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मुबंई विद्यापीठयाची महयाजयालयािरील आतंरविद्याशयाखीय तज्ज्ञपरीवषित 
संशोधनपवरिकया (Peer-Reviewed Research Journal)

डॉ. बयाबयासयाहबे आबेंडकर ययंाचयया १२९वयया जयंतीच े (१४ एवरिल 
२०२०) औवचतय सयाधनू अवधष्यातया, मयानवयविद्याशयाखया, मुबंई विद्यापीठ 
ययंाचयया कलपनेतनू ‘संभयाषण’ यया वविभयावषक (इगं्रजी आवण मरयाठी) ऑनलयाईन 
संशोधनपवरिकेचया जनम झयालया. विवभनन विद्याशयाखयंामधये समकयालीन 
रिशयंाबयाबतचयया वचवकतसक चचचेलया गवतमयान करण े आवण विचयारमथंनयावियारे 
संियाद रिसथयावपत करण ेयया भवूमकेच ेअवधष्यान ‘संभयाषण’ संशोधनपवरिकेचयया 
मळुयाशी कयाय्यरत असलेले वदसते. 

‘कोरोनया’ हया विषय कें द्रसथयानी असलेले ‘संभयाषण’च ेतीन अकं रिकयावशत 
झयाले आहते. तसेच अणणया भयाऊ सयाठे जनमशतयाबदी िषया्यच ेऔवचतय सयाधनू 
‘संभयाषण’चया ऑगस्ट मवहनययाचया अकं ‘अणणया भयाऊ सयाठे विशषेयंाक’ महणनू 
रिकयावशत करणययात आलया आह.े केिळ महयारयाष्ट्यातनूच नवह ेतर संपणू्य दशेयातनू 
यया विशषेयंाकयाच े भरभरून सियागत झयाले. तसेच विविध अभययासशयाखतेील 
अभययासकयंानीही सदर विशषेयंाकयाच ेसंदभ्यमलूय मयानय केले, ही अतयंत आश्यासक 
बयाब आह.े 

‘संभयाषण’चयया मयाधयमयातनू इगं्रजी आवण मरयाठी असया वविभयावषक 
संशोधनपवरिकेचया एकवरित सरुू झयालेलया रिियास अतयंत आनंददयायी  
आवण रेिरणयादयायी होतया. मयारि कयाही तयंावरिक कयारणयंासयाठी मरयाठी आवण 
इगं्रजी भयाषतेील संशोधनपवरिकया सितंरिपण ेरिकयावशत होण ेअपररहयाय्य ठरले. 
तसेच मुबंई विद्यापीठ ह े महयारयाष्ट्यातील सिया्यत जनेु विद्यापीठ असलययामळेु 
रयाज्यभयाषतेनू ज्ञयानवयिहयार आवण संशोधनवयिहयारयालया चयालनया दणेययाचया मदु्याही 
अग्रक्रमयाने पढेु आलया. ययालया अनसुरूनच मरयाठी भयाषतेील आतंरविद्याशयाखीय 
संशोधनपवरिकया सितंरिपण ेरिकयावशत वहयािी असया रिसतयाि विद्यापीठयाने ठेिलया. 
हया रिसतयाि अनेक अथयाांनी महत्ियाचया असलययामळेु सप्टेंबर २०२०पयासनू 
‘संभयावषत’ यया नयाियाने मरयाठी संशोधनपवरिकेची सितंरि िया्टचयाल सरुू झयाली 
आह.े
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‘सभंाषित’ची रूपरिेा 

सयामयावजक, सयंासककृ वतक, रयाजकीय, आवथ्यक, शषैिवणक अशया विविध 
सतरयंातील महत्िपणू्य रिश आवण घडयामोडींविषयी आतंरज्ञयानशयाखीय 
दृवटिकोणयातनू वसद्ध होणयारी मयंाडणी पढेु येणययासयाठी अभययासक/ संशोधकयंानया 
खलुया मचं उपलबध करून दणे ेही ‘संभयावषत’ची मलूभतू भवूमकया आह.े

संशोधन आवण संशोधनयातमक लेखन ह े अवंतमत: समयाजयासयाठीच 
आह.े तययामळेु यया लेखनयाचया एक गकृहीत पैल ूहया सयामयावजकतया आह,े यया 
बयंावधलकीतनू सैद्धयंावतक आवण ककृ वतशील अशया दोनही सतरयंािर कयाम 
करणयाऱयया अभययासक / संशोधकयंाच ेलेखन समयाजयाचयया विविध सतरयापयांत 
पोहोचविणययाचया हया रियतन आह.े तसेच विविध सयामयावजक सतरयंामधील 
ियाचकयाची अवभरुची आवण िैचयाररक जडणघडण सकस होणययासयाठी 
आिशयक असणयारया अिकयाश वसद्ध करणययाची रेिरणया ‘संभयावषत’चयया 
मळुयाशी ककृ वतशील आह.े

भयारतयाचयया बरोबरीने भयारतयाबयाहरेील मरयाठी भयावषक अभययासक /  
संशोधकयाचयया पररदृटिीतनू जयागवतक आवण भयारतीय अिकयाशयातील विविध 
रिशयंाविषयीची विशे्षक मयंाडणी समयाविटि करून घणेययासयाठी रियतन करण,े 
ह े‘संभयावषत’च ेमहत्ियाच ेउवद्टि आह.े 

संशोधनपर, भयाष्यपर आवण पसुतक परीषिणपर असे तीन विभयाग 
‘संभयावषत’मधये अतंभू्यत आहते. यया विभयागयंात समयाविटि होणयारे लेख 
सयामयावजक, सयंासककृ वतक, रयाजकीय, आवथ्यक, शषैिवणक इतययादी विविध 
षिेरियंाशी संबंवधत असलययामळेु ही संशोधनपवरिकया समयाजयाचयया विविध 
सतरयंाशी आपलया िैचयाररक अनिय जोडेल, असया विश्यास आह.े

मयानवयविद्याशयाखतेील विविध अभययासविषययंाशी वनगवडत सैद्धयंावतक 
वििेचन करणयाऱयया लेखयंाचयया बरोबरीने समयाजजीिनयातील अनेकसतरीय 
संदभयाांच े अभययासपणू्य विशे्षण करणयाऱयया लेखयंाचयाही समयािेश 
सदर संशोधनपवरिकेत केलया जयाणयार आह.े सियाभयाविकच, विविध 
अभययासविषययंाशी संबंवधत निनिी वसद्धयंातने मरयाठी भयाषतेनू पढेु आणणयारया 
हया अवतशय महत्ियाचया अकयादवमक मचं ठरू शकेल. 
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शोधषिबधंासंदंभाभातील मारभादशभाक सूचिा

लेख सितंरि संशोधनयािर आधयाररत असयािेत.

लेखयंाची शबदमयया्यदया सयाधयारण पढुीलरिमयाण ेअसेल.
शोधवनबंध - ३५००-४००० शबद
भयाष्य - १५००-२००० शबद
ग्रंथपरीषिण - १०००-१२०० शबद

शोधवनबंध दिेनयागरी वलपीमधये यवुनकोड फॉन्टमधये असयािेत. 
फॉन्टचया आकयार सयाधयारणपण े१२ ते १४ वबंदमूधये (point) असयािया.

संदभ्य दणेययाविषयीचयया मयाग्यदश्यक सचूनया अकंयाचयया शिे्टी नोंदविलयया 
आहते. लेखयात संदभ्य दतेयानया यया सचूनयंाच ेपयालन करण ेआिशयक 
आह.े 

संशोधनपर लेख विषयतज्ज्ञयंाचयया सकयारयातमक अवभरियाययानंतरच अकंयात 
समयाविटि केले जयातयात.

लेख editorinchief.sambhashit@mu.ac.in ि 
editor.sambhashit@mu.ac.in यया दोनही मलेिर पयाठियािेत. 
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प्रकाशक

अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठंाचे कठा्यठायाल्य, मंुबई धिद्ठापीठ, आंबेडकर 
भिन, कधलनठा कॅमपस, धिद्ठानगरी, मंुबई – ४०००९८.

ही संशोधनपवरिकया समयाजविज्ञयान, मयानवयविद्याशयाखया आवण विधी यया विद्याशयाखयंामधील  
सद्:कयालीन रिशयंानया आतंरविद्याशयाखीय दृवटिकोणयातनू वभडणयाऱयया अवभनि आवण 
्टीकयातमक वनबंधयंाचया सिीकयार करते. 
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यया अकंयात वयक्त झयालेलयया मतयंाशी मुबंई विद्यापीठ, संपयादक, संपयादकीय मडंळ सहमत असेलच असे नयाही.
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तंरिज्ञयानयाचयया अवतरेकी ियापरयाची अपररहयाय्यतया आवण आधवुनकपिू्य 
मलूयसंकेतयंाचया रिभयाि असलेली समहूमयानवसकतया ययंाचयया कोंडीत 
सयापडलेलयया कयाळयाच े आपण सयाषिीदयार आहोत. मयानिी सपश्य आवण 
मयानिी संपकया्यविषयी संशय वनमया्यण करणयाऱयया अिकयाशयात गेले कयाही 
मवहने सगळं जग चयाचपडतंय. ह ेचयाचपडण ंपकृष्पयातळीिर एकया विवशटि 
विषयाणनेू वनमया्यण केलेलयया भयरिद आवण अवसथर ियासतियाशी नयातं सयंागणयारं 
असलं, तरी आतया ते केिळ तेिढंच उरलंय कया, हया गयाभययाचया रिश आह.े 

िैयवक्तक आवण सयामयावजक पयातळीिरील भौवतक विकयासयाचयया 
आवण समकृद्धीचयया मयानीि कलपनयंामळेु मयानिी गरजया आवण चनै ययातील 
सीमयारेषया धसूर झयालयया आहते. चगंळियादी जीिनशलैीच ंजयाणतया-अजयाणतया 
सियाभयाविकीकरण आवण नैसवग्यकीकरण करणययाची रििकृत्ी ियाढीस लयागली 
आह.े तंरिसनेही सयामयावजक पयया्यिरणयाने विविध समयाजमयाधयमयंातनू 
मकु्त संियादयाचयया अगवणत, अ-खडं शकयतया खलुयया करणययाची रिवक्रयया 
गवतमयान केली आह.े मयारि जयागवतकीकरण, ययंावरिकीकरणयातनू येणयाऱयया यया 
जीिनशलैीलया एकया बयाजनेू पयारंपररक, आधवुनकपिू्य मलूयचौक्टीच ेअसतर 
वचक्ूटन आह.े तर दसुऱयया बयाजनेू वतलया नवययाने अवसततियात आलेलयया 
अनेकसतरीय अवधसत्चेयया अदृशय अकुंशयाच ेअवधष्यान आह.े विद्मयान 
कयाळयात अवसततियात असणयारी सयामयावजक, आवथ्यक आवण सयंासककृ वतक 
ियासतियातील ही सहजयासहजी न स्ुटणयारी गुंतिळ आपलयया अवसततियाचया 
अपररहयाय्य वहससया झयाली आह.े यया वनवबड भोितयालयाच ंमयाणसयालया झयालेलं 
आकलन ि रितयषि ियासति  ययातील अतंर आज अवधक उघडंियाघडं होऊन 
आपलययासमोर सयाषियात झयालं आह.े यया आकवसमक समोर येऊन उभयया 
ठयाकलेलयया अनेकरेषीय ियासतियातनू एखयादी असफु्ट वदशया शोधणययाचया, 
सतययाचया (?) कयाही अशं हयाती गिसणययाचयया शकयतेचया संदभ्यवबंदसूदु्धया 
अनेक अतंवि्यरोधयंानी भयारलेलया आह.े 

मळुयात ‘सतय’ यया संकलपनेविषयीच अनेक मलूयगभ्य रिश उपवसथत 
करणयाऱयया कयाळयाची संिेदनया संपकृक्तयािसथेलया येऊन पोहोचलीय. आवण यया 
सिया्यथया्यने भयंाबयािलेलयया सयामयावजक वसथवतगतीत आपलं जगण ं आकयार 
घतंेय. आपलययालया जयाणित असलेलयया ‘सतयया’िर आपलयया संिेदनया, 
वििेकयाचया अवधकयार असतो कया? की आपलयया संिेदनेचया आवण वििेकयाचया 
आककृ वतबंध घडविणयाऱयया अदृशय यंरिणचेया हया अवधकयार असतो? तसंच 
यया अदृशय यंरिणया अनेकसतरीय सत्यासंबंधयंाच े रयाजकीय तयाणबेयाण े उभ े
करत असतयानया, धरुीणतियाचयया पयारंपररक शस्त्रयंािरच समयाधयान मयानतयात?  
की आधवुनकीकरणयाचयया रिवक्रयेतनू नवययाने वसद्ध झयालेलयया आधवुनक 
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शस्त्रयंानयाही तयया आपले हसतक बनवितयात? असे वकतीतरी रिश ययासंदभया्यत 
उपवसथत होऊ शकतयात. 

ियासतविक पयाहतया, विषमतयापणू्य चौक्टी मोडणययासयाठी रियतनपिू्यक 
वसद्ध झयालेलया समतयावधवष्त आधवुनक रिकलप आपण सगळययंानी समजनू 
घणे ं आिशयक आह.े तसंच दसुऱयया बयाजलूया आधवुनकतेचयया बयाह्य 
रियारूपयाखयाली दडलेलयया सरंजयामी, अवसमतयाियादी आवण मलूतत्िियादी 
विचयाररिणयालीलया सतक्य पण ेसमजनू घणेहंी वततकंच महत्ियाच ंआह.े खरं 
तर छुपयया पद्धतीने सितःच ंअवसतति व्टकि ूपयाहणयाऱयया यया विषमतयामलूक 
मयानवसकतेचया वनकरयाने विरोध करण ंगरजेच ंआह ेआवण यया विरोधयामयागील 
मलूयगभ्य अथ्यपणू्यतया वसद्ध करण ंह ेआजचयया घडीलया आपलययासमोरील 
सिया्यत मोठं आवहयान आह.े मयाणसयाचया मेंद,ू मन आवण िेळ ययािर आपली 
अवधसत्या गयाजिणयाऱयया विविध समयाजमयाधयमयंाचयया विषयारी विळखययाने 
ह े आवहयान खरं तर अवधक ्टोकदयार केलंय. मयाणसयाचयया संिेदनया 
आवण विचयार गोठिणयाऱयया अतययाधवुनक चक्रवयहूयात आपलययापैकी 
अनेकजण आधवुनकपिू्य मयानवसकतेसह रििेश करते झयाले आहते. ह े
समयाजमयाधयमरूपी चक्रवयहू मयाणसयाचया अमलूय कयाळ कुरतडतंय, मयानिी 
जयावणिया-नेवणिया, दृटिीवबंद ू सगळययंािर सितःची अवधसत्या गयाजितंय. 
अथया्यत यया अवधसत्चेया मयाग्य ‘संमती’चयया (Consent) रयाजकयारणयातनू 
जयात असलययामळेु पकृष्पयातळीिर ‘भोकतयया’चयया भवूमकेत वदसणयारया 
समयाज तययाचययाही नकळत ‘उतपयादनिसत’ू (Product) होऊन उरतोय, ही 
िसतवुसथती आह.े  

अतययानवुधक मयागयाांनी पयारंपररक सत्यासंबंधयंाच ंकेलं जयाणयारं दृढीकरण 
ि तययातनू रिबळ होणयारी अनेकमखुी  विषमतया ही समकयालीन ियासतियाची 
एक बयाज ूआह,े तर अतययाधवुनक मयागयाांनी आधवुनक सत्यासंबंधयंाची केलेली 
रिवतष्यापनया ि तययातनू वनमया्यण होणयारी संिेदनयाबवधरतया ही दसुरी बयाज ू
आह.े कयाळयाने आपलययालया असं दहुरेी वखडंीत गयाठलंय. आपलययासमोर 
उभ ंठयाकलेलं ह ेबहुकें द्री आवहयान पेलणययाच ंबळ मयानिी संियादयामधनू, 
वििेकी चचयाांमधनू, रिबोधनयाचयया ककृ वतशील उपक्रमयंामधनू आवण कठोर 
आतमपरीषिणयातनू वमळू शकेल. अथया्यत ह े करणययासयाठी आिशयक 
असणयारया वकमयान मयानिी मलूययंाचया अिकयाश जयाणीिपिू्यक व्टकिनू 
ठेिणययाची पिू्यअ्ट आहचे... 

                                                        
डॉ. शीत् पावसकर-भोस्े 
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गांधीजींनी णिनेमाकडे जरा िणहषिणूितृ्ीने बणितले अिते, तर कदाणित 
इणतहाि काही िेगळाि अिता. भारतीय णित्रपटांिाही आणि एकणू िि 
िमाजािाही. 

महातमा गांधी जया कालखडंात िािरत होते, तया कालखडंात भारताति 
नाही तर जगभरि अनेक उलथापालथी िडत होतया. निनिीन तंत्रज्ानािा 
णिकाि होत होता. औद्ोणगकीकरिाचया प्णरियेने िेग ितेला होता. मानिी 
जीिन अणधक जणटल बनत िालले होते. णरिणटश, फ्ानि आदी ििाहतिादी 
राष्टांनी जगभर आपले हातपाय पिरले होते. पारतंत्य ि भयग्रसतता जगभरि 
णदित होती. पणहले ि दिुरे महायदु्ध याि कालखडंातले. या पार्श्वभणूमीिर, 
गांधीजींिी णििारिरिी िमजणून घयायला हिी. गांधी णििारांि ेिार थोडकयात 
पढुीलप्माि ेिांगता येईल : माििाला कें द्रसथानी ठेिणून तयाि ेवयणतिगत ि 
िामणूणहक पातळीिर आधयाणतमक उननयन करि,े ितय-अणहिंा-अपररग्रह-
िहकायश्व या मागाांनी िामाणजक उननती िाधि.े एकणू िि तंत्रज्ान मानिणिरोधी 
आह,े अिे तयांि ेठाम मत होते. गांधीजींनी छापील माधयम े(ितश्वमानपत्रे ि 
पसुतके) ि धिणनयंत्रिा िगळता, तंत्रज्ानाला आपलया वयणतिगत ि िािश्वजणनक 
जीिनात फारिा थारा णदला नाही. ते दशेभर बहुतांश णठकािी णफरले ते िदु्धा 
पायीि. णजिंत मानिी िंिादांिर तयांिा कायमि भर राणहला. या काळात 
जनमाला आलेले ि बहरलेले णित्रपट माधयमदखेील तयांनी या दृष्ीने Sinful 
Technology मानले. या माधयमािाठी ना तयांचयाकडे िेळ होता ना आिड. 

१९२७ िाली इणंडयन णिनेमटॅोग्राफ कणमटीने महातमा गांधींना तयांिी 
णित्रपटणिषयक मते जािणून िणेयािाठी एक प्श्ािली पाठिली होती. 
कणमटीि ेअधयक्ष टी. रंगिाररयार यांना णलणहलेलया पत्रात गांधीजी महितात, 
“मी आजिर णिनेमाि पाणहलेला निलयाने तमुचया प्श्ांिी उत्र दणेयािाठी 
मी योगय वयतिी नाही. पि बाहरेून तयाकडे पाहताना, ह े माधयम अनेक 
अपप्ितृ्ींना पिरित अिलयाि ेजाििते, आणि ह ेमाधयम काही िांगलया 
गोष्ी करीत अिेलि तर तिे अजणून णिद्ध वहायि ेबाकी आह.े” (“ Even if I 
was so minded, I should be unfit to answer your questionnaire, 
as I have never been to a cinema. But even to an outsider, the 
evil that it has done and is doing is patent. The good, if it has 
done any at all, remains to be proved. ” – M

.
 K

.
 Gandhi, The 

letter to T
.
 Rangachriar dated November 12, 1927). याि ओिात 

तयांनी णित्रपटाला Sinful Technology मानले. एक-दोन मलुाखतीत तर 
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गांधीिी आनि चार्ली चॅन्र्ि यांची रं्डि येथीर् िेट, १९३१

तयांनी उिडपििे णित्रपटािी तलुना जगुार, िट्ा, दारू आदी अपप्ितृ्ींशीि 
केली. यािरून तयांिी णित्रपटणिषयक मते णकती तीव्र आणि एकांगी होती, ह े
सपष् होते. 

एणप्ल १९३१ चया फॉकि णफलमटोनला णदलेलया एका मलुाखतीत ते 
महितात, “ मला माहीत आह ेकी या मलुाखतीने तमुिी जाणहराति अणधक 
होिार आह,े पि माझया या बोलणयातणून मला भारतीय सिातंत्यािा मदु्ाही 
तमुचयापयांत पोहोििता येतो आह.े मला प्िारकीपिाि ेमहत्ि मळुीि अमानय 
करायि ेनाही. णकंबहुना जगात मला ग्रेटेसट प्पोगंणडसट महिणून ओळखले जाते, 
यािीही मला जािीि आह.े पि माझा प्पोगंडा िामानय सिरूपािा नाही. 
मी अकृणत्रम ितयािा प्िार करतो आह.े” (When interviewed by Fox 
Filmtone News in April 1931, he prefaced his talk with, “ I do 
not like this kind of thing, but I shall reconcile myself to it, if 
not more than a few minutes have to be given. Although I know 
this sort of enterprise will advertise you, which is your primary 
object, I know also that it will serve to advertise the cause 
which I represent – India‘s independence. I do not discount 
the value of propaganda. I have been described as the greatest 
propagandist in the world. I may deserve the compliment. But 
my propaganda is unlike the ordinary. It is that of truth which 
is self-propagating. Truth abhors artificiality.” - News item 
in The Hindu, May 1, 1931). णित्रपट ह ेकृणत्रम ि अपप्ितृ्ींिा प्िार 
करिारे िाधन आह,े अिेि तयांि ेठाम मत अिािे, अिे णदिते. 
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१९३१ मधये गांधीजी इगंलंडमधये अिताना काही जिांनी पढुाकार िऊेन 
तयांिी तयािेळिा िपुरसटार िालली िणॅ्लन याचयाशी भटे िडिणून आिली. 
िरुुिातीला गांधीजींना तयाला भटेणयात काडीमात्रही रि नवहता. पि िणॅ्लन 
िामानय माििाि ेप्णतणनणधति करिारा नायक आह,े णित्रपटातणून तो मानिी 
प्श्ांि ेदशश्वन िडितो, ह ेिांणगतलयािर गांधीजी तयाला भटेायला तयार झाले. 
(Collected Works of Mahatma Gandhi, Volume 53: 393).

१९३८ िाली भारतीय णित्रपटाि े रजतमहोतििी िषश्व िाजरे होत 
अितानादखेील गांधीजींचया सिीय िणििाने प्काणशत होिाऱया समरणिकेिाठी 
गांधीजींचया ितीने शभुचेछा िंदशे दणेयाि ेनाकारले. गांधीजी सित:ि िंपाणदत 
करीत अिलेलया हरिजन या णनयतकाणलकातील मलुाखतीतही तयांनी णित्रपट 
ही मणूलत:ि िाईट गोष् अिलयाि ेमहटले आह.े गांधीजींनी आपलया अिघया 
आयषुयभरात केिळ एकि णित्रपट पाणहला, आणि तो होता णिजय भट् यांिा 
िामिाज्य. गांधीजींनी पाणहलेला एकमिे णित्रपट महिणून णित्रपटकतयाांनी तयािा 
णिलक्षि गाजािाजा केला आणि पढेु या णित्रपटाने २५ आठिडे जोरात धदंा 
केला. महातमा गांधींनी मात्र एका पत्रात या णिनेमािा उललेख करताना हा 
णनविळ ‘िेळेिा अपवयय’ अिलयाि े महटले (Collected Works of 
Mahatma Gandhi, Vol. 95: 380). रामाणिषयी अिणूनही गांधीजींना हा 
णित्रपट का आिडला निेल? 

िपु्णिद्ध णित्रपटकमली खिाजा अहमद अबबाि यांनी तर गांधीजींना 
एकदा िणिसतर पत्र णलहून आपलया णित्रपटणिषयक मतांिर पनुणिश्विार करा, 
अशी णिनंतीि केली. तयात ते महितात, “मला माहीत नाही. तमुही णिनेमा 
पाणहला आह ेकी नाही, तमुिी ही णित्रपटणिषयक मते इतकी टोकािी कशी 
काय बनली. तरीही तमुही तयाबद्ल जे मत वयति करीत आहात, तयािा खणूप 
खोलिरिा पररिाम िमाजािर होतो. िमाज, अिि े जगि तमुचया मतांना 
मोलाि ेमानते. मला हहेी मानय केलेि पाणहजे की अनेक गललाभरू, उथळ 
मनोरंजनपर णित्रपट िाततयाने बनतात. कदाणित तमुचया भारतभ्रमिात 
अशाि णित्रपटांि े पोसटिश्व तमुचया पाहणयात आले अितील. महिणूनही 
कदाणित तमुिी मते अशी झाली अितील. तमुही अशा णित्रपटांना मानयता 
द्ािी, अिे मी कदाणपही महििार नाही. मी फति एिढेि महितोय की, णित्रपट 
ह ेकलामाधयम, सि-अणभवयतिीि ेमाधयम आह.े तेवहा तयाला िरिकट बाद 
ठरणिि ेयोगय नाही. लैंणगकतेिा परुसकार करतात महिणून पसुतक िा छापील 
माधयमाला िरिकटपि े बाद ठरिता येिार नाही, तिेि हहेी आह.े तेवहा 



वष�  ०१ � अकं  ०२ � ऑ�टोबर २०२०  18

णित्रपटाला िाईट मानिहेी िकुीििे आह.े तयातणून िांगलया गोष्ीही प्ितृ 
करता येतात.” अिे महित, अबबाि यांनी िामाणजकदृष््टया महत्िाचया अशा 
काही णनिडक भारतीय ि पाश्ात्य णित्रपटांिी यादीि णदली ि िांगलया 
लोकांनी या माधयमात रि घयायिा अिेल, तर तमुही णित्रपटाणिषयी टोकािी 
मते टाळािीत, अिे आग्रही प्णतपादन केले. आणि शिेटी ते अिेही महिाले 
“बापणू, तमुही महातमा आहात. तमुचया ठायी अशा क्षलुलक भदेभािांना थारा 
अिता कामा नये. णिनेमाकडे णकंणित दयादृष्ीने बिा आणि आपलया िणहषिणू 
ितृ्ीने आमहाला आशीिाश्वद द्ा.” पि अथाश्वति खिाजा अहमद अबबाि 
यांचया या पत्रािी गांधीजींनी दखल ितेली नाही. गांधीजींिी णित्रपटणिषयक 
मते तहहयात तशीि राणहली. 

णफलम इणंडयाि े िंसथापक-िंपादक बाबणूराि पटेल १९४०चया एका 
लेखात उणविगन होऊन महिाले, “या दररद्री नारायिाचया दणूताला (गांधीजींना) 
आमचयापयांत येऊ द्ा, एक तर आमही तयांना आमिी णिनेमाणिषयक मते 
पटिणून दऊे णकंिा तयांनी आमहाला तयांिी णिनेमाणिषयक मते पटिणून द्ािीत… 
असपशृयांिाठी तळमळिाऱया या महातमयािाठी णिनेमाक्षेत्रातील कलािंत 
महिणून आमहीदखेील णततकेि असपशृय आहोत का…” पि गांधीजींनी 
तयाकडेही दलुश्वक्ष केले. गांधीजींिी ही मते सिातंत्य आदंोलनातलया णकतयेकांनी 
णशरोधायश्व मानली, पररिामी णित्रपट ही काहीतरी िाईट गोष् अिलयािाि 
िमज िमाजात खोलिर रुजला. 

१९३७ िाली ए. के. िटे्ीयार यांनी गांधीजींिर एक माणहतीपट 
बनिायला िरुुिात केली. १९४० िाली तणमळ भाषते तो पणहलयांदा प्दणशश्वत 
झाला. पाठोपाठ तया माणहतीपटाचया तेलगुणू, णहदंी ि इगं्रजी आितृ्याही 
णनिालया. परंत ु णरिणटश िरकारचया बंधनांमळेु तो लगोलग मागेही घयािा 
लागला. १९४७ िाली मात्र तो पनु:प्दणशश्वत झाला. गांधीजींिरिा हा पणहला 
माणहतीपट. तयापाठोपाठ गांधीजींिर अनेक माणहतीपट बनिले गेले. तयातले 
णकतयेक तर णफलमि णडणवहजननेि बनिले. गांधीजींचया जीिनिररत्राशी 
िंबंणधत कुठलया ना कुठलया पैलणूिर ह े माणहतीपट आधाररत होते. यांपैकी 
ििाांत महत्िािा माणहतीपट महिजे णिठ्ठलभाई जवहरेी णदगदणशश्वत महातमा : 
लाईफ ऑफ गांधी १८६९-१९४८ हा तबबल िविापाि तािांिा माणहतीपट 
आह.े णदनानाथ गोपाळ तेंडुलकर णदगदणशश्वत महातमा : लाईफ ऑफ मोहनदास 
किमचदं गांधी (१९५१) हा गांधीजींिरील दिुरा महत्िािा माणहतीपट. 
तिेि मणूळचया पाणकसतानचया अिलेलया पत्रकार णमशाल हुिेन यांनी  
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बी.बी.िी. िाठी िार भागांिी लिमुाणलका बनिली. यात तयांनी गांधीजींिी 
भारतातील िरुुिातीिी आणि तयानंतर दणक्षि आणफ्केतील िषषे - यािा 
धांडोळा ितेला. 

१९२१ िालचया भक्त विदिु णित्रपटातील णिदरु ह ेपात्र पोशाख आणि 
ितश्वन यांबाबत गांधीजींशी िाधमयश्व िांगिारे अिलयाने णरिणटशांनी या णित्रपटािर 
बंदी आिली. १९२२ मधये हाि णित्रपट नाि बदलणून पनु:प्दणशश्वत करणयात 
आला. १९५४ िाली अमरेरकेतील िी. बी. एि. रेणडओ आणि टेणलणवहजन 
कंपनीचया ्य ूआि दअेि या माणलकेतील एक भाग द सॅवरिफाईस ऑफ महातमा 
गांधी या नािाने गांधीजींचया आयषुयािर बेतलेला होता. नाईन अिस्स टू िामा 
या कादबंरीिर आधाररत णरिणटश णित्रपट १९६३ िाली प्दणशश्वत झाला. यात 
नथरुाम गोडिेचया आयषुयातील गांधीजींिी हतया करणयापणूिलीि े नऊ ताि 
कालपणनकरीतया रंगणिणयात आले होते. भारत िरकारने या णित्रपटािर बंदी 
िातली आह.े 

हगंेररयन णित्रपट णदगदशश्वक गॅणरियल पासकल यांनी गांधीजींिर णित्रपट 
बनणिणयािाठी १९५२ िाली पं. जिाहरलाल नेहरू यांिी रीतिर परिानगीही 
ितेली होती. परंत ुपासकल यांचया आकणसमक णनधनाने ते राहून गेले. द वरिज 
ऑन द रिवहि किवॉ्य णदगदणशश्वत करिाऱया डेणवहड लीन आणि िॅम णसपगेल या 
जोडगोळीनेही गांधीजींिर णित्रपट बनिायिा बेत आखला होता. परंत ुलवॉिेनस 
ऑफ अिेवि्या करणयािी िंधी णमळालयाने तो मागे पडला तो कायमिाि. 
गांधीजींिरील ििवोत्म िररत्रपट महिजे िर ररिडश्व अटेनबरो यांिा १९८२ 
मधील गांधी हा णित्रपट. 

यात बेन णकंगजले यांनी णिलक्षि अभयािाअतंी गांधीजींिी भणूणमका 
अशी काही िठिली की िरुुिातीला कट्र गांधीिाद्ांनी तयांना केलेला णिरोध 

पार मािळला. या णित्रपटाला ५ बाफता आणि 
८ ऑसकर परुसकार णमळाले. ही भणूणमका 
मळुात अनपुम खरे णकंिा निीरूद्ीन शाह यांना 
णमळिार होती, पि णमळाली बेन णकंगजले 
यांना. आणि णकंगजले यांनी तया भणूणमकेि े
अक्षरश: िोने केले. 

पढेु अनपुम खरे (नेहरू- अ जिेल 
ऑफ इवंि्या /१९९०) आणि निीरूद्ीन शाह 
(ह े िाम /२०००) यांना अनय णित्रपटांतणून 
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गांधीजींिी भणूणमका करणयािी िंधी णमळाली, हा भाग णनराळा. आजिर, 
गांधीजींिी भणूणमका करणयािी िंधी मोहन गोखले, िॅम दसतणूर, िरुेंद्र राजन, 
णदलीप प्भािळकर, दशश्वन जरीिाला, अननणू कपणूर, रजत कपणूर आदींना णिणिध 
णित्रपटांतणून णमळाली आह.े सिदाि, िवॉ. िािासाहिे आिेंिकि, िीि साििकि, 
दी वलजंि ऑफ भगतवसंग, सभुाषचदं्र िोस आदी णित्रपटांत गांधीजींि े
पात्र पररिािरििे राणहले आह.े तिेि िररत्रनायकांि ेउदात्ीकरि करताना 
तर गांधीजींना खलनायकी पद्धतीनेि रंगणिणयात आलयाि े णनदशश्वनाि येते. 
शयाम बेनेगलांचया भाित - एक खोज या टीवही माणलकेत आणि नंतर मवेकंग 
ऑफ महातमा(१९९६) या णित्रपटात गांधीजी पनुश् अितरले. आशतुोष 
गोिारीकरांिा सिदसे (२००४), जानणू बरूआ यांिा मनेै गांधी को नही मािा 
(२००५), णगरीश कािारिलली यांिा कुमा्सिताि (२०१२) या णित्रपटांिर 
गांधीिादािा गणहरा प्भाि णदिणून येतो. परंत ुराजकुमार णहरानींचया लगे िहो 
मनुनाभाई (२००६) या णित्रपटाने ‘गांधीणगरी’ हा शबद िांगलाि रुजिला. 
तयातणून दशेभर गांधीणगरी सटाईल काही तातकाणलक आदंोलनेही उभी राणहली. 
गांधीजींनी णिनेमाला िपशले नाकारले पि णिनेमाने कधीि गांधीजींना 
अवहरेले नाही. खिाजा अहमद अबबाि णकंिा बाबणूराि पटेल यांि े महिि े
गांभीयाश्वने िते गांधीजींनी णिनेमाकडे िणहषििुतृ्ीने बणितले अिते, तर 
कदाणित इणतहाि काही िेगळाि अिता. भारतीय णित्रपटांिाही आणि 
एकणू िि िमाजािाही. 
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झुरळं 

विशेषतः रात्री पाहािरीत.
रात्री तरी बाहेर येतात खाद्य शोधायला,
विधाधासतपणे विरतात घरभर.
कधरीकधरी मरी उवशरा घररी येतो
थकूि, खोलरीच ंदार उघडतो, लाईट लाितो
अि् पाहातो
रात्रीचया िरशरीिर अचािक थबकलेलरी झरुळं
प्रकाशािे वदङ्मूढ झालेलरी.

उनहाळयात, उष्मयािे कािलेलया रात्री
अधंारातूि झरुळं उडतात सैरभैर खोलरीमधये;
वचकवचकलया, उघड्या अगंािे पांघरुणावििा
झोपेचरी प्रवतक्ा करतािा
ऐकतो मरी तयांच ंिडिडण,ं पाहतो तयांचया
आकृतया वभरवभरतािा भतुासारखया;
एखाद ंआपलया कातडरीिर येऊि उतरले
या भयािे
वचरिाळया होत असलेला ताडपत्री पखंा
वभरवभराितो मरी जोराजोरािे चोहींकडे
परुाणया ढालरीसारखा.

एकदा माझया जनुया कवितांचे कागद वचिडतािा
अकवलपत सापडलरी मला 
झरुळाचरी दोि अडंरी
आवण एकदा जिेु कपडे कपाटातूि 
बाहेर काढले तेवहा
आढळलं मला एक झरुळ मेलेलं कैक वदिसांपूिवी
शषुक झालेलं, वपसासारखं हलकं
तपसवयाचया दहेाप्रमाणे.
तर एकदा वचककार वबअर वपऊि मरी लघिरीला गेलो
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आवण खूप उंचािरूि पाहाि ंतसं
पावहलं खालरी पांढऱयािेक िरशरीिर पडलेलं
एक झरुळ, बहुधा मेलेलं
अि् भोितरी लगबगरीिे िािरणारा मुंगयांचा जमाि.
भेलकांडत मरी खालरी िाकलो पटँरीच ंबटण लािूि
आवण विरखलं झरुळाला :
तयाचया वमशा हललया वतळभर, आयषुयाचया
ददुधा्मय धगुधगुरीसरशरी.

िडरील िारले अि् तयांिा आघंोळ घातलरी
तेवहा तयांचया डावया कािामधूि विघाला
झरुळाचा एक पाय सकुलेला.

काचेचया टेबल-टॉपिर पाडाि ंझरुळ उताणं
आवण पाहाि ंतयाकडे तासनतास,
पेवनसलरीिे तयाला वडिचरीत अधूिमधूि.

ऐकूि आहे की हरी िार वचिट जात,
सिधा प्रकाराचया ििाऱयांिा परुूि उरणाररी;
्महणे अणबुाबँचया हलकललोळािंतरहरी तगेल अशरी
हरी एकच जात :
वििाधाणरीचया वकंग साइज वहरोवशमािंतर
राखेचया वढगाऱयांखालूि वमशा झाडरीत
बाहेर येतरील विविधाकार.

जनमाला याि ंतर झरुळाचया िशंाला.
परतं ुगे्गोर झा्मझासारखं सिाांचचं िशरीब िळिळत िाहरी.
चौऱयाऐशंरीवया योिरीमधये तररी
जनमू द ेमला झरुळ ्महणूि,
एक लठ्ठ झरुळ जपािरी बदु्ासारखं.
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१
णिलाि िारंग ह े मराठीतले एक महत्िाि े प्योगशील किी महिणून 

ओळखले जातात. तयांि ेकविता १९६९-१९८४ ि घित्या इवतहासाची िाळू 
ह े दोन कणितािंग्रह प्णिद्ध आहते. कणितेचया िांकेणतक रूपाला टोकािा 
णिरोध करीत, नवया िाटांिा अगदी जािीिपणूिश्वक केलेला उपयोग ह ेिारंगांचया 
कणितेि ेखाि िैणशष््टय आह.े तयांचया कणितेतील अशा प्योगांतणून प्ामखुयाने 
िािकाि े भाणषक भान णिसतारणयािा ि तयािी िािनपद्धती बदलणयािा 
प्यतन केलेला णदितो. अथाश्वति, णिलाि िारंगांचया ििश्वि कणिता अशा 
भाणषक पातळीिरचया णकंिा रिनाबंधाचया बाबतीतलया प्योगशीलतेला 
प्ाधानय दिेाऱया नाहीत. कविता १९६९-१९८४ या िंग्रहातील दिुरा 
णिभाग णकंिा घित्या इवतहासाची िाळू मधील बहुतांश कणिता, कणितेि े
काहीिे प्िणलत रूप अनिुरताना णदितात. ‘झरुळं’ या कणितेिा िमािेश 
अशा तलुनेने आकलनिलुभ िाटिाऱया कणितांत होईल. अिे अिले तरी 
कणितेत णनदषेणशलेले णिणिध िंदभश्व, कणितेिा कथनपरतेकडे झकुलेला िाट, 
दृशयातमकता ि णितंनपरता यांमळेु कणितेला णिशषे अथश्वपणूिश्वता प्ाप्त झाली 
आह.े प्सततु णटपिात याि अथश्वपणूिश्वतेिा िेध ििेारे िािन करणयािा प्यतन 
केला आह.े

जया ६०-७०चया दशकात णिलाि िारंग णलणहताहते तया काळात झरुळ 
हा कीटक कणितायोगय णिषय महिणून णनणषद्ध मानिारी रोमणँटक कणितापरंपरा 
बरीि मागे पडली होती. ‘तझुयािाठी दिेा काय मया झरुािे। झरुळाने कैिे 
पतंगािे।’ अिे महििाऱया मढषेकरी निकणितेि े यगु ओिरून िाठोत्री 
बंडखोर कणिता जोरकिपि े पढेु येत होती. तयामळेु केिळ झरुळािारखया 
जगुु् िाकारक कीटकाला कणितेचया कें द्रसथानी आिणून िारंगांना काहीतरी 
धककादायक िाधायि े आह,े अिे महिता येत नाही. मानिी वयिहारािी 
क्षदु्रता, णनरथश्वकता दाखिणयािाठी णकड्टयामुगंयांशी तलुना करणयािी, 
दृष्ानत णकंिा उपमान महिणून कीटकिषृ्ीिा उपयोग करणयािी दीिश्व परंपरा 
मधययगुीन मराठी िाणहतयातही णदिते. गोणिड, मशक, मतकणू ि, ढेकणू ि यांि े
िंतिाणहतयातील िंदभश्व झिुळिं े िािन करताना िाहणजकि िमोर येतात. 
णिशषेतः ‘ढेकिािी बाज गड। उतरिढ केिढी।’ या तकुाराम महाराजांचया 
अभगंातली दृणष्कोििापेक्षता झिुळशंी थेटपि े जोडता येते. दासिोधातही 
माििांचया जगाला िेढणून राणहलेलया कीटकिषृ्ीि ेतपशीलिार ििश्वन रामदाि 
करतात. णतथे आलेला झरुळांिा उललेखही येथे आठिता येईल. 
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२ 
झिुळिं े सिरूप एखाद्ा दृशयमाणलकेिारख े आह.े िरिर ही दृशये 

महिजे दनंैणदन जीिनातील िाध ेिटनाप्िंग आहते अिे िाटते परंत ुप्तयेक 
दृशयाला ििश्वनातमकतेचया पलीकडे िऊेन जािारा अथश्व िािकाला जािित 
राहील अशी रिनाही इथे केली आह.े एका अथली पणहलया छेदकापािणूनि 
लौणकक दृशय ि ताणत्िक दशश्वन यांना जोडत कणिता पढेु िरकताना णदिते. 
झरुळांि ेजग ती रात्री खाद् शोधायला बाहरे पडतात तेवहाि आपलयाला णदिणू 
शकते. कधीकधी णनिेदक जेवहा रात्री उणशरा थकणू न िरी परततो तेवहा दार 
उिडणून लाईट लािलयािर तयाला या जगाि ेअिानक दशश्वन िडते. माििांिा 
हसतक्षेप नितो तेवहा ही झरुळे णनधाश्वसतपि ेणफरतात अिे तो िांगतो. णनिेदकाने 
अिानक लाईट लािलयाने ही झरुळे थबकतात, प्काशामळेु ‘णदङू्ढ’ 
होतात. णनधाश्वसत णफरि,े णदङू्ढ होि े या मानिी भािनांि े आरोपि करीत 
किी झरुळांचया जगाला मानिी जगाशी जोडतो आह.े णनिेदकाचया नकळत 
झरुळांि ेह ेअधोणिर् प्काशात आले आह.े या दृशयात माििांचया हसतक्षेपाने 
णििणलत झालेली झरुळे आहते. या दृशयात झरुळे ‘खाली’ फरशीिर तर मािणूि 
काहीिा ‘िरचया’ पातळीिरून धाड टाकिारा, अिानक प्काश टाकिारा 
आह.े तर दिुऱया छेदकात नेमकी तयाउलट णसथती आह.े उषमयाने त्रागलेला 
पांिरुिाणिना झोपणयािा प्यतन करिारा णनिेदक खाली आह ेआणि तयाला 
भतुांिारखी िाबरििारी झरुळे िर हिेत उडताहते. िाबरून पंखा जोराने 
ढालीिारखा णफरििारा णनिेदक पणहलया छेदकातलया झरुळांिारखाि णदङू्ढ 
झालेला आह.े या दोनही छेदकांतले झरुळ ि मािणूि यांचयातले िंबंध काहीिे 
िंिषाश्वि ेआहते. एकीकडे झरुळे माििांचया दहशतीत जगताहते तर दिुरीकडे 
माििांनाही तयांिी दहशत िाटते आह.े 

णतिऱया छेदकात ह ेणित्र एकदम बदलते. एकमकेांिर कुरिोडी करिाऱया 
या दोन जगांनी परसपरांि ेिाहियश्व ि िहजीिन आता जिणू सिीकारले आह.े 
णनिेदकाचया कणितांचया कागदात झरुळांिी अडंी अकणलपतपि ेिापडतात 
तर तयाचया कपाटात मलेेलया झरुळािा शषुक, णपिािारखा हलका झालेला 
मतृदहे आढळलयाि ेििश्वन णनिेदक करतो. इथे तया शषुक झरुळािी तलुना 
णनिेदक तपसवयाचया दहेाशी करतो आह.े आधीचया परसपर-दहशतीिी जागा 
आता आदराने ितेली आह.े दृशयातमकतेचया पातळीिरही मािणूि ि झरुळ 
आता एका िमांतर सथानािर आले आहते. कणितांि ेकागद, कपड्टयांि ेकपाट 
या माििाचया अतयंत खाजगी अिकाशात झरुळांि ेजीिनिरि णमिळणून गेले 
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आह.े पढुचया छेदकात हा अिकाशाचया पातळीिरील सथानभदे अणधक 
प्कट ि गणतशील झाला आह.े आधी ‘खणूप उंिािरून पाहािं तिं’ मरू 
िातलेलं झरुळ पाहिारा णनिेदक झरुळाचया अिसथेि ेणनरीक्षि करणयािाठी 
जािीिपणूिश्वक खाली िाकतो आह.े झरुळाला मुगंयांचया जमािाने िेढले आह.े 
तया जमािाि ेलिकरि ते भक्य होिार आह.े या प्िंगातही तया झरुळाचया 
हलिाऱया णमशा महिजे जिणू जगणयािी ददुश्वमय धगुधगुी आह ेअिे णनिेदक 
िांगतो. या दोनही छेदकात मतृयणू आणि जीिन यांचया िीमारेषेिरील ‘हलका 
झालेला तपसवयािा दहे’, ‘मरिािनन अिसथेत पोहोिलेले झरुळ’ या प्णतमांिा 
नेमका उपयोग केला गेला आह.े यांतणून कणितेिा िणूर अणधक गडद होणयाि 
मदत झाली आह.े पढेु मािणूि ि झरुळाचया िाहियाश्वला मतृयणूिा, िणडलांचया 
मतृदहेािा िंदभश्व जोडणून हा गडदपिा अणधक तीव्र केला आह.े मतृदहेाचया 
कानातणून झरुळािा िकुलेला पाय णनिि ेह ेदृशय मानिी जगणयातली शोकातम 
णनरथश्वकता अधोरेणखत करते अिे महिता येईल. 

यापढुचया तीन ओळींचया छेदकात पनुहा एकदा झरुळ आणि मािणूि 
यांचयातलयाि नवह े तर माििामाििांतलया ित्ािंबंधांि े िंिणूिन करिारे 
दृशय िमोर येते. टेबलटॉपिर झरुळाला उताि े पाडणून तयाचया अिहाय 
अिसथेिा खळे तािन्ट ताि पाहिारा, तयाला अधणूनमधणून पेणनिलने णडििणून 
णहिंक, आिरुी आनंद णमळििारा णनिेदक मानिी मनातलया खोलिरचया 
रिौयाश्वि ेदशश्वन िडितो. 

इथपयांत कणितेतला णनिेदक झरुळांणिषयीचया तयाचया कथनाला 
सितःचया वयणतिगत आयषुयातील िटनाप्िंगातणून िैधता बहाल करणयािा 
प्यतन करतो आह.े पढुचया छेदकात ह ेणििेिन अणधक ििश्विामानय पातळीिर 
तो नेतो. ‘ऐकणू न आह ेकी’ अिा मोिमपिािा पणित्रा िते झरुळांणिषयीचया 
काही प्िणलत िमजतुी ि तथये पढेु आिली जातात. झरुळांिी जात 
अतयंत णििट आह,े टोकाचया प्णतकणू ल पररणसथतीिर ती मात करू शकते, 
कीटकनाशकांचया ििश्व प्कारचया फिाऱयांना झरुळे परुून उरली आहते, मानिी 
जगातलया प्लयंकारी िटनांिाही झरुळांिर कोिताही पररिाम झालेला नाही. 
एका अथली, मानिी इणतहािाहून अणधक उननत ि शार्त अशा कालप्िाहात 
ती िािरताहते. भणिषयात िंपणूिश्व मानिी िंसकृतीिा णिनाश करिारा ‘णकंग 
िाइज णहरोणशमा’ िडला तरी झरुळांिर तयािा पररिाम होिार नाही. राखचेया 
णढगाऱयाखालणून ‘णमशा झाडीत’ ती णनणिश्वकारपि ेबाहरे येतील अिे णनिेदक 
िांगतो. झरुळांनी जिणू येथे िमग्र मानिी वयिहाराला, मानिी िंसकृतीचया 
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प्गतीला क्षलुलक ठरिले आह.े कणितेचया िरुुिातीला अधंारात िाललेलया 
झरुळाचया क्षदु्र वयिहारांि े णनरीक्षि करिाऱया माििािी जागा आता 
इणतहािािर मात करिाऱया झरुळाने ितेली आह.े आता तेि झरुळ मानिी 
वयिहारांकडे णनणिश्वकारपि ेअणधक िरचया सथानािरून पाहते आह.े झरुळांि े
णमशा झाडीत होिारे पनुरुतथान णकंिा णकंग िाइज णहरोणशमा ह ेशबदप्योग 
यांतणून णमणशकल िणूर ि गंभीर आशय यांि ेपरसपरांत णमिळि ेणदिणून येते. 

झरुळांपढेु मािणूि आता इतका नम्र झाला आह,े की पढुचया छेदकात 
णनिेदक झरुळाचया िंशात जनमाला जािे अशी आकांक्षा वयति करतो आह.े 
परंत ुअिे माििाि ेझरुळात रूपांतरि होि ेििाांचयाि बाबतीत शकय नाही. 
िमग्र मानिी वयिहारांचया िैयथश्वकतेि,े तयातलया कारुणयपणूिश्व शोकाि ेह ेदशश्वन 
िडि ेमहिजे बदु्धाचया िाक्षातकारी अिसथेत पोहोिणयािारखिे आह.े इथेि 
ग्रेगोर झामझा या काफकाचया नायकािा िंदभश्व कणितेत प्िेश करतो. 

३
द मटेामवॉफ्स वसस या िपु्णिद्ध दीिश्वकथेिा हा नायक आह.े कणितेतलया 

तयाचया उललेखािी अथश्वपणूिश्वता िमजणून िणेयािाठी या कथेिा िंदभश्व थोडकयात 
सपष् करि ेआिशयक आह.े ग्रेगोर ििश्विामानय माििांिारख ेअतयंत कष्ाि े
आयषुय जगिारा, कुटंुबािी आणथश्वक जबाबदारी िाहणयािाठी णफरतीिी 
नोकरी सिीकारलेला, झोप ि जेििािी आबाळ होत अिलयाने त्रागलेला 
आह.े एके णदिशी िकाळी उठलयािर आपि एका मोठ्टया झरुळिदृश 
कीटकात रूपांतररत झालो आहोत यािी तयाला जािीि होते. प्थमतः 
जागरिामळेु अिला काहीतरी दःुसि्निजा भाि आपलयाला होत अिेल 
अिेि तयाला िाटते. कामािंबंधीचया णितंा िगैरेिा तो णििार करीत राहतो. 
लिकरि आपि खरोखरि अशा कीटकात रूपांतररत झालोय यािी जािीि 
तयाला होऊ लागते. कुटंुबातलया इतर िदसयांनाही ही गोष् सपष् होते. तयाचया 
या अिसथेि ेनेमके काय करायि ेह ेतयांना कळेनािे होते. या रूपांतरिानंतर 
भोितालि ेजग आणि ग्रेगोर याचयातील परसपिंबंध पणूिश्वपि ेबदलणून जातात. 
प्तयेकजि णिणिध प्कारचया भणूणमका ितेो. बहीि खोलीतले फणनश्विर हटिणून 
तयाला कीटकाििे जीिन अणधक िांगलया प्कारे जगणू दणेयाि मदत करू पाहते 
तर अिे केलयािर तयािी मानिी जीिनात पनुहा दाखल होणयािी आशाि 
आपि खडुणून टाकणू  अिे तयाचया आईला िाटते. िासतणिक ग्रेगोरला िरािी 
आणथश्वक णसथती िधुारलयािर त्रािदायक णफरतीचया नोकरीतणून मतुि वहायिये. 
परंत ुकीटकात रूपांतररत झालेलया ग्रेगोरिी ही सि्ने उद्टधिसत होत जातात. 
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नवया अिसथेत तयाला कुटंुबाकडणून ि भोितालाकडणून हटेाळिी, परकेपिा, 
सिाथश्वलोलपुतेिा अनभुि येत जातो. प्थम तयािी काळजी करिारी बहीि, 
आई इतयादी पात्रेही तयाला नाकारू लागतात. तो िरातली एक अनािशयक, 
दडिणून, दडपणून टाकािी अशी गोष् होतो. तयाचया सिातंत्यािा ििाश्वथाश्वने िंकोि 
होऊ लागतो. मानिी जगणयात पनुहा परतणयाि ेतयाि ेप्यतन अिफल होतात. 
तयाउलट िणडलांचया णहिंेिा तो बळी ठरतो. जगापािणून तटुलेलया ग्रेगोरिा 
तयाति ददुदैिी अतं होतो इतयादी तपशील तया कथेत आह.े मखुय महिजे 
ग्रेगोरचया मतृयणूनंतर तयाि ेकुटंुबिदसय काहीि िडले नाही इतकया िहजपि े
आपले निे आयषुय आनंदात पढेु िालणू ठेितात अिा शिेट केला आह.े 

ग्रेगोर ह ेपात्र आधणुनकतेने माििाि ेकेलेले णनःित्िीकरि उलगडिारा 
िाक्षातकारी दृणष्णबंदणू दतेे. आधणुनकतेने णनमाश्वि केलेली, माििाला पणूिश्वपि े
णपळणून ििेारी कायश्विंसकृती, िाधयािधुया सि्नांिा पाठपरुािा करताना होिारी 
माििांिी ििेहोलपट, भगेाळत िाललेलया कुटंुबिंसथेमळेु पे्म, आपलुकी 
िगैरे मणूलयांना पडलेलया मयाश्वदा इतयादी अनेक गोष्ींि ेिंदभश्व या कथेला आहते. 

झिुळ ं कणितेतील मटेामफॅश्व णिििा िंदभश्व एकप्कारिी आतंर-
िंणहतातमकता णनमाश्वि करतो. िासतणिक झिुळचंया णनिेदकाि े जगिहेी 
ग्रेगोरशी िमांतरि आह.े थकणू न िरी येि,े झोप न णमळि े िगैरे गोष्ींचया 
उललेखांतणून ही िमांतरता िहजपि ेप्सथाणपत होते. परंत ुझिुळतंील ग्रेगोरिा 
उललेख केिळ श्तुयोजनपर नाही. ते मणूळ कथेि ेएक अथश्वणनिश्वयनही आह.े 
ग्रेगोरि ेरूपांतरि ि कणितेतलया णनिेदकाला जाििलेली झरुळािी महातमता 
या दोनही गोष्ी परसपरांजिळ ठेिलयामळेु अथाश्विी निी िंिटना आकाराला 
आली आह.े जगणयातील णनरथश्वकतेला तत्िज्ानाचया पातळीिर प्क्षेणपत 
करताना िारंग एकीकडे बदु्धािा उललेख करतात तर दिुरीकडे भारतीय 
तत्िज्ान परंपरेतलया िौऱयाऐशंी लक्ष योनींतणून प्िाि करिाऱया जीिाचया 
कलपनेिाही आधार ितेात. ग्रेगोरि ेरूपांतरि ि माििाचया मणूलभणूत दःुखाि े
आकलन पिििारा जाडा जपानी हिरा बदु्ध या दोन प्णतमा झरुळाचया 
रूपात परसपरांशी जोडलयामळेु कणितेतील णितंन अणधक गुंतागुंतीि े होते. 
आधणुनकतेने मानिी जीिनातणून णहरािणून ितेलेलया प्णतषे्िी पनुःप्ाप्ती करून 
िणेयािाठी माििाि े अशा िाक्षातकारी झरुळात रूपांतरि होि े आिशयक 
आह.े ग्रेगोर निुताि परातम णसथतीत जखडणून पडलेला शोकातम नायक नाही. 
तयाला झरुळाचया णसथतीत प्ाप्त झालेली दृष्ी िारंगांना अणधक मणूलययतुि िाटते 
आह.े रूपांतरिामळेु कमनणशबी ठरलेला ग्रेगोर ‘झरुळं’ चया पार्श्वभणूमीिर 
नशीब फळफळलेला भागयिान ठरला आह.े 
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४
िरुुिातीला उललेख केलयाप्माि ेया कणितेत रूढाथाश्वने रिनेि ेप्योग 

नाहीत. मतुिछंदािी मोडिीही महत्िािा शबद णकंिा णिशषेि िाकयाचया 
शिेटी आित पररिाम िाधिारी, पररणित सिरूपािीि आह.े प्तयेक 
छेदकात केलेलया िेगिेगळया दृशयणनणमश्वतीमळेु कणितेिी रिना दृशयांि े
तकुडे परसपरांशी जोडणून केलेलया मोनताजिारखी झाली आह.े प्तयेक दृशय 
दिुऱया दृशयाशी अिसथांतराचया णकंिा रूपांतरिाचया िणूत्राने बांधलेले 
आह.े झरुळािा पारंपररक पद्धतीने केिळ प्तीकातमक णकंिा रूपकातमक 
उपयोग करून ही कणिता थांबत नाही तयाहून अणधक गुंतागुंतीिा आशय 
वयति करणयािा येथे प्यतन आह.े तयािाठी झरुळांि े आपलयाला पररणित 
अििारे जग अपररणित दृणष्कोिातणून िादर केले आह.े माििामाििांतील 
िंबंधांि,े तयातलया दमनाि,े दहशतीि े ि णहिंक रिौयाश्वि े िणूिन कणितेत 
आहिे, परंत ु थेट तलुनेपेक्षा कणितेिा भर माििांचया जगाशी झरुळांचया 
जगाि ेजे णिणिध प्कारि ेित्ािंबंध णनमाश्वि होतात तयांिर आह.े कणितेिा 
िणयश्वणिषय झालेली ही झरुळे कधी िामणूणहक रूपांत, अनेकििनात आहते 
तर कधी एका णिणशष् अिसथेतलया झरुळाणिषयीि े णििेिन कणितेतील 
णनिेदक करतो आह.े एकप्कारे जगणयातली िामणूणहकता ि िैयणतिकता 
दोहोंनाही कणिता सपशश्व करू पाहते. णिलाि िारंगांचया लेखनात मानिी 
जगणयाचया िाथश्वकतेणिषयीि,े तयातलया मणूलयातमकतेणिषयीि ेअतयंत गंभीर 
प्श्ही िामानय िाटिाऱया दनंैणदन िटनाप्िंगातणून उभ े केले जातात. एरवही 
ििश्विामानय िाटिाऱया वयिहारांना तत्िणितंनाचया पातळीिरून पाहिारी 
निी दृष्ी ि भान जागिणयािा तिेि िमाज, वयतिी ि िमष्ी यांचयातील 
िंबंधांणिषयी अतंमुश्वख करिारे प्श् उपणसथत करणयािा या कणितेिा प्कलप 
यशसिी ठरला आह ेअिे आपलयाला खात्रीने महिता येते. 
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बलात्ारा्सारख ेगंभीर गनुह ेह े ्ेवळ अततररक्त वैरतक्त् वा्सनेपोटी 
्ेले जातात, हा आपलरा्डचा ए् लो्तरिर गैर्समज आह.े बलात्ार 
ही ्ेवळ तरा तरा वरक्ततीशी तनगतडत मानत्स् तव्ृती आह ेअ्सेच ्समजनू 
चालले, ्ती मग बलात्ारामागचरा वराप् ्ारणां्डे आतण तरामागील 
राज्ारणा्डे रथेच्छ डोळेझा् ्रता रेते. 

बलात्ारामागील राज्ारण हा शबदरिरोग अने्ांना ए्तर अनाठारी 
वाटेल त्ंवा मानवणार नाही. जरांना अनाठारी वाटेल तरांची गणना तशतषित 
अज्ानी लो्ांत ्रून ए्वेळ तरांना ्समजनू घतेा रेईल आतण थोडे तवचार 
्रारला भाग पाडून तरांना रा राज्ारणाच े अतसततव जाणवनू दणेरात 
आपलराला रशही रेऊ श्ेल. रिश्न जरांना ह ेमानवणार नाही तरांचाच आह े
आतण ्ाळजी ्रणरा्सारखी बाब महणजे अशा मडंळींची शा्सन, रिशा्सन, 
अथ्च्सत्ा, ्सांस्ृतत् अतिराजर आतण जाततवरवसथेची उतरंड रा ्सवाांवर 
तवलषिण अशी घट्ट प्ड आह.े बलात्ारांमागील राज्ारणाचा गुंतागुंतीचा 
्सामाई् पट ्समोर न रेणरात तरांच ेतहत्संबंि गुंतलेले आहते. ह ेतहत्संबंि 
जपणरा्साठीच बलात्ाराचा रिश्न हा वरक्ततीचरा तव्ृतीशी जोडला, ्ती 
्सारे ््से ्सोपे होऊन जाते! माधरम े मान्सशास्त्रज्ांचरा मलुाखती रित्सद्ध 
्रून बलात्ारामागची वरक्ततीची मानत्स्ता रावर भारंभार चचा्च ्रतात. 
स्त्री्संघटना परुुषी मनोवतृ्ी आतण तरातवरोिातील ्ारद े रापरुतरा चचचेत 
अड्ून जातात. शा्सन बलात्ाऱराला ्ड् तशषिा ्ेली जाईल, अशी 
घोषणा ्रून मो्ळे होते आतण ्समाज पररतसथती त्ती तबघडत चाललीर 
अशी हळहळ वरक्त ् रत मलुीबाळींवरील तनबांि आणखी ् डे्ोट ् ्से होतील 
राबाबत दषि होतो. रातनूच मग मलुी/तस्त्ररांच ेपेहराव, तरांचरा वावरणराचरा 
वेळा, तचत्रपट/नाट्/मातल्ा रांतील स्त्री- परुुषांचरा तचत्रणातील अश्ीलता 
रावर टी्ास्त्र ्सरुू होते. ् िी ् िी लो् मोठ्रा ्संखरेने रसतरावरही उतरतात. 
्ाही ्ाळ ्सारे ढवळून तनघते. मात्र तरीही बलात्ारांची मातल्ा चालचू 
राहते. दर खपेेला बलात्ाराचरा रि्रणातील क्रौर्च अति् वाढलेले तद्सते. 
शा्सन, ्संघटना, ्समाज ह ेपनुहा तक्रारितततक्रांचरा तराच चक्ात ्सापडतात.
मळू दखुणराच े तनदान आतण तरावर आवशर् ते उपचार ्ेलरातशवार रा 
चक्ाची गती ्मी ्रता रेणार नाही.  

…मूळ वर्चसववादाि
बलात्ार ही ्ेवळ वरक्ततीची तव्ृती आह ेइतकराच मरा्चतदत भ्रमात 

न राहता ते दमन आह,े शोषणाच े हतरार आह,े रा अगंाने आपण तरा्डे 
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पाहण ेगरजेच ेआह.े अगदी अली्डील हाथर्स बलात्ार रि्रण तपा्सले 
तर हा मदु्ा लखख सपष्ट होईल. अततशर अमानषु अ्से ह ेरि्रण बलात्ार 
आतण हतरा अशा दहुरेी अघोरी ्ृतरांनी रक्तलांतच्छत झाले आह.े अ्सहार 
स्त्री आतण ततला उपभोगाची वसत ू्समजणारे तव्ृत परुुष हा तराचा रिाथतम् 
पैल ूआह,े परंत ुतपतशलाची तचत्त्सा ्रत खोलात उतरले तर ्ार ्ार 
आढळते? ्सव्चरिथम, बलात्ारी परुुष ह े तथा्तथत उचच जातीच े आतण 
स्त्री ही उतरंडीतील खालचरा पाररीवर अ्सलेलरा शदू्र जातीची आह.े द्ुसरे 
वासतव ह,े ्ती गावची बहु्संखरा अ्सलेलरा ्सवण्च ्समाजात बलात्ारी 
परुुषांबद्ल ्संताप तद्सत नाही. महणजे ए्ा वेगळरा अथा्चने तरांच ेमू्  ्समथ्चन 
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आह.े तत्सरी गोष्ट  ्समोर आली ती ही, ्ती रिशा्सन आतण पोली्सही पीतडत 
स्त्री आतण ततचरा ्ुटंुबारिती फारशी ्सहानभुतूी दश्चवत नाहीत. तरांनी त्से 
्रावे रा्साठी ्समाजातील ्सहृदर आतण ्संवेदनशील घट्ांना ्सतत आवाज 
उठवत राहावे लागले आह.े चरौथी बाब ही, ्ती पीतडतेच ेनाव जाहीर होऊ 
नरे अ्ेस ्ारदा ्सांगत अ्सतानाही माधरमांनी बळीत मलुीच े नाव अगदी 
रिथमपा्सनू जाहीर, रित्सद्ध ्ेले आह.े दबु्चळ घट्ांतील माण्सांना इजजत 
न्सते, अ्साच जण ूतरांचा ्समज अ्सावा. पाचवी बाब ही, ्ती ततला तातडीच े
उपचार आतण वैद्य्तीर ्सतुविा वेळेत परुतवणराची गरज ए्ंदरच रंत्रणलेा 
वाटलेली नाही. ्सहावा मदु्ा आरोपी उचच जातीच ेअ्सलराने ते खालचरा 
जातीचरा हातच ेपाणीही पीत नाहीत, तर ते तरा जातीतील स्त्रीवर बलात्ार 
््सा ्रतील हा तरा गावातलरा ्सवण्च जातीचरा लो्ांनी ्ेलेला रतुक्तवाद! 
आतण ्सवा्चत महत्वाचा ्सातवा मदु्ा, ह े्संपणू्च रि्रण उत्र रिदशे ्सर्ारने 
जरा रि्ारे हाताळले त्ंवा हाताळत आहते, ती अ्ंसवेदनशीलता ! ह े्सव्च मदु् े
वच्चसववाद रा ए्ाच मनोवतृ्ी्डे तनदचेश ्रतात.

खरे तर हाथर्स ह े ्ाही वच्चसववादी  ्समाजवरवहारांच े ए्मवे  
उदाहरण नाही. बदार,ू उननाव, लखनपरू बाथे, खरैलांजी... भारताचरा बहुते् 
राजरांत हा पॅटन्च तद्सनू रेतो. वलड्च पॉपरलेुशन ररवह् ूडेटान्ुसार भारतात दर ए् 
लाख लो््ंसखरेमागे २२ हजार १७२ बलात्ार नोंदवले जातात. भारताची 
लो््संखरा १३७ ्ोटींचरा वर आह े ह े लषिात घतेले तर राची भराणता 
जाणवावी. नॅशनल क्ाइम रे्ॉड्च बररुोचरा आ्डेवारीरिमाण े २०१९मधरे 
तदव्साला ्सरा्सरी ८७ इत्े बलात्ाराच ेरिमाण नोंदवले गेले. आता अगदी 
नेमकरा मदुद््या्डे वळारच,े तर बररुोचराच आ्डेवारीन्ुसार अन्ुसतूचत जाती 
आतण जमातीचरा तस्त्ररांवर झालेलरा बलात्ारांचा आ्डा २०१६मधरे ४० 
हजार ७४३ होता, तो २०१८मधरे ४२ हजार ७४८वर गेला. गेलरा वष्चभरातील  
घटना  पातहलरा तर २०१९मधरे तो आणखी वाढला अ्सणराची शकरता 
आह.े ही आ्डेवारी फक्त अन्ुसतूचत जाततजमातीं्संदभा्चत आह.े भारतीर 
जाततवरवसथेत असपशृर न्सलेलरा परंत ु खालचरा ्समजलरा जाणाऱरा 
अ्ंसखर जाती आहते. उतपादनवरवसथेत, ्संपत्ीचरा  वाटपात, ्सामातज् 
दजा्चत तरांच ेसथान अततशर ्म्ुवत आतण दयुरम दजा्चच ेआह.े रा जाती 
उतपननाचरा ्छोट्रामोठ्रा ्सािनांवर त्ंवा शतेमजरूी/मोलमजरूी ्रून 
आपला उदरतनवा्चह ्रतात. शतेी, वरापार रांवर परंपरागत जम ब्सवलेलरा  
जातींचरा वच्चसवाखाली तरांच े्सामातज् आतण आतथ्च् जीवन चाल ूअ्सते. 
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अन्ुसतूचत जाततजमाती अथा्चतच तरांचरापेषिाही बदतर आरषु्र जगत अ्सतात. 
अथ्च्ारण, राज्ारण आतण ्समाज्ारण रांचरा नाड्रा जरांचरा हाती आहते 
अशा मोजकरा जाती ए्ा बाजलूा आतण तरांचरा पढुारपणाखाली जगणाऱरा 
अनर जाती ए्ा बाजलूा अशी तवभागणी तद्सते. वररष्ठ जातींची जरब 
ब्सतवणराची ए् पद्धत तव्त्सत होत गेलेली आह.े तरात त्ती महेनताना 
तमळावा इथपा्सनू ते गावचरा/राजराचरा तनण्चरांमधरे त्ती ्सहभाग अ्सावा 
इथपरांत ्ोणतराच गोष्टींवर ्ष्ट्री, तनमन जाततवगा्चचा ््सलाही अति्ार 
न्सतो. एखाद्या अनरायर वाटणाऱरा बाबीवर ्ाही तवचारणा ्ेली, तरी तो 
उपमद्च ्समजला जाऊन तजवावर बेतणराचरा घटना भारतात दमुमीळ नाहीत. 
दबुळरा जाततवगा्चला तराची पाररी दाखवनू दणेरा्साठी, िडा तश्वणरा्साठी 
दबुळरापेषिाही दबुळरा ्समजलरा जाणाऱरा तरांचरा तस्त्ररांचरा अब्लूा हात 
घालण ेइथलरा उचच जाती गैर मानत नाहीत. जरा रिथांना आपण बलात्ाराचरा 
वग्चवारीत गणत नाही अशा दवेदा्सी, जोगततणी्सारखरा रिथां्डे पाहा. तनमन 
जातींतील ् ोणताही आवाज न्सलेलरा तस्त्ररांवर रिथेचरा नावाखाली रोजचरा 
रोज बलात्ार होत अ्सतात. शरीरतवक्र लादलरा गेलेलरा तस्त्ररांबाबतही 
बवहशंी हचे वासतव तद्सते. 

्सव्च रि्ारची ्सत्ा आतण ्संपत्ी रांच ेतवषम वाटप अ्सलेलरा वरवसथेत 
नाहीरे वग्च ्संखरेने मोठा अ्सला, तरी तरांचरावर आह ेरे वगा्चची मजबतू प्ड 
आह ेआतण ती ्सैल होऊ नरे रा्साठी िा्दपटशा, तह्ंसा रांचरा ्सव्च वग्चवारी 
अवलंतबलरा जातात. जरा ्समहूाला टाचखेाली ठेवारच े आह,े तरातील 
तस्त्ररांवर अगंमहेनतीबरोबरच लैंतग् दासराची बळजोरी हा ्सव्च जगभरच 
आढळणारा पॅटन्च आह.े दा्साचरा  ्ष्टाबरोबरच तरांचरा तस्त्ररांवरही हु्ुमत 
गाजवणराची मानत्स्ता आढळून रेते. तरातनूच रा तस्त्ररांवर लैंतग् तह्ंसा 
लादली जाते आतण बरेचदा तराची वाचरताही होणार नाही, झालीच तर 
्ारद्याच े हात  आपलरापरांत पोहोचणार नाहीत राची परेुपरू वरवसथा ्ेली 
जाते. रात अन्ुसतूचत जाततजमातींतील तस्त्ररांच ेतर दहुरेी आतण अति् तीव्र 
सवरूपाच ेशोषण होते. 

रा तह्ंसेच ेअति् तवसताररत रूप रदु्ध, वांतश् दगंली रांत आणखी 
तवक्ाळ रूप िारण ्रताना तद्सते. शत्रलूा नामोहरम ्रणरा्साठी, तराला 
अद्ल घडवणरा्साठी, ्सडू उगवणरा्साठी, आपले सवातमतव जाहीर 
्रणरा्साठी, आपले जेतेपद त्सद्ध ्रणरा्साठी  शत्रचूरा तस्त्ररांवर बळजोरी 
्रण,े तरांची खरेदीतवक्ती ्रण ेअ्से जालीम उपार रोजले जातात. तस्त्ररा 
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रा ्सॉफटेसट टारगेट ठरतात. राची अ्ंसखर उदाहरण ेभारतात आतण जगभरच 
तद्सतात. ्ाशमीर, ईशानर भारतातील अशांत ्सीमावतमी राजरे रेथील गेलरा 
्ाही वषाांतला इततहा्स पातहला तर तेथील तस्त्ररांच े आकं्दन आपलराला 
तद्सलरातशवार राहणार नाही. ‘्म, रेप अ्स’ अ्से उद्गेाने ओरडत नागवराने 
तनदश्चने ्रणाऱरा तस्त्ररा भारतीरच आहते ह ेआपण ्सारेच ्सोतरस्रपण े 
तव्सरतो. दगंली आपलरा दशेाला नवरा नाहीत. तवशषे्रून तहदंमूसुलीम 
दगंलींना तर शत्ांचा ्संदभ्च आह.े हा दगंलींचा इततहा्स ए् ्सजुाण नागरर् 
महणनू अभरा्सला, तर दगंलींत उ्सळलेलरा तह्ंसेत ्सवा्चति् मोल तस्त्ररांना 
द्यावे  लागलेले  तद्सेल. गेलरा ्ाही वषाांत परिममीर तस्त्ररांचरा तवटंबनेला 
्सत्चेी ऊब लाभलेला राज्तीर आश्ररही तमळताना तद्सत आह.े तरामागे 
मसुलीम ह े शत्र ू अ्सनू तरांचरा तस्त्ररा जर तावडीत ्सापडलरा, तर तरांना 
त्सेच ्सोडून दणे ेही  ‘्सद्णु तव्ृती’ अ्सलराच े्सांगणाऱरा  तवखारी फॅत्ससट 
तत्वज्ानाच ेअतिष्ठान  आह ेअ्से महणणरा्स वाव आह.े  

रा ्सगळरा पटापली्डे अ्सलेले ्सव्च्सामानर आरषु्र जरी पातहले, 
तरी बलात्ाराच े ्ुटंुबवरवसथेतील अदृशर  त्सेच शहरी ब्ाल आतण 
तवदू्रप राज्ारण आपलराला तद्स ूश्ते. बहुतांश बलात्ारांमागे ्संबंतित 
स्त्रीला, ततचरा ्ुटंुबीरांना, ती जरा जातत्समहूाची आह ेतरा ्समहूाला िडा 
तश्वणराची, उदध्वसत ्रणराची मानत्स्ता तद्सते.

 बलात्ाराची आणखी ए् वग्चवारी तव्ा्साचा अ्समतोल आतण 
शहरी गररबीत आतण भणगंपणातही आढळून रेते. गावांतनू परागंदा होऊन 
शहरात सथलांतररत झालेला आतण ्ोणतीही रोजगारतनतचिती न्सलेला, 
ब्ाल तजण ंजगणारा, ् ्सलाही आगातप्छा न्सलेला ए् वग्च दशेांतील मोठ्रा 
त्सेच नवराने उभरा राहत अ्सलेलरा महानगरांमधरे आह.ेरा वगा्चतील तस्त्ररा 
लैंतग् तह्ंसेचरा बळी ठरताना तद्सतात तर द्ुसरी्डे बऱराच  रि्रणांमधरे  
परुुष आरोपीचरा तपंजऱरात उभ े रातहलेले तद्सतात. शक्तती तमल रि्रणात, 
तदललीतील तनभ्चरा रि्रणात  ह े रि्षा्चने तद्सनू आले. बलात्ाराचरा 
रिश्नाला अने् पैल ूअ्सलराचचे रातनू त्सद्ध होते. महानगरी आतण आता तर 
ग्ामीण भागातही तंत्रज्ानाचा तवळखा शालेर तवद्यारराांपा्सनू ्सव्च वराचरा 
लो्ांना पडलेला आह.े ्सोशल तमतडरा, पोननोग्ाफती रांचरा ्सापळरात ्सापडत 
चाललेलरा ्समाजात बेतफत्री, उम्चटपणा, आक्म्ता, परसपरांतवषरी 
आदर न्सण ेरा अवगणुांबरोबरच पोननोग्ाफतीचरा माधरमातनू तह्ंस् लैंतग् 
तव्ृती आतण तराचरा अततरे्ाने रेणारा बतिरपणा रामळेु ्संवेदनाहीन होत 
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चाललेलरांची ्संखरा वाढती आह.े वरवर माण्ूस आतण तडतजटल उप्रण ेहा 
्सािा तवषर वाटला, तरी रा ्सव्च माराजालामागे बाजार े्ं द्री अथ्चवरवसथा, 
जागतत् अथ्चवरवसथा आपलरा मठुीत ठेवणराची ईष्रा्च आतण तरा्सोबतीने 
राज्तीर ्सत्चेी मके्तदारी रिसथातपत ्रणराच ेअवाढवर चक् आह.े ह े्सव्च 
वरवहार वच्चसववादाचीच उदाहरण ेआहते.

मनषु्रमात्रातील तह्ंसेच,े वच्चसववादाच े टो्ाच े दश्चन बलात्ारांत 
तद्सते. खरे तर नीती अनीतीचरा आतण ्सामातज् बंिनांचरा घट्ट तवळखरात 
माण्साच े ए्ूणच  लैंतग् वरवहार आतण ्समज ही तन्ोप रातहलेली 
नाही. रिजोतपादनापरुताच लैंतग् वरवहार ्रणाऱरा रिातणपषिी जगताचा 
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नै्सतग्च् वार्सा तराचरा्डे नाही. द्ुसरी्डे लैंतग् ्संबंिांबाबत ्मालीचा 
अडाणीपणा अतसततवात आह.े रा तक्रेतील दोनही वरक्तींची ्संमती, तरा्साठी 
आवशर् अ्सणारी भावतन् जवळी्, परसपरांबद्लचा आदर आतण रेिम 
रा मेंदशूी तनगतडत बाबीही तराने बहुतांशी झगुारून तदलेलरा तद्सतात. 
्ोणतराही अथा्चने मनषु्रमात्रांच ेजगण े सवाभातव् रातहलेले तद्सत नाही... 
मग ते अतव्त्सत दशेांतील मागा्स ्समहूांच ेअ्सो ्ती भरौतत् भरभराटीने 
वा्लेलरा, ्शाचीही ्मतरता न्सलेलरा ्समहूांच े अ्सो. माण्सामिली 
्सडूभावना, वच्चसवाची वतृ्ी आतण आपलरापेषिा दबुळरावर ् बजा ् रणराची 
लाल्सा रातनू तराने नैतत्- अनैतत्तेच े्सापळे तर रचलेच, पण ्समोरचराला 
नामोहरम ्रणराची अने् तंत्रे तव्त्सत ्ेली. बलात्ार ह ेअ्सेच तव्ृत 
तंत्र आह.े
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‘्सव्चत्र’ ऑनलाईन तशषिण ्सरुू आह.े रा ऑनलाईन तशषिणामधरे 
शाळा – ्ॉलेज आतण इतर ्ो्सचे्सचा ्समावेश होतो. रात ्ॉलेज आतण 
इतर ्ो्सचे्स रांचा तवचार थोडा वेगळा आह.े ्ारण हा वरोगट वेगळा 
आह.े तरामळेु रा ततनही गोष्टीं्डे वेगवेगळरा दृतष्ट्ोणातनू बघावं लागेल. 
नवरा शषैितण् िोरणातलरा ए्ा मदुद््यान्ुसार (२०१९) दशेात तडतजटल 
तशषिणाला रिोत्साहन द्यावे, अ्सा तवचार मांडला गेला होता. तरावेळी तरा 
मदुद््याला तवरोि ्रारच े फार्से ्ारण नवहते. ्ारण तशषिणात ्सं्लपना 
सपष्टी्रणा्साठी ्ाही रिमाणात ई-लतनांगचा उपरोग होतो, ह ेलषिात आले 
आह.े परंत ु ह े ई-लतनांग शाळेचरा वातावरणात, तशषि् - रिाधराप्ांचरा 
दखेरेखीखाली, मोठ्रा सक्तीनवर , आतण अतरंत ्मी रिमाणात तदलं जात 
होतं. नवरा तंत्रज्ानाला तवरोि ्रणराच ं्ाहीच ्ारण तेवहा नवहतं. 

पण आता तर ्संपणू्च तचत्रच बदललं आह.े शाळा – ्ॉलेजेमधरे 
तवद्यारराांचरा गदमीमळेु, ्समहूाने ए्त्र आलरामळेु, शजेारी ब्सलरामळेु, 
ए्मे् ांना सपश्च ्ेलरामळेु आतण वाहतु् तीमळेु ्ोतवड ्सं्सगा्चचा िो्ा 
वाढला ह ेलषिात आलं महणनू दहावीचा शवेटचा पेपर रद् ्रून, ्ोरोनाचा 
फैलाव होऊ नरे महणनू शाळा बंद ्रणरात आलरा. ्ॉलेजचरा परीषिा 
अि्चवट झालेलरा अ्सलरा तरी तरा थांबवणरात आलरा. परीषिा रद् ्रणरात 
रेऊन ्सवाांनाच वरचरा वगा्चत पाठवणरात आलं. ्सं्सग्च थोडा ्मी झालरावर 
जरा दशेांनी शाळा ्सरुू ्ेलरा, ततथे ्सं्सग्च जोरदार वाढला आतण तरामळेु 
्सव्चच दशेांमिलरा ्सव्चच तशषिण्संसथा बंद पडलरा. 

रा तनतमत्ाने तशषिणषिेत्रात झालेला ्सवा्चत मोठा बदल महणजे 
्सरुुवातीचरा ् ाळात शालेर मलुांना घरी ब्सनू, लॅपटॉप – मोबाईलद्ारे तशषिण 
्सरुू झालं. शाळा आिी ्सरुू झालरा. तरानंतर ्ाही मतहनरांनी ्ॉलेजे्स 
ऑनलाईन ्सरुू झाली. अशा रि्ारचरा तशषिणाची ्सरुुवात आिी शाळांपा्सनू 
झाली. तरामळेु रावरची मतमतांतरं आतण तराच ेफारदतेोटे – अगदी फतीचरा 
रिश्नां्सह – आिीच तवचार ्रून झाले होते. तरामळेु ्ॉलेजमिलं ऑनलाईन 
तशषिण शांतपण े्सरुू झालं.

जरारिमाण े घरातली मोठी माण्सं व ््च  फ्ॉम होम ्रतात, तेच तत्व 
वापरून मलुां्साठी ऑनलाईन तशषिण ्सरुू झालं. शा्सनाने तवतवि पलॅटफॉम्स्च 
वापरून मलुांपरांत पोहोचणराचा रिरतन ्ेला. ्ाही शाळा आतण ्ॉलेजे्सनी 
्सजु्पण े अतरंत ्मी वेळ रितरषि सक्तीन्समोर ब्सणरा्साठी ठेवला आतण 
तराऐवजी अने् ्लप् उपक्म मलुां्डून ्रवनू घणेरावर भर तदला. 
रामळेु ्सतत सक्तीन्समोर ब्सावं लागत नाही आतण तवतवि उपक्मात गुंतनू 
रातहलरामळेु तरांचरा बदु्धीला चालनाही तमळते.
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्ाही ्संसथांनी मात्र ्सरिोपट मागा्चने वग्च चालवणराचा रिरतन ्ेला. 
तवशषेत: शालेर आतण अ्रावी- बारावी. ता्सामागनू ता्स तश्वलं. 
मलुां्डून अभरा्स ् रवनू घतेला. तरांनी तशसत राखावी महणनू अने् बाबतीत 
्सक्तती ्ेली. भरपरू लेखी अभरा्स दऊे ्ेला. रा ्सगळरात पाल्वग्च मलुांना 
दामटून सक्तीन्समोर ब्सवणरात गुंतला. बालवाडीतलरा ्छोट्रा मलुांनाही 
सक्तीन्समोर ब्सणराची ्सक्तती झाली.

ह े ्सव्च अशांचरा घरी घडून आलं, जरांचरा घरात ई-गॅझट्े्स आहते. 
सवतंत्र खोली आतण वारफार आह.े जरांचरा घरात रापै्ती ए् गोष्ट त्ंवा 
्ाहीच नाही, ततथलराही ्समसरा फार मोठ्रा आहते.

्सव्चदरू ्सवाां्डे ऑनलाईन ्सतुविा नाहीत. तरीही ऑनलाईन तशक्णाचा 
आग्ह िरला गेला. ग्ामीण, आतदवा्सी भाग त्सेच शहरी गरीब तवद्यारराांना 
वीजेची उपलबिता, इटंरनेट ्सतुविा, समाट्च फोनची ्सतुविा अशा अने् 
मदुद््यांचा तवचार ्ेला नाही. घरात मोबाईल, लॅपटॉप न्सेल, परेु्सा नेटपॅ् 
घणेराइत्े पै्ेस न्सतील. रेंज न्सेल अशा घरांनी शषैितण् तवषमता अनभुवली. 
जरांना ऑनलाईन तशषिण तमळत नाही, तरांचरा मनात रेणारे नरनूगंड आतण 
तरामळेु शाळेत तश्णाऱरा लहानगरांनी आतमहतरे्सारख ं टो्ाच ं पाऊल 
उचलण ंहा रातला ्सवा्चत गंभीर आतण ्िीही भरून ्ाढता रेणार नाही 
अ्सा दषु्पररणाम आह.े आपण आपलरा मलुांना ्सव्च ्सोरी उपलबि ् रून दऊे 
श्त नाही, रामळेु पाल्ांमधरे परा्ोटीची अपरािभावना तनमा्चण झाली.

रामळेु अशा मलुां्साठी तशषिण रा हक्ाचा ्सं्ोच झाला. अथा्चत 
पाठ्रपसुत्ं ्सवाांपरांत पोहोचली अ्सली तरी ऑनलाईन तशषिणामळेु 
शषैितण् तवषमता वाढली. ती उघड उघड ्सवाांनाच तद्सनू आली. ्ाहींपरांत 
तशषि् पोहोचत आहते, ्ाहींपरांत नाही ह ेतद्सनू आलं. घरचरा गररबीमळेु 
ऑनलाईन तशषिण घतेा रेऊ श्त नाही राचा तीव्र मानत्स् पररणाम 
मलुांवरही झाला आतण पाल्ांवरही झाला. ्ारण इटंरनेट ्सतुविा नाहीत, रा 
्ारणा्साठी ्ाही मलुांनी आतमहतरा ्ेलरा. राच ्ारणा्साठी ्ाही गरीब 
पाल्ांनीही आतमहतरा ्ेलरा. अशा पररतसथतीत ऑनलाईन अधररनाचा 
हते ू्साधर झाला नाही, ह ेतद्सनू रेतं. 

रा पररतसथतीत गावा्डून शहरात आलेले अने् तवद्याथमी आतण ्ाही 
तशषि्ही गावा्डे पनुहा गेलराने वर शाळांचरा ्संदभा्चत चतच्चलेले अने् मदु् े
्ॉलेज तवद्यारराांचरा बाबतीतही घडले. घडत आहते. रा वराचरा बहुतांश 
तवद्यारराां्डे मळुात त्मान ए् मोबाईल होताच. तरामळेु तो रिश्न रा वराचरा 
मलुांचराबाबतीत आला नाही. तरावर परेु्सा नेटपॅ् घालणराची गरज मात्र 
होती. परंत ु्सवा्चत मोठी ्समसरा रेंजची भडे्सावते आह.े 
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मलुांना ऑनलाईन तश्वलं तरी तवहतडओ आतण ऑतडओ मरटू 
्रूनच तश्ावं लागतं. रा ्सगळरा रि्ारात ए् रि्ारची मोठी मरा्चदा 
रेते. तराहीपेषिा जेवहा मलुांचरा परीषिा घतेलरा जातात तेवहा अवघड होतं. 
एम्सीकर ूपद्धतीचरा रा परीषिा अ्सलरामळेु ्सोपं झालंर. ‘परीषिा घतेली’ अ्ंस 
महणणरापरुती ही परीषिा अ्सली तरी तरातनतमत्ाने मलंु ्ाहीतरी अभरा्साच ं
पसुत् ्समोर िरतात, ही तरातली जमचेी बाज ू आह.े मात्र परीषिा घतेाना 
टाईम सलॉट ठेवलेला अ्सतो. तराच वेळात रेंज गेली, ्मी झाली आतण 
तरामळेु वेळेत ्सबतमट ्रता आलं नाही, तर तराचा मोठाच ताण ्संवेदनशील 
मलुामलुींवर होतो. अगदी वारफार अ्सलेलरा घरांमधरे्सदु्धा ह ेघडतं. तरा 
वेळात परीषिेतील रिश्न ्सोडवारच े ्ती रेंजच े रिश्न ्सोडवारच,े अ्ंस ्सं्टच 
मलुां्समोर उभ ंराहतं. तरामळेु अ्से रिश्न ्सोडवावे लागणार आहते. 

हाच भाग तशषि्ांचरा बाजनेूही घडून रेऊ श्तो. घरात शांतता, 
घरातले आतण इतर आवाज न्सण,ं रेंज अ्सण ं आतण तरांनी तश्वण ं ह े
तरांचरा्साठी्सदु्धा अवघड अ्सतं. आह.े 

वासततव्, आतापरांत मलुांनी जासत मोबाईल बघ ूनरे रा्साठी ्सवाांनी 
आटो्ाट रिरतन ्ेले आतण आता ्ाळ अ्सा आह े ्ती पाल् आतण 
तशषि्च मलुांचरा हातात मोबाईल दते आहते. तरावर तश्ावं महणनू मलुांवर 
लषि ठेवनू आहते आतण मलंु मात्र मरटू ् रून , तवहतडओ सटॉप ् रून तरापा्सनू 
पळ ्ाढत आहते. त्ंवा अ्ंस तचत्र घरांघरांमधरे तद्सनू आलं.

मोबाईल ह ेरंत्र मळुातच घात् आह.े जेवढा ्मी वापर अ्सेल तेवढं 
रोगर आह.े अमरेिकन ॲकडमी ऑफ पेडडयाडरिक रांनी रितरे् वरोगटात 
त्ती वेळ मोबाईल हाताळावा, रा्साठी वेळ मरा्चदा आखनू तदली आह.े 
तरीही आपलरा्डे तशषिणा्साठी तो मलुांचरा हाती तदला गेला.

रा ्सगळरा रि्ारामळेु आिीच जासत अ्सलेला सक्तीन टाईम आता 
अतोनात वाढला आह.े आपलरा मेंदलूा नवे अनभुव हवे अ्सतात, अ्ंस 
महटलं तरी तरालाही ्ाही रिमाण आह.े दर तमतनटा दोन तमतनटाला तवतवि 
तवषरावरचरा पंचवी्स-ती्स पोसट््स वाचलरा आतण ततत्ेच फोटो बतघतले 
तर ता्साभराने थ्वा रेणारच आह.े ्ारण मेंदवूर त्ती आतण ्ार ्ार 
आदळणार? 

ए् ता्सभर ्सोशल मीतडरावर घालवणाऱरा वरक्ततीला अ्ंस तवचारलं 
्ती ्ार ्ार बतघतलं्स? ्ार वाचलं्स? ्ार आठवतंय़? फार्ंस ्ाहीच 
हाताला लागणार नाही. ् ारण मेंदनेू ते ्सव्च फार वरवर पातहलं आह.े डोळरांनी 
मेंदपूरांत ्सव्च गोष्टी पोहोचवलरा; पण तारतमराने मेंदनेू तरा सवी्ारलराच 
नाहीत. आपलरा ममेरीवरचा ्चरा वाढवलेलाच नाही. ्ारण तराला ते 
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महतवाच ंवाटलेलं नाही. पण रामळेु तराचरावर खपू ्ाम पडलं आह.े हचे 
ऑनलाईन तश्णाऱरा मलुांचरा बाबतीत महणता रेणार नाही ्ा?

अ्ंस ्ाहीही अ्सलं तरी रा नवरा पररतसथतीत रिाधराप्ांना सवत:ला 
बदलावं लागणार आह.े तशषि्वग्च हा टेकनो्सॅवही अ्सला तरी अशा पद्धतीने 
्संपणू्च तश्वणराच ंतंत्र तशषि्ांना - रिाधराप्ांना अवगत अ्सणराच ं्ाहीच 
्ारण नवहतं. तरामळेु तरांनाही रा तडवहाई्से्सशी जळुवनू घणे,ं ्समोर ् ोणीही 
न्सताना ्ॅमऱेरात बघनू तश्वण.ं तवहतडओ त्ंवा पीपीटी ्रणरा्सारखरा 
गोष्टी तश्ून घरावरा लागलरा आहते, तरात नवनवे बदल ्रावे लागणार 
आहते. 

अशा ्ाही गोष्टी अधरापनात आणावरा लागणार आहते.
• मतलटमीतडराचा जासतीत जासत वापर ्रावा लागणार आह.े तरात 

्संबंतित तवषरावरील तकलप्स, गाणी, गोष्टी रांचा ्समवेश ्रून 
अविानषिमता वाढवण.ं

• सवत: तवहतडओ तरार ्रारला तश्ण ंत्ंवा तशा रि्ारच ं्ाम 
्रणाऱरा वरक्तीं्डून तवहतडओज बनवनू घणे.ं

• ईमलेचा वापर ्रून आिीच तवषर आतण ्सव्च मातहती 
तवद्यारराांपरांत पोहोचवण ंआतण रितरषिात फक्त चचा्च घणे.ं

• मलुांचरा डोकराला जासतीत जासत चालना दणेरा्साठी, तरांनी 
बोलारला रिवतृ् वहावं रा्साठी तरांना तवषर दणे.ं 

• ्संबंतित तवषरावरची तचत्रं, पोसट्स्च तरार ्रणरा्साठी रिोत्साहन 
दणे,ं तनबंिलेखन, रिश्नावली रावर भर दणे.ं

अशा रि्ारे तवतवि ्लपना वापरून कला्सरूममधरे ्सवाांना वरक्त 
वहारला ्संिी दणे.ं रामळेु अभरा्सातला उत्साह तट्ून राहणरा्साठी ्ाही 
ए् मदत होईल. 

तशक्षणाि कंपन्या
तशषिण दणेराचरा रा ्ामात पवूमीपा्सनूच ्ाही ्ंपनरा होतरा, पण आता थेट 
पलॅटफॉम्स्च रा ्ंपनरांनी उभ े ्रून तदलरामळेु रा ्ंपनरांना ‘तवद्याथमी’ हा नवा 
ग्ाह्वग्च तमळाला. रा ग्ाह्वगा्चची ्संखरा ्ाही लाखांचरा घरात आह.े राचा 
पररणाम खाजगी्रण वाढून ्ोणतीही ्ंपनी तशषिणषिेत्रात रेते आह,े अशा 
जातहराती तद्सारला लागलरा आहते. तराचरिमाण ेशषैितण् ् नटेनट तनमा्चण ् रणाऱरा 
रा ्ंपनरा मा च्े तटंगचरा रिभावाखाली ्ोणता मज्ूर तनमा्चण ्रतील रावर तनरंत्रण 
्ोण ठेवणार, रा रिश्नाच ंउत्र वेळ न घालवता शोिावं लागेल. अ्से ्ाही ठळ् 
बदल झालेले आपलराला तद्सनू रेतात. ए्दा शाळा वरवतसथत ्सरुू झालरा ्ती 
ऑनलाईन तशषिण थांबेल अ्ंस आता तरी वाटतं आह.े त्ंवा ्दातचत परू् महणनू, 
्ाही ्सं्लपना सपष्टी्रणा्साठी ते चाल ू राहील. ज्ंस पवूमी ईलतनांगचरा सवरूपात 
माफ् रिमाणात चाल ूहोतं. 
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ऑनलाईन तशक्षणारे मन- मेंदू- शरीरावर पररणाम
्ोतवडचरा रा ्ाळात जे ‘ऑनलाईन तशषिण ्सरुू झालं तराच ेमलुांवरच ेदषु्पररणाम 
तद्सारला अजनू ्ाळ जावा लागेल. पण पढुचरा ्ाळात जर मोबाईलच ंन्ो ते 
वर्सन लागलं, तचडतचड वाढण,ं असवसथता वाढण ं ह े घडून आलं, डोळरांवर 
दषु्पररणाम झाले, तर तो रा ्ाळाचा पररणाम अ्सेल. तशषिणा्सारखी ्स्ारातम् 
गोष्ट ्रारला गेलं आतण डोळे- मेंद-ू शारीरर् षिमता रावर दषु्पररणाम- रा्सारखरा 
न्ारातम् गोष्टी ओढवनू घतेलरा, अ्ंस वहारला न्ो. 
इथे दोन िो्े ्संभवतात. मोबाईलच ंन्ो ते वर्सन लाग ूश्तं. तचडतचड वाढण,ं 
असवसथता वाढण ंह ेघडून रेऊ श्तं. डोळरांवर दषु्पररणाम होऊ श्तो. रेतरा ्सहा- 
आठ मतहनरांनंतर नेत्रतजज्ां्डची तनरीषिण ंतपा्सारला हवीत.
मेंदतूला तनण्चरषिमते्साठी आवशर् अ्सलेला ग्े मटॅर हा भाग ्सं्ुतचत होऊ श्तो. 
ही खपूच मोठी ्समसरा आह.े 
द्ुसरा अदृशर िो्ा- ए्ा जागी, सक्तीन्समोर ब्सनू राहणराचरा ्सवरीमळेु रा पढुचरा 
्ाळात मदैानी खळेां्साठी मलुांनी आपणहूनच तरारी न दश्चवण ंह ेआगामी ्ाळात 
घडून रेणराची शकरता आह.े 
- टीवहीचरा तलुनेत मोबाईल, टीवहीच ंडोळरांपा्सनू अतंर ्मी अ्सण,ं डोळरांवर 
मोबाईलमिनू बाहरे पडणाऱरा त्रणांचा घात् पररणाम होण.ं रामळेु पढुचरा 
्ाळात डोळरांवर रेणाऱरा ताणामळेु, डोळे ्ोरडे होण,े चष्मा लागण,े रा्सारख े
आजार वाढणराची दाट शकरता आह.े 
- अमरेिकन ॲकडमी ऑफ पेडडयाडरिक रांनी रितरे् वरोगटात त्ती वेळ मोबाईल 
हाताळावा, रा्साठी वेळ मरा्चदा आखनू तदली आह.े तरान्ुसार, 
• दोन वषाांखालील मलुांना मोबाईल मळुीच द्यारचा नाही. 
• तीन ते पाच वराचरा मलुांना ए् ता्साचरा वर ्ोणतीही इलेकट्रॉतन् गॅझट्े्स 

द्यारची नाहीत. 
• तरावरचरा मलुांनी दोन ता्सांहून अति् वापरू नरे. 
- मोबाईलच ंन्ो ते वर्सन लाग ूश्तं. तचडतचड वाढण,ं असवसथता वाढण ंह ेघडून 
रेऊ श्तं. मकु्तांगण वर्सनमकु्तती े्ं द्रात ्सधरा मोबाईल वर्सनी मलुां्साठी ओपीडी 
्सरुू ्रणरात आलेली आह.े रात मोठी वाढ होईल. 
- ्सारबर गनुह्ांतवषरी जाणीव- जागतृी वाढवावी लागेल.
- चु् तीच ेतवहतडओ बघण,ं चु् तीची बटण ंदाबलरामळेु बॅ ं् े तनू पै्ेस ्ट होणरा्सारख े
रि्ार वाढीला लागतील.
तशषिणा्सारखी ्स्ारातम् गोष्ट ्रारला गेलो आतण डोळे- मेंद-ू शारीरर् षिमता 
रावर दषु्पररणाम- रा्सारखरा न्ारातम् गोष्टी ओढवनू घतेलरा, अ्ंस वहारला न्ो.
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(परीडषित पसुतक: दीडदमडीना, लेखक: वजजेश ्सोलंकी, प्काशक: 
लोकवाङ्म् गहृ, मुबंई, पडहली आवतृ्ी: २०१५, पषेृ् : १०३, मलू्: रु. १३०)

वर्जेश ईश्वरलाल सोलंकीच्ा कववता ्ा आपल्ा पडहल्ा 
काव््संग्रहानेच नववदोत्र काव्जगतात आपला वेगळा ठ्सा उमटडवणाऱ्ा, 
वजजेश ्सोलंकी ्ा कवीच्ा ततपप ्ा द्ुसऱ्ा काव््ंसग्रहानंतर दीडदमडीना 
अशा आगळ्ावेगळ्ा शीरथाकाचा आतमपर लेखांचा ्संग्रह लोकवाङ्म् 
गहृातर्जे  २०१५ मध्े प्काडशत झाला आह.े 

्ा लेख्संग्रहाच ेसवरूप त्से छोटेखानीच आह.े ह ेलेखन आतमपर अ्सले 
तरी रूढाराथाने आतमकरन महणावे त्से नाही. आतमपर लेखनात जी ्सलगता 
डकंवा ्स्ुसतू्रता अ्सते तशी ्ात डद्सत नाही. लेखकाच्ा जीवनाच ेतकुड््ा-
तकुड््ांत, खडंडत वासतवाच ेकोलाज अ्सावे अ्से ्ा लेखांच ेसवरूप आह.े 
आरंभ आडण शवेट अशा क्रमाने ह ेलेख ् ेत नाहीत, डकंवा ्स्कातर करणाऱ्ा 
(समरणरंजन -नॉसटाडलज्ा) भावनेतनू ह ेलेख डलडहलेले डद्सत नाहीत तर ज्से 
भरकटलेपण जगण्ात आह ेत्सेच भरकटलेपण लेखांतनू व्क्त झालेले डद्सते. 
डकंबहुना डवसकळीत जगण्ाच ेडवसकळीत डचत्र रेखाटण्ाचा प््तन वजजेशने 
केलेला आह,े महणनूच ्ा लेखांची रचनाही ्सलग महणजेच जनम, बालपण, 
तारुण्, गहृसरजीवन अशा रूढ क्रमाने झालेली डद्सत नाही. 
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एकूण १९ लेखांमधनू वजजेशने गता्षु्ातील आठवणींचा व ्संघराथाचा 
परामशथा आगळ्ावेगळ्ा अशा तरुणाईच्ा बंबैय्ा भाराशलैीतनू घतेला 
आह.े उगीचच आ्षु्ाचा र्ापटप्सारा मांडलेला नाही की वाचकांची 
्सहानभुतूी डमळवण्ा्साठी आ्षु्ातील पराकोटीच्ा दःुखाच,ं धडपडीच ं
ऊरबडवेपणाने प्दशथान केलेलं नाही, तर बालपण ते पौगंडावसरा, तारुण्ातील 
शारीर जाणीव, शारीर आकरथाणातील ्संभ्रमावसरा त्सेच उमदेीच्ा, 
धडपडीच्ा तारुण्ातले मनावर कोरून राडहलेले प््संग, नोकरीच्ा डठकाणच े
राजकारण, आतंररक- मानड्सक त्सेच ्सामाडजक पररडसरतीशी ्सरुू अ्सलेला 
अडवरत ्संघरथा त्सेच आ्षु्ात पाडहलेले मतृ्,ू मनात घर करून राडहलेल्ा 
व्डक्तरेखा ्ा घटकांमधनू जीवनाचा ठराडवक पट अडतश् ्संवेदनशीलतेने 
उभा केला आह.े बालपण, पौगंडावसरा, महाडवद्ाल्ीन जीवनातील ्संभ्रडमत 
अवसरा, भडवष्ाडवर्ीची ध्ूसरता, भरकटलेपण, रेलवे लोकलमधील षिडणक 
पण एकमकेांच्ा डवरंगळु्ाच ेडवश्व अशा अनभुवांच्ा तकुड््ांतनू असवसर 
आडण डवमनसक तरुणडपढीचचे काही्से प्ाडतडनडधक भावडवश्व रेखाटण्ाचा 
प््तन केलेला डद्सनू ्ेतो. 

्ा ्साऱ्ा लेखनाला काहीशी ग्रामीण आडण काही महानगरी् अशी 
्सामाडजक पाश्वथाभमूी आह.े दशेभरात उ्सळलेली डहदं-ूमडुसलम दगं्ाची, 
राममडंदर–बाबरी मडशदीच्ा घटनेची पाश्वथाभमूी, अडंरवलडथाच े डवडशष्ट 
वतुथाळातील ्साम्ाज्, त्ाचा दबदबा अ्से ्समकालीन ्संदभथा डनवेदकाच्ा 
कचखाऊ आडण भ्ग्रसत, ्सैरभरै मनःडसरतीला परूक आडण ्संवादी ठरलेले 
डद्सतात. 

आतमपर लेखनात ्सवथा्साधारणपण े प्रमपरुुरी डनवेदनशलैीची 
्ोजना केलेली अ्सते. परंत ुदीडदमडीनामध्े मात्र ततृी्परुुरी डनवेदनशलैी 
्ोजलेली आह.े ्ातील डनवेदक (वजजेश) हा वजजेश ्सोलंकीकडे महणजेच 
दीडदमडीनाकडे त्र्सराच्ा भडूमकेतनू पाहतो. वजजेश ्सोलंकी हा डनवेदकाच्ा 
भडूमकेतनू ‘मी’कडे महणजेच दीडदमडीना’कडे पाहतो् (एक झाड दोन पषिी, 
बलतंु ्ांमधील डनवेदनशलैी अशाच प्कारची आह.े ) त्ामळेु अपररहा थ्ापण े
डनवेदनात तटसरपणा आलेला डद्सतो. ् ा लेख्संग्रहाबाबत मनोगत डलडहताना 
तो महणतो, “सवतःबद्दल डलहा्च ेमहणजे सवतःच सवतःच ेकपडे काढून डान्स 
करण्ा्सारख”े (प.ृ ५) ्ा डवधानातनूच ह ेलेखन करण्ामागच्ा भडूमकेचा 
प्ामाडणकपणा व डनखळपणा व्क्त होतो. आतमसततुी डकंवा आतमप्ौढी ्ात 
केलेली नाही, उलट ‘दीडदमडीना’ ्ा शीरथाकातनूच सवतःडवर्ीच ेन्नूतव, 
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कचखाऊवतृ्ी, पररडसरडतशरणता, सवतःच ेदबुळेपण व्क्त होते. (जी वजजेशच्ा 
अनेक कडवतांतनूही व्क्त होताना डद्सते.) ‘पाण्ात राहून माशाशी वैर न 
करण्ातच भलाई होती’ (प.ृ ७७) डकंवा ‘आ्षु्ात न केलेल्ा चकुीबद्दल 
कुणाकडे तरी तो षिमा मागत होता’ (प.ृ ६६) ्ां्सारख्ा डवधानांतनू त्ाची 
लाचारी आडण पररडसरडतशरणता अधोरेडखत होत जाते.

दीडदमडीना ्ा लेख्संग्रहातील लेख कालानकु्रम ेआलेले नाहीत तर 
काहीशा flash back तंत्राने आले आहते अ्सं महणा्ला हरकत नाही. 
वजजेशच्ा पडहल्ा काव््ंसग्रहाला परुसकार डमळाल्ाच्ा हडककतीपा्सनू 
लेखांना ्सरुुवात होते. ्ा हडककतीनंतर भतूकाळातील घडलेल्ा एकेक 
घटना, आठवणी, काही व्डक्तरेखा, नोकरीच े अनभुव सवतंत्र लेखांमधनू 
एखाद्ा कोलाज्सारख े तकुड््ातकुड््ांतनू उलगडत जातात आडण नापा्स 
झालेल्ा एका मलुाच ेप्गतीपसुतकच आपल्ा ्समोर खलेु होत जाते. ‘पराभव 
आडण ्संघरथा ्ा आपल्ा आ्षु्ाच्ा दोन बाज ू आहते’ (प.ृ ४१) अ्से 
‘दीडदमडीना’ महणतो. त्ाच ेह ेडवधान महणजेच ्ा लेख्संग्रहाच ेमखु् ्सतू्र 
आह.े व्डक्तगत जीवनाडवर्ीची (जनम तारीख,नाव, आडनाव बदलण्ाची) 
हडककत ्सांगतानाच त्ाच्ा व्डक्तमत्वाला डचकटून ब्सलेली हतबलता, 
दबुथालता, पररडसरडतशरणता अधोरेडखत होत जाते. कौटंुडबक ओढग्रसती, 
दाररद्् ्ा ्समस्ांबरोबरच त्ाला पडणारी भीडतदा्क अन ् असवसर 
करणारी सवपनं, बांडगळुा्सारख ंव्डक्तमत्वाला डचकटून राडहलेलं भदेरलेपण, 
व्परतवे होणारे शारीररक बदल व त्ातनू डनमाथाण होणाऱ्ा शारीर जाडणवा, 
पौगंडावसरेतील नवतारुण्ाच्ा नवरर जाडणवा, ्ा व्ातील काही गोष्टींची 
अनडभज्ञता तर काही गोष्टींडवर्ीची अनावर ओढ ्ाच े डदलखलुा्स आडण 
प्ांजळ करन केले आह.े सवपन व वासतव ्ांमधील डवपरीत ताणही अनेक 
डठकाणी व्क्त झालेला डद्सतो. पररडसरतीशी व सवतःशी चाललेला आतंररक 
्संघरथा नेमक्ा शबदात व्क्त केला आह.े 

 कौटंुडबक ताणतणाव त्सेच आडरथाक ओढग्रसतीशी ्सामना करताना 
आईची होणारी दमछाक पाहून हळहळणारा दीडदमडीना, डशषिकांना 
घाबरणारा, परीषिेला घाबरणारा, टी्सीला घाबरणारा दीडदमडीना कोणतेच 
्साह्स करू धजावत नाही. नाही महणा्ला वडडलांचा डपढीजात डशवणकामाचा, 
दजजीपणाचा धदंा न सवीकारण्ाच े एकच बंड तो करतो. त्ाऐवजी घरात 
कधीही कुणीही न उचललेली लेखणी मनापा्सनू व्क्त होण्ा्साठी उचलतो. 
मनातला ्साचलेला कोलाहल व्क्त करण्ा्साठी त्ाला एक ्सजृनशील 
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्साधन ्सापडतं. अराथात ह ेबंड करण्ामागेही सवतःची अ्समरथाताच कारणीभतू 
अ्सल्ाच े त्ाला जाणवते. एक तर डशषिण घतेल्ाने बऱ्ापैकी नोकरी 
लागेल, दर मडहन्ाला डन्डमत पगार घरी ्ेईल डशवा् घरच्ा कंुद आडण 
तणावाच्ा वातावरणातनू बाहरे पडता ्ेईल हा ्सपु्त हते ू आह.े डशवा् 
दजजीकामात त्ाला र्स नाही. ्ाबाबत तो महणतो, ‘अगंसुतान नावाच्ा 
डवद्ापीठाशी त्ाच ंकाही दणे ंघणे ंनवहतं. काज व हातडशलाई करून त्ाला 
मानेचा डवकार ओढवनू घ्ा्चा नवहता. बाबां्सारख ेकॅनवहा्सला इस्ती मारून 
लोकांची कॉलर टाईट करा्ची नवहती.’ (प.ृ ११) मळुात ्ा दीडदमडीनाचा 
सवभावच काही्सा अतंमुथाख, डमतभारी अ्सल्ामळेु अडभव्क्त होण्ा्साठी 
कडवता ह ेमाध्म त्ाला जवळच ेवाटते. ह े्सारं ्सहजा्सहजी घडत नाही, 
त्ा्साठी त्ाने केलेला ्संघरथा वाचकांच्ा मनाला डभडल्ाडशवा् राहत नाही. 
वजजेशच्ा कडवतेची डनडमथाडतप्डक्र्ा, त्ाच्ावर अ्सलेला मान्वर कवींचा 
प्भाव, काव्लेखनाच्ा उमदेीच्ा काळात रोरामोठ््ांकडून डमळालेला 
नकार ्ाडवर्ी कडवट भावना न ठेवता ्सत्करन केलेले आह.े 

‘मतृ्’ू हा घटक ठळकपण े ्ा लेखांमधनू आलेला डद्सतो. मग 
तो अगंणात लावलेल्ा बाटली आबं्ाच्ा झाडाचा अ्सो की दारूच्ा 
आहारी गेलेल्ा वडडलांचा कॅन्सरने झालेला मतृ् ू अ्सो, आजी, मामा ्ा 
कौटंुडबक व्क्तींचा अ्सो डकंवा पपप,ू अय्र, बार्ना ्ा डमत्रांचा अ्सो डकंवा 
टे्नमधील ्सहप्वाशाचा अ्सो, ्ा मतृ्ूंच्ा वणथानातनू दीडदमडीनाचा हळवा 
अन ््संवेदनशील सवभाव डद्सनू ्ेतो. ‘काळ’ हातातनू डन्सटत चालल्ाची 
कातर जाणीव त्ाच्ा लेखनातनू व्क्त होते. ह ेमतृ्चू ेदशथान दीडदमडीनाला 
(वजजेशला) ज्से अतंमुथाख करते त्सेच ते वाचकालाही असवसर करते. ्ा 
्संग्रहातील काही प््संग उदा. उंदराने बटू कुरतडण,े डमत्राने डदलेले जनेु बटू नव्ा 
आनंदाने घालनू जाताना टे्नमधनू पडण,े बडहणीच्ा लगना्साठी पै-पै जमवण े
ह े्सारेच प््संग त्ाच्ा ‘दषुकाळात तेराव्ा मडहन्ाची’ अनभुतूी दतेात. त्सेच 
्ातील आई, वडील, मावशी, आजी, पपप ू्ां्सारख्ा व्डक्तरेखा मनात घर 
करून ब्सतात. 

्ा लेखांमधनू व्सई, डवरार- आगाशी परर्सराच ेप्ादडेशक, ्सांसकृडतक 
प्ाथावरण ज्से ्ात डटपले आह े त्सेच डरिसती जीवनाचा प्भावही अनेक 
डठकाणी व्क्त झालेला डद्सतो. ्ाचबरोबर महानगरी् गडतशील जीवनाच े
्संदभथाही सवाभाडवकपण े अधोरेडखत झाले आहते. रेलवेतील धावते डवश्व व 
प्वा्स ् ांचहेी उतकट डचत्रण केले आह.े महानगरी् जीवन व आगाशी ्सारख्ा 
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डनमशहरी भागात जगताना, दोहोंची ्सांगड घालतानाची त्रेधा नेमकेपणाने 
व्क्त केली आह.े तर दीडदमडीनाच ेबालपण, पौगंडावसरा, तारुण्ावसरा ्ा 
टपप्ांवरील तकुड््ा-तकुड््ांत डवखरुलेले जगण ेआडण त्ा जगण्ाचा शोध 
हचे कें दवतजी अ्सल्ामळेु ् ा आतमकरनाला डमळालेला लडलतबंधाचा डकंवा 
लडलतलेखांचा घाट अडधक ्स्डुक्तक वाटतो. ्सामाडजक घडामोडी रेटपण े् ेत 
नाहीत. त्ाच्ा जगण्ा्सारखचे ्समाजाचहेी तकुड््ा-तकुड््ांत डवखरुलेले, 
डवडवध सतरी् डचत्रण ्ेते. उदाहरणारथा त्ाच ेबालपण ज्ा आगाशी गावात 
गेले ते गाव; शहर आडण गाव ्ांच्ा ्सीमारेरवेरच े आह.े तेरील डन्सगथा, 
्सो्ी्सडुवधांचा अभाव अ्सलेली शाळा, गावागावांना जोडणारी ए्स. टी., जनेु 
परुाण,े घशुी उंदरांच े्साम्ाज् अ्सलेले पडीक डरएटर, नव्ानेच ्सरुू झालेली 
व प्ौढां्साठीच ेडचत्रपट दाखडवणारी वहीडडओ पालथा्सथा, तर द्ुसरीकडे बऱ्ापैकी 
्समदृ्ीच ेजीवन जगणारा, शतेी व्व्सा् करणारा, डवदशेात नोकरी करणारा 
डरिसती ्समाज अ्से ्सांसकृडतक वातावरण डद्सते. तर नोकरीला लागल्ानंतर 
लोकलमध्े डवडवध जाती, धमथा, व्व्सा् करणाऱ्ा ्समाजाच ेप्ाडतडनडधक 
तकुडे, त्ातनू डद्सनू ्ेणारी त्ांची मनोवतृ्ी ्ा ्साऱ्ांचा दीडदमडीनाच्ा 
्संवेदनशील व्डक्तमत्वावर झालेला पररणाम ्ातनू ्समकालीन ्समाज-
मानड्सकता रेखाटण्ाचा प््तन केलेला डद्सतो. उदाहरणारथा, व्डक्तगत 
्समस्ा दरू करण्ा्साठी वेगवेगळ्ा दवेदवेतांच ेआधार घणे,े कुणा डमत्राने 
माता नागकन्ा ्ांच्ा बैठकीला जा अ्से ्सचुडवण,े ड्सडद्डवना्काला 
जाण,े मावशीने मोतमावलीच्ा दशथानाला नेण े ्ावरून ्समाजाची दवैवादी 
आडण दवेवादी वतृ्ी अधोरेडखत करताना त्ातील र्ोलपणा दीडदमडीनाला 
जाणवतो. अशा काही उललेखांतनू ‘मी’ च्ा मनातील असवसरता आडण 
आतंररक ्ंसघरथा नेमकेपणाने रेखाटला आह.े 

्ा लडलत गद्ात ‘मी’च्ा आ्षु्ाच े ज्से डवखरुलेले तकुडे व्क्त 
केले आहते, डकंबहुना अनेक तकुड््ांमध्े ज्से ‘मी’च ेअडसततव डवखरुलेले 
आह े त्सेच त्ाच्ा भोवतालचा ्समाजही तकुड््ातकुड््ांत डवखरुलेला 
डद्सतो. लोकलमधील लोक्समहू, बारमधील लोक्समहू, का्ाथाल्ातील 
माण्से, महाडवद्ाल्ातील लोक्समहू अशा डवडवध तकुड््ांमध्े आडण 
अवकाशात डवखरुलेला आह.े ्ादृष्टीने पाहता ्ा लेखनात अनेक आवाज 
डम्सळलेले डद्सतात. लोकल टे्नमधील अनभुवातनू, लोकांच्ा चचजेतनू 
वेगवेगळ्ा सतरांतील मानड्सकता डचतारण्ाचा प््तन केलेला डद्सतो. 
उदाहरणारथा टे्नमधील डहदंतुववादी गटाकडून राममडंदर होण्ा्ंसबंधीच्ा 
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घोरणा, तर व्ाव्साड्कांच्ा शअेर माकजे टच्ा चचाथा, तरुणांच्ा बी्र 
बारमधील बारबालांच े अनभुव, लैंडगक ्संबंधांडवर्ीच्ा चीरपापलेट, नल 
डर्ट करना, रातका छा्ागीत, नलली ्सार् करना अशा ्सांकेडतक भारतेील 
चचाथा हचे ्ा लोकांच्ा दृष्टीने ऐरणीवरच ेप्श्न डद्सतात. अशा वातावरणात 
होणारी दीडदमडीनाची घ्ुसमट आडण प्ाप्त पररडसरतीला नकार दणे्ाची डहमंत 
न्सल्ाने मकुाट््ाने शरण जाण्ाची दबुळी वतृ्ी ठळकपण ेअधोरेडखत होते. 
‘कवीडबवी महणजे शदु् वेड्सरपणा. सवतःची वाढलेली काढूही शकत नाही व 
द्ुसऱ्ाच्ा डझजं्ा उपटूही शकत नाही एवढे पररडसरडतशरण’ (प.ृ१०१) अशा 
डवधानातनू ह ेअगडतकपण व्क्त झालेले डद्सते. 

पौगंडावसरेतील शारीररक बदल, हसतमरैनुाच ेत्ाच्ा पपप ू्ा डमत्राने 
्सांडगतलेले अनभुव, दीडदमडीनाला आलेले ्समडलंगी आकरथाणाच ेअनभुव 
त्ातनू त्ाने केलेलं डचतंन ह े‘मारून मटुकून शरीराला त्ा डहणक्स गोष्टी्साठी 
त्ार करण ंत्ाला अपराधीपणाच ंवाटू लागलं’ (प.ृ ३३) ् ा डवधानातनू व्क्त 
होतं. पवूाथापार ्संसकारांमळेु अ्से अनभुव तो पाप ्संकलपनेत ब्सवतो. ्ावरून 
त्ाचा भाबडेपणा आडण त्ाच्ा मनावरील पवूथा्ंससकार अधोरेडखत होतो. तर 
द्ुसरीकडे त्ाच ेलगन झाल्ावर आ्षु्ात आलेली पडहली स्ती पाडहल्ावर 
‘स्ती महणजे शरररापलीकडची गोष्ट अ्सते ह े त्ाला पडहल्ांदाच जाणवलं. 
एकदम आपल्ा्सारखीच मां्समजजातंतबुरगड््ा आदी धाग्ांनी डवणलेली, 
अदु्त व वेगळी ‘ (प.ृ ८४) ्ा्सारख्ा डवधानातनू त्ाचा तरल ्संवेदनशील 
सवभावही डद्सनू ्ेतो त्सेच स्तीकडे माण्ूस महणनू पाहण्ाचा दृडष्टकोणही 
व्क्त होतो. ्समडलंगी अनभुव, अशा जाडणवा ्ांडवर्ी प्ांजळपण े केलेले 
डनवेदन त्सेच नोकरीच्ा डठकाणच ेराजकारण, र््सवेडगरी, लाचलचुपत अ्से 
काही वेगळे अनभुव ह े्ा लेखांच ेवेगळेपण नोंदवता ्ेईल. 

 ्ा लेखांमध्े कोणतीही डवडशष्ट ्सामाडजक भडूमका मात्र घतेलेली 
डद्सत नाही, कारण तो ्ा लेखनाचा हतेचू नाही. ्ा लेखांमध्े व्क्त झालेला 
जीवनप्वा्स हा बालपण, पौगंडावसरा व तारुण्ावसरा अशा टपप्ावरील 
आतमशोधाचा आह.े हा आतमशोधच मखु् प्तलावर आलेला अ्सल्ाने त्सेच 
कोणतीही ्सामाडजक भडूमका घणे्ाइतपत पररपकवता आडण आतमडवश्वा्स 
दीडदमडीना ्ा डनवेदकामध्े न्सल्ाने त्ाची ्सामाडजक भडूमका ्ेरे व्क्त 
झालेली डद्सत नाही. 

 ्ा लेख्संग्रहाची भाराशलैी वैडशष््ट्पणूथा आह.े डहदंी, गजुरारी व मराठी 
भारचेी ् ोजना ् ात केलेली आह.े वजजेश मळूचा गजुरारी भाडरक अ्सल्ामळेु 
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काही डठकाणी ती अपररहा थ्ापण े्ोजली आह.े शाळकरीडवश्व, कॉलेजडवश्व, 
रेलवेतील वैडवध्पणूथा डवश्व ्साकारताना बमबैय्ा टपोरी भारचेा (काहीशी द्व्रजी 
व डलंग्सचूक सवरुपाची) वापर केला आह.े आपल्ा मनातील उडद्वगनता व 
त्रागा ‘चतुी्ा’, घाम गोट््ांप य्ंत जाण,े गांडमारी धदं,े गांड डळमळीत, गांड 
लागण,े गांडीची ्सालटी डनघण े्ा्सारख्ा डलंग्सचूक शबदांतनू व्क्त केला 
आह.े त्सेच काही डठकाणी ‘्ेडूगांडू’, ‘घाबरीगांड’, ‘डततरडबतर’, ‘गौतम 
गंभीर’ अशा शबदांतनू सवतःडवर्ीच े दबुळेपण व्क्त केले आह.े अशा 
तऱहचेी क्सलाही आडपडदा न ठेवता ्ोजलेली भाराशलैी ्ा लेख्संग्रहाला 
वेगळेपणा दतेे. ‘काळजी – कलेजी’ गौतम – गोडवंदा, गौतम – गंभीर 
्ा्सारख्ा शबदांची वेगळ्ाच अराथाने केलेली ्ोजना डनवेदनाला नककीच 
ताजेपणा दतेे. तर रापचीक, टस्सन, र्टीचर, रर्ादर्ा, आ्टम, झाटडमगंेल, 
छाकटे, करुपांडू अशा्सारखी शबद्ोजना तरुणडपढीच्ा मानड्सकतेचा प्त्् 
दणेारी आह ेह े्ा लेख्संग्रहाच ेवैडशष््ट् आह ेअ्से महणण ेवावगे ठरू न्े. 
्ा ्संग्रहातील डनवेदनशलैीवर, भाराशलैीवर वजजेशच्ा कडवतेचा ठ्सा काही 
अशंी जाणवतो.

उदा. ‘डकशनघवालाजोशीजगतापअय्ंगार’ अशा रचनेतनू त्ाला 
जाणवलेले वै्रथा प्भावीपण ेव जोरक्सपण ेनोंदवले आह.े 

 माझी कडवता हचे माझ े आतमचररत्र अ्से महणणाऱ्ा वजजेशचा 
दीडदमडीना हा लेख्संग्रह वाचतानाही आपण वजजेशच्ा कडवताच वाचत 
अ्सल्ाचा प्त्् ्ेतो. 

उदाहरणारथा - आपल्ा घरातील ओढग्रसत डसरती आडण आईच ेकष्ट 
पाहून तो महणतो, ‘आई सटोवह पढ्ु्ात भणभणत होती, डकतीतरी वरथा ती 
अशीच भणभणते्.’ (प.ृ ५०) डकंवा ‘घराच्ा छतावर नजर डर्रवली, 
काजळीने कौलं काळीकाळी पडली होती. कौलं त्ाला ्समकालीन वाटू 
लागलेली’ (प.ृ ५०). इतकी तरल व ्संवेदनशील भाराशलैी ह े्ा ्संग्रहाच े
वैडशष््ट् महणावे लागेल. अडतश् छोटी-छोटी वाक्रचना हहेी ्ा लेखांच े
वैडशष्ट् आह.े अशा छोट््ा-छोट््ा वाक्रचनेमळेु डनवेदनाला ल्बद्ता प्ाप्त 
झालेली डद्सते. त्ामळेु अनेक डठकाणी वजजेशची कडवताच वाचत अ्सल्ाचा 
प्त्् ् ेतो. ्सरुुवातीच्ा काळातील वजजेशच्ा दबुळ्ा व्डक्तमत्वाशी ्संवादी 
अ्सणारे शीरथाक, नंतरच्ा काळातील कवी महणनू प्ड्सद् झालेल्ा, घराच्ा 
व सवतःच्ा उतकराथा्साठी झटणाऱ्ा वजजेशच्ा व्डक्तमत्वाशी डव्ंसगत वाटू 
लागते. सवतःकडे का्मच न्नूतव घऊेन एकीकडे सवतःचा दबुळेपणा व्क्त 
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करण ेतर द्ुसरीकडे वडडलांच्ा, आजीच्ा, पपप ू्ा डमत्राच्ा, आबं्ाच्ा 
झाडाच्ा मतृ्नेू डवचडलत होण,े त्ावेळच े त्ाने केलेले डचतंन त्ाच्ा 
्संवेदनशीलतेचा प्त्् दणेारे आह.े 

्ा लेखांमधनू अडभव्क्त होणाऱ्ा दीडदमडीनाच्ा आतंररक ्संघराथामळेु, 
त्ाच्ा पररडसरडतशरण वतृ्ीमळेु आडण आतमडवश्वा्सरडहत जगण्ाच्ा 
डवपरीत ताणामळेुच ‘दीडदमडीना’ ह ेशीरथाक अडधक पररणामकारक व अरथापणूथा 
वाटू लागते. ्ा लेख्संग्रहाच ेमखुपषृ्ही उललेखनी् अ्से आह.े ्ा मखुपषृ्ात 
एका पत््ाच्ा दाराच्ा दोन झडपा दाखवल्ा आहते. एक झडप गंजलेली, 
हलाखीच्ा अवसरेतील तर द्ुसरी झडप डागडुजी केलेली, त्ातल्ा त्ात 
रंगरंगोटी केलेली आह.े अ्से ह ेमखुपषृ् दीडदमडीनाच्ा आ्षु्ातील पडझड 
व प्गतीला ्सचुवणारे आह.े त्ाद्वारे प्ारंभीची ओढग्रसतता, डवपननावसरा 
व पढुील काळातील आडरथाक डसररता व्क्त होते. त्सेच अतंमुथाखतेकडून 
बडहमुथाखतेकडे, अप्शाकडून ्शाकडे घडत गेलेल्ा प्वा्सालाही व्क्त 
करते त्ामळेु अशा ्सकारातमक बदलाची डसरती व्क्त करणारे, लेखाच्ा 
आश्ाशी व शीरथाकाशी ्संवादी अ्सणारे डनतीन दादरावाला ्ांच े मखुपषृ् 
उललेखनी् आह.े एका बैठकीत ह ेपसुतक वाचनू होते. पसुतक वाचल्ानंतर 
एकप्कारची असवसरता मनात दाटून ्ेते. ्ा पसुतकातील शवेटचा लेख 
हा वडडलांच्ा मतृ्चूी हडककत ्सांगणारा आह,े हा लेख वाचल्ावर 
लेखकाला आणखी काहीतरी ्सांगा्च,े ्सचुवा्च े आह े का? अ्से वाटत 
राहते. त्ाचप्माण ेआणखी काही आठवणींच,े अनभुवांच ेलेख हवे होते ही 
अतपृ्तीची जाणीव वाचकाच्ा मनात डनमाथाण होते. एकंदरीत आतमकरनपर 
्साडहत्ामध्े ‘दीडदमडीना’च्ा डनडमत्ाने आपला वेगळा ठ्सा उमटडवण्ात 
वजजेश ्सोलंकी डनडचितच ्शसवी झालेले डद्सतात, अ्से महटल्ा्स वावगे ठरू 
न्े. 
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(परीडषित पसुतक: कलेपा्सनू कलेकडे, लेखक: प्भाकर कोलते, 
प्काशक: बोधना प्काशन, मुबंई, पडहली आवतृ्ी: २००८, पषेृ्: १७२,  
मलू्: रु. ४९५)

भारती् कलाषिेत्रातील अमतूथावादी शलैीच े ्सपु्ड्सद् डचत्रकार महणनू 
प्भाकर कोलते पररडचत आहते.  त्ा्सोबतच ते एक डवचारवंत लेखक, 
उत्म डशषिक, मलूभतू भारती्तवाच ेगाढे अभ्ा्सक, ्समडपथात डचतंक आडण 
डवशे्रक आहते. त्ांच्ा ्ा प्डतभा्संपनन आडण बहुआ्ामी व्डक्ततवाचा 
प्त्् २००८ ्साली बोधना प्काशनाने प्काडशत केलेल्ा कलेपासनू 
कलेकडे ्ा ग्रंरातनूही ्ेतो. एकाचवेळी मराठी व इगं्रजी (आर्ट रू आर्ट) ्ा 
दोनही भारांतनू प्रकावशत झालेल्ा त्ांच्ा ्ा ग्रंराला  ‘दगुाथा भागवत शबद 
परुसकार’ही प्ाप्त झाला आह.ेभारती्तवाच ेअमतूथातेशी अ्सणारे नाते उलगडवनू 
्सांगण,े कलेतील अमतूथातेकडे पाहण्ाची दृष्टी दणे े्ा्सोबतच ‘आपल्ाला 
डचत्रकलेतले काही कळत नाही,’ अ्से महणणाऱ्ांना त्ातले ममथा ्सांगण े
आडण डचत्रकला्सनमखु बनवण ेअ्से का थ्ाही ्ा पसुतकाच्ा वाचनाद्वारे घडून 
्ेते. त्ादृष्टीने ह ेपसुतक ्सहज, ्सोपे आडण माडमथाक आह.े अ्से अ्सले तरी 
डवशे्रण केल्ाडशवा् डकंवा अभ्ा्स केल्ाडशवा् कोलते्सरांनी डचत्रांमध्े 
्ोजलेले रंग ज्से ओळख ू्ेत नाहीत त्ाचप्माण ेत्ांच्ा डलखाणाच ेकाही 
रंगदखेील वाचनू डचतंन केल्ाडशवा् उलगडत नाहीत. 
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काही लोकांच्ा मते, डचत्रकला ही वाईट कला आह,े माण्ूस त्ात वाहत 
जातो व काठावर ् ेण्ाच ेडव्सरतो. पण चांगला डशषिक अ्सल्ाने कला्समदुात 
आकंठ डंुबत अ्सतानाही कोलते्सरांची नजर ्सतत काठावर डसरर अ्सल्ाची 

जाणीव त्ांच े भारती् 
तत्वज्ञानावर आधाररत 
डलखाण वाचताना होत 
राहते. 

्सामान्तः डचत्राला 
डद्वडमती अ्सतात आडण 
डत्सऱ्ा डमती्साठी 
डचत्रकार प््तनरत अ्सतो 
पण ्सपाट रंगलेपणातनू 
ब्रशच े र्टकारे,पारदशथाक-
अपारदशथाक आचछादन, 
ओघळ डकंवा दोन 

र्टकाऱ्ांमधील गॅपमधनू इडप्सत डत्सरी डमती ्सहज ्साध् करून डचत्रात जीव 
ओतण ेह ेकोलते्सरांच्ा डचत्रांत पाहा्ला डमळते. हीच गढूता व नाट््म्ता  
त्ांच्ा डलखाणातही डोकावताना डद्सनू ्ेते आडण तशीच क्रमाक्रमाने 
सपष्टही होत जाते.

भारती् डचत्रकलेचा इडतहा्स पाहता ‘प्ोग्रेड्सवह आडटथासट ग्रपु’नंतर 
शबदांचा वापर करून व्क्त होणाऱ्ा डचत्रकारांची र्ार कमी नावं ्समोर 
्ेतात. मात्र प्भाकर कोलते बोलतात. ्सामान्ांच्ा भारते बोलतात. 
त्ांच्ा ्ा पसुतकातील चौदा लेखांमधनू कलेबद्दल, कलाकारांबद्दल, 
कलाडशषिणाबद्दल ते बोलतातच पण ्संसकृती, अध्ातम, कलाषिेत्रातील 
अडतक्रमण, ्समाजरचना, ्समाजाची मानड्सकता, ्समाजातील घातकपद्ती, 
कलाषिेत्राचा ऱहा्स, कलादालन ्संसकृती, डचत्रकाराच े मन, डचत्रकाराचा 
आश्- डवर् अशा डवडवध डवर्ांवरही भाष् करून वाचकांना डवचार 
करा्ला प्वतृ् करतात. ्ा पसुतकातील प्त्ेक लेख हा सवतंत्र भाष् करणारा 
आडण तरीही ‘कलाडचतंना’च्ा ्समान ्सतू्राने एकमकेांशी गुंर्लेला आह.े 
पसुतकाला रतनाकर मतकरीं्सारख्ा मातबबर लेखकाची प्सतावना लाभलेली 
अ्सनू त्ांनी कोलतेंची लेखनशलैी ही ल्बद् वाक्रचनेची, शबदांच ेडवडवध 
प््ोग करणारी व नाट््पणूथा अ्सल्ाच ेमहटले आह.े( प.ृ १८) कलावंत आडण 
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रड्सक ्ांच्ात नव्ाने ्संवाद ्सरुू वहा्ला कलेपासनू कलेकडे हा लेख्ंसग्रह 
कारणीभतू ठरेल, अ्सेही त्ांच ेठाम होते आडण ते मत ्समपथाक अ्सल्ाच े
वाचताना जाणवत राहते. 

पसुतकातील लेखांच े ढोबळमानाने तीन भाग करता ्ेतील. पडहला 
‘्ंससकृती आडण कला’ ्ाडवर्ीचा आह.े द्ुसरा ्समकालीन डचत्रकारांडवर्ी 
चचाथा करणारा आडण डत्सरा  कोलतेंच्ा सवतःच्ा कलाकृती आडण 
डनडमथाडतप्डक्र्ेडवर्ी उलगडा करणारा आह.े

‘्ंससकृती आडण कला’ - भाग एक आडण दोनमध्े ्संसकृतीडवर्ी 
बोलताना कोलते कलेच्ा सवरूपातील ्सांसकृडतक मलू्े हरवत गेल्ाचा 
दषुपररणाम कलेवर क्सा झाला ्ाची चचाथा करतात. पारतंत््ात आडण 
त्ानंतरच्ा सवातंत््ातही उत्रोत्र कलेची अधोगती होत गेल्ाच ेडनरीषिण 
मांडून त्ाच्ा कारणांच ेडववेचन करतात. 

प्भाकर कोलते ्ांच्ामते,पारतंत््ात कलेतील भारती्तव कमी 
झाले. डब्रडटशांनी त्ांची ्संसकृती डवकड्सत करण्ा्साठी लाहोर, कलकत्ा, 
मुबंई आडण मदा्स ्ेरे कलाडशषिण दणेाऱ्ा कलाशाळा उघडल्ा. आपले 
्सांसकृडतक वार्सदार त्ार करण्ा्साठी शषैिडणक माध्मांचा आधार घते ्ा 
कलाशाळांची डनडमथाती केली पररणामी वासतववादी हुबेहूब डचत्रण करण्ाची 
पाचिात्् परंपरा त्ांनी ्ेरे ्सरुू केली. ्ा प्कारामळेु भारती् डचत्रशलैीच्ा 
डवशरेांच े झालेले नकु्सान 
नोंदवताना ते महणतात, 
‘मळुात एकूणच पाडचिमात् 
डचत्र्ंससकृतीमध्े डब्रटीश 
डचत्रकलेच े ्ोगदान फ्ाडन्स्स 
बेकन ्ा अलीकडच्ा 
डचत्रकाराचा उद् होईप य्ंत 
तरी नगण्च होते. आपण 
मात्र त्ा डचत्रकलेचा भ्रष्ट 
अननु् करून भारती् 
डचत्रकलेचा पा्ा रचला, 
अ्से महणण्ापेषिा उखडला 
अ्से महणण े जासत ्सं्डुक्तक 
ठरावे.’(प.ृ ३७) एवढी बोचरी 
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टीका कोलतेंनी कलाडशषिण पद्तीवर केली आह.े्साठच्ा दशकात मुबंईत 
डचत्रकलेच्ा षिेत्रात व्ापारी हसतषिेपामळेु भारती् कलेतील सवा्त् डवचार 
आडण वैडशष््ट्पणूथा अडसमता जपणाऱ्ा डवचारवंतांच ेखचचीकरण होत गेले. 
कलाकृतींचा डललाव करण्ाच्ा पाचिात्् पद्तीमळेु डचत्रकारांमध्े सपधाथा 
वाढत गेली. त्ामळेु अलीकडे ्सदबीज (sothebys) आडण डरिसटीज 
(christies) ्ा कलाडवर्क व्ापारी हते ूअ्सणाऱ्ा आतंरराषट्ी् ्संसरांच े
महत्व वाढले. आतंरराषट्ी् दजाथाची षिमता अ्सणा्ाथा भारती् कलावंतांनीही 
पाचिात्् कलावंतांचा अननु् करण्ा्स प्ारंभ केला. डचत्रकलेकडे ्सांसकृडतक 
जबाबदारीच्ा जाडणवेपेषिा एक ्सरुडषित व्व्सा् महणनू डकंवा केवळ पोट 
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भरण्ाचा तांडत्रक मागथा महणनू पाडहले. कलाशाळा डवद्ार्ायंनी भरभरून वाहू 
लागल्ा पण ्समडपथात कलाडशषिक राडहले नाहीत. ्साहडजकच ्सांसकृडतक 
औद्ोडगकरण होऊ लागले. डदलली, कलकत्ा, मदा्स ्ा राजधानी्सदृश 
शहरांमध्े डचत्रकलेला पोरक वातावरण डनमाथाण होऊनही, आडरथाकदृष््ट्ा 
बळकट झालेली डचत्रकला ्संकलपनेच्ा पातळीवर दबुथालच राडहली. 

 त्ातच आपले सरान अबाडधत राखत ्सवथाच छान महणणाऱ्ा 
कला्समीषिकांच्ा गदजीत कठोर व ्सचचा ्समीषिकाचा अभाव अ्सल्ाने 
कलाडशषिण ्संसरा ते आतंरराषट्ी् सरान अशी एक अदृश् मतलबी ्साखळी 
त्ार झाल्ाच ेवासतव कोलते अधोरेडखत करतात. पररणामी ्सवथा ्सीमांवर 
्सवथा आलबेल अ्सल्ाचा गाढ गैर्समज अ्सल्ाची माडमथाक टीकाही करताना 
डद्सतात.

 
कोलते ्ांच्ामते कलावंताने कलेद्वारे मलू्डवचार रुजवण,े ्समाज 

अडभरूडच्ंसपनन बनवण ेही कलावंतांची जबाबदारी आह.े कलेने जीवनाला 
डवसतारत नेले पाडहजे पण आज जीवनाच्ा ्सवथा षिेत्रांमधनू कला व मलू्े 
हद्दपार झाल्ाने जीवनाला भ्रष्टता आडण कुरूपता आली आह.ेप्ाथा्ाने ्समाज 
प्गत होण्ापेषिा केवळ धनवान झाला आह.े वासतडवक डवद्ारजी, डशषिक, 
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कलावंत, ्समीषिक आडण रड्सक ्ा पाच अगंरषिकांनी एकमकेांवर दडपण 
न आणता एकमकेांवर कुरघोडी न करता, कलेच े्संगोपन करा्ला हवे, अ्से 
डचतंनही ्ा लेखांमधनू प्कराथाने व्क्त होत राहते. 

कलेच्ा अधोगतीच्ा कारणांडवर्ीच ेह ेडवशे्रण करतानाच कोलते 
्ांनी भारती् कला परंपरेला अ्सणारा अमतूथातेचा व्ापक ्संदभथा डनखळत 
जाण्ाडवर्ीची खतं व्क्त केली आह.े ्साठीच्ा दशकातील हु्सेन, ्सझुा, 
रझा, आरा, गा्तोंडे, गाडे, पळशीकर ह े्सवथाच डचत्रकार प्ागडतक होते. त्ांच्ा 
कलाडवर्क प््ोगातनूच भारती् अमतूथावादी डचत्रकला डवक्सत गेली. मात्र 
अमतूथा कला ्समजत न्सल्ाची तक्रार ्सवथा्सामान्ांमधनू होऊ लागली. अ्से 
का घडले ्ाची कारणमीमां्सा करताना भारती् लोक्ंससकृतीने जो ्समतोल 
्सांभाळला त्सा तो नागर कला्ंससकृतीने ्सांभाळला नाही, ्ाकडे कोलते 
लषि वेधतात. त्ांच्ा मते भारती्ांना आध्ाडतमक ओढ व गढूतेच ेकुतहूल 
आह.े जे डन्सगाथात डद्सतात त्ा आडण तेवढ््ाच ओळखीच्ा आकारांच्ा 
पडलकडे जे आकार आहते, त्ांच्ाशी ्सांधजेोड करीत लोक्संसकृतीने, 
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भारती् डचत्रकला षिेत्राने मतूथा आडण अमतूथा ्ांची ्सांगड घातली. पण नागर 
कला्संसकृतीने अमतूथा आडण मतूथा ्ांच्ात दरी डनमाथाण केली. प्ाथा्ाने अमतूथा 
कला ्समजत नाही अशी तक्रार डनमाथाण झाली. भारती् डचत्र्ंससकृतीचा 
आणखी एक डवशरे महणजे डचत्रकार प्गलभ होताना डवरक्तही होत जातो आडण 
अनेक गोष्टींप्माण े्रारथावादाचाही त्ाग करत जातो पण कोलते ्ांच्ामते 
तशी प्डक्र्ा आता प्त््ा्स ्ेत नाही. 

द्ुसऱ्ा डवभागातील लेखांमधनू कोलते्सरांनी अनेक डचत्रकारांच्ा 
व्डक्तमत्वाच े पैल ू उलगडून दाखवले आहते. आपले ्समकालीन डचत्रकार 
आडण गरुू अ्सणारे शकंर पळशीकर ्ांच्ाडवर्ी बोलताना ते रमनू जातात. 
एक डचत्रकार आडण आदशथा कलाडशषिक महणनू आपल्ा ्ा गरुूची प्डतमा 
्सहजतेने वाचकमनात ठ्सेल अशी मांडणी करतात. 

‘हु्सेन आडण गा्तोंडे - दोन ध्वु’ ्ा लेखात हु्सेन आडण गा्तोंडे 
्ा दोनही ज्ेष् डचत्रकारांची शलैी, अप्ोच आडण भडूमका सपष्ट करत 
दोघांच्ा डवचारातील आडण जडणघडणीतील वेगळेपण त्सेच सवतंत्रपणा 
कारणमीमां्से्सह सपष्ट करण्ात ते ्शसवी ठरले आहते. दोघांची काही 
डचत्रे्सदु्ा ्संदभाथादाखल छापनू ्ा लेखाला पणूथातव दणे्ात आले आह.े त्सेच 
‘बरवे’ प्डतडबंब ्ा लेखात प्भाकर बरवे ्ांच्ाही काही डचत्रांची ्समपथाक 
उकल केलेली पाहा्ला डमळते. त्ा्ोगे कलेतील मलूभतू तत्वांची डचत्रातील 
महती उदाहरणां्सह सपष्ट केली आह.े ‘कोरा कॅनवहा्स - एक आनंददा्ी 
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्सजृन्ात्रा’ ्ा लेखातनू प्भाकर बरवेडलडखत कोरा कॅनव्ास ्ा काहीशा 
दबुबोध ग्रंराच े आडण बरवे ्ांच्ा डचत्रडवर्क जाडणवांच े अडतश् ्सोप्ा 
शबदांत डववेचन केले आह.े

‘डचत्रकलेचा ्सेंट फ्ाडन्स्स’ ्ा लेखात जाडतवंत कलावंत कलाडनडमथाती 
करीत न्सतो, तो केवळ सवतः्साठीच काम करत अ्सतो. ्ा उक्तीवर खऱ्ा 
ठरणाऱ्ा ्सेंट फ्ाडन्स्स ्सझूा ्ा ‘प्ोग्रेड्सवह आडटथासट ग्रपु’मधील अजनू एका 
महत्वाच्ा कलाकाराची जडणघडण कोलते उलगडून दाखवतात. ्सझूाच्ा 
डचत्रांडवर्ी ते महणतात ‘त्ाच्ा डचत्रांतनू प्डतडबंडबत होणारी कठोर ्समीषिा 
- बदु्ी, ्सौंद थ्ाशास्ताच े डनवथास्त व्ाकरण आडण उतसरू्तथा डचत्राडभन् ्ांच े
डमश्रकाव् महणजे त्ाच्ा अनपुडसरतीतही काळजाला डभडणारी त्ाची 
डचरंजीवी उपडसरतीच महणा्ला हवी,’(प.ृ १२१) कोलते्सरांनी ्ा शबदांत 
केलेला शवेट लेखाची गहनता परेुशी सपष्ट करणारा आह.े

‘्स-बंध रेरा’ आडण ‘जटा्’ू ्ा दोन लेखांमध्े मनजीत बावांच्ा 
अत्लपवादी शलैीला व भव्रूप दणे्ाच्ा प्डतभलेा उलगडून दाखवले 
आह ेआडण त्ांच्ा डचत्रांतील त्ांची दृश्-अदृश्पण ेप्श्नप्वा्स घडवण्ाची 
डकम्ादखेील   सपष्ट करून दाखवली आह.े 

‘मागे वळून शाळा आठवताना...’ ्ा लेखात कोलते ्ांनी सवतःच्ा 
बालपणाची व त्ा्सोबत ्समाजव्वसरा आडण डशषिणव्वसरा ्ांची 
्समीषिा केली आह.े जी खरं तर डशषिणाच्ा उडद्दष्टांची ्समीषिा वाटावी 
एवढी अभ्ा्सपणूथा आह.े डशषिणषिेत्रातील प्त्ेकाने ती एकदा वाचा्लाच 
हवी एवढ््ा मोलाची आह.े ‘नीडतमत्चे्ा पलुाखालनू...’ ्ा लेखात 
नीडतमत्ा महणजे मनः्सामर थ्ा अ्से महणत सवतःच्ा जडणघडणीतील खरे 
डनखारे प्जवडलत करून दाखवलेले आहते. कोलतेंच्ा जडणघडणीचा 
अभ्ा्स करणाऱ्ा कलावंत आडण अभ्ा्सकां्साठी  ह े लेखन महत्वाची 
भडूमका डनभावणार आह.े ‘माझी डचत्रडनडमथाती’ आडण ‘माझ्ातला कलावंत 
पाहताना’ त्ांच्ातील डचत्रकार आडण सवतः प्भाकर कोलते ्ा दोघांच्ा 
नात्ातील अनव् लावण्ाचा एक प्गलभ प््तन त्ांनी केलेला आह.े तो 
वाचकांनी सवतः वाचनूच ्समजनू घ्ा्ला हवा, अ्से वाटते. अशाप्कारे 
कलेपासनू कलेकडे हा एक लांब पलल्ाचा डचतंनप्वा्स आह.े आपल्ा 
भोवतालच्ा वासतवाचा आडण त्ापलीकडील डन्मांचा ्सतत शोध घणेारे 
मन त्ामधनू प्त््ा्स ्ेते. कोलते्सरांनी मांडलेल्ा डन्सगाथाच्ा अतंबाथाह्य 
रचनेडवर्ीच्ा व त्ा्ंसदभाथातील गढूाडवर्ीच्ा डचतंनातनूही ते जाणवत 
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राहते. ते महणतात,‘्सवथा्साधारणपण ेज्ाला डन्सगथा ्संबोधले जाते ते तर त्ा 
डन्सगाथाच ेबाह्यरूप अ्सते- ्सतत बदलणारे - परंत ुत्ांच ेडक्र्ाशील अतंःसर 
रूप मात्र कधीच दृष्टीला पडत नाही. सवतःच्ा ्सजृनाची ओळख - डचनह े
आपल्ा बाह्यरूपावर ठेवनू ते प्सार होत अ्सते. त्ाच्ा ह्या गढू सवभावानेच 
मला ्सतत भरुळ घातली आह.े त्ाला पणूथापण ेअनभुवण्ाची ओढ लागली 
आह.े अ्सा हा गोचर आडण अगोचर डन्सगथा, मला डन्सगथा महणनू अडभपे्त 
आह,े’ (प.ृ१६०) कोलते्सरांनी अ्सा हा डन्सगथा केवळ ‘मी’पणाच्ा लोपातच 
गव्सण ेशक् होईल, ही जाणीव आपल्ा कडवतेतनूही मांडली आह-े 

मी करतोय 
पाठलाग तयाचा:
सुरू होते ततथेच तो परततो.
सुरूच असते सतत 
तयाचे असे परतणे
इथे - ततथे - सर्वत्र.
राटतं, भेटू शकेन 
मी तयाला
जमलेच जर सोडून जाणे
माझे मलाच... (प.ृ १६१)
कोलते्सरांच्ा डचत्रांप्माणचे त्ांच े ह े लेखनही कलेद्वारे मतूाथाकडून 

अमतूाथाकडे कराव्ाच्ा प्वा्साच े्सचून करते. 
भारताला कलेचा पवूाथापार वार्सा लाभलेला आह.े भीमबेटका, अजंठा, 

वेरूळ, खजरुाहो, हपंी बदामी, कोणाकथा , अ्ंसख् गडडकलले, लेणी गहुाडचत्र 
त्ाची ्साषि दतेात. मात्र त्ाकाळी कलाकार  प्ड्सडद्पराङु्मख  होता आडण 
आजही प्ड्सद्ीच्ा मागे धावनूही कलाकार प्ड्सडद्पराङु्मख  राडहला्. त्ामळेु 
कलाषिेत्राला दशथानी चहेरा उपलबध होत नाही. एक कलावंत डलडहता झाल्ा्स 
ह े तर बदलेलच, पण कोलते्सरां्सारख्ा  कलेच ं आडण कलावंतांच ं ममथा 
उलगडून दाखवण्ाच ं्सामर थ्ा अ्सलेल्ा लेखकांनी डलडहतं झाल्ा्स त्ाचा 
र्ा्दा ्सवथा ्समाजाला होईल. कला ्समजनू घ्ा्ला आडण नवोडदतांच्ा 
अतंमथानातील कलाअकुंर पनुरुडजजवीत वहा्ला त्ाची नककी मदत होईल. 
्ादृष्टीने कोलते्सरांचा कलेपासनू कलेकडे हा डचतंनग्रंर मलू््कु्त अ्सनू 
मराठीत अत्लप अ्सणा्ाथा डचत्रकलाडवर्क अभ्ा्सपणूथा लेखनाची उणीव 
काही अशंी तरी डनडचित भरून काढतो, अ्से ठामपण ेमहणता ्ेते. 
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्सीकींग बेगमपरुाः सवपनलोकाच ेहोका्ंत्र

राही शु््ती गणेश

लेखक व ्संशोधक 

rahee.ananya@gmail.com
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(परीडषित पसुतक: ्सीकींग बेगमपरुाः द ्सोशल डवहजन ऑर् ऍणटीकासट 
इणटेलेकचअुल्स, लेखक: गेल ओमवेट, प्काशक : नव्ान प्काशन, डदलली, 
२०१९ (प्रम आवतृ्ी : २००८), पषेृ्: ३०४, मलू्: रु. ३९९)

 
्सत्ोत्र जग ह े दःुसवपनलोकाच ं (Dystopic) जग आह.े नव्ा 

्सहस्तकाच्ा द्ुस-्ा दशकाअखरे नवउदारमतवादी जागडतक बाजार 
व्वसरेमळेु जगभरात वगायंची रचना अडधक जडटल झाली आह.े 
जागडतकीकरणातनू उद्ाला आलेल्ा लोकशाहीकरणाच्ा ्सरुुवातीच्ा 
लाटेतनू आधडुनक मलू्ांवर हलला होऊ लागला. अगदी लोकशाहीच्ा 
मलूभतू मलू्ांवरही आक्रमण झाले. श्रीमतं आडण गरीब जगामधली दरी 
डदव्सेंडदव्स वाढत चालली आह ेआडण त्ातनू एक अडसरर उतपनन अ्सलेला 
नवा ्वुा वगथा उद्ाला आला आह.े गा् सटॅडणडंग (२०११) ्ांनी ्ा वगाथाला 
‘डप्कॅररएट’ अ्से ्संबोधले आह े आडण ्ाबाबत ्सडवसतर ड्सद्ांतन केले 
आह.े ्समकालीन अरथाव्वसरेमळेु जगभरातल्ा लाखो ्वुांच्ा मनात 
‘अडसततवडवर्क अ्सरुडषितता’ डनमाथाण झाली आह.े त्ांना आपल्ा नोकऱ्ा 
गमावण्ाची भीती डनमाथाण झाली आह.े आत्ंडतक गररबीत, हलाखीत जगण ं
कंठणारा ‘लमुपेन’ वगथा वेगळाच. ‘डप्कॅररएट’ हा जगण्ाबाबतच्ा अ्सरुडषित 
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आडण अडसरर अवसरेतनू जनमाला आलेला नवा वगथा आह.े सटॅडणडंग ्ांचा 
अ्सा ् डुक्तवाद आह ेकी, ्स्ुसंघडटत न्सणारे, आपल्ा मागण्ा पद्तशीरररत्ा 
मांडू न शकणारे ह ेलोक महणजे इडतहा्सातला अ्सा पडहला वगथा आह.े ज्ांच े
ठळक हकक (great rights) व्वसरातमकररत्ा नाकारले गेले आहते. 
जागडतक राजकी् अरथाव्वसरेत डववेकी डवचारी पद्तीने आपली भडूमका 
डनधाथाररत करण्ा्साठीची भौडतक षिमता ् ा वगाथाने गमावली आह.े अ्से अ्सले 
तरीही सटॅडनडंग ‘डप्कॅररएट’ वगाथातील ज्ा ्समहूाचा उललेख ‘प्ोग्रेड्सवहज’ 
अ्सा करतात, तो ्समहू ्समकालीन आडरथाक व्वसरेच ेबहृत प्ारूप लषिात 
घते, आधडुनक ्समताडधडष्त मलू्ांच ं जतन करतो. एका नव्ा प्ागडतक 
्समाजा्साठी हा ्समहू झटतो आह ेमात्र त्ाच्ाकडे भौडतक आडण वैचाररक 
्साधनांचा अभाव आह.े 

दरम्ान उत्रआधडुनकतेतनू अगडणत व्ाडमश्र आडण वैडशष््ट्पणूथा 
दृडष्टकोन डनमाथाण झाले आहते. ्सत्ोत्र जगाने तर्ांच ेआडण तकाथाच ेमहत्व 
कमी करत प्चारकी, भावडनक करनाचा आधार घते ्सावथाडत्रक मलू्- 
डवचारांना नकार डदला आह.े ्ा डवखडंडत ्संसकृतीच्ा कोलाहलात ्संकुडचत 
राषट्ाडभमानी नवरॅ्ड्ससट परुाणमतवाद्ांचा जागडतक नेते महणनू उद् झाला 
आह.े भल्ा जगा्साठीची व्ापक आसरा आडण त्ा्साठीच ेप््तन ह े्सारेच 
्ा कोलाहलात डवरून चालले आह.े ्ाउलट अडसततवडवर्क भीती डमळून 
अनभुवताना नवनव्ा दःुसवपनांच्ा प्डतमाच डदव्सेंडदव्स जनम घते आहते. 

्ा ्साऱ्ा ्संदभायंच्ा पाश्वथाभमूीवर सीकींग बेगमपरुा ्ा पसुतकाच े
औडचत्मलू् अडधक आह.े भारतात नवउदारमतवाद डसरर होत अ्सताना 
ह ेपसुतक ्समुारे दशकभरापवूजी प्ड्सद् झाले. तेवहापेषिाही कदाडचत आज ्ा 
पसुतकाच े ्संदभथामलू् अडधक आह.े गंभीर डचतंनातमक अकादडमक लेखन 
महणनू आडण प्ागडतक ्सामाडजक पररवतथानाच े उडद्दष्ट ्साध् करण्ा्साठीचा 
जाहीरनामा महणनू, अशा दोनही अरायंनी ह ेपसुतक महत्वाच ेआह.े भारती् 
जात-डवरोधी डवचार परंपरांचा मागोवा घते ्समताडधडष्त ्समाजाच्ा 
डनडमथाती्साठीचा मागथा ओमवेट ्ा पसुतकात दाखवतात. 

सीकींग बेगमपरुा ही सवपनलोकाची शोध्ात्रा आह.े ओमवेट 
सवपनलोकाची व्ाख्ा प्ामखु्ाने डववेक आडण आनंदाडतश् ्ा ्संदभाथाने 
करतात. सवपनलोक ्ा दोन बाबींमधनू आकाराला ्ेतो. ्समता आडण पे्म 
्ावर आधारलेल्ा ्समाजाडवर्ीची उतकट भावना आडण आशा हा त्ातला 
पडहला महत्वाचा घटक आह े (आनंदाडतश्). द्ुसरा घटक आह ेतो अशा 
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प्कारचा ्समाज अडसततवात ्ेण्ा्साठीच्ा ्सतू्रबद् ताडकथा क रणनीतीचा. 
(सवपनलोकातील ‘डववेक’) (ओमवेट, २००८). सवपनलोक महणजे केवळ 
भडवष्ाच ेकालपडनक डचत्र नवह ेडकंवा वासतवापा्सनू र्ारकत घतेलेला सवपनाळू 
प्दशे नवह.े सवपनलोक ह ेवासतवात व्सलेले अ्सतात आडण त्ाच वेळी ते 
वासतवापलीकडे जात अ्सतात. ्ेरे ह ेलषिात घतेले पाडहजे की ्सामाडजक 
वासतवात अ्सलेल्ा डवरमतेला ्संबोडधत केल्ाडशवा् सवपनलोकांच्ा 
डदशेने वाटचाल होऊ शकत नाही. डॉ. आबेंडकरांनी महटले आह,े‘्समाजातील 
डवरमतेला आडण अन्ा्ाला दरू न करता नव्ा ्समाजाच्ा डनडमथातीच ेप््तन 
महणजे जण ूउडकरड््ावर राजवाडा बांधण्ाचा प्कार आह.े’ (१९९५, खडं 
१४, १: १३२५) ओमवेट ्ांचा सवपनलोक ‘शहरी’ आह,े ्समदृ् आह ेआडण 
्सामडूहकतेच्ा जाडणवेतनू आकाराला आला आह.े पसुतकाच्ा उप्ंसहारात 
ओमवेट अ्से प्डतपादन करतात की, त्ांच्ा अभ्ा्सातील ्सवथा बडुद्वादी 
डवचारवंत ह े्समदृ्, लोकशाहीवादी, ्समाजवादी, डवका्साडभमखु ्समाजाच्ा 
वैडशष््ट्ां्सह सवपनलोकाची मांडणी करतात. ्समतापणूथा ्सहभाव अ्सलेल्ा 
भारती् ्समाजाची ही पनुरथाचना आह,े अ्से त्ा मानतात. 

‘बेगमपरुा’ ह े पसुतकाच े शीरथाक रडवदा्सांच्ा एका कडवतेतनू आले 
आह.े ् ा कडवतेत कवी एका अशा दःुखडवहीन शहराची कलपना मांडतो, डजरे 
कोणतीच उतरंड न्सेल आडण ्सारेजण ्समान अ्सतील. जातडवरोधी डवचार 
मांडणाऱ्ा बेगमपरुा्सारख्ा सवपनलोकांच ेडवशे्रण ्ा पसुतकात केले आह.े 
्ा पसुतकाच ेद्ुसरे प्करण आह े‘न् ूम्ेसेज’. ्ा प्करणात लेडखकेने ्रुोपी् 
आधडुनकतेतील डवचारांच्ा ्समांतर, भारतातही पंधराव्ा ते ्सतराव्ा शतकात 
आधडुनक ्सामाडजक डवचारांची बीजे पेरली गेल्ाच े मांडत त्ा परंपरेचा 
आढावा घतेला आह.े हा काळ मडुसलम राजवटीचा होता. ्ा काळात मडुसलम 
धमाथाने कडनष् जातींना सवातंत््ाचा अवकाश दते ब्राह्मणवादाला आवहान 
दऊेन वैचाररक प्बोधन केले. बौद् तत्वज्ञानानेही ब्राह्मणवादातील मतृ्पूचिात 
पारलौडकक आदशथा ्समाजाच्ा कलपनेला, कतथाव्ाच्ा धारणलेा आडण 
अडसमतेच्ा जाडणवेला छेद डदला. प्त्षि भौडतक जगात आदशथा ्समाजाच े
रूप‘्सखुवत्ी’ सवपनलोकाच्ा माध्मातनू मांडले. ्सरु्ींनी डहदं ूमडुसलमांच्ा 
्संगमावर आधाररत आपलं तत्वज्ञान जन्सामान्ांच्ा दररोजच्ा जगण्ाच्ा 
माध्मातनू मांडलं. ्ा पसुतकाच े डत्सरे प्करण आह े‘नामा’. ्ा प्करणात 
कमथाकांडातनू मकु्ती डमळवण्ाच्ा नामदवे, जनाबाई आडण चोखामळेा ्ांच्ा 
प््तनांवर, ऐडहक जगण्ाच ेमहत्व ्सांगण्ावर आडण नाचनू, गाऊन आडण 
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आनंदाने जगण ं्साजरं करण्ाच्ा पद्तीवर लेडखकेने प्काश टाकला आह.े 
ह ेकरताना ्संत दःुखा्साठी आडण जाडतवादा्साठी दवेाला जबाबदार धरतात, 
ह े डवशरे. चौरे प्करण आह ेते रडवदा्स आडण कबीराडवर्ी. ्समताडधडष्त 
नैडतकतेवर आधारलेले कबीराच े ‘पे्मनगर’ आडण रडवदा्साच े ‘दःुखडवहीन 
शहर’ ्ा सवपनलोकांबाबत ्ा प्करणात चचाथा केली आह.े तकुारामाच्ा 
्सत्ाडधडष्त डववेकाबाबत ‘तकुा’ ्ा पाचव्ा प्करणात चचाथा केली आह.े 
‘कताथाभजा’ ् ा ्सहाव्ा प्करणात ्सरुुवातीच्ा वा्साहडतक काळाप य्ंत मांडणी 
पोहोचते. जात्संसरा आडण व्साहतवाद ् ांच्ातील आतंर्ंसबंध, परुाणमतवादी 
डहदं ू राषट्वादाचा उद्, त्ांनी केलेले भक्ती चळवळीच े अपहरण, ब्राह्मो 
्समाजाचा हसतषिेप आदी बाबींडवर्ी चचाथा केली आह.े ‘दडलत शदु्वाद’ ्ा 
महत्वाच्ा ्संकलपनेबाबतही पडचिम बंगालमधील मरआु आडण त्ांच्ा ्समदृ् 
जीवनशलैीच्ा ्संदभाथाने मांडणी केली आह.े ्ा पढेु जात ्सातव्ा प्करणात 
ज्ोडतबा रु्लेंच्ा ‘बळीच े राज्’ आडण ‘्सत्शोधक ्समाज’ ्ा दोन 
सवपनलोकांडवर्ी चचाथा केली आह.े वा्साहडतक ताडमळनाडूमधील ्सामाडजक 
डवचारांच्ा ्संदभाथाने आठव्ा प्करणात लेडखकेने मांडणी केली आह.े पंडडत 
आ्ोरी ्ांच्ा तडमळ लोकां्सह केलेल्ा ्सामडूहक बौद् धमायंतरा्सह ‘बौद् 
कॉमनवेलर’ सरापण्ाच्ा ्संदभाथात झालेल्ा प्सतावाची चचाथा ्ेरे केली 
आह.े आ थ्ा मडहला ्सभचे्ा माध्मातनू पणु्ाच्ा बाहरे एका सवपनलोकाची 
कलपना करणाऱ्ा पंडडता रमाबाई ्ांच्ा प््तनांची नोंद लेडखकेने नवव्ा 
प्करणात घतेली आह.े पंडडता रमाबाई धमथा आडण डस्त्ा ्ांच े्संबंध, ्समदुा् 
आडण नैडतकता ्ा ्संदभाथातील कळीच ेप्श्न उभ ेकरतात. दहाव्ा प्करणात 
इ. वही. रामासवामी ना्कर (पेरर्ार) ्ांच्ा राषट्उभारणी आडण सवाडभमान 
आदंोलनाबाबतच्ा (Self-Respect Movement) प््तनांची चचाथा केली 
आह.े पसुतकातील शवेटच्ा अकराव्ा प्करणात डॉ.आबेंडकरांच्ा वैचाररक 
मांडणीचा वेध घतेला आह.े ‘प्बदु् भारत’, राज्- ्समाजवादाचा आडरथाक 
ड्सद्ांत आडण बौद् अरथाशास्ताप य्ंतच्ा त्ांच्ा प्वा्साचा आढावा ्ा 
प्करणात घतेला आह.े डॉ. आबेंडकरांच ेनाव ह े्संडवधान ्सभ्ेसोबत जोडले 
गेले आह.े भारती् ्संडवधानाच्ा पानापानांतनू भारता्साठीचा सवपनलोक 
मांडण ेहचे काम जण ूडॉ. आबेंडकरांनी केले अ्सल्ाच ेडद्सनू ्ेते. 

ओमवेट सवपनलोकाकडे आधडुनक ्संकलपना महणनू पाहतात. 
आधडुनकतेतील डवरोधाभा्सांमधनू सवपनलोकांचा जनम होतो, अ्सा अनव् 
त्ा लावतात. आधडुनकतेच्ा श्रे्  आडण अपश्रे्  ्ांच्ा ्सहअडसततवातनू, 
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घ्ुसळणीतनू ह ेसवपनलोक उद्ाला आले आहते, अ्से लेडखकेच ेप्डतपादन 
आह.े रॉम्स मरूच्ा द बेसर सरेर ऑफ अ कॉमनवेल्थ ॲणड द न् ूआ्लॅणड 
ऑफ ्रुोवप्ा(१५१६ ते १५१८) ्ा पसुतकात आधडुनकतेबाबत ्संतडुलत 
दृडष्टकोन मांडलेला आह.े भावना आडण डववेक ्ांची ्सांगड घालत त्सेच 
वैडशष््ट्ां्सह वैडवध्पणूथा वैडश्वकता अशा आधडुनकतेच्ा ‘्संतडुलत’ सवरूपातनू 
्सोळाव्ा शतकातील पनुजाथागरण आकाराला आले, अ्से मरू मांडतो. मरूच्ा 
्ा उललेखातनू ह े सपष्ट होते की लेडखका व्साहतवाद, ्साम्ाज्वाद, ्दु्, 
भव् आडरथाक ‘डवका्सा’च्ा माध्मातनू पररघावरील ्समहूांच ेशोरण करणा-
्ा ्रुोपकें दी एक्सरुी आधडुनकतेच्ा धोक्ांच े्सचून करत आहते. लेडखका 
डनवथा्साहतवादी दृडष्टकोनातनू आधडुनकतेकडे पाहतात आडण ्सांसकृडतक 
्सापेषितावादाच्ा धोक्ांच्ा ्संदभाथात इशारे दतेात. सीकींग बेगमपरुाच्ा 
प्सतावनेतच ओमवेट ्ांनी नोंदवले आह े की उत्र-आधडुनकतेच े ड्सद्ांत 
आधडुनकतेच्ा गौरवशाली धारणांच्ा नावाखाली सवपनलोकच नाकारतात 
आडण ह ेकरताना डवरमता आडण अन्ा् ्ांकडे दलुथाषि करतात. त्ामळेुच 
उत्र आधडुनक चषम्ातनू भारतातील वैचाररक परंपरेतील ्समता आडण न्ा् 
्ां्सारख्ा मलू्ांना नाकारता ्ेणार नाही. 

सीकींग बेगमपरुा माक्सथा रु्ले आबेंडकरवादी पद्तीशास्त डकंवा 
वेबरप्णीत पद्तीशास्त वापरते. भौडतक-आडरथाक ्साधनांबाबतच्ा 
डवचारांबरोबरच इमल्ातील (superstructure) जातींच्ा उचचाटनाचा 
डवचार ह ेपद्तीशास्त कळीच ेमानते. त्ातील डनणाथा्क आतंरडक्र्ांचा वेध 
घतेे, अ्सा ओमवेट ्ांचा ्डुक्तवाद आह.े हा अभ्ा्स पररघावरील ्समहूांच्ा 
्सामाडजक डवचारदृष्टीतनू (a study in ‘subaltern’ social thought) केला 
आह,े अशी मांडणी ओमवेट करतात. आधडुनक भारती् वैचाररक परंपरेचा 
मागोवा घते त्ा जातडवरोधी ्समताडधडष्त सवपनलोकांचा शोध घतेात. 
भारतातील सवपनलोकांची मांडणी ही ्रुोपातील सवपनलोकांच्ा उद्ाच्ा 
्समकालीन होत होती, अ्से त्ा मानतात. ओमवेट ् ांची ही शोध्ात्रा पंधराव्ा 
शतकातील उत्र आडण दडषिण भारतातील भक्ती चळवळीपा्सनू ्सरुू होते 
आडण तबबल पाच शतकांच्ा परंपरेचा आढावा घते डॉ. आबेंडकरांच्ा 
्सामाडजक दृडष्टकोनाप य्ंत ् ेऊन पोहोचते. अन्ाय् आडण उतरंडपणूथा ्समाजात 
‘राषट्’ बांधणीचा प्कलप क्सा डनषर्ळ आह,े ह े त्ा अधोरेडखत करतात. 
भारती् सवातंत्् चळवळीची आडण सवातंत््ोत्र राजकारणाचीही त्ा ्ा 
दृष्टीने डचडकत्सा करतात. ह े ्सांगताना त्ा महातमा रु्लेंचा ्संदभथा दतेात. 
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साव्टर्वनक सत्धम्ट ्ा आपल्ा पसुतकात जाडतअतंगथातच डववाह करणाऱ्ा 
डवखडंडत डवरम ्समाजाबद्दल रु्ले महणतात,‘डचत्रडचडचत्र धान्ांच्ा अठरा 
दाण्ांमधनू एक्साची एकरंगी राषट् क्से डनमाथाण होऊ शकते?’ (रु्ले, १९९१) 
उतरंडपणूथा ्समाजात एकता आडण एकातमता अ्सलेले राषट् डनमाथाण करण े
अशक् आह.े त्सेच त्ाच्ा अट्ाहा्सातनू एकच प्सराडपत अडभजन ्संसकृती 
्सवायंवर लादताना अनेक अलप्ंसख् वंडचत ्समहूांच ेअडसततव ्संपण्ाचा धोका 
आह.े महणनूच ओमवेट ् ांचा प्कलप हा पनुरुजजीवनवादी नाही. एका ‘अडधक 
्संतडुलत आधडुनकते’्सह (मरू) जागडतक दडषिण गोलाधाथातील/ भारती्/ 
डनवथा्साहतवादी दृष्टीतनू ्समताडधडष्त सवपनलोकांच े त्ांनी अवलोकन केले 
अ्सल्ाच ेडद्सनू ्ेते. 

जातडवरोधी डवचारांचा उद् ‘जागडतकीकरणाच्ा टपप्ांवर’ झाला,  
अ्सा त्ांचा ्डुक्तवाद आह.े त्ांच्ा डवशे्रणात प्ामखु्ाने जागडतकी-
करणाच्ा काळाच ेदोन टपपे आहतेः ओमवेट ्ांच्ा मते, पंधरावे ते ्सतरावे 
शतक आडण व्साहतवादाचा काळ ह ेभारताच्ा ्संदभाथातील जागडतकीकरणाच े
दोन टपपे आहते. ् ा दोनही टपप्ांमध्े उद्ोगधदं्ांची वाढ झाली आडण ्सत्चे्ा 
कें दीकरणाचा उद् झाला. राज््ंससरेच ेराजकारण आडण बदललेली आडरथाक 
व्वसरा ् ांमधनू नव्ा ्संधी डनमाथाण झाल्ा त्सेच शोरणाची नवी रूपेही उद्ा्स 
आली. ओमवेट ् ांच्ा मते जागडतकीकरणाच्ा प्त्ेक टपप्ाच्ा ्सरुुवातीला 
जातडवरोधी डवचारांना चालना डमळाली. ्ा दोनही टपप्ांतनू डवचारांच्ा 
दवेाणघवेाणीकरता आडण भौडतक आदानप्दाना्साठीची ्सपुीक जमीन प्ाप्त 
झाली. अ्से अ्सले तरी मडुसलम ् गु त्सेच डब्रडटश काळातही जागडतकीकरणाने 
पढुील टपपा गाठला आडण तेवहा वचथासवशाली ्समदुा्ांना आपले सरान 
बळकट करता आले. ओमवेट ्ांनी महटले आह,े ्ा काळात ब्राह्मण वचथासव 
नव्ाने प्सराडपत झाले. डवशरेतः डशषिण आडण नोकरशाही ्ा दोनही षिेत्रात 
ब्राह्मण वचथासव अडधक दृढ झाले. जागडतकीकरणाच्ा ्ा टपप्ांमध्े एकूणात 
्सत्ा ्संरचना पणूथापण ेबदलली नाही तरीही डतरे सवपनलोकांची कलपना केली 
जाऊ शकते, अशी अवसरा डनमाथाण झाली. आज आपण जागडतकीकरणाच्ा 
आणखी एका टपप्ावर अ्सनू सवपनलोकां्साठी हा टपपा अडधक पोरक आह,े 
अ्से ओमवेट ्ांनी ्समारोप करताना महटले आह.े आता आपण ‘राषट्वादी’ 
पडवत्रा घणेार की भांडवलशाहीवर मात करतानाच वगथाबाह्य शोरणाचहेी मागथा 
लषिात घते नवा जागडतक ्समाजवादी ्समाज डनमाथाण करणार हा कळीचा 
्सवाल लेडखका आपल्ा्समोर उभा करतात. 
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भारताच्ा ्संदभाथात गेल्ा काही वराथात ्समताडधडष्त ्समाजडनडमथातीकरता 
भारती् ्संडवधान ् ा प्तीकाचा मोठ््ा प्माणावर वापर होत आह.े ्संडवधानाची 
उद्दडेशका ही भारती् सवपनलोकाची ्संडहता आह.े सवातंत््, ्समता, ्सहभाव, 
न्ा्, लोकशाही, धमथाडनरपेषिता आडण ्समाजवाद ् ा मलू्ांची गारा ्सांगणारी 
उद्दडेशका ही ्सामडूहक पररवतथानाची डदशा आह.े ‘दःुखडवहीन शहर’ डकंवा 
‘पे्मनगर’ ह े डववेक आडण अत्ानंदाच े्सशक्त आडवषकार आहते. ्सत्ोत्र 
जगात आडण उनमादी राषट्वादाच्ा काळात ह े पसुतक आपला सवपनलोक 
उभा करण्ा्साठीचा मजबतू पा्ा उभा करते आडण त्ा्साठीची अवजारेही 
आपल्ा झोळीत टाकते. 
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लोकशाही समाजवादी मलूयभान रुजव ू पाहणारा सवातंत्योत्तर काळ, 
संयकु्त महाराष्ट्ाची चळवळ, साठीचया दशकातील सावहतय-सामावजक-
राजकीय क्ेत्ातील गवतमान घडामोडी, दवलत पँथरने सत्तासंबंधांना वदलेले हादरे, 
पाठोपाठ भारतीय समाजजीवनाला वनयंवत्त करू पाहणारी पंचयाहत्तरमधील 
आणीबाणी, महाराष्ट्ाच ेअशा सामावजक-राजकीय वासतवाला सनमखु होत 
नयायाचया बाजनेू हसतक्ेप करत वेळोवेळी आपली राजकीय भवूमका अदा 
करणारे प्खर वयवक्तमत्व महणजे प्ा. पषु्पा भावेबाई!रुईया महाववद्ालयातील 
मराठीचया उत्तम वशवक्का आवण नाट्यसमीक्क महणनू नावाजलेलया भावेबाई 
मानवी हककांसाठी झगडणायाया सवयाच चळवळींना एकाचवेळी ‘आपला 
आवाज’ वाटत आलया आहते आवण असे उदाहरण ववरळा आह.े

रुईया महाववद्ालयामधये वशकत असताना मराठीचया वशवक्का महणनू 
भावेबाई पवहलयांदा भटेलया. तयांची वगायातील वयाखयाने सावहतयाची ममयादृष्ी 
दणेयाबरोबरच समाजभान कोरणारी होती. तयापवूवी बाईवंवषयी अनेकांकडून 
इतकं समजलेलं होतं की, बाईबंरोबर बोलताना साहवजकच आमहा ववद्ारयाांवर 
दडपण येत असे. अथायात ह ेदडपण बाईपंासनू दरू घऊेन जाणारं नवहतं, तर बाईचं ं
एक वेगळया प्कारच ं वैचाररक, संघषयाशील आकषयाण वनमायाण करणारं होतं. 
जीवनामधये पढेु आमचयासारखया ववद्ावथयानींनी जे धाडसाने वेगवेगळे वनणयाय 
घतेले तयाला बाईचं ेआमचया मनावर जे अप्तयक् वैचाररक संसकार झाले, ते 
कारणीभतू होते. आजही एखादा पेच समोर आला की नैसवगयाक पे्रणनेे आधी 
भावनेने ववचार केला जातो पण पढुचयाच क्णी एक मन जागं होऊन महणतं की 
आपलया बाईनंी या प्संगी काय वनणयाय घतेला असता? आवण मग सवया काही 
लखख झालयाचा अनभुव येतो. तयांनी आमच ंअतंमयान घडवलंय...आमहांला 
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कणखर बनवलंय...अगदी संवेदनशील वयात तयांचयासारखा मधेावी वशक्क 
लाभण,ं ह ेखपू समदृ्ध करणारं होतं. तयामळेु वशकता वशकता वशकवावं कसं 
याचा वसतपुाठ आमहाला सहज वमळाला. 

भावेबाई, गोखलेबाई या दोनही आमचया मराठीचया अधयापकांनी मराठीच े
अनेक अधयापक घडवलेले आहते. मुबंईतलया अनेक महाववद्ालयांमधये, 
शाळांमधये असणारे मराठीच े अनेक वशक्क ह े बाईचं े ववद्ाथवी आहते. ह े
ववद्ाथवी बाईचं े वैचाररक ऋण नककीच मानय करतील. अनेकदा बाईचंया 
आमहा सवया ववद्ारयाांना ‘भावे-गोखले सकूल’च ेववद्ाथवी महटलं जातं, जयाचा 
आमहांला साथया अवभमान आह.े

भावेबाई गेलयामळेु आमच ं सकूल पोरकं झालयाची भावना मनामधये 
आहचे. कारण भावेबाई या एक वयक्ती नवहतया, तर एक संसथाच होतया. 
ववद्ारयाांना ववववधांगांनी घडवणारी संसथा. अभयासक्रमासोबतच ववद्ावथयानींनी 
आतमवनभयार वहायला हवं, सवतःच े वनणयाय सवतः घयायला वशकलं पावहजे ह े
आपलया कृतीतनूच बाईनंी आमहांला दाखवलं आह.े आपलयाला जर एखादी 
गोष् पटली तर इतरांचा वकतीही ववरोध असला तरी तया गोष्ींचया बाजनेू 
ठाम उभ ं रावहलं पावहजे, तयासाठी संघषया केला पावहजे ह े बाईनंी सवतःचया 
वतयानातनू आमचयासमोर मतूया केलं. आमही ववद्ाथवी असताना ‘रमशे वकणी 
प्करण’ घडलं. या प्करणामधये बाईनंा जे सोसावं लागलं ते आमही प्तयक् 
पावहलं आह.े एका मोठ्या राजकीय पक्ाबरोबर संघषया करताना बाई अवजबात 
ववचवलत झालया नाहीत. उलट सवयासामानय माणसालाही नयाय वमळाला 
पावहजे आवण तयासाठी सवाांनी उभ ंराहायला पावहजे ही भवूमका आपोआप 
आमचया मनामधये तयांनी वनमायाण केली.

 मडंल आयोग जाहीर झालयानंतर तयांनी महाववद्ालयात एक मोठा 
काययाक्रम घतेला होता आवण या आयोगाच े महत्व अनेक वकत्यांकरवी 
आमचयापयांत पोहोचवणयाचा प्यतन केला. बाईनंा बहुजन समाजाबद्दल 
वाटणारी कळकळ तसेच सामावजक प्शांचया ववववध आयामांना समजनू 
घणेयातील वववेकी अपररहाययाता तयांचया मांडणीतनू आमहाला कळत होती. 
समाजातील अनेकसतरीय प्शांना वभडताना कोणी वकतीही जहरी टीका 
केली तरी अतयंत शांतपण ेपरंत ुठामपण ेतयांना उत्तरं दणेयातील बाईचंा रासत 
वनभवीडपणा तयांचया कणखरपणाचाच आववष्कार होता.

बाईचं ंवयवक्तमत्व एकारलेलं नवहतं. अधयापनाचया कामामधये काययारत 
असतानाच बाईनंी सामावजक – राजकीय पयायावरणावर आपली नाममदु्ा 
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उमटववली आह.े तयांचया वयवक्तमत्वाला असणाऱया ववववध पैलूंचा आढावा 
घतेलयास तकया कठोर ववचारवंत, प्ामावणक काययाकताया, रंगभमूीचया भाष्यकार, 
स्ती चळवळीचया खदं्ा परुसकतयाया या आयामांसोबतच अनेक सामावजक 
चळवळींचा आधारसतंभ महणनू भावेबाई ओळखलया जातात. दबलेलया वगायाचा 
आवाज बनण ंह ेतयांचया वयवक्तमत्वात ठळकपण ेवदसनू येतं आवण महणनूच 
असंघवटत कामगार चळवळ, हमाल, ररक्ावाले, कागद-काच-पत्ावेचक 
कष्कयाांचया आदंोलनात तयांची भवूमका मोलाची ठरली. तयाचबरोबर 
कामगार चळवळीचा संघषयाही तयांनी आपला मानला. आणीबाणीववरोधी 
आदंोलन असो की मराठवाडा ववद्ापीठ नामांतर प्शावरील चळवळ असो 
बाईचंी भवूमका सपष् होती. मडंल आयोग जाहीर झालयावर तयाचया समथयानाथया 
तयांनी अनेक वठकाणी सामावजक रोष पतकरून भाषण ेकेली. एकूणच अनेक 
सामावजक चळवळींचा आधारवड महणनू छोट्या-मोठ्या काययाकतयाांना बाईचंा 
नेहमीच आधार वाटत रावहला.

अधंश्रद्धा वनमूयालन सवमती, केशव गोरे समारक ट्सट, सवाधार, पकुार 
(सामावजक क्ेत् संशोधन संसथा), मानवी हककांसाठी काम करणारी ‘महेरे’ ही 
संसथा, य. वद. फडके संशोधन कें द्, आगरकर नयास, टाटा समाजववज्ान संसथा, 
मणृाल गोरे साऊथ एवशयन सेंटर, भारत - पावकसतान पीपलस फोरम फॉर पीस 
अडँ डेमोक्रसी, साने गरुुजी राष्ट्ीय समारक ट्सट, आतंरभारती अनवुाद सवुवधा 
कें द् अशा अनेकानेक संसथांशी बाई पदावधकारी, सललागार, वहतवचतंक 
महणनू जोडलेलया होतया. तयाअथायाने महाराष्ट्ाच ेववचारपीठ घडवणयाच ंश्रेय 
तयांना वदलयास अवतशयोक्त ठरणार नाही. यापैकी केशव गोरे समारक ट्सट, 
सवाधार, अवंनस,साने गरुुजी राष्ट्ीय समारक ट्सट, आतंरभारती अनवुाद 
सवुवधा कें द् यांचया काही काययाक्रमात बाईबंरोबर प्तयक् काम करणयाची संधी 
वमळाली. तयातनू खपू काही वशकायला वमळालं. एखादा ववषय ठरवला तर 
तयासाठी योगय वक्ता सांगताना तया सहजपण े महाराष्ट्ाबाहरेचीही नावं घते 
आवण बाईकंडे या सायाया मडंळींचा संपकया  असे.

रुईया महाववद्ालयात मराठी ववभागात मी ववभागप्मखु झालयानंतर 
ववष्णशुास्ती वचपळूणकर समारक वयाखयानमालेसाठी ववषय ठरलयावर तयांनी 
अनेकदा मला वक्ता वमळवणयासाठी मागयादशयान वदले आवण मदतही केली. ही 
वयाखयानमाला तयांचया वजवहाळयाचा ववषय होता. सेवावनवतृ्तीनंतरही तया 
आवजूयान शकय वततकया सवया वयाखयानांना उपवसथत राहत असत.

मराठी भाषा आवण सावहतय हा बाईचंया अभयासाचा ववषय असला, तरी 
एकूणच रंगभमूी आवण नाटक ह ेतयांना अवधक जवळच ेवाटणारे होते आवण 
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अनेक प्वसद्ध रंगकमवी, वदगदशयाक, नट यांचयाशी बाईचंा सतत संवाद चालत 
असे. आपलया कलाकृतींववषयी बाईचं ंमहणण ंकाय आह ेह ेजाणनू घणेयाची 
उतसकुता सवयाच रंगकमवीनंा वाटत असे. नाट्यसमीक्क महणनू बाईनंी सवतःचा 
एक ठसा नाट्यक्ेत्ात वनमायाण केला होता. महणनूच तयांचया पंचयाहत्तरीवनवमत्त 
२०१४ साली आमही ‘नाटक : एक शाश्वत कला’ या ववषयावरील दोन 
वदवसीय राष्ट्ीय चचायासत् घऊेन आमचया मनातील कृतज्ता वयक्त केली होती. 
अथायात तयांनी वशक्क महणनू अनेक वपढ्यांना जे ज्ान वदलं आह ेतयाच ेऋण 
कायमच राहील. 

‘आमहांला भटेलेले डॉकटर श्रीराम लाग’ू आवण ‘रंग नाटकाच’े ही 
तयांची दोन पसुतके तयांचया रंगभमूीकडे पाहणयाचया दृष्ीचा पररचय करून 
दणेयास परेुशी आहते. खरंतर लेखनापेक्ा बोलण ंहा बाईचंा सहज सवभावधमया 
होता. तयामळेुच अनेक सामावजक प्शांवरती तयांची परखड आवण सवचछ 
मतं जाणनू घयायला प्सारमाधयम ंउतसकु असत आवण बाईदखेील अवतशय 
गोळीबंद, नेमके, ससुपष् आवण ठाम वववेचन करत असत. अनेक ववद्ापीठीय 
चचायासत्ांमधये बाईनंी केलेली बीजभाषण ं तयांचया ववचारांचा नेमकेपणा 
प्तययाला आणनू दते असत. ‘ववचारांचा प्वतवाद ववचारांनी करायचा’ 
ही तयांची भवूमका तयांनी नेहमीच जपली. कलाक्ेत्ातील मडंळी असो की 
सामावजक क्ेत्ातील वकंवा तयांच े ववद्ाथवी असोत कोणीही वयक्ती सलला 
मागायला बाईकंडे गेलयानंतर बाईनंी कोणावरही आपली मतं कधीच लादली 
नाहीत. प्तयेकाला ववचार करून आपले मत ठरवणयाचा अवधकार आह ेआवण 
तयाने समोरचया वयक्तीच ेदडपण न घतेा तो बजावला पावहजे असे तयांना नेहमी 
वाटत असे. आपलया झरेॉकस प्ती वनमायाण होऊ नये, आपला प्भाव सकारातमक 
असावा याची तया कसोशीने काळजी घते असत. आपलयाला न पटणाऱया 
भवूमकेच ेसमथयान तयांनी कधीही केले नाही आवण वकतीही धमकया आलया 
तरीही तयांना कधी सरुक्ा मागावी असं वाटलं नाही. तयांचा हा बाणदेारपणा 
अवभवयक्ती सवातंत्यासाठी नयनतारा सेहगल यांना पावठंबा दणेयासाठी अगदी 
अलीकडेच घणेयात आलेलया ‘एलगार सभ’ेतही वदसनू आला.

सतत काययाशील राहण,ं सामावजक कामांकरता महाराष्ट्भर, भारतभर 
वफरसती करण ंआवण ह ेसवया करत असताना एकूण सावहतय वयवहारावर, कला 
वयवहारावर नजर ठेवनू असण ंह ेबाई कसे जमवत होतया ह ेआजही न उलगडलेलं 
कोडं आह.े एवढ्या आजारी असतानाही तया सतत वाचन -लेखनामधये मगन 
असायचया. या आजारपणात तयांना भटेलयानंतर तयांचयाकडून हमखास 
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ववचारला जाणारा प्श महणजे नवीन काय वाचले, नवीन काय पावहले हाच 
असायचा. तयामळेु तयांचयातला वशक्क आवण तयांचयातला काययाकताया तयांचया 
अखरेचया श्वासापयांत वजवंत होता हा अनभुव तयांचया सहवासात असणाऱया 
अनेकांना घतेा आला. 

बाईनंी मोजकंच लेखन केलं आह.े नाट्यववषयक लेखनाबरोबर 
सामावजक जावणवेतनू ‘गडु मसुलीम - बॅड मसुलीम’ या महमदू ममदानीवलवखत 
पसुतकाचा वमवलंद चपंानेरकर यांचयासोबत बाईनंी अनवुादही केला. बाईनंी 
अजनू लेखन करायला हवं होतं, असं मात् खपू वाटतं. कारण तयांचया 
आयषु्यभराचया वचतंनाच ं सार तयात आलं असतं. तरीही जी काही तयांची 
सावहतयसंपदा आजवमतीला उपलबध आह े तयावरून तयांचया वयासंगाची 
आवण ववचक्ण समीक्की दृष्ीची साक् वमळतेच.

अलीकडे मधेा कुलकणवी यांनी घतेलेलया बाईचंया मलुाखतीवर 
आधाररत ‘लढे आवण वतढे’ या पसुतकात तयांचया कायायाचा पट आपलयासमोर 
उलगडतो. अवहलयाताई रांगणकेर, मणृाल गोरे, बाबा आढाव, नरेंद् दाभोलकर, 
गोववंद पानसरे इतयादी अनेक सामावजक काययाकतयाांसोबतचा तयांचा प्वास 
आवण महाराष्ट्ाचया घडणीची नोंद या पसुतकात जळूुन आलेली आह.े याच 
प्कारे काळाचया एका मोठ्या पटलावर क्-वकरण टाकणयाच े काम वमड-डे 
या दवैनकाने भावेबाईवंर केलेलया ‘अ गलया फ्ॉम दादर टू आयनया लेडी’ या 
मावहतीपटाद्ारेही घडले आह.े एका वयक्तीचया जगणयाला वकती आयाम 
असावेत याचा थकक करणारा हा अवतशय धावता आवण त्ोटक आढावा 
आह,े याची मला जाणीव आह.े लेखाचया समारोपात इतकेच महणावेसे वाटते 
की, बाईनंी आपलयाला वदलेला वववेकाचा बलंुद आवाज पढुचया वपढ्यांपयांत 
सक्मपण ेपोहोचवणयाची जबाबदारी आपली अथायात बाईचंया प्तयक्-अप्तयक् 
ववद्ारयाांची आह.े
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लेखक परिचय
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अभिजीत देशपांडे
अभिजीत दशेपांडे ह ेके. जे. सोमैया कला व वाभिजय महाभवद्ालयाचया मराठी भविागात 
सहयोगी प्ाधयापक महिनू काय्यरत आहते. सधया मुंबई भवद्ापीठातनू भवद्ावाचसपती 
पदवीकररता ‘कादबंरी ते भचत्रपट - एक कथनातम भवशे्षि’ या भवषयावर तयांच े
संशोधन काय्य सरुू आह.े तयांनी आजची कविता या नावाने आठ कावयपसुतकांची 
माभलका संपाभदत केली आह.े वसंत आबाजी डहाके यांचया भनवडक कभवतांच े
संकलन व संपादनही केले आह.े तयांचे एक होता कारसेिक नावाचे आतमकथन 
प्काभशत आह.े तयांनी मराठीतील अग्रगणय भनयतकाभलकांमधये िाभषक, साभहभतयक 
तसेच भचत्रपटसंबंभधत भवषयांवर भवसततृतपिे लेखन केले आह.े तयांनी िाषा, साभहतय 
आभि भचत्रपटासंबंभधत भवषयांवर अनेक वयाखयाने भदली आहते आभि काय्यशाळांच े
आयोजनही केले आह.े तयांनी भचत्रपट महोतसवाचया भनवड सभमतीवर काम केले 
आह.े २०१५ ते २०१८ या कालावधीत िासति रूपिाणी या भचत्रपटाशी संबंभधत 
भनयतकाभलकाचे संपादक महिनू काय्यरत होते. के. जे. सोमैया कॉलेज ऑफ आट््यस 
अ ॅणड कॉमस्यचया पढुाकाराने सोमैया भवद्ाभवहारची भफलम सोसायटी असलेलया ‘दृष्ी 
भफलम फोरम’चे संसथापक तसेच ‘प्िात भचत्र मंडळा’चे काय्यकारी सभमती सदसय 
आहते.

जययोती ियोटे
जयोती रोटे या ना. ग. आचाय्य व दा. कतृ . मराठे महाभवद्ालय, चेंबरू येथे मराठीचया 
साहाययक प्ाधयापक व भविागप्मखु महिनू काय्यरत आहते. ‘प्काश नारायि संत यांच े
कथाभवश्व (िनिास या कथासंग्रहाचया संदिा्यत)’ या भवषयावर मुंबई भवद्ापीठातनू 
एमभफल पदवीकररता संशोधन केले आह.े सधया मुंबई भवद्ापीठातनू पीएचडी 
पदवीकररता ‘लोकभप्य साभहतय : सवरूप आभि पे्रिा (सवातंत्योत्तर लोकभप्य मराठी 
कादबंरीचया भवशेष संदिा्यत)’ या भवषयावर तयांचे संशोधन काय्य सरुू आह.े

प्रभतमा जयोशी
प्भतमा जोशी महाराष्ट्र टाईमस या मराठी वतृत्तपत्राचया नामवंत पत्रकार आहते. सामाभजक 
प्शांवर काय्य करिाऱया सभरिय काय्यकतया्य, भवचारवंत आभि कथाकार आहते. तयांचया 
जहननम - वनिडक प्रवतमा जोशी (संपादक पषुपा िावे) या कथासंग्रहाला २०१० 
सालचा केशवराव कोठावळे परुसकार प्ाप्त झाला आह.े यांभशवाय तयांचे अज्ाताचा 
प्रिासी (अनवुाभदत), इराण जागा होतोय (अनवुाभदत), दणडकारणय (कथासंग्रह), 
शोध बाईमाणसाचा (वैचाररक) इतयादी ग्रंथही प्भसद्ध झाले आहते. प्भतमा जोशी 
भवद्ाथथीदशेपासनू लोकशाही समाजवादी भवचारांशी बांधील असिाऱया सामाभजक 
चळवळींमधये सभरिय आहते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा भवद्ापीठ नामांतर 
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प्शात ‘नामांतर वहावे’ या मागिीसाठी लढा भदलयाने तयांना अटक होऊन पणुयाचया 
येरवडा जेलमधये पंधरा भदवसांचा कारावास िोगला आह.े तसेच दोन दशकाहून 
अभधक काळ दहेभवरिय करिाऱया मलुी, दवेदासी व तयांची मलेु यांचया आरोगय, 
भशक्षि, पनुव्यसन आदी प्शांवर काम केले आह.े अंधश्रद्धा भनमू्यलन, दभलत अतयाचार, 
असंघभटत कामगार, सफाई कामगार, एकल मभहलांचया प्शांवर काम करिाऱया 
संघटनांसोबत तया काय्यरत असनू ‘सतयशोधक मनोहर कदम प्ागभतक संशोधन कें द्र’ या 
संसथेचया अधयक्ष आहते. या एकूि काया्यसाठी मातोश्री िीमाबाई आंबेडकर परुसकार, 
‘दरूदश्यन सह्ाद्री वाभहनी’तफफे  भहरकिी परुसकार, पत्रकाररतेसाठी ‘मुंबई मराठी पत्रकार 
संघा’सह अनय राजयसतरीय मानयवर संसथांचे राजयपातळीवरील एकंदर नऊ परुसकार 
तयांना प्ाप्त झाले आहते. 

श्रुती पानसे
श्रतुी पानसे ‘नयरूॉनस अॅभ्टभवहटी अॅनड ररसच्य सेंटर’ येथे काय्यरत असनू ब्ेनेररया लेकचस्स 
ही online lecture series तयांनी सरुू केली आह.े ‘लन्य महाराषट्र’ या प्कलपाअंतग्यत 
बालवाडी ते इयत्ता सातवीसाठी दहा परूक पभुसतकांचे लेखन केले आह.े मलुांची 
जडिघडि आभि पालकतव या भवषयावर तयांची १८ पसुतके प्काभशत झाली आहते. 
एक ते आठ वयोगटातील मलुांसाठीचया वचकूवपकू या माभसकाचे संपादन. आभि  
Dr Shruti Panse ह ेय ूट्यबू चॅनल तयांचया नावे सरुू आह.े

नेहा सावंत
नेहा सावंत या मुंबईतील िवनस महाभवद्ालय, अंधेरी येथे मराठी भविागप्मखु महिनू 
काय्यिार सांिाळत असनू अठ्ावीस वषफे अधयापनाचया क्षेत्रात काय्यरत आहते. तयांच े
वजिलग ह ेवयभतिभचत्रिातमक लेखांचे पसुतक प्काभशत आह.े तयांनी मासतरांची सािली 
(कतृ षिाबाई सवुफे), सांगायची गोष्ट महणजे (भहरा दया पवार), नोह ेएकलयाचा खेळ ( 
डॉ. प्काश खांडगे) या आतमकथनांचे शबदांकन केले आह.े तर कहाणी कवितेची या 
नारायि सवुफेभलभखत कावयभवषयक लेखांचे संकलन व संपादनही केले आह.े भवभवध 
भदवाळी अंक, वाङ्मयीन भनयतकाभलके व वत्यमानपत्रांतनू तयांचे पसुतकपरीक्षिपर लेख, 
शोधभनबंध प्काभशत झाले आहते. लेखनावयभतररति अभिनय, डबींग या कलाक्षेत्रांतही 
तयांनी आपला ठसा उमटवला आह.े २००३ सालचया राषट्रीय परुसकारप्ाप्त नारायण 
गंगाराम सिुवे लघपुटात तयांनी कतृ षिाबाई सवुफे ही िभूमका केली होती. धोबीघाट, कचचा 
वलंब ूया भहदंी तसेच ररटा, सेकंड इवनंग या मराठी भचत्रपटांत व राषट्रीय परुसकारप्ाप्त 
कोट्स या भचत्रपटातही अभिनय केला आह.े नेहा सावंत भचत्रपट, माभहतीपट, माभलका 
व जाभहरात या क्षेत्रांसाठी अनेक वषाांपासनू डभबंगचे काम करीत असनू तया मलुाखती 
व कावयवाचनाचे काय्यरिमही सादर करतात. 
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मारुती बाबूिाव शेळके 
प्ा. मारुती बाबरूाव शेळके यांनी मुंबईतील एल. एस. रहजेा सकूल ऑफ आट्यमधनू  
फाईन आट्य या भवषयात जी डी आट्य (१९९३) केले असनू, सर जे. जे. सकूल ऑफ 
आट्यमधनू भडपलोमा इन आट्य एजयकेुशन (१९९४), तसेच नागपरूचया राषट्रसंत 
तकुडोजी महाराज भवद्ापीठातनू एमएफए पदवी (२००२) पिू्य केली आह.े बाल 
कामगार, ग्रामीि आभि सलम िागातील समसया आभि संसकतृ तीचे ते अभयासक असनू 
िारतीय संसकतृ ती व कला या भवषयांवर भवभवध भदवाळी अंकांत व संकेतसथळांवर भहदंी 
आभि मराठीमधये प्संगोपात्त लेखन केले आह.े तयांना गेलया सत्तावीस वषाांपासनू कला 
अधयापनाचा अनिुव असनू ते मुंबईतील सर जे. जे. सकूल ऑफ आट्य येथे कलाभशक्षक 
प्भशक्षि भविागात अभधवयाखयाता महिनू काय्यरत आहते. तयांची आतापयांत सात 
एकल भचत्रप्दश्यने आभि पंधरापेक्षा जासत सामभूहक भचत्रप्दश्यने प्दभश्यत झाली असनू 
अनेक राषट्रीय, आंतरराषट्रीय भचत्रप्दश्यनांत तयांनी सहिाग नोंदवला आह.े जगिरातील 
अनेक ऑ्शन हाऊसमधील ऑ्शनमधयेही तयांचया भचत्रांचा सहिाग झालेला आह.े 
‘भवदि्य साभहतय संघ’, ‘आट्य सोसायटी ऑफ इभंडया’ आभि ‘भवश्व मराठी पररषद’ेच े
आजीवन सदसय आहते. ते लभलत कला अकादमीचया जनरल बॉडीवर महाराषट्राच े
प्भतभनभधतव करत असनू आयसीसीआरचया मुंबई सललागार सभमतीचे सदसय आहते.

िाही श्रुती गणेश
 राही श्र.ु ग. या राजयशास्त्र आभि समाजशास्त्राचया अभयासक असनू आपलं आयकाड्स 
या पसुतकाचया लेभखका आहते. जवाहरलाल नेहरू भवद्ापीठातनू तयांनी पदवयतु्तर 
पदवीचे भशक्षि पिू्य केले आह.े वदवय मराठी दवैनकामधये तयांचे ‘हसतक्षेप’ ह े सदर 
प्भसद्ध झाले आह.े झारखंडमधील आभदवासी मलुामलुींचया भशक्षिासंबंभधत राजय 
समाजकलयाि भविाग परुसकतृ त ‘सहपाठी’ या प्कलपाचया तया समनवयक होतया. 
भवभवध वत्यमानपत्र, माभसके आभि भनयतकाभलकांमधये तया भनयभमतपिे लेखन 
करतात. िारतीय संसकतृ ती, कला, सामाभजक आंदोलने, राजकारि आभि भशक्षि ह े
तयांचे अभयासभवषय आहते.

लीना भचंतामण केदािे
 लीना केदारे या मुंबईचया सपु्भतभठित रामनारायि रूईया सवायत्त महाभवद्ालयात मराठी 
भविागप्मखु महिनू काय्यरत असनू गेली पंचवीस वषफे अधयापनाचे काय्य करीत आहते. 
तयांनी ‘१९७५ नंतरची स्त्री चळवळ आभि तयाचा मराठी नाटकांवरील प्िाव’ (संजय 
पवार, जयंत पवार आभि प्शांत दळवी यांचया नाट्यलेखनासंदिा्यत) या भवषयावर 
साभवत्रीबाई फुले पिुे भवद्ापीठातनू भवद्ावाचसपती ही पदवी सवुि्यपदकासह भमळवली 
आह.े आंतरराषट्रीय, राषट्रीय आभि राजयसतरीय चचा्यसत्रांमधये अनेक शोधभनबंध सादर 
केले असनू भवभवध वतृत्तपते्र, वाङ्मयीन भनयतकाभलके आभि भवभवध ग्रंथांमधये तयांनी 
लेखन केले आह.े मुंबई भवद्ापीठाचया पदवयतु्तर भविागात (दरूभशक्षि भविाग) आभि 
अमराठी िाषकांसाठी असिाऱया मराठी प्मािपत्र अभयासरिमासाठीही अधयापन 
केले आह.े 
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सदंर्भ देण्याविष्ीच्या मयार्भदर्भक सचूनया

‘संभाषण’ माससकासाठी शोधसिबंध सिसितािा शोधसिबंधकारािे In Text 

parenthetical Author-Date citation या संदभ्भ पद्धतीचा अविंब करण े

असिवाय्भ आि.े 

In Text parenthetical Author-Date Citation िी संदभ्भ दणेयाची असधक 

सटुसटुीत पद्धत आि.े या पद्धतीिसुार प्रतयक्ष िेखातीि मजकुरामधये वा सववेचिामधये 

संदभाांच ेआधार दणे ेअसभपे्रत असते. या पद्धतीिे संदभ्भ दतेािा िेखकाच ेआडिाव, 

संदभ्भग्ंथाच ेप्रकाशिवष्भ आसण उद्धधृत संदभा्भचा पधृष्ठ क्रमांक िोंदसवण ेआवशयक असते. 

उदािरणाथ्भ,

(रेगे २००४ : ७५) 

सदर संदभ्भग्ंथासवषयीच ेअनय तपशीि िेखाचया शवेटी जोडिेलया संदभाांचया यादीमधये 

समासवष्ट केिे जातात. 

उदािरणाथ्भ,

रेगे, म.े पुं. (२००४) : वििेकिाद, विज्ान आवि श्रद्ा, िोकवाङ्मय गधृि, मुबंई. 

शोधसिबंधाचया शवेटी संदभ्भसाधिे िमदू करतािा मराठी आसण इगं्जी भाषतेीि 

संदभाांची सवतंत्र िोंद करावी. तसेच िी मासिती दतेािा ग्ंथ (सवतंत्र, संपासदत 

इतयादी), सियतकासिक, वत्भमािपत्र, अप्रकासशत प्रबंध, प्रबंसधका, संकेतसथळ आसण 

समाजमाधयम िा क्रम पाळावा. 

सदंर्भ देतयानया गं्थकयारयाच्या,/सपंयादकयाच्या आडनयाियाने प्यारंर करून 

आडनयाियानुक्रमे नोंद करणे आिश्क आहे. 

उदािरणाथ्भ, 

मतकरी, रतिाकर (१९८३) : स्पर्श अमतृाचा, मजॅेससटक बकु सटटॉि, मुबंई. 

मिोिर, शयाम (१९८३) : ह ेईश्वरराि...ह े्परुुषोत्तमराि..., पटॉपयिुर प्रकाशि, मुबंई. 

एकयाच लेखकयाच्या एकयाहून अविक पुसतकयंाचे सदंर्भ ् ेत असतील तर िषया्भनुक्रम 

पयाळयािया. 

उदािरणाथ्भ, 

िेमाडे, भािचदं्र (१९८७) : सावहत्ाची भाषा, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद .

िेमाडे, भािचदं्र (१९९०) : टीकासि्ंिर, साकेत प्रकाशि, औरंगाबाद. 
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एकया लेखकयाच्या एकयाच िषया्भतील एकयाहून अविक गं्थयंाचया, लेखयंाचया सदंर्भ ्ेत 

असेल तर पुढीलप्मयाणे वलहयािे.

उदािरणाथ्भ, 

पाटीि, गंगाधर (१९९१ अ) : ‘सचनिमीमांसा’, अनषु्टुभ, माच्भ –एसप्रि, पधृ. ३-६. 

पाटीि, गंगाधर (१९९१ आ) : ‘कथिमीमांसा’, अनषु्टुभ, सदवाळी अकं, पधृ. ८६ -१२७. 

एकाच साधिाचा संदभ्भ िागोपाठ येतो तेविा ‘तत्ररैव’ शबद वापरूि पधृष्ठ क्रमांक द्ावा. 

उदािरणाथ्भ, िेखात एखाद्ा पसुतकाचा संदभ्भ पसिलयांदा येत असेि तर तो (मसुतिबोध 

१९९७ : ३१) अशा पद्धतीिे िोंदवावा. िाच संदभ्भ सिग आलयास (तत्ररैव, पधृ. ४९) 

असे सििावे. 

लेखयाच्या रेिटी देण्यात ्ेणयाऱ्या विविि प्कयारच्या सदंर्भसयािनयंाच्या नोंदींची 

प्यावतवनविक उदयाहरणे पुढीलप्मयाणे आहेत. ही उदयाहरणे देत असतयानया IN- 

TEXT-CITATION पद्धतीनुसयार प्त्क्ष वििेचनयात सदंर्भ कसे द्या्चे 

्यासबंंिीचे नमुनेही देण्यात आले आहेत.

ग्ंथ (book)
एक लेखक

रेगे, म.े पुं. (२००४) : वििेकिाद, विज्ान आवि श्रद्ा, िोकवाङ्मय गधृि, मुबंई. 

IN- TEXT-CITATION 

(रेगे २००४ : २५)

दोन लेखक

मािश,े समसिंद व जोशी अशोक (२००७) : आधवुनक समीक्ा वसद्ांत, मराठी सवभाग, 

मुबंई सवद्ापीठ व मौज प्रकाशि गधृि, मुबंई.

IN- TEXT-CITATION 

(मािश ेव जोशी २००७ : ७८)
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सपंयादक (एक)

जोशी, मिादवेशास्ती (संपा.) (१९६२) : भारती् संसकृवतकोर- खडं १, भारतीय 

संसकधृ सतकोश मडंळ, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(जोशी १९६२ : ६०)

सपंयादक (दोन)

भोळे, भा. ि. व बेडसकिाळ सकशोर (संपा.) (२००३) : बदलता महाराष्ट्र, डटॉ. 

बाबासािबे आबेंडकर अकादमी, सातारा.

IN-TEXT-CITATION 

(भोळे व बेडसकिाळ २००३ : ३६)

सपंयादक (दोनयापेक्षया अविक असल्यास)

िाईक, राजीव व इतर (संपा.) (१९८८) : रंङ्गना्क, आसवषकार प्रकाशि, मुबंई. 

 

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक व इतर १९८८ : ५९)

सपंयावदत गं्थयातील लेखयाचया सदंर्भ 

केळकर, अशोक (१९८१) : ‘भाषावरैज्ासिक संशोधिाचया िवया सदशा’, भाषा ि 

सावहत् : संरोधन, वसंत जोशी (संपा.) , मिाराषट्र सासितय पररषद, पणु,े पधृ. ४७-६८. 

IN-TEXT-CITATION 

(केळकर १९८१ : ५०) 

अनुियावदत 

आबेंडकर, बाबासािबे (२००५) : द.ु आ., जावतव्िस्ेच े विधिंसन, गौतम सशदं े

(अि.ु), सगुावा प्रकाशि, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(आबेंडकर २००५ : ३८) 
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सपंयावदत आवण अनुियावदत गं्थ

बापट, प.ु सव. (संपा.) (२००१) : धमम्पद, प.ु म.ं िाड (अि.ु), मिाराषट्र राजय सासितय 

आसण संसकधृ ती मडंळ, मुबंई. 

 

IN-TEXT-CITATION 

(बापट २००१ : १५) 

सियतकासिकातीि िेख 
चौसाळकर, अशोक (२०१९) : ‘सचिी क्रांतीची ७० वषषे’, समाज प्रबोधन ्पवरिका, 

ऑकटोबर-सडसेंबर, पधृ. ३-११. 

पळशीकर, सिुास (२०२०) : ‘िागररकतवसवषयक दरुुसतीच े वासतव’, ्पररित्शनाचा 

िाटसरू, १६ ते २९ फेब्वुारी, पधृ. १८ -२४. 

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(चौसाळकर २०१९ : ७)

(पळशीकर २०२० : २१)

ित्भमयानपत्यातील लेख
िाडकणणी, कमिाकर (२०२०) : ‘िोय, बािरंगभमूीिी ‘प्रायोसगक’ िोती!’, 

लोकसत्ता, २४ म,े पधृ. १२.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(िाडकणणी २०२० : १२)

गं्थपररच् 
फडके, अिंत (२०२०) : ‘सवकासिीतीची कठोर सचसकतसा (पवूा्भध्भ)’ अचयतु गोडबोिे 

यांचया अनि ््श -विकासनीती : सि्शनाराच्ा उंबरठ््ािर? या पसुतकाच े परीक्षण, 

्पररित्शनाचा िाटसरू, १६ ते २९ फेब्वुारी, पधृ. ४६-४९.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.



वष�  ०१ � अकं  ०२ � ऑ�टोबर २०२०  88

IN-TEXT-CITATION 

(फडके २०२० : ४८) 

मुलयाखत
केतकर, कुमार (२०१७) : ‘माकस्भ : प्रभाव आसण पररणाम’ शखेर दशेमखु (मिुाखतकार), 

साधना, म,े पधृ. २२-२३.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(केतकर २०१७ : २२)

रयाषण 
दरेकर, प्रसवण (२०१४) : ‘चांगलया शरैक्षसणक धोरणाची राजयािा आवशयकता आि!े’, 

विवधमडंळातील राजगज्शना, िवता प्रकाशि, मुबंई, पधृ. ५४-५७.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(दरेकर २०१४ : ५५)

 
अप्कयावरत प्बंि आवण प्बंविकया 
िाईक, कधृ षणा बाबिी (२०१६) : ‘रतिाकर मतकरींचया गढूकथा : सवरूप आसण 

अभयास’, अप्रकासशत प्रबंध, मुबंई सवद्ापीठ.

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक २०१६ : ८७)
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िेबसयाईट सदंर्भ 
सकेंतसथळयािरील परीक्षण 

आळवेकर, एकिाथ (२०१८) : ‘ररंगाण : उतक्रांतीची िवी सदशा दणेारी कादबंरी’, 

पीडीएफ.

http://vivekresearchjournal.org/current_issue.html

(संकेतसथळािा भटे २७ फेब्वुारी २०१९) 

IN-TEXT-CITATION 

(आळवेकर २०१८)

सकेंतसथळयािरील लेख 

कुिकणणी, िरंेब (२०२०) : ‘सशक्षणाची कक्षा आसण कक्षेच ेसशक्षण’

http://herambkulkarniarticles.blogspot.com/2020/01/blog-

post_4html?m=1 

(संकेतसथळािा भटे २८ म े२०२०) 

IN-TEXT-CITATION 

(कुिकणणी २०२०)

सकेंतसथळयािरील पुसतक 

मिोिर, यशवंत (२०१२) : विचारसत्ता, यगुसाक्षी प्रकाशि, िागपरू.

http://yashwantmanohar.com/pdf/Bauddha%20Sanskruti%20

Ani%20Sah 

itya.pdf 

(संकेतसथळािा भटे १५ म े२०२०)

IN-TEXT-CITATION 

(मिोिर २०१२)

सकेंतसथळयािरील ित्भमयानपत्

िमेाडे, श्ीसिवास (२०२०) : ‘परीक्षा - सवद्ारयाांची आसण अससततवाची’

https:// www.esakal.com/sampadakiy/shrinivas-hemade-article-

about-student-299349 

(संकेतसथळािा भटे ३० म े२०२०)
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IN-TEXT-CITATION 

(िमेाडे २०२०)

समयाजमयाध्म 
बोरगावे, दीपक (२०२०) : ‘रोमाि याकोबसि आसण भाषांतर अभयास’

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=18731
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अधिष्ठातठा, मठानव्यधिद्ठाशठाखठा ्यठांचे कठा्यठायाल्य, 
मुंबई धिद्ठापीठ, आबेंडकर भिन, कधलनठा कॅमपस, 
धिद्ठानगरी, मुंबई – ४०००९८.

© ‘सभंाषित’ या तज्ज्ञपरीषषित सशंोधन-
पषरिकेतील (Peer-Reviewed Research 
Journal) कोणतयाही मजकुराचे पुनमुमुद्रण 
पूरमुपररानगीषशराय करता येणार नाही.

लेख पुढील ई-पत्यारर (Email) पाठरारेत.
editorinchief.sambhashit@mu.ac.in with a cc to  

editor.sambhashit@mu.ac.in
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