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

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

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

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

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

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

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

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

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

लेख सििंत संशोधनािर आधाररि असािेि.

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

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

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

संशोधनपर लेख जिषयिजज्ांचया सकारातमक अजभप्रायानंिरच अकंाि 
समाजिटि केले िािाि.

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

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

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

मुख्य सपंादक :  डॉ. राजेश खरात 
 अजधष्ािा, मानवयजिद्ा शाखा 
 मुबंई जिद्ापीठ, मुबंई.

सल्ागार सपंादक  :  डॉ. नीततन आरेकर 
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 उलहासनगर.
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सहसपंादक  :  डॉ. नीतीन ररंढे 
 साहाययक प्राधयापक ि मराठी जिभागप्रमखु 
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 िांद्र े(पिूथि), मुबंई.

  डॉ. मंगेश बनसोड 
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रेखाटने : डॉ. सनुी् अतभमान अवचार

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

िांजतक साहायय :  डॉ. ्ता पांचाळ 

या अकंाि वयक्त झालेलया मिांशी मुबंई जिद्ापीठ, संपादक, संपादकीय मडंळ सहमि असेलच असे नाही.



वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१� वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१ 9

कोरोनाचा प्रादभुाथिि कमी झाला िसे या सा्ीचे जनमूथिलनच 
झाले, या भ्रमाि िगिाऱया मानिाला कोरोनाचया अजधक गजिशील, 
अजधक संसगथििनय आजि अजधक घािक अशा दसुऱया लाटेने गेलया 
काही जदिसांपासनू परुिे िेरीस आिले आह.े फक्त काळ सरिोय पि 
िगिे मात परुिे िखडले गेले आह,े अशी अिस्ा मानििािीची 
झाली आह.े एकूिच आि ििथिमानकाळाला गोठलेपि प्राप्त झाले आह.े 
तयािर कुठलयािरी अनपेजक्षि, अजनजचिि, अगमयिेचे रोपि झाले- 
केले आह,े िे मानिाला केिळ ििथिमानाशीच िखडून ठेिीि आह.े 
मानििािीिर अशी कोििीही आपत्ी िेवहा िेवहा ओढािली िेवहा 
िेवहा वयटिी आजि समटिीचया सिथि शक्ती पिाला लागलया आहिे. तयाि 
िो बरेचदा कोसळला असला िरी तयाचयािील जचिट आजि जििट 
इच्ाशक्तीचया बळािर पनुहा िाठ कणयानं उभा राजहला आह.े अ्ाथिि, 
आिाही संिेदनशीलिा, सकारातमक दृजटिकोि, योगय जनयोिन आजि 
काटेकोर अंमलबिाििी केली िर ही आपत्ी जनजचििपिे इटिापत्ीि 
रूपांिररि होऊ शकिे. परंिु तयासाठी िबरदसि इच्ाशक्ती असायला 
हिी.

संसककृ िीचया प्रिासाि िैज्ाजनक संशोधनािून जनमाथिि झालेलया 
भौजिक सखुसजुिधांनी, अस्त्रशस्त्रांनी आपि जनसगाथिला आपलया पिूथि 
कह्ाि आिला, हा भ्रम बाळगनू मानि आकाशाि उंच उडू लागला. 
परंिु या भ्रमाि तयाचे िजमनीशी असिारे नािेच िो जिसरून गेला. या 
पाश्थिभमूीिर कोरोना आजि यासारखया आपत्ी मानिाला िजमनीशी 
असिाऱया तयाचया नातयाचे समरि करून दिेाि, तयाला िजमनीशी 
िखडून ठेििाि. अ्ाथिि, आकाशाि उडिाऱया परंिु दोरी कापलेलया 
पिंगासारखे िीिन िगिाऱया मानिाला ह े िखडलेपि िसे सक्तीने 
एका िागी बांधनू ठेििे िसेच िे एक अिकाशही उपलबध करून दिे 
असिे; जयािून निजनमाथििाचया जिजिध शकयिा खलुया होि असिाि.

खरे िर नवय-अजभिाििादाने जनमाथिि केलेलया सांकेजिकीकरिा-
जिरोधाि, ककृ जतमिेजिरोधाि रोमँजटजसझम िनमाला आला आजि 
सिथिसामानयांना-साजहजतयक-कलािंिांना जनसगाथिकडे, आपलया 
आंिररकिेकडे िळजिले; जकंबहुना अंिमुथिख वहायला भाग पाडले. याचा 
पढेु अजिरेक होऊन मािसू एकटा, एकाकी, एकलकोंडा झाला. तयाचा 
समटिीशी असिारा संबंधच संपटुिाि आला. याजिरोधाि िासिििाद 
िनमाला आला. यानंिर आपलयािलया आंिररकिेला दलुथिक्षनू 
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समटिीशीच िो इिका बद्ध झाला की तयाचे अजसिति, तयाचे िीजििकायथि, 
याचे भानच हरपनू िो पिूथिपिे बजहमुथिख झाला. आिा िर िो बाह् 
िासििाचया इिका आहारी गेला की ह्ा िासििाचया दाहकिेनेच तयाच े
डोळे पोळले आहिे. अ्ाथिि, ही अिस्ा जनमाथिि होणयामागेही तयाचा 
अजिरेकी सिभाि, तयाची आसक्तीच कारिीभिू आह.े आधजुनकिादाने 
काही मलूये मानिी िीिनाला िरूर परुिली पि उत्र-आधजुनकिादाने 
िर मलूये, संसककृ िी, जिचारधारांचाच अंि झाला आह,े ह ेठामपिे महटले 
आह.े सद्:जस्िीि िर याच अनुभिाची प्रिीिी येिे आह.े कोरोनापढेु 
सिथिच जिचारधारा, संसककृ िी, मलूये यांचे सपाटीकरि झाले आह.े िाि, 
धमथि, ििथि, िगथि, जलंग, संसककृ िी,भाषा, या भेदाचया जभंिी ओलांडून 
कोरोनाने सिायंना एका समान पािळीिर आिले आह.े वयटिीचा िो 
अनुभि आह े िोच समटिीचाही अनुभि आह.े अशा ििथिमानाचया 
पोटािून उद्ा कोििा भजिषयकाळ िनम घेिार आह,े हा प्रश्न आि िरी 
अतयंि िजटल होऊन बसला आह े आजि मानिी िीिनाला, मानिी 
संबंधांना, मानिी वयिहाराला, मानिी संसककृ िीलाच प्रश्नांजकि करून 
कधी नवह े इिका या साऱया घजटिांचा पनुजिथिचार करायला अिकाश 
प्राप्त करून जदला आह.े

िेवहा िेवहा प्रजिकूल धामधमुीचा काळ येिो, अरािक माििे, 
यदु्धिनय पररजस्िी जनमाथिि होिे, मानिजनजमथिि िा नैसजगथिक आपत्ी 
ओढाििे, िैचाररक भांबािलेपि, द्ंद् जनमाथिि होिे िेवहा िेवहा 
मानिासाठी िगणयाची लढाईच प्राधानयक्रमाने महत्िाची होऊन बसिे. 
अशा पररजस्िीि भजिषयकाळािर, मानििािीिर, मानिी मलूयांिर, 
संसककृ िीिर प्रभाि टाकिाऱया जिजशटि उक्ती-ककृ िींचया माधयमािून 
‘इजिहास’ िनमाला येिो. िर िेवहा िेवहा अनुकूल िािािरि, शांिी, 
स्ैयथि नांदिे िेवहा िेवहा मानिाला संकटसमयीचया काळापासनू ्ोडे 
दरू, िटस्, जस्र होऊन बुजद्धजिलास आजि कलपनाजिलासाला अिसर 
प्राप्त होिो. अशा पररजस्िीि ‘धमथि’, ‘ित्िज्ान’, ‘कला’ िनमाला 
येिाि, हा मानिी संसककृ िीचा इजिहास आह.े तयामळेु याही काळाि 
निा इजिहास घडून मानििािीची स्ैयाथिकडे िाटचाल होईल, ही आशा 
बाळगणयास काहीच हरकि नसािी...

- डॉ. प्ततभा टेंबे
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महाराष्ट्ातील आदिवासींचे दवदिप्कार नाट्यातून अदभवयक्त होतात. 
आदिवासींचया दनसग्गसंबद्ध जीवनातून तयांचया लोकसादहतयाची अदभवयक्तती 
होते. दवदिप्संगी सािर केलया जाणाऱया आदिवासींचया दवदिनाट्याला 
मौदखक संदहता असते. दनसगा्गतील प्तयेक तत्वाला, घटकाला िवेसवरूप 
मानून तयांची पजूा केली जाते. एकूणच आदिवासी समाज दनसग्गपजूक आह.े 
दनसगा्गतील औषिी वनसपती, झाडाची फांिी, फळे, दपकवलेले िानय या 
सव्ग घटकांची पजूा करून िवेांची परवानगी घेऊन तयांचा सवीकार केला 
जातो. यातून तयांचे जीवन व दनसग्ग यांतील परसपरसौखयाचे नाते दनमा्गण 
झालेले दिसते. तयातूनच तयांची िम्गकलपना दवकसीत झालेली दिसते.
या शोिदनबंिामधये पालघर दजलह्ातील वारली, कोकणा या आदिवासी 
जमातींमिील ‘कणसरी’ दवदिनाट्याचे सवरूप सपष्ट केले आह.े 

उनदिष्ट : 
१.  वारली, कोकणा या आदिवासींचया कणसरी पजूेचा अभयास करणे.
२.  आदिवासींचया कणसरी पजूेतील दवदिनाट्याचे सवरूप समजावनू 

घेणे.
३.  आदिवासींचया कणसरी पजूेचया दनदमत्ाने कथन केलया जाणाऱया 

कथागीतांचे संकलन व अभयास करणे.

सूच्क शब्द - कणसरी, रास, खळयाचा िवे, िाड बांिणे, नारनिवे

्कणसरी पूजा
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प्रमुख ्ेदवता :
आदिवासी जमातींचया प्ामखुयाने ‘िरतरी’, ‘कंसरी’, ‘गाऊत्ी’ या 

तीन महत्वाचया िवेता आहते. ‘िरतरी’ महणजे िरणीमाता, ‘कंसरी’ महणजे 
िानयिवेता, ‘गाऊत्ी’ महणजे गरेुढोरे होय. ‘कणसरी’ ही समदृ्धीची िवेता 
आह.े या िवेतेची प्दतमा दशशाची बनवलेली असते. ही िवेता बसलेलया 
दसथतीत असते. तसेच दतचया हातात समदृ्धीचे प्तीक महणनू िानयाची कणसे 
असतात. अनेक वेळा मतूती तयार केलेली नसते. तर िानयाची कणसे ठेवनू 
पजूा केली जाते. 

्कणसरीपूजा भाग - १
खळ्ाची बांधणी

 भात दपकलयानंतर ते खळयामधये आणनू तयाचे उडबे (गोलाकार 
रचना) रचनू ठेवतात. खळयाचया जागेची दनवड करताना जागेचे परीक्षण 

केले जाते. जी भमूी गरम असेल तया जागेची दनवड करतात. मरुूम, माती 
यांचया दमश्रणाने जागा गोलाकार चोपनू, सलग, गळुगळुीत करून, सारवनू 
घेतात. खळयाचा आकार वतु्गळाकार असतो. तयाचया कें द्रदबंिशूी एक मेढ 
‘खरमेढ’ (पाचफूटाचा खांब/सतंभ) खणनू जदमनीत गाडून तयाची पजूा 
करून सथापना करतात. यासाठी सागाचया लाकडाची दनवड केली जाते. 
या खळयावर िानय ठेवायला सरुुवात केलयावर घरातील ऋतुमती स्ती प्वेश 
करीत नाही. चामड्याचया चपला घालनू खळयात प्वेश केला जात नाही. या 
खळयाला पदवत् सथान महणनू मानले जाते, असे अनेक लोकसमज आहते. 

उडबे
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 खळयात गोळा केलेलया भाताची झोडणी करणयाचया आिी ‘िाड 
बांिणे’ हा दविी केला जातो.

्कणसरी नवनधिाट््
अ. धाड बांधणे

 खळयातील खरमेढीजवळ प्थम अगरबत्ी, लोभानाचा िपू करून, 
िपुावर अक्षता िरून भगत दहरवािवे, िरतरी, पावशा िवे, नारनिवे, 
दहमायिवेी, वनशया कोर या िवेांची नावे घेऊन तांिळाचया पुंजवया (पुंबलया) 
ठेवतो. मग पाणी भरलेलया तांबयामधये अक्षता सोडून दहरवया िवेाकडून 
मळणी करणयाची परवानगी घेतो. तयावेळी भगत मंत् महणतो ते मंत् 
पढुीलप्माणे आहते: 
(मंत्र-१)

“आज आर्इ तू सात सोंगाची
सात ढोंगाची पांगलाय रानी
आज आया तुझे कंुलबयान तुझे साठी
जीव जीव पालला
आज साया कुणबी, माया कुणबी, भाना कुणबी
आज आये तुझे कुणबयान जांभोटया होलाल
कंुभोटया होलाल काठ खांडला
आज आये तुझे कुणबबणी ने
काठ भरल राब जाळल
सोबतीला बितला
खांदी कुऱहाड बितली
आज तुझा कुनबी बनंिून गेला कंुभी डोंगराळ
लाकूड पसंत बनही आला 
आजकुन बी बनंिून गेला गागंणगावाला
आज लाकूड पसंत केला” (अंधेर २००१: ६०).

गीताचा आश्
या सव्ग मंत्गायनामधये कुणबयाने नांगराचे लाकूड कसे शोिनू आणले, 

सतुाराकडून लाकूड तासनू घेतले, लोहाराकडून नांगरासाठी फाळ तयार केला, 
चांभाराकडून बैलजोडीला वेसण आणली, नांगराला बैल जुंपले, आकाशात 
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दवजेसर िवे दवजांचा कडकडाट करत आले, समदु्रावरून वािळी वारा वाहू 
लागला. आता झडीचा (मगृाचा) पाऊस आला, कुणदबणीने कणगयातील 
भात काढून दभजवले, तयाला मोड आले, नंतर टोपलया भरून दबयाणे घेऊन 
पेरणी केली, भाताचे रोप एक पान, िोन पाने अशी वाढायला लागली, तयांची 
पणू्ग वाढ झालयावर शेतात दचखल करून लावणी केली. आता भाताचे पीक 
तयार झाले, वाऱयावर तयाचा सगुंि पसरला, रानडुककर, रानकोंबडे, चोर, 
मोर यांनी नासाडी करायला सरुुवात केली, असे प्िीघ्ग वण्गन केले जाते. या 
गीतामिनू भाताचया पेरणीपासनू, मळणीपययंतचया सव्ग दरियांचे (शेताचया 
कामांचे टपपे :- जंगलातून नांगराचे लाकूड आणणे – सतुाराकडून नांगर 
बनदवणे – लोहाराकडून लोखंडी फाळ बनदवणे – चांभाराकडून बैलांची 
वेसण बनदवणे - भात दभजदवणे - भाताला मोड आलयावर तयाची पेरणी 
करणे) वण्गन केले जाते. एकूण या गीताचा सारांश महणजे, ‘शेतकऱयाने तुझया 
वाढीसाठी अपार कष्ट घेतले आहते. तयांची तू भरभराट कर, कुणबयाचया 
पाठीशी तू उभी राहा’, अशी आळवणी केली जाते. 

यानंतर भगत एका कणसातील िाणे मोजनू दपकाचा अंिाज वत्गवतो. 
यावषती पीक बरे येईल कती चांगले येईल ते सांदगतले जाते. यानंतर मळणीला 
सरुुवात होते. मळणीचया काळात खळयात नैवेद् िाखवला जातो. सव्ग 
भाताची झोडणी झालयावर भाताची अि्गवतु्गळाकार रास करून सपुाने 
हवेचया दवरुद्ध दिशेने टोपलयाने टाकून भात साफ केला जातो. या िानयाचया 
राशीची पजूा केली जाते. तयालाच ‘रास करणे /खळयाचा िवे/ कणसरी पजूा 
करणे’ असे महणतात. 

रास ्करणे
खळयामधये िदक्षणोत्र अशी िानयाची रास करतात. तयाचया उत्र 

दिशेला िानयाचया टोकाशी पजूा करतात. तयासाठी नारळ, पांढरा कोहळा, 
दिवा, बांगडीचा करंडा, फणी, सकुया मेवयाचे पाच घटक, मंगळसतू् (पोत), 
हळि, कंुकू, शेंिरू, अबीर, गलुाल, फुले, ऊस, काकडी, केळी वगैरे फळे, 
भाजया यांची पजूा केली जाते. 

व्रतपालि
मगृनक्षत्ाची सरुुवात झालयावर घरातील ‘दहरवया िवेाला’ नारळ 

फोडून व्रतपालनाचा दनश्चय केला जातो. ह ेव्रत महणजे आपलया शेतात भरपरू 
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िानय दपकावे, यासाठी कणसरी िवेतेचया नावाने नारळ, कोहळा, काकडी, 
केळी, मळुा वगैरे फळे, भाजया खाणयाचे बंि केले जाते. या व्रताची सांगता 
रास पजूा केलयानंतर होते. 
तयानंतर घांगळी/ थाळी/ पेटी या वाद्ांपैकती गावात उपलबि असणारे वाद् 
वाजदवले जाते. वाद्ाचया साथीने भगत कथाकथनाला सरुुवात करतो. ह े
कथाकावय िीघ्ग खंडातमक असनू ते खाली कणसरीपजूा भाग - २ मधये दिले 
आह.े 

खाद्यप्दार्थ
या दिवशीचया जेवणात नवीन तांिळाचे पीठ जाड िळून तयांचे गोल 

उंडे (मटुकती) करून उकडतात. तसेच खळयामधये िवेाला अप्गण केलेला 
कोंबडा कापनू तया भाजीमधये कोहळा टाकून दशजवतात. काही घरामधये 
रक्ताचा नैवेद् न िाखवता सािे शाहाकारी भोजन करतात.

भोजि
मंत् - १ मधये नोंिदवलेलया कथागीतानंतर गदृहणी उपदसथतांची आरती 

करून सवायंना शेंिराचा दटळा लावते, पाया पडते. तयानंतर भगत पती - पतनी 
यांना (शेतकरी) प्साि ितेो. तयामधये तयांनी व्रतामधये सोडलेली फळे महणजे 
नारळ, केळी, काकडी ह्ा वसतू दिलया जातात. यानंतर भगतांना जेवण 
वाढतात, िदक्षणा ितेात. आलेलया पाहुणयांचे हात िवुनू तयांना जेवायला 
बसवतात. सवायंची जेवणे झालयावर गदृहणी सवायंचया पत्ावळी उचलनू नेते, 
तयांचे हात िवुनू तयांचया पाया पडते.

 सवायंची जेवणे झालयावर भगत कणसरीची कथा कथन करतो. 
आताचया काळात कणसरीची पजूा प्तयेक घरात केली जाते. परंतु कथा 
कथन करणयाचे प्माण अलप आह ेकारण भगत उपलबि होत नाहीत. 

्कणसरीपूजा भाग - २ 
्कणसरीची ्करा ्करि

अया ऽऽऽ आं रानाचया व वरू वं ऽऽ वं ऽऽ वं ऽऽ अ ऽ ।।२।।
वरून तेचया आ ऽऽ व ऽऽऽ वऽ आया 
सरकारचया लांब हात ऽऽऽ अं ऽऽऽ ।।२।।
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फ व ऽऽ आया कणसरी देवाचया व तळिरात गं ऽऽ अ ऽऽ हां ऽऽ ।।२।।
आया अंधार खोलीला वणा राहतो रे ऽ वं ऽ अं ऽऽऽ 
अया अंधली वं ऽ वं ऽऽऽ ।।२।।
अया धनकाड जोणेसोनार ंऽऽ अं अं ऽऽ वं ऽ 
धनको ऽऽऽ पेठरे ऽऽ वं अं अं ऽ ।।२।।
जेतेला वराठे, कारो, माटाकर, कासळे, दरोडे अं ऽ अं ऽ वं ऽऽ वं।।२।।
जेतले मेतेरी लहान कुलंबी ऽऽ अ वं ऽऽ 
जया सहतया कुलंबी ऽ अं अं अं ।।२।।
अया धनसरी कुलंबीचं हो ऽऽ असा वं ऽ वं ऽ वं ऽ ।।२।।
आया आपले कुलंब मोठे कुलंबी ऽ वं ऽ वं ऽ वं ऽ ।।२।।
असा धनसरेची बायका होय सवाय कुलंबी होय 
अ ऽ अं ऽ व ऽ व ऽ।।२।।
आया वं ऽ वं ऽ अया लावून गेला ग पूनवेचे देरना वो ऽ अ ऽऽ व ऽ।।२।।
आय आयला बवटाल आला ग ऽऽ 
कनसरेचया कुनबीन वनीनं होय ऽ वं ऽ वं ऽ ।।२।।
आया सवाय कुलंबीन होय अं ऽ वं ऽ अ ऽ ।।२।।
अये एक बद झाला, दोन बद झालं, आला तीन बद झाल, 
चार बद ऽऽ ।।२।।
असे सात बदसाला बवटाळ आलाय व धन सरेला गं ऽऽऽ अं अं ऽऽ।।२।।
अया सात बदसाला बवटाळ मरुून गेला 
कुलबीन साबाय कुलंबीन ऽऽ अं ऽऽ ।।२।।
डोकेवर, सोनेचा अंग काढ ग चुंबली सोनेची असा ऽऽ ।।२।।

घांगळी वाद्य
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आया सोनयाचा कड व ऽऽ वं वं ऽ अया ऽऽ । आया हाती िर, हसे 
कासे बाळ गं ऽऽ हाती िरलाय ग ऽऽ अं ऽऽ । वं कोनलाय माता वं ग ऽऽ व 
ऽऽ व ऽ । व ऽ अया कसे बाल केवरे आला तो मांड दघतलांय कुलांदबन अ 
ऽऽ । व ऽऽ व ऽ आया माता व हातात घेतले कोतरे राज तळ मुंडा घेतले वं अ ं
ऽ अं ऽऽ । आया कोबरे मुंडा घेतले होय ऽऽ अ ऽऽ अं ऽ हां ऽ आया सावय 
कुलबीन हो ऽऽ हो कुणबया काय सांग ूचालतया झालया । व ऽ व ऽ अ ऽ अया 
चालतया झालया ग । अं ऽअंऽ आया चालतया झालया ग रोहचेया मागा्गला । 

अ ऽ य वं ऽऽऽ चाललया िनगरे सोला सारणीला । वं ऽ वं ऽ असा 
गेले माय वं ऽऽ वं ऽऽ असा जायला मारगीला ऽऽ गेली ऽ सोला र सारणीला 
ऽऽ अ ऽऽ सोळा सारणीला गेलंय माय गं गेलंय ऽऽ अ ऽऽ अ । वं कुलबीन 
ग माया गेले माय हो ऽऽ अ ऽऽ । व ऽऽ अ ऽ सोला सरणीला व ऽऽ अशा 
कुलंबीन ग गेलया असा व गं व हा ।

आया गेले कसे सांग ूअनपरूा शेराला ग ऽ हा ऽऽ । व ऽ आया गांडी 
लगुडं सोडून टाकल कापडा ओढून टाकलं । व ऽऽ व ऽ असा िनसरीन 
कुलबीन बाय । व ऽ ऽ व ऽऽ अ ऽऽ.

अया चंिर सरूय आंघोल - पांघोल केलया अं अ ऽऽ । आया सात 
माथया दसंगार केलां अ अं अ । आया रथ चालला वारा सटुला, कंुभया 
मालाला तारा पडलया ओ आया ऽऽ अं अं ऽऽ । अया सवास लाहू काचया 
झगुारला पारवा अं ऽ अं ऽ अ । अया येन पडलां पारसा पापड येनं ऽऽ अं ऽऽ 
अं ऽऽ । अया अया िनसरेन कंुभाचया अं उं ऊ ऊ ऽऽ । नवशे दभकारे - आठ 
नव लाख दभकाऱया हाका गेलया भोकया नाय येवढा पाडावा पोपट हो अ ं
अ ऽऽ वं ऽ वं ऽऽ । अया कसे सांग ूव पसरे नकून बेन हो अ ऽ ऊ ऽऽ । अया 
िावा सोडलया अरी शेगरी ची वेसगा ऽऽ ऊ ऊ ऊं । अया एका बोलीवर 
सात पायलयाचा मालवडा बांिला वं अ ऊं ऽ ऊं ऽ नवशा दभकाऱया, नवशा 
सात लाख दभकाऱया ऊं ऊं ऊं ।अया नाय पाडावा पोपट व ऽऽ ऊं ऽ ऊं ऽऽ । 
िोन वेळा आया माळा हो बांिला, माल तीन कोनावर, सहा कोनावर माला 
बांिला. अकरा भोंगा पाडलं अ ऽऽ ऊं । अया नाय ओढा पाडावा पोपट अ 
ऊ ऽऽ ऊ ऽऽ । अया कशा कुनबयांन व आनलया वेला घडेचया ऽऽ अ ऊं ऊं । 
आया येक या हो ऽऽ शेव मोरगाचया, येळ झाडाचया येक रथा नाहो अ ऊं ऊं 
ऽऽ । अया दशवपरू गावचा दपसारा आनला वह वो ऊ ऽऽ । अया रांिाय मेना 
गं आनलया हो अशा अगं आनलया अ ऽ ऊ ऽ ऊ ऽऽ वन आलाग घांगडीचा 
पाने वं अ ऊ ऊ ऽऽ । अया कशा कुनबयांन सात माकोंडा माळं अ ऊ ऊ । 
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अया असा पोपट नाय पाडावा पोपट अ ऊ ऊ अ ।अया महोर हो मोहरी पावा 
त वाजं रं कशा गं राज अ ऊं ऊं अं अं ऽऽ। अया कुनबयाचया ताडामाडाची 
पाती मिे ऽऽ अ अं ऽऽ अं ऽऽ । अया तारपा, मोहरीपावा वाजवी हो ऽऽ अ 
अं अं । अया ताडाची माडाची पाती हो अं ऽऽ अं ऽ ऊं ऽऽ । अया वनालां ग 
तारपाच वाजे ऽऽ अ ऽ अं ऽ अं ऽ । अया सतार ग ऽऽ अंबाभवानींचा ऽऽ अ 
ऽ अं ऽ अं ऽऽ । अया ढोल, ढोलकती ।।२।। 

वाजे, वाजे काले चापकाचे वाजे ऽऽ अं अं ऽऽ । अया वाजे बाय वाजे, 
बारा नाला ऽऽ अं अं अं । अया झनकार सोडून दिलया गं गर गर माग ूसटुलो 
ऽऽ अं अं ऊं ऊं ऊं । अया बनवलया मायना ग अ अं ऊ ऊ ऊ ऽऽ अया 
गरागरा सटुला ग, पोपट उडून गेला व वं वं अं ऊ ऽऽ । आया असे नाय ग 
पाडावा पोपट अं अं ऽ नयी भरुाभरू गेलां हो ऽऽ अ अं ऽऽ । अया िनसरी 
दवचार करं हो, िनसरी दवचार करं हो अ ऽ अं ऽ अं ऽऽ । अये कुलंबे मालाला 
हो राखन नायं हो अ ऽ अं ऽ अं । आया कानसरीचर ओलंडून पडल व वं अ 
अं ऽऽ । माय का पडल उडिावर चारोचर परस झेलाटून नेजलं व ऽ अं ऽ ऊं 
ऽ ऊं व ऽऽ

अया झोपाटून नेजल व अं अं ऽऽ । कनसरीचे पायी वनवास पडेलं 
ऽऽ अ अं । कनसरी आली नालावर ऽऽ अं अं अं ऽऽ । कनसरे बाला ग ऽऽ 
आया काय करस ग ऽऽ अं अं अं । आया साता नवसाचा एक कुलबी हो अ 
अं अं ऽ । आया वनवास घेज हो ऽऽ अ अं । असा कनसरे बाल हो हां ऊं ऊं 
ऽऽ । अया कनसरे बायला हो राखन ठेवले गं ठेवलेय हो ऊं ऊं अ ऽऽ अया 
कनसरे बाय हो आया कामलयापरुाला ऽ व ऽ वं ऊं ऊं । आया माझया बारा 
बाया हो वो पायला खांद्ा बांिनू अ अं अं । ग असे भरेलं कनीस हो ऽ अ ं

पेटी वा्द्क
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ऽ । आया हो कंुभेमालाला हो कणसरेला भरेल कणीस हो ऽऽ अ ऽऽ। अया 
नको मागशी कुलंबे र माला ऽऽ अ अं ऽऽ । अया चालते झाले गं सोनया 
काठवाला, रोह ेमारगाला अ ऊं ऊं । अया कडवानी घर उतारून ठेवलं ह ंऽ 
ह ंऽऽ अं ऽ ऽ । अया होगडके, मसुका तुमचे डोले, गाड्या वारा, सात पिर 
उरवेला बाकरे होला होल गोल हो गोल डोलयाचा हो नारनबाल हो परजा अ 
हां हां अं अं ऽऽ। आया रानी मालाला आया बारा मालाला गं अं अं अं ऽऽ। 
आया ग पायांचे दवरया कणसला मरी कणीस अया नाय चलती अ अं अं । 
अया वो सुंगार घवरे ियेला ग अं अं अं । आय होले लपलप, वीराला, कंुभया 
माळाला नाही जायांची नाय हो गं अं उं उं । आया हीन कामा जाशी हो उंद्ा 
गं ऽऽ अं ऊं ऊं । आया नको जाशीला ग ऽऽ अं अं ऽऽ । कुनबेचया ग अया 
ऊं ऊं ऊं । आया कुलंबयाचया बारा पाया भरतो ग अ ऊं ऊं ऽऽ । अया असी 
कुलबयाचे वरसा झाली. कुलंबे घरी अ ऊं ऊं । बारा पाया हो चालती झाली 
ही मार्ग रानी हो ऊं ऊं ऊ ऽऽ । आया बारा पायलया हो कुलबया मापनू दिले गं 
अ ऊं ऊं । अया उपाशी पडलं हो अ ऊं ऊं ऽऽ । अया बारा पायलया हो ऽऽ 
अं ऊं ऊं ऊ ऽऽ । अया भात पेरवल पेरवल ऽऽ अ ऊं ऊं। अया बारा पायलया 
हो ऽऽ अं ऊं ऊं ऽऽ । अया दहमायरानीला हो, रागारूसाला हो ऽऽ अ ऊं ऊं । 
अया दहमायरानी हो माय चालली हो ऊं ऊं । अया कशी माझी दहमायरानी ग 
। ऊं ऽ ऊं ऽ ऽऽऽ। अया राज रोज मारली हाळी गं ऊं ऊं ऽऽ ऊं ऊ । सोनोपोर 
गेला माय हो । ऽऽ । ऊं ऊं ऽऽ । दहमायरानेने हालया मारलया हो ऽऽ अ ऊं 
ऊं ऽऽ । आया जातेस कोठेस ग अया ऊं ऽ ऊं ऽऽऽ। मी जाते कारवी ला गं 
ऽऽ अ अ ऊं ऊं । आया बारा पाया तपास ग ही वय येते पढेु गं अ ऊं ऊं ऊं । 
अया हीत चालली पढंु हो ह ेऽऽऽ। आकाशाला हाळी भरली हो ह ेअ ऊं ऊं 
। आया जाशी कोठं रे अ ऊं ऊं । कुठां जाशी गं हो ये हो अ ऊं ऊं । आया 
जाशी कोठं रे अ ऊं ऊं । आया कुलबेचे िारी गे अ ऊं ऊं । अया बोकडेचा 
कोंबडेचा जनम घेतगे गं अं ऊं ऊं ऽऽ । अया रानाचया हो. 

बारा सोडून अया ऊं ऽ ऊं ऽऽऽऽ । अया ओढाय लागली येचे संगतीला, 
ग याचे संगताला अ ऊं ऊं । अया कुतरा, कोंबड्याला ग ओढां नाय, 
बायकोचया जाती ग अ अऽऽ अ ऊं ऽऽ । आया नाय पायजे नाय आकाशा ह े
नाय िारी हो ऽऽ अ ऊं ऊं । अया गांडीचे लंगोटी सोडून िाखव अ ऊं ऊं ऽऽ । 
अया सी गो माय माझे बाय का लाजती ऽऽ ऊं ऊं ऽऽ । अया मला नाय िारी 
उभं कर हो अ ऽऽ ऊं ऊं । ये होते सांगती हो अया रानाचया व हो ऽऽ ऊं ऊं । 
ये होते सांगती हो अया रानाचया व हो ऽऽ ऊं ऊं ............. 
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्कणसरी ्करेचा अर्थ
आई रानामधये आह.े आई सरकारचे लांब हात आहते. आई कणसरी 

िवेाचया तळघरात राहते. आई आंिळी आह.े आई िनकाड जोणे सोनार, 
पेठरे, जेतले, वरठे, माटकर, कासळे, िरोडे, जेतले-मेतले, सहतया कुणबी, 
मोठे कुणबी ह ेशेतकरी आहते गं आई. आईला पौदण्गमेचया दिवशी दवटाळ 
आला गं. आई कणसरीला, वनातील राणीला, कुणदबणीला दवटाळ आला. 
दतला आज एक दिवस झाला. आज िसुरा दिवस झाला, आता दतसरा, 
चौथा असे सात दिवस पणू्ग झाले. 

दवटाळाचे सात दिवस दनघनू गेलयावर या कुणदबणीने डोकयावर 
सोनयाची चुंबळ घेतली, सोनयाचे कडे घातले. आईने एक हसणारे बाळ 
हातामधये िरले. कोतमाय मातेने बाळाला मांडीवर घेतले. बाळाला कडेवर 
घेऊन आई आता चाल ूलागली. ‘सावाय कुणबया तुला काय सांग?ू’ असे 
आई महणाली. आई आता चालत चालत रोह्ाचया मागा्गने दनघाली. 

 आई आता सोळा सारणीचया मागा्गने गेली. ती सोळा सारणीला 
गेली. आईबद्दल आता कसं सांग?ू आई आता अनपरू शहराला गेली व 
दतने आपले लगुडे सोडून टाकले. दतने सवत:ची सव्ग वसे्त ओढून काढली. 
आईने चंद्र, सयूा्गसारखी अंघोळ केली. आईने शृंगार केला. आईचा रथ 
आता चाल ूलागला तसा जोराचा वारा सटुला. या वाऱयाने दपकावर जोरिार 
टोळिाड येऊन पडली. आई महणते, ‘एवढी मोठी टोळिाड पाठवणे योगय 
नाही.’ आईने नवशा दभकाऱयाला, नऊ लाख दभकाऱयाला हाका मारलया 
व ती महणाली, ‘एवढी टोळिाड पाडू नये हो.’ आईचया एका शबिाने सात 
मजलयाचा मोठा वाडा बांिला गं. हा वाडा िोन - तीन कोसावर, सहा 
कोसावर बांिला. तयामधये अकरा खोलया केलया. आई वारंवार महणते कती, 
‘अरे, एवढी मोठी टोळिाड का बर पाठवली?’ आता कुणबयावर वाईट 
पररदसथती आली. झाडाखालचा रथपण आता नाही. आता दशवपरू गावाहून 
मोराचा दपसारा आणला.

 अनन दशजवणयासाठी अगनी आणला. आघाड्याची पाने आणली, 
कुणबयाचया सात माकोडा माळावर टोळिाड पडली. अशी टोळिाड पाडू 
नये रे. आता या कुणबयाचया राजयात ताडामाडाचया पातयांमधये बसनू आई 
मोहरी पावा वाजव ू लागली. आई वनामधये तर तारपाच वाजवत आह.े 
आई अंबाभवानीसाठी सतार, ढोलकती, ढोल वाजवत आहते. आई,बाई 
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ऐका ही सव्ग वाद् झणकार करीत आहते, वाजत आहते. बारा ढोलकती 
वाजत आहते. आता जोरिार गरागरा वारा सटुला तया वाऱयाने टोळिाड 
भरुभरु उडून गेली. आता आई कणसरी (िनसरी) दवचार करू लागली कती 
या कुलबेमाळाला राखण ठेवलेली नाही. आता कणसरी खाली पडेल. 
उडबयावरील उडीत झोडपनू नेतील. आता कणसरीला वनवास भोगावा 
लागेल. आई आता ढोलकतीजवळ आली. आता साता नवसाचा एक कुणबी 
बाळ कणसरीला (आईला) दवचारतो “आई आता तू काय करतेस ग? आई 
तू आदण कणसरी बाळ वनवासात आहते. आता तुमहाला राखण ठेवली 

आह.े आई कणसरीबाई कमलापरुाची आह.े आईला कुणबयाने बारा पायलया 
भरून दिलया हो. आईची कणस भरलेली आहते. आईची कंुभेमाळावरची, 
कंुलबी माळावरील कणसे भरली आहते. आता आई सोनयाचया काठाने, 
रोह े मागा्गने चाल ू लागली. आता दतने डोकयावरचे िानय उतरवनू ठेवले. 
आईला आता मसुळासारखया गोल गोल डोकयाचा नारन बाळ दिसला. आई 
रानाचया माळाला आली आह.े दतला फारशी कणसं दिसत नाहीत. कणसं 
पायाखाली दवरून गेली आहते. आईला शृंगाराची फणी, चडुा द्ा गं. आता 
आई कंुभयामाळाला जाणार नाही हो. ‘आई उद्ा कामाला जाशील का?’ 
‘आई तू कुणबयाचया घरी कामाला जाऊ नकोस गं’ आई तू कुणबयाचया 

राळी वा्द्क 
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घरी कामाला जाऊ नकोस. कारण तो बारा पायलया िानय ितेो. आता आई 
रानोमाळाला चाल ूलागली. कुणबयाने तुला बारा पायलया भात मापनू दिले 
आह.े आई तू उपाशी राहशील गं. आता आई रागावली, रुसली आदण 
रानोमाळ चाल ूलागली. 

 अशी कशी माझी दहमायराणी चालली. दतने राजरोस जोराने हाका 
मारलया. ‘आई तू कुठे जातेस गं?’ आई महणाली, मी जाते कारवी आणायला. 
आईचया हाकेचा आवाज आकाशात पसरला. आई कुणबयाचया िारात 
बोकडाचा, कोंबड्याचा जनम घेते गं. आई कुत्ा, कोंबडा, बायका यांचा जनम 
घेते गं. आई िारात उभी आह.े दतला अंगावरची वसे्त काढायला सांगतात. 
पण दस्तयांना तयाची लाज वाटते. दतला कोणी िारातपण उभे करत नाही. 
आता आई रानात जाते. 

 आई तू कोरी िरणी आहसे. आई तू ििूमाता आहसे. आई त ू
रुखवावत, सगणुावत आहसे. आता आई मनातलया मनात दवचार करते 
कती आता चांगला कुणबी पादहजे. तो चांगला िनी (शेतकरी) पादहजे जो 
उरापोटाशी घेईल असा पादहजे. जो आई सरकारचा िरबारचा मान ठेवेल, 
असा पादहजे. आई िवेाचया तळघरात राहते दतचे मोठे राजय आह.े आई 
कुणबयाने िवे मारला. तो िवे जगला. तयाने तळयाचया काठावर तप सरुू 
केले. तयाने वरचया िवेांचा आश्रय घेतला. आता सोनया मलुाने पाणी घेतले, 
रानातील पानाचे रंग भरून घेतले. आई गीरजापती, पालापती, ती शंकर 
भगवानाचा शोि करत िवळया मागा्गने जाते. ती महािवेाचा शोि करत 
कारवीचया प्िशेात आली. आई िोडगयापरुकया नारन बळी मोठ्या डोळयाचा 
सात मोठ्या डोकयाचा, बत्ीस कळीचा आह.े आई सोळा समदु्र, द्ीप पार 
करून सोनयाचया दकनारी आपलया वडलांचया िारी गेली. तयांना नमसकार 
केला. 

 परंतु दतला मायबापाचया िारी उभी केली नाही गं. आईला दतचया 
भावाने लाथ मारली व घराबाहरे काढली. माझया आईला िारी उभे केले नाही 
गं. तयामळेु माझी आई कोळीण झाली व समदु्रात गेली. ती पाताळामधये, 
अंिारलेलया जगात गेली. आता ती वरचया जगात गोल गोल दफरू लागली. 
आई सवत:चे ि:ुख आठव ू लागली. तयाचक्षणी आईचया डोळयातून एक 
अश्र ू दतचया मांडीवर पडला. पण दतचे लक्षच नाही. ती दवचार करते कती 
आता कोठे जावे बरे ! 
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आई पाताळात गोलगोल भोवऱयासारखी दफरते आह.े आई अंिाऱया 
जगात दवचार करते. वरचया िवेाने वेली, झाडे, दकड्या, मुंगया, आया, बाया 
अशा दवदवि जाती बनवलया. िवेाने स्ती-परुुष बनवले. तसेच कणसरी 
आईचया जाती बनवलया आहते. िवेा, तू सव्ग सांभाळून घे. आई ििूासारखी 
शीतल, पाणयासारखी दनतळ आह.े ती दपसासारखी हलकती होईल, 
मेणासारखी, शेवाळासारखी मोकळी होईल. केसासारखी होईल. आई त ू
चोरांचया श्रीमंताचया, शत्ूंचया नािी लाग ू नकोस. आई तू घाबरू नकोस. 
आई तू दवष्ा टाकलीस तर मी माझे तोंड मांडीन गं. तू लघवी केलीस तर मी 
चळू भरीन गं. याचे मी भोजन करीन पण आई, माझयावरचा राग तू पोटात 
घाल व माझा सांभाळ कर. तू आईवडलांना पावतेस. पोरासोरांना पावतेस. 
तसाच तू माझा सांभाळ कर. या कथाकथनानंतर कणसरीचे दवदिनाट्य पणू्ग 
होते. 

 कुणबयाने िानयाची लागवड केली. पण िानयाचे टोळिाडीपासनू, 
रोगापासनू, चोरांपासनू, िरोडेखोरांपासनू रक्षण केले नाही. तयामळेु भाताची 
कणसे गळून पडली. ती सैरभैर उडून गेली. आपली सेवा चाकरी, आपले 
रक्षण न करणाऱया शेतकऱयाचया घराचा रागाने तयाग करून कणसरी माता 
रानोमाळ भटकते. ती सात समदु्र, सरोवरे, सोनेरी दकनारे, द्ीप ओलांडून 
समदु्राचया तळघरात राहू लागते. समदु्राचया तळाशी अंिाराचे साम्ाजय 
आह,े ती तेथील आकाश पाताळात भ्रमण करते. महणनूच कणसरी माता 
(िानयिवेता) जो शेतकरी पे्माने सेवा चाकरी करतो तयालाच ती प्सनन 
होऊन िनिानयाची भरभराट करते. कणसरी कथेमधये कणसरीला स्तीसारख े
राग, लोभ, पे्म ह ेभाव प्िान केले आहते. 

 कणसरी कथा या मौदखक सवरूपातील असनू भगतांनी तयांची 
जोपासना केलेली आह.े भगत थाळीवरील कथाकथन, पेटीवरील कथाकथन, 
घांगळीवरील कथाकथन करतात. लयप्िान सवररचना केली जाते. काही 
शबिांचे अथ्ग अनाकलनीय असतात. (भगत शबिांचे अथ्ग सांग ूशकत नाही.) 
काही काळानंतर मळू शबि काय होते, ह ेलक्षात येत नाही. तरीही अशा 
कथा समाजात दटकून राहतात. कथाकार कथेतील भावनांचया आवेगानुसार 
सवरांचे आरोहअवरोह उचचार करीत असतो. कथेमधये आऽऽअंऽऽवऽऽगं. 
अशी नािपरूके येतात. प्तयेक चरणाची पनुरावतृ्ी केली जाते. तसेच प्तयेक 
कथाकथकाप्माणे तयाचया गायनात बिल होत असतात. 
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निष्कर्थ
१.  आदिवासींचया प्ामखुयाने ‘िरतरी’, ‘कंसरी’, ‘गाऊत्ी’ या 

तीन प्मखु िवेता आहते. िरतरी महणजे िरणी, कणसरी महणजे 
िानयिवेता आदण गाऊत्ी महणजे गाईगरेु होत. वारली, कोकणा 
या आदिवासी जमातींचया जीवनात या तीन िवेता प्मखु आहते. 
महणनू कणसरी पजूा िरवषती केली जाते.  

२.  ‘कणसरीपजूा’ (खळयाचा िवे / रास करणे, िाड बांिणे) ह े
प्ामखुयाने दवदिनाट्य आह.े या पजूेपययंत शेतकरी पती - पतनी 
दवदवि फळांचा, भाजयांचा तयाग करतात. कणसरीची पजूा करून 
फळांचा, भाजयांचा नैवेद् अप्गण करून तयाचे सेवन करतात. 

३.  कणसरीचया दवदिनाट्यातून कणसरी कथांची दनदम्गती होते. 
कणसरी दवदिनाट्याचे िोन भाग आहते. एका भागात शेतात 
दपकलेलया भाताची पजूा केली जाते. िसुऱया भागात पजूेनंतर 
रात्भर कथाकथन केले जाते. पाच वषा्गने िानय कमी दपकले वा 
िानयाचा साठा काही कारणांमळेु जळून गेला तर कथाकथनाच े
(जागरण) आयोजन केले जाते. प्ामखुयाने या संिभा्गत काही समज 
आह.े तो महणजे कणसरी मातेचा कोप होणे, कणसरी आपलयाला 
सोडून गेली या कारणांमळेु कथाकथनाचे (जागरण) आयोजन 
केले जाते. 

४.  जयांचयाकडे सवत:ची शेती नसते ते लोक आपलया शेतकरी 
नातलगांकडून नवे िानय आणनू आपलया घरात कणसरीची पजूा 
करतात. 

५.  कणसरी कथा या गद्पद्ातमक आहते. तसेच तया कथा थाळीवर/ 
पेटीवर/घांगळीवर गायलया वा कथन केलया जातात. गावात 
उपलबि असलेलया भगतानुसार वाद्ांचा वापर केला जातो. 

६.  कणसरी माता (िानयिवेता) जो शेतकरी पे्माने सेवा चाकरी करतो 
तयालाच ती प्सनन होऊन िनिानयाची भरभराट करते, असा अथ्ग 
कथेमिनू वयक्त होतो. शेतकऱयाने कणसरीचा अपमान केलयास 
ती तयाचा तयाग करून दनघनू जाते. महणनू कणसरी ह ेदवदिनाट्य 
केले जाते. 
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म्ाभारत, ्ररवंश, भागवत ह्ा ग्ंथांतून अनेकदवि भवय आदण 
दजवंत वयदक्तरेखा दचदत्त झालया आहते. भारतीय जनमानसाला प्भादवत 
करणाऱया या वयदक्तरेखांमधये ‘कृष्ण’ ही सवा्गत मधयवतती वयदक्तरेखा आह.े 
अनेक ग्ंथांनी, कावयांनी, लोकजीवनातील श्रद्धांनी कृष्णचररत् समदृ्ध झाले 
आह.े

कृष्णदवषयक कथा मौदखक परंपरेने दपढ्यान् दपढ्या चालत आलेलया 
आहते. अदभजात संसकृत सादहतयदनमा्गते ते दनरक्षर आदिवासींपययंत सवायंनाच 
या कथा ज्ात आहते. प्तयेक काळात मळू म्ाभारतातील ‘कृष्णा’चया 
संिभा्गतील कथांची भर पडत गेली आह.े या कथांतून दवदशष्ट काळातील, 
दवदशष्ट वगा्गतील समाजमानस प्दतदबंदबत झालेले दिसते. आजचया 
सादहतयातूनही जीवनाचया सव्ग बाजूंना सपश्गणारे मानवी सखुि:ुखांचे सपंिन 
सवत: भोगनू तयांना सजीव व कृताथ्ग करीत ‘कृष्ण’ जगतो आह.े कारण 
लोकसादहतयात िवैत प्दतमेपेक्षा माणसू महणनूच ‘कृष्ण’ अदिक दप्य ठरला 
आह.े भारतीय जनमानसातील तो ‘पणू्गपरुुष’ आह.े

यशोिचेया वातसलयछायेत बालपण उपभोगणारे द्ाड आदण लोभस मलू, 
दकशोरावसथेत गवळी दमत्ांचया सहवासात रमणारा, नटखटपणे गवळणींचया 
खोड्या काढणारा, पौगंडावसथेत रािेशी पे्मचेष्टा करणारा, कुसतीत दनपणु 
असणारा, ितैयांचा संहारक व सजजनांचा पालनकता्ग, कृदषसंसकृतीतील 
संपनन जीवन परेुपरू उपभोगणारा, गीतेतून जीवनाचे तत्वज्ान सांगणारा अशा 
नानादवि रूपांतून ‘कृष्ण’ सादहतयातून वयक्त होतो.

पे्म आदण भक्तती, शृंगार आदण अधयातम ह्ांचा दमलाफ असणारे आदण 
भारतीय मानदसकतेतून तयार झालेले महत्वाचे नाते महणजे ‘गोपी-कृष्ण’ 
नाते. गोपींचया ठायी असणारा यौवनोनमाि केवळ कृष्णापरुताच मया्गदित 
होता. साव्गदत्क सवैराचारात तो किीही परावदत्गत झाला नाही, हा तयाचा 
महत्वाचा दवशेष. ह ेनातं अदतशय मिृ ूआदण दततकंच दृढ आह.े ह्ा नातयाच े
सववोतकृष्ट प्तीक रािा आह.े

दप्या, सखी, भक्त अशा दवदवि पैलूंतून ‘रािा’ कृष्णाशी जोडलेली 
दिसते. रािा-कृष्णाचया प्ीतीचया, रासरितीडेचया, दवरहाचया अनेक कथा 
लोकसादहतयात आदण अगिी आिदुनक काळातील सादहतयातूनही दचदत्त 
झालेलया आहते. नतृय, संगीत, दचत्, सादहतय अशा सव्गच कलांना रािा-
कृष्ण या यगुलुाची मोदहनी आह.े
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लोकसादहतयातून आदवष्कृत होणाऱया लोकमानसाने ‘रािा-कृष्ण’ 
नातयाची वीण अदिक घट्ट केली आह.े हा दवचार कें द्रीभतू ठेवनू प्सतुत 
शोिदनबंिाची मांडणी केलेली आह.े अथा्गत लोकसादहतयातून दचदत्त 
झालेलया ‘रािा’ व ‘कृष्ण’ ह्ा वयदक्तरेखांचा शोि घेताना दवषयाचा आवाका 
मोठा आह,े ह्ाचे भान ठेवनूच प्सतुत शोिदनबंिाची मांडणी केलेली आह.े

लो्कसान्हत् - मािवाच्ा आन्दम अिुभवाची अनभव्क्ती
रगं्जीमिील ‘Folk Lore’ शबिासाठी मराठीत ‘लोकसादहतय’ हा 

शबि उपयोदजला जातो. आिदुनक काळातील दवकदसत मानवी समाजाचया 
अदभवयक्ततीत या आदिम अदभवयक्ततीचे अवशेष रादहलेले असतात. या अथा्गने 
लोकसादहतय काळानुसार बिलत गेले असले तरी मानवी अनुभवाचे आदिम 
ठसे परंपरेने आजही लोकसादहतयातून जतन झालेले दिसतात.

‘Folk Lore’ शबिासाठी लोकसादहतय, लोकदवद्ा, लोकवाङ्मय, 
लोकसंसकृती रतयािी पया्गयी शबि आहते. 

लोकसादहतयातील ‘लोक’ संकलपनेसंिभा्गत पढुील मदु्दे दवचारात घेता 
येतील.

‘मानवी जीवनाला एक दवकाससतू् आह.े माणसू अप्गत दसथतीकडून 
प्गत दसथतीकडे जात असतो. आजचा प्गत शहरवासी मानवसमहू किीकाळी 
वनयजीवन जगणारा होता. कालांतराने ग्ामवासी व शहरवासी अशी दसथतयंतरे 
तयाचया जीवनात आली. सरुुवातीची तयाची यातवातमक (Spiritual) िारणा 
बिलनू गेली व भावनातमक (Emotional) श्रदे्धत आली. शहरीकरणात तो 
बुदद्धवािी (Rational) झाला. तरीही मौदखक परंपरेने तयाचयापययंत चालत 
आलेले ज्ान, नीती, रीतीचया कलपना उरलया. तया तयाला सोडता आलेलया 
नाहीत. वंश, भाषा, प्िशे, िशे यादवषयीची दनष्ा तयाचया दठकाणी रादहली. 
असा जनसमहू खेड्यात राहतो. शहरातही राहतो. पण सवत:चया वेगळया 
सांसकृदतक परंपरेचे जतन करतो आदण प्गत जीवनाबरोबर परंपरेने चालत 
आलेलया आचार, दवचार, नीती, रीती, संकेत, भाषा रतयािींचे भान ठेवतो. 
सवत:चया वेगळया सौंिय्गभावनेची, मलूयभावनेची जपणकू करतो. असा 
लोकसमहू महणजे लोकसादहतयातील ‘लोक’ होय. अशा समहूाचे सादहतय 
ते ‘लोकसादहतय’. ह ेसादहतय समहूदनदम्गती असते. ती परंपरेत घडते, वाढते 
व परंपरेने पढुील दपढीकडे चालत राहते. समाज आपलया परंपरा दटकवीत 
असतो. पढुची दपढी मागचया दपढीचा वारसा जपते. तयात आपलया दपढीतील 
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ज्ान, आचार, दवचार, श्रद्धा, समजतुी दवदिदविाने दमसळते आदण पढुचया 
दपढीकडे सपुिू्ग करते. परंपरा अशी चालत राहते. मानवसमहूाचया, अशा 
परंपरांचे दचत्ण लोकसादहतयादवष्कारात होत असते’(कुबल प्काशनवष्ग 
उललेख नाही : २).

लो्कसान्हत्ाची लक्षणे
मौदखक परंपरेने चालत आलेलया लोकसादहतयावर कुणा एका 

वयक्ततीची मालकती नसनू संपणू्ग समाजाचे अथवा समाजगटाचे असते. 
लोकसादहतय ही समहूाची अदभवयक्तती असनू तयाचा दनमा्गता अज्ात असतो. 
ह ेसादहतय एका दपढीकडून िसुऱया दपढीकडे संरिदमत होत असते. तयामळेु 
पारंपररकता हा लोकसादहतयाचा एक महत्वाचा दवशेष आह.े पवूा्गपार चालत 
आलेलया लोकसंसकृतीचा आदवष्कार ह ेसादहतय करते आदण वत्गमानकालीन 
समाजजीवनाचया संिभा्गत तयाला अथ्गपणू्गता येते.

अनागर संसकृतीतील रूढी, लोकदवश्ास, दवदिकम्ग आदण तया 
अनुषंगाने येणाऱया मौदखक गीतरचना, नतृये यांचा लोकसादहतयात 
समावेश होत असतो. ितंकथा, उखाणे, लोकभ्रम, लोककथा, लोकगीते, 
महणी, वाकयप्योग, जािदूवद्ा, मंत्, अंगाईगीते, जनम-मतृयपू्संगीची 
दवदिगीते, लोकनतृय, लोकनाट्य, हवामान-वनसपती-प्ाणी यांदवषयीच े
जनसामानयांचे पारंपररक ज्ान महणजेच लोकदवज्ान रतयािी सवायंचा समावेश 
लोकसादहतयात होतो. Folk lore या संकलपनेत ‘लोकसंसकृती’चा वयापक 
परीघ सामावलेला आह.े

लो्कतत्व
लोकसादहतयातून वयक्त होणाऱया लोकमानसाचे अदसततव जया 

तत्वांचया आिारे लोकसादहतयात प्कट होते ती ‘लोकतत्वे’ असतात. 
सामदूहकता, लोकमानस, दनमा्गता अज्ात असणे, पररवत्गनशीलता, गढूता, 
सवपन हचे सतय मानणे, िवैतशक्तती रतयािी लोकतत्वे मानली गेलेली आहते.

लोकसादहतयाचया समहूदनष्तेमळेु लोकमानस आदवष्कृत होते. 
लोकसादहतयाची दनदम्गती ही पररवत्गनशील असते. कारण एखािी कथा अथवा 
गीत एखािा कलावंत दवदशष्ट काळात रचतो व िसुरा तयात भर घालतो. 
कालमानपरतवे तया दनदम्गतीतही बिल होत जातो. यामळेुच लोकसादहतय 
किीही जनेु होत नाही ते नेहमी आजचे असते.
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 लोकसादहतयातून होणारा गढूशक्ततीचा उललेख ह े एक लोकतत्व 
महणता येईल. जसे- माणसाला गपु्त करणे, माणसाचे अिधे शरीर रतर प्ाणयाच े
होणे, दशळा बनणे, जािचूा दिवा, काठी, उडता लाकडी घोडा रतयािी संिभ्ग 
येथे दवचारात घेता येतील.

लोकसादहतयातील ‘लोक’ नेहमीच वासतव आदण कलपनावासतव 
अशा िोनही पातळयांवर वावरत असतो. लोकदविीतील कथाभयासात 
येणारी फलश्रतुी सािकाला ततकाळ फलप्ाप्ती झालयाचे समािान ितेे. याच े
महत्वाचे कारण सवपन हचे सतय दकंवा कलपनावासतव ह े प्तयेक वासतव 
मानणयाचे तत्व रथे प्भावी असते.

गढूशक्ततीप्माणे िवैतशक्ततीही लोकसादहतयात वावरताना दिसते. 
दशव, पाव्गती, राम, सरसवती रतयािी िवैतशक्तींचे आशीवा्गि, ताप, संरक्षण, 
अभय येथे प्तययाला येतात. एखािी वाङ्मयकृती लदलत असली तरी ती 
लोकसादहतयाचया पातळीवर पोहोचते. थोडकयात, लोकसादहतयातील 
लोकतत्वीय सामग्ी ही लोकसादहतयाला रतर कोणतयाही सादहतयापेक्षा 
वेगळया दवश्ात घेऊन जाते. वरील दववेचनाचा आिार घेऊन ‘कृष्ण’ 
ह्ा वयदक्तरेखेचे दवदवि दवशेष नोंिवता येतात. लोकमानसाने ‘श्रीकृष्ण’ 
हा एक परमेश्र अवतार मानला आह.े तो पथृवीवर येऊन लोकसमहूामधये 
माणसू महणनूही वावरतो. महणनूच तयाचयादवषयीचया कथा मानवी मनाला 
आकदष्गत करतात.

 
 राधेच्ा नवनवध रूपांचा शोध 

आिश्ग भक्ततीचे प्तीक महणनू जनमानसात सथान दमळदवणारी ‘रािा’, 
‘रादिका’, ‘रािी’ दकंवा ‘राही’ ही कृष्णाची पे्यसी, सखी, पतनी, भक्त अशा 
नानादवि रूपांबरोबरच काही वैष्णव संप्िायांसाठी उपासय िवेता महणनूही 
आज प्दसद्ध आह.े

रािेचया ऐदतहादसक वयदक्तमत्वादवषयी कोणताही परुावा सापडत 
नाही; महणनूच दकतयेक दवद्ान दतला कालपदनक मानतात. भागवतात 
प्तयक्ष रािेचा उललेख नसला तरी ततसम कृष्णचररत्ातील घटनांची वण्गने 
आहते. रासपंचाध्ा्हीचया रचनेत गोपी-कृष्णसंबंिाची शृंगारपणू्ग वण्गने 
पढुील काळात दनमा्गण झालेली दिसतात. प्ारंभीचया परुाणग्ंथात ‘रािे’चा 
उललेख नसला तरी तो पढुील काळात वैष्णव परुा्णातून होऊ लागला. 
ब्रह्मखंड, पद्मपरुा्णािही ग्ंथ, िवेहीभागवत, नारिपरुा्णािही ग्ंथात ‘रािे’चा 



वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१ 35

उललेख आह.े रसवीसनाचया पदहलया शतकातील हालाचया गाथा-
स�शतहीमधये रािेचा उललेख आढळतो. तयानंतर पंचतंत्रातही दतचे नाव 
आह.े र. स. ८५०चया समुाराचा धवन््ालोि ग्ंथ, र. स. ९८०चया समुाराचा 
अमोघवषा्गचया िारी येथील शीलालेखातील उललेख, दसलापड्डहीिरम या 
प्ाचीन तादमळगं्थातील ‘नपपीनई’ ही वयदक्तरेखा ह ेरािेदवषयीचे संिभ्ग येथे 
दवचारात घेता येतील.

‘रािे’चया उतपत्ीसंिभा्गत ती अदभर जातीची कुलिवेता होती, असे 
एकमत आह.े ती आय्गिवेता आह ेदकंवा सांखयशास्तातून ती उगम पावली, 
अशीही मते सापडतात.



वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१ 36

रा. गो. भांडारकरांचया ‘Vaishnavism’ या दनबंिाचा आिार 
घेतलयास अदभरांचया दस्तया या गोऱयापान आदण दिसायला अदतशय सुंिर 
असावयात, हा आिदुनक काळातील गवळयांचया रूपावरून दनष्कष्ग काढता 
येऊ शकेल. अदभरांची िवेता महणजे रािा, ह्ा मताला येथे पषु्टी दमळते.

श्हीमद्ागवत परुा्णात ‘रािा’ शबिाचा अथ्ग तदू्रप होणे असा आह.े 
कृष्ण रािेची दकंवा रािा कृष्णाची सिवै आरािना करते महणनू दतला ‘रािा’ 
महटले आह.े याप्माणे उपासक आदण उपासय ह्ातील नातेबंि येथे सदूचत 
होतो.

रािाभावातून कृष्णाची पजूा करणारा अळवार संप्िाय, रािा-कृष्णांची 
यगुलु उपासना रूढ करणारा व कृष्णापासनू रुदकमणीला िरू करून दतचया जागी 
‘रािे’ची प्दतष्ापना करणारा दनंबाक्ग  संप्िाय, रािा-कृष्ण भक्ततीला प्ािानय 
िणेारा ‘रािा वललभ संप्िाय’ आदण ‘चैतनय संप्िाय’ रतयािी पंथांनी रािा 
व कृष्ण या यगुलुादवषयीची समाजमनाची िारणा तयार करणयाचे महत्वपणू्ग 
काय्ग केलेले दिसते.

बारावया शतकातील कवी जयिवेाने आपलया सादहतयातून रािेला 
वाङ्मयीन रूप िऊेन अजरामर करणे तसेच दवद्ापती, चंडीिास, नरसी मेहता 
रतयािींची रािेचे गणुवण्गन करणारी कावयदनदम्गती यांचा दवचार प्सतुत 
संिभा्गत करता येईल. रािा-कृष्णाचया लोकदप्यतेमागे ह्ांचे वाङ्मयीन काय्गही 
महत्वाचे ठरते.

्ृकषणाचा प्रनतनिधी - वासु्ेदव
लोकसादहतयातील ‘रािा’ व ‘कृष्ण’ ह्ांचा दवचार करताना 

लोकमानसात आिराचे सथान दमळदवणारी आदण ‘श्रीकृष्णा’शी नातेबंि 
जपणाऱया वासिुवे ह्ा दभक्षेकरी जातीचाही संिभ्ग महत्वाचा आह.े डोकयावर 
मोरदपसांची उंच दनमळुती होत गेलेली मकुुटाकार टोपी आदण अंगरखयावर 
कंबरेला खोचलेला पावा ह ेकृष्णदवषयीचे संिभ्ग आहते. वासिुवेाचया मखुय 
रंगणाऱया गाणयात काही बाळकृष्णाचे चररत् रंगदवणारी, काही भक्ततीचा 
मदहमा आळदवणारी, काही प्पंचाचे सवरूप रेखाटून तो नेटका करणयाची 
नीती सांगणारी, काही कौटंुदबक भावबंि उलगडणारी तर काही गाणी 
सरळ-सबुोि भाषेत वेिानत सपष्ट करणारी आहते. वासिुवे हा ‘कृष्णा’चा 
प्दतदनिी असलयामळेु ‘कृष्ण’कथा गाताना तयाला दवशेष उलहास वाटावा, 
ह ेसवाभादवकच आह.े वासिुवेाचया कवनांतील ‘कृष्ण’ लौदकक जीवनाला 
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जवळचा आह.े हा ‘कृष्ण’ बाळगोपाळांत रमणारा, गोपींचया खोड्या 
करणारा, िवेी आलयावर तापाने आजारी पडणारा, यशोिचेया वातसलयछायेत 
वाढणारा असा आह.े अनेक शतके मराठी लोकमानसाला आपलया गीतांतून 
कृष्णकथा सांगणाऱया ह्ा वासिुवेादवषयीचे आकष्गण आज सरले आह ेव 
तयाचे िश्गनही िमुतीळ झाले आह.े

लो्क्कलांमधूि व्क् झालेले ‘राधा’ व ‘्ृकषण’
महाराष्ट्ात दशमगयाला दवदवि सोंगे आणणयाची परंपरा आह.े तयाला 

‘रािानाच’ महणतात. या रािानाचातूनच पेशवाईतला सवायंग पररपणू्ग तमाशा 
उभा रादहला, असे रा. दचं. ढेरे लौदिि आद्ण अलौदिि या ग्ंथात नमिू 
करतात. सतरावया शतकात सरुू झालेलया या तमाशा रंगभमूीने तयाआिी 
रथे अदसततवात असलेलया दवदिनाट्यातली तत्वे उचलनू तमाशा लोककला 
दसद्ध केली. गण, गवळण, बतावणी आदण वगनाट्य ह े तमाशा रंगभमूीच े
चार घटक महणता येतील. गणेशाची आरािना करणारा गण संपला कती, 
‘रािाकृष्णा’चया प्वेशाला सरुुवात होते. या प्वेशाला ‘बतावणी’ असे 
महटले जाते. ही बतावणी फक्त तमाशात आढळून येते. या बतावणीनंतर 
काही गौळणी होतात. गौळणीमधये गायन आदण नतृय याला महत्व असते. हा 
भाग संपलयानंतर मखुय वगाला सरुुवात होते. महणनू मखुय वगाला सरुुवात 
होणयापवूती आदण तमाशाचा खेळ सरुू झालयानंतर तमाशाचया पवूा्गिा्गतील 
रािाकृष्णाचया गद्पद् संवािाला ‘बतावणी’ असे महणतात.

ज्ानिवेांपासनू नाथांपययंत सगळया संतांनी गौळणी दलदहलया आहते. 
परंतु संतांचया गौळणी व तमाशा शादहरांचया गौळणी यात फरक आह.े 
संतांनी आपलया गौळणींतून ‘कृष्णा’चया बाललीलांचे वण्गन केलेले आह.े 
तयामळेु तयांतून वातसलय दिसते. तर शादहरांनी प्ौढ कृष्णाचया लीलांचे वण्गन 
केले. तयामळेु तयांचया गौळणींमिनू शृंगार आला.

तमाशातून सािर होणारे गौळणीचे कथानक ही तमासगीरांची सवतंत् 
दनदम्गती आह.े कारण कुठलयाही परुाणात दकंवा कृष्णचररत्ात अशा प्कारच े
कथानक आढळत नाही. िसुरे असे कती, तमाशामिले ह े कथानक कुठेही 
दलदखत सवरूपात उपलबि नाही. ते मौदखक सवरूपातच एका दपढीकडून 
िसुऱया दपढीकडे चालत आलेले आह.े काळानुरूप तयातून बरेच बिल 
झालयाचे दिसतात. परंतु आशय तोच रादहलेला आह.े गवळयाचया 
सोळासहस्तनारी मथरेुचया बाजारात दनघालेलया आहते आदण ‘कृष्ण’ तयांची 
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वाट अडवतो. एवढेच कथानक असलेलया या सािरीकरणात रंगमंचावर 
रािा, मावशी आदण कृष्ण एवढेच कलावंत असतात. परंतु पे्क्षकांनी 
सोळासहस्तनारी मथरेुचया बाजाराला दनघालेलया आहते- असे गहृीत िरायच े
असते. रथे ‘मेकदबलीवह’चे तत्व संपणू्ग प्योगभर वापरले जाते. तमाशा 
रंगभमूीवरचा हा अतयंत महत्वाचा आदण सशक्त घटक मानला जातो.

‘भारतीय लोकिमती नाट्यपरंपरेमधये कृष्णाचे पात् कॉमन आह ेयाच े
कारण कृष्ण आपले प्दतदनदितव करणारा आह,े असे सव्गसामानय जनांना 
वाटते. तयामळेु तयाची टर उडदवलयास िादम्गक भावना िखुावलया गेलया, 
असे होत नाही. ‘सपुरगॉडस’्चया पंक्ततीत एकट्या कृष्णालाच लोकिवैताचा 
िजा्ग दमळालेला आह’े (वाकोडे व करोगल २००१: ७९).

बतावणीत अगिी सहजपणे पे्क्षकांना परुाणकाळातून वत्गमानकाळात 
आणले जाते. तयासाठी संवािात ततकालीन वत्गमानाशी ससुंगत दविाने 
केली जातात -

‘डोईवर पाणयाचा िडा, 
नकोरे मारू खडा
िागर माझी फुटली, 
बहरवा शालू बकनार बभजली
पाणीयासी जाता डोळे मोबडता। 
येता जाता पदर ओढी
तुजया नादाने सदुबदु हरली। 
बहरवा शालू बकनार बभजली’॥१॥ - एकनाथ (तत्ैव, प.ृ ७९).
भक्ताने परमेश्रास लीन होणे असा अधयातमभाव रथे वयक्त होतो. रािा 

ही दवश्ातली सगळयात थोर कृष्णभक्त मानली जाते, ह ेसव्गश्रतु आह.े
‘मनमोहना तुझया वेणूने मन मोबहले
वेडावली राधा भोळी।
अवघया गोबपकांची टोळी
बवसरुबनया साडीचोळी 
सतबध राबहले’ - भाऊ फककड (तत्ैव, प.ृ ७९).
कृष्णाने गोरस दवकायला मथरेुचया बाजाराला दनघालेलया गौळणींची 

वाट अडवावी, गौळणींनी वाट सोडणयाची दवनंती करावी आदण कृष्णाने 
अससल िान मागावं, खोडी काढावी, िान घयावं व वाट सोडावी असा 
कथाभाग येथे येतो. येथे कृष्ण आदण रािा दशव-शक्ततीची रूपके महणनू येतात. 



वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१ 39

श्रीकृष्ण रािेची जी काही खोडी काढतो तयातून तो रािेचा महणजे पया्गयाने 
भक्ताचा उद्धार करीत असतो. अशा रीतीने लोककलांमिनू मनोरंजनासाठी 
आदण आधयादतमक उद्ोिनाचया दनदमत्ाने ‘रािा-कृष्ण’ दमथकाचा वापर 
झालेला दिसतो. बिलतया काळानुसार तमाशासारखया लोककलेतून काही 
वेळेला ‘रािा-कृष्ण’ संबंिाचे दवकृत दचत्णही केलेले दिसते.

मराठी लो्कसंस्ृकतीतील नवनधिाट्् आनण ‘राधा- ्ृकषण’
लोकसंसकृतीचे शबिरूप लोकवाङ्मयात असते, तर लोकसंसकृतीच े

कृदतरूप ह े लोकाचार, लोकिम्ग, लोकरूढी रतयािीत असते. महणजेच 
लोकसंसकृती ह े लोकसादहतयाचे वयक्त रूप असते. ‘लोकवाङ्मयातील 
प्योगदसद्ध रूपे आदण पारंपररकता यांचा दृढ संबंि असतो. या 
प्योगदसद्ध रूपांचा पणूा्गवतार यातुदवद्ा दकंवा यातवातमकदरिया 
असतात. यातवातमकदरिया िवेतोपासनेचा भाग असतात. ही िवेतोपासना 
दवदिदविानांतून होते तेवहा गीत, नतृय, नाट्य आिी घटक अपररहाय्ग ठरतात. 
या घटकांमळेु दविींना दवदिनाट्याचे सवरूप प्ाप्त झाले आह’े (तत्ैव, प.ृ 
६९). गोंिळ आदण जागरण या दवदिनाट्यांमधये िवेतेची प्दतष्ापना, िवेतेला 
आवाहन, दतचे गणुसंकतीत्गन, दतचा प्तीकातमक संचार आदण दनग्गमन या 
गोष्टी अंतभू्गत असतात.

पोवाडा, अभंग, ओवया, लावणी, आरती असे अनेक गीतप्कार 
जागरणात असतात. गण, नमन, सतवन, आवाहन, गौळणी, सफुट पि,े कथा, 
आरती आदण लंगरतोडीचा दविी हा गोंिळ-जागरणासारखया दवदिनाट्यांचा 
आदवष्काररिम असतो. जागरण व गोंिळ ही दवदिनाट्ये लगनप्संगी 
योदजली जातात. लगनानंतर संसारात गोंिळ नको महणनू आिीच गोंिळ 
घालनू िवेीचा आशीवा्गि घेतला जातो. जागरण लगनानंतर घालनू सतत जागे 
राहणयाचा संिशे िऊेन जातो. गोंिळात ‘रािा-दवलास’ ही गौळण असते. 
उिाहरण महणनू लोिम्ाभारत अथाथात जांभळूाख्ान ह े कै. राजारामभाऊ 
किम (गोंिळी परभणी) यांचया पारंपररक लोककथेवर आिाररत सरेुश 
दचखले दलदखत गोंिळनाट्यातील राधादवलास दवचारात घेता येईल.

‘राधा महणे रडू नको िन:शामा
यशोदीशी करूद्ा िरी कामा
चल माझया गहृाशी खेळाया
न महणे राधेशी हो माया
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कडेवर िेऊनी कृषणाशी
आली मग आपलया सदनाशी
पालखीत बैसनुी गोपाळा
राधेचया िरी होतो सोहळा.... १
...बवचार हा कोणाला पसुशी
कवाड हे लावनुी बसशी
बोलता बोले गजु गोष्ी
पे्माने िाली बमठी हो कंठी
तो आला भ्रतार पूववीचा
लजजा माझी राखावी हो आता
पाहताना कृषण झाला सावळा
राधेचया िरर होतो सोहळा.... २’ (दचखले १९९९ :३६)
‘रािा-दवलास’ गोंिळ ही रािेची दवरहवयाकूळता, शृंगार, वयक्त करते. 

किी कृष्णाला जोजदवणारी, तयाचयासाठी पाळणा महणणारी रािा येथे वयक्त 
होते. रािेचया सादननधयात कृष्ण बालक असतो आदण तरुणही होतो. दतचा 
पती अनय घरी परततो आदण ती भयभीत होते. दतने कृष्णाची दवनवणी 
केलयावर तो पनुः बालरूप िारण करतो. कृष्णाचया बालरूपातील आदण 
तारुणयावसथेतील भावावसथा राधा-दवलासात प्कट होते. अशा रीतीने 
दवदिनाट्यांतून, लोककलांतून आदण पया्गयाने मराठी लोकसंसकृतीतून वयक्त 
होणाऱया ‘रािा’ व ‘कृष्ण’ या वयदक्तरेखांचे िश्गन घडते.

नवठ्ठलरूपातील श्ी्ृकषण
 ‘दवठ्ठल’ ह े एक वैष्णव िवैत मानले जाते. दवठ्ठल ह े उपासयिवैत 

असलेला वारकरी संप्िाय हा भागवत िमा्गतच अंतभू्गत होतो. दकंबहुना 
तयाला भागवतिम्ग असेही महटले जाते.

वारकरी संप्िायाने दवठ्ठलाला स्तीचे रूप दिले. येथे कुटंुबवतसल माता-
दपतरांचया भदूमकेत दवठ्ठल आढळतो. येथे दवठ्ठलाला कृष्णाचे कदलयगुातले 
सवरूप मानले आह.े परंतु तरीही कृष्णाचया लीला, तयाचया रितीडा, तयाच े
पे्मरंग, तयाची वीरवतृ्ी यांचा फारसा बदडवार दवठ्ठल संप्िायात नाही. 
गौळणी, बाळलीला, रािेची प्ीती वगैरे प्संग कृष्णजीवनातून या संप्िायाने 
बाजलूा काढलेले नाहीत. ते दवठ्ठलाचया पवू्ग जीवनासारखे मानले जाते.
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 बाळ्ृकषण - वारकरी संप्िायात बाळरितीडेचया अभंगांना दवशेष 
महत्व आह.े श्रीकृष्णाचे बालरूप, बाललीला यावर अनेक अभंग आहते. 
‘गोपाळकाला’ हा वारकरी दिडंीतील प्सािाचा भाग, तोही कृष्णकथेवर 
आिारलेला आह.े पंढरपरूजवळील ‘गोपाळपरू’ला िहीहडंी, िहीकाला 
दनतयनेमाने होत असतो. ‘कालयाचे अभंग’ तयावरच आिाररत आहते.

लो्कश्दे्तील रखुमाई, राधा ्ांचे नवठ्ठलाशी िाते
पंढरपरुात दवठ्ठलाचया प्कटनासंबंिीचया कथांपैकती द्ारकेत  

आलयावरही कृष्णाची रािेशी जवळीक असणे महणनू रुसनू रुदकमणीने 
दिडंीरवनात येऊन राहणे, श्रीकृष्णाने दतचा रुसवा काढणयासाठी 
गाईगोपाळांसोबत येऊन गोपवेषात रुदकमणीस भेटणे, ह्ा कथाभागाचा 
कृष्णजीवनाशी संबंि जोडता येतो. दिडंीरवनातील रुदकमणी महणजेच 
‘लखबुाई’ हा संिभ्ग रथे महत्वाचा आह.े

संशोिक वा. िा. मुंडले ह्ांनी भारत रदतहास संशोिन मंडळाचया िोन 
वादष्गक रदतवतृ्ांमिनू (१९१४, १९१५) प्दसद्ध केलेलया िनगरी गीतांपैकती 
एका कथागीतात दिलेलया ‘दवठ्ठल’ आदण ‘पिबुाईचा’ संिभ्ग कृष्णकथेशी 
जोडता येईल.

िगुा्ग भागवत यांनी लोिसाद्त्ाचही रूपरेखा व पैस ह्ा ग्ंथांतून 
‘पिबुाई’ची कहाणी दिलेली आह.े ‘दवठ्ठल’ व ‘रखमुाई’चया दवदचत् 
दचरदवरहाची लोककथा िगुा्ग भागवत यांनी येथे दिलेली आह.े

‘दवठोबा’ व ‘रुदकमणी’ यांचयाशी दनगदडत तुळशीची लोककथा पैस 
या ग्ंथात िगुा्ग भागवतांनी दिलेली आह.े िररद्री ब्ाह्मणाची काळी मलुगी 
तुळशी. ब्ाह्मण नवरा दमळायचा नाही असेच दतचे भदवष्य. िाररद््रयामळेु 
ब्ाह्मणाने दतला सोडले. पढेु पंढरपरूचया गवळी दवठोबा राजाने या अनाथ 
मलुीला आश्रय दिला. पण रुदकमणीला दतचा मतसर झाला. दतने कपट 
कारसथान केले. तयाने तुळशी वयदथत झाली व ती भमूीत गडप झाली. ती 
गपु्त होत असताना दवठोबाने दतचे केस िरून दतला वर ओढली. तो एक 
सावळे झाड वर आले. दवठोबाचया हातात तयाचया मंदजऱया होतया. मानवी 
तुळशीला दिलेले लगनाचे वचन दवठोबाने तया झाडाशी लगन लावनू परेु केले.

या कथा खऱया घडलया नसतीलही. परंतु तयामागील ‘कावयमय सतय’ 
अदवचल आह.े दवठोबाचे मानवय अदिकादिक अिोरेदखत करणारे आह.े
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लो्कगीतातील रुन्मणी व रा्ही
लोकसादहतयातून वयक्त होणारी रुदकमणी समजनू घेताना तयांचया 

रचनाकतया्ग असणाऱया दस्तया सवत:चेच आयषु्य तया रचनांतून ओवताना 
दिसतात.

‘थोरली रुकबमण जशी नाबगन तापली
देवाचया मांडीवर बतनं राहीला देखली’ (ढेरे २००९ : १२).
खरं तर दवठ्ठलाची पट्टराणी असणारी रखमुाई तयाचा संसार प्दतषे्नं 

सांभाळणारी, तयाला सव्गसव वाहून टाकणारी गदृहणी. लगनाआिीचं रािेवरच ं
तयाचं पे्म दतला माहीत असेलही, पण लगनानंतर रतकया वषायंनी दतने पनुहा तया 
िोघांना तसं पादहलं आदण ती वंचनेचया जादणवेनं तडफडली. थेट दनघाली ते 
दिडंीरवनात येऊन थांबली. िवैत दवज्ानाशी दकंवा सांसकृदतक रदतहासाशी 
या ओवया गाणाऱया बायकांचा काही संबंि नाही. तया गातात ते तयांना 
समजलेलं भावसतय असतं. तयांचयासाठी रुदकमणी असते एक अवमादनता. 
नवऱयावर जीवापाड पे्म करणारी आदण तयाचयाकडून अप्दतदष्त झालेली 
एक सािीशी गदृहणी. लोकसादहतयातील या स्तीमनाचया दृष्टीने रुदकमणी 
तयाची रमानेरतबारे सेवा करणारी कारभारीणच.

‘यगुे अठ्ठावीस दवटेवरी उभा॥ वामांगी रखमुाई दिसे दिवय शोभा॥ 
पुंडदलकाचे भेटी परब्ह्म आलेगा॥ चरणी वाह ेभीमा उद्धरी जगा ॥१॥ जयिवे 
जय पांडुरंगा॥ रखमुाईवललभा राईचया वललभा पावें दजवलगा ॥जय.॥ि॥ृ’ 
(रायकर प्काशनवष्ग उललेख नाही : ५३).

नामिवेांचया या रचनेत दवठ्ठलाचया राणयांमधये रुदकमणीसह ‘राही’ 
महणजेच रािेचाही समावेश केलेला दिसतो. याचाच अथ्ग महाराष्ट्ातही 
रािेचा कृष्णपतनी महणनू दवचार झालेला आह.े

परंतु जनमानसाचया सांसकृदतक जडणघडणीत रुदकमणीला पतनी 
महणनू दमळालेला मान रािेला दिला गेलेला दिसत नाही. तयाचा उत्म परुावा 
महणजे दवठोबा व रुदकमणी यांचयावरील लोकगीते अथवा लोककथा महणता 
येतील.

स्तीलो्कगीतांतील ्ृकषण व राधा
मराठी लोकसादहतयात कृष्णकथा सांगणाऱया दकतीतरी दस्तया होऊन 

गेलया असतील. संततवाचा अदिकार नसला तरी प्पंचातील दकतयेक प्संगी 
कृष्णाचे वातसलय व तयाची गोकुळातील रितीडा तयांना उपयोगी पडली 



वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१ 43

असेल. गायी-गरुांचे गोठे झाडताना, िारा काढताना, ताक घसुळताना, 
लोणी काढताना गोकुळातील कृष्णाची आठवण सव्गत् होणे अपररहाय्ग आह.े 
कृष्णाचया लीला स्तीजीवनाशी एकरूप पावलेलया दिसतात. काळाचया 
उिरात नष्ट होऊन गेलेली कृष्णावरची गाणी वा खेड्यापाड्यांतून मौदखक 
सवरूपात असणारी कृष्णावरची कवने महाराष्ट् भाषेत प्ारंभापासनूच दनमा्गण 
होत असावीत.

महाराष्ट्ाचया लोकसंदचतात िवेिवेतांचे सवतंत् असे समदृ्ध िालन आह.े 
लोकिवेता, कुलिवेता, ग्ामिवेता, कृदषिवेता अशा सवरूपात ह्ा िवेिवेता, 
मराठी लोकमानसाने सवीकारलया आहते. परंतु कृष्ण ह्ा वगतीकरणात परंपरेने 
सहज सामावला गेला आह.े तयाचे ‘दवठोबा’ ह ेरूप लोकिवैतात सामील 
झाले. ह्ाच दवठ्ठलाचे बालरूप ‘कृष्ण’ दस्तयांचया नतृय-खेळगीतात, सण-
उतसवाचया गीतात, उपासना गीतात दकंवा कौटंुदबक जीवन वयक्त करणाऱया 
गीतांत वारंवार डोकावताना दिसते.

‘सई सई गोबवंदा येतो
मजवरर गलुाल फेकीतो
तुझया बाई गलुलाललाचा भार
आमचया वेणया झालया लाल’ (बाबर १९६४ :१२).
‘रािाकृष्णा’चया गोकुळातील गोष्ट सरुुवातीला सांगनू लाडकया पोरीच े

वदडलांकडून होणाऱया कौतुकाचे ह ेगाणे आह.े गौळणी आदण गोदवंिातील 
हा संवािच आह.े गौळणींचं रूप घेऊन दस्तया आपलया मनातील भावना 
श्रीहरीला सांगत आहते आदण आपली वाट अडव ूनकोस, असे दवनवीत 
आहते आदण दझममा खेळात तयाचयासह रममाण झालया आहते.

‘यशोिा’ व ‘कृष्ण’ या माता-पतु्ातील अनुबंि अनेक लोकगीतांतून 
डोकावतो. कृष्णाचया खोड्या, माता यशोिचेे त्सत होणे, कृष्णाचया 
कागाळया करणाऱया गोपी, यशोिनेे कृष्णाची बाज ूघेऊन भांडणे ह्ा साऱया 
प्संगांत स्तीसलुभ वतसलवतृ्ी डोकावते. खरे तर स्तीगीतांतून रचनाकततीने 
श्रीकृष्णाचया आईचीच भदूमका घेतलेली दिसते. उिाहरणाथ्ग, ‘कृष्णाची 
नयाहारी’ महणनू लोकदप्य असणारे गीत.

‘सूरया्इ  आगाशी येतों गंगनी बाई उठूनी जेवूं मागीतो चक्रपाणी
तयाची बोलती अशी बजगूनी (आई)
आदीं पाणयावनं येऊं दे काना मग मी वाडीन तुला साजना
आदीं पाणयाला नको जाऊं आई मज भकेुची मोठी िाई
बकषण जेवाया झाली िाई अजून येल झाली नहाई’ (तत्ैव, प.ृ ३४५).
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‘कृष्णाची नयाहारी’ महणनू लोकदप्य असणारे ह ेएक स्तीगीत आह.े 
सकाळचया प्हरी उठलयाबरोबर कृष्णाने नयाहारीचा तगािा लावला आह.े 
परंतु ‘अजनू वेळ झाली नाही, उगाच घाई करू नकोस’ महणनू यशोिा तयाला 
रागावते, मारते. तयामळेु रुसलेला कृष्ण दनघनू जातो तेवहा यशोिा दचंताग्सत 
होते. नंि तयाला गावभर शोितो. शेवटी रािेचया घरी कृष्ण सापडतो 
आदण यशोिा आनंदित होते आदण मग ती वेगवेगळे प्कार तयाला खाऊ 
घालते. तयाची भकू शांत करते, खाणे संपते न संपते तोच तयाचे दमत्मंडळ 
खेळायला जाणयासाठी गोळा झालयाची मादहती येते. ह ेसारे वण्गन करताना 
सामानय स्तीला आपण ‘आई’ चया भदूमकेत आहोत असेच वाटते व कृष्णाच े
कोडकौतुक करणयाचा आनंि ती घेते.

‘बकषण बाळ बोले यश्वदीला आई मी गोष् सांगतो तुला
नहाई जायाचा मी रानाला 
गाया ऐकना तया ग मला
सारगंी पतुळी पानी बपईना 
साळी बाळी कां चरना
राही गरुांत का बमसळना मधरीची चीळ कां फुटना’ (तत्ैव, प.ृ ३४७).
हा ‘कृष्ण’ किी सवंगड्यांबरोबर मकु्तपणे खेळायला दमळावे महणनू 

‘गाई घेऊन शेतावर न जाणयाची’ वेगवेगळी कारणे ितेाना दिसतो.
‘पैलीच गवळन ग पैलीच गवळन ग
पैलीच गवळन सावरीत हूती चूल ह्ा बकषणानं माबगतलं फूल
आता मारील ग आता मारील ग
आता मारील सासूबाई 
ह्ा बकषणाला करंु गत काई
ह्ा बकषणानं अनवळ केली दह्ामंदी माती कालीवली’ (तत्ैव,  

प.ृ ३४८).
वरील गीतातून गौळणींचया खोड्या काढून तयांना त्ास िणेारा खट्याळ 

कृष्ण वयक्त होतो. पण हाच तयांचं भानही हरपनू टाकतो, तयांना मंत्मगुि 
करतो आदण मग तयांची िांिल उडवनू ितेो.

 ‘रािा-कृष्ण’ स्तीगीतांतून येतात तेवहा िोहोंचया नातयातील दवदवि 
पैल ूअनुभवास दमळतात.

‘राधे कृषणाला कडेवर िे ग
कडेवर िेती िरांत नेती



वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१ 45

परोपरीचा मेवा देती॥
तरी पण बाळ बिेना मेरयाकडं ग ॥ध॥ृ
मला वाि दे धरुनी ग
तयेचा िोडा दे करुनी ग ॥१॥’ (तत्ैव, प.ृ ३५१).
बालक रूपातील कृष्ण आदण तयाचा सांभाळ करणारी रािा या 

गीतातून वयक्त होते. या रािेकडे अशकयप्ाय गोष्टींची मागणी करणारा कृष्ण 
वयक्त होतो.

रािेचया मोहक रूपाने भान हरपलेला कृष्णही वयक्त होतो. उिाहरणाथ्ग,
‘.....बशरी पाबणयाचा माठ
राधे तुझा रगंपाणी
कृषण तरी झाला दंग’ (तत्ैव, प.ृ ३५४).
दस्तयांचया रोजचया जीवनातील संिभ्ग, अवतीभोवतीचया दवश्ातील 

घटक, रोजचया वयवहारातलया वसतू, अलंकार, रीदतररवाज, तयांची सखु-
ि:ुखं, दनसगा्गशी असणारे नाते, राग-लोभ, श्रद्धा, कृष्णादवषयीची अपार 
भक्तती ह ेया रचनांचया दनदमत्ाने वयक्त होताना दिसते.

‘पैलीच गवळन ग पैलीच गवळन, रगंच लाल
पाहुनी झाली दंग माजया कंुकवाचा रगं
आरशातलं बभंग फुगडी खेळंू बकषणासंग
जोडरयाचे ठसे बकषण कमळाखाली बसे’. (तत्ैव, प.ृ ३४९).
या गीतात जोडवं (िादगना), अबीर, हळि-कंुकू ह्ा वसतूंचे संिभ्ग 

स्तीचया रोजचया जीवनातून आलेले आहते. तया आिारे गोपी-कृष्णातील 
नाते, रासरितीडा हिेखेील उललेख येतात.

पे्यसी, भक्त, िवेता ह्ा दवदवि रूपातील ‘रािा’ भारतीय सादहतयातून 
वयक्त झालेली आह.े मराठी लोकगीतांतील ‘रािा’ आणखी एका वेगळया 
पैलसूह वयक्त होताना दिसते.

‘राधायानं सुंबरान करतां कळलं देवाजीला
गैर हुरदीं दाटला
नऊ काय महईने झाले राधाईला
बतचा भ्रतार गांवा गेला’ (तत्ैव, प.ृ ३५८). 
या गीतातील रािा नऊ मदहनयांची गभा्गर आह.े अशा दिवस भरत 

आलेलया स्तीला टाकून दतचा भ्रतार गावी दनघनू गेला आह.े अनयाचे ह े
दनषु्र वागणे सहन करीत एकांती पडलेली रािा अतयंत िाररद््रयात जगते 
आह.े
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‘िर मोडकं नहाई खायापातर
अंगी नहाई वस्त्र लयायाला’ (तत्ैव, प.ृ ३५८).
दतची आत्ग आळवणी श्रीहरीला ऐकू येते आदण तोही गदहवरून येतो.
या गीतात ‘रािा’, ‘कृष्ण’ आदण ‘रुदकमणी’ यांतील नातेबंि वयक्त 

झालेला आह.े
‘देवा बरिभवुनीनायका /
रहावे तुमी भाबवकाचा सखा’ (तत्ैव, प.ृ ३५८, ३५९ ).
असे रािेसाठी श्रीकृष्णाकडून वचन घेणारी रुदकमणी अिायंदगनीचया 

रूपात वयक्त होते.
आपलया भक्तासाठी श्रीहरी जसा गोकुळात गरुाखी झाला, नानादवि 

सोंग घेऊन गौळणी भलुदवणारा कनहयैा झाला तसा रािेसाठी साडी-चोळी 
नेसनू, स्तीरूप घेऊन गभा्गर रािेचया मितीसाठी दनघाला आह.े

‘नेसला बपवळा बपतांबर
अंगी काय चोळी बटु्ीदार
कें स बवंचरुनी िाबतली वेनी’ (तत्ैव, प.ृ ३५९).
िडंामधये िडंसर, हाती बाजबंुि, हातामधये हातसर, गळयात मंगळसतू् 

ठुशी, वज्रटी असा सारा शृंगार करून स्तीरूप घेतलेलया श्रीकृष्णाला रुदकमणी 
दवचारते, ‘पण नाव काय सांगाल वनमाळी?’ तेवहा ‘रंगबूाई’ असे नाव िारण 
करून कृष्ण रािेची झोपडी शोित दनघतो.

‘रंगबूाई’ अगिी सव्गसामानय घरातलं नाव, जे आपलंस वाटणारं. 
घोड्यावर बसनू असामानय िवेानं सामानय माणसाचया रूपातून भक्ताला भेट 
िणेे, ह ेदकतीतरी ितंकथा दकंवा लोककथांमिनू दचदत्त झालेले दृशय आह.े

दस्तयांचया िनंैदिन जीवनरिमाचा आदण दतचया वाट्याला आलेलया 
परुुषप्िान संसकृतीतील ियुयम सथानामळेु दनमा्गण झालेलया सोदशकपणाचा 
स्तीगीतांचया आशयावरही प्भाव पडलेला दिसतो. स्तीला आपलं ि:ुख 
रािेचया रूपात दिसते. माहरेचे माणसू महणनू ती श्रीकृष्णाकडे बघते आह.े 
दिवस भरू आलेलया गभ्गवतीला दजवहाळयाची वयक्तती कृष्णात दिसते आह.े 
रतका आपलेपणा दस्तयांना कृष्ण-रुदकमणी िवेतांदवषयी वाटतो आह.े

‘तुळशी गं बाई, तुला नहाई नाक डोळे
अशा सावळया रूपाला कसे गोबवंद भलुले
तुळशी गं बाई, काय हे तुजं बजणं
गोबवंदाचया संगे वसा्इवासा्इला लगीन’ (माने २००९ : ३०). 
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दस्तयांना कृष्णाची पतनी महणनू तुळस ही भागयवान वाटते पण वैवादहक 
जीवनातील दसथरता नाही महणनू अभागीही वाटते. अशा ओवया महणजे 
मानवी मनाची िवेतांशी असलेली आगळी जवळीकताच आह.े दस्तयांचया 
भावदवश्ात ‘तुळस’ आदण ‘गोदवंिा’ ही दजवहाळयाची माणसं आहते.

दस्तयांचया लेखनाचा दवशेष महणजे गेयता, नािमयता आदण सहज, 
सुंिर, सोपी भाषा. रथे अलंकाराचा सोस व पांदडतयाचे प्िश्गन करणयाचा 
हतेूही दिसत नाही. आपले अंतरंग सहज उलगडणे, हाच तयामागचा उद्देश 
असलयामळेु ही गाणी सहज ठेका िरायला लावतात.

‘राधा-्ृकषण’ आनण लो्कमािस
काल्ग गसुताव युंग यांनी ‘आदक्ग टाईपस ऑफ ि कलेदकटवह अनकॉनशस’ 

या दनबंिात मानवाचया सामदूहक अबोि मनातील आशयद्रवयाकररता 
‘आदक्ग टाईप’ अथवा ‘आदिबंि’ ही संज्ा उपयोदजली आह.े सामदूहक 
अबोि मनातील आदिबंि आदिप्दतमांमिनू वयक्त होतात. स्तीरूपाचया 
ठायी असणाऱया सज्गनशीलता, पे्मभाव, कामभाव (स्ती व परुुष यांचयात 
असणारे आकष्गण), मातभृाव रतयािी दवदवि रूपे स्तीचया आदिप्दतमांतून 
वयक्त होतात. या आदिप्दतमा मानवी मनात दनरंतर वास करत असतात. 
रािा ही एक यातीलच आदिप्दतमा महणता येईल.

‘कृष्ण’ हा दस्तयांचया मनातील ‘वीरनायका’चा आदिबंि आह.े 
स्तीमनातील वातसलयभावना आदण पौरुषाचे आकष्गण कृष्णगीतांतून वयक्त 
होताना दिसते. 

प्तीकतीकरण हा भारतीय लोकमानसाचा एक दवशेष आह.े येथील 
लोकांनी अनेक प्तीकांची दनदम्गती केली आह.े लौदककाचे अलौदककतीकरण 
करणे, जडातून चैतनयाची अनुभतूी घेणयाचा प्यतन करणे, कष्टमय आदण 
ि:ुखमय जीवनही आनंिमय करून जगणे, हा या जनमानसाचा सवभाव आह.े 
आिश्ग राजा महणनू ‘राम’, पादतव्रतयाचं प्तीक महणनू ‘सीता’, पे्माचा आिश्ग 
महणनू ‘रािा-कृष्ण’, असे प्तीकतीकरण याच प्वतृ्ीतून घडताना दिसते.

लहान बालकाला तयाचे नाव ठेवताना तयाला कृष्णरूपात पादहले 
जाते. वि-ुवरांना दववाहाचया वेळी ‘रुदकमणी’ आदण ‘श्रीकृष्णा’चया रूपात 
पादहले जाते. महणनूच वराचा ‘नवरिवे’ होतो. सखुी, आनंिी व मलुाबाळांनी 
हसतया-नांितया घराला ‘घराचे गोकुळ’ महटले जाते. माणसाला िवेतव 
आदण िवेाचे मानुषीकरण हा या प्वतृ्ीचाच एक भाग आह.े तयातून एक 
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भावावसथा दनमा्गण होते. या अवसथेमळेु जीवन आदण कला यांचा संयोग 
येथील समाजजीवनात दिसनू येतो.

अदतप्ाचीन वाङ्मयातील कथांवरून आदिम अवसथेतील माणसांचया 
लैंदगक संबंिांचे सवरूप सपष्ट होते. या कथा आज िवैतकथांचया पररवलयात 
सामावलेलया आहते. उिाहरणाथ्ग, यम-यमी ह्ा बंि-ुभदगनींमिील नाते, 
गणेश हा पाव्गतीचया एकटीचया मळापासनू घडलेला असणे, रदं्र आदण चंद्र 
ह ेकामी व लंपट महणनू प्दसद्ध असणे, रदं्राने अदहलयेला फसवलयाची कथा 
रतयािी संिभ्ग. स्ती-परुुष कामसंबंिासाठी आज दनषेिाह्ग असलेली ही नाती 
एकेकाळी मात् वैि ठरत होती, ह ेसदूचत होते.

कोणतेही वैवादहक नीतीचे दनबयंि न मानणारे स्ती-परुुषांचे मकु्त पे्मसंबंि 
सांगणाऱया कहाणया लोकमानसात नुसतयाच प्चदलत नाहीत तर, तयादवषयी 
खास आकष्गण आदण आिरही आह.े उिाहरणाथ्ग, ‘लैला-मजनू’, ‘हीर-
रांझा’, ‘दशरी-फरहाि’ यांचया अलौदकक पे्मकथा ह े मकु्तप्णयी जीवांच े
आिश्गच आहते. ह्ा कथांमिील नायक-नादयका लौदकक जीवनातले 
आहते, तरी तयांची प्ीदतभावना अलौदकक आह.े

मानवांचया मकु्त पे्माचया कहाणया जशा मानवांचा आिश्ग ठरलया तसेच 
माणसाचे श्रद्धासथान असलेलया िवेतांचया पे्मकहाणया लोकदप्य ठरावयात, 
ही आश्चया्गचीच बाब आह.े ‘खंडोबा-बाणाई’ यांचया महाराष्ट्ातील प्दसद्ध 
असणाऱया कथा ‘मरुुग-वलली’ यांचया द्रदवड प्िशेात लोकदप्य असणाऱया 
कथा रथे दवचारात घेता येतील.

‘खंडोबा’ दकंवा ‘मरुुग’ अशा िवेतांचे सोयीसाठी दववाह लावले 
असले, तरी लोकमानसाला आकष्गण आह ेते तयांचया मकु्त प्णयभावनेचेच. 
ह्ाच पाश््गभमूीवर ‘रािा-कृष्ण’ नातयाचा उलगडा करता येऊ शकेल. ‘रािा-
कृष्ण’ पे्माचया कथा भागवतासारखया संसकृत ग्ंथापासनू ते लोककथांचया, 
लोकगीतांचया प्ािदेशक रूपात भारतभर लोकदप्य आहते. या पे्माला 
अथवा या यगुलुाचया संबंिांना िमा्गनेही भककम आिार दिला आह.े

लोकमानसाने अनेक लोभस रंगाने रािा-कृष्ण प्ीतीची भदक्तगीते 
गादयली आहते. काही गीतांतून ती आज अनेकिा अदतशय अश्ील वाटत 
असली तरी लोकाचारात ती तशी वाटत नाहीत. याचे महत्वाचे कारण महणजे 
लोकमानसाला कृष्णरूपात आदिपरुुषतत्व आदण रािारूपात दवश्ातील 
आदिस्तीतत्व गवसले. महणनूच या यगुलुादवषयी जेवढे आकष्गण तेवढाच 
आिरही लोकमानसात आह.े
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दशेालाच काय, िगातील प्रतयेक िीवाचया िगणयाला आव्ान 
दणेाऱया कोरोना या छोट्याशा जवषाणनंू िगणयाचे आयामच बदलनू टाकले 
आ्ते. पणू्ण िगाला वेठीस िरणाऱया कोरोनाचया भारतातलया संक्रमणाचया 
प्रारंभाला आता एका वषा्ण्ून अजिक काळ लोटला आ्.े या गेलया वष्णभरात 
प्रतयेकाचा िगणयाकडे बघणयाचा दृजटिकोन तर बदललाच पण िीवनशैलीत्ी 
बदल झाला आ्,े तयामळेु एक माणसू आजण राजयाचया प्रशासकीय 
वयवस्ेतील एक अजिकारी म्णनू कोरोनाने मला आजण प्रशासनातलया 
यंत्रणेला अजिकच सिग केले. ने्मीचे प्रशासकीय कामकाि आजण कोरोना 
आपत्ीने शासकीय यंत्रणेवर पडलेलया िबाबदाऱया, सामानय िनतेचा 
वयवस्ेकडे बघणयाचा दृजटिकोन, तयातून प्रशासकीय यंत्रणांचा जदवसाची 
रात्र आजण रात्रीचा जदवस करून, िीव िोकयात घालनू पार पडलेलया, 
जदलेलया प्रशासकीय आजण वैयजतिक कसोट्या या मी एकट्यानंच ना्ी 
तर प्रशासन वयवस्ेतील प्रतयेक कम्णचाऱयांनीच जदलया आ्ते. जिलह्ाचा 
प्रमखु अजिकारी म्णनू तया कसोट्यांची मोट बांिनू तयांचा सामना करणयाच े
उत्रदाजयतव माझे ्ोते. कोरोना ्ी आरोगयाची लढाई ्ोती आजण आ्,े 
पण या लढाईचा सामना करणयासाठी केवळ आरोगय यंत्रणाच ना्ी तर 
प्रशासनातलया सगळया यंत्रणांचे जनयोिन, वयवस्ापन, अंमलबिावणी 
या सगळयांचं बळ एकवटणयाची गरि ्ोती. मी ‘बळ’ ्ा शबद वापरतोय 
कारण कोरोना ्ी म्ामारी आ्.े आपलया दशेाने १०० वषाांपवूवी पलेग 
या म्ामारीचा सामना केला ्ोता. तयानंतर एवढ्या मोठ्या म्ामारीचा 
सामना करणयाचा अनुभव प्रशासकीय यंत्रणेला नव्ता. तयातून ्ा कोरोना 
आिार दशेालाच ना्ी तर िगाला नवीन आ्.े तयामळेु कोरोनाचया जवरुद्ध 
लढणयासाठीची लढाई ् ेप्रशासकीय अजिकारी म्णनू माझयापढेुच ना्ी तर 
समसत यंत्रणेपढुचे म्ाकाय आव्ान ्ोतं. 

९ माच्ण २०२० रोिी मुंबई-पणुे प्रवासातील खासगी टॅकसीने प्रवास 
करणारा पज्ला कोरोना रुगण राजयात आढळला. तेव्ापासनू राजयातील 
यंत्रणा सतक्ण  झालया. कोरोना ्ा संसग्णिनय आिार, तयामळेु दाटीवाटीनं 
वसलेलया म्ानगरात कोरोनाचया फैलावाला दा्ीजदशा मोकळया ्ोतया. 
मी काय्णरत असलेला ठाणे जिल्ा ्ा दाटीवाटीचा आजण मोठ्या प्रमाणात 
श्रीकरण असलेला म्ाकाय जिल्ा आ्.े या दाट लोकवसतीमळेुच 
दशेाचया आजण राजयाचया राििानीइतकयाच कोरोना म्ामारीने ठाण े
जिलह्ात वेगाने ्ातपाय पसरणयास प्रारंभ केला. सरुुवातीचया या काळात 
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मुंबईतील आकडे वाढत असताना मुंबईला लागनू असलेले ठाणे, कलयाण, 
डोंजबवली, अंबरना्, बदलापरू आदी श्रांमिील रुगणसंखया मया्णजदत 
्ोती. कें द्र शासनाने २२ माच्णपासनू टाळेबंदी लाग ूकेली. ठाणे जिल्ा ्ा 
मुंबईचे प्रवेशद्ार असलेला जिल्ा आ्.े मुंबईतील जवजवि प्रशासकीय 
तसेच शासकीय, जनमशासकीय आजण खासगी यंत्रणांमधये काम करणारा 
मोठा चाकरमानी वग्ण केवळ ठाणयातच ना्ी तर जिलह्ातील तालकुयांचया 
भागात वासतवयास आ्.े कोरोनाचया काळात टाळेबंदी असली तरी 
आरोगय, पोलीस, म्सलू आजण अनय म्त्वाचया प्रशासकीय वयवस्ेतील 
कम्णचाऱयांना ‘अतयावशयक सेवा’ म्णनू काय्णरत रा्णं अंतयत गरिेचे ्ोते. 
पण टाळेबंदीमळेु मुंबईची िीवनवाज्नी समिली िाणारी उपनगरीय सेवा 
(लोकल) बंद करणयात आली ्ोती. या सेवेद्ारे प्रवास करणाऱया कम्णचारी 
आजण अजिकाऱयांना कत्णवय बिावणयासाठी िायचे कसे, इ्पासनू 
प्रश्न उभा राज्ला. तयामळेु अतयावशयक सेवेतील कम्णचाऱयांची ने-आण 
करणयासाठी एस. टी. म्ामंडळाशी बोलणी केली. कारण यात खासगी 
आजण साव्णिजनक आरोगय वयवस्ेतील कम्णचारीवग्ण मोठ्या प्रमाणावर ् ोता. 
तयांचया वा्तुकीचया सोयीसाठी एस.टी म्ामंडळाचया ठाणे जवभागाचया 
वेगवेगळया भागातून बसेस सोडलया गेलया. दररोि कामासाठी मुंबईला 
ये-िा करत असलयामळेु या श्रांमधये्ी कोरोनाचा प्रादभुा्णव व्ायला वेळ 
लागला ना्ी. एक काळ असा्ी ्ोता कोरोना रुगणांचया संखयेचया बाबतीत 
ठाणे दशेातील एक नंबरचा जिल्ा झाला ्ोता. तयामळेु मुंबईपाठोपाठ 
ठाणे जिलह्ाचया कोरोना पररजस्तीकडे दशेाचया आरोगय जवभागाचे लक्ष 
लागले ्ोते. तयामळेु जिलह्ात असलेलया आरोगय वयवस्ेचे बळ सक्षमपण े
उभं करणयाचं मोठं् आव्ान प्रशासकीय आजण आरोगय यंत्रणेपढेु ्ोतं. 
तयामळेु केवळ ठाणे श्रच ना्ी तर जिलह्ाचया घनदाट लोकसंखयेचया 
म्ानगरपाजलका क्षेत्रातील आरोगय वयवस्ेतील यंत्रणांसोबत ससुंवाद 
घडवनू स्ाजनक यंत्रणांची मोट बांिणयाचं काम्ी मी केलं. 

एजप्रल-मेमधये कोरोनाचा जवळखा दाट झाला ्ोता. घरं छोटी आजण 
टाळेबंदीमळेु ्ाताला काम ना्ी, अशा पररजस्तीत जिलह्ात मोठ्या 
प्रमाणावर वासतवयास असलेले परराजयातील मिरू िीवाचया भीतीने  
गावाकडे परतीची वाट चाल ू लागले. मैलोनमैल चालणाऱया मिरुांना 
तयांचया गावी पो्चवणयासाठी रेलवे बंद ्ोतया. मग राजय शासनाने या 
मिरुांसाठी एस.टी. बसेस सोडणयाचा जनण्णय घेतला. एस.टी. बसेस सोडलया 
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तरी या मिरुांचया नोंदणीपासनू ते तयांचया प्रवासातील खाणया-जपणयाचया 
िबाबदारीपयांतचया बारकावयांचा जवचार जिल्ा प्रशासनाला करायचा ् ोता. 
या मिरूांचा प्रवास ससुह् व्ावा म्णनू मी आजण माझया यंत्रणेने आटोकाट 
प्रयतन करून तयांची पायपीट ्ांबजवली. जिलह्ातून समुारे पाच ्िार सातश े
बसेस परराजयांचया सीमेपयांत िावलया. मिरुांची संखया लक्षात घेऊन 
बसबरोबरच जिलह्ाचया जवजवि रेलवेस्ानकांतून ऐशंी श्जमक रेलवे सोडणयात 
आलया. िनूचया प्रारंभी जनसग्ण चक्रीवादळाचा इशारा ठाणे जिलह्ाला्ी 
्ोता. तयामळेु कोरोनाचया संकटाबरोबरच जनसग्ण चक्रीवादळासाठी आपत्ी 
वयवस्ापन आजण राषट्ीय आपत्ी वयवस्ापनाचया टीम्ी जिलह्ात तैनात 
करणयात आलया ्ोतया. सदुवैानं जिलह्ावर जनसग्ण चक्रीवादळाची अवकृपा 
झाली ना्ी. िगणयासाठी, अजसततवासाठी या काळातील ्ी अशी पज्ली 
शय्णत आ्,े जिचयात आता ्ांबून जवश्ांती घेणारा जिंकणार आ्.े मात्र, 
असे असले तरी या काळात जया लोकांचे िीवन रोिचया कटिावर अवलंबून 
आ् े तयांचयावर जवपरीत पररजस्ती ओढव ू नये, यासाठी शासन आजण 
समािातील दानशरू संस्ा व वयतिींनी पढेु येऊन तयांना मदतीचा ्ात जदला. 
तयांना लढाईसाठी बळ जमळाले.

केवळ स्लांतररत मिरूच ना्ी तर जिलह्ात वासतवयास असलेले 
जवजवि वंजचत घटक भकेुले रा्ू नयेत, यासाठी जशिावाटप यंत्रणा आजण 
लाभा्वी यांचयात्ी समनवय सािणयाची िबाबदारी ्ोती. ती िबाबदारी 
जवजवि सामाजिक यंत्रणांचया स्काया्णने मी आजण माझया जवजवि 
यंत्रणांमिील स्काऱयांनी चोख पार पाडली. तयाचबरोबर वंजचत आजण यंत्रणांमिील स्काऱयांनी चोख पार पाडली. तयाचबरोबर वंजचत आजण 
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गरीबांना अननिानय, मासक, सॅजनटायझस्णचा वाटप करणाऱया सामाजिक 
संस्ांना प्रोतसा्न दणेे, मदतकाया्णत ज्रीरीने स्भागी ्ोणाऱयांवर 
कौतुकाची ्ाप मारून प्रशासनाला ्ातभार लावणाऱया या काय्णकतयाांचा 
आजण संस्ांचा मी ऋणी आ्.े

कोरोनाचया म्ामारीत सगळयात मोठं् आव्ान ्ोतं ते आरोगययंत्रणा 
अजिकाजिक सतक्ण  आजण प्रबळ करणयाचं. तयासाठी केवळ मनुषयबळ 
आजण जनिीच ना्ी तर प्रतयक्ष रुगणांवर उपचार करणाऱया यंत्रणेचे मनोबळ 
साततयाने कायम राखणयाचे जदवय्ी आरोगययंत्रणेला पेलायचं ्ोतं. 
सरुुवातीपासनूच या श्रांमिील आरोगय वयवस्ा बळकट करणयावर 
लक्ष कें जद्रत केलं ्ोतं. आमदार व खासदार जनिीतून समुारे नऊ कोटी रुपये 
जिल्ा प्रशासनाला कोरोनासाठी उपलबि करून दणेयात आले. या जनिीचया 
माधयमातून जिलह्ातील आरोगय सजुविा बळकट करणयात आलया. आरोगय 
सेवांसाठी जिल्ा वाजष्णक जनिीतून पासटि कोटी चाळीस लाख रुपये तर 
आजदवासी उपयोिनेअंतग्णत समुारे साडेस्ा कोटी जनिी राखीव ठेवला 
आ्.े ठाणे जिलह्ात, जिल्ा योिनेतून पाच आरटीपीसीआर लॅब उभारणारा 
ठाणे ्ा एकमेव जिल्ा आ्.े जिलह्ात रुगणालयांबरोबरच जठकजठकाणी 
जवलगीकरण कें द्र े (कवारंटाइन सेंटस्ण) सरुू करणयात आली. ऑजकसिन, 
आयसीय ू बेड्सची, तसेच व्ेंजटलेटस्णची सोय करणयात आली. बेड्सचया 
वयवस्ापनासाठी डॅशबोड्ण तयार केले, तयाद्ारे गरिूंना एका जकलकवर 
बेड्सचया उपलबितेजवषयी माज्ती समिणे सोपे व्ावे, अशी यंत्रणा तयार 
करणयात आली. तयातून ्ी यंत्रणा सवाांसाठी अद्ययावत ठेवणयासाठी भर 
जदला. ्ा जनयंत्रण कक्ष चोवीस तास काय्णरत ्ोता.

 आम्ी जिलह्ातील सव्ण म्ानगरपाजलका, तसेच जवशेषत: ग्ामीण 
भागात आरोगय वयवस्ा बळकट करणयावर लक्ष कें जद्रत केलं ्ोतं. जिल्ा 
प्रशासन, सवयंसेवी संस्ा यांचया सा्ाययाने मोठ्या प्रमाणावर सजुविा 
जनमा्णण करणयावर भर दणेयात आला. ठाणे म्ापाजलकेचया क्षेत्रात गलोबल 
्ॉजसपटल, तयापाठोपाठ नवी मुंबईत वाशी ये्े जसडको एजगझजबशन 
सेंटरमधये जसडकोचया माधयमातून १२०० बेड्सचं रुगणालय उभं राज्लं. मग 
कलयाण, डोंजबवली, अंबरना्, बदलापरू, उल्ासनगर, मीरा रोड, भाइदंर, 
जभवंडी अशा सव्णच श्रांमधये तसेच ग्ामीण भागात कुठे २०० बेड्स, कुठे 
७०० बेड्स, कुठे ५०० बेड्स, कुठे १००० बेडस ्अशा क्षमतेची रुगणालये 
उभारणयात आली. रुगणांसाठी अँबयलुनसची संखया वाढवणयात आली. 
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कोरोनाची तपासणी करणयासाठी मोठ्या प्रमाणावर खासगी प्रयोगशाळांना 
परवानगी दणेयात आली. 

अनय दशेात्ी कोरोनाचे ्ैमान मोठ्या प्रमाणावर ्ोते. प्रारंभीचया 
काळात, तया दशेातून ‘वंद ेभारत जमशन’द्ारे भारतात जवशेषतः ठाणे जिलह्ात 
येणाऱया नागररकांचे चौदा जदवसांचे जवलगीकरण करणयात येत ्ोते. तया 
नागररकांना जनवासाची सोय करून दणेयापासनू, तयांचया आ्ाराचया, 
आरोगयाचया प्रश्नांवर तयांना उपलबि ती सव्ण मदत दणेयासाठी खासगी आजण 
प्रशासकीय वयवस्ांमधये समनवय सािणयाचे, ससुंवाद घडजवणयाचे काम 
माझया सव्ण अजिकारी आजण कम्णचाऱयांनी केले. सरुुवातीपासनू कोरोना 
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संसगा्णचया िोकयाबाबत िनतेला सिग करणयाचे तसेच दु् रेी जवश्ास 
दणेयाचे काम यंत्रणा करीत ्ोती. िनतेला स्काय्ण करणयाचे आवा्न 
करताना संयम पाळणयाचे आजण सरुजक्षत रा्णयाचे आवा्न आम्ी करीत 
्ोतो. ‘तुम्ी खबरदारी घया, आम्ी िबाबदारी घेतली आ्.े’ ् ेिनतेचया 
मनात माधयमांचया मदतीने ठसजवणयाचा प्रयतन आमची प्रशासकीय यंत्रणा 
यशसवीपणे करत ्ोती. आपण या संकटसमयी िे जनण्णय घेतो जकंवा 
प्रशासकीय िोरण ठरवणारे पाऊल उचलतो तयाचा फायदा कुणाला ्ोणार 
आ्,े की अडचणींमधये वाढ ्ोईल, ् ेधयानात घेऊन आमचे पढुचे पाऊल 
असायचे. खपू अटीतटीचया प्रसंगीदखेील अगदी सकू्म बाबींचा जवचार केला 
गेला. गंभीर पररजस्ती असलेलया रुगणांसाठी शौचालयांमधये ऑजकसिन 
सेवा दणेे असेल अ्वा चौरस आ्ार दतेाना तयामधये काय काय असावे, 
सॅजनटायझरपासनू सॅजनटरी नॅपकीन, डायपर अशा सव्ण बाबींचा जवचार करून 
िोरण ठरजवणयात आले. या सकू्म जनयोिनाचा खपू फायदा झाला.

आमचया यंत्रणेतील सव्ण कम्णचारी सरुुवातीपासनू िागरूकपण े
पररजस्ती ्ाताळत ्ोते. यामळेु िनतेपयांत सवचछतेचे आजण सोशल 
जडसटजनसंगचे म्त्व समािमाधयम व इलेकट्ॉजनक माधयमातून साततयाने 
पो्ोचले. या काळात माधयमांनीदखेील जिल्ा प्रशासनास स्काय्ण केले. 
चकुीचया बातमया अ्वा अफवा पसरणार ना्ी, याची काळिी परेुपरू 
जिल्ा प्रशासन घेत ्ोते.

कोरोनाची लढाई ् ी प्रतयेक माणसू योद्धा म्णनू लढत ् ोता, ती लढाई 
अिनू्ी संपलेली ना्ी. आपले माननीय मखुयमंत्री श्ी. उद्धविी ठाकरे 
यांनी म्टलयाप्रमाणे पढुील का्ी वषषे ्ी लढाई आपलयाला सगळयांनाच 
लढायची आ्.े या लढाईत माझया प्रशासकीय सेवेतील जशपायांपासनू ते 
वररष्ठ अजिकाऱयांपयांत, सवाांनीच सवतःचा आजण कुटंुबीयांचा िीव िोकयात 
घालनू सेवारूपी कत्णवय जनभावले. तया सगळयांचा प्रजतजनिी म्णनू मी 
आपलयाशी संवाद साितो आ्.े मी तया सव्ण कम्णचाऱयांचा एक प्राजतजनजिक 
चे्रा आ्.े िसं आपलया शरीरातलया प्रतयेक अवयवाला म्त्व असतं, 
तसंच प्रशासकीय वयवस्ेतील प्रतयेक कम्णचाऱयाने पार पाडलेलया कत्णवयाच ं
म्त्व या काळाने अिोरेजखत केले आ्.े आमचया प्रशासकीय यंत्रणेचया 
्ातात ्ात घालनू काम करणाऱया आरोगय, पोलीस यंत्रणेने जिलह्ातील 
कोरोना संक्रमणाशी लढायला आम्ाला मदत केली. सव्ण यंत्रणांनी ्ातात 
्ात घालनू काम केलयाने कोरोनाचा पेच सैल झाला. कोरोनाने आम्ा सवाांना 
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िगणयाकडे नवया दृटिीनं पा्ायला जशकवलं. तसंच प्रशासकीय यंत्रणेला 
१०० वषाांनी म्ामारीचया अनुभवाला सामोरे िाणयासाठी ततपर रा्ायला 
तसेच भजवषयाचे जनयोिन करणयासाठीचे का्ी चांगले पायंडे पाडणयासाठी 
िडे जदले आ्ते. तयातून केवळ मीच ना्ी तर माझे प्रशासन्ी सव्णसामानय 
नागररकांचे आरोगय अजिक ससुह् करणयासाठी वाटचाल करतच रा्ील. 
कोरोनाशी लढताना जिलह्ातील प्रशासकीय यंत्रणांचा केवळ प्रशासकीय 
ना्ी तर मानवी चे्रा िगाला जदसला, तयाची छोटी-छोटी उदा्रणे असतील. 
पण या उदा्रणांमळेु शासकीय वयवस्ेवरचा सव्णसामानयांचा जवश्ास घट्ट 
झाला. तो जवश्ास सा ््ण आजण सम ््ण करणाऱया सव्ण यंत्रणांमिील माझया सव्ण 
स्काऱयांचा मी आभारी आ्.े

मागचया शतकात, १९१८ मधये आलेलया सपॅजनश फलय ूया म्ामारीने 
तबबल तीन वषषे मकुकाम केला ्ोता. कोणती्ी म्ामारी ्ी दीघ्णकाळ 
चालते. पोजलओवर आि्ी लस घेणं आवशयक आ्.े तयामळेु कोरोनावर 
लस दणेयाची प्रजक्रया सरुू झाली तरी कोणतया्ी जस्तीत जनयम पाळलेच 
पाज्िेत. तोंडावर मासक, सोशल जडसटनस, गदवीचया जठकाणी िाणे टाळण े
आजण ्ात िणुे ्ी सतेू्र यापढेु्ी कायम ठेवणे आवशयक आ्.े तयाला पया्णय 
ना्ी!
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(परीगक्ष्त पुस्तक : लव्ह इन द टाइम ऑफ करोना,  संपादन : 
अनुजा जग्ताप, प्रकाशक : रोहन प्रकाशन, प्रकाशन िष्भ : २०२०, 
पृ�े : २००, मूल्य : �. २५०)

२०१९ साल मा्वळताना चीनमधये डोकं ्वर काढिाऱया करोना 
व्वषािनेू ्पढुचया अ्वघया तीन मव्हनयांत साऱया जगाला ग्रासनू टाकलं. 
कमालीची अन्पेवक्षत ्पररवस्ती सगळया जगाने एकाच ्ेवळी अनुभ्वली. 
आ्पलया ने्हमीचया तंद्रीत आवि गतीने धा्विाऱया जगाला कोिीतरी 
अचानक ‘सटॅचय’ू केलं आवि ‘न भतूो’ अशा तऱ्हनेे जग ्ांबलं. ठप्प झालं. 
२०२० सालचे मव्हने ्पढेु सरकत ्होते ्पि फक्त वदनदवश्मके्वर. सामानयांना 
सक्तीने चार वभंतींचया आड अडकून ्पडा्ंव लागलं. कोषातलया अळीसारखं. 
आ्पा्पलया बंवदसत जगात. अकवल्पत अशा या कठीि काळात वयक्ती-स्व, 
वयक्ती-वयक्ती, वयक्ती-समाज, वयक्ती-वनसग्म यांचयातलया मळुातच वयावमश् 
असलेलया नातयांचे असंखय ्वेग्वेगळे ्पोत ्पा्हायला वमळाले. का्ही नाती 
नवयाने उलगडली. का्ही नातयांचे बुरखे फाटले. श्वमकांचया वज्वाची ्पर्वड 
झाली. रोजचया जगणयातला संघष्म मागे ्पडला. अवसतत्वासाठीची एक 
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न्वीनच लढाई सरुू झाली. लढाई तरी कोिाकोिाशी? तया अदृशय व्वषािशूी 
आवि ्वेगळयाच रू्पात समोर येिाऱया ‘आ्पलया’ मािसांशी्ही. एकीकडे 
या व्वषाि्ूपासनू स्वत:ला आवि आ्पलया आप्त-स्वकीयांना ्वाच्वि ं
आवि दसुरीकडे व्वसकटलेली आव ््मक घडी सा्वरणयासाठी धड्पडिं. यात 
मानवसक आरोगयाला्ही ्हादरे बसत ्होते. चो्वीस तास एकमेकांबरोबर एका 
छताखाली रा्हणयाची स्वय नसलयाने का्हींची वचडवचड झाली. का्हींना 
नातयात सकारातमक बदल करणयाची ्ही ्प्व्मिी ्वाटली. का्हींनी नाइलाजाने 
एकमेकांना स्हन केलं. तर का्हींना नातयांमधला सरू ग्वसला. 

 लव्ह इन द टाइम ऑफ करोना या संग्र्हात आठ क्ा आ्हते. या 
क्ांना जोडिारा समान धागा म्हिजे करोनाकाळ. तरी्ही प्रतयेक क्ेच ं
आ्पलं असं ्वेगळे्पि आ्ह.े या क्ांमधनू ‘पे्रम’ या भा्वनेचं फक्त रूढा्ा्मने 
रोमँवटक रू्प न दाख्वता तयाच भा्वनेचे एकमेकां्ूहन अतयंत वभनन असे आठ 
्पैल ूरंग्वले आ्हते. अनुजा जगता्प यांचया सं्पादनाने आठ लेखकांचया आठ 
क्ांमधनू पे्रमाचे आठ ्पैल ूलव्ह इन द टाइम ऑफ करोना या ्पसुतकाचया 
माधयमातून समोर आिले आ्हते. 

 ्पव्हलीच क्ा गिेश मतकरींची ‘नाऊ य ूसी मी’. मतकरी स्वत: 
वचत्र्पट वदगदश्मक असलयाने तयांची क्ा एखाद्ा वचत्र्पटाचया ्पटक्ेसारखी 
सरकत जाते. तया वचत्र्पटाची एकेक चौकट आ्पलयाला वदसत रा्हते. 
वतसऱया-चौथया ओळीतच स्हज उललेख असलेले अप्पा आवि तयांचा 
मलुगा म्हिजेच क्ेचा वन्वेदक, यांचयातलं नातं या क्ेत उलगडत जातं. 
मुंबईतलया मलुाचे आई्वडील ्पणुयात. टाळेबंदीमळेु व्पता-्पतु्राची गाठ ्पडू 
शकत ना्ही. अशाच ्पररवस्तीत एका रात्री ्ववडलांचं वनधन ्होतं. तयाच 
रात्री ते तयाचयाशी फोन्वर बोलतात. ्पि ते खरं की आभास याचा वनि्मय 
तयाला घेता येत ना्ही. बा्प-मलुाचया नातयातली तयांची आंतररक गुंत्विकू 
्हाच या क्ेचा गाभा आ्ह.े एका स्वपनदृशयाने क्ेला सरुु्वात ्होते. या 
स्वपनात वदसलेला वबलया बोका वन्वेदकाचया बाल्पिीतलया व्पतयाचया 
सममृतींचं प्रतीक म्हिनू क्ेत ्वा्वरत रा्हतो. ्वासत्वात्ही ्हा वबलया तयाला 
वदसतो. तो्ही खरा की भासच, ्ह ेतयाला ठर्वता येत ना्ही. स्वपन-भतूकाळ, 
्वासत्व-्वत्ममान, सममृती-आभास यांचयातली सरवमसळ क्नाला अनेकदा 
संज्ाप्र्वा्हाचया ्पातळी्वर घेऊन जाते. एका उतकमृ ष्ट वचत्र्पटाचे सगळे गिुधम्म 
घेऊन साकारलेली ्ही क्ा संग्र्हाची उंची ्वाढ्विारी आ्ह.े 
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 ्हचे मनवस्वनी लता र्वींद्र यांचया ‘जादचूी बोट’ या क्ेबाबत्ही 
म्हिता येईल. आठ्विी आवि ्वत्ममान यांचा ‘तळयात-मळयात’चा खेळ 
खेळ्वत क्ा आकार घेते. इ्े आतमवन्ेवदन नसलं तरी ्पलल्वीची मानवसक 
आंदोलनं आवि वन्वेदन यांचयातली रेषा अतयंत धसूर आ्ह.े ्पलल्वीचया 
आयषुयाचया ्वेग्वेगळया टपपयां्वरचया आठ्विी आवि ्वत्ममान यांचयात 
कायम का्ही तरी समान धागे आ्हते. ‘समोरचया इमारतीचया गचची्वरचा 
वसमेंटी रंग’ आठ्विी आवि ्वत्ममान यांचयात सतत येत राव्हलयाने ्पलल्वीचया 
आयषुयातला ‘तोचतो्पिा’ अधोरेवखत ्होतो. या ‘तोचतो्पिा’ला छेद 
दतंे आशीश ना्वाचं ्पात्र. ्पलल्वीला वतचया कंटाळ्वाणया ्वासत्वातून 
आभासी जगात घेऊन जािारी जादचूी बोट म्हिजे ्वासत्व आवि कल्पना 
दोन्ही ्पातळयां्वर ्पलल्वी आवि आशीश यांचयातला सं्वाद. आभासी, 
कल्पनेचया व्वश्ा्वरचं ्पलल्वीचं पे्रम या क्ेचा कें द्रवबंद ूआ्ह.े छोटी छोटी 
वक्रया्पदव्वरव्हत ्वाकयं ्ह ेमनवस्वनी यांचया लेखनशैलीचं ्वैवशष्ट्टय. या सं्पिू्म 
क्ेत करोनाची ्पाश््मभमूी अखेरीस येते. ्पि तरी्ही ती म्हत््वाची आ्ह,े 
कारि तया जादचूया बोटीचा सगुा्वा ्पलल्वीला करोनाकाळातच लागलेला 
आ्ह.े

 नीरजा यांचया ‘एक तुकडा आभाळाचा’ या क्ेतली करोनामळेु 
न्वरा गेलेली स्ती भतूकाळातलया वप्रयकराची आठ्वि जाग्वते आ्ह.े तया 
आठ्विीं्वर आवि तयाला भेटणयाचया कल्पनां्वरच स्वत:ला ‘वज्वंत’ ठे्वते 
आ्ह.े सं्पिू्म क्ा म्हिजे वतने ्पत्रातून तयाचयाशी केलेला सं्वाद आ्ह.े ती 
तयाला भतूकाळाचया आठ्विी सांगते, तयांतलया का्ही आठ्विींत तो्ही 
आ्ह.े तेव्हा ना्ही सांग ूशकली, ्पि आता ती या सं्वादात आ्पलया मनातलं 
तयाचयाबद्दल असिारं आकष्मि, म्हाव्वद्ालयीन ्वयातलं पे्रम वयक्त करते. 
ते पे्रम अजनू्ही आ्ह,े आताशा तो जासत आठ्वतो ्ह े सांगते; आ्पलया 
संसाराचे, न्वऱयाचया ममृतयचूे त्पशील सांगते; ‘रूम’ या इगं्रजी वचत्र्पटाशी 
आ्पलया आयषुयाचं असलेलं सामय दाख्वते. आभाळाचा तुकडा म्हिजे 
आभाळ नसतं. ्पि तरी्ही तया तुकड्टया्वरून आ्पि आभाळाचा अंदाज 
ला्वतोच. तसंच झालं आ्ह ेया क्ेतलया वतचं. जनुया वद्वसांचया आठ्विी 
आवि ्वत्ममानात ्वाट्टयाला आलेलं घराचया बंवदसत अ्वकाशातलं एकटे्पि 
यांचयात ्हलेका्वे खािारी वतची मन:वस्ती या क्ेत रेखाटली आ्ह.े 

 एका तरुि जोडपयाचे लॉकडाऊनमधलया भा्वनांचे आवि 
नातयामधले ्हलेका्वे बघायला वमळतात प्र्वीि धो्पट यांचया ‘बी वनगेवटव्ह, 
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बी ्पॉवझवटव्ह’ या क्ेत. करोनामळेु ्वाट्टयाला आलेलया सक्तीचया 
घरकैदमेळेु आवि नोकरी गेलयामळेु का्हीसा वचडवचडा झालेला स्वपनील, 
वमतालीचं ‘्वक्म  फ्ॉम ्होम’, तयाचं संशयी ्होत जािं, तयांचयात ्होिारे ्वाद, 
स्वपनीलला झालेला करोनाचा संसग्म, वमतालीचं तया्ही ्पररवस्तीत खंबीर 
रा्हिं, स्वपनीलने मात्र भयाड्पिे आतम्हतया करणयाचा प्रयतन करिं, तयामळेु 
वमतालीने ्ह्वालवदल ्होिं, अशातच वतला वद्वस गेलयाचं कळिं आवि मग 
सगळे रागलोभ वयक्त करून संशय वफटून दोघांमधलं अंतर वमटिं यातून ्हा 
‘वनगेवटव्ह-्पॉवझवटव्ह’चा व्हदंोळा वचवत्रत झाला आ्ह.े

 करोनाकाळातलया टाळेबंदी, संचारबंदीमळेु ताटातूट झालेलया 
पे्रमी जोडपयाची क्ा म्हिजे प्रि्व सखद्ेव यांची ‘जसट अ लव्हसटोरी’. 
करोनाचया तीन मव्हनयांचया काळात तयांची ताटातूट झाली आवि आता 
वतचं लगन्ही झालं आ्ह.े तयाचं सगळं जगच उलटं्पालटं ्होऊन गेलं आ्ह.े 
्पोवलसात असलेलया तयाचया आईचा करोनाचया संसगा्ममळेु ममृतय ूझाला आ्ह े
आवि आता तयानंतर प्र्मच दोघे भेटत आ्हते. तयाचया मनात वतचयाव्वषयी 
असलेली ओढ, आवि वतने नाइलाजाने का ्होईना ्पि संयमाने केलेला 
्पररवस्तीचा स्वीकार, सं्वादातून उलगडत जािाऱया तयांचया स्ह्वासाचया 
आठ्विी आवि ्पािा्वलेलया डोळयांनी घेतलेला वनरो्प यातून दोघांचया 
नातयाची ‘जसट अ लव्हसटोरी’ रंगत जाते. बारीकसारीक त्पशील्वार 
्वि्मने ्ही सखद्ेव यांची खावसयत. एखाद्ा सतू्रधाराने गोष्ट उलगडत नया्वी 
तया ्ाटात क्ेची सरुु्वात ्होते. ्परंतु ्पढेु ती ने्हमीचया क्नाचाच बाज 
स्वीकारते. 

 एका ्वेगळया मडूचं वचत्रि करिारी क्ा आ्ह े श्ीकांत बोजे्वार 
यांची ‘वनके वनके चालन लागी...’. ्पोलीसजगताची ्पाश््मभमूी असलेली 
्ही क्ा का्हीशी र्हसयक्ेचया ्वळिाने जािारी आ्ह.े इनस्ेपकटर राि े
कोव्वड ्पॉवझवटव्ह असलेलया कैदी वमवलंदला कैदतेून सटुका द्ायला तयार 
आ्हते, ्पि एका अटी्वर. तुरंुगातून सटूुन बा्हरे ्पडून रािेंचया स्वत:चयाच 
बायको्वर, ्पलल्वी्वर बलातकार करणयाची ती अट आ्ह.े धकका बसलेला 
वमवलंद ्पलल्वी्वर बलातकार न करता वतला सगळं खरं सांगनू श्हर सोडून 
गा्वी जायला वनघालेलया गददीत सामील ्होतो, ्पलल्वी्ही तयाला या प्र्वासात 
भेटते. मधयप्रदशेात कुमार गंध्वाांचया द्ेवास्पयांत ना्वेतून ्पो्होचताना 
्पलल्वी कुमारांचं गािं गिुगिुत असताना एकमेकांना सोबत करणयाचया 
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तयांचया वनि्मया्वर क्ा सं्पते. मसाला वचत्र्पटाप्रमािे क्ा उलगडत जाते. 
बोजे्वारांमधला वचत्र्पट समीक्षक इ्े म्हत््वाची भवूमका बजा्वतो. 

 ्परेश जयश्ी मनो्हर यांची ‘मायं गा्व कोनतं...’ ्ही क्ा म्हिजे 
स्लांतररतांचया ससे्होल्पटीचं प्रावतवनवधक वचत्रि आ्ह.े य्वतमाळचया 
एका छोट्टयाशा खेड्टयात भटकया जमातीत जनमलेली ती न्वऱयाबरोबर 
बांधकाम मजरू म्हिनू मोठ्ट या श्हरात येते. ्पि करोनाचया टाळेबंदीमळेु 
काम बंद ्होतं, ्पैसे सं्पतात आवि ्पोटा्पाणयाची सोय असिारे सगळे माग्म 
बंद ्होतात. तेव्हा ्पोरीला कडे्वर घेऊन न्वराबायको ्पायी य्वतमाळला 
वनघतात. ्परंतु ्पाच वद्वस अ्क ्पाय्पीट करून गा्वी ्पो्होचलयानंतर मात्र 
गा्वकरी तयांना गा्वात प्र्वेश दते ना्हीत. अगवित स्लांतररत मजरुांची 
कम्मक्हािी आ्ह े ्ही. क्ेतली ‘ती’ वजतकं पे्रम आ्पलया आई्ववडलां्वर 
करते वततकंच पे्रम आ्पलया गा्वा्वर्ही करते. सतत वतचया आठ्विींत 
वतचं गा्व आ्ह.े गा्वाची ओढ वतचया जगणयाचा आधार आ्ह.े तयामळेुच, 
ल्हान्पिा्पासनूच खंबीर असलेली, आजारी अणिाचा आवि मायचा 
आधार ्होिारी, कोिती्ही तक्रार न करता शाळा सोडून मजरुी करिारी, 
न्वऱयाला ठाम्पिे धीर दिेारी ती आता आ्पलं गा्व आ्पलयाला स्वीकारत 
ना्ही, म्हिनू कोलमडते. आ्पलया लेकीने व्वचारलं, ‘मायं गा्व कोनतं...’ 
तर काय उत्तर द्ायचं, या प्रश्ाने भांबा्वते. 

 हृवषकेश ्पाळंद े यांची लोकक्ेचा बाज असलेली क्ा म्हिजे 
‘कुयला’. वतला सतू्रधार आ्ह,े नमन आ्ह ेआवि ओघ्वतया रसाळ शैलीत 
्पढेु जािारी गोष्ट आ्ह.े प्रतीक आ्ह,े रू्पक आ्ह.े मािसू आवि वनसग्म 
यांचयातलं नातं दाख्विारी ्ही क्ा. तीत ग्ुहते रा्हिारा आवि कंदमळंु 
खािारा आवदमान्व आ्ह.े ्वाळ्वी आवि समृष्टीमाय यांचयातला सं्वाद आ्ह.े 
भगतीि आ्ह,े ्वैदबूाबा आ्ह,े नेते आ्हते आवि स्वत: लेखक्ही आ्ह.े 
मािसाने वनसगा्मचा ऱ्हास केला आवि तयाला तयाची वशक्षा वमळाली, ्ह ेखास 
वतरकस शैलीत ्पाळंद ेयांनी मांडलं आ्ह.े कुयला म्हिजे खाज. ्ही खाज आ्ह े
्हा्वेची, स्वा्ा्मची, तशीच व्वचारांची आवि आतमभानाची्ही. लोकक्ेचया 
खमुासदार शैलीने ्ही क्ा चांगली रंगली आ्ह.े आवदमान्वाचया काळा्पासनू 
ते आताचया घडीला सदर लेखकाने ्ही क्ा वलव्हणयाचया काळा्पयांतचा 
्पट या क्ेत उलगडला आ्ह.े या क्ेत ‘बीसी ते ्वीस्वीस’ असा प्रचंड 
मोठा कालखंड असला तरी मािसाची सा्व्मकावलक स्वा्दी ्हा्व, स्वत:्वरच ं
पे्रम ्ह ेमधय्वतदी आ्ह.े ्पाळंद ेयांनी करोनाकाळातील सगळया घडामोडींना 
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प्रतीकांचया भाषेत खबुीने गुंफलं आ्ह.े समृष्टीमायची गोष्ट ्वेगळया टंकात 
छा्पलेली आ्ह.े ्ह ेया क्ेचे एक दृशय ्वैवशष्ट्टय म्हिता येईल.  

 या संग्र्हातलया प्रतयेक क्ेचा बाज ्वेगळा, प्रतयेक लेखकाची शैली 
्वेगळी. एकाच ्वसतूकडे ्वेग्वेगळया कोनांतून ्पाव्हलया्वर ती ्वेग्वेगळी 
वदसते. तयाचप्रमािे जगाला एकाच ्वेळी अनुभ्वावया लागलेलया एका 
अभतू्प्ूव्म ्पररवस्तीकडे ्पा्हणयाचे ्ह े वभनन वभनन दृवष्टकोि. म्हटलं तर 
करोनाचया एकाच सतू्रात या आठ्ही क्ा बांधलया आ्हते. तरी्ही प्रतयेक 
क्ेत या सतू्राला अटळ स्ान आ्ह े असं मात्र ना्ही. ब्ुहतेक क्ांमधये 
ती फक्त एक नैवमवत्तक ्पाश््मभमूी आ्ह,े तया तया क्ेचा काळ, अ्वकाश, 
्वाता्वरि यांना एक वनवचित आकार दिेारी. या क्ांमधये वचवत्रत झालेले 
नातेसंबंध, रोजचया जगणयातले ताि, मान्वी ्वमृवत्तप्र्वमृत्ती, मलूयं, सामावजक-
सांसकमृ वतक संदभ्म इतयादी वचतारणयासाठी करोनाचीच ्पाश््मभमूी ्ह्वी असं 
ना्ही. ्ोड्टयाफार फरकाने ती ्पाश््मभमूी ्वगळून्ही या क्ांकडे, तयांतलया 
व्वषय्वसतूकडे ्पा्हता येईल. ्परेश जयश्ी मनो्हर यांची ‘मायं गा्व 
कोनतं...’ आवि हृवषकेश ्पाळंद े यांची ‘कुयला’ या क्ा मात्र १००% 
करोनाकाळाचयाच आ्हते. 

असं असलं तरी्ही या क्ांची ्पाश््मभमूी असलेला करोना ्हा एक 
ज्वलंत व्वषय आ्ह.े स्वा्म्ा्मने कठीि असलेलया या काळात अशा क्ा 
वल्ूहन घयावयात असं अनुजा जगता्प यांना ्वाटिं, या आठ लेखकांनी्ही 
तत्परतेने क्ा वल्ूहन दिें आवि या काळात्ही ्हा क्ासंग्र्ह छा्पनू येिं, 
या स्व्म कारिांनी अतयंत ्वाचनीय अशा या संग्र्हाचं ्वेगळे्पि ठळक ्होतं. 
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(्परीवक्षत ्पसुतक : आरभाट नोंदींचे प्रकरि, लेखक : र्वींद्र लाखे, 
प्रकाशक : शबदमल्हार प्रकाशन, नावशक, प्रकाशन ्वष्म : वडसेंबर २०२०, 
्पमृषे्ठ: १६३, मलूय : रु. २५०)

‘आरभाट’ ्हा मळू कानडी शबद. कननड भाषेत तयाचे खानदानी, 
भवय, उत्तम असे अ ््म आ्हते. ्पि मराठीत आरभाट या शबदाला, ठरा्वीक 
्पठडी्पेक्षा ्वेगळे, स्वयीचया अनुभ्वां्पेक्षा अनोखे, व्ववचत्र असे अ ््म प्राप्त 
झाले आ्हते. मराठीतील जयेष्ठ आवि वचंतनशील क्ाकार जी. ए. कुलकिदी 
यांचया माणसे-आरभाट आकण कचल्लर या प्रवसद् आतमचररत्राचया शीष्मकात 
‘आरभाट’ या शबदाचा कानडी भाषेतील अ्ा्मनुसार ्वा्पर केलेला आ्ह.े 
्परंतु या शबदाचा मराठीत रूढ असलेलया अ्ा्मने शीष्मकात ्वा्पर केलेले 
आवि सधया चचजेत असलेले आरभाट नोंदींचे प्रकरण ्ह ेक्वी आवि रंगकमदी 
असलेलया र्वींद्र दामोदर लाखे यांचे ्पसुतक नावशकचया ‘शबदमल्हार’ 
प्रकाशनाने प्रकावशत केले आ्ह.े या ्पसुतकाचे ना्व जसे ठरा्वीक ्पठडी्पेक्षा 
्वेगळे आ्ह ेतसेच तयाची अवभवयक्ती आवि मांडिी्ही स्वयीचया अनुभ्वांना 
छेद दिेारी अशी अनोखी आ्ह.े 

रूढ आतमचररत्रातमक लेखनातून मांडलेले जी्वन्पट आवि संबंवधत 
लेखक/लेवखकेचया वयवक्तमत््वाचे सामावजक, सांसकमृ वतक, मानवसक 

68



वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१

संदभ्म ्वाचकाला अनुभ्वाने स्वयीचे झालेले असतात. तया अनुभ्वांतून 
साकारिाऱया मलूयांचया संदभा्मत व्ववशष्ट भवूमकेतून अशा लेखनाचे व्वशे्षि 
आवि मलूयमा्पन करिे शकय असते. मात्र या ्पसुतकातील नोंदींतून लेखक 
म्हिनू र्वींद्र दामोदर लाखे यांचया एकंदरीत जगणयाचा ्वा आयषुयातील 
घटनांचा मागो्वा तुम्हाला घेता येिार ना्ही. खदु्द लेखकाची्ही तशी इचछा 
ना्ही. तो या लेखनाला आतमक्नातमक लेखन ्वा चररत्रातमक लेखन 
मानत ना्ही तर तुकड्टयातुकड्टयांनी जगत आलेलया आयषुयातील नोंदींच े
प्रकरि मानतो. जयात सतयाबरोबरच ्ोड्टयाफार कवल्पताचा, व्एवरिकल 
मॅवजकचा्ही समा्वेश आ्ह.े 

्पसुतकाची का्ही ्पाने ्वाचलयानंतर आ्पलया लक्षात येते, की 
या लेखनाचे स्वरू्प दनंैवदनीमधये वट्पलेलया नोंदींसारखे, नाटकातील 
स्वगतासारखे तसेच कल्पनेतील वयक्तीबरोबर बोललयासारखे्ही आ्ह.े 
ह्ातील नोंदी प्र्म्परुुषी वन्वेदनातमक असलया तरी तया स्वतःकडे तटस््पि े
्पा्हिाऱया, ्वैयवक्तक अनुभ्वांचया कक्षेचया मया्मदते अडकून न ्पडिाऱया 
आ्हते. लेखकाने नोंद्वलेलया नोंदींना स्वतंत्र्पिे तयांची तयांची सरुु्वात-
मधय-शे्वट असला तरी ्वाचकांचया स्वयीतील सलगता यात ना्ही.

्परंतु या नोंदी रँडम म्हिजे योगायोगाने, अ्हतेु्प्ूव्मक वन्वडलेलया 
वकं्वा यादृवचछक ना्हीत. कारि या आरभाट लेखनात योगायोग ना्ही आवि 
अ्हतेू्ही ना्ही तर अतयंत व्वचार्प्ूव्मक ्व सखोल वचंतनशीलतेतून आलेलया 
या नोंदी आ्हते. तयाला एक आंतररक ससुतू्रता आ्ह.े मात्र का्ही ्वाचकांना 
्ह ेलेखन रँडम ्वाटणयाची्ही शकयता आ्ह.े तयाचे एक कारि असे असा्वे, 
की आतमचररत्रातमक लेखन म्हटलयानंतर जनम, जगणयातील कालानुरू्प 
अनुभ्व, तयातली संगती दिेाऱया घटनांची स्वय ्वाचकांना झालेली असते. 
आरभाट नोंदींचे प्रकरण या ्पसुतकातील लेखन अशी संगती शोधिारे ना्ही. 
तयात कालक्रमा्पेक्षा मानवसक अनुभतूीला अवधक म्हत््वाचे स्ान वदलेले 
आ्ह.े 

अनुभ्व आवि अनुभ्वाचा कंद असलेली अनुभतूी यात के्वळ संखयेचा 
्वा त्पशीलाचा फरक नसतो तर वया्पकतेचा असतो. अनुभ्व ्वैयवक्तक 
असतो, एकाचा अनुभ्व जसाचया तसा दसुऱयाचा असेलच असे ना्ही. 
अनुभ्वांची व्वव्वध रू्पे आ्पलयाला सभो्वतालचया स्व्म वय्व्हारांत वदसत 
असतातच. या रू्पांमळेु अनुभ्वांचे के्वळ त्पशील ्वाढतात मात्र अनुभतूी 
्वैवश्क असते. या आरभाट नोंदींतून लेखकाचया भौवतक जगणयाबद्दलची 
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सलगता जरी वमळाली ना्ही तरी अनुभ्वा्पेक्षा अनुभतूी म्हत््वाची मानिाऱया 
वयवक्तमत््वाचे का्ही अनुभ्वकंद जरूर आस्वादता येतात. 

आ्पलया व्वखंवडत आयषुयातील रूवटन जगणयात अवधकावधक 
सामानय ्होऊ ्पा्हिाऱया लाखेंचया या क्नात ्वाचन, कव्वता, नाटक, 
तत््वज्ान या क्षेत्रांचया आवि स्वतःचया आतलया-बा्हरेचया जगणयातील 
द्ंद्ांचया नोंदी येतात. आधयावतमक आवि लैंवगक ताि्ही यात जाि्वतात. 
यातील स्व्मच नोंदींतील क्नाशी ्वाचकांनी स्हमत व्हा्वे, असे्ही ना्ही. 

क्नाचया या नोंदींचे अगदी ढोबळ्पिे दोन प्रकारात ्वगदीकरि 
करिे शकय आ्ह.े ते म्हिजे १. ्वैयवक्तक अनुभ्वांचया नोंदी आवि २. 
्वैयवक्तक अनुभ्व ्वगळून सा्व्मवत्रक ्होऊ ्पा्हिाऱया नोंदी. त्ाव्प ्वैयवक्तक 
अनुभ्वक्नात्ही आ्पि कोिीतरी आ्होत, असा आव्वभा्म्व ना्ही आवि 
सा्व्मवत्रक ्होऊ ्पा्हिाऱया नोंदींत्ही उचचस्ाना्वरून मी का्हीतरी सांगतो 
आ्ह;े तुम्ही ऐका, अशी प्रौढी ना्ही. 

आ्पि कुिीतरी आ्होत, असे मानणयाची चटक मािसाला 
अवसतत्वाचया मळू गाभया्पासनू दरू लोटायला लागते. वनखळ अवसतत्वा्वर 
व्वव्वध मानमरातबांची ्पटेु चढ्वत जगणयाचे आभासी व्वश् रचणयातच 
मगन झालेलया वयक्तीला आतममगनते्पोटी जग ्परके ्वाटू शकते; तया 
्परके्पिामागची आतमशोध नाकारिारी प्रवक्रया वनव्वळ भौवतकतेला 
प्राधानय दिेारी असते. ्ह े ्परके्पि आवि असंगत जगतातील आ्पलया 
अवसतत्वाचा व्वचार अधयातम, तत््वज्ान, कला यांचया आधारे करिाऱया 
वयक्तींमधये वदसनू येिारे ररकामे्पि यात फरक आ्ह.े ्ह ेररकामे्पि स्वतःला 
ओळखणयातून आले असलयाचे वदसनू येते. या व्वखंवडत, असंगत भौवतक 
जगाशी आ्पला फारसा संबंध ना्ही, आ्पले मन ये्े रमत ना्ही, आ्पि 
चकूून ये्े आलो आ्होत, योगभ्रष्ट झालो आ्होत असे लक्षात आलयानंतर 
अशी वयक्ती अवलप्त ्होत ्होत जगाबरोबरच स्वतःशी्ही फटकून रा्हायला- 
्वागायला लागते. 

योगभ्रष्ट ्वा आऊटसायडर असलेलया वयक्तीला जगणयाचे कें द्र नसते. 
स्वतःचे जगिे, पे्रम, ममृतय ूया भौवतक गोष्टी आवि मनाचया ्हालचालींचे्ही 
अवसतत्व नाकारू ्पा्हिाऱया योगभ्रष्टाचया सतरा्वरील अनेक नोंदी ्वाचकाला 
्वेगळया व्वश्ात घेऊन जातात. सतत वनसटू ्पा्हिाऱया भतू-्वत्ममान-
भव्वषयातील मनाचया ्हालचालींचे स्वयी्पेक्षा ्वेगळे अ ््म या नोंदी दाख्व ू
्पा्हतात. 
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या नोंदींमधये कला-साव्हतयवय्व्हारासंबंधीचे सखोल वचंतनातमक 
असे अनेक तुकडे आ्हते. तयां्पैकी का्ही नोंदीतील अंश ये्े उदा्हरिादाखल 
उद्मृत करिे गैर ठरिार ना्ही. 

“...मला स्वतःला ्वाटतं ते मी सादर करीन वकं्वा रवसकाला ्ह्वं ते दईेन. 
तयांची मागिी ्पिू्म करीन. अशा ्वागणयानं माधयम मरतं. कला मरते. सं्वाद 
मरतो; कारि तो दोन्ही बाजूंनी रा्हात ना्ही. योगय वन अचकू सं्वादासाठी 
माधयम वज्ंवत असले ्पाव्हजे....रवसकाला म्हत््व दिेे वकं्वा स्वतःला म्हत््व 
दिेे, या दोन्हीत ररझलट अ्पेवक्षत आ्ह.े...आमोिकरांचया तत््वाने चालले तर 
्ह ेदोन्ही ररझलट ्वजा ्होतात. उरते ती के्वळ प्रवक्रया वकं्वा इगं्रजीत जयाला 
आ्पि प्रोसेस म्हितो. ती उरते. ररझलट्पेक्षा प्रोसेस म्हत््वाची. ” (्पमृष्ठ ६७)

“कव्वता आयषुयातून ्वजा करिं म्हिजे काय? ्ह े मी समजा्वनू 
घेताना लक्षात आलं की आ्पि मािसू म्हिनू जगणयाचं व्वसरतो आवि 
क्वी म्हिनू जगायला लागतो. क्वी म्हिनू जगायला लागलो की स्वतःचा 
व्वसर ्पडतो. आतमशोधाची ्वाट इ्ं खुंटते. मािसू म्हिनू माझया मनाला 
येिाऱया अनुभतूींनी कव्वतेत येिं म्हत््वाचं ्वाटतं मला. क्वी म्हिनू ना्ही. 
तया अनुभतूी कव्वतेत येतात तेव्हा आ्पि वत्े नसतो. ्ह ेनसिं म्हत््वाचं...” 
(्पमृष्ठ ६९)

“कलाकाराकडे कोिती्ही ठाम अशी वफलॉसॉफी नको ्पि 
वफलॉसॉफीकल मन ्पाव्हजे.” (्पमृष्ठ ७३) असे ्वदतोवयाघात व्वधान 
नोंदीत जेव्हा आ्पि ्वाचतो तेव्हा तयासंदभा्मत अवधक मनन करा्वे लागते. 
म्हिजे असे की, जर कलाकार, साव्हवतयक ठाम अशा वफलॉसॉफीने ्वा 
व्वचारप्रिालीने बद् असतील तर तयांचे वलखाि ्वा कलाकमृ ती साचेबद् 
्होणयाची शकयता असते. ते इतर तत््वप्रिालींकडे सहृदय्पिे ्पा्ूह शकतीलच 
असे ना्ही. मात्र तयांचे मन जर वफलॉसॉफीकल म्हिजेच तावत््वक असेल तर 
कोितया्ही कलाकमृ तीतील मळू तत््व समजनू घेऊन तयांचा तया तया ्वेळी 
अंगीकार करिे कलाकाराला सो्पे जाते. म्हिजेच कलाकार ्हा साधय रा्हात 
ना्ही तर साधन वकं्वा कलेचे माधयम ्होतो आवि माधयमाची स्वायत्तता 
अबावधत रा्हणयास मदत ्होते. 

“कुठलया्ही कलेतला ‘सा’ ला्वता येत ना्ही. तो स्हज्पिे लागा्वा 
लागतो आवि तयासाठी अखंड साधना गरजेची असते. ्वरचा ‘सा’ म्हिजे 
ममृतय ूआवि खालचा ‘सा’ म्हिजे गभा्म्वस्ा. खज्म. खज्म नीट लागला तर 
‘सा’ नीट लागतो. ्पि ्वय ्वाढत जातं तसतसे आ्पि गभा्म्वस्ा नास्वत 
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जातो. आ्पला ‘सा’ दवूषत करीत जातो.... तयाचे प्रवतवबंब तुमचया कलेत 
्पडते. ‘सा’ लागा्वा लागतो. तयासाठी शदु्ीकरिाची गरज असते. गभा्म्पयांत 
जाऊन प्र्वास करून ते्वढं शदु् व्हा्वं लागतं वन मग ्परत ्पढेु तयाच शदु्तेनं 
्वरचया ‘सा’्पयांत प्र्वास करा्वा लागतो. ्वरचा ‘सा’ लागतो तेव्हा तुम्ही 
मेलेले असता. के्वळ ‘सा’ वज्वंत असतो... ”(्पमृष्ठ ८६) इ्े तुम्ही मेलेले 
असता ्ह े ्वाकय ्वाचया्ा्मने घयायचे ना्ही. तयातली सकू्मता व्वचारात 
घेता असे लक्षात येते, की गभा्म्वस्ेत असलेली वनरागसता कलाकाराला 
वटक्वता आली ्पाव्हजे. आ्पि मरतो म्हिजे अ्ह ंमरतो, सं्पतो. ्ही अखंड 
चालिारी प्रवक्रया ्वा ्वेगळया शबदात सांगायचे तर साधना आ्ह.े जेव्हा अ्ह ं
मरतो तेव्हा अनुभ्वातला, भाषेतला कोरडे्पिा आवि वयवक्तगतता्ही मरते. 
अनुभ्वाला अनुभतूीचे ्वैवश्क रू्प प्राप्त ्होणयाची आवि भाषा सद्ैव ताजी, 
वनरामय रा्हणयाची शकयता वनमा्मि ्होते. 

“्ह े जग म्हिजे एक Antechamber आ्ह.े कुिाचं आ्ह?े ते 
आ्पलयालाच ठर्वा्ंव लागतं. इ्ंच ्ांबायचं की बा्हरे ्पडायचं. बा्हरे 
्पडलेले लोक ख्ूप आ्हते. तुकारामा्पासनू ते व्हनॅ गॉग्पयांत. ते ्वाट ्पा्हात 
बसले ना्हीत आतलया वद्वािखानयात कुिी बोला्वणयाची. बा्हरे ्पडायचया 
दर्वाजा्पयांत जाऊन मागं वफरलेले ख्ूप आ्हते. मी्ही तयातलाच एक.” (्पमृष्ठ 
१३१)

“प्रतयेक कला ्ही शेतजमीन आ्ह.े वतचा ्वा्पर शेतीसाठी करायचा 
सोडून स्वतःचे इमले बांधणयासाठी केला जातो आ्ह े आवि तयामळेु 
ती ना्पीक / एनए ्होत चालली आ्ह.े शेतीतले प्रयोग करणयासाठी तया 
जवमनीतलया मातीचया गिुधमा्मचा अभयास आवि तयांचे सं्वध्मन करणयाची 
गरज आ्ह.े ्होत आ्ह ेउलट...वमळालेलया जवमनीचा कस न जाऊ दिेे, वतचा 
स्ुपीक्पिा कसा ज्पता येईल ्ह े्पा्हणया्पेक्षा वतला फरसबंद करून वतचया 
स्हज सज्मनाचया ्वाटा बंद केलया जाता्हते; कारि तया जवमनीचे स्वतःच े
असे अवसतत्वच नाकारले गेले आ्ह;े जि ूका्ही आम्हीच वतला फळ्वतो 
आ्ह.े” (्पमृष्ठ ८६)

्वर उदा्हरिादाखल वदलेलया नोंदींतील अंशांतून्ही कला-साव्हतय 
क्षेत्रातील माधयमांचे स्वायत्त्पि, माधयमांची स्वसं्वेद्ता, ती राखणयासाठी 
घयायची काळजी आवि स्वीकारायची जबाबदारी यासंदभा्मतील लाखेंनी 
केलेला साव्हतय ्वा कलाक्षेत्रातील माधयमांसंदभा्मतला व्वचार कळतोच 
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वश्वाय कलेचया भमूीला ते वकती म्हत््वाचे स्ान आ्पलया आयषुयात 
दतेात, याची खात्री ्पटते. 

आकाराने छोटे असले तरी एकंदरीतच मराठी साव्हतयव्वश्ात आशय 
आवि शैली यांचे अभतू्प्ूव्म म्हत््व आवि ्वेगळे्पि असलेले ्ह े ्पसुतक 
प्रकावशत केलयाबद्दल शबदमल्हार प्रकाशनाचे मनः्प्ूव्मक अवभनंदन. 

या ्पसुतकाचया ्वेगळे्पिाची जािी्व चंद्रमो्हन कुलकिदी यांनी 
केलेलया मखु्पमृष्ठा्पासनूच ्वाचकाला व्हायला लागते. मखु्पमृष्ठा्वर 
दश्मव्वलेलया मेंद्ूवरील कोितया्ही कड्टया ्पिू्म्पिे ला्वलेलया ना्हीत. तसेच 
कुल्ूप्ही नुसतेच अडक्वलेले असले तरी ते बंद केलेले ना्ही. तया कड्टया 
आवि कुल्ूप उघडून आ्पला मेंद ू ्पया्मयाने आ्पले जगिे अवधक मोकळे, 
अवधक वया्पक करिे प्रतयेकालाच शकय आ्ह,े असे सवूचत करू ्पा्हिारी 
्ही संकल्पना ्वेगळी असली तरी्ही ्पिू्म ्पसुतक ्वाचलयानंतर ्ोडी ढोबळ 
वकं्वा स्वयीची ्वाटू शकते. तयाऐ्वजी अमतू्म शैलीतली एखादी अनोखी 
संकल्पना ्पसुतकाचया आशयाला ्व शैलीला अवधक टोकदार करिारी ठरू 
शकली असती, असे प्रामाविक्पिे ्वाटते. 

आ्पलया मनात एखाद्ा क्षिी एखादा व्वचार ्वा कल्पना येते. तयातील 
वनतळ अंश ्पकडून ठे्विे, ्ह ेकव्वतेचे काम ्पि अनुभ्वांचया ्वा क्नाचया 
रू्पांना फारसे म्हत््व न दतेा तया के्वळ वनतळ अंशातील वनरामयता वटक्वनू 
जगणयाचा प्रयतन करणयाबाबत जर नेवि्वेत साततयाने प्रवक्रया चाल ूअसेल 
तर ते वनतळ अंश आशयात ्वैवश्कता घेऊन येऊ शकतात. याचे साक्षीदार 
्होणयासाठी आरभाट नोंदींचे प्रकरण ्वाचिे अतया्वशयक आ्ह.े 
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(्परीवक्षत ्पसुतक : टू ककल अ मॉककंगबर्ड, लेवखका: ्हा्प्मर ली, प्रकाशक : 
्हाप्डर कॉलीन्स, प्रकाशन ्वष्म : जलैु २०१५, प्र्म आ्वमृत्ती: १९६० 
(J.B. Lippincott & Co.), ्पमृषे्ठ : ३३६ मलूय : रु. १,५७८)

यनुायटेड सटेट्टसचया दवक्षि भागातील राजयातलया एका ल्हानशा 
श्हरात घडिाऱया गोष्टी म्हिजे टू ककल अ मॉककंगबर्ड या कादबंरीची 
क्ा आ्ह.े सं्पिू्म कादबंरीत साधारि तीन ्वषाांचया काला्वधीत घडिाऱया 
घटनांचा ्पट आ्पलया डोळयांसमोरून उलगडत जातो. सकाऊट वफंच, जेम, 
अॅवटकस अशा मखुय ्पात्रांचया नजरेतून ्वंशभेद आवि ्वि्मभेदाचया, नयाय-
अनयायाचया, सव्हषितुा-असव्हषितेुचया धागयांनी लेवखकेने ्ही गोष्ट व्विली 
आ्ह.े खेदाची बाब म्हिजे १९६० सालचया कादबंरीतले संदभ्म आजचया 
काळाला्ही लाग ू ्पडतात. २०२० साली अमेररकेत केली गेलेली जॉज्म 
फ्लॉइड या कमृ षि्विदीयाची ्हतया आ्पलयाला आ्पलया ‘प्रागवतकतेची’ 
वयाखया त्पासायला भाग ्पाडत नसेल तर न्वलच आ्ह.े

 सकाऊट वफंच या स्हा ्वषाांचया ल्हान मलुीचया वन्ेवदनातून ्ही 
कादबंरी उलगडत जाते. टू ककल अ मॉककंगबर्ड या कादबंरीतील मखुय 
्पात्रां्ैपकी सकाऊट, जेम आवि डील यांचे बालसलुभ कुतू्हल आवि 
आजबूाजलूा घडिाऱया गोष्टींकडे ्पा्हणयाची वनरागस दृष्टी लेवखकेने तरलतेने 
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वट्पली आ्ह.े ज्वळचयाच घरात रा्हिारा ‘बू रॅडली’ ्हा मािसू म्हिजे 
सकाऊट, जेम आवि डील यांचया नजरेतून एक र्हसयमय, भीवतदायक ्पात्र 
आ्ह.े तयाचयासोबत प्रतयक्षात भेट झालेली नसली तरी कल्पनाव्वश्ातील 
भीतीचे मतू्म रू्प म्हिजे ‘बू रॅडली’ ्ही वयक्ती आ्ह.े

सकाऊटचया गा्वातील टॉम रॉवबनसन या कमृ षि्विदीया्वर रॉबट्म ए्वेल 
ना्वाचया ्पात्राने खटला भरला आ्ह.े ए्वेलचया मलुी्वर टॉमने बलातकार 
केलयाचा गंभीर आरो्प टॉम्वर आ्ह े आवि नयायाधीशाने टॉमची बाज ू
लढव्वणयासाठी सकाऊटचया ्ववडलांना म्हिजेच अॅवटकस वफंचला व्वचारले 
आ्ह.े अॅवटकसने ्हा खटला लढ्वायला ्होकार वदला आ्ह,े कारि टॉमचया 
वनददोष असणयाची तयाला खात्री आ्ह.े कमृ षि्विदीय टॉमचं ्वकील्पत्र घेि ं
म्हिजे संकटांना वनमंत्रि दिें आ्ह,े याची अॅवटकसला वय्ववस्त कल्पना 
आ्ह.े ्परंतु तो आ्पलया वनि्मया्वर ठाम आ्ह.े वनददोष टॉम रॉवबनसनची ्ही 
केस लढव्वणयास नकार द्ायला तयाला तयाची सदसवद््वेकबुद्ी ्पर्वानगी दते 
ना्ही. आ्पि ्ही केस लढव्वली ना्ही तर आ्पि आ्पलया मलुांना चकुीची 
वशक्वि दऊे, असं तयाचं मन तयाला सांगत आ्ह.े ्परंतु या वनि्मयामळेु मात्र 
तो गा्वातील लोकांचया वतरसकाराचा बळी ठरला आ्ह.े सकाऊट आवि 
जेम्वरसदु्ा या वतरसकाराची सा्वली ्पडणयास सरुु्वात झाली आ्ह.े

अखेरीस टॉम रॉवबनसनचा खटला नयायालयात उभा रा्हतो. ्पढुचा 
उलगडत जािारा सगळा घटनाक्रम ्वाचकांसमोर अनेक प्रश् उ्पवस्त 
करतो; व्वचार करायला भाग ्पाडतो. सीसीटीव्ही फुटेज, वडवजटल ्परुा्वे, 
प्रगत तंत्रज्ान नसलयाचया काळात ्वि्मद्ेषाचा बळी ठरलेलया टॉमला वनददोष 
वसद् करणयासाठी अॅवटकसने सगळया प्रकारचे धोके ्पतकरून वदलेला लढा 
्हा कादबंरीचा रोमांचक भाग आ्ह.े रॉबट्म ए्वेलचया मलुी्वर ्हलला करिारा 
्हललेखोर डा्वखरुा ्होता तसेच तयाचे दोन्ही ्हात शाबूत ्होते. याउलट 
रॉवबनसनने अ्पघातात आ्पलया डावया ्हाताची काय्मक्षमता गमा्वली ्होती; 
असे स्व्म ्परुा्वे सादर करून्ही ्वि्मद्ेषाचा ्पगडा असलेला ्प्ूव्मग्र्हदवूषत 
नयायाधीश टॉमला दोषी ठरव्वतो आवि तयानंतर दोषी ठरव्वला गेलेला 
तसेच ्हतबल झालेला टॉम ्पोवलसांचया कैदतेून ्पळून जायचया प्रयतनात 
मारला जातो. 

‘मॉवकंगबड्म’ ्हा लांब शे्पटीचा राखाडी ्पक्षी प्रामखुयाने अमेररकेत 
आढळतो. वनरागसतेचं प्रतीक असिारा ्हा गािारा वनरु्पद्र्वी ्पक्षी. या 
्पक्याची ्हतया म्हिजे वनष्पा्प, वनरागसतेची कत्तल ्होय. नेमकं असंच 
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टॉमचया बाबतीत्ही घडतं. वनरागस आवि वनददोष टॉमची प्रस्ाव्पत 
वय्वस्ेकडून ्हतया केली जाते. 

‘मेकॉमब’ गा्वातील लोकांमधये टॉमचया संदभा्मतील घटनेमळेु 
अस्वस्ता वनमा्मि ्होते. तर आ्पली फस्विकू झाली आ्ह,े असा गैरसमज 
वनमा्मि झालेला रॉबट्म ए्वेल संता्पाचया भरात अॅवटकसचया मलुां्वर ्हलला 
करतो. रॉबट्म ए्वेलने सकाऊट आवि जेम्वर केलेलया ्हललयातून तयांना ब ू
रॅडली ्वाच्वतो. ‘बू रॅडलीचे’ खरे रू्प ्पा्ूहन सकाऊट खजील ्होते. अॅवटकस 
्ही केस ्हरतो ्पि तयाने वनमा्मि केलेली अस्वस्ता ससुत ्पडलेलया ‘मेकॉमब’ 
गा्वाला जशी गदगदा ्हलव्वते तशीच ्वाचकांना्ही ्हलव्वते. समाजाला 
ने्हमीच का्ही आदश्म, ‘व्हरो’ ्ह्वे असतात. अॅवटकसचया रू्पाने अमेररकन 
साव्हतयाने फक्त आदश्म ्वकीलच नव्ह ेतर ‘नयाय’ या संकल्पने्वरची अव्वचल 
वनष्ठा असिारा नायक उभा केला.  

फक्त रंग काळा आ्ह े म्हिजे मािसे ्वाईट, बलातकारी, खनूी, चोर 
असा समज असिाऱया १९६० चया दशकातली ्ही गोष्ट ्वाचताना आज 
एकव्वसावया शतकात काळया रंगाकडे ्पा्हणयाचया मािसाचया दृवष्टकोनात 
नककी वकती बदल झाला ्हा प्रश् ्पडतो. का्ही साव्हतयकमृ ती काळा्वर 
व्वजय वमळ्वतात तया अशा. कमृ षि्विदीय लोकांना ‘कलड्म’ अशी एक संज्ा 
्वा्परली जाते. मग ्पांढरा रंग ्हा रंग ना्ही का? असे प्रश् ्पडायला लागतात 
तेव्हा दजजेदार कलाकमृ तीचं ्वाचन ‘मनाचा तळ ढ्वळून काढतं’ म्हिजे नककी 
काय ्होतं, याचा अंदाज यायला सरुु्वात ्होते. डोळे आवि कातडीचा रंग 
ठर्विारं मेलॅवनन या रंगद्रवयाचया कमी-अवधक प्रमािा्वरून वयक्तीचा रंग 
काळा की गोरा ठरतो. ्परंतु या्वरून तया वयक्तीचया गिुांची ्पारख करिे, ्ही 
्हीन वशक्वि नेमकी जािते अजािते्पिी कोितया क्षिी मािसाचया मनात 
रुजत असा्वी आवि तया दृवष्टकोनात बदल ्होणयासाठी काय करता येईल, 
्ह ेप्रश् कादबंरी ्वाचताना ्पडतात. अ्ा्मत ्वि्मद्ेष रुज्वला जातो तसाच तो 
नष्ट करिे्ही शकय आ्ह.े

   दसुऱयाचया नजरेने गोष्टी समजनू घेणयाला ्ही कादबंरी म्हत््व दतेे. 
‘मी श्ेष्ठ आ्ह’े असं वशकून कुिी जनमाला येत नसतं तर ्ही वशक्वि वमळत 
जाते. यासाठी फार मलूभतू बदल गरजेचा आ्ह.े बदल करा्वा ्वाटणयासाठी 
आधी प्रश् ्पडले ्पाव्हजेत, तयाची उत्तरे शोधणयासाठीची अस्वस्ता वनमा्मि 
झाली ्पाव्हजे. याची सरुु्वात मॉककंगबर्ड ्वाचनू खाली ठे्वली की ्होते. 
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 या कादबंरीला जशी अफाट लोकवप्रयता वमळाली तशी या 
कादबंरीचया क्े्वर आधाररत टू ककल अ मॉककंगबर्ड या वचत्र्पटाला्ही 
ऑसकरचया बा्ुहलया प्राप्त झालया. वकतयेक शाळा आवि म्हाव्वद्ालयांमधये 
्ह े ्पसुतक अभयासक्रमामधये ला्वले गेले. तीस वमवलयन प्रतींचया ख्पाचा 
व्वक्रम नोंदव्विारे ्ह े्पसुतक चाळीस्ेपक्षा जासत भाषांमधये अनु्वावदत झाले 
आ्ह.े मािसाचा स्वभा्व आवि ्वागिकू यात प्रचंड ताकद आ्ह;े द्ेषाची 
ताकद आ्ह ेतशीच पे्रमाची दखेील आ्ह.े ‘मेकॉमब’ गा्वातील लोकांचा रोष 
्पतकरून एका वनददोष वयक्तीसाठी नयायालयीन लढा दिेारा अॅवटकस वफंच 
्हा नायक कादबंरीत आ्ह.े ठर्वलंच तर तुम्ही समाजातलया नकारातमक 
शक्तींव्वरोधात उभे रा्ूह शकता. अगदी एकटे आवि ते्ही वनभदीड्पिे,्हाच 
आशय कादबंरीतून वयक्त ्होतो. 

्ह ेसगळं सकाऊट ना्वाचया एका ल्हान मलुीचया नजरेतून समजा्वनू 
घेताना ्हा्प्मर ली या लेवखकेची ओळख ्होत जाते. २८ एवप्रल १९२६ रोजी 
अलाबामा राजयातील मन्ोवव्हल या श्हरात लेवखकेचा जनम झाला. ्ववकली 
्पेशा असिारे ्वडील फ्ावनसस ली आवि आई अमासा कोलमनली या 
दां्पतयाला असलेलया एकूि चार मलुां्पैकी ्ह ेशेंडेफळ. टू ककल अ मॉककंगबर्ड 
ची क्ा आतमचररत्रातमक असलयाचा समज लेवखकेने नाकारला असला 
तरी वतचया लेखना्वर बाल्पिीचया आठ्विींचा असलेला गडद प्रभा्व 
मात्र नाकारता येत ना्ही. ्हा्प्मर ली यांची कायद्ाचया वशक्षिाची आ्वड 
तयांना कादबंरीचा ्वकील असलेला नायक उभा करताना सा्हाययभतू ठरली 
असा्वी.

वतचया बाल्पिीचया काळाव्वषयी सांगताना लेवखका एका मलुाखतीत 
म्हिते, ‘आम्हाला खेळणयासाठी आमची का्ही साधनं शोधनू काढायला 
लागायची कारि आमचयाज्वळ ्पैसे नव्हते, खेळिी नव्हती आवि व्वशेष 
का्ही आमचयासाठी केलं जात नव्हतं आवि या सगळयाचा ्पररिाम म्हिजे 
ब्ुहतेक ्वेळ आम्ही आमचया कल्पनाव्वश्ात रममाि असायचो. आम्ही 
बऱयाच गोष्टी शोधनू काढलया. ्पसुतके ्वाचनू छा्पील ्पाना्वरचया गमतीजमती 
घराचया मागील अंगिात एकमेकांना नाट्टयमय रीतीने ऐक्वणयात आम्ही 
बराच ्ेवळ घाल्वला आ्ह’े (औडे् वकलंटन: २०१६). 

बाल्पिीच ्हा्प्मर ली यांना लेखनाचा छंद जडला. ्पढेु म्हाव्वद्ालयीन 
जी्वनात कायद्ाचा अभयास करीत असताना्ही तयांनी सतंभलेखन सरुू 
ठे्वले. का्ही काळ नोकरीचा अनुभ्व घेतलयानंतर ्पिू्म ्वेळ लेखनाला 
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द्ायचा असे ठरव्वले. ्पढेु सलग तीन ्वषाां्पेक्षा अवधक काळ खच्म करून 
तयांची जनमाला आलेली साव्हतयकमृ ती म्हिजे टू ककल अ मॉककंगबर्ड ्होय.

ली तयांचया या कलाकमृ तीला पे्रमाने ‘द बड्म’ असे संबोधत. सन 
१९६० मधये प्रवसद् झालेलया या कादबंरीने सन १९६१ चे ‘्पवुलतझर 
्पाररतोवषक’्ही वमळ्वले. १९६२ साली ्पार ्पडलेलया एका ्पत्रकार ्पररषदते 
झालेलया संभाषिातून लेवखकेची वमवशकल झलक वदसते. ‘मॉककंगबर्डच े
यश डोकयात जािार का?’ अशा खोचक प्रश्ाला ‘तयासाठी ्हा्प्मर ली ख्ूप 
म्हातारी झाली रे!’ असे खट्टयाळ उत्तर दऊेन लेवखकेने प्रश्कतया्मला गप्प 
केले ्होते. याच ्पररषदते ‘तुम्हाला तुमचया दसुऱया कादबंरीव्वषयी काय 
्वाटते?’ असे व्वचारले गेले तेव्हा ‘भीती ्वाटते’ असे उत्तर तयांनी वदले ्होते 
(संकेतस्ळा्वरील मलुाखत, ततै्र्व). 

 ‘मॉककंगबर्ड’ नंतर दीघ्मकाळाने प्रकावशत झालेली तयांची दसुरी 
कादबंरी म्हिजे ‘गो सेट अ वॉचमन’. सन १९६० नंतर प्रकावशत झालेले 
तयांचे तुरळक लेखन सोडता तयानंतर बऱयाच काळाने म्हिजे १४ जलैु २०१५ 
ला प्रकावशत झालेलया ‘गो सेट अ वॉचमन’ला्ही फार मोठा ्वाचक्वग्म 
वमळाला. 

टू ककल अ मॉककंगबर्डला अल्पा्वधीतच वमळालेले यश आवि प्रवसद्ी 
इतकी ्होती की या कादबंरीचया प्रकाशनानंतरचया काळात वतला ‘समर 
सटॉम्म’ असे म्हटले जाई. अमेररकेचे माजी अधयक्ष बराक ओबामा ्पदा्वरून 
्पायउतार ्होताना आ्पलया वनरो्पाचया भाषिात मॉककंगबर्ड कादबंरीतलया 
्पात्राचया म्हिजेच अॅवटकस वफंचचया तोंडी असलेलया ्वाकयाचा संदभ्म 
दऊेन म्हिाले ्होते; ‘्वि्मद्ेषाव्वरूद् लढाई वजंकणयासाठी राजकीय आवि 
सामावजक बदलाची खरी गरज आ्ह’े (फॅङ्ट ग, मरीना : २०१७).

मॉककंगबर्ड अनेक नामांवकत ्परुसकारांची धनी ठरली आ्ह.े ‘्पवुलतझर 
्परुसकार’, ‘अलाबामा लायब्ररी असोवसएशन ्परुसकार’ आवि समीक्षकांनी 
केलेला गौर्व, या सगळया गोष्टी या कादबंरीभो्वती ्वलय वनमा्मि करतात. 
इतकंच नव्ह े तर सन २००६ मधये वब्रवटश ग्रं््पालांचया एका स्वजेक्षिात 
तयांना प्रश् व्वचारला गेला, ‘प्रतयेकाने मरणया्प्ूवदी एकदा ्वाचलेच ्पाव्हजे 
असे ्पसुतक कोिते?’ (वझ्प, य्ुवान :२०१०). तयात टू ककल अ मॉककंगबर्ड 
्पव्हलया स्ाना्वर ्होते, तर बायबल दसुऱया स्ाना्वर ्होते. वकतयेक 
्परुसकारां्पेक्षा्ही ्वाचकांचया या प्रवतवक्रयेचा आनंद लेखकासाठी अतुलनीय 
असतो.
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व्व्ेवक जाग्विारी ्ही कादबंरी साव्हतयात असलेली बदलाची ताकद 
दश्मव्वते. जागवतक साव्हतयाचया प्र्वा्हातील उत्तमोत्तम ग्रं्ांचा संग्र्ह आवि 
्वाचन करताना ्हा्प्मर ली यांचं स्ान प्रतयेक ्वाचकाचया मनात अधोरेवखत 
्होत जाते. ्हा्प्मर ली यांचया ्पसुतकांमधनू तुम्ही १९३० चया दशकातला 
काळ अनुभ्वता, अलाबामा राजयात वफरून येता आवि मािसाचया 
मािसू्पिाव्वषयी्ही जािनू घेता. ्पसुतकांकडून शे्वटी आिखी काय ्ह्ेव 
असते? 

संदर्भ:

१. औडे् वकलंटन (२०१६)

https://www.newsday.com/entertainment/books/a-1961-

interview-with-harper-lee-author-of-to-kill-a-mockingbird-

from-the-newsday-archives-1.11490765

२.  फॅङ्ट ग, मरीना (२०१७),

 (https://www.huffpost.com/entry/obama-farewell-address-to-

kill mockingbird_n_58759621e4b03c8a02d3fa49)

३.  वझ्प, य्ुवान (२०१०) सकाऊट, अॅवटकस अँड बू, ्पीडीएफ. 

 (Zipp, Yvounne (2010): ‘Scout, Atticus & Boo’, Book 

Review of To Kill a Mockingbird, The Christian Science 

Monitor, csmonitor.com.)
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अंजली मसकिेन्हस
अंजली मस्करेन्हस या सौ. एस. आर. ्ेक. ्करंदी्कर म्हाविद्ालय, ड्हाण ूयेथे मराठी 
विभागप्रमखु म्हणनू ्काय्यरत आ्हते. तसेच ‘्को्कण मराठी साव्हतय पररषद’ ड्हाण ू
येथे शाखा ्काया्यधयक्ष म्हणनू ्काम पा्हत असनू तया ्कोसबाड येथील ‘नूतन बाल 
वशक्षण संघ’ या संसथेचया आजीि सभासद आ्हते. तयाचबरोबर मुंबई विद्ापीठात 
पीएच.डी.चया माग्यदश्य्क असनू ‘आवदिासी साव्हतय’ ्हा तयांचया विशेष अभयासाचा 
ि संशोधनाचा विषय आ्ह.े तयांची आजतागायत आदिवासी लोकसादित्य सवरूप 
आदि समीक्ा, आदिवासी लोककथा, आदिवासी लोककथामीमांसा, आदिवासी 
लोकगीते व लोकनतृ्ेय : एक अभ्यास, आदिवासी बालकथा आवण आदिवासींच े
दवदिनाट््य ्ही पसुत्ेक प्र्कावशत झालेली आ्ह.े

सुजाता सचचन कुळकर्णी
सजुाता ्ुकळ्कणणी या ्को्कण ज्ानपीठ ्कज्यत ्कला, विज्ान ि िावणजय म्हाविद्ालयात 
गेली २२ िषषे मराठी विषयाचे अधयापन ्करत आ्हते. मुंबई विद्ापीठातून ‘राधा-्ृकषण 
वमथ्क : ए्क शोध’ ह्ा विषयािरील लघसुंशोधन प्र्कलप यशसिीपणे पणू्य ्ेकला असनू 
’मराठी ्कवितेतील ‘राधा’ ि ‘्ृकषण’ वमथ्क : ए्क शोध’ ह्ा विषयािर पीएच.डी. 
प्राप्त ्ेकलेली आ्ह.े तयांचया पीएच.डी. प्रबंधास मुंबई विद्ापीठ मराठी विभागाद्ारे 
‘्ैक. प्रा. अ. ्का. वप्रयोळ्कर समवृत-पाररतोवष्क’ प्राप्त झालेले आ्ह.े तयांनी पदवयतु्तर 
परीक्षेमधये ‘डॉ. दादोबा पांडुरंग तख्यड्कर सिुण्यपद्क’ आवण ‘श्ीमती भावमनी 
जनाद्यन बाबरे समवृत-सिुण्यपद्क’ संपादन ्ेकलेले आ्ह.े ‘मराठीचया बोलींचे जतन 
आवण संिध्यन ्करणे’ ह्ा पे्ररणेतून रायगड वजलह्ामधील ्कज्यत पररसरात बोललया 
जाणाऱया आवदिासी ‘ठा्करी’ ि ‘्कात्करी’ बोलींमधये िाङ्मयवनवम्यती ्ेकलेली आ्ह.े 
तयाचबरोबर ‘िनिासी ्कलयाण आश्म, जांवभिली’ येथील आवदिासी मलुांसाठी 
आवण मांडिणे येथील िीटभट्ीिरील आवदिासी ्कामगारांचया मलुांसाठी ‘बोलीतून 
वशक्षण’ ह्ा सं्कलपनेतून आ्कारास आलेलया विविध उपक्रमांचया आयोजनात 
पढुा्कार घेतलेला आ्ह.े बंद पडणाऱया मराठी शाळांना उवज्यतािसथा आणणयाचया 
उवदिष्ाने रायगड वजल्हा पररषद शाळा, बांवधिली, शेल ूतसेच रायगड वजल्हा पररषद 
शाळा, िावघणीची िाडी ह्ा शाळांचया वि्कास्काया्यत सजुाता ्ुकळ्कणणी यांचा 
लक्षणीय स्हभाग आ्ह.े 

िाजेश नार्वेकि
राजेश नािषे्कर ्ह े ठाणे वजलह्ाचे वजल्हावध्कारी असनू ते ‘भारतीय प्रशास्कीय 
सेिे’चया २००९ चया तु्कडीचे अवध्कारी आ्हते. तयांची १९९४ साली रतनावगरी 
येथे पररविक्षाधीन उपवजल्हावध्कारी म्हणनू ्कार्कीद्य सरुू झाली. तयानंतर तयांनी 
प्रांत अवध्कारी, ्करमण्ूक ्कर विभाग, मदुां्क शलु्क विभाग, म्हाडा, एम.आय.
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डी.सी. यांसोबतच मंत्ालयातील विविध जबाबदारीची पद े भषूविली आ्हते. ठाण े
वजल्हावध्कारी म्हणनू ्काय्यरत ्होणयापिूणी तयांनी म्हाराषट्ाचया मखुयमंतयांचया 
स्हसवचिपदाची जबाबदारी्ही समथ्यपणे सांभाळलेली आ्ह.े ‘मुंबई वदलली औद्ोवग्क 
्कॉररडॉर’ या म्हत्िा्कांक्षी योजनेचया वनयोजनात तयांनी म्हत्िपणू्य भवूम्का बजािली 
आ्ह.े तसेच याच ्कामासंदभा्यत प्रवशक्षणासाठी ते जपानला्ही गेले ्होते. ‘रायगड 
वजल्हा पररषद’ेचे ्काय्य्कारी अवध्कारी असताना तयांनी ‘पंतप्रधान आिास योजना’ 
आवण ‘सिच्छ भारत अवभयान’ या योजनांची अवतशय प्रभािी अंमलबजािणी 
्ेकलेली ्होती. राजेश नािषे्कर ्ह ेमखुयमंतयांचया सवचिालयात ्काम ्करत असतानाच 
नगरवि्कासासारखया अतयंत संिेदनशील विभागाचे्ही ्काम पा्हात ्होते. ‘मदुां्क 
शलु्क विभागा’त ्काय्यरत असताना आय-सररता, ई-पेमेंट, मदुां्क, नोंदणी ि ततसम 
्काय्यप्रणालींसाठी जे माव्हती-तंत्ज्ान वि्कवसत ्करणयात आले तयात तयांचा म्हत्िपणू्य 
स्हभाग ्होता.

सोनाली गुजि 
सोनाली गजुर या जम्यन विभाग, मुंबई विद्ापीठ ि ‘राजय मराठी वि्कास संसथा’ 
यांचया संयकु्त विद्माने अमराठी भाष्कांसाठी ‘माय मराठी’ ्हा मराठी अधयापनाचा 
अभयासक्रम तयार ्करणयाचया प्र्कलपाचया स्हसमनिय्क, स्हलेख्क ि स्ह-संपाद्क 
आ्हते. तसेच तयांनी भाषांतर क्षेत्ातील प्रवशक्षण घेतले असनू इगं्रजी ि व्हदंी भाषांतून 
मराठीत भाषांतरे ्करणयाचे ्काम्ही तया ्करतात. तयांनी मराठी विषयात पदवयतु्तर 
वशक्षण घेतले असनू नेट परीक्षा्ही उत्तीण्य ्ेकलेली आ्ह.े तयांनी मुंबई विद्ापीठाचया 
वद्तीय िष्य ्कला शाखेचया अभयासक्रमात समाविष् असलेले, भाषाविज्ान विषयािर 
आधाररत भाषा : समाज आदि संसकृती या पसुत्काचे लेखन ्ेकले असनू ‘भावष्क 
खेळ : भाषा अधयापनाचे प्रभािी तंत्’ या विषयािर आजिर अने्क वयाखयाने, 
्काय्यशाळा घेतलेलया आ्हते. तसेच ‘राजय मराठी वि्कास संसथे’चया ‘मराठी शबद 
्हौशी’ या भावष्क खेळाची वनवम्यती ्करणयात्ही तयांचा स्हभाग आ्ह.े १९९६ पासनू 
म्हाविद्ालयीन पातळीिर पदिी आवण पदवयतु्तर िगाांना ‘मराठी भाषा आवण 
साव्हतया’चे तयांनी अधयापन ्ेकलेले आ्ह.े वशिाय विद्ापीठीय पातळीिर अमराठी 
भाष्कांना ‘संिादातम्क पद्धती’ने मराठी वश्कविणयाचा्ही तयांना अनुभि आ्ह.े 
तयाचबरोबर तयांनी ‘राजय मराठी वि्कास संसथे’तर्षे  मुंबई रेलिे वि्कास ्कॉपपोरेशन, 
इस्ाईल येथील ‘तेल अिीि विद्ापीठ’, तंजािर येथील ‘तवमळ विद्ापीठ’ येथे 
अमराठी भाष्कांना मराठीचे अधयापन ्ेकले आ्ह.े
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चगिीश पतके
वगरीश पत्ेक ्ह े‘राजय मराठी वि्कास संसथा’, मुंबई येथे ्काया्यसन अवध्कारी म्हणनू 
्काय्यरत आ्हते. तयांचा ‘राजय मराठी वि्कास संसथे’चया विविध भाषाविषय्क 
प्र्कलपांत विशेष स्हभाग असनू अमराठी आवण ‘ने्हरु-रु्लब्ाईट वशषयितृ्ती’ प्राप्त 
्ेकलेलया अमेरर्की विद्ारयाांना ते मराठीचे अधयापन ्करतात. गेली तीन दश्ेक ‘समांतर 
मराठी रंगभमूी’िर अवभनेता, वदगदश्य्क म्हणनू ते सवक्रय आ्हते. तयाचबरोबर तयांनी 
‘आविष्कार’ संसथेचे माजी मानद ्काय्यिा्ह म्हणनू्ही ्काम ्ेकलेले आ्ह.े  पत्ेक यांनी  
सावित्ीबाई रु्ले पणुे विद्ापीठ, पणुे येथनू मराठी विषयात एम.ए. ्ेकले आ्ह ेआवण 
एस.एन.डी.टी. विद्ापीठातनू ‘पोसट ग्ररॅजयएुट वडपलोमा इन अरॅपलाईड वलंवगिवसटकस’ 
्ही भाषाविज्ानविषय्क पदवयतु्तर पदवि्का ते प्रथम क्रमां्काने उत्तीण्य झालेले 
आ्हते. ‘भारतीय भाषा संसथान’, म्हसैरू (CIIL) या संसथेचया ‘भाषा मंदाव्कनी’ या 
प्र्कलपासाठी ‘मराठी रंगभमूी’, ‘भाषावशक्षण’ आदी विषयांिर लेखन ्ेकले असनू 
Tests Of Language Proficiency Marathi  या संदभ्यग्रंथामधये विषयतजज् 
म्हणनू्ही तयांचा स्हभाग आ्ह.े विविध वनयत्कावल्कांमधनू नाट्य-भाषा-साव्हतय 
या विषयांिर तयांचे िैचारर्क लेख ि शोधवनबंध प्र्कावशत असनू शाले्य मराठी 
शबिकोश या ग्रंथाबरोबरच नाट्यविषय्क नऊ पसुत्कांचे संपादन तयांनी ्ेकलेले आ्ह.े 
अने्क नामिंत ए्कांव्क्का ि नाट्यसपधाांचे परीक्षण ्ेकलेले असनू समांतर प्रायोवग्क 
रंगभमूीिरील लक्षणीय योगदानाबदिल ‘अवखल भारतीय मराठी नाट्य पररषद’ बोरीिली 
शाखेतर्षे  २०१८साली तयांना ‘रंगप्रयोग परुस्कार’ प्राप्त झालेला आ्ह.े तसेच ‘रोटरी 
इनटरनरॅशनल’ या संसथे्कडून भाषा आवण वशक्षण क्षेत्ातील लक्षणीय ्कामवगरीसाठी 
२०१९मधये ‘RCHE VOCATIONAL EXCELLENCE AWARD’ या 
परुस्काराने्ही वगरीश पत्ेक यांना सनमावनत ्करणयात आलेले आ्ह.े

पूजा चगिी 
पजूा वगरी या य.ुजी.सी.चया ररसच्य रे्लो असनू ‘इगं्रजी भाषेतून मराठीत अनुिावदत 
झालेलया वनिड्क ्कादबंऱयांचा अभयास’ ्हा तयांचया संशोधनाचा विषय आ्ह.े 
साव्हतयाची, भाषेची आिड असलयाने तयांनी मराठी ि इगं्रजी या दोन्ही विषयांतील 
पदिी तसेच पदवयतु्तर वशक्षण घेतले आ्ह.े तया मराठी विषयातील सेट, नेट ि जेआरएर् 
परीक्षा उत्तीण्य आ्हते. तसेच इगं्रजी विषयातील सेट परीक्षा उत्तीण्य आ्हते. सेट, नेट, 
जेआरएर् परीक्षां्कररता परू्क अशा माग्यदश्य्क पसुत्काचया तया स्हलेवख्का आ्हते. 
‘गोखले एजय्ेुकशन सोसायटी’, ‘स. प. म्हाविद्ालय, पणुे’ आवण ‘म्हषणी ्किषे स्ती 
वशक्षण संसथा, पणुे’ येथे तयांनी अधयापन ्ेकलेले आ्ह.े याबरोबरच तयांनी विविध 
बालनाट्य सपधा्य आवण आंतरम्हाविद्ालयीन ए्कांव्क्का सपधाांमधये अवभनय ्ेकलेला 
आ्ह ेतसेच ‘राजय मराठी वि्कास संसथे’चया नाट्यावभनय सपधाांचया परीक्ष्क म्हणनू्ही 
तयांनी ्काम पाव्हले आ्ह.े 
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सदंर्भ देण्याविष्ीच्या मयार्भदर्भक सचूनया

‘संभाषण’ माससकासाठी शोधसिबंध सिसितािा शोधसिबंधकारािे In Text 

parenthetical Author-Date citation या संदभ्भ पद्धतीचा अविंब करण े

असिवाय्भ आि.े 

In Text parenthetical Author-Date Citation िी संदभ्भ दणेयाची असधक 

सटुसटुीत पद्धत आि.े या पद्धतीिसुार प्रतयक्ष िेखातीि मजकुरामधये वा सववेचिामधये 

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

संदभ्भग्ंथाच ेप्रकाशिवष्भ आसण उद्धधृत संदभा्भचा पधृष्ठ क्रमांक िोंदसवण ेआवशयक असते. 

उदािरणाथ्भ,

(रेगे २००४ : ७५) 

सदर संदभ्भग्ंथासवषयीच ेअनय तपशीि िेखाचया शवेटी जोडिेलया संदभाांचया यादीमधये 

समासवष्ट केिे जातात. 

उदािरणाथ्भ,

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

शोधसिबंधाचया शवेटी संदभ्भसाधिे िमदू करतािा मराठी आसण इगं्जी भाषतेीि 

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

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

समाजमाधयम िा क्रम पाळावा. 

सदंर्भ देतयानया गं्थकयारयाच्या,/सपंयादकयाच्या आडनयाियाने प्यारंर करून 

आडनयाियानुक्रमे नोंद करणे आिश्क आहे. 

उदािरणाथ्भ, 

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

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

एकयाच लेखकयाच्या एकयाहून अविक पुसतकयंाचे सदंर्भ ् ेत असतील तर िषया्भनुक्रम 

पयाळयािया. 

उदािरणाथ्भ, 

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

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

असेल तर पुढीलप्मयाणे वलहयािे.

उदािरणाथ्भ, 

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

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

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

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

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

असे सििावे. 

लेखयाच्या रेिटी देण्यात ्ेणयाऱ्या विविि प्कयारच्या सदंर्भसयािनयंाच्या नोंदींची 

प्यावतवनविक उदयाहरणे पुढीलप्मयाणे आहेत. ही उदयाहरणे देत असतयानया IN- 

TEXT-CITATION पद्धतीनुसयार प्त्क्ष वििेचनयात सदंर्भ कसे द्या्चे 

्यासबंंिीचे नमुनेही देण्यात आले आहेत.

ग्ंथ (book)
एक लेखक

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

IN- TEXT-CITATION 

(रेगे २००४ : २५)

दोन लेखक

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

मुबंई सवद्ापीठ व मौज प्रकाशि गधृि, मुबंई.

IN- TEXT-CITATION 

(मािश ेव जोशी २००७ : ७८)
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सपंयादक (एक)

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

संसकधृ सतकोश मडंळ, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(जोशी १९६२ : ६०)

सपंयादक (दोन)

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

बाबासािबे आबेंडकर अकादमी, सातारा.

IN-TEXT-CITATION 

(भोळे व बेडसकिाळ २००३ : ३६)

सपंयादक (दोनयापेक्षया अविक असल्यास)

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

 

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक व इतर १९८८ : ५९)

सपंयावदत गं्थयातील लेखयाचया सदंर्भ 

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

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

IN-TEXT-CITATION 

(केळकर १९८१ : ५०) 

अनुियावदत 

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

(अि.ु), सगुावा प्रकाशि, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(आबेंडकर २००५ : ३८) 
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सपंयावदत आवण अनुियावदत गं्थ

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

आसण संसकधृ ती मडंळ, मुबंई. 

 

IN-TEXT-CITATION 

(बापट २००१ : १५) 

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

ऑकटोबर-सडसेंबर, पधृ. ३-११. 

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

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

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

IN-TEXT-CITATION 

(चौसाळकर २०१९ : ७)

(पळशीकर २०२० : २१)

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

लोकसत्ता, २४ म,े पधृ. १२.

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

IN-TEXT-CITATION 

(िाडकणणी २०२० : १२)

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

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

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

मिाजािावरूि (इटंरिेट) संदभ्भ घतेिा असेि तर संकेतसथळाच े(वेबसाईट) िाव.
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IN-TEXT-CITATION 

(फडके २०२० : ४८) 

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

साधना, म,े पधृ. २२-२३.

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

IN-TEXT-CITATION 

(केतकर २०१७ : २२)

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

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

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

IN-TEXT-CITATION 

(दरेकर २०१४ : ५५)

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

अभयास’, अप्रकासशत प्रबंध, मुबंई सवद्ापीठ.

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

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक २०१६ : ८७)
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िेबसयाईट सदंर्भ 
सकेंतसथळयािरील परीक्षण 

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

पीडीएफ.

http://vivekresearchjournal.org/current_issue.html

(संकेतसथळािा भटे २७ फेब्वुारी २०१९) 

IN-TEXT-CITATION 

(आळवेकर २०१८)

सकेंतसथळयािरील लेख 

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

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

post_4html?m=1 

(संकेतसथळािा भटे २८ म े२०२०) 

IN-TEXT-CITATION 

(कुिकणणी २०२०)

सकेंतसथळयािरील पुसतक 

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

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

Ani%20Sah 

itya.pdf 

(संकेतसथळािा भटे १५ म े२०२०)

IN-TEXT-CITATION 

(मिोिर २०१२)

सकेंतसथळयािरील ित्भमयानपत्

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

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

about-student-299349 

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

(िमेाडे २०२०)

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

http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=18731



वष�  ०१ � अकं  ०७ � माच� २०२१ 92

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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