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लहानपणी
आईने बाांधलेल्या िेण्या आता स्मृतीत रावहल्याच नाहीत
आठिणीत सद्ध
ु ा
तस पावहलां तर माणसू अध्याणपेिा जास्त आयष्ु य
भ्रमातच जगतो
िेणी
एक सदां भण म्हणनू सागां तो …
आईने लहानपणी बाांधनू वदलेली िेणी … तो सांदभण
ियात आल्यािर कुणीतरी आपल्या िेणीत
इुल रुजिािां , म्हणनू त्याचा हात … तो सदां भण
आवण
माझ्या प्रत्यि आयष्ु यात
आई नाही
िडीलही नहॆ. आहेत, इक्त के साांनी गळा दाबणारे त्याांचे ते हात

 उल्हास मनोहर
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दृष्ष्टक्षे प

गांधी ववचारांचे समकालीनत्व

डॉ.श्रीपाद भालचंद्र जोशी,नागपूर
जेष्ठ कवी ,ववचारवंत व संपादक

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------गांधी हा शब्द व्यक्तीनाम उरला नसून तो आज
जगभरातच शांततामय सहअस्टतत्वाची सभ्य
मानवी संटकृ ती वटकवून धरणारी जीवनमूल्ये ,
जीवनमागग,
जीवनाची
सार्गकता
आवण
वसाहतवादी, साम्राज्यवादी, भांडवली वचग टवाच्या
पार्शवगभम
ू ीवर जीवनाची पुनव्याख्या करण्याची वदशा
ठरला आहे . त्यासाठी ववकासाचे त्याला बांधील
प्रारूप,त्यातला तळपातळी पयंतच्या लोकांचा
कृ वतशील व रचनात्मक ववकास, वचरं जीवी
ववकास,शार्शवत ववकास आवण त्यासाठी लोक
सहभाग अशा ववचारव्यूहाचे नाव झाला आहे .
शांततामय, वन:शटत्र, सहयोगी अहहसात्मक
प्रवतकाराची ती वदशा ठरली आहे . त्या नावाचा हा
केवळ इवतहास नसून ते वतगमानही आहे आवण
म्हणूनच ते गांधींचे सयकालीनत्वही. जोवर हे साध्य
गाठले जात नाही तोवर ते कायमच राहणार आहे .
वसाहतवाद,साम्राज्यवाद, भांडवलशाही शोषण,
वचग टववाद या गोष्टी काल होत्या तशाच हकबहु ना
अवधक अमानवी आवण अक्राळववक्राळ टवरूपात
आज अवधक प्रबळ झाल्या आहे त.काल त्या
जगभरच
आक्रमकांशी,परकीयांशी
संबंवधत
होत्या.आज त्या टवकीयांशी संबंवधत झाल्या
आहे त. परकीय सत्तेववरुद्ध राजकीय मुक्तीसंग्राम
हजकून मानवजातीने टवकीयांचे,टवअवधकारांचे
लोकराज्य आणले असले तरी ते प्रावतवनवधक,
वनवावचत जनप्रवतवनधींच्या मार्गतचे राज्य झाले.ते
गांधींच्या कल्पनेतले व्यक्तीचे टवराज्य आवण
सुराज्य झालेच नाही.ते तसे होणार नाही तोवर गांधी
मरणारही नाही.
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यापुढे टवराज्य आवण सुराज्य आणण्यासाठी
आवर्शयक शांततामय प्रवतकाराचे , त्यासाठी
सत्याग्रहाचे बळ पुरवणारे नैवतक उजा केंद्र म्हणून
ते कायमच वटकणार आहे . त्यामुळेच आजच्या
सवंकष शोषणाच्या शक्ती,वचग टववादी, भांडवली
शक्ती, यांचेच तेवढे साम्राज्य आणून ते वटकवू
बघणाऱयांसाठी आवण आम्ही म्हणू तेच आवण
तसेच जग म्हणजे ववकास ठरवणाऱयांसाठी गांधी
हा सवात मोठा शत्रूवत अडसर आहे .त्या ववचारांचे
वहन करत गांधी मागावर चालणारे जगभरातले
छोटे छोटे आवण मोठे ही वन:शटत्र गांधी दे खील
त्यामुळेच आज जगभरच सत्तेकडू न ववकासद्रोही
ठरवले जात आहे त.गांधी हे संपलेले, प्रभावहीन
नाव आवण ववचार असता तर सवग प्रकारच्या
महासत्तांना अशा छोट्या मोठ्या गांधींच्या ववरोधात
वागण्या,बोलण्याची वेळ येण्याचे , एवढे च काय तर
त्यांच्या ववकासाच्या मागातील अडसर ठरवून
त्यातले अवतरे की ते असल्याची भाषा वापरण्याचे
काहीच कारण नव्हते.याचाच अर्ग गांधी वकती
समकालीन आहे हे तेच वसद्ध करताहे त.
पं.जवाहरलाल नेहरूंनी दे खील महात्मा
गांधी यांच्या खुनानंतर जे उद्गार काढले ते असेच
होते.ते म्हणाले की हा प्रकाश गेला मात्र तो हजारो
वषे तळपतच राहील. डॉ मार्टटन ल्यूर्र हकग यां ना
१९५९ मध्ये एका पत्रकार पवरषदे त ववचारले गेले
होते की कुठे आहे गांधी,कुठे च तर वदसत
नाही,त्यावर ते म्हणाले की मानवतेचा ववकास
व्हायचा असेल तर गांधींपासून सुटका
नाही.जागवतक शांतता, सौहादग याकडे जाणारी

मानवता दे णारी गांधी दष्ृ टी जग कधीच गमावू
शकत नाही.
ही दष्ृ टी,वतचे समकालीन औवचत्य कशात आहे ?
ते तळपातळी पासून माणसाची नैवतक
उभारणी,जीवनाची
पुनव्याख्या,
ववकासाच्या
एककल्ली शोषक टवरूपातून चाललेला संटकृ ती
ववनाश रोखण्यासाठी,समन्यायी,वचरं जीवी,शार्शवत
ववकासातून रचनात्मक समाजाची उभारणी
करण्यात आहे . धमगसमन्वयाच्या अहहसात्मक
जीवनमागावशवाय,शांततामय सहअस्टतत्वावशवाय,
सत्याच्या
आग्रहावशवाय
,अपवरग्रहाच्या
अर्गशाटत्रावशवाय हहसा, शटत्र,दहशत,भय, वचग टव,
अण्वटत्रे या पासून मुक्ती शक्य नाही.ती शक्य होत
नाही तोवर गांधी ववचार आवण गांधी मागग यांना
पयायच नाही. आज म्हणूनच कधी नव्हे एवढा गांधी
ववचार आवण गांधी मागग अपवरहायग आहे . प्रेम,
सेवाभाव, त्यागभावना, करूणा, प्रज्ञा, शील,
नैवतकता या मानवी मूल्यांची जी जागा बाजाराच्या
मूल्यांनी बाजाराच्या अर्गव्यवटर्ेसाठी घे तली आवण
टवार्ग,भोगवृत्ती,लालसा, गळे कापू टपधा, हहसा,
टोकाचा
द्वे ष,अधार्टमकता,
अनैसर्टगकता,
अनैवतहावसकता, अनैवतकता, दहशत
यांनाच
अवधकावधक प्रवतष्ठा प्राप्त करून दे त शौयाच्या
व्याख्येतच अवनष्ट बदल घडवले त्याची गांधीयुगात
सुरूवात होत होती.त्यापासून मुक्तीसाठीच
गांधीववचार आवण गांधी मागग जगभर टवीकारला
गेला.आज तर त्या काळात ज्याची सुरुवात होती
त्या साऱया वृत्ती, प्रवृत्तींनी कळस गाठला
आहे .नवधमगवाद,नवसांप्रदावयकता,नवसाम्राज्य
आवण नववचग टववाद, नवअवधनायकवाद यांच्या
नवयुगाचा सामना गांधीमागावशवाय आत्मबळाने
करणारा कोणताही पयायी मागग उपलब्ध
नाही.त्यामुळे सवग प्रकारच्या प्रागवतक वैचावरकतेचा
गांधीववचारांशी समन्वय साधण्याचे प्रयत्न होत
आहे त.मुख्य प्रवाही माध्यमे जरी बाजाराच्याच
तेवढ्या वहतसंबंध रक्षणाची माध्यमे झाली असली
व म्हणून या ववचाराला ववकासद्रोही ठरवणाऱयांची
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ती माध्यमे झाली असली तरीही तळपातळीवर
जगभरच आज गांधीववचार हे च पयायी माध्यम
म्हणून उभे आहे .
१९६७ साली प्रकावशत एका ग्रंर्ाच्या
प्रटतावनेत आर.आर.वदवाकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे
गांधींचे
जीवन हीच एक मोठी प्रयोगशाळा
आहे ,ज्यात ते प्रयोग टवतःवर करत, त्यातून
सत्याचा शोध घे त,ते प्रयोग हे मानवी समाजाचा
भाग करत, सौहादग आवण शांतीचा शोध घे त .गांधी
टवतःला कृ वतशील आदशगवादी म्हणवून घे त. या
ववचाराचे खरे बळ आवण सौंदयग हा ववचार हा
वचग टव आवण सत्ताकेंद्रीत्वाववरूद्ध,सवग शोषक
व्यवटर्ा व राज्ययंत्रापासून माणसाला संरवक्षत
करणारा माणूसकेंद्री ववचार आहे यातच आहे .
आधुवनक
मानवाने
गमावलेले
नैवतक
आत्मबळ,शांती,प्रेम,करूणा त्याला परत प्राप्त
करून दे णारा हा ववचार आहे .
माणूस 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
संपष्ु टात आणली गेली म्हणजे मानवी मूल्येच
संपष्ु टात येतात,जे आज होते आहे .गांधींचा
माणसाच्या या टवयंजाणीवेवर ववर्शवास आहे .हीच
त्यांची नैवतक उजा आहे .त्यासाठी मानवतेवरील
प्रेम, सेवाभाव,त्यागभावना कायम वटकवण्याचे
गांधींचे प्रयत्न आहे त. सवोदय हे त्यांचे उविष्ट
आहे .त्यातून कोणालाच गाळणे ,वगळणे त्यांना
मान्य नाही.हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सत्याचा
आग्रह आहे .ती त्याची प्रत्यक्ष कृ ती आहे . शोषण
आहे तोवर त्यापासून मुक्ती हवी आहे ,ती हवी आहे
तोवर गांधी अमरच आहे . गांधीमागग हा एक
एकट्याने,गदीने वा समूहाने जगण्याचा नव्हे , मागग
आहे ,त्याचा जो सामुदावयक नैवतक प्रभाव आहे तो
व्यस्क्तगत आत्मबळाचा आहे .ते वटकले तर
सामुदावयक नैवतक बळ वटकेल असा हा ववचार
आहे . सत्याचा आग्रह हा अशा नैवतक बळावशवाय

शक्य नाही.या जीवनमागाचा जीवनपद्धत म्हणून
टवीकार आज जगभरच होत असतांना गांधी
समकालीन नाही,त्या ववचारांचे आज औवचत्य नाही
हे केवळ मार्ेवर्रूच म्हणू शकतात.डोके
वठकाणावर असणारा कोणताही माणूस हे म्हणणार
नाही. गांधीमागग टवीकारणे म्हणजे तुमचे जीवनच
अंतबाह्य बदलून घे णे असते. गांधींनी टवतःतच
अगोदर तसा बदल घडवून दाखवला ,सत्याचे
प्रयोग करून दाखवले , माणूस या मागाने बदलू
शकतो, वनभगय बनू शकतो,एकटा माणूस
साम्राज्याशी लढू शकतो आवण त्याचे हे बळ
सामूवहक करून दाखवू शकतो हे वसद्ध करून
दाखवले.याचा अर्ग हा ववचार,हा मागग हे कोणतेही
केवळ वैचावरक तत्त्वज्ञान नसून तो प्रत्यक्षात
जगण्याचा ववचार आहे . गांधीनीच म्हटल्याप्रमाणे
त्यांचे जीवनच त्यांचा संदेश आहे .गांधी नावाचा
एक माणूस हे करू शकतो याचा अर्ग माणूसपण
वशल्लक असणारा कोणीही हे करू शकतो हा
गांधींनी,गांधीववचाराने ,गांधीमागाने
आधुवनक
जगाला वदलेला आत्मववर्शवास आहे आवण तो
अमर आहे .
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ग्रंथाली प्रकाशन,मुंबई

गीताली वि.म.ां पणु े
स्त्री मक्त
ु ी चळिळीच्या प्रमख
ु कायणकत्याण.ज्येष्ठ लेवखका ि 'वमळून साऱ्याजणी' मावसकाच्या
ि परू
ु ष उिाच या वदिाळी अांकाच्या सांपावदका.

लोकवशक्षक पुष्पा भावे

डॉ.गीताली वव. मं.
पुणे

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------शब्दकळा,
कलाजावणवा
आवण
समाजभान या वतन्हींचा मनोज्ञ संगम असणार्या
ववदुषी पुष्पा भावे आज आपल्यात नाहीत. त्यांची
प्रकृ ती ढासळत असतानाही शेवटच्या र्शवासापयंत
त्या सावहत्य, संटकृ ती आवण समाजवहताच्या
राजकारणाचा ववचार करत होत्या. त्या ववषयी
संवाद साधत होत्या.
२०१९ च्या यवतमाळच्या सावहत्य
संमेलनाच्या उद्घाटक म्हणून 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 पुष्पाताई
व्हीलचे अरवर आल्या. व्याख्यान, पवरसंवाद कुठे ही
बोलताना कधीही साधं कागदाचं वचटोरं ही न
वापरणार्या पुष्पाताईंनी त्या वदवशी आपलं भाषण
वाचून दाखवलं , तेव्हा काळजात चरग रग झालं. मात्र
पुष्पाताईंचं नेहमीप्रमाणेच नेमकं भाष्य करणारं ,
ठाम भूवमका घे णारं आवण वववेक जागवणारं वनभगय
भाषण ऐकून उमेद वाढली. त्या म्हणाल्या, ‘प्रर्शन
मूलभूत टवातंत्र्याचा आहे . समूह जीवनाच्या
चावरत्र्याचा आहे . समाजजीवनात असलेल्या नैवतक
पोताचा आहे . या समाजजीवनाचा नैवतक पोत
सुधारला पावहजे. त्यासाठी सवांनी नेटाने प्रयत्न
केले पावहजेत. हे काम ववचारवंतांनी, कलावंतांनी
नेटाने करायला हवे. हे काम करताना तळागाळातून
येणार्यांच्या हातात हात वमळवायला हवेत.
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अवभव्यक्तीच्या
टवातंत्र्याबरोबर
संवादात
पारदशगकता हवी. हहसाचाराच्या भयाचे वातावरण
वनमाण झाले आहे . हे भय वातावरणात भरून
रावहले आहे ... कलावंतांना नाडणार्या या
पवरस्टर्तीववषयी नयनतारा सतत व्यक्त होत
आल्या आहे त. या पवरस्टर्तीचे ववचक्षण समीक्षण
करणारे भाषण त्यांनी आयोजकांकडे पाठवले
आवण त्यातून त्यांनी आपल्याला जागे केले ,
त्याबिल त्यांचे मन:पूवगक धन्यवाद!’
आपली ववववध प्रकारची टवातंत्र्ये आज
धोक्यात आहे त. वजच्यात वेगळे पण आवण सत्तारूढ
ववचार प्रणालीला ववरोध आहे त्या गोष्टींवर भयंकर
हल्ले होत आहे त, लेखक एकटा पडत चालला
आहे . अशा या पवरस्टर्तीमुळे लोकशाहीचा पराभव
होतो आहे का, असा सजग नागवरकांच्या
काळजावर घाव घालणारा प्रर्शन पुष्पाताईंच्याही
मनात होता. मात्र पराभव अल्पजीवी असतो, यावर
पुष्पाताईंचा ववर्शवास होता. मार्टटन ल्यूर्र
हकगप्रमाणेच ‘नैवतकतेचा वैस्र्शवक परीघ लांबचं
वळण घे ऊन जाणारा असला, तरी तो अंवतमत:
न्यायाच्या वदशेनेच वळतो,’ यावर त्यांची वनष्ठा
होती. त्यामुळे आज त्यांच्या पर्शचात नैवतकतेचा
परीघ न्यायाच्या बाजूनं वळवण्याचं वजकीरीचं काम
आपणही वनष्ठे नं करायला हवं, हीच त्यांच्या
कायगकतृगत्वाला आदरांजली!
वजर्ं वजर्ं चांगलं काम वतर्ं वतर्ं
पुष्पाताईंचा सहज आवण सजग सहभाग असायचा.
सांटकृ वतक समीक्षक, सामावजक कायगकत्या
असणार्या मराठीच्या प्राध्यापक पुष्पा भावे
सगळयांच्या आवडत्या ‘बाई’ होत्या. पाच-सहा

दशकं त्यांनी अर्कपणे कायग करत सामावजक राजकीय जाणीवेची पेरणी केली आवण अक्षरश:
हजारो सजग नागवरक घडवले. ‘आधी केले मग
सांवगतले ’ या पठडीतल्या असणार्या बाई टवत:
अन्याय आवण शोषणाववरुद्ध संघषग करणार्या
अनेक आंदोलनात अग्रभागी होत्या. मराठवाडा
ववद्यापीठाचे नामांतर आंदोलन, दे वदासी पद्धत
आवण त्यातून होणार्या लगिवगक शोषणाला ववरोध
करणारं आंदोलन, न्याय्य मोबदल्यासाठी वनपाणी
येर्ील वबडी कामगारांना संघवटत करणं , दवलत
मुलींना सावहत्याची ओळख करून दे त त्यांच्यात
हक्कांववषयी जाणीव - जागृती करणं , सत्तेचा
दुरुपयोग करणार्या आणीबाणीच्या काळात
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर टीका करणारं
सावहत्य छापून ववतरीत करणं, भूवमगत असणार्या
पन्नालाल सुराणा, मृणाल गोरे यांना टवत:च्या
घरात ठे वून घे णं इ. इ. आजूबाजूला काय चालू आहे
याकडे लक्ष ठे वत, नवे ववचार समजून घे ण्याची
पुष्पाताईंची सतत तयारी असे. त्यामुळे त्या नेहमी
ताज्या - रसरशीत वाटत. तरुण - उगवत्या
वपढीतल्या कायगकत्यांना सतत वैचावरक पाठबळ
आवण अडी-अडचणीला वजव्हाळयानं धावून
जाणार्या बाई या समग्र वशक्षक होत्या. कामाचा
ववलक्षण झपाटा, वनरं तर भ्रमंती करणार्या बाई
सामावजक - राजकीय जनआंदोलनं, वंवचत दवलत - कष्टकर्यां चे संघषग, सावहत्य, संटकृ ती,
टत्रीवादी ववचारांच्या चळवळी अशा अनेक
चळवळींमध्ये अग्रेसर असल्यामुळे महाराष्रात
पुष्पाताई पुरोगामी चळवळीचा चे हरा होत्या.
‘प्रर्शनाचं राजकीय टवरूप लक्षात घे ऊन बोलणं
महत्त्वाचं ’ असं त्या सांगत, हे त्यांचं वैवशष्ट्य होतं.
अशा या राजकीय - सामावजक क्षेत्रांत सखोल
हचतन, वाचन आवण सक्रीय सहभाग असणार्या
पुष्पाताईंचं सावहस्त्यक योगदानही अनमोल आहे .
राजकारण समाजकारण रोजच्या जगण्यातले प्रर्शन
सोडवण्याबाबत हातभार लावतं, तर सावहत्य
मनाची मशागत करतं. सावहत्यातून मनावर होणारे
7 | तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

संटकार दीघग काळ वटकणारे असतात. त्यामुळे
त्याचं अनन्यसाधारण महत्त्व असतं, याची जाण
पुष्पाताईंना होती. मात्र त्यांच्या कायगबाहु ल्यामुळे
त्यांना संख्यात्मक दष्ृ ट्या जाटत छापील सावहत्य
वनमाण करायला जमलं नाही. (हे खरं तर समाजाचं
मोठं नुकसान आहे .) मात्र त्यांचं मौवखक सावहत्य
अमाप आहे . त्या काळात त्यांची भाषणं ध्ववनमुवद्रत
झाली असती, तर त्यांचे शब्दांकन करून ते पुढच्या
वपढीसाठी खूप मागगदशगक झालं असतं. असो.
सुसंटकृ त मराठी मानस सावहत्यप्रेमी
आवण नाट्यवेडे आहे . पुष्पाताईंनी लहान वयात
असताना ववनोबांच्या भूदान चळवळीवर एक
नाटक वलवहलं होतं, हे र्ारच र्ोड्ांना मावहती
असेेेल. ‘आम्ही केवळ करमणूक म्हणून
नाटकाला जातो, वतर्े कोण डोक्याला ताप करून
घे णार?’ असं म्हणणार्या मराठी माणसाचं
नाट्यवेड र्क्त करमणूक, मनोरं जनात वाहू न जाऊ
नये या तळमळीतून त्यांनी नाट्यसमीक्षा वलहायला
सुरुवात 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 तकगशाटत्र आवण
अमूतग तत्त्वज्ञान असते, तसे ते नाटकालाही आवण
रं गमंचीय प्रयोगाच्या संप्रेक्षणालाही आहे . ते कठीण
वा अमूतग आहे म्हणून पाठ वर्रवून कसे चालेल?’
असा खडा सवाल करत त्यांनी प्रेक्षकांना करमणूक
म्हणजे मख्खपणे सुशीतल आसनात बसणे या
ववचारापासून परावृत्त करण्याचा आटोकाट प्रयत्न
आपल्या नाट्यसमीक्षेतन
ू केला.
कलाव्यवहार हा राजकारण आवण पयायानं
सत्ताकारण यांच्या संदभात घडत असतो म्हणून
समीक्षेला त्याचं मत हवं अशी पुष्पाताईंची आग्रही
भूवमका होती. त्यांना टवत:ला सांटकृ वतक
राजकारणाची सखोल जाण होती, रं गभूमीच्या
समग्रतेचं अन्य कलांचं भान त्यांच्या नाट्यसमीक्षेत

अनेक वठकाणी प्रवतहबवबत होतं, असं जाणकारांचं
मत आहे .
१९६९
मध्ये
वलवहले ला
‘वर्एटर
ऑर्ऍब्सडग ’ हा त्यांचा प्रबंधात्मक लेख त्यांच्या
सावहत्य, संटकृ ती आवण कला या क्षेत्रांतल्या
सखोल अभ्यासाचा पवरपाक होता. प्रायोवगक
रं गभूमीचे समाजाशी नाते इतरांपेक्षा वेगळे कसे हा
प्रर्शन त्यांनी ऐरणीवर आणला. त्या काळात बहु तेक
टवतंत्र सामावजक मराठी नाट्यसंवहतांमध्ये प्रारं वभक
कंसात असणारे (टर्ळ : वदवाणखाना) हे दोन शब्द
सामावजक नाटकांचा खुजेपणा दाखवतात. नाटक
पाहणं ही एक सामावजक सांटकृ वतक कृ ती आहे ,
असं
म्हणत
पुष्पाताईंनी
प्रेक्षकांना
त्या
वदवाणखान्याबाहे र काढण्याचं महत्त्वाचं सावहस्त्यक
काम केलं , त्यासाठी त्यांनी ‘माणूस’ साप्तावहकात
१९७२-७३ मध्ये नाटकासंदभात लेखमाला वलवहली.
त्यांची नाट्यपरीक्षणं म्हणजे नाटक कसं पाहावं, त्या
अनुभवाचं ववर्शले षण कसं करावं आवण त्यातील
नाट्यात्मता अनुभवल्यावर त्या सार्याची भावषक
मांडणी कशी करावी, याचा तो वटतूपाठ होता.
मराठी नाटक केवळ करमणूकप्रधान न राहता
लक्षणीय आववष्कार व्हायचे असेल तर
नाटककाराचे आवण वदग्दशगनाचे जीवनभान, त्यांना
गवसलेला रं गमंच आवण त्यांनी सादर केेेलेल्या
नाट्यानुभवाशी सहकंपन पावणारा प्रेक्षक 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, मूल्य जावणवांचे अन्वय हे
सूक्ष्मपणे जाणूनच लेखक वा नाटककार जाणता
येतो.
प्रत्येकाचं जगणं हे एक पुटतक असतं असं
म्हणतात. पुष्पाताईंच्या जगण्याचा ववशालपट
बघता;त्यांचं आयुष्य एक जाडजूड (आकाराच्या
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आवण आशयाच्या दष्ृ टीनंही) ग्रंर्च होता. त्याची
एक झलक आपल्याला ‘लढे आवण वतढे ’- मेधा
कुलकणी आवण ‘पुष्पा भावे ववचार आवण वारसा’गणेश ववसपुते आवण वैशाली रोडे संपावदत दोन
ग्रंर्ांमधून वमळते.
पण
कोणत्याही
समीक्षेमध्ये
मूल्यवनणगयनाच्या वदशेने टवत: पाऊल टाकावे
लागते आवण प्रेक्षकाला, वाचकाला असे पाऊल
टाकायला मदत करावी लागते. वशवाय कोणताही
एक नाट्यप्रयोग सुटा नसतो. तो त्या संटकृ तीतील
नाट्यसावहत्य आवण रं गमंचीय परं परांचा अन्वय
घे ऊन येतो. तो संदभगही जोडू न घ्यावा लागतो.
प्रेक्षकांचे, वाचकांचे काही प्रकारचे टमरण जागे
करावे लागते. केवळ रं गकमी वनष्णात असून
चालत नाहीत, तर प्रेक्षकही संटकावरत का असावे
लागतात या ववषयीचं त्यांचं हे ववर्शले षण अत्यंत
महत्त्वाचं आहे . नाट्यसमीक्षेचं मूलभूत काम
प्रेक्षकाला ववचारप्रवृत्त करणं हे आहे , असा त्यांचा
ठाम ववर्शवास होता.
पुष्पाताईंचं
ववर्शले षणात्मक
आवण
सैद्धास्न्तक असं हे समीक्षालेखन परखड असलं ,
तरीही त्यात कुठे ही ववखार नव्हता. अनेक
कलावंत, वदग्दशगक, नाटककार त्यांच्या समीक्षेनंतर
त्यांच्याशी चचा करायला उत्सुक असत.
नाट्यवतुगळात त्यांचा दरारा होता. संबंवधत
व्यक्तींशी वजव्हाळयाचे संबंध असले, तरी समीक्षक
म्हणून आवर्शयक असणारी अवलप्तता त्या राखत.
त्या काळात बहरू लागले ल्या रं गभूमीला त्यांनी
मूल्यभान वदलं. ‘सखाराम बाईंडर’ आवण ‘मराठी
प्रेक्षक’ या ‘माणूस’मधील ले खात सखाराम बाईंडर
अर्शलील आहे , समाज ववघातक आहे , हे मत मला
मान्य नाही, असं सांगताना काही महत्त्वाचे मुिे त्या
मांडतात. त्या वलवहतात, ‘टत्री-पुरुष संबंध हा इतका
गुंतागुंतीचा अनुभव असतो की, त्यामुळे काव्यात्म
प्रीतीच्या गवहर्या रं गापासून ते पाशवी वासनेच्या
भयावह टवरूपापयंत त्याची अनंत रूपे वाङ्मयात
व्यक्त होऊ शकतात. सखाराम बाईंडर या

नाटकाचा सवांगीण पवरणाम उत्तेजक नसून
जुगप्ु सेचा आवण माणसाववषयीच्या अतीव करुणेचा
आहे . हा पवरणाम वजर्े आहे , वतर्े अर्शलीलता
लोकानुरंजनासाठी आलेली नसून जीवनाचा एक
भेदक अनुभव व्यक्त करण्यासाठी अपवरहायगपणे
आलेली आहे . नाटक प्रौढांसाठी आहे . ज्या
माणसाला समोर वदसणार्या दर्शृ यांचा संपण
ू ग
कलाकृ तीच्या चौकटीत ववचार करता येतो,
शंगारदर्शृ यामुळे ज्याचे वचत्त अतार्टककपणे ववचलीत
होत नाही, जीवनातील अनेक गुंतागुंतीचे अनुभव
जाणून घे ण्याची ज्याची तयारी आहे , अशा
माणसालाच प्रौढ म्हणावं’, असं त्या वनक्षून
सांगतात.
महे श एलकंु चवार यांच्या दोन अंकी ‘गाबो’ मधली
भडक वाटणारी हहसा ही वेगाने हरवणार्या मानवी
सृजनात्मक शक्तीच्या शोधातून, त्या शोधानंतर
येणार्या हताशतेतन
ू वनमाण झाली आहे . हहसा ज्या
वेळी रं गमंचावर आववष्कृ त होते , त्या वेळी ती
ववववध गहन मानवी अनुभव व्यक्त करते.
नाट्यकृ तीत योजली गेलेली हहसा शटत्राने केलेल्या
हत्येपेक्षा जाटत क्रूर म्हणून अवधक पवरणामकारक
असते.
आजच्याच
नाटककारांना
हहसेचा
आववष्कार का करावासा वाटतो? कारण एखादे
वनरुपद्रवी जनावरही कोपर्यात गाडले असताना
चाल करून येते, त्याचप्रमाणे पवरस्टर्तीच्या कोंडीत
सापडलेला आजचा ‘माणूस’ टवत्व राखण्याच्या या
आणीबाणीच्या
प्रसंगीक्रायवसस
ऑर्
आयडें वटटी- क्रूर र्शवापदासारखा आक्रमक होतो. हे
त्याचे क्रूर रूप ववकल आवण केववलवाणे असते.
गाबोच्या नाट्यलेखनात रचनात्मक दष्ृ ट्या आवण
प्रयोग संकल्पनात शैलीच्या दष्ृ टीकोनातून काही
तरी वनस्र्शचत खटकत होते, काय ते शोधून काढणं
त्यांना जमलं नाही. पण त्या म्हणतात, ‘या आवण
अशाच प्रयोगांच्या अपयशानेही, मतभेदांनीही
व्यावसावयक रं गमंचावरील यशापेक्षा अवधक
लक्षणीय असा ववकास होणार आहे .’
9 | तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

पुष्पाताईंनी ‘वमळू न सार्याजणी’ मावसकात
सलग दोन वषग (1994-95) ‘राजकारणाच्या
अंगणात’ आवण ‘राजकारण आपल्या घरात’ या
दुपानी लेखमाला वलवहल्या. मध्यमवगीय कंु दाताई,
घरकाम करणारी अनसूया वतची पुढच्या वपढीतली
वशकलेली मुलगी मंजळ
ु ा आवण पुष्पाताई
यांच्यामधला सहज-सोपा, मोकळा-ढाकळा मनाला
वभडणारा संवाद हे या लेखमालेचं वेगळे पण होतं.
एखाद्या साध्या घटनेतन
ू ही राजकारण, अर्गकारण,
समाजकारण आवण संटकृ तीकारण कसं प्रवतहबवबत
होतं, हे त्या साध्या उदाहरणातून दाखवून दे त होत्या.
लेखमालेत काही संकल्पना, राजकीय - सामावजक
घडामोडी त्या संदभात प्रावतवनवधक शंका, प्रर्शन
यांना सोपेपणानं उत्तरं दे ण्याचा प्रयत्न करत सजग
नागवरक होण्यासाठी काय करायला हवं, हे त्या
सांगत. महाराष्राच्या सांटकृ वतक र्हासाचं कारण
म्हणजे वशवसेना! असंही त्या परखडपणे वलवहत.
क्रौयग आवण बीभत्सतेला शौयग मानलं वशवसेनेने!
याववषयी त्यांना दु:ख आवण सास्त्वक संताप ये त
असे. तो व्यक्त करायला लागणारं धाडस
त्यांच्यापाशी होतं. ‘वमळू न सार्याजणी’ मावसकाच्या
दशकपूतीच्या वनवमत्तानं ‘कहाणी सार्याजणी’ची या
नाट्याववष्काराची समृद्ध संवहता पुष्पाताईंनी १९९९
मध्ये वलवहली. अवतशय काटे कोरपणे शब्द वापरत
बाई म्हणून बायांना सोसाव्या लागणार्या यातनांना
अगदी नेमकेपणानं या संवहतेत हात घातला आहे .
१० वषातल्या कर्ा, कववता, मुलाखती, लेख,
संवाद या सगळयांतन
ू त्या गोष्टीचे अंतटर् पदर,
त्यांचा पोत पुष्पाताईंच्या ओघवत्या भाषा प्रवाहातून
वझरपत मनात घर करून राहतो, असं जाणकारांनी
नोंदवलं.
पुष्पाताईंनी दवक्षण आवशयाई पुरुषत्वाचा सखोल
अभ्यास केला. ‘वमळू न सार्याजणी’च्या माचग
अंकात ‘पुरुष प्रवतमेची घडण, संदभग : दवक्षण
आवशया’ या लेखात संदभग संपन्नता ववषय मांडणी
सुटपष्ट करते. त्या वलवहतात, ‘पुरुष प्रवतमा र्क्त
टत्रीच्याच संदभात घडत नाही. इतर पुरुष, राजकीय

प्रवाह, त्यातले संघषग असे अनेक घटक पुरुष
प्रवतमा घडवत असतात. भारताच्या संदभात जातीय
संघटनाही या जडणघडणीवर संटकार करत असते.
खरं तर सद्यस्टर्तीत हा ले ख मुळातूनच वाचायला
हवा. त्यातून पुरुष बलात्कार का करतात,
हहसाचारी का होतात, याचं मूळ कारण कळायला
मदत होईल.’
पुष्पाताईंनी वलवहलेल्या प्रटतावनांमधल्या त्यांच्या
लखलखीत ववचारांच्या आवण ववर्शले षणांच्या
प्रकाशात पुटतकाचं अंतरं ग उजळू न वनघतं.
उदाहरणार्ग, प्रवतमा जोशी यांच्या ‘जहन्नम’ या
कर्ासंग्रहाला वलवहलेली प्रटतावना, ‘समूह
जीवनाची गुंतागुंत’, ‘लेकी वाचवण्याच्या गोष्टी’ ही
‘साववत्रीच्या गभात मारलेल्या लेकी’ हा वनवृत्त
सनदी अवधकारी लक्ष्मीकांत दे शमुख यांनी
राबवलेल्या ‘मुली वाचवा’ मोवहमेच्या पार्शवगभम
ू ीवर
वलवहलेल्या कर्ासंग्रहाची प्रटतावना. ‘ववर्शले षक
दटतऐवज’ ही ऍड. वनशा वशवूरकर यांच्या ‘लढा
टाकलेल्या स्टत्रयांचा’ या पुटतकाची प्रटतावना.
‘टत्रीवमती - वनवडक वमळू न सार्याजणी’ या
नीवलमा गुंडी संपावदत पुटतकाच्या प्रटतावनेत
‘सार्याजणी’चं सार त्यांनी मांडलं आहे . त्या
वलवहतात, ‘लेख संग्रहावर नजर टाकल्यावर
वाचकांच्या लक्षात येईल की, वाचकांना भय
वाटणार नाही, अशा पद्धतीनं यात अमूतग टत्रीवादी
ववचार, धमगवचवकत्सा, शांतताववचार, वनकोप
समाजजीवन, टत्री-पुेुरुष नाते, इवतहासातील
व्यक्तींकडे नव्याने पाहणे... पण येर्े ववषयांची यादी
महत्त्वाची नाही. व्यक्ती आवण समाज या दोन्हीत
पवरवतगन घडवू पाहणारा दष्ृ टीकोन यामध्ये आहे .
माणसाववषयी अपार करुणाही त्यामागे आहे .’
आवण
सरतेशेवटी
पुष्पाताईंच्या
सवांत
वजव्हाळयाचा प्रर्शन म्हणजे राजकारण! टत्री
चळवळ, इतर आंदोलनं आवण सवग वयोगटातल्या
त्या राजकारण कसं सवगटपशी, सवगव्यापी आहे
आवण ते आपल्या सवांच्या जगण्याच्या सवग पैलंव
ू र
कसा प्रभाव टाकतं हे उलगडू न दाखवत असत. त्या
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संदभात मी त्यांची इचलकरं जीला मे १९९६च्या
‘ववचारवेध संमेलना’च्या वेळी खासगीत मुलाखत
घे तली होती. त्या मुलाखतीत त्यांनी ऐवतहावसक
दष्ृ ट्या महत्त्वाचे असणारे अनेक मुिे मांडले होते.
त्यातले काही आजही महत्त्वाचे असणारे मुिे इर्े
आवजूगन मांडते आहे . त्या तेव्हा म्हणाल्या होत्या...
‘टवातंत्र्य चळवळ, संयक्
ु त महाराष्र चळवळ अशा
अनेक चळवळीत स्टत्रया सहभागी झाल्या. मात्र
काही सन्माननीय अपवाद वगळता दै नंवदन
राजकारणाच्या संदभात स्टत्रया सहभागी होताना
वदसत नाहीत. वतच्या वेगवेगळया जबाबदारीतून
सावगजवनक जगायला वतला वेळही काढता येत नाही
आवण बाहे रचं क्षेत्र पुरुषाचं 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 वाढल्यामुळे
ग्रामपंचायत पातळीवर ती सहभागी होताना वदसते.
वतची क्षमता हळू हळू वनमाण होईल. जे पुरुष
राजकारणात सहभागी होतात, त्यातल्या वकती
जणांची क्षमता असते? पण या मुद्द्यांची कधीच
चचा होत नाही. स्टत्रयांनी स्टत्रयांचंच राजकारण
करावं असं मला वाटत नाही. त्यांनी सवग प्रकारच्या
राजकारणात भाग घ्यावा. कारण संसदे पासून
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
आहे त. ही चुकीची असली तरी वटतुस्टर्ती आहे .
राजकारणाकडे बघण्याचा बायकांचा आवण
पुरुषांचा दष्ृ टीकोन काही वेगळा आहे , असं काही
मी मानत नाही. बाईला पाण्याचा प्रर्शन, सर्ाईचा
प्रर्शन इ. खरे प्रर्शन कळतात, म्हणून बायकांनी
नगरपावलका पातळीपयंतच सहभागी व्हावं, अशी
एक मांडणी आहे , त्याच्याशी मी अर्ातच सहमत
नाही. वशवसेनेची सवग ववचार करण्याची पद्धत

नगरपावलका पातळीवर आहे , ठाकरे ही तसंच
बोलतात. त्यांना राष्रीय rhetoric पटतं, ते
दुसर्याचा द्वे ष करायला सांगतात. एक काळ असा
होता की, बायका सांगत की एक वपढी वशवसेनेमळ
ु े
वाया गेली. पण आज वशवसेनेमळ
ु े च त्यांना सत्ता,
संपत्ती वमळते, त्यामुळे कुणी बोलत नाही. पण एके
काळी वशवसेनेत हहसा वशकवली जाते, अशी
त्यांची तक्रार होती.
राजकारणाची खरी जाणीव असणं म्हणजे संपण
ू ग
टतरांचा संबंध बदलणं , अंतटतगरांचा संबंध बदलणं ,
एवढी जाणीव सामान्य माणसाला आहे , असं कुणी
मान्य करणार नाही आवण ज्या बायका इतकं
बंवदटत आयुष्य जगल्या, त्यांना तर ती जाणीव
कशी असणार? राजकारणाची प्रवक्रया वत्रटतरीय
आहे , ह्याचं वशक्षण घे ण्याची गरज आहे .’ नंतर
पुष्पाताई म्हणाल्या, ‘लोक मला ववचारतात, तुम्ही
राजकारणाच्या ववषयी इतकं बोलता, पण तुम्ही
राजकीय पक्षाच्या सदटय नाही, हा दुटप्पीपणा नाही
का? तेव्हा हा दुटप्पीपणा नाही, असे मी सांगते
कारण मला मान्य असणारा एखादा पक्ष असणं
हकवा नसणं हा एखाद्या दे शाच्या वटतुस्टर्तीचा
संदभग आहे . पण माझी राजकीय जाणीव असणं /
नसणं हा माझ्या राजकारणाचा एक भाग आहे .
प्रर्शनाचं राजकीय टवरूप लक्षात घे ऊन बोलणं
महत्त्वाचं !’
‘राजकारणात जाणं ही मूल्यात्मक वाईट गोष्ट
नाही. पण चळवळीतला माणूससुद्धा सांगतो की,
माझा राजकारणाशी काही संबंध नाही. जरी तुम्ही
राजकीय पक्षात नसलात तरी तुम्हाला राजकीय
भान असायला हवं. टत्रीमुक्ती चळवळ
अपॉवलवटकल कशी असू शकेल? तसंच नमगदा
बचाओ आंदोलन- एवढी मोठी चळवळ नॉनपॉवलवटकल राहू च शकत नाही. प्रा. गो. पु. दे शपांडे
म्हणत तसं एकेका मुद्द्याचं बायर्केशन केल्यानी
लोकांना सपोटग करायला सोपं जातं कारण मग
काही राजकीय भूवमका घ्यावी लागत नाही. एखादी
टत्री राजकारणी आहे , हे वशवीसारखं वापरू नये.
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ज्यांची कुणाची क्षमता आहे , त्यांनी जरूर
राजकारणात जावं आवण त्या राजकारणात गेल्या
म्हणजे चळवळीला सोडू न गेल्या असंही मानू नये.
राजकारण ज्या टवरूपाचं आहे , वतर्ं वनवडू न
येण्यासाठी काही मागग अवलंबावे लागतात. टत्री
चळवळीतील कायगकती राजकारणात गेल्यावर
आपण बाहे रच्या लोकांनी वतनं काय करावं ते
वतच्यावर सोडावं. वतच्या सद्सवद्ववेकावर ते ठे वावं.
आपण वतच्या वववेकाचे राखणदार होऊ नये.
टत्री चळवळीमुळे एक नक्की झालं की, प्रत्येक
पक्षाच्या घोषणापत्रात स्टत्रयांसाठी काही करायला
पावहजे असं म्हणावंसं वाटतंय. शरद पवारांनी
मवहला धोरण जाहीर केलं हे इंवडकेशन आहे टत्री
चळवळीचा रे टा असल्याचं . तसंच एका वषात
जळगाव केसचा वनकाल लागला हा पण टत्री
चळवळीचाच पवरणाम आहे . पण हा रे टा पुरेसा
पवरणामकारक नाही. खेडेगावातल्या बाईला पुरेसं
संरक्षण नाही. त्यांच्या प्रर्शनावर लक्ष केंवद्रत
करायला हवं. वपण्याचं पाणी, राहायचं घर आवण
दारूबंदी या तीन मुद्द्यांवर भर वदला, तर बायकांचा
सहभाग वाढे ल आवण यातून जे राजकारणीकरण
(पोवलवटसायझेशन) होईल ते नुसती वशवबरं घे ऊन,
व्याख्यान दे ऊन होणार नाही. बाईला जीवनाववषयी
बर्यापैकी आकलन, शहाणपण असतं. मानवी
संबंध
चांगले
कळतात.
पण
आजच्या
राजकारणाचा पोतच बदलला आहे . राजकारणाला
खूप पैसा लागतो, त्यात गुंडवगरी आहे . पूवी
मृणालताई, अवहल्याताई मानवी संबंधांच्या पायावर
काम करत. दर मवहन्याला लोक आपल्या
पगारातले पैसे घरी जाण्यापूवी आणून दे त, त्यातून
त्यांचं ऑवर्स चालायचं पण आता त्या पोतापयंत
जाणं अवघड आहे .
खर्या अर्ानं मुक्तपणे कसलं ही दडपण न ठे वता
स्टत्रयांनी राजकारणात भाग घे तला, तर त्यातून
गुंडवगरी कमी होईल. टत्री चळवळीचा यासाठी
र्ायदा होऊ शकेल. आपण केवळ प्रवतवनधींनी
काय करायचं यापेक्षा मतदारांचंसद्ध
ु ा याबाबतीत

प्रवशक्षण करायला हवं. मतदारांनी का नाही एक गट
करून आमदार हकवा नगरसेवकाला मदत
करायची? तळागाळाच्या चळवळीतून उमेदवारांनी
यायला पावहजे. हे बाईववषयीच नाही पुरुषां ववषयी
पण मी म्हणते आहे . आजवर सामान्य माणूस,
चळवळीच्या कायगकत्यांनी पण राजकारणासंदभात
सोवळे पणाची भूवमका घे तली. याला राजकारणी
पण जबाबदार आहे त. ते सांगतात, ववद्यार्थ्यांनी,
वशक्षकांनी, स्टत्रयांनी राजकारणात पडू नये.
राजकारण वाईट ही भूवमका मला अवजबात पटत
नाही. राजकारण वाईट असेल तर मग असेल
हहमत तर तुम्ही ते सुधारून दाखवा. हे बोलायला
सोपं पण करायला कठीण आहे आवण पवहला
ठपका माझ्यावरच येतो. तत्त्ववनष्ठा बोलता बोलता
जे परदे शी वनधी घ्यायला लागले , त्यांच्याववषयी
मला वाटतं ही कसली तत्त्ववनष्ठा! कारण
तत्त्ववनष्ठा म्हणून तुम्ही अपोवलवटकल राहणार
आवण परदे शी वनधी तर सवांत पॉवलवटकल आहे ,
पण लोक हे मान्य करत नाहीत. मी परदे शी वनधी
घे णार नाही, पण दुसर्या कोणी घे तला तर
त्याववषयी मी सारखी वचवकत्सा करणार नाही.
Holier than thou ही भूवमका मला मान्य नाही.
आजच्या अर्गव्यवटर्े नं वनमाण केलेलं जे
राजकारण असेल त्याला तोंड दे ण्यासाठी
ववटर्ावपतांची आवण जे बेकार होणार त्यांची एक
प्रचं ड चळवळ उभी करावी लागणार आहे . सवग
ववटर्ावपतपणा जोडत वगरणगाव, इतर धरणग्रटत
असं सवांना कुणी हहमत असली, तर जोडू न मोठ्ठी
चळवळ चालवायला हवी...
अशी मोठी चळवळ उभारण्याचे प्रयत्न चालूच
आहे त. मात्र त्या चळवळींना मागगदशगन करणारा
पुष्पा भावे नामक वैचावरक दीपटतंभ आज
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अस्टतत्वात नाही. पण आपल्या सवांमध्ये त्यांनी जी
ववचार बीजं पेरून ठे वलेली आहे त, 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,
पुणे 411016
संपकग : 9822746663

जावहरात

काव्यसंवचत
साठोत्तरी वपढीतील महत्िाचे किी. मेळा, उत्खनन, जगु लबांदी, अकस्मात, चररत,
कृ तकपत्रु , अवनिास हे कवितासांग्रह, हकीगत आवण जटायू, पोखरण या कादबां ऱ्या,
पत्रािळ,धगाडा,मरणमाळा हे नऊ कथासांग्रह प्रवसद्ध. गतकाळाचे िास्ति नजरे समोर
ठे ऊन ितणमानाला सामोरे जाणारी त्याच
आत्मपीडेतनू
ां ी कविता असनू '
आत्मशोधाचा प्रत्यय 'हा त्याांच्या कवितेचा स्थायीभाि आहे. व्यवक्तगत भािानभु िाांचे
कें द्र न सोडताही विराट समहू िेदनेशी समन्िय साधणारी कविता असे त्याांच्या िणणन
करता येईल.अनेकाथां ण सचू क शब्दरचना,मानवसक स्पदां नाचे चढउतार आवण टिटिीत
प्रवतमायोजना हे के शि मेश्राम याांच्या कवितेचे विशेष होय.

केशव मेश्राम

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------केशव मेश्राम

: सहा कववता

१. बं द दरवाजे
सगळया नजरा रोखलेल्या आकंु वचत माझ्यावर,
अववर्शवासाचे धावरे ढग त्यांच्या डोळयांत गच्च
भरलेले
मी पेटवली लालबुंद मने ; सळसळती दाट अरण्ये
माझे मन उन्मन खळखळले वकतीकांच्या ओठांतन
ू
गरगरले आत्मतृप्त शेवाळ पुंज झुळझुळत्या
प्रवाहाच्या र्ंड खोल भोव-यात
कुरवाळली
माझ्या
शब्दांनी,
डोळयांतील
वतरटकाराची धार पावले माझी ताठ एकाच जागी
गोठलेली
एवढे च ,मी एवढे च म्हणतो : माझ्या भूवमकेवर
माझी वनष्ठा आहे
वजतका आहे द्वे ष तुमच्या डोळयांत माझ्याववषयी.
त्यांच्या जुनाट वाडयांचे अजटत्र दरवाजे
करकरत बंद होताहे त.... अडसर लागताहे त.
माझ्या हाकांना मोकळे आहे रान आवण मळवट
भरलेले तडतडते सरण.
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२. एक वदवस मी परमेश्वराला..
एक वदवस मी परमेर्शवराला आईवरून वशवी वदली
: तो लेकाचा र्क्त र्क्कन हसला, शेजारचा
जन्मजात बोरूबहािर उगीचच वहरमुसला,
एरं डेली चे हरा करून मला म्हणाला : "तू असा रे
कसा, त्या वनगुगण वनराकार अनार् जगन्नार्ाला
काहीतरीच बोलतोस ?
शब्दांच्या र्ासात त्याचा धमगर्णा धरतोस ? "
पुन्हा एकदा मी कचकून वशवी वदली,
ववद्यापीठाची इमारत कमरे पयंत खचली,
माणसाला राग का येतो या ववषयावर आता तेर्े
संशोधन सुरू आहे ,
उदबत्तीच्या घमघमाटात भरल्या पोटाने भावववव्हळ
चचा झाली, माझ्या वाढवदवशी मी परमेर्शवराला
वशवी वदली.

वशवी वदली, वशव्या वदल्या, साटांसारखे शब्दांचे
र्टकारे मारीत मी म्हटले ,
साल्या! तुकडाभर भाकरीसाठी गाडीभर लाकडं
र्ोडशील काय ? हचधुक नेसल्या आईच्या
पटकुराने घामेजले हाडके शरीर पुसशील काय ?
बापाच्या वबडीकाडीसाठी भावाबवहणींची हाडके
वझजवशील ?
त्याच्या दारूच्या घोटासाठी भडवेवगरी करशील ?
बाप्पा रे , दे वबाप्पा रे ! तुला हे जमणारच नाही,
त्यासाठी पावहजे अपमावनत मातीत राबणारी,
प्रेम करणारी मायमाऊली....
एक वदवस मी परमेर्शवराला आई वरून वशवी
वदली.
३. माझ्या आयुष्यात
माझ्या आयुष्यात तुला जागा वदली...
म्हणालो आभाळाने कुणाचे अस्टतत्व नाकारायचे
नसते एखाद्या इवल्याशा पाण्यात बुडून जायचे
असते.
माझ्या आयुष्यात मीच उभा होतो दाटीवाटीने,
कुणी पुटपुटले : ' टवतःला अडकवायला
अशा कारणांच्या खुंट्या बऱया वदसतात...
कुणी डार्रले : ' ज्याची उं चीच बेताची
साला ! टवतःलाच आभाळ समजू लागलाय.
कुणी बोलले : ' बुडायचे च असेल तर पुरते
कुठलेही पाणी... आंघोळ एकदाच असते...
तरी वदली आयुष्यात माझ्या, तुला जागा...
जागाच होतो गुहेत धुमसत... असावध नक्कीच
नाही.
घुसमटलेल्या कोंदट जाळीत जळक्या र्ु लांचा
उग्रगंध झरझरला,
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प्रकाशाने व्हावे प्रवतहबबात वद्वगुणीत
तसे माझे मन र्ाकले , सामावले तुला :
आता तर काळोखाची हशपलीही वमटली,
माझ्या आयुष्यात तुला माझ्याइतकीच जागा वदली.
४.आजीची गोष्ट
गाडाभर रिी खरडू न
महाकवी बनवणाऱया दे शात.... बेटा तू का पैदा
झालास ?
मरून गेला आजा तुया, लोकांची लाकडं र्ोडू न,
घट्टे पडले तरहाताले बाळं तपणं करून करून,
बाप तुवा वमलात जातो तरासनच्या साच्यावर
माय तुयी वायंडरीमधी...
चालते सारे पैशावर.
अरे ! जेर्ी तेलमेल नाही... मानमाणुसकी नाही,
तेर्ी बाप्पा, काहू न आलास ? आलास तं आलास,
तूही जातीचा मरण घे ऊन आलास !
बेटा सांग ! का पैदा झालास ?
वशकावा खावाले वशळं बासं आंबीलकढी असंल
तसं
घरात काही नसंलच तं पेवावा पानी ताकंच जसं ,
उन्हाले भेवावं कहाले ?
सुव्या तं आपल्याच गरम रक्ताचा, मी जाईन
मातीघरी तवा आणजो- कोरा कपडा तुया घामाचा,
दुकानातून इक्ताचा,
शेकजो नसा आतड्ावाणी...बापजाद्याची म्हणजो
गाणी,
नोको जाऊ दे वाधरमात, वतरर् जत्रेच्या नटत्या
भरमात,
रडावा नाही... धवावां नाही, आलास बाप्पा पैदा
झालास, हाती धरून सब्बल पक्की,
आता चांदावाणी हास
गाडा ओढ, पेटव रिी... एवढ्यासाठी तं तू
आलास... बेटा ! मान्साले मानूस कर...

तरच तू शाईर झालास... आमच्या घरात आलास,
आता रडू नोको हास

5. पूतयता
अंगभर पसरते एकान्तसमयी हताशेची सुटती
सापाच्या ववषासारखी,
र्ु टलेत माध्यावर एकदम इतके ढग
मनाची लसलसती मुळे धुऊन धुपन
ू गेलीत.
... अवमत्र आभाळाखालचे हे सांगावे कुणाला ?
क्षण एक एक तरतरत चढतो मणका मणका बधीर
बनत जातो, पुराने घुसळावा तळ गाठाळणाऱया
रक्तासारखा तळहातावरच्या रे षाही तशा परागंदा,
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अस्टतत्वाचे माजवण वजभेवरल्या शब्दांना अलगद
वटपणारे
क्षण जळवेसारखे तृप्त सुशान्त
खडकावर उगवलेल्या शेवाळाशी आता साधतो
आहे अखेरचा मूक संवाद
माझ्या जगण्यावरच वपवळट वेलींचा मलूल गुंता,
मार्थ्यावरल्या र्ु टक्या ढगांची अपवरहायग पूतगता !

--- केशव मे श्राम
(डॉ वगरीश सपाटे यांच्या सौजन्याने )

प्रा.डॉ.भषू ण रामटेके,पल
ु गाि
किी, समीिक ि िैचाररक लेखन करणारे महत्िाचे लेखक म्हणनू महाराष्रात ख्याती.
उजेडाची कविता , तटु लेल्या लोकाांची कविता आवण मी राांगते च उभा आहे हे तीन
कवितासांग्रह, जागवतकीकरण ि सावहत्यसमीिा हा समीिग्रांथ आवण धमण,धम्म ि जातीचे
राजकारण हा िैचाररक लेखाचां ा सग्रां ह त्याच
ां े नािे आहे.अनेक राज्यस्तरीय परु स्काराने
सन्मावनत .

प्रा.डॉ.भषू ण रामटे के
पुलगाव

केशव मे श्राम यांची कववता
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------आंबेडकरवादी मराठी सावहस्त्यकांच्या
पवहल्या वपढीतील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे केशव
मेश्राम. ते एक कर्ाकार, कांदबरीकार,
लवलतलेखक, समीक्षक व कवी म्हणून संपण
ू ग
"साल्या! तुकडाभर भाकरीसाठी
महाराष्रात पवरवचत आहे त. त्यांच्या सावहत्याचा
गाडीभर लाकडं र्ोडशील काय?
खास एक चाहतावगग उभ्या महाराष्रात आहे .
हचधुक नेसल्या आईच्या पटकुराने
आंबेडकरवादी
सावहत्याच्या
पारं पवरक
घामेजले हाडके शरीर पुसशील काय?"
चाकोरीबाहे रचे व्यस्क्तमत्त्व म्हणून त्यांच्याकडे
('उत्खनन'. पृ . ७४)
पावहले गेले. त्यांच्या 'उत्खनन' ह्या पवहल्या
दे वबाप्पा हे कधीच करु शकणार नाही. असे
कववतासंग्रहापासूनच त्यांचे वेगळे पण नजरे स
भडकपणे मांडतात. परं तु तसे त्याचे व्यस्क्तमत्त्व
भरले. त्यांच्या सावहत्यकृ तीने मराठी सावहत्य समृद्ध
नाही. 'उत्खनन' मधील 'अजूनहीं' या कववतेतन
ू
झाले. केवळ आक्रोश, टाहो, प्रचारी ह्या
प्रेयसीला जेव्हा कवीची जात कळते तेव्हा ती
ववशेषणांपासून त्यांची कववता दूर रावहली.
वतऱहाईतासारखी कशी वागते. याचे वचत्र प्रखरपणे
'आंबेडकरी कववतेतील भावकववता' हे ववशेषण
मांडतात. ती पुढे आपली ओळखही दाखववत नाही.
त्यांच्या कववतेला शोभून वदसते. पवहला
आवण भेटलीच तर
कववतासंग्रह 'उत्खनन'मध्ये एकाच वेळेस दोन
"नंतर ती भेटली गडबडीतच, वतने हात हालवला,
केशव मेश्राम दष्ृ टीस पडतात. एक भावकवी केशव
त्यानंतर ती हसली पुसटसे
मेश्राम तर दुसरे आंबेडकरी केशव मेश्राम,
आवण मग एकदा ओठांच्या कडांवरुन झुळूक
त्यामुळेच कदावचत प्रा. बाळकृ ष्ण कवठे करांनी
गेली..
त्यांना कोणत्याही एकाच मागाने चालावे, असे
आता ती वदसते, गदीतल्यासारखी, गदीतच.”
सुचववले होते. आवण केशव मेश्रामांनी पवहला मागग
('उत्खनन', पृ. ३६)
जवळ केला.
हे जातीयतेचे दुःख कवीला त्याच्या अंतापयंत
त्यांचा टवकेंद्री टवभाव आवण समष्टीचे ववलक्षण
असल्याचे वदसून येते. यामुळेच कदावचत कवी
भान यांच्या संवमश्रणातून कववतेचे एक नवे रसायन
वनसगाकडे वळताना वदसतात. असे असले तरी
वनमाण झाले. एक वदवस मी परमेर्शवराला हया
पारं पवरक वनसगगकववतेसारखी त्यांची वनसगगकववता
कववतेत म्हणतात
नाही. वनसगग प्रवतमांचा वापर व्यस्क्तगत दुःख आवण
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समष्टीचे दुःख वचतारण्यासाठी ते करतात. 'एकली
भयाणभोर झाडे ', 'झाडे माझी, माझ्या जातीची',
'तृप्त, पवरत्यक्त झाडे ', 'झाडे शहराने टाकलेली
'अशा प्रवतमांनी दवलत जीवनाचे दुःख शब्दांवकत
करतात.
चौर्ी पास झाल्यावर ते १९४८ मध्ये वशकायला
मुंबईला आले. तेर्ेच त्यांना वाचनाची सवय
लागली.. तेर्ील वाचनालय व ग्रंर्ालयां मध्ये
जाऊन वाचन करीत. परं तु पुढे पालकांच्या
आपत्तीमुळे त्यांचा मुंबईतील मुक्काम आवण
वशक्षण सुटले. अकोल्याला जावे लागले.
अकोल्याला येवून बाबूजी दे शमुख वाचनालय येर्े
वाचन करावयास जात. तेर्ेच त्यांनी "संत आवण
पंवडत कवींच्या कववताचे पद्धतशीर वाचन केले.
मोरोपंत, रघुनार् पंवडत, श्रीधर, वनरं जन माधव,
मध्वमुनीर्शवर, नागेश, ववठ्ठल, तुकाराम, रामदास,
एकनार्, केशवसुत, तांबे, बी., भ. श्री. पंवडत,
कोलते, माटे , अत्रे यांच्या वाचनमाला, महाराष्र
सारटवत,
पांगारकर,
आजगावकरांची
वाङ्मयेवतहासावरील आवण द.सी. पंगू ची अनेक
संपावदत पुटतके १९५३ ते १९५८ ह्या कालखंडात,
हजारोंच्या संख्येने वाचून काढली. "१ असे
वाचनाचे संटकार त्यांच्यावर झाले. अमरावतीच्या
लेखक कवींशी बऱयापैकी टनेह जमून आला. उद्धव
शेळके, मनोहर तल्हार, मधुकर केचे , मुरार लांडे,
तुळशीराम काजे, प्रभाकर वसरास आवण सुरेश भट
यांच्याशी लेखन ववषयक चचा व पत्रव्यवहार होता.
तसेच त्यांना काही खास सन्मान प्राप्त झाले. १९७८
मध्ये मुंबई येर्े भरलेल्या अस्टमतादशग लेखक
वाचक मेळावाचे अध्यक्ष, मुंबई उपनगर सावहत्य
संमेलन ववलेपाले २००१ मध्ये अध्यक्ष. २००२ मध्ये
महाराष्र र्ांऊडे शनचा दवलत सावहत्याचा
योगदानासाठी पुरटकार २००४ मध्ये हपपरी हचचवड
येर्े भरलेल्या अकरावे कामगार सावहत्य संमेलनाचे
अध्यक्ष. मराठी कोकण नवोवदतांचे ९ वे सावहत्य
संमेलने अध्यक्ष (पुणे २००४), र्ु ले -शाहू
पवरवतगनवादी अकादमी पुणे द्वारा लेखक- सन्मान
पुरटकार (२००३). २००४ मध्ये मुंबई येर्े मराठी
पत्रलेखक संमेलनाचे अध्यक्ष आवण सवोच्च
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मानाचा तुरा म्हणजे २००५ मध्ये नावसक येर्े
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 गुणवत्तेला अध्यक्ष केले गेले
याचा आनंद वाटतो. हा पुरावा महाराष्राच्या उमद्या
वाङ्मयीन संटकृ तीचा आहे ." २ ते सार्ग आहे .
केशव मेश्रामांचे काव्यववशेष:
केशव मेश्राम यांच्या कववतेवर सुरुवातीच्या
काळात बा. भ. बोरकर, शांता शेळके, पु.वश.रे गे,
हवदा करं दीकर, मंगेश पाडगावकर इत्यादी
प्रभुतींचा प्रभाव वदसून येतो. हे खरे असले तरी,
उमेदवारीच्या काळात आवण आपला वैचावरक हपड
तयार होण्याच्या काळात असे घडत असते. पुढे
कवीला त्याची कववता सापडत असते. आपला
वैचावरक गोतावळा त्याला सापडत असतो. तो
खऱया अर्ाने कववतेकडे वळत असतो. केवळ
एखाद दुसऱया कववतासंग्रहावरुन, त्याच्या
रुपरं गावरुन त्या कवीची खऱया अर्ाने
मूल्यमापनाची प्रवक्रया पूणग होऊ शकत नाही. केशव
मेश्राम हे एखाद दुसऱया कववतासंग्रहामध्ये , त्याच्या
चौकटीमध्ये बंवदटत होणारे कवी नव्हे त. टवतः
आपल्या काव्य वनर्टमतीप्रवक्रयेबिल कवी म्हणतात.
"काव्यलेखन करताना एखादी भूवमका असल्याचे
मला टमरत नाही. तरीही काही गोष्टी माझ्या मनात
पक्क्या असतात. पण ती वनस्र्शचत भूवमका मात्र
खास नव्हे .... माझी पवहली कववता १९५८ च्या
अखेरीस प्रवसद्ध झाली; तेव्हापासून काही नवीन
वलहावेसे वाटले की ह्या कवींच्या शब्दांनी
आपल्यावर कुरघोडी करु नये एवढी दक्षता मी
घे तो. त्यांच्यासारखेच वलहायचे , मग वलहायचे च का
? हा ववचार ह्या वेळी मनात असतो."३ यावरुन
पूवगसरु ींचा प्रभाव केशव मेश्रामांवर प्रभाव टाकू
शकला नाही हे वसद्ध होते. लेखनाकडे पवरहायगता व
अटळता म्हणून ते पाहतात. पूणगतः समाधान
वमळाल्यावशवाय ते टवटर् बसत नाहीत.
कववतेवर केशव मेश्रामांचे जीवापाड प्रेम आहे .
एवढे च नव्हे तर "कववता हाच वाङ्मयप्रकार मी

वनवडतो;
कारण
मला
तो
माझ्या
र्शवासोच्छवासाइतका माझा वाटतो. मोजक्या
शब्दांमध्ये मी माझी कैवर्यत मांडू शकतो.”४ असे
प्रामावणकपणे सांगतात.
केशव
मेश्राम
यांच्या
कववतेचा
प्रवास
भावकाव्यापासून सामावजक जावणवेच्या कववतेकडे
र्ोडार्ार सरकताना वदसून येतो. त्यांच्या
सुरुवातीच्या 'उत्खनन'मधील 'शब्द माझेच उरावे',
'असे र्ु लावे कळीने', 'ऋणाईत ',' झड', 'सामोरी',
'परवल', 'सर', 'रानगौरा','मेळा', 'हपपळ', इत्यादी
कववता पावहल्या म्हणजे भावकाव्य कशास
म्हणावे? हे कळते. तसेच 'बंद दरवाजे', 'आम्ही
जळतो', 'झाडे ', 'नाच', 'वखडकीबाहे र', 'लोक
चालतील', 'पाखरे ', 'शरणागत', 'मी एक
वनरं कुश','भयाण', 'डाग', 'एक वदवस मी
परमेर्शवराला',
'माझ्या
उदावसनते
'पासून',
'आभाळछत्र' या कववता सामावजक जावणवेच्या
आहे त. परवल मधील 'उन चाफयांच्या साक्षीला
असणारा कवी पुढे
'आभाळछत्र' मध्ये
'सदासवगकाळ वावरतो मी ही तुझ्या उं च
आभाळछत्राखाली' असे म्हणतो. हा आभाळछत्र
दुसरा-वतसरा कोणीही नसून डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर आहे त.
कवी टवत: 'मुखवटे ' कववतेत म्हणतो की,
"ज्यांना शब्द वाटतात केवळ मुखवटे ,
त्यांना काय आवण कसे सांगावे. "
(उत्खनन, पृ. ४०)
ते आपल्या बदललेल्या मनोभूवमकेबिल असे
सांगतात. परं तु म. सु. पाटील यांना " वाटतववाद ही
काही त्याच्या हपड -प्रकृ तीशी जुळणारी भूवमका
नाही. तो त्याने धारण केलेला मुखवटा आहे "५ असे
वाटते, हे मत पूणगतः टवीकारणीय आहे , असे मला
वाटते. प्रत्यक्षात 'उत्खनन' कववतासंग्रहामध्ये
कवीने उण्या- पुऱया वीस वषातील कववता
समाववष्ट केल्या आहे त. शांता शेळके त्यावर
अवभप्राय दे ताना म्हणतात, "मेश्राम ज्या
दवलतवगातले आहे त, त्याचे खोल संटकार
त्यांच्यावर झाले ले आहे त. तशीच नागर, उच्चभ्रू
समाजात वावरताना होणारी या वववशष्ट वगाची
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कुचं बना ससेहोलपटही त्यांच्या संवेदनाक्षम मनाने
अचूक वटपली आहे ."६ हे खरे च आहे कारण कवी
अत्यंत संवेदनशील मनाचे आहे त. त्यांना 'ओठात
एक आवण पोटात एक' ठे वून जगता येत नाही.
'जुगलबंदी' मध्ये 'कबुली' या कववतेत कबुली
दे तात.
" मोकाट मोकळया रटत्याने
ू ......... ओठ वशवून,
मी मोकाट : हात बांधन
डोक्यात र्ु टल्या धरणाचा ववचारवेग,
अंधार
डोळयातून
आरपार
तापलेल्या
सुरीसारख्या."
('जुगलबंदी', पृ. ७८)
गवरबीने त्यांना मात्र खूपच छळले. त्यांची पवहली
सात-आठ वषे बाल्याची बेकार गेली. मात्र त्या
पुढील दहा वषे समजुतीची झपाटलेली गेली आवण
त्यानंतरची
पोटाचा
वहशेब
वशकववणारी
अशाप्रकारच्या अवटर्ांची वचत्रे ते कववतेतन
ू
साकारतात. बालपणी वाट्याला आलेले दु:ख 'माझे
बालपण 'या कववतेत मांडतात.
"माझे बालपण
गावाबाहे र बाहे र
र्ोरमोठ्यांच्या वशव्यांचा
ज्याला रोजचा आहे र. "
('जुगलबंदी', पृ. ६६)
हे असे बालपण त्यांना पायात बाभळीच्या
काटयाप्रमाणे भासे. म्हणून असे बालपण कोणलाही
वमळू नये असे त्यांना वाटते. 'दवलत कुटं बकाव्य' हा
आंबेडकरवादी कववतेचा वजव्हाळयाचा ववषय
आहे . प्रा. रा. ग. जाधवांनी 'वनळी पहाट' मध्ये यावर
जाटत प्रकाश टाकला आहे . एकट्या 'जुगलबंदी'
मध्ये 'आजीची गोष्ट', 'बापाच्या आठवणी ऐकल्या
नंतर', 'माझा दे श म्हणजे', 'बाप कोणाचा मरत
नाही', 'माझे बालपण', 'माझ्या आपुल्यात' एवढ्या
कववता
कुटुं बकाव्याशी
वनगवडत
आहे त.
'अकटमात' मध्ये 'जत्रा' व 'कृ तकपुत्र' मध्ये 'रटता
तोडायचा अजून' ह्या कववतासुद्धा आपले नाते
समाजजीवनाशी कसे आहे , हे च सुचववतात.
व्यस्क्तगत समष्टीच्या व्यापक क्षेत्रात समाववष्ट
करून एक नवे ववर्शव केशव मेश्रामांची कववता

वनमाण करते. त्यामुळे ग्रेस ज्या वाटे ने गेले , त्या
वाटे ने केशव मेश्राम अंशतः गेल्यामुळे, "अनेकववध
भावानुभवांचे आंतररूप सामर्थ्याने प्रकट करणारी
ही कववता रवसकांना अटवटर् आनंद दे ऊन जाते.
त्याला दं श करते. ती अवटर्ेतन
ू च उचं बळू न आली
आहे ."७ अशी दखल मराठीतील ज्येष्ठ समीक्षक
वनमगलकुमार र्डकुले यांनी घे तली आहे . केशव
मेश्रामांच्या त्यांच्या कववतेचे एक नवे रुप आपल्या
दष्ृ टीस पडते.
डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर यांनी जो धम्म वदला, तो
ववज्ञानवादी आहे . हा ववचार आंबेडकरवादी
कववतेचा प्राणतत्त्व आहे . केशव मेश्रामसुद्धा याला
अपवाद नाहीत. ववज्ञानवाद, बुवद्धवाद, तकगशुद्धता,
वनरीर्शवरवाद,
अनात्मवाद
या
पायांवर
आंबेडकरवादी सावहत्याचा डोलारा उभा आहे .
केशव मेश्राम सुद्धा 'मी र्क्त' या कववतेत
सांगतात.
"कुठल्याही दगडासमोर कधी र्बकलो नाही
.....मारून घे त हलक्याने आपल्याच गालर्डांवर
वशरूही वदला नाही कधी... कानांत पर्शचातापाचा
वाटा
ऐकवून अल्लाद दोन बोटे ओठांवर.... नाही केली
चुंबनखूण
वनरूिे श नाहीच वर्रत : कुठल्याही कळसाला...
बुद्धी ववकून
नसेल वमळाला अद्याप मुक्काम : चालायचे पण
कधी र्ांबलो नाही. "
('कृ तकपुत्र',पृ.३१)
पावलांना नक्की वदशा नव्हती. परं तु डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकरांनी ही वदशा वदली. पवरच्छे द 'उत्खनन'
मधील 'आभळछत्र', 'जुगलबंदी' मधील 'बाप
कोणाचा मरत नाही', 'अकटमात' मधील 'तो
गेल्यानंतर' या कववता ववशेष लक्षणीय आहे त.
उपरोधाचा टवर 'कृ तकपुत्र' मध्ये तीव्र झाले ला
आहे .
"कोणाच्याही र्शवासाने डु लत नाहीत पाने
गात नाहीत ओठे ही रुमझुमते गाणे
झाली आहे त पाखरे : भुकी दीन करुण
जनावरांचे गोठे ही बकालच बनले आहे त."
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('कृ तकपुत्र', 'पृ.८५)
असे असले तरी, 'मला तर... चालतच रावहले
पावहजे... दोरी र्शवासाची तुटेपयगत' हे भान त्यांना
बाबासाहे ब आंबेडकरापासून प्राप्त झाले आहे .
पुढे काळ बदलला बाबासाहे ब जाऊन बावीस वषे
झालीत. बाबासाहे बांनी काही टवप्नं पावहली होती.
ती पुढे पूणग होऊ शकली नाहीत. त्याचे शल्य केशव
मेश्राम यांना वाटते. म्हू णन १९७८ साली वलवहलेल्या
'बाप कोणाचा मरत नाही' या कववतेत म्हणतात.
"त्याने पावहली टवप्ने , वदल्या टकरा,
त्याने पेटववली कुचाळ पुटतके, धडकवली मने ,
तो होता असा : हरखते, हरवते आमची वाणी,
तो तर असा होता ज्याने जाळू न दाखववले पाणी,"
('जुगलबंदी', पृ.६२)
आपण मात्र कृ तज्ञ ठरलो. बाबासाहे बांच्या
टवप्नातील भारत बनवू शकलो नाही. म्हणून
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 सूर त्यांच्या 'तो गेल्यानंतर' ह्या
कववतेत वदसून येतो.
"तो गेल्यानंतर त्यांनी वमर्शयांना पीळ वदला,
नंतर ठोकली जोमदार ववजयी आरोळी,
कुणी वर्रववल्या र्ाळया पुतळे उभारण्यासाठी,
सुरू केल्या व्याख्यानमाला संसदा सभा वन मंच
टॅक्सीतून भटकत घे ऊ लागले एअरकंवडशनी
जबरे लंच,
दीनदुबळयांच्या वदडक्यांचे वदवाळे बोंब तरीही
रामसेर्
पोटाचे नगारे वमरवत.... गावगन्ना जवमनीत असेच
रोप,
हवेत ववरे तो त्याची राख ह्यांनी उघडले उदीचे
कारखाने,
झोपड्ात जातानाही ऐकू लागले वॉकीटॉकीचे
र्ेसाळ गाणे

नंतर तर त्यांच्या अनेक नंबरी धंना वरकतीचा पूर
आला
कमावलेल्या वमर्शयांना त्यांनी पुन्हा पुन्हा पुरुषार्ी
पीळ वदला."
('अकटमात'. पृ. ६२)
तो गेल्यानंतर असे समाजववघातकी ज्यांनी मुखवटे
चढवून सत्तेच्या जागा हे रुन त्यांनी एकुलता उभा
हत्ती ववकला. म्हणूनच 'एवप्रल ते वडसेंबर...त्याच
मात्रा उगाळण्याचाही कंटाळा आला' असे
म्हणतात.
बाबासाहे ब आंबेडकर आपल्या जगण्याचा र्शवास
आहे . त्यांच्यामुळेच 'अक्षरांचे वनळे जदग आभाळ'
कवीच्या डोक्यावर आहे .
"..... दगडांच्या दडपणाखालून आम्हाला मुक्त
करुन
तूच दाखववलास अहजठ्यातला समग्र संबद्ध
ु
महामानव
शेंदरू गुलालाची खरवडू न पुटे.... केलास आमचा
चे हरा
टवतः ची टवतःलाच दष्ृ ट लागण्यासारखा दे खणा,
तू उभे केलेस..... गाळात रुतलेले मूकनायक :’’
('चवरत'. पृ. ४७)
असा हा नाडीपरीक्षा करणारा दवलत समाजातील
पवहला
डॉक्टर
होय,
ज्याने
दवलतांच्या
युगदुखण्यावर दवा केली.
आंबेडकरोत्तर कालखंडात घडलेल्या घटनांचा
समग्र आढावा काव्यात्म शैलीत केशव मेश्राम
वचतारतात.
अटवटर् करणारी कववता :
कवीचा 'उत्खनन' ते 'कृ तकपुत्र' पयंतचा प्रवास
लक्षणीय आहे . 'मुक्काम लांबतोय खरा... रटता
तोडायचा उरला केवढातरी' ही खंत त्यांना टवटर्
बसू दे त नाही.
“ सरकत नाही आहे काही केल्या
काळाचा जख्मी घोडा र्ोडासाही....
मी तर असा..... लटकतोय वेताळर्ांदीला
नाही जमत घे णे, मोकळा र्शवास ही."
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('कृ तकपुत्र', 'पृ.४९)
असे र्शवास कोंडू न कधीही प्राण मोकळे होत नाहीत
हे त्यांना ठावूक होते. असा हा आत्ममग्नतेचा टवर
तीव्र होऊन ते म्हणतात "आता कोण्याच गावाचे प्रवास नकोसे वाटतात
र्ाटतात प्रवतष्ठे च्या चलनी नोटा होऊन वनरुपयोगी
सोंगीभजनात रमावी माणसे तसे व्यवहार वदसतात
र्सतात सारे च गाळात.... भासतात झाडे ही
ववरागी."
('कृ तकपुत्र', पृ.६२)
असा हा प्रवास त्यांना जीवघे णा वाटतो. म्हणून
आता कोणी कैवारी बननू येईल? असेही वाटत
नाही. म्हणून 'आमचे च आम्ही कैवारी' बनले
पावहजे असे 'कैवारी' कववतेमध्ये सुचववतात. अत्तदीप-भव हे तत्त्व यात वदसून येतो. आवण केशव
मेश्राम यांची कववतासुद्धा बुद्धत्त्वाच्या मागाने
जाणारी कववता आहे . हे च वदसून येते.
डॉ. भालचं द्र र्डके यांनी केशव मेश्राम या कवीची
ओळख करुन दे ताना वलवहतात, "दवलत कवीत
अगदी वेगळा प्रकृ वतधमग 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
घे त रावहल्याचे वदसून येतात. 'टव' च्या शोधात
त्यांची कववता वर्रताना वदसते.
प्रा. रा. ग. जाधव त्यांच्या व्यस्क्तमत्वाचा आढावा
घे ताना नमूद करतात, "प्रा. मेश्राम म्हणजे एक
अटवटर् पण अतंमगख
ु , उत्कट पण गंभीर,
संवेदनशील पण संयत असे एक व्यस्क्तमत्त्व आहे .
कालकल्पनेने सतत अशांत होत जाणारे त्यांचे मन
वतगमानाच्या मध्यधारे त उभे राहू न सतत घडले घडते-घडणार यांच्या ववचाराने व्यग्र झालेले
वदसते."९ भूतकाळातून आपण काही वशकले
पावहजे, नवे जग घडववले पावहजे हा आशावाद
त्यांना बळ दे तो. परं तु प्रत्यक्षात ववपरीत घडत
असल्यामुळे पुढे कवीला वनराशा वाटते. काही

मूठभर लोकांच्या हाती सत्ता आली, काहींनी
आपल्याच पदरात सवग पाडू न घे तले , हे पाहू न त्यांचे
मन ववषण्ण होते.
"राबवते आहोत आम्ही... तुमच्यासाठी वनधमी
लोकशाही
ज्यात चालतात कुळीदार ... गब्बर कुणी वनडर
गुन्हे गारही’’
जग हे बदमाशांचे, गुन्हे गारांचे झाले आहे . केवळ
वववशष्ट वगग सत्तेत ताव मारतो आहे . त्यामुळे कवी
उपरोवधक टवरात आपले मनागत मांडतो.
"मी नसताना जवळपास..... कावळे वबचारे कसे
जगतील ?"
('कृ तकपुत्र',पृ.१६)
आपल्या सभोवतालच्या कावळयांना काबूत
ठे वणारा कवी, हल्लाबोल करतो, तेही वेगळया
रुपात, परं तु त्यांच्या कववतेचा सूर कमालीचा
उपरोवधक असतो. कधी कधी आपल्या
कववकुळालाच नपुंसक वंश म्हणून वहणवतो.
"असे कसे आमचे ही कववकुळ ? कसा हो नपुंसक
वंश ?
भोगतात शोवषत ऐर्शवयग.... व्हावा त्यांना कडकडू न
अखेरचा अंधारदं श "
('कृ तकपुत्र',पृ. ३७)
अशी टवक्लेशाची भाषा कवी करतो.
असंग्रहीत कववता :
केशव मेश्राम यांचा २००५ मध्ये 'अवनवास' हा
सहावा कववतासंग्रह प्रकावशत झाला. त्यानंतरच्या
असंग्रवहत कववतांचा येर्े 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 तुकडे ' (कववतारती,
वदवाळी अंक २००३), ‘व्याकुळ', (कववतारती,
वदवाळी अंक २००५), 'टटे शन : मोडीत वनघालेले'
(कववतारती, वदवाळी अंक २००६), 'आकस्टमक'
(कववतारती, वदवाळी अंक २००७), 'क्लोरोर्ॉमगच्या
गुंगी' (अस्टमतादशग, वार्टषक ववशेषांक २००६),
'सरहिीवरच ' (आकांक्षा, वदवाळी अंक २००६),
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'मुक्तमोकळे ' (आकांक्षा, वदवाळी अंक २००७),
'जगजाहीर' (सवगधारा, जुलै / ऑगटट / सप्टें बर
२००७) इत्यादी असंग्रवहत कववता आहे त.
'अस्टतत्व : तडे तुकडे ' या कववतेत कवी
'रूपाववरूपांच्या चक्कीत टवतःच्याच..... सापडतो
मी नव्याने'। हे सांगतात आवण मला हे माझ्या
वनलग ज्ज अधू डोळयाने पाहावे लागते याची खं त
व्यक्त करतात. जागवतकीकरणाचे नवे जग सवांना
वगळकृ त करावयास वनघालेले आहे . याची साक्ष
टवतः 'साक्षीस र्क्त' या कववतेतन
ू दे तात. हे जग
केवळ पैसेवाल्यांचे, अनैवतक कृ त्य करणाऱयांचे
आहे . 'सवग काही पैशांनी ववकत घे ता येते', या
ववचारधारे चे आहे त. म्हणूनच त्यांच्याच भाषेत
म्हणजे जागवतकीकरणाच्या भाषेत ही कववता
बोलते.
"कसा होणार या गच्चगदींच्या कहाणीचा शेवट ?
वनरर्ग झालेल्या संगणकांच्या वाझोट्या संकेतखुणा
करवतलेल्या
खोडांसारख्या
सगळयाच
लुळयापांगळया साईट
अंधारसरी आभाळातून भरभरून कोसळताहे त'
लॅपटॉपची दोरी टवतः साठीच आता ज्याच्या
त्याच्या हातात.
वाट पाहतो आहोत कवटी शहराची र्ु टण्याची
अटताव्यटत सैरभेर: अचाट व केवळ टपरपाट."
(कववतारती, वद.अं. २००४, मलपृष्ठावरील कववता)
अशाप्रकारे आजच्या युगाच्या समटयांचे वनराकरण
करण्यास सज्ज असणारी ही कववता आहे .
त्याचप्रमाणे जुन्या घटनाचक्राचे तत्कालीन संदभग
येऊन आलेली कववता म्हणजे 'जगजाहीर' ही
कववता व्यस्क्तगत टवार्ग पदरात पाडणाऱया
व्यक्तीची ही कववता आहे . त्याचे आकलन
काव्यात्मशैलीत व उपरोवधकपणाने रे खाटतात.
"पंचाहत्तरी साजरी करणाऱया वमत्रांनो......
करु दे त मला मनःपूवगक अवभनंदन उत्साहात
दे हीक मोडतोडींच्या काही: खुणा येतच नाही टाळता
टमृवतकोशात बंवदटत असले ली घटनाचक्रांची वरळे
तुम्ही सांभाळलीत नेटकेपणाने: वळलात सरग कन :
...... एक पायरी मागे"

(सवगधारा,जुलै/ऑगटट/
सप्टें बर
२००७,
मुखपृष्ठावरील कववता)
एक पायरी मागे सरकाणाऱया बेगडी अनुयायी
ठरलेल्या समाजावचा कवी खरपूस समाचार घे तात.
असंग्रवहत कववतांमधूनही कवीची समाजाववषयीची
तगमग दष्ृ टीस पडते.
काव्यशैली :
केशव मेश्राम यांची काव्यशैली आंबेडकरी कववतेत
वभन्न ठरलेली आहे . आशय अंगात मुरवून
अवभव्यक्तीच्या वललया सहजपणे त्यांची कववता
करते. प्रवतमाप्रचुरता हे त्यांच्या कववतेचा प्राणतत्त्व
आहे . त्यांच्या 'उत्खनन' ह्या कववतासंग्रहापासून 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 समूह
पातळीवर नाम-वनदे शत्व सुचववते. 'उभी असतात
गावाबाहे र', '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 रे लन
ू उभी असतात
झाडे '. या प्रवतमा पावहल्या म्हणजे वाचक र्क्क
होऊन जातो. त्याच्या कववतेतील 'झाड' ही प्रवतमा
टवतंत्र अभ्यासाचा ववषय आहे . झाडांच्या
प्रवतमांतन
ू ते दवलतांचे दुःख व्यक्त करतात,
सोबतच त्याची तीव्रता भेदकपणे वचत्रीत करतात.
तसेच त्यांच्या कववतेत 'सूयगप्रवतमा' येतात.
'सूयगप्रवतमा' आंबेडकरवादी कववतेचे लक्षणीय
वैवशष्ट्य
आहे .
सूयगप्रवतमांची
पखरण
पाहण्यासारखी आहे . 'सकाळच्या वचववचवाटांचा
लगबगता सूयग', 'समग्र सूयग', 'सूयापुढे पसरतो वकट्ट
काळोख', 'रोजचा मलूल सूयग', 'ववटतारतो
आभाळभर सूयग ' इत्यादी सूयगप्रवतमा वैवशष्ट्यपूणग
रीतीने कववतेत येतात आवण काव्यमूल्य वृहद्धगत
करतात.
त्याबरोबरच त्यांच्या कववतेतील इतरही प्रवतमा
पाहण्यासारख्या आहे त. ‘दे हधमाच्या कचरा कंु डीत',
'वचखली वक्षवतजकळयाहू न', 'खोलगदग पाण्याची
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शेवाळलेली तळी', काळोखाचा वजनदार रुळ',
'शब्दांचे दे वमासे नव्या वकनाऱयावर अंधारात
धुकणारी भयकारी पाखरे ', 'पडवया आयुष्याचा
झाडणारा मोहोर', 'धमोळयांनी वचडवचडलेला
लंगडा वदवस', 'वमचवमच्या डोळयांची गॉगली
दुपार', 'मन कहलगडासारखे कोरणारी ही सुवशवक्षत
नखे ' अशा प्रवतमांनी त्यांची कववता वलप्त आहे .
असंग्रवहत कववतांतील प्रवतमांच्या बाबतीत मात्र
केशव मेश्राम काहीसे बदललेले आहे .
जागवतवककरण आवण त्याचे संदभग नव-प्रवतमांतन
ू
व्यक्त करतात, ते नक्कीच पाहण्यासारखे आहे .
'उजेडगाण्यांची होती धूम' शहर पडलंय टवटर्
वगळू न ‘टे स्क्नलायझर' तसेच
"
वगऱहाईके
र्ू टपार्ची...
दुकाने
खेटणारी....डोल्याखुणांची
टवटत मटत कामुक इशारे : र्ेक पैसा... हो
मोकळा.... ने हवे ते ! "
(कववतारती. वद.अं.२००५, मलपृष्ठावरील कववता)
पुढे 'लॅपटॉपची दोरी' टवतःसाठीच आता ज्याच्या
त्याच्या हातात आलेली आहे . व कवी या शहराची
कवटी र्ु टण्याची वाट पाहतात. 'संगणकीय प्रवतमा'
त्यांच्या कववतेतन
ू सहजपणे अवतरतात.
"बघतोय मी ज्येष्ठांनो ही ववलक्षण जादू-ई-वकमया
तुमची
ओठ दाबून... मान झुकवून तुमच्या अनुभव
पोतड्ात डोकावलो
जवळच्यांच्या जाहीर व्हाव्यात समग्र हकमती...
अरे रे खंतावलोच वमत्रांनो
(सवगधारा, जुलै / ऑगटट / सप्टें बर २००७,
मुखपृष्ठावरील कववता)
'लॅपटॉपची दोरी' हकवा 'जादू-ई-वकमया' अशा
प्रवतमांतन
ू कवी बदलत्या जीवनाचे वचत्र रे खाटतो.
'जादू ई-वकमया ' ही प्रवतमा तर र्शलेष साधून ववशेष
अनुभत
ू ी वमळवून दे ते. त्या जादूई वकमयेने
शोवषतांचे जग ताब्यात घे ण्याच्या प्रयत्न पुरेर्शया
केले आहे , हे ही सूवचत करते. एकंदरीत केशव
मेश्रामांच्या कववतेतील प्रवतमा आशयाला गडद रं ग
दे ण्याकवरता पुरेर्शया सक्षम ठरल्या आहे त. मात्र त्या

काळजाचा ठाव घे ताना वदसून येत नाहीत.
अपवरवचत प्रदे शात घे ऊन जातात उदा. 'बुब्बुळातून सरसरतोय हायरोस्ग्लवर्क
वलपीतला अवाच्च मजकूर' हकवा 'र्ु वजयानाच्या
उर्ाळता -अस्ग्नज्वाळा' ह्या होत. त्यांच्या
कववतेतील प्रवतमा कालपरत्वे बदलत गेल्या
आहे त. परं तु दुबोध मात्र नाहीत. एवढे वनस्र्शचत.
नामदे व ढसाळ, यशवंत मनोहर वामन हनबाळकर ,
अजुगन डांगळे , प्रल्हाद चें दवणकर, त्र्यंबक
सपकाळे , वहरा बनसोडे , नरे श इंगळे , चोखा कांबळे
यांच्या बरोबरीने कववताले खन केले असले तरी,
केशव मेश्रामांनी समूहाच्या सुरात सूर वमळवूनही
टवतः चे पृर्गावमत्व जोपासले. त्यांच्या कववतेचे
वैवशष्ट्ये ववशद करताना असे म्हणता येते की,
केशव मेश्राम हे मराठी कववतेचे कृ तकपुत्र ठरत
नाहीत, तर ते खरे खरु े पुत्रच शोभतात. असे मला
प्रामावणकपणे वाटते.
**********
प्रा.डॉ.भूषण रामटे के
'जेतवन' लुंवबनीनगर,
पुलगाव, वज. वधा. वपन – ४४२३०२
भ्रमणध्वनी-०९३२५५४४२३०२.
E-mail:
bhushan.ramtekephd@gmail.com.
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काव्यउन्मे ष- 1
ररांगण (कविता सांग्रह)
वदनवमत्रकार मक
ु ांु दराि पाटील उत्कृ ष्ट काव्यसग्रां ह परु स्कार, दविण महाराष्र सावहत्य
पररषद कोल्हापरू उत्कृ ष्ट काव्यसांग्रह परु स्कार, नामदेि ढसाळ उत्कृ ष्ट काव्यसांग्रह
परु स्कार, कविियण नारायण सिु े परु स्कार, अश्वघोष काव्य परु स्कार..
अशा विविध सतरा परु स्कार प्राप्त कविता सग्रां ह

माधुरी गणेश मरकड

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरनोव्हे शन
*********
रे षारे षांतन
ू गुंतलेले आयुष्याचे संदभग ,
कधीतरी अचानक वनसटायला लागले ,
वीण उसवायला लागली..
ववर्शवासाचे धागे तुटायला लागले ,
संशयाचे ढग वाढायला लागले..
वक ,समजून जावं
नातं मरणपंर्ाला लागले य,
शेवटचे काही वदवस, मवहने बाकी आहे त..
असेल इच्छा तर,
पडाव बाहे र, हकवा मग,

आपल्या बाजूनं करावं आपण हे सवग काही,
आपल्यासाठी ,समोरच्या साठी
पण नसेल असोशी समोरच्याची,
नसेल ओढ पूवीसारखी,
तर टवाह: म्हणून द्यावं सोडू न,
तसंही शेवटी,
घर काय हकवा नातं काय..
वरनोव्हे ट केलं तरी,
वरवरची चमकदार रं गरं गोटीचीच असते ,
मूळची फ्रेम तर जुनीच असते,
वखळवखळी झालेली,
तकलादू झाले ली..

घ्याव नातं रे नोव्हे शनसाठी,
बोचणारे , टोचणारे भूतकाळाचे संदभग ,
टाकावेत झटकून रे षारे षातून,
भांडणाच्या, मौनाच्या असह्य गाठी,वपळे
सोडवावेत शक्य असतील तर,
हसऱया चे हऱयाने ,गोड बोलण्यानं
परतावं परत त्या शालजोडीत..
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असोशी..
**********
रसरसलेल्या धगधगीत वनखाऱयावर ठे वावीत
वहरवीकंच ओली लाकडं
जळण्यासाठी,
वनयतीनं वाढू न ठे वलेल्या सुख दुःखाच्या
वनखाऱयावर ठे वावं वहरवकंच ओलं आयुष्य..
जसं

अगदी तसंच..
जळताना त्याला धुमसावं लागतं,धुपावं लागतं,
अधगवट जळल्याचा त्रास सोसावा लागतो..

ओळख
**********

नाही होत ते तयार
आपलं सत्व सोडायला...

मला वाटते
मी कदावचत ओळखते तुला
हकवा
कदावचत मी ओळखू लागले तुला..

त्याच्या वठबकणाऱया जीवनरसाने..
धगधगते वनखारे ववझु लागतात, रसरसीत लाव्हा
शांत व्हायला लागतो..

माझा दावाच आहे की
मी ओळखते तुला
चांगल्या प्रकारे ..

त्याच राखेची ऊब घे ऊन,
एक वहरवा कोंब..
उगवुन येतो अंगावर लाकडाच्या,
काही वदवसातच..

तुझ्यातील पुरुषत्वाच्या लाटा,
तुझ्या चे हऱयावरील वेळोवेळी
बदलणाऱया रे षा..

आयुष्यातही करावी लागते अशीच
मात दुःखावर..
वनयतीच्या र्पेडयांना द्यावे लागते उत्तर..
धुमसून ,धुपवून का होईना..
मृत्यूच्या टोकाशी जाऊन वर्रावे लागते परत
लाकूड असो की माणूस
प्रत्येकामध्ये असतो जगण्याच्या
असोशीचा कोवळा कोंब वजवंत..
जो दे तो लढायला ऊजा, जगायला बळ..
अट र्क्त एकच..
लढण्याची उजा,
हजकण्याची आस कायम ठे वायची..

तुझ्या डोळयातील पसंती नापसंतीचे भाव,
तुझ्या बोलण्यातील शास्ब्दक लयदार
चढ-उतार..
तुझ्या टपशातील आपले परकेपणाचे
अन्वयार्ग..
हे सारे आवण सहज ओळखीचे माझ्या..
पण..
रावहला ओळखायचा..
मांजरासारखा नखं आत ओढू न बसलेला
तुझ्यातील पुरुष,
वेळी-अवेळी र्णा काढू न बाहे र वनघणारा
तुझ्यातील पुरुषी इगो,
काळानुरूप कमी होत जाणारी
तुझ्या माझ्यातील असोशी,
वेळेवर सोयीच्या वेळी जाणवणारा तुझा
मालकीहक्क,
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मी सवगटव अपगण करताना,
तू राखून ठे वलेला तुझा
सवगटवी पणा.
तुझे टवतंत्र अस्टतत्व मान्य करतानाच,
माझी टपेस सोयीटकररीत्या ववसरणारा
तुझा दुटप्पीपणा,
तू र्क्त ,तू आहे स,
लफर्ेदार ,रे षेदार आयाळ असणारा पुरुष,
तरीही माझा भाबडा दावा,
मी ओळखते तुला,
पुणगपणे..
सल
**********
मी दडपुन टाकते
माझ्या अनेक इच्छा,आकांक्षा ,
महत्वकांक्षा ,
शांततेत जगण्यासाठी,
वाद टाळण्यासाठी,
काही भ्रामक सुखांसाठी,
मी जगते,
र्ोडे सेच क्षण माझ्यासाठी.
बाकी कतगव्यासाठी,
दुसऱयांच्या सुखासाठी,
त्यांच्या समाधानासाठी,
मी मारते मन,
माझी टवप्नं,
माझा टवावभमान,
आवण बरे चदा आत्मभान ही,
मी मारते माझे शरीरही,
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त्याच्या सुखाबिलची असोशी,
माझी त्याबिलची मत,
आवड,वनवड,नकार, होकार..
का????
मला जगान आदशग नारी म्हणावं..
आदशग मुलगी
आदशग बवहण
आदशग पत्नी
आदशग सून
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 भूक तर लहानपणापासूनच मारते
त्याचे शरीरावर होणारे पवरणाम
टवीकारते,
त्यांना बाहे र दाखवण्याची परवानगी
नाकारते..
चांगल
ु पणाच्या झुलीखाली सगळं सहजच
झाकते..
कदावचत,
शरीराच्या आवण मनाच्या हाका ऐकल्या तर,
काय होईल??
या कल्पनेनेच कोसळते,..
कोण मी,????
मी,

कुठलाही क्लास,
कुठलाही जात,धमग,पंर्,
यांच्या पवलकडे असलेली,
आवदम, आधुवनक,
नव्या, जुन्या जगात र्क्त
टत्री..
एवढीच ओळख असणारी..

आधार
**********
टवतःच्या लढाया टवतःलाच
लढायला लागतात..

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 मेंदन
ू े खेळेल..
एखादा मनाने...
युवनव्हसगल ट्रूर् असल्यासारखं..

ववर्शवासाचे , सार्सोबतीचे आधार
अशावेळी नेमकेपणानं ढासळतात..

मेंदन
ू े खेळणारा नेहमीच नफ् यात..
मनाने खेळणारा नेहमीच तोट्यात..

ववटमयतेला, हताशेला सोबत घे ऊन
रणांगणात उतरायचं ..
लढायचं आवण हजकायचं ..

माधुरी मरकड
चै तन्य, बवहणाई सोसायटी ,वनत्यसेवा टटॉप
सावेडी अहमदनगर 414003
मो..7972364715 ई-मेल madhurimarkad73@gmail.com

एवढे च ध्येय ठे वले तरी..
टोचणाऱया, खुपणाऱया जखमा
रक्तबंबाळ करतात मनाला..
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काव्यउन्मे ष- 2

नव्या वपढीतील प्रवतथयश किी,नक
ु ताच लोकिाङ्मय प्रकाशनातइे 'आठ इोडा अन
बाहेर इे का' हा कवितासग्रां ह प्रवसद्ध.

अमोल ववनायक दे शमुख

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

दवाखान्याच्या कववता.....
१. एकच कळ असावी या सृष्टीत....
भळभळत्या िेदना
कुठिर ? कुठिर ? चोळाव्या
ह्याने त्याने मी नी समस्त प्राण्यानां ी
हा जन्म असाच जाणार
या जखमेला सोसत सोसत
आता तर त्याचे अिधानही येत आहेत
सिािंगािर
के व्हा येईल खपली या िेदनेिर
के व्हा होईल वनदान
के व्हा होईल उपचार
मळ
ु ात या िेदनाच का व्हाव्यात वनमाणण
या िेदनेवशिाय का नसू नये ही सृष्टी
हे सिण दिाखाने व्हािे कायम नेस्तनाबतू
या जखमा व्हाव्या बऱ्या
निवनवमणतीची एक कळ सोडून
येऊ नये िाडाणबाहेर कोणताच
वस्ननोध आिाज

२.दुुःख फक्त दुुःख असते..
लाखाश
ां ी जींदगान्या बेडिर पडून
िेंटीलेटरिर
काही व्हराांड्यात
काही राांगते उभ्या
या जखमाांची व्हािी नोंद नी व्हािा त्यािर गलाज
म्हणनू लािताहेत पेशटां आवण सोबतचे नातलग
कॉउांटरिर नांबर
भानगड झाली अशी की कुणालाच नाही बेड
या दुःु खाच्या पेशटां ची
गदी अइाट या विश्वात पािलोपािली
या दवु नयेतील
दुःु ख िेडे ...इार इार िेडे
दुःु खाची माया िेडी
दुःु खाची माया आधां ळी
दुःु ख पाहत नाही दिाखान्यात दाखल करणारा
दुःु ख पाहत नाही
त्याच्या गलाजाच्या पद्धती
दुःु ख पाहत नाही गलाज करणारा
दुःु ख पाहत नाही गलाज करणाऱ्याची कोणतीच
पाश्वणभमू ी
दुःु ख पाहत नाही
गरजेच्या िेळी रक्त देणारा
की गरजेच्या िेळी धािनू येणारा
दुःु ख इक्त दुःु ख असते
दुःु ख इक्त दुःु ख असते
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३. या दवाखान्यात असते सारे सारखे...

४. ववषाणू : माणसापेक्षा सदैव असतो वरचढ...

बाळांतीण झाली
डॉक्टराांनी के ले वसझर
ते बाळ आलां जन्माला नागिां
आता
त्याला लािली एक काळी वटक
ते झालांय एका धमाणने वशक्कामोतणब

माझ्यात तझ्ु यात ह्याच्यात त्याच्यात
एक विषाणू कायणरत असतो
जो पोखरून टाकतोय
हरे काची
प्रवतकारशक्ती हर वदिसाला

हा दिाखाना
देऊन गेलाय वकत्येकाांना जन्म
ज्यानां अगवणत बाळाांना वदलाय
जन्म
- कोणत्याच वटके वशिाय

या विषाणनु े इै लािलेल्या आजाराचे
वनदान होईल असे तत्रां नाही
हा आजार गभां ीर असनू
तो सदोवदत
वइरतोय
या शररराकडून त्या शरीराकडे

हा दिाखाना आहे वनधमी
गथे असतात इक्त दोन जाती
एक पेशटां
दसु रा डॉक्टर

हा आजार
इक्त खातोय शरीराला
मनाला
मनाच्या गच्छाशक्तीला

ज्याांच्या कपाळािर नसतो कोणताच वटळा

या आजाराच्या गलाजापायी
गाठलेत ज्याने त्याने दिाखाने
वखशाच्या मापाप्रमाणे
नी काहींनी गाठलेत महाराज
काहींनी मवां दरे
निस
काहींनी सैलानी काहींनी दगाण
मात्र हा आजार छातीठोकपणे आहे उभा
गथल्या िातािरणात तट्ट उभा
ज्याने माणसाला हजारदा करून वदलीय
जाणीि
विषाणू हा माणसापेिा सदैि असतो िरचढ...

गथेच सोडूनही गेलेत लाखाश
ां ी
कुणी स्िगाणत कुणी जन्नांत मध्ये
तर कुणी धमाणनसु ार परकायेत
हा दिाखाना पाहत नाही त्िचेिरील धावमणक खणू
शरीर प्राण सोडून गेल्यािर
हा दिाखाना देतो
सिािंना एकच ररपोटण
' It is no more '
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५. वाडाात आवण वाडााबाहेर
असख्ां य िाडण आहेत
या दिाखान्याच्या कॅ म्पसमध्ये
प्रत्येक िाडाणत आहे
आपापल्या परीने
आजार सोसत असलेला पेशटां
काही साधे आजार
काही दवु मणळ आजार
काही बरे होणारे
काहींिर नाहीच अजनू गलाज
काही विषाणनांू ी पसरलेले
काही वजिाणनांू ी पसरलेले
काही िातािरणीय बदलाने
काही शरीराच्या बदलाने
काही ॲवक्सडेंट झाल्याने
काही बाईचेां काही परुु षाांचे
काही मल
ु ाच
ां े काही िाध्यणक्याचे
काहींनी के लाय या जगाला
सोडून जाण्यासाठी आत्महत्येचा प्रयत्न
काही आले आहेत
स्ितुःच्या कुरुपेला सांदु र बनिायला
प्रत्येक आजाराला आहे
स्पेशल वनदान पद्धती
नी प्रत्येक आजाराला आहे
स्पेशल डॉक्टर
प्रत्येक आजाराला आहे
स्पेशल रीटमेंट
प्रत्येक आजाराला आहे
तसाच खचण
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प्रत्येक िाडाणबाहेर आहे
धािपळ
कुणी पेशटां दाखल करतोय
कुणी डॉक्टर शोधतोय
कुणी मेडीकल घेतोय
कुणी डॉक्टराांना विनिणी करतोय
कुणी पेढे िाटतोय
निा पाहुणा आल्याचे
कुणी इोडतोय
आकाश इोडणारा हबां रडा
वजिलग गेल्याने
कुठे दुःु ख तर आहे कुठे आनांद
कुठे डॉक्टर आहेत गडबडीत
गमजणन्सी पेशटां च्या
गलाजाच्या तयारीत
आिारात वइरतेय काळीज कापणारी आिाज करणारी
अँबल
ु न्स
कुठे वशकािू डॉक्टर आहेत
पाहत आहेत
या साऱ्या जखमानां ा
कुठे हेच वशकािू पाहत आहेत
नव्या पेशटां ची आिजनणू िाट...
सृष्टीच्या गतीप्रमाणे वइरतोय दिाखाना
िाडाणत आवण िाडाणबाहेर..
-- अमोल ववनायकराव देशमुख
महेंद्र नगर,परभणी
सांपकण – 7620949985
mail - amoldeshmukhkausadi@gmail.com

कथास्पशय
अक्षय प्रभाकर वाटवे, पुणे

गेली सहा सात िषे लघक
ु था, लवलत, कविता लेखन करतात. महाराष्र टागम्स,
लोकमत, वदव्य मराठी िगैरे िृत्तपत्रातां नू त्याच
ां ां लेखन प्रकावशत झालां आहे. हसां ,
सांिादसेत,ू अिरधारा, महाराष्र टागम्स, परुु ष उिाच िगैरे वदिाळी अक
ां ासाठीही त्याांनी
लेखन के लां आहे. तसेच अिय िाटिे हे गेली काही िषण सातत्याने विविध
अवभिाचनाच्या प्रयोगात सहभागी होतात. मराठीसह प्रवसद्ध वहदां ी लेखकाच्ां या
सावहत्यािर आधाररत अवभिाचनाचे प्रयोग ते सादर करतात,

अक्षय प्रभाकर वाटवे
पुणे

लपझप प्रोडक्शन्स या त्याच्ां या वनवमणती सस्ां थेतइे ते Audio visual productions,
वनरं ग
translation, voiceover ची कामे करतात.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------त्याच्या रुळणाऱ्या दाढीच्या के साांत एकही जटा
नव्हती. तो उांचापरु ा होता. एका उांचां वशखराच्या
टोकािर तो उभा होता. अांगािर एक पाांढरां िस्त्र
वनव्िळ लौवकक लज्जा रिणासाठी होतां. योनोय िेळ
येताच खाद्यां ािर मारलेली त्याची गाठ सोडून तेही
त्यागलां जाणार होतां. काळी, वकांवचत लालसर झाक
असलेली त्याची बबु ुळां वस्थरािली होती समोरच्या
विस्तीणण नभोपटलािर. कुठे ही पहात नव्हता तो, वकांिा
वजथे त्याने त्याची नजर रोखली होती ते सामान्याांच्या
नजरे च्या टप्प्यात नव्हत.ां अगदी माझ्याही नाही.
मी, ह.ां .. कोण मी? लौवककात तशी माझी असेलही
काहीबाही ओळख पण, वशखराच्या ज्या टोकािर तो
उभा आहे, वतथे पोचेपयिंत माझ्या सगळ्या ओळखीचे
रांग वितळून जातील माझ्यािरून.
ते न वितळू देता मला त्याच्या पयिंत पोचायचांय.
कारण, त्याच्या पारदशणकतेचा, त्याच्या उांचीचा,
डोळ्याांच्या अथाांगतेचा आवण खाांद्यािरची गाठ
सोडल्यािर त्याला सिाणथाणनां ननोन करणाऱ्या त्या शभ्रु
िस्त्राचा मोह पडलाय मला. भरु ळ म्हणा हिां तर.
कधीपासनू ?
साल वदनाक
ां ठाऊक नाही. सांथ लयीत शीळ
इांु कत मी चाललो असताना या घाटीच्या एका
िळणािर हा एका िेगळ्याच बाजनू े माझ्या समोर
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अितीणण झाला. डोळे बारीक करून वकांवचत हसला.
मला 'ये' म्हणाला. ती िेळ अशी होती की, माझ्या
बाजनू े सयू ण उगिनू त्याच्या बाजनू े कलत होता. मी
त्याच्याबरोबर जाण्यास 'हो' म्हणालो कारण माझ्या
हातात अख्खा वदिस वशल्लक होता. तेव्हा आमच्या
सहप्रिासात मला के व्हा वदसलां नाही पण, आज
जाणितांय त्याच्या अगां ािरचे सगळे रांग वितळत होते.
त्याच िेळी त्याच
ां ा भडकपणा सरत जाऊन शीत सगां ती
वनमाणण झाली होती.
तो 'चल' म्हणाला, तेव्हा मी वनघालो. तसहां ी
मला या िळणापढु चा रस्ता ठाऊक नव्हता. तो
अनोळखी िाटा सराईतासारख्या पािलाखालनू
तडु िीत होता. पायाखाली टोचणारे काटे टाचेने
वचरडताना त्याच्या तोंडून हुदां काच नव्हे तर अस्इुट
हुक
ां ारही वनघत नव्हता. िाटेत आलेल्या प्राणी,
पाखराांना झल
ु िीत होता. उडिनू लािीत होता. त्याचां
िृद्ध होणारां शरीर मजबुती वटकिनू होतां. आश्चयण
म्हणजे चढण चढताना जी धाप त्याला लागायला हिी
ती धाप मला लागत होती!
त्याच्या जीिन रसाचां रहस्य तो मला
चालताचालता सागां त असे. काही स्िावदष्ट इळां त्यानां
मला चाखिली. काही मळ्
ु या माझ्या वखशात माझ्या
नकळत सरकिल्या. माझां मनगट हलके दाबनू

म्हणाला, 'अनभु िाच्या आहे, वसद्ध के लेल्या. येतील
कामी, आज उद्या.'
'तू असताना काय गरज मला या मळ्
ु याांची?' मी
बेवइकीरीने म्हणालो.
तो हसला. त्या मदां वस्मत पसरलेल्या चेहऱ्यािर
मािळतीच्या थोडां अवलकडचां सोनेरी ऊन पसरलां
होत.ां
त्या िणी मला तो देिदतू भासला.
तो थोडा अवधक उांच झाला.
त्याची दाढी जी वकांवचत काळी-करडी होती,
वतच्यातला करडेपणा सरत गेला.
त्याच भरात मी उत्तेवजत होऊन समोर असलेली मोठी
चढण झपाट्याने चढून गेलो. इुलल्या श्वासाने आवण
धपापत्या उराने लालबांदु होऊन मी वकांवचत मागे
रावहलेल्या त्याच्याकडे अवभमानाने पहात होतो.
आता त्याची दाढी पणू ण शभ्रु झाली होती.
विचारितां ाांच्या चेहऱ्यािरची प्रसन्न शाांतता त्याच्याही
चेहऱ्यािर होती. त्याच्या अांगािरचे सगळे रांग पणू ण
वइके होऊ लागले होते. त्याच्याजिळ लौवककदृष्ट्या
आकषणक असां काहीच उरलां नव्हत.ां मात्र ही तीच िेळ
होती ज्या िेळी त्याच्या भोिती अखांड वचिवचिाट
होता. िेगिेगळ्या प्रकारचे, स्िभािाचे प्राणीपिी
त्याच्या भोिती अिरशुः वपांगा घालत होते. काही
सांदु र रांगीत इुलपाखरां अधनू मधनू त्याच्या खाांद्यािर
विसाित. अरे हो, हे सागां ायचचां रावहलां की, हा रस्ता
वनजणन मळ
ु ीच नव्हता, सिाणथाणनां गजबजलेल्या
रस्त्यािर तो त्याच्या जागी उभा होता. त्याच्या भोिती
सारां काही होत.ां तरीही तो मात्र गढू विरक्तीनां घेतलेला
िाटायचा.
त्याची नजर मी तेव्हा नीट वनरखली आवण मला
जाणिलां की तो पलीकडे पहातो आहे, समोरच्या
िळणाच्याही पलीकडे. माझ्याही पलीकडे. तो वजथे
होता वतथनू मला म्हणाला,
32 | तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

'पलीकडे पहा, अवधक पलीकडे' मी पाहू लागलो.
पलीकडचां िणणन करू लागलो तसा त्याचा हुरूप
िाढला.
दोघाांचेही चालणां अविरत सुरू होतांच.
आता आम्ही बरोबरीनां चालू लागलो होतो. प्रत्यिात
तो इार पढु े पोचला होता के व्हाचा.
"आपण कुठे जात आहोत?" मी अस्पष्टपणे त्याला
विचारलां
"हू"ां एिढांच उत्तर देऊन तो चालत रावहला. का?
"मला कळायला हिां, आपण नक्की कुठे चाललो
आहोत, म्हणजे वकमान पोचायचां वठकाण तरी साांग?
आत्ता चालतो आहोत तो रस्ता खपू गदीचा आहे.
िाटेत खपू माणसां येतात. कधी पोचणार कुठे थाांबणार
हे कळायला नको?" मी आता जरा वचडका झालो
होतो.
"हू"ां तो पन्ु हा काही नां बोलता चालू लागला.
"चालणां महत्त्िाचां. नाही का? पोचणार तर आहोतच
आपण. चाल तू पोचलास की कळे ल तल
ु ा." त्याच्या
गभां ीर गोलाई असलेल्या आिाजात तो म्हणाला.
”तल
ु ा भान आहे का? आता रात्रही होईल
थोड्यािेळाने… वदिस सांपत आला." मी
इणकाऱ्याने म्हणालो.
"कोणाचा? माझा? की, तझु ा?" यािेळी त्याने
माझ्याकडे पावहलां नाही.
सयू ाणस्त झाला.
अपररहायणपणे थाांबा घेऊन आम्ही वबस्तरा लािला.
उशाशी हात घेऊन आकाश पाहताना मला
लक
ु लक
ू णाऱ्या चादां ण्या खणु ाित होत्या.
मान िळिनू मी त्याच्याकडे पावहलां.
तो स्िस्थ होता. सांथ श्वासाचा आिाज मला ऐकू
आला. त्याच्या अगां ािरचा शेिटचा रांग पणू ण वितळून
जात असल्याचा मला भास झाला. त्या रात्री त्याच्या
अगां ािर मी ते िस्त्र पवहल्यादां ाच पावहल.ां शभ्रु .
खाांद्यािर गाठ मारलेलां. अगां भर गडांु ालेलां शभ्रु िस्त्र.

त्याला नीट पाहून घेतलां. मग काही एक विचार करून
उठलो. वनघालो. चालू लागलो. ही िाट मात्र िेगळी
होती. चालताचालता निी वठकाणां मला वदसली.
िेगळी इुलां, पानां, पिी, झाडां, िेली, माणसां. काही
जनु ीही भेटली पण यािेळी नव्याने कळली. ती रात्र
उलटून पहाट झाली त्याला आता कै क िषण लोटून
गेली. आज अचानक तो त्या वशखरापाशी वदसला.
कधीनाकधी आम्ही पन्ु हा भेटणार असा सांशय मला
होताच… आज चालताना काही कोस पढु े मान ताठ
ठे ऊन नजर समोर रोखनू चालणारी एक अस्पष्ट
आकृ ती वदसली. कुतहू लानां खात्री पटिनू घ्यायला
आवण पन्ु हा एकदा त्याला भेटायला माझा रस्ता
बदलला. तोच होता तो. शेिटचां पावहलां त्या पेिा
अवधक पोक्त. के स, दाढी, िस्त्र शभ्रु असलेला. त्याची
कातां ीही हा उजळू लागली होती. पण अजनू काही
अतां र बाकी होतां. त्याला वजथे पोचायचां होतां त्या
वशखराच्या िाटेिरचा हा शेिटचा पडाि होता. अजनू
इक्त काही मैल..
त्याचां त्या रात्रीचां बोलणां मला आठिलां.
"पािला मागनू पाऊल उचल. चाल. चालत राहा. िाट
इुटेल थाांबू नकोस. रांग चढत जातील. वझगां येईल.
तळपनु झळाळून वनघशील. एक िण असा असेल की
मध्यानीचा सयू ण वइका पडेल. थाबां ू नकोस. चालत
राहा. िाटा, काटे, धळ
ू , दगड, माणसे; अडकत,
ठे चकाळत रहाशील. अडक. स्ितुःला सोडि. चालत
रहा. इळे खा. पाणी पी. तोंड पसू . वनघनू जा. चालत
राहा वनरांग होई पयिंत."
त्याच्या गोलाई असलेल्या गभां ीर आिाजातले शब्द
पन्ु हा िाहू लागले माझ्या डोक्यात. मी झटका बसल्या
सारखा स्ितुःला पाहू लागलो.
माझीही दाढी िाढली होती. रांग वितळू लागले होते.
माझा चेहरा आता नक्की कसा आहे हे मला वदसत
नव्हत.ां पण दाढी करडी होऊ लागली होती. नव्या
िाटेिरून चालताना अनेक वचत्रविवचत्र गोष्टींनी माझी
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बॅग मी भरून घेतली होती. ती पाठीिर होती. वतला
हात लािनू चाचपनू अदां ाज घेतला तर त्यातल्या
वकतीतरी िस्तू कालौघात साांडून गेल्या होत्या. मी
सािध झालो. माझ्या अगां ािरचे रांग कधी पासनू
वितळू लागले मला आठित नाही. मला समोर तो
वदसत होता. जिळ िाटत असला तरी लाांब होता. मी
खाद्यां ािरची बॅग वतथेच टाकली. चालू लागलो.
त्याच्याच वदशेने.
माझ्या सगळ्या ओळखीचे रांग वितळून जातील
माझ्यािरून. ते न वितळू देता मला त्याच्या पयिंत
पोचायचांय कारण, त्याच्या पारदशणकतेचा, त्याच्या
उांचीचा, डोळ्याांच्या अथाांगतेचा आवण खाांद्यािरची
गाठ सोडल्यािर त्याला वनरांग करणाऱ्या त्या शभ्रु
िस्त्राचा मोह पडलाय मला.
© अक्षय प्रभाकर वाटवे
९७६६९९१४२१

कथास्पशय
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गजानन महाराज महाविद्यालय , मक
ु ु टबन वजल्हा यितमाळ येथे मराठी विभाग प्रमख
ु
कथालेखक, स्तभां लेखक ,समीिक म्हणनू ओळख.अनेक राज्यस्तरीय परु स्काराचे
मानकरी.

डॉ.अनतं ा सरू

आंधळी स्वप्ने
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आम्ही दोघं वतघं जन खोऱयानं वसमेंट
तेवढ्यात रामभाऊने आवाज वदला," ओ
कालवायलो.बायका टोपले उचलून वबलहडगवर
नामदे वराव ...आरं ओ नामदे वराव" तसा मी
नेयाला लागल्या. त्या बायकात माझी बायको
एकदम मह्या सपनाच्या इचारातून भानावर आलो.
सुमनबी होती.आमच्या समद्यांच्या कपाळावरून
मी "काय झालं बा रामभाऊ?" म्हणत मान वर
बदाबदा घाम गळाडयला.कपाळावरचा घाम कवा
करून पाह्यलं .तसा
कवा तोंडात जायला.पन आम्हाले त्याची जराबी
तो "कवाचा आवाज दे तो. बवहरा झालास की काय
पवा नव्हती. घाम खारट लागायला. सालं हे
म्हणायचा घरात बसलेल्या गोमीसारखा असा
खारटपणच आयुष्याला सुंदर बनवते. चववष्ट
गुमर्शयाम व्हायला."
बनवते. तेवढा रातवदन ढोरावांनी घाम गाळतो
मी " नाही ...नाहीतं" म्हणत आपल्या
तरीबी आपलं आयुष्य चववष्ट बनलं नाही. आपलं
भूतकाळातील ववचारातून उभ्याउभ्याच भानावर
आयुष्य कधी चववष्ट बनणार कोणाला ठाव
आलो. तसं रामभाऊनं ," सुट्टी झाली जेवायला
?असंच आमचं हझगाभोई अन वदसलं ते खाई
चाल.भुकेनं पोटामंधी सारखे कावळे वरडायले .
म्हणत समद्याचं घाम उपसून जगणं चाललेलं.
तुम्हाटनी नाही का भूक लागली?"
वकत्येक वपढ्याबी आमच्या अशाच मुक्या
" याच्या आईला. मला ध्यानच नाही. मी आपला
वजतराबासारख्या बबाद झाल्या.
सपन रं गववण्यामंधी,इचारामंधीच गुंतलो." तसं
आयुष्याची वाट चालताना खाचखळग्यात आपण
चे हरा न्याहाळत रामभाऊनं ," आहो सुमनववहनी
लई डाव पडलो. पडू न उठलो.चुकुन वशकलो. पुन्हा
काही झालं झालं का भाऊला?"असं ववचारताच
कधीही न चुकण्यासाठी. पण काय करू यार,सारं
सुमनच माझी बाजू सावरत," काही तर नाही झालं
कळत असूनबी उठू न पडतो.वशकून चुकतो.असं
भाऊजी ...तुम्ही काऊन शंका घ्यायले
का होते? असं कोण करायला भाग पाडते ? आपण
यायच्यावर.समदं तर बरं हाये आमचं "म्हणत
साहे ब व्हावं, चार पैसे हातामंधी खेळावे,घोडागाडी
मोकळी झाली.
हाती असावी, मायबापाला सुखाने चार घास चारावं
" मग असं का करत्यात वैनी नामदे वभाऊ
म्हणून मायबापानं मह्याकडू न वकती टवप्न
?पाठीमांग एखादं हट्टी कुत्र लागावं तसा"
बवघतली.पण टवप्नांना टवप्नांनीच खाऊन
रामभाऊच्या प्रर्शनाचा आग्रह वतला समजला.
घे तले.आपली सारी टवप्न हातातल्या रे तीवानी
"दोन-तीन वदवसापासून आमचे हे असंच करीत
घसरून चकनाचूर झाली.असा ववचार करत करत
हाईत."म्हणत
सुमननं
अपेवक्षत
असलेलं
मी आमच्या मानसांसंग काम करीत होतो.
रामभाऊला टपष्टीकरण वदलं . तरीही पुन्हा,
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" काही भांडनवगडन झाले का रातच्याले तुमचे
?"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 नामदे वभाऊ 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
नामदे वभाऊ तुम्ही?"म्हणत प्रर्शन केला.
" जुने वदवस आठवले की होते तसं... मन बेचैन
होते रामभाऊ"
" गरीबी तुम्हीच नाही आम्हीसुद्धा बवघतली हो
नामदे वा."रामभाऊ त्याच्या अवधक जवळ सरकून
मन मोकळं करीत बोलू लागला.
" आपण सवांनी कमी जाटत गवरबी बवघतली
म्हणून तर नखभर सुख, हातभर दुःख पचवूनबी
आपण मजूर आहोत."
"नोकरीसाठी जराशी खटपट करायची होती ना.मंग
कायले आपण अशी मजुरी,हमाल्या केल्या
असत्या. चालता काळ त्याच्या गळयात माळ
आसते भाऊ" रामभाऊच्या बोलण्यानं डोकं
भानावर आलं.
" खूप केली.आताही करतच असतो. जाऊद्या चला
जेऊन घे ऊ" म्हणत उठलो तसा पुन्हा रामभाऊनं
मह्याकडं वतरकी नजर करत प्रर्शन केला.
"नामदे वभाऊ, तुम्ही मोबाईल घे णार होते ना" मी
पुन्हा 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 "
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"एवढी गरज वाटत नाही मोबाईलची. मागच्याच
वषी घे तला होता एक जुना मोबाईल.तोबी परवाच्या
वदवशी असंच नळावर हात धुता धुता पाण्यात
पडला. खराब झाला.आता बघतो पुढच्या मवहन्यात
मजुरीच्या पैशातून."
मग आम्ही गोष्टी गोष्टीत वनघालो वशदोरी खायला.
बोहरगवर आलो. हातपाय धुतले. समद्या बरोबर
चालत चालत वभतीच्या सावलीला आलो. सुमनने
भाकरीचा पालव सोडला. मी बुक्कीने कांदा
र्ोडला आन आम्ही दोगं नवरा-बायको लागलो
पेंडवरणासंग हावऱयावाणी भाकरी खायला.
सोबतचे ही आपापली पालवं सोडू न जेवू लागले
भाकरी. जराशा वेळानं आमच्यासंग समद्यांचं जेवण
झालं.बोहरगवर जाऊन समद्यायनी हात धुतले.
एकाएकान बोहरग हलवून पाणी पेले.पाच-दहा
वमवनट आराम करावं म्हणून तेर्ेच वभतीच्या
सावलीला गेलो. माती हातानं लोटलाट करून
जागा सार् केली. एक मोठा दगड उशाला घे ऊन मी
आंग टाकलं.
डोळे वमटले. डोक्यात आठवणींचे काहू र 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 घे ऊन वर्रायचा. अशात व्यवटर्ेनं
नाकारलेल्या भटक्यांच्या पालात मी जन्माला
आलो. आम्ही सात-आठ भाऊ-बहीण होतो. काही
भुकेने मेले काही अंधश्रद्धे त गेले. जे दोन-चार
वाचले त्यांच्या जगण्याचे वांदे झाले.
"वटतीगृहात टाका.जगण्याचा प्रर्शन वमटतो "असं
एका शायन्या माणसानं बाबाला सांवगतलं आवण
चुकून आपलं नातं हातातलं वभकेचं वाटं सुटून
शाळे शी जुळलं.जीव तोडू न वशकू लागलो.शाळा
करू लागलो. जीव लावून अभ्यास करायचो. बाबा
वबराड घे ऊन पोटापायी गावोगावी भटकत होता.

पोटाला टाचाटीभा घालत होता. माझी याद आली
की कवामवा मला भेटायला यायचा. तवा माटतर
अवभमानानं बाबाला माझ्याबिल खूप सांगायचे .
मग बाबा मी ऑवर्सर ,मोठा साहे ब होण्याचे टवप्न
बघायच...
जसजसा पवहल्या नंबरात एक एक वगग पास होऊ
लागलो तसतसं मला कळू लागले.कळु
लागल्यावर साहे ब होण्याचे टवप्न बघू लागलो.आन
पुन्हा नव्या जोमानं अभ्यास करू लागलो. पुढे
बापाच्या टवप्नासाठी मह्यी धडपड सुरू झाली.
सुट्ट्ट्यात हचधी बाजारातली कापड घालून मी
पालावर जायाचो.पालावरची समदी उघडी,नागडी
शेंबडी पोरं मह्या भौती गोळा होयाची. शाळा कशी
असतीया,शाळे त काय वशकववत्यात, माटतर कसा
असतोया असं सगळं सगळं खोदून ववचारायची.
पावसाळयात खाण्या राहण्याची पालावर आबाळ
राहतीया. वटतीगृहात भाकर भेटतीया. समदी पोरं
एक वदवस वटतीगृहात घे ऊन गेलो. वबचारा वाडग न
नवीन लागलेला. पालावरच्यावाणी पोरं गोंगाट
करायले.वाडग न र्ु ल दारू वपऊन होता." काय तरास
दे याले भडववचे " म्हणून पोराईला त्यानं खूप
ठोकलं.वबचारे अंधारातच पळू न गेले. मुलीच्या
वटतीगृहात सुमन तेवढीच वटकली.आन पोराच्या
वटतीगृहात मी नामदे व वटकलो .
कवा मवा मी पालावर जायचो. पोरापोरींना शाळे त
चला म्हणायचो. वबचारे छडीला भेयाचे . तालाले
ताल नाही अन हालाले हाल नाईसारखा कारभार.
पुढे ते असेच बापजाद्यावानी मायबापाबरोबर गाढव
वळीत गावोगाव भटकून पोट भरू लागले.
गावगावी ढोराडु करावानी उवकरडे वर्रत जगू
लागले.
एक वदवस आपलं वशक्षण संपलं. पालावर आलो,
'नोकरी
धर'
म्हणून
मायबापानं
टु मनं
लावलं.हझगरातला पाय घुंगरात र्सल्यागत मी
मुलाखती दे त शाळा, कॉलेज वर्रू लागलो. वखसा
र्ाटका असल्यामुळे नोकरी लागंना. मुलाखती दे ऊ
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दे ऊ दमछाक झालो. लग्गा लागल्यावबगर डगा
वाजत नाही हे ध्यानात आलं. पालावरले समदे
हसायले. वशक्षण घे ऊन पोरगं वाया गेलं म्हणायले.
काम भी जमंना, पण काय करणार. पोट होतं ना.
शेवटी लागलो शेंडी तुटो का पारं बी तुटो म्हणून
मायबापाच्या हाताखाली काम करायला...
यंकामामाची पोरगी सुमन बारावी पास
झाली.वबराडावर आली. वतच्या बापान लग्न
करण्यासाठी मला ववचारलं. मी "टवतःच्या पायावर
उभा रावहलो नाही" म्हणून सुमन आवडत असूनबी
नकार वदला.तवा यंकामामा सुमनसाठी दुसरा
नवरदे व बघू लागला. उन्हाळभर बघूनबी नवरदे व
सापडला नाही म्हणून पुन्हा यंकामामा शांत बसला.
वदवस पावसाळयाचे होते. आमची सात आठ पालं
गावगोदरीत उभी होती. गडी- बायका समदे
पालावरचे कामावर जायचे . लेक्रंबाळ पाल राखत
मीबी वबराडावर राहायचो. सुमन एकुलती एक.
वतचा बाप वतला काम करू दे याचा नाही. टु कार
लोक, गावरे डे तरास दे तात म्हणून यंकामामा वतला
पालावरच ठे वायचा. सुमनसाठी नोकरीवाला पोरगा
भेटंना.आन सुमनला पालावरचा अवशवक्षत पोरगा
करं ना. कारण अशी नादर पोरगी बायको करनं
म्हणजे वबराडावर वतलाच सांभाळावं लागंल.
गावरे ड्ाच्या,पोवलसांच्या जबड्ातून वाचवावं
लागंल.ज्याचं नळे , त्याला कळे .नवरदे व बघू बघू
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 पुढच्या गावाला जायचो.
पोटापायी भटकायचो.
. तेवढ्यात सुपरवायझरने हाक मारली मी खाडकन
उठलो. बघतो तर काय सुमनसोबत समदे काम
करायले. मी बोहरगवर गेलो. तोंडावरून पाण्याचा
हात वर्रवला आन मसाला कालवायच्या कामाला
लागलो.साला आज कामावर ध्यान लागत नव्हतं.

डोक्यात आठवणीने काहू र माजववले. तसेच काम
करत करत चार-पाच वाजले.
ववजा
कडाडू
लागल्या.आभाळ
गडगडू
लागलं.आन चक्कधार पावसाले सुरवात झाली.मी
त्या वदवशी पालावरच होतो.लेक्रं आन सुमनबी
पालावरच होती.गडी बायका समदे कामावर
गेलेले.पुन्हा जोरात वीज कडाडली तशी सुमन
पळत मह्या पालात आली. वभजून आम्ही वलेहचब
झालो. खालून पाण्याचा लोंढा आला. आन दोघं
दोन दगडं ढुं गणाखाली घे ऊन समोरासमोर
एकमेकांकडे पहात बसलो.
सुमनची आंगावरची कापडं वभजून वलीहचब
झाली. वतच्या अंगाला वचकटली. आरपार समदं
वदसायलं. मी बेभान झालो. वतचाही तोल सुटला.
आन आम्ही दोघांनी गळयाला गळा कधी लावला
ते
आम्हाला
कळलेच
नाही.पुढे
मला
भाक्रीत,पालात, झोपेत, काम करताना सुमनच
वदसायली. वतची प्रवतमा आरशावानी येऊन मह्यापुढे
उभी रावहली.कवामवा ती चोरून मह्याकडे
बघायची. दोघायची नजरे ला नजर वभडायची आन
आमच्या साऱया अंगात वीज चमकायची. असे
आन असेच वदवस जात होते.
जाता जाता वरर्शत्या नात्याचे धागे जुळले. पानी
वपना छानकर, लडकी दे ना जानकर म्हणत
यंकामामानं वरतीवरवाजानं आमचं लग्न पार पाडलं.
आन आम्ही नवरा-बायको झालो. आमचा
पालावरचा संसार चालू झाला. पोटाले लागले
खडक तं जात्यावर बसते तडक म्हणत जगू
लागलो.
एक वदवस जवळच्या वडगावात चोरी झाली.
भल्या पहाटे ला पोलीस पालावरआले.आम्हाला
दं ड्ानं ठोकवपट केलं.सुमनची खूपच ओढाताण
झाली. माझ्या ध्यानात आलं. वबराडावर एवढी सुंदर
बायको घे ऊन राहणं चांगलं नाही.
पुढे अशीच एका मजूर माणसाशी माझी दोटती
झाली. आन मी सुमनसह पोटापाण्यासाठी ही मुंबई
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नगरी गाठली. आता आम्ही दोघं नवरा-बायको ह्या
वबल्ल्डगवर रोजमजुरी करतो. पोटाले भाकर
बांधल्यानं भूक जात नाही म्हणून रात्रंवदस राबतो.
इर्ल्या मजुरांच्या झोपडीत आम्ही आमचीबी एक
झोपडी उभी केली.
तेवढ्यात कामाला सुट्टी झाली आन मह्या ववचाराची
धार तुटली. आम्ही सारे लगबगीने वनघालो. आलो
तसेच धावत आमच्या झोपड्ापाशी.चूल चे तवुटतर
पावसाला सुरुवात झाली. आभाळ र्ु टल्यागत
पाऊस वैरी होऊन झोडायला लागला.
ताटव्याची झोपडी बदाबदा गळाया लागली. आम्ही
वभजून वलेहचब झालो. खालून पाण्याचा लोंढा
आला. दोघांनी दोन दगडं ढुं गणाखाली घे तले.
समोरासमोर बसलो. वाऱयानं मेणबत्ती ववझली.
सारा अंधार गुडूप. ववजा चमकल्या की त्या उजेडात
एकमेकांचे अंधक
ु
चे हरे वदसायचे . झोपडीच्या
दारातून
समोरच्या
टोलेजंग
इमारती
वदसतात.त्यातला उजेड वदसतो.तेर्ेही माणसंच
राहतात.त्या इमारतीमध्ये उजेड आवण झोपडीमंधी
जीवघे ना अंधार.पाटील कढीवर आन गोसाई
मढीवर असं जगणं चालले लं. आपण टवातंत्र्याच्या
एवढ्या वषात हे बदलू शकलो नाही. मग जगातली
सवगश्रेष्ठ आपली लोकशाही कशी?आता तुम्हीच
सांगा ना राव.असे काहीबाही सवाल डोक्यात वर्रू
लागले. तेवढ्यात बेर्ाम वारा आला आन
आमच्या झोपड्ा उडू न गेल्या. आम्हाला लेक्रंबाळ
नव्हते. बायकोचा मवहना र्ांबला पण या
आकांतामध्ये बाकीच्यांची लेक्रंबाळ वचरवचर
वचरकायली. आता झोपड्ात गेल्या तर
पावसापासून 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 राहू न रामभाऊच्या झोपडीकडं
पहात आवाज दे ऊ लागलो.

" रामभाऊ...आरं ओ रामभाऊ" तसा पवलकडू न
मह्या आवाजासंग रामभाऊ "आरे नामदे वभाऊ
कुठे हाईस?"म्हणून मह्यी चौकशी करू लागला.
पावसाचा जोर एकसारखा वाढू लागला. तसा
जागेवरूनच
मी," तुम्हालाच आवाज दे तय
ु ा. उत्तम आन प्रकाश
कुठे आहे त?"अशी चौकशी केली. तेव्हा पवलकडू न
आमच्या वदशेने मोठ्या आवाजामध्ये
" वहतंच हाईत,पाऊस भाय धुवाधार बरसत हाय
गड्ा.आता ह्यो पाऊस उघडण्याची वचन्ह वदसत
नाही."म्हणून रामभाऊ सांगू लागला.
" मग...आता या पावसामंधी काय करायचं
आपुन?"म्हणत मी रामभाऊपाशी चौकशी केली.
तेव्हा उलट तो र्ोड्ामान र्ांबला आन
" तूच सांग. आम्हाला तर ह्या वल्या झोपडीमंधी
काहीच सुधरत नाही" असं रामभाऊ उत्तर दे ऊ
लागला. तेव्हा मीच नजरे पढ
ु ं वदसणाऱया
वबल्ल्डगकडे बोट दाखवून त्याला सांवगतलं.
"चला, समोरची वबल्ल्डग आहे ना. त्याला खेटून
उभे राहू . म्हणजे पावसापासून आपल्या समद्यांचा
वनदान रात्रभर तरी कसाबसा बचाव होईल,"
" चला"म्हणत मह्या मागं मागं समदे आले. मी
सुमनचा हात धरला. मग आम्ही वनघालो समदे
एका मागं एक. आलो चालत चालत वबल्ल्डगच्या
बाजूला. वतर्ं झाडं वगडं होती. पावसाचा झपका उं च
वबल्ल्डग असल्यामुळे लागत नव्हता. र्ांबलो.
समद्यांची रात तशीच उभ्याउभ्या पाऊस जाण्याची
वाट पाहण्यात वनघून गेली. आभाळ र्ु टल्यावाणी
पाऊस कोसळत होता.
सकाळी सकाळी पाऊस उघडला. मग आम्ही त्या
वबल्ल्डगच्या बाजूला असलेल्या उं चवट्यावर येऊन
बसलो. अंगातले कपडे आंगातच वाळू न गेले.
रातभर जागल्याच्यानं समद्यांचे डोळे कचकच करत
होते.तेवढ्यात
उत्तम
झोपड्ावर
जाऊन
आला.समदे भांडेकंु डे , समदा संसार वाहू न गेला
होता. झोपड्ा भुईसपाट झाल्या. वतर्ं कमरे इतकं
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पाणी होतं. खोलगट जागा असल्याच्यानं सारं वाहू न
गेल्याचं उत्तम सांगत होता. पुन्हा 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 वबल्ल्डगीतून एक गोरीपान
पोरगी पांढरे कुत्रं घे ऊन बाहे र आली. त्याला
गेटजवळ आणून बांधलं. ताटात वबस्टकट ठे वले.
कुत्रा एकेक वबस्टकट खात होता आवण
आमच्याकडे
बघून
एकसारखा
भुंकत
होता.वभकारचोट म्हणून जणू आम्हाला वशव्या दे त
होता.
असं
कसं
रे
नामदे वा
तुमच्या
लोकशाहीचं .माणसापेक्षा कुत्र्याची सरबराईस जाटत
होते. तरी तुमची लोकशाही श्रेष्ठच का? या
ववचाराने मन कासावीस झालं.तशी सुमन म्हणली
"आता हामचं जगणं दे दान सुटे वगरान झालं.राम्ह
म्हणल्यावशवाय जीवाले आराम नाह्यी व माय."
आन आमच्या बायका हातात भांडे घे ऊन वटतीच्या
वदशेने वभक मागायला गेल्या. त्त्येंच्याकडं पाह्यताना
तोंडाले मुटकं, गांडीले बोड्ा लावल्यागत आमची
अवटर्ा झाली. मी आन रामभाऊ कधी कुत्र्याकडे
तर कधी बायकांकडे पाहू लागलो. आमची
मोलमजुरी करून सन्मानाने जगू पाहणारी आंधळी
टवप्ने या लोकशाहीत रात्री वाहू न गेली की काय या
ववचारानं माझं डोकं चक्रावून गेलं.रातीच्या धुवाधार
पावसानं आमची इर्ल्या लोकशाहीत जगण्याची
नवी वळखच पुसन
ू टाकली व्हती.
डॉ.अनंता सूर
कल्पना माबगलमागे,
छोरीया ले आउट, गणेशपूर,
ता- वणी, वज- यवतमाळ
वपन४४५३०४भ्र.९४२१७७५४८८
मेल:dranantasoor@gmal.com

अनुवाद:भावानुवाद

नेहा भाांडारकर, नागपरू
सप्रु वसद्ध किवयत्री ,लेवखका ,अनिु ादक

नेहा भांडारकर
नागपूर

वलली स्वाणा यांच्या अनुवावदत कववता
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) मला आश्चया वाटते

मला आश्चयण िाटते की
मी का जन्मले नाही
ज्य,ू वहदां ,ू मवु स्लम, विश्चन धमाणत?
पण असे असले तरीही
मला त्याचे अवजबात िािडे नाही
मी रोज त्याच मरगळीसह
असख्ां य विचाराचां े काहूर डोक्यात ठे ितच
माझ्या उबदार वबछान्याबाहेर पडते
मवहलाांिरील अत्याचाराांिर आवण
त्याांच्या कमनशीब होण्यािर मला धडधडतां
मी त्याच विचारानां ा कुरिाळत बसते
माझां डोकां ठणकतां जेव्हा मी
माझे रक्तदाबाचे औषध घेण्यास विसरते
मला उन्हाळ्यातील तीव्र सयू णवकरणच
जास्त आिडतील काय?
कदावचत माझ्या उपवस्थतीत माझ्या वमत्र-मैवत्रणींनी
सरदारजींचे आणखी विनोद के ले असेल काय?
असे असख्ां य, कदावचत वनरथणक प्रश्न
मला उगाचच भेडसाितात
मला भारतातील गतर जाती-धमण अनभु िायचे आहेत
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दसु ऱ्या धमाणत जन्म घेऊन त्याांच्या श्रद्धाांबद्धल मला
जाणनू घ्यायचे आहे
मी जन्मले ती िेळ, जागा वकांिा गभण मी वनिडलेला
नाही
तसेच मी माझ्या प्राथणनेची पद्धत ही वनिडलेली नाही
मला मवां दरातील आरती तसेच
ग्रांथ गरू
ु सावहबमधील जपजी सावहबचा
पािन वदव्यपाठ मावहती आहे
जेव्हा मी सिणशवक्तमान अल्लाच्या नािात
आशा आवण गच्छाांची जाणीि अनभु िते
तेव्हा मी सहज गन्शाहल्ला म्हणते
ज्याप्रमाणे कॅ थवलक चचणमधील
िवजणन मेरीसाठी मी उच्चारते "हेल मेरी"
आवण बायबलनसु ार
"स्िगाणत असलेल्या माझ्या सिण शवक्तमान
देिबापाचा"
उदो उदो करते
अगदी त्याच सहजतेने
मी गरुु द्वाऱ्यात "िाहेगरुु " चा जयजयकारही करते
चला; आपसातील भाांडणे आवण यद्ध
ु े सोडून देऊ या
कदावचत पढु चा श्वास आपण घेऊ शकणार नाही
उद्याची पहाट पाहण्यासाठी मी जगु शकणार नाही

जगात प्रेम आवण शातां ता पसरिू या
रक्ताच्या नद्या िाहिणाऱ्या गोळ्याांऐिजी
रक्तदान करू या
चला, पन्ु हा एकदा प्रेम करायला वशकूया!
2) माझां रुवधर रांगी वलपवस्टक
हे असे वदिस आहेत की मी विव्हळ होऊन
माझ्या रुवधररांगी वलपवस्टकच्या मागे लागलीय
काही गहन अथाणच्या शोधात
मेरुदडां नसलेल्या या जगािर
माझा क्रोध आवण रोष दशणविण्यासाठी
मी आपसक
ु च
जगाच्या िेडग्रस्त दृष्टीिर
वकरवमजी रांगाचाां प्रकाशझोत टाकते
क्रोधाने घेरलेला हा लाल रांग
मला अतां बाणह्य मजबूत करतो...
माझ्या चेहऱ्याकडे माझे लि अवधकच िेधनू घेतो

शातां , आत्मविश्वासाचां सिमीकरण करणारी
लाल चकाकणाऱ्या रांगाची शवक्तशाली आभा
प्रेम, तळमळ आवण सांिदे नशीलता
तसेच धैयण, जोम आवण गच्छाशक्ती प्रबळ करणारी
वकांिा कादबां रीतील
तळपती ओ' हारा बनलेली स्कालेट
वकांिा क्रोवधत जोहानसन रे ज जणू
राग, क्रोध आवण तणािाचां आिरण माझ्या ओठािां र
..
एक सांवमश्र कांपन...
मला िाटतां आजचा वदिस
त्या अशाच वदिसापां ैकी एक असािा
ज्या वदिशी मी माझ्या
स्िवणणम जरतारी बनारसी साडीशी वमळत्या जळ
ु त्या
टोमॅटो लाल रांगाची वलपवस्टक शोधत असािी
स्त्री शक्तीच्याच विचारात गढून..
3) शांती

आणखी चालणार नाही हे!...
मढू ता शन्ू यता अविचारीपणा
तोंडसख
ु घेण्याचा िद्रु पणा...छे !
थरथरत माझ्या धनष्ु याकृ ती ओठाांिर
बाण ताणले जातात
आसरु ी शक्तींचा नाश करण्याची तळमळ बळािते
त्या लाल िस्त्राांवकत शरीरामागे दडलेल्या
विलिण पराक्रमी आकृ तीकडे लि िेधत
स्त्रीशक्तीची एक मक
ू आठिण मला होते
स्त्री शक्तीचां प्रवतक...
आवद शक्ती दगु ाण, िाघािर बसलेली
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शातां ीच्या अगां ािर खोल घाि वदसताहेत
त्या विश्वसांदु रीला पाांढऱ्या िस्त्रात लपेटलेले आहे
रक्ताचे लाल थेंब वतच्या
सॅवटनच्या चमकत्या
मळ
ू पाांढऱ्या साडीला
लालेलाल करीत आहे
वतला प्रेमाच्या उबदार चादरीत गडांु ाळा
वतला श्वास घ्यायला खपू त्रास होतोय
वतला या दलदलीतनू िर काढा
थाबां िा वतचे अगां विच्छे दन
वतचे कापलेले पाय परत द्या वतला

वतचे स्िातांत्र्य परत द्या वतला
वतचे रडणे विश्वाला गदु मरित आहे
ती स्ित:च्या रक्तरांवजत आयष्ु यात िळिळतेय
वतच्या तेजस्िी आभेला डाग लािू नका
प्राथणना करा की वतचा सन्मान
कलवां कत होणार नाही
शाांती आज विश्वाची तारणहार आहे
भयक
ां रपणे गोंधळून गेलेल्या या जगाची
उधाणलेल्या, दवू षत मानवसकतेचे
रिण करू शकणारी
आज ती एकमेि ' मवसहा ' आहे
वतचे इाटके अिशेष परत द्या
वतला चव्हाट्यािर आणू नका
पॅचिकण गोधडीसारखी
वतची भवू मका वतला पार पाडू द्या
शाांतीला सांदु र खळखळून हसू द्या
विश्वाला त्याचा श्वास परत वमळू द्या
तम्ु हाला प्रेमाची ऊब हिी असेल तर
शातां ीला शरण जा
घेऊ द्या वतला वतच्या वमठीत,
तम्ु हा सगळ्यानां ा!
4) सांजवेळीचे वकस्से
सध्ां याकाळ रांगात आली ...
गल
ु दस्ता बननू
साांजच्े या गाडीिर स्िार होत
लालचटु ु क रांगानां ी डूचमळत, काठोकाठ भरून
स्िगाणतील पिी बननू
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माझ्या हृदयाची विण गइ
ांु ल्या गेली
लाल शेंदरी रांगछटाांच्या झािळ्याांमधनू
चांबु कीय अवतसांिदे नशील वकरणे
उत्कट भािनािेशाच्या वमरिणक
ु ीत सावमल झाले
ही वभजलेली स्िप्नभारीत सध्ां या
मी अपणण करािी काय
तझ्ु या सगु वां धत मधाळ श्वासाांना?...
कविते!
प्रेम, पावित्र्य अन् वनमणळतेचां प्रतीक असलेले
ल्यवु पन, लैव्हेंडर, वललाक, लाक्सणपरू
सगु धां ी श्वासाांमधनू आदळलेत माझ्या पासळ्याांिर
माझ्या हृदयाच्या पोटणलिर ठोठाित रावहलेत
एका वनश्चयी करारी जाांभळ्या शाांततेसह
पॅन्सी, सावल्िया, वसनेररया, डायनथस
या सगळ्याांना घ्यायचे होते चांबु न माझ्या आत्म्याचे
लालचटु ु क गल
ु ाबानेही चतरु ाईने
द:ु खाचे काटे म्यान के ले मला बघनू
मी मात्र माझ्या डोळ्यानां ा टोचू वदली
त्याची काटेरी िेदना
कारण मला रात्रीच्या चद्रां ाला टाळायचे होते
माझां अतां मणन भािविव्हळ असताना
मी कशी बरे सामोरी जाऊ शके न त्याला?
जेव्हा भक
ू वमटविण्यासाठी धरलेल्या
डाव्या तळहातािरील चाांदीच्या थाळीतनू च
होत असेल बाणाांचा िषाणि
आवण वलहीत असेल बायबल
एखादी सांघषण आवण विजयाची गाथा?
हेच ते गवु पत, जे अत्र तत्र सिणत्र

मी जगापासनू लपिू ठे िू बघत होते
दरम्यान...
:
सध्ां याकाळ रांगात आली गल
ु दस्ता बननू
साांजच्े या गाडीिर स्िार होत...
5) माझी गोष्ट
मी मातीच्या त्या गोळ्याबध्दल वलवहतेय
जो आपण गतराांपेिा अवधक िेगळे
अवधक काहीतरी असल्याचे भासितो
आवण सराणस रमत असतो आपल्याच कळपात
किडीभर ज्ञान नसलेला हा
मठ्ठ माणसू मग अनाठायी पडतो
नैराश्याच्या आवण ओहोटीच्या खड्ड्याांमध्ये
हे उत्तम प्रकारे कमािलेलां शरीर,
हे पणू तण : वछन्नीने तासल्यासारखे कामक
ु चेहरे
ज्याला स्ितुःचा अतां नाही असे िाटणारे
दाांवभक िृत्तीना दाांवभक भवू मके ला
उदात्तपणे आश्रय देणारे
इाजील वचवकत्सक
दहशतीने ग्रासलेले वपडीत
सतत उपहासच करािा अशी ही माणसां
त्याांच्या सिणव्यापी डोळ्याांत असतो
के िळ हरिलेला आत्मा
स्ितुःच्या मयाणदाांची वखल्ली उडताना बघनू
त्याांच्या मठु ी िळतात लढण्यासाठी
त्या पन्ु हा करू बघतात घोडचूका
पायदळी तडु िण्यासाठी
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काही मातीचे गोळे
घट्ट जीन्समध्ये गोलाकार उांचिटे
दाखिण्यात मानतात धन्यता
िरचढपणा आवण श्रेष्ठत्ि वमरिण्यासाठी
वदखािा करणाऱ्या या गल
ु छड्या
त्याांना ग्रासलां असतां एखाद्या सैतानी जीिाांनी
या ख्यातकीतण 'वदिा'
हजारोंना प्रेम प्रिेवपत के लेलां
त्याांचां हृदय
हरिलेल्या वप्रयकराचा शोध घेतात त्या
अव्याहतपणे
त्याांचां जीिन चक्र असांच सरू
ु असतां
त्याांची मनां हव्यासासाठी तहानलेली
अध्यावत्मक मोिासाठी असलेली तृष्णा भागिायला
त्या भटकत असतात गोंधळून, मती गगांु
झाल्यासारख्या
गळून गेलेले के स कधी वचपकत नसतात पन्ु हा टाळूला
वकांिा सािरता येत नसतात एखाद्या जेलने
मग तो परमेश्वराच्या प्रासदातील इकीर असो िा
िेडा भक्त, सइ
ू ी, विचारितां िा
दरिेशींच्या ितणळ
ु ात प्रिास करणारा वभिक
ु असो
ती माझी वकांिा तुमची कथा असू शकते
तम्ु ही ठरिा वमत्रानां ो
कारण कथा स्िगाणत वलवहल्या जातात
पण इक्त नरकात सडण्यासाठी.
मला गावलबची पररिेदना जाणिते
त्याच्या कथनातनू ...
:
"हर एक बात पे कहते हो तमु , के तू क्या है
तमु ही कहो के ये अदां ाज- ए-गफ्ु तगू क्या है!!''.
मूळ पज
ं ाबी/इग्रं जी कववयत्री...वलली स्वणा,
चंवदगढ
मराठी भावानुवाद...नेहा भांडारकर,नागपूर

प्रमोद कोपडे यांच्या दहा कववता
प्रमोद कोपडे ,सातारा
ज्येष्ठ किी ,कादबां रीकार, नाटककार, ि लवलत लेखक म्हणनू महाराष्रात
सपु ररवचत.त्याांच्या अनेक पस्ु तकाांना राज्य शासनाचे ि प्रवतष्ठेचे परु स्कार प्राप्त झालेले
आहे.

प्रमोद कोपडे
सातारा

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

१)
सरत्या थांडीत झाडाांच्या गाभ्यात
धक
ु ां गच्च दाटून

विस्कटल्या जगण्याला भणु भणु भगांु े छळत राहणारे
आतआतनू ठणकत्या शारीरयातनाांनी
पोखरत जाणारे

झाडां स्ितुःशीच बोलत उभीयत आत्ममनोन होऊन
थाांबा, बोलू नकाअवजबात काहीच
रहा अगदी वचडीचपू
पाखराच्ां या डोळ्यामधील झोप परू ी
झालेली नाही अजनू

वदसायला आहेचकी झाड अगदी िरिर धडधाकट
त्यालाच मावहतीय कधीतरी नक्की आपण

झाड आळोखेवपळोखे देतील आवण
होईल वचिवचिाट
वितळे ल धक
ु े , उगिेल वनतळ सकाळ
येताच कोिळे ऊन .
२)
जखमी झाल्या पाखराला झाडानांही नाकाराि
गतकीही होलपट कुणाच्या माथी येऊ नये
शेिटी असतांच झडु ू प कुठांतरी आधाराला
इक्त नव्या जखमा जीिलगाांनी देऊ नये
पन्ु हा असेलच नव्यानां भरारी
पांखाांमध्ये
इक्त मायेच आकाश कधी वइतरू होऊ नये
३)
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कोसळत जाणारे
जर समजा नाहीच आलां मायेचांही आभाळ
पन्ु हा झाकोळून
असेलच त्याचां उद्याचां मरण हमखास
आजच येणारे
४)
कुणाचां लिच नाही पिू ीसारखां मनापासनू
शेिाळां साठत चाललांय के व्हाच
तळ्यािर
इुटत होतांही कधी आतनू पाझर
उइाळून
वकतीतरी असायची गदी भरून काठािर
आतल्याआत आटेल तळां कधीही उन्हाळ्यात
उरतीलच मग काहीबाही कहाण्या िाऱ्यािर !

५)
पावहली ना, डोळ्यातां प्राण आणनू
तझु ी िाट पावहली
आतात ओढल्या
जीिाच्या तळातनू
तझु ी िाट पावहली
जळून खाक होत रावहल सगळांच तू आला नाहीस
िाट पाहणहां ी सोडून वदलां
तरी आला नाहीस
राख थांड करण्यासाठी उगा थोडाइार
कोसळून गेलास
आता तू 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।
पन्ु हा कदावचत इुटेल कोंभ जळक्या वजिाला आलाच
जर का जीिलग सखा पाऊसही धािनू |
७)
आभाळ नस्ु तांच वइरत रावहलांय
शहरािरून
शहरही थकून गेलांय मनधरणी करून करून
नाहीच त्याच्या मनात मग शहर
काय करणार
बस्स आतल्या आत विस्कटेल
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कुढून कुढून
शहराला वनुःसत्ि होण्यावशिाय पयाणयही नाही
नाहीच आला पाऊस तर कोसळेल
झरुु न झरू
ु न
८)
तझ्ु या येण्याची वडांडीम तरी िाजली चारही वदशाांतनू
आता येथील महामरू कोसळशीलही
अगदी जीिातनू
काळीज बघ ना अगदी कसां सुपाएिढां
मोठां होत जातांय
तू शब्द पाळलास की मन असां येतांय
काठोकाठ भरून
िाहू देत नद्यानाले वपकू देत शेतांभात
कणनोया भरू देत पडू देत घासमटु का सगळ्याांच्या
मख
ु ात
गतकांच मागणां !
9)
कोरडया भमू ीिर कोसळला पाऊस
मरू
ु न गेला
कुठे दाखिायलाही ओलसरशी जागा
वदसत नाही
तळ्यािर उमटते हळुिार तरांग थरथरले
काठाकडे सांथपणे सरकत रावहले विरले नाही
जे वमळािां िाटलां कधीतरी ते कधीही वमळालां नाही
जे िाट्याला आलां थोडां तेही वशल्लक उरलां नाही.
१०)
उपटून टाकली िाळकी रोपां उन्हाळ्यात
कांु डीमधली समळ
ू

पािसात लािू काही नव्यानां वनिाांतपणे
मनात होतो ठरित
अचानक िाकडावतकडा पाऊस उगिनू
कोिळे जीि कांु डीत
आशा खोलिर वजितां ठे ऊन कशा अधां ारात
बीया असतील जगत !
मनातल्या कांु डीआत
कवितेच्या वबयाांही
अशाच घसु मटतात
आवण खोल अधां ारातनू कागदािर हळुिार
येिनू उतरतात !
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( आषण पवब्लके शन्स, पणु े
याांच्यामाइण त येणा-या
" पन्ु हा वदशान्ताची िाट"...या सांग्रहातनू .)
प्रमोद मनोहर कोपडे,
एइ १,ज्योती हागटस,् १५४, गरू
ु िार पेठ (बागेसमोर)
सातारा ~ ४१५००२ मो.नां.~ ९८९०१६६१२२
ग.मेल. ~ pramodkoparde5

गांधी जयतं ी :कवी वीरधवल परब यांची कववता
िजेश सोळांकी, मबांु ई
नव्िदोत्तरी वपढीतील अत्यांत महत्त्िाचे किी
'िजेश ईश्वरलाल सोलक
ां ी याच्ां या कविता', 'ततपप', 'मम म्हण', 'िेरविखेर' , हे कवितासग्रां ह
ि 'पेरूमल मरुु गण' , 'दीडदमडीना' हे गद्य लेखन प्रवसद्ध

वजेश सोळं की
मुंबई

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

गाांधी जयांती
गाांधी जयांतीला मल
ु ां शाळे त आलीच नाहीत
समोरच्या ररकाम्या बाकड्यानां ा गरुु जी म्हणाले,
"वतकडे विदेशात गाांधीिर सध्या खपू काही बोललां
जातांय
तेव्हा आता आपणही या वनवमत्ताने काही उजळणी
करु"

हे इोटोचां आवण घोषणाांचां यगु आहे
वलहुन टाका भरगच्च अहिाल सप्रमाण सादर
ररकाम्या बाकड्यानां ी जोरदार घोषणा वदल्या
पन्ु हा पन्ु हा भरघोस टाळ्या िाजिल्या
कॅ मे-याांच्या फ्लॅशमध्ये उजळून वनघाले गाांधीजी!

रांगीबेरांगी इुलाांच्या हाराखाली वदसेना गाांधीची प्रवतमा
गदु मरला त्याचां ा जीि अरबत्त्याच्ां या के वमकली धरु ात

मग तक्रारीच्या सरु ात गरुु जी पन्ु हा पटु पटु ले,
"खरां तर मल
ु ानां ी यायलाच हिां होतां या प्रसगां ी
गाधां ी तर खपू च महत्िाचे होते
आणी खपू च महत्त्िाचे होते
आवण खपू च महत्िाचां बोललां जात असतां
त्याांच्यािर अशािेळी
पण ऐकणारां कोणीच नसतां समोर…"

तर आत्ता गाांधीनी काय काय म्हटलां आहे
शाळाबां द्दल, वशिकाबां द्दल, विद्यार्थयािंबद्दल
प्रसांगोपात… समान… अवनिायण िगैरे िगैरे….

सकाळी सकाळी उठून यायला त्रास
च्यायला आम्हालाही होतोय
पण गाांधीसाठी उठािचां लागतां ना नाईलाजानां

तर काहीतरी म्हटलेलांच असणार त्याांनी
त्याांच्या चमत्काररक स्िभािधमाणप्रमाणे…

आता तर मल
ु ांच आली नाहीत
आली नाही म्हणजे
नक्कीच दसु रीकडे कुठे तरी गेली असतील
कुठे गेली असतील नक्की…?
हा थोर िारसा
िायइळ समजनू .

ररकाम्या बाकड्याांनी नेहमीप्रमाणे माना डोलािल्या
भरघोस टाळ्या िाजिल्या

पण आपण आता दोन-तीन घोषणा देऊन आिरतां
घेऊया
चला इोटो घ्या पटापट
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गाांधी जयांतीला मल
ु ां शाळे त आलीच नाहीत अशा
ओळींनी किी कवितेची सरुु िात करतो. जयतां ीच्या
वदिशीच आपल्याला खरे म्हणजे थोर माणसाांची ि
त्याच्या कायाणची आठिण येते. ह्या वनवमत्ताने त्याांच्या
तसवबरीला हार चढिला जातो, ितणमानपत्राचां ी पानां
भरली जातात.िृत्तिावहन्यािरुन त्याांच्या नािाची
एखादी पट्टी सरकते. मात्र ह्या कवितेतनू किी िेगळाच
अनभु ि माांडतो. एरिी शाळे त गैरहजर असतील
विद्याथी तरी चालतां मात्र गाांधी जयांती, पांधरा गस्ट,
26 जानेिारी ह्या वदिसानां ा भारताच्या गवतहासात एक
महत्िाचां स्थान आहे. ज्या महात्म्याने सत्य ि
अवहसां ाचा मत्रां देऊन वब्रटीशाांची राजिट उलथिनू
लािली. त्यासाठी त्याांना प्राण गमिािे लागले. अशा
राजकीय सांत म्हणनू देशविदेशात ज्याांच्या नािाचा
डांका आहे, करोडो लोकाचां े जे श्रद्धास्थान आहेत
त्याांच्याच जयांतीला शाळे त गतका सन्नाटा पाहून,
मल
ु ाांची अनपु वस्थती पाहून किी हतबल होतो. समोर
मल
ु ां नाहीत, ररकामे बाकडे आहेत, हे ररकामी
बाकड्याांना पाहणां नवशबी यािां अशा उदासीनतेचा
करुण थर त्याच्या मनोपटलािर साचत राहतो.
किी हा मळ
ु ात वशिक आहे.समाजिादी विचाराचा
आहे. तो ह्या शाळे चा गरुु जी आहे. गाांधी जयांतीच्या
वनवमत्ताने त्याला आलेला अनभु ि हा बोचरा ि
जीिघेणा असा आहे. आपल्याला स्िातांत्र्य वमळालां ि
ते आपल्याला वमळिनू देणा-या प्रत्ययी आपली
भवू मका काय हे माांडण्याचा प्रयत्न किीने ह्या
कवितेतनू के लेला आहे. गाांधी जयांतीच्या वनवमत्ताने
मल
ु ानां ी यािां ि त्याच्ां या कामाची दखल घेतली जािी,
गाांधीबाबाची एखादी वशकिण जरी अगां ीकारली तरी
खपू गतकीच माइक अपेिा त्याने के लेली असते.
मात्र पाहतो तर काय जयांतीच्या वदिशीच मल
ु ां गायब.
मल
ु ाांच्या गैरहाजरीिरुन एका गोंधळाला सरुु िात
झालेली असते. अशा प्रकारचे अनभु ि आपल्याला
खपू वठकाणी येत राहतात. कोणीतरी आव्हान करतां
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की सट्टु ीच्या वदिशी समद्रु वकना-यािरचा प्लास्टीक
कचरा साइ करायचा आहे. मात्र त्याच वदिशी
कोणालानकोणाला आपापली िैयवक्तक कामां पणू ण
करायची असतात. रक्तदान वशवबरां ही आजकाल
उत्सिी झालेली असताना आपण पाहतो िगैरे.
ररकामे बाकडे पाहून किी हतबद्ध
ु होतो. ररकामे
बाकडे त्याला व्यवथत करतात. ररकाम्या बाकड्यानां ा
पाहून तो उवद्वगपणे म्हणतो वतकडे विदेशात गाांधीिर
सध्या खपू काही बोललां जातांय. वजकडे वपकतां वतकडे
विकलां जात नाही ह्याचा त्याला आठि होतो. ररकामे
बाकडे ह्या प्रवतमेमधनू किी आजच्या लोकशाही
व्यिस्था - काळाचां भयािह सचू न करतो. ररकामी
म्हणजे आजची इोइस ि तकलादू समाजव्यिस्था
असां किीला म्हणायचां आहे का? लोकशाही
व्यिस्थेत अशा सोयीस्करररत्या गैरहजर राहणाऱ्या
महाभागाांची जांत्री खपू मोठी आहे. आजचा माणसू
असा अनेक गटातटात विभागला गेला आहे.
सगळ्याच िेत्रात कांपगू ीरीने वशरकाि के लेला आहे.
ही टोळकी ठरितात कुठे जायचां वकांिा कुठे नाही
जायच.ां तम्ु ही काय खायचां, प्यायच,ां वइरायचां, पेहराि
कुठला करायचा, अन्न कुठलां वशजिायचां, कुणाला
घरात घ्यायचां, कुणाला प्राथणनास्थळी प्रिेश द्यायचा,
कोणाला
शैिवणक
िेत्रात
पदोन्नती
द्यायची,न्यायिेत्रात कुणाच्या बाजनु े वनकाल
लािायचा, मतदान कोणाला करायचां, कोणाला
सरकारी सवमत्यािर बसिायचां, कोणाला मानसन्मान
द्यायचा. अशी एक भ्रामक वस्थती आज
साडां पाण्यातल्या अळ्यासां ारखी पैदा झालेली आहे.
एके क ओळीमागनू किी हेच सचु ित राहतो.
किी म्हणतो विदेशात ज्या माणसाबद्दल आदर आहे
तो आपल्याकडे नाही. विदेशातल्या अभ्यासू व्यक्ती
आपल्याकडे येऊन साबरमतीच्या आश्रमाची भेट
घेतात, मीठाचा सत्याग्रह, चले जाि, अशा
रणसांग्रामाची मावहती घेतात. सत्य ि अवहसां ा हाच

खरा मानिी जीिनाचा राज ि धमण आहे हे त्याांच्या
देशात वबबां िताना वदसतात. असो.
किी स्ितुःचा तोल ढळू देत नाही तो म्हणतो वठक
आहे ररकाम्या बाकड्याांनो आपण ह्या वनवमत्ताने
महात्म्याच्या कामाची उजळणी करु. त्याच्ां या कामाचे
पाढे वगरि,ू बाराखडी वलहू. त्याांनी जो उपदेश के ला तो
अगां ीकारु. असां सगळां घडून येताना ररकाम्या
बाकड्याांनी नेहमीप्रमाणे आपल्या माना डोलािल्या,
टाळ्या कुटल्या. त्याांच्या रक्तात काही वभनलांच नाही.
काही डोक्यात गेलचां नाही. सत्य ि अवहसां ेचा राजमागण
ज्याांनी आपल्याला दाखिला त्यालाच आपण के राची
टोपली दाखिली. असवहष्णतु ेचा मत्रां ज्याने वदला
त्याची मात्रा काही लागू झालीच नाही. आज आपण
पाहतो वकतीतरी भयािह घटना होताना वदसताहेत.
जातीय दगां ली, मॉबवलवां चगां , कौटुांवबक वहसां ाचार,
अबलाांिर बलात्कार, सामवु हक हत्याकाांड,लैंवगक
शोषण, अशा घटना विकोपाला गेलेल्या आहेत.
स्पृश्य-अस्पृश्य ह्यािरुन माणसां हमरीतुमरीिर येत
आहेत. बरे च झाले ठे चला त्याला! मारो साले को!
काट दो! आमच्या बद्दल काही िाकडवतकडां वलवहलां,
बोललां, घोषणाबाजी के ली तर याद राखा अशी
मदमणु कीची भाषा िापरत आहेत. जातधमणपेहरािच्या
आधारे माणसाची ओळखपरे ड करुन खनू खराबा
करीत आहेत. हे सिण पाहून अमक
ु िगण मनोमन खषू
होत आहेत, वहसां ा हाच परमधमण. काटयानेच काटा
वनघेल, लातो की भतू बातोसे नही मानते. अशी
विचारसरणी सद्यकाळात िाढीस लागलेली आहे.
गाधां ीबाबाच्या औषधाच्या बाटलीिर एक्सपायरी
डेटचां लेबल वचकटिण्यात आलेलां आहे.
स्ितुःला थेट प्रश्न विचारण्याऐिजी बेमालमू पणे हे
ररकामी बाकडे भरघोस टाळ्या िाजित आहेत. ह्या
ररकाम्या बाकड्याांना रांगीबेरांगी इुलाांच्या हाराखाली ि
जीि गदु मरिणा-या अगरबत्त्याच्ां या धरु ानां ी
समोरच्याचा जीि कोंदाटून गेलेला आहे ह्याची
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जाणीि नसते. ते उत्सिात ि डी.जे. च्या कानठळ्या
देणा-या सगां ीतात मश्गल
ु आहेत. महात्म्याने एकांदर
व्यिस्थेबद्दल काय म्हटलेलां असतां हे त्याांच्या
वखजगणीही नसतां वकांिा समजनू ही घ्यायचां नसतां. ह्या
बाकड्यानां ा इक्त जल्लोष करायचा असतो, साहेब
लोकाांच्या पढु े पढु े राहून, इोटो सेशन करायचां असतां,
आपली िैयवक्तक कामे वशताइीने उरकून घ्यायची
असतात. त्यानांतर तू कोण ि मी कोण अशा
अविभाणिात हे ररकामी बाकडे वइरत असतात.
किी म्हणतो आजचां यगु हे घोषणेचां यगु ां आहे,
बॅनरबाजी, जावहराती, विविध चॅनलमधनू जो तो हात
धिु नू घेत आहे. गगां ा बह रह रही है हात धो लो. वदिस
रात्र, सकाळ सांध्याकाळ, अनेक सोशल वमवडयाच्या
माध्यमातनू , टीव्ही ि रे वडओच्या माध्यमातनू घोषणा
सरुु आहेत. आपलाच ब्रॅन्ड, धमण, पि, व्यिस्था,
शासन, गवतहास, भगू ोल कसा महत्िाचा आहे, काय
वतची बाजारु वकांमत आहे, काय वतची िमता आहे,
तो खरे दी के ल्याने वकांिा अगां ीकारल्याने कसे भविष्य
आहे हे पटविण्यात राजकीय ि साांस्कृ तीक सेल्समन
कामाला लागलेले आहेत. त्यानां ी त्याच
ां े स्लोगन,
गाणी ि किनां बनविलेली आहेत, राजकीय ि
साांस्कृ तीक राजदतू तोंडाला रांग लािनू उभे आहेत,
जागोजागी नेटिकण चे तबां ू लािलेले आहेत,ह्या देशाची
फ्रॅन्चाईजी पाण्याच्या भािात द्यायची आहे. न भतू ो न
भविष्यती पावहलेला हा अद्भुत काळ आहे. येथे राजा
आहे, गल
ु ाम, बेगम, बादशाह ि मनोरांजनासाठी प्रिक्ते
कम जोकर आहेत. ताटात तोडी लािायला
लोकशाहीचा पापड ि अवभव्यक्तीचा रायता आहे.
जेिण झाल्यािर असवहष्णोतेचे डेजटण आहे. सिणकाही
आहेच्या नािाखाली सिणकाही नाहीचा इालदु ा आहे.
न्यायव्यिस्थेचे लेमन ज्यसु आहे. आबां ट ढेकर आली
तर पोलीसी दडां ेलशाहीची वजरागोळी आहे. ह्या
जयतां ीच्या वनवमत्ताने किी ही अशाच दारुण
अनभु िाांना सामोरा जातो. जयांती साजरी झाली असा

भरगच्च अहिाल िरती त्याला द्यायचा आहे. ती
झाली की नां झाली मात्र कागदोपत्री झाली तरी बस्स!
िरच्याांची मजी खालच्याांना राखायची असते. पापी
पेट का सिाल असतो. एखाद दोन इोटो काढून िेळ
मारुन न्यायची असते. किीला आतनू िाटत असतां
की खरे च आज मल
ु ाांनी यायला हिां होतां,
गाधां ीबाबाच्या वशकिणीचे दोन-चार डोस त्यानां ी
घ्यायला हिे होते. नेक्स्ट जनरे शन म्हणनू तो मल
ु ाांकडे
पाहत असतो. हीच मल
ु ां आपला देश घडितील.
गाधां ीबाबाची वशकिणक
ू पढू े नेतील अशी आशा
बाळगनू असतो . मात्र मल
ु ाांच्याच अनपु वस्थतीमळ
ु े तो
धास्ताितो.ह्या वनवमत्ताने त्याांना खपू काही महत्िाचां
ऐकायला वमळणार होतां. मात्र ते ऐकून घेण्यासाठीचे
कानच आज उपलब्ध नव्हते. जाणीिपिू क
ण ह्या
आजच्या वपढीने त्याला बगल वदली होती. हे
समोरच्याचां ऐकून न घेणां आजच्या काळात िाढत
चाललेलां आहे. हम करे सो कायदाची वपलािळ
िाढत चाललेली आहे. किी िैतागतो. अगदी
स्ितुःिर. वचडून उठतो. आपण पण गतक्या सकाळी
उठून कशाला गकडे आलो. गकडे तर मल
ु च
ां आली
नाहीत. त्याला प्रश्न पडतो की ही मल
ु ां कुठे गेली
असतील? किी पन्ु हा प्रश्न विचारतो कुठे गेली
असतील ही मल
ु ां नक्की?
आजच्या मल
ु ाांना काय हिे आहे, ह्या ररकामी
बाकड्यानां ा काय नेमके हिे आहे. विविध माध्यमातनू
येणा-या बातम्या त्याला अस्िस्थ करतात की ज्याने
गवां जवनयर म्हणनू वशिण घेतले तोच बॉम्बस्इोटाच्या
कटात स्लीपर सेल म्हणनू सहभागी होता, सगां णकीय
वशिण घेतलेल्या अवभयांत्याने बॉम्बस्इोटाची
जबाबदारी उचललेली, ज्याने िकीलीचे वशिण घेतले
तोच मावइयाांच्या गाडीत बसलेला, ज्याने िैद्यकीय
अभ्यास के ला त्यानेच स्त्रीभृण हत्येचे काांड के ले,
टीकटॉक ि पबजी ह्या आधवु नक खेळापायी एका
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मल
ु ाने दहाव्या मजल्यािरुन उडी मारुन नाहक जीि
गमािलेला. अशा वकतीतरी घटना त्याच्या
दृष्टीपटलािरुन धाित्या गाडीसारख्या वनघनू जातात.
असे असांख्य आिाज त्याला ऐकू येतात. ही मल
ु ां
आली नाही म्हणजे त्याच्या पोटात भीतीचे अनावमक
गोळे उठतात.मल
ु ां कुठे गेली? हा गाांधीबाबाचा िारसा
म्हणजे एक थोंताडां , बकिास आहे, ही मास्तराच
ां ी
वशकिण म्हणजे वनव्िळ बडबड आहे ह्यातनू काही
वनष्पन्न होणार नाही. उलटपिी ह्यामळ
ु े च आपला
ऱ्हास होत आहे की काय!! हे सगळां झठु ि इसिां
आहे असा कयास ह्या मल
ु ाांचा झाला आहे की काय?
शाळे त न येता त्याांना हव्या असणाऱ्या भलत्याच
शाळे त मल
ु ाांनी मोचाण िळिला की काय अशी
सांशयाला जागा किीच्या मनात वनमाणण होते.
िीरधिलची ही कविता िाचकासां मोर अनेक प्रश्न
उपवस्थत करते. आजच्या समाजमनाचा अख्खा
कालावचथडा, गाांडुवगरीचा लेखाजोखा माांडते. कुठे
गेली असतील नक्की…? असा आिाज जगां लातल्या
वकांकाळी सारखा आपला वपच्छा कररत राहतो.

टाहो(एकांवकका)
स्िप्नील चव्हाण, कल्याण
किी ,कथाकार, नाटककार ,नट आवण मावलकालेखक म्हणनू सपु ररवचत. पांधरा िषािंपासून
नाट्यिेत्रात कायणरत.अलीकडेच ,रज्जतू मज्जा' हा कथासग्रां ह प्रकावशत..

स्वप्नील चव्हाण
कल्याण

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

एके वदिशी मला कुणीतरी
अधणिट झोपेतनू उठिलां
मी खपू प वचडचीड के ली. मला कळत नव्हतां काय
राहून गेलां होतां काही स्िप्नांही नव्हतां पडलां खास
काय सटु लां होत.ां
कसलेही नव्हते वनशाण मनािर
मी खपू सांतापलो, सांबांध वदिस मी सांतापलेलाच होतो.

कुणीही वकतीही प्रेमाने उठिलां मला. मी दचकून उठणां
सोडलां नाही. ती दचक अजनू ही मनाला भरलेली
लचक म्हणनू मी स्ितुःच जागां होउन अथां रून सोडणां
पसांत करतो तेव्हापासनू ..
एके वदिशी मला
स्िप्न पडलां
काहीच खास नव्हतां त्यात

एके दपु ारी
मला कधी झोप लागली
कळलांच नाही.
बाहेर काळे ढग होते. वमटटां अधां ार आवण घट्ट पडदे.
मला कुणीतरी खपू सध्ां याकाळ झाल्यािर उठिलां .तो
रवििार असािा बहुतेक.
मी खपू वचडवचड के ली, मला उशीरा का उठिलां
म्हणनू ...
जसां माझा सटु ू न गेलेल्या दरम्यानच्या आयष्ु य
तक
ु डया साठी मी दोषी धरत होतो सगळ्यानां ा.

द:ु स्िप्न ,सस्ु िप्न काहीच नव्हतां झाकोळ होता.
माणसां होती. ढग होते माणसाच
ु होती गोष्ट..
ां ीच सरू
तरी जाग आल्यािर वकतीतरी काळ ,वकतीतरी वदिस
त्या स्िप्नाचाच सरू लागला होता आयष्ु याला .ती
माणसां, त्या स्िप्नाचा कांटेक्स्ट कधीच नाही आठिला
परत.पण त्यातनू सटु लेला रे सीड्यू िखण अजनू आहे
सोबत. तो काय आहे माहीत नाही.
आता,

मग एकदा माझां अभ्यासाचां िषण होतां .मी गागड घेउन
एका कौलारु थांड दपु ारी
झोपलो..
मला कुणीतरी पटटयाने इोडलां आवण मला दचकून
जाग आली.
त्यानतां र पधां रा िषण
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मला झोप नसतेच
नसु तां ठळक ठळक दृष्याांचां कोलाज असतां आयष्ु यानां
आई घालनू ठे िलीय. स्िप्नां बघण्याच्या माझ्या
मल
ू भतू अवधकाराची..
सनाुः झोप रे , उशीर झालाय, उदया इीस असेल
अनांतुः इीस रोजच असेल, कविता आत्ता आहे.
उद्या असेलच साांगता येणार नाही.

सनाुः कवितेमळ
ु े जास्त अस्िस्थ असतोस त.ू

सनाुः झोप.

अनांतुः म्हणजे?
सनाुः म्हणजे तुझां एक्स्प्रेशनच तल
ु ा मारतांय.
अनतां ुः व्यक्त होणां गन्ु हाय ?

अनांतुः तझु ां खरांही असेल सना. मला खपू सचु तां..
सतत सचु त राहतां!

सनाुः स्ितुःिर अन्याय आहे!
अनांतुः कसा?
सनाुः एक तर तम्ु हा वलवहणाऱ्याांचा पावित्रा, स्ितुःला
गरीब बापडू ा माननू समाज बघायचा, त्यातला
असमतोल, अन्याय हे तमु चां गवन्स्परे शन आवण मग
गतराांच्या जगण्याला उपयक्त
ु े चां सावहत्य म्हणनू वलहून,
ते वलखाण प्रवसध्द करून त्यातनू िाहिाही लटु ायची.
कवितेच्या िेत्राचां काय झालांय हे तल
ु ा िेगळां
सागां ायला नकोच.
अनांतुः मी स्ितुःपरु तां वलवहतो!
सनाुः नी मग इे सबक
ू िर टाकतोस. तझु ी कविता
इे सबक
ू िर बवघतली ना की असली कळ जाते सागां ू
डोक्यात. जसां परदेशात रस्त्यािर वगटार िाजिनू टोपी
वइरिणारे अस्तात ना. तसा लागक्स वमळिायला
अस्िस्थां असतोस त!ू
अनतां ुः रस्त्यािर वगटार िाजिणारे कमी दजाणचे असां
म्हणायचांय का तल
ु ा?
सना: सॉरी मला तसां म्हणायचां नव्हतां. मला िाटतां
कविता, ही तझु ी, तझ्ु यापरु ती मयाणदीत रहािी. तू साधी
ती कुणाला िाचनू सध्ु दा दाखिू नयेस.. तरांच वतला
न्याय वदला असां होईल..
अनांत :कविता म्हणजे अकरािां बोटच जण.ू .एक
अियि हिानकोसा...
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सना: बट यु आर बीकमीगां प्रीजनर
वडिागस..
अनांतुः मी काय चक
ु तोय ?

इ यिु र ओन

सनाुः तझ्ु या कमकुित मनामळ
ु े तू व्यिहारात
जगाकडून, समाजाकडून काही अिाजिी. गप्रां ॅवक्टकल
अपेिा घेउन बसला आहेस.
अनांत: जोिर समाजात गबां ॅलन्स आहे, मला सचु त
राहील
सना: एक्जॅक्टली! ज्यावदिशी बॅलन्स येईल,
त्यावदिशी काय करशील?
अनतां ुः बॅलन्स येगल?
सनाुः म्हणजे तुलाही अपेिीत नाहीये तसां हेच ना ?
अनतां नाही तसां नाही! पण मी कुठलहां ी पररितणन व्हािां
म्हणनू वलहीत नाही!
रानाुः मग काय हेतू आहे तझ्ु या वलवहण्याचा?
अनांत: मला असां काही ठरािीक नकोय. माझा कुठला
स्पेवसइीक झेंडा नाही, जग बदलण्याची अशी माझी
गच्छा नाही.
सनाुः इक्त वनरथणक वलहायचांय नी अनक
ु ां पेच्या आधारे
प्रवसध्द व्हायचांय!
अनांतुः काही उपयोग असेल तरच माझी प्रवतभा
महत्िाची का? सनाुः उपयोग नाही, पण पररितणन ?

काही निां घडण्याची अपेिा ? काय करायचां तझ्ु या
हया प्रवतभेच?ां
अनांतुः सध्यातरी मला माझ्या हया कवितेसोबत
झोपायचांय!
सना: तू नसु तांच झोपािस! कवितेच्या आधारावशिाय!
अनतां ुः गडू नागट!! उदया क्लागटां मीटींग आहे मला!
सना: हॅपी ररयलायजेशन! वमस्टर व्हागस प्रेवसडेंट !!
अनतां ुः
हम नींद से सक
ु ू न के िादे नही करते
वकये हुए िादे सपनो मे आने लगे है !!
(बायको झोपते, अनतां िर प्रकाश, अनतां उठतो,
बेडिरून बाहेर येतो.)
अनांतुः दसु ऱ्या वदिशी मला क्लागटां मीवटांग होती.
वइसला िेळेत पोहोचणां भाग होतां, माझ्या
वइसला लागनू च मागे एक वनमळ
ू ती बोळ होती,
त्या बोळीत उतरून मी गेटच्या वदशेने चालत वनघालो
तेंव्हा, तेंव्हा मला वदसला एक लहान मल
ु गा,
राइीकच्या विषारी धरू ातनू , खणलेल्या खड्डयाच्ां या
मातकट कणाांमळ
ु े कांटॅवमनेट झालेल्या अस्िच्छ
सयू णप्रकाशातनू चालत वनघालेला एक गरीब
कामगाराचा मल
ु गा. अिघ्या तीन साडेतीन िषाणचा..!
(हे बोलत असताना मागे एक कॉपोरे ट
रहाि,ां सोबत दोनतीन कवलनोस. हातात
चहाचे कप िगैरे)

वइस उभां

अनांत :पेरोल प्यायलेल्या सडके िर पडणारे त्याचे
गिलेसे पाय,
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बारीक पॉपकॉनण सारखां नाजक
ू नाक, पररवस्थतीशी
इुगलेले अटळ गाल,
नमणजदण चटु ू कले ओठ आवण आवण त्याच्या
कपाळािर ,डोळयाच्या थेट बाजल
ू ा गदण लाल
भळभळती जखम,
त्या जखमेतून तार तार गळणारा मेणकट पू, रक्तातल्या
वहमोनोलोबीनचा सडका उग्र िास,
त्याच्या सपां णू ण गोंडस चचेिर काळाने ओढलेला मोठा
ओरखडा जण!ू
तो कुठून आला होता, त्याला काय झालां होतां की तो
होता वचरांजीि, वचरुःकाल जखमेची वशदोरी घेऊन
वहडां णारा, अश्वत्थामा ???
अन हया सगळ्यात, त्याचे डोळे ??
त्याच्या डोळयात होता एक जालीम थांडपणा,
वनविणकार अॅक्सेप्टन्स ! एक ररतेपण, आजन्म दाबनू
ठे िलेल्या भक
ू े तनू 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 शभां र रूपयेच देता
आले. मला माझ्या पडलेल्या पवहल्या
जेन्यगु न प्रश्नाचा साधा पाठलागही नाही करता
आला??
अश्मीतुः उसमे गतना ररएक्ट होनेका क्या है?
समीराुः हा म्हणजे, तल
ु ा तो वदसला, यु इे ल्ट बॅड
अॅण्ड देन गटस ओके ..! सांपलां ते!
अनांतुः त्याचां पढु े काय झालां असेल ??
समीरा: कुणीतरी घेतलीच असेल ना त्याची काळजी.
तू पैसे वदलेस ना? वचल!

अश्मीत: चलो चलो, व्हेंडर आगया ! अनांत चल, नैतो
सबु ोध बोम्ब मारे गा !
अनांतुः समीरा..

झोपडपटटीतल्या वचलटासाठी रडतोय होय ?? चलो
चलो हरी अप, क्लागटां गज िेटींगा
अनांतुः या! रागट! असांही सगळ्याच गोष्टींची सगळी
जिाबदारी मी एकटाच थोडी घेऊ शकतो ?

समीराुः येस सर?

अनांतुः

अनांत: तल
ु ा रडू येतां का रडू ?

मलाच खपू िाटतां आवण कुणालाच काहीच िाटत
नाही की सगळ्याांना जेिढां िाटायला हिां त्याहून
अव्िाच्या सव्िा मला िाटतां ?? माझ्या
डोळयाांसमोरून जातच नाही तो मल
ु गा, सगळ्याांच्या
डोळयासमोरुन कसा सहज वनघनू जात असेल रोज ?
सहजच असतात मानची व्यिहार होऊन जातात,
जळ
ु ून येतात
गरीब मल
ु ां हयाआधीही पावहलीच नव्हती का मी
शहरात ? सहजच असािां हया गमारतींचां तालेिार पणे
उभां रहाणां, सहजच असािां सरकार घरदार ठोकळे बाज
िस्तांचू े आकार

समीराुः हो येतां ना!
अनांतुः कधी? वकतीदा ?
समीराुः माझा लॅपटॉप डॅमजे झालेला तेंव्हा ! माझां
पाच िषािंचां काम िाया गेलेलां, कसला काही
बॅकअप च नव्हता!
अनांत तू कुणासाठी रडून तुला वकती िषण झाली?
समीराुः व्हेन माय डॅड पासड अिे..
अनतां ुः ते स्ितुःसाठी झाल!ां
समीराुः नाही ना! डॅड साठी!
अनांतुः ते तुझे डॅड होते

(िरील कविता होत असताना मॅक डी उभां रहािां,
अनांत बायकोसोबत बसनू )
बायको : मॅक डी सक्स!! आपल्या लेिलचां नाहीये हे

समीरा: दसु ऱ्याांचे डॅड मेल्यािरही रडता आलांय मला
हया आधी अनतां ुः आत्ता मी जे बोललो ते
रडण्यालायक आहे का ग?ां
समीराुः तम्ु ही रडून करणार काय? व्ही पी मस्ट नॉट
क्राय, व्हीपी मस्ट बी टइ !!!
अनांतुः या! करे क्ट!
समीरा: तम्ु हीच रडलात तर कांपनी काय आदशण घेईल?
जो वव्हपी डीमोनीटायजेशनला कांपनी बडु तेय की काय
असां िाटत असताना नाही रडला. तो एका
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अनतां ुः मला मावहत्येय
बायको: एिढया मोठया कांपनीचा िागस प्रेसीडेंट मॅक
डी मधे बसलाय! दहा िषाणपिू ी अप्रपू होतां सगळ्यानां ा,
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 इे सबक
ु िर अपलोड करायला, चीप टागप्स पीपल

!! आता ना तू हयाहून उच्च दजाणच्या जागी न्यायला
हिसां मला..

अनांतुः पण क्लागटां मीवटांग होती! बायको : रडून काय
होणारे य?

अनांतुः अशा जागा, मेरो शहराांत मद्दु ामनू वनमाणण
के ल्या जातायत! प्रत्येक देशाची अथणव्यिस्था जेंव्हा
एकाच िेळी अनेक श्रीमतां माणसां पैदा करते तेंव्हा
त्यानां ा खचण करायला अशा जागा वनमाणण करत राहािा
लागतात त्याांना!
बायको : मग मला का आणलांयस गकडे? आवण तू
बाहेर का बघतोयस सारखा ?

अनांतुः हलकां िाटेल!

अनांतुः मी तल
ु ा नॉमणल करायला आणलांय गथे!
बायको : मी नॉमणलच आहे! वइसमधे जाताना,
जखमी मल
ु ां पाहून त्याचां भािवनक भाांडिल नाही करत
मी
अनांतुः मी शेिटचां कधी रडलो होतो मावहतीये?
बायको: आय डोन्ट ररमेंबर स्पेवसइीकली!
अनतां :तू शेिटचां कधी रडली होती आठितयां !
बायको : मी माझ्या वबदाईच्या वदिशी रडले नव्हते
मागडां यू अनांतुः स्ितुःसाठी नाही! कुणासाठी तरी ?
बायकोुः डोन्ट नो, मेबी लास्ट एक्स सोडून गेला तेंव्हा
त्याच्यासाठी ?
अनतां ुः ते त्याच्यासाठी नव्हत!ां ते त्याच्या मळ
ु े,
स्ितुःसाठी होतां! बायको : तल
ु ा काय म्हणायचांय स्पष्ट
बोल ना!
अनतां ुः मला सकाळचा तो मल
ु गा पाहून रडािसां
िाटलां! खपू रडािसां िाटलां! हमसनू हमसनू .
ओक्साबोक्शी टाहो इोडािासा िाटला!
बायको : मग?
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बायको: अश्रू लपिनू सांकटाांशी दोन हात करणारा
परुु ष 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 आहे.
बायको: तल
ु ा व्यक्त व्हायला अडितांय कोण? पण मी
मला कसा परुु ष आिडतो ते साांवगतलां!
अनतां ुः आवण स्त्री परुु ष असां कॅ टेगरायजेशनच असेल
तर मग तल
ु ा का नाही येत रडू? तझु ां हृदय नाही का
मल
ु ायम ?
बायको : अॅनीिेज ! तू तझ्ु या कविता ना जरा जास्तांच
वसरीयसली घ्यायला लागलायस!
अनांतुः तू घेत नाहीस ना, मग मला घ्याव्याच
लागतील!
तबायको : हे बघ अनांत, इॅ क्ट गज प्लेन. तो एक
मल
ु गा म्हणजे जग नाही. जगात सगळी कडे अन्याय
आहे! आवण, मळ
ू ात जगात वभकारी हा प्रकार आता
रावहलेलाच नाही, हे सगळे ब्लॅक मेलरस आहेत
ब्लॅकमेलसण, कुणी खरां नाहीये, हयाच्ां या टोळया
असतात, परदेशात इलेंटस असतात, हे विमानात
चढून भीक मागतात. हे कसले वभकारी? ही तर
अथणव्यिस्थेला लागलेली कीड आहे. असांख्य असे
ह्यात ज्याांना काही करायचचां नाहीय! त्याांना इक्त
अिलबां नू रहायचयां !! जशी बाडां गळ
ू ां िाढतात!
अनांतुः तो मल
ु गाही खोटा असेल ?

बायको : असहू ी शकतो!
अनतां ुः श्योर?
बायको :आय मीन, माझ्या मैवत्रणीच्या पऱ्ु यात असे
वकत्येक लोक रॅप लािनू लटू तात. हल्ली
कडेिर मल
ू ां घेऊन, आम्ही हरिलोय, आम्हाला
औरांगाबादला जायला, मरु ादाबादला जायला पैसे
हिेत असां म्हणणाऱ्या वकतीतरी बायका भेटतात, सो
ही सरासर लटू नाही? गन इॅ क्ट दर
िेळी भीक देऊन तू लहान मल
ु ाांना पळिणाऱ्या रॅ केटस
ना सरळ सरळ बळकट करतअसतोस !!
अनांत: व्हॉट अबाउट समिन जेन्यगू न ?
बायको :म्हणजे?
अनांतुः एखादा सच्चा गरजू ? बायको: त्याची
जबाबदारी आपली नाहीये अनांत
अनतां ुः मग कुणाचीय?
बायकोुः कुणीही घेिो! आपल्याला काय ?
अनांतुः कुणी म्हणजे कोण ? नाि साांग!
बायको: सरकार!
अनांतुः सरकार आपली जिाबदारी नाही घेऊ शकत
आहे
बायको: कुणीही!
अनांतुः तेच तर! कोण? नाि घे
बायको: यु आर गररटेटींग नाउ अ डेज. आय अॅम
गोगगां !! बाय!!!!!!
(सना उठून जाते अनांत बाहेर पडू पहातो, मॅक डी च्या
बाहेर वभकारी मागे लागतो)
वभकारी : सोये सोये नही उठयो, जब उठयो तो बवहरो
गगांु ो
काल ललाट पे धरी रहा, तमु समझयो कीट पतांगो
अनांतुः रस्ता सोड! ( गाडीच्या लॉकचां ररमोट दाबतो,
टिीक टिीक असा आिाज येतो)
वभकारी:द्या बाबू द्या काहीतरी द्या!
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अनांत: मॅक डी च्या बाहेरचे वभकारी.वभकारीच नाहीत
मळ
ु ात वभकारी: हम भेस बदल या देस बदलकर आए
?
हम बदल भी क्या सकते हैं गर हम चाहे?
अनतां :तू सद्या तरी तझु ा attitude बदल
वभकारी: तम्ु ही नॉमणल व्हायला आलेलात न?
मध्यमिगीय आउटलेट मध्ये? मग आर यु वइवलगां
नॉमणल? या नॉमणलतेला वनमणल करूनक इुटू दे
कविता...समाज मनाला रुदन इुटू दे कविता पढीता
पढीता
अनांत:माझा रस्ता सोड!
वभकारी: तो मल
ु गा खरा होता की खोटा ? त्या बोळीत
जो तम्ु हाला वदसला ?
अनांतुः तूओळखतोस त्याला ?
वभकारी: इक्त कारुण्याने डबडबलेले डोळेच खरे
िाटतात तम्ु हाला?
अनांत: पण तो मल
ु गा कोण होता हे मावहत्ये तल
ु ा?
वभकारी: सगळां साांगने . बसा तर. त्या बाकािर!
(अनतां बाकािर बसतो)
वभकारी: मला भीक दया.
अनांतुः असां कोण मागतां ? गतक्या थांडपणे?
वभकारी: गयािया करू? हबां रडा इोडू? पाया पडू?
अनांतुः ते तर अवजबात नाही आिडत मला. भािनाांचे
भेसरू प्रदशणन नी त्याला वचकटून येणारे
गमोशनल ब्लॅकमेलींना
वभकारी: मळ
ु ात धडधाकट लोकाांनी भीक मागचू नये
अशा मताची असतात लोकां मग असां माग?ू मला
कॅ न्सर आहे, माझ्या दोन्ही वकडन्या इे ल आहेत ?
माझी इुफ्इुस वनकामी झालीयत? मला हातपाय
नाहीयेत साहेब!
अनांतुः करुणा ही उधार अिसानातनू आणता येत
नाही! वभकारी : म्हणजे आमची अिस्था करूण
असो, नसो, कारुण्य तम्ु हाला िाटले पावहजे, त्याचा

उगम तुमच्या अतां ुःकरणातनू व्हायला हिा, हो ना?
वभकारी: पण हे तर तम्ु ही तमु च्याच भवु मके विरुध्द
बोललात! कारुण्य तम्ु हाला िाटले पावहजे हा
अनांतुः हो!
क्रायटेरीया असेल तर म्हणजे मग भीक मागणां ही
ररप्रेजटें ेशनची कला झाली! आि आणण.ां
रडण,ां आततायीपणा करणां
अनांतुः एखाघ्याप्रती मन सेन्सेटीि व्हायला काय
मटेरीयल लागत असािां? मला वदसणाऱ्या
दृश्याचां त्या त्या िेळी मी के लेलां गटां रवप्रटेशन!
तझ्ु यातनू माझ्यात काहीतरी फ्लो होण!ां एक उजाण,
गमोशनल एनजी! पण जेंव्हा कळून चक
ु तां की गरजू
म्हणनू आपल्या समोर आलेली व्यक्ती खरी गरजू
नव्हतीच त्यानांतर काय होतां.. ज्या वदिशी हा विश्वास
पवहल्यादां ा तटु तो त्यानतां र आपली विश्वास करण्याची
कपॅसीटी कायमची दवू षत होऊन जाते.. गरजपू णा नी
त्याचां प्रगटीकरण हे जोिर प्रोइे शन नव्हतां तोिर
विश्वास ठे िणां शक्यही होत! आता सतत तमु च्या
मागण्याने मन शरवमदां ा होत होत वनबर बनलांय,
सेन्सीटीिीटी मरणां हे त्यातनू च घडलां असाि!ां आवण
पयाणयाने अनेक मडू स आवण भािनाांनी भरलेल्या
मानिी मनात सतत कारुण्यच उत्पन्न होत राहील ही
अपेिा करणहां ी मख
ु पण णाय !
वभकारी: अच्छा भीके चां जाऊ द्या तम्ु ही तमु च्याकडे
जास्त असलेली एखादी िस्तू मला दयाल?
अनांत हो! का नाही?
वभकारी : ग्रेट! ही एक चागां ली सरु िात आहे! देण्याचा
गटां ेंट तमु च्यात आहे! हया जगात अशी असांख्य लोकां
आहेत जे खोटया नोटाही नाही देऊ गच्छीत.जे कप
इुटल्यािरही त्याांना ब्रश ठे िायला िापरतात.. जन्ु या
चप्पल बटु ाांचे त्याांच्याकडे खोके पडून आहेत, पण ते
त्यानां ी नातिासां ाठी जपनू ठे िलेत, जनु े कपडे
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भाांडीिाली देतात वकांिा अॅण्ड इै क्टरीत देिनू च्यत्ु या
बनतात..
अनांतुः मी तेिढा उपयक्त
ु ता िादी नाही!
वभकारी:आवण साठे बाजही ?
अनांतुः नाही!
वभकारी: सर! मी तमु च्या अवस्तत्िाची शप्पथ घेउन
साांगतो, तमु च्या अवस्तत्िाची अशाकरता कारण
माझ्या अवस्तत्िात बहूमल्ू य असां काहीही नाही! तर
शपथ अशी की देण्यात मजा आहे सर.. जॉय इ
वगविगां गज द मोस्ट ब्यटु ीइूल वथांग गन लागइ !
अनांतुः पण ते देणां तमु च्या सारख्याांना नाही!
वभकारी : मग कुणाला? मल्ल्या, नीरि, नी डीएसके ?
मगाशी मॅक डी मधे शोवषताांची बाजू घेत होतात. तर
माझ्याशी एिढा िाद का घालताय? की हे
करूणपणाचां इक्तां आपापल्या ितणळ
ु ापरु तां मयाणदीत
स्तोम आहे ?? बसनू बायकोसमोर अनांता: मला िाटतां
मॅक ही आावण एटीएम च्या बाहेर उभे रहाणारे तम्ु ही
सगळे वभकारी नाही आह्मात! लटु ारू आहात.. कारण
तम्ु ही माणसाला त्याच्या वगल्टनी मारता. हॉटेल मधनू
आपल्या आयष्ु यातलां एक चमचमीत वडनर खाऊन
येणाऱ्या माणसात तम्ु ही सेल्इ डाउट क्रीएट
करता.तमु च्या कािेबाज पणात एक हेतू 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 तमु च्या पररस्थीतीला जिाबदार
नाहीओत !
वभकारीुः मग जिाबदार कोण?
अनतां :शासन
वभकारी:मला नाि साांग

अनांतुः अवधकारी वसस्टम !
वभकारी: नाि सागां नाि
अनांतुः पांतप्रधान!
वभकारी: पण आम्ही तर त्यानां ा भेटू शकत नाही !
अनांतुः तुमच्या साठी योजना िगैरे आखत असतात ते!
आवण त्या योजनासां ाठी टॅक्स भरतो आम्ही! नोकरदार
सगळयात व्हल्नरे बल घटक आहे समाजाचा! तो
टॅक्सही भरतो आवण सहनही करतो.. तमु चां एकदम
ऐटीत चाललयां राि, मेकअप करायचा, इाटके कपडे
घालनू रेनमधेही लोकाांमध्ये वगल्ट वक्रएट करत
सटु ायच,ां मला ना सांताप होतो, तमु च्या
लोचटपणाचा.. एकदा भीक मागनू भागत नाही
तम्ु हाला.. चार िेळा पाया पडता, तमु चा तो गडु घ्याांना
के ला जाणार हलका वनबणल, गभणगळीत स्पशण
लागटपणाची पररसीमा, तो स्पशण आत्म्यापयिंत त्रास
येतो गाडीच्या वसनोनलिर सांपणू ण विश्वातली करूणा
डोळयात साचिनू काचेिर के लेला नॉक सांपेपयिंत
मनाचे तक
ु डे तक
ु डे करतो, कारण तम्ु हाला म्हणायचे
असते. तू नाहीत बसलायस, तू जिाबदार आहेस हया
सिणस्िाला.. आता दे हइता, दे आमच्या गरीब
असण्याचे कपेन्सेशन, दे भरपाई आमच्या
नरकयातनाच
ां ी..! लोचट! लोचट... क्रूर साले!
तमु च्याकडे दल
ु णि करण्यात जेिढया हालचाली के ल्या
जातात त्याचा समाजात खल
ु ा तमाशा बनिता तम्ु ही
लोक, कारण प्रत्येक भीक न देणाऱ्या माणसाला
कुतहू ल असते की त्याच्या शेजारचा माणसू हा
वभकारी कसा हँडल करतो हयाची.. अवभनय सरू
ु
असतो, उजाण खचण होते नाहक..! वगल्ट येते..!!
वभकारी: पण हे सगळां खरांय! तमु च्यािर जबाबदारी
आहेच अनांतुः का? का? घेऊ मी जिाबदारी? माझी
चक
ू काय ? वभकारी: कारण तु त्याबाजल
ू ा आहेस
बस!
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अनांतुः मग तू या बाजल
ू ा का आहेस? कर मेहने त,
घडि उत्कषण!
वभकारी: सर, मी वजकडे जलमलो, वतथे तमु चे
विचारही जायला घाबरतात, तम्ु हाला स्िप्नात
वदसणारी झोपडपट्टी वसनेमातील असते. क्लीन अॅण्ड
नीट. सर, पैसा कमिणां हा एकच इॅ क्टर नसतो सर,
टागम नसतो आमच्याकडे..
अनांतुः टागम नसतो ?? हाहाहाहाहा!!!!!
वभकारी : काळ नसतो सर काळ आता बघा ना, तमु चे
खापरपणजोबा िगैरे तमु च्या गतके च श्रीमतां नसणार,
पण ते योनोय काळात हया शहरात आले. त्यािेळी
त्याांना स्िस्तात जागा वमळाल्या, नोकरी िगैरे करत,
कमित कमित एक एक िगण पढु ेपढु े जात ते उच्च
मध्यमिगाणत झाले, पण हयाला काळ जािा लागला..
जो आम्हाला वमळालाच नाही.. आज माझ्या वभकारी
असण्याचा इायदा, कदावचत माझ्या पणतल
ू ा होईल.
माझ्या झोपडीची जागा कदावचत करोड रूपये असेल
उदया! पण आजच्या काळात अटक झालेल्या माझां
काय? मी तर टोमॅटीकली वभकारी या कॅ टेगरीतच
येणार ना? म्हणनू तमु च्या सारखे लोक जेंव्हा म्हणतात
मेहनत करके खाओ तेंव्हा आम्हाला अनेक प्रश्नां
पडतात, मेहने त कर कुठे गवां जवनअर सतरा हजाराची
नोकरी करत असलेल्या देशात बारािी पास
वभकाऱ्यानी मेहने त करािी तरी कुठे ??
अनतां : वकतीतरी सक्सेस स्टोरीज ऐकायला वमळतात!
वकतीतरी लोकां स्ितुःला मेहने तीच्या
बळािर दाररद्रयाच्या दृष्टचक्रातनू काढूनच घेतात...
वभकारी : लेटस टॉक न बेसीस इ नबां सण !
आपल्या देशात तीनशे साठ वमलीयन म्हणजे छत्तीस
करोड लोक गरीब आहेत, त्यात मेहने त करून योनोय
िेळी 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

आपण? की त्याांना इक्त वनयतीच्या हिाले करून
सडण्यासाठी सोडून दयायचां आहे? त्याांची जिाबदारी
क कोण घेणार? ज्या हॉटेलात जेउन टॅक्स देऊन तू
बाहेर येतोयस त्या टॅक्सचा इायदा सरळ सरळ तल
ु ा
नाही वमळत तर तो आम्हाला कधी वमळणार?
अनांतुः वदस गज ररडीक्यल
ु स! वदस गज प्लान्ड
ब्लॅकमेलींग! ही लटू आहे लटु !!
वभकारी: लटू ?? हरामखोर! (अनांतच्या गळयाला
चाकू लाित) आता तू मला जे काही देणार
आहेस ती लटू असेल!
अनांतुः वलि मी! मी आरडा ओरडा करे न
वभकारी: सगळ्यात आधी तुझां स्िरयांत्र कापेन मी!
काढ, कोट काढ, ब्लडी ररच ब्रेट!!
(अनांत. कोट िगैरे काढतो, सगळां त्याच्या हिाले
करतो)
वभकारी बस !! बस !! साला, वभक मागायला
कारुण्याचा िापर के ला तर रडायला आलां असतां
तझ्ु या हळव्या मनाला..
(अनतां बसतो)
वभकारी: काळाच्या या फ्रेम मधे तू अन मी समान
झालोत आता! कुठल्या कांपनीत काम करतोस?
अनांतुः गश्ां यरु न्स अॅण्ड इायनान्स !
वभकारी: ग्रेट! लोकानां ा त्याच्ां या उदयाची भीती
दाखिनू त्याांच्या आज विकत घेता तम्ु ही! कुठल्या
सेक्टर लटू ट नाहीये रे मादररचोद / इामाण,
एइएमसीजी, एज्यक
ु े शन सॉफ्टिेअर एन्टरटेनमेंट??
कोणत्या सेक्टर मध्ये लटू नाहीये? तमु ची माजीन, नइे
तोटे गळे कापू स्पधाण, कुठल्या व्यिहारात लटू नाहीये?
दलाली खाण,ां भ्रष्टपणे कॉरॅक्ट देण,ां बोली लािण,ां
िस्तू विकण,ां मला साांग माणसाचा कुठला व्यिहार
विशध्ु द उरलाय आज ?? प्रत्येकाला सपां त्तीचा जास्त
तक
ु डा ही जर प्रामावणकपणे आपल्या स्ितुःशी वदली
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गेलेली कबूली असेल आवण एकमेकाांचां शोषण हा
जगण्याचा मागण असेल तर मग आम्ही नां लटू ता
प्रामावणकपणे तुमच्या कमाईचा थोडासा वहस्सा
मागतो तर त्यात तम्ु हाला लुट िाटते? वनदान वतथे
कुठल्याही
वदखाव्याखेरीज ग्राउांड लेिलला पैशाचा सरळसरळ
एक्स्चेंज तरी वदसतो.. तम्ु हाला जबाबदारी घ्यािी
लागेल.. तमु च्या असवस्तत्िाच्या पररणामाांची
जबाबदारी, तम्ु ही वनमाणण के लेल्या या शोषण
साखळीची जबाबदारी! यू िील हॅि टू ओन गट!! वदस
गज लागक पेगग टॅक्स इॉर व्हॉट यू हॅि बीन टू अस!
जसां परमेश्वराला आपल्या कमाणसाठी दानाचा टॅक्स
देता तसा वजितां माणसाांसाठीही दयािा लागेल!
अनांतुः त्या मल
ु ाचां काय? तो खरा होता की खोटा ?
वभकारी: ते तल
ु ा नां कळू देणां हीच तझु ी वशिा!! नाऊ
गेट लॉस्ट !
(अनांत जाऊ लागतो)
वभकारी: आवण हे घे तझ्ु या सगळ्या िस्तू परत !
अनांतुः का?
वभकारी मी वभकारी आहे. लटु ारू नाही !
अनतां ुः एक िय होतां जेव्हा मला समाजासाठी
काहीतरी करािसां िाटायचां, मग ते िय गडप झालां, ती
उम्मेद सपां ल्यािर मी इक्त मान्य करत सटु लो. प्रत्येक
िस्तचू ां तसां तसां असण.ां
वभकारी: जगात दोनच प्रकारची लोकां आहेत, एक
याचक, गरजू आवण दसु रा देणारा, जर करुणेच्या
नजरे नां आवण सिण विश्वाला बांधत्ु िाच्या आधारािर
तोललां तर देणां आवण घेणां हे व्यिहार वकती सोपे
होउन जातील!!
अनांतुः तुजला तझु े खरे से नाहीत स्पशण लेका,
जे स्पशणते खरे ते, तेही खरे उरे का ?
जो भाि पाांघरूनी, झोपी उनाड गेला

तो भास माणसाचा, तझु होतसे बरे का ?
(मागे घर तयार होते) (अनतां सोइयािर उभा)
अनांतुः बाटणर वसस्टमची टर उडिणाऱ्याांना हिां होतां
समान चलन दळण िळण जीिन मरण एकच कारक
एकच कारण पैसा दया नाहीतर ठे िा तारण जारण
मारण, िशीकरण िस्तच्ू या बदल्यात िस्तू असां पन्ु हा
आलां समीकरण तर बदलनू जाईल, अथणकारण
बदलनू जागल सत्ताकारण...
बदलनू जागल समाजकारण..
सनाुः िेड लागलांय तुला..दोन वदिसात बँक बॅलन्स
अधण करून बसलायस.. हे समाजिादी विचार
तल
ु ा घेऊन बडु तील..
अनांतुः तू बोललेलीस ना? नसु त्या वलवहण्यातनू काय
होतयां ? घे, मी जगतोय त्या वदशेनां, करुणा अनक
ु ां पा,
सहानभु तू ीच समाज िाचिेल. बी मस्ट स्टॉप विन
ओिर प्रॅवक्टकल! दातृत्िातला आनांद आपण
उपभोगनू पहायलाच हिा! त्यातनू च इुटेल एक वनमणळ
हुदां का, एक
निा टाहो, जावणिाचां ा!!
(अधां ार होतो, अचानक एक हॅट आवण कोट घातलेला
माणसू घरात वशरतो. त्याच्या हातात
बांदक
ू )
बदां क
ु ?
ू धारीुः अनतां देशमख
सना: व्हॉट यू आर अप टू?? प्लीज डोन्ट शटू वहम!
बांदक
ू धारी आम्हाला डणसण आहेत.
अनतां ुः कुणाच्या?
बांदक
ू धारीुः आमच्या सांघटनेच्या! च्यामायला तझ्ु या..
कम्यनु ीझम हटिायला आम्हाला दोनशे िषण
लागली आवण तू काय चालिलांय ?
अनांतुः तम्ु ही हयाला गझम म्हणनू का बघताय ? तम्ु ही
माणसु कीच्या नात्यानां बघा!
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बदां क
ू धारी :लय माणसू की आहे हा देशात याांना
लाडािनू ठे िलयां ! घराबाहेर कायदे आहेत,
उांबऱ्याआत सांस्कृ ती आहे, सीमेिर सैवनक आहेत,
लेखक वलहीत आहेत, तू मायला
कवितािां र पाडतोयस कविता, अजनू काय माणसू की
नी बांधभु ाि हािा तल
ु ा?
अनतां ुः या देशात करुणेला थारा नाही!
बदां क
ू धारी :करुणा तेही! आवण कोण म्हणतां थारा
नाही! आता ए मेरे ितन के लोगो लािनू करा धापाच
बायकाांिर टेस्टींग, नाय रडल्या तर नाि बदलीन!
अनांतुः सांगीतािर रडणां म्हणजे ड्रनोस घेऊन नशा
के ल्यासारखां आहे. माझां ठाम मत आहे की
या शहराने कुणाच्या दुःु खासाठी अश्रू िहािणां के व्हाच
बदां के लयां !
बांदक
इ वगव्हींगच्या पोटचा,
ू धारी: जॉय
नालायक!!
अनांतुः पण तू आहेस कोण? आलायस कुठून?
बदां क
ू धारी :मी ल गडां ीया भाडां िलिाद अॅण्ड
िसाहतिाद सांघटनेचा सक्रीय कायणकताण आहे! अनांतुः
पण भारत तर वनरपेि राष्रहे!
बदां क
ू धारी: च्यामायला (हसतो) तम्ु ही पण वलखीत
शब्दाांिर गेलात राि! डोळे झाकून चालता की काय
बाहेर?
सना:पण तम्ु ही असा बांदक
ु ीचा घाट माांडलाय? ती
ठे िा खाली! वनदान लोकशाही तरी आहे न देशात?
बदां क
ू धारी: हाय ना ! लोकशाही व्हाया भाांडिलशाही
असल्यानां सगळा गतांु ा झालाय! म्हणजे आम्हाला
लोकाांच्या मताने चालायचांय ,पण लोकाांचां मतच तर
एक काहीतरी नाही ना
सनाुः म्हणजे?
अनतां म्हणजे,
पणू ण देशाला

एकाच िेळी कळलां की मोबागल हािाच,
सोबत िायइायबी
की मग पणू ण देशात नेटिकण चे टािर वबनविरोध बसले
प्रत्येक रेनमधे चाजणर चे स्लॉटस
गािाखेडयात ररचाजण ची दक
ु ाने
हॉटेलात फ्री िायइाय
नगरसेिकाांनी ,रे ल्िेनी
तातडीचा प्रश्न म्हणनू
मोबाईल पल्याडच्या अइाट पोकळीतील अनतां
वनश्चल प्रश्नाांना बोच्यात भरून या व्यिस्थेतल्या गतर
अन्यायाकडे सोयीस्कर दल
ु णि करून
आपापले न्यडू पीक्स, सेक्स चॅटनी सकाळचे जीिन
तत्िज्ञान वशकिणारे गडू मॉवनिंगचे मेसेजेस स्मदु ली
एक्स्चेंज करता यािेत
याकरता िायइाय पोटण बनिायला सढळ वदली
परिानगी
आवण कुणालाही खास आदां ोलन करािे लागले नाही
। देशाच्या आयष्ु याच्या किा
पाच गचां ीनी दहा बाय दहाच्या खोलीतील सेक्शअ
ु ल
प्लेजर ते
साडेपाच गचां ी एकिीसी प्लेजर गाल्या!
एजां ीनीअरींगचे शेत नी डॉक्टरकीचे बेत अइाट माजले
एकाच िेळी
हररतक्रातां ीत ही माजिू
अनांत :जबु ल्या डीडीएलजे गाजिनू गािठी तोडून,
जशी पाजिनू
लोकाांची मन, शरीरे वखळखीळी झाली एकाच िेळी!
एकाच िेळी लागल्या ना पोटटयो,
गवां नोलश मेणबत्त्या सव्िीस अकराला
अशोकचक्राला
असच
ां एकाच िेळी देशाला कळत चाललयां की
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वजवमनीत हाये पैसा
वकांिा
उमाराय करािा लागेल
वकांिा
या गोळया मेडीकल िरून आणनू दाखिा
शेिटी बॉस ची चाटायलाच लागते वकांिा
बायकानां ा होतेच रे गडु घेदख
ु ी
वकांिा
प्रेम गेलां बोच्यात झि वबनधास्त
वकांिा
बेस्ट फ्रेण्डला पण मी झोपताना आय लव्ह यचू म्हणते
रे शोन्या
वकांिा
आपल्या देशात शांभरे क वहटलर लोकशाहीच्या
चादरीत अदृश्य वइरतायत रे बाप्पा!! वकांिा पधां रा
गस्ट ला रांग दे बसांतीिर रडणारा नी गडु ीपाडव्याला
शोभा यात्रेत ढोल बडिणारा खरा रेडीशनल
वकांिा
ढोल बडिणारा डीपी ठे िणारी अथिा उगीच परुु षाांना
कमी लेखणारी मल
ु गी म्हणजे
स्टीररयोटागप मोडत्ये बरां का?
वकांिा
के स कर, मन वइरिू साल्याला
वकांिा
नोटबदां ीत श्रीमतां ाच
ां ी कुठे आली नािां
वकांिा
वमडीया पॉलीटीवशयीन्स च्या घरची राांड आहे
वकांिा
शेती करामा आते कै च मजा ने राि
वकांिा
सत्तर हजार जातींनी वमळून एकाच िेळी मागािां
आरिण आवण करािी एकाच शीटला अडीचशे
माणसे भरण्याची मागणी
वकांिा

पांडया रनाउट झाला भेंचोद मॅच वइक्स होती
असे वकती तरी वकांिा अव्िाच्या सव्िा माजलेत
देशात
मावहतीये देशाला
एकाच िेळी...
एकाच िेळी माहीत असलां ना की गथे सगळ्यानां ा
काय हियां तर देता आलां असतां लगेच अमर मळ
ू
शोधनू एकच एक अतां ीम उत्तर
पण प्रत्येकाचा मानवसक काळ िेगळा असल्याचा
होतोय इायदा, एकाच िेळी देशात कशालाच
कुणाचांच काहीच नां िाटणाऱ्यानां ा!!
बांदक
ू धारी हयाला तर मरणारच !!
सना: प्लीज.. मी पाय पडते तमु च्या
बांदक
ू धारीुः िवहनी पाया बीया नको. तम्ु ही मॉडनण
सना: म्हणजे?
बदां क
ू धारी: तमु च्याने झेपेल तेिढयाच गयािया करा!!
सनाुः अहो पण या एकटया माणसामळ
ु े तम्ु हाला
वकतीसा इरक पडतोय ?
बांदक
ू धारी: आदां ोलनाचां इॅ ड आलांय देशात. हयाना
अजनू पच
ां िीस माणसां जरी जॉगन झाली तरी
अथणव्यिस्थेचां वकती नक
ु सान आहे माहीत्येय? या
व्यिस्थेचा स्ितुःचा एक स्पीड आहे. एका वनयमीत
गतीनां गरीब लोक श्रीमतां ीकडे ढकलली जात राहतात
नी तळाला अजनू गरीब येत राहतात.. तमु च्या
हालचाली या सबांध चक्राचा इोसण वडस्टबण करत
आहेत!
सनाुः तू समज ना अनांत! असां काय करतोस ?
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बदां क
ू धारी :व्हाय यू आर वडस्टरवबांग नॅचरल बॅलन्स ?
अन्नसाखळी सारखां आहे हे, बडी मछली
छोटी को खाती है हेच सत्य आहे. गरीब श्रीमतां ही दरी
हेच सत्यय, हे वचरांतन आहे.. कुठल्याही काळाला
कॉन्स्टांट !
अनांतुः या वहशोबाने स्ितुःला प्रगत मानणाऱ्या
माणसानां ी मग चतुःु िणीय जातीव्यिस्थाही मान्य
करािी, सगळया प्रकारचे भेद मान्य करािेत,
वडस्क्रीमीनेशन मान्य करािां, अन्याय मान्य करािा,
कमाणचा वसध्दातां मान्य करािा, माणसाचा जन्म हा
गतजन्माचे इलीत असते हे
ही मान्य करािे
सनाुः तल
ु ा समजत का नाहीये अनांत हया चारचौघात
मान्य करायच्या गोष्टी नाहीत! उघड बोलण्याच्या
गोष्टी नाहीत..! बेवसकली ही कविता नाही तझु ी!
अनांतुः मी उलट बॅलन्स आणणार आहे आता
सगळ्याांना समान करणार!
बांदक
ू धारी: िवहनी कम्यनु ीझम एक थॉट म्हणनू
चाांगला असतो कृ ती म्हणनू नाही, साांगा बरां हयाला,
आता डोक्यात जातोय हा माझ्या !
अनांतुः मग मला साांग जेन्यनू वभकारी आवण गजां न्े यनू
वभकारी हयातला इरक कसा ओळखायचा?
बदां क
ां नाही.. जग
ू धारी: इरक ओळखायला जायचच
इार दवू षत झालांय.. सब को अपने अपने हाल पर छोड
दो! भेदभाि वकांिा कमीजास्त असणां गरजेचां आहे.
त्यामळ
ु े च हया वसस्टम मधे जान आहे. सगळे समान
झाले तर क्रागम बांद होतील, चोर पोलीस, कारखाने,
वबजनेस, रोजगार, प्रोडक्शन बदां , कांसप्ां शन बदां ,
चांगळिाद बांद .. नाकत्याण आवण अल्पसांतष्टु माणसाांची
सगळां बांद.. जत्रा भरे ल, कुणालाच काही वमळिायचां
नाही असां वन:स्िाथी सॅच्युरेटेड जग महामदां ीकडे
िळेल, आवण आपण सगळे उपाशी मरा मळ
ू ात तो
प्रलय असेल! आपली बनािटच अवधकावधक
ररसोसेस, सांपत्ती साठिण्याच्या हेतनू े झालीय कारण

आपला अहम त्या पध्दतीने प्रोग्रामड आहे,
आपल्याला भक
ू आहे, कुणाला कमी आहे, कुणाला
जास्त, ती समान करता येऊच शकत नाही!! काही
गोष्टी लागलाज आहेत, वकांिा असां म्हणू की तुला जे
दोष िाटतात तेच दोष या िगणव्यिस्थेला चालिायला
आिश्यक विभिाांतर आहे! अनांतुः डागण्याांचे पोषाख
करा
श्रािणाांचे िैशाख करा
रक्त िाहात्या तान्हुल्याांची
स्मारके हकनाक करा !
बांदक
ू धारी :तो रक्त िहाणारा, तान्हुला, मीच आहे! ही
माझीच गोष्ट आहे अन मी आभाळभर मोठा आवण
काळभर अइाट पसरलोय..
ह्या वचरत्िाचे उसासे हबां री आतांवकले
मारण्याचे तारण्याचे खळ
ू मी आकवल्पले
त्या उदयाच्या गाढ जखमा झोपू दे सडके िरी
वचरकालातनू उद्धारु दे महीिरी

मला ठार करा, तसा मी होत नाही पण त्यामळ
ु े तम्ु ही
मात्र खपू मोठया वडलेमातनू जायचे िाचू शकता !
अनांतुः पण तुला भीक दयायची की नाही ?
बांदक
ू धारी: ते त्या िणाच्या अनभु तू ीिर आधारलांय,
मला शभां र रूपये वदलेत म्हणनू आज मी लिकर मोठा
झालो ..कधी वदिसवदिसभर काहीच वमळत नाही. मी
शैशिातच मरतो। अनांतुः मग वनणणय कसा करायचा?
बदां क
ू धारी: गटस अ चान्स ! कधी दयायचां कधी नाही
दयायचा असाच आपोआप एक बॅलन्स तयार होत
राहील! कारण तुमच्या सारखे करोडो लोक याच
द्वद्वां ातनू जात आहेत जगभर !! (अनांतला हुदां का भरून
येतो, तो टाहो इोडायला जाणार गतक्यात सना त्याचां
तोंड दाबते)
सनाुः शु sss !!!! शहर झोपलयां ! त्यानां ा तझु ा टाहो
आयता देऊ नकोस, लेट देम टेक देअर ओन कॉल!!!
---- स्वप्नील चव्हाण,कल्याण

(हॅट काढतो, रक्त आवण जखम वदसते)
बदां क
ू धारी: मी एकाच वदिसात लहानही होतोय,
मोठाही होतोय, पण मी इक्त मरत नाही। ही घ्या बांदक
ू
! यापढु े मी पन्ु हा कधी सडके िरून जाताना वदसलो तर
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(एकावां कके च्या कोणत्याही प्रकारच्या रूपातां रण,
अवभिाचन, सादरीकरण स्िरूपातील कुठल्याही
प्रकल्पाकररता लेखकाची परिानगी घेणे आिश्यक
असेन.)

नवे पवरप्रेक्ष

डॉ.दीपक बोरगािे, सागां िी
ज्येष्ठ किी ,लेखक, गग्रां जी सावहत्याचे गाढे अभ्यासक, अनिु ादक

डॉ.दीपक बोरगावे
सांगवी

अज्ञानाची वनवमाती ('द क्लॅश ऑफ इग्नोरान्स')
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अज्ञानाच्या वनवमणतीचे एक शास्त्र असते.
मानिी गवतहासामध्ये ते कायम िापरले गेले आहे.
याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे सॅम्यअ
ु ल हवां टांनोटन;
उजिे साम्राज्यिादी अमेररकन विचारितां . एडिडण सैद
याांनी 'द नेशन' या वनयतकावलकात २२ क्टोबर
२०११ रोजी या अनुषगां ाने हवां टांनोटन याांचा समाचार
घेतला होता. त्या सांबधां ी काही सवां िप्त..
सॅम्यअ
ु ल हवां टांनोटन (१९२७-२००८) याांचा "The
Clash of Civilizations?" हा 'इॉरे न अइे असण' या
जगप्रवसद्ध अमेररकन वनयतकावलकात प्रवसद्ध झालेला
दीघण लेख (हा जिळपास बत्तीस पानाांचा लेख आहे)
अभ्यासकानां ा मराठीत उपलब्ध करून देण्याच्या
उद्देशाने मी या लेखाचे भाषाांतर मराठीत के ले होते. हा
अनिु ाद 'खेळ' या िाङमयीन वनयतकावलकाच्या
माचण, २०१५ च्या अक
ां ात 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 के ले होते. सैद याांचा हा लेख म्हणजे हवां टांनोटन
याच्ां या लेखािरील अभ्यासपणू ण प्रवतवक्रया आहे.
जागवतकीकरणाच्या धक्ु यात वतसरे आवण चौथे जग
हरिनू जात असताना नोलोबल गकॉनॉमीचा विस्तार
करत जाणे हा अमेरीकन साम्राज्यिाद्याांचा राजकीय
अजेंडा आहे. जगात साांस्कृ वतक कलहाचे राजकारण
करायचे आवण आतां रराष्रीय अस्िस्थता वटकून
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ठे िायची अशा राजकीय हेतनू ेच हवां टांनोटन याांनी हा
उपदव्् याप के ला आहे. याची िस्तवु नष्ठ समीिा व्हािी
असे िाटते. हा लेख या दृवष्टकोनातनू महत्त्िाचा आहे.
हवां टांनोटन हे अमेररके ची साम्राज्यिादी भवू मका
माांडणारे कडिे उजिे विचारितां आहेत, असे मानले
जाते. फ्रावन्सस इुकोयामा (१९५२-) याांच्या "The
end of History and the Last Man" (१९९२)
या ग्रांथात इुकोयामा याांनी सांस्कृ ती सपाटीकरणाची
(flattening of culture) सांकल्पना माांडली आहे.
या गृवहतकात इुकोयामा याच
ां े असे म्हणणे आहे की,
उदारमतिादी लोकशाहीचा जगभर प्रसार आवण
सािणत्रीकरण झाल्यामळ
ु े घराणेशाही, इॅ न्सीझम आवण
कम्यवु नझम अशा वतच्या प्रवतस्पधी विचारसरणीिर
लोकशाहीने विजय वमळिला आहे. म्हणनू
लोकशाहीच्या या जगभरच्या सािणवत्रक योगदानामळ
ु े
मानि जातीच्या विचारसरणीच्या सांक्रमणाचा हा
अतां काळ आहे. त्यामळ
ु े आजची शासनव्यिस्था ही
आता मानिी गवतहासातील शेिटची शासनव्यिस्था
ठरे ल.
या गृवहतकाला हवां टांनोटन त्याच
ां ा विरोध होता. या
प्रवतरोधातनू च 'द क्लॅश इ वसविवलझेशन्स?' हा
लेख त्याांनी वलवहला असािा. नांतर हवां टांनोटन याांनी
त्याचे पस्ु तकही के ले आहे. पण पस्ु तकापेिा हा त्याांचा
लेख खपू गाजला.

अमेररके चे समथणन करणारे साम्राज्यिादी,
आक्रमणिादी आवण िचणस्ििादी विचाराांना सैद्धाांवतक
िैधता या लेखातनू वमळिण्याचा हवां टांनोटन याांचा गरादा
आहे, अशी त्याांच्यािर टीका झाली. खरे पाहता चीन
आवण जगातील गस्लावमक आवण सनातनी सस्ां कृ ती
विरुद्ध पक
ु ारलेले हवां टांनोटन याांचे हे यद्ध
ु च आहे, असे
काही टीकाकाराांनी म्हटले आहे. हवां टांनोटन याांनी के लेले
वसविवलझेशन्सचे हे िगीकरण इारच सोपे, सल
ु भ
आवण अतावकण क आहे. वसविवलझेशन्समधील अतां गणत
कलह, ताणतणािाचां े विश्ले षण या आवण अशा अनेक
गोष्टींची गथे दखल घेतली गेलेली नाही.
'द क्लॅश इ गनोनोरान्स' हा एडिडण सैद याांचा लेख
११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यानतां र प्रवसद्ध झाला; या घटनेला
विशेष महत्त्ि आहे. सैद याांनी हवां टांनोटन याांच्या
गृवहतकाला या लेखातनू सणसणीत उत्तर वदले आहे.
शीतयद्ध
ु ोत्तर कालखांडात जागवतक सांघषाणचा स्त्रोत हा
साांस्कृ वतकच राहणार आहे, असे हवां टांनोटन याांचे
प्रवतपादन आहे. मख्ु यत्िेकरून त्याचां ा वसद्धातां हा
'पाश्चात्य' विरुद्ध 'गस्लाम' असा आहे आवण सांघषाणची
दोष रे षा (the fault line) ही भविष्याच्या यद्ध
ु ाची
दोष रे षा आहे असे त्याांचे म्हणणे आहे. पाश्चात्य,
गस्लाम असे जे लेबल्स हवां टांनोटन याांनी िापरले आहेत
ते खपू धोकादायक आहेत. त्यामळ
ु े अगोदरच
विस्कळीत झालेल्या िास्तिात अजनू गोंधळ वनमाणण
होऊ शकतो. मळ
ु ात पाश्चात्य, गस्लाम, अवस्मता,
सस्ां कृ ती यासारख्या कल्पना/सक
ां ल्पना या खपू च
वक्लष्ट आहेत. वशिाय त्या सतत प्रिाही असतात.
बदलत असतात आवण सापेिही असतात. मात्र,
हवां टांनोटन साहेबाांनी त्या स्ितुःला हव्या तशा िापरल्या
आहेत. पाश्चात्याांची सांस्कृ ती ही नेहमीच
तल
ु नात्मकररत्या गस्लामला अडचणीत मदत करणारी
सांस्कृ ती आहे असे वचत्र हवां टांनोटन याांनी रे खाटले आहे.
११ सप्टेंबरची घटना ही जगाला हादरिनू टाकणारी
घटना होती. दहशतिाद्याांचा हा हल्ला धमािंध
माथेवइरूचा हल्ला होता. पण गस्लाम धमाणशी त्याचा
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सबां ांध जोडला गेला. त्यामळ
ु े जगभर गस्लामविरोधी
िातािरण तयार झाले. यात मल
ू भतू िादी आवण
पाश्चात्त्य सांस्कृ तीच्या बाजनू े जाणारा एक गट... म्हणजे
ज्याला आपण आधवु नक िगैरे 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. त्यानां ा या गोष्टीशी काहीच देणे घेणे
नव्हते. पण या सगळ्या गदारोळात त्याांचेच खपू हाल
झाले. हे वनष्पाप जीि होरपळून वनघाले. ११
सप्टेंबरच्या हल्ल्यानांतर पाश्चात्त्य वमडीयाने हवां टांनोटन
याांचीच भाषा आवण शब्दकळा उचलली आवण
आगीत तेल ओतण्याचे काम के ले.
हवां टांनोटन याांचे भाकीत खरे ठरले िगैरे म्हणनू आवण ते
एक प्रेवषत आहेत म्हणनू त्याांचेच गाणे आळिण्याचे
काम के ले. हा सिण काय प्रकार होता? िास्ति काय
होते? आवण काय घडिले जात होते? याची सक्ष्ू म
वचवकत्सा सैद यानां ी के ली आहे.
डेबेनॉर गवलश याांची 'ब्रेडविनर' (२०००) या
शीषणकाची एक कादबां री आहे. ही कादबां री
अइगावणस्तानमधील तावलबानी राज्यात (State)
सामान्य माणसाच्या जीिनाचे वचत्रण करणारी ही
कादबां री आहे. दहशतिादी तावलबानी सघां टनेने
देशाच्या मोठ्या भागािर ताबा वमळिला आहे.
सामावजक सांस्था, मवस्जद, धमणस्थळे , बँका, विमा
कांपन्या, शाळा, महाविद्यालये, हॉवस्पटल्स, रे वडओ,
रोजचे सिणसाधारण जीिन जगण्याचा सामान्याांचा
हक्क, रस्ते... या सिािंिर त्याांचा ताबा आहे. त्यामळ
ु े
सारे जीिनच ठप्प झाले आहे. परिाना नािाची एक
अकरा िषाणची मल
ु गी ही या कादबां रीची नावयका
आहे. ही मल
ु गी आपले िडील, आई, लहान भािडां े
याांचे सांगोपन करते. ही मल
ु गी असल्याने, स्त्रीवलांगी
असल्याने वतला घराबाहेर पडण्यास तावलबानी
राज्यात परिानगी नाही. म्हणनू ती मल
ु ाचे िेशाांतर
करून घराबाहेर अन्न वमळिण्यासाठी बाहेर पडते. ही

कादबां री जरी एका पाश्चात्त्य स्त्री पत्रकाराने वलवहली
असली, तरी या कादबां रीत सामान्य अइगाणी
जीिनाचे आवण जनतेचे िास्तििादी वचत्रण आहे.
सामान्याांना रोजच्या सांघषाणतनू गतर कोणत्याही
गोष्टीपेिा अवस्तत्िासाठीचा आवण जगण्याचा लढा
हाच महत्त्िाचा असतो. रोजीरोटीच्या सांघषाणत
सापडलेली ही माणसे दहशतिादाच्या इांदात कधीच
पडत नाहीत, हे या कादबां रीतनू वदसते.
आज आपल्याकडचे काय वचत्र आहे? सांवहताांचे
मीवडयामाइण त प्रसार, कापोरे ट आवण बहुराष्रीय
कांपन्याांना इायदा होईल अशी आवथणक नीती, सामान्य
शेतकरी आवण जनतेला िेठीस धरून सामान्य जनतेचे
प्रश्न हे सिण बाजल
ू ा सारून त्याचां े अमतु ीकरण
(abstraction) करण्याचे उपदव्् याप सरू
ु आहेत.
म्हणजेच धमण आवण धमािंधता कें द्रस्थानी ठे िनू
सामान्य माणसाांचे लि मळ
ू प्रश्नाांपासनू विकें द्रीत
करण्याचा हा एक राजकीय खल असतो, जसे अल
कायदा, तावलबान सारख्या दहशतिादी सघां टना ह्या
आतां रराष्रीय राजकारणाचा भाग असतात. अमेररकायरु ोप याांनी स्ितुःच्या स्िाथाणसाठी ही रोपटी लािलेली
असतात आवण जेव्हा त्याांचा प्रचांड रूपात विस्इोट
होतो, तेव्हा मात्र ते त्याांना सांपिण्याचा प्रयत्न करतात.
समहू जीिनात सिणसामान्य जनतेला धमाणबद्दल खपू
नाजक
ू आवण सांिदे नशील असे महत्त्िाचे स्थान
असते. पण मानिी गवतहासात धमाणचे राजकारण करून
जेते आवण सत्ताधारी नेहमीच गैरइायदा घेत आले
आहेत. जेते त्याांना सोयीचा असतो तो खोटा गवतहास
नेहमीच वलहीत आले आहेत. सैद याांनी हाच मद्दु ा
आपल्या लेखात गस्लामच्या बाबतीत माांडला आहे.
अरब-गस्लावमक गवतहासातल्या सिणसमािेशक
सस्ां कृ तीच्या लढाया सातव्या शतकापासनू सरू
ु
झाल्या होत्या. पण त्या सिण विस्मरणात गाढल्या
गेल्या. खोटा गवतहास रचण्याचे बरे च प्रयत्न झाले.
गवतहासाचे
विकृ तीकरण/विरूवपकरण
करून
पाश्चात्याांनी स्ितुःचे िचणस्ि वटकिण्याचा प्रयत्न के ला.
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गस्लामच्या बाबतीत 'वजहाद' चा उल्लेख नेहमी के ला
जातो. पण 'क्रुसेड' बद्दल मात्र काही बोलले जात
नाही. वजहाद असो वकांिा क्रुसेड असो त्याचे धावमणक
अथण आपणास साांवगतले जातात, तसे ते मळ
ु ीच
नसतात. हा सवां हता अपभ्रश
ां ाचा प्रकार आहे.
जडु ागझम, विश्चवनटी आवण गस्लाम या तीनही
धमािंची समाांतर वकांिा पढु ेमागे अशी सरवमसळ होत
गेली. त्यातनू दीड हजार िषाणत यरु ोप आवण
यरु े वशयाची (ज्याला आधवु नक म्हणता येईल तशी
सास्ां कृ वतक) वनवमणती झाली. पण स्ितुःचा िचणस्ििादी
घोडा पढु े दामटायचा असल्यामळ
ु े पाश्चात्याांनी हे
कधीही मान्य के ले नाही. स्ितुःच्या बचािाची
आखणी करताना मानितािाद, विज्ञान, तत्त्िज्ञान,
समाजशास्त्र आवण गस्लामचे गवतहासलेखन या
गोष्टींची निीनच वनवमणती के ली. असा एक निाच
दृवष्टकोन सैद याांनी या लेखात माांडला आहे. सोळाव्या
शतकात ज्या रे नसाां (Rennissance) कालखडां ाचे
यरु ोवपयन गवतहासात िारे माप कौतक
ु के ले जाते, त्यात
जडु ाईझम आवण गस्लामचा काही िाटा आहे नाही?
का ती एकट्या विश्चॅवनटीचीच कमाई आहे? हा एक
महत्त्िाचा प्रश्न आहे िास्तविक पाहता, यरु ोपने
ग्रीकाांच्या ज्ञानमीमाांसेबरोबर गस्लाम सांवहतेतून खपू
मोठ्या प्रमाणात ज्ञानाचा िारसा प्राप्त के ला. तो
आपल्या समाज विकासासाठी िापरला. यात गैर असे
काहीच नाही.
गवतहासातील प्रिाह हे असे एककल्ली नसतात.
यरु े वशयाच्या प्राचीन सांस्कृ तीच्या गवतहासात, वकांबहुना
जगाच्या प्राचीन गवतहासात गस्लाम हा
सरुु िातीपासनू च एक भागीदार म्हणनू आवण एक
आतां ररक घटक म्हणनू कायणरत होता. हे प्रागवतक
गवतहासकारानां ी दाखिनू वदले आहे.
याच वदशेने आपणाांस भारतीय गवतहास
पनु लेखनाचाही विचार करता येईल. भारतीय गवतहास
आवण सांस्कृ ती वनवमणतीमध्ये मवु स्लम समाजाचे मोठे
योगदान आहे. याचे दाखलेही उपलब्ध आहेत आवण

हे भारतीय प्रागवतक गवतहासकाराांनीही दाखिनू वदले
आहे (उदाहरणाथण, रोवमला थापर). याचे अलीकडचे
एक उदाहरण म्हणजे, कॉम्रेड गोविदां पानसरे याांचे
वशिाजी महाराज याांच्यािरील पस्ु तक, "वशिाजी
कोण होता?" पारांपररक आवण वहदां ू गवतहासकारानां ी
वशिाजी हे मवु स्लम विरोधी होते हे गृहीतक धरून
वशिाजींच्या
गवतहासाचे
लेखन
के ले
आहे.अइझलखानाचा िध, आग्राहून सटु का आवण
शावहस्तेखानाची बोटे वशिाजीने कशी कापली हे सिण
वतखट मीठ लािनू के लेले कथन म्हणजे वशिकालीन
गवतहास अशी काहीतरी विवचत्र लोकवप्रय सांवहता या
मडां ळींनी वनमाणण के ली आहे. पण पानसरे याांनी
पारांपररक वशिकाळाच्या गवतहासाला छे द देिनू
वशिाजी हा रयतेचा राजा होता, तो मवु स्लम विरोधी
नव्हता, सामान्य जनतेच्या प्रश्नाांविषयी त्याला चाड
होती आवण ती सोडिण्याचा त्याांनी आयष्ु यभर
आटोकाट प्रयत्न के ला, अशी माांडणी के ली आहे. सैद
म्हणतात त्याचप्रमाणे गवतहासाचे विकृ तीकरण
थोपिण्याचा हा कॉम्रेड पानसरे याांचा प्रयत्न आहे.
एके श्वरिादी (Monotheism) साांस्कृ वतक परांपरा,
पॅलेस्टाईनचा मद्दु ा, स्थावनक प्रश्नात अमेररके ची
अकारण नाक खपु सण्याची िृत्ती, उत्तरआधवु नक
कालखडां ातील बदलत्या धावमणक, सास्ां कृ वतक,
सामावजक आवण राजकीय छुप्या सांवहताांची सरवमसळ
आवण अशा पद्धतीने दहशतिादास अनक
ु ूल
िातािरण वनमाणण करण्याचा अमेररके चा उद्योग आवण
या सिािंचे पयणिसन एका खोल गतेत होत जाणे या सिण
गतांु ागतांु ीचे सांविप्त आवण योनोय ऐवतहावसक दाखले देत
सैद याांचे वििेचन या लेखात आले आहे. िास्तविक,
हा एक ग्रथां ाचा विषय असनू सद्ध
ु ा सैद यानां ी या
गत्ांु याचे थोडक्यात वििेचन/विश्ले षण के ले आहे.
अमेररके च्या साम्राज्यिादी धोरणाचा एक भाग म्हणनू
सांस्कृ ती सांघषाणच्या नािाखाली गवतहासाचे
विरूपीकरण करून जगात युद्धाच्या सािल्या सतत
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वजितां राहाव्यात, विशेषत: पाश्चात्य आवण गस्लाम
याांच्यातील ताण सतत वजिांत राहािा, म्हणजे त्याचा
वनुःपात करताना जगाची सहानभतू ी अमेररके बरोबर
कायम रावहल. यासाठी के लेला हवां टांनोटन याांचा हा
िैचाररक आवण सैद्धाांवतक खटाटोप आहे. असा
वनष्कषण सैद याांनी काढला आहे.
**********
दीपक बोरगावे

सैली-१३ सप्टें बर, सायोनारा आवण वतचा सापडलेला
नवा संदभय ...
पांकज भोसले,ठाणे
मख्ु य उपसांपादक लोकसत्ता
सावहत्य आवण वचत्रपटाविषयी विपल
ु लेखन .रहस्यकथाांिर सांशोधन. 'विश्वावमत्र वसांड्रोम' हा
कथासांग्रह प्रकावशत.

पंकज भोसले
ठाणे

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

श्रीकाांत वसनकर याांच्या सैलीचा आज िाढवदिस...
बळबळे हे पस्ु तक िाचायला लािलेल्या िररष्ठ
सहाक-याचा सकाळी मॅसेज आला, तेव्हा तो कसा
साजरा करायचा याचा विचार आला. अजनू ही
मराठीत अशा प्रकारचे एकमेि पस्ु तक आहे, याचा
अनेक िाचकगणाांना पत्ता नाही. वशिाय सैली
िाचलेल्याांना त्याांनी सैलीिरच आणखी एक कादबां री
सायोनारा नािाची वलवहली होती, याचा देखील
तपशील मावहती नाही. वसनकराांची गेली जिळ जिळ
पन्नास िषे िाचनस्पशण न लाभलेली म्हातारी ही
कादबां री मला गेल्या बक
ु रिाचन काळात प्राप्त झाली
होती. ती आता प्रकावशत करण्याची गरज आहे.
अगदी अवलकडे अवलकडेपयिंत मला वसनकराच
ां ी िय
िषे तीस ही कादबां री हाती लागली नव्हती. नक
ु तीच
ती वमळाली. या कादबां रीचे िैवशष्ट्य म्हणजे ती त्याांची
प्रकावशत झालेली पवहली िवहली रहस्य कादबां री.
त्यात निा सांदभण गिसला तो त्यातही एक सैली
नािाची व्यवक्तरे खा आहे. म्हणजे वसनकराच्ां या
पवहल्या िवहल्या प्रकाशनापासनू सैली त्याांच्यासह
होती. पोलीस लेखन गाजल्यानांतर काही िषािंनी सैली
प्रकावशत झाली. वतची मराठी ग्रांथ सांग्रहालयाच्या
सांदभण विभागात अबकडई वदिाळी अक
ां ातली प्रतही
मद्दु ाम जाऊन पावहली. मानकर काकानां ी बहुदा सैलीचे
पवहले वचत्र काढले होते. सैलीिर जयांत पिार हे
पटकथा वलवहणार होते, शवशकाांत साितां याांनी
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त्यासाठी पिाराांना प्रत परु िली होती, असा सांदभण मागे
शवशकाांत साितां याांच्याच पोस्टिर िाचल्याचे
आठिते. हे काम नांतर राहून गेले. तक
ु डा तक
ु डा चांद्र
या कथेत जयांत पिाराांंांना श्रीकाांत वसनकर हाच
वनिेदक का घेतला, त्याचा तपशील मी गेले काही
मवहने वसनकराांच्या मांबु ईिरच्या कादबां ऱयाांमध्ये
शोधतोय. जयांत पिाराांना तो विचारायचा राहून
गेल्याची खतां मला गेले िषणभर सताित आहे.
यांदाच्या बक
ु र िाचनानेही कपाळात गेल्या असताना
सैलीिर माझ्या अभ्यासिृत्तीसाठी के लेल्या
वटपणातील काही कच्चा भाग गथे जोडतो. सैली हे
मास्टरपीस न िाचलेल्याांसाठी... वतच्या
िाढवदिसावनवमत्ताने...
सैली आवण सायोनारा...
‘लोकसत्ता’मध्ये प्रीतम हॉटेलचे मालक कुलितां वसांग
कोहली याांनी वलवहलेल्या वसनकर याांच्याविषयीच्या
लेखामध्ये वसनकराांच्या आयष्ु यातील एका
पिाणविषयीचे व्यवक्तवचत्र रे खाटले आहे. िीस ते
पांचिीस िषे वसनकर या हॉटेलात सलग जात. त्याांच्या
बहुताांश आत्मवचत्राांमध्ये या हॉटेलचा उल्लेख
आढळतो. कोहली याांनी या लेखात म्हटले आहे की,
श्रीकातां अगदी दररोज येत असे. त्याची तब्येत बरी
नसेल तरच तो चक
ु त असे. आमच्या येथे
‘अरॅ रस्टोक्रॅट’ या त्याच्या आिडत्या वव्हस्कीचा पेग

त्या काळात साधारणत: २५ रुपयाांना वमळत असे. तो
ि त्याचे वमत्र िीसएक पेग घेत असत. तो त्याच्या
वमत्राांना कधीही पैसे देऊ देत नसे. त्या काळात
वदिसाला पाचेकशे रुपये खचण करणारा तो आमचा
ग्राहक होता. जेिढी िषण त्याला येता आले तो आला.
त्याने कधीही आमच्याकडे उधारी ठे िली नाही.
रोजच्या रोज पैसे द्यायचा.’ १९८० च्या दशकामध्ये
जिळजिळ दररोज पाचशे ते हजार रुपयाांचे मद्यासेिन
करणाºया या मराठी लेखकाला ही चैन परिडते कशी
हा प्रश्न त्यातनू वनमाणण होतो. वकतीही गाजका
असला, तरीही मराठी लेखकाचा दैनांवदन खचण आवण
वसनकर याांचा ऐषोआरामी थाट कुणालाही चाट पाडू
शकतो. पण या सगळ्याांचा थाांग जाणनू घ्यायचा
असेल, तर ‘सैली : १३ सप्टेंबर’ या त्याांच्या
आत्मचररत्रात्मक पस्ु तकाचा एक वदिसीय अनभु ि
अत्यािश्यक आहे.
‘न्ययू ॉकण चा जगन’, ‘दत्तू बॉयलर’, ‘सैली : १३
सप्टेंबर’, ‘जीन वजमलेट’ या पवहल्या आिृत्तीतील
व्यवक्तवचत्राांमध्ये या लेखकाच्या लेखकाच्या
लहानपणापासनू च्या आयष्ु याचा बाहं
् ्यागां ाने बराच
उलगडा होऊ शकतो. काही िषािंपिू ी या पस्ु तकाची
दसु री आिृत्ती आली. ज्यात ‘सांदु र सािली पडली’ या
पढु ल्या वलवहल्या गेलेल्या एका लेखाची भर पडली
आहे. यात व्यवक्तवचत्रे आवण आत्मवचत्रे याांची गतकी
जबरदस्त गइ
ांु ण झाली आहे, की ते िाचल्यािर
आजिर मराठीत अशा प्रकारचे प्रामावणक लेखन
झाले नाही, हे कुणीही कबल
ू करे ल.
१९५५ साली मटकापिू ण काळातील ‘न्ययू ॉकण कॉटन’
लॉटरीचा एक प्रकार हाताळणाºया मध्यस्ताशी मैत्रीने
ियाच्या पांधराव्या िषाणत आलेली लक्ष्मीगगां ा, देशी
दारुच्या अड्ड्यािरच्या दत्तू बॉयलरकडे वशकलेली
दारू गाळपाची प्रवक्रया, िेश्येिरच्या अमाप प्रेमाचा
इुलगच्ु छ स्ित:च्या हाताने कुस्करणारा आषक मस्त
कलांदर आवण श्रीमतां जीन वजमलेटसोबतच्या
आरस्पानी िणाांच्या गाथा या व्यवक्तवचत्राांमध्ये दडल्या
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आहेत. वसनकराांविषयी अवधक जाणनू घ्यायचे
असेल, तर या पस्ु तकाच्या नव्या आिृत्तीगतका दसु रा
मोठा ऐिज नाही.
‘सैली : १३ सप्टेंबर’ या पस्ु तकाला वसनकराांनी
‘आत्मचररत्राऐिजी’ म्हटले होते. म्हणनू माधि
मनोहराांनी वतला प्रस्तािना देताना ‘प्रस्तािनेऐिजी’
म्हणत वसनकरावां िषयीच्या तपशीलाच
ां े मोठे गाठोडे
सोडले होते. वसनकराांनी त्याांना वलवहलेले पत्रच त्याांनी
प्रस्तािनेऐिजीच्या आरांभी डकिनू वदले. त्या
पत्रातील थोडा मायना हा वसनकराच्ां या दैनवां दन
जगण्याचा भाग साांगणारा आहे.
‘वप्रय माधिराि,
एका महत्त्िाच्या कामाांसाठी मला आपली भेट
घ्यायची आहे. िस्ततु : मी आपणास आणखी काही
िषे भेटणार नव्हतो. पण आता ते जमणार नाही.
साधारणत: एक तास आपण मला कधी देऊ शकाल?
आपण कळिाल तो वदिस आवण िेळ मला मान्य
असेलच; परांतु माझी थोडी अडचण अशी आहे की,
सकाळी १० ते १२ आवण सांध्याकाळी ६ ते १० या
िेळेत मी मद्यासेिन के लेले असते. अथाणत तरीही मी
आपणाबरोबर बोलू शके न. परांतु कोणत्याही सकाळी
१० परू ण ि् ी जर आपण भेटू शकलो, तर चागां ले होईल.
श्री. ग. िा. बेहरे ें चे वचरांजीि रिी माझे एक पस्ु तक
प्रकावशत करीत आहेत. या पस्ु तकाला के िळ
आपलीच प्रस्तािना हिी आहे. आपण असे का
विचाराल, तर मी आपणास कोणतेच उत्तर देऊ
शकणार नाही. ‘मी स्ित: प्रस्तािना वलवहणार नाही.
मला के िळ माधिरािाांचीच प्रस्तािना हिी आहे. ते
देत असतील तर ठीकच आहे. नाहीतर मला
कुणाचीच प्रस्तािना नको.’ असे मी बेहरे े याांना
म्हणालो आहे.’
चार कथाच
ां े बाड घेऊन वसनकर माधिरािाक
ां डे गेले.
त्याांनी त्या कथा िाचल्या आवण वसनकर याांच्या
लेखनशैलीला धरूनच प्रस्तािनेची शैली अवधक

धारदार प्रामावणक के ली. अडीअडचणींच्या काळात
श्रीकातां वसनकर नािाचा तरुण माझ्याकडून अमक
ू
गतकी रक्कम घेऊन गेला. लिकरच ते परत करतो
म्हणाला आवण तेरा िषे याने आपल्याला तोंडच कसे
दाखविले नाही, याचा तपशील परु ित त्यानां ी
सैलीमधील लेखनाचे यथायोनोय असे कौतक
ु के ले.
माधि मनोहराांनी वलवहले आहे की,
आजिरचे या लेखकाचे जे लोकवप्रय लेखन होते, ते
अन्य कोणाच्या अनभु िातनू , लेखकाच्या सश
ां ोधनातनू
िा प्रारांवभक लेखन होते, त्याचप्रमाणे काहीसे
कल्पनेतनू वनष्पन्न झाले होते. प्रस्ततु पस्ु तकात जे
लेखन समाविष्ट आहे, ते यापैकी कोणत्याच प्रकारचे
िा जातीचे नाही. तर ते के िळ स्िानभु िवनष्पन्न आहे.
आवण येथे जे अनभु ि आहेत. ते ज्या पाांढरपेशा
मध्यमिगाणचा तो जन्मत: प्रवतवनधी होता, त्या िगाणचे
िा त्या िगाणस शोभतील असेही नाहीत.
श्रीकाांत वसनकरचे शालेय वशिण कोणत्या गयत्तेपयिंत
झालेले आहे, ते मला मावहती नाही. कारण
सावहत्याच्या िेत्रात अशा अॅकॅडेवमक वशिणाची
वकांमत शन्ू य असते. मग ते अत्त्यच्ु च पदिीचे असो. िा
अगदी मळ
ु ीच नसो. सावहत्यात जे चलनी नाणे चालते
ते के िळ अनभु िाचे.’
हा अनभु ि वसनकराांच्या गाठीला आइाट होता. अन्
सकाळी १० ते १२ आवण सायक
ां ाळी ६ ते १० या
कालािधीत रसपानाचा वनयम न बडु विणारा हा
लेखक िेगिेगळ्या प्रकारचे आयष्ु य कसा जगत होता,
त्याची नोंद या पस्ु तकातनू होऊ शके ल. या
पस्ु तकाच्या नव्या आिृत्तीमध्ये लेखक सतीश ताांबे
याांची प्रस्तािना वसनकराांच्या जगण्यािर आणखी
प्रकाश टाकणारी आहे. त्यात त्याांनी त्याांच्या
लेखनाच्या स्िरुपाचे उत्तम विश्लेषण के ले आहे.
‘त्याचां अनभु िविश्व हे त्या काळातील मराठीला
पेलणारां नव्हतां. अथाणत त्या काळातही भाऊ पाध्ये
वलहीतच होते. ज्याांच्या कथा-कादबां ºयाांतील
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आशयद्रव्य हे साधारणपणे श्रीकाांतच्या
अनभु िविश्वाशी वमळतां-जळ
ु तां होत.ां परांतु श्रीकातां चां
वलखाण हे ररपोताणज पद्धतीचां होतां. वशिाजी
पाकण सारख्या उच्चभ्रू िस्तीत जन्माला येऊनही
श्रीकातां ची उठबस ही पाढां रपेशा लोकामां ध्ये
नव्हती.श्रीकाांत कॉलेजात तर गेलेलाच नसािा आवण
माझ्या अदां ाजाने त्याचां शालेय वशिणदेखील पणू ण
झालेलां नसाि.ां तो स्ित: जरी त्याच्या पिू ाणयष्ु यािर
इारसां बोलायचा नाही, तरी तो लहानपणीच घरातनू
पळून गेला होता आवण त्याचां आयष्ु य त्यामळ
ु े
इूटपाथिरच्या लोकाांबरोबर गेल्याच्या त्याच्याविषयी
िदतां ा होत्या. सध्याच्या भाषेत बोलायचां, तर त्याची
उठबस अधोविश्वातील गयागजु ºया लोकाांबरोबर होती
आवण वलखाणाचा वपांड खरां तर पत्रकाराचा होता.’
या पत्रकारी वपडां ातनू ‘सैली : १३ सप्टेंबर’मधील
व्यवक्तवचत्रे उभी झाली आहेत. पण ही व्यवक्तवचत्र
समाजासाठी थोर माणसे असलेल्याांची नाहीत.
‘न्ययू ॉकण कॉटन’ ही लॉटरी चालविणारा जगन, दारु
गाळप करण्याची कला साधणारा दत्तू बॉयलर, वजच्या
वसनकर प्रेमात पडले ती नेपाळी िेश्या सैली आवण
प्रेमभगां ानांतर के िळ स्त्री सहिासाची गरज पणू ण करू
देणारी जीन . सामान्य माणसाांच्या दैनांवदन चाकोरीबद्ध
आयष्ु यात या व्यक्ती येण्याची शक्यता शन्ू य. पण
वसनकराांच्या आयष्ु याचा ती महत्त्िाचा भाग आहेत.
त्याच्ां याविषयी सागां ताना स्ित:विषयीची मावहती ते
मक्त
ु पणे उधळतात.
दत्तू बॉयलरची ओळख ही विक्रोळीत नोकरीिर
असताना त्यानां ा झाली. या नोकरीतील पगारापेिा
अवधक खचण त्याांचा होता. तो के िळ न्ययू ॉकण कॉटन
लॉटरीमळ
ु े पणू ण होत होता. पगाराच्या रकमेहून अवधक
तीस-चाळीस रुपये ते कँ वटनमध्ये भरीत होते. कधी
स्कूटर तर कधी कारने ते या कांपनीत जात. वमत्राांिर
पैशाच
ां ी उधळण करीत. या कथेत दत्तू बॉयलरचा दारू
गाळपाची कृ ती विस्ताराने िाचायला वमळते.

त्याचबरोबर त्याच्याशी िाढत गेलेल्या मैत्रीची
कहाणी थक्क करते.
यातल्या सगळ्याच कहाण्याांमध्ये वसनकर याांनी जीि
ओतला आहे. सिाणवधक चटका लािनू जाते, ती कथा
अथाणतच ‘सैली’ची. वतच्याविषयी त्यानां ी के लेले िणणन
पहा.
‘ ... सैली हे प्रकरण विलिण आहे. वतचां व्यवक्तमत्त्ि
भव्य नाही. वदव्य नाही. आकषणक नाही. आठ िषािंपिू ी
आमच्या ताटातटु ीच्या शेिटच्या काळात तर मी वतला
‘पाढां री म्हैस’, ‘सइे द हत्तीण’, ‘गोरां वपपां ’ काय िाटेल
ते त्या स्थल
ू मानास शोभेल, अशा नािाने हाक मारत
होतो. पण ती कशीही असली, तरी ती माझ्यासाठी
िादळ होती. ती िेश्या जरुर होती. भर बाजारात
साडेतीन रुपयाांपासनू साडेसात आवण प्रसांगी सोळा
रुपयािां र आपला देह उघडा करणारी ती िेश्या होती.
आजही आहेच.पांधरा िषािंपिू ी मी वतला प्रथम
पावहली, जेव्हा ती नेपाळहून नक
ु तीच आली होंेती.
माझा वतचा काही पररचय नव्हता. पण जेव्हा वदसली,
अगदी प्रथम वदसली, तेव्हा मनात एकच विचार
आला... बायको असािी तर अशी! आखडू स्कटण,
बाहेरच्या उघड्या माांड्र्या ंांकिा बरीचशी उघडी
पडलेली वतची छाती मी पाहत नव्हतो. मी पाहत होतो
वतचा कमालीचा भािक
ु चेहरा, आवण त्याहीपेिा
लाजाळांु च्या इुलासारखी वतची ओलसर नजर. त्या
वदिसापासनू अगदी शेिटपयिंत एक िेश्या असनू ही
मला कधी ती तशी वदसली नाही. वकांिा कदावचत
मीच ठरविले असेन की त्या दृवष्टकोनातनू वतच्याकडे
पाहायचे नाही आवण अखेरपयिंत नाहीच पावहले.
आवण यापढु ेही पाहाणार नाही...’
सैलीची गाठ पडल्यािर वसनकर याांना सिाणवधक
आनांद होतो, तो वतच्याबरोबरच्या सहिासाचा. या
सैलीशी आवण वतथल्या कांु टणखान्याशी िाढत
जाणाºया स्नेहातनू वनमाणण होणाºया विलिण
अनभु िाांची पोतडी वसनकर ओतू लागतात. त्याांच्या
बेइाट आवण वदशाहीन जीिनाला आधार द्यांायला
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सैलीसारखेच कुणीतरी त्याांना जिळ हिे होते.
सैलीच्या रुपाने ती पोकळी भरून वनघाल्यामळ
ु े
त्याांच्या आयष्ु याला खरी गती आली होती आवण
म्हणनू च वतच्याशी लनोन करण्याचा हट्टाग्रह त्याांनी
जगजाहीर के ला. सपां णू ण शहरातील पररवचतामां ध्ये
त्याांच्या या घोषणेने खळबळ माजल्याचे सांदु र मासले
त्यानां ी या कथेमध्ये वदले आहेत. आपण लेखक
असल्याचे त्याांनी सैलीपासून लपिनू ठे िले होते.
त्याांचा वमत्र जयांत नेरुरकर याांनी सैलीला त्याबाबत
सावां गतल्यानांतर वसनकर प्रचडां रागािलेले वदसतात.
१९६४ पासनू ते ७० पयिंत छापनू आलेल्या सगळ्या
गोष्टी आवण पस्ु तके त्याांनी सैलीच्या हिाली के ल्या
होत्या. सैलीला घेऊन बाहेर भटकणे, वसनेमा बघणे
गतपत मभु ा त्याांना त्या कांु टणखान्यातनू वमळाली होती.
कारण त्या भागाला त्यानां ी आपले दसु रे घरच के ले
होते. िारांिार विनिनू ही सैलीने त्याांच्या लनोनाचा
प्रस्ताि नाकारला. १९७१ साली दारूच्या नशेत
सैलीशी के लेले भाांडण आवण वतला तरुु ां गात
टाकण्यापयिंत त्या भाांडणाचे झालेले पयणिसान याांमळ
ु े
हे नाते तटु ले. पण सैलीला ते कधी विसरले नाहीत.
आठ िषािंनी सैलीला भेटण्याचे त्याांनी अांगािर
अिरश: काटा आणणारे िणणन के ले आहे. १३
सप्टेंबर १९७९ रोजी वतच्या िाढवदिसाच्या वदिशी
वतला भेटायला गेल्यानांतर घडणाºया प्रसांगाांची ती
माळ िाचकाला अस्िस्थ करते. पढु े या कथेच्या
शेिटी आणखी आठ िषािंनी म्हणजे १३ सप्टेंबर
१९८७ च्या वदिशी सैलीला भेटायला जाण्याचा महु ूतण
त्यानां ी ठरिनू टाकला होता. त्या महु ूताणला ते सैलीला
भेटले की नाही, याचा उलगडा होत नाही. पण
सैलीला गमािल्याची खतां त्याांना पढु ल्या आयष्ु यभर
कायम साथ करून रावहली. वसनकराांनी आपल्या
घरात सैलीची देिाहून मोठी तसबीर लािली होती, हे
सतीश ताबां े यानां ी सावां गतले.
सैलीशी इारकत झाल्यानांतर चार िषािंनी अरुांधती
नािाच्या एका सस्ु िरुप आवण श्रीमतां घरातील

तरुणीशी त्याांची मैत्री झाली. वतच्यािरची कथा म्हणजे
‘जीन जीमलेट’
या जीन वजमलेट कथेच्या आरांभाचे काही उतारे गथे
मद्दु ाम देतो.
‘ आज ८ क्टोबर १९८०. सिणवपत्री अमािस्या. हे
असले वदिस मला आिडणारे आहेत. अमािस्येला
मी अनेक नव्यानव्या कामाांचे महु ूतण के लेले आहेत.
बरीच काही चाांगली कामे के लेली आहेत. प्रिासही
के ला आहे आवण मनपसांत पोरीबरोबर झोपलोही
आहे.
वजला पाहून के िळ वकळसच िाटािी, अशी वझज्ां या
िाढिलेली आवण डोक्यािर टोपली घेतलेली
‘आिस’ मागणारी कुरूप बाई पाहून मला
नखवशखान्त पॉश असलेली जीन आठिली.
वसनकर यानां ा सैलीप्रमाणेच जीनच्या सहिासाचा
सिाणवधक आनांद होत होता. वतचा सहिास
त्याांच्यासाठी नशा होती. खरीखरु ी कॉकटेलची नशा.
प्रीतमच्या गाडणनमध्ये, धाित्या टॅक्सीत, वबलाण मातोश्री
सभागृहात आवण इोटण-इाऊांटनच्या रस्त्याांिरून
चालताना उघड्या िातािरणात जीनची जी नशा
त्याांनी अनभु िली. त्या नशेचा एक टक्का अनभु िही
‘ब्लू डायमडां ’च्या वकांिा हेररटेजच्या एअरकवण्डशन
रुममध्ये आली नाही, असे त्याांनी नमदू के ले आहे.
या जीनने आयष्ु यात कधी विमान प्रिास न के ल्याची
आवण त्याचे आकषणण असल्याची मावहती वमळताच
वसनकराांनी वतच्यासह विमानप्रिासाची तजिीज
के ल्याचे तपशील कथेत आहेत. एक मैत्रीण म्हणनू
आिडलेल्या जीनला स्ित:च्या बायकोच्या रुपात
कधीच पाहू शकत नाहीत. उलट तीच गळ्यात पडेल
ही भीती सतत राहते. ‘आपण तझ्ु याशी लनोन करणार
नाही’, या त्याांच्या िाक्यािर ‘मी देखील तझ्ु याशी
लनोन करणार नाही’, असे जेव्हा जीन उत्तर देते, तेव्हा
त्या उत्तर देण्याच्या अदां ाजािर देखील वसनकर भाळून
जातात. वकांबहूना वतच्या अवतमोकळ्या आवण
बेदरकार स्िभािाचे आकषणण त्याांना सतत िाटत
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राहते. वतचे िागणे आवण बोलणे त्याांना नेहमीच
अस्िस्थही करते. लनोन ठरल्यािर वसनकराच्ां या
आयष्ु यातनू अचानक वनघनू गेलेल्या जीनच्या
कृ त्याचा ते कायम विचार करीत राहतात.
जीन जीमलेट या व्यवक्तरे खसे ारखीच एक व्यवक्तरे खा
त्याांच्या पवहल्या कादबां रीत डोकािली आहे. ‘तू
वजक
ां लीस, मी हरलो’ या कादबां रीत ती कुसमू या
नािाने आली आहे. त्याांचा नायक शवशकाांत
वसन्नरकर यािर जीिापाड प्रेम करणाºया आवण प्रचांड
श्रीमतां घरातील असलेल्या कुसमू चेच जीन अवतप्रगत
रुप िाटते.
दसु ºया आिृत्तीत ‘सांदु र सािली सापडली’ हे पाचिे
आत्मवचत्र त्याांनी वलवहले आहे. रुनोणालयात उपचार
सरू
ु असताना त्याांच्या प्रेमात पडलेल्या नसणचे. त्याांना
परािृत्त करण्यासाछी वसनकरानां ी ‘सैली’ची प्रत
िाचण्यास वदली. वसनकराांचा आयष्ु यपट िाचल्यानांतर
वतने त्याांच्यासोबत वििाहाचा वनधाणर आणखी पक्का
के ला. सांसारी झाल्यानांतरही वसनकराांच्या जगण्याचा
कै इ बदलला नाही. सैलीिरचे त्याांचे प्रेम आटले
नाही. ‘सैली : १३ सप्टेंबर’ ही झाली सैलीची एक
बाज.ू दसु री बाजू पाहायची असेल, तर ‘सायोनारा’ ही
कादबां री िाचणे अवनिायण आहे.
आता ही ‘सायोनारा’ त्यानां ी कोणत्या वदिाळी अक
ां ात
वलवहली वकांिा पवहली आिृत्ती कधी काढली याचा
तपशील उपलब्ध नाही. गमां त अशी की अनेकानां ा ही
कादबां रीच मावहती नाही. ‘सैली’च्या नजरे तनू श्रीकाांत
वसनकर’ असे या कादबां रीचे स्िरूप आहे. ही कादबां री
गतकी गडप होती की सैलीची तीस िषािंनी दसु री
आिृत्ती वनघाली, त्यात सहज जाऊ शकली असती.
सतीश ताांबे याांना विचारणा के ली असता, त्याांना
वसनकराांनी कथा-कादबां ºया वलवहल्याचाही तपशील
ज्ञात नसल्याचे साांवगतले. ‘वसनकर स्ित:विषयी
कुणाला काही मावहती करून देत नसे. स्ित:च्या
वलखाणापासनू तो पणू पण णे अवलप्त होता.’ असेही
त्याांनी नमदू के ले.

सैलीला नेपाळमधनू इुस लािनू कसे आणण्यात
आले. कारखान्यात काम लािनू देण्याच्या आवमषाने
मबांु ईत आणल्यानांतर कांु टणखान्यात जबरदस्तीने कसे
राबविले गेले, वतथे वसनकराांची म्हणजेच ‘राजा’ची
सैलीशी कशी ओळख झाली, याचा सारा िृत्तान्त
सैलीच्या वनिेदनातनू व्यक्त होतो. सैलीशी नाते
तोडण्यात के लेली चक
ू त्यानां ा सधु ारायची असािी. या
कादबां रीच्या रुपाने त्याांनी बºयाच चक
ु ाांचे पररमाजणन
करण्याचा प्रयत्न के ला आहे. सैलीला सुखरुप
नेपाळला धाडण्याचा प्रकार येथे होतो. जो िास्तिात
कधीच झाला नाही. सख
ु ान्त रुप असले, तरीही सैली
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आणखी ठसण्याच्या दृष्टीने वसनकराांनी प्रयत्न के लेले
वदसतात. एकाच कथेची दोन रुप असलेला हा
कादबां री लेखनाचा प्रयोग त्याांनी करून पावहला. तो
यशस्िी झाला असला, तरी पस्ु तक गाजले नाही.
मनोरमा प्रकाशनाने ही कादबां री ‘मोनावलसा’ या
कादबां रीसह एकवत्रत छापली आहे. ज्याांनी सैली या
पस्ु तकाचा वसनकराच
ां ा प्रयोग भािला, त्याच्ां यासाठी
या कादबां रीचे िाचन अवनिायणच आहे
-- पंकज भोसले

समकाळ
वदलीप चव्हाण हे स्िामी रामानांद तीथण मराठिाडा विद्यापीठ, नाांदडे येथे गग्रां जीचे प्राध्यापक
आहेत. राजकीय भाषाविज्ञान हे त्याचां े अभ्यासिेत्र आहे. त्याच
ां ी "वशिण : जातिगीय
िास्ति आवण समतािादी पयाणय" (1997), "इुले-शाहू-आबां ेडकर आवण
जावतव्यिस्थाअांत" (1998, 2003 सहलेखन), "स्त्री वशिणाचा सांघषण" (2003, 2007)
"डॉ. आबां ेडकर आवण भारतीय वशिणातील जावतसांघषण" (2003), "साम्राज्यिाद : भाषा
आवण सांस्कृ ती" (2005, 2011, 2014 - वहदां ी अनिु ाद) आवण "Language Politics
under Colonialism : Caste, Class and Language Pedagogy in Western
India" (2013), "समकालीन भारत : जावतअतां ाची वदशा" (2019, 2020), "जातिार
जनगणना कशासाठी?" (2021), "कोरोना आवण स्त्री-परू
ु ष विषमतेचा प्रश्न" (2022) ही
पस्ु तके प्रकावशत झालेली आहेत.

प्रा.वदलीप चव्हाण,
नांदेड

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

प्रश्न : भारतात सध्या वशिणाची वस्थती काय आहे?
राष्रीय वशिण धोरणात भारतातील वशिणाच्या
सद्यवस्थतीचे िास्तिदशी मल्ू यमापन करण्याचे
टाळण्यात आलेले आहे. यापिू ीची धोरणे, आयोग,
वशिणाच्या िेत्रातील उपलब्धी, अपयश याच
ां े
परखडपणे मल्ू यमापन करणे धोरणकत्यािंना शक्य होते.
तसे त्यानां ी करायलादेखील हिे होते. कोणत्याही
अहिालात / धोरणात सांबांवधत विषयाचे मल्ू यमापन,
सद्यवस्थतीचे आकलन अपेवित असते.
खरांतर, या सरकारला मागील सरकारानां ी
वशिणप्रश्नाकडे कसे दल
ु ा
ु णि के ले, त्याांनी काय चक
के ल्या असे माांडता आले असते. पण तसे करणे या
धोरणकत्यािंनी जाणीिपिू क
ण टाळलेले आहे. याचे
कारण म्हणजे, तसे के ले तर भारतीय वशिणात मोठी
िैगण्ु य आहेत, हे मान्य करािे लागेल. आवण तसे
एकदा मान्य के ले की, त्याांच्या वनराकरणासाठी
कवटबद्ध असण्याची नोिाही द्यािी लागेल. असे
आव्हान पेलण्याची तयारी या धोरणकत्यािंची नाही!
या धोरणात असे वलवहले आहे की, कोणत्याही
वशिणव्यिस्थेचे मल्ू यमापन access (उपलब्धता),
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equity
(समता),
quality
(गणु ित्ता),
accountability (उत्तरदावयत्ि) and affordability
(परिडणारी िमता) या पाच वनकषाांिर करण्यात यािे.
मात्र, या वनकषाांिर भारतातील वशिणाच्या
सद्यवस्थतीचे िास्तिदशी मल्ू यमापन भारतातील
वशिणाच्या सद्यवस्थतीचे मल्ू यमापन टाळण्यात
आलेले आहे.
याच वनकषाांनसु ार आपण भारताची वस्थती बघयू ात :
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
धोरणानां ा वशिणाच्या उपलब्धतेबाबत ‘क्लीन चीट’
वदली. भारतात मागील ७५ िषािंमध्ये वशिणाची
उपलब्धता वनवश्चतच िाढली; पण वशिणाच्या
उपलब्धतेचा प्रश्न पणू पण णे सटु ला नाही. तो का सटु ला
नाही, याची वचवकत्सा या धोरणात नाही.

सयां क्त
ु राष्रसांघाच्या अहिालानसु ार, जगातील
सिाणवधक वनरिर (एकूण वनरिराच्ां या तब्बल ३७
टक्के ) हे भारतात (२८.७ कोटी) आहेत. २०११ च्या
जनगणनेनुसार ५-१७ ियोगटातील तब्बल ८.४ कोटी
बालके
हे
शाळाबाह्य
आहेत.
(https://www.thehindu.com/opinion/oped/still-too-many-children-out-ofschool/article62111134.ece)
शालाबाह्य
असलेल्या विद्यार्थयािंची सांख्या गनोां लांडच्या एकूण
लोकसख्ां येच्या दीडपट आहे आवण जमणनीच्या एकूण
लोकसांख्येएिढी आहे.
Equity : भारतात वशिणातील समतेचा प्रश्न कधीही
गाांभीयाणने हाताळला गेला नाही. सिािंना वशिण
उपलब्ध करून देणे म्हणजे वशिणात समता आणणे
नव्हे! सिािंना समान वशिण, समान शैिवणक सवु िधा
(गमारत, क्रीडा, प्रयोगशाला, क्रीडाांगण, वपण्याचे
पाणी, शौचालय, िीज, गटां रनेट, गत्यादी) उपलब्ध
करणे म्हणजे समान वशिण! भारतात असे घडले
नाही. लोकशाहीकरणाच्या प्रवक्रयेत भारतात
वशिणाचा प्रसार झाला; तथावप, वशिणप्रसारातनू
समाजाची घडी विस्कटली जाऊ नये यासाठी भारतीय
अवभजनाांनी विविध क्लृप्त्या शोधल्या. िासाहवतक
काळात विकास पािलेल्या बहुस्तर शाळापद्धतीचा या
अवभजनाांना उपयोग झाला. स्िातांत्र्योत्तर काळात
खासगी / विनाअनदु ावनत शाळाचां ी रचना करून या
अवभजनाांनी गरीब-श्रीमतां , कवनष्ठजातीय-िररष्ठजातीय
मल
ु ामल
ु ींचे शालेय स्तरािरील अवभसरण टाळले.
जातीसमाजातील जातीय पिू णग्रह आवण दजु ाभािाने
िगणसमाजात जात-िगीय रूप धारण के ले.
भारतात १९७८-मध्ये खासगी विनाअनदु ावनत
शाळाांचे एकूण शाळाांमध्ये प्रमाण हे ३.४ % होते; हे
प्रमाण २०१७-मध्ये ३४.८ एिढे िाढले.
(https://www.statista.com/statistics/117526
1/india-share-of-school-enrollments-overtime-by-school-type/) आज भारताची वस्थवत
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अजनू वबकट झाली आहे. आज भारतात ३.५ लाख
खासगी विनाअनदु ावनत शाळा आहेत आवण त्या
शाळाांमध्ये ८.७ कोटी विद्याथी वशिण घेत आहेत.
(https://www.youtube.com/watch?v=slBL4
3yLTuk)
भारतात सक्तीच्या आवण मोइत वशिणाचा कायदा
पारीत करण्यात आल्यानतां रची ही वस्थती आहे.
Quality : या सांख्यात्मक अपयशापेिा गणु ात्मक
अपयश काही िेगळे नाही. ‘असर’ अहिालाने शालेय
वशिणाच्या गणु ित्तेचे परु ते िाभाडे काढले आहेत.
उच्च वशिणात परु ता गोंधळ आहे. गणु ित्तचे ढोल
विविध महाविद्यापलये आवण विद्यापीठे स्ित:च
िाजवित आहेत, परांतु आतां रराष्रीय पातळीिर
भारताची छबी विशेष अशी चाांगली नाही. जगातील
सिाणवधक उद्धतृ के ल्या जाणाऱ्या ४,०००
सांशोधकाांमध्ये (नोलोबल हायली-सायटेड ररसचणसण
२०१८ वलस्ट) के िळ १० भारतीय आहेत. टागम्स
हाईयर एज्यक
ु े शन िल्डण युवनव्हवसणटी रँ वकांगनसु ार
जगातल्या सिोत्कृ ष्ट ३०० विद्यापीठाांमध्ये भारतातील
एकही विद्यापीठ नाही. पवहल्या पाचशे विद्यापीठामां ध्ये
भारतातील एकूण १,३०० विद्यापीठाांपैकी के िळ सहा
विद्यापीठे आहेत. ‘ईएइए नोलोबल मॉवनटररांग ररपोटण –
२०१०’ नसु ार शैिवणक विकासाच्या बाबतीत १२८
देशाांमध्ये भारताचा क्रमाांक १०५ िा होता. अगदी
अलीकडे वस्ित्झलिंडमधील गवन्स्टट्यटू इ मॅनेजमेंट
डेिलपमेंट या सांस्थेने के लेल्या पाहणीत असे
आढळले की, पाहणी के लेल्या ६४ देशाांच्या यादीत
भारताचे
स्थान
५९िे
होते.
(https://www.thehansindia.com/hans/opini
on/news-analysis/education-systemleading-india-down-the-hole-692943#)
Affordability : वशिणाचे मल्ू यमापन करताना
ज्येष्ठ वशिणतज्य जे. पी. नाईक (१९०७-८१) याांनी
समता (equality) गणु ित्ता (quality) आवण सांख्या

(quantity) हे वनकष वनवश्चत के ले होते. तथावप,
जागवतकीकरणाच्या
काळात
शैिवणक
मल्ू यमापनाच्या निनव्या कसोट्या प्रसृत करण्यात
आलेल्या आहेत. affordability या कसोटीचा
उल्लेख राष्रीय वशिण धोरणात करण्यात आलेला
आहे.
वशिणाची जबाबदारी ही प्राय: सरकारची आहे, या
भवू मके ला जसजसे आव्हान वमळू लागले तसतशा
निनव्या सांकल्पना वशिणविषयक चचाणविश्वात स्थीर
होऊ लागल्या. वशिण वदिसेंवदिस महाग होत आहे,
असे अनभु िायला येत असताना ही चचाण महागाईच्या
पररभाषेत करण्याऐिजी परिडण्याच्या पररभाषेत
करण्यात येत आहेत.
भारतात पालकाांचा वशिणािरील खचण वदिसेंवदिस
िाढत चालला आहे. 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 आहे. वशिणाच्या
खासगीकरणामळ
ु े हे घडले.
Accountability : उत्तरदावयत्ि या सांकल्पनेचा
उल्लेख धोरणात करण्यात आलेला आहे. ही
सांकल्पना विद्याथी ि वशिण सांस्थेच्या मल्ू यमापनाशी
सांबांवधत आहे. याद्वारे विद्याथी, वशिक आवण प्रशासन
याांच्या कायणपद्धती ि विकासाचे मल्ू यमापन अपेवित
असते.
शैिवणक सवु िधा उपलब्ध करून जबाबदारी ही
राज्यसांस्थेची आहे, हे आधवु नक काळातील मल्ू य
आहे. भारतात ती जबाबदारी सरकारने पणू पण णे पार न
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पाडता उत्तरदावयत्िाची चचाण के ली जाते. म्हणजे,
महाविद्यालयामां ध्ये परु े शा सवु िधा उपलब्ध देता
त्याांच्या मल्ू यमापनाचा घाट घातला जातो.
सरुु िातीला ऐवच्छक असलेले मल्ू यमापन कालाांतराने
सक्तीचे के ले जाते. अशा मल्ू यमापनातनू शैिवणक
सांस्थाांची प्रतिारी करून तथाकवथत यगु ित्तेचा अभाि
असलेल्या सस्ां थानां ा अनदु ानापासनू िवां चत ठे िण्याचे
वििेकीकरण करता येते.
थोडक्यात, भारताची शैिवणक वस्थती वचांतनीय आहे
प्रश्न - वशिण धोरणात राजकारण असते का?
वशिणाकडे पाहण्याचे साधारणपणे दोन दृवष्टकोण
आहेत :
एक दृवष्टकोण काहीसा भाबडा असा आहे. यामध्ये
असे गृहीत धरले जाते की, वशिण हे पवित्र िेत्र आहे.
वशिणात राजकारण नसते. अभ्यासक असेही
मानतात की, वशिण हे व्यक्तीविकासाचे साधन आहे.
एखाद्या व्यक्तीने वशिण प्राप्त के ल्यास वतचा विकास
होतो. वशिणाकडे राष्रविकासाचेदख
े ील साधन
मानले जाते. विविध देशाांची सरकारे , सरकारी
वशिणतज्ज्ञ, यनू ेस्को याच
ां ी धारणा साधारणपणे अशी
आहे.
आपण वशिणाकडे जेव्हा अशा दृवष्टकोणातनू बघतो
तेव्हा आपण वशिणव्यस्थेला स्िायत्त / तटस्थ
व्यिस्था म्हणनू बघत असतो. तसेच, वशिणाचे
प्राथवमक प्रयोजन हे व्यक्तीविकास आहे, असेही
गृहीत धरत असतो. म्हणजे, लोककल्याण हे
वशिणाचे प्राथवमक उवद्दष्ट आहे, असे आपण
समजतो. अशािेळी, आपण वशिणव्यिस्थेला
व्यापक समाजव्यिस्थेचा भाग म्हणनू बघण्याचे
नाकारतो. वशकलेली एखादी व्यवक्त अथाणजनण
करायला लागली म्हणजे आपण तात्काळ त्या
व्यक्तीच्या भौवतक उन्नयनाचे श्रेय वशिणाला देतो;
तथावप, याच वशिणव्यिस्थेतनू अनेक बेरोजगार
तयार होतात आवण अनेक बेरोजगाराांना मागे सारून
एका व्यक्तीला राजगार वमळाला असतो याकडेही

आपण दल
ु णि करतो. एखाद्या व्यक्तीच्या
बेरोजगारीसाठी आपण त्या व्यक्तीच्या अपात्रतेस
जबाबदार धरतो. असा विचार वशिणाबाबत के लेला
‘अराजकीय’ विचार आहे.
वशिणाबाबतचा दसु रा दृवष्टकोण हा राजकीय आहे.
हा एक प्रकारचा िगीय दृवष्टकोण आहे. या दृवष्टकोणात
वशिणाकडे व्यापक समाजव्यिस्थेचा जैविक भाग
म्हणनू पावहले जाते. गथे वशिणव्यिस्था ही व्यापक
समाजव्यिस्थेची उप-व्यिस्था असते. समाजातील
उत्पादनव्यिस्थेला वशिणव्यिस्था अनक
ु ू ल राहते
आवण वशिणाचे प्राथवमक प्रयोजन हे व्यक्तीविकास
नसनू उत्पादनव्यिस्थेला सकुशाल मनष्ु यबळ परु विणे
आवण प्रस्थावपत मल्ू याांना उचलनू धरणारे वशवित
तयार करणे, हे आहे असे या दृवष्टकोणात मानले जाते.
म्हणनू , पाऊलो फ्रेअरी (१९२१-९७) यानां ी वशवित
व्यक्तीविषयी “The educated man is the
adapted man, because he is better "fit" for
the world.” असे मत व्यक्त के ले होते.
वशिणाबाबतचा हा राजकीय दृवष्टकोण माक्सणिादाने
प्रभावित आहे. माक्सण (१८१८-८३) आवण फ्रेडररक
एगां ल्े स (१८२०-९५) याांनी “साम्यिादी जाहीरनामा”
(१९४८) या पस्ु तकात हे मत व्यक्त के ले 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 यानां ी साधारणपणे अशी
भवू मका माांडली : िस्ततु ुः, वशिणव्यिस्था ही
स्िायत्त िा स्ियांभू नसते. ती जात्याच मवु क्तदायीसद्ध
ु ा
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नसते. आधवु नक काळातील कोणत्याही देशातील
वशिणव्यिस्थेचे स्िरूप तेथील राजनीती ि राजकीय
धोरणाांिर अिलांबनू असते. औद्योवगक क्राांतीनांतर
‘सािणवत्रक वशिण’ ही भाांडिलशाहीची गरज
बनल्यानतां र वशिणिेत्र हे राज्यसस्ां थेच्या
आवधपत्याखाली आणले गेले. वशिणािरील खचाणचा
प्रमख
ु िाटा सरकार उचलत असल्यामळ
ु े सरकारचा
वशिणव्यस्थेिर प्रभाि असतो. वशिणाच्या कुठल्या
उपभागाांना वकती अथणसाहाय्य करािे, त्याांचा कारभार
कसा चालिािा, गतके च नव्हे 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 सिणसामान्यानां ा होऊ
नये, याची आटोकाट काळजी घेतली जाते.
वशिणधोरण कसे समजनू घ्यािे, याचे प्रवशिण
वशिणव्यिस्थेत वदले जात नाही. सरकारी धोरण हे
‘सरकार’चे असते. त्यात राजकारण नसते. ‘सरकारी
धोरण’ हे आपण वचवकत्सा न करता स्िीकारायचे
असते, असा समज करून घेतला जातो. शाळा,
महाविद्यालये आवण विद्यापीठाांचे कायण हे सरकारी
धोरणाची के िळ अमां लबजािणी करणे, हे आहे
असेही समजले जाते.
वशिणधोरणाची आखणी करण्यात सत्ताधारी िगाणचे
वहतसांबांध गतांु लेले असतात, हे समजनू घेतले जात
नाही. उदाहरणाथण,
१) िासाहवतक वशिण आयोगाच
ां ा हेतु हा भारतीय
राजकीय उग्रतेचा वनरास करणे, हा होता. हटां र
आयोगाने असे वलवहले की, आवदिासींचा उद्रेक कमी
करण्यासाठी त्याांना वशवित करा. आवदिासींची
विद्रोहप्रिणता कमी करणे आवण त्याांचे गृवहणीकरण
करणे, हा हेतु आवदिासींच्या वशिणामागे होता.
थोडक्यात, आवदिासींच्या वशिणामागे वब्रवटशाांचे
विवशष्ट असे वहतसांबांध होते.

२) तसेच, पवहल्या विद्यापीठ वशिण आयोगामागे
देखील (१९४८) प्राथवमक वशिणाच्या प्रश्नाला दय्ु यम
लेखण्याचा हेतु होता. ८४ टक्के जनता वनरिर
असताना पवहला वशिण आयोग हा उच्च
वशिणासाठी स्थापन करण्यात आला होता. तोही डॉ.
सिणपल्ली राधाकृ ष्णन (१८८८-७५) याांच्यासारख्या
िणणद्वष्टे या विचारितां ाच्या अध्यितेखाली!
३) १९८६-च्या वशिण धोरणात ‘जिाहर निोदय
विद्यालय’ ही महागडी आवण इसिी योजना जाहीर
करण्यात आली. त्यातनू राजीि गाधां ी (१९४४-९१)
याांना उदध्् िस्त होता चाललेल्या ग्रामीण जनतेला
प्रतीकात्मक वदलासा द्यायचा होता; तसेच ग्रामीण
उच्चभ्रनांू ा शासकीय दातृत्िातनू गग्रां जी माध्यमाचे
वशिण उपलब्ध करून द्यायचे होते. (वजज्ञासांनू ी
मायरन विनर याचां े “The Child and the State in
India”
ही
पस्ु तक
जरूर
िाचािे.
https://press.princeton.edu/books/paperbac
k/9780691018980/the-child-and-the-statein-india)
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ही के िळ उदाहरणे झालीत.
कोणत्याही वशिण धोरणाचे आकलन करताना दोन
प्रश्न विचारले पावहजेत. एक भौवतक वहतसांबांधाांबाबत
आवण दसु रा मल्ू य ि विचार याांबाबत :
एक : या वशिण धोरणात कुणाचे वहतसबां धां सिां वधणत /
सांरवित के ले जाणार आहेत?
दोन : या वशिण धोरणाद्वारे विचारप्रणालीचे /
सांस्कृ तीचे कोणते राजकारण पुढे नेले जात आहे?
प्रचवलत राष्रीय वशिण धोरणदेखील राजकीय
स्िरूपाचे आहे. या धोरणातील ‘राष्रीय’ हा शब्द या
धोरणाप्रती सहमती / अवधमान्यता वमळविण्यासाठी
योजण्यात आलेला आहे. या धोरणाचा हेतू वशिणाचे
१) खासगीकरण / ) बाजारीकरण करणे आवण २)
जमातीकरण / ब्राह्मणीकरण करणे हे आहेत. याविषयी
पढु े चचाण होईलच!
- प्रा. वदलीप चव्हाण
स्िा. रा. ती. म. विद्यापीठ, नाांदडे
dilipchavan@gmail.com

तकयववतकय

डॉ. मदां ार काळे,पणु े हे सख्ां याशास्त्र(Statistics) विषयामधील पीएच.डी. असनू त्यानां ी
सांख्याशास्त्रीय सांगणक प्रणालींिर बरीच िषे काम के ले आहे. सध्या ते पणू णिळ
े ब्लॉगर
असनू विविध विषयाांिर विश्ले षणात्मक लेखन करत असतात.

डॉ. मंदार काळे ,पुणे

बाजूबद्धता, तटस्थता आवण वस्तुवनष्ठता
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१. तीन भवू मका:
आवदम काळात माणसू टोळ्याांच्या िा कळपाांच्या
स्िरूपात राहात होता. त्या काळातील मानवसकतेचा
पगडा माणसाच्या मनािर अजनू वशल्लक रावहलेला
आहे. त्या काळी ’टोळी नसलेला माणसू ’ ही
सांकल्पनाच माणसाला मानित नव्हती. तसेच आजही
बाजू नसलेली, तटस्थ िा िस्तवु नष्ठ विचाराची, स्ितांत्र
भवू मके ची व्यक्ती अवस्तत्िात असते यािर बहुसख्ां येचा
विश्वास नसतो. ’ती कोण आहे?’ यापेिा ’ती कोणत्या
गटाची आहे?’ या प्रश्नाच्या उत्तराचा मागोिा घेण्याचा
त्याांचा प्रयत्न असतो. ’त्या व्यक्तीची िैय्यवक्तक
ओळख काय?’ हा प्रश्नच त्याांच्यासमोर नसतो. ती
कोणत्या गािाची, घराण्याची, जातीची, धमाणची आहे
या प्रश्नाांच्या उत्तराांतनू च समोरच्या व्यक्तीची ओळख
करुन घेण्याचा त्याांचा प्रयत्न असतो. हे सारे गट
जन्मदत्त असल्याने प्रत्येक व्यक्तीला आपातत:
वमळालेले असतातच. त्यामळ
ु े त्यातनू त्या व्यक्तीची
ती एक ओळख गृवहत धरणे नेहमीच शक्य होते.
एखादा प्राणी नीलगाय म्हणनू िा हररण म्हणनू
जन्माला येतो तेव्हा ’कळपातील एक’ एिढीच त्याची
ओळख असते. त्या पवलकडे, त्या कळपात िा बाहेर,
त्याची िेगळी ओळख नसते. त्याचे कारण म्हणजे
त्याचे म्हणािे असे िैवशष्ट्य िा िेगळे पण त्याच्याकडे
नसते. पेंवनोिन्सचा कळप पावहला तर एका पेंवनोिनहून
78 

तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

दसु रा िेगळा ओळखणे जिळजिळ अशक्यच असते,
गतके ते एकसारखे वदसत असतात. बहुसांख्य
मनष्ु यप्राण्याच
ां ा विचारही तसाच असतो.
विकवसत समाजामध्ये मात्र जन्मदत्त कळपाखेरीज ती
व्यक्ती कोणत्या राजकीय पिाची, कोणत्या सामावजक
विचाराची, कोणत्या बिु ा-बाबाची भक्त आहे
यािरुनही वतचा गट वनवश्चत होत जातो. तसा तो
तम्ु हाला करािाच लागतो. अन्यथा तम्ु हाला लोक
एकतर आपल्या गटात गृवहत धरून टाकतात वकांिा
त्याांच्या गैरसोयीच्या अशा तमु च्या एखाद्या
भवू मके च्या प्रवतिादाच्या सोयीसाठी तम्ु हाला त्याांच्या
समोरच्या, विरोधी गटाचे ठरिनू टाकतात. त्यानांतर
त्या गटाच्या - त्याच्ां या मते असलेल्या - चक
ु ाच
ां ी,
दोषाांची, पापाांची जबाबदारी तमु ची समजनू तम्ु हाला
जाब विचारत राहतात. याांच्याशी होणाऱ्या चचेमध्ये,
सिां ादामध्ये, िादामध्ये तमु ची स्ित:ची अशी स्ितत्रां
असलेली भवू मका कधी येतच नाही. याचे कारण िादवििाद िा सांिाद हा एका गटाच्या भवू मके ला
अनसु रूनच करायचा असतो असा याांपैकी बहुतेकाांचा
समज असतो. आवण त्यामळ
ु े बहुतेक िेळा त्या
सिां ादाचा वनिाडा होतच नसतो.
या अशा बाजबू द्ध समाजामध्ये तटस्थता वन
िस्तवु नष्ठता या दोन भवू मकाांची बहुसांख्येला समजही
नसते. ’तटस्थ म्हणिणारी व्यक्ती ही प्रत्यिात कुठल्या

तरी बाजचू ी आहे, इक्त ती तसे जाहीर मान्य करत
नाही’ असा त्याचां ा ठाम समज असतो. त्याचबरोबर
िस्तवु नष्ठ विचार करणाऱ्या व्यक्तीने एकदा के लेली
वनिड ज्या बाजल
ू ा िा गटाला धावजणणी वदसते, तीच
त्याची कायमची बाज,ू तोच वतचा कायमस्िरूपी गट
आहे, असा ग्रह करुन घ्यायलाही त्याांना आिडते.
त्यामळ
ु े अन्य सदां भाणत त्या व्यक्तीने के लेली वनिड,
कुठल्या अन्य गटाला िा बाजल
ू ा धावजणणी वदसली,
की त्याांना त्यात दटु प्पीपणा वदसू लागतो.
िैचाररकदृष्ट्या आळशी असलेल्या या गटवनष्ठ व्यक्ती
मग अशा सारासारवििेकाला प्राधान्य देऊन
जगणाऱ्या, कोणत्याही गटाची ताबेदारी न
स्िीकारलेल्याांना िैचाररकदृष्ट्या भोंगळ समजू
लागतात... कारण त्याांच्या स्ित:च्या िैचाररक
आळसाला ते सोयीचे असते!
अशा समाजामध्ये एखादा मद्दु ा, प्रसांग, प्रश्न
याांच्यसांदभाणत प्रत्येकाच्या आकलन िा वनिाड्याच्या
आधारे बाजू तयार होऊन गट पडत नाहीत.
कोणत्याही प्रश्नािर, मदु द्य् ाांिर, वनिाडा-वनष्कषाणिर
आपले मत हे आधीच वनवश्चत के लेल्या आपल्या
गटाला अनसु रूनच असािे लागते. अशा प्रश्नाांची
उत्तरे , मदु द्य् ाांचे वनराकरण आवण त्यासांबांधी वनष्कषणवनिाडे हे त्या-त्या गटाचे मख
ु डां अथिा नेते करत
असतात, आवण उरलेला गट त्याांच्या हाताला हात
लािनू मम म्हणत असतो.
आता हे मख
ु ांड काही विशेष गणु ित्ता िा लायकी
दाखिनू वतथे पोहोचलेले असतात असेही नाही.
माणसाच्या अगां ी असलेली विविध कौशल्ये,
गणु ित्तेचे आयाम सतु रामसद्ध
ु ा नसलेल्या प्राण्याांमध्ये
नेतत्ृ िाचा प्रश्न के िळ बळाने सोडिला जातो.
माणसाांच्या कळपातही पररवस्थती इार िेगळी नसते.
इरक गतकाच की वनव्िळ शारीरबलापवलकडे
माणसाांच्या वदमतीला सपां त्ती, बद्ध
ु ी, तत्रां ज्ञान, गिगिा
आवण सिाणत प्रभािी म्हणजे बहुसांख्या याांसारखी
अन्य बलेही असतात.
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या अन्य बलाांच्या साहाय्याने धरु रणत्ि प्राप्त के लेले हे
नेत,े हे मख
ु डां , त्या त्या प्रश्नाशी, मदु द्य् ाशी वनगवडत
साधकबाधक विचार करतील याची शाश्वती नसते.
त्याांचे नेतत्ृ ि हे गणु ित्तेऐिजी बलाने प्रस्थावपत झालेले
असल्याने, कदावचत त्याच्ां याकडे ते कौशल्य िा ज्ञान
नसतेच. आणखी एक शक्यता म्हणजे त्याांना वतथे
प्रस्थावपत करणाऱ्याांच्या अथिा स्ित:च्या सोयीसाठी
त्याांना योनोयायोनोयतेऐिजी स्िाथाणनक
ु ू ल भवू मका घ्यािी
लागते. आवण त्यानांतर त्याांच्या गटातील गतर तीच
भवू मका अनसु रत जातात.
आता या अनचु राांनाही गटातील धरु रणाांनी घेतलेली ती
भवू मका कदावचत न पटणारी असू शकते. परांतु तरीही
तीच योनोय हा दरु ाग्रह ते गतराांसमोर- विशेषत: विरोधी
गटाांतील व्यक्तींसमोर- धरत असतात. कारण
बहुतेकाच्ां या आयष्ु यात सारासारवििेकबद्ध
ु ीऐिजी गटबाांवधलकीला अवधक प्राधान्य असते. अभ्यासअनभु ि-आकलन याांच्या आधारे योनोयायोनोयतेचा
वनिाडा करण्याऐिजी माणसे गटाच्या धरु रणाांनी
वदलेला पयाणय, वनिाडा िा वनणणय स्िीकारून मोकळे
होत असतात. त्यानतां र त्याांचे डोके इक्त तो योनोय
कसा हे वसद्ध करण्यापरु तेच चालत असते. गथे
िस्तवु नष्ठतेचा अभाि प्रकषाणने वदसतो.
तटस्थता आवण िस्तवु नष्ठता या दोन िेगळ्या
बाबी आहेत. तटस्थता ही प्राय: वनवष्क्रय असते, तर
िस्तवु नष्ठता ही सारासार वििेकबद्ध
ु ीचा िापर करुन
वक्रयाशील वनणणय घेणारी असते. तटस्थता ही बाजू
घेत नाही. तटस्थता ही कायमस्िरूपी भवू मका म्हणनू
स्िीकारणे शक्य आहे. माणसू सदासिणकाळ
बाजबू द्धही राहू शकतो- बहुतेक माणसे तशीच
असतात. परांतु एका समाजाचा भाग असलेला माणसू
सदोवदत िस्तवु नष्ठ राहू शकत नाही. सस्ां कार, जमािदबाि आवण सत्ता-दबाि यापढु े झक
ु ू न त्याला प्रसांगी
बाजबू द्धता वकांिा तटस्थता हीच भवू मका म्हणनू
स्िीकारािी लागते.

गतर दोन गटाांतील व्यक्तींच्या तल
ु नेत िस्तवु नष्ठ
व्यक्तीचे िेगळेपण असे की अवधक मावहती, अवधक
ज्ञान, अवधक आकलन आवण बदलती पररवस्थती
यामळ
ु े एकाच प्रकारच्या प्रश्नाबाबत, वनिडीबाबत,
मदु द्य् ाबाबत िेगिेगळ्या प्रसगां ी ती व्यक्ती िेगिेगळी
भवू मका घेऊ शकते. त्यामळ
ु े ती िेगिेगळ्या प्रसांगी,
िेगिेगळ्या मदु द्य् ािां र परस्परविरोधी बाजनांू ा वदसू
शकते. परांतु ज्याांना त्यामागची कारणमीमाांसा ज्याांना
उलगडत नाही, अशा विचारविन्मख
ु लोकाांना तो
दटु प्पीपणा िाटू शकतो. त्यातनू त्या व्यक्तीला
चांचलतेचा, धरसोड िृत्तीचा, सिण बाजनांू ा खषु
करण्याचा म्हणजे कणाहीनतेचा आरोप सहन करािा
लागतो. वकांिा अशी व्यक्ती ’गािाचां एक वन या
गािढां ्याचां दसु रांच असतांय’ म्हणनू झटकून टाकली
जाते.
तटस्थतेचा प्रत्यि(!) इायदा नसतो तसा प्रत्यि
तोटाही. कारण ती कुठलीच जबाबदारी घेत नाही.
वतच्यात नेमके पणाचा अभाि असतो. अपिादात्मक
प्रसांगी तटस्थता वनिडीमध्ये सहभागी नसनू ही ठोस
भवू मका असते. क्िवचत तसे जाहीर करणे हाच विवशष्ट
भवू मके ला िा मदु द्य् ाला नोंदिलेला विरोध असू
शकतो. सोबत जोडलेला इोटो पाहा. पण हा
अपिादच म्हणायचा.
िस्तवु नष्ठतेमध्ये नेमके पणाला साधण्यासाठी अभ्यास,
अनभु ि वन आकलन यानां ा महत्त्ि असते. त्याांच्या
आधारे घेतलेला के लेली वनिड िा घेतलेला वनणणय हा
विचाराांती घेतलेला असल्याने त्याची जबाबदारीही
स्िीकारािी लागते. पण नेमकी हीच गोष्ट बहुसख्ां येला
नकोशी िाटत असते. त्यामळ
ु े वजथे हा वनणणय आयता
वमळतो, अशा एखाद्या गटाशी बाांवधलकी स्िीकारून
ते विचाराांचे गवां द्रय बांद करून टाकतात.
ही बाजबू द्ध मडां ळी विचारहीन असतील तर सख
ु ी
असतात. पण त्याच्ां या ददु िै ाने त्याच्ां यात वनणणयिमता
वजितां असेल, तर आपली भवू मका वन आपल्या
बाजचू ी भवू मका यातील अतां विणरोधाांचा सामना त्याांना
80 

तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

करािा लागतो. त्यातनू वनमाणण होणारा सांभ्रम त्याांना
घेरून राहातो. तटस्थतेने मदु द्य् ािर बाजचू न
वनिडल्याने, वनणणयाची कोणतीच जबाबदारी नसते.
तर िस्तवु नष्ठतेला वनणणय घेतल्यािरही 'एखादे अनषु ांग
तपासायचे रावहले का, त्यामळ
ु े आपला वनणणय िेगळा
असू शकला असता का?’ हा सांभ्रम वशल्लक राहातो.
तटस्थता के िळ प्रासवां गक भवू मकाच असू शकते. त्यात
सातत्य असले, की ती घेणाऱ्याची विश्वासाहणता
सांपष्टु ात येते वकांिा ती अदखलपात्र होऊन राहते.
त्याचप्रमाणे के िळ बाजचांू ा विचार करणाऱ्या गटामां ध्ये
िस्तवु नष्ठ भवू मका घेणाऱ्याची विश्वासाहणताही सांपष्टु ात
येते. कारण त्याांना 'हा/ही आपल्या गटाची की
दसु ऱ्या?’ याचे ठोस उत्तर न वमळाल्याने ते
त्याच्यापासनू दरू राहू लागतात. तेव्हा िेगिेगळ्या
कारणाने का होईना, पण तटस्थता आवण िस्तवु नष्ठता
ही दोन्हीही बाजबू द्ध समाजात उपरीच ठरतात.
िस्तवु नष्ठ राहू गवच्छणाऱ्याला कायमच एकीकडे
भस्ू खलनप्रिण डोंगर वन दसु रीकडे खोल दरी याांच्या
दरम्यान असलेल्या अरुांद रस्त्यािर चालािे लागते.
अभ्यास-अनभु ि-आकलन याच्ां या आधारे के लेली
कारणमीमाांसा आवण त्याआधारे घेतलेली भवू मका
समजनू घेण्यासाठी कष्ट करण्याची बहुसांख्येची
मानवसकता नसते. त्यामळ
ु े त्याची ती भवू मका कुठे च
िाखाणली जात नसते. ज्याला गग्रां जीत thankless
job म्हणतात तशी ही भवू मका असते. सदोवदत trueto-the-cause राहण्यासाठी सांघषणप्रिण राहायचे की
बाजबू द्धतेमधील सरु वितता वनिडायची हा ज्याचा
त्याचा प्रश्न असतो.
तटस्थता म्हणजे काय हे बहुसांख्येला समजते.
बाजबू द्धता िा गट-बाांवधलकी तर गतकी महामरू आहे
की त्याबाबत अवधक भाष्य करण्याची आिश्यकता
नाही. परांतु 'िस्तवु नष्ठता म्हणजे काय?' याबाबत
अनेकाच्ां या मनात गोंधळ असतो. त्याची भावषक िा
तावकण क व्याख्या नक्कीच करता येईल, पण त्याने
आकलनात इार भर पडेल याची शक्यता कमीच

आहे. त्याऐिजी, ढोबळमानाने म्हटले तर गट-विचार
न करता, पिू ग्रण हानां ा दरू ठे िनू के िळ समोरच्या
प्रश्नाच्या अगां ,े उपाांग,े अनषु ांगे आवण सांदभण याांच्या
आधारे के लेला वनणणय हा िस्तवु नष्ठपणे घेतलेला असू
शकतो. यातनू अवस्तत्िात असलेल्या गट अथिा
बाजपांू ैकी एकाच बाजल
ू ा सतत धावजणणे राहण्याची
शक्यता कमी होते.
सोप्या शब्दाांत साांगायचे तर प्रत्येक बाजचू े, प्रत्येक
सभां ाव्य वनिडीचे बरे वन िाईट अशा साऱ्या
पररणामाच
ां ी जत्रां ी माांडून त्याांच्या आधारे एकप्रकारे
गवणती ताळा माांडािा लागतो. त्यातनू ज्या बाजचू ा
ताळे बांद अवधक वशलकीचा अथिा कमी तोट्याचा
वदसतो, त्याची वनिड करािी लागते. त्यासाठी प्रत्येक
बाजचू ी अनुषगां े नीट समजनू घ्यािी लागतात. आवण
यात िैय्यवक्तक आिडीलाच वनिडीचे रूप वमळणार
नाही याकडे कटािाने लि द्यािे लागते.
आपल्याला हिा तोच वनणणय यािा, आपल्याला हिी
तीच बाजू वजक
ां ािी म्हणनू के लेली माांडणी िस्तवु नष्ठ
नसते. समोरच्या ग्राहकाला इसिण्यासाठी
दक
ू ा बळाने झक
ु ानदाराने तागडी एका बाजल
ु िािी
तशी असते. वतला अभ्यासपूणण वनिडीचा दजाण देता
येत नसतो. त्यातनू अनेकदा िेगिेगळ्या प्रसांगी एकाच
बाजू िा गटाच्या बाजनू े, विरोधात िा तटस्थ अशी
प्रासांवगक वनिड होऊ शकते. यातील एकच वनिड
सातत्याने होत रावहली तर तमु चा वनणणय, वनिाडा िा
मद्दु ा हा biased म्हणजे पिपाती आहे हे गृवहत
धरायला हरकत नाही.
तीन उदाहरणाच्ां या साहाय्याने थोडे वििेचन करुन हा
मद्दु ा स्पष्ट करण्याच्या प्रयत्न करतो.
तीन उदाहरणे:
मध्यांतरी ’कन्यादान’ विधीिरून समाजमाध्यमाांत
थोडा गदारोळ झाला होता. त्यानांतर त्या विवधबाबत
एक पान शेअर करण्यात आले होते. ज्यात एक
विधान असे होते, ’मल
ु ीचे िडील आता िराला
म्हणतात की या माझ्या मल
ु ीिर आजपासनू माझी
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काहीही सत्ता नाही.’ ते विधान मला अथाणतच
आिेपाहण िाटले.
जन्मदात्या बापाची मल
ु ीिर सत्ता असते?
टोळीव्यिस्थेकडून वस्थर अशा समाजाकडे सांक्रमण
होताना माणसाांमध्ये वनमाणण झालेल्या खासगी
मालमत्तेची कल्पना िस्तमु ात्राांना लागू झाली, तशीच
स्त्री-दासानां ाही. िास्तविक आता स्िातत्र्ां य, समता,
बांधतु ा या वत्रसत्रू ी आधवु नक जगात रुजल्यािर, त्या
व्यिस्थेचा शोषक अिशेष असलेला हा विधी
रद्दबातल व्हायला हिा. परांतु आपल्याहून अज्ञानी
अशा पिू जण ाांच्या परांपरा सोडताना परांपराप्रेमी
माणसाची घालमेल होत असते. त्यामळ
ु े होता होईतो
त्या न सोडता, उलट त्या अिाणचीन विचाराशी ससु ांगत
कशा आहेत हे साांगण्याचा त्याचा आटावपटा चालू
असतो.
एक-दोघाांनी असा यवु क्तिाद के ला होता की ’माझ्या
मल
ु ीला हिे असेल तरच मी तो विधी करे न.’ त्याांच्या
मताचा आदर राखनू मी त्याच्याशी सांपूणण असहमती
नोंदितो आहे. एखाद्याला 'स्ित:हून गल
ु ाम होऊन
राहायचे असेल तर मी त्याचा मालक म्हणनू
िागायला तयार आहे’ या विधानासारखे आहे हे.
एकदा ते मान्य झाले की ’सांस्कारातनू ’ (सांस्कार आवण
ब्रेन-िॉवशगां यात इारच पसु ट इरक असतो) त्या
व्यक्तीला गल
ु ाम होण्याकडे, वकमान ’मी स्ित: माझ्या
गच्छे ने याचा गल
ु ाम झालो’ हे जाहीरपणे कबल
ू
करायला लािण्याची सोय करता येतेच. एका व्यक्तीचे
िस्तक
ु रण करणारा हा विधी माझ्या बद्ध
ु ीला साइ
अमान्य आहे. त्यामळ
ु े या प्रसगां ी ’कन्यादान’ हा विधी
सिणस्िी त्याज्य असािा असा माझा वनणणय झाला.
दसु रे उदाहरण आहे एका परु ोगामी विचारितां ाांनी
आपल्या मल
ु ाची मांजु के ल्याचे. एका परु ोगामी गटाने
त्याांच्यासोबत असलेल्या उरलेल्या साऱ्या सहमतीला
बडु िनू , त्या एकाच ’पापा’बद्दल त्यानां ा थेट प्रवतगामी
ठरिनू टाकले आहे.

मजांु हा मद्दु ा असेल, तर गृहकायण या दृष्टीने गथे ते
विचारितां आवण त्याचां ी पत्नी असे माझ्या मते दोन
पिधर आहेत. एकाचे मत मांजु व्हािी असे आहे तर
दसु ऱ्याचे नको असे आहे. आवण वनणणय कोणताही
घेतला, तरी एका व्यक्तीिर अन्याय होणारच असतो.
आयष्ु यात बहुतेक वनणणय असेच असतात. वनविणिाद
वनणणय इक्त आवण इक्त िैय्यवक्तकच असू शकतात
वकांिा मालक-गल
ु ाम सांबांधातच असू शकतात. हा
वतढा त्याांच्या पत्नीला सोयीचा वनणणय घेऊन सटु ला.
यात त्या मदु द्य् ापरु ता त्याच्ां या विचाराचा पराभि झाला
असला, तरी त्याने त्याांचे उरलेले सिण विचार थेट
बवु डत जाऊन शन्ू य होतात हा बाष्कळपणा आहे असे
माझे मत आहे. वशिाय त्याचिेळी व्यवक्तस्िातांत्र्य हे
परु ोगामी मल्ू य त्यात जोपासले गेले आहे असे माझे
मत आहे.
आपल्याला श्रेष्ठ असे काहीतरी समजले आहे, वन ते
गतराांिर- सिाणत आधी कुटुांवबयाांिर - लादणे, हे
परु ोगावमत्ि असचू शकत नाही असे माझे ठाम मत
आहे. परु ोगावमत्ि हे िैचाररक असते, कृ ती हे
व्यािहाररक बधां नानां ी जखडलेली असते. ती विचारानां ा
नेहमीच अनसु रते असे नाही. वशिाय
अमां लबजािणीचा प्रश्न येतो, तेव्हा एकाहुन अवधक
सहभागी व्यक्तींच्या विचाराचां ा, कलाचा,
वहताऽवहताचा विचार करािाच लागतो. कायम एकाच
बाजल
ू ा प्राधान्य देणारी व्यिस्था शोषकच असते.
यात आणखी एक मद्दु ा महत्िाचा. मजांु या
विधीमध्ये कोणत्याही शोषणाचा, िचणस्ििादी
िारशाचा अतां भाणि नाही. आपले मल
ू हे स्नातक
म्हणनू गरुु हाती सोपिणे, त्याला एकप्रकारे वनरोप देण,े
गतपतच त्याचा अथण आहे. गथे त्याच विचारितां ाांच्या
मल
ु ीच्या लनोनातील कन्यादान विधीचा मद्दु ा असता,
आवण त्याांनी वतथे माघार घेतली असती, तर मी
व्यवक्तस्िातत्र्ां याचा मद्दु ा नािाजनू ही तो विधी
के ल्याबद्दल त्याांची वनांदा के लीच असती. मांजु ीबाबत
ती करण्याची माझी तयारी नाही.
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'मजांु ही इक्त त्रैिवणणकाांतच होते, वस्त्रयाांची होत
नाही सबब ती विभाजनिादी आहे' हा दािा चक
ु ीचा
आहे. विभाजनिादी आहे तो वनयम, विधी नव्हे!
त्यामळ
ु े उद्या एखादा बाप म्हणाला, ’माझ्या मल
ु ीची
गच्छा असेल तर मी वतची मजांु करे न.’ तर मी त्याचे
स्िागतच करे न. सनातनी व्यिस्थेने तो हक्क
नाकारलेल्या पिू ाणस्पृश्याांमध्येच कुणाला आपल्या
मल
ु ाची मजांु करािीशी िाटली, आवण त्यासाठी तो
लढा देणार असेल, तर मी त्याच्या सोबत असेन.
पण मळ
ु ात त्याने तसे त्याने करािे का? या प्रश्नाला
माझे उत्तर नकाराथी आहे. कारण ’ही कमणकाांडे
अनािश्यक माननू सोडून द्यािीत’ असे माझे
िैय्यवक्तक मत आहे. परांतु नावस्तकता लादणे आवण
धमािंतगणत समतेचा आग्रह या दोनपैकी दसु ऱ्या
पयाणयामध्ये परु ोगावमत्िाचा अश
ां अवधक आहे असे मी
मानतो. अथाणत तो अवां तम थाांबा असू शकत नाही.
आवण मजांु ीबद्दल माझी समज चक
ु ीची असेल आवण
त्यात काही अन्यायकारक, विषमतामल
ू क आढळले,
तर मी त्याचाही विरोध नक्कीच नोंदिेन. अवधक
मावहती, अवधक ज्ञान झाल्यािर वनणणय पन्ु हा तपासनू
पहािा, आिश्यक िाटल्यास बदलािा, हा ही
ज्ञानमागाणचा आवण पयाणयाने परु ोगावमत्िाचा
अविभाज्य भाग असायला हिा.
वतसरे उदाहरण माझे िैय्यवक्तक आहे. िषणभरापिू ी
माझ्या िवडलाच
ां े वनधन झाले. त्याच
ां े वदिस घालािेत
का याचा वनणणय मी आईिर सोपिला होता. ते करािेत
असा वतचा वनणणय होता. वदिस घालणे हे आत्मा वन
पारलौवककाच्या आधारे उभे रावहलेले कमणकाडां आहे.
हे दोन्हीही माणसाच्या मनातनू तयार झालेले
काल्पवनक व्यहू आहेत असे माझे मत आहे. यात कुठे
थेट शोषण मला वदसत नाही. (जमाि-दबाि हा मद्दु ा
अमां लबजािणीशी सांबांवधत आहे, विधीशी नव्हे.)
काल्पवनक गोष्टींसाठी चार भाताांचे वपडां करुन ते नदीत
िाहिल्याने कोणताही अन्याय िा शोषण होते, असे
मला िाटत नाही. त्यामळ
ु े ते करण्यास माझी हरकत

नव्हती. माझ्या सदु िै ाने मला भाऊ असल्याने ते विधी
त्याने के ले. पण मी एकटा असतो तरीही गमािलेल्या
माणसासाठी नव्हे, पण वजिांत व्यक्तीच्या गच्छे खातर
मी के ले असतेच.
परांतु आईच्याबाबत मात्र वतने वजितां पणी ती गच्छा
बोलनू दाखिली असेल, तरीही वतच्या माघारी मी ते
करणार नाही. कारण मी जडिादी असल्याने, वतच्या
जड देहाबरोबरच वतचे अवस्तत्ि माझ्या दृष्टीने सांपष्टु ात
येते. वतच्या माघारी ती कमणकाांडे करण्याने कुणाही
वजितां माणसाचे समाधान मी करणार नसतो. आवण
वजचे आयष्ु य सांपले, माती झाली वतला माझ्या कृ तीने
खेद िा सांतोष होण्याचा प्रश्नच उद्भित नसतो.
तीनही उदाहरणाांबाबत थोडक्यात साांगायचे तर:
माझ्या मल
ु ीने कन्यादानाचा आग्रह धरला तर तो मी
साइ नकार देईन.
मल
ु ाने मजांु ीचा आग्रह धरला तर त्यात आनांदाने
सहभागी होईन.
आवण श्राद्धाचा आग्रह के िळ वजिांत माणसाच्या
गच्छे खातर नाईलाजाने मान्य करे न.
हे तीनही वनणणय माझ्या आजच्या आकलनानसु ार
आवण प्राप्त पररवस्थतीनसु ार घेतलेले असतील.
पररवस्थती बदलली, माझे आकलन बदलले, अवधक
मावहती हाती आली, तर ते बदलू शकतात हे मान्य
करुनच अमां लात आणायचे असतात हे मी विसरणार
नाही. कालचा वनणणय आज सकारण चक
ु ीचा िाटतो हे
लाजत नव्हे तर अवभमानाने साांगण्याची गोष्ट आहे.
कारण कालच्यापेिा आज आपले ज्ञान अवधक आहे
याचे ते वनदशणक असते.
या तीनहीमध्ये ’अख्खी ब्राह्मणी व्यिस्थाच शोषक
आहे. वन तम्ु ही थोडे असे वन थोडे तसे करत
अप्रत्यिररत्या वतचे समथणन करता.’ हा तकण मी
हास्यास्पद माननू उडिनू लाितो. प्रत्येक व्यिस्थाअगदी माक्सणच्या समतािादी तत्त्िज्ञानािर आधाररत
व्यिस्थादेखील, शोषणाचे उपाांग घेऊनच उभी असते.
त्यातील के िळ न्यनू े दाखिनू सांपणू ण व्यिस्था शोषक
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म्हणणे अगोचरपणाचे आहे. बहुसांख्य मडां ळी
स्िीकारलेली व्यिस्था िा गट याच्ां या सदां भाणत नेमके
असेच करत असतात.
आपल्या गटाचे गणु तेिढे प्रावतवनवधक मानािेत वन
विरोधी गटाचे अिगणु प्रावतवनवधक मानािेत हा
दरु ाग्रह या भतू ली प्रत्येक बाजबू द्ध असलेल्या
व्यवक्तचा असतो असे म्हटले तर ते इार टोकाचे होईल
असे मला िाटत नाही. अमक्या व्यिस्थेत अवधक
िाईट गोष्टी आहेत, तमकीमध्ये कमी आहेत हे विधान
के िळ पिू ग्रण हवनदशणकच असते. जगातील सिण स्पधणक
व्यिस्थाांचा सांख्याशास्त्रीय अभ्यास करुन चाांगल्यािाईटाची गणना कोणीही के लेली नाही, करता
येणारही नाही. आपल्या पिू ग्रण हाला अनक
ु ूल
असणाऱ्या गोष्टी आपल्याला अवधक ठळक वदसतात
वन त्याच
ां ी जत्रां ी जमा करत आपण त्यानां ा अवधकावधक
बळकट करत नेतो गतके च.
प्रत्येक व्यिस्थेमध्ये काही त्याज्य, काही चालिनू
घेण्याजोगे, काही वनरथणक असनू ही साजरे करण्याजोगे
असते. तारतम्याने, डोळसपणे, अवधकावधक मावहती
घेऊन त्याच्याआधारे वनिड करायची असते. त्यामळ
ु ॆ
त्यातील एक वनिडले म्हणजे मी त्या पऱ्ु या व्यिस्थेचे
समथणन करतो, वन एक नाकारले म्हणजे वतचा विरोध
करतो हे दोनही तकण हास्यास्पद आहेत. एका हातात
झेंडा वन दसु ऱ्या हाती धोंडा घेतलेल्या विचारआळशी लोकाच
ां े आहेत.
याच्याविरोधात एक अवां तम तकण येतो तो सामान्यतेचा.
’तम्ु हाला हे जमेल हो, सामान्याांना जमेल का? एकदा
एक स्िीकारले की त्यासोबत उरलेले अन्यायकारक,
शोषक अनुषगां ही ते स्िीकारत जातील ना?’ ही
तकण सांगती योनोय आहे.
पण माझे त्यािर उत्तर असे आहे, की ही ‘माझी’
वनिड आहे! गतराांची तीच असािी असे नाही. सिािंनी
माझ्याच पद्धतीने जािे असा माझा आग्रह नाही,
असहू ी नये. मी काही ’जगाच्या कल्याणा आदशण
व्यिस्था’ वनमाणण करण्याचा चांग बाांधलेला प्रेवषत

नाही. माझ्या साधकबाधक बद्ध
ु ीने मी वनिड करत
जाईन, तमु च्या साधकबाधक बद्ध
ु ीने तम्ु ही वनिड करा.
तमु ची वनिड माझ्यापेिा िेगळी असली म्हणनू तम्ु ही
माझे शत्रचू काय विरोधकही ठरत नाही. ’माझी वनिड
िा आकलन हे वनविणिाद योनोय, वन तमु चे ते वनविणिाद
अयोनोय आहे.’ हा दरु ाग्रह धरुन एकमेकाांिर
लादण्याचा प्रयत्न के ला नाही तरी परु े से आहे.
जर सामान्याांचे सामान्यत्ि मान्य करत अस,ू तर
त्याांच्या सोयीचे म्हणनू , मी माझी - माझ्या मते
सामान्याहां ून अवधक विकवसत - साधकबाधक बद्ध
ु ी
इे कून देऊन त्याांच्या सोबत नेणारे प्रिाहपवततत्ि
स्िीकारािे; वकांिा त्याचा सििंकष विरोध करणारे दसु रे
टोक स्िीकारािे, हे ही मला मान्य नाही.
एकारलेपण हे नेहमीच समाजाला घातक असते.
सामावजक बधां वखळवखळे करणारे असते. माझ्या
परु ोगावमत्िाच्या वन प्रबोधनाच्या व्याख्येत
विचारस्िातांत्र्य, वनिडस्िातांत्र्य हे मल्ू य महत्िाचे आहे.
एरिी जगण्याची एक चौकट पणू पण णे, तांतोतांत
स्िीकारणे जसे अगोचरपणाचे, तसेच ती पणू पण णे
नाकारणेही. धमाणमध्ये एका समदु ायाला सपां णू पण णे
िाळीत टाकणे, दय्ु यम ठरिणे वजतके घातक वन
वनषेधाहण, वततके च गतर सामावजक विचार स्िीकाराहण
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असणाऱ्याला एका कृ तीमळ
ु े िा एखाद्या
मदु द्य् ासदां भाणतील मतवभन्नतेमळ
ु े परु ोगामी ितणळ
ु ातनू
बवहष्कृ त करणेही. या दोनही कृ ती टोळी
मानवसकतेच्या आवण पस्ु तकप्रामाण्य मानवसकतेच्याच
वदसतात. पस्ु तके िेगळी असतात गतके च.
हे सारे ऐकून आमचा एक वमत्र म्हणाला होता,
“म्हणजे एक प्रकारे तझु ी ही िस्तवु नष्ठता परस्परविरोधी
भवू मका घेण्यास उपयक्त
ु ठरते तर.” गतक्या
वििेचनानांतरही हे सार काढणाऱ्याांना गतके च साांगने
की, ‘निजात अभणकाची नाळ कापणाऱ्या सरु ीने
माणसाांना भोसकताही येते; नेट लािला तर ठारही
मारता येते. वतचा उपयोग कसा करायचा हे ती
धरलेल्या हातामागच्या मेंदिू र अिलांबनू असते. त्या
कृ तीची जबाबदारी घ्यािी लागते हे मात्र विसरायचे
नाही.’

टीप: िस्तवु नष्ठता हा खरांतर objective गग्रां जी
शब्दाचा अपरु ा अनिु ाद आहे. पण आता प्रचवलत
झाला आहे, मराठी वन वहदां ीतही. त्यामळ
ु े गथे मी तोच
िापरला आहे

कॅ नव्हास

आकार आवण अथा
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आकार आपण पाहत असलेल्या प्रत्येक
िस्तल
ू ा, पदाथाणला, पदाथािंच्या समहू ाला, एिढांच
काय आकाशाला, पाण्याला एक विवशष्टआकार
असतो आवण त्या आकारामळ
ु ां आपल्याला त्या
िस्तचू ां वकांिा पदाथाणचां आकाररूप ज्ञान होत.ां हा झाला
त्या आकाराांचा नेहमीचा अथण. आपल्या सभोिती
असांख्य आकार सारखे वदसत असतात, परांतु
आपल्याला त्याांची के िळ 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 वदसू लागतात, आवण त्या लहान आकारातां नू
आणखी सक्ष्ू मतर आकार जाणिू लागतात. आपल्या
डोळ्याांच्या िमतेगतके लहान आकार त्याला वदसू
शकतात. आवण ह्या सिण आकाराांकडे वचत्रकार एक
प्रकारच्या तटस्थतेन,ां के िळ आकार म्हणनू पाहू
शकतो.
आकाशात ढग जमू लागले की, प्रथम ढगाांचे
आकार, ढग सोडून उरलेल्या आकाशाचे आकार,
ढगाांचे िणािणाला बदलणारे आकार, नांतर त्या
ढगाांतील िेगिेगळ्या रांगाांचे आकार, िाऱ्यानां
वपजां लेल्या ढगाांच्या पजांु क्याचां े आकार, अशी
आकारमावलका सुरू होते. रात्री आकाशात पावहलां तर
ताऱ्याांच्या समहू ाचे आकार, त्या ताऱ्याांना अदृश्य
रे षानां ी जोडून मनात तयार होणारे आकार, ताऱ्याच्ां या
कांपनामळ
ु ां तयार होणारे आकार, असे अनेक आकार
मनात कें वद्रत होत असतात. ह्या सिण आकाराच
ां ा
साहवजकच एक विवशष्ट अथण वचत्रकाराला अवभप्रेत
असतो. तो अथण आपल्या नेहमीच्या अपेिा वनराळा
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असतो. ह्या आकाराांच्या परस्परसांबांधाला आवण ते
सिण वकांिा त्याांपैकी आकार एकत्र येऊन बनणाऱ्या
आकृ तीला, त्या त्या आकाराच्या पाश्वणभमू ीशी
असलेल्या नात्याला, गतकांच काय तर त्या िेळी
आपल्या मनात असलेल्या अमतू ण वचत्रसदां भाणत
असणाऱ्या िरील आकाराांच्या नात्याला, वचत्रकार
विशेष महत्त्ि देत असतो; आवण त्यामळ
ु ेच
आकाराांच्या रूढ अथाणपेिा त्याला अवभप्रेत असलेला
अथण पणू तण ुः िेगळा असतो.
आकाराचा अथण हा बराचसा त्याच्या
सांदभाणिरही अिलांबनू असतो. एखादा आकार
त्याच्या सांदभाणतनू िेगळा के ला, वकांिा त्याला एका
सदां भाणतनू काढून दसु ऱ्या सदां भाणत समाविष्ट के लां, तर
त्या आकाराचा अथण लागत नाही. अशा आकाराला
आपण अमतू ण आकार म्हणतो. आवण ह्याउलट जर
आपण असे काही अमतू ण आकार एका वििवित
पद्धतीनां एकत्र आणले, तर त्याांत आपण आपल्याला
पररवचत असे अथणपणू ण आकार पाहू शकतो. वभतां ीिर
चालणान्या मनोांु या प्रथम आपल्याला के िळ काळे
वठपके वदसतात, परांतु ते चालतात म्हणनू आपण
त्याांना मनोांु या म्हणतो. कोणत्याही िस्तचू ी सािली,
वकांिा सािल्या, त्या मळ
ू िस्तूच्या आकाराशी साधम्यण
साधत असल्या, तरी आपण के िळ त्या सािल्याच
ां ेच
आकार जर वनरखले, तर ते आपल्याला अमतू णच
िाटतील. म्हणजेच एखाद्या िस्तचू ी आपण इक्त
सािलीच पावहली, तर त्या सािलीच्या आकाराचा
अथण आपल्याला जाणिेलच असां नाही.
काही आकार सारखे बदलत असतात, तर
काही त्या मानानां अचल असतात वकांिा वनदान तसे ते
भासतात. ताांदळ
ू वनिडत असताना, ताटातलां ते धान्य

आपला आकार सारखां बदलत असतां. नळातनू
पडणाऱ्या पाण्याचा आकार, कारांज्यातनू उडणाऱ्या
इिाऱ्याांचा आकार, वदव्यातून ििणाऱ्या प्रकाशाचा
आकार, मदां तेित असलेल्या समईच्या ज्योतीचा
आकार, पािसाच्या कोसळणाऱ्या धाराचां ा आकार,
आकाशात चमकणाऱ्या विजेचा आकार, माांजराच्या
डोळ्यातां ील बाहुलीचा आकार, असे नानाविध
आकार आपलां स्िरूप सारखां बदलत असतात.
वचत्रकाराला त्याची प्रवतमा साकारताना आकाराच्या
ह्या अनेक रूपातां नू एक विवशष्ट रूप, कधी त्याच्या
आकारिैवशष्ट्यामळ
ु ां तर कधी त्या प्रवतमेला ते अनुरूप
ठरत असल्यामळ
ु े , तर कधी वचत्रािकाशाच्या सांदभाणत
अटळ िाटल्यामळ
ु ां , वनिडािां लागतां. ही वनिड
आकाराच्या ज्या विवशष्ट अथाणिर वकांिा गणु ािर
अिलबां नू असते, त्याला आपण वचत्राथण असां म्हण.ू
मोठमोठ्या गमारती, वभतां ी, अजि डोंगर, सनातन
िृिाांची खोडां, रस्ते हे आकार त्या मानानां अचल
भासतात. परांतु ह्या आकाराांकडे पाहण्याचा कोन,
म्हणजे त्या कोनातनू वदसणारी त्या आकाराांची विवशष्ट
बाजू त्याच
ां े अथण ठरिीत असते. आवण कधी कधी
अशा दोन वभन्न कोनाांमध्ये अगदी बाज,ू विरुद्ध
वचत्राथिं सामािू शकतात. उदाहरणाथण, आपण एखाद्या
नाण्याच्या वतसऱ्या बाजचू ा विचार के ला, तर के िळ
ती बाजू पाहून ही नाण्याचीच एक बाजू आहे यािर
आपला विश्वासही बसणार नाही; गतकी ती नाणां ह्या
कल्पनेपासनू वभन्न असेल. परांतु वचत्रकाराला मात्र
कदावचत त्याच्या वचत्राच्या सांदभाणत तीच बाजू सिाणत
योनोय िाटेल. अशा तऱ्हेनां कोणत्याही अचल
आकाराकडे पाहताना, वभन्न दृवष्टकोणाांतील
इरकामळ
ु े त्या आकाराचा वचत्राथण कसा बदलतो,
ह्याची आपल्याला जाणीि होते. आगगाडीत बसनू
एखाद्या पिणताकडे पाहताना आपल्याला ह्या बदलाचा
प्रत्यय येतो.
काही आकार एकटेदक
ु टे, तर काही इक्त
समहू ातनू च आपला अथण साांगतात. अनेक रोपाांच्या
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समहू ाला आपण शेत म्हणतो. अनेक पाती एकत्र
येऊन गित तयार होत.ां अनेक धागे एकत्र आले की
त्याला कापड, अनेक विटा एकीिर एक रचल्या की
वभतां , अनेक िृि एकत्र जाले की अरण्य, अनेक
थेंबाच
ां ा पाऊस, अनेक वशळाच
ां ा पिणत, अनेक
माणसाांची गदी, िाळूच्या अनेक कणाांच िाळिटां ,
असे अनेक आकार एकत्र येऊन एक वभन्न असा अथण
साांगतात. वचत्रकार के िळ वचत्राथाणच्या सांदभाणत ह्या
दोन्ही शक्यताांचा विचार करतो.
कधी कधी दोन वकांिा अवधक असे िेगिेगळे
आकार एकत्र येऊन त्याांतनू च निीन आकार उद्भितो.
अशा िेळेस त्या त्या आकाराचा मळ
ू अथण नाहीसा
होतो वकांिा समप्रमाणात निीन अथाणत सामाितो.
आकारातील एकाचां दसु ऱ्याशी असलेलां प्रमाण
बदललां तर वचत्रामध्ये त्या आकारानां ा निीनच अथण
प्राप्त होतो. जिळ असलेली िस्तू मोठी ि दरू ची
लहान, हा दृक्शास्त्राचा वनयम बदलल्यास आकाराांचा
सांदभण ि पयायाणनां अथण बदलतो. एका आकारात दसु रा
आकार समाविष्ट के ल्यानां वकांिा एकाच आकाराची
अनेकदा पनु रािृत्ती के ल्यानां त्या आकाराचा मळ
ू अथण
बदलू शकतो. उदाहरणाथण, एखाद्या वचत्रात आपण
एकाऐिजी अनेक चांद्र उगिलेले पावहले, म्हणजेच
ताऱ्याच
ां ी जागा चद्रां ानां ी घेतली, तर आपल्या
चांद्रविषयक कल्पनेचा अथण बदलेल. म्हणजेच
आकाराच्या मळ
ू स्िरूपात कोणताही भेद के ल्यास,
त्याचा रूढ अथण बदलनू त्याची गणना अमतू ाणमध्ये
के ली जाईल.
आकार आवण अथण याच्ां यामधला आणखी
एक दिु ा लिात येतो तो असा प्रत्येक आकाराचा
एखादा आतां राकार वकांिा विवशष्ट भाग अमतू ण असतो,
पण आकार म्हणनू तो स्ितांत्र असतो. कधी कधी
वचत्रकाराला हा आतां राकारच जास्त जिळचा ि
महत्त्िाचा िाटतो. वचत्रात हाच भाग त्या आकाराचा
अकण ठरतो. वशिाय ह्या आतां राकारातनू च हळूहळू पणू ण
आकार वदसू लागतो, आवण त्या आकाराचा रूढ अथण

समजतो. उदाहरणाथण, एखाद्या पानािरचे डाग,
मातीच्या घड्याचा इुटलेला भाग वकांिा तडे,
कपाळािरचा व्रण, पस्ु तकाच्या पानािरच्या
मजकुराचा आकार वकांिा मजकुरामधल्या
अिकाशाचा आकार, हे आकार स्ितत्रां असतात.
म्हणजे ज्या पणू ण आकारात ते समाविष्ट असतात त्या
आकारापासनू ते अगदी स्ितत्रां असतात. आवण त्याच
िेळी त्याांचां मळ
ू आकाराशी अविभाज्य असां नातांही
असतां. आतां राकाराची ही वनगढू ता, हेच त्या
आकाराचां ममण ठरत.ां
िास्तविक ह्या विश्वात असणारे सिण आकार
हे भवू मतीच्या मल
ू भतू आकाराांतनू च जन्मलेले
असतात. आवण म्हणनू च आपल्या भोिती िािरणारा
प्रत्येक आकार हा ितणळ
ु , चौकोन वकांिा वत्रकोण ह्या
मल
ू ाकाराशी नातां सागां तो. आवण गमां त म्हणजे, ह्या
मल
ू ाकाराांना त्याांच्या भवू मतीतील वचन्हात्मक
अथाणखरे ीज दसु रा अथण नाही. म्हणजेच हे मल
ू ाकार
शद्ध
ु ि अमतू ण असे आकार आहेत. आवण म्हणनू च
वचत्रकार एखाद्या आकाराकडे के िळ आकार म्हणनू
पाहू शकतो; त्या आकाराच्या रूढ वकांिा व्यािहाररक
अथाणला तो विशेष महत्त्ि देत नाही.
मला असां िाटतां की, शब्दाला जसा अथण घट्ट वचकटून
असतो, तसां आकाराच्या बाबतीत होत नाही. अनेक
आकार एकमेकाांत सहज एकरूप होऊ शकतात. तसां
शब्दाच
ां ां होत नाही. चेहऱ्यािर जसे डोळे तसे
आकारात आकार गइ
ांु ले जातात, सामािले जातात.
वनराकाराची कल्पना इक्त शब्दाांत माांडता येईल, परांतु
वनराकार आकारातनू व्यक्त करणां कठीण आहे. कारण
आकार वकतीही नाहीसा एकत्र करण्याचा प्रयत्न के ला
तरी जे उरे ल वकांिा जे वशल्लक राहील तो पन्ु हा
आकारच असेल. थोडक्यात साांगायचां म्हणजे अगदी
कोरा कॅ नव्हास घेतला तरी त्या कॅ नव्हासची लाांबी,
रुांदी ि जाडी ही येऊन एक आयताकृ ती आकार
उरतोच.
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आतापयिंत आपण आकार आवण त्याचा
अथण याच
ां ां परस्पराश
ां ी असणारां नातां एका विवशष्ट
पातळीिरून पावहलां. पण हे नातां आणखी िेगिेगळ्या
पातळ्याांिरून अजमािणां शक्य आहे. काही िेळा
वचत्रामध्ये एखाद्या आकाराची अनपु वस्थतीच त्या
आकाराची आठिण करून वकांिा जाणीि करून देते
वकांिा एखादा आकार के िळ दसु न्या आकाराचा भास
उत्पन्न करण्यासाठीच योजला जातो. आकाराकडून
अथाणकडे प्रिास करीत असताना एक गोष्ट लिात येते
ती अशी की, िेगिेगळ्या आकाराच
ां ां एकमेकाश
ां ी
असलेलां नातां आवण त्याांच्या अथाणअथाणमधला
परस्परसांबांध या दोहोंत काहीच साम्य असू शकत
नाही. वकांिा असांही म्हणता येईल की, आकार आवण
अथण है वचत्रकलेच्या सांदभाणत एकमेकाांशी इारसे
वनगवडत नाहीत. वशिाय आकाराचा वचत्राथण हा
रूढायाणप्रमाणां वभन्न असल्यामळ
ु ां िाङ्मयीन सांदभाणत
त्याचा अथण लािता येणार नाही. कारण आकारविश्व हे
सांपणू तण ुः िेगळां विश्व जाहे, त्याची आपली स्ितुःची
अशी भाषा आहे आवण त्या भाषेतच के िळ
कोणत्याही आकाराचा अथण समजू शके ल.
शब्दाांचां मला तेिढां माहीत नाही, परांतु
एखादा आकार हा दसु ऱ्या आकाराच्या
आधारावशिाय पाहताच येणार नाही असां मला िाटत.ां
म्हणजे सांदभाणवशिाय आकार असचू शकत नाही
वकांिा मागपां ढु े दोन आकार असल्याखेरीज कोणताच
आकार वदसणार नाही. आकाराच्या जगात म्हणनू च
अथण वबचकत वबचकत िािरत असतो.
आकार बहुरूपी आहे. वचत्रामध्ये तो आपली अनेक
रूपां दाखिीत असतो. कधी त्याला पांख इुटतात ि तो
आकाशात वकांिा अिकाशात उांच उांच उड्डाण करतो.
कधी तो मेणासारखा वितळतो, तर कधी मोठी वशळा
होऊन वनश्चल होतो. आकाराच्या ज्िाला होतात.
आकार प्रकाश होतो, तर कधी तो पणू ण अधां ार होतो.
आकार पाण्यासारखा िाहतो. आकार पतांगासारखा
तरांगतो. आकाराचा स्इोट होतो आवण त्यातनू

असख्ां य आकाराांच्या वठकऱ्या उपजतात. कधी हाच
आकार सक्ष्ू म 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 म्हणजे आपण जे जे
कल्पू ते ते आकाराचां होऊ शकत.ां
आकार स्ितांत्र आहे, स्ियांभू आहे. अथण आकाराला
नायक आहे. अथण आकाराला स्पशण करतो पण
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शब्दासारखा तो त्याच्या मानगटु ीिर बसत नाही.
त्यामळ
ु े वचत्रामध्ये आकाराचा िािर अगदी मोकळा
असतो. आकार अथाणच्या अधीन नाही.आकार हा
अथाणला सहज ओलाांडून पलीकडे जाऊ
शकतो.आकार अथाणच्या खाबां ाला बाधां लेला
नाही.आकाराची बाांवधलकी इक्त अिकाशाशी आहे.
( कोरा कॅ नव्हास या प्रभाकर बवे यांच्या
पस्ु तकामधनू जाणकारांसाठी साभार )

रं गरे षा
पल्लिी पांवडत,नागपरू
नेट(दृशकला) एम. एइ. ए.(पेंवटांग)सिु णणपदक विजेती
सास्ां कृ वतक मत्रां ालय वदल्ली-भारत सरकार द्वारा इे लोवशप
सी.वशिराम याांच्या गवां डया पेंवटांग या पस्ु तकाचा भारतीय वचत्रकला नािाने अनिु ाद नॅशनल
बक
ु रस्ट वदल्ली द्वारा प्रकावशत. अनेक राष्रीय आवण आतां रराष्रीय वचत्रकला प्रदशणनात
सहभाग ,एकल प्रदशणने.सध्या नागपरू येथे अभ्यागत अवधव्याख्याता म्हणनू कायणरत.

पल्लवी पवं डत
नागपूर

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

अमृता शेर-गील (ग. स. 1913 - ग. स. 1941)
भारतीय वचत्रकलेच्या िेत्रात सिणप्रथम
व्यािसावयक वचत्रकार म्हणनू मान्यता वमळालेल्या
वचत्रकती म्हणजे अिनीन्द्रनाथ ि गगनेन्द्रनाथ टागोर
याांची बहीण सनु यनी देिी (ग. स. 1875 - ग. स.
1962) आवण अमृता शेर-गील. सनु यनी देिी या
साध्या गृवहणी होत्या. त्याच्ां या प्रवसद्धी आवण
वचत्रवनवमणतीचे स्त्रोत त्याांचे पती रजनीमोहन राय हे
होते. पतीच्या मृत्यनू ांतर त्याांचे प्रेरणास्त्रोत जणू लोप
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पािले ि त्या काळाच्या पडद्याआड गेल्या. सनु यनी
देिींच्या आधी व्यािसावयक वचत्रकार म्हणनू काम
के लेल्या वचत्रकती म्हणजे राजा रिी िमाण याांची बवहण
मगां ला बाई थमपरु त्ती, मात्र त्याांना म्हणािी तशी
ओळख ि प्रवसद्धी वमळाली नाही. ग. स. 1880 च्या
दशकात कलकत्त्यातील कला प्रदशणनाांमध्ये ओळख
वमळविणारी एकमेि स्त्री वचत्रकती लसु ी सल
ु तान
अहमद ही मल
ू तुः गग्रां ज होती. मात्र 1930 च्या
दशकाच्या अखेरच्या कालखडां ात सोसायटीच्या
प्रदशणनाांमधील वस्त्रयाांची सांख्या हळूहळू िाढू लागली.
या काळात यरु े वशयन ि पारशी िश
ु ी
ां ाच्या मल
सोडल्या तर कुणीही वचत्रकलेचे रीतसर वशिण
कलाशाळाांतनू घेतले नव्हते. उच्चभ्रू समाजातील
लोक आपल्या मल
ु ींना वचत्रकलेचे धडे देण्यासाठी
घरीच वशिक नेमत असत आवण वचत्रकलेचे हे
वशिण म्हणजे जणू अवतररक्त उपलब्धी म्हणनू
गणल्या जात असे.मात्र पॅररस येथे कला वशिण
घेतलेल्या अमृता शेर-गील ह्याांनी स्ितुःला
व्यािसावयक वचत्रकार म्हणनू प्रस्थावपत के ले.
अल्पािधीत त्याांना जशी प्रवसद्धी वमळाली तसेच

वटके लाही सामोरे जािे लागले. मगां ला बाई ते अमृता
शेर-गील याांच्या प्रिासािरून आपणाांस समाजातील
वस्त्रयाच
ां े बदलते स्थान ि पररणामी स्त्री वचत्रकत्यािंच्या
बदलत्या पररवस्थतीचा अदां ाज घेता येतो.
यरु ोपीय अकॅ डवमक कलेचे, हगां रे रयन वचत्रकाराांचे
सांस्कार झालेल्या अमृताला भारतात आल्यािर
कलेतील एका िास्तिाचा सामना करािा लागला.
एका बाजल
ू ा अकॅ डवमक िास्तििाद ि दसु ऱ्या
बाजल
ू ा भारतीय कलेचा पनु रुज्जीिनिाद याांना सामोरे
जाताना यरु ोपीय अकॅ डवमक िास्तििादातील
इोलपणाची आवण गतकालीन भारतीय कलेचे
अधां ानक
ु रण करण्याच्या वनरथणकतेची त्याांना परखडपणे
वचत्रकाराांना ि कलासमीिकाांना जाणीि करून द्यािी
लागली. प्राचीन भारतीय वचत्रकलेतील सजणनशीलता
आवण आधवु नक यरु ोपीय कलेतील नाविन्य याांचा
समन्िय साधत स्ितुःच्या व्यवक्तमत्त्िाचा ठसा
उमटिणारी कलावनवमणती करून आवण आधवु नक
भारतीय कलेची वदशा सवू चत करण्याचा प्रयत्न करून
अमृता याांनी आधवु नक भारतीय कलेच्या गवतहासात
स्ितुःचे िैवशष्ट्यपणू ण स्थान वनमाणण के ले, यात दमु त
होण्याचे कारण नाही.
मारी आन्तोगनेत गॉटस्मन ¼Marie Antoinette
Gottesmann) आवण उमराि वसांग हे अमृताचे आईिडील. उमराि वसांग याांचे पिू जण अमृतसर जिळील
मवजवथया येथे राहत. उमराि वसांग ह्याांची िैज्ञावनक
दृवष्टकोनातनू जीिनाकडे पाहण्याची िृत्ती होती. 1890
च्या समु ारास त्याांनी सांस्कृ त भाषा वशकायला सरुु िात
के ली. पवशणयन भाषेचाही त्याांनी अभ्यास के ला होता.
िाचनाची त्यानां ा विलिण आिड होती. कथा90 
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कादबां ऱ्याांची बरीच पस्ु तके त्याांच्या सांग्रही होती.
प्राकृ वतक विज्ञान, इलज्योवतष, ध्िवनशास्त्र,
सतु ारकाम यात त्यानां ा विशेष रस होता. वशिाय ते
उत्तम छायावचत्रकारही होते. उमराि वसांग याांनी
भगिद्गीतेचा ि अमीर खस्त्र
ु ोच्या काव्याचा अभ्यासही
के ला होता.
अमृताची आई मारी आन्तोगनेतचा जन्म हगां रे ीतील
बडु ापेस्ट शहरातला. मारी यानां ा अनेक यरु ोवपयन भाषा
बोलता येत. गटली ि लांडन येथे त्या वचत्रकला आवण
सांगीत वशकल्या होत्या. त्या एक उत्तम वपयानोिादक
होत्या. 1910 च्या अखेरीस लाहोर येथे आल्या
असता त्याांची ओळख उमराि वसांग याांच्याशी झाली
ि 1912 मध्ये त्याांचा ि उमराि वसांग याांचा शीख
ररिाजानसु ार वििाह सपां न्न झाला. त्यानतां र उमराि
वसांग मारी आन्तोगनेतसह हगां रे ी येथे (बडु ापेस्ट)
रहाियास गेले.
अमृताचा जन्म 30 जानेिारी 1913 रोजी बडु ापेस्टला
झाला. तर त्याांची लहान बहीण गवां दरा याांचा जन्म
1914 साली झाला. त्याकाळी पॅररस, वव्हएन्ना सारखी
शहरे कलासांस्कृ तीची इार मोठी कें द्रे मानली जात
असली तरी बडु ापेस्टही त्याबाबतीत मागे नव्हते.
गब्सेन, शॉ, गॉकी, वस्रांडबगण यासारख्या जगप्रवसद्ध
नाटककाराांच्या नाटकाांचे प्रयोग तेथे होत. त्यािर चचाण
होत असे. सामावजक ि साांस्कृ वतक िातािरण
उदारमतिादी होते. वचत्रकला, सांगीतकला या िेत्रात
बऱ्याच घडामोडी होत होत्या.
1914 साली सरू
ु झालेल्या पवहल्या महायद्ध
ु ाची
सािली हगां रे ीिरही पडली. यद्ध
ु ाचे चटके जनतेला
जाणिू लागले. एकूण पररवस्थतीचा विचार करून शेर-

गील कुटुांब 1916 च्या सप्टेंबर मध्ये दनु ाहारास्ती
¼Dunaharaszti½मधील अमृताच्या आजोळी
राहायला गेले. हे गाि बडु ापेस्टच्या सीमािती भागात
होते. यद्ध
ु ामळ
ु े त्याांना काटकसरीत वदिस काढािे
लागले. दनु ाहारास्तीच्या एका शाळेत अमृता जाऊ
लागली. ग्रीम बधां ू (Grimm Brothers) ि हॅन्स
अॅन्डरसन
(Hans Christian Andersen) याांनी
ां
वलवहलेल्या लोककथा, पररकथा यािर आधारलेली
वचत्रे ती रांगीत पेवन्सलनी काढू लागली. रांगीत
क्रेयॉन्सनीही काही घटना-प्रसांगाांची वचत्रे ती काढू
लागली. कथा, कविताही वलहू लागली. अमृताच्या
अगां ी असलेले हे कलागणु मारीच्या दरू च्या नातेिाईक
असणाऱ्या अवभनेत्री यासई मारी ¼Jaszai Mari½,
लेखक अरपॅड (Pastor Arpad) ि मानसशास्त्रज्ञ डॉ.
उहेयी(Dr- Ujhelyi)याांच्या लिात आले ि
यासदां भाणत ते मारी याच्ां याशी देखील बोलले.आपल्या
वचत्रकलेविषयी एके वठकाणी स्ितुः अमृताने वलवहले
ते असे :

भारतात परतण्यास मजां रु ी देत नव्हते. वशिाय राजा
महेंद्र प्रताप ि हरिश
ां वसांग अत्तारी या राजकीयदृष्ट्या
नकोशा असलेल्या पढु ाऱ्याश
ां ी त्याच
ां े सख्य
सरकारच्या डोळयात खपु त होते. मात्र उमराि वसांग
याांचे कवनष्ठ बांधू सांदु र वसांग जे व्हागसरायच्या
गवां पररयल लेवजस्लेवटव्ह कौवन्सलचे सदस्य होते,
त्याांच्या प्रयत्नाांनी शेर-गील कुटुांबाचा भारतात
येण्याचा मागण मोकळा झाला.जराही िेळ न घालिता
जानेिारी 1921 मध्ये शेर-गील कुटुांबीय भारतात
येण्यास वनघाले. या प्रिासात दोन आठिडे ते पॅररस
येथे मक्ु कामास रावहले होते. तेथे पेरा ि गतर
मनोरांजनाच्या स्थळाांव्यवतररक्त त्याांनी तेथील प्रवसद्ध
कलादालनानां ा भेटी वदल्या. अमृता तेव्हा आठ िषािंची
होती. प्रथमच ती थोर वचत्रकाराांच्या मळ
ू कलाकृ ती
पाहात होती. पढु े बरोबर एक मवहन्यानी ते मबांु ईला
पोहोचले. नतां र काही वदिस वदल्ली, लाहोर येथे
मक्ु काम करून त्याांनी वसमला येथे स्थावयक होण्याचे
ठरविले.

“मला िाटते मी वचत्रकलेची सरुु िात अशी कधी
के लीच नाही. कारण मी नेहमीच वचत्र काढत असे.
मला िाटते माझा जन्म के िळ वचत्रवनवमणतीसाठीच
झाला असनू मी दसू रे काहीच करू शकत नाही.”

कला वशक्षण

शेर-गील कुटुांवबयाांची पररवस्थती खालािली होती.
त्याांना भारतात यायचे होते. मात्र आता निीनच
अडचण वनमाणण झाली. यद्ध
ु ादरम्यान क्राांवतकारी गदर
पिाचे सस्ां थापक असलेल्या लाला हरदयाल, ज्यानां ा
भारतातनू हद्दपार के ले होते ि ज्याांनी जमणनीत आश्रय
घेतला होता, त्याांच्याशी उमराि वसांग याांचा सांपकण
होता असे सरकारच्या लिात आल्याने सरकार त्यानां ा
91 
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अमृता आवण गवां दरा ह्या दोघींना शाळे त न पाठिता
गवां नोलश ि फ्रेंच भाषाांची वशकिणी सरू
ु के ली. त्या
सोबतच त्याांचे नृत्य, वपयानो ि व्हायवलन िादनाचे
वशिणही सरू
ु होते. याच काळात अमृता आपल्या
रे खाटनाच्या िह्याांत जलरांगात वचत्रवनवमणती करत होती.
वतची वचत्रकलेतील विशेष रुची लिात घेऊन
वतच्यासाठी मेजर वव्हटमाशण (Major Whitmarsh)
याांची कलावशिक म्हणनू वनयक्त
ु ी करण्यात आली.
परांतु त्याांचा अवधक जोर हुबेहूब वचत्रणािर असे ि ते
पन्ु हा पन्ु हा अमृतास एकच एक िस्तू रे खाटण्यास

साांगत ज्याचा अमृताला कांटाळा येत असे. त्यामळ
ु े
मेजर काही काळापरु तेच वतचे कलावशिक म्हणनू
कायणरत होते. या काळातील वतची बरीच वचत्रे
हगां रे ीतील आठिणींचे वचत्रण करणारी होती. आपल्या
अितीभोितीच्या िातािरणाचे वनरीिण करण्याची
सिय वतला लागली. त्याच समु ारास हॅल बेव्हन
पेटमन (Hal Beven Petman) हे सोसायटी
वचत्रकार वसमला येथे िास्तव्यास होते. उच्चभ्रू िगाणचे
व्यवक्तवचत्रण करणे ि त्याच्ां या मल
ु ानां ा वचत्रकला
वशकविण्याचे काम ते करीत. काही काळ अमृताने
त्याांच्या मागणदशणनाखाली वचत्रकलेचे धडे घेतले.
त्याांनी अमृताने यरु ोपमध्ये जाऊन कला वशिण घ्यािे
असे सचु विले होते.
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याच समु ारास म्हणजे साधारणतुः 1923 च्या
उन्हाळ्यात जल
ू ीओ चेझारे पास्क्िीनेल्ली (Giulio
Cesare Pasquinelli) हे गटावलयन वशल्पकार
वसमला येथे आले. त्याांची ि मारी याांची भेट झाली ि
पररणामी जल
ू ीओ अमृताला वचत्रकलेचे मागणदशण करू
लागले. काही काळानांतर ते गटलीला परतले. खरे तर
त्या काळात कलेचे वशिण घेण्यासाठी भारतीय
विद्याथी गनोां लांडला जात. मात्र उमरािवसांग याांच्या दृवष्टने
गनोां लांडमधील सास्ां कृ वतक ि बौवद्धक िातािरण
सिणसामान्य प्रतीचे होते. त्यामळ
ु े अमृताला कला
वशिणासाठी गटलीला पाठविण्याचे ठरले. त्यानसु ार
अमृताची आई, अमृता ि गवां दरा 1924 च्या
जानेिारीत फ्लोरे न्सला गेले ि फ्लोरे न्समधील साांता
अuawवसयाता (Santa Annunziata) या शाळेत
अमृता जाऊ लागली. या शाळेचे िातािरण पारांपररक
ि कडक वशस्तीचे होते. त्या शाळेचा उल्लेख अमृता
‘ प्रशस्त, ससु ांस्कृ त परांतु वतरस्करणीय’ असा करते.
ननोन वचत्रण के ल्यामळ
ु े शाळे तनू अमृताला काढून
टाकण्याची चेतािणी वदली गेली. त्यानतां र काही
कारणास्ति त्याांनी गटली सोडून भारतात परतण्याचे

ठरविले. फ्लॉरे न्समधील त्याांचे िास्तव्य सहा
मवहन्याांपेिा थोड्या अवधक कालािधीचे होते.
आपल्या या फ्लॉरे न्स िास्तव्याच्या सबां धां ात अमृता
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 कालखडां ातील कलाकृ तींिर
पडलेली वदसनू येते. या सांदभाणत कोणीतरी प्रवतवक्रया
देताना म्हटलेले मला आठिते ते असे : ‘माझ्या
कलाकृ तीतनू मी जणू व्हेनेवशयन वचत्रकाराांची परांपरा
चालित आहे.”
पढु े ती असेही वलवहते :
“आमच्या गटावलयन कलाशाळेतील ससु ांस्कृ त िृद्ध
वशविके ला ‘होतकरू विद्यावथणनी’ गमित असल्याने
अत्यांत दुःु ख तर होत आहेच वशिाय ही कलाशाळा
सोडल्याने माझेही वकती नक
ु सान होईल हा विचार
करून वतला माझी दया येत आहे. कारण जर मी
तेथेच वशिण घेतले असते तर या वशविके च्या
मागणदशणनाखाली मी उत्कृ ष्ठ वचत्रकार झाले असते
असा विश्वास ह्या वशविके ला िाटत होता .”
भारतात वसमला येथे परतल्यािर अमृताला ‘वजजस
अँड मेरी कॉन्व्हेंट’मध्ये दाखल करण्यात आले.
तेथील िातािरणही धावमणक होते. मात्र अमृताने
आपण ईश्वर अथिा धमण या गोष्टी मानत नसल्याचे
साांवगतले. आपली मते माांडणारे एक पत्र वतने वलवहले
जे तेथील प्रमख
ु ाांच्या हाती पडले ि पररणामी
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अमृताला शाळे तनू काढून टाकण्यात आले आवण
अमृताच्या औपचाररक वशिणाला पणू वण िराम
वमळाला. येथनू पढु े साधारणतुः 1929 च्या
सरुु िातीच्या काळापयिंत अमृताने आपले आयष्ु य
वसमला येथील ‘समर वहल’ या घरात अथिा उत्तर
प्रदेशातील गोरखपरू वजल्ह्यातील सराया या गािी
(थांडीच्या वदिसाांत ते तेथे जातअसत.) व्यतीत के ले.
या कालािधीत वतने वचत्रवनवमणती, वपयानो िादन ि
स्िवशिणािर लि कें वद्रत के ले.
1927 हे िषण अमृताच्या दृष्टीने अवतशय महत्त्िाचे
ठरले. त्या िषी अमृताचे मामा एरविन बकताय
(Ervin Baktay) वसमल्यात शेर-गील पररिाराकडे
राहण्यास आले. ही एक अइलातनू अशी असामी
होती. त्यानां ी आपली कारकीदण वचत्रकार म्हणनू सरू
ु
के ली, स्ितुःला बऱ्यापैकी प्रस्थावपतही के ले, परांतु
आपण काही थोर वचत्रकार होऊ शकत नाही असे
िाटून वचत्रकाररता सोडून भाषाांच्या अध्ययनाला
सरुु िात के ली ि बािीस भाषािां र प्रभत्ु ि वमळविले.
तेही सोडून ते वतबेट येथे गेल.े साधांच्ू या सहिासात
पाच िषे राहून बौद्ध तत्त्िज्ञानाचा अभ्यास के ला ि
गडां ॉलॉवजस्ट (भारतीय सस्ां कृ वतज्ञ) म्हणनू स्ितुःला
प्रस्थावपत के ले. वचत्रकाररतेची पाश्वणभमू ी असल्याने
आपल्या िास्तव्यात एरविन याांनी अमृताची
वचत्रकलेतील गती, रुची, कौशल्य लगेचच ताडले.
त्याांनी वतला आपल्या सभोितालच्या प्रत्यि
जीिनाचे वनरीिण करून वचत्र काढ, असा सल्ला
वदला. वचत्रणाची ही पद्धत अमृताने आयष्ु यभर
जोपासली. एरविन याांनी अमृताला सिणतोपरी
प्रोत्साहन वदले. अमृताला आपल्या या मामाबद्दल

अवतशय प्रेम, वजव्हाळा आवण आदर होता. वतने
त्याांना आपल्या भािना व्यक्त करताना पत्रात वलवहले :
“के िळ तमु च्यामळ
ु े च मी रे खाटनािर प्रभत्ु ि वमळिू
शकले.”
पेटमनप्रमाणेच एरविन याांनीही अमृताला यरु ोपमध्ये
जाऊन कलावशिण घेण्याचा सल्ला वदला. त्यानसु ार
पॅररस हे कलावशिणाचे माहेरघर वनिडण्यात आले.
सरुु िातीस उमराि वसांग या वनणणयाशी विशेष सहमत
नव्हते. त्याचे कारण म्हणजे हगां रे ीतील
िास्तव्यादरम्यान आलेले कटू अनभु ि. मात्र नांतर ते
अमृताला पॅररसला पाठविण्यास तयार झाले.
अमृतासाठी तर जणू स्िप्नच प्रत्यिात उतरत होते.
वतची वचत्रकार होण्याची गच्छा पणू ण होणार होती.
अगदी सरुु िातीपासनू च वतचे हे ध्येय होते. अनेक
अडचणी, विपररत पररवस्थती याांच्यािर मात करत ती
आपल्या ध्येयापयिंत पोहचणार होती. एवप्रल 1929
मध्ये अमृता, गवां दरा ि त्याांचे आई-िवडल पॅररस येथे
येऊन पोहचले. तेथे गेल्यािर एरविन बकताय याच्ां या
वमत्राने, जोसेइ नेमसे (Joseph Nemes) याांनी
अमृताची ओळख प्रो. वपअेर व्हागलान्त (Prof.
Pierre Vaillant) या ग्रँड शॉवमएर (Grande
Chaumiere) मधील प्राध्यापकाांशी करून वदली.
अमृताच्या वचत्राांनी प्रभावित होऊन त्याांनी वतला
लगेचच ग्रँड शॉवमएर मध्ये दाखल करुन घेतले. तेथे
अमृताने अवतशय उत्साहात कामाला सरुु िात के ली.
सरुु िातीचे काही मवहने वतने मानिी आकृ त्याांचे
प्रामख्ु याने वचत्रण के ले तेही विशेषतुः ननोनाकृ तींचे.
मानिी शरीरशास्त्राचे आकलन होण्याच्या दृष्टीने हा
अभ्यास महत्त्िाचा ठरला.
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अमृताच्या प्रगतीिर नेमसे याांचे विशेष लि होते.
आता त्याांनी वतला’ गकोल नॅशनल द बोआटण’
(École des Beaux-Arts )मध्ये प्रिेश घेण्याचे
सचु विले. त्याप्रमाणे त्याांनी तेथील प्रा. लवु सयन
सायमन(Lucien Joseph Simon) ि अमृता याांची
भेट घडिनू आणली. अमृताच्या कलाकृ ती पाहून
सायमन प्रभावित झाले. तेथील प्रिेशाची ियोमयाणदा
अठरा िषे असनू सद्ध
ु ा ियाने लहान असलेल्या
अमृताला त्यानां ी आपल्या कलाशाळे त दाखल करून
घेतले. सायमन हे उत्कृ ष्ठ कला वशिक होते. आपल्या
गरुु बद्दल अमृता म्हणते:
“सायमन याांनी ‘वशकविले’ कधीच नाही. त्याांनी
आम्हाला स्ितुःला विचार करायला आवण स्ितुःचे
तावां त्रक प्रश्न स्ितुः सोडिायला सावां गतले. जे विद्याथी
आपल्या कलाकृ तीत स्ितुःच्या भािना व्यक्त करीत
त्याांना ते विशेष प्रोत्साहन देत आवण माझ्या
कलाकृ तीत स्ि-अवभव्यक्ती साधण्यासाठी मी नेहमीच
जागरुक असे, नव्हे हाच तर माझ्या वचत्राच
ां ा गणु धमण
होता आवण माझ्या वचत्रकार म्हणनू जडण- घडणीचा
पाया होता.”
अमृताला आपली विद्यावथणनी म्हणनू वनिडल्यािर
काही वदिसातच सायमन याांनी वतला उद्देशनू
लििेधी उद्गार काढले. ते वतला म्हणाले :
“भविष्यात मला, तू माझी विद्यावथणनी होती याचा साथण
अवभमान असेल.”
गकोल वद बोआटण येथे कला वशिण घेत असतानाच
अमृता ‘अल्फ्रेड कॉतो स्कूल’ (Alfred Cortot
School) या सांगीत शाळे त वपयानो िादनाचे धडेही

घेत होती. आता मात्र या दोन कलाांपैकी वतला एकीची
वनिड करायची होती. हा एक कठीण वनणणय होता
कारण अमृताला वचत्रकलेगतकीच सगां ीताचीही ओढ
होती. मात्र अमृताने वचत्रकलेची वनिड के ली. तरीही
सांगीत मात्र वतने कधीच सोडले नाही. अगदी शेिटच्या
िणापयिंत तणािग्रस्त पररवस्थतीत ती सगां ीताच्याच
आश्रयाला जायची.
काही काळासाठी पॅररसमधील वदखाऊ, उच्चभ्रू
लोकाांची, िातािरणाची अमृतािर भरु ळ पडली. मात्र
लिकरच ती त्याला कांटाळली आवण
झपाटल्यासारखी वचत्रवनवमणती वतने सरू
ु के ली. तीन
िषे ती गकोल द बोआटणची विद्यावथणनी होती आवण
तीनही िषे वतने तेथे व्यवक्तवचत्रण आवण
वस्थरवचत्रणासाठी पाररतोवषके पटकाविली होती. या
काळात अमृताने पेवन्सल, चारकोलमध्ये असांख्य
रे खाटने के ली. तैलरांगात काम सरू
ु के ले वशिाय
फ्रेस्को वचत्रणपद्धती वशकली.
1933 मध्ये अमृताने के लेले ‘प्रोइे शनल मॉडेल’हे
वचत्र लिणीय आहे. शरीररचनाशास्त्राच्या
अभ्यासासाठी वतने ह्या वचत्राची दोनदा पनु ुःवनवमणतीही
के ली होती. ही दोन वचत्रे ‘अ स्टडी गन ब्राऊन’ आवण
‘स्टडी इ मॉडेल (ग्रीन) ’ म्हणनू प्रवसद्ध आहेत. हे
एका िृद्धेचे वचत्रण असनू उदास, दल
ु णवित आवण
िृद्धत्िाच्या भािनेनी ही स्त्री ग्रासलेली वदसते.
आपल्या तरुणपणी चागां ले जीिन जगणारी ही मवहला
पररवस्थतीने हताश ि खगां लेली वदसते. 1933 च्या
सॅलॉन द सकण ल गटां रनॅशनल इे वमनन (Salon du
Cercle International Feminin) येथे ही
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कलाकृ ती प्रदवशणत झाली असता डेवनस प्रॉटु
(Denise Proutaux) या पॅररस वस्थत कला
समीविके ने भारािनू वदलेला अवभप्राय उल्लेखनीय
आहे. त्या म्हणतातुः
“ही एिढी तरुण मल
ु गी आपल्या आजबू ाजचू े जग
गतके स्पष्ट आवण कुठल्याही भ्रमावशिाय बघाियास
कुठे वशकली?”
भारतीय कला समीिक गला सेन अमृताच्या
कलेसबां धां ी वलवहताना म्हणतात :
“अनेक भारतीयाांना अमृता शेर-गील याांचे कलाविषय
करूप िाटतात पण अमृता याच
ां ी सौंदयाणची पररभाषा
ही सिणसामान्याांपेिा वनराळी होती.”

प्रोइे शनल मॉडेल
जेव्हा अमृता यानां ा त्याांच्या करूपतेबद्दलच्या
आकषणणाविषयी विचारले गेले तेव्हा त्याांनी मान्य के ले
की कुरूप आवण दुःु खी व्यक्ती त्याांना सांदु र िाटतात
आवण आपोआपच आनांदी, उत्साही व्यक्तींपेिा अशा

दुःु खी-कष्टी, उपेवित लोकाांचे वचत्रण करण्याची ऊमी
मनात दाटून येत.े
1930 - 1932 या काळात अमृताने के लेल्या
लिणीय कलाकृ ती म्हणजे ‘सेल्इ पोरेट’, मारी लईु स
(Marie Louise) या वतच्या वप्रय मैवत्रणीचे
व्यवक्तवचत्रण आवण ‘टॉसो’ ही कलाकृ ती. टॉसो
1932 च्या सॅलॉनच्या िावषणक प्रदशणनात प्रदवशणत
झाली असता ‘जनणल दे आटणस’् च्या (Journal des
Arts) ि गतर कलासमीिकाांचे या कलाकृ तीने विशेष
लि िेधनू घेतले.

म्हणनू ओळखल्या जाते वतच्या कारवकदीच्या दृष्टीने
अवतशय महत्त्िाचे ठरले. या कलाकृ तीमळ
ु े अमृताची
ग्रँड सॅलॉन येथे ‘असोवसएट’ म्हणनू वनिड करण्यात
आली. अमृता या सन्मानासाठी वनिडली गेलेली
सगळयात कमी ियाची ि पवहलीच एवशयन व्यक्ती
असािी. अवतशय भव्य आकाराची (52.5’’ X
64.5’’) ही कलाकृ ती असनू वनिड सवमतीसमोर ही
कलाकृ ती सादर के ल्यािर त्याांनी वदलेला प्रशसां ापिू क
ण
अवभप्राय अमृतातील उत्कृ ष्ठ वचत्रकाराची जाणीि
करुन देतो. तो अवभप्राय असा :
“तू तर के िळ एक लहान मल
ु गी आहेस. हे वचत्र तू
रांगविणे खरांच शक्य आहे का? ही कलाकृ ती पाहून
आम्हाला िाटत होते की, कमीत कमी तीस िषे
वचत्रवनवमणतीचा अनभु ि असणाऱ्या व्यक्तीने ती
साकारली असािी.”

सेल्इ पोरेट

मारी लईु स
1934 च्या प्रदशणनात लािण्यात आलेले
अमृताचे ‘कन्िसेशन’(1932) वचत्र जे ‘यांग गल्सण’
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या आधी म्हणजे 1933 साली अमृताने
के लेली लिणीय कलाकृ ती म्हणजे‘ररक्लायवनांग
न्यडू .’ याच कालखांडात अमृता भारतात परतण्याचा
गभां ीरपणे विचार करू लागली. पॅररसच्या
िस्तसु ांग्रहालयात भारतीय कलेचा एखादा नमनु ा जरी
वदसला तरी ती हरखनू जात असे. भारतीय कलेची
मौवलकता वतला खणु ािू लागे. आपण यरु ोपला गेलो
नसतो तर कदावचत अवजठां ् याच्या असामान्य
वभवत्तवचत्राांचे मोल आपल्याला कधीच कळले नसते,
असे वतने म्हटले आहे. वतच्या या वनणणयाला सायमन
यानां ी उत्तेजन वदले. आपल्या वप्रय ि विलिण
कलागणु असणाऱ्या विद्यावथणनीची होणारी ताटातटू
दुःु खद असली तरीही अमृताच्या कलाविष्कारासाठी
स्टुवडओतील वनस्तेज ि धसू र िातािरणापेिा

भारतातील प्रकाशमान िातािरण अवधक योनोय आहे
असे त्याांचे मत होते.

‘कन्िसेशन’

पॅररसमध्ये कलावशिण घेत असताना अमृतािर
उत्तरदृक्-प्रत्ययिादी (Post Impressionist)
कलाकाराच
ां ा विशेषतुः व्हॅन गॉग (Van Gogh) ि
पॉल गोगॅ (Paul Gauguin) याांचा विशेष प्रभाि
होता आवण मॉवडवनोलयानी(Amedeo Modigliani)
हा वतचा आिडता वचत्रकार होता. तर रे न्िाच्या
(Pierre-Auguste Renoir) वचत्रकलेची ती विशेष
चाहती होती. अमृताच्या सरुु िातीच्या वचत्राांिर
आपणास काही प्रमाणात रे न्िाची छापही वदसनू येत.े
मात्र आपणाांस वतच्या कुठल्याही कलाकृ तीत या
वचत्रकाराांची अनक
ु ृ ती के लेली आढळून येत नाही. या
सिण थोर वचत्रकाराांकडून वशकून अमृताने स्ितुःचा
असा िेगळा मागण, िेगळी ओळख वनमाणण के ली होती.
गोगॅच्या के िळ रूप (इॉमण) आवण रांगानां ी अमृता
भारािली नव्हती तर जन्ु याचा आवण नव्याचा मेळ
त्याांनी ज्या बेमालमू पणे आपल्या कलाकृ तीत साधला
होता त्या कौशल्याकडे ती आकवषणत झाली होती
आवण ज्या तऱ्हेने फ्रासां सोडून मावटणनीक आवण
तावहती या बेटािर गेल्यािर गोगॅमधील वचत्रकार
बहरला त्याचप्रमाणे आपल्यातला खरा वचत्रकार
आपल्याला भारतातच गिसेल असा वतचा ठाम समज
होता. अमृतासाठी वतचा स्ितुःचा आत्मा आवण
भारतीयत्िाला जोडणारा गोगॅ हा जणू दआ
ु होता.

‘टॉसो‘

 पल्लिी पडां ीत, नागपरू
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कलाप्रवास
शरद तरडे,पणु े
ज्येष्ठ प्रवतथयश वचत्रकार ि वचत्र समीिक
अनेक सोलो ि ग्रपु प्रदशणनात सहभाग, वचत्रकार अरुण पाथरे या पस्ु तकाचे लेखक ि
सांपादक, स्ितुःचा studio kaleido

शरद तरडे
पुणे

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

मी वचत्रे काढायला लागल्यापासनू त्या आधी
मला ती काढािीशी का िाटली हे साांगणे मला
महत्त्िाचे िाटते.
खपू िषािंपिू ी मी वचत्रकलेचे प्राथवमक
वशिण घेतले आवण नांतर मी माझ्या आिडीची
इोटोग्राइीचे ही वशिण घेतले . त्यािेळी
आमच्याकडे "यावशका" हा कॅ मेरा होता त्यािरच मी
माझा व्यिसाय चालू के ला . तेव्हापासनू इोटोचे
कांपोवजशन , प्रकाश- छायेचा समातोलपणा या
महत्िाच्या गोष्टी अगां ात वभनल्या होत्या , तेव्हा
काढलेले इोटो हे लोकापां ेिा खपू िेगळे आहेत हे ही
लिात आले एिढेच नव्हे तर त्यासाठी ते माझ्याकडे
येतात हे लिात आले .
नांतरच्या काळात पाथरे सराांकडे वशल्पकला
, म्यरु ल वशकताना त्यामध्ये वनमाणण होणाऱ्या खोलीचे
[ Depth ] महत्ि मला आिडू लागले होते ,
वत्रवमतीच्या पढु ेही काही गोष्टी आहेत हे काम करताना
कळू लागले आवण त्या विचारात मी गतांु नु जात होतो ,
एखाद्या वशल्पाचा मागील भागाचा विचार करताना
मला खपू पयाणय सचु त आवण तो मी स्के च काढून
अनभु ित असे . या माध्यमात खपू काम के ल्यािर मी
२-३ िषे कागदािर स्के चेस करीत वचत्राांकडे िळलो .
या दरम्यान शेकडोनी के लेल्या स्के चेसचे
याचे काय हा विचार मनात आल्यािर "कोलाज" हे
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माध्यम घेऊन मोठे पेवन्टांग करािे असे मनात आले
.त्यािेळी माझ्या स्टुवडओत एका कपाटाचा मोठा
दरिाजा मला खणु ािू लागलां आवण त्यािरच पेपरिर
के लेल्या स्के चेसचे ५-६ गचां ाच्या पट्या कापनू
घेतल्या ि रांगसांगीतानसु ार मी आवण सवु चताने त्या
दरिाज्यािर वचकटिनू टाकले. काहीतरी िेगळे होते
आहे हे लिात आल्याने खपू छान िाटत होते . नांतर हे
सिण एकसांध वदसािे म्हणनू त्यािर पाांढऱ्या आवण
काळ्या रांगाने काम के ल्याने स्के चमधील रांग खपू
आकषणक आवण उठून वदसू लागले. हेच माझे पवहले
वचत्र होते .
मी आता पन्ु हा कृ ष्ण धिल रांगात काम करािे
असे मला िाटू लागले कारण ते मला इोटोग्राइीमळ
ु े
जिळचे भासत होते . ग्रे रांगामध्ये हाय की , लो की
मध्ये शेडींग करताना , त्यात खेळताना मला खपू मजा
यायची ,ब्रश स्रोक्स , नाईइचा प्रयोग त्यातनू वनमाणण
होणारी खोली [ Depth ] यात मी गगांु होऊ लागलो .
रांग िाळल्यािर छटा बदलली वक आणखीन मजा
यायची .
नांतर रांगामध्ये काम करताना वशल्पामध्ये
आत्मसात के लेली खोली वचत्रामध्ये आणण्याचा
प्रयत्न करू लागलो , गडद रांगाशेजारी उजळ रांगाचा
िापर करून हे साधता येते हे कळले , रांगाचे वशकलेले
व्याकरण बदलनू ते िापरणे खपू काही वशकिनू गेले .

99 

तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

ब्लु रांगाशेजारी रें ज , वक्रमझन रांगाशेजारी
पाढां रा आवण ग्रे , घनदाट वनळ्याशेजारी वपक
ां आवण
यलो कर अश्या रांगाांनी वचत्रात खपू खोली आवण
िेगळांपण जाणिायला लागलां .
मी वचत्र काढताना मलाच मावहत नसते वक
मी काय आवण कुठले काढणार आहे , मी इक्त रांगाांशी
आवण मनाशी खेळणे चालू असते , यािेळी मला
बाकी काही आठित नाही . ज्यािेळी माझ्या
अतां मणनाची अस्िथता कमालीची िाढते आवण ती
माझ्या मनाला वभडते त्या िेळी जे वचत्र तयार होते ते
माझे वचत्र असते असे िाटते .
प्रत्येक िेळी असे घडतेच असेही नाही , खपू
िेळी वचथरातील रांगसांगती खपू भडक िाटते , मनाला
त्यातले आकार पटत नाहीत अश्या िेळी मी काम बांद
करतो आवण दसु ऱ्या वदिशी त्या वचत्रािर िेगळ्याच
रांगाचा लेप पणू ण लाित असे आवण मग ओल्या
इडक्याने आतील गडद वकांिा वइके रांग पसु नू काढत
असे ,अश्याने ते वचत्र खपू च िेगळे होत राहायचे , वह
प्रवक्रया मला खपू आिडायची , त्यातच रमनू जािे
असे िाटायचे . अशाने ते वचत्र खपू
अमतू ण वचत्र हे प्रत्येक रवसकाला िेगिेगळे
आवस्तत्ि दाखविते त्यामळ
ु े ते त्याच्याकडून
समजािनू घ्यायला मला खपू आिडते कारण
त्याांच्यासारखा मी माझ्या वचत्राकडे बघू शकत नाही .
वह वचत्रे जशी िेगिेगळ्या मडू मध्ये बघािीत तशी ती
मनात बहरत जातात आवण िणािणाला िेगळी
भासतात हे महत्िाचे!
मी जमेल तेव्हा भरपरू िाचन ते ही
िेगिेगळ्या विषयाचे तसेच आिडत्या प्रदेशात जाऊन
वतथल्या लोकाांमध्ये राहून त्याची सांस्कृ ती समजािनू
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घेण्याचा प्रयत्न करत असतो , रेवकांग ला जात असतो
, वनसगाणच्या सावनध्यात रहातो , त्याच्यातील
िणािणाला होणारा बदल अनभु ित असतो !
बाकीच्या वचत्रकाराांशी सांिाद साधनू त्याांचेकडून काय
वशकता येईल ते वशकत असतो . कलेमधील सभ्यता
वशकून घेतली तर आपल्यातील बदल आपण सहज
स्िीकारू शकतो असे मला िाटते.
कलाकृ तीही कधीही एकटी येत नसते तर सिण
बवघतलेल्या , अनभु िलेल्या , 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 नजरे तनू
समजाऊन घेणे वह प्रवक्रया माझ्यासाठी खपु
प्रेरणादायक असते हे नक्की!
खरां तर सिण गोष्टी वशकून पन्ु हा विसरून
लहान मल
ु ाांसारखी वनरागसता वचत्रात आणणे ,त्यात
पणू ण रमणे हे 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.

शरद तरडे यांची वचत्रे
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कलाप्रवास

के दार श्रीरांग कुलकणी, नावशक
मक्त
ु वचत्रकार म्हणनू काम सरू
ु आहे

के दार श्रीरंग कुलकणी
नावशक

रेखावचत्र एक माध्यम
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मी के दार श्रीरांग कुलकणी. मी नावशक येथे
राहतो. मी रे खावचत्र आवण अमतू ण वचत्र शैलीत माझे
वचत्र साकार करतो. जेष्ठ वचत्रकार प्रभाकर कोलते सर
हे माझे गरू
ु आहेत. सराांनी के लेलां मागणदशणन आवण
िाचनाची लािलेली गोडी ह्याांमळ
ु े एक वचत्रकार
म्हणनू मी घडलो आवण घडत आहे. मी रे खाटत
असलेल्या रे खाटनाविषयी मी काहीएक बोलण्याचा
प्रयत्न करतो.खरे तर एका वबांदतू नू तयार होणारी रे षा
ही अनांतात विलीन होण्याची ताकद ठे िते. रे खावचत्र हे
आपण अनेक माध्यमात साकार करू शकतो.
माझी रे खावचत्र मीही अनेक माध्यमात
साकार के ली आहेत.म्हणजे माझी सरुु िात ही खरी
पेवन्सल पासनू झाली अनेक मवहने सरुु िातीच्या
काळात मी माझी रे खावचत्राांचा सराि हा पेवन्सल मध्ये
करत असे.मग त्यात मानिी वचत्र, वनसगणवचत्र,िस्तू
वचत्र, या सिण गोष्टींचा समािेश होत होता.
रे खावचत्राांचा अभ्यास हा मी प्रथम पेवन्सलने
सरू
ु के ला.आधी रे खावचत्राचे तांत्र आवण मानिी
आकार (मानिी शरीर ) याचा अभ्यास चालू
झाला.सरुु िातीला रे खावचत्राचां ा सराि नसल्याने माझे
वकत्येक वचत्र ही इसली.मग अनेक प्रयत्न के ले.
रे खावचत्र हे माध्यम वजतके वदसायला सोपे वततके ते
अिघड आहे. मला रे खावचत्र हे माध्यम खपू अिघड
जात होते.माझे वनरीिण अवण माझ्या हाताचे समन्िय
साधले जाईना.अशािेळी मी खपू वनराशा होत असे.
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आपल प्रत्येक वचत्र इसत्येय हे वदसत होतां.वकत्येक
वचत्र ही अधणिट सोडून वदले होते.
पण एकदा अचानक एक वदिशी ठरविले
हातात स्के च बक
ु घेतले अवण स्के वचांगला सरुु िात
के ली समोरील बसलेल्या मॉडेलचे बारीक वनरीिण
के ले अवण स्के चला सरुु िात के ली. मॉडेल िर
पडलेले छाया प्रकाश अवण त्या मळ
ु े तयार होणारी
रे षा याचे वनरीिण के ले. समोरील मॉडेलचा शरीर
बाांधा याचां वनरीिण करत स्के च के ले आवण ते स्के च
पणू ण झाल.नतां र ते पावहले तर ते स्के च खपू चागां ले
झाले होते अथाणत त्यात चक
ु ा होत्या पण आता पयिंत
करीत आलेल्या सरु िातीचे ते पावहले चागां ले स्के च
होते.
त्या वचत्रापासनू खरी माझ्या रे खावचत्र ला सरु िात
झाली.या रे खावचत्रा पासनू च खरे तर मला रे खावचत्राची
सरु िातही कळली. मग त्या नांतर रोजची दैनांवदनीच
माझी रे खावचत्र झाली.वजथे वजथे िेळ अवण जागा
वमळे ल वतथे वतथे मी स्के वचांग करू लागलो. सगळीच
स्के च चाांगले वकिा बरोबर होत नव्हती पण माझे
वनरीिण अवण स्के वचगां चा सराि मात्र चालू होता
रोजचा सराि अवण वनरीिणशक्ती हा सद्ध
ु ा
रे खावचत्राचा पाया आहे असे मी समजतो. यात माझे
महाविद्यालयातील वचत्रकार प्रइुल्ल चव्हाण सर.
अवण माझे गरू
ु श्री प्रभाकर कोलते सर याांचे मागणदशणन
मला लाभले.
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सराांचे मागणदशणन अवण माझे प्रयत्न यातनू हळू हळू
स्के च मध्ये सधु ारणा होत होत्या.स्के वचगां मळ
ु े वनरीिण
शवक्त सद्ध
ु ा चाांगली होत होती. डोळे अवण हात याचां
समन्िय साधल्या जाऊ लागले. रे षाांचा अभ्यास अवण
वनरीिण यामळ
ु े माझ्या वचत्रात चागां ले बदल आवण
हळू हळू मी माझ्या रे षे पयिंत जात होतो अवण त्यातनू
मला माझी अशी स्ितुःची रे षा भेटली. माझ्या रे षते
लयात्मकता येऊ लागली. रे षेत सहजता अवण त्याच
बरोबर रे खावचत्र सद्ध
ु ा सहज होऊ लागले.
रे खावचत्र यात वचत्रकाराचे वनरीिण त्या
सोबत त्याचे डोळे अवण हात याचे समन्िय अवण
माध्यम,रे खावचत्राचे तांत्र गथनू रे खावचत्राची सरु िात
होत असते असे मला िाटते.
रे षने े साकार के लेले वचत्र म्हणजे रे खावचत्र.
रे खावचत्राची भाषा एकच ती म्हणजे रे षा.
समोरील िस्त,ू घटक हा एक इक्त एक आकार आहे हे
आपण लिात घेतले पावहजे मग तो आकार सजीि
की वनजीि हे बाजल
ू ा टाकून त्या िस्तूिर असलेला
छाया प्रकाश याचे वनरीिण करून त्यािर झालेला
बदल आवण त्या बदलातनू वनमाणण झालेल्या
रे षा,रे षचे ा आभास याचां वनरीिण करून तयार होत
असलेला आकार हा रे षच्े या माध्यमातनू
माडां णे.समोरील िस्तचू
वनरीिणातनू िस्तिू र
असलेला छाया प्रकाशाने रे षेचे बदल अवण त्या मळ
ु े
रे षचे े बदलते भाि हे खपू महत्िाचे असतात.िस्तिू र
असणारा छाया प्रकाश याचा होणारा बदल हा िस्तू
िरील रे षते सद्ध
ु ा बदल करत असतो.
रे खावचत्र यात वचत्रकाराचे कसब आवण त्याचां
माध्यमािरील प्रभत्ु ि हे देखील महत्िाचे आहे.
तांत्र अभ्यास अवण माध्यमाचे प्रभत्ु ि हे महत्त्िाचे
आहेच.
पण तांत्र अभ्यास,माध्यमा िरील प्रभत्ु ि,कौशल्य याने
रे खावचत्र तर साकार होतील पण त्यात रे षचे ी भाषा
वतची रे षात्मकता सद्ध
ु ा हिी.
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रे खावचत्रात रे षल
े ा खपू महत्त्ि आहे. रे खावचत्र
साकार करताना वचत्रकाराला तत्रां ,कौशल्य, माध्यम
यािरील त् प्रभत्ु ि ,त्याचा योनोय तो समतोल अवण
वनरीिणशवक्तने िस्तचू ा रे षच्े या भाषेत के लेला विचार
आवण त्याला सृजनात्मक आवण उस्इूतण पणे रे षल
े ा
वदलेली साद यातनू रे षचे ी भाषा अवण वतची
रे षात्मकता गिसत असते असे मला िाटते.
आपल्या वदसणारे दृश्य त्या दृश्याचा अनभु ि त्या
अनभु िला आपण आपल्या रे षते द्वारे वदलेला
प्रवतसाद म्हणजे रे खावचत्र असे मी समजतो.
तर रे खावचत्रात वचत्रकाराची रे षा,रे षात्मकता, रे षद्वे ारे
वदलेला प्रवतसाद अवण समोरील िस्तचू े, दृश्याचे
रे खाटन आवण िस्तचू ा मळ
ु े रुपात रे षचे ा साह्याने
के लेला आमल
ू ाग्र बदल (transformation) त्याची
सहजता रे षेत द्वारे के लेले दृश्याचा वकिा िस्तचू ा
विचार हा खपू महत्त्िाचा असतो.
जशी रे षते सहजता हिी तशीच सहजता रे खावचत्रात
हिीत.
समोर काय आहे या पेिा ते आपल्या कसे वदसते आहे
हे महत्िाचे आहे. मी करीत असलेल्या कामाचे िणणन
शब्दात करणे माझ्यासाठी खपू कठीण गोष्ट आहे.जे
काही सत्रू रूपाने माांडण्याचा मी प्रयत्न के ला तो
समद्रु ाच्या
वकनाऱ्यािरील
मठू भर
िाळू
उचलण्यासारखे आहे.हा प्रयत्न आपण समजनू
घ्यािा. माझे वचत्रातनू आवण रे षते नू चे बोलणे अवधक
स्पष्ट आहे.ते तम्ु हाला भािेल असे िाटते.
**********
के दार श्रीरंग कुलकणी

वसनेटोन

स्िप्नील चव्हाण ,जळगाि
किी ,कथालेखक , वचत्रपट ,नाटक याचे अभ्यासक ,सध्या सावित्रीबाई इुले विद्यापीठ पुणे
येथे पी.एचडी कररता सांशोधन

स्वप्नील चव्हाण
जळगाव

वसनेमा आवण प्रवतमा : 3
फँ ड्री :एक वमथक,एक प्रवतमा
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

२०१४ मध्ये प्रदवशणत झालेला 'इॅ न्ड्री' हा
वसनेमा मराठी वचत्रपटसृष्टीतला एक माईलस्टोन
वसनेमा ठरला. 'इॅ न्ड्री' पिू ीचा वसनेमा आवण 'इॅ न्ड्री'
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नांतरचा वसनेमा अशी मराठी वसनेमाची ठळकपणाने
िगणिारी करता येईल गतपत त्याचां महत्ि अबावधत
आहे. वदनोदशणक म्हणनू ही नागराज मजां ळ
ु े याांचा पणू ण
लाांबीचा हा पवहलाच वसनेमा. तत्पिू ीच्या बहुताांशी
मराठी वसनेमाला व्यापनू असलेली मनोरांजनप्रधानता ,
प्रेिकाननु यी आवण आकडेशरण असलेली रूढ
चाकोरीबद्ध िृत्ती मोडून काढत नागराज काहीतरी
हटके करू पाहतोय ह्याची दमदार चाहूल देणारा
'इॅ न्ड्री' हा सिाणथाणने एक पोएवटक वसनेमा. रूढाथाणने
अवभनय म्हणजे नक्की काय? ह्याचा साधा मागमसू ही
नसणारी casting नागराज आपल्या वसनेमाांमध्ये करत
असतो. गािात काही समारांभ असला की हलगी
िाजिणारा सोमनाथ अिघडे. रूढ समाजव्यिस्थेने
पररघाबाहेरच ठे िलेल्या आवण ज्याचा अवभनयाशी
आजिरच्या आयष्ु यात दरू दरू पयिंत कधी सबां धां
आलेला नाही अशा पोराला तो आपल्या वसनेमाचा

वहरो करतोय. त्यािषीचा Best Child Actore चा
National Award त्याला वमळतोय. ही मराठीच
नाही तर भारतीय वसनेमातील दवु मणळ घटना म्हणािी
लागेल.
- नागराजची Casting आवण अवभनयाचे
तत्रां ह्यािर सविस्तरपणे बोलता येईल. चचाण करता
येईल. अवभनय विद्यापीठीय वशकण्यातनू , तांत्रातनू
विकवसत होतो. ही धारणाच नागराज आपल्या
कामातनू खोटी ठरिू पाहतोय. ज्यानां ा आजिरच्या
आयष्ु यात अवभनयाचा जराही गधां नव्हता. अशाांकडून
अवभनय करून घेतोय आवण तो अवभनय लोकां
Aprisiet करताहेत हे 'सैराट' 100 कोटीत जातोय ,
ह्यािरून सहज वसद्ध होतयां . ततू ाणस इॅ न्ड्रीतल्या मला
खास िाटलेल्या आवण इॅ न्ड्रीचा गसेन्स असणाऱ्या
एका वमथकािर आवण एका प्रवतमेिर बोलूया.
१) काळ्या वचमणीच्या राखेचां वमथक :
- साधारणपणे 'इॅ न्ड्री' हा वसनेमा तम्ु ही
पाह्यलाय हे गृहीत धरून त्याच्या कथेची पाश्वणभमू ी
साांगणां टाळतो. तर चांक्या हा गािातला उपादीखोर
मनष्ु य (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 धांडु ाळतो. जगां जांग पछाडतो. रात्री त्याला
काळ्या वचमणीचीच स्िप्नां पडतात. की त्याने
शालच्ू या डोक्यािर वचमटू भर राख टाकताच ती
त्याला सांपणू ण िश झालीये. त्याच्यािर जीि कुबाणन
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करू लागलीये. पण अखेर पयिंत जब्याच्या हाताला
काळी वचमणी काही घाित नाही. जगातल्या श्रेष्ठ
कलाकृ तींमध्ये काहीतरी एक समान आतां रसबां धां
असलेला वदसनू येतो. आता हाच धागा तम्ु ही
सॅम्ययु ल 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' म्हणजे जे करायला हिां ते. श्रेयस्कर
, उवचत ह्या अथाणने. आवण 'प्रेयस' म्हणजे जे करतो िा
वनयती जे करिनू घेते ते. माणसाचा आध्यावत्मक
सांघषण हा कायम ह्या श्रेयस आवण प्रेयस िर आधारभतू
असलेला सांघषण असतो. ह्यातलां श्रेयस इक्त एखाद्या
शावब्दक आभासी बडु बडु ् यातून माणसाच्या समोर उभां
के लां जातां जे कधी हाती लागतच नाही. Godo ची
प्रतीिा , काळ्या वचमणीचा शोध ह्याचां आकलन
तत्िज्ञानाच्या 'श्रेयस' ह्या सांकल्पनारूपाने करता येऊ
शकतां. जे हियां , जे वमळिायला हियां , ज्याला
भेटायलाच हियां असां सगळां जग साांगतांय आवण
तरीही ते शोधता शोधता आयष्ु य ओजां ळीतनू वनसटून
जातांय तरीही हाती लागत नाहीये असां अनाकलनीय
श्रेयस.
- ह्या काळ्या वचमणीच्या वमथकाचा एक
ह्याहून वनराळा अथण जब्याच्या पररणामी
िगणव्यिस्थेतल्या खालच्या स्तरातील समहू मनात
(आवदबधां ात) शोधता येऊ शकतो. ते कसां तर बघयू ा.
जब्या आवण जब्याला जी मल
ु गी आिडतेय ती शालू

ह्याांचा िगण पणू पण णे वभन्न आहे. शालू ही गािच्या
पाटलाची पोरगी. तर जब्या हा िेळ आलीच तर
डुक्कर पकडून गजु राण करणाऱ्या , वपढ्यानवपढ्या
शोवषत म्हणनू जगणाऱ्या कै काडी समाजातील कचरू
मानेचा पोरगा. जब्याला ती मनोमन आिडतेय. त्याला
त्याचा एकमात्र वमत्र वपऱ्या दजु ोरा देतोय की 101
टक्के ती तझ्ु याकडांच पाहत होती म्हणनू . पण जब्याचां
कुटुांब ि समाजव्यिस्थेनां घडिलेलां दसु रां एक
सप्तु ािस्थेतलां सामवू हक मन आहे जे म्हणतयां की ती
आवण आपण एकत्र येण.ां वतचां आपल्यािर प्रेम बसणां
हे 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 एकवत्रतपणे कसे
काय नादां ू शकणार? हे झालां वपढ्यानवु पढ्या
जोपासलेलां न्यनू गडां ात्मक समहू मन. मग असां मन
आडमागण शोधू लागतां. जादटू ोणा , मठू मारणां ,
िशीकरण आवण तत्सम बगां ाली बाबाचां े Pamplet
ह्या सरळमागाणिरील विश्वासच उडालेल्या
न्यनू गडां ात्मक
समहू मनाला
ररझिण्यासाठी
वदिसाांगवणक उत्पावदत होतात. अथणशास्त्रातील
मागणी तसा परु िठा ह्या वनयमाप्रमाणे उत्पावदत होत
राहतात. काळ्या वचमणीच्या राखेचा अजबू ा हा सद्ध
ु ा
तशाच एका खच्चीकरणाचा आिाज म्हणनू येतोय.
त्या दृष्टीने पाहू गेल्यास त्या वमथकाची रचना अवधक
स्िच्छपणे उलगडू शकते. जसां की कुणी पैसे लाटलेत
आवण ते िसल
ू करण्याचे सगळे मागण थकलेत ,
कोसळलेत की आपण आतल्याआत तळतळाट
करतो - परमेश्वर आहे ना तो बघनू घेईल त्याला.
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भरे ल. तसां काहीसां हे आहे. जब्या करून करून
काहीही करू शकणार नाही. म्हणनू चांक्या सारखी
माणसां वपढ्यानवु पढ्या चालत आलेली अप्राप्य गोष्ट
त्याच्या माथी नकळता मारताहेत. काळी वचमणी जशी
जब्याच्या हाती लागणार नसते तशीच पाटलाची शालू
सद्ध
ु ा लागणार नसतेच. आवण जरी यदाकदावचत
लागलीच तर त्याचा शेिट वकती भयानक होऊ
शकतो हे नागराज पढु च्याच वइल्ममध्ये (सैराट)
दाखितोय. सजणनशील वइल्ममेकर आपल्या
साांस्कृ वतक भितालाला खबु ीने पेश करणारी वमथकां
रचत असतो. त्यामळ
ु े वसनेमाची भाषा ही यवु नव्हसणल
अशी पोएवटक भाषा होऊन जाते. इॅ न्ड्री मधील
काळ्या वचमणीच्या राखेचां वमथक हे वपढ्यानवु पढ्या
शोवषत , िवां चत म्हणनू जगणाऱ्या एका मोठ्या
समहू ाचा आवदबांध आपल्यात सामािनू घेत प्रेिक
म्हणनू आपल्याला अतां मख
णु होऊन विचार करायला
भाग पाडतां.
२) जब्याने हाणलेला दगड :
- जब्याचा बाप कचरूिर कुटुांबासकट
गािातील डुकराांचा उपद्रि िाढल्याने एके वदिशी
डुक्कर पकडायची आइतरुपी जबाबदारी येते.
शेिटचा अधाण तास वसनेमात डुक्कर पकडायचा
थरारक वसन रुपेरी पडद्यािर हैदोस घालत राहतो. गथां
'इॅ न्ड्री' आजिरच्या पाकण िा वदिाणखानाकें द्री मराठी
वसनेमाची पररभाषा मोडून काढतो. आवण वसनेमाचा
सांपणू ण उत्तराधण पडदाभर वनव्िळ डुकराांचा हैदोस
दाखितो ज्याांच्या नायनाटासाठी एक माणसू
कुटुांबातील सिण सदस्यासां कट पछाडला गेलाय. गथां
कामाची वनिड ह्या गोष्टीला किडीचीही वकांमत

नाहीये. वकांबहुना गािपातळीिरचा सामावजक दबािच
एिढा जबरदस्त आहे की त्यापढु े नकार म्हणजे
गािातनू बवहष्कृ त होण.ां त्यात जब्याच्या बवहणीचां
पढु ल्याच वदिशी लनोन आहे. आवण आदल्याच
वदिशी ती डुक्कर पकडायला मदत करतेय. गथां
लनोनाच्या आधल्या वदिशी आधीच्या वसनेमातली
उच्चिणीय िा मध्यमिगीय निरीमल
ु गी कुठां असते
आवण काय करत असते? ह्याची जरा कल्पना करून
बघा. आवण त्या तल
ु नेत सामावजक िास्तिातील हे
विरोधाभासी समाजवचत्राचे कांगोरे बघा. ह्या सगळ्यात
जब्याला हा प्रसांग प्रचांड मानहानीकारक िाटतो.
कारण हा सगळा प्रसांग त्याच्या शाळे समोरच घडतोय.
आवण गमां त पाह्यला शाळे तली पोरांपोरी , गािातलां
टिाळखोर टोळकां कोंडाळां करून अतां र ठे िनू उभी
आहेत. जब्याकडे मजा म्हणनू बघताहेत. त्यात शालू
देखील आहे. गथां जब्याच्या वनरागस ियातील
स्िप्नाळूपणाला आग लागते. भािभािनाांची राख
होते. अपमान , अिहेलनेची आवण समाजाने ठरिनू
वदलेली आवण बळजबरी लादलेली हीच आपली
लायकी ह्याची दुःु खद जाणीि जब्याला मनोमन होते.
तो त्िेषाने बळ एकिटून डुक्कर पकडतो. त्याच्या
मसु क्या बाांधतो. एका काठीला बाांधनू पढु े त्याची
बहीण आवण मागे तो डुक्कर धरून नेताहेत. मागोमाग
गािातल्या टिाळ दाणगट पोराांचां त्याला इॅ न्ड्री इॅ न्ड्री (डुक्कर-डुक्कर) म्हणनू अमानषु पणे वहणिणां
सरू
ु य. हे सगळां शालनू े सद्ध
ु ा पाह्यलयां .ां ती देखील
कुवत्सतपणे बघनू ह्या सगळ्याची मजाच घेत होती.
ह्याची जखम अजनू ओलीच आहे. काठीला उलटां
बाधां लेलां डुक्कर शाळे च्या वभतां ीजिळून जातयां , त्या
वभतां ीिर बाबासाहेब आबां ेडकर , सावित्रीबाई इुले ,
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गाडगेबाबा ह्याांच्या प्रवतमा वचतारलेल्या आहेत.
कॅ मेरातनू बॅगग्राऊांडला वदसणारे बाबासाहेब आबां ेडकर
, गाडगेबाबा , सावित्रीबाई जणू काही मदु ाणड
समाजाला प्रश्न विचारताय की आमचा लढा , आमचा
सांघषण ह्याच वदिसासाठी होता का? वकांिा असां म्हणयू ा
की त्या प्रवतमा असां सागां ताहेत की पन्ु हा एकदा
आबां ेडकर , गाडगेबाबा ह्या महामानिाांच्या
विचाराांकडे नव्याने बघण्याची िेळ कधी नव्हे ती
आज येऊन ठे पली आहे. वशका , सघां वटत व्हा आवण
सांघषण करा. हा मल
ू मांत्र पन्ु हा एकदा जीिनसत्रू करून
लढण्याची िेळ आली आहे. काहीही असो ही फ्रेम
अगां ािर येते. सांिदे नेची बत्ती विझिनू स्िाांत:सख
ु ाय
डुलक्या घेणाऱ्या प्रेिकाच्ां या सणसणीत थोबाडीत
िाजिते. पढु े 'इॅ न्ड्री - इॅ न्ड्री' च्या अपमानकारक क्रूर
अशा आरोळ्या िाढत जातात. त्याांचा गदारोळ
जब्याच्या कानठळ्या बसितो. त्याला साहिेनासा
होतो. आवण मग एका पॉईटला
ां जब्या खाांद्यािरचां
डुक्कर खाली टाकतो आवण हातात दगड घेऊन
त्िेषाने हाणतो. जो समोरचा रुपेरी पडदा इाडून थेट
समोर बसलेल्या प्रत्येकािर आदळतो. ज्याचा दृश्य
आवण साऊांड गइे क्ट तम्ु हाांला वथएटरच्या खचु ीतल्या
खचु ीत काही िण फ्रीज करतो. जब्याने आपल्यािर
हाणलेल्या दगडामागे त्याच्या कै क वपढ्याच
ां ां समाज
म्हणनू आपण के लेलां खच्चीकरण अध्याहृत आहे.
त्याहूनही पलीकडे हा हाणलेला दगड एका नव्या
सघां षाणची , बस आता नाही सहन करणार , ह्या िेदना विद्रोह - नकारची वत्रसत्रू ी नकळता साांगनू जातो. खरां
म्हणजे त्यानांतर जब्याचां आवण त्याच्या कुटुांवबयाांचां
जगणां वकती मवु श्कल होऊन गेलां असणार? ह्या भयप्रद
कल्पनेने वसनेमा सांपतो. मात्र जब्याने पणू ण त्िेषाने

हाणलेला दगड आपण पढु ची कै क िषण विसरू शकत
नाही. वसनेमा प्रेिकाांना गगांु िणारा त्याांच्यािर सांमोहन
करणारा नसािा तर त्यानां ा जागां करणारा , त्यानां ा
खोलिर अतां मख
णु करून आत्मभान देणारा , आरशात
चेहरा दाखिणारा , आपण तसेच आपला समाज
नक्की कुठल्या वबदां िू र उभे आहोत हे तपासनू पाह्यला
लािणारा असािा. अशी भवू मका ज्या थोड्याइार
लोकाांनी िेळोिेळी आपल्या कामातनू घेतलेली आहे.
त्या लोकाच्ां या प्रभािळीला उजागर करणारा 'इॅ न्ड्री'
हा एक अस्सल देशी िाणाचा वसनेमा आहे. ज्यातला
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जब्याने हाणलेला दगड माणसू म्हणनू तम्ु हाांला स्िस्थ
बसू देणार नाही. तो तम्ु हाांला समाज म्हणनू स्ितुःला
जाब विचारायला आवण जाब द्यायला भाग पाडतो.
_______

स्िवप्नल चव्हाण , जळगाि
8484927072

चवथी खोली
डॉ.सक
ु े शनी बोरकर-बन्सोड
ब्रम्हपरु ी वजल्हा चांद्रपरू येथील नेिजाबाई वहतकारणी महाविद्यालयात विज्ञानाच्या
अवधव्याख्याता
स्त्रीिादी चळिळीिर विशेष लेखन, अनेक सावहत्य सांस्थाांचे पदावधकारी

डॉ.सक
ु े शनी बोरकर-बन्सोड

ष्स्त्रयांचे समाजातील स्थान

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

आजच्या परुु षप्रधान सांस्कृ तीमध्ये वस्त्रयाांचे
स्थान हे दय्ु यम दजाणचे आहे. अवनष्ट रूढी परांपरे ने
जखडलेली बांदीनी,चल
ू आवण मल
ू यामध्ये गरु इटून
हेच माझे विश्व म्हणणारी एक कावमनी, िखटलेल्या
िासनेची वशकार झालेली बलात्कारीनी, वजचा
उपयोग म्हणनू भोग घेणारी भोगदासी अशा सराणस
बातम्या आपण ितणमानपत्राांमधनू िाचत असतो.
आपण वनभीडपणे कुठे ही सांचार करू शकत नाही
वकांिा कुठे काय होईल हे साांगता येणे कठीण आहे.
दोन िषाणच्या वचमरु डी पासनू तर साठ िषाणच्या
म्हातारीपयिंत असले शावपत आयष्ु य कुणाच्या तरी
िाटयाला आलेले आहे, हे नाकारता येत नाही. गथे
मवहला सरु वित नाही तरी समाजाने वकतीही
मवहलाांच्या सांदभाणत आदशण वनमाणण के ला तरी
िखिखणाऱ्या नजरा सद्ध
ु ा भेदनू च जात असतात.
मवहला सिमीकरणाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर,
आवथणक, बौवद्धक, िैचाररक अशा बोटाांिर मोजण्या
गतपत वकती मवहला सिम झाल्या आहेत? आज
मवहलाांसाठी 'मवहला आयोग' वनमाणण झाले आहेत,
अनेक मवहलाांचे सांघटन उभे रावहले आहेत. अनेक
सस्ां थेच्या माध्यमातनू वस्त्रयाच्ां या न्याय हक्कासाठी
लढा पक
ु ारत आहेत. तरीपण, या समाजामध्ये
वस्त्रयाांिरील अत्याचार, बलात्कार थाांबले आहेत
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काय? आवण वकती मवहलाांना मावहत आहे त्या
वनभीडपणे आपले हक्क माांडण्यासाठी सरसाितील.
नांतर माझे 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
घेऊन लढणारी झाशीची राणी, अवहल्याबाई होळकर,
ताराबाई वशदां े अशा वकतीतरी रणरावगनींची नािे घेता
येईल. परु ोगामी विचाराांपासनू तर आज पयिंत वस्त्रयाांचे
मानवसक खच्चीकरण होत आहे. डॉ. बाबासाहेबानां ी
'वहदां ू कोड वबल' तयार के ला, प्रसतू ी रजा भरपगारी
करण्यात आली. "वस्त्रयाांना दय्ु यम दजाण देऊ नका रे "
म्हणणारे राष्रसांत तक
ु डोजी महाराज खरोखरच
िदां नीय ठरले.
भारतीय वस्त्रया म्हणजे त्यागमतू ी,तपस्या,मक्त
ु सेिा,
अलोट श्रद्धा ि अमर आशािाद. वनसगण ज्याप्रमाणे
गाजािाजा न करता कामे करीत असतो, त्याप्रमाणे
स्त्रीचे आहे. स्त्री ही अबला नाही पिू ीच्या काळी
वस्त्रयाांची वस्थती अत्यांत दयनीय होती. वतचे विश्व चार
वभतां ीच्या आतच सामािलेले होते. राांधा, िाढा, उष्टी
काढा एिढेच स्त्रीचे कायणिेत्र मयाणवदत होते. तत्कालीन
स्त्रीचे जीिन अधां कारमय होते. ती वशिणापासनू

िवां चत होती. परांत,ु हया अधां ारात महात्मा इुले,
सावित्रीबाई इुले, महषी किे, आगरकर ह्याांसारख्या
स्त्री वशिणाच्या परु स्कत्यािंनी ज्ञानाचा दीप लािला.
स्त्रीला वशिणाचा पररसस्पशण झाला ि वतचे व्यवक्तमत्ि
उजळून वनघाले. आज प्रत्येक िेत्रात वतने उत्तगांु भरारी
मारली आहे. गतके च नव्हे तर, अथािंजनण ाबरोबरच एक
मल
ु गी, पत्नी, सनू , आई ह्याही भवू मका वततक्याच
तत्परतेने आवण तन्मयतेने पार पाडत आहे. या गोष्टींचा
समतोल जाताना वतचे जीिन एक तारे िरची कसरत
झालेली आहे. खरोखरच 'स्त्री' ही देिाने वनवमणलेली
एक सिािंग सांदु र अविष्कारच आहे. दया, ममता,
नम्रता, सहनशीलता, शालीनता, सामर्थयण या गणु ानां ी
भरलेली ती मतू ीच आहे. पण दसु ऱ्या बाजल
ू ा ती एक
अबला आहे. कौटुांवबक वहसां ाचार, हुडां ाबळी,
मानवसक छळ याांसारख्या समस्येची ती वशकार होत
आहे. तोंडातनू 'ब्र' न काढता, सारां काही सहन करत
आहे कारण वतला कुटुांबाची प्रवतष्ठा, मान मरातब
जपायचे असते. त्यामळ
ु े ती स्ितुःचाच कोंडमारा
करून घेते. प्रत्येक स्त्री सिम बनली पावहजे. वस्त्रयाच
ां े
आदर करणे प्रत्येकाचे कतणव्य आहे. स्त्री म्हणजेच
जगातील महान शक्ती. परुु षाांनी सद्ध
ु ा त्याांच्या प्रेमाला
वजक
ां ू न, त्याचां ा आदर के ला पावहजे. त्याच्ां यािर सिण
समाज अिलांबनू आहे. प्रत्येकाची मानवसकता
बदलली पावहजेत. प्रत्येक मल
ु ी उच्च वशिणापयिंत
पोहोचल्या पावहजेत. लढा देण्याकररता सिम झाल्या
पावहजेत. िडाच्या झाडाला इे रे मारण्याचे वदिस गेले
आता. जन्मोजन्मी हाच पती वमळो, म्हणनू जप, तप,
व्रत हे कशाला? आजच्या वस्थतीचा विचार करा.
म्हणनू मला म्हणािेसे िाटते, "सावित्री, तू सावित्री
बनू नको, कारण सत्यिानही बदलले आहेत आवण
वजने प्राण िाचिले , वतला वजितां जाळत आहेत."
'स्त्री' ही विश्वाची जननी आहे. के िळ भोगदासी नाही,
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तर ती माय आहे, बहीण आहे, अधािंवगनी आहे.
माांगवलक पवित्र िातािरणामळ
ु े समाज मनािर होणारा
सांस्कार विलिण असतो. स्त्री म्हणजेच प्रेम, माया,
ममता, स्त्री म्हणजेच निवनवमणतीची शक्ती.
सावित्रीबाईनीां रोिलेल्या रोपट्यातनू आज उभा
रावहलेला महान असा स्त्री वशिणाचा 'िटिृि' मला
सतत प्रेरणादायी ि आदरणीय िाटतो. भारत देश हा
तेजवस्िनीचे, विराांगणेचे उगमस्थान आहे. भारतातील
महाराष्राच्या राकट अश्या भमू ीिर अनेक नारीरत्ने
जन्मलीत. गवतहासात अनेक राजकारणी वस्त्रया प्रवसद्ध
आहेत, पण समाज पररितणनाची कासां धरणारी
सावित्रीबाई खरी 'मेरूमणी' ठरली. जातीभेद, िणणभदे
बालवििाह, के शिपण, सतीप्रथा, अधां श्रद्धा गत्यादी
िाईट रूढी,चालीरीतीने समाज ग्रासलेला होता.
महात्मा इुलेंच्या क्राांवतकारक विचाराला कतणत्ु िाची ि
आचरणाची जोड होती. भारतात त्या काळात स्त्री
वशिणाचा पाया घालणारे ज्योवतबा हे पवहले
'यगु परुु ष' ठरले. तर, ज्ञानाजणनाची सरुु िात करणारी
सावित्रीबाई ही पवहली 'यगु स्त्री' ठरली. अधां श्रद्धेपासनू
मक्त
ु होण्यासाठी वशिणावशिाय मागण नाही तेव्हा त्या
म्हणाल्या,

"वस्त्रयाांना साांगण्याजोगा
आई वशिण मागण हा
येई वशिणाने मनष्ु यत्ि
खरांच पशत्ु ि घडे पहा."

एकविसाव्या शतकात पदापणण के ले असताांना
असे प्रकषाणने जाणिते की, आधीच्या काळात स्त्रीपढु े
जेिढी आव्हाने नव्हती, त्यापेिा वकतीतरी पटीने
अवधक आव्हाने आधवु नक यगु ात वतच्या पढु ्यात
येऊन ठाकलेली वदसत आहेत. १९२० मध्ये अवखल
भारतीय मवहला पररषद मध्ये मवहला वशिण ि
वस्त्रयाांचा मतदान हक्क या सांबांवधत प्रश्न माांडण्यात
आले होते. ७० च्या दशकात िमु ने असोवसएशन
आवण महाराष्र भाििाढ मोहीम सरू
ु झाली, यात
मवहला गट ि सांघटना देशात सरू
ु झाले. १९८४
आवण १९८६ मध्ये मवहला चळिळीने मागणी
के ल्यामळ
ु े १९६१ हुडां ा प्रवतबांधक कायद्यामध्ये बदल
करण्यात आले. १९९२ मध्ये वव्हएतनाम मध्ये
आयोवजत 'मानिवधकारािर पररषद', मानिी हक्क
म्हणनू मवहला अवधकार ही लिणीय बाब ठरली.
१९९५ मध्ये बीवजगां मध्ये मवहला िल्डण पररषदेमध्ये
जगभरातील मवहलाांना जोडण्यात आले.
स्िातांत्र्यपिू क
ण ाळात भारतीय राष्रीय अग्रेसनेच्या
प्रेवसडेंट सरोवजनी नायडू यानां ी १०० मवहलानां ा घेऊन
एक चळिळ सुरू के ली. काही काळाआधी
आध्रां प्रदेश मधील रोंजला याांनी प्रौढ वशिण घेतले.
नतां र त्यानां ी अवशवित वस्त्रयाांसाठी, तसेच दारू वपऊन
शारीररक त्रास देणाऱ्या परुु षाांविरुद्ध लढा वदला.
वस्त्रयाांना हक्काची जाणीि करून वदली. सुमन मळ
ु े
सामावजक कायणकत्याण, याांची वस्त्रयाांसाठी चळिळ
आहे. िीस िषाणपासनू त्या लहान बालके ि
मवहलाांच्या विकासासाठी झटत आहेत. परुु षप्रधान
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सस्ां कृ तीत वस्त्रयाांकडे, त्याांच्या अवधकाराांकडे, व्यक्ती
स्िातांत्र्याकडे पाहण्याचा दृवष्टकोन मात्र आजही
सांकुवचत आहे.
मवहलानां ा सिम करूनच आपण समाजाला आवण
देशाला सिम, विकवसत, महासत्ताक करू शकतो.
वस्त्रयाांना माणसू म्हणनू जगण्याचा अवधकार देणे
आिश्यक आहे. 21 व्या शतकातील आधवु नक
समाजाने वस्त्रयाांकडे वनखळदृष्टीने पाहायला हिे. असा
समाज घडविणे स्त्री ि परुु ष दोघाांची जबाबदारी आहे.
प्रत्येक नारीला,वतच्या कतणत्ु िाला, वतच्या नेतत्ृ िाला,
वतच्या सहनशक्तीला, वतच्या त्यागाला, वतच्या
प्रेमाला माझा सलाम.

डॉ. सुकेवशनी तुकाराम बोरकर
टेवलइोन वइस जिळ कुझाण रोड, ब्रह्मपरु ी. तालक
ु ा
ब्रह्मपरु ी वजल्हा चद्रां परू .
भ्र.क्रां. ९३५९२५८७०८.

सांवगवतकी
प्रा .डॉ.राहुल भोरे
रे िाबेन मनोहरभाई पटेल मवहला महाविद्यालयात सांगीत विभाग प्रमख
ु , प्रवसद्ध गायक आवण
गझलेचे अभ्यासक

प्रा .डॉ.राहुल भोरे
भंडारा

गानवहरा वहराबाई बडोदेकर
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

गाणारी स्त्री म्हणजे स्त्रीत्िाला, समाजाला
कलांक आहे. वकांिा गाणारी स्त्री हमखास अकुलीनच
असते ; अशी कुवत्सत ि विकृ त सामावजक दृष्टी
बाळगणाऱ्याच्या काळात घर ससां ार साांभाळून
शालीनता ि नम्रपणे रवसकाांना समाज-धरु ीणाांना
वजक
ां ू न घेत वहराबाईनीां अविट ि अविरत गाणे जेिढे
लोकाांना ऐकिले तेिढे गाणे कोणीही कधीही श्रोत्याांना
ऐकविले नाही.
वस्त्रयानां ा अशा बधां नातनू मक्त
ु करून सगां ीताच्या
आराधनेस प्रिृत्त करणाऱ्या कलाितां या नात्याने
नांतरच्या सिण स्त्री कलाितां ाच्या त्या आद्यगरुु च होत हे
म्हणाियास प्रत्यािाय नाही.
वहराबाईनीां सतत पन्नास िषे सांगीताची सेिा
ि प्रचार के ला. वहराबाईनाां महाराष्रात ि महाराष्र
बाहेर अइाट प्रवसद्ध वमळाली. त्या काळात परुु ष
कलाितां ाांमध्ये अब्दल
ु करीम खान साहेबाांना ज्या
कीतीचा लाभ झाला तेिढीच वकती स्त्री कलाितां ाांमध्ये
वहराबाईच्या
ां िाटेला आली. सांगीत िेत्रात वहराबाईचेां
नाि अजरामर झाले आहे. स्िातांत्र्यपिू ण काळातील
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कतणत्ु ििान स्त्री-परुु षाच्ां या नामािलीत वहराबाई
बडोदेकर याांचे नाि अग्रगण्य आहे.
बालपण ि वशिण:
तीन वपढ्यापासनू चालत आलेला सगां ीताचा
िारसा घेऊन जन्माला आलेल्या वहराबाई बडोदेकर
याांचा जन्म २९ मे १९०५ रोजी वमरज येथे झाला.
वहराबाईचे मळ
ू घराणे गोव्याचे होते आईचे ताराबाई
होते वहराबाईला लहानपणी चांपतू ाई म्हणत असत. ही
चार भािडां े होती पवहले सरु े शबाबू माने दसु री वहराबाई
वतसरे कृ ष्णराि चौथी सरस्िती राणे. आईची गच्छा
खपू वशकािे डॉक्टर व्हािी अशी होती. पण चपां तू ाईचा
ओढा गाण्याकडेच होता. ताराबाई मबांु ईस आल्यािर
िहीद खा नािाच्या गरुु कडे वहराबाईचेां सांगीत वशिण
सरू
ु झाले. यापिू ी भाऊ सरु े श बाबू माने याच्ां याकडून
प्राथवमक गायनाचे वशिण वहराबाईला वमळाले होते.
वहराबाईचे ददु िै असे की अब्दल
ु करीम खा हे िडील
असनू सद्ध
ु ा गाण्याची सांपणू ण तालीम त्याांच्याकडून
वमळाली नाही. अब्दल
ु करीम खाँसाहेबाांची गच्छा
सद्ध
ु ा मल
ु ीने गाणे वशकिू नये अशीच होती. गरुु
िाहीदखाँ याांच्याकडून 1918 ते 1922 पयिंत

वहराबाईना तालीम वमळाली. िाहीदखाँ हे कडक
वशस्तीचे होते ि ताराबाई सद्ध
ु ा कडक वशस्तीच्या
असल्याने वनयवमत ररयाजाला वदरांगाई होत नव्हती.
उस्ताद िाहीदखाँ हे अब्दल
ु करीमखाँचे भाचे
असल्याने वकराण घराण्याची गायन शैली वहराबाईस
आत्मसात करता आली. ताराबाई प्रवसद्ध गावयका
नसल्या तरी उत्तम गात असल्यामळ
ु े ताराबाई
स्ितुःपासनू वहराबाईचा ररयाज करून घेत असत.
वहराबाईनाां घडिण्यामध्ये सपां णू ण श्रेय ताराबाईचे होय.
ताराबाईची मल
ु ाांसाठी सारखी धडपड चालू
असल्यामळ
ु े वशस्त, व्यिहार ि गाणे वहराबाईना
वशकता आले.
घेतलेले पररश्रम:
िाहीदखाँ याांचे िैवशष्ट्य असे की, गळ्याची
जात ओळखनू च गाणे वशकिीत असत. बांवदशीचा
त्याच्ां याकडे इार मोठा खवजना होता. के िळ कलाितां
वनमाणण करणे एिढेच ध्येय त्याांच्यापढु े होते. त्यामळ
ु े
वहराबाईनाां गावयका म्हणनू यशस्िी होण्यासाठी कठीण
पररश्रम करािे लागले. गधां ार नीट लागत नाही, तोडी
रागातील ऋषभ बरोबर लागत नाही, म्हणनू गरू
ु ां ची
थप्पड खािी लागली तरी रागाने उठून न जाता तसाच
तबां ोरा घेऊन गधां ार लािनू दाखविला आवण िाहीदखाँ
साहेबाकडून शाब्बासकी वमळविली. वहराबाईचा
ां
सकाळ ि सध्ां याकाळ ररयाज करिनू घेतला जात असे.
वहराबाईनीां कधी आळस के ला नाही. अब्दल
ु करीम
खा साहेबाच
ां ा मत्रां 'स्िराकडे लि असू दे' याचे
तांतोतांत पालन वहराबाईनीां के ले. िाहीदखाँ शास्त्रीय
सांगीताचे गरुु तर ठुमरीची तालीम गोहरजान
याच्ां याकडून घेतली ि नाट्य सगां ीताचे मागणदशणन
बालगधां िण, सिाई गधां िण, गोविदां राि टेंबे याांच्याकडून
वमळाले. बाळकृ ष्ण बुआ, कवपलेश्वरी, शक
ां र बुिा,
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इै ज मोहम्मदखाँ, िझेबिु ा याांच्याकडून सद्ध
ु ा
गायकीचे मागणदशणन वहराबाईना वमळाले.१९२९ साली
वहराबाईनीां नाट्य िेत्रात पदापणण के ले. नाटकात काम
करणाऱ्या वहराबाईनाां पवहल्या स्त्री कलाितां म्हणता
येईल. ताराबाईनीां सद्ध
ु ा नाटक कांपनी काढली त्यात
सिण भािडां े काम करीत असत. त्यात वहराबाईनीां
िीभवू मका के ल्या. त्याांच्या सुभद्रा, वसांध,ू भावमनी या
भवू मका इार गाजल्या. काही वदिसाांनी नाटक कांपनी
कजाणपोटी बदां करािी लागली. कजण िसल
ु ीसाठी
देणक
े राांनी वहराबाई याांना कोटाणत उभे के ले. वहराबाईची
ां
पररवस्थती पैसे देण्यासारखी नव्हती. तेव्हा
न्यायाधीशानां ी नादारी साठी अजण करण्यासाठी
वहराबाईनाां साांवगतले तेंव्हा वहराबाईनीां उत्तर वदले की
माझ्याकडे तर सरू आहे ते माझे भाांडिल आहे. मी
अशी लाचारी पत्करणार नाही. खरोखरच वहराबाईनीां
अविश्रातां मैइली करून सािकाराचे सिण कजण देऊन
टाकले. गाण्यािरच कुटुांबाचा वचरताथण होता
कोणाचेही आवथणक सहाय्य नव्हते अशा वबकट
पररवस्थतीत गायनाचे जलसे करून आपला चररताथण
चालविला ि आपले गाणेही जोपासले.
योगदान:
वहराबाई ियाच्या १३ व्या िषाणपासनू च सरु े श
बाबू माने याांच्या समिेत गाण्याच्या मैवइली करत
असत. अशी कुठलीही सांगीत पररषद नसेल की त्यात
वहराबाई गायल्या नाहीत. वहराबाईचेां पवहले गाणे
१९२१ साली गाधां िण महाविद्यालयाच्या सगां ीत
पररषदेत झाले. १९३४-३८ या कालािधीत 'सिु णण
मवां दर', 'प्रवतभा', 'सांत जनाबाई, गत्यादी वचत्रपटात
त्यानां ी काम के ले. १९२१ साली 'नतू न सगां ीत
विद्यालयाची' स्थापना वहराबाई याांनी के ली. १९२४
साली वहराबाईनीां अत्यांत धाडसी विक्रम के ला. तो

काळ कुठल्याही धवनक माणसाच्या सपु ारीिर गाणे
गािे लागत. असे पण्ु याच्या आयभणषू ण वथएटर मध्ये
वतकीट लािनू स्ितुःच्या गाण्याचा कायणक्रम के ला.
यापिू ी स्त्री कलाितां ाचा वतकीट लािनू कायणक्रम
कधीही झाला नसल्याने त्यािेळी लोकाांनी दोन
रूपयात गाणे विकत वमळत आहे अशी टीकाही के ली.
पण आज सिणत्र वतकीट लािनू कायणक्रम होत आहेत.
अशा आदशण सांगीत -यगु ाची निीन िाटचाल
वहराबाईनीां के ली. त्यािेळी वहराबाईनीां घेतलेला वनणणय
मात्र धाडसी होता. १९२३ साली 'हीज मास्टर व्हॉगस'
कांपनीने वहराबाईची
ां पवहली गाण्याची ध्िनीमवु द्रका
तयार के ली. त्यानतां र १७५ िर वहराबाईच्या गाण्याच्या
ध्िनीमवु द्रका तयार झाल्या. १९३७ मध्ये िसांत देसाई
याांच्या सांगीतदीनोदशणनाखाली 'उपिनी गात कोवकळा'
वहराबाई गायलेली ही ध्िनीमद्रु ीका सिाणवधक खपाची
झाली, वहराबाईची
ां खरी कीती पसरली ती १९३७
साली कलकत्त्याच्या अवखल भारतीय सांगीत
पररषदेपासनू .
* मानसन्मान:*
१५ गस्ट १९४७ स्ितांत्र भारताचे
राष्रगीत म्हणण्याचा पवहला मान त्याांना वमळाला.
ग.स १९३७ साली कलकत्त्याचे अवखल भारतीय
सांगीत पररषदेचे श्रोते खषु होऊन त्याांना बारा
सिु णणपदके वदले. पण्ु याच्या वकलोस्कर सभागृहात
चनु ीलाल मेहता याांच्याकडून 'गानवहरा' ही पदिी
वमळाली. दादासाहेब खापडे याच्ां याकडून
'गानकोवकळा' ही पदिी. ग. स.१९४९ ला आवफ्रके चे
साांगवतक दौरा. १९५३ ला साांस्कृ वतक
वशष्टमडां ळाबरोबर चीनचा दौरा. बालगधां िण परु स्कार.
१९६६ महाराष्र शासनाकडून चाांदीची विना, शाल,
श्रीइळ देऊन सत्कार. १९६५ ला सांगीत नाटक
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अकादमीचा राष्रीय परु स्कार. कलकत्त्याच्या
आय.टी.सी. सांगीत सांशोधन सांस्थेने 10 हजार
रुपयाची पाररतोवषक. आय.टी.सी. तइे आचायण
पदािर वनयक्त
ु ी. ग.स. १९७४ विष्णदू ास भािे
सिु णणपदक. सरु वसांगर सांस्थेतइे तीनिेळा सत्कार ि 10
हजार रुपयाच
ां ा भिालका पाररतोवषक. १९७० मध्ये
पद्मभषू ण परु स्कार. १९८२ साली अवखल भारतीय
गाांधिण महाविद्यालय मांडळाच्या सांगीत पररषदेचे
अध्यि. षष्टयाब्दीपतु ी वनवमत्त औरांगाबाद येथे मोठा
सत्कार. ई. स.१९४३ साली मबांु ई सावहत्य सांघाने
मराठी रांगभमू ी शताब्दी साजरी के ली त्यािेळी सांगीत
सिां धणन नाटकातील काम के ले सरकारी ि वनमसरकारी
सांस्थाकडून असे अनेक बहूमान वहराबाईनाां वमळाले.
गायकी:
वहराबाईची
ां गायकी वकराणा घराण्याची होती.
प्रत्येक सरू ाच
ां ा सिािंगीण विचार अनेक सभां ािनाच
ां ी
उकल करून राग प्रदवशणत करणे हे वकराणा गायकीची
िैवशष्ट्ये होय. त्यास सशक्त रूपाने सादर करण्याची
िमता दमदारपणा वहराबाई मध्ये होती. चमत्कृ तीपेिा
माधयु ाणिर त्या अवधक लि देत असत. त्याांची गायकी
वकराणा घराण्याची असली तरीही जयपरू , आग्रा,
नोिाल्हेर, घराण्यात सद्ध
ु ा रमू शकतात. स्िरसौंदयण
साांभाळून, रागाची शद्ध
ु ता, विविध अगां ाने सांिादातील,
स्िर सांगतीचे रागानरुु प प्रयोजन या सिण बांधनाचा
आदर करून वहराबाईनीां आपले स्ितांत्र गायनशैली
वनमाणण के ली. वहराबाईनीां वकराणा घराण्याच्या
गायकीपेिा आकृ तीबांध ि सांरचना याचे कांपोवझशन
अवधक विकवसत के ली होती. त्यामळ
ु े एकाच रागाला
वभन्न वभन्न आकृ तीने सजविण्याचे िैवशष्ट्यपणू ण
कौशल्य त्याांच्यात होते. म्हणनू स्ितुःच्या शैलीने
आपली गायकी अवधक पररपक्ि के ली होती.

विलवां बत 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, अचक
ू स्िरइे क, स्िर, लय, शब्दािरील
पकड, तारषडज लािण्याची िेगळी शैली. स्िच्छ
दाणेदार ि नागमोडी वगकी ि वइरकीच्या ताना अशी
त्याच
ां ी गायनशैली होती. विलवां बत ि द्रुत ख्याल
सांपल्यानांतर त्या तराना गात असत. वहराबाई लोकवप्रय
असे सिणसाधारण यमन, मालकांस, भपू , शद्ध
ु कल्याण,
पटदीप,ललत,परु ीया, हे घेत असत. तरी पण वमश्र राग
जसे मारुवबहाग, शद्ध
ु सारांग, पिु ाणकल्याण, अवहर
भैरि, िसांत बहार यासारखे सुद्धा त्या तयारीने गात
असत. रागगायानाची आकृ ती सांदु र ि सांतवु लत असे.
सरुु िातीस बवां दश रागाची सतत अनश
ु ासनयक्त
ु बढत,
शोवभत बोलताने, गमकयुक्त, िजनदार ताना,
अत्यावधक साइल्याने द्रुत वचजाांचा विस्तार अशा
प्रकारची पेश करणाऱ्या रागाचां ी आकृ ती राहत असे.
वहराबाई ठुमरी गात असत. त्यातील भािनाांची आतणता
प्रभािीपणे साकार करीत असत. त्याांनी राग माांड,
खमाज, भैरिी गत्यादी रागातील ठुमरी लोकवप्रय
के ल्या. लोकवप्रय झालेली नाटय गीतेही त्या गात
असत. त्याांना 'राधे कृ ष्ण बोल' 'जमनु ा के तीर', िद
जािू कुणाला शरण', पटवदप रागातील 'वपया नही
आए',अशा गीताची इमाणईश श्रोत्याक
ां डून येत असत.
वहराबाईची
ां गायकी रवसली होती, रांगीली नव्हती.
महान सावहवत्यक पु ल देशपाांडे म्हणतात, वहराबाईचा
ां
सरू माला गाभाऱ्यातील नदां ावदपप्रमाणे देितानां ा वदसतो.
कलाितां ामध्ये व्यवक्तत्ि आिाज, पररश्रम बद्ध
ु ी,
स्िभाि ि कलेबद्दल प्रामावणकपणा हे गणु असािेत
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त्याप्रमाणे हे गणु वहराबाई मध्ये होते म्हणनू त्याांची
कुठलीही मैइल असइल होऊ शकली नाही.
विद्यार्थयािंना वशकविताना त्या म्हणात की
'के िळ रागाच्ां या चीजा गाऊन कोणी गायक होत
नसतो. गायकी ही काही िेगळीच आहे' त्याांचे शास्त्रीय
गायन ऐकताना सगु म होऊन जायचां यातील
वक्लष्टपणा वनघनू जाई . त्याच प्रत्येक काम
आरशासारखां स्िच्छ असायचां त्याांचा आिाज
खेड्यापाड्यातही पोहोचला होता सामान्यपासनू
जाणकारापयिंत सिािंना गाण्यात आपलां असां काही
गिसायच.ां
वशष्यिगण :
वहराबाईच्या प्रमख
ु वशष्या मध्ये सरस्िती राणे, जानकी
आय्यर, वमरा पराजां पे, मावणक िमाण, सल
ु भा ठकार,
प्रभा अत्रे, मालती पाांडे, शैला आपटे, बकुल पांवडत,
सहु ावसनी मळ
ु गािकर, मेनका वशरगािकर गत्यादी
प्रवसद्ध गायक आहे.
स्िभाि:
वहराबाईनीां सांगीताला शावलनीतेचा साज
चढविला. वहराबाई डोळस सौंदयण शोधक होत्या,
त्याची ितणणक
ू सोज्िळ, मृदभू ाषी, वशस्तबद्ध काम,
श्रम करण्याची प्रिृत्ती, अपार सहनशीलता, वस्थर
बद्ध
ु ी, वनताांत सामजां सपणा, बाणेदारव्रृती या सिण
सद्गणु ाच
ां े वमलन म्हणजे वहराबाई. 20 ते 25
माणसाांच्या कुटुांबाचा चररताथण वहराबाईच चालित
असत. त्याग, ईश्वरािर श्रद्धा, तत्त्िवनष्ठा, व्यिहारातील
सतकण ता, हजर जिाबीपणा असे गणु वहराबाईकडे
होते. वथल्लरपणा, छछोरे पणा याांचा लिलेशही
त्याांच्यात नव्हता. त्याांच्या जीिनातील आदशण व्यक्ती
चार होत्या, आई ताराबाई, गरुु िाहीदखाँ, भाऊ सरु े श

बाबू माने आवण पती मावणकचांद गाांधी. मावणकचांद
गाांधी याांच्याशी 1924 मध्ये गधां िण - वििाह झाला.
त्याांना एक मल
ु गा झाला याचे नाि गरुु नाथ उइण बाबा
असे होते. आवण मावणकचांदच्या उतार ियात
वहराबाईनेां पवतव्रतेप्रमाणे त्याांची सेिा के ली. अशा
अव्िल दजाणच्या गायका, उत्तम गृवहणी, उच्च
कोटीच्या मागणदवशणका, उत्कृ ष्ट नटी, आदशण यगु ाची
वदशा देणायाण वहराबाईचेां २० नोव्हेंबर १९८९ मध्ये

117 

तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

ियाच्या ८४ व्या िषी पणु े येथे वनधन झाले. त्याांच्या
बांगल्याचे नाि 'स्िर विलास' आहे. आजही त्याांच्या
रे कॉडणच्या माध्यमातनू त्याांचा स्िर विलास ऐकाियास
वमळतो.

….. राहुल भोरे

स्वागत
अशोक रामभाऊ गगां ळे
नव्िदोत्तर वपढीतील आबां ेडकरिादी जावणिेचे किी, समीिक ि अभ्यासक म्हणनू
सपु ररवचत. 'यद्ध
ु पिी' (कवितासांग्रह, २००४), आबां ेडकरी सावहत्यातील जीिनमल्ू ये
(समीिा लेखसांग्रह, २०१०), नव्िदोत्तर आबां ेडकरी कवितेची मीमाांसा (समीिा, २०१८),
डॉ. बाबासाहेब आबां ेडकर यानां ी विद्यार्थयािंसमोर वदलेली भाषणे (सपां ादन, २०१८),
समकालीन सावहत्य मीमाांसा : निी प्रारूपे (समीिा, २०२०), वनरूपक - मोतीराम कटारे
गौरि ग्रांथ (सांपादन, २०२१), आयडेंवटटीचे ब्रॅडेां डयद्ध
ु ' (कवितासांग्रह, २०२२), कला
सस्ां कृ तीचे उपासक डॉ. बाबासाहेब आबां ेडकर (सक
ां ीणण, २०२२) गत्यादी पस्ु तके प्रकावशत.
अनेक सन्मान आवण राज्यस्तरीय अनेक परु स्कार प्राप्त विजेते.

डॉ अशोक इगं ळे
आकोट

सुरेखा भगतांची सस्ं कृतीचा प्रवतवाद करणारी संघषावनष्ठ जावणवेची कववता
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------पवहल्या वपढीच्या आंबेडकरी कववयत्री
म्हणून सुपवरवचत असलेल्या सुरेखा भगत यांचा
"तरीही मुळं ओल धरून आहे त" हा अत्यंत
अर्गगर्टभत व आशयाची अन्वर्गकता
वसद्ध
करणारा दुसरा लक्षवेधी कववतासंग्रह होय. 'साक्ष'
या बहु चर्टचत ठरलेल्या पवहल्या कववतासंग्रहाच्या
प्रवसद्धी नंतर तब्बल दोन दशकांनी त्यांची कववता
समग्र काव्यरवसक व वाचकांच्या भेटीला येत आहे .
संपण
ू ग मराठी काव्यववर्शवासाठी ही अत्यंत
आनंदवधगक
आवण
मूल्यदायी
टवरूपाची
सांटकृ वतक घटना ठरते.
सुरेखा भगत यांच्या प्रटतुत काव्यशीषगकांतगगत
लढाऊ बाण्याचा वचव्वट संगर अनुटयुत आहे .
दवलत, आवदवासी, वंवचत व उपेवक्षत असलेल्या
बहु संख्य वगाला इर्ल्या सनातन ववचारानं प्रेवरत
असलेल्या धमगसत्ता व राजसत्तेच्या जुल्मी
मानवसकतेनं मुळांपासून उखडू न र्ेकण्याचा कैकदा
यशटवी प्रयत्न केला. पण इर्ला शोवषत, वंवचत
असलेला सवगहारा उपेवक्षत माणूस मुळांसकट कधी
छाटल्या गेलाच नाही, ही वटतुस्टर्ती आहे . या
जम्बुवदपातील मातीच्या कुशीत त्याची मुळं घट्ट
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रूजलेली आहे त. तरीही वकत्येक शतकांचा आघात
सहन करीत, ही ओल धरून असलेली मुळं
अवधकावधक खोल खोल रूजत असल्याचं प्रतीक
म्हणून हे काव्यशीषगक बोलकं ठरलेलं आहे .
आशावादाचं प्रतीक ठरलेल्या "तरीही मुळं
ओल धरून आहे त" या शीषगकामागे अर्ाचे नाना
पदर दडलेले आहे त. 'तरीही' हा शब्द संघषग आवण
संकटांचा वनदे शक असून 'मुळं ओल धरून आहे त'
हा शब्दसमुच्चय आशावादाचं सूचन करतो.
अर्ाच्या या बहु ववध पदरांवर प्रटतुत काव्यशीषगक
नेमकेपणानं बोट ठे वते. भारतीय समाजरचना व
संटकृ तीचा ज्यांना अल्पसा जरी अभ्यास असला
तरी त्यांना या संग्रहाच्या शीषगकाची प्रवचती
आल्यावशवाय राहणार नाही. चावाक, तर्ागत
गौतम बुद्ध, संत कबीर, महात्मा बसवेर्शवर आवण
संत तुकारामांच्या प्रागवतक ववचार आवण
संटकृ तीची परं परा लाभलेल्या या भूमीला
पवरवतगनवादी ववचारांची दीघग परं परा लाभली आहे .
या सवग महामानवांनी बहु जन कल्याणाची मुळं इर्ं
अडीच हजार वषांपूवी घट्टपणे रूजववली आहे त. ती
खणून काढण्यासाठी इर्ली मूलतत्त्ववादी व्यवटर्ा

नेटानं वभडली आहे . म्हणूनच ती साम, दाम, भेद व
दं डसंवहतेचा समुवचत वापर करून लोकशाही
मूल्यांवर अवधस्ष्ठत असले ली समतावादी व्यवटर्ा
मूळापासून नष्ट करू पाहतेय. यावशवाय हजारो
वषांच्या दु:ख आवण वेदनेचा इवतहास दे खील या
शीषगकाव्दारे अंवकत होतो.
कववयत्री सुरेखा भगत यांची कववतेवर
वनटसीम श्रद्धा व वनष्ठा आहे . कववतेच्या वनष्ठे पायी
त्या तसूभरही आपल्या भूवमकेशी तडजोड करीत
नाहीत. एवढं सख्य्य त्यांचं कववतेसंबंधानं अनेकांनी
अनुभवलेलं असेल. वटतुतः सुरेखाताईंच्या
वनग्रहवादी संघषगवनष्ठ भूवमकेचा खरा पवरचय
त्यांच्या कववतेतन
ू च होतो. त्यांचं लौवकक
जीवनातील जगणंही याहू न वभन्न नाही. त्या
आपल्या भूवमकेत वलवहतात की,"जन्माला आलो
म्हणून नुसतेच जगावे का? तर नाही ! जगण्याला
ध्येय असावे असे मला समज आल्यापासून
वाटायचे ." अशी सुटपष्ट मनोभूवमका त्यांची मानवी
जीवन जगण्यासंदभात रावहलेली आहे . कवी सुरेश
भटांच्या शब्दात सांगायचं झाल्यास, "त्यांचे जगणे
आवण वलवहणे" यात तसुभरही अंतर नाही. हकबहु ना
त्या जर्शया जगत आहे त, तर्शयाच शब्दांमधून प्रकट
होतात. त्यांच्या
कववतेला आतली व बाहे रची अशी दुटप्पी भाषा
अवगत नाही. म्हणूनच त्यांची काव्यावभव्यक्ती
प्रत्ययक्षम जीवनानुभव दे णारी ठरते.
सुरेखाताईंनी आपल्या काव्यानुभवाचे तीन
ववभाग केले आहे त. १) लढा वजवंत ठे वू या २) टत्री
- बीद्रं , आवण ३) अत्त दीप भव असे हे तीन भाग
आशयाच्या दष्ृ टीने पाडले ले जाणवतात. पवहल्या
भागात सामावजक व राजकीय आशय प्रकट
करणा-या कववता असून दुसऱया ववभागात टत्री
जावणवेच्या समग्र कववता एकवटलेल्या आहे त.
आवण वतसरा भाग हा र्ोर राष्रपुरुष आवण समाज
उन्नतीटतव वझजणा-या महामानवांच्या प्रेरक ऊजा
बळ दे णा-या कववतांचा आहे .
सुरेखा भगत ह्या वकरकोळ शरीरयष्टी लाभलेल्या
पण लढवय्ये बाण्याच्या कववयत्री आहे त.
अन्यायमूलक असलेली शोषक व्यवटर्ा, टत्रीला
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दुय्यमत्व दे णारी अहं कारी मानवसकता आवण
महापुरुषांच्या तत्त्वांना पायदडी तुडववणा-या
प्रवृत्तीववरूद्ध ही कववता ववचारांचं शटत्र बनून पुढं
आली आहे . खरं तर, 'लढा वजवंत ठे वू या !' हे
सुरेखा भगतांच्या कववतेचं बीद्र आहे . आवण हे च
वतचं अंगभूत तत्त्व सुद्धा. म्हणूनच आंबेडकरी तत्त्व
आवण सत्त्वापायी ही कववता सत्तेपढ
ु े मुजरे
घालताना वदसत नाही. वतचा हा मूलभूत बाणाच
वतच्यात प्रखर तेज वनमाण करतो. वटतुतः मानवी
मूल्यं प्राणपणानं जपणं हे च या कववतेचं खरं तत्त्व
आहे . त्यासाठी या कववतेनं बुद्ध मूल्यांचा वचत्तध्वज
हाती घे तला; असून तो सतत र्डकवत ठे वण्याचं
या कववतेचं मुख्य प्रयोजन असल्याचे जाणवते.
त्याटतव ही कववता आंबेडकरी तत्त्वमूल्यांचा लढा
बुलंद आवण वजवंत ठे वण्याचं आव्हान दे ताना
म्हणते की, " अन्यायाववरुद्ध आपण बुलंद लढू
या/संपलो तरी चालेल/लढा वजवंत ठे वू या ! (पृ. १)
मानवतेचा प्रदे श वनतांत सुंदर करणे हे सुरेखा
भगतांच्या आंबेडकरी कववतेचं ध्येय आवण ध्यास
असून; आपल्या ध्यासापोटी ही कववता कवटबद्ध
आहे . भारतभूमी मोठमोठ्या मंवदरांसाठी प्रवसद्ध
असून; ह्या भूमीत माणसांच उत्र्ान सोडू न
दे वावदकांसाठी सोन्याची घुमटं उभारली जातात.
माणूसवववहन बाबींसाठी प्रार्गना, अचग ना केल्या
जातात. पण माणसांच्या लौवकक उन्नयनाटतव
कुणी पुढाकार घे त नाही. त्यांच्या ऐवहक उन्नतीसाठी
कुणी दे णं दे त नाही. ह्या भूमीतील हे सरास नजरे त
भरणारं वचत्र पाहू न कववयत्री गवहवरते आवण
करूणेचा पाझर र्ोडू न वलवहते, - " भव्य वदव्य
आलये यांनी भारावून जाऊ नका/गवहवरून या
दु:खी, पीवडतांच्या वेदनेने/ त्यांच्यासाठी अटवटर्
होऊ द्या, तुमची मने/तेव्हा र्ोडे गवहवरून
या/माणुसकीच्या नात्यासाठी, माणसांचे दे णे व्हा !
(पृ. ४)
सुरेखा भगतांच्या सामावजक अवभव्यक्तीच्या
कववतांचा सूक्ष्मता अभ्यास केल्यास असे ध्यानात
येईल की, ही कववता अनुभुती, सूक्ष्म वनरीक्षण व
जीवनातील वेदनेतन
ू साकार झालेली आहे . त्यामुळे
माणसांकडे पाहण्याची या कववतेची दष्ृ टी

मानवतावादाची आहे .म्हणून मनुष्याला केंद्रटर्ानी
ठे वत, ही कववता समाजाच्या वाटतवाचा ववचार
अंवकत करते. आवण मानवतेच्या वहताववरोधी
असलेली कृ ती वा वचत्र बघून अटवटर् होते.
मनातली ही अटवटर्ताच या कववतेला ख-या
अर्ानं जन्म दे ते. अशी जीवनाच्या भग्नावटर्ेतन
ू
आकाराला आलेली ही कववता आवण त्यामधील
काव्याशय सामावजक अंगाने वळण घे णे
टवाभाववक ठरते.
भारतीय समाज वाटतव जातीयदष्ृ टया टोकदार
असून मानवसक दष्ृ ट्या प्रारब्धवादी आहे . मात्र
कववयत्री सुरेखा भगतांची कववता प्रयत्नवादाचा
पुरटकार करताना समतातत्त्व या मातीत रूजववते.
आवण प्रारब्धवादाला अव्हे रते हे मूलभूत वैवशष्ट्ये
ध्यानात घे ऊनच या कववतेचा आटवाद घ्यावा
लागतो. हल्ली आंबेडकरी कववतेतील ववद्रोह
वनटतेज बनला अशी ओरड केली जाते. मात्र
काळानुरूप आंबेडकरी कववतेतील ववद्रोहीचं
टवरूप बदलले लं आहे . ही कववता आता कंठशोष
न करता संयतपणे आपला ववद्रोही टवर प्रकट
करताना वदसते. सुरेखा भगतांच्या कववतेत
ववद्रोहाचं बदले लं रूप अनुभवायला वमळते. " ठे वून
गहाण आसू हृदय पाषाण झाले/न्याय्य हक्क
मागताना उलटे कुभांड आले/सोसू वकती सोसणे
प्राण कंठाशी आले/सूड घे ण्यास दुष्टांचा मी चाल
करून गेले " (पृ.७) दुष्ट ववचारांवर वबनवदक्कत
चाल करणारी ही कववता; ववद्रोही बाणा जरूर
प्रकट करीत असली, तरी ती बुद्ध ववचारांवर
आरूढ झाल्यामुळे प्रकृ ती टवभावानं संयत बनली
आहे .
सनातन संटकृ तीनं सत्तारूपी दरवाजे बंद
केल्यामुळे आजवर इर्ल्या उपेवक्षत, वंवचतांना
काळोखात दडू न राहावे लागले. ज्ञान व वशक्षण
हक्कापासून ववमुक्त व्हावे लागले . मात्र डॉ.
बाबासाहे ब आंबेडकर म्हणजे ज्ञानाचा प्रखरसूयग.
म्हणून या प्रज्ञासूयानं वदलेला हा वसा घे ऊन
कववयत्री प्रकाशवाटा शोधताना वलवहते की,
" मी सूयाचा वसा घे ऊन/प्रकाश शोधतेय/तर ते
काळोखात
दडलेले/मी
धम्माबिल
गवाने
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बोलतेय/मात्र त्यांचे अज्ञानाने बंद दरवाजे" (पृ. ८)
नवा ववचार आवण नवी मूल्यसंवहता घे ऊन
वनघालेली ही कववता सृजनाचा ववचार पुढ्यात
ठे वते. ववशेष असे की सुरेखा भगतांच्या सामावजक
कववतांचा आशयववषय हा केवळ अनुभत
ू ीचं
संवचत नसून; या कववतेतील ववषयाचे बंध
सामावजक जीवनव्यवहाराशी वनगडीत आहे त. धम्म
आवण सामावजक चळवळीचे अनुबंध परटपरांत
अनुटयुत असले पावहजेत. तरच समाजातील
सामान्य माणसाचे मूलभूत प्रर्शन, समटयाचं सुयोग्य
भान चळवळकत्यांना प्राप्त होतं. याभानातून
समाजाचे आवण चळवळीचे अनेकववध प्रर्शन
एकजुट व एकवदलाने सुटू शकतात. त्यासाठी
सुरेखा भगतांची कववता शटत्र बनून पुढे सरसावली
आहे .
सामावजक बांवधलकी हे मोठं कवच असतं , या
कवचाव्दारे समाजातील व्यक्तीचं , समूहाचं संरक्षण
करणं शक्य असतं. वशवाय आंबेडकरी माणसानं हे
कवच पवरधान केल्यास सामावजक जीवनामध्ये
पडलेल्या अन्यायमूलक चटक्यांचे व्रण सहज दूर
करता येतात, असा ठाम ववर्शवास ही कववता
सामान्य माणसाला दे वू पाहतेय. प्रर्शनांचा पहाड
वनमाण करणारी ही कववता नवं ववचारांचा ध्यास
घे त पुढे सरसावली असल्यामुळं "जुनं आता कुजकं
झालं/सृजनासाठी नवे ववचार/आत्मसात करायला
सांग" (पृ.९) असा सृजन ववचार आत्मसात
करायला प्रेवरत करते. न्यूनगंडाच्या वचखलात
र्सण्यापेक्षा अहं गंडाच्या पवगतावर उभे राहण्याची
वृत्ती इर्े प्रत्ययाला येते. सत्ताधारी व्यवटर्ेवर
शरसंधान करू पाहणाऱया या कववतेला आपला
पूवग इवतहास ज्ञात आहे म्हणून ती सजगतेनं म्हणते
की, "बोली आमची, वशकणारे ते/ संटकृ ती
आमची, वलवहणारे ते/हतबल आम्ही, हसणारे
ते/उघड्ावर आम्ही, झाकलेले ते/पीडा आमची,
समाधानी ते/ सजग आम्ही वनजणारे ते/टे हळणी
आमची, सुरवक्षत ते/संख्या आमची, कारभारी ते" (
पृ.११)
जुलमी
व्यवटर्ेचं
हे
समीकरण
बदलण्यासाठी सनातनी व्यवटर्ेचा कपटी चे हरा ही
कववता उघड करते आहे .

बुद्ध-र्ु ले -आंबेडकर
या
क्रांवतकारक
तत्त्वहचतकांनी टत्रीची अस्टमता ख-या अर्ानं जागृत
केली. टत्रीला आत्मभान प्राप्त करून वदलं ,
वतच्यातलं सत्व वन सृजनत्वाचा पवरचय घडववला.
त्यामुळे टत्रीमधलं 'माणूसपण' जागं झालं. ती
परं परे च्या जोखडातून मुक्त 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.
वतर्ंच वतच्या शोषणाला आरं भ झाला. परं तु
भारतीय संववधानाच्या अस्टतत्वामुळं वतला
समानता व अवभव्यक्ती टवातंत्र्याचा हक्क प्राप्त
झाला. पवरणामतः ती धाडसीपणानं मुखवरत
व्हायला लागली. " हो, मी बोलती झाली जसे कैक
वषांनंतर/ बंद वखडकी उघडी झाली/हो, मी बोलती
झाली/जशी नव्याने माझी ओळख मलाच झाली."
(पृ. ४९) अशी नवी ओळख झाल्यामुळं सुरेखा
भगतांसारख्या करारी टत्रीला अहं पणा, घमेंड,
प्रवतष्ठे त वमरवायचं नसतं. तसंच कंु डीतल्या
झाडासारखं नुसतंच दे खणं जगणं वतला खुरटे पणाचं
वाटतं. म्हणून ती बोन्साय व्हायचं नाकारते. हे
नकारार्ी धाडस वतच्यातलं सत्वं आवण आत्मभान
जागं झाल्यामुळं घडू न आलं. कारण ही कववता
बोन्साय बनून कंु डीतल्या झाडासारखं दे खणं रुप
धारण करीत नाही. उलट ती भोगालये सजववणा-या
व्यवटर्ेला आपण काही शोभेची वटतू नाही असं
ठणकावून सांगते. या कववतेला प्रत्यक्ष अनुभत
ू ी
आवण वाटतवदशगन यामध्ये आड पडदा ठे वून जगणं
आवडत नाही. ती सरळ सरळ पुरूषी अवधसत्तेला
धारे वर धरते. या कववतेतील टत्री मुक्तीचा टवर
म्हणूनच उपरा ठरत नाही. टत्रीत्व हे च सृष्टीचं
मूलभूत तत्त्व असं ठणकावून सांगणारी ही कववता
टत्री ही मानवाच्या संटकृ तीची वनमाती असल्याचे
नमूद करते.
सृष्टीचा उगम टत्री दे हातूच झाला, असं असलं
तरी श्रेष्ठ, कवनष्ठत्वाचे भोग वतच्याच वाट्याला का
आले ? 'शोध मी घे त आले ' या काव्यरचनेत त्या
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वलवहतात की, " मी एक माणूस !/तो श्रेष्ठ वन मी
कवनष्ठ/कधी केव्हा कशी झाले/... शोध मी घे त
आले/ मी पृर्थ्वी, दष्ृ टी, सृष्टी/माझ्यातून उमग, मीच
समष्टी/कधी केव्हा डोळयांआड झाले/... शोध मी
घे त आले." (पृ. ५३) असा तटटर् वृत्तीनं टवशोध
ही कववता घे ते. बाई आवण बाईचे प्रर्शन इर्ून वतर्ून
सारखेच जाणवत असले तरी, वतच्या दुःखाची तहा, दुःखानुभत
ू ीचे वेगळे पण वगग वन टतरवनहाय
वभन्न असते. उच्चभ्रू कुटुं बातील टत्री असो की,
दावरद्रयाच्या दलदलीत र्सलेली शोवषक टत्री असो
ती पुरूषांची अंवकत असतेच. पुरूषसत्ताक
व्यवटर्ेचे चटके कमी-अवधक प्रमाणात वतला
भोगावेच लागतात, हे च भारतीय समाजव्यवटर्ेचं
वाटतव वचत्र आहे . सुरेखा भगतांची कववता या
सवगच प्रर्शनांना र्ेट वभडते. यातनांचा प्रवास
चढताना टवतःची अस्टमता जागृत ठे वते. टवतःला
बांडगूळ बनण्यापासून वाचवते आवण टवकतृत्वानं
माणूसपण वसद्ध करते.
सुरेखा भगतांच्या कववतांमधील भावववर्शव
टत्रीच्या मोहक रूपात वा शंगारात अडकून पडत
नाही, तर या कववतेला वैचावरकतेचं उत्तम भान
आहे . या सजग भानातून तटटर् वृत्तीनं ववचार
करताना ती म्हणते की, "आता तर कपाळावरची
वटकलीच मला सांगते/वचकटू न तर कुणीच राहात
नाही म्हणून/तू असताना मीच तुला अवधक
वबलगले/तू माझा वृक्ष अन् मीच तुझी वेल
म्हणून/आता तर वृक्षच वनखळला, गुरर्टलेला
ववळखा सुटला." (पृ. ६४) प्रखर टवजाणीव झालेली
ही कववता समग्र टत्री जातीला सम्यक् वदशा दे ते.
टत्री वेदनेतन
ू बाहे र पडण्याचा संदेश मुखर करते.
टत्री वेदनेची ही प्रचं ड घुसमट अभंगरचनेतन
ू अशी
प्रकट होते." कसा सोसू दाह/असा अंगभर/दुःखाचा
डोंगर/जन्मभर." (पृ. ७१) अशी काटे री वनातून
वर्रणारी आवण काट्यांशी जवळीक साधणारी ही
कववता आहे . खरं तर, कववता म्हणजे नुटता
शब्दच्छल नसतो. तर वाटतवानुभवाचा पवरपाक
शब्दाशब्दात दडलेला असावा लागतो. कववयत्री
सुरेखा भगतांची कववता ही वाटतवाचा सच्चा धागा
पकडू न जीवनाशयाला मुखवरत करते. टवतः पती

ववरहाच्या पाशातून मुक्त होण्याचा मनटवी प्रयत्न
करते. त्यामुळे ही परं परागत टत्री कववयत्रींच्या
कववतेपेक्षा वभन्न ठरते. यापूवी मराठी स्टत्रयांच्या
कववतेचा अवकाश पती ववरहाच्या कववतांनी
व्यापलेला वदसतो. मात्र सुरेखा भगत याला अपवाद
ठरतात. केवळ पतीववरहात न रमता ही कववता,
सामावजक अंगानं ववचार करते. स्टत्रयां , वंवचत व
उपेवक्षतांचे मूलभूत प्रर्शन, केवळ रे खांवकत न करता
ही कववता त्यावर उपाय सूवचत करते. मेंदीभरल्या
हाताची नक्षी वतला र्ार काळ टवप्नांळू जगात
गुंतवून ठे वू शकत नाही. त्यादष्ृ टीनं ही कववता
पवरवतगनाची वाटसरू ठरली आहे .
कववता म्हणजे काही नुटता शब्दांचा खेळ हकवा
लयीचा मेळ नसतो. उजेडाचं तत्त्वज्ञान आत्मसात
केलेली ही कववता प्रवतमा, प्रतीकं या तकलादू
मुलाम्यात अडकून पडत नाही. उलट अटसल दे शी
लेणं बनून आलेली ही कववता एतिे शीय
महापुरुषांच्या तत्त्वज्ञानानं अलंकृत झालेली आहे .
या कववतेतील हा प्रबोधन ववचारच वतला काव्यमय
रूप प्रदान करतो. 'अत्त दीप भव' या ववभागातील
कववतांमधून त्याचा प्रत्यय येतो. सुरेखा भगतांच्या
कववतेतील कारूण्यभाव, क्रांवतभाव आवण
गौरवयुक्त भाव जाणून घे ण्यासाठी हा ववभाग
साहाय्यभूत ठरतो. इर्ला बेगडी व्यवहार पाहू न
कववयत्री कुणाशी समरूप होऊ शकत नाही. म्हणून
ती वलवहते की, "कबीरा/सारं ऊन अंगावरून
गेलं/पण छत नाही बांधता आलं/असं कसं तू मला
वेडं केलं/ सदाचरणाच्या ज्योतीनं तू मला तेवत
ठे वलं/अन् टवतः उघडं राहू न कारूण्यदोह्यांनी
झाकलंस" (पृ.८८) अशी मनातला सच्चा भाव
प्रकट करणारी ही कववता आतून बाहे रून पारदशी
प्रकृ तीची आहे . आवण हे च या कववतेचं सामर्थ्यग
दे खील म्हणता येते.
दवलत/आंबेडकरी कववतेची पवहली वपढी
वलहीत असताना सुरेखा भगतांची कववता
'अस्टमतादशग ' व 'ववद्रोही कववता' या प्रा. केशव
मेश्राम संपावदत कववतासंग्रहातून
वाचकांच्या
भेटीला आली. 'साक्ष' हा त्यांचा पवहला
कववतासंग्रह १९९४ मध्ये प्रवसद्ध होतो. आवण
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त्यानंतर तब्बल सत्तावीस वषाच्या दीघग प्रतीक्षेनंतर
अर्ात २०२१ मध्ये 'तरीही मुळं ओल धरून आहे त'
हा नवा संग्रह वाचकांच्या भेटीला येतो. ह्या दोन्ही
घटनांवरून सुरेखाताईचा संयतबाणा, शांतवृत्ती
ू घे तो. कववता
आवण धीरगंभीरपणा लक्ष वेधन
वनर्टमती ही अत्यंत गंभीर बाब असून ती
अनुभत
ू ीच्या गभातून जन्माला आली पावहजे असं
मानणारी ही कववयत्री आहे . हौसी वृत्ती आवण
वमरवेपणा यापासून लांब असलेली ही कववता
नेटानं आलेल्या असंख्य संकटांना तोंड दे ते.
पवरस्टर्तीनं खचून गेली तरी मनानं हतबल न होता
ती पुन्हा पुनः संकटांच्या दलदलीशी दोन हात करते.
वनकरानं व नेटानं झगडते. हा वतचा कणखर लढाऊ
बाणाच वतला 'अत्त दीप भव' होण्यास प्रवृत्ती करतो.
"वदशा उजळू लागल्या आहे त/तत्त्वज्ञानाची वकरणं
घे ऊन/तनामनाला उजळीत आहे " (पृ. ९४) असा
प्रांजळ भाव म्हणून त्यामधून प्रकट होतो.
प्रटतुत कववतासंग्रहातील कववतांमध्ये संवमश्र
भाव संवेदनेचं प्रकटीकरण झालेलं वदसून येते.
अटसलं लढाऊ व कणखर बाणा हे या कववतेचं
प्राणतत्त्व. आवण सामावजक बांवधलकी वतची मूळ
प्रवृत्ती. ह्या दोन्ही घवटतांमळ
ु ं सुरेखा भगतांची
कववता संघषगवनष्ठ बनते. आपल्या प्रेरणापुरूषांनी
वदलेला हा संघषग कववतेच्या ओळीओळीत ठासून
भरलेला आहे . म्हणून तो सामावजक व सांटकृ वतक
चळवळीसाठी पुरक वन प्रेरक ठरतो. कृ वतशीलतेचा
एक अववभाज्य भाग बनतो. 'शोकांवतका व अदर्शृ य
खैरलांजी' ह्या कववतांमधून कववयत्रीच्या या उक्ती
आवण कृ तीचा प्रत्यय येतो. अशी वनष्ठे नं
चळवळीची बांवधलकी जपणारी ही कववता म्हणून
कृ तक ठरत नाही, तर अंतरीचा संयत भाव प्रकट
करते. कुठे ही ती आक्रसत नाही. अगदी टोकदार
ववचारही ती धीरगंभीरतेनं व्यक्त करते आवण हे च
या कववतेचं खरं वैवशष्ट्य म्हणावं लागते.
'तरीही मुळं ओल धरून आहे त' या
कववतासंग्रहातील प्रवतमा आवण शब्दकळा
प्रवतकात्मक आशय सूवचत करतात. म्हणून त्या
तरल मनाचा ठाव घे तात. उदा. समता फ्रीजमधल्या
र्ंडगार आवतात शाबूत ठे वली, त्याने वतला

वसगारे टसारखी ओढू न घे तली, तंबाखू समजून
ओठांत दाबली, मद्य समजून प्राशून घे तली, र्ु लं
समजून चुरगळू न टाकली, काबगन काेॅपी होणं ,
बोन्साय कंु डीतल्या झाडासारखं नुसतंच दे खणं ,
वशष्टाचाराचं माप तोलून धरनं इ. प्रवतमा सांगता
येतील. ज्यामुळं ही कववता मन:पक्षी बनून
कतृगत्ववाची सुंदर नक्षी कोरते. वेदनेचा संग
करताना यातनांचा प्रवास घडवून आणते.
एकूणच, टत्री मुक्त व्हावी, एक माणूस म्हणून
वतची ओळख वनमाण व्हावी; यासाठी सुरेखा
भगतांची कववता संघषगरत आहे . या कववतेत पुरूषी
अवधसत्तेववरूद्धचा वचव्वट संघषग, स्टत्रयांच्या दुःख,
वेदनेची भावानुभत
ू ी, वतच्या टवअस्टतत्वाचा शोध
आवण उच्चववद्याववभूवषत असून दे खील वतचं
कमगकांडात अडकून पडणं अर्शया ववववधांगी
जावणवा साकार झालेल्या आहे त. प्रटतुत संग्रहात
काही वठकाणी हप्रटींगची सदोषता जाणवत असला
तरी, तो भाग सवगटवी प्रकाशकांच्या अधीन आहे .
त्यामुळे त्यात कववयत्रीचा दोष आढळू न येत नाही.
अंवतमतः गजानन घोंगडे याचं सुलेखन, आशयाला
अनुरूप असं आशीष बोदडे याचं मुखपृष्ठ आवण
मराठीतील ख्यातनाम कवी तर्ा समीक्षक डॉ. महें द्र
भवरे यांची कववतासंग्रहाचं सामर्थ्यग उलघडू न दे णारी
मूल्यगभग प्रटतावना आवण सोबतच सुप्रवसद्ध कवी
डॉ. युवराज सोनटक्केचं भारदटत बल्बग यामुळं
कववतासंग्रहाला वेगळे च वजन प्राप्त झाले आहे .
**********
प्रा. डॉ. अशोक रा. इंगळे
पदवी व पदव्युत्तर मराठी ववभाग,
श्री वशवाजी कला, वावणज्य
महाववद्यालय, आकोट वज अकोला
मो. ९४२१७४७४१७
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ववज्ञान

स्वागत
वनतीन साळांु ख,े सातारा
आयन रँ ड याांच्या 'अँथम' आवण एनगगु ी िा र्थयोंगो या के वनयन लेखकाच्या 'मातीगारी' या
पस्ु तकाांचा मराठी अनिु ाद त्याच नािाने प्रवसद्ध.
मावसक 'ग्राम गौरि' चे पणु ,े मबांु ई आवण कोकण विभागीय ब्यरू ो चीइ म्हणनू कायणरत.

वनतीन साळंु खे
सातारा

अवकाळी पावसाचा दरम्यानची गोष्ट:एक आकलन
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एकोवणसाव्या शतकाच्या पिू ाणधाणपयिंत
महाराष्रात सरांजामी, सांपणू पण णे शेती आधाररत
अथणव्यिस्था होती. शिहराांची सांख्या आवण िाढ
मयाणवदतच. त्यातली बहुताांश लोकसांख्या दरबारी
नोकर वकांिा व्यापारी आवण त्याच्ां याकडचे कामगार.
बाकी जनता खेड्यात. शेतीभोिती एकिटलेली. ती
शेतीही पािसािर अिलांबनू . धरणे आवण कालिे,
िीज, पपां , रासायवनकी खते, सक
ां ररत बी वबयाणे
नव्हतीच. खेडी बऱ्याच अांशी स्ियांपणू ण होती. तसां
शभां र टक्के स्ियांपूणण वकांिा हल्लीच्या भाषेत
आत्मवनभणर कोणीही कधीही असू शकत नाही. पण
खेड्याांचां बाह्य जगािरचां अिलांवबत्ि खपू च कमी
होतां.
वब्रवटश अमदानीत सवु नयोवजत व्यिस्था वनवमणतीचां
काम सरू
ु झाल.ां तोिरची सरांजामी व्यिस्था िीण होत
जाऊन वतची जागा प्रशासकीय उतरांड घेऊ लागली.
सरकारचां अवस्तत्ि जाणिू लागलां. कारकुनी कामां
करण्यासाठी का असेना, स्थावनकानां ा सधां ी वमळू
लागली. पोस्ट, रे ल्िे अशा सांपकण आवण
दळणिळणाच्या सेिा देशपातळीिर नव्याने
अवस्तत्िात आल्या. मल
ु की कामां िाढू लागली.
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त्यासाठी िाढत्या सांख्येनां मनुष्यबळ शासकीय सेिेत
समािनू घेतले जािू लागलां. हे मनष्ु यबळ वशवित
असणां आिश्यक होतां. त्यामळ
ु ां तोिरचा, ठराविक
िगाणला पाठशाळे तनू वशिण, हा प्रघात सांपनू पाटी
पेवन्सल िह्या पस्ु तकाच्ां या आधारे सिािंना वशिण
देणाऱ्या शाळा सरू
ु झाल्या. त्याांच्या व्यिस्थापन
आवण वशकिण्यासाठी पन्ु हा मनष्ु यबळाची
आिश्यकता िाढली. बँका, विमा अशा सेिा नव्याने
उदयाला आल्या.
याच काळात औद्योगीकरणातनू कापड वगरण्या उभ्या
रावहल्या. तेथे कुशल, अकुशल मनष्ु यबळाची गरज
मोठी होती. यातून शहराांची िाढ होत रावहली.
सांपणू पण णे शेतीिर आधारलेल्या ग्रामीण भागातील
लोकसांख्येला या शेतीिरचा भार कमी करण्यासाठी
वशिण घेऊन शहरात नोकरीला जाण्याचा एक सिम
पयाणय उपलब्ध झाला.
गािाकडून वशिण घेऊन शहराकडे जगण्यासाठी
गेलेली वपढी. याच
ु ां गािाकडे असतात. पण
ां ी मळ
हळूहळू वतथनू नाळ सटु त ती शहराशी जोडली जाते.
शहरी मध्यमिगीय जीिनशैली आत्मसात करत
असताना हातात येणारा पगार मळ
ु ातच अपरु ा पडत

राहतो. त्यातच गािाकडां िडील वकांिा शेतीसाठी वतथे
थाांबलेल्या भािाची अपेिा राहते की शेतीच्या
कामासाठी यानां पैसे पाठिािेत. शहरातल्या सासां ाररक
जबाबदाऱ्या िाढतील तसां शहरातनू पैसे येणे हळूहळू
कमी होत अखेर बांदच होतां.
अशािेळी मग वमळे ल तेिढां सोसायटीतनां, कमी
पडेल ते खाजगी सािकाराकडून घेणां, याला पयाणय
नसतो. अशात वनसगाणनां साथ वदली आवण भरपरू पीक
सरु वित घरात आलां, बाजारपेठेत दर कोसळले नाही,
आवण सरकारने दर कोसळतील वकांिा विक्रीत
अडथळे येणार नाहीत असे काही वनणणय घेतले नाहीत,
तर सोसायटी कजण निां जनु ां करून, सािकाराचां मळ
ू
कजण तसच
ां रावहलां तरी व्याज तरी भागिता येत.ां पण हे
तीनही घटक जळ
ु ून येण्याचे समसमासांयोग
शेतकऱ्याच्या आयष्ु यात क्िवचतच कधीतरी येतात.
वनसगाणच्या लहरीपणाचा भाग म्हणजे अिकाळी
पाऊस. पीक ऐन कापणीला आलेलां असताना, वकांिा
खळ्यात असताना नेमका पाऊस आला की तयार
झालेलां धान्य वभजत.ां आवण काळां पडत.ां अशा
धान्याला दर कमी वमळतो. सातारा वजल्ह्यातल्या,
कराड आवण खटाि तालक्ु याांच्या हद्दीिर असलेल्या,
माणदेशच्या काठािरच्या एका दष्ु काळी गािात
असाच एकदा अिकाळी पाऊस पडला. आवण त्यानां
एका शेतकरी कुटुांबाची, त्यातल्या लोकाांच्या
स्िप्नाांची कशी धळ
ू धाण के ली, याचां िास्ति,
विदारक वचत्र नजरे समोर उभां करणारी गोष्ट सावां गतली
आहे डाव्या चळिळीत सवक्रय असलेल्या आनांद
विगां कर या सांिदे नशील किी, लेखक कायणकत्याणने.
अिकाळी पािसाच्या दरम्यानची गोष्ट, याच नािाने.
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जी. ए. कुलकणी त्याांच्या दीघणकथा साांगताना
माणसाच्या विपन्नािस्थेचां, जगण्यासाठी आिश्यक
असणाऱ्या आधाराच्या सपां णू ण अभािाचां, दैन्याचां
आवण त्या अिस्थेत अपररहायणपणे येणाऱ्या पराभतू
मानवसकतेचां, भकास भितालाचां िाचकाला उदास
करणारां िणणन करतात, त्याची हे पस्ु तक िाचताना
सतत आठिण येत राहते. विांगकर याांनी साांवगतलेली
गोष्ट िाचताना त्यातल्या कुटुांबातल्या माणसाांच्या
आयष्ु याची परिड बघनू डोळ्यातां पाणी येत.ां गेल्या
वकत्येक िषािंपासनू आत्महत्या करणाऱ्या एकूण
शेतकऱ्याांची ही गोष्ट आहे. शेतकरी म्हणजे जणू
आमच्या जीिािर, आम्ही भरलेल्या कराांिर इुकट
जगतो, असा आि आणनू बरळणाऱ्या असमजां स,
असांिदे नशील शहरी मानवसकतेची ही गोष्ट आहे.
गाि सोडून शहरात स्थावयक झालेल्या भािाच्या,
दोन मल
ु ातां ल्या एकालाच वशकिण्याची चैन परिडते
म्हणनू बारािीपयिंत वशकूनही शेतीत रावहलेल्या
भािाला मदत करता आली नाही म्हणनू होणाऱ्या
िाझां तडइडीची ही गोष्ट आहे. ती तडइड िाांझ
यासाठी की, त्याला डोळ्याांसमोर वदसतांय या न
परिडणाऱ्या आतबट्ट्याच्या शेतीत भाऊ आवण त्याचां
अिघां कुटुांब सडतांय. पण त्यालाही वमळणारां उत्पन्न
त्यालाच अपरु ां पडतयां , त्यामळ
ु ां तोही असहाय आहे.
भािानां आवण िवहनीनां आपल्यासाठी काय के लां हे
त्याांनी आत्महत्या के ल्यानांतर लिात येणाऱ्या
भािाला आठितां की, आपण आल्यािर वतनां
शेजारून कपबशी आणनू आपल्याला आिडतो
आवण लागतो म्हणनू चहा करून वदला. म्हणजे एरव्ही
घरात चहा करून वपणां, ही सध्ु दा त्याच्ां यासाठी न

परिडणारी चैन असते. आवण पायाांतल्या चपला
घ्यायला जमत नाही, वतथां कपबशा कुठून घेणार?
या एकाच पस्ु तकात ग्रामीण भागातल्या, विशेषतुः
दष्ु काळी ग्रामीण भागातल्या अनेकानेक समस्या,
वनसगण वनवमणत आवण मानि वनवमणतही, माांडण्याचा
लेखकाने प्रयत्न के ला आहे. समाजाच्या धारणा,
जातीभेद, भािकी, या सगळ्यातले परांपरे नां चालत
आलेले ताणेबाणे, नातेसांबांधाांच्याही िरचढ ठरणारा
स्िाथण आवण स्ितुःच्या वकरकोळ इायद्यासाठी
दसु ऱ्याला वकतीही वकांमत मोजायला लािण्याची
मानवसकता, हे सगळांच गोष्टीच्या ओघात आलां आहे.
मल
ु गा हिा, ही आस लोकानां ा, मग ते शहरी असोत
की ग्रामीण, ठार वनरिर असोत की उच्चवशवित,
आवण जवतधमण वनरपेिपणे सारासार विचार आवण
माणसु की सोडायला लािते. परुु ष िचणस्ििादी िृत्ती
मल
ु ीच जन्माला येतात, यासाठी पत्नीला आवण त्या
मल
ु ींनाच जबाबदार धरतात.
शहराांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपये खचण
करताना कोणतीच सरकारे मागेपढु े बघत नाहीत. पण
देशातली अध्याणपेिा जास्त जनता ज्या शेतीिर
अिलांबनू असते, त्या शेतीला पाणी परु िठा
करण्यासाठीच्या योजना िषाणनुिषे वनधीसाठी वखतपत
पडलेल्या असतात. पयाणयाने शेतकरी वखतपतो.
त्यातनू मागण काढण्यासाठी शेतकरी कजण काढून बोअर
िेल घेतो. सरुु िातीला त्याला पाणी वमळतेही.
उत्साहानां मग तो उसासारखी जास्त पाणी ओढणारी
वपकां चाांगले पैसे वमळतील या आशेनां घेतो.
कालाांतरानां बोअर िेलची सांख्या िाढत जाते, आवण
पाण्याची पातळी खाली जाते.
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मल
ु ाांचांच वशिण धड करता येत नाही. मल
ु ींचां कधी
करणार? आवण मग, पाळी आल्यानांतर मल
ु गी घरात
ठे िनू तरी काय करणार? म्हणनू लहान ियातच मल
ु ींचां
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?
शेतीला पाणी परु िठा करायचा असेल तर त्यासाठी
िीज लागते. ती ग्रामीण भागात इक्त रात्रीच असते.
थांडी, अधां ार, साप वकरडू, जगां ली जनािरां या
कशाचाही विचार न करता त्यानां रात्रीच जाऊन
शेताला पाणी पाजािां, अशी धोरण कत्यािंची अपेिा
असते. जणू शेतकरी म्हणजे माणसू नव्हे.
भरमसाठ व्याजानां कजण देणाऱ्या खाजगी
सािकाराचा शेतकऱ्याच्या जवमनीिर डोळा असतो.
शेतकऱ्याला ते कजण इे डता येत नाही. आवण
शेतजमीन विकून कजण भागिािां, तर िाडिवडलाांनी
साभां ाळलेली शेती विकली तर लोक काय म्हणतील
याची भीती, आवण मग खायचां काय, याची काळजी.
त्यामळ
ु ां अशी आणीबाणीची िेळ आली तर स्ितुःला
सांपिणां, हा एकच पयाणय शेतकऱ्याला मानवसक आवण
व्यािहाररक दृष्ट्या उपलब्ध असतो.
या प्रश्नाला उत्तर म्हणनू च सहकारी पतसांस्था सरू
ु
झाल्या. पण त्याांचीही कजणिसल
ू ी सांबांवधत कजणदार
वकती गरीब, तळातला आहे, त्यानसु ार अवधकावधक
कठोर होत जाते. आवण सहकारी बँका, पतसांस्थाांना
िसल
ु ीसाठी सहजी आवण एकतइी वमळणारा कलम
१०१ चा दाखला म्हणजे कजणदाराला सहकुटुांब
रस्त्यािर आणण्याचा आवण देशोधडीला लािण्याचा

त्या िसल
ु ी अवधकाऱ्याला वमळालेला वनरांकुश
परिानाच जण.ू
गतर अनेक आिश्यक सोयी ग्रामीण भागात
उपलब्ध नसतात, तशाच िैद्यकीय सेिा सध्ु दा
उपलब्ध नसतात. वकरकोळ सदी पडशा पलीकडां
काहीही झालां तरी वकमान तालक्ु याच्या वठकाणी जािां
लागतां. मग ती वकतीही तातडीची, अडचणीची िेळ
असदू .े वकतीही खराब अिस्थेतले रस्ते असदू .े अनेक
वठकाणी िाहने नसतात. वकांिा त्यानां ा येण्यासाठी
रस्ताच नसतो. अशा िेळी वतथले लोक त्या रुनोणाला
प्रसांगी बाजल्यािर झोपिनू चालत ते अतां र पार करून
आणतात. त्यात वकती मौल्यिान िेळ
औषधोपचाराविना िाया जात असेल, आवण पेशटां
िाचण्याच्या शक्यता कशा कमीकमी होत असतील.
असे सारे मद्दु े लेखकानां या गोष्टीत नीट गइ
ांु ले
आहेत. यातल्या बऱ्याच प्रश्नािां र, शेतकऱ्यानां ी
स्ितुःच्या धारणा बदलणे, हा उपाय असू शकतो.
प्रशासकीय यांत्रणेत एक वकमान माणसु कीची जाणीि
असण,ां हा उपाय असू शकतो. स्थावनक राजकीय
नेतत्त्ृ िाला या समस्याांचां भान असणां, आवण त्या
सोडविण्यासाठी लोकाांिरील आपल्या प्रभािाचा
िापर करून त्याांचां प्रबोधन करण्यासाठी प्रयत्न करणां,
लोकाच
ां ां जगणां ससु ह्य करण्यासाठी प्रशासनािर अक
ां ु श
ठे िणां, गरज पडली तर विवधमडां ळात आिाज उठिणां
आिश्यक असतां. डाव्या चळिळीत काम के लेलां
असल्यानां लेखकाला हे मावहत असणार हे वनवश्चत.
पण समाजाला, प्रशासनाला आवण राजकीय
नेतत्त्ृ िाला त्याांच्या जबाबदारीची जाणीि करून
देण्याची लेखकाची िमता असनू ही त्यानां ते टाळलां
आहे.
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या गोष्टीत एक प्रेमकहाणी सुध्दा आहे. पण प्रेमापढु ां
परीवस्थती आवण कतणव्य भािना िरचढ ठरलेली.
त्यामळ
ु ां ही प्रेमकहाणी अधरु ी आवण असइल आहे.
मोकळे णाने दसु ऱ्या कोणािर काय, स्ितुःिर सध्ु दा
नीट प्रेम करण्यागतकी कोणतीच सिड या लोकाांना
नाही. जणू ती माणसां नाहीत, जी. ए. कुलकणीच्ां या
कथेतल्या पात्राांसारखी खेळणी आहेत वनयतीच्या
हातातली. व्यिस्थेच्या काठािरली. शेताांमध्ये इाटके
कपडे घालनू
उभे के लेल्या अचेतन
बजु गािण्याांसारखी. वपढ्याांमागनू वपढ्या स्ितुःच्या
घामाची, रक्ताची आवण प्रसांगी जीिाची आहुती देऊन
काळया आईच्या उदरातनू सोन्यासारखां धान्य वपकिनू
शेतकरी ते मातीमोलानां समाजाला देतोय. त्याचां
कतणव्य पार पाडतोय. पण त्याच्या कष्टाची योनोय
वकांमत करण्याची ना सरकारची ऐपत आहे. ना
समाजाची पात्रता. ना प्रशासनाकडे मानिी दृवष्टकोन.
ना स्थावनक राजकीय नेतत्त्ृ िात या जबाबदारीचां भान.
हे सगळां या गोष्टीत आणखी टोकदारपणे आणता
आलां असत.ां
विस्ती धमोपदेशक िवडलाांबरोबर दीघणकाळ
चीनमध्ये रावहलेल्या, सावहत्याचां नोबेल पाररतोवषक
वमळिणारी पवहली अमेररकन लेवखका पलण बक
याच्ां या, द गडु अथण, या गाजलेल्या पस्ु तकाचा
वनताांतसांदु र मराठी अनिु ाद भारती पाांडे याांनी के ला
आहे. त्यात वचतारली आहे चीनमधल्या सामान्य
शेतकऱ्याची अिस्था. त्याची, आनदां यादि यानां ी
वलवहलेल्या झोंबी या आत्मचररत्राची, व्यांकटेश
माडगळ
ू कर याांच्या माणदेशी माणसां या पस्ु तकाची,
नागां रून पडलेली जमीन सिणत्र, नसु ताच शक
ु शक
ु ाट
… या स्तब्ध करणाऱ्या ओळीतनू सरुु िात करून पढु ां

िाचकाला हेलािनू , अतां बाणह्य हलिनू टाकणाऱ्या ना.
धों. महानोर याांच्या रानातल्या कविता अशा या
विषयािरच्या गतर सावहत्याची पन्ु हा आठिण करून
देतां हे पस्ु तक.
लेखकाला िाचकाांपयिंत जे पोचिायचां आहे, ते
अवतशय पररणामकारकपणे पोचलां असािां, म्हणनू तर
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पाच िषािंत या पस्ु तकाच्या पाच आिृत्त्या वनघाल्या
आहेत. पढु च्या आिृत्तीत हे बदल करता आले तर िर
उल्लेख के लेल्या अन्य सावहत्याप्रमाणे हे पस्ु तकसध्ु दा
िाचणाऱ्या समाजमनाच्या दीघणकाळ लिात राहील, हे
वनवश्चत.

स्वागत
वकरण डोंगरवदिे, मेहकर
किी , लेखक ,समीिक

वकरण डोंगरवदवे
मेहकर
वतयमानाचे वगयचवरत्र मांडणारी प्रगल्भ कववता : असहमतीचे रं ग
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अशोक नामदेि पळिेकर हे समकालीन
िास्तिाचे िेगिेगळे प्रस्तर उलगडणारे आबां ेडकरिादी
जावणिेचे किी म्हणनू मराठी सावहत्यविश्वात
ओळखले जातात. तसेच ते एक वचांतनशील समीिक
म्हणनू ही ख्यातकीतण आहेत. १९८० सालापासनू ते
िेगिेगळ्या वनयतकावलकाांतून ि सावहत्यपवत्रकाांतनू
सातत्याने काव्यलेखन करत आहेत. या दीघण
कालािधीतील त्याच्ां या काही वनिडक कविताच
ां ा
(एकूण कविता १००) ‘असहमतीचे रांग’ हा त्याांचा
काव्यसांग्रह अलीकडेच प्रकावशत झाला आहे. या
काव्यसग्रां हतनू सभोितालच्या समकालीन िास्तिाचा
एक व्यापक पट उलगडत गेलेला असनू पळिेकराांच्या
या कवितेतनू सभोितालच्या एकांदरीत मानिी
जगण्याचे
आवण समकालीन व्यिस्थेच्या
िास्तिरुपाचे वििेकवनष्ठ वचत्रण अगदी सहजीभािाने
ि वचांतनशील िृत्तीने आविष्कृ त झालेले आहे.
सामावजक जावणिेचे किी ि सावहवत्यक म्हणनू
अशोक नामदेि पळिेकर याांची वनवश्चत अशी एक
भवू मका आहे. मागील दोन तपापासनू ते आपल्या
भवू मके िर ठाम आहेत. महाराष्रातील चोखदां ळ रवसक
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आवण सावहवत्यक त्याांच्या या भवू मके सांबधां ी जाणनू
आहेतच. किी पळिेकराांची ही भवू मका प्रस्ततु
काव्यसांग्रहातही कायम आहे. म्हणनू च ‘आजच्या
घडीला आपण सगळे भारतीय लोक आपल्या
देशातील एतद्देशीय हुकुमशाहीिादाच्या प्रचडां
िादळात सापडलेले आहोत!’ ही जाणीि ठे िनू त्याांनी
आपली भवू मका स्पष्ट के लेली आहे; आवण अशा
िास्तिात आपली जबाबदारी झटकून कोणतीही ठोस
भवू मका न घेणाऱ्या ि अन्याय्य सत्तेच्या विरोधापासनू
अगदी नामावनराळे राहणाऱ्या लेखकिगाणला त्याांनी
खडे बोल ऐकित त्याच
ां ा ‘मृत्य’ू जाहीर के ला आहे. ते
म्हणतात‘मी माझ्या समकालीन त्या सिण किींना
माझी श्रद्धाांजली अपणण करतोय
जे बोलत नाहीत
सिणसामान्याांचे मरण डोळ्याने पाहूनही
वसांहासनातील कुठल्याच दगु धिं ीच्या विरोधात’
-अशा सिण लेखकिगाणला त्याांनी आपली श्रद्धाांजली
अपणण के ली आहे. कारण जे लोक सिणसामान्याांच्या

दुःु खाने कळिळत नाहीत, ज्याांचे शब्द राजसत्तेला
घाबरून सिणसामान्याांच्या दुःु खाला िाचा इोडत
नाहीत, त्या सावहवत्यकाांना त्यानां ी त्याांच्या
जबाबदारीची जाणीि करून वदली आहे. आजच्या
ितणमानात सिणसामान्यपणे जे वचत्र आपल्याला वदसते,
ते इार भयानक आहे. म्हणनू च त्यानां ी आपल्या
शीषणक कवितेत आजच्या दडपशाहीचे ि
असवहष्णिू त्तृ ीचे स्िरूप साांगताना‘तू म्हणू शकत नाहीस
पाांढऱ्याला ‘पाांढरे ’ वकांिा काळ्याला ‘काळे ’
सध्या, असेच हे गथले िातािरण आहे!’
हे भयांकर िास्ति अधोरे वखत करत त्यातील
धोके नमदू के ले आहेत. कारण ‘जेव्हा सत्ता चक
ू
असते; आवण तम्ु ही बरोबर असता, तेव्हा तम्ु हाला
भयांकर धोका असतो’, हे व्होल्तेअरने साांवगतलेले
िास्ति आजही सत्यच आहे! याच भयाने आज
व्यिस्थेमध्ये सिणसामान्य माणसाचे शब्द गोठले
आहेत, सत्य बोलण्याची वहमां त उरलेली नाही. हे
िास्ति जरी खरे असले, तरी कोणीतरी ही वहमां त
दाखिलीच पावहजे आवण त्यासाठी धमणिादी राजसत्ता
आवण रूढ व्यिस्थेला काही प्रश्न विचारणारे , प्रसांगी
त्याांच्याविरुद्ध उभे ठाकणारे लोक तसेच विचारितां ि
सावहवत्यक पढु े आले पावहजेत, असे किीला िाटते.
कारण ही जबाबदारी याच िगाणिर अवधक आहे. हीच
भवू मका घेऊन किीने आपली िाट चोखाळली आहे.
स्िातत्र्ां योत्तर काळापासनू या देशात आपल्या
धमणवनरपेि ि लोकशाही समाजिादी व्यिस्थेने
आपल्या राज्यघटनेनसु ार प्रत्येक भारतीय नागररकाला
त्याच्या जाती-धमाणच्या पलीकडे जाऊन त्याचे
अवभव्यक्ती स्िातांत्र्य जगण्याचे हक्क ि अवधकार
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बहाल के ले आहेत. परांतु १९८० सालापासनू या
देशातील धमणिादी विचारसरणीने मल
ू तत्त्ििाद आवण
जमातिादी राजकारणाला खतपाणी घालत या
स्िातांत्र्याच्या विरोधात सतत एक लोकमानस
घडिण्याचा प्रयास चालिलेला आहे. आवण
मल
ू तत्त्ििादी विचारसरणीचे लोक देशात सत्तेच्या
कें द्रस्थानी आल्यानांतर तर या देशातील ‘व्यक्ती’
आवण ‘अवभव्यक्ती’ची सारखी गळचेपीच चालिली
गेली आहे. त्यातनू भारताच्या धमणवनरपेि ि
लोकशाही समाजिादी व्यिस्थेला मोठाच धोका
उत्पन्न झाला आहे. हा धोका नष्ट करणे हे भारतीयाांचे
परम कतणव्य आहे. या पाश्वणभमू ीिर प्रस्ततु
काव्यसग्रां हाचे मोल अवधक आहे.
म्हणनू च अगदी प्रारांभापासनू या देशातील
धमणिादी व्यिस्थेकडून सिणसामान्य माणसाच्या
अवधकाराचे हनन करून त्याचे शोषण अबावधत
करण्याच्या ज्या जागा वनमाणण के ल्या गेल्या आहेत,
त्या जागा आपण समजनू घेणे पवहल्याांदा गरजेचे
आहे. त्यासाठी या कवितासांग्रहातील ‘काळ नसतो
बदलत कधी!’, ‘मी, जाहीर के लाय ईश्वराचा मृत्य!ू ’,
’ओ, जीवनअस!’, ‘डॉ. बाबासाहेब आबां ेडकर’,
‘वसद्धाथण गौतम बद्ध
ु ’, ‘भक
ू ’ िगैरे तत्त्िवचांतनात्मक
कवितामां धनू डॉ. अशोक नामदेि पळिेकर याच्ां या
तत्त्िज्ञानाची ि त्याांच्या जीिनदृष्टीची जी तावत्त्िक
बाजू स्पष्ट झालेली आहे ती आकळून घेणे अत्यांत
गरजेचे आहे. तसेच ‘अजेंडा’, ‘अँवटक इरक’,
‘एन्कौन्टर’, ‘मी!’, ‘असहमतीचे रांग’, ‘भवू मका’,
‘कबीरा’, ‘एक वनिेदन’ अशा काही कविताांमधनू
त्याच
ां ी एक वनवश्चत भवू मकाही जाहीर झालेली आहे.

तीही लिात घेणे गरजेचेच आहे. ‘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 देणार नाही.’
उलट, या दडपशाहीच्या काळात‘ह,ां भाांडेन जरूर त्याच्याशी प्राणपणाने अगदी टोकदार
:
माझ्या तत्त्िासाठी.../ माझ्या विचारासाठी.../ माझ्या
सत्यासाठी..,
तसेच, त्यालाही देईन तेिढाच स्पेस त्याच्या
भवू मके साठी आरपार’
याच भवू मके ने त्याांनी लेखकिगाणला अन्याय्य सत्तेच्या
ि व्यिस्थेच्या विरोधात लढण्याचे आिाहन के ले
आहे, ते इार मह्त्तत्त्िाचे आहे.
अलीकडच्या काळात अवििेकी भक्ताांचे मळे खपू
वपकलेले आहेत. विरोधासाठी विरोध ही त्याांची िृत्ती
आहे. म्हणनू च अवििेकीपणाने कोणत्याही गोष्टीचे
उदात्तीकरण करणाऱ्या भक्ताांच्या अवििेकी िृत्तीिर
सडेतोड हल्ला चढिताना‘त्याांची श्रद्धा
अधां श्रद्धेचेच एक वििर असते काळे
त्यात ते राहतात िळिळत कृ मी होऊन..
तेच त्याांच्या जगण्याचे आनांदतळे ’
हे त्याचां े िृत्ती-ितणन किीने जाहीर के लेले
आहे. या िृत्ती-ितणनापोटीच राजकारणातील भक्तीमळ
ु े
कोणत्याही राजकीय पांथात हुकूमशाही प्रस्थावपत होत
असते. जातीच्या अवस्मता आत्यवां तक टोकदार के ल्या
जाण्याच्या आवण अवििेकी मानस तयार होण्याच्या
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काळात हा धोका भारतीय लोकशाहीला इार गांभीर
स्िरूपाचा आहे. म्हणनू च ‘मन’ू , ‘जातअळी’, ‘जात’,
अशा काही कविताांमधनू जातीयतेचे विष हे
मानव्यविरोधी ि राष्राच्या एकत्मातेविरुद्ध आहे हेही
त्याांनी स्पष्टच के ले आहे. कारण ‘जाती ह्या
राष्रविघातक असनू प्रत्येक ‘जात’ ि त्या जातीचे
समहू हे स्ितुःला ‘राष्र’च मानत असतात’; आवण
‘जात-भाांडिला’चा सतत गैरिापर करत असतात.
वहदां ू राष्रिादाच्या मतप्रणालीचे समथणक असलेल्या
लोकाांचा म्हणनू च जावतअतां ाच्या प्रवक्रयेला कायम
विरोध असतो. या विरोधाच्या विरोधातनू उद्भिणारा
सांघषण हा अपररहायणच आहे; तो आपण नेटाने पढु े नेला
पावहजे, ही किीची भवू मका आहे.
डॉ. अशोक नामदेि पळिेकर याांच्या
वचांतनाचे अनेक विषय आपल्याला ठाऊक आहेत.
त्यावशिाय गतरही काही विषयािां रील कविता
आपल्याला या काव्यसांग्रहात भेटतात. जसे- ‘पाहोम’
ही कविता. या कवितेत रवशयन सावहवत्यक वलओ
टालस्टॉय याच्ां या कथेला त्यानां ी आधवु नक सदां भण वदला
आहे. समाजात मालकी हक्काची प्रचांड लालसा
असलेली एक िृत्ती असते. त्या िृत्तीत कधीही एक न
सांपणारी तृष्णा एक असते. ती अलीकडच्या
काळातही आहे. त्यामळ
ु े आधवु नक काळात िाढत
चाललेली ही तृष्णा आपल्याला आपल्या नैसवगणक
जगण्यापासनू कशी परािृत्त करते, हे िास्ति सत्य
टालस्टॉयच्या कथेचा सदां भण देत किीने त्या कवितेतनू
खपू च मावमणकपणे साांवगतलेले आहे. धनसांपत्तीच्या
लालसेने जीिनाचे ममण ि जीिनातला आनांद
विसरलेले ितणमानातील लोक याच्ां या मानवसकतेिर
किीने के लेल्या भाष्याची एक सरु े ख गइ
ांु ण

आपल्याला या कवितेत वदसून येते. तसेच ‘पारधी,
कबतू र आवण मगांु ी याांच्या कथेविषयी’ या कवितेतही
परोपकाराची जाणीि विसरलेल्या स्िाथी ि स्ि-कें वद्रत
लोकाांच्या मानवसकतेविषयी किीने जळजळीत भाष्य
के लेले आहे. जन्ु या बोधकथाांना काव्यात आधवु नक
सदां भण देण्याचे किीचे हे कसब िाखाणण्याजोगे आहे.
खरे तर, त्या कविता म्हणजे टी. एस. एवलयट याांच्या
जगप्रवसद्ध ‘Tradition and Individual Talent’
या वनबधां ाचे उपयोवजत रूपच आहेत. िानगीदाखल
त्यातील एक मळ
ू कविता िाचण्यासारखीच आहे. या
कवितेत पिू ाणधाणनांतरच्या दसु ऱ्या भागात ते म्हणतात‘अजनू ही वतथे :
झाड आहे. कबतु र आहे. मगांु ी आहे. तळे आहे. आवण
पारधीही आहे.
पण, मगांु ीला पाणी वपताना पाण्यात पडल्याचे पाहून
कबतु र आता झाडाचे पान तोडत नाही.
वतच्या पढु ्यात ते टाकत नाही.
मगांु ी पाण्यात बडु ते. मरून जाते.
कबतु र नामावनराळे ...!
पारधी येतो. कबतु रािर नेम धरतो. बाण मारतो.
कबतु र खाली कोसळते. मरून जाते. पारधी वशकार
उचलतो. वनघनू जातो.
झाड मात्र अस्िस्थ..’
ितणमान काळात स्ि-कें वद्रत िृत्तीने जगताना
हरिलेल्या मानिी मनाची सांिेदना ि एकमेकाांना मदत
न करण्याची िृत्ती यामळ
ु े व्यिस्था सतत आपला
गैरइायदा घेते; आवण आपला नाहक बळी जातो. हे
परखड सत्य साांगताना एके काळी येथील माणसामाणसामधील आपापसातील वजव्हाळा आवण स्नेह
जिळून पाहणारे झाड म्हणजे तत्त्ि आवण व्यिहार
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याांतील अनबु ांध जपणारी वपढी ि तत्त्ि आवण व्यिहार
याांतील इारकत घेऊन जगणारी वपढी : या दोन
वपढ्यामां धील बदलत गेलेली िृत्ती आवण त्याच्ां या
िाट्यास येत गेलेले िास्ति याांतील ताण झाडाच्या
अस्िस्थतेतनू किीने कमालीच्या सामर्थयाणने
अधोरे वखत के ला आहे. हा ताण आजच्या
सभोितालच्या िातािरणात माणसाला सामावजक
अगां ाने अतां मख
णु करणारा आहे.
प्रस्ततु काव्यसग्रां ह िाचताना या सग्रां हात
किींने विविध विषयाांना स्पशण के ला आहे हे लिात
येते. त्या सिण विषयाांतनू अस्िस्थ ितणमान आवण
पररितणनाची वदशा याबाबत किीने के लेले लेखन
अवधक गभां ीरतेने ि प्रखरतेने आले आहे, असे
आपल्या लिात येते. ततू ाणस देशात जे िातािरण
आहे, ते लोकशाही व्यिस्थेला अत्यांत मारक आहे.
भारतीय सवां िधान वनवमणतीच्या काळात ज्यानां ा भारतीय
सांविधानाची वनवमणतीच मान्य नव्हती, अशा लोकाांच्या
हाती कें द्रीय सत्ता एकिटल्यानांतर त्याांनी देशातील
विद्यमान लोकशाही यत्रां णाच
ां ा गैरिापर करत
लोकशाही व्यिस्थेलाच सिाणत मोठा धोका उत्पन्न
के ला. त्यातनू मीवडया आवण न्याय यांत्रणा सद्ध
ु ा सटु ली
नाही. ह्या यांत्रणा सत्तेच्या बवटक झाल्या आहेत. हे
िास्ति भयक
ां र आहे. जबाबदार ि देशप्रेमी
पत्रकाराांची निी व्याख्या समाजासमोर माांडली जात
आहे. सत्तेच्या बाजनू े उभा राहणारा आवण सरकारची
चापलसु ी करणारा पत्रकार हा जबाबदार ि देशप्रेमी
पत्रकार! तर सरकारच्या जनवहतविरोधी धोरणाांिर
सरकारला पयाणयाने सत्तेला प्रश्न विचारणारा, जनतेच्या
बाजनू े उभा ठाकणारा पत्रकार हा बेजाबदार ि
देशद्रोही पत्रकार, अशी व्याख्या समाजासमोर रूढ

के ली जात आहे. वदल्लीचे ज्येष्ठ पत्रकार विजय नाईक
याांनी म्हटल्याप्रमाणे- जनतेच्या मनातील आवण
सरकारच्या विरोधातील प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराच
ां ी
सारखी मस्ु कटदाबी सुरू आहे. त्यामळ
ु े च हा मीवडया
‘वपपाांत मेल्या उांदरािर’ आवण ‘अयोध्येच्या राम
मवां दरािर’ बोलतो. परांतु जनसामान्याच्ां या प्रश्नाक
ां डे तो
सतत दल
ु णि करतो हे सत्य किीने अधोरे वखत के ले
आहे. सोबतच ‘काय, चाललांय काय, या देशात?’ या
कवितेतही किीने ‘पल
ु िामा’ हल्ल्याच्या सदां भाणत
बरोबर बारा वदिसाांनी सरकारच्या सांगनमताने
वमडीयाने तयार के लेली बदल्याची वस्क्रप्ट कशी
देशाची वदशाभल
ू करणारी आहे हे साांगत सरकार ि
मीवडयाला धारे िर धरले आहे. त्यातनू सत्ता ि
मीवडयाचे साटेलोटे स्पष्ट होते! तसेच सत्तेच्या बळािर
आवण भाांडिलाच्या जोरािर घटनात्मक तरतदु ींना
बगल देत सत्तेच्या गशाऱ्यािर बदलत चाललेले
न्यायव्यिस्थेचे आजचे भ्रष्ट ितणनरूप लिात घेतानाही
किीने ‘न्यायदेिता’ या कवितेत थेट
न्यायव्यिस्थेलाच प्रश्न के ला आहे. तो प्रश्न लाख
मोलाचा आहे. ते म्हणतात‘माझी अनाथ वइयाणद कुठल्या कोटाणत नेऊ
की, न्यायासाठी नागिलेला मीच कायदा हातात
घेऊ...?’
या प्रश्नाने सामान्य माणसाच्या मनातील
विद्रोहाची भाषाच या कवितेतनू प्रकट झाली आहे.
सामान्य माणसू कायदा हातात घेतो तेंव्हा एक
अराजक वनमाणण होत असते हे खरे असले तरी,
एखादी सत्ता सांविधानाचा कायदा झगु ारून
न्यायव्यिस्थेला स्ितुःच्या स्िाथाणसाठी िेठीस धरते
आवण न्यायव्यिस्थाही सत्तेच्या गशाऱ्यािर काम
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करते तेव्हाही देशात अराजकच वनमाणण झालेले
असते! हे िास्ति किी पळिेकराांनी यावठकाणी माांडून
ठे िले आहे, ते खपू च गभां ीर स्िरूपाचे आहे. खरे तर,
आजच्या िातािरणात असे सत्य माांडणारे , अशी
भाषा बोलणारे लोक कमी आहेत. कारण दडपशाहीचे
तत्रां सररास अिलवां बले जाते, असेच आजचे वचत्र
आहे. परांतु हे सत्य माांडण्याची वनताांत गरज आहे. ही
गरज या कवितेने पूणण के ली आहे. सभोितालच्या
िास्तिाचे किीने वििेकिादी अगां ाने काही कविताांतनू
माांडलेले वचांतनही अवतशय मौवलक स्िरूपाचे आहे.
त्यात- ‘महात्मा गाांधी : एक वनवमत्त’, ‘ओ जीवनयस’,
‘रोवहत िेमल
ु ा’, ‘जोतीराि गोविदां राि इुले’,
‘कबीरा’, ‘वसद्धाथण गौतम बद्ध
ु ’, ‘डॉ. माईसाहेब
आबां ेडकर’,
‘रमाई’,’
डॉ.
बाबासाहेब
आबां ेडकराां’िरील तीन कविता, ‘ब्रेख्त’, ‘पाब्लो’,
‘वइडेल’, ‘जॉजण’ याच्ां यासह ‘वहटलरची चररत्रकथा’
गत्यादी कविताांचा समािेश करता येईल. या सिण
कविताांमधनू किीने सांिादात्मक शैलीने वचांतनात्मक
पातळीिर माडां लेले िास्ति िाचकाला उपरोध आवण
उपहासाच्या अांगाने अतां मख
णु करणारे आहे.
व्यवक्तविषयक काव्यातनू किींचा काव्यविचार जसा
आपल्यला भेटतो, अगदी त्याच पद्धतीने ‘सीररया’,
‘खैरलाांजी’, ’उन्नाि-कठूआ’ अशी वठकाणां आवण
त्यािरील काव्यसांिाद माणसाला अिस्थ करणारा
आवण हादरून टाकणारा ठरतो. व्यक्ती वकांिा वठकाणे
याबाबत वलवहलेल्या कवितातां नू खऱ्याअथाणने
शोषणकते आवण शोवषत याांच्या िृत्ती आवण
अमानषु ाांच्या अमानिी प्रिृत्तीिर किीने सडेतोड
हल्ला चढिलेला आहे. मात्र 'बरे झाले गाधां ी तम्ु ही
आज नाही. अन्यथा व्यिस्थेने तम्ु हालाही इासािर

लटकिले असते' वकांिा 'बरे झाले कबीरा आज तू
नाहीस. अन्यथा तल
ु ाही देशद्रोही ठरिले गेले असत्ते',
असे जेव्हा किी म्हणतात तेव्हा त्यातनू आपल्याला
एका कालस्िभािाचे ि हुकुमशाही प्रिृत्तीचे भयांकर
दशणन घडते.
ितणमान काळातील अनेक बाबींिर / घटनाप्रसांगाांिर अशोक नामदेि पळिेकर याांनी अवतशय
सक्ष्ू मपणे ि िेधकपणे या कवितासांग्रहात प्रकाशझोत
टाकला आहे. व्यगां आवण उपरोध याचां ा िापरही या
कवितेत लीलया के ला गेला आहे. ‘गािात आलेल्या
मदाऱ्याची गोष्ट’, ‘राजकारण’, ‘दे आर टोटली
वमस्इीट इॉर दॅट’, ‘कोण पेटितोय देश’, ‘जतां रमांतर’
‘हा देश विकणे आहे’ अशा विविध कविताांमधनू
आजचे राजकारण / त्याचां ी राजकीय खेळी,
सांविधानाला नाकारणारी िृत्ती आवण लोकशाहीचा
गळा घोटणारी प्रिृत्ती तसेच भाडां िलशाहीचे
माांडवलकत्ि स्िीकारणारी सत्ता या सिािंच्या
सांगनमताने देशात चाललेली कट- कपट-कारस्थाने
किीने बेछूटपणे उघड के लेली आहेत. ततू ाणस,
लोकशाही व्यिस्थेला बळकटी देणाऱ्या सिण यांत्रणा
राजकीय सत्तेच्या अवां कत झालेल्या असल्यामळ
ु े
विद्यमान लोकशाही यांत्रणेला कोणताही अथण उरलेला
नाही, ती यत्रां णा इक्त नािापरु तीच अवस्तत्िात
असल्याचे वचत्र आहे. त्यामळ
ु े च‘परु ाणिस्तू सांग्रहालयातले
भसु ा भरलेले प्राणी आवण
कागदािरची लोकशाही
दोन्ही सारखेच असतात लोकाांसाठी’
-अशा शब्दात किीने भारतीय लोकशाहीची अिस्था
अधोरे वखत के ली आहे. खरे म्हणजे ही लोकशाही इार
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समथण आवण प्रबळ आहे. परांतु व्यिस्थेचा ठे केदाराांनी
आवण कें द्रस्थानी सत्तेत असलेल्या आजच्या
सत्ताधीशानां ी स्ितुःच्या मतलबासाठी लोकशाही
यांत्रणाांचा त्याांच्या सोयीने िापर करत लोकशाहीचा
प्राणच नष्ट करून टाकला आहे. त्यामळ
ु े लोकशाही
इक्त कागदािर आहे. लोकशाहीच्या नािाखाली
आज सिणत्र पन्ु हा एकदा प्रत्यि हुकूमशाही
अवस्तत्िात आली आहे, असा एकांदरीत सरू या
काव्यसग्रां हातनू ऐकायला येतो.
या कवितासांग्रहात सरकारच्या इसलेल्या
नोटबांदीपासनू तर अणचू ाचणीपयिंत अनेक घटनाांची
अत्यांत पररणामकारक नोंद किीने आपल्या कवितेत
घेतली आहे. ती मळ
ु ात िाचण्यासारखी आहे. तसेच
या सांग्रहामध्ये ‘झाड’ ही िेगळ्या पातळीिरची एक
विलिण कविता आहे. त्याच पद्धतीने काही जन्ु या
लोकाच्ां या विचारठे िीतनू वकांिा लोकम्हणीतनू वकांिा
तत्त्िवचांतनात्मक अवभव्यक्तीतनू काही कविता
जन्माला आलेल्या आहेत. जसे- ‘एक माचण’ या
कवितेत बापाचे मल
ु ाला- ‘शहाण्याचे जोडे डोक्यािर
घे, पण मख
ू ाणच्या सािलीत उभा राहू नकोस’ असे
साांगणे असो, वकांिा तत्त्िज्ञानाच्या पातळीिरील ‘भक
ू ’
ही कविता असो, त्या कविताांतील वचांतन इारच
प्रभािी आहे. उदाहरणाथण‘भक
ू नसतेच मळ
ु ी िाईट
िाईट असते वतची कोंडी करणारे व्यिस्था, इक्त!’
अशा ओळीतनू जीिनाचे प्रभािी तत्त्िज्ञान
माांडणारी समथण कविता आपल्याला सातत्याने ह्या
सांग्रहात िाचायला वमळते. तावत्त्िक अगां ाने अवभव्यक्त
झालेल्या कविताांमध्ये आणखी पळिेकराच
ां ी ‘बकरा’
ही कविता आपल्या भाांडिलीिृत्तीचे आवण

सामान्याांच्या जगण्यातील ऱ्हासमय वस्थतीचे अत्यांत
प्रभािी प्रकटन आहे. ते म्हणतात‘माणसू : मालक असो, खाटीक असो की ग्राहक
पैशाने बकऱ्याची वशकार करत रावहला
बकरा वजिावनशी जात रावहला
माणसू वनत्यनेमाने ढेकर देत रावहला’
-अशारीतीने
अवतशय
प्रभािीपणे
‘बकऱ्या’च्या प्रतीकातनू शोवषत आवण पीवडत याांच्या
जगण्यातील भाडां िली िृत्तीने वहरािलेले त्याचां े सिणस्ि
शेिटी त्याांना अत्यांत वनदणयपणे कोणत्या
ऱ्हासमयतेकडे घेऊन जाते यासांबांधीचे अवतशय
विदारक वचत्रण या कवितेतनू आले आहे. या कवितेत
शेिटच्या चार ओळीतनू च सिण सार सावां गतले जाते,
तरीही खाटकाच्या दक
ु ानातील प्रसांगाचे अवतशय
सक्ष्ू मपणे के ले गेलेले िणणन खरोखर गरजेचे होते का?
असाही एक प्रश्न या कवितेच्या सदां भाणत काही
अभ्यासकाांनी उपवस्थत के लेला आहे. प्रवसद्ध
विचारितां सधु ाकर गायकिाड याांनीही या कवितेच्या
दसु ऱ्या भागाबाबत ‘हे िणणन येणे गरजेचे होते का?
असा एक आिेप नोंदिलेला आहे. अथाणत, तो
पळिेकराांच्या शैलीचाही एक भाग असू शकतो.
कारण ‘सावहत्यात िास्तिाचे के िळ वचत्रण असनू
भागत नाही, तर त्या वचत्रणाची गवतमानता लेखकाला
माांडता आली पावहजे’ हा विचार खद्दु पळिेकराांना
मान्य आहे. तो त्याांनी अनेकदा बोलनू दाखिलेला
आहे. त्याचाही तो पररपाक असू शकतो. िास्तिवचत्रणाच्या गवतमानतेसाठीही ते िणणन आलेले असू
शकते.
मराठी सावहत्यात ‘बैल’ या विषयािर विठ्ठल
िाघ, िसांत साितां , लोकनाथ यशितां िगैरे अनेक
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किींनी कविता वलवहलेल्या आहेत. परांतु त्या सिण
किींच्या तुलनेत अशोक नामदेि पळिेकराांची कविता
िेगळी आहे. लोकनाथ यशितां ह्याच
ां ी ‘बैल’ ही
कविता शेतमजरु ाांच दुःु ख अधोरे वखत करत व्यिस्थेला
प्रश्न विचारते, तर अशोक नामदेि पळिेकर ह्याांची
‘बैल’ ही कविता शेतमजरू आवण शोवषत ह्याांच्या
पलीकडे जाऊन शोवषत आवण शोषणकताण ह्या अगां ाने
आपले लि िेधनू घेते. ‘बैल’ ही शोवषताांची आवदम
काळापासनू ची प्रवतमा आहे. परांतु व्यिस्थेने त्या
प्रवतमारूपाचे साांस्कृ वतक उदात्तीकरण के ले आहे.
कोणत्याही शोषणरूपाचे साांस्कृ वतक उदात्तीकरण
करून ते शोषण कायम सुरू ठे िणे हे शोषक-व्यिस्थेचे
शास्त्रच असते. ते शास्त्र धमाणच्या अगां ाने त्या
शोषणाला रूढ करते. त्यामळ
ु े त्या शोषणाविरुद्ध
शोवषतसमहू बांड करून उठत नाही. याच धतीिर
बैलाचा मालक (शोषणकताण) एक वदिस बैलाची पजू ा
करून त्याच्या शोषणाला साांस्कृ वतक उदात्तीकरणाचा
मल
ु ामा देतो आवण त्याचे सिणस्ि खच्चीकरण करतो.
हे खच्चीकरण वपढ्यानवपढ्या वबनबोभाट सरू
ु असते.
म्हणनू च किी अशोक नामदेि पळिेकर याांनी ‘बैल’
या प्रवतमेतनू गल
ु ामी आवण शोषणाच्या साांस्कृ वतक
उदात्तीकरणाचे रूप लीलया नाकारले आहे.
सोबतच ‘स्त्रीसक्त
ू : तमु च्या नजरे त मी’, ‘Mee
Too!’, अशा कविता भारतीय स्त्रीजीिनातील
काळोखे िास्ति माांडत स्त्रीच्या मानिीपणाची ओढ
प्रकट करणाऱ्या आहेत. ‘स्त्रीसक्त
ू ’ या कवितेत तर‘माझे अवस्तत्ि म्हणजे
इक्त- एक योनी, दोन स्तन वन एक गभाणशय
बस्स, एिढाच माझ्या अवस्तत्िाचा आशय
तमु च्या लेखी...! हे नकोय मला

मला हियां : विश्वजाहीरनाम्याच्या पानािर उमललेलां‘All human beings are born free and equal
in dignity and rights.’
हे एिढांच एक सगु धां ी मन!’
-असे स्पष्टच त्या स्त्रीमनाने बजािलेले आहे.
ही भािना व्यक्त करणारे मन म्हणजे खरे तर मनिू ाद
आवण कौवटल्याच्या अथणशास्त्रातील स्त्रीविरोधी
सत्रू ाांना स्पष्टपणे नकार देणारे तसेच स्त्रीिाद ि
आबां ेडकरिादाला प्रमाण मानणारे आहे. त्यामळ
ु ेच
स्त्रीिरील बलात्काराच्या विरोधातले एक तीव्र सांिदे न
या काव्यसांग्रहात आहे. ‘इुलन’, ‘सांजली गौतम’,
‘पांचकुला’ अशा काही कविताांमधनू त्या सांिदे नाची
आपल्याला सहज प्रचीती येते. इूलनदेिीिर के ल्या
गेलेल्या अत्याचाराच्या विरोधात वतने घेतलेल्या
भवू मके चे समथणन करणारी ‘इुलन’ ही कविता स्त्रीच्या
बडां खोरीचे दशणन घडिणारी असनू ‘सजां ली गौतम’ ह्या
लहानशा मल
ु ीिर झालेला अत्याचार आवण सातारा
वजल्ह्यातील तरू ची इाटा येथे आठ मवहन्याांच्या गरोदर
स्त्रीिर आठ नराधमानां ी के लेला बलात्कार ह्या
घटनाांची पाश्वणभमू ी त्या सिण कविताांच्या मळ
ू ाशी आहे.
‘पांचकुला’ ही कविता तर रामरहीमसारख्या
बलात्कारी नराधमाच्या समथणनाथण हातात शस्त्रे घेऊन
नगां ा नाच करत रस्त्यािर उतरणाऱ्या लोकाच्ां या
मानवसकतेविरोधात प्रचांड चीड व्यक्त करणारीही
आहे. कारण कोणत्याही बलात्कारी परुु षाच्या
विरोधात चीड व्यक्त करणाऱ्या, त्याचा वनषेध
करणाऱ्या लोकाांऐिजी के िळ धमणभािनेच्या अांगाने
त्याचे समथणन करणारे लोक हे महाभयांकर आहेत! ते
आपल्या मानितेिरच प्रश्न उपवस्थत करणारे आहेत.
तसेच, ‘कुक्कुस’, ‘ग-ु घाणीच्या राजकारणातील
136 

तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

नौटांकी’ ‘वस्टल विथ अस’ ह्या कविताांमधनू आलेले
आजचे सामावजक िास्ति माणसाला भयांकर
अस्िस्थ करणारे आहे. ते मळ
ु ात समजनू घेण्यासारखे
आहे.
ऐवतहावसक ि ितणमानाच्या सत्यािर भाष्य
करणाऱ्या ‘भीमा कोरे गािची लढाई’ या विषयािरील
दोन कविता या कवितासांग्रहात आहेत. त्यापैकी एक
कविता भीमा कोरे गािची लढाई ही पोटासाठी नव्हती;
तर समतेसाठी, अवस्मतेसाठी आवण न्यायहक्कासाठी होती याची जाणीि करून देणारी आहे;
तर दसु री कविता या विजयस्तांभाचा राजकीय
षडयांत्रसाठी िापर करणाऱ्या व्यिस्थेविरुद्ध तसेच
सत्तेच्या पिपाती धोरणाविरुद्ध आहे. यािरून
आपल्या असे लिात येते की, अशोक नामदेि
पळिेकर हे गवतहासातील िास्ति साांगत त्या
गवतहासातील सत्य अधोरे वखत करतात, तसेच
गवतहास आवण ितणमान याांची साांगड घालनू नेमके
कोठे काय होते आवण कोठे काय असािे, याचेही भान
आपल्याला आणनू देतात.
म्हणनू च ‘असहमतीचे रांग’ या
कवितासांग्रहातील प्रत्येक कविता िाचकाांना विचार
करायला बाध्य करणारी असनू किी अशोक नामदेि
पळिेकराच्ां या गभां ीर आवण वचतां नशील व्यवक्तमत्त्िाचे
पडसाद त्या कविताांत अधोरे वखत झालेले आहेत.
स्ितुः किी ज्या विवशष्ट भवू मके त जगत आले आहेत
त्याचे प्रवतवबबां त्याच्ां या शब्दातनू समोर आल्यामळ
ु े
त्याांची कविता अवधक सजीि िाटते. किी पळिेकर
याांच्या कवितेचा एकांदर सरू हा सामान्यत: ितणमानािर
आवण त्या ितणमानातील विसगां तीिर बोट ठे िणारा
आहे. आजच्या काळात सत्तावधकारी िगाणच्या

विरोधात बोलणे म्हणजे स्ितुःला ‘देशद्रोही’ हे वबरुद
लािनू घेणे होय. त्यामळ
ु े सावहवत्यक सद्ध
ु ा भवू मका
घेऊन बोलणे टाळत आहेत. असहमतीची स्पेस कुठे च
उरलेली वदसत नाही.
‘तम्ु ही त्याांची लाचारी पत्करािी, त्याांचीच ‘री’
ओढािी
तम्ु ही त्याांच्याच भाषेत बोलािे, त्याांच्याच गशाऱ्यािर
चालािे
ते तम्ु हाला जड जिाहर देतील, हत्ती-घोडे देतील
भोई-पालखी देतील, मेणा-मेनका देतील, राजराजिाडे देतील
तम्ु ही त्याांच्या भाषेत बोलायचे नाकारले तरते तमु ची घोर नाके बदां ी करतील
ते तम्ु हाला घेरुन मारतील!’
अशाही वस्थतीत किी पळिेकर मात्र
वनभीडपणे आपले मत माांडण्याची भवू मका घेतात.
दडपशाही करणाऱ्या लोकाांच्या बाबतीत कुणाला
काय वनणणय घ्यायचा आहे, तो त्याांनी घ्यािा. ते त्याांचे
स्िातत्र्ां य आहे. परांत,ु ‘मी मात्र त्याच्ां या भाषेत बोलणार
नाही. वकांिा त्याांच्या बोटाच्या वदशेने चालणार नाही.
माझी भवू मका ठरलेली आहे, माझी वदशा ठरलेली
आहे’, असे ते वबनवदक्कत जाहीर करतात. यातनू
त्याच
ां ा दडपशाहीच्या विरोधात स्िातत्र्ां यासाठी कायम
लढत राहण्याचा वनधाणर व्यक्त झालेला वदसतो. आपले
स्िातांत्र्य जेिढे मौवलक आवण महत्त्िाचे तेिढेच
आपल्या सभोितालातील गतरही लोकाचां े स्िातत्र्ां य
मौवलक ि महत्त्िाचेच आहे! ही किीची
स्िातांत्र्यासांबांधीची भवू मका आहे. स्िातांत्र्य आवण
अवभव्यक्तीची गळचेपी होण्याच्या आवण
असवहष्णतू ेच्या काळात ही भवू मका इार मोलाची
137 

तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

आहे. विरोधासाठी विरोध न करता अपररहायण
कारणाांसाठी विरोध हा त्याांच्या भवू मके चा सकारात्मक
पैलू आहे.
इसव्या घोषणा करून जागवतकीकरणाच्या
पाश्वणभमू ीिर देशाला महासत्तेची गोंडस स्िप्ने
दाखिणाऱ्या सत्तेला इटकारताना अजनू ही या देशात
दवलत, आवदिासी, भटके आवण गतर समहू हे वनम्न
पातळीिरचे जीिन जगत आहेत, त्याांच्या िाट्याला हे
शतक अजनू आलेलेच नाही, ह्याही गोष्टीचा विचार
होण्याची वनताांत गरज किीने प्रवतपादन के ली आहे.
तरीही, या गोष्टीकडे कानाडोळा करणारी आवण
भाांडिलदारी िगाणला पोषक असलेली आजची सत्ता
आवण सत्तावधकारी याच
ां ी धोरणे नेमकी कशी आहेत,
हे साांगत असताना ते एका कवितेत म्हणतात‘तरीही, सत्ता भरल्यापोटी
वतची आयाळ कुरिाळत वसहां ासनािर / बेवइकीर
ढेकर देत आहे.’
हे िास्ति भयांकर आहे. ‘मॉब लीवन्चांग’ आवण
‘एन्कौन्टर’ या कविता सद्ध
ु ा राजसत्ता आवण भाडां िली
सत्ता याांच्या सांगनमताने आखल्या जाणाऱ्या
अथणकारणाचे आवण अल्पसांख्य ि आवदिासी
समहू ाला विरोधाचे लक्ष्य करणारे धोरण उजेडात
आणणाऱ्या आहेत. तसेच, ‘रोझा’, वकांिा ‘सलमान
भाय’ या कविताांमधनू तर धमणवनरपेितेचे तत्त्ि
नाकारून एका विवशष्ट धमाणच्या सरसकट सिण
लोकानां ा सतत आपल्या विरोधाचे लक्ष्य करणाऱ्या
कट्टर धमणिादी मानवसकतेला इटकारत त्या
अल्पसांख्याांक समहू ातील बहुताांश लोकाांची
मानवसकता देशविरोधी वकांिा मानव्यविरोधी नाही तर
धमाणच्या पलीकडे जाऊन या देशािर वनताांत प्रेम

करणारी आवण मानिता ि माणसु कीला आपला धमण
मानणारी आहे, हेही सत्य त्याांनी आिजनणू साांवगतलेले
आहे. आजच्या धावमणक असवहष्णतु ेच्या काळात हे
सत्य समजनू घेण्याची वनताांत गरज आहे.
समाजात
इोइाित
चाललेल्या
असवहष्णतु ेबरोबरच या कवितासग्रां हात किीने
जगभरातल्या यद्ध
ु खोर प्रिृत्तींचाही वनषेधच के लेला
आहे. हा वनषेध करणारी किीची भवू मका बद्ध
ु ाच्या
व्यापक मानितािादाला आवण कारुण्याभािाला
प्रमाण मानणारी आहे. म्हणनू च ‘यद्ध
ु ोन्माद’ या
कवितेत वनरपराध जनतेिर युद्ध लादणाऱ्या प्रिृत्तीिर
आसडू ओढताना ते म्हणतात‘त्याच्ां यासाठी यद्ध
ु : असतो एक खेळ, पोरखेळ
वजक
ां ण्या-हरण्याचा
वकांिा, व्यापार शस्त्र-विक्रीतल्या नइे खोरीचा
वकांिा, उन्माद रक्ताच्या खमु खमु ीचा
जो सैन्याच्या जीिािर असतो पोसलेला, उदार
देतो झोकून सिािंनाच / मरणाच्या, अपांगतेच्या,
रोगराईच्या, भक
ु मारीच्या खाईत
हे नसते त्याांच्या ध्यानीमनी, कीयद्ध
ु ात नसते कुणीच वजक
ां त िा हारत
के िळ पराभतू होत असते एकटी मानिता यद्ध
ु ात’
कारण ‘यद्ध
ु विराम’ या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे‘सीमेच्या अलीकडे / उभे आहेत हे सैवनक
आवण
सीमेच्या पलीकडे / उभे आहेत ते सैवनक
दोघेही माणसेच आहेत!’
ही भािना, हा विचार इार महत्त्िाचा आहे.
म्हणनू च राजकीय नेतत्ृ िाची सत्तेसाठी एकमेकािां र
चाललेली कुरघोडी करण्याची िृत्ती, सत्तास्थानािरील
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जबाबदार व्यक्तींची सराणस आवण सराईतपणे खोटे ,
बेताल तसेच वचथािणीखोर िक्तव्ये करण्याची
भवू मका ह्या सिण बाबींचा किीने आपल्या
काव्यसांग्रहात योनोय ि सडेतोड समाचार घेतलेला
आहे. तसेच, लोकाांमध्ये धावमणक उन्मादाला खतपाणी
घालणाऱ्या सत्तेच्या विरोधात सिणसामान्य जनतेच्या
मनात प्रचांड राग ि असांतोष आहे हे साांगताना किीने
‘एक बातवचत : नवसरुद्दीन शहाशी’ ह्या कवितेत“साहब, लोगोमे गस्ु सा बहुत है!” असे नवसरुद्दीन
शहाच्या वचत्रपटातील एक िाक्य नेमके पणाने िापरले
आहे. आवण देशातील धावमणक उन्मादाच्या
पाश्वणभमू ीिर ‘करिान-ए-मोहब्बत’मध्ये नवसरुद्दीनने
‘डरा नहीं, गस्ु सा हु’ां हे विधान के ल्यानतां र त्याविरोधात
देशभरातनू उमटलेल्या कडिट प्रवतवक्रयाांच्या सांदभाणत
किी अशोक नामदेि पळिेकर याांनी उपरोध आवण
उपहासाच्या अगां ाने हे विधान नवसरुद्दीन शहाने
करायला नको होते, तर ते विधान हररयाणाचा पहलू
खान, मस्ु तैन अब्बास, राजस्थानचा अइराजल
ू ,
वदल्ली-मथरु ा रेनमधील प्रिासी जनु ैद, शहजाद
अहमद, वसबतल्ु लाह, झारखांडचा गवम्तयाज मजलूम,
महाराष्रातील वप्रयांका, गतर राज्याांतील आवसइा,
सांजली, वबहारमध्ये वदिसाढिळ्या ननोन के ल्या गेलेली
स्त्री, गजु रातमधील गशरत जहा, सोहराबद्दु ीन, कौसर,
प्रजापती, हरे न पांड्या, उनातला दवलत तरुण, जज्ज
लोया, नजीब, रोवहत िेमल
ु ा, अवां कत सक्सेना आवण
सबु ोध वसहां ह्या लोकानां ी ते बोलायला पावहजे होते,
असे म्हटले आहे. कारण हे सिण लोक धमणद्वषे आवण
धावमणक कट्टरतािादाचे तसेच दडपशाहीचे वशकार
झालेले आहेत! म्हणनू च तो राग, तो सतां ाप आपल्या
काव्यातनू व्यक्त करताना आपल्या शब्दाांना धार

लािनू सभोितालात जे जे विसगां त आहे त्यािर हल्ला
करणाऱ्या मोजक्या लढिय्या किींमध्ये या किीची
नोंद घेतली जाते.
‘असहमतीचे रांग’ या कवितासांग्रहातील किी
अशोक नामदेि पळिेकर याांच्या कवितेचे एक
िैवशष्ट्य म्हणजे ही कविता अवतशय साधी, सोपी
आवण सरळ; वततकीच अवभजात आहे. या कवितेची
स्ितांत्र भाषाशैली आहे. अनेकदा अनेक किींच्या
कविता िाचल्यानतां र िाचकाच्या हाती काहीच लागत
नाही. वकांिा, लागले तरी त्याचे प्रमाण अल्प असते.
परांतु या कवितेच्या बाबतीत मात्र असे घडत नाही.
कारण आपल्याला आपल्या िाचकाला नेमके पणाने
काय सागां ायचे आहे, वशिाय आपण ते कोणाला
साांगणार आहोत याचीही जाणीि किीला आहे.
म्हणनू च आपण जे साांगणार आहोत ते समोरच्या
िगाणला सहज समजले पावहजे अशी त्याचां ी धारणा
असल्याने त्याांची प्रत्येक कविता िाचकाला अगदी
सहजपणे भािते आवण आकळतेही! खरे पाहता,
अशोक नामदेि पळिेकर ह्याचां ी प्रत्येक कविता ही
एक कथानक घेऊनच िाचकाांना भेटते. त्याांच्या
प्रत्येक कवितेत एक ‘स्टोरी’ असतेच! त्यामळ
ु े त्या
कवितेचा एक स्ितांत्र घाट आहे, एक स्ितांत्र शैली
आहे. त्यात आशय ि माांडणीची एक शैलीदार
सलगता आहे, प्रमाणबद्धता आहे. म्हणनू च या
कवितेची अवभव्यक्ती अगदी सहजसांदु र िाटते.
या काव्यसग्रां हात आपल्या समकाळाचा एक
व्यापक आवण विस्तृत पट आलेला आहे. त्यातनू
आपल्याला आपल्या समकाळाचे स्िभािदशणन तर
घडतेच, सोबतच किीची आबां ेडकरिादी विचारसरणी
आवण मानितािादी जीिनदृष्टी याांचाही सतत प्रत्यय
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येत राहतो. थोडक्यात, या कवितेत : भारतीय
समाजव्यािास्थेतील सामान्य माणसाच्या जगण्यातील
ताण-तणाि आहेत. समाजातील धावमणक-जातीय
असवहष्णतु ा आहे, क्रौयण आहे, दहशत आहे.
परुु षसत्ताक व्यिस्थेतील वहिां ता आहे. सत्ताधीशाांच्या
ितणनातील सामावजक-राजकीय पाखडां आहे.
मल
ू तत्त्ििादी विचारसरणीतून इोइाित जाणारा
धावमणक ि साांस्कृ वतक उन्माद, कट्टरतािाद आहे.
सभोितालात सिणच िेत्राांत होत चाललेली नैवतकतेची
प्रचांड पडझड आहे. तसेच, भाांडिली आक्रमकता
आवण सत्ताशरण मीवडया, प्रशासन ि न्याययांत्रणा
याांची भ्रष्ट िास्तिरुपेही आहेत. अलीकडच्या काळात
जीन ड्रेझ यानां ी ‘द ररव्होल्ट इ दी अप्पर कास्टस’
या ग्रांथात सांघाच्या ि कें द्र सरकारच्या भवू मके बद्दल
म्हटल्याप्रमाणे- ‘लोकशाहीविरूद्धचे उच्च जातींचे
अत्यतां शाांततापणू ण असणारे बडां लोकशाही सस्ां थािां र
आता अवधक प्रखर हल्ल्याचे स्िरूप धारण करीत
आहे. त्याची सरुु िात विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या
‘व्यक्ती’ ि ‘अवभव्यक्ती’ स्िातत्र्ां यािरील हल्ल्याने
झालेली आहे.’ पररणामी, आपल्या विरोधी मताची
‘स्पेस’ सांपष्टु ात आली आहे. हेच िास्ति िेगिेगळ्या
घटना-प्रसांगाांतनू िेगिेगळ्या अगां ाने या कवितासांग्रहात
अधोरे वखत झालेले आहे. म्हणनू च प्रख्यात किी,
समीिक ि विचारितां डॉ. यशितां मनोहर याांनी या
कवितेची भलािण करताना त्याांच्या प्रस्तािनेत‘समकाळाचे िगणचररत्र आवण असहमतीचा
आकृ वतबांध माांडणारी कविता’ असा या कवितेचा
साथण गौरि के ला आहे. तसेच, कवितासांग्रहाच्या
अगदी प्रारांभीच उद्धतृ के लेल्या- ‘मी तमु च्या मताशी
असहमत असेल, पण ते मत तम्ु हला माांडता यािे या

तमु च्या अवधकारासाठी मी प्राणपणाने लढेन!’ या
विधानाने प्रस्ततु काव्यसांग्रहाची सांपणू ण ‘थीम’च
अधोरे वखत झालेली आहे. कवितासग्रां हाच्या
मख
ु पृष्ठािर प्रवसद्ध छायावचत्रकार सांजय दळिी याांनी
वटपलेले ‘एकाच भमू ीतनू आपला जीिनरस घेणाऱ्या
वपपां ळिृिाच्या इादां ीिरील इुटव्याच्या िेगिेगळ्या
रांगाांच्या पानाांच’े छायावचत्र आहे. ते अवतशय समपणक
आहे. पस्ु तकमाके ट प्रकाशन, पणु े या नोलोबल प्रकाशन
सस्ां थेने प्रकावशत के लेला आवण प्रशातां पवब्लके शन्सने
पनु मवणु द्रत के लेला प्रस्ततु काव्यसांग्रह अवतशय दजेदार
आहे.
०००
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स्वागत
प्रा.डॉ.अरुण ठोके
प्रवसद्ध समीिक ि स्तांभलेखक

प्रा.डॉ.अरुण ठोके
नावशक

‘उजेड गाभाऱ्यातला’ रोमँवटक जावणवेची कववता
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

किी बाळकृ ष्ण सोनिणे हे मराठीतील
विविध वनयतकावलकातां गेल्या चाळीस िषािंपासनू
कवितालेखन करीत आहेत. त्याांचे सन २००५ मध्ये
‘िी सक्त
ू ाच्या कविता’, सन २००७ मध्ये ‘उजेड
गाभाऱ्यातला ’ ि सन २०१४ मध्ये ‘समजतू दार
जावणिाच
ां े किडसे’ असे तीन कवितासग्रां ह प्रकावशत
झालेले आहेत. प्रस्ततु वनबांधात त्याांच्या ‘उजेड
गाभाऱ्यातला ’ या कवितासांग्रहाांतील कविताांच्या
विशेषाच
ां ा उलगडा करण्याचा करण्याचा प्रयत्न
करण्यात आलेला आहे. आता आपण त्याांच्या
‘उजेड गाभाऱ्यातला ’ या कवितासांग्रहाांतील कविताांचे
विशेष पाहू.
‘उजेड गाभाऱ्यातला’ या सांग्रहातील
कविताांत रोमँवटक जावणिाांचे धीट आविष्करण
झालेले आहे. यात अध्यावत्मक जावणिाांची रोमँवटक
जावणिाांत सरवमसळ झालेली असल्याने
अवभव्यक्तीतील तरलता प्रत्ययाला येते. कवितेतील
‘मी’ चे प्रेयसीला गपु चपू भेटणे, प्रेयसीला के लेले
आिाहन, वनिेदन ससां चू क आहे. कवितेतील ‘मी’
च्या नेवणिेतील अनेक आठि भाितरांग बननू
काव्यावभव्यक्तीचे कारण ठरतात. त्याचे वनत्यनेमाने
वतच्या अगां णातनू मवां दरात जाणे, त्यािेळी परस्पराच्ां या
नजरे नेच एकमेकाांशी बोलणे, परस्पराांच्या
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सावन्नध्यातनू प्राप्त झालेल्या आनांदानभु तू ींसह घरी
परतणे, हे ठरलेले. वतने भेटीसाठी यािे, यासाठी त्याने
के लेली प्रेमातरु आिाहने अनेक कविताांतनू आलेली
आहेत. वतच्या असण्याची त्याच्यािरील छाप
िरिरची नसनू खोलिरची, आत्म्याच्या पातळीिरची
असल्याचे त्याच्या वनिेदनातनू कळते. वतने माझी
दैिरे खा सहजच शोषनू घेतलीय, असे तो म्हणतो.
दोघाांच्या प्रेमाचे सािी म्हणनू मवां दर, गाभारा, त्यातील
मतू ी, पखिाजी, पजु ारी असे सवजितां िा िस्तरू
ु प
व्यवक्तत्िे प्रेमानुभतू ींच्या अटळ आविष्काराची वनकड
म्हणनू आलेली आहेत. दोघाांचे असे परस्पराांना भेटणे
गतराच्ां या डोळ्यातां खपु णारे ठरते. यातनू उद्भिलेले
दुःु ख सोसण्यासाठी त्याने वतला के लेले आिाहन
खासच आहे. उदाहरणाथण,
िेदनेच्या उन्हाला असू दे लाखभर पदर
वदपू देऊ नकोस डोळे
खात्री असू दे
मला करता येते कवितेच्या पाकळ्याांनी डोळ्याांची
उघडझाक
(‘उजेड गाभाऱ्यातला’ पृ.५)

वतने धीरोदात्तपणे पररवस्थतीला सामोरे जािे. िेदनेचे
ऊन म्हणजे अपमान, दुःु खाला सोसनू प्रेमाविषयीच्या
िल्गनाच
ां ा सामना करािा. आपल्या िाट्याला
येणाऱ्या दुःु खािर मात करण्याचे कसब आपण
कवितेतनू हाशील के ले आहे, असे तो म्हणतो. दरू
ु नच
एकमेकानां ा पाहणे परस्पराच्ां या आकषणणात भर
घालणारे ठरत राहते. कवितेतील प्रेयसीची प्रवतमा ही
पारांपररक स्िरुपाची असल्याने ती काही धीटपणे
त्याच्या भेटीला येत नाही. म्हणनू तोही वतला
भेटण्याचे कवल्पत दृश्य ‘स्पशाणचे कोिळे ऊन’ या
कवितेत वचतारतो. तो प्रेयसीला त्याच्या स्पशाणच्या
कोिळ्या ऊन्हाने न्हाऊन वनघण्याचे आिाहन करतो.
वतने मवां दरालगतच्या बागेत आिडत्या इुलिेलीजिळ
उभे रहािे. वतच्या देहाच्या िैभिी सहिासाने ती िेल
थरारून येईल. प्रेयसीने त्या िेलीला हलके च स्पशण
के ला तर त्या स्पशाणची अनभु तू ी भपू ाळी
आळिण्यासारखी ठरे ल. िेलीलाही प्रेयसीच्या देहािर
स्ितुःला पसरिनू घ्यािेसे िाटेल. या िणणनातनू
प्रेयसीच्या रूपिान देहाचा प्रत्यय येतो. अशा रूपिान
प्रेयसीने त्याच्या झोळीत भरजरी वभिा घालािी,
यासाठी तो वतला आजणि करतो. वतच्यासाठी जोगी
होण्याचीही त्याची तयारी असते. वतने त्याला
भेटायला न येणे, त्याच्यासाठी विरहव्याकुळता
िाढिणारे ठरते. म्हणनू तल
ु ा एखाद्या कोनाड्यातनू न
पाहता तझ्ु या डोळ्यातां मी माझे नाि नाांगरून
उमटिेल असे, तो म्हणतो. त्यासाठी वतने वनकट
भेटीसाठी यािे, असे प्रेमळ आिाहन करतो.
या कविताांत ऊन हे प्रतीक वनरवनराळ्या
अथािंचे सचू न करण्यासाठी येते. टोकदार ऊन, दनोध
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टोकदार ऊन, चटके दार ऊन अशा उन्हाच्या विविध
छटा काव्याशय घडविण्यासाठी परू क ठरतात.
दोहोंतील विरहाची तीव्रता दशणविण्यासाठी वप्रयकर
प्रेयवसला मध्यान्हीचां चटके दार ऊन सहन करण्याचे
आिाहन करतो. गथे ‘मध्यान्हीच’ां हा शब्द दहु रे ी
अथणबोध करणारा आहे. ‘मध्यान्ह हा शब्द दपु ार असा
घेतला तर िाच्याथण दशणवितो. या अथाणने खरोखरचे
दपु ारचे ऊन. मात्र त्याच्या योजनेतील लिणीयता
हेरली म्हणजे ‘मध्यान्ह हा दोघाच्ां या प्रेमातील आरांभ
ि शेिटातील मध्यान्ह आहे. आरांभ सुखद होता.
दोघाांच्या प्रेमाची गािभर चचाण झाल्याने दोहोंत वनमाणण
झालेला दरु ािा; विरहाचा थाांबा म्हणजे हा मध्यान्ह
होय. म्हणनू यातील एके क िण हा चटके देणारा
असल्याचे यातनू सवू चत होते. या अथाणने कवितेतील
वप्रयकर त्याच्या प्रेयसीला विरह सोसण्याचे आिाहन
करतो. तू स्ितुःला एकटे समजू नये, िारा िा चादां णे
याांच्या रूपाांत मी तुझ्या सभोितीच असेल. या शब्दाांत
वतला आश्वस्त करतो. प्रेमातील स्पशाणनभु तू ींमागे
असलेल्या तृषातण मनाचे आिेग साभां ाळणे वतला
कठीण जाते. हा अनुभि वतने स्पशणसक्त
ू ाचां सहिाितणन
सरुु के ल्याच्या कवल्पतातनू साकारलेला आहे. तो
जिळ नसल्याने वतचे बेचैन होणे, विरहाने तळमळणे,
तो जिळ नसण्याच्या छोट्याशा कालािधीला वतने
यगु सांबोधणे , यातनू वतची मानवसक ि दैवहक तगमग
सवू चत होते. वतच्या त्याच्यातील अतां राने वतची तगमग
होत असतानाच वतने विरक्त होण्याचे के लेले नाटक
कृ वत्रम असल्याने वतचे गोंधळणे स्िाभाविक ठरते.
दोहोंच्या प्रेमाची गािभर चचाण झालेली असतानाच तो
वतला वठणगीच्या ज्िाळा होऊ न देण्याची हमी देतो.

वतने वतची ओढणी धिु नू िवडलाांच्या सोिळ्यासमिेत
िाळू घालू नये, असे त्याला िाटते. या िणणनातनू हे
सवू चत होते की, ती ब्राम्हण कुटुांबातील असनू तो
ब्राम्हणेतर कुटुांबातील आहे. ब्राम्हण ि ब्राम्हणेतर
वप्रयकर -प्रेयसी असा सामावजक ताणाबाणा
दशणविणारे िास्ति जावतभेदाच्या अवस्तत्त्िाचे सत्य
अधोरे वखत करते. ‘धिु नू िाळिू नकोस’ या िरिर
साध्या िाटणाऱ्या कवितेतील ििवनिडीमागे
हेतपु िू क
ण ता नसली तरी त्यातनू वनयत झालेला आशय
व्यापक अथणवनदेश करतो. ‘सोिळे ’ हे िि सनातनी
िृत्तीचे वनदशणक आहे. तर ओढणी हे िि आधवु नक
जीिनशैलीचे वनदशणक आहे. याचा अथण ओढणी
घेणारी हरे क िी आधवु नक विचाराचां ी परु स्कती
असेलच असे नाही! कवितेतील प्रेयसी ही परांपरे चे
बांध तोडू शकत नाही, हे िास्तिही यातील वचत्रणातनू
अधोरे वखत होते.
वतच्या अवस्तत्त्िाने त्याच्या मनुःपटलािर
के लेला पररणाम ‘ िारा रवतरांगी’ या कवितेतनू
आविष्कृ त झालेला आहे. सोनचाफ्याप्रमाणे वतने
त्याला स्ितुःकडे आकृ ष्ट करून घेतले आहे.
प्रेमप्रभािाची अनभु तू ी तो अशी व्यक्त करतो,
पणू ण सांमोवहत करून
सोनचाइी शब्दशराचां े तळ ढिळले
पाणी वशपां ड जरा
माझ्या सांज्ञच्े या तापट धमनीतनू
तझ्ु या दैवहक रागां ोळीिर हुकूम
ससु ाटतोय रवतरांगी िारा
(‘उजेड गाभाऱ्यातला’ पृ.१३)
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या ओळींतनू प्रेमात आकांठ बडु ालेल्या प्रेमी
यगु ल
ू ाच्या भािानभु तू ींचा उत्कट प्रत्यय येतो. वतचे
दरु ािणे, त्याला स्िीकारणे जड जाते. ‘रांग
गाभाऱ्यातले’ या कवितेत वप्रयकराचा मनदाह
शमविण्यासाठी कवल्पत घवटताांद्वारे वतच्या
अनपु वस्थतीला पसु ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात
आलेला आहे. वतच्या जाण्याचे दुःु ख
काव्यावभव्यक्तीद्वारे साजरे करणेच त्याच्या हाती उरते.
प्रेयसीला के लेली मनोहारी आजणिे हा सोनिणे याच्ां या
‘उजेड गाभाऱ्यातला’ या कवितासांग्रहातील कविताांचा
वनताांतसांदु र विशेष आहे. मवां दरात जाण्याच्या बहाण्याने
दोहोंच्या भेटी होत असल्या तरी त्याांच्यातील प्रेमाला
मागां ल्याचे कोंदण ओतप्रोत आहे. यामळ
ु े च प्रेयसीचा
चेहरा मवां दराच्या गाभाऱ्यासारखा झगमगलेला िाटणे,
तळ
ु शीच्या नेसूला चांदनाचा काठ होणे, यासारख्या
शभु ानभु तू ींचा दरिळ काव्याशयाची व्यापकता
दशणवितो. अशा रीतीने विलिण विरळ्या कवल्पत
प्रेमानभु िाांची वनवमणती करून किी आपल्या प्रावतवभक
आविष्काराने िाचकानां ा अचवां बत करतो. आणखी
एक सांवहता पहा,
माझ्या प्राणाच्या तळ्यात
पहा प्रवतवबांब
िासनेच्या िेलींनी सिु ावसक झालेलां
वकांिा
तळखोल लेिनू पहा
िासनेचा प्राणप्यारा वनखारा
वइरे ल देहािर तझ्ु या हिाहिासा वपसारा
(‘उजेड गाभाऱ्यातला’ पृ.१८)

यातील वप्रयकर परस्पराांच्या आकषणणामागे
असलेल्या तृष्णापतू ीच्या आसक्तीची कबल
ु ी देतो. तो
सजणनशील वनवमणती करणारा असल्याने आपल्या
तृष्णाांना लौवकक पातळीिरून अलौवकक पातळीिर
घेिनू जातो. त्यातनू वमळणाऱ्या वनखळ आनांदाचे
कारण कविता असल्याचे सागां तो. प्राणाच्या
तळ्यातील प्रवतवबांब, िासनेच्या िेलींनी सिु ावसक
होणे या दोन परस्पराश्रयी प्रवतमाांतनू रांग, स्पशण ि
गधां सिां दे नेची अनभु तू ी प्रत्ययास येते.
‘मी नाही पाहू शकत’ या कवितेत वप्रयकर
त्याची प्रेयसी दुःु खी झालेली पाहू गवच्छत नाही. मात्र
वतच्या उदासीन, दुःु खी चेहऱ्याकडे पाहून, त्यािरील
भाि करुण असल्याने त्या भािाची तीव्रता
दशणविण्यासाठी ‘चेहऱ्यािर करुण वदिसाचां / पावथणि
आभाळ’ असे काव्यात्मक विधान के लेले आहे.
शरीराचे पावथणि होणे स्िाभाविक आहे. कारण ते नष्ट
होणारे आहे. आभाळाचे पावथणि होणे, ही अनोखी
कल्पना करून प्रचवलत अथाणचे उल्लांघन करण्यात
आलेले आहे. पावथणि होऊन ते सपां त नाही अनानदां ी
विकल आरशात प्रवतवबांवबत होऊन उरते. या कवितेत
पावथणि आभाळ, अनानांदी विकल आरसा, कुमारातण
के साांचां चविष्ट गित या निाथणबोधक शब्दयोजनाांतनू
आभाळ, आरसा ि गित या प्रतीकाच
ां े अथण
बदललेल्या स्िरुपात अनभु िाला येतात.
वप्रयकर- प्रेयसीने के लेल्या प्रेमाचे तटस्थ
परीिणही या कवितेतील ‘मी’ च्या कथनातनू
सहजपणे आविष्कृ त झालेले आहे. कुमारियात
के लेल्या प्रेमाला शरीरातील बदलाांची, दैवहक
आकषणणाची वकनार होती. प्रगल्भ झाल्यािर के िळ
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शारीर पातळीिरील आकषणण हे गिताप्रमाणे
अल्पायषु ी, पन्ु हा-पन्ु हा उगिनू येणारे असले तरी ते
इारसे मौवलक नाही. गिताला गृहीत धरले जाते,
वपकातनू उपटून इे कले जाते, बाजल
ू ा के ले जाते. तसे
प्रगल्भ अिस्थेतील प्रेम कळाल्यािर वनष्ठेच्या माांडीिर
मान ठे िनू वसद्धी प्राप्त करून घेता येते. आवण अशी
वसद्धी प्राप्त झालेली व्यक्ती कविता वलहून त्याद्वारे
अवभव्यक्त होते. ही वसद्धी या कवितेतनू अनुभिता
येते. अशा सकारत्मक प्रेमानभु िाचे आविष्करण ि
प्रेयसीने आनांदी रहािे, यासाठीचे आिाहन कवितेतनू
करण्यात आलेले आहे.
या कविताांतील वप्रयकराचा विरह
त्याच्यातील कल्पक मनोिृत्तीमळ
ु े सतत एकमेकाच्ां या
सावन्नध्यात असल्याची कवल्पत दृश्ये रांगितो. असे
करणे त्याचा मनदाह शमविणारे ठरते. प्रेयसीने
भोगाची कोिळी सािली त्िचेिर साांडल्याने ती
त्याच्या रोमारोमात वभनलेली आहे. दरू असतानाही
ती समोर आहे,सोबत आहे असे गृहीत धरून त्याने
के लेल्या कल्पना, रचलेल्या गोष्टी अनेक कवितातां नू
आलेल्या आहेत. उदाहरणाथण तो वतला म्हणतो,
आपण अशा गािात िस्ती के लेली आहे की, वजथे
कधीच कोंबडा आरित नाही. याचा अथण वतथे वनरि
शातां ता आहे. भय नाही. दोघाच्ां या प्रेमात अडसर
वनमाणण करतील अशी माणसे नाहीत. त्यामळ
ु े
एकमेकाांप्रती प्रकट कराियाच्या वनष्ठेच्या आणाभाका
सहजपणे घेता येतील. तर ‘तझु ी पसरतेय आभा’ ,
‘देहाचा सळ
ु का बोचतोय’, ‘ तू झाकू नकोस’ या
कविताांत प्रेयसीच्या देहाला देि, गाभारा, प्राण,
सळ
ु का, ताटिा अशा विविध उपमा योजण्यात

आलेल्या आहेत. तरल प्रेमानभु तू ी व्यक्त करताना
वतच्या देहाचा सळ
ु का नाजक
ू प्राणपताके ला
बोचल्याची लटकी तक्रारही करण्यात आलेली आहे.
या िणणनातनू वप्रयकर ि प्रेयसी या दोहोंचे देह वभन्न
असले तरी प्राणतत्त्ि एकरूप झाल्याचा सचू क भाि
व्यक्त झालेला आहे.
प्रेमातनू विश्वरूपाशी एकरूप झाल्याचा अनन्य
अनभु ि ि प्रेयसीच्या अवस्तत्िाला, वतच्या देहाला
वदलेली वदव्यत्िाची उपमा याचां ा विलिण प्रभाि
कसा व्यक्त झालेला आहे, ते पहाब्रह्माांडाच्या नाभीिर तरारून
दैिी देहवबांबाचा ताटिा
तझु ी पसरतेय आभा
मोहरल्या आत्म्यािर माझ्या
(‘उजेड गाभाऱ्यातला’ पृ.२४)
अशी दैवहकतेच्या पार आत्म्याच्या पातळीिरील
वमलनातनू साकारलेली तृष्णापतू ी प्रेमभािनेच्या उदात्त
शृगां ाररकतेचा पररपोष साधणारी ठरते. कृ ष्णाचे राधा
होऊन जाणे वकांिा राधेचे कृ ष्ण होऊन जाणे नेमके कसे
असेल ? हे आपण पावहलेले िा अनभु िलेले नाही.
मात्र या कवितेतील वप्रयकराचे असे आत्म्याच्या
पातळीिरील वमलन ि दैवहक अनभु तू ींचा कवल्पत
घवटताच्ां या योजनेतनू के लेला उत्कट आविष्कार तरल
मधरु ाभक्तीचा प्रत्यय देतो. ती कुठे ही असली तरी
वतच्या पािलाांचा माग काढून आसक्तीच्या गाभाऱ्यात
पोहचनू वतच्या देहदेिाला शरण जाणे आवण दशसहि
चांबु नाांचे वदिे चेतविणे, ते प्रकाशल्यानांतर शेजारती,
वमलन होणे अशा कवल्पत घवटताांची पखरण या
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कविताांत झालेली असल्याने तरल, आदशण, सइ
ु ी
प्रेमानभु िाचा आनांददायी प्रत्यय अनभु िता येतो.
कल्पनेच्या जगातनू िास्तिात आल्यानतां र
भौवतक जीिनातील समस्याांनी वतचे त्रस्त होणे, त्यातनू
वतला आलेली उदासीनता, वतच्या मनात वनमाणण
झालेले प्रश्न, सभ्रां म हे आपल्या दुःु खानां ा पोषक
ठरतात. आपल्या दुःु खाांना आपण रांग देऊ नये, असे
आिाहन तो वतला करतो. विषण्णता सोडािी, स्िप्ने
पहािीत. स्िप्नाच्ां या पल
ु ाने आपल्या आयष्ु याची टोकां
जोडलेली आहेत, असे म्हणनू तो वतला त्याांच्यातील
दरु ािा वमटविण्यासाठीचा उतारा साांगतो. दोघाांचे
विलग होणे त्याांना स्िीकारणे भाग पडते तेव्हा तो
आपल्या स्िप्नानां ा अॅवनवमया झाला असल्याचे
साांगतो. वतच्या जिळ असण्याच्या बहाण्याने,
कल्पनेने त्याला स्िप्नाांच्या काल्पवनक जगात मन
रमविण्याचा सोस होता. ती दरु ािल्याचे सत्य
पचविताना तो स्ितुः विकलाांग झाल्याच्या
अनभु िाची कबल
ु ी देतो. वतच्याप्रमाणेच पिी, झाडे,
इुले यानां ीही आपल्याशी अबोला धरलाय. त्यानां ीही
त्याच्याकडे पाठ वइरिली आहे. वकांबहुना स्ितुःच्याच
सािलीने मला शह वदला, असे कथन करतो.
या सांग्रहातील शेिटच्या भागातील कविताांतनू
विरह पचविल्याच्या अनभु तू ी व्यक्त झाल्या आहेत.
तसेच प्रेयसीसमिेत के लेल्या सांिादातनू वप्रयकराचे
आक्रांदनही प्रकट झाले आहे. वतच्या जाण्याने त्याची
झालेली विकल अिस्था रक्तात प्रलयक
ां ारी
काळोखाचा महापरू िाहत असल्याच्या अनुभिाद्वारे
व्यक्त झालेली आहे. त्याच्या साथीला त्याला
सचु णारी कविताच उरल्याने, प्रेयसीने त्याच्या

कवितेतनू उगिनू यािे, असे आजणि तो वतला करतो.
त्याच्याप्रमाणे वतलाही हा विरह पचविणे जड गेले
असेल म्हणनू तो वतला म्हणतो की, तझ्ु या ठायी
िस्तीला आलेले िेदनेचे माांजर हाकलू नकोस. ती दरू
असताना तो कल्पना करतो की, वतने जिळ याि.ां तो
वलवहत असलेल्या कवितेचा ती विषय व्हािी. मात्र
कवितेची वनवमणती िा सत्त्ि अनभु िताना कविप्रमाणे
वतलाही दाह, घसु मट, अस्िस्थता सोसािी लागेल
म्हणनू तो वतला कवितेचा व्रण धारण करण्याचे
आिाहन करतो. वतने त्याला त्याच्या कवित्िासवहत
समजनू घ्यािे. त्याच्या कवितेत ईश्वराप्रमाणे
अितरािे, यासाठी वतला के लेली आजणिे कविताांत
पन्ु हा- पन्ु हा येतात. प्रेयसीपासनू दरु ािल्यानतां र
कवितेमळ
ु े त्याच्या जगण्याची उमेद वटकून राहते.
आपल्या मनमवां दरात त्याने सजिलेली वतच्या
अवस्तत्िाची विविध रूपे तो कवितेतनू साकारतो.
वतच्या देहाचा सगु धां त्याच्या सजु ाण ओजां ळीत
मोहरून आल्याची अनभु तू ी प्रकट करतो. प्रेयसीच्या
प्रवतमेचे सािात विठ्ठलाच्या प्रवतमेशी के लेले
साधारणीकरण हा या कवितेचा अमोघ सौंदयणविशेष
होय. उदाहरणाथण,
मला आिडतो
स्ितुःपासनू तझ्ु यापयिंत
करायला प्रिास
आनदां ाची धरून पारांबी
उतरतो खोल
तझ्ु या लािण्याच्या उजेडात
शब्दाच
ां ी करतो आरास
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माांडतो खेळ
तल
ु ा आवण मलाही भािलेला
आवण तू धक्ु याची साय बाजल
ू ा सारून
सािात उभी ठाकतेस
विटेिर कवितेच्या !
(‘उजेड गाभाऱ्यातला’ पृ.७८)
प्रेयसीला असे ईश्वरी रुपात पावहल्यािर वतचे
प्रकाशमान झालेले लख्ख वबबां त्याच्या डोळ्याांत
उतरते. त्याच्या प्रत्येक कृ तीिर, शब्दािराांच्या
पाकळी- पाकळीिर वतचीच अधर खणू असल्याचे
साांगतो. त्याच्या कवितेत येत असलेले सत्त्ि,
सकारात्मक आशय, ज्ञानात्मक जाणीिा याच
ां े श्रेय तो
प्रेयसीला देतो.वकांबहुना वतच्या अवस्तत्त्िाचे अिघे
अिकाश कवितेत साकारून वतच्या िाटेिरील घोट घोट तीथण घेत असल्याची अनभु तू ी प्रकट करतो.
थोडक्यात प्रेयसीला सिोच्च स्थान देिनू वतच्या
दरु ाव्यानांतरही ती वप्रयकराची ि त्याच्या कवितेची
जीिनदायी उजाण बनते. बाळकृ ष्ण सोनिणे याांच्या
कवितेतील ही िी-प्रवतमा भारतीय दशणन परांपरे च्या
प्रिाहाला खळाळ प्राप्त करून देणारी आहे. सोनिणे हे
कवितेच्या रूपाचा सक्ष्ू मतेने विचार करणारे किी
आहेत. यामळ
ु े त्यानां ी वलवहलेल्या मक्त
ु छांदातील
कविताांतही सांिेद्यता प्रत्ययास येते. साठोत्तरी
कवितेतनू वचवत्रत झालेल्या प्रेमानभु तू ींपेिा सोनिणे
याच्ां या कवितेतील प्रेमानभु तू ी िेगळ्या आहेत. या
अनश
ु गां ाने ना. धों. महानोर ि परुु षोत्तम पाटील याांच्या
प्रेम कविता ि बाळकृ ष्ण सोनिणे याांच्या कविताांचा

तौलवनक अभ्यास करणे रांजक ठरे ल. अशी एक
अभ्यासाची वदशा सचु िािीशी िाटते.

-- अरुण ठोके
सांिाद :९१७५१६४७९९
सदां भण : सोनिणे बाळकृ ष्ण, उजेड गाभाऱ्यातला,
सजु य प्रकाशन, धळ
ु े ,२००७.

147 

तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

स्वागत

सनु ील साळांुके ,सोलापरू
ज्येष्ठ किी ,लेखक ि स्तांभलेखक

सुनील साळंु के
सोलापूर

नशकाप्रमराश्री अथाात ऋवषके श गुप्ते
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कथेच्या अनेक उपप्रकारापैकी गढु कथा
रहस्य कथा आवण मनोविश्ले षणात्मक कथा याांचा
िािर तसा दबकतच झालेला आहे. अतां रकराांचे निल
सोडले तर तसा माध्यमाांचा दष्ु काळच. वशिाय
अवभजात सावहत्यामध्ये गणना न झाल्याने इारशी
प्रवतष्ठा या सावहत्याला वमळालेली नाही. अपिाद
आहे तो मनोविश्ले षणात्मक कथाांचा.
कथेतील गढु ाथण हा वनसगाणशी वनगवडत असतो .तर
रहस्य कथा ही दृश्य स्िरूप आवण घवटते यािर
आधाररत असते .ज्याचा उलगडा होऊ शकतो. परांतु
वनसगाणतील एखादे गढु त्ि जाणिते तेव्हा त्याविषयी
आपण अनुमान करू शकतो. मात्र वतचे गढु त्ि
अनाकलनीय
आवण
सांवदनोधच
राहते.
मनोविश्ले षणात्मक कथाांमध्ये ितणमानकालीन अनेक
शक्यताांचा विचार के ला जाऊ शकतो. परस्पर सांबांध,
नातेसांबांध यामधनू वनमाणण होणारे गवणती व्यिहार
,परस्पराांच्या मनातील प्रवतमा ,अतां मणन बवहमणनाच्या
किेत येणारा सभोितालचा ितणमान, भािवनक घटक
त्याची पररणामकारकता, अवस्तत्िाविषयीचे प्रश्न
स्िकें वद्रत विचाराांचा मनोगडां गत्यादी. याव्यवतररक्त
िस्तदू शणक अथिा भौवतक सख
ु ाची साधने आवण
स्िाभाविक गणु दोषाांचे अिलोकन अवधक आढळते
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.जावणिा, सिां दे ना, भािवनकता, मानवसक दौबल्य या
घटकाांचा देखील प्रभाि प्रकषाणने आढळतो.
मनोविश्ले षणात्मक कथेमध्ये मनाने के लेल्या
कवल्पताांचा ितणमानाशी असलेला सांबांध आवण हे
कवल्पत िास्तिदशी वकांिा अवस्तत्िात आहे का?
असल्यास त्यातील व्यावमश्रता, गहनता, अवस्तत्ि
परू क नोंदी ,िास्ति आवण कवल्पताांमधील साांधा ,
सक्ष्ू मता , परस्परपरू क असलेल्या आवण त्यातनू
मनोद्वदां वनमाणण होईल अशा गोष्टींचा शोध घेणे उवचत
ठरते.
वनसगाणतील सिण ज्ञात अज्ञात अशा सिण घटनाच
ां ा
प्रकृ तीशी सांबांध असतोच असतो. तद्वतच अांतमणनाचा
सांबांध हा त्रयस्त मनाशी हा अवतवद्रयाांशी असतो.
अतां रद्वद्वां ातनू वनमाणण झालेला पेच ितणमानाच्या
भौिऱ्यात सापडतो .भास आभास सांघषण खऱ्या
खोट्या प्रवतमेमळ
ु े मनाची अिस्था सांवदनोधच होते
अतां रद्वद्वां ामळ
ु े मनातल्या वनरवनराळ्या प्रवतमाांचे
भािभािनाांचे, विकारिशतेचे जाणीि सांिदे नाचे
सभ्रां वमत रूप सामोरे येथे. कथेचा प्राणिायू म्हणजे
सतत विचार करणारे अतां मणन बवहमणन आवण त्या
अनषु गां ाने सभोितालाशी असलेला परस्पर सांबांध तू
कसा आहे ,का आहे, कोणत्या अथाणने आहे ,की
मनोकवल्पत आहे त्यामध्ये िास्तिाचा अश
ां वकती

आहे, असे अनेक कोड्यात टाकणारे प्रश्न उपवस्थत
होतात .अस्िस्थ भािनेतनू देखील मनाची ज्ञात अज्ञात दारे वकलवकली होतात. त्यामळ
ु े आपल्या सप्तु
अिस्थेत असलेल्या आपल्याच अनवभज्ञ प्रवतमेचे
दशणन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यासांदभाणत ऋवषके श गप्तु े
याच
ां ी कथा समकालीनामध्ये िेगळी िाटते
.आशय,अवभव्यक्ती आवण आपल्या आतच असलेले
परांतु िास्तिात व्यक्त न होणारे मनाचे दसु रे रूप.
तथावप िास्तिाचा साधां ा धरूनच व्यक्त होणारी मनाची
दसु री बाजू हे त्याांच्या कथेचे बलस्थान.
आपल्या आतील मन हे नेहमी सकारात्मक ि
नकारात्मक पातळीिर कायण करीत असते .सकारात्मक
या अथाणने की आयष्ु यात एखादी गोष्ट राहून गेल्यास
मनातनू त्याअ व्यक्त प्रवतमेस उजाळा वमळतो. आवण
नकारात्मक मन हे सभोितालच्या पररवस्थतीचा त्याचा
आपल्यािर होणाऱ्या विपरीत पररणामाांचा धाांडोळा
घेत राहते. सांबांध तपासनू वतला घेण्याचा सोस
लागतो.
प्रत्येकाच्या आयष्ु यात काहीतरी गढु त्ि असत.ां
अतां मणनात वक्रया न करणारा एक कप्पा असतो .आपण
तो स्ितुःच वनमाणण के लेला असतो. ितणमान
अनभु िाशी तो जोडला गेलेला असतो. यामध्ये
विसांगतीचाच अवधक तर प्रभाि असतो. ऋवषके श गप्तु े
याच्ां या कथाच्ां या िाटा या सवां दनोध धसू र आहेत. या
िाटेिर प्रतीकात्मक अथाणने एक झाड असते त्याला
चाांदण्या लगडलेल्या असतात .वकांिा त्या िाटेला अांत
नसतो. वकांिा त्या िाटेिर असख्ां य काटेरी झडु पां
असतात वकांिा मोत्याने लगडलेली असतात वकांिा
त्या िाटेिरील हिेला अचानकच कोणीतरी शोषनू
घेतो मग त्या िाटेिरील प्रिासी गदु मरून जातो.
ऋवषके श गप्तु े याांच्या कथा िाङ्मयात अशी
प्रतीकात्मक अथाणने आलेली असख्ां य उदाहरणे
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आहेत. त्यामागे काही अद्भुत रहस्यमय गोड अथिा
भय अवभप्रेत नाही. त्यामागे वनवश्चत असा अथण आहे
तो तमु च्या आयष्ु याशी वनगवडत आहे .जाणीि
सांिदे नाच्या रूपातनू तो व्यक्त झालेला आहे .घटना
प्रसगां ितणमान वस्थतीच्या प्रवक्रयेतनू तो उलगडत
गेलेला आहे.
घनगदण या सग्रां हात एकूण पाच कथा आहेत. घनगदण
पानगळ पािसात आला कोणी आवण रमल िाटा या
पाचही कथा मधनू एक समाांतर सत्रू आढळते, म्हणजे
काळ. गथे ितणमानािर बइाणच्छावदत भतू काळाची
छाया आहे आवण हा भतू काळ ितणमानास प्रभावित
करतो .त्याांच्या कथेतील पात्राांचे भौवतक आयष्ु य
ितणमान भतू काळाच्या सांधी प्रकाशात उलगडत जाते.
परांतु यामागे एक सत्रू आहे हे आपल्याला विचार
करायला प्रिृत्त करते. कथेतील गतांु ागतांु ा व्यावमश्रता
आपल्याला बधीर करून टाकते.घनगदण कथेतील
पौगडां ािस्थेच्या उांबरठ्यािर असलेली गागी, वतच्या
मनाने कवल्पलेली वक्रके टर युिीची प्रवतमा, सापाला
घेऊन वइरणारा स्नेक ओनर, त्याच्या डोळ्यातनू प्रकट
होणारी आवदम िासना वतचां ियात येणां वकांिा स्त्री
त्िाच्या भािनेचा वतच्यात कोंब इुटणां या अथाणने
कथेतील प्रतीकात्मक शहरी जगां ल, िानर नािाचा
गागीच्या अगां ािर येणाराआवदम परुु ष या साऱ्यामध्ये
एक प्रवतकात्मक सत्रू आहे. गागीच्या ियात येण्याच्या
मनोिस्थेशी त्याचा परस्पर सबां धां आहे .पािसात
आला कुणी या कथेत जो कोणी अपरात्री लेखकाच्या
घरी अिेळी आलेला आहे तो कोणी प्रत्यिात नाही.
कथेतील लेखकाने आपणासमोर एक कवल्पत िास्ति
उभां के लेलां आहे. जे त्याच्या मनातनू वनमाणण झालेलां
आहे. कारण लेखकाचे लेखन गेल्या तीन िषाणपासनू
थाांबलेलां आहे. वदिाळी अक
ां ाची वनमत्रां ण सातत्याने
येत आहेत लेखकाला िाटतां की वदरांगाई झाली.
ररकामा आवण लेखनरवहत काळ गेला की लेखन

हातातनू वनसटतां. त्यामळ
ु े च त्याला निां लेखन सचु त
नाही .त्याची घसु मट होते आहे. मग त्यानां ीच एक पात्र
म्हणजेच एक कवल्पत पात्र उभां के लां म्हणजे त्याच्या
मनोरचनेतनू वनमाणण झालां. अिेळी लेखक त्याला
आत घेतो डोकां पसु ायला टॉिेल देतो कॉइी करून
देतो. िास्तविक लेखकाचा स्िभाि हा एकलकोंडा
आहे तरीदेखील याआगतां क
ु पाहुण्याला त्याने घरात
घेतलेलां आहे. सप्तु ािस्थेत घसु मट होत असलेल्या
मनाचाच हा अविष्कार आहे.
ऋवषके श गप्तु े याचां ी नशकाप्रमराश्री ही एक अवतशय
िेगळ्या धाटणीची कथा. अवतशय गांतु ागतांु ीची, पन्ु हा
पन्ु हा िाचािी लागते. कथेतील परस्पर सांबांधाची
घटना तांत्राची साांगड घालािी लागते. ऋवषके श गप्तु े
याांनी या कथेची िीण अवतशय सक्ष्ू म पणे के लेले
असनू रचना तत्रां देखील कौशल्यपणू ण आहे. िाचता
िाचता कथेच्या िातािरण वनवमणतीत स्ितुःला आपण
पारखे होतो. ज्याचा तळ सापडत नाही अशा खोल
काळोख्या वििरात आपण चाचपडत जातो. मन
चक्रािनू जाते .सत्य असत्याच्या गतेत सापडते .कथा
शब्दशुः आपण अनभु ित आहोत असा भास होत
राहतो. ऋवषके श गप्तु े याांची शैली, वनवमणती एखाद्या
चलवचत्राप्रमाणे आहे . वनवखलेश वचत्रे याांनी घनगदण
या सग्रां हाच्या प्रस्तािनेत वसनेमा तत्िाचा उल्लेख
के ला असनू त्याची प्रवचती आपणास त्याांच्या अनेक
कथेतनू वमळते. गप्तु े याांच्या कथा बारकाईने िाचल्या
तर लिात येते की, त्याांच्या अनेक कथाांची सरुु िात
देखील विलिण आहे .वकांिा पारांपररक पद्धतीनेच
कथेचा गवभणताथण वनयोजनू च वतची सरुु िात होते
.िाचकाला काहीतरी िेगळे पण आवण सांवदनोधतेचा
भास होत राहतो. त्यानांतर एक सांपणू ण प्रिाहीपण कथेस
प्राप्त होते.
गप्तु े याांच्या कथेतील एक ठळक िैवशष्ट्य असे की
कथेतील िातािरण वनवमणती. त्याच्ां या कथेतील हा एक
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अत्यांत प्रभािी घटक. ज्यामळ
ु े कथेतील आशय
ितणमान काळ अवधक पररणामकारक ठरतो .वकांबहुना
या िातािरणास देखील वनवश्चत असे व्यवक्तत्ि प्राप्त
झालेलां आहे . घनगदण कथेतील पौगडां ािस्थेत
असलेल्या गागीचां दरीत कोसळणां तेथील जगां लात
हरिणां, ज्यामध्ये खपू झाड आहेत. अक्राळविक्राळ .
भीतीदायक. हे सिण प्रतीकात्मक अथाणनेच व्यक्त
झालेलां आहे. पानगळ मधील देिधरिाडीतील देिधर
काकूचां घर ,िाड्यातील हापसू आब्ां याचां झाड
माजघर, माज घरातील काळोख. पािसात आला
कोणी कथेतील लेखक आवण आगतां क
ु घरात
आलेले व्यक्ती, त्याचा घरातील सहज िािर,
दोघाांमधील सांिाद, बाहेरचा पाऊस. नशकाप्रमराश्री
मधील ऊजाण टािरची वलफ्ट बांद असल्याने जास्िदां ीचा
वजने उतरताणाचा प्रसगां ,सभोितालचा वकन्न
अधां ार,जास्िदां ीच्या मनातलां भय ,वतची वििशता या
वजन्यात वदिसा उजेडी देखील असलेले अधां ाराचे
साम्राज्य, लेखकाने के लेले ही िातािरण वनवमणती भय
कथेच्या अगां ाने व्यक्त होत असली तरी कथेला पोषक
ठरलेली आहे.ं मघापासनू सोबतीला असलेला तो
अधां क
ु वपिळट पण प्रकाश आता नािालाही उरला
नव्हता. चौर्थया मजल्यािरून वतसऱ्या मजल्याकडे
खाली िळलेल्या वजन्यािर काळासार अधां ार एखाद्या
अजगरासारखा सस्ु त पडला होता ं अशीही
प्रसगां ोवचत िातािरण वनवमणती.
आणखी एक िैवशष्ट्य असे की पात्राची मनोिस्था
वकांिा सहजािस्था व्यक्त करण्याचे कसब लेखका
जिळ आहे .घनगदण मधील ंगागीने वतला नकोसे
असलेले वदिे घालिले.ं वकांिा ं इाांदीच्या
तकलाधोपणाचा अदां ाज घेत वतने पायाच पणू ण भार
खाली टाकला ा॑ वकांिा नशकाप्रमराश्री या कथेमध्ये
िस्तू आवण िातािरणाचा सांबांध कसा असतो तो
सवु चत के लेला आहे.ं वतच्या सँडल्सच्या लॅपटॉप

आिाजाने मजला भरून गेला होता.ंा॑तसेच
िाहनाच्ां या गदारोळात धक्काबक्ु कीतही माझां लि
वतच्याकडेच खेळून होतां पण वसनोनलच्या गशाऱ्या
सोबत गाडी पढु े सरकली .आवण माझ्या नजरे लाही
पढु े सरकािां लागल.ां ंा॑ उजेडाचा एकसधां तक
ु डा ती
पढु े सके ल तस तसा पढु े सरकत होता वतला त्या
िातािरणात कुणाची तरी उपवस्थती जाणित होती
.अशीही अशी ही छोटी छोटी वनरीिणां कथेच्या
िातािरण वनवमणतीला बळ देतात.
ऋवषके श गप्तु े याच्ां या कथेत कौटुांवबकता, सामावजकता
नाममात्र डोकािनू जाते .कवल्पत िास्ति मात्र
कें द्रस्थानी आहे. अनाकलनीय असांभिनीय
ितणमानाची त्यािर दाट छाया आहे. आपल्या
समजतू ीच्या पलीकडचां हे जगआहे. सप्तु ािस्थेत दबा
धरून असलेल्या मनाचां आहे .आपण कोण आहोतॽ
गथे येण्याचां प्रयोजन काय आहेॽ ितणमानाशी आपला
सांबांध काय आहे ?आपली मनोधारणा ,आपले
अवस्तत्ि, सभोिताांचे अप्रमावणत, बहुरेषीय सांवमश्र
व्यिस्थेशी आपलां नातां काय आहेॽ असे काही प्रश्न
वनमाणण होतात. अतां रद्वदां ात सापडलेंली आपली
मानवसकता ज्या ितणमानात आपण जगत असतो,
त्याचा आपल्या अवस्तत्िात असलेल्या परस्पर सांबांध
या वक्रयेतनू च सरू
ु होतो .एक अनावमक खेळ
.वन:शब्द प्रिास. चोरिाटाांचा .आडिाटेचा .या िाटा
आपल्या अतां मणनातनू जातात. अतां मणनातील सप्तु गच्छा
भािनाांना प्रज्िवलत करतात. घनगदण, नशकाप्रमराश्री,
पानगळ, परइे क्टची बाई गत्यादी, कथेतनू आपणास
त्याचा प्रत्यय येतो.
अतां मणनाचा बवहमणनाशी वकांिा बवहमणनाचा अतां मणनाशी
सातत्याने सांघषण सरू
ु असतो .ही दोन्ही मनां परस्पराांिर
कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. ज्ञात
अज्ञाताचे आकलन करून घेण्याचा त्याांना लळा
असतो. आपण अतां मणख
ु होतो तेव्हा आपल्या आतील
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प्रवतमेला उजाळा वमळतो. त्यामळ
ु े बाहेरच्या
िास्तविक जगात प्रकट होताना तो कधी स्िप्नािस्थेत
भास आभासाच्या खेळात तर कधी भ्रमािस्थेत त्याचे
रूपाांतर होते .या भौवतक जगात प्रकट होण्याच्या
प्रबळ महत्िाकाि
ां ेतनू मग नशकाप्रमराश्री सारखी
कथा जन्म घेते .यातील सांिदे नशील मन स्थल
ू रूपाने
व्यक्त होण्यासाठी अधीर, उत्सक
ु झालेले आहे.
आपल्या अतां स्थ लाटा प्रिावहत करण्यासाठी त्याचा
के विलिाणा प्रयत्न सरू
ु आहे. आपली आयडेंवटटी
खरी ओळख त्याला व्यक्त कराियाची आहे .परांतु
आततायी भािनेतनू जगत असताना तो स्ितुःचा तोल
हरिनू बसतो. त्याने जे आभासी जग वनमाणण के लेले
असते तेच त्याला खरे िाटू लागते .भािनावतरे कामळ
ु े
त्याच्या आत मनोगडां उत्पन्न होतो.
ऋवषके श गप्तु े याच
ां ी नशकाप्रमराश्री िाचताना आपण
चक्रािनू जातो. िास्ति कवल्पतेच्या गतेत सापडतो
.अबोध अतक्य ा॑ पातळीिर हेलकािे घेत राहतो . ऊजाण
टॉिर मधील लेखकाने उभा के लेला वजन्यातील
प्रसांग, जास्िदां ीचा िािर, अिरशुः अगां ािर शहारे
आणतो .िाचताना आपले एकाकीपण अवधक तीव्र
होते. कथेतील गतांु ागतांु सांवदनोधता , अिकाश,
घटनानक्र
ु म, चाकोरीबाहय वनिेदनशैली ,सांभाव्य
घटीते याच
ां ा आदमास घेता घेता आपली दम छाक
होते. अवभजीत, जास्िदां ी, डॉक्टर उदय, म्हातारी,
भािड्या याांच्यातील परस्पर सबां धां िास्तविकता
आकलन सुलभ नसली तरी जाणनू घेण्याची तीव्र
उत्कट गच्छा वनमाणण होते..
नशकाप्रमराश्री म्हणजेच श्रीराम प्रकाशन .दृश्य आवण
िास्तिा पलीकडील जग. सांधी प्रकाशाच्या सीमेिर
उभां असलेलां. भतू आवण ितणमानाच्या मगर वमठीतलां.
आपण जे आरश्यात पाहतो ती प्रवतमा खरी नसतेच
मळ
ु ी. तर अनेक चेहरे घेऊन जन्माला आलो आहोत.
जे आतले आहेत आवण त्याच्ां यािर तमु चां प्रेम अवधक

आहे. नशकाप्रमराश्री मधील एका प्रइ
ू रीडरचा हा
अगम्य प्रिास. ही कथा म्हणजे त्याचे स्िागत
समजािे,ॽ की एका अपयशी लेखकाची
आत्मकथाॽ. की िैइल्यग्रस्त साधारण परुु षाची
मनोकाि
ां ाॽ ऋवषके श गप्तु े याचां े लेखन तसे गतांु ागतांु ीचे.
कथेचा साांधा सलग नसतो तो एकाच िेळी भतू आवण
ितणमानाच्या सीमेिर उलगडत जातो .अतां स्थ मनाचे
कांगोरे व्यक्त करीत जातो. जसे की नशकाप्रमराश्री
कथेची सरुु िात होते.
कथा मग ती कोण कुणाची कधी आवण कशी पणू ण
करे ल याचा भरिसा नाही .अवभजीत जास्िदां ीपासनू
कथेला प्रारांभ होतो. सांततधार पािसात जास्िदां ी
अवभजीतला त्याच्या वइसमध्ये भेटायला आलेले
आहे .त्याांच्या लनोनाला अजनू सहा मवहन्याचा
अिकाश आहे .जास्िदां ीने अवभजीतच्या वइसमध्ये
नोकरी करािी अशी त्याची अपेिा आहे .परांतु
जास्िदां ीला ते नको आहे. वलफ्टने ती िर येते. परांतु
वइस बांद आहे. तेथनू ती जायला वनघते .आवण
कथेतनू च आणखी एक कथा आकार घेऊ लागते.
जास्िदां ीचा वजने उतरतानाचा प्रसगां मळ
ु ातनू च
िाचािा. जणू लेखक अवलप्तपणे जास्िदां ीच्या
हालचाली वजन्यातील िातािरण शब्दबद्ध करतो
आहे. हा एक दीघण प्रसगां आहे .कथेच्या वनवमत्ताने
आलेली गतर पात्र म्हणजे म्हातारी भािड्या डॉक्टर
उदय बहुतल
ु े यामधील िास्तिाचा अश
ां म्हणजे डॉक्टर
उदयबहुतल
ु े मानसोपचारतज्ज्ञ आहे .ज्यामळ
ु े कथेचे
सत्रू उलगडत जातां .विश्वास दातार उइण अवभजीत
प्रकाशक बापट, डॉक्टर उदय बहुतल
ु े याचां ा अपिाद
िगळता बाकी गतर पात्रे काल्पवनक असल्याची
शक्यता नाकारता येत नाही. परांतु ती काल्पवनक न
िाटता िास्तिातीलच असल्याचा सांभ्रम पडािा..
कथेचा सांपणू ण अिकाश उजाण टॉिरच्या वजन्याभोिती
वइरतो.नशकाप्रमराश्री म्हणजेच श्रीराम प्रकाशन ही
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प्रकाशन सांस्था योगायोगाने याच वबवल्डांगमध्ये आहे
.कथेतील दसु री कथा गथेच घडते.
आयष्ु यभर प्रइ
ु रीवडांग चे काम करणारा विश्वास दातार
हा मनोरुनोण आहे श्रीराम प्रकाशन कडील कथा
कादबां रीची प्रइ
ु े तपासता तपासता एका मानवसक
अिहेलनेतनू तो मनोरुनोण झालेला आहे .काम करता
करता त्याच्या आत लेखकपणाचे बीज अक
ां ु रलेलां
आहे .या कासाविशीतनू च त्याने स्ितुःची कथा
वलवहली .तो एकटा आहे .एकाकी आहे .आई-िडील
नातलगापासनू दरु ािलेला आहे .या साऱ्याला सरुु िात
झाली ती ऊजाण टॉिरचे वजने ही कथा वलहायला
घेतल्यानांतर. आयष्ु यात या अनाकलनीय कवल्पत
घटनाांचा सांदभण होता तो म्हणजे उजाण टॉिरच्या त्या
वजण्यात स्ितुःला शोधण.ां या वजण्यातच जास्िदां ी
भेटते त्याच्या कल्पनेतनू .
स्िप्न आवण सत्याच्या मध्ये अलीकडे पलीकडे असे
काही प्रदेश असतात का वजथे तकण ला ससु ांगतीला
काहीच थारा नसतोॽ अतक्यण अनाकलनीय
अविश्वसनीय हाच वतथला कायणकारणभाि असतो
काॽ. विसगां ती आवण सभ्रां म हेच वतथल्या
बद्ध
ु ीप्रामाण्यिादाचे मल
ू वनयम असतात काॽ म्हणनू च
लेखक म्हणतो तो प्रदेश माझ्याच कल्पनेतला होता तो
प्रदेश अतां मणनातला होता .लेखक म्हणजेच विश्वास
दातार हा कल्पनेत जगत असल्याची आपणास प्रथम
जाणीि होते ती तो बापटाच्या वइसला आल्यािर.
अकाउांट मधला बाईने प्रइ
ु रीवडांग के लेल्या प्रती
पानाचा वहशोब करून त्याला चेक वदला .परांतु चेक
पेिा त्याला बापटाच
ां ी भेट घ्याियाची असते तो
त्याांच्या के वबनमध्ये जातो .आवण आपल्या सांग्रहाचा
विषय काढतो. तेव्हा प्रकाशक बापट म्हणतात ,दोन
िषे इुकट काम करािां लागेल मग सांग्रह प्रकावशत
होईल पढु े असेही म्हणतात, दातार या िेत्रातला
तम्ु हाला अनभु ि आहे तम्ु ही प्रइ
ू रीडर आहात प्रइ
ू

तपासा लेखक बनायचां काम करू नका. वनघा आता.
एिढी िषे काम के ल्यािर तम्ु हाला लेखक व्हािेसे
िाटणे साहवजकच आहे पण तो तमु चा प्राांत नव्हे.
यािरून कळते की तो लेखक नसनू एक प्रइ
ु ररडर
आहे अवभजीत दातार नसून विश्वास दातार आहे
.आयष्ु यभर प्रइ
ु ररवडांगचे काम के ल्यामळ
ु े त्याच्या
आतला आिाज शब्द रुप घेतो आहे .लेखक
नसतानाही लेखकपणाच्या काळ तो पोसतो आहे
.लेखक असल्याच्या अविभाणिात तो जगतो आहे.
त्याने लेखन के लेलां आहे पण ते अप्रकावशत आहे.
लेखक म्हणनू तो पराभतू झाल्याचा पररणाम त्याच्या
मानवसकतेिर झालेला आहे .परांतु त्यामळ
ु े त्याची
कल्पना शक्ती तीव्र होऊन त्याचे रूपाांतर िैइल्यग्रस्त
मनोिस्थेमध्ये झालेले आहे. त्याच्या आतला आिाज
आपली घसु मट व्यक्त करण्याचा मागण खवां डत झाला
असल्याने मळ
ु ािराच्या पािसात तो येथे यथेच्छ
वभजत आहे वदसत आहे .त्याचे शरीर देखील छापील
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कागदाचा एक वहस्सा झालेलां आहे. त्याच्या
शरीराच्या प्रत्येक जागा आता अिराने व्यापनू गेलेली
आहे.
आज तो डॉक्टर उदय बहुतल
ु ेच्या हॉवस्पटलमध्ये
बवां दस्त आहे. वखडकीबाहेरचां आभाळ वभतां ीचा
गल
ु ाबी रांग एिढेच त्याचे विश्व आहे .अजनू देखील
त्याच्या आतला लेखकीय उमाळा वटकून आहे. तो
आपल्या कल्पना विश्वातच जगतो आहे .त्याच्या
जगण्याचा एिढाच एक मागण वशल्लक आहे .विश्वास
दातारच्या भाषेत सागां ायचां झालां तर,
समजा एखाद्याला जग हातािर घेऊन उलट पाहायचां
असेल तर ,सत्य असत्य स्िप्न िास्ति या शब्दाचे
अथण उलटे असते तर, जसे की नशकाप्रमराश्री की
श्रीराम प्रकाशन.ॽ
*********
सुनील साळंु के,सोलापूर.

संशोधबोध

डॉ.मनोहर नराांज,े नागपरू
ज्येष्ठ किी ,लेखक ि परु ातत्ि सांशोधक

डॉ.मनोहर नरांजे
नागपूर

प्राचीन ववदभाातील बुद्ध धमा
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

१४ क्टोबर १९५६ रोजी तत्कालीन
मध्यप्रातां आवण िऱ्हाडची राजधानी असलेल्या
नागपरू शहरात भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब
आबां ेडकराांनी आपल्या लाखो अनयु ायाांसह बौद्ध
धमाणची दीिा घेतली आवण भारताच्या गवतहासात
एका महान प्रकाश पिाणची सरुु िात झाली. त्यानतां र
के िळ विदभाणतच नव्हे तर महाराष्रासह भारताच्या
अनेक राज्यात बाबासाहेबाांच्या लाखो अनयु ायाांनी हा
धमण स्िीकारला आधवु नक काळातील हे एक महान
धमण पररितणन होते .
परांतु विदभाणच्या भमू ीत हा बद्ध
ु धमाणचा प्रथम
पररचय नव्हता तर एका विस्मृतीत गेलेल्या धमाणचा तो
पनु प्रणिश
े होता .त्यापिू ी वकमान २३०० िषािंपिू ीच
विदभाणच्या या भमू ीने बद्ध
ु धम्मास अगां ीकारले होते.
प्राचीन काळी विदभाणत बद्ध
ु धम्माचा प्रिेश नेमका
कधी झाला हे वनवश्चत करणे अिघड असले तरी;
तथागताांच्या जीिनकाळातच काही बौद्ध वभिू या
भमू ीत धमणप्रसाराथण येणे अगदीच असांभिनीय नाही.
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विदभाणत बद्ध
ु धमाणचा प्रिेश नेमका कधी झाला
हे स्पष्ट सागां णे अिघड आहे एका विद्वानाने आपल्या
प्रबांधात सरु ापान जातकातील कथेचा आधार घेत असे
म्हटले आहे की तथागताचा साांगत नािाचा एक सेिक
(थेर) श्रािस्तीिरून भाांदक म्हणजे भद्रािती येथे
आला होता आवण त्याने अबां वतर्थथ नागाचे दमन के ले
.पण हे मत ग्राह्य मानले जात नाही कारण सरु ापान
जातकात िवणणत भद्रािती ि अबां तीर्थथ ही स्थाने
कौशाबां ीच्या वनकटच होती हे सखोल वनरीिणातां ी
स्पष्ट झालेले आहे .
पवश्चम महाराष्रातील सोपारा वजल्हा ठाणे
म्हणजे प्राचीन शपु ाणरक येथील व्यापारी पणू ण हा
आपल्या वमत्राांसमिेत श्रािस्तीला गेला होता .परत
आल्यािर त्याने वतथे बौद्ध सांघाची स्थापना के ली या
पणू ल
ण ा स्ितुः गौतम बद्ध
ु ाांनी दीिा वदली होती असे
मानले जाते .ितणमान सोपारा वजल्हा ठाणे म्हणजे
प्राचीन शपु ाणरक या व्यापारी बांदराच्या स्थळी सम्राट
अशोकाचा एक वशलालेख सद्ध
ु ा प्राप्त झालेला आहे

.तसेच तेथे एका प्राचीन स्तपू ाचे अिशेष अद्यापी
विराजमान आहेत .तर बािरी हा पिू ी कोसलचा
रवहिासी असनू तो राजा पसेनजीच्या पजु ाऱ्याचा पत्रु
होता. पढु े तो सांन्यास घेऊन गोदािरी नदीच्या तीरािर
आश्रम बाांधनू राहू लागला.त्याचे अनेक वशष्य होते ि
त्यापैकी काहींना त्याने गौतम बद्ध
ु ाकडे उपदेश ग्रहण
करण्यासाठी पाठविले होते .या बािरीच्या वशष्याांनी
पढु े बहुतेक गोदािरी काठी म्हणजे मराठिाड्यात,
तेलगां णात बौद्ध धमाणची महु ूतणमढे रोिली असािी असे
मानले जाते. पणू ण ि बािरी प्रमाणे विदभाणत धमणप्रसार
करणाऱ्या प्रथम बौद्ध वभिूचे नाि मात्र आढळत
नाही. परांतु या प्रदेशातील भोन वजल्हा बल
ु ढाणा ि
पिनी वजल्हा भडां ारा येथे आढळून आलेल्या प्राचीन
स्तपू ाांच्या भनोनािशेषािरून बद्ध
ु महापररवनिाणणाच्या
लगेचच वकांिा प्रत्यि गौतमाच्या हयातीतच या भमू ीत
बौद्ध धमाणच्या प्रसाराथण वभिु आले असािे असे
मानायला परु े सा िाि आहे. विदभाणत हा धमण प्रसार
पाचव्या शतकाच्या उत्तराधाणत झालेला असािा .
विदभाणत उपलब्ध परु ातत्त्ि परु ाव्याचां ा मागोिा घेऊ
जाता आपल्या असे वनदशणनास येते की सम्राट
अशोकाच्या पिू ीच विदभाणतील भडां ारा वजल्ह्यात
असलेल्या पिनी या प्राचीन बौद्ध स्थळी एका
विशाल बौद्ध स्तपू ाची वनवमणती करण्यात आलेली
होती. आज हा स्तपू जगन्नाथ टेकडी स्तपू म्हणनू
ओळखला जातो. स्तपू ाच्या टेकाडािर आधवु नक
काळात बाधां लेले जगन्नाथाचे देिालय असल्यामळ
ु े
यास जगन्नाथ टेकडी स्तपू म्हणनू सांबोधले जाते. या
स्थळी गसिी सन १९६९ मध्ये उत्खनन करण्यात
आलेले होते त्यात हा स्तपू अशोक पिू क
ण ाळात
155 

तत्रैव सप्टे -ऑक्टो २०२२

बाांधला होता हे वनवश्चत झाले म्हणजे गसिी सन पिू ण
वतसऱ्या शतकाच्या अगोदरच या स्तपू ाची वनवमणती
झालेली होती. अथाणत त्यापिू ीच विदभाणच्या भमू ीत
बद्ध
ु धमाणने प्रिेश के लेला होता.
पिनी येथील या स्तपू ाने आपली अवतशय
उन्नत अिस्था पढु े शगांु काळात गाठली म्हणजे
गसिीसनाच्या दसु ऱ्या शतकात हा स्तपू िैभिाच्या
जणू वशखरािर होता आवण यापिू ीच पिनी येथे
आणखी.एका स्तपू ाची वनवमणती सद्ध
ु ा करण्यात
आलेली होती. चाांडकापरू स्तपू म्हणनू त्यास
ओळखले जाते .पिनी गािाच्या बाहेर उत्तरे ला सुमारे
दोन तीन वक.मी.अांतरािर एका पािसाळी ओढ्याच्या
काठािर या प्राचीन स्तपू ाचे अिशेष अद्यापही पाहता
येतात. या स्तपू ाचे सद्ध
ु ा उत्खनन झालेले असनू
गसिीसन पिू ण पवहल्या शतकात हा स्तपू बाांधला गेला
होता हे त्यातनू
वनवश्चत झाले. साधारणपणे याच कालखडां ात नागपरू
वजल्ह्यातील अडम येथे सद्ध
ु ा एक स्तपू बाांधण्यात
आलेला होता. सातिाहन काळात पिनी आवण अडम
येथे सांपन्न नगरे नाांदत असताना या प्राचीन स्तपू ाची
वनवमणती झालेली होती .
या स्तपू ाच्या वनवमणती बरोबरच विदभाणत
अनेक वठकाणी बौद्ध श्रमनाच्या िषाणिासासाठी
लेणींची सद्ध
ु ा वनवमणती करण्यात आलेली होती
.नागभीड ,पिनी .अडम या पिू ण विदभाणतील
तत्कालीन बौद्ध धमणिेत्राच्या वनकट कोरांबी, वभिकांु ड,
पल्ु लर,वभिापरू ,मोहाडी, भद्रािती, देिरू िाडा,
सातभोकी, चाांडाळा ,कुणघाडा गत्यादी अनेक
वठकाणी गसिीसन पिू ण पवहल्या दसु ऱ्या शतकातच

लेणी वनवमणतीला सरुु िात 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 बद्ध
ु मतू ीची सद्ध
ु ा वनवमणती
उत्तरकाळात करण्यात आली होती. विदभाणत वनमाणण
झालेल्या प्रारांवभक लेणी या वहनयान पांथीयाांनी वनमाणण
के लेल्या होत्या त्यामध्ये बद्ध
ु प्रवतमेचा सांपणू ण अभाि
असल्यामळ
ु े ही गोष्ट स्पष्ट होते .भद्रािती येथील
विजासन लेणी ही सद्ध
ु ा सरुु िातीला हीनयान पांथीयच
होती पण नांतर महायान पांथाच्या प्रभािाांमध्ये त्यामध्ये
बद्ध
ु मतू ीची वनवमणती करण्यात आली.
स्तपू वनवमणतीची परांपरा विदभाणत गसिी सन
सहाव्या शतकापयिंत सरू
ु होती असे आपल्याला
म्हणता येते कारण मणसर येथील िाकाटक कालीन
राजिाड्याच्या भनोणािशेषािर उत्तर काळात वनमाणण
करण्यात आलेला स्तपू ि महाविहार त्याची साि
देतात .पिनी, अडम, मनसर या विदभाणतील प्रवसद्ध
स्तपू स्थापत्याच्या स्थळाबां रोबरच िधाण आवण नागपरू
वजल्ह्याच्या सीमारे षेिर असलेला भोकरबडीचा स्तपू
हा सद्ध
ु ा गसिी सनाच्या प्रारांभापिू ीच वनमाणण करण्यात
आलेला असािा असे म्हणत येते .प्रस्ततु लेखकाने
स्ितुःच्या समन्िेषना द्वारे हा स्तपू शोधलेला असनू
त्यािर सांशोधनात्मक वलखाण सद्ध
ु ा के लेले आहे.
नागपरू वजल्हा गॅझवे टयरमध्ये भोकरबरडी येथील
स्तपू ाचा उल्लेख एक बौद्ध स्तपू म्हणनू करण्यात
आलेला आहे ही गोष्ट अवतशय महत्त्िपणू ण आहे.
मौयणकाळात विदभाणच्या या प्रदेशात सम्राट
अशोकाचा अमां ल चालत होता आवण त्याच्या धमण
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महामात्राने वदलेल्या आज्ञा या पररसरातील लोक
पालन करायचे असा परु ािा पिू ण विदभाणच्या या भमू ीत
आढळलेला आहे .चद्रां परू वजल्ह्यातील नागभीड
नजीक असलेल्या देिटेक येथील सम्राट अशोकाच्या
धमण महामात्राचा अवभलेख की ज्यात जीि हत्या करू
नये अशी स्िामींची म्हणजे सम्राट अशोकाची आज्ञा
आहे असे स्पष्ट िवणणलेले आहे .हा अवभलेख सम्राट
अशोकाच्या राज्यारोहणाच्या चौदाव्या िषी कोरण्यात
आलेला होता. सद्य:वस्थतीत हा अवभलेख असलेली
वशळा नागपरू येथील मध्यिती सांग्रहालयात सांरवित
करण्यात आलेली आहे या अवभलेखा बरोबरच
विदभाणतील अनेक प्राचीन लेणींमध्ये आढळलेले
अवभलेख सद्ध
ु ा तत्कालीन विदभाणतील बद्ध
ु धमाणच्या
अवस्तत्िाचा परु ािा म्हणनू आपल्यासमोर उभे राहतात
.यामध्ये सिाणत महत्त्िाची अवभलेख हे पिनी येथील
जगन्नाथ स्तपू ाच्या उत्पन्नातनू आढळलेले अवभलेख
होय. या अवभलेखाचा विचार 'तत्रैि' मध्ये यापिू ीच
प्रकावशत एका स्ितांत्र लेखात करण्यात आलेला आहे
म्हणनू येथे त्याची पनु रुक्ती टाळत आहे.
पिू ण विदभाणतील प्राचीन बौद्ध वशल्पाांचा
विचार कराियाचा झाल्यास सिणप्रथम आपल्या
नजरे समोर येथे ते पिनी हेच स्थळ. के िळ
विदभाणतीलच नव्हे तर सपां णू ण महाराष्रातील अवत
प्राचीन वशल्पाांमध्ये पिनी येथील वशल्पाांची गणना
होते .पिनी या स्थळाव्यवतररक्त पिू ण विदभाणमध्ये
भद्रािती ,पिणार(दत्तपरू ) ,हमलापरु ी गत्यादी स्थळी
सद्ध
ु ा बौद्ध वशल्पे आढळलेली आहेत .1969मधे डॉ.
शाां.भा.देि आवण श्री जगत्पती जोशी याांनी उत्खनन
के लेल्या पिनी येथील जगन्नाथ स्तपू ामधनू अनेक

प्राचीन वशल्पे प्रकाशात आली. या वशल्पाांचे मोल
इार मोठे आहे महाराष्रातील प्राचीन वशल्पाांमध्ये या
वशल्पाच
ां ी गणना होते. मानिी वशल्पाक
ां न, धावमणक
वचन्हाांचे अक
ां न आवण िृििेली प्राणी, इुले पशपु िी,
भौवमवतक वचन्हे अशा विविध प्रकारात ही वशल्पे
आपल्याला आढळून येतात. मानिी वशल्पाक
ां नामध्ये
परुु ष प्रवतमा ,यि प्रवतमा ,चामरधारी सेविका म्हणजे
यिी, खरमख
ु ी यि , हत्तीिरील वमरिणक
ू
,(शरीरािशेष यात्रा )आवण सिाणत महत्त्िाचा म्हणजे
मचु वलांद नाग वशल्पपट गत्यादी वशल्पे इारच
महत्त्िाची आहे.
पिनी येथील वशल्पाांमध्ये विविध धावमणक
वचन्हाच
ां े अक
ां ल आढळून येते त्यामध्ये पाच शाखा
असलेला बोवधिृि िेवदका िेवष्टत भद्रासन म्हणजे
िज्रासन धम्मचक्र जे की चौकोनी भद्रासनािर
स्थावपत आहे आवण तीन
कमानीच्या
चैत्याकाराखाली त्यािर पष्ु प माळा सोडलेल्या आहेत
िेवदका िेवष्टत अडां भाग ि हवमणका आवण त्यािर
वत्ररत्न ि पष्ु प माळा. गत्यादी वशल्पे सध्ु दा महत्त्िाची
आहेत.
हीनयान काळात बद्ध
ु मतु ी कोरण्यात येत नव्हत्या .
बद्ध
ु ाशी सांबांवधत प्रतीके पजु ल्या जात होती जन्माचे
प्रतीक हत्ती ,ज्ञानप्राप्तीचे प्रतीक बोवधिृि ि िज्रासन
धमणचक्र प्रितणनाचे प्रतीक धम्मचक्र ि तथागताांच्या
वनिाणनाचे प्रतीक म्हणनू स्तपू या प्रतीकाांचीच पजू ा
करण्याचा प्रघात होता. बोधीिृि, िज्रासन ,धम्मचक्र
आवण स्तपू या चारही धावमणक प्रतीकाांचे अक
ां न पिनी
येथे आपणास आढळून येते .अलांकरणासाठी
िृििेली, प्राणी ,इुले ,पशपु िी आवण भौवमवतक
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वचन्हाांचा िापर करण्यात आलेला आहे पिनी येथील
प्राचीन वशल्पाांची िैवशष्ट्यै पढु ील प्रमाणे आहेत .
या वशल्पािां र भरहुत येथील वशल्प परांपरे चा व्यापक
प्रभाि जाणितो, हीनयान पांथाच्या धमणप्रवतकाांचे
प्रस्ततु ीकरण यामध्ये के लेले आहे. बद्ध
ु प्रतीके साध्या
परांतु प्रभािी रूपात ही वशल्पे अवभव्यक्त करतात
.उभ्या वशल्पपट पद्धतीचा िापर गथे के लेला आहे
आवण कमी उठािात वचत्रण के लेले आहे.
कथावशल्पे हे पिनी येथील वशल्पाच
ां े एक महत्त्िाचे
िैवशष्ट्य या कथा वशल्पाांमध्ये मचु वलांद नाग वशल्पपट
आवण शरीरािशेष यात्रा या दोन महत्त्िपणू ण कथा
वशल्पाांचा समािेश करता येईल. त्यापैकी मचु वलांद
नाग वशल्पपट हा अवतशय महत्त्िाचा वशल्पपट असनू
तो सध्या निी वदल्ली येथील राष्रीय सांग्रहालयात
सांरवित करण्यात आलेला आहे . या वशल्पपटामध्ये
मचु वलदां नािाचा नागराज जो की पाच इण्याचा
दशणविलेला आहे हा िज्रासनास िेटोळे घालनू ि
त्यािर छत्र धरून उभा आहे या वशल्पािर मचु वलांद
नागो असा ब्राह्मी वलपीतील अवभलेख सद्ध
ु ा कोरलेला
आहे .बद्ध
ु चररत्रातील एका कथेशी सांबांवधत हा
वशल्पपट आहे.अशाच प्रकारचा वशल्पपट भरहुत या
प्रवसद्ध बौद्ध स्थळी सद्ध
ु ा आढळलेला आहे तो सध्या
अलाहाबाद सग्रां हालयात सरां वित आहे .
पिनी येथील वशल्पाांमध्ये मानिी शरीराकृ तींचे प्रभािी
अक
आपणास वदसनू येते या वशल्पाांची
ां न
पारांपाररकता ,प्रिाहीपणा, ग्रामीण साधेपणा गत्यादी
प्रमख
ु िैवशष्ट्ये साांगता येतील. मानिी मख
ु ािर शाांती
आवण सांतोष याचे प्रगटीकरण कौशल्याने साधलेले
आहे. बहुतेक मानिी आकार हे बलदडां शरीरयष्टीचे

असनू त्याांचा चेहरा तेजस्िी भासतो. येथील वशल्पाांचे
महत्त्िाचे िैवशष्ट्य असे साांगता येईल की ही सिण
वशल्पे ही नागरी सस्ां कारापासनू मक्त
ु आहे.
वनसगणदृश्याचे विविध रूपात प्रगटीकरण ही वशल्पे
आपणाांसमोर करतात. भद्रािती येथील विजासन
लेणीतील वशल्पे त्यामानाने कमी आकषणक िाटतात
.ही लेणी सद्ध
ु ा सरुु िातीला हीनयान पांथीय होत्या
परांतु उत्तरकाळात वतथे महायान पांथाचा प्रभाि
िाढल्यानतां र वतथे बद्ध
ु प्रवतमाचां े अक
ां न करण्यात
आले. येथील वशल्पे कलात्मक दृष्ट्या इारशी
िैवशष्ट्यपूणण नाहीत .
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पिू ण विदभाणतील सिोत्कृ ष्ट प्राचीन बद्ध
ु
प्रवतमाांमध्ये आपणास दत्तपरु वजल्हा िधाण आवण
हमलापरु ी वजल्हा नागपरू येथील बद्ध
ु प्रवतमाच
ां ा
उल्लेख आिजनणू करािा लागेल. त्यापैकी दत्तपरू येथे
आढळलेली प्रवतमा सध्या विनोबाजींच्या पिणार
आश्रमात सरां वित के लेली आहे हे एक दगडी वशल्प
आहे तर हमलापरु ी येथे तथागताांच्या तीन ब्राांझ प्रवतमा
आढळून आलेल्या होत्या .दत्तपरू येथे आढळलेली
बद्ध
ु प्रवतमा ही लाल रांगाच्या पाषाणात वनवमणत
करण्यात आलेली असनू वतचा डोके आवण उजिा
हात नष्ट झालेला होता तो नांतर नव्याने वनमाणण
करण्यात आला. सडपातळ अगां काठी िस्त्राच्या
बारीक चन्ु याचे अक
ां न असलेली मानिाकाराच्या
आकाराची ही प्रवतमा िैवशष्ट्यपणू ण आहे .तथागताांनी
डाव्या हाताने वचिराचे (िस्त्राचे)टोक धरून उजव्या
हात अभय मद्रु ते ठे िलेला आहे .ही प्रवतमा िाकाटक
..गप्तु काळात मथरु ा कला कें द्र वनमाणण करण्यात आली
असािी असा अदां ाज परु ातत्त्िज्ञानी व्यक्त के लेला
आहे.
रामटेक नगरधन नजीकच्या हमलापरु ी येथे
आढळलेल्या तथागताांच्या तीन काांस्य प्रवतमा म्हणजे
प्राचीन धातू वशल्पाचा एक अवद्वतीय नमनु ा आहे
त्यापैकी एक प्रवतमा आकाराने मोठी असनू दोन त्या
मानाने छोट्या आहेत वतन्ही प्रवतमा वदसायला अगदी
सारख्याच आहे के िळ उांची आवण पादपीठाचा इरक
आहे या प्रवतमामां ध्ये तथागत गौतम बद्ध
ु अभय मद्रु ते
उभे असनू त्याांनी अांगािर सांघाटी धारण के लेली आहे
डाव्या हातात सांघाटीचे दसु रे टोक आहे. डोक्यािर
कुरळे के स त्यािर उवष्णष ,द्रूष्टी समोर कान लाबां

आवण अगां ािरचे तलम िस्त्र रे षाांद्वारे वचवत्रत के लेले
आहे. डोक्याभोिती बहुदा प्रभािलय असािे .या
वतन्ही प्रवतमा सध्या नागपरू येथील मध्यिती
सांग्रहालयात सांरवित आहेत या प्रवतमा बरोबरच एक
धपू दाणी ि कडेिर मल
ू घेतलेली एक स्त्री प्रवतमा जी
बहुधा हारीतीची असािी आढळून आलेली होती
परांतु नांतर त्या गहाळ झालेल्या आहेत .िधाण
वजल्ह्यातील पिणार उत्खननामध्ये दगडािर अवां कत
एक लघु बौद्ध बद्ध
ु प्रवतमा ि वत्ररत्न आढळून आलेले
होते .िरील सिण परु ाव्याांिरून नागिांशाची भमू ी
असलेल्या या विदभणभमू ीत बद्ध
ु धमाणची बीजे इार
प्राचीन काळीचम रुजलेली होती या भमू ीतनू च बद्ध
ु
धमण सदु रु दविणेत पोहोचला असािा ि म्हणनू च
डॉक्टर बाबासाहेब आबां ेडकराांनी धम्मदीिेसाठी या
भमू ीची के लेली वनिड ही अगदी साथण होती हेच खरे .
--- मनोहर नरांजे
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समकाळ
देिानदां घरत
वजल्हा वशिण ि प्रवशिण सांस्था भडां ारा येथे विषय सहाय्यक म्हणनू कायणरत,निीन वशिण
प्रिाहाचे अभ्यासक, प्रयोगशील वशिक म्हणनू ख्याती.

देवानदं घरत
भडं ारा

वशक्षणातील नवे ववचार प्रवाह
वमवश्रत अध्ययन (ब्लेंडेड लवनिंग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राष्रीय शैिवणक धोरण 2020 मध्ये अनेक निे
वशिण विषयक विचार प्रिाह वनदेवशत करण्यात
आले आहे.२१व्या शतकातील कौशल्य ि जागवतक
पातळीिर सातत्याने होणारे बदल त्याचे पररणाम
सामावजक पररिेशाांमध्ये वदसतात त्यामळ
ु े
वशिणातील नव्या विचार प्रिाह जाणनू घेणे गरजेचे
आहे.मागील िीस िषाणचा आढािा घेतल्यास ज्ञान िेत्र
अवधक विस्ताररत झाल्याचे आपल्या वनदशणनात
येत.े व्यापक आधार सामग्री,यावां त्रक वशिण आवण
कृ वत्रम बवु द्धमत्ता या सारख्या िेत्रातील विविध
लििेधी िैज्ञावनक आवण तांत्रज्ञान विषयक प्रगतीमळ
ु े
जगभरातील बऱ्याच कुशल कामगाराांच्या वठकाणी
यांत्र काम करत असतील तर दसु रीकडे 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
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राष्रीय शैिवणक धोरण हे प्रत्येक
व्यक्तीच्या सृजनात्मक िमतेच्या विकासािर विशेष
भर देते वशिणातनू सािरता आवण सख्ां याज्ञान या
मल
ू भतू िमताांबरोबरच वचवकत्सक विचार आवण
समस्या वनराकरण यासारख्या उच्चस्तरीय बौवद्धक
िमताच
ां ा विकास तसेच नैवतक, सामावजक, भािवनक
िमता आवण प्रिृत्ती या स्तरािरील व्यक्तीचा विकास
देखील झाला पावहजे या तत्त्िािर धोरण आधाररत
आहे.2
राष्रीय शैिवणक धोरणातील नमदू
के लेल्या उद्देशाच
ां ी पतू णता कराियाची असेल तर निे
वशिण प्रिाह, नाविन्यपणू ण अध्यापनशास्त्र तसेच समग्र
आवण समािेवशत नाय्य वशिण देणे ही काळाची गरज
आहे. विद्यार्थयािंचा सिािंगीण विकास करायचा असेल
तर निीन वशिण प्रिाहाचा अभ्यास करणे अवतशय
गरजेचे आहे मग हे वशिण प्रिाह कोणते? त्याांचा
2

तैत्रव

विद्याथी विकासात कसा सहभाग असणार आहे?
निीन वशिण प्रिाह अमलबजािणी करताना कोणती
आव्हाने असणार आहेत? निीन वशिण प्रिाहाचे
पररणाम के व्हा वदसतील? या प्रश्नाांचा विचार करून
अमां लबजािणी करणारे घटक याांचे सिमीकरण
करण्यात यािे,त्याचबरोबर सातत्याने कौशल्य आवण
गरजावधवष्टत वशिण देण्यासाठी अभ्यासक्रमाची
पनु रण चना करण्यात यािी. वशिण प्रणाली आखताना
विद्याथी हा चागां ला नागररक, विज्ञानवनष्ठ आवण
अखडां ज्ञान लालसा असलेला असािा अशी उवद्दष्ट
डोळ्यासमोर ठे िली जातात ही उवद्दष्टे जरी समान राहत
असली तरी कालानरू
ु प वशिण प्रणाली मध्ये निे
प्रिाह येतात काही बदल घडून येतात वशिण प्रणाली
मध्ये विषयाांची सांख्या, आशयाची माांडणी, अध्यापन
पद्धती, अध्यापन तांत्र, अध्यापन शास्त्र,अध्यापनअध्ययन विषयक दृवष्टकोन यामध्ये कालापरत्िे कोणते
बदल झाले आहेत आवण भविष्यात कोणते प्रिाह
येण्याची शक्यता आहे याचा आढािा घेणे सांयवु क्तक
ठरे ल.3
कोरोना सारख्या िैवश्वक महामारीमळ
ु े
वशिण िेत्रामध्ये अनेक बदल झाले ज्या प्रिाहाच
ां ी
गरज कदावचत पढु ील दहा िषाणनांतर वनमाणण झाली
असती पण या महामारीमळ
ु े ते बदल आत्ताच झालेले
वदसतात त्यामळ
ु े वशिण पद्धती सद्ध
ु ा बदलायला हिी
अन्यथा त्याचे दरु गामी पररणाम भारताच्या
मनष्ु यबळािर होतील, अशी पररकल्पना करायला
हरकत नसािी. या महामारी मध्ये शाळा दोन िषण बांद
3

लोकसत्ता २०१३
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होत्या त्यामळ
ु े औपचाररक वशिणाचे मागण बांद झाले
होते त्यामळ
ु े तांत्रज्ञानाच्या माध्यमातनू वशिण
विद्यार्थयािंपयिंत पोहोचिण्याचे काम जगभरात सरू
ु होते
त्यामळ
ु े विद्यार्थयािंना तांत्रज्ञान हाताळण्यास सोपे ि
सल
ु भ झाले आहे परांतु त्याचा योनोय िापर तर झाला
नाही तर विद्यार्थयािंना शारीररक, मानवसक ि भािवनक
पररणामाांना सामोरे जािे लागेल त्यासाठी विद्यार्थयािंना
योनोय वदशा ि सिय लागािी यासाठी आपल्या
सगळ्यानां ा जाणीिपिू क
ण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
कोरोनाची पररवस्थती आता कमी झाली आहे तसेच
शाळा पण सरू
ु झाल्या आहेत त्यामळ
ु े तांत्रज्ञानाचा
िापर वशिणातनू कमी होण्याची शक्यता वनमाणण
झाली आहे,पण तसे झाल्यास विद्याथी त्याचा
दरुु पयोग करतील अशी भीती कायम आहे. म्हणनू च
वमवश्रत अध्ययन (ब्लेंडेड लवनिंग) या नव्या शैिवणक
विचार प्रिाहाचा उपयोग हा दैनवां दन व्हािा अशी
अपेिा आहे.त्यामळ
ु े हा शैिवणक प्रिाह काय आहे
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

इलेक्रॉवनक आवण ऑनलाइन माध्यमांद्वारे तसेच
पारंपाररक अध्यापनाद्वारे वशकतात”
ई लवनिंग आवण पारांपाररक
िगणखोलीतील वशिण याांचा समन्िय म्हणजेच ब्लेंडेड
लवनिंग म्हणता येईल. जे विद्याथी कोरोना काळात
नलाईन स्िरूपात वशिण घेत होते ते विद्याथी
आता शाळेमधील औपचाररक वशिण घेत आहेत पण
त्यानां ा आता तत्रां ज्ञान या साधनाचा पररचय झाल्यामळ
ु े
विविध प्रकारची मावहती, ज्ञान त्याला मोबाईलच्या
माध्यमातनू घरीच प्राप्त होते त्याचबरोबर ज्या गोष्टी
त्याला िगणखोलीमध्ये वशकता येत नाहीत त्या गोष्टी
तो तांत्रज्ञानामळ
ु े घरीच वशकतो. त्यामळ
ु े वशिण िेत्रात
ह्या निीन विचार प्रिाहाचा जाणीिपिू क
ण उपयोजन
व्हायला पावहजे.
हा निीन विचार प्रिाह शाळा स्तरािर
अमां लबजािणी करताना वशिक, पालक यानां ी
त्याबद्दलची मावहती करून घेणे गरजेचे आहे ब्लेंडेड
लवनिंगमळ
ु े विविध शैिवणक सांकल्पना ि त्याचा सराि
िगण स्तरािर होत नाही वकांिा सक
ां ल्पना सबां ोध
समजण्यास अडचणी वनमाणण होतात त्या ब्लेंडेड
लवनिंग मळ
ु े सटु ू शकतात त्याचबरोबर विद्यार्थयािंचे
बवु द्धमत्तेचे विविध असतात त्यामळ
ु े वशिकाांना प्रत्येक
विद्यार्थयािंजिळ जाऊन वशिण देणे शक्य नसते अशा
िेळेस ब्लेंडेड लवनिंग मळ
ु े विद्याथी स्ितुः काही
सांकल्पना अभ्यासनू त्याचां उपयोजन िगाणत करू
शकतात.
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वमवश्रत अध्ययन( ब्लेंडेड लवनिंग) मॉडेल्स:
हेलगा कोवलांस्की नसु ार सहा प्रकारचे ब्लेंडेड लवनिंग
मॉडेल्स सावां गतले आहेत.
१.फे स टू फे स मॉडेल: ब्लेंडेड लवनिंग चा हा
पारांपाररक मॉडेल असनू ज्यात विद्याथी हे िगण
खोलीमध्ये वशिण घेत असतात, यात जे विद्याथी िगण
खोलीमध्ये वशिण घेताना अडचणींचा सामना
करतात त्याच बरोबर त्याच्ां या िैयवक्तक गरजा नसु ार
वशिण घेत असतात या प्रकाराला इे स टू इे स मॉडेल
म्हणतात.

२. ऑनलाइन मॉडेल: हा मॉडेल पणू तण ा नलागन
स्िरूपाचा असनू त्यात विद्याथी नलागन िेवबनार,
कॉन्इरन्स प्रकारचे वशिण घेत असतात. या
प्रकारामध्ये वडवजटल साधनाच
ां ी आिश्यकता असते
त्याचबरोबर गटां रनेटची उपलब्धता हा घटक सद्ध
ु ा
महत्त्िाचा असतो अन्यथा ब्लेंडेड लवनिंग मध्ये
अडथळे वनमाणण होतात.

प्रयोग/प्रात्यविक िगणखोलीमध्ये वकांिा प्रयोगशाळेत
इलागन स्िरूपात करािे लागते. या ब्लेंडेड लवनिंग
मॉडेल मध्ये विविध प्रकारचे चचाणसत्र, के स स्टडी,
त्याचप्रमाणे प्रकल्प कायण वदले जातात.

३. रोटेशन मॉडेल: ब्लेंडेड लवनिंग मध्ये हा प्रकार
अवतशय नाविन्यपणू ण आहे यामध्ये विद्यार्थयािंचे लहान
लहान गट तयार करून काही कृ ती नलाईन ि काही
कायण इे स टू इे स स्िरूपात वदल्या जातात.
त्याचबरोबर विद्यार्थयािंचे रोटेशन सद्ध
ु ा के ले जात
असल्याने दोन्ही प्रकारच्या सांधी सिण विद्यार्थयािंना
उपलब्ध असतात त्यामळ
ु े वशकण्याची प्रवक्रया
अवधक जलद होत असते.

४. वललपड् क्लासरूम : या प्रकाराचा मोटो हा
" नलाईन वशिण आवण इलागन उपयोजन"
असा आहे ज्यात विद्यार्थयािंकडून नलाईन वशिण ि
इलाईन प्रात्यविक करून घेतले जाते. उदाहरणाथण,
एखादा प्रयोग कसा करायचा? याची मावहती
नलागन स्िरूपात वदली जाते ि ते
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५.ललेक्स मॉडेल: या प्रकारामध्ये अध्ययनार्थयाणचे
वनयांत्रण त्याच्या वशकण्याच्या प्रवक्रयेिर असते. यात
विद्याथी त्याच्या गरजा आवण गतीनसु ार पढु ील
कृ तीिर जात असतो. ह्या कृ ती या नलागन ि
इलागन स्िरूपाच्या असतात यात वशिकाांची
भवू मका अवतशय महत्त्िाची असते या मॉडेलमध्ये
आिश्यक वतथे वशिक मदत करत असतात.

६. वैयवक्तक रोटेशन मॉडेल: या प्रकारात
अध्यायानाथी एका प्रवक्रयेतनू दसु ऱ्या प्रवक्रयेत जात

असतो पण ही प्रवक्रया िैयवक्तक स्िरूपाची असनू जी
विशेष अलगोररदमने तयार के लेली असते. यामध्ये
प्रत्येक वठकाणी भेट देण्याची विद्यार्थयाणला गरज नसते
त्याच्या िैयवक्तक गरजेनसु ार ते
नलागन ि
इलागन रोटेशन मॉडेलचा उपयोग करू शकतात.

प्रवक्रया आनांददायी ि कृ तीशील िातािरणात प्राप्त
होत असल्यामळ
ु े वशिणाचा स्तर उांचाितो.

३. अध्ययनाथी कें वित प्रविया: ब्लेंडेड लवनिंग हे
अध्यायनथी कें वद्रत प्रवक्रया असनू ज्यात प्रत्येकाला
त्याच्या आिडीनसु ार वशिण घेण्याची सधां ी उपलब्ध
होते, त्याचप्रमाणे त्याची गरज आवण गती लिात घेता
समतामल
ु क वशिण वमळते.
 दे वानंद घरत, भंडारा

वमवश्रत अध्ययन( ब्लेंडेड लवनिंग)चे इायदे:
१. सुरवक्षत शैक्षवणक वातावरण: कोरोना महामारी
मळ
ु े आपल्याला एक गोष्ट लिात आली
की,अध्ययनार्थयाणला नलागन स्िरूपाचे वशिण
घेताना अनेक प्रकारच्या समस्यानां ा तोंड द्यािे लागते
त्याचप्रमाणे सिािंना स्क्रीनिर बघताना असह्य िाटते.
पण ब्लेंडेड लवनिंग मध्ये विद्याथी इलागन ि
नलागन
स्िरूपात वशिण घेत असताना
नलाईन तास कमी प्रमाणात असल्यामळ
ु े शैिवणक
िातािरण सरु वित िाटते.

२. परस्पर संवादी शैक्षवणक प्रविया: ब्लेंडेड
लवनिंगमध्ये प्रत्येक विद्यार्थयाणला परस्पर सांिाद
करण्याची सांधी उपलब्ध होते त्यामळ
ु े वशिणात
वनमाणण होणारे अडथळे सहज दरू होतात. ज्ञानप्राप्तीची
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जावहराती
राजहं स प्रकाशन पुणे

पुरंदरे प्रकाशन, पुणे
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अनुवाद प्रकाशन , पुणे

वणयमद्र
ु ा प्रकाशन, शे गाव

थोडे मुखपृष्ठाववषयी
शरद तरडे याचां े वचत्र बहुताांश अमतू ण शैलीकडे झक
ु णारे
असतात.त्याांनी जगभरच्या अमतू ण शैलीकाराांच्या
वचत्राांचा जाणीिपिू क
ण अभ्यास के लेला आहे. प्रवसद्ध
अमतू ण शैलीचे वचत्रकार अरुण पाथरे याचां ा विलिण
प्रभाि त्याांच्यािर आहे.परांतु शरद तरडे वनसगण आवण
वनसगाणशी असलेले मानिी नाते,मानिी नात्याची
विलिण गतांु ागतांु आपल्या वचत्रातनू माांडतात.ही दृष्टी
त्याांना गतर अमतू ण वचत्रकाराांपासनू पृथगात्म करते.
मख
ु पृष्ठािर असलेल्या वचत्रात एका वनळसर
अिकाशात विखांडीत वनळे , वहरिे ,लाल रांगाचे
गवतशील इटकारे वदसत आहेत.त्यातनू मानिी गदीचा
विभ्रम वनमाणण होतो. गदीत समाविष्ट मानिी आकृ त्या
विन्मख
ु आहेत.त्याांचे चेहरे वदसत नाही.पण ते
कुठल्यातरी एका वदशेने वनघालेल्या आहेत हे स्पष्ट
जाणिते.त्या मानिी आकृ त्याांच्या एकवत्रत ि अवधक
जिळीकतेमळ
त्याांचे कुठलेसे उवद्दष्टही एक
ु े
असल्याचे जाणिते.कुठल्यातरी शोधात ही सगळी
गदी वनघालेली आहे.हा शोध एखाद्या भौवतक
गोष्टीचा असू शके ल ,कदावचत एखाद्या अप्राप्याचाही
असेल पण तो सांघवटत आहे.
वचत्रकाराने मानि सहजीिन , मानिी गरजा, मानिी
जीिनवदशा या वचत्रातनू प्रकट के ले आहे. त्या मानिी
समहू ाला वनळसर प्रदीघण अिकाश खणु ाित
आहे.मानिी जीिनातील मानवसक आवण भािवनक
गतांु ागतांु गथे वचत्रकाराने प्रकट के ली आहे.हे वचत्र
उजळ रांगात के ले तरी ते उदास िाटते आहे.
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यातनू ही वचत्रकार काहीएक सागां ू पाहतो.वचत्राचा अथण
नेमका पकडता न येणे हेच वचत्रकाराचे यश
आहे.त्यातील एक सापेिता अथणवनणणयनाला विविध
आयाम प्रदान करते.

धक्कावचत्र
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