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

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

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

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

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

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

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

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

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

लेख सितंरि संशोधनयािर आधयाररत असयािेत.

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

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

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

संशोधनपर लेख विषयतज्ज्ञयंाचयया सकयारयातमक अवभरियाययानंतरच अकंयात 
समयाविटि केले जयातयात.

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

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

ही संशोधनपवरिकया समयाजविज्ञयान, मयानवयविद्याशयाखया आवण विधी यया विद्याशयाखयंामधील  
सद्:कयालीन रिशयंानया आतंरविद्याशयाखीय दृवटिकोणयातनू वभडणयाऱयया अवभनि आवण 
्टीकयातमक वनबंधयंाचया सिीकयार करते. 
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‘‘मानसिक स्ातंत्र्य कोणाला आह े अिे महणता 
येईल? जो आपली बदु्धी जागृत ठे्ून आपले हकक 
काय, आपले अधिकार काय ् आपले कत्तवय काय 
यांची जाणी् करून घेतो त्ाला मी स्तंत्र महणतो. 
जो पररससथितीचा दाि झाला नाही, जो पररससथितीला 
आपलया कह्ात आणणयाि सिद् अितो, तो माणूि 
स्तंत्र आह,े अिे मी महणतो. जो रूढधीचया स्ािीन झाला 
नाही, जो गतानगुततक बनला नाही,ज्ाचया त्चाराची 
ज्ोत त्झली नाही तो स्तंत्र आह,े अिे मी महणतो. जो 
परािीन झाला नाही, जो दुिऱयाचया सिक्णीने ्ागत 
नाही, जो काय्तकारणभा् धयानात घेतलयासि्ाय 
किा्र त्श्ाि ठेत्त नाही, जो आपलया हककाां चा 
अपहार केला अिता, त्ाचया रक्षणाथि्त दक्ष अितो, जो 
प्रततकूल लोकमताला घाबरून जात नाही, दुिऱयाचया 
हातचे बाहुले न होणयाइतकी बदु्धी, स्ाधभमान ज्ाला 
आह ेतोच माणूि स्तंत्र आह,े अिे मी िमजतो. जो 
आपलया आयषुयाचे धयेय ् आपलया आयषुयाचा वयय 
दुिऱयाने घालून तदलेलया आज्ेप्रमाणे ठरत्त नाही, 
जो आपलया बदु्धीनिुार आपलया आयषुयाचे धयेय 
काय अिा्े ् आपले आयषुय कोणत्ा काया्तत ् 
किारीतीने वयतीत करा्े ह ेआपले आपण ठरत्तो, 
िारांि जो ि््तस्ी स्ािीन आह,े तोच माणूि स्तंत्र 
आह,ेअिे मी िमजतो.’’ 

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
(डॉ. बयाबयासयाहबे आंबेडकर लेखन आवण भयाषणे खंड १८,भयाग १, पकृ. ५०६) 
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सपंादकीय मडंळ

मुबंई विद्यापीठयाच ेमया. कुलगरुू रिया. सहुयास पेडणकेर आवण रि-कुलगरुू रिया. रविंद्र कुलकणणी 
ययंाचया ‘           ’ ई- वनयतकयावलकयालया असलेलया आश्यासक पयावठंबया आवण सहकयाय्य  
ययासयाठी आमही आदरपिू्यक आभयार मयानतो.
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  डॉ. प्ततभा टेंबे 
 सयाहयाययक रियाधययापक, मरयाठी विभयाग 
 आदश्य कलया, ियावणज्य महयाविद्यालय, कुळगयंाि, 
 बदलयापरू.

  डॉ. माधुरी पाथरकर 
 सहयोगी रियाधययापक, मरयाठी विभयाग 
 सतीश रिधयान ज्ञयानसयाधनया महयाविद्यालय, ठयाण.े

  डॉ. ्ता पांचाळ
 अभययागत वययाखययातया ि मकु्त संशोधन-अभययासक 
 कलययाण, वज. ठयाण.े

  प्ा. सजं्य इगंो्े 
 सहयोगी रियाधययापक ि मरयाठी विभयागरिमखु 
 एल.जी.एम. महयाविद्यालय, मडंणगड, वज. रतनयावगरी.

  डॉ. सनुी् अतभमान अवचार 
 सयाहयाययक रियाधययापक, मरयाठी विभयाग 
 मुबंई विद्यापीठ, मुबंई.

    डॉ. सोना्ी वाखरडे
 सयाहयाययक रियाधययापक, समयाजशयास्त्र विभयाग 
 मुबंई विद्यापीठ, मुबंई.

  प्ा. तववेक कुडू 
 सयाहयाययक रियाधययापक ि मरयाठी विभयागरिमखु 
 सोनोपंत दयंाडेकर कलया महयाविद्यालय, पयालघर

मयंाडणी ि सजयाि्ट :  प्शांत पांचाळ  
 ग्रयावफक वडजयायनर, कलययाण, वज. ठयाण.े

तयंावरिक सयाहयायय :  डॉ. ्ता पांचाळ 

यया अकंयात वयक्त झयालेलयया मतयंाशी मुबंई विद्यापीठ, संपयादक, संपयादकीय मडंळ सहमत असेलच असे नयाही.
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पकृथिीिरचयया मयानिजयातीचयया जीिनयाचया अथ्य कयाय आह,े वतचयया 
भयािी रिियासयाची वदशया कयाय असू शकते ययाचया उलगडया करणययाचया 
रियतन बुवद्धजीिी-विचयारिंतयंाकडून सयाततययाने सुरू असतो. पण ह े
जीिन विचयारिंतयंानया, वचंतकयंानया पुनहया पुनहया चकिया देत रयाहते. बयूंग-
शलु हयान (Byung-Chul Han) हया समकयालीन समयाजवयिसथेिर 
भयाष्य करणयारया रिमखु विचयारिंत मयानलया जयातो. तययाने २०१०मधये जम्यन 
भयाषेत वलवहलेलयया ‘द बन्यआउ्ट सोसयाय्टी’ (इगं्रजी भयाषयंातर : २०१५, 
स्ॅटनफोड्य युवनिवस्य्टी रेिस) यया पुसतकयात एकविसयावयया शतकयातलयया 
मयानिजयातीचयया वसथतीचे वनदयान करतयानया वलवहले की ह े युग 
‘मनोवययाधींचे युग’ आह.े हयान महणतो, रितयेक कयाळयालया एक विवशटि 
अशी ‘पीडया’ लयागलेली असते. विसयावयया शतकयापयांत मयानजयातीलया 
विषयाण-ूवजियाणूंमळेु येणयाऱयया जीिघेणयया सयाथींचया सयामनया करयािया लयागत 
होतया. अवखल मयानजयात सयाततययाने येणयाऱयया यया सयाथींनी वपडलेली होती. 
पण विसयावयया शतकयातील रोगरिवतकयारक-रोगवनियारक तंरिज्ञयानयातलयया 
अभतूपूि्य संशोधनयामळेु आपण ह े ‘विषयाण-ूयुग’ मयागे ्टयाकले आह.े 
आतया आपलययालया विषयाणूंचयया आक्रमणयाची भीती रयावहलेली नयाही. 
आजचयया कयाळयातलयया मयानिजयातीलया भेडसयािणयाऱयया पीडया मयानवसक 
अनयारोगययातून उद्भिलेलयया आहते. तययामळेु ह ेमनोवययाधींचे युग आह.े

हयान ययाने हया विचयार मयंाडून दशकही उल्टले नयाही, तर तययाच े
वनदयान चकुलययाचया अनुभि आपण घेतो आहोत. महणजे, मनोवययाधी 
ही समकयालयाची रिमखु पीडया असेलही; पण मयानिजयातीचयया मयागची 
विषयाणचूी पीडया अद्याप पूण्यपणे नयावहशी झयालेली नयाही, ह े अखखयया 
जगयालया गेलयया दोन िषयाांपयासून िेढून रयावहलेलयया कोविड-१९चयया 
असमयानी संक्टयामळेु सपटि झयाले आह.े इतकेच नवह,े तर हयान महणतो 
तशया ‘रोगरिवतकयारक-वनियारक तंरिज्ञयानया’चयया आतयंवतक रिगतीनंतरही 
विषयाण-ूमहयामयारीचे संक्ट मयानिजयातीिर येऊ शकते आवण तययाच े
वनियारण करणे पूिणीइतकचे अिघड बनते ययाचीही रिवचती आपण घेतली 
आह.े

एकया शतकयापूिणी जगयािर महयामयारीचे संक्ट आले तेवहया 
दळणिळणयाचयया अतययाधवुनक सयाधनयंाचया नुकतयाच उदय झयालया होतया. 
जग आजचययाइतके ‘एकमय खेडे’ बनलेले नवहते. आतया जगभरयातले 
लोक इतकयया जिवळकीचयया धयागययाने जोडले गेले आहते की जगयाचयया 
एकया कोपऱययात आलेले सयाथीचे संक्ट अवनयंवरित होऊन पयाहतया पयाहतया 
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महयामयारीचयया भसमयासुरयात रूपयंातररत होते. अशया संक्टयाचयया वनियारणयाची 
आयुधे कोणती असयािीत ययाचया विचयार आतया विचयारिंतयंानया, संशोधकयंानया 
करयािया लयागणयार आह.े

पयाश्यात्य विचयारयात कयाळयाची एकरेषीय कलपनया असते. एक कयाळ 
संपून दसुरया कयाळ सुरू होतो, कयाळयाचया एकया रेषेत सरळ रिियास होत 
रयाहतो, असे वतथे गकृहीत असते. तययंाचययासयाठी एकदया मयागे पडलेलया 
कयाळ पुनहया येत नयाही. तययामळेु तयया कयाळयाचे गुणधम्यही नवयया कयाळयात 
नसतयात. रितयेक निया कयाळ आपले निे गुणधम्य घेऊन येतो, असे वतथे 
मयानले जयाते. महणनूच आधवुनकतया महणजे परंपरेचया पूण्यपणे विच्ेद, 
उत्तरयाधवुनकतया महणजे आधवुनकतेनंतरचया विचयार – अशी कयाळयाचयया 
एकरेषीय अषियािर विचयारयंाची मयंाडणी वतकडे केली जयाते. हयान ययाचयया 
िरील विचयारयातही कयाळयाची हीच कलपनया गकृहीत धरलेली वदसते 
: विषयाण-ूयुगयाचया अंत झयालया आह े आवण तययानंतर मनोवययाधी-युग 
सुरू झयाले आह,े अशयारिकयारे. रितयषियात सयंारित आपलययालया कयाळयाचया 
अनुभि ययाचयया विपरीत येतो आह.े आज वयक्तीपयासून समयाजयापयांतच े
सि्यच सतर मयानवसक अनयारोगययाने प्याडलेले वदसतयात ह े खरे आह.े 
पण दसुरीकडे विषयाणूंचयया विनयाशक संसगया्यपयासूनही आपली सु्टकया 
झयालेली वदसत नयाही. गतकयालयातली विषयाण ूपीडया ही आजचयया युगयातही 
पुनरयािकृत्त झयालेली आपण अनुभितो आहोत. विषयाण ूपीडेमळेु आजचयया 
कयाळयातलयया मनोवययाधींचं ियासतिही अवधक गुंतयागुंतीचं होतयानया आपण 
पयाहतो आहोत. आजचयया कयाळयाचयया नवयया समसयया जयाणि ूलयागलेलयया 
असतयानयाच कयालचयया कयाळयाचययाही समसयया पुनरयािकृत्त होऊ लयागलेलयया 
आहते. इतकेच नवह,े तर तययामळेु आजचयया कयाळयाची समसययाग्रसततया 
अवधक गुंतयागुंतीची होऊ लयागली आह.े

निया कयाळ समजयािनू घययायलया आवण तययातले गुंते सोडियायलया 
अवतशय जव्टल असेल ह ेआतया सपटि झयाले आह.े जीिनयाचयया सि्यच 
अंगयंािर ययाचया खोलिरचया पररणयाम झयालया आह ेआवण तो बरयाच कयाळ 
व्टकणयार आह.े तययातून कयाही निे गुंते तययार होणयार आहते. आपण 
ज्ञयानयाचयया, बुद्धीचयया षिेरियात कयाम करणयारे लोक आहोत. वशषिणयापयासून 
संशोधनयापयांतचयया आपलयया विचयारयंाचयया वययापक अिकयाशयात आपण 
यया नवयया संक्टयाची दखल कशी घेतो आवण आपलयया परीने तययालया तोंड 
देणययासयाठीचयया मयागयाांसंदभया्यत कयाय विचयार करतो ह े पयाहणे महत्ियाच े
असणयार आह.े
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अशया कठीण पररवसथतीत ‘संभयावषत’चया जून २०२१चया हया अंक 
सुमयारे सहया मवहने उवशरया ियाचकयंाचयया हयाती पडत आह.े मयानवयविद्यंाचयया 
विविध शयाखयंामधये चयालणयारया अभययास, संशोधन उपलबध करून द्यािे 
यया हतेूने ह ेवनयतकयावलक मुंबई विद्यापीठयातफचे  सुरू करणययात आले आह.े 
कयाही अडचणींमळेु तययाचे रिकयाशन थोडे अवनयवमत झयाले. तययापैकी रिमखु 
अडचण महणजे चयंागलयया लेखनयाचे दवुभ्यक्य. ‘संभयावषत’सयाठी परोपरीच े
रियतन करूनही फयारच थोडे दजचेदयार संशोधनपर, वचवकतसयापर लेखन 
उपलबध होत आह.े जोिर ही समसयया कयायम आह ेतोिर ‘संभयावषत’चया 
रिकयाशन कयालयािधी तीन मवहनययंािर नेणययाचया वनण्यय संपयादक मंडळयाने 
घेतलया आह.े तययामळेु येथून पुढे, महणजे जुलै २०२१पयासून ‘संभयावषत’ 
रैिमयावसक सिरूपयात रिवसद्ध होणयार आह.े 

यया वनण्यययामळेु आपली भे्ट उवशरयाने होणयार असली, तरी 
मोजकयया अंकयंातून ियाचकयंानया समकृद्ध करणयारे लेखन वनयवमतपणे रिवसद्ध 
करणययािर आमचया भर रयाहील. लेखक आवण ियाचक महणनू आपण 
आमचययासोबत कयायम रयाहयाल अशया विश्यास िया्टतो. 

  
- डॉ. नीतीन ररंढे 
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१
आधमुिक सामहत्ाचे प्रित्शक महििू बा. सी. िर्ढेकर हांचे िराठीतील 

स्ाि सि्शपररमचत आह.े त्ांच्ा कलामिदे्चा पररच् िात्र हललीची मपर्ी 
मिसरती्े महििू हा लेखाचा प्रपंच िांडतो आह.े मरिा् आिची मपर्ी 
िर्ढेकरांच्ाकडे करी बघते हाचे मििाि एक िै्मतिक सािरीकरि करािे 
अरीही इच्ा आह.े ह े सािरीकरि एका किी-कािबंरीकाराचे आह.े 
सपेरामलसट सौंि ््शरास्त्रींचे नहिे ही ि्ा्शिा प्र्िच िििू करतो. 

२
भारतात िैचाररक पातळीिर जे काही घोळ आहते त्ातील एक घोळ 

महिजे परुोगािी आमि आधमुिक हांिा एक सिजिे. हा घोळ ्रुोपिधिूच 
आपि आ्ात केलेला आह.े पि आपि तो आता सोडािा ह ेउत्ति! इ्े 
प्र्ि हा िोनही संज्ा महिजे िेिके का् अपेमषित आह ेते सांगिार आह;े 
जेिेकरूि परेु् आकलिाचे घोळ होऊ ि्ेत. 

प्र्ि आपि परुोगािी महिजे का् ते ्ोडक्ात पाहू. 
भारती् परुोगािीिािाची सरुुिात ्रुोपपेषिा आधी झाली आमि 

ती बसि अणिांिी ऊर्श  बसिेश्वर हांिी केली. िात्र त्ांिी केलेली कांती 
किा्शटकातूि सि्शत्र पसरा्ला हिी होती तरी पसरली िाही. परेु् ही कांती 
खदु्द किा्शटकात सिाति लोकांिी बळकािली. हा सरुिातीिंतर जी िैज्ामिक 
कांती वहा्ला हिी होती ती झाली िाही आमि भारती् परुोगािीपिाचा 
रेिट एका धामि्शक बंडात होऊि तो त्ातच संपला. ह े महिजे ्रुोपिध्े 
प्रोटेसटंट धि्श आला पि ्रुोप मत्ेच ्ांबला असता तर जे काही झालं 
असतं तसं झालं. परेु् ्रुोमप्ि राजिट्रींच्ािळेु भारतात मिज्ाि िाखल 
झालं. िासतमिक पाहता, भारतात बुमधिप्रािाण्िािी मिचारसरिी ्ेट 
िकुलीर, कमपल, िहािीर आमि सिा्शमधक प्रसार पािलेल्ा गौति 
बुधिाच्ा मरकििकुीत आर्ळते पि मतचे परुोगािी चळिळीत रूपांतर झाले 
िाही. अ्ा्शत असे होण्ािागे अिेक कारिे होती. इगं्रजांच्ा आगििािळेु 
हा मिमरिसत असलेल्ा बुमधिप्रािाण्ता जाग्ा झाल्ा आमि त्ांिी 
सिाजसधुारिेचे िोठे काि हातात घेतले. लोकमहतिािी, रुले, आगरकर, 
रािडे, मटळक, आंबेडकर ह ेपरुोगािी मिचारिंत त्ातूि मििा्शि झाले आमि 
त्ांचा दृष्ीकोि हा का्िच मिज्ािमिष्ठ रामहला. 
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हा परुोगािी चळिळ्रींची आमि त्ांिी आिलेल्ा परुोगािीिािाची 
िखु् िैमरष््ट्े परु्ीलप्रिािे होती. 
१) ह ेजग एका िमरिप्रिािे असिू त्ाचे ्ांमत्रक मि्ि रोधिू त्ाच्ािर 

मि्ंत्रि मिळिता ्ेते हा परुोगािीपिाचा बेस आह.े परुोगािी ही 
संकलपिा सपष्पिे पारंपररक िकेात्श -न्टूमि्ि िेकॅमिकल मिज्ािारी 
मिगमडत आह.े ती फ्ामनसस बेकििे मिलेल्ा अिा्शचीि व्िस्ेिुसार 
ि तक्श रास्तािुसार चालते. परेु् िि ि किांटि मिज्ािाचा उि् झाला 
आमि त्ाबरोबर आधमुिक मिज्ाि जनिले. परुोगािी ििुष् हा किांटि 
मिज्ािािुसार जाईलच हाची खात्री िाही; मकंबहुिा आधमुिक आमि 
परुोगािी ििुष्ात हाच ररक आह.े अिेकिा त्ािळेु परुोगािी ििुष् 
सापेषिता सिीकारत िाही, आधमुिक ििुष् सापेषिता सिीकारतो 
आमि एकिा सापेषिता सिीकारली की आपल्ाप्रिािे अिेकांच े
अिेक दृष्ीकोि अमसततिात असिार आमि ते बरोबर अस ूरकिार ह े
सिीकारािे लागते. परुोगािी उिारितिािी असतो पि आधमुिक असत 
िाही त्ािळेु इतरांचे बरोबर असण्ाच्ा रक्ता मकंिा सि्श काही 
पोमझरििुसार ठरते ह े सिीकारण्ाची त्ाची त्ारी िसते. मिरपेषि 
सत्ािरचा ठाि मिश्वास ह ेपरुोगािीिािाचे एक ठळक िैमरष््ट् आह.े 
त्ािळेुच रुले असोत िा आंबेडकर, ते सत्ाबाबत लेचीपेची भमूिका 
घेत िाहीत कारि सत् मिरपेषि आह ेहािर त्ांचा मिश्वास आह.े 

२) परुोगािी िैज्ामिक परुािे िाहीत महििू ईश्वराला, परलोकाला ठाि 
िकार ितेो आमि धिा्शची ि श्रधेिची जागा रति घरात ि्ा्शमित करतो. 
परुोगािी धि्शमिरपेषिता सिीकारतो, सेक्लॅुररझिचा परुसकार करतो. 

३) परुोगािी ििुष् धामि्शक राज्ांिा आमि धामि्शक का्द्ांिा ठाि िकार 
ितेो ि ‘राषट्र’ ही संकलपिा सिीकारतो. राषट्र ह ेसेक्लुर राज्घटिेच्ा 
संमिधािाच्ा आधारे चालले पामहजे असा आग्रह धरतो. राषट्रिाि ही 
परुोगािी लोकांची संकलपिा आह ेमजिे प्राचीि ‘राज्’ संकलपिेला ि 
धि्शराज्ांिा ठाि िकार मिला. साहमजकच लोकांचे हकक ि अमधकार 
हांचे जति करिे हा परुोगािी लोकांचा एक राजकी् उद्देर आह.े

४) परुोगािी िैज्ामिक पधितीिे परुाव्ाची ्ाििी करूि इमतहास संरोधि 
होऊ रकते हा गोष्ीिर मिश्वास ठेितो ि आपल्ा जगाचा ि राषट्राचा 
इमतहास िैज्ामिक परुाव्ांच्ा आधारे मलमहला जािा असा आग्रह 
धरतो.
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५) परुोगािी रेतकऱ्ांिा कसेल त्ाची जिीि हा न्ा्ािे जिीि ितेो. 
जिीििारी ि सरंजािराही िष् करण्ाचा आग्रह धरतो. रेतकऱ्ाचा 
रेतिाल हा रेतकऱ्ाच्ा िालकीचा ठरििू त्ाला तो त्ाच्ा 
िजजीप्रिािे मिकता आला पामहजे हाबाबत ठाि राहतो. 

६) परुोगािी सि्श धामि्शक प्र्ा ज्ा साि्शजमिक जीििात अन्ा् घडितात 
त्ांिा िष् करण्ाचा प्र्ति करतो. उिा., ििेिासी, सती इत्ािी. 
परुोगािी सािामजक, आम ््शक, धामि्शक आमि राजकी् सितेचा 
आग्रह धरतो.

७) परुोगािी राजेराही िाकारूि लोकराहीचा कट्टर परुसकार करतो. 
सिातंत््, सिता, बंधतुा हा िलू्ांिा सािामजक ि राजकी् िलू्े 
महििू सिीकारतो. असपपृश्ता ि गलुािी िाकारतो. िमलतांिा, 
कपृ षिििजी्ांिा ि इतर गलुािांिा सिाि हकक मिळाले पामहजेत असा 
आग्रह धरतो.

८) परुोगािी स्तीपरुुष सिािता सिीकारतो ि जे जे हकक परुुषांिा आहते ते 
ते सि्श हकक मस्त्ांिाही मिळा्ला हिेत असा आग्रह धरतो.

९) परुोगािी ििुष् अमभव्मतिसिातंत््ाचा परुसकार करतो. सिोरच्ाची 
िते िान् िसली तरी त्ाला त्ाची िते िांडण्ाचा हकक आह े
हा तत्िािर मिश्वास ठेितो. िला तुझी िते िान् िाहीत पि ती 
िांडण्ासाठी तुला कोिी आडकाठी करेल तर िी तुझ्ा बाजिेू, तुझ्ा 
अमभव्मतिसिातंत््ाच्ा बाजिेू उभा राहीि ही भमूिका परुोगािीिािी 
आह.े 

१०) परुोगािी ििुष् सिाांिाच ितिािाचा सिाि हकक िऊे इमच्तो. 
११) मिसग्शिाि, इमंरि्प्रािाण्िाि, बुमधिप्रािाण्िाि, रोिँमटमसझि 

(सिच्ंििाि), िासतििाि, िाकस्शिाि हा मिचारप्रिाली सि्श 
परुोगािी, प्रागमतक कलांच्ािर प्रभाि टाकूि आहते. 
जगाच्ा िविि टकके भागात अजिूही परुोगािी प्रकलप पिू्श झालेला 

िाही. त्ािळेु आजही जगातील िविि टकके लोकांच्ासाठी परुोगामिता 
हीच ित्शिािाची आिश्कता आह.े 

परुोगाम्ाला सि्श परुोगािी करण्ासाठी सिा्शत िोठा मिरोध प्रमतगािी 
लोकांचा असतो, महििू प्रमतगािी लोकांचे अज्ाि िरू करूि त्ांिा 
सधुारण्ाचा प्र्ति परुोगािी करतो. सधुारत िसतील तर मिरोध करतो ि 
िुसत्ा मिरोधािे काि भागत िसेल तर आंिोलि करतो आमि आंिोलिािेही 
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प्रमतगािी राजिट सधुारत िसेल, बिलत िसेल तर कांती करतो. (अिेररकि 
राज्कांती ि फ्रें च राज्कांती हातूिच झाल्ा आहते आमि त्ा परुोगािी 
कांत्ा आहते.)

भारतात बसेश्वर ते डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अरी एक प्रिीघ्श 
परुोगािी धारा आह ेजी आजही आपिाला प्रमतगाि्रींच्ा मिरुधि लर्तािा 
िाग्शिर्शि करते. ्रुोपिध्े कांट ि िाकस्श ह ेिोघे परुोगािी प्रबोधिाचे मरखर 
आहते. भारतात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर ह े भारती् प्रबोधिाचे मरखर 
आहते. िाकस्शिे िाकस्शिाि हा रेिटचा िामसतक परुोगािी धि्श मिला तर  
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांिी िि्ाि बौधि हा रेिटचा िामसतक (परुोगािी) 
धि्श मिला.

िराठीत तुकाराि हा पमहला परुोगािी किी आह.े त्ािंतर िहातिा 
रुले, सामित्रीबाई रुले केरिसतु, बालकिी, त्ािंतर प.ु मर. रेगे,  
बा. भ. बोरकर ि अलीकडे गे्रस! परुोगािी काव्ात जे स्ाि तुकारािाचे तेच 
स्ाि िराठी आधमुिक कमितेत िर्ढेकरांचे आह.े 

३
परुोगािीिािािे जगात सि्शत्र ििीि ज्ामिक, रैषिमिक, सािामजक, 

राजकी्, आम ््शक, सांसकपृ मतक व्िस्ा मििा्शि केल्ा. राषट्र ही राजकी् 
भांडिलिाि िा सिाजिाि हा आम ््शक व्िस्ा ि सितामधमष्ठत सािामजक 
संस्ा हांिी परुोगािी टपपा गजबजिू गेल्ा. हा परुोगािी व्िस्ांिा १८५० 
िंतर आधमुिकतेिे आवहाि मिले. 

एकिा परुोगािी महिजे का् ह ेसिजिू घेतले की आधमुिक महिजे 
का् ते सिजिू घेता ्ेते. ्रुोपिध्े आधमुिकतेची सरुिात ही सोरेि 
मककढे गाि्शपासिू झाली आमि मतचा रेिट अबसड्श म्एटरिध्े झाला. िरम्ाि 
ही आधमुिकता िासतिकरें रिी अमसततििाि, अमतिासतििाि, अमभव्तिीकरें रिी 
अमसततििाि अरा अिेक अिस्ांिधिू गेली. 

मरिटििध्े आधमुिकता पिू्शपिे िेगळ्ा मिशे्षिातिक पधितीिे गेली 
आमि त्ातूिच कलेत ऑसकर िाईलडचा कलािाि, रॉि्शकरें रिी आकारिाि 
आमि लॉमजकल पॉमझमटमवहझि अरा तीि चळिळी जनिल्ा. िराठीिर 
मरिमटरांचे राज् असल्ािे िराठीिर हांचा प्रभाि पडला. आधमुिकतेिे 
परुोगािी कलेमिरुधि ि व्िस्ेमिरुधि बंड केलेच पि मतिे सतत औद्ोमगक 
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सिाजरचिेला चॅलरेंज मिले. औद्ोमगक सिाजरचिेिे कला हीसधुिा इडंसट्री 
बििली. अ्ा्शत आतिमिष्ठ, आधमुिक कलािंतांिी त्ालाही आवहाि मिले.

िर्ढेकर ह े ज्ा काळात काि करा्ला मिघाले होते त्ा काळात 
लोकमहतिािी, रुले, आगरकर, रािडे, मटळक, िाकस्श, आंबेडकर हा 
परुोगािी मिचारिंतांचा िबिबा होता. आजही हा परुोगािी मिचारिंतांचा 
िबिबा ओसरलेला िाही, उलट तो िार्ला्. अरािेळी आधमुिकतेच्ा 
बाजिेू उभे राहिे ह ेधाडसच होते आमि िर्ढेकरांिी ह ेधाडस केले. ह ेधाडस 
सिजा्चे असेल तर आधमुिकता महिजे का् आमि आधमुिक िािसे ि 
कलािंत िेिकं का् करत होती ह ेसिजिं आिश्क आह.े

आज ्रुोपिध्े आधमुिकतेचा प्रिखु कालखंड महििू १८९० ते 
१९५० हा कालखंडाचा उललेख होतो आमि ते खरेही आह.े िात्र त्ाची 
त्ारी १८४० पासिूच सरुू झाली होती. मककढे गाि्श हा धि्शिािी, मितरे हा 
संरचिािािी, फ्ॉइड हा ििोमिशे्षििािी, बग्शसि हा सपृजििािी ि िॅक, 
रसेल, मवहटगेसटाईि, ए्र हा लॉमजकल पॉमझमटमवहसट मिचारिंतांिी 
केलेल्ा िांडिीतूि आधमुिकता जनिली ह ेआता सि्शिान् आह.े 

कलाषिेत्रात १८५७ साली आलेल्ा चालस्श (की रालस्श) बोिले्र 
हा फ्रें च किीच्ा द फ्लॉवर्स ऑफ इव्ही् हा काव्संग्रहापासिू आधमुिक 
कला सरुू झाली ह े आता सि्शिान् आह.े ‘िॉडि्श’ ही संज्ाही चालस्श 
बोिले्रिेच प्र्ि १८६४ साली ‘ि परेंटर ऑर िॉडि्श लाईर’ (The 
Painter of Modern Life) हा मिबंधात िापरली. िराठीत त्ाला प्ा्श् 
महििू ‘आधमुिक’ हा रबि िापरला आह.े 
१) अमसततिाला, फ्ॉइडी्ि ‘िािसा’ला मकंिा मकएमटवह िािसाला 

असाधारि िहत्ि ह ेआधमुिकतेचं सिा्शत िोठं िैमरष््ट् हो्.
२) अमसतति मिर ््शक असले तरी ते सा ््श करण्ाची जबाबिारी अमसततिाची 

आह.े असा आधमुिकतेचा मिश्वास आह.े 
३) पेमसमिझि ही आधमुिक ििाची सिासि्शकाळ िािमसकता आह.े 
४) श्रधिांचा अंत, िैमतकतेचा ऱहास, आ्डरेंमटटीमिष्ीची सारंकता, 

जगातील आपल्ा स्ािामिष्ीचे आमि भितालामिष्ीचे कन्फ्जुि 
हािळेु एक प्रकारची झालेली आधमुिक कोंडी ही आधमुिकतेची 
मस्ती आह ेि त्ािळेु ती अिुभित आधमुिक िािसू जगतो. 

५) सरंजािी व्िस्ांचा पाडाि ि परुोगािी व्िस्ेचे मििा्शि ह े
परुोगािीिािाचे ध्े् होते. उिा., भारतात इगं्रजांिी सरंजािराही 
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राजिट्रींचा अंत घडििू आिला आमि एक रोषिकरें रिी परुोगािी 
व्िस्ा मििा्शि केली अरा परुोगािी व्िस्ांचा पाडाि ि ििीि 
संरचिेचे मििा्शि ह े आधमुिकतेचे ध्े् होते. भारतात इमंगलर 
साम्ाज्िािी व्िस्ेचा पाडाि ि ििीि भारती् संरचिेची मिमि्शती 
ह ेआधमुिकतेचे ध्े् होते. परुोगािी लोकांिा राषट्र ही ििी व्िस्ा 
िाटत होती. तर आधमुिक लोकांिा ती आधमुिक संरचिा िाटत होती. 
हातूि परेु् व्िस्ािािी राषट्रिाि ि संरचिािािी राषट्रिाि असा संघष्श 
मििा्शि झाला. 

६) आधमुिकचा रॅरिलिरचा मिश्वास उडाला िवहता िात्र रॅरिल एकसंध 
असते असे मतला िाटत िवहते. संघटि ि रचिा हािर आधमुिकतेचा 
मिश्वास होता. परुोगािी व्िस्ांचा कालखंड संपिू आधमुिक रचिा 
आमि संघटिांचा काळ आला आह.े हाची जािीि होती. 

७) परुोगािी िासतििािािे सरुू केलेलं परुोगािी व्िस्ांमिरुधिचे बंड 
आधमुिकतेिे कंमटन् ू केलं. पि त्ाचबरोबर व्िस्ा बिलिू पनुहा 
ििी व्िस्ा आिा्ला आधमुिकतेिे िकार मिला कारि िाकस्शिािी 
ििव्िस्ेतलं भीषितिही आधमुिकतेिे अिुभिलं. ििव्िस्ेच्ा 
िािाखाली सटामलि, िाओ, महटलर आमि िसुोमलिीच मििा्शि होिारं 
असतील तर त्ा ििव्िस्ा िसलेल्ाच बऱ्ा असं आधमुिकतेला 
िाटा्ला लागलं. सितःला परुोगािी महिििाऱ्ा इगंलंड, सपेि िगैररेंिी 
त्ांच्ा कॉलिीजिध्े जो उच्ाि िांडला त्ािळेु तर परुोगािी 
व्िस्ांच्ािरचा मिश्वास पिू्शच ल्ाला गेला. मिज्ािाचा िापर िखू्श 
आमि सैतािी िािमसकता असिाऱ्ा लोकांच्ा ्धुिांसाठी आमि 
साम्ाज्िािी उच्ेिासाठी होिार असेल तर हा व्िस्ा असिू 
उप्ोग का् असं आधमुिकतेला िाटा्ला लागलं.

८) आधमुिकता ही का्िच ्धुिांिी, ररसेरनसिी, एकामधकारराह्रींिी 
गांजलेली मिसते. भारतात लॉड्श करझििे हा एकामधकारराहीच े
प्रात्मषिक भारतात िाखिले तर बंगालचा भीषि िषुकाळ हा िसुऱ्ा 
िहा्धुिाचे बा्प्रॉडकट होते. 

९) आधमुिकतेिे म्अरी आमि मिशे्षि हांचा िापर ऑबजेकट 
सिजण्ासाठी केला. 

१०) आधमुिकतेसाठी कलेतील रॉि्श अमतर् िहत्िाचा होता, कारि 
आधमुिक दृष्ीिळेु संघटिा आमि रचिा हा कलेत रॉि्शचे महिजे 
घाटाचे रूप धारि करत होत्ा. 
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११) कुठल्ाही गोष्ीच्ा उिा., संरचिेच्ा मडझाईििध्े आधमुिकतेला 
किालीचा रस होता. 

१२) कुठल्ाही घटिेच्ा ि संघटिेच्ा िागे असलेल्ा हतेूंची त्ांिी 
मचमकतसा केली. उिा., फ्ॉईडिे रोधलेले सेकस ड्ाइवह ि डे् ड्ाइवह 
मकंिा हुसेल्शिे केलेली इटेंनरिॅमलटीची िामि्शक मचमकतसा.

१३) परुोगािी व्िस्ेिे मिलेले सितेचे तत्ि आधमुिकतेिे िाकारले. 
कापपोरेटराहीिे मकंिा कापपोरेट िोकरराहीिे हा्राकजी सिीकारली. 
अमधकारपि े ही िसतुमस्ती असते ह े आधमुिकतेिे सिीकारले िात्र 
हा अमधकारांिर सिाांचाच हकक असतो हहेी सिीकारले. िािसं 
सिाि िसतात आमि कुितीप्रिािे प्रत्ेकाला काि, िाि ि अमधकार 
मिळाला पामहजे ि प्रत्ेकाला सितःला प्रवूह करण्ाची संधीही 
मिळाली पामहजे असं आधमुिकता िािते. संधीची सिािता ही 
संकलपिा आधमुिक संकलपिा आह.े 

१४) केिळ कलाच िवह ेतर प्रत्ेक मडझाईिला ि कािाला एक मरमिशड 
रूप असले पामहजे असा आधमुिकतेचा आग्रह होता. आधमुिक 
मिसगा्शलाही बेसट मरमिरर िाित होते आमि िािसू ह ेमिसगा्शचे बेसट 
मरमिशड प्रोडकट आह ेअसे आधमुिकतेला िाटत असे. 

१५) आधमुिकतेिे पे्रझेनस आमि पे्रझेनट टेनस हांिा रार िहत्ि मिले. 
परुोगािीपिाचे इमतहासपे्रि मतला मबिकािाचे िाटत असे. कुठल्ाही 
गोष्ीत आता का् होतं् ह े मतला अमतर् िहत्िाचे िाटत होते. 
त्ािळेुच अिेक आधमुिक रहरं आधमुिकतेिे इमतहासमिरमहत िजरेिं 
सािर केली आहते. ज्ाप्रिािे ऍटिला ि पेरीला न्मूकल्स असते 
तसे प्रत्ेक घटिेला करें रि असते हा आधमुिकतेचा मिश्वास होता. िात्र 
प्रत्ेक अिलूा बाउंड्ी असते तरी कलाकपृ तीला ि घटिेला बाउंड्ी 
असते असं ती िािते. त्ािळेुच िाङ्म्प्रकारांची ससुपष् कलपिा 
आधमुिकतेिे सिीकारली होती. कमिता िेगळी, क्ा िेगळी, कािबंरी 
िेगळी हािागे आधमुिक सपेरला्झेरिचे तत्ि होते. 

१६) कुठल्ाही घटिेच्ा िळुांप ा्ंत गेल्ामरिा् ती घटिा कळिार िाही 
असा त्ांचा मिश्वास होता त्ािळेुच त्ांच्ा िते िळेु रार िहत्िाची 
होती. िेिाडे हांिी धरलेला िळुांचा आग्रह हा आधमुिक आग्रह आह.े 
कारि आधमुिक ििसपमतरास्तािे िळुांचे िहत्ि अधोरेमखत केले. 
ज्ाप्रिािे ििसपती िळुांमरिा् जग ूरकत िाही त्ाचप्रिािे ििुष्ही 
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िळुांमरिा् जग ू रकत िाही असा त्ांचा मिश्वास होता. महिजेच 
कुठल्ाही घटिेला िळेु असतात, सीिा असतात आमि करें रि असते 
हा आधमुिकतेचा मिश्वास आह.े  

१७) सत्ािर आधमुिकतेचा मिश्वास आह े आमि मिज्ािच अंमति सत् 
रोधेल हाची आधमुिकतेला खात्री आह.े िात्र परुोगािीप्रिािे ती सत् 
िेकॅमिकल िाित िाही. मतच्ा िते सत् गमतरील ि सकू्ि ॲटोमिक 
आह ेआमि अिेक ॲटिसपासिू िलूरिव्े आमि िलूरिव्ांपासिू एक 
संघटिा बिते, तसे सत्ाच्ा आधारे संघटि बिू रकते.

१८) आधमुिकता भांडिलराही आमि सिाजिाि िोघांिाही िाकारते ि 
कापपोरेटराही सिीकारते. िात्र कापपोरेट्टसिी सािामजक उत्तरिाम्ति 
मिभािले पामहजे असा आग्रह धरते. 

१९) सािामजक पररित्शिाचे परुोगािी िाग्श आधमुिकता िाकारते. ती 
‘एनजीओ कलचर’ मििा्शि करते. आपल्ाकडे कमिता िहाजि हांिी 
एनजीओ कलचर आपल्ा कािबंऱ्ांतूि चांगले पकडले आह.े

२०) संघटिेिर मि्ंत्रि असिारच. आधमुिकता हा मि्ंत्रिाला सिीकारते. 
अिेकिा ह ेमि्ंत्रि एका व्तिीचे िसते तर बोड्श ऑर मडरेकटरसारख्ा 
एखाद्ा बॉडीचे असते.

२१) परुोगािीिाि राषट्राला जे िहत्ि िते होता तेच िहत्ि आधमुिकता 
िाकढे टला ितेे मकंबहुिा आधमुिकतेत राषट्र हहेी एक अिकारातिक 
िाकढे ट बिते. 

२२) गँ्रड िॅरेमटवहपेषिा िॅरिल िॅरेमटििर भर, सितंत्र राषट्रमििा्शि संकलप 
महिजे भारती् आधमुिकता मकंिा ऑसटे्रमल्ि आधमुिकता मििा्शि 
करण्ाचा प्र्ति आधमुिकता करते.

२३) केऑसिधिू ऑड्शर मििा्शि करण्ाचा प्र्ति ह े आधमुिकतेचे एक 
सततचे रंकरमिंग आह.े

२४) मलमि्रऐिजी चौकोिी, षट्टकोिी मकंिा ितु्शळी रॉि्शचा सिीकार ह े
आधमुिक सािरीकरिाचे एक िहत्िाचे तत्ि आह.े त्ािळेुच आरंभ, 
िध्, रेिट हा रॉम्ु्शला आधमुिक कलेिे का्िच िाकारला आह.े 

२५) पॉप कलचर ि मसमनसअर कलचर हांचे बा्िरी संघष्श ह ेआधमुिकतेच े
एक िखु् िैमरष््ट् आह.े. परुोगामितेिे पारंपररक रोक कला महिजे 
लोककलांचे पिुरुजजीिि केले. आधमुिकतेिे ििीि लोककला 
जनिाला घातल्ा ज्ांिा आता आपि पॉप आट्श महितो. 
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२६) आधमुिकतेिे परुोगािी सटीि इमंजिकडूि आधमुिक कमबसटि 
इमंजिकडे केलेली िाटचाल ही आधमुिकची एक िहत्िाची अमचवहिरेंट 
आह.े

२७) परुोगािी रॅकटरी प्रोडकरि कलचरला ररपलेस करूि आधमुिकिे 
िास किोमडटी कलचर सि्शत्र आिले. हाचा पसुतक प्रकारि मकंिा 
मचत्रकला िा मचत्रपट प्रिर्शिािर सखोल पररिाि झाला. िराठीत 
प्रकारििाचिषिेत्रात आधमुिकता राररी रुजलेली िसल्ािे 
पसुतकाचे िास प्रॉडकरि ह ेअजिूही सिपि आह.े

२८) आधमुिकता जनु्ा धिाांचा असत घडितेच पि त्ाच बरोबर परुोगािी 
ििधिाांचाही असत घडिते. महिजे भारतात आ ््श सिाज, सत्रोधक 
सिाज, ििबौधि सिाज हा परुोगािी धिाांचा असत साईबाबा, जे. 
कपृ षिितूजी, रिि िहषजी, जॉज्श गजुजीरं हासारख्ांच्ा ििीि धिाांिी 
घडिला आह.े आधमुिक ििीि धिाांचा उि् ि प्रभाि िार्तािा मिसतो 
आह.े िहाराषट्रात हा संिभा्शत साईबाबांच्ा साईधिा्शचे िार्लेले 
प्रभािषिेत्र ि प्रस् ह ेबघण्ासारखे आह.े

२९) परुोगािी एकरेषी्तेिे आरंभ, िध् ि अंत हांिा िहत्िाचे िािले. 
आधमुिकता आरंभाचा प्रश्न मिचारत िाही. मतला कोिताही िध् 
चालतो पि डेमसटिेरि ह े आधमुिकतेसाठी का्िच िहत्िाच े
रामहले आह.े कुठूि का सरुुिात करेिात, पोहचता कुठे ह े िहत्िाच े
हा आधमुिकतेचा मिचार आह.े त्ािळेुच तुमही स्ती आहात की 
परुुष, िमलत होता की सिि्श, झोपड्टपट्टीतले की गािातले हाच्ारी 
आधमुिकतेला काहीही कत्शव् िाही. तुिचा िकूब का्, तुिची 
प्रमतभा का् आमि ते िार्िण्ासाठी  तुमही का् करता, तुिची 
कौरल्े मकती िार्िता ह ेआधमुिकतेला िहत्िाचे िाटते.

३०) परुोगािी व्िस्ेत व्िस्ेतील पि सिा्शत िहत्िाचे होते. आधमुिकतेत 
पोमझरि िग ती संघटिेतील असो िाहीतर घरातली रार िहत्िाची 
िािली जाते. आधमुिक परुोगािी पि्टप्रमतषे्ठपेषिा आधमुिक पोमझरि 
िहत्िाची असते. सिजा तुमही राषट्रपती पिािर आहात तर त्ाला 
पि्टप्रमतष्ठा आह े पि पंतप्रधािाला असिाऱ्ा पोमझरिची झळाळी 
त्ाला िाही. पि ंिािधारी अस ूरकतात पि पोमझरि सत्ता िर्शिते.

३०) िैज्ामिक सत्ाचा आिर पि त्ापेषिा त्ाच्ा आधारे मििा्शि 
झालेल्ा तंत्रज्ािाला आधमुिकता अमधक िहत्ि ितेे.
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३१) परुोगामितेचा एक ्टुोमप्ा होता त्ाचा असत झाला ि आधमुिक 
सा्री जनिली. हा सा्मरज भमिष्ाची मिरा अमधक 
ग्राउंडरर्ामलटीिरूि िाखििाऱ्ा होत्ा. अिेक प्रत्षिात आल्ा 
महिजे पािबुडी िगैरे.

 आधमुिकता आमि उत्तराधमुिकतेच्ा करें रिस्ािी एकच गोष् आह े
ती महिजे पैसा. ‘सि्शकाही पैश्ासाठी, िाकढे टसाठी’ ही हा ्गुाची 
कॅचलाईि आह.े पैसा िसलेला कंगाल िािसू हा प्रमतमष्ठत िाही कारि 
प्रमतष्ठा पैरारी जोडली गेली आह.े परुोगामिता ही मिज्ाि आमि 
सत्ता हा िोि गोष््रींरी जोडलेली असल्ािळेु परुोगािी चचाांिध्े 
मिज्ािकारि ि राजकारि करें रिस्ािी होते. ्ाचे कारि असे की 
मिज्ािासंबंधीच्ा धामि्शक ज्ािामिरुधिच्ा लर््ट्ातही सत्ता कुठल्ा 
पषिात जाते ह े रार िहत्िाचे होते. भारतात सत्ता धामि्शक ज्ािाच्ा 
मिरेिे गेली तर ्रुोपिध्े ती मिज्ािाच्ा िागे ठाि उभी रामहली. 
आधमुिकतेत तंत्रज्ािाच्ा िागे तर सत्ता ठाि उभी रामहलीच पि 
परुोगािी भांडिलिार िग्श तंत्रउद्ोगपती बिूि तंत्रज्ािाच्ा िागे ठाि 
उभा रामहला. आपल्ाकडे टाटांचा अपिाि िगळता तंत्रउद्ोगपती 
मििा्शि झालेच िाहीत. तंत्र चोरण्ािर सगळ्ा भांडिलिारांचा ि 
धिसत्तांचा भर होता. पररिािी आधमुिक ्गुात आपि मिकास 
करण्ाबाबत धोबीप्ाड खालला आमि आता तर आपि ्ेट धिा्शत 
जाऊि कोसळलो आहोत. िग मिकासाची बोंब होईल िाहीतर का् 
होईल? सिग्श िरकाबाबत एकजीक्रूिची कसलीही जबाबिारी पडत 
िाही, िुसते मिि्श् घेतले की काि भागते. मिकासाचे असे िसते. मत्े 
मिि्श् घेतािाच एकजीक्रूिची जबाबिारी घ्ािी लागते. आधमुिक 
धि्शिािी िािमसकतेला ह ेकसे जिािे? ते धिा्शप्रिािे मिकासाबाबत 
रति मिि्श् घेऊि िोकळे होत असल्ािळेु एकजीक्रूिचा िजा्श 
तुिच्ा िोकरराहीच्ा गिुित्तेिर अिलंबूि राहतो आमि आपली 
िोकरराही तर काही अपिाि िगळता किालीची भ्रष् ि आपितलबी! 
आता मिकास महिजे काही सिग्श िवह ेकी जो ििेािे त्ार केल्ािे 
िािसाला त्ार करािा लागत िाही. मिकास प्रत्षिात िािसाला 
एकमजक्टू करािा लागतो. त्ाबाबत परुोगािी ्टुोमप्ािळेु अध्शिट 
तर प्राचीि धिपोमप्ािळेु पिू्श पडझड झाली आह.े असो. 
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३३) आधमुिकता ही सरंजाििािी ि परुोगािी ब्रुोकसीच्ा पिू्श मिरोधात 
काि करते, मतची मचमकतसा करते. िाकस्शच्ा बुजिा्श कलासच्ा 
संकलपिेत ब्रुोकसी चालििारे ब्रुोकॅट अस ूि्ेत ह ेििुढेि! असो. 
आधमुिकतेत िात्र हाची सरुुिात िॅकस िेबरिे केली. िळुात जगाच े
िेकॅमिकल िॉडेल प्र्ि रोधले चा्िािे. महिजे असे की मिश्व ह े
एक िरीि आह े हा मसधिांत चा्िीज आह.े ह े िरीि हाताळा्च े
असेल तर सटार हिा. साहमजकच परुोगािी िोकरराहीची सरुुिात 
चा्िािे केली. मकंबहुिा ब्रुोकॅमटक सट्रकचर हाताळण्ाचा सिा्शमधक 
अिुभि चा्िाकडे आह.े त्ािळेु साहमजकच सरकारी कापपोरेटिाि ते 
सहज हाताळू रकतात. आपल्ाकडे िंि, िौ ््श, गपु्ा, िध्शि हा िैश् 
राजांिी ब्रुोकसी उत्ति हाताळलेली मिसते. ्ा पाश्व्शभिूीिर िेहरंूिी 
िीट अभ्ास करूि सितःची भारती् ब्रुोकसी मििा्शि करण्ाऐिजी 
मरिमटरांची साम्ाज्िािी रोषिासाठी टे्रि केली गेलेली रोषिाची 
सि् झालेली ब्रुोकसी कंमटन् ू केली. िाओिे आपली चा्िीज 
ब्रुोकसी उभी केली तरी िेहरंूिी इमंड्ि ब्रुोकसी उभी केली 
िाही. िेहरंूचा सिपिाळूपिा मज्े त्ांिा चांगले िरेपे्रिी, कािपे्रिी 
लोक ि ब्रुोकॅट्टस मिळाले मत्े ्रसिी झाला. पि मज्े त्ांिा 
साम्ाज्िािी, जिुाट रोषििािी ब्रुोकसी मिळाली मत्े रारलला 
आमि त्ाच्ािळेु सरुुिातीपासिूच भारती् रासि ह ेफॅ्कचड्श झाले 
ते झालेच. हािर िाग्श एक ब्रुोकॅटच कारू् रकतो, तो अरमिंि 
केजरीिाल कार्ता्त असं मिसतं्. 

 हा ब्रुोकसीच्ा मिरोधात आधमुिकता का्िच उभी ठाकते, मतिे 
िीट रंकरमिंग करािे असा आग्रह धरते, हा ब्रुोकसीचे िपृरंस 
सिरूप उघडकीला आिते. उिा., का्फका हाची ट्राय् ही कािबंरी. 
का्फका आमि काम् ू हांिी अविल िजा्शच्ा कािबंऱ्ा मलमहल्ा 
आहते. आपल्ाकडे परुुषोत्ति बोरकरांचे काि अविल िजा्शचे आह.े 
िात्र त्ाला प्ररासकी् किी आमि राजकी्, रासकी् संिभ्श जासत 
आहते. अलीकडेच आलेला शेरनही हा मचत्रपट आधमुिक ब्रुोकसी 
करी चालते त्ाचे िर्शि घडितो. कोर्स हा िराठी मचत्रपट ह ेआिखी 
एक उिाहरि!

 परुोगािीिे मििा्शि केलेले कलाप्रकार आधमुिकतेिे सैल ि लिचीक 
केले. त्ातूि सैल ्ंि ि ितुि ्ंि जनिले. अभंग, ओिी, सिुीत, 
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गझल असे अिेक काव्प्रकार आधमुिकतेच्ा प्रभािािे सैल तरी 
झाले मकंिा ितुि तरी झाले. िर्ढेकरांिी रति एकच कमिता ितुि्ंिात 
मलमहली. एरवही ‘ितुि्ंि बचचिजी िीही मलहीि’ असा ्ाट त्ांिी 
्ाटला. िात्र त्ांच्ािंतर आलेल्ा मिंिा करंिीकर, मिलास सारंग, 
िसंत आबाजी डहाके, गरुुिा् धरुी िगैरे आधमुिक कि्रींिी ितुि्ंि 
सिीकारला. जगभर गद्काव् हहेी काव् महििू सिीकारले गेले.

३४) आतिभािाला आमि अमसततिभािाला आधमुिकतेत जेिर्ी प्रमतष्ठा 
मिळाली तेिर्ी कुठल्ाच काळात किामचत मिळाली िसेल. 
परुोगािी सबजेमकटमवहटीकडूि आधमुिक आतिभािाकडे आमि 
अमसततिभािाकडे झालेले मस्त्ंतर ह ेआधमुिक कलेला रार िोठा हात 
िऊेि गेले. अमसततििाि (हात ऍबसमड्शझिही ्ेतो), अमतिासतििाि, 
आमिषकारिाि, रचिािाि हांच्ा राखा-उपराखांिी आधमुिक कला 
अिेक अंगांिी बहरली. 

३५) ल्ाचा केलेला पाठलाग ह ेएक आधमुिकतेचे िेगळे िैमरष््ट् हो्. 
परुोगािी घाटाकडूि ल्ाकडे ् ेिे ह ेकलाकपृ तीतील अंतग्शत संगतीसाठी 
रार िहत्िाचे ठरले. 

३६) अितू्श सत्ाचा रोध हहेी आधमुिकतेचे एक लषिि होते. िळुात 
डोळ्ांिा ि मिसिाऱ्ा अिचू्ा ि पेर्रींच्ा रचिा हा प्रत्षिात 
अमसततिात असतात ह े आधमुिक मिज्ािािे सिीकारल्ािे 
कलािंतांिीही असेच आ्षु्ाचे इमंरि्ांिा ्ेट संिेिीत ि होिारे 
अितू्श सत् ि त्ाचा पॅटि्श रोधला पामहजे अरी आधमुिक धारिा 
सिीकारली, बििली आमि तीच िग संमहतेत ि कलाकपृ तीत बहरली.

३७) आधमुिकतेिे मिचारलेला एक िहत्िाचा प्रश्न महिजे िॉि्शल महिजे 
का्? असं का् केल्ािे एखािी गोष्, एखाि ेिागिे, एखािी व्तिी 
ऍबिॉि्शल ठरते? हाला िॉि्शमटमवहटी असे महिता ्ेईल. फ्ॉईडिळेु हा 
प्रश्न चचढेच्ा षिेत्रात आला.

३८) सखोलतेिर िर्ढेकरांच्ा संिभा्शत चचा्श परेु् करिार आह.े आधमुिकता 
सखोल जाण्ाचा प्र्ति करते कारि आधमुिकतेचा सखोलतेिर 
मिश्वास आह.े

३९) परुोगािी बंगलेिाली मकंिा घरिाली मबग रॅमिली जाऊि आधमुिकतेत 
ऍटोमिक रॅमिलीचा उि् ि मिकास झाला. ज्ात आईिमडलांपासिू 
िरू जाऊि सितःची रॅमिली मििा्शि करण्ाचा िॉि्श सेट झाला. आमही 
िोघे आमि आिची िलेु हचे सीिाषिेत्र ठरले. त्ाप्रिािे घराच्ा 
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रचिा बिलल्ा त्ातूिच िि रूि मकचि टू /थ्ी /रोर रूि मकचिची 
संकलपिा उि्ाला आली. ्फलॅट कलचर एसटॅमबलर झाले.

४०) आधमुिकतेत सत्ािर ि सत्रोधिािर सिाांचाच मिश्वास होता. 
त्ात िीमड्ाचाही सत्रोधािर मिश्वास होता मकंबहुिा िीमड्ा सत् 
बोलतो ही एक आधमुिकतेची िखु् धारिा होती. उत्तराधमुिकतेत 
मतचा सत्ािार झाला. 

४१) परुोगािी काळात िाटक ही िखु् कला महििू बहरली होती. 
आधमुिकतेत िखु् कला महििू िाटकाची जागा मरलििे घेतली. 
कमितेचे स्ाि गीतांिी बळकािले तर िाटकातले संगीत साईडलाईि 
होऊि त्ाची जागा मरलिी संगीतािे घेतली. पारंपररक राग जे चार 
चार तास चालत आता २० -३० मिमिटे चाल ूलागले. 

४२) तंत्रज्ाि हाच आधमुिक ज्ािाचा पा्ा आह.े त्ातूि काही घोळही 
झाले महिजे ज्ातूि तंत्रज्ाि मििा्शि होते तेिरे्च मिज्ाि खरे असाही 
मिचार बळाि ूलागला. 

४३) मिज्ािाइतकेच िािव्मिज्ािाला आलेले िहत्ि ह े आधमुिकतेच े
आिखी एक गिक हो्. राजकी् सत्तेला आिश्क असलेला डाटा 
त्ातूि मििा्शि वहा्ला लागला. 

४४) परुोगािी लोकांिी मििा्शि केलेला सेक्लॅुररझि आधमुिक काळात 
लोकमप्र् झाला खरा पि तो प्रत्षिात कोिीही १०० टकके िापरला 
िाही. 

४५) आधमुिकतेत ईश्वर ि िाििाऱ्ा धिा्शच्ा लोकमप्र्तेत (मिरेषतः 
बौधि धि्श) प्रचंड िार् झाली. ईश्वरमिरमहत अध्ाति जासत लोकमप्र् 
झाले. संघमटत धिा्शपेषिा िै्मतिक धिा्शला अमधक िहत्ि प्राप् झाले. 

४६) आधमुिकतेत अब्शिा्झेरि िार्ले आमि कलेत त्ाचे प्रमतमबंबही 
िार्ले. म्मुिमसपल कापपोरेरि ि काँमकटच्ा इिारती हांिी िाििी 
िसती आमट्शमरमर्ल झाली. 

४७) औद्ोमगकीकरि आमि औद्ोमगक कांती हांच्ािळेु आधमुिकतेची 
सरुिात झाली ह ेआता सि्शिान् आह.े परुोगािी रॅकट्री कांतीिंतरची 
ही ििी अिस्ा होती. 

४८) आधमुिकतेिे कोहरणट मिश्वदृष्ी प्रस्ामपत करण्ाचा प्र्ति केला खरा 
पि मतचा रेिट िसुऱ्ा िहा्धुिािळेु एका भीषि ऍबसमड्शटीत झाला. 
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मजिे हा मिश्वदृष्ीची राखरांगोळी केली. महटलरिे रति ्धुि केले िाही 
त्ािे आधमुिकता संपिली. 
बाळ सीताराि िर्ढेकर ह ेजेवहा िराठीत आधमुिकता िांडा्ला बसले 

होते तेवहा ्रुोपिध्े आधमुिकता मतच्ा रेिटाला पोहचली होती आमि 
िसुऱ्ा िहा्धुिािंतर मत्े उत्तराधमुिकतेचे ्गु सरुू होिार होते. 

िर्ढेकरांिा िराठीत काि करा्चे होते मज्े अजिू परुोगािीपिासधुिा 
परेुसा प्रस्ामपत झाला िवहता आमि परुोगािी राषट्राची उभारिी सरुू झाली 
होती. भारती् परुोगािीपिा इमंगलर िसाहतीकरिातूि ितुि करूि एक ििी 
िाटचाल करा्ची होती. अरा कालखंडात आधमुिक सामहत् मलमहिे एक 
आवहाि होते. आमि त्ासाठी आधमुिक कलामिद्ा िांडिे ह ेत्ाहूिही िोठे 
आवहाि होते. िर्ढेकरांिी िराठीत ह ेकाि ििापासिू आमि गांभी्ा्शिे केले. 

५
िर्ढेकरांची आधमुिक काव्मिद्ा सिजिू घ्ा्ची असेल तर बा. 

सी. िर्ढेकर, टी. इ. हूलमस, पाऊंड ि इमल्ट हांचे आपापसातले संबंध ि 
हने्ी बग्शसिचा प्रभाि सिजिू घेिे आिश्क आह.े हने्ी बग्शसि हा फ्रें च 
तत्िज् असिूही आश्च ््शकारकररत्ा त्ाचा प्रभाि इगंलंडिर जासत पडला. 
हा बग्शसिचे महििे का् होते?

बग्शसि अमसततििािी असला तरी अमसततिाच्ा मिर ््शकतेपेषिा 
अमसततिाच्ा सज्शिरीलतेिे तो अमधक भाराििू गेला होता. आज अिस्ा 
अरी आह े की िोि कारिांसाठी त्ाचा मिचार भारती्ांिाही करािा 
लागतो. पमहले कारि िेिांताचा त्ाच्ािर पडलेला प्रभाि आमि िसुरे 
कारि अरमबंिो घोष हांच्ा तत्िज्ािारी त्ाचे असलेले साम्.  

आजही अरमबंिोंच्ािर त्ाचा प्रभाि पडला होता की िाही हा 
िािाचा मिष् आह.े महिजे मितरेच्ा सपुरिॅिचा ् ेट प्रभाि अरमबंिोंच्ािर 
पडलेला मिसतो तसं बग्शसिबाबत महिता ्ेत िाही, कारि हा कलपिा 
बग्शसिकडूि आल्ा की िेिांताकडूि आल्ा ह े सपष् करिं कठीि जातं. 
अरमबंिोंचं मलखािही आधमुिक िाही तर रि्रींरििा् टागोरांच्ा रोिँमटक 
मलखािाला परंु् िेिारं मलखाि आह.े मकंबहुिा बंगाली आधमुिकता 
मकंिा िराठी आधमुिकता महिजे का् ह े प्रश्न आजही सटुलेले िाहीत. 
हाबाबत प्रभाकर पाध्े, िर्ढेकरांच्ासारखे िागजी आधमुिक आमि मचते्र, 
िेिाडरेंच्ासारखे िरेी आधमुिक िोघेही सारखेच गोंधळलेले होते. मिलीप 
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मचत्ररेंिी तर िराठी आधमुिकता सपष् आमि िीट िांडण्ाची जबाबिारीच 
िाझ्ािर टाकली होती आमि बराच मिचार करूि िी त्ांिा िकार मिला 
होता कारि िला ‘चौ्ी ििता’ िीट िांडा्ची होती. 

िराठीत अमसततििािाचा प्रभाि आपिाला अिेकांच्ािर िाखिता 
्ेतो पि मिलास सारंग सारखे अपिाि िगळता अमसततििािाचे िळू 
मलखाि ि िाचल्ािे अिेकांचा गोंधळ झालेला मिसतो. 

अमतिासतििािी कमिता िात्र ्ेट िििोहिांच्ापासिू सरुू होतात. 
सिािंि रेगे ह े हा प्रिाहातले िखु् किी. िोबल पाररतोमषक मिजेता 
ऑकटोमवह्ा पाझ हा किी िाझा सिा्शत आिडता अमतिासतििािी किी! 
मिलीप मचत्ररेंच्ा िर त्ाचा असाधारि प्रभाि आह.े 

िराठीिर सिा्शमधक प्रभाि आह ेआमिषकारिािाचा, एकसपे्ररमिझिचा 
आमि त्ाच्ा िळुारी जे िोि तत्िज् आहते त्ातील मितरेमरिा्चा िसुरा 
तत्िज् आह,े हने्ी बग्शसि! िर्ढेकर, मिलीप मचते्र, अरुि कोलटकर, तुळरी 
परब, िािििे र्साळ हा सिाांचेच काव्रास्त आमिषकारिािी आह.े हा 
सिाांचा भर कॉनरनस िाइडं आमि सपृजिरीलतेिर/सज्शिरीलतेिर आह.े 
भले िग हातील कोिी डािे िा आंबेडकरी असोत. 

िराठी लोकांिा बग्शसिचा मिचार करािा लागतो कारि िर्ढेकर 
ज्ांच्ा मिचारािे प्रभामित होते ते बग्शसििे प्रभामित होते. 

कलोिसकीिे बग्शसिचे तत्िज्ाि एकाच िाक्ात सांगता ्ेते असं 
महटंलं होतं आमि ते िाक् महिजे ‘टाइि इज रर्ल’ असं सांमगतलं होतं. 

धिा्शचा ि श्रधिांचा काळ हा ितु्शळी काळ, सक्ु्शलर टाइि आह ेआमि 
आपि सतत अधःपमतत होतो आहोत असे सि्श धि्श ओरडूि सांगतात. 
परुोगािी मिज्ािािे मलमि्र, सरळरेषी् काळाची संकलपिा आिली जी 
जग पमतत होत िसिू प्रगत होत आह े असे िािते. प्रगती ही त्ािळेुच 
परुोगाम्ांसाठी रार िहत्िाची कलपिा आह.े बग्शसििे हा िोनही कलपिा 
िाकारल्ा आमि परुोगािी कलॉक टाइिपेषिा आपली सितःची काळाची 
कलपिा मजला तो आंतररक डा्िेमिक काळ महितो ती िांडूि, हीच खरी ि 
हाच खरा काळ महििू परेु् आिली जी सगळ्ा िॉडि्श कलािंतांिा १९३० 
प ा्ंत प्रभामित करत रामहली.  

बग्शसिच्ा आधमुिक काळात अमसतति, मिल टू पॉिर, अिकॉनरस 
िाईडं हांच्ाबरोबर काळाचा िेिका संबंध का् हा एक कुमर्ल प्रश्न होता, 
ज्ाचे उत्तर बग्शसििे मिले होते. साहमजकच बग्शसि महरो बिला. हाची 
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सरुुिात िळुात डामि्शिच्ा इिोल्रुि ्ेरीिे केली होती. तोिर सहा िहा 
हजार िषाांत घिुिारा ्रुोमप्ि लोकांचा काळ अचािक डामि्शििळंु लाखो 
िषाांचा झाला. न्टूि आकारात टांगलेलं घड्ट्ाळ ज्ाला महित होता तो 
काळ डामि्शििळंु अचािक ्ोटा पडा्ला लागला. हाच िेळी १८८४िध्े 
इगंलंडचे ग्रीििीच (ग्रीििीच मिि टाइि) जगाचा टाइि सांग ूलागले. अरा 
हा धािधिुीत बग्शसि अितरला आमि तोही मकएमटवह इिोल्रुिची 
कलपिा घेऊि! ६ एमप्रल १९२२ ला झालेला आईनसटाईि - बग्शसि मडबेट 
हा ‘टाईि’िर हकक कुिाचा? तत्िज्ांचा की िैज्ामिकांचा ह ेठरििारा होता 
आमि आईनसटाईििे महटंल्ाप्रिािे तत्िज्ांचा ‘टाईि’ अमसततिात िाही. 
टाइि रति िोिच आहते. िैज्ामिकांचा टाइि आमि सा्कॉलॉमजकल 
टाइि तर बग्शसिचे महििे असे की भौमतक रास्तज्ांचा टाइि अमसततिात 
िाही. हा िािात आईनसटाईि मिज्ी झाला. तोिर आधमुिकतेिर बग्शसिचा 
झपाटलेला पररिाि होता आमि बग्शसिच्ा िते काही िदु्दे अजिूही बाकी 
होते.

आधमुिक कलािंतांचा कलॉक टाइि हा अिुभि होता कारि तो 
ते अिुभित होते. त्ांचे सितःचे आ्षु् घड्ट्ाळाला बांधलेले होते. ते 
सितः कलॉक टाइिप्रिािे टे्रि पकडत होते. घरी परतत होते. घर सोडत 
होते. आ्षु् कलॉकरेस करूि सिोर होते. त्ाचबरोबर सितःचा आंतररक 
काळही ते कमिता मकंिा मचत्र मििा्शि करतािा अिुभित होते. त्ािळेुच 
बग्शसिचा काळ सगळ्ांिा पटलेला काळ होता. आ्षु्ाची पंचिीस िषढे 
िा्ा घालिली. हातील िा्ा गेलेला काळ हा ते आंतररक काळ महििू 
अिुभित होते. घाईत असिे मकंिा टाइि इज ििी ही तर आधमुिक जीििाची 
िहािाक्े! 

िोबल पाररतोमषक मिजेते रसा्िरास्तज् Ilya Prigogine हांिी 
िोबल घेतािा मिलेल्ा भाषिात हने्ी बग्शसिबद्दल महटलं आह,े “Since 
my adolescence, I have read many philosophical texts, and 
I still remember the spell L’évolution créatrice cast on me. 
More specifically, I felt that some essential message was 
embedded, still to be made explicit, in Bergson‘s remark: 
‘The more deeply we study the nature of time, the better we 
understand that duration means invention, creation of forms, 
continuous elaboration of the absolutely new.” 
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खरे तर हा एका कॉिेनटिध्े अखखा बग्शसि आह.े ज्ािेळेला 
िेकॅमिकल मिज्ाििाि हरबट्श सपेनसरच्ा रूपािे ्रुोपभर डानस करत होता, 
फ्ॉइड ििोिैज्ामिक मि्तीिािाची बांधिी करत होता, िाकस्शिािाचा 
आम ््शक मि्तीिाि ्रुोपभर पसरण्ाची त्ारी करत होता त्ािेळेला 
बग्शसि हा एकिेि असा होता जो सि्श प्रकारचे मि्तीिाि िाकारत भमिष् 
अमिमश्चत असते आमि त्ामिष्ीचे मिमश्चततेतेचे पलॅि रार किी काळ 
आधी करता ् ेतात असे सांगत होता. िाििी िेकॅमिकल ज्ािाऐिजी इटं्ट्रुि 
प्रधाि ज्ािाचे सि ््शि करत होता आमि सिा्शत िहत्िाचे मकएमटवह िाईडंची 
ि इिोल्रुिची िांडिी करत होता. रसेलपासिू मवहटगेसटाईिप ा्ंत सिाांिी 
त्ाची धलुाई करूि त्ाची कीतजी धळुीला मिळिली तरी कलाषिेत्रात िात्र 
त्ाच्ा मसधिांताचा पनुहा पनुहा मिचार करिे भाग आह.े होिरच्ा एका 
ओळीचा अ ््श िला इटं्ट्रुििे एका षििात जसा कळतो तसा िंतर िहा 
कॉिेनट्ा्श िाचिूही कळत िाही ह ेत्ाचे ित िला िेहिीच आिडत आलं 
आह.े 

बग्शसि ‘बिल’ आमि ‘ििता’ हांचा कडक परुसकता्श होता. परंपरेचा 
रा्िा उठििारे िास कलचर जेवहा मसि डॉमििेट करा्ला लागले तेवहा 
बग्शसि अितरला. त्ािे हा्िॉडमि्शसट उठािांिा लॉमजकल फे्ि आमि 
फे्र सोल्रुनस मिली. मिचार ि करिाऱ्ा झुंडीच्ा भाऊगिजीत तो एखाद्ा 
सिजतूिार पि एवहरग्रीि आजोबासारखा आला. संपिू्श पाश्चात् मरलॉसॉरी 
जेवहा कांटी्ि बिा्ला लागली होती तेवहा बग्शसि कांटमिरोधात उभा 
रामहला. त्ािे िासतिाचे खरे ज्ाि िािसाला कधीच होिार िाही ह े
कांटी्ि ित झगुारले आमि इटं्ट्रुििे, अंतःप्रजे्िे िासतिाचे खरे ज्ाि 
होऊ रकते असा मसधिांत िांडला. किी आमि कलािंत सिा्श्वहलिळेु 
मििा्शि झालेले सत् पडि ेहटििू बघ ूरकतात, असे प्रिे् त्ािे िांडले. 
त्ािळेु कलािंताचा घसरलेला िजा्श पनुहा उंचािला ि त्ातूि मितरेिळेु 
सरुू झालेला आमिषकारिाि पनुहा िव्ा जोिािे उभा रामहला. बग्शसिपिूजी 
फ्ॉईडिळेु कलािंत अिकॉनरसिळंु मि्ंमत्रत होिारं िरीि झाला होता, 
बग्शसििे हा िरीिला पनुहा िािसू बििलं. 

िितेबद्दल मिचार करतािा duration means invention, creation 
of forms, continuous elaboration of the absolutely new ह ेतर 
पनुहा पनुहा मिचार करा्ला लाििारे! आईनसटाइिमिरुधि बग्शसि हरला असा 
ततकालीि सिज असल्ािे डुरेरििळेु मकएमटवह रोध कसा लागतो ह ेएक 
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भलतेच कोडे आह.े ही इटं्ट्रुिची महिजे अंतःपे्ररिेची मस्ती सिजा्ची 
का? िी िेहिीच िांडतो आह ेकी जोिर तुमही परंपरेच्ा बाहरे जात िाही 
तोिर ििता तुिच्ा हाती लागचू रकत िाही. ििता परंपरेच्ा खांद्ािर 
उभी असते हाचा अ ््श िितेचा रोध परंपरेिे परुिलेल्ा ज्ािामरिा् ि 
भाषेमरिा् लागचू रकत िाही असा होतो. हा तोच तक्श  आह.े महिजे असे 
की कुठलेही िलू आईबापामरिा् जनिचू रकत िाही पि आईबाप महिजे 
काही िलू िसते. िलू सितंत्र असते आमि जोिर िलू बापाच्ा खांद्ािरूि 
आमि आईच्ा कडेिरूि उतरूि सितः चालत िाही, सितः ििा रोध घेत 
िाही तोिर त्ाला काही ििे सापडू रकत िाही. तेवहा िितेच्ा प्रारंभमबंििूर 
परंपरा असते; पि हा प्रारंभमबंििंूतरचा प्रिास िितेचा असतो. अ्ा्शत ज्ांिा 
बापाच्ा मकंिा आईच्ा खांद्ािरूि मकंिा कडेिरूि उतरा्चे िसते त्ांिा 
खांिा ि कड चोिीस तास उपलबध असतेच. ििता रोधण्ाची उिाडकी 
िळुात अंगी असािी लागते. कालांतरािे ििता परंपरेसारखी मिसा्ला 
लागते कारि िितेत परंपरेचे काही जीनस उतरलेले असतात. पि कुिी केिळ 
आई-बापाचे जीनस सांभाळण्ासाठी ििता रोधत िसतो, तर आपले जीनस 
परेु् िेण्ासाठी, आपला संग सेमलरिेट करण्ासाठी आ्षु्ात उतरत असतो. 
काह्रींच्ात सितःचा िर ि सितःची िािी आ्षु्ाच्ा संकरीत जंगलात 
जाऊि रोधा्चा िि असतो, धाडस असते पि ज्ांच्ात असा िि िसतो, 
धाडस िसते ते आईबाप सांगतील मत्े तर काहीजि सिाजिान् गाड्शििध्े 
एटीकेट्टस पाळत पाट्शिरमगरी करतात. असो. आपि ििता मििा्शि करतो 
महिजे रेिटी का् करतो? तर आताप ा्ंत कुिीही रोधली िाहीत अरी 
अिुभिाची रूपे रोधतो, ज्ात अिुभिही ििा असतो आमि त्ाचे रूपही 
ििे असते. ह ेििे अिुभिरूप एका िव्ा जगाचे एलॅबोरेरि असते. 

आपि सगळे ओपि आमि सि्ंभ ूअसतो? बग्शसि महितो, “The 
other attitude is that of the open soul. What, in that case, is 
allowed in? Suppose we say that it embraces all humanity: 
we should not be going too far, we should hardly be going far 
enough, since its love may extend to animals, to plants, to all 
nature. And yet no one of these things which would thus fill 
it would suffice to define the attitude taken by the soul, for 
it could, strictly speaking, do without all of them. Its form is 
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not dependent on its content. We have just filled it; we could 
as easily empty it again. ‘Charity’ would persist in him who 
possesses ‘charity’, though there be no other living creature 
on earth” 

सज्शिाति असा रॉि्श असतो?
बग्शसिसाठी खरा प्रश्न मकएट कसं करा्चं?, मकएट कसं होतं? हा आह.े 

ते अिकॉनरसिधिू ्ेतं का कॉनरसिधिू हाच्ारी त्ाला ििेंघेिं िाही. 
फ्ॉईडला कलेच्ा तंत्रारी ििेंघेिं िाही. बग्शसिला तंत्रारी आमि मििा्शि 
होिाऱ्ा रॉि्शरीच ििेंघेिं आह.े िात्र हा िा. सी. रडकरें चा कारागीरिाि 
िाही, हा सज्शिाचा रोध आह.े मकएमटमवहटी महिजे का् हाची तडस 
लागलेल्ा िािसाचा रोध आह.े 

बग्शसिच्ा दृष्ीिे िेकॅमिकल सट्शनटीचा एनड झाला आह.े िोबाइल 
इटं्ट्रुिचा हा जिािा आह.े जीििरतिी élan vital हा िाििजातीचा 
सज्शिातिक इमपलस आह.े बग्शसि िव्ा मिज्ािाला ट्टमिसट करत होता का?

बग्शसि आंतररक डा्िॅमिक काळ ि िैज्ामिक िेकॅमिकल काळ 
(कलॉक टाइि)असे काळाचे िोि भाग करतो. बग्शसि िैज्ामिक काळ 
अिकाराच्ा तुकड्ट्ांरी जोडतो. त्ाच्ा िते आपि जो आपल्ा आत 
अिुभितो तो आंतररक काळ हाच खरा काळ असतो कारि तो प्रिाही 
असतो. त्ाचे खंड पाडता ् ेत िाहीत. तो हा काळाला ‘रधुि काळ’ महितो. 
हा रधुि काळच आपली खरीखरुी मटकण्ाची प्रमक्ा असते. िोऱ्ांच्ािर 
िोरी चर्त त्ांचा चरेंडू बिािा तसा आपला षिि बितो. ििुढेिािे आपि 
काळाच्ा घड्ट्ाळाला, काळाच्ा अिकारातिक िांडिीला इतके 
सरािलेले असतो की आपि आपला भमिष्काळही अिकारमचत्रांच्ा 
सातत्ात पाहातो. प्रत्षिात आपले भमिष् असे सातत्ात िसते. आपि 
महिजे काही सटु्ट्ा षििांचा प्रिाह िसतो. संबंध भतूकाळ ित्शिािषििात 
असतो. हा असा ित्शिाि जेवहा इटं्ट्रुििे, अंतःप्रजे्िे जेवहा संपिू्श उिलतो 
मकंिा हा चरेंडू रुगतो तेवहा तो सितंत्र ि सज्शिरील षिि असतो. जो ििुष् 
असे सज्शिरील षिि मििा्शि करत जगतो तोच खरा जगतो. जो सज्शिरील 
आह े तोच सितंत्र आह.े अन््ा मि्तीिाि टपलेलाच आह.े बग्शसिच्ा 
भाषेत सांगा्चे तर Time, is alive and constantly innovating, 
making it impossible to experience the same thing, in the 
same way twice.  
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सिपृतीचेही बग्शसि िोि प्रकार करतो. १. सि्ीिे बिलेली व्ािहाररक 
सिपृती. उिा., लाल मसगिलला ्ांबिे, २. प्रमतिांिी बिलेली रधुि सिपृती. 
िरेंि ू आमि िजजासंस्ा ही िोनहीही साधिे आहते आमि कोिती सिपृती 
िापरा्ची ह ेिरेंि ू मकंिा िजजासंस्ा ठरित िसिू अमसतति ठरिते महिजे 
आपि ठरितो असं बग्शसि महितो. फ्ॉईडचे अिकॉनरस िाईडं ह े मटश् ू
बेसड (पेरी आधाररत) आह े तर बग्शसिचा मडपर कॉनरसिेस हा िरेंि ू ि 
िजजासंस्ांच्ा बाहरे आह.े साहमजकच ततकालीि चच्श फ्ॉईडमिरोधी होते 
पि बग्शसिला सपोट्श करिारे होते. 

अमसततिाचे ््ा ््श ज्ाि बुधिीला होऊ रकिार िाही असे बग्शसिच े
सपष् ित होते. बुधिी का् मकंिा इमनसटंकट का् हा उतकांतीच्ा प्रिाहात 
मििा्शि झालेल्ा गोष्ी आहते. हातील इमनसटंकट कीटकातसधुिा असतात 
पि बुधिी ही रति िाििातच मिकमसत झालेली आह.े पि तरीही मतला 
अमसततिाचे ज्ाि होिे रक् िाही. िात्र कांट महितो तसे अमसततिाचे ज्ाि 
अरक् आह ेअसं बग्शसि महित िाही. तो महितो की इटं्ट्रुििे अमसततिाच े
ज्ाि होते, होऊ रकते. अंमति अमसतति ह ेसज्शक आह.े मकंबहुिा अमसतति 
महिजे चैतन्ाची सज्शक सहज प्रिपृत्ती हो् जी सतत सज्शिरील उनिेष मििा्शि 
करत असते. 

जेमस जॉईस, मिल्ि रॉकिर, होलमस, वहमज्शमि्ा िलूर, िासढेल प्रसूत, 
कॅ्रीि िॅनसरीलड, गट्ट्श्डु सटेि, डी. एच. लॉररेंस हा सिाांच्ािर बग्शसिचा 
प्रभाि आह.े भारती् कािबंरीकारांच्ािर वहा्ा ह ेलेखक बग्शसिचा प्रभाि 
पडला आह.े एकंिरीतच भारती् लेखक तत्िज्ांकडूि िाही तर त्ाचा प्रभाि 
पडलेल्ा लमलत लेखकांच्ाकडूि प्रभामित होत असल्ािे ह ेसिाभामिक 
महटलं पामहजे. त्ािळेुच तत्िज्ाि ि कला हांचा पाश्चात् िरेात असलेला 
जैमिक संबंध त्ांिा कळत िाही. 

हा बग्शसिचा इमंगलर सामहत्ािर ि त्ांच्ा आधमुिकतेिर पडलेला 
प्रभाि अिन्साधारि आह.े 

आपल्ाकडे एक सिजतू अरी की टी. एस. इमल्ट हा मरिमटर 
आधमुिकतेचा पा्ोमि्र आह.े हा ऐमतहामसक गैरसिज आपल्ाकडच्ा 
इमंगलर प्रोरेसस्शिळेु मििा्शि झाला. आह.े पि प्रत्षिात त्ाच्ा मकतीतरी 
आधीच बग्शसिच्ा प्रभािािे टी इ हो/हुलमस (१८८३ ते १९१७)ि एज्ा 
पाउंड हांिी िहत्िाचे आधमुिक काि केले होते. हा संिभा्शत अिेररकेतूि 
्ेिारे िाि िॉलट मवहटििचे आह.े 
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मट. इ. हो/हूलमस, एज्ा पाऊंड आमि टी. एस. इमल्ट ह ेमतघेही अँगलो 
अिेररकि धारेत काि करत होते. तरीही िॉलट मवहटििच्ा ्ोगिािामिष्ी 
त्ांिा परेुरी कलपिा िवहती. िळुात मवहटिि हा अिेररकि परुोगािी 
कमितेचे मरखर होता. अिेररकेची िॅरिल आ्डरेंमटटी त्ार करण्ात 
त्ाच्ा कमितेचा मसंहाचा िाटा होता, पि तरीही तो परेुसा आधमुिक झाला 
िाही. औद्ोमगकतेरी त्ाचे िाते घट्ट िवहते कारि िळुात तो मलहीत होता 
त्ा काळात अिेररकेतच इडंमसट्र्मलझिचे प्रिाि किी होते ि अिेररकि 
िरेीिािी चळिळीिे जोर पकडला होता. साहमजकच इगंलड फ्रें च परंपरेला 
मभडिाऱ्ा (कलोिाइझड) िर्ढेकरांच्ािर मवहटििचा प्रभाि पडलाच 
िाही. परेु् मवहटििचे सकूल िा्कोिसकी, पाबलो िेरुिा हांिी िाकस्शिािी 
पररपे्रक््ात जबरिसत तऱहिेे मिकमसत केले. िराठीत ररचचंरि िमुतिबोध हांिी 
ते वहा्ा िा्कोिसकी िराठीत आिले ि परेु् सिुवेंिी ते रसररीत केले. तरी 
िा्कोवहसकीचा पलला कुिालाच गाठता आला िाही. िर्ढेकरांचे िाते हा 
सकूलरी जळुले िाही कारि इमंगलर अभ्ासकिातही त्ाचा ठाि सिािेर 
िवहता. िर्ढेकर का्िच त्ांच्ा धामि्शक आंतररकतेिळेु सितःचे िाते 
हॉपमकनसच्ा आध्ामतिकतेरी जोडत रामहले, िात्र टी. एस. एमल्ट हाच 
त्ांिा खरा िॉडि्श किी िाटत रामहला. हाचा एक िषुपररिाि असा झाला की 
केरिसतुी रोिँमटमसझिचा मरिमटर धामज्शिेपिा िराठी आधमुिकतेत का्ि 
रामहला. हाला ्ेि िणे्ाची संधी परेु् िरेीिाद्ांिा लाभली ज्ांिी का्िच 
मरिमटरकरें रिी आधमुिकतेला चॅलरेंज मिले मकंिा चॅलरेंज िणे्ाचे िाटक केले. 

जर मवहटिि आधमुिक कमितेचा पा्ोमि्र िवहता ह ेसिीकारले तर 
इमंगलर ि मरिमटर आधमुिक काव्रास्ताचा पा्ोमि्र महििू टी. इ. हो/
हूलमसला सिीकारािे लागते. िराठीत त्ाची चचा्श रार किी होते महििू िी 
इ्े त्ाची ्ोडी चचा्श करतो आह.े 

पमहल्ा िहा्धुिात अिेक िरेातील आधमुिकतेचे पा्ोमि्र िारले 
गेले. गे्रट मरिटििध्े ह ेिभुा्शग् होलमसच्ा िाट्ाला आले. १९१७ साली 
तो ्धुिात िारला गेला पि ततपिूजी त्ािे मरिमटर आधमुिक कमितेचा पा्ा 
घातला होता. लंडि ्मुिवहमस्शटीला सोडमचठ्ी िऊेि त्ािे कॅिडाला केलेला 
प्रिास हा त्ाला ‘किी’ महििू रा्द्ाचा ठरला होता. 

मिसाव्ा रतकात ज्ा काही िहत्िाच्ा मरलॉसॉरस्शिी 
कलािंतांच्ािर प्रभाि गाजिला त्ांच्ात हने्ी बग्शसि होता. हो/हूलमसच े
आ्षु्ही बग्शसििे बिलले. बग्शसिचे िाचि केल्ािर आपि काहीतरी 
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मकएमटवह काि केले पामहजे हाची तीव्र जािीि त्ाला झाली आमि त्ािे 
कमिता मसरर्सली मलहा्ला सरुुिात केली. गमित मिज्ाि आमि इमंगलर 
अरा तीि षिेत्रात त्ाला गती होती. (िराठी कि्रींची गमितामिष्ीची िपृत्ती 
त्ांचा केिळ उ्ळपिा मसधि करते) त्ािे मसंडस्श मलहा्ला सरुुिात केली 
त्ात मरलॉसॉमरकल मटपणिी जासत होती. १९०८ साली त्ािे लंडिचा 
पोएट्टस कलब जॉईि केला. िोवहरेंबर १९०८ ला त्ािे आधमुिक कमितेिर 
व्ाख्ाि मिले, ज्ािे बरेच काही बिलले ि जे एज्ा पाऊंडिे अटरेंड केले 
होते. 

१.  ितुि्ंिात मलखाि 
२.  प्रमतिांचे हरेरेर ि उलटिांडण्ा (juxtaposing)
३.  त्ांच्ाद्ारे आधमुिक जगाच्ा भािमिश्वाची कलातिक 

कारामगरी करूि गुंरि 
ही आधमुिक कमितेची िैमरष््ट्े त्ािे अधोरेमखत केली होती ज्ाचा 

प्रभाि पाऊंड ि परेु् पाउंडद्ारा इमल्टिर पडला. मकंबहुिा त्ाच्ा 
कलेमकटवह कमितांच्ािर काि करतािा पाऊंडिे इिेमजसट हा रबि प्र्ि 
िापरला. हा िैमरष््ट्ािर फ्रें च मसमबॉमलक कि्रींचा ि त्ांच्ा काव्रास्ताचा 
पडलेला प्रभाि सहजसिभामिकपिे मिसतो. हातूि परेु् इिेमजसट चळिळ 
महििू मरिमटर आधमुिक चळिळ उि्ाला आली 

भाषा, आसपासचे िासति आमि जािीि हांचे परसपरसंबंध हूलमस 
आ्षु्भर रोधत रामहला. १९०९ साली त्ािे सितःचा पोएट ग्रपु सरुू 
केला आमि एज्ा पाऊंड त्ाचा सभासि झाला होता. हा ग्रपुिध्े प्र्ि 
प्रमतिांचा सांगोपांग मिचार सरुू झाला आमि हातूिच परु्ची १९१२ सालची 
पाऊंडची इिेमजसट चळिळ सरुू झाली मजला आज मरिमटर आधमुिकतेची 
पमहली चळिळ िािली जाते. मतचा अजरेंडा परु्ीलप्रिािे होता. 
१) आर् ऑबजेमकटवह असो मकंिा सबजेमकटवह असो मिष्िसतूंिा ्ेट 

ट्रीट करिे. 
२) एकही रबि ज्ािा ि िापरता आिश्क असलेले िोजकेच र्ळर्ळीत 

रबि िापरिे. 
३) म्मुझकल फे्जिध्े मलखाि करिे. 
४) कुठलाही मिष् ितुिपिे िापरिे हाबाबत बंधि ि पाळिे. 
५) रोजिरा्श आ्षु्ातली भाषा मबिधासत िापरिे आमि पोएमटक 

काव्ातिक भाषा िगैरे काही गपृहीत ि धरिे. 
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हा पाच तत्िांचा ि हूलमसच्ा तीि तत्िांचा िराठी सामहत्ािर मकती 
खोल पररिाि झाला ह ेसांगण्ाची गरज िाही. 

प्रश्न इतकाच होता की इमल्ट हा टी. इ. हूलमसप्रिािे बग्शसििािी 
राहिार होता की बग्शसििर हलले करिार होता? बग्शसिचा प्रभाि हा 
आईनसटाईि ि रसेल हांच्ा हलल्ांिी जसा ओसरत गेला तरी काही 
कलािंतांिी बग्शसिपासिू कलटी िारा्ला सरुुिात केली. हात इमल्ट 
आघाडीिर होता कारि त्ाला हूलमसचा अिु्ा्ी बिा्चे िवहते तर 
सितःची आ्डरेंमटटी त्ार करा्ची होती. त्ासाठी बग्शसिपासिू रारकत 
घेिे आिश्क होते. (वहमज्शमि्ा िलूर त्ाची िैत्रीि असल्ािे मतिेही 
इमल्टच्ा प्रभािािे बग्शसिपासिू पाठ मररिली. परेु् १९२७ ला बग्शसिला 
सामहत्ाचे िोबल पाररतोमषक मिळाल्ािर मतिे बग्शसिच्ा प्रभािाखाली 
मलमहलेली THE WAVES ही कािबंरी १९३१ ला प्रमसधि केली) हा 
गिारोळात बग्शसििािी हूलमस काळाच्ा िेगात िागे पडा्ला लागला 
कारि तो ्धुिात िारला गेला असल्ािे त्ाचे िकीलपत्र घेिारा कुिी 
मिपजलाच िाही. काळ सिाांचे िाप, पाप आमि तापही ्ोग् तऱहिेे पिरात 
घालतो त्ािळेु मरिमटर सामहत्कारिातील अिेक राजकारिे परेु् उघडकीस 
आली आमि हूलमसला न्ा् मिळाला. 

६
एकीकडे हूलमस, पाऊंड, इमल्ट काि करत असतािाच कािबंरीत 

िात्र वहमज्शमि्ा िलूर ि जेमस जॉईस हांिी बग्शसिच्ा ि इतर काही 
प्रभािािे िेगळेच काि सरुू केले. होते. जॉईसच्ा Finnegan’s-Wake 
हा कािबंरीत बग्शसिच्ा कलपिेच्ा िािाचे Elanio!Vitale ह े कॅरॅकटर 
आर्ळते. 

िसुरीकडे अ्ा्शतच अिुतसाह होता. कीट्टसिे मिज्ािािळेु कमितेचा 
ऱहास होईल असे महटले होते त्ाची प्रमचती ् ेत होती. काह्रींच्ा िते कमिता 
महिजे प्राचीि काळाचा खळुखळुा होती. फ्ॉईडिळेु काह्रींच्ा िते कमिता 
महिजे लहािपिची खेळिी होती. 

िर्ढेकर जेवहा इगंलंडला गेले तेवहा हा सगळ्ा घडािोड्रींची मत्े 
जोरिार चचा्श सरुू होती. आमि आ्. ए. ररचड्ट ्शस ि टी. एस. इमल्ट ह ेिोघ े
िोि िहाि काव्रास्ती महििू मस्रािले होते. पमहला िािसरात्री् होता, 
िसुरा सामहत्रास्ती!
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२० िोवहरेंबर १९४० ला त्ांिी ‘रॉि्श इि मलटरेचर’ िर व्ाख्ाि मिलं 
(ह ेआता इमंगलरिध्े आर्स अँड मॅन तर िराठीत क्रा आणि मरानव हा 
ग्रं्ांच्ात आह)ेज्ात भारती् परंपरेचे ज्ाि िसल्ािे त्ांिी कोलररजला 
काही श्रे् मिलं. (िासतमिक कोलररजच्ा आधी मकतीतरी रतके सामहत्ाचा 
भाषाकरें रिी अभ्ास भारतात सरुू झाला होता आमि तोही सखोलपिे. त्ािळेु 
िर्ढेकर वहा्ा कोलररज भारती् संसकपृ त परंपरेकडे आले होते. ज्ाची त्ांिा 
सितःलाच कलपिा िवहती) ि सामहत् ही राईि आट्श आह ेह ेघोमषत केलं. 
आमहाला पलॉट, व्मतिरेखा िगैरे मरकिलं जातं पि सा्नस ऑर िड्ट ्शस 
ि म्अरी ऑर मिमिंग िात्र मरकिली जात िाही हामिष्ी त्ांिी िैषम् 
व्ति केलं होतं. िर्ढेकरांच्ा डोक्ात हा असा भाषाकरें रिी मिचार कुठूि 
आला होता? त्ाला कारि होता त्ा काळातील लॉमजकल पॉमझमटमवहझि 
(लॉपॉ) जो १९०५ िंतर चचढेत ्ा्ला सरुू झाला होता. लॉपॉिे सगळा 
तामत्िक मिचार हा मिधािांच्ापारी आमि िि्शिापारी आििू ठेिला होता 
आमि िर्ढेकरांच्ापारी तो वहा्ा ररचड्ट ्शस पोहचला होता. 

जगाच्ा इमतहासात अिॅमलटीकल धारा ही का्िच िेगळ्ा तेजािे 
प्रकटत रामहली. कलेच्ा षिेत्रात जि्शिी आमि फ्ानसचा गिगिा असल्ािे 
अिॅमलटीकल अँगलो-अिेररकि धारेकडे अिेकिा िलु्शक्् केले जाते. 
हा धारेचे ििुढेि असे की हा धारेतील कलािंतांिा आपल्ा तत्िज्ािाच े
अॅमपलकेरि कसे करा्चे हचे अिेकिा कळत िाही. अिेकिा ऍमपलकेरि 
केले तरी त्ाचे िाते फ्ानस- जि्शिीरी जोडूि अिेक सिीषिक ररकािे होतात. 
त्ािळेु जगभरच कलेचा व्िहार ि गिगिा एकतरजी झालेला आह.े आजही 
त्ाचा सितोल मििा्शि झालेला िाही महिजे आधमुिक कमितेचा पा्ोमि्र 
महििू बोिले्रचे िाि ्ेते पि तो िात्र त्ाचे प्रभाि िाते महििू एडगर 
अँलि पो हा अँगलोअिेररकि किीचे िाि घेतो हाकडे िलु्शक्् होते. 

अँगलो अिेररकि मिश्वात ज्ा आधमुिक घडािोडी घडत होत्ा 
त्ाचे सिरूप काही बाबतीत िेगळे होते. इगंलंडिेच ्रुोपी् प्रबोधिाचा 
सरुुिातीचा सगळा डोलारा उभा केल्ािं प्रबोधििाि सहजासहजी तोडि े
इगंलंडिध्े कोिालाच रक् िवहते मरिा् इगंलंडिध्े मपंड ्ोडासा गमिती 
(ज्ाचं रहस् ि कळल्ािे प.ु ल. िरेपांडरेंसारख्ािी अज्ािापोटी टीका 
केलेली) असल्ािळेु साहमजकच मत्ली आधमुिकता ही मपअस्श, जेमस, 
िरू, रसेल हांच्ासारख्ा ऍिामलमसस प्रधाि तत्िज्ांकडे गेली होती आमि 
त्ाचा मत्ल्ा सामहत्मिचारािर पररिाि झाला होता ह ेआपल्ा लषिात 
्ेत िाही. 
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मरिटििध्े आधमुिक कलारास्त ह े एस्ेमटमसझिचं िळि घेत िग 
रॉिा्शमलझिच्ा मिरेिे आले ज्ाला अँगलोअिेररकि आधमुिकतािाि 
महिता ्ेईल. हातील एस्ेमटमसझिची चचा्श त्ातील कलािािािळेु 
आपि आधीच केली आह.े मरिमटर रॉिा्शमलझिची िळेु लॉमजकल 
पॉमझमटमवहझििध्े होती. त्ाची सरुुिात इगंलंडिध्े पमहल्ा िहा्धुिाच्ा 
्ोड्ट्ा आधी झाली. लॉमजकल पॉमझमटमवहझिची िळेु मरिमटर 
एमपीररमसझििध्े होती.

 लॉमजकल पॉमझमटमवहझिची आधमुिक िांडिी Ernst Mach अनसट्श 
िॅकिे (जनि १८ रेरििुारी १८३८ : िपृत् ू१९ रेरििुारी १९१६) केली होती. 
त्ाच्ा िते मिज्ाि महिजे अिुभिाचे िि्शि! अिुभिाकडे पाहण्ाचा हा 
पिू्शपिे िेगळा दृमष्कोि होता. त्ाच्ा िते वहरेरराइड मिधािेच खरी आमि 
त्ांच्ा आधारे तक्श  उभारत िैज्ामिक तत्िज्ाि मसधि करािे लागेल. आता 
मिज्ाि असे असेल तर साहमजकच कला महिजेही अिुभिाचे िि्शि आह े
का आमि असली तर मतची सितःची काही सितंत्र िि्शिरैली असते का असे 
प्रश्न मििा्शि होतात आमि सगळा मिचार हा भाषाकरें रिी होतो. 

लॉ पॉ तीच मिधािे खरी िाितो जी िैज्ामिक मिरीषििािे मकंिा 
तामक्श क परीषििािे आमि त्ासाठी परुािा िऊेि िा मिळूि मसधि झालेली 
असतात. त्ाला ते वहरेरमरकेरि मप्रमनसपल महितात. सा्ंमटमरक प्रोसेस 
महिजेच खऱ्ा ज्ािाची प्रोसेस महििूच आईनसटाईिच्ा म्अरी ऑर 
ररलेमटमवहटीसारखे मसधिांत तका्शच्ा आधारािर उभी करण्ाची तामत्िक 
जबाबिारी ते घेतात. 

मवहटगेिसटाईिचे िेररराम्ंग मप्रमनसपल महिते की the meaning of 
a proposition is identical with the method of verifying it- that 
is, that a proposition means that the set of experiences which 
are together equivalent to the propositions being true. 

महिजे एका अ्ा्शिे set of experiences = propositions being 
true.

कलेच्ाबाबतीत हाचा अ ््श ‘अ ््श आमि पधित’ हांच्ात अद्ैत असते 
असा होतो आमि मिधाि महिजे अिुभिांचा संच असा होतो. मिधािांिी 
पॅरेग्रा्फस बितात आमि पॅरेग्रा्फसिी प्रकरिे बितात. प्रकरिांिी सामहत्कपृ ती 
बिते महिजे सामहत्ाच्ा िळुारी मिधािे असतात. एका अ्ा्शिे कलातिक 
िाक्ांचा संच महिजे कलाकपृ ती असा त्ाचा अ ््श होतो. 
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धि्श िगैरेिी मिलेल्ा अॅबसोल्टू गोष््रींचा आमि अॅबसोल्टू सत्ाचा 
मिचार करण्ापेषिा तथ्, िसतू, िसतूंचे ि इतर गोष््रींचे गिुधि्श आमि त्ांच े
एकिेकांरी असलेले िाते ि संबंध(‘fact’, ‘thing’, ‘property’, आमि 
‘relation’) हचे लॉ पॉला िहत्िाचे िाटत होते. मरलॉसॉरी ही त्ांिा 
कलॅरीराम्ंग करिारी ऍमकटमवहटी िाटत होती. तथ् आमि भाषा हांचे िाते 
का् हा हांच्ा दृष्ीिे खरा प्रश्न होता. कलेत हा प्रश्न अिुभि आमि भाषा 
हांच्ात िाते का् असा होतो.

रसेलच्ा लॉमजकल ऍटोमिजििरची व्ाख्ािे मकंिा मवहटगेसटाईिचा 
टॅ्रकटाकस ही हा तत्िज्ािाची सिपोत्ति मरखर उिाहरिे हो्. बग्शसिची ही 
मिरुधि बाज ूआह ेजी बग्शसिच्ा मिरोधात आईनसटाईिच्ा बाजिेू उतरली 
ि मिज्ी झाली. 

अनसट्श िॅक हा लॉ पॉचा पा्ोमि्र ‘िी तत्िज् िाही’ असं महिा्चा 
‘िी मिज्ािांिा ्मूिरा् करण्ाचा प्र्ति करतो आह’े असं महिा्चा. 
कािढेप तर हाच्ापरेु् जाऊि ‘िी मरलॉसॉरी िष् करण्ाचा प्र्ति करतो 
आह’े असं महिे. िेटॅमरमजकसला सपष् िकार ि िेटॅमरमजकल एम्कसलाही! 
िग होकार कराला तर ज्ािरास्ताला आमि तेही मिज्ािामधमष्ठत. अरािेळी 
आपोआपच मिधािे िैज्ामिक तरी उरतात मकंिा िै्मतिक. उिाहरिा ््श, 
‘चोरी करू ि्े.’ ह ेमिधाि!

लॉमजकल पॉमझमटमवहझिच्ा (ए. जे. अय्रच्ा) िते ‘चोरी करू 
ि्े’ ह ेमिधाि िैमतक िसिू िै्मतिक आह,े बोलिारा उपिरे करतो आमि 
हा उपिरे िै्मतिक आह.े इतक्ा टोकाला गेल्ािर टीका अटळ आह,े 
होती. हा गोष्ी इतक्ा तािल्ा गेल्ा की बट्राांड रसेलसारखा िािसूही 
रेिटी मवहएनिा सक्श ल हा लॉमजकल पॉमझमटमवहझिच्ा अड्टड्ट्ािधिू 
बाहरे पडला. 

हा दृष्ीत साहमजकच िै्मतिक मिधािांची जबाबिारी घ्ा्ची 
कुिी हा प्रश्न मििा्शि होतो, तर ह ेकाि आपोआपच कलेकडे ्ेते. महिजे 
आ्षु्ाच्ा आकलिाच्ा अंमति टपप्ात कला आमि मिज्ाि हाच िोि 
गोष्ी मरललक राहतात. साहमजकच आ्. ए. ररचड्ट ्शसच्ा पसुतकाचे िाि 
ररायनरेर अँड आर्सर ्आह.े 

आ्. ए. ररचड्ट ्शस ि टी. एस. एमल्ट हांिी हातूिच त्ांची ‘न् ू
मकमटमसझि’ म्अरी डेवहलप केली ज्ाचा प्रभाि िर्ढेकरांच्ािर पडला 
आमि िर्ढेकर एमल्टकडे झकुलेले असल्ािे त्ांिा ररचड्शसचा प्रमतिािही 
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करािासा िाटला. िर्ढेकरांच्ा ििुढेिािे ते हाच्ा खोलात मररलेच िाहीत. 
महिजे पाश्चात्पि सखोल िाही आमि पौिा्शत्पि गहि िाही अरी 
काहीतरी िर्ढेकरांची अिस्ा आह.े पि ित्शिािािर िात्र त्ांची साषिेपी िजर 
होती. ते एमल्टच्ा संपका्शत होते. परेु् िर्ढेकरांिी ररचड्ट ्शसिर ‘सौंि ््शभाििा 
आमि डॉ. ररचड्ट ्शस’ असा पररमरष्लेखही मलमहला जो रौंदय्स आणि रराण्तय 
हा ग्रं्ात आला आह.े िर्ढेकरांच्ाच प्रभािातूि परेु् ररचड्ट ्शसच्ा पोएट्हीज 
अँड ररायनरेर हा १९३५ च्ा ग्रं्ांचे िराठी भाषांतर करावये आणि णवज्राने 
हा िािािे रा. मभ. जोरी हांिी िराठीत केले आह.े मिज्ाि आमि काव्े 
हांचे संकलपि कसे करता ्ेईल हा हातील िखु् िदु्दा िाचकांच्ा आमि 
सिीषिकांच्ा िजरेतूि मिसटतो अरी तकार खदु्द ररचड्शसिे केली आह.े 

लॉ पॉिे मिधािे करें रिस्ािी आिली. सौंि ््शरास्तात सौंि ््शमिधािे 
करें रिस्ािी आली हातूिच परेु् ‘सौंि ््शमिधािे ही िैज्ामिक मिधािे असतात 
का?’ असा प्रश्न मििा्शि झाला. आमि जर सौंि ््शमिधािे िैज्ामिक मिधािे 
असतील तर ती प्रत्ेक कलाकपृ तीला लाग ूहोिे अटळ असते. िर्ढेकरांच्ा 
सौंि ््शरास्ताचे ह ेप्रिे् आह ेआमि त्ातूिच िराठीत सौंि ््शरास्ताची एक 
परंपरा सरुू झाली. 

७
ज्ािेळेला िर्ढेकर लॉमजकल पॉझीमटवहीजििे प्रभामित इगंलंडिध्े 

िराठीिागजी आधमुिकतेची त्ारी करत होते. त्ाचिेळी प.ु मर. रेगे त्ाच 
लॉमजकल पॉझीमटवहीजििे प्रभामित होऊि केरिसतुांचा परुोगािीिागजी 
रोिँमटमसझि िरेी कसा करता ्ेईल त्ाचा अििास घेत होते. 

ि. िो. कंुटे हांिी ‘राजा मरिाजी’ (१८६८ ते १८७१) हा संकमलपत 
िहाकाव्ाच्ा प्रसताििेत तीि प्रकारचे किी सांमगतले होते - 

१. रास्ती : ह े संसकपृ तमिष्ठ असतात आमि अिेकिा काव्ाच्ा 
ियु्ि घटकांिा डोक्ािर घेऊि िाचतात 

२. आंगलमरमषित : ह े इगं्रजीमिष्ठ असतात आमि हहेी अत्ंत 
कठीि ि बोजड भाषा िापरत असतात. ह ेलोक इमंगलरिध्े 
मलमहलेल्ा साध्ा सरळ कमितांिा िाि ितेात पि िराठीत 
मलहा्ची िेळ आली की िात्र सितः बोजड होतात. 

३. अमरमषित : ह ेिराठीमिष्ठ असतात आमि कंुटरेंच्ा िते हचे खरे 
काव्ाचे रमसक असतात आमि हांच्ा अत्ंत साध्ा सरळ 
रांगड्ट्ा भाषेत मलमहलेलं काव्च उत्ति. 
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हातील रास्ती ि आंगलमरमषित ह ेिागजी संसकपृ तीला प्रिोट करत होते. 
ज्ात खदु्द कंुटे ्ेत होते. १९ व्ा रतकात िजढेिार महिािी अरी कमिताच 
झालेली मिसत िाही इतका इगं्रजी राजिटीचा िाईट सांसकपृ मतक पररिाि 
झाला होता. िळुातच िराठी संसकपृ ती हा काळात भांबाििू गेलेली होती. 
सितःत बिल घडििे भाग आह.े पि ह ेबिल का घडिा्चे कसे घडिा्च े
हामिष्ी गोंधळ आह.े असं काहीतरी हािेळी झालेलं होतं. मिबु्शधिपिािे 
जगण्ाची जी िभुा त्ाआधीच्ा पेरिाईत होती, तीच इगं्रजांिी महसकाििू 
घेतली होती. साहमजकच त्ातूि जगनिा् रंकररेठ, िहातिा रुले हांचा 
रॅमडकल सधुारिािाि जनिाला आला होता. ज्ाला सामहत्ात आवहाि 
ििेारा रोिँमटमसझि केरिसतुांिी उभा केला. जो मटमपकल िध्ििगजी् 
होता. 

परेु् केरिसतुांच्ा आंगलमरमषित रोिँमटमसझि रसप्रधाि करण्ाचा 
िैषिि िाग्श भा. रा. तांब्ांिी अजिािला होता आमि कळतिकळत तो िाग्श 
रास्ती् होता आमि गाण्ांिा जिळचा होता अरा प्रकारची भािगीतप्रधाि 
रचिा प.ु मर. रेग्ांिी करूि आपल्ा काव्ाची तमब्त अजिािली होती. 
पि त्ांिा त्ात सिाधाि प्राप् होत िवहते रेग्ांिा आंगलमरमषित िागा्शचा 
रोलपिा केरिसतुांच्ा कमितेिळेु कळूि चकुला होता. साहमजकच जो 
मतसरा अमरमषितांचा िाग्श होता तो कसा अमभजात करता ्ेईल असा 
त्ांच्ापरु्चा प्रश्न होता. िसुरीकडे त्ांिा िर्ढेकरांच्ा िागा्शिं जा्चं िवहतं 
कारि कळतिकळत मतचा िागजीपिा त्ांिा खपुत होता आमि त्ांच्ा 
सारसित अिुभिमिश्वारी तो जळुतही िवहता आमि िेिक्ा अरािेळी 
त्ांच्ा िरेी सिस्ेचं सोल्रुि त्ांिा िोि गोष्ीत सापडलं. 
१) गा्ासप्रती - स्तीकडे बघण्ाची अससल िरेी िजर हा गा्ांच्ात 

होती. मजचा परुोगािी मिकास रेगे हांिी केला. 
२) लॉमजकल पॉमझमटमवहझि - ज्ांच्ातूि त्ांिा रॉि्श सापडत गेला 

त्ांिी सौंि ््शरास्ताऐिजी सौस्रास्त रोधलं (त्ांचे ्ांिसी प्रत्ेकािे 
िाचले पामहजे असं पसुतक आह)े 

मिधाि महिजे अिुभिांचा संच. ह े‘लॉमजकल पॉमझमटमवहझि’चे िखु् 
गपृहीतक मजतक्ा प्रभािीपिे रेगे हांिी कमिता रचतािा राबिलं तेिर््ट्ा 
प्रभािी पधितीिं रार किमचत कुिी िापरलं असेल. रेगे एकेका मिधािातूि 
अिुभतूीचा संच रचत जातात. 
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त्ांच्ा कािबंऱ्ांतही िग अरा मिधािांिी पॅरेग्रा्फस आमि पॅरेग्रा्फसिी 
प्रकरिे बितात, प्रकरिांिी सामहत्कपृ ती बिते. महिजे सामहत्ाच्ा िळुारी 
मिधािे असतात. एका अ्ा्शिे कलातिक िाक्ांचा संच महिजे कलाकपृ ती 
असा प्रत्् ्ेत राहतो. िै्मतिक मिधािांची संरचिा महिजे सामहत्कपृ ती 
ह े जेिर््ट्ा तीव्रतेिं रेगे िाचतांिा कळतं मततकं त्ा काळातला िसुरा 
किी िाचतांिा कळत िाही. मिधािं महिजेच अिुभि हा ‘लॉमजकल 
पॉमझमटमवहझि’चा मिचार त्ांिी िरेी ि सौस् पधितीिे परेु् िेला. एका 
अ्ा्शिे सौस् मिधािांचा संच महिजे कलाकपृ ती हो्. 

सौस् हा रैि रबि आह.े आमि त्ातील स ु महिजे सपु्रिािीत ि 
सरुमचत तर स् महिजे स्मिर महिजे मस्र झाले आह.े असे! कलाकपृ तीत 
सि्श काही स्मिर होते. आमि ते सपु्रिािीत ि सरुमचत पधितीिे स्मिर 
होते. असा त्ाचा रैि अ ््श आह.े आमि किामचत असेच प.ु मर. रेगे हांिा 
महिा्चे असािे अलपाषिररििी्ति ह े रैिांिा िेहिीच िहत्िाचे िाटत 
आले आह.े िहाकाव्े मलमहण्ाऐिजी ्ोडक्ात सि्श रिहांड किटाळािं 
ही रैि कलािंताची िपृत्ती आह.े मजिे त्ांचे रा्ि े किी ि िुकसािच 
जासत केले आह.े िराठीत ज्ािेश्वर रैि मलखाि करतात तेवहा अिुभिािपृत 
अलपाषिररििी् पधितीिे मलमहतात पि िैषिि मलखाि करतािा मटमपकल 
महिं ूपौरामिक बितात. ज्ािेश्वरी मलमहतात त्ांच्ा आधीचे गोरखिा् िगैरे 
िा् संप्रिा्ी मलखाि असेच रॉट्श अँड सिीट आह.े िी हा रैि अलपाषिरी 
परंपरेला सिीकारले पि त्ाचबरोबर िीघ्श मलमहण्ालाही सिीकारले कारि 
रति अलपाषिररििी्करें रिी मलखािािळेु रैिांचे प्रचंड िुकसाि झाले असं 
िाझं ित आह.े रािा्ि ि िहाभारत हा िैषिि िहाकाव्ांपरेु् रैि हरले 
कारि त्ांिी आपली िहाकाव्े मलमहली िाहीत भरताड मलहू ि्े पि सि्श 
अिकार ि काळ किटाळिारे िीघ्श मकंिा िहाकामव्क मलहािे हा िताचा 
िी आह.े खदु्द प.ु मर. रेगेसधुिा अलपाषिररििी्करें रिी मलखािािळेुच कमितेत 
्रसिी झाले आमि कािबंरीत रसले. असो! 

 प.ु मर. रेगे हा अलपाषिररििी्करें रिी मलखाि-परंपरेतूि आलेले आहते. 
मतचा प्रभाि त्ांच्ािर आह.े पि ते अससल रैि िाहीत ते ज्ािेश्वरांसारख े
अंमतितः रैि महिंचू आहते. ही सारसित परंपरा गोव्ाच्ा किळ्ाच्ा 
रांतािगुढेची राति परंपरा असल्ािे रांतरसप्रधाि आह.े तोल, प्रिाि आमि 
रचिा ह ेहा परंपरेला रार िहत्िाचे िाटतात कोित्ाही कलेचे िलू्िापि 
करतािा केिळ कलािलू्ेच प्रिाि िािली पामहजेत अरी कलािािी 
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कलाकपृ तीमिष्ठ भमूिका प.ु मर. रेगे घेतात. बोधाची मकंिा ज्ािाची अपेषिा पिू्श 
करिे ह ेकलेचे कािच िवह ेअसं ते महितात. पॉमझमटमवहझििुसार ह ेकाि 
मिज्ािाचे आह.े आमि त्ािेच ते करािे कलेिे मिज्ािाचे काि करा्ला 
जाऊ ि्े. 

कलेिध्े आकपृ तीमरिा् आर्ाला स्ाि िाही. ‘आकपृ ती हाच 
आर्’ असं प.ु मर. रेगे ‘लॉमजकल पॉमझमटमवहसट’ पधितीिे महितात.

‘मिज्ाि’ ि ‘कला’ हांच्ातील ररक सांगतािा ते मिज्ाि 
तक्श संगतीिुसार तर कला ल्ततिािर आधाररत असते असं महितात. 
मिज्ािाला अिकार- काळाचे बंधि िसते. मिज्ािातील मिधािे ही साि्शमत्रक 
असतात तर कलेतील मिधािांसह सि्श काही व्मतिगतच असते. कलेतील 
मिधािेही व्मतिगत ि आतिमिष्ठ असतात असं ते महितात, जे लॉमजकल 
पॉमझमटमवहझिला साजेसं आह.े त्ािळेुच सौंि ््शरास्त ते िेगळे कार्तात. 
‘सौंि ््शरास्त’ ह े ते मिज्ािाचे भाग िाितात ि ‘सौस्रास्त’ आतिमिष्ठ ि 
व्मतिमिष्ठ िाितात 

आसिािसधुिा आपि सि्श रतिी एकिटूि घेत असतो. रति एक 
इमंरि् अमधक तललीि असते एिरं्च असं ते महितात. सौस्रास्त महिज े
कलािसतूतील संघटि कोित्ा तत्िांिी होते ते पाहिे हो्. परेु् हातूिच 
मिलीप मचते्र हांची संघटिातिक सिीषिा मििा्शि झालेली आह.े सि्शच कला 
ििीि संघटिेद्ारे जे प्रगत सत् आह.े त्ाची जािीि करूि िते असतात 
असं रेगे महितात 

प्रत्ेक कलािंत कलाकपृ तीत एक ििीि जळुििी करत असतो, एक 
ििे सत् रमचत असतो असे ते महितात. जळुििीच्ा हा रूपाच्ा तीि 
अिस्ा असतात.
१) प्राकपृ मतक रूप - हात रबिांची जळुिी रबिांमकत होिे ्ेते. 
२) प्रमतिांमकत रूप - ह ेसंमहता ि िाचक हांच्ा संबंधातूि िाचकांिा 

प्रतीत होते. 
३) ििोमित रूप - ह े िाचकाच्ा ििात उतरते ि उरते, ही प्रमक्ा 

अ ््शप्रमततीपेषिा गमहरी ि सकू्ि आह.े 
कलाकपृ ती अिपेषि असते. मतच्ात आर् असतो पि गळी 

उतरिण्ाचा प्र्ति िसतो. कलाकपृ तीचा सितोल हा मसिेमट्रकलच असा्ला 
हिा असं िाही अ-मसिेमट्रकलिधिूही सितोल साधला जाऊ रकतो असं 
ते महितात.
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प.ु मर. रेगे हांच्ा हा िांडिीचा सखोल पररिाि मिलीप मचते्र, अरुि 
कोलटकर ि गे्रस हांच्ािर झालेला आह.े िवििोत्तर मपर्ीत समचि केतकर, 
सलील िाघ, िंगेर िारा्ि काळे हा मिचारांिी प्रभामित आहते. 

प.ु मर. रेगे हांची चचा्श िी िर्ढेकरांच्ा संिभा्शत केली कारि ‘लॉमजकल 
पोझीटीवहीजि’ला का् महिा्चे होते, ते रेगे हांच्ा संिभा्शत अमधक सपष् 
होते. 

८
िराठीत जेवहा एखाद्ा िितेची िागजी परंपरा उगित असते तेवहा त्ा 

िितेिे ज्ा आधीच्ा िितेमिरुधि जी काळािुसार परंपरा झालेली असते, बंड 
केलेले असते मतचे िरेीकरि, पोटीकरि ि जिातीकरि सरुू झालेले असते. 
त्ािळेुच रॅरिल रुल्ांच्ामिरोधातील रोिँमटक बंड केरिसतु उभे करत 
असतात तेवहाच रुलेिािी रिाहि-रिाहिेतर चळिळीचे टोकाचे िरेीकरि 
सरुू झालेले असते आमि राहू, ठाकरे, जेधे, जिळकर त्ाचे िेतपृति करत 
असतात. परेु् िर्ढेकर जेवहा रोिँमटक िितेमिरुधि बंड करा्ला उठतात 
तेवहा त्ाच रोिॅमंटक िितेत प.ु मर. रेगे, िा. घ. िरेपांडे ि परेु् आरती प्रभ,ू 
गे्रस हासारख्ांिी िरेीपि आिा्ला सरुिात केलेली असते आमि हाच 
िितेत िंतर आंबेडकरिािी ि िाकस्शिािी सामहत् मििा्शि होते. परेु् जेवहा 
िर्ढेकरी आधमुिक िागजी ििता मस्रािते तेवहा मतच्ामिरुधि पनुहा एकिा 
आधमुिक िरेी उठाि होतो आमि त्ातूि ‘िरेीिािी आधमुिक सामहत्’ 
जनिले ज्ाचा सध्ा िबिबा आह.े हा आधमुिक िरेीपिािे आपल्ा 
आधीच्ा रोिँमटक िरेीपिारी िाते जोडिे आमि त्ातूिच प.ु मर. रेगे 
हांचा िरेी प्रभाि िरेीिाद्ांिर िार्त जािे ह ेसिाभामिकच हो् महििूच 
िी रेगे हांचा मिचार केला. िर्ढेकरांची कमिता ही ‘िागजी’ आमि ‘िरेी’ 
अरा िोनही प्रकारच्ा रोिँमटमसझिमिरुधिही बंड होती. ह ेआपि लक््ात 
घेिे आिश्क आह.े 

िर्ढेकरांचे व्मतिित्ि आमि त्ांची काव्मिद्ा हांचा काही संबंध 
आह ेका हा प्रश्न आजही सटुलेला िाही. िराठीचे आधमुिक िागजी कलारास्त 
ह े बा. सी. िर्ढेकर हांिी अमतर् खोल सिरूपात िांडले आह.े िात्र 
िर्ढेकरांचे मरिमटर आधमुिक कमितेचे आकलि काहीसे ि्ा्शमित होते. आमि 
ही आकलिि्ा्शिा परेु् त्ांच्ा अिु्ा्ांचीही आकलिि्ा्शिा बिली की 
का् अरी रंका ्ेते. 
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िर्ढेकरांचे व्मतििति आमि त्ांची काव्मिद्ा हांचा काही संबंध 
आह.े का हा प्रश्न आजही सटुलेला िाही. िर्ढेकरांचे िै्मतिक रसा्ि हहेी 
अत्ंत गुंतागुंतीचे होते. 

ते ् गुप्रित्शक किी {‘मरमररागि’ (१९३९) ‘कांही कमिता’ (१९४७), 
‘आिखी काही कमिता’ (१९५१) } होतेच पि त्ाचबरोबर ते कािबंरीकार 
(‘रात्रीचा मििस’ (१९४२), ‘तांबडी िाती’ (१९४३), ‘पािी’ (१९४८),) 
िभोिाट्ट्लेखक (ते हा रॉि्शचे प्रिेते होते), ि सौंि ््शरास्तीही {‘आट्ट्शस 
अॅनड िॅि’ (१९३७), ‘िाङ्म्ीि िहाित्ता’ (१९४१), ‘टू लेकचस्श ऑि अॅि 
इस्ेमटक ऑर मलटरेचर’ (१९४१), ‘सौंि ््श आमि सामहत्’ (१९५५) } 
होते. 

त्ांचे िळू िाि रिेर पि परेु् बाळ ह ेिािच रूर् झाले. त्ांचा जनि 
खाििरे मजलहातील रैजापरू ्े्े ि िळू घरािे सातारा मजलहातील िर्ढे 
्ा गािचे. त्ांच्ा घराण्ाचे िळू िा्संप्रिा्ी असिू उपिाि गोसािी 
होते. पि बा. सी. िर्ढेकरांचे चलुत चलुते जे उपमजलहामधकारी होते. त्ांिी 
गोसािी ह ेआडिाि टाकले ि िर्ढेकर ह ेआडिाि सिीकारले. त्ांचे िडील 
सीतारािपंत ह ेप्रा्मिक मरषिक होते. आमि एका सकूल मरषिकाच्ा घरी 
असते तसे िध्ििगजी् िातािरि घरी होते. खेड्ट्ातील जीििाचा मिकट 
पररच् िर्ढेकरांिा त्ािळेुच झाला. आमि ग्रािीि भाषेचे संसकारही झाले 
ज्ाचा ्ेट पररिाि त्ांच्ा कमितेिर जािितो मकंबहुिा िर्ढेकरांच्ा 
कमितेची भाषा मरष्संित िवहती त्ाचे िळू त्ांच्ा ग्रािीि िार्ीत आह.े 

१९२८ साली रग्ु्शसििधिू त्ांिी िुंबई मिद्ापीठाची पििी प्राप् 
केली. िमडलांच्ा बिल्ा ि परेु् त्ांच्ा सितःच्ा आ्षु्ातील बिल्ा 
हािळेु ते काहीसे रुटलेस झाले जे आधमुिकतेला पोषक ठरले. कज्श कारू्ि 
आ्सीएस होण्ासाठी ते इगंलंडला गेले पि अिघ्ा सहा िाकाांिी त्ांची 
संधी हुकली. ते ५१ िे होते आमि ४६ किांकाप ा्ंत असिाऱ्ांची ििजी 
लागली. कुठेतरी हाचे खोल घाि झाले असािेत कारि आपि ला्क 
असतांिा मझडकारलो गेलो ही भाििा आत िळू धरिारी असािी. त्ांिी 
प्राध्ापक महििू ्ोट्ट्ा ्ोट्ट्ा िोकऱ्ा केल्ा पि त्ांिा मस्रस्ािरता 
लाभली िाही. ‘टाइमस ऑर इमंड्ा’तही त्ांिी िोकरी केली. रेिटी 
आकारिािीला ते सटेरि प्रोग्रािर महििू लागले. मिलली, कोलकाता, 
पटिा, मत्रचिापलली हा मठकािी त्ांिी काि केले. 
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इगंलंडच्ा िासतव्ात इगं्रजी िाङ्म्, िािसरास्त, इटामल्ि, फ्रें च ि 
सकँडेिेमवहअि हा भाषांचा ि त्ांतील सामहत्ाचा अभ्ास करत असतांिा 
ज्ाला आज आपि आधमुिक िि महितो तसे त्ांचे िि आधमुिकप्रोि 
झाले आमि इमल्टरी ्ेट संपक्श  आल्ािे ते आधमुिक कमितेला प्रो झाले. 
इगंलंडच्ा पतिाचा हा काळ असल्ािे आधमुिक व्िस्ेिे ते भाराििू गेले 
िाहीत डा्रेकट संपका्शचा हा रा्िाच महिा्चा.

िर्ढेकरांचे पमहले लगि होिा् िललारेठ हा त्ांच्ा एमलरनसटििधील 
मिद्ाम ््शिीरी झाला. पि १९४९ ला त्ांचा घटसरोट झाला. आपल्ाच 
खात्ातील अंजिा स्ाल हांच्ारी त्ांिी लगि केले ि हा लगिातूि १० 
रेरििुारी १९५३ ला िलुगा झाला. ज्ाचे िाि राघि ठेिले गेले. त्ांची 
िोनही लगिे मभनि संसकपृ तीतील िलु्रींरी झाली आमि त्ांच्ा आधमुिक 
जीििरैलीरी ते परूक होते. 

१९४८ साली त्ांच्ा कमितेिर खटला झाला. आमि ते त्ािळेु 
सपृजिातिक पातळीिर खचले आमि कमितांचा ओघ आटला. 

कािाचा अमतररति ताि, रतििाब ि कामिळीची लागि हा एकत्र 
आलेल्ा घटकांच्ािळेु ते काहीसे अकाली गेले. 

िर्ढेकरांच्ािर िाझा मिरेष लोभ आह.े कारि त्ांिी िराठी ि ्रुोप 
हांच्ातील २०० िषाांची सांसकपृ मतक गॅप िहा िषा्शत भरूि कार्ली. आज 
आमही कमितेच्ाबाबतीत ् रुोपला सिकालीि आहोत त्ाचे श्रे् िर्ढेकरांिा 
जाते. 

त्ांची आधमुिक िितेची िांडिी एकीकडे ज्ािेश्वरांच्ा काव्रास्तारी 
जळुििू घेते आमि िसुरीकडे इझ्ा पाउंडच्ा ‘िेक इट न्’ू हा घोषिेरी 
ि होलमसच्ा आधमुिक प्रमतिकरें रिी दृमष्कोिारी ि टी. एस. इमल्टच्ा 
आधमुिक काव्रास्तारी त्ाची सांगड घालते. एकीकडे िितािािी कमिता 
मलहीिे ि िसुरीकडे त्ा िितेचे काव्रास्तही रचिे असा िहुरेी खेळ 
िर्ढेकरांिी लील्ा पार पाडला आह े असे मिसते. िर्ढेकरांच्ा आधमुिक 
काव्रास्ताचा प्रमतिाि ि मिसतार हा प्रभाकर पाध्े, ्रिंत ििोहर, ि. मभ. 
कुलकिजी, रा. भा. पाटिकर हांसारख्ा मिचारिंतांिी केला आह.े ििुदैिािे 
िर्ढेकरांच्ा कलारास्तांच्ा आधमुिक भागाऐिजी सौंि्ा्शतिक भागाची 
िीिांसाच अमधक झाली आह.े रसाळांसारखा अपिाि िगळता आधमुिक 
मरिमटर प्रमतिामिचारारी असलेले हा काव्रास्ताचे िाते अिेकांिा िीट 
आकळलेले मिसत िाही. िर्ढेकरांिी ििीि प्रमतिा महिजे ििता असे 
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सिीकरि दृर् केले. आमि जो तो रटाक्ांच्ाप्रिािे प्रमतिांची ििी िाळ 
लाििू प्रमतिांची आमतषबाजी, मजला प्रमतिाबाजी महिता ्ेईल करा्ला 
लागला. अखखी ‘सत्क्ा’ हा प्रमतिाबाजीिर उभी आह.े मरिमटर 
आधमुिकतेचा हा मिपरीत िरेी पररिाि आह.े 

आज िर्ढेकरांच्ा काव्रास्तापेषिा त्ांच्ा कमिताच जासत 
िहत्िाच्ा िाटतात कारि त्ांच्ात ‘मरिमटर िागजी’ ि ‘िराठी िरेी’ हांचा 
िसत सितोल आर्ळतो. िर्ढेकर ‘मरिमटर आधमुिक काव्रास्तातील परंपरा 
ि ििता’ हांच्ातील संबंधाचा जो पसारा आह.े त्ाकडे िलु्शक्् करतात 
मिरेषतः टी एस इमल्टचा टॅ्रडीरिचा मिचार िर्ढेकरांच्ा काव्रास्तातील 
ही त्रटुी मिंिा करंिीकर परंपरा आमि ििता हांचा सांगोपांग मिचार करूि 
िरू करतात ज्ाचा ्ेट पररिाि िरेीिाद्ांच्ा परंपरा मिचारािर आह.े 
(मिंिा करंिीकर, ह े िेिाडे ि मचते्र हा िोघांचेही मरषिक होते. ह े लषिात 
घेण्ाजोगे आह)े िळुात इमल्टच्ा परंपरा मिचाराचेही िळू होलमसच्ा 
‘Romanticism and Classicism’ हा मिबंधात आह.े परेु् िर्ढेकर 
ि करंिीकर हांच्ा काव्रास्तात मिलास सारंग िोलाची भर घालतात. 
मकंबहुिा िराठीच्ा हा आधमुिक काव्रास्ताची िर्ढेकर - करंिीकर - 
प्रभाकर पाध्े - मिलास सारंग ही चौकडी आधाररीला आह.े 

आधमुिकतेचे ह े काव्रास्त प्रबोधिािे मििा्शि केलेल्ा व्िस्ेत 
अमसततिाची करी घसुिट होते. हाचीही सखोल िांडिी करते एका 
अ्ा्शिे ह ेकाव्रास्त ‘अमसततिकरें रिी काव्रास्त’ आह.े ते अिेक रचिातंते्र 
िापरते आिश्क असेल तर मििा्शि करते. जगातले सिपोतकपृ ष् ‘आधमुिक 
सामहत्’ ह े प्रािखु्ािे अमसततििािी सामहत् आह.े सारंगांिी सतत हा 
काव्रास्ताची भलािि केलेली आह.े िेिाडे (कोसला) मचते्र (कमिता) 
कोलटकर (अरुि कोलटकरांच्ा कमिता) हांच्ा सरुिातीच्ा कलाकपृ ती 
हा हाच काव्रास्तातूि जनिल्ा आहते. 

िराठीला खऱ्ा अ्ा्शिे कांमतकारक िळि लािले महििूच िर्ढेकरांचा 
्ोडा अमधक मिचार करिे भाग आह.े. 

९
आधमुिकतेचे िैमरष््ट् महिजे ती सपेरला्झेरिला खपू िहत्ि ितेे 

एकच ििुष् सि्श कािे करू रकत िाही कलािंत हाही सपेरल काि करतो. 
ह ेसपेरल काि कोिते हा आधमुिक सौंि ््शरास्तापरु्चा एक िखु् प्रश्न आह.े 
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मिलीप मचत्ररेंच्ा भाषेत सांगा्चे तर किी का् काि करतो हा कळीचा 
प्रश्न आह.े िर्ढेकरांच्ा दृष्ीिे मिरधुि सौंि ््शभाििा िा सौंि ््श कलाकपृ तीद्ारे 
मििा्शि करिे ह ेकलािंताचे काि आह.े

 ‘सौंि ््शभाििा महिजे का्’ हा मिबंधात िर्ढेकर भाििांची मचमकतसा 
करतात. आपल्ा िेहिीच्ा भाििा हा पररमस्तीजन् मस्तीला मिलेला 
प्रमतसाि असतो महिजे िाघ सिोर आला की मििा्शि होिारी भीतीची भाििा! 
हा भाििेिागे प्र्ि इमंरि्ांिा िाघ मिसतो, आंधळ्ाला िाघ मिसत िाही 
त्ािळेु त्ाच्ा ििात िाघ भीती मििा्शि करिार िाही. महिजे इमंरि्ांरी 
संपक्श  ही पमहली अट. आता सिजा लहाि िलू असेल तर त्ालाही िाघाची 
भीती िाटिार िाही कारि त्ाला िाघ का् करतो. ह ेिामहतीच िाही महिजे 
िाघांबद्दल िामहती असिे ही िसुरी अट. आता िर्ढेकर ज्ाचा उललेख 
करत िाहीत अरी मतसरी गोष् ती महिजे अिुभिजन् ज्ाि. सिजा एखािा 
संन्ासी आह ेतर त्ाला जंगलातल्ा सरािािे िाघ भकेुला आह ेकी िाही ह े
िाघाच्ा हालचालीिरूि कळेल. जर िाघािे आहार केलेला असेल तर तो 
सहसा काहीच करत िाही सिोरूि मिघिू जातो, अरािेळी साध ूरांत उभा 
राहील आमि िाघाला जाऊ िईेल. (रैि साधिेत परूंच्ा हालचाली आमि 
आपल्ा प्रमतमक्ा हांचा अभ्ास हा एक भाग असतो) आता चौ्ी गोष् 
महिजे अरािेळी उिटिाऱ्ा भाििांच्ा मक्ा प्रमतमक्ांचा िािसरास्ती् 
अभ्ास. िर्ढेकर ततकालीि डबल्.ू बी. कॅिि, रोएि, ररिाि, लॅमनडस, 
िेटरेसेल, अरा अिेक िािसरास्तज्ांचा उललेख करतात ह ेिैज्ामिक ज्ाि! 
राग, भीती िगैरे अिेक भाििांचा िािसतजज्ांिी अभ्ास केला. आह.े 

भािमिक प्रमतमक्ा िोि प्रकारच्ा असतात : १. बाह प्रमतमक्ा  
२. आंतररक प्रमतमक्ा 

हांचा िैज्ामिक परुािा अजिूही अमिमश्चत आह.े असं ते महितात. 
िात्र कुठलीही भाििा असो मतच्ािळेु िािसाच्ा अंतबा्शह व्ापारात 
ररक पडतो आमि ररीरातील रासा्मिक व्िहारही बिलतो. िर्ढेकरांच्ा 
िते, हातूि अिुभिाच्ा िोि गोष्ी संभितात 

१. भाििोद्दीपक पररमस्तीचे ज्ाि 
२. ररीरात उठलेली अंतबा्शह व्ापाराची लाट 
हांतील भाििोद्दीपक पररमस्तीच्ा तीि संगती िािसू लाि ूरकतो -
१.  िािसरास्ती् 
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२. तक्श रास्ती् 
३.  सौंि्ा्शतिक 
महिजे िाघ बमघतल्ािर सक्श स आठििे, मििषूक आठििे िगैरे ही 

िािसरास्ती् संगती. 
िाघ हा महसं्त प्रािी आह.े महििू तो आपिाला खाऊ रकतो महििू 

धिू ठोकिे ही तक्श रास्ती् संगती. 
आमि िाघाला बघिू त्ाच्ा अंगािरील पटे्ट त्ाचा रंग त्ाचे सौंि ््श 

मिसिे ही सौंि्ा्शतिक संगती. 
असं िर्ढेकर महितात. 
लहाि िलुाला िाघाच्ा सौंि्ा्शतिक संगतीची अमधकच तीव्र जािीि 

असण्ाची रक्ता जासत. कारि तक्श रास्ती् संगतीसाठी आिश्क असलेले 
ज्ाि लहाि िलुाकडे िसते. महिजेच लहाि िलू ह ेसौंि्ा्शतिक संगतीच्ा 
अमधक जिळ असते आमि महििूच कलािंत लहाि िलुांच्ासारख े
असतात असं महटलं जातं. ्ोडक्ात कलांिध्े भाििोद्दीपक पररमस्तीला 
सौंि्ा्शतिक संगतीचा प्रमतसाि हाच िहत्िाचा असतो. 

ररीरात उठलेली अंतबा्शह (व्ापाराची) लाट हा अंगािे का् 
होते? तर ह े व्ापार सिसंरषिि ि िंरसंिध्शि हांच्ासाठी आिश्क 
असतात. मकंबहुिा त्ांच्ािळेुच िािसू जगतो, मटकतो आमि परु्च्ा 
मपर््ट्ांत सितःला मटकितो. त्ािळेुच हा जीिरास्ती् गोष्ी मिसगा्शिे सि्श 
िािसांच्ात िाटूि मिल्ा आहते. त्ांच्ा प्रिािात उनिीसबीस असेल 
पि त्ा सिाांच्ात आहते. त्ाचप्रिािे सौंि ््शरास्ती् संगतीच्ा पे्ररिा 
सिाांच्ात असतात त्ािळेु जंगलात एखाि ेिाघाचे िॉडेल ठेिले तर त्ा 
िॉडेलला पाहूि किामचत प्र्ि भीती िाटेल. पि जेवहा पाहिाऱ्ाला कळेल 
मक ह ेरति िॉडेल आह ेतेवहा तो त्ा िॉडेलला सौंि ््शरास्ती् भाििेच्ा ि 
संगतीच्ा साहाय्ािे पामहल. आता तो मभिार िाही हा सौंि ््शभाििेत तक्श  
ऑर असेल का? िाही! तक्श  ऑि असेल कारि मिसतो तो िाघ आह.े ह े
तका्शमरिा् कसे कळिार? पि ही तक्श रास्ती् संगती कलाषिेत्रात ियु्ि ि 
सौंि ््शभाििा ि सौंि ््श प्र्ि असते. 

आता हापरु्चा प्रश्न, िेगिेगळ्ा कलांचे सौंि ््श िेगिेगळे असते 
का? तर िाही सि्शच कलांचे सौंि ््श ह े एकाच प्रकारचे असते, हा िर्ढेकरी 
मिचारांचा आरंभ आह.े त्ािळेुच संगीतात जे सौंि ््श प्रत््ास ्ेते तेच 
सामहत्ातूिही प्रत््ास ्ेते, ्ा्ला हिे असा त्ांचा आग्रह आह.े 
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िाङ्म्करें रिी सौंि ््शरास्तापेषिा सौंि्ा्शकडूि िाङ्म्ाकडे ्ेिे ह े अमधक सेर 
आह ेअसं त्ांिा िाटतं. 

‘मिरधुि संिेििा’ हा िर्ढेकरांिा रार िहत्िाच्ा िाटतात आमि 
त्ाचा ्ेट पररिाि त्ांच्ा कलामिचारािर झालेला आह.े सौंि ््शिपृत्ती 
महिजे मिरधुि संिेििांिी भारूि जाण्ाची िपृत्ती! ही सौंि ््शिपृत्ती कलािंत 
आमि रमसक िोघांच्ा ठा्ी असते पि सौंि ््श मििा्शि करण्ाची कला िात्र 
रति कलािंतांकडे असते 

सौंि ््शिपृत्तीला भारूि टाकिारी मिरधुि संिेििांची ल्बधि रचिा महिजे 
सौंि ््श, अरी त्ांची सौंि्ा्शची व्ाख्ा आह.े मिरधुि संिेििांच्ािळेुच 
िासतिाचे खरे िर्शि होते असे ते महितात. साहमजकच कलेच्ा रेिटच्ा 
टोकािर ही सौंि ््शमिमि्शती आह.े 

िर्ढेकरपिू्श काळात कलाकपृ तीत कलािंताच्ा व्मतिित्िाचे प्रमतमबंब 
पडलेले असते अरी सिजतू होती ि आजही अिेक परुोगािी सौंि ््शरास्ती 
तसेच िाितात. रति िाकस्शिाि ह े व्मतििति इकॉिॉमिक सपुरसट्रकचर ि 
कलासिे बििलेले असते असे िाितो. िर्ढेकर हाला ‘चाल ूरॅरि’ महितात. 
िर्ढेकरांच्ा िते, परुोगािीिाि महितो तसे व्मतििति महिजे एकाति ्मुिटी 
अरी काही गोष् िसते. िात्र त्ांचा इमंटग्रेटेड पस्शिॅमलटी िर मिश्वास आह.े 
हा फ्ॉइडी्िकडे कलिारा मिचार आह ेह ेउघडच आह.े 

िर्ढेकरांच्ा िते, कलािंतांच्ा व्मतिित्िात जी सौंि ््शिपृत्ती असते 
तीच कलामिमि्शतीच्ा संिभा्शत िहत्िाची! बाकी त्ाचे जे व्मतििति आह े
ते ियु्ि! प्रभाकर पाध र्ेंच्ा भाषेत सांगा्चे तर सौंि ््शिपृत्तीिे रांधलेले 
व्मतिति! हाला आपि तूता्शस सौंि ््शव्मतिति महि.ू मिश्वांगात रििारे 
सौंि ््शव्मतिति लहािपिापासिूच एखाद्ाच्ा ठा्ी डेवहलप होते. हा 
मिश्वांगािर पोसलेली सौंि ््शकरें रिी मिरधुि संिेििांची ि त्ांच्ा संसकाराची 
अंगे हीच कलेत िहतिाची ठरतात प्रत्षिात िर्ढेकर गपृहीत धरतात तरा 
मिरधुि संिेििा अमसततिातच िसतात. आपल्ा िरेंितूील ििरेंमरि्े ही एकाच 
िेळेला अिेक इमंरि्ांरी जोडलेली असतात आमि सि्श बाहइमंरि्ांच्ा 
संिेििा एखाद्ा गचु्ासारख्ा कलेकट केल्ा जातात. िाईलडर पेिरीलड 
हांचे संरोधि हा संिभा्शत प्रमसधि आह.े ज्ा संिेििसंकराला िर्ढेकर मतसरा 
िजा्श ितेात तो संकरच प्रत्षिात रंकरिल असतो. पनुहा हा सगळ्ात 
अिुिंमरकता ि पिूा्शिुभि हांिी बिलेल्ा व्मतितिाचे संसकारही मिसळलेले 



वष�  ०१ � अकं  १० � जनू २०२१ 53

असतात. िर्ढेकर हांिा सौंि ््शव्मतितिात जागा िते िाहीत. प्रश्न हापरु्चा 
असा की िग सौंि ््शव्मतिति कला मििा्शि करतांिा सितंत्रपिे ऍमकटवह होते 
का? िर्ढेकर हा प्रश्नाचे उत्तर ‘हो’ महििू ितेील. 

कलािंताच्ा व्मतिित्िात ल्बधि तत्िाची, आंतररक साच्ाची 
व्िस्ा असते जी त्ाला सािान् िािसांपासिू िेगळी कार्ते. 
सौंि ््शव्मतिति सारा अिुभिच ल्कारी तत्िात घेतो असं िर्ढेकर महितात. 

हा सौंि ््शव्मतितिाच्ा आसपास असिारं मिश्व अिेक मिश्वांगांिी 
्तुि असते महिजे मिश्वाचे धििी अंग मकंिा मिश्वाचे दृक अंग, मिश्वाच े
सपर्श अंग. आपल्ा ज्ािरेंमरि्ांिा ही मिश्वांगे प्रतीत होत असतात आमि हा 
मिश्वांगांिा सौंि ््शव्मतिति सितःच्ा ल्बधि तत्िाची, आंतररक साच्ाची 
व्िस्ेद्ारा आत साठििू घेते ि िाध्िांद्ारे त्ांिा प्रकट करते. 

एकीकडे सौंि ््शरट लाििारे िर्ढेकर िाङ्म्ीि िहातितेत. िात्र िराठी 
िाङ्म्ाच्ा महिकसपिाची चचा्श करतांिा िात्र कलपिातिक प्रमतमक्ांची 
मिमिधता िराठी लेखकांच्ा ठा्ी िाही महििू ते महिकस होते महितात. 
त्ाकाळात प्रिास करूि अिुभि गोळा करिाऱ्ा लोकांची ते खास 
झाडाझडती घेतात. त्ांच्ा िते, प्रिासी आमि रकीर हांच्ात िलूभतू 
ररक आह.े प्रिासी अिुभि िेचण्ासाठी मररतो तर रकीर मररण्ात 
अिुभि िेचतो. लेखक प्रिासी अस ू ि्े तर रकीर असला पामहजे असं 
त्ांिा िाटत असािं. प्रश्न असा की केिळ रकीर असिू चालेल का्? तर 
िाही त्ा अिुभिातूि सखोल मिचार आमि सखोल भाििा मििा्शि झाल्ा 
पामहजेत तरच िाङ्म् ्रसिी होईल. हा सखोल भाििा करा व्ति होतील 
तर त्ांच्ा सखोल जािीिा ि ज्ाि असेल तर!

असे मिसते की, सौंि ््शरास्ती िर्ढेकर िेगळे आमि िाङ्म्ीि िहातिता 
मलमहिारे िर्ढेकर िेगळे! पमहला मिज्ािमिष्ठ आह ेतर िसुरा किी आह.े 

आधमुिक कि्रींिी रॉि्शसाठी पमहला ि आर्ासाठी िसुरा िर्ढेकरच 
किटाळािा. 

१०
कलािंताचे सौंि ््शव्मतिति हा आरंभ तर सौंि ््शभाििा मििा्शि करि े

हा अंत. हा िरम्ाि जे होते ते रार िहतिाचे असते. प्रत्ेक कलािंत 
मकिाि एका कलेत कुरल असतो. कला अिेक असतात आमि त्ांची 
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एकिेकांपासिूची मभनिता कलािंतालाही जाििते. िर्ढेकर िेगिेगळ्ा 
कला कसे पाहतात? 

सौंि ््शमिधािांचे सिरूप तपासतािा इमंरि्ािर आधाररत मिधािांचा 
गचु् िर्ढेकरांिी कमलपला होता. कलांच्ा िगजीकरिाबाबत हाच गचु् परेु् 
सरकलेला मिसतो. 

िर्ढेकरांचे िगजीकरि :
रधुि कला - एकाच इमंरि्ािर िा इमंरि्संिेििािर आधाररत - संगीत 

कािािर - श्रििािर आधाररत, मचत्र दृकािर - डोळ्ािर आधाररत. 
किी रधुि कला - अिेक संिेििािर आधाररत - मरलप दृक ि सपर्श 

संिेििेिर आधाररत. 
संकर कला - संिेििा प्रमतिांिर आधाररत – सामहत्. 
ह ेिगजीकरि संिेििांच्ा मिरधुि अरधुितेिर अिलंबूि आह ेह ेउघड 

आह.े त्ाला अलीकडे रास्ती् आधार िाही. हातल्ा कुठल्ाही कलेचा 
कलािंत िग ती कला रधुि असो िा संकररत असो आपल्ा कलेचे िाध्ि 
का् हा प्रश्नािे मपडला गेलेला असतो. िर्ढेकरांिाही हा प्रश्न पडलेला होता 
िात्र त्ांिी हाबाबत जी िांडिी केली ती कांमतकारक होती. 

जेवहा कलािंत कला मििा्शि करा्ला बसतो तेवहा का् घडा्ला 
हिे? िर्ढेकरपिू्श काळात भाषा ह े सामहत्ाचे िाध्ि होते मकंिा सतार ह े
संगीत कलेचे िाध्ि होते. िर्ढेकरांिी ह ेमचत्र बिलले. 

िर्ढेकरांच्ा िते, साधि आमि िाध्ि हा िोनहीतला ररक आपिास 
सपष् कळा्ला हिा उिा., संगीत मििा्शि करिाऱ्ा िािकाला त्ाच े
िाद् ह ेसाधि आह.े ह ेकळा्ला हिे महिजे असे की सतार, मगटार िगैरे 
ही संगीतकलेची साधिे आहते. मकंिा ऑइल परेंट्टस, िॉटर परेंट्टस िगैरे 
मचत्रकाराची साधिं आहते. प्रश्न असा की ही जर साधिे आहते तर िाध्ि े
का् आहते. िर्ढेकरांच्ा िते, संगीताचे िाध्ि धििी (साउंड) आह.े आमि 
सतार, कंठ िगैरे धििी मििा्शि करण्ाची साधिे आहते. मचत्राचे िाध्ि 
रंगरेषा आह.े पि रंगरेषारिव्े िग ऑइल परेंट्टस असोत की केिळ पेमनसल 
असो सि्शच साधिे आहते. 

प्रश्न असा की सामहत्ाचे िाध्ि कोिते ि सामहत्ाचे साधि 
कोिते? िर्ढेकरांच्ा िते, सामहत्ाचे भाषा ह े िाध्ि िसिू साधि आह.े 
तर भाििातिक आर् िा अ ््श ह ेिाध्ि आह.े काव् महिजे भाििातिक 
आर्ाचे ल्बधि संघटि हो्. ते काव्ाला ियु्ि सिजतात हा संिभा्शतले 
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त्ांचे ्मुतििाि िी एका लेखात खोडले आहते. (हा लेख आता िागजी आमि 
िरेी िध्े सिामिष् आह)े 

िर्ढेकर ल्ाचे - १. संिािल्, २. मिरोधल्, ३. सितोलल् असे 
तीि प्रकार करतात आमि हा मतनही ल्ांचे संघटि सामहत्ात होते असे 
िाितात. भाििातिक ल्ाची एकाच िेळेला प्रतीत होिारी आकपृ ती महिजे 
घाट अरी ते घाटाची व्ाख्ा करतात. हा भाििातिक ल्ात अिेक िा 
एक भाििा अस ूरकते. 

हा परु्चा प्रश्न, अ ््श कोित्ा इमंरि्ाद्ारा प्राप् होतो? िर्ढेकर महितात, 
मचत्रासाठी डोळे, संगीतासाठी काि तसे अ्ा्शसाठी इमंरि् िाही महिजेच 
अ ््श - संिेििा हा रधुि ऐमंरि् संिेििा िाहीत तर सिपृती कलपिा आमि 
मिचारांद्ारे मििा्शि झालेली ती संिेििांची ्ा्ा आह.े मतच्ािर जगाच्ा 
व्िहाराची ्ा्ा आह.े 

महिजेच भाषा ही सामहत्ाचे साधि आह.े तर अ ््श िा आर् हा 
िाध्ि आह.े 

भाषा रबिांिी बिलेली असते. आधी रबि ि िग अ ््श व्ति करिारा 
रबिांचा सिहू ह ेिर्ढेकरांिा िहत्िाचे िाटतात. ते रसेलच्ा धतजीिर रबिांिा 
अि ूमहितात आमि लेखकाला हा अिूंची ताकि िीट िापरता आली तर 
ग्रं्गौल मििा्शि होतो असं ते महितात. ित्शिािपत्रांिी रबिांिा िि्शिचेे गोटे 
बििल्ािे लेखकािे रबि आिरपिू्शक आमि काळजीपिू्शक िापरले पामहजे 
असं ते महितात. 

िर्ढेकर रबिांचे प्रसरिरील ि अप्रसरिरील असे िोि प्रकार 
िाितात. त्ासाठी मगरीर (आईचा आरीिा्शि) अमिल (लाडकी) बालकिी 
(िबुळी भलू) ि केरिसतु (आमही कोि) हांच्ा कमितेतील ‘लाडकी’ हा 
रबि घेऊि तो कसा प्रसरिरील आह े ते मसधि करतात. त्ाउलट ‘झाड’ 
हा अप्रसरिरील रबि आह ेमहितात. प्रत्षिात साठोत्तरी कि्रींिी (ििोहर 
ओक, िािििे र्साळ िगैरे) झाडािर तीि कमिता मलहूि िर्ढेकरांिा खोटे 
पाडले आह.े तेवहा िर्ढेकरांचा हा भेि मटकत िाही. 

िर्ढेकर अ ््शमिमि्शती करिाऱ्ा अ्ा्शच्ा सिहूाला पद्मबंध महितात 
आमि मिरािमचनह आले की पद्बंध संपतो असे महितात ि एकाच िाक्ात 
मिरािमचनहांच्ािळेु अिेक पद्मबंध मििा्शि होऊ रकतात असं महितात. 
कमिता महिजे एका अ्ा्शिे ल्बधि पद्मबंध हो्. 
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पद्मबंधातूि साकार होते ती रैली हीही िर्ढेकर साधि िाितात. त्ांच्ा 
िते, रैली साधिा करूि कििता ्ेते केिळ रैलीच्ा जीिािर कलाकपृ ती 
ही कलाकपृ ती िाटिे रक् िाही. 

्ोडक्ात का् रबि, पद्मबंध, रैली हांिी त्ार होिारी भाषा ही 
सामहत्ाचे साधि आह.े 

िर्ढेकरांचा हा सगळा मिचार हा साधिमिचार आह.े िाध्िमिचार 
िाही. 

िर्ढेकरांच्ा िते, साधिालाच िाध्ि सिजल्ािे सिीषिेच्ा षिेत्रात 
खपू घोटाळे झाले आहते. महिजे मजतकी िाद्े मततकी िाध्िे मकंिा 
मजतक्ा प्रकारचे रंग मततकी िाध्िे मकंिा मजतक्ा भाषा मततकी िाध्ि े
िी सितः िर्ढेकरांच्ा मिचारांरी सहित आह.े आमि साधि आमि िाध्ि 
हा त्ांिी केलेला भेि काही अट्रींिर िला िान् आह.े 

मिंिा करंिीकरांिी जगाच्ा सौंि ््शरास्ताच्ा इमतहासात िर्ढेकरांच े
्ोगिाि महििू त्ांिी केलेला साधि ि िाध्ि हांच्ात केलेला भेि 
िहतिाचा िािला आह.े तर प्रभाकर पाध्े हांिी टी. इ. जेसप हांचा िाखला 
िते ह ेश्रे् िाकारण्ाचा प्र्ति केला्. पि सपष् सांगा्चं तर हा प्र्ति 
अप्री झाला् आमि करंिीकरांिी जे महटलं आह ेतेच खरं आह.े 

११
सौंि ््शरास्त ह े भौमतकरास्त रसा्िरास्त हांच्ाप्रिािे एक रास्त 

असिू ते सुंिर िसतूंतील, सुंिर घटिांतील मिरमिराळे घटक ह े कोित्ा 
मि्िांिी मिगमडत होतात ह ेठरिण्ाचा प्र्ति करते असे िर्ढेकर महितात ि 
त्ासाठी त्ांिी श्री चैतन्ांरी घातलेला िाि हा त्ा काळातला एक रेिस 
िाि आह.े सौंि ््शरास्त ह ेइतर रास्ताप्रिािे तक्श रास्ती् मि्ि पाळत असते 
असे त्ांचे महििे आह.े त्ांच्ा आधी िराठीत आलेल्ा मिचारसौंि ््श हा 
कलपिेला ते ठाि मिरोध करतात कारि मिचार मिधािरूपी असतील तर 
मचत्रकला मिधाि करते आमि हा मचत्रमिधािाला सौंि ््श असते असं महिािं 
लागेल आमि ह ेरक्च िाही िाद् संगीतात तर मिधाि आिखीच अरक् 
महिजे मिचारसौंि ््श ही संकलपिा सामहत्ाला लाग ूझाली तरी इतर कलांिा 
लािता ्ेिार िाही. िी िर्ढेकरांरी हाबाबत सहित आह.े कमितेत मिचार 
हहेी काव्ि् बिूि आले तरच ते रोभतात िाहीतर कमिता िैचाररक गद् 
बिते असे िाझे सपष् ित आह.े 
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िर्ढेकरांिी लोकमचत्रांमिष्ी ि लोकमचत्रकलेमिष्ी अिेकिा आिर 
व्ति केला आह.े कारि त्ांच्ा िते, हा खेडिळ मचत्रकारांच्ा मचत्रकलेतच 
अिेकिा त्ांिा अमभपे्रत असलेले सौंि ््श प्रकट झाले आह.े ते त्ांच्ा 
काळातल्ा परुोगािी मचत्रकलेच्ा मिरोधात होते. कारि रमिििा्शपासिू 
बहुतेकांची मचते्र त्ांिा अपील झाली िवहती. परुोगािी मचत्रकलेमिष्ी िीही 
रारसा सिाधािी िाही. भारती् आधमुिक मचत्रकलेबाबत िी असिाधािी 
असलो तरी िाझा सितःचा आिडता मचत्रकार िासिुिे गा्तोंडे हा गलोबल 
िजा्शचा मचत्रकार आह.े असं िाझं सपष् ित आह.े हामरिा् भारती् 
आधमुिक मचत्रकलेची सरुुिात करिाऱ्ा िोघा पा्ोमि्रपैकी एक मिश्विा् 
िागेरकर िाझे आिडते मचत्रकार आहते. 

सौंि्ा्शबाबत िर्ढेकरांचा अंमति मिषकष्श ते सितंत्र ि सि्ंभ ू असते 
असा आह.े सौंि ््श कुठल्ाही अिुभिािर, संज्ारतिीिर मकंिा चैतन्तत्िािर 
अिलंबूि िसते असं ते महितात. महिजे टेबलाला जो व्ािहाररक उप्ोग 
असतो तसा मचत्रातील टेबलाचा उप्ोग िसतो आपि मचत्रातील टेबल केिळ 
सौंि्ा्शसाठी मकंिा प्रभाकर पाध्ांचा रबि िापरा्चा तर सिरसरंजिासाठी 
पाहात असतो. 

प्रश्न असा की, भाषा साधि असेल तर सौंि ््श करातूि मििा्शि होते. 
तर हाचे उत्तर िर्ढेकर घाट / संघटि ि ल् असे ितेात. त्ांिी घातलेला 
एक घोळ महिजे संघटि आमि घाट ते एक सिजतात. प्रत्षिात हा िोि 
मभनि गोष्ी आह.े संघटिेतूि घाट मििा्शि होतो पि संघटि महिजे घाट िवह.े 
िर्ढेकर िाङ्म्ाची व्ाख्ाच िळुी भाििा्ा्शचे ल्बधि संघटि अरी करतात. 
भाििा ््श हाच िाङ्म्ाचा िाध्ि असतो. हा भाििा्ा्शला रबिसपृष्ीत प्रकट 
करिे हाच िाङ्म्कपृ तीचा उद्देर असतो. परेु् भाििातिक आर्ाला त्ांिी 
भाििातिक अिुभि असेही महटले आह.े 

प्रभाकर पाध र्ेंिी अिुभिाचे तीि प्रकार केले आहते :
 १.  ज्ािातिक 
 २.  कपृ मतप्रिि 
 ३.  भाििातिक 

आमि िर्ढेकर हांतील रति भाििातिक अिुभि िाङ्म्ात प्रकट होतो 
असे महितात असं महटल आह.े 

इमंरि्ांिर आिळलेल्ा संिेििातूि मिचार आमि भाििा मििा्शि 
होतात. कला कपृ ती करत िाही कारि कला हीच कपृ ती असते. हा कपृ तीच्ा 
िळुारी भाििातिक अिुभि असतो.
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पि िग मिचारांचे करा्चे का्? खदु्द िर्ढेकरांची करा्ही कणवतरंािधली 
८ िंबरची कमिता (का हो िाजमिता िहुी) मिचारामधमष्ठत आह.े पि तरीही 
ती कमिता िाटते कारि ह े मिचार किी अमिलांच्ा भाषेत सांगा्चे तर 
प्रषिोभ रसात आहते. 

िर्ढेकर कलेत मिचारांचे करा्चे का् हाचं उत्तर िते िाहीत. 
कला मििा्शि का होते हा प्रश्नाचे उत्तर िर्ढेकर “मिश्वरचिासंगती आमि 

कलािंताच्ा ििातील भाििासंगती ्ांच्ािध्े मिसंिाि मििा्शि झाला की 
त्ाच्ािध्े जी खळबळ िाजते त्ािळेु कला मििा्शि होते” असं ितेात. 

आता िदु्दा ल्बधि रचिेचा आह.े आमि िाझ्ा िते, हा रार िहतिाचा 
आह.े आधमुिकतेतला रेिटचा िाि हा संरचिािािी आह े आमि त्ाची 
सरुुिात ‘अिॅमलटीकल सकूल’िध्े काँमटिरेंटलच्ा रार आधी झाली. हा 
अिॅमलटीकल रचिािािाच्ा िराठी संरचिेचे श्रे् िर्ढेकरांिा जाते. अ्ा्शत 
संरचिािािािे अिॅमलटीकल रचिािािाला चॅलरेंज ितेच सरुुिात केली्े. 

िर्ढेकर रचिेला लॉमजकल पॉमझमटमवहझिचा ऑग्शिा्झेरि महिजेच 
संघटि हा रबि िापरतात. िर्ढेकरांच्ा िते, संघटिांचे िोि प्रकार असतात 
 १.  व्ािहाररक संघटि 
 २.  अव्ािहाररक संघटि 

परुोगािी सौंि ््शरास्त ह ेरॉि्शकरें रिी होते. कारि अॅररसटॉटलिे केलेली 
रॉि्शची चचा्श हो्. िात्र अॅररसटॉटलचा रॉि्श हा धिा्शच्ा प्रभािािळेु 
पमतत होत जातो. त्ाउलट परुोगािी सौंि ््शरास्तात रॉि्श सरळरेषी् होतो 
महिजे अॅररसटॉटलचा रॉि्श सरुिात-िध्-रेिट असा मलमि्र आह.े 
तो प्राण्ाप्रिािे सचेति आह.े िर्ढेकरांचे लक्् कलाकपृ तीच्ा िसतुमिष्ठ 
रूपािर आह.े संघटिेिर आह.े घाटािर आह.े ते लेखकाच्ा ििात का् 
आह े ह े जािण्ाच्ा रंिात पडत िाहीत. ते रमसकाच्ा ििातही मररत 
िाहीत. त्ािळेुच कलािंताच्ा व्मतितिाची चचा्श करतािा ते एकाति िि 
िाकारतात पि फ्ॉइडी्ि िि सिीकारत िाही. 

अॅररसटॉटलचे संघटि तक्श ्तुि आह े आमि िर्ढेकरांिा तक्श  काव्ात 
मकंिा कलेत िान् िाही. त्ांच्ा िते, मिरधुि संिेििा तका्शतीत असतात. 
हाचे कारि मचत्र ि संगीत आह.े पि काव्ात अ ््श असतो आमि अ ््श 
तक्श ्तुि असतो महििूच ते काव्ाला अरधुि कला महितात. िात्र तक्श ्तुिता 
तरीही िाकारत राहतात. 
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आता तक्श  िसेल तर अ्ा्शिागे असते का्? तर त्ा प्रश्नाचे उत्तर 
महििू ते संिाि-मिरोध-सितोल-ल् अरी संकलपिा िांडतात. महिजेच 
आर्ािागे तक्श  िसतो तर ल् असतो आमि त्ािळेुच रचिा ल्िार 
बिते ि रॉि्शचा आकार घेते. िात्र हा रॉि्शिागे असलेला अॅररसटॉटलचा 
संभििी्तेचा मसधिांत असल्ाचे ते सपरेल िाकारतात कारि आधमुिक 
कला आरंभ-िध्-अंत िाकारते िर्ढेकरांिाही आरंभ-िध्-अंत िाकारा्चा 
आह.े 

एका अ्ा्शिे परुोगािी एकरेषी्तेला हा सपरेल िकार आह.े 

१२
सौंि ््शरास्ताच्ा इमतहासात कलाइवह बेल हाचे िहत्ि असाधारि 

आह.े कारि त्ािे घाटाचा महिजे रॉि्शचा प्रश्न सौंि ््शरास्ताच्ा करें रिस्ािी 
आिला. मसमगिमरकनट रॉि्श ह ेसि्श कलाकपृ त्रींच्ा ठा्ी असलेले िहत्िाच े
लषिि आह ेअसे ते महितात. प्रश्न असा, की रॉि्शचे मिमश्चत सिरूप का्? 
बेल हा प्रश्न सोडि ू रकले िाहीत महििू िर्ढेकरांिी ह े चॅलरेंज सिीकारले 
असं प्रभाकर पाध्े महितात. प्रत्षिात रॉि्श करें रिी् स्ािी अॅररसटॉटलिे 
आिलाच होता. बेलिे त्ाचे पिुजजीिि (पिुरुजजीिि) केले. 

भारती्ांिा रॉि्श कधीच िहत्िाचा िाटला िाही, त्ापेषिा त्ाची 
रचिा करी होते हा त्ांच्ा दृष्ीिे िहत्िाचा प्रश्न होता आमि त्ािळेुच 
आपल्ा िहाकाव्ांची, िेिांची, परुािांची िाटेल तरी िोडतोड करा्ला 
त्ांिा काहीच िाटत िाही. िेसटिध्े रॉि्श रार िहत्िाचा आह.े त्ािळेुच 
त्ांिा आपल्ा कलाकपृ ती जराच्ा तरा ओररजिल रॉि्शिध्े मटकिल्ा 
पाहीजेत असं िाटतं. आपल्ाकडे अिस्ा अरी आह,े की रािािंि सागर 
ि बी. आर. चोप्रासधुिा रािा्ि, िहाभारताची हिी तरी िोडतोड करतात 
असो. 

एकिा रॉि्श महिजे घाट हाच कलाकपृ तीचे लषिि असे सिीकारले की 
मिकषही रॉि्शिध्ेच असले पामहजेत अरी सतिी ् ेते. िर्ढेकर हा कलोमि्ल 
सतिीला बळी पडतात कानटिे सितोल ि संिाि ही िोि तत्िे सांमगतली 
होती. तर हगेेलिे म्सीस अँटीम्सीस मसं्ेमसस हांच्ाद्ारे घटिा घडतात, 
रचिा घडतात असे सांमगतले. िर्ढेकर कांटच्ा संिाि ल्ाला म्सीस िग 
हगेेलच्ा ्ेरीला रॉलो करत अँटीम्मसससारखी मिरोधल् आमि िग 
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मसं्ेमसससारखी सितोलल् अरी रचिा करतात. प्रश्न असा, हा ल्ाची 
व्ाख्ा का्?

लॉमजकल ऍटोमिजििध्े व्ाख्ा मिशे्षिातिक असल्ा पामहजेत 
अरी सतिी आह.े उिा., ििुष् महिजे बुमधिप्रधाि प्रािी. त्ाउलट चांगलुपिा 
महिजे का् ते सांगता ् ेत िाही असे िरू महितात. िर्ढेकरही हाच पातळीिर 
ल् महिजे का् ते सांगता ्ेत िाही असं महितात. ल् अिुभिास ्ेतो 
जािितो महितात ह े काहीस िरुच्ा चांगलुपिासारखं आह.े चांगलुपिा 
जािितो पि त्ाची व्ाख्ा करता ्ेत िसल्ािे तो अव्ाख्े् आह.े 
िर्ढेकरांचा ल्ही असाच अव्ाख्े् आह.े िग तो संबंधातूि जािितो 
का्?

जगात तीि प्रकारचे संबंध असतात :
 १.  िसतू आमि िसतू हांचा संबंध असतो 
 २.  िसतू आमि संबंध हांचा संबंध असतो 
 ३.  संबंधाचा संबंधारी संबंध असतो 

िर्ढेकरांच्ा िते ‘ल्’ हा संबंधारी संबंधांचा असलेला संबंध आह.े 
ससुंगत संबंध - संिािल् 
परसपरमिरोधी संबंध - मिरोध ल् 
सितोल संबंध - संिािी मिरोधी ल्ांचा एकिेकांरी प्रस्ामपत 

झालेला सितोल संबंध ि त्ातूि मििा्शि होिारा सितोल ल् .
हा ल््तुि घाट परुोगािी महितात तसा मलमि्र िसेल तर तो 

आधमुिकतेत कसा असतो? िर्ढेकरांच्ा िते, तो चौकोिी मकंिा ितु्शळी 
अस ूरकतो. िर्ढेकर आरंभ आमि रेिट असलेली रेषा िाकारतात (खरेतर 
रेषाखंड). त्ांच्ा िते घाट हा आपिाला अचािक आमि संपिू्श प्रमतत होतो. 
जसा चौकोि आपिाला एकिि संपिू्श मिसतो मकंिा ितु्शळ संपिू्श मिसते ह े
अ्ा्शतच आसिािाच्ा रेिटी घडिार ह ेउघडच आह.े 

कलाकपृ तीचा घाट प्रतीत झाल्ािर त्ाची उप्तुिता का्? तर 
त्ातूि मिळिारी सौंि ््शप्रतीती! ती करात असते? ह ेबघा्चं असेल तर 
उप्तुितेच्ा खोलात जािं लागेल. 

िसतूची उप्तुिता िेिकी करात असते? िसतूत मक िसतूबाहरे? 
महिजे रेलिेची उप्तुिता रेलिेत असते मक िािसात? एखाद्ा िाघाला 
मकंिा मसंहाला ही उप्तुिता कळेल का तर िाही पि हांच्ामिरुधि 
िाघािर बसिू िािसू िुंबई ते मिलली प्रिास करेल का तर हाचेही उत्तर 
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िाही हाचा अ ््श असा, की उप्तुिता ही िसतूत महिजे रेलिेत असते तरी 
िसतू िापरिाऱ्ातही महिजे िािसातही असते. हाचा अ ््श उप्तुिता ही 
द्ंिातिक असते. िर्ढेकरांिा ही द्ंद्ातिकता कळली्े असं िाटत िाही, ते 
िसतूचा उप्ोग रति िसतूत असतो असे गपृहीत धरतात.

ते हाच तका्शिे िग सौंि ््श ह ेसौंि ््शिसतूत असते असं गपृहीत धरतात 
प्रत्षिात सौंि ््शता कलाकपृ तीत आमि रमसकांत िोघांच्ा ठा्ी असते आमि 
त्ांच्ा द्ंिातिकतेतूि सौंि ््श उिलते रुलते आमि रळतेही.

सर चालस्श रेररंगटि हांिी संिेििांचे गिुमिरेष सांगता ् ेत िाहीत, असं 
महटलं होतं. िर्ढेकर ह ेित सिीकारतात. त्ािळेुच घाटाची चचा्श करतांिा 
संिेििांच्ा गिुमिरेषांची चचा्श ते करत िाहीत. 

ह ेसि्श लॉमजकल पॉमझमटमवहझिच्ा प्रकारात पामहलं तर कसं मिसतं? 
िर्ढेकर बट्राांड रसेलच्ा तत्िज्ािाच्ा आधारे िीिांसा रचतात. रसेल 

लॉमजकल कनसट्रकरि िांडतो. िर्ढेकर अस्ेमटक कनसट्रकरि रोधतात. िात्र 
िाङ्म्ात जे कनसट्रकरि असते ते एकाचिेळी लॉमजकल आमि अस्ेमटक 
कनसट्रकरि असते ह े िान् करा्चे िसल्ािे ते ऑबजेमकटवह घाटाकडे 
्ेत. लॉमजकल प्रत्षि िान् ि करता अप्रत्षि िान् करतात. कारि अ ््श 
तका्शमरिा् मििा्शि होऊ रकत िाही ह ेत्ांिा जाििते. पि त्ांिा असेही 
जाििते, की संगीत ि मचत्रात तका्शची गरज िाही. िग तक्श  िाहीतर का् 
आमि िाङ्म्ात संगीत मचत्रासारखे तका्शसारखे का्? हा प्रश्नाचे उत्तर महििू 
जसा लॉमजकल कनसट्रकरििागे तक्श  असतो तसा एस्ेमटक कनसट्रकरििागे 
ल् असतो असे ते िाितात. 

िर्ढेकरांचा हा ल् महिजे संगीतातील रुित मकंिा मिलंमबत िगैरे होिारी 
स्तीमलंगी ल् िवह ेह ेलक््ात घेिे आिश्क आह.े 

कलाइवह बेलचा मसमगिमरकनट रॉि्श िर्ढेकर िराठी पररसरात असा 
रचतात.

१३
कुठल्ाही काळात कलामिचारिंतांिा एक प्रश्न िेहिीच पडत असतो 

तो महिजे कला िहाि का होते? िर्ढेकरांिाही हा प्रश्न पडिे सिाभामिक होते. 
ते कलेच्ा िहाितेचा रोध िराठीच्ा संिभा्शत घेतात. िहाितेसाठी सिा्शत 
प्र्ि िहातिता महिजे िहाि आतिता लागते, असं महितात आमि परेु् ही 
िहाि आतिता करी लाभते हाचा मिचार करतात. 



वष�  ०१ � अकं  १० � जनू २०२१ 62

‘िाङ्म्ीि िहातिता’ हा िर्ढेकरांचा िला आिडलेला लेख आह.े 
कारि िर्ढेकर हा लेखात सौंि ््शरास्ती किी आमि लेखक जासत आहते. 
आधमुिक िराठी िरेीिािाचे बीजही हा लेखात आह.े जगाच्ा िाङ्म्ात 
िराठी सामहत्ाला िािाचे जाऊ द्ा; िािाचे स्ािसधुिा का िाही हाच्ा 
िीिांसेिे हा लेखाची सरुुिात होते. ‘अमभधा िंतर’चा ्ेऊ घातलेला अंक 
पनुहा हाच प्रश्न घेऊि ्ेत आह.े हािरूि हा प्रश्न आजही मकती जिलंत आह,े 
ह ेसपष् वहािे. 

‘िराठी िाङ्म् इतके परपषु् आह े की ते परेुसे परपषु् िाही’ ह े हा 
लेखातले गाजलेले िाक्! केिळ मरिमटर िाङ्म्ािर पोसल्ा गेलेल्ा िराठी 
सामहत्ािर हा हललाबोल होता. िागजी असण्ाचा अ ््श मरिमटर असिे असा 
होत िाही; तर जगभरच्ा िाङ्म्ीि धारा आपि पचिल्ा पामहजेत तरच 
आपि धष्पषु् होऊ, असा िर्ढेकरांचा ्मुतििाि आह.े ज्ाच्ारी िी सहित 
आह.े पि िाझे हहेी महििे आह ेकी भारतातल्ा साऱ्ा िरेी िाङ्म्ािेही 
आपि धष्पषु् वहा्ला हिे िी सितः जर बसिेश्वरी कनिड धारेत िसतो 
तर रति िारकरी धारेतच धाराती्जी पडलो असतो. केिळ िराठी मरलि 
इडंसट्रीत िािरलो असतो तर अडरा ्लॉ करा बरानरारनुरा सारखी बॉमलिडूकरें रिी 
िहाकपृ ती (कािबंरी) मलहूच रकलो िसतो. जगभरच्ा कमिता िाचल्ा 
िसत्ा तर किामचत िरेीिािातच सडलो असतो. असो. 

िर्ढेकर महितात की िराठी िाङ्म् महिजे इगं्रजी आतम्ाला िराठी 
अिगुंठि अरी जी अिस्ा झाली आह े त्ाला जबाबिार ही इमंगलर 
परपषु्ता आह.े आपले आित्शसधुिा इगं्रजी आह,े असं ते मिसतारािे िांडतात. 
इगं्रजी उतारे पांमडत् मसधि करण्ासाठी ििेारे आंगलमरमषित इमंगलर रास्ती 
ते िोडीत कार्तात. 

कलपिातिक प्रमतमक्ांच्ा आिता्शचा प्रश्न त्ांिा सताितो आह.े 
त्ात िसलेली मिमिधता त्ांिा टोचते. िर्ढेकरांच्ा िते जीििािुभिाच्ा 
ि्ा्शिा उभ्ा ि आडव्ा अरा िोनही रीत्रींिी मिसतपृत असा्ला हव्ात पि 
त्ाचा अ ््श आपि प्रिास करत बसािे असा िाही. मिसतपृतता कपृ मत्रि असता 
कािा ि्े तर ती लेखकाच्ा ििंैमिि जीििातूि आली पामहजे, असे त्ांिा 
िाटते. (िर्ढेकरांच्ा हा मिधािाचा प्रभाि िरेीिाद्ांिर सखोल पडलेला 
आह.े) ही अिुभिमिसतपृतता अंतमि्शष्ठ असली पामहजे. िागे महटल्ाप्रिाि े
लेखकािे रमकरासारखे असले पामहजे. प्रिारासारखे िाही प्रिासी अिुभिाच े
रंग गोळा करतो. पि गंध मिस करतो. रकीर अिुभिाचे रंग आमि गंध िोनही 
किाितो.
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िर्ढेकरांच्ा िते अिुभिाच्ा मिसतपृततेपेषिा अिुभिाची सखोलता 
ही िाङ्म्ाच्ा िहाितेत रार िहत्िाची भमूिका बजािते. प्रािमेरक मकंिा 
सािामजक ि्ा्शिा मकती का संकुमचत असेिात, अिुभिातले चैतन्, 
कलपिातिक प्रमतमक्ांचा मिमिधतापिू्श मजिंतपिा जर लेखकाच्ा ठा्ी 
िसत असेल तर त्ाला िाङ्म्ात उचच स्ाि प्राप् होईल, असं िर्ढेकर 
महितात. 

िर्ढेकरांच्ा िते कोिताही प्रसंग, घटिा, मिचार, भाििा िराठी 
लेखकाच्ा ििात हलकललोळ िाजित िाही. िराठी लेखक मिश्वाच्ा 
गाभ्ाला हात घालत िाही. मरळी कलपिा, पिलामलत्, भाििांचा 
गळुगळुीतपिा आमि मिचारांचा मिजजीिपिा हचे िराठी िाङ्म्ाचे लषिि झाले 
आह.े संकुमचत अिुभिात उगि पाििू पि त्ाला ओलांडूि मिश्वतत्िांच्ा 
अगाध िातािरिात भरारी घेण्ाचे  प्रगििरील सािथ ््श ि उत्तुंग प्रमतभा 
िराठीत िाही, असं ते खेिािं सांगतात. 

िा मिचारािे कलपिेिे भाराििू जािे िा िा अिरेुि ूकमप पाििे िा 
िा िेडे होऊि जािे िा मिश्वतत्िांरी टककर ििेे। रति सितःच्ा आिता्शत 
घिुिे हचे िराठी लेखकाचे चाललेले! ्ोडक्ात िहातिता मिमसंग! िग जी 
िहातिता आडात िाही ती िाङ्म्ाच्ा पोहऱ्ात कुठूि ्ेिार? 

आजही ह ेमचत्र बिललेलं िाही. 
िाङ्म्ाच्ा िहाितेसाठी िर्ढेकरांच्ा िते िाङ्म्ीि िहातितेिंतरची 

िसुरी िहत्िाची गरज आह ेमसमनसररटीची! िर््शकर त्ासाठी आतिमिष्ठा हा 
रबि िापरतात. िाङ्म्ातील मसमनसररटीला ते ‘िाङ्म्ीि आतिमिष्ठा’ महितात. 
Ugo Ojetti चे “आतिमिषे्ठत कलेची उतपत्ती िसिू पररिती आह”े ह ेित 
उधिपृत करत ते आपला मिचार िांडतात. (िर्ढेकरांिा हा इटामल्ि टीकाकार 
िॉडमि्शटीच्ा मिरोधात पारंपररक कलेला मडरेनड करिारा कॉनजिढेमटवह 
होता ह ेिामहत िवहतं का?) िराठी लेखकात आमि लेखिात मतचा अभाि 
आह,े असं त्ांचं महििं आह.े 

आतिमिष्ठा ही िैमतक िाही महिजे एखािा लेखक संत आह ेकी पापी 
आह,े हाचा मतच्ारी संबंध िाही ती आंतररक िािमसक मस्ती आह.े 
लेखि सरुू होते तेवहा जी िाङ्म्ीि मस्ती असते मतला िर्ढेकर िाङ्म्ीि 
आद्मस्ती महितात. हा मस्तीरी राखलेला आंतररक प्रािामिकपिा 
महिजे आतिमिष्ठा हो्. लेखकाच्ा हा आद्मस्तीत अिेकिा हा 
मस्तीबाहरेच्ा गोष्ी घसुा्ला लागल्ा की आतिमिष्ठा सैल पडते. 



वष�  ०१ � अकं  १० � जनू २०२१ 64

मतच्ारी लेखक प्रतारिा करा्ला लागतो आमि िाङ्म्ही अंमतितः सैल 
पडते िराठी लेखक अिेकिा असा घोळ घालतात. 

िर्ढेकर आतिमिषे्ठचे िोि प्रकार सांगतात- 
 १.  लेखिपिू्श आतिमिष्ठा 
 २.  लेखिगभ्श िा लेखिांतग्शत आतिमिष्ठा 

िी हात मतसऱ्ा प्रकारच्ा आतिमिष्ठा ऍड करतो. 
 ३.  लेखिोत्तर आतिमिष्ठा 

सामहत्ाचे लेखिोत्तर प्रिोरि हा आज कलातिक / िाङ्म् व्िहाराचा 
एक िहत्िाचा भाग झाला आह.े अरािेळी िैमतकता सोडा्चा आग्रह धरिारे 
अिेक गिंग तुिच्ा आसपास असतात. िसुऱ्ाचे मलखाि सितःच्ा िािािे 
प्रकामरत करिे िा तसा आग्रह धरिे, िाङ्म्ातील, िाङ्म्ीि चळिळीतील 
आपली िसलेली अिेक श्रे्े आपल्ा िािािे करिे िा आपले महतसंबंध 
ज्ाच्ात गुंतलेत त्ाच्ा िािािे करिे, िसुऱ्ा लेखकाला िा चळिळीला 
बरबाि करण्ासाठी मतला बििाि करिे िा इतरांच्ािर िडपि आिि े
मकंिा इतरांचे िडपि घेिे, आपल्ाला पटत िसिूही एखाद्ा कलाकपृ तीच े
िा एखाद्ा कलािंताचे प्रिोरि करिे, त्ाच्ािर सिीषिा मलमहिे हा सि्श 
लेखिोत्तर आतिमिषे्ठरी व्मभचारच असतो. 

िर्ढेकर Ugo Ojetti चे िचि बिलिू महितात, आतिमिष्ठा िाङ्म् 
मिमि्शतीचा आद्मबंि ूआहचे आह.े पि त्ाहीपेषिा अमधक महिजे िाङ्म्ीि 
आतिमिषे्ठतच िाङ्म्ीि मिमि्शतीची अंमति पररिती आह.े िाङ्म्मिमि्शतीची 
सरुुिात आतिमिषे्ठपासिू वहाि्ास हिी तसा मतचा रेिटही आतिमिषे्ठतच 
वहा्ला हिा. 

लेखिपिू्श आतिमिष्ठा महिजे का्? 
लेखिपिू्श एखाद्ा िसतूंरी, मक्ेरी िा तत्िारी संपक्श  आल्ािर 

िािमसक अंतरंगात मकंिा आंतररक व्ापारात होिाऱ्ा आद् कलातिक 
प्रमतमक्ेरी बेईिाि ि होिे, जे आत घडले तेच त्ािे अमिकपृ त व्ति केले 
पामहजे. ही प्रमतमक्ा खोल असो िसो तीच त्ािे व्ति केली पामहजे, असे 
िर्ढेकर महितात. उिाहरिा ््श, एखाद्ा सुंिर स्तीला पाहूि जर एखाद्ाची 
भाििा िासिाि् झाली तर िर्ढेकरांच्ा िते त्ािे लेखि करूच ि्े 
पि ्िाकिामचत लेखि आलेच तर आपल्ा िासिातिकतेरी त्ािे 
प्रािामिक रामहले पामहजे. उगाच गळुगळुीत ्लु्लुीत मलमहण्ापेषिा ह े
असं िासिातिकतेरी प्रािामिक राहूि मलखाि करिे केवहाही चांगलं, 
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असं िर्ढेकर महितात. कारि िसुऱ्ा प्रकरिात िर्ढेकर महितातच की 
मतरसकरिी् भोंिपूिा आह;े िग त्ापेषिा िर्ढेकरांच्ा िते प्रािामिक िासिा 
कधीही चांगली. 

कलातिक प्रमतमक्ेरी संबंमधत आतििंचिा िोि प्रकारची असते. 
उिा: राजकिीला राजाची इच्ा िसतािाही करािी लागिारी सतुती 
मकंिा केिळ प्रमसधिी मिळते महििू सिातंत््ािर रामहरी करिाऱ्ा 
प्रमसधिीलोलपु रामहराची रामहरी मकंिा एखाद्ा ऑबजेकट्टला, लेख् 
िसतूला मतच्ामिष्ीच्ा िोहाला बळी पडूि चालीबरहुकूि मलमहलेले 
गािे. िर्ढेकरांच्ा िते हा गोष्ी सारख्ाच प्रिािात आतििंचिा करतात. 
(िर्ढेकरांिी हा लेख १९४७ पिूजी मलमहला आह)े. िर्ढेकरांच्ा िते अिंत 
कािेकरांचे कोळ्ाचे गािे असे आह.े िर्ढेकर ह ेगािे िाचिू किीिे कधी 
जहाज, सिरुि, कोळ्ाचे जाळे पामहले तरी आह ेका्? अरी रंका व्ति 
करतात. अरीच रंका त्ांिी ‘िाहुतास’ हा किी ्रिंतांच्ा कमितेमिष्ी 
व्ति केली आह.े हत्तीएवहर्ा िजबूत प्रािी िाहुताच्ा हातचे कसे षिरुि 
जिािर बितो ही िध्ितजी कलपिा ती बाजलूा पडूि केिळ ्िकांच्ा 
आित्शिात ही कमिता घिुते, असं िर्ढेकर महितात. 

आतििंचिेचा आिखी एक प्रकार महिजे संकेतबधि उसन्ा 
प्रमतिाबंधातूि रचलेली कमिता! अिेक किी िान्तेची िोहर लागलेल्ा 
संकेतांची उसििारी करत अरा कमिता पाडतात. मिरेषतः तारुण्सलुभ 
भाििापे्रिी कि्रींची पे्रिगीते अरी असतात. िाझ्ा िते पिूजी िपृतांत 
मलहाि्ाच्ा सतिीिे ्ोडी तरी ि्ा्शिा होती. पि िारूबंिी उठािी तरी 
ितुि्ंिािळेु िपृत्तबंिी उठल्ािे जो तो कमितेत पे्रिपाि िऊे लागला ज्ािळेु 
चांगल्ा कि्रींिा िान्तेची िेमटंग रूि सोडािी लागली आमि पाडबा किी 
िान्ताप्राप् झाले िराठी िाध्िातही पािपे्रिी खपू असल्ािे ह े लोक 
िाध्िातही लोकमप्र् झाले. 

लेखिपिू्श आतिमिष्ठा मसधि करिे अरक् असले तरी लेखिगभ्श 
आतिमिष्ठा ही अिेकिा लेखिपिू्श आतिमिषे्ठिर असल्ािे मतचा ् ेट पररिाि 
लेखिगभ्श आतिमिषे्ठिर होतोच. लेखिगभ्श आतिमिष्ठा लेखिात मिसतेच 
असं िर्ढेकर महितात.  

िर्ढेकर लॉमजकल पोमझटीवहीजिच्ा िण ््श-िि्शि संबंधाच्ा भाषेत 
लेख् आमि लेखिपिू्श अिुभिाच्ा संबंधांच्ा संिभा्शत बोलतात. लेखिपिू्श 
आमतिक अिुभि ि त्ाचे प्रत्षि मलखाि हांच्ा संबंधासंिभा्शत तपासतात. 
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मलखाि संपल्ािंतर लेखकािे हा संबंधासंिभा्शत लेखिपिू्श अिुभिारी 
आपली कुठे कुठे प्रतारिा झाली्े ते तपासिू लेखिातला अिुभि िळू 
अिुभिािुसार िरुुसत केला पामहजे असं ते महितात. प्रतारिेिळेु िाटेल तरी 
होिारी घसुिाघसुिी त्ांिा अिान् आह.े लेखिातील रैम्ल् अिेकिा ही 
प्रतारिा उघडं  पाडते. रबि आमि िाक्, िाक् आमि िाक् परसपरपोषक 
िसली की सिजािं प्रतारिा झालेली आह.े 

हापरु्चा प्रश्न असा की अरी प्रतारिा का होते?
िर्ढेकरांच्ा िते लेखिाची घाई मकंिा रबिसंपत्तीची ि्ा्शिा ही हाला 

जबाबिार असते पि हापेषिा िहत्िाचे कारि ज्ा आंतररक अिुभिापासिू 
सरुुिात करा्ची तो अिुभिच ससुपष् िसिे ह ेआह.े अिेकिा लेखकाला 
अंर मिसलेला असतो जो अमभव्तिीसाठी परेुसा िसतो. चटकिार कलपिा 
सचुिे महिजे संपिू्श अिुभि िवह.े अिेकिा कलपिा मकंिा अिुभि जसे 
सचुले िा आले तसे रेिटप ा्ंत अमभव्ति करत जािे हासाठी जी िािमसक 
कुित लागते तीच लेखकात िसते. अिेक क्ाकार कािबंरी मलहा्ला 
जातात तेवहा ही कुित उघडी पडते. कधी कधी लेखि पररिािकारक 
करण्ामिष्ी लेखकाच्ा ििात काही मिकपृ त कलपिा असतात. अिेक 
लेखक अिुभिाऐिजी कपृ मत्रि भाषाभषूिांिी पररिािकारक सामहत् मििा्शि 
करा्चा प्र्ति करतात आमि रसतात. भाषेच्ा कपृ मत्रि, मिखाऊ, उत्ताि 
िैभिािे आमतिक अिुभिाला तेज चर्िे रक् िसते. उलट आमतिक 
अिुभिारी त्ािळेु प्रतारिाच होण्ाची रक्ता असते त्ाउलट आमतिक 
अिुभिारी लेखक  प्रािामिक रामहला तर साध्ा रबिांिीही अिुभि 
पररिािकारक होतो. 

िर्ढेकर आपल्ा मसधितेसाठी िाधि ज्मूल्िांची ‘ह ेअसे का् होई 
सारंक धपापे ऊर’ ही गझल घेऊि त्ातल्ा काही रेरात असलेली ि काही 
रेरात िसलेली आतिमिष्ठा अधोरेमखत करतात. 

आतिमिष्ठा ही िराठी लेखकांच्ात जिळजिळ िसतेच आजही ती 
अिेकांच्ाजिळ िाहीच. १०० पैकी ९९ लेखक भलत्ाच कारिासाठी 
हा षिेत्रात आलेले आहते. असो. त्ािळेु खेिािे महिािे लागते की 
आतिमिषे्ठचाही िदु्दा आजही कालबाह झालेला िाही. 

्रुोपिध्े परुोगािी हगेेल हा मिचारिंतािे िैज्ामिक प्रबोधिाच्ा 
जगतात मििा्शि झालेली परातिता िीट िांडली. परुोगािी िाकस्शिािािे 
भांडिली अ ््शव्िस्ेत परातिता करी मििा्शि होते हाचे मििेचि केले. 
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तर अमसततििािािे औद्ोमगक जगात अमसततिाला ्ेिारी परातिता चचढेत 
आिली. अिेकांिा कॉपपोरेट जगात हीच परातिता रील झाली. आधमुिक 
औद्ोमगक जगािे त्ाला एनकाउंटर महििू तािातिता आिली. मिरेषतः 
बग्शसििे अिेक कॉपपोरेट्टसििी कािगारांची आपल्ा कॉपपोरेट्टसरी तािातिता 
करी मििा्शि होईल हािर मिरेष लषि करें मरित केले. आपल्ाकडे हा संिभा्शत 
सिपोतकपृ ष् काि ह े टाटा, मकलपोसकर आमि अलीकडे िारा्ि ितूजी हांिी 
केले आह.े परातितेिर रोधलेले उपा् अिेक मठकािी पररिािकारक झाले 
आमि हांिी िाकस्शिािी कांती रोखली. असो. िर्ढेकर ् रुोपिध्े होते त्ािळेु 
साहमजकच ्रुोमप्ि भितालातूि िर्ढेकर ही तािातिता िराठी कलेत घेऊि 
आले. बग्शसिचा हा इनडा्रेकट इरेकट होता. 

िर्ढेकरांच्ा िते िराठी लेखकांच्ा ठा्ी असलेला तािातितेचा 
अभाि हा िराठी िाङ्म्ाच्ा महिकसपिाचे मतसरे कारि आह.े िात्र िर्ढेकर 
िराठी लेखकांिा परातिता ्ेते का आमि ्ेत असेल तर का ्ेते त्ाची 
आम ््शक, सािामजक, राजकी् चौकरी करत िाहीत. आश्च ््शकारकररत्ा 
हगेेलसारखी आमतिक चौकरीही करत िाहीत त्ािळेुच असपपृश्ांिा महिं ू
सिाजात ्ेिारी सािामजक परातिता त्ांच्ा मखसगितीतही िाही त्ांच्ा 
दृष्ीिे हा प्रश्न सिाजरास्ती् आह.े सौंि ््शरास्ती् िाही. िमलत लेखकािे 
मलखाि करतािा आपल्ा अिुभिमिश्वारी िाखिलेली तािातिता हीच 
त्ाला लेखि करतािा रा्िरेीर ठरेल असं िर्ढेकर महितील. 

िर्ढेकरांच्ा िते, प्रा्मिक अिुभिारी इिाि राखतािा त्ातील 
अिुभतू मिष्ारी लेखक तािातम् पािला पामहजे. ज्ा प्रिािात लेखक 
आपल्ा मिष्ारी सिरस त्ाप्रिािात त्ाच्ा लेखिाची गिुित्ता! सखोल 
मिचार सखोल भाििेमरिा् अरक् आह.े ह े कोलररजचे ित ते व्ति 
करतात आमि ही सखोलता तािातितेमरिा् अरक् आह,े असं सचुितात. 
बऱ्ाच िराठी लेखकाच्ा महिकसपिाचे कारि ते पिू्श तािातम् पािण्ाची 
अपात्रता असं ते ितेात. अिुभिाची ससुपष्ता आमि तािातिता हांचा संबंध 
आह.े मिष् सपष् असला की तािातम् होण्ाची रक्ताही अमधक असते. 

आतिमिष्ठा ि तािातिता परसपरािलंबी आहते. मज्े अिुभिारी 
तािातिता असते मत्े अिुभिारी प्रतारिा होण्ाची रक्ता किी असते, 
असं िर्ढेकर महितात. िाझ्ा िते प्रतारिा ही िाङ्म्ीि िहातितेरी होऊ 
रकते, आतिमिषे्ठरी होऊ रकते आमि तािातितेरीही होऊ रकते. 
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िर्ढेकर लेखकमिष्ठ तािातितेमिष्ी बोलत असले तरी प्रत्षिात 
तािातिता ही रमसकांसाठीही आिश्क असते. िाझ्ा िते, िर्ढेकर रमसकात 
उतरू इमच्त िाहीत कारि लेखकािे रमसकांच्ामिष्ी मिचार करू ि्े 
असं त्ांचं ित आह.े आमि त्ात तथ् आह.े िाझ्ा िते कॉपपोरेट जगतात 
जामहरात तंत्रािळेु आधीच रमसकांचा िाईडं सेटप केला जात असल्ािे 
रमसकाचाही मिचार करािा लागतो िर्ढेकर परेुसे कॉपपोरेट िाहीत त्ािळेु ते 
त्ाचा मिचार करत िाही. रमसकाची मिष्ठा ही कलाकपृ तीरी असली पामहजे 
त्ा कलाकपृ तीत कोि काि करतं् हाच्ारी त्ाला ििेेघेिे असता कािा 
ि्े. कलाकपृ तीपिूजी त्ाची पाटी कोरी असली पामहजे, असं िाझं ित आह.े 
िराठी सिीषिेत का् मलमहलं् हापेषिा अिेकिा कोिी मलमहलं् हालाच 
अमधक िहत्ि असतं. त्ातूि अिेक अि ््श मििा्शि झाले आहते. गोतािळा 
सिीषिक िािाचा एक सिीषिकांचा टाईपच उि्ाला आला आह.े सिा्शत 
मिमचत्र गोष् महिजे प्रत्ेक गोतािळा िसुऱ्ा गोतािळ्ाला गोतािळािािी 
महितो. हािे अिेकिा तुिचा रमसक महििू िाईडं सेटप ह ेलोक सितःच्ा 
ताब्ात घेतात ि तुमही तसेच िाचता जसे तुमही िाचािे अरी त्ांची 
इच्ा असते हा सगळा गोतािळाघोळ लेखकांच्ा ि सिीषिकांच्ा ठा्ी 
असलेल्ा आतिमिषे्ठच्ा अभािी मििा्शि होतो आमि हा घोळ िाचकालाही 
त्ाच्ा तािातितेला िाचिाआधीच बा्स आमि सेट करतो. अलीकडे तर 
हात धि्श, िि्श ि जात हांचीही भर पडलेली मिसते. 

िर्ढेकरांच्ा िते लेखक तािातम्ातूि रबिसपृष्ीत हात घालतो तर 
िाचकसिहू हा रबिसिहूातूि तािातम्ाला पोहचतो. िाझ्ा िते एका्ा्शिे 
रमसकाला आपल्ा आर्ारी तािातम् पािा्ला लाििू सिरस ि 
सिभाि अिुभि ििेे हचे त्ा कलाकपृ तीचे प्र्ोजि असते िग हा अिुभि 
पररित्शििािी असो िा रोिॅमनटक असो िाहीतर अमसततिजन् असो मकंिा 
आिखी काही असो जर रमसक तुिच्ा पररित्शििािी आर्ारी सिभािी 
ि सिरसच झाला िाही तर तो पररित्शििािी होिार कसा? अगिी रिेशतचा 
परातिभाि हाही रमसकांच्ात सिभाि झाला तरच त्ाचा प्रभाि पडतो 
आमि बा् ि िे कलाकपृ तीत मिचार हाही मिचारभाि बिूि ्ा्ला लागतो 
हा मिचारभाि रमसकांचाही सिमिचारभाि झाला तरच तो पररित्शिाच्ा 
मिरेिे ऍमकटवहटे होतो. भीषि पररित्शििािी कलाकपृ ती हा पररित्शिाला 
ऍमकटवहटे करण्ाऐिजी डीऍमकटवहटे करतात, पा्बंि घालतात. पि हाच े
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भाि अिेक पररित्शििाद्ांिा िसते कारि िुसत्ा मिचारािे हुरळूि जाऊि 
प्रचारकी होण्ाची भीषि सि् पररित्शििाद्ांिा लागलेली आह.े 

िर्ढेकरांच्ा िते ह े तािातम् सचेति असते, मिराि् सिाधीसारख े
िसते आमि हा सचेतितिाचा भोिरा िाक्सिरूपाच्ा ध्िुटोकाकडे ओर् 
घेत असतो. प्रत्ेक लेखकात अिुभिाला रबिात प्रकट करण्ाची जी प्रिपृत्ती 
असते ती िर्ढेकरांच्ा िते तािातम्ाचा भाग असते मकंबहुिा त्ामरिा् 
तािातम् पिू्श होऊच रकत िाही. प्रा्मिक तीव्र तािातम्पिू्श अिुभि आमि 
लेखकाची ििमस्ती हांचा पमहल्ांिा मिचार पसजी रैलीिे िांडला महिजे 
का्? िाझ्ा िते हाचे उगि पलेटोच्ा मलखािात होते. महिजे असे की 
प्र्ि आ्मड्ा असते आमि िग त्ा आ्मड्ाबरहुकूि िसतू अमसततिात 
्ेतात हा पलेटोचा मिचार त्ाप्रिािेच प्र्ि प्रा्मिक तीव्र तािातम्पिू्श 
अिुभि लेखकाच्ा ििात असतो आमि िग तो कलाकपृ तीत उिटतो अरी 
ही रैलीची िांडिी आह.े 

िर्ढेकरांच्ा िते िाङ्म्ीि तािातम् ही लेखकाच्ा मकंिा किीच्ा 
संपिू्श ििाची एक संकमलत अिस्ा असते हा अिस्ेला िोि बाज ूअसतात 
१. ज्ािातिक २. भाििातिक. िर्ढेकरांच्ा िते पमहली ज्ािातिक असते. 
ज्ाि झाल्ामरिा् लेखि रक् िाही असं िर्ढेकर महितात. 

ज्ािातिकतेला, बौमधिक आकलिाला िोि बाज ू असतात -  
१. इमंरि्जन् संिेििातिक २. संिेििांिी सरुरलेल्ा मिचारांची- मिचारातिक. 
प्रत्ेक अितू्श मिचारािागे संिेििा असतातच हा संिेििातिक अंगाची 
सिपृती राहील ि राहील इमंरि्संिेििांची तीव्र जामििेिे आकलि करण्ाची 
रतिी लेखकाजिळ असलीच पामहजे. मचत्रकार एखाि े पाि पाहील तर 
त्ाच्ा रंगसंिेििा त्ाला परेुरा असतील महिजेच संिेििातिक तािातिता 
मचत्रकारासाठी परेुरी आह.े पि लेखकाला रति रंगसंिेििेिे भागत िाही 
तर त्ा पािािे लेखकाच्ा ििात उडिलेल्ा मिचारांची काहूरता त्ाला 
तीव्र जामििेिे व्ति करता आली पामहजे. लेखिाचा िजा्श हा िर्ढेकरांच्ा 
िते इमंरि्संिेििांिी उठिलेल्ा मिचारातील मिमिधतेिर अिलंबूि असतो 
लेखक तािातम् पािला आह,े िाही ह ेमिचारिामलकेतील िैमिध्ािर ठरते 
असं िर्ढेकर महितात. िर्ढेकर हा सगळ्ा मक्ेला मिचारगभ्श तािातम् 
महितात. एका संिेििेपोटी अिेक मिचार ि अिेक संिेििेपोटी एक मिचार 
असा हा प्रकार होतो कारि रेिटी संपिू्श कलाकपृ तीिागे एक मिचार असतो. 
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एक गोष् आपि लषिात घेतली पामहजे ती महिजे िर्ढेकरांच्ा मिचारात 
भाििांचाही सिािेर आह.े 

१४
कलाइवह बेलिे Art आमि Since Cézanne हा िोि पसुतकात 

कलेची व्ाख्ाच िळुी “एस्ेमटक इिोरनस मििा्शि करिारा मसमगिमरकंट 
रॉि्श असलेले आमट्शरॅकट” अरी केली होती. आमि हा मसमगिमरकनट रॉि्शच 
कलाकपृ तीला इतर िसतूंच्ापासिू िेगळा कार्तो असं महटलं होतं. प्रत्षिात 
कुठलेही मिमतक आपल्ात सौंि ््शभाििा मििा्शि करू रकते िग कलेची 
व्ाख्ा करा्ची करी? अलीकडे तर सगळ्ाच क्िसतूंचे, प्रमतिसतूंचे ि 
मचनहिसतूंचे सौंि्जीकरि सरुू झाल्ािे कला िेगळी कार्िे अमतर् कठीि 
झाले आह.े मकंबहुिा चौथ्ा िितेचा हा मिरेष महटला पामहजे. 

प्रश्न असा आह े की हा मसमगिमरकंट रॉि्श ििा कधी बितो? हा 
प्रश्नातच िर्ढेकर मजला ििीिता महितात मतचे रहस् लपलेलं आह.े 

१५
िर्ढेकर ह ेकिामचत पमहले सामहमत्क होते ज्ांिी िितेचा िीट मिचार 

केला होता. हासंिभा्शत त्ांचे ‘काव्ातील ििीिता’ ह ेभाषि रार िहत्िाच े
आह.े (ते त्ांच्ा रराण्तय आणि रौंदय्स हा ग्रं्ात आह.े) १३ िे १९५० 
सालच्ा िराठी सामहत् संिेलिात िर्ढेकरांिा आपले मिचार िांडता ्ािेत 
हचे िळुात आश्च ््शकारक आह.े िळुात एका मिरिोही किीला किीसंिेलिाच े
अध्षिपि मिळािे हचे आश्च ््शकारक आह.े मिळालेल्ा संधीचा पिू्श रा्िा 
घेऊि िर्ढेकरांिी िितेमिष्ीचे मिचार िांडलेले आहते. 

िर्ढेकरांच्ा िते तुकारािाच्ा काळात तुकारािाचे अभंग आधमुिक 
होते तर िाधि ज्मूल्िांच्ा काळात त्ांचे गझल आधमुिक होते. िर्ढेकर 
िामिन्ता हा अरा आधमुिकतेपेषिा िेगळी िाितात. किी; मकतीही प्र्ति 
केले तरी रसेल मवहटगेसटाईि हा सारख्ा तत्िज्ांपेषिा ज्ािाच्ा षिेत्रात परेु् 
जाऊ रकिार िाही त्ािळेु मिचारातील आधमुिकता ही िािीन्ता मििा्शि 
करू रकिार िाही असं ते महितात. िर्ढेकरांच्ा िते आधमुिकता ही 
अपेमषित अपररहा ््श असते तर िािीन् ह ेिेहिीच अिपेमषित असते त्ािळेुच 
केरिसतु पमहले आधमुिक किी पि प्रमतभाधिा्शिे खरा ििीि किी एकच 
बालकिी ठोंबरे!
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आधमुिकता महिजे िािीन् िवह ेह ेिान् केल्ािर प्रश्न मििा्शि होतो 
िािीन्ता ्ेते कोठूि? हा संिभा्शत िर्ढेकर भाििामिष्ठ सिताितेचा मसधिांत 
िांडतात A THEORY OF EMOTIONAL EQUIVALENCES. 

मिज्ािषिेत्रातील ििीि उपपत्ती महिजे िािीन् हो् तर ऍपलाइड 
सा्नस महिजे आधमुिकता, असं िर्ढेकर महितात. 

िासतमिक हा िोि गोष्ी िेगळ्ा कार्ता ्ेतात का तर िाही 
आधमुिकता महिजे ििे ऍमपलकेरनस आमि िािीन्ता- ििी उपपत्ती हा 
िोनह्रींिी मिळूि ििता सजज होते. ििी उपपत्ती िसेल तर ििे ऍमपलकेरि 
्ेिार कोठूि? बालकि्रींचे रोिँमटक ऍमपलकेरि केरिसतुांच्ापेषिा प्रभािी 
आह ेही िसतुमस्ती. पि महििू केरिसतुांच्ा रोिँमटक ऍमपलकेरिचे िोल 
किी होत िाही परेु् जाऊि तर बालकि्रींच्ापेषिा बोरकर, आरती प्रभ,ू गे्रस 
हांची रोिँमटक ऍमपलकेरनस अमधक प्रभािी आहते पि महििू बालकि्रींच्ा 
रोिँमटक ऍमपलकेरनसचे िहत्ि किी होत िाही. आरंभी उपपत्ती सचुल्ािर 
त्ार होिारा टीवही, संगिक िगैरे आता RAW िाटतात पि िंतरचे लोक 
ऍमपलकेरि िॉडीरा् करत जातात आमि िॉडेलस उतकांत होत राहतात. 

िर्ढेकरांिी ह े लषिात ि घेतल्ािेच परेु् अिेक घोळ मििा्शि झाले. 
िर्ढेकरांच्ा िते काव्ातील िािीन् महिजे ििीि भाििामिष्ठ सितािता!

 महिजे का् तर ह ेकळा्चे असेल तर अगोिरच्ा सामहत्ातील होऊि 
गेलेल्ा भाििामिष्ठ सितािता आपिाला िाहीत हव्ात. अिेकांिा िळुात 
त्ाच िाहीत िसतात आपल्ा आधी का् झालं् ह ेिाहीत िसलेला ििुष् 
ििीि काहीही रोध ूरकत िाही. िेिाडरेंच्ा भाषेत सांगा्चे तर परंपरा िाहीत 
िसेल तर ििता मििा्शि करता ् ेिार िाही. लेखकाजिळ आईनसटाईिसारखी 
िैज्ामिक प्रमतभा िसते िा कि्शिीराची कपृ मतपे्ररिा िग त्ाच्ाजिळ असते 
का् तर अिुभतूीतील भाििामिष्ठ सितािता! कुठल्ाही अिुभतूीतूि 
सािान् िािसू आमि किी हांिा प्राप् होिारी संिेििा सिजा अ आह.े तर 
ती िोघांिाही एकच आह.े पि किीचे िैमरष््ट् असे की हाखेरीज त्ाला 
प्राप् होिारी जी िसुरी तािता मजला आपि ‘अ १’ महि ूमतिे किी सािान् 
िािसापेषिा िेगळा होतो उिाहरिा ््श, अलिार कोिळे अंग आह.े तर पमहली 
सितािता महिेल कोिळे अंग आह.े महिजे रुलांच्ा रारीप्रिािे महटले 
की झाले ही ‘अ’ संिेििा कुिालाही सचुेल अरी महिजे - 
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अलवार कोवळे अंग 
जशी फुलांची रास 
पि बालकिी असे सरधोपट मलहीत िाहीत. ते मलमहतात -
अलवार कोवळे अंग 
जशी फुलांची मूस 
इ्े िसू हा रबिािे सि्श काही बिलते. रास मिसण्ाऐिजी िसू मिसि े

ह े‘अ १ ‘’ ही  किीची दृष्ी आह.े महला िर्ढेकर ििीि भाििामिष्ठ सितािता 
महितात. 

अ्ा्शत िािीन्तेचा खोटा हव्ास मििा्शि होऊ रकतो हाची 
िर्ढेकरांिा जािीि होती. कारि बीजगमिताप्रिािे िग लोक ती िापरा्ला 
लागतात ह ेत्ांिा िाहीत होते. परेु् िेिके हचे झाले. 

्ोडक्ात का् तर ििीि मिचार िांडिे महिजे ििी कमिता मलमहि े
िवह ेकारि िर्ढेकरांच्ा िते ििीि मिचार किी िांडूच रकत िाही ते काि 
तत्िज्ांिी आधीच केलेलं असतं. िाकस्शचे मिचार कमितेतूि िांडले महिजे 
ििता िांडली असे होत िाही तर ििीि भाििामिष्ठ सितािता मििा्शि करि े
महिजे ििता मििा्शि करिे हो्. 

िितेचा असा रास्तरधुि मिचार िर्ढेकरांच्ापिूजी कुिीच केला िवहता 
त्ािळेु त्ांिा एक सॅल्टू द्ािाच लागतो. 

िर्ढेकरांिी इतकी उत्ति काव्मिद्ा रचल्ािंतरही िर्ढेकर 
िरेीिाद्ांकडूि इतक्ा िेगािे का मगळले गेले हा िराठीच्ा इमतहासातला 
एक कळीचा प्रश्न आह.े 

िर्ढेकर आ्मड्ॉलॉजीची चचा्श करत िाहीत ते इतर सि्श गोष््रींची चचा्श 
करतात आमि त्ातूि त्ांचा इजि सपष् होतो हा इजि कोिता?

ते रसेलसारखी संघटिांची चचा्श करतात. सौंि्ा्शतिक मिधाि आमि 
िासति हांचा रास्ती् संबंध तपासतात. हा लॉमजकल पॉमझटीवहीजि आह.े 
िात्र लॉमजकल असिे ते कलेत िाकारतात पि सौंि ््शरास्तात सिीकारतात. 
सौंि ््शमिधाि करिे सिीकारतात. 

कलेत ते लॉमजकल पॉमझमटमवहझिचा मिधाििाि ि मिधािांच्ािळेु 
होिारे अ्ा्शचे संघटि सिीकारतात िात्र िै्मतिक कलािंत महििू अिुभिाच े
िासति रूप सिीकारतात ि त्ा िासतिाचे संघटि करूि उतकपृ ष् घाटात 
िांडतात.त्ांच्ा तक्श ्तुि िासतििािातील िासति कलेत कसे सािर होते 
तर मिधािातूि. कलेत सौंि्ा्शतिक मिधािातूि ि िि्शिातूि हा िि्शिाचा 
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घाट बितो.  िाक् महिजे परंपरेिे आलेला िासतििाि इ्े आधमुिक रूप 
घेतो एका अ्ा्शिे िासतिकरें रिी संघटििाि ही िर्ढेकरांची आ्मड्ॉलॉजी 
आह.े 

हा िासतिकरें रिी संघटििाि िर्ढेकरांच्ाही बोकांडी का बसािा? 
तर त्ाची बीजे लॉमजकल पॉमझटीवहीजिच्ा िासतिकरें रिी संघटििािात 
आह.े साहमजकच हा संघटििाि िासतििािाची िार् करिारा ठरला कारि 
िराठीच्ा आताप ा्ंतच्ा काव्रास्तांची बैठक ही प्रािखु्ािे िासतिकरें रिी 
होती. आमि तीच िर्ढेकरांच्ातही प्रकट होत असल्ाचे मिसते. प्रत्ेक 
संसकपृ तीत मतची महििू एक जखड्ंत्रिा आह.े िराठीत िासतिजखडता 
जखड्ंत्रिेचे काि करते. िासति िि्शिातिक पधितीिे सािर करण्ाचा 
हव्ास इतका की िराठीतील सिा्शमधक चचढेला आलेली रोिँमटक कमिता 
‘औिुबंर’ हीही िि्शिकरें रिी असते. 

औदुंबर
ऐल तटावर पैल तटावर हिरवळी(हिरवाळी?) घेऊन
हनळासावळा झरा वाितो बेटाबेटांतुन

चार घरांचे गाव हचमकुले पैल टेकडीकडे
शेतमळयांची दाट लागली हिरवी गददी पढेु

पायवाट पांढरी तयातून अडवी हतडवी पडे
हिरवया कुरणांमधनु चालली काळया डोिाकडे

झाकळूनी जळ गोड काहळमा पसरी लाटांवर
पाय टाकु जळात बसला असला औदुंबर

- बालकिी (त््ंबक बापजुी ठोंबरे) 

ही कमिता ्ेट िाचली की आपिाला एक मिसग्शिि्शि 
मिळते. बालकि्रींिा प्रमतिा अपेमषित होत्ा ह े िंतरचे सत्क्ी् 
िर्ढेकरी इझरा पौंडकडूि आ्ात केलेले प्रमतिािािी आकलि आह.े ि ते 
सिीषिकांचा कलपिामिलास आह.े प्रत्षिात बालकि्रींिा अरा प्रकारचा 
प्रमतिािाि अपेमषित होता असं िा त्ांच्ा कमितेत मिसतं िा त्ांच्ा इतर 
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कमितांच्ात! महिजेच औिंुबंरिध्े बालकिी एका िासतिाचे संघटि 
करतात आमि किामचत त्ािळेुच बालकिी िर्ढेकरांचे आिडते परुोगािी 
किी आहते. 

बी कि्रींची अगिी ‘चारा’ घेतली तरी चारा ही एक प्रमतिा अपिाि 
महििू ्ेतािा मिसते िंतर सि्श काही िि्शिकरें रिी िासतिकरें रिी संघटि आह.े 
आमि ही ज्ािेश्वरांची रैली आह.े जर रोिँमटमसझिची ही अिस्ा तर िग 
बाकी काव्रास्तामिष्ी का् बोलािे? अगिी प.ु मर. रेगे सधुिा िासतिािे 
जखडलेले मिसतात. 

िर्ढेकर हा िासतिजखड्ंत्रिेतूि बाहरे पडू रकले िाहीत. 
हात भरीस भर महिजे हािंतर आलेल्ा िासतििािी सामहत्ािे 

ही िासतिकरें रिी पकड िजबूतच केली. बनगरवराडहीपासिू शरंाततरा कोर्स 
चरा् ू आ्पे ा्ंत! ह े पाश्चात् मससटीिकरें रिी िासतििािाचे, अमसततिकरें रिी 
िासतििािाचे आमि िाकस्शिािी िासतििािाचे अिुकरि होते आमि 
हात िरेीिािी िासतििािही ्ेतो जो अिेररकि िासतििािापासिू ्ेतो. 
िेिाडरेंच्ा कोसलािर अिेररकि कॅचर इन द ररायचा प्रभाि हा ्ोगा्ोग 
िाही. मरिमटर परपषु्तेऐिजी अिेररकि परपषु्ता आह ेएवहरं्च. 

िेिकी हाच काळात िासतिाला सािोरी जाण्ाची िराठीची मतसरी 
रैली उि्ाला आली ती महिजे िासतिाची अमतर्ोतिी करूि पनुहा 
िासतिच आिा्चे आमि त्ासाठी मििोि ह ेतंत्र प्रभािीपिे िापरा्चे महिजे 
कलपिामिलास करा्चा पि तो िासतिाची जािीि अमधक तीव्रतेिे वहािा 
महििू करा्चा. राि गिेर गडकरी(उिा., एकच पयरा्रािधला तळीरािाचा 
िारूमिलास) आमि प.ु ल. िरेपांडे (उिा., तुझे आह ेतुजपारी) हांिी मििा्शि 
केलेली ही रैली सतीर आळेकरांच्ा म्राणनवरा्सि िाटकात सेटल होत परेु् 
परेु् कॉिेडीच्ा च्रा ्वरा येऊ द्रा, म्रारराष्ट्राचही ्रासयजत्राप ा्ंत अव्ाहत 
सेिा करतािा मिसते आह.े इ्े कलपिारतिी ऍिेस्ेमर्ासारखी िापरली 
जाते मतच्ा साहाय्ािे िासतिाचे ऑपरेरि केले जाते आमि त्ातूि पनुहा 
िर्शि होते ते िासतिाचेच! िराठी िािसाला िासतिाचे व्सि लागले आह े
आमि त्ातूिच ह ेमििोिाचे व्सिही लागले आह.े िराठीचे सपुरसटार िािा 
कोंडके, अरोक सरार, लक्िीकांत बेडढे, भरत जाधि ह ेमििोििीर असािेत 
हातच िराठीची सांसकपृ मतक ि्ा्शिा सपष् मिसते. अगिी सामहत्ातही राि 
गिेर गडकरी, प्र. के. अते्र, प.ु ल. िरेपांडे, भालचंरि िेिाडे, अरुि कोलटकर 
हचे मििोििीर सपुरसटार झालेले मिसतात. गराथरारत्तरईसारखा िासतिकरें रिी 
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रपृंगार, अते्र, पलुटाईप िासतिकरें रिी मििोि, िारकरीटाईप चितकारकरें रिी भतिी 
(संत ते साईबाबा, काळूबाई) हा िराठी संसकपृ तीच्ा सपुरहीट त्र्ी आहते. 

िर्ढेकरांच्ा सितःच्ा गाजलेल्ा कमिता हा अराच िासतिािे 
जखडलेल्ा िासतिकरें रिी संघटि आहते. ‘गिपतिािी’, ‘मपपात िेले ओल्ा 
उंमिर’, ‘पोरसििा होतीस’ िगैरे पहा हा सि्श कमिता िासतिकरें रिी संघटि 
आह.े गितीचा भाग असा की  िर्ढेकरांच्ा सौंि ््शरास्तािेच ही पररमस्ती 
पालटली आमि आधमुिक िराठी िाङ्म्ािे कलपिाकरें रिी भराऱ्ा घ्ा्ला 
सरुुिात केली. सिािंि रेगे, मिंिा करंिीकर, मच. त््ं. खािोलकर, मिलास 
सारंग, गे्रस ही उत्ति उिाहरिे! गंितीची गोष् अरी की गे्रसची सिा्शमधक 
गाजलेली कमिता ‘ती गेली तेवहा ररिमझि’ ही पनुहा िासतिकरें रिीच आह.े 

परेु् िरेीिािािे ्ेट िासतििािाचा परुसकार केला आमि िराठी 
सामहत् पनुहा िासतिजड झाले. अरुि कोलटकरांच्ा िासतिकरें रिी कमिताच 
अमधक गाजलेल्ा मिसतात. उिा., िािांगी. िासतिाला अमतर्ोति करूि 
िासति उलगडण्ाची रैली मत्े मिसते. िेिाडरेंची कोर्रा कोलटकरांची 
‘िािांगी’ गजु्शरांची ‘गांधी’ हांची जातकुळी एकच आह.े त्ाउलट मिलीप 
प.ु मचते्र ह ेकलपिा ि प्रमतिांचा कललोळ उडििू ितेात तर ते पचिी पडा्ला 
कठीि जातात. 

बरं हातील काही िासतिकरें रिी कलाकपृ त्रींचा िजा्श एकिि अविल. 
उिा., िेिाडरेंची कोर्रा िा ण्दं ू मकंिा प.ु ल. िरेपांडे हांचे तुझे आ् े
तुजपराशही िगैरे. साधी म्रारराष्ट्राचही ्रासयजत्रा घ्ा. िम्ता संभेराि(महला िी 
जगातील ऑल टाईि गे्रट्टस िध्े टाकतो), प्रसाि खांडेकर, चौगलेु, मिराखा 
सभुेिार, पॅडी कांबळे, अरुि किि हांचा अभतूपिू्श अमभि्; ओकंार 
भोजिे, गौरि िोरे, श्ाि राजपतू, प्राजतिा िाळी, मरिाली परब हांचा 
अत्ंत िजढेिार अमभि् बमघतला की केिळ मसतमित होिे हापलीकडे 
काहीच उरत िाही. आता किमर्श्ल लेवहलला हा िजा्श असेल तर तुमही 
िासतििािाला का् हरििार? मरिा् रँटसी व्िमस्त सािाििू घेिारी 
िासतिाची अमतर्ोतिी चौगलेु ि खांडेकर आपल्ा लेखिात अभतूपिू्श 
ररतीिे िापरतात त्ािळेु ताकि िार्ते आमि आिाकाही! 

्ोडक्ात का् िर्ढेकरांची सितःची कमिता लॉमजकल 
पॉमझटीवहीजिच्ा िासतिकरें रिी संघटििािाला मिरित असली तरी 
िर्ढेकरांिी सौंि ््शरास्ती महििू काही काळ िराठीला िासतिापासिू 
िोकळीक मिली मतचा रा्िाही झाला. पि िासतिजखड्ंत्रिेतूि त्ांचीही 
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सटुका ि झाल्ािे ि िासतिजखड्ंत्रिेिे ि िंतर िरेीिािािे िासतिाचा 
घोडा आिल्ािे ही पकड पनुहा घट्ट झाली आमि िर्ढेकर िरेीिािाकडूि 
सहजररत्ा मगळले गेले. 

आता प्रश्न असा मििा्शि होतो की िराठी संसकपृ तीिे िग िासतििाि ही 
आपली संसकपृ मतरैली महििू सिीकारािी का? िला िाटते ह ेघडले आह.े 
प्रश्न िग असा की िराठी लोकांच्ा उिू्श रोिँमटमसझिच्ा गलुझार पे्रिाच ं
करा्चं का् की उिू्श रा्री िराठी लोकांचा रोिँमटक िासतििाि आह?े 
आ्षु्ात भाििेला जेवहर््ट्ास तेिर्ी मिलेली जागा?

्ूं तो जिािा जिीपे हरपल चलता हैं िगर 
मिलको ्ोडी ्ोडी उडािभी भरिी चामह्े 

१६
िर्ढेकरांचे काव्रास्त आमि त्ांचा िासतिकरें रिी संघटििाि हांची 

चचा्श केल्ािंतर आता आपि त्ांच्ा स्ािमिमश्चतीची चचा्श करिार 
आहोत. 

प्र्ि आपि मिगेमटवह इरेकटमिष्ी बोल ू िग पॉमझमटवह 
इरेकट्टसमिष्ी!

िर्ढेकरांिी घाटािर मिलेला अिाजिी भर आमि त्ािळेु सत्क्ेतूि 
डॉमििेट झालेला रूपिाि हािर इतक्ा जिांिी मलमहले आह ेकी िी जासत 
काही मलमहिे गरजेचे िाही. 

िसुऱ्ा गोष्ीमिष्ी कोिीच काही मलमहलेले िाही महििू त्ाचा 
आता मिचार करू. कुठलाही सिीषिक मिरेषतः ििता िांडिारा सिीषिक 
सितःच्ा मसधिांतासाठी कुठल्ा कमिता मििडतो ह ेरार िहत्िाचे असते. 
िर्ढेकरांिी का्िच आधमुिक कमिता मििडण्ाऐिजी ते ज्ा िितेला चॅलरेंज 
करत होते त्ाच िितेतील सौंि ््शिािी कमिता मििडत होते. ज्ाचा पररिाि 
महििू त्ांच्ा सौंि ््शरास्तातूि सौंि ््शिािी कमितेचाच प्रचार झाला. िी 
१९८५ चया बिुधा १ हडसेंबरला  (िा तयांचा जनमहदन आिे) मढढेकरांचयावर 
एक कहवता हलहिली िोती. ती पढुीलप्रमाणे -

मढढेकर : श्ीधर हतळवे नाईक

मढढेकर, 
हनघून गेलाय 
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आता ना तुमचया कहवता बदलता येईल 
ना तुमिाला 

एक कॉन्सटनट तयार झाला तुमचा 
 कवी मेलयाचा तोटा 
 
गणपतवाणी सीए झालाय 
हकंवा पोरसवदा पोर आता हसररयलस पाितीये 
िा आमचा कलपनाहवलास 
 
खरी गोष्ट अशी की गणपतवाणी 
तुमचया हपढीसोबत गेला 
पोरसवदा पोर तुमचया हपढीसोबतच गेली 
 
देशीवादी सगळे मूळंहबळं असलेले 
तयांना वाणीहबणी काय झेपतोय 
 
जाहिराती हलिणयापययंत मजल 
नवीन ब्ाह्मणहगरी हरिएहटवि कारकुनी हकंवा प्राधयापकी 
 
शबद अबद अबद िोत नािी प्राधयापक िोतात 
लबध लबुध अबज अबज िोतात 

एका शबदाचे अमकु ढमकु 
 माणसंच भाषा बनलेत 
हजला कहवता करता येते 
रचता येते पाडता येते 
 
सगळे पासेबल झालेत 
 
शबदामधलं मांस कुणी काढलं मढढेकर?
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तुमिी ज्ानेश्वरांची जनुी ओवी जगणयापेक्ा 
्सवतःची नवी ओवी रचली 
 
रामदासाला हनिीहल्सटीक बनवलंत 
 
आहण तुकारामाचा आकांत 
मॉडहननिटीचया हसलॅबसमधये बसवलात 
 
तुमचया कहवतेत आग हचमटे काढत जाते 
बेंबी अरनििीन िोते. 
आहण फलाट आगगाडीला राखी बांधत राितो 
 
पण पढेु काय 
आगगाडी पढेु आलीच नािी ना 
ठोमरेला धडक हदलयाने तयाचया मतृयपुाशी रांबली 
 
बघा तुमचया आतलया रेहडओतलया ्सटेशन मा्सतरला हवचारून 
की आगगाडी ठोमरेचया पलीकडे जाणार आिे की नािी 
हकंवा सवुढेना हवचारायला सांगा 
सवुढे तुमचयाच िाताखाली काम करतात मिणे 
कामगार वगानित 
 
बालकवींना अपघात विावा 
आहण तुमिी अपघात न िोता जावे 
ह्ाला काय मिणावे 
 
की औद्ीहगक रिांती मो्सट नॅचरल िोती. 
आहण रोमहँटहसझम अपघात?
 
मढढेकर, 
माणसं अपघातात अहधक रमतात 
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पंचनामा िोईपययंत 
िळिळीशी अटॅचमेंट 
 
मढढेकर 
िसा 
कवळया पडेपययंत 
हकंवा नवीन दात उगवेतोवर 
अजूनिी आधहुनक न झालेलया रोमहँटक मराठी माणसात 

- श्रीधर मतळिे िाईक
 

 (डेकॅ्लॉि सीरीजिधील डेकॅ्लॉि िड्ट ्शस हा राईलिधिू)

कमितेत िर्ढेकरांची ताकि िांडमल्ेच पि प्रश्नही मिचारला् की 
िराठी संसकपृ तीत िर्ढेकरांच्ािंतर आधमुिक कमितेचा मडंमडि ि िाजता 
रोिँमटक पाडिा िोठ्ट ्ािे िाजला त्ाचे करा्चे का्? हात िर्ढेकरांचा 
रोल मकती?

िाझ्ा िते िर्ढेकरांची आमि आधमुिकतेची जी रोकांमतका झाली 
आमि िराठीत जे सौंि ््शिािी रोिँमटक कि्रींचे पेि रुटले त्ात िर्ढेकरांचा 
िाटा मसंहाचा होता, ह ेकसे घडले?

िासतमिक िर्ढेकरांिी सिीषिा करतािा सितःच्ा कमिता उिाहरि 
महििू घ्ा्ला पामहजे होत्ा मकंिा इमंगलर आधमुिकिािी कि्रींच्ा 
कमिता. पि त्ांिी रोिँमटक किी मििडले. महिजे सितः किी आधमुिक 
आमि त्ांच्ा सिीषिेतूि होिारा प्रचार िात्र बालकि्रींसारख्ा रोिँमटक 
कि्रींचा! वहॉट अ कॉनटॅ्रमडकरि! 

िी िर्ढेकरांच्ा हा चकुीपासिू धडा मरकलो आमि सरुुिातीपासिूच 
चौथ्ा िितेच्ा िांडिीसाठी िाझ्ा मकंिा ििोज जोरी, सलील िाघ, 
हिेंत मििटे, ज्ाििा, संजीि खांडेकर, प्रिि सखििे, मिश्राि गपु्े, संतोष 
पिारांची भ्रणमष्राचरा जरा्हीरनरामरा मकंिा मितीि िाघासारख्ा लोकांच्ा 
व्जजीनसारख्ा कलाकपृ ती चचढेला घेतल्ा मकंिा िरेी िितेच्ा ि्ा्शिा 
िाखिण्ासाठी त्ांच्ा काही संग्रहाची सिीषिा केली महिजे उिा., अरुि 
कोलटकरांची णचरहीणमरही. आपल्ा सिीषिेिळेु िरेीिािाचे प्रभाि ओसरािेत 
आमि चौथ्ा िितेला उत्तेजि मिळािे अरी खबरिारी घेतली. हाला जी 
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अिेक कारिे होती त्ातील िर्ढेकर ह े किामचत सिा्शत िहत्िाचे कारि 
होते. पाश्चात् िरेात सामहत् मसधिानतकार जेवहा रेकसमप्र िा इतर जनु्ा 
लोकांिर मलमहतात तेवहा मत्ले किी ते उिाहरि महििू िाचतात आमि 
परेु् बघतात. भारती् लोक िात्र परेु् बघत िाहीत उलट हा मसधिानतकारािे 
ह े ्ोर महटलं् महिजे आपि असंच मलमहलं पामहजे असाच अिेकांचा 
सिज होतो. अरािेळी मसधिानतकारांिीच ििी उिाहरिे जासत प्रिािात 
घ्ािीत ह ेउत्ति!

क्ेबाबत िात्र िर्ढेकरांिी एकीकडे रोिँमटक श्री. के. षिीरसागर 
हांच्ा ‘राषिसमििाह’ हा रोिँमटक क्ेची मचरराड करत क्ेतल्ा 
रोिँमटमसझििर प्ा्श्ािे गद्ातल्ा रोिँमटमसझििर ्ेट हललेच चर्िले तर 
िसुरीकडे आधमुिक गंगाधर गाडगीळ मििडले त्ांचे सि ््शि केले. ज्ाचा 
रा्िा क्ेला झाला आमि िराठी क्ा रोिँमटमसझिधिू कमितेपेषिा 
रासट िेगािे बाहरे पडली. अगिी जी. ए. कुलकिजी हांच्ासारख्ा 
परुोगािी िासतििािी मपंडाच्ा क्ाकारालाही परेु् कराजळमरायेसारख्ा 
क्ासंग्रहात िासतिकरें रिी अमसततििाि सिीकारािा लागतो, हा िर्ढेकरांिी 
मििा्शि केलेला गाडमगळी रेट्ट्ाचा पररिाि असतो. हीच गोष् िाटकाबाबत 
त्ांिी मििडलेल्ा आधमुिक िाटककार लईुजी पीरांिलेलोिळंु घडते आमि 
आधमुिक िाटकाचा िराठीतील िेग िार्तो. 

कािबंरीत त्ांिी बालकि्रींसारखे रोिँमटक लोक प्रिोट केले िाहीत 
ह ेिरीब महिा्चे अन््ा परेु् कोर्रासारख्ा कािबंरीला िाट िोकळी 
झाली िसती.

िर्ढेकरांची पंचाईत िी सिज ूरकतो. त्ांच्ा काळात त्ांच्ासारखा 
िसुरा आधमुिक किीच िवहता आमि सितःिर मलहा्चे िाही असा घातक 
ररिाज त्ाकाळात होता. आजही अिेकांच्ा डोक्ात असतो. िर्ढेकरांिी 
एकतर हा ररिाज िोडा्ला हिा होता मकंिा लईुजी मपरांिलेलोसारखा 
िाटककार जसा मििरेी असिू चचढेला घेतला तसा एखािा आधमुिक इमंगलर 
किी घ्ा्ला हिा होता. त्ािळेु रोिँमटक बिकांच्ापासिू िराठी 
सामहत्ाची सटुका झाली असती आमि िराठी आधमुिक कि्रींचे राजहसं 
आधमुिक पाण्ात पोहतािा मिसले असते. परेु् ते करंिीकर - सिािंि रेगे 
िगैरे रोिँमटमसझििधिू बाहरे आल्ािर पोहले पि त्ात िाही महटलं तरी 
िहा िषा्शचा काळ िा्ा गेला आमि रोिँमटमसझिही आधमुिकच्ा बरोबरीिे 
अकारि सिकालीि कमिता महििू सळसळता रामहला. 
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१७
िर्ढेकरांिी रॉरिॅमलझिपासिू पे्ररिा घेत िितेची िांडिी केली महििू 

सिाांिीच त्ांिा िेलकि मिला असं िाही. किी अमिलांिी ििसामहत्ािर त्ा 
काळात हलला चर्िला आह.े हा आकपृ मतिािािळेु परंपरेिे चालत आलेल्ा 
काव्रास्ताकडे िलु्शषि झाले आह,े असे त्ांचे महििे आह.े इतर कलांत जे 
िहत्ि घाटाचे तेच काव्ात रििी् अ्ा्शचे, अरी अमिलांची िांडिी आह.े 
त्ांच्ािर पडलेला मवहटििचा प्रभाि त्ांिी सितःच िान् केलेला आह.े 
असो. पि िर्ढेकरांच्ािर झालेल्ा अराप्रकारच्ा हा टीकेला साठिंतर 
प्रमतसाि मिळालेला मिसत िाही. 

िर्ढेकरांच्ा काव्रास्तािे मिलेल्ा पॉमझमटवह ििेग्ांची चचा्श आता 
आपि करू. 

पमहली िलूभतू गोष् महिजे िराठीचे आधमुिक कलारास्त ह ेबा. सी. 
िर्ढेकर हांिी अमतर् खोल सिरूपात िांडले आमि तोिर एकीकडे िरिर 
मिचार करिाऱ्ा रोिँमटक ि िसुरीकडे साचेबधि मिचार करिाऱ्ा िाकस्शिािी 
परुोगािीपिात अडकलेल्ा िासतििािी िराठी सिीषिेला बाहरे आििू 
िव्ा ्ेिाऱ्ा आधमुिक ्गुाचा खोलात जाऊि आधमुिक पधितीिे कसा 
मिचार करा्चा ह ेमरकिले. 

िराठीत आधमुिक कमिता प्र्ि बा. सी. िर्ढेकर हांिी मलमहल्ा 
ह ेसि्शिान् आह.े िर्ढेकर किी महििू हॉपमकनस आमि टी. एस. इमल्ट 
हांच्ापासिू प्रभामित होते आमि त्ांचे मरिमटर आधमुिक कमितेच े
आकलि काहीसे ि्ा्शमित होते, हहेी िान् आह.े पि िाही महटले तरी 
लॉमजकल पॉमझमटमवहझिरी त्ांिी जळुिलेलं िातं ह े िराठी सामहत्ािे 
आधमुिक मिचारसरिीरी जळुिलेलं पमहलं िातं होतं. हािंतर ज्ाला 
अमसततििाि महितात ही िसुरी आधमुिक मिचारसरिी कॉमनटिेनटल 
आधमुिक मिचारसरिी आह.े मजचा िराठीिर प्रभाि पडला आह.े महिजेच 
िराठी आधमुिकतेिर. 
 १. िर्ढेकरांच्ा रूपािे अँगलोअिेररकि अिॅमलटीकल 
 २. आमि अमसततििािाच्ा रूपािे ्रुोमप्ि कॉमनटिेनटल 

अरा िोनही धारांचा प्रभाि पडला आमि हाला जबाबिार िर्ढेकर 
होते. 

िराठीत अमसततििािाची चचा्श होते. पि लॉमजकल पॉमझटीवहीजिची 
चचा्श अलीकडे मिरेषतः आिच्ा मपर्ीत होत िाही महििू त्ाची िी 
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चचा्श केली. िर्ढेकरांच्ा कमितेत अमसततििाि किी आमि लॉमजकल 
पॉमझटीवहीजि जासत आह.े हाचा सगुािा िराठी सिीषिकांिा मकतपत 
लागला् िला िाहीत िाही. भारतािरचा कलोमि्ल इरेकट फ्रें च िाही, 
आंगल आह.े हाचाही काही अमतरहाण्ांिा मिसर पडलेला आह.े मिरेषतः 
साठोत्तरी अमतरहािे लोक! (खरेतर ह ेिी सांगािे हाही मिरोधाभास आह.े 
कारि िी ज्ा गोव्ातूि आलो् मत्े आंगलअिेररकि िवह ेतर कॉमनटिेनटल 
पोतु्शगीज कलोमि्मलझि होता. िाझ्ा संगीतरचिांच्ािर हाचा ठळक 
पररिाि आह.े)

िर्ढेकरांिी
१.  आर् ऑबजेमकटवह असो मकंिा सबजेमकटवह असो मिष्िसतूंिा 

्ेट ट्रीट करिे. 
२.  एकही रबि ज्ािा ि िापरता आिश्क असलेले िोजकेच 

र्ळर्ळीत रबि िापरिे. 
३.  म्मुझकल फे्जिध्े मकंिा ितुि्ंिात मलखाि. 
४.  कुठलाही मिष् ितुिपिे िापरिे, हाबाबत बंधि ि पाळिे. 
५  रोजिरा्श आ्षु्ातली भाषा मबिधासत िापरिे आमि पोएमटक 

काव्ातिक भाषा िगैरे काही गपृहीत ि धरिे.
६.  प्रमतिांचे हरेरेर ि उलटिांडण्ा (juxtaposing)
७.  त्ांच्ाद्ारे आधमुिक जगाच्ा भािमिश्वाची कलातिक 

कारामगरी करूि गुंरि. 
ही सात आंगल िैमरष््ट्े आपल्ा काव्रास्ताच्ा करें रिस्ािी ठेिली 

आमि कमितेद्ारे त्ांची अंिलबजाििी मसधि केली. िाङ्म्ीि िहातितेत 
आपि िेिके कुठे किी पडतो ह ेिर्ढेकरांिी अमतर् प्रभािीपिे ि खोलात 
जाऊि तपासले आमि ििता महिजे िेिके का् हहेी सपष् करण्ाचा प्र्ति 
केला. िर्ढेकरांची ताकि त्ांिी मिलेल्ा उत्तरांपेषिा त्ांिी मििा्शि केलेल्ा 
प्रश्नांच्ात अमधक आह.े 

िर्ढेकरांची आधमुिक िितेची िांडिी एकीकडे ज्ािेश्वरांच्ा 
काव्रास्तारी जळुििू घेते आमि िसुरीकडे इझ्ा पाउंडच्ा िेक इट न् ू
हा घोषिेरी ि होलमसच्ा आधमुिक प्रमतिाकरें रिी दृमष्कोिारी ि टी.
एस.इमल्टच्ा आधमुिक काव्रास्तारी त्ाची सांगड घालते. एकीकडे 
आधमुिक िितािािी कमिता मलमहिे ि िसुरीकडे त्ा आधमुिक िितेच े
काव्रास्तही रचिे असा िहुरेी खेळ िर्ढेकरांिी लील्ा पार पाडला आह,े 
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असे मिसते. िर्ढेकरांच्ा आधमुिक काव्रास्ताचा प्रमतिाि ि मिसतार हा 
प्रभाकर पाध्े, ्रिंत ििोहर, ि. मभ. कुलकिजी, रा. भा. पाटिकर, सधुीर 
रसाळ हासारख्ा मिचारिंतांिी केला आह े आमि ह े त्ांच्ा प्रभािाचेच 
लषिि आह.े हातूि झालेली िैचाररक घसुळि ही िराठी संसकपृ तीला 
बरेच काही िऊेि गेली. एका अ्ा्शिे िर्ढेकरांिी आसिािक सिीषिेचे रे्कर 
ििेाऱ्ा िराठीला मसमनसअर केले. 

ििुढेिािे िर्ढेकरांच्ा कलारास्तांच्ा आधमुिक भागाऐिजी सौंि्ा्शतिक 
भागाची िीिांसाच अमधक झाली आह.े रसाळांसारखा अपिाि िगळता 
आधमुिक मरिमटर प्रमतिामिचारारी असलेले हा काव्रास्ताचे िाते 
अिेकांिा कळलेले मिसत िाही िर्ढेकरांच्ा भाििामिष्ठ सिताितेला सिजिू 
ि घेताच ििीि प्रमतिा महिजे ििता असे सिीकरि सत्क्ेिे दृर् केले 
आमि जो तो रटाक्ांच्ाप्रिािे प्रमतिांची ििी िाळ लाििू प्रमतिांची 
आमतषबाजी मजला प्रमतिाबाजी महिता ्ेईल करा्ला लागला. अखखी 
सत्क्ा हा प्रमतिाबाजीिर उभी आह.े मरिमटर आधमुिकतेचा हा 
मिपरीत िरेी पररिाि आह.े पि हाला जबाबिार िर्ढेकरांच्ापेषिा उठिळ 
सामहमत्कांची उठिळमगरी अमधक आह.े का्ि सोपेपिाची िरा करिाऱ्ा 
सोमपष् िरेखोरांच्ािळेु ह ेघडले आह.े 

आज िर्ढेकरांच्ा काव्रास्ताइतक्ाच त्ांच्ा कमिता जासत 
िहत्िाच्ा िाटतात कारि त्ांच्ात मरिमटरिागजी ि िराठी िरेी हांचा िसत 
सितोल आर्ळतो. िर्ढेकर मरिमटर आधमुिक काव्रास्तातील परंपरा ि ििता 
हांच्ातील संबंधाचा जो पसारा आह,े त्ाकडे िलु्शषि करतात. मिरेषतः टी 
एस इमल्टचा टॅ्रडीरिचा मिचार. पि हसेधुिा त्ांच्ा काळातील परंपरेला 
आवहाि िणे्ासाठी किामचत आिश्कच असािे कारि परंपरेचे कोलीत 
हातात मिले रे मिले की िराठी संसकपृ तीिाल्ांचे िाकड होते. िर्ढेकर त्ांच्ा 
िीिांसेत सतत मिज्ािाची कास धरतािा मिसतात ह ेलषिात घेण्ाजोगे आह.े 
परेु् िर्ढेकरांच्ा काव्रास्तातील परंपरािीिांसेची ही त्रटुी मिंिा करंिीकर 
परंपरा आमि ििता हांचा सांगोपांग मिचार करूि िरू करतात; ज्ाचा ्ेट 
पररिाि िरेीिाद्ांच्ा परंपरा मिचारािर आह.े (करंिीकर िेिाडे ि मचते्र 
हा िोघांचेही मरषिक होते. ह ेलषिात घेण्ाजोगे आह)े िळुात इमल्टच्ा 
परंपरा मिचाराचेही िळू होलमसच्ा ‘Romanticism and Classicism’ 
हा मिबंधात आह.े परेु् िर्ढेकर ि करंिीकर हांच्ा काव्रास्तात 
मिलीप मचते्र ि मिलास सारंग िोलाची भर घालतात मकंबहुिा हा िराठी 
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आधमुिक काव्रास्ताची 
१.  आतिकरें रिी ि कलाकपृ तीकरें रिी बा. सी. िर्ढेकर - 
२.  सिाजकरें रिी मिंिा करंिीकर 
३.  िािसकरें रिी प्रभाकर पाध्े 
४.  अमसततिकरें रिी मिलास सारंग 
५.  अमसततिकरें रिी संघटिातिक - पिूा्शधा्शतील मिलीप मचते्र 
ही पंचकडी आधाररीला आह.े 
आधमुिकतेचे ह े काव्रास्त प्रबोधिािे मििा्शि केलेल्ा व्िस्ेत 

अमसततिाची करी घसुिट होते हाचीही सखोल िांडिी करते. एका अ्ा्शिे 
ह े काव्रास्त अमसततिकरें रिी काव्रास्त आह.े ते अिेक रचिातंते्र िापरते 
आिश्क असेल तर मििा्शि करते. जगातले सिपोतकपृ ष् आधमुिक सामहत् ह े
प्रािखु्ािे अमसततििािी सामहत् आह.े सारंगांिी सतत हा काव्रास्ताची 
भलािि केलेली आह.े िेिाडे (कोसला)मचते्र (कमिता) कोलटकर 
(अरुि कोलटकरांच्ा कमिता)  हांच्ा सरुिातीच्ा कलाकपृ ती हा हाच 
िर्ढेकरी काव्रास्तातूि जनिल्ा आहते. हा लोकांच्ा िरेीिािी कपृ त्रींिा 
िात्र ती लोकमप्र्ता मिळालेली मिसत िाही ह ेिरेीिािाचे ्र िािा्चे की 
अप्र? 

िर्ढेकरांच्ाबाबत िरेीिाद्ांिी मििा्शि केलेला गिारोळ आता मिटला 
आह ेआमि खदु्द िरेीिािीच िर्ढेकरांच्ाबाबत बिललेले मिसतात. हाच े
कारि अलीकडे िरेीिाद्ांच्ा लषिात आले की  िर्ढेकर आमि करंिीकर 
हा िोघांिीही ओिी अ्िा अभंग हा काव्प्रकार अमतर् प्रभािीपि े
िापरला होता ि आह.े त्ािळेुच िेिाडे ि मचते्र हा िोघांिीही िर्ढेकर, 
करंिीकरांिा सॅल्टू िारलेला मिसतो. मिरेषतः उत्तराधा्शत. िाझ्ा िते िळू 
िदु्दा आर्ाचा आह.े िर्ढेकर, करंिीकर पारंपररक काव्प्रकार आधमुिक 
आर् व्ति करा्ला िापरतात. हा आर् िध्ििगजी् आह,े ही त्ाची 
ि्ा्शिा एकेकाळी िरेीिाद्ांिा खटकत होती. पि िरेीिाद्ांिा ते सितः 
िध्ििगजी् बिल्ािर खटकेिारी झालेली आह,े असे मिसते. रेिटी मचते्र, 
िेिाडे हांिा ्फलॅटिध्े रामहल्ािर ्फलॅटसंसकपृ तीला मिरोध करिे अिघड 
झालेले मिसते ह े होिारच होते. महििूच चौथ्ा िितेिे ्फलॅट संसकपृ तीला 
सरुुिातीपासिूच होकार मिला होता. रेिटी, कमिताबाई आिच्ा सांसकपृ मतक 
िरेीिािी िाड्ट्ािर ्ा ह ेिाडे पडल्ािर मटकिारे िवहतेच.  
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चौथ्ा िितेचे मसधिांति करतािा िी िेहिीच महित आलो् की रति 
िरेीिाि िाकारूि चालिार िाही. सिकालीि िागजीतले आमि आपल्ा 
आधी आलेल्ा िागजीिािातले आमि िरेीिािातले का् चांगले आह े ते 
आपि डेवहलप करा्ला हिे. सत्क्ेच्ा िािाला आपि लाग ूि्े पि 
िर्ढेकर आमि करंिीकर ह ेसत्क्ी् िसलेले जे मिचारिंत आहते त्ांिी 
िितेचा कसा मिचार केला ते तपासिू पामहले पामहजे. ह ेिोघेही गािातूिच 
आले होते पि हांिी गाि ओलांडले आमि रहरीकरि आतिसात केले. 
आधमुिकता पचिली. गािातूि आलेल्ा िािसािे िारकरी होण्ापेषिा रहरी 
वहािे असा िाझा मसधिांतच आह.े रेिटी भगिाि रंकरांिी आमििास्रींच्ातूि 
्ेऊिही कारी िािाची िगरी मिमबड आमि परूग्रसत अरण् तोडूि िसिली 
होती, हा आपला इमतहास आह.े 

(टीप : लेखाला जरी संिभ्श िसले, तरी एक िेगळा दृमष्कोि िांडिारा लेख 
महििू आमही ्ापत आहोत.)
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सवाांना नमसकार! 
मराठी प्ाध्ापक पररषदचे्ा ्ा बत्तिसाव्ा अत्िवेशनाला अध्क्ष 

महणनू आपण माझी त्नवड केली, ्ाबद्दल मी सरुुवातीलाच दोनही 
त्वद्ापीठांच्ा प्ाध्ापक पररषदचेे आभार मानतो. तसेच आज ्ा त्ठकाणी 
पंढरीनाथ महात्वद्ाल्ाने ्ा अत्िवेशनाचे ्जमानपद सवीकारून आमच े
जे सवागत केले, त्ाबद्दल मी ्ा महात्वद्ाल्ाच्ा संचालक मंडळाचे, 
प्ाचा्ाांचे, सव्व प्ाध्ापकांचे आत्ण त्ांच्ा सव्व सव्ंसेवकांचेही आभार 
मानतो. 

मराठी प्ाध्ापक पररषदचेी परंपरा फार समदृ्ध आह.े मराठीतील फार 
थोर लेखक आत्ण प्ाध्ापकांनी ्ा पररषदचे्ा अत्िवेशनाचे अध्क्षपद 
भषूत्वले आह.े मराठी सात्हत्ाला आत्ण समीक्षेला समदृ्ध करणाऱ्ा डॉ. मा. 
गो. दशेमखु, प्ा. भ. श्ी. पंत्डत, डॉ. अ. ना. दशेपांडे, डॉ. द. त्भ. कुलकणणी, 
डॉ. त्व. स. जोग आत्ण डॉ. अक्ष्कुमार काळे ्ा मान्वरांनी ह ेअध्क्षपद 
भषूत्वले आह,े ्ा जात्णवेने आज माझे मन भरून आले आह.े त्ामळेु आज 
्ा त्ठकाणी ्ा अत्िवेशनाचा अध्क्षपद भषूत्वताना मला अत्ंत आनंद 
होत आह;े सनमात्नत झाल्ाचा अनुभव मी घेत आह.े १९९१ मध्े प्ाध्ापक 
पररषदचेे अत्िवेशन नागपरूच्ा सी. पी. एंड बेरार महात्वद्ाल्ात झाले होते 
आत्ण माझे गरुुव ््व डॉ. द. त्भ. कुलकणणी ह ेअध्क्ष होते. ते मी अनुभवलेले 
पत्हले अत्िवेशन हो्. त्ाच्ा समतृी आजही माझ्ा मनात आहते. 

नरखेड आत्ण नरखेडच्ा ्ा श्ी पंढरीनाथ महात्वद्ाल्ाबद्दल माझ्ा 
मनात तीन कारणांनी आदरभाव आह.े एक महणजे प्त्सद्ध गांिीवादी लेखक, 
माझे आवडते कथाकार वामन कृष्ण चोरघडे ्ांचे ह े जनमगाव आह.े ्ा 
महात्वद्ाल्ाचे माजी प्ाचा ््व बोंडे सर ्ांचे माझे फार त्जवहाळ्ाचे संबंि 
होते आत्ण ् ा महात्वद्ाल्ातील दोनही प्ाध्ापक डॉ. अज् त्चकाटे आत्ण 
डॉ. त्वज् राऊत ह े अत्तश् व्ासंगी, हुशार आत्ण सज्वनशील लेखक 
आहते. त्ांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच. असो. 

त्मत्रहो, मी मराठीचा प्ाध्ापक तसा ्ोगा्ोगानेच झालो. महणजे 
बरेच लोक लहानपणापासनू आपले काही ध्े् वगैरे ठरवतात आत्ण मग 
त्ासाठी खपू कष्ट करत करत पढेु जातात; असे काही माझ्ा बाबतीत झाले 
नाही. मी खासगीरीत्ा महणजे बत्ह:शाल परीक्षा दऊेन पदवीिर झालो. 
त्ादरम्ान मी माझ्ा गावातच बऱ्ाच लहानसहान नोकऱ्ा करत होतो. 
पण मग वाटले की आपण पणू्व वेळ त्वद्ापीठात जाऊन एम.ए. करावे. महणनू 
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१९८३ मध्े मी नागपरू त्वद्ापीठाच्ा कॅमपसमध्े गेलो, तेवहा सव्व त्वष्ांच े
प्वेश बंद झाले होते. मग एका त्वद्ाथणी नेत्ाने मला राज्शास्त्र त्वष्ात 
प्वेश त्मळवनू त्दला. प्वेश घेतला आत्ण लवकरच त्दवाळीच्ा सटु्ट्ा 
लागल्ा. मग मी गावाला गेलोच नाही. हॉसटेललाच रात्हलो. नंतर पनुहा वग्व 
सरुू झाले आत्ण राज्शास्त्र त्वभागात माझे मन काही रमेना. त्ाचे कारण 
असे होते की मला जाता ्ेता डॉ. त्व. बा. प्भदुसेाई, डॉ. द. त्भ. कुलकणणी, 
प्ा. मिकुर वाबगावकर, डॉ. ्शवंत मनोहर ्ांच्ा नावाच्ा पाट््ा 
त्दसत. आत्ण ती नावे आतून ओळखीची वाटत. एक त्दवस िीर िरून मी 
त्वभागप्मखु प्भदुसेाई सरांना भेटलो आत्ण मला तुमच्ा त्वभागात प्वेश 
त्मळेल का असे त्वचारले. ते महणाले की काही हरकत नाही, तुमही त्वष् 
बदलण्ासाठी अज्व करा. मग मी मराठी सात्हत्ाचा त्वद्ाथणी महणनू वगा्वत 
बस ूलागलो. 

पढेु मग एम.ए.च्ा दसुऱ्ा वषा्वलाच मला त्वद्ापीठ अनुदान आ्ोगाची 
फेलोत्शप त्मळाली आत्ण पणू्ववेळ पीएच. डी.च्ा त्नत्मतिाने मी बराच काळ 
त्वभागात रात्हलो. प्त्ेकालाच वाटते की आपण ज्ा कॉलेजमध्े त्शकत 
होतो, तोच काळ त्ा कॉलेजचा सवुण्वकाळ होता. तसे मलाही वाटते 
की आमही त्शकत असतानाचा काळच त्वद्ापीठाच्ा मराठी त्वभागाचा 
सवुण्वकाळ होता. त्ाला प्मखु कारण महणजे आमहाला त्शकवणारे प्ाध्ापक 
एकेका त्वष्ाचे तजज्ञ होते. आज इथे माझ्ासमोर बसलेल्ांपैकी अनेकांनी 
त्वद्ापीठाच्ा मराठी त्वभागात एम.ए. त्कंवा एम. त्फल. केलं असेल. ते 
माझ्ा मताशी सहमत होतील. पण ्ापेक्षा महत्वाची गोष्ट महणजे आमच्ा 
त्ावेळच्ा प्ाध्ापकांमध्े वैचाररक मतभेद होते. अगदी टोकाचे मतभेद 
होते. त्ामळेु आमहाला मोठी बौत्द्धक मेजवानी त्मळत असे. आमचे वैचाररक 
भरणपोषण त्ांच्ा परसपरत्वरोिी भतू्मकांमळेु होत होते, ्ा अथा्वने मी 
महणतो की तो सवुण्वकाळ होता. द. त्भ. कुलकणणी सात्हत्शास्त्र त्शकवा्चे. 
ते भरतमनुी आत्ण अत्भनवगपु्ाचा अलौत्ककतावाद समजावनू सांगा्चे. 
प्ाचीन भारती् सात्हत्परंपरेचे महत्व सांगा्चे. त्ाच्ा जोडीला मढढेकर, 
प.ु त्श. रेगे, त्वश्ाम बेडेकर ्ांच्ा सात्हत्ाचे आत्ण कलावादाचे भरभरून 
कौतुक करा्चे. त्ांचा तास झाला की लगेच डॉ. ्शवंत मनोहरांचा तास 
असा्चा. ते शरचचंद्र मतु्तिबोि त्शकवा्चे. त्ांचा मारस्ववाद समजावनू 
सांगा्चे. मढढेकरांच्ा ल्त्सद्धांताचा प्त्तवाद करणारा त्ांचा ‘मानुषतेचा 
त्सद्धांत’ सांगा्चे. जोडीला कानट, हगेेल,बटटोलट ब्ेखत, आलबेर काम ू्ांच े
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बुत्द्धवादी, त्ववेकवादी त्वचार मांडा्चे. ्ा परसपरत्वरोिी भतू्मका ऐकून 
आमही संभ्रमात पडा्चो. त्ावर आमही सगळेच तावातावात चचा्व करा्चो. 

आज मला असे वाटते की आमची जडणघडण अशा प्कारच्ा 
खलु्ा चचढेच्ा वातावरणात झाली आह.े खऱ्ा अथा्वने ते लोकशाहीच े
वातावरण होते. महणनू आमही जे काही आहोत, ते असे आहोत. आमहाला 
्ोग् अशा भारती्, दशेी परंपरांचा अत्भमानही आह ेआत्ण त्ातील ज्ा 
वाईट अशा रूढी-परंपरा ्ांच्ात्वरोिात आमही त्वद्रोही भतू्मका सवीकारू 
शकतो. आमचे व्त्तिमत्व एकांगी झालेले नाही. आजच्ा काळात जेवहा 
िम्व, संप्दा् आत्ण वांत्शक अत्भमानाने लोक एकमेकांवर चालनू ्ेतात, 
तेवहा तर ही खलेुपणाची गोष्ट मला अत्िक महत्वाची वाटते. 

ही लोकशाहीची आत्ण त्ववेकवादी त्वचारांची ताकद फति 
त्वद्ापीठाच्ा त्वभागातूनच त्मळू शकते असे नाही. मला वाटते ही आपल्ा 
सात्हत्ाच्ा अभ्ासक्रमातच ती ताकद आह.े महात्वद्ाल् कोणतेही असो 
आत्ण प्ाध्ापक कोणीही असो, जर त्ाला भाषा आत्ण सात्हत्ाची खरी 
जाणीव असेल तर तो त्वद्ार्ाांवर त्ववेकवादी आत्ण िम्वत्नरपेक्ष त्वचारांचेच 
संसकार करेल, ्ात मला त्तळमात्र शंका वाटत नाही. इथे इतरही त्वष्ांच े
प्ाध्ापक बंि ूबसले आहते. प्त्ेकच त्वष् महत्वाचा असतो. पण त्जथे 
मानवी भावना, मानवी संवेदना आत्ण मानवी सौंद्ा्वचा मदु्दा ्ेतो त्तथे फति 
आपल्ा मातभृाषेचीच आठवण ्ेते. मग ते आपले लोकसात्हत् असो की 
आितु्नक सात्हत् असो. मराठी सात्हत्ाचे अध्ापन करता करता आपण 
त्वद्ार्ाांना माणसू महणनू घडवत असतो. केवळ ज्ञान त्कंवा केवळ मात्हती 
दणेे, ह ेभाषेच्ा प्ाध्ापकाचे काम नसते. तर त्ांच्ातील संवेदना जागतृ 
करणे, त्ांच्ातील मानवी मलू्ांना जागतृ करणे ह े खरे काम असते. ती 
ताकद आपल्ा सात्हत्ाच्ा अभ्ासक्रमात असते. 

त्वज्ञान आत्ण भौत्तकशास्त्रे ्ा सषृ्टीचे रहस् उलगडून दाखवतात. 
सामात्जक शास्त्रे जीवन कसे आह ेत्ाचे त्वशे्षण करतात. पण सात्हत् ह े
आपल्ाला जीवन कसे असावे ह ेत्शकवतात. संत ज्ञानेश्वर ्ांचे पसायदान 
पहा. ते महणतात, “जो जे वांछील तो ते लाहो.” त्कती उदारमतवादी 
दृत्ष्टकोन आह.े ते सव्व प्कारच्ा सवातंत््ाचा उद्ोष करतात. आज आपल्ा 
सामात्जक जीवनात िमा्वबद्दल जी कट्टरता आह,े ती ्ा संताना मान् नवहती. 
संत तुकाराम महाराज महणतात, 
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“सत्य असत्ययाशी मन केले ग्याही
 मयानन्ेयले नयाही बहुमतया..” 
सोळाव्ा शतकातील मराठी संतकवी त्कती त्ववेकवादी त्शकवण 

आपल्ाला दते होते आत्ण आजचा काळ सत् बोलणाऱ्ा लेखकांची हत्ा 
करून त्ांचे तोंड बंद करू पाहणारा आह,े ह ेवासतव आह.े आजचा जमाना 
पोसट ट्ररू थचा आह े महणजे सत्ोतिर सत्. उदाहरणच द्ा्चे असल्ास 
आपल्ा दशेाला १९४७ साली सवातंत्् त्मळाले, ह ेसत् नाही, असे काही 
लोक आता सांग ूलागले आहते. पण सत् असो की वासतव ते परखडपण े
सांगण्ाचे िाडस लेखक आत्ण कवीतच असते; कारण सत् सांगण्ाची 
त्ांची शैली महत्वाची असते. आजचे मराठी कवी आजच्ा समाजाच े
वासतव कसे मांडतात, हहेी पाहण्ासारखे आह.े कथा-कत्वता ्ा काही 
कलपनेने त्लत्हलेल्ा नसतात. त्ात वासतवच असते. एखाद्ा इत्तहास 
त्कंवा राज्शास्त्राच्ा प्ाध्ापकाला जे वासतव मांडण्ाचे िाडस होणार 
नाही, ते वासतव आमहाला एका कत्वतेतून त्वद्ार्ाांपढेु मांडता ्ेते आत्ण 
त्ांच्ात सामात्जक जाणीव त्नमा्वण करता ्ेते. 

मी नेहमी त्वद्ार्ाांना कवी कुसमुाग्रज ्ांच्ा ‘अखेर कमाई’ ्ा 
कत्वतेचे उदाहरण दतेो. ती कत्वता अशी आह.े 

“मध्यरयात्र उलटल्यया्र 
शहरयातील पयाच पतुळे 
एकया चौथऱ्यया्र बसले 
आनि नटपं गयाळू लयागले . 
ज्ययोनतबया महियाले, शे्टी मी झयालयो 
फक्त मयाळ्ययांचया. 
नश्याजीरयाजे महियाले, 
मी फक्त मरयाठ््ययांचया. 
आंबेडकर महियाले, 
मी फक्त बौदयांचया. 
नटळक उद़्गयारले, 
मी तर फक्त 
नचतपया्न ब्यामहियांचया. 
गयांधींनी गळ्ययातलया गनह्र आ्रलया 
आनि ते महियाले, 
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तरी तुमही भयाग्य्यान. 
एकेक जयातजमयात तरी 
तुमच्यया पयाठीशी आहे. 
मयाझ्यया पयाठीशी मयात्र 
फक्त सरकयारी कचेऱ्ययातील नभंती!”
्ा कत्वतेवर आणखी काही भाष्् करण्ाची गरजच नाही. जी गोष्ट, 

जे सत् शंभर पसुतके त्वद्ार्ाांना त्शकवनू समजणार नाही, ती गोष्ट, ते सत् 
कुसमुाग्रज ्ा एका कत्वतेतून सांगतात. ही ताकद आपल्ा मराठी त्वष्ाची 
आह.े ्ाचा मला मराठी त्वष्ाचा त्शक्षक महणनू फार अत्भमान वाटतो. 

त्मत्रांनो, ् ा अध्क्षपदाच्ा नात्ाने मला आज तुमच्ापढेु बोलण्ाची 
संिी त्मळाली आह,े तेवहा आपल्ा मराठी त्वष्ाचे अध््न-अध्ापन 
्ात्वष्ी माझ्ा मनातील काही त्वचार आपणापढेु मांडणार आह.े

अलीकडेच महाराष्ट्रात मराठी पत्हलीपासनू शाळेत त्शकवला पात्हजे, 
असा का्दा झाल्ाचे आपण वाचले. महणजे शाळा कोणत्ाही माध्माची 
असो मराठी त्वष् त्शकवणे अत्ावश्क आह.े मी अनेक वषढे महाराष्ट्र 
शासनाच्ा भाषा सललागार सत्मतीवर होतो. तेवहा ही मागणी होत होती. 
पण आता ती पणू्व झाल्ाचे त्दसते. ्ा त्न्माची अंमलबजावणी होते की 
नाही, ते पाहणे ही आपली सगळ्ांची जबाबदारी आह.े कारण अलीकडे 
गलोबला्झेशनच्ा नावाखाली मराठी त्वष् त्शकत्वण्ाची टाळाटाळ 
केली जात आह.े ्ाचा पररणाम लहान मलुांवर फार वाईट होत आह.े कारण 
अवतीभवतीची सषृ्टी असेल, माणसे असतील, त्ांच्ातील नातेसंबंि 
लहान मलुांना केवळ मातभृाषेतूनच समजनू घेता ्ेतात. त्ांना शाळेतच 
मातभृाषेपासनू वंत्चत ठेवले तर त्ांचा बुदध््ांक आत्ण भावनांकही 
खालावतो, ह ेआज सगळे शास्त्रज्ञ सांगत आहते. एकच उदाहरण दतेो. आपण 
लहानपणी ‘्ेरे ्ेरे पावसा’ ह ेगाणे शाळेत महणत अस.ू इगं्रजी शाळेत ‘रेन 
रेन गो अवे’ असे गाणे त्शकवतात. आता आपल्ाकडे आपण आपल्ा 
शेतीसाठी पावसाची वाट पाहतो, महणनू ‘्ेरे ्ेरे पावसा’ महणतो आत्ण 
्रुोपमध्े त्ांना पाऊस नको असतो महणनू ते ‘रेन रेन गो अवे’ महणतात. हा 
भौगोत्लक आत्ण सांसकृत्तक फरक आह.े पण अशा प्कारे चकुीच्ा भावना 
लहान मलुांमध्े रुजवल्ानंतर ना त्ांना आपल्ा शेतीबद्दल काही आदर 
वाटत ना आपल्ा शेतकऱ्ांबद्दल वाटत. ही फार घातक गोष्ट आह.े 
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प्त्सद्ध शास्त्रज्ञ ज्ंत नारळीकर महणतात, “कोणताही शास्त्रज्ञ 
जगभरच्ा भाषा त्शकला तरी तो त्ाच्ा संशोिनाचा त्वचार मनातल्ा 
मनात मातभृाषेतच करीत असतो.” नोबेल परुसकार त्मळत्वलेले अथ्वशास्त्रज्ञ 
डॉ. अमत ््व सेन महणतात, “मी अथ्वशास्त्रातील आकडेमोड बंगालीतच 
करतो.” ्ाचा अथ्व असा आह,े की ज्ाची सवतःची मातभृाषा परकी असेल 
तो जगातील कोणतीही भाषा त्शकू शकतो आत्ण जगाला बदलवनू टाकणारे 
संशोिन करू शकतो. पण आपण आपल्ा मलुांना मातभृाषेपासनू तोडून 
त्ांच्ातील त्वचारक्षमता आत्ण सज्वनशीलता संपवनू टाकत आहोत, ह े
लक्षात घेतले पात्हजे. 

आता ह े मी सांगत असताना जे त्वद्ाथणी मराठी सात्हत् त्वष् 
त्शकतात; त्ांची का् अवसथा आह,े हहेी सांत्गतले पात्हजे. आमच्ा 
त्वभागातून एम.ए. झालेला एखादा त्वद्ाथणी जेवहा आमच्ाकडे एखादा 
अज्व घेऊन ्ेतो. तेवहा तो अज्व पाहून आमचीच मान शरमेने खाली जाते. 
त्ाला आमही सात्हत्शास्त्रातील मोठमोठे त्सद्धांत त्शकवले असतात. पण 
त्ा त्वद्ार्ा्वला सािा चार ओळीचा एक अज्व मराठीत त्लत्हता ्ेत नाही. 
मग आमही का् करतो, की त्ा मलुाला महात्वद्ाल्ात पदवी पातळीवरच 
मराठीचे त्शक्षण बरोबर त्मळाले नाही, असे महणनू आपली जबाबदारी 
झटकून टाकतो. पदवी पातळीवरचे प्ाध्ापक कत्नष्ठ महात्वद्ाल्ाला 
जबाबदार िरतात आत्ण कत्नष्ठ महात्वद्ाल्ाचे तो ज्ा शाळेतून आला 
असेल त्तकडे बोट दाखवतात. कुठे तरी काही तरी चकुते आह ेपण का् 
चकुते आह,े ह े कुणालाच कळत नाही. जो त्वद्ाथणी पत्हली ते पंिरावी 
असे पंिरा वषढे मराठी त्वष् त्शकत आह,े त्ाला िड एक पत्र आपल्ाच 
मातभृाषेत नीट त्लत्हता ् ेत नसेल तर ती लजजासपद गोष्ट आह.े त्ाच्ासाठी 
नाही तर त्ाला त्शकवणाऱ्ा आपल्ा सगळ्ांसाठी. त्ाचे पालक आत्ण 
समाज आपल्ाला ्ाचा जाब त्वचारू लागला, तर त्ांची का् चकू आह े
आत्ण आज आपण इकडे सातव्ा वेतन आ्ोगाप ा्ंत ्ेऊन पोहोचलो. पण 
आपल्ा मलुांना सातवीच्ा वगा्वतील त्नबंि आत्ण पत्रलेखन ्ेत नसेल, 
शासन आत्ण समाजाच्ा टीकेला आपण पात्र आहोतच; ही अपरािीपणाची 
भावना आपल्ा मनात असते. 

आपण ्ा त्सथतीचा गंभीरपणे त्वचार केला पात्हजे. आपण आपल्ा 
त्वद्ापीठी् पातळीवरील मराठीच्ा अभ्ासक्रमाकडे पात्हले तर असे 
लक्षात ् ेईल की संपणू्व अभ्ासक्रम हा सात्हत्केनद्री आह.े  बी.ए.ला ‘मराठी 
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सात्हत्’ हा ऐत्चछक त्वष् आह;े पण ‘अत्नवा ््व मराठी’ हा पेपरसदु्धा 
सात्हत्केनद्रीच असतो. आता काही वषाांपासनू उप्ोत्जत मराठीचा आत्ण 
व्ावहाररक मराठीचा समावेश केला आह.े नाही असे नाही. पण त्ाकडे 
फार गंभीरपणे पात्हले जात नाही, अशी माझी तक्रार आह.े ्ाचे कारण 
आपल्ा त्वद्ार्ाांची मातभृाषा मराठी आह.े त्ांना मराठी ्ेतेच असे 
आपण गहृीत िरतो. मराठी त्लहा-वाचा्ला त्शकत्वण्ाची गरजच का् 
अशी एकंदरीत िारणा असते; पण ह ेचकुीचे आह.े आपण घरीदारी बोलतो 
ती बोलीभाषा असते. बोलीभाषेचे महत्व आहचे. ते कोणी नाकारू शकत 
नाही. उतिम दजा्वचे सात्हत् बोलीभाषेतच त्नमा्वण होऊ शकते, ्ा मताचा 
मी आह.े बोलीभाषा आपल्ा सगळ्ांना आपल्ा कुटंुबातूनच जनमजात 
प्ाप् होते. पण प्माणभाषा ही त्शकावी आत्ण त्शकवावीच लागते. कारण 
कुटंुबाच्ा बाहरे सव्व प्कारचा व्वहार हा प्माणभाषेतूनच होतो. बातमी 
असेल, सभेचा वतृिांत असेल त्कंवा कोणत्ाही त्वष्ाची पाठ््पसुतके 
असतील, ती प्माणभाषेतच त्लहावी लागतात आत्ण वाचावी लागतात. 

त्वद्ापीठाच्ा  बी.ए.च्ा अभ्ासक्रमात पवूणी इगं्रजी त्वष्ाला 
ट््टुोरी्लसच्ा सवतंत्र तात्सका होत्ा. तशा मराठीला नवहत्ा. त्ामळेु 
मराठीचा का ््वभार सदु्धा इगं्रजीपेक्षा कमी होता महणजे बाहरेचीला तुपाशी 
आत्ण घरची उपाशी अशी अवसथा होती. १९९० च्ा समुारास प्ाध्ापक 
पररषदचेे ततकालीन अध्क्ष डॉ. श्ी. म. पांडे ्ांनी ्ा त्वष्ावर त्शक्षण 
संचालकांशी बराच लढा त्दला होता. मदु्दा असा आह े की त्वद्ार्ाांना 
आपल्ाला प्माणभाषा त्शकवल्ात्शवा् त्ांना कोणत्ाच प्कारच े
उप्ोजन करता ्ेत नाही. ह ेप्माणभाषेचे महत्व आपण आजवर जाणले 
नाही. 

उलट झाले का्, की प्ा्ववरण असेल त्कंवा इतर नवीन आलेले 
त्वष् त्शकवतांना मराठी हा प्ा्व्ी त्वष् ठेवला गेला. वात्णज् आत्ण 
त्वज्ञान त्वष्ांच्ा पदवीच्ा अभ्ासक्रमात तर मराठी नावापरुतीच आह.े 
बी. कॉम.-बी. एससी.च्ा मराठीची पसुतकं बघा. तीही सात्हत्केनद्री 
आहते. त्ामळेु होते का् की पदवीिर होऊनही मलुांना प्माण मराठीत नीट 
व्ति होता ्ेत नाही, ही समस्ा आह.े ्ावर आपण गंभीरपणे त्वचार केला 
पात्हजे. 

प्माणभाषा, प्माणलेखन आत्ण शदु्धलेखन ्ाबाबत आपल्ा मनात 
बराच गोंिळ असतो. तो प्थम दरू केला पात्हजे. प्माण मराठी भाषा महणजे 
शदु्ध मराठी भाषा असे नाही, ह ेलक्षात घेतले पात्हजे. पण अनेकांचा तसा 
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गैरसमज आह.े त्मत्रांनो, ्ा जगात जसा शदु्ध मानववंश अत्सततवात असण े
शर् नाही. तसेच जगाच्ा पाठीवरील कोणतीच भाषा किीच शदु्ध नसते. 
मराठीसदु्धा शदु्ध त्कंवा अशदु्ध असत नाही. पण शदु्ध मराठीचा जो बागलुबोवा 
काही पंत्डतांनी त्नमा्वण करून ठेवला आह,े त्ामळेु बरेच त्वद्ाथणीच नवह ेतर 
आपले अन्त्वष्ाचे प्ाध्ापक- कम्वचारीसदु्धा मराठीपासनू चार हात दरू 
राहणेच पसंत करतात. कारण त्शष्ट लोक त्ांच्ा उचचारांना हसतात. ्ामळेु 
आपल्ा ग्रामीण भागातील मलुांच्ा मनामध्े त्वनाकारण न्नूगंड त्नमा्वण 
केला जातो आत्ण ते त्बचारे मग काही बोलतच नाहीत. शदु्ध मराठी ्ा 
नावाची जगात अशी कोणतीच वसतू नाही, ह ेप्थम ठासनू सांत्गतले पात्हजे. 
आपल्ा महाराष्ट्र सरकारनेदखेील ‘शदु्धलेखन’ ्ा शबदावरच बंदी घातली 
आह,े ह ेआमच्ा मराठीच्ा प्ाध्ापकांनादखेील माहीत नाही. 

२००९मध्े माननी् अशोक चवहाण मखु्मंत्री असताना महाराष्ट्राच े
सांसकृत्तक िोरण ठरवण्ासाठी ज्ेष्ठ त्वचारवंत डॉ. आ. ह. साळंुखे ्ांच्ा 
माग्वदश्वनाखाली एक सत्मती नेमली होती. ्ा सत्मतीने सरकारला असे 
सांत्गतले की, “भाषेतील ‘शदु्ध-अशदु्ध’ अशा शबदप््ोगांमळेु आपल्ा 
समाजातील जाती्-वणणी् त्वषमतेचा वास ् ेतो. त्ामळेु ् ापढेु ‘शदु्धलेखन’ 
अशा प्कारची संकलपना वापरू न्े. त्ाऐवजी ‘प्माणलेखन’ असा 
शबदप््ोग करावा. २०१० मध्ेच आपल्ा शासनाने ह ेिोरण सवीकारले 
आह.े 

त्ामळेु मराठी बोलताना त्कंवा त्लत्हताना त्हदंी-इगं्रजी शबदांचा 
वापर कोणी करत असेल तर त्ाला अशदु्ध महण ून्े. नाही तरी आपल्ा 
मराठीतील त्कतीतरी शबद इगं्रजी, पत्श्व्न, उदू्व अशा परर्ा भाषेतील 
आहतेच. त्ा शबदांना आपण टाळूच शकत नाही. दालन, जमीन, जप्, फौज, 
बक्षीस, त्कलली, खचुणी, तारीख, बाजार, सावकार ह ेशबद मराठी नाहीत, ते 
इराणमिल्ा फारशी भाषेतील आहते. बटाटा, पगार, कोबी, हापसू, घमेले, 
पा्री, लोणचे ह ेशबद पोतु्वगीज आहते. पण ते आपण वापरतो ना! त्ामळेु 
भाषा भ्रष्ट होत नाही. उलट ती समदृ्ध होते. जगाच्ा पाठीवर अशी कोणतीच 
भाषा शदु्ध नसते. ती उिार-उसनवार करूनच समदृ्ध होते आत्ण त्टकते. भाषा 
ही समाजाच्ा चलनवलनात त्नमा्वण होते. महणनू समाज जसा असेल तशी 
भाषा असते. आज आपण लोकशाहीत सव्व भाषा, सव्व िम्व, सव्व संसकृतींचा 
आदर करतो महणनू आपली भाषाही तशीच उदारमतवादी असली पात्हजे. 
आमचीच भाषा श्ेष्ठ, आमचाच िम्व श्ेष्ठ आत्ण आमचीच संसकृती श्ेष्ठ, ही 
भाषा हुकुमशाहीची आह,े लक्षात ठेवा. 
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आता भाषेतील शदु्ध-अशदु्ध आत्ण प्माणभाषा ्ांच्ातील संबंि 
समजनू घेतला पात्हजे. आपल्ा त्वदभा्वच्ा ग्रामीण भागातील त्स्त्र्ा मी 
्ेतो, मी जातो महणतात. ते चकू आह ेका? तर अत्जबात नाही. कारण भाषा 
सामात्जक व्वहारातून त्जवंत राहते. व्ाकरणाच्ा पसुतकातून नाही. भाषा 
लोकांसाठी असते, लोक भाषेसाठी नाही. त्ामळेु बोलीच्ा व्वहारात 
स्त्रीत्लंग-पतु्ललंग ्ा गोष्टींना तसे महत्व नसते. एखादा नागपरुी बोलीत त्कंवा 
झाडीबोलीत कथा त्लत्हणारा कथाकार हीच बोली वापरेल. परंतु एखाद्ा 
बातमीत जर त्ा बाईबद्दल त्लहा्चे असेल “ती गेली” असेच त्लहावे 
लागेल. 

भाषेचे व्ाकरण प्माणभाषेसाठी आिार असते आत्ण व्ापक  
भौगोत्लक व्वहारासाठी प्माणभाषा महत्वाची असते, त्तला प्ा्व् नाही. 
चांद्ापासनू बांद्ाप ा्ंत लोक आपापली बोली बोलतात. पण वत्वमानपते्र 
प्माणभाषेतच असावी लागतात. इत्तहास-समाजशास्त्राची पसुतके 
प्माणभाषेतच असावी लागतात. आजपासनू शंभर वषाांनंतर जर कोणाला 
आजच्ा काळात्वष्ी समजनू घ्ा्चे असेल तर त्ाला प्माणभाषेत 
त्लत्हलेला मजकूरच समजनू ्ेईल. आत्ण त्ात्ठकाणी भाषेतील 
ऱहसवदीघा्वलासदु्धा महत्व असते. शबदांच्ा वेलांटी-उकाराच्ा ऱहसवदीघा्वतून 
शबदांचे अथ्व बदलतात. त्ामळेु लोकव्वहारात बोलीभाषा महत्वाची 
आत्ण सामात्जक व्वहारात, शासकी् व्वहारात आत्ण पाठ््पसुतकात 
प्माणभाषा महत्वाची, ह ेआपण लक्षात घेतले पात्हजे. ् ासंदभा्वत नागपरूच्ा 
त्दवाकर मोहनी ्ांनी प्माणभाषा आत्ण प्माणलेखनाला प्ा्व् नाही, ह े
सप्माण त्सद्ध केले आह,े ते प्ाध्ापकांनी वाचावे. 

भाषेसंबंिी ह ेजनेुच मदु्दे मी तुमच्ापढेु मांडले. त्ात नवीन काहीही 
नाही. पण ्ाबद्दल अजनूही आमच्ा प्ाध्ापकांच्ा मनात सपष्टता नाही. 
महणनू पनुहा पनुहा ह ेसांगावे लागते. 

परंतु आपल्ा भाषा आत्ण कला-सात्हत् सामात्जक शास्त्रांच्ा 
त्शक्षणापढुील आजची आवहाने आणखी वेगळी आहते. िोके वेगळे आहते, 
ते आपण समजनू घेणे आवश्क आह.े मागच्ाच आठवड््ात मी पणु्ात 
मरुकामी असताना पेपरमध्े सात्वत्रीबाई फुले पणुे त्वद्ापीठाची एक बातमी 
वाचली. पणुे त्वद्ापीठाने असा त्नण्व् घेतला आह ेकी एखाद्ा त्वष्ाच्ा 
त्वभागामध्े जर त्नत्चित प्वेश क्षमतेच्ा पननास टरके सदु्धा त्वद्ार्ाांचे प्वेश 
झाले नसतील तर तो त्वष्च बंद करून टाका्चा. त्मत्रांनो ही भत्वष््ातील 
िोर्ाची फार मोठी नांदी आह,े ह े लक्षात घ्ा. कारण १९९० नंतर 
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आलेल्ा खाजगीकरण आत्ण आत्थ्वक उदारीकरणाने जग उलटेपालटे होऊ 
लागले आह.े प्त्ेक गोष्टीला बाजारमलू् आले आह.े त्ातून त्शक्षणसदु्धा 
सटुले नाही. पवूणी समाजसेवा महणनू त्शक्षणसंसथा त्नमा्वण होत असत. आता 
त्शक्षणाचाही बाजार झाला आह.े पवूणी अध्ापन हा त्शक्षकांचा िम्व मानला 
जात असे. आता त्शक्षण ‘त्वकले जाते’ आत्ण पालक आपल्ा मलुांसाठी ते 
‘त्वकत घेत’ असतात. महणनू अलीकडे प्ाचा ््व आपल्ा महात्वद्ाल्ातील 
त्वद्ाथा्वला आपल्ा कॉलेजचा ‘प्ॉडरट’ समजतात. आता महात्वद्ाल् 
महणजे कारखाना आह ेका? त्जवंत हाडामांसाच्ा त्वद्ार्ा्वला ‘प्ॉडरट’ 
समजणे, ही आपल्ा समाजाची आत्ण शैक्षत्णक व्वसथेची अिोगती आह.े 
कारण त्शक्षक आत्ण त्वद्ाथणी ्ांच्ातील संबंि असे खरेदीत्वक्रीचे किीच 
नवहते. शाळेत त्कंवा कॉलेजात त्वद्ाथणी त्शक्षण त्वकत घ्ा्ला ्ेत असेल 
तर आपण ज्ाला संसकार महणतो, त्ाच्ा व्त्तिमत्वाचा त्वकास महणतो, 
त्ा संकलपनांना काही अथ्वच उरत नाही. 

ह े असे होण्ाचे कारण नववदनंतरच्ा काळात संपणू्व जगात 
तंत्रज्ञानाच्ा आिारे नवभांडवलशाही आलेली आह.े ्ा भांडवलशाहीतून 
कोणीही सटुलेला नाही. जगात आता पत्बलक वेलफेअर सटेट महणजे 
‘लोककल्ाणकारी राज्’ ही संकलपनाच नष्ट होत आह.े तुमहाला काही 
फुकट त्मळणार नाही. ्ाचा सरळ सरळ फटका जे आजवरच्ा प्वासात 
जे दबु्वल सामात्जक घटक रात्हलेले आहते त्ांना बसणार आहचे; पण 
आपल्ा त्शक्षण व्वसथेला सात्हत् आत्ण सामात्जक शास्त्रांचे ओझ े
वाटा्ला लागले आह,े ही अत्तश् त्चंतेची बाब आह.े इथे आपण सगळे 
प्ाध्ापक बसलो आहोत आत्ण आपण आपल्ा रोजीरोटीची त्चंता महणनू 
मी ह ेबोलत नाही. तर एकूण जगाच्ाच भत्वष््ाची त्चंता वाटते. 

आज आपण सगळेच सा्बर तंत्रज्ञानाच्ा आिारे त्नमा्वण झालेल्ा 
नव्ा बाजार संसकृतीचा एक भाग बनलो असल्ाने आपल्ाला ् ा िोर्ाच े
गांभी ््व लक्षात ्ेत नाही. कारण खपते तेच त्वकले जात असेल तर त्ात 
काही चकू नाही, असे आपल्ालाही वाटून जाते, इतर्ा भ्ंकर व्वसथेच्ा 
तुरंुगात आपण बंत्दसत झालो आहोत. जर सात्हत् आत्ण सामात्जक शास्त्रे 
्ांच्ा त्शक्षणापासनू महात्वद्ाल्ाचे संचालक आत्ण त्वद्ापीठांना काहीच 
त्मळत नसेल तर ते त्वष् त्ांनी का सरुू ठेवावे, असा प्श्न आपल्ालाही 
रासत वाटतो आत्ण दसुरीकडे पाहा अत्भ्ांत्त्रकी, तंत्रज्ञान आत्ण व्ापार 
व्वसथापन ्ाच त्वष्ांचा सगळीकडे बोलबाला त्दसतो. 
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पणुे त्वद्ापीठाने त्वद्ाथणी कमी असलेले अभ्ासक्रम बंद करण्ाचे जे 
िोरण ठरवले आह,े त्ाचा फटका कोणत्ा त्वष्ांना बसणार आह े्ाचा 
जरा त्वचार करा. ते नरकीच आपले भाषा आत्ण सामात्जक शास्त्राचेच 
त्वष् असणार आहते. ्ा त्वष्ांची उतपादकता का्, त्वद्ापीठाला ्ा 
त्वष्ापासनू त्कती महसलू त्मळतो, असे प्श्न आता थेट लोक त्वचारू 
लागले आहते. ्ाचा अथ्व ्ा त्वष्ांचा समाजाला काही उप्ोग नाही का? 
आत्ण त्वद्ापीठात ह ेत्वष् त्शकवले जाणार नाहीत तर मग कुठे त्शकवले 
जाणार. पण आज ्ा त्वष्ांचा का् उप्ोग असा प्श्न त्वचारण्ामागे 
खासगीकरणाचे, नफातोट््ाचे व्वहार पाहणाऱ्ा बाजारव्वसथेकडून 
त्वचारले जाऊ लागले; कारण ्ा बाजारव्वसथेला प्श्न त्वचारणारे नागररक 
नको आहते. त्ांना फति बहुराष्ट्री् कंपन्ांचा माल त्नमटूपणे त्वकत 
घेणारे ‘ग्राहक’ ्ा त्शक्षणातून त्ार करा्चे आहते का, असा प्श्न त्नमा्वण 
होतो. तत्वज्ञान त्वद्ार्ाांना लॉत्जक महणजे तक्व शास्त्र त्शकवते. अथ्वशास्त्र 
आपल्ाला गररबी महणजे का् आत्ण गररबीवरील उपा््ोजना त्शकवते. 
राज्शास्त्र आपल्ाला संत्विान त्शकवते, आपले अत्िकार आत्ण कत्वव् 
त्शकवते. समाजशास्त्र आपल्ाला ्ा जगात त्कती वेगवेगळ्ा संसकृतीच े
मानवसमहू आहते आत्ण आपण सवाांनी एकत्र कसे राहा्चे ह े त्शकवते. 
थोडर्ात, िम्वत्नरपेक्ष आत्ण त्ववेकवादी नागररक घडत्वण्ाचे काम ह े
सगळे त्वष् करतात. पण आता बाजारमलू्ांना ह ेनको आह;े त्ांना फति 
त्वज्ञान-तंत्रज्ञान हवे आह.े त्ांना प्श्न त्वचारणारे नागररक नको आहते. फति 
ग्राहक हवे आहते. 

ज्ा अणबुॉमबने दसुऱ्ा महा्दु्धात लाखो लोकांचा बळी घेतला 
आत्ण मानवी संसकृतीला कलंक फासला ती भौत्तकशास्त्राची दणे होती. 
त्वज्ञानाने असे भसमासरू त्नमा्वण केले, पण ्ा भसमासरुाला त्न्ंत्रणात कसे 
ठेवा्चे, ते सामात्जक शास्त्रे सांगतात. अणचू्ा उजढेचे समीकरण मांडणारा 
अलबट्व आईनसटाईन आपल्ाला माहीत आह.े पढेु त्ाला फार पचिाताप 
झाला. त्ाच्ा अभ्ात्सकेत आिी शास्त्रज्ञांचे फोटो होते. त्ाने ते काढून 
मरेप ा्ंत फति एकच फोटो ठेवला, तो महणजे महातमा गांिींचा. अखेरच्ा 
आ्षु््ात अलबट्व आईनसटाईन आत्ण महान तत्वज्ञ बट्राांड रसेल ह ेजगाला 
सांगत सटुले की त्वश्वाला आता ्दु्ध नको बुद्ध हवा आह,े शांती हवी 
आह.े महणनू त्मत्रांनो भत्वष््ात ्ा जगाला जर कोण तारणार असेल तर तर 
सात्हत्-कला आत्ण शांतीचा, समतेचा त्वचार दणेारी सामात्जक शास्त्रेच 
तारणार आहते, ह ेलक्षात घ्ा. 
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्ेणाऱ्ा पढुच्ा काळात आपल्ाला ्ापेक्षाही आणखी भीषण 
पररत्सथतीला सामोरे जा्चे आह.े सध्ा जी कोरोनाची साथ सरुू आह,े 
त्ामळेु तर आपल्ा मलुांच्ा त्शक्षणाचे किीही भरून न त्नघणारे नुकसान 
झाले आह.े आिीच तंत्रज्ञानाच्ा त्वकासामळेु माणसू माणसापासनू दरू जाऊ 
लागला होता. पण कोरोनाच्ा साथीमळेु त्वद्ार्ाांच्ा एका त्पढीचाच बळी 
गेल्ाचे आपण पाहतो आहोत. कारण त्लत्हता-वाचता ्ेणे महणजे त्शक्षण 
नवह.े शाळा-कॉलेजात त्वत्वि सतरातील मलुांचा एकमेकांशी जो संवाद 
होतो, त्ातून खरे जीवनाचे त्शक्षण त्मळत असते. पण ते आता मोबाईलच्ा 
त्नजणीव सक्रीनशी संवाद साित आहते. ह े फार घातक आह.े हाती समाट्व 
फोन आला महणनू मलंु समाट्व होत नाही. ती एकलकोंडी, सवाथणी आत्ण 
सहानुभतू्तशनू् असे रोबोट बनतात, असे शास्त्रज्ञ आता सांगत आहते. 

आता परवाच महाराष्ट्र शासनाने ‘ऑनलाईन त्वद्ापीठ’ सरुू 
करण्ाची त्ारी महणनू एका सत्मतीची सथापना केली आह.े आपण फार 
कठीण काळात आज आहोत. कृत्त्रम बुत्द्धमतिा ह ेआणखी एक नवे संकट 
आपल्ासमोर आह.े ्वुाल नोवा हरारी हा आजचा बहुचत्च्वत जागत्तक 
त्वचारवंत आह.े तो महणतो की ् ेणाऱ्ा काळात कृत्त्रम बुत्द्धमतिेने बहुतेकांना 
आपल्ा नोकऱ्ा गमवाव्ा लागणार आहते. सव्ंचत्लत त्वना-ड्ा्वहरच्ा 
गाड््ा आल्ावर ड्ा्वहरची गरज भासणार नाही. तसे मलुांना त्शकवा्ला 
प्त्क्षातील वग्व आत्ण त्शक्षक ्ांची गरज उरणार नाही. ह ेफार भीत्तदा्क 
त्चत्र आह;े पण अशा तंत्रज्ञानालाच त्वकासाची संकलपना मानणारे आपले 
शासक आत्ण लोक असतील तर तेही त्दवस दरू नाहीत. 

 आपण आशादा्ी त्वचार करू ्ा! तथाकत्थत त्वकासाचे आभासी 
िरु्ाचे संकट लवकरच दरू होऊन माणसू माणसाशी त्नखळ माणसुकीने 
व्वहार करण्ासाठी आपल्ाला राष्ट्रसंतांचा मानवतेचा त्वचार 
अंगीकारावा लागेल. त्ांचे ‘्ा भारतात बंिभुाव त्नत् वस ू द’े ह े भजन 
आपण मनोमन रुजवले तर आपण त्वद्ार्ाांना खरी समता त्शकव ू शकू. 
संवेदनशील, उदारमतवादी, सव्व िमाांचा, सव्व भाषांचा, सव्व त्वचारांचा आदर 
करणारा त्वद्ाथणी घडवणे, हचे आपले ध्े् असले पात्हजे आत्ण भाषा-
सात्हत्ाचे त्शक्षक महणनू ती आपलीच जबाबदारी अत्िक आह,े ह ेलक्षात 
घेतले पात्हजे. 

िन्वाद! 
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(पिीभक्त पषुसत् : क्षुधाशांती भषुवन, लथेख् : भ्िण गषुिव, प््ाश् : 
शब्द पभबल थ्े शन, पभहली आवतृ्ी : १० माच्च २०२१, पषृ्थे : २१८, मलू्य : 
रु. ३००) 

बलषुतथे्दाि, अलषुतथे्दाि आभण ष्ु णबी (शथेत्िी) ्या िातींनी 
भमळून गावगाडा त्याि होत असतो. गावगाड््यामध्यथे शथेतीशी संबंभधत 
परिपणू्चता अपथेभक्त ििी असली तिी ्ाही ्ामाभनभमत् गावाच्या भ्ंवा 
तालषुक्याच्या बािािपथेठांमध्यथे िाऊन आवश्य् वसतूंचा भवभनम्य पवूा्चपाि 
्िावा लागत असथे. िसिशी माणसांच्या गििांची व्याप्ी वाढू लागली 
तसतशी गावगाड््यातील बलषुतथे्दािी नष्ट झाली आभण िोिगािाची संधी 
भमळभवण्यासाठी माणसथे गाव सोडून िाऊ लागली. िाि्ी्य पटावि ्ा्य्चित 
असलथेल्या लो्ांनी नवा गावगाडा भनमा्चण थ्े ला. भपढ््याभ्पढ््या सषुरू 
असलथेली पािंपरि् शथेती ना्ारून आभथ्च् सषुबत्ा ्दथेणाऱ्या उतपा्दना्डथे, 
बािािपथेठांमध्यथे मागणी असलथेल्या शथेती-घट्ां्डथे शथेत्िी वळू लागला. 
गावगाड््याचा तोल भबघडण्याची प्भरि्या बािाि सभमत्या, महामंडळथे, 
सह्ािी ्ािखानथे ्यांच्या ्ा्य्चपद्धतीनथे, त्यातील िाि्ािणानथे सषुरू थ्े ली. 
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सिपंच, स्दस्य, ग्ामसथेव्, ्ृषी-अभध्ािी, आिोग्य-अभध्ािी, वैद््ी्य-
अभध्ािी ्यांच्यासोबतच, भब्याणांचथे व्यापािी, आडतथे, भमूापन-अभध्ािी, 
िमीन भ्ंवा ला्ूड सामान खिथे्दी-भवरिी ् िणािथे ्दलाल अशी नवी व्यवसथा 
भनमा्चण होऊ लागली. बलषुतथे्दािीच्या मषुळाशी असलथेलथे ष्ु णब्याचथे शथेती 
उतपा्दन मागथे पडलथे आभण नव्या व्यवसथथेमध्यथे पैसा महत्वाचा ठरू लागला. 

पिंपिा सांभाळणाऱ्या िष्ु ्या-िाणत्या लो्ांसाठी हा ब्दल सवी्ािणथे 
अवघड ििी वाटत असलथे तिी आपल्या मषुलाबाळांच्या भभवष्यासाठी त्यांना 
तो सवी्ािणथे गििथेचथे ठिलथे. पिंतषु, शथेतीपासनू ्दिू िाणािी भपढी हळूहळू 
शथेत्िी महणनू आवश्य् असलथेली भनसग्चभमत्रता, शािीरि् आिोग्यशक्ी, 
इच्ाशक्ी, सहनशक्ी हिवनू बसली. त्यामषुळथे उपिीभव थ्े साठी शहिा्डथे 
धाव घथेण्याभशवा्य त्यांना प्या्च्य उिला नाही. शहिानथे अशा नवोभ्दतांचा 
घास घथेतला. ्ंयत्रांवि धावणाऱ्या शहिातल्या ्ािखा््यांच्या माल्ांनी ्या 
लो्ांना ्ंयत्रांचा ए् भाग बनवनू टा्लथे. भ्िण गषुिव ्यांची ्था भाष्य 
सवरूपात ्याच आश्याचथे ्दश्चन घडवतथे. शहिातला ्यांभत्र् वथेग धािण ्रून 
्ंयत्रवत झालथेली मनषुष्यता आभण गावा्डील सषुशथेगात पिंतषु हळूहळू शहिी 
संस्ृतीच्या पाशात अनवधानानथे अड्त िाणािी ग्ामीणता ्यांचथे चलभचत्रपि 
वण्चन महणिथे भ्िण गषुिव ्यांची क्षुधाशांती भषुवन ्या ्थासंग्हातील ्था 
असथे महणावथे लागतथे. 

 ्या ्थासंग्हात ‘क्षुधाशांती भषुवन’, ‘शोध’ आभण ‘भभंत’ ्या तीन 
्था आहथेत. गावगाड््यानथे भनसगा्चचा ऱहास ् िणािी व्यवसथा सवी्ािल्यावि 
उ्दध्वसत झालथेली ए्त्र ष्ु टषु ंबिचना मांडणािी ‘भभंत’ ही ्था. गावात पथेट्ोल 
पंप भ्ंवा औद्ोभग् वसाहत उभी ्िण्याच्या प्पंचापा्यी गावातील आभण 
गावात आसऱ्यासाठी आलथेल्या ग्ामसथाची होणािी लांडगथेतोड मांडणािी 
‘क्षुधाशांती भषुवन’ ही ्था. नो्िीसाठी गावातून शहिात गथेलथेल्या आभण 
शहिी संस्ृतीत लोप पावलथेल्या ग्ामसथाचा शोध घथेत असताना िाणवलथेली 
शहिी संस्ृतीतील पिातमता मांडणािी ‘शोध’ ही ् था. ्या रिमानथे क्षुधाशांती 
भषुवन ्या ्थासंग्हातील ्थांचा रिम लावल्यास गाव तथे शहि ्या भौभत् 
प्वासातील अभौभत् िीवनशैलीचा लथेख्ानथे घथेतलथेला शोध िाणव ू
लागतो. 

महानगि घडत असताना माणसाचथे ्ंयत्र बनण्याची प्भरि्या घडत 
असतथे. ्या प्भरि्यथेत महानगिातील माणसू अनवधानानथे सामील होत िातो. 
त्याचा पथेहिाव, आहाि, भाषा ए्ूणच त्याची िीवनशैली त्याला सिवावी 
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लागतथे. हथे सिणथे भचि्ाल भट्णािथे सषुद्धा नसतथे. महानगि सतत ्ात टा्त 
असतथे. अथा्चत, महानगिातील आमलूाग् ब्दलाचा ्ालावधी खपूच लहान 
असतो. ए् भपढी भसथि होत असतानाच पषुढच्या भपढीला अभसततवासाठी 
नवा संघष्च ्िावा लागतो. नवनव्या संज्ा भनमा्चण होतात, ज्या िीवनाचा 
अभवभाज्य घट् बनतात. िषुनथे नाहीसथे होतथे आभण ्या नव्या घट्ांना 
अथ्चपणू्चता ्यथेतथे. महानगि माणसाला बांधनू ठथेवतथे, त्याला आभासी अभसततव 
्दथेतथे, ् धी ् ोणत्यातिी भवचािांचा ि्यि्य्ाि ् िा्यला भाग पाडतथे, ति ् धी 
बॉमबहलल्याच्या भ्यानथे ग्ासनू टा्तथे. गावखथेडथे तथे शहि, शहि तथे उपनगि, 
उपनगि तथे महानगि अशी भौभत् ब्दलाची प्भरि्या समिनू घथेण्यासाठी 
भ्मान ग्ामीण तथे शहिी असा प्वास ्िणाऱ्या माणसाच्या धडपडीचा 
आलथेख समिनू घ्यावा लागतो. 

‘शोध’ ्या ्थथेमध्यथे भ्िण गषुिव ्यांनी ्या भौभत् आभण अभौभत् 
संस्ृतीची ओळख ्रून भ्दलथेली आहथे. माणसांना पशषुवत वापिणािी 
व्यवसथा माणसांनीच उभी थ्े लथेली आहथे. ए्मथे्ांचा वापि ्िीत सवत:चथे 
भवश्व भनमा्चण ्िणािी िीवनशैली आतमघात्ी आहथे. अनवधानानथे आपण 
आपल्यातील मानवता नष्ट ्िीत आहोत. आपल्यातील नैसभग्च् िाभणवा 
संपवनू ्ंयत्रवत िगणथे मा््य ्िीत आहोत. ्या सवाांची िाणीव महानगिातील 
लो्ांना नाही. गावखथेड््यातून शहिात आपल्या माणसांचा शोध घथेताना ्या 
भवचािांचथे ्दश्चन घडतथे. ‘शोध’ ही ्था ्या दृष्टीनथे महत्वाची ठितथे. 

‘शोध’ ्या ्थथेतील भनवथे्दनशैलीचा गषुणभवशथेष महणिथे ्था नथेम्ी 
ष्ु ठथे  सषुरू होतथे आभण ष्ु ठथे  संपतथे असथे पािंपरि् आभ्द, मध्य आभण अंत 

हा समतोल भ्िण गषुिव ्यांच्या ्थथेसाठी लाग ू पडत नाही. त्यांची ्था 
वाचा्यला ष्ु ठूनही सषुरू थ्े ली तिी ्थाश्याचा आसवा्द घथेता ्यथेतो. ्ािण 
त्यांची ्था ही घटनाप्धान नसनू ती पात्रप्धान आहथे. ्थथेत ्थाश्याच्या 
अनषुषंगानथे ्यथेणािी पात्रथे सवतःचथे उप्थान् घथेऊन ्यथेतात. ्या उप्थान्ामध्यथे 
त्या पात्रांचथे थ्े वळ बाह्यवण्चन ्यथेत नाही ति त्यांचा सवत:च्या िीवना्डथे 
पाहण्याचा दृभष्ट्ोन, त्यांची सवपनथे, अपथेक्ा आभण समािभान व्यक् होतथे. हथे 
पात्र ्थथेत नथेम थ्े  ्ोणतथे ्ा्य्च ्िण्यासाठी आलथेलथे आहथे, ्याचा ्ाही अथ्च 
्थथेत नथेम थ्े पणानथे सांगता ्यथेत नाही. घटनथेच्या ओघात तथे पात्र ्ोणतीतिी 
भरि्या-प्भतभरि्या ् िीत ् थथेच्या भनवथे्द्ाच्या ् ॅ नवहॉसवि ्यथेतथे आभण लथेख् 

थ्े वळ तथे पात्र महणिथेच ्थथेचथे मध्यवतती व्यभक्तव आहथे, ्या उद्थेशानथे त्या 
पात्राला ््या्य ्दथेतो. ्या दृष्टीनथे पाहता ्था ही प्त्यथे् पात्राची आहथे, पात्राच्या 
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मनोभभूम थ्े ची आहथे. तसथेच ती पात्रांच्या मार्च त ्थथेत डो्ावणाऱ्या अनथे् 
संघष्चसथळांची आहथे. 

एखाद्ा गावाच्या पािावि बसनू ्यथेणाऱ्या-िाणाऱ्या लो्ां्डथे पाहत 
प्त्यथे्ाच्या िीवनात डो्ावणाऱ्या गावगपपा िशा िंगतात तशा गपपा 
लथेख् ्ितो. सषुरुवातीला बोलीभाषा, सथळवण्चन, व्यभक्वण्चन आभण 
प्संगातील सकू्म भनिीक्णथे नों्दवण्याची लथेख्ाची शैली समिनू घ्या्यला 
वथेळ लागतो. मळू ्थान् नथेम थ्े  ्ा्य आहथे? लथेख्ाला ्या वण्चनातून भ्ंवा 
पात्रभचत्रणातून ् थथेला ् षु ठथे  ् ्या्यचथे आहथे? ्या प्शांचा शोध लागत नाही. पिंतषु 
हळूहळू ही शैली आपल्या आ्लनाचा घास घथेतथे आभण आपल्याला थ्े वळ 
आसवा्दापषुिती म्या्चभ्दत ठथेवतथे. वाच्ातला आसवा्द् िागथे ्िण्याची 
भ्िण गषुिव ्यांची शैली ्ौतषु्ासप्द आहथे. ्ाही पषृ् वाचनू झाल्यानंति 
्थथेत पषुढथे ्ा्य घडणाि? ्यापथेक्ा आता ्थथेत ्ोणतथे पात्र ्यथेणाि? आभण 
त्याचथे गावगाड््यातील नथेम थ्े  िगणथे ्ा्य आहथे? ्याचा वथेध लागतो. ्या 
अथा्चनथे भ्िण गषुिव ्यांच्या क्षुधाशांती भषुवन ्या ्थासंग्हतील सव्चच ्था 
उप्थान्ांचथे भांडाि आहथे असथे महणावथे लागतथे. ्थथेतील पात्रांपै्ी नथेम थ्े  
्ोणतथे पात्र मध्यवतती आहथे, हथे वाच्ालाही सांगता ्यथेणाि नाही. ् ािण त्याला 
भावलथेल्या भ्ंवा त्याला िाणवलथेल्या सषुख्दषुःखाचा आलथेख ज्या पात्रात 
होता तथे पात्र ्थथेच्या वाचनानंति वािंवाि आठवत िाहतथे. ्थाश्यापथेक्ा 
ही पात्रथे पषुसत् भमटल्यानंतिही मनामध्यथे भिवंत िाहतात. आपापलथे प्श, 
समस्या, सवभाव घथेऊन आपल्या्डथे अपथेक्थेनथे पाहत िाहतात.

गावगपपांचा रड भ्ंवा पाि िंगवणाऱ्या घोळक्यात वाच्ाला सामील 
्रून लथेख् त्याला ्दाखवा्यच्या बािी्सािी् घट्ांवि प््ाशझोत 
टा्त सकू्माभतसकू्म वण्चन ्िीत वाच्ाला ए्ाचवथेळी ्दोन िंग्टा 
अनषुभवा्यला लावतो. िसथे भचत्र्लथेमध्यथे थ्ीडी अथा्चत भत्रभमती दृश्य भनमा्चण 
्िणथे हा ए् ्लातम् चमत्ाि वाटतो तसथे भ्िण गषुिव ्यांची ्था 
प्संगातील खोलवि गषुंतलथेल्या भ्ंवा भनसटलथेल्या सव्चच घट्ांना सामावनू 
घथेतथे. ‘क्षुधाशांती भषुवन’ ्या ्थथेत गावाबाहथेरून आलथेल्या भसद्धापपाला 
आपलथे ्दष्ु ान भभवष्यात ्यथेणाऱ्या पथेट्ोल पंपाच्या िागथेसाठी सोडून ्दषुसऱ्या 
गावी ््यावथे लागतथे. ही गोष्ट सांगताना लथेख् भसद्धापपाचथे गावात ्यथेणथे, ्दष्ु ान 
थाटणथे, गावातील िाि्ािण, भसद्धापपाची ्दनंैभ्दनी, पथेट्ोल पंपासाठीचथे 
अथ्च्ािण, गावातील तरुणाई, िाणत्या माणसांचा अनषुभव, ‘क्षुधाशांती 
भषुवन’ ्या भसद्धापपाच्या ्दष्ु ानासमोिची गावाची भमभटंग, भसद्धापपाच्या 
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्दष्ु ानाविचथे आरिमण, भसद्धापपाचथे गावातून िाणथे, ्या साऱ्या घटनांच्या 
रिमवािीत वािंवाि ब्दल ्िीत लथेख् ्धी भतू्ाळात ति ्धी वत्चमानात 
प्त्यक् घटनाप्संगात आपल्या भनवथे्दनाचा प््ाशझोत भरिता ठथेवतो. 
त्यामषुळथे ्धी ही ्था भसद्धापपाची ति ्धी भसद्धापपाच्या पतनीची, मषुलाची, 
्दष्ु ानाशथेिािी िाहणाऱ्या पालाविच्या लहान मषुलांचीसषुद्धा होतथे. भसद्धापपाचथे 
पषुढथे ्ा्य होणाि हा प्श महत्वाचा ठित नाही. ए्ूण ्या गावखथेड््याचथे पषुढथे 
्ा्य होणाि असा प्श लथेख् भनमा्चण ्ितो.

पात्रभचत्रण हा भ्िण गषुिव ्यांच्या ्थालथेखनातील महत्वाचा घट् 
आहथे. पात्राचथे व्यभक्मत्व सा्ाित असताना लथेख् ग्ामीण आभण भनमशहिी 
उ्दाहिणांचा ्दाखला ्दथेतो, तसथेच रूप् भनमा्चण ्ितो. आपला ्थथेचा 
अव्ाश तो ब्दलत नाही. िसथे ‘शोध’ ्या ्थथेमध्यथे ग्ामीण तथे भनमशहिी हा 
ब्दलणािा अव्ाश मांडताना भाषा, उ्दाहिणथे, पात्र सवभाव, आभथ्च् ब्दल 
्यांचथे भचत्रण ् थे लथेलथे आहथे, उ्दाहिणाथ्च - ‘बऱ्याच वथेळथेला मला हुििथे गषुरुिीला 
आसं वाटा्यचं ्ी गललीतली शाळ्िी पोिं िशी गभणतातली ्ाहीतिी 
गंमत ्िा्यला ए्मथे्ांना मनात एखा्दा आ्डा धिा्यला सांगतात ति तसं 
्या सषुतािवैनीनी सपधा्च ्िण्यासाठी ्ळत न्ळत आमहा ्दोनतीन नो्ि्दाि 
लो्ांची गललीतली घिं भनवडली आहथेत ्ी ्ा्य? खिंच ििी तसं आसतं 
तिी ्यासाठी मी हुििथे गषुरुिीनं सषुतािवैनींना भ्ंवा आमहा ष्ु णालाच त्याबद्ल 
रािसं ्दोषी धिण्यापथेक्ा सिळ ्ाळालाच त्यासाठी ्दोषी धरून सगळ्यात 
मोठं ्लम ्ाळाविच ठो्लं असतं.’ (‘शोध’, प.ृ १२२). 

आपल्या ्थथेसाठी भनवडलथेलथे िथे िंग आहथेत त्याच िंगांनी पणू्च ्था 
सा्ािणथे ही लथेख्ाची शैली महत्वपणू्च ठितथे. ‘क्षुधाशांती भषुवन’ ्या ् थथेमध्यथे 
लक्ा ्या पात्राचथे वण्चन ्िताना लथेख् भलभहतो ्ी, ‘घिा्दािातून पळून 
गथेलथेल्या, थ्े स ्दाढी वाढवनू खांद्ाला झोळी लावनू भरिणाऱ्या माणसाला 
िशी आपोआप महािाि ही लो्प्दवी प्ाप् होतथे तशीच लक्ाला भमस्ती ही 
लो्प्दवी त्याच्या अंगाविचा भनळा डगला बघनू आभण त्याच्या अंगावि 
खथेळणािथे पानथे आभण सरूि ड्ा्यवहि बघनू भव्ासवाडी राट््यानथे वभशल्यानथे 
िाहीि थ्े ली आहथे’ (‘क्षुधाशांती भषुवन’, प.ृ ३१). तसथेच गावातील डॉकटिांचथे 
वण्चन ् िताना लथेख् भलभहतो ् ी ‘ ष्ु ठलाही खािगी डॉकटि न्दीवि ् ावळा 
्यथेऊन बसल्यागत गावात वष्च सहा मभहनथे ्दवाखाना थाटून बसा्यचा आभण 
मग ्दषुसऱ्या गावाला उडून िाई’ (‘क्षुधाशांती भषुवन’, प.ृ ३५).
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‘शोध’ ्या ्थथेतून लथेख् ग्ामीण आभण शहिी िीवनातील ्दिी आभण 
संवा्द मांडताना माणसांच्या मनोभभूम्ा आभण त्यांनी आखनू घथेतलथेल्या 
म्या्च्दांचथे वण्चन ्ितो. तसथेच गावखथेड््यातील भशक््ाला ज्ान्दानाव्यभतरिक् 
्िावथे लागणािथे इति ्ाम ्ोण्ोणत्या सवरूपाचथे असतथे ्याचथेही वण्चन 
्ितो. ्या वण्चनामागथे असलथेलथे भाष्य मात्र ्टषुसत्य आहथे. भवनो्दामागथे 
्दडलथेलथे हथे वासतव वाच्ाला सपश्च ्रून भनघनू िातथे. भवनो्दापथेक्ा भाष्य 
महणनू ्थथेतील भवनो्दाचथे ्दषुधािी घाव िाणवतात. असथे खपू आसवा्दभबं्द ू
्थथेमध्यथे पथेिलथेलथे आहथेत ्ी भिथथे भाष्य-सवरूप भवधानथे भनवथे्द्ानथे थ्े लथेली 
आहथेत. ‘भनवडणष्ु ांच्या सषुगीत आमही मासति महणिथे शासनाचथे हक्ाचथे 
बैल असतो’ (‘शोध’, प.ृ १०६ ). ‘पवूती समगभलंग ्िणाऱ्या सोनथेिी टोळ्या 
असा्यच्या तशी त्या भहिव्या टोळीला हथे झाड पाडा्यचं ्ंत्राट द्ा. त्यांना 
िातोिात लो्ांच्या शथेतातली भशसव्याची, सागवानाची, चं्दनाची झाडं गा्यब 
्िण्याची ्ला अवगत हा्य’ (‘शोध’, प.ृ ७४ ). अशा प््ािची भवधानथे 
भ्ंवा संवा्द ग्ामीण िीवनिहाटीतील समस्या मांडतात. मात्र ्या समस्या हथे 
्थथेचथे मषुख्य े्ं द्र नसल्यामषुळथे त्या थ्े वळ उललथेखापषुित्या म्या्चभ्दत आहथेत. 
असथे असलथे तिी समग् ग्ामीण िीवनभचत्र भनमा्चण ्िणाऱ्या लथेख्ाला 
्या समस्यांना लपवनू ठथेवता ्यथेत नाही, प्या्च्यानथे वाच्ानथेही त्या समिनू 
घ्याव्यात अशी अपथेक्ा लथेख्ानथे थ्े लथेली भ्दसतथे. 

भवद्ाथती नसलथेली शाळा, शालथे्य ् ाम सोडून इति ् ामथे ् िणािथे भशक््, 
शाळा व्यवसथापनात सभास्द असनू भशक्णाभवष्यी अनासथा असलथेलथे 
ग्ामसथ, आपल्या मषुलांनी नथेम थ्े  ् ा्य ् िावथे ज्यामषुळथे त्यांचा सवाांगीण भव्ास 
होईल ्याभवष्यी अनभभज् असलथेलथे पाल्, ग्ामपंचा्यतीच्या भनवडणष्ु ा 
आभण त्यातून भमळणािी ्ंत्राटथे ्यावि डोळथे ठथेवनू आभथ्च् रा्य्दा शोधणािथे 
गावगषुंड, िाि्ािणी, आधषुभन् ्यषुगात भशक्ण घथेणािी - शथेती भवसिलथेली - 
व्यसनांच्या आहािी गथेलथेली - िाि्ी्य गावगषुंडांच्या हातचथे बाहुलथे बनलथेली 
आभण गावखथेड््याची वथेस ओलांडू न श्लथेली तरुणाई, ्ौटषुंभब् ्लहात 
भपचलथेलथे ग्ामसथ, मोबाईलमषुळथे भनमा्चण झालथेला सषुखसंवा्द आभण भवसंवा्द 
अशा अनथे् भवष्यांना लथेख् ओझिता सपश्च ्ितो. बहुतांशी हा सपश्च 
उपहास भ्ंवा उपिोध ्या भवनो्दाच्या शस्तांचा आधाि घथेत ्यथेतो. 

भ्िण गषुिव ्यांच्या ्थालथेखनाची वैभशष््ट्यथे नों्दवताना त्यांच्या 
्थथेतील भाषाशैलीसोबत संवा्द लथेखनाच्या शैलीची भवशथेष नों्द घ्यावी 
लागतथे. पात्रांच्या समग् िीवनदृभष्ट्ोनाचथे, िीवनशैलीचथे आभण मानभस् 
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भसथभतगतीचथे भचत्र ्या संवा्दातून सा्ाि होतथे. पात्र नथेम थ्े  असथे ्ा वागतथे 
आहथे भ्ंवा बोलतथे आहथे, हथे सहि सोप्या पद्धतीनथे वाच्ाला ्ळतथे. 

ब्दलणािी बलषुतथे्दािी ही महत्वाची समस्या भ्िण गषुिव ्यांना 
्थातम् रूपात वाच्ांसमोि मांडा्यची आहथे. पवूतीची गाविहाटीतील 
प्दथे भ्ंवा ्ा्य्चपद्धतीनषुसाि चालणािथे व्यवहाि ्ाळानषुसाि ब्दलत आहथेत. 
शथेतीशी संबंभधत असलथेलथे ्ौशल्य, गोपालन, मेंढीपालन, वकृ् िोपासना, 
मध शोधणथे आभण भमळवणथे, ष्ु ऱहाड- ष्ु ्दळ-खषुिपथे अशा साधनांच्या वापिाचथे 
्ौशल्य पवूती गावखथेड््यात महत्वाचथे गणलथे िात असथे. मात्र ्ाळानथे ही ्ामथे 
व ्ौशल्याचा ्ाही उप्योग नाही हथे भसद्ध थ्े लथे आहथे. मोटाि मथे्ॅभन्, खतथे 
भवरिथे ता, भसमेंट-लोखंड-िथेती भवरिथे ता, ला्ूड व्यापािी, ्दधू खिथे्दी ्िणािथे 
व्यापािी, बँ् अभध्ािी, आिोग्य अभध्ािी, भशक्णाभध्ािी, भनवडणू्  
अभध्ािी अशा प््ािची नवी ्ंयत्रणा गावात ् ा्य्चित झाल्यापासनू ्यांच्याशी 
संबभधत िीवनव्यवहाि आभण साहभि्च व्यापािी उभद्ष्टपतूतीसाठी मा क्े भटंगचथे 
्ौशल्य महत्वाचथे ठरू लागलथे. हा ब्दल ग्ामीण िीवनशैलीला भनसगा्चपासनू 
तोडणािा होता. भ्िण गषुिव ्यांनी भनसगा्चपासनू ्दिू िाणािा आभण ्ंयत्रासािखा 
भनितीव बनणािा माणसू ्ोणत्या प्भरि्यथेतून िात आहथे ्याचथे चलभचत्र ्थथेतून 
मांडलथेलथे आहथे. ‘भभंत’ ्या ्थथेतून ग्ामीण भागातील व्यापािी, ‘शोध’ ्या 
्थथेतून औद्ोभग् वसाहत व सथाभन् िाि्ािण आभण ‘क्षुधाशांती भषुवन’ 
्या ्थथेतून सि्ािी भनमसि्ािी प््लप ्यांचा ग्ामीण िीवनावि ्ोणता 
परिणाम होत आहथे ्याचथे भचत्रण थ्े लथेलथे भ्दसतथे. 

आपल्या भोवती असलथेलथे वासतव मग तथे भ्रष्ट असो वा सषुष्ट, िथे आहथे 
तथे िसथेच्या तसथे मांडणथे, पात्राच्या भवनो्दी सवभावातून ्या वासतवावि भाष्य 
्िणथे, ्ोणताही संघष्चभवष्य् अभभभनवथेश भनमा्चण न ्िणथे, पात्राचथे सवभाव 
वैभशष््ट्यथे आभण ्दोष ्यांचथे वण्चन ्िताना प्ाप् परिभसथतीला प्माण धिणथे, 
पािंपरि् िीवनशैली आभण आधषुभन् अपरिहा्य्च िीवनशैली ्यांच्यातील 
असमतोल मांडणथे, भभवष्यातील िीवन ब्दलाचा आलथेख मांडणथे, ग्ामीणतथेच्या 
नव्या व्याख्या भनभचित ्िणथे, िष्ु ्या आभण नव्यातील सीमािथेषा व्यक् ्िणथे, 
बोलीचा लहथेिा ्यांची नों्द ्िणथे, अशापद्धतीनथे ए्ूणच ्ोलहापिू िवळील 
गावखथेड््याचा ्ाळानषुसाि ब्दलणािा आवा्ा आभण त्यामषुळथे त्याि होणािथे 
नवथे-नवथे पथेच, त्यातूनही माग्चरिमण ्िीत होिपळणािा-भवषणण होणािा-
आतममगन होणािा ग्ामीण माणसू भ्िण गषुिव ्थथेच्या चौ्टीत आणतात. 
सा्यबिभवश्वातील ग्ामीणता असाही ए् वैभशष््ट्याचा पोत त्यांच्या ्थथेला 
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प्ाप् होतो. भ्िण गषुिव ्यांच्या ्थालथेखनातून भतू्ाळातील आढावा, 
वत्चमानातील समालोचन आभण भभवष्याभवष्यी गावखथेड््याची सवपनथे ्यांचथे 
सं्लपभचत्र ्ोलािरूपात मांडलथेलथे आहथे. अनषुभवभवश्वाचा प्त्यथे् तषु्डा 
भभवष्यातील परिपणू्चतथेचा ध्यास घथेणािा ति ्धी व्यवसथथेचा घास बनणािा 
आहथे हथे लथेख् सषुचव ू पाहतो. समस्या े्ं द्री असनूही ्ोणत्याही प््ािचा 
प्चाि्ी अभभभनवथेश नसणािी भ्िण गषुिव ्यांची ्था वाच्ाची अभभरुची 
संस्ारित ्िणािी आहथे. 
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(पिीभक्त पषुसत् : महाराष्ट्र संस क्ृ ती : लथेख् : पषु. ग. सहस्रबषुद्धथे : 
प््ाश् : ्ॉभ्टनथे्टल प््ाशन, पषुणथे, प््ाशन वष्च : १९७९, पषृ्थे : ८३५, 
मलू्य : रु. ६०)

महाराष्ट्र संस क्ृ ती हा सवातंत््योत्ि ्ाळात सषुप्भसद्ध असलथेलथे 
भनबंध्ाि व भवचािवंत डॉ.पषु.ग. सहस्रबषुद्धथे ्यांचा ग्ंथ आहथे. भनबंध वाङ्म्य 
आभण वैचारि् साभहत्य ्या क्थेत्रातलथे मिाठी साभहत्यातील ए् महत्वाचथे 
नाव महणिथे डॉ.सहस्रबषुद्धथे हथे होत. तथे नषुसतथेच टी्ा्ाि नवहतथे ति आधषुभन् 
आवहानांच्या सं्दभा्चत स्स िीवनवा्दी भवचाि मांडणािथे लो्भशक्् महणनू 
त्यांची ओळख होती. प्वभृत्धम्च, समािस्मषुखता, इहवा्दी भवज्ानभनष्ा, 
सामर्या्चची उपासना ्िणािा िाषट्वा्द, वै्यभक्् व सामाभि् चारित््य िप ू
श्णािा प््यतनवा्द ्यांचथे महत्व मिाठी वाच्ांच्या मनावि भबंबवण्यात 
त्यांची भभूम्ा महत्वाची िाभहलथेली आहथे. १९३५- ३६ पासनू तथे १९७४-
७५ प्यांत त्यांनी प्बंध लथेखन, भनबंध संग्ह आभण लभलत साभहत्याचथे लथेखन 

थ्े लथे. महाराष्ट्र संस क्ृ ती हा महािाषट्ाच्या संस्ृतीचथे सम्य् ्दश्चन घडभवणािा 
त्यांचा ग्ंथ इ.स. १९७९ साली ्ॉभ्टनथे्टल प््ाशन, पषुणथे ्यांनी प््ाभशत 
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थ्े ला असनू महािाषट्ाच्या सामाभि्-सांस्ृभत् अभ्यासाचा चांगला 
्दसतऐवि महणनू त्या्डथे पाहता ्यथेईल.

 चाळीस वषा्चपवूती भलभहलथेला हा ग्ंथ आिही भतत्ाच माग्च्दश्च्, 
नवी दृष्टी ्दथेणािा आहथे. महािाषट् संस्ृतीचथे पषुनरुजिीवन लो्प्भतभनधी, 
नागरि् आभण भवशथेषतः महािाषट्ी्य तरुणांच्या हातून घडावथे, ही िाणीव 
त्यामधनू तीव्रतथेनथे व्यक् होतथे. ८३५ पानांचा हा प््दीघ्च ग्ंथ महणिथे थ्े वळ 
महािाषट्ाच्या प्ाचीन, मध्य्यषुगीन भ्ंवा अवा्चचीन ्ाळाचा तपशील ए्त्र 
्िणािा ग्ंथ नाही ति त ््च शषुद्ध भवश्थेषण ्िणािा आभण महािाषट्ातील 
सांस्ृभत्, ऐभतहाभस् घडामोडींचा भािती्य इभतहासाच्या सं्दभा्चत 
अ्व्याथ्च लावणािा असा मौभल् ग्ंथ आहथे. उ्दाहिणाथ्च, सषुरुवातीपासनू 
महािाषट्ानथे सवातंत््या्ांक्ा धरून सवातंत््याची लढाई चालभवली होती,असथे 
भनिीक्ण त्यांनी नों्दवलथे आहथे. 

ग्ंथात इ. स. पवू्च २३५ तथे इ. स.१९४७ अशा सषुमािथे बावीसशथे वषाांच्या 
्ाळातील महािाषट्ाच्या संस्ृतीचथे भवसततृ भववथेचन आलथे आहथे. त्यामषुळथे ्या 
प््दीघ्च ्ाळाचथे ्ालसदृश्य असथे सातवाहन तथे ्या्दव ्ाल, मषुसलीम सत्थेचा 
्ाळ महणिथेच बहामनी ्ाल, मिाठा ्ाल आभण भरिटीश ्ाल हथे चाि 
भवभाग आहथेत. त्यानषुसाि धम्च, िाि्ािण, समाि्ािण, अथ्च्ािण, भवज्ान, 
्ला, साभहत्य व भशक्ण अशी संस्ृतीची आठ प्धान अंगथे ्या ग्ंथात ए्ूण 
४४ प््िणांद्ािथे उलगडली गथेली आहथेत. 

ग्ंथात संस्ृतीच्या ् ाही मलूभतू व्याख्या ्दथेऊन संस्ृती महणिथे ् ा्य, 
ही सं्लपना सपष्ट थ्े ली आहथे. महािाषट्ी्य संस्ृतीच्या खाणाखषुणा व त्याचथे 
मलूभतू असथे सं्दभ्च िष्ु ्या प्ाचीन ग्ंथांमधनू, भशलालथेख व ताम्रपटांमधनू 
आभण वथेगवथेगळ्या प्ाचीन ग्ंथांमधनू ्सथे आढळून ्यथेतात, ्याचा भवसतािानथे 
उलगडा लथेख्ानथे सषुरुवातीला थ्े ला आहथे. उ्दाहिणाथ्च, प्ाचीन ग्ामीण 
महािाषट्ाचथे सवरूप लक्ात ्यथेण्यासाठी गाथासप्तशती ्या सातवाहन्ालीन 
ग्ंथाचा अभ्यास उद्ोध् ठितो, असथे त्यांचथे मत आहथे. तसथेच पषुढील 
्ाळातील संतांच्या लथेखणीतून घडलथेलथे महािाषट्ाचथे ्दश्चनही भवशथेष 
उललथेखनी्य वाटतथे. महािाषट्ातील िािघिाणी, िाज्यसत्ा, त्यांचथे ्तृ्चतव, 
्त्रपती भशवािी महािािांची ्यषुद्धभवद्ा, िाि्ी्य क्थेत्रातील घडामोडी ्यांचथे 
आ्लन होण्यासाठी्दथेखील हा ग्ंथ महत्वाचथे सं्दभ्च सषुचवतो आभण त्यांच्या 
आधािानथे महािाषट्ी्य सामाभि्-सांस्ृभत् इभतहासाची मांडणी ्ितो. 
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महािाषट्ी्य िािघिाणी, त्यांच्या वथेगवथेगळ्या िािसत्ा, त्यामागील अभसमता, 
सविाज्य आभण साम्राज्य ्यांच्या महत्वाच्या नों्दी ग्ंथामध्यथे सापडतात. 

्याभशवा्य सातवाहन तथे ्या्दव्ाल ्या ्ालखंडात महािाषट्ात 
अखथेिप्यांत थ्े वळ िािसत्ाच होती. िाज्य्ािभािाच्या सो्यीसाठी ्दथेशाचथे 
भवभाग थ्े लथे होतथे, असथे लथेख् सांगतात. िाि्ी्य घटना- घडामोडींबिोबिच 
महािाषट्ातील धाभम्च् िीवन, भवभवध प््ािचथे पंथ, मंभ्दिथे, संप््दा्यांनी 

थ्े लथेलथे ्ा्य्च आभण त्याबद्लचा ए्ूणच सव्च िीवनव्यवहाि लथेख्ानथे 
‘धाभम्च् िीवन’ ्या प््िणात नों्दवलथेला आहथे. सामाभि् रूढी, पिंपिा, 
िीभतरिवािाबद्ल बाि्ाईनथे भ्दलथेलथे तपशील महािाषट्ाच्या सामाभि्- 
सांस्ृभत् आ्लनास उप्यषुक् ठिणािथे आहथेत. संस्ृतीच्या इभतहासात 
िाज्यशासनाचथे महत्व असतथेच पण संस्ृतीचा खिा प्ािंभ धम्चभवचािापासनू 
होतो, महणनू संस्ृतीच्या अभ्यासात धम्चभवचािाला प्थम सथान भ्दलथे पाभहिथे, 
अशा भचभ्तस् दृष्टीनथे लथेख् समाि, रूढी व पिंपिा ्यांच्या्डथे पाहतात. 
भस्त्यांना समाििीवनात असलथेलथे सथान, भववाह पद्धती, भस्त्यांचथे ्तृ्चतव, 
बालभववाहासािख्या असलथेल्या प्था, भवधवा भववाहबं्दी ्यासं्दभा्चतील 
सव्चच नों्दी व्यक्ी आभण समाि समिनू घथेताना महत्वाच्या ठितात. 
महािाषट्ातील आभथ्च् िीवन, शथेती, शथेत्िी, भप थ्े , पशषुधन, ्िपद्धती, 
्ािागीि, भवण्ाम, व्यापाि ्याबाबतचथे तपशील लथेख्ानथे खपू भवसततृपणथे 
मांडलथेलथे आहथेत. 

साभहत्य, ्ला, भवभवध प््ािच्या भवद्ा व ज्ानसाधनथे ्यांची माभहती 
्दथेताना महािाषट्ातील साभहत्यभनभम्चतीचा भवसततृ तपशील लथेख्ानथे भ्दला 
आहथे. सषुरुवातीला गाथासप्तशती , हररववजय, सेतषुबंध, पद्मचररत्र, पषुष्पदतं, 
वववे्वसंध,ू ज्ानबोध, ढवळ ेआभण नंतिच्या ्ाळात संत्वी, पंभडत्वी, 
शाहीि व लावणी्ािांनी भवपषुल सवरूपाचथे ग्ंथलथेखन थ्े लथेलथे आहथे. 
भवचािप्धान साभहत्यही ्या ्ाळात भनमा्चण झालथेलथे आहथे. त्याच्या नों्दीसषुद्धा 
ग्ंथात आल्या आहथेत. 

‘साभहत्य आभण ्ला’ ्या प््िणात मिाठी साभहत्य, त्याचथे सव्च 
प्ाचीन सं्दभ्च, भवभवध संप््दा्य व पंथ त्यातून भनमा्चण झालथेलथे भभ्नभभ्न 
सवरूपाचथे साभहत्य आभण त्याची रलश्षुती भवसतािानथे मांडली आहथे. वैचारि् 
दृभष्ट्ोनातून भवभवध प््ािच्या चळवळी, आं्दोलनथे आभण त्यातून झालथेली 
महािाषट्ाची िडणघडण ्यांचा लथेखािोखा सभवसतििीत्या मांडला आहथे. 
साभहत्य, ्ला, संस्ृती, भवद्ा, संशोधन ्या अंगानथे हथे भववथेचन महत्वाचथे 
ठितथे.
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भाितातील इति प्ांतांच्या संस्ृतीपथेक्ा ‘महािाषट् संस्ृती’ ही 
्ोणत्याही दृष्टीनथे ्मी नाही; असली ति ती ्ाही क्थेत्रात सिसच आहथे, हथे 
लथेख्ाचथे भनिीक्ण महािाषट्ाच्या संस्ृतीच्या मोठथेपणाबद्ल भाष्य ्िणािथे 
आहथे. अनथे् क्थेत्रात महािाषट् ्सा वैभशष््ट्यपणू्च व वथेगळा आहथे हथे भवसतािानथे 
मांडण्याचा प््यतन लथेख्ानथे ्या ग्ंथातून थ्े ला आहथे. सातवाहन तथे ्या्दव 
्ाल, बहामनी ्ाल, मिाठा ्ाल आभण भरिटीश ्ाल असथे ्या ्ालखंडाचथे 
चाि भवभाग ्रून ्या प्त्यथे् ्ालखंडात महािाषट्ाची झालथेली िडणघडण 
आभण त्याचथे ए्ं्दिीत सवरूप लथेख्ानथे भवसतािानथे भवश्द थ्े लथे आहथे, महणनू 
हा ग्ंथ अनथे् बाबतीत वाचनी्य व मौभल् ठितो. महत्वाचथे महणिथे ग्ंथाच्या 
शथेवटच्या परिच थ्े्दात लथेख्ानथे िी अपथेक्ा व्यक् थ्े ली आहथे, ती समसत 
महािाषट्ी्य माणसांना, वाच्ांना भवचाि प्वत्च् ठिथेल अशीच आहथे. 

“सवातंत््यानंति सव्चच प्थेिणा हळूहळू मं्दावत गथेल्या. ध्यथे्यवा्द, त्याग, 
लो्सथेवा, भव्य अशी आ्ांक्ा ्या सव्च गषुणांचा महािाषट्ातूनच नवहथे ति सव्च 
भाितातून लोप होत चालला आहथे. सवातंत््यानंति िो त्याग ् थे ला आता त्याचा 
आनं्द आभण सषुख भोगा्यचथे आहथे, अशी लो्ांची वतृ्ी झाली आहथे. त्यामषुळथे 
वासतभव्ता, त्याग, ध्यथे्यवा्द ्यांची सवातंत््यलढ््याच्या ्ाळापथेक्ाही आता 
्दसपट िरुिी भनमा्चण झाली आहथे. महािाषट्ाच्या ही ध्यानात ्यथेईल ्ा?” 
(सहस्रबषुद्धथे १९७९ : प.ृ ८२०) असा मलूगामी प्श लथेख् शथेवटी उपभसथत 
्ितात. त्यामषुळथे आिही खऱ्या अथा्चनथे हा ग्ंथ सवाांनाच नवा भवचाि व दृष्टी 
्दथेणािा आहथे. मषुद्थेसषु्दपणा व सतू्रबद्ध मांडणी, िथे वासतव आहथे तथे सपष्टपणथे 
मांडण्याचा प््यतन ही लथेख्ाच्या भवश्थेषण शैलीची वैभशष््ट्यथे नों्दवता ्यथेतील. 
नव्या आवहानांच्या सं्दभा्चत समािस्मषुख असथे आधषुभन् दृष्टीनथे िीवनवा्दी 
भवचाि लथेख्ानथे प्भावीपणथे मांडलथे आहथेत. लथेख्ानथे थ्े वळ तपशील भ्दलथेलथे 
नाहीत ति त्याच्या िोडीला भवश्थेषण, सपष्टी्िण, आवश्य् अशी सभवसति 
माभहती ग्ंथांमध्यथे भ्दलथेली आहथे. इभतहास वाचतानाच त्यापासनू प्थेिणा घथेऊन 
्ाहीतिी धडा घथेण्याचथे आवाहन हा ग्ंथ ्ितो. 
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९ भडसेंबि २०१९ िोिी े्ं द्री्य गहृमंत्री अभमत शहा ्यांनी नागरि्तव 
(सषुधािणा) भबल लो्सभथेत मांडलथे. लगोलग तथे लो्सभथेत, िाज्यसभथेत 
पास होऊन त्यावि १३ भडसेंबिला िाषट्पती िामनाथ ्ोभवं्द ्यांनी सवाक्िी 

थ्े ली. नागरि्ता सषुधािणथेसािखथे महत्वाचथे भबल संस्दथेत भवशथेष चचा्च न 
होता, घाईगडबडीत पास होणथे आभण सथलांतरितांना धमा्चच्या आधािावि 
नागरि्तव बहाल ् िणथे, ्या ्दोन प्मषुख ् ािणांमषुळथे हथे भबल प्चंड लो्क्ोभाला 
सामोिथे गथेलथे. ्दथेशातील प्मषुख शहिांत, भवद्ापीठांत तरुणांची, प्ध्याप्ांची, 
भवचािवंताची, ्ा्य्च्त्याांची ्या सषुधािणा भबलाभविोधात आं्दोलनथे, भन्दश्चनथे 
झाली. ्दथेशातील, िगभिातील प्साि माध्यमांत हथे भबल, NRC, NPR भबलथे 
आभण ए्ूणच नागरि्तवाचा मषुद्ा चचकेचा मषुख्य भवष्य िाभहला. मात्र ् ोिोना 
महामािी सषुरू झाल्यानंति ए्त्र िमण्यावि बंधनथे आली, त्यामषुळथे आं्दोलनथे, 
भन्दश्चनथे थांबली, चचा्च थांबल्या आभण माध्यमांत ्ोिोना हा चचकेचा आभण 
भचंतथेचा मध्यवतती भवष्य बनला. 
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्या नागरि्तव सषुधािणा भबलाच्या, आभण नागरि्तवासं्दभा्चत 
असलथेलथे, ‘ऑन भसभटझनशीप’ हथे पषुसत् नषु्तथेच प््ाभशत झालथे. ्या 
पषुसत्ात इभतहास्ाि िोमीला थापि, द वहदंचूथे मािी संपा्द्, िाि्ी्य 
भवश्थेष् एन. िाम, ्ा्य्दा क्थेत्रातील भवद्ान गौतम पटथेल, गौतम भाभट्या 
्या चाििणांचथे चाि भनबंध आहथेत. भनबंधात चािही िणांनी नागरि्तव 
्या ए्ाच भवष्याच्या भनिभनिाळ्या पैलूंवि भलभहलथे आहथे आभण चािही 
िणांनी नागरि्तथेचथे महत्व अधोिथेभखत थ्े लथे असनू धमा्चच्या आधािाविील 
नागरि्तवाला तीव्र असहमती ्दश्चवली आहथे. आभण प्त्यक्पणथे आभण 
अप्त्यक्पणथे Jus Soli (Birthright citizenship) ्या तत्वाचथे सम्चथन 

थ्े लथे आहथे.

नागररकतव: उनन्यनाचा माग्ग 
पषुसत्ाची सषुरुवात इभतहास्ाि िोमीला थापि ्यांच्या ‘भसभटझनशीप: 

िाईट टू बी अ भसभटझन’ ्या भनबंधानथे होतथे. थापि महणतात, आिची 
भसभटझनशीप ही सं्लपना समिनू घ्या्यची असथेल ति मागील तीन 
शत्ांतील भांडवलशाही, इडंसट्ीला्यझथेशन, मध्यमवगा्चचा उ्द्य, त्यांच्या 
मागण्या, लो्शाही, शासनव्यवसथा, महत्वाचथे ऐभतहाभस् ब्दल समिावनू 
घथेतलथे पाभहिथेत. भसभटझनशीप पवूती श्ीमंत, अभभिन पषुरुषांनाच भमळत होती 
महणिथे इकसकल्यषुभझव होती. ती इनकल्यषुभझव ्शी झाली, भतची उतरिांती 
गषुलाम (salve), शथेतमििू (Serf), प्िािन (subject) आभण शथेवटी 
नागरि् (citizen) ्या टपप्यावि ्शी झाली, ्याचा वथेध थापि ्यांनी घथेतला 
आहथे. तसथेच भाितातील धमा्चवि आधारित िाषट्वा्दाची मषुळं असलथेल्या भमल 
्यांच्या The History of British India ्या ग्ंथाचथे आभण वासाहभत् 
िाज्याचथे भवश्थेषण थापि ्यांनी थ्े लथे आहथे. 

सव्चसाधािणपणथे नागरि्तव महणिथे व्यक्ी आभण िाज्य ्यांच्यातील 
नातं आहथे. व्यक्ी िाज्यावि भनष्ा ठथेवतथे, भतची ्त्चव्यथे पाि पाडतथे, त्या 
ब्दल्यात िाज्य त्या व्यक्ीचथे संिक्ण ्ितथे. संभवधान हा नागरि् आभण 
िाज्य ्यांच्यातील ्िाि आहथे. त्यानषुसाि नागरि्ांचथे थ्े वळ संिक्ण ्िणथे, हथे 
िाज्याचथे ्त्चव्य नाही ति त्यांचथे िीवनमान सषुधािणथे हथे्दथेखील िाज्याचथे ्त्चव्य 
आहथे, असथे मत थापि ्यांनी भनबंधात मांडलथे आहथे.

समािातील मषुठभिांची संपत्ी, शक्ी वाढल्यानथे समाि प्गत होत 
नाही. ति समािातील सवा्चचथे िीवनमान उंचावल्यानथे समाि प्गत होतो. 
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सभ्य (civilised) होणं महणिथे समािातील ् ्या्यव्यवसथा, सि्ाि, प्शासन 
्यांनी प्त्यथे् नागरि्ांच्या हक्ांचथे िक्ण ्िणं, प्त्यथे्ाला स्मानानथे 
िगण्याचा मिण्याचा अभध्ाि ्दथेणं असा भसभटझनशीपचा उ्नत अथ्च थापि 
्यांनी मांडला आहथे. 

नागररकतवाचे राजकारण 
द वहदंचूथे मािी संपा्द्, िाि्ी्य भवश्थेष् एन. िाम भाितातील 

सद्:भसथतीच्या िाि्ािणावि भाष्य ्ितात. त्यांनी नागरि्तवाच्या 
िाि्ािणाचा सत्ि ्दश्ांचा ्ालखंड चाि भागात भवभागला आहथे. 
पभहला ् ालखंड १९४७ सालापासनूच्या संभवधान सभथेतील नागरि्तवाच्या 
चचकेपासनू तथे नागरि्तव ् ा्य्दा सथाभपत होईप्यांतचा महणिथे १९५५ प्यांतचा 
आहथे. ्दषुसिा ्ालखंड १९५५ सषुरू होऊन १९८५ ला संपतो, १९८६ तथे 
२००४ हा नागरि्तव ् ा्यद्ातील महत्वाच्या ब्दलांचा समावथेश तथे भतसऱ्या 
भागात ्ितात ति २००५ तथे आि घडणाऱ्या सीएए, एनआिसी, एनपीआि 
्या ब्दलांचा समावथेश चौर्या भागात ्ितात. आसाममधील एनआिसीची 
अंमलबिावणी अपा्य्ाि् शाबीत झाली असताना, एनआिसीची 
अंमलबिावणी ्दथेशात सषुरू होणाि आहथे ्याभवष्यी, धमा्चवि आधारित 
नागरि्तवाभवष्यी आभण ्दथेशातील ्ोणत्याही प्शाला ए्ा भवभशष्ट 
धमा्चला िबाब्दाि धिणथे, अरवा पसिवणथे ्याभवष्यी एन. िाम भचंता व्यक् 
्ितात. त्यांनी भािती्य िनता पक्ाच्या १९८० पासनूच्या घोषणापत्राचथे 
(manifesto) तसथेच संघ-भािपच्या ‘वन नथेशन, वन पीपल, वन ्लचि’ ्या 
अिेंड््यांचथे भवश्थेषण थ्े लथे आहथे. 

मो्दी सि्ाि २०१४ सालापासनू सत्थेत आल्यानंति प्साि 
माध्यमातील भविोधी सषुिाची, भचभ्तस् पत्र्ारितथेची हानी झाली असनू 
प्ोपगंडा पसिवणाऱ्या बातम्या माध्यमातून भ्दल्या िाऊ लागल्या. त्यामषुळथे 
नागरि्ांचथे िाि्ी्य अभध्ाि भवशथेष ्रून गिीब, शोभषत नागरि्ांच्या 
अभध्ािांचथे नषु्सान झालथे आहथे, असं मत भनबंधाच्या शथेवटी एन. िाम ्यांनी 
मांडलथे आहथे. 

नागररकतव, संदवधान आदण अनुच्ेि ११
संभवधानाच्या अनषुच थ्े्द ११ नथे संस्दथेला नागरि्तव ्दथेण्यासं्दभा्चत, 

िद्बातल ्िण्यासं्दभा्चत आभण नागरि्तवासं्दभा्चत अ््य ्ोणतीही तितू्द 
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्िण्याचथे भवशथेष अभध्ाि भ्दलथे आहथेत. ्याच ् लमाचा आधाि घथेऊन धमा्चवि 
आधारित नागरि्तवाचथे समथ्चन थ्े लथे िातथे. मात्र अनषुच थ्े्द ११नथे संस्दथेला 
भ्दलथेल्या भवशथेष अभध्ािांवि संभवधान सभथेनथे म्या्च्दा धवभनत थ्े ल्या आहथेत. 
त्या म्या्च्दा धमा्चवि आधारित नागरि्तवाला मा््यता ्दथेत नाहीत असथे मत 
्ा्य्दा तजज् गौतम भाभट्या ्यांनी भसभटझनशीप अॅ्ड ्द ्ॉ्सभटट््यशून ्या 
भनबंधात मांडलथे आहथे.

गौतम भाभट्या ्यांनी ्या भनबंधात संभवधान सभथेतील नागरि्तवाविील 
चचा्च तीन टपप्यांत मांडली आहथे. पभहला टपपा राळणीपवूतीचा आहथे. ्यात 
सि्दाि वललभभाई पटथेल ्यांच्या अध्यक्तथेखाली मलूभतू अभध्ािांचा 
अंतिीम अहवाल त्याि ्िण्यात आला, त्यात त्यांनी सवच्पणथे ्यषुभनवहस्चल 
भसभटझनशीपचा मषुद्ा मांडला आहथे. पण िाि्ी्य घडामोडीमषुळथे सभा अंभतम 
भनण्च्याप्यांत ्यथेऊ श्ली नाही. ्दषुसिा टपपा राळणीच्या ्ाळातील आहथे. 
्या टपप्यात धमा्चवि आधारित भह्ंद,ू भशख धभम्च्यांचथे भाित वगळता ्ोणतथेही 
्दथेश नाहीत महणनू त्यांना भवशथेष सवलती ्दथेण्याचथे सं ष्ु भचत मषुद्थे सभथेत चभच्चलथे 
गथेलथेलथे भ्दसतात, त्यांचा भततक्याच प्भावीपणथे प्भतवा्द थ्े लथेला भ्दसतो. 
भतसऱ्या टपप्यात आपण ्यषुभनवहस्चल, सथेक्यषुलि नागरि्तवाचा सवी्ाि 

थ्े लथेला आहथे. भािप सि्ाि संभवधान अनषुच थ्े्द ११ चा आधाि घथेऊन 
धमा्चवि आधारित नागरि्तवाचा पषुिस्ाि ्ित आहथे. मात्र संभवधान सभथेत 
ज्या ज्या वथेळी धमा्चवि आधारित नागरि्तवाचथे मषुद्थे मांडलथे गथेलथे त्या त्या 
वथेळी तथे ना्ािण्यात आलथे होतथे. हथे गौतम भाभट्या संभवधान सभथेतील चचकेतून 
्दाखवनू ्दथेतात. 

पासट इमपिरथे कट फ्यषुचि टथे्स हा चौथा आभण शथेवटचा भनबंध ् ा्य्दथे तजज् 
गौतम पटथेल ्यांचा आहथे. भनबंधाच्या सषुरुवातीला पटथेल महणतात, ‘मला िि 
्ोणी ए् ्दोन शब्दांत संभवधानाचथे वण्चन ्िा्यला सांभगतलथे ति मी बलभूपं्ट 
असथे ्िथेन. बलभूपं्टमध्यथे अंभतम उद्थेश असतो आभण तो साध्य ्िण्याचथे माग्च 
असतात, प्संगानषुरूप त्यात ब्दल होतात मात्र उद्थेश तथेच िाहतात. संभवधानाचथे 
पभहलथे तीन भाग संभवधानाचा पा्या आहथेत. तथे संपणू्च संभवधानाची िचना 
भनभचित ्ितात.’ पषुढथे तथे ्या भागाच्या पिसपिसंबंधाचथे आभण भाितातील व 
िगभिातील मलूभतू अभध्ािांविील खटल्यांचथे भवश्थेषण ्ितात. मलूभतू 
अभध्ािांसं्दभा्चत पटथेल ्यांनी िसटीस हसंिाि ख्ना ्यांचथे मत भ्दलथे आहथे. 
ख्ना महणतात, ‘संभवधानातील ति तितषु्दींपली्डथे िाऊन त्या ्ा्यद्ाचा 
उद्थेश िाणनू घथेणं महत्वाचथे आहथे. िाज्याची अणीबाणीही नागरि्ांचा 
िगण्याचा अभध्ाि, व्यभक्गत सवातंत््य भहिावनू घथेऊ श्त नाही.’
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सध्या चचकेत असलथेलथे IPC चथे ्लम १२४ A आभण UAPA च्या 
गैिवापिामषुळथे अभभव्यक्ीसवातंत््य, माध्यमाचथे सवातंत््य ्यावि म्या्च्दा ्यथेतात, 
असं मत पटथेल मांडतात. १२४ Aच्या संभवधाभन्तथेवि बोट ठथेवतात. 
्यासं्दभा्चत त्यांनी खषुद् इगंलडनथे २०१० साली भसभटझन लॉ िद् थ्े ल्याचा 
्दाखला भ्दला आहथे. 

गौतम पटथेल ्यांनी भनबंधाचा शथेवट अनषुिाधा भसीन भवरूद्ध ्यषुभन्यन 
ऑर इभंड्या ्या खटल्याचथे उ्दाहिण ्दथेऊन थ्े ला आहथे. हा खटला पत्र्ाि 
अनषुिाधा भसीन ्यांनी ्ाशमीिमध्यथे भािप सि्ािनथे अभनभचित ्ाळासाठी 
घातलथेल्या इटंिनथेट बं्दीभविोधात ्दाखल थ्े ला होता. ्या खटल्यात सषुप्ीम 
्ोटा्चनथे सि्ािला सषुिक्थेच्या मषु्दद््ावरून इटंिनथेट बं्दी भनभचित ्ाळासाठी 
्यथेऊ श्तथे मात्र अभनभचित ्ाळासाठी घालता ्यथेऊ श्त नाही, हा भनण्च्य 
भ्दला आहथे. हा भनण्च्य थ्े वळ ्ाशमीिसं्दभा्चतच महत्वाचा नाही ति प्त्यथे् 
भािती्याच्या सं्दभा्चत महत्वाचा आहथे. ्ािण आि अभभव्यक्ीसवातंत््याचा 
लाभ घथेण्यासाठी, भशक्ण, ्दनंैभ्दन व्यवहाि पाि पाडण्यासाठी इटंिनथेटचा 
वापि अपरिहा्य्च झाला आहथे, हथेही पटथेल अधोिथेभखत ्ितात.

चािही लथेख्ांनी नागरि्तवाच्या भनिभनिाळ्या पैलूंवि प््ाश 
टा्ला आहथे. मात्र ‘नागरि्तव’ ्या सं्लपनथेभवष्यी भािती्य समािमनात 
भ्ती िागरू्ता आहथे, भ्ती समि गैिसमि आहथेत ्याचथे भवश्थेषण ए्ाही 
भनबंधात भ्दसत नाही. तसथेच ज्या िागभत्ी्िण सवी्ािल्यानंति भािती्य 
समाििीवनात आमलूाग् ब्दल झालथे, त्या िागभत्ी्िणाचा नागरि्तवावि 
्ा्य परिणाम झाला, िागभत्ी्िणामषुळथे नागरि्तव सं ष्ु भचत झालथे ्ी 
उ्नत झालथे, ्याचथेही भवश्थेषण पषुसत्ात भ्दसत नाही. ्या पषुसत्ाच्या ्दोन 
प्मषुख म्या्च्दा आहथेत. असथे असलथे तिी नागरि्तवाची उतरिांती ्शी झाली, 
भाितातील सत्ि वषाांतील आभण सध्याचथे नागरि्तवाचथे िाि्ािण, संभवधान 
सभथेतील नागरि्तवाच्या चचा्च, संभवधानातील तितषु्दी, ््या्याल्यीन खटलथे 
िाणनू घथेण्या्रिता हथे पषुसत् अत्ंयत मौभल् आहथे.
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श्रीधि तिळवे 

श्रीधर तिळवे ह े एक अष्टपैल ू व्यततिमत्व आह.े कथा, कतविा, कादबंररी, नाटक, 

पटकथालेखन, टरीकालेखन, संपादन, तित्रपट तदगदर्शन, संगरीि तदगदर्शन, संवादलेखन, 

जातहरािलेखन आति तनतम्शिरी, अतिन्य, तवतवध खेळ अरा अनेक के्त्रांि त्यांनरी 

्यरसवरीपिे मरुातिररी केलरी आह.े त्यांनरी तरवाजरी तवद्ापरीठािनू प्रथम श्ेिरीिनू 

‘सातहत्य’ तवष्याि पदव्यतु्तर पदवरी प्राप्त केलरी आह.े िसेि तवद्ापरीठ अनदुान 

आ्योगाििफे  (UGC) तदल्या जािाऱ्या ‘दृककला, नाटक आति तित्रपट’ ्या तवष्याि 

Ph.D. पदवरी अभ्यासक्रमासाठरी त्यांना िरीन वषफे कालावधरीिरी तरष्यवतृ्तरी प्राप्त 

झालरी होिरी. I.A.S. आति P.S.I. साठरी सपधा्श पररीक्ा प्रतरक्ि दिेाऱ्या रैक्तिक 

संसथा ‘मेकस्श ॲकॅडमरीिे’ प्रािा्य्श महिनूहरी त्यांनरी काम पातहले आह.े त्यांिे एका 

भारतीय विद्ारयायाचे उद्ार, क. व्ी, स्तीिव्नी, चॅनेल अंडर द िरडया, चॅनेल वडस्ट्रॉयरी, 

डेकॅथरॉलरॉन, डेकॅथरॉलरॉन ररअल, डेकॅथरॉलरॉन सररयाअल, डेकॅथरॉलरॉन ट्ांसररअल असे 

काहरी काव्यसंग्रह िर अ डरॉ ्रॉ का बा ना स ुना, आत्मचररत्ातले कार्पवनक क्षण ्या 

त्यांच्या कादबंऱ्या आति अ्मेररकेचे अधयक्ष आले तेव्ाची गोष्ट हा त्यांिा कथासंग्रह 

प्रकातरि झालेला आह.े ्यातरवा्य त्यांनरी टीका्रण, चौथी निता, ना्मदिे ढसाळ : 

एक अढळ किी असे टरीकातमक लेखनहरी केले आह.े िे अनेक वषफे रंगिमूरीवर का्य्शरि 

असनू त्यांनरी एक ्ोता कच, रा्मायण, एक गाँि की क्ानी, एका म्ाताऱयाचा खनू, 

उदा्रणाथया ्मतृय ूिैगेरे, अथया, वयथया आवण वनरथया, आऊट ऑफ वथंग्ज (शबदशनूय नाटक) 

अरा काहरी नाटकांिे लेखन, तदगदर्शन केले आह ेआति पार््शसंगरीि तदले आह.े २००८-

०९ मध्ेय तिळवे ्यांना ्जोशी की कांबळ े्या तित्रपटासाठरी सववोतकृष्ट कथालेखन - ‘झरी 

गौरव परुसकार’ आति कथा, पटकथा, संवाद ्यासाठरी ‘महाराषट्र टाईमस’िे िरीन परुसकार 

प्राप्त झाले आहिे. आंिरराषट्ररी्य लेखक महोतसवाि त्यांनरी िारिािे प्रतितनतधतव केले 

आह.े

प्रमोद मुनघाटे

प्रमोद मनुघाटे ह ेसमकालरीन मराठरी सातहत्य संरोधन व समरीके्िरील सपुररतिि नाव 

आह.े नागपरू ्ेयथे राषट्रसंि िुकडोजरी महाराज तवद्ापरीठाि िे मराठरीिे तविागप्रमखु 

आहिे. िसेि िगवान श्रीिक्रधर सवामरी अध्यासनािेदखेरील िे प्रमखु आहिे.  
डॉ. मनुघाटे महाराषट्र रासनाच्या िाषा सललागार सतमिरीिे दरीघ्शकाळ सदस्य 

रातहलेले असनू, सध्या िे िारिरी्य सातहत्य अकादमेरीच्या मराठरी सललागार सतमिरीि े

सदस्य आहिे. अलरीकडेि महाराषट्र रासनाने त्यांिरी राज्य मराठरी तवकास संसथा 

्ेयथे सनमाननरी्य सदस्य महिनू तन्यतुि केले आह.े महाराषट्र रासनाच्या महातमा 
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िुले ग्रंथ प्रकारन सतमिरीवरहरी िे सदस्य महिनू का्य्शरि आहिे. १९९२ मध्ेय  
डॉ. द. ति. कुलकिणी ्यांच्या माग्शदर्शनाखालरी त्यांनरी ‘सत्तावनच्या उठावािा 

मराठरी कादबंररीवररील पररिाम’ ्या तवष्यावर परीएि. डरी. पदवरी संपादन केलरी. 

्याि संरोधनावर आधाररि अठराशे सत्ािन: सतय आवण कवर्पत ्या पसुिकाला 

१९९४ मध्ेय महाराषट्र रासनािा उतकृष्ट वाङ्म्यतनतम्शिरीिा परुसकारहरी प्राप्त झाला 

होिा. पि २०१५ मध्ेय अतिव्यततिसवािंत््याच्या प्रश्ावरून छेडलेल्या राषट्रव्यापरी 

आंदोलनाि त्यांनरी िो रासनाला परि केला. तविारवंिांच्या हत्या आति परुसकार 

वापसरी नंिर उद्यास आलेल्या ‘दतक्िा्यन’ ्या दरेव्यापरी अति्यानािे िे एक प्रमखु 

संघटक आहिे. सातहत्य अकादमेरी प्रवासवतृ्तरी, तवद्ापरीठािा उतकृष्ट तरक्क परुसकार, 

दतैनक लोकमि उतकृष्ट लेखन ्यासह अनेक परुसकारांनरी त्यांना सनमातनि करण्याि 

आले आह.े अलरीकडेि  मराठवाडा सातहत्य पररषदनेे  ‘अठरारे सत्तावन आति मराठरी 

कादबंररी’ ्या समरीक्ा ग्रंथाबद्दल त्यांना प्रािा्य्श म. ति. तिटिरीस परुसकार दऊेन गौरव  

केला.  त्यांिरी सविःिरी ९ पसुिके आति संपातदि २ अररी एकूि ११ पसुिके प्रतसद्ध 

आहिे. तवद्ापरीठ अनुदान आ्योगाच्या सहका्या्शने त्यांनरी ‘पवू्शतवदिा्शिरील झाडरीपट्री 

रंगिमूरी’, ‘लोककला व खडरीगंमि िमारा’ ्या तवष्यांवर संरोधन प्रकलप पिू्श केले 

आहिे. महाराषट्र रासनाने २०१५ िे २०२० मध्ेय केलेल्या लोककला संरोधन-

संकलनाच्या महा-प्रकलपाि िे नागपरू तविागािे मखु्य सं्योजक होिे. अनेक राषट्ररी्य 

व राज्यसिररी्य ििा्शसत्रांिे त्यांनरी ्यरसवरी आ्योजन केले आह.े  

आतदतय देसाई

आतदत्य दसेाई ह ेग्रामरीि तरक्ि संसथा, कला व वातिज्य राखेिे ज्ेयष्ठ महातवद्ाल्य, 

मातजवडे ठािे, ्ेयथे साहाय्यक प्राध्यापक व मराठरी तविागप्रमखु महिनू का्य्शरि 

आहिे. गेलरी १४ वषफे िे अध्यापन क्ेत्राि का्य्शरि असनू मुंबई तवद्ापरीठ, ्यरवंिराव 

िवहाि मतुि तवद्यापरीठ व इिर संलगन महातवद्ाल्याि त्यांनरी अभ्यागि व्याख्यािा 

महिनू काम केले आह.े अध्यापनाच्या बरोबररीने प्ररासकी्य जबाबदाऱ्याहरी त्यांनरी 

अत्ंयि सक्मपिे पेलल्या आहिे. ्यरवंिराव िवहाि मतुि तवद्ापरीठ, एम. ए. मराठरीि े

कें द्रप्रमखु महिनू सवरीकारलेलरी जबाबदाररी िसेि उपरोति महातवद्ाल्याि काहरी वषफे 

त्यांनरी समथ्शपिे पार पाडलेलरी प्रिाररी प्रािा्य्शपदािरी जबाबदाररी हरी ्यासंदिा्शिरील 

अधोरेतखिे होि. तवतवध महातवद्ाल्याच्या राषट्ररी्य सेवा ्योजना तनवासरी तरतबरांमध्ेय 

कथाकथनातवष्यरी प्रात्यतक्के आति माग्शदर्शनहरी िे करि असिाि. बोधरी नाट््य पररषदनेे 

नाट््यवािन तरतबराि सादर केलेल्या तनवडक नाटकांिे पररीक्ि असलेल्या आटया फरॉर 

नरॉले्ज ्या पसुिकािे िे सहलेखक (ज्ेयष्ठ नाटककार पे्रमानंद गजवरीसोबि) आहिे. ज्ेयष्ठ 
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समाजसेवक, ज्ानसाधना महातवद्ाल्यािे संसथापक सिरीर प्रधान ्यांच्या अवभ्मान 

्या िररत्रग्रंथािे प्रा. प्रदरीप ढवळ ्यांच्यासोबि सहलेखक महिनू त्यांनरी लेखन केले 

आह.े बोधरी तविार मंिाच्या कथालेखन का्य्शराळेि सतू्रसंिालक महिनूहरी त्यांनरी 

काम पातहलेले आह.े

भाऊसाहेब मुिलरीधि नननविे

िाऊसाहबे मरुलरीधर नननवरे ह ेके.एम.सरी. महातवद्ाल्य, खोपोलरी ्ेयथे मराठरी तवष्याि े

साहाय्यक प्राध्यापक महिनू का्य्शरि आहिे. त्यांनरी बरी.ए. (मराठरी), एम.ए.(मराठरी), 

बरी.एड., परीएि.डरी. ्या पदव्या संपादन केल्या आहिे. ्यरवंिराव िवहाि महाराषट्र 

मतुि तवद्ापरीठािनू (नातरक) एम.सरी.जे. हरी पत्रकाररिेिरील पदवरीहरी त्यांनरी प्राप्त 

केलरी आह.े महाराषट्र राज्य मराठरी तवर्कोर तनतम्शिरी मंडळाच्या ‘तवर्सातहत्य’ ्या 

ज्ानमंडळाि िे लेखक व िाषांिरकार महिनू का्य्शरि असनू आजप्ययंि त्यांच्या िार 

नोंदरी प्रकातरि झाल्या आहिे. त्यांनरी मुंबई तवद्ापरीठािे दोन लघसुंरोधन प्रकलप पिू्श 

केले असनू मराठरी िाषा व सातहत्याच्या तवतवध का्य्शराळा, ििा्शसते्र, पररसंवाद, 

अभ्याससत्रांमधनू सतक्र्य सहिाग घेि १० रोधतनबंध सादर केले आहिे. तवतवध 

तन्यिकातलके व ग्रंथांमधनू त्यांिे ०६ समरीक्ालेख प्रतसद्ध झाले आहिे. लोकसत्ा, 

लोक्मत, सकाळ, ्पढुारी, तरुण भारत ्या वि्शमानपत्रांमधनू िसेि अक्षरना्मा ्या मराठरी 

ऑनलाईन तििस्शवर त्यांिे प्रासंतगक सवरूपािे लेखन प्रतसद्ध झाले आह.े ‘्यरवंिराव 

िवहाि ्यवुा प्राध्यापक परुसकार’ व बापसूाहबे नेने िाउंडेरन ्यांच्याकडून ‘उपक्रमररील 

तरक्क परुसकार’ आदरी परुसकारांनरी त्यांना सनमातनि करण्याि आले आह.े 

सौिभ सुधरीि बागडे

सौरि सधुरीर बागडे, ्यांनरी मुंबई तवद्ापरीठािनू वातिज्य राखेिरी पदवरी प्राप्त केलरी 

असनू िे सध्या सातवत्ररीबाई िुले पिुे तवद्ापरीठाि का्यद्ािे तरक्ि घेि आहिे. त्यांना 

वािनािरी आति लेखनािरी आवड आह.े िे महा. अंतनसिे दापोलरी राखेिे का्य्शकिफे 

आहिे. त्यांनरी परी. साईनाथ, ्योगेंद्र ्यादव ्यांच्या िाषिांिे केलेले अनवुाद आति 

रबदांकन महा. अंतनसच्या अंधश्रद्ा वन्मूयालन िाताया्पत्ाि प्रतसद्ध झाले आह.े िसेि 

परी. साईनाथ, अि्य तटळक ्यांच्या िाषिांिे त्यांनरी केलेले रबदांकन अक्षरना्मा ्या 

वेबपोट्शलवरहरी प्रतसद्ध झाले आह.े
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सदंर्भ देण्याविष्ीच्या मयार्भदर्भक सचूनया

‘संभाषण’ माससकासाठी शोधसिबंध सिसितािा शोधसिबंधकारािे In Text 

parenthetical Author-Date citation या संदभ्भ पद्धतीचा अविंब करण े

असिवाय्भ आि.े 

In Text parenthetical Author-Date Citation िी संदभ्भ दणेयाची असधक 

सटुसटुीत पद्धत आि.े या पद्धतीिसुार प्रतयक्ष िेखातीि मजकुरामधये वा सववेचिामधये 

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

संदभ्भग्ंथाच ेप्रकाशिवष्भ आसण उद्धधृत संदभा्भचा पधृष्ठ क्रमांक िोंदसवण ेआवशयक असते. 

उदािरणाथ्भ,

(रेगे २००४ : ७५) 

सदर संदभ्भग्ंथासवषयीच ेअनय तपशीि िेखाचया शवेटी जोडिेलया संदभाांचया यादीमधये 

समासवष्ट केिे जातात. 

उदािरणाथ्भ,

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

शोधसिबंधाचया शवेटी संदभ्भसाधिे िमदू करतािा मराठी आसण इगं्जी भाषतेीि 

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

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

समाजमाधयम िा क्रम पाळावा. 

सदंर्भ देतयानया गं्थकयारयाच्या,/सपंयादकयाच्या आडनयाियाने प्यारंर करून 

आडनयाियानुक्रमे नोंद करणे आिश्क आहे. 

उदािरणाथ्भ, 

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

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

एकयाच लेखकयाच्या एकयाहून अविक पुसतकयंाचे सदंर्भ ् ेत असतील तर िषया्भनुक्रम 

पयाळयािया. 

उदािरणाथ्भ, 

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

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

असेल तर पुढीलप्मयाणे वलहयािे.

उदािरणाथ्भ, 

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

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

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

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

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

असे सििावे. 

लेखयाच्या रेिटी देण्यात ्ेणयाऱ्या विविि प्कयारच्या सदंर्भसयािनयंाच्या नोंदींची 

प्यावतवनविक उदयाहरणे पुढीलप्मयाणे आहेत. ही उदयाहरणे देत असतयानया IN- 

TEXT-CITATION पद्धतीनुसयार प्त्क्ष वििेचनयात सदंर्भ कसे द्या्चे 

्यासबंंिीचे नमुनेही देण्यात आले आहेत.

ग्ंथ (book)
एक लेखक

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

IN- TEXT-CITATION 

(रेगे २००४ : २५)

दोन लेखक

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

मुबंई सवद्ापीठ व मौज प्रकाशि गधृि, मुबंई.

IN- TEXT-CITATION 

(मािश ेव जोशी २००७ : ७८)



वष�  ०१ � अकं  १० � जनू २०२१ 127

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)



वष�  ०१ � अकं  १० � जनू २०२१ 130

िेबसयाईट सदंर्भ 
सकेंतसथळयािरील परीक्षण 

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

पीडीएफ.

http://vivekresearchjournal.org/current_issue.html

(संकेतसथळािा भटे २७ फेब्वुारी २०१९) 

IN-TEXT-CITATION 

(आळवेकर २०१८)

सकेंतसथळयािरील लेख 

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

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

post_4html?m=1 

(संकेतसथळािा भटे २८ म े२०२०) 

IN-TEXT-CITATION 

(कुिकणणी २०२०)

सकेंतसथळयािरील पुसतक 

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

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

Ani%20Sah 

itya.pdf 

(संकेतसथळािा भटे १५ म े२०२०)

IN-TEXT-CITATION 

(मिोिर २०१२)

सकेंतसथळयािरील ित्भमयानपत्

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

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

about-student-299349 

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

(िमेाडे २०२०)

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

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

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

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

editor.sambhashit@mu.ac.in
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