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मुंबई िव ापीठाची महाजालावरील आंतरिव ाशाखीय त परीि त 
संशोधनपि का (Peer-Reviewed Research Journal)

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या १२९ या जयंतीच े (१४ एि ल 
२०२०) औिच य साधनू अिध ाता, मान यिव ाशाखा, मुंबई िव ापीठ 
यां या क पनतेनू ‘संभाषण’ या ि भािषक (इं जी आिण मराठी) ऑनलाईन 
संशोधनपि केचा ज म झाला. िविभ न िव ाशाखांम ये समकालीन 

ांबाबत या िचिक सक चचला गितमान करणे आिण िवचारमंथना ारे 
संवाद थािपत करण ेया भिूमकेच ेअिध ान ‘संभाषण’ संशोधनपि के या 
मळुाशी कायरत असलेले िदसते. 

‘कोरोना’ हा िवषय क थानी असललेे ‘संभाषण’च ेतीन अकं कािशत 
झाले आहते. तसेच अ णा भाऊ साठे ज मशता दी वषाच ेऔिच य साधनू 
‘संभाषण’चा ऑग ट मिह याचा अंक ‘अ णा भाऊ साठे िवशेषांक’ हणनू 

कािशत कर यात आला आह.े केवळ महारा ातनूच न ह ेतर संपणू देशातनू 
या िवशषेांकाच े भरभ न वागत झाले. तसेच िविवध अ यासशाखेतील 
अ यासकांनीही सदर िवशषेांकाच ेसंदभमू य मा य केल,े ही अ यंत आ ासक 
बाब आह.े 

‘संभाषण’ या मा यमातनू इं जी आिण मराठी असा ि भािषक 
संशोधनपि केचा एकि त सु  झाललेा वास अ यंत आनंददायी 
आिण ेरणादायी होता. मा  काही तांि क कारणांसाठी मराठी आिण 
इं जी भाषतेील संशोधनपि का वतं पणे कािशत होणे अप रहाय ठरले. 
तसेच मुंबई िव ापीठ ह े महारा ातील सवात जनुे िव ापीठ अस यामळेु 
रा यभाषेतनू ान यवहार आिण संशोधन यवहाराला चालना दे याचा मु ाही 
अ माने पढेु आला. याला अनसु नच मराठी भाषतेील आंतरिव ाशाखीय 
संशोधनपि का वतं पणे कािशत हावी असा ताव िव ापीठाने ठेवला. 
हा ताव अनके अथानी मह वाचा अस यामळेु स टबर २०२०पासनू 
‘संभािषत’ या नावान ेमराठी संशोधनपि केची वतं  वाटचाल सु  झाली 
आह.े
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‘सभंािषत’ची परषेा 

सामािजक, सां कृितक, राजक य, आिथक, शै िणक अशा िविवध 
तरांतील मह वपणू  आिण घडामोड िवषयी आतंर ानशाखीय 
ि कोणातनू िस  होणारी मांडणी पढेु ये यासाठी अ यासक/ संशोधकांना 

खलुा मंच उपल ध क न दणेे ही ‘संभािषत’ची मलूभतू भिूमका आह.े

संशोधन आिण संशोधना मक लखेन ह े अिंतमत: समाजासाठीच 
आह.े यामळेु या लखेनाचा एक गहृीत पैल ूहा सामािजकता आह,े या 
बांिधलक तनू सै ांितक आिण कृितशील अशा दो ही तरांवर काम 
करणा या अ यासक / संशोधकांच ेलखेन समाजा या िविवध तरापयत 
पोहोचिव याचा हा य न आह.े तसचे िविवध सामािजक तरांमधील 
वाचकाची अिभ ची आिण वैचा रक जडणघडण सकस हो यासाठी 
आव यक असणारा अवकाश िस  कर याची ेरणा ‘संभािषत’ या 
मळुाशी कृितशील आह.े

भारता या बरोबरीने भारताबाहरेील मराठी भािषक अ यासक /  
संशोधका या प र ीतून जागितक आिण भारतीय अवकाशातील िविवध 

ांिवषयीची िव ेषक मांडणी समािव  क न घे यासाठी य न करण,े 
ह े‘संभािषत’चे मह वाचे उि  आह.े 

संशोधनपर, भा यपर आिण पु तक परी णपर अस े तीन िवभाग 
‘संभािषत’म ये अतंभतू आहते. या िवभागांत समािव  होणारे लखे 
सामािजक, सां कृितक, राजक य, आिथक, शै िणक इ यादी िविवध 

े ांशी संबंिधत अस यामळेु ही संशोधनपि का समाजा या िविवध 
तरांशी आपला वचैा रक अ वय जोडेल, असा िव ास आह.े

मान यिव ाशाखेतील िविवध अ यासिवषयांशी िनगिडत सै ांितक 
िववेचन करणा या लेखां या बरोबरीन े समाजजीवनातील अनके तरीय 
संदभाच े अ यासपणू िव ेषण करणा या लेखांचाही समावशे 
सदर संशोधनपि केत केला जाणार आह.े वाभािवकच, िविवध 
अ यासिवषयांशी संबंिधत नवनवी िस ांतने मराठी भाषतेनू पढु ेआणणारा 
हा अितशय मह वाचा अकादिमक मंच ठ  शकेल. 
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शोधिनबधंासंदंभातील मागदशक सूचना

लेख वतं  संशोधनावर आधा रत असावते.

लखेांची श दमयादा साधारण पढुील माण ेअसेल.
शोधिनबंध - ३५००-४००० श द
भा य - १५००-२००० श द

ंथपरी ण - १०००-१२०० श द

शोधिनबंध देवनागरी िलपीम य ेयिुनकोड फॉ टम ये असावेत. 
फॉ टचा आकार साधारणपण े१२ ते १४ िबंदमू य े(point) असावा.

संदभ दे यािवषयी या मागदशक सचूना अंका या शवेटी न दिव या 
आहते. लखेात संदभ दतेाना या सचूनांच ेपालन करण ेआव यक 
आह.े 

संशोधनपर लखे िवषयत ां या सकारा मक अिभ ायानंतरच अकंात 
समािव  केल ेजातात.

लेख editorinchief.sambhashit@mu.ac.in व 
editor.sambhashit@mu.ac.in या दो ही मलेवर पाठवावेत. 
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काशक

अिध ाता, मान यिव ाशाखा यांचे कायालय, मंुबई िव ापीठ, आंबेडकर 
भवन, किलना कॅ पस, िव ानगरी, मंुबई – ४०००९८.

ही संशोधनपि का समाजिव ान, मान यिव ाशाखा आिण िवधी या िव ाशाखांमधील 
स :कालीन ांना आतंरिव ाशाखीय ि कोणातनू िभडणा या अिभनव आिण 
टीका मक िनबंधांचा वीकार करत.े 
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सपंादक य मडंळ

मुंबई िव ापीठाचे मा. कुलगु  ा. सहुास पडेणकेर आिण -कुलगु  ा. रिवं  कुलकण  
यांचा ‘           ’ ई- िनयतकािलकाला असलेला आ ासक पािठंबा आिण सहकाय 
यासाठी आ ही आदरपवूक आभार मानतो.

 मु य संपादक :  डॉ. राजेश खरात 
 अिध ाता, मान यिव ा शाखा
 मुंबई िव ापीठ, मुंबई.

स लागार संपादक  :  डॉ. नीितन आरेकर
 सहयोगी ा यापक व मराठी िवभाग मखु
 ीमती चांदीबाई िह मतलाल मनसखुानी महािव ालय,
 उ हासनगर.

सपंादक :  डॉ. शीतल पावसकर-भोसले
 सहयोगी ा यापक व मराठी िवभाग मखु
 सवेा सदनचे आर. के. तलरेजा महािव ालय, उ हासनगर.

सहसंपादक  :  डॉ. नीतीन रंढे 
 साहा यक ा यापक व मराठी िवभाग मखु
 चेतनाच े ीमती कुसमुताई चौधरी कला महािव ालय, 
 वां  े(पवू), मुंबई.

डॉ. मंगेश बनसोड
 व र  साहा यक ा यापक, अकॅडमी ऑफ िथएटर आट्स
 मुंबई िव ापीठ, मुंबई.

परी ण सपंादक :  डॉ. अि नी तोरणे
 सहयोगी ा यापक व मराठी िवभाग मखु
 डॉ. टी. के. टोप ेरा  महािव ालय, परळ, मुंबई.

साहा यक सपंादक  :  डॉ. अनंत लोखंडे
 सहयोगी ा यापक व अथशा  िवभाग मखु
 संत राऊळ महाराज महािव ालय, कुडाळ, िज. िसंधदुगु.

  ा. आशा हंबे-पडळकर 
 या याता, मराठी िवभाग
 भव स (किन ) महािव ालय, अंधेरी, मुंबई.
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  डॉ. नारायण गडदे
 साहा यक ा यापक, त व ान िवभाग
 मुंबई िव ापीठ, मुंबई.

  डॉ. नारायण भोसले
 साहा यक ा यापक, इितहास िवभाग
 मुंबई िव ापीठ, मुंबई.

  डॉ. ितभा टबे
 अ यागत या याता व मु  संशोधन-अ यासक
 बदलापरू, िज. ठाण.े

  डॉ. माधुरी पाथरकर
 सहयोगी ा यापक, मराठी िवभाग
 सतीश धान ानसाधना महािव ालय, ठाण.े

  डॉ. लता पांचाळ
 अ यागत या याता व मु  संशोधन-अ यासक
 क याण, िज. ठाण.े

  ा. संजय इगंोले
 सहयोगी ा यापक व मराठी िवभाग मखु
 एल.जी.एम. महािव ालय, मंडणगड, िज. र नािगरी.

  डॉ. सुनील अिभमान अवचार 
 साहा यक ा यापक, मराठी िवभाग
 मुंबई िव ापीठ, मुंबई.

  डॉ. सोनाली वाखरडे
 साहा यक ा यापक, समाजशा  िवभाग
 मुंबई िव ापीठ, मुंबई.

  ा. िववेक कुडू
 साहा यक ा यापक व मराठी िवभाग मखु
 सोनोपंत दांडेकर कला महािव ालय, पालघर

रेखाटने : डॉ. सुनील अिभमान अवचार

मांडणी व सजावट :  शांत पांचाळ 
 ािफक िडजायनर, क याण, िज. ठाण.े

तांि क साहा य :  डॉ. लता पांचाळ 

या अंकात य  झाले या मतांशी मुंबई िव ापीठ, संपादक, संपादक य मंडळ सहमत असलेच असे नाही.
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कलािनिमती आिण कला वाद या ि यांिवषयी या अनेक 
उपप ी भारतीय आिण पा ा य सािह यशा ात मांड या गे या 
आहते. या उपप ना त कालीन सामािजक, सां कृितक पयावरणात 

भावी असले या स दय आिण स दयतर मू यांचे अिध ान आह.े 
सािह यशा , स दयशा ा या बरोबरीने मानसशा , समाजशा  
आदी अ यासशाखांमधून मांड या गेले या िस ांतां या आधारेही 
कलािनिमती आिण कला वादाशी संबंिधत ि या समजून घे याच े
माग उपल ध आहते. िनमा याभोवतीचे दवैी वलय गहृीत धरणारे 
िस ांतन, िनिमती या मळुाशी असणा या गढू मानिसक ेरणांचा शोध 
घेणारे िस ांतन ते कलािनिमतीशी संबंिधत भौितक आधारांचे िव ेषण 
करणारे िस ांतन, अशा अनेकिवध िदशांनी सजन ि या समजनू 
घे याचे य न जगभरात अखंडपणे सु  आहते. 

वा तिवक पाहता, कलावंता या सजक कृतीतून या या 
वतः या आिण भवताला या अि त व थापनेचा य न घडत असतो.  

िनिमती करणे हणजे िनमा याने वतःतील ाितभ ानाचे आिण 
िचंतनाचे ‘स दयव तू’म ये केलेले थानांतरण असते, तसेच काही 
वेळा ते केवळ य  हो या या आंत रक ऊम चे आिव करण असते. 
िनिमतीमागील या ेरणा कलाकृतीचे व प मोठ्या माणावर िनधा रत 
करीत असतात. कलेचे व प आिण कलेशी जोडले या िविवध 
घिटतांचा वेध घेणारे अनेकिवध ि कोन कला यवहारात कृितशील 
असतात. या ि कोनांम ये उि  आिण माग यां या अ माबाबत 
थलकालसापे  वेगळेपणा असला तरी ह े ि कोन हणजे हवाबंद क पे 

नसतात. कलामू यां या िविश  घडणीला असणारे सामािजक अिध ान 
आिण स दयतर मू यां या कला म आिव करणाला असणारे पारंप रक-
अपारंप रक स दयशा ाचे अिध ान या ीने िवचारात घेता येते. 

स दयव तचूे ‘कलाकृती’ हणून असलेले मू या मक थान 
शोधणे हा कलासमी ेतील अनेक ि कोनांपैक  एक ि कोन आह.े 
या ि कोनानसुार एका िविश  कलापरंपरे या पा भमूीवर संबंिधत 
कलाकृती तपासून पािहली जाते. थािपत कलापरंपरेचे अनसुरण िकंवा 
परंपरेला िदलेला छेद या थेट िति यां या बरोबरीनेच यापलीकड या 
अिधक गुंतागुंत या संबंधांचाही वेध या ि कोनात घेतला जातो. 
यामळेु िविश  सां कृितक अवकाशातील कलापरंपरा आिण कलाकृती 

यां यातील स दया म अनुबंधाचा शोध घेणे ह ेया ि कोनातील मह वाच े
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सू  असते. कलासमी ा करणारा दसुरा मह वाचा ि कोन कलाकृती 
आिण सामािजक ि थितगती यां यातील अनेक तरीय पर परसंबंधांचा 
वेध घे याचा य न करतो. िविश  काळातील सामािजक, सां कृितक 
धारणा, मानवी वतनबंधा या मागे कायरत असणारी माणके, राजक य 
आ मणांचे बरे-वाईट प रणाम, सां कृितक आदान दाना या अनेकगभ 
श यता इ याद चे कलेत झालेले ित पण शोध याचा य न यात 
अ या त असतो.

समाजा या सां कृितक इितहासात कोण याही कलेला मह वाच े
थान असतेच. मा  या स दया म काया या पलीकडे जाऊन सामािजक, 

सां कृितक द तावेज हणूनही कला मू या मक योगदान दते असते. 
त कालीन समाज-सं कृतीची गितक  समजून घे या या अनंत श यता 
िविवध कलांम ये अि त वात असतात. िच कला, िश पकला, 
वा तकुला, नाटक, सािह य इ याद म ये काळा या िविवध ट यांवर 
झालेले ि थ यंतर समजनू घे यासाठी या कलांचा आिण त कालीन 
सामािजक पयावरणाचा ैकािलक अ यास करावा लागतो. उलटप ी, 
सामिूहक मतृी या पटलावर धसूर झालेले मानवी उ ांतीतील आिण 
कले या उ ांतीतील ट पे न याने समजनू घे यासाठी कलेचे ऐितहािसक 
प र े य साहा यभतू ठर याची श यता असते. मानवी सं कृती आिण 
कला यां यातील नातं ‘जैिवक’ ठर याची ही िनजखूण आह.े 

या पा भूमीवर भीमबेटकामधील गुहािच ं, सांचीचा तपू, 
का हरेी, अिजंठा येथील बौ  लेणी, खजुराहोची मैथनुिश पं, 
कोकणातील कातळिश पं, बलुढाणा िज ातील दै यसदुन मंिदर 
यांसार या कलाकृती काही सह कांम ये घडले या ि थ यंतरा या 
सा ीदार आहते, असे हणता येईल. दीघ कालपटावरील राजक य, 
सामािजक, सां कृितक आशय पृ पातळीवर आण याचे साम य या 
कलाकृत म ये अि त वात आह.े देश, दशे, भाषा, सं कृती, त व ान 
या यातील संघष व समावेशीकरणा या असं य खणुांचे अिध ान या 
कलाकृत ना आह.े प रणामी शेकडो, हजारो वषापवू या वैयि क 
आिण सामािजक जीवनातील भाव े , आ थािवषय, मू यिवषयक 
धारणा इ यादी भौितक-अभौितक तरांवरील मानवी अि त वाचे ग दण 
या कलाकृत ना लाभलेले िदसते. 

काळाला वतःत गोठिव याची मता असणा या या कला 
माणसा या उ नयना या, खलना या, यशा या आिण पराभवा या 
कथा सांगतात. कालजािणवे या या ीचा सखोल सं कार जवतात. 
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भीमबेटकातील गहुािच ांचा अनुभव तर माणसाला काळाचा दीघ 
ट पा पार करत, रंगरेषांमधनू उलगडणा या आिदम सं कृतीपयत 
पोहोचवतो. दीघ मानवी जीवना या अि त वखणुांकडे घेऊन जाणारा 
हा वास यापक मानवी संिचताशी आपली गळाभेट घडवनू आणतो. 
माणसाने िनमाण केले या कलेनेच माणसाला या या मळुांपयत घेऊन 
जा यासाठी ‘वाटाड्या’ बनणे, यात कले या सां कृितक थानाच े
वतळु पणू होते. कले या मा यमातून मळुांकडे घेऊन जाणारा हा 

वास वतमानकालीन अि त वाची ऐितहािसक अथपूणता अधोरेिखत 
करणारा तर असतोच, पण याबरोबरच तो आ मशोधा या यातनादायी 

ि येतील भिव यकालीन मागाचे संभा य ‘दशन’ घडिवणाराही 
असतो... 

जब म भीम बैठका देखने गया 
तब हम लोग साथ थे ।
हमारे सामने एक लाश थी 
एक खलुी गाड़ी म ।
हम लोग उससे आगे नह  जा पा रहे थे ।
जब म उससे आगे िनकल गया 
तब हम सब आगे िनकल गये।
जब म भीम बैठका पहचँा 
हम सब भीम बैठका पहचँ गये। 
च ान  म आिदमानव के फुरसत का था समय 
िहरण जैसा, घोड़े बंदरो, सामूिहक नृ य जैसा समय 
ऊपर एक च ान क  खोह से कबूतर  का झुंड 
फड़फड़ाकर िनकला 
यह हमारा समय था प थर  के घ सल  म 
उनके साथ 
जब म लौटा 
तब हम लोग साथ थे।
लौटते हए मने कबुतरो को 
च ान  के घ सल  म लौटते देखा। 
 (सौज य : किव िवनोद कुमार शु ल) 

- शीतल पावसकर-भोसल े
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शोधिनबंध, भाषण
आिण 

पु तक परी ण
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अनु म...

शोधिनबंध

आिव कार : ायोिगक रंगभूमीचा दायाद १५
िगरीश पतके

एकाच लोककथेची अनेक िच पे : 
आवाका ग ड िच कलेचा  ६०
िकशोर गायकवाड

अ णा भाऊ साठेिलिखत ‘अि निद य’ कादबंरीचे 
ऐितहािसक वेगळेपण ६९
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बहसां कृितकता, बौि कता, का या मता यांचा यय देणारी 
भाकर पा ये यांची वासवणने ७७

नीलांबरी मंदार कुलकण

भाषण

मानवी भाषांचा इितहास ९६   
गणशे दवेी

पु तक परी ण

अमका १०८ 
अ य िशंपी

समकालीन मराठी किवता :
सां कृितक प र े याचे बह तरीय िचंतन! ११४ 
वीरधवल परब

मानसशा ीय संशोधनकायासाठी मागदशक ंथ : 
रसिचग सोशल ॉ ले स ् १२२

ि मता देशमखु
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१. पार्श्वभूमी 
मरकाठी रंिभमूीचयका इविहकासकाि आपले मलूयकातम् योिदकान दणेकाऱयका 

‘आविष्कार’ यका प्कायोवि् नकाट्यसंस्ेलका ९ फेब्िुकारी २०२१ रोजी ५० 
िर्षे पणू्श झकाली. मरकाठी प्कायोवि् िका समकंािर रंिभमूीिरील अग्रिणय अरका 
‘आविष्कार’ची िैचकारर् भवूम्का, तयकािनू मरकाठी रंिभमूीिर घडलेले प्योि 
आवण मरकाठी/भकारिीय रंिभमूीलका वदलेले योिदकान, यका विर्यकंाची चचका्श 
्रिकानका मरकाठी रंिभमूीिरील समकंािर जकावणिकंाचयका मळुकंाची दखल घेणे िरजेच े
आह.े सकामकावज्-सकंास क्ृ वि् विश्काि एखकादी निीन घटनका घडिे िेवहका तयकालका 
्काही ए् पकाश््शभमूी असिे. तयका परंपरेचयका-पकाश््शभमूीचयका संदभका्शिच आपणकास 
नििेची, प्योिकांची सं्लपनका अवि् सपष्ट होि जकािे.

मळुकाि विषणदुकास भकािे यकंानका ्नका्शट्ी भकाििि मेळयकापकासनू पे्रणका 
घेऊन सीता स्वयं्वर १८४३ सकाली रंिमंचीय पद्धिीने सका्कारकािेसे िकाटण े
आवण यका नकाट्काने आिवुन् मरकाठी रंिभमूी ही रूढका्का्शने ्काय्शरि होणे, 
हीच मोठी नििका होिी. िेवहकापकासनू आजिर ‘नकाट्’ आवण ‘रंिभमूी’ यका 
सं्लपनकंाचे सिरूप ्काळकाचयका ओघकाि खपू बदलि िेलेले आह.े
मरकाठी रंिभमूीचयका वि्सनकाचयका ्काळकाि पौरकावण् आवण ऐविहकावस् 
््कान्कंािर आिकारलेलयका संिीि नकाट्कंाची मोठ्यका प्मकाणकाि वनवम्शिी होि 
असली िरीही तयका ्काळकाि ित्कालीन अभयकास्कंानी िेिळे प्योि ्रणयकाच े
िकाडस दकाखिलेले आढळिे. मुंबईि; तयकािेळी इगंलडमधये िकाजलेलयका, अने् 
नकाट्कंाचे प्योि होि असि. तयका प्योिकंानका इगं्रज अवि्काऱयकंासह ्काही 
सवुरवषिि एिद्रेीयदखेील असि. १८५७ सकाली मुंबई विद्कापीठकाची स्कापनका 
झकालयकानंिर एिद्रेीय सवुरवषिि लो्कंामळेु ह ेआदकानप्दकान खपूच िकाढले. मुंबई 
विद्कापीठकािनू संस क्ृ ि आवण इगं्रजी सकावहतयकाचका अभयकास ् े लेलयका जकाण्कारकंानी 
अने् संस क्ृ ि ि इगं्रजी नकाट्कंानका मरकाठी पेहरकाि वदले. रेकसवपअरची 
झुंजाररा्व (ऑ्ेललो), मानाजीरा्व (मॅ्बे्), मधयुाममनी स्वपन दर्शन  
(द मीड समर नकाईटस ् ड्ीम), तारा नाटक (वसंबेलीन), रमरकला आमि 
रतनपाल नाटक (रोवमओ ऍडं जयवूलएट) अरी अने् नकाट्े यकािेळी मरकाठीि 
भकार्कंािररि, रूपकंािररि झकाली. यकंानकाच ‘बु् ीर नकाट्े’ असे महटले िेले. 
भकारिीय्रण झकालेलयका यका नकाट्कंाचे प्योि तयका्काळी ्ेले िेले. तयकािील 
्काहींनकाच यर वमळकाले. ि्कावप ्ेिळ यरकापयरकाचयका दृवष्ट्ोणकािनू यका 
प्योिकंाचका विचकार न ्रिका ित्कालीन रंिभमूीिर सरुू असलेलयका घवटिकंापेषिका 
्काही िेिळे मकंाडणयकाचका विचकार ित्कालीन रंि्ममी आवण अभयकास्ही ्रीि 
होिे, एिढे लषिकाि घेिका येिे.
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१९३३ सकाली रॉ, िॉलसिदमी, बॅरी, इबसेन, बयन्शसन यका पकाश्कात्य 
नकाट््कारकंाचयका नकाट्कंाचका प्भकाि असलेलयका अनंि ्काणे्र, ्े. नकारकायण 
्काळे, श्ी. वि. िि्श्, ्ेरिरकाि दकािे, ि. य. वचटणीस, आळिे्र यकंानी 
ए्त्र येऊन ‘नकाट्यमनिंिर’ यका संस्ेची स्कापनका ्ेली आवण श्ी. वि. िि्श् 
यकंानी वलवहलेले आंधळयांची राळा ह े आिवुन् नकाट््कार इबसेनचयका 
नकाट्यपद्धिीचे नकाट् सकादर ् े ले. यका नकाट्कानंिर मरकाठीि ‘निनकाट्य’ अििरले 
असे महटले जकािे. अमिरुची मकावस्काचयका १९४६ मिील अं्काि िो. ्े. भट 
यकंानी ‘निनकाट्य’ यका विर्यकािर लेख वलहून निनकाट्यकाचे अंिरंि आवण तयकाच े
बकाह्यरूप यकंाची वचव्तसका ्ेली आह.े निनकाट्यकाने वनवश्िच तयका्काळकािील 
पे्षि्कंानका आपण ्काही िरी िेिळे पकाहकाि आहोि, असका अनभुि जरी आलका 
िरी तयका्काळी सरुू झकालेली निनकाट्यकाची परंपरका वट्ली नकाही. िी ए् ्लका 
आह,े यकाची जकाणीि नीटपणे होणयकाचयका आिच रंिभमूी आवण नकाट् असिंिि 
होिे ्ी ्काय अरी वस्िी आली (पि्े २००८ : ७०).

१९५०पकासनू प्कायोवि्-समकंािर रंिभमूी वनमका्शण होणयकासकाठी ए् भमूी 
ियकार ्रणयकाचे ्काम ‘भकारिीय विद्का भिन’ यका संस्ेचयका ए्कंाव््का सपिषेने 
्ेले होिे. अने् िरुण रंि्ममीनंका यकामळेु निीन ्काही ्रून पकाहणयकासकाठी 
वयकासपीठ वमळकाले. यका सपिषेचयका वनवमत्काने िरज महणनू ए्कंाव््कंाचे लेखन 
सरुू झकाले. आतमकारकाम भेंडे यकंानी १९५१ मधये मकािि मनोहरकंानी अनिुकावदि 
्ेलेलयका सरांची मरंगे यका नकाट्काचे प्योि ् े ले होिे. आंधळयांची राळानंिरचका 
मरकाठी रंिभमूीिरील हका महत्िपणू्श प्योि होिका (दरेपकंाडे १९८५:१४).

 १९५४-५५ सकाली तयकािेळचयका द्भैकावर्् मुंबई रकाजयकाि प््मच रकाजय 
पकािळीिर नकाट्यसपिका्श सरुू झकालयका. यकामळेु ‘हौरी/समकंािर’ रंि्ममीनंका नकाट् 
्रकायलका वनवमत् वमळकाले आवण इ्नूच ‘हौरी’ रंिभमूीचयका सकाितयकालका 
सरुुिकाि झकाली. पकाश्कात्य रंिभमूीने प्भकाविि असलेलयका मंडळींनी, रंिभमूी 
यका मकाधयमका्डे डोळसपणे पकाहणयकास सरुुिकाि ्ेली. सपिषेसकाठी ्रकायचयका 
नकाट्काचका, तयकाचयका िेिळेपणकाचका, सकादरी्रणकाचका सखोल विचकार ्रू 
लकािली. महकारकाषट्काि अने् संस्का स्कापन झकालयका आवण ‘हौस’ बकाजलूका पडून 
‘नकाट्’ ह े यका मंडळींचयका जीिनकाचे अंि बनले. यकािनूच अने् महत्िकाच े
नकाट््कार, वदगदर्श्, ् लका्कार उदयकालका आले. नकाट्कािील पकात्रे सिकाभकावि् 
िकाटली पकावहजेि, ्ेिळ घटनकंाचयका चमत क्ृ िींऐिजी पकात्रकंाचयका अंिरंिकाि 
डो्कािनू, भकािवन् ि िैचकारर् संघर्का्शलका स्कान वदले पकावहजे िसेच नेपथय, 
िेर् ि रंिभरू्का यका िकंावत्र् िोष्टीदखेील य्का ््शिकादी, प्तयषिदरमी असकावयकाि, 
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ह ेभकान यका ्काळकािलयका नकाट््कारकंानका ि वदगदर्श्कंानका येऊ लकािलेले वदसिे. 
१९५५नंिर वयकािसकावय् ि प्कायोवि् अ्िका समकंािर रंिभमूी यका दोन िोष्टी 
िेििेिळयका आहिे, ही जकाणीि दृढ होि िेलेली वदसिे.

सकािकारण यकाच ्काळकाि ‘महकारकाषट्ीय ्लोपकास्’, ‘पी.डी.ए.’ यका 
पणुयकािलयका संस्का िेिळयका िकाटणीचे प्योि ्रू पकाहि होतयका. तयकंाचे सिरूप 
्काहीसे हौरी-प्कायोवि् सिरूपकाचे होिे. तयका ्काळकाि िेिळयका िकाटणीच े
प्योि तयकंानी ्ेले; ि्कावप तयकािले सकाितय तयका संस्कंानका वट्ििका न आलयकाने 
षिीणति आले. वरिकाय मरकाठीि प्कायोवि् अ्िका समकंािर रंिभमूी ही 
सं्लपनका १९६० नंिरच अवि् मकात्रेि िकापरली जकाऊ लकािलयकाने प्कायोवि् 
चळिळीसंदभका्शि ‘रंिकायन’ यका संस्ेचे नकाि अग्रक्रमकाने घेिले जकािे. 

विविि नकाट्यसपिकाांमधये ए्वत्रिपणे सहभकािी होणकाऱयका विजयका जयिंि, 
मकािि िकाटिे, अरविंद दरेपकंाडे आदी मंडळींनी नकाट् हका ए् सकामवूह् 
असलका िरी विरदु्ध ्लकाप््कार आह,े मनोरंजन ि अ्का्शज्शन यका दोन हिेूंपेषिका 
िेिळका महणजे विरदु्ध ्लकातम् अनभुि घेणे, हका नकाट् ्रणयकामकािचका 
हिे ू अस ू र्िो; नवह े िो असकािकाच यका जकावणिेिनू १९६० सकाली मुंबईि 
विजयका मेहिका यकंाचयका पढुका्कारकाने ‘रंिकायन’ यका नकाट्यसंस्ेची स्कापनका झकाली. 
यका संस्ेरी संबंविि मंडळींनी प्कायोवि् अ्िका निे नकाट् ह ेवबरुद िकारण  
्रून नकाट्यरोिकाची सरुुिकाि ्ेली. यकाच जकावणिेिनू विजय िेंडुल्र,  
वचं. त्यं. खकानोल्र, रतनका्र मि्री, महरे एल्ंुचिकार यकंानी आपलयका 
नकाट्यलेखनकास प्कारंभ ् े लयकाचे आढळून येिे. पढुील दहका िर्काांि नवयका जकावणिकंाच े
नकाट््कार लो्कंासमोर आणणयकाचे िसेच विविि ्लकाप््कारकंासंदभका्शिील 
्काय्शक्रमकंाचे आयोजन ् रून पे्षि्कंाचयका अवभरुचीलका वदरका दणेयकाचे, विचयकाि 
मलूयकातम् िकृद्धी ्रणयकाचे मोलकाचे ्काम ‘रंिकायन’ने ्ेले.

२. ‘रंिायि’मधील फूट आनि ‘आनिषकार’ची स्ापिा 
१९७० सकाली विजयका मेहिका यकंाचयका अनपुवस्िीि ‘रंिकायन’िफषे  

रकाजय नकाट्य सपिषेि सकादर झकालेलयका रांतता! कोट्श चाल ूआह े यका नकाट्काि 
‘रंिकायन’चयका फुटीची आवण ‘आविष्कार’चयका स्कापनेची बीजे आहिे. 
तयकािर्मीचयका रकाजय नकाट्य सपिषेि रांतता...लका जरी परीषि्कंाचका फकारसका 
प्विसकाद वमळकालेलका नसलका िरी लो्कंानका नकाट् आिडले होिे आवण महणनू 
नकाट्काचे प्योि ्रकािेि, असे रांतता...मधये ्काम ्रणकाऱयका ्लका्कारकंाच े
महणणे होिे. परंि ु नकाट्कंाचे खपू प्योि ्रणे, ह े ‘रंिकायन’चे ्काम नसनू 
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वयकािसकावय् नकाट्यसंस्कंाचे ्काम आह,े तयकंानका िे ्रू द्कािे आवण आपण 
नकाट्कासंदभका्शिील विविि प््कारचयका ्काय्शरकाळका घेणे ििैरे पढुील ्कामकालका 
लकािकािे, अरी ‘रंिकायन’चयका इिर मंडळींची भवूम्का होिी. 

शांतता! कोटश्व चालू आहे

खरे िर रांतता...चयका अिोदरही ‘रंिकायन’ने तयकंाचयका ्काही यरसिी 
नकाट्कंाचे, वहिवचंि् पे्षि् सभकासदकंासकाठीचयका प्योिकंावयविररक्तचे ्काही 
प्योि ्ेलेले होिे. तयकामळेु फुटीसकाठी ्ेिळ प्योिसंखयका ह े ए्मेि 
्कारण नवहिे. इिर अने् ्कारणे आवण िैरसमजकंाबरोबरच ‘रंिकायन’मिील 
विजयकाबकाईचंयका ए्कानिुिमी चकाल्तिकालका प्विसपिमी वनमका्शण होऊ लकािलयकाची 
भकािनका ही ‘रंिकायन’चयका विभकाजनकालका जबकाबदकार होिी, असे अनमुकान आजिर 
वलवहलयका िेलेलयका, उपलबि दसिऐिजकंािरून ्काढिका येिे. 

जयेष्ठ नकाट््कार विजय िेंडुल्र यकंानी रङ्गनायक यका अरविंद दरेपकंाडे 
समकृविग्रं्कािील आपलयका लेखकाि यकाची सपष्टपणे नोंद ्ेलेली आढळिे. 
‘“रंिकायन’ ही संस्का स्कापन झकालयका वदिसकापकासनू विजयका जयिंि-खोटे-मेहिका 
यका ‘रंिकायन’चयका ए्मेि े्ं द्रवबंद ूहोतयका. तयकंानी महणकािे आवण िसे वहकािे, हका 
अवलवखि ्कायदका होिका. तयकंानी सकंािकािे आवण इिरकंानी तयकाप्मकाणे ्रकािे, ही 
रीि होिी. ‘रंिकायन’ महणजे विजयकाबकाई आवण विजयकाबकाई महणजे ‘रंिकायन’, 
असे सि्शत्र मकानले जकाि होिे आवण िे िसे चू् ही नवहिे. विजयकाबकाईचंी 
बलस्काने ही ‘रंिकायन’ची बलस्काने जरी होिी, िरका विजयकाबकाईचंयका 
मयका्शदका ए्का सकाहवज्पणे ‘रंिकायन’चयकाही मयका्शदका होतयका. रंिभमूीविर्यीची 
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‘रंिकायन’ची समज विजयकाबकाईचंी समज होिी आवण विचयकाि घडि िेलेले 
बदलही विजयकाबकाईचंयका रंिभमूीविर्य् समजिुीि घडि िेलेलयका बदलकाची 
सरळ प्विवबंबे होिी...विजयकाबकाई मुंबई न सोडतयका िर िकाटिे आवण दरेपकंाडे 
यकंानका ‘रंिकायन’मधये वदगदर्श् बनणयकाची संिी ्ेवहका वमळकाली असिी, िी 
वमळकाली असिी व्ंिका नकाही, ह े सकंाििका येि नकाही. वमळकाली नसिी असे 
महणणयकालकाच जकािका आह,े ्कारण ‘रंिकायन’चयका नकाट्यवनवम्शिीचयका दजका्शविर्यी 
विजयकाबकाईचंयका ठकाम ्लपनका होतयका” (िेंडुल्र १९८८ : १२९-१३०).

१९८५ पयांिचयका प्कायोवि् नकाट्कंाचे संवषिप्त इवििकृत् मकंाडिकानका मकािि 
मनोहर यका मदुद््का्डे िेिळयका पद्धिीने पकाहिकाि. “्ोणतयकाही प्स्कावपि 
संस्ेि प्स्कावपि (ि ् दकावचि सिषेसिका्श) असे जनेु सत्कािकारी ि निे सत्का्कंाषिी 
यका उभयिकंामिील संघर््श ्ेिळ अटळ असिो ि तयका संघर्का्शि िकादग्रसि असे 
एखकाद े(ि्का्व्ि) ित्ि अनसुयिू असले, िरी खरका िकादप्श्न सत्ेबकाबिचकाच 
असिो. जनुयकंानका, महणजेच प्स्कावपि जनुयकंानका, संस्ेची सि्श सत्का आपलयका 
हकािी हिी असिे आवण निकाििकंाचका संघर््शही िसििुः तयका सत्ेसकाठीच असिो. 
आवण परसपरकंानका समजनू घेणयकाची प्िकृत्ी उभयपषिी नसेल – िरी िी 
सकामकानयिः नसिेच – िर मळू संस्ेचे अवसितिच िोकयकाि येणयकाचका संभि 
जरूर असिो. उपयु्शक्त िकादकंाचयका पररणकामी ‘पी. डी. ए.’ सकारखी ए् नमनेुदकार 
प्कायोवि् संस्का हिबल झकाली, िर ‘रंिकायन’ नकामरेर् झकाली” (मनोहर 
१९८५:२७).

जयका रांतता...चे वनवमत् होऊन ‘रंिकायन’ फुटली, तयका नकाट्काचका रि् 
महोतसिी प्योि मकात्र १९७१चयका फेब्िुकारी मवहनयकाि ‘रंिकायन’ यका संस्ेिफषे च 
‘मुंबई मरकाठी सकावहतय संघका’ि ्रणयकाि आलका. िोपयांि ‘रंिकायन’चयका 
्ोणतयकाच नकाट्काचका रि् महोतसिी प्योि झकालका नवहिका (्का्डे २०१४ : 
२४७).

ए्का संस्ेि वनषे्ठने ्काम ्रणकाऱयका मंडळींमधये मिभेद होऊन तयकािनू 
निीन संस्ेची स्कापनका होणे, महकारकाषट्कालका निीन नसले िरी अरका निीन 
संस्ेची िकाढ ्री होईल, यकाची तयका षिणकालका खकात्री दणेे ्ुणकालकाच रकय 
नसिे. अरका व्िीिरी संस्का िकात्कावल् अवभवनिेरकाने, उतसकाहकाने सरुू 
होिकाि आवण ्काळकाचयका ओघकाि नष्ट होिकाि. तयकाची पसुटरी आठिणही मकािे 
रकाहकाि नकाही. मकात्र ९ फेब्िुकारी १९७१ रोजी स्कापन झकालेलयका ‘आविष्कार’चयका 
बकाबिीि िसे झकाले नकाही. ही संस्का बहरली, िकाढली. मरकाठीिील प्कायोवि्-
समकंािर रंिभमूीचयका इविहकासकाि मैलकाचे दिड ठरिील, अरका ्लका क्ृ िींची 
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वनवम्शिी ‘आविष्कार’ने ्ेली. ्ेिळ आपलयका संस्ेपरुिका विचकार न ्रिका
आपलयकारी समकानिममी नकाट्यसंस्कंामिील मंडळींनका जोडणकारी, तयकंाचयका
्लकाविर्य् जकावणिका जोपकासणकारी ए् सकाखळी ठरली. अने् रंि्ममीसंकाठी
मकािकृसंस्का ठरली. िेलयका पननकास िर्काांि ्ेिळ मरकाठीच नवह े िर भकारिीय 
्लकाषिेत्रकाि महत्िकाचे ्काम ्रणकारे ्लका्कार यका संस्ेने वदले. 

‘आविष्कार’ची पवहली ्काय्श्काररणी विजय िेंडुल्र यकंाचयका 
अधयषििेखकाली स्कापन झकाली. िेंडुल्रकंासह अचयिु बिषे, उपकाधयषि; अरविंद 
दरेपकंाडे आवण अरुण ् का्डे, ् काय्शिकाह; श्ी्कंाि लकाि,ू खवजनदकार; तयकावरिकाय 
विनोद दोरी, नकारकायण पै, विजय दकािे, रकाम वरििू, मकािि सकाखरदकंाडे, प्भका्र 
िोखले, सलुभका दरेपकंाडे ह ेसंस्ेचे संस्काप् सदसय होिे (पि्े २००२ : ७).

३. ‘आनिषकार’ची िाट्यनिनमश्वती 
‘आविष्कार’चयका पननकास िर्काांचयका िकाटचकालीचे ि नकाट्यवनवम्शिीच े

ठळ्पणे िीन टपपयकाि ििमी्रण ्रिका येिे. 
१.  छिवबलदकास सभकािकृह उपलबि होईपयांिचका ्कालखंड (१९७१ िे 

१९७४)
२.  छिवबलदकास सभकािकृह उपलबि झकालयकानंिरचका ्कालखंड (१९७४ िे 

१९९२)
३.  मकाहीम ये्े स्लकंािर झकालयकानंिरचका ् कालखंड (१९९२ िे आजिर)

३.१ टपपा १ - छनबलदास सभािृह उपलब्ध होईपय� तचा कालखंि 
(१९७१ ते १९७४)
निीन संस्ेचयका स्कापनेनंिर रांतता...चे प्योि ‘आविष्कार’िफषे  

्रणयकाि येऊ लकािले. िेंडुल्रकंानी ‘्ुमकार ्लका े्ं द्रका’चयका रकालेय 
नकाट्यसपिकाांचयका वनवमत्काने वलहून वदलेलयका आवण तयका सपिषेसकाठी सलुभका 
दरेपकंाडे यकंानी वदगदवर्शि ्ेलेलयका बॉबीची गोष्ट, बाबा हर्वले आहते 

आवण राजा रािीला घाम ह्वा यका ए्कंाव््कंाची पनुवन्शवम्शिी 
‘आविष्कार’िफषे  ्रणयकाि आली आवण तयकंाचे प्योि 

६ मकाच्श १९७१ रोजी ‘रिींद्र नकाट्य मंवदरका’ि सकादर ्ेले 
िेले (्का्डे २०१४ : २४९). महणजेच स्कापनेनंिर ए्का 
मवहनयकाचयका आि ‘आविष्कार’ने आपली सज्श् वनवम्शिी 

्रणयकास सरुुिकाि ्ेली. 
‘आविष्कार’चे बहुिे् सदसय १९५०-५१ पकासनूच 

नकाट्कािील विविि षिेत्रकंारी, तयकाि घडि जकाणकाऱयका 

आवण राजा
‘आवि

६
िे

नकाट्कािील

अरनिंद देशपांिे
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बदलकंारी संबंविि होिे. तयकंाची दृष्टी नवयकाचे सिकािि ् रणकारी-प्योिरीलिेची, 
रंिभमूीचका िकंाभीयका्शने विचकार आवण वनष्ठकापिू्श् ्काम ्रू इवचछिणकारी असली 
िरीही नवयका संस्ेस सकािनकंाची जळुिकाजळुि ्रकािी लकाििे. पिूमी ्ळि–
न्ळि घडलेलयका चु् कंामिनू वर्ि जकाऊन, ए्संिपणे ्काम ्रकािे लकाििे. 
नवयका वनवम्शिीसकाठी जळुिकाजळुि ्रून जोरदकार सरुुिकाि ्रणयकाचे मनसबेु 
अरविंद दरेपकंाडे यकंाचयका डोकयकाि चकाल ू असलयकाचे सं्ेि अरुण ्का्डे 
यकंानी तयकंाचयका रङ्गनायकमिील लेखकाि नोंदिले आहिे (्का्डे १९८८ : 
३२). We must now start with a bang! यका ए्काच िकाकयकािनू तयकंाची 
ित्कालीन मनःवस्िी सपष्ट होिे. 

तयकािेळी वहदंी रंिमंचकािर िकाजि असलेलयका विरीर ्कानका्शड यकंाचयका 
तघुलक यका निीन नकाट्काचयका वनवम्शिीने ‘आविष्कार’ची खऱयका अ्का्शने 
सरुुिकाि झकाली. महमंद िघुल्काचका ‘िेडका महमंद’ िे ‘द्रष्टका रकाजका’ असका 
प्िकास रेखकाटणकारे, ए्का नवयका नजरेने इविहकास बघकायलका लकािणकारे ह े नकाट् 
मकानिी सिभकाि आवण िि्शन, समकृिी आवण सं्लपनका यकंाचका विविि िऱहनेे 
रोि घेणयकाचका प्यतन ्रिे. नकाट्काचयका वनिडीपकासनू तयकाचे भवय सकादरी्रण 
्रणयकामकािचयका निेपणकाचे नकािे ‘आविष्कार’री ्कायमचे जोडले िेले. 

विरीर ् कानका्शडकंाचे नकाट्, विजय िेंडुल्रकंाचे भकार्कंािर, अरविंद दरेपकंाडे 
यकंाचे वदगदर्शन, ित्कालीन मरकाठी वचत्रपटकंामधये िकाजि असलेलयका अरुण 
सरनकाई् यकंाचका अवभनय, दकाम ू े्ं ्रेंचे वनयिीचयका आिळलेलयका पंजकाचका 
भकास होणकारे आरयलक्यी सिरवनविष्ट भवय नेपथय, वजिेंद्र अवभर्े्ींसकारखयका 
प्योिरील संिीि्कारकाचे संिीि आवण तयकाहूनही अवि् िेिळेपण महणजे 
बंिकाली नकाट्यसकृष्टीमिील प्विभकारकाली प््कारयोजनका्कार िकापस सेन यकंाची 
प््कारयोजनका, नकाट्कािील ्काळ ि नकाट्यकाि्कारकारी समरूप होणकारी सरय ू
दोरींची िेरभरू्का िसेच अरुण सरनकाई्, ्मलका्र सकारंि, श्ी्कंाि लकाि,ू 
विनोद दोरी, नकारकायण पै, वदलीप ्ोलहट्र, ईरका्शद हशमी, रकाम मुंिी, बकाबका 
खकानविल्र, रिी पटिि्शन, बकाप ूवलमये, सनुीलका प्िकान अरका ७०हून अवि् 
्लका्कार-िंत्रजकंाचका िकाफका, र्कंािकारकाम पिकारकंाची ्लप् जकावहरकाि... यका आवण 
अरका अने् िोष्टींमळेु ‘आविष्कार’ची पवहलीच नकाट्यवनवम्शिी वदमकाखदकार 
आवण संसमरणीय ठरली.

नकाट्यकारयकालका अवि्चे पररमकाण दणेकारे भवय नेपथय ए्का नकाट्यिकृहकािनू 
दसुऱयका नकाट्यिकृहकाि नेणे आवण लकािणे अिघड होिे. वरिकाय तयका आ्कारकाच े
नेपथय लकाि ूर्ेल, असे ‘रिींद्र नकाट्य मंवदरका’खेरीज दसुरे नकाट्यिकृह िेवहका 
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मुंबईि नवहिे महणनू प्भकादिेी ये्ील ‘रिींद्र नकाट्य मंवदरका’ि तघुलकच े 
वद. १७ िे १९ ऑिसट १९७१ असे सलि िीन वदिस रभुकारंभकाचे प्योि ्ेले 
िेले (्का्डे २०१४ : २५९).

तुघलक

यका प्योिकािर अने् वठ्काणी वलवहले िेले. नकाट्कासंदभका्शिील विविि 
बकाजूंचका विचकार ्रणकारी चचका्शसत्रे घेिली िेली. यका संदभका्शिील दोन वनिड् 
अवभप्काय पढुीलप्मकाणे - 

‘‘वदगदर्श् महणनू दरेपकंाड्यकंानी ह्यका सिकाांचयका योजनेमळेु आवण 
सि्श िका्द पणकालका लकािनू ्ेलेलयका प्योिकामळेु ‘अ ््शपणू्श, सचू् वदगदर्शन 
असलेलका अप्विम, अिलुनीय प्योि’ अरी जकाण्कारकंानी मकु्त ्ंठकाने 
तयकाची सििुी ्ेली आवण ‘आविष्कार’चयका ह्यका पवहलयका दमदकार पकािलकामळेु 
मरकाठी रंिमंचकािर ‘आविष्कार’चं नकाि िौरिकानं घेिलं जकाऊ लकािलं” (दिे 
१९८५ : ३९).

“अत्र उडून िेले िरी ् ु पी रकाहकािी िद्िच तघुलकने वदलेली असिस्िका 
व्ंिका अंिमु्शखिका पनुहका अनभुििका येि नसली, िरी अठरका िर्काांनंिरही तयका 
अिस्ेची यकाद मकात्र दरेपकंाडे यकंाचयका नकािकाबरोबर ् कायमच येि असिे...िकंावत्र् 
आवण आव ््श् अडचणींमळेु तघुलकचे फकार प्योि होऊ र्ले नकाहीि. पण 
िसे िे झकाले असिे िर बहुसंखय नकाट्यरवस्कंाचयका अवभरुचीची उंची व्िीिरी 
पकायऱयकंानी उंचकािली असिी आवण वदगदर्श् महणनू अरविंद दरेपकंाडे यकंानका 
अवि् लि्र मकानयिका वमळकाली असिी” (नकाड्णमी १९८८: १७०-७१).
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फकाररी सकािने हकािकारी नसिकानका निीन संस्ेिफषे  तघुलकसकारखयका
नकाट्काची वदमकाखदकारपणे दण्ेबकाज वनवम्शिी ्रणयकामकािे, आपण जयका संस्ेि
पवहलयकापकासनू सवक्रयपणे ्काय्शरि होिो वि्े आपलयका ्लकाजकावणिकंानका स्कान
नकाही; ह ेलषिकाि आलयकानंिर आपले अवसिति ठळ्पणे दकाखिनू द्कािे, ही 
िकात्कावल् भकािनका िका उद्रे ‘आविष्कार’चयका पवहलयका वनवम्शिीमकािे नसेलच 
असे महणिका येणे अिघड आह.े पण ्ेिळ तयका िकात्कावल् भकािनेि अड्ून 
पडणयकापेषिका उत्म नकाट्काची वनवम्शिी ्ेली िेली, ह ेमहत्िकाचे आह.े 

चकंािली वनवम्शिी ् रकायची असेल िर आपपरभकाि न िरिका ् लका्कारकािील 
सज्श्िेलका अवि् िकाि द्कायचका आवण तयकंाचयका मकाधयमकािनू पे्षि्कंानका उत्म 
नकाट्यकानभुि दणेयकासकाठी प्यतनरील रकाहकायचे, ह े‘आविष्कार’ने िोरण आवण 
उवद्ष्ट महणनू सिी्कारले आवण िेच पढेु पननकास िर्षे रकाबिले िेले. संस्ेने 
१९७१ पकासनू आजिर ्ेलेली नकाट्यवनवम्शिी आवण तयकािले सकाितय पकावहले 
िर यकाची प्वचिी येिे. 

तघुलकचयका यरसिी वनवम्शिीनंिर ‘आविष्कार’ने १९७२ िे १९७३ यका 
्कालकाििीि बाई एके बाई, सारी रात, श्रीरंग पे्रमरंग यका नकाट्कंाची वनवम्शिी 
्ेली. ह े विनही प्योि िेिळयका िकाटणीचे होिे. मकात्र तयकंाचे प्योि ्रकायलका 
हक्काचका रंिमंच ‘आविष्कार’लका उपलबि नवहिका. उपलबि होईल तयका 
मोठ्यका रंिमंचकािर तयकंाचे प्योि ्ेले िेले.

३.२ टपपा २ - छनबलदास सभािृह उपलब्ध झालयािंतरचा कालखंि 
(१९७४ ते १९९२)
निनिे प्योि ्रीि रकाहणयकाची ददु्शमय इचछिका असली िरी प्तये् िेळी 

मोठ्यका ससुजज अरका रंिमंचकािर िका नकाट्यिकृहकाि प्योि ्रणे रकय नवहिे. 
आपलयकालका प्योि ्रिका येिील अरी जकािका उपलबि वहकािी, 
यकासकाठी प्यतन ्ेले जकाि होिे. तयका्काळकाि सलुभका दरेपकंाडे 
छिवबलदकास मलुींचयका रकाळेि वरवषि्का महणनू ्काम ्रीि 
होतयका. तयकामळेु दकादर पवश्मेलका स्कान्काजिळ असलेलयका 
छिवबलदकास मलुकंाचयका रकाळेिील सभकािकृह ‘आविष्कार’लका 
आपले उपक्रम रकाबिणयकासकाठी वमळकािे, यकासकाठी प्यतन 
्ेले िेले. रकाळेचयका महणजे ‘जनरल एजयु् े रन 
इवनसटट्यटू’चयका ्काय्श्कारी मंडळकाने ्काही 

, 

लयका
लका
तन

सुलभा देशपांिे
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अटी ि रिमी घकालनू रकाळका सटुलयकानंिर दररोज संधयका्काळी प्योि ्रकायलका 
मकानयिका वदली. यका सभकािकृहकाचे रंिमंचकाि रूपकंािर ्रणयकासकाठी अतयकािशय् 
असलेली सकािनसकामग्री िोळका ्रून ‘आविष्कार’ने वि्े प्योि ्रकायलका 
सरुुिकाि ्ेली. 

‘आविष्कार’ची पवहली वनवम्शिी िेंडुल्रकंाचयका िीन बकाल ए्कंाव््कंाची 
होिी. तयकंाचे वदगदर्शन सलुभका दरेपकंाडे यकंानी ्ेले होिे. तयकाचप्मकाण े
छिवबलदकास रंिमंचकाची सरुुिकािही सलुभका दरेपकंाडे यकंानी वदगद-वर्शि ्ेलेलयका, 
वचं. त्यं. खकानोल्र यकंाचयका प्रमतमा नकाट्काने १३ जनू १९७४ रोजी झकाली. 
्कावयकातमरैलीिील यका नकाट्काि ्लका्कारकाने घडिलेली प्विमका, पे्म यका 
आवदम भकािनेचयका िीन अिस्का, मकानिी जिणयकािील रूप्कातम् अवभवयक्ती 
यका विर्यकंानका सपर्श ्रीि जकािे. यका नकाट्काि श्ीरकाम लकाि,ू दीपका लकाि,ू अमोल 
पकाले्र आवण सलुभका दरेपकंाडे यकंाचयका प्मखु भवूम्का होतयका िर नकाट्काच े
संिीि भकास्र चंदकािर्र यकंानी वदले होिे. 

प्रनतमा
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‘आविष्कार’ने ्ेलेलयका नकाट्कंाचे ििमी्रण ्ेले िर लषिकाि येईल, ्ी 
जयका नकाट््कारकंानका आपलयका नकाट्कंािनू िेिळका आरय-विर्य मकंाडकायचका आह े
तयका नकाट््कारकंाचे लेखन ‘आविष्कार’ने आपले मकानले आह.े िे मरकाठीिील 
प्योिरील नकाट्यलेख् आहिे. तयकाखेरीज भकारिीय ि जकािवि् भकार्कंामिील 
नकाट्कंाची मरकाठी अ्िका वहदंी भकार्कंािरे/रूपकंािरेदखेील ‘आविष्कार’ने मोठ्यका 
प्मकाणकाि सकादर ्ेली आहिे. 

१९७४ सकाली ‘रकाषट्ीय नकाट्य विद्कालयका’िनू नकाट्यपदिी घेऊन 
आलेलयका जयदिे हटं्िडी यकंानी आरिी हिकालदकारकंानी ्ेलेले फे्वड््ो िकावस्शयका 
लॉ्का्शचयका येमा्शचे रूपकंािर चांगिुा, रं्र रेर्कंाची पोसटर, आधी रात के बाद 
ही वहदंी नकाट्े, सदकानंद रेिेंनी भकार्कंािर ्ेलेले यरुरपेवडसचे मेमिआ, अरुण 
्का्डेंनी रूपकंािर ्ेलेले बकादल सर्कारकंाचे अब ूहसन अरी विविि आरय-
विर्यकाची नकाट्े ‘आविष्कार’िफषे  सकादर ्ेली. प्िी्कातम् नेपथय, ्ोरसचका 
िकापर, िेरभरू्का इतयकादींचयका प्भकािी िकापरकाने मेमिआि ग्री् रंिभमूीचका 
आभकास उतपनन ्ेलका िेलका. यका नकाट्कंािनू अपतयहीन चकंािणुेची िेदनका 
आवण निऱयकािरील सडुकाने पेटलेली मेवडआ रोवहणी हटं्िडी यकंानी खबुीदकार 
नजका्िीने वयक्त ्ेली होिी. 

बकादल सर्कारकंाचयका सारी रात यका नकाट्काचका प.ु ल. दरेपकंाडेंनी ्ेलेलका 
अनिुकाद, वयं्टेर मकाडिळू्रकंानी ्ेलेले टेनेसी विलयमसचयका रोज टॅटूच े
रूपकंािर गौराई, अरविंद दरेपकंाडेंनी भकार्कंािररि ्ेलेले दबेवरर् मझुमुदकारकंाच े
ताम्रपट, अरविंद दरेपकंाडे आवण िकामन ् ें द्रनेी रूपकंािररि ्ेलेले मनन ूभंडकारींच े
महािोजन तेरावयाचे, रिींद्रनका्कंाचयका ््ेचे अरो् रहकाणेंनी ्ेलेले 
भकार्कंािर िाकघर िसेच रांतता! कोट्श चाल ूआह ेयका नकाट्कालका ‘्मलकादिेी 
चटोपकाधयकाय परुस्कार’ प्काप्त झकालयकामळेु तयकाची पनुवन्शवम्शिी ्ेली िेली. ग्रकामीण 
महकारकाषट्कािील वरषिण वयिस्ेचका, तयकािलयका जकािीयिेचका, वयिस्कापनकाचका 
उपहकासिभ्श पद्धिीने िेि घेणकारे विजय िेंडुल्रकंाचे पामहजे जातीचे, ल. मो. 
बकंादे् रकंाचे आय्श चािकय, रदु्र्काचयका मचृ्छकमटक यका अवभजकाि नकाट्काच े
रकाजीि नकाई् यकंानी ्ेलेले रूपकंािर मातीचया गाि्याचे प्रकरि, म्रंद सकाठे 
यकंाचे रोमन साम्राजयाची पिझि, मकालिी मरकाठे यकंानी रूपकंािररि ्ेलेले एक 
िोह अनोळखी, दकाररओ फोचयका ॲमकसिेंटल िेथ ऑफ अनामक्श सटचे मकायका 
पंवडिकंानी ्ेलेले एका राजकीय कैद्ाचा अपघाती मतृय,ू ररद सकािंि यकंाच े
इसापचा गॉगल, परुुर्प्िकान संस क्ृ िीि व्रियकंाचे होणकारे रकारीरर्-मकानवस् 
रोर्ण प््ट ्रणकारे चेिन दकािकारकंाचे सा्वलया अरी अने् नवयका दृष्टीने 
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चांिुिा महाभोजि तेरावयाचे

मेनिआ

आयश्व चािकय

सािलया

पानहजे जातीचे
एक िोह अिोळखी
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भकार्कंािररि, रूपकंािररि ् े लेली िसेच निका आरय-विर्य मकंाडू पकाहणकारी नकाट्े 
‘आविष्कार’ने यकाच ्कालकाििीि महणजे १९९२ पयांि सकादर ्ेली आवण 
तयकंाचे सकाितयकाने प्योि ्ेले. 

१९९२ पयांिचयका ए्िीस िर्काांि ‘आविष्कार’िफषे  ४५ नकाट्े आवण 
‘चंद्ररकालका’िफषे  १८ नकाट्े रंिभमूीिर सकादर ्रणयकाि आली. महणजे 
सकािकारणपणे िर्का्शलका िीन नकाट्कंाची वनवम्शिी ्ेली िेली. सकाितयकाने इि्ी 
िैविधयपणू्श वनवम्शिी ्रीि असलयकामळेु ‘आविष्कार’्डे नकाट् ्रू 
इवचछिणकाऱयका िरुण ्लकािंिकंाचका िकािर खपू मोठका होिका. महकारकाषट्कािील 
विविि वठ्काणकंाहून िसेच वदललीिलयका ‘रकाषट्ीय नकाट्य विद्कालयका’िनू पदिी 
वमळिनू मुंबईिील नकाट्यषिेत्रकाि िडपड ् रू इवचछिणकाऱयका अने् रंि्ममीसंकाठी 
‘आविष्कार’ ही मकािकृसंस्का ठरली. 

१९९२लका वयकािसकावय्दृष््टयका जकािेची पनुबकाांिणी ्रकायची आह,े 
असे ्कारण दऊेन ‘जनरल एजयु् े रन इवनसटट्यटू’चयका ्काय्श्कारी मंडळकाने 
‘आविष्कार’लका छिवबलदकासची जकािका सोडणयकास भकाि पकाडले. तयकाअिोदरही 
‘छिवबलदकास हका िेशयकावयिसकाय आवण दकारुड्यकंाचका अड्डका बनलका आह’े अरी 
िक्रकार छिवबलदकास रकाळेिील ्काहीजणकंानी ्ेली होिी (्का्डे २०१९ : 
१०३). पररणकामी १९९२मधये ‘आविष्कार’ने छिवबलदकास सोडून मकाहीम 
पवश्मेलका वमयकँा महमंद छिोटकानी रसतयकािरील नय ूमकाहीम मयवुनवसपल स्ूल यका 
महकानिरपकावल्ेचयका रकाळेि आपले बसिकान हलिले. 

यकाच टपपयकाि महणजे १९७४ िे १९९२ यका ् कालखंडकाि ‘आविष्कार’चयका 
पढुका्कारकाने सरुू होऊन पढेु दर्भर प्कायोवि् नकाट्यचळिळीचका े्ं द्रवबंद ू
ठरलेलयका आवण संपणू्श भकारिभर ‘छिवबलदकास चळिळ’ महणनू ओळखलयका 
िेलेलयका नकाट्कंाचे पि्श येिे. तयकाचका ्ोडकयकाि आढकािका पढेु सििंत्र विभकािकाि 
घेिलका आह.े 

३.३ टपपा ३ - माहीम ये्े स्लांतर झालयािंतरचा कालखंि (१९९२ 
ते २०२०)
मकाहीममिील रकाळेचयका जकािेिदखेील रंिमंचकाचयका दृष्टीने ्ोणतयकाही 

सोयी नवहतयका. मकात्र िकालीम ्रणयकासकाठी आिशय् असलेलका हॉल उपलबि 
झकालका. यका वस्तयंिरकाचयका ्कालकाििीि ‘आविष्कार’ने आपलयका नकाट्कंाच े
प्योि ्रणयकासकाठी ्नका्शट् संघ, मकाटंुिका, लो्मकानय सेिका संघ, विलेपकालषे 
आवण नंदकादीप विद्कालय, िोरेिकाि ये्े े्ं द्र ेसरुू ्ेली. मकात्र िी आव ््श्दृष््टयका 
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परिडणकारी नसलयकाने पढुील िीन िर्काांि िी हळूहळू बंद पडि िेली. अपिकाद 
मकाटंुिका ये्ील ्नका्शट् संघकाचका. िे्े ‘आविष्कार’ आपलयका नकाट्कंाचे प्योि 
्रीि रकावहली. 

१९९० चयका दर्काि भकारिकाि झकालेलयका मकाधयमक्रकंािीमळेु अने् 
िकावहनयकंािनू मनोरंजनकाचका िबिबकाच सि्शसकामकानयकंािर ्ोसळू लकािलका. 
जकािवि्ी्रण आवण खकाजिी्रणकाचयका िकाढतयका रेट्यकामळेु सि्शसकामकानय 
मकाणसकाची फरफट सरुू होऊन सपिषेि वट्ून रकाहणयकासकाठी मकानवस्, रकारीरर् 
श्म ि ििी िकाढिणयकाची िरज भकासकायलका लकािली. जो दहरििकाद ्कालपयांि 
उंबरठ्यकाबकाहरे होिका िो सिि:चयकाही न्ळि घरकाि येऊन पोहोचलका. 
संिकादक्रकंािी होऊन संिकादकाची अने् मकाधयमे उपलबि झकाली पण संिकादकासकाठी 
आिशय् असलेलका िेळ ि संयम ्मी ्मी होि जकाऊन विसंिकादच िकाढलका. 
वि्कासकाचयका भ्काम् सं्लपनका लषिकाि घेऊन तयकािर भकाषय ्रकायलकाही 
िेळ ्मी पडकायलका लकािलका; इि्ी बदलकाची ििी िकाढली. यकामळेु अने् 
जनेु नकाट््कार संभ्वमि होऊन वलखकाण ्रकायचे ्कंाबले. ए्का बकाजलूका 
वयकािसकावय् ि प्कायोवि्-समकंािर रंिभमूीिरचे अंिर हळूहळू ्मी होि िेले. 
शयकाम मनोहर, चं. प्. दरेपकंाडे, वदलीप जििकाप, पे्मकानंद िजिी, रफकाअि 
खकान, रकाजीि नकाई्, म्रंद सकाठे, चेिन दकािकार यकंासकारखे ्काही अपिकाद 
ििळिका नवयका जकावणिकंानी प्कायोवि् रंिभमूीसकाठी नकाट्यलेखन ्रणकाऱयका 
नकाट््कारकंाची ्मिरिका यकाच ्काळकाि अवि् जकाणिकायलका लकािली. मकात्र 
यका सिळयका भििकालकाचका पररणकाम ‘आविष्कार’चयका नकाट्यवनवम्शिीिर झकालेलका 
वदसि नकाही. नकाट्यवनवम्शिीिले सकाितय पिूमीइि्ेच रकावहलेले आह,े व्ंबहुनका 
िकाढलेले आह ेअसेच वदसिे. १९९२ िे २०२० यका ् कालकाििीचका विचकार ् े लका 
िर ए्ूण १२६ नकाट्कंाची वनवम्शिी ‘आविष्कार’ने ्ेलेली आह.े 

यकाच्काळकाि १९७१ सकाली झकालेलयका तघुलकपेषिकाही अवि् 
महत्िका्कंाषिी वनवम्शिी ‘आविष्कार’ने ्ेली. ्ेिळ ‘आविष्कार’चयकाच नवह े
िर भकारिीय रंिभमूीचयका इविहकासकाि पिूमी ्िीही न घडलेली आवण भविषयकाि 
पनुहका घडणयकाचीही रकयिका ्मी असलेली, न भिूो न भविषयिी अरी ही 
वनवम्शिी होिी. महरे एल्ंुचिकारवलवखि ्वािा मचरेबंदी यका वत्रनकाट्यिकारेची. 
एल्ंुचिकारकंानी ्वािा मचरेबंदी यका अवभजकाि नकाट्काचे पढुचे दोन भकाि 
मगन तळयाकाठी ि यगुानत वलवहले आवण िे ्वािा मचरेबंदी यका नकाट्कासह 
सलिपणे सकादर वहकािेि, अरी तयकंाची इचछिका होिी. ‘आविष्कार’चे अधयषि 
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असलेलयका िेंडुल्रकंानी भकारिीय रंिभमूीिर पवहलयकंादकाच होऊ घकािलेलका 
हका प्योि ‘आविष्कार’िफषे  वहकािका यकासकाठी ‘आविष्कार’चे सतू्रिकार अरुण 
्का्डे यकंाचयका ्कानकािर घकािले आवण चंद्र्कंाि ्ुल्णमी यकंाचयका वनपणु 
वदगदर्शनकाखकाली वदनकंा् ११ एवप्ल १९९४ रोजी वत्रनकाट्यिकारेचका पवहलका प्योि 
‘रिीद्र नकाट्यमंवदर, मुंबई’ ये्े सकादर ्रणयकाि आलका.

विसकावयका रि्कािील ए्ूणच मरकाठी समकाज-संस क्ृ िीमिील 
वस्तयंिरकाचका रोि ि भविषयकाचका िेि यका वत्रनकाट्यिकारेिील िरणिकाि्र 
दरेपकंाडे घरकाणयकािील मकाणसकंाचयका रूपकाि एल्ंुचिकारकानी घेिलका आह.े यका 
सकामकावज्-सकंास क्ृ वि् इविहकासकाचका, तयकािील वस्तयंिरकाचका ए् सलि पट 
आठ िकासकंाचयका ्कालकाििीि पे्षि्कंानी अनभुिलका. 

यका नकाट्काचयका श्ेयनकामकािलीिर नजर टका्ली िरी लषिकाि येईल, 
्ी सलुभका दरेपकंाडे, दीपका श्ीरकाम, ररय ूभोपट्र, प्रकंाि सभुेदकार, वदलीप 
्ुल्णमी, आसकािरी घोटी्र, नंद ूमकािि, पद्का्र ओझे, िंदनका िपेु्त, मीनल 
परकंाजपे, व्रोर ्दम, अविरका नकाई्, सवचन खेडे्र, सरु्मका बषिी, आवदिी 
दरेपकंाडे, प्विमका जोरी यका प्व्ियर ्लका्कारकंानी मरकाठी वयकािसकावय्-
प्कायोवि् अरी सीमकारेर्का वमटिनू टका्ली (दळिी २०१७ : २३५). 
यका सज्शनप्वक्रयेि नेपथय, प््कार, िेरभरू्का ही िीन महत्िकाची नकाट्यकंािे 
सकंाभकाळिकानका प्दीप मळुये यकंानी आपलयका प्विभेने संपणू्श नकाट्कालका 
िकासिििकादी िे प्विमकातम् अरका रैलीने ए् िेिळेच पररमकाण प्काप्त ्रून 
वदले. िीच िोष्ट आनंद मोड् यकंाचयका पकाश््शसंिीिकाबद्ल सकंाििका येईल. 

िािा नचरेबंदी
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यका महत्िका्कंाषिी प््लपकासकाठी येणकाऱयका 
खचका्शची, भोिकावयका लकािणकाऱयका आव ््श् नु् सकानकाची 
वचंिका न ्रिका, तयकािनू मकाि्श ्काढि वत्रनकाट्यिकारेचे ह े
प्चंड वरििनषुय पेलणकारे सतू्रिकार होिे अरुण ्का्डे. 
ए्का िर्का्शि वत्रनकाट्यिकारेचे वदललीसह महकारकाषट्कािील
मुंबई, ठकाणे, पणुे, नकावर्, ्ोलहकापरू, सोलकापरू, 
औरंिकाबकाद, नकािपरू यका वठ्काणी पसिीस प्योि झकाले 
(दळिी २०१७ : २३६). पररणकामी ‘आविष्कार’च े
नकाि भकारिीय रंिभमूीचयका इविहकासकाि सिुणका्शषिरकंानी 
नोंदिले िेले.

वत्रनकाट्यिकारेचे सि्शत्र ्ौिु्  झकाले पण तयकाबरोबर
‘आविष्कार’लका आव ््श् नु् सकान झकाले आवण तयकािनू सकािरकायलका पढुची
चकारपकाच िर्षे जकािी लकािली, हहेी मकानय ्रकािे लकाििे. परंि ुआव ््श् चणचण 
ही प्कायोवि् नकाट्यसंस्कंाचयका पकाचिीलकाच पजुलेली असलयकामळेु तयकाची 
फकाररी वचंिका न ्रिका ‘आविष्कार’ने आपले ्काम ्ुठेही िणुकातम् दजका्श 
्मी न ्रिका चकाल ू ठेिले, ही मरकाठी रंिभमूीचयका इविहकासकाि अग्रक्रमकाने 
नोंदिणयकाची प्रंसनीय बकाब आह.े 

वत्रनकाट्यिकारेचे प्योि ् े ले महणजे तयका संवहिेसंदभका्शिील सिळयका मंचीय 
रकयिका संपलयका, असे न मकानिका २००६ सकाली चेिन दकािकार यकंानी ्वािा यका 
नकािकाने यकाच नकाट्यत्रयीचे संवषिप्त असे दोन अं्ी रूप पनुहका ए्दका रंिभमूीिर
सकादर ्ेले. तयका प्योिकाचेही वदलली, ्ल्त्का यकंासह महकारकाषट्काि प्योि ्ेले 
िेले. 

यकाबरोबरीनेच १९९३ िे २०२० यका ्काळकाि शयकाम मनोहरकंाच े
येळकोट, रीतयदु् सदानंद; रकाजीि नकाई्कंाचे ्छोटी ्छोटी बाते; म्रंद 
सकाठेंचे सापतनेकरांचे मलू, आषाढ बार; चेिन दकािकार यकंाचयका सा्वलयाच े
वहदंी रूपकंािर गाँठ, राधा ्वजा रानिे, १ माध्वबाग, खेळ मांमियेला, फ्ें िस; 
चं. प्. दरेपकंाडे यकंाचे नािेफेक, मनकालका लकािलेलयका उतसिकाचयका हवयकासकाची 
सिय ि सकामकानय मकाणसकािर होणकारे िकावम्श्िेचे आक्रम् यकंाचे वचत्रण ्रणकारे 
ढोलतारे; मकाणसकाचयका सिळयका संबंिकामधये संघर््श ्का, िकासिि महणजे ्काय, 
यकाचे वचत्रण ्रणकारे जि ूकाही ्वासत्व, विचकारसरणी आवण प्तयषि जिण े
यकाि आलेले वभननति व्ंिका ए्ूणच जिणयकाचयका पकािळीिरील विचकारसरणीच े
फोलपण उघड ्रणकारे िा्ेवदार, आंिररकाषट्ीय अ ््शवयिहकार आवण रकाज्कारण 

डे. 
षट्कािील

, 

अ�ि काकिे
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जंिल मे मंिल

इनशाअलला

जिदबंा

घोि्यांपुढे िीता

इदुं काळे ि सरला भोळेसंिीत निरीबाला

जाता िाही जात
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यकंाची पकाश््शभमूी असलेले इराक; एड्स यका रोिकाची भयकािहिका प््ट ्रणकारे 
विक्रम िकाटिेंचे चंद्रपरूचया जंगलात; िकारका पंवडिकंानी बंिकालीमिनू मरकाठी-
वहदंीि आणलेले अपरामजता, सकायरस वम्रिींचे िंुगाजी हाऊस; महरे 
एल्ुचिकारकंाचे यातनाघर, धम्शपतु्र, आतमकथा; मकाणसकंामिलयका हरिलेलयका 
संिकादकाचे वचत्रण ्रणकारे िो. प.ु दरेपकंाडेंचे मयमुझक मसमसटम ; रेकसवपअरचयका 
ममिसमर नाईटस ड्ीमचे अलो् परकंाजपे यकंानी ्ेलेले रूपकंािर जंगल मे मंगल 
; पं. सतयदिे दबेु यकंाची ितूम मकं न करोती पापम,् थांब लक्मी कंुकू ला्वते, 
आिा चौताल, फलट्श इन य्ुवर मड्मस, नारद रागा्वलाय, इनराअलला; इरकाििी 
्वण्श्कंाचे ्वदनी क्वळ घेता, आलटून पालटून वििे् सकाठेंचे चार मोजायचा 
नाही; भकारिीय जकािवयिस्ेने वरषिणषिेत्रकािही ्सका िमुका्ूळ घकािलका आह,े 
ह्यका विर्यकािर भेद् भकाषय ्रू पकाहणकारे वसद्धका ््श िकंाबेंचे जाता नाही जात; 
विरीर ्कानका्शडकंाचे सापिलेलया आठ्विी; भकारिीय वम््काची पकाश््शभमूी 
असलेले विश्नका् खैरेंचे घोि्यांपढेु गीता; ्सिरुबका िकंािींचयका आयषुयकाचका 
िेि घेणकारे रकामदकास भट्ळकंाचे जगदबंा; रफकाअि खकान यकंाचे ड्ाय िे, मुंबईच े
का्वळ,े मकससे ; िसंि दिेकंाचे अरणय मकरि; मकामका िरेर्रकंाचे िमूमकनया 
सीता; वहमकंार ू समकाि्श यकंाचे मदवयाखाली उजेि; यिुंिर दरेपकंाडे यकंाची बैल 
मेलाय, चार दोन तकुिे यकंासकारखयका मरकाठी-वहदंी नकाट्कंाचयका वनवम्शिीबरोबरच, 
नकाट्कंावयविररक्त सकावहतय, वचत्र, नकृतय, संिीि यका ्लकाप््कारकंािील विविि 
परंपरकंाचका आवण नििेचका रोि घेणयकाचका प्यतन ‘आविष्कार’ने ्ेलका. 

््का, ्कादबंरी, ्वििका, लेख, वचत्र यका रूपकंािनूही िैविधयपणू्श सकावहतय 
वनिडून नकाट्यवनवम्शिी ्ेली िेली. सकाचेबद्धिका मोडून, प्योिवनष्ठिका सकंाभकाळून 
आवण यरकापयरकाचे िवणि न मकंाडिका मम्शजपणे मकाधयमकंािरे ्रीि तयका तयका 
िेळचयका वनवम्शविप्वक्रयेिनू सज्श् समकािकान ि रंिमंचीय अि्कार, नेपथय-
प््कार ि इिर नकाट्यकंािकंारी खेळून पकाहणयकाचका प्यतन ्ेलेलका आढळून येिो. 

विजय िेंडुल्रकंानी ्ेलेलका चेहरे हका उपक्रम, यरिंि दिेकंाचका असे गीत 
जनमा येते हका ्काय्शक्रम; नकारकायण सिुषे यकंाचयका ्वििकंािरील कावय आम्वषकार; 
िसंि आबकाजी डहका्े यकंाचयका ् वििकंािर आिकाररि स्वगत कोसळतया रतकाचे; 
िंिकािर िकाडिीळकंाचयका ््कंािरील गोष्ट लगनाचीच पि…; प्योिरील वहदंी 
््का्कार उदय प््कार यकंाचयका ््ेिरील मतरर्छ; सदकाअि हसन मंटो यकंाचयका 
सकावहतयकािर आिकाररि मंटो; िकामन मलहकार जोरी यकंाचयका मरकाठीिील महत्िकाचयका 
पत्रकातम् ्कादबंरीिरील नकाट्यकाविष्कार इदं ुकाळ े्व सरला िोळ;े रिींद्रनका् 
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टकािोरकंाचयका ््ेिरील संगीत मगरीबाला; विजय िेंडुल्रकंाचयका लेखकंािरील 
माझी बहीि, जनमदाता िसेच तयकंाचयका ्काही ््कंािरील नकाट्यकाविष्कार; 
महरे एल्ंुचिकारकंाचयका लेखकािरील मौनराग; सिुीर पटिि्शन यकंाचयका वचत्रकंािर 
आिकाररि मचत्रगोष्टी; संि ्िवयत्रींचयका रचनकंािर आिकाररि संगीत बया दार 
उघि; उवम्शलका पिकार यकंाचयका आतम््नकािरील आयदान; महकातमका िकंािींचयका 

नचत्रिोष्ी

संिीत बया दार उघि

दीडरेवयका जयंिीवनवमत्काने सकादर ्ेलेले उमगलेले गांधी ह े तयकािले ्काही 
वनिड् आवण लषिणीय प्योि.

ह ेप्योि सका्कारिकानका अरविंद दरेपकंाडे, सलुभका दरेपकंाडे, पं. सतयदिे दबेु, 
जयदिे हटं्िडी, वदलीप ्ोलहट्र, वरिदकास घोड्े, नील्कंािी पकाटे्र, 
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प्दीप मळुये, चेिन दकािकार, चंद्र्कंाि ्ुल्णमी, विजय े्ं ्रे, अवजि भिि, 
विरीर पि्े, व्रोर ्दम, दीप् रकाजकाधयषि, प्विमका ्ुल्णमी, इरकाििी 
्वण्श्, हमेंि हजकारे, अद्िै दकादर्र, विश्कास सोहनी, सरु्मका दरेपकंाडे, 
वप्यदर्शन जकािि यकंासकारखयका वदगदर्श्कंाची भक्म फळी ‘आविष्कार’्डे 
होिी. 

४. ‘चंद्रशाला’ - बालिाट्य निभाि
स्कापनका झकालयकापकासनू ‘आविष्कार’ने रकालेय िसेच बकालरंिभमूीसंदभका्शि 

विचकार ्रकायलका सरुुिकाि ्ेलेली होिी. व्ंबहुनका ‘आविष्कार’ची पवहली 
नकाट्यवनवम्शिी िेंडुल्रकंानी मलुकंासकाठी वलवहलेलयका िीन ए्कंाव््कंाचीच होिी. 
सलुभका दरेपकंाडे, मकािि सकाखरदकंाडे, पे्मका सकाखरदकंाडे ह े‘आविष्कार’चे सवक्रय 
सदसय सििः वरषि् आवण लेख्, ्लका्कार असलयकाने तयकंानका मलुकंाचयका 
सिकाांिीण वयवक्तमत्िवि्सनकासकाठी, मलूयवरषिणकाचे िडे दणेयकासकाठी आवण 
वनखळ मनोरंजनकासकाठीही रंिभमूी ह े मकाधयम व्िी उपयकु्त ठरिे, यकाची 
परेुरी जकाणीि होिी. तयकामळेु ‘आविष्कार’ने १९७९ मधये ‘चंद्ररकालका’ 
यका सििंत्र बकालविभकािकाची स्कापनका ्ेली. मलुकंाचे मनोविश् ओळखनू 
तयकंाचयकासकाठी सििंत्र नकाट्यवनवम्शिी ्ेली. िेििेिळयका रकाळकंामिली मलंु 
वनिडून, मलुकंाचे संस्कारषिम िय लषिकाि घेऊन तयकंानका विविि ्लकंाची 
आिड वनमका्शण वहकािी, यकासकाठी अने् रैषिवण्-सकंास क्ृ वि् उपक्रम रकाबिले. 
नकाट्काची, रंिमंचिंत्रकाची ओळख ्रून दिेकानका नकृतय, ्ीि्शन, वचत्र््ी, 
््का््न, ्ठपिुळी यकंासकारखयका ्लकंाचे प्वरषिण वदले. दर रवििकारी िरुू 
पकाि्शिी्ुमकारकंाचयका मकाि्शदर्शनकाखकाली मलुका-मलुींनका नकृतयकाचे प्वरषिण द्कायलका 
सरुुिकाि ्ेली. तयकािनूच ‘चंद्ररकालका’ची अजरकामर वनवम्शिी ठरलेलयका दगुा्श 
झाली गौरी यका नकृतयनकाट्यकाचका १९८२ सकाली जनम 
झकालका.

ए्का लकाडकािलेलयका, उद्काम िकापट 
रकाज्नयेचे महणजे दिुका्शचे, अचकान् 
आलेलयका सं्टकामळेु सौमय, ्ष्टकाच े
महत्ि जकाणणकाऱयका ‘िौरी’ि ् से रूपकंािर  
होिे, यकाची ्कावय-नकृतयमय िोष्ट 
असलेलयका यका नकृतयनकाट्यकाने 
्लकािंिकंाचयका वपढ्यका घडिणयकाच े
्काम ्ेले. मलुकंानका अने्विि 

दुिाश्व झाली िौरी
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नकृतयप््कारकंाची ओळख िर झकालीच वरिकाय प्योि ्रिकानका संघभकािनेचे, 
ए्काग्रिेचे, वरसिीचे महत्िही लषिकाि आले. 

बकाल रंिभमूीिरील मैलकाचका दिड ठरलेलयका यका नकृतयनकाट्यकाि िरुू 
पकाि्शिी्ुमकार यकंाचका आरयपणू्श नकृतय संरचनका हका प्काण होिकाच वरिकाय अवभनय, 
नेपथय, प््कारयोजनका, िेरभरू्का, संिीि यका सि्शच नकाट्यकंािकंाचका अविरय 
्लप्िेने विचकार ्ेलका होिका. ््कािसिनूसुकार रंिमंचकािर सकाितयकाने बदलि 
रकाहणकारी स्ळे, तयकालका उवचि अरका नेपथय, िेरभरू्का आवण प््कारयोजनेच े
अविरय आलहकाददकाय्, प्सनन असे उपयोजन, बकालपे्षि्कंानकाही सहजपण े
्ळणकारे श्कावयमिरु संिीि ही दगुा्श झाली गौरीची िैवरष््टये होिी. ७५ 
्लकािंिकंाचयका िकाफयकासह रघिुीर ्ुल, प्दीप मळुये, चंदर होनकािर आवण 
रकंा्-नीलसकारखे प्विभकारकाली ्लकािंि २५ जणकंाचयका िंत्रजकंाबरोबर यका 
नकृतयनकाट्यकासकाठी ्काय्शरि होिे. जिळपकास ३० िर्काांपिूमी रंिमंचकािर सकादर 
झकालेले ह ेनकृतयनकाट्य आजही पकाहिकानका ए् उत्म बॅले पकावहलयकाचका अनभुि 
पे्षि्कंानका येिो. 

मलुकंाचे मन जकाणणकाऱयका मकािि सकाखरदकंाडे यकंाचयकासकारखयका वरषि् 
नकाट््कारकाने दगुा्श झाली गौरी वयविररक्त आला अिाणयाचा गािा, अपना 
हाथ जगननाथ, पंचतंत्र यकंासकारखी बकालनकाट्ये, नकृतयनकाट्ये ‘चंद्ररकाले’सकाठी 
वलवहली. िसंि पोिदकारकंासकारखका अिवलयका मलुकंामधये रमलका आवण तयकंाचयका 
्वंद ेमातरम,् योद्ा संनयारी यका प्योिकंानका उत्म प्विसकाद वमळकालका. 

भकारिकािील विविि रकाजयकंामधये वदसनू येणकारे ् ठपिुली यका ् लकाप््कारकाच े
िैविधय आवण तयकंाद्कारे सकादर ्ेले जकाणकारे पिुळीनकाट्य (पपेटरी) ्काळकाचयका 
ओघकाि दमुमीळ होि िेले. यका दमुमीळ ्लकाप््कारकाचे रीिसर प्वरषिण मिलुकाल 
मकासटर यकंाचयकासकारखयका िजजका्डून मलुकंानका वदले िेले. ्ठपिुळयकंाचे विविि 
प््कार, तयकंाचे घकाट, तयकािील ्लका्ुसर, तयकंाचे ्पडे - िे वरिकायची पद्धि, 
आिवुन् ् काळकािील पपेट्सचे गलोि पपेट, रॉड पपेट यकंासकारखे प््कार यकाबकाबि 
मलुकंानका वरषिण वदले िेले. तयकािनू १९८३ सकाली लोिी राजा रहािे माकि 
ह्यका ्ठपिुळी नकाट्यकाची वनवम्शिी ्ेली िेली. 

सलुभका दरेपकंाडे, िरुू पकाि्शिी्ुमकार, रमेर परुि, विद्का पटिि्शन, प्भका 
्का्डे, रकामनका् ्रिळ, प््कार बवुद्धसकािर यकंासकारखे वदगदर्श् ‘चंद्ररकाले’च े
आिकारसिंभ होिे िर पे्मका सकाखरदकंाडे यकंाचयकासकारखयका संचकावल्का होतयका. 

‘चंद्ररकाले’ि नकाट्यवनवम्शिीबरोबरच मलुकंामिील ्लकािणुकंाची मरकािि 
वहकािी, यका हिेनेू सकाितयकाने विविि प््कारची वरवबरे आयोवजि ्रणयकाि येि 
होिी. लंडनचयका व्एटर ग्रपूचयका सह्कायका्शने संयकु्तपणे ‘चंद्ररकाले’िले सकाठ 
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आवण वब्वटर ग्रपूमिील १४ मलुकंासकाठी नकृतय, ्ीि्शन, वचत्र््ी, ््का््न, 
्ठपिुली यका ्लकाप््कारकंासंबंिी ए् आठिड्यकाचे प्वरषिण आयोवजि ्ेले 
िेले. जकािवि् सिरकािरील बकालवचत्रपट मलुकंानका दकाखिणयकाची ि तयकंाचे िकंावत्र् 
अंि समजनू घेणयकाची योजनकाही दरूदृष्टीने अंमलकाि आणनू रकाबिली िेली. 

नकाट्कंाचयका िकालमी िका सटु्ीि प्योि चकाल ूअसिकानका मलुकंाचयका रकालेय 
अभयकासका्डे दलु्शषि होणकार नकाही, यकाची दषििका घेिली जकाई. यका बकालनकाट्यकंािनू 
भवूम्का ् े लेले अने्जण आज मनोरंजनकाचयका षिेत्रकाि अग्रणी आहिेच वरिकाय 
रे्डोजण तयकंाचयका रैषिवण् िणुित्ेिर तयकंाचयका तयकंाचयका षिेत्रकाि महत्िकाच े
्काम ्रिकानका वदसिकाि, ही मोठी उपलबिी आह.े 

िेलयका पननकास िर्काांि महणजे १९७१ पकासनू ‘आविष्कार’ने आजिर 
विविि प््कारचयका १७१ ्लका क्ृ िींची वनवम्शिी ्ेली असनू ‘चंद्ररकालका’ यका 
बकालविभकािकािफषे  ३० ्लका क्ृ िींची वनवम्शिी ्ेली आह.े

 ‘आविष्कार’ने ्ेलेलयका नकाट्कंाचका समग्र ि सविसिर आढकािका घेणेही 
यका लेखकाचयका मयका्शवदि वयकाप्तीि रकय होणकारे नकाही. मकात्र तयकािील ्काही 
लषिणीय आवण वनिड् ्लका क्ृ िींचका उललेख िर ्ेलेलका आह.े यका लेखकाच े
पररवरष्ट-ए् महणनू ‘आविष्कार’ आवण ‘चंद्ररकालका’ यकंाचयका नकाट्यवनवम्शिीचका 
िक्तका वदलेलका आह.े 

५. नशनबरे, कायश्वशाळा, महोतसि, प्रकाशिे इतयादी
‘आविष्कार’ने िेलयका ५० िर्काांि विविि प््कारची िैवरष््टयपणू्श 

नकाट्यवनवम्शिी ्ेलेली असली िरी िे ए्मेि सकाधय मकानलेले नकाही. अवभनय 
िसेच इिर नकाट्यकंािकंामकािचे ित्ि आवण िंत्रही ्लका्कारकंानका अििि असले 
पकावहजे, हका रैषिवण् हिे ू मनकाि बकाळिनू नकाट्यसंस्ेि येणकाऱयका विविि 
्लका्कारकंासकाठी पं. सतयदिे दबेु, जयदिे हटं्िडी, चेिन दकािकार यकंानी 
घेिलेलयका अवभनय प्वरषिण ्काय्शरकाळका, डॉ. अरो् दका. रकानडे यकंाचयका 
सिरसकािनका-उचचकारणरका्रि आवण आिकाज प्वरषिण ्काय्शरकाळका, नेपथय-
प््कारयोजनेसंबंिी प्का्वम् ओळख ्रून दणेकारी रिी-रवस् यकंाची 
्काय्शरकाळका अरका अने् प््कारचयका ्काय्शरकाळकंाचे आयोजन ‘आविष्कार’ने 
सकाितयकाने ्ेलेले आढळिे.

अने् ्लका्कारकंाचे मरकाठी िकाचन िसेच उचचकारणही सदोर् होऊ 
लकािलयकाचे लषिकाि घेऊन ‘आविष्कार’ने ‘सटडी स ््श ल’ सरुू ्रून तयकािनू 
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्काही ि ््श रॉप प्ोडकरनदखेील ् े ली. आपण जयका भििकालकाि जििो आहोि 
तयकाचका आवण ्लेचका नेम्का ्काय आवण ्सका संबंि असिो; नकाट्य, वचत्र, 
वरलप यका विविि ्लकंामिील जयेष्ठ ्लका्कार ्लकाषिेत्रका्डे ्से पकाहिकाि, 
यकासंबंिीची ‘भििकाल आवण ्लका’, ‘सज्शनरीलिका’ यकासंबंिी वयकाखयकाने-
चचका्शसत्रे-्काय्शरकाळका, नवयकाने नकाट् वलहू पकाहणकाऱयका निोवदिकंासकाठी वनिकासी 
‘नकाट्यलेखन ्काय्शरकाळकंा’चे आयोजन ्ेले. 

प्कायोवि् संस्का महणनू ्काय्शरि असिकानका ्ेिळ आपण ्ेलेलयका 
वनवम्शिीिरच समकािकानी न रकाहिका विविि वठ्काणचयका नकाट्कंाचका पररचय 
वहकािका, विविि वठ्काणचे ्लका्कार नेम्े ्काय ्रीि आहिे, ह े जकाणनू 
घयकािे महणनू दरिर्मी होणकाऱयका अरविंद दरेपकंाडे समकृविमहोतसिकाि महत्िकाचयका 
नकाट्यसंस्कंानका आमंवत्रि ्रून तयकंाचयका नकाट्कंाचे प्योि सकादर ्ेले. ्िी ह े
महोतसि ए्का नकाट््कारकाचयका नकाट्कंारी संबंविि होिे, ्िी ्लकाप््कारकंारी 
संबंविि होिे. िेंडुल्र नकाट्य महोतसि, भकारिीय लो््लका महोतसि, महरे 
एल्ंुचिकार नकाट्य महोतसि, अरुण ्का्डे यकंाचयका पंचयकाहत्रीचयका वनवमत्काने 
२००७ सकाली ्ेलेलका जिळपकास मवहनयकाभरकाचका नकाट्यमहोतसि ही ्काही 
ठळ् उदकाहरणे. 

महोतसिकंावयविररक्तही छिवबलदकासमिील रंिमंचकाप्मकाणेच मकाहीम 
रकाळेिील सभकािकृहदखेील मवहनयकािनू ठरकािी् वदिरी सकंास क्ृ वि् े्ं द्रकाचयका 
मकाधयमकािनू इिर संस्कंानका प्योिकासकाठी उपलबि ् रून वदले िेले. यकासंदभका्शिील 
िपरीलिकार मकावहिी आम्वषकार मतरी यका मकावहिीपवुसि्ेि वमळू र्ेल 
(पि्े २००२ : २७-२८).

‘आविष्कार’चे आणखी ए् िैवरष््टय महणजे ‘आविष्कार’ने सििंत्रपण े
अ्िका ‘लो्िकाङ्मय िकृह’ आवण ‘मौज’ यका नकामिंि प््कारनकंाचयका सह्कायका्शने 
प््कावरि ्ेलेली पसुि्े. 

यका प््कारनकंामधये, अरविंद दरेपकंाडे वयक्ती, अवभनेिे-वदगदर्श्, 
‘आविष्कार’ यका संस्ेचे नकाय् अरका विविि पैलूंचे दर्शन घडिणकारका, मरकाठी 
नकाट्य-रंिभमूीविर्य् सखोल वििेचन असलेलका आवण विचषिण संपकादनकाचका 
नमनुका असलेलका रङ्गनायक हका उत्म समकृविग्रं् आह.े िेंडुल्रकंाचयका 
नकाट्कंा्डे तयकंाचे वदगदर्श्, ्लका्कार, नेपथय्कार, संिीि्कार, भकार्कंािर्कार 
िसेच ्काही सम्कालीन नकाट््कार ्से पकाहिकाि, यकाचका परकामर्श घेणकारे तेंं. 
आमि आमही आह.े
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आपलयका्डे संदभकाांचे जिन ्रणयकाची, योगय पद्धिीने डॉकयमुेंटेरन 
्रणयकाची फकाररी परंपरका नकाही. तयकामळेु अने् महत्िकाचे िपरील िहकाळ 
होिकाि, विसमकृिीि जकािकाि. ‘आविष्कार’्डे असलेलयका १९७१ िे २००१ यका 
्कालखंडकािील नोंदींचे जिन ्रून ठेिकािे, यका उद्रेकाने ्ेलेली आम्वषकार 
मतरी ही ए् प््कारची सचूी िका मकावहिीपवुसि्का आह.े 

िसेच नवयका संिेदनरीलिेने प्कायोवि्-समकंािर रंिभमूीिर महत्िकाची 
ठरलेली ्काही नकाट्े ‘आविष्कार’ने प््कावरि ्ेली आहिे. तयकाि चेिन 
दकािकार यकंाची सा्वलया, राधा ्वजा रानिे; चं. प्. दरेपकंाडे यकंाची ढोलतारे, 
बमुद्बळ आमि झबब ू; रकामदकास भट्काळ यकंाचे जगदबंा; सरु्मका दरेपकंाडे यकंाच े
संगीत बया दार उघि यका नकाट्कंाचका समकािेर आह.े यका नकाट्कंाची पसुि्े 
प््कावरि ्रिेिेळी ्ेिळ नकाट्यसंवहिका प््कावरि न ्रिका लेखन िे प्योि 
यकािील सज्श्प्वक्रयकादखेील िकाच्कंासमोर यकािी, यका हिेनेू तयका नकाट्कंारी 
संबंविि नकाट््कार, वदगदर्श् यकंाचयका वनवम्शविप्वक्रयका विरद ्रणकाऱयका 
लेखकंाचकाही समकािेर पसुि्काि ्ेलका आह.े 

अरुण ्का्डे यकंानी विजय िेंडुल्रकंाचयका वनिनकानंिर वलवहलेलयका 
आठ्वि तेंिुलकरांची यका आठिणपर पवुसि्ेबरोबरच तयकंाचयका अमका यका 
आतमचररत्रकाचकाही समकािेर यका पसुि्कंामधये आह.े 

रकालेय अभयकासक्रम िसेच विविि उपक्रमकंामधये वरषिणकाचे मकाधयम 
महणनू नकाट्यमकाधयमकाचका सज्श् रीिीने ् सका िकापर ् रून घेिका येईल, यकासंदभका्शि 
मलूभिू दृष्टीने विचकार ्रणकारे नाट्य आमि रालेय अभयासक्रम िसेच नकाट् 
्रू इवचछिणकाऱयका, वर्ू इवचछिणकाऱयका विद्काथयकाांनका, अवभनेतयकंानका आवण 
वरषि्कंानकाही ्कायमच उपयकु्त ठरू र्णकाऱयका नकाट्यखेळकंाचका (Theatre 
Games) पररचय ्रून दणेकारे नाट्यखेळ ही रकालेय अधयकापनकाचका, बकाल-
रकालेय आवण प्कायोवि् रंिभमूीचका दकंाडिका अनभुि असणकाऱयका पे्मका सकाखरदकंाडे 
यकंानी वलवहलेली आवण यका विर्यकािर मरकाठीि पवहलयकंादकाच प््कावरि 
झकालेली सकंािोपकंाि, वचव्तस् अरी दोन पसुि्े अतयंि महत्िकाची आहिे. 
‘आविष्कार’ने प््कावरि ्ेलेलयका पसुि्कंाची िपरीलिकार यकादी असलेले 
पररवरष्ट-दोन यका लेखकाचयका रेिटी वदलेले आह.े 

यका पररवरष्टकाि समकाविष्ट असलेलयका पसुि्कंाखेरीज आठ्विीतले 
आम्वषकार यका निीन पसुि्काचे प््कारन वद. ९ फेब्िुकारी २०२१ रोजी मुंबईि 
आयोवजि ्ेलेलयका ए् वदिसीय नकाट्योतसिकाि ्रणयकाि आले असलयकाच े
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िकृत् लोकसत्ा यका दवैन्काि प््कावरि झकालेले आह े (विरेर् प्विवनिी, 
लोकसत्ा २०२१ : १५). 

६. छनबलदास चळिळ – १९७४ ते १९९२
सरुुिकािीलका छिवबलदकासमिील सभकािकृहकाचका िकापर फक्त ‘आविष्कार’चयका 

रैषिवण् उपक्रमकंासकाठी आवण नकाट्यप्योिकंापरुिकाच मयका्शवदि होिका. मकात्र िेिळे 
प्योि ् रू इवचछिणकाऱयका संस्कंाचे ‘आविष्कार’ आयोवजि प्योि ् रणयकासकाठी 
‘जनरल एजयु् े रन इवनसटट्यटू’चयका ्काय्श्कारी मंडळका्डून ‘आविष्कार’ने 
परिकानिी मकावििली आवण संस्ेचयका ्काय्श्कारी मंडळकाने िरी मकानयिका वदली. 

मोठे रंिमंच परिडि नकाहीि आवण प्योि ्रकायलका हक्काची जकािका 
नकाही, अरी अिस्का असणकाऱयका नकाट्यमंडळींनी छिवबलदकास सभकािकृहकाचयका 
आिी ऑपेरका हकाऊस, सकावहतय संघ, भलुकाभकाई इवनसटट्यटू, टोपीिकालका 
लेनमिील रकाळेचका हॉल, िनमकाळी हॉल यकावठ्काणी प्योि ्ेले होिे. िरीही 
हक्काचे नकाट्घर वमळि नवहिे. ‘रंिकायन’चे पि्श संपलयकािर ‘आविष्कार’ने 
िकािडीने रोिलेलका आवण वट्िनू ठेिलेलका छिवबलदकासचका रंिमंच ही 
प्कायोवि्–समकंािर रंिभमूीचयका संदभका्शिील फकार महत्िकाची घटनका होिी. ए्का 
अ्का्शने प्कायोवि्-समकंािर रंिभमूीिर ् काही िेिळे ् रू इवचछिणकाऱयका मुंबईिील 
रंि्ममीसंकाठी ही पि्शणी होिी. यका हक्काचयका नकाट्घरकाने िेिळेपणकालका, 
निेपणकालका नसुिीच पे्रणका वदली नकाही िर आतमविश्कास, ठकामपणका आवण 
चेहरका वदलका (नकाई् १९८८ : २८३).

छिवबलदकासमिलका रंिमंच पररपणू्श अरका सोयीसवुििका यकु्त असका नसलका 
िरीही आव ््श्दृष््टयका परिडणकारका होिका. अने् प््कारचयका िैरसोयी असनूही 
िेिळे ् काही ् रू इवचछिणकाऱयका अने् रंि्ममीनंका आपले प्योि ् रणयकासकाठी िे 
हक्काचे घर िकाटकायलका लकािले. १९७४ पकासनूच ‘आविष्कार’सह इिर अने् 
प्कायोवि् नकाट्यसंस्कंाची नकाट्े सकाितयकाने होऊ लकािलयकाने ‘छिवबलदकास 
रंिभमूी’ यका नकािकाने ही चळिळ जिभर नकािकाजली. प्कायोवि् रंिभमूी महणजे 
छिवबलदकासिरील नकाट्े असे जिळजिळ समी्रणच झकाले. 

‘आविष्कार’सह ‘व्एटर यवुनट’, ‘बहुरूपी’, ‘अवन्ेि’, ‘रूपिेि’, 
‘िॉवसप’, ‘अवभवयक्ती’, ‘सतू्रिकार’, ‘व्एटर अ्ॅडमी’, ‘उनमेर्’, ‘सं्लप’, 
‘यका मंडळी सकादर ्रू यका’, ‘आयएनटी’, ‘श्ेयस’, ‘प्योि’, ‘व्एटर मुंबई’, 
‘सवनमत्र’, ‘आंिरनकाट्य’, ‘वननकाद’, ‘वजिीर्का’, ‘जकािर’, ‘लो्रंिमंच 
सकािकारका’, ‘उदय ्लका े्ं द्र’, ‘मुंबई मरकाठी सकावहतय संघ’, ‘सिकावनसलकािस्ी 
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चंद्रपूरचया जंिलात
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येळकोट

मधलया नभंती
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व्एटर’, ‘अत्रंि’, ‘ड्ॉपस्श’ यका आवण महकारकाषट्कािील इिरही संस्कंानी आपले 
प्योि ्ेले. मरकाठीबरोबरच अने् वहदंी आवण िॉन जयअुन इन हले यका इगं्रजी 
नकाट्काचकाही प्योि यका रंिमंचकािर झकालका. 

यका रंिमंचकामळेु समीप रंिमंच (इवंटमेट व्एटर) पररचयकाचका झकालका. 
्लका्कार आवण पे्षि् यकािील अनकािशय् अंिर ्मी झकाले, दर्शनी पडदका 
िेलका. नेपथय, प््कार इतयकादी िकंावत्र् बकाबींचका अवि् सं्ेिपणू्श िकापर ् रणयकाि 
येऊ लकािलका. नकाट्यकारयका्डे, तयकािील ्काल-अि्कारका्डे, रंिभमूीिरील 
अ-भकावर्् अंिकंा्डे अवि् लषि जकाण्कार रंि्ममी परुि ूलकािले. यका ्काही 
महत्िपणू्श आवण पढुील ्काळकािही वट्ून रकावहलेलयका िोष्टी छिवबलदकास 
रंिमंचकामळेु रुळकायलका मदि झकाली. यका जकािेचका ्मकानी रंिमंचकाचे छिोटे प्कारूप 
महणनू िकापर ्रणकारे जरी अवि् असले िरी ्काही प्मकाणकाि यका अि्कारकाचका 
िेिळयका पद्धिीने िकापर ् रणयकाचेही प्यतन झकाले. अमोल पकाले्रकंानी वदगदवर्शि 
्ेलेले बकादल सर्कारकंाचे जलुसू, वदलीप ्ोलहट्रकंानी बसिलेली िकृंदकािन 
दडंििेंची राजाचा खेळ, बटुपॉलीर, सदकावरि अमरकापरु्रकंानी ् े लेले यामत्रक 
ही ्मकानी रंिमंचकाची चौ्ट मोडून ्ेलेली िेिळयका िकाटणीची नकाट्े ये्े 
होऊ लकािलयकाने प्कायोवि् - समकंािर नकाट्कंाचयका ओढीने िैरसोयी असनूही 
पवहलयका दर्काि पे्षि्कंाची सका् लकाभली. 

रङ्गनायक यका ग्रं्काचयका अखेरीस छिवबलदकास रंिमंचकािर झकालेलयका 
नकाट्कंाची ए् सचूी वदली असनू तयकामधये उदध््वसत धम्शराळा, आय्श चािकय, 
्वांधा, दगुा्श झाली गौरी, चांगिुा, जलुसू, बेबी यका नकाट्कंाचे पननकासहून अवि् 
प्योि छिवबलदकास रंिमंचकािर झकालयकाची नोंद आह े(नकाई् १९८८ : २८५-
३२९).

१९८०चयका दर्काि सि्शत्रच बदलकंाचे िकारे िकाहू लकािले होिे. सिकािंत्योत्र 
्काळकाि झकालेलका अपेषिकाभंि, िकाढलेलका भ्ष्टकाचकार, मकाणसकामकाणसकंािील 
विसंिकाद, अमेरर्का िका ितसम दरेकाि स्कावय् होणयकाचे िकाढलेले प्मकाण 
ि सखुकासीन जीिन जिणयकाची िकाढलेली िकृत्ी इतयकादी सिकाांचका पररणकाम 
मरकाठी नकाट्कंािरही झकालेलका वदसिो. सकािकारणपणे यका दर्काचयका उिरकािका्शि 
छिवबलदकासिरील नकाट्कंानका ओहोटी लकािकायलका लकािली. नवयका जकावणिकंाचयका 
आरयसंपनन नकाट्कंाची ्मिरिका भकास ूलकािली. प्कायोवि्-समकंािरिर िोिर 
आपलयका िेिळेपणकाने अग्रणी रकावहलेले डॉ. श्ीरकाम लकाि,ू अमोल पकाले्र, 
अरविंद-सलुभका दरेपकंाडे यकंासकारखे अवभनेिे, वदगदर्श् वचत्रपट आवण 
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वयकािसकावय् नकाट्कंा्डे िळले. भकारिकामधये दरूदर्शनचे प्सकारण सरुू होऊन 
मकावल्का प्दवर्शि होऊ लकािलयका, हहेी ए् िकात्कावल् ्कारण होिेच.

खरे िर सि्श षिेत्रकाि चढ-उिकारकाचे प्संि येिच असिकाि. ्ोणतयकाही 
ए्का िटकालका िका वपढीलका तयकासकाठी पणू्शपणे जबकाबदकार िरिका येि नकाही. िी ए् 
अपररहकाय्श अरी ्कावल् ििी असिे. छिवबलदकास रंिमंचकाने मरकाठी रंिभमूीलका 
नेम्े ्काय वदले, यकाबकाबि विविि प््कारची मिमिकंािरे असली िरीही 
नकाट् ्रू पकाहणकाऱयका, वर्ू पकाहणकाऱयका नकाट्य्ममीचंका िो अड्डका ठरलका. 
िर रंिमंचकािर चकालणकारे नकाट् आवण खकाली तयकािरील अनौपचकारर् चचका्श, 
िकादवििकाद यकंानी ए् प््कारे नकाट्यविश्कालका उजका्श वमळि रकावहली. छिवबलदकास 
रंिभमूीसंदभका्शि अरविंद दरेपकंाडे, विजयका मेहिका, मकािि िझे, रतनका्र मि्री 
आवण महरे एल्ंुचिकार यकंानी िेळप्संिी वयक्त ्ेलेली मिे प्काविवनवि् 
मकाननू खकाली वदली आहिे.

१९८५ सकाली न्विारतने प््कावरि ्ेलेलयका नाट्यम्वरेषांकािील 
लेखकाि िीणका दिे यकंानी उद्धकृि ् े लेलयका मिकाि अरविंद दरेपकंाडे यकंानी ित्कालीन 
पररवस्िीचे वनदकान ्रणयकाचका प्यतन ्ेलयकाचे वदसिे. िे महणिकाि, “आजची 
िरुण वपढी ह्यका बकाबिीि उदकासीन आह.े ए्कंाव््कंामधयेच सकारसि्शसि 
मकानणकारी िरुणमंडळी एखकाद्का आरयिभ्श नकाट्का्डे िळि नकाहीि...ए्ूणच 
िरुण वपढीिलयका नकाट्यचळिळीरी संबंविि िरुणििका्शचं लषि नकाट्कापेषिका 
इिर ्काही िोष्टीं्डे िळलं; नकाट्यवनषे्ठपेषिका तयकंानका वमरिणं महत्िकाचं िकाटू 
लकािलं. संस्का, वयक्ती सिळेच आतम े्ं द्री बनकायलका लकािले आहिे... 
्िकायिींमधये प्कायोवि् रंिभमूी अड्ली, तयकामळेु प्कायोवि् रंिभमूीलकाच 
ए् वढसकाळपणका आलका आह.े अने् संस्का प्कायोवि् नकाट् ्रीि असलयका 
िरी तयकाि सकाितय नकाही. तयकामळेु आज छिवबलदकासमधये ‘आविष्कार’, 
‘चंद्ररकालका’ यकंाचयका नकाट्काचयका िकालमी आवण प्योि हचे प्कािकानयकाने होिकानका 
वदसिकाि. प्कायोवि् संस्का वमळून सिकाांनी ए्त्र येऊन अडचणी सोडिलयकाि, 
वहरररीनं ्काही ्ेलंय, असं होि नकाही. तयकामळेु ह्यका रंिमंचकाचयका नवयका वमिी 
आज आपलयकालका वदसि नकाहीि” (दिे १९८५: ४४-४५).

यकाच विरेर्कंा्काि पषुपका भकािे यकंानका वदलेलयका मलुकाखिीि जयेष्ठ वदगदवर्श्का 
विजयका मेहिका ‘छिवबलदकास रंिमंचका’ची पकाश्कात्य दरेकािील ‘्मयवुनटी 
व्एटर’री िलुनका ्रिकाि. तयकंाचयकामिे छिवबलदकासलका बकंाविल्ी नवहिी. 
्लका्कारकंा्डे िेळ होिका आवण जकािका होिी पण आिशय् िी ्ुरलिका 
नवहिी (मेहिका १९८५ : ६३).
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प्रायोमगक रंगिमूी : तीन अंक यका नु् तयकाच प््कावरि झकालेलयका 
पसुि्काि मकािि िझे महणिकाि, “छिवबलदकासचयका प्मेयकाविर्यी विजयकाबकाईचंका 
िैरसमज झकालेलका वदसिो. ए्का मलुकाखिीि तयकंानी महटलं, ् ी छिवबलदकासमधये 
िणुित्ेचका वन्र् नवहिका. हो, खरंच आह ेिे. महकारकाषट्कािलयका नकाट्यसंस्कंानका 
नकाट्यप्योिकंासकाठी ए् जकािका, ए् अि्कार उपलबि ्रून द्कािका, यकामधयेच 
‘आविष्कार’लका रस होिका. तयका प्योिकंाची िणुित्का ् रीही असो. छिवबलदकासमळेु 
प्कायोवि् रंिभमूीिर जी िकामिमू सरुू झकाली, तयकाचका ‘आविष्कार’लका आनंद 
होिका. ए्काअ्मी प्कायोवि् रंिभमूीलका अपयरी होणयकाचका हक्च आह,े असं 
छिवबलदकासनं जकाहीर ्ेलं” (िझे २०१९ : १४३).

रतनका्र मि्री – “विजयकाची प्कायोवि् रंिभमूी ब्ीच ्ँडी, फकार फकार 
िर विलसन ्ॉलेजपयांि आली. (लॅवमंटन रोडिरचयका स्ूलमिलयका आवण 
िनमकाळी हॉलमिलयका िरुळ् ए्कंाव््का लषिकाि घेऊनही मी हचे महणिो.) 
ए्का परीनं िी उचचभ्ूंची झकाली. पण दकादरचयका ऐन िदमीचयका रसतयकािरलयका 
छिवबलदकासमधये अरविंद-सलुभका-्का्डेनं ्ेलेली प्कायोवि् रंिभमूी 
वनवश्िपणे मधयमििका्शपयांि येऊन पोचली” (मि्री १९८८ : १४५).

महरे एल्ंुचिकार – “आपण अने्दका ऐ्िो. छिवबलदकास चळिळ. 
मकाझयका मिकानं ‘रंिकायन’ ही ए् चळिळ होिी. िरी ‘आविष्कार’ही होिी. पण 
छिवबलदकास चळिळ होिी व्ंिका ्काय मलका मकाहीि नकाही. जयकालका ्ोणकालका 
प्कामकावण्पणे ्काहीिरी अ ््शपणू्श ्रकायचं आह,े तयकंानका उपलबि झकालेली िी 
जकािका होिी. दहका िर्ां ्दकावचि िी चळिळ होिी; पण पढेु जो उठिो िो वि्े 
नकाट्यप्योि ्रकायलका लकािलका, िेवहका िी संपली. पण सत्रचयका दर्का्डे 
पकाहिका, तयकािेळची बहुिे् सिळी महत्िकाची नकाट्ं छिवबलदकासमधये झकाली, 
ह ेसतय आह”े (एल्ंुचिकार २०१९ : १४०).

छिवबलदकासलका चळिळ महणकायचे ्ी उपक्रम ििैरे िकादकामधये न 
अड्िका ह े लषिकाि घेिले पकावहजे, ्ी तयका ्काळकाि जी महत्िकाची नकाट्े 
वलवहली आवण सकादर ् े ली तयकंापै्ी जयका नकाट्कंानका छिवबलदकासचयका रंिमंचकाचका 
अि्कार ्मी पडि होिका िी नकाट्े ििळिका छिवबलदकासमधये मोठ्यका 
संखयेने नकाट्े झकाली. छिवबलदकास रंिमंचकािर झकालेलयका ‘आविष्कार’खेरीज 
इिर नकाट्यसंस्कंाचयका प्योिकंारी ‘आविष्कार’चका प्तयषि संबंि दकाखििका येि 
नसलका िरी ‘आविष्कार’चयका सह्कायका्शनेच ह े प्योि झकाले, ह े मकानय ्रकािे 
लकाििे. मरकाठी प्कायोवि् नकाट्यचळिळीलका ‘आविष्कार’ने वदलेले ह ेअमीट 
योिदकान आह.े
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७. ‘आनिषकार’चे आधारसतंभ 
‘आविष्कार’ इि्े सकाितयपणू्श ्काम ्रणकारी दसुरी 

प्कायोवि् नकाट्यसंस्का ्ेिळ महकारकाषट्काि नवह ेिर भकारिकािही 
वदसनू येि नकाही. तयकामकािे अरविंद दरेपकंाडे, सलुभका

दरेपकंाडे, विजय िेंडुल्र यकंाची दृष्टी असली िरी दनंैवदन
वयिहकारकाि येणकाऱयका अडचणींिर मकाि ्रून, ्काम

्रीि रकाहणकारे अरुण ्का्डे उफ्श  ्का्डे ्का्का, 
पं. सतयदिे दबेु, सीिकारकाम ् ुं भकार ‘आविष्कार’चयकामकािे 
आिकारसिंभकाप्मकाणे उभे रकावहले. ्लका्कार महणनू

असलेलयका आरकाअपेषिकंानका विलकंाजली दऊेन
्का्डे ्का्कंानी ‘आविष्कार’चयका वयिस्काप्ीय ्कामकाि सििःलका िकाहून
घेिले. तयकंाचयका ्कामकाचयका पद्धिीबद्ल ्काही मिभेद अस ू र्िील. परंि ु
तयकंाचयकामळेुच ‘आविष्कार’ ्काय्शरि रकावहली, ह ेविसरिका येणकार नकाही. 

पं. सतयदिे दबेु यकंानी ए्ूणच भकारिीय रंिभमूीलका वदलेलयका योिदकानकाचका 
विचकार ् रिकानका वहदंी-मरकाठी नकाट्यषिेत्रकाि तयकंानी सकाितयकाने ् े लेली सकंास क्ृ वि् 
दिेकाणघेिकाण अविरय महत्िपणू्श आह.े तयकासकाठी ‘आविष्कार’्डून तयकंानी 
अने् मरकाठी, वहदंी नकाट्े वदगदवर्शि ्ेली, सििः निी नकाट्े वलवहली. 
वरिकाय प्वरषिण वरवबरे घेऊन नकाट्य्ममीचंयका वपढ्यकाही घडिलयका. 

सीिकारकाम ्ंुभकार ह े १९७४-७५ पकासनू महणजे छिवबलदकास 
्कालखंडकापकासनू आजिकािकायि ‘आविष्कार’री अविभक्तपणे जोडले िेले 
आहिे. ‘आविष्कार’चयका सिळयका नकाट्कंाची रंिमंचीय वयिस्का, नेपथय 
वनमका्शण ही ्कामे आस्ेने ्रणयकाची अिघड िोष्ट तयकंानी फकारसे आव ््श् 
उतपनन नसिकानकादखेील सकाधय ्ेलेली आह.े 

८. काही मयाश्वदा 
‘आविष्कार’ने आजिर बरेच समरणीय ्काम ्ेलेले असले िरी 

संस्ेलका न्ळिपणे ्काही मयका्शदकाही आलेलयका आहिे. ही ्टू बकाब वयक्त 
्रणे अिघड असले िरी आिशय् आह.े यका मयका्शदकंामिलयका ्काही आपलयका 
सकामकावज्-सकंास क्ृ वि् भििकालकामळेु वनमका्शण झकालयका आहिे िर ्काही 
्काय्शपद्धिीमळेु. तयका ्ोडकयकाि पढुीलप्मकाणे नमदू ्रिका येिील - 

१.  प्कायोवि् रंिभमूीिर इि्े सकाितयपणू्श ्काम ्रूनही जकािवि् 
सिरकािर ‘आविष्कार’ची दखल फकाररी घेिली िेली नकाही. 
परदरेकाि ‘आविष्कार’चयका नकाट्कंाचे फकारसे प्योि झकाले नकाहीि. 

७. ‘आनि

प्कायोवि्
वदसनूवदसनूवद

दरेदरेपकंादरे
वयिहकारकाि

सीताराम कंुभार
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२.  सकाितयकाने नकाट्कंाची वनवम्शिी ि पढेु तयकंाचे प्योि ्रीि रकावहलयकाने 
्लका्कार तयकाि वयग्र रकावहले. नकाट्य ि ्लकाषिेत्रकािील नवयका 
जकावणिका ि जिभरकाि होणकारे विवििकंािी प्योि आतमसकाि 
्रणयकासकाठी आिशय् असलेली उसंि ्मी झकाली. 

३.  चेिन दकािकार यकंाचयका पश्काि ् काही िर्काांनी ए् प््कारची आतममगनिका 
येऊन िेलयका दर्भरकाि सकाचलेपण आलयकाची लषिणे वदसनू 
येिकाि.

४.  प्कायोवि्-समकंािर नकाट्यसंस्ेने नेमकयका ्ोणतयका प््कारची नकाट्े 
सकादर ् रकािीि, िी आपलयका मकानवस् सियींनका छेिद दणेकारी आहिे 
्का, तयकािील आरयमलूये िका प्योिमलूये पिूमीचयका नकाट्कंापेषिका 
िेिळी ्री आहिे, यकाबकाबिचका विचकार ्रणयकाची प्वक्रयका 
जिळपकास ्कंाबली. 

५. ‘चंद्ररकालका’ यका बकालविभकािकािफषे  पकारंपरर् पद्धिीचयकाच 
बकालनकाट्यकंाची वनवम्शिी होि रकावहली. आिवुन् संिेदनरीलिका ि 
मकंाडणी असलेलयका बकालनकाट्यकंासंदभका्शि फकारसका विचकार ्ेलका िेलका 
नकाही.

६.  प्कायोवि्-समकंािर रंिभमूीिर ्काय्शरि असणकाऱयका नकाट्यसंस्कंाच े
नेिकृति ्रणयकाचयका षिमिका असनूही प्कायोवि्-समकंािर-बकाल 
रंिभमूीसमोर असलेलयका प्श्नकंाची सोडिणू्  ्रणयकासकाठी 
‘आविष्कार’ने ठोस असे प्यतन ्ेले नकाहीि. 

७.  िेलयका पननकास िर्का्शि ‘आविष्कार’लका सििःचे हक्काचे असे 
नकाट्घर उभकारणे रकय झकाले नकाही.

९. अपेक्ा 
यका सिुण्शमहोतसिी िर्का्शि रोवहणी हटं्िडी यकंाचयकासकारखयका जकाण्कार 

अवभनेत्री ‘आविष्कार’चे अधयषिपद सकंाभकाळि आहिे. तयकंाचयका ्कारव्दमीि 
‘आविष्कार’लका हक्काचे नकाट्घर वमळकािे; जयकायोिे ए्ूणच मुंबईिील 
प्कायोवि्/समकंािर रंिभमूीची मरिळलेली अिस्का ्मी होणयकािलका ए् 
अडसर दरू होणयकास मदि होऊ र्ेल. 

िसेच रंिभमूीिर आरयसंपनन आवण िेििेिळयका िकाटणीचे प्योि 
वहकािेि, यकासकाठी िरुण नकाट््कार, वदगदर्श्, ्लका्कार यकंानी अंिमु्शख होऊन 
विचकार ्रकािका. यकादृष्टीने ‘आविष्कार’ने पढुका्कार घेणे िरजेचे आह.े तयकासकाठी 
्काही िेिळे ्रणयकाची नकाट्यइचछिका असलेलयका सिकाांनका ए्त्र घेऊन, आह ेतयका 
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पररवस्िीि समकािकानी न रकाहिका आवण ििसमकृिीि रममकाण न होिका वनवश्ि अरका 
क्ृ वियोजनका आखलयका जकावयकाि. नकाट्यवनवम्शिी, प्वरषिण वरवबरे यकंाबरोबरच 

नकाट्यविर्य् अ्ॅडवम् सिरूपकाचयका आवण दसिऐिजी्रणकासकारखयका 
दलु्शवषिि ्कामकालकाही अवि् महत्ि वदले जकािे. 

भकारिकाि महकारकाषट् सोडलका िर अने् वठ्काणी रेपेटरी व्एटर ्काय्शरि 
आह.े ‘आविष्कार’्डे रेपेटरी व्एटर ्कायका्शवनिि ्रणयकाचयका सि्श षिमिका 
आहिे. तयकादृष्टीने योगय तयका सिरकािर प्यतन ्रून मुंबईि रेपेटरी व्एटर 
्कायका्शवनिि ्रणे रकय झकाले िर िी ए् महत्िपणू्श उपलबिी असेल. 

मयका्शदकंामिनू बकाहरे पडून यका अपेषिका पणू्शतिकालका जकावयकाि आवण मरकाठी 
प्कायोवि् रंिभमूीचका हका दकायकाद भविषयकािही अवि् िैभिरकाली वहकािका, 
यकासकाठी रोवहणी हटं्िडी आवण ‘आविष्कार’चयका सि्श सह्काऱयकंानका मनकापकासनू 
रभुेचछिका!

१०. पररनशष् एक - ‘आनिषकार’ची िाट्यनिनमश्वती (१९७१ ते २०२०)

क्र. िाटकाचे 
िाि

िाटककार/ 
रूपांतरकार

नदगदशश्वक पनहला प्रयोि
प्रयोि 
सखंया

१.
रकंाििका ! ्ोट्श 
चकाल ूआह े! 

विजय िेंडुल्र अरविंद दरेपकंाडे ०५.०३.१९७१ १७५

२.  िघुल् 
विरीर ्कानका्शड/
विजय िेंडुल्र

अरविंद दरेपकंाडे १७.०८.१९७१ १०

३. बकाई ए्े बकाई सहुकावसनी मळुिकंाि्र
सहुकावसनी 
मळुिकंाि्र

०३.०३.१९७२ ७

४. सकारी रकाि 
बकादल सर्कार/
प.ु ल. दरेपकंाडे 

सलुभका दरेपकंाडे ०१.०५.१९७२ ५

५. श्ीरंि पे्मरंि वच.ं त्यं. खकानोल्र अरविंद दरेपकंाडे ०५.०३.१९७३ ५

६.  प्विमका वच.ं त्यं. खकानोल्र सलुभका दरेपकंाडे १३.०६.१९७४ १३

७. चकंािणुका
फे्वड्ो िकावर्शयका 
लॉ्का्श/
आरिी हिकालदकार

जयदिे हटं्िडी ०६.१२.१९७४ ६३

८. महसै प.ु ल. दरेपकंाडे जयदिे हटं्िडी १८.१०.१९७५ ३

९. िौरकाई
टेनेसी विलयमस/
वयं्टेर मकाडिळू्र

आरका दडंििे ०९.१२.१९७५ ९

१०.
पकावहजे 
जकािीच े

विजय िेंडुल्र अरविंद दरेपकंाडे १२.११.१९७६ १६८

११. छिवत्रयका मोहन रका्ेर जयदिे हटं्िडी १०.०२.१९७६ २
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१२. अब ूहसन
बकादल सर्कार/
अरुण ्का्डे 

जयदिे हटं्िडी ०७.१२.१९७६ १०

१३. वभिं िकामन पकात्री्र जयदिे हटं्िडी ०५.१२.१९७७ ६

१४. ्ुलिकृत्कंाि िकृंदकािन दडंििे
वदलीप 
्ोलहट्र

०७.०७.१९७७ ७

१५.
रक्तबीज 
(वहदंी)

डॉ. रं् र ररे् अरविंद दरेपकंाडे ३०.०३.१९७८ ४४

१६.
आपलुका ठकािो 
न सकंावडिका

श्ीरकाम खकंाडे्र विहिं नकाय् ०४.१२.१९७८ ११

१७. दषु्टचक्र िकृंदकािन दडंििे िकृंदकािन दडंििे २०.११.१९७९ २

१८. पोसटर (वहदंी) डॉ. रं् र ररे् जयदिे हटं्िडी ३१.१२.१९७९ १०५

१९.
आकं्रदन ए्का 
आतमयकाचे

िसंि पोिदकार िसंि पोिदकार ०१.०५.१९७९ १

२०.
और िोिका 
बोलका (वहदंी)

चदं्ररखेर ्ंभकार/
िसंि दिे

पं. सतयदिे दबेु जनू १९७९ २८

२१.
लकािलका िर 

घोडका
अचयिु िझे अरविंद दरेपकंाडे ०९.०३.१९८१ १५

२२. िकाम्रपट 
दबेरीर् मजुमुदकार/

अरविंद दरेपकंाडे
सलुभका दरेपकंाडे ०८.१२.१९८१ २८

२३.
िीन 

ए्कंाव््का 

रकामनका् ्रिळ , 

रफकाअि खकान

रकामनका् ्रिळ, 

अवजि भिि
१२.१०.१९८२ २

२४. मवेडआ यरुरपेवडस / सदकानंद रेिे जयदिे हटं्िडी ३१.०३.१९८३ १९

२५. सिे सोयरे वच.ं त्यं. खकानोल्र अवजि भिि २४.११.१९८३ ३

२६ मकायकाळू िकृंदकािन दडंििे
वदलीप 

्ोलहट्र
२५.०९.१९८४ ५

२७.
आिी रकाि ्े 

बकाद (वहदंी)
डॉ. रं् र ररे् जयदिे हटं्िडी २१.०९.१९८४ १२

२८.
महकाभोजन 

िेरकावयकाचे

मनन ूभडंकारी/

अरविंद दरेपकंाडे, 

िकामन े्ं द्रे

वरिदकास घोड्े ३०.११.१९८४ ९

२९.

सोनयकाचयका 

रहकामकृिकाचका 

िि

यरिंि दत् जयदिे हटं्िडी १९.१०.१९८५ ६

३०.

वसटी ऑफ 

सेवहन डेडली 

सीनस

डेववहड ग्रीवज डेववहड ग्रीवज फेब्िुकारी १९८५ ५

३१.
आपली 

आिड 
रूसिम बरूचका रूसिम बरूचका ०५.०६.१९८६ २
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३२. आय्श चकाणकय ल. मो. बकंादे् र अवजि भिि २९.०३.१९८६ १०४

३३. िकाढवदिस म्रंद सकाठे अवजि भिि म े१९८७ २

३४. डका्घर
रिींद्रनका् टकािोर/

अरो् रहकाणे
सलुभका दरेपकंाडे १६.०५.१९८७ २५

३५.

रोमन 

सकाम्रकाजयकाची 

पडझड

म्रंद सकाठे अवजि भिि ०१.१०.१९८७ ८

३६.
ए् डोह 

अनोळखी
मकालिी मरकाठे नील्कंािी पकाटे्र ०३.०२.१९८८ ३०

३७. चकार वदिस विजय िेंडुल्र सलुभका दरेपकंाडे ०२.०८.१९८८ २

३८. खकानदकानी चदं्र्कंाि महेेंदळे प्मोद पिकार १५.११.१९८८ १

३९.

मकािीचयका 

िकाड्यकाच े

प््रण

रकाजीि नकाई् अवजि भरेु ०२.०१.१९८९ २१

४०. सिु् वदलीप वचत्रे चिेन दकािकार ०९.१०.१९९० २

४१
इसकापचका 

िॉिल 
ररद सकािंि पं. सतयदिे दबेु ०१.१०.१९९० २८

४२. सकािलयका चिेन दकािकार पं. सतयदिे दबेु ०२.०१.१९९१ ७०

४३.
 आि ेअिरेु 

(वहदंी)
मोहन रका्ेर पं. सतयदिे दबेु २७.०८.१९९१ १७

४४. बेबी विजय िेंडुल्र चिेन दकािकार १४.०१.१९९२ २६

४५. सफर विजय िेंडुल्र सलुभका दरेपकंाडे ०६.०१.१९९२ २१

४६.

ए्का रकाज्ीय 

्ैद्काचका 

अपघकािी मकृतयू

मकायका पंवडि विजय ्ुल्णमी  ०७.०१.१९९३ १

४७.
छिोटी छिोटी 

बकािे (वहदंी)

रकाजीि नकाई्/

पं. सतयदिे दबेु
पं. सतयदिे दबेु  ३१.०३.१९९३ १९

४८. येळ्ोट शयकाम मनोहर चदं्र्कंाि ्ुल्णमी २९.०५.१९९३ ३५

४९.
सकापतने्रकंाच े

मलू
म्रंद सकाठे अवजि भिि  २५.०५.१९९३ १२

५०.  िकँाठ (वहदंी)
चिेन दकािकार/

िसंि दिे
पं. सतयदिे दबेु ०९.०७.१९९३ २५

५१.
िोची सकाि ू

ओळखकािका
िसंि पोिदकार िसंि पोिदकार  ०१.१०.१९९३ १५

५२. रजेकारी
रकाजेंद्र बनहट्ी/

वदन्र बेडे्र
िजकानन पकंाडे १६.०२.१९९४ ३
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५३.
 उर्ः्काल 

होिका होिका
डॉ. रं् र ररे् खकाऊल लेिका ११.०४.१९९४ १

५४. िकाडका वचरेबंदी महरे एल्ंुचिकार चदं्र्कंाि ्ुल्णमी ११.०४.१९९४ ३५

५५. नकाणफेे् च.ं प्. दरेपकंाडे पं. सतयदिे दबेु १६.१०.१९९४ १६

५६. बकादरहका सदकानंद रेिे संदीप दरेपकंाडे २५.०८.१९९५ २

५७.
चदं्रपरूचयका 

जंिलकाि
विक्रम िकाटिे चिेन दकािकार ०१.०९.१९९५ ३४

५८.
्कावय 

आविष्कार
नकारकायण सिुषे जयदिे हटं्िडी ०३.०१.१९९६ १

५९.
अपरकावजिका 

(मरकाठी/वहदंी)
िकारका पंवडि जयदिे हटं्िडी ०५.११.१९९६ १२

६०. वमल्ी िे श्ीरकाम खकंाडे्र दीप् रकाजकाधयषि १७.१२.१९९६ ४

६१. अजब िमकारका िकृंदकािन दडंििे रकामनका् ्रिळ १३.०२.१९९७ १०

६२.

सििि 

्ोसळतयका 

रि्काचे

िसंि आबकाजी डहका्े विरीर पि्े २५.११.१९९७ १८

६३.
द वलटल 

वप्नस
लवि्का पकंाडे हृवर््ेर जोरी १२.१०.१९९८ १

६४. ढोलिकारे च.ं प्. दरेपकंाडे विजय े्ं ्रे ११.०९.१९९९ ८७

६५.

िोष्ट 

लगनकाचीच 

पण...

िंिकािर िकाडिीळ/

विरीर पि्े
विरीर पि्े २१.०९.१९९९ १८

६६.
रकािका िजका 

रकानडे
चिेन दकािकार चिेन दकािकार ०६.११.१९९९ ५३

६७. बेबी (वहदंी)
विजय िेंडुल्र/

िसंि दिे
चिेन दकािकार ०८.०९.२००० ३५

६८. डंुिकाजी हकाऊस 

सकायरस वम्रिी/

सचुररिका आपटे/

्कावि्श् मखुजमी

चिेन दकािकार ३०.०९.२००० २०

६९.
इवंडयन 

वहलचर
विलकास सकारंि चिेन दकािकार २२.०१.२००१ ६

७०. ्नवुप्यका िम्शिीर भकारिी विजयका लोंढे २५.०१.२००१ १

७१ यकािनकाघर महरे एल्ंुचिकार चिेन दकािकार ०३.०९.२००१ १३

७२ मटंो (वहदंी) सदकाअि हसन मटंो चिेन दकािकार १८.०१.२००२ ३१

७३. क्ृ षणनकाद उत्रका चौसकाळ्र उत्रका चौसकाळ्र २३.०१.२००२ १

७४. १ मकाििबकाि चिेन दकािकार चिेन दकािकार १२.०१.२००२ २५
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७५. विररछि
उदय प््कार/

जयप््कार सकािंि
व्रोर ्दम २७.०१.२००२ १०

७६.
वचलड्न ऑफ 

वहरोवरमका
रवस् रकाणे चिेन दकािकार ०६.०८.२००२ ५

७७.
इदं ु्काळे ि 

सरलका भोळे
िकामन मलहकार जोरी प्दीप मळुये १४.१०.२००२ ४५

७८. इनवहसेटमेंट भकागयश्ी जकािि भकागयश्ी जकािि २१.११.२००२ ७

७९.
्हकानी सवुमत्रका 

्ी (वहदंी)

विजय िेंडुल्र/

िसंि दिे
चिेन दकािकार २५.११.२००२ २१

८०. मकादी विजय िेंडुल्र चिेन दकािकार ०३.०१.२००३ ६

८१. भे् ड विजय िेंडुल्र दीप् रकाजकाधयषि १६.०१.२००३ ६

८२. िरुुब्ह्का विजय िेंडुल्र चिेन दकािकार १५.०१.२००३ ४

८३. िेड विजय िेंडुल्र चिेन दकािकार १६.०१.२००३ ८

८४. द्दं् विजय िेंडुल्र चिेन दकािकार २३.०१.२००३ १

८५. पोरिय
रिींद्रनका् टकािोर/

प.ु ल. दरेपकंाडे 
चिेन दकािकार ०८.०४.२००३ २

८६.
नकायिकािचयका 

नकाकयकािरून 
अरो् नकायिकाि्र इरकाििी ्वण््श १०.०७.२००३ ८

८७. मोंटकाज पं. सतयदिे दबेु पं. सतयदिे दबेु - -

८८.
जण ू्काही 

िकासिि
च.ं प्. दरेपकंाडे विरीर पि्े २१.०९.२००३ ६

८९.
रीियदु्ध 

सदकानंद
शयकाम मनोहर दीप् रकाजकाधयषि २८.०९.२००३ ३

९०. फ्ें डस चिेन दकािकार दीप् रकाजकाधयषि ०३.११.२००३ १०

९१.
िोची 

रका्ंुिल
विनोद हडप चिेन दकािकार ०४.११.२००३ ४

९२.
िकातपरुिी 

िैरसोय
इरकाििी ्वण््श इरकाििी ्वण््श ०५.११.२००३ ८

९३.

ए् लेख्ू 

वलवहिका 

वलवहिका 

रकाजीि नकाई् अद्िै दकादर्र ०५.०१.२००४ ३

९४.

नका्कािरून 

सिभकाि 

सकंािणकाऱयकाची 

िोष्ट

सिीर िकंाबे इरकाििी ्वण््श ०८.०१.२००४ १

९५.
आजी ररण 

येिे
विद्कािर पुंडवल् चिेन दकािकार १७.०२.२००४ ३
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९६. सनुो जनमजेय आद् रंिकाचकाय्श दीप् रकाजकाधयषि २४.०२.२००४ २

९७.
भिूम व्ं न 

्रोिी पकापम्
पं. सतयदिे दबेु पं. सतयदिे दबेु ०७.०६.२००४ ७

९८.
मयवुझ् 

वसवसटम
िो. प.ु दरेपकंाडे विजय े्ं ्रे ०३.०९.२००४ १०

९९. आडिी रेघ मिंलका िोडबोले चिेन दकािकार ११.०७.२००४ ३

१००. जंिल म ेमिंल अलो् परकंाजपे चिेन दकािकार ०८.११.२००४ ३१

१०१. िम्शपतु्र महरे एल्ंुचिकार चिेन दकािकार १५.११.२००४ ७

१०२.
खळे 

मकंावडयेलका
चिेन दकािकार इरकाििी ्वण््श २९.११.२००४ २०

१०३.

रेन्ोट 

फॉर ऑल 

ओ्ेजन

पं. सतयदिे दबेु पं. सतयदिे दबेु ३०.११.२००४ १२

१०४. इरका् च.ं प्. दरेपकंाडे चिेन दकािकार २०.०२.२००५ १८

१०५. विरंिळुका इरकाििी ्वण््श हमेिं हजकारे २७.०२.२००५ २

१०६. डकािेदकार च.ं प्. दरेपकंाडे विरीर पि्े २७.०२.२००५ १३

१०७. िोष्ट विजय िेंडुल्र इरकाििी ्वण््श १९.०६.२००५ २

१०८. मकाझी बहीण विजय िेंडुल्र चिेन दकािकार ०८.१०.२००५ ८

१०९. जनमदकािका विजय िेंडुल्र विरीर पि्े ०८.१०.२००५ ८

११०. क्रॉस पप्शज मघेनका पेठे ्वपल भोपट्र २६.११.२००५ ६

१११. वप्वन् िकृंदकािन दडंििे आरका दडंििे ०९.०१.२००६ १

११२.
भवूम्नयका 

सीिका
मकामका िरेर्र चिेन दकािकार २८.०३.२००६ १

११३.
मकु्काम पोसट 

्लकानिर
रकाजीि नकाई् अद्िै दकादर्र ०६.०४.२००६ २

११४. िकाडका महरे एल्ंुचिकार चिेन दकािकार २०.०५.२००६ २३

११५.
्कंाब लक्मी 

्ंु्ू लकाििे
पं. सतयदिे दबेु पं. सतयदिे दबेु २२.०५.२००६ ३

११६. आडका चौिकाल पं. सतयदिे दबेु पं. सतयदिे दबेु २२.०८.२००६ १३

११७.
िदनी ्िळ 

घिेका
इरकाििी ्वण््श अद्िै दकादर्र २९.११.२००६ १२

११८. उद्कार रतनका्र मि्री अरो् ्कामरे्र २९.१२.२००६ ६

११०.
यकारी ह ैइमकान 

मरेका
चिेन दकािकार ्वपल भोपट्र ०४.०१.२००७ ८

१२०.

फलट्श इन 

यिुर वड्मस 

(इवंगलर)

पं. सतयदिे दबेु पं. सतयदिे दबेु १०.०१.२००७ ११
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१२१.
आलटून 

पकालटून 
इरकाििी ्वण््श इरकाििी ्वण््श १०.०१.२००७ १०

१२२.
चकार मोजकायचका 

नकाही
वििे् सकाठे प्दीप मळुये १७.०१.२००७ ६

१२३.
जकािका नकाही 

जकाि 
वसद्धका ््श िकंाबे विरीर पि्े १८.०१.२००७ ६२

१२४.
संिीि 

विरीबकालका

रिींद्रनका् टकािोर/

चिेन दकािकार
चिेन दकािकार ०७.०८.२००७ २०

१२५.
 छिोटका जिकान 

(वहदंी)
इरकाििी ्वण््श अद्िै दकादर्र १७.११.२००७ १

१२६. आ्कार  - िेजस जोरी २८.११.२००७ ५

१२७.
द मकारुिी एनड 

अ मकारुिी
िणरे पंवडि िणरे पंवडि १३.०१.२००८ २

१२८.

खदुका ्े वलए 

मि दखेनका 

(वहदंी)

पं. सतयदिे दबेु पं. सतयदिे दबेु २९.०७.२००८ ८

१२९.
िकारों ्ी 

बकारकाि 
िसिुका सहस्रबदेु्ध रिी-रवस् २४.०९.२००८ ४

१३०. आतम््का महरे एल्ंुचिकार विरीर पि्े ०६.०१.२००९ १०

१३१. मौनरकाि महरे एल्ंुचिकार चदं्र्कंाि ्ुल्णमी ०७.०१.२००९ ३३

१३२.
ए्का नटकाचका 

मकृतयू
महरे एल्ंुचिकार इरकाििी ्वण््श ०९.०१.२००९ १

१३३.
नकारद 

रकािकािलकाय
पं. सतयदिे दबेु हमेिं हजकारे १६.०३.२००९ २६

१३४. अबद अबद मकािरुी परंुदरे मकािरुी परंुदरे २०.०३.२००९ १

१३५.
सकापडलेलयका 

आठिणी

विरीर ्कानका्शड/

अमकृिका मोरे

विरीर पि्े /  

पं. सतयदिे दबेु
११.०६.२००९ १८

१३६. जिदबंका रकामदकास भट्ळ प्विमका ्ुल्णमी ०५.१२.२००९ २५

१३७.
चिरू 

सकारर्ेचका िि 
रतनका्र मि्री

रवस् रकाण े/ 

हमेिं हजकारे
२७.१२.२००९ ३

१३८.
संिीि बयका 

दकार उघड
सरु्मका दरेपकंाडे सरु्मका दरेपकंाडे ०२.०८.२०१० ११६

१३९.
घोड्यकंापढंु 

िीिका
विश्नका् खरेै विरीर पि्े १२.११.२०१० १२

१४०.
जिदबंका 

(वहदंी)

रकामदकास भट्ळ/

सरु्मका बषिी
प्विमका ्ुल्णमी १७.०१.२०११ ११
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१४१.
वदवयकाखकाली 

उजेड
वहमकंार ूसमकाि्श दीप् रकाजकाधयषि ०५.०२.२०११ ४

१४२.
मकानिटुीिर 

मयसभका
इरकाििी ्वण््श इरकाििी ्वण््श २६.०२.२०११ ५

१४३.

सद,ू सदचूी 

बकाय्ो आवण 

उरलेलं जि

अचयिु िझे विजय े्ं ्रे २१.११.२०११ १०

१४४.
बेरीज 

िजकाबका्ी
पे्मकानंद िजिी विरीर पि्े २८.१२..२०११ १

१४५.
अिंकारकािील 

सिििे

िंिकारकाम ििकाण्र,

परुू बेडषे, रघिुीर ्ुल,

आनंद महसिे्र

र्कंािकारकाम पिकार ०३.०१.२०१२ १

१४६. घर बकार... विश्कास सोहनी विश्कास सोहनी १०.०१.२०१२ १९

१४७.

वझरो वझरो 

नकाईन सेवहन 

िन एट

वहमकंार ूसमकाि्श प्रकंाि लोखडें २१.०१.२०१२ ३

१४८. वचत्रिोष्टी
सिुीर पटिि्शन यकंाचयका 

वचत्रकंािर आिकाररि
सरु्मका दरेपकंाडे ०२.०८.२०१२ २०

१४९.  दकानिकँा अरुण नकाई् नीरज वररिई्र २०.११.२०१२ ३

१५०.. पोसटर (वहदंी) डॉ. रं् र ररे् अवजि भिि ०५.१२.२०१२ ३

१५१. रभंर मी शयकाम मनोहर दीप् रकाजकाधयषि ११.१२.२०१२ ९

१५२. मिलयका वभिंी विजय िेंडुल्र विश्कास सोहनी ०६.०१.२०१३ ७

१५३. क्रॉस रोड
वमवलंद बो्ील/

दीप् रकाजकाधयषि
आरिुोर् दकािकार ०२.०४.२०१३ १३

१५४. ड्काय डे रफकाअि खकान प्दीप मळुये ०२.०८.२०१३ २४

१५५. प््रण पवहले सरु्मका दरेपकंाडे अविरका नकाई् ०२.१२.२०१३ ९

१५६. आयदकान उवम्शलका पिकार सरु्मका दरेपकंाडे ०१.०८.२०१४ ५४

१५७. इनरकाअललका
पं. सतयदिे दबेु/

चिेन दकािकार
अवजि भिि ०१.१२.२०१४ ६९

१५८.
एमएच ०२ 

डीएल ५२६२

वमवलंद बो्ील/

विश्कास सोहनी
विश्कास सोहनी १०.०१.२०१५ १९

१५९. टेपचयू
जयप््कार सकािंि/

चिे् घडेकामल
अवजि भिि ०१.०४.२०१५ २

१६०. बैल मलेकाय यिुंिर दरेपकंाडे लवलि प्भका्र ०४.०१.२०१६ १९

१६१. वत्ररं् ू सौरभ पकाटील
अवभवजि 

झुजंकाररकाि
०५.०१.२०१६ ४

१६२. आर्काढ बकार म्रंद सकाठे चदं्र्कंाि ्ुल्णमी ११.०४.२०१६ २५
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१६३.

ये ्ौन 

वचत्र्कार ह ै

(वहदंी)

सिुीर पटिि्शन यकंाचयका 

वचत्रकंािर आिकाररि
सरु्मका दरेपकंाडे ३०.०१.२०१७ १४

१६४. मुबंईच े्कािळे रफकाअि खकान वप्यदर्शन जकािि ०९.०२.२०१७ ४०

१६५. मकाऊ संिोर् िजुर प्दीप मळुये १०.०२.२०१७ १२

१६६. व्ससे रफकाअि खकान मदंकार दरेपकंाडे ११.०२.२०१७ ६

१६७. अरणय व्रण 
िसंि दिे/िसिुका 

सहस्रबदेु्ध
अवजि भिि ०२.०५.२०१८ ८

१६८. िें ची सिििे विजय िेंडुल्र विश्कास सोहनी २०.०५.२०१८ ३

१६९.
भवूम्नयका 

सीिका
मकामका िरेर्र विश्कास सोहनी ११.०२.२०१९ २०

१७०.
चकार दोन 

िु् डे
यिुंिर दरेपकंाडे यिुंिर दरेपकंाडे १२.०२.२०१९ ८

१७१.
उमिलेले 

िकंािी

संरोिन/संपकादन :

उनमरे् अमकृिे
दीप् रकाजकाधयषि ०२.१०.२०१९ १९

आनिषकार-चंद्रशाळाची िाट्यनिनमश्वती (१९७१ ते २०२०) 

क्र. िाटकाचे िाि िाटककार/
रूपांतरकार

नदगदशश्वक पनहला प्रयोि
प्रयोि 
सखंया

१. िीन ए्कंाव््का विजय िेंडुल्र सलुभका दरेपकंाडे ०६.०३.१९७१ २०

२.
असे िीि जनमका 
येिे

यरिंि दिे यरिंि दिे १९.०१.१९७४ १

३.
आलका 
अडकाणयकाचका िकाडका

दलपिरकाय/मकािि 
सकाखरदकंाडे

सलुभका दरेपकंाडे २५.०४.१९७६ ५८

४.
पंवडि पंवडि िझुी 
अक्ल रेंडीि

लीलकाििी भकाििि सलुभका दरेपकंाडे ०४.०२.१९७९ ४

५.
आपनका हकाि 
जिननका्

मकािि सकाखरदकंाडे
िरुू पकाि्शिी्ुमकार/
रमरे परुि २२.१२.१९७९ ३९

६. िंद ेमकािरम िसंि पोिदकार िसंि पोिदकार २३.०३.१९७९ २

७. योद्धका संनयकारी िसंि पोिदकार िसंि पोिदकार १२.०१.१९८० २

८. पंचिंत्र मकािि सकाखरदकंाडे
िरुू पकाि्शिी्ुमकार/
रमरे परुि २१.०१.१९८१ ३०

९.
खो िये बकाबका 
(वहदंी)

विजय िेंडुल्र सलुभका दरेपकंाडे म े१९८१ १६

१०. दिुका्श झकाली िौरी मकािि सकाखरदकंाडे
िरुू पकाि्शिी्ुमकार/
रमरे परुि ०१.०८.१९८२ ४५७
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११.

लोभी रकाजका 
रहकाण ेमका्ड 
(्ठपिुली 
नकाट्य)

ररय ूभोपट्र,
रफकाअि खकान

प्भका ्का्डे , 
िनंजय ्का्डे ०८.१०.१९८३ २६

१२. िीन ए्कंाव््का रकामनका् ्रिळ रकामनका् ्रिळ ०९.१०.१९८३ २

१३. दोन ए्कंाव््का रकामनका् ्रिळ रकामनका् ्रिळ ०२.१०.१९८५ १४

१४. िकृषििलली आमहका मकािि सकाखरदकंाडे ्न् रेळे १६.०२.१९८६ १७

१५. दोन ए्कंाव््का रकामनका् ्रिळ रकामनका् ्रिळ वडसेंबर १९८६ ३

१६.
पहकाणयकाचयका 
यंत्रकाच ेनकाट्

मकािि सकाखरदकंाडे रकामनका् ्रिळ १६.०६.१९८८ ५

१७. अवि्ी मकािि सकाखरदकंाडे विद्का पटिि्शन १२.०१.१९९२ ३

१८.
दिुका्श बन ियी िौरी 
(वहदंी)

मकािि सकाखरदकंाडे/
्िी चदं्रन

िरुू पकाि्शिी्ुमकार/
रमरे परुि २६.०१.१९९५ ८

१९.
िकाडी चली 
अनकाडी्ी (वहदंी)

मकािि सकाखरदकंाडे प््कार बवुद्धसकािर १०.०६.१९९७ २०

२०.
आलका 
अडकाणयकाचका िकाडका

दलपिरकाय/
मकािि सकाखरदकंाडे

प््कार बवुद्धसकािर २२.१०.१९९७ ३४

२१. ्ठपिुली नकाट्य नीलेर मये्र नीलेर मये्र २८.०९.१९९७ ५

२२. संिीि िीरिचन आचकाय्श अत्रे विद्का पटिि्शन ०३.०१.१९९९ ६

२३.
िोष्टी शयकामचयका 
आईचयका

सकाने िरुुजी चिेन दकािकार ०४.०१.१९९९ १२

२४.

बिीचका, 
कलकासरूम और 
हमकारी संघटनका 
(वहदंी)

विद्का पटिि्शन विद्का पटिि्शन ०२.०१.२००० २

२५. दमडी ्ुसमुकाििी दरेपकंाडे
सीमका रेंडे, रजनी 
िेलण्र १४.११.२००१ २

२६
सकापडली यकु्ती 
सकापडली

विभकािरी दरेपकंाडे रिी-रवस् २७.०५.२००८ ६

२७.
रकापची् छिबिूकाई 
वभिंे

रतनका्र मि्री विद्का पटिि्शन ०९.११.२०११ २
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एखकाद्का प्संिकािर व्ंिका अनभुिकाचयका ््नकािर आिकाररि वचत्र 
्काढणयकाचे प्यतन मकानि अिदी अशमयिुकापकासनू ्रि आह.े यकंाि संपणू्श 
प्संिकालका ्िेि घेणकारी ए्मेि प्विमका वनिडली जकािे. अ्का्शि, तयका प्विमेने 
समकृिीिर ठळ् ठसका आिीच उमटिलेलका असिो. परंि ुअरकाप््कारचे ््न 
दसुऱयकासकाठीही - महणजे इिर पे्षि्कंासकाठीही ्रणयकाचे प्यतन जेवहकापकासनू 
होऊ लकािले िेवहकापकासनू िेििेिळी िंत्रे ि दृशय मकंाडणीचयका पद्धिी पढेु येऊ 
लकािलयका. दृशयकाचयका आिकारे ््न ्रणयकाची परंपरका भकारिकामधये सकािकारणपण े
िीस हजकार िर्काांपकासनू सरुू झकालयकाचे दकाखले वमळिकाि. मधयप्दरेकािील 
भीमबेट्का ये्ील अशमयिुकािील रैलवचत्रे िेििेिळयका घटनका ि प्संिकंाची 
नोंद ्रिकानका वदसिकाि. ये्ील वर्कारीचयका वचत्रकंामिील िेििकान आ क्ृ तयका 
िसेच सकंा्ेवि्रीतयका दकाखिलेले िीन जमकािींमिील संघर्का्शचे वचत्र 
विलषिण आह.े पढुील ्काळकाि िकंािकार ्लकारैली ि अमरकाििी ये्ील 
सिपूवरलपकंामिील ए्का ््ेचे वचत्र््न ्रिकानका विचयकािील िीन-चकार 
महत्िकाचे प्संि ए्कानंिर दसुरका यका क्रमकाने मकंाडलेले आहिे. उदकाहरणका ््श, ए्का 
््ेि भििकान बदु्धकाचका चलुि भकाऊ दिेदत् इषयषेलका पेटून ए्का रकािीट हत्ीलका 
मद्िुंद ्रून, मकारून, वच्कािनू बदु्धकािर सोडिो. िो बेफकाम हत्ी बदु्धकाचयका 
वदरेने भरिकाि िेिकाने हललका ्रणयकासकाठी झेपकाििो. बदु्ध तयका हत्ी्डे 
रकंाि, ्रुणकामय नजरेने पकाहिो. हत्ी अिदी जिळ आलयकािर जेवहका तयकालका 
बदु्धकाचयका डोळयकंािली ्रुणका वदसिे, िेवहका िो हत्ी बदु्धकासमोर निमसि् 
होिो. बदु्ध तयकाचयका सोंडेिरून हकाि वफरिनू तयकालका रकंाि, वस्र ्रिो. हका 
संपणू्श प्संि दवषिणेिील अमरकाििी सिपू-िकासििूर ३५ इचं वयकासकाचयका पद् 
समभकािकाि ्काढलका आह.े यकाि ए्कामकािे ए् असे दोन हत्ी वदसिकाि. 
मकािचका हत्ी रकािकाने हललका चढिणयकासकाठी सरसकािलेलका ि पढुचका बदु्धकासमोर 
निमसि् झकालेलका. आजबूकाजचूयका लो्कंाची दहेबोली आवण सभोििकालचयका 
भीविदकाय् पररवस्िीची वनवम्शिी िकाखकाणणयकासकारखी आह.े अ्का्शि, ह ेझकाले 
वरलप्लेिील उदकाहरण. यकाच प््कारचयका वचत्र-मकंाडणीसकाठी अवजंठका ये्ील 
आय्शसरुकाचयका ‘जकाि्मकालका’चयका ््कंाचे वचत्रण व्ंिका रकाजस्कानी ि मघुल 
वचत्र्लेिील प्िी्कातम् मकंाडणीचे उदकाहरण दिेका येईल.

दृशयपर क्िशास्त्र (Visual Narratology) : प्रमुख मांििी तत्िे
वचत्र ्काढणयकासकाठी ््ेची वनिड, तयकािील प्मखु पकात्रे ि ितसम बकाबी, 

्ळीचे प्संि, वचनह ेि प्िी्कंाचका िकापर, वचत्र आ्र््श् होणयकासकाठी उपलबि 
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जकािेचका ्ेलेलका िकापर, अरका अने् पैलूंिर दृशयपर ् ्नरका्रिकाि बहुआयकामी 
चचका्श होिे. हका अभयकास प्कामखुयकाने दोन विचकारप्िकाहकंािनू वि्कास पकािलेलका 
वदसिो - ए् महणजे ््कान्काचे वचत्रसिरूपकािील विरदी्रण आवण दसुरका 
प्िकाह महणजे ््ेचयका वचत्ररूपकालका ए् दृशय-भकार्का महणनू समजणयकाचका, 
िकाचणयकाचका प्यतन ्रणे.

‘दृशयपर ््नरका्रिकािील प्स्कावपि उपपत्ींनसुकार वचत्ररूप ््नकंाची 
िीन प्कारूप-ित्िे आहिे’ (होिका्शि २०१०:१५/४५). पवहले आह-े परू् 
पद्धविित्ि (Complementary Method). यकाि मखुय पकात्रकाचे वचत्र 
ए्दकाच ्काढले जकािे; िसेच संपणू्श ््कान्कािनू वनिडलेलयका ए्का प्संिकाच े
वचत्र ्काढले जकािे. पे्षि् ्ुिहूलकाने यका वचत्रकाचे वनरीषिण ्रिकाि ि तयकंानका 
तयका ््ेिील आिीच मकाहीि असलेलयका प्संिकंाचका ि पकात्रकंाचका मकािोिका घेिकाि. 
पररवचि खणुका-वचनह े ि सं्ेि रोििकाि. महणजे यका पद्धिीि वचत्र्कारकाने 
ए्काच ्ळीचयका प्संिकािनू संपणू्श ््का दृशयमकान ्रणयकाचका प्यतन ्ेलेलका 
असिो. दसुरे प्कारूप-ित्ि आह,े वभननिेची पद्धि (Isolated Method). 
यका पद्धिीनसुकार ए्काच वचत्रकाि ््ेिील अने् प्संि वचिकारलेले असिकाि. 
तयकामळेु तयका वचत्रकाि ््ेिील प्तये् वयवक्तरेखका अने्दका वदसिे. अ्का्शि, 
यकािही ््ेिील ्काही महत्िकाचयका प्संिकंाची वनिड असिेच. ववहखोफफचयका 
मिे, यका पद्धिीि ््कान्काचयका अने् प्संिकंामिील क्रम ि तयकंाचे ए्मे्कंाि 
वमसळणे मखुय ््कािसिचूयका अनियका्का्शलका सकाजेसे ि परू् असिे. िोंड वचत्रे 
पकावहलयकानंिर सकािकारणपणे असे आपलयका लषिकाि येिे ्ी अने्दका अने् 
प्संिवचत्रकंाचयका मकंाडणीमधये रकावहलेलयका रर्कामयका जकािेि ्काही सचू् सं्ेि 
िका ््ेि आलेलयका वनसिका्शिील बकाबी रेखकाटलेलयका आढळिकाि. विसरे 
महत्िकाचे प्कारूप-ित्ि महणजे, सकाितयपणू्श ््नकाची पद्धिी (Continuous 
Narration). उदकाहरणका ््श, सकंाची ये्ील द्कारवरलपकंामधये ‘जकाि्’ ् ्ेमिील 
अने् प्संि क्रमकाने ्काढलेले आहिे. यका सकाितयपणू्श ््नपद्धिीि 
महत्िकाची पकात्रे पनुहका पनुहका वदसिकाि. दोन प्संिकंाचयका मकंाडणीमधये सीमकंा्न 
(demarcation) नसिे. अने् प्संि परसपरकंामधये बेमकालमूपणे वमसळलेले 
असिकाि. सि्श वचत्र-प्संिकंाची मकंाडणी अरकाप््कारे ्ेलेली असिे ्ी ््ेचका 
मखुय घटनकाक्रम सपष्ट वदसिो. िोंड वचत्र्लेि यका िीनही पद्धिी-प्कारूपकंाचका 
िकापर पकाहकायलका वमळिो.
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िोंि लोकक्ांमधील भािंिांतील नजवहाळा, संबंध आनि माशाचे 
स्ाि

अने् िोंड वचत्रकंाचे विर्य भकाऊ-बवहणीचे नकािे - पे्म, आसक्ती आवण 
खकास अवि्कार यका आरयसतू्रकंािर आिकाररि लो्््कंामिनू घेिलेले आहिे. 
भकाऊ-बवहणींचे नकािे यका लो्््कंामधये ्िी ओिप्ोि पे्मकाने भरलेले आह;े 
िे ए्मे्कंानका वप्य असलेलयका िसि ूिकापरिकाि; जसे, ए्काच िकाटकाि जेििकाि. 
िोंड लो्््का मौवख् सिरूपकाचयका असलयकाने तयकाि उपसमहू, पोटसमहू 
यकानसुकारही यका ््कंामधयेही विविि आिकृत्ी (version) आढळिकाि. तयकामळेु 
ए्का आिकृत्ीप्मकाणे िर ह्यका लो्््कंामधये बवहणीरी लगन ्रणयकाची सक्ती 
िका बवहणीलका मकारून खकाणे असेही उललेख आढळिकाि.

िोंड लो्््कंािील पे्मसंबंिकाचयका िुंतयकाविर्यीचयका अने् ््का 
मकासोळीचयका अििीभििी वफरिकानका वदसिकाि. िोंड आवदिकासी समकाज-
संस क्ृ िीमधये मकारकालका पकावित्यकाचे आवण मकंािलयकाचे प्िी् मकानिकाि. ्ोणका 
सदसयकाचका मकृतय ूझकालयकानंिर नदी िका िळयका्काठी अंतयवििीदरमयकान पकाणयकािनू 
वजिंि मकासका प्डून ए्का खोलिट भकंाड्यकाि िका बकाटलीि ठेिलका जकािो. 
उि्शररि वििी पणू्श झकालयकानंिर तयकालका पनुहका पकाणयकाि सोडिकाि. यका वििीमकािे 
अरी समजिू आह े्ी मकृिकातमयकालका पढुील जनम वमळेपयांि िो तयका मकारकामधये 
रकाहिो. मकासका तयकाची ्काळजी घेिो.

अंतयवििीनंिरचयका विसऱयका वदिरी घरकाची रदु्धी ्रणयकासकाठी ि 
आप्तमंडळींनका िसेच मकृिकातमयकालका समकािकानी ठेिणयकासकाठी खकास मकारकंाचका बेि 
योजलका जकािो.

एिढेच नवह ेिर, रोजचयका वयिहकारकािील संभकार्णकाि मकारकाचका आिजू्शन 
उललेख ्रणे, ह ेरभुवचंिनकाचे द्ोि् मकानले जकािे. उदकाहरणका ््श, ्ोणी ्काही 
्कामकासकाठी घरकाबकाहरे पडिकानका, ‘लि्र परि यका’ व्ंिका ‘िमुचे ् काम होिो’ यका 
अ्का्शचे बोलकायचे असलयकास िोंड पतनी आपलयका पिीलका सकंाििे ्ी, ‘येिकानका 
मकासे आणका,’ व्ंिका ‘िमुहकालका चकंािले मकासे वमळोि.’ अरकाप््कारे ‘मकासका’ हका 
यका िोंड आवदिकासी समकाजकाचयका सकंास क्ृ वि् विश्काचका महत्िपणू्श भकाि आह.े 
्काही प््कारचयका मकासोळींचका िकापर ्काही वयकािी-उपचकारकंािरही ्रिकाि.

एकाच क्ेची अिेक रूपे : उदाहरिा श््व एक क्ा
ए्का िोंडपकाड्यकाि सकाि बवहणींसोबि ए् भकाऊ रकाहकाि होिका. िो िरुण 

ससुिभकािी होिका आवण तयकाचे सकािही बवहणींिर वजिकापकाड पे्म होिे. िो 
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वनतयनेमकाने तयकंाचयका रेिकाि जकाऊन अिोनकाि ् ष्ट ् रून तयका बवहणींनका सखुी ि 
आनंदी ठेिि असे. तयकासकाठी िो िेििेिळयका ऋिूंमधये िेििेिळे पी् घेई. रोज 
रेिकािर जकािकानका बवहणी तयकालका िकंादळकाची पेज बनिनू दिे असि.१ रोज दपुकारी 
िो जिळच नदीव्नकारी असलेलयका झकाडकाखकाली बसनू नदीचयका पकाणयका्डे 
पकाहकाि िी पेज खकाई. ए्े वदिरी तयकाचयका लषिकाि आले ्ी ए् सोनमकासका 
जिळच घटुमळि आह.े तयका भकािकाने आपलयका पेजेिले िकंादळकाचे ्काही दकाण े
पकाणयकाि तयका मकारकासकाठी टका्ले. सोनमकारकाने िे दकाणे चट्न खकालले. तयकानंिर 
भकािकाचका हका वनतयक्रमच झकालका. आिका रोज िो भकाऊ आपलयका पेजेिील सि्श 
दकाणे सोनमकारकालका दऊे लकािलका ि आपण फक्त पेजेचे उरलेले पकाणी वपऊ 
लकािलका. िी मकासोळीसदु्धका भकािकाजिळ येऊ लकािली. वरजलेलयका िकंादळकाच े
दकाणे खकाललयकािर आनंदकाने पकाणयकाि डुब्ी मकारू लकािली. िोल िोल वफरू 
लकािली. तयका दोघकंाची चकंािलीच मैत्री झकाली. 

परंि ु्काही ्काळकाने सकािही बवहणींचयका लषिकाि आले ्ी आपलका भकाऊ 
अरक्त होि आह.े यकाचे ्कारण रोिणयकाचका तयकंानी चंि बकंािलका. ए्े वदिरी 
तयका भकािकाचयका न्ळि तयकाचयकामकािे िेलयका. स्काळपकासनू रेिकाजिळचयका 
झकाडकािर बसनू तयकंानी आपलयका भकािकािर नजर ठेिली. दपुकारी जेिणकाचयका िेळी 
तयकंाचयका लषिकाि आले ्ी जेिणकािलका सि्श स्स भकाि तयका मकासोळीलका - 
सोनमकारकालका वमळि आह ेि आपलका भकाऊ मकात्र उरलेले ्ेिळ पकाणी वपऊन 
िसकाच अि्शपोटी ्काम ्रि आह.े बवहणींनका तयका सोनमकारकाचका खपू रकाि 
आलका. तयकंानी ठरिले ्ी तयका मकारकालका नष्ट ्रून टका्कायचे. ए्े वदिरी 
तयकंानी भकािकाचयका न्ळि जकाळयकामधये िी सोनमकासोळी प्डली. घरी आणनू 
तयका मकारकाचे ्कालिण ्ेले. भकाऊ संधयका्काळी घरी पोहोचिकाच आपलयका 
बवहणींनी ्काय ्रून ठेिले, ह े तयकाचयका लषिकाि आले. तयकालका खपू िकाईट 
िकाटले. िो वखनन झकालका. परंि ुिो आपलयका बवहणींनका ्काहीच बोललका नकाही. 
तयकाने उघडपणे रकाि वयक्त ्ेलका नकाही. रकात्रीचयका जेिणकाि ्ोडका सकार खकाऊन 
िो दःुखी मनकाने झोपी िेलका. बवहणींनी मकात्र तयका मकारकाचयका ्कालिणकािर 
चकंािलकाच िकाि मकारलका. भकािकालका रकात्रभर झोप लकािली नकाही. पहकाटे लि्र 
उठून बवहणींचयका जेिणकािनू उरलेले तयका मकासोळीचे सि्श ्काटे तयकाने िोळका 
्ेले. नदीव्नकारी रोजचयका वठ्काणी जकाऊन िो खपू रडू लकािलका. तयकाचे अश् ू
्कंाबिका ्कंाबि नवहिे. िे अश् ूओघळून तयका मकारकाचयका ्काट्यकंािर पडू लकािले. 
अश्ूंमधये िे ्काटे विरघळले आवण तयकािनू ए् िरुण मलुिी वनमका्शण झकाली. 
विने तयकाचे आभकार मकानले आवण तयकालका पे्मकाने वमठी मकारली. विलका घेऊन िो 
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नदी्काठचयका पकायिकाटेने दरू वनघनू िेलका. दरूचयका ए्का िकािकाि जकाऊन दोघकंानी 
लगन ्ेले आवण सखुकाने रकाहू लकािले.

ही झकाली ््का. आिका यका लो्््ेिर आिकाररि वचत्रे पकाहू.
वचत्र क्रमकंा् १ ‘ए्ल प्संि ््न’ (Monoscenic Narration) यका 

प््कारकाि मोडिे. वचत्र्कारकाने ्काढलेलयका प्संिकाचयका आिी ि नंिर येणकाऱयका 
््कान्कािील ्काही खणुका ि चीजिसि ूदकाखिनू संपणू्शिका सकािणयकाचका प्यतन 
्ेलका आह.े सदर ् ्ेमधये सोनमकारकाचका उललेख असलयकामळेु वचत्रकािील मखुय 
मकारकाचका रंि सोनेरी आह.े भकाऊ रेिकािर ्काम ्रकायचका, ह ेदकाखिणयकासकाठी 
नकंािर-बैल आवण बैलकंाचे पकाणी वपणयकाचे भकंाडे वचिकारलेले आहिे. ््ेिील 
नदीचयका उललेखकानसुकार वचत्रकािील जमीन नदी्काठचयका दिडिोट्यकंानी 
दकाखिली आह.े

सदर ््ेचे वचत्र््न ्रणयकासकाठी वचत्र्कारकाने समवमिीचका िकापर 
्ेलका आह.े ए्का झकाडकाचयका आ्कारकाि मकारकंाचयका दोन जोड्यका, बैलकंाचयका दोन 
जोड्यका, दोन नकंािर ि पषिी िसेच बैलकंानका वपणयकाचयका पकाणयकासकाठी दोन भकंाडी 
- ह ेसि्श समवमिीचका िकापर ्रून मकंाडलयकामळेु वचत्रकाचे सौंदय्श आणखीनच 
िकाढिे. सोनमकारकामधये दोनही बकाजूंस प्तये्ी िीन िीन - अरका सहका बवहणी 
आवण मधयभकािी सकाििी बहीण आपलयका भकािकालका पेज दिेकानका वदसि आह.े 
िसेच मिलयका भकािकाि असणकारी रर्कामी पो्ळी मकासे प्डणयकाचे जकाळे 
दकाखिनू भरून ्काढणयकाचका प्यतन ्ेलका आह.े



वष�  ०१ � अकं  ०६ � फे�वुारी २०२१ 66

वचत्र क्रमकंा् २, ह े सदु्धका तयकाच लो्््ेिर आिकाररि आह;े परंि ु
यका वचत्रकाि सि्श पकात्रे आवण ््ेिील महत्िकाचयका चीजिसि ू समवमिीिलयका 
सोनमकारकाचयका जोडीि दकाखिलयका आहिे. डकावयका बकाजलूका आवण मकारकाचयका 
रेपटीलका बवहणींची वचत्रे वदसिकाि. उजवयका बकाजचूयका मकारकाि दःुखकाने 
विवहळिकानका भकाऊ वदसि आह.े सोनमकासका दर्शिणयकासकाठी समवमिीिलयका 
ए्काचे डो्े ि ए्काचे ्लह ेसोनेरी आहिे. दोन मकारकंाचयका आ क्ृ तयकंामिली 
रर्कामी जकािका भरून ्काढणयकासकाठी नदीसकापेषि वनळयका लहरी आहिे.

वचत्र क्रमकंा् ३, हदेखेील तयकाच लो्््ेिर आिकाररि आह.े परंि ु
यका वचत्रकाचयका मकंाडणीि सोनमकासका अदृशय आह.े बवहणींनी भकािकालका वदलेलयका 
पेजेचयका वरदोरीलका े्ं द्रस्कानी ठेिले आह.े वरदोरीिलयका िकाफकंामिनू, पेज 
उ्ळिकानका आलेलयका बडुबड्ुयकंािनू रकािकािलेलयका ि इषयषेलका पेटलेलयका बवहणी 
वदसि आहिे. वचत्रकाचे संिलुन सकािणयकासकाठी दोनही बकाजूंनका झकाडे आहिे. ए्का 
झकाडकाचयका खकंाद्का-खोडकािनू ्काळी रेर् िकाहिे आह.े िर दसुऱयका झकाडकाि वनम्शळ, 
वनळेरकार पकाणी. वचत्रकाचयका िरचयका बकाजलूका घरकाचयका छििकाने ि खकालचयका बकाजलूका 
नदीचका पररसर दकाखिणयकाचका प्यकास वदसिो. तयकामधये वचत्र्कारकाने मधयभकािी 
नदीचका प्िकाह दकाखिलका आह.े
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वचत्र क्रमकंा् ४चका अि्कार हका पणू्शिः सोनमकारकाने वयकापलेलका आह.े 
मकारकाचयका आ क्ृ िीि सकाि बवहणी, रेिीचे अिजकार, पेजेची वरदोरी वदसि 
आहिे. यका वचत्रकाि भकाऊ अदृशय आह.े मकारकाचयका आ क्ृ िीचयका मिोमि 
िकाहणकारे पकाणी दकाखिनू तयकािनू नदीचे सचून ्ेले आह.े
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विरेर् महणजे ही चकारही वचत्रे ए्काच वचत्र्कारकाने ् काढली आहिे. तयकालका 
लहकानपणी िकारंिकार सकंावििलेली ही लो्््का एखकाद्का समकृवि-जीिकाशमकासकारखी 
तयकाचयका मनकािर ्ोरली िेली आह.े यका वचत्र्कारकाचे नकाि आह,े प्दीप मकारकािी. 
मनकापकासनू आिडलेलयका ््ेचे दृशयरूपकाि ््न ्रिकानका प्तये् िेळेस 
तयकालका िोष्ट सकंािणकाऱयका तयकाचयका मकािरीची िेििेिळी भकािरूपे, हकािभकाि 
आठििकाि. 
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मरकाठी जनमकानसकाि अणणका भकाऊ सकाठे यकंाची सकावहतयविर्य् प्विमका 
रकाहीर आवण ्कादबंरी्कार अरीच ठळ्पणे आह.े अणणका भकाऊंनी 
िेििेिळयका सकामकावज् सिरकंािरचका जीिनकारय आपलयका ्कादबंऱयकंािनू मरकाठी 
सकावहतयवयिहकारकाि आणलका. तयकामळेु मरकाठी सकावहतयवयिहकारकाि अणणका 
भकाऊ सकाठे यकंाचे ्कादबंरीलेखन महत्िकाचे ठरले आह.े मळुकािच विसिकृि 
समकाजदर्शनकासकाठी ्कादबंरी हकाच सकावहतयप््कार वयकाप् रकयिका उपलबि 
्रून दिे असिो. िकाच्काचयका मनकािरही दीघ्श्काळ तयकाचका प्भकाि रकाहिो. 
िैविधयपणू्शिेने समकाजदर्शन घडविणयकाऱयका पवसिसे् ्कादबंऱयकंाचे लेखन 
अणणका भकाऊंनी ्ेले आह.े यका ्कादबंरीलेखनकाचे आिकाह्ति अने्परीने 
िपकासिका येिे. यकािनू अणणका भकाऊंचयका ्कादबंऱयकंाची रवक्तस्कानं ्काय आहिे, 
वरिकाय तयकंाचयका ्कादबंरीलेखनकाचयका मयका्शदकाही आपणकालका रोििका येिकाि. 

अणणका भकाऊंचे ् कादबंरीलेखन समजनू घेिकानका िंभीर पद्धिीने समकाजजीिन 
वदगदवर्शि ् रणकारका ् कादबंरी्कार जसका भेटिो, िसकाच ए् लो्वप्य िकाच्काननुय 
्रणकारका ् कादबंरी्कारही आपणकालका वदसिो. अणणका भकाऊ जयका ् काळकाि आपले 
्कादबंरीलेखन ्रि होिे, ित्कालीन मरकाठी िकाङ्मयीन प्भकाि तयकंानका पणू्शपण े
अवहरेिका आलेलका नकाही. मरकाठी समीषिेि अणणका भकाऊंचयका ्कादबंऱयकंाचका 
विचकार मकाकस्शिकादी, सतयरोि्ी, आंबेड्रिकादी, िसेच रंजनिकादी, रूपिकादी 
यकापद्धिीने झकालका आह.े परंि ुअणणका भकाऊंचे ्कादबंरीलेखन समजनू घयकायलका 
असका ए्च ए् विचकारवयहू परेुसका उपयोिी पडि नकाही. अणणका भकाऊ ‘लेख्’ 
महणनू सिकाांसोबि असलयकामळेु समग्र जीिनकारय घडिणयकाची षिमिका 
तयकंाचयकाि होिी. लेख् महणनू तयकंाची िकाििकाडका, िकाििकाड्यकाबकाहरेचका समकाज, 
भट्े-विमकु्त िे महकानिरीय जीिन अरी वयकाप् संिेदन्षिका आह.े समग्र 
जीिनकारय ही मोठीच उपलबिी तयकंाचयका ्कादबंरीलेखनकाि वदसिे. महणनूच 
मरकाठी समीषिेचयका ्पपेबंद मयका्शदिे अणणका भकाऊंचयका ्कादबंरीलेखनकाचे योगय 
मलूयमकापन होऊ र्ले नकाही.

सकामकानयकंाचयका िीरतिकाचे, रौयका्शचे अणणका भकाऊंनका नेहमीच आ्र््शण 
रकावहले होिे. हका रकावहरकाचका बकाणका तयकंाचयका ्कादबंरीलेखनकािही वदसिो. 
सकामकानयजनकािनू जिणयकाचयका पकािळीिरचका संघर््श रेखकाटणयकाि तयकंाची लेख्ीय 
संिेदनरीलिका ्काय्शरि रकाहिे. सकामकानय मकाणसकाचयका लौव्् संघर्का्शलका, 
तयकाचयका जिणयकाचयका िडपडीलका अणणका भकाऊ आपलयका ्कादबंरीचका विर्य 
्रिकाि. दीनदवलि, वपचलेलयका मकाणसकाचयका रोजचयका जिणयकाचका संघर््श वचवत्रि 
्रिकानका िण्शवयिस्ेलका आवण िि्शवयिस्ेलका ए्काचिेळी वभडणयकाचका प्यतन 
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लेख् महणनू अणणका भकाऊ ्रिकाि. अणणका भकाऊंचे समग्र ्कादबंरीलेखन ह े
सकामकानयकंाचयका बकाजनेू उभे आह.े ये्े अणणका भकाऊंनी वलवहलेलयका अमगनमदवय 
(१९६८) यका ए्मेि अरका ऐविहकावस् ्कादबंरीचकाही अपिकाद ्रिका येि 
नकाही. 

अणणका भकाऊंचयका सम्काळकाि मरकाठीमधये रकाजेरजिकाड्यकंािर ऐविहकावस् 
्कादबंरीलेखन होि होिे. सरंजकामी डकामडौल वचवत्रि होि होिका. अरका 
्काळकाि अणणका भकाऊ मकात्र सकामकानय रेि्री ्ुटंुबकािनू आलेलयका आवण 
आपलयका रौयका्शने अजरकामर झकालेलयका सरसेनकापिी प्िकापरकाि िजुर यकंाचयका 
रौय्शलढ्यकालका आपलयका ्कादबंरीचका विर्य ्रि होिे. सकामकानय मकािळयकाने 
दकाखिलेलयका ररुतिकाचेच आिकाह्ति अणणका भकाऊंनका िकाटि होिे. ऐविहकावस् 
्कादबंरीलेखनकािही सकामकानयकंाचयका ररुतिकाचे आिकाह्ति असणकारका रकावहरी 
बकाणका अणणका भकाऊंचे िेिळेपण ठळ् ्रिो.

२.
अमगनमदवय ्कादबंरीचे ््कान् रूढ पद्धिीने सकंािणयकापेषिका यका 

्कादबंरीिील ऐविहकावस् ्कादबंरीचयका दृष्टीने िैवरष््टयपणू्शिेचका वनदषेर ्रिका 
येईल, अरकाच घट्कंानका े्ं द्रस्कानी ठेिनू चचका्श ्ेली आह.े अणणका भकाऊंनी 
अमगनमदवय ्कादबंरीलका ‘चकार रबद’ ही प्सिकािनका वलवहली आह.े यकामधये 
अणणका भकाऊंनी जिळपकास ४ िे ५ िर्षे मकावहिी वमळिनू यका ्कादबंरीचे लेखन 
्ेले आह,े यकाचका उलिडका होिो. पढेु िे महणिकाि, ‘ही ्कादबंरी सिरकाजयकाच े
सरसेनकापिी प्िकापरकाि िजुर यकंाचयका जीिनकािील ्काही समरप्संिकािर उभी 
्रणयकाचका मी प्यतन ्ेलका आह’े (पकृ. ६८६). सरसेनकापिी प्िकापरकाि िजुर 
यकंाचयका जीिनकािील महत्िपणू्श घटनकाप्संिकंािर आिकारलेली ही ्कादबंरी 
आह.े मरकाठीमधये ऐविहकावस् चररत्रकातम् ्कादबंरीची ए् परंपरका आह.े यका 
पकाश््शभमूीिर यका ् कादबंरीचे ह ेिेिळेपण उठून वदसिे. सरसेनकापिी प्िकापरकाि िजुर 
यकंाचका नेसरी ये्ील परकाक्रम महकारकाषट्कालका पररवचि आह.े तयकंाचयका यका असीम 
िैयका्शचका रोि घेणयकाचका प्यतन प्सििु ्कादबंरीि ्ेलका आह.े िि्काळकािील 
यका परकाक्रमकासोबि वरि्कालीन समकाजिकासिि, छित्रपिी वरिरकायकंाची रकाजय 
चकालिणयकाची ्काय्शपद्धिी, सिरकाजयकासकाठी बवलदकानकास ियकार होणकारे मकािळे 
िसेच प्िकापरकाि िजुर अवगनवदवय ्रकायलका ियकार झकाले िो घटनकाक्रम आवण 
तयकामकािील तयकंाचयका सिरकाजयकाविर्यीचयका आवण छित्रपिींविर्यीचयका िकारणका 
आदी संदभ्श ्कादबंरीिनू सकाषिकाि होिकाि. 
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वयक्तीचे अंिरंि आवण ित्कालीन रकाज्ीय वस्िी यकंाचयका रोिकाचयका 
वदरका पढेु येिील, अरी योजनका प्संिवचत्रणकाि ्ेली आह.े ही ऐविहकावस् 
्कादबंरीलेखनकािील िेिळीच रकयिका अणणका भकाऊंनी पढेु आणली आह.े 
सरसेनकापिी प्िकापरकाि िजुर यकंानी बेहलेोलखकानकाचका परकाभि ्ेलका. परकाभिू 
्रूनही मकाफी दऊेन जीिदकान वदले, हका वनण्शय छित्रपिींनका पटलका नकाही. 
आवदलरकाहीचका सरदकार बेहलेोलखकानकाचयका आक्रमणकास प्िकापरकािकंानी ्डिी 
झुंज वदली. मकात्र परकाभिू ्रून, ररण आणनू तयकालका सोडून वदले. यकापिूमीही 
मरकाठ्यकंानी बेहलेोलखकानकाचका परकाभि ्ेलका होिका. मकात्र यकािेळी सरसेनकापिी 
प्िकापरकाि िजुर यकंानी तयकालका वजिंि सोडणे, ही मोठी चू्  झकाली असे 
महकारकाजकंानका िकाटले. एिढका मोठका विजय वमळूनही महकारकाज नकारकाज झकाले. 
ही मोठी बोच सरसेनकापिींचयका मनकालका लकािली. “खकानकालका मकारका नकाही िर 
आमहकंालका िोंड दकाखि ून्का” (पकृ.८०५). हका हु्ूम सरसेनकापिींचयका वजवहकारी 
लकािलका. मनकाची उलघकाल आवण असिस्िेिनूच तयकंानी ्ेलेले ‘अवगनवदवय’ 
यका ्कादबंरीिनू उभे रकाहिे. 

खरकाबका हका वरिकाजी महकारकाजकंाचयका लष्रकाि नो्री ्रणकारका आवण 
रकायिडकािर रकाहणकारका होिका. िो मळूचका मोिरीचका, महणजे सरसेनकापिी प्िकापरकाि 
िजुर यकंाचयका िकािकािील आह.े खरकाबकाचयका संबंिकाने वरि्कालीन ग्रकामवयिस्का 
आवण ित्कालीन समकाजजीिन वचवत्रि ्ेले आह.े खरकाबका आवण तयकाची 
चंद्रका ह ेए्का िकािकाि रकाहणकारे आहिे. तयकंाचे लगन, तयकामधये येणकाऱयका अडचणी, 
तयकाच िकािकाि रकाहणकारका चौघलुयकाचका हबैिी, पढेु हबैिी वफिरुी ्रू लकाििो. 
चंद्रकालका विजकापरूलका पळिनू घेऊन जकािो. तयकासंबंिकाने विजकापरूचयका रकाजिटीच े
वचत्रण येिे. 

सरसेनकापिी प्िकापरकाि िजुर यकंाचयका जीिनकािील समरप्संि ्कादबंरीचका 
विर्य ्रि असिकानका अणणका भकाऊंनी यका ्कादबंरीचे ््कान् ित्कालीन 
सरंजकामी रकाजयवयिस्का आवण सकामकानय रयि अरका पकािळीिरून वचवत्रि ्ेले 
आह.े छित्रपिी वरिकाजी महकारकाज आवण रकायिड ये्ील िोरणी रकाजय्कारभकार 
ही पवहली पकािळी आह,े िर दसुऱयका पकािळीिर सरसेनकापिी प्िकापरकाि िजुर 
यकंाचयका संबंिकाने प्तयषि लढकायका, सैवन्ी ्कारिकायका, सरदकार्ीचका अंमल, 
विजकापरूची आवदलरकाही इतयकादीचे वचत्रण येिे. विसऱयका पकािळीिर प्िकापरकाि 
िजुर यकंाचयका सैनयकािील खरकाबका हका सकामकानय वरपकाई सका्कार झकालका आह.े 
खरकाबका आवण प्िकापरकाि िजुर यकंाचे मोिरी ह े ए्च िकाि आह.े यकामधये 
सकामकानय वरपकाई, रेि्री समकाज, िकाििकाड्यकाचे िळपकािळीिरील समकाजजीिन 



वष�  ०१ � अकं  ०६ � फे�वुारी २०२१ 73

अिोरेवखि ्ेले आह.े ए्काचिेळी वरि्कालीन समकाजजीिन, सरंजकामी 
वयिस्का, सिरकाजयकाचयका स्कापनेचका प्कारंभ्काळ आवण आवदलरकाही, मसुलीम 
रकाजिटी असका मोठकाच पट समकंािरपणे ्ेलेलयका यका ््कारचनेिनू उभका रकाहिो.

मरकाठी रकाजयकाचे विसिकार िोरणच वदललीचयका िखिकालका न्ो होिे. 
महणनू औरंिजेब आक्रम् झकालका. आवदलरकाही वरिकाजी महकारकाजकंाचयका 
अवसितिकािर खकार खकाऊन होिी. तयकामळेु मरकाठी सत्ेचका आवण वरिकाजी 
महकारकाजकंाचका बीमोड ्रणयकासकाठी महकारकाषट्कािर महकान मकानवसंि, िीर जयवसंि, 
वदलेरखकान यकंानी मोठ्यका फौजेवनरी आक्रमण ्ेले होिे. ्कादबंरीचका विर्य 
झकालेलका ् कालकाििी बेहलेोलखकानकाचयका आक्रमणकाचका आह.े वरिकाजी महकारकाज, 
प्िकापरकाि िजुर, खरकाबका, हबैिी, िीिका, चंद्रका अरका विविि वयवक्तरेखकंामिनू 
तयका ्काळकाचे अने्सिरीय समकाजवचत्रण ्ेले आह.े

्कादबंरीिनू उलिडणकारका इविहकास हका ित्कालीन समकाजिकासििकालका 
मिू्शरूप दिे असिो. अमगनमदवयमिील विजकापरूनिरीचे िण्शन, दनंैवदन 
वयिहकार, दरबकारकािील प्संि यकाबरोबरच सरसेनकापिी प्िकापरकाि िजुरकंाचे मोिरी 
िकाि, िकाििकाड्यकािील परसपरसंबंि इतयकादी संदभ्श यकादृष्टीने विरेर् लषिणीय 
आहिे. मोिरी िकािकािील महकारिकाड्यकाि बकाह्य आक्रम्कंानी आि लकािली 
तयकािेळी, “िकािकािील ् िमी वन िरणी मकाणसं महकारिकाड्यकािील भयकाण अगनीरी 
झुंजि होिी. िेवहका वि्े महकार वन मरकाठका यका भेदकाची ्िीच रकाख झकाली 
होिी” (पकृ. ७४१). हका संदभ्श वरि्कालीन ग्रकामिकासिि उभे ्रिो. घडलेलयका 
घटनका सकंािणयकाबरोबरच तयका घटनकंाचे सकामकावज् संदभ्श उलिडणयकाचका प्यतन 
अमगनमदवयमधये प्कामखुयकाने ्ेलका आह.े

३.
रकायिडकािरील वचत्रणकािील िकाटसथय ह े अमगनमदवयचे ऐविहकावस् 

मरकाठी ्कादबंरीचयका िलुनेि जकाणिणकारे वनरकाळेपण महणनू नोंदवििका येईल. 
रकायिडकािरील िो ्काळही महकारकाजकंाचयका रकाजयकावभर्े्कापिूमीचका आह.े मरकाठका 
सकाम्रकाजयकाचका प्कारंभ्काळ आह.े अरका पररवस्िीि सदरेिर महकारकाज येणे आवण 
सरदकारकंारी चकाललेली मसलि वरिकाय सकाधयका वरपकायकाचयका सखुदःुखकारी 
महकारकाजकंाचे समरस होणे हहेी येिे. यकामधये ्ुठेही महकालकंाची िण्शने, झुंबर, 
सनई-चौघडे यकासकारखी िण्शने नकाहीि. ्कादबंरीचयका रेिटी रकाजयकावभर्े् 
सोहळयकाचे अिदी नेट्े िण्शन आलेले आह.े सकामकानय रयि दिुफका्श उभी 
असलयकाचे िण्शन आह.े रकायिड हका सकामकानय रयिेलका आिकारिड िकाटि 
होिका, यकाचे नेम्े सचून यकािनू झकाले आह.े रकाजयकारोहणका्डे जकािकानका मरकाठी 
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सिरकाजयकासकाठी आतमबवलदकान दणेकारे सह्कारीच महकारकाजकंानका आठििकाि, ह े
तयकंाचयका मन:वस्िीचे नेट्े िण्शन ्कादबंरीलका ए्का िेिळयका उंचीिर घेऊन 
जकािे. 

आवदलरकाही दरबकारकाचे िण्शन आवण बेहलेोलखकानकाचयका मोवहमेची 
ियकारी यका बकाबी ऐविहकावस् मरकाठी ्कादबंरीचयका िलुनेि फकार िैवरष््टयपणू्शिेने 
वचिकारलयका आहिे. मरकाठी लेख् मरकाठ्यकंाचयका इविहकासकािील घटनकाक्रम 
िौरिरकाली पद्धिीने वचवत्रि ्रिकाि आवण मघुल सम्रकाटकंानका दयुयमतिकाने 
पकाहिकाि. िसििुः वदलली िखिकाचका विचकार ्रिका मरकाठी सकाम्रकाजय ह े ्काही 
परिणयकंापरुिे मयका्शवदि होिे, ही िसिवुस्िी आह.े ्काही परिणयकंापरुिे मयका्शवदि 
असणकाऱयका सिरकाजयकाचयका िलुनेि वदललीचे िखि खजुे दकाखविणे, ही विपय्शसि 
इविहकास मकंाडणी वदसिे. यका प््कारचयका लेखनकालका अमगनमदवय ् कादबंरी छेिद दिेे. 
मरकाठ्यकंानी मयका्शवदि सैनयबळकािर यरसिी होणयकासकाठी िवनमी ् कािका ही यदु्धनीिी 
िकापरली. मरकाठका इविहकास आवण वरिकाजी महकारकाजकंाचे लढिययेपण यकाबकाबिीि 
िवनमी ्कािका यदु्धनीिी जरी मरकाठे महणनू िौरिकासपद असली िरी, रत्रसू्कानी 
असणकाऱयका आवदलरकाहीचयका दृष्टीने िी दिकाबकाजी होिी. “िमुही जकाणिकाच ्ी 
ह े मरकाठे दिकाबकाजीलका िवनमी यदु्ध महणिकाि” (पकृ. ७०२). यका विजकापरूचयका 
दरबकारकािील संिकादकािनू िवनमी्कावयकाची ही बकाज ूसमोर ठेििकाि. ये्े लेख् 
महणनू िकाटसथय वदसिे. दोनही बकाजचूयका सतयिेची ही पररमकाणे ्कादबंरीिि 
जीिनवचत्रणकाची पररणकाम्कार्िका िकाढवििकाि. मळूचयका निर्डचयका िीिका यका 
पकात्रकाचयका संबंिकाने जे वचत्रण येिे िे महत्िकाचे आह.े मसुलीम सैवन्कंानी पळिनू 
नेऊन विजकापरूमधये विलका रुकसकानका ्ेले. रुकसकानकाने (िीिका) चंद्रकालका मदि 
्रणे ्कादबंरीिील घटनकाप्संिकंािनू पढेु येिेच, पण तयकाबरोबरच आवदलरकाही 
रकाजिटीमिील रयि वरिकाजी महकारकाजकंाचयका विजयकासकाठी, यरकासकाठी मननि 
मकािि होिी, असका संदभ्शही सका्कार होिो. सकामकानय रयि वरिकाजी महकारकाजकंाचयका 
सोबि असणयकाि तयकंाचयका यरकाचे िम् होिे, ही बकाब यकाप््कारचयका संरचनेिनू 
फकार सचू्पणे अिोरेवखि झकाली आह.े

४.
आविष्कारदृष््टयका भकार्कायोजनेिील आवण वनिेदनकािील ्काही िेिळयका 

रकयिकंाचका िकापर अणणका भकाऊंनी ्ेलका आह.े ्कादबंरीचयका सरुुिकािीलका 
वरिकाजी महकारकाजकंानी महकारकाषट् दरेकालका निे बळ वदले. तयकामळेु जे िीरकंाच े
पी् आले तयकामधये नेिकाजी पकाल्र िे हबंीररकाि मोवहिे अरका िेििेिळयका 
सरदकारकंाची नकािे दऊेन असे ‘रणिकाजी’, रकायिडकािर वनिड् सरदकारकंारी 
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सललकामसलिीचयकािेळी ‘रणपंवडि’ बेहलेोलखकानकाचयका लढकाईचयका िेळी 
लढकाईिील मदु्शम्ी मोजली जकाणकार महणनू ‘रणमदकाांचे’ असे रबद िकापरले 
आहिे. ‘रणिकाजी’ महणजे रण िकाजविणयकास आिरू झकालेले सरदकार असे िण्शन 
आह.े िर प्तयषि लढकाईचयका अंविम ियकारीची खलबिं महकारकाज सििः ्रि 
होिे. ‘रणयोदे्ध’, ‘रणिरंुिर’. यकावरिकाय ‘रणिेड्यका’ प्िकापरकािकंाचे ् े लेले िण्शन 
ह े ए्ूणच रकाहीर अणणका भकाऊंनी लढिययेपणकालका िेििेिळयका रबद्ळका 
िकापरून रकावहरी सकाज चढिलका. ‘रण’ यका रबदकाचयका रैलीदृष््टयका िीररसयकु्त 
रबदयोजनेमळेु यदु्धनीविरका्रिकािील बकार्कावयकंासह प्संि वचत्रणकाची उत्टिका 
िकाढिे. वरिकाय मरकाठका्कालीन इविहकासकािील लढकाऊ बकाणका प्तयषिकाि येिो. ह े
यका भकार्कायोजनेचे महत्िकाचे िैवरष््टय आह.े

यका ्कादबंरीि पोिकाड्यकंाचका ्ौरलयपणू्श िकापर रकाहीर अणणका भकाऊंनी 
्ेलका आह.े वरिकाजी महकारकाजकंाचयका हका्ेने अिघका महकारकाषट् दरे नवयका जोमकाने 
मरकाठी रकाजय लढिीि वन िकाढिीि होिका. यकाचे िण्शन अिदी मोजकयका रबदकंाि 
्ेले आह.े

‘घोड्यकाची टकाप िकाजली । आवण िळू उडू लकािली ।
व्ललयकानं िकाप टका्ली । बरुजकानं बकाहू उभली ।। जी जी
तयका भयकाण जकाळी खकाली । िळिकार िळप ूलकािली।। जी जी’ (पकृ. ६९१). 
पोिकाड्यकंाची योज्िका वनिेदनकालका िेिळीच ििी दिेे. प्संि सकाषिकाि 

उभका रकाहिो. पोिकाड्यकाने दृशयकातम्िेचका पररणकाम सकािलका जकािो. वरिकाय 
“महकारकाजकंाचका हु्ूम होिकाच मोिलकंाची आक्रमणे नेसिनकाबिू ्रू लकािले. 
िडकािडकंािर, िटकािटकंािर मरकाठी िलिकारी िळप ू लकािलयका” (पकृ. ६९१). 
अरका प््कारची रकावहरी लय वनिेदनकािही सका्कार झकालेली वदसिे. रकावहरीचका 
िैवरष््टयपणू्श िकापर ये्े ्ेलका आह,े असे महणिका येईल.

५.
अमगनमदवय ्कादबंरीि येणकारी खरकाबका आवण चंद्रका यकंाची पे्म्हकाणी, 

तयकामधये आलेलयका अडचणी, विजकापरूमधये िीिकाची भेट, अनंि अडचणीिही 
चंद्रकाचे ्ौमकाय्श वट्ून रकाहणे आवण पे्मकाची सफलिका खरकाबका ि चंद्रकाचयका 
वििकाहकाने होणे, असे अने् योिकायोि ्कादबंरीि आले आहिे. ््कारचनेिील 
हका सि्श भकाि ्कादबंरीिि अि्कारकाि अनकािशय् असणकारी पे्म्हकाणी 
वचवत्रि ्रिो. असे ्काही दोर् तयकंाचयका इिर ्कादबंऱयकंाप्मकाणे यकामधयेही 
आहिे. असे असले िरी अमगनमदवयमधये िळकािील समकाजजीिनकाचे ्ेलेले 
अिलो्न सम्कालीन मरकाठी ऐविहकावस् ्कादबंरीचका विचकार ्रिका 
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ऐविहकावस्दृष््टयका महत्िकाचे ठरिे. मरकाठी ्कादबंरीिील वरि्काळकाचयका 
ऐविहकावस् उदकात्ी्रणकाचयका वचत्रणकालका छेिद दणेयकाचका प्यतन इ्े घडलका 
आह,े असे महणिका येिे. छित्रपिी वरिकाजी महकारकाज, सिरकाजकाचे सरसेनकापिी 
प्िकापरकाि िजुर िसेच सैवन् खरकाबका यकंाचयकाविर्यी अणणका भकाऊंनी रकाजे व्ंिका 
योद्धका एिढेच प्विमकान सिी्कारले नकाही िर तयकंाची ए्ंदरच ्काय्शपद्धिी आवण 
ित्कालीन समकाज-सत्कासंबंि ्काय रकावहले आहिे, हहेी दकाखिनू वदले आह.े 

मरकाठी ्कादबंरी समीषिकावयिहकारकाि अणणका भकाऊंचयका ्कादबंऱयकंाचयका 
संदभका्शि जो ्काही विचकार होिो, तयकामधये सकामकावज् िकासिि वचत्रण ्रणकाऱयका 
्कादबंऱयका व्ंिका जयका ्कादबंऱयकंािरिी वचत्रपट वनघकाले आहिे, अरका 
्कादबंऱयकंाची चचका्श अवि्िर होिे. सकावहतयकाचयका ऐविहकावस् आढकावयकािही 
यकाच ् कादबंऱयका चचषेचयका ् ें द्रस्कानी येिकाि. ह्यका ् कादबंऱयका महत्िकाचयका आहिेच, 
परंि ु ऐविहकावस् ्कादबंरीलेखनकािही अणणका भकाऊंनी अमगनमदवयसकारखयका 
्कादबंरीलेखनकाने मोलकाची भर घकािली आह.े मरकाठी ्कादबंरीचयका संदभका्शिही 
यका ्कादबंरीचयका िेिळेपणकाचका विचकार होणे आिशय् ठरिे. 

(अमगनमदवय, ‘सकावहतयरतन लो्रकाहीर अणणका भकाऊ सकाठे वनिड् िकाङ्मय’ 

(्कादबंरी खंड-२), सकावहतयरतन लो्रकाहीर अणणका भकाऊ सकाठे चररत्र सकािने प््कारन 

सवमिी, महकारकाषट् रकासन, प्. आ. १ मे २०१७. ही आिकृत्ी आिकारकालका घेिली आह.े 

लेखकािील पकृष्ठ क्रमकंा् यकाच आिकृत्ीिील आहिे.)
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||१||
प्भका्र पकाधये ह े पत्र्कार, विचकारिंि समीषि् महणनू महकारकाषट्कालका 

सपुररवचि आहिे. सौंदया्शनिु्व यका तयकंाचयका बहुचवच्शि समीषिकाग्रं्कालका 
‘सकावहतय अ्कादमी’चका परुस्कार वमळकालेलका आह.े पण पकाधये यकंानी ्ेिळ 
समीषिका प््कारकािच नकाही िर िैचकारर् लेख, ््का, ्कादबंरी, वयवक्तवचत्र, 
प्िकासिण्शन अरका विविि सकावहतयप््कारकंामधये लेखन ्ेले आह.े तयकंानी 
वलवहलेलयका प्िकासिण्शनकंाचका वचव्तस् िेि घेणयकाचका प्यतन प्सििु लेखकाद्कारे 
्ेलका जकाणकार आह.े प्भका्र पकाधये यकंाचे न्ेव जग न्वी मषिमतजे (१९५४), 
उिता गामलचा (१९५९), तोकोनोमा (१९६१, पनुमु्शद्रण -२०१२), महर्वी 
उनें (१९६४) ह ेचकार प्िकासिण्शनपर लेखकंाचे संग्रह इ्े विचकारका ््श घेिले आहिे. 
न्वरक्ीि पत्र्कार महणनू ्काय्शरि असिकानका आवण पढेु ‘इवंडयन ्वमटी फॉर 
्लचरल फ्ीडम’ यका संस्ेचे वचटणीस आवण आवरयका विभकािकाचे जनरल 
सेके्रटरी महणनू ्काय्शरि असिकानका पकाधये यकंानी दरेविदरेकंािनू अने्िेळका 
प्िकास ्ेलका. 

‘आंिररकाषट्ीय रकंाििका पररर्द’ व्ंिका ‘आंिररकाषट्ीय पेन पररर्द’ यका 
सिरूपकाचयका ् काय्शक्रमकंानका भकारिकािफषे  प्विवनिी महणनू उपवस्ि रकाहणयकाची संिी 
तयकंानका वमळकाली. तयकावनवमत्काने यरुोप, लॅवटन अमेरर्का, आवरयका खंडकािील 
विविि दरेकंामधये तयकंाची सफर घडून आली. यका विविि दरेकंािील संस क्ृ िी, 
इविहकास िे्ील लो् यकंाचे जे अनभुि पकाधये यकंानका आले तयका अनभुिकंानका यका 
संग्रहकािील विविि लेखकंामिनू तयकंानी रबदबद्ध ्ेले आह.े यका प्िकासिण्शनकंाची 
विवरष्टिका लषिकाि येणयकासकाठी प्िकासिण्शन व्ंिका मरकाठीिील प्िकासिण्शनकंाचयका 
पकाश््शभमूीचका विचकार अिदी ्ोडकयकाि ्का होईनका, पण ्रणे आिशय् ठरिे.

मरकाठीिील प्िकासिण्शनकंामधये िोडसे भटजी महणजे विषणभुट िकाई्र 
यकंाचे माझा प्र्वास ह ेसन १९०७ मधये प््कावरि झकालेले प्िकासिण्शन पवहले 
लवलि सिरूपकाचे प्िकासिण्शन मकानले जकािे. तयकाचयकाआिी व्ंिका िोडसे 
भटजींचे प्िकासिण्शन प््कावरि झकालयकानंिरही ्काही ्काळ प््कावरि झकालेली 
प्िकासिण्शने ही मकावहिीपर सिरूपकाची, िसिवुनष्ठिे्डे झु् णकारी अरका 
सिरूपकाची होिी. िी ््शयकात्रकास्कानकाची पररचयपर मकावहिी दणेे, यकाते्रचका िोर्िकारका 
सकंािणे, यका सिरूपकाचे ह े लेखन असे. अ्का्शि, अरी िण्शने वलवहणयकामकािची 
प्योजने वभनन असि. िी बहुिकंारी िकाच्कंानका मकाि्शदर्शन ्रणे, अपररवचि 
वठ्काणकंानका प््कारकाि आणणे यका सिरूपकाची असि. मकात्र पढेुपढेु ही प्योजने 
बदलि िेली िेवहका प्िकासिण्शनकंाचे मकावहिीपर िसिवुनष्ठ सिरूप बदलि िेले. 
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्ोणतयकाही प्दरेकािील वनसि्श, संस क्ृ िी, इविहकास यकंाची वनविळ िसिवुनष्ठ 
िण्शने नवह ेिर तयका प्दरेकािील यका सिळयका घट्कंाचका अनभुि तयका लेख्कालका 
्सका आलका िे े्ं द्रस्कानी येऊ लकािले. “स्ळप्दरेकाचे वयवक्तति आवण िे 
पकाहणकाऱयका, अनभुिणकाऱयका लेख्काचे वयवक्तमत्ि यकंाचयकािील अद्िै सकािणकारी 
अनभुिविवरष्टिका ह ेप्िकासिण्शनकंाचे िैवरष््टय आह”े (िणोर्र ि इिर २००१ : 
३३८). 

्वाङ्मयीन संज्ा-संकलपना कोरािील िर नमदू ्ेलेलयका नोंदीप्मकाण े
प्िकासिण्शनकंाचयका वनवमत्काने लेख्काने ्ेलेली अवभवयक्ती महत्िकाची 
ठरलयकाने प्िकासिण्शनकंाचे सिरूप िेििेिळयका प््कारे बदलि िेले. ्कावयकातम 
व्ंिका वचंिनरील व्ंिका विशे्र्णका्डे झु् लेली अरी वनरवनरकाळयका 
पोिकाची प्िकासिण्शने वनमका्शण होऊ लकािली. प्िकासिण्शनकंाचे सिरूप बदलनू 
लकावलतयपणू्श रीिीने प्िकासिण्शने वलवहली जकाऊ लकािली. तयकाचे श्ेय मखुयिः 
अनंि ्काणे्रकंानका वदले जकािे. सकामकानय अनभुिकंािही नकाट्यपणू्शिका हरेणयकाची 
दृष्टी, मनमो्ळी जीिनवनष्ठका, सचू् आवण संयवमि मकंाडणी ही ्काणे्रकंाचयका 
प्िकासिण्शनकंाची िैवरष््टये मकानली जकािकाि. तयकानंिर रका. वभ. जोरींची प्िकासिण्शने 
िैवरष््टयपणू्श ठरिकाि; िी तयकंाची वजजकास ूिकृत्ी, आस्ेिकाई्पणका, संिेदनषिम 
मनकाने घेिलेलयका अनभुिकंानका िकाङ्मयीन संदभ्श ि भकाषये यकंाची वदली जकाणकारी 
जोड यका घट्कंामळेु होय. िंिकािर िकाडिीळ यकंाचयका प्िकासिण्शनकाची लषिणीयिका 
तयकंाचयका चमत क्ृ विपणू्श अनभुिकंाि आवण वमवश्ल दृवष्ट्ोणकामधये दडलेली 
आह े(्ुल्णमी २०१२ : ३९१-३९३).

||२||
पिू्शसरूी आवण सम्कालीन लेख्कंाचयका प्िकासिण्शनकंाचयका पकाश््शभमूीिर 

आिका प्भका्र पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंाची िैवरष््टये नोंदविणे अ ््शपणू्श ठरिे. 
पकाधये यकंाची प्िकासिण्शने िकाचिकानका सि्शप््म जकाणििे िी तयकंाची अ ््शवनण्शयन 
(interpretation) ्रणयकाची विलषिण षिमिका होय. िे जयका प्दरेकालका भेट 
दिेकाि िे्ील वनसि्श, इमकारिी, िकासिूंचयका रचनकंाचका आ क्ृ विबंि यका सिळयका 
घट्कंाचे िे अ ््शवनण्शयन ्रिकाि. तयका प्दरेकािील मकानिी समकाज, तयकंाची 
संस क्ृ िी, जीिनरैली, इविहकास, मकाणसकंाचे िि्शन आवण िि्शनकंाचे आ क्ृ विबंि 
यकंाचयकारी िे सिळयका भौवि् आवण मिू्श िोष्टींचयका आ क्ृ विबंिकाचे नकािे 
जोडिकाि. असे ्रीि असिकानका वरलप्लका, िकासिु् लका, वचत्र्लका यकंाची 
सकू्म जकाण असलेले तयकंाचे अनभुिसंपनन वयवक्तति ठकायीठकायी वदसि रकाहिे. 
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इविहकास, रकाज्कारण, अ ््श्कारण यकंाचयका अभयकासकाने आलेली बहुश्िुिका, 
िकाङ्मयकाचयका अभयकासकाने आलेली अवभजकाििका यकंाचे दर्शन घडिे.

ररओ द जकानेरो यका निरकामधये वनसिका्शचे जे रूप आढळिे िे अतयंि 
वसिवमि ्रणकारे, मकानिी सकामथयका्शलका, ्ौरलयकालका आवहकान दणेकारे रकंािडे 
आह.े पोिु्शिीज लो् यका रहरकाि पवहलयकंादका आले िेवहका िे यका रका्ट भवय 
वनसिका्शपढेु निमसि् झकाले. 

“ररओचयका दर्शनकाने ‘पोिु्शिीझ’ प्िि्श् वयका्ुळ झकाले, विनम्र बनले. 
ही विनम्रिकाच तयकंाचयका पवहलयका घरकंाि, पवहलयका बकंाि्कामकाि वदसिे. आजही 
ही घरे ्ुठे्ुठे वदसिकाि. विचकारी आिवुन् आ्कारिकामी इमकारिींचयका िदमीि 
अंि चोरून आवण मकान मोडून उभी असिकाि. पण तयकंाची महणनू ए् प्विष्ठका 
असिे आवण जकाणििे. तयकंाचयकाभोििी ए् रकंाि संिोर््कार् िकािकािरण 
नकंादिकानका वदसिे” (पकाधये १९६४ : १३५-१३६). 

इ्े ररओ द जकानेरो रहरकामधये पोिु्शिीज आले िेवहकाचका इविहकास, 
ररओचका वनसि्श, तयकालका पोिु्शविजकंानी वदलेली विनम्र िंदनका यकाचका संबंि 
पोिु्शविजकंानी बकंािलेलयका पवहलयका इमकारिींचयका सकािेपणकारी, बैठ्यका रचनेरी 
जोडलका आह.े लंडनमिील प्वसद्ध ट्यबूरेलिेचेही नकािे यकाप््कारे वब्वटरकंाचयका 
्काटे्ोर उद्ोिी सिभकािकारी पकाधये यकंानी जोडले आह े (पकाधये १९५४ : 
११३). बँ्ॉ्चका सपु्वसद्ध िरंििका बकाजकार, िे्े चकालणकारी घकासकाघीस एिढेच 
नकाही िर िे्ील मंवदरकंाचयका आिकारकािील मिूमीचंयका रैलीिनूही पकाधयकंानका बँ्ॉ् 
रहरकाचयका जीिनकासक्तीचे दर्शन घडिे (पकाधये १९६४ : ५४-६४).

“ह्यकाचबरोबर जो हरका फुटलका, तयकाि मी अभकावििपणेच सकामील झकालो. 
्ंटकाळलेलयका मनकािर ही विनोदकाची जोरदकार झळूु् फकार सखुद िकाटली आवण 
सोववहएट रवरयकासकारखयका जबरदसि रकाषट्कालका विरोि ्रणयकास यिुोसलकाववहयका 
जयका रक्तींचयका जोरकािर उभका रकावहलका तयकंाि विनोदबदु्धीलका महत्िकाचे स्कान 
असले पकावहजे, ह ेलिेच धयकानकाि आले” (पकाधये १९५४ : २३).

आिका इ्े वनसि्श, िकासि ूिका मंवदरकाचे नकाही िर ऐविहकावस् घटनेचे, ए्का 
रकाषट्काचयका संदभका्शिील महत्िकाचयका पररवस्िीचे विशे्र्ण पकाधये ्रिकाि आवण 
िे ्रीि असिकानका तयका रकाषट्कािील लो्कंाचयका सिभकाििकृत्ीरी तयका ऐविहकावस् 
संदभका्शचका संबंि जोडिकाि. पकाधयकंाचयका दृवष्ट्ोणकाचे ह ेमोठेच िैवरष््टय मकानकािे 
लकािेल ्ी, िे प्दरेकाचका, िे्ील भौवि्-अभौवि् घट्कंाचका अनभुि घेिकानका 
नसुिका भकािवन् अनभुि िका मनकाि उठणकारे िरंि सकंािि नकाहीि िर तयकंाच े
विशे्र्ण ्रीि जकािकाि. ही विशे्र्ण ्रणयकाची पद्धि तयकामकािील ि ््श रका्रि 



वष�  ०१ � अकं  ०६ � फे�वुारी २०२१ 81

मकात्र खकास पकाधये यकंाचेच महणकािे लकािेल, असे आह.े तयकामळेु तयका विशे्र्णकालका 
ि ््श ् ््श रिका येि नकाही िर आतमवनष्ठ अरका अ ््शवनण्शयनका्डे िे झु् ि जकािे. 
इविहकास, िकासिरुका्रि आवण वरलप्लका यकंाचे िेििेिळे संदभ्श तयकालका लकाभि 
जकािकाि. 

्िी्िी पकाधयकंाची ही वनरीषिणे-िण्शने इि्ी लषिणीय िेिळी असिकाि 
्ी िकाच्कालका ए् निीच दृष्टी प्काप्त होिे. उदकाहरणका ््श, उत्रे्डील रकानीखेि, 
्ौसकानी ििैरे भकािकािील वनसिका्शविर्यी वलवहिकानका डोंिरकंाचयका विविि वचत्रका क्ृ िी 
आवण डोंिरकाळ प्दरेकािील रसिेबकंािणीचयका पद्धिीचे, रैलीचे जे िण्शन ्ेले 
आह ेतयकािनू ह ेलषिकाि येिे ्ी रसिेबकंािणीचयकाही विविि रैली अस ूर्िकाि 
(पकाधये १९६४ : ३१). यकाच लेखकाि तयकंानी पकंाडिकंाचयका सििका्शरोहणकाचयका ््ेच े
नकािे ्ौसकानी ये्नू वदसणकाऱयका डोंिररकंािकंाचयका वजनयकासकारखयका वदसणकाऱयका 
आ क्ृ विबंिकारी जोडले आह.े परुकाण््कंाचे असे सििंत्र आवण सम्कालीन 
अ ््शवनण्शयन हीदखेील पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंाची खकावसयि मकानकािी 
लकाििे (ितै्रि, पकृ. २४). तोकोनोमा यका संग्रहकाि जपकानमिील चंद्रोतसि आवण 
भकारिीय ्ोजकाविरीचयका ््कंाचे संदभ्श यकंाचे नकािेही अरकाच प््कारे जोडलेले 
आह े(पकाधये २०१२ : १२५-१२७). 

िकासिूंचे वनरीषिण ्रिकानका िकासिरुका्रि, वरलपरका्रि यकंाचयका मम्शदृष्टी िे 
सिि िकापरीि रकाहिकाि. उपयकु्तिेचयका दृष्टीने सौंदय्शदृष्टीिर मकाि ् े लेली वदसली 
िरी अरका बेढब, ि्का्व्ि पॉर पण िरीही सौंदय्शदृष््टयका उणे िकाटणकाऱयका 
इमकारिींिर टी्काही ्रिकाि. बवल्शन हॉटेलचयका इमकारिीिर यकाप््कारे टी्का 
्ेली आह े(पकाधये १९६४ : ९६-९७). िर जपकानमिील इवमपररअल हॉटेलचयका 
लषिणीय िेिळयका दृशयभकािकािर आवण अंिि्शि रचनेिर इि्ेच ्काय पण 
छिकायकाप््कारकाची वनयोजनवयिस्का ि तयकािनू ियकार होणकारी भकािकािस्का 
यकािरही भरभरून ्ौिु् ोद्कार ्काढले आहिे (पकाधये २०१२  : १५२-१५९). 

वहवेनसचयका ्कालवयकंाचका अनभुि घेिकानका आपले मन भकारून जकािे. 
पण िकासिु् लेचयका अपिू्शिेने नकाही िर मचचंट ऑफ वहमेनससकारखयका िकाङ्मयीन 

क्ृ िीमळेु वनमका्शण होणकारी िकाङ्मयजकाणीि, इविहकासकाची जकाणीि यकामळेु भकारून 
जकािे, असे िे महणिकाि (पकाधये १९६४  : ११२). महणजे फक्त आपलयका 
अनभुिकंाचे िण्शनच नकाही िर तयका अनभुिकंाचे, भकािकािस्ेचेही िे विशे्र्ण 
्रिकाि. आपलयका भकारलयका मनोिस्ेचे श्ेय ्कालवयकंाचयका िकासिूंनका अवजबकाि 
दिे नकाहीि. ्कारण िकासि ू महणनू िी तयकंानका नकापसंिच असिे. वनसिका्शिही 
वरलप, वचत्र रोिणकारी पकाधये यकंाची दृष्टी सौंदयका्शसक्तिेने वचत्र, वरलपकंाचे दर्शन 
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िर घेिेच पण तयकाचे नकािे रकाज्कारण, रकाज्ीय विचकारप्णकाली यकंाचयकारीही 
जोडिे. यिुोसलकाववहयकामिील मॉडन्श िॅलरीसंदभका्शि िे महणिकाि- “वक्रसिो 
वहिेवडवसच ् आवण आयवहकान जनरॉल ह्यकंाची वचते्र पकाहून ह्यका ्मयवुनसट 
रकाषट्कािही नि्लेचे सकृजनरील अं्ुर फुटिकाि ह्यकाची प्वचिी आली” (पकाधये 
१९५४ : ६२).

दरेोदरेीचे वचत्र्कार, वरलप्कार, सपु्वसद्ध इमकारिींचे िकासिरुचनका्कार, 
िकासिूंचयका विविि रैली यकंाचे संदभ्श असे वठ्वठ्काणी येिकािच. तोकोनोमा 
संग्रहकािील ‘्कातसरुका बंिलका’ यका संपणू्श लेखकाि जपकानी िकासिरुचनका ि 
तयकामकािील जपकानयकंाचका दृवष्ट्ोण, िकाङ्मयीन परंपरका यकंाचे दर्शन घडिे (पकाधये 
२०१२ : १४१-१४८). पण ् लका, िकाङ्मय, तयकंाचे इविहकास, सकामकावज् इविहकास, 
रकाज्ीय संदभ्श, विविि विचकारप्णकाली, वनसि्श यकंाचयकािील िुंिकािुंिीचयका 
संबंिकाचे, बहुसकंास क्ृ वि्िेचे जे भकान पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंािनू वदसिे िे 
किवचिच अनय प्िकासिण्शनकंामिनू बघकायलका वमळि असेल.

“प्तये् लेख्काची अनभुि घेणयकाची षिमिका वनरकाळी, पद्धि वनरकाळी 
व्ंबहुनका वयक्तीची संिेदनका, िकारणकाही वभननवभनन असलयकामळेु स्ळ िेच 
असले िरी प्तये् प्िकासिण्शनकाचे सिरूप वभननवभनन ठरिे” (िि्श्, २००२  : 
२२६). 

यका िरील वििकानकाचका प्तयय आपलयकालका पकाधयकंाचयका प्िकासिण्शनकंारी 
इिर प्िकासिण्शनकंाची िलुनका ्ेली ्ी ित्काळ येिो. उदकाहरणका ््श, सधयकाचयका 
्काळकािील िकाच्वप्य प्िकासिण्शन्कार मीनका प्भ ू यकंाचयका दमषििरंग यका 
संग्रहकािील ररओ द जकानेरोचे िण्शन िकाचले ्ी लषिकाि येिे ्ी, तयकंानीही 
पोिु्शविजकंानी ररओची जडणघडण ्री ्ेली इतयकादी इविहकासकाचका आढकािका 
घेिलका आह,े िे्ील लो्कंाचयका प्िकृत्ीची, प्संिकंाची िण्शने ्ेली आहिे, 
िपवरलकंाची रेलचेल आह.े पण यका सिळयकालका मकावहिीपरिका, िण्शनपरिका आवण 
्ोडीरी आतमवनष्ठका यकंाचका पोि प्काप्त होिो (प्भ,ू २०१५  : १०७ -११३). पण 
पकाधये यकंाचयका लेखकाि ररओचका ओढकाळ वनसि्श, ब्कावझवलयन लो्कंाची आवण 
ररओचीच बनलेली ‘विरीवमरी’ ही प्िकृत्ी, िकासिरुचनका, इविहकास यकंाचे जे 
बहुपदरी पोिकाचे ि्रि विणले जकािे िे भकान प्भ ूयकंाचयका िण्शनकाि आढळि नकाही.

आपलका वचत्र्लका िका िकासिु् लका यकंाचका अभयकास नकाही, असे यका 
प्िकासिण्शनकंामिील वनिेद् सकारखे महणिो. िसेच आपलयकालका इविहकासकाचेही 
पिू्शजकान नकाही असे महणिो. पण प्तयषिकाि मकात्र िो वज्े िेलेलका असिो वि्लका 
इविहकास तयकाने चकंािलकाच जकाि ्रून घेिलेलका असिो. झकाग्रेब ये्े ‘रकंाििका 
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पररर्द’ेसकाठी वनिेद् िेलका असिकानका यिुोसलकाववहयकाचयका इविहकासकाची 
चकंािली मकावहिी तयकाने घेिली होिी. तयकामळेु सोळकावयका रि्काि सरंजकामरकाही 
वयिस्ेविरूद्ध बंड ्रणकाऱयका िबेुतस नकािकाचयका क्रकंावि्कार्कालका जयका सेंट 
मका ््श  चौ्काि फकारी वदली होिी; तयकाचे दिडी समकार् तयका चौ्काि बघिकानका 
पट्न तयका ऐविहकावस् संदभका्शची नोंद हका वनिेद् ्रून टका्िो (पकाधये 
१९५४ : ६३). बॉवसनयकाची रकाजिकानी सकारकायेिो इ्े वनिेद् िेलका असिकानका 
ऑवसट्यकाचयका आच्श ड्यू्  फवड्शनंडचका खनू ि पवहलयका महकायदु्धकाची तयकामळेु 
झकालेली सरुुिकाि यकंाचका उललेख ्ेलेलका वदसिो.

ऐविहकावस् संदभकाांनी पकाधये यकंाची िण्शने संपकृक्त असली िरी यका 
इविहकासकाचे नकािे परि निररचनकारका्रि, िकासि,ू मकानिी सिभकाि अरका विविि 
घट्कंारी जोडले जकािे. लंडनचे ऐविहकावस् िैभि समजलयका जकाणकाऱयका टॅकसीच े
मॉडेल ववहकटोररयका आवण व्ंि सकाििे एडिड्श यकंाचयका ्काळकािील असलयकाच े
सकंािि वब्वटरकंाचयका परुकाणवप्य सिभकािकाचका िो बोल्का परुकािका असलयकाचका रेरका 
तयकंानी मकारलका आह े(ितै्रि, पकृ. ११८). िर ्ोलंबोचयका प्िकासिण्शनकाि तयकंानी 
नोंदविले आह े ्ी, “्ोणतयकाही रहरकाचयका प््म दर्शनकाने तयका रहरका्डे 
बघणयकाची दृष्टी वनमका्शण होिे. महणनू विमकानिळ, बंदरे नेहमीच भवय, सुंदर, 
आ्र््श् बकंािली जकािकाि. ्कारण निररचनका्कार फकार पिूमीपकासनू लो्कंाची 
ही मकानवस्िका ओळखि होिे.” असे आपलयका वनरीषिणकाचे विशे्र्ण ्रीि 
मकाहीमचका व्ललका, िेटिे ऑफ इवंडयका यकंाची उदकाहरणे आपलयका मिकाचयका 
पष्ु्टय ््श िे दिेकाि (पकाधये १९५९ : ६८).

अरका प््कारचका िौलवन् विचकार हका पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंाचे ए् 
महत्िकाचे िैवरष््टय आह.े ्ोणतयकाही प्दरेकािील वनसि्श, िकासि,ू मकानिी प्िकृत्ी, 
संस क्ृ िी ्रकाचेही अिलो्न ्रिकानका सटेुपणकाने न ्रिका दसुरका दरे, दसुरी 
संस क्ृ िी यकंाचयका पररपे्षिकािच िो अनभुि ठेिलका जकािो. व्ंबहुनका, वनरवनरकाळे 
प्दरे बघिकानका, प्िकास ्रिकानका ि तयका अनभुिकंाचे ््न ्रिकानकाही पकाधये 
यकंाचयकाि दडलेलका समीषि् ि तयकंाचयका सौंदय्शजकावणिका ्कायम जकािकृि असिकाि. 
तयकामळेु तयकंाचयका अनभुि घेणयकाचयका पद्धिीिच ही िौलवन्िका मरुलेली वदसिे. 
अलमोड्यकाचयका डोंिररकंािका आवण खकालचयका खोऱयकािील वनळसर िकुयकाचका 
हले्कािणकारका समदु्र पकाहून तयकंानका ररववहएरका ये्ील पि्शिरकंािका ि तयकाचयका 
िळकारी ट्रका घेणकाऱयका समदु्रकाची आठिण येिे. प्मका्ी वनसि्श ह ेदोनही्डच े
सतू्र असलयकाचे िे नमदू ्रिकाि (पकाधये १९६४ : १०).
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जपकानमधये व्नोवमयका ये्ील जत्रका पकाहणयकासकाठी जकािकाि िेवहका लकाल 
भकाि ्काळेपकंाढरे िीळ टका्ून हॉटेलमधये सवह्श ्ेलका जकािो. तयकािेळी तयकंानका 
्ेट ् ो्णकािील लकाल भकाि आवण िुंदरुमकासकािील विळकाचे पदका ््श आठििकाि. 
जपकानमधये ्ो्ण असे संस क्ृ विरूपकाने व्िी भरले आह,े असे तयकंानका िकाटिे 
(पकाधये २०१२ : ८२). पकाव्सिकानकाि ्रकाची रोड ये्े वफरिकानका तयकंानका महमंद 
अली रोड-भेंडीबकाजकार-िोलवपठका यका पररसरकाची, तयका रसतयकंाची आठिण येिे. 
रसिे, िे्ील दु् काने, िकाळि घकािलेले ्पडे, चकाळी ह ेसिळे तयकंानका आठििे 
(पकाधये १९५९ : ४८-४९). इटलीिील वत्रएसिमिील लो्कंाचे डेमॉग्रकावफ् 
्ंपोवझरन महणजे मळू इटकावलयन रवहिकारकंापेषिका बकाहरेून आलेलयका 
रवहिकारकंाचे प्मकाण पकाहून िे जकािका जकािका अिदी सहजिेने महणिकाि, 

“मुंबई रहरकाि महकारकाषट्ीयकंाची लो्संखयका इि्ी ्मी नसली िरी 
मुंबईचे वत्रएसिरी असलेले सकामय लिेच धयकानकाि येईल” (पकाधये १९५४  : २०). 

पकाधयकंाचे वरषिण अ ््शरका्रि यका विर्यकाि झकाले असलयकाने रकाज्कारण, 
अ ््श्कारण यकंाचे संदभ्शही यका िौलवन् पररपे्क्यकाचयका िडकाखयकािनू सटुि नकाहीि. 
पण ‘व्रियका’ आवण तयकंाचे सौंदय्श हका पकाधये यकंाचका खकास आिडीचका विर्यही 
यका िौलवन् रसग्रहणकािनू सटुि नकाही. इटकावलयन व्रियकंाचयका चेहऱयकाचे सौंदय्श 
सकंाििकानका िोंडस सबु् आ्कार, सरळ नका्, टिटिीि हनिुटी, िबुिबुीि िकाल, 
पकाणीदकार डोळे, आ्काररील वजिणी आवण रसररीि ओठ एिढ्यका सिळयका 
विरेर्णकंाची उिळण ् रूनही ह ेिण्शन पणू्शतिकास िेवहकाच जकािे जेवहका इटकावलयन 
व्रियकंाचयका अंि्कंािीची इगं्रज, सेवमवट्, ग्री् व्रियकंाचयका अंि्कंािीरी िलुनका 
्रून इटकावलयन ्रिीचयका ्कंािीचे श्ेष्ठति िौलवन्दृष््टयका वसद्ध होिे (पकाधये 
१९६४ : १२०-१२१). आपले ह ेिौलवन्िेचे भकान वनिेदनकामधये िे ्बलूही 
्रिकाि, -

“निखेपणकाचका िकािर मनकािर होिकाच ह े बकािरलेले मन समोर जें जें 
वदसे तयकाची तयकाची भकारिकंािील िोष्टींरी िलुनका ्रू पकाहि होिे… पण 
यरुोपमधये जी िोष्ट प्तये्िेळी जकाणििे िी ह्यका इटलीिही जकाणिली. लो् 
अवि् वयिवस्ि आहिे आवण तयकंानी जीिनकाचयका प्तये् अंिकंाची संघटनका 
्रणयकाचका प्यतन ्ेलका आह”े (पकाधये १९५४ : ११). पकाधये यकंाचका इटलीिील 
हका प्िकास पवहलका प्िकास असलयकाने जरी निखेपणकािनू ही िलुनका तयकािेळी 
मनकाि आली असली िरी लिेच पढुचयका ओळीि मकात्र यरुोपचयका तयका पणू्श 
ट्ीपनंिर यरुोवपयनकंाविर्यीचयका बनलेलयका मिकाची िलुनका तयकंानी भकारिीयकंारी 
्ेली आहचे. महणजे प्िकासिण्शन, वनिेदन ्रीि असिकानका तयकंाचयकािील 
िौलवन् रसग्रहण ्रणकारका मम्शजही जकािका असिो.
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पकाधये यकंाचयकािील समीषि्काचयका दृवष्ट्ोणकामळेु तयकंाचयका प्िकासिण्शनकंामधये 
िकारंिकार वदसनू येणकारे आणखी ए् िैवरष््टय महणजे ्ोणतयकाही अनभुिकंािील 
अंिवि्शरोि हका िेििेिळयका प््कारचका आह.े ् िी्िी िो वनसिका्शचयका दोन वभनन 
रूपकंामिील आह.े उदकाहरणका ््श, इटलीिील वत्रएसिलका जकािकानका रसतयकाचयका ए्का 
बकाजलूका पहकाड िर दसुऱयका बकाजलूका खोरे, तयकािील सकृवष्टसौंदय्श, खोली वदसिे. 
तयकाविर्यी िण्शन ्रिकानका िे महणिकाि,-“वत्रएसिलका जकािकानका डकािी्डे उग्र 
सौंदय्श आवण उजिी्डे रकंाििंभीर सौंदय्श यकंाचका आलटून- पकालटून आसिकाद 
घेिकानका मनकाची ते्रिका उडून िेली” (ितै्रि, पकृ. १९). िर ्िी्िी हका अंिवि्शरोि 
वनसि्श आवण मकानिी संस क्ृ िी यकंाचयकाि आढळून येिो. ्ौसकानीचका सििमीय 
वनसि्श, पहकाड ह े तयकंानका वनसिका्शचयका रमणीयिेचे, अपकाव ््शििेचे, सििमीयिेच े
प्िी् िकाटिे; िर खोऱयकािील जीिन, वहमकालयकाचयका ्ुरीिही लष्रकाने 
खोदलेले रसिे ह ेवि्कासकाचे, भौवि् पकाव ््शि जीिनकाचे प्िी् िकाटिकाि (पकाधये 
१९६४  : २४-२५). ्िी्िी ए्काच अनभुिकाि सरुूपिका आवण ्ुरूपिका 
अरका दोन परसपरविरोिी घट्कंाचे संिलुन सकािले िेलेले असिे. यका अनभुि 
घट्कंामिलका अंिवि्शरोि तयकंानका आढळिो. “इिकयका सौंदयका्शिर ्सले िरी 
वनयंत्रण पकावहजेच. मलका दोन-िीन पकाद््रयकंाचे ्ळप वदसले. तयकंाचे ्काळेपकंाढरे 
झिे आवण तयकंाचे रषु् दमुु्शखलेले चेहरे!.... मलका िे ्ळप सुंदर िकृषिकािरचयका 
बकंाडिळुकासकारखे िकाटले” (पकाधये १९५४  : १५). ्काळयका-पकंाढऱयका रंिकािलका 
अंिवि्शरोि, सुंदर रंिसंििी, ह्यका ्पड्यकंारी विसंिि रषु् चेहरे; रोममिील 
ए्ूण टिटिीि चैिनयरील जीिन आवण पकाद््रयकंाचे रुषि, ्ोरडे जीिन अरका 
िीन सिरकंािरील अंिवि्शरोि पकाधये इ्े वयक्त ्रिकाि. तयकंानका मळुकाि िम्श 
ही बकाबच तयकंाचयका आिवुन् मकानवस्िेमळेु इटलीचयका ए्ूण चैिनयरील 
जीिनकाि विसंिि िकाटली असकािी.

्िी्िी वनसि्श, प्िकृत्ी, िकासि ूअरका सि्शच संदभका्शि हका अंिवि्शरोि 
तयकंानका वदसिो. पिू्श बवल्शन आवण पवश्म बवल्शन यकंाचयकािील िलुनेिनू अरकाच 
प््कारचका अंिवि्शरोि पकाधये यकंानका वदसलका. िसेच हकँाि्कँाि आवण ररओ द 
जकानेरो यका दोनही वठ्काणीही िलुनेिनू वनसिका्शिील सकामय, आट्यकापकाट्यकंाचयका 
्ोंड्यका प्डलयकासकारखे उभे रकाहणकारे डोंिर, िसेच आ्कार आवण पकाणी 
यकंाचयका यिुीिनू उभे रकाहणकारे सौंदय्शही वदसिे. पण तयकाि लिेच विरोिही 
वदसिो. ररओचका वनसि्श बेभकान, रुबकाबदकार मसिमकाद् िकाटिो िर हकँाि्कँािचका 
आटपरीर वनसि्श! लिेच ररओचयका िकासि ू आवण िे्ील लॅवटन िका वनग्रो 
लो्कंाची सिचछंिदी िकृत्ी यकंाचका संबंि जोडि तयकंानी हकँाि्कँािचयका िकासि ूआवण 
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वचनयकंाचका/ इगं्रजकंाचका बेिकास बेि वयकािहकारर् िीमेपणका यकंाचका विरोिी संबंि 
दर्शविलका आह े(पकाधये १९६४  : ६८-६९). 

यिुोसलकाववहयकाि िकंािीिकादी ित्िजकानकाचयका जिळ असणकाऱयका किे्स्श 
संप्दकायकािील लो्कंारी तयकंाची ओळख होिे. मकात्र तयकंाची प्का ््शनकापद्धि जिळून 
पकावहलयकानंिर तयकंानका तयकािही लिेच अंिवि्शरोि आढळून येिो. ्कारण प्का ््शनका 
ही धयकान लकािकािे, मनकािील न्कारकातम िोष्टींचका वनचरका वहकािका, यकासकाठी ्रीि 
असिकाि. पण तयकंाची प्का ््शनका इि्ी दीघ्श्काळ ि डोळे वमटून चकाललेली असिे 
्ी संपलयकािर सिळयकंाचयकाच चेहऱयकािर सटु्ेचका आनंद वदसिो. मनकालका मकु्त 
्रणकाऱयका प्का ््शनेचंच बंिन होि आह,े असे पकाधये यकंानका िकाबडिोब जकाणििे 
(पकाधये १९५४ : ९९). तयकंाचयका रेिटचयका संग्रहकािील ए्का लेखकाि पकाधये 
यकंानी यका अंिवि्शरोिकाचयका जकावणिेलका अवि् वयकाप् रूपकाि मकंाडले आह.े 
आलपसचयका पि्शिकाची ्काळे्वभनन, अण्ुचीदकार िड्ी भरिणकारी वरखरे 
आवण तयकंाचयकािरचे मोह् रभु् वहम ए्काचिेळी जकाणििे. तयका कू्रर वरखरकंानका 
वजं्णयकाची ईषयका्श आवण तयकाचिेळी तयका वहमकाचे सौंदय्श यकंािील अंिवि्शरोि 
तयकंानका जकाणििो. पण ििी आवण रकंािी, षििुका आवण िकृप्ती, ररीर आवण 
चेिनका अरका वचरंिन अंिवि्शरोिकंाप्मकाणेच िो जकाणििो. अरका अंिवि्शरोिकंाचका 
रकंाि सिी्कार ्ेलयकािकाचनू ितयंिर नकाही, अरका वनष्र्का्शप्ि िे येिकाि (पकाधये 
१९६४  : ११३).

अतयंि िरल अरी ्कावयकातमिका हहेी पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंाच े
िैवरष््टय असलेले वदसिे. ्िी्िी ही ्कावयकातमिका वनसि्शदृशये आवण तयकंाच े
िण्शन ्रिकानका येणकारी संिेदनकातमिका, प्विमका आवण तयकाि येणकारी आतमवनष्ठ 
विवरष्टिका यकामळेु येिे. उदकाहरणका ््श, “इिकयकंाि डकावयका वषिविजकािर पवश्मे्डे 
घकालिणकारका सयू्श पि्शिकाचयका वरखरकािर टे्िो. समोर िकारेिर िििििे सिुण्श 
पसरिे. तयकाि ्ंु्ुमकाचयका छिटका वमसळिकाि. आ्कारकािील ढिकंाचे अंिरंि 
लकालीलकाल होिे. तयकंाचयका ्डका सोनेरी प््कारकाने उजळिकाि. हळूहळू सयू्शवबंब 
पि्शिकाआड उिरू लकाििे आवण लकाल रोभका िरिर फकंा्ू लकाििे. िकाटिे, एखकाद्का 
प््काररेर्ेने िे मकािचे भवय सतय आिका उजळले असेल” (पकाधये १९६४  : 
९). िर ्िी्िी विवरष्ट प््कारची भकािकािस्का, तयकािनू वनमका्शण होणकारी 
िकृत्ीची उत्टिका यकामळेु एखकादका संपणू्श लेखच ्कावयकातमिे्डे झु् लयकाची 
उदकाहरणेही आढळिकाि. तोकोनोमा संग्रहकािील ‘चंद्रोतसि’ हका संपणू्श लेख 
अरका िरल भकािकािस्ेचका प्तयय दिेो. जपकानमधये ररदऋििूील चंद्रदर्शनकाचका 
समकारंभ सकाजरका ्रणयकाची प््का आह.े ‘पेन पररर्द’ेसकाठी िेलेलयका पकाधये यकंानका 
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योमरुका वसकयरुरटीज्डून अरका चंद्रोतसिकाचे आमंत्रण येिे. ए्का उद्कानकाि 
आयोवजि समकारंभकािील नकृतये, सरोिरकािील दृशये यकंाचे िण्शन ्रिकानका विवरष्ट 
भकािकािस्ेचका प्तयय वनिेद् दिे रकाहिो, ‘चेरीचका मोहर’ आवण ‘इवमपररअल 
हॉटेल’ यका लेखकंामधयेही ्काही ्काही प्संििण्शनकाि ही िरलिका आलेली आह.े

्िी्िी अनकावम् िढू िोष्टी, घटनका यकामळेु ही ्कावयकातमिका वनमका्शण 
होिे. ्कारण वनसिका्शिलयका अिकाव ््श ्, िढू घटनकंाचे अतयंि सचू् आवण 
्ोणतयकाही भकाषयकाखेरीज संवषिप्त असे वनिेदन ्रून अ ््शवनण्शयनकासकाठी िी 
घटनका िकाच्कंािर सोडून वदली जकािे. मि िी व्नोवमयकाचयका जते्रचयका वदिरी 
दोन ्ोळी िरुण समदु्रकाि बडूुन मरणयकाची घटनका असदू े व्ंिका िोिकानोलका 
जकािकानका िकाटेि लकािलेले, आतमहतयका ्रणयकासकाठी प्वसद्ध असलेले प्चंड 
टो्दकार ्ड्यकाचे वठ्काण असो िका अचकान् भिूबकािका झकालयकासकारखी बंद 
पडलेली िकाडी मे्ॅवन्ने पजूकावििी ्रिकाच चकाल ूहोणयकाची घटनका असदू.े ही 
िढूिका ्कावयकातमिका वनमका्शण ्रीि असिे (पकाधये २०१२ : ९६-१०६). 

्िी्िी ्काहीिरी रकाश्ि, हुरहूर लकािणकारे वचरंिन सनकािन असे ित्ि 
आवण तयका ित्िकाचयका अवसितिकाचका वनसिका्शिनू येणकारका िढू प्तयय ह ेघट्ही 
यका प्िकासिण्शनकंामधये ्कावयकातमिेचका सरू वनमका्शण ्रीि असिकाि. उदकाहरणका ््श, 
व्नोवमयकाचे मंवदर आवण तयकाचका भवय प्का्कार दोन उंच डोंिरकंाचयका मधये बकंािलका 
आह.े ही िकासि ूआवण तयका्डे जकाणकाऱयका पकायऱयका महणजे जण ूसिि्शसोपकान 
असलयकाचे वनिेद्कालका िकाटिे. सिि्श ि िरिी यकंाचयका यका अपिू्श वमलनकाने मन 
ए्का पकावित्यकाने, िढूिेने भरून जकािे असका अनभुि येिो ि वनिेद् महणिो, -

 “व्नोवमयका आवण ्ेरिरकाज-ए्कानें दसुऱयकाचका सकाषिकात्कार होिो, 
वनसि्शसौंदयका्शिील दवैि्िेची प्िीिी येिे, आवण आंि, अंिरंिकाि पररपिूमीचका 
रकंाि, संिषु्ट प्िकाह िकाहू लकाििो. ्ों्ण आवण जपकान यकंाचयकामिलका 
भौिोवल् भेद आवण अवभमकान आिका िळून पडिो आवण वनसि्श ि मकानि 
यकंानका जोडणकाऱयका सनकािन संबंिकाची वनभ्शर जकाणीि िेिढीच उरिे” (ितै्रि, पकृ. 
९२). ‘चंद्रोतसि’ यका लेखकािही असका संिेदनकातम्िेचयका पली्डे जकाणकारका 
रकाश्ि अनभुिरूपकाचका प्तयय ्ोजकाविरीचयका संदभका्शि वनिेद् दिेकानका वदसिो.

पण अरका प््कारची ्कावयकातमिका आवण प्दरे, वनसि्श, संस क्ृ िी यकंाचयका 
अरका आतमवनष्ठ अ ््शवनण्शयनकामळेु ्िी्िी विर्यकंापेषिका िो अनभुि घेणकारी 
वयक्ती आवण तयकाची भकािकािस्का यकंानकाच े्ं द्रस्कान प्काप्त होिे. लघवुनबंिकापेषिका 
प्िकासिण्शनकंाचे िेिळेपण सकंाििकानका आनंद यकादि महणिकाि,- “लघवुनबंिकािील 
‘मीतिका’चयका िलुनेने प्िकासलेखकािील ‘मीति’ विर्य-िसिरूी अवि् संबंि 
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ठेिनू असिे. विर्य-िसि ूइ्े ‘मीतिका’इि्ीच महत्िकाची असिे, ह ेविसरिका येि 
नकाही” (यकादि १९८७ : ३१४). पण अने्दका पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंामधये 
विर्य-िसिपेूषिका वनिेद्काचे अ ््शवनण्शयन, तयकाची बहुसकंास क्ृ वि् जकाण, 
िौलवन् सौंदय्शदृष्टी हचे महत्िकाचे ठरिे. बरेचदका लेखकामधये रकाज्ीय, 
ऐविहकावस् संदभ्श आवण तयकंाचे विशे्र्ण इिकयका मोठ्यका प्मकाणकािर येिे ्ी 
प्िकासिण्शने ही िैचकारर् वनबंिका्डे झु् िकाि. िकावत्ि् चचका्श, विशे्र्ण यकंाच े
प्मकाण असे िकाढले ्ी संबंविि प्दरे समजनू घेणयकाचयका प्वक्रयेि खंड पडि 
जकािो आवण रसभंि होिो व्ंिका ह ेवििेचन ्ंटकाळिकाणे होऊ लकाििे. उिता 
गामलचा यका संग्रहकाि ् ोलंबोिरील लेखकाि वसलोनलका असणकारे ट्ॉट्स्ीिकादकाच े
आ्र््शण सकंाििकानका सम्कालीन रकाज्कारण, रकाज्ीय विचकारसरणी यकंाची 
प्दीघ्श, सखोल चचका्श अरी अस्कानी आलयकासकारखी िकाटिे (पकाधये १९५९ : 
७२-७५). तयकाचप्मकाणे न्ेव जग न्वी मषिमतजे यका संग्रहकािही मकार्शल वटटोच े
वरषि्, रकाषट्नेिका, िोरणी रकाज्कारणी यका विनही भवूम्कंाचयका संदभका्शि ्ेलेले 
विशे्र्ण असेच यिुोसलकाववहयकाचयका प्िकासिण्शनकािील बरकाचसका अि्कार 
वयकापिे (पकाधये १९५४ : ८६-८९).

िकाङ्मयीन चचका्श, िकाङ्मयीन सिकायत्िका, िकाङ्मयकािरील ् मयवुनसट रकाषट्कंामधये 
असणकारे वनयंत्रण, रहसयमय िकाङ्मय, लैंवि्िका इतयकादींची मलूययकु्तिका, 
महकायदु्धकाचे ्वििेिर पररणकाम ह े सिळे विर्य वनवश्ि महत्िकाचे आहिे. 
रोच्ही आहिे. पण िे प्िकासिण्शनकंामधये आले ्ी मकात्र तयका प्िकासिण्शनकंानका 
पसरट ्रणयकाचे, तयकंाचका नेट्ेपणका, बकंािीिपणका ढकासळविणयकाचे ्काम ्रिकाि 
(पकाधये १९५४ : ५४-५७).

व्रियकंाची िण्शने आवण तयकंानका पकाधयकंाचयका प्िकासिण्शनकंामधये प्काप्त 
होणकारे विरेर् स्कान यकाविर्यी यका लेखकाि पिूमी नोंदविले आह.े मि तयका 
्ौसकानी, अलमोडका, नैवनिकाल भकािकािील पहकाडी व्रियका असोि ्ी वहवेनस, 
इटलीमिील व्रियका असोि अ्िका जपकानमिील िेरका, बकारमकाल् व्रियका, 
हॉटेल रेसटॉरंटमिील सेवि्का, रसतयकाि भेटणकारी अपररवचि सुंदर िरुणी 
असो. व्रियकंाचयका दहेकाची विविि िळणे, तयकंाचका चेहरका, तयकंाचयका चेहऱयकािरील, 
डोळयकंािील भकािनका, तयकंाचयकारी मजेमजेि ्ेलेले ्ोडेसे फलवटांि ह े्दकावचि 
आिवुन् दृवष्ट्ोणकाचका पररपका् असेल. पण ही िण्शने आली नसिी िरी 
तयका प्िकासिण्शनकंाचका पररणकाम उणकािलका नसिका आवण िी आहिे महणनू 
तयकंाचयका लकावलतयकाि ्ोणिीही भर पडि नकाही. व्ंबहुनका, ्ोडकासका अस्कानी 
येणकारका चकािटपणका असेच सिरूप बऱयकाच िेळका तयकालका प्काप्त झकालेले वदसिे. 
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पकाधयकंाचयका प्िकासिण्शनकंाचयका आरयकाचयका मकािे असलेले वनिेद्काचे वयवक्तति 
आवण तयकामळेु यका प्िकासिण्शनकंानका प्काप्त होणकारी िैवरष््टयपणू्शिका यकाचका परकामर्श 
घेिलयकानंिर तयकंाची रचनका आवण भकार्का यकंाचका विचकार प्सििु ठरिो.

||३||
प्भका्र पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंाचयका आ क्ृ विबंिकाचका आवण भकावर्् 

िैवरष््टयकंाचका विचकार आिका प्सििु लेखकाचयका यका रेिटचयका टपपयकािर ् रणे योगय 
ठरेल. पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंाची रचनका ए्का विवरष्ट पद्धिीने झकालेली 
आपलयकालका वदसिे. सकािकारणपणे लेखकाचयका सरुुिकािीचयका भकािकािच जयका 
प्दरेकालका वनिेद् भेट दिेो तयकाविर्यी नकारकाजीचका, वनरकारेचका सरू लकाििकानका 
वदसिो. यकाचे ्कारण ्दकावचि तयकाचयका अनभुिकाचयका िौलवन् सिरूपकाि 
आह.े ्ोणिीही िोष्ट सटेुपणकाने न पकाहिका पिू्शजकान, िकाचनकाचे संस्कार, िकाङ्मय 
यका सिळयकािनू ियकार होणकाऱयका अपेषिकंाचयका पररपे्क्यकाि निीन प्दरे पकाहण े
िका इिर प्दरेकंारी तयकाची िलुनका ्रणे यकामळेु वनिेदनकाची सरुुिकाि वनरकारेचयका 
अनभुिकाने होिे. उदकाहरणका ््श, “ढकाककयकाचयका विमकानिळकाचे दर्शनही फकारसे 
उतसकाहिि्श् नवहिे. ढकाककयकाहून ्ल्त्यकाचे वि्ीट वमळेल ्ी नकाही, 
ह्यकाची मलका ्काळजी लकािलेली होिी आवण िी िे्चयका िे्े ्ोणी दरू ्रू 
र्ि नवहिे” (पकाधये १९५९ : ५६). विमकानिळ यका िसिवूिर्यी नकारकाजी 
आवण वि्लयका िैरसोयीमळेु होणकारी मनकाची वचंिकाक्रकंाि अिस्का वयक्त ्रून 
ह्यका लेखकाची न्कारकातम् सरुुिकाि ्ेली आह.े अलमोडका, ्ौसकानी प्दरेकाि 
वहमकालयकाचे प््म दर्शन तयकंानका वनरकारकादकाय् िकाटिे. ्कारण तयकंानी िकाचलेलयका 
संस क्ृ ि िकाङ्मयकािील भवयवदवय, सुंदर रमणीय वहमकालय तयकंानका िकासििकाि िसका 
आढळि नकाही (पकाधये १९६४ : १-२). िर वहवेनस रहरकाविर्यी जी नकारकाजी 
पकाधये वयक्त ्रिकाि िी थ्ी कॉईनस इन ए फौंटन यका बोलपटकाि वदसलेले 
रंििदकार वहवेनस तयकंानका विि्े रंििदकार आढळि नकाही महणनू होय (ितै्रि, 
पकृ. १०९). तोकोनोमा यका संग्रहकािील लेखकंामधये िसेच ‘चेरीचका मोहर’, 
‘आसका्ुसका’, ‘इवमपररअल हॉटेल’, ‘टोव्यका’ अरका िेििेिळयका लेखकंामधये 
हचे आढळून येईल. ्ुठे िळू, घकाण, ्ुठे लो्कंाची प्िकृत्ी, ्ुठे ऐ्ीि 
मकावहिीचयका पकाश््शभमूीिर जकाणिणकारी विसंििी अरका विविि ्कारणकंामळेु 
वनिेद्काचका झकालेलका अपेषिकाभंि जकाणििो.

लेखकाची सरुुिकाि अरका न्कारकातम्, अपेषिकाभंिकाचयका घटनेने होिे. मि 
जसजसे पढेु जकाऊ िसिसे मकात्र सौंदय्श, वनसि्श, संस क्ृ िी यकंाचयका विवििरंिी 
अ ््शवनण्शयनकामळेु लेख समकृद्ध होि जकािो आवण बहुिे् लेखकंाचका रेिट 
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्कावयकातम, सचू् आवण ्िी्िी िर िक्कादकाय्ही झकालेलका वदसिो. 
उदकाहरणका ््श, “इिकयकाि मलका आठिले, आदलयका िर्मी एअर इवंडयकाचे विमकान 
ह्यकाच पि्शिकाचयका दरीि ्ोसळले होिे. तयका िढूिेि ए्दम भीिीचयकाही छिटका 
वररलयका. मी मनकािलयका मनकाि तयका दृशयकालका िंदन ्ेले आवण परि यकाियकास 
वनघकालो!” (पकाधये १९५४ : १०६). तोकोनोमामिीलही ‘बकािका’, ‘व्नोवमयकाची 
जत्रका’ अरका लेखकंाचका रेिट अपघकािी िढू मकृतय,ू भिूबकािेसकारखयका िढू िोष्टी, 
अनकावम् भय यकंासकारखयका घटनकंाद्कारे होिकानका वदसिो. िर, पिू्श बवल्शन आवण 
पवश्म बवल्शनचयका विभकािणीमळेु ् ुं पणकाचयका िकारकंापली्डे ड्कायवहरचका रेि्री 
्का्का आवण अली्डे ड्काईवहर उभका असलयकाचयका िण्शनकाने बवल्शनविर्यीचयका 
लेखकाचका रेिट होिो.

 “आवण अखेरीस िे िकारकंाचे ्ंुपण, तयका ्काटेरी िकारका िेिढ्यकाच 
डोळयकंासमोर वरलल् रकावहलयका,

-- यिुकायिुींचयका जलुमूकंाचे, अतयकाचकारकंाचे प्िी् अरका तयका िकारका!” 
(पकाधये १९६४ : १०७). इ्े लेखकाचका रेिट भकािकातम, ्कावयकातम आवण सचू् 
असकाही होिकानका वदसिो. िर ्िी्िी सकाषिकात्कारकातम असकाही रेिट झकालेलका 
वदसिो. ‘चेरीचका मोहर’ यका लेखकाचका रेिट यकाचे उत्म उदकाहरण आह,े-“ही 
अंिरंिकाची आस्का, हका अंिरंिकाचका उतसकाह, ही अंिरंिकाची समपण्शिका हचे 
चेरीचयका महोतसिकाचे रहसय आह-ेआवण िे तयका मोहरकापेषिकाही अवि् अ ््शपणू्श 
आह”े (पकाधये २०१२ : २१०).

पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंाचयका रचनकािैवरष््टयकंापै्ी दसुरे महत्िकाच े
िैवरष््टय महणजे यका प्िकासिण्शनकंाची वनिेदनपद्धिी होय. सकामकानयिः इिर 
््नकातम सकावहतयकाप्मकाणे प्िकासिण्शनकंाचे वनिेदनही भिू्काळवनदषेर् असिे. 
प्िकासिण्शनकाचका वनिेद् घडून िेलेलयका घटनका व्ंिका प्िकासकाचे िण्शन, वनिेदन 
्रीि असिो. पण पकाधयकंाचयका प्िकासिण्शनकंामधये मकात्र बरेचदका वनिेदन मधयेच 
िि्शमकान्काळवनदषेर् होिे. जण ू ्ॅमेऱयकाने वचवत्रि ्रीि असलयकाप्मकाणे िे 
घडणकाऱयका घटनेि िकाच्कंानका ओढून घेिे. दर्श् सि्शनकामे िकापरून िकाच् 
आवण भिू्काळकािील प्िकासकाची घटनका यकंाचयकािील अंिरच ए्दम ्मी 
्रून टका्िे. उदकाहरणका ््श, “िे पकाहका िे ्काटषे-वहदंी वसनेमकािीिकाचयका रॉ्-अँड-
रोल ठेकयकािर नकाचिें आह!े आवण िी मखमली ्कंािीची आवण भो्रकाचयका 
्काळभोर नजरेची पोरिी-आपली सकारी श्िणरक्ती नजरेंि ओिनू वफरवफरतयका 
िब्डी्डे लयदकार पकाहिे आह!े” (पकाधये १९५९ : ७०). ह्यका घटनेचे ््न 
्रिकानका ‘नकाचिे आह’े, ‘पकाहिे आह’े असका अपणू्श िि्शमकान्काळ िकापरलका 
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िेलयकामळेु ्ोलंबोचयका रसतयकािर घडणकाऱयका घटनका िकाच्कंाचयका डोळयकासमोर 
घडि आहिे, असे तयकालका िकाटू लकाििे. मिनूच अरका सिरूपकाचे वनिेदन येिे 
िेवहका िे िकाच्कालका तयका प्दरेकाचयका अवि् जिळ घेऊन जकािे.

तोकोनोमामधये िर िकारंिकार यका प््कारचयका वनिेदनपद्धिीचका सिी्कार 
्ेलका आह.े ‘व्नोवमयकाची जत्रका’, ‘चंद्रोतसि’ यकासकारखे लेख िर संपणू्शपण े
यकाच पद्धिीने वलवहले िेले आहिे. पण वज्े अपणू्श िि्शमकान्काळवनदषेर् 
वनिेदनच नसिे आवण संपणू्शपणे रीवििि्शमकान्काळवनदषेर् असे वनिेदन होऊ 
लकाििे िेवहका मकात्र िकाच्कंाचका तयका घटनेि प्िेर होि नकाही. ्कारण ‘जेििो’, 
‘बसिो’, ‘समोर येिो’ अरी रूपे वनिेदनकाि येऊ लकािली ्ी घडणकाऱयका 
घटनकंाचका नेम्का ्कालवबंदचू वनवश्ि होि नकाही. प्िकासकाचयका तयका घटनेचका 
्काळच रीवििकाच्िेमळेु िोठलका जकािो. तयकालका वचरंिनति प्काप्त होिे. पण 
तयका घटनेलका ऐविहकावस्, प्िकाहकातम असे ्कावल् पररपे्क्य प्काप्त होि नकाही. 
तयका संपणू्श िण्शनकालका एखकाद्का वस्रवचत्रकासकारखे िोठलेले ्कावल् रूप प्काप्त 
होिे. तयका अनभुिकाचका ्कालवबंदचू वनवश्ि न झकालयकाने तयका अनभुिकारी िकाच् 
सििःलका जोडून घेऊ र्ि नकाही. िकाच्कालका मि िे ्ंटकाळिकाणे होऊ लकाििे. 
‘अिकामी’ आवण ‘विंझका’ यका तोकोनोमामिील लेखकंािील अनभुि अतयंि 
चमत क्ृ विपणू्श असनूही िे लेख ्ंटकाळिकाणे, रसहीन िकाटिकाि; तयकाचे ह ेए् 
्कारण आह.े 

वनिेदनपद्धिीचयका िर उललेवखलेलयका िैवरष््टयकंावरिकाय िपवरलकंाची 
भकारूडभरिी असणकारी लकंाबलच् िकाकयेही यका ्ंटकाळिकाणेपणकाि भर 
टका्िकाि. उदकाहरणका ््श, “वचत्रें, वचनी पद्धिींची, पकाश्कातय पद्धिींची, जपकानी 
पद्धिींची वचत्रें, जनुी छिकापकावचत्रें, निी छिकापकावचत्रें, वरलप, वरलपकाचे वसिें नमनेु, 
विवषिप्त नमनेु, जनेु पिुळे, आिवुन् ठो्ळे, ्ंुभपकाते्र, मकािीची, दिडकाची, 
्काचेची, फुलदकाणयका रूप, िकाडिे, बकाि, बकािेिलयका िनसपिींचे नमनेु, दिडकंाच े
नमनेु, झकाडकंाचे रोपें, खरुटिलेलयका रोपकंाचे नमनेु-ए् नका ए् अने् प््कार वि्े 
होिे” (पकाधये २०१२ : १८४). ही अरी िकाकये िकाचिकानका िकाप लकाििे आवण 
हकािी ्काहीच मलूययकु्त लकािि नकाही. फक्त ्ंटकाळका िकाट्यकास येिो. पण असे 
जरी असले िरी पकाधये यकंाचयका यका प्िकासिण्शनकंाचयका भकावर्् रैलीचे ए् िेि् 
िैवरष््टय महणजे अलं्कारिजका येणकारी चम्दकार िकाकये. यका िकाकयकंािनू पकाधये 
यकंानका जकाणिलेले अनभुिसतय सतू्ररूपकाने वयक्त होिे. ्िी्िी िी अतयंि 
बौवद्ध् सिरूपकाची, ित्िवचंिनपर असिकाि िर ्िी्िी परसपरविरोिी 
घट्कंाचयका खट्ेबकाज अरका नयकासकािनू आ्कारकास येिकाि. उदकाहरणका ््श, 
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“बरुखयकंामळेु वभ्कारणींचे चकाररत्य सरुवषिि रकाहिे ्ी नकाही न ्ळे, पण तयकंाच े
ओिंळ दनैय झका्ून रकाहिे एिढे खरे” (पकाधये १९५९ : ४९). “नदीचका प्िकाह 
महणजे इविहकासकाचका प्िकाह!” (ितै्रि, पकृ. १३). “विमकान िर िेले ्ी आपण 
ित्िजकानी बनिो हचे खरे, ् विसदु्धका बनिो!” (पकाधये १९५४ : ७). “जीिनकाचयका 
जबरदसिीिच यका अंिवि्शरोिकाचका उिम आह!े” (पकाधये १९६४ : ३७). “ही िळू 
दर पकािलकािवण् सकंािि होिी ्ी इविहकास महणजे ्काय, अखेरीस िळूच!” 
(ितै्रि, पकृ. ९७). महकायदु्धकामळेु बवल्शनमधये जमका झकालेलका व्िीिरी ्चरका 
्काढून टका्लका िरी बरीचरी िळू बका्ी होिी. तयका संदभका्शिील ह ेअनभुि 
सकंािणकारे िकाकय अरी अने् िकाकये यका प्िकासिण्शनकंाची भकार्कारैली चम्दकार 
बनवििकाि.

्िी्िी विर्स टोमणे, रेरेबकाजी यकंाचयका रूपकाि पकाधये यकंाचका 
वमवश्लपणका वदसिो िर ्िी्िी िीव्र सकामकावज् सिरूपकाचका उपरोिही 
सवूचि होिो. उदकाहरणका ््श, “तयकाने आमचयका हकािकािर िंिफूल ठेिले आवण 
आमही तयकाचयका हकािकािर दवषिणका ठेिली. तयकाबरोबर तयकाने आमहकंालका आरीिका्शद 
वदलका (तयकासकाठी सििंत्र दवषिणका आ्कारली नकाही)” (पकाधये १९६४  : २४). 
परुोवहिबकाजी वयकापकारी िकृत्ीिर हका विर्स प्हकार खकासच महणकािका लकाििो. 
“पण यका आनंदी खेळ्र व्रियका भकाबड्यका आहिे, असे मकात्र समज ू न्का 
(्ोणतयकाच व्रियकंाबद्ल असका िैरसमज ्िी ्रून घेऊ न्का)” (ितै्रि, पकृ. 
६५). ह्यकािील वमवश्लपणका विर्स आह.े

विवरष्ट प््कारचयका उपमका, प्विमकंाचका िकापर हहेी यका प्िकासिण्शनकंाचे भकावर्् 
िैवरष््टय मकानिका येिे. उदकाहरणका ््श, यिुोसलकाववहयका ये्ील पररकाषट्खकातयकाच े
सवचि दवेदयेर यकंाचयका िोलिोल ि भरीि आिकाजकािील सनेहकाळपणका 
लोहचुंब्कासकारखका होिका, असे महटले जकािे (पकाधये १९५४ : ३५). विमकानकािनू 
िका्डकावि्डका, ्कानका्ोपरे फुटलेलका असका वजवनिकाचका भभूकाि वदसिो. तयकालका 
मॉडवन्शसट वचत्र्कारकाचयका वचत्रकंाचे प्दर्शन महटले आह े (पकाधये १९५९ : १). 
तोकोनोमामिील लेखकंामधये िर अरका ्कावयकातम प्विमकंाची रेलचेलच आह.े 
उदकाहरणका ््श, वहरवयका सिपनकंानी मगुि होणकारे अिकामीचे डोळे, नषित्रकंाचे िेज 
वपऊन फका्लेले वनऑन लकाईट्स, जपकानी व्रियकंाचे ्लदकार वबलोरी बोलणे, 
दिडकंाचे विवषिप्त आ्कार, अंिकािर उिरणकारे छिि इतयकादी अरका प््कारचयका वभनन 
अपकारंपरर् प्विमका यका लेखकंाचका ्कावयकातम पोि िडद ्रिकाि.

पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंाचका आ क्ृ विबंि, वनिेदनपद्धिी आवण 
भकावर्् िैवरष््टये यकंाचका परकामर्श घेिलयकानंिर ह ेलषिकाि येिे ्ी, यका भकावर्् 
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िैवरष््टयकंाचका उिम प्िकासकाचका अनभुि वयक्त ्रणकाऱयका वनिेद्काचयका संपनन 
वयवक्ततिकामधये, अनभुि घेणयकाचयका पद्धिीमधये आह.े अनभुिकंाचे अ ््शवनण्शयन, 
बहुश्िुिेिनू येणकारी बहुसकंास क्ृ वि् अरी जकाणीि, सौंदय्शदृष्टी, सौंदय्श्लपनका 
ि सौंदय्शमलूये यकंाचे भकान यका सिळयका िैवरष््टयकंािनूच वमवश्ल ि उपरोवि् 
भकार्का, अलं्कारिजका सतू्ररूप अनभुिसतये, आतमवनष्ठ प्विमका जनम घेिकाि.

प्सििु लेखकाचयका पवहलयका भकािकाि आपण प्िकासिण्शनकंाचयका इविहकासकाची 
्ोडीरी पकाश््शभमूी बवघिली होिी. प्िकासिण्शने लकावलतयपणू्श होऊ 
लकािलयकानंिरचयका टपपयकािर वलवहलयका िेलेलयका प्िकासिण्शनकंामधयेदखेील 
पकाधये यकंाची प्िकासिण्शने लषिणीय िेिळी ठरिकाि. इविहकास, ्लका, संस क्ृ िी, 
वनसि्श, मकानिी मन यकंाचयका परसपरकंारी असलेलयका वयकावमश् संबंिकाचे जे भकान 
पकाधये यकंाचयका प्िकासिण्शनकंािनू वयक्त होिे िे यका िेिळेपणकामकािील ्कारण 
आह.े अवभजकाि ्लकासक्त वयवक्तति, बहुसकंास क्ृ वि्िेची जकाण, रकाज्कारण, 
अ ््श्कारण, इविहकास अरका विविि विर्यकंािील अभयकासकामळेु आलेली 
वयतुपननिका आवण िकाङ्मयीन वचव्तसेिनू उभी रकाहणकारी सौंदय्शदृष्टी यकंाचका 
आविष्कार महणजे पकाधये यकंाची प्िकासिण्शने होि. यका अनभुिसंपननिेमळेुच 
सम्कालीनकंापेषिका आवण नंिरचयकाही प्िकासिण्शन्कारकंापेषिका तयकंाची प्िकासिण्शने 
सििंत्रपणे उठून वदसिकाि. तयकंािील दोर्कंाची नोंद घेऊनही पकाधये यकंाच े
प्िकासिण्शन यका सकावहतयप््कारकािील योिदकान महत्िकाचे ठरिे.
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[डॉ. ज््योतिका ओझरकर सममृति व्ाख्ानमाला-२०२१, (१९ जानेवारी 
२०२१, सा्ं. ५:३० वा.) ्ा ऑनलाईन व्ाख्ानमालेि ज््ेष्ठ तवचारवंि 
आति जागतिक भाषािज्ज्ञ पद्मश्ी डॉ. गिशे दवेी ्ांनी प्रमखु वके् महिनू 
‘मानवी भाषांचा इतिहास’ ्ा तवष्ावर आपले तवचार मांडले हयोिे. त्ांच्ा 
तववेचनाच ेह ेशबदांकन आह.े]

 ज््योतिका ओझरकर व्ाख्ानमालेच ेअध्क्ष आदरिी् पद्मश्ी कुमार 
केिकरजी आति ्ा व्ाख्ानासाठी ऑनलाईन एकत्र आलेले सव्व मराठी 
भाषचे,े सातहत्ाच ेरतसक, अभ्ासक िसेच ओझरकर मडॅमच्ा सहवासाि 
असलेले त्ांच ेचाहिे, तमत्र, त्ांच ेकुटंुबी्. 

मला, आपि ्ा व्ाख्ानासाठी बयोलावलंि त्ाबद्दल मी मनापासनू 
धन्वाद दऊे इतचछिियो. व्ाख्ानाचा तवष् ‘मानवी भाषांचा इतिहास’ असा 
बराच मयोठ््ा पलल्ाचा तवष् मी घ्ा्च ं ठरवलं्. कारि आपि सगळे 
मराठी बयोलियो, मराठी भाषचेा आपल्ाला सार्व अतभमान आह.े मराठी 
आपली मा्माउली आह ेआति मराठीवर आपलं मनापासनू पे्रम आह.े आपि 
बऱ्ाच गयोष्टींि एकमकेांशी भांडि असियो; पि जेवहा भाषचेा प्रश्न तनघियो िेवहा 
मराठीवर पे्रम करण्ाच्ा बाबिीि आपि सगळे एकत्र असियो. जगािल्ा 
प्रत्ेक भाषांच्ा भातषकांना त्ा त्ा भाषांच्ा तवष्ी वेगवेगळ्ा कारिाने 
पि सकारि गाढ पे्रम असि ंसवाभातवक आह.े िसं िे असिं आति बऱ्ाच 
वेळेला ्ा पे्रमापयोटी आपल्ा भाषचे्ा पलीकडं जा्ला मन सहजासहजी 
ि्ार हयोि नाही. काही वेळेला अन् भाषांच्ा तवष्ीची िेढसदु्ा सविःच्ा 
भाषचे्ा पे्रमापयोटी तनमा्वि हयोि असिे. जगािल्ा सगळ्ा ् दु्ांचा जर इतिहास 
बतघिला िर त्ाि जी िीन-चार महत्वाची कारि ंआहिे त्ाि वंश, जमीन, 
धम्व आति भाषा ही कारि ंआहिे. महिजे भाषसेाठी लयोकांनी चकक ्दंु्ही 
केलेली आहिे. 

भाषा ही संवादासाठी तनमा्वि झालेली सामातजक व्वसरा असिानासदु्ा 
अशी जर पररतसरिी असेल िर िी सधुारण्ासाठी आपल्ाला जगािल्ा सव्व 
भाषांच्ाकडं एक तवसिमृि, समग्र, कॉतमप्रहतेनसवह (व्ापक) अशा दृतष्कयोनािनू 
बघि ं गरजेच ं आह े आति मराठी भातषकांसाठी िे जासिच गरजेच ं आह.े 
कारि आत्ा जगािल्ा सगळ्ाि जासिीि जासि संख्ेने बयोलल्ा जािाऱ्ा 
भाषांच्ामध्े, ज््ा एकंदर साि हजार भाषा आहिे; त्ापैकी जर पतहल्ा 
पंचवीस भाषा बतघिल्ा िर मराठीच ंसरान त्ा पतहल्ा पंचवीस भाषांच्ा 
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मध्े आह.े त्ा पंचवीस भाषा आति ज््ा भाषांचा इतिहास तकमान हजार-
पंधराश ेवषाांपेक्षा जासि आह ेअशा भाषा जर पातहल्ा िर, त्ा पंचवीसपैकीही 
समुारे दहा िे अकरा भाषा कवॉतलफा् हयोिाि. त्ािंही मराठीच ंसरान आह.े 
महिजेच मराठी ही जगािल्ा प्रमखु भाषांच्ापैकी एक भाषा बनि चाललेली 
आह.े मराठी बयोलिारे महाराष्ट्ाबाहरे भारिािल्ा सगळ्ा राज््ांि आति 
भारिाबाहरे तकमान पसिीस िे चाळीस दशेांमध्े, वसिी केलेले, तिरे राहिारे 
आढळिाि. मराठी ज््ाप्रमाि ेमहाराष्ट्ाची भाषा आह,े त्ाचप्रमाि ेभारिी् 
भाषा आह े आति एका अरा्वने सक्षम अशी ऐतिहातसक महत्व असिारी 
जागतिक भाषा आह.े महिनू मराठी भातषकांना जगािल्ा अन् भाषांचा 
इतिहास लक्षाि घिे ंगरजेचं् , असं मला मनापासनू वाटिं. 

आपि आपल्ा मातहिीप्रमाि ेअगदी प्राचीनिम भाषकेडं जर जा्च ं
ठरवलं िर आपल्ा तवचारांची धाव जासिीि जासि संसकमृ िच्ा इतिहासाच्ा 
आरंभाप ा्ंि कशीबशी पयोचिे. संसकमृ िचा इतिहास केवहा सरुू झाला ्ातवष्ी 
तववाद आहिे. पि असं महििा ्ेईल, की ज््ाला इगं्रजीमध्े इडंयो-आ ््वन 
असं नाव तदलं गेलं महिजे संसकमृ िच्ा सरुुवािीच्ा काळािली संसकमृ ि. वेद 
ज््ाि तनमा्वि झाले त्ा काळाच्ा काही शिकं आधीची अशी संसकमृ ि. िर 
मग जासिीि जासि, तकिीही खचेनूिािनू इसवी सनापवूवी दयोन हजार वषाांप ा्ंि 
आपली मजल पयोचिे. वेदांच्ा तनतम्विीची िारीख, शिक इसवी सनपवू्व 
अठराश ेिे इसवी सनपवू्व चौदाश ेतकंवा िेराश े्ा काळािली आह.े िर आपि 
अगदी प्राचीनिम भाषा महिजे तिरप ा्ंि जाऊन पयोचियो. आजच्ा आधी 
समुारे साडेिीन सहस्रक, साडेिीन हजार वष्व! पि त्ाआधी भाषा नवहत्ा का? 
आति त्ा असिील िर कशा सवरूपाि हयोत्ा? त्ा जर असिील िर त्ांच े
काही अवशषे तजवंि सवरूपाि आज कुठल्ा भारिी् भाषांच्ाि आहिे 
का्? तकंवा जागतिक भाषांच्ाि आहिे का्? असे प्रश्नही आपल्ाला 
मराठी आति मराठीचा इतिहास समजण्ाच्ा दृष्ीने महत्वाच ेआहिे. महिनू 
िे प्रश्न उपतसरि केले पातहजेि. त्ािल्ा एका प्रश्नाच ंउत्र पसुटसं आपल्ाला 
माहीि आह ेआति िे महिजे संसकमृ ि तकंवा अगदी प्रारंतभक सवरूपाची इडंयो-
आ ््वन ही भाषा भारिाि कशीबशी तसरर वहा्ला लागली, त्ाच्ा समुारे 
सहाश ेवषषे आधी महिजे इसवी सनाच्ा आधीच्ा तिसऱ्ा सहस्रकाि हरपपन 
संसकमृ िीचा उद् वहा्ची तचनह े तदसि हयोिी. प्रगि हरपपन संसकमृ िीसाठी 
इसवी सनपवू्व चयोवीसश े िे इसवी सनपवू्व एकयोिीसश ेहा काळ दाखवण्ाि 
्ेियो. आपल्ा सगळ्ांनाच माहीि आह,े की त्ा संसकमृ िीमध्े एक भाषा 
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हयोिी तकंवा अनेक भाषा असिील. एक तलपी हयोिी तकंवा कदातचि अनेक 
तलप्ाही असिील पि िी जी एक तकंवा अनेक अशी तलपी हयोिी िी अजनू 
पिू्वपि ेउलगडली गेलेली नाहीए. वारंवार त्ासंबंधी काही कलेमस हयोिाि की, 
त्ाचा अर्वबयोध झाला्. नककी विा्वक्षरं तशसिीने लावण्ाि आलेली आहिे. 
पि एखादी भाषा, की जी बयोलिारा कयोिीच उपलबध नाही अशा भाषचेी 
तलतपबद् सवरूपाि मांडिी झाली असेल, िर त्ाची उकल हयोण्ासाठी 
जेवढे परुावे लागिाि िेवढे परुावे आजप ा्ंि कुिाच्ाही हािाि नसल्ामळेु, 
नव्ा उतखननाि िे परुावे तमळाले िरच त्ा भाषचेा, तलपीचा उलगडा हयोईल 
आति िी भाषा वाचिा ्ेईल. त्ावरून शबद ठरविा ्ेिील, वाक्ाच ंरूप 
ठरविा ्ेईल. ्ा सगळ्ा अडचिी असल्ामळेु आपल्ाला त्ा भाषतेवष्ी 
फारसं माहीि नाहीए. आपि जरी ऐकून असलयो की तसंध ूसंसकमृ िीमध्े भाषा 
हयोिी, िरी त्ा भाषतेवष्ी आपि फार काही सांग ूशकि नाही तकंवा समज ू
शकि नाही. पि तसंध ू संसकमृ िीच्ा आधी काही भाषा हयोिी का? की तसंध ू
संसकमृ िीिच भाषा तनमा्वि झाल्ा? ्ाचहंी रयोडंसं उत्र जर इतजप्तकडे आपि 
वळलयो, िर ईतजतपश्न एरयोगलीपसमध्े तमळिं. इसवी सनाच्ा आधीच्ा 
पाचव्ा सहस्रकामध्े बयोलले जािारे शबद आति त्ा्योगे तलतहली जािारी 
तचनह ेअतसितवाि हयोिी. ् ाचा रयोडाबहुि उलगडाही झालेला आह,े रयोडाबहुि 
उलगडा बाकी आह.े िरीसदु्ा आजपासनू समुारे इसवी सन पवू्व का? साि 
हजार वषाांप ा्ंि कशीबशी आपली भाषांच्ा इतिहासाची मजल, दौड पयोच ू
शकिे. पि मला इरं उपतसरि असलेल्ा सगळ्ा अभ्ासकांना, भाषा 
रतसकांना सांगावसं वाटिं की, त्ाही आधीचा एक तवसिमृि भाषांचा इतिहास 
आह.े ियो इतिहास अजनू नीट सट्कचर करि,ं नीट बसवि ंबाकी आह.े ह ेकाम 
बाकी आह;े पि ह ेकाम नाहीए असं नाही. 

आपल्ाकडे शिेीचा उगम झाला. त्ाि आपल्ा दशेाि दयोन प्रकारची 
शिेी आह,े खरीप-रबबी! ही दयोन स्रयोिािनू आलेली शिेी! एक ज््ाला सटेतपज 
महििाि; ्रेुतश्ा तकंवा आपल्ा उत्रेला असलेल्ा दशेांिनू हळूहळू 
आलेली जी कदातचि आतरिकेमधनू तिरे गेलेली असेल, असं आत्ा मांडण्ाि 
आलेलं आह.े दसुरी ईसट एतश्ामधनू पवू्व आतश्ामधनू आलेली. अशी 
शिेीची दयोन प्रारूपं आपल्ाकडं आजही आहिे. महिनू त्ांच्ा पद्िी, 
त्ाच्ाशी जयोडलेलं िंत्रज्ञान, त्ाच्ाशी जयोडलेले ररच्अुलस, हालचाली, 
जतमनीची आति तपकांची समज वेगवेगळी आह.े ्ािली पतहली शिेीची 
पद्ि आपल्ाकडे आली िी इसवी सनापवूवी आठ हजार वषषे. िर मग त्ा 
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इसवी सनाच्ा आधी आठ हजार वषषे जी मािसं इरं राहि हयोिी िी वलकलं 
घािलेली असिील, प्राण्ांच ंमांस कचचचं्ा कचच ंखािारीही असिील. िी 
िशी नवहिी, पि जर कलपनाच केली िर! त्ानंिर समुारे साि-आठ हजार 
वषाांनंिर तनमा्वि झालेल्ा रामा्िािल्ा राक्षसांच्ा कलपनेवरून जर कलपना 
केली िर! िरी िी मािसं बी, पान, फळ, पीक, जमीन, पािी, ढग ्ांच ेशबद 
िर वापरि असिीलच! िे का् हयोिे ह ेआज आपल्ाला जरी माहीि नसलं 
िरी माझा पिू्व तवश्ास आह ेकी, ज््ा तदवशी मराठी भाषा तकंवा ितमळ भाषा 
आति ितमळला जयोडलेल्ा अन् द्रतवडी्न भाषा कननड तकंवा िेलग ू्ांचा 
पिू्व उलगडा हयोईल त्ावेळेस आपल्ाला त्ाही भाषचेी रयोडीबहुि मातहिी 
गयोळा करण्ाि ्श आलेलं असेल. अरा्वि, िमुही महिाल की, मराठी िर 
आपली इडंयो-आ ््वन भाषांची एक कन्ा महिजे संसकमृ िमधनू तनघालेली! िर 
संसकमृ ि आति प्राकमृ ि ्ांच्ा सं्योगािनू घडलेली जरी मराठी असली िरी 
मराठी ही द्रतवडीक भाषांच्ा जासि जवळ जािारी भाषा आह ेआति अठराव्ा 
शिकाच्ा अखरेीस संसकमृ ि आति इडंयो-्रुयोतप्न, प्रयोटयो इडंयो ् रुयोतप्न महिजे 
त्ाही आधीची कलपना केलेली भाषा आति त्ानंिर त्ाच्ा ररसपॉनस आति 
ररअकॅशनमधनू तनमा्वि झालेला द्रतवडीक रेतसस ्ांच्ा एकयोतिसाव्ा 
शिकािल्ा गोंधळांमळेु आपि सगळ्ांनी मराठी महिजे इडंयो-आ ््वन भाषा 
अशीच सवीकमृ िी तदलेली आह.े व्ाकरिाच्ा दृष्ीने इडंयो-आ ््वन असलेली ही 
भाषा शबदांच्ा आति शबदांच ेजे लेहके असिाि त्ा दृष्ीने जासि द्रतवडीक 
भाषा आह.े पि ् ा प्रश्नाि मी आत्ा उिरि नाही. मला आत्ा एवढंच सांगा्च ं
आह े की, संसकमृ िसदु्ा इरे ्ा्च्ा आधी आति ितमळ तकंवा त्ाच्ा 
आधीची महिजे ज््ाचा परुावा आपल्ाकडे नाहीए. ज््ाच े नमनेु, सँपलस 
आपल्ाकडे नाहीएि; पि ज््ांची कलपना आपि हािाि असलेल्ा 
परुाव्ांच्ा आधारे रच ूशकियो. िी प्रयोटयो द्रतवडीक ही भाषा आति ्ा दयोनही 
बयोलिारे समदुा् ह ेभारिाि तसरर हयोण्ाआधी त्ांच ेपवू्वज वेगवेगळ्ा प्रकारे 
सरलांिर करून त्ा त्ा जागी तसरर झालेले तदसिाि. एकयोतिसाव्ा शिकाि 
‘फूट’ नावाच ेइगं्रजी अतधकारी चनेनईमध्े (त्ावेळच ेमद्रास) असिाना त्ांना 
दतक्षि तहदंसुरानामध्े फार मयोठ््ा प्रमािावर दगडाने, खडकाने बनवलेली 
अस्तं - मा्क्योलीर, मसेयोतलर, तनओतलर, सरुुवािीची छियोटी-छियोटी नंिर जी 
मठुीि धरिा ्ेिील महिजे कुऱहाडीसारखा ज््ाचा उप्योग करिा ्ेईल अशी 
आति कॉमपलेकस ्ाच ेसाठे महाराष्ट्ापासनू िे केरळप ा्ंि सापडि गेले आति 
त्ांनी भारिाच्ा आतक्व ऑलॉजीला एक प्रकारे जनम तदला. तवल्म जयोनसच ं
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नाव आपि घिेयो पि फूट वॉज तद फसट्व ऑतफसर वहहू तहट अपॉन बा्चानस तद 
आतक्व ओलॉजीकल एकझीसटनस ऑफ मा्क्योलीथस. ही शस्तं, हत्ारं 
वापरिारी मािसं जेवहा शवेटच ंतहम्गु संपलं महिजे इसवी सनापवूवी साडेनऊ 
हजार वषषे तकंवा दहा हजार वषषे अदंाजे इसवी सनापवूवी अठरा हजार िे इसवी 
सनापवूवी अकरा हजार िे दहा हजार वषाांप ा्ंि ह े्गु सरुू हयोिं. आपल्ाला 
सगळ्ांना माहीि आह ेकी, त्ा वेळेला पमृथवीच्ा बऱ्ाच मयोठ््ा भागावर 
वसिी करि ंशक् नवहिं. हवामान रंड असल्ामळेु तवषवुवमृत्ाच्ा, पमृथवीच्ा 
मध्ाच्ा जासिीि जासि जवळ अशा रीिीने वसिी वाढि हयोिी. बाकीच्ा 
जागी हयोमयोसेतप्न तशललक राहहू शकला नाही तकंवा तिरनू सरलांिर करि 
हयोिा. त्ामळेु आपि तजरे आहयोि त्ा पमृथवीच्ा तहशशामध्े मानवी वसिी 
असि,े िी वाढली जरी नाही िरी तटकि े ह े संभव झालं हयोिं. कदातचि 
आपल्ापैकी काही जिांनी मध्प्रदशेमध्े भीमबेटका ्ा जागी असलेली 
गुंफातचत्र ज््ाला रेिसकयोस महि ू शकू महिजे गुंफांच्ा छििावरून महिजे 
चाळीस िे पननास फूट उंच असलेल्ा छििांवर जाऊन काढलेली तचत्र ही 
आजही तशललक आहिे आति त्ा तचत्रांच ं काब्वनडेतटंग झालं् िर िे 
आपल्ा आधी समुारे िीस हजार वषषे! महिजे ह ेजे शवेटच ंतहम्गु हयोिं िे 
सरुू वहा्च्ा आधी दहा-बारा हजार वषषे. त्ा तहम्गुाच्ा आपि तजिके पढंु 
आहयोि कदातचि तििकेच तहम्गुाच्ा मागं असलेली मािसंही तिरे त्ा 
गफुांच्ाि रातहलेली आति त्ांनी त्ांच्ा तसररिेमळंु काढलेली तचत्र तिरे 
आहिे. मानवी मेंदचू्ा तवकासाच्ा नजरेिनू जर पातहलं िर जी मािसं तचत्र 
काढू शकिाि, िी मािसं बयोल ूशकिाि. कारि तचत्र ह ेअतभव्क्ीच ंरूप 
मािसू शबद ्ा अतभव्क्ीच्ा रूपाप ा्ंि नेऊ शकियो. शबद हसेदु्ा एक 
प्रकारच ंतचत्र असिं, हा तसद्ांि त्ासाठी वापरला पातहजे. मािसू असं मागं 
जाि जाि केवहा भाषा बयोला्ला लागला असेल असा जर तवचार केला, िर 
ज््ा प्रकारे तफतजओनॉमी तकंवा सवर्ंत्र ्ामध्े उतक्ांिीच्ा काळाि झालेले 
बदल तवचाराि घिेले तकंवा मािसाच्ा मेंदमूध्े जयो डाव्ा बाजचूा तहससा 
आह े- ‘ब्योका’ ्ा तवचारकाच्ा नावामळंु ज््ाला नाव तमळालं ‘तद ब्योकाज 
लयोप’ महिजेच मेंदचू्ा डाव्ा बाजचूा तहससा. त्ाि हयोिारे उतक्ांिीच्ा 
काळामधले बदल टे्स करि,ं त्ाच ं अनॅातलतसस करि ं शास्तज्ञांना शक् 
झालेलं आह.े त्ाच्ा आधारे असा तसद्ांि सध्ा भाषाशास्ताि, कॉतगनतटवह 
सा्नसेसमध्े आति तफतजओलॉजीच्ा ररवयोल्शुनरी तफतजओलॉजीमध्े 
सवीकारण्ाि आलेला आह.े आजपासनू सत्र हजार वषषे आधीच्ा काळाि 
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मािसाने भाषा ह ेटेतकनक, शस्त तनमा्वि केलं. अरा्वि सत्र हजार वषाांपवूवीची 
भाषा आपल्ा सध्ाच्ा भाषांच्ा एवढी कॉमपलेकस नसेल. त्ाि अनेक 
कलॉजेस असलेली वाक् नसिील पि शबद हयोिे आति सचूकिेने वापरलेले 
शबद महिजे तसंबयोतलक रीपे्रझेंटेशन ऑफ रॉट असे हयोिे. आपल्ा महाराष्ट्ाि 
राहि असिारा मािसू आतक्व ऑलॉजीच्ा उतखननामध्े तकमान नऊ-दहा 
हजार वषषे आधी अतसितवाि असलेला तदसनू आलेला आह.े त्ा वेळच्ा 
आपल्ा पवू्वजांच्ा काही कवट््ा, काही हाडं, त्ांच ेकाही अवशषे, त्ांनी 
वापरलेले धान्ाच े दाि े तकंवा िे वापरि असलेली काही तपकं ह े सगळं 
आपल्ाकडे आज परुावे महिनू उपलबध आहिे. ्ाहीखरेीज अजनू एक 
सांसकमृ तिक परुावा आह ेआति ियो महिजे ज््ाला इगं्रजीमध्े फयोरेजस्व टतनांग इन 
टू फाम्वस्व तकंवा अत्ंि साहसी, तफरिे असे लयोक जेवहा शिेकरी बनिाि; 
असा एक काळ प्राक् इतिहासाि ्ेऊन गेलेला आह.े महाराष्ट्ाि आपली जी 
पंढरपरूची वारी आह ेिी तवठ्ठल तकंवा पांडुरंग नावाच ंजे दवैि आह,े त्ाच्ामळेु 
सरुू झाली, असं जरी आपि भतक्भावापयोटी मानि असलयो िरीसदु्ा ियो 
चालण्ाचा रसिा; तजरं तहवाळ्ामध्े कयोकिाकडे जाि ंआति पावसाळा 
सरुू झाला तकंवा पावसाळा िोंडावर आला की तिरनू तनघनू पनुहा एकदा 
दशेाच्ा महिजे पतचिम महाराष्ट्ाच्ा मध्भागाकडं मराठवाड््ाकडं जाि.ं हा 
जयो तनत्क्म वषा्वनवुषषे चालला, िी करिारी, ज््ांना आज आपि धनगर-
व्ावसात्क अरा्वने जर ियो शबद वापरला िर पशपुालक, मेंढपाळ आति 
ज््ांना शिेीचहंी ज्ञान आह े अशा दयोनही व्वसा्ाि तनष्िाि असलेल्ा 
लयोकांच्ा वषा्वनवुष्व पा्ाखालची वाट असल्ामळेु त्ाि मग हळूहळू नवीन 
गािी, भक्ी, नवीन दवेदवैिसदु्ा ्ेऊन तसरर झाले. भाषांच्ा एका जागेहहून 
दसुऱ्ा जागी पयोचण्ासाठी अशा प्रकारच्ा व्वसा्ांची गरज हयोिी. अशा 
प्रकारच्ा व्ावसात्कांची मदि झाली. जसा महाराष्ट्ािील वारकऱ्ांचा 
रसिा हा समुारे आठ िे दहा हजार वषाांपवूवीचा असावा, असा एक तवचार 
आपल्ापढेु मांडियो्, त्ाचप्रमाि ेज््ाला तसलकरूट महििाि; त्ा तसलकरूट 
रसत्ाच्ा इतिहासामध्े तसलकची तनतम्विी वहा्च्ा तकिीिरी हजार वषषे 
तिरनू तफरिाऱ्ा टयोळ्ा हयोत्ा. मध् एतश्ामधनू घयोडे आति घयोड््ांच्ा 
साहाय्ाने चाललेल्ा गाड््ा ज््ाला आपि िीन-चार हजार वषाांनंिर रर 
महिा्ला लागलयो. अशा गाड््ांच्ा साहाय्ाने तफरिाऱ्ा टयोळ्ा आति िे 
घयोडे आति त्ांच्ा साहाय्ाने खचेल्ा जािाऱ्ा गाड््ांिनू बाि सयोडण्ाि 
आलेल्ा ्शामळंु अशा टयोळ्ांना नवनवीन क्षेत्रांमध्े तशरकाव तमळाला,  
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तसरर वहा्ला तमळालं; हा इतिहास तलतहला गेलेला आह.े जगािल्ा 
घयोड््ांचा उपज, त्ांचा तवकास आति त्ांचा फैलाव ्ासंबंधी फार महत्वाच ं
संशयोधन झालेलं आह.े त्ाचबरयोबर परुलेल्ा पे्रिांच ेदाि ्ाआधारे त्ांची 
शरीरं कशी असिील तकंवा िे का् खाि असिील, त्ांचा खरुाक का् असेल 
तकंवा प्रत्क्षाि कशा रीिीने शरीराची तवलहवेाट लावली जािे ्ाआधारे 
त्ांची ररच्अुलस का् असिील, धातम्वक संकलपना का् असेल ्ाचाही 
अभ्ास झालेला आह.े अशा तफरिाऱ्ा वेगवेगळ्ा जमािी, असे ग्रपुस, 
अशी कुलं, फॅतमलीज, एकसटेंडेड फॅतमलीज ज््ाला भाषचे्ा इतिहासाि 
लैंगवेज नॉट-Knot महििाि. महिजे एखाद्ा मयोठ््ा कुटंुबाि शभंर-दयोनश-े
िीनश ेव्क्ी आहिे. असं कुटंुब प्राचीन काळी एका जागी तसरर हयोि राहा्च;ं 
कारि त्ाि त्ांच ंसविःच ं रक्षि करि,ं सविःसाठी पीक घिे ंही व्वसरा 
त्ांना करिा ्ा्ची. द ेवेअर सेलफ सतफतश्ंट. एका दृष्ीने िे आतमतनभ्वर 
हयोिे आति मग एका जागी तसरर झालेल्ा लयोकांची भाषा कमी लवचीक, 
पवूवीच्ा जनु्ा पद्िीप्रमाि ेनॉन डेवहलतपंग अशा रीिीने झाल्ामळेु पढेु तनघनू 
गेलेल्ा लयोकांपेक्षा वेगळी पडा्ची. एका भाषिेनू अनेक उपभाषा आति मग 
त्ा उपभाषांची प्रमखु भाषा बनि जा्ची. 

जगाि गेल्ा साि-आठ हजार वषाांमध्े अनेक प्रकारची सरलांिरं, 
त्ािनू तनमा्वि झालेले रक्ाच े तमश्ि ज््ाला संसकमृ िमध्े ‘संकर’ असा 
शबद वापरला गेला्, पि ियो वापरिाना मला तििकसं छिानसं वाटि नाहीए. 
अनेक प्रकारच्ा मानवी समहूांच ंएकत्र ्ेि ंआति एकमकेाि तमसळून जाि.ं 
एकमकेांच्ा समहूािल्ा परुुष आति तस्त्ा ्ांनी एकत्र ्ेऊन नवीन प्रजनन 
करि,ं अशा सगळ्ा मयोठ््ा घडामयोडीिनू आपल्ा दशेािल्ा भाषा बनल्ा 
आहिे. जगािल्ा अन् भाषा बनल्ा आहिे. मराठी भाषचेा एकस-रे आपि 
काढि असिाना साधारििः एकयोतिसाव्ा शिकामध्े भाषांचा इतिहास 
तकंवा सातहत्ाचा इतिहास कसा तलतहला जाियो ्ाची जी मॉडेलस बनली 
हयोिी आति ज््ा मॉडेलसमध्े प्राचीन, मध््गुीन आति अवा्वचीन असे िीन 
काळ कतलपलेले हयोिे; त्ा मॉडेलसच्ा आधारेच बराच काळ आपि मराठी 
भाषचे्ा इतिहासाकडे बघि आलयो हयोियो. पि जर आपि त्ा जॅकेटमधनू, 
त्ा बंद तपंजऱ्ािनू सटुण्ाचा प्र्तन केला आति मराठी भाषिेल्ा  
अनेक भातषक घडामयोडटींकडं, शबदांच्ा घडिीकडं-जडिीकडं, वाक्ांच्ा 
लवचीकिेकडं तकंवा लवचीकिा नसण्ाकडं, शबदांच्ा तरिकवेनसीकडं तकंवा 
कमी तरिकवेनसीकडं पाहा्चा प्र्तन केला िर आपल्ा असं ध्ानाि ्ेईल 
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की, मराठी भाषचेी पाळंमळंु एका बाजलूा संसकमृ िमध्े, महाराष्ट्ी नावाच्ा 
प्राकमृ िमध्े, महाराष्ट्ीखरेीजच्ा अन् प्राकमृ ि भाषांच्ामध्ेही आहिे. 
पालीमध्े, अरेतबक-पतश््व नमध्े आहिे, इगं्रजी-पयोिु्वगीजमध्े आहिे. 
पि चकक आपि ज््ाला ऑतसट्क भाषा महिियो त्ा तकिीिरी प्राचीन 
काळामध्े, महिजे आपल्ा आधी समुारे पंचवीस िे िीस हजार वषषे भारिाि 
्ेऊन पयोहयोचल्ा, त्ा भाषांच्ापैकी काही तकंवा ज््ांनी ्ा दशेाि शिेीची 
सरुुवाि केली अशा शिेी व्वसा्क आति आज ददुदैवाने त्ांना केवळ 
आतदवासी महटलं जािं अशा लयोकांच्ा बयोलल्ा जािाऱ्ा भाषा उदाहरिार्व, 
तभललीसारख्ा भाषा ्ांच्ािही आहिे. 

जगािल्ा भाषांचा इतिहास हा दवेाि-घवेािीचा रातहला्, जगािल्ा 
भाषांचा इतिहास हा संवादाचा रातहला्. जगािल्ा भाषांचा इतिहास हा 
सविःच्ा वैभवाची सिि उधळपट्ी करि,े उधळि करि े आति िे वैभव 
अन् भाषांना दिे राहि े ्ाचा रातहला्. जगािल्ा भाषांचा इतिहास हा 
सरलांिरांचा आति अनेक लयोक एकत्र ्ेऊन सामजंस्ाने जगि असलेला 
इतिहास रातहलेला आह.े 

सव्व अभ्ासक तमत्रांना माझी मनापासनू तवनंिी आह ेकी, सध्ा आपल्ा 
दशेाच्ा संसकमृ िी आति इतिहासाच ंपनुःपरीक्षि सरुू झालेलं आह.े सरकारने 
एक सतमिी नेमलेली आह ेकी गेल्ा दहा तकंवा बारा हजार वषाांची भारिी् 
संसकमृ िी आति भारिी् इतिहास पनुहा एकदा तलहा्चा आह.े ियो इतिहास 
सरकार ज््ा नजरेने अन् लयोकांकडे ‘तद अदड्व’-ज््ांना सरकारच्ा नजरेिनू 
बतहष्कमृ ि केलं जािं, त्ाच नफरिीच्ा नजरेिनू जर भाषांचा इतिहास तलतहला 
गेला िर आपिच आपल्ा भाषलेा छियोटं करून घऊे. आपल्ा हािनू नकळि 
ियो गनुहा न घडयो. मराठी भाषचेा खरा इतिहास जर उलगडला िर जगािल्ा 
सगळ्ा लयोकांचा, जगािल्ा सगळ्ा भाषांचा इतिहास त्ाच्ाशी जळुलेला 
आपल्ाला तदसेल. ियो इतिहास फार तवसिमृि आह.े मराठी भाषलेा कलातसकल 
भाषा महिनू दजा्व तमळाला िर मला िमुच्ा इिकाच आनंद हयोईल पि 
कलातसकल भाषचेा दजा्व तमळाल्ानंिर मराठी भाषचेी सगळी काम ंसंपिाि 
असं नाहीए. आज भारिामध्े तहदंी, बंगाली आति तिसऱ्ा क्मांकावर मराठी 
भाषा आह.े भारिािल्ा समुारे िेराश े त््ाऐशंी मािमृभाषांच्ापैकी तिसऱ्ा 
क्मांकावर असिारी आपली महान मराठी भाषा आह.े त्ा मराठी भाषवेर 
एक जबाबदारी आह ेकी, घमृिसेाठी भाषा नसिे. ज्ञानेश्रांनी सांतगिलं आह,े 
दरुरिाच े तितमर जावयो. संपिू्व भमूडंळी अशी कलपना जयो कवी मांडू शकियो, 
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संपिू्व पमृथवीवर प्रकाश ्ावा अशी कलपना जयो कवी मांडू शकियो त्ा कवीची 
भाषा संपिू्व पमृथवीच्ा वारशािनू घडलेली असिे. ियो वारसा आपि तवसरू 
न्े. आपली भाषा जी आपल्ा आि आह,े िी आपल्ाला संपिू्व जगाबरयोबर 
जयोडिारी भाषा आह े्ाच ंभान कधीच सटूु न्े. आपली भाषा ही आजही 
सरकारच्ा मालकीची नाहीए. िी माझी आह ेआति िमुची आह.े िी आपली 
आह ेआति महिनू िी सवा्त् आति संपिू्वपि ेसविंत्र आह.े त्ा सवािंत््ावर 
जर घाला ् ेि असेल, त्ा भाषलेा एखाद्ा सटे्ट जॅकेटमध्े बसवण्ाचा प्र्तन 
हयोि असेल तकंवा त्ा भाषनेे आपल्ाला तदलेल्ा जीवनदृष्ीला जर कात्री 
लावण्ाच ेप्र्तन हयोि असिील िर त्ा भाषचेा उप्योग करून आपि िशा 
प्र्तनांना प्रतिकार करि,ं ही आपली आपल्ा मा्बयोलीकडची सगळ्ाि 
प्रारतमक जबाबदारी बनिे. 

मराठी भाषचेा दीघ्व पलल्ाचा इतिहास केवहा तलतहला जाईल मला 
माहीि नाही. कदातचि काब्वनडेतटंग ह े िंत्र आपल्ाकडे चाळीस-पननास 
वषषे जरी वापराि असलं िरी मराठीच्ा अभ्ासकांना त्ाच्ाशी अजनू 
जवळचा संबंध ्ेण्ाच े क्षि आलेले नाहीएि. आपल्ाकडे असलेला 
पाली-प्राकमृ िचा अभ्ास हा केवहाच रांबलेला आह.े आपल्ाकडे तलप्ांचा 
उलगडा करण्ाची तवद्ा तशकवलीही जाि नाही आति तशकलीही जाि 
नाहीए. आपि एक प्रचडं धन असलेली भाषा, िे धन आह े्ाची पिू्व जािीव 
न ठेविा रातहलेलयो आहयोि. भाषचेा इतिहास ्ा तवष्ावर फार काळ फार 
गंभीरपि ेअनेक अभ्ासकांनी तमळून जर काम केलं िर आपल्ाला मराठी 
भाषा तसरर हयोण्ाच्ा तकंवा उद्भव हयोण्ाच्ा आधीच्ाच महाराष्ट्ािल्ा 
इिर सव्व भाषा ्ांचा दहा-बारा हजार वषाांिला उलगडा हयोईल आति त्ानंिर 
मराठी भाषचेा इतिहास आपल्ाला वेगळ्ा दृष्ीने पाहा्ला तमळेल. कमृ पा 
करून मी जे महिियो् त्ाचा गैर अर्व काढला जाऊ न्े आति आपल्ापैकी 
कुिीही डॉ. दवेी महिि हयोिे की, मराठीचा इतिहास बारा हजार वषाांचा 
आह,े मी िसं महिालेलयो नाहीए. मी एवढेच महिियो् की, त्ा बारा हजार 
वषाांच्ा पलल्ामध्े मराठीच ंअतसितव ‘मराठी’ महिनू तनमा्वि हयोण्ासाठीची 
जी सामग्री हयोिी िी आधी तवकतसि हयोि हयोिी. त्ा तवकासाच्ा प्रतक््ेची 
ओळख आपल्ाला नीट झाली, िर मराठी महिनू ओळखली गेलेली मराठी 
भाषा कशी तनमा्वि झाली ्ाचा आपि नीट अर्वबयोध लाव ूशकू. 

भाषांचा इतिहास हा तवष् एखाद्ा समदु्राि पयोहा्ला जाण्ासारखा 
आह.े तिरनू तकनाऱ्ावर परि ्ेि ंफार अवघड असिं. िरीसदु्ा मी आपला 
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पषु्कळ वेळ घिेला्. मी तकनाऱ्ाकडे परि ्ेियो. ज््ा पे्रमाने आपि ्ा 
सममृति व्ाख्ानमालेला आलेले आहाि त्ा पे्रमाला दाद दिेयो आति मला जे 
सांगा्च ंहयोिं िे रांबवियो. धन्वाद!

 
शबदांकन : वषृाली ववनायक कांबळे 
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पुस्तक परीक्षण
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अमका 

अक्षय शिंपी

अभिनेता, कवी

akshayshimpi51@gmail.com
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(परीभक्त पसुतक : अमका, लेखक : अरुण महादवे काकडे, प्काशक : 
आभवष्कार प्काशन आभण मौज प्काशन गहृ, मुंबई, प्काशन वष्श : २०१४, 
पषेृ् : २६८, मलूय : रु. ४००) 

महाराष्ट्ाची ओळख दशेपातळीवर जया जया वैभशष्यपणू्श गोषींमळेु 
आह,े तयात ‘नाटक’ आभण ‘रंगिमूी’ अगे्रसर आह.े ‘मराठी माणसू नाटकवेडा 
आह’े, असं आजही अभिमानानं जाहीरररतया बोललं जातं. 

मराठी रंगिमूीने महाराष्ट्ाचया सांसकृभतक पररपे्क्यात िरीव योगदान 
भदलं आह,े दते आह.े १५० वषायंहून अभधक काळ महाराष्ट्ात नाटकांचा 
कारवाँ चाल ू आह.े भवभवध भवषयांची, शैलीची, प्वाहांची नाटकं भनरंतर 
मराठी रंगिमूीवर होत आहते. हीच मराठी रंगिमूी महाराष्ट्ात ‘वयावसाभयक’ 
आभण ‘प्ायोभगक/समांतर’ अशा दोन धारांत प्वाही राभहली आह.े 

संपणू्श दशेात सवतःचं खास ‘इनफ्रासट्कचर’ आभण ‘बजेट’ जोपासणारी 
मराठी रंगिमूी एकमेव आह.े भदवसांतील तीन प्हरी तीन भवभवध भठकाणांचया 
नाट्यगहृात एकाच नाटकाचे प्योग अली-अलीकडेपययंत होत होते.

अशी अनंत वैभशष्यं मराठी रंगिमूीची आहते. 

109



वष�  ०१ � अकं  ०६ � फे�वुारी २०२१

ह े सगळं सांगायचं कारण असं की, नाटक माधयमाची मळंु इतकया 
खोलवर महाराष्ट्ाचया मातीत रुजवायला ही मराठी माणसंच, नाटक 
करणारी आभण बघणारी कारणीितू ठरली. अनेकांनी आपलया घरादारावर, 
नातेसंबंधांवर तळुशीपत्ं वाभहली. अनेकांनी रंगिमूीसाठी आयषु्य वेचलं.

यांचयापैकीच एक वेडा माणसू मुंबईत होऊन गेला. पडद्ाआड राहून 
भनषे्नं नाटकासाठी शेवटपययंत झटत राभहला. ‘कमी तेथे आमही’ असं महणत, 
वेळेला पडतील ती कामं नाटकाचया पे्मापोटी करत राभहला. वेगवेगळया 
भवषयांवरील नाटकं भततकयाच भिनन प्कृतीचया भदगदश्शकांकडून भदगदभश्शत 
करून घेत राभहला. सतू्धार या नातयाने ‘आभवष्कार, मुंबई’ ही संसथा 
िककमपणे जगवत राभहला. भवजय तेंडुलकर, भवजया मेहता, कमलाकर 
सारंग, डॉ. श्ीराम लाग,ू सतयदवे दबेु अशा सवायंना सारखयाच िरवशाचा 
वाटणारा हा असा अमका महणजेच अरुण महादवे काकडे. अरुण महादवे 
काकडे नाट्यक्ेत्ात ‘काकडे काका’ महणनू प्भसद्ध होते.

तयांनी इतरांचया आग्रहाखातर भलभहलेलं तयांचया आतमकथनाच ं
शीष्शक सवतःचया नावातली आद्ाक्रं भनवडून भदलेलं अमका. मराठीतला हा 
अमका शबद सवतःला काहीही खास वयभतिमत्व नसलेला, भबनचेहऱयाचा, 
गददीतला कुणी एक असलेला - ह ेअथ्शप्कटन करतो. काकडेंनी सवतःकडे 
कमालीचं नयनूतव घेऊन, सवतःला भनभमत्तमात् समजनू, एक बघणारा होऊन, 
‘आतमकथन’ केलं आह.े

अतयंत कृतकृतयतेचया िावनेनं ओथंबलेलं ह े आतमकथन आह.े 
आतमकथनाची िाषा ही अतयंत संयत आभण साधी, रोजचया वयवहारात 
बोलली जाणारी, अलंकृततेचा सोस टाळून लंकेची पाव्शती होणयात िषूण 
मानणारी आह.े 

काकडेंचं वयभतितव मदृ,ू सवायंना सांिाळून घेणारं असं होतं. 
आतमकथनात ह े आपलयाला ठायी ठायी जाणवत राहातं. ितूकाळातील 
घटनाक्रम, तयाला कारणीितू असणाऱया वयतिी यांचयाभवषयी ते संयतपणे, 
तटसथपणे वयति होतात.

अमका आतमकथनाचं वैभशष्य असं, की ते केवळ आतमकथन 
नाही. ते एका नाट्य-सांसकृभतक पररपे्क्याचं कथन आह.े प्ायोभगक/समांतर 
रंगिमूीचया ‘अच्े भदना’चं कथन आह.े सवतःभवषयी कमीत कमी भलहून 
संपका्शत आलेलया आभण सखोल पररणाम करून गेलेलया माणसांचं अभधकतर 
कथन आह ेआभण ‘रंगायन’चा इभतहास आह.े 

110



वष�  ०१ � अकं  ०६ � फे�वुारी २०२१

या संपणू्श आतमकथनाला ‘नॉसटेभलजक’ रंग आह,े Black & white. 
आतमकथन वाचताना तो रंग प्कषा्शनं जाणवत राहातो, भदसतो. 

आपलयाकडे आतमकथनं बवहशंी आतमसमथ्शनं असतात. पण अमका 
संदिा्शत हा धोका संिवत नाही. कारण संपणू्श आतमकथन ‘इद ंन मम’ या 
भनभल्शप्त आभण समभप्शत िावनेनं कथन केलं गेलंय. जे घडलं, जसं घडलं तसंच 
सांभगतलं आह.े यात अहकंारातनू आलेला अट्ाहास, आवेश नाही, की 
सवत:चं माहातमय गाणयाची इच्ा नाही.

अमका या आतमकथनाचं आणखी एक वैभशष्य असं की मराठीतील 
नाट्य वयवसथापकाचं, तयातही प्ायोभगक/समांतर रंगिमूीसाठी काय्शरत 
असणाऱया नाट्यसंसथेचया वयवसथापकाचं ते आतमकथन आह.े मराठीत 
अभिनेते, भदगदश्शक, नाटककार, नाट्यप्भशक्क यांची आतमकथनं 
आढळतात. परंत ु पडद्ाआड राहून काम करणाऱया, तयातही सतू्धाराची 
आभण वयवसथापकाची महत्वपणू्श पण खडतर िभूमका भनिावणाऱया माणसांच ं
दसतऐवजीकरण आढळत नाही. अमकामळेु ही उणीव काही अंशी िरून 
भनघाली आह.े 

पडदा उघडलयावर जे नाटक आपलयासमोर घडत असतं, ते घडताना 
पडद्ाआड अनंत नाटकं घडत असतात. तीही अभधक रंजक असतात. अशा 
अनंत नाटकांचे काकडे साक्ीदार होते. या भवसमयकारी नाटकांचं दश्शनही 
आपलयासमोर अमकामधनू उलगडतात. 

‘भकससागोई’ नावाचा कथनपरंपरेचा एक प्कार आह.े जयात एक भवषय 
घेऊन भवभवध भकससे पे्क्कांसमोर सादर केले जातात. सादरीकरण करणारी 
वयतिी एकच असते. तीच भकशशांमधली पातं् होते आभण भनवेदकही होते. 
अतयंत खबुीने आभण रंजकपणे ह ेसादरीकरण केलं जातं. अमका ही असंखय 
भकशशांची एक लड आह.े जयात ‘नाटक’ हा एकमात् भवषय घेऊन भवभवध 
घटना, वयतिी, तयांचे सविाव, वत्शन यांचे मासलेवाईक नमनेु काकडेंनी 
वभण्शलेले आहते. ही वण्शनं वाचताना तो कालखंड उिा राहातो. 

अमकाची ही काही महत्वाची वैभशष्य असली तरीही या 
आतमकथनाचया काही मया्शदाही आहते. 

अमका ह ेएका नाट्यवयवसथापकाचं आतमकथन असलं तरीही ते अरुण 
महादवे काकडे यांनी केलेलं समरणरंजन महणनूच उरतं. तयात वयवसथापक 
महणनू तयांनी केलेलं काम, तयांची काम करणयाची पद्धत, कामाची प्भक्रया 
याबद्दल वाचकांचया हाती ठोस असं काहीही लागत नाही. 
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अडीअडचणीचया प्संगी तयांनी खबुीनं काढलेले तोडगे, सज्शनातमक 
मागा्शने केलेली अडचणींवरची मात, याबाबत काही कळत नाही. 

वयवसथापन ह ेकुणालाही रुक्, तांभत्क काम वाटू शकेल. (काही अंशी 
ते सतयही आहचे!) परंत ुते एक महत्वपणू्श ‘कौशलय’ही आह,े महणजेच एका 
अथा्शने सज्शनातमक आह.े 

 नाटकाचया वयवसथापकाला माणसं धरून ठेवायची असतात, 
सगळयांचया वेळा सांिाळून नाटकाचे प्योग घडवनू आणायचे असतात, 
भदगदश्शकाने बांधलेली मोट कसोशीनं एकसंध राखायची असते, नाट्यप्योग 
घडवनू आणणयासाठी राजयिर भवभवध माणसांचया संपका्शत राहायचे असते, 
सवा्शत महत्वाचे महणजे नफया-तोट्याचया गभणताचे भहशेब दर प्योगागभणक 
नोंदवनू ठेवायचे असतात, अशी अनंत कामं असतात. 

काकडेंचया अमकामधनू या सव्श मदुद््ांचा सभवसतर ऊहापोह वाचायची 
अपेक्ा होती. अमका ही अपेक्ा पणू्श करत नाही. 

तद्वतच वर महटलयाप्माणे काकडे ह े मदृ ू सविावाचे गहृसथ होते. 
सगळयांना सांिाळून घेणयाची तयांची वतृ्ती होती. अमकामधयेही ह ेअथा्शतच 
भझरपलं आह.े वयतिींभवषयी भलभहताना तयांनी तयांचया वत्शनाचं तटसथ 
भवशे्षण केलेलं नाही. तयांचयाभवषयी वाटणाऱया आदरापोटी, महत्वाची 
भकंवा कृतज्ञतेपोटी तयांनी ‘घडले तेवढेच सांभगतले’ या पद्धतीनेच तयांच े
भकससे आले आहते. मळुातच तयांची भवशे्षण करणयाची इच्ा नसावी 
आभण आतमकथनाचाही तो उद्दशे नसावा. परंत,ु ह ेलेखन केवळ कथन नसनू 
तो ‘इभतहास’ही आह.े इभतहासानं भवशे्षण करणंही गरजेचं असतं. असो. 

अतयंत कृतज्ञतािाव ही या आतमकथनाची मया्शदाही आह.े 
कवभचतच तयांनी घटना-प्संगाचया भनभमत्ताने सामाभजक-राजनीभतक 

पररभसथतीवर िाष्य केलेलं भदसतं. 
अमकामधये काकडेंनी जी वयवसथापकीय जबाबदारी अभधक काळ 

भनिावली, तयाभवषयी भनभचित सवरूपात काही भवधानं केली असती, तर या 
आतमकथनाचं संग्राह्य मलूय वाढलं असतं. ‘नाटकाचं वयवसथापन’ हा भवषय 
िारतात कधीही गंिीरपणे घेतला गेला नाही. राजय-राष्ट्ीय पातळीवरील 
अभयासक्रमांत तो भशकवला जात नाही. तयाभवषयीही काकडे वयति होताना 
भदसत नाहीत. 

अमका ह ेआतमकथन मात् आठवणींची जंत्ीच राहाते.
ह े सगळं सांगायचं कारण काकडे अमकाचया मनोगतात ‘माझ ं
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सजृनकाय्श’ असा शबदप्योग करतात. जर ह ेसजृनकाय्श असेल तर, तयाबद्दल 
साक्ेपी लेखन अपेभक्त आह.े 

‘आभवष्कार, मुंबई’ आभण ‘मौज प्काशन गहृ’ या दोन संसथांकडून 
ह ेआतमकथन प्काभशत केलं गेलंय. पसुतकाची भनभम्शतीमलूयं उत्तम आहते. 
मखुपषृ् नेपथयकार, प्काशयोजनाकार प्दीप मळुये यांनी केलंय, तर जयेष् 
लेभखका भवजया राजाधयक् यांनी प्सतावना भलभहली आह.े ही प्सतावना 
आदश्श प्सतावनेचा नमनुा महणता येईल. काकडेंचया अमकाचं सार तयांनी 
वाचकांपढेु ठेवलं आह.े 

मखुपषृ्ावर असलेला हसऱया चेहऱयाचा अमका आपलयाला तयाचया 
नाटकाचया भवश्ात अलगद सैर करून आणतो, नाटकाचया भवद्ाथयायंना 
‘रंगायन’चया भदवसांची झलक दाखवतो, मायाळूपणे भकससे/गोषी सांगतो. 
भकससे/गोषी ऐकणयाची आपलयाला सवय आह.े तयासाठी अमका आवजू्शन 
वाचावं, असंच आह.े

113



वष�  ०१ � अकं  ०६ � फे�वुारी २०२१

समकालीन मराठी कभवता :
सांसकृभतक पररपे्क्याचे बहुसतरीय भचंतन!

वीरधवल परब

कवी, समीक्क
वेंगलुले, भजलहा - भसंधदुगु्श
veerdhavalparab91@gmail.com
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(परीभक्त पसुतक : समकालीन मराठी कभवता: सांसकृभतक पररपे्क्य, लेखक : 
डॉ. गोभवंद काजरेकर, प्काशक : अक्र वाङ्मय प्काशन, पणुे, प्काशन वष्श  : 
भडसेंबर २०२०, पषेृ् : १६०, मलूय : रु. २००) 

 
समीक्ा ही खपू भशसतशीर व भनरंतर चालणारी प्भक्रया असते. काळ 

आभण साभहतय परंपरेचया संदिा्शत भववभक्त साभहतयकृतीचं गांिीय्शपवू्शक 
केलेलं ते एकप्कारचं िाभषक आकलन असतं. समीक्ा वयवहाराचं सवरूप 
सैद्धांभतक भकंवा आसवादक असं कोणतंही असलं तरी तयामळेु एकंदरीत 
तया तया साभहतयकृतीला भकंवा वाङ्मयप्काराला वाचनाभिमखु होणयासाठी, 
समग्र अशा अभिरुभचसंपनन वाचनवयवहाराचया कें द्रसथानी येणयासाठी आभण 
साभहतयसंसकृतीचया संदिा्शत भनभचि त काहीएक अथ्शभनण्शयन होणयासाठी 
बरीच मदत होत असते. 

मराठी साभहतयाचया प्ांतात वाङ्मयप्कारानसुार तया तया काळात 
नीट साक्ेपी समीक्ा करणारी अनेक नावं सांगता येतील. अगदी रा. िा. 
पाटणकर, वा. ल. कुलकणदी, त्यं. भव. सरदशेमखु यांचयापासनू ते आजचया 
नववदोत्तर भपढीतील रणधीर भशंद,े आशतुोष पाटील या नावांपययंतची ही एक 
मोठीच सशति परंपरा आह.े सैद्धांभतक भकंवा आसवादक सवरूपात दीघ्शकाळ 
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समीक्ा करणाऱया यातील अनेक समीक्कांनी ‘कभवता’ या वाङ्मयप्काराला 
कें द्रसथानी ठेवलं आह.े साठोत्तरपवू्श व तयानंतर आभण आजचया नववदोत्तर 
काळातही आसवाद, अभिरुचीचया कें द्रसथानी ‘कभवता’ हाच वाङ्मयप्कार 
कायम राभहला असलयाचे भदसते. तयाचं श्ेय या एकूण समीक्ावयवहाराला 
द्ावं लागेल. मराठी साभहतय समीक्ेचया या िरीव पाश््शिमूीवर डॉ. गोभवंद 
काजरेकर यांचया समकालीन मराठी कविता : सांसककृ वतक पररप्रेक्ष्य या नवया 
समीक्ाग्रंथाचं सवागत व अथ्शभनण्शयन करणं औभचतयाचं ठरेल असं वाटतं.

डॉ. गोभवंद काजरेकर यांचया समकालीन मराठी कविता : सांसककृ वतक 
पररप्रेक्ष्य या ग्रंथातील समीक्ालेखांमधनू अधोरेभखत झालेलं पररपे्क्य ह े
जागभतकीकरण, उदारीकरण आभण खाजगीकरणाचया भत्भवध संदिायंचं आह.े 
सतू्रूपानं तयाची काहीएक मांडणी पढुीलप्माणे करता येऊ शकेल.

१) नववदचया दशकानंतर वेगानं बदललेलया ग्रामवासतवाचा आभण 
सामाभजक मलूयऱहासाचा ताळेबंद. 

२) कृभषसंसकृतीमधनू पराितू होत असलेलया सामानय माणसाचया 
परातम होणयाची, गावातनू परागंदा होणयाची वेदना.

३) आधभुनक शहरी मानभसकतेमधनू लोप पावत चाललेली समनवय, 
सहिावाची जाणीव आभण नातेसंबंधामधये अपररहाय्शपणे येत चाललेली 
िावनाशनूयता, जगणयातील यांभत्कता.

४) धम्शजाभणवेत घसुलेली भहसं्रता, मलूतत्ववादाचे अभववेकी प्ारूप 
आभण तयातनू उद्भवलेलया आतंकामागील वेदना.

५) जागभतकीकरणाचया पाश््शिमूीवर समकाळाचया भिंगातनू भदसणारे 
मानवी वत्शनबंधाचे बहुमखुी आभण बहुसतरीय भचंतन. 

या सतू्रूपांचा गोषवारा थोडकयात पढुीलप्माणे सांगता येईल.  
 नववदचया दशकात सरुू झालेलया जागभतकीकरणाचया पाशवी 

प्भक्रयेमळेु िारतीय समाजजीवन हळूहळू पणू्शपणे बदलनू गेले. आपलया 
आधीचया जगणयातील अनेक प्कारचे अिाव आभण तयामळेु भनमा्शण 
झालेले नयनूगंड या त्ांगड्यात इथलया सव्शसामानय माणसाचया मनाची भदशा 
एकाएकी िरकटून गेली. पाचिात्य भदशेने येणाऱया चंगळवादी दृभषकोनामळेु 
जगणयाचे प्ाधानयक्रम कमालीचे बदलनू गेले. अनपेभक्तपणे येऊ घातलेलया 
या जागभतकीकरणाने इथलया सामाभजक, सांसकृभतक, राजकीय आभण सव्श 
प्कारचया सेवाक्ेत्ांना वेधनू टाकले आभण एकप्कारची अघोभषत आभथ्शक, 
मानभसक गलुामभगरी लादली जात असलयाचे भचत् ठळक होऊ लागले. एक 
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खपू मोठा वंभचत आभण आशाळितू वग्श आपलयापेक्ा अभधक वरचया वगा्शत 
जाणयासाठी वेगवेगळया मलूयभवहीन भशड्यांचा शोध घेणयात गुंतनू गेला. 
पररणामी जातीय आभण वगदीय सीमारेषा अभधकच गडद होऊ लागलया. यातनू 
एक भवभधभनषेधशनूय, रासवट आडमठ्ुया प्वतृ्तीचा आधार घेत भशरजोर होऊ 
पाहणारा नवा कावेबाज वग्श प्तयेक वयवसथेचया कें द्रसथानी उदयाला येऊ 
लागला. या वगा्शने सगळी सामाभजक, सांसकृभतक व राजकीय समीकरण े
मोठ्या चतरुाईने बदलवनू टाकली. नैभतक मलूयांची चळत एरवी सांिाळून 
असलेलया भनमशहरी, ग्रामीण, मधयमवगदीय, भननम मधयमवगदीय जगणयाला 
झालेला या चंगळवादी मतलबी भजणयाचा सपश्श भकतीही नकोसा असला तरी 
तो आतनू प्तयेकाला कोठेतरी सखुावतही होता. आसतिीचे लोचट गरजेत 
रूपांतर होऊ लागले आभण तेच या क्णिंगरु जीवनातील श्ेयस असलयाचा 
नवा भ्रम बळकट होऊ लागला. 

जागभतकीकरणाचया नवया आघातांमळेु कृभषवयवसथा भखळभखळी होत 
गेली. तयाचे ग्रामीण जनजीवनावर दरूगामी भवपरीत पररणाम झाले. भवशेषतः 
कृभषसंसकृतीने दीघ्शकाळ जपलेलया सामाभजक, सांसकृभतक मलूयांची मोडतोड 
या दरमयान होऊ लागली. एका बाजनेू भनसगा्शचया आघातांनी हतबल 
झालेला ग्रामीण माणसू खऱया अथा्शने नवया तघुलकी राजकीय खेळातील 
धरसोडीचया धोरणांमळेु पराितू झाला. उनमादी आभण अभववेकी शतिींनी 
चालवलेला भनसगा्शचा अनाठायी भवधवंस, ‘सेज’सारखया भवकासाचया 
वरकरणी कलयाणकारी प्कलपांमधनू ग्रामीण जीवनपद्धतीत होणारी बहुराष्ट्ीय 
कंपनयांची घसुखोरी आभण तयांचया सवागतासाठी पायघड्या घालनू उभया 
राभहलेलया समसत लोकशाही वयवसथा, या साऱया घभटतांची एक न संपणारी 
धळुवड सामानय माणसाचया जीवनात खेळली गेली. 

गलोबल नीतीचा आश्य घेत झगमगाटी जाभहरातींचया माधयमातनू 
मानवीय जगणयाचा श्द्धाशील मलूबंध भततरभबतर झाला. शेतमालापेक्ा 
बाजारातील िौभतक सखु दणेाऱया चंगळवादी वसतूंचे क्रयमलूय वाढत गेले. 
जया िमूीचया आधाराने इथलया सामानय माणसाचे जीवन बहरले, समदृ्ध 
झाले तया िमूीला सतिीने पारखे होणयाचे जीवघेणे वासतव आकाराला 
येऊ लागले. आधभुनकीकरणाचया संकलपनेतनू ग्रामीण िमूीचे शहरवयाप्त 
िमूीमधये मोठ्या प्माणात रूपांतर होऊ लागले. तयासाठी खेड्यातील 
लोकसमहूाला बळजबरीने हुसकावनू लावनू तयांचया िमूीवर आक्रमक अशा 
आधभुनकीकरणाने आपले मजबतू पाऊल रोवले. िभूमपतु्ांची िमूी बचाव 
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आंदोलने भहसं्रपणे भचरडून टाकणयाची नवी अथ्शसत्तावादी रीत अभसततवात 
आली. 

या नवया आक्रमक वच्शसववादी नविांडवलशाही वयवसथेने एतद्दशेीय 
सामाभजक सौहाद्श, िाईचारा, सामाभजक चळवळी आभण प्बोधनकारी 
भवचारधारा यांना एकाचवेळी मोडीत काढले. मानवजातीचे जात, धम्श, 
वंश अशा अनेक सतरांमधये भवकें द्रीकरण केले. यगुपरुुषांचया भववेकी 
भवचारधारांची आपापलया सोयीनसुार वासलात लावणयात आली. भहसंा, 
भ्रषाचार, जातीयता, धमायंधता इतयादी वत्शनवयवहार वेगाने वाढत गेलयाचा 
शरमनू जाणयाचा अनिुव भवचारी मनाला येऊ लागला. 

जागभतकीकरणाचया अभनष प्िावांतनू सतयापासनू, अभहसेंपासनू, 
वैचाररकतेपासनू ताबडतोबीने ढळणाऱया सखुलोलपू आतमकें द्री माणसाची 
प्भतमा प्भतभष्त होऊ लागली. ती तशीच घडवणयाचे भशसतशीर प्यतनही 
होऊ लागले. तयासाठी भवभवध प्लोिनांचे बळी ठरवनू माणसांचया एकूण 
भवचारप्भक्रयेवर व भनण्शयप्भक्रयेवर भनयंत्ण ठेवणयाचया नवनवीन कलपृतया 
तयार करणयात आलया. झगमगाटी दभुनयेसमोर सामाभजक एकतेची मलूये 
ढेपाळत गेली. आपली सहानिुावाची पवू्शपरंपरा भमटवनू टाकणयातच माणसं 
धनयता मान ूलागली. या साऱयाची एकूण पररणती सामानय माणसाचया मनात 
एकाकी असणयाचया, फेकून भदले जाणयाचया, पणू्शपणे नागवले जाणयाचया 
िीतीमधये झाली.

याकाळात माणसांना परसपरांभवषयी वाटणाऱया सहिावाचा िावभनक 
प्दशे दषु्काळी िईुचया िेगांसारखा कोरडा होत गेला. करुणेचा अंत होत 
जाऊन मानवी नातेसंबंधांना नवया तकलाद ूबाजार मलूयांनी भ्द्रांभकत करून 
टाकले. परसपरांतील दाट सनेहाचा ओलावा आटत जाऊन कौटंुभबक व 
सामाभजक वासतवात दहुीचे बीज पेरले गेले.

समकाल हा धम्श आभण राजकारणाचया बाजारीकरणाचा प्िावकाळ 
ठरला. धम्शजाभणवेत बाजारू, अभववेकी शतिींचे प्ाबलय वाढले. 
समहूजाभणवेतील सामाभजक उत्तरदाभयतवाची जाणीव कमकुवत होत गेली. 
प्ादभेशक क्दु्र खोट्या अभसमतांचे राजकारण करणयाचया वतृ्ती तरवडासारखया 
फोफावत गेलया. समाजात सतत संभ्रमाचे, िीतीचे व संशयाचे वातावरण 
भनमा्शण केले गेले. समुारांचया हाती सत्तेची सतू्े एकवटलयामळेु आधभुनक 
काळात लोकशाही मलूयांना हरताळ फासनू नवी आक्रमक भवकृत राजकीय 
वयवसथा समाजावर अभधराजय गाजव ू लागली. िारतीय सवातंत्याचा 
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सवुण्शकाळ संपनू गेला तरी वंभचतांचया भवश्ाचे सल आभण अंधार संपला नाही. 
सवातंत्य, समता, बंधतुा आभण सामाभजक नयाय या घटनादत्त मलूितू मानवी 
हककांची पायमलली भठकभठकाणी सोयीसकररीतया होत गेली. समकालाच े
ह े सामाभजक, सांसकृभतक पररपे्क्य कोणाही भवचारशील वयतिीला समजनू 
घेणयासाठी परेुसा अवधी न दतेा तयाचयावर अक्रश: कोसळत राभहले.

अशा या िांबावलेलया बऱयाचशा उथळ जीवनजाभणवांचया 
गजबजाटी काळात एक सामंजसय, सौहाद्शपणू्श नैभतक िभूमका घेऊन गंिीरपण े
उिी राहणारी, पडझडीला समथ्श पया्शय दऊे पाहणारी नववदोत्तर भपढीची 
कभवता डॉ. काजरेकर यांनी प्सततु समीक्ाग्रंथातनू आपलया समोर ठेवली 
आह.े तयासाठी समकालीन मराठी कभवतेचया वयापक पटामधनू अभिवयति 
झालेले सांसकृभतक घभटत तयांनी नीट तपशीलवार धुंडाळले आह.े आपलया 
आकलनाची साक्ेपी मांडणी करणयाकरता तयांनी श्ीकांत दशेमखु, अशोक 
कोतवाल, अजय कांडर, अभनल धाकू कांबळी, भदनकर मनवर, वीरधवल 
परब या समकालीन कवींचया सोबतच अिय दाणी, रवी कोरडे, सनुील 
यावलीकर, संदीप जगदाळे या नवया कवींचया कभवतेचीही नोंद घेतली आह.े 
तयाचबरोबर ‘गेलया पंचवीस वषा्शतील मराठी कभवतेतील प्योगशीलता’, 
‘कोकणचया कालावकाशाची कभवता’, ‘कवी नामदवे ढसाळ यांचया 
कभवतेची िाषा’, ‘आ. सो. शेवरे यांचया कभवतेतील प्भतमाभवश्’ असा 
वेगळा िाभषक धांडोळा घेणयाचाही प्यतन केला आह.े

प्सततु पसुतकातील ‘गेलया पंचवीस वषा्शतील मराठी कभवतेतील 
प्योगशीलता’ हा लेख जाणकार वाचकांचे लक् वेधनू घेणारा आह.े 
प्योगशीलता ह ेकवी आभण कभवतेची मलूयातमकता अधोरेभखत करणयाच े
महत्वाचे प्माणक असलयाचे सांगनू नववदोत्तर भपढीची कभवता ही मखुयतवे 
साठोत्तर भपढीने रूढ केलेलया प्योगशीलतेचया संकेतांना लोंबकळत राभहली 
असलयाचे भनरीक्ण डॉ. काजरेकर यांनी यात नोंदवलेलं आह.े केवळ शाभबदक 
कसरतींमधनू भकंवा शबदांचया उचचाररत रूपांची मोडतोड करून कावयाची 
नवी संकलपना तयार होत नसते, तर नवया काळाने जी नवी संिाभषते रूढ 
आभण साव्शभत्क करणयाचे प्यतन केले तया संिाभषतांचे उपयोजन कभवतेतनू 
जाणीवपवू्शक करणे प्योगशीलतेचया दृषीने आवशयक असलयाचे सपष करून 
डॉ. काजरेकर महणतात की, ‘साठोत्तर कवींचया कभवतेतील प्योगरूपांपेक्ा 
भिनन असे रूपिान नववदोत्तरी कभवतेत कवभचतच पाहायला भमळते. ह ेनवे 
कवी, जागभतकीकरणासारखया साम्ाजयवादी वैभश्क मलूयिानाने प्िाभवत 
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होऊन भलहीत असलयाने आभण तयांचया कावयजाभणवा- कावयसंकेतांचा 
बहुतांश प्दशे तयाआधीचया भपढीने भगळंकृत केलेला असलयामळेु 
जीवनानिुवाभवषयीचे एकप्कारचे ररतेपण ते आपलया कभवतेतनू वयति 
करताना भदसतात.’ (समकालीन मराठी कभवता: सांसकृभतक पररपे्क्य, प.ृ 
२१) आपलया भवधानांचया पषुीसाठी डॉ. काजरेकर यांनी श्ीधर भतळवे, 
नीतीन कुलकणदी, भसद्धाथ्श भवष्ण ूतांबे, वजलेश सोळंकी, अरुण काळे आदी 
कवींचया प्योगशीलतेची भचभकतसा या लेखात केली आह.े

 ‘१९८५ नंतरची मराठी कभवता : सवरूप आभण वैभशष्ये’ या लेखात 
डॉ. काजरेकर यांनी नववदचया आधीचे कवी आभण नववदनंतरचया काळातील 
कवी नेमकया कोणतया जाभणवा वयति करत होते, तयाचा नीट संगतवार भवचार 
करून ‘नववदोत्तरी कभवता’ या संकलपनेची मलूयातमक पायािरणी केली 
आह.े ‘जागभतकीकरण’ ह ेवयापक मलूय नववदोत्तरी कभवतेला कसे वयापनू 
राभहले आह ेते डॉ. काजरेकर यांनी याभनभमत्ताने अभधक जबाबदारीने प्सततु 
लेखात दाखवनू भदले आह.े तर कवीचया जीवनदृषीची बभहमु्शखता िमूीचया 
पषृ्सतरापासनू आकाशापययंत पसरलेलया जीवजंतूंचया अभसततवाचा, तयांना 
िोगावया लागणाऱया वेदनांचा तळठाव कशी घेते आभण भपढ्यानभपढ्या चालत 
आलेलया सांसकृभतक मलूयांची ऱहासशीलता अधोरेभखत करताना आपलं 
सांसकृभतक िान जराही ढळू न दतेा सत्वाची िाषा कशी टोकदार करत जाते, 
तयाचा भवसततृ परामश्श श्ीकांत दशेमखु, अभनल धाकू कांबळी, वीरधवल 
परब, अजय कांडर यांचया कभवतेचया माधयमातनू घेतला आह.े तयाचबरोबर 
भदनकर मनवर यांचया दृशष्य नसलरेलष्या दृशष्यात या कभवतेचे डॉ. काजरेकर यांनी 
केलेले महानगरी वाचनही आपलयाला खपू सखोल जाभणवेकडे, वेगळया 
आकलनाकडे घेऊन जाणारे आह.े नववदनंतरचया मराठी कभवतेचे महानगरीय 
पररपे्क्य नेमके काय आह,े ते मनवर यांचया कभवतेवरील लेखातनू नवया 
अभयासकांना समजनू घेता येईल.

    समकालीन मराठी कविता : सांसककृ वतक पररप्रेक्ष्यमधील 
समीक्ालेखांचे सवरूप वरवर पाहता प्ासंभगक व पथृक भदसत असले तरी 
ते मराठी कभवतेचया बहुमखुी आशयसतरातनू येणाऱया सांसकृभतक घभटतांवर 
नीट प्काश टाकणारे आह.े तयाचबरोबर कवीचया सज्शनप्भक्रयेचया आभण 
प्योगशीलतेचया तळाशी असलेलया आभदबंधाची उकल करणारे आह.े या 
गभतमान व प्भतकूल पररपे्क्यात तगनू राहणाऱया संवेदनशील माणसाचा 
आतला आवाज आभण तयाची ददु्शमय भजजीभवषा भदसनू येते. ह े पररपे्क्य, 
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मोडतोडीत भनघालेलया जगणयाचया भवकलतेला बाजलूा सारून, आतनू तगनू 
राहणाऱया, आपले मळू बळकट करणाऱया आभण आपलया िवतालातील 
भवसंवादाला तीव्रपणे नकार दणेाऱया कभवतेची िभूमभनष् जाणीव अधोरेभखत 
करणारे आह.े महणनूच समकालीन मराठी कभवतेचया सांसकृभतक  पररपे्क्याची 
तपशीलवार मांडणी करणाऱया या पसुतकाचे सवागत करायला हवे. 
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(परीभक्त पसुतक : ररसभचयंग सोशल प्ॉबलेमस ् (भवथ मॉडेल ररसच्शस)् 
[Researching Social Problems (With Model Researches)], 
लेखक व संपादक : डॉ. मेधा कुमठेकर, प्काशक : रावत पभबलकेशनस, 
जयपरू, नय ूभदलली, बंगलोर, गोहाटी, कोलकत्ता, प्काशन वष्श : माच्श २०२०, 
पषेृ् : २९२, मलूय : रु. १२९५) 

डॉ. मेधा कुमठेकर यांनी संपाभदत केलेले ररसव्चिंग सोशल प्रॉबलरेमसस् 
(विथ मरॉडरेल ररस्च्चसस्) [Researching Social Problems (With 
Model Researches)] ह ेपसुतक रावत पभबलकेशनसने सन २०२० मधये 
प्काभशत केले आह.े मानसशास्त भवषयात पीएच.डी. साठी नवयाने नोंदणी 
केलेलया भवद्ाथयायंसाठी ह ेपसुतक अतयंत उपयतुि आह.े ‘िारतीय संशोधनांवर 
आधाररत असणे’ ह ेया पसुतकाचे महत्वाचे वैभशष्य आह.े

 प्ा. मेधा कुमठेकर यांचया माग्शदश्शनाखाली दहा भवद्ाभथ्शनींनी 
श्ी. ना. दा. ठाकरसी भवद्ापीठात पीएच.डी. पदवीसाठी संशोधन केले. तया 
सवायंचया शोधभनबंधांचा गोषवारा प्तयेक भवद्ाभथ्शनीने या पसुतकात एकेका 
प्करणात भदला आह.े Basics of Research आभण Social Research: 
Process ही सरुुवातीची दोन प्करणे प्ा. मेधा कुमठेकर यांनी सवत: भलभहली 
आहते. 

123



वष�  ०१ � अकं  ०६ � फे�वुारी २०२१

या दोन प्करणात, संशोधन महणजे नेमके काय आभण एखाद्ा 
संशोधनाची ‘संशोधन प्भक्रया’ प्तयक्ात कशी असावी, संशोधनाचा नेमका 
उद्दशे काय असावा, संशोधनाची गहृीतके नेमकी कशी तयार करावीत, या 
संशोधनाचा समाजाला भकतपत उपयोग होणार आह,े इतयादी महत्वाचया 
मदुद््ांचा संशोधनापवूदी संशोधकाने भवचार करणे कसे महत्वाचे आह,े 
याचे भववेचन आले आह.े राष्ट्ीय भशक्ण सभमतीचया भवद्मान सिासद  
डॉ. वसधुा कामत यांनी तर या प्करणांना पसुतकाचा Backbone महटले 
आह े(कामत २०२० : IX).

संशोधनाचे सवरूप, प्कार, पद्धती, वापरणयात येणारे संशोधनाच े
आराखडे, माभहती गोळा करणयासाठी उपयोगात आणावयाचया शास्तशदु्ध 
पद्धती, तयातील बारकावे, घयावयाची काळजी, माभहती गोळा केलयानंतर 
तयाचे भवशे्षण करणयासाठी वापरणयात येणाऱया सांभखयकीय पद्धती, कुठलया 
प्कलपासाठी नेमके कोणते सांभखयकीय प्ारूप/पद्धत वापरावी, इतयादींबद्दल 
अभतशय शास्तशदु्ध आभण सखोल भववेचन केले आह.े 

एखाद े संशोधन करणयापवूदी आजबूाजचूया सामाभजक, आभथ्शक, 
राजकीय, औद्ोभगक वातावरणामळेु भवभवध समसया कशा भनमा्शण होतात, 
याचे भनरीक्ण करणे आवशयक असते. तसेच संशोधनाचया माधयमातनू या 
समसयांचे भनराकरण करता येऊ शकेल का, या भदशेने भवचार होणे गरजेच े
असते. 

प्सततु ग्रंथात शालेय पररभसथती, मलुांना इगं्रजी माधयमाचया शाळेत 
घालणयासंबंधीचा पालकांचा आग्रह, मधमुेह हा लहान-मोठ्या सवायंना त्सत 
करणारा भवषय, मलुांना मधमुेह झालयास पालकांना व सवत: मलुांना येणारा 
ताण, भस्तयांचे काही प्श्न, कररअर भनवडीसारखा सधयाचया भदवसांतील 
जवलंत प्श्न इतयादी प्श्नांचा मानसशास्तीय अभयास केला आह.े याचया 
बरोबरीनेच मधयम बौभद्धक अक्मता असलेलया बालकांचा मनो-सामाभजक 
भवकास कसा होतो आभण तो अभधक चांगला वहावा महणनू मानसशास्तीय 
दृषीने कशी मदत करता येईल, या प्श्नांचाही मानसशास्तीय दृभषकोणातनू वेध 
घेणयाचा प्यतन सदर गं्रथात केला आह.े 

मानसशास्ताचया अभयासकांना माहीत आहचे की, संशोधन मखुयतः 
दोन गटात मोडते. १) मलूितू संशोधन (Fundamental Research) 
आभण २) उपयोभजत संशोधन (Applied Research). मलूितू संशोधन 
ह ेप्ामखुयाने एखाद्ा अभयासभवषयातील मलूितू तत्वे, भसद्धांत प्सथाभपत 
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करणयावर िर दणेारे असते. तर उपयोभजत संशोधन ह ेसामाभजक, वयावहाररक, 
राजकीय आभण औद्ोभगक क्ेत्ातील भवभवध समसयांचा भवचार करून तयावर 
उपयतुि ठरू शकतील, अशा उपायांचा शोध घेणारे असते. मानसशास्तीय 
संशोधन ह े मलूतः उपयोभजत (Applied) सवरूपाचे असते. संशोधन 
मलूितू वा उपयोभजत असे कोणतयाही प्कारचे असले तरी तयाचे भनयोजन 
शास्तशदु्ध पद्धतींचा, योगय तंत्ांचा उपयोग करूनच केले गेले पाभहजे. महणनूच 
प्सततु ग्रंथातील संशोभधकांनी संशोधनाचया समसयेची जशी गरज असेल, 
तयानसुार वेगवेगळे प्ायोभगक आराखडे (उदाहणाथ्श, संतभुलत प्ायोभगक 
आराखडा, प्योग-सदृश आराखडा, २x२x२ घटकीय आराखडा इतयादी), 
आशयभवशे्षण इतयादी तंत्ाचे उपयोजन केले आह.े मानसशास्तीय संशोधन 
ह ेकेवळ ‘संशोधनासाठी संशोधन’ करणे असे नसनू ते समसयांचे भनराकरण 
करता येईल का, हा उद्दशे नजरेसमोर ठेवनू करणे आवशयक असते. 

डॉ. कुमठेकर यांचया माग्शदश्शनाखाली पीएच.डी. केलेलया दहा 
भवद्ाभथ्शनींचया शोधभनबंधांचा गोषवारा वरील पसुतकात चार भविागात भदला 
आह.े प्तयेकीने आपला अनिुव, अभिरुची व पे्रणा यांना अनसुरून आपला 
अभयासभवषय भनवडला आह,े ह ेभवशेष महत्वाचे आह.े माग्शदश्शकाने भवषय 
सचुवावा, असा बऱयाच अभयासकांचा कल असतो. परंत ु संशोधकाचया 
आसथेचा आभण कुतहूलाचा िाग ठरलेलया समसयांचा भवचार करून 
संशोधनभवषय ठरवावा, अशी लोकशाहीवादी िभूमका डॉ. कुमठेकर यांनी 
साततयाने घेतलेली भदसते. भनवडलेला भवषय संशोधनीय कसा करावा, 
याबाबत डॉ. कुमठेकर यांनी केलेले माग्शदश्शन अभतशय मोलाचे आह े
(कुमठेकर २०२० : प.ृ X).

संशोधन केवळ उचच पदवी आभण पदोननती भमळभवणे, एवढ्याच 
उद्दशेाने करावयाचे नसनू तयामळेु समाजातील भवभवध समसयांची उकल होऊ 
शकेल का, आपलया मानसशास्ताचया अभयासाचया आधारे तयावर योगय 
उपाय सांगता येतील का, या पे्रणेतनू झाले पाभहजे. वरील दहा भवद्ाभथ्शनींचा 
अभयासभवषय हा प्सततु उद्दशे बऱयाच प्माणात सफल करणारा आह,े असे 
भनदश्शनास येते. 

ररसव्चिंग सोशल प्रॉबलरेमसस् (विथ मरॉडरेल ररस्च्चसस्) या पसुतकात 
संशोधनभवषय आभण संशोधनभदशा या अनषुंगाने चार भविाग करणयात आले 
आहते. 
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१.  बालकांशी संबंभधत समसयांवरील संशोधने (Problems 
Related to Children)

२.  भस्तयांशी संबंभधत समसयांवरील संशोधने (Problems Related 
to Women)

३.  परुुषांशी संबंभधत समसयांवरील संशोधने (Problems Related 
to Men) 

४.  सधयाचया पररभसथतीतील समसयांवरील संशोधने 
(Contemporary Problems) 

यांपैकी पभहलया गटात श्ीमती अरुणा कुलकणदी, श्ीमती मोभनका गपु्ता, 
श्ीमती वषृाली दहेाडराय, श्ीमती वसधुा कुळकणदी, श्ीमती प्ाजतिा िडगावकर 
या संशोधकांनी केलेलया मलुांशी संबंभधत समसयांवरील संशोधनांचा 
समावेश करणयात आला आह.े या गटातील सव्शच संशोधने मलुांचया भवभवध 
समसयांशी भनगभडत आहते. एका वगा्शची पटसंखया ७० ते ९० चया दरमयान 
असावी की २५ ते ३० चया दरमयान असावी, भशक्णाचे माधयम भवद्ाथया्शची 
मातिृाषा असावी की इगं्रजी िाषा असावी इतयादी मलूितू शालेय प्श्नांचा 
वेध सदर संशोधनात घेणयात आला आह.े बालकांची नैभतक भनण्शयाबाबतची 
मानभसकता, मधमुेही बालके आभण मभतमंद बालके अशा सव्श बालकांचया 
वयावहाररक समसयांवर उपाय शोधणयाचा प्यतन हासदु्धा या संशोधनाचा 
महत्वाचा आयाम आह.े वासतभवक पाहाता, ह े सव्श प्श्न दृशय व भलभखत 
अशा सव्श प्कारचया माधयमांमधनू बहुचभच्शत असतात. पण तया चचलेला 
संशोधनातमक बैठक नसते. या पाश््शिमूीवर ररसव्चिंग सोशल प्रॉबलरेमसस् (विथ 
मरॉडरेल ररस्च्चसस्) पसुतकातील लेखांमधये संशोधनावर आधाररत समसयांवर 
उपाय शोधणयाचा प्यतन केला आह,े ह ेअतयंत सपहृणीय आह.े 

श्ीमती अरुणा कुलकणदी या पणुयातील एका प्भसद्ध शाळेत कौभनसलर 
महणनू काय्शरत असताना अनेक मलुांचया बाबतीत तयांना भनरभनराळया 
वत्शनसमसया जाणवलया. तयामागील कारणांचा शोध घेणयासाठी तयांनी 
‘पालकांचया पालकतवाचया पद्धती कशा बालकांचया वत्शनसमसयांवर प्िाव 
टाकतात’ असा भवषय संशोधनासाठी भनवडला. पालकांचया िभूमकेतनू केलया 
जाणाऱया संगोपनावर तयांचया सवत:चया बालपणातील संगोपनाचा प्िाव 
पडलेला अस ूशकतो, हा मदु्दा अधोरेभखत करतात. पालकांचा हा पवूा्शनिुव 
सखुद असेल तर ते आपलया मलुांचे संगोपन चांगलया प्कारे करतील. उलट 
तयांचा अनिुव त्ासदायक असेल तर तयाचे दषु्पररणाम तयांचया मलुांचया 
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संगोपनावर भदसनू येतील. आई-वडील मलुांना वाढभवताना भजतके जागरूक 
असतील, भततकया मलुांचया वत्शनसमसया कमी असतील. आई-वडील 
आभण मलेु यांचयात ससुंवाद असणे आवशयक असते. मलेु भजतकया मैत्ीपणू्श 
वातावरणात वाढतील तेवढा तयांचा मानभसक/ शारीररक भवकास उत्तम 
होईल, असे भनदश्शनास येते. आईचे भशक्ण भकंवा भतने नोकरी करणे/न करण े
याचा फारसा पररणाम भदसत नाही, असे या संशोधनातनू सपषपणे अधोरेभखत 
झाले आह.े 

 श्ीमती मोभनका गपु्ता या चंदीगड येथील शाळेत समपुदशेक 
महणनू काय्शरत होतया. वेगवेगळया मलुांचया समहूांना गोषी सांगणे, ह े
काय्श करीत असताना तयांना असे आढळले की, गोषीतील नायकांचया 
भवशेषणासंदिा्शत व गोषींभवषयी मलुांचे वेगवेगळे दृभषकोण आहते. 
तयामळेु बालमानसशास्ताभवषयीची तयांची अभिरुची भद्वगभुणत झाली. 
तयातनूच भपयाजे या प्भसद्ध बालमानसशास्तज्ञाचया प्ारूपावर आधाररत 
‘बालकांचया नैभतकतेचया भवचारांवर हते ू व पररणाम यांचा कसा प्िाव 
पाडतो’ हा संशोधनाचा भवषय तयांनी भनवडला. मलुांचया वाढतया वयानसुार, 
बौभद्धक भवकासानसुार व पररभसथतीतील बदलानसुार येणारे अनिुव 
तयांचया नैभतकतेबाबतचया संकलपना भवकभसत करीत जातात. मलुांची 
नैभतकतेसंबंधीची भवधाने कशाप्कारे प्िाभवत होतात व तयांचा तयांचया 
वत्शनावर काय प्िाव पडतो, याभवषयीचे संशोधन वरील पसुतकात करणयात 
आले आह.े 

 श्ीमती वषृाली दहेाडराय या इभंडयन इभनसटट्यटू ऑफ एजयकेुशन, 
पणुे, येथे प्ाधयापक महणनू काय्शरत आहते. तयांचे काय्श भवभवध सवलेक्ण 
आभण संशोधन प्कलपाचया संदिा्शत होते. ‘अधययनाचे माधयम महणनू 
भद्वतीय िाषेचा लाि होतो का?’ हा भवषय तयांनी संशोधनासाठी भनवडला. 
सातवया इयत्तेत भशकणारे भवद्ाथदी तयांनी नमनुयासाठी घेतले होते. सामाभजक 
आभथ्शक पररभसथती, मातिृाषा आभण अधययनाची िाषा एक आह ेकी वेगळी 
आह े (महणजे इगं्रजी आह)े या सव्श पररवत्शकांचा मलुांचया अधययनातील 
प्गती अथवा प्ावीणय, भनभम्शभतकौशलय, भनमा्शण होणाऱया भचंता यावर 
काय पररणाम होतो, ह ेवरील संशोधनात पाहणयात आले. मातिृाषा आभण 
शाळेतील अधययनाची िाषा एक असली भकंवा वेगळी असली तरी तयाचा 
अडथळा भनमा्शण होतोच असे नाही, असे या संशोधनातनू अधोरेभखत झाले. 
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श्ीमती वसधुा कुळकणदी या सेंट भमराज ् कॉलेज ऑफ गलस्श, पणुे, 
येथे सहयोगी प्ाधयापक महणनू काय्शरत असताना एक सवतंत् कौनसेभलंग 
भकलभनक मानद सवरूपात चालवत होतया. ह े भकलभनक एका डायबेभटक 
भकलभनकचया जवळ होते. तया भकलभनकमधये मधमुेही मलुांना घेऊन पालक 
येत असत. तयांचयात भदसणाऱया तणावातमक समसयांमळेु डॉ. कुळकणदी यांना 
‘मानसशास्ताचया अंगाने बाल-मधमुेहींचा आभण तयांचया पालकांचा अभयास’ 
करावासा वाटला. मधमुेही बालके, पौगंड व कुमारवयीन आभण तयांचे पालक 
यांचा भवभवध मानसशास्तीय घटकांबाबत तलुनातमक अभयास करणयाचा 
तयांनी प्यतन केला. मलुांमधये भदसनू येणारा मधमुेहाचा प्िाव, तसेच तयांचया 
पालकांचे सामाभजक समायोजन, िावभनक प्गलिता, वत्शनपद्धती, मलुांची व 
पालकांची भचंता पातळी आभण पालकांचे तयासंबंधीचे दृभषकोण इतयादींचा 
सखोल अभयास करणयात आला आह.े

श्ीमती प्ाजतिा िडगावकर या श्ी. ना. दा. ठाकरसी महाभवद्ालय, 
पणुे, येथे पदवी आभण पदवयतु्तर भवद्ाथयायंना भशकभवणाऱया जयभुनयर सटाफ 
असताना तयांनी ह ेपीएच.डी. चे काम केले. तयांनी ‘मभतमंद मलुांना योगय 
प्भशक्ण भदले तर तयांचयात प्गती होऊ शकते काय’, याचा अभयास पवू्श-
पचिात आराखडा वापरून व तयाला सयभुतिक असे सांभखयकीय भवशे्षण 
वापरून केला आह.े या संशोधनात, डे सकूल आभण रेभसडेंभशयल सकूल अशा 
दोनही शाळांमधील मलुांमधये मानसशास्तीय प्भशक्णाचया प्िावामळेु प्गती 
आढळून आली. तसेच दोनही शाळांतील मलुांचया मनोसामाभजक भवकासात 
भलंगिेद आढळून आला नाही.

दसुऱया गटातील- भस्तयांबाबतचया संशोधनांपैकी पभहले संशोधन 
श्ीमती मनीषा काळे यांचे आह.े पणुयातील फगयु्शसन महाभवद्ालयात 
अभधवयाखयाता महणनू काय्शरत असताना तयांनी ‘भववाभहत व अभववाभहत 
आभण नोकरी करणाऱया व नोकरी न करणाऱया मभहलांमधील रजोभनवतृ्ती 
काळातील मानभसक तणाव’ याचा अभयास केला. एकूणच भववाभहत भकंवा 
अभववाभहत मभहलांना रजोभनवतृ्ती काळात उत्तम सोशल सपोट्श भमळाला तर 
या कालावधीत सामानयत: आढळणारा मानभसक-शारीररक ताण कमी होतो, 
असे अभयासपणू्श भनरीक्ण या संशोधनातनू मांडणयात आले आह.े 

भस्तयांबाबतचया संशोधनांमधील दसुरे संशोधन श्ीमती उजजवला 
करंडे या मुंबईचया के. वही. पेंढारकर कॉलेजमधये मानसशास्ताचया सहयोगी 
प्ाधयापक महणनू काय्शरत असलेलया आभण मराठी साभहतयाची असीम आवड 
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असणाऱया आहते. तयांनी ‘आतमचररत्ांमधनू प्भतभबंभबत होणारी भस्तयांची 
सव-संकलपना’ या भवषयावर संशोधन केले. डॉ. मेधा कुमठेकर या मखुय-
माग्शदश्शक तर डॉ. रेखा इनामदार-साने, मराठी भविाग प्मखु, एस.एन.डी.टी. 
महाभवद्ालय, पणुे या उप-माग्शदश्शक होतया. अभयासासाठी नमनुा भनवडताना 
तयांनी सन १९८० पवूदी व सन १९८० नंतर भलभहलेलया आतमचररत्ांचा 
आढावा घेतला. तयातनू १६३ आतमचररत्ांची भनवड केली. ही आतमचररत्े 
सन १९०० ते २००५ या कालावधीत भलभहली गेली आहते. या आतमचररत् 
लेभखक गभृहणी, लेभखका, लेखकांचया/कवींचया पतनी, भसनेअभिनेत्ी आभण 
सामाभजक काय्शकतया्श अशा चार गटातील होतया. आतमचररत्ात वयतिी 
सवतःचे अनिुव, सव-संकलपना, अपेक्ा, आयषु्यात प्तयक्ात पणू्श व अपणू्श 
राभहलेलया इच्ा-आकांक्ा यांचा लेखाजोखा मांडत असते. सन १९८० 
पवूदीची स्तीभलभखत आतमचररत्े आभण सन १९८० नंतरची स्तीभलभखत 
आतमचररते् यांचा तलुनातमक अभयास केला असता सव-संकलपनांचया 
भवकासातमक बदलांचे सतू् सन १९८० नंतरचया आतमचररत्ांमधयेही फारसे 
प्िावी ठरलेले भदसत नाही. सदर आतमचररत्ांमधये पतीचया प्गतीचाच 
गौरव करणयाची प्वतृ्ती प्ामखुयाने अधोरेभखत होताना भदसते. सवािाभवकच, 
भस्तयांचया आतमचररत्लेखनावर परुुषप्धान समाजरचनेचा प्िाव असलेला 
भदसतो, ह ेतथय वरील संशोधनातनू पषृ्पातळीवर आलेले भदसते. 

 परुुषांबाबतचया संशोधनांचया भतसऱया गटात परुुषांचया लैंभगक 
भबघडलेपणाबाबत (dysfunction) एकमेव संशोधन श्ीमती उजजवल नेने 
यांचे आह.े तया के. इ. एम. हॉभसपटल, पणुे, येथे भचभकतसा मानसशास्ताचया 
कनसलटंट महणनू काय्शरत होतया. तेवहा तयांना िारतीय परुुषांचया लैंभगक 
भबघडलेपणाची कारणे व पररणाम, याबद्दल शोध घेणयाची भजज्ञासा भनमा्शण 
झाली. ‘परुुषांचया लैंभगक भबघडलेपणाचा तयांचया सव-संकलपनेवर आभण 
वैवाभहक समायोजनावर होणारा पररणाम’ असा संशोधनाचा भवषय तयांनी 
भनवडला. या भवषयावर संशोधन करणयासाठी मानसशास्तीय ज्ञानाचा तयांनी 
उपयोग केला. वरील संशोधनात असे आढळले की, कमकुवत सव-संकलपना 
व लैंभगक भबघडलेपणा यात जवळचा संबंध आह.े तसेच लैंभगक काया्शबाबत 
मभहलांमधये पारंपररक कलपनांचा पगडा भदसनू येतो. पतीची कृती योगय 
असो की अयोगय, भतचा भवचार तया करीत नाहीत. जनमानसात लैंभगक 
समसया व तयावर योगय उपचार करून घेणयाबाबत जागतृी वहायला पाभहजे. 
परुुषांचया लैंभगक भबघडलेपणाबाबत परुुषांना केवळ जजुबी भकंवा वरवरच े
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प्श्न भवचारून भकंवा केवळ सवलेक्ण करून नवह,े तर खोलवर अभयास करून 
श्ीमती नेने यांनी अभयासपणू्श भनरीक्णे मांडली आहते. स्तीसंशोधकाने 
परुुषांचया लैंभगकतेचा अभयास करणयाचया अनषुंगाने सवीकारलेले आवहान, 
हा उपरोति संशोधनाचा महत्वाचा भवशेष महणनू नमदू करता येईल. 

चौथया गटात लोणावळयाचया प्भसद्ध ‘कैवलयधाम’ या संसथेत काय्शरत 
असणाऱया श्ीमती जयोती ओक यांनी ‘पाठदखुी आभण मानदखुीसाठी 
आसनांचा व इतर योभगक भक्रयांचा कसा पररणाम होतो व दखुणी कशी 
बरी होतात’ याचा शास्तशदु्ध अभयास केला आह.े तयांचया या अभयासातनू 
योगोपचाराचे महत्व भसद्ध झाले आह.े सांभखयकीय भवशे्षणासाठी तयांनी 
वापरलेले तंत्- One-way Repeated Measures Anova (एकमागदी 
पनुरावतृ्त मापकांचे सहचरण भवशे्षण) इतर संशोधनांमधये कवभचतच 
आढळून येते. 

श्ीमती अमतृा ओक या मॉडन्श कॉलेज, पणुे, येथे मानसशास्त भविागात 
भविागप्मखु महणनू काय्शरत आहते. गेलया २५ वषायंचया अधयापनाचया 
प्दीघ्श अनिुवकालात तयांनी ‘भकशोर वयातील मलेु जीवनात प्सथाभपत 
होणयाकररता कशा पद्धतीने भनण्शय घेतात’ या अनषुंगाने िरपरू भनरीक्ण 
केले होते. एकभवसावया शतकाचया सरुुवातीला कररअर कौनसेभलंगचा 
भवद्ाथयायंचया शैक्भणक शाखा भनवडीवर बराच चांगला प्िाव पडेल, असे 
तयांना वाटले. तयामळेु ‘प्िावी कररअर-भनवड करणयावर मलुांचे सवत:च े
वयभतिमत्व, अभिरुची, संवेभदत पालकतव आभण सामाभजक, आभथ्शक 
दजा्श यांचा काय पररणाम होतो, ते पाहणे’ हा भवषय तयांनी पीएच.डी.चया 
अभयासासाठी भनवडला. कभनष् महाभवद्ालयांमधील आट््शस, सायनस आभण 
कॉमस्श फॅकलटीमधये भशकणारी समुारे ६४० मलेु-मलुी नमनुयासाठी यदृच्ा 
घेणयात आली. तयांना ४ प्श्नावलया िरावयास दऊेन तया प्दत्ताचया आधारे, 
भकशोरवयीन मलुांचया कररअर-भनवडीसाठी कोणते घटक अभधक प्िावी 
ठरतात यांचा शोध घेणयात आला. प्सततु संशोधनातनू मलुांचे वयभतिमत्व, 
अभिरुची, संवेभदत पालकतव इतयादी मानसशास्तीय संज्ञांमधये फॅकलटीभनहाय 
काहीही पररणाम भदसला नाही, हा महत्वाचा भनष्कष्श पढेु आला आह.े 

सदर पसुतकातील सव्शच संशोधने लोकाभिमखु, महणजेच जनसामानयांचा 
भवचार करणारी, सवायंना उपयोगी पडणारी, उपयोभजत सवरूपाची आहते. 
पसुतकाचया शीष्शकात महटलयाप्माणे ही सव्श ‘Model Researches’ 
महणजेच आदश्श संशोधने महणणयात काहीच आक्ेपाह्श नसावे. 
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महत्वाची बाब अशी नमदू करता येईल की, सव्श संशोधकांनी 
आपलयाला सवत:ला जाणवलेले कोणते ना कोणते सामाभजक प्श्न 
संशोधनासाठी घेऊन तयांची उत्तरे शोधणयाचा प्यतन केला आह.े समाजाला 
तयातनू काही उपयतुि माभहती दऊेन सामाभजक ऋण फेडणयाचा प्यतन केला 
आह.े डॉ. मेधा कुमठेकर यांचया अभयासपणू्श आभण सखोल माग्शदश्शनामळेु 
भवभवध भवषयांवरील या संशोधनातनू अभतशय महत्वपणू्श भनरीक्णे पढेु आली 
आहते. 

पदवयतु्तर भशक्ण घेणाऱया भवद्ाथयायंसाठी व पीएच.डी. करू 
इभच्णाऱया वयतिींसाठी प्सततु पसुतक अभतशय उपयतुि ठरू शकेल. या 
पसुतकात जया दहा भवद्ाभथ्शनींचे शोधभनबंध संकभलत केले आहते, तयांचा 
त्ोटक पररचय सदर भववेचनात करणयात आला आह.े इच्ुकांनी ही संशोधने 
मळू पसुतकातनू वाचलयास तयातील शास्तशदु्धता, योगय गहृीतके तयार 
करणयाची भदशा, माभहती संकभलत करणयाचे माग्श, माभहतीचे सांभखयकीय 
भवशे्षण करणयासाठी भनवडणयात येणारी प्ारूपे, प्ारूपाचया भनवडीमागील 
भनकष इतयादी सव्श प्कारची तांभत्क माभहती भमळू शकेल. पसुतकातील 
प्तयेक लेखाला संदिायंची यादी आहचे, भशवाय पसुतकाचया अखेरीला १४-
१५ पानांची ‘संदि्शसचूी’ जोडणयात आली आह.े 

नवोभदत संशोधकांचया दृषीने ह ेपसुतक MILESTONE ठरावे असेच 
आह.े प्सततु पसुतकातील सव्श संशोधकांचे आभण तयांना माग्शदश्शन करणाऱया 
डॉ. मेधा कुमठेकर यांचे मनःपवू्शक अभिनंदन. 
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गििीश पतके
गिरीश पतके ह े‘राज्य मराठी गिकास संस्ा’, मुंबई ्ेय्े का्यायासन अगिकारी महणनू 
का्ययारत आहते. त्यांचा ‘राज्य मराठी गिकास संस्े’च्या गिगिि भाषागिष्यक 
प्रकलपांत गिशेष सहभाि असनू अमराठी आगण ‘नेहरु-फुलब्ाईट गशष्यितृ्ी’ प्राप्त 
केलेल्या अमेररकी गिद्ार्याांना ते मराठीचे अध्यापन करतात. िेली तीन दशके ‘समांतर 
मराठी रंिभमूी’िर अगभनेता, गदगदशयाक महणनू ते सगरि्य आहते. त्याचबरोबर त्यांनी 
‘आगिषकार’ संस्ेचे माजी मानद का्ययािाह महणनूही काम केलेले आह.े  पतके ्यांनी  
सागित्ीबाई फुले पणुे गिद्ापीठ, पणुे ्ेय्नू मराठी गिष्यात एम.ए. केले आह ेआगण 
एस.एन.डी.टी. गिद्ापीठातनू ‘पोसट ग्रॅज्यएुट गडलपोमा इन अरॅपलाईड गलंगगिगसटकस’ 
ही भाषागिज्ानगिष्यक पदव्यतु्र पदगिका ते प्र्म रिमांकाने उत्ीणया झालेले 
आहते. ‘भारती्य भाषा संस्ान’, महहैसरू (CIIL) ्या संस्ेच्या ‘भाषा मंदागकनी’ ्या 
प्रकलपासाठी ‘मराठी रंिभमूी’, ‘भाषागशक्षण’ आदी गिष्यांिर लेखन केले असनू 
Tests Of Language Proficiency Marathi  ्या संदभयाग्ं्ामध्ेय गिष्यतजज् 
महणनूही त्यांचा सहभाि आह.े गिगिि गन्यतकागलकांमिनू नाट््य-भाषा-सागहत्य 
्या गिष्यांिर त्यांचे िहैचाररक लेख ि शोिगनबंि प्रकागशत असनू शालेय मराठी 
शब्दकोश ्या गं््ाबरोबरच नाट््यगिष्यक नऊ पसुतकांचे संपादन त्यांनी केलेले आह.े 
अनेक नामिंत एकांगकका ि नाट््यसपिाांचे परीक्षण केलेले असनू समांतर प्रा्योगिक 
रंिभमूीिरील लक्षणी्य ्योिदानाबद्दल ‘अगखल भारती्य मराठी नाट््य पररषद’ बोरीिली 
शाखेतफफे  २०१८साली त्यांना ‘रंिप्र्योि परुसकार’ प्राप्त झालेला आह.े तसेच ‘रोटरी 
इनटरनरॅशनल’ ्या संस्ेकडून भाषा आगण गशक्षण क्षेत्ातील लक्षणी्य कामगिरीसाठी 
२०१९मध्ेय ‘RCHE VOCATIONAL EXCELLENCE AWARD’ ्या 
परुसकारानेही गिरीश पतके ्यांना सनमागनत करण्यात आलेले आह.े

गकशोि िायकवाड
गकशोर िा्यकिाड ह ेसध्या मुंबई गिद्ापीठातील इगतहास गिभािात प्राध्यापक आगण 
गिभािप्रमखु महणनू का्ययारत आहते. िेल्या सविीस िषाांपासनू ते अध्यापन आगण 
संशोिनाचे का्यया करीत आहते. त्यांच्या मखु्य संशोिनाचा गिष्य हा ‘सामागजक 
आगण सांसकृगतक इगतहास’ असा आह.े त्या अनषुंिाने ते जात आगण गलंिभाि 
्या दोन क्षेत्ांिर गिशेष भर दतेात. त्यांचे Cultural Life in Grhyasutras 
and Dharmasutras with Special Reference to Caste and Woman, 
Origins of Indian Social Exclusion: Remapping Early Indian Social 
Formations and Disciplining Caste and Gender, घटनेचे शशल्पकार : 
बाबासाहबे आंबेडकर, इशिहास : संज्ा आशि संकल्पना ह े चार सितंत् गं्् आगण 
Relevance of Ambedkarism - Meaning, Definition and Application, 
Trends in Humanities and Social Sciences ह ेदोन सह-संपागदत ग्ं् प्रकागशत 
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झालेले आहते. तसेच िेििेिळ्या राषट्ी्य ि आंतरराषट्ी्य संशोिनपगत्कांमिनू त्यांच े
पननासपेक्षा अगिक शोिगनबंिही प्रकागशत झालेले आहते तर दोनशेपेक्षा अगिक 
शोिगनबंि िेििेिळ्या राषट्ी्य, आंतरराषट्ी्य चचायासत्ांमध्ेय त्यांनी सादर केलेले आहते. 
गकशोर िा्यकिाड ्यांना गशमला ्ेय्ील ‘अरॅडवहानस सटडीज इगनसटट््यटू’सारख्या 
मान्यिर संस्ेची फेलोगशपही गमळालेली आह.े

दत्ा घोलप
दत्ा घोलप ह े पणु्यश्ोक अगहल्याबाई होळकर सोलापरू गिद्ापीठात साहाय्यक 
प्राध्यापक महणनू का्ययारत आहते. कादबंरी हा त्यांच्या गिशेष अभ्यासाचा आगण 
संशोिनाचा गिष्य असनू ‘भालचंद्र नेमाडे ्यांच्या कादबंऱ्यांचे आगिषकारगिशेष’ 
्या गिष्यािरील पीएच.डी.च्या प्रबंिाला ‘करंदीकर संशोिन परुसकारा’ने सनमागनत 
केलेले आह.े तसेच ‘सामागजक सांसकृगतक गस्त्ंयतरे आगण मराठी कादबंरीच े
बदलते रूप’ हा त्यांच्या पोसट डॉकटरल ररसचयाचा गिष्य आह.े मकु्त शब्द, 
समाजप्रबोधन्पशरिका, नव-अनषु्टुभ, ्पररवि्तनाचा वाटसरू इत्यादी अनेक महत्िाच्या 
गन्यतकागलकांतनू त्यांचे संशोिनपर लेखन प्रकागशत झालेले असनू अनेक राषट्ी्य, 
आंतरराषट्ी्य चचायासत्ांमिनूही त्यांनी शोिगनबंिांचे िाचन केलेले आह.े २०१८ साली 
प्रकागशत झालेल्या मराठी का्दबंरी : आशय आशि आशवषकार ्या त्यांच्या पसुतकाला 
‘कृ. िो. स्ूययािंशी परुसकार’ प्राप्त झालेला आह.े

नीलांबिी कुलकर्णी 
नीलांबरी कुलकणणी ्या रामगनरंजन झनुझनुिाला महागिद्ाल्य, घाटकोपर, मुंबई 
्ेय्े िेली िीस िषफे मराठी गिष्याचे अध्यापन करीत आहते. त्यांनी बी.कॉम., बी.ए. 
(मराठी), एम. ए. (मराठी ि सौंद्ययाशास्त्र), एम.गफल. ि पीएच.डी. ्या पदव्या संपादन 
केलेल्या आहते. तसेच ‘मुंबई मराठी पत्कार संघा’चा पत्काररतेतील प्रमाणपत् 
अभ्यासरिमही पणूया केलेला आह.े ‘संरचनािादी सागहत्यशास्त्राच्या दृगटिकोणातनू 
रंिना् पठारे ्यांच्या कादबंऱ्यांचा अभ्यास’ हा त्यांच्या पीएच.डी. प्रबंिाचा गिष्य 
अाह.े सदर प्रबंिास मुंबई गिद्ापीठाच्या मराठी गिभािाद्ारे  उतकृटि प्रबंिाचे ‘कहै . प्रा. 
अ. का. गप्र्योळकर समगृत पाररतोगषक’ प्राप्त झाले आह.े सकाळ, ्पढुारी, िरुि भारि 
्यांसारख्या ितृ्पत्ांमिनू त्यांचे सामागजक-सांसकृगतक गिष्यांिर लेख प्रगसद्ध झालेले 
असनू मकु्तशब्द, लशलि, नव-अनषु्टुभ, नवाक्षर-्दश्तन, ऐवजी ्यांसारख्या िाङ्म्यीन 
गन्यतकागलके ि अगन्यतकागलकांतनू समीक्षातमक लेख प्रकागशत झालेले आहते. 
तसेच त्यांनी राज्यसतरी्य चचायासत्ांतनूही शोिगनबंि सादर केलेले आहते.
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िरे्श देवी
िणेश दिेी ह े जािगतक भाषातजज् आगण ज्ेयष्ठ गिचारिंत महणनू पररगचत आहते. 
गशिाजी गिद्ापीठ, कोलहापरू, महाराजा स्याजीराि गिद्ापीठ, बडोदा आगण 
िीरूभाई अंबानी इगनसटट््यटू ऑफ इनफमफेशन अरॅनड टेकनॉलॉजी, िांिीनिर अशा 
मान्यिर संस्ांमध्ेय त्यांनी इगं्जी गिष्याचे अध्यापन केले आह.े ‘भारती्य भाषांच े
लोकसिफेक्षण’ ्या राषट्ी्य प्रकलपांतियात त्यांनी भारतात अगसततिात असणाऱ्या 
भाषांची नोंद घेणारा ५२ खंडांचा प्रकलप गसद्धीस नेला आह.े िणेश दिेी ्यांच्या ्या 
का्यायासाठी भारत सरकारने त्यांना ‘पद्मश्ी’ परुसकाराने िौरगिले आह.े ्यासोबतच 
्यनेुसकोचे ‘गलंगगिपॉकस अरॅिाडया’, ‘गप्रनस कलाऊज अरॅिाडया’ ्यांसारख्या आंतरराषट्ी्य 
परुसकारांनीही त्यांना सनमागनत करण्यात आले आह.े त्यांनी आगदिासींच्या प्रितीसाठी 
‘भाषा कें द्र’, ‘आगदिासी अकादमी’, ‘ग्ाम गिकास कें द्र’ ्यांची स्ापना केली आह.े 
त्यांची गं््संपदा गिपलु प्रमाणात असनू त्यात प्रामखु्याने आफटर अॅमनेशशया, ऑफ 
मेनी शहरोज, इन अन्दर टॅग, ्पेटेंड वड्तस, इशंडयन शलटररी शरिटीशसझम, टॅ्शडशन अँड 
मॉडशन्तटी, अ नोमॅड कोलड थीफ इत्यादी इगं्जी ग्ं्ांसोबत वानप्रसथ, शरिजया आदी 
महत्िाच्या मराठी ग्ं्ांचा समािेश आह.े 

वृषाली गवनायक कांबळे
िषृाली गिना्यक कांबळे ्या श्ीमती चांदीबाई गहमम्मल मनसखुानी महागिद्ाल्य, 
उलहासनिर ्ेय्े मराठी गिभािात तागसका तत्िािर अध्यापन करत आहते. 
त्यांचे गशक्षण एम.ए., बी.एड, जेआरएफ, नेट, सेट असे झाले असनू सध्या मुंबई 
गिद्ापीठात ‘गिद्ािाचसपती’ पदिीसाठी (पीएच.डी.) त्यांचे संशोिनाचे काम सरुू 
आह.े राज्यसतरी्य कगिसंमेलने, पररसंिाद, सागहत्यसंमेलने ्यांत गनमंगत्त महणनू 
सहभाि असतो. ‘महाराषट् शासन का्ययासंचालनाल्य’ आ्योगजत ि. गद. माडिळूकर, 
सिुीर फडके आगण प.ु ल. दशेपांडे ्यांच्या जनमशताबदीगनगमत् आ्योगजत लेखन  
का्ययाशाळेत गिष्यतजज् महणनूही सहभाि नोंदिला आह.े मराठीतील गिगिि 
सागहत्यगिष्यक गन्यतकागलके, िेबसाईट ्यांत लेख, कगिता, परीक्षणे प्रकागशत 
झालेली आहते. िषृाली गिना्यक कांबळे ्यांनी ‘महाराषट् कला सागहत्य रगसक 
संस्े’च्या अध्यक्ष ्या नात्याने सलि तीन िषया ‘सागहत्य महोतसिा’चे ्यशसिी आ्योजन 
केले आह.े त्यांना ‘सागित्ी परुसकार’, ‘मराठी भषूण’ अशा परुसकारांनी सनमागनत केले 
आह.े 
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अक्षय गशंपी
अक्ष्य गशंपी ह े२०१० पासनू व्यािसाग्यक सतरािर अगभनेता महणनू प्रगसद्ध असनू 
त्यांचे सध्या मुंबई शहरािरील ‘दासतांन-ए-बडी बांका’ ्या दासतांिोईचे प्र्योि सरुू 
आहते. त्यांनी मुंबई गिद्ापीठाच्या ‘अकरॅ डमी ऑफ ग्एटर आट्यास’मिनू नाट््यशास्त्रात 
उचचगशक्षण पणूया केले आह.े काय डेंजर वारा सटुलाय, शमसटर अॅनड शमसेस, हलॅो 
फ़रमाईश, बसिी में मसिी अशा गिगिि नाटकांतनू तसेच १०९०, चकककी, सेलसमन 
आदी गचत्पटांतनू त्यांनी अगभन्य केलेला आह.े त्याचबरोबर त्यांनी ‘सोनी मराठी 
िागहनी’िरील नवरी शमळ ेनवऱयाला ्या मागलकेतही अगभन्य केलेला आह.े ‘ड्ामा 
सकूल, मुंबई’ ्या संस्ेत ‘नाट््यप्रगशक्षणातील महत्िपणूया आिाजसािना’ ्या गिष्यािर 
त्यांनी अभ्याससते् घेतलेली आहते. त्यांचा शबनचेहऱयाचे कशभनन िकुडे हा कगितासंग्ह 
प्रकागशत आह.े

वीिधवल पिब 
िीरििल परब ह ेकिी असनू त्यांचे ्दर साल ्दर शेकडा ि मम महिा फक्त ह े दोन 
कगितासंग्ह प्रगसद्ध आहते. ‘महाराषट् फाउंडेशन ग्ं् परुसकारा’सह काही महत्िाच े
परुसकार त्यांच्या ्या दोनहीही काव्यसंग्हांना प्राप्त झाले आहते. प्रसततु कगितासंग्हांतील 
काही कगितांचा गहदंी ि इगं्जी अनिुाद झाला असनू काही कगितांचा समािेश मुंबई 
गिद्ापीठी्य अभ्यासरिमात झाला आह.े त्यांनी नविदोत्री मराठी किींच्या संग्हांिर 
परीक्षणिजा लेखन केले असनू ्यातील बहुतेक लेख महाराषट् टाईमसमिनू प्रगसद्ध झाले 
आहते.

ग्मिता देशमुिख
गसमता दशेमखु ्या १९७० पासनू मॉररस कॉलेज, नािपरू (सध्याचे ‘िसंतराि नाईक 
शासकी्य कला ि समाजगिज्ान संस्ा’) ्ेय्े प्राध्यापक महणनू का्ययारत होत्या. 
त्यांची सदर पदािरील नेमणकू महाराषट् लोकसेिा आ्योिाद्ारे करण्यात आली होती. 
ततपिूणी त्यांनी ‘कला ि गिज्ानसंस्ा, औरंिाबाद’ ्ेय्े अगिव्याख्याता महणनूही काम 
केलेले आह.े गसमता दशेमखु २००३ साली मॉररस कॉलेज, नािपरू ्ेय्नू ‘मानसशास्त्र 
गिभािप्रमखु’ महणनू सेिागनितृ् झाल्या.  



वष�  ०१ � अकं  ०६ � फे�वुारी २०२१ 137

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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