्मयात 
व्यक्त होऊ शकतात. सखाराम बाईंडर या 
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नाटकाचा सवांगीण पवरणाम उते्तजक नसनू 
जगुपु्सेचा आवण माणसाववषयीच्या अतीव करुणेचा 
आहे. हा पवरणाम वजरे् आहे, वतरे् अर्श लीलता 
लोकानरंुजनासाठी आलेली नसनू जीवनाचा एक 
भेदक अनभुव व्यक्त करण्यासाठी अपवरहायगपणे 
आलेली आहे. नाटक प्रौढांसाठी आहे. ज्या 
माणसाला समोर वदसणार् या दरृ्शयांचा संपणूग 
कलाकृतीच्या चौकटीत ववचार करता येतो, 
शंगारदरृ्शयामळेु ज्याचे वचत्त अतार्टककपणे ववचलीत 
होत नाही, जीवनातील अनेक गुंतागुंतीचे अनभुव 
जाणनू घेण्याची ज्याची तयारी आहे, अशा 
माणसालाच प्रौढ म्हणाव’ं, असं त्या वनक्षनू 
सांगतात. 
 महेश एलकंुचवार यांच्या दोन अंकी ‘गाबो’ मधली 
भडक वाटणारी हहसा ही वेगाने हरवणार् या मानवी 
सजृनात्मक शक्तीच्या शोधातनू, त्या शोधानंतर 
येणार् या हताशतेतनू वनमाण झाली आहे. हहसा ज्या 
वेळी रंगमंचावर आववष्कृत होते, त्या वेळी ती 
ववववध गहन मानवी अनभुव व्यक्त करते. 
नाट्यकृतीत योजली गेलेली हहसा शटत्राने केलेल्या 
हत्येपेक्षा जाटत कू्रर म्हणनू अवधक पवरणामकारक 
असते. आजच्याच नाटककारांना हहसेचा 
आववष्कार का करावासा वाटतो? कारण एखादे 
वनरुपद्रवी जनावरही कोपर् यात गाडले असताना 
चाल करून येते, त्याचप्रमाणे पवरस्टर्तीच्या कोंडीत 
सापडलेला आजचा ‘माणसू’ टवत्व राखण्याच्या या 
आणीबाणीच्या प्रसंगी- क्रायवसस ऑर् 
आयडेंवटटी- कू्रर र्श वापदासारखा आक्रमक होतो. हे 
त्याचे कू्रर रूप ववकल आवण केववलवाणे असते. 
गाबोच्या नाट्यलेखनात रचनात्मक दषृ्ट्या आवण 
प्रयोग संकल्पनात शैलीच्या दषृ्टीकोनातनू काही 
तरी वनस्र्श चत खटकत होते, काय ते शोधनू काढणं 
त्यांना जमलं नाही. पण त्या म्हणतात, ‘या आवण 
अशाच प्रयोगांच्या अपयशानेही, मतभेदांनीही 
व्यावसावयक रंगमंचावरील यशापेक्षा अवधक 
लक्षणीय असा ववकास होणार आहे.’ 

     पषु्पाताईंनी ‘वमळून सार् याजणी’ मावसकात 
सलग दोन वषग (1994-95) ‘राजकारणाच्या 
अंगणात’ आवण ‘राजकारण आपल्या घरात’ या 
दपुानी लेखमाला वलवहल्या. मध्यमवगीय कंुदाताई, 
घरकाम करणारी अनसयूा वतची पढुच्या वपढीतली 
वशकलेली मलुगी मंजळुा आवण पषु्पाताई 
यांच्यामधला सहज-सोपा, मोकळा-ढाकळा मनाला 
वभडणारा संवाद हे या लेखमालेचं वेगळेपण होतं. 
एखाद्या साध्या घटनेतनूही राजकारण, अर्गकारण, 
समाजकारण आवण संटकृतीकारण कसं प्रवतहबवबत 
होतं, हे त्या साध्या उदाहरणातनू दाखवून देत होत्या. 
लेखमालेत काही संकल्पना, राजकीय - सामावजक 
घडामोडी त्या संदभात प्रावतवनवधक शंका, प्रर्श न 
यांना सोपेपणानं उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करत सजग 
नागवरक होण्यासाठी काय करायला हवं, हे त्या 
सांगत. महाराष्राच्या सांटकृवतक र् हासाचं कारण 
म्हणजे वशवसेना! असंही त्या परखडपणे वलवहत. 
क्रौयग आवण बीभत्सतेला शौयग मानलं वशवसेनेने! 
याववषयी त्यांना द:ुख आवण सास्त्वक संताप येत 
असे. तो व्यक्त करायला लागणारं धाडस 
त्यांच्यापाशी होतं. ‘वमळून सार् याजणी’ मावसकाच्या 
दशकपतूीच्या वनवमत्तानं ‘कहाणी सार् याजणी’ची या 
नाट्याववष्काराची समदृ्ध संवहता पषु्पाताईंनी १९९९ 
मध्ये वलवहली. अवतशय काटेकोरपणे शब्द वापरत 
बाई म्हणनू बायांना सोसाव्या लागणार् या यातनांना 
अगदी नेमकेपणानं या संवहतेत हात घातला आहे. 
१० वषातल्या कर्ा, कववता, मलुाखती, लेख, 
संवाद या सगळयांतनू त्या गोष्टीचे अंतटर् पदर, 
त्यांचा पोत पुष्पाताईंच्या ओघवत्या भाषा प्रवाहातनू 
वझरपत मनात घर करून राहतो, असं जाणकारांनी 
नोंदवलं. 
 पषु्पाताईंनी दवक्षण आवशयाई परुुषत्वाचा सखोल 
अभ्यास केला. ‘वमळून सार् याजणी’च्या माचग 
अंकात ‘परुुष प्रवतमेची घडण, संदभग : दवक्षण 
आवशया’ या लेखात संदभग संपन्नता ववषय मांडणी 
सटुपष्ट करते. त्या वलवहतात, ‘परुुष प्रवतमा र्क्त 
टत्रीच्याच संदभात घडत नाही. इतर परुुष, राजकीय 
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प्रवाह, त्यातले संघषग असे अनेक घटक परुुष 
प्रवतमा घडवत असतात. भारताच्या संदभात जातीय 
संघटनाही या जडणघडणीवर संटकार करत असते. 
खरं तर सद्यस्टर्तीत हा लेख मळुातनूच वाचायला 
हवा. त्यातनू परुुष बलात्कार का करतात, 
हहसाचारी का होतात, याचं मळू कारण कळायला 
मदत होईल.’ 
 पषु्पाताईंनी वलवहलेल्या प्रटतावनांमधल्या त्यांच्या 
लखलखीत ववचारांच्या आवण ववर्श लेषणांच्या 
प्रकाशात पटुतकाचं अंतरंग उजळून वनघतं. 
उदाहरणार्ग, प्रवतमा जोशी यांच्या ‘जहन्नम’ या 
कर्ासंग्रहाला वलवहलेली प्रटतावना, ‘समहू 
जीवनाची गुंतागुंत’, ‘लेकी वाचवण्याच्या गोष्टी’ ही 
‘साववत्रीच्या गभात मारलेल्या लेकी’ हा वनवतृ्त 
सनदी अवधकारी लक्ष्मीकांत देशमखु यांनी 
राबवलेल्या ‘मलुी वाचवा’ मोवहमेच्या पार्श वगभमूीवर 
वलवहलेल्या कर्ासंग्रहाची प्रटतावना. ‘ववर्श लेषक 
दटतऐवज’ ही ऍड. वनशा वशवूरकर यांच्या ‘लढा 
टाकलेल्या स्टत्रयांचा’ या पटुतकाची प्रटतावना. 
‘टत्रीवमती - वनवडक वमळून सार् याजणी’ या 
नीवलमा गुंडी संपावदत पुटतकाच्या प्रटतावनेत 
‘सार् याजणी’चं सार त्यांनी मांडलं आहे. त्या 
वलवहतात, ‘लेख संग्रहावर नजर टाकल्यावर 
वाचकांच्या लक्षात येईल की, वाचकांना भय 
वाटणार नाही, अशा पद्धतीनं यात अमतूग टत्रीवादी 
ववचार, धमगवचवकत्सा, शांतताववचार, वनकोप 
समाजजीवन, टत्री-पुे ुरुष नाते, इवतहासातील 
व्यक्तींकडे नव्याने पाहणे... पण येरे् ववषयांची यादी 
महत्त्वाची नाही. व्यक्ती आवण समाज या दोन्हीत 
पवरवतगन घडवू पाहणारा दषृ्टीकोन यामध्ये आहे. 
माणसाववषयी अपार करुणाही त्यामागे आहे.’ 
आवण सरतेशेवटी पषु्पाताईंच्या सवांत 
वजव्हाळयाचा प्रर्श न म्हणजे राजकारण! टत्री 
चळवळ, इतर आंदोलनं आवण सवग वयोगटातल्या 
त्या राजकारण कसं सवगटपशी, सवगव्यापी आहे 
आवण ते आपल्या सवांच्या जगण्याच्या सवग पैलूंवर 
कसा प्रभाव टाकतं हे उलगडून दाखवत असत. त्या 

संदभात मी त्यांची इचलकरंजीला मे १९९६च्या 
‘ववचारवेध संमेलना’च्या वेळी खासगीत मलुाखत 
घेतली होती. त्या मलुाखतीत त्यांनी ऐवतहावसक 
दषृ्ट्या महत्त्वाचे असणारे अनेक मिेु मांडले होते. 
त्यातले काही आजही महत्त्वाचे असणारे मिेु इरे् 
आवजूगन मांडते आहे. त्या तेव्हा म्हणाल्या होत्या... 
 ‘टवातंत्र्य चळवळ, संयकु्त महाराष्र चळवळ अशा 
अनेक चळवळीत स्टत्रया सहभागी झाल्या. मात्र 
काही सन्माननीय अपवाद वगळता दैनंवदन 
राजकारणाच्या संदभात स्टत्रया सहभागी होताना 
वदसत नाहीत. वतच्या वेगवेगळया जबाबदारीतनू 
सावगजवनक जगायला वतला वेळही काढता येत नाही 
आवण बाहेरचं क्षेत्र परुुषाचं आहे असा वतचा समज 
करून वदला आहे. आज राजकारण जाटत 
गुंडागदी, पैशाचं होत चाललं असताना वतच्याकडे 
पैसा नाही आवण क्षमता पण नाही, मात्र आता 
स्टत्रयांच्या राखीव जागांचं प्रमाण वाढल्यामळेु 
ग्रामपंचायत पातळीवर ती सहभागी होताना वदसते. 
वतची क्षमता हळूहळू वनमाण होईल. जे परुुष 
राजकारणात सहभागी होतात, त्यातल्या वकती 
जणांची क्षमता असते? पण या मदु्द्यांची कधीच 
चचा होत नाही. स्टत्रयांनी स्टत्रयांचंच राजकारण 
करावं असं मला वाटत नाही. त्यांनी सवग प्रकारच्या 
राजकारणात भाग घ्यावा. कारण संसदेपासनू 
ग्रामपंचायतीपयंत होणारे वनणगय वतच्या जगण्याच्या 
प्रतवारीवर पवरणाम करतात. स्टत्रयांनी राजकारण 
करण्यासाठी आपल्याला स्टत्रयांेंचं राजकीयकरण 
वेगाने करायला पावहजे. आज टत्रीववरोधी गट 
म्हणजे वशवसेना, भाजप त्यातच स्टत्रया जाटत 
आहेत. ही चकुीची असली तरी वटतसु्टर्ती आहे. 
 राजकारणाकडे बघण्याचा बायकांचा आवण 
परुुषांचा दषृ्टीकोन काही वेगळा आहे, असं काही 
मी मानत नाही. बाईला पाण्याचा प्रर्श न, सर्ाईचा 
प्रर्श न इ. खरे प्रर्श न कळतात, म्हणनू बायकांनी 
नगरपावलका पातळीपयंतच सहभागी व्हावं, अशी 
एक मांडणी आहे, त्याच्याशी मी अर्ातच सहमत 
नाही. वशवसेनेची सवग ववचार करण्याची पद्धत 
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नगरपावलका पातळीवर आहे, ठाकरेही तसंच 
बोलतात. त्यांना राष्रीय rhetoric पटतं, ते 
दसुर् याचा दे्वष करायला सांगतात. एक काळ असा 
होता की, बायका सांगत की एक वपढी वशवसेनेमळेु 
वाया गेली. पण आज वशवसेनेमळेुच त्यांना सत्ता, 
संपत्ती वमळते, त्यामळेु कुणी बोलत नाही. पण एके 
काळी वशवसेनेत हहसा वशकवली जाते, अशी 
त्यांची तक्रार होती. 
 राजकारणाची खरी जाणीव असणं म्हणजे संपणूग 
टतरांचा संबंध बदलणं, अंतटतगरांचा संबंध बदलणं, 
एवढी जाणीव सामान्य माणसाला आहे, असं कुणी 
मान्य करणार नाही आवण ज्या बायका इतकं 
बंवदटत आयषु्य जगल्या, त्यांना तर ती जाणीव 
कशी असणार? राजकारणाची प्रवक्रया वत्रटतरीय 
आहे, ह्याचं वशक्षण घेण्याची गरज आहे.’ नंतर 
पषु्पाताई म्हणाल्या, ‘लोक मला ववचारतात, तमु्ही 
राजकारणाच्या ववषयी इतकं बोलता, पण तमु्ही 
राजकीय पक्षाच्या सदटय नाही, हा दटुप्पीपणा नाही 
का? तेव्हा हा दटुप्पीपणा नाही, असे मी सांगते 
कारण मला मान्य असणारा एखादा पक्ष असणं 
हकवा नसणं हा एखाद्या देशाच्या वटतसु्टर्तीचा 
संदभग आहे. पण माझी राजकीय जाणीव असणं / 
नसणं हा माझ्या राजकारणाचा एक भाग आहे. 
प्रर्श नाचं राजकीय टवरूप लक्षात घेऊन बोलणं 
महत्त्वाचं!’ 
 ‘राजकारणात जाणं ही मलू्यात्मक वाईट गोष्ट 
नाही. पण चळवळीतला माणसूसदु्धा सांगतो की, 
माझा राजकारणाशी काही संबंध नाही. जरी तमु्ही 
राजकीय पक्षात नसलात तरी तमु्हाला राजकीय 
भान असायला हवं. टत्रीमकु्ती चळवळ 
अपॉवलवटकल कशी अस ू शकेल? तसंच नमगदा 
बचाओ आंदोलन- एवढी मोठी चळवळ नॉन-
पॉवलवटकल राहूच शकत नाही. प्रा. गो. प.ु देशपांडे 
म्हणत तसं एकेका मदु्द्याचं बायर्केशन केल्यानी 
लोकांना सपोटग करायला सोपं जातं कारण मग 
काही राजकीय भवूमका घ्यावी लागत नाही.  एखादी 
टत्री राजकारणी आहे, हे वशवीसारखं वापरू नये. 

ज्यांची कुणाची क्षमता आहे, त्यांनी जरूर 
राजकारणात जावं आवण त्या राजकारणात गेल्या 
म्हणजे चळवळीला सोडून गेल्या असंही मान ूनये. 
राजकारण ज्या टवरूपाचं आहे, वतरं् वनवडून 
येण्यासाठी काही मागग अवलंबावे लागतात. टत्री 
चळवळीतील कायगकती राजकारणात गेल्यावर 
आपण बाहेरच्या लोकांनी वतनं काय करावं ते 
वतच्यावर सोडावं. वतच्या सद्सवद्ववेकावर ते ठेवावं. 
आपण वतच्या वववेकाचे राखणदार होऊ नये. 
 टत्री चळवळीमळेु एक नक्की झालं की, प्रत्येक 
पक्षाच्या घोषणापत्रात स्टत्रयांसाठी  काही करायला 
पावहजे असं म्हणावसंं वाटतंय. शरद पवारांनी 
मवहला धोरण जाहीर केलं हे इंवडकेशन आहे टत्री 
चळवळीचा रेटा असल्याचं. तसंच एका वषात 
जळगाव केसचा वनकाल लागला हा पण टत्री 
चळवळीचाच पवरणाम आहे. पण हा रेटा परेुसा 
पवरणामकारक नाही. खेडेगावातल्या बाईला परेुसं 
संरक्षण नाही. त्यांच्या प्रर्श नावर लक्ष कें वद्रत 
करायला हवं. वपण्याचं पाणी, राहायचं घर आवण 
दारूबंदी या तीन मदु्द्यांवर भर वदला, तर बायकांचा 
सहभाग वाढेल आवण यातनू जे राजकारणीकरण 
(पोवलवटसायझेशन) होईल ते नसुती वशवबरं घेऊन, 
व्याख्यान देऊन होणार नाही. बाईला जीवनाववषयी 
बर् यापैकी आकलन, शहाणपण असतं. मानवी 
संबंध चांगले कळतात. पण आजच्या 
राजकारणाचा पोतच बदलला आहे. राजकारणाला 
खपू पैसा लागतो, त्यात गुंडवगरी आहे. पवूी 
मणृालताई, अवहल्याताई मानवी संबंधांच्या पायावर 
काम करत. दर मवहन्याला लोक आपल्या 
पगारातले पैसे घरी जाण्यापवूी आणनू देत, त्यातनू 
त्यांचं ऑवर्स चालायचं पण आता त्या पोतापयंत 
जाणं अवघड आहे. 
 खर् या अर्ानं मकु्तपणे कसलं ही दडपण न ठेवता 
स्टत्रयांनी राजकारणात भाग घेतला, तर त्यातनू 
गुंडवगरी कमी होईल. टत्री चळवळीचा यासाठी 
र्ायदा होऊ शकेल. आपण केवळ प्रवतवनधींनी 
काय करायचं यापेक्षा मतदारांचंसदु्धा याबाबतीत 
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प्रवशक्षण करायला हवं. मतदारांनी का नाही एक गट 
करून आमदार हकवा नगरसेवकाला मदत 
करायची? तळागाळाच्या चळवळीतनू उमेदवारांनी 
यायला पावहजे. हे बाईववषयीच नाही परुुषांववषयी 
पण मी म्हणते आहे. आजवर सामान्य माणसू, 
चळवळीच्या कायगकत्यांनी पण राजकारणासंदभात 
सोवळेपणाची भवूमका घेतली. याला राजकारणी 
पण जबाबदार आहेत. ते सांगतात, ववद्यार्थ्यांनी, 
वशक्षकांनी, स्टत्रयांनी राजकारणात पडू नये. 
 राजकारण वाईट ही भवूमका मला अवजबात पटत 
नाही. राजकारण वाईट असेल तर मग असेल 
हहमत तर तमु्ही ते सधुारून दाखवा. हे बोलायला 
सोपं पण करायला कठीण आहे आवण पवहला 
ठपका माझ्यावरच येतो. तत्त्ववनष्ठा बोलता बोलता 
जे परदेशी वनधी घ्यायला लागले, त्यांच्याववषयी 
मला वाटतं ही कसली तत्त्ववनष्ठा! कारण 
तत्त्ववनष्ठा म्हणनू तमु्ही अपोवलवटकल राहणार 
आवण परदेशी वनधी तर सवांत पॉवलवटकल आहे, 
पण लोक हे मान्य करत नाहीत. मी परदेशी वनधी 
घेणार नाही, पण दसुर् या कोणी घेतला तर 
त्याववषयी मी सारखी वचवकत्सा करणार नाही. 
Holier than thou ही भवूमका मला मान्य नाही. 
 आजच्या अर्गव्यवटरे्नं वनमाण केलेलं जे 
राजकारण असेल त्याला तोंड देण्यासाठी 
ववटर्ावपतांची आवण जे बेकार होणार त्यांची एक 
प्रचंड चळवळ उभी करावी लागणार आहे. सवग 
ववटर्ावपतपणा जोडत वगरणगाव, इतर धरणग्रटत 
असं सवांना कुणी हहमत असली, तर जोडून मोठ्ठी 
चळवळ चालवायला हवी... 
 अशी मोठी चळवळ उभारण्याचे प्रयत्न चालचू 
आहेत. मात्र त्या चळवळींना मागगदशगन करणारा 
पषु्पा भावे नामक वैचावरक दीपटतंभ आज 

अस्टतत्वात नाही. पण आपल्या सवांमध्ये त्यांनी जी 
ववचार बीजं पेरून ठेवलेली आहेत, त्याचं भरघोस 
पीक वनघण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू या. 
कारण काळ मोठा कठीण आहे... 
 
 
डॉ. गीताली वव. मं. 
 ब-2, 501 कुमार प्राईड पाकग , 
 सेनापती बापट मागग, 
 पणेु 411016 
 संपकग  : 9822746663 
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केशव मेश्राम   : सहा कववता  

१. बंद दरवाजे 
 

सगळया नजरा रोखलेल्या आकंुवचत माझ्यावर,  
अववर्शवासाचे धावरे ढग त्यांच्या डोळयांत गच्च 
भरलेले 
 
मी पेटवली लालबुंद मने; सळसळती दाट अरण्ये  
माझे मन उन्मन खळखळले वकतीकांच्या ओठांतनू  
गरगरले आत्मतपृ्त शेवाळ पुंज झळुझळुत्या 
प्रवाहाच्या रं्ड खोल भोव-यात 
 कुरवाळली माझ्या शब्दांनी, डोळयांतील 
वतरटकाराची धार पावले माझी ताठ एकाच जागी 
गोठलेली 
 
एवढेच ,मी एवढेच म्हणतो : माझ्या भवूमकेवर 
माझी वनष्ठा आहे 
 वजतका आहे दे्वष तमुच्या डोळयांत माझ्याववषयी.  
त्यांच्या जनुाट वाडयांचे अजटत्र दरवाजे  
करकरत बंद होताहेत....     अडसर लागताहेत. 
 माझ्या हाकांना मोकळे आहे रान आवण मळवट 
भरलेले तडतडते सरण. 

 
 

२. एक वदवस मी परमेश्वराला.. 
 
एक वदवस मी परमेर्शवराला आईवरून वशवी वदली 
: तो लेकाचा र्क्त र्क्कन हसला, शेजारचा 
जन्मजात बोरूबहािर उगीचच वहरमसुला, 
 
एरंडेली चेहरा करून मला म्हणाला : "त ू असा रे 
कसा, त्या वनगुगण वनराकार अनार् जगन्नार्ाला 
काहीतरीच बोलतोस ?  
शब्दांच्या र्ासात त्याचा धमगर्णा धरतोस ? " 
 
पनु्हा एकदा मी कचकून वशवी वदली,  
ववद्यापीठाची इमारत कमरेपयंत खचली, 
 माणसाला राग का येतो या ववषयावर आता तेरे् 
संशोधन सरुू आहे,  
उदबत्तीच्या घमघमाटात भरल्या पोटाने भावववव्हळ 
चचा झाली, माझ्या वाढवदवशी मी परमेर्शवराला 
वशवी वदली. 
 

काव्यसंवचत  

 

साठोत्तरी वपढीतील महत्िाचे किी. मळेा, उत्खनन, जगुलबांदी, अकस्मात, चररत, 

कृतकपतु्र, अवनिास ह े कवितासांग्रह, हकीगत आवण जटाय,ू पोखरण या कादांबऱ्या, 

पत्रािळ,धगाडा,मरणमाळा ह ेनऊ कथासांग्रह प्रवसद्ध.  गतकाळाचे िास्ति नजरेसमोर 

ठेऊन ितणमानाला सामोरे जाणारी त्याांची कविता असनू '   आत्मपीडेतनू 

आत्मशोधाचा प्रत्यय 'हा त्याांच्या कवितेचा स्थायीभाि आह.े व्यवक्तगत भािानभुिाांचे 

कें द्र न सोडताही विराट समहूिदेनेशी समन्िय साधणारी कविता असे त्याांच्या िणणन 

करता येईल.अनेकाांथण सचूक शब्दरचना,मानवसक स्पांदनाचे चढउतार आवण टिटिीत 

प्रवतमायोजना ह ेकेशि मशे्राम याांच्या कवितेचे विशषे होय.  



14 | ततै्रव सप्टे-ऑक्टो  २०२२ 

 

वशवी वदली, वशव्या वदल्या, साटांसारखे शब्दांचे 
र्टकारे मारीत मी म्हटले, 
 
 साल्या! तकुडाभर भाकरीसाठी गाडीभर लाकडं 
र्ोडशील काय ? हचधुक नेसल्या आईच्या 
पटकुराने घामेजले हाडके शरीर पसुशील काय ?  
बापाच्या वबडीकाडीसाठी भावाबवहणींची हाडके 
वझजवशील ?  
त्याच्या दारूच्या घोटासाठी भडवेवगरी करशील ? 
 
बाप्पा रे, देवबाप्पा रे ! तलुा हे जमणारच नाही,  
त्यासाठी पावहजे अपमावनत मातीत राबणारी,  
पे्रम करणारी मायमाऊली.... 
एक वदवस मी परमेर्शवराला आई वरून वशवी 
वदली. 
 
३. माझ्या आयषु्यात 
 
माझ्या आयषु्यात तलुा जागा वदली... 
 म्हणालो आभाळाने कुणाचे अस्टतत्व नाकारायचे 
नसते एखाद्या इवल्याशा पाण्यात बडूुन जायचे 
असते. 
 
माझ्या आयषु्यात मीच उभा होतो दाटीवाटीने,  
कुणी पटुपटुले : ' टवतःला अडकवायला 
 अशा कारणांच्या खुंट्या बऱया वदसतात...  
कुणी डार्रले : ' ज्याची उंचीच बेताची  
साला ! टवतःलाच आभाळ समज ूलागलाय.  
कुणी बोलले : ' बडुायचेच असेल तर परुते  
कुठलेही पाणी... आंघोळ एकदाच असते... 
 
तरी वदली आयषु्यात माझ्या, तलुा जागा...  
जागाच होतो गहेुत धमुसत... असावध नक्कीच 
नाही. 
 
घसुमटलेल्या कोंदट जाळीत जळक्या रु्लांचा 
उग्रगंध झरझरला, 

 प्रकाशाने व्हावे प्रवतहबबात वद्वगणुीत  
तसे माझे मन र्ाकले, सामावले तलुा :  
आता तर काळोखाची हशपलीही वमटली,  
माझ्या आयषु्यात तलुा माझ्याइतकीच जागा वदली. 
 
४.आजीची गोष्ट 
 
गाडाभर रिी खरडून 
 महाकवी बनवणाऱया देशात.... बेटा त ू का पैदा 
झालास ? 
 मरून गेला आजा तयुा, लोकांची लाकडं र्ोडून,  
घटे्ट पडले तरहाताले बाळंतपणं करून करून,  
बाप तवुा वमलात जातो तरासनच्या साच्यावर  
माय तुयी वायंडरीमधी...  
चालते सारे पैशावर.  
अरे ! जेर्ी तेलमेल नाही... मानमाणसुकी नाही,  
तेर्ी बाप्पा, काहून आलास ? आलास तं आलास, 
तहूी जातीचा मरण घेऊन आलास ! 
 बेटा सांग ! का पैदा झालास ? 
 
वशकावा खावाले वशळंबासं आंबीलकढी असंल 
तसं 
 घरात काही नसंलच तं पेवावा पानी ताकंच जसं,  
उन्हाले भेवावं कहाले ?  
सवु्या तं आपल्याच गरम रक्ताचा, मी जाईन 
मातीघरी तवा आणजो- कोरा कपडा तुया घामाचा, 
दकुानातनू इक्ताचा,  
शेकजो नसा आतड्ावाणी...बापजाद्याची म्हणजो 
गाणी,  
नोको जाऊ देवाधरमात, वतरर् जते्रच्या नटत्या 
भरमात,  
रडावा नाही... धवावां नाही, आलास बाप्पा पैदा 
झालास, हाती धरून सब्बल पक्की,  
आता चांदावाणी हास 
 गाडा ओढ, पेटव रिी... एवढ्यासाठी तं त ू
आलास... बेटा ! मान्साले मानसू कर... 
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 तरच त ूशाईर झालास... आमच्या घरात आलास, 
आता रडू नोको हास 
 
 
5. पतूयता 
 
अंगभर पसरते एकान्तसमयी हताशेची सटुती 
सापाच्या ववषासारखी,  
रु्टलेत माध्यावर एकदम इतके ढग  
मनाची लसलसती मळेु धऊुन धपुनू गेलीत. 
... अवमत्र आभाळाखालचे हे सांगावे कुणाला ? 
 
क्षण एक एक तरतरत चढतो मणका मणका बधीर 
बनत जातो, परुाने घसुळावा तळ गाठाळणाऱया 
रक्तासारखा तळहातावरच्या रेषाही तशा परागंदा,  

 
 
 
अस्टतत्वाचे माजवण वजभेवरल्या शब्दांना अलगद 
वटपणारे  
क्षण जळवेसारखे तपृ्त सशुान्त 
 
खडकावर उगवलेल्या शेवाळाशी आता साधतो 
आहे अखेरचा मकू संवाद  
माझ्या जगण्यावरच वपवळट वेलींचा मललू गुंता,  
मार्थ्यावरल्या रु्टक्या ढगांची अपवरहायग पतूगता ! 
 
 
--- केशव मेश्राम 
(डॉ वगरीश सपाटे यांच्या सौजन्याने) 
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प्रा.डॉ.भूषण रामटेके 

पुलगाव           

 
 
 

   

   
 
केशव मेश्राम यांची कववता    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आंबेडकरवादी मराठी सावहस्त्यकांच्या 
पवहल्या वपढीतील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे केशव 
मेश्राम. ते एक कर्ाकार, कांदबरीकार, 
लवलतलेखक, समीक्षक व कवी म्हणनू संपणूग 
महाराष्रात पवरवचत आहेत. त्यांच्या सावहत्याचा 
खास एक चाहतावगग उभ्या महाराष्रात आहे. 
आंबेडकरवादी सावहत्याच्या पारंपवरक 
चाकोरीबाहेरचे व्यस्क्तमत्त्व म्हणनू त्यांच्याकडे 
पावहले गेले. त्यांच्या 'उत्खनन' ह्या पवहल्या 
कववतासंग्रहापासनूच त्यांचे वेगळेपण नजरेस 
भरले. त्यांच्या सावहत्यकृतीने मराठी सावहत्य समदृ्ध 
झाले. केवळ आक्रोश, टाहो, प्रचारी ह्या 
ववशेषणांपासनू त्यांची कववता दरू रावहली. 
'आंबेडकरी कववतेतील भावकववता' हे ववशेषण 
त्यांच्या कववतेला शोभनू वदसते. पवहला 
कववतासंग्रह 'उत्खनन'मध्ये एकाच वेळेस दोन 
केशव मेश्राम दषृ्टीस पडतात. एक भावकवी केशव 
मेश्राम तर दसुरे आंबेडकरी केशव मेश्राम, 
त्यामळेुच कदावचत प्रा. बाळकृष्ण कवठेकरांनी 
त्यांना कोणत्याही एकाच मागाने चालावे, असे 
सचुववले होते. आवण केशव मेश्रामांनी पवहला मागग 
जवळ केला. 
त्यांचा टवकें द्री टवभाव आवण समष्टीचे ववलक्षण 
भान यांच्या संवमश्रणातनू कववतेचे एक नवे रसायन 
वनमाण झाले. एक वदवस मी परमेर्शवराला हया 
कववतेत म्हणतात 

 
 
 
"साल्या! तकुडाभर भाकरीसाठी 
गाडीभर लाकडं र्ोडशील काय? 
हचधकु नेसल्या आईच्या पटकुराने 
घामेजले हाडके शरीर पसुशील काय?" 
 ('उत्खनन'. प ृ. ७४) 
देवबाप्पा हे कधीच करु शकणार नाही. असे 
भडकपणे मांडतात. परंत ु तसे त्याचे व्यस्क्तमत्त्व 
नाही. 'उत्खनन' मधील 'अजनूहीं' या कववतेतनू 
पे्रयसीला जेव्हा कवीची जात कळते तेव्हा ती 
वतऱहाईतासारखी कशी वागते. याचे वचत्र प्रखरपणे 
मांडतात. ती पढेु आपली ओळखही दाखववत नाही. 
आवण भेटलीच तर 
"नंतर ती भेटली गडबडीतच, वतने हात हालवला,  
त्यानंतर ती हसली पसुटसे 
आवण मग एकदा ओठांच्या कडांवरुन झळूुक 
गेली.. 
आता ती वदसते, गदीतल्यासारखी, गदीतच.” 
('उत्खनन', प.ृ ३६) 
हे जातीयतेचे दःुख कवीला त्याच्या अंतापयंत 
असल्याचे वदसनू येते. यामळेुच कदावचत कवी 
वनसगाकडे वळताना वदसतात. असे असले तरी 
पारंपवरक वनसगगकववतेसारखी त्यांची वनसगगकववता 
नाही. वनसगग प्रवतमांचा वापर व्यस्क्तगत दःुख आवण 

 

प्रा.डॉ.भषूण रामटेके,पलुगाि           

किी, समीिक ि िचैाररक लेखन करणारे महत्िाचे लेखक म्हणनू महाराष्रात ख्याती.                         

उजडेाची कविता , तटुलेल्या लोकाांची कविता आवण मी राांगतेच उभा आह े ह े तीन 

कवितासांग्रह, जागवतकीकरण ि सावहत्यसमीिा हा समीिग्रांथ आवण धमण,धम्म ि जातीचे 

राजकारण हा िचैाररक लेखाांचा सांग्रह त्याांचे नाि े आह.ेअनेक राज्यस्तरीय परुस्काराने 

सन्मावनत . 
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समष्टीचे दःुख वचतारण्यासाठी ते करतात. 'एकली 
भयाणभोर झाडे', 'झाडे माझी, माझ्या जातीची', 
'तपृ्त, पवरत्यक्त झाडे', 'झाडे शहराने टाकलेली 
'अशा प्रवतमांनी दवलत जीवनाचे दःुख शब्दांवकत 
करतात. 
चौर्ी पास झाल्यावर ते १९४८ मध्ये वशकायला 
मुंबईला आले. तेरे्च त्यांना वाचनाची सवय 
लागली.. तेर्ील वाचनालय व गं्रर्ालयांमध्ये 
जाऊन वाचन करीत. परंत ु पढेु पालकांच्या 
आपत्तीमळेु त्यांचा मुंबईतील मकु्काम आवण 
वशक्षण सटुले. अकोल्याला जावे लागले. 
अकोल्याला येवून बाबजूी देशमखु वाचनालय येरे् 
वाचन करावयास जात. तेरे्च त्यांनी "संत आवण 
पंवडत कवींच्या कववताचे पद्धतशीर वाचन केले. 
मोरोपंत, रघनुार् पंवडत, श्रीधर, वनरंजन माधव, 
मध्वमनुीर्शवर, नागेश, ववठ्ठल, तकुाराम, रामदास, 
एकनार्, केशवसतु, तांबे, बी., भ. श्री. पंवडत, 
कोलते, माटे, अते्र यांच्या वाचनमाला, महाराष्र 
सारटवत, पांगारकर, आजगावकरांची 
वाङ्मयेवतहासावरील आवण द.सी. पंग ू ची अनेक 
संपावदत पटुतके १९५३ ते १९५८ ह्या कालखंडात, 
हजारोंच्या संख्येने वाचनू काढली. "१ असे 
वाचनाचे संटकार त्यांच्यावर झाले. अमरावतीच्या 
लेखक कवींशी बऱयापैकी टनेह जमनू आला. उद्धव 
शेळके, मनोहर तल्हार, मधुकर केचे, मरुार लांडे, 
तळुशीराम काजे, प्रभाकर वसरास आवण सरेुश भट 
यांच्याशी लेखन ववषयक चचा व पत्रव्यवहार होता. 
तसेच त्यांना काही खास सन्मान प्राप्त झाले. १९७८ 
मध्ये मुंबई येरे् भरलेल्या अस्टमतादशग लेखक 
वाचक मेळावाचे अध्यक्ष, मुंबई उपनगर सावहत्य 
संमेलन ववलेपाले २००१ मध्ये अध्यक्ष. २००२ मध्ये 
महाराष्र र्ांऊडेशनचा दवलत सावहत्याचा 
योगदानासाठी परुटकार २००४ मध्ये हपपरी हचचवड 
येरे् भरलेल्या अकरावे कामगार सावहत्य संमेलनाचे 
अध्यक्ष. मराठी कोकण नवोवदतांचे ९ वे सावहत्य 
संमेलने अध्यक्ष (पणेु २००४), रु्ले-शाहू 
पवरवतगनवादी अकादमी पणेु द्वारा लेखक- सन्मान 
परुटकार (२००३). २००४ मध्ये मुंबई येरे् मराठी 
पत्रलेखक संमेलनाचे अध्यक्ष आवण सवोच्च 

मानाचा तरुा म्हणजे २००५ मध्ये नावसक येरे् 
भरलेल्या ७८ व्या मराठी सावहत्य संमेलनाचे 
अध्यक्ष. यावरुन त्यांच्या अजोड व्यस्क्तमत्वाची 
खात्री पटते. ववशेष म्हणजे त्यांची वबनववरोध वनवड. 
डॉ. यशवंत मनोहर याबिल म्हणतात, “...केशव 
मेश्रामांच्या वाङ्मयीन गणुवते्तला अध्यक्ष केले गेले 
याचा आनंद वाटतो. हा परुावा महाराष्राच्या उमद्या 
वाङ्मयीन संटकृतीचा आहे." २ ते सार्ग आहे. 
केशव मेश्रामांचे काव्यववशेष: 
केशव मेश्राम यांच्या कववतेवर सरुुवातीच्या 
काळात बा. भ. बोरकर, शांता शेळके, प.ुवश.रेगे, 
हवदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर इत्यादी 
प्रभुतींचा प्रभाव वदसनू येतो. हे खरे असले तरी, 
उमेदवारीच्या काळात आवण आपला वैचावरक हपड 
तयार होण्याच्या काळात असे घडत असते. पढेु 
कवीला त्याची कववता सापडत असते. आपला 
वैचावरक गोतावळा त्याला सापडत असतो. तो 
खऱया अर्ाने कववतेकडे वळत असतो. केवळ 
एखाद दसुऱया कववतासंग्रहावरुन, त्याच्या 
रुपरंगावरुन त्या कवीची खऱया अर्ाने 
मलू्यमापनाची प्रवक्रया पणूग होऊ शकत नाही. केशव 
मेश्राम हे एखाद दसुऱया कववतासंग्रहामध्ये, त्याच्या 
चौकटीमध्ये बंवदटत होणारे कवी नव्हेत. टवतः 
आपल्या काव्य वनर्टमतीप्रवक्रयेबिल कवी म्हणतात. 
"काव्यलेखन करताना एखादी भवूमका असल्याचे 
मला टमरत नाही. तरीही काही गोष्टी माझ्या मनात 
पक्क्या असतात. पण ती वनस्र्शचत भवूमका मात्र 
खास नव्हे.... माझी पवहली  कववता १९५८ च्या 
अखेरीस प्रवसद्ध झाली; तेव्हापासनू काही नवीन 
वलहावेसे वाटले की ह्या कवींच्या शब्दांनी 
आपल्यावर कुरघोडी करु नये एवढी दक्षता मी 
घेतो. त्यांच्यासारखेच वलहायचे, मग वलहायचेच का 
? हा ववचार ह्या वेळी मनात असतो."३ यावरुन 
पवूगसरुींचा प्रभाव केशव मेश्रामांवर प्रभाव टाकू 
शकला नाही हे वसद्ध होते. लेखनाकडे पवरहायगता व 
अटळता म्हणनू ते पाहतात. पणूगतः समाधान 
वमळाल्यावशवाय ते टवटर् बसत नाहीत. 
कववतेवर केशव मेश्रामांचे जीवापाड पे्रम आहे. 
एवढेच नव्हे तर "कववता हाच वाङ्मयप्रकार मी 
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वनवडतो;  कारण मला तो माझ्या 
र्शवासोच्छवासाइतका माझा वाटतो. मोजक्या 
शब्दांमध्ये मी माझी कैवर्यत मांडू शकतो.”४ असे 
प्रामावणकपणे सांगतात. 
केशव मेश्राम यांच्या कववतेचा प्रवास 
भावकाव्यापासनू सामावजक जावणवेच्या कववतेकडे 
र्ोडार्ार सरकताना वदसनू येतो. त्यांच्या 
सरुुवातीच्या 'उत्खनन'मधील 'शब्द माझेच उरावे', 
'असे रु्लावे कळीने', 'ऋणाईत ',' झड', 'सामोरी', 
'परवल', 'सर', 'रानगौरा','मेळा', 'हपपळ', इत्यादी 
कववता पावहल्या म्हणजे भावकाव्य कशास 
म्हणाव?े हे कळते. तसेच 'बंद दरवाजे', 'आम्ही 
जळतो', 'झाडे', 'नाच', 'वखडकीबाहेर', 'लोक 
चालतील', 'पाखरे', 'शरणागत', 'मी एक 
वनरंकुश','भयाण', 'डाग', 'एक वदवस मी 
परमेर्शवराला', 'माझ्या उदावसनते 'पासनू', 
'आभाळछत्र' या कववता सामावजक जावणवेच्या 
आहेत. परवल मधील 'उन चाफयांच्या साक्षीला 
असणारा कवी पढेु 'आभाळछत्र' मध्ये 
'सदासवगकाळ वावरतो मी ही तझु्या उंच 
आभाळछत्राखाली' असे म्हणतो. हा आभाळछत्र 
दसुरा-वतसरा कोणीही नसनू डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर आहेत. 
कवी टवत: 'मखुवटे' कववतेत म्हणतो की, 
"ज्यांना शब्द वाटतात केवळ मखुवटे, 
 त्यांना काय आवण कसे सांगावे. " 
(उत्खनन, प.ृ ४०) 
ते आपल्या बदललेल्या मनोभवूमकेबिल असे 
सांगतात. परंतु म. स.ु पाटील यांना " वाटतववाद ही 
काही त्याच्या   हपड -प्रकृतीशी जळुणारी भवूमका 
नाही. तो त्याने धारण केलेला मखुवटा आहे"५ असे 
वाटते, हे मत पणूगतः टवीकारणीय आहे, असे मला 
वाटते. प्रत्यक्षात 'उत्खनन' कववतासंग्रहामध्ये 
कवीने उण्या- पऱुया वीस वषातील कववता 
समाववष्ट केल्या आहेत. शांता शेळके त्यावर 
अवभप्राय देताना म्हणतात, "मेश्राम ज्या 
दवलतवगातले आहेत, त्याचे खोल संटकार 
त्यांच्यावर झालेले आहेत. तशीच नागर, उच्चभ्र ू
समाजात वावरताना होणारी या वववशष्ट वगाची 

कुचंबना ससेहोलपटही त्यांच्या संवेदनाक्षम मनाने 
अचकू वटपली आहे."६ हे खरेच आहे कारण कवी 
अत्यंत संवेदनशील मनाचे आहेत. त्यांना 'ओठात 
एक आवण पोटात एक' ठेवून जगता येत नाही. 
'जगुलबंदी' मध्ये 'कबलुी' या कववतेत कबलुी 
देतात. 
" मोकाट मोकळया रटत्याने 
मी मोकाट : हात बांधनू ......... ओठ वशवून,  
डोक्यात रु्टल्या धरणाचा ववचारवेग, 
 अंधार डोळयातनू आरपार तापलेल्या 
सरुीसारख्या." 
('जगुलबंदी', प.ृ ७८) 
गवरबीने त्यांना मात्र खपूच छळले. त्यांची पवहली 
सात-आठ वषे बाल्याची बेकार गेली. मात्र त्या 
पढुील दहा वषे समजतुीची झपाटलेली गेली आवण 
त्यानंतरची पोटाचा वहशेब वशकववणारी 
अशाप्रकारच्या अवटर्ांची वचते्र ते कववतेतनू 
साकारतात. बालपणी वाट्याला आलेले द:ुख 'माझे 
बालपण 'या कववतेत मांडतात. 
"माझे बालपण 
गावाबाहेर बाहेर 
र्ोरमोठ्यांच्या वशव्यांचा 
ज्याला रोजचा आहेर. " 
('जगुलबंदी', प.ृ ६६) 
हे असे बालपण त्यांना पायात बाभळीच्या 
काटयाप्रमाणे भासे. म्हणनू असे बालपण कोणलाही 
वमळू नये असे त्यांना वाटते. 'दवलत कुटंबकाव्य' हा 
आंबेडकरवादी कववतेचा वजव्हाळयाचा ववषय 
आहे. प्रा. रा. ग. जाधवांनी 'वनळी पहाट' मध्ये यावर 
जाटत प्रकाश टाकला आहे. एकट्या 'जगुलबंदी' 
मध्ये 'आजीची गोष्ट', 'बापाच्या आठवणी ऐकल्या 
नंतर', 'माझा देश म्हणजे', 'बाप कोणाचा मरत 
नाही', 'माझे बालपण', 'माझ्या आपलु्यात' एवढ्या 
कववता कुटंुबकाव्याशी वनगवडत आहेत. 
'अकटमात' मध्ये 'जत्रा' व 'कृतकपतु्र' मध्ये 'रटता 
तोडायचा अजनू' ह्या कववतासदु्धा आपले नाते 
समाजजीवनाशी कसे आहे, हेच सचुववतात. 
व्यस्क्तगत समष्टीच्या व्यापक क्षेत्रात समाववष्ट 
करून एक नवे ववर्शव केशव मेश्रामांची कववता 
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वनमाण करते. त्यामळेु गे्रस ज्या वाटेने गेले, त्या 
वाटेने केशव मेश्राम अंशतः गेल्यामळेु, "अनेकववध 
भावानभुवांचे आंतररूप सामर्थ्याने प्रकट करणारी 
ही कववता रवसकांना अटवटर् आनंद देऊन जाते. 
त्याला दंश करते. ती अवटरे्तनूच उचंबळून आली 
आहे."७ अशी दखल मराठीतील ज्येष्ठ समीक्षक 
वनमगलकुमार र्डकुले यांनी घेतली आहे. केशव 
मेश्रामांच्या त्यांच्या कववतेचे एक नवे रुप आपल्या 
दषृ्टीस पडते. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो धम्म वदला, तो 
ववज्ञानवादी आहे. हा ववचार आंबेडकरवादी 
कववतेचा प्राणतत्त्व आहे. केशव मेश्रामसदु्धा याला 
अपवाद नाहीत. ववज्ञानवाद, बवुद्धवाद, तकग शदु्धता, 
वनरीर्शवरवाद, अनात्मवाद या पायांवर 
आंबेडकरवादी सावहत्याचा डोलारा उभा आहे. 
केशव मेश्राम सदु्धा 'मी र्क्त' या कववतेत 
सांगतात.  
"कुठल्याही दगडासमोर कधी र्बकलो नाही  
.....मारून घेत हलक्याने आपल्याच गालर्डांवर 
 वशरूही वदला नाही कधी... कानांत पर्शचातापाचा 
वाटा  
ऐकवून अल्लाद दोन बोटे ओठांवर.... नाही केली 
चुंबनखणू  
वनरूिेश नाहीच वर्रत : कुठल्याही कळसाला... 
बदु्धी ववकून 
नसेल वमळाला अद्याप मकु्काम : चालायचे पण 
कधी र्ांबलो नाही. "  
('कृतकपतु्र',प.ृ३१) 
पावलांना नक्की वदशा नव्हती. परंतु डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांनी ही वदशा वदली. पवरच्छेद 'उत्खनन' 
मधील 'आभळछत्र', 'जगुलबंदी' मधील 'बाप 
कोणाचा मरत नाही', 'अकटमात' मधील 'तो 
गेल्यानंतर' या कववता ववशेष लक्षणीय आहेत. 
उपरोधाचा टवर 'कृतकपतु्र' मध्ये तीव्र झालेला 
आहे.  
"कोणाच्याही र्शवासाने डुलत नाहीत पाने  
गात नाहीत ओठेही रुमझमुते गाणे  
झाली आहेत पाखरे : भुकी दीन करुण  
जनावरांचे गोठेही बकालच बनले आहेत." 

('कृतकपतु्र', 'प.ृ८५) 
असे असले तरी,  'मला तर... चालतच रावहले 
पावहजे... दोरी र्शवासाची तुटेपयगत' हे भान त्यांना 
बाबासाहेब आंबेडकरापासनू प्राप्त झाले आहे. 
पढेु काळ बदलला बाबासाहेब जाऊन बावीस वषे 
झालीत. बाबासाहेबांनी काही टवप्नं पावहली होती. 
ती पढेु पणूग होऊ शकली नाहीत. त्याचे शल्य केशव 
मेश्राम यांना वाटते. म्हूणन १९७८ साली वलवहलेल्या 
'बाप कोणाचा मरत नाही' या कववतेत म्हणतात. 
"त्याने पावहली टवप्ने, वदल्या टकरा,  
त्याने पेटववली कुचाळ पटुतके, धडकवली मने,  
तो होता असा : हरखते, हरवते आमची वाणी,  
तो तर असा होता ज्याने जाळून दाखववले पाणी," 
('जगुलबंदी', प.ृ६२) 
 
आपण मात्र कृतज्ञ ठरलो. बाबासाहेबांच्या 
टवप्नातील भारत बनवू शकलो नाही. म्हणनू 
आपण कोणाचे नाव लावतो याची र्ोडीतरी लाज 
धरली पावहजे असे मेश्रामांना वाटते. मेश्रामांची 
कववता डोळयात झणझणीत अंजन घालण्याचे 
कायग करणारी कववता आहे. केवळ 
शब्दबंबाळपणावर, वतच्या उच्च - तीव्र टतरावर 
ववर्शवास नाही. हाच सरू त्यांच्या 'तो गेल्यानंतर' ह्या 
कववतेत वदसनू येतो. 
"तो गेल्यानंतर त्यांनी वमर्शयांना पीळ वदला,  
नंतर ठोकली जोमदार ववजयी आरोळी,  
कुणी वर्रववल्या र्ाळया पतुळे उभारण्यासाठी,  
सरुू केल्या व्याख्यानमाला संसदा सभा वन मंच  
टकॅ्सीतनू भटकत घेऊ लागले एअरकंवडशनी 
जबरेलंच,  
दीनदबुळयांच्या वदडक्यांचे वदवाळे बोंब तरीही 
रामसेर् 
पोटाचे नगारे वमरवत.... गावगन्ना जवमनीत असेच 
रोप,  
हवेत ववरेतो त्याची राख ह्यांनी उघडले उदीचे 
कारखाने,  
झोपड्ात जातानाही ऐकू लागले वॉकीटॉकीचे 
रे्साळ गाणे 
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नंतर तर त्यांच्या अनेक नंबरी धंना वरकतीचा परू 
आला  
कमावलेल्या वमर्शयांना त्यांनी पनु्हा पनु्हा परुुषार्ी 
पीळ वदला." 
('अकटमात'. प.ृ ६२) 
तो गेल्यानंतर असे समाजववघातकी ज्यांनी मखुवटे 
चढवून सते्तच्या जागा हेरुन त्यांनी एकुलता उभा 
हत्ती ववकला. म्हणनूच 'एवप्रल ते वडसेंबर...त्याच 
मात्रा उगाळण्याचाही कंटाळा आला' असे 
म्हणतात. 
बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या जगण्याचा र्शवास 
आहे. त्यांच्यामळेुच 'अक्षरांचे वनळेजदग आभाळ' 
कवीच्या डोक्यावर आहे. 
"..... दगडांच्या दडपणाखालनू आम्हाला मकु्त 
करुन  
तचू दाखववलास अहजठ्यातला समग्र संबदु्ध 
महामानव  
शेंदरू गलुालाची खरवडून पटेु.... केलास आमचा 
चेहरा  
टवतः ची टवतःलाच दषृ्ट लागण्यासारखा देखणा,  
त ूउभे केलेस..... गाळात रुतलेले मकूनायक :’’ 
      
  ('चवरत'. प.ृ ४७) 
असा हा नाडीपरीक्षा करणारा दवलत समाजातील 
पवहला डॉक्टर होय, ज्याने दवलतांच्या 
यगुदखुण्यावर दवा केली.  
आंबेडकरोत्तर कालखंडात घडलेल्या घटनांचा 
समग्र आढावा काव्यात्म शैलीत केशव मेश्राम 
वचतारतात. 
 
अटवटर् करणारी कववता : 
कवीचा 'उत्खनन' ते 'कृतकपतु्र' पयंतचा प्रवास 
लक्षणीय आहे. 'मकु्काम लांबतोय खरा... रटता 
तोडायचा उरला केवढातरी' ही खंत त्यांना टवटर् 
बस ूदेत नाही.  
“ सरकत नाही आहे काही केल्या 
काळाचा जख्मी घोडा र्ोडासाही....  
मी तर असा..... लटकतोय वेताळर्ांदीला  
नाही जमत घेणे, मोकळा र्शवास ही." 

('कृतकपतु्र', 'प.ृ४९) 
 
असे र्शवास कोंडून कधीही प्राण मोकळे होत नाहीत 
हे त्यांना ठावूक होते. असा हा आत्ममग्नतेचा टवर 
तीव्र होऊन ते म्हणतात - 
 
"आता कोण्याच गावाचे प्रवास नकोसे वाटतात  
र्ाटतात प्रवतष्ठेच्या चलनी नोटा होऊन वनरुपयोगी 
सोंगीभजनात रमावी माणसे तसे व्यवहार वदसतात 
र्सतात सारेच गाळात.... भासतात झाडेही 
ववरागी." 
('कृतकपतु्र', प.ृ६२) 
असा हा प्रवास त्यांना जीवघेणा वाटतो. म्हणनू 
आता कोणी कैवारी बनन ू येईल? असेही वाटत 
नाही. म्हणनू 'आमचेच आम्ही कैवारी' बनले 
पावहजे असे 'कैवारी' कववतेमध्ये सचुववतात. अत्त-
दीप-भव हे तत्त्व यात वदसनू येतो. आवण केशव 
मेश्राम यांची कववतासदु्धा बदु्धत्त्वाच्या मागाने 
जाणारी कववता आहे. हेच वदसनू येते. 
 डॉ. भालचंद्र र्डके यांनी केशव मेश्राम या कवीची 
ओळख करुन देताना वलवहतात, "दवलत कवीत 
अगदी वेगळा प्रकृवतधमग असलेले कवी म्हणजे प्रा. 
केशव मेश्राम ! त्यांच्या कववतेत वेदना आहे तसा 
त्यांच्या कववतेत ववद्रोहाचा टवर आहे. पण त्यापेक्षा 
त्यांच्या कववतेचा प्रयत्न चालला आहे तो टवतःला 
शोधण्याचा.”८ हा शोध केशव मेश्राम शेवटपयंत 
घेत रावहल्याचे वदसनू येतात. 'टव' च्या शोधात 
त्यांची कववता वर्रताना वदसते. 
प्रा. रा. ग. जाधव त्यांच्या व्यस्क्तमत्वाचा आढावा 
घेताना नमदू करतात, "प्रा. मेश्राम म्हणजे एक 
अटवटर् पण अतंमुगख, उत्कट पण गंभीर, 
संवेदनशील पण संयत असे एक व्यस्क्तमत्त्व आहे. 
कालकल्पनेने सतत अशांत होत जाणारे त्यांचे मन 
वतगमानाच्या मध्यधारेत उभे राहून सतत घडले-
घडते-घडणार यांच्या ववचाराने व्यग्र झालेले 
वदसते."९ भतूकाळातनू आपण काही वशकले 
पावहजे, नवे जग घडववले पावहजे हा आशावाद 
त्यांना बळ देतो. परंतु प्रत्यक्षात ववपरीत घडत 
असल्यामळेु पढेु कवीला वनराशा वाटते. काही 
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मठूभर लोकांच्या हाती सत्ता आली, काहींनी 
आपल्याच पदरात सवग पाडून घेतले, हे पाहून त्यांचे 
मन ववषण्ण होते. 
"राबवते आहोत आम्ही... तमुच्यासाठी वनधमी 
लोकशाही  
ज्यात चालतात कुळीदार ... गब्बर कुणी वनडर 
गनु्हेगारही’’  
जग हे बदमाशांचे, गनु्हेगारांचे झाले आहे. केवळ 
वववशष्ट वगग सते्तत ताव मारतो आहे. त्यामळेु कवी 
उपरोवधक टवरात आपले मनागत मांडतो. 
"मी नसताना जवळपास..... कावळे वबचारे कसे 
जगतील ?" 
('कृतकपतु्र',प.ृ१६) 
आपल्या सभोवतालच्या कावळयांना काबतू 
ठेवणारा कवी, हल्लाबोल करतो, तेही वेगळया 
रुपात, परंत ु त्यांच्या कववतेचा सरू कमालीचा 
उपरोवधक असतो. कधी कधी आपल्या 
कववकुळालाच नपुंसक वंश म्हणनू वहणवतो. 
"असे कसे आमचेही कववकुळ ? कसा हो नपुंसक 
वंश ? 
भोगतात शोवषत ऐर्शवयग.... व्हावा त्यांना कडकडून 
अखेरचा अंधारदंश " 
 
('कृतकपतु्र',प.ृ ३७) 
अशी टवक्लेशाची भाषा कवी करतो. 
 असंग्रहीत कववता : 
 केशव मेश्राम यांचा २००५ मध्ये 'अवनवास' हा 
सहावा कववतासंग्रह प्रकावशत झाला. त्यानंतरच्या 
असंग्रवहत कववतांचा येरे् परामशं घ्यावयाचा आहे. 
ह्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे 'अवनवास' नंतरची 
त्यांची कववता कशी बदलली, वतने आशय आवण 
अवभव्यक्तीचे कोणते नवे रूप साकारले, हे 
पाहायचे आहे. 'अस्टतत्त्व : तडे तकुडे' (कववतारती, 
वदवाळी अंक २००३), ‘व्याकुळ', (कववतारती, 
वदवाळी अंक २००५), 'टटेशन : मोडीत वनघालेले' 
(कववतारती, वदवाळी अंक २००६), 'आकस्टमक' 
(कववतारती, वदवाळी अंक २००७), 'क्लोरोर्ॉमगच्या 
गुंगी' (अस्टमतादशग, वार्टषक ववशेषांक २००६), 
'सरहिीवरच ' (आकांक्षा, वदवाळी अंक २००६), 

'मकु्तमोकळे' (आकांक्षा, वदवाळी अंक २००७), 
'जगजाहीर' (सवगधारा, जलैु / ऑगटट / सप्टेंबर 
२००७) इत्यादी असंग्रवहत कववता आहेत. 
'अस्टतत्व : तडे तकुडे' या कववतेत कवी 
'रूपाववरूपांच्या चक्कीत टवतःच्याच..... सापडतो 
मी नव्याने'। हे सांगतात आवण मला हे माझ्या 
वनलगज्ज अध ू डोळयाने पाहावे लागते याची खंत 
व्यक्त करतात. जागवतकीकरणाचे नवे जग सवांना 
वगळकृत करावयास वनघालेले आहे. याची साक्ष 
टवतः 'साक्षीस र्क्त' या कववतेतनू देतात. हे जग 
केवळ पैसेवाल्यांचे, अनैवतक कृत्य करणाऱयांचे 
आहे. 'सवग काही पैशांनी ववकत घेता येते', या 
ववचारधारेचे आहेत. म्हणनूच त्यांच्याच भाषेत 
म्हणजे जागवतकीकरणाच्या भाषेत ही कववता 
बोलते. 
"कसा होणार या गच्चगदींच्या कहाणीचा शेवट ? 
 वनरर्ग झालेल्या संगणकांच्या वाझोट्या संकेतखणुा  
करवतलेल्या खोडांसारख्या सगळयाच 
लळुयापांगळया साईट 
 अंधारसरी आभाळातनू भरभरून कोसळताहेत'  
लपॅटॉपची दोरी टवतः साठीच आता ज्याच्या 
त्याच्या हातात. 
वाट पाहतो आहोत कवटी शहराची रु्टण्याची  
अटताव्यटत सैरभेर: अचाट व केवळ टपरपाट." 
(कववतारती, वद.अं. २००४, मलपषृ्ठावरील कववता) 
अशाप्रकारे आजच्या यगुाच्या समटयांचे वनराकरण 
करण्यास सज्ज असणारी ही कववता आहे.  
त्याचप्रमाणे जनु्या घटनाचक्राचे तत्कालीन संदभग 
येऊन आलेली कववता म्हणजे 'जगजाहीर' ही 
कववता व्यस्क्तगत टवार्ग पदरात पाडणाऱया 
व्यक्तीची ही कववता आहे. त्याचे आकलन 
काव्यात्मशैलीत व उपरोवधकपणाने रेखाटतात. 
"पंचाहत्तरी साजरी करणाऱया वमत्रांनो...... 
करु देत मला मनःपवूगक अवभनंदन उत्साहात 
देहीक मोडतोडींच्या काही: खणुा येतच नाही टाळता 
टमवृतकोशात बंवदटत असलेली घटनाचक्रांची वरळे 
तमु्ही सांभाळलीत नेटकेपणाने: वळलात सरगकन : 
...... एक पायरी मागे" 
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(सवगधारा,जलैु/ऑगटट/ सप्टेंबर २००७, 
मखुपषृ्ठावरील कववता) 
एक पायरी मागे सरकाणाऱया बेगडी अनयुायी 
ठरलेल्या समाजावचा कवी खरपसू समाचार घेतात. 
असंग्रवहत कववतांमधनूही कवीची समाजाववषयीची 
तगमग दषृ्टीस पडते. 
काव्यशैली : 
केशव मेश्राम यांची काव्यशैली आंबेडकरी कववतेत 
वभन्न ठरलेली आहे. आशय अंगात मरुवून 
अवभव्यक्तीच्या वललया सहजपणे त्यांची कववता 
करते. प्रवतमाप्रचरुता हे त्यांच्या कववतेचा प्राणतत्त्व 
आहे. त्यांच्या 'उत्खनन' ह्या कववतासंग्रहापासनू ते 
'अवनवास' पयंतच्या काव्यप्रवतमा पावहल्या म्हणजे 
त्याची खात्री पटते. वनसगग प्रवतमांमध्ये 'झाडा'चे 
त्यांना ववलक्षण आकषगण आहे. एकाच वेळेस 
'झाड' ही प्रवतमा व्यस्क्तगत पातळीवर आवण समहू 
पातळीवर नाम-वनदेशत्व सचुववते. 'उभी असतात 
गावाबाहेर', 'पवरत्यक्त', 'एकली भयाणभोर झाडे', 
'झाडे 'माझी'' माझ्या जातीची', 'झाडे शहराने 
टाकलेली', 'पवरत्यक्त झाडे', 'व्रतटर् झाडे', 'सावली 
नसलेले वनष्पणग झाड', 'मनात लावलेस असले 
झाडे', 'कोवळया उन्हाला रेलनू उभी असतात 
झाडे'. या प्रवतमा पावहल्या म्हणजे वाचक र्क्क 
होऊन जातो. त्याच्या कववतेतील 'झाड' ही प्रवतमा 
टवतंत्र अभ्यासाचा ववषय आहे. झाडांच्या 
प्रवतमांतनू ते दवलतांचे दःुख व्यक्त करतात, 
सोबतच त्याची तीव्रता भेदकपणे वचत्रीत करतात.  
तसेच त्यांच्या कववतेत 'सयूगप्रवतमा' येतात. 
'सयूगप्रवतमा' आंबेडकरवादी कववतेचे लक्षणीय 
वैवशष्ट्य आहे. सयूगप्रवतमांची पखरण 
पाहण्यासारखी आहे. 'सकाळच्या वचववचवाटांचा 
लगबगता सयूग', 'समग्र सयूग', 'सयूापढेु पसरतो वकट्ट 
काळोख', 'रोजचा मललू सयूग', 'ववटतारतो 
आभाळभर सयूग ' इत्यादी सयूगप्रवतमा वैवशष्ट्यपणूग 
रीतीने कववतेत येतात आवण काव्यमलू्य वहृद्धगत 
करतात. 
त्याबरोबरच त्यांच्या कववतेतील इतरही प्रवतमा 
पाहण्यासारख्या आहेत. ‘देहधमाच्या कचरा कंुडीत', 
'वचखली वक्षवतजकळयाहून', 'खोलगदग पाण्याची 

शेवाळलेली तळी', काळोखाचा वजनदार रुळ', 
'शब्दांचे देवमासे नव्या वकनाऱयावर अंधारात 
धकुणारी भयकारी पाखरे', 'पडवया आयषु्याचा 
झाडणारा मोहोर', 'धमोळयांनी वचडवचडलेला 
लंगडा वदवस', 'वमचवमच्या डोळयांची गॉगली 
दपुार', 'मन कहलगडासारखे कोरणारी ही सवुशवक्षत 
नखे ' अशा प्रवतमांनी त्यांची कववता वलप्त आहे.  
असंग्रवहत कववतांतील प्रवतमांच्या बाबतीत मात्र 
केशव मेश्राम काहीसे बदललेले आहे. 
जागवतवककरण आवण त्याचे संदभग नव-प्रवतमांतनू 
व्यक्त करतात, ते नक्कीच पाहण्यासारखे आहे. 
'उजेडगाण्यांची होती धमू' शहर पडलंय टवटर् 
वगळून ‘टेस्क्नलायझर' तसेच 
" वगऱहाईके रू्टपार्ची... दकुाने 
खेटणारी....डोल्याखणुांची  
टवटत मटत कामकु इशारे : रे्क पैसा... हो 
मोकळा.... ने हवे ते ! " 
(कववतारती. वद.अं.२००५, मलपषृ्ठावरील कववता) 
पढेु 'लपॅटॉपची दोरी' टवतःसाठीच आता ज्याच्या 
त्याच्या हातात आलेली आहे. व कवी या शहराची 
कवटी रु्टण्याची वाट पाहतात. 'संगणकीय प्रवतमा' 
त्यांच्या कववतेतनू सहजपणे अवतरतात.  
"बघतोय मी ज्येष्ठांनो ही ववलक्षण जाद-ूई-वकमया 
तमुची  
ओठ दाबनू... मान झकुवून तमुच्या अनभुव 
पोतड्ात डोकावलो 
जवळच्यांच्या जाहीर व्हाव्यात समग्र हकमती... 
अरेरे खंतावलोच वमत्रांनो 
(सवगधारा, जलैु / ऑगटट / सप्टेंबर २००७, 
मखुपषृ्ठावरील कववता)  
'लपॅटॉपची दोरी' हकवा 'जाद-ूई-वकमया' अशा 
प्रवतमांतनू कवी बदलत्या जीवनाचे वचत्र रेखाटतो. 
'जाद ूई-वकमया ' ही प्रवतमा तर र्शलेष साधनू ववशेष 
अनभुतूी वमळवून देते. त्या जादईू वकमयेने 
शोवषतांचे जग ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्न पुरेर्शया 
केले आहे, हे ही सवूचत करते. एकंदरीत केशव 
मेश्रामांच्या कववतेतील प्रवतमा आशयाला गडद रंग 
देण्याकवरता परेुर्शया सक्षम ठरल्या आहेत. मात्र त्या 
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काळजाचा ठाव घेताना वदसनू येत नाहीत. 
अपवरवचत प्रदेशात घेऊन जातात - 
उदा. 'बबु्बळुातनू सरसरतोय हायरोस्ग्लवर्क 
वलपीतला अवाच्च मजकूर' हकवा 'रु्वजयानाच्या 
उर्ाळता -अस्ग्नज्वाळा' ह्या होत. त्यांच्या 
कववतेतील प्रवतमा कालपरत्वे बदलत गेल्या 
आहेत. परंत ु दबुोध मात्र नाहीत. एवढे वनस्र्शचत. 
नामदेव ढसाळ, यशवंत मनोहर वामन हनबाळकर , 
अजुगन डांगळे, प्रल्हाद चेंदवणकर, त्र्यंबक 
सपकाळे, वहरा बनसोडे, नरेश इंगळे, चोखा कांबळे 
यांच्या बरोबरीने कववतालेखन केले असले तरी, 
केशव मेश्रामांनी समहूाच्या सरुात सरू वमळवूनही 
टवतः चे परृ्गावमत्व जोपासले. त्यांच्या कववतेचे 
वैवशष्ट्ये ववशद करताना असे म्हणता येते की, 
केशव मेश्राम हे मराठी कववतेचे कृतकपतु्र ठरत 
नाहीत, तर ते खरेखरेु पतु्रच शोभतात. असे मला 
प्रामावणकपणे वाटते. 
********** 
प्रा.डॉ.भषूण रामटेके 
'जेतवन' लुंवबनीनगर, 
पलुगाव, वज. वधा. वपन – ४४२३०२ 
भ्रमणध्वनी-०९३२५५४४२३०२. 
     
 E-mail: 
bhushan.ramtekephd@gmail.com. 
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माधरुी गणेश मरकड 

 

  
 

   
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
वरनोव्हेशन 
********* 
रेषारेषांतनू गुंतलेले आयषु्याचे संदभग, 
कधीतरी अचानक वनसटायला लागले, 
वीण उसवायला लागली.. 
 
ववर्शवासाचे धागे तटुायला लागले, 
संशयाचे ढग वाढायला लागले.. 
 
वक ,समजनू जावं 
नातं मरणपंर्ाला लागलेय, 
शेवटचे काही वदवस, मवहने बाकी आहेत.. 
 
असेल इच्छा तर, 
पडाव बाहेर, हकवा मग, 
 
घ्याव नातं रेनोव्हेशनसाठी, 
 
बोचणारे, टोचणारे भतूकाळाचे संदभग, 
टाकावेत झटकून रेषारेषातनू, 
 
भांडणाच्या, मौनाच्या असह्य गाठी,वपळे 
सोडवावेत शक्य असतील तर, 
 
हसऱया चेहऱयाने ,गोड बोलण्यानं 
परतावं परत त्या शालजोडीत.. 

 
आपल्या बाजनंू करावं आपण हे सवग काही, 
आपल्यासाठी ,समोरच्या साठी 
 
पण नसेल असोशी समोरच्याची, 
नसेल ओढ पवूीसारखी, 
तर टवाह: म्हणनू द्यावं सोडून, 
 
तसंही शेवटी, 
 
घर काय हकवा नातं काय.. 
वरनोव्हेट केलं तरी, 
वरवरची चमकदार रंगरंगोटीचीच असते, 
मळूची फे्रम तर जनुीच असते, 
वखळवखळी झालेली, 
तकलाद ूझालेली.. 
 
     
असोशी.. 
********** 
 
रसरसलेल्या धगधगीत वनखाऱयावर ठेवावीत 
वहरवीकंच ओली लाकडं 
जळण्यासाठी, 
वनयतीनं वाढून ठेवलेल्या सखु दःुखाच्या 
वनखाऱयावर ठेवावं वहरवकंच ओलं आयषु्य.. 
जसं 

काव्यउन्मेष- 1 

 

ररांगण (कविता सांग्रह) 

वदनवमत्रकार मकुुां दराि पाटील उत्कृष्ट काव्यसांग्रह परुस्कार, दविण महाराष्र सावहत्य 

पररषद कोल्हापरू उत्कृष्ट काव्यसांग्रह परुस्कार, नामदिे ढसाळ उत्कृष्ट काव्यसांग्रह 

परुस्कार, कविियण नारायण सिु ेपरुस्कार, अश्वघोष काव्य परुस्कार.. 

अशा विविध सतरा परुस्कार प्राप्त कविता सांग्रह 
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अगदी तसंच.. 
 
जळताना त्याला  धमुसावं लागतं,धपुावं लागतं, 
अधगवट जळल्याचा त्रास सोसावा लागतो.. 
 
नाही होत ते तयार 
आपलं सत्व सोडायला... 
 
त्याच्या वठबकणाऱया जीवनरसाने.. 
धगधगते  वनखारे ववझ ुलागतात, रसरसीत लाव्हा 
शांत व्हायला लागतो.. 
 
त्याच राखेची ऊब घेऊन, 
एक वहरवा कोंब.. 
उगवनु येतो अंगावर लाकडाच्या, 
काही वदवसातच.. 
 
आयषु्यातही करावी लागते अशीच 
मात दःुखावर.. 
वनयतीच्या र्पेडयांना द्यावे लागते उत्तर.. 
धमुसनू ,धपुवून का होईना.. 
मतृ्यचू्या टोकाशी जाऊन  वर्रावे लागते परत 
 
लाकूड असो की माणसू 
प्रत्येकामध्ये असतो जगण्याच्या 
असोशीचा कोवळा कोंब वजवंत.. 
जो देतो लढायला ऊजा, जगायला बळ.. 
 
अट र्क्त एकच.. 
लढण्याची उजा, 
हजकण्याची आस कायम ठेवायची.. 
 
 
 
 
 

ओळख 
********** 
 
मला वाटते 
मी कदावचत ओळखते तलुा 
हकवा 
कदावचत मी ओळख ूलागले तलुा.. 
 
माझा दावाच आहे की 
मी ओळखते तलुा 
चांगल्या प्रकारे.. 
 
तझु्यातील परुुषत्वाच्या लाटा, 
तझु्या चेहऱयावरील वेळोवेळी 
बदलणाऱया रेषा.. 
 
तझु्या डोळयातील पसंती नापसंतीचे भाव, 
तझु्या बोलण्यातील शास्ब्दक लयदार 
चढ-उतार.. 
तझु्या टपशातील आपले परकेपणाचे 
अन्वयार्ग.. 
 
हे सारे आवण सहज ओळखीचे माझ्या.. 
 
पण.. 
रावहला ओळखायचा.. 
 
मांजरासारखा नखं आत ओढून बसलेला 
तझु्यातील परुुष, 
वेळी-अवेळी र्णा काढून बाहेर वनघणारा 
तझु्यातील परुुषी इगो, 
 
काळानरुूप कमी होत जाणारी 
तझु्या माझ्यातील असोशी, 
वेळेवर सोयीच्या वेळी जाणवणारा तझुा 
मालकीहक्क, 
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मी सवगटव अपगण करताना, 
त ूराखनू ठेवलेला तझुा 
सवगटवी पणा. 
तझेु टवतंत्र अस्टतत्व मान्य करतानाच, 
माझी टपेस सोयीटकररीत्या ववसरणारा 
तझुा दटुप्पीपणा, 
 
त ूर्क्त ,त ूआहेस, 
लफरे्दार ,रेषेदार आयाळ असणारा परुुष, 
 
तरीही माझा भाबडा दावा, 
मी ओळखते तलुा, 
पणुगपणे.. 
 
सल 
********** 
मी दडपनु टाकते 
माझ्या अनेक इच्छा,आकांक्षा , 
महत्वकांक्षा , 
शांततेत जगण्यासाठी, 
वाद टाळण्यासाठी, 
काही भ्रामक सखुांसाठी, 
 
मी जगते, 
र्ोडेसेच क्षण माझ्यासाठी. 
बाकी कतगव्यासाठी, 
दसुऱयांच्या सखुासाठी, 
त्यांच्या समाधानासाठी, 
 
मी मारते मन, 
माझी टवप्नं, 
माझा टवावभमान, 
आवण बरेचदा आत्मभान ही, 
 
मी  मारते माझे शरीरही, 

त्याच्या सखुाबिलची असोशी, 
माझी त्याबिलची मत, 
आवड,वनवड,नकार, होकार.. 
 
का???? 
मला जगान आदशग नारी म्हणावं.. 
आदशग मलुगी 
आदशग बवहण 
आदशग पत्नी 
आदशग सनू 
आदशग आई 
 
आदशगपणाचं चक्र भयानक आवडतं मला.. 
रक्तातील बंडखोरी उसळया मारते 
तरीही संटकाराच्या झाकणाखाली 
वतला मी वबनवदक्कत झाकते. 
 
सोवळया ओवळयाचे सोपटकार करते, 
खोटं हसते, खोटच छान वदसते, 
सोनेरी हपजऱयात खोटच बागडते.. 
 
मनाची भकू तर लहानपणापासनूच मारते 
त्याचे शरीरावर होणारे पवरणाम 
टवीकारते, 
त्यांना बाहेर दाखवण्याची परवानगी 
नाकारते.. 
चांगलुपणाच्या झलुीखाली  सगळं सहजच 
झाकते.. 
 
कदावचत, 
शरीराच्या  आवण मनाच्या  हाका ऐकल्या तर, 
काय होईल?? 
या कल्पनेनेच कोसळते,.. 
 
कोण मी,???? 
मी, 
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कुठलाही क्लास, 
कुठलाही जात,धमग,पंर्, 
यांच्या पवलकडे असलेली, 
आवदम, आधवुनक, 
नव्या, जनु्या जगात र्क्त 
टत्री.. 
एवढीच ओळख असणारी.. 
 
 
आधार 
********** 
 
टवतःच्या लढाया टवतःलाच 
लढायला लागतात.. 
 
ववर्शवासाचे, सार्सोबतीचे आधार 
अशावेळी नेमकेपणानं ढासळतात.. 
 
ववटमयतेला, हताशेला सोबत घेऊन 
रणांगणात उतरायचं.. 
लढायचं आवण हजकायचं.. 
 
एवढेच ध्येय ठेवले तरी.. 
टोचणाऱया, खपुणाऱया जखमा 
रक्तबंबाळ करतात मनाला.. 
 

दोन शब्दांच्या आधाराच्या अपेक्षा.. 
मोठ्ठ दगडी ओझं बनतात.. 
 
नातं वकती वेळा नापास होतं, 
पवरस्टर्तीच्या परीक्षेत? 
वकती वेळा तंतोतंत उतरतं? 
 
हा मनाच्या नी भावनांच्या 
व्यापाराचा खेळ.. 
 
खेळणारा एखादा मेंदनेू खेळेल.. 
एखादा मनाने... 
 
यवुनव्हसगल ट्रूर् असल्यासारखं.. 
 
मेंदनेू खेळणारा नेहमीच नफ् यात.. 
मनाने खेळणारा नेहमीच तोट्यात.. 
 
माधरुी मरकड 
चैतन्य, बवहणाई सोसायटी ,वनत्यसेवा टटॉप  
सावेडी अहमदनगर  414003 
मो..7972364715 ई-मेल - 
madhurimarkad73@gmail.com  
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अमोल ववनायक देशमखु 

 
   
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
दवाखान्याच्या कववता..... 

१. एकच कळ असावी या सृष्टीत.... 

 

भळभळत्या िदेना 

कुठिर ? कुठिर ? चोळाव्या 

ह्याने त्याने मी नी समस्त प्राण्याांनी 

 

हा जन्म असाच जाणार 

या जखमेला सोसत सोसत 

आता तर त्याचे अिधानही येत आहते 

सिािंगािर 

 

केव्हा येईल खपली या िदेनेिर 

केव्हा होईल वनदान 

केव्हा होईल उपचार 

 

मळुात या िदेनाच का व्हाव्यात वनमाणण 

या िदेनेवशिाय का नस ूनये ही सषृ्टी 

 

ह ेसिण दिाखाने व्हाि ेकायम नेस्तनाबतू 

या जखमा व्हाव्या बऱ्या 

 

निवनवमणतीची एक कळ सोडून 

येऊ नये िाडाणबाहरे कोणताच 

वस्ननोध आिाज 

 

 

२.दुुःख फक्त दुुःख असते.. 

 

लाखाांशी जींदगान्या बेडिर पडून 

िेंटीलेटरिर 

काही व्हराांड्यात 

काही राांगते उभ्या 

या जखमाांची व्हािी नोंद नी व्हािा त्यािर गलाज 

म्हणनू लािताहते पेशांट आवण सोबतचे नातलग 

कॉउांटरिर नांबर 

भानगड झाली अशी की कुणालाच नाही बेड 

या दुुःखाच्या पेशांटची 

गदी अइाट या विश्वात पािलोपािली 

या दवुनयेतील 

दुुःख िडेे ...इार इार िडेे 

दुुःखाची माया िडेी 

दुुःखाची माया आांधळी 

दुुःख पाहत नाही दिाखान्यात दाखल करणारा 

दुुःख पाहत नाही 

त्याच्या गलाजाच्या पद्धती 

दुुःख पाहत नाही गलाज करणारा 

दुुःख पाहत नाही गलाज करणाऱ्याची कोणतीच 

पाश्वणभमूी 

दुुःख पाहत नाही 

गरजचे्या िेळी रक्त दणेारा 

की गरजचे्या िेळी धािनू येणारा 

 

दुुःख इक्त दुुःख असते 

दुुःख इक्त दुुःख असते 

काव्यउन्मेष- 2 

 
नव्या वपढीतील प्रवतथयश किी,नकुताच लोकिाङ्मय प्रकाशनातइे 'आठ इोडा अन 

बाहरे इेका' हा कवितासांग्रह प्रवसद्ध. 
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३. या दवाखान्यात असते सारे सारखे... 

 

बाळांतीण झाली 

डॉक्टराांनी केले वसझर 

ते बाळ आलां जन्माला नागिां 

आता 

त्याला लािली एक काळी वटक 

ते झालांय एका धमाणने वशक्कामोतणब 

 

हा दिाखाना 

दऊेन गलेाय वकत्येकाांना जन्म 

ज्यानां अगवणत बाळाांना वदलाय 

जन्म 

- कोणत्याच वटकेवशिाय 

 

हा दिाखाना आह ेवनधमी 

गथे असतात इक्त दोन जाती 

एक पेशांट 

दसुरा डॉक्टर 

 

ज्याांच्या कपाळािर नसतो कोणताच वटळा 

 

गथेच सोडूनही गलेेत लाखाांशी 

कुणी स्िगाणत कुणी जन्नांत मध्य े

तर कुणी धमाणनसुार परकायेत 

हा दिाखाना पाहत नाही त्िचेिरील धावमणक खणू 

 

शरीर प्राण सोडून गले्यािर 

हा दिाखाना दतेो 

सिािंना एकच ररपोटण 

' It is no more ' 

 

 

 

४. ववषाणू : माणसापेक्षा सदैव असतो वरचढ... 

 

माझ्यात तझु्यात ह्याच्यात त्याच्यात 

एक विषाण ूकायणरत असतो 

जो पोखरून टाकतोय 

हरेकाची 

प्रवतकारशक्ती हर वदिसाला 

 

या विषाणनुे इैलािलेल्या आजाराचे 

वनदान होईल असे तांत्र नाही 

हा आजार गांभीर असनू 

तो सदोवदत 

वइरतोय 

या शररराकडून त्या शरीराकडे 

 

हा आजार 

इक्त खातोय शरीराला 

मनाला 

मनाच्या गच्छाशक्तीला 

 

या आजाराच्या गलाजापायी 

गाठलेत ज्याने त्याने दिाखाने 

वखशाच्या मापाप्रमाणे 

नी काहींनी गाठलेत महाराज 

काहींनी मांवदरे 

निस 

काहींनी सैलानी काहींनी दगाण 

मात्र हा आजार छातीठोकपण ेआह ेउभा 

गथल्या िातािरणात तट्ट उभा 

ज्याने माणसाला हजारदा करून वदलीय 

जाणीि 

विषाण ूहा माणसापेिा सदिै असतो िरचढ... 
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५. वाडाात आवण वाडााबाहेर 

 

असांख्य िाडण आहते 

या दिाखान्याच्या कॅम्पसमध्ये 

प्रत्येक िाडाणत आह े

आपापल्या परीने 

आजार सोसत असलेला पेशांट 

 

काही साधे आजार 

काही दवुमणळ आजार 

काही बरे होणारे 

काहींिर नाहीच अजनू गलाज 

 

काही विषाणूांनी पसरलेले 

काही वजिाणूांनी पसरलेले 

काही िातािरणीय बदलाने 

काही शरीराच्या बदलाने 

काही ॲवक्सडेंट झाल्याने 

काही बाई ांचे काही परुुषाांच े

काही मलुाांचे  काही िाध्यणक्याच े

काहींनी केलाय या जगाला 

सोडून जाण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न 

काही आले आहते 

स्ितुःच्या कुरुपेला सुांदर बनिायला 

 

प्रत्येक आजाराला आह े

स्पेशल वनदान पद्धती 

नी प्रत्येक आजाराला आह े

स्पेशल डॉक्टर 

प्रत्येक आजाराला आह े

स्पेशल रीटमेंट 

प्रत्येक आजाराला आह े

तसाच खचण 

 

प्रत्येक िाडाणबाहरे आह े

धािपळ 

कुणी पेशांट दाखल करतोय 

कुणी डॉक्टर शोधतोय 

कुणी मडेीकल घेतोय 

कुणी डॉक्टराांना विनिणी करतोय 

कुणी पेढे िाटतोय 

निा पाहुणा आल्याचे 

कुणी इोडतोय 

आकाश इोडणारा हांबरडा 

वजिलग गले्याने 

कुठे दुुःख तर आह ेकुठे आनांद 

 

कुठे डॉक्टर आहते गडबडीत 

गमजणन्सी पेशांटच्या 

गलाजाच्या तयारीत 

 

आिारात वइरतेय काळीज कापणारी आिाज करणारी 

अबँलुन्स 

 

कुठे वशकाि ूडॉक्टर आहते 

पाहत आहते 

या साऱ्या जखमाांना 

कुठे हचे वशकाि ूपाहत आहते 

नव्या पेशांटची आिजूणन िाट... 

 

सषृ्टीच्या गतीप्रमाण ेवइरतोय दिाखाना 

िाडाणत आवण िाडाणबाहरे.. 

 

-- अमोल ववनायकराव देशमुख 

महेंद्र नगर,परभणी 

सांपकण  – 7620949985 

mail - amoldeshmukhkausadi@gmail.com 
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अक्षय प्रभाकर वाटवे  
पणेु    

 
 
 

   
 

 
 
 
 
वनरंग 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       त्याच्या रुळणाऱ्या दाढीच्या केसाांत एकही जटा 

नव्हती. तो उांचापरुा होता. एका उांचां वशखराच्या 

टोकािर तो उभा होता. अांगािर एक पाांढरां िस्त्र 

वनव्िळ लौवकक लज्जा रिणासाठी होतां. योनोय िेळ 

येताच खाांद्यािर मारलेली त्याची गाठ सोडून तेही 

त्यागलां जाणार होतां. काळी, वकां वचत लालसर झाक 

असलेली त्याची बबुुळां वस्थरािली होती समोरच्या 

विस्तीणण नभोपटलािर. कुठेही पहात नव्हता तो, वकां िा 

वजथे त्याने त्याची नजर रोखली होती ते सामान्याांच्या 

नजरेच्या टप्प्यात नव्हतां. अगदी माझ्याही नाही.  

मी, हां... कोण मी? लौवककात तशी माझी असेलही 

काहीबाही ओळख पण, वशखराच्या ज्या टोकािर तो 

उभा आह,े वतथे पोचेपयिंत माझ्या सगळ्या ओळखीचे 

रांग वितळून जातील माझ्यािरून.  

ते न वितळू दतेा मला त्याच्या पयिंत पोचायचांय. 

कारण, त्याच्या पारदशणकतेचा, त्याच्या उांचीचा, 

डोळ्याांच्या अथाांगतेचा आवण खाांद्यािरची गाठ 

सोडल्यािर त्याला सिाणथाणनां ननोन करणाऱ्या त्या शभु्र 

िस्त्राचा मोह पडलाय मला. भरुळ म्हणा हिां तर. 

कधीपासनू?  

साल वदनाांक ठाऊक नाही. सांथ लयीत शीळ 

इुां कत मी चाललो असताना या घाटीच्या एका 

िळणािर हा एका िगेळ्याच बाजनूे माझ्या समोर 

अितीणण झाला. डोळे बारीक करून वकां वचत हसला. 

मला 'ये' म्हणाला. ती िळे अशी होती की, माझ्या 

बाजनूे सयूण उगिनू त्याच्या बाजनूे कलत होता. मी 

त्याच्याबरोबर जाण्यास 'हो' म्हणालो कारण माझ्या 

हातात अख्खा वदिस वशल्लक होता. तेव्हा आमच्या 

सहप्रिासात मला केव्हा वदसलां नाही पण, आज 

जाणितांय  त्याच्या अांगािरचे सगळे रांग वितळत होते. 

त्याच िळेी त्याांचा भडकपणा सरत जाऊन शीत सांगती 

वनमाणण झाली होती.  

तो 'चल' म्हणाला, तेव्हा मी वनघालो. तसांही 

मला या िळणापढुचा रस्ता ठाऊक नव्हता. तो 

अनोळखी िाटा सराईतासारख्या पािलाखालनू 

तडुिीत होता. पायाखाली टोचणारे काटे टाचेन े

वचरडताना त्याच्या तोंडून हुांदकाच नव्ह े तर अस्इुट 

हुांकारही वनघत नव्हता. िाटेत आलेल्या प्राणी, 

पाखराांना झलुिीत होता. उडिनू लािीत होता. त्याचां 

िदृ्ध होणारां शरीर मजबुती वटकिनू होतां. आश्चयण 

म्हणज ेचढण चढताना जी धाप त्याला लागायला हिी 

ती धाप मला लागत होती! 

त्याच्या जीिन रसाचां रहस्य तो मला 

चालताचालता साांगत असे. काही स्िावदष्ट इळां त्यानां 

मला चाखिली. काही मळु्या माझ्या वखशात माझ्या 

नकळत सरकिल्या. माझां मनगट हलके दाबनू 

कथास्पशय  

 

अक्षय प्रभाकर वाटवे, पणेु    
गलेी सहा सात िष ेलघकुथा, लवलत, कविता लेखन करतात. महाराष्र टागम्स, 

लोकमत, वदव्य मराठी िगरेै ितृ्तपत्राांतनू त्याांचां लेखन प्रकावशत झालां आह.े हांस, 

सांिादसेत,ू अिरधारा, महाराष्र टागम्स, परुुष उिाच िगरेै वदिाळी अांकासाठीही त्याांनी 

लेखन केलां आह.े तसेच अिय िाटि ेह ेगलेी काही िषण सातत्याने विविध 

अवभिाचनाच्या प्रयोगात सहभागी होतात. मराठीसह प्रवसद्ध वहांदी लेखकाांच्या 

सावहत्यािर आधाररत अवभिाचनाचे प्रयोग ते सादर करतात, 

लपझप प्रोडक्शन्स या त्याांच्या वनवमणती सांस्थेतइे ते Audio visual productions, 

translation, voiceover ची काम ेकरतात. 
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म्हणाला, 'अनभुिाच्या आह,े वसद्ध केलेल्या. येतील 

कामी, आज उद्या.' 

'त ू असताना काय गरज मला या मळु्याांची?' मी 

बेवइकीरीने म्हणालो.  

तो हसला. त्या मांद वस्मत पसरलेल्या चेहऱ्यािर 

मािळतीच्या थोडां अवलकडचां सोनेरी ऊन पसरलां 

होतां.  

त्या िणी मला तो दिेदतू भासला.  

तो थोडा अवधक उांच झाला.  

त्याची दाढी जी वकां वचत काळी-करडी होती, 

वतच्यातला करडेपणा सरत गेला.  

त्याच भरात मी उत्तवेजत होऊन समोर असलेली मोठी 

चढण झपाट्याने चढून गलेो. इुलल्या श्वासाने आवण 

धपापत्या उराने लालबुांद होऊन मी  वकां वचत माग े

रावहलेल्या त्याच्याकडे अवभमानाने पहात होतो.  

आता त्याची दाढी पणूण शभु्र झाली होती. 

विचारिांताांच्या चेहऱ्यािरची प्रसन्न शाांतता त्याच्याही 

चेहऱ्यािर होती. त्याच्या अांगािरचे सगळे रांग पणूण 

वइके होऊ लागले होते. त्याच्याजिळ लौवककदृष््टया 

आकषणक असां काहीच उरलां नव्हतां. मात्र ही तीच िेळ 

होती ज्या िळेी त्याच्या भोिती अखांड वचिवचिाट 

होता. िगेिगेळ्या प्रकारचे, स्िभािाचे प्राणीपिी 

त्याच्या भोिती अिरशुः वपांगा घालत होते. काही 

सुांदर रांगीत इुलपाखरां अधनूमधनू त्याच्या खाांद्यािर 

विसाित. अरे हो, ह ेसाांगायचांच रावहलां की, हा रस्ता 

वनजणन मळुीच नव्हता, सिाणथाणनां गजबजलेल्या 

रस्त्यािर तो त्याच्या जागी उभा होता. त्याच्या भोिती 

सारां काही होतां. तरीही तो मात्र गढू विरक्तीनां घतेलेला 

िाटायचा.  

त्याची नजर मी तेव्हा नीट वनरखली आवण मला 

जाणिलां की तो पलीकडे पहातो आह,े समोरच्या 

िळणाच्याही पलीकडे. माझ्याही पलीकडे. तो वजथ े

होता वतथनू मला म्हणाला,  

'पलीकडे पहा, अवधक पलीकडे' मी पाहू लागलो. 

पलीकडचां िणणन करू लागलो तसा त्याचा हुरूप 

िाढला.  

दोघाांचेही चालणां अविरत सुरू होतांच. 

आता आम्ही बरोबरीनां चाल ूलागलो होतो. प्रत्यिात 

तो इार पढुे पोचला होता केव्हाचा.  

"आपण कुठे जात आहोत?" मी अस्पष्टपण े त्याला 

विचारलां 

"हूां" एिढांच उत्तर दऊेन तो चालत रावहला. का? 

"मला कळायला हिां, आपण नक्की कुठे चाललो 

आहोत, म्हणज े वकमान पोचायचां वठकाण तरी साांग? 

आत्ता चालतो आहोत तो रस्ता खपू गदीचा आह.े 

िाटेत खपू माणसां येतात. कधी पोचणार कुठे थाांबणार 

ह े कळायला नको?" मी आता जरा वचडका झालो 

होतो.  

"हूां" तो पनु्हा काही नां बोलता चाल ूलागला.  

"चालणां महत्त्िाचां. नाही का? पोचणार तर आहोतच 

आपण. चाल त ूपोचलास की कळेल तलुा." त्याच्या 

गांभीर गोलाई असलेल्या आिाजात तो म्हणाला.  

”तलुा भान आह े का? आता रात्रही होईल 

थोड्यािळेाने… वदिस सांपत आला." मी 

इणकाऱ्याने म्हणालो.  

"कोणाचा? माझा? की, तझुा?" यािळेी त्याने 

माझ्याकडे पावहलां नाही.  

सयूाणस्त झाला.  

अपररहायणपण ेथाांबा घऊेन आम्ही वबस्तरा लािला.  

उशाशी हात घऊेन आकाश पाहताना मला 

लकुलकूणाऱ्या चाांदण्या खणुाित होत्या. 

मान िळिनू मी त्याच्याकडे पावहलां.  

तो स्िस्थ होता. सांथ श्वासाचा आिाज मला ऐकू 

आला. त्याच्या अांगािरचा शेिटचा रांग पणूण वितळून 

जात असल्याचा मला भास झाला. त्या रात्री त्याच्या 

अांगािर मी ते िस्त्र पवहल्याांदाच पावहलां. शभु्र. 

खाांद्यािर गाठ मारलेलां. अांगभर गुांडालेलां शभु्र िस्त्र. 
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त्याला नीट पाहून घतेलां. मग काही एक विचार करून 

उठलो. वनघालो. चाल ूलागलो. ही िाट मात्र िगेळी 

होती. चालताचालता निी वठकाणां मला वदसली. 

िगेळी इुलां, पानां, पिी, झाडां, िलेी, माणसां. काही 

जनुीही भटेली पण यािेळी नव्याने कळली. ती रात्र 

उलटून पहाट झाली त्याला आता कैक िषण लोटून 

गलेी. आज अचानक तो त्या वशखरापाशी वदसला. 

कधीनाकधी आम्ही पनु्हा भटेणार असा सांशय मला 

होताच… आज चालताना काही कोस पढुे मान ताठ 

ठेऊन नजर समोर रोखनू चालणारी एक अस्पष्ट 

आकृती वदसली. कुतहूलानां खात्री पटिनू घ्यायला 

आवण पनु्हा एकदा त्याला भटेायला माझा रस्ता 

बदलला. तोच होता तो. शिेटचां पावहलां त्या पेिा 

अवधक पोक्त. केस, दाढी, िस्त्र शभु्र असलेला. त्याची 

काांतीही हा उजळू लागली होती. पण अजनू काही 

अांतर बाकी होतां. त्याला वजथे पोचायचां होतां त्या 

वशखराच्या िाटेिरचा हा शिेटचा पडाि होता. अजनू 

इक्त काही मलै..  

त्याचां त्या रात्रीचां बोलणां मला आठिलां. 

"पािला मागनू पाऊल उचल. चाल. चालत राहा. िाट 

इुटेल थाांब ू नकोस. रांग चढत जातील. वझांग येईल. 

तळपनु झळाळून वनघशील. एक िण असा असेल की 

मध्यानीचा सयूण वइका पडेल. थाांब ू नकोस. चालत 

राहा. िाटा, काटे, धळू, दगड, माणसे; अडकत, 

ठेचकाळत रहाशील. अडक. स्ितुःला सोडि. चालत 

रहा. इळे खा. पाणी पी. तोंड पसू. वनघनू जा. चालत 

राहा वनरांग होई पयिंत." 

त्याच्या गोलाई असलेल्या गांभीर आिाजातले शब्द 

पनु्हा िाहू लागले माझ्या डोक्यात. मी झटका बसल्या 

सारखा स्ितुःला पाहू लागलो.  

माझीही दाढी िाढली होती. रांग वितळू लागले होते. 

माझा चेहरा आता नक्की कसा आह े ह े मला वदसत 

नव्हतां. पण दाढी करडी होऊ लागली होती. नव्या 

िाटेिरून चालताना अनेक वचत्रविवचत्र गोष्टींनी माझी 

बॅग मी भरून घेतली होती. ती पाठीिर होती. वतला 

हात लािनू चाचपनू अांदाज घतेला तर त्यातल्या 

वकतीतरी िस्तू कालौघात साांडून गले्या होत्या. मी 

सािध झालो. माझ्या अांगािरचे रांग कधी पासनू 

वितळू लागले मला आठित नाही. मला समोर तो 

वदसत होता. जिळ िाटत असला तरी लाांब होता. मी 

खाांद्यािरची बॅग वतथेच टाकली. चाल ू लागलो. 

त्याच्याच वदशनेे. 

माझ्या सगळ्या ओळखीचे रांग वितळून जातील 

माझ्यािरून. ते न वितळू दतेा मला त्याच्या पयिंत 

पोचायचांय कारण, त्याच्या पारदशणकतेचा, त्याच्या 

उांचीचा, डोळ्याांच्या अथाांगतेचा आवण खाांद्यािरची 

गाठ सोडल्यािर त्याला वनरांग करणाऱ्या त्या शभु्र 

िस्त्राचा मोह पडलाय मला. 

 

© अक्षय प्रभाकर वाटवे 
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आंधळी स्वप्ने  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आम्ही दोघं वतघं जन खोऱयानं वसमेंट 
कालवायलो.बायका टोपले उचलनू वबलहडगवर 
नेयाला लागल्या. त्या बायकात माझी बायको 
समुनबी होती.आमच्या समद्यांच्या कपाळावरून 
बदाबदा घाम गळाडयला.कपाळावरचा घाम कवा 
कवा तोंडात जायला.पन आम्हाले त्याची जराबी 
पवा नव्हती. घाम खारट लागायला. सालं हे 
खारटपणच आयषु्याला सुंदर बनवते. चववष्ट 
बनवते. तेवढा रातवदन ढोरावांनी घाम गाळतो 
तरीबी आपलं आयषु्य चववष्ट बनलं नाही. आपलं 
आयषु्य कधी चववष्ट बनणार कोणाला ठाव 
?असंच आमचं हझगाभोई अन वदसलं ते खाई 
म्हणत समद्याचं घाम उपसनू जगणं चाललेलं. 
वकत्येक वपढ्याबी आमच्या अशाच मकु्या 
वजतराबासारख्या बबाद झाल्या.  
  आयषु्याची वाट चालताना खाचखळग्यात आपण 
लई डाव पडलो. पडून उठलो.चकुुन वशकलो. पनु्हा 
कधीही न चकुण्यासाठी. पण काय करू यार,सारं 
कळत असनूबी उठून पडतो.वशकून चकुतो.असं 
का होते? असं कोण करायला भाग पाडते? आपण 
साहेब व्हावं, चार पैसे हातामंधी खेळावे,घोडागाडी 
हाती असावी, मायबापाला सखुाने चार घास चारावं 
म्हणनू मायबापानं मह्याकडून वकती टवप्न 
बवघतली.पण टवप्नांना टवप्नांनीच खाऊन 
घेतले.आपली सारी टवप्न हातातल्या रेतीवानी 
घसरून चकनाचरू झाली.असा ववचार करत करत 
मी आमच्या मानसांसंग काम करीत होतो. 

   तेवढ्यात रामभाऊने आवाज वदला," ओ 
नामदेवराव ...आरं ओ नामदेवराव" तसा मी 
एकदम मह्या सपनाच्या इचारातनू भानावर आलो. 
 मी "काय झालं बा रामभाऊ?" म्हणत मान वर 
करून पाह्यलं .तसा  
 तो "कवाचा आवाज देतो. बवहरा झालास की काय 
म्हणायचा घरात बसलेल्या गोमीसारखा असा 
गमुर्शयाम व्हायला." 
 मी " नाही ...नाहीतं" म्हणत आपल्या 
भतूकाळातील ववचारातनू उभ्याउभ्याच भानावर 
आलो. तसं रामभाऊनं," सटु्टी झाली जेवायला 
चाल.भुकेनं पोटामंधी सारखे कावळे वरडायले. 
तमु्हाटनी नाही का भकू लागली?" 
" याच्या आईला. मला ध्यानच नाही. मी आपला 
सपन रंगववण्यामंधी,इचारामंधीच गुंतलो." तसं 
चेहरा न्याहाळत रामभाऊनं," आहो समुनववहनी 
काही झालं झालं का भाऊला?"असं ववचारताच 
समुनच माझी बाज ूसावरत," काही तर नाही झालं 
भाऊजी ...तमु्ही काऊन शंका घ्यायले 
यायच्यावर.समदं तर बरं हाये आमचं"म्हणत 
मोकळी झाली. 
" मग असं का करत्यात वैनी नामदेवभाऊ 
?पाठीमांग एखादं हट्टी कुत्र लागावं तसा" 
रामभाऊच्या प्रर्शनाचा आग्रह वतला समजला. 
"दोन-तीन वदवसापासनू आमचे हे असंच करीत 
हाईत."म्हणत समुननं अपेवक्षत असलेलं 
रामभाऊला टपष्टीकरण वदलं. तरीही पनु्हा, 

कथास्पशय 

 

डॉ.अनांता सरू 

गजानन महाराज महाविद्यालय , मकुुटबन वजल्हा यितमाळ येथे मराठी विभाग प्रमखु                     

कथालेखक, स्तांभलेखक ,समीिक म्हणनू ओळख.अनेक राज्यस्तरीय परुस्काराच े

मानकरी. 
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" काही भांडनवगडन झाले का रातच्याले तमुचे 
?"म्हणत रामभाऊनं चांभारचौकशीदाखल 
ववचारलं. 
" नाही हो भाऊजी" म्हणत एकदाची ती शांत 
बसली. तोच त्यानं आपली बेरकी नजर मह्याकडं 
केली. मी मात्र आभाळभर नजर वर्रवू लागलो. 
तोच- 
 "आहो नामदेवभाऊ तुमची तब्येत बरोबर नाही 
हाये का आज?" 
"तब्येत बरोबर आहे दादा" मी रामभाऊला 
समजावणीदाखल उत्तर वदलं तसा- 
" मंग असं चीत नाई र्ारी अन पावनतीर्ग 
करीसारखं इसरभोळयावानी का करता 
नामदेवभाऊ तमु्ही?"म्हणत प्रर्शन केला. 
" जनेु वदवस आठवले की होते तसं... मन बेचैन 
होते रामभाऊ" 
" गरीबी तमु्हीच नाही आम्हीसदु्धा बवघतली हो 
नामदेवा."रामभाऊ त्याच्या अवधक जवळ सरकून 
मन मोकळं करीत बोल ूलागला. 
" आपण सवांनी कमी जाटत गवरबी बवघतली 
म्हणनू तर नखभर सखु, हातभर दःुख पचवूनबी 
आपण मजरू आहोत." 
"नोकरीसाठी जराशी खटपट करायची होती ना.मंग 
कायले आपण अशी मजरुी,हमाल्या केल्या 
असत्या. चालता काळ त्याच्या गळयात माळ 
आसते भाऊ" रामभाऊच्या बोलण्यानं डोकं 
भानावर आलं. 
" खपू केली.आताही करतच असतो. जाऊद्या चला 
जेऊन घेऊ" म्हणत उठलो तसा पनु्हा रामभाऊनं 
मह्याकडं वतरकी नजर करत प्रर्शन केला. 
"नामदेवभाऊ, तमु्ही मोबाईल घेणार होते ना" मी 
पनु्हा शांत झालो. 
"मागं वतच्या वहवतापात दवाखान्यात पैसे गेले ना. 
मोबाईल गेला डॉक्टरच्या वखशात. होते नोयते 
जवळचे समदे पैसे वबमारीले गेले." 
"मग... आता कोणाले र्ोन करायचा झाला मंजी " 

"एवढी गरज वाटत नाही मोबाईलची. मागच्याच 
वषी घेतला होता एक जनुा मोबाईल.तोबी परवाच्या 
वदवशी असंच नळावर हात धतुा धतुा पाण्यात 
पडला. खराब झाला.आता बघतो पढुच्या मवहन्यात 
मजरुीच्या पैशातनू." 
 मग आम्ही गोष्टी गोष्टीत वनघालो वशदोरी खायला. 
बोहरगवर आलो. हातपाय धतुले. समद्या बरोबर 
चालत चालत वभतीच्या सावलीला आलो. समुनने 
भाकरीचा पालव सोडला. मी बकु्कीने कांदा 
र्ोडला आन आम्ही दोगं नवरा-बायको लागलो 
पेंडवरणासंग हावऱयावाणी भाकरी खायला. 
सोबतचेही आपापली पालवं सोडून जेवू लागले 
भाकरी. जराशा वेळानं आमच्यासंग समद्यांचं जेवण 
झालं.बोहरगवर जाऊन समद्यायनी हात धुतले. 
एकाएकान बोहरग हलवून पाणी पेले.पाच-दहा 
वमवनट आराम करावं म्हणनू तेरे्च वभतीच्या 
सावलीला गेलो. माती हातानं लोटलाट करून 
जागा सार् केली. एक मोठा दगड उशाला घेऊन मी 
आंग टाकलं. 
  डोळे वमटले. डोक्यात आठवणींचे काहूर माजले. 
टवतःचा ववचार टवतःच करू लागलो. हजदगीमंधी 
जगलेल्या उन्हाळया- पावसाळयाचे वचत्र डोक्यात 
उभे रावहले. गावोगाव वर्रून आमच्या वपढ्या 
खपल्या. पायाले भवरा नागोबा नवरा तसा आमचा 
बाप वहतभर पोटासाठी गावखोरीत पालं टाकून बाप 
समद्या भावंडांना घेऊन वर्रायचा. अशात व्यवटरे्नं 
नाकारलेल्या भटक्यांच्या पालात मी जन्माला 
आलो. आम्ही सात-आठ भाऊ-बहीण होतो. काही 
भुकेने मेले काही अंधश्रदे्धत गेले. जे दोन-चार 
वाचले त्यांच्या जगण्याचे वांदे झाले. 
 "वटतीगहृात टाका.जगण्याचा प्रर्शन वमटतो "असं 
एका शायन्या माणसानं बाबाला सांवगतलं आवण 
चकूुन आपलं नातं हातातलं वभकेचं वाटं सटूुन 
शाळेशी जळुलं.जीव तोडून वशकू लागलो.शाळा 
करू लागलो. जीव लावून अभ्यास करायचो. बाबा 
वबराड घेऊन पोटापायी गावोगावी भटकत होता. 
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पोटाला टाचाटीभा घालत होता. माझी याद आली 
की कवामवा मला भेटायला यायचा. तवा माटतर 
अवभमानानं बाबाला माझ्याबिल खपू सांगायचे. 
मग बाबा मी ऑवर्सर ,मोठा साहेब होण्याचे टवप्न 
बघायच... 
जसजसा पवहल्या नंबरात एक एक वगग पास होऊ 
लागलो तसतसं मला कळू लागले.कळु 
लागल्यावर साहेब होण्याचे टवप्न बघ ूलागलो.आन 
पनु्हा नव्या जोमानं अभ्यास करू लागलो. पढेु 
बापाच्या टवप्नासाठी मह्यी धडपड सरुू झाली. 
 सटु्ट्ट्यात हचधी बाजारातली कापड घालनू मी 
पालावर जायाचो.पालावरची समदी उघडी,नागडी 
शेंबडी पोरं मह्या भौती गोळा होयाची. शाळा कशी 
असतीया,शाळेत काय वशकववत्यात, माटतर कसा 
असतोया असं सगळं सगळं खोदनू ववचारायची. 
 पावसाळयात खाण्या राहण्याची पालावर आबाळ 
राहतीया. वटतीगहृात भाकर भेटतीया. समदी पोरं 
एक वदवस वटतीगहृात घेऊन गेलो. वबचारा वाडगन 
नवीन लागलेला. पालावरच्यावाणी पोरं गोंगाट 
करायले.वाडगन रु्ल दारू वपऊन होता." काय तरास 
देयाले भडववचे" म्हणनू पोराईला त्यानं खपू 
ठोकलं.वबचारे अंधारातच पळून गेले. मलुीच्या 
वटतीगहृात समुन तेवढीच वटकली.आन पोराच्या 
वटतीगहृात मी नामदेव वटकलो . 
 कवा मवा मी पालावर जायचो. पोरापोरींना शाळेत 
चला म्हणायचो. वबचारे छडीला भेयाचे. तालाले 
ताल नाही अन हालाले हाल नाईसारखा कारभार. 
पढेु ते असेच बापजाद्यावानी मायबापाबरोबर गाढव 
वळीत गावोगाव भटकून पोट भरू लागले. 
गावगावी ढोराडुकरावानी उवकरडे वर्रत जग ू
लागले. 
 एक वदवस आपलं वशक्षण संपलं. पालावर आलो, 
'नोकरी धर' म्हणनू मायबापानं टुमनं 
लावलं.हझगरातला पाय घुंगरात र्सल्यागत मी 
मलुाखती देत शाळा, कॉलेज वर्रू लागलो. वखसा 
र्ाटका असल्यामळेु नोकरी लागंना. मलुाखती देऊ 

देऊ दमछाक झालो. लग्गा लागल्यावबगर डगा 
वाजत नाही हे ध्यानात आलं. पालावरले समदे 
हसायले. वशक्षण घेऊन पोरगं वाया गेलं म्हणायले. 
काम भी जमंना, पण काय करणार. पोट होतं ना. 
शेवटी लागलो शेंडी तटुो का पारंबी तटुो म्हणनू 
मायबापाच्या हाताखाली काम करायला... 
 यंकामामाची पोरगी समुन बारावी पास 
झाली.वबराडावर आली. वतच्या बापान लग्न 
करण्यासाठी मला ववचारलं. मी "टवतःच्या पायावर 
उभा रावहलो नाही" म्हणनू समुन आवडत असनूबी 
नकार वदला.तवा यंकामामा समुनसाठी दसुरा 
नवरदेव बघ ू लागला. उन्हाळभर बघनूबी नवरदेव 
सापडला नाही म्हणनू पनु्हा यंकामामा शांत बसला. 
 वदवस पावसाळयाचे होते. आमची सात आठ पालं 
गावगोदरीत उभी होती. गडी- बायका समदे 
पालावरचे कामावर जायचे. लेकं्रबाळ पाल राखत 
मीबी वबराडावर राहायचो. समुन एकुलती एक. 
वतचा बाप वतला काम करू देयाचा नाही. टुकार 
लोक, गावरेडे तरास देतात म्हणनू यंकामामा वतला 
पालावरच ठेवायचा. समुनसाठी नोकरीवाला पोरगा 
भेटंना.आन समुनला पालावरचा अवशवक्षत पोरगा 
करंना. कारण अशी नादर पोरगी बायको करनं 
म्हणजे वबराडावर वतलाच सांभाळावं लागंल. 
गावरेड्ाच्या,पोवलसांच्या जबड्ातनू वाचवावं 
लागंल.ज्याचं नळे, त्याला कळे.नवरदेव बघ ू बघ ू
यंकामामाची उन्हाळभर दमछाक झाली. पोरीला 
उगीच एवढी वशकववली म्हणायला. वदवस असेच 
आल्यापावली जात होते. पालावरचे वभताड 
रचायचे काम करायचे. एका गावचं काम आठ-दहा 
वदवसांमध्ये संपलं की पढुच्या गावाला जायचो. 
पोटापायी भटकायचो. 
. तेवढ्यात सपुरवायझरने हाक मारली मी खाडकन 
उठलो. बघतो तर काय समुनसोबत समदे काम 
करायले. मी बोहरगवर गेलो. तोंडावरून पाण्याचा 
हात वर्रवला आन मसाला कालवायच्या कामाला 
लागलो.साला आज कामावर ध्यान लागत नव्हतं. 
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डोक्यात आठवणीने काहूर माजववले. तसेच काम 
करत करत चार-पाच वाजले. 
  ववजा कडाडू लागल्या.आभाळ गडगडू 
लागलं.आन चक्कधार पावसाले सरुवात झाली.मी 
त्या वदवशी  पालावरच होतो.लेकं्र आन समुनबी 
पालावरच होती.गडी बायका समदे कामावर 
गेलेले.पनु्हा जोरात वीज कडाडली तशी समुन 
पळत मह्या पालात आली. वभजनू आम्ही वलेहचब 
झालो. खालनू पाण्याचा लोंढा आला. आन दोघं 
दोन दगडं ढंुगणाखाली घेऊन समोरासमोर 
एकमेकांकडे पहात बसलो. 
  समुनची आंगावरची कापडं वभजनू वलीहचब 
झाली. वतच्या अंगाला वचकटली. आरपार समदं 
वदसायलं. मी बेभान झालो. वतचाही तोल सटुला. 
आन आम्ही दोघांनी गळयाला गळा कधी लावला 
ते आम्हाला कळलेच नाही.पढेु मला 
भाक्रीत,पालात, झोपेत, काम करताना समुनच 
वदसायली. वतची प्रवतमा आरशावानी येऊन मह्यापढेु 
उभी रावहली.कवामवा ती चोरून मह्याकडे 
बघायची. दोघायची नजरेला नजर वभडायची आन 
आमच्या साऱया अंगात वीज चमकायची. असे 
आन असेच वदवस जात होते. 
  जाता जाता वरर्शत्या नात्याचे धागे जळुले. पानी 
वपना छानकर, लडकी देना जानकर म्हणत 
यंकामामानं वरतीवरवाजानं आमचं लग्न पार पाडलं. 
आन आम्ही नवरा-बायको झालो. आमचा 
पालावरचा संसार चाल ू झाला. पोटाले लागले 
खडक तं जात्यावर बसते तडक म्हणत जग ू
लागलो. 
  एक वदवस जवळच्या वडगावात चोरी झाली. 
भल्या पहाटेला पोलीस पालावरआले.आम्हाला 
दंड्ानं ठोकवपट केलं.समुनची खपूच ओढाताण 
झाली. माझ्या ध्यानात आलं. वबराडावर एवढी सुंदर 
बायको घेऊन राहणं चांगलं नाही. 
  पढेु अशीच एका मजरू माणसाशी माझी दोटती 
झाली. आन मी समुनसह पोटापाण्यासाठी ही मुंबई 

नगरी गाठली. आता आम्ही दोघं नवरा-बायको ह्या 
वबल्ल्डगवर रोजमजरुी करतो. पोटाले भाकर 
बांधल्यानं भकू जात नाही म्हणनू रातं्रवदस राबतो. 
इर्ल्या मजरुांच्या झोपडीत आम्ही आमचीबी एक 
झोपडी उभी केली. 
तेवढ्यात कामाला सटु्टी झाली आन मह्या ववचाराची 
धार तटुली. आम्ही सारे लगबगीने वनघालो. आलो 
तसेच धावत आमच्या झोपड्ापाशी.चलू चेतवटुतर 
पावसाला सरुुवात झाली. आभाळ रु्टल्यागत 
पाऊस वैरी होऊन झोडायला लागला. 
 ताटव्याची झोपडी बदाबदा गळाया लागली. आम्ही 
वभजनू वलेहचब झालो. खालनू पाण्याचा लोंढा 
आला. दोघांनी दोन दगडं ढंुगणाखाली घेतले. 
समोरासमोर बसलो. वाऱयानं मेणबत्ती ववझली. 
सारा अंधार गडूुप. ववजा चमकल्या की त्या उजेडात 
एकमेकांचे अंधकु चेहरे वदसायचे. झोपडीच्या 
दारातनू समोरच्या टोलेजंग इमारती 
वदसतात.त्यातला उजेड वदसतो.तेरे्ही माणसंच 
राहतात.त्या इमारतीमध्ये उजेड आवण झोपडीमंधी 
जीवघेना अंधार.पाटील कढीवर आन गोसाई 
मढीवर असं जगणं चाललेलं. आपण टवातंत्र्याच्या 
एवढ्या वषात हे बदल ूशकलो नाही. मग जगातली 
सवगश्रेष्ठ आपली लोकशाही कशी?आता तमु्हीच 
सांगा ना राव.असे काहीबाही सवाल डोक्यात वर्रू 
लागले. तेवढ्यात बेर्ाम वारा आला आन 
आमच्या झोपड्ा उडून गेल्या. आम्हाला लेकं्रबाळ 
नव्हते. बायकोचा मवहना र्ांबला पण या 
आकांतामध्ये बाकीच्यांची लेकं्रबाळ वचरवचर 
वचरकायली. आता झोपड्ात गेल्या तर 
पावसापासनू बचाव कसा करणार? पाण्यानं 
लावली झड, पावना मनतोय पड असं झालंय 
आमचं.आता आपलं काही खरं नाही. आमच्या 
नवरा बायकोचे तर दहा गेले अन चारच राह्यले. 
  मी जागेवरून उभा राहून रामभाऊच्या झोपडीकडं 
पहात आवाज देऊ लागलो. 
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 " रामभाऊ...आरं ओ रामभाऊ" तसा पवलकडून 
मह्या आवाजासंग रामभाऊ "आरे नामदेवभाऊ 
कुठे हाईस?"म्हणनू मह्यी चौकशी करू लागला. 
पावसाचा जोर एकसारखा वाढू लागला. तसा 
जागेवरूनच 
  मी," तमु्हालाच आवाज देतयुा. उत्तम आन प्रकाश 
कुठे आहेत?"अशी चौकशी केली. तेव्हा पवलकडून 
आमच्या वदशेने मोठ्या आवाजामध्ये 
 " वहतंच हाईत,पाऊस भाय धवुाधार बरसत हाय 
गड्ा.आता ह्यो पाऊस उघडण्याची वचन्ह वदसत 
नाही."म्हणनू रामभाऊ सांग ूलागला. 
 " मग...आता या पावसामंधी काय करायचं 
आपनु?"म्हणत मी रामभाऊपाशी चौकशी केली. 
तेव्हा उलट तो र्ोड्ामान र्ांबला आन 
 " तचू सांग. आम्हाला तर ह्या वल्या झोपडीमंधी 
काहीच सधुरत नाही" असं रामभाऊ उत्तर देऊ 
लागला. तेव्हा मीच नजरेपढंु वदसणाऱया 
वबल्ल्डगकडे बोट दाखवून त्याला सांवगतलं. 
 "चला, समोरची वबल्ल्डग आहे ना. त्याला खेटून 
उभे राहू. म्हणजे पावसापासनू आपल्या समद्यांचा 
वनदान रात्रभर तरी कसाबसा बचाव होईल," 
" चला"म्हणत मह्या मागं मागं समदे आले. मी 
समुनचा हात धरला. मग आम्ही वनघालो समदे 
एका मागं एक. आलो चालत चालत वबल्ल्डगच्या 
बाजलूा. वतरं् झाडंवगडं होती. पावसाचा झपका उंच 
वबल्ल्डग असल्यामळेु लागत नव्हता. र्ांबलो. 
समद्यांची रात तशीच उभ्याउभ्या पाऊस जाण्याची 
वाट पाहण्यात वनघनू गेली. आभाळ रु्टल्यावाणी 
पाऊस कोसळत होता. 
  सकाळी सकाळी पाऊस उघडला. मग आम्ही त्या 
वबल्ल्डगच्या बाजलूा असलेल्या उंचवट्यावर येऊन 
बसलो. अंगातले कपडे आंगातच वाळून गेले. 
रातभर जागल्याच्यानं समद्यांचे डोळे कचकच करत 
होते.तेवढ्यात उत्तम झोपड्ावर जाऊन 
आला.समदे भांडेकंुडे, समदा संसार वाहून गेला 
होता. झोपड्ा भुईसपाट झाल्या. वतरं् कमरेइतकं 

पाणी होतं. खोलगट जागा असल्याच्यानं सारं वाहून 
गेल्याचं उत्तम सांगत होता. पनु्हा नव्यानं संसार उभा 
करावं लागंल गड्ा.आता पालं जवा उभी 
करायची तवा उभी करता येईल पण आजचं 
जेवायचं कसं? दाळ ना रोटी, लगन अध्या राती या 
वभतीनं आम्ही संभ्रमात पडलो.बसलो समदे तसेच 
वबल्ल्डगकडे बघत. त्या वबल्ल्डगीतनू एक गोरीपान 
पोरगी पांढरे कुतं्र घेऊन बाहेर आली. त्याला 
गेटजवळ आणनू बांधलं. ताटात वबस्टकट ठेवले. 
कुत्रा एकेक वबस्टकट खात होता आवण 
आमच्याकडे बघनू एकसारखा भुंकत 
होता.वभकारचोट म्हणनू जण ूआम्हाला वशव्या देत 
होता. 
  असं कसं रे नामदेवा तमुच्या 
लोकशाहीचं.माणसापेक्षा कुत्र्याची सरबराईस जाटत 
होते. तरी तमुची लोकशाही श्रेष्ठच का? या 
ववचाराने मन कासावीस झालं.तशी समुन म्हणली 
"आता हामचं जगणं दे दान सटेु वगरान झालं.राम्ह 
म्हणल्यावशवाय जीवाले आराम नाह्यी व माय." 
आन आमच्या बायका हातात भांडे घेऊन वटतीच्या 
वदशेने वभक मागायला गेल्या. त्त्येंच्याकडं पाह्यताना 
तोंडाले मटुकं, गांडीले बोड्ा लावल्यागत आमची 
अवटर्ा झाली. मी आन रामभाऊ कधी कुत्र्याकडे 
तर कधी बायकांकडे पाहू लागलो. आमची 
मोलमजरुी करून सन्मानाने जग ूपाहणारी आंधळी 
टवप्ने या लोकशाहीत रात्री वाहून गेली की काय या 
ववचारानं माझं डोकं चक्रावून गेलं.रातीच्या धवुाधार 
पावसानं आमची इर्ल्या लोकशाहीत जगण्याची 
नवी वळखच पसुनू टाकली व्हती. 
 
डॉ.अनंता सरू 
कल्पना माबगलमागे, 
छोरीया ले आउट, गणेशपरू, 
 ता- वणी, वज- यवतमाळ      वपन-
४४५३०४भ्र.९४२१७७५४८८ 
मेल:dranantasoor@gmal.com
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नेहा भांडारकर 

नागपूर 

 

 
 

   
 

 
 

वलली स्वाणा यांच्या अनुवावदत कववता 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1)  मला आश्चया वाटते 

 

मला आश्चयण िाटते की 

मी का  जन्मले नाही  

ज्य,ू वहांद,ू मवुस्लम, विश्चन धमाणत? 

 

पण असे असले तरीही 

मला त्याचे अवजबात िािडे नाही 

मी रोज त्याच मरगळीसह  

असांख्य विचाराांचे काहूर डोक्यात ठेितच 

माझ्या उबदार वबछान्याबाहरे पडते 

 

मवहलाांिरील अत्याचाराांिर आवण  

त्याांच्या कमनशीब होण्यािर मला धडधडतां 

मी त्याच विचाराांना कुरिाळत बसते 

माझां डोकां  ठणकतां जवे्हा मी  

माझ ेरक्तदाबाचे औषध घणे्यास विसरते 

 

मला उन्हाळ्यातील तीव्र सयूणवकरणच 

जास्त आिडतील काय? 

कदावचत माझ्या उपवस्थतीत माझ्या वमत्र-मवैत्रणींनी 

सरदारजींचे आणखी विनोद केले असेल काय? 

असे असांख्य, कदावचत वनरथणक प्रश्न  

मला उगाचच भडेसाितात 

 

मला भारतातील गतर जाती-धमण अनभुिायचे  आहते 

दसुऱ्या धमाणत जन्म घऊेन त्याांच्या श्रद्धाांबद्धल मला 

जाणनू घ्यायचे आह े

 

मी जन्मले ती िेळ, जागा वकां िा गभण मी वनिडलेला 

नाही 

तसेच मी माझ्या प्राथणनेची पद्धत ही वनिडलेली नाही 

 

मला मांवदरातील आरती तसेच  

ग्रांथ गरुू सावहबमधील जपजी सावहबचा  

पािन वदव्यपाठ मावहती आह े

जवे्हा मी सिणशवक्तमान अल्लाच्या नािात  

आशा  आवण गच्छाांची जाणीि अनभुिते   

तेव्हा मी सहज गन्शाहल्ला म्हणते 

 

 ज्याप्रमाण ेकॅथवलक चचणमधील  

िवजणन मरेीसाठी मी उच्चारते "हले मरेी"  

आवण बायबलनसुार  

"स्िगाणत असलेल्या माझ्या सिण शवक्तमान  

दिेबापाचा"  

उदो उदो करते  

अगदी त्याच सहजतेने 

मी गरुुद्वाऱ्यात "िाहगेरुु" चा जयजयकारही करते 

 

 चला; आपसातील भाांडण ेआवण यदेु्ध सोडून दऊे या 

 कदावचत  पढुचा श्वास आपण घऊे शकणार नाही 

 उद्याची  पहाट पाहण्यासाठी मी जग ुशकणार नाही 

अनवुाद:भावानवुाद 

 

नेहा भाांडारकर, नागपरू 

सपु्रवसद्ध किवयत्री ,लेवखका ,अनिुादक 
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 जगात प्रेम आवण शाांतता पसरि ूया 

 रक्ताच्या नद्या िाहिणाऱ्या गोळ्याांऐिजी 

 रक्तदान करू या 

 चला, पनु्हा एकदा प्रेम करायला वशकूया! 

 

2) माझां रुवधर रांगी वलपवस्टक 

 

ह ेअसे वदिस आहते की मी विव्हळ होऊन 

माझ्या रुवधररांगी वलपवस्टकच्या माग ेलागलीय 

काही गहन अथाणच्या शोधात  

 

मरेुदांड नसलेल्या या जगािर  

माझा क्रोध आवण रोष दशणविण्यासाठी  

मी आपसकुच 

जगाच्या िेडग्रस्त दृष्टीिर  

वकरवमजी रांगाचाां प्रकाशझोत टाकते  

क्रोधाने घरेलेला हा लाल रांग  

मला अांतबाणह्य मजबूत करतो... 

माझ्या चेहऱ्याकडे माझ ेलि  अवधकच िधेनू घतेो 

 

आणखी चालणार नाही ह!े... 

मढूता शनू्यता अविचारीपणा  

तोंडसखु घणे्याचा िदु्रपणा...छे! 

 

थरथरत माझ्या धनषु्याकृती ओठाांिर  

बाण ताणले जातात 

आसरुी शक्तींचा नाश करण्याची तळमळ बळािते 

त्या लाल िस्त्राांवकत शरीरामागे दडलेल्या  

विलिण पराक्रमी आकृतीकडे लि िधेत 

स्त्रीशक्तीची एक मकू आठिण मला होते 

 

स्त्री शक्तीचां प्रवतक... 

आवद शक्ती दगुाण, िाघािर बसलेली 

 

शाांत, आत्मविश्वासाचां सिमीकरण करणारी 

लाल चकाकणाऱ्या रांगाची शवक्तशाली आभा 

प्रेम, तळमळ आवण सांिदेनशीलता 

तसेच धैयण, जोम आवण गच्छाशक्ती प्रबळ करणारी 

वकां िा कादांबरीतील  

तळपती ओ' हारा बनलेली स्कालेट  

वकां िा क्रोवधत जोहानसन रेज जण ू

 

राग, क्रोध आवण तणािाचां आिरण माझ्या ओठाांिर 

.. 

एक सांवमश्र कां पन... 

 

मला िाटतां आजचा वदिस  

त्या अशाच वदिसाांपैकी एक असािा 

ज्या वदिशी मी माझ्या  

स्िवणणम जरतारी बनारसी साडीशी वमळत्या जळुत्या 

टोमटॅो लाल रांगाची वलपवस्टक शोधत असािी 

स्त्री शक्तीच्याच विचारात गढून.. 

 

3)  शांती 

 

 शाांतीच्या अांगािर खोल घाि वदसताहते 

त्या विश्वसुांदरीला पाांढऱ्या िस्त्रात लपेटलेले आह े 

रक्ताचे लाल थेंब वतच्या 

सॅवटनच्या चमकत्या  

मळू पाांढऱ्या साडीला 

लालेलाल करीत आह े

 

वतला प्रेमाच्या उबदार चादरीत गुांडाळा  

वतला श्वास घ्यायला खपू त्रास होतोय  

वतला या दलदलीतनू िर काढा 

थाांबिा वतचे अांग विच्छेदन 

वतचे कापलेले पाय परत द्या वतला 



41 | ततै्रव सप्टे-ऑक्टो  २०२२ 
 
 

वतचे स्िातांत्र्य परत द्या वतला 

 

 वतचे रडण ेविश्वाला गदुमरित आह े

 ती स्ित:च्या रक्तरांवजत आयषु्यात  िळिळतेय 

 वतच्या तेजस्िी आभलेा डाग लाि ूनका 

 प्राथणना करा की वतचा सन्मान  

कलांवकत होणार नाही  

 

 शाांती आज विश्वाची तारणहार आह े

 भयांकरपण ेगोंधळून गेलेल्या या जगाची 

उधाणलेल्या, दवूषत मानवसकतेचे 

रिण करू शकणारी 

आज ती एकमेि ' मवसहा ' आह े 

 

वतचे इाटके अिशेष परत द्या 

वतला चव्हाट्यािर आण ूनका 

पॅचिकण  गोधडीसारखी 

वतची भवूमका वतला पार पाडू द्या  

शाांतीला सुांदर खळखळून हस ूद्या 

  

विश्वाला त्याचा श्वास परत वमळू द्या  

तमु्हाला प्रेमाची ऊब हिी असेल तर 

शाांतीला शरण जा 

घऊे द्या वतला वतच्या वमठीत,  

तमु्हा सगळ्याांना! 

 

  

4) सांजवेळीचे  वकस्से 

 

सांध्याकाळ रांगात आली ... 

गलुदस्ता बननू 

साांजचे्या गाडीिर स्िार होत 

लालचटुुक रांगाांनी डूचमळत, काठोकाठ भरून 

स्िगाणतील पिी बननू 

 

 माझ्या हृदयाची विण गुांइल्या गलेी 

 लाल शेंदरी रांगछटाांच्या झािळ्याांमधनू 

 चुांबकीय अवतसांिदेनशील वकरण े

 उत्कट भािनािेशाच्या वमरिणकुीत सावमल झाले 

 

ही वभजलेली स्िप्नभारीत सांध्या 

मी अपणण करािी काय 

तझु्या सगुांवधत मधाळ श्वासाांना?... 

कविते! 

 

प्रेम, पावित्र्य अन ्वनमणळतेचां प्रतीक असलेले 

ल्यवुपन, लैव्हेंडर, वललाक, लाक्सणपरू 

सगुांधी श्वासाांमधनू आदळलेत माझ्या पासळ्याांिर 

माझ्या हृदयाच्या पोटणलिर ठोठाित रावहलेत 

एका वनश्चयी करारी जाांभळ्या शाांततेसह 

 

पॅन्सी, सावल्िया, वसनेररया, डायनथस 

या सगळ्याांना घ्यायचे होते चुांबन माझ्या आत्म्याचे  

लालचटुुक गलुाबानेही चतरुाईने  

द:ुखाचे काटे म्यान केले मला बघनू 

 

मी मात्र माझ्या डोळ्याांना टोचू वदली  

त्याची काटेरी िदेना 

कारण मला रात्रीच्या चांद्राला टाळायचे होते 

माझां अांतमणन भािविव्हळ असताना  

मी कशी बरे सामोरी जाऊ शकेन  त्याला? 

जवे्हा भकू वमटविण्यासाठी धरलेल्या 

डाव्या तळहातािरील चाांदीच्या थाळीतनूच  

होत असेल बाणाांचा िषाणि 

आवण वलहीत असेल बायबल 

एखादी सांघषण आवण विजयाची गाथा? 

 

हचे ते गवुपत, ज ेअत्र तत्र सिणत्र 
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मी जगापासनू लपि ूठेि ूबघत होते 

 

 दरम्यान... 

: 

सांध्याकाळ  रांगात आली गलुदस्ता बननू 

साांजचे्या गाडीिर स्िार होत... 

 

 

5) माझी गोष्ट 

 

मी मातीच्या त्या गोळ्याबध्दल वलवहतेय 

जो आपण गतराांपेिा अवधक िगेळे  

अवधक काहीतरी असल्याचे भासितो 

आवण सराणस रमत असतो आपल्याच कळपात 

किडीभर ज्ञान नसलेला हा 

मठ्ठ माणसू मग अनाठायी पडतो 

नैराश्याच्या आवण ओहोटीच्या खड्ड्याांमध्ये 

 

ह ेउत्तम प्रकारे कमािलेलां शरीर, 

ह ेपणूणत: वछन्नीने तासल्यासारख ेकामकु चेहरे 

ज्याला स्ितुःचा अांत नाही असे िाटणारे 

दाांवभक ितृ्तीना दाांवभक भवूमकेला 

उदात्तपण ेआश्रय दणेारे 

इाजील वचवकत्सक  

दहशतीने ग्रासलेले वपडीत  

सतत उपहासच करािा अशी ही माणसां  

त्याांच्या सिणव्यापी डोळ्याांत असतो 

केिळ हरिलेला आत्मा  

 

स्ितुःच्या मयाणदाांची वखल्ली उडताना बघनू 

त्याांच्या मठुी िळतात लढण्यासाठी 

त्या पनु्हा करू बघतात घोडचूका 

पायदळी तडुिण्यासाठी 

 

काही मातीचे गोळे  

घट्ट जीन्समध्ये गोलाकार उांचिटे 

दाखिण्यात मानतात धन्यता 

िरचढपणा आवण श्रेष्ठत्ि वमरिण्यासाठी  

वदखािा करणाऱ्या या गलुछड्या  

त्याांना ग्रासलां असतां एखाद्या सैतानी जीिाांनी  

 या ख्यातकीतण 'वदिा'  

हजारोंना  प्रेम प्रिेवपत केलेलां  

त्याांचां हृदय  

हरिलेल्या वप्रयकराचा शोध घेतात त्या 

अव्याहतपण े  

त्याांचां जीिन चक्र असांच सरुू असतां  

त्याांची मनां हव्यासासाठी तहानलेली 

अध्यावत्मक मोिासाठी असलेली तषृ्णा भागिायला 

त्या भटकत असतात गोंधळून, मती गुांग 

झाल्यासारख्या  

गळून गलेेले केस कधी वचपकत नसतात पनु्हा टाळूला 

वकां िा सािरता येत नसतात एखाद्या जलेने 

मग तो परमशे्वराच्या प्रासदातील इकीर असो िा 

िडेा भक्त,  सइूी,  विचारिांत िा 

दरिशेींच्या ितुणळात प्रिास करणारा वभिकु असो 

 ती माझी वकां िा तुमची कथा अस ूशकते 

 तमु्ही ठरिा वमत्राांनो 

 कारण कथा स्िगाणत वलवहल्या जातात 

 पण इक्त नरकात सडण्यासाठी. 

 मला गावलबची पररिदेना जाणिते  

त्याच्या कथनातनू... 

: 

 "हर एक बात पे कहते हो तमु, के त ूक्या ह ै

 तमुही कहो के ये अांदाज- ए-गफु्तग ूक्या ह!ै!''. 

 

मूळ पंजाबी/इगं्रजी कववयत्री...वलली स्वणा, 

चंवदगढ 

मराठी भावानुवाद...नेहा भांडारकर,नागपूर
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प्रमोद कोपडे  

सातारा 

 
 

   
 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१) 

सरत्या थांडीत झाडाांच्या गाभ्यात 

धकुां  गच्च दाटून 

 

झाडां स्ितुःशीच बोलत उभीयत आत्ममनोन होऊन  

थाांबा, बोल ूनकाअवजबात काहीच  

रहा अगदी वचडीचपू 

 पाखराांच्या डोळ्यामधील झोप परूी  

झालेली नाही अजनू 

 

झाड आळोखवेपळोख ेदतेील आवण 

होईल वचिवचिाट  

वितळेल धकेु, उगिेल वनतळ सकाळ  

येताच कोिळे ऊन . 

 

 २) 

 जखमी झाल्या पाखराला झाडानांही नाकाराि 

 गतकीही होलपट कुणाच्या माथी येऊ नये  

शिेटी असतांच झडूुप कुठांतरी आधाराला  

 इक्त नव्या जखमा जीिलगाांनी दऊे नये 

 

पनु्हा असेलच नव्यानां भरारी 

पांखाांमध्ये 

इक्त मायेच आकाश कधी वइतरू होऊ नये 

 

३) 

विस्कटल्या जगण्याला भणुभणु भुांग ेछळत राहणारे  

आतआतनू ठणकत्या शारीरयातनाांनी  

पोखरत जाणारे 

 

वदसायला आहचेकी झाड अगदी िरिर  धडधाकट  

त्यालाच मावहतीय कधीतरी नक्की आपण 

 

कोसळत जाणारे 

 

जर समजा नाहीच आलां      मायेचांही आभाळ  

पनु्हा झाकोळून 

असेलच त्याचां उद्याचां मरण हमखास  

आजच येणारे 

 

४) 

कुणाचां लिच नाही पिूीसारखां मनापासनू  

शिेाळां साठत चाललांय केव्हाच 

तळ्यािर  

इुटत होतांही कधी आतनू पाझर 

उइाळून  

वकतीतरी असायची गदी भरून काठािर 

 

आतल्याआत आटेल तळां कधीही उन्हाळ्यात  

उरतीलच मग काहीबाही कहाण्या िाऱ्यािर ! 

 

 

प्रमोद कोपडे यांच्या दहा कववता 

 

प्रमोद कोपडे ,सातारा               

          ज्यषे्ठ किी ,कादांबरीकार, नाटककार, ि लवलत लेखक म्हणनू महाराष्रात 

सपुररवचत.त्याांच्या अनेक पसु्तकाांना राज्य शासनाच ेि प्रवतष्ठेचे परुस्कार प्राप्त झालेले 

आह.े 
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५) 

पावहली ना, डोळ्याांत प्राण आणनू  

तझुी िाट पावहली  

आतात ओढल्या  

जीिाच्या तळातनू  

तझुी िाट पावहली 

जळून खाक होत रावहल सगळांच त ूआला नाहीस 

 

िाट पाहणांही सोडून वदलां 

तरी आला नाहीस 

 

राख थांड करण्यासाठी उगा थोडाइार  

कोसळून गलेास 

आता त ूमाइी मागण्याचा अवधकारही 

गमािनू बसलास 

 

६) 

सोसतोय मी उन्हाच्या झळा माझ्या म्हणनू 

 कसलीच तकार न करता  

खोलिर जीिातनू 

असांच झालां आजपयिंत  

त्यात निां काय! 

राखच होणार आणखीन काय होणारांय जळून। 

 

पनु्हा कदावचत इुटेल कोंभ जळक्या वजिाला आलाच 

जर का जीिलग सखा पाऊसही धािनू | 

 

७)  

आभाळ नसु्तांच वइरत रावहलांय 

शहरािरून 

शहरही थकून गलेांय मनधरणी करून करून 

नाहीच त्याच्या मनात मग शहर 

काय करणार 

बस्स आतल्या आत विस्कटेल  

कुढून कुढून 

 

शहराला वनुःसत्ि होण्यावशिाय पयाणयही नाही 

नाहीच आला पाऊस तर कोसळेल 

झरुुन झरुून 

 

८) 

तझु्या येण्याची वडांडीम तरी िाजली चारही वदशाांतनू 

 आता येथील महामरू कोसळशीलही  

अगदी जीिातनू  

काळीज बघ ना अगदी कसां सुपाएिढां 

मोठां होत जातांय  

त ूशब्द पाळलास की मन असां येतांय 

काठोकाठ भरून 

 

िाहू दते नद्यानाले वपकू दते शेतांभात  

कणनोया भरू दते पडू दते घासमटुका सगळ्याांच्या 

मखुात 

गतकां च मागणां ! 

 

9) 

कोरडया भमूीिर कोसळला पाऊस 

मरुून गेला  

कुठे दाखिायलाही ओलसरशी जागा  

वदसत नाही 

 तळ्यािर उमटते हळुिार तरांग थरथरले  

काठाकडे सांथपण ेसरकत रावहले विरले नाही 

ज ेवमळािां िाटलां कधीतरी ते कधीही वमळालां नाही 

ज ेिाट्याला आलां थोडां तेही वशल्लक उरलां नाही. 

 

१०) 

 

उपटून टाकली िाळकी रोपां उन्हाळ्यात 

 कुां डीमधली समळू  
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पािसात लाि ूकाही नव्यानां वनिाांतपणे 

मनात होतो ठरित 

अचानक िाकडावतकडा पाऊस उगिनू 

कोिळे जीि कुां डीत 

आशा खोलिर वजिांत ठेऊन कशा अांधारात 

बीया असतील जगत ! 

 

मनातल्या कुां डीआत  

कवितेच्या वबयाांही  

अशाच घसुमटतात 

आवण खोल अांधारातनू कागदािर हळुिार 

येिनू उतरतात ! 

 

( आषण पवब्लकेशन्स, पणु े

याांच्यामाइण त येणा-या 

" पनु्हा वदशान्ताची िाट"...या सांग्रहातनू.) 

 

प्रमोद मनोहर कोपडे, 

एइ १,ज्योती हागटस्, १५४, गरुूिार पेठ (बागसेमोर) 

सातारा ~ ४१५००२ मो.नां.~ ९८९०१६६१२२ 

ग.मले. ~ pramodkoparde5 
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वजेश सोळंकी 
 मुंबई    

 
 

   
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
गाांधी जयांती 

 

गाांधी जयांतीला मलुां शाळेत आलीच नाहीत 

समोरच्या ररकाम्या बाकड्याांना गरुुजी म्हणाले, 

"वतकडे विदशेात गाांधीिर सध्या खपू काही बोललां 

जातांय 

तेव्हा आता आपणही या वनवमत्ताने काही उजळणी 

करु" 

 

ररकाम्या बाकड्याांनी नेहमीप्रमाण ेमाना डोलािल्या 

भरघोस टाळ्या िाजिल्या 

 

रांगीबेरांगी इुलाांच्या हाराखाली वदसेना गाांधीची प्रवतमा 

गदुमरला त्याांचा जीि अरबत्त्याांच्या केवमकली धरुात 

 

तर आत्ता गाांधीनी काय काय म्हटलां आह े

शाळाांबद्दल, वशिकाांबद्दल, विद्यार्थयािंबद्दल 

प्रसांगोपात… समान… अवनिायण िगरेै िगरेै…. 

 

तर काहीतरी म्हटलेलांच असणार त्याांनी 

त्याांच्या चमत्काररक स्िभािधमाणप्रमाणे… 

 

पण आपण आता दोन-तीन घोषणा दऊेन आिरतां 

घऊेया 

चला इोटो घ्या पटापट 

ह ेइोटोचां आवण घोषणाांचां यगु आह े

वलहुन टाका भरगच्च अहिाल सप्रमाण सादर 

 

ररकाम्या बाकड्याांनी जोरदार घोषणा वदल्या 

पनु्हा पनु्हा भरघोस टाळ्या िाजिल्या 

कॅमे-याांच्या फ्लॅशमध्ये उजळून वनघाले गाांधीजी! 

 

मग तक्रारीच्या सरुात गरुुजी पनु्हा पटुपटुले, 

"खरां तर मलुाांनी यायलाच हिां होतां या प्रसांगी 

गाांधी तर खपूच महत्िाचे होते 

आणी खपूच महत्त्िाचे होते 

आवण खपूच महत्िाचां बोललां जात असतां 

त्याांच्यािर अशािेळी 

पण ऐकणारां कोणीच नसतां समोर…" 

 

सकाळी सकाळी उठून यायला त्रास 

च्यायला आम्हालाही होतोय 

पण गाांधीसाठी उठािांच लागतां ना नाईलाजानां 

 

आता तर मलुांच आली नाहीत 

आली नाही म्हणजे 

नक्कीच दसुरीकडे कुठेतरी गलेी असतील 

कुठे गलेी असतील नक्की…? 

हा थोर िारसा 

िायइळ समजनू. 

गांधी जयतंी :कवी वीरधवल परब यांची कववता 

 

िजशे सोळांकी, मुांबई                   

 नव्िदोत्तरी वपढीतील अत्यांत महत्त्िाचे किी  

'िजशे ईश्वरलाल सोलांकी याांच्या कविता', 'ततपप', 'मम म्हण', 'िरेविखरे' , ह ेकवितासांग्रह 

ि 'पेरूमल मरुुगण' , 'दीडदमडीना' ह ेगद्य लेखन प्रवसद्ध 
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      गाांधी जयांतीला मलुां शाळेत आलीच नाहीत अशा 

ओळींनी किी कवितेची सरुुिात करतो. जयांतीच्या 

वदिशीच आपल्याला खरे म्हणज े थोर माणसाांची ि 

त्याच्या कायाणची आठिण येते. ह्या वनवमत्ताने त्याांच्या 

तसवबरीला हार चढिला जातो, ितणमानपत्राांची पानां 

भरली जातात.ितृ्तिावहन्यािरुन त्याांच्या नािाची 

एखादी पट्टी सरकते. मात्र ह्या कवितेतनू किी िगेळाच 

अनभुि माांडतो. एरिी शाळेत गरैहजर असतील 

विद्याथी तरी चालतां मात्र गाांधी जयांती, पांधरा  गस्ट, 

26 जानेिारी ह्या वदिसाांना भारताच्या गवतहासात एक 

महत्िाचां स्थान आह.े ज्या महात्म्याने सत्य ि 

अवहांसाचा मांत्र दऊेन वब्रटीशाांची राजिट उलथिनू 

लािली. त्यासाठी त्याांना प्राण गमिाि ेलागले. अशा 

राजकीय सांत म्हणनू दशेविदेशात ज्याांच्या नािाचा 

डांका आह,े करोडो लोकाांचे ज े श्रद्धास्थान आहते 

त्याांच्याच जयांतीला शाळेत गतका सन्नाटा पाहून, 

मलुाांची अनपुवस्थती पाहून किी हतबल होतो.  समोर 

मलुां नाहीत, ररकाम े बाकडे आहते, ह े ररकामी 

बाकड्याांना पाहणां नवशबी यािां अशा उदासीनतेचा 

करुण थर त्याच्या मनोपटलािर साचत राहतो. 

किी हा मळुात वशिक आह.ेसमाजिादी विचाराचा 

आह.े तो ह्या शाळेचा गरुुजी आह.े गाांधी जयांतीच्या 

वनवमत्ताने त्याला आलेला अनभुि हा बोचरा ि 

जीिघेणा असा आह.े आपल्याला स्िातांत्र्य वमळालां ि 

ते आपल्याला वमळिनू दणेा-या प्रत्ययी आपली 

भवूमका काय ह े माांडण्याचा प्रयत्न किीने ह्या 

कवितेतनू केलेला आह.े गाांधी जयांतीच्या वनवमत्ताने 

मलुाांनी यािां ि त्याांच्या कामाची दखल घतेली जािी, 

गाांधीबाबाची एखादी वशकिण जरी अांगीकारली तरी 

खपू गतकीच माइक अपेिा त्याने केलेली असते. 

मात्र पाहतो तर काय जयांतीच्या वदिशीच मलुां गायब. 

मलुाांच्या गरैहाजरीिरुन एका गोंधळाला सरुुिात 

झालेली असते. अशा प्रकारचे  अनभुि आपल्याला 

खपू वठकाणी येत राहतात. कोणीतरी आव्हान करतां 

की सटु्टीच्या वदिशी समदु्रवकना-यािरचा प्लास्टीक 

कचरा साइ करायचा आह.े मात्र त्याच वदिशी 

कोणालानकोणाला आपापली ियैवक्तक कामां पणूण 

करायची असतात. रक्तदान वशवबरां ही आजकाल  

उत्सिी झालेली असताना आपण पाहतो  िगरेै. 

  ररकाम े बाकडे पाहून किी हतबदु्ध होतो. ररकाम े

बाकडे त्याला व्यवथत करतात. ररकाम्या बाकड्याांना 

पाहून तो उवद्वगपण े म्हणतो वतकडे विदशेात गाांधीिर 

सध्या खपू काही बोललां जातांय. वजकडे वपकतां वतकडे 

विकलां जात नाही ह्याचा त्याला आठि होतो. ररकामे 

बाकडे ह्या प्रवतममेधनू किी आजच्या लोकशाही 

व्यिस्था - काळाचां भयािह सचून  करतो. ररकामी 

म्हणज े आजची इोइस ि तकलाद ू समाजव्यिस्था 

असां किीला म्हणायचां आह े का? लोकशाही  

व्यिस्थेत अशा सोयीस्करररत्या गरैहजर  राहणाऱ्या 

महाभागाांची जांत्री खपू मोठी आह.े आजचा माणसू 

असा अनेक गटातटात विभागला गलेा आह.े 

सगळ्याच िेत्रात कां पगूीरीने वशरकाि केलेला आह.े 

ही टोळकी ठरितात कुठे जायचां वकां िा कुठे नाही 

जायचां. तमु्ही काय खायचां, प्यायचां, वइरायचां, पेहराि 

कुठला करायचा, अन्न कुठलां वशजिायचां, कुणाला 

घरात घ्यायचां, कुणाला प्राथणनास्थळी प्रिशे द्यायचा, 

कोणाला शिैवणक िेत्रात पदोन्नती 

द्यायची,न्यायिेत्रात कुणाच्या बाजनुे वनकाल 

लािायचा, मतदान कोणाला करायचां, कोणाला 

सरकारी सवमत्यािर बसिायचां, कोणाला मानसन्मान 

द्यायचा. अशी एक भ्रामक वस्थती आज 

साांडपाण्यातल्या अळ्याांसारखी पैदा झालेली आह.े 

एकेक ओळीमागनू किी हचे सचुित राहतो. 

किी म्हणतो विदेशात ज्या माणसाबद्दल आदर आह े

तो आपल्याकडे नाही. विदशेातल्या अभ्यास ू व्यक्ती 

आपल्याकडे येऊन साबरमतीच्या आश्रमाची भटे 

घतेात, मीठाचा सत्याग्रह, चले जाि, अशा 

रणसांग्रामाची मावहती घतेात. सत्य ि अवहांसा हाच 
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खरा मानिी जीिनाचा राज ि धमण आह े ह े त्याांच्या 

दशेात वबांबिताना वदसतात. असो. 

किी स्ितुःचा तोल ढळू दते नाही तो म्हणतो वठक 

आह े ररकाम्या बाकड्याांनो आपण ह्या वनवमत्ताने 

महात्म्याच्या कामाची उजळणी करु. त्याांच्या कामाचे 

पाढे वगरि,ू बाराखडी वलहू. त्याांनी जो उपदशे केला तो 

अांगीकारु. असां सगळां घडून येताना ररकाम्या 

बाकड्याांनी नेहमीप्रमाण ेआपल्या माना डोलािल्या, 

टाळ्या कुटल्या. त्याांच्या रक्तात काही वभनलांच नाही. 

काही डोक्यात गेलांच नाही. सत्य ि अवहांसेचा राजमागण 

ज्याांनी आपल्याला दाखिला त्यालाच आपण केराची 

टोपली दाखिली. असवहष्णतेुचा मांत्र ज्याने वदला 

त्याची मात्रा काही लाग ूझालीच नाही. आज आपण 

पाहतो वकतीतरी भयािह घटना होताना वदसताहते. 

जातीय दांगली, मॉबवलांवचांग, कौटुांवबक वहांसाचार, 

अबलाांिर बलात्कार, सामवुहक हत्याकाांड,लैंवगक 

शोषण, अशा घटना विकोपाला गलेेल्या आहते. 

स्पशृ्य-अस्पशृ्य ह्यािरुन माणसां हमरीतुमरीिर येत 

आहते. बरेच झाले ठेचला त्याला! मारो साले को! 

काट दो! आमच्या बद्दल काही िाकडवतकडां वलवहलां, 

बोललां, घोषणाबाजी केली तर याद राखा  अशी 

मदुणमकीची भाषा िापरत आहते. जातधमणपेहरािच्या 

आधारे माणसाची ओळखपरेड करुन खनूखराबा 

करीत आहते. ह े सिण पाहून अमकु िगण मनोमन खषू 

होत आहते, वहांसा हाच परमधमण. काटयानेच काटा 

वनघले, लातो की भतू बातोसे नही मानते. अशी 

विचारसरणी सद्यकाळात िाढीस लागलेली आह.े 

गाांधीबाबाच्या औषधाच्या बाटलीिर एक्सपायरी 

डेटचां लेबल वचकटिण्यात आलेलां आह.े  

स्ितुःला थेट प्रश्न विचारण्याऐिजी बेमालमूपण े ह े

ररकामी बाकडे भरघोस टाळ्या िाजित आहते.  ह्या 

ररकाम्या बाकड्याांना रांगीबेरांगी इुलाांच्या हाराखाली ि 

जीि गदुमरिणा-या अगरबत्त्याांच्या धरुाांनी 

समोरच्याचा जीि कोंदाटून गलेेला आह े ह्याची 

जाणीि नसते. ते उत्सिात ि डी.ज.े च्या कानठळ्या 

दणेा-या सांगीतात मश्गलु आहते. महात्म्याने एकां दर 

व्यिस्थेबद्दल काय म्हटलेलां असतां ह े त्याांच्या 

वखजगणीही नसतां वकां िा समजनूही घ्यायचां नसतां. ह्या 

बाकड्याांना इक्त जल्लोष करायचा असतो, साहबे 

लोकाांच्या पढुे पढुे राहून, इोटो सेशन करायचां असतां, 

आपली ियैवक्तक काम े वशताइीने उरकून घ्यायची 

असतात. त्यानांतर तू कोण ि मी कोण अशा 

अविभाणिात ह ेररकामी बाकडे वइरत असतात. 

किी म्हणतो आजचां यगु ह े घोषणचेां यगुां आह,े 

बॅनरबाजी, जावहराती, विविध चॅनलमधनू जो तो हात 

धिुनू घते आह.े गांगा बह रह रही ह ैहात धो लो. वदिस 

रात्र, सकाळ सांध्याकाळ, अनेक सोशल वमवडयाच्या 

माध्यमातनू, टीव्ही ि रेवडओच्या माध्यमातनू घोषणा 

सरुु आहते. आपलाच ब्रॅन्ड, धमण, पि, व्यिस्था, 

शासन, गवतहास, भगूोल कसा महत्िाचा आह,े काय 

वतची बाजारु वकां मत आह,े काय वतची िमता आह,े 

तो खरेदी केल्याने वकां िा अांगीकारल्याने कसे भविष्य 

आह े ह े पटविण्यात राजकीय ि साांस्कृतीक सेल्समन 

कामाला लागलेले आहते. त्याांनी त्याांचे स्लोगन, 

गाणी ि किनां बनविलेली आहते, राजकीय ि 

साांस्कृतीक राजदतू तोंडाला रांग लािनू उभे आहते, 

जागोजागी नेटिकण चे तांब ूलािलेले आहते,ह्या दशेाची 

फॅ्रन्चाईजी पाण्याच्या भािात द्यायची आह.े न भतूो न 

भविष्यती पावहलेला हा अदु्भत काळ आह.े येथे राजा 

आह,े गलुाम, बेगम, बादशाह ि मनोरांजनासाठी प्रिके्त 

कम जोकर आहते. ताटात तोडी लािायला 

लोकशाहीचा पापड ि अवभव्यक्तीचा रायता आह.े 

जिेण झाल्यािर असवहष्णोतेचे डेजटण आह.े सिणकाही 

आहचे्या नािाखाली सिणकाही नाहीचा इालदुा आह.े 

न्यायव्यिस्थेचे लेमन ज्यसु आह.े आांबट ढेकर आली 

तर पोलीसी दांडेलशाहीची वजरागोळी आह.े ह्या 

जयांतीच्या वनवमत्ताने किी ही अशाच दारुण 

अनभुिाांना सामोरा जातो. जयांती साजरी झाली असा 
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भरगच्च अहिाल िरती त्याला द्यायचा आह.े ती 

झाली की नां झाली मात्र कागदोपत्री झाली तरी बस्स!  

िरच्याांची मजी खालच्याांना राखायची असते. पापी 

पेट का सिाल असतो. एखाद दोन इोटो काढून िळे 

मारुन न्यायची असते. किीला आतनू िाटत असतां 

की खरेच आज मलुाांनी यायला हिां होतां, 

गाांधीबाबाच्या वशकिणीचे दोन-चार डोस त्याांनी 

घ्यायला हि ेहोते. नेक्स्ट जनरेशन म्हणनू तो मलुाांकडे 

पाहत असतो. हीच मलुां आपला दशे घडितील. 

गाांधीबाबाची वशकिणकू पूढे नेतील अशी आशा 

बाळगनू असतो . मात्र मलुाांच्याच अनपुवस्थतीमळेु तो 

धास्ताितो.ह्या वनवमत्ताने त्याांना खपू काही महत्िाचां 

ऐकायला वमळणार होतां. मात्र ते ऐकून घणे्यासाठीचे 

कानच आज उपलब्ध नव्हते. जाणीिपिूणक ह्या 

आजच्या वपढीने त्याला बगल वदली होती. ह े

समोरच्याचां ऐकून न घेणां आजच्या काळात िाढत 

चाललेलां आह.े हम करे सो कायदाची वपलािळ 

िाढत चाललेली आह.े किी ितैागतो. अगदी 

स्ितुःिर. वचडून उठतो. आपण पण गतक्या सकाळी 

उठून कशाला गकडे आलो. गकडे तर मलुांच आली 

नाहीत. त्याला प्रश्न पडतो की ही मलुां कुठे गलेी 

असतील? किी पनु्हा प्रश्न विचारतो कुठे गलेी 

असतील ही मलुां नक्की? 

आजच्या मलुाांना काय हि े आह,े ह्या ररकामी 

बाकड्याांना काय नेमके हि ेआह.े विविध माध्यमातनू 

येणा-या बातम्या त्याला अस्िस्थ करतात की ज्याने 

गांवजवनयर म्हणनू वशिण घतेले तोच बॉम्बस्इोटाच्या 

कटात स्लीपर सेल म्हणनू सहभागी होता, सांगणकीय 

वशिण घतेलेल्या अवभयांत्याने बॉम्बस्इोटाची 

जबाबदारी उचललेली, ज्याने िकीलीचे वशिण घतेले 

तोच मावइयाांच्या गाडीत बसलेला, ज्याने िदै्यकीय 

अभ्यास केला त्यानेच स्त्रीभणृ हत्येचे काांड केले, 

टीकटॉक ि पबजी ह्या आधवुनक खळेापायी एका 

मलुाने दहाव्या मजल्यािरुन उडी मारुन नाहक जीि 

गमािलेला. अशा वकतीतरी घटना त्याच्या 

दृष्टीपटलािरुन धाित्या गाडीसारख्या वनघनू जातात. 

असे असांख्य आिाज त्याला ऐकू येतात. ही मलुां 

आली नाही म्हणज ेत्याच्या पोटात भीतीचे अनावमक 

गोळे उठतात.मलुां कुठे गेली?  हा गाांधीबाबाचा िारसा 

म्हणज े एक थोंताांड, बकिास आह,े ही मास्तराांची 

वशकिण म्हणज े वनव्िळ बडबड आह े ह्यातनू काही 

वनष्पन्न होणार नाही. उलटपिी ह्यामळेुच आपला 

ऱ्हास होत आह ेकी काय!!  ह े सगळां झठु ि इसिां 

आह ेअसा कयास ह्या मलुाांचा झाला आह ेकी काय? 

शाळेत न येता त्याांना हव्या असणाऱ्या भलत्याच 

शाळेत मलुाांनी मोचाण िळिला की काय अशी 

सांशयाला जागा किीच्या मनात वनमाणण होते.  

िीरधिलची ही कविता िाचकाांसमोर अनेक प्रश्न 

उपवस्थत  करते. आजच्या समाजमनाचा अख्खा 

कालावचथडा, गाांडुवगरीचा लेखाजोखा माांडते. कुठे 

गलेी असतील नक्की…? असा आिाज जांगलातल्या 

वकां काळी सारखा आपला वपच्छा कररत राहतो.  
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स्वप्नील चव्हाण 
कल्याण 

 
 

   
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
एके वदिशी मला कुणीतरी 

अधणिट झोपेतनू उठिलां 

मी खपूप वचडचीड केली. मला कळत नव्हतां काय 

राहून गलेां होतां काही स्िप्नांही नव्हतां पडलां खास 

काय सटुलां होतां. 

कसलेही नव्हते वनशाण मनािर 

मी खपू सांतापलो, सांबांध वदिस मी सांतापलेलाच होतो. 

 

एके दपुारी 

मला कधी झोप लागली 

कळलांच नाही. 

 बाहरे काळे ढग होते. वमटटां अांधार आवण घट्ट पडद.े 

मला कुणीतरी खपू सांध्याकाळ झाल्यािर उठिलां .तो 

रवििार असािा बहुतेक. 

मी खपू वचडवचड केली, मला उशीरा का उठिलां 

म्हणनू... 

 जसां माझा सटूुन गलेेल्या दरम्यानच्या आयषु्य 

तकुडया साठी मी दोषी धरत होतो सगळ्याांना. 

 

मग एकदा माझां अभ्यासाचां िषण होतां .मी गागड घउेन 

एका कौलारु थांड दपुारी 

झोपलो.. 

 

मला कुणीतरी पटटयाने इोडलां आवण मला दचकून 

जाग आली. 

त्यानांतर पांधरा िषण 

कुणीही वकतीही प्रेमाने उठिलां मला. मी दचकून उठणां 

सोडलां नाही. ती दचक अजनूही मनाला भरलेली 

लचक म्हणनू मी स्ितुःच जागां होउन अांथरून सोडणां 

पसांत करतो तेव्हापासनू.. 

एके वदिशी मला 

स्िप्न पडलां 

काहीच खास नव्हतां त्यात 

 

द:ुस्िप्न ,ससु्िप्न  काहीच नव्हतां झाकोळ होता. 

माणसां होती. ढग होते माणसाांचीच सरुू होती गोष्ट.. 

तरी जाग आल्यािर वकतीतरी काळ ,वकतीतरी वदिस 

त्या स्िप्नाचाच सरू लागला होता आयषु्याला .ती 

माणसां, त्या स्िप्नाचा कां टेक्स्ट कधीच नाही आठिला 

परत.पण त्यातनू सटुलेला  रेसीड्य ू िखण अजनू आह े

सोबत. तो काय आह ेमाहीत नाही. 

आता, 

 

मला झोप नसतेच 

नसुतां ठळक ठळक दृष्याांचां कोलाज असतां आयषु्यानां 

आई घालनू ठेिलीय. स्िप्नां बघण्याच्या माझ्या 

मलूभतू अवधकाराची.. 

 

सनाुः झोप रे, उशीर झालाय, उदया  इीस असेल  

अनांतुः  इीस रोजच असेल, कविता आत्ता आह.े 

उद्या असेलच साांगता येणार नाही. 

 

टाहो(एकांवकका) 

 

स्िप्नील चव्हाण, कल्याण              

किी ,कथाकार, नाटककार ,नट आवण मावलकालेखक  म्हणनू सपुररवचत. पांधरा िषािंपासून 

नाट्यिेत्रात कायणरत.अलीकडेच ,रज्जतू मज्जा' हा कथासांग्रह प्रकावशत.. 
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सनाुः कवितेमळेु जास्त अस्िस्थ असतोस त.ू 

 

अनांतुः म्हणज?े 

सनाुः म्हणज ेतुझां एक्स्प्रेशनच तलुा मारतांय.  

अनांतुः व्यक्त होणां गनु्हाय ? 

 

सनाुः स्ितुःिर अन्याय आह!े 

अनांतुः कसा? 

सनाुः एक तर तमु्हा वलवहणाऱ्याांचा पावित्रा, स्ितुःला 

गरीब बापडूा माननू समाज बघायचा, त्यातला 

असमतोल, अन्याय ह े तमुचां गवन्स्परेशन आवण मग 

गतराांच्या जगण्याला उपयकेु्तचां सावहत्य म्हणनू वलहून, 

ते वलखाण प्रवसध्द करून त्यातनू िाहिाही लटुायची. 

कवितेच्या िेत्राचां काय झालांय ह े तलुा िगेळां 

साांगायला नकोच. 

 

अनांतुः मी स्ितुःपरुतां वलवहतो! 

 

सनाुः नी मग इेसबकूिर टाकतोस. तझुी कविता 

इेसबकूिर बवघतली ना की असली कळ जाते साांग ू

डोक्यात. जसां परदशेात रस्त्यािर वगटार िाजिनू टोपी 

वइरिणारे अस्तात ना. तसा लागक्स वमळिायला 

अस्िस्थां असतोस त!ू 

 

अनांतुः रस्त्यािर वगटार िाजिणारे कमी दजाणचे असां 

म्हणायचांय का तलुा?  

सना: सॉरी मला तसां म्हणायचां नव्हतां. मला िाटतां 

कविता, ही तझुी, तझु्यापरुती मयाणदीत रहािी. त ूसाधी 

ती कुणाला िाचनूसधु्दा दाखि ू नयेस.. तरांच वतला 

न्याय वदला असां होईल.. 

 

अनांत :कविता म्हणज े अकरािां बोटच जण.ू.एक 

अियि हिानकोसा... 

 

सनाुः झोप. 

 

अनांतुः तझुां खरांही असेल सना. मला खपू सचुतां.. 

सतत सचुत राहतां! 

 

सना: बट य ुआर बीकमी ांग प्रीजनर  इ यिुर ओन 

वडिागस..  

अनांतुः मी काय चकुतोय ? 

 

सनाुः तझु्या कमकुित मनामळेु त ू व्यिहारात 

जगाकडून, समाजाकडून काही अिाजिी. गांप्रॅवक्टकल 

अपेिा घउेन बसला आहसे. 

 

अनांत: जोिर समाजात गांबॅलन्स आह,े मला सचुत 

राहील 

 

सना: एक्जकॅ्टली! ज्यावदिशी बॅलन्स येईल, 

त्यावदिशी काय करशील? 

 

अनांतुः बॅलन्स येगल? 

 

सनाुः म्हणज ेतुलाही अपेिीत नाहीये तसां हचे ना ?  

अनांत नाही तसां नाही! पण मी कुठलांही पररितणन व्हािां 

म्हणनू वलहीत नाही!  

रानाुः मग काय हते ूआह ेतुझ्या वलवहण्याचा? 

 

अनांत: मला असां काही ठरािीक नकोय. माझा कुठला 

स्पेवसइीक झेंडा नाही, जग बदलण्याची अशी माझी 

गच्छा नाही. 

सनाुः इक्त वनरथणक वलहायचांय नी अनकुां पेच्या आधारे 

प्रवसध्द व्हायचांय!  

अनांतुः काही उपयोग असेल तरच माझी प्रवतभा 

महत्िाची का? सनाुः उपयोग नाही, पण पररितणन ? 
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काही निां घडण्याची अपेिा ? काय करायचां तझु्या 

हया प्रवतभचेां? 

 अनांतुः सध्यातरी मला माझ्या हया कवितेसोबत 

झोपायचांय! 

 

सना: त ूनसुतांच झोपािस! कवितेच्या आधारावशिाय! 

 अनांतुः गडू नागट!! उदया क्लागांट मीटींग आह ेमला!  

सना: हपॅी ररयलायजशेन! वमस्टर व्हागस प्रेवसडेंट !! 

 

अनांतुः 

 

हम नींद से सकूुन के िाद ेनही करते  

वकये हुए िाद ेसपनो म ेआने लग ेह ै!! 

 

(बायको झोपते, अनांतिर प्रकाश, अनांत उठतो, 

बेडिरून बाहरे येतो.) 

 

अनांतुः दसुऱ्या वदिशी मला क्लागांट मीवटांग होती. 

 वइसला िेळेत पोहोचणां भाग होतां, माझ्या 

 वइसला लागनूच माग े एक वनमळूती बोळ होती, 

त्या बोळीत उतरून मी गटेच्या वदशनेे चालत वनघालो 

तेंव्हा, तेंव्हा मला वदसला एक लहान मलुगा, 

राइीकच्या विषारी धरूातनू, खणलेल्या खड्डयाांच्या 

मातकट कणाांमळेु कां टॅवमनेट झालेल्या अस्िच्छ 

सयूणप्रकाशातनू चालत वनघालेला एक गरीब 

कामगाराचा मलुगा. अिघ्या तीन साडेतीन िषाणचा..! 

 

(ह े बोलत असताना माग े एक कॉपोरेट  वइस उभां 

रहािां, सोबत दोनतीन कवलनोस. हातात 

चहाचे कप िगरेै) 

 

अनांत :पेरोल प्यायलेल्या सडकेिर पडणारे त्याचे 

गिलेसे पाय, 

बारीक पॉपकॉनण सारखां नाजकू नाक, पररवस्थतीशी 

इुगलेले अटळ  गाल, 

 

नमणजदण चटूुकले ओठ आवण आवण त्याच्या 

कपाळािर ,डोळयाच्या थेट बाजलूा गदण लाल 

भळभळती जखम, 

 

त्या जखमतेून तार तार गळणारा मणेकट पू, रक्तातल्या 

वहमोनोलोबीनचा सडका उग्र िास, 

त्याच्या सांपूणण गोंडस चचेिर काळाने ओढलेला मोठा 

ओरखडा जण!ू 

 

तो कुठून आला होता, त्याला काय झालां होतां की तो 

होता वचरांजीि, वचरुःकाल जखमचेी वशदोरी घऊेन 

वहांडणारा, अश्वत्थामा ???  

अन हया सगळ्यात, त्याचे डोळे?? 

 

त्याच्या डोळयात होता एक जालीम थांडपणा, 

वनविणकार अकॅ्सेप्टन्स ! एक ररतेपण, आजन्म दाबनू 

ठेिलेल्या भकेूतनू वनमाणण झालेले तेज..! त्याने मला 

पावहलां अन मी त्याला. त्याची ती नजर मी कधीच 

विसरू शकणार नाही, त्याचे ते डोळे.... 

मला त्याला मदत म्हणनू इक्त शांभर रूपयेच दतेा 

आले. मला माझ्या पडलेल्या पवहल्या 

जने्यगुन प्रश्नाचा साधा पाठलागही नाही करता 

आला??  

अश्मीतुः उसम ेगतना ररएक्ट होनेका क्या ह?ै 

समीराुः हा म्हणजे, तलुा तो वदसला, य ु इेल्ट बॅड 

अणॅ्ड दने गटस ओके..! सांपलां ते!  

अनांतुः त्याचां पढुे काय झालां असेल ?? 

 

समीरा: कुणीतरी घतेलीच असेल ना त्याची काळजी. 

त ूपैसे वदलेस ना? वचल! 
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अश्मीत: चलो चलो, व्हेंडर आगया ! अनांत चल, नैतो 

सबुोध बोम्ब मारेगा ! 

 

अनांतुः समीरा.. 

 

समीराुः येस सर? 

 

अनांत:  तलुा रडू येतां का रडू ? 

 

समीराुः हो येतां ना! 

 

अनांतुः कधी? वकतीदा ?  

समीराुः माझा लॅपटॉप डॅमजे झालेला तेंव्हा ! माझां 

पाच िषािंचां काम िाया गलेेलां, कसला काही 

बॅकअप च नव्हता! 

 

अनांत त ूकुणासाठी रडून तुला वकती िषण झाली? 

 

समीराुः व्हने माय डॅड पासड अि.े.  

अनांतुः ते स्ितुःसाठी झालां! 

समीराुः नाही ना! डॅड साठी! 

अनांतुः ते तुझ ेडॅड होते 

 

समीरा: दसुऱ्याांचे डॅड मले्यािरही रडता आलांय मला 

हया आधी अनांतुः आत्ता मी ज े बोललो ते 

रडण्यालायक आह ेका गां? 

समीराुः तमु्ही रडून करणार काय? व्ही पी मस्ट नॉट 

क्राय, व्हीपी मस्ट बी टइ !!!  

अनांतुः या! करेक्ट! 

 

समीरा: तमु्हीच रडलात तर कां पनी काय आदशण घईेल? 

जो वव्हपी डीमोनीटायजेशनला कां पनी बडुतेय की काय 

असां िाटत असताना नाही रडला. तो एका 

झोपडपटटीतल्या वचलटासाठी रडतोय होय ?? चलो 

चलो हरी अप, क्लागांट गज िटेींगा  

अनांतुः या! रागट! असांही सगळ्याच गोष्टींची सगळी 

जिाबदारी मी एकटाच थोडी घऊे शकतो ? 

 

अनांतुः 

 

मलाच खपू िाटतां आवण कुणालाच काहीच िाटत 

नाही की सगळ्याांना जिेढां िाटायला हिां त्याहून 

अव्िाच्या सव्िा मला िाटतां ?? माझ्या 

डोळयाांसमोरून जातच नाही तो मलुगा, सगळ्याांच्या 

डोळयासमोरुन कसा सहज वनघनू जात असेल रोज ? 

सहजच असतात मानची व्यिहार होऊन जातात, 

जळूुन येतात 

गरीब मलुां हयाआधीही पावहलीच नव्हती का मी 

शहरात ? सहजच असािां हया गमारतींचां तालेिार पण े

उभां रहाणां, सहजच असािां सरकार घरदार ठोकळेबाज 

िस्तूांचे आकार 

 

(िरील कविता होत असताना मकॅ डी उभां रहािां, 

अनांत बायकोसोबत बसनू) 

 

बायको : मकॅ डी सक्स!! आपल्या लेिलचां नाहीये ह े

 

अनांतुः मला मावहत्येय 

 

बायको: एिढया मोठया कां पनीचा िागस प्रेसीडेंट मकॅ 

डी मधे बसलाय! दहा िषाणपिूी अप्रपू होतां सगळ्याांना, 

आता त्याांनी वबजनेस िाढिायच्या नादात आवण 

नीच्च मध्यमिगाणपयिंत पोहोचण्याच्या प्रयत्नात 

स्ितुःला कॉमन साधारण बनिनू टाकलांय.. गथे 

कुणीही येतात यार, त्या जोकर सोबत सेल्इी घ्यायला 

नी इेसबकु िर अपलोड करायला, चीप टागप्स पीपल 
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!! आता ना त ूहयाहून उच्च दजाणच्या जागी न्यायला 

हिांस मला.. 

 

अनांतुः अशा जागा, मरेो शहराांत मदु्दामनू  वनमाणण 

केल्या जातायत! प्रत्येक दशेाची अथणव्यिस्था जेंव्हा 

एकाच िळेी अनेक श्रीमांत माणसां पैदा करते तेंव्हा 

त्याांना खचण करायला अशा जागा वनमाणण करत राहािा 

लागतात त्याांना! 

बायको : मग मला का आणलांयस गकडे? आवण तू 

बाहरे का बघतोयस सारखा ? 

 

अनांतुः मी तलुा नॉमणल करायला आणलांय गथे!  

बायको : मी नॉमणलच आह!े  वइसमधे जाताना, 

जखमी मलुां पाहून त्याचां भािवनक भाांडिल नाही करत 

मी 

 

अनांतुः मी शिेटचां कधी रडलो होतो मावहतीये? 

बायको: आय डोन्ट ररमेंबर स्पवेसइीकली! 

 

अनांत :त ूशिेटचां कधी रडली होती आठितांय! 

 बायको : मी माझ्या वबदाईच्या वदिशी रडले नव्हते 

मागांड य ूअनांतुः स्ितुःसाठी नाही! कुणासाठी तरी ?  

बायकोुः डोन्ट नो, मबेी लास्ट एक्स सोडून गलेा तेंव्हा 

त्याच्यासाठी ? 

अनांतुः ते त्याच्यासाठी नव्हतां! ते त्याच्या मळेु, 

स्ितुःसाठी होतां! बायको : तलुा काय म्हणायचांय स्पष्ट 

बोल ना! 

अनांतुः मला सकाळचा तो मलुगा पाहून रडािसां 

िाटलां! खपू रडािसां िाटलां! हमसनू हमसनू. 

ओक्साबोक्शी टाहो इोडािासा िाटला! 

 

बायको : मग? 

 

अनांतुः पण क्लागांट मीवटांग होती! बायको : रडून काय 

होणारेय? 

 

अनांतुः हलकां  िाटेल! 

 

बायको: अश्र ू लपिनू सांकटाांशी दोन हात करणारा 

परुुष आिडतो मला!  

अनांतुः माझां पौरूष रडण्यात कमी होतां! 

 

बायको : धोनी बवघतलास का त?ू कधी रडत असेल 

तो ? असला तरी दाखित असेल कुणाला ? अनांतुः 

ही त्याची व्यक्त होण्याची पध्दत आह.े 

बायको: तलुा व्यक्त व्हायला अडितांय कोण? पण मी 

मला कसा परुुष आिडतो ते साांवगतलां! 

अनांतुः आवण स्त्री परुुष असां कॅटेगरायजशेनच असेल 

तर मग तलुा का नाही येत रडू? तझुां हृदय नाही का 

मलुायम ?  

बायको : अनॅीिजे ! त ूतझु्या कविता ना जरा जास्तांच 

वसरीयसली घ्यायला लागलायस! 

 

अनांतुः त ू घते नाहीस ना, मग मला घ्याव्याच 

लागतील! 

 

तबायको : ह े बघ अनांत, इॅक्ट गज प्लेन. तो एक 

मलुगा म्हणज ेजग नाही. जगात सगळी कडे अन्याय 

आह!े आवण, मळूात जगात वभकारी हा प्रकार आता 

रावहलेलाच नाही, ह े सगळे ब्लॅक मलेरस आहते 

ब्लॅकमलेसण, कुणी खरां नाहीये, हयाांच्या टोळया 

असतात, परदशेात इलेंटस असतात, ह े विमानात 

चढून भीक मागतात. ह े कसले वभकारी? ही तर 

अथणव्यिस्थेला लागलेली कीड आह.े असांख्य असे 

ह्यात ज्याांना काही करायचांच नाहीय! त्याांना इक्त 

अिलांबनू रहायचांय!! जशी बाांडगळूां िाढतात!  

अनांतुः तो मलुगाही खोटा असेल ? 
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बायको : असहूी शकतो! 

अनांतुः श्योर? 

बायको :आय मीन, माझ्या मवैत्रणीच्या पऱु्यात असे 

वकत्येक लोक रॅप लािनू लटूतात. हल्ली  

कडेिर मलूां घऊेन, आम्ही हरिलोय, आम्हाला 

औरांगाबादला जायला, मरुादाबादला जायला पैसे 

हिते असां म्हणणाऱ्या वकतीतरी बायका भटेतात, सो 

ही सरासर लटू नाही? गन इॅक्ट दर 

िळेी भीक दऊेन त ूलहान मलुाांना पळिणाऱ्या रॅकेटस 

ना सरळ सरळ बळकट करतअसतोस !! 

अनांत: व्हॉट अबाउट समिन जने्यगून ?  

बायको :म्हणज?े 

अनांतुः एखादा सच्चा गरज ू ? बायको: त्याची 

जबाबदारी आपली नाहीये अनांत 

अनांतुः मग कुणाचीय? 

बायकोुः कुणीही घिेो! आपल्याला काय ?  

अनांतुः कुणी म्हणज ेकोण ? नाि साांग! 

बायको: सरकार! 

अनांतुः सरकार आपली जिाबदारी नाही घऊे शकत 

आह े

बायको: कुणीही! 

अनांतुः तेच तर! कोण? नाि घे 

बायको: य ु आर गररटेटींग नाउ अ डेज. आय अॅम 

गोगांग !! बाय!!!!!!  

(सना उठून जाते अनांत बाहरे पडू पहातो, मकॅ डी च्या 

बाहरे वभकारी माग ेलागतो)  

वभकारी : सोये सोये नही उठयो, जब उठयो तो बवहरो 

गुांगो 

काल ललाट पे धरी रहा, तमु समझयो कीट पतांगो 

 

 अनांतुः रस्ता सोड! ( गाडीच्या लॉकचां ररमोट दाबतो, 

टिीक टिीक असा आिाज येतो)   

वभकारी:द्या बाब ूद्या  काहीतरी द्या! 

अनांत: मकॅ डी च्या बाहरेचे वभकारी.वभकारीच नाहीत 

मळुात वभकारी: हम भसे बदल या दसे बदलकर आए 

? 

हम बदल भी क्या सकते हैं गर हम चाह?े 

अनांत:त ूसद्या तरी तझुा attitude बदल 

वभकारी: तमु्ही नॉमणल व्हायला आलेलात न? 

मध्यमिगीय आउटलेट मध्ये? मग आर य ु वइवलांग 

नॉमणल? या नॉमणलतेला वनमणल करूनक इुटू दे 

कविता...समाज मनाला रुदन इुटू द े कविता पढीता 

पढीता 

अनांत:माझा रस्ता सोड! 

वभकारी: तो मलुगा खरा होता की खोटा ? त्या बोळीत 

जो तमु्हाला वदसला ?  

अनांतुः तूओळखतोस त्याला ? 

 

वभकारी: इक्त कारुण्याने डबडबलेले डोळेच खरे 

िाटतात तमु्हाला? 

अनांत: पण तो मलुगा कोण होता ह ेमावहत्ये तलुा ?  

वभकारी: सगळां साांगने. बसा तर. त्या बाकािर! 

(अनांत बाकािर बसतो) 

वभकारी: मला भीक दया. 

अनांतुः असां कोण मागतां ? गतक्या थांडपणे? 

वभकारी: गयािया करू? हांबरडा इोडू? पाया पडू? 

अनांतुः ते तर अवजबात नाही आिडत मला. भािनाांचे 

भसेरू प्रदशणन नी त्याला वचकटून येणारे 

गमोशनल ब्लॅकमलेींना 

वभकारी: मळुात धडधाकट लोकाांनी भीक मागचू नये 

अशा मताची असतात लोकां  मग असां माग?ू मला 

कॅन्सर आह,े माझ्या दोन्ही वकडन्या इेल आहते ? 

माझी इुफ्इुस वनकामी झालीयत? मला हातपाय 

नाहीयेत साहबे! 

अनांतुः करुणा ही उधार अिसानातनू आणता येत 

नाही! वभकारी : म्हणज े आमची अिस्था करूण 

असो, नसो, कारुण्य तमु्हाला िाटले पावहजे, त्याचा 
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उगम तुमच्या अांतुःकरणातनू व्हायला हिा, हो ना?  

वभकारी: पण ह े तर तमु्ही तमुच्याच भवुमकेविरुध्द 

बोललात! कारुण्य तमु्हाला िाटले पावहज ेहा 

अनांतुः हो! 

क्रायटेरीया असेल तर म्हणज े मग भीक मागणां ही 

ररप्रेजेंटेशनची कला झाली! आि आणणां. 

रडणां, आततायीपणा करणां 

अनांतुः एखाघ्याप्रती मन सेन्सेटीि व्हायला काय 

मटेरीयल लागत असािां? मला वदसणाऱ्या 

दृश्याचां त्या त्या िळेी मी केलेलां गांटरवप्रटेशन! 

तझु्यातनू माझ्यात काहीतरी फ्लो होणां! एक उजाण, 

गमोशनल एनजी! पण जेंव्हा कळून चकुतां की गरज ू

म्हणनू आपल्या समोर आलेली व्यक्ती खरी गरज ू

नव्हतीच त्यानांतर काय होतां.. ज्या वदिशी हा विश्वास 

पवहल्याांदा तटुतो त्यानांतर आपली विश्वास करण्याची 

कपॅसीटी कायमची दवूषत होऊन जाते.. गरजपूणा नी 

त्याचां प्रगटीकरण ह े जोिर प्रोइेशन नव्हतां तोिर 

विश्वास ठेिणां शक्यही होत! आता सतत तमुच्या 

मागण्याने मन शरवमांदा होत होत वनबर बनलांय, 

सेन्सीटीिीटी मरणां ह े त्यातनूच घडलां असािां! आवण 

पयाणयाने अनेक मडूस आवण भािनाांनी भरलेल्या 

मानिी मनात सतत कारुण्यच उत्पन्न होत राहील ही 

अपेिा करणांही मखुणपणाय ! 

 

वभकारी: अच्छा भीकेचां जाऊ द्या तमु्ही तमुच्याकडे 

जास्त असलेली एखादी िस्त ूमला दयाल? 

अनांत हो! का नाही? 

वभकारी : ग्रेट! ही एक चाांगली सरुिात आह!े दणे्याचा 

गांटेंट तमुच्यात आह!े हया जगात अशी असांख्य लोकां  

आहते ज े खोटया नोटाही नाही दऊे गच्छीत.ज े कप 

इुटल्यािरही त्याांना ब्रश ठेिायला िापरतात.. जनु्या 

चप्पल बटुाांच े त्याांच्याकडे खोके पडून आहते, पण ते 

त्याांनी नातिाांसाठी जपनू ठेिलेत, जनुे कपडे 

भाांडीिाली दतेात वकां िा अणॅ्ड इैक्टरीत दिेनू च्यतु्या 

बनतात.. 

 

अनांतुः मी तेिढा उपयकु्तता िादी नाही!  

वभकारी:आवण साठेबाजही ? 

अनांतुः नाही! 

 

वभकारी: सर! मी तमुच्या अवस्तत्िाची शप्पथ घेउन 

साांगतो, तमुच्या अवस्तत्िाची अशाकरता कारण 

माझ्या अवस्तत्िात बहूमलू्य असां काहीही नाही! तर 

शपथ अशी की दणे्यात मजा आह े सर.. जॉय  इ 

वगविांग गज द मोस्ट ब्यटुीइूल वथांग गन लागइ ! 

अनांतुः पण ते देणां तमुच्या सारख्याांना नाही! 

वभकारी : मग कुणाला? मल्ल्या, नीरि, नी डीएसके? 

मगाशी मकॅ डी मधे शोवषताांची बाज ूघते होतात. तर 

माझ्याशी एिढा िाद का घालताय? की ह े

करूणपणाचां इक्तां  आपापल्या ितुणळापरुतां मयाणदीत 

स्तोम आह े?? बसनू बायकोसमोर अनांता: मला िाटतां 

मकॅ ही आावण एटीएम च्या बाहरे उभ े रहाणारे तमु्ही 

सगळे वभकारी नाही आह्मात! लटुारू आहात.. कारण 

तमु्ही माणसाला त्याच्या वगल्टनी मारता. हॉटेल मधनू 

आपल्या आयषु्यातलां एक चमचमीत वडनर खाऊन 

येणाऱ्या माणसात तमु्ही सेल्इ डाउट क्रीएट 

करता.तमुच्या कािबेाज पणात एक हते ू असतो एक 

प्रश्न, आलास चापनू? पण आमचां काय? हया वगल्टनी 

भारलेला माणसू मग नागलाजाने वखसा खाली 

करतोच! 

वभकारी: आमचां काय हा प्रश्नां महत्िाचा नाही?? 

 

अनांत :आम्ही तमुच्या पररस्थीतीला जिाबदार 

नाहीओत !  

वभकारीुः मग जिाबदार कोण?  

अनांत:शासन 

वभकारी:मला नाि साांग 
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अनांतुः अवधकारी वसस्टम ! 

वभकारी: नाि साांग नाि 

अनांतुः पांतप्रधान! 

 

वभकारी: पण आम्ही तर त्याांना भटूे शकत नाही !  

अनांतुः तुमच्या साठी योजना िगरेै आखत असतात ते! 

आवण त्या योजनाांसाठी टॅक्स भरतो आम्ही! नोकरदार 

सगळयात व्हल्नरेबल घटक आह े समाजाचा! तो 

टॅक्सही भरतो आवण सहनही करतो.. तमुचां एकदम 

ऐटीत चाललांय राि, मकेअप करायचा, इाटके कपडे 

घालनू रेनमधेही लोकाांमध्ये वगल्ट वक्रएट करत 

सटुायचां, मला ना सांताप होतो, तमुच्या 

लोचटपणाचा.. एकदा भीक मागनू भागत नाही 

तमु्हाला.. चार िळेा पाया पडता, तमुचा तो गडुघ्याांना 

केला जाणार हलका वनबणल, गभणगळीत स्पशण 

लागटपणाची पररसीमा, तो स्पशण आत्म्यापयिंत त्रास 

येतो गाडीच्या वसनोनलिर सांपणूण विश्वातली करूणा 

डोळयात साचिनू काचेिर केलेला नॉक सांपेपयिंत 

मनाचे तकुडे तकुडे करतो, कारण तमु्हाला म्हणायचे 

असते. त ूनाहीत बसलायस, त ूजिाबदार आहसे हया 

सिणस्िाला.. आता द े हइता, द े आमच्या गरीब 

असण्याचे कपेन्सेशन, द े भरपाई आमच्या 

नरकयातनाांची..! लोचट! लोचट... कू्रर साले! 

तमुच्याकडे दलुणि करण्यात जिेढया हालचाली केल्या 

जातात त्याचा समाजात खलुा तमाशा बनिता तमु्ही 

लोक, कारण प्रत्येक भीक न दणेाऱ्या माणसाला 

कुतहूल असते की त्याच्या शजेारचा माणसू हा   

वभकारी कसा हडँल करतो हयाची.. अवभनय सरुू 

असतो, उजाण खचण होते नाहक..! वगल्ट येते..!!  

वभकारी: पण ह े सगळां खरांय! तमुच्यािर जबाबदारी 

आहचे अनांतुः का? का? घेऊ मी जिाबदारी? माझी 

चकू काय ? वभकारी: कारण त ु त्याबाजलूा आहसे 

बस! 

अनांतुः मग त ू या बाजलूा का आहसे? कर महेनेत, 

घडि उत्कषण!  

वभकारी: सर, मी वजकडे जलमलो, वतथे तमुचे 

विचारही जायला घाबरतात, तमु्हाला स्िप्नात 

वदसणारी झोपडपट्टी वसनेमातील असते. क्लीन अणॅ्ड 

नीट. सर, पैसा कमिणां हा एकच इॅक्टर नसतो सर, 

टागम नसतो आमच्याकडे..  

अनांतुः टागम नसतो ?? हाहाहाहाहा!!!!! 

वभकारी : काळ नसतो सर काळ आता बघा ना, तमुचे 

खापरपणजोबा िगरेै तुमच्या गतकेच श्रीमांत नसणार, 

पण ते योनोय काळात हया शहरात आले. त्यािळेी 

त्याांना स्िस्तात जागा वमळाल्या, नोकरी िगरेै करत, 

कमित कमित एक एक िगण पढुेपढुे जात ते उच्च 

मध्यमिगाणत झाले, पण हयाला काळ जािा लागला.. 

जो आम्हाला वमळालाच नाही.. आज माझ्या वभकारी 

असण्याचा इायदा, कदावचत माझ्या पणतलूा होईल. 

माझ्या झोपडीची जागा कदावचत करोड रूपये असेल 

उदया! पण आजच्या काळात अटक झालेल्या माझां 

काय? मी तर  टोमटॅीकली वभकारी या कॅटेगरीतच 

येणार ना? म्हणनू तमुच्या सारख ेलोक जेंव्हा म्हणतात 

महेनत करके खाओ तेंव्हा आम्हाला अनेक प्रश्नां 

पडतात, महेनेत कर कुठे गांवजवनअर सतरा हजाराची 

नोकरी करत असलेल्या दशेात बारािी पास 

वभकाऱ्यानी महेनेत करािी तरी कुठे??  

अनांत: वकतीतरी सक्सेस स्टोरीज ऐकायला वमळतात! 

वकतीतरी लोकां  स्ितुःला महेनेतीच्या 

बळािर दाररद्रयाच्या दृष्टचक्रातनू काढूनच घतेात... 

वभकारी : लेटस टॉक  न बेसीस  इ नांबसण ! 

आपल्या दशेात तीनश ेसाठ वमलीयन म्हणज ेछत्तीस 

करोड लोक गरीब आहते, त्यात महेनेत करून योनोय 

िळेी योनोय सांधी वमळून िर आलेले वकती असतील? 

एक टक्के? दोन टक्के? समजा दोन टक्के, म्हणजे 

बहात्तर लाख ? मग उरलेल्या पस्तीस करोड 

अठठािीस लाख लोकाांचे काय करणार आहोत 
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आपण? की त्याांना इक्त वनयतीच्या हिाले करून 

सडण्यासाठी सोडून दयायचां आह?े त्याांची जिाबदारी 

क कोण घणेार? ज्या हॉटेलात जउेन टॅक्स दऊेन त ू

बाहरे येतोयस त्या टॅक्सचा इायदा सरळ सरळ तलुा 

नाही वमळत तर तो आम्हाला कधी वमळणार? 

अनांतुः वदस गज ररडीक्यलुस! वदस गज प्लान्ड 

ब्लॅकमलेींग! ही लटू आह ेलटु !! 

वभकारी: लटू ?? हरामखोर! (अनांतच्या गळयाला 

चाकू लाित) आता त ूमला जे काही दणेार 

आहसे ती लटू असेल! 

अनांतुः वलि मी! मी आरडा ओरडा करेन  

वभकारी: सगळ्यात आधी तुझां स्िरयांत्र कापेन मी! 

काढ, कोट काढ, ब्लडी ररच ब्रेट!! 

(अनांत. कोट िगरेै काढतो, सगळां त्याच्या हिाले 

करतो) 

 

वभकारी बस !! बस !! साला, वभक मागायला 

कारुण्याचा िापर केला तर रडायला आलां असतां 

तझु्या हळव्या मनाला.. 

(अनांत बसतो) 

 

वभकारी: काळाच्या या फे्रम मधे त ू अन मी समान 

झालोत आता! कुठल्या कां पनीत काम करतोस? 

अनांतुः गांश्यरुन्स अणॅ्ड इायनान्स ! 

वभकारी: ग्रेट! लोकाांना त्याांच्या उदयाची भीती 

दाखिनू त्याांच्या आज विकत घतेा तमु्ही! कुठल्या 

सेक्टर लटूट नाहीये रे मादररचोद / इामाण, 

एइएमसीजी, एज्यकेुशन सॉफ्टिअेर एन्टरटेनमेंट?? 

कोणत्या सेक्टर मध्ये लटू नाहीय?े तमुची माजीन, नइे 

तोटे गळे काप ूस्पधाण, कुठल्या व्यिहारात लटू नाहीये? 

दलाली खाणां, भ्रष्टपण े कॉरॅक्ट दणेां, बोली लािणां, 

िस्त ू विकणां, मला साांग माणसाचा कुठला व्यिहार 

विशधु्द उरलाय आज ?? प्रत्येकाला सांपत्तीचा जास्त 

तकुडा ही जर प्रामावणकपण ेआपल्या स्ितुःशी वदली 

गलेेली कबूली असेल आवण एकमकेाांचां शोषण हा 

जगण्याचा मागण असेल तर मग आम्ही नां लटूता 

प्रामावणकपण े तुमच्या कमाईचा थोडासा वहस्सा 

मागतो तर त्यात तमु्हाला लुट िाटते? वनदान वतथे 

कुठल्याही 

वदखाव्याखरेीज ग्राउांड लेिलला पैशाचा सरळसरळ 

एक्स्चेंज तरी वदसतो.. तमु्हाला जबाबदारी घ्यािी 

लागले.. तमुच्या असवस्तत्िाच्या पररणामाांची 

जबाबदारी, तमु्ही वनमाणण केलेल्या या शोषण 

साखळीची जबाबदारी! य ूिील हिॅ टू ओन गट!! वदस 

गज लागक पेगग टॅक्स इॉर व्हॉट य ूहिॅ बीन टू अस! 

जसां परमशे्वराला आपल्या कमाणसाठी दानाचा टॅक्स 

दतेा तसा वजिांत माणसाांसाठीही दयािा लागले! 

अनांतुः त्या मलुाचां काय? तो खरा होता की खोटा ?  

वभकारी: ते तलुा नां कळू देणां हीच तझुी वशिा!! नाऊ 

गटे लॉस्ट ! 

 

(अनांत जाऊ लागतो) 

 

वभकारी: आवण ह ेघ ेतुझ्या सगळ्या िस्त ूपरत ! 

अनांतुः का? 

वभकारी मी वभकारी आह.े  लटुारू नाही ! 

अनांतुः एक िय होतां जवे्हा मला समाजासाठी 

काहीतरी करािसां िाटायचां, मग ते िय गडप झालां, ती 

उम्मदे सांपल्यािर मी इक्त मान्य करत सटुलो. प्रत्येक 

िस्तचूां तसां तसां असणां.  

वभकारी: जगात दोनच प्रकारची लोकां  आहते, एक 

याचक, गरज ूआवण दसुरा दणेारा, जर    करुणचे्या 

नजरेनां आवण सिण विश्वाला बांधतु्िाच्या आधारािर 

तोललां तर दणेां आवण घणेां ह े व्यिहार वकती सोपे 

होउन जातील!! 

अनांतुः तुजला तझु ेखरेसे नाहीत स्पशण लेका, 

ज ेस्पशणते खरे ते, तेही खरे उरे का ?  

जो भाि पाांघरूनी, झोपी उनाड गलेा  
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तो भास माणसाचा, तझु होतसे बरे का ? 

(माग ेघर तयार होते) (अनांत सोइयािर उभा) 

अनांतुः बाटणर वसस्टमची टर उडिणाऱ्याांना हिां होतां 

समान चलन दळण िळण जीिन मरण एकच कारक 

एकच कारण पैसा दया नाहीतर ठेिा तारण जारण 

मारण, िशीकरण िस्तचू्या बदल्यात िस्त ूअसां पनु्हा 

आलां समीकरण तर बदलनू जाईल, अथणकारण 

बदलनू जागल सत्ताकारण... 

बदलनू जागल समाजकारण.. 

 

सनाुः िडे लागलांय तुला..दोन वदिसात बँक बॅलन्स 

अधण करून बसलायस.. ह ेसमाजिादी विचार 

तलुा घऊेन बडुतील.. 

अनांतुः त ूबोललेलीस ना? नसुत्या वलवहण्यातनू काय 

होतांय? घ,े मी जगतोय त्या वदशनेां, करुणा अनकुां पा, 

सहानभुतूीच समाज िाचिले. बी मस्ट स्टॉप विन 

ओिर प्रॅवक्टकल! दाततृ्िातला आनांद आपण 

उपभोगनू पहायलाच हिा! त्यातनूच इुटेल एक वनमणळ 

हुांदका, एक 

निा टाहो, जावणिाांचा!! 

 

(अांधार होतो, अचानक एक हटॅ आवण कोट घातलेला 

माणसू घरात वशरतो. त्याच्या हातात 

बांदकू) 

बांदकूधारीुः अनांत दशेमखु ? 

सना: व्हॉट य ूआर अप टू?? प्लीज डोन्ट शटू वहम! 

बांदकूधारी आम्हाला  डणसण आहते. 

अनांतुः कुणाच्या? 

बांदकूधारीुः आमच्या सांघटनेच्या! च्यामायला तझु्या.. 

कम्यनुीझम हटिायला आम्हाला दोनश ेिषण 

लागली आवण त ूकाय चालिलांय ?  

अनांतुः तमु्ही हयाला गझम म्हणनू का बघताय ? तमु्ही 

माणसुकीच्या नात्यानां बघा! 

 

बांदकूधारी :लय माणसूकी आह े हा दशेात याांना 

लाडािनू ठेिलांय! घराबाहरे कायद े आहते, 

उांबऱ्याआत सांस्कृती आह,े सीमिेर सैवनक आहते, 

लेखक वलहीत आहते, त ूमायला 

कविताांिर पाडतोयस कविता, अजनू काय माणसूकी 

नी बांधभुाि हािा तलुा? 

अनांतुः या दशेात करुणलेा थारा नाही! 

 

बांदकूधारी :करुणा तेही! आवण कोण म्हणतां थारा 

नाही! आता ए मरेे ितन के लोगो लािनू करा धापाच 

बायकाांिर टेस्टींग, नाय रडल्या तर नाि बदलीन!  

अनांतुः सांगीतािर रडणां म्हणज े ड्रनोस घऊेन नशा 

केल्यासारखां आह.े माझां ठाम मत आह ेकी 

या शहराने कुणाच्या दुुःखासाठी अश्र ूिहािणां केव्हाच 

बांद केलांय! 

बांदकूधारी: जॉय  इ वगव्हींगच्या पोटचा, 

नालायक!! 

 

अनांतुः पण त ूआहसे कोण? आलायस कुठून?  

बांदकूधारी :मी  ल गांडीया भाांडिलिाद अणॅ्ड 

िसाहतिाद सांघटनेचा सक्रीय कायणकताण आह!े अनांतुः 

पण भारत तर वनरपेि राष्रह!े 

बांदकूधारी: च्यामायला (हसतो) तमु्ही पण वलखीत 

शब्दाांिर गलेात राि! डोळे झाकून चालता की काय 

बाहरे? 

सना:पण तमु्ही असा बांदकुीचा घाट माांडलाय? ती 

ठेिा खाली! वनदान लोकशाही तरी आह ेन दशेात? 

बांदकूधारी: हाय ना ! लोकशाही व्हाया भाांडिलशाही 

असल्यानां सगळा गुांता झालाय! म्हणज े आम्हाला 

लोकाांच्या मताने चालायचांय ,पण लोकाांचां मतच तर 

एक काहीतरी नाही ना 

सनाुः म्हणजे? 

अनांत म्हणजे, 

पणूण दशेाला 
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एकाच िळेी कळलां की मोबागल हािाच, 

सोबत िायइायबी 

की मग पणूण दशेात नेटिकण चे टािर वबनविरोध बसले 

प्रत्येक रेनमधे चाजणर चे स्लॉटस 

गािाखडेयात ररचाजण ची दकुान े

हॉटेलात फ्री िायइाय 

 

नगरसेिकाांनी ,रेल्िनेी 

तातडीचा प्रश्न म्हणनू 

मोबाईल पल्याडच्या अइाट पोकळीतील अनांत 

वनश्चल प्रश्नाांना बोच्यात भरून या व्यिस्थेतल्या गतर 

अन्यायाकडे सोयीस्कर दलुणि करून 

आपापले न्यडू पीक्स, सेक्स चॅटनी सकाळचे जीिन 

तत्िज्ञान वशकिणारे गडू मॉवनिंगचे मसेेजेस स्मदुली 

एक्स्चेंज करता यािते 

याकरता िायइाय पोटण बनिायला सढळ वदली 

परिानगी 

आवण कुणालाही खास आांदोलन कराि ेलागले नाही 

। दशेाच्या आयषु्याच्या किा 

पाच गांचीनी दहा बाय दहाच्या खोलीतील सेक्शअुल 

प्लेजर ते 

साडेपाच गांची एकिीसी प्लेजर गाल्या! 

एांजीनीअरींगचे शते नी डॉक्टरकीचे बेत अइाट माजले 

एकाच िळेी 

हररतक्राांतीत ही माजि ू

 

अनांत :जबुल्या डीडीएलज े गाजिनू गािठी तोडून, 

जशी पाजिनू 

लोकाांची मन, शरीरे वखळखीळी झाली एकाच िेळी! 

एकाच िळेी लागल्या ना पोटटयो, 

गांवनोलश मेणबत्त्या सव्िीस अकराला 

अशोकचक्राला 

असांच एकाच िळेी दशेाला कळत चाललांय की 

 

वजवमनीत हाये पैसा 

वकां िा 

उमाराय करािा लागेल 

वकां िा 

या गोळया मडेीकल िरून आणनू दाखिा 

शिेटी बॉस ची चाटायलाच लागते वकां िा 

बायकाांना होतेच रे गडुघदेखुी 

वकां िा 

प्रेम गलेां बोच्यात झि वबनधास्त 

वकां िा 

बेस्ट फे्रण्डला पण मी झोपताना आय लव्ह यचू म्हणते 

रे शोन्या 

वकां िा 

आपल्या दशेात शांभरेक वहटलर लोकशाहीच्या 

चादरीत अदृश्य वइरतायत रे बाप्पा!! वकां िा पांधरा 

 गस्ट ला रांग द ेबसांतीिर रडणारा नी गडुीपाडव्याला 

शोभा यात्रेत ढोल बडिणारा खरा रेडीशनल 

वकां िा 

ढोल बडिणारा डीपी ठेिणारी अथिा उगीच परुुषाांना 

कमी लेखणारी मलुगी म्हणजे 

स्टीररयोटागप मोडत्ये बरां का? 

वकां िा 

केस कर, मन वइरि ूसाल्याला 

वकां िा 

नोटबांदीत श्रीमांताांची कुठे आली नािां 

वकां िा 

वमडीया पॉलीटीवशयीन्स च्या घरची राांड आह े

वकां िा 

शतेी करामा आते कैच मजा ने राि 

वकां िा 

सत्तर हजार जातींनी वमळून एकाच िळेी मागािां 

आरिण आवण करािी एकाच शीटला अडीचशे 

माणसे भरण्याची मागणी 

वकां िा 
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पांडया रनाउट झाला भेंचोद मॅच वइक्स होती 

असे वकती तरी वकां िा अव्िाच्या सव्िा माजलेत 

दशेात 

मावहतीये दशेाला 

एकाच िळेी... 

 

एकाच िळेी माहीत असलां ना की गथे सगळ्याांना 

काय हिांय तर दतेा आलां असतां लगचे अमर मळू 

शोधनू एकच एक अांतीम उत्तर 

पण प्रत्येकाचा मानवसक काळ िगेळा असल्याचा 

होतोय इायदा, एकाच िळेी दशेात कशालाच 

कुणाचांच काहीच नां िाटणाऱ्याांना!! 

बांदकूधारी हयाला तर मरणारच !! 

 

सना: प्लीज.. मी पाय पडते तमुच्या 

 

बांदकूधारीुः िवहनी पाया बीया नको. तमु्ही मॉडनण 

 

सना: म्हणज?े 

 

बांदकूधारी: तमुच्याने झपेेल तेिढयाच गयािया करा!! 

सनाुः अहो पण या एकटया माणसामळेु तमु्हाला 

वकतीसा इरक पडतोय ?  

बांदकूधारी: आांदोलनाचां इॅड आलांय दशेात. हयाना 

अजनू पांचिीस माणसां जरी जॉगन झाली तरी 

अथणव्यिस्थेचां वकती नकुसान आह े माहीत्येय? या 

व्यिस्थेचा स्ितुःचा एक स्पीड आह.े एका वनयमीत 

गतीनां गरीब लोक श्रीमांतीकडे ढकलली जात राहतात 

नी तळाला अजनू गरीब येत राहतात.. तमुच्या 

हालचाली या सबांध चक्राचा इोसण वडस्टबण करत 

आहते!  

सनाुः त ूसमज ना अनांत! असां काय करतोस ? 

 

बांदकूधारी :व्हाय य ूआर वडस्टरवबांग नॅचरल बॅलन्स ? 

अन्नसाखळी सारखां आह ेह,े बडी मछली 

छोटी को खाती ह ैहचे सत्य आह.े गरीब श्रीमांत ही दरी 

हचे सत्यय, ह े वचरांतन आह.े. कुठल्याही काळाला 

कॉन्स्टांट !  

अनांतुः या वहशोबाने स्ितुःला प्रगत मानणाऱ्या 

माणसाांनी मग चतुुःिणीय जातीव्यिस्थाही मान्य 

करािी, सगळया प्रकारच े भदे मान्य करािते, 

वडस्क्रीमीनेशन मान्य करािां, अन्याय मान्य करािा, 

कमाणचा वसध्दाांत मान्य करािा, माणसाचा जन्म हा 

गतजन्माचे इलीत असते ह े

ही मान्य कराि े

सनाुः तलुा समजत का नाहीये अनांत हया चारचौघात 

मान्य करायच्या गोष्टी नाहीत! उघड बोलण्याच्या 

गोष्टी नाहीत..! बेवसकली ही कविता नाही तुझी! 

अनांतुः मी उलट बॅलन्स आणणार आह े आता 

सगळ्याांना समान करणार! 

बांदकूधारी: िवहनी कम्यनुीझम एक थॉट म्हणनू 

चाांगला असतो कृती म्हणनू नाही, साांगा बरां हयाला, 

आता डोक्यात जातोय हा माझ्या ! 

अनांतुः मग मला साांग जने्यनू वभकारी आवण गांजने्यनू 

वभकारी हयातला इरक कसा ओळखायचा? 

बांदकूधारी: इरक ओळखायला जायचांच नाही.. जग 

इार दवूषत झालांय.. सब को अपने अपने हाल पर छोड 

दो! भदेभाि वकां िा कमीजास्त असणां गरजचेां आह.े 

त्यामळेुच हया वसस्टम मधे जान आह.े सगळे समान 

झाले तर क्रागम बांद होतील, चोर पोलीस, कारखाने, 

वबजनेस, रोजगार, प्रोडक्शन बांद, कां सांप्शन बांद, 

चांगळिाद बांद .. नाकत्याण आवण अल्पसांतषु्ट माणसाांची 

सगळां बांद.. जत्रा भरेल, कुणालाच काही वमळिायचां 

नाही असां वन:स्िाथी सॅच्युरेटेड जग महामांदीकडे 

िळेल, आवण आपण सगळे उपाशी मरा मळूात तो 

प्रलय असेल! आपली बनािटच अवधकावधक 

ररसोसेस, सांपत्ती साठिण्याच्या हतेनूे झालीय कारण 
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आपला अहम त्या पध्दतीने प्रोग्रामड आहे, 

आपल्याला भकू आह,े कुणाला कमी आह,े कुणाला 

जास्त, ती समान करता येऊच शकत नाही!! काही 

गोष्टी लागलाज आहते, वकां िा असां म्हण ूकी तुला जे 

दोष िाटतात तेच दोष या िगणव्यिस्थेला चालिायला 

आिश्यक विभिाांतर आह!े अनांतुः डागण्याांचे पोषाख 

करा 

श्रािणाांचे िशैाख करा  

रक्त िाहात्या तान्हुल्याांची 

स्मारके हकनाक करा !  

बांदकूधारी :तो रक्त िहाणारा, तान्हुला, मीच आह!े ही 

माझीच गोष्ट आह े अन मी आभाळभर मोठा आवण 

काळभर अइाट पसरलोय..  

ह्या वचरत्िाचे उसासे हांबरी आतांवकले 

मारण्याचे तारण्याचे खळू मी आकवल्पले 

त्या उदयाच्या गाढ जखमा झोप ूद ेसडकेिरी 

वचरकालातनू उद्धारु द ेमहीिरी 

 

(हटॅ काढतो, रक्त आवण जखम वदसते) 

 

बांदकूधारी: मी एकाच वदिसात लहानही होतोय, 

मोठाही होतोय, पण मी इक्त मरत नाही। ही घ्या बांदकू 

! यापढुे मी पनु्हा कधी सडकेिरून जाताना वदसलो तर 

मला ठार करा, तसा मी होत नाही पण त्यामळेु तमु्ही 

मात्र खपू मोठया वडलेमातनू जायचे िाच ूशकता ! 

अनांतुः पण तुला भीक दयायची की नाही ? 

बांदकूधारी: ते त्या िणाच्या अनभुतूीिर आधारलांय, 

मला शांभर रूपये वदलेत म्हणनू आज मी लिकर मोठा 

झालो ..कधी वदिसवदिसभर काहीच वमळत नाही. मी 

शशैिातच मरतो। अनांतुः मग वनणणय कसा करायचा? 

 

बांदकूधारी: गटस अ चान्स ! कधी दयायचां कधी नाही 

दयायचा असाच आपोआप एक बॅलन्स तयार होत 

राहील! कारण तुमच्या सारख े करोडो लोक याच 

द्वांद्वातनू जात आहते जगभर !! (अनांतला हुांदका भरून 

येतो, तो टाहो इोडायला जाणार गतक्यात सना त्याचां 

तोंड दाबते)  

सनाुः श ु sss !!!! शहर झोपलांय! त्याांना तझुा टाहो 

आयता दऊे नकोस, लेट दमे टेक दअेर ओन कॉल!!! 

 

---- स्वप्नील चव्हाण,कल्याण 

 

(एकाांवककेच्या कोणत्याही प्रकारच्या रूपाांतरण, 

अवभिाचन, सादरीकरण स्िरूपातील कुठल्याही 

प्रकल्पाकररता लेखकाची परिानगी घणे े आिश्यक 

असेन.)
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डॉ.दीपक बोरगावे 
सांगवी 

 
 

   
 

 
 

 

अज्ञानाची वनवमाती ('द क्लॅश ऑफ इग्नोरान्स') 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अज्ञानाच्या वनवमणतीचे एक शास्त्र असते. 

मानिी गवतहासामध्ये ते कायम िापरले गेले आह.े 

याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणज े सॅम्यअुल हांवटांनोटन; 

उजि ेसाम्राज्यिादी अमरेरकन विचारिांत. एडिडण सैद 

याांनी 'द नेशन' या वनयतकावलकात २२  क्टोबर 

२०११ रोजी या अनुषांगाने हांवटांनोटन याांचा समाचार 

घतेला होता. त्या सांबांधी काही सांविप्त.. 

सॅम्यअुल हांवटांनोटन (१९२७-२००८) याांचा "The 

Clash of Civilizations?" हा 'इॉरेन अइेअसण' या 

जगप्रवसद्ध अमरेरकन वनयतकावलकात प्रवसद्ध झालेला 

दीघण लेख (हा जिळपास बत्तीस पानाांचा लेख आह)े 

अभ्यासकाांना मराठीत उपलब्ध करून दणे्याच्या 

उद्दशेाने मी या लेखाचे भाषाांतर मराठीत केले होते. हा 

अनिुाद 'खळे' या िाङमयीन वनयतकावलकाच्या 

माचण, २०१५ च्या अांकात प्रवसद्ध झाला होता. एडिडण 

सैद याांचा "The Clash of Ignorance" हा लेख 

२२  क्टोबर २०११ रोजी 'द नेशन' या 

वनयतकावलकात प्रवसद्ध झाला. या लेखाचेही भाषाांतर 

मी केले होते. सैद याांचा हा लेख म्हणज े हांवटांनोटन 

याांच्या लेखािरील अभ्यासपणूण प्रवतवक्रया आह.े 

जागवतकीकरणाच्या धकु्यात वतसरे आवण चौथे जग 

हरिनू जात असताना नोलोबल गकॉनॉमीचा विस्तार 

करत जाण े हा अमरेीकन साम्राज्यिाद्याांचा राजकीय 

अजेंडा आह.े जगात साांस्कृवतक कलहाचे राजकारण 

करायचे आवण आांतरराष्रीय अस्िस्थता वटकून 

ठेिायची अशा राजकीय हतेनूेच हांवटांनोटन याांनी हा 

उपदव््याप केला आह.े याची िस्तवुनष्ठ समीिा व्हािी 

असे िाटते. हा लेख या दृवष्टकोनातनू महत्त्िाचा आह.े 

     हांवटांनोटन ह े अमरेरकेची साम्राज्यिादी भवूमका 

माांडणारे कडि े उजि े विचारिांत आहते, असे मानले 

जाते. फ्रावन्सस इुकोयामा (१९५२-) याांच्या "The 

end of History and the Last Man" (१९९२) 

या ग्रांथात इुकोयामा याांनी सांस्कृती सपाटीकरणाची 

(flattening of culture) सांकल्पना माांडली आह.े 

या गवृहतकात इुकोयामा याांचे असे म्हणण ेआह ेकी, 

उदारमतिादी लोकशाहीचा जगभर प्रसार आवण 

सािणत्रीकरण झाल्यामळेु घराणेशाही, इॅन्सीझम आवण 

कम्यवुनझम अशा वतच्या प्रवतस्पधी विचारसरणीिर 

लोकशाहीने विजय वमळिला आह.े म्हणनू 

लोकशाहीच्या या जगभरच्या सािणवत्रक योगदानामळेु 

मानि जातीच्या विचारसरणीच्या सांक्रमणाचा हा 

अांतकाळ आह.े त्यामळेु आजची शासनव्यिस्था ही 

आता मानिी गवतहासातील शिेटची शासनव्यिस्था 

ठरेल. 

या गवृहतकाला हांवटांनोटन त्याांचा विरोध होता. या 

प्रवतरोधातनूच 'द क्लॅश  इ वसविवलझेशन्स?' हा 

लेख त्याांनी वलवहला असािा. नांतर हांवटांनोटन याांनी 

त्याचे पसु्तकही केले आह.े पण पसु्तकापेिा हा त्याांचा 

लेख खपू गाजला. 

नवे पवरपे्रक्ष  

 डॉ.दीपक बोरगाि,े साांगिी            

ज्येष्ठ किी ,लेखक, गांग्रजी सावहत्याचे गाढे अभ्यासक, अनिुादक 
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अमरेरकेचे समथणन करणारे साम्राज्यिादी, 

आक्रमणिादी आवण िचणस्ििादी विचाराांना सैद्धाांवतक 

िधैता या लेखातनू वमळिण्याचा हांवटांनोटन याांचा गरादा 

आह,े अशी त्याांच्यािर टीका झाली. खरे पाहता चीन 

आवण जगातील गस्लावमक आवण सनातनी सांस्कृती 

विरुद्ध पकुारलेले हांवटांनोटन याांचे ह े यदु्धच आह,े असे 

काही टीकाकाराांनी म्हटले आह.े हांवटांनोटन याांनी केलेले 

वसविवलझेशन्सचे ह े िगीकरण इारच सोपे, सलुभ 

आवण अतावकण क आह.े वसविवलझशेन्समधील अांतगणत 

कलह, ताणतणािाांचे विशे्लषण या आवण अशा अनेक 

गोष्टींची गथे दखल घतेली गेलेली नाही. 

'द क्लॅश  इ गनोनोरान्स' हा एडिडण सैद याांचा लेख 

११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानांतर प्रवसद्ध झाला; या घटनेला 

विशेष महत्त्ि आह.े सैद याांनी हांवटांनोटन याांच्या 

गवृहतकाला या लेखातनू सणसणीत उत्तर वदले आह.े 

शीतयदु्धोत्तर कालखांडात जागवतक सांघषाणचा स्त्रोत हा 

साांस्कृवतकच राहणार आह,े असे हांवटांनोटन याांचे 

प्रवतपादन आह.े मखु्यत्िेकरून त्याांचा वसद्धाांत हा 

'पाश्चात्य' विरुद्ध 'गस्लाम' असा आह ेआवण सांघषाणची 

दोष रेषा (the fault line) ही भविष्याच्या यदु्धाची 

दोष रेषा आह े असे त्याांचे म्हणण े आह.े पाश्चात्य, 

गस्लाम असे ज ेलेबल्स हांवटांनोटन याांनी िापरले आहते 

ते खपू धोकादायक आहते. त्यामळेु अगोदरच 

विस्कळीत झालेल्या िास्तिात अजनू गोंधळ वनमाणण 

होऊ शकतो. मळुात पाश्चात्य, गस्लाम, अवस्मता, 

सांस्कृती यासारख्या कल्पना/सांकल्पना या खपूच 

वक्लष्ट आहते. वशिाय त्या सतत प्रिाही असतात. 

बदलत असतात आवण सापेिही असतात. मात्र, 

हांवटांनोटन साहबेाांनी त्या स्ितुःला हव्या तशा िापरल्या 

आहते. पाश्चात्याांची सांस्कृती ही नेहमीच 

तलुनात्मकररत्या गस्लामला अडचणीत मदत करणारी 

सांस्कृती आह ेअसे वचत्र हांवटांनोटन याांनी रेखाटले आह.े 

११ सप्टेंबरची घटना ही जगाला हादरिनू टाकणारी 

घटना होती. दहशतिाद्याांचा हा हल्ला धमािंध 

माथेवइरूचा हल्ला होता. पण गस्लाम धमाणशी त्याचा 

सांबांध जोडला गलेा. त्यामळेु जगभर गस्लामविरोधी 

िातािरण तयार झाले. यात मलूभतूिादी आवण 

पाश्चात्त्य सांस्कृतीच्या बाजनूे जाणारा एक गट... म्हणजे 

ज्याला आपण आधवुनक िगरेै म्हणतो असे दोन समहू 

होते. वशिाय 'गकडेही नाही आवण वतकडेही नाही' 

अशी बहुताांशी गस्लामी जनता ही दोलायमान वस्थतीत 

अडकलेली होती. कारण त्याांना त्याांच्या रोजीरोटीचा 

सिाल मोठा होता. त्याांना या गोष्टीशी काहीच देण ेघेणे 

नव्हते. पण या सगळ्या गदारोळात त्याांचेच खपू हाल 

झाले. ह े वनष्पाप जीि होरपळून वनघाले. ११ 

सप्टेंबरच्या हल्ल्यानांतर पाश्चात्त्य वमडीयाने हांवटांनोटन 

याांचीच भाषा आवण शब्दकळा उचलली आवण 

आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. 

हांवटांनोटन याांचे भाकीत खरे ठरले िगरेै म्हणनू आवण ते 

एक प्रेवषत आहते म्हणनू त्याांचेच गाण ेआळिण्याचे 

काम केले. हा सिण काय प्रकार होता? िास्ति काय 

होते? आवण काय घडिले जात होते? याची सकू्ष्म 

वचवकत्सा सैद याांनी केली आह.े 

डेबेनॉर गवलश याांची 'ब्रेडविनर' (२०००) या 

शीषणकाची एक कादांबरी आह.े ही कादांबरी 

अइगावणस्तानमधील तावलबानी राज्यात (State) 

सामान्य माणसाच्या जीिनाचे वचत्रण करणारी ही 

कादांबरी आह.े दहशतिादी तावलबानी सांघटनेने 

दशेाच्या मोठ्या भागािर ताबा वमळिला आह.े 

सामावजक सांस्था, मवस्जद, धमणस्थळे, बँका, विमा 

कां पन्या, शाळा, महाविद्यालये, हॉवस्पटल्स, रेवडओ, 

रोजचे सिणसाधारण जीिन जगण्याचा सामान्याांचा 

हक्क, रस्ते... या सिािंिर त्याांचा ताबा आह.े त्यामळेु 

सारे जीिनच ठप्प झाले आह.े परिाना नािाची एक 

अकरा िषाणची मलुगी ही या कादांबरीची नावयका 

आह.े ही मलुगी आपले िडील, आई, लहान भािांडे 

याांचे सांगोपन करते. ही मलुगी असल्याने, स्त्रीवलांगी 

असल्याने वतला घराबाहरे पडण्यास तावलबानी 

राज्यात परिानगी नाही. म्हणनू ती मलुाचे िेशाांतर 

करून घराबाहरे अन्न वमळिण्यासाठी बाहरे पडते. ही 
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कादांबरी जरी एका पाश् चात्त्य स्त्री पत्रकाराने वलवहली 

असली, तरी या कादांबरीत सामान्य अइगाणी 

जीिनाचे आवण जनतेचे िास्तििादी वचत्रण आह.े 

सामान्याांना रोजच्या सांघषाणतनू गतर कोणत्याही 

गोष्टीपेिा अवस्तत्िासाठीचा आवण जगण्याचा लढा 

हाच महत्त्िाचा असतो. रोजीरोटीच्या सांघषाणत 

सापडलेली ही माणसे दहशतिादाच्या इां दात कधीच 

पडत नाहीत, ह ेया कादांबरीतनू वदसते. 

आज आपल्याकडचे काय वचत्र आह?े सांवहताांचे 

मीवडयामाइण त प्रसार, कापोरेट आवण बहुराष्रीय 

कां पन्याांना इायदा होईल अशी आवथणक नीती, सामान्य 

शतेकरी आवण जनतेला िठेीस धरून सामान्य जनतेचे 

प्रश्न ह े सिण बाजलूा सारून त्याांचे अमतुीकरण 

(abstraction)  करण्याचे उपदव््याप सरुू आहते. 

म्हणजचे धमण आवण धमािंधता कें द्रस्थानी ठेिनू 

सामान्य माणसाांचे लि मळू प्रश्नाांपासनू विकें द्रीत 

करण्याचा हा एक राजकीय खल असतो, जसे अल 

कायदा, तावलबान सारख्या दहशतिादी सांघटना ह्या 

आांतरराष्रीय राजकारणाचा भाग असतात. अमरेरका-

यरुोप याांनी स्ितुःच्या स्िाथाणसाठी ही रोपटी लािलेली 

असतात आवण जवे्हा त्याांचा प्रचांड रूपात विस्इोट 

होतो, तेव्हा मात्र ते त्याांना सांपिण्याचा प्रयत्न करतात. 

समहू जीिनात सिणसामान्य जनतेला धमाणबद्दल खपू 

नाजकू आवण सांिदेनशील असे महत्त्िाचे स्थान 

असते. पण मानिी गवतहासात धमाणचे राजकारण करून 

जतेे आवण सत्ताधारी नेहमीच गरैइायदा घते आले 

आहते. जतेे त्याांना सोयीचा असतो तो खोटा गवतहास 

नेहमीच वलहीत आले आहते. सैद याांनी हाच मदु्दा 

आपल्या लेखात गस्लामच्या बाबतीत माांडला आह.े 

     अरब-गस्लावमक गवतहासातल्या सिणसमािेशक 

सांस्कृतीच्या लढाया सातव्या शतकापासनू सरुू 

झाल्या होत्या. पण त्या सिण विस्मरणात गाढल्या 

गले्या. खोटा गवतहास रचण्याचे बरेच प्रयत्न झाले. 

गवतहासाचे विकृतीकरण/विरूवपकरण करून 

पाश्चात्याांनी स्ितुःचे िचणस्ि वटकिण्याचा प्रयत्न केला. 

गस्लामच्या बाबतीत 'वजहाद' चा उल्लेख नेहमी केला 

जातो. पण 'कु्रसेड' बद्दल मात्र काही बोलले जात 

नाही. वजहाद असो वकां िा कु्रसेड असो त्याचे धावमणक 

अथण आपणास साांवगतले जातात, तसे ते मळुीच 

नसतात. हा सांवहता अपभ्रांशाचा प्रकार आह.े 

जडुागझम, विश्चवनटी आवण गस्लाम या तीनही 

धमािंची समाांतर वकां िा पढुेमाग े अशी सरवमसळ होत 

गलेी. त्यातनू दीड हजार िषाणत यरुोप आवण 

यरेुवशयाची   (ज्याला आधवुनक म्हणता येईल तशी 

साांस्कृवतक) वनवमणती झाली. पण स्ितुःचा िचणस्ििादी 

घोडा पढुे दामटायचा असल्यामळेु पाश्चात्याांनी ह े

कधीही मान्य केले नाही. स्ितुःच्या बचािाची 

आखणी करताना मानितािाद, विज्ञान, तत्त्िज्ञान, 

समाजशास्त्र आवण गस्लामचे गवतहासलेखन या 

गोष्टींची निीनच वनवमणती केली. असा एक निाच 

दृवष्टकोन सैद याांनी या लेखात माांडला आह.े सोळाव्या 

शतकात ज्या रेनसाां (Rennissance) कालखांडाचे 

यरुोवपयन गवतहासात िारेमाप कौतकु केले जाते, त्यात 

जडुाईझम आवण गस्लामचा काही िाटा आह े नाही? 

का ती एकट्या विश्चॅवनटीचीच कमाई आह?े हा एक 

महत्त्िाचा प्रश्न आह े िास्तविक पाहता, यरुोपने 

ग्रीकाांच्या ज्ञानमीमाांसेबरोबर गस्लाम सांवहतेतून खपू 

मोठ्या प्रमाणात ज्ञानाचा िारसा प्राप्त केला. तो 

आपल्या समाज विकासासाठी िापरला. यात गरै असे 

काहीच नाही. 

गवतहासातील प्रिाह ह े असे एककल्ली नसतात. 

यरेुवशयाच्या प्राचीन सांस्कृतीच्या गवतहासात, वकां बहुना 

जगाच्या प्राचीन गवतहासात गस्लाम हा 

सरुुिातीपासनूच एक भागीदार म्हणनू आवण एक 

आांतररक घटक म्हणनू कायणरत होता. ह े प्रागवतक 

गवतहासकाराांनी दाखिनू वदले आह.े 

याच वदशनेे आपणाांस भारतीय गवतहास 

पनुलेखनाचाही विचार करता येईल. भारतीय गवतहास 

आवण सांस्कृती वनवमणतीमध्ये मवुस्लम समाजाचे मोठे 

योगदान आह.े याचे दाखलेही उपलब्ध आहते आवण 
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ह े भारतीय प्रागवतक गवतहासकाराांनीही दाखिनू वदले 

आह े (उदाहरणाथण, रोवमला थापर). याचे अलीकडच े

एक उदाहरण म्हणजे, कॉम्रेड गोविांद पानसरे याांचे 

वशिाजी महाराज याांच्यािरील पसु्तक, "वशिाजी 

कोण होता?" पारांपररक आवण वहांद ू गवतहासकाराांनी 

वशिाजी ह े मवुस्लम विरोधी होते ह े गहृीतक धरून 

वशिाजींच्या गवतहासाचे लेखन केले 

आह.ेअइझलखानाचा िध, आग्राहून सटुका आवण 

शावहस्तेखानाची बोटे वशिाजीने कशी कापली ह ेसिण 

वतखट मीठ लािनू केलेले कथन म्हणज े वशिकालीन 

गवतहास अशी काहीतरी विवचत्र लोकवप्रय सांवहता या 

मांडळींनी वनमाणण केली आह.े पण पानसरे याांनी 

पारांपररक वशिकाळाच्या गवतहासाला छेद दिेनू 

वशिाजी हा रयतेचा राजा होता, तो मवुस्लम विरोधी 

नव्हता, सामान्य जनतेच्या प्रश्नाांविषयी त्याला चाड 

होती आवण ती सोडिण्याचा त्याांनी आयषु्यभर 

आटोकाट प्रयत्न केला, अशी माांडणी केली आह.े सैद 

म्हणतात त्याचप्रमाण े गवतहासाचे विकृतीकरण 

थोपिण्याचा हा कॉम्रडे पानसरे याांचा प्रयत्न आह.े 

   एकेश्वरिादी (Monotheism) साांस्कृवतक परांपरा, 

पॅलेस्टाईनचा मदु्दा, स्थावनक प्रश्नात अमरेरकेची 

अकारण नाक खपुसण्याची ितृ्ती, उत्तरआधवुनक 

कालखांडातील बदलत्या धावमणक, साांस्कृवतक, 

सामावजक आवण राजकीय छुप्या सांवहताांची सरवमसळ  

 

आवण अशा पद्धतीने दहशतिादास अनकूुल 

िातािरण वनमाणण करण्याचा अमरेरकेचा उद्योग आवण 

या सिािंचे पयणिसन एका खोल गतेत होत जाण ेया सिण 

गुांतागुांतीचे सांविप्त आवण योनोय ऐवतहावसक दाखले दते 

सैद याांच े वििचेन या लेखात आले आह.े िास्तविक, 

हा एक ग्रांथाचा विषय असून सदु्धा सैद याांनी या 

गुांत्याचे थोडक्यात वििचेन/विशे्लषण केले आह.े 

अमरेरकेच्या साम्राज्यिादी धोरणाचा एक भाग म्हणनू 

सांस्कृती सांघषाणच्या नािाखाली गवतहासाचे 

विरूपीकरण करून जगात युद्धाच्या सािल्या सतत 

वजिांत राहाव्यात, विशषेत: पाश्चात्य आवण गस्लाम 

याांच्यातील ताण सतत वजिांत राहािा, म्हणज े त्याचा 

वनुःपात करताना जगाची सहानभतूी अमेररकेबरोबर 

कायम रावहल. यासाठी केलेला हांवटांनोटन याांचा हा 

िचैाररक आवण सैद्धाांवतक खटाटोप आह.े असा 

वनष्कषण सैद याांनी काढला आह.े 

********** 

दीपक बोरगावे 
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पंकज भोसले 

ठाणे 

 

 
 

   
 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
श्रीकाांत वसनकर याांच्या सैलीचा आज िाढवदिस... 

बळबळे ह े पसु्तक िाचायला लािलेल्या िररष्ठ 

सहाक-याचा सकाळी मसॅेज आला, तेव्हा तो कसा 

साजरा करायचा याचा विचार आला. अजनूही 

मराठीत अशा प्रकारचे एकमिे पसु्तक आह,े याचा 

अनेक िाचकगणाांना पत्ता नाही. वशिाय सैली 

िाचलेल्याांना त्याांनी सैलीिरच आणखी एक कादांबरी 

सायोनारा नािाची वलवहली होती, याचा दखेील 

तपशील मावहती नाही. वसनकराांची गलेी जिळ जिळ 

पन्नास िष े िाचनस्पशण न लाभलेली म्हातारी ही 

कादांबरी मला गेल्या बकुरिाचन काळात प्राप्त झाली 

होती. ती आता प्रकावशत करण्याची गरज आह.े 

अगदी अवलकडे अवलकडेपयिंत मला वसनकराांची िय 

िष ेतीस ही कादांबरी हाती लागली नव्हती. नकुतीच 

ती वमळाली. या कादांबरीचे िवैशष््टय म्हणज ेती त्याांची 

प्रकावशत झालेली पवहली िवहली रहस्य कादांबरी. 

त्यात निा सांदभण गिसला तो त्यातही एक सैली 

नािाची व्यवक्तरेखा आह.े म्हणज े वसनकराांच्या 

पवहल्या िवहल्या प्रकाशनापासनू सैली त्याांच्यासह 

होती. पोलीस लेखन गाजल्यानांतर काही िषािंनी सैली 

प्रकावशत झाली. वतची मराठी ग्रांथ सांग्रहालयाच्या 

सांदभण विभागात अबकडई वदिाळी अांकातली प्रतही 

मदु्दाम जाऊन पावहली. मानकर काकाांनी बहुदा सैलीच े

पवहले वचत्र काढले होते. सैलीिर जयांत पिार ह े

पटकथा वलवहणार होते, शवशकाांत सािांत याांनी 

त्यासाठी पिाराांना प्रत परुिली होती, असा सांदभण मागे 

शवशकाांत सािांत याांच्याच पोस्टिर िाचल्याचे 

आठिते. ह ेकाम नांतर राहून गलेे. तकुडा तकुडा चांद्र 

या कथेत जयांत पिाराांंांना श्रीकाांत वसनकर हाच  

वनिदेक का घेतला, त्याचा तपशील मी गेले काही 

मवहने वसनकराांच्या मुांबईिरच्या कादांबऱयाांमध्ये 

शोधतोय. जयांत पिाराांना तो विचारायचा राहून 

गले्याची खांत मला गलेे िषणभर सताित आह.े  

 यांदाच्या बकुर िाचनानेही कपाळात गेल्या असताना 

सैलीिर माझ्या अभ्यासितृ्तीसाठी केलेल्या 

वटपणातील काही कच्चा भाग गथे जोडतो. सैली ह े

मास्टरपीस न िाचलेल्याांसाठी... वतच्या 

िाढवदिसावनवमत्ताने...  

 

सैली आवण सायोनारा... 

‘लोकसत्ता’मध्ये प्रीतम हॉटेलचे मालक कुलिांतवसांग 

कोहली याांनी वलवहलेल्या वसनकर याांच्याविषयीच्या 

लेखामध्ये वसनकराांच्या आयषु्यातील एका 

पिाणविषयीचे  व्यवक्तवचत्र रेखाटले आह.े िीस ते 

पांचिीस िष ेवसनकर या हॉटेलात सलग जात. त्याांच्या 

बहुताांश आत्मवचत्राांमध्ये या हॉटेलचा उल्लेख 

आढळतो. कोहली याांनी या लेखात म्हटले आह ेकी, 

श्रीकाांत अगदी दररोज येत असे. त्याची तब्येत बरी 

नसेल तरच तो चकुत असे. आमच्या येथे 

‘अ रॅरस्टोकॅ्रट’ या त्याच्या आिडत्या वव्हस्कीचा पेग 

सैली-१३ सप्टेंबर, सायोनारा आवण वतचा सापडललेा 
नवा संदभय... 

 

पांकज भोसले,ठाण े                       

मखु्य उपसांपादक लोकसत्ता           

सावहत्य आवण वचत्रपटाविषयी विपलु लेखन .रहस्यकथाांिर सांशोधन. 'विश्वावमत्र वसांड्रोम' हा 

कथासांग्रह प्रकावशत.  
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त्या काळात साधारणत: २५ रुपयाांना वमळत असे. तो 

ि त्याचे वमत्र िीसएक पेग घते असत. तो त्याच्या 

वमत्राांना कधीही पैसे दऊे  दते नसे. त्या काळात 

वदिसाला पाचेकश े रुपये खचण करणारा तो आमचा 

ग्राहक होता. जिेढी िषण त्याला येता आले तो आला. 

त्याने कधीही आमच्याकडे उधारी ठेिली नाही. 

रोजच्या रोज पैसे द्यायचा.’  १९८० च्या दशकामध्ये 

जिळजिळ दररोज पाचश ेते हजार रुपयाांचे मद्यासेिन 

करणाºया या मराठी लेखकाला ही चैन परिडते कशी 

हा प्रश्न त्यातनू वनमाणण होतो.  वकतीही गाजका 

असला, तरीही मराठी लेखकाचा दनैांवदन खचण आवण 

वसनकर याांचा ऐषोआरामी थाट कुणालाही चाट पाडू 

शकतो. पण या सगळ्याांचा थाांग जाणनू घ्यायचा 

असेल, तर ‘सैली : १३ सप्टेंबर’ या त्याांच्या 

आत्मचररत्रात्मक पसु्तकाचा एक वदिसीय अनभुि 

अत्यािश्यक आह.े 

‘न्ययूॉकण चा जगन’, ‘दत्त ू बॉयलर’, ‘सैली : १३ 

सप्टेंबर’, ‘जीन वजमलेट’ या पवहल्या आितृ्तीतील 

व्यवक्तवचत्राांमध्ये या लेखकाच्या लेखकाच्या 

लहानपणापासनूच्या आयषु्याचा बाह्ं्याांगाने बराच 

उलगडा होऊ शकतो. काही िषािंपिूी या पसु्तकाची 

दसुरी आितृ्ती आली. ज्यात ‘सुांदर सािली पडली’ या 

पढुल्या वलवहल्या गलेेल्या एका लेखाची भर पडली 

आह.े यात व्यवक्तवचते्र आवण आत्मवचते्र याांची गतकी 

जबरदस्त गुांइण झाली आह,े की ते िाचल्यािर 

आजिर मराठीत अशा प्रकारचे प्रामावणक लेखन 

झाले नाही, ह ेकुणीही कबलू करेल. 

१९५५ साली मटकापिूण काळातील ‘न्ययूॉकण  कॉटन’ 

लॉटरीचा एक प्रकार हाताळणाºया मध्यस्ताशी मतै्रीने 

ियाच्या पांधराव्या िषाणत आलेली लक्ष्मीगांगा, दशेी 

दारुच्या अड्ड्यािरच्या दत्त ू बॉयलरकडे वशकलेली 

दारू गाळपाची प्रवक्रया, िशे्येिरच्या अमाप प्रेमाचा 

इुलगचु्छ स्ित:च्या हाताने कुस्करणारा आषक मस्त 

कलांदर आवण श्रीमांत जीन वजमलेटसोबतच्या 

आरस्पानी िणाांच्या गाथा या व्यवक्तवचत्राांमध्ये दडल्या 

आहते. वसनकराांविषयी अवधक जाणनू घ्यायचे 

असेल, तर या पसु्तकाच्या नव्या आितृ्तीगतका दसुरा 

मोठा ऐिज नाही. 

‘सैली : १३ सप्टेंबर’ या पसु्तकाला वसनकराांनी 

‘आत्मचररत्राऐिजी’ म्हटले होते. म्हणनू माधि 

मनोहराांनी वतला प्रस्तािना दतेाना ‘प्रस्तािनेऐिजी’ 

म्हणत वसनकराांविषयीच्या तपशीलाांचे मोठे गाठोडे 

सोडले होते. वसनकराांनी त्याांना वलवहलेले पत्रच त्याांनी 

प्रस्तािनेऐिजीच्या आरांभी डकिनू वदले. त्या 

पत्रातील थोडा मायना हा वसनकराांच्या दनैांवदन 

जगण्याचा भाग साांगणारा आह.े 

 

‘वप्रय माधिराि, 

एका महत्त्िाच्या कामाांसाठी मला आपली भटे 

घ्यायची आह.े िस्ततु: मी आपणास आणखी काही 

िष ेभटेणार नव्हतो. पण आता ते जमणार नाही. 

साधारणत: एक तास आपण मला कधी दऊे शकाल? 

आपण कळिाल तो वदिस आवण िेळ मला मान्य 

असेलच; परांत ु माझी थोडी अडचण अशी आह ेकी, 

सकाळी १० ते १२ आवण सांध्याकाळी ६ ते १० या 

िळेेत मी मद्यासेिन केलेले असते. अथाणत तरीही मी 

आपणाबरोबर बोल ूशकेन. परांत ुकोणत्याही सकाळी 

१० परू ्णिी जर आपण भटूे शकलो, तर चाांगले होईल. 

श्री. ग. िा. बेहरेेंचे वचरांजीि रिी माझ े एक पसु्तक 

प्रकावशत करीत आहते. या पसु्तकाला केिळ 

आपलीच प्रस्तािना हिी आह.े आपण असे का 

विचाराल, तर मी आपणास कोणतेच उत्तर दऊे 

शकणार नाही. ‘मी स्ित: प्रस्तािना वलवहणार नाही. 

मला केिळ माधिरािाांचीच प्रस्तािना हिी आह.े ते 

दते असतील तर ठीकच आह.े नाहीतर मला 

कुणाचीच प्रस्तािना नको.’ असे मी बेहरेे याांना 

म्हणालो आह.े’ 

चार कथाांचे बाड घऊेन वसनकर माधिरािाांकडे गेले. 

त्याांनी त्या कथा िाचल्या आवण वसनकर याांच्या 

लेखनशलैीला धरूनच प्रस्तािनेची शलैी अवधक 
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धारदार प्रामावणक केली. अडीअडचणींच्या काळात 

श्रीकाांत वसनकर नािाचा तरुण माझ्याकडून अमकू 

गतकी रक्कम घऊेन गलेा. लिकरच ते परत करतो 

म्हणाला आवण तेरा िष ेयाने आपल्याला तोंडच कसे 

दाखविले नाही, याचा तपशील परुित त्याांनी 

सैलीमधील लेखनाचे यथायोनोय असे कौतकु केले. 

 

माधि मनोहराांनी वलवहले आह ेकी, 

आजिरचे या लेखकाचे ज ेलोकवप्रय लेखन होते, ते 

अन्य कोणाच्या अनभुिातनू, लेखकाच्या सांशोधनातनू 

िा प्रारांवभक लेखन होते, त्याचप्रमाण े काहीसे 

कल्पनेतनू वनष्पन्न झाले होते. प्रस्ततु पसु्तकात ज े

लेखन समाविष्ट आह,े ते यापैकी कोणत्याच प्रकारचे 

िा जातीचे नाही. तर ते केिळ स्िानभुिवनष्पन्न आह.े 

आवण येथे ज े अनभुि आहते. ते ज्या पाांढरपेशा 

मध्यमिगाणचा तो जन्मत: प्रवतवनधी होता, त्या िगाणचे 

िा त्या िगाणस शोभतील असेही नाहीत. 

श्रीकाांत वसनकरचे शालेय वशिण कोणत्या गयत्तपेयिंत 

झालेले आह,े ते मला मावहती नाही. कारण 

सावहत्याच्या िेत्रात अशा अ ॅकॅडेवमक वशिणाची 

वकां मत शनू्य असते. मग ते अत्त्यचु्च पदिीचे असो. िा 

अगदी मळुीच नसो. सावहत्यात ज ेचलनी नाण ेचालते 

ते केिळ अनुभिाचे.’ 

हा अनभुि वसनकराांच्या गाठीला आइाट होता. अन ्

सकाळी १० ते १२ आवण सायांकाळी ६ ते १० या 

कालािधीत रसपानाचा वनयम न बडुविणारा हा 

लेखक िगेिेगळ्या प्रकारचे आयषु्य कसा जगत होता, 

त्याची नोंद या पसु्तकातनू होऊ शकेल. या 

पसु्तकाच्या नव्या आितृ्तीमध्ये लेखक सतीश ताांबे 

याांची प्रस्तािना वसनकराांच्या जगण्यािर आणखी 

प्रकाश टाकणारी आह.े त्यात त्याांनी त्याांच्या 

लेखनाच्या स्िरुपाचे उत्तम विशे्लषण केले आह.े 

‘त्याचां अनभुिविश्व ह े त्या काळातील मराठीला 

पेलणारां नव्हतां. अथाणत त्या काळातही भाऊ पाध्ये 

वलहीतच होते. ज्याांच्या कथा-कादांबºयाांतील 

आशयद्रव्य ह े साधारणपण े श्रीकाांतच्या 

अनभुिविश्वाशी वमळतां-जळुतां होतां. परांत ु श्रीकाांतचां 

वलखाण ह े ररपोताणज पद्धतीचां होतां. वशिाजी 

पाकण सारख्या उच्चभ्र ू िस्तीत जन्माला येऊनही 

श्रीकाांतची उठबस ही पाांढरपेशा लोकाांमध्ये 

नव्हती.श्रीकाांत कॉलेजात तर गलेेलाच नसािा आवण 

माझ्या अांदाजाने त्याचां शालेय वशिणदेखील पणूण 

झालेलां नसािां.तो स्ित: जरी त्याच्या पिूाणयषु्यािर 

इारसां बोलायचा नाही, तरी तो लहानपणीच घरातनू 

पळून गलेा होता आवण त्याचां आयषु्य त्यामळेु 

इूटपाथिरच्या लोकाांबरोबर गले्याच्या त्याच्याविषयी 

िदांता होत्या. सध्याच्या भाषेत बोलायचां, तर त्याची 

उठबस अधोविश्वातील गयागजुºया लोकाांबरोबर होती 

आवण वलखाणाचा वपांड खरां तर पत्रकाराचा होता.’ 

या पत्रकारी वपांडातनू ‘सैली : १३ सप्टेंबर’मधील 

व्यवक्तवचत्रे उभी झाली आहते. पण ही व्यवक्तवचत्र 

समाजासाठी थोर माणसे असलेल्याांची नाहीत. 

‘न्ययूॉकण  कॉटन’ ही लॉटरी चालविणारा जगन, दारु 

गाळप करण्याची कला साधणारा दत्त ूबॉयलर, वजच्या 

वसनकर प्रेमात पडले ती नेपाळी िशे्या सैली आवण 

प्रेमभांगानांतर केिळ स्त्री सहिासाची गरज पणूण करू 

दणेारी जीन . सामान्य माणसाांच्या दनैांवदन चाकोरीबद्ध 

आयषु्यात या व्यक्ती येण्याची शक्यता शनू्य. पण 

वसनकराांच्या आयषु्याचा ती महत्त्िाचा भाग आहते. 

त्याांच्याविषयी साांगताना स्ित:विषयीची मावहती ते 

मकु्तपण ेउधळतात. 

  दत्त ू बॉयलरची ओळख ही विक्रोळीत नोकरीिर 

असताना त्याांना झाली. या नोकरीतील पगारापेिा 

अवधक खचण त्याांचा होता. तो केिळ न्ययूॉकण  कॉटन 

लॉटरीमळेु पणूण होत होता. पगाराच्या रकमहूेन अवधक 

तीस-चाळीस रुपये ते कँवटनमध्ये भरीत होते. कधी 

स्कूटर तर कधी कारने ते या कां पनीत जात. वमत्राांिर 

पैशाांची उधळण करीत. या कथेत दत्त ूबॉयलरचा दारू 

गाळपाची कृती विस्ताराने िाचायला वमळते. 
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त्याचबरोबर त्याच्याशी िाढत गलेेल्या मतै्रीची 

कहाणी थक्क करते. 

यातल्या सगळ्याच कहाण्याांमध्ये वसनकर याांनी जीि 

ओतला आह.े सिाणवधक चटका लािनू जाते, ती कथा 

अथाणतच ‘सैली’ची. वतच्याविषयी त्याांनी केलेले िणणन 

पहा. 

‘ ... सैली ह ेप्रकरण विलिण आह.े वतचां व्यवक्तमत्त्ि 

भव्य नाही. वदव्य नाही. आकषणक नाही. आठ िषािंपिूी 

आमच्या ताटातटुीच्या शिेटच्या काळात तर मी वतला 

‘पाांढरी म्हसै’, ‘सइेद हत्तीण’, ‘गोरां वपांप’ काय िाटेल 

ते त्या स्थलूमानास शोभेल, अशा नािाने हाक मारत 

होतो. पण ती कशीही असली, तरी ती माझ्यासाठी 

िादळ होती. ती िशे्या जरुर होती. भर बाजारात 

साडेतीन रुपयाांपासनू साडेसात आवण प्रसांगी सोळा 

रुपयाांिर आपला दहे उघडा करणारी ती िशे्या होती. 

आजही आहचे.पांधरा िषािंपिूी मी वतला प्रथम 

पावहली, जवे्हा ती नेपाळहून नकुतीच आली होंेती. 

माझा वतचा काही पररचय नव्हता. पण जवे्हा वदसली, 

अगदी प्रथम वदसली, तेव्हा मनात एकच विचार 

आला... बायको असािी तर अशी! आखडू स्कटण, 

बाहरेच्या उघड्या माांड््रया ंांकिा बरीचशी उघडी 

पडलेली वतची छाती मी पाहत नव्हतो. मी पाहत होतो 

वतचा कमालीचा भािकु चेहरा, आवण त्याहीपेिा 

लाजाळुांच्या इुलासारखी वतची ओलसर नजर. त्या 

वदिसापासनू अगदी शिेटपयिंत एक िशे्या असनूही 

मला कधी ती तशी वदसली नाही. वकां िा कदावचत 

मीच ठरविले असेन की त्या दृवष्टकोनातनू वतच्याकडे 

पाहायचे नाही आवण अखरेपयिंत नाहीच पावहले. 

आवण यापढुेही पाहाणार नाही...’ 

सैलीची गाठ पडल्यािर वसनकर याांना सिाणवधक 

आनांद होतो, तो वतच्याबरोबरच्या सहिासाचा. या 

सैलीशी आवण वतथल्या कुां टणखान्याशी िाढत 

जाणाºया स्नेहातनू वनमाणण होणाºया विलिण 

अनभुिाांची पोतडी वसनकर ओत ू लागतात. त्याांच्या 

बेइाट आवण वदशाहीन जीिनाला आधार द्यांायला 

सैलीसारखचे कुणीतरी त्याांना जिळ हि े होते. 

सैलीच्या रुपाने ती पोकळी भरून वनघाल्यामळेु 

त्याांच्या आयषु्याला खरी गती आली होती आवण 

म्हणनूच वतच्याशी लनोन करण्याचा हट्टाग्रह त्याांनी 

जगजाहीर केला. सांपणूण शहरातील पररवचताांमध्ये 

त्याांच्या या घोषणनेे खळबळ माजल्याचे सुांदर मासले 

त्याांनी या कथेमध्ये वदले आहते. आपण लेखक 

असल्याचे त्याांनी सैलीपासून लपिनू ठेिले होते. 

त्याांचा वमत्र जयांत नेरुरकर याांनी सैलीला त्याबाबत 

साांवगतल्यानांतर वसनकर प्रचांड रागािलेले वदसतात. 

१९६४ पासनू ते ७० पयिंत छापनू आलेल्या सगळ्या 

गोष्टी आवण पसु्तके त्याांनी सैलीच्या हिाली केल्या 

होत्या. सैलीला घऊेन बाहरे भटकणे, वसनेमा बघणे 

गतपत मभुा त्याांना त्या कुां टणखान्यातनू वमळाली होती. 

कारण त्या भागाला त्याांनी आपले दसुरे घरच केले 

होते. िारांिार विनिनूही सैलीने त्याांच्या लनोनाचा 

प्रस्ताि नाकारला. १९७१ साली दारूच्या नशते 

सैलीशी केलेले भाांडण आवण वतला तरुुां गात 

टाकण्यापयिंत त्या भाांडणाचे झालेले पयणिसान याांमळेु 

ह ेनाते तटुले. पण सैलीला ते कधी विसरले नाहीत. 

आठ िषािंनी सैलीला भटेण्याचे त्याांनी अांगािर 

अिरश: काटा आणणारे िणणन केले आह.े १३ 

सप्टेंबर १९७९ रोजी वतच्या िाढवदिसाच्या वदिशी 

वतला भटेायला गेल्यानांतर घडणाºया प्रसांगाांची ती 

माळ िाचकाला अस्िस्थ करते. पढुे या कथेच्या 

शिेटी आणखी आठ िषािंनी म्हणज े १३ सप्टेंबर 

१९८७ च्या वदिशी सैलीला भटेायला जाण्याचा महूुतण 

त्याांनी ठरिनू टाकला होता. त्या महूुताणला ते सैलीला 

भटेले की नाही, याचा उलगडा होत नाही. पण 

सैलीला गमािल्याची खांत त्याांना पढुल्या आयषु्यभर 

कायम साथ करून रावहली. वसनकराांनी आपल्या 

घरात सैलीची दिेाहून मोठी तसबीर लािली होती, ह े

सतीश ताांबे याांनी साांवगतले. 

सैलीशी इारकत झाल्यानांतर चार िषािंनी अरुां धती 

नािाच्या एका ससु्िरुप आवण श्रीमांत घरातील 
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तरुणीशी त्याांची मतै्री झाली. वतच्यािरची कथा म्हणजे 

‘जीन जीमलेट’ 

या जीन वजमलेट कथेच्या आरांभाचे काही उतारे गथे 

मदु्दाम दतेो. 

‘ आज ८  क्टोबर १९८०. सिणवपत्री अमािस्या. ह े

असले वदिस मला आिडणारे आहते. अमािस्येला 

मी अनेक नव्यानव्या कामाांचे महूुतण केलेले आहते. 

बरीच काही चाांगली काम े केलेली आहते. प्रिासही 

केला आह े आवण मनपसांत पोरीबरोबर झोपलोही 

आह.े 

वजला पाहून केिळ वकळसच िाटािी, अशी वझांज्या 

िाढिलेली आवण डोक्यािर टोपली घतेलेली 

‘आिस’ मागणारी कुरूप बाई पाहून मला 

नखवशखान्त पॉश असलेली जीन आठिली. 

वसनकर याांना सैलीप्रमाणचे जीनच्या सहिासाचा 

सिाणवधक आनांद होत होता. वतचा सहिास 

त्याांच्यासाठी नशा होती. खरीखरुी कॉकटेलची नशा. 

प्रीतमच्या गाडणनमध्ये, धाित्या टॅक्सीत, वबलाण मातोश्री 

सभागहृात आवण इोटण-इाऊां टनच्या रस्त्याांिरून 

चालताना उघड्या िातािरणात जीनची जी नशा 

त्याांनी अनभुिली. त्या नशचेा एक टक्का अनभुिही 

‘ब्ल ू डायमांड’च्या वकां िा हरेरटेजच्या एअरकवण्डशन 

रुममध्ये आली नाही, असे त्याांनी नमदू केले आह.े 

या जीनने आयषु्यात कधी विमान प्रिास न केल्याची 

आवण त्याचे आकषणण असल्याची मावहती वमळताच 

वसनकराांनी वतच्यासह विमानप्रिासाची तजिीज 

केल्याचे तपशील कथेत आहते. एक मतै्रीण म्हणनू 

आिडलेल्या जीनला स्ित:च्या बायकोच्या रुपात 

कधीच पाहू शकत नाहीत. उलट तीच गळ्यात पडेल 

ही भीती सतत राहते. ‘आपण तझु्याशी लनोन करणार 

नाही’, या त्याांच्या िाक्यािर ‘मी दखेील तझु्याशी 

लनोन करणार नाही’, असे जवे्हा जीन उत्तर दतेे, तेव्हा 

त्या उत्तर दणे्याच्या अांदाजािर दखेील वसनकर भाळून 

जातात. वकां बहूना वतच्या अवतमोकळ्या आवण 

बेदरकार स्िभािाचे आकषणण त्याांना सतत िाटत 

राहते. वतचे िागण े आवण बोलण े त्याांना नेहमीच 

अस्िस्थही करते. लनोन ठरल्यािर वसनकराांच्या 

आयषु्यातनू अचानक वनघनू गलेेल्या जीनच्या 

कृत्याचा ते कायम विचार करीत राहतात. 

जीन जीमलेट या व्यवक्तरेखसेारखीच एक व्यवक्तरेखा 

त्याांच्या पवहल्या कादांबरीत डोकािली आह.े ‘त ू

वजांकलीस, मी हरलो’ या कादांबरीत ती कुसमू या 

नािाने आली आह.े त्याांचा नायक शवशकाांत 

वसन्नरकर यािर जीिापाड प्रेम करणाºया आवण प्रचांड 

श्रीमांत घरातील असलेल्या कुसमूचेच जीन अवतप्रगत 

रुप िाटते. 

दसुºया आितृ्तीत ‘सुांदर सािली सापडली’ ह े पाचि े

आत्मवचत्र त्याांनी वलवहले आह.े रुनोणालयात उपचार 

सरुू असताना त्याांच्या प्रेमात पडलेल्या नसणचे. त्याांना 

पराितृ्त करण्यासाछी वसनकराांनी ‘सैली’ची प्रत 

िाचण्यास वदली. वसनकराांचा आयषु्यपट िाचल्यानांतर 

वतने त्याांच्यासोबत वििाहाचा वनधाणर आणखी पक्का 

केला. सांसारी झाल्यानांतरही वसनकराांच्या जगण्याचा 

कैइ बदलला नाही. सैलीिरचे त्याांचे प्रेम आटले 

नाही. ‘सैली : १३ सप्टेंबर’ ही झाली सैलीची एक 

बाज.ू दसुरी बाज ूपाहायची असेल, तर ‘सायोनारा’ ही 

कादांबरी िाचण ेअवनिायण आह.े 

आता ही ‘सायोनारा’ त्याांनी कोणत्या वदिाळी अांकात 

वलवहली वकां िा पवहली आितृ्ती कधी काढली याचा 

तपशील उपलब्ध नाही. गांमत अशी की अनेकाांना ही 

कादांबरीच मावहती नाही. ‘सैली’च्या नजरेतनू श्रीकाांत 

वसनकर’ असे या कादांबरीच ेस्िरूप आह.े ही कादांबरी 

गतकी गडप होती की सैलीची तीस िषािंनी दसुरी 

आितृ्ती वनघाली, त्यात सहज जाऊ शकली असती. 

सतीश ताांबे याांना विचारणा केली असता, त्याांना 

वसनकराांनी कथा-कादांबºया वलवहल्याचाही तपशील 

ज्ञात नसल्याचे साांवगतले. ‘वसनकर स्ित:विषयी 

कुणाला काही मावहती करून दते नसे. स्ित:च्या 

वलखाणापासनू तो पणूणपण े अवलप्त होता.’ असेही 

त्याांनी नमदू केले. 
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सैलीला नेपाळमधनू इुस लािनू कसे आणण्यात 

आले. कारखान्यात काम लािनू दणे्याच्या आवमषाने 

मुांबईत आणल्यानांतर कुां टणखान्यात जबरदस्तीने कसे 

राबविले गलेे, वतथे वसनकराांची म्हणजचे ‘राजा’ची 

सैलीशी कशी ओळख झाली, याचा सारा ितृ्तान्त 

सैलीच्या वनिदेनातनू व्यक्त होतो. सैलीशी नाते 

तोडण्यात केलेली चकू त्याांना सधुारायची असािी. या 

कादांबरीच्या रुपाने त्याांनी बºयाच चकुाांच े पररमाजणन 

करण्याचा प्रयत्न केला आह.े सैलीला सुखरुप 

नेपाळला धाडण्याचा प्रकार येथे होतो. जो िास्तिात 

कधीच झाला नाही. सखुान्त रुप असले, तरीही सैली 

आणखी ठसण्याच्या दृष्टीने वसनकराांनी प्रयत्न केलेले 

वदसतात. एकाच कथेची दोन रुप असलेला हा 

कादांबरी लेखनाचा प्रयोग त्याांनी करून पावहला. तो 

यशस्िी झाला असला, तरी पसु्तक गाजले नाही. 

मनोरमा प्रकाशनाने ही कादांबरी ‘मोनावलसा’ या 

कादांबरीसह एकवत्रत छापली आह.े ज्याांनी सैली या 

पसु्तकाचा वसनकराांचा प्रयोग भािला, त्याांच्यासाठी 

या कादांबरीचे िाचन अवनिायणच आह े

 

--    पंकज भोसले 
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प्रा.वदलीप चव्हाण, 
नांदेड 

 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

राष्ट्रीय वशक्षण धोरण २०२०: एक आकलन (भाग- ३ व ४)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्रश्न : भारतात सध्या वशिणाची वस्थती काय आह?े 

राष्रीय वशिण धोरणात भारतातील वशिणाच्या 

सद्यवस्थतीचे िास्तिदशी मलू्यमापन करण्याचे 

टाळण्यात आलेले आह.े यापिूीची धोरण,े आयोग, 

वशिणाच्या िेत्रातील उपलब्धी, अपयश याांचे 

परखडपण ेमलू्यमापन करण ेधोरणकत्यािंना शक्य होते. 

तसे त्याांनी करायलादखेील हि े होते. कोणत्याही 

अहिालात / धोरणात सांबांवधत विषयाचे मलू्यमापन, 

सद्यवस्थतीचे आकलन अपेवित असते.  

खरांतर, या सरकारला मागील सरकाराांनी 

वशिणप्रश्नाकडे कसे दलुणि केले, त्याांनी काय चकुा 

केल्या असे माांडता आले असते. पण तसे करणे या 

धोरणकत्यािंनी जाणीिपिूणक टाळलेले आह.े याच े

कारण म्हणजे, तसे केले तर भारतीय वशिणात मोठी 

िगैणु्य आहते, ह े मान्य कराि े लागले. आवण तसे 

एकदा मान्य केले की, त्याांच्या वनराकरणासाठी 

कवटबद्ध असण्याची नोिाही द्यािी लागले. असे 

आव्हान पेलण्याची तयारी या धोरणकत्यािंची नाही!    

     या धोरणात असे वलवहले आह े की, कोणत्याही 

वशिणव्यिस्थेचे मलू्यमापन access (उपलब्धता), 

equity (समता), quality (गणुित्ता), 

accountability (उत्तरदावयत्ि) and affordability 

(परिडणारी िमता) या पाच वनकषाांिर करण्यात याि.े 

मात्र, या वनकषाांिर भारतातील वशिणाच्या 

सद्यवस्थतीचे िास्तिदशी मलू्यमापन भारतातील 

वशिणाच्या सद्यवस्थतीचे मलू्यमापन टाळण्यात 

आलेले आह.े  

याच वनकषाांनसुार आपण भारताची वस्थती बघयूात :   

Access :  

राष्रीय वशिण धोरणात वशिणाच्या उपलब्धतेबाबत 

खालील विधान करण्यात आले : “The 

implementation of previous policies on 

education has focused largely on issues of 

access and equity.” या विधानाने मागील 

धोरणाांना वशिणाच्या उपलब्धतेबाबत ‘क्लीन चीट’ 

वदली. भारतात मागील ७५ िषािंमध्ये वशिणाची 

उपलब्धता वनवश्चतच िाढली; पण वशिणाच्या 

उपलब्धतेचा प्रश्न पणूणपण ेसटुला नाही. तो का सटुला 

नाही, याची वचवकत्सा या धोरणात नाही.    

समकाळ 

 

वदलीप चव्हाण ह ेस्िामी रामानांद तीथण मराठिाडा विद्यापीठ, नाांदडे येथे गांग्रजीचे प्राध्यापक 

आहते. राजकीय भाषाविज्ञान ह े त्याांचे अभ्यासिेत्र आह.े त्याांची "वशिण : जातिगीय 

िास्ति आवण समतािादी पयाणय" (1997), "इुले-शाहू-आांबेडकर आवण 

जावतव्यिस्थाअांत" (1998, 2003 सहलेखन), "स्त्री वशिणाचा सांघषण" (2003, 2007) 

"डॉ. आांबेडकर आवण भारतीय वशिणातील जावतसांघषण" (2003), "साम्राज्यिाद : भाषा 

आवण सांस्कृती" (2005, 2011, 2014 - वहांदी अनिुाद) आवण "Language Politics 

under Colonialism : Caste, Class and Language Pedagogy in Western 

India" (2013), "समकालीन भारत : जावतअांताची वदशा" (2019, 2020), "जातिार 

जनगणना कशासाठी?" (2021), "कोरोना आवण स्त्री-परुूष विषमतेचा प्रश्न" (2022) ही 

पसु्तके प्रकावशत झालेली आहते. 
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सांयकु्त राष्रसांघाच्या अहिालानसुार, जगातील 

सिाणवधक वनरिर (एकूण वनरिराांच्या तब्बल ३७ 

टक्के) ह ेभारतात (२८.७ कोटी) आहते. २०११ च्या 

जनगणनेनुसार ५-१७ ियोगटातील तब्बल ८.४ कोटी 

बालके ह े शाळाबाह्य आहते. 

(https://www.thehindu.com/opinion/op-

ed/still-too-many-children-out-of-

school/article62111134.ece) शालाबाह्य 

असलेल्या विद्यार्थयािंची सांख्या गांनोलांडच्या एकूण 

लोकसांख्येच्या दीडपट आह ेआवण जमणनीच्या एकूण 

लोकसांख्येएिढी आह.े   

Equity : भारतात वशिणातील समतेचा प्रश्न कधीही 

गाांभीयाणने हाताळला गलेा नाही. सिािंना वशिण 

उपलब्ध करून दणे े म्हणज े वशिणात समता आणणे 

नव्ह!े सिािंना समान वशिण, समान शैिवणक सवुिधा 

(गमारत, क्रीडा, प्रयोगशाला, क्रीडाांगण, वपण्याचे 

पाणी, शौचालय, िीज, गांटरनेट, गत्यादी) उपलब्ध 

करण े म्हणज े समान वशिण! भारतात असे घडले 

नाही. लोकशाहीकरणाच्या प्रवक्रयेत भारतात 

वशिणाचा प्रसार झाला; तथावप, वशिणप्रसारातनू 

समाजाची घडी विस्कटली जाऊ नये यासाठी भारतीय 

अवभजनाांनी विविध क्लपृ्त्या शोधल्या. िासाहवतक 

काळात विकास पािलेल्या बहुस्तर शाळापद्धतीचा या 

अवभजनाांना उपयोग झाला. स्िातांत्र्योत्तर काळात 

खासगी / विनाअनदुावनत शाळाांची रचना करून या 

अवभजनाांनी गरीब-श्रीमांत, कवनष्ठजातीय-िररष्ठजातीय 

मलुामलुींचे शालेय स्तरािरील अवभसरण टाळले. 

जातीसमाजातील जातीय पिूणग्रह आवण दजुाभािाने 

िगणसमाजात जात-िगीय रूप धारण केले. 

भारतात १९७८-मध्ये खासगी विनाअनदुावनत 

शाळाांचे एकूण शाळाांमध्ये प्रमाण ह े३.४ % होते; ह े

प्रमाण २०१७-मध्ये ३४.८ एिढे िाढले. 

(https://www.statista.com/statistics/117526

1/india-share-of-school-enrollments-over-

time-by-school-type/) आज भारताची वस्थवत 

अजनू वबकट झाली आह.े आज भारतात ३.५ लाख 

खासगी विनाअनदुावनत शाळा आहते आवण त्या 

शाळाांमध्ये ८.७ कोटी विद्याथी वशिण घेत आहते. 

(https://www.youtube.com/watch?v=slBL4

3yLTuk)    

भारतात सक्तीच्या आवण मोइत वशिणाचा कायदा 

पारीत करण्यात आल्यानांतरची ही वस्थती आह.े      

Quality : या सांख्यात्मक अपयशापेिा गणुात्मक 

अपयश काही िगेळे नाही. ‘असर’ अहिालाने शालेय 

वशिणाच्या गणुित्तचेे परुते िाभाडे काढले आहते. 

उच्च वशिणात परुता गोंधळ आह.े गणुित्तचे ढोल 

विविध महाविद्यापलये आवण विद्यापीठे स्ित:च 

िाजवित आहते, परांत ु आांतरराष्रीय पातळीिर 

भारताची छबी विशषे अशी चाांगली नाही. जगातील 

सिाणवधक उद्धतृ केल्या जाणाऱ् या ४,००० 

सांशोधकाांमध्ये (नोलोबल हायली-सायटेड ररसचणसण 

२०१८ वलस्ट) केिळ १० भारतीय आहते.  टागम्स 

हाईयर एज्यकेुशन िल्डण युवनव्हवसणटी रँवकां गनसुार 

जगातल्या सिोत्कृष्ट ३०० विद्यापीठाांमध्ये भारतातील 

एकही विद्यापीठ नाही. पवहल्या पाचश ेविद्यापीठाांमध्ये 

भारतातील एकूण १,३०० विद्यापीठाांपैकी केिळ सहा 

विद्यापीठे आहते. ‘ईएइए नोलोबल मॉवनटररांग ररपोटण – 

२०१०’ नसुार शिैवणक विकासाच्या बाबतीत १२८ 

दशेाांमध्ये भारताचा क्रमाांक १०५ िा होता. अगदी 

अलीकडे वस्ित्झलिंडमधील गवन्स्टट्यटू  इ मनॅेजमेंट 

डेिलपमेंट या सांस्थेने केलेल्या पाहणीत असे 

आढळले की, पाहणी केलेल्या ६४ देशाांच्या यादीत 

भारताचे स्थान ५९ि े होते. 

(https://www.thehansindia.com/hans/opini

on/news-analysis/education-system-

leading-india-down-the-hole-692943#)  

 

Affordability : वशिणाचे मलू्यमापन करताना 

ज्येष्ठ वशिणतज्य ज.े पी. नाईक (१९०७-८१) याांनी 

समता (equality) गणुित्ता (quality) आवण सांख्या 
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(quantity) ह े वनकष वनवश्चत केले होते. तथावप, 

जागवतकीकरणाच्या काळात शिैवणक 

मलू्यमापनाच्या निनव्या कसोट्या प्रसतृ  करण्यात 

आलेल्या आहते. affordability या  कसोटीचा 

उल्लेख राष्रीय वशिण धोरणात करण्यात आलेला 

आह.े 

वशिणाची जबाबदारी ही प्राय: सरकारची आह,े या 

भवूमकेला जसजसे आव्हान वमळू लागले तसतशा 

निनव्या सांकल्पना वशिणविषयक चचाणविश्वात स्थीर 

होऊ लागल्या. वशिण वदिसेंवदिस महाग होत आह,े 

असे अनभुिायला येत असताना ही चचाण महागाईच्या 

पररभाषते करण्याऐिजी परिडण्याच्या पररभाषेत 

करण्यात येत आहते.  

भारतात पालकाांचा वशिणािरील खचण वदिसेंवदिस 

िाढत चालला आह.े मागील दशकात वशिणािरील 

खचाणत चारपट िाढ झाली. १९५१-५२ मध्ये 

वशिणािर ८६.५ कोटी रुपये खासगी खचण होता; तर 

२०१९-२० या िषी हा खचण ५,१४, ७६३.६ कोटी 

रुपये एिढा िाढला. (Venkatanarayana 

Motkuri and E. Revathi, Private and Public 

Expenditure on Education in India: Treand 

over last Seven Decades CESS-RESEPPG 

Research Brief#2 18 September 2020) 

भारतात वशिणािर सािणजवनक खचाणपेिा खासगी 

खचाणचे प्रमाण िाढत आह.े वशिणाच्या 

खासगीकरणामळेु ह ेघडले.  

Accountability : उत्तरदावयत्ि या सांकल्पनेचा 

उल्लेख धोरणात करण्यात आलेला आह.े ही 

सांकल्पना विद्याथी ि वशिण सांस्थेच्या मलू्यमापनाशी 

सांबांवधत आह.े याद्वारे विद्याथी, वशिक आवण प्रशासन 

याांच्या कायणपद्धती ि विकासाचे मलू्यमापन अपेवित 

असते. 

शिैवणक सवुिधा उपलब्ध करून जबाबदारी ही 

राज्यसांस्थेची आह,े ह े आधवुनक काळातील मलू्य 

आह.े भारतात ती जबाबदारी सरकारने पणूणपण ेपार न 

पाडता उत्तरदावयत्िाची चचाण केली जाते. म्हणजे, 

महाविद्यालयाांमध्ये परेुशा सवुिधा उपलब्ध दतेा 

त्याांच्या मलू्यमापनाचा घाट घातला जातो. 

सरुुिातीला ऐवच्छक असलेले मलू्यमापन कालाांतराने 

सक्तीचे केले जाते. अशा मलू्यमापनातनू शिैवणक 

सांस्थाांची प्रतिारी करून तथाकवथत यगुित्तचेा अभाि 

असलेल्या सांस्थाांना अनदुानापासनू िांवचत ठेिण्याचे 

वििकेीकरण करता येते. 

थोडक्यात, भारताची शिैवणक वस्थती वचांतनीय आह े

प्रश्न - वशिण धोरणात राजकारण असते का? 

वशिणाकडे पाहण्याचे साधारणपण े दोन दृवष्टकोण 

आहते : 

एक दृवष्टकोण काहीसा भाबडा असा आह.े यामध्ये 

असे गहृीत धरले जाते की, वशिण ह ेपवित्र िेत्र आह.े 

वशिणात राजकारण नसते. अभ्यासक असेही 

मानतात की, वशिण ह ेव्यक्तीविकासाचे साधन आह.े 

एखाद्या व्यक्तीने वशिण प्राप्त केल्यास वतचा विकास 

होतो. वशिणाकडे राष्रविकासाचेदखेील साधन 

मानले जाते. विविध दशेाांची सरकारे, सरकारी 

वशिणतज्ज्ञ, यनूेस्को याांची धारणा साधारणपण ेअशी 

आह.े    

आपण वशिणाकडे जवे्हा अशा दृवष्टकोणातनू बघतो 

तेव्हा आपण वशिणव्यस्थेला स्िायत्त / तटस्थ 

व्यिस्था म्हणनू बघत असतो. तसेच, वशिणाचे 

प्राथवमक प्रयोजन ह े व्यक्तीविकास आहे, असेही 

गहृीत धरत असतो. म्हणजे, लोककल्याण ह े

वशिणाचे प्राथवमक उवद्दष्ट आह,े असे आपण 

समजतो. अशािळेी, आपण वशिणव्यिस्थेला 

व्यापक समाजव्यिस्थेचा भाग म्हणनू बघण्याचे 

नाकारतो. वशकलेली एखादी व्यवक्त अथाणजणन 

करायला लागली म्हणज े आपण तात्काळ त्या 

व्यक्तीच्या भौवतक उन्नयनाचे श्रेय वशिणाला दतेो; 

तथावप, याच वशिणव्यिस्थेतनू अनेक बेरोजगार 

तयार होतात आवण अनेक बेरोजगाराांना माग े सारून 

एका व्यक्तीला राजगार वमळाला असतो याकडेही 
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आपण दलुणि करतो. एखाद्या व्यक्तीच्या 

बेरोजगारीसाठी आपण त्या व्यक्तीच्या अपात्रतेस 

जबाबदार धरतो. असा विचार वशिणाबाबत केलेला 

‘अराजकीय’ विचार आह.े  

वशिणाबाबतचा दसुरा दृवष्टकोण हा राजकीय आह.े 

हा एक प्रकारचा िगीय दृवष्टकोण आह.े या दृवष्टकोणात 

वशिणाकडे व्यापक समाजव्यिस्थेचा जवैिक भाग 

म्हणनू पावहले जाते. गथे वशिणव्यिस्था ही व्यापक 

समाजव्यिस्थेची उप-व्यिस्था असते. समाजातील 

उत्पादनव्यिस्थेला वशिणव्यिस्था अनकूुल राहते 

आवण वशिणाचे प्राथवमक प्रयोजन ह े व्यक्तीविकास 

नसनू उत्पादनव्यिस्थेला सकुशाल मनषु्यबळ परुविणे 

आवण प्रस्थावपत मलू्याांना उचलनू धरणारे वशवित 

तयार करणे, ह ेआह ेअसे या दृवष्टकोणात मानले जाते.  

म्हणनू, पाऊलो फे्रअरी (१९२१-९७) याांनी वशवित 

व्यक्तीविषयी “The educated man is the 

adapted man, because he is better "fit" for 

the world.” असे मत व्यक्त केले होते.  

वशिणाबाबतचा हा राजकीय दृवष्टकोण माक्सणिादाने 

प्रभावित आह.े माक्सण (१८१८-८३) आवण फे्रडररक 

एांगले्स (१८२०-९५) याांनी “साम्यिादी जाहीरनामा” 

(१९४८) या पसु्तकात ह ेमत व्यक्त केले होते : “And 

your education! Is not that also social, and 

determined by the social conditions under 

which you educate, by the intervention 

direct or indirect, of society, by means of 

schools, &c.? The Communists have not 

invented the intervention of society in 

education; they do but seek to alter the 

character of that intervention, and to rescue 

education from the influence of the ruling 

class.” 

वशिणाविषयी अ. रा. कामत याांनी साधारणपण ेअशी 

भवूमका माांडली :  िस्ततुुः, वशिणव्यिस्था ही 

स्िायत्त िा स्ियांभ ूनसते. ती जात्याच मवुक्तदायीसदु्धा 

नसते. आधवुनक काळातील कोणत्याही दशेातील 

वशिणव्यिस्थेचे स्िरूप तेथील राजनीती ि राजकीय 

धोरणाांिर अिलांबनू असते. औद्योवगक क्राांतीनांतर 

‘सािणवत्रक वशिण’ ही भाांडिलशाहीची गरज 

बनल्यानांतर वशिणिेत्र ह े राज्यसांस्थेच्या 

आवधपत्याखाली आणले गलेे. वशिणािरील खचाणचा 

प्रमखु िाटा सरकार उचलत असल्यामळेु सरकारचा 

वशिणव्यस्थेिर प्रभाि असतो. वशिणाच्या कुठल्या 

उपभागाांना वकती अथणसाहाय्य कराि,े त्याांचा कारभार 

कसा चालिािा, गतकेच नव्ह ेतर वशिणाचा आशय, 

अभ्यासक्रम, अध्यापन, परीिापद्धती, सांशोधन ग. 

वनणणयाबाबत शासकिगण, प्रशासन यांत्रणा, विद्यापीठे 

आदी माध्यमाांतनू प्रभाि गाजित असतो. 

वशिणात राजकारण ओतप्रेत भरलेले असतेच. 

तथावप, या राजकारणाची जाणीि सिणसामान्याांना होऊ 

नय,े याची आटोकाट काळजी घतेली जाते.  

वशिणधोरण कसे समजनू घ्याि,े याचे प्रवशिण 

वशिणव्यिस्थेत वदले जात नाही. सरकारी धोरण ह े

‘सरकार’चे असते. त्यात राजकारण नसते. ‘सरकारी 

धोरण’ ह े आपण वचवकत्सा न करता स्िीकारायच े

असते, असा समज करून घतेला जातो. शाळा, 

महाविद्यालये आवण विद्यापीठाांचे कायण ह े सरकारी 

धोरणाची केिळ अांमलबजािणी करणे, ह े आह े

असेही समजले जाते. 

वशिणधोरणाची आखणी करण्यात सत्ताधारी िगाणचे 

वहतसांबांध गुांतलेले असतात, ह े समजनू घतेले जात 

नाही.  उदाहरणाथण,  

१) िासाहवतक वशिण आयोगाांचा हते ु हा भारतीय 

राजकीय उग्रतेचा वनरास करण,े हा होता. हांटर 

आयोगाने असे वलवहले की, आवदिासींचा उद्रके कमी 

करण्यासाठी त्याांना वशवित करा. आवदिासींची 

विद्रोहप्रिणता कमी करण ेआवण त्याांचे गवृहणीकरण 

करण,े हा हते ु आवदिासींच्या वशिणामाग े होता.  

थोडक्यात, आवदिासींच्या वशिणामाग े वब्रवटशाांचे 

विवशष्ट असे वहतसांबांध होते.  
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२) तसेच, पवहल्या विद्यापीठ वशिण आयोगामागे 

दखेील (१९४८) प्राथवमक वशिणाच्या प्रश्नाला दयु्यम 

लेखण्याचा हते ु होता. ८४ टक्के जनता वनरिर 

असताना पवहला वशिण आयोग हा उच्च 

वशिणासाठी स्थापन करण्यात आला होता. तोही डॉ. 

सिणपल्ली राधाकृष्णन (१८८८-७५) याांच्यासारख्या 

िणणद्वषे्टया विचारिांताच्या अध्यितेखाली!   

३) १९८६-च्या वशिण धोरणात ‘जिाहर निोदय 

विद्यालय’ ही महागडी आवण इसिी योजना जाहीर 

करण्यात आली. त्यातनू राजीि गाांधी (१९४४-९१) 

याांना उदध््िस्त होता चाललेल्या ग्रामीण जनतेला 

प्रतीकात्मक वदलासा द्यायचा होता; तसेच ग्रामीण 

उच्चभ्रूांना शासकीय दाततृ्िातनू गांग्रजी माध्यमाचे 

वशिण उपलब्ध करून द्यायचे होते. (वजज्ञासूांनी 

मायरन  विनर याांच े“The Child and the State in 

India” ही पसु्तक जरूर िाचाि.े 

https://press.princeton.edu/books/paperbac

k/9780691018980/the-child-and-the-state-

in-india)   

ही केिळ उदाहरण ेझालीत.    

कोणत्याही वशिण धोरणाचे आकलन करताना दोन 

प्रश्न विचारले पावहजते. एक भौवतक वहतसांबांधाांबाबत 

आवण दसुरा मलू्य ि विचार याांबाबत : 

एक : या वशिण धोरणात कुणाचे वहतसांबांध सांिवधणत / 

सांरवित केले जाणार आहते? 

दोन : या वशिण धोरणाद्वारे विचारप्रणालीचे / 

सांस्कृतीचे कोणते राजकारण पुढे नेले जात आह?े 

प्रचवलत राष्रीय वशिण धोरणदखेील राजकीय 

स्िरूपाचे आह.े या धोरणातील ‘राष्रीय’  हा शब्द या 

धोरणाप्रती सहमती  / अवधमान्यता वमळविण्यासाठी 

योजण्यात आलेला आह.े या धोरणाचा हते ूवशिणाचे 

१) खासगीकरण / ) बाजारीकरण करण ेआवण  २) 

जमातीकरण / ब्राह्मणीकरण करण ेह ेआहते. याविषयी 

पढुे चचाण होईलच! 

 

- प्रा. वदलीप चव्हाण 

स्िा. रा. ती. म. विद्यापीठ, नाांदडे  

dilipchavan@gmail.com
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डॉ. मंदार काळे,पणेु 

 
   
 

 
 

 

बाजूबद्धता, तटस्थता आवण वस्तुवनष्ठता 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
१. तीन भवूमका: 

आवदम काळात माणसू टोळ्याांच्या िा कळपाांच्या 

स्िरूपात राहात होता. त्या काळातील मानवसकतेचा 

पगडा माणसाच्या मनािर अजनू वशल्लक रावहलेला 

आह.े त्या काळी ’टोळी नसलेला माणसू’ ही 

सांकल्पनाच माणसाला मानित नव्हती. तसेच आजही 

बाज ूनसलेली, तटस्थ िा िस्तवुनष्ठ विचाराची, स्ितांत्र 

भवूमकेची व्यक्ती अवस्तत्िात असते यािर बहुसांख्येचा 

विश्वास नसतो. ’ती कोण आह?े’ यापेिा ’ती कोणत्या 

गटाची आह?े’ या प्रश्नाच्या उत्तराचा मागोिा घणे्याचा 

त्याांचा प्रयत्न असतो. ’त्या व्यक्तीची ियै्यवक्तक 

ओळख काय?’ हा प्रश्नच त्याांच्यासमोर नसतो. ती 

कोणत्या गािाची, घराण्याची, जातीची, धमाणची आह े

या प्रश्नाांच्या उत्तराांतनूच समोरच्या व्यक्तीची ओळख 

करुन घणे्याचा त्याांचा प्रयत्न असतो. ह े सारे गट 

जन्मदत्त असल्याने प्रत्येक व्यक्तीला आपातत: 

वमळालेले असतातच. त्यामळेु त्यातनू त्या व्यक्तीची 

ती एक ओळख गवृहत धरण ेनेहमीच शक्य होते. 

एखादा प्राणी नीलगाय म्हणनू िा हररण म्हणनू 

जन्माला येतो तेव्हा ’कळपातील एक’ एिढीच त्याची 

ओळख असते. त्या पवलकडे, त्या कळपात िा बाहरे, 

त्याची िगेळी ओळख नसते. त्याचे कारण म्हणजे 

त्याचे म्हणाि ेअसे िवैशष््टय िा िगेळेपण त्याच्याकडे 

नसते. पेंवनोिन्सचा कळप पावहला तर एका पेंवनोिनहून 

दसुरा िगेळा ओळखण ेजिळजिळ अशक्यच असते, 

गतके ते एकसारख े वदसत असतात. बहुसांख्य 

मनषु्यप्राण्याांचा विचारही तसाच असतो. 

विकवसत समाजामध्ये मात्र जन्मदत्त कळपाखरेीज ती 

व्यक्ती कोणत्या राजकीय पिाची, कोणत्या सामावजक 

विचाराची, कोणत्या बिुा-बाबाची भक्त आह े

यािरुनही वतचा गट वनवश्चत होत जातो. तसा तो 

तमु्हाला करािाच लागतो. अन्यथा तमु्हाला लोक 

एकतर आपल्या गटात गवृहत धरून टाकतात वकां िा 

त्याांच्या गरैसोयीच्या अशा तमुच्या एखाद्या 

भवूमकेच्या प्रवतिादाच्या सोयीसाठी  तमु्हाला त्याांच्या 

समोरच्या, विरोधी गटाचे ठरिनू टाकतात. त्यानांतर 

त्या गटाच्या - त्याांच्या मते असलेल्या - चकुाांची, 

दोषाांची, पापाांची जबाबदारी तमुची समजनू तमु्हाला 

जाब विचारत राहतात. याांच्याशी होणाऱ् या चचेमध्य,े 

सांिादामध्ये, िादामध्ये तमुची स्ित:ची अशी स्ितांत्र 

असलेली भवूमका कधी येतच नाही. याचे कारण िाद-

वििाद िा सांिाद हा एका गटाच्या भवूमकेला 

अनसुरूनच करायचा असतो असा याांपैकी बहुतेकाांचा 

समज असतो. आवण त्यामळेु बहुतेक िेळा त्या 

सांिादाचा वनिाडा होतच नसतो. 

या अशा बाजबूद्ध समाजामध्ये तटस्थता वन 

िस्तवुनष्ठता या दोन भवूमकाांची बहुसांख्येला समजही 

नसते. ’तटस्थ म्हणिणारी व्यक्ती ही प्रत्यिात कुठल्या 

तकय ववतकय  

 

डॉ. मांदार काळे,पणु े  ह े सांख्याशास्त्र(Statistics) विषयामधील पीएच.डी. असनू त्याांनी 

सांख्याशास्त्रीय सांगणक प्रणालींिर बरीच िष े काम केले आह.े सध्या ते पणूणिळे ब्लॉगर 

असनू विविध विषयाांिर विशे्लषणात्मक लेखन करत असतात. 
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तरी बाजचूी आह,े इक्त ती तसे जाहीर मान्य करत 

नाही’ असा त्याांचा ठाम समज असतो. त्याचबरोबर 

िस्तवुनष्ठ विचार करणाऱ् या व्यक्तीने एकदा केलेली 

वनिड ज्या बाजलूा िा गटाला धावजणणी वदसते, तीच 

त्याची कायमची बाज,ू तोच वतचा कायमस्िरूपी गट 

आह,े असा ग्रह करुन घ्यायलाही त्याांना आिडते. 

त्यामळेु अन्य सांदभाणत त्या व्यक्तीने केलेली वनिड, 

कुठल्या अन्य गटाला िा बाजलूा धावजणणी वदसली, 

की त्याांना त्यात दटुप्पीपणा वदस ू लागतो. 

िचैाररकदृष््टया आळशी असलेल्या या गटवनष्ठ व्यक्ती 

मग अशा सारासारवििकेाला प्राधान्य दऊेन 

जगणाऱ् या, कोणत्याही गटाची ताबेदारी न 

स्िीकारलेल्याांना िचैाररकदृष््टया भोंगळ समज ू

लागतात... कारण त्याांच्या स्ित:च्या िचैाररक 

आळसाला ते सोयीचे असते! 

अशा समाजामध्ये एखादा मदु्दा, प्रसांग, प्रश्न 

याांच्यसांदभाणत प्रत्येकाच्या आकलन िा वनिाड्याच्या 

आधारे बाज ू तयार होऊन गट पडत नाहीत. 

कोणत्याही प्रश्नािर, मदुद््याांिर, वनिाडा-वनष्कषाणिर 

आपले मत ह े आधीच वनवश्चत केलेल्या आपल्या 

गटाला अनसुरूनच असािे लागते. अशा प्रश्नाांची 

उत्तरे, मदुद््याांचे वनराकरण आवण त्यासांबांधी वनष्कषण-

वनिाडे ह े त्या-त्या गटाचे मखुांड अथिा नेते करत 

असतात, आवण उरलेला गट त्याांच्या हाताला हात 

लािनू मम म्हणत असतो.  

आता ह े मखुांड काही विशेष गणुित्ता िा लायकी 

दाखिनू वतथे पोहोचलेले असतात असेही नाही. 

माणसाच्या अांगी असलेली विविध कौशल्ये, 

गणुित्तचेे आयाम सतुरामसदु्धा नसलेल्या प्राण्याांमध्ये 

नेततृ्िाचा प्रश्न केिळ बळाने सोडिला जातो. 

माणसाांच्या कळपातही पररवस्थती इार िगेळी नसते. 

इरक गतकाच की वनव्िळ शारीरबलापवलकडे 

माणसाांच्या वदमतीला सांपत्ती, बदु्धी, तांत्रज्ञान, गिगिा 

आवण सिाणत प्रभािी म्हणज े बहुसांख्या याांसारखी 

अन्य बलेही असतात.  

या अन्य बलाांच्या साहाय्याने धरुरणत्ि प्राप्त केलेले ह े

नेत,े ह े मखुांड, त्या त्या प्रश्नाशी, मदुद््याशी वनगवडत 

साधकबाधक विचार करतील याची शाश्वती नसते. 

त्याांचे नेततृ्ि ह ेगणुित्तऐेिजी बलाने प्रस्थावपत झालेले 

असल्याने, कदावचत त्याांच्याकडे ते कौशल्य िा ज्ञान 

नसतेच. आणखी एक शक्यता म्हणज े त्याांना वतथे 

प्रस्थावपत करणाऱ् याांच्या अथिा स्ित:च्या सोयीसाठी 

त्याांना योनोयायोनोयतेऐिजी स्िाथाणनकूुल भवूमका घ्यािी 

लागते. आवण त्यानांतर त्याांच्या गटातील गतर तीच 

भवूमका अनसुरत जातात.  

आता या अनचुराांनाही गटातील धरुरणाांनी घतेलेली ती 

भवूमका कदावचत न पटणारी अस ूशकते. परांत ुतरीही 

तीच योनोय हा दरुाग्रह ते गतराांसमोर- विशेषत: विरोधी 

गटाांतील व्यक्तींसमोर- धरत असतात. कारण 

बहुतेकाांच्या आयषु्यात सारासारवििकेबदु्धीऐिजी गट-

बाांवधलकीला अवधक प्राधान्य असते. अभ्यास-

अनभुि-आकलन याांच्या आधारे योनोयायोनोयतेचा 

वनिाडा करण्याऐिजी माणसे गटाच्या धरुरणाांनी 

वदलेला पयाणय, वनिाडा िा वनणणय स्िीकारून मोकळे 

होत असतात. त्यानांतर त्याांचे डोके इक्त तो योनोय 

कसा ह े वसद्ध करण्यापरुतेच चालत असते. गथे 

िस्तवुनष्ठतेचा अभाि प्रकषाणने वदसतो.  

       तटस्थता आवण िस्तवुनष्ठता या दोन िगेळ्या 

बाबी आहते. तटस्थता ही प्राय: वनवष्क्रय असते, तर 

िस्तवुनष्ठता ही सारासार वििकेबदु्धीचा िापर करुन 

वक्रयाशील वनणणय घेणारी असते. तटस्थता ही बाज ू

घते नाही. तटस्थता ही कायमस्िरूपी भवूमका म्हणनू 

स्िीकारण े शक्य आह.े माणसू सदासिणकाळ 

बाजबूद्धही राहू शकतो- बहुतेक माणसे तशीच 

असतात. परांत ुएका समाजाचा भाग असलेला माणसू 

सदोवदत िस्तवुनष्ठ राहू शकत नाही. सांस्कार, जमाि-

दबाि आवण सत्ता-दबाि यापढुे झकूुन त्याला प्रसांगी 

बाजबूद्धता वकां िा तटस्थता हीच भवूमका म्हणनू 

स्िीकारािी लागते.  
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गतर दोन गटाांतील व्यक्तींच्या तलुनेत िस्तवुनष्ठ 

व्यक्तीचे  िगेळेपण असे की अवधक मावहती, अवधक 

ज्ञान, अवधक आकलन आवण बदलती पररवस्थती 

यामळेु एकाच प्रकारच्या प्रश्नाबाबत, वनिडीबाबत, 

मदुद््याबाबत िेगिगेळ्या प्रसांगी ती व्यक्ती िगेिगेळी 

भवूमका घऊे शकते. त्यामळेु ती िगेिगेळ्या प्रसांगी, 

िगेिगेळ्या मदुद््याांिर परस्परविरोधी बाजूांना वदस ू

शकते. परांत ु ज्याांना त्यामागची कारणमीमाांसा ज्याांना 

उलगडत नाही, अशा विचारविन्मखु लोकाांना तो 

दटुप्पीपणा िाटू शकतो. त्यातनू त्या व्यक्तीला 

चांचलतेचा, धरसोड ितृ्तीचा, सिण बाजूांना खषु 

करण्याचा म्हणज ेकणाहीनतेचा आरोप सहन करािा 

लागतो. वकां िा अशी व्यक्ती ’गािाचां एक वन या 

गािांढ्याचां दसुरांच असतांय’ म्हणनू झटकून टाकली 

जाते.  

तटस्थतेचा प्रत्यि(!) इायदा नसतो तसा प्रत्यि 

तोटाही. कारण ती कुठलीच जबाबदारी घते नाही. 

वतच्यात नेमकेपणाचा अभाि असतो. अपिादात्मक 

प्रसांगी तटस्थता वनिडीमध्ये सहभागी नसनूही ठोस 

भवूमका असते. क्िवचत तसे जाहीर करण ेहाच विवशष्ट 

भवूमकेला िा मदुद््याला नोंदिलेला विरोध असू 

शकतो. सोबत जोडलेला इोटो पाहा. पण हा 

अपिादच म्हणायचा. 

िस्तवुनष्ठतेमध्ये नेमकेपणाला साधण्यासाठी अभ्यास, 

अनभुि वन आकलन याांना महत्त्ि असते. त्याांच्या 

आधारे घतेलेला केलेली वनिड िा घतेलेला वनणणय हा 

विचाराांती घतेलेला असल्याने त्याची जबाबदारीही 

स्िीकारािी लागते. पण नेमकी हीच गोष्ट बहुसांख्येला 

नकोशी िाटत असते. त्यामळेु वजथे हा वनणणय आयता 

वमळतो, अशा एखाद्या गटाशी बाांवधलकी स्िीकारून 

ते विचाराांचे गांवद्रय बांद करून टाकतात. 

ही बाजबूद्ध मांडळी विचारहीन असतील तर सखुी 

असतात. पण त्याांच्या ददुिैाने त्याांच्यात वनणणयिमता 

वजिांत असेल, तर आपली भवूमका वन आपल्या 

बाजचूी भवूमका यातील अांतविणरोधाांचा सामना त्याांना 

करािा लागतो. त्यातनू वनमाणण होणारा सांभ्रम त्याांना 

घरेून राहातो. तटस्थतेने मदुद््यािर बाजचू न 

वनिडल्याने, वनणणयाची कोणतीच जबाबदारी नसते. 

तर िस्तवुनष्ठतेला वनणणय घतेल्यािरही 'एखाद ेअनषुांग 

तपासायचे रावहले का, त्यामळेु आपला वनणणय िगेळा 

अस ूशकला असता का?’ हा सांभ्रम वशल्लक राहातो.  

तटस्थता केिळ प्रासांवगक भवूमकाच अस ूशकते. त्यात 

सातत्य असले, की ती घणेाऱ् याची विश्वासाहणता 

सांपषु्टात येते वकां िा ती अदखलपात्र होऊन राहते. 

त्याचप्रमाण ेकेिळ बाजूांचा विचार करणाऱ् या गटाांमध्य े

िस्तवुनष्ठ भवूमका घणेाऱ् याची विश्वासाहणताही सांपषु्टात 

येते. कारण त्याांना 'हा/ही आपल्या गटाची की 

दसुऱ् या?’ याचे ठोस उत्तर न वमळाल्याने ते 

त्याच्यापासनू दरू राहू लागतात. तेव्हा िगेिगेळ्या 

कारणाने का होईना, पण तटस्थता आवण िस्तवुनष्ठता 

ही दोन्हीही बाजबूद्ध समाजात उपरीच ठरतात. 

िस्तवुनष्ठ राहू गवच्छणाऱ् याला कायमच एकीकडे 

भसू्खलनप्रिण डोंगर वन दसुरीकडे खोल दरी याांच्या 

दरम्यान असलेल्या अरुां द रस्त्यािर चालाि े लागते. 

अभ्यास-अनभुि-आकलन याांच्या आधारे केलेली 

कारणमीमाांसा आवण त्याआधारे घतेलेली भवूमका 

समजनू घणे्यासाठी कष्ट करण्याची बहुसांख्येची 

मानवसकता नसते. त्यामळेु त्याची ती भवूमका कुठेच 

िाखाणली जात नसते. ज्याला गांग्रजीत thankless 

job म्हणतात तशी ही भवूमका असते. सदोवदत true-

to-the-cause राहण्यासाठी सांघषणप्रिण राहायचे की 

बाजबूद्धतेमधील सरुवितता वनिडायची हा ज्याचा 

त्याचा प्रश्न असतो. 

तटस्थता म्हणज े काय ह े बहुसांख्येला समजते. 

बाजबूद्धता िा गट-बाांवधलकी तर गतकी महामरू आह े

की त्याबाबत अवधक भाष्य करण्याची आिश्यकता 

नाही. परांत ु 'िस्तवुनष्ठता म्हणज े काय?' याबाबत 

अनेकाांच्या मनात गोंधळ असतो. त्याची भावषक िा 

तावकण क व्याख्या नक्कीच करता येईल, पण त्याने 

आकलनात इार भर पडेल याची शक्यता कमीच 
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आह.े त्याऐिजी, ढोबळमानाने म्हटले तर गट-विचार 

न करता, पिूणग्रहाांना दरू ठेिनू केिळ समोरच्या 

प्रश्नाच्या अांग,े उपाांगे, अनषुांग े आवण सांदभण याांच्या 

आधारे केलेला वनणणय हा िस्तवुनष्ठपण ेघेतलेला असू 

शकतो. यातनू अवस्तत्िात असलेल्या गट अथिा 

बाजूांपैकी एकाच बाजलूा सतत धावजणण े राहण्याची 

शक्यता कमी होते. 

सोप्या शब्दाांत साांगायचे तर प्रत्येक बाजचूे, प्रत्येक 

सांभाव्य वनिडीच े बरे वन िाईट अशा साऱ् या 

पररणामाांची जांत्री माांडून त्याांच्या आधारे एकप्रकारे 

गवणती ताळा माांडािा लागतो. त्यातनू ज्या बाजचूा 

ताळेबांद अवधक वशलकीचा अथिा कमी तोट्याचा 

वदसतो, त्याची वनिड करािी लागते. त्यासाठी प्रत्येक 

बाजचूी अनुषांग े नीट समजनू घ्यािी लागतात. आवण 

यात ियै्यवक्तक आिडीलाच वनिडीचे रूप वमळणार 

नाही याकडे कटािाने लि द्याि ेलागते.   

आपल्याला हिा तोच वनणणय यािा, आपल्याला हिी 

तीच बाज ू वजांकािी म्हणनू केलेली माांडणी िस्तवुनष्ठ 

नसते. समोरच्या ग्राहकाला इसिण्यासाठी 

दकुानदाराने तागडी एका बाजलूा बळाने झकुिािी 

तशी असते. वतला अभ्यासपूणण वनिडीचा दजाण दतेा 

येत नसतो. त्यातनू अनेकदा िेगिगेळ्या प्रसांगी एकाच 

बाज ू िा गटाच्या बाजनूे, विरोधात िा तटस्थ अशी 

प्रासांवगक वनिड होऊ शकते. यातील एकच वनिड 

सातत्याने होत रावहली तर तमुचा वनणणय, वनिाडा िा 

मदु्दा हा biased म्हणज े पिपाती आह े ह े गवृहत 

धरायला हरकत नाही.  

तीन उदाहरणाांच्या साहाय्याने थोडे वििचेन करुन हा 

मदु्दा स्पष्ट करण्याच्या प्रयत्न करतो.  

तीन उदाहरण:े 

मध्यांतरी ’कन्यादान’ विधीिरून समाजमाध्यमाांत 

थोडा गदारोळ झाला होता. त्यानांतर त्या विवधबाबत 

एक पान शअेर करण्यात आले होते. ज्यात एक 

विधान असे होते, ’मलुीचे िडील आता िराला 

म्हणतात की या माझ्या मलुीिर आजपासनू माझी 

काहीही सत्ता नाही.’ ते विधान मला अथाणतच 

आिेपाहण िाटले.  

जन्मदात्या बापाची मलुीिर सत्ता असते? 

टोळीव्यिस्थेकडून वस्थर अशा समाजाकडे सांक्रमण 

होताना माणसाांमध्ये वनमाणण झालेल्या खासगी 

मालमत्तचेी कल्पना िस्तमुात्राांना लाग ूझाली, तशीच 

स्त्री-दासाांनाही. िास्तविक आता स्िातांत्र्य, समता, 

बांधतुा या वत्रसतू्री आधवुनक जगात रुजल्यािर, त्या 

व्यिस्थेचा शोषक अिशषे असलेला हा विधी 

रद्दबातल व्हायला हिा. परांत ु आपल्याहून अज्ञानी 

अशा पिूणजाांच्या परांपरा सोडताना परांपराप्रेमी 

माणसाची घालमले होत असते. त्यामळेु होता होईतो 

त्या न सोडता, उलट त्या अिाणचीन विचाराशी ससुांगत 

कशा आहते ह े साांगण्याचा त्याचा आटावपटा चाल ू

असतो. 

एक-दोघाांनी असा यवुक्तिाद केला होता की ’माझ्या 

मलुीला हि ेअसेल तरच मी तो विधी करेन.’ त्याांच्या 

मताचा आदर राखनू मी त्याच्याशी सांपूणण असहमती 

नोंदितो आह.े एखाद्याला 'स्ित:हून गलुाम होऊन 

राहायचे असेल तर मी त्याचा मालक म्हणनू 

िागायला तयार आह’े या विधानासारख े आह े ह.े 

एकदा ते मान्य झाले की ’सांस्कारातनू’ (सांस्कार आवण 

ब्रेन-िॉवशांग यात इारच पसुट इरक असतो) त्या 

व्यक्तीला गलुाम होण्याकडे, वकमान ’मी स्ित: माझ्या 

गच्छेने याचा गलुाम झालो’ ह े जाहीरपण े कबलू 

करायला लािण्याची सोय करता येतेच. एका व्यक्तीच े

िस्तकुरण करणारा हा विधी माझ्या बदु्धीला साइ 

अमान्य आह.े त्यामळेु या प्रसांगी ’कन्यादान’ हा विधी 

सिणस्िी त्याज्य असािा असा माझा वनणणय झाला. 

दसुरे उदाहरण आह े एका परुोगामी विचारिांताांनी 

आपल्या मलुाची मुांज केल्याचे. एका परुोगामी गटाने 

त्याांच्यासोबत असलेल्या उरलेल्या साऱ् या सहमतीला 

बडुिनू, त्या एकाच ’पापा’बद्दल  त्याांना थेट प्रवतगामी 

ठरिनू टाकले आह.े  
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मुांज हा मदु्दा असेल, तर गहृकायण या दृष्टीने गथे ते 

विचारिांत आवण त्याांची पत्नी असे माझ्या मते दोन 

पिधर आहते. एकाचे मत मुांज व्हािी असे आह ेतर 

दसुऱ् याचे नको असे आह.े आवण वनणणय कोणताही 

घतेला, तरी एका व्यक्तीिर अन्याय होणारच असतो. 

आयषु्यात बहुतेक वनणणय असेच असतात. वनविणिाद 

वनणणय इक्त आवण इक्त ियै्यवक्तकच अस ू शकतात 

वकां िा मालक-गलुाम सांबांधातच अस ू शकतात. हा 

वतढा त्याांच्या पत्नीला सोयीचा वनणणय घऊेन सटुला. 

यात त्या मदुद््यापरुता त्याांच्या विचाराचा पराभि झाला 

असला, तरी त्याने त्याांचे उरलेले सिण विचार थेट 

बवुडत जाऊन शनू्य होतात हा बाष्कळपणा आह ेअसे 

माझ े मत आह.े वशिाय त्याचिळेी व्यवक्तस्िातांत्र्य ह े

परुोगामी मलू्य त्यात जोपासले गलेे आह ेअसे माझे 

मत आह.े  

आपल्याला श्रेष्ठ असे काहीतरी समजले आहे, वन ते 

गतराांिर- सिाणत आधी कुटुांवबयाांिर - लादणे, ह े

परुोगावमत्ि असचू शकत नाही असे माझ े ठाम मत 

आह.े परुोगावमत्ि ह े िचैाररक असते, कृती ह े

व्यािहाररक बांधनाांनी जखडलेली असते. ती विचाराांना 

नेहमीच अनसुरते असे नाही. वशिाय 

अांमलबजािणीचा प्रश्न येतो, तेव्हा एकाहुन अवधक 

सहभागी व्यक्तींच्या विचाराांचा, कलाचा, 

वहताऽवहताचा विचार करािाच लागतो. कायम एकाच 

बाजलूा प्राधान्य दणेारी व्यिस्था शोषकच असते.  

         यात आणखी एक मदु्दा महत्िाचा. मुांज या 

विधीमध्ये कोणत्याही शोषणाचा, िचणस्ििादी 

िारशाचा अांतभाणि नाही. आपले मलू ह े स्नातक 

म्हणनू गरुुहाती सोपिण,े त्याला एकप्रकारे वनरोप दणे,े 

गतपतच त्याचा अथण आह.े गथे त्याच विचारिांताांच्या 

मलुीच्या लनोनातील कन्यादान विधीचा मदु्दा असता, 

आवण त्याांनी वतथे माघार घतेली असती, तर मी 

व्यवक्तस्िातांत्र्याचा मदु्दा नािाजनूही तो विधी 

केल्याबद्दल त्याांची वनांदा केलीच असती. मुांजीबाबत 

ती करण्याची माझी तयारी नाही. 

        'मुांज ही इक्त तै्रिवणणकाांतच होते, वस्त्रयाांची होत 

नाही सबब ती विभाजनिादी आह'े हा दािा चकुीचा 

आह.े विभाजनिादी आह े तो वनयम, विधी नव्ह!े 

त्यामळेु उद्या एखादा बाप म्हणाला, ’माझ्या मलुीची 

गच्छा असेल तर मी वतची मुांज करेन.’ तर मी त्याचे 

स्िागतच करेन. सनातनी व्यिस्थेने तो हक्क 

नाकारलेल्या पिूाणस्पशृ्याांमध्येच कुणाला आपल्या 

मलुाची मुांज करािीशी िाटली, आवण त्यासाठी तो 

लढा दणेार असेल, तर मी त्याच्या सोबत असेन.  

पण मळुात त्याने तसे त्याने कराि े का? या प्रश्नाला 

माझ े उत्तर नकाराथी आह.े कारण ’ही कमणकाांडे 

अनािश्यक माननू सोडून द्यािीत’ असे माझे 

ियै्यवक्तक मत आह.े परांत ु नावस्तकता लादण ेआवण 

धमािंतगणत समतेचा आग्रह या दोनपकैी दसुऱ् या 

पयाणयामध्ये परुोगावमत्िाचा अांश अवधक आह ेअसे मी 

मानतो. अथाणत तो अांवतम थाांबा अस ूशकत नाही.  

आवण मुांजीबद्दल माझी समज चकुीची असेल आवण 

त्यात काही अन्यायकारक, विषमतामलूक आढळले, 

तर मी त्याचाही विरोध नक्कीच नोंदिने. अवधक 

मावहती, अवधक ज्ञान झाल्यािर वनणणय पनु्हा तपासनू 

पहािा, आिश्यक िाटल्यास बदलािा, हा ही 

ज्ञानमागाणचा आवण पयाणयाने परुोगावमत्िाचा 

अविभाज्य भाग असायला हिा. 

वतसरे उदाहरण माझ े ियै्यवक्तक आह.े िषणभरापिूी 

माझ्या िवडलाांचे वनधन झाले. त्याांचे वदिस घालािेत 

का याचा वनणणय मी आईिर सोपिला होता. ते करािते 

असा वतचा वनणणय होता. वदिस घालण ेह ेआत्मा वन 

पारलौवककाच्या आधारे उभ ेरावहलेले कमणकाांड आह.े 

ह े दोन्हीही माणसाच्या मनातनू तयार झालेले 

काल्पवनक व्यहू आहते असे माझ ेमत आह.े यात कुठे 

थेट शोषण मला वदसत नाही. (जमाि-दबाि हा मदु्दा 

अांमलबजािणीशी सांबांवधत आह,े विधीशी नव्ह.े) 

काल्पवनक गोष्टींसाठी चार भाताांचे वपांड करुन ते नदीत 

िाहिल्याने कोणताही अन्याय िा शोषण होते, असे 

मला िाटत नाही. त्यामळेु ते करण्यास माझी हरकत 
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नव्हती. माझ्या सदुिैाने मला भाऊ असल्याने ते विधी 

त्याने केले. पण मी एकटा असतो तरीही गमािलेल्या 

माणसासाठी नव्ह,े पण वजिांत व्यक्तीच्या गच्छेखातर 

मी केले असतेच.  

परांत ु आईच्याबाबत मात्र वतने वजिांतपणी ती गच्छा 

बोलनू दाखिली असेल, तरीही वतच्या माघारी मी ते 

करणार नाही. कारण मी जडिादी असल्याने, वतच्या 

जड दहेाबरोबरच वतचे अवस्तत्ि माझ्या दृष्टीने सांपषु्टात 

येते. वतच्या माघारी ती कमणकाांडे करण्याने कुणाही 

वजिांत माणसाचे समाधान मी करणार नसतो. आवण 

वजचे आयषु्य सांपले, माती झाली वतला माझ्या कृतीने 

खदे िा सांतोष होण्याचा प्रश्नच उद्भित नसतो. 

तीनही उदाहरणाांबाबत थोडक्यात साांगायचे तर: 

माझ्या मलुीने कन्यादानाचा आग्रह धरला तर तो मी 

साइ नकार दईेन. 

मलुाने मुांजीचा आग्रह धरला तर त्यात आनांदाने 

सहभागी होईन. 

आवण श्राद्धाचा आग्रह केिळ वजिांत माणसाच्या 

गच्छेखातर नाईलाजाने मान्य करेन. 

ह े तीनही वनणणय माझ्या आजच्या आकलनानसुार 

आवण प्राप्त पररवस्थतीनसुार घतेलेले असतील. 

पररवस्थती बदलली, माझ ेआकलन बदलले, अवधक 

मावहती हाती आली, तर ते बदल ू शकतात ह े मान्य 

करुनच अांमलात आणायचे असतात ह ेमी विसरणार 

नाही. कालचा वनणणय आज सकारण चकुीचा िाटतो ह े

लाजत नव्ह े तर अवभमानाने साांगण्याची गोष्ट आह.े 

कारण कालच्यापेिा आज आपले ज्ञान अवधक आह े

याचे ते वनदशणक असते. 

या तीनहीमध्ये ’अख्खी ब्राह्मणी व्यिस्थाच शोषक 

आह.े वन तमु्ही थोडे असे वन थोडे तसे करत 

अप्रत्यिररत्या वतचे समथणन करता.’ हा तकण  मी 

हास्यास्पद माननू उडिनू लाितो. प्रत्येक व्यिस्था- 

अगदी माक्सणच्या समतािादी तत्त्िज्ञानािर आधाररत 

व्यिस्थादखेील, शोषणाचे उपाांग घऊेनच उभी असते. 

त्यातील केिळ न्यनूे दाखिनू सांपणूण व्यिस्था शोषक 

म्हणण े अगोचरपणाचे आह.े बहुसांख्य मांडळी 

स्िीकारलेली व्यिस्था िा गट याांच्या सांदभाणत नेमके 

असेच करत असतात.  

आपल्या गटाचे गणु तेिढे प्रावतवनवधक मानािते वन 

विरोधी गटाचे अिगणु प्रावतवनवधक मानािते हा 

दरुाग्रह या भतूली प्रत्येक बाजबूद्ध असलेल्या 

व्यवक्तचा असतो असे म्हटले तर ते इार टोकाचे होईल 

असे मला िाटत नाही. अमक्या व्यिस्थेत अवधक 

िाईट गोष्टी आहते, तमकीमध्ये कमी आहते ह ेविधान 

केिळ पिूणग्रहवनदशणकच असते. जगातील सिण स्पधणक 

व्यिस्थाांचा सांख्याशास्त्रीय अभ्यास करुन चाांगल्या-

िाईटाची गणना कोणीही केलेली नाही, करता 

येणारही नाही. आपल्या पिूणग्रहाला अनकूुल 

असणाऱ् या गोष्टी आपल्याला अवधक ठळक वदसतात 

वन त्याांची जांत्री जमा करत आपण त्याांना अवधकावधक 

बळकट करत नेतो गतकेच.  

प्रत्येक व्यिस्थेमध्ये काही त्याज्य, काही चालिनू 

घणे्याजोगे, काही वनरथणक असनूही साजरे करण्याजोगे 

असते. तारतम्याने, डोळसपणे, अवधकावधक मावहती 

घऊेन त्याच्याआधारे वनिड करायची असते. त्यामळॆु 

त्यातील एक वनिडले म्हणज ेमी त्या पऱु् या व्यिस्थेचे 

समथणन करतो, वन एक नाकारले म्हणज े वतचा विरोध 

करतो ह े दोनही तकण  हास्यास्पद आहते. एका हातात 

झेंडा वन दसुऱ् या हाती धोंडा घतेलेल्या विचार-

आळशी लोकाांचे आहते. 

याच्याविरोधात एक अांवतम तकण  येतो तो सामान्यतेचा. 

’तमु्हाला ह ेजमेल हो, सामान्याांना जमेल का? एकदा 

एक स्िीकारले की त्यासोबत उरलेले अन्यायकारक, 

शोषक अनुषांगही ते स्िीकारत जातील ना?’ ही 

तकण सांगती योनोय आह.े  

पण माझ े त्यािर उत्तर असे आह,े की ही ‘माझी’ 

वनिड आह!े गतराांची तीच असािी असे नाही. सिािंनी 

माझ्याच पद्धतीने जाि े असा माझा आग्रह नाही, 

असहूी नये. मी काही ’जगाच्या कल्याणा आदशण 

व्यिस्था’ वनमाणण करण्याचा चांग बाांधलेला प्रेवषत 
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नाही. माझ्या साधकबाधक बदु्धीने मी वनिड करत 

जाईन, तमुच्या साधकबाधक बदु्धीने तमु्ही वनिड करा. 

तमुची वनिड माझ्यापेिा िगेळी असली म्हणनू तमु्ही 

माझ ेशत्रचू काय विरोधकही ठरत नाही. ’माझी वनिड 

िा आकलन ह ेवनविणिाद योनोय, वन तमुचे ते वनविणिाद 

अयोनोय आह.े’ हा दरुाग्रह धरुन एकमकेाांिर 

लादण्याचा प्रयत्न केला नाही तरी परेुसे आह.े  

जर सामान्याांचे सामान्यत्ि मान्य करत अस,ू तर 

त्याांच्या सोयीचे म्हणनू, मी माझी - माझ्या मते 

सामान्याांहून अवधक विकवसत - साधकबाधक बदु्धी 

इेकून दऊेन त्याांच्या सोबत नेणारे प्रिाहपवततत्ि 

स्िीकाराि;े वकां िा त्याचा सििंकष विरोध करणारे दसुरे 

टोक स्िीकाराि,े ह ेही मला मान्य नाही.  

एकारलेपण ह े नेहमीच समाजाला घातक असते. 

सामावजक बांध वखळवखळे करणारे असते. माझ्या 

परुोगावमत्िाच्या वन प्रबोधनाच्या व्याख्येत 

विचारस्िातांत्र्य, वनिडस्िातांत्र्य ह ेमलू्य महत्िाचे आह.े 

एरिी जगण्याची एक चौकट पणूणपण,े तांतोतांत 

स्िीकारण े जसे अगोचरपणाचे, तसेच ती पणूणपणे 

नाकारणहेी. धमाणमध्ये एका समदुायाला सांपणूणपणे 

िाळीत टाकणे, दयु्यम ठरिण े वजतके घातक वन 

वनषधेाहण, वततकेच गतर सामावजक  विचार स्िीकाराहण 

असणाऱ् याला एका कृतीमळेु िा एखाद्या 

मदुद््यासांदभाणतील मतवभन्नतेमळेु परुोगामी ितुणळातनू 

बवहष्कृत करणहेी. या दोनही कृती टोळी 

मानवसकतेच्या आवण पसु्तकप्रामाण्य मानवसकतेच्याच 

वदसतात. पसु्तके िगेळी असतात गतकेच. 

ह े सारे ऐकून आमचा एक वमत्र म्हणाला होता, 

“म्हणज ेएक प्रकारे तझुी ही िस्तवुनष्ठता परस्परविरोधी 

भवूमका घणे्यास उपयकु्त ठरते तर.”  गतक्या 

वििचेनानांतरही ह े सार काढणाऱ् याांना गतकेच साांगने 

की, ‘निजात अभणकाची नाळ कापणाऱ् या सरुीने 

माणसाांना भोसकताही येते;  नेट लािला तर ठारही 

मारता येते. वतचा उपयोग कसा करायचा ह े ती 

धरलेल्या हातामागच्या मेंदिूर अिलांबनू असते. त्या 

कृतीची जबाबदारी घ्यािी लागते ह े मात्र विसरायचे 

नाही.’ 

  

 

टीप: िस्तवुनष्ठता हा खरांतर objective गांग्रजी 

शब्दाचा अपरुा अनिुाद आह.े पण आता प्रचवलत 

झाला आह,े मराठी वन वहांदीतही. त्यामळेु गथे मी तोच 

िापरला आह े
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आकार आवण अथा 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
आकार आपण पाहत असलेल्या प्रत्येक 

िस्तलूा, पदाथाणला, पदाथािंच्या समहूाला, एिढांच 

काय आकाशाला, पाण्याला एक विवशष्टआकार 

असतो आवण त्या आकारामळुां आपल्याला त्या 

िस्तचूां वकां िा पदाथाणचां आकाररूप ज्ञान होतां. हा झाला 

त्या आकाराांचा नेहमीचा अथण. आपल्या सभोिती 

असांख्य आकार सारख े वदसत असतात, परांत ु

आपल्याला त्याांची केिळ आकार म्हणनू जाणीि होत 

नाही. वचत्रकाराला मात्र त्याच्या सभोिती असलेल्या 

आकारविश्वाची सतत जाणीि होत असते. ही जाणीि 

कधी कधी गतकी तीव्र बनते की, त्याला एकाच 

आकारात समाविष्ट असलेले अनेक लहान लहान 

आकार वदस ूलागतात, आवण त्या लहान आकाराांतनू 

आणखी सकू्ष्मतर आकार जाणि ूलागतात. आपल्या 

डोळ्याांच्या िमतेगतके लहान आकार त्याला वदसू 

शकतात. आवण ह्या सिण आकाराांकडे वचत्रकार एक 

प्रकारच्या तटस्थतेनां, केिळ आकार म्हणनू पाहू 

शकतो. 

आकाशात ढग जम ूलागले की, प्रथम ढगाांचे 

आकार, ढग सोडून उरलेल्या आकाशाचे आकार, 

ढगाांचे िणािणाला बदलणारे आकार, नांतर त्या 

ढगाांतील िगेिेगळ्या रांगाांचे आकार, िाऱ्यानां 

वपांजलेल्या ढगाांच्या पुांजक्याांचे आकार, अशी 

आकारमावलका सुरू होते. रात्री आकाशात पावहलां तर 

ताऱ्याांच्या समहूाचे आकार, त्या ताऱ्याांना अदृश्य 

रेषाांनी जोडून मनात तयार होणारे आकार, ताऱ्याांच्या 

कां पनामळुां तयार होणारे आकार, असे अनेक आकार 

मनात कें वद्रत होत असतात. ह्या सिण आकाराांचा 

साहवजकच एक विवशष्ट अथण वचत्रकाराला अवभप्रेत 

असतो. तो अथण आपल्या नहेमीच्या अपेिा वनराळा 

असतो. ह्या आकाराांच्या परस्परसांबांधाला आवण ते 

सिण वकां िा त्याांपैकी आकार एकत्र येऊन बनणाऱ्या 

आकृतीला, त्या त्या आकाराच्या पाश्वणभमूीशी 

असलेल्या नात्याला, गतकां च काय तर त्या िळेी 

आपल्या मनात असलेल्या अमतूण वचत्रसांदभाणत 

असणाऱ्या िरील आकाराांच्या नात्याला, वचत्रकार 

विशेष महत्त्ि दते असतो; आवण त्यामळेुच 

आकाराांच्या रूढ अथाणपेिा त्याला अवभप्रेत असलेला 

अथण पणूणतुः िेगळा असतो. 

आकाराचा अथण हा बराचसा त्याच्या 

सांदभाणिरही अिलांबनू असतो. एखादा आकार 

त्याच्या सांदभाणतनू िगेळा केला, वकां िा त्याला एका 

सांदभाणतनू काढून दसुऱ्या सांदभाणत समाविष्ट केलां, तर 

त्या आकाराचा अथण लागत नाही. अशा आकाराला 

आपण अमतूण आकार म्हणतो. आवण ह्याउलट जर 

आपण असे काही अमतूण आकार एका वििवित 

पद्धतीनां एकत्र आणले, तर त्याांत आपण आपल्याला 

पररवचत असे अथणपणूण आकार पाहू शकतो. वभांतीिर 

चालणान्या मुांनोया प्रथम आपल्याला केिळ काळे 

वठपके वदसतात, परांत ु ते चालतात म्हणनू आपण 

त्याांना मुांनोया म्हणतो. कोणत्याही िस्तचूी सािली, 

वकां िा सािल्या, त्या मळू िस्तूच्या आकाराशी साधम्यण 

साधत असल्या, तरी आपण केिळ त्या सािल्याांचेच 

आकार जर वनरखले, तर ते आपल्याला अमतूणच 

िाटतील. म्हणजचे एखाद्या िस्तचूी आपण इक्त 

सािलीच पावहली, तर त्या सािलीच्या आकाराचा 

अथण आपल्याला जाणिेलच असां नाही. 

काही आकार सारख े बदलत असतात, तर 

काही त्या मानानां अचल असतात वकां िा वनदान तसे ते 

भासतात. ताांदळू वनिडत असताना, ताटातलां ते धान्य 

कॅनव्हास 
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आपला आकार सारखां बदलत असतां. नळातनू 

पडणाऱ्या पाण्याचा आकार, कारांज्यातनू उडणाऱ्या 

इिाऱ्याांचा आकार, वदव्यातून ििणाऱ्या प्रकाशाचा 

आकार, मांद तेित असलेल्या समईच्या ज्योतीचा 

आकार, पािसाच्या कोसळणाऱ्या धाराांचा आकार, 

आकाशात चमकणाऱ्या विजेचा आकार, माांजराच्या 

डोळ्याांतील बाहुलीचा आकार, असे नानाविध 

आकार आपलां स्िरूप सारखां बदलत असतात. 

वचत्रकाराला त्याची प्रवतमा साकारताना आकाराच्या 

ह्या अनेक रूपाांतनू एक विवशष्ट रूप, कधी त्याच्या 

आकारिवैशष््टयामळुां तर कधी त्या प्रवतमलेा ते अनुरूप 

ठरत असल्यामळेु, तर कधी वचत्रािकाशाच्या सांदभाणत 

अटळ िाटल्यामळुां, वनिडािां लागतां. ही वनिड 

आकाराच्या ज्या विवशष्ट अथाणिर वकां िा गणुािर 

अिलांबनू असते, त्याला आपण वचत्राथण असां म्हण.ू 

मोठमोठ्या गमारती, वभांती, अजि डोंगर, सनातन 

ििृाांची खोडां, रस्ते ह े आकार त्या मानानां अचल 

भासतात. परांत ु ह्या आकाराांकडे पाहण्याचा कोन, 

म्हणज ेत्या कोनातनू वदसणारी त्या आकाराांची विवशष्ट 

बाज ू त्याांचे अथण ठरिीत असते. आवण कधी कधी 

अशा दोन वभन्न कोनाांमध्ये अगदी बाज,ू विरुद्ध 

वचत्राथिं सामाि ूशकतात. उदाहरणाथण, आपण एखाद्या 

नाण्याच्या वतसऱ्या बाजचूा विचार केला, तर केिळ 

ती बाज ू पाहून ही नाण्याचीच एक बाज ूआह े यािर 

आपला विश्वासही बसणार नाही; गतकी ती नाणां ह्या 

कल्पनेपासनू वभन्न असेल. परांत ु वचत्रकाराला मात्र 

कदावचत त्याच्या वचत्राच्या सांदभाणत तीच बाज ूसिाणत 

योनोय िाटेल. अशा तऱ्हनेां कोणत्याही अचल 

आकाराकडे पाहताना, वभन्न दृवष्टकोणाांतील 

इरकामळेु त्या आकाराचा वचत्राथण कसा बदलतो, 

ह्याची आपल्याला जाणीि होते. आगगाडीत बसनू 

एखाद्या पिणताकडे पाहताना आपल्याला ह्या बदलाचा 

प्रत्यय येतो. 

काही आकार एकटेदकुटे, तर काही इक्त 

समहूातनूच आपला अथण साांगतात. अनेक रोपाांच्या 

समहूाला आपण शते म्हणतो. अनेक पाती एकत्र 

येऊन गित तयार होतां. अनके धाग े एकत्र आले की 

त्याला कापड, अनेक विटा एकीिर एक रचल्या की 

वभांत, अनेक ििृ एकत्र जाले की अरण्य, अनेक 

थेंबाांचा पाऊस, अनेक वशळाांचा पिणत, अनेक 

माणसाांची गदी, िाळूच्या अनेक कणाांच िाळिांट, 

असे अनेक आकार एकत्र येऊन एक वभन्न असा अथण 

साांगतात. वचत्रकार केिळ वचत्राथाणच्या सांदभाणत ह्या 

दोन्ही शक्यताांचा विचार करतो. 

कधी कधी दोन वकां िा अवधक असे िगेिगेळे 

आकार एकत्र येऊन त्याांतनूच निीन आकार उद्भितो. 

अशा िेळेस त्या त्या आकाराचा मळू अथण नाहीसा 

होतो वकां िा समप्रमाणात निीन अथाणत सामाितो. 

आकारातील एकाचां दसुऱ्याशी असलेलां प्रमाण 

बदललां तर वचत्रामध्ये त्या आकाराांना निीनच अथण 

प्राप्त होतो. जिळ असलेली िस्त ू मोठी ि दरूची 

लहान, हा दृक्शास्त्राचा वनयम बदलल्यास आकाराांचा 

सांदभण ि पयायाणनां अथण बदलतो. एका आकारात दसुरा 

आकार समाविष्ट केल्यानां वकां िा एकाच आकाराची 

अनेकदा पनुराितृ्ती केल्यानां त्या आकाराचा मळू अथण 

बदल ू शकतो. उदाहरणाथण, एखाद्या वचत्रात आपण 

एकाऐिजी अनेक चांद्र उगिलेले पावहले, म्हणजचे 

ताऱ्याांची जागा चांद्राांनी घतेली, तर आपल्या 

चांद्रविषयक कल्पनेचा अथण बदलेल. म्हणजचे 

आकाराच्या मळू स्िरूपात कोणताही भदे केल्यास, 

त्याचा रूढ अथण बदलनू त्याची गणना अमतूाणमध्ये 

केली जाईल. 

      आकार आवण अथण याांच्यामधला आणखी 

एक दिुा लिात येतो तो असा प्रत्येक आकाराचा 

एखादा आांतराकार वकां िा विवशष्ट भाग अमतूण असतो, 

पण आकार म्हणनू तो स्ितांत्र असतो. कधी कधी 

वचत्रकाराला हा आांतराकारच जास्त जिळचा ि 

महत्त्िाचा िाटतो. वचत्रात हाच भाग त्या आकाराचा 

अकण  ठरतो. वशिाय ह्या आांतराकारातनूच हळूहळू पणूण 

आकार वदस ूलागतो, आवण त्या आकाराचा रूढ अथण 
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समजतो. उदाहरणाथण, एखाद्या पानािरचे डाग, 

मातीच्या घड्याचा इुटलेला भाग वकां िा तडे, 

कपाळािरचा व्रण, पसु्तकाच्या पानािरच्या 

मजकुराचा आकार वकां िा मजकुरामधल्या 

अिकाशाचा आकार, ह े आकार स्ितांत्र असतात. 

म्हणज े ज्या पणूण आकारात ते समाविष्ट असतात त्या 

आकारापासनू ते अगदी स्ितांत्र असतात. आवण त्याच 

िळेी त्याांचां मळू आकाराशी अविभाज्य असां नातांही 

असतां. आांतराकाराची ही वनगढूता, हचे त्या 

आकाराचां ममण ठरतां. 

िास्तविक ह्या विश्वात असणारे सिण आकार 

ह े भवूमतीच्या मलूभतू आकाराांतनूच जन्मलेले 

असतात. आवण म्हणनूच आपल्या भोिती िािरणारा 

प्रत्येक आकार हा ितुणळ, चौकोन वकां िा वत्रकोण ह्या 

मलूाकाराशी नातां साांगतो. आवण गांमत म्हणजे, ह्या 

मलूाकाराांना त्याांच्या भवूमतीतील वचन्हात्मक 

अथाणखरेीज दसुरा अथण नाही. म्हणजचे ह े मलूाकार 

शदु्ध ि अमतूण असे आकार आहते. आवण म्हणनूच 

वचत्रकार एखाद्या आकाराकडे केिळ आकार म्हणनू 

पाहू शकतो; त्या आकाराच्या रूढ वकां िा व्यािहाररक 

अथाणला तो विशेष महत्त्ि दते नाही. 

मला असां िाटतां की, शब्दाला जसा अथण घट्ट वचकटून 

असतो, तसां आकाराच्या बाबतीत होत नाही. अनेक 

आकार एकमकेाांत सहज एकरूप होऊ शकतात. तसां 

शब्दाांचां होत नाही. चेहऱ्यािर जसे डोळे तसे 

आकारात आकार गुांइले जातात, सामािले जातात. 

वनराकाराची कल्पना इक्त शब्दाांत माांडता येईल, परांत ु

वनराकार आकारातनू व्यक्त करणां कठीण आह.े कारण 

आकार वकतीही नाहीसा एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला 

तरी ज े उरेल वकां िा जे वशल्लक राहील तो पनु्हा 

आकारच असेल. थोडक्यात साांगायचां म्हणज ेअगदी 

कोरा कॅनव्हास घतेला तरी त्या कॅनव्हासची लाांबी, 

रुां दी ि जाडी ही येऊन एक आयताकृती आकार 

उरतोच. 

       आतापयिंत आपण आकार आवण त्याचा 

अथण याांचां परस्पराांशी असणारां नातां एका विवशष्ट 

पातळीिरून पावहलां. पण ह ेनातां आणखी िगेिगेळ्या 

पातळ्याांिरून अजमािणां शक्य आह.े काही िळेा 

वचत्रामध्ये एखाद्या आकाराची अनपुवस्थतीच त्या 

आकाराची आठिण करून वकां िा जाणीि करून दतेे 

वकां िा एखादा आकार केिळ दसुन्या आकाराचा भास 

उत्पन्न करण्यासाठीच योजला जातो. आकाराकडून 

अथाणकडे प्रिास करीत असताना एक गोष्ट लिात येत े

ती अशी की, िगेिगेळ्या आकाराांचां एकमकेाांशी 

असलेलां नातां आवण त्याांच्या अथाणअथाणमधला 

परस्परसांबांध या दोहोंत काहीच साम्य अस ू शकत 

नाही. वकां िा असांही म्हणता यईेल की, आकार आवण 

अथण ह ै वचत्रकलेच्या सांदभाणत एकमकेाांशी इारसे 

वनगवडत नाहीत. वशिाय आकाराचा वचत्राथण हा 

रूढायाणप्रमाणां वभन्न असल्यामळुां िाङ्मयीन सांदभाणत 

त्याचा अथण लािता येणार नाही. कारण आकारविश्व ह े

सांपणूणतुः िगेळां विश्व जाह,े त्याची आपली स्ितुःची 

अशी भाषा आह े आवण त्या भाषतेच केिळ 

कोणत्याही आकाराचा अथण समज ूशकेल. 

      शब्दाांचां मला तेिढां माहीत नाही, परांत ु

एखादा आकार हा दसुऱ्या आकाराच्या 

आधारावशिाय पाहताच येणार नाही असां मला िाटतां. 

म्हणज े सांदभाणवशिाय आकार असचू शकत नाही 

वकां िा मागांपढुे दोन आकार असल्याखरेीज कोणताच 

आकार वदसणार नाही. आकाराच्या जगात म्हणनूच 

अथण वबचकत वबचकत िािरत असतो. 

आकार बहुरूपी आह.े वचत्रामध्ये तो आपली अनेक 

रूपां दाखिीत असतो. कधी त्याला पांख इुटतात ि तो 

आकाशात वकां िा अिकाशात उांच उांच उड्डाण करतो. 

कधी तो मणेासारखा वितळतो, तर कधी मोठी वशळा 

होऊन वनश्चल होतो. आकाराच्या ज्िाला होतात. 

आकार प्रकाश होतो, तर कधी तो पणूण अांधार होतो. 

आकार पाण्यासारखा िाहतो. आकार पतांगासारखा 

तरांगतो. आकाराचा स्इोट होतो आवण त्यातनू 
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असांख्य आकाराांच्या वठकऱ्या उपजतात. कधी हाच 

आकार सकू्ष्म रूपात असनू नसतो, आकार विरघळतो, 

आकार थरथरतो, आकार गवतमान होतो. आकार 

इुलासारखा उमलतो. आकार खोल होतो. 

आकाराच्या पायया होतात. आकार जळतो, आकार 

विझतो. थोडक्यात साांगायचां म्हणज े आपण ज े जे 

कल्प ूते ते आकाराचां होऊ शकतां. 

आकार स्ितांत्र आह,े स्ियांभ ूआह.े अथण आकाराला 

नायक आह.े अथण आकाराला स्पशण करतो पण 

शब्दासारखा तो त्याच्या मानगटुीिर बसत नाही. 

त्यामळेु वचत्रामध्ये आकाराचा िािर अगदी मोकळा 

असतो. आकार अथाणच्या अधीन नाही.आकार हा 

अथाणला सहज ओलाांडून पलीकडे जाऊ 

शकतो.आकार अथाणच्या खाांबाला बाांधलेला 

नाही.आकाराची बाांवधलकी इक्त अिकाशाशी आह.े 

 

( कोरा कॅनव्हास या प्रभाकर बवे  यांच्या 

पुस्तकामधून जाणकारांसाठी साभार )
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पल्लवी पंवडत 

नागपूर 

 
   
 

 
 

 

 

अमृता शेरगील:एक महावचत्रकाव्य  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                   

अमृता शेर-गील (ग. स. 1913 - ग. स. 1941)                 

 भारतीय वचत्रकलेच्या िेत्रात सिणप्रथम 

व्यािसावयक वचत्रकार म्हणनू मान्यता वमळालेल्या 

वचत्रकती म्हणज ेअिनीन्द्रनाथ ि गगनेन्द्रनाथ टागोर 

याांची बहीण सनुयनी दिेी (ग. स. 1875 - ग. स. 

1962) आवण अमतृा शरे-गील. सनुयनी  दिेी या 

साध्या गवृहणी होत्या. त्याांच्या प्रवसद्धी आवण 

वचत्रवनवमणतीचे स्त्रोत त्याांचे पती रजनीमोहन राय ह े

होते. पतीच्या मतृ्यनूांतर त्याांचे प्रेरणास्त्रोत जण ू लोप 

पािले ि त्या काळाच्या पडद्याआड गले्या. सनुयनी 

दिेींच्या आधी व्यािसावयक वचत्रकार म्हणनू काम 

केलेल्या वचत्रकती म्हणजे राजा रिी िमाण याांची बवहण 

मांगला बाई थमपरुत्ती, मात्र त्याांना म्हणािी तशी 

ओळख ि प्रवसद्धी वमळाली नाही. ग. स. 1880 च्या 

दशकात कलकत्त्यातील कला प्रदशणनाांमध्ये ओळख 

वमळविणारी एकमिे स्त्री वचत्रकती लसुी सलुतान 

अहमद ही मलूतुः गांग्रज होती. मात्र 1930 च्या 

दशकाच्या अखरेच्या कालखांडात सोसायटीच्या 

प्रदशणनाांमधील वस्त्रयाांची सांख्या हळूहळू िाढू लागली. 

या काळात यरेुवशयन ि पारशी  िांशाच्या मलुी 

सोडल्या तर  कुणीही वचत्रकलेचे रीतसर वशिण 

कलाशाळाांतनू घतेले नव्हते. उच्चभ्र ू समाजातील 

लोक आपल्या मलुींना वचत्रकलेचे धडे दणे्यासाठी 

घरीच वशिक नेमत असत आवण वचत्रकलेचे ह े

वशिण म्हणजे जण ू अवतररक्त उपलब्धी म्हणनू 

गणल्या जात असे.मात्र पॅररस येथे कला वशिण 

घतेलेल्या अमतृा शरे-गील ह्याांनी स्ितुःला 

व्यािसावयक वचत्रकार म्हणनू प्रस्थावपत केले. 

अल्पािधीत त्याांना जशी प्रवसद्धी वमळाली तसेच 

रंगरेषा 

 

पल्लिी पांवडत,नागपरू 

नेट(दृशकला) एम. एइ. ए.(पेंवटांग)सिुणणपदक विजतेी 

साांस्कृवतक मांत्रालय वदल्ली-भारत सरकार द्वारा इेलोवशप 

सी.वशिराम याांच्या गांवडया पेंवटांग या पसु्तकाचा भारतीय वचत्रकला नािाने अनिुाद नॅशनल 

बकु रस्ट वदल्ली द्वारा प्रकावशत. अनेक राष्रीय आवण आांतरराष्रीय वचत्रकला प्रदशणनात 

सहभाग ,एकल प्रदशणने.सध्या नागपरू येथे अभ्यागत अवधव्याख्याता म्हणनू कायणरत. 
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वटकेलाही सामोरे जाि ेलागले. मांगला बाई ते अमतृा 

शरे-गील याांच्या प्रिासािरून आपणाांस समाजातील 

वस्त्रयाांच ेबदलते स्थान ि पररणामी स्त्री वचत्रकत्यािंच्या 

बदलत्या पररवस्थतीचा अांदाज घतेा येतो. 

यरुोपीय अकॅडवमक कलेचे, हांगरेरयन वचत्रकाराांचे 

सांस्कार झालेल्या अमतृाला भारतात आल्यािर 

कलेतील एका िास्तिाचा सामना करािा लागला. 

एका बाजलूा अकॅडवमक िास्तििाद  ि दसुऱ्या 

बाजलूा भारतीय कलेचा पनुरुज्जीिनिाद याांना सामोरे 

जाताना यरुोपीय अकॅडवमक िास्तििादातील 

इोलपणाची आवण गतकालीन भारतीय कलेचे 

अांधानकुरण करण्याच्या वनरथणकतेची त्याांना परखडपणे 

वचत्रकाराांना ि कलासमीिकाांना जाणीि करून द्यािी 

लागली. प्राचीन भारतीय वचत्रकलेतील सजणनशीलता 

आवण आधवुनक यरुोपीय कलेतील नाविन्य याांचा 

समन्िय साधत स्ितुःच्या व्यवक्तमत्त्िाचा ठसा 

उमटिणारी कलावनवमणती करून आवण आधवुनक 

भारतीय कलेची  वदशा सवूचत करण्याचा प्रयत्न करून 

अमतृा याांनी आधवुनक भारतीय कलेच्या गवतहासात 

स्ितुःचे िवैशष््टयपणूण स्थान वनमाणण केले, यात दमुत 

होण्याचे कारण नाही. 

 मारी आन्तोगनेत गॉटस्मन ¼Marie Antoinette 

Gottesmann) आवण उमराि वसांग ह ेअमतृाचे आई-

िडील. उमराि वसांग याांचे पिूणज अमतृसर जिळील 

मवजवथया येथे राहत. उमराि वसांग ह्याांची िजै्ञावनक 

दृवष्टकोनातनू जीिनाकडे पाहण्याची ितृ्ती होती. 1890 

च्या समुारास त्याांनी सांस्कृत भाषा वशकायला सरुुिात 

केली. पवशणयन भाषचेाही त्याांनी अभ्यास केला होता. 

िाचनाची त्याांना विलिण आिड होती. कथा-

कादांबऱ्याांची बरीच पसु्तके त्याांच्या सांग्रही होती. 

प्राकृवतक विज्ञान, इलज्योवतष, ध्िवनशास्त्र, 

सतुारकाम यात त्याांना विशेष रस होता. वशिाय ते 

उत्तम छायावचत्रकारही होते.  उमराि वसांग याांनी 

भगिद्गीतेचा  ि अमीर खसु्त्रोच्या काव्याचा अभ्यासही 

केला होता. 

अमतृाची आई मारी आन्तोगनेतचा जन्म हांगरेीतील 

बडुापेस्ट शहरातला. मारी याांना अनेक यरुोवपयन भाषा 

बोलता येत. गटली ि लांडन येथे त्या  वचत्रकला आवण 

सांगीत वशकल्या होत्या. त्या एक उत्तम वपयानोिादक 

होत्या. 1910 च्या अखरेीस लाहोर येथे आल्या 

असता त्याांची ओळख उमराि वसांग याांच्याशी झाली 

ि 1912 मध्य े त्याांचा ि उमराि वसांग याांचा शीख 

ररिाजानसुार वििाह सांपन्न झाला.  त्यानांतर उमराि 

वसांग मारी  आन्तोगनेतसह हांगरेी येथे (बडुापेस्ट) 

रहाियास गलेे. 

अमतृाचा जन्म 30 जानेिारी 1913 रोजी बडुापेस्टला 

झाला. तर त्याांची लहान बहीण गांवदरा याांचा जन्म 

1914 साली झाला. त्याकाळी पॅररस, वव्हएन्ना सारखी 

शहरे कलासांस्कृतीची इार मोठी कें द्र े मानली जात 

असली तरी बडुापेस्टही त्याबाबतीत मागे नव्हते. 

गब्सेन, शॉ, गॉकी, वस्रांडबगण यासारख्या जगप्रवसद्ध 

नाटककाराांच्या नाटकाांचे प्रयोग तेथे होत. त्यािर चचाण 

होत अस.े सामावजक  ि साांस्कृवतक िातािरण 

उदारमतिादी होते. वचत्रकला, सांगीतकला या िेत्रात  

बऱ्याच घडामोडी होत होत्या. 

1914 साली सरुू झालेल्या पवहल्या महायदु्धाची 

सािली हांगरेीिरही पडली. यदु्धाचे चटके जनतेला 

जाणि ूलागले. एकूण पररवस्थतीचा विचार करून शरे-
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गील कुटुांब 1916 च्या सप्टेंबर मध्य े दनुाहारास्ती  

¼Dunaharaszti½मधील अमतृाच्या आजोळी 

राहायला गलेे. ह ेगाि बडुापेस्टच्या सीमािती भागात 

होते. यदु्धामळेु त्याांना काटकसरीत वदिस काढाि े

लागले. दनुाहारास्तीच्या एका शाळेत अमतृा जाऊ 

लागली. ग्रीम बांध ू (Grimm Brothers) ि हनॅ्स 

अॅ ांन्डरसन (Hans Christian Andersen) याांनी 

वलवहलेल्या लोककथा, पररकथा यािर आधारलेली 

वचत्रे ती रांगीत पेवन्सलनी काढू लागली. रांगीत  

के्रयॉन्सनीही काही घटना-प्रसांगाांची वचत्रे ती काढू 

लागली. कथा, कविताही वलहू लागली. अमतृाच्या 

अांगी असलेले ह ेकलागणु मारीच्या दरूच्या नातेिाईक 

असणाऱ्या अवभनेत्री यासई मारी ¼Jaszai Mari½, 

लेखक अरपॅड (Pastor Arpad) ि मानसशास्त्रज्ञ डॉ. 

उहयेी(Dr- Ujhelyi)याांच्या लिात आले ि 

यासांदभाणत ते मारी याांच्याशी दखेील बोलले.आपल्या 

वचत्रकलेविषयी एके वठकाणी स्ितुः अमतृाने वलवहल े

ते असे : 

“मला िाटते मी वचत्रकलेची सरुुिात अशी कधी 

केलीच नाही. कारण मी नेहमीच वचत्र काढत अस.े 

मला िाटते माझा जन्म केिळ वचत्रवनवमणतीसाठीच 

झाला असनू मी दसूरे काहीच करू शकत नाही.” 

शरे-गील कुटुांवबयाांची पररवस्थती खालािली होती. 

त्याांना भारतात यायचे होते. मात्र आता निीनच 

अडचण वनमाणण झाली. यदु्धादरम्यान क्राांवतकारी गदर 

पिाचे सांस्थापक असलेल्या लाला हरदयाल, ज्याांना 

भारतातनू हद्दपार केले होते ि ज्याांनी जमणनीत आश्रय 

घतेला होता, त्याांच्याशी उमराि वसांग याांचा सांपकण  

होता असे सरकारच्या लिात आल्याने सरकार त्याांना 

भारतात परतण्यास मांजरुी दते नव्हते. वशिाय राजा 

महेंद्र प्रताप ि हरिांश वसांग अत्तारी या राजकीयदृष््टया 

नकोशा असलेल्या पढुाऱ्याांशी त्याांचे सख्य 

सरकारच्या डोळयात खपुत होते. मात्र उमराि वसांग 

याांचे कवनष्ठ बांध ू सुांदर वसांग जे व्हागसरायच्या 

गांवपररयल लेवजस्लेवटव्ह कौवन्सलचे सदस्य होते, 

त्याांच्या प्रयत्नाांनी शरे-गील कुटुांबाचा भारतात 

येण्याचा मागण मोकळा झाला.जराही िळे न घालिता 

जानेिारी 1921 मध्य े शरे-गील कुटुांबीय भारतात 

येण्यास वनघाले. या प्रिासात दोन आठिडे ते पॅररस 

येथे मकु्कामास रावहले होते. तेथे  पेरा ि गतर 

मनोरांजनाच्या स्थळाांव्यवतररक्त त्याांनी तेथील प्रवसद्ध 

कलादालनाांना भटेी वदल्या. अमतृा तेव्हा आठ िषािंची 

होती. प्रथमच ती थोर वचत्रकाराांच्या मळू कलाकृती 

पाहात होती. पढु े बरोबर एक मवहन्यानी ते मुांबईला 

पोहोचले. नांतर काही वदिस वदल्ली, लाहोर येथे 

मकु्काम करून त्याांनी वसमला येथे स्थावयक होण्याचे 

ठरविले. 

कला वशक्षण 

अमतृा आवण गांवदरा ह्या दोघींना शाळेत न पाठिता 

गांवनोलश ि फ्रें च भाषाांची वशकिणी सरुू केली. त्या 

सोबतच त्याांचे नतृ्य, वपयानो ि व्हायवलन िादनाच े

वशिणही सरुू होते. याच काळात अमतृा आपल्या 

रेखाटनाच्या िह्याांत जलरांगात वचत्रवनवमणती करत होती. 

वतची वचत्रकलेतील विशेष रुची लिात घऊेन 

वतच्यासाठी मजेर वव्हटमाशण (Major Whitmarsh) 

याांची कलावशिक म्हणनू वनयकु्ती करण्यात आली. 

परांत ुत्याांचा अवधक जोर हुबेहूब वचत्रणािर असे ि ते 

पनु्हा पनु्हा अमतृास एकच एक िस्त ू रेखाटण्यास 
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साांगत ज्याचा अमतृाला कां टाळा येत असे. त्यामळेु 

मजेर काही काळापरुतेच वतचे कलावशिक म्हणनू 

कायणरत होते. या काळातील वतची बरीच वचत्र े

हांगरेीतील आठिणींचे वचत्रण करणारी होती. आपल्या 

अितीभोितीच्या िातािरणाचे वनरीिण करण्याची 

सिय वतला लागली. त्याच समुारास हलॅ बेव्हन 

पेटमन (Hal Beven Petman)  ह े सोसायटी 

वचत्रकार वसमला येथे िास्तव्यास होते. उच्चभ्र ूिगाणचे 

व्यवक्तवचत्रण करणे ि त्याांच्या मलुाांना वचत्रकला 

वशकविण्याचे काम ते करीत. काही काळ अमतृाने 

त्याांच्या मागणदशणनाखाली वचत्रकलेचे धडे घतेले. 

त्याांनी अमतृाने यरुोपमध्य ेजाऊन कला वशिण घ्याि े

असे सचुविले होते. 

              

                                                                                       

याच समुारास म्हणजे साधारणतुः 1923 च्या 

उन्हाळ्यात जलूीओ चेझारे पास्क्िीनेल्ली (Giulio 

Cesare Pasquinelli) ह े गटावलयन वशल्पकार 

वसमला येथे आले. त्याांची ि मारी याांची भटे झाली ि 

पररणामी जलूीओ अमतृाला वचत्रकलेचे मागणदशण करू 

लागले. काही काळानांतर ते गटलीला परतले. खरे तर 

त्या काळात कलेचे वशिण घणे्यासाठी भारतीय 

विद्याथी गांनोलांडला जात. मात्र उमरािवसांग याांच्या दृवष्टने 

गांनोलांडमधील साांस्कृवतक ि बौवद्धक िातािरण 

सिणसामान्य प्रतीचे होते. त्यामळेु अमतृाला कला 

वशिणासाठी गटलीला पाठविण्याचे ठरले. त्यानसुार 

अमतृाची आई, अमतृा ि गांवदरा 1924 च्या 

जानेिारीत फ्लोरेन्सला गले े ि फ्लोरेन्समधील साांता 

अuawवसयाता (Santa Annunziata) या शाळेत 

अमतृा जाऊ लागली. या शाळेचे िातािरण पारांपररक 

ि कडक वशस्तीचे होते. त्या शाळेचा उल्लेख अमतृा 

‘ प्रशस्त, ससुांस्कृत परांत ु वतरस्करणीय’ असा करते. 

ननोन वचत्रण केल्यामळेु शाळेतनू अमतृाला काढून 

टाकण्याची चेतािणी वदली गलेी. त्यानांतर काही  

कारणास्ति त्याांनी गटली सोडून भारतात परतण्याचे 
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ठरविले. फ्लॉरेन्समधील त्याांचे िास्तव्य सहा 

मवहन्याांपेिा थोड्या अवधक कालािधीचे होते. 

आपल्या या फ्लॉरेन्स  िास्तव्याच्या सांबांधात अमतृा 

वलवहते : 

”कळत न कळत गटवलतील िास्तव्याचा माझ्या 

कलात्मक प्रगतीिर प्रभाि पडला होता. 

प्रबोधनकालीन गटावलयन वचत्रकाराांप्रती आिड मला 

येथेच वनमाणण झाली आवण त्याची छाप माझ्या  तेथील 

िास्तव्याच्या मधल्या कालखांडातील कलाकृतींिर 

पडलेली वदसनू येते. या सांदभाणत कोणीतरी प्रवतवक्रया 

दतेाना म्हटलेले मला आठिते ते अस े : ‘माझ्या 

कलाकृतीतनू मी जण ू व्हनेेवशयन वचत्रकाराांची परांपरा 

चालित आह.े” 

पढुे ती असेही वलवहते : 

“आमच्या गटावलयन कलाशाळेतील ससुांस्कृत िदृ्ध 

वशविकेला ‘होतकरू विद्यावथणनी’ गमित असल्याने 

अत्यांत दुुःख तर होत आहचे वशिाय ही कलाशाळा 

सोडल्याने माझहेी वकती नकुसान होईल हा विचार 

करून वतला माझी  दया येत आह.े कारण जर मी 

तेथेच वशिण घतेले असते तर या वशविकेच्या 

मागणदशणनाखाली मी उत्कृष्ठ वचत्रकार झाले असते 

असा   विश्वास ह्या वशविकेला िाटत होता .” 

भारतात वसमला येथे परतल्यािर अमतृाला ‘वजजस 

अडँ मरेी कॉन्व्हेंट’मध्ये दाखल करण्यात आले. 

तेथील िातािरणही धावमणक होते. मात्र अमतृाने 

आपण  ईश्वर अथिा धमण या गोष्टी मानत नसल्याचे 

साांवगतले. आपली मते माांडणारे एक पत्र वतने वलवहले 

ज े तेथील प्रमखुाांच्या  हाती पडले ि पररणामी 

अमतृाला शाळेतनू काढून टाकण्यात आले आवण 

अमतृाच्या औपचाररक वशिणाला पणूणविराम 

वमळाला. येथनू पढु े साधारणतुः 1929 च्या 

सरुुिातीच्या काळापयिंत अमतृाने आपले आयषु्य 

वसमला येथील ‘समर वहल’ या घरात अथिा उत्तर 

प्रदशेातील गोरखपरू वजल्ह्यातील सराया या गािी 

(थांडीच्या वदिसाांत ते तेथे जातअसत.) व्यतीत केले. 

या कालािधीत वतने वचत्रवनवमणती, वपयानो िादन ि 

स्िवशिणािर लि कें वद्रत केले.  

1927 ह े िषण अमतृाच्या दृष्टीने  अवतशय महत्त्िाचे 

ठरले. त्या िषी अमतृाच े मामा एरविन बकताय 

(Ervin Baktay) वसमल्यात शरे-गील पररिाराकडे 

राहण्यास आले. ही एक अइलातनू अशी असामी 

होती. त्याांनी आपली कारकीदण वचत्रकार म्हणनू सरुू 

केली, स्ितुःला बऱ्यापैकी प्रस्थावपतही केले, परांत ु

आपण काही थोर वचत्रकार होऊ शकत नाही असे 

िाटून वचत्रकाररता सोडून भाषाांच्या अध्ययनाला 

सरुुिात केली ि बािीस भाषाांिर प्रभतु्ि वमळविले. 

तेही सोडून ते वतबेट येथे गेल.े साधूांच्या सहिासात 

पाच िषे राहून बौद्ध तत्त्िज्ञानाचा अभ्यास केला ि 

गांडॉलॉवजस्ट (भारतीय सांस्कृवतज्ञ) म्हणनू स्ितुःला 

प्रस्थावपत केले. वचत्रकाररतेची पाश्वणभमूी असल्याने 

आपल्या िास्तव्यात एरविन याांनी अमतृाची 

वचत्रकलेतील गती, रुची, कौशल्य लगचेच ताडले. 

त्याांनी वतला आपल्या सभोितालच्या प्रत्यि 

जीिनाचे वनरीिण करून वचत्र काढ, असा सल्ला 

वदला. वचत्रणाची ही पद्धत अमतृाने आयषु्यभर 

जोपासली. एरविन याांनी अमतृाला सिणतोपरी 

प्रोत्साहन वदले. अमतृाला आपल्या या मामाबद्दल 
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अवतशय प्रेम, वजव्हाळा आवण आदर होता. वतने 

त्याांना आपल्या भािना व्यक्त करताना पत्रात वलवहले : 

“केिळ तमुच्यामळेुच मी रेखाटनािर प्रभतु्ि वमळि ू

शकले.” 

पेटमनप्रमाणचे एरविन याांनीही अमतृाला यरुोपमध्य े

जाऊन कलावशिण घणे्याचा सल्ला वदला. त्यानसुार 

पॅररस ह े कलावशिणाचे माहरेघर वनिडण्यात आले. 

सरुुिातीस उमराि वसांग या वनणणयाशी विशेष सहमत 

नव्हते. त्याचे कारण म्हणजे हांगरेीतील 

िास्तव्यादरम्यान आलेले कटू अनभुि. मात्र नांतर ते 

अमतृाला पॅररसला पाठविण्यास तयार झाले. 

अमतृासाठी तर जण ू स्िप्नच प्रत्यिात उतरत होते. 

वतची वचत्रकार होण्याची गच्छा पणूण होणार होती. 

अगदी सरुुिातीपासनूच वतचे ह े ध्येय होते. अनेक 

अडचणी, विपररत पररवस्थती याांच्यािर मात करत ती 

आपल्या ध्येयापयिंत पोहचणार होती. एवप्रल 1929 

मध्य ेअमतृा, गांवदरा ि त्याांचे आई-िवडल पॅररस येथे 

येऊन पोहचल.े तेथे गले्यािर एरविन बकताय याांच्या 

वमत्राने, जोसेइ नेमसे (Joseph Nemes) याांनी 

अमतृाची ओळख प्रो. वपअरे व्हागलान्त (Prof. 

Pierre Vaillant) या ग्रँड शॉवमएर (Grande 

Chaumiere) मधील प्राध्यापकाांशी करून वदली. 

अमतृाच्या वचत्राांनी प्रभावित होऊन त्याांनी वतला 

लगचेच ग्रँड शॉवमएर मध्य ेदाखल करुन घतेले. तेथे 

अमतृाने  अवतशय उत्साहात कामाला सरुुिात केली. 

सरुुिातीच े काही मवहने वतने मानिी आकृत्याांचे 

प्रामखु्याने वचत्रण केले तेही विशेषतुः ननोनाकृतींचे. 

मानिी शरीरशास्त्राचे आकलन होण्याच्या दृष्टीने हा 

अभ्यास महत्त्िाचा ठरला. 

अमतृाच्या प्रगतीिर नेमसे याांचे विशेष लि होते. 

आता त्याांनी वतला’ गकोल नॅशनल द बोआटण’ 

(École des Beaux-Arts )मध्ये प्रिशे घणे्याचे 

सचुविले. त्याप्रमाणे त्याांनी तेथील प्रा. लवुसयन 

सायमन(Lucien Joseph Simon) ि अमतृा याांची 

भटे घडिनू आणली. अमतृाच्या कलाकृती पाहून 

सायमन प्रभावित झाले. तेथील प्रिशेाची ियोमयाणदा 

अठरा िषे असनू सदु्धा ियाने लहान असलेल्या 

अमतृाला त्याांनी आपल्या कलाशाळेत दाखल करून 

घतेले. सायमन ह ेउत्कृष्ठ कला वशिक होते. आपल्या 

गरुुबद्दल अमतृा म्हणते: 

“सायमन याांनी ‘वशकविले’ कधीच नाही. त्याांनी 

आम्हाला स्ितुःला विचार करायला आवण स्ितुःचे 

ताांवत्रक प्रश्न स्ितुः सोडिायला साांवगतले. जे विद्याथी 

आपल्या कलाकृतीत स्ितुःच्या भािना व्यक्त करीत 

त्याांना ते विशेष प्रोत्साहन दते आवण माझ्या 

कलाकृतीत स्ि-अवभव्यक्ती साधण्यासाठी मी नेहमीच 

जागरुक असे, नव्ह ेहाच तर माझ्या वचत्राांचा गणुधमण 

होता आवण माझ्या वचत्रकार म्हणनू जडण- घडणीचा 

पाया होता.” 

अमतृाला आपली विद्यावथणनी म्हणनू वनिडल्यािर 

काही वदिसातच सायमन याांनी वतला  उद्दशेनू 

लििधेी उद्गार काढल.े ते वतला म्हणाले : 

“भविष्यात मला, त ूमाझी विद्यावथणनी होती याचा साथण 

अवभमान असेल.” 

गकोल वद बोआटण येथे कला वशिण घते असतानाच 

अमतृा ‘अल्फे्रड कॉतो स्कूल’ (Alfred Cortot 

School) या सांगीत  शाळेत वपयानो िादनाचे धडेही 
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घते होती. आता मात्र या दोन कलाांपैकी वतला एकीची 

वनिड करायची होती. हा एक कठीण वनणणय होता 

कारण अमतृाला वचत्रकलेगतकीच सांगीताचीही ओढ 

होती. मात्र अमतृाने वचत्रकलेची वनिड केली. तरीही 

सांगीत मात्र वतने कधीच सोडले नाही. अगदी शिेटच्या 

िणापयिंत तणािग्रस्त पररवस्थतीत ती सांगीताच्याच 

आश्रयाला जायची. 

काही काळासाठी पॅररसमधील वदखाऊ, उच्चभ्र ू

लोकाांची, िातािरणाची अमतृािर भरुळ पडली. मात्र 

लिकरच ती त्याला कां टाळली आवण 

झपाटल्यासारखी वचत्रवनवमणती वतने सरुू केली. तीन 

िषे ती गकोल द बोआटणची विद्यावथणनी होती आवण 

तीनही िषे वतन े तेथे व्यवक्तवचत्रण आवण 

वस्थरवचत्रणासाठी पाररतोवषके पटकाविली होती. या 

काळात अमतृाने पेवन्सल, चारकोलमध्ये असांख्य 

रेखाटने केली. तैलरांगात काम सरुू केले वशिाय 

फे्रस्को वचत्रणपद्धती वशकली. 

                                                                                                                                                               

1933 मध्य े अमतृाने केलेले ‘प्रोइेशनल मॉडेल’ह े

वचत्र लिणीय आह.े शरीररचनाशास्त्राच्या 

अभ्यासासाठी वतन ेह्या वचत्राची दोनदा पनुुःवनवमणतीही 

केली होती. ही दोन वचत्रे ‘अ स्टडी गन ब्राऊन’ आवण 

‘स्टडी  इ मॉडेल (ग्रीन) ’ म्हणनू प्रवसद्ध आहते. ह े

एका िदेृ्धच े वचत्रण असनू उदास, दलुणवित आवण 

िदृ्धत्िाच्या भािनेनी ही स्त्री ग्रासलेली वदसते. 

आपल्या तरुणपणी चाांगले जीिन जगणारी ही मवहला 

पररवस्थतीने हताश ि खांगलेली वदसते. 1933 च्या 

सॅलॉन द सकण ल गांटरनॅशनल इेवमनन (Salon du 

Cercle International Feminin)  येथे ही 

कलाकृती प्रदवशणत झाली असता डेवनस  प्रॉटु 

(Denise Proutaux) या पॅररस वस्थत कला 

समीविकेने भारािनू वदलेला अवभप्राय उल्लेखनीय 

आह.े त्या म्हणतातुः 

“ही एिढी तरुण मलुगी आपल्या आजबूाजचूे जग 

गतके स्पष्ट आवण कुठल्याही भ्रमावशिाय बघाियास 

कुठे वशकली?” 

भारतीय कला समीिक गला सेन अमतृाच्या 

कलेसांबांधी वलवहताना म्हणतात :  

“अनेक भारतीयाांना अमतृा शरे-गील याांचे कलाविषय 

करूप िाटतात पण अमतृा याांची सौंदयाणची पररभाषा 

ही सिणसामान्याांपेिा वनराळी होती.” 

                                             

      

प्रोइेशनल मॉडेल  

जवे्हा अमतृा याांना त्याांच्या करूपतेबद्दलच्या 

आकषणणाविषयी विचारले गलेे तेव्हा त्याांनी मान्य केले 

की कुरूप आवण दुुःखी  व्यक्ती त्याांना सुांदर िाटतात 

आवण आपोआपच आनांदी, उत्साही व्यक्तींपेिा अशा 
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दुुःखी-कष्टी, उपेवित लोकाांचे वचत्रण करण्याची ऊमी 

मनात दाटून येत.े  

1930 - 1932 या काळात अमतृाने केलेल्या 

लिणीय कलाकृती  म्हणजे ‘सेल्इ पोरेट’, मारी लईुस 

(Marie Louise) या वतच्या वप्रय मवैत्रणीचे 

व्यवक्तवचत्रण आवण ‘टॉसो’ ही कलाकृती. टॉसो 

1932 च्या सॅलॉनच्या  िावषणक प्रदशणनात प्रदवशणत 

झाली असता ‘जनणल द ेआटणस’्च्या (Journal des 

Arts) ि गतर कलासमीिकाांचे या कलाकृतीने विशेष 

लि िधेनू घतेले.  

सेल्इ पोरेट   

   मारी लईुस      

               1934 च्या प्रदशणनात लािण्यात आलेले 

अमतृाचे ‘कन्िसेशन’(1932) वचत्र ज े ‘यांग गल्सण’ 

म्हणनू ओळखल्या जात े वतच्या कारवकदीच्या दृष्टीने  

अवतशय महत्त्िाचे ठरले. या कलाकृतीमळेु अमतृाची 

ग्रँड सॅलॉन येथे ‘असोवसएट’ म्हणनू वनिड करण्यात 

आली. अमतृा या सन्मानासाठी वनिडली गलेेली 

सगळयात कमी ियाची ि पवहलीच एवशयन व्यक्ती 

असािी. अवतशय भव्य आकाराची (52.5’’ X 

64.5’’) ही कलाकृती असनू वनिड सवमतीसमोर ही 

कलाकृती सादर केल्यािर त्याांनी वदलेला प्रशांसापिूणक 

अवभप्राय अमतृातील उत्कृष्ठ वचत्रकाराची जाणीि 

करुन दतेो. तो अवभप्राय असा : 

“त ूतर केिळ एक लहान मलुगी आहसे. ह े वचत्र त ू

रांगविणे खरांच शक्य आह ेका? ही कलाकृती पाहून 

आम्हाला िाटत होते की, कमीत कमी तीस िषे 

वचत्रवनवमणतीचा अनभुि  असणाऱ्या व्यक्तीने ती 

साकारली असािी.” 

या आधी म्हणजे 1933 साली अमतृाने 

केलेली लिणीय कलाकृती  म्हणजे‘ररक्लायवनांग 

न्यडू.’ याच कालखांडात अमतृा भारतात परतण्याचा 

गांभीरपणे विचार करू लागली. पॅररसच्या 

िस्तसुांग्रहालयात भारतीय कलेचा एखादा नमनुा जरी 

वदसला तरी ती हरखनू जात अस.े भारतीय कलेची 

मौवलकता वतला  खणुाि ूलाग.े आपण यरुोपला गलेो 

नसतो तर कदावचत अवजांठ्याच्या असामान्य 

वभवत्तवचत्राांचे मोल आपल्याला कधीच कळले नसते, 

असे  वतने म्हटले आह.े वतच्या या वनणणयाला सायमन 

याांनी उत्तजेन वदले. आपल्या वप्रय ि विलिण 

कलागणु  असणाऱ्या विद्यावथणनीची होणारी ताटातटू 

दुुःखद असली तरीही अमतृाच्या कलाविष्कारासाठी 

स्टुवडओतील वनस्तेज ि धसूर िातािरणापेिा  
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भारतातील प्रकाशमान िातािरण अवधक योनोय आह े

असे त्याांच ेमत होते. 

  

‘कन्िसेशन’        

 

     

 ‘टॉसो‘      

                                                                                                

पॅररसमध्ये कलावशिण घते असताना अमतृािर 

उत्तरदृक्-प्रत्ययिादी (Post Impressionist) 

कलाकाराांचा विशेषतुः व्हनॅ गॉग (Van Gogh)  ि 

पॉल गोग ॅ (Paul Gauguin) याांचा विशेष प्रभाि 

होता आवण मॉवडवनोलयानी(Amedeo Modigliani) 

हा वतचा आिडता वचत्रकार होता. तर रेन्िाच्या 

(Pierre-Auguste Renoir) वचत्रकलेची ती विशेष 

चाहती होती. अमतृाच्या सरुुिातीच्या  वचत्राांिर 

आपणास काही प्रमाणात रेन्िाची छापही वदसनू येत.े 

मात्र आपणाांस वतच्या कुठल्याही कलाकृतीत या 

वचत्रकाराांची अनकृुती केलेली आढळून येत नाही. या 

सिण थोर वचत्रकाराांकडून वशकून अमतृाने स्ितुःचा 

असा िगेळा मागण, िगेळी ओळख वनमाणण केली होती. 

गोगचॅ्या केिळ रूप (इॉमण) आवण रांगाांनी अमतृा 

भारािली नव्हती तर जनु्याचा आवण नव्याचा मळे 

त्याांनी ज्या बेमालमूपणे आपल्या कलाकृतीत साधला 

होता त्या कौशल्याकडे ती आकवषणत झाली होती 

आवण ज्या तऱ्हनेे फ्राांस सोडून मावटणनीक आवण 

तावहती या बेटािर गले्यािर गोगमॅधील वचत्रकार 

बहरला त्याचप्रमाणे आपल्यातला खरा वचत्रकार 

आपल्याला भारतातच गिसेल असा वतचा ठाम समज 

होता. अमतृासाठी वतचा स्ितुःचा आत्मा आवण 

भारतीयत्िाला जोडणारा गोग ॅहा जण ूदआु होता. 

 पल्लिी पांडीत, नागपरू  
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शरद तरडे 

पुणे   

 
 

 
   
 

 
 

 

मी आवण माझा कलाप्रवास  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मी वचते्र काढायला लागल्यापासनू त्या आधी 

मला ती काढािीशी का िाटली ह े साांगण े मला 

महत्त्िाचे िाटते. 

खपू िषािंपिूी मी वचत्रकलेचे प्राथवमक 

वशिण घेतले आवण नांतर मी माझ्या आिडीची 

इोटोग्राइीचे ही वशिण घतेले . त्यािळेी 

आमच्याकडे "यावशका" हा कॅमरेा होता त्यािरच मी 

माझा व्यिसाय चाल ू केला . तेव्हापासनू इोटोच े

कां पोवजशन , प्रकाश- छायेचा समातोलपणा या 

महत्िाच्या गोष्टी अांगात वभनल्या होत्या , तेव्हा 

काढलेले इोटो ह ेलोकाांपेिा खपू िगेळे आहते ह ेही 

लिात आले एिढेच नव्ह ेतर त्यासाठी ते माझ्याकडे 

येतात ह ेलिात आले . 

नांतरच्या काळात  पाथरे सराांकडे वशल्पकला 

, म्यरुल वशकताना त्यामध्ये वनमाणण होणाऱ्या खोलीचे 

[ Depth ] महत्ि मला आिडू लागले होते , 

वत्रवमतीच्या पढुेही काही गोष्टी आहते ह ेकाम करताना 

कळू लागले आवण त्या विचारात मी गुांतनु जात होतो , 

एखाद्या वशल्पाचा मागील भागाचा विचार करताना 

मला खपू पयाणय सचुत आवण तो मी स्केच काढून 

अनभुित असे . या माध्यमात खपू काम केल्यािर मी 

२-३ िष ेकागदािर स्केचेस करीत वचत्राांकडे िळलो .  

या दरम्यान शकेडोनी केलेल्या स्केचेसच े 

याचे काय हा विचार मनात  आल्यािर "कोलाज" ह े

माध्यम घऊेन मोठे पेवन्टांग कराि े असे मनात आले 

.त्यािळेी माझ्या स्टुवडओत एका कपाटाचा मोठा 

दरिाजा मला खणुाि ूलागलां आवण त्यािरच पेपरिर 

केलेल्या स्केचेसचे ५-६ गांचाच्या पट्या कापनू 

घतेल्या ि रांगसांगीतानसुार मी आवण सवुचताने त्या 

दरिाज्यािर वचकटिनू टाकले. काहीतरी िेगळे होते 

आह ेह ेलिात आल्याने खपू छान िाटत होते . नांतर ह े

सिण एकसांध वदसाि े म्हणनू त्यािर पाांढऱ्या आवण 

काळ्या रांगाने काम केल्याने स्केचमधील रांग खपू 

आकषणक आवण उठून वदसू लागले. हचे माझ े पवहले 

वचत्र होते .  

मी आता पनु्हा कृष्ण धिल रांगात काम कराि े

असे मला िाटू लागले कारण  ते मला  इोटोग्राइीमळेु 

जिळचे भासत होते . ग्रे रांगामध्ये हाय की , लो की 

मध्ये शडेींग करताना , त्यात खळेताना मला खपू मजा 

यायची ,ब्रश स्रोक्स , नाईइचा प्रयोग त्यातनू वनमाणण 

होणारी खोली [ Depth ] यात मी गुांग होऊ लागलो . 

रांग िाळल्यािर छटा बदलली वक आणखीन मजा 

यायची .  

नांतर रांगामध्ये काम करताना वशल्पामध्ये 

आत्मसात केलेली खोली वचत्रामध्ये आणण्याचा 

प्रयत्न करू लागलो , गडद रांगाशजेारी उजळ रांगाचा 

िापर करून ह ेसाधता येते ह ेकळले , रांगाचे वशकलेले 

व्याकरण बदलनू ते िापरण े खपू काही वशकिनू गलेे .  

कलाप्रवास 

 

शरद तरडे,पणु े  

ज्येष्ठ प्रवतथयश वचत्रकार  ि वचत्र समीिक                            

अनेक सोलो ि ग्रपु प्रदशणनात सहभाग, वचत्रकार अरुण पाथरे या पसु्तकाचे लेखक ि 

सांपादक, स्ितुःचा studio kaleido 
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ब्ल ु रांगाशजेारी  रेंज , वक्रमझन रांगाशजेारी 

पाांढरा आवण ग्रे , घनदाट वनळ्याशेजारी वपांक आवण 

यलो  कर अश्या रांगाांनी वचत्रात खपू खोली आवण 

िगेळांपण जाणिायला लागलां .  

मी वचत्र काढताना मलाच मावहत नसते वक 

मी काय आवण कुठले काढणार आह े, मी इक्त रांगाांशी 

आवण मनाशी खेळण े चालू असते , यािळेी मला 

बाकी काही आठित नाही . ज्यािळेी माझ्या 

अांतमणनाची अस्िथता कमालीची िाढते आवण ती 

माझ्या मनाला वभडते त्या िेळी ज ेवचत्र तयार होते त े

माझ ेवचत्र असते असे िाटते .  

प्रत्येक िळेी असे घडतेच असेही नाही , खपू 

िळेी वचथरातील रांगसांगती खपू भडक िाटते , मनाला 

त्यातले आकार पटत नाहीत अश्या िळेी मी काम बांद 

करतो आवण दसुऱ्या वदिशी त्या वचत्रािर िगेळ्याच 

रांगाचा लेप पणूण लाित असे आवण मग ओल्या 

इडक्याने आतील गडद वकां िा वइके रांग पसुनू काढत 

असे ,अश्याने ते वचत्र खपूच िगेळे होत राहायचे , वह 

प्रवक्रया मला खपू आिडायची , त्यातच रमनू जािे 

असे िाटायचे . अशाने ते वचत्र खपू  

अमतूण वचत्र ह े प्रत्येक रवसकाला िगेिगेळे 

आवस्तत्ि दाखविते त्यामळेु ते त्याच्याकडून 

समजािनू घ्यायला मला खपू आिडते कारण 

त्याांच्यासारखा मी माझ्या वचत्राकडे बघ ूशकत नाही .  

वह वचते्र जशी िगेिगेळ्या मडू मध्ये बघािीत तशी ती 

मनात बहरत जातात आवण िणािणाला िेगळी 

भासतात ह ेमहत्िाचे!         

मी जमले तेव्हा भरपरू िाचन ते ही 

िगेिगेळ्या विषयाचे तसेच आिडत्या प्रदशेात जाऊन 

वतथल्या लोकाांमध्ये राहून त्याची सांस्कृती समजािनू 

घणे्याचा प्रयत्न करत असतो , रेवकां ग ला जात असतो 

, वनसगाणच्या सावनध्यात रहातो , त्याच्यातील 

िणािणाला होणारा बदल अनभुित असतो ! 

बाकीच्या वचत्रकाराांशी सांिाद साधनू त्याांचेकडून काय 

वशकता येईल ते वशकत असतो . कलेमधील सभ्यता 

वशकून घतेली तर आपल्यातील बदल आपण सहज 

स्िीकारू शकतो असे मला िाटते. 

कलाकृतीही कधीही एकटी येत नसते तर सिण 

बवघतलेल्या , अनभुिलेल्या , स्िप्नातल्या गोष्टी 

एकत्र येऊन बनत असते . ज्या वचत्रातनू उजाण िहात 

असते , सभोिताल प्रसन्न होत असतो तेच खरे वचत्र! 

एकदा ते प्रदशणनात लागले वक ते वचत्रकारापासनू 

अवलप्त होते आवण स्ितुःच्या अवस्तत्िाची जाणीि 

रवसकाांना दाखिते आवण माझी वचत्रां त्याांच्या नजरेतनू 

समजाऊन घणे े वह प्रवक्रया माझ्यासाठी खपु 

प्रेरणादायक असते ह ेनक्की! 

खरां तर सिण गोष्टी वशकून पनु्हा विसरून 

लहान मलुाांसारखी वनरागसता वचत्रात आणण े ,त्यात 

पणूण रमणे ह ेजमले वक आपण आवण वचत्र िेगळे रहात 

नाहीच असे मला िाटते. 

 

शरद तरडे 

Studio Kaleido. 

21,Natasha,D.P.Road,Opp.D.A.V.Road,Au

ndh, 

Pune:411007 

 

Mob.9422010418. 
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शरद तरडे यांची वचते्र  
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केदार श्रीरंग कुलकणी 

नावशक 

 
 

   
 

 
 

 

रेखावचत्र एक माध्यम  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मी केदार श्रीरांग कुलकणी. मी नावशक येथे 

राहतो. मी रेखावचत्र आवण अमतूण वचत्र शलैीत माझे 

वचत्र साकार करतो. जषे्ठ वचत्रकार  प्रभाकर कोलते सर 

ह ेमाझ े गरुू आहते. सराांनी  केलेलां मागणदशणन आवण 

िाचनाची लािलेली गोडी ह्याांमळेु एक वचत्रकार 

म्हणनू मी घडलो आवण घडत आह.े    मी रेखाटत 

असलेल्या रेखाटनाविषयी  मी काहीएक बोलण्याचा 

प्रयत्न करतो.खरे तर एका वबांदतूनू तयार होणारी रेषा 

ही अनांतात विलीन होण्याची ताकद ठेिते. रेखावचत्र ह े

आपण अनेक माध्यमात साकार करू शकतो.  

  माझी  रेखावचत्र मीही अनेक माध्यमात 

साकार केली आहते.म्हणज े माझी सरुुिात ही खरी 

पेवन्सल पासनू झाली अनके मवहने सरुुिातीच्या 

काळात मी माझी रेखावचत्राांचा सराि हा पेवन्सल मध्ये 

करत असे.मग त्यात मानिी वचत्र, वनसगणवचत्र,िस्त ू

वचत्र, या सिण गोष्टींचा समािेश होत होता.  

 रेखावचत्राांचा अभ्यास हा मी प्रथम पेवन्सलने 

सरुू केला.आधी रेखावचत्राचे तांत्र आवण मानिी 

आकार (मानिी शरीर ) याचा अभ्यास चालू 

झाला.सरुुिातीला रेखावचत्राांचा सराि नसल्याने माझ े

वकत्येक वचत्र ही इसली.मग अनेक प्रयत्न केले. 

रेखावचत्र ह े माध्यम वजतके वदसायला सोपे वततके ते 

अिघड आह.े मला रेखावचत्र ह ेमाध्यम खपू अिघड 

जात होते.माझ ेवनरीिण अवण माझ्या हाताचे समन्िय 

साधले जाईना.अशािेळी मी खपू वनराशा होत असे. 

आपल प्रत्येक वचत्र इसत्येय ह े वदसत होतां.वकत्येक 

वचत्र ही अधणिट सोडून वदले होते. 

पण एकदा अचानक एक वदिशी ठरविले 

हातात स्केच बकु घतेले अवण स्केवचांगला सरुुिात 

केली समोरील बसलेल्या मॉडेलचे बारीक वनरीिण 

केले अवण   स्केचला सरुुिात केली. मॉडेल िर 

पडलेले छाया प्रकाश अवण त्या मळेु तयार होणारी 

रेषा याचे वनरीिण केले. समोरील      मॉडेलचा शरीर 

बाांधा याचां वनरीिण करत स्केच केले आवण ते स्केच 

पणूण झाल.नांतर ते पावहले तर ते स्केच खपू चाांगले 

झाले होते अथाणत त्यात चकुा होत्या पण आता पयिंत 

करीत आलेल्या सरुिातीचे ते पावहले चाांगले स्केच 

होते.  

  त्या वचत्रापासनू खरी माझ्या रेखावचत्र ला सरुिात 

झाली.या रेखावचत्रा पासनूच खरे तर मला रेखावचत्राची 

सरुिातही कळली.  मग त्या नांतर रोजची दनैांवदनीच 

माझी रेखावचत्र झाली.वजथे वजथे िळे अवण जागा 

वमळेल वतथे वतथे मी स्केवचांग करू लागलो. सगळीच 

स्केच चाांगले वकिा बरोबर होत नव्हती पण माझे 

वनरीिण अवण स्केवचांगचा सराि मात्र चाल ू होता 

रोजचा सराि अवण वनरीिणशक्ती हा सदु्धा 

रेखावचत्राचा पाया आह ेअसे मी समजतो. यात माझे 

महाविद्यालयातील वचत्रकार प्रइुल्ल चव्हाण सर. 

अवण माझ ेगरुू श्री प्रभाकर कोलते सर याांचे मागणदशणन 

मला लाभले. 

कलाप्रवास 

 
केदार श्रीरांग कुलकणी, नावशक  

 मकु्तवचत्रकार म्हणनू काम  सरुू आह े
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सराांचे मागणदशणन अवण माझ े प्रयत्न यातनू हळू हळू 

स्केच मध्ये सधुारणा होत होत्या.स्केवचांग मळेु वनरीिण 

शवक्त सदु्धा चाांगली होत होती. डोळे अवण हात याचां 

समन्िय साधल्या जाऊ लागले. रेषाांचा अभ्यास अवण 

वनरीिण यामळेु माझ्या वचत्रात चाांगले बदल आवण 

हळू हळू मी माझ्या रेष ेपयिंत जात होतो अवण त्यातनू 

मला माझी अशी स्ितुःची रेषा भटेली. माझ्या रेषते 

लयात्मकता येऊ लागली. रेषेत सहजता अवण त्याच 

बरोबर रेखावचत्र सदु्धा सहज होऊ लागले. 

रेखावचत्र यात वचत्रकाराच े वनरीिण त्या 

सोबत त्याचे डोळे अवण हात याचे समन्िय अवण 

माध्यम,रेखावचत्राचे तांत्र गथनू रेखावचत्राची सरुिात 

होत असते असे मला िाटते. 

रेषनेे  साकार केलेले वचत्र म्हणज ेरेखावचत्र. 

रेखावचत्राची भाषा एकच ती म्हणज ेरेषा. 

समोरील िस्त,ूघटक हा एक इक्त एक आकार आह ेह े

आपण लिात घतेले पावहजे मग तो आकार सजीि 

की वनजीि ह े बाजलूा टाकून त्या िस्तूिर असलेला 

छाया प्रकाश याच े वनरीिण करून त्यािर झालेला 

बदल आवण त्या बदलातनू वनमाणण झालेल्या 

रेषा,रेषचेा आभास याचां वनरीिण करून तयार होत 

असलेला आकार हा रेषचे्या माध्यमातनू 

माांडण.ेसमोरील िस्तचू वनरीिणातनू िस्तूिर 

असलेला छाया प्रकाशाने रेषेचे बदल अवण त्या मळेु 

रेषचेे बदलते भाि ह ेखपू महत्िाचे असतात.िस्तिूर 

असणारा छाया प्रकाश याचा होणारा बदल हा िस्त ू

िरील रेषते सदु्धा  बदल करत असतो. 

रेखावचत्र यात वचत्रकाराचे कसब आवण त्याचां 

माध्यमािरील प्रभतु्ि ह ेदखेील महत्िाचे आह.े  

तांत्र अभ्यास अवण माध्यमाचे प्रभतु्ि ह े महत्त्िाच े

आहचे.  

पण तांत्र अभ्यास,माध्यमा िरील प्रभतु्ि,कौशल्य याने 

रेखावचत्र तर साकार होतील पण त्यात रेषचेी भाषा 

वतची रेषात्मकता सदु्धा हिी. 

      रेखावचत्रात रेषलेा खपू महत्त्ि आह.े रेखावचत्र 

साकार करताना वचत्रकाराला तांत्र,कौशल्य, माध्यम 

यािरील त ् प्रभतु्ि ,त्याचा योनोय तो समतोल अवण 

वनरीिणशवक्तने िस्तचूा रेषचे्या भाषते केलेला विचार 

आवण त्याला सजृनात्मक आवण उस्इूतण पण े रेषलेा 

वदलेली साद यातनू रेषचेी भाषा अवण वतची 

रेषात्मकता गिसत असते असे मला िाटते. 

आपल्या वदसणारे दृश्य त्या दृश्याचा अनभुि त्या 

अनभुिला आपण आपल्या रेषते द्वारे वदलेला 

प्रवतसाद म्हणज ेरेखावचत्र असे मी समजतो.  

तर रेखावचत्रात वचत्रकाराची रेषा,रेषात्मकता, रेषदे्वारे 

वदलेला प्रवतसाद अवण समोरील िस्तचूे, दृश्याच े

रेखाटन आवण िस्तचूा मळेु रुपात रेषचेा साह्यान े

केलेला आमलूाग्र बदल (transformation) त्याची 

सहजता रेषेत द्वारे केलेले दृश्याचा वकिा िस्तचूा 

विचार हा खपू महत्त्िाचा असतो. 

जशी रेषते सहजता हिी तशीच सहजता रेखावचत्रात 

हिीत.  

समोर काय आह ेया पेिा ते आपल्या कसे वदसते आह े

ह ेमहत्िाचे आह.े मी करीत असलेल्या कामाचे िणणन 

शब्दात करण े माझ्यासाठी खपू कठीण गोष्ट आह.ेजे 

काही सतू्ररूपाने माांडण्याचा मी प्रयत्न केला तो 

समदु्राच्या वकनाऱ्यािरील मठूभर िाळू 

उचलण्यासारख े आह.ेहा प्रयत्न आपण समजनू 

घ्यािा. माझ े वचत्रातनू आवण रेषतेनूचे बोलण ेअवधक 

स्पष्ट आह.ेते तमु्हाला भािले असे िाटते. 

********** 

          

 केदार श्रीरंग कुलकणी 
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स्वप्नील चव्हाण  

जळगाव 

 
 

   
 

 
 

 

 

वसनेमा आवण प्रवतमा : 3  

फँड्री :एक वमथक,एक प्रवतमा  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१४ मध्ये प्रदवशणत झालेला 'इॅन्ड्री' हा 

वसनेमा मराठी वचत्रपटसषृ्टीतला एक माईलस्टोन 

वसनेमा ठरला. 'इॅन्ड्री' पिूीचा वसनेमा आवण 'इॅन्ड्री' 

नांतरचा वसनेमा अशी मराठी वसनेमाची ठळकपणाने 

िगणिारी करता येईल गतपत त्याचां महत्ि अबावधत 

आह.े वदनोदशणक म्हणनूही नागराज मांजळेु याांचा पणूण 

लाांबीचा हा पवहलाच वसनेमा. तत्पिूीच्या बहुताांशी 

मराठी वसनेमाला व्यापनू असलेली मनोरांजनप्रधानता , 

प्रेिकाननुयी आवण आकडेशरण असलेली रूढ 

चाकोरीबद्ध ितृ्ती मोडून काढत नागराज काहीतरी 

हटके करू पाहतोय ह्याची दमदार चाहूल दणेारा 

'इॅन्ड्री' हा सिाणथाणने एक पोएवटक वसनेमा. रूढाथाणने 

अवभनय म्हणज ेनक्की काय? ह्याचा साधा मागमसूही 

नसणारी casting नागराज आपल्या वसनेमाांमध्ये करत 

असतो. गािात काही समारांभ असला की हलगी 

िाजिणारा सोमनाथ अिघडे. रूढ समाजव्यिस्थेने 

पररघाबाहरेच ठेिलेल्या आवण ज्याचा अवभनयाशी 

आजिरच्या आयषु्यात दरू दरू पयिंत कधी सांबांध 

आलेला नाही अशा पोराला तो आपल्या वसनेमाचा 

वसनेटोन  

 
स्िप्नील चव्हाण ,जळगाि                

किी ,कथालेखक , वचत्रपट ,नाटक याचे अभ्यासक ,सध्या सावित्रीबाई इुले विद्यापीठ पुण े

येथे पी.एचडी कररता सांशोधन 
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वहरो करतोय. त्यािषीचा Best Child Actore चा 

National Award त्याला वमळतोय. ही मराठीच 

नाही तर भारतीय वसनेमातील दवुमणळ घटना म्हणािी 

लागले. 

             - नागराजची Casting आवण अवभनयाचे 

तांत्र ह्यािर सविस्तरपण े बोलता येईल. चचाण करता 

येईल. अवभनय विद्यापीठीय वशकण्यातनू , तांत्रातनू 

विकवसत होतो. ही धारणाच नागराज आपल्या 

कामातनू खोटी ठरि ू पाहतोय. ज्याांना आजिरच्या 

आयषु्यात अवभनयाचा जराही गांध नव्हता. अशाांकडून 

अवभनय करून घेतोय आवण तो अवभनय लोकां  

Aprisiet करताहते ह े 'सैराट' 100 कोटीत जातोय , 

ह्यािरून सहज वसद्ध होतांय. ततूाणस इॅन्ड्रीतल्या मला 

खास िाटलेल्या आवण इॅन्ड्रीचा गसेन्स असणाऱ्या 

एका वमथकािर आवण एका प्रवतमिेर बोलूया. 

 

१) काळ्या वचमणीच्या राखचेां वमथक : 

                   - साधारणपण े 'इॅन्ड्री' हा वसनेमा तमु्ही 

पाह्यलाय ह े गहृीत धरून त्याच्या कथेची पाश्वणभमूी 

साांगणां टाळतो. तर चांक्या हा गािातला उपादीखोर 

मनषु्य (जब्याचा बाप कचरू त्याचा उल्लेख बाराचा 

असा करतो) ह्या चांक्या कडून जब्याला कळतां की 

काळ्या वचमणीची राख आपल्याला आिडणाऱ्या 

पोरीच्या डोक्यािर टाकली की ती आपल्याला िश 

होते. आवण मग पौगांडािस्थेतला जब्या त्याचा वमत्र 

वपऱ्या सोबत काळी वचमणी घािायला हिी म्हणनू 

माळरानां धुांडाळतो. जांग जांग पछाडतो. रात्री त्याला 

काळ्या वचमणीचीच स्िप्नां पडतात. की त्याने 

शालचू्या डोक्यािर वचमटूभर राख टाकताच ती 

त्याला सांपणूण िश झालीये. त्याच्यािर जीि कुबाणन 

करू लागलीये. पण अखरे पयिंत जब्याच्या हाताला 

काळी वचमणी काही घाित नाही. जगातल्या श्रेष्ठ 

कलाकृतींमध्ये काहीतरी एक समान आांतरसांबांध 

असलेला वदसनू येतो. आता हाच धागा तमु्ही 

सॅम्ययुल बेकेटच्या 'Waiting for Godot' ला 

लािनू बघा. वतथां नाटकभर Godo येण्याची िाट 

पावहली जातेय आवण Godo नाटकभर येत नाही. गथां 

काळी वचमणी हाती लागण्याची जब्या िाट पाहतोय 

जी वसनेमाभर त्याच्या हाती लागत नाही. भारतीय 

तत्िज्ञानात श्रेयस आवण प्रेयस ह्या दोन सांज्ञाांची चचाण 

ओघाने येऊन जाते. थोड्या िेगळ्या अथाणने साांगायचां 

तर ह्यातलां 'श्रेयस' म्हणज ेज ेकरायला हिां ते. श्रेयस्कर 

, उवचत ह्या अथाणने. आवण 'प्रयेस' म्हणज ेज ेकरतो िा 

वनयती ज े करिनू घतेे ते. माणसाचा आध्यावत्मक 

सांघषण हा कायम ह्या श्रेयस आवण प्रेयस िर आधारभतू 

असलेला सांघषण असतो. ह्यातलां श्रेयस इक्त एखाद्या 

शावब्दक आभासी बडुबड्ुयातून माणसाच्या समोर उभां 

केलां जातां ज े कधी हाती लागतच नाही. Godo ची 

प्रतीिा , काळ्या वचमणीचा शोध ह्याचां आकलन 

तत्िज्ञानाच्या 'श्रेयस' ह्या सांकल्पनारूपाने करता येऊ 

शकतां. ज े हिांय , ज े वमळिायला हिांय , ज्याला 

भटेायलाच हिांय असां सगळां जग साांगतांय आवण 

तरीही ते शोधता शोधता आयषु्य ओ ांजळीतनू वनसटून 

जातांय तरीही हाती लागत नाहीये असां अनाकलनीय 

श्रेयस.  

                - ह्या काळ्या वचमणीच्या वमथकाचा एक 

ह्याहून वनराळा अथण जब्याच्या पररणामी 

िगणव्यिस्थेतल्या खालच्या स्तरातील समहूमनात 

(आवदबांधात) शोधता येऊ शकतो. ते कसां तर बघयूा. 

जब्या आवण जब्याला जी मलुगी आिडतेय ती शालू 
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ह्याांचा िगण पणूणपण े वभन्न आह.े शाल ू ही गािच्या 

पाटलाची पोरगी. तर जब्या हा िळे आलीच तर 

डुक्कर पकडून गजुराण करणाऱ्या , वपढ्यानवपढ्या 

शोवषत म्हणनू जगणाऱ्या कैकाडी समाजातील कचरू 

मानेचा पोरगा. जब्याला ती मनोमन आिडतेय. त्याला 

त्याचा एकमात्र वमत्र वपऱ्या दजुोरा दतेोय की 101 

टक्के ती तझु्याकडांच पाहत होती म्हणनू. पण जब्याचां 

कुटुांब ि समाजव्यिस्थेनां घडिलेलां दसुरां एक 

सपु्तािस्थेतलां सामवूहक मन आह े ज े म्हणतांय की ती 

आवण आपण एकत्र येणां. वतचां आपल्यािर प्रेम बसणां 

ह े ह्या जन्मात तरी शक्य नाही. जातीपातीने 

बरबटलेल्या आवण जातच आयडेंवटटी असणाऱ्या 

भारतीय समाजात तरी अवजबातच नाही. वकतीही 

सामावजक बदल झालेत , सांविधानात्मक लोकशाही 

जरी आली तरी पाया आवण गमला एकवत्रतपण ेकसे 

काय नाांद ू शकणार? ह े झालां वपढ्यानवुपढ्या 

जोपासलेलां न्यनूगांडात्मक समहूमन. मग असां मन 

आडमागण शोध ू लागतां. जादटूोणा , मठू मारणां , 

िशीकरण आवण तत्सम बांगाली बाबाांचे Pamplet 

ह्या सरळमागाणिरील विश्वासच उडालेल्या 

न्यनूगांडात्मक समहूमनाला ररझिण्यासाठी 

वदिसाांगवणक उत्पावदत होतात. अथणशास्त्रातील 

मागणी तसा परुिठा ह्या वनयमाप्रमाण े उत्पावदत होत 

राहतात. काळ्या वचमणीच्या राखचेा अजबूा हा सदु्धा 

तशाच एका खच्चीकरणाचा आिाज म्हणनू येतोय. 

त्या दृष्टीने पाहू गले्यास त्या वमथकाची रचना अवधक 

स्िच्छपण ेउलगडू शकते. जसां की कुणी पैसे लाटलेत 

आवण ते िसलू करण्याचे सगळे मागण थकलेत , 

कोसळलेत की आपण आतल्याआत तळतळाट 

करतो - परमशे्वर आह े ना तो बघनू घेईल त्याला. 

भरेल. तसां काहीसां ह े आह.े जब्या करून करून 

काहीही करू शकणार नाही. म्हणनू चांक्या सारखी 

माणसां वपढ्यानवुपढ्या चालत आलेली अप्राप्य गोष्ट 

त्याच्या माथी नकळता मारताहते. काळी वचमणी जशी 

जब्याच्या हाती लागणार नसते तशीच पाटलाची शाल ू

सदु्धा लागणार नसतेच. आवण जरी यदाकदावचत 

लागलीच तर त्याचा शिेट वकती भयानक होऊ 

शकतो ह े नागराज पढुच्याच वइल्ममध्ये (सैराट) 

दाखितोय. सजणनशील वइल्ममकेर आपल्या 

साांस्कृवतक भितालाला खबुीने पेश करणारी वमथकां  

रचत असतो. त्यामळेु वसनेमाची भाषा ही यवुनव्हसणल 

अशी पोएवटक भाषा होऊन जाते. इॅन्ड्री मधील 

काळ्या वचमणीच्या राखचेां वमथक ह े वपढ्यानवुपढ्या 

शोवषत , िांवचत म्हणनू जगणाऱ्या एका मोठ्या 

समहूाचा आवदबांध आपल्यात सामािनू घते प्रेिक 

म्हणनू आपल्याला अांतमुणख होऊन विचार करायला 

भाग पाडतां. 

 

२) जब्याने हाणलेला दगड : 

                   - जब्याचा बाप कचरूिर कुटुांबासकट 

गािातील डुकराांचा उपद्रि िाढल्याने एके वदिशी 

डुक्कर पकडायची आइतरुपी जबाबदारी येते. 

शिेटचा अधाण तास वसनेमात डुक्कर पकडायचा 

थरारक वसन रुपेरी पडद्यािर हदैोस घालत राहतो. गथां 

'इॅन्ड्री' आजिरच्या पाकण  िा वदिाणखानाकें द्री मराठी 

वसनेमाची पररभाषा मोडून काढतो. आवण वसनेमाचा 

सांपणूण उत्तराधण पडदाभर वनव्िळ डुकराांचा हदैोस 

दाखितो ज्याांच्या नायनाटासाठी एक माणसू 

कुटुांबातील सिण सदस्याांसकट पछाडला गलेाय. गथां 

कामाची वनिड ह्या गोष्टीला किडीचीही वकां मत 
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नाहीये. वकां बहुना गािपातळीिरचा सामावजक दबािच 

एिढा जबरदस्त आह े की त्यापढुे नकार म्हणज े

गािातनू बवहष्कृत होणां. त्यात जब्याच्या बवहणीचां 

पढुल्याच वदिशी लनोन आह.े आवण आदल्याच 

वदिशी ती डुक्कर पकडायला मदत करतेय. गथां 

लनोनाच्या आधल्या वदिशी आधीच्या वसनेमातली 

उच्चिणीय िा मध्यमिगीय निरीमलुगी कुठां असते 

आवण काय करत असते? ह्याची जरा कल्पना करून 

बघा. आवण त्या तलुनेत सामावजक िास्तिातील ह े

विरोधाभासी समाजवचत्राचे कां गोरे बघा. ह्या सगळ्यात 

जब्याला हा प्रसांग प्रचांड मानहानीकारक िाटतो. 

कारण हा सगळा प्रसांग त्याच्या शाळेसमोरच घडतोय. 

आवण गांमत पाह्यला शाळेतली पोरांपोरी , गािातलां 

टिाळखोर टोळकां  कोंडाळां करून अांतर ठेिनू उभी 

आहते. जब्याकडे मजा म्हणनू बघताहते. त्यात शालू 

दखेील आह.े गथां जब्याच्या वनरागस ियातील 

स्िप्नाळूपणाला आग लागते. भािभािनाांची राख 

होते. अपमान , अिहलेनेची आवण समाजाने ठरिनू 

वदलेली आवण बळजबरी लादलेली हीच आपली 

लायकी ह्याची दुुःखद जाणीि जब्याला मनोमन होते. 

तो त्िेषाने बळ एकिटून डुक्कर पकडतो. त्याच्या 

मसुक्या बाांधतो. एका काठीला बाांधनू पढु े त्याची 

बहीण आवण माग ेतो डुक्कर धरून नेताहते. मागोमाग 

गािातल्या टिाळ दाणगट पोराांचां त्याला इॅन्ड्री - 

इॅन्ड्री (डुक्कर-डुक्कर) म्हणनू अमानषुपण े वहणिणां 

सरुूय. ह े सगळां शालनूे सदु्धा पाह्यलांयां. ती दखेील 

कुवत्सतपण े बघनू ह्या सगळ्याची मजाच घेत होती. 

ह्याची जखम अजनू ओलीच आह.े काठीला उलटां 

बाांधलेलां डुक्कर शाळेच्या वभांतीजिळून जातांय , त्या 

वभांतीिर बाबासाहबे आांबेडकर , सावित्रीबाई इुले , 

गाडगबेाबा ह्याांच्या प्रवतमा वचतारलेल्या आहते. 

कॅमरेातनू बॅगग्राऊां डला वदसणारे बाबासाहबे आांबेडकर 

, गाडगबेाबा , सावित्रीबाई जण ू काही मदुाणड 

समाजाला प्रश्न विचारताय की आमचा लढा , आमचा 

सांघषण ह्याच वदिसासाठी होता का? वकां िा असां म्हणयूा 

की त्या प्रवतमा असां साांगताहते की पनु्हा एकदा 

आांबेडकर , गाडगबेाबा ह्या महामानिाांच्या 

विचाराांकडे नव्याने बघण्याची िळे कधी नव्ह े ती 

आज येऊन ठेपली आह.े वशका , सांघवटत व्हा आवण 

सांघषण करा. हा मलूमांत्र पनु्हा एकदा जीिनसतू्र करून 

लढण्याची िळे आली आह.े काहीही असो ही फे्रम 

अांगािर येते. सांिदेनेची बत्ती विझिनू स्िाांत:सखुाय 

डुलक्या घेणाऱ्या प्रेिकाांच्या सणसणीत थोबाडीत 

िाजिते. पढुे 'इॅन्ड्री - इॅन्ड्री' च्या अपमानकारक कू्रर 

अशा आरोळ्या िाढत जातात. त्याांचा गदारोळ 

जब्याच्या कानठळ्या बसितो. त्याला साहिनेासा 

होतो. आवण मग एका पॉई ांटला जब्या खाांद्यािरचां 

डुक्कर खाली टाकतो आवण हातात दगड घऊेन 

त्िषेाने हाणतो. जो समोरचा रुपेरी पडदा इाडून थेट 

समोर बसलेल्या प्रत्येकािर आदळतो. ज्याचा दृश्य 

आवण साऊां ड गइेक्ट तमु्हाांला वथएटरच्या खचुीतल्या 

खचुीत काही िण फ्रीज करतो. जब्याने आपल्यािर 

हाणलेल्या दगडामाग े त्याच्या कैक वपढ्याांचां समाज 

म्हणनू आपण केलेलां खच्चीकरण अध्याहृत आह.े 

त्याहूनही पलीकडे हा हाणलेला दगड एका नव्या 

सांघषाणची , बस आता नाही सहन करणार , ह्या िदेना - 

विद्रोह - नकारची वत्रसतू्री नकळता साांगनू जातो. खरां 

म्हणज े त्यानांतर जब्याचां आवण त्याच्या कुटुांवबयाांचां 

जगणां वकती मवुश्कल होऊन गेलां असणार? ह्या भयप्रद 

कल्पनेने वसनेमा सांपतो. मात्र जब्याने पणूण त्िषेाने 
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हाणलेला दगड आपण पढुची कैक िषण विसरू शकत 

नाही. वसनेमा प्रेिकाांना गुांगिणारा त्याांच्यािर सांमोहन 

करणारा नसािा तर त्याांना जागां करणारा , त्याांना 

खोलिर अांतमुणख करून आत्मभान दणेारा , आरशात 

चेहरा दाखिणारा , आपण तसेच आपला समाज 

नक्की कुठल्या वबांदिूर उभ ेआहोत ह ेतपासनू पाह्यला 

लािणारा असािा. अशी भवूमका ज्या थोड्याइार 

लोकाांनी िेळोिेळी आपल्या कामातनू घतेलेली आह.े 

त्या लोकाांच्या प्रभािळीला उजागर करणारा 'इॅन्ड्री' 

हा एक अस्सल दशेी िाणाचा वसनेमा आह.े ज्यातला 

जब्याने हाणलेला दगड माणसू म्हणनू तमु्हाांला स्िस्थ 

बस ूदणेार नाही. तो तमु्हाांला समाज म्हणनू स्ितुःला 

जाब विचारायला आवण जाब द्यायला भाग पाडतो. 

 

         _______ 

 

 

                     स्िवप्नल चव्हाण , जळगाि 

                          8484927072
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ष्स्त्रयांचे समाजातील स्थान 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आजच्या परुुषप्रधान सांस्कृतीमध्ये वस्त्रयाांच े

स्थान ह े दयु्यम दजाणचे आह.े अवनष्ट रूढी परांपरेने 

जखडलेली बांदीनी,चलू आवण मलू यामध्ये गरुइटून 

हचे माझ े विश्व  म्हणणारी एक कावमनी, िखटलेल्या 

िासनेची वशकार झालेली बलात्कारीनी, वजचा 

उपयोग म्हणनू भोग घणेारी भोगदासी अशा सराणस 

बातम्या आपण ितणमानपत्राांमधनू िाचत असतो. 

आपण वनभीडपणे कुठेही सांचार करू शकत नाही 

वकां िा कुठे काय होईल ह े साांगता येण े कठीण आह.े 

दोन िषाणच्या वचमरुडी पासनू तर साठ िषाणच्या 

म्हातारीपयिंत असले शावपत आयषु्य कुणाच्या तरी 

िाटयाला आलेले आह,े ह े नाकारता येत नाही. गथे 

मवहला सरुवित नाही तरी समाजाने वकतीही 

मवहलाांच्या सांदभाणत आदशण वनमाणण केला तरी 

िखिखणाऱ्या नजरा सदु्धा भदेनूच जात असतात. 

मवहला सिमीकरणाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, 

आवथणक, बौवद्धक, िचैाररक अशा बोटाांिर मोजण्या 

गतपत वकती मवहला सिम झाल्या आहते? आज 

मवहलाांसाठी 'मवहला आयोग' वनमाणण झाले आहते, 

अनेक मवहलाांचे सांघटन उभे रावहले आहते. अनेक 

सांस्थेच्या माध्यमातनू वस्त्रयाांच्या न्याय हक्कासाठी 

लढा पकुारत आहते. तरीपण, या समाजामध्ये 

वस्त्रयाांिरील अत्याचार, बलात्कार थाांबले आहते 

काय? आवण वकती मवहलाांना मावहत आह े त्या 

वनभीडपण े आपले हक्क माांडण्यासाठी सरसाितील. 

नांतर माझ े काय होईल? वनांदानालस्ती, माझ्याकडे 

बघण्याचा दृवष्टकोन समाजाचा काय असेल? अशा 

अनावमक भीतीने त्या साध्या पोलीस स्टेशनमध्ये 

जायला नाकारतात ि मगु वगळून गप्प बसतात. 

आठिा तो गवतहास, पोटाशी बाळ बाांधनू तलिार 

घऊेन लढणारी झाशीची राणी, अवहल्याबाई होळकर, 

ताराबाई वशांद ेअशा वकतीतरी रणरावगनींची नाि ेघतेा 

येईल. परुोगामी विचाराांपासनू तर आज पयिंत वस्त्रयाांचे 

मानवसक खच्चीकरण होत आह.े डॉ. बाबासाहबेाांनी 

'वहांद ू कोड वबल' तयार केला, प्रसतूी रजा भरपगारी 

करण्यात आली. "वस्त्रयाांना दयु्यम दजाण दऊे नका रे" 

म्हणणारे राष्रसांत तकुडोजी महाराज खरोखरच 

िांदनीय ठरले.  

     भारतीय वस्त्रया म्हणज ेत्यागमतूी,तपस्या,मकु्तसेिा, 

अलोट श्रद्धा ि अमर आशािाद. वनसगण ज्याप्रमाण े

गाजािाजा न करता काम े करीत असतो, त्याप्रमाणे 

स्त्रीचे आह.े स्त्री ही अबला नाही पिूीच्या काळी 

वस्त्रयाांची वस्थती अत्यांत दयनीय होती. वतचे विश्व चार 

वभांतीच्या आतच सामािलेले होते. राांधा, िाढा, उष्टी 

काढा एिढेच स्त्रीच ेकायणिेत्र मयाणवदत होते. तत्कालीन 

स्त्रीचे जीिन अांधकारमय होते. ती वशिणापासनू 

चवथी खोली  

 

डॉ.सकेुशनी बोरकर-बन्सोड          

ब्रम्हपरुी वजल्हा चांद्रपरू येथील नेिजाबाई वहतकारणी महाविद्यालयात विज्ञानाच्या 

अवधव्याख्याता                             

स्त्रीिादी चळिळीिर विशेष लेखन, अनेक सावहत्य सांस्थाांचे पदावधकारी 
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िांवचत होती. परांत,ु हया अांधारात महात्मा इुले, 

सावित्रीबाई इुले, महषी किे, आगरकर ह्याांसारख्या 

स्त्री वशिणाच्या परुस्कत्यािंनी  ज्ञानाचा दीप लािला. 

स्त्रीला वशिणाचा पररसस्पशण झाला ि वतचे व्यवक्तमत्ि 

उजळून वनघाले. आज प्रत्येक िेत्रात वतने उत्तुांग भरारी 

मारली आह.े गतकेच नव्ह ेतर, अथािंजणनाबरोबरच एक 

मलुगी, पत्नी, सनू, आई ह्याही भवूमका वततक्याच 

तत्परतेने आवण तन्मयतेने पार पाडत आह.े या गोष्टींचा 

समतोल जाताना वतचे जीिन एक तारेिरची कसरत 

झालेली आह.े खरोखरच 'स्त्री' ही दिेाने वनवमणलेली 

एक सिािंग सुांदर अविष्कारच आह.े दया, ममता, 

नम्रता, सहनशीलता, शालीनता, सामर्थयण या गणुाांनी 

भरलेली ती मतूीच आह.े पण दसुऱ्या बाजलूा ती एक 

अबला आह.े कौटुांवबक वहांसाचार, हुांडाबळी, 

मानवसक छळ याांसारख्या समस्येची ती वशकार होत 

आह.े तोंडातनू 'ब्र' न काढता, सारां काही सहन करत 

आह े कारण वतला कुटुांबाची प्रवतष्ठा, मान मरातब 

जपायचे  असते. त्यामळेु ती स्ितुःचाच कोंडमारा 

करून घेते. प्रत्येक स्त्री सिम बनली पावहज.े वस्त्रयाांचे 

आदर करण े प्रत्येकाचे कतणव्य आह.े स्त्री म्हणजचे 

जगातील महान शक्ती.  परुुषाांनी सदु्धा त्याांच्या प्रेमाला 

वजांकून, त्याांचा आदर केला पावहज.े त्याांच्यािर सिण 

समाज अिलांबनू आह.े प्रत्येकाची मानवसकता 

बदलली पावहजेत. प्रत्येक मलुी उच्च वशिणापयिंत 

पोहोचल्या पावहजते. लढा दणे्याकररता सिम झाल्या 

पावहजते. िडाच्या झाडाला इेरे मारण्याचे वदिस गलेे 

आता. जन्मोजन्मी हाच पती वमळो, म्हणनू जप, तप, 

व्रत ह े कशाला? आजच्या वस्थतीचा विचार करा. 

म्हणनू मला म्हणािसेे िाटते, "सावित्री, त ू  सावित्री 

बन ू नको, कारण सत्यिानही बदलले आहते आवण 

वजने प्राण िाचिले  , वतला वजिांत जाळत आहते." 

'स्त्री' ही विश्वाची जननी आह.े केिळ भोगदासी नाही, 

तर ती माय आह,े बहीण आह,े अधािंवगनी आह.े 

माांगवलक पवित्र िातािरणामळेु समाज मनािर होणारा 

सांस्कार विलिण असतो. स्त्री म्हणजचे प्रेम, माया, 

ममता, स्त्री म्हणजचे निवनवमणतीची शक्ती. 

सावित्रीबाई ांनी रोिलेल्या रोपट्यातनू आज उभा 

रावहलेला महान असा स्त्री वशिणाचा 'िटििृ' मला 

सतत प्रेरणादायी ि आदरणीय िाटतो. भारत दशे  हा 

तेजवस्िनीचे, विराांगणचेे उगमस्थान आह.े भारतातील 

महाराष्राच्या राकट अश्या भमूीिर अनेक नारीरत्ने 

जन्मलीत. गवतहासात अनेक राजकारणी वस्त्रया प्रवसद्ध 

आहते, पण समाज पररितणनाची काांस धरणारी 

सावित्रीबाई खरी 'मरेूमणी' ठरली. जातीभदे, िणणभदे  

बालवििाह, केशिपण, सतीप्रथा, अांधश्रद्धा गत्यादी 

िाईट रूढी,चालीरीतीने समाज ग्रासलेला होता. 

महात्मा इुलेंच्या क्राांवतकारक विचाराला कतुणत्िाची ि 

आचरणाची जोड होती. भारतात त्या काळात स्त्री 

वशिणाचा पाया घालणारे ज्योवतबा ह े पवहल े

'यगुपरुुष' ठरले. तर, ज्ञानाजणनाची सरुुिात करणारी 

सावित्रीबाई ही पवहली 'यगुस्त्री' ठरली. अांधश्रदे्धपासनू 

मकु्त होण्यासाठी वशिणावशिाय मागण नाही तेव्हा त्या 

म्हणाल्या,  

 

       "वस्त्रयाांना साांगण्याजोगा  

       आई वशिण मागण हा  

       येई वशिणाने मनषु्यत्ि  

       खरांच पशतु्ि घडे पहा." 
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      एकविसाव्या शतकात पदापणण केले असताांना 

असे प्रकषाणने जाणिते की, आधीच्या काळात स्त्रीपढुे 

जिेढी आव्हाने नव्हती, त्यापेिा वकतीतरी पटीने 

अवधक आव्हाने आधवुनक यगुात वतच्या पढ्ुयात 

येऊन ठाकलेली वदसत आहते. १९२० मध्ये अवखल 

भारतीय मवहला पररषद मध्ये मवहला वशिण ि 

वस्त्रयाांचा मतदान हक्क या सांबांवधत प्रश्न माांडण्यात 

आले होते. ७० च्या दशकात िमुने असोवसएशन 

आवण महाराष्र भाििाढ मोहीम सरुू झाली, यात 

मवहला गट ि सांघटना दशेात सरुू झाले. १९८४ 

आवण १९८६ मध्ये मवहला चळिळीने मागणी 

केल्यामळेु १९६१ हुांडा प्रवतबांधक कायद्यामध्ये बदल 

करण्यात आले. १९९२ मध्ये वव्हएतनाम मध्ये 

आयोवजत 'मानिवधकारािर पररषद', मानिी हक्क 

म्हणनू मवहला अवधकार  ही लिणीय बाब ठरली. 

१९९५ मध्ये बीवजांग मध्ये मवहला िल्डण पररषदमेध्ये 

जगभरातील मवहलाांना जोडण्यात आले. 

स्िातांत्र्यपिूणकाळात भारतीय राष्रीय अग्रेसनेच्या 

प्रेवसडेंट सरोवजनी नायडू याांनी १०० मवहलाांना घऊेन 

एक चळिळ सुरू केली. काही काळाआधी 

आांध्रप्रदशे मधील रोंजला याांनी  प्रौढ वशिण घतेले. 

नांतर त्याांनी अवशवित वस्त्रयाांसाठी, तसेच दारू वपऊन 

शारीररक त्रास दणेाऱ्या परुुषाांविरुद्ध लढा वदला. 

वस्त्रयाांना हक्काची जाणीि करून वदली. सुमन मळेु 

सामावजक कायणकत्याण, याांची वस्त्रयाांसाठी चळिळ 

आह.े िीस िषाणपासनू त्या लहान बालके ि 

मवहलाांच्या विकासासाठी झटत आहते. परुुषप्रधान 

सांस्कृतीत वस्त्रयाांकडे, त्याांच्या अवधकाराांकडे, व्यक्ती 

स्िातांत्र्याकडे पाहण्याचा दृवष्टकोन मात्र आजही 

सांकुवचत आह.े 

मवहलाांना सिम करूनच आपण समाजाला आवण 

दशेाला सिम, विकवसत, महासत्ताक करू शकतो. 

वस्त्रयाांना माणसू म्हणनू जगण्याचा अवधकार दणे े

आिश्यक आह.े 21 व्या शतकातील आधवुनक 

समाजाने वस्त्रयाांकडे वनखळदृष्टीने पाहायला हि.े असा 

समाज घडविण ेस्त्री ि परुुष दोघाांची जबाबदारी आह.े 

प्रत्येक नारीला,वतच्या कतुणत्िाला, वतच्या नेततृ्िाला, 

वतच्या सहनशक्तीला, वतच्या त्यागाला, वतच्या 

प्रेमाला माझा सलाम. 

 

 

  डॉ. सुकेवशनी तुकाराम बोरकर  

टेवलइोन  वइस जिळ कुझाण रोड, ब्रह्मपरुी. तालकुा 

ब्रह्मपरुी वजल्हा चांद्रपरू.  

भ्र.क्रां . ९३५९२५८७०८. 
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प्रा .डॉ.राहुल भोरे 

भंडारा 

 
 

   
 

 
 

 

गानवहरा वहराबाई बडोदेकर 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

गाणारी स्त्री म्हणज े स्त्रीत्िाला, समाजाला 

कलांक आह.े वकां िा गाणारी स्त्री हमखास अकुलीनच 

असते ; अशी कुवत्सत ि विकृत सामावजक दृष्टी 

बाळगणाऱ्याच्या काळात घर सांसार साांभाळून 

शालीनता ि नम्रपण े रवसकाांना समाज-धरुीणाांना 

वजांकून घते  वहराबाई ांनी अविट ि अविरत गाण ेजिेढे 

लोकाांना ऐकिले तेिढे गाण ेकोणीही कधीही श्रोत्याांना 

ऐकविले नाही. 

      वस्त्रयाांना अशा बांधनातनू मकु्त करून सांगीताच्या 

आराधनेस प्रितृ्त करणाऱ्या कलािांत या नात्याने 

नांतरच्या सिण स्त्री कलािांताच्या त्या आद्यगरुुच होत ह े

म्हणाियास प्रत्यािाय नाही. 

            वहराबाई ांनी सतत पन्नास िष ेसांगीताची सेिा 

ि प्रचार केला. वहराबाई ांना महाराष्रात ि महाराष्र 

बाहरे अइाट प्रवसद्ध वमळाली. त्या काळात परुुष 

कलािांताांमध्ये अब्दलु करीम खान साहबेाांना ज्या 

कीतीचा लाभ झाला तेिढीच वकती स्त्री कलािांताांमध्ये 

वहराबाई ांच्या िाटेला आली. सांगीत िेत्रात वहराबाई ांचे 

नाि अजरामर झाले आह.े स्िातांत्र्यपिूण काळातील 

कतुणत्ििान स्त्री-परुुषाांच्या नामािलीत वहराबाई 

बडोदकेर याांचे नाि अग्रगण्य आह.े 

 बालपण ि वशिण: 

         तीन वपढ्यापासनू चालत आलेला सांगीताचा 

िारसा घऊेन जन्माला आलेल्या वहराबाई बडोदकेर 

याांचा जन्म २९ म े १९०५ रोजी वमरज येथे झाला. 

वहराबाईचे मळू घराण े गोव्याचे होते आईचे ताराबाई 

होते वहराबाईला लहानपणी चांपतूाई म्हणत असत. ही 

चार भािांडे होती पवहले सरेुशबाब ूमाने दसुरी वहराबाई 

वतसरे कृष्णराि चौथी सरस्िती राण.े आईची गच्छा 

खपू वशकाि ेडॉक्टर व्हािी अशी होती. पण चांपतूाईचा 

ओढा गाण्याकडेच होता. ताराबाई मुांबईस आल्यािर 

िहीद खा नािाच्या गरुुकडे वहराबाई ांचे सांगीत वशिण 

सरुू झाले. यापिूी भाऊ सरेुश बाब ूमाने याांच्याकडून 

प्राथवमक गायनाचे वशिण वहराबाईला वमळाले होते. 

वहराबाईचे ददुिै असे की अब्दलु करीम खा ह ेिडील 

असनू सदु्धा गाण्याची सांपणूण तालीम त्याांच्याकडून 

वमळाली नाही. अब्दलु करीम खाँसाहबेाांची गच्छा 

सदु्धा मलुीने गाण े वशकि ू नये अशीच होती. गरुु 

िाहीदखाँ याांच्याकडून 1918 ते 1922 पयिंत 

सांवगवतकी 

 

प्रा .डॉ.राहुल भोरे 

रेिाबेन मनोहरभाई पटेल मवहला महाविद्यालयात सांगीत विभाग प्रमखु, प्रवसद्ध गायक आवण 

गझलेचे अभ्यासक 
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वहराबाईना तालीम वमळाली. िाहीदखाँ ह े कडक 

वशस्तीचे होते ि ताराबाई सदु्धा कडक वशस्तीच्या 

असल्याने वनयवमत ररयाजाला वदरांगाई होत नव्हती. 

उस्ताद िाहीदखाँ ह े अब्दलु करीमखाँचे भाचे 

असल्याने वकराण घराण्याची गायन शलैी वहराबाईस 

आत्मसात करता आली. ताराबाई प्रवसद्ध गावयका 

नसल्या तरी उत्तम गात असल्यामळेु ताराबाई 

स्ितुःपासनू वहराबाईचा ररयाज करून घेत असत. 

वहराबाई ांना घडिण्यामध्ये सांपणूण श्रेय ताराबाईचे होय. 

ताराबाईची मलुाांसाठी सारखी धडपड चाल ू

असल्यामळेु वशस्त, व्यिहार ि गाण े वहराबाईना 

वशकता आले. 

घतेलेले पररश्रम: 

          िाहीदखाँ याांच े िवैशष््टय असे की, गळ्याची 

जात ओळखनूच गाण े वशकिीत असत. बांवदशीचा 

त्याांच्याकडे इार मोठा खवजना होता. केिळ कलािांत 

वनमाणण करण े एिढेच ध्येय त्याांच्यापढुे होते. त्यामळेु 

वहराबाई ांना गावयका म्हणनू यशस्िी होण्यासाठी कठीण 

पररश्रम कराि ेलागले. गांधार नीट लागत नाही, तोडी 

रागातील ऋषभ बरोबर लागत नाही, म्हणनू गरुूां ची 

थप्पड खािी लागली तरी रागाने उठून न जाता तसाच 

तांबोरा घऊेन गांधार लािनू दाखविला आवण िाहीदखाँ 

साहबेाकडून शाब्बासकी वमळविली. वहराबाई ांचा 

सकाळ ि सांध्याकाळ ररयाज करिनू घतेला जात असे. 

वहराबाई ांनी कधी आळस केला नाही. अब्दलु करीम 

खा साहबेाांचा मांत्र 'स्िराकडे लि अस ू दे' याचे 

तांतोतांत पालन वहराबाई ांनी केले. िाहीदखाँ शास्त्रीय 

सांगीताचे गरुु तर ठुमरीची तालीम गोहरजान 

याांच्याकडून घेतली ि नाट्य सांगीताचे मागणदशणन 

बालगांधिण, सिाई गांधिण, गोविांदराि टेंबे याांच्याकडून 

वमळाले. बाळकृष्ण बुआ, कवपलेश्वरी, शांकर बुिा, 

इैज मोहम्मदखाँ, िझबेिुा याांच्याकडून सदु्धा 

गायकीचे मागणदशणन वहराबाईना वमळाले.१९२९ साली 

वहराबाई ांनी नाट्य िेत्रात पदापणण केले. नाटकात काम 

करणाऱ्या वहराबाई ांना पवहल्या स्त्री कलािांत म्हणता 

येईल. ताराबाई ांनी सदु्धा नाटक कां पनी काढली त्यात 

सिण भािांडे काम करीत असत. त्यात  वहराबाई ांनी 

िीभवूमका केल्या. त्याांच्या सुभद्रा, वसांध,ू भावमनी या 

भवूमका इार गाजल्या. काही वदिसाांनी नाटक कां पनी 

कजाणपोटी बांद करािी लागली. कजण िसलुीसाठी 

दणेकेराांनी वहराबाई याांना कोटाणत उभ ेकेले. वहराबाई ांची 

पररवस्थती पैसे दणे्यासारखी नव्हती. तेव्हा 

न्यायाधीशाांनी नादारी साठी अजण करण्यासाठी 

वहराबाई ांना साांवगतले तेंव्हा वहराबाई ांनी उत्तर वदले की 

माझ्याकडे तर सरू आह े ते माझ े भाांडिल आह.े मी 

अशी लाचारी पत्करणार नाही. खरोखरच वहराबाई ांनी 

अविश्राांत मइैली करून सािकाराचे सिण कजण दऊेन 

टाकले. गाण्यािरच कुटुांबाचा वचरताथण होता 

कोणाचेही आवथणक सहाय्य नव्हते अशा वबकट 

पररवस्थतीत गायनाचे जलसे करून आपला चररताथण 

चालविला ि आपले गाणहेी जोपासले. 

योगदान: 

           वहराबाई ियाच्या १३ व्या िषाणपासनूच सरेुश 

बाब ू माने याांच्या समिेत गाण्याच्या मैवइली करत 

असत. अशी कुठलीही सांगीत पररषद नसेल की त्यात 

वहराबाई गायल्या नाहीत. वहराबाई ांचे पवहले गाण े

१९२१ साली गाांधिण महाविद्यालयाच्या सांगीत 

पररषदते झाले. १९३४-३८ या कालािधीत 'सिुणण 

मांवदर', 'प्रवतभा', 'सांत जनाबाई, गत्यादी वचत्रपटात 

त्याांनी काम केले. १९२१ साली 'नतून सांगीत 

विद्यालयाची' स्थापना वहराबाई याांनी केली. १९२४  

साली वहराबाई ांनी अत्यांत धाडसी विक्रम केला. तो 
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काळ कुठल्याही धवनक माणसाच्या सपुारीिर गाणे 

गाि े लागत. असे पणु्याच्या आयभूणषण वथएटर मध्ये 

वतकीट लािनू स्ितुःच्या गाण्याचा कायणक्रम केला. 

यापिूी स्त्री कलािांताचा वतकीट लािनू कायणक्रम 

कधीही झाला नसल्याने त्यािळेी लोकाांनी दोन 

रूपयात गाण ेविकत वमळत आह ेअशी टीकाही केली. 

पण आज सिणत्र वतकीट लािनू कायणक्रम होत आहते. 

अशा आदशण सांगीत -यगुाची निीन िाटचाल 

वहराबाई ांनी केली. त्यािळेी वहराबाई ांनी घेतलेला वनणणय 

मात्र धाडसी होता. १९२३ साली 'हीज मास्टर व्हॉगस' 

कां पनीने वहराबाई ांची पवहली गाण्याची ध्िनीमवुद्रका 

तयार केली. त्यानांतर १७५ िर वहराबाईच्या गाण्याच्या 

ध्िनीमवुद्रका तयार झाल्या. १९३७ मध्ये िसांत दसेाई 

याांच्या सांगीतदीनोदशणनाखाली 'उपिनी गात कोवकळा' 

वहराबाई गायलेली ही ध्िनीमदु्रीका सिाणवधक खपाची 

झाली, वहराबाई ांची खरी कीती पसरली ती १९३७ 

साली कलकत्त्याच्या अवखल भारतीय सांगीत 

पररषदपेासनू.  

* मानसन्मान:* 

                १५  गस्ट १९४७ स्ितांत्र भारताचे 

राष्रगीत म्हणण्याचा पवहला मान त्याांना वमळाला. 

ग.स १९३७ साली कलकत्त्याचे अवखल भारतीय 

सांगीत पररषदचेे श्रोते खषु होऊन त्याांना बारा 

सिुणणपदके वदले. पणु्याच्या वकलोस्कर सभागहृात 

चनुीलाल महेता याांच्याकडून 'गानवहरा' ही पदिी 

वमळाली. दादासाहबे खापडे याांच्याकडून 

'गानकोवकळा' ही पदिी. ग. स.१९४९ ला आवफ्रकेचे 

साांगवतक दौरा. १९५३ ला साांस्कृवतक 

वशष्टमांडळाबरोबर चीनचा दौरा. बालगांधिण परुस्कार. 

१९६६ महाराष्र शासनाकडून चाांदीची विना, शाल, 

श्रीइळ दऊेन सत्कार. १९६५ ला सांगीत नाटक 

अकादमीचा राष्रीय परुस्कार. कलकत्त्याच्या 

आय.टी.सी. सांगीत सांशोधन सांस्थेने 10 हजार 

रुपयाची पाररतोवषक. आय.टी.सी. तइे आचायण 

पदािर वनयकु्ती. ग.स. १९७४ विष्णदूास भािे 

सिुणणपदक. सरुवसांगर सांस्थेतइे तीनिळेा सत्कार ि 10 

हजार रुपयाांचा भिालका पाररतोवषक. १९७० मध्ये 

पद्मभषूण परुस्कार. १९८२ साली अवखल भारतीय 

गाांधिण महाविद्यालय मांडळाच्या सांगीत पररषदचेे 

अध्यि. षष्टयाब्दीपतुी वनवमत्त औरांगाबाद येथे मोठा 

सत्कार. ई. स.१९४३ साली मुांबई सावहत्य सांघाने 

मराठी रांगभमूी शताब्दी साजरी केली त्यािळेी सांगीत 

सांिधणन नाटकातील काम केले सरकारी ि वनमसरकारी 

सांस्थाकडून असे अनेक बहूमान वहराबाई ांना वमळाले. 

गायकी: 

         वहराबाई ांची गायकी वकराणा  घराण्याची होती. 

प्रत्येक सरूाांचा सिािंगीण विचार अनेक सांभािनाांची 

उकल करून राग प्रदवशणत करण ेह ेवकराणा गायकीची 

िवैशष््टये होय. त्यास सशक्त रूपाने सादर करण्याची 

िमता दमदारपणा वहराबाई मध्ये होती. चमत्कृतीपेिा 

माधयुाणिर त्या अवधक लि दते असत. त्याांची गायकी 

वकराणा घराण्याची असली तरीही जयपरू, आग्रा, 

नोिाल्हरे, घराण्यात सदु्धा रम ू शकतात. स्िरसौंदयण 

साांभाळून, रागाची शदु्धता, विविध अांगाने सांिादातील, 

स्िर सांगतीचे रागानरुुप प्रयोजन या सिण बांधनाचा 

आदर करून वहराबाई ांनी आपले स्ितांत्र गायनशलैी 

वनमाणण केली. वहराबाई ांनी वकराणा घराण्याच्या 

गायकीपेिा आकृतीबांध ि सांरचना याचे कां पोवझशन 

अवधक विकवसत केली होती. त्यामळेु एकाच रागाला 

वभन्न वभन्न आकृतीने सजविण्याचे िवैशष््टयपूणण 

कौशल्य त्याांच्यात होते. म्हणनू स्ितुःच्या शलैीने 

आपली गायकी अवधक पररपक्ि केली होती. 
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विलांवबत ख्याल गात असताना त्यात आलापी भरपरू 

ि कल्पनाजन्य असत. विलांवबत ख्याल आकषणक ि 

डौलदार पद्धतीने माांडल्यािर छोटा ख्याला मध्ये 

तानाांचा उपयोग अवधक करीत असल्या तरी 

स्िरस्पष्टतेकडे त्याांचे लि असे. कल्पनाजन्य 

स्िरविलास, अचकू स्िरइेक, स्िर, लय, शब्दािरील 

पकड,  तारषडज लािण्याची िगेळी शलैी. स्िच्छ 

दाणदेार ि नागमोडी वगकी ि वइरकीच्या ताना अशी 

त्याांची गायनशैली होती. विलांवबत ि दु्रत ख्याल 

सांपल्यानांतर त्या तराना गात असत. वहराबाई लोकवप्रय 

असे सिणसाधारण यमन, मालकां स, भपू, शदु्धकल्याण, 

पटदीप,ललत,परुीया, ह ेघते असत. तरी पण वमश्र राग 

जसे मारुवबहाग, शदु्ध सारांग, पिुाणकल्याण, अवहर 

भरैि, िसांत बहार यासारख ेसुद्धा त्या    तयारीने गात 

असत. रागगायानाची आकृती सुांदर ि सांतवुलत असे. 

सरुुिातीस बांवदश रागाची सतत अनशुासनयकु्त बढत, 

शोवभत बोलताने, गमकयुक्त, िजनदार ताना, 

अत्यावधक साइल्याने दु्रत वचजाांचा विस्तार अशा 

प्रकारची पेश  करणाऱ्या रागाांची आकृती राहत असे. 

वहराबाई ठुमरी गात असत. त्यातील भािनाांची आतणता 

प्रभािीपण े साकार करीत असत. त्याांनी राग माांड, 

खमाज, भरैिी गत्यादी रागातील ठुमरी लोकवप्रय 

केल्या. लोकवप्रय झालेली नाटय गीतेही त्या गात 

असत. त्याांना 'राधे कृष्ण बोल' 'जमनुा के तीर', िद 

जाि ू कुणाला शरण', पटवदप रागातील 'वपया नही 

आए',अशा गीताची इमाणईश श्रोत्याांकडून येत असत. 

वहराबाई ांची गायकी रवसली होती, रांगीली नव्हती. 

महान सावहवत्यक प ुल देशपाांडे म्हणतात, वहराबाई ांचा 

सरूमाला गाभाऱ्यातील नांदावदपप्रमाण ेदिेताांना वदसतो. 

कलािांतामध्ये व्यवक्तत्ि आिाज, पररश्रम बदु्धी, 

स्िभाि ि कलेबद्दल प्रामावणकपणा ह े गणु असािते 

त्याप्रमाण े ह े गणु वहराबाई मध्ये होते म्हणनू त्याांची 

कुठलीही मइैल असइल होऊ शकली नाही.            

            विद्यार्थयािंना वशकविताना त्या म्हणात की 

'केिळ रागाांच्या चीजा गाऊन कोणी गायक होत 

नसतो. गायकी ही काही िगेळीच आह'े त्याांचे शास्त्रीय 

गायन ऐकताना सगुम होऊन जायचां यातील 

वक्लष्टपणा वनघनू जाई . त्याच प्रत्येक काम 

आरशासारखां स्िच्छ असायचां त्याांचा आिाज 

खड्ेयापाड्यातही पोहोचला होता सामान्यपासनू 

जाणकारापयिंत सिािंना गाण्यात आपलां असां काही 

गिसायचां. 

वशष्यिगण : 

वहराबाईच्या प्रमखु वशष्या मध्ये सरस्िती राण,े जानकी 

आय्यर, वमरा पराांजपे, मावणक िमाण, सलुभा ठकार, 

प्रभा अत्रे, मालती पाांडे, शलैा आपटे, बकुल पांवडत, 

सहुावसनी मळुगािकर, मनेका वशरगािकर गत्यादी 

प्रवसद्ध गायक आह.े  

स्िभाि: 

        वहराबाई ांनी सांगीताला शावलनीतेचा साज 

चढविला. वहराबाई डोळस सौंदयण शोधक होत्या, 

त्याची ितणणकू सोज्िळ, मदृभूाषी, वशस्तबद्ध काम, 

श्रम करण्याची प्रितृ्ती, अपार सहनशीलता, वस्थर 

बदु्धी, वनताांत सामांजसपणा, बाणदेारव्रतृी या सिण 

सद्गणुाांचे वमलन म्हणज े वहराबाई. 20 ते 25 

माणसाांच्या कुटुांबाचा चररताथण वहराबाईच चालित 

असत. त्याग, ईश्वरािर श्रद्धा, तत्त्िवनष्ठा, व्यिहारातील 

सतकण ता, हजर जिाबीपणा असे गणु वहराबाईकडे 

होते. वथल्लरपणा, छछोरेपणा याांचा लिलेशही 

त्याांच्यात नव्हता. त्याांच्या जीिनातील आदशण व्यक्ती 

चार होत्या, आई ताराबाई, गरुु िाहीदखाँ, भाऊ सरेुश 
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बाब ू माने आवण पती मावणकचांद गाांधी. मावणकचांद 

गाांधी याांच्याशी 1924 मध्ये गांधिण - वििाह झाला. 

त्याांना एक मलुगा झाला याच ेनाि गरुुनाथ उइण  बाबा 

असे होते. आवण मावणकचांदच्या उतार ियात 

वहराबाई ांने पवतव्रतेप्रमाण े त्याांची सेिा केली. अशा 

अव्िल दजाणच्या गायका, उत्तम गवृहणी, उच्च 

कोटीच्या मागणदवशणका, उत्कृष्ट नटी, आदशण यगुाची 

वदशा दणेायाण वहराबाई ांचे २० नोव्हेंबर १९८९ मध्ये 

ियाच्या ८४ व्या िषी पणु ेयेथे वनधन झाले. त्याांच्या 

बांगल्याचे नाि 'स्िर विलास' आह.े आजही त्याांच्या 

रेकॉडणच्या माध्यमातनू त्याांचा स्िर विलास ऐकाियास 

वमळतो. 

 

….. राहुल भोरे  
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डॉ अशोक इगंळे  

आकोट   

 

 
   
 

 
 

 

 

 

 

सुरेखा भगतांची ससं्कृतीचा प्रवतवाद करणारी संघषावनष्ठ जावणवेची कववता 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

पवहल्या वपढीच्या आंबेडकरी कववयत्री 
म्हणनू सपुवरवचत असलेल्या सरेुखा भगत यांचा 
"तरीही मळंु ओल धरून आहेत" हा अत्यंत 
अर्गगर्टभत व आशयाची अन्वर्गकता  वसद्ध 
करणारा दसुरा लक्षवेधी कववतासंग्रह होय. 'साक्ष' 
या बहुचर्टचत ठरलेल्या पवहल्या कववतासंग्रहाच्या 
प्रवसद्धी नंतर तब्बल दोन दशकांनी त्यांची कववता 
समग्र काव्यरवसक व वाचकांच्या भेटीला येत आहे. 
संपणूग मराठी काव्यववर्शवासाठी ही अत्यंत 
आनंदवधगक आवण मलू्यदायी टवरूपाची 
सांटकृवतक घटना ठरते. 
       सरेुखा भगत यांच्या प्रटततु काव्यशीषगकांतगगत 
लढाऊ बाण्याचा वचव्वट संगर अनटुयतु आहे. 
दवलत, आवदवासी, वंवचत व उपेवक्षत असलेल्या 
बहुसंख्य वगाला इर्ल्या सनातन ववचारानं पे्रवरत 
असलेल्या धमगसत्ता व राजसते्तच्या जलु्मी 
मानवसकतेनं मळुांपासनू उखडून रे्कण्याचा कैकदा 
यशटवी प्रयत्न केला. पण इर्ला शोवषत, वंवचत 
असलेला सवगहारा उपेवक्षत माणसू मळुांसकट कधी 
छाटल्या गेलाच नाही, ही वटतसु्टर्ती आहे. या 
जम्बवुदपातील मातीच्या कुशीत त्याची मळंु घट्ट 

रूजलेली आहेत. तरीही वकत्येक शतकांचा आघात 
सहन करीत, ही ओल धरून असलेली मळंु 
अवधकावधक खोल खोल रूजत असल्याचं प्रतीक 
म्हणनू हे काव्यशीषगक बोलकं ठरलेलं आहे. 
         आशावादाचं प्रतीक ठरलेल्या "तरीही मळंु 
ओल धरून आहेत" या शीषगकामागे अर्ाचे नाना 
पदर दडलेले आहेत. 'तरीही' हा शब्द संघषग आवण 
संकटांचा वनदेशक असनू 'मळंु ओल धरून आहेत' 
हा शब्दसमचु्चय आशावादाचं सचून करतो.  
अर्ाच्या या बहुववध पदरांवर प्रटततु काव्यशीषगक 
नेमकेपणानं बोट ठेवते. भारतीय समाजरचना व 
संटकृतीचा ज्यांना अल्पसा जरी अभ्यास असला 
तरी त्यांना या संग्रहाच्या शीषगकाची प्रवचती 
आल्यावशवाय राहणार नाही. चावाक, तर्ागत 
गौतम बदु्ध, संत कबीर, महात्मा बसवेर्शवर आवण 
संत तकुारामांच्या प्रागवतक ववचार आवण 
संटकृतीची परंपरा लाभलेल्या या भमूीला 
पवरवतगनवादी ववचारांची दीघग परंपरा लाभली आहे. 
या सवग महामानवांनी बहुजन कल्याणाची मळंु इरं् 
अडीच हजार वषांपवूी घट्टपणे रूजववली आहेत. ती 
खणनू काढण्यासाठी इर्ली मलूतत्त्ववादी व्यवटर्ा 

स्वागत 

 

अशोक रामभाऊ गांगळे 

नव्िदोत्तर वपढीतील आांबेडकरिादी जावणिचेे किी, समीिक ि अभ्यासक म्हणनू 

सपुररवचत. 'यदु्धपिी' (कवितासांग्रह, २००४), आांबेडकरी सावहत्यातील जीिनमलू्ये 

(समीिा लेखसांग्रह, २०१०), नव्िदोत्तर आांबेडकरी कवितेची मीमाांसा (समीिा, २०१८), 

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर याांनी विद्यार्थयािंसमोर वदलेली भाषण े (सांपादन, २०१८), 

समकालीन सावहत्य मीमाांसा : निी प्रारूपे (समीिा, २०२०), वनरूपक - मोतीराम कटारे 

गौरि ग्रांथ (सांपादन, २०२१), आयडेंवटटीचे ब्रॅ ांडेडयदु्ध' (कवितासांग्रह, २०२२), कला 

सांस्कृतीचे उपासक डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर (सांकीणण, २०२२) गत्यादी पसु्तके प्रकावशत. 

अनेक सन्मान आवण राज्यस्तरीय अनेक परुस्कार प्राप्त विजतेे. 
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नेटानं वभडली आहे. म्हणनूच ती साम, दाम, भेद व 
दंडसंवहतेचा समवुचत वापर करून लोकशाही 
मलू्यांवर अवधस्ष्ठत असलेली समतावादी व्यवटर्ा 
मळूापासनू नष्ट करू पाहतेय. यावशवाय हजारो 
वषांच्या द:ुख आवण वेदनेचा इवतहास देखील या 
शीषगकाव्दारे अंवकत होतो. 
      कववयत्री सरेुखा भगत यांची कववतेवर 
वनटसीम श्रद्धा व वनष्ठा आहे. कववतेच्या वनष्ठेपायी 
त्या तसभूरही आपल्या भवूमकेशी तडजोड करीत 
नाहीत. एवढं सख्य्य त्यांचं कववतेसंबंधानं अनेकांनी 
अनभुवलेलं असेल. वटततुः सरेुखाताईंच्या 
वनग्रहवादी संघषगवनष्ठ भवूमकेचा खरा पवरचय 
त्यांच्या कववतेतनूच होतो. त्यांचं लौवकक 
जीवनातील जगणंही याहून वभन्न नाही. त्या 
आपल्या भवूमकेत वलवहतात की,"जन्माला आलो 
म्हणनू नसुतेच जगावे का? तर नाही ! जगण्याला 
ध्येय असावे असे मला समज आल्यापासनू 
वाटायचे." अशी सटुपष्ट मनोभवूमका त्यांची मानवी 
जीवन जगण्यासंदभात रावहलेली आहे. कवी सरेुश 
भटांच्या शब्दात सांगायचं झाल्यास, "त्यांचे जगणे 
आवण वलवहणे" यात तसभुरही अंतर नाही. हकबहुना 
त्या जर्शया जगत आहेत, तर्शयाच शब्दांमधनू प्रकट 
होतात. त्यांच्या 
 कववतेला आतली व बाहेरची अशी दटुप्पी भाषा 
अवगत नाही. म्हणनूच त्यांची काव्यावभव्यक्ती 
प्रत्ययक्षम जीवनानभुव देणारी ठरते. 
     सरेुखाताईंनी आपल्या काव्यानभुवाचे तीन 
ववभाग केले आहेत. १) लढा वजवंत ठेवू या २) टत्री 
- बीदं्र, आवण ३) अत्त दीप भव असे हे तीन भाग 
आशयाच्या दषृ्टीने पाडलेले जाणवतात. पवहल्या 
भागात सामावजक व राजकीय आशय प्रकट 
करणा-या कववता असनू दसुऱया ववभागात टत्री 
जावणवेच्या समग्र कववता एकवटलेल्या आहेत. 
आवण वतसरा भाग हा र्ोर राष्रपरुुष आवण समाज 
उन्नतीटतव वझजणा-या महामानवांच्या पे्ररक ऊजा 
बळ देणा-या कववतांचा आहे. 
   सरेुखा भगत ह्या वकरकोळ शरीरयष्टी लाभलेल्या 
पण लढवय्ये बाण्याच्या कववयत्री आहेत. 
अन्यायमलूक असलेली शोषक व्यवटर्ा, टत्रीला 

दयु्यमत्व देणारी अहंकारी मानवसकता आवण 
महापरुुषांच्या तत्त्वांना पायदडी तडुववणा-या 
प्रवतृ्तीववरूद्ध ही कववता ववचारांचं शटत्र बननू पढंु 
आली आहे. खरं तर, 'लढा वजवंत ठेवू या !' हे 
सरेुखा भगतांच्या कववतेचं बीद्र आहे. आवण हेच 
वतचं अंगभतू तत्त्व सदु्धा. म्हणनूच आंबेडकरी तत्त्व 
आवण सत्त्वापायी ही कववता सते्तपढेु मजुरे 
घालताना वदसत नाही. वतचा हा मलूभतू बाणाच 
वतच्यात प्रखर तेज वनमाण करतो. वटतुतः मानवी 
मलू्यं प्राणपणानं जपणं हेच या कववतेचं खरं तत्त्व 
आहे. त्यासाठी या कववतेनं बदु्ध मलू्यांचा वचत्तध्वज 
हाती घेतला; असनू तो सतत र्डकवत ठेवण्याचं 
या कववतेचं मखु्य प्रयोजन असल्याचे जाणवते. 
त्याटतव ही कववता आंबेडकरी तत्त्वमलू्यांचा लढा 
बलंुद आवण वजवंत ठेवण्याचं आव्हान देताना 
म्हणते की, " अन्यायाववरुद्ध आपण बलंुद लढू 
या/संपलो तरी चालेल/लढा वजवंत ठेवू या ! (प.ृ १) 
       मानवतेचा प्रदेश वनतांत सुंदर करणे हे सरेुखा 
भगतांच्या आंबेडकरी कववतेचं ध्येय आवण ध्यास 
असनू; आपल्या ध्यासापोटी ही कववता कवटबद्ध 
आहे. भारतभमूी मोठमोठ्या मंवदरांसाठी प्रवसद्ध 
असनू; ह्या भमूीत माणसांच उत्र्ान सोडून 
देवावदकांसाठी सोन्याची घमुटं उभारली जातात. 
माणसूवववहन बाबींसाठी प्रार्गना, अचगना केल्या 
जातात. पण माणसांच्या लौवकक उन्नयनाटतव 
कुणी पढुाकार घेत नाही. त्यांच्या ऐवहक उन्नतीसाठी 
कुणी देणं देत नाही. ह्या भमूीतील हे सरास नजरेत 
भरणारं वचत्र पाहून कववयत्री गवहवरते आवण 
करूणेचा पाझर र्ोडून वलवहते, - " भव्य वदव्य 
आलये यांनी भारावून जाऊ नका/गवहवरून या 
द:ुखी, पीवडतांच्या वेदनेने/ त्यांच्यासाठी अटवटर् 
होऊ द्या, तमुची मने/तेव्हा र्ोडे गवहवरून 
या/माणसुकीच्या नात्यासाठी, माणसांचे देणे व्हा ! 
(प.ृ ४) 
     सरेुखा भगतांच्या सामावजक अवभव्यक्तीच्या 
कववतांचा सकू्ष्मता अभ्यास केल्यास असे ध्यानात 
येईल की, ही कववता अनभुुती, सकू्ष्म वनरीक्षण व 
जीवनातील वेदनेतनू साकार झालेली आहे. त्यामळेु 
माणसांकडे पाहण्याची या कववतेची दषृ्टी 
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मानवतावादाची आहे.म्हणनू मनषु्याला कें द्रटर्ानी 
ठेवत, ही कववता समाजाच्या वाटतवाचा ववचार 
अंवकत करते. आवण मानवतेच्या वहताववरोधी 
असलेली कृती वा वचत्र बघनू अटवटर् होते. 
मनातली ही अटवटर्ताच या कववतेला ख-या 
अर्ानं जन्म देते. अशी जीवनाच्या भग्नावटरे्तनू 
आकाराला आलेली ही कववता आवण त्यामधील 
काव्याशय सामावजक अंगाने वळण घेणे 
टवाभाववक ठरते. 
     भारतीय समाज वाटतव जातीयदषृ्टया टोकदार 
असनू मानवसक दषृ्ट्या प्रारब्धवादी आहे. मात्र 
कववयत्री सरेुखा भगतांची कववता प्रयत्नवादाचा 
परुटकार करताना समतातत्त्व या मातीत रूजववते. 
आवण प्रारब्धवादाला अव्हेरते हे मलूभतू वैवशष्ट्ये 
ध्यानात घेऊनच या कववतेचा आटवाद घ्यावा 
लागतो. हल्ली आंबेडकरी कववतेतील ववद्रोह 
वनटतेज बनला अशी ओरड केली जाते. मात्र 
काळानरुूप आंबेडकरी कववतेतील ववद्रोहीचं 
टवरूप बदललेलं आहे. ही कववता आता कंठशोष 
न करता संयतपणे आपला ववद्रोही टवर प्रकट 
करताना वदसते. सरेुखा भगतांच्या कववतेत 
ववद्रोहाचं बदलेलं रूप अनभुवायला वमळते. " ठेवून 
गहाण आस ू हृदय पाषाण झाले/न्याय्य हक्क 
मागताना उलटे कुभांड आले/सोस ू वकती सोसणे 
प्राण कंठाशी आले/सडू घेण्यास दषु्टांचा मी चाल 
करून गेले " (प.ृ७) दषु्ट ववचारांवर वबनवदक्कत 
चाल करणारी ही कववता; ववद्रोही बाणा जरूर 
प्रकट करीत असली, तरी ती बदु्ध ववचारांवर 
आरूढ झाल्यामळेु प्रकृती टवभावानं संयत बनली 
आहे.  
      सनातन संटकृतीनं सत्तारूपी दरवाजे बंद 
केल्यामळेु आजवर इर्ल्या उपेवक्षत, वंवचतांना 
काळोखात दडून राहावे लागले. ज्ञान व वशक्षण 
हक्कापासनू ववमकु्त व्हावे लागले. मात्र डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे ज्ञानाचा प्रखरसयूग. 
म्हणनू या प्रज्ञासयूानं वदलेला हा वसा घेऊन 
कववयत्री प्रकाशवाटा शोधताना वलवहते की, 
" मी सयूाचा वसा घेऊन/प्रकाश शोधतेय/तर ते 
काळोखात दडलेले/मी धम्माबिल गवाने 

बोलतेय/मात्र त्यांचे अज्ञानाने बंद दरवाजे" (प.ृ ८) 
नवा ववचार आवण नवी मलू्यसंवहता घेऊन 
वनघालेली ही कववता सजृनाचा ववचार पढु्यात 
ठेवते. ववशेष असे की सरेुखा भगतांच्या सामावजक 
कववतांचा आशयववषय हा केवळ अनभुतूीचं 
संवचत नसनू; या कववतेतील ववषयाचे बंध 
सामावजक जीवनव्यवहाराशी वनगडीत आहेत. धम्म 
आवण सामावजक चळवळीचे अनबंुध परटपरांत  
अनटुयतु असले पावहजेत. तरच समाजातील 
सामान्य माणसाचे मलूभतू प्रर्शन, समटयाचं  सयुोग्य 
भान चळवळकत्यांना प्राप्त होतं. याभानातनू 
समाजाचे आवण चळवळीचे अनेकववध प्रर्शन 
एकजटु व एकवदलाने सटूु शकतात. त्यासाठी 
सरेुखा भगतांची कववता शटत्र बननू पढेु सरसावली 
आहे.  
      सामावजक बांवधलकी हे मोठं कवच असतं, या 
कवचाव्दारे समाजातील व्यक्तीचं, समहूाचं संरक्षण 
करणं शक्य असतं. वशवाय आंबेडकरी माणसानं हे 
कवच पवरधान केल्यास सामावजक जीवनामध्ये 
पडलेल्या अन्यायमलूक चटक्यांचे व्रण सहज दरू 
करता येतात, असा ठाम ववर्शवास ही कववता 
सामान्य माणसाला देवू पाहतेय. प्रर्शनांचा पहाड 
वनमाण करणारी ही कववता नवं ववचारांचा ध्यास 
घेत पढेु सरसावली असल्यामळंु "जनंु आता कुजकं 
झालं/सजृनासाठी नवे ववचार/आत्मसात करायला 
सांग" (प.ृ ९) असा सजृन ववचार आत्मसात 
करायला पे्रवरत करते. न्यनूगंडाच्या वचखलात 
र्सण्यापेक्षा अहंगंडाच्या पवगतावर उभे राहण्याची 
वतृ्ती इरे् प्रत्ययाला येते.  सत्ताधारी व्यवटरे्वर 
शरसंधान करू पाहणाऱया या कववतेला आपला 
पवूग इवतहास ज्ञात आहे म्हणनू ती सजगतेनं म्हणते 
की, "बोली आमची, वशकणारे ते/ संटकृती 
आमची, वलवहणारे ते/हतबल आम्ही, हसणारे 
ते/उघड्ावर आम्ही, झाकलेले ते/पीडा आमची, 
समाधानी ते/ सजग आम्ही वनजणारे ते/टेहळणी 
आमची, सरुवक्षत ते/संख्या आमची, कारभारी ते" ( 
प.ृ ११) जलुमी व्यवटरे्चं हे समीकरण 
बदलण्यासाठी सनातनी व्यवटरे्चा कपटी चेहरा ही 
कववता उघड करते आहे.  
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      बदु्ध-रु्ले-आंबेडकर या क्रांवतकारक 
तत्त्वहचतकांनी टत्रीची अस्टमता ख-या अर्ानं जागतृ 
केली. टत्रीला आत्मभान प्राप्त करून वदलं, 
वतच्यातलं सत्व वन सजृनत्वाचा पवरचय घडववला. 
त्यामळेु टत्रीमधलं 'माणसूपण' जागं झालं. ती 
परंपरेच्या जोखडातनू मकु्त झाली. आपल्या 
अस्टतत्वाचा टवतंत्रपणे ववचार करू लागली.   
तेव्हा वतला आपली अनेक रूपं वदसली. टत्री 
जन्मानंतर ती कुणाची भवगनी, माऊली, कावमनी, 
सौदावमनी अशी नाना रूपं वतला पाहायला वमळाली. 
आवण प्रत्येक रूपाच्या मोहात ती अडकून पडली. 
वतरं्च वतच्या शोषणाला आरंभ झाला.  परंतु 
भारतीय संववधानाच्या अस्टतत्वामळंु वतला 
समानता व अवभव्यक्ती टवातंत्र्याचा हक्क प्राप्त 
झाला. पवरणामतः ती धाडसीपणानं मखुवरत 
व्हायला लागली. " हो, मी बोलती झाली जसे कैक 
वषांनंतर/ बंद वखडकी उघडी झाली/हो, मी बोलती 
झाली/जशी नव्याने माझी ओळख मलाच झाली." 
(प.ृ ४९) अशी नवी ओळख झाल्यामळंु सरेुखा 
भगतांसारख्या करारी टत्रीला अहंपणा, घमेंड, 
प्रवतष्ठेत वमरवायचं नसतं. तसंच कंुडीतल्या 
झाडासारखं नसुतंच देखणं जगणं वतला खरुटेपणाचं 
वाटतं. म्हणनू ती बोन्साय व्हायचं नाकारते. हे 
नकारार्ी धाडस वतच्यातलं सत्वं आवण आत्मभान 
जागं झाल्यामळंु घडून आलं. कारण ही कववता 
बोन्साय बननू कंुडीतल्या झाडासारखं देखणं रुप 
धारण करीत नाही. उलट ती भोगालये सजववणा-या 
व्यवटरे्ला आपण काही शोभेची वटत ू नाही असं 
ठणकावून सांगते. या कववतेला प्रत्यक्ष अनभुतूी 
आवण वाटतवदशगन यामध्ये आड पडदा ठेवून जगणं 
आवडत नाही. ती सरळ सरळ परुूषी अवधसते्तला 
धारेवर धरते. या कववतेतील टत्री मकु्तीचा टवर 
म्हणनूच उपरा ठरत नाही. टत्रीत्व हेच सषृ्टीचं 
मलूभतू तत्त्व असं ठणकावनू सांगणारी ही कववता 
टत्री ही मानवाच्या संटकृतीची वनमाती असल्याचे 
नमदू करते. 
       सषृ्टीचा उगम टत्री देहातचू झाला, असं असलं 
तरी श्रेष्ठ, कवनष्ठत्वाचे भोग वतच्याच वाट्याला का 
आले ? 'शोध मी घेत आले' या काव्यरचनेत त्या 

वलवहतात की, " मी एक माणसू !/तो श्रेष्ठ वन मी 
कवनष्ठ/कधी केव्हा कशी झाले/... शोध मी घेत 
आले/ मी परृ्थ्वी, दषृ्टी, सषृ्टी/माझ्यातनू उमग, मीच 
समष्टी/कधी केव्हा डोळयांआड झाले/... शोध मी 
घेत आले." (प.ृ ५३) असा तटटर् वतृ्तीनं टवशोध 
ही कववता घेते.  बाई आवण बाईचे प्रर्शन इर्नू वतर्नू 
सारखेच जाणवत असले तरी, वतच्या दःुखाची त-
हा, दःुखानभुतूीचे वेगळेपण वगग वन टतरवनहाय 
वभन्न असते. उच्चभ्र ू कुटंुबातील टत्री असो की, 
दावरद्रयाच्या दलदलीत र्सलेली शोवषक टत्री असो 
ती परुूषांची अंवकत असतेच.  परुूषसत्ताक 
व्यवटरे्चे चटके कमी-अवधक प्रमाणात वतला 
भोगावेच लागतात, हेच भारतीय समाजव्यवटरे्चं 
वाटतव वचत्र आहे. सरेुखा भगतांची कववता या 
सवगच प्रर्शनांना रे्ट वभडते. यातनांचा प्रवास 
चढताना टवतःची अस्टमता जागतृ ठेवते. टवतःला 
बांडगळू बनण्यापासनू वाचवते आवण टवकततृ्वानं 
माणसूपण वसद्ध करते. 
       सरेुखा भगतांच्या कववतांमधील भावववर्शव 
टत्रीच्या मोहक रूपात वा शंगारात अडकून पडत 
नाही, तर या कववतेला वैचावरकतेचं उत्तम भान 
आहे. या सजग भानातनू तटटर् वतृ्तीनं ववचार 
करताना ती म्हणते की, "आता तर कपाळावरची 
वटकलीच मला सांगते/वचकटून तर कुणीच राहात 
नाही म्हणनू/त ू असताना मीच तलुा अवधक 
वबलगले/त ू माझा वकृ्ष अन् मीच तझुी वेल 
म्हणनू/आता तर वकृ्षच वनखळला, गरुर्टलेला 
ववळखा सटुला." (प.ृ ६४) प्रखर टवजाणीव झालेली 
ही कववता समग्र टत्री जातीला सम्यक् वदशा देते. 
टत्री वेदनेतनू बाहेर पडण्याचा संदेश मखुर करते.  
टत्री वेदनेची ही  प्रचंड घसुमट अभंगरचनेतनू अशी 
प्रकट होते." कसा सोस ूदाह/असा अंगभर/दःुखाचा 
डोंगर/जन्मभर." (प.ृ ७१) अशी काटेरी वनातनू 
वर्रणारी आवण काट्यांशी जवळीक साधणारी ही 
कववता आहे. खरं तर, कववता म्हणजे नटुता 
शब्दच्छल नसतो. तर वाटतवानभुवाचा पवरपाक 
शब्दाशब्दात दडलेला असावा लागतो. कववयत्री 
सरेुखा भगतांची कववता ही वाटतवाचा सच्चा धागा 
पकडून जीवनाशयाला मखुवरत करते. टवतः पती  
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ववरहाच्या पाशातनू मकु्त होण्याचा मनटवी प्रयत्न 
करते. त्यामळेु ही परंपरागत टत्री कववयत्रींच्या 
कववतेपेक्षा वभन्न ठरते. यापवूी मराठी  स्टत्रयांच्या 
कववतेचा अवकाश पती ववरहाच्या कववतांनी 
व्यापलेला वदसतो. मात्र सरेुखा भगत याला अपवाद 
ठरतात. केवळ पतीववरहात न रमता ही कववता, 
सामावजक अंगानं ववचार करते. स्टत्रयां, वंवचत व 
उपेवक्षतांचे मलूभतू प्रर्शन, केवळ रेखांवकत न करता 
ही कववता त्यावर उपाय सवूचत करते.  मेंदीभरल्या 
हाताची नक्षी वतला र्ार काळ टवप्नांळू जगात 
गुंतवून ठेवू शकत नाही. त्यादषृ्टीनं ही कववता 
पवरवतगनाची वाटसरू ठरली आहे.  
    कववता म्हणजे काही नटुता शब्दांचा खेळ हकवा 
लयीचा मेळ नसतो. उजेडाचं तत्त्वज्ञान आत्मसात 
केलेली ही कववता प्रवतमा, प्रतीकं या तकलाद ू
मलुाम्यात अडकून पडत नाही. उलट अटसल देशी 
लेणं बननू आलेली ही कववता एतिेशीय 
महापरुुषांच्या तत्त्वज्ञानानं अलंकृत झालेली आहे. 
या कववतेतील हा प्रबोधन ववचारच वतला काव्यमय 
रूप प्रदान करतो. 'अत्त दीप भव' या ववभागातील 
कववतांमधनू त्याचा प्रत्यय येतो. सरेुखा भगतांच्या 
कववतेतील कारूण्यभाव, क्रांवतभाव आवण 
गौरवयकु्त भाव जाणनू घेण्यासाठी हा ववभाग 
साहाय्यभतू ठरतो.  इर्ला बेगडी व्यवहार पाहून 
कववयत्री कुणाशी समरूप होऊ शकत नाही. म्हणनू 
ती वलवहते की, "कबीरा/सारं ऊन अंगावरून 
गेलं/पण छत नाही बांधता आलं/असं कसं त ूमला 
वेडं केलं/ सदाचरणाच्या ज्योतीनं त ू मला तेवत 
ठेवलं/अन् टवतः उघडं राहून कारूण्यदोह्यांनी 
झाकलंस" (प.ृ ८८) अशी मनातला सच्चा भाव 
प्रकट करणारी ही कववता आतनू बाहेरून पारदशी 
प्रकृतीची आहे. आवण हेच या कववतेचं सामर्थ्यग 
देखील  म्हणता येते.     
        दवलत/आंबेडकरी कववतेची पवहली वपढी 
वलहीत असताना सरेुखा भगतांची कववता 
'अस्टमतादशग' व 'ववद्रोही कववता' या प्रा. केशव 
मेश्राम संपावदत कववतासंग्रहातनू  वाचकांच्या 
भेटीला आली. 'साक्ष' हा त्यांचा पवहला 
कववतासंग्रह १९९४ मध्ये प्रवसद्ध होतो. आवण 

त्यानंतर तब्बल सत्तावीस वषाच्या दीघग प्रतीक्षेनंतर 
अर्ात २०२१ मध्ये 'तरीही मळंु ओल धरून आहेत' 
हा नवा संग्रह वाचकांच्या भेटीला येतो. ह्या दोन्ही 
घटनांवरून सरेुखाताईचा संयतबाणा, शांतवतृ्ती 
आवण धीरगंभीरपणा लक्ष वेधनू घेतो. कववता 
वनर्टमती ही अत्यंत गंभीर बाब असनू ती 
अनभुतूीच्या गभातनू जन्माला आली पावहजे असं 
मानणारी ही कववयत्री आहे. हौसी वतृ्ती आवण 
वमरवेपणा यापासनू लांब असलेली ही कववता 
नेटानं आलेल्या असंख्य संकटांना तोंड देते. 
पवरस्टर्तीनं खचनू गेली तरी मनानं हतबल न होता 
ती पनु्हा पनुः संकटांच्या दलदलीशी दोन हात करते. 
वनकरानं व नेटानं झगडते. हा वतचा कणखर लढाऊ 
बाणाच वतला 'अत्त दीप भव' होण्यास प्रवतृ्ती करतो. 
"वदशा उजळू लागल्या आहेत/तत्त्वज्ञानाची वकरणं 
घेऊन/तनामनाला उजळीत आहे" (प.ृ ९४) असा 
प्रांजळ भाव म्हणनू त्यामधनू प्रकट होतो.  
      प्रटततु कववतासंग्रहातील कववतांमध्ये संवमश्र 
भाव संवेदनेचं प्रकटीकरण झालेलं वदसनू येते. 
अटसलं लढाऊ व कणखर बाणा हे या कववतेचं 
प्राणतत्त्व. आवण सामावजक बांवधलकी वतची मळू 
प्रवतृ्ती. ह्या दोन्ही घवटतांमळंु सरेुखा भगतांची 
कववता संघषगवनष्ठ बनते. आपल्या पे्ररणापरुूषांनी 
वदलेला हा संघषग कववतेच्या ओळीओळीत ठासनू 
भरलेला आहे. म्हणनू तो सामावजक व सांटकृवतक 
चळवळीसाठी परुक वन पे्ररक ठरतो.  कृवतशीलतेचा 
एक अववभाज्य भाग बनतो. 'शोकांवतका व अदरृ्शय 
खैरलांजी' ह्या कववतांमधनू कववयत्रीच्या या उक्ती 
आवण कृतीचा प्रत्यय येतो. अशी वनष्ठेनं 
चळवळीची बांवधलकी जपणारी ही कववता म्हणनू 
कृतक ठरत नाही, तर अंतरीचा संयत भाव प्रकट 
करते. कुठेही ती आक्रसत नाही. अगदी टोकदार 
ववचारही ती धीरगंभीरतेनं व्यक्त करते आवण हेच 
या कववतेचं खरं वैवशष्ट्य म्हणावं लागते. 
     'तरीही मळंु ओल धरून आहेत' या 
कववतासंग्रहातील प्रवतमा आवण शब्दकळा 
प्रवतकात्मक आशय सवूचत करतात. म्हणनू त्या 
तरल मनाचा ठाव घेतात. उदा.  समता फ्रीजमधल्या 
रं्डगार आवतात शाबतू ठेवली, त्याने वतला 
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वसगारेटसारखी ओढून घेतली, तंबाख ू समजनू 
ओठांत दाबली, मद्य समजनू प्राशनू घेतली, रु्लं 
समजनू चरुगळून टाकली, काबगन काेॅपी होणं, 
बोन्साय कंुडीतल्या झाडासारखं नसुतंच देखणं, 
वशष्टाचाराचं माप तोलनू धरनं इ. प्रवतमा सांगता 
येतील. ज्यामळंु ही कववता मन:पक्षी बननू 
कतृगत्ववाची सुंदर नक्षी कोरते. वेदनेचा संग 
करताना यातनांचा प्रवास घडवून आणते.  
      एकूणच, टत्री मकु्त व्हावी, एक माणसू म्हणनू 
वतची ओळख वनमाण व्हावी; यासाठी सरेुखा 
भगतांची कववता संघषगरत आहे. या कववतेत परुूषी 
अवधसते्तववरूद्धचा वचव्वट संघषग, स्टत्रयांच्या दःुख, 
वेदनेची भावानभुतूी, वतच्या टवअस्टतत्वाचा शोध 
आवण उच्चववद्याववभवूषत असनू देखील वतचं 
कमगकांडात अडकून पडणं अर्शया ववववधांगी 
जावणवा साकार झालेल्या आहेत. प्रटततु संग्रहात 
काही वठकाणी हप्रटींगची सदोषता जाणवत असला 
तरी, तो भाग सवगटवी प्रकाशकांच्या अधीन आहे.  
त्यामळेु त्यात कववयत्रीचा दोष आढळून येत नाही. 
अंवतमतः गजानन घोंगडे याचं सलेुखन, आशयाला 
अनरुूप असं आशीष बोदडे याचं मखुपषृ्ठ आवण 
मराठीतील ख्यातनाम कवी तर्ा समीक्षक डॉ. महेंद्र 
भवरे यांची कववतासंग्रहाचं सामर्थ्यग उलघडून देणारी 
मलू्यगभग प्रटतावना आवण सोबतच सपु्रवसद्ध कवी 
डॉ. यवुराज सोनटक्केचं भारदटत बल्बग यामळंु 
कववतासंग्रहाला वेगळेच वजन प्राप्त झाले आहे. 
********** 
 
प्रा. डॉ. अशोक रा. इंगळे 
पदवी व पदव्यतु्तर मराठी ववभाग, 
श्री वशवाजी कला, वावणज्य व ववज्ञान 
महाववद्यालय, आकोट वज अकोला 
मो. ९४२१७४७४१७ 
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वनतीन साळंुखे 

सातारा   

 

 
   
 

 
 

 

अवकाळी पावसाचा दरम्यानची गोष्ट:एक आकलन 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
एकोवणसाव्या शतकाच्या पिूाणधाणपयिंत 

महाराष्रात सरांजामी, सांपणूणपण े शतेी आधाररत 

अथणव्यिस्था होती.  शिहराांची सांख्या आवण िाढ 

मयाणवदतच. त्यातली बहुताांश लोकसांख्या दरबारी 

नोकर वकां िा व्यापारी आवण त्याांच्याकडचे कामगार. 

बाकी जनता खड्ेयात. शतेीभोिती एकिटलेली. ती 

शतेीही पािसािर अिलांबनू. धरण े आवण कालि,े 

िीज, पांप, रासायवनकी खते, सांकररत बी वबयाणे 

नव्हतीच. खडेी बऱ्याच अांशी स्ियांपणूण होती. तसां 

शांभर टक्के स्ियांपूणण वकां िा हल्लीच्या भाषते 

आत्मवनभणर कोणीही कधीही अस ू शकत नाही. पण 

खड्ेयाांचां बाह्य जगािरचां अिलांवबत्ि खपूच कमी 

होतां. 

 वब्रवटश अमदानीत सवुनयोवजत व्यिस्था वनवमणतीचां 

काम सरुू झालां. तोिरची सरांजामी व्यिस्था िीण होत 

जाऊन वतची जागा प्रशासकीय उतरांड घऊे लागली. 

सरकारचां अवस्तत्ि जाणि ू लागलां. कारकुनी कामां 

करण्यासाठी का असेना, स्थावनकाांना सांधी वमळू 

लागली. पोस्ट, रेल्ि े अशा सांपकण  आवण 

दळणिळणाच्या सेिा दशेपातळीिर नव्याने 

अवस्तत्िात आल्या. मलुकी कामां िाढू लागली. 

त्यासाठी िाढत्या सांख्येनां मनुष्यबळ शासकीय सेिेत 

समािनू घतेले जाि ू लागलां. ह े मनषु्यबळ वशवित 

असणां आिश्यक होतां. त्यामळुां तोिरचा, ठराविक 

िगाणला पाठशाळेतनू वशिण, हा प्रघात सांपनू पाटी 

पेवन्सल िह्या पसु्तकाांच्या आधारे सिािंना वशिण 

दणेाऱ्या शाळा सरुू झाल्या. त्याांच्या व्यिस्थापन 

आवण वशकिण्यासाठी पनु्हा मनषु्यबळाची 

आिश्यकता िाढली. बँका, विमा अशा सेिा नव्याने 

उदयाला आल्या. 

 याच काळात औद्योगीकरणातनू कापड वगरण्या उभ्या 

रावहल्या. तेथे कुशल, अकुशल मनषु्यबळाची गरज 

मोठी होती. यातून शहराांची िाढ होत रावहली. 

सांपणूणपण े शतेीिर आधारलेल्या ग्रामीण भागातील 

लोकसांख्येला या शेतीिरचा भार कमी करण्यासाठी 

वशिण घऊेन शहरात नोकरीला जाण्याचा एक सिम 

पयाणय उपलब्ध झाला. 

 गािाकडून वशिण घऊेन शहराकडे जगण्यासाठी 

गलेेली वपढी. याांची मळुां गािाकडे असतात. पण 

हळूहळू वतथनू नाळ सटुत ती शहराशी जोडली जाते. 

शहरी मध्यमिगीय जीिनशलैी आत्मसात करत 

असताना हातात येणारा पगार मळुातच अपरुा पडत 

स्वागत 

 

वनतीन साळुांख,े सातारा  

आयन रँड याांच्या 'अथँम' आवण एनगगुी िा र्थयोंगो या केवनयन लेखकाच्या 'मातीगारी' या 

पसु्तकाांचा मराठी अनिुाद त्याच नािाने प्रवसद्ध. 

मावसक 'ग्राम गौरि' चे पणु,े मुांबई आवण कोकण विभागीय ब्यरूो चीइ म्हणनू कायणरत. 
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राहतो. त्यातच गािाकडां िडील वकां िा शतेीसाठी वतथे 

थाांबलेल्या भािाची अपेिा राहते की शतेीच्या 

कामासाठी यानां पैसे पाठिािते. शहरातल्या साांसाररक 

जबाबदाऱ्या िाढतील तसां शहरातनू पैसे येण ेहळूहळू 

कमी होत अखरे बांदच होतां. 

 अशािेळी मग वमळेल तेिढां सोसायटीतनां, कमी 

पडेल ते खाजगी सािकाराकडून घेणां, याला पयाणय 

नसतो. अशात वनसगाणनां साथ वदली आवण भरपरू पीक 

सरुवित घरात आलां, बाजारपेठेत दर कोसळले नाही, 

आवण सरकारने दर कोसळतील वकां िा विक्रीत 

अडथळे येणार नाहीत असे काही वनणणय घतेले नाहीत, 

तर सोसायटी कजण निां जनुां करून, सािकाराचां मळू 

कजण तसांच रावहलां तरी व्याज तरी भागिता येतां. पण ह े

तीनही घटक जळूुन येण्याचे समसमासांयोग 

शतेकऱ्याच्या आयषु्यात क्िवचतच कधीतरी येतात. 

  वनसगाणच्या लहरीपणाचा भाग म्हणज े अिकाळी 

पाऊस. पीक ऐन कापणीला आलेलां असताना, वकां िा 

खळ्यात असताना नेमका पाऊस आला की तयार 

झालेलां धान्य वभजतां. आवण काळां पडतां. अशा 

धान्याला दर कमी वमळतो. सातारा वजल्ह्यातल्या, 

कराड आवण खटाि तालकु्याांच्या हद्दीिर असलेल्या, 

माणदशेच्या काठािरच्या एका दषु्काळी गािात 

असाच एकदा अिकाळी पाऊस पडला. आवण त्यानां 

एका शतेकरी कुटुांबाची, त्यातल्या लोकाांच्या 

स्िप्नाांची कशी धळूधाण केली, याचां िास्ति, 

विदारक वचत्र नजरेसमोर उभां करणारी गोष्ट साांवगतली 

आह े डाव्या चळिळीत सवक्रय असलेल्या आनांद 

विांगकर या सांिदेनशील किी, लेखक कायणकत्याणने. 

अिकाळी पािसाच्या दरम्यानची गोष्ट, याच नािाने.  

  जी. ए. कुलकणी त्याांच्या दीघणकथा साांगताना 

माणसाच्या विपन्नािस्थेचां, जगण्यासाठी आिश्यक 

असणाऱ्या आधाराच्या सांपूणण अभािाचां, दनै्याचां 

आवण त्या अिस्थेत अपररहायणपण े येणाऱ्या पराभतू 

मानवसकतेचां, भकास भितालाचां िाचकाला उदास 

करणारां िणणन करतात, त्याची ह े पसु्तक िाचताना 

सतत आठिण येत राहते. विांगकर याांनी साांवगतलेली 

गोष्ट िाचताना त्यातल्या कुटुांबातल्या माणसाांच्या 

आयषु्याची परिड बघनू डोळ्याांत पाणी येतां. गले्या 

वकत्येक िषािंपासनू आत्महत्या करणाऱ्या एकूण 

शतेकऱ्याांची ही गोष्ट आह.े शतेकरी म्हणज े जण ू

आमच्या जीिािर, आम्ही भरलेल्या कराांिर इुकट 

जगतो, असा आि आणनू बरळणाऱ्या असमांजस, 

असांिदेनशील शहरी मानवसकतेची ही गोष्ट आह.े  

  गाि सोडून शहरात स्थावयक झालेल्या भािाच्या, 

दोन मलुाांतल्या एकालाच वशकिण्याची चैन परिडते 

म्हणनू बारािीपयिंत वशकूनही शतेीत रावहलेल्या 

भािाला मदत करता आली नाही म्हणनू होणाऱ्या 

िाांझ तडइडीची ही गोष्ट आह.े ती तडइड िाांझ 

यासाठी की, त्याला डोळ्याांसमोर वदसतांय या न 

परिडणाऱ्या आतबट््टयाच्या शतेीत भाऊ आवण त्याचां 

अिघां कुटुांब सडतांय. पण त्यालाही वमळणारां उत्पन्न 

त्यालाच अपरुां पडतांय, त्यामळुां तोही असहाय आह.े  

  भािानां आवण िवहनीनां आपल्यासाठी काय केलां ह े

त्याांनी आत्महत्या केल्यानांतर लिात येणाऱ्या 

भािाला आठितां की, आपण आल्यािर वतनां 

शजेारून कपबशी आणनू आपल्याला आिडतो 

आवण लागतो म्हणनू चहा करून वदला. म्हणज ेएरव्ही 

घरात चहा करून वपणां, ही सधु्दा त्याांच्यासाठी न 
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परिडणारी चैन असते. आवण पायाांतल्या चपला 

घ्यायला जमत नाही, वतथां कपबशा कुठून घणेार?  

  या एकाच पसु्तकात ग्रामीण भागातल्या, विशेषतुः 

दषु्काळी ग्रामीण भागातल्या अनेकानेक समस्या, 

वनसगण वनवमणत आवण मानि वनवमणतही, माांडण्याचा 

लेखकाने प्रयत्न केला आह.े समाजाच्या धारणा, 

जातीभदे, भािकी, या सगळ्यातले परांपरेनां चालत 

आलेले ताणबेाणे, नातेसांबांधाांच्याही िरचढ ठरणारा 

स्िाथण आवण स्ितुःच्या वकरकोळ इायद्यासाठी 

दसुऱ्याला वकतीही वकां मत मोजायला लािण्याची 

मानवसकता, ह ेसगळांच गोष्टीच्या ओघात आलां आह.े 

  मलुगा हिा, ही आस लोकाांना, मग ते शहरी असोत 

की ग्रामीण, ठार वनरिर असोत की उच्चवशवित, 

आवण जवतधमण वनरपेिपण े सारासार विचार आवण 

माणसुकी सोडायला लािते. परुुष िचणस्ििादी ितृ्ती 

मलुीच जन्माला येतात, यासाठी पत्नीला आवण त्या 

मलुींनाच जबाबदार धरतात.  

  शहराांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपये खचण 

करताना कोणतीच सरकारे मागपेढुे बघत नाहीत. पण 

दशेातली अध्याणपेिा जास्त जनता ज्या शतेीिर 

अिलांबनू असते, त्या शतेीला पाणी परुिठा 

करण्यासाठीच्या योजना िषाणनुिष ेवनधीसाठी वखतपत 

पडलेल्या असतात. पयाणयाने शतेकरी वखतपतो. 

त्यातनू मागण काढण्यासाठी शेतकरी कजण काढून बोअर 

िले घेतो. सरुुिातीला त्याला पाणी वमळतेही. 

उत्साहानां मग तो उसासारखी जास्त पाणी ओढणारी 

वपकां  चाांगले पैसे वमळतील या आशनेां घतेो. 

कालाांतरानां बोअर िलेची सांख्या िाढत जाते, आवण 

पाण्याची पातळी खाली जाते.  

  मलुाांचांच वशिण धड करता येत नाही. मलुींचां कधी 

करणार? आवण मग, पाळी आल्यानांतर मलुगी घरात 

ठेिनू तरी काय करणार? म्हणनू लहान ियातच मलुींचां 

लनोन लािनू वदलां जातां. वतला वशकायचां असतां तरीही. 

आवण वतला गतक्या लहान ियात लनोन करायचां नसलां 

तरीही. वतच्या शरीर, मनाच्या विकवसत असण्या 

नसण्याची, शरीर सांबांधाांसाठी शरीर, मनाची तयारी 

असण्या नसण्याची वइकीर कोण करतो? 

   शतेीला पाणी परुिठा करायचा असेल तर त्यासाठी 

िीज लागते. ती ग्रामीण भागात इक्त रात्रीच असते. 

थांडी, अांधार, साप वकरडू, जांगली जनािरां या 

कशाचाही विचार न करता त्यानां रात्रीच जाऊन 

शतेाला पाणी पाजािां, अशी धोरण कत्यािंची अपेिा 

असते. जण ूशतेकरी म्हणज ेमाणसू नव्ह.े  

   भरमसाठ व्याजानां कजण दणेाऱ्या खाजगी 

सािकाराचा शतेकऱ्याच्या जवमनीिर डोळा असतो. 

शतेकऱ्याला ते कजण इेडता येत नाही. आवण 

शतेजमीन विकून कजण भागिािां, तर िाडिवडलाांनी 

साांभाळलेली शेती विकली तर लोक काय म्हणतील 

याची भीती, आवण मग खायचां काय, याची काळजी. 

त्यामळुां अशी आणीबाणीची िळे आली तर स्ितुःला 

सांपिणां, हा एकच पयाणय शतेकऱ्याला मानवसक आवण 

व्यािहाररक दृष््टया उपलब्ध असतो. 

   या प्रश्नाला उत्तर म्हणनूच सहकारी पतसांस्था सरुू 

झाल्या. पण त्याांचीही कजणिसलूी सांबांवधत कजणदार 

वकती गरीब, तळातला आह,े त्यानसुार अवधकावधक 

कठोर होत जाते. आवण सहकारी बँका, पतसांस्थाांना 

िसलुीसाठी सहजी आवण एकतइी वमळणारा कलम 

१०१ चा दाखला म्हणजे कजणदाराला सहकुटुांब 

रस्त्यािर आणण्याचा आवण दशेोधडीला लािण्याचा 
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त्या िसलुी अवधकाऱ्याला वमळालेला वनरांकुश 

परिानाच जण.ू 

   गतर अनेक आिश्यक सोयी ग्रामीण भागात 

उपलब्ध नसतात, तशाच िदै्यकीय सेिा सधु्दा 

उपलब्ध नसतात. वकरकोळ सदी पडशा पलीकडां 

काहीही झालां तरी वकमान तालकु्याच्या वठकाणी जािां 

लागतां. मग ती वकतीही तातडीची, अडचणीची िळे 

असदू.े वकतीही खराब अिस्थेतले रस्ते असदू.े अनेक 

वठकाणी िाहने नसतात. वकां िा त्याांना येण्यासाठी 

रस्ताच नसतो. अशा िळेी वतथले लोक त्या रुनोणाला 

प्रसांगी बाजल्यािर झोपिनू चालत ते अांतर पार करून 

आणतात. त्यात वकती मौल्यिान िळे 

औषधोपचाराविना िाया जात असेल, आवण पेशांट 

िाचण्याच्या शक्यता कशा कमीकमी होत असतील. 

   असे सारे मदु्द े लेखकानां या गोष्टीत नीट गुांइले 

आहते. यातल्या बऱ्याच प्रश्नाांिर, शतेकऱ्याांनी 

स्ितुःच्या धारणा बदलणे, हा उपाय अस ू शकतो. 

प्रशासकीय यांत्रणते एक वकमान माणसुकीची जाणीि 

असणां, हा उपाय अस ू शकतो. स्थावनक राजकीय 

नेततृ्त्िाला या समस्याांचां भान असणां, आवण त्या 

सोडविण्यासाठी लोकाांिरील आपल्या प्रभािाचा 

िापर करून त्याांचां प्रबोधन करण्यासाठी प्रयत्न करणां, 

लोकाांचां जगणां ससुह्य करण्यासाठी प्रशासनािर अांकुश 

ठेिणां, गरज पडली तर विवधमांडळात आिाज उठिणां 

आिश्यक असतां. डाव्या चळिळीत काम केलेलां 

असल्यानां लेखकाला ह े मावहत असणार ह े वनवश्चत. 

पण समाजाला, प्रशासनाला आवण राजकीय 

नेततृ्त्िाला त्याांच्या जबाबदारीची जाणीि करून 

दणे्याची लेखकाची िमता असनूही त्यानां ते टाळलां 

आह.े    

 या गोष्टीत एक प्रेमकहाणी सुध्दा आह.े पण प्रेमापढुां 

परीवस्थती आवण कतणव्य भािना िरचढ ठरलेली. 

त्यामळुां ही प्रेमकहाणी अधरुी आवण असइल आह.े 

मोकळेणाने दसुऱ्या कोणािर काय, स्ितुःिर सधु्दा 

नीट प्रेम करण्यागतकी कोणतीच सिड या लोकाांना 

नाही. जण ू ती माणसां नाहीत, जी. ए. कुलकणी ांच्या 

कथेतल्या पात्राांसारखी खेळणी आहते वनयतीच्या 

हातातली. व्यिस्थेच्या काठािरली. शेताांमध्ये इाटके 

कपडे घालनू उभे केलेल्या अचेतन 

बजुगािण्याांसारखी. वपढ्याांमागनू वपढ्या स्ितुःच्या 

घामाची, रक्ताची आवण प्रसांगी जीिाची आहुती दऊेन 

काळया आईच्या उदरातनू सोन्यासारखां धान्य वपकिनू 

शतेकरी ते मातीमोलानां समाजाला दतेोय. त्याचां 

कतणव्य पार पाडतोय. पण त्याच्या कष्टाची योनोय 

वकां मत करण्याची ना सरकारची ऐपत आह.े ना 

समाजाची पात्रता. ना प्रशासनाकडे मानिी दृवष्टकोन. 

ना स्थावनक राजकीय नेततृ्त्िात या जबाबदारीचां भान. 

ह े सगळां या गोष्टीत आणखी टोकदारपण े आणता 

आलां असतां. 

   विस्ती धमोपदशेक िवडलाांबरोबर दीघणकाळ 

चीनमध्ये रावहलेल्या, सावहत्याचां नोबेल पाररतोवषक 

वमळिणारी पवहली अमरेरकन लेवखका पलण बक 

याांच्या, द गडु अथण, या गाजलेल्या पसु्तकाचा 

वनताांतसुांदर मराठी अनिुाद भारती पाांडे याांनी केला 

आह.े त्यात वचतारली आह े चीनमधल्या सामान्य 

शतेकऱ्याची अिस्था. त्याची, आनांद यादि याांनी 

वलवहलेल्या झोंबी या आत्मचररत्राची, व्यांकटेश 

माडगळूकर याांच्या माणदशेी माणसां या पसु्तकाची, 

नाांगरून पडलेली जमीन सिणत्र, नसुताच शकुशकुाट 

… या स्तब्ध करणाऱ्या ओळीतनू सरुुिात करून पढुां 
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िाचकाला हलेािनू, अांतबाणह्य हलिनू टाकणाऱ्या ना. 

धों. महानोर याांच्या रानातल्या कविता अशा या 

विषयािरच्या गतर सावहत्याची पनु्हा आठिण करून 

दतेां ह ेपसु्तक. 

  लेखकाला िाचकाांपयिंत जे पोचिायचां आह,े ते 

अवतशय पररणामकारकपण ेपोचलां असािां, म्हणनू तर 

पाच िषािंत या पसु्तकाच्या पाच आितृ्त्या वनघाल्या 

आहते. पढुच्या आितृ्तीत ह ेबदल करता आले तर िर 

उल्लेख केलेल्या अन्य सावहत्याप्रमाण ेह ेपसु्तकसधु्दा 

िाचणाऱ्या समाजमनाच्या दीघणकाळ लिात राहील, ह े

वनवश्चत. 
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वकरण डोंगरवदवे 

 मेहकर 

 
 

 
   
 

 
 

 

वतयमानाचे वगयचवरत्र मांडणारी प्रगल्भ कववता : असहमतीचे रंग 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अशोक नामदिे पळिकेर ह े समकालीन 

िास्तिाचे िगेिेगळे प्रस्तर उलगडणारे आांबेडकरिादी 

जावणिचेे किी म्हणनू मराठी सावहत्यविश्वात 

ओळखले जातात. तसेच ते एक वचांतनशील समीिक 

म्हणनूही ख्यातकीतण आहते. १९८० सालापासनू ते 

िगेिगेळ्या वनयतकावलकाांतून ि सावहत्यपवत्रकाांतनू 

सातत्याने काव्यलेखन करत आहते. या दीघण 

कालािधीतील त्याांच्या काही वनिडक कविताांचा 

(एकूण कविता १००) ‘असहमतीचे रांग’ हा त्याांचा 

काव्यसांग्रह अलीकडेच प्रकावशत झाला आह.े या 

काव्यसांग्रहतनू सभोितालच्या समकालीन िास्तिाचा 

एक व्यापक पट उलगडत गेलेला असनू पळिकेराांच्या 

या कवितेतनू सभोितालच्या एकां दरीत मानिी 

जगण्याचे  आवण समकालीन व्यिस्थेच्या 

िास्तिरुपाचे वििकेवनष्ठ वचत्रण अगदी सहजीभािाने 

ि वचांतनशील ितृ्तीने आविष्कृत झालेले आह.े 

सामावजक जावणिचेे किी ि सावहवत्यक म्हणनू 

अशोक नामदिे पळिकेर याांची वनवश्चत अशी एक 

भवूमका आह.े मागील दोन तपापासनू ते आपल्या 

भवूमकेिर ठाम आहते. महाराष्रातील चोखांदळ रवसक 

आवण सावहवत्यक त्याांच्या या भवूमकेसांबांधी जाणनू 

आहतेच. किी पळिकेराांची ही भवूमका प्रस्ततु 

काव्यसांग्रहातही कायम आह.े म्हणनूच ‘आजच्या 

घडीला आपण सगळे भारतीय लोक आपल्या 

दशेातील एतद्दशेीय हुकुमशाहीिादाच्या प्रचांड 

िादळात सापडलेले आहोत!’ ही जाणीि ठेिनू त्याांनी 

आपली भवूमका स्पष्ट केलेली आह;े आवण अशा 

िास्तिात आपली जबाबदारी झटकून कोणतीही ठोस 

भवूमका न घणेाऱ्या ि अन्याय्य सत्तचे्या विरोधापासनू 

अगदी नामावनराळे राहणाऱ्या लेखकिगाणला त्याांनी 

खडे बोल ऐकित त्याांचा ‘मतृ्य’ू जाहीर केला आह.े ते 

म्हणतात- 

‘मी माझ्या समकालीन त्या सिण किींना 

माझी श्रद्धाांजली अपणण करतोय 

ज ेबोलत नाहीत 

सिणसामान्याांचे मरण डोळ्याने पाहूनही 

वसांहासनातील कुठल्याच दगुिंधीच्या विरोधात’ 

 

-अशा सिण लेखकिगाणला त्याांनी आपली श्रद्धाांजली 

अपणण केली आह.े कारण जे लोक सिणसामान्याांच्या 

स्वागत  

 

वकरण डोंगरवदिे, महेकर                          

 किी , लेखक ,समीिक 
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दुुःखाने कळिळत नाहीत,  ज्याांचे शब्द राजसत्तलेा 

घाबरून सिणसामान्याांच्या दुुःखाला िाचा इोडत 

नाहीत, त्या सावहवत्यकाांना त्याांनी त्याांच्या 

जबाबदारीची जाणीि करून वदली आह.े आजच्या 

ितणमानात सिणसामान्यपण ेजे वचत्र आपल्याला वदसते, 

ते इार भयानक आह.े म्हणनूच त्याांनी आपल्या 

शीषणक कवितेत आजच्या दडपशाहीचे ि 

असवहष्णिूतृ्तीचे स्िरूप साांगताना- 

‘त ूम्हण ूशकत नाहीस 

पाांढऱ्याला ‘पाांढरे’ वकां िा काळ्याला ‘काळे’ 

सध्या, असेच ह ेगथले िातािरण आह!े’ 

ह ेभयांकर िास्ति अधोरेवखत करत त्यातील 

धोके नमदू केले आहते. कारण ‘जवे्हा सत्ता चकू 

असते; आवण तमु्ही बरोबर असता, तेव्हा तमु्हाला 

भयांकर धोका असतो’, ह े व्होल्तेअरने साांवगतलेले 

िास्ति आजही सत्यच आह!े याच भयाने आज 

व्यिस्थेमध्ये सिणसामान्य माणसाचे शब्द गोठले 

आहते,  सत्य बोलण्याची वहांमत उरलेली नाही. ह े

िास्ति जरी खरे असले, तरी कोणीतरी ही वहांमत 

दाखिलीच पावहज ेआवण त्यासाठी धमणिादी राजसत्ता 

आवण रूढ व्यिस्थेला काही प्रश्न विचारणारे, प्रसांगी 

त्याांच्याविरुद्ध उभ ेठाकणारे लोक तसेच विचारिांत ि 

सावहवत्यक पढुे आले पावहजेत, असे किीला िाटते. 

कारण ही जबाबदारी याच िगाणिर अवधक आह.े हीच 

भवूमका घऊेन किीने आपली िाट चोखाळली आह.े  

स्िातांत्र्योत्तर काळापासनू या दशेात आपल्या 

धमणवनरपेि ि लोकशाही समाजिादी व्यिस्थेने 

आपल्या राज्यघटनेनसुार प्रत्येक भारतीय नागररकाला 

त्याच्या जाती-धमाणच्या पलीकडे जाऊन त्याचे 

अवभव्यक्ती स्िातांत्र्य जगण्याचे हक्क ि अवधकार 

बहाल केले आहते. परांत ु १९८० सालापासनू या 

दशेातील धमणिादी विचारसरणीने मलूतत्त्ििाद आवण 

जमातिादी राजकारणाला खतपाणी घालत या 

स्िातांत्र्याच्या विरोधात सतत एक लोकमानस 

घडिण्याचा प्रयास चालिलेला आह.े आवण 

मलूतत्त्ििादी विचारसरणीचे लोक दशेात सत्तेच्या 

कें द्रस्थानी आल्यानांतर तर या दशेातील ‘व्यक्ती’ 

आवण ‘अवभव्यक्ती’ची सारखी गळचेपीच चालिली 

गलेी आह.े त्यातनू भारताच्या धमणवनरपेि ि 

लोकशाही समाजिादी व्यिस्थेला मोठाच धोका 

उत्पन्न झाला आह.े हा धोका नष्ट करण ेह ेभारतीयाांचे 

परम कतणव्य आह.े या पाश्वणभमूीिर प्रस्ततु 

काव्यसांग्रहाचे मोल अवधक आह.े 

म्हणनूच अगदी प्रारांभापासनू या दशेातील 

धमणिादी व्यिस्थेकडून सिणसामान्य माणसाच्या 

अवधकाराचे हनन करून त्याचे शोषण अबावधत 

करण्याच्या ज्या जागा वनमाणण केल्या गेल्या आहते, 

त्या जागा आपण समजनू घणे े पवहल्याांदा गरजचेे 

आह.े त्यासाठी या कवितासांग्रहातील ‘काळ नसतो 

बदलत कधी!’, ‘मी, जाहीर केलाय ईश्वराचा मतृ्य!ू’, 

’ओ, जीवनअस!’, ‘डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर’, 

‘वसद्धाथण गौतम बदु्ध’, ‘भकू’ िगरेै तत्त्िवचांतनात्मक 

कविताांमधनू डॉ. अशोक नामदिे पळिकेर याांच्या 

तत्त्िज्ञानाची ि त्याांच्या जीिनदृष्टीची जी तावत्त्िक 

बाज ू स्पष्ट झालेली आह े ती आकळून घणे े अत्यांत 

गरजचेे आह.े  तसेच ‘अजेंडा’, ‘अवँटक इरक’, 

‘एन्कौन्टर’, ‘मी!’, ‘असहमतीचे रांग’, ‘भवूमका’, 

‘कबीरा’, ‘एक वनिदेन’ अशा काही कविताांमधनू 

त्याांची एक वनवश्चत भवूमकाही जाहीर झालेली आह.े 
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तीही लिात घणे ेगरजचेेच आह.े ‘मी!’ या कवितेत ते 

म्हणतात- 

‘मला त्याचे तत्त्ि पटणार नाही. 

मला त्याचे विचार रुचणार नाही. 

मला त्याची टीकाही सहन होणार नाही. 

तरीही, मी त्याच्या शब्दाला विराम मात्र दणेार नाही.’ 

उलट, या दडपशाहीच्या काळात- 

‘हां, भाांडेन जरूर त्याच्याशी प्राणपणाने अगदी टोकदार 

: 

माझ्या तत्त्िासाठी.../ माझ्या विचारासाठी.../ माझ्या 

सत्यासाठी.., 

तसेच, त्यालाही दईेन तेिढाच स्पेस त्याच्या 

भवूमकेसाठी आरपार’ 

याच भवूमकेने त्याांनी लेखकिगाणला अन्याय्य सत्तचे्या 

ि व्यिस्थेच्या विरोधात लढण्याचे आिाहन केले 

आह,े ते इार मह्त्तत्त्िाचे आह.े  

अलीकडच्या काळात अवििकेी भक्ताांचे मळे खपू 

वपकलेले आहते. विरोधासाठी विरोध ही त्याांची ितृ्ती 

आह.े म्हणनूच अवििकेीपणाने कोणत्याही गोष्टीचे 

उदात्तीकरण करणाऱ्या भक्ताांच्या अवििकेी ितृ्तीिर 

सडेतोड हल्ला चढिताना- 

‘त्याांची श्रद्धा  

अांधश्रदे्धचेच एक वििर असते काळे  

त्यात ते राहतात िळिळत कृमी होऊन.. 

तेच त्याांच्या जगण्याचे आनांदतळे’ 

ह े त्याांचे ितृ्ती-ितणन किीने जाहीर केलेले 

आह.े या ितृ्ती-ितणनापोटीच राजकारणातील भक्तीमळेु 

कोणत्याही राजकीय पांथात हुकूमशाही प्रस्थावपत होत 

असते. जातीच्या अवस्मता आत्यांवतक टोकदार केल्या 

जाण्याच्या आवण अवििकेी मानस तयार होण्याच्या 

काळात हा धोका भारतीय लोकशाहीला इार गांभीर 

स्िरूपाचा आह.े म्हणनूच ‘मन’ू, ‘जातअळी’, ‘जात’,  

अशा काही कविताांमधनू जातीयतेचे विष ह े

मानव्यविरोधी ि राष्राच्या एकत्मातेविरुद्ध आह ेहहेी 

त्याांनी स्पष्टच केले आह.े कारण ‘जाती ह्या 

राष्रविघातक असनू प्रत्येक ‘जात’ ि त्या जातीचे 

समहू ह े स्ितुःला ‘राष्र’च मानत असतात’; आवण 

‘जात-भाांडिला’चा सतत गैरिापर करत असतात. 

वहांद ू राष्रिादाच्या मतप्रणालीचे समथणक असलेल्या 

लोकाांचा म्हणनूच जावतअांताच्या प्रवक्रयेला कायम 

विरोध असतो. या विरोधाच्या विरोधातनू उद्भिणारा 

सांघषण हा अपररहायणच आह;े तो आपण नेटाने पढुे नेला 

पावहज,े ही किीची भवूमका आह.े  

डॉ. अशोक नामदिे पळिकेर याांच्या 

वचांतनाचे अनेक विषय आपल्याला ठाऊक आहते. 

त्यावशिाय गतरही काही विषयाांिरील कविता 

आपल्याला या काव्यसांग्रहात भटेतात. जसे- ‘पाहोम’ 

ही कविता. या कवितेत रवशयन सावहवत्यक वलओ 

टालस्टॉय याांच्या कथेला त्याांनी आधवुनक सांदभण वदला 

आह.े समाजात मालकी हक्काची प्रचांड लालसा 

असलेली एक ितृ्ती असते. त्या ितृ्तीत कधीही एक न 

सांपणारी तषृ्णा एक असते. ती अलीकडच्या 

काळातही आह.े त्यामळेु आधवुनक काळात िाढत 

चाललेली ही तषृ्णा आपल्याला आपल्या नैसवगणक 

जगण्यापासनू कशी पराितृ्त करते, ह े िास्ति सत्य 

टालस्टॉयच्या कथेचा सांदभण देत किीने त्या कवितेतनू 

खपूच मावमणकपण े साांवगतलेले आह.े धनसांपत्तीच्या 

लालसेने जीिनाचे ममण ि जीिनातला आनांद 

विसरलेले ितणमानातील लोक याांच्या मानवसकतेिर 

किीने केलेल्या भाष्याची एक सरेुख गुांइण 
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आपल्याला या कवितेत वदसून येते. तसेच ‘पारधी, 

कबतूर आवण मुांगी याांच्या कथेविषयी’ या कवितेतही 

परोपकाराची जाणीि विसरलेल्या स्िाथी ि स्ि-कें वद्रत 

लोकाांच्या मानवसकतेविषयी किीने जळजळीत भाष्य 

केलेले आह.े जनु्या बोधकथाांना काव्यात आधवुनक 

सांदभण दणे्याचे किीचे ह ेकसब िाखाणण्याजोग ेआह.े 

खरेतर, त्या कविता म्हणज े  टी. एस. एवलयट याांच्या 

जगप्रवसद्ध ‘Tradition and Individual Talent’ 

या वनबांधाचे उपयोवजत रूपच आहते. िानगीदाखल 

त्यातील एक मळू कविता िाचण्यासारखीच आह.े या 

कवितेत पिूाणधाणनांतरच्या दसुऱ्या भागात ते म्हणतात-

‘अजनूही वतथे : 

झाड आह.े कबतुर आह.े मुांगी आह.े तळे आह.े आवण  

पारधीही आह.े 

पण, मुांगीला पाणी वपताना पाण्यात पडल्याचे पाहून 

कबतुर आता झाडाचे पान तोडत नाही. 

वतच्या पढ्ुयात ते टाकत नाही. 

मुांगी पाण्यात बडुते. मरून जाते. 

कबतुर नामावनराळे...! 

पारधी येतो. कबतुरािर नेम धरतो. बाण मारतो. 

कबतुर खाली कोसळते. मरून जाते. पारधी वशकार 

उचलतो. वनघनू जातो. 

झाड मात्र अस्िस्थ..’ 

ितणमान काळात स्ि-कें वद्रत ितृ्तीने जगताना 

हरिलेल्या मानिी मनाची सांिेदना ि एकमकेाांना मदत 

न करण्याची ितृ्ती यामळेु व्यिस्था सतत आपला 

गरैइायदा घतेे; आवण आपला नाहक बळी जातो. ह े

परखड सत्य साांगताना एकेकाळी येथील माणसा-

माणसामधील आपापसातील वजव्हाळा आवण स्नेह 

जिळून पाहणारे झाड म्हणज े तत्त्ि आवण व्यिहार 

याांतील अनबुांध जपणारी वपढी ि तत्त्ि आवण व्यिहार 

याांतील इारकत घेऊन जगणारी वपढी : या दोन 

वपढ्याांमधील बदलत गलेेली ितृ्ती आवण त्याांच्या 

िाट्यास येत गेलेले िास्ति याांतील ताण झाडाच्या 

अस्िस्थतेतनू किीने कमालीच्या सामर्थयाणने 

अधोरेवखत केला आह.े हा ताण आजच्या 

सभोितालच्या िातािरणात माणसाला सामावजक 

अांगाने अांतमुणख करणारा आह.े 

प्रस्ततु काव्यसांग्रह िाचताना या सांग्रहात 

किींने विविध विषयाांना स्पशण केला आह े ह े लिात 

येते. त्या सिण विषयाांतनू अस्िस्थ ितणमान आवण 

पररितणनाची वदशा याबाबत किीने केलेले लेखन 

अवधक गांभीरतेने ि प्रखरतेने आले आह,े असे 

आपल्या लिात येते. ततूाणस दशेात ज े िातािरण 

आह,े ते लोकशाही व्यिस्थेला अत्यांत मारक आह.े 

भारतीय सांविधान वनवमणतीच्या काळात ज्याांना भारतीय 

सांविधानाची वनवमणतीच मान्य नव्हती, अशा लोकाांच्या 

हाती कें द्रीय सत्ता एकिटल्यानांतर त्याांनी दशेातील 

विद्यमान लोकशाही यांत्रणाांचा गरैिापर करत 

लोकशाही व्यिस्थेलाच सिाणत मोठा धोका उत्पन्न 

केला. त्यातनू मीवडया आवण न्याय यांत्रणा सदु्धा सटुली 

नाही. ह्या यांत्रणा सत्तचे्या बवटक झाल्या आहते. ह े

िास्ति भयांकर आह.े जबाबदार ि दशेप्रेमी 

पत्रकाराांची निी व्याख्या समाजासमोर माांडली जात 

आह.े सत्तचे्या बाजनूे उभा राहणारा आवण सरकारची 

चापलसुी करणारा पत्रकार हा जबाबदार ि दशेप्रेमी 

पत्रकार! तर सरकारच्या जनवहतविरोधी धोरणाांिर 

सरकारला पयाणयाने सत्तलेा प्रश्न विचारणारा, जनतेच्या 

बाजनूे उभा ठाकणारा पत्रकार हा बेजाबदार ि 

दशेद्रोही पत्रकार, अशी व्याख्या समाजासमोर रूढ 
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केली जात आह.े वदल्लीचे ज्येष्ठ पत्रकार विजय नाईक 

याांनी म्हटल्याप्रमाण-े जनतेच्या मनातील आवण 

सरकारच्या विरोधातील प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराांची 

सारखी मसु्कटदाबी सुरू आह.े त्यामळेुच हा मीवडया 

‘वपपाांत मले्या उांदरािर’ आवण ‘अयोध्येच्या राम 

मांवदरािर’ बोलतो. परांत ुजनसामान्याांच्या प्रश्नाांकडे तो 

सतत दलुणि करतो ह े सत्य किीने अधोरेवखत केले 

आह.े सोबतच ‘काय, चाललांय काय, या दशेात?’ या 

कवितेतही किीने ‘पलुिामा’ हल्ल्याच्या सांदभाणत 

बरोबर बारा वदिसाांनी सरकारच्या सांगनमताने 

वमडीयाने तयार केलेली बदल्याची वस्क्रप्ट कशी 

दशेाची वदशाभलू करणारी आह े ह े साांगत सरकार ि 

मीवडयाला धारेिर धरले आह.े त्यातनू सत्ता ि 

मीवडयाचे साटेलोटे स्पष्ट होते! तसेच सत्तचे्या बळािर 

आवण भाांडिलाच्या जोरािर घटनात्मक तरतदुींना 

बगल दते सत्तेच्या गशाऱ्यािर बदलत चाललेले 

न्यायव्यिस्थेचे आजचे भ्रष्ट ितणनरूप लिात घतेानाही 

किीने ‘न्यायदिेता’ या कवितेत थेट 

न्यायव्यिस्थेलाच प्रश्न केला आह.े तो प्रश्न लाख 

मोलाचा आह.े ते म्हणतात- 

‘माझी अनाथ वइयाणद कुठल्या कोटाणत नेऊ 

की,  न्यायासाठी नागिलेला मीच कायदा हातात 

घऊे...?’ 

या प्रश्नान े सामान्य माणसाच्या मनातील 

विद्रोहाची भाषाच या कवितेतनू प्रकट झाली आह.े 

सामान्य माणसू कायदा हातात घतेो तेंव्हा एक 

अराजक वनमाणण होत असते ह े खरे असले तरी, 

एखादी सत्ता सांविधानाचा कायदा झगुारून 

न्यायव्यिस्थेला स्ितुःच्या स्िाथाणसाठी िठेीस धरते 

आवण न्यायव्यिस्थाही    सत्तचे्या गशाऱ्यािर काम 

करते तेव्हाही दशेात अराजकच वनमाणण झालेले 

असते! ह ेिास्ति किी पळिेकराांनी यावठकाणी माांडून 

ठेिले आह,े ते खपूच गांभीर स्िरूपाचे आह.े खरेतर, 

आजच्या िातािरणात असे सत्य माांडणारे, अशी 

भाषा बोलणारे लोक कमी आहते. कारण दडपशाहीचे 

तांत्र सररास अिलांवबले जाते, असेच आजचे वचत्र 

आह.े परांत ुह ेसत्य माांडण्याची वनताांत गरज आह.े ही 

गरज या कवितेने पूणण केली आह.े सभोितालच्या 

िास्तिाचे किीने वििकेिादी अांगाने काही कविताांतनू 

माांडलेले वचांतनही अवतशय मौवलक स्िरूपाचे आह.े 

त्यात- ‘महात्मा गाांधी : एक वनवमत्त’,  ‘ओ जीवनयस’,  

‘रोवहत िमेलुा’, ‘जोतीराि गोविांदराि इुले’, 

‘कबीरा’, ‘वसद्धाथण गौतम बदु्ध’, ‘डॉ. माईसाहबे 

आांबेडकर’, ‘रमाई’,’ डॉ. बाबासाहबे 

आांबेडकराां’िरील तीन कविता, ‘ब्रेख्त’, ‘पाब्लो’, 

‘वइडेल’, ‘जॉजण’ याांच्यासह ‘वहटलरची चररत्रकथा’ 

गत्यादी कविताांचा समािेश करता येईल. या सिण 

कविताांमधनू किीने सांिादात्मक शलैीने वचांतनात्मक 

पातळीिर माांडलेले िास्ति  िाचकाला उपरोध आवण 

उपहासाच्या अांगाने अांतमुणख करणारे आह.े 

व्यवक्तविषयक काव्यातनू किींचा काव्यविचार जसा 

आपल्यला भटेतो, अगदी त्याच पद्धतीने ‘सीररया’, 

‘खरैलाांजी’, ’उन्नाि-कठूआ’ अशी वठकाणां आवण 

त्यािरील काव्यसांिाद माणसाला अिस्थ करणारा 

आवण हादरून टाकणारा ठरतो. व्यक्ती वकां िा वठकाणे 

याबाबत वलवहलेल्या कविताांतनू खऱ्याअथाणने 

शोषणकते आवण शोवषत याांच्या ितृ्ती आवण 

अमानषुाांच्या अमानिी प्रितृ्तीिर किीने सडेतोड 

हल्ला चढिलेला आह.े मात्र 'बरे झाले गाांधी तमु्ही 

आज नाही. अन्यथा व्यिस्थेने तमु्हालाही इासािर 
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लटकिले असते' वकां िा 'बरे झाले कबीरा आज त ू

नाहीस. अन्यथा तलुाही दशेद्रोही ठरिले गलेे असत्ते', 

असे जवे्हा किी म्हणतात तेव्हा त्यातनू आपल्याला 

एका कालस्िभािाचे ि हुकुमशाही प्रितृ्तीचे भयांकर 

दशणन घडते.  

ितणमान काळातील अनेक बाबींिर / घटना-

प्रसांगाांिर अशोक नामदिे पळिकेर याांनी अवतशय 

सकू्ष्मपण े ि िधेकपण े या कवितासांग्रहात प्रकाशझोत 

टाकला आह.े व्यांग आवण उपरोध याांचा िापरही या 

कवितेत लीलया केला गलेा आह.े  ‘गािात आलेल्या 

मदाऱ्याची गोष्ट’, ‘राजकारण’, ‘द े आर टोटली 

वमस्इीट इॉर दटॅ’, ‘कोण पेटितोय दशे’, ‘जांतरमांतर’ 

‘हा दशे विकण े आह’े अशा विविध कविताांमधनू 

आजचे राजकारण / त्याांची राजकीय खळेी,  

सांविधानाला नाकारणारी ितृ्ती आवण लोकशाहीचा 

गळा घोटणारी प्रितृ्ती तसेच भाांडिलशाहीचे 

माांडवलकत्ि स्िीकारणारी सत्ता या सिािंच्या 

सांगनमताने देशात चाललेली कट- कपट-कारस्थान े

किीने बेछूटपण े उघड केलेली आहते. ततूाणस, 

लोकशाही व्यिस्थेला बळकटी दणेाऱ्या सिण यांत्रणा 

राजकीय सत्तेच्या अांवकत झालेल्या असल्यामळेु 

विद्यमान लोकशाही यांत्रणेला कोणताही अथण उरलेला 

नाही, ती यांत्रणा इक्त नािापरुतीच अवस्तत्िात 

असल्याचे वचत्र आह.े त्यामळेुच- 

‘परुाणिस्त ूसांग्रहालयातले 

भसुा भरलेले प्राणी आवण 

कागदािरची लोकशाही 

दोन्ही सारखचे असतात लोकाांसाठी’ 

-अशा शब्दात किीने भारतीय लोकशाहीची अिस्था 

अधोरेवखत केली आह.े खरे म्हणज ेही लोकशाही इार 

समथण आवण प्रबळ आह.े परांत ु व्यिस्थेचा ठेकेदाराांनी 

आवण कें द्रस्थानी सत्तते असलेल्या आजच्या 

सत्ताधीशाांनी  स्ितुःच्या मतलबासाठी लोकशाही 

यांत्रणाांचा त्याांच्या सोयीने िापर करत लोकशाहीचा 

प्राणच नष्ट करून टाकला आह.े त्यामळेु लोकशाही 

इक्त कागदािर आह.े लोकशाहीच्या नािाखाली 

आज सिणत्र पनु्हा एकदा प्रत्यि हुकूमशाही 

अवस्तत्िात आली आह,े असा एकां दरीत सरू या 

काव्यसांग्रहातनू ऐकायला येतो.  

या कवितासांग्रहात सरकारच्या इसलेल्या 

नोटबांदीपासनू तर अणचूाचणीपयिंत अनेक घटनाांची 

अत्यांत पररणामकारक नोंद किीने आपल्या कवितेत 

घतेली आह.े ती मळुात िाचण्यासारखी आह.े तसेच  

या सांग्रहामध्ये ‘झाड’ ही िगेळ्या पातळीिरची एक 

विलिण कविता आह.े त्याच पद्धतीने काही जनु्या 

लोकाांच्या विचारठेिीतनू वकां िा लोकम्हणीतनू वकां िा 

तत्त्िवचांतनात्मक अवभव्यक्तीतनू काही कविता 

जन्माला आलेल्या आहते. जसे- ‘एक माचण’ या 

कवितेत बापाचे मलुाला- ‘शहाण्याचे जोडे डोक्यािर 

घे, पण मखूाणच्या सािलीत उभा राहू नकोस’ असे 

साांगण ेअसो, वकां िा तत्त्िज्ञानाच्या पातळीिरील ‘भकू’ 

ही कविता असो, त्या कविताांतील वचांतन इारच 

प्रभािी आह.े उदाहरणाथण- 

‘भकू नसतेच मळुी िाईट 

िाईट असते वतची कोंडी करणारे व्यिस्था, इक्त!’ 

अशा ओळीतनू जीिनाचे प्रभािी तत्त्िज्ञान 

माांडणारी समथण कविता आपल्याला सातत्याने ह्या 

सांग्रहात िाचायला वमळते. तावत्त्िक अांगाने अवभव्यक्त 

झालेल्या कविताांमध्ये आणखी पळिकेराांची ‘बकरा’ 

ही कविता आपल्या भाांडिलीितृ्तीचे आवण 
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सामान्याांच्या जगण्यातील ऱ्हासमय वस्थतीचे अत्यांत 

प्रभािी प्रकटन आह.े ते म्हणतात- 

‘माणसू : मालक असो, खाटीक असो की ग्राहक 

पैशाने बकऱ्याची वशकार करत रावहला 

बकरा वजिावनशी जात रावहला 

माणसू वनत्यनेमाने ढेकर दते रावहला’ 

-अशारीतीने अवतशय प्रभािीपण े

‘बकऱ् या’च्या प्रतीकातनू शोवषत आवण पीवडत याांच्या 

जगण्यातील भाांडिली ितृ्तीने वहरािलेले त्याांचे सिणस्ि 

शिेटी त्याांना अत्यांत वनदणयपण े कोणत्या 

ऱ्हासमयतेकडे घऊेन जाते यासांबांधीचे अवतशय 

विदारक वचत्रण या कवितेतनू आले आह.े या कवितेत 

शिेटच्या चार ओळीतनूच सिण सार साांवगतले जाते, 

तरीही खाटकाच्या दकुानातील प्रसांगाचे अवतशय 

सकू्ष्मपण ेकेले गलेेले िणणन खरोखर गरजचेे होते का? 

असाही एक प्रश्न या कवितेच्या सांदभाणत काही 

अभ्यासकाांनी उपवस्थत केलेला आह.े प्रवसद्ध 

विचारिांत सधुाकर गायकिाड याांनीही या कवितेच्या 

दसुऱ्या भागाबाबत ‘ह े िणणन येण े गरजचेे होते का? 

असा एक आिेप नोंदिलेला आह.े अथाणत, तो 

पळिकेराांच्या शलैीचाही एक भाग अस ू शकतो. 

कारण ‘सावहत्यात िास्तिाचे केिळ वचत्रण असनू 

भागत नाही, तर त्या वचत्रणाची गवतमानता लेखकाला 

माांडता आली पावहज’े हा विचार खदु्द पळिकेराांना 

मान्य आह.े तो त्याांनी अनेकदा बोलनू दाखिलेला 

आह.े त्याचाही तो पररपाक अस ू शकतो. िास्ति-

वचत्रणाच्या गवतमानतेसाठीही ते िणणन आलेले असू 

शकते. 

मराठी सावहत्यात ‘बैल’ या विषयािर विठ्ठल 

िाघ, िसांत सािांत, लोकनाथ यशिांत िगरेै अनेक 

किींनी कविता वलवहलेल्या आहते. परांत ु त्या सिण 

किींच्या तुलनेत अशोक नामदिे पळिकेराांची कविता 

िगेळी आह.े लोकनाथ यशिांत ह्याांची ‘बैल’ ही 

कविता शेतमजरुाांच दुुःख अधोरेवखत करत व्यिस्थेला 

प्रश्न विचारते, तर अशोक नामदिे पळिकेर ह्याांची 

‘बैल’ ही कविता शेतमजरू आवण शोवषत ह्याांच्या 

पलीकडे जाऊन शोवषत आवण  शोषणकताण ह्या अांगाने 

आपले लि िधेनू घेते. ‘बैल’ ही शोवषताांची आवदम 

काळापासनूची प्रवतमा आह.े परांत ु व्यिस्थेने त्या 

प्रवतमारूपाचे साांस्कृवतक उदात्तीकरण केले आह.े 

कोणत्याही शोषणरूपाचे साांस्कृवतक उदात्तीकरण 

करून ते शोषण कायम सुरू ठेिण ेह ेशोषक-व्यिस्थेचे 

शास्त्रच असते. ते शास्त्र धमाणच्या अांगाने त्या 

शोषणाला रूढ करते. त्यामळेु त्या शोषणाविरुद्ध 

शोवषतसमहू बांड करून उठत नाही. याच धतीिर 

बैलाचा मालक (शोषणकताण) एक वदिस बैलाची पजूा 

करून त्याच्या शोषणाला साांस्कृवतक उदात्तीकरणाचा 

मलुामा दतेो आवण त्याचे सिणस्ि खच्चीकरण करतो. 

ह ेखच्चीकरण वपढ्यानवपढ्या वबनबोभाट सुरू असते. 

म्हणनूच किी अशोक नामदेि पळिकेर याांनी ‘बैल’ 

या प्रवतमतेनू गलुामी आवण शोषणाच्या साांस्कृवतक 

उदात्तीकरणाचे रूप लीलया नाकारले आह.े  

सोबतच ‘स्त्रीसकू्त : तमुच्या नजरेत मी’,  ‘Mee 

Too!’, अशा कविता भारतीय स्त्रीजीिनातील 

काळोख े िास्ति माांडत स्त्रीच्या मानिीपणाची ओढ 

प्रकट करणाऱ्या आहते. ‘स्त्रीसकू्त’ या कवितेत तर- 

‘माझ ेअवस्तत्ि म्हणज े 

इक्त- एक योनी, दोन स्तन वन एक गभाणशय  

बस्स, एिढाच माझ्या अवस्तत्िाचा आशय  

तमुच्या लेखी...! ह ेनकोय मला  
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मला हिांय : विश्वजाहीरनाम्याच्या पानािर उमललेलां- 

‘All human beings are born free and equal 

in dignity and rights.’ 

ह ेएिढांच एक सगुांधी मन!’ 

-असे स्पष्टच त्या स्त्रीमनाने बजािलेले आह.े 

ही भािना व्यक्त करणारे मन म्हणज े खरेतर मनिूाद 

आवण कौवटल्याच्या अथणशास्त्रातील स्त्रीविरोधी 

सतू्राांना स्पष्टपण े नकार दणेारे तसेच स्त्रीिाद ि 

आांबेडकरिादाला प्रमाण मानणारे आह.े त्यामळेुच 

स्त्रीिरील बलात्काराच्या विरोधातले एक तीव्र सांिदेन 

या काव्यसांग्रहात आह.े ‘इुलन’, ‘सांजली गौतम’, 

‘पांचकुला’ अशा काही कविताांमधनू त्या सांिदेनाची 

आपल्याला सहज प्रचीती येते. इूलनदिेीिर केल्या 

गलेेल्या अत्याचाराच्या विरोधात वतने घतेलेल्या 

भवूमकेचे समथणन करणारी ‘इुलन’ ही कविता स्त्रीच्या 

बांडखोरीचे दशणन घडिणारी असनू ‘सांजली गौतम’ ह्या 

लहानशा मलुीिर झालेला अत्याचार आवण सातारा 

वजल्ह्यातील तरूची इाटा येथे आठ मवहन्याांच्या गरोदर 

स्त्रीिर आठ नराधमाांनी केलेला बलात्कार ह्या 

घटनाांची पाश्वणभमूी त्या सिण कविताांच्या मळूाशी आह.े 

‘पांचकुला’ ही कविता तर रामरहीमसारख्या 

बलात्कारी नराधमाच्या समथणनाथण हातात शस्त्रे घऊेन 

नांगा नाच करत रस्त्यािर उतरणाऱ्या लोकाांच्या 

मानवसकतेविरोधात प्रचांड चीड व्यक्त करणारीही 

आह.े कारण कोणत्याही बलात्कारी परुुषाच्या 

विरोधात चीड व्यक्त करणाऱ्या, त्याचा वनषधे 

करणाऱ्या लोकाांऐिजी केिळ धमणभािनेच्या अांगाने 

त्याचे समथणन करणारे लोक ह ेमहाभयांकर आहते! ते 

आपल्या मानितेिरच प्रश्न उपवस्थत करणारे आहते. 

तसेच, ‘कुक्कुस’, ‘ग-ुघाणीच्या राजकारणातील 

नौटांकी’ ‘वस्टल विथ अस’ ह्या कविताांमधनू आलेले 

आजचे सामावजक िास्ति माणसाला भयांकर 

अस्िस्थ करणारे आह.े ते मळुात समजनू घणे्यासारखे 

आह.े   

ऐवतहावसक ि ितणमानाच्या सत्यािर भाष्य 

करणाऱ्या ‘भीमा कोरेगािची लढाई’ या विषयािरील 

दोन कविता या कवितासांग्रहात आहते. त्यापैकी एक 

कविता भीमा कोरेगािची लढाई ही पोटासाठी नव्हती; 

तर समतेसाठी, अवस्मतेसाठी आवण  न्याय-

हक्कासाठी होती याची जाणीि करून दणेारी आहे; 

तर दसुरी कविता या विजयस्तांभाचा राजकीय 

षडयांत्रसाठी िापर करणाऱ्या व्यिस्थेविरुद्ध तसेच 

सत्तचे्या पिपाती धोरणाविरुद्ध आह.े यािरून 

आपल्या असे लिात येते की, अशोक नामदिे 

पळिकेर ह े गवतहासातील िास्ति साांगत त्या 

गवतहासातील सत्य अधोरेवखत करतात, तसेच 

गवतहास आवण ितणमान याांची साांगड घालनू नेमके 

कोठे काय होते आवण कोठे काय असािे, याचेही भान 

आपल्याला आणनू दतेात.  

म्हणनूच ‘असहमतीचे रांग’ या 

कवितासांग्रहातील प्रत्येक कविता िाचकाांना विचार 

करायला बाध्य करणारी असनू किी अशोक नामदिे 

पळिकेराांच्या गांभीर आवण वचांतनशील व्यवक्तमत्त्िाचे 

पडसाद त्या कविताांत अधोरेवखत झालेले आहते. 

स्ितुः किी ज्या विवशष्ट भवूमकेत जगत आले आहते 

त्याचे प्रवतवबांब त्याांच्या शब्दातनू समोर आल्यामळेु 

त्याांची कविता अवधक सजीि िाटते. किी पळिकेर 

याांच्या कवितेचा एकां दर सरू हा सामान्यत: ितणमानािर 

आवण त्या ितणमानातील विसांगतीिर बोट ठेिणारा 

आह.े आजच्या काळात सत्तावधकारी िगाणच्या 
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विरोधात बोलण ेम्हणज ेस्ितुःला ‘दशेद्रोही’ ह ेवबरुद 

लािनू घेण े होय. त्यामळेु सावहवत्यक सदु्धा भवूमका 

घऊेन बोलण ेटाळत आहते. असहमतीची स्पेस कुठेच 

उरलेली वदसत नाही. 

‘तमु्ही त्याांची लाचारी पत्करािी, त्याांचीच ‘री’ 

ओढािी 

तमु्ही त्याांच्याच भाषेत बोलाि,े त्याांच्याच गशाऱ्यािर 

चालाि े 

ते तमु्हाला जड जिाहर दतेील, हत्ती-घोडे दतेील 

भोई-पालखी दतेील, मणेा-मनेका दतेील, राज-

राजिाडे दतेील 

तमु्ही त्याांच्या भाषते बोलायचे नाकारले तर- 

ते तमुची घोर नाकेबांदी करतील  

ते तमु्हाला घरेुन मारतील!’ 

अशाही वस्थतीत किी पळिकेर मात्र 

वनभीडपण े आपले मत माांडण्याची भवूमका घतेात. 

दडपशाही करणाऱ्या लोकाांच्या बाबतीत कुणाला 

काय वनणणय घ्यायचा आह,े तो त्याांनी घ्यािा. ते त्याांचे 

स्िातांत्र्य आह.े परांत,ु ‘मी मात्र त्याांच्या भाषेत बोलणार 

नाही. वकां िा त्याांच्या बोटाच्या वदशनेे चालणार नाही. 

माझी भवूमका ठरलेली आह,े माझी वदशा ठरलेली 

आह’े, असे त े वबनवदक्कत जाहीर करतात. यातनू 

त्याांचा दडपशाहीच्या विरोधात स्िातांत्र्यासाठी कायम 

लढत राहण्याचा वनधाणर व्यक्त झालेला वदसतो. आपले 

स्िातांत्र्य जिेढे मौवलक आवण महत्त्िाचे तेिढेच 

आपल्या सभोितालातील गतरही लोकाांचे स्िातांत्र्य 

मौवलक ि महत्त्िाचेच आह!े ही किीची 

स्िातांत्र्यासांबांधीची भवूमका आह.े स्िातांत्र्य आवण 

अवभव्यक्तीची गळचेपी होण्याच्या आवण 

असवहष्णतेूच्या काळात ही भवूमका इार मोलाची 

आह.े विरोधासाठी विरोध न करता अपररहायण 

कारणाांसाठी विरोध हा त्याांच्या भवूमकेचा सकारात्मक 

पैल ूआह.े  

इसव्या घोषणा करून जागवतकीकरणाच्या 

पाश्वणभमूीिर देशाला महासत्तचेी गोंडस स्िप्ने 

दाखिणाऱ्या सत्तेला इटकारताना अजनूही या दशेात 

दवलत, आवदिासी, भटके आवण गतर समहू ह े वनम्न 

पातळीिरचे जीिन जगत आहते, त्याांच्या िाट्याला ह े

शतक अजनू आलेलेच नाही, ह्याही गोष्टीचा विचार 

होण्याची वनताांत गरज किीने प्रवतपादन केली आह.े 

तरीही, या गोष्टीकडे कानाडोळा करणारी आवण 

भाांडिलदारी िगाणला पोषक असलेली आजची सत्ता 

आवण सत्तावधकारी याांची धोरण ेनेमकी कशी आहते, 

ह ेसाांगत असताना ते एका कवितेत म्हणतात- 

‘तरीही, सत्ता भरल्यापोटी 

वतची आयाळ कुरिाळत वसांहासनािर / बेवइकीर 

ढेकर दते आह.े’ 

ह े िास्ति भयांकर आह.े ‘मॉब लीवन्चांग’ आवण 

‘एन्कौन्टर’ या कविता सदु्धा राजसत्ता आवण भाांडिली 

सत्ता याांच्या सांगनमताने आखल्या जाणाऱ्या 

अथणकारणाचे आवण अल्पसांख्य ि आवदिासी 

समहूाला विरोधाचे लक्ष्य करणारे धोरण उजडेात 

आणणाऱ्या आहते. तसेच, ‘रोझा’, वकां िा ‘सलमान 

भाय’ या कविताांमधनू तर धमणवनरपेितेचे तत्त्ि 

नाकारून एका विवशष्ट धमाणच्या सरसकट सिण 

लोकाांना सतत आपल्या विरोधाचे लक्ष्य करणाऱ्या 

कट्टर धमणिादी मानवसकतेला इटकारत त्या 

अल्पसांख्याांक समहूातील बहुताांश लोकाांची 

मानवसकता दशेविरोधी वकां िा मानव्यविरोधी नाही तर 

धमाणच्या पलीकडे जाऊन या दशेािर वनताांत प्रेम 
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करणारी आवण मानिता ि माणसुकीला आपला धमण 

मानणारी आह,े हहेी सत्य त्याांनी आिजूणन साांवगतलेले 

आह.े आजच्या धावमणक असवहष्णतेुच्या काळात ह े

सत्य समजनू घणे्याची वनताांत गरज आह.े   

समाजात इोइाित चाललेल्या 

असवहष्णतेुबरोबरच या कवितासांग्रहात किीने 

जगभरातल्या यदु्धखोर प्रितृ्तींचाही वनषधेच केलेला 

आह.े हा वनषधे करणारी किीची भवूमका बदु्धाच्या 

व्यापक मानितािादाला आवण कारुण्याभािाला 

प्रमाण मानणारी आह.े म्हणनूच ‘यदु्धोन्माद’ या 

कवितेत वनरपराध जनतेिर युद्ध लादणाऱ्या प्रितृ्तीिर 

आसडू ओढताना ते म्हणतात- 

‘त्याांच्यासाठी यदु्ध : असतो एक खळे, पोरखळे 

वजांकण्या-हरण्याचा  

वकां िा, व्यापार शस्त्र-विक्रीतल्या नइेखोरीचा  

वकां िा, उन्माद रक्ताच्या खमुखमुीचा  

जो सैन्याच्या जीिािर असतो पोसलेला, उदार  

दतेो झोकून सिािंनाच / मरणाच्या, अपांगतेच्या, 

रोगराईच्या, भकुमारीच्या खाईत  

ह ेनसते त्याांच्या ध्यानीमनी, की- 

यदु्धात नसते कुणीच वजांकत िा हारत  

केिळ पराभतू होत असते एकटी मानिता यदु्धात’ 

कारण ‘यदु्धविराम’ या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे- 

‘सीमेच्या अलीकडे / उभ ेआहते ह ेसैवनक  

आवण  

सीमचे्या पलीकडे / उभ ेआहते ते सैवनक  

दोघहेी माणसेच आहते!’ 

ही भािना, हा विचार इार महत्त्िाचा आह.े 

म्हणनूच राजकीय नेततृ्िाची सत्तसेाठी एकमकेाांिर 

चाललेली कुरघोडी करण्याची ितृ्ती, सत्तास्थानािरील 

जबाबदार व्यक्तींची सराणस आवण सराईतपण े खोटे, 

बेताल तसेच वचथािणीखोर िक्तव्ये करण्याची 

भवूमका ह्या सिण बाबींचा किीने आपल्या 

काव्यसांग्रहात योनोय ि सडेतोड समाचार घतेलेला 

आह.े तसेच, लोकाांमध्ये धावमणक उन्मादाला खतपाणी 

घालणाऱ्या सत्तेच्या विरोधात सिणसामान्य जनतेच्या 

मनात प्रचांड राग ि असांतोष आह ेह ेसाांगताना किीने 

‘एक बातवचत : नवसरुद्दीन शहाशी’ ह्या कवितेत- 

“साहब, लोगोम े गसु्सा बहुत ह!ै” असे नवसरुद्दीन 

शहाच्या वचत्रपटातील एक िाक्य नेमकेपणाने िापरले 

आह.े आवण दशेातील धावमणक उन्मादाच्या 

पाश्वणभमूीिर ‘करिान-ए-मोहब्बत’मध्ये नवसरुद्दीनने 

‘डरा नहीं, गसु्सा हुां’ ह ेविधान केल्यानांतर त्याविरोधात 

दशेभरातनू उमटलेल्या कडिट प्रवतवक्रयाांच्या सांदभाणत 

किी अशोक नामदिे पळिेकर याांनी उपरोध आवण 

उपहासाच्या अांगाने ह े विधान नवसरुद्दीन शहाने 

करायला नको होते, तर ते विधान हररयाणाचा पहल ू

खान, मसु्तैन अब्बास, राजस्थानचा अइराजलू, 

वदल्ली-मथरुा रेनमधील प्रिासी जनुैद, शहजाद 

अहमद, वसबतलु्लाह, झारखांडचा गवम्तयाज मजलूम, 

महाराष्रातील वप्रयांका, गतर राज्याांतील आवसइा, 

सांजली, वबहारमध्ये वदिसाढिळ्या ननोन केल्या गलेेली 

स्त्री, गजुरातमधील गशरत जहा, सोहराबदु्दीन, कौसर, 

प्रजापती, हरेन पांड्या, उनातला दवलत तरुण, जज्ज 

लोया, नजीब, रोवहत िमेलुा, अांवकत सक्सेना आवण 

सबुोध वसांह ह्या लोकाांनी ते बोलायला पावहज े होते, 

असे म्हटले आह.े कारण ह ेसिण लोक धमणद्वषे आवण 

धावमणक कट्टरतािादाचे तसेच दडपशाहीचे वशकार 

झालेले आहते! म्हणनूच तो राग, तो सांताप आपल्या 

काव्यातनू व्यक्त करताना आपल्या शब्दाांना धार 
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लािनू सभोितालात ज ेज ेविसांगत आह ेत्यािर हल्ला 

करणाऱ्या मोजक्या लढिय्या किींमध्ये या किीची 

नोंद घतेली जाते.  

‘असहमतीचे रांग’ या कवितासांग्रहातील किी 

अशोक नामदिे पळिकेर याांच्या कवितेचे एक 

िवैशष््टय म्हणज े ही कविता अवतशय साधी, सोपी 

आवण सरळ; वततकीच अवभजात आह.े या कवितेची  

स्ितांत्र भाषाशलैी आह.े अनेकदा अनेक किींच्या 

कविता िाचल्यानांतर िाचकाच्या हाती काहीच लागत 

नाही. वकां िा, लागले तरी त्याचे प्रमाण अल्प असते. 

परांत ु या कवितेच्या बाबतीत मात्र असे घडत नाही. 

कारण आपल्याला आपल्या िाचकाला  नेमकेपणाने 

काय साांगायचे आह,े वशिाय आपण ते कोणाला 

साांगणार आहोत याचीही जाणीि किीला आह.े 

म्हणनूच आपण ज े साांगणार आहोत ते समोरच्या 

िगाणला सहज समजले पावहज े अशी त्याांची धारणा 

असल्याने त्याांची प्रत्येक कविता िाचकाला अगदी 

सहजपण े भािते आवण आकळतेही! खरे पाहता, 

अशोक नामदिे पळिकेर ह्याांची प्रत्येक कविता ही 

एक कथानक घऊेनच िाचकाांना भटेते. त्याांच्या 

प्रत्येक कवितेत एक ‘स्टोरी’ असतेच! त्यामळेु त्या 

कवितेचा एक स्ितांत्र घाट आह,े एक स्ितांत्र शलैी 

आह.े त्यात आशय ि माांडणीची एक शलैीदार 

सलगता आह,े प्रमाणबद्धता आह.े म्हणनूच या 

कवितेची अवभव्यक्ती अगदी सहजसुांदर िाटते.  

या काव्यसांग्रहात आपल्या समकाळाचा एक 

व्यापक आवण विस्ततृ पट आलेला आह.े त्यातनू 

आपल्याला आपल्या समकाळाचे स्िभािदशणन तर 

घडतेच, सोबतच किीची आांबेडकरिादी विचारसरणी 

आवण मानितािादी जीिनदृष्टी याांचाही सतत प्रत्यय 

येत राहतो. थोडक्यात, या कवितेत : भारतीय 

समाजव्यािास्थेतील सामान्य माणसाच्या जगण्यातील 

ताण-तणाि आहते. समाजातील धावमणक-जातीय 

असवहष्णतुा आह,े क्रौयण आह,े दहशत आह.े 

परुुषसत्ताक व्यिस्थेतील वहांिता आह.े सत्ताधीशाांच्या 

ितणनातील सामावजक-राजकीय पाखांड आह.े 

मलूतत्त्ििादी विचारसरणीतून इोइाित जाणारा 

धावमणक ि साांस्कृवतक उन्माद, कट्टरतािाद आह.े 

सभोितालात सिणच िेत्राांत होत चाललेली नैवतकतेची 

प्रचांड पडझड आह.े तसेच, भाांडिली आक्रमकता 

आवण सत्ताशरण मीवडया, प्रशासन ि न्याययांत्रणा 

याांची भ्रष्ट िास्तिरुपेही आहते. अलीकडच्या काळात 

जीन डे्रझ याांनी ‘द ररव्होल्ट  इ दी अप्पर कास्टस’ 

या ग्रांथात सांघाच्या ि कें द्र सरकारच्या भवूमकेबद्दल 

म्हटल्याप्रमाणे- ‘लोकशाहीविरूद्धचे उच्च जातींचे 

अत्यांत शाांततापणूण असणारे बांड लोकशाही सांस्थाांिर 

आता अवधक प्रखर हल्ल्याचे स्िरूप धारण करीत 

आह.े त्याची सरुुिात विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या 

‘व्यक्ती’ ि ‘अवभव्यक्ती’ स्िातांत्र्यािरील हल्ल्याने 

झालेली आह.े’ पररणामी, आपल्या विरोधी मताची 

‘स्पेस’ सांपषु्टात आली आह.े हचे िास्ति िगेिगेळ्या 

घटना-प्रसांगाांतनू िगेिेगळ्या अांगाने या कवितासांग्रहात 

अधोरेवखत झालेले आह.े म्हणनूच प्रख्यात किी, 

समीिक ि विचारिांत डॉ. यशिांत मनोहर याांनी या 

कवितेची भलािण करताना त्याांच्या प्रस्तािनेत- 

‘समकाळाचे िगणचररत्र आवण असहमतीचा 

आकृवतबांध माांडणारी कविता’ असा या कवितेचा 

साथण गौरि केला आह.े तसेच, कवितासांग्रहाच्या 

अगदी प्रारांभीच उद्धतृ केलेल्या- ‘मी तमुच्या मताशी 

असहमत असेल, पण ते मत तमु्हला माांडता याि ेया 
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तमुच्या अवधकारासाठी मी प्राणपणाने लढेन!’ या 

विधानाने प्रस्ततु काव्यसांग्रहाची सांपणूण ‘थीम’च 

अधोरेवखत झालेली आह.े कवितासांग्रहाच्या 

मखुपषृ्ठािर प्रवसद्ध छायावचत्रकार सांजय दळिी याांनी 

वटपलेले ‘एकाच भमूीतनू आपला जीिनरस घणेाऱ्या 

वपांपळििृाच्या इाांदीिरील इुटव्याच्या िगेिेगळ्या 

रांगाांच्या पानाांच’े छायावचत्र आह.े ते अवतशय समपणक 

आह.े पसु्तकमाकेट प्रकाशन, पणु ेया नोलोबल प्रकाशन 

सांस्थेने प्रकावशत केलेला आवण प्रशाांत पवब्लकेशन्सने 

पनुमुणवद्रत केलेला प्रस्ततु काव्यसांग्रह अवतशय दजदेार 

आह.े 

०००  

वकरण वशिहर डोंगरवदिे 

(7588565576) 
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प्रा.डॉ.अरुण ठोके 

नावशक 

 
 

   
 

 
 

‘उजेड गाभाऱ्यातला’ रोमँवटक जावणवेची  कववता  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
किी बाळकृष्ण सोनिण े ह े  मराठीतील 

विविध वनयतकावलकाांत गेल्या चाळीस िषािंपासनू 

कवितालेखन करीत आहते. त्याांचे सन २००५  मध्ये 

‘िी सकू्ताच्या कविता’, सन २००७  मध्ये ‘उजडे 

गाभाऱ्यातला ’ ि सन २०१४ मध्ये ‘समजतूदार 

जावणिाांचे किडसे’ असे तीन कवितासांग्रह प्रकावशत 

झालेले आहते. प्रस्ततु वनबांधात त्याांच्या  ‘उजेड 

गाभाऱ्यातला ’ या कवितासांग्रहाांतील कविताांच्या 

विशेषाांचा उलगडा करण्याचा करण्याचा प्रयत्न 

करण्यात आलेला आह.े  आता आपण  त्याांच्या  

‘उजेड गाभाऱ्यातला ’ या कवितासांग्रहाांतील कविताांचे 

विशेष पाहू.  

              ‘उजेड गाभाऱ्यातला’ या सांग्रहातील 

कविताांत रोमवँटक जावणिाांचे धीट आविष्करण 

झालेले आह.े यात अध्यावत्मक जावणिाांची रोमवँटक 

जावणिाांत सरवमसळ झालेली असल्याने 

अवभव्यक्तीतील तरलता प्रत्ययाला येते. कवितेतील 

‘मी’ चे प्रेयसीला गपुचपू भटेणे, प्रेयसीला केलेले 

आिाहन, वनिदेन सांसचूक आह.े कवितेतील ‘मी’ 

च्या नेवणिेतील अनेक आठि भाितरांग बननू 

काव्यावभव्यक्तीचे कारण ठरतात. त्याचे वनत्यनेमाने 

वतच्या अांगणातनू मांवदरात जाण,े त्यािेळी परस्पराांच्या 

नजरेनेच एकमकेाांशी बोलणे, परस्पराांच्या 

सावन्नध्यातनू प्राप्त झालेल्या आनांदानभुतूींसह घरी 

परतणे, ह ेठरलेले. वतने  भटेीसाठी यािे, यासाठी त्याने 

केलेली प्रेमातरु आिाहने अनेक कविताांतनू आलेली 

आहते. वतच्या असण्याची त्याच्यािरील छाप 

िरिरची नसनू खोलिरची, आत्म्याच्या पातळीिरची 

असल्याचे त्याच्या वनिदेनातनू कळते. वतने माझी 

दिैरेखा सहजच शोषनू घेतलीय, असे तो म्हणतो. 

दोघाांच्या प्रेमाचे सािी म्हणनू मांवदर, गाभारा,  त्यातील 

मतूी, पखिाजी, पजुारी असे सवजिांत िा िस्तरुूप 

व्यवक्तत्ि ेप्रेमानुभतूींच्या अटळ आविष्काराची वनकड 

म्हणनू आलेली आहते. दोघाांचे असे परस्पराांना भटेण े

गतराांच्या डोळ्याांत खपुणारे ठरते. यातनू उद्भिलेले 

दुुःख सोसण्यासाठी त्याने वतला केलेले आिाहन 

खासच आह.े उदाहरणाथण, 

    िदेनेच्या उन्हाला अस ूद ेलाखभर पदर  

    वदप ूदऊे नकोस डोळे  

    खात्री अस ूद े 

     मला करता येते कवितेच्या पाकळ्याांनी डोळ्याांची    

     उघडझाक 

                                                                          

(‘उजडे गाभाऱ्यातला’ प.ृ५) 

         

स्वागत 

 

प्रा.डॉ.अरुण ठोके 

प्रवसद्ध समीिक ि स्तांभलेखक 
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  वतने धीरोदात्तपण ेपररवस्थतीला सामोरे जाि.े िदेनेचे  

ऊन म्हणज ेअपमान, दुुःखाला सोसनू प्रेमाविषयीच्या 

िल्गनाांचा सामना करािा. आपल्या िाट्याला 

येणाऱ्या दुुःखािर मात करण्याचे कसब आपण 

कवितेतनू हाशील केले आह,े असे तो म्हणतो. दरुूनच 

एकमकेाांना पाहण े परस्पराांच्या आकषणणात भर 

घालणारे ठरत राहते. कवितेतील प्रेयसीची प्रवतमा ही 

पारांपररक स्िरुपाची असल्यान े ती काही धीटपण े

त्याच्या भटेीला येत नाही. म्हणनू तोही वतला 

भटेण्याचे कवल्पत दृश्य ‘स्पशाणचे कोिळे ऊन’ या 

कवितेत वचतारतो. तो प्रेयसीला त्याच्या  स्पशाणच्या  

कोिळ्या  ऊन्हाने न्हाऊन वनघण्याचे आिाहन करतो. 

वतने मांवदरालगतच्या बागते आिडत्या इुलिलेीजिळ 

उभ े रहाि.े वतच्या दहेाच्या िैभिी सहिासाने ती िेल  

थरारून येईल. प्रेयसीने त्या िलेीला हलकेच स्पशण 

केला तर त्या स्पशाणची अनभुतूी भपूाळी 

आळिण्यासारखी ठरेल. िलेीलाही प्रेयसीच्या दहेािर 

स्ितुःला पसरिनू घ्यािसेे िाटेल. या िणणनातनू 

प्रेयसीच्या रूपिान दहेाचा प्रत्यय येतो. अशा रूपिान 

प्रेयसीने त्याच्या झोळीत भरजरी वभिा घालािी, 

यासाठी तो वतला आजणि करतो. वतच्यासाठी जोगी 

होण्याचीही त्याची तयारी असते. वतने त्याला  

भटेायला न येणे, त्याच्यासाठी विरहव्याकुळता 

िाढिणारे ठरते. म्हणनू तलुा  एखाद्या कोनाड्यातनू न 

पाहता तझु्या डोळ्याांत मी  माझ े नाि नाांगरून 

उमटिेल असे, तो म्हणतो. त्यासाठी वतने वनकट 

भटेीसाठी यािे, असे प्रेमळ आिाहन करतो.  

           या कविताांत ऊन ह े प्रतीक वनरवनराळ्या 

अथािंचे सचून करण्यासाठी येते. टोकदार ऊन, दनोध 

टोकदार ऊन, चटकेदार ऊन अशा उन्हाच्या विविध 

छटा काव्याशय घडविण्यासाठी परूक ठरतात. 

दोहोंतील विरहाची  तीव्रता दशणविण्यासाठी वप्रयकर 

प्रेयवसला मध्यान्हीचां चटकेदार ऊन सहन करण्याच े

आिाहन करतो. गथे ‘मध्यान्हीचां’ हा शब्द दहुरेी 

अथणबोध करणारा आह.े ‘मध्यान्ह हा शब्द दपुार असा 

घतेला तर  िाच्याथण दशणवितो. या अथाणने खरोखरचे 

दपुारचे ऊन. मात्र त्याच्या योजनेतील लिणीयता 

हरेली म्हणजे ‘मध्यान्ह हा दोघाांच्या प्रेमातील आरांभ 

ि शिेटातील मध्यान्ह आह.े आरांभ सुखद होता. 

दोघाांच्या प्रेमाची गािभर चचाण झाल्याने दोहोंत वनमाणण 

झालेला दरुािा; विरहाचा थाांबा म्हणज े हा मध्यान्ह 

होय. म्हणनू यातील एकेक िण हा चटके दणेारा 

असल्याचे यातनू सवूचत होते. या अथाणने कवितेतील 

वप्रयकर त्याच्या प्रेयसीला विरह सोसण्याचे आिाहन 

करतो. त ूस्ितुःला एकटे समज ूनये, िारा िा  चाांदण े

याांच्या रूपाांत मी तुझ्या सभोितीच असेल. या शब्दाांत 

वतला आश्वस्त करतो. प्रेमातील स्पशाणनभुतूींमागे 

असलेल्या तषृातण मनाचे आिगे साांभाळण े वतला 

कठीण जाते. हा अनुभि वतने स्पशणसकू्ताचां सहिाितणन 

सरुु केल्याच्या कवल्पतातनू  साकारलेला  आह.े तो 

जिळ नसल्याने वतचे बेचैन होणे, विरहाने तळमळणे, 

तो जिळ नसण्याच्या छोट्याशा कालािधीला वतने 

यगु सांबोधण े, यातनू वतची मानवसक ि दवैहक तगमग 

सवूचत होते. वतच्या त्याच्यातील अांतराने वतची तगमग 

होत असतानाच वतने विरक्त  होण्याचे केलेले नाटक 

कृवत्रम असल्याने वतचे गोंधळण े स्िाभाविक ठरते. 

दोहोंच्या प्रेमाची गािभर चचाण झालेली असतानाच तो 

वतला वठणगीच्या ज्िाळा होऊ न दणे्याची हमी दतेो. 
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वतने वतची ओढणी धिुनू िवडलाांच्या सोिळ्यासमिते 

िाळू घाल ू नये, असे त्याला िाटते. या िणणनातनू ह े

सवूचत होते की, ती ब्राम्हण कुटुांबातील असनू तो 

ब्राम्हणतेर कुटुांबातील आह.े  ब्राम्हण ि ब्राम्हणतेर 

वप्रयकर -प्रेयसी असा सामावजक ताणाबाणा  

दशणविणारे िास्ति जावतभदेाच्या अवस्तत्त्िाचे सत्य 

अधोरेवखत करते. ‘धिुनू िाळि ू नकोस’ या िरिर 

साध्या िाटणाऱ्या कवितेतील ििवनिडीमागे 

हतेपुिूणकता नसली तरी त्यातनू वनयत झालेला आशय 

व्यापक अथणवनदशे करतो. ‘सोिळे’ ह े िि सनातनी 

ितृ्तीचे वनदशणक आह.े तर ओढणी ह े  िि आधवुनक 

जीिनशैलीचे वनदशणक आह.े याचा अथण ओढणी 

घणेारी हरेक िी आधवुनक विचाराांची परुस्कती 

असेलच असे नाही! कवितेतील प्रेयसी ही परांपरेचे 

बांध तोडू शकत नाही, ह ेिास्तिही यातील वचत्रणातनू  

अधोरेवखत होते.  

          वतच्या अवस्तत्त्िाने त्याच्या मनुःपटलािर 

केलेला पररणाम ‘ िारा रवतरांगी’ या कवितेतनू 

आविष्कृत झालेला आह.े सोनचाफ्याप्रमाण े वतने 

त्याला स्ितुःकडे आकृष्ट करून घेतले आह.े 

प्रेमप्रभािाची अनभुतूी तो अशी व्यक्त करतो,  

     पणूण सांमोवहत करून  

     सोनचाइी शब्दशराांचे तळ ढिळले  

     पाणी वशांपड जरा  

     माझ्या सांज्ञचे्या तापट धमनीतनू  

      तझु्या दवैहक राांगोळीिर हुकूम  

       ससुाटतोय रवतरांगी िारा   

(‘उजडे गाभाऱ्यातला’ प.ृ१३) 

           या ओळींतनू प्रेमात आकां ठ बडुालेल्या प्रेमी 

यगुलूाच्या भािानभुतूींचा उत्कट प्रत्यय येतो. वतच े

दरुािणे, त्याला स्िीकारण े जड जाते. ‘रांग 

गाभाऱ्यातले’ या कवितेत  वप्रयकराचा मनदाह 

शमविण्यासाठी कवल्पत घवटताांद्वारे वतच्या 

अनपुवस्थतीला पसुट करण्याचा प्रयत्न करण्यात 

आलेला आह.े वतच्या जाण्याचे दुुःख 

काव्यावभव्यक्तीद्वारे साजरे करणचे त्याच्या हाती उरते. 

प्रेयसीला केलेली मनोहारी आजणि ेहा सोनिण ेयाांच्या 

‘उजेड गाभाऱ्यातला’ या कवितासांग्रहातील कविताांचा 

वनताांतसुांदर विशेष आह.े मांवदरात जाण्याच्या बहाण्याने 

दोहोंच्या भटेी होत असल्या तरी त्याांच्यातील प्रेमाला 

माांगल्याचे कोंदण ओतप्रोत आह.े यामळेुच प्रेयसीचा 

चेहरा मांवदराच्या गाभाऱ्यासारखा झगमगलेला िाटणे, 

तळुशीच्या नेसूला चांदनाचा काठ होण,े यासारख्या 

शभुानुभतूींचा दरिळ काव्याशयाची व्यापकता 

दशणवितो. अशा रीतीने विलिण विरळ्या कवल्पत 

प्रेमानभुिाांची वनवमणती करून किी आपल्या प्रावतवभक 

आविष्काराने िाचकाांना अचांवबत करतो. आणखी 

एक सांवहता पहा,  

  माझ्या प्राणाच्या तळ्यात  

  पहा प्रवतवबांब  

  िासनेच्या िलेींनी सुिावसक झालेलां  

 वकां िा  

 तळखोल लेिनू पहा  

 िासनेचा प्राणप्यारा वनखारा  

वइरेल दहेािर तझु्या हिाहिासा वपसारा   

(‘उजडे गाभाऱ्यातला’ प.ृ१८) 
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               यातील वप्रयकर परस्पराांच्या आकषणणामागे 

असलेल्या तषृ्णापतूीच्या आसक्तीची कबलुी दतेो. तो 

सजणनशील वनवमणती करणारा असल्याने आपल्या 

तषृ्णाांना लौवकक पातळीिरून अलौवकक पातळीिर 

घिेनू जातो. त्यातनू वमळणाऱ्या वनखळ आनांदाचे 

कारण कविता असल्याचे साांगतो. प्राणाच्या 

तळ्यातील प्रवतवबांब, िासनेच्या िलेींनी सिुावसक 

होण े या दोन परस्पराश्रयी प्रवतमाांतनू रांग, स्पशण ि 

गांधसांिदेनेची अनभुतूी प्रत्ययास येते.  

             ‘मी नाही पाहू शकत’ या कवितेत वप्रयकर 

त्याची प्रेयसी दुुःखी झालेली पाहू गवच्छत नाही. मात्र 

वतच्या उदासीन, दुुःखी चेहऱ्याकडे पाहून, त्यािरील 

भाि करुण असल्याने त्या भािाची तीव्रता 

दशणविण्यासाठी ‘चेहऱ्यािर करुण वदिसाचां / पावथणि 

आभाळ’ असे काव्यात्मक विधान केलेले आह.े 

शरीराचे पावथणि होण ेस्िाभाविक आह.े कारण त े नष्ट 

होणारे आह.े आभाळाचे पावथणि होणे, ही अनोखी 

कल्पना करून  प्रचवलत अथाणचे उल्लांघन करण्यात 

आलेले आह.े पावथणि होऊन ते  सांपत नाही अनानांदी 

विकल आरशात प्रवतवबांवबत होऊन उरते. या कवितेत 

पावथणि आभाळ, अनानांदी विकल आरसा, कुमारातण 

केसाांचां चविष्ट गित या निाथणबोधक शब्दयोजनाांतनू 

आभाळ, आरसा ि गित या प्रतीकाांचे अथण 

बदललेल्या स्िरुपात अनभुिाला येतात.  

         वप्रयकर- प्रेयसीने  केलेल्या प्रेमाचे तटस्थ 

परीिणही या कवितेतील ‘मी’ च्या कथनातनू 

सहजपण े आविष्कृत झालेले आह.े कुमारियात 

केलेल्या प्रेमाला शरीरातील बदलाांची, दवैहक 

आकषणणाची वकनार होती. प्रगल्भ झाल्यािर केिळ 

शारीर पातळीिरील आकषणण ह े गिताप्रमाणे 

अल्पायषुी, पनु्हा-पनु्हा उगिनू येणारे असले तरी ते 

इारसे मौवलक नाही. गिताला गहृीत धरले जाते, 

वपकातनू उपटून इेकले जाते, बाजलूा केले जाते.  तसे 

प्रगल्भ अिस्थेतील प्रेम कळाल्यािर वनष्ठेच्या माांडीिर 

मान ठेिनू वसद्धी प्राप्त करून घतेा येते. आवण अशी 

वसद्धी प्राप्त झालेली व्यक्ती कविता वलहून त्याद्वारे 

अवभव्यक्त होते. ही वसद्धी या कवितेतनू अनुभिता 

येते. अशा सकारत्मक प्रेमानभुिाचे आविष्करण ि 

प्रेयसीने आनांदी रहाि,े यासाठीचे आिाहन कवितेतनू 

करण्यात आलेले आह.े  

           या कविताांतील वप्रयकराचा विरह 

त्याच्यातील कल्पक मनोितृ्तीमळेु सतत एकमकेाांच्या 

सावन्नध्यात असल्याची कवल्पत दृश्ये रांगितो. असे 

करण े त्याचा मनदाह शमविणारे ठरते. प्रेयसीने 

भोगाची कोिळी सािली त्िचेिर साांडल्याने ती 

त्याच्या रोमारोमात वभनलेली आह.े  दरू असतानाही 

ती समोर आह,ेसोबत आह े असे गहृीत धरून त्याने 

केलेल्या कल्पना, रचलेल्या गोष्टी अनेक कविताांतून 

आलेल्या आहते. उदाहरणाथण तो वतला म्हणतो, 

आपण अशा गािात िस्ती केलेली आह े की, वजथे 

कधीच कोंबडा आरित नाही. याचा अथण वतथे वनरि 

शाांतता आह.े भय नाही. दोघाांच्या प्रेमात अडसर 

वनमाणण करतील अशी माणसे नाहीत. त्यामळेु 

एकमकेाांप्रती प्रकट  कराियाच्या वनष्ठेच्या आणाभाका 

सहजपण े घेता येतील. तर ‘तझुी पसरतेय आभा’ , 

‘दहेाचा सळुका बोचतोय’, ‘ त ू झाकू नकोस’ या 

कविताांत प्रेयसीच्या दहेाला दिे, गाभारा, प्राण, 

सळुका, ताटिा अशा विविध उपमा योजण्यात 
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आलेल्या आहते. तरल प्रेमानभुतूी व्यक्त करताना 

वतच्या दहेाचा सळुका नाजकू प्राणपताकेला 

बोचल्याची लटकी तक्रारही करण्यात आलेली आह.े 

या िणणनातनू वप्रयकर ि प्रेयसी या दोहोंच े दहे वभन्न 

असले तरी प्राणतत्त्ि एकरूप झाल्याचा सचूक भाि 

व्यक्त झालेला  आह.े  

          प्रेमातनू विश्वरूपाशी एकरूप झाल्याचा अनन्य 

अनभुि ि प्रेयसीच्या अवस्तत्िाला, वतच्या दहेाला 

वदलेली वदव्यत्िाची उपमा याांचा विलिण प्रभाि 

कसा व्यक्त झालेला आह,े ते पहा- 

          ब्रह्माांडाच्या नाभीिर तरारून  

         दिैी दहेवबांबाचा ताटिा  

        तझुी पसरतेय आभा  

       मोहरल्या आत्म्यािर माझ्या   

(‘उजडे गाभाऱ्यातला’ प.ृ२४) 

  अशी दवैहकतेच्या पार आत्म्याच्या पातळीिरील 

वमलनातनू साकारलेली तषृ्णापतूी प्रेमभािनेच्या उदात्त 

शृांगाररकतेचा पररपोष साधणारी ठरते. कृष्णाचे राधा 

होऊन जाण ेवकां िा राधेच ेकृष्ण होऊन जाण ेनेमके कसे 

असेल ? ह ेआपण पावहलेले िा अनभुिलेले नाही. 

मात्र या कवितेतील वप्रयकराचे असे आत्म्याच्या 

पातळीिरील वमलन ि दवैहक अनभुतूींचा कवल्पत 

घवटताांच्या योजनेतनू केलेला उत्कट आविष्कार तरल 

मधरुाभक्तीचा प्रत्यय दतेो. ती कुठेही असली तरी 

वतच्या पािलाांचा माग काढून आसक्तीच्या गाभाऱ्यात 

पोहचनू वतच्या दहेदिेाला शरण जाण ेआवण दशसहि 

चुांबनाांचे वदि े चेतविण,े ते प्रकाशल्यानांतर शेजारती, 

वमलन होण े अशा कवल्पत घवटताांची पखरण या 

कविताांत झालेली असल्याने तरल, आदशण, सइुी 

प्रेमानभुिाचा आनांददायी प्रत्यय अनभुिता येतो.  

           कल्पनेच्या जगातनू िास्तिात आल्यानांतर 

भौवतक जीिनातील समस्याांनी वतचे त्रस्त होण,े त्यातनू 

वतला आलेली उदासीनता, वतच्या मनात वनमाणण  

झालेले प्रश्न, सांभ्रम ह े आपल्या दुुःखाांना पोषक 

ठरतात. आपल्या दुुःखाांना आपण रांग दऊे नये, असे 

आिाहन तो वतला करतो. विषण्णता  सोडािी, स्िप्न े

पहािीत. स्िप्नाांच्या पलुाने आपल्या आयषु्याची टोकां  

जोडलेली आहते, असे म्हणनू तो वतला त्याांच्यातील 

दरुािा वमटविण्यासाठीचा  उतारा साांगतो. दोघाांचे 

विलग होण े त्याांना स्िीकारण े भाग पडते तेव्हा तो 

आपल्या स्िप्नाांना अवॅनवमया झाला असल्याचे 

साांगतो. वतच्या जिळ असण्याच्या बहाण्याने, 

कल्पनेने त्याला स्िप्नाांच्या काल्पवनक जगात मन 

रमविण्याचा सोस होता. ती दरुािल्याचे सत्य 

पचविताना तो स्ितुः विकलाांग झाल्याच्या 

अनभुिाची  कबलुी दतेो. वतच्याप्रमाणचे पिी, झाडे, 

इुले याांनीही आपल्याशी अबोला धरलाय. त्याांनीही 

त्याच्याकडे पाठ वइरिली आह.े वकां बहुना स्ितुःच्याच 

सािलीने मला शह वदला, असे कथन करतो.   

          या सांग्रहातील शिेटच्या भागातील कविताांतनू 

विरह पचविल्याच्या अनभुतूी व्यक्त झाल्या आहते. 

तसेच  प्रेयसीसमिते केलेल्या सांिादातनू वप्रयकराच े

आक्रां दनही प्रकट झाले आह.े वतच्या जाण्याने त्याची 

झालेली विकल अिस्था रक्तात प्रलयांकारी 

काळोखाचा महापरू िाहत असल्याच्या अनुभिाद्वारे 

व्यक्त झालेली आह.े त्याच्या साथीला त्याला 

सचुणारी कविताच उरल्याने, प्रेयसीने त्याच्या 
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कवितेतनू  उगिनू याि,े असे आजणि तो वतला करतो. 

त्याच्याप्रमाण े वतलाही हा विरह पचविण े जड गेले 

असेल म्हणनू तो वतला म्हणतो की, तझु्या ठायी 

िस्तीला आलेले िदेनेचे माांजर हाकल ूनकोस. ती दरू 

असताना तो  कल्पना करतो की, वतने जिळ यािां. तो 

वलवहत असलेल्या कवितेचा ती विषय व्हािी. मात्र 

कवितेची वनवमणती िा सत्त्ि अनभुिताना कविप्रमाणे 

वतलाही दाह, घसुमट, अस्िस्थता सोसािी लागले 

म्हणनू तो वतला कवितेचा  व्रण धारण करण्याचे 

आिाहन करतो. वतने त्याला त्याच्या कवित्िासवहत 

समजनू घ्याि.े त्याच्या कवितेत ईश्वराप्रमाणे 

अितरािे, यासाठी वतला केलेली आजणि े कविताांत 

पनु्हा- पनु्हा येतात. प्रेयसीपासनू दरुािल्यानांतर 

कवितेमळेु त्याच्या जगण्याची उमदे वटकून राहते. 

आपल्या मनमांवदरात त्याने सजिलेली वतच्या 

अवस्तत्िाची विविध रूपे तो कवितेतनू साकारतो. 

वतच्या दहेाचा सगुांध त्याच्या सजुाण ओ ांजळीत 

मोहरून आल्याची अनभुतूी प्रकट करतो. प्रेयसीच्या 

प्रवतमचेे सािात विठ्ठलाच्या प्रवतमशेी केलेले 

साधारणीकरण हा या कवितेचा अमोघ सौंदयणविशेष 

होय. उदाहरणाथण,  

       मला आिडतो  

       स्ितुःपासनू तझु्यापयिंत  

       करायला प्रिास  

 

      आनांदाची धरून पारांबी  

      उतरतो खोल  

       तझु्या लािण्याच्या उजडेात  

        शब्दाांची करतो आरास  

   माांडतो खळे  

   तलुा आवण मलाही भािलेला  

   आवण त ूधकु्याची साय बाजलूा सारून 

   सािात उभी ठाकतेस  

   विटेिर कवितेच्या !  

 (‘उजडे गाभाऱ्यातला’ प.ृ७८) 

 

      प्रेयसीला असे ईश्वरी रुपात पावहल्यािर वतचे 

प्रकाशमान झालेले लख्ख वबांब त्याच्या डोळ्याांत 

उतरते. त्याच्या प्रत्येक कृतीिर, शब्दािराांच्या 

पाकळी- पाकळीिर वतचीच अधर खणू असल्याचे 

साांगतो. त्याच्या कवितेत येत असलेले सत्त्ि, 

सकारात्मक आशय, ज्ञानात्मक जाणीिा याांचे श्रेय तो 

प्रेयसीला दतेो.वकां बहुना वतच्या अवस्तत्त्िाचे     अिघे 

अिकाश कवितेत साकारून वतच्या िाटेिरील घोट -

घोट तीथण घते असल्याची अनभुतूी प्रकट करतो. 

थोडक्यात प्रेयसीला सिोच्च स्थान दिेनू वतच्या 

दरुाव्यानांतरही ती वप्रयकराची ि त्याच्या कवितेची 

जीिनदायी उजाण बनते. बाळकृष्ण सोनिण े याांच्या 

कवितेतील ही िी-प्रवतमा भारतीय दशणन परांपरेच्या 

प्रिाहाला खळाळ प्राप्त करून दणेारी आह.े सोनिण ेह े

कवितेच्या रूपाचा सकू्ष्मतेने विचार करणारे किी 

आहते. यामळेु त्याांनी वलवहलेल्या मकु्तछांदातील 

कविताांतही सांिेद्यता प्रत्ययास येते.  साठोत्तरी 

कवितेतनू वचवत्रत झालेल्या प्रेमानभुतूींपेिा सोनिणे 

याांच्या कवितेतील प्रेमानभुतूी िगेळ्या आहते. या 

अनशुांगाने ना. धों. महानोर ि परुुषोत्तम पाटील याांच्या 

प्रेम कविता ि  बाळकृष्ण सोनिण ेयाांच्या कविताांचा 
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तौलवनक अभ्यास करण े रांजक ठरेल. अशी एक 

अभ्यासाची वदशा सचुिािीशी िाटते.    

 

                                                                                                                      

-- अरुण ठोके 

                                                                                  

सांिाद :९१७५१६४७९९ 

 

सांदभण : सोनिण े बाळकृष्ण, उजडे गाभाऱ्यातला, 

सजुय प्रकाशन, धळेु,२००७. 
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सुनील साळंुके  

सोलापूर 

 
 

   
 

 
 

 

नशकाप्रमराश्री अथाात ऋवषकेश गुपे्त  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

कथेच्या अनेक उपप्रकारापकैी गढु कथा 

रहस्य कथा आवण मनोविशे्लषणात्मक कथा याांचा 

िािर तसा दबकतच झालेला आह.े अांतरकराांचे निल 

सोडले तर तसा  माध्यमाांचा दषु्काळच. वशिाय 

अवभजात सावहत्यामध्ये गणना न झाल्याने इारशी 

प्रवतष्ठा या सावहत्याला वमळालेली नाही. अपिाद 

आह ेतो मनोविशे्लषणात्मक कथाांचा. 

कथेतील गढुाथण हा वनसगाणशी वनगवडत असतो .तर 

रहस्य कथा ही दृश्य स्िरूप आवण घवटते यािर 

आधाररत असते .ज्याचा उलगडा होऊ शकतो. परांत ु

वनसगाणतील एखाद े गढुत्ि जाणिते तेव्हा त्याविषयी 

आपण अनुमान करू शकतो. मात्र वतचे गढुत्ि 

अनाकलनीय आवण सांवदनोधच राहते. 

मनोविशे्लषणात्मक कथाांमध्ये ितणमानकालीन अनेक 

शक्यताांचा विचार केला जाऊ शकतो. परस्पर सांबांध, 

नातेसांबांध यामधनू वनमाणण होणारे गवणती व्यिहार 

,परस्पराांच्या मनातील प्रवतमा ,अांतमणन बवहमणनाच्या 

किेत येणारा सभोितालचा ितणमान, भािवनक घटक 

त्याची पररणामकारकता, अवस्तत्िाविषयीचे प्रश्न 

स्िकें वद्रत विचाराांचा मनोगांड गत्यादी. याव्यवतररक्त 

िस्तदूशणक अथिा भौवतक सखुाची साधने आवण 

स्िाभाविक गणु दोषाांचे अिलोकन अवधक आढळते 

.जावणिा, सांिदेना, भािवनकता, मानवसक दौबल्य या 

घटकाांचा दखेील प्रभाि प्रकषाणने आढळतो. 

मनोविशे्लषणात्मक कथेमध्ये मनाने केलेल्या 

कवल्पताांचा ितणमानाशी असलेला सांबांध आवण ह े

कवल्पत िास्तिदशी वकां िा अवस्तत्िात आह े का? 

असल्यास त्यातील व्यावमश्रता, गहनता, अवस्तत्ि 

परूक नोंदी ,िास्ति आवण कवल्पताांमधील साांधा , 

सकू्ष्मता , परस्परपरूक असलेल्या आवण त्यातनू 

मनोद्वांद वनमाणण होईल अशा गोष्टींचा शोध घणे ेउवचत 

ठरते. 

वनसगाणतील सिण ज्ञात अज्ञात अशा सिण घटनाांचा 

प्रकृतीशी सांबांध असतोच असतो. तद्वतच अांतमणनाचा 

सांबांध हा त्रयस्त मनाशी हा अवतवद्रयाांशी असतो. 

अांतरद्वांद्वातनू वनमाणण झालेला पेच ितणमानाच्या 

भौिऱ्यात सापडतो .भास आभास सांघषण खऱ्या 

खोट्या प्रवतममेळेु मनाची अिस्था सांवदनोधच होते  

अांतरद्वांद्वामळेु मनातल्या वनरवनराळ्या प्रवतमाांचे 

भािभािनाांचे, विकारिशतेचे जाणीि सांिदेनाचे 

सांभ्रवमत रूप सामोरे येथे. कथेचा प्राणिाय ू म्हणज े

सतत विचार करणारे अांतमणन बवहमणन आवण त्या 

अनषुांगाने सभोितालाशी असलेला परस्पर सांबांध तू 

कसा आह े ,का आह,े कोणत्या अथाणने आह े ,की 

मनोकवल्पत आह े त्यामध्ये िास्तिाचा अांश वकती 

स्वागत  

 
सनुील साळुांके ,सोलापरू                                

ज्येष्ठ किी ,लेखक ि स्तांभलेखक 
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आह,े असे अनेक कोड्यात टाकणारे प्रश्न उपवस्थत 

होतात .अस्िस्थ भािनेतनू दखेील मनाची ज्ञात -

अज्ञात दारे वकलवकली होतात. त्यामळेु आपल्या सपु्त 

अिस्थेत असलेल्या आपल्याच अनवभज्ञ प्रवतमचेे 

दशणन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

यासांदभाणत ऋवषकेश गपु्ते 

 याांची कथा समकालीनामध्ये िगेळी िाटते 

.आशय,अवभव्यक्ती आवण आपल्या आतच असलेले 

परांत ु िास्तिात व्यक्त न होणारे मनाचे दसुरे रूप. 

तथावप िास्तिाचा साांधा धरूनच व्यक्त होणारी मनाची 

दसुरी बाज ूह ेत्याांच्या कथेचे बलस्थान. 

आपल्या आतील मन ह े नेहमी सकारात्मक ि 

नकारात्मक पातळीिर कायण करीत असते .सकारात्मक 

या अथाणने की आयषु्यात एखादी गोष्ट राहून गेल्यास 

मनातनू त्याअ व्यक्त प्रवतमेस उजाळा वमळतो. आवण 

नकारात्मक मन ह ेसभोितालच्या पररवस्थतीचा त्याचा 

आपल्यािर होणाऱ्या विपरीत पररणामाांचा धाांडोळा 

घते राहते. सांबांध तपासनू वतला घणे्याचा  सोस 

लागतो. 

प्रत्येकाच्या आयषु्यात काहीतरी गढुत्ि असतां. 

अांतमणनात वक्रया न करणारा एक कप्पा असतो .आपण 

तो स्ितुःच वनमाणण केलेला असतो. ितणमान 

अनभुिाशी तो जोडला गेलेला असतो. यामध्ये 

विसांगतीचाच अवधक तर प्रभाि असतो. ऋवषकेश गपु्ते 

याांच्या कथाांच्या िाटा या सांवदनोध धसूर आहते. या 

िाटेिर प्रतीकात्मक अथाणने एक झाड असते त्याला 

चाांदण्या लगडलेल्या असतात .वकां िा त्या िाटेला अांत 

नसतो. वकां िा त्या िाटेिर असांख्य काटेरी झडुपां 

असतात वकां िा मोत्याने लगडलेली असतात वकां िा 

त्या िाटेिरील हिेला अचानकच कोणीतरी शोषनू 

घतेो मग त्या िाटेिरील प्रिासी गदुमरून जातो. 

ऋवषकेश गपु्ते  याांच्या कथा िाङ्मयात अशी 

प्रतीकात्मक अथाणने आलेली असांख्य उदाहरणे 

आहते. त्यामाग े काही अदु्भत रहस्यमय गोड अथिा 

भय अवभप्रेत नाही. त्यामाग े वनवश्चत असा अथण आह े

तो तमुच्या आयषु्याशी वनगवडत आह े .जाणीि 

सांिदेनाच्या रूपातनू तो व्यक्त झालेला आह े .घटना 

प्रसांग ितणमान वस्थतीच्या प्रवक्रयेतनू तो उलगडत 

गलेेला आह.े 

घनगदण या सांग्रहात एकूण पाच कथा आहते. घनगदण 

पानगळ पािसात आला कोणी आवण रमल िाटा या 

पाचही कथा मधनू एक समाांतर सतू्र आढळते, म्हणजे 

काळ. गथे ितणमानािर बइाणच्छावदत भतूकाळाची 

छाया आह ेआवण हा भतूकाळ ितणमानास प्रभावित 

करतो .त्याांच्या कथेतील पात्राांचे भौवतक आयषु्य 

ितणमान भतूकाळाच्या सांधी प्रकाशात उलगडत जाते. 

परांत ु यामाग े एक सतू्र आह े ह े आपल्याला विचार 

करायला प्रितृ्त करते. कथेतील गुांतागुांता व्यावमश्रता 

आपल्याला बधीर करून टाकते.घनगदण  कथेतील 

पौगांडािस्थेच्या उांबरठ्यािर असलेली गागी, वतच्या 

मनाने कवल्पलेली वक्रकेटर युिीची प्रवतमा, सापाला 

घऊेन वइरणारा स्नेक ओनर, त्याच्या डोळ्यातनू प्रकट 

होणारी आवदम िासना वतचां ियात येणां वकां िा स्त्री 

त्िाच्या भािनेचा वतच्यात कोंब इुटणां या अथाणने 

कथेतील प्रतीकात्मक शहरी जांगल, िानर नािाचा 

गागीच्या अांगािर येणाराआवदम परुुष या साऱ्यामध्ये 

एक प्रवतकात्मक सतू्र आह.े गागीच्या ियात येण्याच्या 

मनोिस्थेशी त्याचा परस्पर सांबांध आह े .पािसात 

आला कुणी या कथेत जो कोणी अपरात्री लेखकाच्या 

घरी अिळेी आलेला आह ेतो कोणी प्रत्यिात नाही. 

कथेतील लेखकाने आपणासमोर एक कवल्पत िास्ति 

उभां केलेलां आह.े ज े त्याच्या मनातनू वनमाणण झालेलां 

आह.े कारण लेखकाचे लेखन गले्या तीन िषाणपासनू 

थाांबलेलां आह.े वदिाळी अांकाची वनमांत्रण सातत्याने 

येत आहते लेखकाला िाटतां की वदरांगाई झाली. 

ररकामा आवण लेखनरवहत काळ गलेा की लेखन 
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हातातनू वनसटतां. त्यामळेुच त्याला निां लेखन सचुत 

नाही .त्याची घसुमट होते आह.े मग त्याांनीच एक पात्र 

म्हणजचे एक कवल्पत पात्र उभां केलां म्हणज े त्याच्या 

मनोरचनेतनू वनमाणण झालां. अिळेी लेखक त्याला 

आत घेतो डोकां  पसुायला टॉिले दतेो कॉइी करून 

दतेो. िास्तविक लेखकाचा स्िभाि हा एकलकोंडा 

आह े तरीदखेील याआगांतकु पाहुण्याला त्याने घरात 

घतेलेलां आह.े सपु्तािस्थेत घसुमट होत असलेल्या 

मनाचाच हा अविष्कार आह.े 

ऋवषकेश गपु्ते याांची नशकाप्रमराश्री ही एक अवतशय 

िगेळ्या धाटणीची कथा. अवतशय गुांतागुांतीची, पनु्हा 

पनु्हा िाचािी लागते. कथेतील परस्पर सांबांधाची 

घटना तांत्राची साांगड घालािी लागते. ऋवषकेश गपु्ते 

याांनी या कथेची िीण अवतशय सकू्ष्म पण े केलेले 

असनू रचना तांत्र दखेील कौशल्यपूणण आह.े िाचता 

िाचता कथेच्या िातािरण वनवमणतीत स्ितुःला आपण 

पारख ेहोतो. ज्याचा तळ सापडत  नाही अशा खोल 

काळोख्या वििरात आपण चाचपडत जातो. मन 

चक्रािनू जाते .सत्य असत्याच्या गतेत सापडते .कथा 

शब्दशुः आपण अनभुित आहोत असा भास होत 

राहतो. ऋवषकेश गपु्ते याांची शलैी, वनवमणती एखाद्या 

चलवचत्राप्रमाण ेआह े . वनवखलेश वचते्र याांनी घनगदण 

या सांग्रहाच्या प्रस्तािनेत वसनेमा तत्िाचा उल्लेख 

केला असनू त्याची प्रवचती आपणास त्याांच्या अनेक  

कथेतनू वमळते. गपु्ते याांच्या कथा बारकाईने िाचल्या 

तर लिात येते की, त्याांच्या अनेक कथाांची सरुुिात 

दखेील विलिण आह े .वकां िा पारांपररक पद्धतीनेच 

कथेचा गवभणताथण वनयोजनूच वतची सरुुिात होते 

.िाचकाला काहीतरी िगेळेपण आवण  सांवदनोधतेचा 

भास होत राहतो. त्यानांतर एक सांपणूण प्रिाहीपण कथेस 

प्राप्त होते. 

गपु्ते याांच्या कथेतील एक ठळक िवैशष््टय असे की 

कथेतील िातािरण वनवमणती. त्याांच्या कथेतील हा एक 

अत्यांत प्रभािी घटक. ज्यामळेु कथेतील आशय 

ितणमान काळ अवधक पररणामकारक ठरतो .वकां बहुना 

या िातािरणास दखेील वनवश्चत असे व्यवक्तत्ि प्राप्त 

झालेलां आह े . घनगदण कथेतील पौगांडािस्थेत 

असलेल्या गागीचां दरीत कोसळणां तेथील जांगलात 

हरिणां, ज्यामध्ये खपू झाड आहते.  अक्राळविक्राळ . 

भीतीदायक. ह े सिण प्रतीकात्मक अथाणनेच व्यक्त 

झालेलां आह.े पानगळ मधील दिेधरिाडीतील दिेधर 

काकूचां घर ,िाड्यातील हापसू आांब्याचां झाड 

माजघर, माज घरातील काळोख. पािसात आला 

कोणी कथेतील लेखक आवण  आगांतकु घरात 

आलेले व्यक्ती, त्याचा घरातील सहज िािर, 

दोघाांमधील सांिाद, बाहरेचा पाऊस. नशकाप्रमराश्री 

मधील ऊजाण टािरची वलफ्ट बांद असल्याने जास्िांदीचा 

वजने उतरताणाचा प्रसांग ,सभोितालचा वकन्न 

अांधार,जास्िांदीच्या मनातलां भय ,वतची वििशता या 

वजन्यात वदिसा उजडेी दखेील असलेले अांधाराचे 

साम्राज्य, लेखकाने केलेले ही िातािरण वनवमणती भय 

कथेच्या अांगाने व्यक्त होत असली तरी कथेला पोषक 

ठरलेली आह.ें  मघापासनू सोबतीला असलेला तो 

अांधकु वपिळट पण  प्रकाश आता नािालाही उरला 

नव्हता. चौर्थया मजल्यािरून वतसऱ्या मजल्याकडे 

खाली िळलेल्या वजन्यािर काळासार अांधार एखाद्या 

अजगरासारखा ससु्त पडला होता ं  अशीही 

प्रसांगोवचत िातािरण वनवमणती. 

आणखी एक िवैशष््टय असे की पात्राची मनोिस्था 

वकां िा सहजािस्था व्यक्त करण्याचे कसब लेखका 

जिळ आह े .घनगदण मधील ं गागीने वतला नकोसे 

असलेले वदि े घालिले.ं  वकां िा ं  इाांदीच्या 

तकलाधोपणाचा अांदाज घते वतने पायाच पणूण भार 

खाली टाकला ा॑  वकां िा नशकाप्रमराश्री या कथेमध्ये 

िस्त ू आवण िातािरणाचा सांबांध कसा असतो तो 

सवुचत केलेला आह.ें  वतच्या सँडल्सच्या लॅपटॉप 
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आिाजाने मजला भरून गलेा होता.ंा॑तसेच  

िाहनाांच्या गदारोळात धक्काबकु्कीतही माझां लि 

वतच्याकडेच खेळून होतां पण वसनोनलच्या गशाऱ्या 

सोबत गाडी पढुे सरकली .आवण माझ्या नजरेलाही 

पढुे सरकािां लागलां.ंा॑ उजडेाचा एकसांध तकुडा ती 

पढुे सकेल तस तसा पढुे सरकत होता वतला त्या 

िातािरणात कुणाची तरी उपवस्थती जाणित होती 

.अशीही अशी ही छोटी छोटी वनरीिणां कथेच्या 

िातािरण वनवमणतीला बळ दतेात. 

ऋवषकेश गपु्ते याांच्या कथेत कौटुांवबकता, सामावजकता 

नाममात्र डोकािनू जाते .कवल्पत िास्ति मात्र 

कें द्रस्थानी आह.े अनाकलनीय असांभिनीय 

ितणमानाची त्यािर दाट छाया आह.े आपल्या 

समजतूीच्या पलीकडचां ह े जगआह.े सपु्तािस्थेत दबा 

धरून असलेल्या मनाचां आह े.आपण कोण आहोतॽ 

गथे येण्याचां  प्रयोजन काय आहॽे ितणमानाशी आपला 

सांबांध काय आह े ?आपली मनोधारणा ,आपले 

अवस्तत्ि, सभोिताांचे अप्रमावणत,  बहुरेषीय सांवमश्र 

व्यिस्थेशी आपलां नातां काय आहॽे असे काही प्रश्न 

वनमाणण होतात. अांतरद्वांदात सापडलेंली आपली 

मानवसकता  ज्या ितणमानात आपण जगत असतो, 

त्याचा आपल्या अवस्तत्िात असलेल्या परस्पर सांबांध 

या वक्रयेतनूच  सुरू होतो .एक अनावमक खळे 

.वन:शब्द प्रिास. चोरिाटाांचा .आडिाटेचा .या िाटा 

आपल्या अांतमणनातनू जातात. अांतमणनातील सपु्त गच्छा 

भािनाांना प्रज्िवलत करतात. घनगदण, नशकाप्रमराश्री, 

पानगळ, परइेक्टची बाई गत्यादी, कथेतनू आपणास 

त्याचा प्रत्यय येतो. 

अांतमणनाचा बवहमणनाशी वकां िा बवहमणनाचा अांतमणनाशी 

सातत्याने सांघषण सरुू असतो .ही दोन्ही मनां परस्पराांिर 

कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ज्ञात 

अज्ञाताचे आकलन करून घणे्याचा त्याांना लळा 

असतो. आपण अांतमुणख होतो तेव्हा आपल्या आतील 

प्रवतमलेा उजाळा वमळतो. त्यामळेु बाहरेच्या 

िास्तविक जगात प्रकट होताना तो कधी स्िप्नािस्थेत 

भास आभासाच्या खळेात तर कधी भ्रमािस्थेत त्याचे 

रूपाांतर होते .या भौवतक जगात प्रकट होण्याच्या 

प्रबळ महत्िाकाांिेतनू मग नशकाप्रमराश्री सारखी 

कथा जन्म घतेे .यातील सांिदेनशील मन स्थलू रूपाने 

व्यक्त होण्यासाठी अधीर, उत्सकु झालेले आह.े 

आपल्या अांतस्थ लाटा प्रिावहत करण्यासाठी त्याचा 

केविलिाणा प्रयत्न सरुू आह.े आपली आयडेंवटटी 

खरी ओळख त्याला व्यक्त कराियाची आह े .परांत ु

आततायी भािनेतनू जगत असताना तो स्ितुःचा तोल 

हरिनू बसतो. त्याने ज ेआभासी जग वनमाणण केलेले 

असते तेच त्याला खरे िाटू लागते .भािनावतरेकामळेु 

त्याच्या आत मनोगांड  उत्पन्न होतो. 

ऋवषकेश गपु्ते याांची नशकाप्रमराश्री िाचताना आपण 

चक्रािनू जातो. िास्ति कवल्पतेच्या गतेत सापडतो 

.अबोध अतक्य ा॑ पातळीिर हलेकाि ेघेत राहतो . ऊजाण 

टॉिर मधील लेखकाने  उभा केलेला वजन्यातील 

प्रसांग, जास्िांदीचा िािर, अिरशुः अांगािर शहारे 

आणतो .िाचताना आपले एकाकीपण अवधक तीव्र 

होते. कथेतील गुांतागुांत सांवदनोधता , अिकाश, 

घटनानकु्रम, चाकोरीबाहय वनिदेनशलैी ,सांभाव्य 

घटीते याांचा आदमास घेता घतेा आपली दम छाक 

होते. अवभजीत, जास्िांदी, डॉक्टर उदय, म्हातारी, 

भािड्या याांच्यातील परस्पर सांबांध िास्तविकता 

आकलन सुलभ नसली तरी जाणनू घणे्याची तीव्र 

उत्कट गच्छा वनमाणण होते.. 

नशकाप्रमराश्री म्हणजचे श्रीराम प्रकाशन .दृश्य आवण 

िास्तिा पलीकडील जग. सांधी प्रकाशाच्या सीमिेर 

उभां असलेलां. भतू आवण ितणमानाच्या मगर वमठीतलां. 

आपण ज ेआरश्यात पाहतो ती प्रवतमा खरी नसतेच 

मळुी. तर अनेक चेहरे घऊेन जन्माला आलो आहोत. 

ज ेआतले आहते आवण त्याांच्यािर तमुचां प्रेम अवधक 
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आह.े नशकाप्रमराश्री मधील एका प्रइू रीडरचा हा 

अगम्य प्रिास. ही कथा म्हणज े त्याचे स्िागत 

समजािे,ॽ की एका अपयशी लेखकाची 

आत्मकथाॽ. की िइैल्यग्रस्त साधारण परुुषाची 

मनोकाांिाॽ ऋवषकेश गपु्ते याांचे लेखन तसे गुांतागुांतीचे. 

कथेचा साांधा सलग नसतो तो एकाच िळेी भतू आवण 

ितणमानाच्या सीमिेर उलगडत जातो .अांतस्थ मनाच े

कां गोरे व्यक्त करीत जातो. जसे की नशकाप्रमराश्री  

कथेची सरुुिात होते. 

कथा मग ती कोण कुणाची कधी आवण कशी पणूण 

करेल याचा भरिसा नाही .अवभजीत जास्िांदीपासनू 

कथेला प्रारांभ होतो. सांततधार पािसात जास्िांदी 

अवभजीतला त्याच्या  वइसमध्ये भटेायला आलेले 

आह े .त्याांच्या लनोनाला अजनू सहा मवहन्याचा 

अिकाश आह े.जास्िांदीने अवभजीतच्या  वइसमध्ये 

नोकरी करािी अशी त्याची अपेिा आह े .परांत ु

जास्िांदीला ते नको आह.े वलफ्टने ती िर येते. परांत ु

 वइस बांद आह.े तेथनू ती जायला वनघते .आवण 

कथेतनूच आणखी एक कथा आकार घऊे लागते. 

जास्िांदीचा वजने उतरतानाचा प्रसांग मळुातनूच 

िाचािा. जण ू लेखक अवलप्तपण े जास्िांदीच्या 

हालचाली वजन्यातील िातािरण शब्दबद्ध करतो 

आह.े हा एक दीघण प्रसांग आह े .कथेच्या वनवमत्ताने 

आलेली गतर पात्र म्हणज े म्हातारी भािड्या डॉक्टर 

उदय बहुतुले यामधील िास्तिाचा अांश म्हणजे डॉक्टर 

उदयबहुतलेु मानसोपचारतज्ज्ञ  आह े .ज्यामळेु कथेचे 

सतू्र उलगडत जातां .विश्वास  दातार उइण  अवभजीत 

प्रकाशक बापट, डॉक्टर उदय बहुतलेु याांचा अपिाद 

िगळता बाकी गतर पात्रे काल्पवनक असल्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. परांत ु ती काल्पवनक न 

िाटता िास्तिातीलच असल्याचा सांभ्रम पडािा.. 

कथेचा सांपणूण अिकाश उजाण टॉिरच्या वजन्याभोिती 

वइरतो.नशकाप्रमराश्री म्हणजेच श्रीराम प्रकाशन ही 

प्रकाशन सांस्था योगायोगाने याच वबवल्डांगमध्ये आह े

.कथेतील दसुरी कथा गथेच घडते. 

आयषु्यभर प्रइु रीवडांग चे काम करणारा विश्वास दातार 

हा मनोरुनोण आह े श्रीराम प्रकाशन कडील कथा 

कादांबरीची प्रइेु तपासता तपासता एका मानवसक 

अिहलेनेतनू तो मनोरुनोण झालेला आह े .काम करता 

करता त्याच्या आत लेखकपणाचे बीज अांकुरलेलां 

आह े .या कासाविशीतनूच त्याने स्ितुःची कथा 

वलवहली .तो एकटा आह े.एकाकी आह े.आई-िडील 

नातलगापासनू दरुािलेला आह े.या साऱ्याला सरुुिात 

झाली ती ऊजाण टॉिरचे वजने ही कथा वलहायला 

घतेल्यानांतर. आयषु्यात या अनाकलनीय कवल्पत 

घटनाांचा सांदभण होता तो म्हणज े उजाण टॉिरच्या त्या 

वजण्यात स्ितुःला शोधणां. या वजण्यातच जास्िांदी 

भटेते त्याच्या कल्पनेतनू. 

स्िप्न आवण सत्याच्या मध्ये अलीकडे पलीकडे असे 

काही प्रदशे असतात का वजथे तकण ला ससुांगतीला 

काहीच थारा नसतोॽ अतक्यण अनाकलनीय 

अविश्वसनीय हाच वतथला कायणकारणभाि असतो 

काॽ. विसांगती आवण सांभ्रम हचे वतथल्या 

बदु्धीप्रामाण्यिादाचे मलूवनयम असतात काॽ म्हणनूच 

लेखक म्हणतो तो प्रदशे माझ्याच कल्पनेतला होता तो 

प्रदशे अांतमणनातला होता .लेखक म्हणजचे विश्वास 

दातार हा कल्पनेत जगत असल्याची आपणास प्रथम 

जाणीि होते ती तो बापटाच्या  वइसला आल्यािर. 

अकाउांट मधला बाईने प्रइु रीवडांग केलेल्या प्रती 

पानाचा वहशोब करून त्याला चेक वदला .परांत ु चेक 

पेिा त्याला बापटाांची भटे घ्याियाची असते  तो 

त्याांच्या केवबनमध्ये जातो .आवण आपल्या सांग्रहाचा 

विषय काढतो. तेव्हा प्रकाशक बापट म्हणतात ,दोन 

िष े इुकट काम करािां लागेल मग सांग्रह प्रकावशत 

होईल पढुे असेही म्हणतात, दातार या िेत्रातला 

तमु्हाला अनभुि आह ेतमु्ही प्रइू रीडर आहात  प्रइू 



153  ततै्रव सप्टे-ऑक्टो  २०२२ 

 
 

तपासा लेखक बनायचां काम करू नका. वनघा आता. 

एिढी िष े काम केल्यािर तुम्हाला लेखक व्हािसेे 

िाटण ेसाहवजकच आह ेपण तो तमुचा प्राांत नव्ह.े 

यािरून कळते की तो लेखक नसनू एक प्रइुररडर 

आह े अवभजीत  दातार नसून विश्वास दातार आह े

.आयषु्यभर प्रइु ररवडांगचे काम केल्यामळेु त्याच्या 

आतला आिाज शब्द रुप घतेो आह े .लेखक 

नसतानाही लेखकपणाच्या काळ तो पोसतो आह े

.लेखक असल्याच्या अविभाणिात तो जगतो आह.े 

त्याने लेखन केलेलां आह े पण ते अप्रकावशत आह.े 

लेखक म्हणनू तो पराभतू झाल्याचा पररणाम त्याच्या 

मानवसकतेिर झाललेा आह े .परांत ु त्यामळेु त्याची 

कल्पना शक्ती तीव्र होऊन त्याचे रूपाांतर िइैल्यग्रस्त 

मनोिस्थेमध्ये झालेले आह.े त्याच्या आतला आिाज 

आपली घसुमट व्यक्त करण्याचा मागण खांवडत झाला 

असल्याने मळुािराच्या पािसात तो येथे यथेच्छ 

वभजत आह ेवदसत आह े.त्याचे शरीर दखेील छापील 

कागदाचा एक वहस्सा झालेलां आह.े त्याच्या 

शरीराच्या प्रत्येक जागा आता अिराने व्यापनू गलेेली 

आह.े 

आज तो डॉक्टर उदय बहुतलेुच्या हॉवस्पटलमध्ये 

बांवदस्त आह.े वखडकीबाहरेचां आभाळ वभांतीचा 

गलुाबी रांग एिढेच त्याचे विश्व आह े .अजनू दखेील 

त्याच्या आतला लेखकीय उमाळा वटकून आह.े तो 

आपल्या कल्पना विश्वातच जगतो आह े .त्याच्या 

जगण्याचा एिढाच एक मागण वशल्लक आह े .विश्वास 

दातारच्या भाषेत साांगायचां झालां तर, 

समजा एखाद्याला जग हातािर घऊेन उलट पाहायचां 

असेल तर ,सत्य असत्य स्िप्न िास्ति या शब्दाचे 

अथण उलटे असते तर, जसे की नशकाप्रमराश्री की 

श्रीराम प्रकाशन.ॽ 

********* 

सुनील साळंुके,सोलापूर. 
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डॉ.मनोहर नरांजे 

नागपूर 

 

 
 

   
 

 
 

 

प्राचीन ववदभाातील बुद्ध धमा 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

१४  क्टोबर १९५६ रोजी तत्कालीन 

मध्यप्राांत आवण िऱ्हाडची राजधानी असलेल्या 

नागपरू शहरात भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहबे 

आांबेडकराांनी आपल्या लाखो अनयुायाांसह बौद्ध 

धमाणची दीिा घतेली आवण भारताच्या गवतहासात 

एका महान प्रकाश पिाणची सरुुिात झाली. त्यानांतर 

केिळ विदभाणतच नव्ह े तर महाराष्रासह भारताच्या 

अनेक राज्यात बाबासाहबेाांच्या लाखो अनयुायाांनी हा 

धमण स्िीकारला आधवुनक काळातील ह े एक महान 

धमण पररितणन होते . 

परांत ुविदभाणच्या भमूीत हा बदु्ध धमाणचा प्रथम 

पररचय नव्हता तर एका विस्मतृीत गलेेल्या धमाणचा तो 

पनुप्रणिशे होता .त्यापिूी वकमान २३०० िषािंपिूीच 

विदभाणच्या या भमूीने बदु्ध धम्मास अांगीकारले होते. 

प्राचीन काळी विदभाणत बदु्ध धम्माचा प्रिशे नेमका 

कधी झाला ह े वनवश्चत करण े अिघड असले तरी; 

तथागताांच्या जीिनकाळातच काही बौद्ध वभि ू या 

भमूीत धमणप्रसाराथण येण ेअगदीच असांभिनीय नाही. 

        विदभाणत बदु्ध धमाणचा प्रिशे नेमका कधी झाला 

ह ेस्पष्ट साांगण ेअिघड आह ेएका विद्वानाने आपल्या 

प्रबांधात सरुापान जातकातील कथेचा आधार घते असे 

म्हटले आह ेकी तथागताचा साांगत नािाचा एक सेिक 

(थेर) श्रािस्तीिरून भाांदक म्हणज े भद्रािती येथे 

आला होता आवण त्याने अांबवतर्थथ नागाचे दमन केले 

.पण ह े मत ग्राह्य मानले जात नाही कारण सरुापान  

जातकात िवणणत भद्रािती  ि अांबतीर्थथ ही स्थाने  

कौशाांबीच्या वनकटच होती ह े सखोल वनरीिणाांती 

स्पष्ट झालेले आह े. 

पवश्चम महाराष्रातील सोपारा वजल्हा ठाणे 

म्हणज े प्राचीन शपुाणरक येथील व्यापारी पणूण हा 

आपल्या वमत्राांसमिते श्रािस्तीला गेला होता .परत 

आल्यािर त्याने वतथे बौद्ध सांघाची स्थापना केली या 

पणूणला स्ितुः गौतम बदु्धाांनी दीिा वदली होती असे 

मानले जाते .ितणमान सोपारा वजल्हा ठाण े म्हणजे 

प्राचीन शपुाणरक या व्यापारी बांदराच्या स्थळी सम्राट 

अशोकाचा एक वशलालेख सदु्धा प्राप्त झालेला आह े

संशोधबोध  

 
डॉ.मनोहर नराांज,े नागपरू                

ज्येष्ठ किी ,लेखक ि परुातत्ि सांशोधक 
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.तसेच तेथे एका प्राचीन स्तपूाचे अिशषे अद्यापी 

विराजमान आहते .तर बािरी  हा पिूी कोसलचा 

रवहिासी असनू तो राजा पसेनजीच्या पजुाऱ्याचा पतु्र 

होता. पढु ेतो सांन्यास घऊेन गोदािरी नदीच्या तीरािर 

आश्रम बाांधनू राहू लागला.त्याचे अनेक वशष्य होते ि 

त्यापैकी काहींना त्याने गौतम बदु्धाकडे उपदेश ग्रहण 

करण्यासाठी पाठविले होते .या बािरीच्या  वशष्याांनी 

पढुे बहुतेक गोदािरी काठी म्हणज े मराठिाड्यात, 

तेलांगणात बौद्ध धमाणची महूुतणमढे रोिली असािी असे 

मानले जाते. पणूण ि बािरी प्रमाण े विदभाणत धमणप्रसार 

करणाऱ्या प्रथम बौद्ध वभिूचे नाि मात्र आढळत 

नाही. परांत ु या प्रदशेातील भोन  वजल्हा बलुढाणा ि 

पिनी वजल्हा भांडारा येथे आढळून आलेल्या प्राचीन 

स्तपूाांच्या भनोनािशेषािरून बदु्ध महापररवनिाणणाच्या 

लगचेच वकां िा प्रत्यि गौतमाच्या हयातीतच या भमूीत 

बौद्ध  धमाणच्या प्रसाराथण वभि ु आले असाि े  असे 

मानायला परेुसा िाि आह.े विदभाणत हा धमण प्रसार 

पाचव्या शतकाच्या उत्तराधाणत झालेला असािा . 

विदभाणत उपलब्ध परुातत्त्ि परुाव्याांचा मागोिा घऊे 

जाता आपल्या असे वनदशणनास येते की सम्राट 

अशोकाच्या पिूीच विदभाणतील भांडारा वजल्ह्यात 

असलेल्या  पिनी या प्राचीन बौद्ध स्थळी एका 

विशाल बौद्ध स्तपूाची वनवमणती करण्यात आलेली 

होती. आज हा स्तपू जगन्नाथ टेकडी स्तपू म्हणनू 

ओळखला जातो. स्तपूाच्या टेकाडािर आधवुनक 

काळात बाांधलेले जगन्नाथाचे दिेालय असल्यामळेु 

यास जगन्नाथ टेकडी स्तपू म्हणनू सांबोधले जाते. या 

स्थळी गसिी सन १९६९ मध्ये उत्खनन करण्यात 

आलेले होते  त्यात हा स्तपू अशोक पिूणकाळात 

बाांधला होता ह े वनवश्चत झाले म्हणज े गसिी सन पिूण 

वतसऱ्या शतकाच्या अगोदरच या स्तपूाची वनवमणती 

झालेली होती. अथाणत त्यापूिीच विदभाणच्या भमूीत 

बदु्ध धमाणने प्रिशे केलेला होता.  

   पिनी येथील या स्तपूाने आपली अवतशय 

उन्नत अिस्था पढुे शुांगकाळात गाठली म्हणज े

गसिीसनाच्या दसुऱ्या शतकात हा स्तपू िभैिाच्या 

जण ू वशखरािर होता आवण यापिूीच पिनी येथ े 

आणखी.एका स्तपूाची वनवमणती सदु्धा करण्यात 

आलेली होती. चाांडकापरू स्तपू म्हणनू त्यास 

ओळखले जाते .पिनी गािाच्या बाहरे उत्तरेला सुमारे 

दोन तीन वक.मी.अांतरािर एका पािसाळी ओढ्याच्या 

काठािर या प्राचीन स्तपूाचे अिशेष अद्यापही पाहता 

येतात. या स्तपूाच े सदु्धा उत्खनन झालेले असनू 

गसिीसन पिूण पवहल्या शतकात हा स्तपू बाांधला गलेा 

होता ह ेत्यातनू 

 वनवश्चत झाले. साधारणपण े याच कालखांडात नागपरू 

वजल्ह्यातील अडम येथे सदु्धा एक स्तपू बाांधण्यात 

आलेला होता. सातिाहन काळात पिनी आवण अडम 

येथे सांपन्न नगरे नाांदत असताना या प्राचीन स्तपूाची 

वनवमणती झालेली होती . 

या स्तपूाच्या वनवमणती बरोबरच विदभाणत 

अनेक वठकाणी बौद्ध श्रमनाच्या िषाणिासासाठी 

लेणींची सदु्धा वनवमणती करण्यात आलेली होती 

.नागभीड ,पिनी .अडम या पिूण विदभाणतील  

तत्कालीन बौद्ध धमणिेत्राच्या वनकट कोरांबी, वभिकुां ड, 

पलु्लर,वभिापरू,मोहाडी, भद्रािती, दिेरूिाडा, 

 सातभोकी, चाांडाळा ,कुणघाडा गत्यादी अनेक 

वठकाणी गसिीसन पिूण पवहल्या दसुऱ्या शतकातच  
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लेणी वनवमणतीला सरुुिात झालेली होती .भद्रािती येथे 

असलेली विजासन लेणी या दृष्टीने इार महत्त्िपूणण 

ठरािी प्रारांभी वहनयान काळात वनमाणण झालेली ही 

लेणी नांतर महायान काळात महायान रूपात पररितीत 

होऊन या लेणीत बदु्ध मतूीची सदु्धा वनवमणती 

उत्तरकाळात करण्यात आली होती. विदभाणत वनमाणण 

झालेल्या प्रारांवभक लेणी या वहनयान पांथीयाांनी वनमाणण 

केलेल्या होत्या त्यामध्ये बदु्ध प्रवतमचेा सांपणूण अभाि 

असल्यामळेु ही गोष्ट स्पष्ट होते .भद्रािती येथील 

विजासन लेणी ही सदु्धा सरुुिातीला हीनयान पांथीयच 

होती पण नांतर  महायान पांथाच्या प्रभािाांमध्ये त्यामध्ये 

बदु्ध मतूीची वनवमणती करण्यात आली. 

       स्तपू वनवमणतीची परांपरा विदभाणत गसिी सन 

सहाव्या शतकापयिंत सरुू होती असे आपल्याला 

म्हणता येते  कारण  मणसर येथील िाकाटक कालीन 

राजिाड्याच्या भनोणािशेषािर उत्तर काळात वनमाणण 

करण्यात आलेला स्तपू ि महाविहार त्याची साि 

दतेात .पिनी, अडम, मनसर या विदभाणतील प्रवसद्ध 

स्तपू स्थापत्याच्या स्थळाांबरोबरच िधाण आवण नागपरू 

वजल्ह्याच्या सीमारेषेिर असलेला भोकरबडीचा स्तपू 

हा सदु्धा गसिी सनाच्या प्रारांभापिूीच वनमाणण करण्यात 

आलेला असािा असे म्हणत येते .प्रस्ततु लेखकाने 

स्ितुःच्या समन्िेषना द्वारे हा स्तपू शोधलेला असनू 

त्यािर सांशोधनात्मक वलखाण सदु्धा केलेले आह.े 

नागपरू वजल्हा गझॅवेटयरमध्ये भोकरबरडी येथील 

स्तपूाचा उल्लेख एक बौद्ध स्तपू म्हणनू करण्यात 

आलेला आह ेही गोष्ट अवतशय महत्त्िपणूण आह.े 

 मौयणकाळात विदभाणच्या या प्रदशेात सम्राट 

अशोकाचा अांमल चालत होता आवण त्याच्या धमण 

महामात्राने वदलेल्या आज्ञा या पररसरातील लोक 

पालन करायचे असा परुािा  पिूण विदभाणच्या या भमूीत 

आढळलेला आह े .चांद्रपरू वजल्ह्यातील नागभीड 

नजीक असलेल्या दिेटेक येथील सम्राट अशोकाच्या 

धमण महामात्राचा अवभलेख की ज्यात जीि हत्या करू 

नये अशी स्िामींची म्हणज ेसम्राट अशोकाची आज्ञा 

आह ेअसे स्पष्ट िवणणलेले आह े .हा अवभलेख सम्राट 

अशोकाच्या राज्यारोहणाच्या चौदाव्या िषी कोरण्यात 

आलेला होता. सद्य:वस्थतीत  हा अवभलेख असलेली 

वशळा नागपरू येथील मध्यिती सांग्रहालयात सांरवित 

करण्यात आलेली आह े या अवभलेखा बरोबरच 

विदभाणतील अनेक प्राचीन लेणींमध्ये आढळलेले 

अवभलेख सदु्धा तत्कालीन विदभाणतील  बदु्ध धमाणच्या 

अवस्तत्िाचा परुािा म्हणनू आपल्यासमोर उभ ेराहतात 

.यामध्ये सिाणत महत्त्िाची अवभलेख ह े पिनी येथील 

जगन्नाथ स्तपूाच्या उत्पन्नातनू आढळलेले अवभलेख 

होय. या अवभलेखाचा विचार 'तत्रैि' मध्ये  यापिूीच 

प्रकावशत एका स्ितांत्र लेखात करण्यात आलेला आह े

म्हणनू येथे त्याची पनुरुक्ती टाळत आह.े 

 पिूण विदभाणतील प्राचीन बौद्ध  वशल्पाांचा 

विचार कराियाचा झाल्यास सिणप्रथम आपल्या 

नजरेसमोर येथे ते  पिनी हचे स्थळ. केिळ 

विदभाणतीलच नव्ह े तर सांपणूण महाराष्रातील अवत 

प्राचीन वशल्पाांमध्ये पिनी येथील वशल्पाांची गणना 

होते .पिनी या स्थळाव्यवतररक्त पिूण विदभाणमध्ये 

भद्रािती ,पिणार(दत्तपरू) ,हमलापरुी गत्यादी स्थळी 

सदु्धा बौद्ध वशल्पे आढळलेली आहते .1969मधे  डॉ. 

शाां.भा.दिे आवण श्री जगत्पती जोशी याांनी उत्खनन 

केलेल्या पिनी येथील जगन्नाथ स्तपूामधनू अनेक 
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प्राचीन वशल्पे प्रकाशात आली. या वशल्पाांचे मोल 

इार मोठे आह ेमहाराष्रातील प्राचीन वशल्पाांमध्ये या 

वशल्पाांची गणना होते. मानिी वशल्पाांकन, धावमणक 

वचन्हाांच ेअांकन आवण ििृिेली प्राणी, इुले पशपुिी, 

भौवमवतक वचन्ह े अशा विविध प्रकारात ही वशल्पे 

आपल्याला  आढळून येतात. मानिी वशल्पाांकनामध्ये 

परुुष प्रवतमा ,यि प्रवतमा ,चामरधारी सेविका म्हणजे 

यिी, खरमखुी यि , हत्तीिरील वमरिणकू 

,(शरीरािशेष यात्रा )आवण सिाणत महत्त्िाचा म्हणज े

मचुवलांद नाग वशल्पपट गत्यादी वशल्पे इारच 

महत्त्िाची आह.े 

  पिनी येथील वशल्पाांमध्ये विविध धावमणक 

वचन्हाांचे अांकल आढळून येते त्यामध्ये  पाच शाखा 

असलेला बोवधििृ िवेदका िवेष्टत भद्रासन म्हणजे 

िज्रासन धम्मचक्र ज े की चौकोनी भद्रासनािर 

स्थावपत आह े आवण तीन  कमानीच्या 

चैत्याकाराखाली त्यािर पषु्प माळा सोडलेल्या आहते 

िवेदका िवेष्टत अांड भाग ि हवमणका आवण त्यािर 

वत्ररत्न ि पषु्प माळा. गत्यादी वशल्पे सधु्दा महत्त्िाची 

आहते. 

हीनयान काळात  बदु्ध मतुी कोरण्यात येत नव्हत्या . 

बदु्धाशी सांबांवधत प्रतीके पजुल्या जात होती जन्माचे 

प्रतीक हत्ती ,ज्ञानप्राप्तीचे प्रतीक बोवधििृ ि िज्रासन 

धमणचक्र प्रितणनाचे प्रतीक धम्मचक्र ि तथागताांच्या 

वनिाणनाचे प्रतीक म्हणनू स्तपू या प्रतीकाांचीच पजूा 

करण्याचा प्रघात होता.  बोधीििृ, िज्रासन ,धम्मचक्र 

आवण स्तपू या चारही  धावमणक प्रतीकाांचे अांकन पिनी 

येथे आपणास आढळून येते .अलांकरणासाठी 

ििृिलेी, प्राणी ,इुले ,पशपुिी आवण भौवमवतक 

वचन्हाांचा िापर करण्यात आलेला आह ेपिनी येथील 

प्राचीन वशल्पाांची िवैशष््टयै पढुील प्रमाण ेआहते . 

या वशल्पाांिर  भरहुत येथील वशल्प परांपरेचा व्यापक 

प्रभाि जाणितो, हीनयान पांथाच्या  धमणप्रवतकाांच े

प्रस्ततुीकरण यामध्ये केलेले आह.े बदु्ध प्रतीके साध्या 

परांत ु प्रभािी रूपात ही वशल्पे अवभव्यक्त करतात 

.उभ्या वशल्पपट पद्धतीचा िापर गथे केलेला आह े

आवण कमी उठािात वचत्रण केलेले आह.े  

कथावशल्पे ह े पिनी येथील वशल्पाांचे एक महत्त्िाचे 

िवैशष््टय या कथा वशल्पाांमध्ये मचुवलांद नाग वशल्पपट 

आवण शरीरािशेष यात्रा या दोन महत्त्िपणूण कथा 

वशल्पाांचा समािेश करता येईल. त्यापैकी मचुवलांद 

नाग वशल्पपट हा अवतशय महत्त्िाचा वशल्पपट असनू 

तो सध्या निी वदल्ली येथील राष्रीय सांग्रहालयात 

सांरवित करण्यात आलेला आह े . या वशल्पपटामध्ये 

मचुवलांद नािाचा नागराज जो की पाच इण्याचा 

दशणविलेला आह े हा िज्रासनास िटेोळे घालनू ि 

त्यािर छत्र धरून उभा आह े या वशल्पािर मचुवलांद 

नागो असा ब्राह्मी वलपीतील अवभलेख सदु्धा कोरलेला 

आह े .बदु्ध चररत्रातील एका कथेशी सांबांवधत हा 

वशल्पपट आह.ेअशाच प्रकारचा वशल्पपट भरहुत या 

प्रवसद्ध बौद्ध स्थळी सदु्धा आढळलेला आह ेतो सध्या 

अलाहाबाद सांग्रहालयात सांरवित आह े. 

पिनी येथील वशल्पाांमध्ये मानिी शरीराकृतींचे प्रभािी 

अांकन   आपणास वदसनू येते या वशल्पाांची 

पारांपाररकता ,प्रिाहीपणा, ग्रामीण साधेपणा गत्यादी 

प्रमखु िवैशष््टये साांगता येतील.  मानिी मखुािर शाांती 

आवण सांतोष याचे प्रगटीकरण कौशल्याने साधलेले 

आह.े बहुतेक मानिी आकार ह े बलदांड शरीरयष्टीचे 
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असनू त्याांचा चेहरा तेजस्िी भासतो.  येथील वशल्पाांचे 

महत्त्िाचे िवैशष््टय असे साांगता येईल की  ही सिण 

वशल्पे ही नागरी सांस्कारापासनू मकु्त आह.े 

वनसगणदृश्याचे  विविध रूपात प्रगटीकरण ही वशल्प े

आपणाांसमोर करतात. भद्रािती येथील विजासन 

लेणीतील वशल्पे  त्यामानाने कमी आकषणक िाटतात 

.ही लेणी सदु्धा सरुुिातीला हीनयान  पांथीय होत्या 

परांत ु उत्तरकाळात वतथे महायान पांथाचा प्रभाि 

िाढल्यानांतर वतथे बदु्ध प्रवतमाांचे अांकन करण्यात 

आले. येथील वशल्पे कलात्मक दृष््टया इारशी 

िवैशष््टयपूणण नाहीत . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पिूण विदभाणतील सिोत्कृष्ट प्राचीन बदु्ध 

प्रवतमाांमध्ये आपणास दत्तपरु वजल्हा िधाण आवण 

हमलापरुी वजल्हा नागपरू येथील बदु्ध प्रवतमाांचा 

उल्लेख आिजूणन करािा लागेल. त्यापैकी दत्तपरू येथे 

आढळलेली प्रवतमा सध्या विनोबाजींच्या पिणार 

आश्रमात सांरवित केलेली आह े ह े एक दगडी वशल्प 

आह ेतर हमलापरुी येथे तथागताांच्या तीन ब्राांझ प्रवतमा 

आढळून आलेल्या होत्या .दत्तपरू येथे आढळलेली 

बदु्ध प्रवतमा ही लाल रांगाच्या पाषाणात वनवमणत 

करण्यात आलेली असनू वतचा डोके आवण उजिा 

हात नष्ट झालेला होता तो नांतर नव्याने वनमाणण 

करण्यात आला. सडपातळ अांगकाठी िस्त्राच्या 

बारीक चनु्याचे अांकन असलेली मानिाकाराच्या 

आकाराची ही प्रवतमा िवैशष््टयपणूण आह े .तथागताांनी 

डाव्या हाताने वचिराच े (िस्त्राचे)टोक धरून उजव्या 

हात अभय मदु्रते ठेिलेला आह े.ही प्रवतमा िाकाटक 

..गपु्तकाळात मथरुा कला कें द्र वनमाणण करण्यात आली 

असािी असा अांदाज परुातत्त्िज्ञानी व्यक्त केलेला 

आह.े 

 रामटेक नगरधन नजीकच्या हमलापरुी येथे 

आढळलेल्या तथागताांच्या तीन काांस्य प्रवतमा म्हणज े

प्राचीन धात ू वशल्पाचा एक अवद्वतीय नमनुा आह े

त्यापैकी एक प्रवतमा आकाराने मोठी असनू दोन त्या 

मानाने छोट्या आहते वतन्ही प्रवतमा वदसायला अगदी 

सारख्याच आह ेकेिळ उांची आवण पादपीठाचा इरक 

आह ेया  प्रवतमाांमध्ये तथागत गौतम बदु्ध अभय मदु्रते 

उभ ेअसनू त्याांनी अांगािर सांघाटी धारण केलेली आह े

डाव्या हातात सांघाटीचे दसुरे टोक आह.े डोक्यािर 

कुरळे केस त्यािर उवष्णष ,दू्रष्टी समोर कान लाांब 
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आवण अांगािरचे तलम िस्त्र रेषाांद्वारे वचवत्रत केलेले 

आह.े डोक्याभोिती बहुदा प्रभािलय असाि े .या 

वतन्ही प्रवतमा सध्या नागपरू येथील मध्यिती 

सांग्रहालयात सांरवित आहते या प्रवतमा बरोबरच एक 

धपूदाणी ि कडेिर मलू घतेलेली एक स्त्री प्रवतमा जी 

बहुधा  हारीतीची असािी आढळून आलेली होती 

परांत ु  नांतर त्या गहाळ झालेल्या आहते .िधाण 

वजल्ह्यातील पिणार उत्खननामध्ये  दगडािर अांवकत 

एक लघ ुबौद्ध बदु्ध प्रवतमा ि वत्ररत्न आढळून आलेले 

होते .िरील सिण परुाव्याांिरून नागिांशाची भमूी 

असलेल्या या विदभणभमूीत बदु्ध धमाणची बीज े इार 

प्राचीन काळीचम रुजलेली होती या भमूीतनूच बदु्ध 

धमण सदुरु दविणेत पोहोचला असािा ि म्हणनूच 

डॉक्टर बाबासाहबे आांबेडकराांनी धम्मदीिेसाठी या 

भमूीची केलेली वनिड ही अगदी साथण होती हचे खरे. 

--- मनोहर नरांजे  
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देवानंद घरत 

भंडारा 

 

 
   
 

 
 

 

वशक्षणातील नवे ववचार प्रवाह  

वमवश्रत अध्ययन (ब्लेंडेड लवनिंग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
राष्रीय शिैवणक धोरण 2020 मध्ये अनेक नि े

वशिण विषयक विचार प्रिाह वनदवेशत करण्यात 

आले आह.े२१व्या शतकातील कौशल्य ि जागवतक 

पातळीिर सातत्याने होणारे बदल त्याचे पररणाम 

सामावजक पररिशेाांमध्ये वदसतात त्यामळेु 

वशिणातील नव्या विचार प्रिाह जाणनू घणेे गरजचेे 

आह.ेमागील िीस िषाणचा आढािा घतेल्यास ज्ञान िेत्र 

अवधक विस्ताररत झाल्याचे आपल्या वनदशणनात 

येत.ेव्यापक आधार सामग्री,याांवत्रक वशिण आवण 

कृवत्रम बवुद्धमत्ता या सारख्या िेत्रातील विविध 

लििधेी िजै्ञावनक आवण तांत्रज्ञान विषयक प्रगतीमळेु 

जगभरातील बऱ्याच कुशल कामगाराांच्या वठकाणी 

यांत्र काम करत असतील तर दसुरीकडे मावहतीशास्त्र, 

सांगणक शास्त्र आवण गवणतीय िेत्रात कुशल 

कारावगराांची गरज आवण मागणी िाढेल जे की विज्ञान, 

सामावजक शास्त्रे आवण मानि विद्यासारख्या विविध 

विषयात सिम असतील.
1
 

                                                           
1
 राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरि २०२०  

                 राष्रीय शिैवणक धोरण ह े प्रत्येक 

व्यक्तीच्या सजृनात्मक िमतेच्या विकासािर विशेष 

भर दतेे वशिणातनू सािरता आवण सांख्याज्ञान या 

मलूभतू िमताांबरोबरच वचवकत्सक विचार आवण 

समस्या वनराकरण यासारख्या उच्चस्तरीय बौवद्धक 

िमताांचा विकास तसेच नैवतक, सामावजक, भािवनक 

िमता आवण प्रितृ्ती या स्तरािरील व्यक्तीचा विकास 

दखेील झाला पावहजे या तत्त्िािर  धोरण आधाररत 

आह.े
2
 

                राष्रीय शिैवणक धोरणातील नमदू 

केलेल्या उद्दशेाांची पतूणता कराियाची असेल तर नि े

वशिण प्रिाह, नाविन्यपणूण अध्यापनशास्त्र तसेच समग्र 

आवण समािवेशत नाय्य वशिण दणे ेही काळाची गरज 

आह.े विद्यार्थयािंचा सिािंगीण विकास करायचा असेल 

तर निीन वशिण प्रिाहाचा अभ्यास करणे अवतशय 

गरजचेे आह े मग ह े वशिण प्रिाह कोणते? त्याांचा 

                                                           
2
 तैत्रव 

समकाळ  

 

दिेानांद घरत  

वजल्हा वशिण ि प्रवशिण सांस्था भांडारा येथे विषय सहाय्यक म्हणनू कायणरत,निीन वशिण 

प्रिाहाचे अभ्यासक, प्रयोगशील वशिक म्हणनू ख्याती.  
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विद्याथी विकासात कसा सहभाग असणार आह?े 

निीन वशिण प्रिाह अमलबजािणी करताना कोणती 

आव्हाने असणार आहते? निीन वशिण प्रिाहाच े

पररणाम केव्हा वदसतील? या प्रश्नाांचा  विचार करून 

अांमलबजािणी करणारे घटक याांचे सिमीकरण 

करण्यात यािे,त्याचबरोबर सातत्याने कौशल्य आवण 

गरजावधवष्टत वशिण दणे्यासाठी अभ्यासक्रमाची 

पनुरणचना करण्यात यािी. वशिण प्रणाली आखताना 

विद्याथी हा चाांगला नागररक, विज्ञानवनष्ठ आवण 

अखांड ज्ञान लालसा असलेला असािा अशी उवद्दष्ट 

डोळ्यासमोर ठेिली जातात ही उवद्दष्ट ेजरी समान राहत 

असली तरी कालानरुूप वशिण प्रणाली मध्य े नि े

प्रिाह येतात काही बदल घडून येतात वशिण प्रणाली 

मध्य े विषयाांची सांख्या, आशयाची माांडणी, अध्यापन 

पद्धती, अध्यापन तांत्र, अध्यापन शास्त्र,अध्यापन-

अध्ययन विषयक दृवष्टकोन यामध्ये कालापरत्िे कोणत े

बदल झाले आहते आवण भविष्यात कोणते प्रिाह 

येण्याची शक्यता आह ेयाचा आढािा घणेे सांयवुक्तक 

ठरेल.
3
 

               कोरोना सारख्या िवैश्वक महामारीमळेु 

वशिण िेत्रामध्ये अनेक बदल झाले ज्या प्रिाहाांची 

गरज कदावचत पढुील दहा िषाणनांतर वनमाणण झाली 

असती पण या महामारीमळेु ते बदल आत्ताच झालेले 

वदसतात त्यामळेु वशिण पद्धती सदु्धा बदलायला हिी 

अन्यथा त्याचे दरुगामी पररणाम भारताच्या 

मनषु्यबळािर होतील, अशी पररकल्पना करायला 

हरकत नसािी. या महामारी मध्य ेशाळा दोन िषण बांद 

                                                           
3
 लोकसत्ता २०१३ 

होत्या त्यामळेु औपचाररक वशिणाचे मागण बांद झाले 

होते त्यामळेु तांत्रज्ञानाच्या माध्यमातनू वशिण 

विद्यार्थयािंपयिंत पोहोचिण्याच ेकाम जगभरात सरुू होते 

त्यामळेु विद्यार्थयािंना तांत्रज्ञान हाताळण्यास सोपे ि 

सलुभ झाले आह ेपरांत ु त्याचा योनोय िापर तर झाला 

नाही तर विद्यार्थयािंना शारीररक, मानवसक ि भािवनक 

पररणामाांना सामोरे जाि ेलागेल त्यासाठी विद्यार्थयािंना 

योनोय वदशा ि सिय लागािी यासाठी आपल्या 

सगळ्याांना जाणीिपिूणक प्रयत्न करण े गरजचेे आह.े  

कोरोनाची पररवस्थती आता कमी झाली आह े  तसेच 

शाळा पण सरुू झाल्या आहते त्यामळेु  तांत्रज्ञानाचा 

िापर वशिणातनू कमी होण्याची शक्यता वनमाणण 

झाली आह,ेपण तस े झाल्यास विद्याथी त्याचा 

दरुुपयोग करतील अशी भीती कायम आह.े म्हणनूच 

वमवश्रत अध्ययन (ब्लेंडेड लवनिंग) या नव्या शिैवणक 

विचार प्रिाहाचा उपयोग हा दनैांवदन व्हािा अशी 

अपेिा आह.ेत्यामळेु हा शिैवणक प्रिाह काय आह े

याविषयी मावहती पाहूया.  

 

वमवश्रत अध्ययन (ब्लेंडेड लवनिंग) :  

                   "A style of education in 

which student learn via electronic and 

online media as well as traditional face 

to face teaching"
4
 ऑक्सफडा वडक्शनरी नुसार 

वमवश्रत अध्ययन (ब्लेंडेड लवनिंग) ही  वशक्षणाची 

अशी एक शैली आहे  ज्यामध्ये ववद्याथी 

                                                           
4
 Oxford dictionary  
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इलेक्रॉवनक आवण ऑनलाइन माध्यमांद्वारे तसेच 

पारंपाररक  अध्यापनाद्वारे वशकतात” 

                    ई लवनिंग आवण पारांपाररक 

िगणखोलीतील वशिण याांचा समन्िय म्हणजचे ब्लेंडेड 

लवनिंग म्हणता येईल. जे विद्याथी कोरोना काळात 

 नलाईन स्िरूपात वशिण घते होते ते विद्याथी 

आता शाळेमधील औपचाररक वशिण घते आहते पण 

त्याांना आता तांत्रज्ञान या साधनाचा पररचय झाल्यामळेु 

विविध प्रकारची मावहती, ज्ञान त्याला मोबाईलच्या 

माध्यमातनू घरीच प्राप्त होते त्याचबरोबर ज्या गोष्टी 

त्याला िगणखोलीमध्ये वशकता येत नाहीत त्या गोष्टी 

तो तांत्रज्ञानामळेु घरीच वशकतो. त्यामळेु वशिण िेत्रात 

ह्या  निीन विचार प्रिाहाचा जाणीिपिूणक उपयोजन 

व्हायला पावहजे. 

                    हा निीन विचार प्रिाह शाळा स्तरािर 

अांमलबजािणी करताना वशिक, पालक याांनी 

त्याबद्दलची मावहती करून घणे ेगरजचेे आह े ब्लेंडेड 

लवनिंगमळेु विविध शिैवणक सांकल्पना ि त्याचा सराि 

िगण स्तरािर होत नाही वकां िा सांकल्पना सांबोध 

समजण्यास अडचणी वनमाणण होतात त्या ब्लेंडेड 

लवनिंग मळेु सटूु शकतात त्याचबरोबर विद्यार्थयािंचे 

बवुद्धमत्तचेे विविध असतात त्यामळेु वशिकाांना प्रत्येक 

विद्यार्थयािंजिळ जाऊन वशिण दणे ेशक्य नसत ेअशा 

िळेेस ब्लेंडेड लवनिंग मळेु विद्याथी स्ितुः काही 

सांकल्पना अभ्यासनू त्याचां उपयोजन िगाणत करू 

शकतात. 

 वमवश्रत अध्ययन( ब्लेंडेड लवनिंग) मॉडेल्स: 

हलेगा कोवलांस्की नसुार सहा प्रकारचे ब्लेंडेड लवनिंग 

मॉडेल्स साांवगतले आहते. 

१.फेस टू फेस मॉडेल: ब्लेंडेड लवनिंग चा हा 

पारांपाररक मॉडेल असनू ज्यात विद्याथी ह े िगण 

खोलीमध्ये वशिण घते असतात, यात ज ेविद्याथी िगण 

खोलीमध्ये वशिण घतेाना अडचणींचा सामना 

करतात त्याच बरोबर त्याांच्या ियैवक्तक गरजा नसुार 

वशिण घते असतात या प्रकाराला इेस टू इेस मॉडेल 

म्हणतात. 

 

 

२. ऑनलाइन मॉडेल: हा मॉडेल पणूणता  नलागन 

स्िरूपाचा असनू त्यात विद्याथी  नलागन िवेबनार, 

कॉन्इरन्स  प्रकारच े वशिण घते असतात. या 

प्रकारामध्ये वडवजटल साधनाांची आिश्यकता असत े

त्याचबरोबर  गांटरनेटची उपलब्धता हा घटक सदु्धा 

महत्त्िाचा असतो अन्यथा ब्लेंडेड लवनिंग मध्ये 

अडथळे वनमाणण होतात. 
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३. रोटेशन मॉडेल: ब्लेंडेड लवनिंग मध्ये हा प्रकार 

अवतशय नाविन्यपणूण आह ेयामध्ये  विद्यार्थयािंचे लहान 

लहान गट तयार करून काही कृती  नलाईन ि काही 

कायण इेस टू इेस स्िरूपात वदल्या जातात. 

त्याचबरोबर विद्यार्थयािंचे रोटेशन सदु्धा केले जात 

असल्याने दोन्ही प्रकारच्या सांधी सिण विद्यार्थयािंना 

उपलब्ध असतात त्यामळेु वशकण्याची प्रवक्रया 

अवधक जलद होत असत.े 

 

४. वललपड् क्लासरूम : या प्रकाराचा मोटो हा 

" नलाईन वशिण आवण  इलागन उपयोजन" 

असा आह ेज्यात विद्यार्थयािंकडून  नलाईन वशिण ि 

 इलाईन प्रात्यविक करून घतेले जाते. उदाहरणाथण, 

एखादा प्रयोग कसा करायचा? याची मावहती 

 नलागन स्िरूपात वदली जात े ि ते 

प्रयोग/प्रात्यविक िगणखोलीमध्ये वकां िा प्रयोगशाळेत 

 इलागन स्िरूपात करािे लागते. या ब्लेंडेड लवनिंग 

मॉडेल मध्य े विविध प्रकारच े चचाणसत्र, केस स्टडी, 

त्याचप्रमाणे प्रकल्प कायण वदले जातात. 

 

५.ललेक्स मॉडेल: या प्रकारामध्ये अध्ययनार्थयाणचे 

वनयांत्रण त्याच्या वशकण्याच्या प्रवक्रयेिर असते. यात 

विद्याथी त्याच्या गरजा आवण गतीनसुार पढुील 

कृतीिर जात असतो. ह्या कृती या  नलागन ि 

 इलागन स्िरूपाच्या असतात यात वशिकाांची 

भवूमका अवतशय महत्त्िाची असत े या मॉडेलमध्ये 

आिश्यक वतथे वशिक मदत करत असतात. 

 

६. वैयवक्तक रोटेशन मॉडेल: या प्रकारात 

अध्यायानाथी एका प्रवक्रयेतनू दसुऱ्या प्रवक्रयेत जात 
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असतो पण ही प्रवक्रया ियैवक्तक स्िरूपाची असनू जी 

विशेष अलगोररदमने तयार केलेली असते. यामध्ये 

प्रत्येक वठकाणी भटे दणे्याची विद्यार्थयाणला गरज नसत े

त्याच्या ियैवक्तक गरजनेसुार ते  नलागन ि 

 इलागन रोटेशन मॉडेलचा उपयोग करू शकतात. 

 

वमवश्रत अध्ययन( ब्लेंडेड लवनिंग)च ेइायद:े 

१. सुरवक्षत शैक्षवणक वातावरण: कोरोना महामारी 

मळेु आपल्याला एक गोष्ट लिात आली 

की,अध्ययनार्थयाणला  नलागन स्िरूपाचे वशिण 

घतेाना अनेक प्रकारच्या समस्याांना तोंड द्याि ेलागते 

त्याचप्रमाणे सिािंना स्क्रीनिर बघताना असह्य िाटते. 

पण ब्लेंडेड लवनिंग मध्य े विद्याथी  इलागन ि 

 नलागन  स्िरूपात वशिण घते असताना 

 नलाईन तास कमी प्रमाणात असल्यामळेु शिैवणक 

िातािरण सरुवित िाटते. 

 

२. परस्पर संवादी शैक्षवणक प्रविया: ब्लेंडेड 

लवनिंगमध्ये प्रत्येक विद्यार्थयाणला परस्पर सांिाद 

करण्याची सांधी उपलब्ध होते त्यामळेु वशिणात 

वनमाणण होणारे अडथळे सहज दरू होतात. ज्ञानप्राप्तीची 

प्रवक्रया आनांददायी ि कृतीशील िातािरणात प्राप्त 

होत असल्यामळेु वशिणाचा स्तर उांचाितो. 

 

३. अध्ययनाथी कें वित प्रविया:  ब्लेंडेड लवनिंग ह े

अध्यायनथी कें वद्रत प्रवक्रया असनू ज्यात  प्रत्येकाला 

त्याच्या आिडीनसुार वशिण घणे्याची सांधी उपलब्ध 

होते, त्याचप्रमाणे त्याची गरज आवण गती लिात घतेा 

समतामलुक वशिण वमळते. 

 
 देवानंद घरत, भंडारा 
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राजहंस प्रकाशन पणेु    अनवुाद  प्रकाशन , पणेु   

 

परंुदरे प्रकाशन, पणेु  

जावहराती 

वणयमदु्रा प्रकाशन, शेगाव  
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शरद तरडे याांचे वचत्र बहुताांश अमतूण शलैीकडे झकुणारे 

असतात.त्याांनी जगभरच्या अमतूण शलैीकाराांच्या  

वचत्राांचा जाणीिपिूणक अभ्यास केलेला आह.े प्रवसद्ध 

अमतूण शलैीचे वचत्रकार अरुण पाथरे याांचा विलिण 

प्रभाि त्याांच्यािर आह.ेपरांत ुशरद तरडे वनसगण आवण 

वनसगाणशी असलेले मानिी नाते,मानिी नात्याची 

विलिण गुांतागुांत आपल्या वचत्रातनू माांडतात.ही दृष्टी 

त्याांना गतर अमतूण वचत्रकाराांपासनू पथृगात्म करते. 

मखुपषृ्ठािर असलेल्या वचत्रात एका वनळसर 

अिकाशात विखांडीत वनळे , वहरि े ,लाल रांगाचे 

गवतशील इटकारे वदसत आहते.त्यातनू मानिी गदीचा      

विभ्रम वनमाणण होतो. गदीत समाविष्ट मानिी आकृत्या 

विन्मखु आहते.त्याांचे चेहरे वदसत नाही.पण ते 

कुठल्यातरी एका वदशनेे वनघालेल्या आहते ह े स्पष्ट 

जाणिते.त्या मानिी आकृत्याांच्या एकवत्रत ि अवधक  

जिळीकतेमळेु  त्याांचे कुठलेसे उवद्दष्टही एक 

असल्याचे जाणिते.कुठल्यातरी शोधात ही सगळी 

गदी  वनघालेली आह.ेहा शोध एखाद्या भौवतक 

गोष्टीचा अस ूशकेल ,कदावचत एखाद्या अप्राप्याचाही 

असेल पण तो सांघवटत आह.े 

वचत्रकाराने मानि सहजीिन , मानिी गरजा, मानिी         

जीिनवदशा या वचत्रातनू प्रकट केले आह.े त्या मानिी 

समहूाला वनळसर प्रदीघण अिकाश खणुाित 

आह.ेमानिी जीिनातील मानवसक आवण भािवनक 

गुांतागुांत गथे वचत्रकाराने प्रकट केली आह.ेह े वचत्र 

उजळ रांगात केले तरी ते उदास िाटते आह.े 

 

 

यातनूही वचत्रकार काहीएक साांग ूपाहतो.वचत्राचा अथण 

नेमका पकडता न येण े हचे वचत्रकाराच े यश 

आह.ेत्यातील एक सापेिता अथणवनणणयनाला विविध 

आयाम प्रदान करते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

थोडे मखुपषृ्ठाववषयी 
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धक्कावचत्र  

 


