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मुबंई जिद्ापीठाची महािालािरील आिंरजिद्ाशाखीय िज्ज्परीजक्षि 
संशोधनपजतका (Peer-Reviewed Research Journal)

डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर यांचया १२९वया ियंिीच े (१४ एजप्रल 
२०२०) औजचतय साधनू अजधष्ािा, मानवयजिद्ाशाखा, मुबंई जिद्ापीठ 
यांचया कलपनेिनू ‘संभाषि’ या जद्वभाजषक (इगं्िी आजि मराठी) ऑनलाईन 
संशोधनपजतकेचा िनम झाला. जिजभनन जिद्ाशाखांमधये समकालीन 
प्रश्नांबाबिचया जचजकतसक चचदेला गजिमान करि े आजि जिचारमं् नाद्वारे 
संिाद प्रस्ाजपि करि ेया भजूमकेच ेअजधष्ान ‘संभाषि’ संशोधनपजतकेचया 
मळुाशी कायथिरि असलेले जदसिे. 

‘कोरोना’ हा जिषय कें द्रस्ानी असलेले ‘संभाषि’च ेिीन अकं प्रकाजशि 
झाले आहिे. िसेच अणिा भाऊ साठे िनमशिाबदी िषाथिच ेऔजचतय साधनू 
‘संभाषि’चा ऑगसट मजहनयाचा अकं ‘अणिा भाऊ साठे जिशषेांक’ महिनू 
प्रकाजशि करणयाि आला आह.े केिळ महाराषट्ािनूच नवह ेिर संपिूथि दशेािनू 
या जिशषेांकाच े भरभरून सिागि झाले. िसेच जिजिध अभयासशाखिेील 
अभयासकांनीही सदर जिशषेांकाच ेसंदभथिमलूय मानय केले, ही अतयंि आश्ासक 
बाब आह.े 

‘संभाषि’चया माधयमािनू इगं्िी आजि मराठी असा जद्वभाजषक 
संशोधनपजतकेचा एकजति सरुू झालेला प्रिास अतयंि आनंददायी 
आजि पे्ररिादायी होिा. मात काही िांजतक कारिांसाठी मराठी आजि 
इगं्िी भाषिेील संशोधनपजतका सििंतपि ेप्रकाजशि होि ेअपररहायथि ठरले. 
िसेच मुबंई जिद्ापीठ ह े महाराषट्ािील सिाथिि िनेु जिद्ापीठ असलयामळेु 
राज्यभाषिेनू ज्ानवयिहार आजि संशोधनवयिहाराला चालना दणेयाचा मदुिाही 
अग्रिमाने पढेु आला. याला अनसुरूनच मराठी भाषिेील आिंरजिद्ाशाखीय 
संशोधनपजतका सििंतपि ेप्रकाजशि वहािी असा प्रसिाि जिद्ापीठाने ठेिला. 
हा प्रसिाि अनेक अ्ायंनी महत्िाचा असलयामळेु सपटेंबर २०२०पासनू 
‘संभाजषि’ या नािाने मराठी संशोधनपजतकेची सििंत िाटचाल सरुू झाली 
आह.े
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‘सभंाषित’ची रूपरिेा 

सामाजिक, सांसककृ जिक, रािकीय, आज थ्िक, शकै्षजिक अशा जिजिध 
सिरांिील महत्िपिूथि प्रश्न आजि घडामोडींजिषयी आिंरज्ानशाखीय 
दृजटिकोिािनू जसद्ध होिारी मांडिी पढेु येणयासाठी अभयासक/ संशोधकांना 
खलुा मचं उपलबध करून दिे ेही ‘संभाजषि’ची मलूभिू भजूमका आह.े

संशोधन आजि संशोधनातमक लेखन ह े अजंिमि: समािासाठीच 
आह.े तयामळेु या लेखनाचा एक गकृहीि पैल ूहा सामाजिकिा आह,े या 
बांजधलकीिनू सैद्धांजिक आजि ककृ जिशील अशा दोनही सिरांिर काम 
करिाऱया अभयासक / संशोधकांच ेलेखन समािाचया जिजिध सिरापययंि 
पोहोचजिणयाचा हा प्रयतन आह.े िसेच जिजिध सामाजिक सिरांमधील 
िाचकाची अजभरुची आजि िैचाररक िडिघडि सकस होणयासाठी 
आिशयक असिारा अिकाश जसद्ध करणयाची पे्ररिा ‘संभाजषि’चया 
मळुाशी ककृ जिशील आह.े

भारिाचया बरोबरीने भारिाबाहरेील मराठी भाजषक अभयासक /  
संशोधकाचया पररदृटिीिनू िागजिक आजि भारिीय अिकाशािील जिजिध 
प्रश्नांजिषयीची जिशे्षक मांडिी समाजिटि करून घणेयासाठी प्रयतन करि,े 
ह े‘संभाजषि’च ेमहत्िाच ेउजदिटि आह.े 

संशोधनपर, भाषयपर आजि पसुिक परीक्षिपर असे िीन जिभाग 
‘संभाजषि’मधये अिंभूथिि आहिे. या जिभागांि समाजिटि होिारे लेख 
सामाजिक, सांसककृ जिक, रािकीय, आज थ्िक, शकै्षजिक इतयादी जिजिध 
क्षेतांशी संबंजधि असलयामळेु ही संशोधनपजतका समािाचया जिजिध 
सिरांशी आपला िैचाररक अनिय िोडेल, असा जिश्ास आह.े

मानवयजिद्ाशाखिेील जिजिध अभयासजिषयांशी जनगजडि सैद्धांजिक 
जििेचन करिाऱया लेखांचया बरोबरीने समाििीिनािील अनेकसिरीय 
संदभायंच े अभयासपिूथि जिशे्षि करिाऱया लेखांचाही समािेश 
सदर संशोधनपजतकेि केला िािार आह.े सिाभाजिकच, जिजिध 
अभयासजिषयांशी संबंजधि निनिी जसद्धांिने मराठी भाषिेनू पढेु आििारा 
हा अजिशय महत्िाचा अकादजमक मचं ठरू शकेल. 
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शोधषनबधंासंदंभार्तील मागर्दशर्क सूचना

लेख सििंत संशोधनािर आधाररि असािेि.

लेखांची शबदमयाथिदा साधारि पढुीलप्रमाि ेअसेल.
शोधजनबंध - ३५००-४००० शबद
भाषय - १५००-२००० शबद
ग्ं्परीक्षि - १०००-१२०० शबद

शोधजनबंध दिेनागरी जलपीमधये यजुनकोड फॉनटमधये असािेि. 
फॉनटचा आकार साधारिपि े१२ िे १४ जबंदमूधये (point) असािा.

संदभथि दणेयाजिषयीचया मागथिदशथिक सचूना अकंाचया शिेटी नोंदजिलया 
आहिे. लेखाि संदभथि दिेाना या सचूनांच ेपालन करि ेआिशयक 
आह.े 

संशोधनपर लेख जिषयिज्ज्ांचया सकारातमक अजभप्रायानंिरच अकंाि 
समाजिटि केले िािाि.

लेख editorinchief.sambhashit@mu.ac.in ि 
editor.sambhashit@mu.ac.in या दोनही मलेिर पाठिािेि. 
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प्रकाशक

अिध�ाता, मानव्यिवद्याशाखा यांचे कायार्लय, मंुबई िवद्यापीठ, आंबेडकर 
भवन, किलना कॅम्पस, िवद्यानगरी, मंुबई – ४०००९८.

ही संशोधनपजतका समािजिज्ान, मानवयजिद्ाशाखा आजि जिधी या जिद्ाशाखांमधील 
सद्:कालीन प्रश्नांना आिंरजिद्ाशाखीय दृजटिकोिािनू जभडिाऱया अजभनि आजि 
टीकातमक जनबंधांचा सिीकार करिे. 
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मुबंई जिद्ापीठाच ेमा. कुलगरुू प्रा. सहुास पेडिकेर आजि प्र-कुलगरुू प्रा. रजिंद्र कुलकिणी 
यांचा ‘           ’ ई- जनयिकाजलकाला असलेला आश्ासक पाजठंबा आजि सहकायथि  
यासाठी आमही आदरपिूथिक आभार मानिो.

मुख्य सपंादक :  डॉ. राजेश खरात 
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 मुबंई जिद्ापीठ, मुबंई.

परीक्षण सपंादक :  डॉ. अतविनी तोरणे
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  प्ा. आशा हुंबे-पडळकर  
 वयाखयािा, मराठी जिभाग 
 भिनस (कजनष्) महाजिद्ालय, अधंरेी, मुबंई.



वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  वर्ष  ०१ l अकं  ०२ l नोव्हेंबर २०२०� वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  8

  डॉ. नारा्यण गडदे 
 साहाययक प्राधयापक, ित्िज्ान जिभाग 
 मुबंई जिद्ापीठ, मुबंई.

  डॉ. नारा्यण भोस्े 
 साहाययक प्राधयापक, इजिहास जिभाग 
 मुबंई जिद्ापीठ, मुबंई.

  डॉ. प्ततभा टेंबे 
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  प्ा. तववेक कुडू 
 साहाययक प्राधयापक ि मराठी जिभागप्रमखु 
 सोनोपंि दांडेकर कला महाजिद्ालय, पालघर

मांडिी ि सिािट :  प्शांत पांचाळ  
 ग्ाजफक जडिायनर, कलयाि, जि. ठाि.े

िांजतक साहायय :  डॉ. ्ता पांचाळ 

या अकंाि वयक्त झालेलया मिांशी मुबंई जिद्ापीठ, संपादक, संपादकीय मडंळ सहमि असेलच असे नाही.
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गेलया काही मजहनयांपासनू महाराषट्ाचयाच नवह े िर संपिूथि 
भारिाचया सामाजिक चचाथिजिश्ाि ‘लोकशाही’ हा कळीचा शबद 
ठरला आह.े जिजिध भाषांमधील ििथिमानपतं, जनयिकाजलकं, 
जिजिध िाजहनयांिरील पररसंिाद िसंच फेसबकु, वहॉट्सअॅप इतयादी 
समािमाधयमांमधनू, एका बािलूा ‘लोकशाही’ या संकलपनेशी 
‘ित्ििः’ संलगन असलेला मलूयातमक आशय खिनू काढला िािोय. 
िर दसुऱया बािलूा िाि, धमथि, िगथि, जलंग, प्रदशे, भाषा इतयादी संदभायंशी 
जनगजडि जहिसंबंधांचया दलदलीिील लोकशाही मलूयांची दडपिकू 
पकृष्पािळीिर आिली िािेय... 

िासिजिक पाहिा, लोकशाही मलूयांचा अिकाश सिथिवयापी 
आह.े मात ही मलूयं प्रतयक्षाि आििाऱया जिजिध संस्ातमक यंतिा 
जहिसंबंधांचया रािकीय हिेूंनी भारलेलया आहिे.  समािािील जिजिध 
श्ेिीबद्ध जिभािनमागायंनी मािसांचं िेगिेगळया समहूाि िगणीकरि 
केलं आह,े अिनूही केलं िाि आह.े अ्ाथिि यािील कोििाही एक 
समहू पिूथििः एकसंध नाही. तयामळेु जिजशटि समहूािील अनेक मािसांच ं
सामाजिक स्ानही एकरेषीय नाही. अतयंि गुंिागुंिीचया सामाजिक 
ओळखी घेऊन िगिारे ह े समहू जिजिध प्रकारचया अंिजिथिरोधांसह 
सििःचया सरुजक्षििेचा अिकाश शोधि आहिे. खरं िर सामाजिक 
रजचिांनी घडजिलया िािाऱया या ओळखी सांधिा येिार नाहीि इिकया 
सट्ुया-सट्ुया घटकांमधये मािसांना बंजदसि करि आहिे. आज थ्िक, 
रािकीय, सामाजिक आजि सांसककृ जिक पािळीिरील अनेकसिरीय 
ध्िुीकरिाची प्रजरिया याच जिखंडीकरिाचया गजिशास्त्राचं द्ोिक 
आह.े ‘सामाजिक नयाय’, ‘सहभाि’, ‘सिािंत्य’ आजि ‘सजहषििुा’ 
या सगळया मलूयांना पोखरिारी यंतिा मिूथि -अमिूथि सिरािर समािाि 
अजसितिाि आह.े पररिामी, संशय, भीिी, अजस्रिा, अजिश्ास आजि 
जहिसंबंधी रािकारिािनू जसद्ध झालेली सामाजिक गजिकी बहुिांश 
मािसांचया िगणयाची संदभथिचौकट झाली आह.े 

‘बहुमिा’चा आदर ही वयापक संकलपना लोकशाही मलूयांच ं
अजधष्ान आह.े परंि ुजिजिध प्रकारचया शोषिशासनयंतिांनी दभुंगलेलया 
भारिीय समािाि ‘बहुमिा’ऐििी ‘बहुसंखयाकां’चया मिाला प्रमाि 
मानणयाची संसककृ िी जस्रािली आह.े ‘लोकशाही’िील सिथिवयापी 
मलूयातमक आशय सापेक्ष करणयाची िसंच या आशयाचं सलुभीकरि 
करणयाची रािकीय शक्ती या प्रजरियेि ककृ जिशील आह.े प्रस्ाजपि 
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जिकासाची प्रारूपं, ‘लोकशाही’ जकंिा ‘दशेपे्रम’ या संकलपनांना 
जदली िािारी प्रिीकातमकिा, लोकशाही रािकीय कायथिप्रिालीचया 
संकेिांना जदला िािारा सोयीसकर छेद ह ेआजि असे अनेक संदभथि याच 
अजधसत्ािादी रािकीय मानजसकिेची मिूथि रूपं आहिे. 

लोकशाहीला नख लािणयाचा प्रयतन करिाऱया या दमनकारी 
यंतिांना नकार दिेाऱयांचे, तयाजिरुद्ध जिद्रोह पकुारिाऱयांचे, जिजिध 
मागायंनी आंदोलन करिाऱयांचे आिाि अ्ाथििच आहिे.  मात ह े
आिाि क्षीि करिाऱया रािकीय यंतिाही समािाि बहुसंखयेनं 
अजसितिाि आहिे. संखयातमक पािळीिर कमी होि असलेलया 
बंडखोर आिािांना सत्ेची गािरं दाखििं  जकंिा िैचाररक जदशाभलू 
करून तयांचा आिाि सििःचया आिािाि जिरिनू घेिं इतयादी संदभथि 
यादृटिीने जिचाराि घेिा येिील. इ्े सािधपिे लक्षाि घेणयािोगा 
मदुिा असाही आह े की, प्रस्ाजपिांचया आिािाि सामािनू िािारे ह े
आिाि उलट्या बािनेू घडिाऱया िडिोडिादी रािकीय खेळीकडे 
अपररहायथिपिे जनददेश करिारे आहिे. या सिथि पाश्थिभमूीिर सट्ुया-सट्ुया 
समहूांचया सट्ुया-सट्ुया प्रश्नांना जभडिारी एककें द्री आंदोलनं लोकशाही 
चेहरा असलेलया भांडिली समािवयिस्ेचया जिरोधाचं प्रारूप महिनू 
पढेु येि आहिे. चळिळी, आंदोलनांची चौकट अशी एककलमी होि ं
ह ेएका बािनंू भांडिली वयिस्ेचं अपतय आह ेिर दसुऱया बािनंू िे 
प्रस्ाजपि वयिस्ा अजधक बळकट करणयास परूक ठरिारंही आह.े 
लोकशाही मलूयचौकटीचा सोयीसकर अ थ्ि सिीकारलेलया समािािील 
नागररकांसमोर या सियंकष पेचाचं मोठं आवहान आह.े लोकशाही 
मलूयांचा ‘िीिनशैली’ महिनू सिीकार करणयािील अपररहायथििा आजि 
आग्ह ही या पेचाला जभडणयाची संभावय जदशा अस ूशकिे. परंि ुया 
ककृ जिशील जदशेचा अंकुरही सहभाि, सामाजिक नयाय आजि जििेकाची 
भमूी असलेलया ‘सिपनलोका’िच उगिणयाची दाट शकयिा आह!े

- डॉ. शीिल पािसकर-भोसले 
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भथारतीय संसककृ ती िी जगथातलयथा अहतशय प्रथाचीन संसककृ तींपैकी एक आि.े 
संसककृ तीचे जतन आहि संवर्धन शतकथानशुतके आहि हपढ्यथानहपढ्यथा अनेक 
मथाधयमथातनू िोत असते. संसककृ तीचे दश्धन अशथा अनेक मथाधयमथातनू घडत असले 
तरी एखथाद्था संसककृ तीचे प्रहतहनहरतव करिथारे सशक्त व हचरकथालीन मथाधयम 
मििजे तयथा संसककृ तीतलयथा कलथा िोत. ‘सतय’, ‘हशव’, ‘सुंदर’ िी भथारतीय 
संसककृ तीची मलूये आिते. यथापैकी ‘सौंदय्ध’ यथा मलूयथाचे दश्धन कलथंामरनू घडते. 
कलथा संसककृ तीची जोपथासनथा करतथात. कथाळथानरुूप कलथा सवतःचे सवरूप कथािी 
प्रमथािथात बदलतथात. कथाळथाचे संसकथार व प्रभथाव सवीकथारत कलथा हनतयनतून 
पररवेशथात वथावरते. हतची कथािी अहवभथाजय आहि शथाश्वत मलूयेिी असतथात. 
स्लकथालथानरुूप बदलिथारी मलूये आहि हचरकथाल हिकून रथाििथारी शथाश्वत 
मलूये यथंाचयथा संकरथामळेु कलथा संसककृ तीचे प्रहतहनहरतव करणयथास सक्षम बनते.

संगीत िी हिदंसु्थानचयथा संसककृ तीचे प्रहतहनहरतव करिथारी अहतशय 
प्रथाचीन कलथा आि.े संसककृ तीचयथा बरोबर संगीत कलथािी हवकहसत िोत गेलेली 
हदसते. हवहवर कथाळथात हवहवर प्रसंगी संगीतथाशी संबंहरत उललेख सथापडतथात. 
वीिथापसुतकरथाररिी वथागेश्वरी सरसवती, सकल कलथंाचथा अहरनथायक 
नकृतयहवशथारद गिपती, बथासरुीवथालथा कथानिथा, िथातथात डमरू असलेले शंकर, 
तथंाडव नकृतय करिथारे निरथाज, िथातथात हचपळयथा आहि तंबोरी असिथारे नथारद असे 
दवेदवेतथंाशी संबंहरत संगीतहवषयक उललेख जळुलेले आिते. वथाईि शक्तींच े
प्रतीक मििनू दसऱयथालथा रथाविथाचे दिन केले जथात असले तरी रथावि िथा संगीत 
कलेचथा उपथासक मििनू प्रहसद्ध आि.े हिदंसु्थानचथा गेलयथा कथािी शतकथंाचथा 
इहतिथास आहि हिदंसु्थानी संगीतथाचथा गेलयथा कथािी शतकथंाचथा इहतिथास यथामधये 
बरीच सथामयस्ळे आढळतथात. यथा दोनिीत परकीय रथाजयकतयथाांनी केलेलयथा 
आक्रमिथंाचथा इहतिथास आि.े हवहवर कथाळथातील िी आक्रमिे इहतिथासथालथा 
नवनवी वळिे दतेथात. िी आक्रमिे केवळ रथाजकीय हकंवथा रथाहम्धक सवरूपथाची 
नविती. सत्था कथाबीज करिे, गथादी बळकथाविे, आपलयथा रथाजयथाचयथा सीमथा 
हवसतथारिे अशथासथारखयथा रथाजकीय कथारिथंासथाठी हकंवथा कट्टर रथाहम्धक भथावनेने 
पे्रररत िोऊनच िी आक्रमिे िोत िोती असेिी नथािी. दरबथारी गथायकथंामधये चरुस 
लथाविे, संगीतथाचयथा क्षेत्थातील प्रहतसपधयथा्धलथा कि करून परथाभतू करिे, परथाभतू 
रथाजयथाचयथा दरबथार गथायकथालथा आपलयथा रथाजयथात आिनू तयथालथा सनमथानथाच े
पद बिथाल करिे असे सथंागीहतक पे्रमथाखथातर केलेलयथा आक्रमिथंाचे हकससेिी 
संगीतक्षेत्थात आवजू्धन सथंाहगतले जथातथात. परकीय आक्रमिथंामळेु जे प्रभथाव 
पडले तयथापैकी कथािी वरवरचे व तथातकथाहलक ठरले तर कथािी प्रभथाव खोलवरच े



वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  16

व हचरकथालीन ठरले. ि ेसव्ध प्रभथाव सितेकु नविते. तयथापैकी हकतयेक प्रभथाव 
तर नकळत अजथाितेपिेिी घडले िोते. ते सव्धच जबरदसतीने केले गेले असेिी 
नथािी. कथािींसथाठी तर इ्ले मळू रहिवथासी उतसकुिी िोते. ि ेसव्ध प्रभथाव अयोगय 
िोते हकंवथा तयथामळेु मळू संसककृ ती नेिमी भ्रष्ट िोत गेली असेिी नथािी. कथािी 
प्रभथाव तर हिदंसु्थानलथा संपननिी करून गेले. ि ेप्रभथाव केवळ रथाजयकतयथाांकडून 
जनतेवर असे एकतर्फी लथादले िोते असे नवि.े हकतयेक प्रभथाव तर ‘आदथान-
प्रदथान’ यथा सवरूपथात एकमेकथंावर पररिथाम करून गेले; आहि तयथाद्थारे दोनिी 
संसककृ ती संपनन झथालयथा. संसककृ तींचथा- शैलींचथा- हवचथारथंाचथा संकर िोिे, तयथंाची 
आपथापसथात सरहमसळ िोऊन तयथंाचथा एकमेकथंावर प्रभथाव पडिे व एकमेकथंाचयथा 
प्रभथावथामळेु बदल िोत जथािे िी प्रहक्रयथा आजतथागथायत सरुूच आि.े यथा संपिू्ध 
हवचथारथाचे क्षेत् कथािीसे मयथा्धहदत करून केवळ ‘हिदंसु्थानी शथास्तीय संगीत’ 
एवढ्यथाच क्षेत्थाचथा हवचथार केलथा तरी पररवत्धनथंाचथा एक दीघ्ध इहतिथास डोळयथंापढेु 
येतो.

  संगीत कलेचथा केवळ कथािी शतकथंाचथा इहतिथास मथािीत असलथा तरी 
मथािीत नसलेलथा तयथाआरीचथा शतकथानशुतकथंाचथा इहतिथासिी मित्वथाचथा आि,े 
िी जथािीव यथा संदभथा्धत हवशेषतवथाने िोते. संगीतथाचथा अज्थात कथाळ, तयथानंतरचथा 
ज्थात पि रसूर िोत जथािथारथा प्रथाचीन इहतिथास, अलीकडचथा लखख- सपष्ट व 
तलुनेने अवथा्धचीन इहतिथास- असथा प्रवथास बहघतलथा तर शथास्तीय संगीतथाचयथा 
सवरूपथात सतत िोत असिथारे बदल हवशेषतवथाने जथािवत रथाितथात. यथा बदलथंाचथा 
वेर घेणयथाचथा व तयथाद्थारे आजचयथा संगीतथाचे बदलते सवरूप नयथािथाळणयथाचथा 
प्रयतन नेिमीच कुतिूलथाचथा असतो.

खयथालगथायन िी आजची सवथा्धहरक लोकहप्रय शथास्तीय गथायनशैली 
आि.े शथास्तीय संगीतथात रकृपद, खयथाल इतयथादींचथा अंतभथा्धव िोतो. यथा सवथाांच े
मळू प्रथाचीन ‘प्रबंर गथायनथात’ सथापडते. सथामवेदथातील ऋचथंाचे गथायन हवहशष्ट 
प्रकथारथाने केले जथाई. ि े प्रबंरथाचे उगमस्थान आि.े रकृपदगथायन िथा तयथापढुचथा 
िपपथा आि.े यथा सव्ध शथास्तीय गथायनशैली मििनू ओळखलयथा जथातथात. यथामधये 
शथास्तीय-अशथास्तीय असथा भेद नसतो; हकंवथा र्क्त िचे संगीत शथास्तीय आि ेव 
बथाकीचे अशथास्तीय आि ेअसथािी दथावथा नसतो. ‘संगीतथाचयथा शथास्तथाचे कथािेकोर 
पथालन करिथारे’ यथा अ्था्धने ‘शथास्तीय हकंवथा शथास्तोक्त’ असथा तयथाचथा अ ््ध 
आि.े संगीतथाचे शथास्तीय संगीत, उपशथास्तीय संगीत आहि सगुम संगीत असे 
भेद केलेले आढळतथात. यथंाचे सवरूप अगदी हभनन असले तरी यथा भेदथंाचयथा 
सीमथारेषथा पसुि आिते. ि ेवगफीकरि पढुील गोष्टींवर अवलंबनू आि.े
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•	 शबदथाचे प्रथाबलय – सवर, लय आहि भथाहषक वि्ध (शबद) ि े
कंठसंगीतथाचे मळू घिक आिते. यथापैकी सवर-लय ि ेसंगीतथालथा 
आवशयक घिक आिते. गथाणयथासथाठी कोितथातरी विणोचचथार 
आवशयक असलथा तरी अ ््धपिू्ध ‘शबद’ िथा घिक आवशयक 
नथािी. मथात् ‘शबद’ यथा घिकथाचे संगीतथातले मित्व जसजसे वथाढत 
जथाते तसतसे ते संगीत ‘शथास्तीय संगीत’ गिथाकडून क्रमथाक्रमथाने 
‘उपशथास्तीय’ व तयथानंतर ‘सगुम’ बनत जथाते. शबद यथा घिकथाच े
आहरकय अ्वथा प्रथाबलय िथा यथा वगफीकरिथाचथा आरथार आि.े

•	 मथंाडिीचे सौंदय्ध- रथाग आहि तथाल ि े शथास्तीय संगीतथाचे मखुय 
घिक आिते. सवरथाचे पररषककृ त रूप मििजे रथाग आहि लयीच े
पररषककृ त रूप मििजे तथाल िोत. रथाग आहि तथाल यथा दोनिी 
संकलपनथा हिदंसुतथानी संगीतथाची ओळख आिते. सथात शदु्ध आहि 
पथाच हवककृ त असे एकूि बथारथा सवर आिते. यथा बथारथा सवरथंापैकी 
कथािी सवर हनवडथायचे. तयथंानथा कथािी हवहशष्ट वळिथाने मथंाडथायचे. 
तयथंानथा कमीअहरक मित्व द्थायचे िी रथागथाची मळू संकलपनथा आि.े 
एकदथा ि ेसवर, तयथंाचे प्रथाबलय आहि तयथंाची वळिे ठरली की ते 
शथास्त बनते व ते शथास्तीय संगीतथात कसोशीने पथाळले जथाते. लय 
वयक्त करिथाऱयथा मथात्थंाचे बोल, तयथाचे खंड, मथात्थंाचे वजन ठरवि े
अशथा हक्रयथंामरनू लयीलथा तथालथाचे रूप लथाभते. रथाग आहि तथाल िी 
हिदंसुतथानी संगीतथाची अनयोनय वैहशष््टये आिते. 

आरहुनक कथाळथात जयथाप्रमथािे रथागगथायन प्रचहलत आि े तयथाचप्रमथाि े
प्रथाचीन कथाळी जथाहतगथायन प्रचहलत िोते. चौथयथा शतकथात नाट्यशास्त्र यथा 
प्रहसद्ध ग्ं्थाचथा कतथा्ध भरतमनुी यथंानी आपलयथाकडील प्रचथारथात असलेलयथा 
सव्ध गीतथंाची तपथासिी करून कथािी हवहशष्ट लक्षिे जयथा गीतथात सथामथानयपि े
आढळतील अशथा गीतथंाचथा एक वग्ध समजथावयथाचथा, यथा पद्धतीने प्रचथारथातील 
सव्ध गीतथंाचे एकूि अठरथा वग्ध केले व तयथंानथा ‘जथाती’ ि ेनथाव हदले. श्तुी, ग्ि, 
सवर आदींचयथा समिूथातनू जथाती हनमथा्धि झथालयथा. नाट्यशास्त्रात जथातींची दिथा 
लक्षिे सथंाहगतली आिते. ‘जथाती मििजे एक प्रकथारची हनबद्ध गीते िोती’ असे 
सथंागनू डॉ. िेंकशे मिितथात, “कथालथंातरथाने दशेी संगीतथाचथा प्रसथार झथालथा तयथाचथा 
पररिथाम िळूिळू मळू शथास्तीय हनयमथंाकडे दलु्धक्ष करणयथाकडे झथालथा असलथा 
पथाहिजे. यथाची पररिती मििनू जथातीतनू रथागथंाची हनहम्धती झथाली असे असले 
पथाहिजे.” (िेंकशे १९७४ : ९)
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इतर कलथंाप्रमथािेच रसहनषपत्ी ि ेसंगीतथानेिी आपले उहदिष्ट मथानले आि.े 
सवरलयीचयथा आरथारे रसहनषपत्ी सथारिथारे ते शथास्तीय व कथावयथाचयथा आरथारे 
रसहनषपत्ी सथारिथारे ते सगुम संगीत असते. कथावयजनय भथाव मित्वथाचथा 
मथानिथारे सगुम संगीत तर संगीतजनय भथाव मित्वथाचथा मथानिथारे ते शथास्तीय 
संगीत असते. हकतयेकदथा शथास्तीय संगीतथासथाठी ‘रथागदथारी संगीत’ अशी संज्था 
वथापरलेली हदसते. जयथा संगीतथाचथा िते ूरथाग मथंाडिे आि ेते शथास्तीय संगीत िोय. 
रथाग मथंाडणयथाचयथा हनखळ ितेऐूवजी रथाग आरथारथालथा घेऊन तयथामधये प्रसंगी 
बदल करणयथाची मभुथा संगीत जर घेत असेल तर ते शथास्तीय संगीत नवि.े 
रथागहनष्ठतेकडून रथागपरूकतेकडे असथा िथा प्रवथास आि.े रथागथाचयथा मळू सवरूपथात 
कथावयथाचयथा भथावथाचयथा अनषुंगथाने कथािी बदल करून गथायलयथास ‘रथागगथायन’ 
िथा िते ू बथाजलूथा िोऊन ते संगीत ‘शथास्तीयते’कडून ‘उपशथास्तीय’तेकडे वळू 
लथागते. सौंदय्ध, नथावीनय, भथावथाहभवयक्ती, आहवभथा्धव-हतरोभथाव यथासथारखयथा 
हवहवर कथारिथंासथाठी रथागथाहनयमथंानथा मरुड घथातली की ते संगीत उपशथास्तीय 
ठरते कथारि ि ेबदल हनहचित आहि कथायमसवरूपी नसतथात. मििनूच रथागहनष्ठ 
मििजे शथास्तीय, रथागपरूक मििजे उपशथास्तीय आहि गीतहनष्ठ मििजे सगुम 
संगीत असेिी मिितथा येईल. 

‘शथास्तीय संगीत’ यथा वयथापक संजे्चयथा अहरक हवचथारथासथाठी शथास्तीय 
संगीतथातनू ‘कथाय’ मथंाडले जथाते आहि ते शथास्तीय संगीतथातनू ‘कसे’ मथंाडले 
जथाते यथा दोन बथाजूंनी अभयथास करतथा येईल. शथास्तीय संगीतथातनू ‘रथाग खयथाल 
शैलीने मथंाडलथा जथातो’ असे मिितथा येईल. रथाग िथा आशय आि ेतर खयथाल 
िथा घथाि आि.े शथास्तीय संगीतथाचथा इहतिथास दोन समथंातर संकलपनथंावर हदसतो. 
प्रबंर- रकृपद- खयथाल िथा एक स्ोत आहि जथाहतगथायन - रथागगथायन िथा दसुरथा 
स्ोत. 

अ) प्रबंधाकडूि धृपदाकडे
प्रबंर ते रकृपद आहि रकृपद ते खयथाल अशी संगीतथाची उतक्रथंाती मथानली 

जथाते. िी उतक्रथंाती आि.े केवळ कथालथानसुथार प्रथाचीन व अवथा्धचीन असथा र्रक 
नथािी. तो कथाहलक हवकथास आि.े ते एक सथंागीहतक पररवत्धन आि.े एकथातनू 
दसुरे हनघथालेले आि.े यथाचे प्रतयंतर अनेक गोष्टींमरनू येते. पवूफी प्रबंर संसककृ त 
भथाषेत असत. तयथातलयथा कवनथंाची संसककृ त भथाषथा सव्धसथामथानयथंानथा समजत नसे. 
प्रबंरथाची अनेक कडवी असत. कथावयथाचयथा वैहवधयथामळेु ते कथावय अहरक 
प्रभथावी ठरून सथंागीहतक हवकथासथालथा कमी जथागथा हमळते. सथंागीहतक हवकथासथापेक्षथा 
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सथाहितयहवषयक हवकथास अहरक झथालयथामळेु ते संगीत शथास्तीय संगीत उरत 
नथािी, ते सगुम संगीत बन ूलथागते. प्रबंरथाकडून रकृपदथाकडे वळतथानथा कथावयथाची 
लथंाबी कमी केली असलयथाचे आढळते. तयथामळेु सथंागीहतक हवकथासथालथा जथासत 
वथाव हमळथालथा. ‘वत्धमथान संगीतथाचयथा संदभथा्धत ‘सथालगसडू’ नथावथाचथा प्रबंर 
हवशेष मित्वथाचथा आि.े ध्वुपद हकंवथा रकृपदथाचे मळू यथा सथालगसडू प्रबंरथात 
आढळते. सथालगसडू प्रबंरथाचयथा सथात गीतींपैकी ध्वु गीतीतनू ध्वुपद जनमथालथा 
आले. ध्वुगीतीचयथा उद्थािथालथा ‘स्थायी’ मिितथात. आभोगथाचयथा प्र्म खंडथालथा 
संचथारी तर दसुऱयथालथा आभोग मििले जथाते. उद्थाि ते संचथारी ि े अंतर पथार 
करिथाऱयथा भथागथालथा अंतरथा मिितथात. (हमश् १९९९ :२३०) 

“ध्वु प्रबंरथातनू सव्ध रकृपद े जनमथालथा आली. प्रबंरथाची अनेक लक्षि े
रकृपदथात सथापडतथात. प्रबंरथाचे रकृपद िोतथानथा तयथात अनेक पररवत्धने झथाली. 
यथा प्रबंरथंामधये संसककृ तऐवजी प्रचहलत दशेी भथाषथंामरलयथा रचनथा बथंारनू 
रथाजथा मथानहसंग तोमर यथंानी प्रबंरथातनू ध्वुपदथंाची रचनथा केली व कथालथंातरथाने 
ध्वुपदथाऐवजी रकृपद िथा शबद प्रचहलत झथालथा.” (चथंादोरकर १९९३ : ७३) 

एखथादी कहवतथा सथादर करिे आहि एक गीत सथादर करिे यथात जसथा 
र्रक आि े तसथाच र्रक पडत गेलथा असथावथा. मरथाठीतील कहवतेत अनेक 
वकृत्थंानथा, छंदथंानथा सवतःची अशी परंपरथागत चथाल आि.े यथा छंदथातले कथावय 
चथालीवर गथाणयथाचथा प्रघथात आि.े शथादू्धलहवक्रीहडत वकृत्थाचे कथावय प्रचहलत 
मंगलथाष्टकथंाचयथा परंपरथागत चथालीत चपखल बसते; परंत ु मंगलथाष्टकथंाच े
पथारंपररक गथायन ि े कथावयगथायन आि.े तयथालथा गीतथाचथा घथाि आिणयथासथाठी 
तयथात अनेक गोष्टींची भर िथाकथावी लथागते.

ईश्वरथाचयथा आरथारनेसथाठी प्रबंर गथायले जथात िोते. ईश्वरथाची पजूथा ि े
सथाधय व संगीत ि ेसथारन बनले. सथािहजकच संगीतथालथा दयुयम स्थान िोते. 
प्रबंरथातली कवने व तयथाचयथा गथायनथाचे हनयम प्रथामखुयथाने ‘कशथा नंतर कथाय 
आहि कोिती ओळ हकतीदथा’ अशथासथारखे िोते. ि े हनयम संगीतथाचयथा 
हवकथासथासंबंरी नविते तर ती समिूथालथा लथागिथारी हशसत यथा सवरूपथाचे िोते. 
प्रबंर एकथाच वेळी एकथामथागनू एक असे वेगवेगळयथा तथालथात आहि रथागथातिी 
असत. संगीतथाचे मखुय घिक ि ेप्रबंरथाचयथा कथाळथात र्थारसे हवकहसत झथालेले 
नविते. भथारतीय संगीतथाची आजची वैहशष््टये प्रबंरगथायनथातनू हवसतथारपवू्धक 
वयक्त िोत नविती. पजूेचथा भथाग यथा ितेनेू प्रबंरगथायन दवेथालयथंामरनू केले जथात 
असे. कथाय मििले जथात आि ेव कसे मििले जथात आि;े यथापैकी कथाय मििले 
जथात आि ेयथाकडे जथासत लक्ष हदले जथात असथावे. प्रसततुीकरिथाची शैली यथा 
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अ्था्धने प्रबंरथात संगीतथाचथा हवकथास झथालेलथा नवितथा. प्रबंर दवेथालयथामरनू 
गथायले जथात असत. ि ेतयथाकथाळचयथा संगीतथाचे प्रसततुीकरि मथानले तर संगीतथात 
कथाय ऐकथायचे असते आहि ते तयथाकथाळी कसे ऐकले जथात िोते यथाचथािी 
हवचथार करिे आवशयक ठरते. पजूथाअचथाांचयथा वेळी ईश्वरथाचयथा मतूफीचयथा पढ्ुयथात 
बसनू भहक्तभथावथाने संगीत गथायले जथाते तेविथा गथायकथाचयथा मनथातली भक्तीची 
भथावनथा आहि तयथाची सौंदयथा्धहवषयीची संवेदनथा यथात भक्ती वरचढ ठरते. असथा 
अनभुविी आि े आहि हनरीक्षििी आि.े संगीतथाची िी प्रसततुी हकतयेकदथा 
बरीच आतममगन सवरूपथाची असते. प्रबंरथालथा रकृपदथाचे रूप लथाभलयथानंतर ते 
रथाजदरबथारथात र्ीमिथारथा्ींपढेु, रथाजदरबथारथातील इतर मथानयवरथंापढेु व प्रसंगी 
इतर संस्थानथातील रथाजदरबथारी गथायकथंाचयथा उपहस्तीतिी गथायले जथाऊ 
लथागले. तयथामळेु ते आतममगन न रथाितथा श्ोतयथंाचयथा दृष्टीने आकष्धक असे 
बनवले जथाऊ लथागले असथावे. यथादृष्टीने संगीतथालथा सथादरीकरिथाचे भथान आले. 
प्रसततुीकरिथाचयथा दृष्टीने तयथाचथा सवतंत् हवचथार िोऊ लथागलथा. ती एक शैली 
हकंवथा घथाि बन ूलथागली. िी संगीतथाचयथा दृष्टीने अतयंत मित्वथाची पथायरी आि.े 
यथादृष्टीने हवचथार करतथानथा असे लक्षथात येते की रकृपदथाचयथा सथादरीकरिथाबरोबरच 
संगीतथाचयथा सथादरीकरिथाचे सवतंत् शथास्त तयथार झथाले असथावे व तेविथापथासनू 
संगीतथालथा सवतंत् कलथा मििनू अहसततव लथाभले असथावे.

ब) धृपदाकडूि ख्ालाकडे 
‘खयथाल’ िी सधयथाची सवथा्धत प्रचहलत व लोकहप्रय शथास्तीय गथायनशैली 

आि.े रकृपद गथायकीची लोकहप्रयतथा ओसरिे आहि खयथालगथायकीची पथाळेमळेु 
रोवली जथािे यथा एकथाचवेळी घडत गेलेलयथा प्रहक्रयथा आिते. रकृपद आहि खयथाल 
ि ेशथास्तीय संगीतथाचे कथालथानकु्रमे दोन िपपे मथानले तरी तयथाआरथारे ‘रकृपदथातनू 
खयथाल हनमथा्धि झथालथा’ असथा हनषकष्ध अयोगय ठरतो. यथा दोन शैलींचयथा 
संदभथा्धत पढुील प्रकथारचयथा शकयतथा हदसतथात. ‘रकृपदथातनू खयथाल हनमथा्धि 
झथालथा’ असे मथानले तर रकृपदथाचथा असत आहि खयथालथाचथा उगम यथा दोन घिनथा 
कथाय्धकथारिभथावथाने संबंहरत ठरतथात. िथा शथास्तीय संगीतथाचथा हवकथास असेल 
हकंवथा ऱिथास अस ू शकेल. ‘रकृपदथाचे संसकथार घेऊन खयथाल शैली हवकहसत 
झथाली’ असे मथानले तर यथा मतथंामधये रकृपदथाचे संसकथार तर आितेच पि तयथावर 
तयथाहशवथाय इतर संसकथार आिते ि ेमथानय केले जथाते. ‘रकृपदथाचयथा असतथाचयथा 
वेळी खयथाल लोकहप्रय झथाले.’ यथा मतथात दोनिीमधये कथाय्धकथारिभथाव अपेहक्षलथा 
नसनू यथा दोन घिनथा केवळ योगथायोगिी अस ूशकतील, िी शकयतथा धयथानथात 
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घेतली आि.े मििजे खयथालथाचथा उगम रकृपदथात नथािी िी शकयतथादखेील लक्षथात 
घेतली गेली आि.े कथारि कथाहलक हवकथास आहि उतपत्ी यथा हभनन गोष्टी 
आिते. रकृपद व खयथाल यथामधये अनेक सथामयस्ळे सथापडतथात. अनेक रकृपद े
खयथालथात परथावहत्धत झथालेली हदसतथात. पवूफी मंहदरथंामधये गथायली जथािथारी रकृपद े
आतथा खयथाल मििनू प्रहसद्ध आिते. खयथाल जनमथालथा आलथा आहि िळूिळू 
रकृपदगथायकी मथागे पडली असे मथानले तर यथासथाठी रकृपदथाचयथा गथायकीतलयथा 
उहिवथा कथारिीभतू आिते असे जथािवते.

यथासंदभथा्धतले डॉ.अशोक रथानडे यथंाचे हवचथार मित्वथाचे आिते. ते मिितथात, 
“रथागहवसतथार िी हनयंत्क शक्ती असलेलयथा संगीत प्रकथारथाचे कथालसतरथावरील 
व सवरसतरथावरील लयथावतथार संपिू्धतः वेगळे पडतथात. सवर व कथाल यथा सतरथंाच े
मेलन िोत नथािी. ि ेदोनिी सतर वथाजवीपेक्षथा अहरक वेगळे कथाढले जथातथात. 
संपिू्ध आहवषकथार दभुंगलेलथा, खंहडत वथािू लथागतो. कलथाहवषकथारथाचथा अंहतम 
प्रतयय िथा एकसंर असथावथा यथा सौंदय्धशथास्तीय हसद्धथंातथालथा सरंुूग लथागतो.” 
(रथानडे १९७० : ९६) 

श्ी. ककृ षिचंद्र ज्थाते यथंाचयथा मते “रकृपद गथायकीतील शबदथंाचे मित्व, 
तथालथंाचे बंरन, उतकंठथा हवसज्धन यथा तत्वथंाचथा अभथाव, सवर व कथाल यथा दोन 
सतरथंाचयथा मेलनथाचथा अभथाव आहि आहवषकथारथातील दभुंगलेपि यथा दोषथंामळेु 
िी गथायकी सदोष िोती. हशवथाय यथा गथायकीचथा एक सथाचथाच िोऊन गेलथा. 
मििनू पढुील कथाळथात ि ेदोष वगळणयथाचे प्रयतन केले गेले असथावेत आहि 
सौंदय्ध जथाहिवेने सवर- तथाल- शबद यथंाची रचनथा मथंाडणयथाचथा प्रयतन झथालथा 
असथावथा.रकृपद गथायकीत ठरथावीक रथाग ठरथावीक सरुथाविीने गथायलथा जथात असे. 
यथा आहवषकथारपद्धतीत बदल िोऊ नये अशी हशसत पथाळली जथात असे. 
प्रबंरगथायनथात शबदथंाचे मित्व आहि रथाग व तथाल यथासंबंरथात कथािेकोरपिथा- 
हनयमबद्धतथा िोती. यथा कडक बंरनथामळेु तयथा गथायनथात सथाचेबंदपिथा आलथा. 
शबदथंाचे मित्व कमी करणयथाचयथा, आहवषकथार सिुसिुीत व सलुभ करणयथाचयथा 
प्रवकृत्ीतनू रकृपदगथायनथाचथा जनम झथालथा असथावथा. प्रबंरथातनू रूप वेगळे झथाले तरी 
ि ेदोष उरलेलेच िोते.” (ज्थाते २०००: ४५)

‘रकृपद’ िी भहक्तरसप्ररथान गथायनशैली आि.ेरकृपदथाचयथा केवळ ईश्वरसततुी 
आहि रथाजसततुी एवढ्यथापरुतयथा मयथा्धहदत भक्तीपर कथावयहवषयथंाऐवजी खयथालथाने 
शकृंगथारहवषयक कथावयथाचथा अंतभथा्धव केलथा. ते कथावय सव्धसथामथानयथंानथा जवळच े
वथािू लथागले. तयथात कथावयहवषयथंाची हवहवरतथा आली. कथावयथालथा परूक असे 
भथावप्रदश्धन संगीतथाचयथा मथाधयमथातनू घडवणयथासथाठी वैहवधयपिू्ध शैली हनमथा्धि 
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झथालयथा. शकृंगथाररसथालथा पोषक अशथा िळुवथार गथायनशैलीचथा वेर घेतलथा जथाऊ 
लथागलथा असथावथा. संगीतथाचे रथाजथाचयथा दरबथारथात आगमन झथाले. दवेथालयथंामरील 
संगीतगथायन दरबथारथात आलयथामळेु रकृपदथाने सथादरीकरिथाचथा सवतंत् घथाि तयथार 
केलथा िोतथाच. खयथालथाने तयथािीपढुची पथायरी गथाठली. हवहवर प्रकथारचथा 
मोठथा श्ोतथावग्ध उपलबर झथालथा. जथािकथार तसेच सव्धसथामथानय अशथा हवहवर 
प्रकथारचयथा श्ोतयथंानथा संगीत ऐकिे खलेु झथाले. हवहवर प्रकथारचयथा श्ोतयथालथा 
आवडू शकेल अशथा संगीतथाचथा हवचथार प्रकषथा्धने िोऊ लथागलथा. रकृपदशैली 
िी जोरकस हकंवथा मदथा्धनी गथायनशैली आि.े खयथाल जोरकस असतोच असे 
नथािी. प्रबंरथाचे कथािी हनयम हशह्ल करून रकृपदगथायकी हनमथा्धि झथाली िोती. 
मथात् तरीिी बरेच हनयम तयथात कथायम िोते. सवस्थान हनयमथंानी केलेलयथा 
आलथापथात प्र्म सवस्थान, हद्तीय सवस्थान, तकृतीय सवस्थान असे सवरक्षेत् 
मयथा्धहदत असथायचे. सवस्थान- प्रहतग्िहिकथा –भंजनीचे हनयम पथाळून गथातथानथा 
वयक्तीचयथा सवथाभथाहवक सथंागीहतक आहवषकथारथालथा बरथाच अडसर िोत असथावथा. 
तयथादृष्टीने आिखी कथािी हनयम हशह्ल करून सवतःचयथा आहवषकथारथासथाठी 
योगय मोकळीक घेणयथाचयथा उदिशेथाने िी नवी गथायकी उदयथास आली असथावी.

श्ी वथामनरथाव दशेपथंाडे यथंाचयथामते “अठरथावयथा शतकथाचयथा अंतथापयांत 
रकृपदथालथा अबथाहरत मित्व िोते. तयथानंतर मथात् रथाजे व तयथंाचे दरबथारी यथंानथा 
रकृपदथातील तथालहवषयक गहिती चमतकथारथंाचथा व तयथंाचयथा कवनथातील 
तोचतोपिथाचथा कंिथाळथा येऊ लथागलथा. रकृपदथाचयथा कवनथात प्रिय अ्वथा 
शकृंगथारभथावनेलथा स्थान हमळथालेले नविते आहि इकडे मोगल रथाजे व बथादशिथा 
यथंानथा हवलथासथाची खपूच ओढ लथागली िोती. सदथारंग अदथारंगथाने शकृंगथाररक 
कथावय रचनू प्रहसद्ध केले. शकृंगथाररक कहवतथा आपलयथा सवभथावथानसुथार तथालथातील 
गुंतथागुंत हकंवथा गहिती चमतकथारथंानथा वथाव दऊे शकत नथािी. तयथामळेु खयथालथाचयथा 
सथादरीकरिथात नवयथा मििजे रकृपदथापेक्षथा वेगळयथा (सवर) कलपनथंानथा स्थान 
हमळथाले व तयथातनू खयथालगथायन, आलथापी, बोलबथाि, बोलतथानथा, तथानहक्रयथा 
वगैरे शैलीवैहशष््टयथंाचथा अंतभथा्धव झथालथा.” (दशेपथंाडे १९८८: २५ )  

लोकहप्रयतेचयथा हशखरथावर असलेलयथा रकृपद गथायकीचयथा उत्ुंगतेने 
प्रभथाहवत िोणयथाऐवजी ती मथागे पडू लथागिे यथा घिनेचथा मथानसशथास्तीय 
दृहष्टकोिथातनू हवचथार केलथा तर तयथाची कथािी कथारिे सपष्ट िोऊ लथागतथात. 
एखथाद्था हवहशष्ट कथाळथातील गथायक लोकथंावर प्रभथाव पथाडू शकले नथािीत तर 
पयथा्धयथाने ती गथायकी मथागे पडू लथागते. अशथावेळी ती गथायकी तथारून नेिथारथा 
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एखथादथा कलथाकथार हनमथा्धि झथालथा तर गथायकी मथागे पडणयथाची प्रहक्रयथा मंदथावते 
व कथालथंातरथाने पनुरुजजीहवत िोते. ह्थाचवेळी इतर गथायकी आवडू लथागली 
तर मळू उहिवथा अहरकच अरोरेहखत िोतथात. मळू गथायकीवर नवयथाने 
आवडिथाऱयथा गथायकीचथा प्रभथाव पडतो. ह्था प्रभथावथाचे क्षेत् संपिू्ध गथायकी 
बदलवनू िथाकणयथाइतके कमीअहरक वयथापक व प्रभथावी अस ूशकते. खयथाल 
गथायकीचयथा उगमथाबथाबत नेमके िचे घडले असथावे. रकृपदथातनू खयथाल जनमथालथा 
आले ि े मथानय असले तरी रकृपदथातनू खयथालथाकडे जथातथानथा तयथा सवरूपथावर 
पररिथाम करिथारे इतरिी अनेक घिक कसे मित्वथाचे आिते ि ेशोरणयथासथाठी 
तयथाकथाळी प्रचहलत असलेलयथा इतर प्रकथारथंाचथा आढथावथा घयथावथा लथागतो.

रकृपदगथायन करिथाऱयथंावर कववथाली यथा गथायनप्रकथारथाचथा प्रभथाव पडलथा 
असथावथा व तयथातनू खयथाल जनमथालथा आले असथावे. रकृपदथाची लयकथारी 
आहि कववथालीची तथान यथा दोनिीमरनू खयथाल तयथार झथाले. कववथालथंानी िी 
नवी प्रिथाली लवकरच आतमसथात केली. कववथालथंाचयथा पढुचयथा हपढीलथा 
‘कववथालबचचे’ असे मििले जथाऊ लथागले. पवूफी गोबरिथार, खंडथार, नोिथार ि े
डथागरू अशथा रकृपदथाचयथा चथार बथानी मििजे गथायनशैली िोतयथा. रकृपदथाची गथायकी 
हतचयथा लोकहप्रयतेचयथा प्रगलभ अवस्ेत कशी िोती ि ेधवहनमहुद्रत सवरूपथात 
उपलबर नसलयथामळेु ऐकतथा येत नथािी. मथात् तयथंाची समकृद्ध परंपरथा असिथारी 
डथागरू बथानी आतथा चथाळीसथावयथा हपढीत आि.े आजचे रकृपदगथायन ऐकून व 
तयथाचथा अभयथास करून रकृपद गथायकीची सथारथारि कलपनथा करतथा येते. रकृपदथात 
सथारथारिपिे भहक्तरसप्ररथान कथावय असते. कथावयथातील अक्षरे र्थार पसरि 
नसतथात. लय खपू हवलंहबत नसते. तयथामळेु शबदथंाकडे लक्ष वेरले जथाते. 
सरुुवथातीचे ‘नोम-तोम’ हनबद्ध नसले तरी तयथात अंगभतू लय डोकथावत असते. 
बंहदश सरुू झथालयथावर तथालबद्ध भथागथात रथागथाचथा हवचथार प्रथामखुयथाने तथालसतरथावर 
िोत असतो. तथालथाचयथा, लयीचयथा, खंडथंाचयथा, मथात्थंाचयथा वजनथाचयथा अनषुंगथाने 
रथागहवसतथार िोतो. रथागथाचथा संपिू्ध हवसतथार बरथाच वेळ तथालपवू्ध हस्तीत 
झथालयथामळेु िथा हवचथार आकष्धक चैतनयमयी वथाितो. शबदिी नवयथाने आलयथामळेु 
व सथारथारिपिे शबदथंाची ठेवि र्थार सपष्ट नसलयथामळेु अ्था्धबरोबरच बोल, 
बोलबनथाव, गमक, िुकंथार, बेिलथावे इतयथादी अनेक मथागथाांनी िथा हवसतथार सरुू 
असतो. पढेु क्रमथाक्रमथाने गथायकथाची अंतग्धत हवसतथारलय वथाढत जथाते तशी यथा 
गमकहक्रयथंानथा गमकथाचयथा तथानथंाचे रूप लथाभते. खयथालथासथारखथा तथानथंाचथा सवतंत् 
हवभथाग नसलथा तरी शबद घेऊन हवहवर प्रकथारची लयकथारी करत असतथानथा 
जेविथा गथाणयथाची हवसतथारलय वथाढते तेविथा तयथा तथानथाच ठरतथात.
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संगीतथाचे प्रयोजन कथाय, यथा प्रश्थाचयथा उत्रथाभोवती प्रबंर ते रकृपद आहि 
रकृपद ते खयथाल िथा प्रवथास िोतथानथा हदसतो. संगीत कशथासथाठी, यथा प्रश्थालथा 
अनेक उत्रे हमळू शकतथात. एक सथारन मििनू रंजनथासथाठी, भक्तीसथाठी हकंवथा 
अनय जयथा जयथा प्रयोजनथंासथाठी संगीत वथापरले जथात आि,े तयथा सथाधयथाचयथा 
अनषुंगथाने संगीतथाचे सवरूप बदलत जथाईल. संगीत कशथासथाठी गथायले हकंवथा 
वथाजवले जथात आि ेयथा उहदिष्टथाचयथा आरथारे संगीतथाचे सवरूप बदलते. भक्ती 
हकंवथा ईश्वर उपथासनथा यथासथाठी संगीत वथापरले जथात असेल तर तयथाची सव्ध अंगे 
तयथा सथाधयथानसुथार बदलतथात. संगीत जर रंजनथासथाठी वथापरले जथात असेल तर 
कोिथाचे रंजन िोिे अपेहक्षत आि,े यथानसुथार तयथाचे सवरूप बदलत जथाईल. 

प्रथाचीन कथाळथापथासनू श्ोतयथाचयथा रुचीनसुथार गथायन बदलत गेलेले हदसते. 
कोितयथािी कलेचथा हवकथास तयथा कथाळथातील श्ोतयथंाचयथा बदलतयथा अहभरुचीच े
र्ल असते. संगीत िथा एक उपचथार मथानलथा जथात असेल तर तयथात हनयमथंाची 
कठोरतथा जथाचक ठरत नथािी. वषथा्धनवुषषे तोचतोपिथा येऊनिी तयथाची यथंाहत्कपि े
जपिकू िोत रथािते. रकृपदथाचयथा संदभथा्धत िचे लक्षथात येते. कडक हनयमथंामळेु 
गथायकथाचयथा प्रहतभेलथा वथाव हमळत नथािी असे कथािींनथा वथािते तर हनयमथंाचयथा 
कठोरतेचथा कथािींनथा अडसर िोत नथािी. कथािी प्रमथािथात ि े कठोर हनयमिी 
तथालमीचे हकंवथा घरंदथाजपिथाचे लक्षि मथाननू जपले जथातथात. सथारन मििनू 
संगीत वथापरले जथात असेल तर सथाधयथाचयथा आड येिथारे संगीतथाचे हनयम मथागे 
पडतथात. संगीतथाचे सवरूप सथाधयथालथा अनकूुल रथािील, िी गोष्ट सवथाभथाहवक 
आि.े उदथािरिथा ््ध, भक्तीसथाठी संगीत वथापरले जथात असेल तर भक्ती यथा 
भथावनेलथा जथाचक ठरिथारे संगीतथाचे हनयम बथाजलूथा पडतील. प्रसंगी रथागथाची 
शदु्धतथा, मथंाडिीचे हनयम नीि पथाळले जथािथारिी नथािीत. रंजनथासथाठी संगीत 
वथापरले जथात असेल तर कोिथाचे रंजन करथायचे आि ेयथावरून संगीतथाचे सवरूप 
बदलेल. रथाजदरबथारथात गथातथानथा रथाजदरबथारथातील गवई यथा नथातयथाने पदथाची 
प्रहतष्ठथा असते. रथाजदरबथारथाचथा योगय सनमथान रथाखथायचथा तर शदु्धतथा व कलपकतथा 
यथाचथा उचचतम सतर रथाखिे आवशयक आि.े यथाच भथावनेने रथाजथाश्यथात संगीत 
रु्लले व जपले गेले. मथात् यथाचबरोबर कथािी रथाजथंाचयथा शकृंगथाररक वकृत्ीलथा परूक 
असे संगीत दरबथारथात सथादर िोऊ लथागले. संगीतथाचे सवरूप बदलतिी गेले. 
तयथामळेु दरबथार गथायकथाचे संगीत व दरबथारथातील इतर संगीत यथा दोन पथातळयथंावर 
संगीतथात बदल िोत गेले. रकृपदथातनू खयथालथाचथा जनमिी यथाच प्रकथारे झथालथा 
असथावथा. कठोर बंरने हशह्ल झथाली. रंजकतेचयथा दृष्टीने संगीतथाचथा हवचथार 
िोऊ लथागलथा.
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सध्ा प्रचनलत असलेले गा्िाचे स्वरूप
खयथालगथायकीचथा उगम िोऊन चथार शतकथंाचथा कथालथावरी लोिलथा 

आि.े प्रस्थाहपत गथायनशैलीचयथा कडक हनयमथंानथा शि दणेयथाचयथा वकृत्ीतनू 
खयथालथाचथा जनम झथालथा. अपररवत्धनशील वथाििथाऱयथा हनयमथंानथा झगुथारून 
खयथालथाची शैली जनमथालथा आली. गेलयथा कथािी शतकथंाचथा हिदंसु्थानी 
संगीतथाचथा हकंवथा खयथालगथायनथाचथा इहतिथास लक्षथात घेतलथा तर खयथालथाचे रूपिी 
सतत प्रवथािी रथाहिले आि े असे जथािवते. खयथालथाचे सवरूप तयथार िोतथानथा 
वेळोवेळी हवहवर प्रभथाव सवीकथारले गेले. प्रचहलत लोकशैलींचे व प्रथादहेशक 
गथायनशैलींचेिी प्रभथाव जोपथासले गेले. जयथा आरथारथावर खयथालथाचथा जनम झथालथा 
तो अपररवत्धनशीलतेलथा शि दणेयथाचथा खयथालथाचथा सवभथाव आजिी कथायम 
आि.े मििनूच खयथालथाची रीत बनली तरी तयथाचथा ‘हवरी’ बनलथा नथािी. तयथाची 
कडक हनयमथावली तयथार झथाली नथािी. खयथालथाचथा मथाग्ध आखलथा असलथा तरी 
तयथात सवतःचयथा अंदथाजथाने बदल करणयथाचथा मथाग्धिी खलुथा आि.े एकंदरीत 
खयथालथाचे सवरूप सतत पररवत्धनशील- संसकथारशील– ग्ििशील व प्रवथािी 
रथाहिले आि.े मििनूच भहवषयथातील खयथाल गथायनथाचे सवरूप कसे असेल 
यथाबदिल उतसकुतथा आि.े
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३.  दशेपथंाडे, वथा. ि. (१९८८) : मकु्तसंगीतसंवाद, संगोरथाम, श्ीरंग (संपथा), गथानवर्धन 

प्रकथाशन, पिुे.   

४.  हमश्, रथाजेश्वर (१९९९) : संगीत रतनाकर एक अधययन, रथारथाककृ षिन प्रकथाशन, 

हदलली. 

५.  रथानडे, अशोक (१९७१) : संगीताचे सौंदय्यशास्त्र, मौज प्रकथाशन, मुंबई.

६.  ज्थाते, ककृ षिचंद्र (२०००)  : भारतीय संगीत सवरूप व नवचार, मौज प्रकथाशन, 

मुंबई. 
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श्ी.दथा.पथानवलकर यथंाचयथा कसिमहवषयक 
क्थंामरील पथात्हचत्ि आहि  
वथातथावरिहनहम्धती यथंातील परसपरपरूकतव

सिेहा देऊसकर

सियोगी प्रथाधयथापक व प्रमखु
मरथाठी हवभथाग
रथामहनरंजन झनुझनुवथालथा मिथाहवद्थालय, मुंबई
sneha.deuskar@gmail.com
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श्ी.दथा.पथानवलकर यथंाचयथा उपलबर नववयथाणिव क्थंापैकी एकोिपननथास 
क्था ग्थामीि पररसरथात, तर पननथास क्था शिरी / नथागर पररसरथात घडतथानथा 
हदसतथात. िथा पररसर िथा क्थागत वथातथावरिथाचथा प्ररथान व मित्वपिू्ध घिक 
आि.े पथानवलकर जयथा अनभुवथाचथा प्रतयय आपलयथा क्थंामरनू दतेथात तयथात 
शिर व गथाव यथंानथा, तयथंातील सथंासककृ हतक वथातथावरिथालथा एक अ ््धपिू्ध अशी 
भहूमकथा आि.े शिर व गथाव ि ेयथा क्थावथासतवथाचे एक अहवभथाजय अंग आि.े 

पथानवलकर यथंाचयथा नथागर जीवनथाशी हनगहडत क्थंामधये मखुयतवेकरून 
मुंबई मिथानगर िथा पररसर हचहत्त झथालेलथा हदसतो. मुंबईतील समदु्र हकनथारथा व 
ते्ील गोदी व कसिम ऑहर्से [‘तीळ’ (गजगा), ‘हछनथाल िेकडी’ (गजगा), 
‘बगळथा’ (औदुबंर), ‘झळथा’ (सयू्य), ‘समदु्रथाचयथा लथािथा’ (असंग्रनित), ‘कैवलय’ 
(जांभळू), ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’ (कांचन), ‘ओ पथासकल’ (सयू्य), इतयथादी], 
करी मुंबईतील चथाळी [‘कथाबलुीवथालथा’ (गजगा), ‘पिूू’ (औदुबंर), ‘ट्रथायल’ 
(सयू्य), ‘हचनथाब’ (नचनाब), ‘चथावी’ (कांचन), इतयथादी], मुंबईतील झोपडपट्टी 
[‘कमथाई’ (जांभळू), ‘जनम’ (कांचन)] इरथािी वथा उडुपी िॉिेल [‘ट्रथायल’ 
(सयू्य), ‘यथापरर सथंाडुहन दमयंती’ (औदुबंर) इतयथादी], िॉहसपिल [‘अहगनसप्ध’ 
(जांभळू), ‘कैवलय’ (जांभळू)], कॉलेज [‘अनथाित’, (एका नतृयाचा जनम)], 
ि े स्लपररसर यथा क्थंातनू सथाकथारलेले हदसतथात. तर पथानवलकर यथंाचयथा 
ग्थामीि जीवनथाशी संबंहरत क्थंामधये खेडेगथावथातील तसेच नथागर भथागथातील 
पथारंपररक घरे [‘गजगथा’ (गजगा), ‘यथापरर सथंाडुहन दमयंती’ (औदुबंर), ‘बथार’ 
(औदुबंर), ‘पथाढथा’ (सयू्य), ‘सिदवेथा, अगनी आि!’ (एका नतृयाचा जनम), 
‘जथंाभळू’ (जांभळू), इतयथादी] केळीची गथार [‘उगीच’ (औदुबंर), ‘अजनमथा’ 
(एका नतृयाचा जनम), ‘जथंाभळू’ (जांभळू)], रथान, शेतथाचथा वथावर [‘वथायलर’ 
(औदुबंर), ‘दट््टयथा’ (सयू्य), ‘सशथाचथा डबरथा’ (सयू्य), ‘एकथा नकृतयथाचथा जनम’ 
(एका नतृयाचा जनम) इतयथादी], मंहदर [ ‘िलथािल’ (गजगा), ‘गथारठथा’ (एका 
नतृयाचा जनम), ‘ओलीस’ (एका नतृयाचा जनम), ‘भमूी’ (एका नतृयाचा 
जनम), ‘िुकंथार’ (जांभळू), इतयथादी], एस.िी. व बस स्थानक [‘ररकथामथा पयथालथा’ 
(सयू्य), ‘बक अप रथावि’ (एका नतृयाचा जनम), ‘गथानवथंाचथा र्िस’ (कांचन), 
‘नथागवथा’ (कांचन), इतयथादी], वेशयथावसती [‘आडवथा बोळ’ (औदुबंर), ‘हखंड’ 
(नचनाब) इतयथादी], समशथानभमूी [‘यथापरर सथंाडुहन दमयंती’ (सयू्य), ‘अजनमथा’ 
(एका नतृयाचा जनम), ‘जथंाभळू’ (जांभळू) इतयथादी], तसेच संस्थान पररसर 
[‘श्ीमंतथंाचथा वसतरथा’ (औदुबंर), ‘गथारठथा’ (एका नतृयाचा जनम), ‘सुंदर’ 
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(सयू्य), ‘मथाझं नथाव रैय्धरर’ (सयू्य) इतयथादी] अशथा हवहवर स्लपररसरथंात िी 
क्था वथावरतथानथा हदसते.

ि ेसव्ध घिक नथागरी, ग्थामीि भथावहवश्व सथाकथारणयथात हक्रयथाशील झथाले 
आिते. पथानवलकर यथंाचयथा क्थंाचथा िथा गथाभथा मिितथा येईल. यथा पररसरथंाखेरीज 
िी क्था इतर पररसरथंातिी घडतथानथा हदसते. िी क्था करी जंगलथात [‘वथायलर’ 
(औदुबंर), ‘सशथाचथा डबरथा’ (एका नतृयाचा जनम) इतयथादी], तर करी 
कथारखथानयथाचयथा पररसरथात [‘आंघळू’ (गजगा), ‘कैची’ (कांचन)]; करी 
हचत्पिथाचयथा सिुहडओत वथा सेिवर [‘रंदथा’ (नचनाब), ‘ििमंतथाची हनळी 
घोडी’ (कांचन)]; तर करी हवमथानतळ [‘बथािुली’ (नचनाब), ‘वथासतदुवेतथा’ 
(कांचन), (परमथातमयथाचथा अंगठथा - पवू्धनथाम)] अशथा हवहवर स्लथंावर िी क्था 
सथाकथारतथानथा हदसते. एस.्िी.चथा प्रवथासथानभुव सथाकथारतथानथा िी क्था ग्थामीि 
पररसरथापथासनू मुंबईपयांत हर्रते. [‘गथानवथंाचथा र्िस’ (कांचन), ‘ररकथामथा 
पयथालथा’ (सयू्य), ‘नथागवथा’ (कांचन) इतयथादी ] तर कसिमचथा अनभुव वयक्त 
करतथानथा िी क्था समदु्रथाचयथा हवहवर पररसरथंामधये - बंदर, गोदी, बोि / लथँाच 
/ बगळथा इतयथादी हठकथािी घडतथानथा हदसते. कसिमहवषयक एकूि सोळथा 
क्थंापैकी नऊ क्था वरील समदु्र पररसरथात घडतथात.

कसिम व गनुिगेथारी हवश्वथाशी हनगहडत क्थंामधये रथात्ीचयथा हवहवर छिथंाच े
दश्धन घडते. हदनचक्रथाची व ऋतचुक्रथाची हवहवर भथावरूपे यथा क्ेत हचहत्त 
झथाली आिते. कथालथाचयथा हवहशष्ट प्रिरथाची भथाववकृत्ी आहि हनवेदक, पथात्े, 
यथंाचथा संवेदनसवभथाव यथंातील परसपररचनेतनू ि ेअनभुवरूप सथाकथार झथालेले 
हदसते. स्ल-कथाल-पररसरथातील ि े वैहचत्य व हवहवरतथा श्ी.दथा.पथानवलकर 
यथंाचयथा क्थंातील अनभुवरूपथंाचयथा संपनन वैहचत्यथंाशी व हवहवरतेशी हनगहडत 
आि ेअसे मिितथा येईल.

पथानवलकर यथंाचयथा क्ेतील स्ल-कथालथाचथा िथा रथावतथा आढथावथा आि.े 
ये्नू पढेु कसिमहवषयक क्थंाचयथा अनषुंगथाने, स्ल-कथाल घिकथाचे सवरूप 
आहि क्थातम प्रयोजन यथंासंदभथा्धत क्थागत जीवनथा ््ध व क्ेतील वथातथावरि 
यथंाचयथा सवरूपथाचथा सहवसतर आढथावथा घेऊ.

पथानवलकर यथंानी मरथाठी क्ेलथा अपररहचत असिथारे कसिमचे हवश्व 
िथा क्थानभुव एकूि सोळथा क्थंामरनू सथाकथारलथा आि.े ‘सच्ध’ (औदुबंर), 
‘बगळथा’ (औदुबंर), ‘लोळवलेलथा हदवस’ (सयू्य), ‘तीळ’ (गजगा), ‘झळथा’ 
(सयू्य), ‘ओ पथासकल’ (सयू्य), ‘केस’ (नचनाब), ‘बथािुली’ (नचनाब), ‘गथािथारथा 
पलंग’ (कांचन), ‘वथासतदुवेतथा’ (कांचन), ‘गव्धगीत’ (कांचन), ‘नथाइन 
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नथाइन पॉइिं नथाइन’ (कांचन), ‘शनूय’ (कांचन), ’चथावी’(कांचन), ‘हपंपळ 
सळसळलथा’ (कांचन), ‘कैवलय’(जांभळू) यथा तयथा क्था िोत.

 कसिमशी संबंहरत जीवनथाचे - तसकरी, चोरिे रंद ेकरिथारे गनुिगेथार, 
तयथंानथा सथा् दिेथारे लोक, यथा सथाऱयथंानथा पकडिथारे व तयथंाचयथावर केस करिथारे 
हवहवर कसिम अहरकथारी अशथा वयक्तींचयथा हवहवर पथातळयथंावरील हवहशष्ट 
जीवनथाचे पैल ूउलगडिथाऱयथा यथा क्था आिते.

श्ी.दथा.पथानवलकर यथंानी पथात्हचत्िथातनू मथानवी समथाजथातील हवहवर 
वकृहत्प्रवकृत्ींनथा व तयथा वकृहत्प्रवकृत्ींमथागील पे्ररिथास्ोतथंानथा आपलयथा क्थाहवश्वथात 
मित्वथाचे स्थान हदलेले हदसते. कसिमशी संबंहरत हनरहनरथाळे वयवसथाय व 
उपदव्यथाप करिथारी असंखय पथात्े तयथंानी हनमथा्धि केली आिते. श्ेिीनसुथार 
कसिम अहरकथारी, बोिीवरील कसिम अहरकथारी, तसकरी करिथारी स्ती-परुुष 
पथात्े आदी सवरूपथात िी पथात्े प्रकि झथालेली हदसतथात. यथा पथात्थंाचे सवरूप 
्ोडकयथात पढुीलप्रमथािे नोंदहवतथा येईल.

अ) कथाय्धकुशल कसिम अहरकथारी (‘बगळथा’, ‘लोळवलेलथा हदवस’, 
‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’, ‘गव्धगीत’, ‘सच्ध’ इतयथादी) 

आ) कसिम अहरकथाऱयथाचयथा आंतररक हवश्वथाचथा शोर घेिथाऱयथा क्था 
(‘केस’, ‘कैवलय’, ’तीळ’, ’सच्ध’ आदी)

इ) कसिममरील कथाय्धपद्धतीचे आहि कथाय्धबथािुलयथाचे दडपि 
घेऊन वथावरिथारथा अहरकथारीवग्ध (‘झळथा’ ‘लोळवलेलथा हदवस’ 
इतयथादी) 

ई) आपलयथा कथामथाचे मित्व परेुसे न जथाििथारे अहरकथारी (‘ओ 
पथासकल’, ‘हपंपळ सळसळलथा’ इतयथादी)

उ) उपजीहवकेसथाठी दथारू, सोने, अर्ीम आदींची तसकरी करिथारी 
पथात्े (‘शनूय’, ‘गथािथारथा पलंग’, ‘बथािुली’ आदी)

‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’, ‘गव्धगीत’, ‘कैवलय’, ‘लोळवलेलथा हदवस’ 
इतयथादी क्थंामरील िी सव्ध पथात्े तयथंाचयथावरील जबथाबदथारी ओळखनू जबथाबदथारी 
पिू्ध करणयथासथाठी अ्क आहि कठोर पररश्म घेिथारी आिते. हज्े चोरि्यथा 
मथालथाची ने-आि िोऊ शकते अशथा हठकथािी (समदु्र-गोदी, हवमथानतळ आदी) 
कथाय्धरत असलेली िी पथात्े आपलयथा वयवसथायथाशी व आपलयथा कत्धवयथाशी 
एकहनष्ठ आहि प्रथामथाहिक असलेली हदसतथात. वथासतहवक पथाितथा तयथंाचयथा 
सभोवतथालचे हवश्व ि ेखोि्यथा वकृहत्प्रवकृत्ीने व रनलथालसेने पछथाडलेलयथा लोकथंाच े
हवश्व आि.े तयथंाचयथाभोवती कथाय्धततपरतथा, कथाय्धबथािुलय व प्रथामथाहिकपिथा यथंानथा 
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हवरोर करिथारे वथातथावरि असनूिी िी पथात्े कत्धवयथापथासनू दरू जथात नथािीत. 
हनवेदक प्रहतकूल वथातथावरिथातिी कथाय्धबथािुलय व प्रथामथाहिकपिथा यथंानथा मित्व 
दिेथाऱयथा पथात्थंाचे हचत्ि करून सव्धसथामथानयथंानथा अपररहचत असलेलयथा अनभुवथाच े
दश्धन घडहवतो. अशथा प्रकथारचयथा पथात्हचत्िथात हनवेदकथाने वयहक्तहवहशष्टतेलथा 
र्थारसे मित्व हदलेले हदसत नथािी.

असे असले तरी ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’, ‘केस’, ‘कैवलय’, 
‘तीळ’, ‘सच्ध’ आदी क्थंामरील पथात्हचत्िथात हनवेदकथाने तयथा तयथा कसिम 
अहरकथाऱयथाचयथा आंतररक भथावहवश्वथाचथा शोर घेणयथाचथा प्रयतन केलेलथा आि.े 
उदथािरिथा ््ध, ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’ (कांचन) यथा क्ेतील हविकिरसथािबे ि े
पथात् क्थागत वथासतवथात आपलयथा सिकथारी अहरकथाऱयथावर (सरुथाकर) र्थारसथा 
हवश्वथास ठेवतथानथा हदसत नथािी. यथाचे कथारि तयथाचयथा िथातथाखथाली कथाय्धरत 
अहरकथारी ि ेअप्रथामथाहिक आिते ि ेनसनू तयथाचे कौिंुहबक भथावजीवन संपषु्टथात 
आलेले आि,े ि ेआि ेअसे हनवेदक दथाखवनू दतेो. मििनूच प्रसततु क्ेतील 
पथात्-पथात्संघष्ध िथा हवहशष्ट वथातथावरिथाचयथा पथाश्व्धभमूीवर आकथारथास आलेलथा 
हदसतो.

यथा क्था समदु्र, हवमथानतळ, कसिम ऑहर्स वथा पथात्थंाची श्ीमंती 
दथाखहविथारी घरे, गोदी, हवहवर तपथासिी कक्ष अशथा स्ल-पररमथािथात 
घडतथात.

उदथािरिथा ््ध, ‘बगळथा’ (औदुबंर), ‘तीळ’ (गजगा), ‘झळथा’ (सयू्य), ‘ओ 
पथासकल’ (सयू्य), ‘गव्धगीत’ (कांचन), ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’ (कांचन), 
‘शनूय’ (कांचन), ‘कैवलय’ (जांभळू), यथा आठ क्था बोिी, छोिे पडथाव, 
समदु्रथाचथा पररसर अशथा वथातथावरिथाचयथा पथाश्व्धभमूीवर सथाकथार िोतथात.

 ‘तीळ’ (गजगा) िी एक अशी कसिमहवषयक क्था आि े की जयथा 
क्ेत चोरी-तसकरी यथंाचे संदभ्ध नथािीत. िी क्था कसिम अहरकथारी व तरुिी 
एहड् यथंामरील क्षहिक आकष्धि वयक्त करते. यथा क्ेतील अनभुवहवश्व स्ती-
परुुषथंामरील क्षहिक आकष्धिथालथा, ओझरतेपिी घेतलेलयथा शथारीरसखुथालथा 
अरोरेहखत करिथारे आि.े तयथामळेु यथा क्ेतील पथात्े प्रतयक्ष समथाजवयवस्ेतील 
मलूयभथान समदु्रथाचयथा पररसरथात जथािीवपवू्धक िरवनू बसलेली हदसतथात.

‘तीळ’ यथा क्ेचथा कथाळ उतरतयथा संधयथाकथाळपथासनू रथात्ी बथारथा 
वथाजेपयांतचथा आि.े नववषथा्धचयथा पवू्धसंधयेलथा नववषथा्धचे सवथागत करणयथासथाठी 
आयोहजत केलेली पथािफी िी घिनथा यथा क्ेत मित्वथाची आि.े रथात्ी बथारथा 
वथाजतथा नववषथा्धचे सवथागत करथायचे आि.े तयथा उतसथािथात िी संपिू्ध संधयथाकथाळिी 
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आनंदी व उतसथािी वथातथावरिथाने भथारलेली आि.े ‘बोि’ यथा स्लपररसरथामळेु 
जगथापथासनू तिुलेपिथाची आहि मििनूच बंरनमकु्ततेची (मलूयभथान िरविे) 
जथािीव पथात्थंाचयथा मनथात आिचे. तयथात संधयथाकथाळ व रथात् यथा कथालथामळेु भर 
पडून पथात्े एकमेकथंाकडे मकु्तपिे आकहष्धली गेलेली हदसतथात. नववषथा्धचयथा 
सवथागतथासथाठी आयोहजत पथािफी व ते्ील संगीत-नकृतय, यथा पथाश्व्धभमूीवर हनवेदक 
व एहड् यथंाचयथा मनथातील आकष्धिभथाव रु्लिे, हवकहसत िोिे शकय झथाले 
आि.े हनवेदक व एहड् यथंाचयथा मनथातील ि ेआकष्धि रु्लविे िचे यथा स्ल-
कथाल-योजनेचे प्रमखु प्रयोजन आि ेअसे मिितथा येईल.

मलूयभथान िरहवलेली पथात्े ‘ओ-पथासकल’ (सयू्य) यथा क्ेतिी 
आढळतथात. यथा क्ेतील जथातीने कोळी असलेली लक्मी दथारूचथा चोरिथा 
वयथापथार सरुळीतपिे करतथा यथावथा मििनू कसिम अहरकथाऱयथाची भोगेचछथा 
तकृप्त करते. यथामथागील हतची दृष्टी हवहशष्ट वयवसथायथाने घडहवलेली आि.े जयथा 
पररसरथात हतचयथाकडून यथा प्रकथारचे वत्धन घडते तयथा पररसरथालथा ि ेजि ूहनतयथाचेच 
आि.े इ्े समथाजमथानय नीहतहवषयक संकेत पथात्मनथंानथा सपश्ध करतथानथा हदसत 
नथािीत. हनवेदक हवहशष्ट स्लपररमथािथातील पथात्थंाचे असे वत्धन क्न करून 
मलूयहवषयक प्रश्हचनिच उभे करतो आहि कसिमचे जग ि ेप्रतयक्ष जगथािून 
हनरथाळे असलयथाचे सम ््धपिे दथाखवनू दतेो.

कसिमहवषयक क्थंामधये तसकर वथा चोरिथा वयथापथार करिथाऱयथा वयक्ती, 
तयथंाचथा शोर घेिथारे कसिम अहरकथारी यथंाचे हवहवर अनभुव सथाकथारले आिते. 
यथंापैकी ‘बगळथा’ (औदुबंर), ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’ (कांचन) यथा दोन 
क्थंामरील घिनथािी प्रतयक्ष बोिीवर (बगळयथावर) घडतथात. यथा क्थंामधये 
चोरि्यथा मथालथाचथा शोर घेतलथा जथातो. यथा शोरमोहिमथंाचयथा वि्धनथंातनू यथा 
बोिीवरील सव्ध पथात्थंाचयथा (खलथाशी, तयथाचे सिकथारी, संशहयत तसकर, 
तयथंानथा सथा् दिेथारे बोिीवरील लोक, कसिम अहरकथारी इतयथादी) संसककृ तीचथा 
व तयथंाचयथा हवहशष्ट मथानहसकतेचथा प्रतयय येत रथाितो. हनवेदक अशथा प्रसंगी 
पथात्थंाचयथा सभोवतथालचे जे वि्धन करतो तयथा वि्धनथातनू तयथंाचयथा मथानहसकतेची 
आंदोलने अहरक सपष्टपिे वथाचकथाचयथा प्रतययथाचथा हवषय िोतथात. क्थागत 
पररसरथाचे वि्धन पथात्थंाचे अनभुवहवश्व सिजपिे उलगडत क्था्था्धलथा एक 
प्रकथारची सिजतथा प्रथाप्त करून दतेे. िचे सदर स्लयोजनेचे क्थातम कथाय्ध 
आि,े असे मिितथा येईल. उदथािरिथा ््ध, 

....रथात्भर हरंगथािथा घथालनू दयथा्ध ्ंडथावलथा. तयथा हरंगथाणयथात करीतरी 
बगळयथाचयथा हशडथाचयथा खथंाबथालथा बथंारलेलयथा र्थारुकचयथा गळयथातलं 
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घुंगरू वथाजथायचं. क्षिभर जहमनीवर असलयथाचथा भथास विथायचथा. तेवढ्यथात 
बगळयथाबथािरे रपथाललकन ्आवथाज झथालथा की पथािथावं तर लथािेवरचयथा ओलयथा 
कथाळोखथात रूपेरी मथाशथाचं अर्धवतु्धळ उमिून बघतथा बघतथा पथाणयथात घसुथायचं. 
मथागोमथाग तयथािून मोठं वतु्धळ चमकून हदसेनथासं विथायचं. आहि यथाच रमथालीत 
दरूवरचथा लथाल हदवथा डोळे हमचकथावनू गपप रथािथायचथा. 

(‘बगळथा’ (औदुबंर), पकृ.१०६)
बगळयथावरचथा लपवलेलथा मथाल शोरनूिी सथापडत नथािी, तयथामळेु 

कसिम अहरकथारी अहरक सतक्ध पिे वथावरत आिते. तयथाच प्रसंगी मखुय 
संशहयत नथाखदुथा अबदलुलथा सलुतथानिी शथंातपिे बसलथा आि.े यथा दोनिी 
पथात्थंानथा जथािविथारे एक प्रकथारचे जखडलेपि उपरोक्त वथातथावरिथातनू सहूचत 
केले आि.े ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’ यथा क्ेतिी िीच भथावहस्ती ‘कोलड 
सिोअरेज’मरील गोठलेपिथाची जथािीव वयक्त करिथाऱयथा हनवेदनथातनू सथाकथार 
िोते. ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’मरील हविकिर कुिंुबपथातळीवर वैर्लयथाचथा 
अनभुव घेतो, तयथामळेु तयथाचथा पररिथाम तयथाचयथा मथानहसकतेवर िोऊन 
अहरकथाऱयथंाबरोबरचे वथागिे बदललेले हदसते.

‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’ यथा क्ेतील सरुथाकर ि ेपथात् कष्टपवू्धक सोनयथाचथा 
शोर घेते. पि तयथाचथा वररष्ठ अहरकथारी हविकिर तयथाचे श्ेय सवतःकडे घेतो. 
वररष्ठ अहरकथाऱयथाचयथा यथा वत्धनथामळेु सरुथाकर यथा पथात्थालथा आपले शोषि िोत 
आि ेयथा जथाहिवेमळेु जो तथाि सोसथावथा लथागतो तो तथाि यथा क्ेत शबदथंाहकत 
झथालेलथा हदसतो. अहरकथाऱयथंामरील वयथावसथाहयक संबंरथंाचयथा सवरूपथावर ि े
अनभुवहवश्व आरथारलेले आि.े

‘झळथा’ यथा क्ेत बथाप ू यथा पथात्थालथा वररष्ठ अहरकथाऱयथाचयथा संशयी 
सवभथावथालथा सतत सथामोरे जथावे लथागते. तयथाची जी कुचंबिथा िोते तयथा 
कुचंबिेलथा, रखरखीत उनिथाचयथा पथाश्व्धभमूीवर यथा क्ेत शबदरूप हमळथालेले 
हदसते.

‘गव्धगीत’सथारखयथा क्ेमधये आपलयथा वयवसथायथाशी एकहनष्ठ असलेलयथा 
अहरकथाऱयथाचयथा कत्धवयकठोर ककृ तीभोवती अनभुवहवश्वथाची गुंर्ि करणयथात 
आली आि.े उर्थाळलेलयथा समदु्रथात खथाऱयथा पथाणयथाचथा मथारथा सोसत आपलयथालथा 
नेमनू हदलेलयथा बोिीची रथात्भर रथाखि करिे व तयथासथाठी लथँाचवरून बोिीवर 
उडी मथारणयथाची जीवघेिी व रोकथादथायक ककृ ती करिे असे वथाचकथालथािी श्वथास 
रोखनू ररथायलथा लथाविथारे कसिम अहरकथाऱयथाचयथा कथामथाहवषयीचे अनभुव यथा 
क्ेत वयक्त झथाले आिते. अशथा सवरूपथाचे हवहशष्ट वयवसथायथातील हचत््रथारक 
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अनभुव मरथाठी क्ेत इतकयथा तपशीलवथारपिे पथानवलकरथंानी प्र्म आिले 
यथाची ये्े आवजू्धन नोंद करथावीशी वथािते. 

कसिममधये कथाम करीत असतथानथा चोरि्यथा वयथापथारथाचथा शोर घेिे ि े
कसिम अहरकथाऱयथंाचे कथाम असते. िथा शोर सिज-सोपथा नसतो. अवतीभवती 
परसपरथंाहवषयी प्रथारथानयथाने संशयथाचे वथातथावरि असते. अशथा वथातथावरिथात 
अ्क पररश्म करून आपले कत्धवय पथार पथाडिथाऱयथा वयक्तींचे अनभुवहवश्व 
पथानवलकर यथंाचयथा कथािी क्थंामधये उलगडते. उदथािरिथा ््ध, ‘गव्धगीत’, 
‘लोळवलेलथा हदवस’, ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’, ‘बगळथा’, ‘सच्ध’ इतयथादी.

कथािी क्थंामधये जसे प्रथामथाहिकपिे व कष्टपवू्धक कथाम पथार पथाडिथाऱयथा 
अहरकथाऱयथंाचयथा मथानहसक हवश्वथाचे, तयथंाचयथा रोकथा पतकरूनिी रथाडसी वकृत्ीने 
कत्धवय पिू्ध करिे यथा सवरूपथाचे अनभुव सथाकथारले आिते. तयथाप्रमथािे कथािी 
क्थंामधये बेहर्कीर अहरकथाऱयथंाचे भथावहवश्व सथाकथारलेले हदसते. (‘ओ 
पथासकल’, ‘हपंपळ सळसळलथा’ इतयथादी) यथा क्थंामरील अनभुवथा्था्धलथा पोषक 
अशथा वथातथावरिथाचे उपयोजन ि ेयथा क्थंाचे सथामथय्धस्ळ मििथावे लथागेल.

जयथा तसकरथंाशी कसिममरील अहरकथाऱयथंाचथा संबंर येत असतो, 
जयथंाचयथामळेु कसिम अहरकथाऱयथंानथा सतत सतक्ध  रथािथावे लथागते, हवशेष त्थास 
सिन करथावथा लथागतो अशथा तसकरथंाचे अनभुविी ‘बगळथा’, ‘शनूय’, ‘गथािथारथा 
पलंग’, ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’, ‘बथािुली’ यथा क्थंामधये सथाकथारतो.

कसिमचे जग सव्धसथामथानय जगथािून वेगळे असते. ये्ील अहरकथारी 
हदवसरथात् आपलयथा कुिंुबथापथासनू दरू रथािून अहवरत कथाम करीत असतथात. 
तयथंाचयथा सभोवतथालचे वथातथावरि नीरस, कंिथाळवथािे असे असते. तयथामळेु 
एक प्रकथारची संवेदनशनूयतथा तयथंाचयथा ठथायी हनमथा्धि झथालेली असते. यथा 
संवेदनशनूयतेचे दश्धन घडहविथारे अनभुवहवश्व ‘ओ पथासकल’, ‘हपंपळ 
सळसळलथा’ यथा क्थंामधये सथाकथारते, तयथाचबरोबर अशथा संवेदनशनूय 
वथातथावरिथात रथािूनिी इतर संवेदनशनूय व बेजबथाबदथार अहरकथाऱयथंानथा समजनू 
घेणयथाची संवेदनशीलतथा ‘हपंपळ सळसळलथा’, ‘नथाइन नथाइन पॉइिं नथाइन’ यथा 
क्थंामधये आढळते.

अशीच संवेदनशीलतथा ‘कैची’ क्ेतील हनवेदक कसिम अहरकथाऱयथाचयथा 
वत्धनथातनू वयक्त िोते. ये्े अहरकथाऱयथाने कथामगथार स्तीचे प्रश् व हतचे सथामथय्ध 
ओळखनू कथाय्धकुशलतेने पररहस्ती िथातथाळणयथाचथा अनभुव हचहत्त िोतो. 
संवेदनशीलतेतनू आलेलयथा कथाय्धकुशलतेबरोबरच कथामगथार पढुथारी िोऊ 
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पथाििथाऱयथा स्तीशी तयथा अहरकथाऱयथाचे नथाजकू भथावबंर जळुणयथाचथा अनभुविी 
सहूचत िोतो व यथा सचूकतेमळेुच अनभुवहवश्वथालथा दपुदरी सवरूप येते.

कुिंुबथापथासनू दरू रथािून आपले कथाम करिथाऱयथा अहरकथाऱयथंानथा वषथा्धचयथा 
शेविची संधयथाकथाळ कसथा वेगळथा अनभुव दतेे ते ‘तीळ’ यथा क्ेत वयक्त िोते. 
मधयमवगफीय जीवनमथान, मधयमवगफीय मलूयभथान, नैहतकतेचे हनकष यथा सवथाांनथा 
मथागे सथारून आलथा क्षि आनंदथाने जगिे कसे मित्वथाचे मथानले जथाते िथा अनभुव 
यथा क्ेत सथाकथारतो.

कसिमहवषयक क्थंामधये कथािी क्था एखथाद्था सरळरेषीय व गमतीदथार 
अनभुवथाभोवती गुंर्लेलयथा हदसतथात. उदथािरिथा ््ध, कसिमचयथा जगथामधये 
नवयथाने अहरकथारी मििनू प्रवेश केलेलयथा वयक्तीचे अननभुवी भथावहवश्व प्रकि 
करिथारी (हकससेवजथा) क्था मििनू ‘केस’ यथा क्ेतील अनभुवहवश्वथाकडे पथािू 
शकतो. खबऱयथा मििनू मरुलेलयथा वयक्तीने, केस करथायची इचछथा असिथाऱयथा 
व तयथाद्थारे आपलयथा चथाळीतील तरुिीवर प्रभथाव िथाकणयथाचे सवपन पथाििथाऱयथा 
अहरकथाऱयथालथा कसे िथातोिथात र्सवले तयथाचथा अनभुव यथा क्ेत वयक्त िोतो. 
तयथाचबरोबर प्रतयक्ष सोने न पकडतथािी तो चथाळीतील लोकथंाचयथा दृष्टीने 
सोनयथाचथा शोर घेणयथात यशसवी कसथा ठरलेलथा आि,े असथा अनभुविी यथा 
क्ेत वयक्त िोतो. अशथा रीतीने दिुरेी पथातळीवरचथा र्सविकुीचथा अनभुव 
क्ेत सथाकथारतो.

‘चथावी’ यथा क्ेत एकथा कसिम अहरकथाऱयथाचथा अनभुव वयक्त िोतो. िथा 
अनभुव कसिम खथातयथातील तयथाचयथा कथामथाशी प्रतयक्षपिे संबंहरत नथािी. परंत ु
कसिम अहरकथारी असनूिी रथात्ी व हवहशष्ट पररहस्तीत तयथालथा यहुनर्ॉम्धहशवथाय 
व घरथातील तोकड्यथा कपड्यथात बथािरे हर्रथावे लथागते. अशथा पररहस्तीत 
तयथालथा येिथारथा अविलेनेचथा, र्हजतीचथा अनभुव यथा क्ेत गमतीशीर 
प्रसंगथंातनू वयक्त िोतो. पोलीस अहरकथाऱयथंापथासनू ते गललीतील कुत्यथंापयांत 
सव्धजि तयथाचयथाकडे संशयथाने पथाितथात. यथा प्रकथारथामळेु तयथालथा रथात्ीची झोपिी 
न हमळिे व रथात्भर घरथाबथािरे वय ््ध हर्रथावे लथागलयथाने हवलक्षि ्कून जथाि े
असथा प्रतयक्षथात अनपेहक्षत व चमतकथाररक प्रसंग ओढवणयथाचथा अनभुव यथा 
क्ेत क्थाकथारथाने सथाकथारलेलथा हदसतो.

 ‘गथािथारथा पलंग’ यथा क्ेत एकथा नवहशकयथा बेकथार तरुि चोरथाचथा हवहशष्ट 
अनभुव हचहत्त झथालथा आि.े एकथा भरुि्यथा चोरथालथा आपि पकडले जथाऊ 
यथाची भीती वथाििे, तयथा भीतीपोिीच लपनू रथािथािे, लपणयथाचथा जीवघेिथा 
अनभुव घेत असतथानथाच तयथा घरथातील जोडपयथाने समगहलंगचथा चोरिथा प्रचंड 
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मथाल उतरवलयथाचे पथाििे असे चोरीचेच दिुरेी अनभुव वयक्त िोतथात. मथात् तो 
भरुिथा चोर तयथा घरथातनू आपली सिुकथा करून घेतथानथा सवतः चोरी करणयथाच े
िथाळून पोहलसथंानथा समगहलंगचयथा मथालथाची खबर दतेो. यथातनू क्थाकथारथाने 
चोरी करिे व दसुऱयथाची चोरी पकडिे, अप्रथामथाहिकपिथा व प्रथामथाहिकपिथा 
यथा हवरोरी अनभुवथंाची गुंर्ि केली आि.े हवहशष्ट पररहस्तीत मथािसथाचयथा 
वकृत्ीत डोकथाविथाऱयथा हवरोरथाभथासथाचथा अनभुव प्रसततु क्ेत शबदथंाहकत िोतो. 
प्रचंड मोठथा श्ीमंती फललॅि, तयथातील उंची र्हन्धचर, फ्ीजमरील उत्म पदथा ््ध 
यथा वथातथावरिथाचयथा पथाश्व्धभमूीवर एकथा कर्ललक चोरथाने सवतः चोरी न करतथा, 
पोहलसथंानथा समगहलंगचयथा मथालथाची खबर दऊेन दथाखवलेली मनथाची श्ीमंती 
हनवेदकथाने अतयंत प्रभथावी पद्धतीने अरोरेहखत केली आि.े 

पथानवलकर यथंाचयथा एकूि क्थाहवश्वथामधये मथानवथाठथायी नथंादिथाऱयथा 
मलूभतू पे्ररिथा यथा क्थाहवश्वथाचथा भथाग झथालेलयथा हदसतथात. कसिमहवषयक 
अनभुव वयक्त करिथाऱयथा ‘कैवलय’, ‘शनूय’ यथा क्थंामधयेिी असथा अनभुव 
सथाकथारलेलथा हदसतो.

‘कैवलय’ यथा क्ेमधये सपेुकर यथा कसिम अहरकथाऱयथालथा चोरिे सोने 
पकडणयथात यश आले तरी तयथाचे श्ेय तयथालथा हमळत नथािी. वयथावसथाहयक 
जीवनथात अपयशथाचथा अनभुव घेिथाऱयथा यथा अहरकथाऱयथालथा वैयहक्तक जीवनथात 
व कथामजीवनथातिी अपयश व एकिेपिथाच भोगथावथा लथागतो. मळुथात आजथारी 
आईसथाठी अहववथाहित रथाहिलेलयथा सपेुकर यथा पथात्थालथा आपलयथा मनथात दथाबनू 
ठेवलेलयथा कथामपे्ररिेवर हवजय हमळवतथा येत नथािी. आपलयथा सिकथाऱयथाचयथा 
मकृतयनंूतर तयथाचयथा कोलमडून पडलेलयथा, परथावलंबी झथालेलयथा पतनीजवळ 
रथािणयथाची संरी तयथालथा हमळते. पि हतचयथा अचथानक मकृतयमुळे सपेुकर यथािी 
बथाबतीत अतकृप्त व एकिथा रथाितो. वयथावसथाहयक जीवनथात व वैयहक्तक जीवनथात 
एकिेपिथा सोसिथाऱयथा पथात्थाने कथामभथावनेसथारखयथा मलूभतू मथानवी पे्ररिेवर 
हवजय हमळहवणयथात अपयशी िोिे व कथामपे्ररिेचथा हवषय िथाती आलयथावरिी 
तो अचथानक हिरथावलथा गेलयथाने पनुिथा अपयशी िोिे असे दिुरेी अनभुवहवश्व 
ये्े सथाकथारलेले हदसते.

‘शनूय’ यथा क्ेत पतनीने (नॉमथा्ध) सोनयथाची तसकरी करिथाऱयथा पतीलथा 
(रॉकी) आपलयथा सखुलोलपुतेचे सथारन बनहविे िथा अनभुव वयक्त िोतो. 
आपि पतनीचयथा सखुथाचे ‘सथारन’ बनलयथाची जथािीव झथालेलथा पती पतनीलथा 
आपलयथा भोगलथालसेचे सथारन बनवतो. पतनीचयथा सखुथासथाठी सवतःचथा जीव 
रोकयथात घथालनू तसकरी करिथाऱयथा पतीचे उदध्वसत झथालेले भथावहवश्व यथा क्ेत 
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उलगडते. तसकरीचयथा पथाश्व्धभमूीवर पती-पतनी नथातेसंबंरथातील श्ेयस िरवत 
चथालले आि ेिथा जीवनथा ््ध ये्े अरोरेहखत िोतो. समदु्र व समदु्रथाभोवतथालचथा 
स्लपररसर यथा अहस्र पथाश्व्धभमूीवर मथानवी जीवनथातील अहस्रतथा, तसेच 
मथानवथाचे िरवत चथाललेले मलूयभथान यथा क्थंामधये अरोरेहखत िोते. यथा 
हवहशष्ट स्लपररमथािथातील पथात्थंाचे असे वत्धन क्न करून पथानवलकर यथंानी 
मलूयहवषयक प्रश्हचनिच वथाचकथंासमोर अप्रतयक्षपिे उभे केलेले हदसते. 
कसिमचे जग ि ेप्रतयक्ष जगथापेक्षथा वेगळे असलयथाची जथािीविी ते सम ््धपि े
करून दतेथात. कसिमहवषयक क्थंामधये पथात्मनथातील अहस्रतथा आहि 
भपू्रदशेथाची अहस्रतथा यथंाचयथात एकथातमतेचे नथाते कलपनू हनवेदक मथानवी 
जीवनवयवस्ेवर अप्रतयक्षपिे भथाषय करतथानथा हदसतो.

‘सच्ध’ यथा क्ेमधये दडवलेलयथा सोनयथाचथा शोर घेणयथाची एक वयथाविथाररक 
पथातळी आि.े पि िथा शोर घेतथानथाच तपथास अहरकथारी अपररिथाय्धपिे ते्े 
असलेलयथा तयथा कुिंुबथातील लिथान बेगमचयथा दिेमनथाचथािी शोर घेतथानथा हदसतो. 
यथा शोरथालथा बेगमनेिी हदलेलथा मकू प्रहतसथाद क्थाकथारथाने सहूचत केलथा आि.े 
शोरथाचथा असथा दिुरेी अनभुव क्था्था्धलथा एक अहरकचे पररमथाि प्रथाप्त करून 
दतेो. यथा क्ेतील मुंबईतलयथा गजबजथािथातील कोंदि चथाळ, कथाळोखथा हजनथा 
इ. वथातथावरिथाचे घिक मथानवी मनोवयथापथारथाची गुंतथागुंत नेमकेपिथाने अरोरेहखत 
करतथात.

 ‘वथासतदुवेतथा’ यथा क्ेत शंकरथाचथायथाांनी हदलेलयथा कथाठीचयथा 
संदभथा्धत कसिम अहरकथाऱयथंाचयथा ठथायी नथंादिथारी परथातमतथा हचहत्त झथालेली 
आढळते. कथाठी िथा अपथारंपररक श्द्धथाहवषय आि.े तसेच हवमथानतळथावरील 
कसिमचथा तपथासिीकक्ष, ि े कथाठीची पजूथा करणयथाचे स्ळिी अपथारंपररक 
व हवरोरथाभथासथातमक आि.े यथा गमतीशीर व हवरोरथाभथासथातमक पररहस्तीत 
कसिमसथारखयथा सदवै सतक्ध  व जथागरूक रथाििथाऱयथा अहरकथाऱयथंाचयथा ठथायी 
तयथंाचयथा नकळत िी जी परथातमतथा नथंादते आि,े तयथाचे दश्धन यथा क्ेत घडते. 
िी परथातमतथािी तीन प्रकथारची आि.े यथा कथाठीलथा हजवथापथाड जपनू हतची रोज 
पजूथा करिथारथा वथाय. डी. मिथामनुी आपलयथा श्द्धथाहवषयथाची हचहकतसथा करीत 
नथािी. तर कथािी अहरकथारी तयथाचयथा श्दे्धचीच हखलली उडवतथात आहि इतर 
अहरकथारी रोज हमळिथारथा पेढथा कोितीिी चौकशी व हचहकतसथा न करतथा 
मकुथाि्यथाने खथातथात. आपलयथा ककृ तीचथा, तथाहक्ध कतेचयथा पथातळीवरून हवचथार न 
करिथाऱयथा पथात्थंाचयथा तीन प्रकथारचयथा ककृ तींमळेु यथा क्ेत परथातमतेचथा हतिरेी 



वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  37

अनभुव हवमथानतळथावरील कसिमचयथा तपथासिीकक्षथासथारखयथा रूक्ष जथागेचयथा 
पथाश्व्धभमूीवर वयक्त िोतो.

पथानवलकरहलहखत यथा क्थंामरील तसकरी करिथाऱयथा पथात्थंाचयथा 
आयषुयथाची हदशथािी अहस्र आि;े कथारि तयथंानथा चोरी पकडली जथाणयथाची 
भीती घेरून रथाहिलेली आि.े चोरिे जसे भीतीने ग्थासलेले आिते, तसेच 
तसकरीचयथा शोरथासथाठी झििथारे अहरकथारीिी अहस्रतेने ग्थासलेले आिते. 
कथारि तसकरीचथा शोर लथागलथा नथािी तर तयथाचे पररिथाम नोकरीत भोगथावे 
लथागणयथाची शकयतथा आि.े िी भीती तयथंाचे आयषुय अहस्र बनवते. हवहशष्ट 
वयवसथायथातील िी पथात्े (गनुिगेथार, अहरकथारी) जीवनथातील अहस्रतेचयथा 
अनभुवथालथा सथामोरी जथातथात. तयथंाचयथा अहस्रतेलथा अहरक गडद करिथाऱयथाच े
कथाय्ध ‘बगळयथा’चयथा भोवतथालचथा सततचथा अहस्र असथा जलमय पररसर 
करतथानथा हदसतो.

क्थागत वथासतवथात पथात्े सजीवतेचथा अनभुव दतेथात, तर स्ल 
हनजफीवतेचथा अनभुव दतेे. हनवेदक यथा दोघथंामरील अहस्रतथा एकमेकथंासमोर 
आिनू पथात्जीवनथातील भयथावितथा सपष्टपिे सथाकथार करतो. आहि तयथामळेुच 
सदर क्थंामरील हवहशष्ट पररमथाि लथाभलेलयथा स्लयोजनेलथा कलथातमकतथा 
प्रथाप्त िोते. 

यथा क्थंामरील कथािी अहरकथारी पथात्े एकथा वेगळयथाच कथारिथामळेु 
भयग्सततेने वथावरतथानथा हदसतथात. उदथािरिथा ््ध, [‘कैवलय’ (जांभळू), ‘नथाइन 
नथाइन पॉइिं नथाइन’ (कांचन)] आपि जयथा तसकरीचथा शोर घेत आिोत, 
तयथावर हजवथापथाड कथाम करीत आिोत आहि एकथा हनि्धयथाप्रत येत आिोत, 
तयथा कथामथाचे श्ेय दसुरथाच एखथादथा अहरकथारी बळकथावणयथाची भीती यथा पथात्थंानथा 
वथािते. एकीकडे तसकरथंाचथा शोर घेतथानथा, तो शोर लथागत नथािी मििनू आलेली 
अहस्रतथा िी पथात्े अनभुवतथात, तर दसुरीकडे तो शोर घेऊनिी तयथाचे श्ेय 
लथाभत नथािी यथा अहस्रतेत ती जगतथात. बोिीवरचे आयषुय जगिथाऱयथा 
पथात्थंाचयथा जीवनथातील हवहवर प्रकथारची अहस्रतथा हनवेदक हवहशष्ट स्ल 
पररमथािथाचयथा पथाश्व्धभमूीवर सथाकथारतथानथा हदसतो. क्थागत पथात्थंाची मथानहसकतथा 
आहि क्ेतील हवहशष्ट वथातथावरि यथंाचयथा एकथातमतेचे दश्धन यथा कसिमशी 
संबंहरत क्थंामधये सथाततयथाने घडते.

कसिम अहरकथाऱयथंानथा जयथा शोरमोहिमथा िथाती घयथावयथा लथागतथात, 
तयथंातील रोकयथाचे सचूनिी खवळलेलथा समदु्र, उर्थाळलेलथा दयथा्ध, उसळिथाऱयथा 
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लथािथा यथा स्लपररसरथातील हवशेष वथातथावरिथातनू घडते. उदथािरिथा ््ध, 
‘गव्धगीत’ (कांचन) यथा क्ेतील वथातथावरि पथािू -

......बथािरे कुठंिी आहि कुठपयांतिी नजर िथाकथावी तर हत्ं पव्धतप्रथाय 
लथािथाच लथािथा रे्सथंाचे रु्तकथार रे्कत, खवळलेलयथा नथाहगिींचयथा झुंडीप्रमथाि ं
एकमेकथंाचयथा अंगथावर चवतथाळून तिूुन पडतथानथा हदसत िोतयथा. एकथाक्षिी जयथा 
हठकथािी पथाणयथाचथा अजस् डोंगर उतपनन िोई, तयथा क्षिी दसुऱयथा हठकथािी तयथा 
डोंगरथाची खोलच खोल दरी झथालेली हदसे. पव्धतथंानथा जर पळतथा येत असतं तर 
अशथा प्रकथारचं दृशय आपिथास जहमनीवर पथािथायलथा हमळथालं असतं. समदु्रथाच ं
ते भयथासरू दृशय पथािून अर्थाि छथातीचयथा मथािसथाचीिी छथाती र्थािली असती! 

(‘गव्धगीत’, (कांचन), पकृ.५८)
‘शनूय’ यथा क्ेत सोनयथाचथा चोरिथा वयथापथार करिथाऱयथा रॉकी यथा पथात्थाची 

मथानहसकतथाच समदु्रथाचयथा पथाश्व्धभमूीवर वयक्त िोतथानथा हदसते.
रॉकी बोिीवरील मथाल (चोरिे सोने) घेऊन येणयथात अयशसवी झथालथा 

आि.े नॉमथा्ध िी तयथाची पतनी आि.े ती तयथाचयथा अशथा ररकथामयथा येणयथाने असवस् 
आि.े आपि ‘एमपिी’ आलो, मििनू नॉमथा्ध आपलयथाशी तसुडेपिथाने वथागत 
आि ेयथा जथाहिवेने रॉकी दखुथावलथा आि.े तयथाची िी असवस्तथा वयक्त करतथानथा 
तयथाचयथा घरथासमोरील समदु्र मथात् शथंात आि.े

-हखडकीकडे जथाऊन छथातीवर ओलसर ्ंड वथारे घेऊ लथागलथा. पिू्ध 
चंद्रहबंबथाने दयथा्धचयथा लिरींनथा अभय हदले िोते. तयथा सवचछंदथात रे्सथाळत, 
उरळत िोतयथा, गथाजत िोतयथा. आकथाश आपलयथा मखमली हनळयथा रंगथात दगं 
िोते. 

(‘शनूय’ (कांचन), पकृ.१५७)
शथंात, रुंद वथातथावरिथाचयथा पथाश्व्धभमूीवर रॉकीची असवस्तथा हवरोरलयीने 

अहरक तीव्र िोते. रॉकी बोिीवरून िथाती कथािी न घेतथा आलथा असलथा तरी तो 
संशहयत गनुिगेथार आि.े अहस्र पथाश्व्धभमूी सोडून हवसथावयथासथाठी, हवश्थंातीसथाठी 
आहि सरुहक्षततेसथाठी तो घरी आलथा आि.े पि तो ररकथामयथा िथातथाने आलयथामळेु 
घरीिी तयथालथा ‘घरपिथा’चे सखु नॉमथा्ध दते नथािी. घरथाकडून समदु्रथाकडे पथाितथानथा 
समदु्र शथंात हदसतो. समदु्र शथंात हदसलथा, तरीिी तयथाचयथा पोिथात अनेक वथादळं 
दडलेली असतथात. अशथा वरकरिी शथंात हदसिथाऱयथा समदु्रथाकडे पथाितथानथा 
रॉकीचयथा मनथात एकिेपिथाचे द:ुख तरु्थानथासथारखे दथािलेले आि.े तयथाची पतनी 
तयथाचे ि े द:ुख समजनू घेत नथािी आहि दसुरीकडे हनसग्ध िथा अहलप्त आि.े 
पतनीचथा असमंजसपिथा आहि हनसगथा्धचे दरूतव यथा दोन पथातळयथंावर तयथाचयथा 
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एकिेपिथाची, असरुहक्षततेची जथािीव तीव्रपिे अरोरेहखत िोतथानथा हदसते. घर, 
बोि, समदु्र यथा सव्धच स्लथंाचयथा पथाश्व्धभमूीवर अशथा हवरोरी वथातथावरिथातनू 
आपि ‘शनूय’ िोऊन रथाहिलयथाची रॉकीची जथािीव सपष्ट िोऊ लथागते.

‘ओ पथासकल’ (सयू्य) यथा क्ेतील ओ पथासकल िथा अहरकथारी िुशथार 
आि,े पि बेहर्कीर आि,े तो ड्यिूीवर असतथानथा झोपतो, दथारू हपतो. असे 
वथागतथानथा तो तयथाचयथा पररिथामथंाची पवथा्ध करीत नथािी. मििनूच तो झोपलेलथा 
असतथानथा तयथाचथा सथािबे तसथा शेरथा डथायरीत मथारून गेलथा ि े कळलयथावरिी 
तो हनरथा्धसत (बेहर्कीर) रथाितो. तयथाची यथा प्रकथारची मथानहसकतथा तयथाचयथा 
सभोवतीचयथा समदु्रथावरचयथा हवहशष्ट वथातथावरिथामळेु हवशेषपिे सहूचत िोत 
रथािते. उदथािरिथा ््ध, 

...तो खचुफीत बसलथा. ्ंडपिं चौकीबथािरे पथाहिलं. कथालवलेलथा अंरथार 
हचखलथासथारखथा गथारेगथार. लथंाबनू एखथादचं लथाल हदवयथाचं रू्ल डोळथा मथारीत 
िोतं!...

अंरथार रु्िथायलथा लथागलथा, लथािथा परत हर्रू लथागलयथा. 
(‘ओ पथासकल’, (सयू्य), पकृ.१३८)
वर उललेहखलेलयथा सव्ध कसिमहवषयक क्थंामरील घिनथा रथात्-मधयरथात् 

यथा कथालपररमथािथातच घडतथानथा हदसतथात. ि े जग चोरि्यथा वयथापथारथाचे आि.े 
रथात्ीचयथा अंरथारथाचथा व जगथाचयथा ‘झोपलेपिथा’चथा र्थायदथा घेऊनच ि ेवयवसथाय-
रंद ेकेले जथािे सवथाभथाहवक आि.े रथात्ी सथारे जग हदवसभरथाचयथा ्कवयथानंतर 
गथाढ हनद्रचेयथा अरीन झथालेले असते, तेविथा तसकरथंाचयथा िथालचथाली सरुू िोतथात. 
सवथाभथाहवकच तयथंाचयथा िथालचथालींवर लक्ष ठेविथारे कसिम अहरकथारीिी रथात्ी 
अहरक सतक्ध  व ककृ हतशील असतथानथा हदसतथात.

आतथापयांत आपि श्ी.दथा.पथानवलकर यथंाचयथा क्थंामधये क्थागत 
पररसरथाचयथा आश्यथाने पथात्थंाची मथानहसकतथा कशी सथाकथार िोते ते पथाहिले. 
पथानवलकर पवू्धसरूींपेक्षथा व समकथालीन लेखकथंापेक्षथा पिू्धपिे वेगळयथा 
अनभुवहवश्वथाकडे वळलेले हदसतथात. 

श्ी.दथा.पथानवलकर यथंाचयथा क्थाहवश्वथाकडे पथाहिले असतथा सव्धप्र्म जो 
हवशेष जथािवतो, तो मििजे यथा क्थाहवश्वथातील हवषयवैहवधय. कसिमहवषयक 
क्था ि े तर श्ी.दथा.पथानवलकर यथंानी मरथाठी क्थाहवश्वथालथा हदलेले अनमोल 
योगदथान आि.े कसिम खथातयथातील अनभुव ि े मरथाठी क्ेलथा अपररहचत 
असिथारे अनभुवथाचे दथालन पथानवलकर यथंाचयथा यथा सोळथा क्थंाद्थारे खलेु झथाले. 
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यथा अनभुवहवश्वथाचे वेगवेगळे कंगोरे उलगडून दथाखवतथानथा मथानवी मनोहवश्वथाच े
पदरिी उलगडणयथाचे आपले कसब पथानवलकर यथंानी दथाखवनू हदले. 

यथा क्थंाचथा आिखी एक हवशेष मििजे पथानवलकर यथंाची सकथारथातमक 
दृष्टी िोय. यथा क्थंामरील गैरवत्धन करिथारे तसकर असोत, वथा आपले कत्धवय 
चोखपिे बजथावनूिी अयशसवी िोिथारे कसिम अहरकथारी असोत, यथा सव्ध 
पथात्थंाचयथा वत्धनथामथागील पररहस्तीचथा हवचथारिी क्थाकथार नोंदवतो. तयथामळेु 
एखथाद ेपथात् सषु्ट वथा दषु्ट ठरत नथािी. तर तयथा वत्धनथामथागची पररहस्ती समजलयथामळेु 
तयथंाचयथाहवषयी सिथानभुतूीची भथावनथा जथागवली जथाते. पथानवलकर पथात्थंाचयथा 
रगेल, रथंागड्यथा सवभथावथाबरोबरच पथात्मनथातील मथायेचथा ओलथावथा िळुवथारपि े
नोंदवतथात. सवथाभथाहवकच यथा क्थंामरील पथात्हचत्िथालथा हवहवर पैल ू प्रथाप्त 
िोतथात. 

मरथाठी क्ेलथा अपररहचत असे पिू्धतः नवे अनभुवहवश्व, वैहवधयपिू्ध 
पथात्हचत्ि, हसतहमत करिथारे घिनथा-प्रसंग व तयथंाची हचत्दशफी शैलीतील 
वि्धने, उपमथा आहि प्रहतमथंानी यकु्त अशी दमदथार भथाषथाशैली आहि 
पोषक वथातथावरिहनहम्धती यथा वैहशष््टयथंामळेु आरहुनक मरथाठी क्थापरंपरेत  
श्ी.दथा.पथानवलकर यथंाचयथा कसिमहवषयक क्थंानथा अननयसथारथारि मित्व प्रथाप्त 
झथाले आि,े असे हनःसंशयपिे मिितथा येते. 
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न्वष्-प्र्ेवश
गेलयथा तीस वषथाांपथासनू आपलयथालथा सथाव्धजहनक आरोगयथासथाठी रोकथा 

ठरिथाऱयथा कथारिथंाची मथाहिती आहि जथािीव आि.े गेलयथा कथािी दशकथंामधये 
जगभरथात अनेक नवीन रोगजनक हजवथाि ूआहि हवषथािूंचथा प्रथादभुथा्धव पथािणयथात 
आलथा आि ेआहि तयथामळेु प्रभथाहवत झथालेलयथा तसेच मकृतयमुखुी पडलेलयथा 
लोकथंाची संखयथादखेील खपू जथासत आि.े अशथा उदयोनमखु रोगजनकथंाचयथा 
आहि आजथारथंाचयथा उदथािरिथंामधये एचआयविी/एड्स, इबोलथा, वेसि नथाईल 
हवषथाि ूआहि गंभीर तीव्र श्वसन हसंड्ोम (सथास्ध) आहि श्वसन हसंड्ोम (मस्ध) 
यथंाचथा समथावेश िोतो. िवथामथान आहि संसग्धजनय रोगथंाची गहतशीलतथा 
आहि जहिलतथा यथामळेु अशथा आजथारथंाचथा अभयथास अहरक कठीि आहि 
आविथानथातमक ठरतो. संसग्धजनय आजथारथंाचथा उद्भव िथा एकथा हवहशष्ट पयथा्धवरिीय 
चौकिीत िोत असतो. तयथामळेु पयथा्धवरिथातील बदल, तयथातील मथानवथाची 
आहि प्रथाणयथंाची वत्धिकू, आहि यथावर प्रभथाव पथाडिथाऱयथा अ ््धवयवस्था, 
रथाजकथारि, लोकसंखयथा यथंासथारखयथा सव्ध घिकथंाचथा अभयथास मित्वथाचथा 
असतो. जथागहतक िवथामथान बदलदखेील एक प्रमखु घिक आि.े वथाढिथाऱयथा 
तथापमथानथामळेु हजवथाि ूआहि हवषथािूंचयथा पनुरुतपथादनथाचथा वेग वथाढतो आहि 
तयथामळेु पसरिथाऱयथा आजथारथंाचथा रोकथािी बळथावतो. बरेचदथा हस्र आहि 
गुंतथागुंतीचयथा पररसंस्थंामधये झथालेलयथा अगदी लिथानशथा बदलथामळेुदखेील 
हवहवर आजथार उद्भव ूशकतथात. उदथािरिथा ््ध, अमेररकेत लथाइम रोगथाचथा उदय 
िथा जंगलतोड आहि जंगलतोडीचथा पररिथाम िोतथा. यथा जंगलतोडीमळेु िरीि 
आहि पथंाढऱयथा पथायथाचयथा उंदरंथंाचे अहरवथास बदलले आहि तयथात शिरी आहि 
उपनगरी हवसतथारथास अनकूुल अशथा वथाितकू वयवस्ेची भर पडून समसयथा 
अहरकच गंभीर बनली (मेयर व लेविीस २०२०). तसेच आहफ्केतील इबोलथा 
उद्रके आहि २००२ मरील सथास्धची उतपत्ी यथंाचथा संबंर विवथाघळथंाचयथा 
प्रजथाती आहि मथानवी संपक्ध  यथंाचयथाशी असलयथाचे अनमुथान आि े (मेयर व 
लेविीस २०२०). सथास्ध-कोवि-२ (जयथामळेु कोविीड-१९ आजथार उद्भवतो) 
यथा हवषथािचूथा उदय आहि प्रसथार िदेखेील यथाच सथाखळीतील उदथािरि आि.े

चीन सरकथारचयथा ३१ हडसेंबर २०१९ चयथा अहरककृ त अिवथालथानसुथार, 
सथास्ध-कोवि-२ चथा प्रथादभुथा्धव चीनचयथा िुबेई प्रथंातथातील विुथान यथा शिरथात 
झथालथा. यथा हवषथािचूयथा उद्रकेथाचे अचकू हनदथान झथाले नसले तरी तयथाचथा संबंर 
विवथाघळथंाचयथा ‘हजवंत’ बथाजथारपेठेशी आि,े असे अहरककृ त अिवथाल सथंागतो. 
पवूफीदखेील अशथा हजवथािूंचथा संबंर प्रथाणयथंाचयथा आहि संबंहरत खथाद्पदथा्थाांचयथा 
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हवक्रीशी जोडलथा गेलथा आि े (मेयर व लेविीस २०२०). सथास्ध-कोवि-२ 
हवषथािचूयथा जनकुीयदृष््टयथा जवळ असलेले कोरोनथा हजवथाि ूविवथाघळथंामधये 
आढळतथात. यथा अथानवुंहशक समथानतेमळेु प्रजथातींमधये हवषथािूंचथा संसग्ध 
झथालयथाचे अनमुथान कथाढतथा येतो. बरेचदथा असे प्रथािी लथंाब अंतरथावरून हकरकोळ 
बथाजथारथामधये आिले जथातथात, हवहवर प्रजथातींमधये आपसथात हवषथािूंचथा संसग्ध 
िोतो, आहि मग बथाजथारपेठथंामधये संसहग्धत प्रथािी आहि संबंहरत खथाद्पदथा ््ध 
मथानवी संपकथा्धत येतथात. एकदथा मथानवी लोकसंखयेमधये यथा हवषथािूंचथा प्रवेश 
झथालथा की श्वसनमथागथा्धतील े्ंबथंावथािे ते इतर लोकथंापयांत पसरतथात. दथाि, प्रवथािी 
आहि कमकुवत रोगप्रहतकथारशक्ती असिथाऱयथा लोकसंखयेमधये ि े हवषथाि ू
र्थारच लवकर पसरतथात.

कोवहीड-१९ आनि रूगोल
संसग्धजनय रोगथंाचथा उद्भव आहि प्रसथार िथा ‘आरोगय-भगूोल’ तसेच 

‘वैद्कीय-भगूोल’ यथा मथानवी भगूोलथाचयथा उपशथाखथंाचथा एक मित्वथाचथा हवषय 
आि.े यथामधये हवहवर आजथारथंाचथा पररसंस्था, प्रथादहेशक पयथा्धवरि, िवथामथान 
आहि बदलिथारे ऋत ूयथंाचयथाशी असलेलथा संबंर अभयथासलथा जथातो. रोगथंाचयथा 
प्रसथारथास कथारिीभतू असलेले घिक, प्रसथार-मथाग्ध आहि तयथंाचे आककृ हतबंर, 
तसेच बथाहरत प्रदशेथंाचे आककृ हतबंर यथाचथािी अभयथास यथा उपशथाखेत िोतो. 
िथा अभयथास करतथानथा हवहवर अहभक्षेत्ीय (spatial) सतरथंाचथा हवचथार अतयंत 
मित्वथाचथा आि.े कथारि अगदी स्थाहनक पथातळीवर, मििजे शिरथातील एकथा 
उपनगरथात अ्वथा एखथाद्था झोपडपट्टीत, हनरहनरथाळे घिक कथाय्धरत असतथात. 
तयथामळेु रथाषट्रीय अ्वथा रथाजय पथातळीवरील अभयथास परेुसथा पडत नथािी. यथा 
अनषुंगथाने, कोविीड-१९ यथा हवषयथावर गेलयथा कथािी महिनयथात बरेच संशोरन 
झथाले आि.े 

गपु्तथा व इतर (२०२०) यथंानी केलेलयथा भथारतथातील मथाहितीवर आरथाररत 
केलेलयथा सथंाहखयकीय हवशे्षिथात असे हदसते की कोविीड-१९ प्रसथारथामधये 
िवथामथानथाचथा खपू मोठथा प्रभथाव आि.े परंत ु िथा प्रभथाव प्रथादहेशकरीतयथा हवषम 
आि,े आहि तयथाची कथारिे अहभक्षेत्ीय आिते. सौर हकरिे आहि तथापमथान 
यथंातील रन सिसंबंर तसेच आद्र्धतथा आहि पथाऊस यथंामरील ऋि सिसंबंर 
यथावरून तयथंानी असे सपष्ट केले आि ेकी उषि व कोरड्यथा िवथामथान प्रदशेथंातील 
कमी उंचीवरील प्रदशेथात यथा आजथारथाचथा प्रसथार अहरक िोतो. भौगोहलक स्थान, 
स्थाहनक िवथामथान, लोकसंखयथा असे घिक एकहत्त भहूमकथा बजथावतथात. यथा 
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कथाळथात हवहवर दशेथंात पथाळलयथा गेलेलयथा िथाळेबंदीचथा पयथा्धवरिथावर पडलेलथा 
प्रभथाविी अनेकथंानी अभयथासलथा (झमब्रनो-मोनसरेत व इतर २०२०; गपु्तथा व 
इतर २०२०, रघवुंशी व इतर २०२०; शमथा्ध व इतर २०२०; मोहिते व सरोद े
२०२०). यथा संशोरनथंामधये िथाळेबंदीचयथा िवथामथान, िवथा प्रदषूि, आहि 
एकूिच पयथा्धवरिथावर पडलेलयथा कथािीशथा सकथारथातमक प्रभथावथाची चचथा्ध केली 
गेली आि.े चक्रबतफी व मैती (२०२०) यथंानी यथा पररहस्तीचथा स्लथंातर, 
समथाज आहि पयथा्धवरिथावर झथालेलथा पररिथाम अभयथासलथा आि.े 

मेयर व लेविीस (२०२०) यथंानी जथागहतक पथातळीवरील कोविीड-१९ 
बथाहरत प्रदशेथंाचयथा आककृ हतबंरथंाचथा अभयथास केलथा आि.े यरुोहपयन आहि 
आहशयथाई दशेथंाचथा हवशेष अभयथास करतथानथा तयथंानी भथारतथाबथाबत कथािी हनरीक्षि े
नोंदहवली आिते. यथामधये मुंबई, हदलली, पिुे यथासथारखयथा मोठ्यथा शिरथंातील 
लोकसंखयेची अहतघनतथा, तसेच हवहवर झोपडपट््टयथंामरील दथािीवथािीने 
रथाििथारे लोक, दथाररद््रय, मलूभतू सहुवरथंाचथा अभथाव, आहि तयथामळेु रोकयथात 
आलेली सथाव्धजहनक सवचछतथा यथंामधये कोविीड-१९ प्रसथारथाची कथारिे शोरली 
आिते. मरुुगेसन व इतर (२०२०) यथंानी केलेलयथा अभयथासथात भौगोहलक 
मथाहिती प्रिथालीचयथा मदतीने अहभक्षेत्ीय आककृ हतबंरथंाचथा अभयथास केलथा 
आि.े यथामधये पहचिम-मधय भथारतथातील हकनथाऱयथालगतचे प्रदशे, तसेच पवू्ध 
हकनथाऱयथालगतचे प्रदशे आहि दशेथातील प्रमखु मोठी शिरे िी कोविीड-१९ची 
कें द्र ेअसलयथाचे लक्षथात येते. घोष व इतर (२०२०) यथांचयथा कथामथात भथारतथातील 
हवहवर रथाजयथंामरील कोविीड-१९चयथा असरुहक्षततेचथा अभयथास केलथा आि.े 
यथंात इहसपतळे आहि बेड्सचे प्रमथाि, कोविीड-१९ चथाचणयथंाचे प्रमथाि, उपलबर 
प्रयोगशथाळथा आहि सव्धसथामथानयथंानथा यथा सहुवरथा प्रथाप्त िोणयथामरील सलुभतथा, 
आहि झोपडपट््टयथंामरील लोकसंखयथा यथा घिकथंाचयथा संदभथा्धने आंतर-रथाजय 
हवषमतथा दश्धहवली आि.े कोविीड-१९बथाबत अतयथारहुनक संशोरन करून 
ज्थानहनहम्धती करिथाऱयथा प्रदशेथांकडे िी पररहस्ती सरुथारणयथाचे हनयंत्ि असेल. 
मथात् सव्धच दशे संशोरन आहि ज्थानहनहम्धतीचयथा एकथाच पथातळीवर नथािीत. 
यथा हवषमतेमळेु हनमथा्धि िोऊ पथाििथारथा ज्थानहनहम्धतीचथा हवषम आहि वेगथाने 
बदलिथारथा भगूोल यथावरील मेंडेस व कथाविथा्धलो (२०२०) यथांचे कथाम मोलथाच े
आि.े कोविीड-१९चे विलॅहकसन संशोरन आहि उतपथादन यथाबथाबत दशेथादशेथंात 
सरुू असलेली सपरथा्ध, आहि यथा सपरषेत हजंकिथाऱयथा हवहशष्ट दशेथंानथा तसेच 
औषर हनमथा्धि क्षेत्थातील हवहशष्ट मिथाउद्ोगथंानथा तयथाचथा िोिथारथा लथाभ यथातनू 
यथा हवषम भगूोलथाचे र्हलत कथाय असेल, तयथाची कलपनथा करतथा येऊ शकते.
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उनदिषे् आनि का ््भपद्धती
सधयथा तरी कोविीड-१९चथा प्रभथाव रोखणयथासथाठी, शथारीररक अंतर 

रथाखिे आहि वेळोवेळी सथाबिथाने िथात सवचछ रिुे, िचे दोन प्रहतबंरथातमक 
उपथाय उपलबर आिते (डबलयएूचओ २०२०). यथा दोनिी उपथायथांमधये 
आहि कोविीड-१९चयथा प्रसथारथामधये अंतर आहि पकृष्ठभथाग यथा दोन घिकथंाची 
मित्वथाची भहूमकथा आि.े प्रसततु शोरहनबंरथामधये यथाच दोन घिकथंाची 
भहूमकथा जथािनू घेणयथाचथा प्रयतन केलथा आि.े यथासथाठी आवशयक असिथारी 
दयुयम मथाहिती मिथाजथालथावरील उपलबर संशोरनथाद्थारे आहि बकृिनमुंबई 
मिथानगरपथाहलकेचयथा संकेतस्ळथावरून हमळहवणयथात आली आि.े बकृिनमुंबई 
मिथानगरपथाहलकेने हदनथंाक ३० नोविेंबर २०२० रोजी प्रसकृत केलेली 
कोविीड-१९ संबंहरत मथाहिती वथापरणयथात आली आि.े तसेच वरील दोन 
घिकथंासंदभथा्धत जनमथानसथातील जथागरूकतेची वथासतहवक पथातळी कथाय आि,े 
ि े समजनू घेणयथासथाठी गगुल र्ॉम्ध सवषेक्षि मथाधयमथातनू प्रथा्हमक मथाहिती 
गोळथा केली आि.े यथासथाठी मुंबई मिथानगर क्षेत्थात रथाििथाऱयथा अठरथा वषथाांपढुील 
८० वयक्तींचथा प्रहतसथाद नोंदवणयथात आलथा आि.े यथा दयुयम आहि प्रथा्हमक 
मथाहितीचयथा हवशे्षिथाचयथा आरथारे, अंतर आहि पकृष्ठभथाग यथंाची कोविीड-१९ 
प्रसथारथातील भहूमकथा अभयथासली आि.े 

अंतर आनि कोवहीड-१९
अंतर िथा एक मित्वथाचथा भौगोहलक घिक आि.े अंतर मििजे ‘अलगतेच े

प्रमथाि’ िोय. भगूोल हवषय अंतर यथा घिकथाकडे प्रथाककृ हतक अंतर, कथालथंातर, 
मदु्रथंातर, मथानहसक अंतर, सथामथाहजक अंतर अशथा हवहवर दृहष्टकोिथातनू 
पथाितो. कोविीड-१९चयथा दृष्टीने वयक्तींमरील अंतरथाची भहूमकथा मित्वथाची 
आि.े िथा आजथार प्रथामखुयथाने वथारंवथार संपकथा्धत येिथाऱयथा लोकथंामधये पसरतो. 
संसहग्धत वयक्तीचयथा श्वसनमथागथा्धतनू बथािरे िथाकले गेलेले लिथान आकथारथाचे े्ंब 
आहि कि तयथाचयथा तोंडथावथािे हकंवथा नथाकथावथािे िवेत पसरतथात. े्ंबथंामरील 
हवषथाि ू िवेत कथािी हमहनिे ते कथािी तथास रेंगथाळत रथाितथात. िवेतील यथा 

े्ंबथंाचयथा आहि किथंाचयथा संपकथा्धत आलेली वयक्ती संसहग्धत िोऊ शकते 
(हसडीसी २०२० आ). जसे ि े े्ंब अहरक अंतरथावर िवेत पसरत जथातथात, 
तसे े्ंबथंाचे कें द्रीकरि कमी िोत जथाते. जसे कथालथंातर वथाढत जथाते, तसे तयथा 

े्ंबथंातील संसहग्धत हवषथािूंची संखयथािी कमी िोत जथाते (हसडीसी २०२० आ). 
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मििनूच जथागहतक आरोगय संघिनेचयथा मथाग्धदश्धक तत्वथंामधये, परसपरथंामधये 
हकमथान १ मीिर (३.३ रू्ि) अंतर रथाखिे आवशयक असलयथाचे सथंाहगतले 
आि े(डबलयएूचओ २०२०). अमेररकेतील सेंिस्ध र्ॉर हडसीज कंट्रोल अँड 
हप्रविनेशन यथा संस्ेतील उपलबर आकडेवथारीनसुथार, कोविीड-१९चथा प्रसथार 
िवेद्थारे िोिथाऱयथा संसगथा्धपेक्षथा, संक्रहमत वयक्तीचयथा जवळ गेलयथाने अहरक िोतो. 
तयथामळेुच यथा संस्ेने परसपरथंामधये हकमथान ६ रू्ि अंतर आवशयक असलयथाच े
प्रहतपथादन केले आि े(हसडीसी २०२० अ). हकमथान अंतरथंाची हनहचिती हवहवर 
घिकथंावर अवलंबनू असते. उदथािरिथा ््ध, मयथा्धहदत वथायहुवजन असिथाऱयथा 
बंद जथागथंामधये कोविीड-१९चे हवषथाि,ू संक्रहमत झथालेलयथा वयक्तीपथासनू ६ 
रू्ि जथासत अंतरथावर असलेलयथा, लोकथंामधयेदखेील संक्रहमत िोऊ शकतथात 
असे आढळून आले आि े(हसडीसी २०२० इ). मििनू बंद आहि मयथा्धहदत 
वथायहूवजन असिथाऱयथा जथागथा, गदफीची हठकथािे, आहि इतरथंाशी जवळ संपक्ध  
येऊ शकेल अशथा जथागथंामधये वथावरतथानथा अतयंत कथाळजी घेिे आवशयक आि.े 

कोितथािी एक हवहशष्ट घिक सवतंत्पिे कोविीड-१९चे संक्रमि 
हनयंहत्त करीत नथािी, संक्रमि अनेक घिकथंाद्थारथा हनयंहत्त िोते. अंतर यथा 
घिकथाबथाबतिी असेच मिितथा येईल. वयक्तींमरील अंतरे कमी असणयथाच े
प्रमथाि लोकसंखयेची अहरक घनतथा असिथाऱयथा प्रदशेथंामधये जथासत असते. 
यथामळेुच, मुंबईसथारखी, लोकसंखयेची अहतघनतथा असलेली, शिरे कोविीड-
१९चयथा संक्रमिथाचे कें द्रहबंद ूठरली. २०११चयथा भथारतीय जनगिनेनसुथार, मुंबई 
शिरथाची एकूि लोकसंखयथा ३०,८५,४११ इतकी असनू घनतथा १९,६५२ 
प्रहतचौरस हकलोमीिर आि.े तर मुंबई उपनगरथंाची लोकसंखयथा ९३,५६,९६२ 
इतकी असनू घनतथा २०,९८० प्रहतचौरस हकलोमीिर आि.े उपनगरथंामरील 
लोकसंखयेचयथा अहतघनतेमळेु, बकृिनमुंबईतील एकूि रुगिथंापैकी, ७०.९% 
रुगि मुंबई उपनगरथंात आढळतथात (एमसीजीएम २०२०). मुंबई शिरथातील 
रुगिथंाची िककेवथारी २९.१% इतकी आि े(एमसीजीएम २०२०). परंत ुवॉड्ध 
पथातळीवर लोकसंखयेचयथा घनतेचथा आहि बथाहरतथंाचयथा संखयेचथा (तक्तथा १) 
संबंर तपथासणयथासथाठी कथाल्ध हपअस्धनचयथा अनकु्रम सिसंबंर पद्धतीचथा उपयोग 
केलथा. 
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तक्ा १ : 
बकृिनमुंबई: वॉड्धनसुथार एकूि कोविीड-१९ बथाहरतथंाची संखयथा आहि 
लोकसंखयेची घनतथा (२०११)

्वॉड्भ कोवहीड-१९ बानधत लोकसखं्ा
लोकसखं्ेची घिता  
(प्रनतचौरस नकमी)

A ६५९९ १६२२९
B २०६३ ५०९१६
C ३७८३ ९२३१२
D १२७५८ ५२५५५
E ९२९५ ५३१४७

F/S १०३४७
४१९८१

F/N १०४०१
G/S ९८६७

५४५६९
G/N १३४०४
H/E ८९५९

४०९८७
H/W ९५४२
K/E १६१६३

३३१०७
K/W १७८४३
P/S १०७०४

२१८४९
P/N १६६६१
R/S १६३४९

२१७११R/N ८५३४
R/C १९५९०

L १०२९४ ६६८३१
M/E ८५०१

२२२१५
M/W ८०९३

N १३४५५ ११२४३
S १३४०९ ११६२२
T १३१९४ ९८१२

(मथाहिती स्ोत: भथारतथाची जनगिनथा, २०११; एमसीजीएम, २०२०)

कथाल्ध हपअस्धनचयथा अनकु्रम सिसंबंर हवशे्षिथानसुथार, वॉड्ध पथातळीवरील 
लोकसंखयेची घनतथा आहि बथाहरतथंाची संखयथा यथंात ऋि सिसंबंर (r = 
-०.३३९६) प्रस्थाहपत झथालथा. यथा क्षीि सिसंबंरथामळेु असे लक्षथात येते की 
वॉड्धमरील बथाहरतथंाची संखयथा स्थाहनक पथातळीवरील अनेक घिक हनयंहत्त 
करतथात, आहि लोकसंखयेची घनतथा िथा एकमेव हनयंत्क नथािी. 
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३० नोविेंबर २०२० रोजीचयथा आकडेवथारीनसुथार, बकृिनमुंबईतील एकूि 
बथाहरतथंाची संखयथा २,८२,८१४ आि.े यथातील १०,७९१ वयक्ती मकृत असनू 
२,५५,८६० वयक्ती बऱयथा िोऊन घरी परतलयथा आिते. एकूि सहक्रय रुगिथंाची 
संखयथा १३,१५७ इतकी आि े(एमसीजीएम २०२०). तक्तथा २ मरील मथाहिती 
बकृिनमुंबईमरील एकूि कोविीड-१९ बथाहरतथंाचे वॉड्ध सतरथावरील हवषम 
भौगोहलक आककृ हतबंर दश्धहवतथात. 

तक्ा २:
बकृिनमुंबई: कोविीड-१९ बथाहरतथंाचे भौगोहलक आककृ हतबंर 
(३० नोविेंबर २०२०)

एकूि कोवहीड-१९ 
बानधतांची सखं्ा

बहृनममंबईतील 
्वॉड्भ

्वॉड्भमधील प्रममख निकािाचे 
िा्व

सवथा्धहरक कोविीड-१९ 
बथाहरत संखयथा असलेले भथाग 
(१५००१ पेक्षथा जथासत) 

R/C, K/W, 
P/N, R/S, K/E

बोरीवली, अरंरेी (प.), जोगेश्वरी 
(प.), हवलेपथालषे (प.)

अहरक कोविीड-१९ 
बथाहरत संखयथा असलेले भथाग 
(१२००१ ते १५०००)

N, S, G/N, T, 
D

घथािकोपर, हवद्थाहविथार, भथंाडूप, 
पवई, कथंाजरुमथाग्ध, हवक्रोळी, 
रथारथावी, मथािीम, दथादर, मलुुंड, 
ग्थंािरोड, वथाळकेश्वर, मलबथार 
हिल, िथाजी आली 

मधयम कोविीड-१९ बथाहरत 
संखयथा असलेले भथाग
 (९००१ ते १२०००)

P/S, F/N, F/S, 
L, G/S, H/W, 
E

गोरेगथाव, मथािंुगथा, सथायन, वडथाळथा, 
परळ, सथाकीनथाकथा, असलर्था, 
कुलथा्ध, वरळी, प्रभथादवेी, बथंाद्रथा 
(प.), खथार (प.), सथंातथाकू्रझ (प.), 
भथायखळथा, आग्ीपथाडथा, डॉकयथाड्ध 
रोड, रे रोड, हचचंपोकळी 

कमी कोविीड-१९ बथाहरत 
संखयथा असलेले भथाग 
(० ते ९०००)

H/E, R/N, 
M/E, M/W, A, 
C, B 

बथंाद्रथा (प.ू), खथार (प.ू), सथंातथाकू्रझ 
(प.ू), दहिसर, मथानखदु्ध, दवेनथार, 
हशवथाजीनगर, चेंबरू, हिळकनगर, 
चच्धगेि, कुलथाबथा, पथायरनुी, 
भलेुश्वर, महसजद बंदर, डोंगरी, 
भेंडी बझथार 

(मथाहिती स्ोत: एमसीजीएम, २०२०)
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वरील मथाहितीनसुथार, वथायवय मुंबईतील बोरीवली, अंरेरी (प.), जोगेश्वरी 
(प.), हवलेपथालषे (प.) यथा वॉड््धसमधये कोविीड-१९ बथाहरत वयक्तींचे सवथा्धहरक 
(३२.१%) कें द्रीकरि झथालेले हदसते. गोरेगथाव आहि बोरीवली भथागथंात नवीन 
रुगिवथाढीचथा वेग इतर वॉड््धसपेक्षथा (अनकु्रमे ०.५०.% आहि ०.४३%) 
अहरक आि े (एमसीजीएम २०२०). तसेच बोरीवली, कथंाहदवली, अंरेरी 
(प.), जोगेश्वरी (प.), हवलेपथालषे (प.) यथा भथागथात सीलबंद करणयथात आलेलयथा 
इमथारतींची संखयथादखेील जथासत आि.े मथात् शिरथातील वथायवय भथागथंामधये 
(रथारथावी, मथािीम, दथादर) तसेच पवू्ध उपनगरथंामधये (भथंाडूप, पवई, कथंाजरुमथाग्ध, 
हवक्रोळी, घथािकोपर, हवद्थाहविथार) झोपडपट््टयथा आहि चथाळींमरील 
प्रहतबंहरत क्षेत्थंाचे प्रमथाि इतर भथागथंाचयथा तलुनेत अहरक आि.े पहचिम [बथंाद्रथा 
(प.ू), खथार (प.ू), सथंातथाकू्रझ (प.ू), दहिसर], आहि पवू्ध उपनगरथंातील (मथानखदु्ध, 
दवेनथार, हशवथाजीनगर, चेंबरू, हिळकनगर) आहि शिरथातील (चच्धगेि, 
कुलथाबथा, पथायरनुी, भलेुश्वर, महसजद बंदर, डोंगरी, भेंडीबथाजथार) कथािी भथागथंात 
रुगिसंखयथा तलुनेनं कमी आि.े ि े हवषम आककृ हतबंर अनेकहवर घिकथंाच े
हनयंत्ि दश्धहवतथात.

पृष्ठराग आनि कोवहीड-१९
अंतरथाबरोबरच पकृष्ठभथाग िथादखेील कोविीड-१९ संक्रमिथातील एक 

मित्वथाचथा घिक आि.े संसहग्धत वयक्तीचयथा नथाकथावथािे आहि तोंडथावथािे बथािरे 
पडलेले मोठ्यथा आकथारथाचे े्ंब िवेत तरंग ूशकत नथािीत आहि तयथामळेु ते 
आजबूथाजचूयथा पकृष्ठभथागथंावर पडतथात. सयू्धप्रकथाश, आद्र्धतथा आहि पकृष्ठभथागथाचथा 
प्रकथार यथासथारखयथा घिकथंानसुथार कोविीड-१९चथा हवषथाि ू हवहवर पकृष्ठभथागथंावर 
कथािी तथास ते कथािी हदवस जग ू शकतो (हसडीसी २०२० आ). एखथाद्था 
वयक्तीचथा संसहग्धत पकृष्ठभथागथाशी संपक्ध  आलयथास हवषथाि ू तोंड, नथाक हकंवथा 
डोळे यथाद्थारथा शरीरथात प्रवेश करू शकतथात आहि संक्रमिथाचथा रोकथा वथाढव ू
शकतथात. जथागहतक आरोगय संघिनेचयथा मििणयथानसुथार, पकृष्ठभथागथंाद्थारे िोिथारथा 
संसग्ध अप्रतयक्ष आहि कथािीसथा अहरक कथालथंातर असलयथाने हवशेष प्रभथावी 
घिक नथािी (डबलयएूचओ २०२०). परंत ु पकृष्ठभथागथंाद्थारे मयथा्धहदत प्रमथािथात 
िोिथारे संक्रमि रोखिेसदु्धथा मित्वथाचे आि.े भथारद्थाज व अग्वथाल (२०२०) 
यथंाचयथा नकुतयथाच प्रकथाहशत झथालेलयथा शोरहनबंरथात कोविीड-१९ चे हवषथाि ू
वेगवेगळयथा पकृष्ठभथागथंावर हकती कथाळ हजवंत रथािू शकतथात यथाबथाबत हवशे्षि 
केले आि.े तयथानसुथार, श्वसनमथागथा्धवथािे बथािरे पडलेले े्ंब कथािी सेकंदथंात 
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कोरडे िोतथात. पि वेगवेगळयथा पकृष्ठभथागथंावर पडलेलयथा े्ंबथंातील हजवथािूंचयथा 
जगणयथाचथा कथाळ कथािी तथासथंाचथा अस ूशकतो. पकृष्ठभथागथंावर पडलेलथा े्ंब जरी 
सकुलथा, तरी अतयंत सं् बथाषपीभवनथामळेु द्रवथाचथा अगदी कथािी नलॅनोमीिरइतकथा 
सकू्म ्र हशललक रथाितो आहि तयथामधये िथा हजवथाि ूकथािी कथालथावरीसथाठी 
हजवंत रथािू शकतो (भथारद्थाज व अग्वथाल २०२०). सकू्म ्रथातील द्रवथाच े
आहि हजवथािूंचे प्रमथाि, द्रवथाचथा बथाषपीभवनथाचथा वेग, पकृष्ठभथागथाचे सवरूप 
यथा घिकथंावर िथा कथालथावरी अवलंबनू असतो. कोविीड-१९ चथा हजवथाि ू
पलथाहसिक आहि सिेनलेस सिील पकृष्ठभथागथंावर अहरक कथाळ हिकतो तर तथंाबे 
रथातचूयथा पकृष्ठभथागथंावर कमी कथाळ हिकतो (समुन व इतर २०२०). तक्तथा - ३ 
मधये, कोविीड-१९चथा हवषथाि ूकोितयथा प्रकथारचयथा पकृष्ठभथागथंावर हकती कथाळ 
हजवंत रथािू शकतो यथाची मथाहिती हदलेली आि.े

तक्ा ३: 
हवहवर पकृष्ठभथागथंावर हजवथािचूयथा हजवंत रथािणयथाचथा कथालथावरी

पषृ्ठरागाचा प्रकार कोवहीड-१९चा जी्वािू नज्ंवत रहाण्ाचा 
काला्वधी

रथातू ५ हदवस

लथाकूड ४ हदवस

पलथाहसिक २ ते ३ हदवस

सिेनलेस सिील २ ते ३ हदवस

पठु्था ४ तथास

तथंाबे रथातू ४ तथास

अलॅलयहुमहनयम २ ते ८ तथास

कथाच ५ हदवस

हसरलॅहमकस ५ हदवस

कथागद कथािी हमहनिे ते ५ हदवस

मथानवी तवचथा आहि केस सथारथारि ९ तथास

अनन आहि पथािी हजवथाि ूअनन आहि पथाणयथावथािे पसरत नथािी

कथापड आहि पथादत्थािे यथावर हवशषे संशोरन नथािी

(मथाहिती स्ोत: समुन व इतर, २०२०; नझथाररओ, २०२०)
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हवहवर पकृष्ठभथागथंावर हजवथाि ू अहरक कथाळ जग ू शकत असलयथाने 
मथानवी संसगथा्धचथा रोकथािी वथाढतो. तयथामळेु घरथामरील आहि कथायथा्धलयथंातील 
पकृष्ठभथाग- जसे िेबलस, खचुयथा्ध, दरवथाजथंाचयथा मठुी आहि कड्यथा, निथािीघरथातील 
आहि बेहसनवरील नळ, हवजेची बििे, दरूधवनी संच, संगिकथाचे कळर्लक, 
इतयथादी - हनयहमत कथालथंातरथाने सवचछ करिे िथा आवशयक उपथाय आि.े सेंिस्ध 
र्ॉर हडसीज कंट्रोल अँड हप्रविनेशन यथा संस्ेचयथा मथाग्धदश्धक तत्वथानसुथार, 
अहरक दहूषत झथालेले पकृष्ठभथाग सथाबिथाने हकंवथा हडिजांिने सथार् करथावे आहि 
मग तयथावर अलकोिोल-हमहश्त जंतनुथाशकथाचथा वथापर करथावथा (हसडीसी 
२०२० अ). तसेच कथािी पकृष्ठभथाग कमी कथालथावरीसथाठी गरम केले, तरी कथािी 
नलॅनोहमिरचयथा ्रथाचे बथाषपीभवन िोणयथास मदत िोते आहि तयथायोगे हजवथाि ू
नष्ट िोऊ शकतो (भथारद्थाज व अग्वथाल २०२०). 

अंतर आनि पृष्ठराग ्ाबाबत जिसामान्ांमधील जागरूकता:
अंतर आहि पकृष्ठभथाग यथा घिकथंाची कोविीड-१९ संसगथा्धतील भहूमकथा 

इतकी मित्वथाची असतथानथा जनसथामथानयथंामधये यथाबथाबत हकती मथाहिती अ्वथा 
जथागरूकतथा आि ेआहि यथाबथाबतीत लोकथंाची वत्धिकू कशी आि,े ि ेतपथासनू 
पथािणयथासथाठी एक सवषेक्षि करणयथात आले. सवषेक्षिथात एकूि ८० वयक्तींनी 
सिभथाग घेतलथा. यथात ७५% हस्तयथा असनू बिुतथंाश वयक्ती (८८.९%) १८ 
ते ४० वषषे वयोगिथातील आिते. ३७% प्रहतसथादकथांनी तयथंाचयथा जवळचयथा 
कुिंुबथातील सदसय, नथातेवथाईक हकंवथा कथायथा्धलयीन सिकथारी यथंापैकी कुिथा 
एकथाची कोविीड-१९ चथाचिी सकथारथातमक आलयथाचे सथंाहगतले आि.े एकूि 
नमनुयथंापैकी जवळजवळ ३०% वयक्ती बथाजथारपेठेसथारखयथा अहतघनतेचयथा 
भथागथंात हनयहमतपिे प्रवथास करतथात. यथातील सथारथारि ३२% वयक्ती नोकरी 
करिथाऱयथा आिते.

एकूि प्रहतसथादकथंापैकी बिुतथंाश वयक्ती घरथाबथािरे प्रवथास करतथानथा 
मखुपट्टीचथा वथापर करतथात आहि हनयहमतपिे सथाबिथाने िथात रतुथात. परंत,ु 
ि े आचिय्धकथारक आि े की ५% वयक्ती अजनूिी मखुपट्टी परररथान करीत 
नथािीत, तर २.५% वयक्ती हनयहमतपिे िथात रवुत नथािीत. शथासनथाने वेळोवेळी 
प्रसथाररत केलेलयथा सचूनथंानसुथार, सथाबिथाने िथात कमीत कमी २० सेकंद रिु े
आवशयक असतथानथा, सवषेक्षिथातील केवळ २३% वयक्ती िथा हनयम पथाळतथात. 
सथारथारि २०% वयक्ती वेळेचे कुठलेिी बंरन पथाळत नथािीत, तर उव्धररत वयक्ती 
२० सेकंदथंापेक्षथा कमी वेळेत िथात रतुथात. सरुहक्षततेचे हनयम न पथाळिथाऱयथा यथा 
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वयक्तींचे प्रमथाि कमी हदसत असले, तरी अशथा वयक्तींमळेु कोविीड-१९चयथा 
संसगथा्धचथा रोकथा हनहचितच मोठथा आि.े तयथात, कोविीड-१९चयथा प्रसथारथाचयथा 
मथाधयमथाबथाबतदखेील परेुशी मथाहिती असलयथाचे हदसत नथािी. कोविीड-१९ च े
हजवथाि ूिवेतनू पसरतथात कथा यथाचे उत्र ‘िो’ , ‘नथािी’, आहि ‘कदथाहचत’ यथा 
पयथा्धयथंामधये सथारखे हवभथागले आि.े मििजेच यथाबथाबत दोन तकृतीयथंाश वयक्तींनथा 
अचकू मथाहिती नथािी. कोविीड-१९चथा हजवथाि ूपथाणयथाद्थारे पसरत नसलथा, तरी 
प्रहतसथादकथंापैकी समुथारे ४७% लोकथंानथा तयथाची मथाहिती नथािी.

सवषेक्षिथात असे हदसनू आले की जयथा वयक्तींनथा िथाळेबंदी हशह्ल झथालेलयथा 
कथाळथात सथाव्धजहनक वथाितकुीद्थारे हनयहमत प्रवथास करणयथाची आवशयकतथा 
आि,े ते शथारीररक अंतरथाचे हनकष पथाळत नथािीत. कोविीड-१९चयथा दसुऱयथा 
लथािेची शकयतथा वत्धहवली जथात असतथानथा एकूि प्रहतसथादकथंापैकी १८.३% 
वयक्ती सथाव्धजहनक हठकथािी शथारीररक अंतरथाचे हनकष पथाळत नसलयथाचे समोर 
आले आि.े सथाव्धजहनक वथाितकुीमरील अर्थाि गदफीमळेु इचछथा असनूिी 
शथारीररक अंतरथंाचे हनकष पथाळतथा येत नथािीत, असे सथारथारि २९% वयक्तींच े
मिििे आि.े ६२.२% वयक्तींचे असे मत आि े की सथाव्धजहनक हठकथािी 
आजबूथाजलूथा वथावरिथारे लोक अंतरथाचे कुठलेिी हनकष पथाळतथानथा हदसत 
नथािीत. ८९% वयक्ती मखुपट्टी न वथापरिथाऱयथा मथािसथंापथासनू शथारीररक अंतर 
रथाखथायचथा प्रयतन करतथात. जरी ६३% वयक्ती शथारीररक अंतर रथाखणयथाबथाबत 
जथागरूक असलयथाचे सथंागतथात, तरी सवषेक्षिथातील आकडेवथारीवरून असे 
हदसते की तयथंाचयथापैकी बरेच जि शथारीररक अंतरथाचे हनकष तंतोतंत पथाळत 
नथािीत. केवळ २४.७% वयक्ती सवत: आहि हबगर-कुिंुबथातील सदसयथंामधये 
६ रू्ि अंतर रथाखतथात. समुथारे ५७% प्रहतसथादक ३ रू्ि अंतर रथाखतथात. १९% 
वयक्ती कोविीड-१९ संसगथा्धचथा रोकथा पतकरतथात कथारि ते सवत: आहि 
हबगर-कुिंुबथातील सदसयथंामधये जेमतेम १ रू्ि अंतर ठेवतथात. २४.७% वयक्ती 
आजथारी असलेलयथा मथािसथंापथासनूिी सरुहक्षत अंतर रथाखत नथािीत. प्रतयेक वेळी 
प्रतयक्ष अंतर मोजले जथात नथािी हकंवथा घड्यथाळ पथाहिले जथात नथािी. प्रतयक्ष 
मोजमथाप न करतथा प्रथाककृ हतक अंतर समजणयथाची प्रतयेक वयक्तीची वसतहुनष्ठ 
समज हभनन असते. मििनू प्रहतसथादकथंानथा हवचथारले गेले की ते यथा हकमथान 
अंतरथंाचे (६ रू्ि) मोजमथाप कोितयथा पद्धतीने करतथात. तयथापैकी जवळजवळ 
५५% प्रहतसथादक अंदथाजे अंतर मोजतथात, तर अंतरथाची कलपनथा येणयथासथाठी 
१५% वयक्ती िथातथाचयथा लथांबीचथा उपयोग करतथात.
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समुथारे ६१% वयक्तींनथा कोविीड-१९ चथा हजवथाि ू पकृष्ठभथागथंावर हजवंत 
रथािू शकतो ि ेमथाहिती आि.े परंत ुहवहवर पकृष्ठभथागथंावर िथा हजवथाि ूहकती कथाळ 
हजवंत रथािू शकतो, यथा प्रश्थाचे ठोस उत्र मथात् प्रहतसथादकथंाकडे नथािी. तक्तथा ४ 
मधये यथा प्रश्थाचयथा उत्रथंाचथा एक गोषवथारथा दणेयथात आलथा आि.े 

तक्ा ४
पकृष्ठभथागथंासंदभथा्धत मथाहिती आहि जथागरूकतेचथा सतर

पषृ्ठरागाचा 
प्रकार

काही मानहती 
िसिारे (%)

अपमरी नकं्वा 
चमकीची मानहती 
असिारे (%)

अचूक मानहती 
असिारे (%)

कथाच १३.७५ ४६.२५ ४०

अलॅलयहुमहनयम ५० १७ ३३

पलथाहसिक ३३.७५ ३६.२५ ३०

पथािी ४३.७५ ३० २६.२५

सिेनलेस सिील ३७.५ ३८.७५ २३.७५

तथंाबे रथातू ५५ २१.२५ २३.७५

पठु्था ४८.७५ ३० २१.२५

रथातू ३५ ५० १५

अनन ४३.७५ ४२.५ १३.७५

लथाकूड ४३.७५ ४६.२५ १०

कथागद ३७.५ ५२.५ १०

हसरलॅहमकस ५७.५ ३३.७५ ८.७५

पथादत्थािे ४० ५२.५ ७.५

कथापड ४५ ५० ५

(मथाहिती स्ोत: प्रथा्हमक सवषेक्षि)

वरील तकतयथावरून असे लक्षथात येते की पकृष्ठभथागथंाद्थारे िोिथाऱयथा 
संसगथा्धबथाबत बरेचसे लोक अनहभज् आिते. एकतर तयथंानथा यथाबथाबत कथािीच 
मथाहिती नथािी हकंवथा अपरुी आहि चकुीची मथाहिती आि.े दनंैहदन गरजेचयथा 
वसत ू खरेदी करणयथासथाठी हकंवथा नोकरी-रंद्थासथाठी प्रतयेक वयक्ती घरथाबथािरे 
पडत असते. मििनूच, सवथाांचथा हवहवर पकृष्ठभथागथंाशी संपक्ध  येत असतो, आहि 
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तयथा अनवये घरथातील पकृष्ठभथागदखेील संसहग्धत िोणयथाचथा रोकथा संभवतो. 
यथाबथाबत योगय मथाहिती असलयथास, सथाबि, हडिजांि्स आहि अलकोिोल-
हमहश्त जंतनुथाशकथंानी हनयहमतपिे पकृष्ठभथाग सवचछ करणयथाबदिल लोक 
जथागरूक रथाितील. िी मथाहिती आहि जथागरूकतथा नसलयथामळेुच समुथारे ४१% 
वयक्ती तयथंाचयथा घरथंामरील तसेच कथायथा्धलयथातील पकृष्ठभथागथंाची सथार्सर्थाई 
हनयहमतपिे करत नथािीत. मथाग्धदश्धक सचूनथंानसुथार, पकृष्ठभथाग कमीत कमी 
एक हमहनि सवचछ करिे आवशयक आि,े परंत ु यथाबथाबत केवळ १८.३% 
वयक्तींनथाच मथाहिती असलयथाचे हदसते. 

निषकष्भ
गेलयथा ११ महिनयथंापथासनू कोविीड-१९ चे संकि अबथाहरत आि.े 

िथाळेबंदीमळेु हनमथा्धि झथालेले आह ््धक प्रश् - दशे सतरथावरील असोत अ्वथा 
वयहक्तसतरथावरील - अतयंत गंभीर आिते. तयथामळेु लोकथंामधये असवस्तथा 
आहि अहनहचिततथा आि.े बरथाच कथाळ न सरुथारलेलयथा पररहस्तीमळेु लोकथंामधये 
ितबलतेची भथावनथा आि.े कदथाहचत मििनूच सवषेक्षिथातील जवळपथास ५५% 
वयक्तींनी कडक िथाळेबंदीचयथा कथाळथात सरुहक्षततेचे हनयम जसे पथाळले जथात िोते, 
तसे आतथा िथाळेबंदी हशह्लीकरिथाचयथा कथाळथात पथाळले जथात नथािीत, यथाची 
कबलुी हदली आि.े समुथारे ६६% वयक्तींनथा यथा शथारीररक अंतरथाचयथा हनयमथंामळेु 
नथातेसंबंर दरुथावत चथाललयथाचे आहि सथामथाहजक अंतरे वथाढत चथाललयथाचे वथाित 
आि.े तर बिुतथंाश वयक्तींनी मखुपट्टी न वथापरिथाऱयथा वयक्तींमळेु सतत भीतीची 
भथावनथा असलयथाचे सथंाहगतले आि.े एकीकडे आह ््धक हस्ती सथंाभथाळणयथासथाठी 
घरथाबथािरे पडथायची सक्ती आि ेतर दसुरीकडे आजबूथाजचूयथा लोकथंाचयथा हनयम न 
पथाळणयथाचयथा वकृत्ीमळेु कोविीड-१९चथा संसग्ध िोणयथाची िथंागती तलवथार आि.े 
यथामळेु सतत हनमथा्धि िोिथारी भीती, हचंतथा, आहि तथाि यथामळेु मथािसथंाचयथा 
मथानहसक आरोगयथावरिी पररिथाम िोत आिते. शथारीररक अंतर आहि पकृष्ठभथाग 
सथार्सर्थाईचयथा हनकषथंाचे पथालन करणयथास कोितयथा बथाबी आपलयथालथा 
अड्ळथा आितथात ि ेहवचथारले असतथा, बिुतेक प्रहतसथादकथंानी कथािी समथान 
मते नोंदवली आिते. घरथात हनयहमत सथार्सर्थाई केलयथाने वथाढलेली सथंारेदखुी 
आहि सतत मखुपट्टी परररथान केलयथाने हनमथा्धि िोिथारी गदुमरलयथाची भथावनथा ि े
यथातील मित्वथाचे अड्ळे आिते. तसेच शथारीररक अंतरथाचे हनकष न पथाळिथारी 
प्रचंड गदफी आहि यथामळेु सवतःलथा वथाििथारी ितबलतथा आहि संसग्ध िोणयथाची 
भीती, तसेच चोवीस तथास सतत अंतरथाचयथा हनयमथंाचे आहि पकृष्ठभथागथंाची 
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सथार्सर्थाई करणयथाचे भथान रथाखणयथामळेु येिथारथा तथाि आहि िोिथारी हचडहचड 
यथा अड्ळयथंाचथा उललेखदखेील प्रहतसथादकतयथाांनी केलथा आि.े

जथागहतक आरोगय संघिनेची तसेच भथारत सरकथारने आहि रथाजय 
शथासनथाने प्रसथाररत केलेली मथाग्धदश्धक तत्वे तसेच बकृिनमुंबईचयथा उदथािरिथाद्थारे 
लक्षथात आलेले कोविीड-१९ संसगथा्धचे आककृ हतबंर यथावरून अंतर आहि 
पकृष्ठभथाग यथा दोन भौगोहलक घिकथंाचे मित्व लक्षथात येते. परंत ु सवषेक्षिथातनू 
समोर आलेले हनषकष्ध यथा दोन घिकथंाबथाबतचयथा जथागरूकतेचे हनमन सतर 
दश्धहवतथात आहि यथामळेु कोविीड-१९चयथा संभथावय दसुऱयथा लथािेचथा पररिथाम 
अहरक गंभीर िोणयथाची शकयतथा नथाकथारतथा येत नथािी. तयथामळेु नसुते ६ रू्ि 
अंतर रथाखथा हकंवथा पकृष्ठभथागथंाची हनयहमत सथार्सर्थाई करथा इतके सथंागनू भथागिथार 
नथािी, तर ते कथा करथायचे यथाची वैज्थाहनक मथाहिती सोपयथा पद्धतीने लोकथंापयांत 
पोिोचवणयथाची गरज आि.े जथागरूकतेचयथा अभथावथामळेु आजपयांत झथालेले 
नकुसथानदखेील मथाहितीचयथा आरथारे लोकथंापयांत कसे पोिोचवतथा येतील, ि े
पथाििेदखेील मित्वथाचे आि.े सरुहक्षततेचे हनकष न पथाळिथारी एक वयक्ती इतर 
हकतीतरी वयक्तींचे आरोगय रोकयथात आि ूशकते, िी वसतहुस्ती लक्षथात घेतथा 
अशथा वयक्तींची सथामथाहजक वत्धिकू अहरक सकथारथातमक कशी करतथा येईल, 
िी शथासनथाची तसेच प्रतयेक नथागररकथाची जबथाबदथारी आि.े िी सथामथाहजक 
जबथाबदथारी आपि कशी पथार पथाडतो, यथावरच येिथाऱयथा कथाळथातील कोविीड-
१९चथा रोकथा आहि गथंाभीय्ध अवलंबनू असेल.
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प्रश्नच पडले िाहीत, तर उत्तरे कशी नमळणार? आनण तशी पररन्थितीच 
निमामाण झाली िाही तर प्रश्न तरी कसे पडणार? जगात सवमात्र आनण सवमाकाळ 
आणीबाणीच्ा पररन्थितीिेच माणसाला असंख् गोष्ी नशकवल्ा आहते. 
करोिाच्ा गेल्ा आठ मनहन्ांच्ा कहरािे आपले आनथिमाक कंबरडे मोडले, 
अिेक कंपन्ा मोडकळीस आल्ा, रोजगार गेले, र््त्ािे शेकडो मैल 
चालत जात घर-गाव गाठणाऱ्ांचे हाल झाले, िातेसंबंधांमध्े तणाव निमामाण 
झाले, नशक्षणव्व्थिा नव्कळीत झाली, ग्ंथिव्वहारांवर गदा आली आनण 
सेवाभावी सं्थिांचे आनथिमाक-शारीररक बळ संपले. िकारा्तमक पररणामाच े
्ाहूिही अनधक, असंख् पैल ूआहते, मात्र ्ा आठ मनहन्ांिी आपल्ाला 
‘नदलेल्ा’ बाबींचीही िोंद करणे आवश्क आह.े प्रसारमाध्मांिा, नवशेषतः 
छापील माध्मांिा इतरांप्रमाणे आनथिमाक संकटांचा, िोकर कपातीचा, वेति 
कपातीचा सामिा करावा लागलाच, मात्र ्ा निनमत्तािे अिेक िव्ा गोष्ीही 
कळल्ा. ्त्ातली सवामानधक महत्वाची बाब महणजे ९० टकके कममाचाऱ्ांिी 
आपापल्ा घरूि काम केले तरी वतृ्तपत्र प्रनसद्ध होऊ शकते, ्ाचा झालेला 
साक्षा्तकार. तो होण्ाची प्रनरि्ा हा आमच्ा सगळ्ांच्ाच आ्षु््ातला 
्मतृींमध्े का्मचा गोठविू ठेवावा असा क्षण आह.े 

्ा साक्षा्तकाराकडे जातािा पनहला प्रश्न ्वतःलाच नवचारावा लागेल, 
तो ‘कोनवड उरमा  करोिा जर दहा-पंधरा वषाांपवूवी आला असता तर का् 
झाले असते?’ करोिाच्ा आरोग्नवष्क पररणामाकडे पानहले तर कदानचत 
आजची न्थिती आनण पंधरा वषाांपवूवीची न्थिती ्ात रार ररक पडल्ाच े
नदसले िसते, परंत ु्ा ररकाच्ा सामानजक, सां्कृनतक, आनथिमाक बाजूंकडे 
पानहले तर पंधरा वषमा हा खपू मोठा काळ भासतो. हा ररक घडूि आला 
तो तंत्रज्ािामळेु, नवशेषतः इटंरिेट आधाररत संपकमा  रिांतीमळेु. छापील 
पत्रकाररतेच्ा बाबतीत ‘करोिा काळाची कथिा’ हा ्त्ामळेुच इनतहासातील 
एक अ्त्ंत महत्वाचा, निणामा्क टपपा ठरणार आह.े

सवामानधक महत्वाची बाब आधी सांगा्ची तर ती अशी की, इटंरिेट 
िावाची जाद ूिसती, ् ा महाजालाची कृपा िसती तर ् ा िऊ-दहा मनहन्ांच्ा 
काळात वतृ्तपत्रांचे प्रकाशि ्थिनगतच ठेवावे लागले असते. सकाळी सकाळी 
तमुच्ा-आमच्ा दाराच्ा कडीला वतृ्तपत्र अडकविू बेल वाजविू निघिू 
जाणाऱ्ा पावलांचा आवाजच कािी पडला िसता. संप अथिवा अशाच 
काही कारणांमळेु इनतहासात वतृ्तपत्रांचे प्रकाशि ् थिनगत रानहल्ाची उदाहरण े
जगभर आहते, परंत ुमािवी हतबलतेतिू असे पनहल्ांदाच घडले असते, ती 
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वेळ इटंरिेटिे ्ेऊ नदली िाही. गेल्ा दहा मनहन्ांच्ा काळात वतृ्तपत्र त्ार 
होण्ात एकही नदवस खंड पडला िाही. 

अगदी सरुुवातीचा महणजे रेब्वुारी मनहन्ाच्ा अखेरचा एक आठवडा 
आमही वतृ्तपत्राची त्ार झालेली पािे छपाईसाठी ि पाठवता ्त्ाच्ा पीडीएर 
वाचकांिा उपलबध करूि नदल्ा. ्त्ाही काळात िावापरुती छपाई होत होती, 
परंत ुनवतरण शक् होत िवहते. तो आठवडा वगळता दररोज कागदाची ररळे 
नररत रानहली, ्ंत्रे धडाडत रानहली आनण ताजे वतृ्तपत्र वाचकांच्ा हाती 
पडत रानहले. ‘आ्तमनिभमारते’चा हा िवा आनवष्कार शक् झाला तो केवळ 
आंतरमहाजालावर ्वार होऊि आलेल्ा तांनत्रक प्रगतीमळेु आनण वतृ्तपत्र 
त्ार करण्ाच्ा, पोहोचवण्ाच्ा साखळीत सहभागी असलेल्ा आमच्ा 
सवमा नजगरी सहकाऱ्ांमळेु.

करोिाच्ा अगदी सरुुवातीच्ा काळात एका आघाडीच्ा वानहिीिे 
कोणतीही शहानिशा ि करता नकंवा कोण्त्ाही शास्ती् स्त्ाचा आधार ि 
घेताच, ‘वतृ्तपत्र हाताळल्ािे करोिाचा रैलाव होतो’ अशी लोणकढी थिाप 
ठोकूि नदली होती. ्ा चकुीच्ा प्रचाराचा सामिा करण्ापासिू वतृ्तपत्रांिा 
आपली लढाई सरुू करावी लागली. एक साधी गोष् होती, आपले चलि 
कागदी आह,े ्त्ा चलिानशवा् तर चलिवलि शक्च िवहते. सकाळी 
दधू-ब्ेडची खरेदी करण्ापासिू तर नदवसभर नकराणा माल, औषधे नवकत 
घेण्ाप ा्ंत ह ेकागदी चलि शेकडो हजारो हातांचा प्रवास करत असे. कागद 
हाताळण्ातिू करोिाचा प्रसार झाला असता तर जग आज जवळपास निममािषु्् 
होण्ाच्ा मागामावरच नदसले असते. शेकडो हजारो हातांमधिू, नखशांमधिू, 
पानकटांमधिू प्रवास करत आलेल्ा िोटांिा ्पशमा झाला तर काहीच होत 
िाही, मात्र दहा-पाच हातांच्ा ्पशाांतिू घराप म्ात पोचणारी वतृ्तपत्रे घातक 
आहते? 

्ा खोटारड््ा प्रचाराशी वतृ्तपत्रांिी सामिा केला तो दोि आ्धुांिी. 
एक महणजे जागनतक आरोग् संघटिेपासिू तर राज्ातील डॉकटरांच्ा 
संघटिांचे अध्क्ष, सद्् ्ांिा महाराष्ट्र टाइमससह सवमाच वतृ्तपत्रांिी नलनहते 
केले आनण लोकांिा ्ाबाबत शहाणे करण्ाचे काम प्र््तिपवूमाक सरुू केले. 
दसुरे महणजे, काही वानहन्ा अिेकदा करोिाच्ा भडक, अनतरंनजत बातम्ा 
दते हो्त्ा, भीती वाटेल अशा पद्धतीिे िाटकी आवाजात जगबडुी आल्ागत 
दखेावा करत हो्त्ा, ्त्ाला छेद दते वा्तवावर आधाररत, समतोल बातम्ा 
आनण आकडेवारी वतृ्तपत्र सतत दते रानहले. ्त्ातिू वतृ्तपत्रांबाबत मळुातच 
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असलेली आनण क्षणकाळ हरवलेली आपलेपणाची भाविा पनुहा निमामाण 
झाली. काही काळ थिांबलेला वतृ्तपत्र वाचिाचा प्रवाह पनुहा वाहता होऊ 
लागला. परंत ुतरीही संकटे संपलेली िवहती.

‘वतृ्तपत्र काढणे’ ह ेएक सांनघक काम आह,े ्त्ासाठी कामकाजाच्ा 
पद्धतीची थिोडी मानहती दणेे आवश्क आह.े वतृ्तपत्राच्ा वातामाहरांचा 
चम ू नदवसभर शहरातील घडामोडी गोळा करतो. राज्भरात, दशेभरात, 
जगभरात घडलेल्ा घटिांचा आढावा घेणारी एक ्ंत्रणा असते. ्त्ात 
पीटीआ्सारख्ा वतृ्तसं्थिा, जगभरातील इतर वतृ्तसं्थिा, राज्भरातील 
वातामाहर असे मोठे जाळे असते. ्त्ा सगळ्ाचे ससुतू्रीकरण करूि उद्ाच्ा 
अंकात का् घ्ावे लागेल ह े ठरवणारी डे्क िामक एक ्ंत्रणा असते. 
संपादक, निवासी संपादक, साहाय्क संपादक मंडळी ्ा व्व्थेिवर िजर 
ठेविू असतात, मागमादशमाि करत असतात. नमनिटा-नमनिटाला काहीतरी िवे 
घडत असते. आधी महत्वाची वाटणारी बातमी, ्त्ाहूि अनधक मोठी बातमी 
आली की कमी महत्वाची होते. निणमा् सतत बदलावे लागतात. उद्ाच्ा 
अंकाची पािे त्ार होता होता वतृ्तपत्राच्ा का्ामाल्ात प्रचंड हलचल 
असते. चचामा, संवाद, नवचारनवनिम्, प्र्त्क्ष पािावर बातम्ांची रचिा 
करणाऱ्ा नडझा्िरशी संवाद, बातम्ा वाचिू वातामाहरांशी होणाऱ्ा चचामा 
असे सतत काहीतरी घडत असते. कोणतेही वतृ्तपत्र ह ेपनिासेक व्क्ींच्ा 
अशा चैतन्म् हालचालींमधिू साकार होत असते. करोिाच्ा काळात 
आपापल्ा घरूि काम करतािा, लॅपटॉप अथिवा मोबाइलच्ा ्रिीिवरूि 
संवाद साधतािा ह ेभारलेले वातावरण कसे नमळणार? प्र्त्क्ष एकमेकांच्ा 
समोर िसतािाही ही सगळी प्रनरि्ा िीट पार पडूि दसुऱ्ा नदवशीचा अंक 
आकाराला ्ेऊ शकतो ्ाची आमही कधी कलपिाच केली िवहती. करोिा 
काळािे ती प्र्त्क्षात आणिू दाखवली. पररन्थितीच्ा अपररहा म्ातेचा रेटाच 
एवढ््ा जलद गतीिे पररवतमाि आण ूशकतो. 

 मुंबईची नवनवध उपिगरे, ठाणे, डोंनबवली, कल्ाण, नटटवाळा, 
वसई, नवरार, िवी मुंबई असे औरस चौरस नवखरुलेले वतृ्तपत्रातील कममाचारी 
िेटबंधिािे एकत्र बांधले जाऊि हवेतल्ा हवेतच चचामानबचामा करतात. 
समोरासमोर होणारे प्र्त्ेक काम अपरोक्ष होते, ते करण्ाची, प्र्त्क्षात 
आणण्ाची पद्धत थिोडी वेगळी परंत ुअंनतम पररणाम मात्र तोच! आमच्ा 
का्ामाल्ातिू प्र्त्ेकाला एक कळीचा शबद (पासवडमा) नदला गेला, संबंनधत 
संकेत्थिळावर तो टाकला की अखखे ऑनरस लॅपटॉपवर. संपकमा ्ंत्रणा 
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का्ामाननवत होते आनण तमुचा लॅपटॉप नकंवा डे्कटॉप आनरसच्ा ्ंत्रणेशी 
जोडला जातो. मग पढेु सगळे तेच, जे का्ामाल्ात घडा्चे. 

कुठले पाि लावले जात आह,े कोण नडझा्िर आह,े कोण उपसंपादक 
आह,े ते मी लॅपटॉपवर बघ ूशकतो. गरज भासल्ास ते पाि मोठे करूि (झमू 
करूि) बघ ूशकतो, सचूिा दऊे शकतो. उपसंपादक ्त्ा पािाचा ताबा घेऊि 
मजकूर कमी जा्त करू शकतात. काही चौरस मीटरच्ा क्षेत्रात होणारे काम 
शेकडो मीटर अंतरावरूिही होऊ शकते. ह े सगळे प्र्त्क्षात घडले, घडत 
आह.े ररपोनटांग ह ेप्र्त्क्ष जागेवर, घटिा्थिळी जाऊि करा्चे काम आह.े 
संपकमा , लोकसंग्ह आनण सोशल माध्मे ्ांतिू ्त्ातले जेवढे काम शक् 
झाले तेवढे केले तरी कोनवडच्ा काळात नवनवध रुगणाल्ांमधील अव्थिा, 
प्र्त्क्ष र््त्ांवरील वातावरण, सावमाजनिक वाहतकू व्व्थेिची अव्थिा 
अशासारख्ा अिेक बाबी हो्त्ा, ज्ासाठी वातामाहरांिा ्त्ा ्त्ा नठकाणांिा 
प्र्त्क्ष भेटी दणेे भाग होते. आमच्ा वातामाहरांिी, छा्ानचत्रकारांिी जोखीम 
प्तकरूि ते केले. ्ाबाबत छापील माध्मांच्ा तलुिेत वानहन्ांच्ा 
वातामाहरांिा अनधक जोखीम प्तकरावी लागली, कारण ्त्ांिा प्र्त्क्ष दृश्ेही 
दाखवावी लागतात.

अथिामात इटंरिेट ह े जेवढे मोठे वरदाि आह े तेवढेच ते जर िीट काम 
करत िसेल तर तापदा्कही आह.े आपल्ा दशेात अिेक तांनत्रक ्ंत्रणांची 
अव्थिा, ‘्त्ा आहते, परंत ुकाम करत िाहीत, बंद आहते, िादरुु्त आहते’ 
अशी असते. साधे बँकेत धिादशे जमा करण्ाचे मशीिही बहुतांश वेळा 
आपल्ाला ‘आज मशीि बंद आह’े अशा न्टकरसहच पाहावे लागते. 
ठरावीक वेळेत काम पणूमा होणे ही वतृ्तपत्राची प्राथिनमक गरज असते. सततचा 
संपकमा , सेकंदासेकंदाला एकमेकांिा मानहती, रोटो पाठवणे, पािे त्ार होत 
असतािा ्त्ांची ‘हवेी राईल’ त्ार होते, ती पाठवणे, अशी ‘अवजड 
कामे’ िेटद्ारे करावी लागत होती. मोबाइलचे िेटवकमा  वापरूि एरवी ते 
कदानचत करता आलेही असते, परंत ुमोठ््ा प्रमाणात लोक घरूि कामे करत 
असल्ािे लोड ्ेऊि सवमाच कंपन्ांचे िेटवकमा  ्त्ा भारािे वाकूि कूममागतीिे 
चालत होते. वा्रा् ् ंत्रणा बसविू घेऊि दहा नकंवा अनधक एमबीपीएसचा 
वेग नमळवणे सवाांिाच परवडणारे िवहते. का्ामाल्ातील ‘ताकदवाि’ इटंरिेट 
जे काम चटुकीसरशी करते, तेच काम घरी मात्र पंधरा चटुक्ा वाजवल्ा 
तरी होत िवहते. कधी लाईट जाणे, कधी लॅपटॉप अचािक बंद पडणे, कधी 
लॅपटॉपचे नवनक्षप्त वागणे सरुू होते. ्त्ातिू नचडनचड होत होती. वतृ्तपत्र 
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काढण्ासारखे काम करतािा नचडनचड नि्ंत्रणात ठेवणे ह ेमोठेच आवहाि 
होते. आपली एखादी चकू उद्ा कुणाला तरी मि्ताप दऊे शकते ् ाचा नवचार 
करावा लागतो. तरी ्त्ातही कधी कधी चकू राहूि जातेच. अशी एखादी जरी 
गरलत झाली तरी घरी आरामात बसिू समाजमाध्मांवर वतृ्तपत्रांची सालटी 
काढणाऱ्ांच्ा रौजा हलली त्ारच असतात. कशा पररन्थितीत वतृ्तपत्रे 
काढली जात आहते, अनधकानधक ् ोग् असे वाताांकि करण्ाचा प्र््ति कसा 
केला जात आह,े ्ात ्त्ांिा काही रस िसतो. ‘नदसली चकू की कर उद्धार’ 
असा िेहमीचा खाक्ा ्ा काळातही अिभुवा्ला नमळाला. वतृ्तपत्रातील 
शदु्धलेखिाच्ा चकुा काढणारी पो्ट अशदु्ध नलनहलेली असली तरी चालिू 
जाते. वतृ्तपत्रातली चकू काढणे जा्त महत्वाचे. असो, वतृ्तपत्राला ‘घाईतले 
सानह्त्’ महटले जाते, सोशल माध्मातील बरेचसे सानह्त् ह ेडबघाईतले 
असते. मात्र अशा न्थितीतही आमही काम करत होतो. एके नदवशी रात्रीच्ा 
वेळी आमचे काम ऐि भरात असतािा एका सहकाऱ्ािे मेसेजेसिा प्रनतसाद 
दणेे बंद केले. लक्षात आल्ावर सगळ्ांिी धावपळ केली, जवळपास 
राहणारे मदतीला धावले, रोिारोिी झाली, परंत ुकरोिामळेु आमचा एक 
सहकारी, आमही गमावला. ्त्ा रात्री आमहाला बसलेला धकका पचविूही 
आमही अंक मात्र काढला. करोिाच्ा काळात आनथिमाक कारणांपासिू तर 
भावनिक कारणांप ा्ंत अिेक प्रकारे मािनसक आरोग्ाचे प्रश्न निमामाण झाले 
आहते, मिोनवकार तजज्ांकडे  रुगण वाढले आहते, कौटंुनबक नहसंाचाराच े
प्रमाण वाढले आह,े अशा बातम्ा दते असतािा ्त्ा बातम्ा दणेाऱ्ांिा 
्वतःच्ा, कुटंुबाच्ा नकंवा सहकाऱ्ांच्ा मिःन्थितीचा नवचार करा्ला 
मात्र वेळ िवहता. 

हळूहळू पररन्थितीशी जळुविू घेत, िविव्ा सम््ांवर िवे तोडगे शोधत 
आमही रोजचा अंक काढत असतािा बातम्ांच्ा बाबतीतली एक अडचण 
अशी होती, की इतरांिा ्त्ाची कलपिाच ्ेणार िाही. करोिासंबंधीच्ा 
बातम्ा नकतीही द्ा्च्ा महटलं तरी सगळी पािे ्त्ा बातम्ांिी थिोडीच 
भरणार आहते? सगळे सामानजक, सां्कृनतक व्वहार बंद असतािा, ्तबध 
असतािा, कोणतेही इवहनेट्स होत िसतािा रोज तीस-चाळीस बातम्ा दणे्ाच े
काम शहरटीम करत होती. एरवी वातामाहरांपढेु ‘ही बातमी दऊे की ही दऊे’, 
असा प्रश्न असतो, परंत ुजेवहा अवघा समाज केवळ श्ास घेण्ाव्नतररक् इतर 
काहीही करू इनचछत िवहता, अशा काळात शोधिू शोधिू बातम्ा तरी का् 
दणेार? मात्र तरीही रोज बातम्ा ्ेत हो्त्ा. पािे भरत होती.
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पनहल्ा पािाची मखु् बातमी का् करावी, ्ावर वतृ्तपत्र का्ामाल्ात 
दररोज खल होत असतो. अिेकदा महत्वाचे काही घडले की ती बातमी मखु् 
होणार असे कोणी काही ि बोलताही ठरूि जाते. करोिाच्ा काळात मात्र 
पनहले पाि सतत करोिाशी संबंनधत बातम्ांिीच भरलेले होते. एखादा नवष् 
सतत सात-आठ मनहिे पनहल्ा पािावर व्ापिू रहावा, मखु् बातमी होऊि 
रहावा, असे अलीकडल्ा काळातले दसुरे उदाहरण मला तरी आठवत िाही. 
अग्लेखांसाठी, परुवण्ांसाठी करोिाव्नतररक् नवष् नमळणेही कठीण झाले 
होते आनण ्त्ाच ्त्ाच नवष्ांवर रोज िव्ािे का् नलनहणार, असा प्रश्न रोज 
पडत होता. ्ाप्रकारची अिपेनक्षत, अपररनचत आनण अकनलपत आवहािे 
पेलत आमही वतृ्तपत्र काढले. अजिूही काढत आहोत.

वतृ्तपत्र एकदा त्ार झाले, की मग ्त्ाची छपाई आनण नवतरण हा ्त्ा 
पढुला एक अ्त्ंत महत्वाचा टपपा. वतृ्तपत्र हाताळण्ानवष्ी अिेकांच्ा 
मिात भरवली गेलेली भीती, ्त्ामळेु धा्तावलेली कुटंुबे, गावी निघिू 
गेलेली वतृ्तपत्र वाटप करणारी मलेु, लोकलसेवा, बससेवा बंद, ररक्षा-टॅकसी 
िाहीत. ्ा अव्थेिशी लढा दते छपाई आनण नवतरण सेवेतील आमच े
सहकारी उपलबध मिषु््बळावर शक् तेवढ््ा प्रभागात वतृ्तपत्रे पोचवत 
होते. काही सोसा्ट््ांिी असहकार पकुारला होता, काही ्वतःहूि पढेु 
्ेत हो्त्ा, काहींिी पेपर वाटणाऱ्ा मलुांिा दरडाविू जाब नवचारण्ासही 
कमी केले िाही. काहींिी ‘गेटवर पेपर ठेविू जा, आमही िंतर घेऊि जातो’ 
असे सांनगतले, मात्र अशी वतृ्तपत्रे ्त्ाचा खरा ‘मालक’ ्ेई्तोवर जागेवर 
राहतील का, ्ा प्रश्नाचे भारती् ्वभाव परंपरेतले उत्तर ‘िाही’ असेच होते. 
मग पेपर वाटणारी मलेु ही जोखीम कशी प्तकरतील? ्त्ामळेु अथिामातच 
प्रतींची संख्ा घटली होती, तरीही आमही िेटािे आनण रेट््ािे काम करत 
रानहलो, वतृ्तपत्र काढत रानहलो, नटकूिही रानहलो. थिोड््ारार ररकािे सवमाच 
वतृ्तपत्रांची न्थिती अशीच होती.

वतृ्तपत्राचा एक प्रमखु आधार असतो वाचक तर दसुरा तेवढाच महत्वाचा 
आधार असतो जानहरातदार. आनथिमाक िाड््ा आवळल्ा जात असतािा, 
ग्ाहक िावाचा दवे चार नभंतीत कोंडला गेलेला असतािा आनण औषध-
खाद्पदाथिमा ्ा दोि बाबींव्नतररक् सगळ्ा गरजा ग्ाहकांिी रडताळात बंद 
करूि ठेवलेल्ा असतािा, कोण कशाची जानहरात कशाला करणार? मात्र 
्त्ातिूही मागमा शोधला गेला. छपाईच्ा जोडीला ऑिलाईि का म्ारिमातिू 
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काही महसलू नमळवण्ाचे प्र््ति झाले, ्त्ातिू िवे मागमाही सापडले. अलप 
प्रमाणात भरपाई केली गेली.

्ा पररन्थितीचा रटका प्र्त्क्ष वतमामािपत्राच्ा कममाचाऱ्ांिाही 
बसलाच. पगार कपात, काही सहकाऱ्ांिा अनिचछेिे अपररहा म्ा निरोप, 
पािांची कमी झालेली संख्ा असे सतत काहीतरी अ्व्थि करणारे घडत 
होतेच. आठ मनहिे सगळे बंद असतािा, ‘वतृ्तपत्र ही खरेच आपली गरज आह े
का’ असा नवचार अिेकांच्ा मिात बळाव ूलागला होता. ्त्ा नवचाराची 
नदशा बदलवण्ाचे प्र््ति करत, पररन्थितीशी झगडत, आमही काम करत 
रानहलो. हळूहळू ‘वतृ्तपत्र घरात हवेच’ ्ा मिःन्थितीला बरेचसे वाचक पनुहा 
पोचले आनण ऑकटोबर मनहिा ्ेता ्ेता आकाश बरेच खलेु झाले. भडक 
बातमी, सं्त भाषेतील बातमी, अिावश्क िाट्् घालिू केलेली बातमी, 
्ातील ररक कळू लागला, तसे वाचक हळूहळू पनुहा वतृ्तपत्रांकडे परत ू
लागले आहते. परंत ु्ा दहा मनहन्ांत दशेाच्ा अथिमाव्व्थेिवरच वाळूत तोंड 
खपुसण्ाची वेळ आली, नतथेि तमुही-आमही तरी नकती आनण कसे परुणार 
होतो? ्त्ामळेु खडतर आवहािे अजिू समोर उभी आहतेच. मात्र माणसू हा 
लढणारा प्राणी आह,े ्ावर नवश्ास ठेविू एका वहा्रसनवरुद्धच्ा लढाईत 
आमही वतृ्तपत्री् आ्धुे घेऊि उतरलो. करोिाकाळाचे धकके पढेुही बसत 
राहतील कारण आसमंतावर ्त्ाची छा्ा अजिूही आह.े परंत ु् ाच भीतीच्ा 
सावलीिे, ्ाच नबकट न्थितीिे ्वतःमधील क्षमतांची एक िवी ओळखही 
झाली. अ्मािी संकटाच्ा अिेक कथिा आपण वाचल्ा, ऐकल्ा हो्त्ा. 
पढुील नपढ््ांिा सांगण्ासाठी अशीच एक कथिा आपल्ाही पदरी जमा 
झाली आह.े मािव जातीवरील एका संकटाचे, ्त्ानवरुद्धच्ा लढ््ाचे आपण 
साक्षीदार झालो आह.े माध्मात काम करतािा ्ा संघषामाचे काही अनधक 
पैल ूआमहाला अिभुवता आले. करोिानवरुद्धच्ा लढ््ात प्र्त्क्ष मैदािात 
असलेले डॉकटर, िससेस, प्रशासकी् अनधकारी, पोलीस ्ा ्ंत्रणेतील लोक 
नलनहते होतील तेवहा आणखीही काही पैल ूबाहरे ्ेतील, ्ावेत.

छापील वतृ्तपत्रे पढुील काळात राहतील की िाही, ती आणखी नकती 
काळ तग धरतील, असे प्रश्न गेल्ा दशकापासिू चचसेत आहतेच. परंत ुकरोिा 
काळात, ताज्ा वतृ्तपत्राचा ्पशमा, गंध काही मनहन्ांच्ा नवरहािंतर पनुहा 
अिभुवल्ावर भावव्ाकूळ झालेल्ा एखाद्ा वाचकाचा रोि ्ेतो, तेवहा 
सगळे प्रश्न-शंका निरथिमाक ठरतात. 
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अपारदशमाकतेचे आपले महणिू काही रा्द े असतात तर काही 
अनतश् गंभीर दीघमाकालीि पररणाम करणारे तोटेही असतात. नवशेषत: 
एखादी व्ापक आनण जनटल व्व्थिा अपारदशमाकतेचा बरुखा पांघरते तेवहा 
तर ह ेतोटे अनधकच गंभीर होतात आनण ही अपारदशमाकता जेवहा आपल्ाही 
डोळ्ांवर पट्ी बांधिू वावरते तेवहा तर ्त्ाला आ्तमवंचिेचे ्वरूप प्राप्त 
होते. इतकेच िवह े तर प्रगती आनण समदृ्धीचे मागमा अरंुद होऊ लागतात. 
ही अपारदशमाकता व्व्थेिबाहरेच्ा लोकांसाठी तर असतेच; वर पनुहा ती 
व्व्थेितल्ा घटकांमध्ेसदु्धा जेवहा पसरते तेवहा अिागोंदीचे ्वरूप ्ेऊ 
लागते. कारण अपारदशमाकतेमळेु दोष आनण अिैनतकता तर झाकली जातेच 
पण ज्ाला खतपाणी घालिू वाढवावे असे गणुदखेील झाकले जातात आनण 
एखाद्ा अिपेनक्षत बाह्य संकटािे जेवहा ह े अपारदशमाकतेचे बरुखे टराटरा 
राडले जातात तेवहा तो क्षण डोळे नदपवणारा असतो. खरे तर डोळे उघडणारा. 

कोरोिा आनण ्त्ािंतर आलेल्ा टाळेबंदीिे आपल्ाकडच्ा 
ग्ंथिव्वसा्ाचे असेच काहीसे झाले आह.े

लेखक, प्रकाशक, नवरेिते, वाचक ्ा घटकांमध्े पारदशमाकता आनण 
व्व्थेिचे सनुिनचित नि्म ्ांचा अभाव असलेली आपली ग्ंथिव्वसा् 
िावाची व्व्थिा कोरोिा आनण ्त्ािंतरची टाळेबंदी ्ा संकटांिी हादरूि 
गेली ्ात िवल िाही. कोणती पु् तके नकती छापली गेली, नकती नवकली 
गेली, कोणती आनण नकती पु् तके वाचली गेली, कुणी िेमके नकती पैसे 
कमावले आनण गमावले अशा सवमा बाबतीत पराकोटीची गपु्तता (पक्षी : 
अपारदशमाकता) बाळगणारी आपली एकूण ग्ंथिव्वसा् िावाची ही व्व्थिा 
आह.े एक मोठा उद्ोग (इडं्ट्री) होण्ाची क्षमता आनण शक्ता असलेली 
ही व्व्थिा नवखरुलेल्ा कौटंुनबक व्वसा्ाचे ्वरूप धारण करूि अंगभतू 
क्षमतेमळेु वाढत रानहली आह.े वा्तवात महाराष्ट्राची सं्कृती आनण 
वाचिपे्रमाचा रेटा इतका जबरद्त आह,े की ग्ंथिव्वसा् अिेकपटीिे वाढू 
शकेल, इतकेच िवह ेतर ्त्ाला मोठ््ा उद्ोगाचे ्वरूप प्राप्त होऊ शकेल. 
पारदशमाकता आनण व्ावसान्कता ्ा दोि चाकांवर ग्ंथिव्वसा् ससुाट 
वेगािे धाव ू शकेल. संकटकाळीच व्व्थेितले गणुदोष अनधक सु् पष् 
होतात. ्त्ामळेु ्ा ‘कोरोिा’िे लादलेल्ा संकटात ग्ंथिव्वसा्ािेदखेील 
थिोडे आ्तमपरीक्षण करूि तातडीिे काही सधुारणा केल्ास प्रगतीची वाट 
पकडणे कठीण िाही. 
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सवमाप्रथिम ह ेतर मान्च करा्ला हवे, की कोरोिािे आनण ्त्ापाठोपाठ 
आलेल्ा प्रदीघमा टाळेबंदीिे प्रकाशक, मदु्रक, नवतरक ह े घटक मोठ््ाच 
अडचणीत आले. गोदामात नकंवा दकुािात पडलेला माल प्रकाशकांिा 
नवतरकाप ा्ंत आनण नवतरकांिा ग्ाहकाप ा्ंत पोहोचवताच ्ेत िसेल तर ती 
मोठीच कोंडी ठरते. आधीच कोरोिा संसगामाची भीती आनण ्त्ात सरकारिे 
लादलेली टाळेबंदी ्ांच्ा पररणामािे सामानजक हालचालच बंद झाल्ािे 
ही अव्थिा आली. प्र्त्क्ष वाचक इचछा असिूही हतबल झाला. कारण 
समुारे दोि मनहिे तर सगळे व्वहारच ठपप झालेले होते आनण मे मनहन्ाच्ा 
मध्ावर पु् तकांची दकुािे उघडा्ला सरुुवात झाली तोवर िागररकांची 
भ्ग््त अव्थिा टोकाला पोहोचलेली होती. िंतर दकुािे उघडली तरी (खरे 
तर अजिूही) समाजाची भ्ग््त मािनसकता काही हटली िाही. नशवा् 
लोकांच्ा उ्तपनिावर कोरोिा आनण टाळेबंदी ्ांच्ामळेु थेिट म्ामादा 
आल्ािे खचामात मोठी कपात आनण अग्रिमात बदल होणे अपररहा म्ा होते. 
ता्तप म्ा, ‘आधीच उलहास ्त्ात रालगिुमास’ असा हा प्रकार होता. आधीच 
आपल्ाकडे अिेक समाज घटकांिा वाचिसं्कृती ल्ाला गेल्ाची 
निणामा्क आरोळी ठोकण्ाची घाईच िवह ेतर छंद जडलेला असतो. ठरावीक 
अंतरािे अशा आरोळ्ा ऐकू ्ेत असतात. ्त्ामागे शास्ती् नवशे्षण, 
संख्ाशास्ती् नवशे्षण तसेच सामानजक, मािनसक असे नववेचि आढळत 
िाही. पण ते असो. सांगा्चा मदु्ा इतकाच, की आधीच हळव्ा मिाच्ा 
आनण िाजकू चणीच्ा झालेल्ा वाचिसं्कृतीला ्ा ‘कोरोिा’ संकटाचा 
टोला नजवहारी बसला ्ात िवल िाही.

ही झाली गेल्ा समुारे वषमाभराची िकारा्तमक बाज.ू मी एक 
वाचक, लेखक, समीक्षक आनण सनरि् ग्ंथिनवरेिता असल्ािे माझ्ा 
निरीक्षणावर आधाररत सकारा्तमक बाजदूखेील मांडतो. माझी निरीक्षण े
आनण जमल्ास काही उपा््ोजिा दखेील... 

१. कोरोिाच्ा आधी, कोरोिाच्ा काळात आनण िंतरदखेील 
वाचकांची वाचा्ची आवड नकंवा इचछा कमी झाली असे मला 
आढळत िाही. संगणक, मोबाईलपासिू ते नकंडलप ा्ंत अिेक 
गोष्ी भवतालात असिूही लोक असोशीिे वाचताहते असे मला 
नदसते. इतकेच िवह ेतर पदरचे पैसे खचमा करूि ् वत:ला, आपल्ा 
मलुांिा वाचा्ला पु् तके खरेदी करतात, असेही मला एक नवरेिता 
महणिू नदसते. एक गमतीदार प्रानतनिनधक उदाहरण दतेो. परवा 
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काही ग्ंथि खरेदी करा्ला राज् सरकारच्ा ग्ंथिागारात गेलो 
होतो. वाचकांिी पु् तके नवकत घेऊच ि्ेत ्ासाठी पराकोटीच े
प्र््ति करणारी मंडळी नतथेि का म्ारत होती. ही अनतश्ोक्ी िाही. 
पण तरीही नतथेि तरंुुगाला असतो तशा जाड लोखंडी दरवाजाच्ा 
सळ्ांतिू हात आत सारूि पैसे पढेु करूि पु् तके मागणारे 
वाचक मला नदसले. सांगा्चा मदु्ा असा की, आपल्ा व्व्थिा 
‘वाचिसं्कृती कशी वाढते तेच बघू् ा’, असा पनवत्रा घेऊि 
काम करीत असिूही वाचणारे असंख् लोक मला भोवतालात 
नदसतात. नबगरसरकारी ग्ंथिव्ावसान्क इतका पराकोटीचा 
िकारा्तमक प्र््ति अथिामातच करत िाहीत, पण ्त्ांच्ा सकारा्तमक 
प्र््तिातल्ा उनणवा शोधिू काढा्ला कुणा कॉपपोरेट माकसे नटंग 
तजज्ाची गरज िाही. सांगा्चा मदु्ा असा की, कोरोिाकाळात 
का् आनण एरवीही का्, आरोपाची तीि बोटे प्रकाशक आनण 
नवरेिते ्ांच्ाकडेच आहते.

२.  दसुरा मदु्ा अथिामातच पारदशमाकतेचा. मी आ्.सी.डबल्.ूए.ची 
परीक्षा नदली तेवहा आमहाला कॉन्टंग ्ा प्रमखुनवष्ात Inter 
Firm comparison’ िावाचा एक भाग होता. तसा प्रकार 
आपल्ा ग्ंथिव्वसा्ात का िसावा? ्त्ाचबरोबर ‘best 
practices sharing’ का िसावे? एखाद्ा नवरेि्त्ािे नकंवा 
एखाद्ा प्रकाशकािे एखादी ्ोजिा जबरद्त ्श्वी करूि 
मोठे ्श नमळवले तर ्त्ाच्ा ्शाची पररमाणे महणजे नवरिीच े
आकडे वगैरे तर गोपिी् असतातच नशवा् ती ्ोजिा ्श्वी 
होण्ामागे का् नि्ोजि नकंवा त्ारी केली होती ् ाबाबतदखेील 
कमालीची गपु्तता पाळली जाते. ग्ंथिव्वसा् हा ‘झीरो सम 
गेम’ िाही ह े आपल्ा लोकांिा कधी उमजणार? ्त्ाचबरोबर 
आनथिमाक व्वहाराबाबतदखेील पारदशमाकतेचा अभावच नदसेल. 
लेखक-प्रकाशक, प्रकाशक-नवरेिते ्ांच्ात रीतसर अटी-
शतवी मान् करूि लेखी करार झाल्ाची उदाहरणे अपवादािेच 
आढळतील.

३.  नतसरा मदु्ा सेवेच्ा गणुवत्तेचा आनण व्ावसान्क संबंधांचा 
आह.े खरे तर ह े िेहमीच करा्ला हवे पण कोरोिासारख्ा 
संकटकाळात ्ाचे महत्व अनधक जाणवते. ्ा काळात 
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प्रकाशकांिी नवरेि्त्ांशी आनण नवरेि्त्ांिी प्र्त्क्ष वाचक-
ग्ाहकाशी अनतश् नवचारपवूमाक आनण प्र््तिपवूमाक संबंध राखण े
गरजेचे आह.े ्त्ासाठी सततचा संवाद, बदल्त्ा संदभामातल्ा 
िवीि ्ोजिांबद्ल वैचाररक दवेाणघेवाण, सकारा्तमक नवचारांच े
आदािप्रदाि ्ा मागामािे ह े करावे लागेल आनण सदुवैािे संपकमा  
माध्मांिा करोिा संसगमा होत िाही ्त्ामळेु रोि, मेसेजेस,् ईमेल 
वगैरे माध्मांतिू हा संवाद सात्त्ािे का्म ठेवला पानहजे. 
अशा गोष्ींचे पररणाम एकास एक असे नकंवा ्तवररत थेिट िफ्ात 
नदसत िसतात तर ्ाचा लाभ लांब पलल्ाच्ा काळात नदसिू 
्ेतो. सधुारलेल्ा संबंधांमळेु शेवटी व्वसा् वदृ्धी होतेच 
होते, ्ावर मात्र ठाम नवश्ास हवा. तेच दकुािात ्ेणाऱ्ा प्र्त्क्ष 
वाचक ग्ाहकांचे. आज िा उद्ा दकुाि उघडणारच आह,े तेवहा 
आपले िेहमीचे ग्ाहक पनुहा आपल्ाच दकुािाकडे वळा्ला 
हवे असतील तर आपल्ा ग्ाहकांशी नि्नमत संवाद हवा. 
्त्ासाठी प्र्त्क्ष नवरिी सोडूि इतर अिेक उपरिम सात्त्ािे 
चाल ू ठेवा्ला हवेत. ्त्ाकररता समाजमाध्मे आनण प्रभावी 
इलेकट्रॉनिक संपकमा माध्मे वापरा्ला हवी.

४.   कोरोिािे लादलेल्ा लॉकडाऊिच्ा काळात दकुाि बंद असले 
तरी नवरिीचे िविवे मागमा शोधत राहा्ला हवे. माझा आवडता 
बॉस संजीव आगा महणत असे, “रुकट नवका्ला नशका, पण 
रा्दा मात्र वहा्ला हवा.” (Learn to sell free, but 
profitably) सांगा्चा मदु्ा असा की, कलपक नवरेि्त्ाच्ा 
भनिाट ्ोजिांिा नक्षनतज िसते, म्ामादा िसतात. जेवहा नवकणेच 
अवघड आह े अशा काळात नवकणे ह े खरे आवहाि आह े ह े
ध्ािात घ्ा. ्त्ासाठी खालील मागमा अिसुरता ्ेतील.
• सवामात महत्वाचे महणजे ्ा काळात कॉन्टंगमधले total 

costingचे तंत्र ि वापरता marginal costingचे तंत्र 
वापरा्ला हवे, ह ेचाणाक्ष नवरेिता लगेच ओळखतो. जोवर 
तमुही marginal कॉ्टपेक्षा जा्त नकमतीत नवकत आहात 
तोप ा्ंत नकंमत आनण सवलत ्ांच्ामध्े कलपक रचिा 
करत राहूि नवरिी वाढवा, ह े्ा काळातले मागमादशमाक तत्व 
असा्ला हवे. एकूणच व्वसा् करा्चे जे दोि मागमा आहते, 
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ते महणजे High Margin and Low Volume का Low 
Margin and High Volume ्ावर मळुातिू नवचार 
करा्ला हवा. 

• दसुरा मदु्ा प्र्त्क्ष नवतरणाचा आह.े दकुाि बंद आह े
मग ग्ाहक ्ेणार कसे? अशा वेळी पो्ट, कुररअर ्ा 
मागामािे पु् तके घरपोच पोहोचवण्ासाठी िविव्ा ्ोजिा 
राबवा्ला हव्ा. ्त्ासाठी मोरत उपलबध असणाऱ्ा 
समाजमाध्मांचा मबुलक वापर करा्ला हवा.

• नतसरा मागमा मोठाल्ा सोसा्ट््ा नकंवा सावमाजानिक जागी 
पोनलस्ंत्रणांची परवािगी घेऊि आनण सरुक्षेचे सवमा नि्म 
पाळूि आनण काळजी घेऊि पु् तके िेण्ाचा आह.े लोकांिा 
घराबाहरे नकंवा आपल्ा सोसा्टीबाहरे पडता ् ेत िसेल तर 
पु् तके ्त्ांच्ाप ा्ंत िेता ्ेतील का, ्ाचा नवचार करा्ला 
हवा.

• आपल्ा नि्नमत ग्ाहकांिा नवश्ासात घेऊि आज पैसे 
भरा आनण दकुाि उघडताच िेहमीपेक्षा अनधक सवलतीिे 
(पनहला marginal कॉ्टचा मदु्ा ध्ािात घेऊि) पु् तके 
घेऊि जा ्ाप्रकारच्ा ्ोजिा राबवता ्ेतील. ्त्ासाठी 
पनुहा इलेकट्रॉनिक माध्मे वापरता ्ेतील. अशा ्ोजिा 
प्रकाशकांिादखेील आपल्ा नवरेि्त्ांबरोबर वापरता ् ेतील.

• मखु् महणजे प्र्त्क्ष नवरिी कमी झालेल्ा ् ा काळात पु् तके 
आनण वाचि ्ानवष्ी जागरूकता आनण कुतहूल निमामाण 
करण्ाचे ्व्त आनण प्रभावी प्रकलप हाती घेणे गरजेच े
आह.े पु् तक ् ा सुंदर गोष्ीनवष्ी पे्रम आनण कुतहूल निमामाण 
वहावे महणिू अनभिेते, खेळाडू, िेते आनण समाजमिावर 
प्रभाव असलेल्ा व्क्ींिा हाताशी धरूि ह ेकाम जोमािे 
करा्ला हवे.

• ्ा सवमा काळात खरे तर प्र्त्क्ष सरकारदखेील अिेक प्रकारे 
ग्ंथिव्वसा्ाला मदत करू शकेल. प्र्त्ेक सरकारात आनण 
राजकी् पक्षात अिेक गं्थिपे्रमी असतातच. वाचिसं्कृतीच े
मोल जाणणारेही काहीजण असतात. रक् ्ा वाचिपे्रमाच े
मतात रूपांतर होईल ्ाची शाश्ती िसल्ािे हा मदु्ा कधी 
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्त्ांच्ा पटलावर िसतो. ग्ंथिव्वसा्ातील चतरु लोकांिी ह े
काम चतरुाईिे करा्ला हवे आह ेआनण तेही खरे तर अशक् 
िाही. एकदा का वाचिसं्कृती आनण मतदार ्ातले िाते 
्पष् केले, की सरकार आनण राजकी् पक्ष अिेक प्रकारे 
आनण अिेकपट प्रभावी पद्धतीिे ह ेकाम करू शकतील. ्ात 
केवळ आनथिमाक सवलतीच िवह ेतर जिजीविात पु् तकांिा 
कें द्र्थिािाच्ाजवळ आणणे अनधक महत्वाचे आह.े ते 
्ा माध्मातिू रार वेगािे होऊ शकेल. गमतीिे महणा्च े
तर वाचिसं्कृती वाढवण्ात सत्ताधारी आनण नवरोधक 
्ांच्ात ्पधामा लाविू द्ा्ला हवी आह.े खरी गरज ती 
आह!े

सांगा्चा मदु्ा असा की, काळ तर मोठा कठीण आला आह,े ह ेतर 
खरेच पण पु् तकांवर पोसलेला माणसू अनधक टणक आनण सजमािशील 
मिािे ्त्ावर मातदखेील करू शकतोच. मािवी इनतहासात हातपा् गाळूि 
बसलेल्ांिा ्थिाि असेलही पण ते अनतश् अलप असेल आनण ‘अिंत 
अमचुी ध्े्ासक्ी’ महणत संकटांवर तटूुि पडणाऱ्ा धाडसी कममावीरांच्ा 
कहाण्ांिी मात्र इनतहास भरलेला आह.े ्त्ात आणखी काही सोिेरी पािे 
नलहा्ची संधी आज नमळाली आह.े ्त्ा संधीचे सोिे करा्ला हवे. ्त्ासाठी 
कठोर आ्तमपरीक्षण, व्ावसान्क पारदशमाकता आनण व्वसा्वदृ्धीच े
कलपक आनण सजमािशील मागमा ्ा नत्रसतू्रीचा वापर करा्ला हवा.
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पु् तक-व्वहारावर लॉकडाऊिचे पररणाम
काही िकारा्तमक, काही सकारा्तमकही...
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प्र्त्ेक व्वसा्ाचा ्वतःचा एक पैस असतो व ्वतःची एक गती 
असते. ्त्ाच्ा रैलावाची, नव्ताराची व्ाप्ती ठरलेली असते. नकतीही 
प्र््ति केले, कलपकता लढवली तरी ठरावीक म्ामादांच्ा रार पलीकडे जाता 
्ेत िाही. अथिामात, प्र्त्ेक क्षेत्रानवष्ी असं महणता ्ेणार िाही. काही क्षेत्रांत 
प्रचंड वेगािे आनण संख्ेिे नव्तार होऊ शकतो. पण अशा क्षेत्रांचं आ्मुामािही 
अलपजीवी अस ूशकतं. मात्र काही क्षेत्रांनवष्ी असं निनचित महणता ्ेईल 
की, ्त्ांच्ा वाढीच्ा, नव्ताराच्ा गतीला, व्ाप्तीला म्ामादा असतील; पण 
्त्ा व्वसा्ाचं समाजाच्ा दृष्ीिं अंगभतू असं महत्व असतं ्त्ामळेु ते क्षेत्र 
दीघामा् ूठरतं. अशांपैकीच एक क्षेत्र महणजे मराठी पु् तक-प्रकाशि. अथिामात 
मी ह ेनवधाि वाङ्म्ीि पु् तकांनवष्ी करतो आह.े अधिूमधिू होत असलेले 
चढ-उतार लक्षात घेतले तरी, मराठी पु् तकांचा प्रसार िेहमीच तसा खपूच 
म्ामानदत रानहला आह,े असं मान् करावं लागेल.

इतर भारती् भाषांतील पु् तकांची न्थितीही काही वेगळी िाही. 
अथिामात ्ात काही भाषांमधील पु् तकांचा अपवाद करावा लागेल. नवशेषतः 
बंगाली आनण दनक्षणेकडील काही भाषांचा. दनक्षणेतील मल्ाळम भाषेतील 
पु् तकांचा व्वहार तलुिेिे खपूच मोठा आह.े मात्र, ्ा व्नतररक् इतर 
भाषांतील पु् तकांच्ा तलुिेिे मराठी पु् तक-व्वहाराची न्थिती पषु्कळच 
बरी असावी. ्त्ामधला आणखी एक ररक महणजे प्रनतभावाि मराठी 
लेखकांची परंपरा आनण लेखिातील वैनवध्. प्रनतभावाि मराठी लेखकांिी 
आजवर कसदार लेखि केलं आह,े लेखिात नवनवध प्र्ोग केले आहते 
आनण उ्तसाही, जाणकार प्रकाशकांिी ्त्ा लेखिाला साथि दते आजवर 
मोठ््ा संख्ेिे पु् तकं प्रकानशत केली आहते. एवढंच िवह,े तर मराठी 
पु् तक-प्रकाशकांिी प्र्ोगशील लेखकांिा प्रो्तसाहि नदलं आह.े ्त्ाचप्रमाण े
निनममानतमलू्ांबाबतही ते प्र्ोगशील रानहले आहते. पु् तकाच्ा नवष्ािरुूप 
आकार, मांडणी, निनममाती-दजामा, ्त्ाला कला्तमक जोड ्ाबाबतीतही मराठी 
प्रकाशि व्वसा् इतर प्रादनेशक भाषांतील पु् तकांच्ा तलुिेत उजवा ठरतो 
आह.े नवचारपवूमाक राखलेली निनममानतमलू्ं ्त्ा लेखिाला उठाव दते असतात 
आनण पु् तकप्रसारासाठी साहाय्भतूही ठरत असतात, असा माझा अिभुव 
आह.े अशा वातावरणात काही मराठी पु् तकनवरेितेही कलपकतेची जोड दते 
पु् तकप्रसाराला हातभार लावत असतात. अशी सवमा पाश्माभमूी, महाराष्ट्रातलं 
साक्षरतेचं वाढतं प्रमाण, प्रागनतक नवचारधारेची परंपरा, उत्तम उद्ोग-व्ापार, 
वातावरण, ्त्ामळेु जितेचा उंचावत असलेला आनथिमाक ्तर ्ा सवमा गोष्ींची 
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बेरीज आनण एकंदर मराठी ग्ंथिव्वहार ्ांचं तै्ररानशक मांडलं तर कमालीच ं
व््त प्रमाण असलेलं आढळेल. तलुिेिे ग्ंथिव्वहार खपूच म्ामानदत रानहला 
आह.े

एकूणातलं ह े नचत्र असलं तरी, मध्ंतरीचा कालखंड हा मराठी 
ग्ंथिव्वहारासाठी कमालीचा उ्तसाहवधमाक ठरला. १९८९ ते २०१३ ्ा 
साधारण पंचवीस वषाांत पु् तक-नवरिीचा आलेख बहुतांश वेळा चढताच 
रानहला आह.े ्ा सगुीच्ा नदवसांिा अिेक घटक कारणीभतू झाले असले 
तरी, १९८९च्ा दरम्ाि सरुू झालेल्ा ‘नरर्त्ा पु् तक-प्रदशमािां’िी 
पु् तकांच्ा व्ापक प्रसारासाठी महत्वाची भनूमका बजावली आह.े मोठ््ा 
शहरांबरोबर लहाि शहरं, निमशहरी भाग, ग्ामीण भाग अशा महाराष्ट्राच्ा 
नवनवध भागांत नशक्षणाचा प्रसार वाढला होता, मानहती-तंत्रज्ािाचा प्रसार 
वाढला होता. मानहतीसाठी तरुण नपढीची भकू वाढत होती, जितेमध्े 
जागरूकता वाढत होती. समाजातील मोठ््ा घटकाकडे आनथिमाक संपनिता 
्ेत होती. ्त्ात ज्ािाच्ा दृष्ीिे, मानहतीच्ा दृष्ीिे, प्रगलभतेच्ा दृष्ीिे इतर 
समाजघटकांच्ा बरोबरीिे राहण्ाची नजद् सवमात्र वाढत होती. अशा काळात 
वषमाभर नरर्त्ा पु् तक-प्रदशमािांचा उगम झाला (्ाचं श्े् अशा उपरिमाचा 
पा्ंडा पाडणारे रघवुीर ढवळे ्ांिा द्ावं लागेल). ्त्ामळेु समाजाच्ा 
नवनवध ्तरातील वाचकांप ा्ंत पु् तकं पोहोचण्ाची शक्ता वाढीला 
लागली. समाजात पु् तकांनवष्ी नजज्ासा निमामाण होत गेली. प्रदशमािातील 
मांडणीमळेु नवनवध प्रकारची पु् तकं िजरेसमोर ्ेत असल्ािे नवनवध 
प्रकारच्ा पु् तकांची ओळख होत राहते, पु् तकांनवष्ी जागरूकता वाढीला 
लागते. ्त्ामळेुच मला असं वाटतं की, पु् तक-प्रदशमािं पु् तक-प्रसाराच्ा 
दृष्ीिे महत्वाची आहते.

मात्र, गेल्ा आठ-दहा वषाांत नडनजटल रिांती होऊ घातली, अनड्ॉइड 
रोि, आ्-रोि असे मोबाइलस झपाट््ािे लोकनप्र् झाले. सामान्ातली 
सामान् जिता ्त्ात रम ूलागली. पु् तकं दलुमानक्षत होऊ लागली. ्त्ात भर 
पडली ती लागोपाठच्ा दषु्काळांची; आनण प्रदशमािांिा ओहोटी लागा्ला 
सरुुवात झाली ती २०१३-२०१५च्ा दरम्ाि. अशा पररन्थितीत ८ िोवहेंबर 
२०१६ रोजी िोटाबंदी जाहीर झाली. सवमा व्वहार ्थिनगत झाले आनण सवमात्र 
एक प्रकारचं िकारा्तमक वातावरण निमामाण झालं. ्त्ात पु् तक-प्रदशमािं 
भरवणाऱ्ांिा मोठा रटका बसला. ्ाचे दरूगामी पररणाम होऊि पु् तक-
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प्रदशमािं का्मचीच बंद पडली आनण ्ाचा एकंदर पररणाम पु् तकप्रसारावर 
निनचितच झाला आह.े

अशा प्रनतकूल पररन्थितीतही मराठी लेखक-प्रकाशकांिी पषु्कळच 
धीर धरला. िेटािे ते मागमारिमण करत रानहले, ्त्ामळेु िोटाबंदीिंतर सहा-
आठ मनहन्ांत िवी पु् तकं प्रकानशत होऊ लागली. वेळापत्रकं नबघडली 
आनण पु् तक-प्रकाशिांचा वेगही थिोडा कमी झाला खरा; परंत ुपु् तकांची 
एकंदर मागणी घटली होती ह ेवा्तव होतं. 

ही सवमा पाश्माभमूी नव्ततृपणे सांगण्ाचं प्र्ोजि असं की, लॉकडाऊिपवूमा 
काळाप ा्ंत मराठी पु् तक-प्रकाशि व्वसा्ाचं नचत्र का् होतं, ह ेसमजावं. 
िोटाबंदीिंतर निमामाण झालेल्ा प्रनतकूल पररन्थितीतिू हा व्वसा् नचकाटीिे 
उभारी घेऊ पाहत होता. झालेलं िकुसाि मोठं होतं आनण ्त्ाची भरपाई 
होईल असं काही वातावरण गेल्ा तीि वषाांत निमामाणही झालं िवहतं, परंत ु
न्थिरतेकडे मागमारिमण सरुू होतं. अशाच वेळी कोरोिा नवषाणचूा जगभर 
प्रसार होत होता आनण रेब्वुारी २०२० प ा्ंत ्त्ािे रुद्र अवतार धारण केला. 
भारतातही ्त्ाचा नशरकाव झाला आनण माचमाच्ा मध्ात ्त्ाच्ा तीव्रतेची 
झळ पोहोचा्ची चांगलीच लक्षणं नदस ू लागली. महाराष्ट्रात लॉकडाऊि 
जाहीर झाला आनण ्त्ािंतर पाच नदवसांिी २३ माचमाला दशेभरासाठी 
लॉकडाऊि अमलात आला. सवमा काही थिांबलं आनण जवळजवळ सवमा 
जगच तेवहा हा अिभुव घेत होतं. पु् तक-व्वसा् अथिामातच ्त्ाला अपवाद 
िवहता. मनहिा-दीड मनहन्ांत सवमा व्वहार पवूमापदावर ्ेण्ास सरुुवात होईल 
अशी एक वेडी आशा सवाांिा होती. परंत ुअलपावधीतच लक्षात ्ेऊ लागलं 
की, कोरोिानवरोधातली लढाई मोठ््ा काळाकरता चाल ूराहणार आह ेआनण 
्त्ाचे दषु्पररणाम इतर व्वसा्ांप्रमाणे मराठी प्रकाशिावरही होणार आहते. 

एक गोष् नकंनचतशी अिकूुल होती, तीही ‘बडु्त्ाला काडीचा 
आधार’ ्ाच प्रकारची होती; पण होती एवढं खरं. ती महणजे लोकांिा 
लॉकडाऊिच्ा काळात मोकळा वेळ होता. ्त्ांतील निदाि काही जणांिा 
तरी मोकळा वेळ महणजे पु् तकं वाचण्ाची संधी वाटत होती. महणिू मग 
‘ई-बकुस’साठी नवचारणा होऊ लागली. तसंच १ जिू २०२० पासिू अगदी 
अंशतः लॉकडाऊि नशनथिल करण्ात आला. प्रकाशि सं्थिांची का्ामाल्ं 
हळूहळू अंशतः सरुू वहा्ला लागली. तेवहा ज्ांची वेबसाइट आह ेआनण 
्त्ावर थेिट खरेदीची सो् आह,े अशांिा पु् तकांच्ा ऑिलाइि मागण्ा 
्ेऊ लागल्ा. अॅमेझॉि, नफलपकाटमा, बकुगंगा आनण इतर ऑिलाइि ् टोअसमा 
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्ांवरूि लोक पु् तकं मागव ूलागले. एकंदर व्वहाराच्ा तलुिेत ही संख्ा 
िगण् वाटावी अशीच होती. मात्र, काहीतरी हालचाल होत होती, ्ाचंच 
समाधाि वाटत होतं. भनवष््ानवष्ी अनिनचितता वाटणाऱ्ा का्ामाल्ातील 
सहकाऱ्ांिाही ्ातिू काहीसा नदलासा नमळत होता. मात्र अडचण होती, ती 
पु् तकं पोहोचनवण्ाची. पो्ट खातं िीटपणे सरुू झालं िवहतं. कुरर्र कंपन्ा 
अंशतःच सरुू हो्त्ा, ्त्ातही बऱ्ाच कुरर्र कंपन्ा बंद हो्त्ा. काहींिी 
कुरर्र ्वीकारलं परंत ुती ग्ाहकांकडे पोचत िवहती. काही परत ्ेत होती, 
तर काही प्रचंड उनशरा पोचत होती. अशा वेळी सोनशकताच कामाला ्ेणार 
होती. धीरािे ्ा पररन्थितीला तोंड दणें आलं. मुंगीच्ा गतीिे का होईिा, पण 
हळूहळू व्वहार वाढत आहते. मात्र, लोकल टे्रनसच्ा अभावी मुंबई अजिूही 
जवळजवळ बंदाव्थेित आह.े नतथेि नवरेि्त्ांिी दकुािं तर उघडली पण 
कममाचारीवगमा कसा ्ेणार? आनण दरू राहणारा वाचक तरी कसा ्ेणार? मुंबई-
पणुे वगळता इतर बाहरेगावचे नवरेितेही पु् तकं घ्ा्ला धजत िाहीत. कारण 
अगदी दीड-दोि मनहन्ांपवूवीही वेगवेगळ्ा शहरांत, गावांत लॉकडाऊि 
लाग ूहोत होते, कनटेिमेंट एरर्ा वाढत होते. ्त्ात सवमासामान् जितेलाही 
आनथिमाक नववंचिा हो्त्ा. काहींच्ा िोकऱ्ा गेल्ा, काहींच्ा पगारात कपात 
होत आह,े तर काहींिा भनवष््ाबाबतची अनिनचितता भेडसावत आह.े अशा 
पररन्थितीत पु् तकं नकती जण घेणार? अगदी ऑिलाइि उपलबधता असली 
तरी!

काही प्रकाशकांशी संवाद साधला असता असं कळतं की, काही 
जणांचा व्वसा् ऑकटोबरप ा्ंत ३०% होतो आह,े काहींचा ४०%, तर 
काहींचा ५०%प ा्ंत पोचला आह.े परंत ु्त्ापलीकडे िाही. ह ेआकडे अथिामातच 
आधीच्ा सहा-सात मनहन्ांत झालेलं िकुसाि भरूि काढण्ासारखे खनचतच 
िाहीत नकंवा चाल ू५०% व्वहारातिू खचमाही भरूि निघत िाही. प्रदशमािं बंद, 
नवरेि्त्ांकडे वाचकांचा कमी झालेला ओघ आनण वाचिाल्ं बंद. ती आता 
सरुू असली, तरी ्त्ांच्ाकडे िा मिषु््बळ आह,े िा आनथिमाक रि्शक्ी. 
वाचिाल्ं बंद असल्ािे सभासदांिा मानसक वगमाणीही भरणं शक् होत िाही 
नकंवा बंद काळासाठी वगमाणी भरण्ाचं औनच्त्ही कुणी बाळगणार िाही. 
लॉकडाऊिमळेु सरकारच्ा गॅ्नट्सही वाचिाल्ांप ा्ंत पोहोचत िाही आहते. 
्त्ामळेु ला्ब्री खरेदी थिांबलेली आह.े अशा सवमा गोष्ींचा पु् तक-प्रकाशि 
व्वसा्ावर खोलवर प्रनतकूल पररणाम झाला िाही, तरच िवल वाटावं.
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अडचणींच्ा अशा सवमा पाश्माभमूीवर काही सकारा्तमक गोष्ीही घडल्ा 
आहते, ज्ा प्रकाशिनवश्ासाठी दरूदृष्ीिे अिकूुल ठराव्ात. वा्तनवक 
असं महटलं पानहजे की, प्रनतकूल पररन्थिती िेहमीच चांगल्ा बदलांिा 
भनवष््ासाठी दरवाजे नकलनकले करत असते. मात्र, ्त्ासाठी निराशा 
झटकूि सतकमा तेिे का म्ाशील राहा्ला हवं. प्रकाशिनवश् िेहमीच चढ-
उतारांिा सामोरं जात आलं आह.े ्ा वेळची लॉकडाऊि पररन्थिती मात्र, ‘ि 
भतूो’ अशीच होती. ्ा पररन्थितीत काही प्रकाशकांिी ‘रेसबकु-लाइवह’ 
का म्ारिम मे मनहन्ाच्ा सरुुवातीला सरुू केले. ्त्ात नवनवध लेखकांिा 
ऑिलाइि भेटण्ाची संधी वाचकांसाठी उपलबध करूि नदली. ्त्ाचप्रमाण े
आपल्ा पु् तकांची ओळख करूि दणेारे ‘पॉडका्ट’ समाजमाध्मावर 
प्रसतृ केले. लोकांिाही मोकळा वेळ होता. ्त्ांिा ह ेउपरिम नदलासा दणेारे, 
वातावरणातील मळभ कमी करणारे वाटले असावेत. कारण ‘रेसबकु-
लाइवह’ का म्ारिमांिा आनण ‘पॉडका्ट’सारख्ा उपरिमांिा उ्तसाही 
प्रनतसाद नमळत गेला. सवमा काही बंद असतािा लोक सानह्त्-जगताशी 
जोडूि राहू लागले. वातावरणात काही प्रमाणात का होईिा, पण नजवंतपणा 
्ेत होता. अशा प्रनतसादामळेु इतर प्रकाशकांिीही ् ाचं अिकुरण केलं आनण 
सानह्त्नवश्, पु् तकांचा कोपरा ्ांचं अन्त्तव नटकूि रानहलं. ्ाचा पररणाम 
‘ई-बकुस’च्ा मागणीमध्े नदसिू ्ेऊ लागला. तेवहा काही प्रकाशक, जे ्ा 
नडनजटल माध्मात आधीपासिू का म्ाशील होते ्त्ांिा चांगला प्रनतसाद नमळू 
लागला. ्ाची चाहूल लागताच, जे प्रकाशक ‘ई-बकुस ’मध्े आधीपासिू 
संथि गतीिे का होईिा, पण का म्ाशील होते, ्त्ांिी ्त्ात पणूमा लक्ष घातलं. वेळ 
होता, मागे इतर कामांचा ससेनमरा िवहता, ऑिलाइि कामाची उपलबधी 
होती, ्ा पररन्थितीचा रा्दा करूि घेऊि ‘ई-बकुस’ त्ार करणं सरुू झालं. 
काही अप्रकानशत सानह्त्ही प्रथिम ‘ई-बकुस’ ्वरूपात पेश करण्ात आलं. 
वाचकांिीही ‘ई-बकुस’शी जवळीक करण्ात पढुाकार घेतला. ्त्ाचप्रमाण े
इतर व्तूंप्रमाणे पु् तकांच्ा ऑिलाइि खरेदीलाही वाचक सामाविू घेऊ 
लागले ही सव् पढेुही नटकूि राहण्ाची शक्ता निमामाण झाली आह.े ्त्ामळेु 
नजथेि मराठी पु् तकांची उपलबधता िाही अशा नठकाणी पु् तकं पोहोचण्ाच ं
प्रमाण भनवष््ात वाढावं.

पु् तकनवश्ापरुतं बोला्चं झालं आनण एकंदर पररन्थितीचा आढावा 
घ्ा्चा महटलं तर, असं महणावं लागेल की, ‘कोरोिा आनण लॉकडाऊि’च े
िकारा्तमक आनण सकारा्तमक दोनही पररणाम झाले आहते. िकारा्तमक 
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पररणाम कोणते? तर, गेल्ा सहा-आठ मनहन्ांत पु् तकनवरिीवर मोठा 
पररणाम झाला आह.े कममाचाऱ्ांचं वेति, ऑनरस-खचमा ह े का्म रानहले. 
्त्ामळेु प्रकाशिसं्थेिच्ा आकारमािाप्रमाणे दर मनहन्ाला झालेलं आनण 
होत असलेलं िकुसाि काही लाखांतलं आह.े आधीच अडचणीत आलेल्ा 
्ा व्वसा्ाला अशा मोठ््ा िकुसािाचा भार पेलणं कठीण आह.े भनवष््ही 
रार उजजवल आह े असं प्राप्त पररन्थितीवरूि महणता ्ेणार िाही. मात्र 
प्र््ति करत राहणं, मागमारिमण करत राहणं ह ेरिमप्राप्त आह.े दसुरं असं की, 
्ा सगळ्ा पररन्थितीमळेु रेब्वुारी-माचमा २०२०मध्े प्रकानशत झालेली 
पु् तकं प्रकाशकांच्ा का्ामाल्ांत, नवरेि्त्ांच्ा दकुािांत बंनद्त रानहली. 
्ा दीघमा खंडािंतर वाचकांचं लक्ष ्ा पु् तकांकडे वेधणं कठीण आह.े ज्ा 
पु् तकांची कामं चाल ूहोती, ्त्ांचं प्रकाशि रखडलं आह.े िव्ा पु् तकांिा 
लगेच हात घालण्ाबाबत प्रकाशक साशंकच राहणार, सावधता बाळगणार. 
एकंदरीत िव्ा पु् तकप्रकाशिांचा वेग मंदावणार, सवमा वेळापत्रकं नबघडणार. 
्ा पररन्थितीमळेु लेखकांचंही मोठं िकुसाि होत आह.े िवी पु् तकं प्रकानशत 
झाली तरी, ्त्ांच्ा आवतृ््ा (प्रतींची संख्ा) आरिसल्ा आहते. काही 
प्रकाशक ४००/५०० प्रतींच्ा आवतृ्तीवर उतरले आहते. ्ाचा प्रनतकूल 
पररणाम प्रकाशि व्वसा्ाशी थेिटरी्त्ा संलगि असलेल्ा अक्षरजळुणी, 
मनुद्रतशोधि, मदु्रण ्ा सेवा दणेाऱ्ांवरही होत आह.े ्त्ाचप्रमाणे मखुपषृ्ठ, 
रेखानचत्र साकारणाऱ्ा नचत्रकारांवरही होत आह.े काही ह्तनलनखतं 
प्रकाशिाची दीघमा काळ वाट पानहल्ािंतरही लेखकांिा परत केली जात 
आहते. ह ेसवमा वा्तवही होतकरू लेखकांच्ा उ्तसाहावर प्रनतकूल पररणाम 
करणारं ठरू शकेल.

आता ्ा लॉकडाऊिच्ा सकारा्तमक पररणामांच्ा बाजकूडे पाहा्च ं
महटलं तर प्रथिम असं महणावं लागेल की, प्रकाशक-लेखकांिा जनु्ा वाटेवरच ं
मागमारिमण चाल ूठेवतािा िव्ा नडनजटल व्वहाराची कास धरण्ाचं महत्व 
लॉकडाऊिच्ा काळात पटलं असावं. नकमाि ्त्ा बाजिेू प्र््ति करण ं
बहुतेकांिा रिमप्राप्त झालं आह.े पु् तकांच्ा प्रसारासाठी समाजमाध्मांचा 
वापर कलपकतेिे करा्ला हवा, ्ाचंही भाि ्त्ांिा आलं आह.े काही 
समनवचारी प्रकाशक एकत्र आल्ास एकंदर पु् तक-व्वहाराला चालिा 
नमळू शकेल, असं नचत्रही डोळ्ासमोर ्ेत आह.े पु् तकांकडे वाचकवगामाच ं
लक्ष वेधिू घेण्ाच्ा दृष्ीिे तसंच पु् तकनवरेि्त्ांिा आलेली मरगळ जाऊि 
उ्तसाहवधमाक वातावरण निमामाण वहावं, तटुलेलं वळण पनुहा लागावं ्ा दृष्ीिे 
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दहा िामवंत प्रकाशक एकत्र आले आहते. ्ा वाचि-जागर अनभ्ािात 
निवडक पु् तकं वाचकांिा सवलतीत उपलबध होणार आहते. ्ापढेुही ्ा 
अनभ्ािात काही उपरिम राबवले जाणार आहते.

पु् तकांची ऑिलाइि नवरिी होत आह,े वाढत आह,े ही गोष् 
निनचितच चांगली आह.े परंत ुपु् तकांच्ा दकुािांचं अन्त्तव नटका्ला हवं. 
्त्ाचप्रमाणे करोिाची भीती एकदा सरली की, ग्ंथिप्रदशमािंही सरुू वहावीत. ्ा 
दोनही गोष्ींचा पररणाम वाचक अनधक प्रमाणात पु् तकांशी जोडला जाण्ात 
होणार आह.े ऑिलाइि खरेदीत सो् आह,े ज्ा नठकाणी मराठी पु् तकांची 
दकुािं िाहीत ्त्ा नठकाणी पु् तकं निनचितच पोहोचतात. परंत ु ्त्ामळेु 
ग्ंथिप्रसाराला म्ामादाही ्ेतात. वेगळी पु् तकं िजरेत ्ेत िाहीत, हाताळली 
जाऊ शकत िाहीत.

कोरोिा नवषाणचूा सवमात्र रैलाव, ्त्ामळेु लॉकडाऊि, ्त्ामळेु सवमा 
व्वहार ्थिनगत. अशा ्ा पररन्थितीचे दषु्पररणाम अथिामातच गं्थिव्वहारावर 
झाले आनण होणार. परंत ु्ा पवूवीच्ा संकटकाळी प्रकाशि व्वसा् गारील 
रानहला का? िव्ा तंत्रज्ािाशी जोडूि घेण्ात ह्ग् केली गेली का? 
असे प्रश्न मिात आल्ानशवा् राहत िाहीत. आताची प्रनतकूल पररन्थिती 
ही संधी माििू िेटािे काम करावे लागेल. भनवष््ाचा वेध घेणं अपररहा म्ा 
आह.े वर उललेखलेल्ा सकारा्तमक बाजूंची पढेुही नचकाटीिे कास धरली 
तर गं्थिव्वहारातल्ा लेखक, प्रकाशक, नवरेिते व वाचक अशा सवमाच 
घटकांसाठी आश्ासक वातावरण भनवष््ात निमामाण होईल.

82



वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  � वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  � वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  

पुस्तक परीक्षण

83



वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  

ब्लॉगच्या आरशयापल्याड : 
समकया्या्या थेटपणे भिडणयाऱ्या कथया

सुजा्ता औटी

व्याख्यातया
के.सी.कभिष्ठ महयाभिद्या््, मुंबई
sujatarane31may@gmail.com

84



वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  

(परीभक्त पसुतक : ब्लॉगच्या आरशयापल्याड, ् ेिक : मिभसििी ् तया रिीनद्, 
प्रकयाशक : शबद पभब्केशि, दसुरी आितृ्ी : जयािेियारी २०१७, पषेृ्ठ : १३६, 
मलू् : रु. २००)

मिभसििी ्तया रिीनद् ह ेियाि प्रया्ोभगक रंगिमूीिरी् अभिव्क्ीच्या 
िव्या ियाटया धुंडयाळणयाऱ्या ियाटककयार, मयाभ्कयंाच्या पटकथया-संियाद्ेभिकया 
महणिू सपुररभचत आह.े २०११ ते २०१४ ्या कया्यािधीत भिभिध भदियाळी 
अंक ि भि्तकयाभ्क ्यंामधिू प्रकयाभशत झया्ेल्या त्यंाच्या बयारया कथया 
ब्लॉगच्या आरशयापल्याड ्या कथयासंग्रहयातिू ियाचकयंाच्या िेटी्या ्ेतयात. 
ब्लॉगच्या आरशयापल्याड हया त्यंाचया पभह्याच कथयासंग्रह. प्रयामखु्यािे 
तरुण पयाते आभण त्यंाच्याशी संबंभधत कया्यािकयाशयात घडणयाऱ्या ्या कथया 
आजच्या तरुणयाईचे मिोगत आभण त्यंाच्यासमोरी् अभसततिभिष्क भिभिध 
पेच प्रकट करतयािया भदसतयात. भिज् तरेंडु्कर, ज्ंत पियार ्यंाच्यािंतर 
मरयाठीमधी् आणिी एकया महत्ियाच्या ियाटककयारया्या कथियातम सयाभहत्यात 
अभिव्क् वहयािेसे ियाटणे हया ्ोगया्ोग भिभ�तच ियाही. समकया्या्या थेटपण े
भिडण्यासयाठी, िरिर ितूकयाळयाची मोडणी सिीकयारणयाऱ्या परंत ुित्षमयािया्या 
सनमिु असणयाऱ्या ्घकुथेसयारख्या सयाभहत्प्रकयारयाची भििड ्ेभिकेिे 
अत्ंत जयाणतेपणयािे के्ी आह.े
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बद्ते स्ती-परुुषसंबंध, महयािगरी जीिियाती् मयाणसयाचे एकटेपण, 
मयाध्मयंाचे महयाजया्, परुुषसत्याकव्िसथया-जयाभतव्िसथया-भिियाहसंसथया 
्यंाच्या ् ोगे सकू्म आभण अभधकयाभधक छुपया होत जयाणयारया सत्यासंघष्ष; आभथ्षक-
रयाजकी्-सयामयाभजक के्तयंाती् िोिंडूि टयाकणयारे िेगियाि बद् आभण ्यात 
सहियागी होण्याची अपररहया ््षतया िया सक्ी; ् या सियाांमध्े संिेदिशी् व्क्ीची 
होणयारी कुचंबणया ह े ्या कथयासंग्रहयाचे प्रधयाि आश्सतू आह े असे महणतया 
्ेई्.

आजच्या बयाजयारव्िसथेत िु् िणयारी, उत्ेभजत करणयारी, संभ्रभमत 
करणयारी, ि्याकु् करणयारी ियाियाभिध संियाभषते मयाध्मकयंातीमळेु अत्ंत 
िेगयािे मयाणसयािर आदळत आहते. ्या िू् िु् ै्यात सयापड्े्ी भिभिध 
पयाते ्या कथयंामधिू ्ेतयात. अशया पररभसथतीत होणयारी मियाची दो्या्मयाि 
अिसथया प्रकट करण्यासयाठी ्ेभिकेिे सिपिदृश्े आभण संज्याप्रियाह ्या 
अभिव्भक्तंतयंाचया उप्ोग के्या आह.े

बयारया कथयंापैकी िऊ कथयंामध्े कथयंातग्षत पयातमिुी भििेदितंतयाचया 
अि्ंब करूि ्ेभिकेिे व्भक्मियाती् भिभिध आंदो्ियंाचया िेध पयातयंाच्या 
मयाध्मयातिू घेण्याचया प्र्ति के्या आह.े बऱ्याच कथयंामधी् पयातयंाचया उल्ेि 
भिशेषियामयाऐिजी सि्षियामयािे करण्यामधिू ियाचियाििुिया्या क्यातमक 
अभ्प्ततेचे पररमयाण दतेयाियाच कथेची अियाजिी सगुमतया टयाळ्ी आह.े 

प्रसततु कथयासंग्रहयात भचभतत झया्े्ी परुुषपयाते ि स्तीपयाते ्यंाच े
सिियािभिशेष ि समयाजव्िसथेती् त्यंाचे सथयाि, व्िसथेिे त्यंाच्याकडूि 
ठेि्ेल्या अपेक्या, त्यंािया ते दते अस्े्े प्रभतसयाद िया प्रभतभक्या ्यातिूही 
स्ती-परुुष ्या द्दं्यामयागी् सत्याकयारण, रयाजकयारण ्ेभिकेिे कधी सपु्तपणे तर 
कधी उघडपणे दयािििू भद्े आह.े ‘हयातयात सकुयाण ूघेऊि िरु्षर्ष’ ्या कथेमध्े 
सरुुियाती्या मकु् पतकयाररतया करणयारे, तोट््यात जयाणयारया भपं्रभटंगपे्रस आभण 
सयाभहत्भिष्क भि्तकयाभ्क िेटयािे चया्िणयारे कयाकया पढेु आडियाियाच्या 
बळयािर ्शसिी ितृ्पतयाचे संपयादक होतयात आभण भिभिध शयासकी् 
सभमत्यंामध्ेही िणणी ्याििू घेतयात. असे एकीकडे सियाथया्षसयाठी व्िसथेचया 
उप्ोग करूि घेण्याची मयािभसकतया असणयारे परुुषपयात ्ेते तर दसुरीकडे 
‘मयाझ्या जनमयाची गोष्ट’ ्या कथेत शेिटी बयाळयाच्या जनमयाच्या िेळी गैरहजर 
असण्याची परंपरया मोडणयारया बयाबया; असे परंपरया मोडणयारे परुुषपयात तीि 
भपढ््यंाचया इभतहयास असणयाऱ्या कथयािकयात ्ेते.
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 ्ेभिकेिे पयातयंासयाठी भििड्ेल्या कृतीही ्क्यात घेण्याजोग्या आहते. 
‘बयाईकभबिया भहरो’ ्या कथेत आपल्या बभहणीच्या बलॉ्फ्रें ड्या मयारणयाऱ्या, 
धमकयािणयाऱ्या संसकृभतसंरक्क परुुषपयातयंाच्या कृती पिुरयाितृ् होतयािया भदसतयात.

 ‘आभण तो िया्क ठर्या’ कथेच्या शेिटी पयंाढरपयंाडेच्या मु् ीिे आईचया 
हयात धरूि त्याच्या होभडांगकडे पयाठ करूि दरू दरू चया्त जयाण्याची के्े्ी 
कृती - त्यंािी घेत्ेल्या अथ्षपणू्ष भिण्ष्याची भदशया सभूचत करते. ‘ओझ्याभििया’ 
आभण ‘ब्लॉगच्या आरशयापल्याड’ ् या कथयंामधिू भशक्ण अथिया िोकरीभिभमत्, 
कुटंुबयापयासिू दरू िव्या शहरयात रयाहण्याचया भिण्ष् घेणयाऱ्या स्तीपयातयंाची ्ोजिया 
आह.े एकया कथया्ेभिकेचे ्ेिि ्यादृष्टीिे भिचयारयात घेतल्यास संदभि्षत पयात 
स्ती असो िया परुुष, कथेमधी् भिभिध दृभष्टकोियंाचया अंभतम ्ेिकी् न्या् 
अत्ंत सपष्टपणे स्तीकरें द्ी आह.े 

मिभसििी ्तया रिीनद् ्यंाच्या कथया अिेक अथयाांिी रयाजकी् आहते. 
उदयाहरणयाथ्ष, ‘हयातयात सकुयाण ू घेऊि िरू्षर्ष’, ‘आभण तो िया्क ठर्या’, 
‘ओझ्याभििया’, कयाळ्याकुट्ट िेळी’ ्या कथयंामधिू परुुषसत्या, िण्षिच्षसि, 
जयाभतिेद, सयाि्षजभिक जीिियाती् ढोंग ् यंाचे अत्ंत उघड संदि्ष ् ेतयात. व्क्ी 
आभण व्िसथया ्यंाच्याती् तयाण आभण पयातयंािी घेत्े्े भिण्ष् ्या सियाांमधिू 
्ेभिकेची ससुपष्ट अशी रयाजकी् भििड भदसते. ्या कथयंामधिू ्ेभिकया 
भिभिध द्दं्यंािया सयामोरी जयात आह.े मरयाठी सयाभहत्परंपरया आभण मरयाठीती् 
कथयाियाङ्म् ्यंािया सनमिु होतयािया आश् आभण अभिव्क्ी, ियाषयाशै्ी, 
पयातभचतण ्यासंदिया्षत घेत्ेल्या भिण्ष्यंाच्या मयाध्मयातिू सयाभहत्प्रकयारयाच्या 
िव्या शक्तयंाचया धयंाडोळया घेत्या आह.े सिोितया्च्या ियासतियािे उभ्या 
के्ेल्या आवहयािया्या ् ेिक महणिू सयामोरे जयात असतयािया फॅनटसी, सिपिदृश्े, 
संज्याप्रियाह, व्भक्मियाती् भिचयारशृंि्या ्यंासयारख्या अभिव्भक्तंतयंाच्या 
इतकेच िवह ेतर पलॉप्ु् र भहदंी भसिेमयाच्या (त्याती् डया््लॉग, अतयाभक्ष क 
्ोगया्ोग, ्ोकभप्र् िया्क-ियाभ्कया, सि्षसयामयान् मयाणसयंाच्या मियाती् 
त्यंाच्याबद्द्चे सपु्त आकष्षण इत्यादी सतूयंाच्या) सयाहयाय्यािे ्या ियासतिया्या 
कभलपतयाचया शह भदल्याचे जयाणिते. 

१९९० िंतरच्या बद्त्या ियासतियाचया िेध घेतयािया जनु्या मध्मिगया्षच े
िेगिेगळ्या पयातळ्यंािर होणयारे भसथत्ंतर (त्यािे घेत्ेल्या भिभिध भिण्ष्यंाच्या 
संदिया्षत) कथयंामध्े अयािषुंभगकरीत्या आ्े आह.े ्या कथया घटियाप्रधयाि िसिू 
पयातप्रधयाि आहते. कथेच्या म्या्षभदत कया्यािकयाशयात त्यंाच्यात भिचयारयंाच्या 
पयातळीिर बद् होतयािया भदसतो
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पयातयंाच्या आजबूयाजचूे बद्ते जग दश्षितयािया कथेचया सरेंभद्् ियाग महणिू 
ह े बद् ्ेतयात. ्या कथयासंग्रहयात कथयंातग्षत आभण कथयाबयाह्य अशया दोनही 
प्रकयारच्या कथिशै्ीचया अत्ंत प्रियािी ियापर के्या आह.े भिभिध घटिया 
प्रसंगयंामधिू पयार पडल्यािंतर ्या कथयंामधी् मध्ितणी पयातयंािया मयाणसयंाभिष्ी 
आभण व्िसथेभिष्ी होणयारे सयाक्यातकयार ्ेभिकेिे सिपिदृश्े आभण 
संज्याप्रियाह ्या दोि तंतयंामधिू भचभतत के्े आहते. ्या भचतयंामध्े ्ेिकी् 
दृभष्टकोियाचया आभण आभण ्ेिककृत ियाष्यंाचया होणयारया भशरकयाि सहज 
सियाियाभिक ियाटणयाऱ्या ियाभषक रूपयंामधिू समोर ्ेतो. उदयाहरणयाथ्ष -

“...असंच सगळ्यंािया ियाटतं. आपणच चया्ितो् बोट आभण 
आपणच ्याचे सतूधयार...पण ियाही बोट कुणीतरी दसुरयाच चया्ित असतो 
आभण तो दसुरयाही ठर्े्या असतो… त्याचया रंग, त्याचया िण्ष, त्याचं भ्ंग 
सगळं ठर्े्ं आह.े.. ियाटेत ्ेणयारे पडयाि आभण संकटंही ठर्े्ी आहते...
भवहभडओगेमसयारिी, एक ्ेवह् पयार के्ी की दसुरी ्ेवह्… आभण ती 
पयार ियाही के्ी तर परत पभहल्यापयासिू िेळणे … आपण आप्े भि्म ्याि ू
शकत ियाही… भि्मही ठर्े्े… ब्ियाि असे् तोच तगे्, भजंके्… 
डयाभि्षिचया भसदयंात, बयाकीच्यंािी मरूि जयािं… ियामशेष वहयािं… तमुही ब्ियाि 
ियाही आभण आमही तमुहया्या ब्ियाि होऊही दणेयार ियाही… आमहीच जग.ू..
आमहीच भजंकू.” (‘हयातयात सकुयाण ूघेऊि िरु्षर्ष’, प.ृ ४०)

समयाजयाती् भिभिध व्िसथया आभण त्यापयासिू ्याियाभनित होऊ 
पयाहणयारे संधीसयाध ू ्ोक, पयारंपररक मलू्यंाच्या ओझ्यािया्ी जगणयारी 
मयाणसे, क्याभिष्क-जीििभिष्क ियाबड््या कलपिया, तरुणयाईचे मयागच्या 
भपढीबरोबरचे मतिेद, ढोंगी मयाणसयंाचया भकंिया व्िसथेचया दिंसफोट ही सतेू 
अत्ंत टोकदयारपणे कयाही ियाररत ियाक्यंामधिू फ्ॅश होतयािया भदसतयात. 
उदयाहरणयाथ्ष, “मे्ोडॅ्मॅभटक भफलम मध्े सीनस बघिू ियाढ्ेल्या भपढी्या 
जसं आ्ंकयाररक बो्णं अकृभतम ियाटतं तसंच आह ेह.े” (‘आभण तो िया्क 
ठर्या’, प.ृ ४५) भकंिया “सयाड््यापैंजणजोडिीकंुकूमंगळसतू घया्िू झोपणयाऱ्या 
भस्त्या होत्या.” (‘ओझ्याभििया’, प.ृ ६०) 

्या कथयासंग्रहयात प्रियासयाचया बंधही ्ेभिकेिे िेधकरीत्या ्ोज्या 
आह.े एकया भठकयाणयाकडूि दसुऱ्या भठकयाणयाकडे, गयाियाकडूि शहरयाकडे, 
एकया दशेयापयासिू दसुऱ्या दशेयाप ा्ंत असया हया बयाह्य पयातळीिरी् प्रियास 
आह ेत्याचप्रमयाणे पयातयंाच्या भिचयारयंात, आक्ियात झया्े्े भसथत्ंतर असया 
आंतररक पयातळीिरी्ही आह.े
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जगण्याच्या अपररहया ््षतेतिू मयाणसयंािया करयािे ्यागणयारे सथ्यंातर, त्यंाच े
होणयारे भिसथयापि ्यंाियाही सयामयाििू घेऊि कथया व्क्ीच्या ्या िोितया्याकडे 
पयाहण्याच्या दृभष्टकोियािरच िर दतेयािया भदसत आहते. उदयाहरणयाथ्ष, ‘मळक्या 
पया्यंाची मु् गी’, ‘मयाझ्या जनमयाची गोष्ट’, ‘बयाईकभबिया भहरो’ आदी 
कथया. जयागभतक पटयािर धम्ष, दशे, िंश, भ्ंग ्यंाच्या आडव्याभतडव्या 
तयाण्याबयाण्यंामळेु ्या सथ्यंातररतयंाचे/ भिसथयाभपतयंाचे आ्डरेंभटटी कया्भसस 
सोडिण्यासयाठी ती पयाते कशी धडपडत आहते ह ेकॅमेरयािे जसे झमू, ् यँाग शलॉट्ष, 
पॅिोरमया अशया भिभिध अँग्िे तपशी्ियार दयािियािे तसे दयािि्े आह.े

इटंरिेट, ्ॅपटलॉप, मोबयाई् ्या सयाधियंामळेु आभण वहयाट्सॲप, फेसबकु 
इत्यादी आियासी प्ॅटफलॉमस्षमळेु संियाद- संपकया्षची ज्दतया ह े आजच्या 
कयाळयाचे एक महत्ियाचे िैभशष््ट् आह.े समकया्ीि तरुणयाईचं प्रभतभिभधति 
करणयारी ्या कथयासंग्रहयाती् पयाते ‘िसधुैि कुटुमबकम’् ्या मलू्यािे परसपरयंाशी 
जोड्े जयाण्यासयाठी, अििुियंाच्या अभिव्क्ीसयाठी ् या आियासी अिकयाशयंाचया 
िरचेिर ियापर करतयािया भदसतयात. िविदोत्र कयाळयात ियारती् समयाजयात 
घडूि आ्े्ी प्रसयारमयाध्मकयंाती- टीवहीची चौकट, संगणकयाची चौकट, 
मोबयाई्ची चौकट ्यंापैकी कुठल्यातरी चौकटीत समयाजया्या अडकििू ठेित 
आह.े प्रयाप्त पररभसथतीत मयािभसक सिसंरक्ण्ंतणया महणिू पयाते ्या आियासी 
जगयाचया सहजपणे अंगीकयारही करतयािया भदसतयात. प्रसततु कथयासंग्रहयाती् 
संिेदिशी् तरुणयाई कयाही भठकयाणी ्या चौकटींच्याही प्ीकडे जयाऊि 
ियासतिया्या भिडत आह.े 

्या कथयासंग्रहयातही ब्लॉगरच्या िभूमकेतिूच जण ू प्रत्ेक कथेती् 
महत्ियाच्या पयातयाची ्ोजिया के्ी आह.े एियादी व्क्ी, घटिया-प्रसंग, 
अििुि ्यंाभिष्ी ‘म्या’ कया् ियाटतं अशया व्भक्सयापेक् अभिव्क्ी्या 
महत्ि दणेयाऱ्या ‘ब्लॉग’ ्या भडभजट् प्ॅटफलॉम्षिरी् आधभुिक कयाळयाती्, 
आियासी जगयाती् अभिव्भक्प्रकयारयाचया ियापर उल्ेििी् ठरतो. ‘ब्लॉगच्या 
आरश्यापल्याड’ ्या शीष्षककथेिे ्या कथयासंग्रहयाचया शेिट होतो. िोितया्, 
त्याती् घडयामोडी ्यंापयासिू ते आपल्या अंतम्षियाती् घडयामोडी ्यंाचे सकू्म 
भिरीक्ण करूि कथयासंग्रहयात आभफ्की-अमेररकि ब्लॉगर आदयाभ््या 
ऑभसटिच्या आपण ‘अभसततियात’ आहोत ्याचे समयाधयाि मयािणयाऱ्या 
कभितेच्या ओळी दऊेि ्ेभिकया शेिटच्या कथेची सयंागतया करते. आदयाभ््या 
ऑभसटिसोबत जळु्े्ी आप्ी ियाळ ्ेभिकेिे अभतश् क्यातमकतेिे ्या 
शेिटच्या कथेत उ्गडूि दयािि्ी आह.े जगिरयाती् भिभम्षतीक्म व्क्ींच्या 
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व्क् होण्याच्या संिेदिया एकयाच प्रत्यािर भसथर होऊ शकतयात ्याचया प्रत्् 
ही कथया दतेे. कथेच्या शेिटी िव्या घरयाच्या भिडकीतिू ्ेणयारया मोकळया ियारया 
हया जण ूिव्या चौकटीकडे मोकळ्या अपेक्ेिे सयामोरे जयाणे सचुितो. 

ब्लॉगची चौकट आभण आरशयाची चौकट ् या दोनही अंतबया्षह्य झगझगीत 
दश्षि घडिणयाऱ्या चौकटींिया मोडूि त्याच्याही प्ीकडूि ििभिभम्षतीच्या 
आभिषकयारयाची ्ेभिके्या अस्े्ी ओढ कथयासंग्रहयातिू व्क् होत रयाहते. 
मरयाठी कथया्ेिियाच्या कक्या भिसतयारणयारी, भिशेषत: महयािगरी तरुण भपढीच े
प्रभतभिभधति करणयारी आजची कथया मिभसििी ्तया रिींद् ्यंाच्या ब्लॉगच्या 
आरशयापल्याड ्या कथयासंग्रहयातिू ियाचकयंाच्या िेटी्या ्ेते. 

90



वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  

थेरीगयाथया-स्तीमकु्ी, समयाज आभण तत्िज्याि:
स्तीमकु्ीच्या प्रयाचीि तत्िज्याियाचे उतििि  

सोमनाथ कदम

सयाहयाय्क प्रयाध्यापक 
इभतहयास भिियाग
कणकि्ी महयाभिद्या््, कणकि्ी, भज. भसंधदुगु्ष
kadamsomnath78@gmail.com

91



वष�  ०१ � अकं  ०३ � नो�ह�बर २०२०  

(परीभक्त पसुतक : थेरीगयाथया - स्तीमकु्ी, समयाज आभण तत्िज्याि, ्ेिक : 
सिुी् हतेकर, प्रकयाशक: सगुयािया प्रकयाशि,पणुे, २०१७, पषेृ्ठ : १९२, मलू् : 
रु. २००) 

ियारती् समयाजयात आभण जगिरयात स्ती-परुुष भिषमतया िो्िर 
रुज्े्ी आह.े त्याचे पडसयाद आजही सयामयाभजक, धयाभम्षक पयातळीिर अिेक 
संदिया्षिे उमटतयािया भदसतयात. पयारंपररक मयािभसकतया आभण धम्षव्िसथेच्या 
जयाचक रूढींिया्ी भस्त्यंािया जगयािे ्यागते. अशया रूढी-परंपरया ि मयािभसकतया 
ियाकयारणे, जीिियात सम्क भिचयार ि सम्क आचयार ्यंाची सयंागड घयात्ी 
जयाणे ही कयाळयाची गरज आह.े त्यादृष्टीिे बदुतत्िज्याि भदशयादश्षक ठरू शकते. 
बदुकया्ीि थेरींिी बदुतत्िज्याियाची कयाव्रूपयात के्े्ी मयंाडणी स्तीमकु्ीच्या 
भिचयारयंाची होती. समयाजचौकटीिे ्याद्ेल्या स्तीियाियापयासिू सित:्या मकु् 
करणयाऱ्या थेरींचे अडीच हजयार िषयाांपिूणीचे ह ेभिचयार थेरीगयाथया महणिू प्रभसद 
आहते. थेरीगयाथेचे ह े सिरूप ि स्तीमकु्ीचया भिचयार पढेु ्यािया ्या मू् हतेिेू 
्ेिक सिुी् हतेकर ्यंािी थेरीगयाथया: स्ती्मकु्तती, स्मयाज आत्ि तत्िज्यान ्या 
ग्रंथयाची भिभम्षती के्े्ी आह.े
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त्रित्पटक ्या बदुतत्िज्याियाच्या तयाभत्िक ग्रंथमया्ेती् एक ग्रंथ महणजे 
थेरीगयाथया हो्. सतु्तत्पटक, त्िन्त्पटक आभण अत्िधम्मत्पटक ्या तीि 
भपटकयंापैकी सतु्तत्पटकयाती् ग्रंथ अन् पयाच गटयंात भिियाग्े्े आहते. त्यात 
दीघ त्नकया्, ्मत््झि्म त्नकया्, अंगतु्तर त्नकया्, सं्कु्त त्नकया् आभण खदु्दक 
त्नकया् ्यंाचया समयािेश होतो. खदु्दक त्नकया्याती् एकूण १५ उपसंग्रहयंापैकी 
ििव्या संग्रहयात थेरीगयाथयंाचया समयािेश आह े आभण तेरयाव्या उपसंग्रहयात 
(अपदयान) थेरींच्या जीििगयाथयंाचया समयािेश आह.े थेर महणजे ि्यािे जयाणतया, 
अििुिी, ज्यािसंपनि असया भिक्,ू ज्यािे प्रव्रजजया घेऊि सिप्र्तियािे अह्षतपद 
भमळि्े आह ेआभण थेरी महणजे अििुिी ि ज्यािी भिक्णुी जी प्रव्रजजया घेऊि 
सितःच्या सयाधिेच्या बळयािर अह्षत बि्े्ी आह.े अशया ्या अििुिसंपनि 
भिक्णुींिी भ्भह्े्ी कभितया महणजे थेरीगयाथया आभण भिकिूंिी भ्भह्ेल्या 
कभितया महणजे थेरगयाथया होत.

थेरगयाथया आभण थेरीगयाथया ्यंाच्यािर ियाष्पर ्ेिि मरयाठी ियाषेत 
अत्लप आह.े अशयािेळी सिुी् हतेकर ्यंाचया थेरीगयाथया: स्ती्मकु्तती, स्मयाज 
आत्ि तत्िज्यान’ हया संदि्षमलू् असणयारया ियाष्ग्रंथ भिशेष महत्ियाचया आह.े 
सिुी् हतेकर ह ेमू् त: किी अस्े तरी त्यंाचे सयामयाभजक, धयाभम्षक, ियाङ्म्ीि 
आभण चळिळींच्या पयातळीिरी् भचंति ियाियाणण्यासयारिे आह.े बौदधम्ष 
आभण तत्िज्याि हया त्यंाच्या अभ्यासयाचया आभण भचंतियाचया भिष् आह.े 
थेरीगयाथया ्या ग्रंथयाच्या मयाध्मयातिू कयाहीसया जभट् आभण तत्िज्याियािरचया 
ियाग सिुी् हतेकरयंािी सयाध्या, सोप्या ियाषेत मयंाड्े्या आह.े

गौतम बदुयंाचया धममभिचयार मयाणसयाच्या दःुियामयागी् मळू कयारणयंाचया, 
प्रितृ्ीचया शोध घेणयारया आभण दःुिया्या मयाििी जीिियातिू हद्दपयार करणयारया 
आह.े बदुभिचयारयात समयाजयाती् स्ती-परुुषयंाच्या सम्क व्भक्मत्िया्या महत्ि 
आहचे, पण तो भिचयार सयामयाभजक बयंाभध्की ि बंधतुियाशी भिगभडत आह.े 
बदुकया्ीि समयाजयाती् भिरभिरयाळ्या जिसमहूयाती् थेरींिी ्या धममयाच्या 
आधयारे सित:चे उनि्ि कसे घडििू आण्े ्याचया िेध सिुी् हतेकर ्यंािी 
घेत्े्या आह.े थेरींिी व्क् के्े्या जीिियाििुि आभण त्याती् तत्िज्याियाची 
सयंागोपयंाग चचया्ष करण्यात ते ्शसिी झया्े्े आहते.

 थेरीगयाथेचे आक्ि आभण तत्िज्याि मयंाडतयािया प्रसततु ग्रंथयात ्ेिकयािे 
दोि ियाग के्े आहते. पभहल्या ियागयात थेरीगयाथेचया इभतहयास आभण गौतम 
बदुयंाचया स्तीभिचयार, बौदियाङ्म्याती् मयारयाचे सथयाि ि थेरींच्या संघषया्षची 
भचभकतसया, थेरीगयाथेतिू अभिव्क् होणयारे दःुि आभण दःुिभिरोध तसेच 
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थेरीगयाथेतिू व्क् होणयारे स्तीजीिियाचे दश्षि असे भिष् चभच्ष्े आहते. 
दसुऱ्या ियागयात स्तीमकु्ी चळिळी्या स्तीसंतयंाच्या कृभतउक्ींचे ्ोगदयाि 
भकतपत आह े्याची थेरींच्या तु् िेत मयंाडणी के्ी आह.े तसेच आधभुिक 
स्तीियादी चळिळ आभण थेरीगयाथया ्यंाच्याती् अिबंुध सपष्ट करत त्यािरही 
्ेिकयािे ियाष् के्े आह.े

 ‘थेरीगयाथयंाचया इभतहयास ि गौतम बदुयंाचया स्तीभिचयार’ ्या पभहल्या 
प्रकरणयात थेरींच्या गयाथयंाची भिभम्षभतप्रभक्या उ्गडूि दयाििल्यािे त्याद्यारे 
मयाििमकु्ी ि स्तीमकु्ीचया भिचयार सि्षप्रथम मयंाडणयाऱ्या ्या थेरीगयाथेचे महत्ि 
अधोरेभित होत जयाते. ्यासंदिया्षत ्ेिकयािे ‘बौदधम्ष हया धम्ष आभण िीती 
्यंाची सरेुि सयंागड घया्िू दणेयारया, धम्षतत्ियंािया व्यािहयाररक रूप दणेयारया, 
उदयारमतियादी ि अिया्षचीि शयास्ती् कसोटीस पणू्षपणे उतरणयारया असया हया 
पभह्याच धम्ष आह.े..’ (हतेकर २०१७ : २९), असे िया. गो. आपटे ्यंाच े
मतही  िोंदि्े आह.े 

 ्या थेरी एकमेकींिया िभगिी समजत ि  सितःस बदुयाच्या कन्या मयाित 
असत. ‘थेर ि थेरी ह ेपद बदुयाच्या धममयाचया प्रचयार आभण प्रसयार करणयाऱ्या 
संघयाती् भिशेष भिक् ूि भिक्णुींिया प्रयाप्त होई. जी भिक्णुी दहया िषां सयातत्यािे 
भि्भमत िेमधम्ष भिषक्ंक पयाळत होती, त्या भिक्णुी्या थेरी ह ेबहुमयाियाचे पद 
प्रयाप्त होई’ (हतेकर २०१७ :३२). ् या सि्ष थेरी भिनिभिनि सयामयाभजक िगयाांमधिू 
आ्ेल्या होत्या. कयाही सधि कुटंुबयंातिू, रयाजघरयाण्यंातिू, उचच समजल्या 
जयाणयाऱ्या कुळयंातिू आ्ेल्या तर कयाही अगदी सयामयान् पयार््षिमूी असणयाऱ्या,  
गरीब कुटंुबयंामधिू, िया्च्या समजल्या जयाणयाऱ्या कुळयंातिू आ्ेल्या होत्या. 
तथयागत बदुयंािी भस्त्यंािया संघयात प्रिेश भदल्यािंतर परुुषयंाच्या संघयाबरोबर 
स्तीसंघदिेी् हळूहळू ियाढ्या. ् या थेरींिी बदु तत्िज्याियाच्या आधयारे मयािभसक 
भिकयास घडििू आण्या ि िसतभुिष्ठ पदतीिे आप्या जीिियाििुि कयाव्यातिू 
व्क् के्या. हया कयाव्म् जीिियाििुि महणजेच गयाथया आहते.

‘बौदधमया्षत मयारयाचे सथयाि ि थेरी ्यंाचया संघष्ष’ ह े्या ग्रंथयाती् दसुरे 
प्रकरण आह.े बौद ियाङ्म्यात मिया्या भिशेष महत्ि आह.े मियात भिमया्षण 
होणयाऱ्या अकुश् भिचयारयंाचे ‘मयार’ ्या प्रभतमेच्या सिरूपयात दहेीकरण 
करण्यात आ्े आह.े ियासतभिक मयार ही कोणी व्क्ी िसिू ती एक अकुश् 
भिचयारयंाचे प्रभतभिभधति करणयारी मयािभसक प्रितृ्ी आह.े थेरी ्या मयारयासोबत 
संघष्ष करत मियाती् अकुश् भिचयारयंािर मयात करतयात. मयारयासोबतचे ह े्दु 
महणजे कुश्-अकुश् भिचयारयंाचया संघष्ष असल्याचे  भििेचि सिुी् हतेकर 
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करतयात. ्या मिसंगरयात भिज्ी ठर्ेल्या थेरींच्या कयाव्रचिया ि त्यंाच्या 
संभक्प्त कहयाण्या ्या भिियागयात आ्ेल्या आहते.

सदयाचयारयाच्या समथ्षक असणयाऱ्या ्या थेरींच्या सयाधियामयागया्षत  मयार रूढी, 
परंपरया, अंधश्रदया ् यंाचया आधयार घेत अिेक अडथळे आणण्याचया प्र्ति करतो. 
मयात कोणत्याही पररभसथतीत थेरी सित:चया िैचयाररक गोंधळ होऊ दते ियाहीत. 
उ्ट बदुभिचयारयंाच्या अभधष्ठयाियािर मयारया्या िंबीर उत्र दते त्या्या ब्हीि 
करतयात. मयारयासोबतच्या ियाट््पणू्ष संियादयंाचे भचतण करत हतेकर ्यंािी थेरींिया 
भिि्ष्तेकडे िेणयारया हया बदुभिचयार स्तीमकु्ीचया आभण मयाििमकु्ीचया असल्याच े
ठळकपणे समोर आण्े आह.े  

 थेरीगयाथेतिू व्क् होणयारे द:ुि ि दःुिभिरोधयाची भचभकतसया करतयािया 
तथयागत बदुयंािी दयािि्े्या दःुिक्या्ियाचया मयाग्ष कोणतया, ्याचे सोदयाहरण 
भििेचि के्े आह.े पतुभि्ोगयाचे दःुि आळिणयारी भकसया गौतमी, 
संसयारयाती् मतृ्सूयािळीच्या दःुियािे िेडीभपशी झया्े्ी पटयाचयारया अशया 
अिेक थेरींच्या व्थया ि बदुयंाच्या उपदशेयाच्या भचंतियािे त्यंाचया झया्े्या 
द:ुिभिरोध ्याभिष्ीच्या कहयाण्या अंतमु्षि करणयाऱ्या आहते. उदयाहरणयाथ्ष, 
पटयाचयारया महणते -

पादे पक्ालयित्ान,उदकेस ुकरोमहं।
पादोदकञ्च  यदस्ान, थलतो यनननमागतं।।
मी मयाझी पयाि्े पयाण्यात धतु्ी, पयाि्यंािरूि ओघळ्े्े पयाणी िरूि 

िया्ी ियाहत आ्े. (ततैि, प.ृ ८४). त्याचया मभथतयाथ्ष असया की पटयाचयारयािे 
आपल्या पया्यािर पयाणी ओत्े. ते पयाणी कयाही अंतरयाप ा्ंत गे्े. भतिे 
दसुऱ्यंादया पयाणी ओत्े ते पयाणी त्याहूि अभधक अंतरयाप ा्ंत गे्े, भतसऱ्यंादया 
पयाणी ओत्े तेवहया ते पयाणी पयाि्याप ा्ंत ्ेऊि पोहोच्े. ्या भक्ेचया संबंध 
भतिे मतृ्शूी जोड्या. मतृ्चू्या बयाबतीतही असेच असते ्याचया उ्गडया 
पटयाचयारया्या झया्या. कयाही मयाणसे अलपि्यात मरतयात, कयाही मध्म ि्यात 
तर कयाही कयाही अंभतम ि्यात (ियाध्षक्यािे) मरतयात. मतृ् ूहया अभििया ््ष आह,े 
असे भतचे मत बिते. अशयाप्रकयारे तथयागत बदुयाचया मयाग्ष हया व्यािहयाररक 
दःुिमकु्ीचया होतया महणिू थेरींिी त्यंाच्या मयाग्षदयात्यंाच्या भिचयारयंाशी संग 
करूि आचयारधमया्षिे आप्े स्तीजीिि सयाथ्षक के्े्े भदसते. 

उभबबरी, सोिया, मकु्या, अड्डकयाशी ि पभुण्षकया, ऋषीदयासी, बोधी, शिुया, 
िंदया, समुेधया अशया कयाही थेरींच्या द:ुिव्याप्त जीिियाचे भचतणही ्ेथे घडि्े 
आह.े  थेरी उभबबरी मु् ीच्या मतृ्मूळेु दःुिी होते. सोणया ियाध्षक्यािे जज्षर होऊि, 
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सत्या आभण संपत्ीचे ियाटप मु् यंामध्े केल्यािर  मु् यंािी भतच्याकडे के्ेल्या 
दु् ्षक्यामळेु प्रव्रजजया घेते. अड्डकयाशी अभतसंपत्ीमळेु संपत्ीचया भतरसकयार 
करया््या ्यागते. अशया ्या सि्ष थेरींच्या गयाथया द:ुिदश्षि घडिणयाऱ्या प्रव्रजजया 
धयारण केल्यािंतर बद््ेल्या आ्षु्याभिष्ी बो्णयाऱ्या, बद््ेल्या 
जीििदृष्टीभिष्ीच्या आहते. जीिियाचे अभित्रूप ्क्यात आल्यािर ्या थेरी 
बदुयंािी सयंाभगत्ेल्या धममपथयाच्या आधयारे द:ुिभिमकु् होत भिबबयाण पदयास 
पोहोचतयािया भदसतयात.

 स्तीमकु्ी चळिळी्या स्तीसंतयंाचे ्ोगदयाि कोणते आभण कसे रयाभह्े 
आह े्याचया धयंाडोळया पयाचव्या प्रकरणयात घेत्या आह.े आधभुिक कयाळयाती् 
स्तीियादी चळिळीच्या ियारती् परंपरेतल्या मळू स्तोतयंाचया असया शोध घेत 
असतयािया जोभतरयाि फु्े ्यंाची भशष्या मकु्या सयाळिरेंचया उल्ेि ्या््याच हिया 
होतया, असे ियाटत रयाहते. कयारण मकु्या ही महयारयाषट्याती् िवह ेतर ियारतयाती् 
पभह्ी बभहषकृत भिद्याभथ्षिी, भिबंधकयार असिू भतिे धम्षव्िसथे्या सयामयाभजक 
ि धयाभम्षक हकक मयागतयािया ‘आमचया धम्ष कोणतया?’ (कदम २०१९ : १६) 
हया मू् ितू प्रश्न भिचयार्या होतया आभण व्िसथेभिरोधयात सक्मपणे बंडिोरी 
के्ी होती. 

 आज ियारतयाती् स्तीमकु्ीच्या भिचयारधयारेचया प्रियास बदु ते 
आंबेडकरयंाच्या मयािितेच्या अंगयािे पढेु सरकतयािया भदस्या तरी सयामयाभजक 
सतरयािर स्तीशोषणयासंदिया्षत आमू् याग्र पररित्षियाची गरज संप्े्ी ियाहीच. 
भिषमतयाभधभष्ठत मलू्यंाचया परुसकयार करत समयाज बरुसट्ेल्या प्रथयंाचे ि परंपरयंाच े
जोिड ियागित आह.े त्यामळेु भस्त्यंाच्या गु् यामीची पयाळेमळेु उिड्ी जयात 
ियाहीत. ्या सयामयाभजक ियासतियाची दि् घेत सिुी् हतेकर बदु भिचयारयंाकडे 
समयाजमयािभसकतया बद्ण्यासयाठी प्रियािी प्या्ष् महणिू पयाहतयात, असे ्क्यात 
्ेते. पयारंपररक मयािभसकतया बद्ण्याची आिश्कतया िमदू करूि तथयागत 
बदुयंाचया धमम हया सत्याचया आभण प्रज्या्कु् धम्ष आह.े त्यामळेु ्या भिचयारधयारेच े
ियाि स्तीिगया्ष्या ् ेई् आभण ियारतयात िरया स्तीियाद रुजे् हया त्यंाचया आशयाियाद 
महत्ियाचया ियाटतो. डलॉ. बयाबयासयाहबे आंबेडकर असे महणया्े होते की, ‘स्तीचया 
उदयार केिळ बयाह्य पररिेशयाती् बद्यािे, िौभतक संपनितेिे होणयार ियाही 
तर तो मयािभसक भिकयासयातिूच होई्.’ (मिू १९९८ : ५७) डलॉ. बयाबयासयाहबे 
आंबेडकरयंाच्या ्या भिचयारयंाचया ि एकूण धममभिष्क भिचयारयंाचया प्रियाि ्या 
ग्रंथयािर जयाणितो. 
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(परीभक्त पसुतक : बंजर धरती के बीज  (कभितयासंग्रह), किी : असंगघोष, 
प्रकयाशक : रभशम प्रकयाशि, ्ििौ, २०१९, पषेृ्ठ : १०४, मलू्: रु. १५०)

आंबेडकरी पे्ररणेचे जे कयाही सयाभहत् भहदंीमध्े भ्भह्े जयात 
आह े ते अजिूही ‘दभ्त’ ्याच संकलपिेच्या पररघयात गरुफट्े्े आह.े 
‘आंबेडकरियादी’ ही संकलपिया अजिूही भहदंीत फयारशी रूळ्े्ी ियाही. 
डलॉ. तेजभसंह ्यंाच्यासयारख्या सयाभहभत्कयंािी ‘आंबेडकरियादी सयाभहत्’ ही 
संकलपिया रुजिण्याचया प्र्ति के्या, तो हळूहळू कया होईिया पण रुजतो् ह े
महत्ियाचे आह.े आंबेडकरी पे्ररणेच्या भहदंी सयाभहभत्कयंाची ििी भपढी ही 
मयागी् शतकयाच्या िविदीपयासिू ्क्णी् ठरत आह.े ही भपढी मयागी् 
भपढ््यंापेक्या अिेक बयाबींिी भिनि आह.े ्याती् अिेक जणयंािया सयामयाभजक, 
रयाजकी् चळिळींची पयार््षिमूी आह.े त्या चळिळीचे फया्दसेदुया त्यंािया 
भमळया्े्े आहते. जयाभतव्िसथेच्या पयारंपररक कौ्या्षची आभण आतयाचया 
्ढया हया शयारीररकतेबरोबरच मयािभसकसदुया असल्याची त्यंािया जयाणीि आह.े 
जयाभतव्िसथेच्या कौ्या्षच्या समतृींिी त्यंाच्या अंतम्षियात तसेच समयाजमियात 
कया्मचे घर के्े्े आह.े पोथीभिष्ठयंािया पडद्याआड पयाठििू िच्षसियाचे ििििीि 
चेहरे रंगमंचयािर अितरू ् याग्े्े आहते. ििे शोषणतंत  अगोदरच प्रयादभेशक 
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सतरयािरूि रयाषट्ी् सतरयाप ा्ंत पोहोच्े्े आह.े आतया त्याचे सिरूप िैभर्क 
होऊ पयाहत आह.े उत्र ियारतयात जमीिदयारयंाची जयागया कया्म ठेित ििे रयाजकी् 
सरंजयामदयार आभण मयाभफ्यंाचया उद् झया्े्या आह.े समयाजपररित्षियाच्या 
चळिळीत भशभथ्तया आ्े्ी आह.े  त्याजयागी िव्या जयाती्ियादी संघटिया 
आकयार घेऊ ्याग्ेल्या आहते. सयाधिभिहीितेमळेु, आभथ्षक संसयाधियंाच्या 
कमतरतेमळेु, अिेक अभसमतयाियादी संघटिया उग्र रूप धयारण करू ्याग्ेल्या 
आहते. िव्या शक्तया ्या एियाद्या ‘भवहजि’िे परीचयाभ्त ि होतया 
‘टयागगेट’िे संचयाभ्त होऊ ्यागल्या. समयाजियादी, भहदंतुिियादी, मयाकस्षियादी 
भिचयारधयारयंाच्या पररघयात रयाहूि अभसमतयाियादी संघटिया फोफयािण्याचया हयाच 
कयाळ आह.े उत्र ियारतयात ब्याह्ो-मयाकस्षियादया्या शततुियाच्या ठया्ी पयाहण्याची 
ितृ्ीही (रयाजकी्) दभ्त कया ््षकतगे आभण ्ेिकयंामध्े ्याच कयाळयात 
भिशेषतियािे रुज्े्ी आह.े दशेिरयात मयािियाभधकयारयंासयाठीच्या ्ढ््या्या 
गती भमळया्े्ी अस्ी तरी अभसमतयाियादी आग्रहयंामळेु त्याची िैभर्कतया 
िंभडत झया्े्ी आह.े सयंासकृभतक अभसमतयंाची आकयंाक्या आभण कया ््षपदती 
समजिू घेण्यात मयाकस्षियादी, समयाजियादी आभण एकूणच परुोगयामी भिचयारिंत, 
कया ््षकतगे केिळ चकु्ेच ियाहीत तर त्यंािी ्याकडे भकंभचत उपहयासयािेच 
बघण्याचे धोरण अि्ंब्े आह.े पररणयामतः दोघयंामधी् दरी ही भहदंीतच 
िवह ेतर सि्षच ियाभषक समहूयंामध्े तसेच सि्ष ियाभषक ्ेिकयंामध्े अभधकच 
रंुदयाि्े्ी आह.े

्या पयार््षिमूीिर समकया्ीि भहदंी आंबेडकरी पे्ररणेची कभितया, सयाभहत् 
आभण सयामयाभजक चळिळ समजिू घेण्यासयाठी असंगघोष ्यंाची कभितया 
अभतश् महत्िपणू्ष आह.े आंबेडकरी पे्ररणेच्या भहदंी कभितेती् पभहल्या 
भपढीच्या कभितेत भि्याप आभण आकंदियाचया जो तीव्र सिर दृष्टीस पडत 
होतया, तो िविदिंतरच्या भपढीती् कभितेत कमी झयाल्याचे भदसते. बंजर 
धरती के बीज ्या संग्रहयाती् कभितयासदुया भि्याप आभण आकोश, आकयंात 
्यापयासिू िपू पढेु जयात भिद्ोह आभण ििभिमया्षणयाकडे ियाटचया् करणयारी आह.े 
्या संग्रहयाती् पभह्ीच कभितया ‘सम् कया तकजया’ ्या कभितेत किी शतूंिर 
चया् करूि जयाण्यापेक्या शतिेू आि्े्े षड््ंत ओळििू सितः संघभटत 
होण्याचे आवहयाि अभधक महत्िपणू्ष असल्याचे सयंागतो. शोषक शक्ी्या 
कमजोर करण्याच्या ियािगडीत पडण्यापेक्या सितः्या संघभटत आभण मजबतू 
करण्यािर िर दतेो. डलॉ. बयाबयासयाहबे आंबेडकरयंािी संघभटत होण्याचया जो मंत 
सयामयान् जिते्या भद्े्या आह ेत्याची एक प्रकयारे किी आठिण करूि दतेो. 
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‘संगठीत हो जाओ
ताकी तमुहार ेसंगठीत होने के भि से 
थरथराकर कापँते
कटे पेड़ की तरह धारशाही होते उनहें 
तमु दे् सको.’ (प.ृ ११)
सियातंत््यािंतर ियारतयाती् दभ्त, शोभषत, पीभडत जितेत आधभुिक 

भशक्णयामळेु सितियाची जयाणीि भिमया्षण झया्ी. बयाबयासयाहबे आंबेडकरयंाच्या 
‘भशकया, संघभटत वहया आभण संघष्ष करया’ ् या ियाऱ्यामळेु समयाजयात चेतिया भिमया्षण 
झया्ी. त्यामळेु इथ्या पयारंपररक जयात्यंाध समयाज ि्ग्रसत झया्या आभण होत 
आह.े किीच्याच शबदयात सयांगया्चे झयाल्यास-

‘भिग्रसत हैं ्े 
्े ्ाकई ग्रसत है भि से 
उनहे अपने ्ूँ् ार यहनदतु् के 
यि्र जाने का जिरदसत भि है 
भि है उनहें 
यक ्े अलपसंखिक हो जाएगें......’ (प.ृ १५)
िंभचत समयाजया्या समतया ्या संिैधयाभिक तत्ियापयासिू िरकटिण्याचे एक 

मोठे षड््ंत समरसतया ्या ियाियािे गेल्या कयाही िषयाांपयासिू आि्े्े भदसत 
आह.े समरसतया ्या शबदयामयागी् रयाजकयारणही किी उघडे पयाडतो. 

‘हमारी समता की मागँ के सामने 
तमुहार ेधम्मग्रंथ, और 
तमुहारा धम्म अयिग ्ड़ा है,
समता से य्मु्  हो
तमु समानता की नहीं 
समरसतामूलक समाज की िातें करते हो 
हम सि जानते हैं 
किा है िह समरसतामूलक समाज!
्ही ना 
जो जहा ँहै!
जैसा है!!
्ैसा ही ्चतु् ्मणों में िटँा रह 
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यहनदतु् का पैरोकार हो 
आपस में यमलजलुकर रहे!!!’ ( प.ृ २२)
असंगघोष ्यंाच्या ्या संग्रहयाती् कभितयंाचे िैभशष््ट् महणजे ्या कभितया 

ित्षमयाियाची घट्ट सोबत करणयाऱ्या असिू त्यंाची िजर ही िभिष्याकडे रोि्े्ी 
आह.े शोषकतत्ियंाची िेमकी ओळि आभण त्यंाच्या भिरुद अभिरत संघष्ष 
करण्याची ्ढयाऊ ितृ्ी भिमया्षण करण्याचे कयाम असंगघोष ्यंाची कभितया 
करतयािया भदसते. 

किीची सयामयाभजक संिेदिशी्तया आभण सत्याच्या प्रती अस्े्ी 
बयंाभध्की प्रसततु संग्रहयाती् प्रत्ेक कभितेमधिू दृष्टीस पडते. पररित्षियाच े
सयाधि महणिू किी असंगघोष आपल्या कभितेचया शस्तयासयारिया ियापर करतयात. 

भशिियाथ चौधरी ‘आ्म’ ्यंािी अभतश् समप्षक शबदयात असंगघोष 
्यंाच्या कभितेचे मम्ष उ्गडूि दयािि्े्े आह.े ते महणतयात - “्ह व्भक्गत 
पीड़या िहीं ह ैभक सरूज की सयारी धपू से इजयारेदयारी करके चेतिया के बीज को 
अंकुररत होिे से रोकया ग्या ह ै्ेभकि क्या सरूज की भकरणों की ियासति मरें 
हदबंदी ् या घेरयाबंदी की जया सकती ह?ै भजनहोंिे ऐसी कोभशश की, िे भिरयाट सच 
को िहीं दिे सके। उिके द्यारया थोपी ग्ी िज्षियाओ ंऔर रचे ग्े झंझयाियातों को 
झे्कर िी बीज इसी शोषण की धरती मरें अंकुररत हो, पभुषपत और पल्भित 
हो, फ् दिेे ् गया ह।ै ् ह सभद्ों से कुच्ी हुई अभसमतया कया सतत संघष्ष ह ैभक 
अपिे भहससे की धपू िच्षसिियाभद्ों से ियापस छीि ्ेिे मरें उसिे सफ्तया पया्ी 
ह।ै कभि असंगघोष इसकी सभममभ्त सरुक्या कया आवहयाि करते हैं” (चौधरी 
२०१९: ७).

सयामयाभजक समतया, बंधतुि आभण न्या् ही संिैधयाभिक मलू्े अजिूही 
महणयािी तशी ्या िमूीत रुज्े्ी भदसत ियाहीत. एकया अथया्षिे ही िैभर्क मलू्े 
रुजण्यासयाठी ही धरती, ही ियारतिमूी अजिूही बंजर, ियापीकच असल्याच े
ियारंियार भसद झया्े्े असतयािया किी्या मयात आज ियाही तर उद्या ्या बंजर 
जभमिीत एकतेचे, समतेचे, बंधतुियाचे, न्या्याचे, मयाििी मकु्ीचे आभण 
आतमसनमयाियाचे बीज अंकुरे् हया एक अदम् भिर्यास आह.े हया भिर्यास 
िया्ी् शबदयांमधिू किीिे व्क् के्े्या आह-े

‘मैंने 
इस िंजर धरती में 
एक िीज िो यदिा है 
इसे मेर े्ून-पसीने की 
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नमी पा 
तझुसे अपने यहससे की 
धूप छीन 
अंकुरना है,
तमुहार ेर्ेच हुए 
सार ेझंझा्ातों को झेल 
पललय्त और पयु्पत होना है 
यिर झरना है 
हज़ार-हज़ार िीज।’ (प.ृ८९)
आभण महणिूच असंगघोष ्यंाच्या ्या प्रसततु कभितयासंग्रहयाती् कभितया 

ही केिळ िेदिया आभण आकोश व्क् करणयारी कभितया िसिू ती मयाणसयंाच्या 
मकु्ीची आभण सयामर्या्षची भदशया ठरिणयारी कभितया आह,े असे महणतया ्ेते.

संदर्भ 
१. असंगघोष (२०१९) : बंजर धरती के गीत, रभशम प्रकयाशि, ्ििौ.
२. चौधरी, भशिियाथ (२०१९) : ‘आमिु’, बंजर धरती के गीत, असंगघोष 

(किी), रभशम प्रकयाशि, ्ििौ.
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सामय्वादी व्वचारसरणीचा मोठा प्भा्व असणाऱया लोकशाहीर 
अणणाभाऊ साठे, शाहीर गवहाणकर आवण शाहीर अमरशेख यांनी 
लालबा्वटा कलापथकाद्ारे ्वग्गव्वग्रहाचे तत््वज्ान मांडले. भारतीय 
स्वातंत्याचया संग्रामातील, गो्वा मवुतिसंग्रामातील आवण संयतुि महाराष्ट्ाचया 
चळ्वळीतील तयांचे योगदान मोलाचे होते. शेतकरी आवण कामगार यांची 
्वंचना, उपेक्ा आवण शोषण यांव्वरुद्ध साततयाने आ्वाज उठव्वणयाचे काम 
या शावहरांनी केले. बाशशीचे महबबू हुसेन पटेल महणजेच शाहीर अमरशेख. 
अमरशेख महणजे कांवतकारक शावहरीचे जण ूजनक! शाहीर अमरशेख क्वी 
होते, गीतकार होते, पो्वाडेकार होते आवण गातया गळयाचे बलंुद आ्वाजाच े
शाहीर होते. तयांचे कावय ह ेस्व्गसामानयांचया अवसमतेचा हुकंार होते. तयांचया 
कावयातील, पो्वाड्यातील शबदांची जातकुळी संत तकुारामाचया अभंगांचया 
जातकुळीशी अगदी वमळतीजळुती होती. राष्ट्पे्माचा उद्ोष करताना, तसेच 
अनयायाव्वरुद्ध लढताना तयांचया शबदांचा अंगार वहायचा. अमरशेखांनी 
गायलेलया एका गीतातनूच तयाची कलपना येते.

“बर्फ  पेटला हिमालयावर हवझवायाला चला चला
रक्त रक्त द्ा, वदृ्ध तरुण या द्ा र ेसाद िाकेला।।
घडु नये ते आजला घडते
सवातंत्याचे बाळ रांगते
सवतंत्र हविराया धावते
बंधू हचनी सरुा घेउनी काळ िोउनी आला –
रक्ताचे खत हमळता थोडे
सीमेवरची झडुपे झाडे
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देशरक्षणया बनतील वेडे
तणृपणाांना हमळेल शक्तती -
तेच रोखतील िलला
रक्त हिमहगरीवर चढू द्ा
जनसागर सीमेला हिडू द्ा
हशरकमले अगनीत पडू द्ा
शाहीर अमरशेखां्वर आचाय्ग डॉ. माध्वरा्व पोतदार यांनी 

अमरशेखांची कविता, तांबडं फुटलं, अमरशेख व्यक्ती आवि िाङ्म्य, सं्यकु् 
महाराष्ट्ाच्या लढ््यातील शावहरांचे ्योगदान, अमरशेखांच्या कवितेतील 
तत्िवचंतन, मानितेचा अमरदीप अशी पसुतके वलवहली आहते. मानितेचा 
अमरदीप या शाहीर अमरशेखां्वरील ग्रंथात आचाय्ग डॉ. माध्वरा्व पोतदार 
यांनी अमरशेखांचया शावहरीची समीक्ा करताना महटले आह े– “मान्वता 
कलंवकत करणाऱया करंट्यांचया व्वरोधात आग ओकणारा ्व खराखरुा 
ज्वालाग्रही बनणारा असा हा क्वी होता. मराठीतलया असंखय क्वींपेक्ा 
प्कृतीने आवण कृतीने पणू्ग ्वेगळा असलेला. ‘आग ओकणे मजला पयार’ 
महणणारा. ्वाईट ते्वढे जाळणारा पण चांगले ते्वढे मात्र ठे्वणारा असा हा 
क्वी धरंुधर. रसरसलेलया कांतीचा, परर्वत्गनाचया भकेुचा आवण भवयवदवय 
काही घडा्वे या अवभलाषेचा. मान्वशत्रूंचा कद्गनकाळ ्वाटा्वा अशा 
प्कृतीचा असनूही तो लोकजागतृीकार शाहीर होता. मान्वतेचा ग्रास घेऊ 
पाहणा ऱयांव्वरुद्ध वहमतीने उभा राहून डफा्वर थाप दऊेन लोकांत चेतना 
वनमा्गण करणारा आवण लोकमत घड्वणारा हा शाहीर ्वेगळयाच प्कृतीचा 
होता. इतर शाहीर इवतहासाचा ्वेध घेऊन प्बोधन करीत होते, पण अमरशेख 
प्बोधनाबरोबरच न्वा इवतहासही वनमा्गण करीत होता, मान्वतेची काळजी 
्वाहत होता आवण मान्वतेचयाच स्वपनात दगं आवण धुंद होत होता. तयाचा 
कडाडणारा डफ हा मान्वतेचया भलयासाठीच नेहमी कडकडत रावहला आह.े 
तयामागे अमरभाईचया हृदयाची तडफड होती.” 

शाहीर अमरशेख यांचया संयतुि महाराष्ट्ाचया चळ्वळीतील मंतरलेलया 
वद्वसांची आठ्वण सांगताना कॉमे्ड रोझा दशेपांडे यांनी गराजा महाराष्ट् माझा 
या शाहीर अमरशेख अधयासन, लोककला अकादमी, मुंबई व्वद्ापीठ यांनी 
प्कावशत केलेलया पसुतकाचया प्सता्वनेत महटले आह े– 

“अमरशेखांचे वयवतिमत््व, तयांचा पहाडी आ्वाज ्व तया आ्वाजातील 
कणखरपणा ्व माद्ग्व यांचे वमश्रण असे  की तयांचया आ्वाजावश्वाय सभा सरुू 
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होऊच शकत नवहती. आतापा्वेतो कमयवुनसट पक्ाचया सभेचया सरुु्वातीस 
गाणे महणणाऱया शाहीर अमरशेखांवश्वाय सवमतीची सभा सरुू होऊ शकत 
नवहती. शाहीर अमरशेख उभे रावहले की, ‘मुंबईसह संयतुि महाराष्ट् झालाच 
पावहजे’ ही घोषणा सभेतील जनता करीत असे. डॉ. सधुीर फडके यांचे –

जनतेचया सते्ची जयोत जागती। 
गजा्फ  संयकु्त मिाराष्ट्र िारती।। 
ह ेसभेचया सरुु्वातीचे कावय महणजे घनघोर लढाईची गज्गना असे. तर 

अमर शेखांचे-  
 हिंदी संघराजयाचया आत्मया घेई प्रणाम। 
 पराधीन जगताचया नेतया घेई प्रणाम।। 
असे तयांचया बलंुद आ्वाजातले गाणे वकं्वा गाणी लोक मंत्रमगुध होऊन 

ऐकत. तर कधी 
रात्र आिे वैऱयाची, जागा रिा जागा रिा। 
ह े गाणे वगरणभागातील तरुणांना खरोखरच गसत घालणयाची सफूतशी 

दईे. गाणयातनूदखेील ह ेशाहीर जनतेला माग्गदश्गन करीत होते. 
कामगार-शेतकऱयांचया एकजटुीचे अमरशेखांचे गाणे फारच लोकवप्य 

झाले होते –
शेतकऱयांनो या र,े घया एकतीची िाती मशाल। 
कामगार या सार ेउधळा वरती रक्त गलुाल।। 
अमरशेखांचे ह ेगाणे संयतुि महाराष्ट्ाबद्दल आह.े
जय मिाराष्ट्र संयकु्त मिाराष्ट्राचया गाऊ गाना। 
गाऊ उंचावनुी माना। घेऊ तानावर ताना।।
पढेु मराठी भाषा, महाराष्ट्ाची भौगोवलक घडण, इवतहास सांगत ते 

के्वळ संयतुि महाराष्ट् मागत नाहीत तर,
सवातंत्य शांतता सथापू। अवघे जग तयाने वयापू।
रडकवू धवज समानतेचा । पवा्फ  न हजवाची करता।...
ह ेउतुंग धयेय संयतुि महाराष्ट्ाचया मागणीमधये अंतभू्गत असलयाची ते 

ग्वाही दतेात.” रोझा दशेपांडे पढेु वलवहतात, “ आमही वदललीचया सतयाग्रहास 
गेलो. महाराष्ट्ातनू हजारो लोक या सतयाग्रहात सामील झाले होते. 
सतयाग्रहींची संखया ए्वढी प्चंड होती की सतयाग्रह, अटक, सटुका याच े
गवणत वतथेच अनतुररत रावहले. शाहीर अमरशेख हातात डफ घेऊन गात होते. 
अमरशेखांनी वदललीकरांची झोप उड्वली. भाषा समजो ्वा न समजो, सारे 
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वदललीकर दतुफा्ग उभे राहून अमरशेखांना उतेजन दते होते, टाळया ्वाज्वत 
होते. तयांचा उतसाह पाहणयासारखा होता. संयतुि महाराष्ट्ाचया चळ्वळीला 
वदललीकरांची ही मान्ंवदनाच होती.” सपु्वसद्ध प्काशक आवण अमरशेखांच े
वमत्र ्वामनरा्व भट तयांना ‘बहुजनांचा बालगंध्व्ग’ महणत. 

अमरशेखांचया कावयात एका बाजलूा जसा कणखरपणा होता, तशीच 
मदृतुाही होती. क्वी यश्वंत, बालक्वी यांचेच कावय असा्ेव असा समज 
वनमा्गण करणारे तयांनी केलेले बाशशीचया पषु्पा्वती नदीचे आवण पषु्पा्वतीचया 
काठाचे ्वण्गन वनतांत सुंदर आह.े 

अमरशेखांनी  धरतीमाता, कलश, अमरशेखांचे पोिाडे ही पसुतके तर 
पवहला बळी ह ेनाटक अशी सावहतयसंपदा वनमा्गण केली. समारिादी वशिारी  
हा तयांचा पो्वाडा तयांचया कांवतकारक सामावजक दृष्ीचे भान दणेारा आहे

 कलश  या अमरशेखांचया कावयसंग्रहाला प्सता्वना दतेाना आचाय्ग 
प्लहाद केश्व अते्र यांनी तयांची प्शंसा केली. आचाय्ग अते्र वलवहतात - 
“अमरशेख ह े क्वी आहते ह े सांगणयाची जरुरी नाही. तयांना पावहले की, 
ते क्वीच असले पावहजेत ह्ाची अगदी खात्री होते. अष्ौप्हर तयांचया 
डोकयात अन ्डोळयांत कावयाची धुंदी चढलेली असते. तयांना ‘शदु्धी’ ्वर मी 
कधी पावहलेच नाही. एखाद्ा कारखानयाचया धरुांड्यातनू धरू अन ्वठणगया 
यांचा लोट जसा उफाळत असतो, तयाप्माणे कावयाचा अंगार सद्ैव तयांचया 
शरीरातनू आवण ्वतृींमधनू धमुसत असतो.

स्वत:चया कावयाबद्दलही तयांनी तेच सांवगतले आह.े 
िोय, तोच आिे अंगार
आग ओकणे मजला पयार 
बाग आगीची रुलवावी 
सव्फ चांगले ठेवावे 
सगळे वाईट जाळावे 
आता नािी िा मरणार 
जीवन पयालेला अंगार 
येईल काळ कराया वार 
वारावरती करीन वार 
िोय तोच आिे अंगार 
नािी तो आता हवझणार! 
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आचाय्ग अते्र महणतात तयाप्माणे अमरशेख यांचया शबदाशबदांत 
सोववहएत कांतीचा उद्ाता मायकोवहसकी याचया कावयातील सफोट आवण 
गडगडाट ऐकू येतो. ‘तयांची एकेक ओळ महणजे बंदकुीची फैर आह.े तोफेचया 
तोंडातनू बाहरे पडणा ऱया लाल रसरशीत गोळयासारखे तयांचे जळजळीत शबद 
एकामागनू एक बाहरे पडत असतात. मग ते गाणे मातभृमूीचया अवभमानाच े
असो, नाहीतर साम्ाजय्वाद्ांना वदलेलया आवहानाचे असो. आपलया लढाऊ 
बाणयाचा तयांना कधीही व्वसर पडत नाही.”

अमरशेखांना दोन कनया. एक जयेष्ठ क्ववयत्री मवललका अमरशेख 
आवण दसुऱया  पे्रणा ब्ववे. नामद्ेव ढसाळ आवण अवनल ब्ववे ह ेतयांचे जा्वई. 
मवललका अमरशेख यांनीही मलुाखतीत आपलया ्ववडलांचया आठ्वणी 
जागया केलया आहते. तया महणतात “महाराष्ट्ातनू अनेक वठकाणी भाईचं े
खेडोपाडी काय्गकम वहायचे. लोक तयांचा काय्गकम पाहायला आ्वजू्गन 
यायचे. जर माईक बंद पडला, तर शे्वटचया माणसापययंत व्वदाउट माईक 
तयांचा आ्वाज पोहोचायचा, इतका पहाडी आ्वाज असायचा. काय्गकम सरुू 
असताना मधयंतर झालयानंतर ते डफ वफर्वायचे. तया डफात लोक ५ रु., 
१०रु., ५०रु. जे काही असेल ते टाकायचे. तो डफ पणू्ग भरून जायचा आवण 
तो भरलेला डफ आयोजकांचया समोर नेऊन द्ायचे आवण महणायचे की 
“तमुचया शाळेला हा वनधी, याच लोकांकडून आलेला, ते्वढा तो घया आवण 
माझा डफ मला परत द्ा.” ते ररयाज कसा करायचे, तर द ऱयाखो ऱयात जाऊन 
मोठमोठ्याने उंच स्वरात गाणी महणायचे आवण तयामळेु तयांचा आ्वाज खपू 
तयार होत गेला. कऱहाडकरांनी तयांना कमयवुनसट पक्ाचया व्वचारसरणीची 
संथा वदली. कोलहापरूचया मंडळींनी माझया ्ववडलांना अमरशेख ह ेना्व वदलं 
आवण ते कायम झालं. तयांना असं ्वाटायचं की हा तळागाळातला लाखोंचा 
समाज आह,े तयांचे जे प्श्न आहते याचयासाठी मी कमयवुनसट पाटशीत काम 
करीत आह.े आवण या तळागाळातलया लोकांसाठी मला गाणं महणायचं आह.े 
तयांचं प्बोधन करायचं आह.े तयांचयासाठी मी आह ेआवण ह ेवफलममधये राहून 
साधय होणार नाही तर याचयासाठी मला तयांचयापययंतच गेलं पावहजे. तयांनी 
समाधान आवण लोकांचया पे्मावश्वाय काही वमळ्वलं नाही, पण तयांनी जे 
वमळ्वलं ते वपढ्यानवपढ्या परेुल असं आह.े आवण मला नेहमीच अवभमान 
्वाटतो की मी इतकया मोठ्या आवण समथ्ग माणसाची मलुगी आह.े”

कला ही जी्वनापासनू ्वेगळी करता येत नाही आवण जगणं सतत 
कलातमक असेलच असे नाही. संघष्ग हा मान्वी जी्वनाचा; तयातलया 
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तयात कष्करी समाजाचया जी्वनाचा अव्वभाजय भाग असतो, ह ेव्वचारसतू्र 
स्वीकारून तसेच माकस्ग्वादी तत््वज्ानाचा स्वीकार करून अणणाभाऊ साठे 
यांनी आपलया सावहतयातनू जगणयातील संघषा्गचा आवण ्वग्गव्वग्रहाचया 
तत््वज्ानाचा आलेख मांडला. शाहीर अमरशेख, अणणा भाऊ साठे आवण 
ग्वाणकर ही वत्रमतूशी महणजे महाराष्ट्ाचया कष्कऱयांचया अवसमतेचा हुकंार 
होती, हचे खरे! 
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लेखक परिचय
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साधना शिलेदाि 
साधना शिलेदार वसंतराव नाईक िासकीय कला व समाज शवज्ान संस्ा, नागपरू ये्े 
सहयोगी प्ाधयापक महणनू काय्यरत आहते. तया नागपरू शवद्ापीठात संगीत शवभागाचया 
संिोधक माग्यदि्यक महणनूही काम पाहतात. तया िास्तीय व उपिास्तीय संगीताचया 
गाशयका आहते. खयाल, शनग््यणी भजने, नाट्यसंगीत अिा शवशवध संगीतप्कारांच ेगायन 
तयांनी केले आह.े आचाय्य शववेक गोखले, पं. मनोहरराव कासलीकर, पं. चदं्रिखेर रेळे  
व शवदष्ी आरती अकंलीकर यांचया तया शिषया आहते. ‘सरूमणी’ या सर्शसंगार संसद 
म्बंईतर्फे  शदलया जाणाऱया प्शतष्ेचया पर्सकाराने तसेच बालगंधव्य रशसक मडंळ, पण् े
यांचयातर्फे  दणेयात येणाऱया ‘नाट्याचाय्य काकासाहबे खाशडलकर’ पर्सकाराने तयांना 
सनमाशनत करणयात आले आह.े तयांची सॉन्टर अ्ॅट सनसे्ट ही सायंकालीन रागांची 
सीडी तसेच गुंजन ही िास्तीय संगीताची सीडी प्काशित झाली आह.े चाळीस वैदभभीय 
बंशदिकार आशण तयांचया दोनिहूेन अशधक बंशदिीचया संकलनाच ेकहत गनुनजन ह े
तयांच ेसंपाशदत पस्तक व सीडी प्काशित आह.े आकािवाणीचया मानयताप्ाप्त गाशयका 
महणनू तयांची ओळख आह.े दिेभरातील शवशवध संगीत महोतसवांमधनू तयांनी गायन 
केले आह.े शवशवध संगीत शनयतकाशलकांमधनू संगीतशवषयक लेखन तसेच नवराष्ट्र व 
महाराष्ट्र ्टाइमस या दशैनकांमधनू तयांची साप्ताशहक सदरेही प्काशित झाली आहते.

सनेहा देऊसकि
सनेहा दऊेसकर या सहयोगी प्ाधयापक व मराठी शवभागप्मख् महणनू रामशनरंजन  
झन्झन्वाला (सवायत्त) महाशवद्ालय, घाटकोपर (प.), म्बंई ये्े काय्यरत आहते. 
तया गेली २५वषफे अधयापनाचया क्ेत्ात काय्यरत असनू म्बंई शवद्ापीठ व इतर संलगन 
महाशवद्ालयांमधये २००२पासनू अभयागत वयाखयाता महणनू तयांनी अधयापन केले आह.े 
िकै्शणक वष्य २०१०-२०११मधये म्बंई शवद्ापीठाचया आशण िकै्शणक वष्य २०१७-
२०१८ मधये शमठीबाई महाशवद्ालयातील मराठी अभयास मडंळाचया सदसय होतया. 
िकै्शणक वष्य २०१८पासनू तया रामशनरंजन झन्झन्वाला (सवायत्त) महाशवद्ालयात 
मराठी अभयास मडंळाचया अधयक् आहते. तयांनी ‘श्ी.दा. पानवलकर यांच ेक्ालेखन: 
एक शचशकतसक अभयास’ या शवषयावर २००५ साली म्बंई शवद्ापीठातनू शवद्ावाचसपती 
पदवी (पीएच.डी) शमळवली आह.े तयांनी २००६ साली शवद्ापीठ अनद्ान आयोग 
पर्सककृ त ‘श्ी.दा. पानवलकर यांच ेलशलत लेखन’ या शवषयावर लघ ्संिोधन प्कलप 
सादर केला. नव अनषु्टुभ, लनलत या वाङ्मयीन शनयतकाशलकांमधये तयांच ेिोधशनबंध 
प्काशित झाले असनू म्बंई शवद्ापीठ, मराठी शवभागाने प्काशित केलेलया गं््ांमधयेही 
तयांच ेलेखन समाशवष्ट आह.े शवशवध राषट्ीय, आतंरराषट्ीय व राजयसतरीय चचा्यसत्ांमधये 
(मराठी व शहदंी) िोधशनबंध सादर केले आहते. महाराष्ट्र ्टाईमस, निव्य मराठी आदी 
वकृत्तपत्ांमधनू लशलत, वैचाररक लेखन प्शसद्ध झाले आह.े तयांनी ‘आकािवाणी 
म्बंई’चया मराठी शवभागासाठी अनेक वाङ्मयीन काय्यक्रमांच े लेखन व सादरीकरणही 
केले आह.े 
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दीपेि किमिकि
दीपेि करमरकर यांनी म्बंई शवद्ापीठाचया भगूोल शवभागातनू अशधसनातक (१९९६) 
आशण शवद्ावाचसपती (२००५) या पदवया प्ाप्त केलया आहते. १९९६पासनू ते 
शवशवध महाशवद्ालयांमधये भगूोल शवषयाच ेअधयापन करीत आहते. ते २०१०पासनू 
उलहासनगर ये्ील श्ीमती चांदीबाई शहमतमल मनसख्ानी महाशवद्ालयातील भगूोल 
शवभागात साहाययक प्ाधयापक महणनू काय्यरत आहते. मानवी भगूोलाचया ऐशतहाशसक 
भगूोल या िाखते तयांच ेशविषे प्ावीणय असनू नागरी ऐशतहाशसक भगूोल, ऐशतहाशसक 
नकािािास्त आशण स्लनामांचा भगूोल ह े तयांचया शविषे अभयासाच ेप्ांत आहते. 
जागशतकीकरणाचया काळातील शवकासाचा भगूोल आशण सांसककृ शतक भगूोल या 
शवषयांमधयेदखेील तयांना शविषे रस आह.े जम्यनीचया लॅमबट्य प्कािनाने प्काशित 
केलेलया निशी स्ेसेस: गललोबला्यझशेन अडँ लाइवहलीहूड ऑि इडंीनजनस निशरमने 
या पस्तकाच ेते लेखक आहते. या वयशतररक्त राषट्ीय व आतंरराषट्ीय िोधपशत्कांमधये 
१३ िोधशनबंध तसेच म्बंई शवद्ापीठाचया भगूोल पदवी अभयासक्रमावर आधाररत १२ 
िकै्शणक पस्तकांच ेलेखन तयांनी केले आह.े तयांनी शवशवध राषट्ीय आशण आतंरराषट्ीय 
पररषदा तसेच चचा्यसत्ांमधये वीसहून अशधक िोधशनबंध सादर केले आहते. शवद्ापीठ, 
राजय आशण राषट्ीय पातळीवरील पररसंवाद, चचा्यसत्े आशण काय्यिाळांमधये चाळीसहून 
अशधक वयाखयाने तयांनी शदली आहते. लंडनचया एलसेशवहयरने प्काशित केलेलया जन्नल 
ऑि नहस्टलोररकल जौग्रिी या आतंरराषट्ीय िोधपशत्केसाठी तयांनी पंच (रेर्री) महणनू 
काम पाशहले आह.े महाराषट् राजय िासनाचया मराठी शवश्वकोिामधये तयांनी शलशहलेलया 
भगूोलशवषयक नोंदी प्काशित झालया आहते. सवपना बॅनजभी गह्ा यांचया छंिरे अनलंि े
नबद्लोह : महाराष्टे्रर िनलत कलोबीता या बंगाली अनव्ाशदत संग्हासाठी, तर प्ा. शवद्ाधर 
अमकृते यांनी केलेलया च.ं ध.् दिेपांडे यांचया नस्टीज या पस्तकाचया काही भागाचया 
अनव्ादासाठी डॉ. करमरकर यांनी साहायय केले आह.े आ्ला ्रम नमत्र, नवकल्वेध, 
सवुाता्न, आिंलोलन, ि.ै सकाळ, ि.ै ललोकसत्ा, ि.ै प्रहार अिा मराठी शनयतकाशलकांमधनू 
शवशवध शवषयांवर संिोधनपर लेखन केले आह.े डॉ. करमरकर ‘शहसटोररकल शजओग्ार्ी 
ररसच्य ग्प्-रॉयल शजओग्ाशर्कल सोसायटी’, ‘इशंडयन शहसट्ी कॉगं्ेस’, ‘पलेस नेमस 
सोसायटी ऑर् इशंडया’, ‘नॅिनल असोशसएिन ऑर् शजओग्ार्स्य इशंडया’, ‘बॉमबे 
शजओग्ाशर्कल असोशसएिन’ आशण ‘कोकण शजओग्ार्स्य असोशसएिन’ यांसारखया 
आतंरराषट्ीय, राषट्ीय आशण प्ादशेिक संस्ांच े सदसय आहते. तसेच तयांनी म्बंई 
शवद्ापीठाचया भगूोल अभयास मडंळामधये क्लगर्ू-शनयक््त सभासद महणनू काम 
पाशहले आह.े

श्ीकांत बोजेवाि
श्ीकांत बोजेवार ह ेजयेष् पत्कार, लेखक, पटक्ा लेखक, प्हसनकार असनू ते गेली 
आठ वषफे महाराष्ट्र ्टाइमसचया म्बंई आवकृत्तीच े शनवासी संपादक आहते. ततपवूभी ते 
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काही काळ सकाळ तसेच दीघ्यकाळ ललोकसत्ा या वकृत्तपत्ात काय्यरत होते. ‘तंबी दर्ाई’ 
या नावाने शवनोदी सतंभलेखन करतात. या लेखनाच े संकलन पाच भागात प्काशित 
झाले आहते. तयांची ्ावण े िलोन ्ा्यांचा माणसू ही कादबंरी आशण तीन गपु्तहरे या 
लघक्ादबंऱयांचा संचही प्काशित झाला आह.े क्ष क्षलुलकची गलोष् हा तयांचा क्ासंग्ह 
आशण शकु्रवार उजाडण्या्वूवी हा शनवडक शचत्पट परीक्णांचा संग्हही प्काशित 
झाला आह.े याशिवाय ते शवशवध शदवाळी अकंांमधनूही साततयाने लेखन करतात. एक 
हजाराची नलो्ट या राषट्ीय तसेच राजय शचत्पट पर्सकारशवजेतया शचत्पटासह एकूण सात 
शचत्पटांचया पटक्ा तयांनी शलशहलेलया आहते.

सजंय भासकि जोिी 
संजय भासकर जोिी यांचा जनम पण्यात १४ म े१९६३ला झाला. तयांनी पण्यातच शिक्ण 
पणू्य केले. वाशणजय िाखचेया पदवी व पदवयत््तर परीक्ेत शवद्ापीठाचया गण्वत्ता यादीत 
तयांनी शविषे प्ावीणय शमळशवले आह.े तसेच तयांनी ICWA या परीक्ेत भारतात नववा 
क्रमांक प्ाप्त केला आह.े तयानंतर अनेक कंपनयांमधये र्ायनानस तसेच कसटमर केअर 
शवभागात उचचपदावर काम केले आह.े २००६ साली वयाचया ४३वया वषभी केवळ 
लेखन आशण वाचन करता यावे महणनू ‘आयडीया सेलयल्र’ या कंपनीतील Asst.
Vice President या पदावरून शनवकृत्ती घतेली. ननचकेताच ेउ्ाख्यान, रेणकुा-मणृालची 
उ्ाख्याने, श्ावणसलोहळा या तयांचया कादबंऱया प्शसद्ध आहते. पैकी ननचकेताच े
उ्ाख्यान आशण श्ावणसलोहळा यांना राजय सरकारचया पर्सकारांचयाबरोबरीने इतर 
अनेक पर्सकारही शमळाले आहते. सवपनस्थ आशण काळजातील खलोल घाव या 
क्ासंग्हांच े लेखन तयांनी केले आह.े आह े कॉ्पोरे्ट तरी... ह े तयांच े आतमचररत्पर 
पस्तक शविषे गाजले. महाराषट्ात अनेक शठकाणी तयांनी अनेक शवषयांवर वयाखयाने 
शदली आहते. तसेच महाराष्ट्र ्टाईमस, ललोकसत्ा, अतंना्नि, साधना, लनलत, अनभुव 
आदी शनयतकाशलकांमधये तयांनी िकेडो समीक्ालेख शलशहले आहते. साधना, लनलत, 
अनभुव, ललोकसत्ा, निव्य मराठी आदी शनयतकाशलकांमधये तयांनी शलशहलेली सदरे 
शविषे लोकशप्य झाली. सधया ते पण्यात श्ी. वैिपंायन यांचयाबरोबर ‘पस्तक पेठ’ ह े
पस्तकाच ेदक्ान चालवतात.

प्रदीप चंपानेिकि 
प्दीप चपंानेरकर ह ेगेली सदतीस वषषं पस्तक प्कािनवयवसायात काय्यरत आहते. ते 
रलोहन प्रकाशन या नामांशकत प्कािन संस्ेच ेप्कािक व संचालक आहते आशण रलोहन 
सानहत्य मिैल या शनयतकाशलकाच ेसंपादक आहते. तयांनी ‘जे. जे. सकूल ऑर् आट्यस’् 
या कला महाशवद्ालयातनू शपं्टींग टेकनोलॉजी व कमशि्यअल आट्यच े शिक्ण घतेले 
आह.े पस्तकांची शवचारपवू्यक मांडणी व रचना करण ेआशण तयाला आवशयक तेवढीच 
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कलातमकतेची जोड दणे,े उत्तम शनशम्यतीमलूय राखण ेही तयांची वैशिष््टये आहते. ्यांनी 
घडवलं सहस्रक - १००० ते २०००, असा घडला भारत - १९४७ -२०१२ अिा काही 
ग्ं्ांचया तयांनी साकारलेलया संकलपना सव्यसामानयांसाठी आशण अभयासकांसाठी 
मोलाचया ठरलया आहते. आधनुनक भारताच ेनवचारसतंभ, ललोककवी सानहर लनुध्यानवी 
अिा काही महत्वपणू्य गं््ांच ेसंपादनही तयांनी केले आह.े अलीकडचया काळात तयांनी 
लशलत लेखनही केले आह.े 

सजुाता िैलेि औटी 
सज्ाता िलेैि औटी या म्बंईचया के. सी. कशनष् महाशवद्ालयात गेली वीस वषफे मराठी 
शवषयाच ेअधयापन करत आहते. तयांच ेपदवी व पदवयत््तर शिक्ण म्बंई शवद्ापीठातनू 
पणू्य झाले आले. तया एम. ए. पदवी परीक्ेत ‘मराठी साशहतय’ या शवषयात सव्यप््म 
आलया असनू तयांना म्बंई शवद्ापीठाच े ‘नरशसंह शचतंामण केळकर सव्ण्यपदक’ 
प्ाप्त झाले आह े‘कादबंरीतील पात्शचत्ण : िांता गोखले यांचया रीटा वेशलणकर या 
कादबंरीचया संदभा्यत’ या शवषयावर एम. शर्ल. पदवीकररता संिोधनकाय्य केले आह.े 
तयांच े पस्तकपरीक्णपर लेखन शवशवध वत्यमानपत्ांमधनू प्शसद्ध झाले आह.े म्बंई 
आशण महाराषट्ातील शवशवध शिक्णशवषयक व साशहतयशवषयक चचा्यसत्ांमधये तयांनी 
सहभाग घतेला आह.े कशनष् महाशवद्ालयीन पातळीवरील काय्यिाळेत ‘यव्कभारती’ 
या मराठीचया पाठ्यपस्तकावरील परीक्णपर लेख तयांनी सादर केला आह.े महानगरी 
संवेदनिीलतेचा मराठी साशहतयावर असलेला प्भाव समजनू घणे ेतसेच शचत्पट आशण 
नाट्यकलेच ेसवरूप समजनू घणे ेया शवषयांत तयांना शविषे रस आह.े

सोमनाथ दत्ात्रय कदम
सोमना् दत्तात्य कदम ह ेकणकवली महाशवद्ालय, कणकवली ये्े इशतहास शवभागाच े
प्मख् महणनू काय्यरत आहते. तयांच ेप्रबलोधनाच ेवारसिार (२०१३), मातंग समाजाचा 
इनतहास (२०१५), नवसाव्या शतकातील मातंग समाज (२०१८), आबेंडकरी 
चळवळीतील मातंग समाज (२०१९) आदी गं्् प्काशित असनू तयांनी सव्नव्या्ी 
अणणा भाऊ ( २०२०), मकु्ा साळवे: जीवन व का्य्न (२०२०) या ग्ं्ाच ेसंपादनही केले 
आह.े ते शवशवध शनयतकाशलकांमधनू, माशसकांमधनू साततयाने लेखन करत असतात. 
सधया तयांच े‘रे्रर्टका’ ह ेसदरलेखन ि.ै ललोकमतमधये (शसंधद्ग््य आवकृत्ती) सर्ू आह.े 
तयांचया मातंग समाजाचा इनतहास या गं््ाला कोकण मराठी साशहतय पररषदचेा ‘उतककृ ष्ट 
वैचाररक साशहतय पर्सकार’ प्ाप्त झाला आह.े 
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अिशवंद सिुवाडे 
अरशवंद सर्वाडे ह ेआबेंडकरी चळवळीतील काय्यकतफे, लेखक व अनव्ादक असनू ते 
भारतीय भाषांतील आबेंडकरी साशहतयाच े अभयासक आहते. अनेक वकृत्तपत्े आशण 
वाङ्मयीन शनयतकाशलकांमधनू तयांच े लेखन प्शसद्ध झालेले आह.े धममचक्र प्रवत्नन : 
िलश्तुी आनण आवहाने (२००७), बदु्ाच े अ्थ्नशास्र (२०११) आनण समकालीन 
भारती्य आबेंडकरवािी क्था (२०१५) ही तयांची पस्तके प्काशित झालेली आहते. 
ते भारत सरकारचया सामाशजक नयाय व अशधकाररता मतं्ालयाचया शदवयांगजन 
शवभागांतग्यत ‘अलीयावर जंग राषट्ीय वाचा आशण श्वण शदवयांगजन संस्ान’, म्बंई 
ये्े काय्यरत आहते. 

प्रकाि सहदेव खांडगे 
प्काि सहदवे खांडगे म्बंई शवद्ापीठातील ‘िाहीर अमरिखे अधयासना’च ेसमनवयक 
आहते. ते ‘लोककला अकादमी’, म्बंई शवद्ापीठ ये्े २०१७ पयषंत प्ाधयापक व प्मख् 
महणनू काय्यरत होते. लोकसाशहतय, लोककला अभयासिाखतेील गेलया ४२ वषाषंचा 
प्दीघ्य अनभ्व तयांचया गाठीिी आह.े म्बंई शवद्ापीठातील मराठी शवभागातनू ‘जागरण: 
एक शवशधनाट्य इशतहास, वाङ्मय, प्योग’ या शवषयात तयांनी पीएच.डी. प्ाप्त केली 
आह.े सदर प्बंधासाठी उतककृ ष्ट प्बंधाच ेकै. डॉ. अ. का. शप्योळकर समकृती पाररतोशषक 
तयांना शमळाले आह.े तयांचया खडंलोबाच ेजागरण या ग्ं्ाला उतककृ ष्ट संिोधन गं्् महणनू 
‘माडखोलकर पर्सकारा’ने गौरशवले आह.े लोककला क्ेत्ातील काया्यबद्दल महाराषट् 
िासनाचा सासककृं शतक क्ेत्ातील ‘कलादान पर्सकार’ आशण भारत सरकारचया ‘संगीत 
नाटक अकादमी’चा पर्सकार तयांना लाभलेला आह.े प्ा. डॉ. प्काि खांडगे यांचया 
माग्यदि्यनाखाली सहा शवद्ारयाषंनी पीएच.डी. पदवी प्ाप्त केलेली आह.े तयांच े पाच 
ग्ं् प्काशित झाले असनू दोन पस्तकांच े संपादन तयांनी केले आह.े साधारण पाच 
आतंरराषट्ीय पररषदांमधये ते सहभागी झाले आहते.
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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.
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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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