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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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ययासयाठी आमही आदरपिू्यक आभयार मयानतो.
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  डॉ. नारा्यण गडदे 
 सयाहयाययक रियाधययापक, तत्िज्ञयान विभयाग 
 मुबंई विद्यापीठ, मुबंई.

  डॉ. नारा्यण भोस्े 
 सयाहयाययक रियाधययापक, इवतहयास विभयाग 
 मुबंई विद्यापीठ, मुबंई.

  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 वडझयायनर, 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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‘संभयावषत’चया जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१ हया अंक बऱययाच 
उवशरयाने आपलयया पुढ्ययात येत आह.े यया उवशरयामयागची कयारणेही सि्यश्तु 
आहते. जयानेियारी २०२० पयासून कोविड-१९ ने भयारतयात वशरकयाि 
केलया. मयाच्य २०२० पयासून कोविड-१९ ने भयारतयातलयया इतर रयाज्ययंासह 
महयारयाष्ट्यातही थैमयान घयालयायलया सुरुियात केली. १५ मयाच्य २०२० 
पयासून संपूण्य महयारयाष्ट्यात आवण २४ मयाच्य २०२० पयासून संपूण्य भयारतयात 
लॉकडयाऊन सुरू झयालया. लॉकडयाऊनमधये अषिरशः जीिनयािशयक बयाबी 
सोडून सगळंच बंद झयालं होतं. तययात शयाळया, महयाविद्यालये, विद्यापीठेही 
बंद होती. कयालयंातरयाने कोरोनयाची एकेक लया्ट येत होती. पवहलयया 
लॉकडयाऊनमधये बंद झयालेलयया शयाळया, महयाविद्यालये, विद्यापीठे, 
कयायया्यलये हळूहळू ऑनलयाईन सुरू करणययात आली. तययानंतर घेणययात 
आलेलयया परीषिया ह्याही ऑनलयाईन पद्धतीने घेणययात आलययात. शयाळया-
महयाविद्यालय-विद्यापीठयातील विद्याथणी-वशषिक, विविध वयिसयाय 
करणयारे छो्ेट-मोठे वययापयारी, खयाजगी कयायया्यलययात कयाम-नोकरी करणयारे 
लोक ययंाचययासयाठी हया सि्य कयालखंड अतयंत असहनीय असया होतया. 
अतययािशयक सेिया देणयारे डॉक्टस्य, नसचेस, ियाड्यबॉय, आयया, सफयाई 
कयामगयार, पोलीस यंरिणया यया सियाांिर येणयारया कयामयाचया तयाण, नयागररकयंाचयया 
आरोगययासयाठी रयाबणयारी सरकयारी यंरिणया, शयासन-रिशयासन, मंरिी-
अवधकयारी इतययादी सियाांसयाठीच हया कयाळ अतयंत कठीण असया होतया. 
तययातच घरी कैदेत असलययारिमयाणे आवण सितःलया ि आपलयया कु्ंुटबयाची 
कयाळजी करणयारे-घेणयारे सि्यसयामयानय नयागररक सितःलया यया कोरोनयाचयया 
विळखययातून ियाचविणययाचया रियतन करत होते. घरयात रयाहून निनिीन 
गोटिीत सितःलया रमिणययाचया रियतन करत होते. ययाच कयाळयात मुंबई 
विद्यापीठयाचयया मयानवयविद्या शयाखेचे अवधष्यातया रिया. डॉ. रयाजेश खरयात सर 
ययंानी मुंबई विद्यापीठयाचयया ितीने शैषिवणक आवण संशोधनयाची गुणित्या 
असणयारे संभयावषत (मरयाठी), संभयाषण (इगं्रजी) आवण शोधयािरी (वहदंी) 
ही तीन रैिमयावसके सुरू केलीत. यया रैिमयावसकयासयाठी कयाम करणयाऱयया 
संपयादक मंडळयाचयया ऑनलयाईन होणयाऱयया बैठकया, तययात ठरले जयाणयारे 
विषय, अिती-भिती घडणयाऱयया रयाजकीय-सयामयावजक समकयालीन 
घ्टनया, वयवक्तविशेष, वदनविशेष इतययादी विषययंाचयया अनुषंगयाने आमही 
संभयावषतचे अंक वनयवमतपणे कयाढत गेलो. लोकशयाहीर अणणया 
भयाऊ सयाठे विशेषयंाक, जयागवतक मवहलया वदन विशेषयंाक असे कयाही 
विशेषयंाकसुद्धया संभयावषतने रिकयावशत केलेत. ‘संभयावषत’ची भवूमकया 
वययापक असलययाने आमहयालया कोणतययाही विषययाचे बंधन आमही घयालून 
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घेतले नयाही. तययामळेु सयावहतयविषयक चचया्य, निीन संशोधन, वसद्धयानतन, 
नवयया पुसतकयंाची ओळख वकंिया तययंाचे परीषिण अशयारिकयारची एक रचनया 
‘संभयावषत’ची रयावहली आह.े 

 यया ‘संभयावषत’चयया अंकयामधये अलीकडचयया कयाळयात रिदवश्यत 
झयालेलयया दोन वचरिप्टयंािरील अतयंत अभययासपूण्य असे दोन लेख 
आपणयास ियाचयायलया वमळणयार आहते. एक वचरिप्ट आह ेशैलेश नरियाडे 
वदगदवश्यत मरयाठी वचरिप्ट ‘जयंती’ आवण दसुरया वचरिप्ट दवषिणेतील 
मळू तयावमळ पण वहदंीमधयेही डब केलया गेलेलया ‘जयभीम’. िरील दोन 
वचरिप्टयंािरील लेख यया अंकयासयाठी आिजू्यन लेखक वनिडून, तययंानया 
वलहयायलया सयंागून वलहून घेतले गेले आहते. तययाचं कयारण असं की 
गेलयया आठ-दहया िषया्यत समयंातर वचरिप्टयाचयया पुढे जयाऊन थे्ट आंबेडकरी 
विचयार आपलयया कलयाककृ तीतून (नया्टक, वसनेमया, वचरिकलया इतययादी) 
कलयािंत मयंाडू लयागले आहते आवण येतयया कयाळयात आंबेडकरी विचयार 
आवण आंबेडकरी तत्िज्ञयान आजचयया कयाळयात समयाजयासयाठीच नयाही तर 
एकूणच देशयासयाठी वकती महतियाचं आवण अतययािशयक िया्ूट लयागलं 
आह,े ययाचया रितययही रिकषया्यने येऊ लयागलया आह.े कयारण मयाणसयालया 
कें द्रीभतू ठेिनू तययाचयया सिांकष मकु्तीचे वन कलययाणयाचे तत्िज्ञयान महणजे 
आंबेडकरी तत्िज्ञयान होय आवण हयाच मयानिमकु्तीचया, समतया-सियातंत्य-
नययाय-बंधतेुचया िैवश्क विचयार िरील दोनही वचरिप्टयंातून मयंाडणययाचया 
रियतन यया वचरिप्टयंाचयया लेखक-वदगदश्यकयंानी केलेलया आह.े यया दोन 
वचरिप्टयंािर, तययातील कथयानक, तययाची मयंाडणी आवण वसनेमयातील 
बदलत चयाललेलयया आशय-विषययाचयया अनुषंगयाने इथे चचया्य होण े
अपेवषित िया्टले. महणनू ह ेदोनही लेख (‘जयंती’ िरचया लेख, ‘जयंती : 
शोवषत िंवचतयंाची आधवुनक चळिळ’, लेखक : डॉ. सुदयाम रयाठोड आवण 
‘जयभीम’ िरचया लेख, ‘जयभीम’चयया वनवमत्याने कवथत ‘मेनसट्ीम’ 
भयारतीय वसनेमयाची आंबेडकरियादी वचवकतसया’, लेखक : कुणयाल 
रयाम्ेटके ) दोनही लेखकयंानी अतयंत वचवकतसक पद्धतीने वलवहले आहते. 
िरील दोनही लेखयंात भयारतीय वचरिप्टसकृटिीचयया अगदी सुरुियातीचयया 
कयाळयापयासूनचया रिियास, तययंात झयालेले बदल, तययामयागची मयानवसकतया, 
बरे-ियाई्ट रियोग, मत-मतयंातरे अशया अनेक गोटिींचया ऊहयापोह लेखकयंानी 
तययंाचं लेखक महणनू पूण्य सियातंत्य अबयावधत रयाखनू केलेलया आह,े ह ेसपटि 
होतं. वकंबहुनया कुणयाल रयाम्ेटके ययंानी तर लेखयाचयया शेि्टी पररचययात 
सपटि मह्टले आह ेकी, यया लेखयात वयक्त झयालेली सि्य मते ही लेखकयाची 
वयवक्तगत आहते. 
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कलया-सयावहतययाचया मयानिी जीिनयािर रितयषि –अरितयषि पररणयाम 
होतच असतो, वकंबहुनया समयाजयात अिती-भिती घडणयाऱयया घ्टनयंाच े
रितयषि-अरितयषि पडसयाद ह े कलयाककृ तीिर पडत असतयात. महणनू 
आजचयया कयाळयातील वकंिया सयाि्यकयावलक ियासति महणनू आपलययालया 
यया वचरिप्टयंातून मयंाडलेलयया विषययंाकडे बघयािे लयागेल. मग वययािहयाररक 
पयातळीिर वसनेमयासकृटिीत असणयारी छुपी जयातीयतया वकंिया छुपया 
भेदभयािसुद्धया चवहया््टययािर आणणययाचया रियतन कुणयाल रयाम्ेटके ययंानी 
‘जयभीम’चयया वनवमत्याने वलवहलेलयया लेखयात अगदी पुरयावययासवहत 
मयंाडणययाचया रियतन केलेलया आह.े ह े हया लेख ियाचलययािर आपलयया 
वनदश्यनयास येईलच.

ह्याच अंकयात किी नयामदिे कोळी ययंाचयया ‘कयाळोखयाचयया 
कवितया’ यया कवितयासंग्रहयाची ियाङ्मयीन वचवकतसया रिया. जगदीश पया्टील 
ययंानी अतयंत बयारकयाईने केलेली आह.े ‘कयाळोखयाचयया कवितया : मलूभतू 
रेिरणया ि कवितेचया अनुबंध’ ह्या लेखयातून नयामदिे कोळी ययंाचयया 
कवितया समजून घेणययासयाठी केलेली मयंाडणी महत्ियाची आह.े तसेच 
सुवनतया सयािरकर ययंानीही ‘खयानदेशयातील आंबेडकरी चळिळीचयया 
अभययासयाचे अससल सयाधन : दवलत भयारत’ यया लेखयातून ‘दवलत भयारत’ 
यया मयावसकयातील अग्रलेखयंाचे वकशोर मेढे ययंानी केलेले संपयादन ि तयया 
ग्रंथयाची ओळख करून वदलेली आह.े यया लेखयातून धनयाजी रयामचंद्र 
वबऱहयाडे यया आंबेडकरी चळिळीतील कयाय्यकतयया्यची नवययाने ओळख 
होते. तययंानी ‘दवलत भयारत’चे संपयादक महणनू आंबेडकरी चळिळीत 
वदलेले योगदयान आवण खयानदेशयातील तययाकयाळची दवलत चळिळ ययािर 
रिकयाश पडतो.

आजपयािेतो ‘संभयावषत’चे रिकयावशत झयालेले अंकही असेच 
दजचेदयार रयावहले आहते. परंतु ह ेसि्यच अंक आमहयालया फक्त ऑनलयाईन 
रिकयावशत करतया आले. मयारि ययापुढे ऑनलयाईन आवण ऑफलयाईन अशया 
सिरूपयात अंक रिकयावशत करणययाचया आमचया मनोदय आह े आवण तो 
लिकरच पूण्यतियास जयाईल, अशीही आशया आह.े 

ियाचकयंाचयया रिवतवक्रयया आमहयालया अपेवषित असतयातच, तयया 
आपण वबनघोर आमचययाकडे नोंदियावययात, तययावशियाय आपलयया 
सूचनयाही आमहयालया अपेवषित आहते, तययाही आपण नोंदियावययात, 
ज्ययायोगे ‘संभयावषत’ अवधकयावधक उत्म सिरूपयात आपलययासमोर 
आमहयालया आणतया येईल. यया अंकयाचे सियागत आपण करणयारच आहयात, 
ते आपण करयािे. हया अंक आपणयास सुपूद्य करतयंानया आनंद तर वनवचितच 
आह.े 

- डॉ. मंगेश बनसोड
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भूनिका :
 मानिवनवम्दत कला ि साव्त्ात वििांच्ा/ प्ावणमातांच्ा मलूभतू 

प्रेरणा अवभननपणरे आविषककृ त झालरेल्ा असतात. त्ांच्ा संचलनातमक 
अव्ततिाच्ा प्भािानरे एकूण कला-साव्त्ातल्ा सौंर्ा्दचरे मम्द उलगडता 

र्ेत असतरे, ्रे गक्ृ ीतक समोर ठरेिनू नामररेि कोळी ्ांच्ा काळोखाच्ा 
कविता ् ा संग्र्ातील कविता ि मलूभतू प्रेरणा ् ांच्ातील अनुबंध पडताळून 
पा्ण्ाचा र्ेथरे ्रेतू आ्रे. 

 भकू, भ्, मैथनु ि वनद्ा ्ा प्ाण्ांच्ा मलूभतू िैविक प्रेरणा ्ोत. 
बुवधिमान ि ्िवन्ंवतत मानिी प्ाण्ात त्ा कशा प्काररे का ््दरत असतात 
ि त्ांचा आविषकार कला ि साव्त्ात कशा प्काररे ्ोतो, ्ाची चचा्द 

र्ेथरे प्ाथवमक पातळीिरील उप्ोवित मांडणीद्ारा कवितरेच्ा सा्ाय्ानरे 
करणार आ्ोत. ् ी मांडणी आवरबंधातमक ि मानसशास्ती् ् ा रोन्ी अंगानरे 
असणार आ्रे.

प्ास्ानिक :
भकू, भ्, मैथनु ि वनद्ा ्ा मलूभतू प्रेरणांचरे अव्तति िीिाइतकरे च 

िनुरे म्टलरे पाव्िरे. ्ा प्रेरणा प्ाण्ाच्ा मेंरतूल्ा परेशीत/ मनात कशा प्काररे 
प्िरेशल्ा ि ्मकृवतकोषात कशा व्थरािल्ा आवण एका वपढीकडून रसुऱ्ा 
वपढीकडरे कशा प्िाव्त झाल्ा, ् ाबाबतची उकल  अद्ाप आधवुनक विज्ान 
िा तत्िज्ान करू शकलरेलरे ना्ी. आवरम प्वतमा मानिाच्ा मनात कशा 
वनमा्दण झाल्ा असतील, ्ाबाबतीत ्िीस मानसशास्तज् तथा मनोविश्रेषक 
काल्द ्ुंग म्णतात, “मानि िरेव्ा मानिपिू्द अि्थरेतून उत्कांत ्ोत ्ोता 
तरेव्ा त्ाच्ा असंख् वपढ््ांना िरे आवरम अनुभि आलरे त्ातून त्ाच्ा 
मनात ्ा प्वतमा वनमा्दण झाल्ा. सू् ा्दचा उर्ा्त, प्िन्, िनम-मकृत्,ू 
वनसग्द, प्रेम, वन्ती, िीिघरेण्ा धोक्ातून बचािणरे इत्ारी त्ानरे अनुभिलरे. 
त्ातून त्ाची भाििकृत्ी ि वतचा आिरेगपणू्द आविषकार त्ाच्ा ्िपन, 
कला, वरव्कथा, धावम्दक आचारविचार ्ांत वपढ््ान् वपढ््ा ्ोत आलरेला 
आ्रे. ्ा िंशानुभिांनी मानिाच्ा मेंरिूरच सं्कार झालरे ि मेंरलूाच तसरे 
िळण लागलरे” (पाध र्े १९७९ : २२५). ्ाप्माणरेच मळूप्रेरणा मानिी मेंरतू/ 
मनात वनमा्दण झाल्ाची शक्ता आ्रे. ्ा प्रेरणा/िावणिा मानि ि मानिरेतर 
प्ाण्ात समान पातळीिर का ््दरत असतात. ्ादृष्ीनरे रोन्ीत अभरेर आ्रे. 
उत्कांतीच्ा टपप्ात मानिाचा मेंर ूअवधक विकवसत झालरेला पा्ाि्ास 
वमळतो. मानिाच्ा मेंरचूा विकास इतर प्ाण्ांच्ा तुलनरेत इतक्ा 
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झपाट््ानरे ि मोठ््ा प्माणात सातत्ानरे कसा झाला, ्ाचरे िीिशास्ती् उत्र 
मोठ््ा मेंरचू्ा आकारात सापडण्ाची शक्ता आ्रे. मात मानिाचाच मेंर ू
आकारानरे का िाढला, ्ाचरे समप्दक उत्र ररेता र्ेत ना्ी.

मलूभतू प्रेरणा ह्ा कमीअवधक प्माणात एकमरेकांिर प्भाि पाडणाऱ्ा 
असतात. कवितेंतग्दत त्ा प्भािाचरे ्िरूप भाि वनमा्दण करणाररे असतरे. 
त्ांचरे संचलन कधी ्ितंत, एकटरे तर बऱ्ाचरा तरे सामवू्क असतरे. त्ांचा 
कवितरेतील आढळ ्ा तावत्िक ्िरूपाचा असल्ानरे तो समिनू घरेताना 
कवितरेच्ा एकूण अंगाची तावत्िक चचा्द करणरे आिश्क ठरतरे.

मलूभतू प्रेरणांचरे मलू्िरूप तसरेच कवितरेत असणाररे त्ांचरे ्िरूप 
आवण कवितरेशी त्ांचा असलरेला अनुबंध पा्ताना सो्ीसाठी एकरे क प्रेरणा 
घरेऊन विश्रेषण करे लरेलरे आ्रे.

भूक :
अ) भकेुचे िूलसिरूप - भकुरे चा प्श्न सनातन आ्रे. िंगली प्ाणी 

वशकार उपलबध ् ोईल, अननपाणी वमळरेल तरेथरे िा्तव् करतात. मानिप्ाणी 
त्ास अपिार ना्ी. आवरम काळातील मानिाचरे अननपाण्ासाठी भटकणरे 
कालांतरानरे शरेतीच्ा शोधानरे थांबलरे. प्ारंभी एकट््ानरे रा्णारा आवरमानि 
झुंडीनरे/ टोळ्ा करून रा्ू लागला. एका टोळीचा रसुऱ्ा टोळीशी असलरेला 
संघष्द वशकारीतला िाटा ि अननपाण्ाच्ा प्ाप्ीसाठी झडू लागलरेला ्ोता. 
भकुरे ची प्रेरणा ि वतची अवन्ंवततता ्ा संघषा्दच्ा मळुाशी असािी.

‘भकू’ ्ी आवरम प्रेरणा आ्रे. प्ाण्ात सिा्दत आधी भकुरे च्ा प्रेरणरेचा 
उगम झाला असािा. गभा्दत असतांना भ्णूाची िाढ ्ोतरे ती मातरेकडून 
नाळरेच्ा मार्द त अननरसाची पतू्दता करीत. त्ावशिा् गभा्दची िाढ अशक्. 
गभा्दतील भ्णूाच्ा मेंरचूी रचना्ी ्ाररम्ान घडत असतरे. त्ातल्ा 
परेशींच्ा कें द्कात भकुरे ची ्ी प्रेरणा कोरली िाणरे ि त्ामळुरे प्ाण्ाचा मेंर ू
भकुरे चरे तत्ि आवर्िरूपात ्िीकारणरे शक् आ्रे. िीिाच्ा भकुरे ची प्रेरणा 
त्ाच्ा िगण्ाच्ा भािाशी वनगवडत असतरे. भकुरे ची पतूती अननपाणी ग्र्ण 
करे ल्ानरे घडतरे. त्ातून शरीराचरे ि शरीरांतग्दत एकूण सि्द िैविक व्ापाराचरे 
का ््द घडतरे. अननपाण्ावशिा् वििाचरे िगणरे अशक् आ्रे. त्ामळुरे 
िगण्ाशी संबवधत वििाच्ा सि्द शारीर-मानस- बौवधिकव्क्ा ह्ा मळू भकू 
प्रेरणरेशी संबंवधत असतात.
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ब) भुकेचे कनि े्ं्ग्ग् सिरूप -
‘लिकरच पाऊस र्ेईल’ ्ी कविता ्ादृष्ीनरे पा्ता र्ेईल. मा्, बाप 

ि मलुगा ्ांच्ा मनातील तीव्र िीिनिावणिा भकू ्ा मळू प्रेरणरेनरे प्भावित 
झालरेल्ा वरसतात. वनसग्द घटकांच्ा सांकरे वतक बरलांचा प्भाि भकुरे च्ा मळू 
प्रेरणरेिर पडून त्ामळुरे त्ांचरे आनंरनू िाणरे घडतरे. पाऊस ् ा ककृ वषसं्ककृ तीतील 
आनंररा्ी आिश्क घटक. पािसामळुरेच शरेती वपकतरे. अननधान्, पाणी 
उपलबध ्ोतरे. पािसाचरे र्ेणरे तमाम िीिसकृष्ीच्ा भरणपोषणासाठी वकती 
म्त्िपणू्द आ्रे, ्रे सांगणरे न लगरे. भकुरे चा प्श्न सोडविणारा पाऊस र्ेणार 
म्णनू घर आनंरानरे कसरे उधाणतरे, ्ाचरे िण्दन कवितरेत चार पर्परपरूक 
अशा बंध्ोिनरेतून आलरेलरे आ्रे -

बंध-१ (मा्) - ‘वभंतीच्ा पोपड््ातून, उडणाऱ्ा परांच्ा मुंग्ा, सडा 
सारिणात, िळिळणाररे वकडरे, शरेणाचरे गोळरे ्िरेत िा्ून नरेणाररे भुंगरे पा्त, 
सखुाितरे मा्...’

बंध-२ (बाप) - ‘वचमण्ांची धळुांघोळ, गाई िासराचं उड््ा मारणं, 
धरुकट डोंगरालगत नाचणाररे मोर पा्ून, धुंराितो बाप...’

बंध-३ (मलुगा) - ‘कागरािर पसरलरेली शाई, पाणथळािर िमलरेली 
कािव्ांची शाळा, चंद्ाची सािली वरसल्ािर श्ारतो मी...’

्ातली सिीिसकृष्ी ्ी वनसग्दच्कातील घटनांना सांकरे वतक प्वतसार 
ररेणारी आ्रे. िसरे की- मुंग्ा, वकडरे, भुंगरे, गा्ी-िासररे, मोर, काििरे ्ी 
िीिसकृष्ी कवितरेस सिीिता प्रान करत काव्शरीरात चैतन् प्ाप् ्ोतरे. 
चौथ्ा वनषकषा्दप्त र्ेणाऱ्ा बंधात ्ा सि्द िीिसकृष्ीच्ा आनंराचरे कारण 
असलरेल्ा पािसाच्ा सचूनरेनरे कवितरेस अथ्दपणू्दता र्ेतरे -

बंध-४ (पाऊस)- ‘लिकरच र्ेईल पाऊस म्णनू, कसं उधाणतं घर...’ 
(पकृ. १७)

मिरुी करून गिुराण करणाऱ्ा मा्बापाचरे ्रे सखुािणरे ि धुंरािणरे 
आवण मलुाचरे श्ारणरे ्ा प्वतव्क्ा भकुरे चा प्श्न सटुण्ातून र्ेतात. मा्-
बापाचरे कष्णरे ि मलुास शाळरेत िािरेसरे िाटणरे, ्रे त्ा आवरम भकुरे चा प्श्न 
समथ्दरीत्ा सोडविण्ाच्ा अपरेक्रेतून आलरे आ्रे. शाळरेत िाणारी मलुरे ्ी 
्ि्ंप्कावशत कािव्ाप्माणरे आ्रेत. ्िवनवम्दत उिरेडाचरे ्िपन पा्णाऱ्ा 
मलुांची शाळा ि पाणथळािर िमलरेली कािव्ांची शाळा ् ांची दृश्साम्ता 
आनंरानरे श्ारा आणणारी आ्रे. परप्कावशत उिरेडािरली वभ्त सरणार 
असनू ्ि्ंप्कावशत ज्ानाचा उिरेड लाभण्ाची आशा वनमा्दण झाली आ्रे.
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रषुकाळ, अिष्दणात िगण्ाचा प्श्न वबकट ्ोताना मलुांचरे शाळा 
वशकणरे िगैररे  ततसम बाबींकडरे रलु्दक् ्ोतरे. पररणामी शाळरेतून मलुांना 
घरी बसिनू कामाला लािलरे िातरे. ्रे वचत गािाकडरे सरा्दसपणरे वरसतरे. 
त्ातून ्ोणारी सटुका पािसाच्ा र्ेण्ानरे आ्रे. किीचरे आनंरानरे श्ारणरे 
त्ापा्ीसधुिा आ्रे.

मानि आपल्ा भकुरे चरे व्ि्थापन अनरेक िैध/अिैध माग्द ्ोवित 
करीत आला आ्रे. भकुरे चरे शमन करणरे, रमन करणरे तर कधी त्ािर वन्ंतण 
वमळित समाधान साधत आला आ्रे.

ब्ुसंख् गरीब कुटंुबांना सतत कष् करीत भकुरे च्ा प्रेरणरेचरे कठोर 
वन्ंतण साधणरे अवतश् कठीण असतरे. वश्तीकरणाची ्ी कठोर पधित 
कवितरेतल्ा मा्बापानरे खास वनिडलरेली आ्रे. आपल्ा लरेकरांच्ा 
सखुासाठी, आनंरासाठी एकूण त्ांच्ा कल्ाणासाठी आईिडील आपल्ा 
मलूभतू िावणिांचरे कठोर वश्तीच्ा अंगानरे वन्ंतण करीत असतात. ्ी 
सैन्ातल्ा संचालनासारखी कठोरतम वश्त एक प्काररे शारीर-मानस 
भािांचरे रमन असतरे.

पढुील का्ी कवितांत भकुरे चरे रमन, वन्ंतण करीत समाधान साधलरे 
आ्रे.

‘थकलरेल्ा मा्-बापाची कविता’ ्ा कवितरेतलरे मा्, बाप ि मलुगा 
्ांच्ा सकाळ तरे संध्ाकाळप य्ंतच्ा वरन्कमातल्ा कालािकाशात 
सू् ा्दच्ा उर्ा्ताचरे वचत सरकल्ाचा भास ्ोतो. भकू िाणिणरे, वतचरे 
तीव्र ्ोणरे ि वतचरेरे शमन करतांना कष्रा्ी प््ासाचा प्िास ्ाचा प्वतभास 
कवितरेच्ा वचतरूप शैलीत किी मांडतो.

मग.. ‘बाप, राटक्ा कपड््ांवनशी वनघतो, ढोरं घरेऊन रानात.../मा् 
अनिाणी पा्ांनी, ररूच्ा िािरात.../मी पव्ल्ा बसनं, झकपक वनघनू र्ेतो 
श्रात...

त्ांचरे संध्ाकाळी परतणरे असतरे-
‘बाप, परततो सांधरेरखुी/ अन् मा् पा्ात कुरपं घरेऊन.../’मी थकलरेल्ा 

मा्बापाची कविता वशकिनू...’(पकृ. ३७)
आपल्ा मलूभतू गरिा नाकारत, मळू प्रेरणांचरे रमन करीत िगणरे 

त्ांनी मलुांच्ा सरुवक्त िगण्ासाठी ्ितः्ून ्िीकारलरेलरे असतरे. आपलरे 
रखुणरेखपुणरे बािलूा सारत इतकरे च ना्ी तर, ‘बापानं थरेट म्ातारपणी्ी 
माझ्ासाठी गरंु- ढोरं राखली...’ (‘बरेलगाम’-पकृ. ३६) ्रे मळू प्रेरणांचरे कठोर 
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वन्ंतण असतरे. ‘पोराला पाटलाच्ा पोरीची िनुी पु् तकं वमळािीत म्णनू 
बापाचरे खंडीभर ढोरं िष्दभर रुकट िागविणरे’ िा ‘पोरािर ध्ान ठरेिािं म्णनू 
पोटातलं पोट काढत मा्तराला राळराणा ररेत रा्णारी मा्’ (‘व्शरेब’, 
पकृ. ४५) ्ांतलरे मा्बापाचरे शोषण भािी आ्षु्ात मलुाचा भकुरे चा प्श्न 
का्म्िरूपी वनकालात वनघण्ाच्ा आशरेतून घडतरे.

‘वतन्ी सांिरेची लढाई चलुीतल्ा वनखाऱ्ाशी / िनमभर टककर 
रवुन र्ेच्ा पसाऱ्ाशी/ खरकटी आिरून पडरे खाटरेिर रर्े  / पनु्ा उद्ाच्ा 
कािरेनं िीि खोल खोल डो्...’ (‘िीि खोल खोल डो्’, पकृ. २५)

सकाळी उठल्ापासनू राती झोपरेप य्ंत मा् राबत असतरे. आवण 
रातीची झोप्ी उद्ाच्ा कामकािाच्ा भीती्कु्त वचंतरेनरे डागाळतरे. अनन, 
िस्त आवण वनिारा ्ा मलूभतू गरिांची पतूती करतांना राररद्््- संकटांशी 
झुंि द्ािी लागतरे. ती अप्शी ्ोतांना वरसत असली तरी अंवतमतः वतचरे 
्श्िी ्ोणरे ्कमप्ाप् ठरणार असतरे.

‘वकत र्ेक पािसाळरे गरेलरेत/ पण/ थेंबाशी झुंिणारी मा्/ कधी थकली 
ना्ी...’ (‘अथक’, पकृ. २१) कवितरेतली ् ी मा् शरीरानरे थकली तर आ्रे पण 
वतच्ातली विद्द वतला थकू ररेत ना्ी. भकुरे च्ा प्रेरणरेच्ा संचलनाचरे आरश्द 
म्णता र्ेईल, असरे उरा्रण पढुील कवितरेत आढळतरे.’घरात खाणाररे सात/ 
राबा्चरे वतचरेच ्ात/ पोटातल्ा वनखाऱ्ािर ती वशििा्ची भात/ बाशी 
तुकडा घशाआड करून्ी/ वतच्ा चरे्ऱ्ािर आनंर निलाख/ मा् विझत 
िाणाऱ्ा गिरीची राख... (‘गिरीची राख’, पकृ. २३) मा् घरासाठी राब 
राब राबतरे. खाणाऱ्ा तोंडाची तििीि करताना वतला मात राकरे  पडतात. 
पोटातील िठरागनी तापलरेला आ्रे. मात ती मनात कलपनरेचा भात वशिितरे. 
वशळरेपाकरे  खाणरे कधी उपाशीपोटी रा्णरे ् रे वनत्ाचरे. ती ् रे आिडीनरे करतरे असरे 
ना्ी. ्ामागरे वतची असा्ाय्ता, ्तबलता आ्रेच. मात त्ा्ून भकुरे च्ा 
वन्ंतणाची व्ि्था का ््दरत ्ोतरे. ती ज्ांच्ािर ्ितः्ून अवधक मा्ा 
करतरे. त्ांच्ासाठी ती भकू स्न करतरे. वतचरे ्रे ित्दन भकुरे च्ा वश्तीचा 
आरश्द नमनुा ठरािा. भकुरे च्ा वन्ंतणाची ्ी पधित मानिरेतर प्ाण्ात्ी 
पा्ाि्ास वमळतरे. कुती-मांिरी ्ितः उपाशी रा्त आपल्ा वपललांना 
भरवितात. गभा्दर मारीसाठी प्ाणी नर अननपरुिठा करतो. विशरेषतः आई 
आपल्ा वपललांसाठी वश्तीचरे ्रे तत्ि अंवगकारतरे. प्ाण्ातली ्ी उरात्ता 
प्संगी वरसणारी बाब आ्रे. मात मानिांत ती अवधक खोलिर पसरलरेली 
आ्रे.
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‘पडीक’, ‘बटाई’, ‘वठबक’ ्ातल्ा भकुरे च्ा िरेणा स्नी् ठराव्ात 
्ा पधितीनरे भकुरे च्ा वश्तीचरे व्ि्थापन ्ा कवितांतून झाल्ाचरे वरसतरे.

‘घर चालािं म्णनू/ बाप रसुऱ्ाच्ा िािरात / राब राब राबला/ ररेताड 
बखळ िमीन / रक्ताचं पाणी / ्ाडाची काडं ्ोई्तोिर / आतड््ांना पीळ 
ररेत...., मात - ‘घरची वबघाभर िमीन मात/ शरेिटप य्ंत/ पडीकच राव्ली... 
(पकृ. ३२)

्ातलरे बापाचरे िरेगळरे ित्दन िरे िा्ति पातळीिर त्ाज् ठरािरे, 
्ितःच्ा शरेतात राबणरे सोडून इतरांच्ा नापीक िवमनीला सपुीक करणाररे 
बापाचरे कष् कोणत्ा भािनरेतून घडतात? आपल्ा ताटातलरे ्ितः उपाशी 
रा्ून रसुऱ्ास ररेणरे, ्ी मानितरेची भािना आ्रे. घरी आलरेल्ा अवतथीस 
पोटभर िरेि ूघालणरे आवण उरलरे तर आपण खाणरे, ्ा गक्ृ ्थधमा्दचा सं्कार 
आ्रे. त्ाच भािनरेतून बापाचरे ्रे ित्दन घडतरे, ्रे लक्ात घ्ािरे लागतरे.

पोट भरण्ासाठी कष् करणरे, ्ा एकमरेि प्ा्द् बापापढुरे आ्रे. शरेती 
कसणरे ि कुटंुबाचरे भरणपोषण करणरे, ्ािर विश्ास ठरेित बाप इतरांचरे शरेत 
बटाईनरे परेरतो. संपणू्दतः नैसवग्दक अनुकूलतरेिर अिलंबून असलरेल्ा शरेतीचा 
प्ा्द् एक प्काररे िगुार खरेळण्ासारखरेच आ्रे. त्ातून आलरेला अनुभि 
विपरीत आ्रे.

‘सगुी कोरडी / आभाळ कोरडं / कोरडी वि्ीर/ कोरडं रान / वठबकत 
ना्ी का्ीच रानात/ राबणाराच्ा घामावशिा्...’ (पकृ. ३४) ्रे िा्ति 
समोर र्ेऊन्ी, ‘शरेती ्ा िगुार आ्रे / ्रे वकतीरा अनुभिनू्ी / बाप घालत 
असतो उखळात डोकं... (पकृ. ३३) ्ा अनुभि गाठीशी असताना्ी तोच माग्द 
वनिडण्ाचरे धोरण भकू वमटविण्ासाठीच्ा त्ाच िैध मागा्दचरे अनुसरण 
ठरतरे. ्रे अनुसरण ित्दमानकालीन पररव्थती लक्ात घरेता िरेडरेपणाचरे 
म्णािरे लागतरे. मात असंख् कष्करी समाि अनंत अडचणींचा सामना 
करत समािमान् ्ोग् मागा्दनरे आपल्ा िगण्ाच्ा गरिा भागिीत िगत 
असतात. मानिानरे आपल्ा अनंत काळाच्ा अनुभिातून भकुरे चरे प्श्न 
सनरशीर मागा्दनरे सोडविण्ाचा करे लरेला ्ा प््तन असतो.

तथावप, चोर, लटुारू, ररोडरेखोर वकंिा अनैवतक माग्द अिलंवबणाररे ्ा 
अनुभिाचा संकोच करत भकू आरी प्रेरणांचरे संचलन वबघडिीत असतात. 
डॉ. बाबासा्रेब आंबरेडकर ्ांच्ामतरे - “मनुष् उररवनिा्द्ासाठी चोरीचा 
आसरा करीत ना्ी; कारण तो वनबयंधाच्ा कारणाला घाबरतो म्णनू नव्रे 
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तर त्ाच्ा मनािर धमा्दचा प्भाि आ्रे म्णनू. धमा्दचा संबंध थरेट हृर्ाशी 
असतो तर वनबयंधांचा बुधिीशी असतो.” (कीर १९८९ : ४९६)

उररभरणाचा ्ा माग्द नैवतकतरेचा माग्द अनुसरतो.
‘मिबूरी’ आवण ‘शरेतमिरूाच्ा पोरी’ ्ा रोन कवितांत आवरम 

भकुरे च्ा प्रेरणरेचा स्तीशोषणाच्ा तळाशी िाऊन संिरेरनशील मनानरे घरेतलरेला 
शोध विलक्ण आ्रे. ‘मिबुरी’ ्ा कवितरेत -

‘िखख म्ाताऱ्ा िानिमान का्ी परकऱ्ा आ्रेत / का्ी कपाळं 
पांढरी का्ी कंुकू बुकक्ाची...’/ विंका्ची् त्ांना ्ी भकुरे ची लढाई / 
सोशीक असल्ा तरी लढिय्ा आ्रेत ह्ा बा्ा...’ (पकृ. ४८) कोण आ्रेत 
ह्ा लढिय्ा बा्ा? बावलका- तरुण कुमाररका- विधिा- सधिा- पररत्क्ता 
सगळ्ांनाच भकुरे ची लढाई विंका्ची आ्रे. एकाच िरेळरेस सोशीक ि 
लढिय्ा ्ातील अंतवि्दरोध किी रश्दवितो.

भकुरे ची लढाई असा शबरप््ोग र्ेथरे र्ेतो. मानिी भकू भागिण्ाचरे 
िैध माग्द आधवुनक समािानरे मान् करे लरे आ्रेत. कामधंरा करून अथा्दि्दन 
करणरे. ् ा कामाच्ा ज्ा विविध तऱ्ा आ्रेत त्ा म्णिरे शारीररक, बौवधिक, 
कलातमक ्ा ्िरूपाच्ा ्ोत. ्ा व्वतररक्तच्ा तऱ्ा अिैध मोिाव्ात. 
मानिरेतर प्ावणकुलातील भकू भागविण्ाची तऱ्ा लढाई ्िरूपात मोडतरे. 
वशकार करून खाणरे, ् ा त्ांचा िैध माग्द. आपल्ाच कुळास मारून खाणरे, ् ा 
मत््कुळातील िैध माग्द. मांसभक््ी ि तकृणभक््ी ्ांच्ातला संघष्द मारणरे 
आवण बचाि करणरे ्ातला असतो. प्ाचीन काळातल्ा आवरमानिाच्ा 
भकू भागविण्ासाठीच्ा लढा्ा इवत्ासाला ज्ात आ्रेत. नरमांसभक््ी 
आवरमानिाच्ा टोळ्ांच्ा खणुा अद्ाप्ी आढळतात. तातप ््द, िीि 
घरेणरे ि िीि िाचविणरे म्णिरेच भकू भ्ाच्ा आवरम प्रेरणरेतली ्ी लढाई 
आधवुनक मानिी समािाच्ा प्िा्ात पाझरली, असरे म्णाि्ास िागा 
आ्रे. त्ाचरे ्िरूप बरललरे असरेल, मात मळू प्िकृत्ी तीच आ्रे.

िगण्ासाठीच्ा िैध ठरिलरेल्ा मागा्दचा अिलंब करणाररे आवण 
्ाविरूधिच्ा मागा्दचा िापर करीत शोषणमलूक प्िकृत्ी बाळगणाररे ्ा रोन्ी 
प्िकृत्ींचरे रश्दन ्ावठकाणी घडतरे.

‘आपल्ाच िवमनीत करतो् मिरूी / ्ाचा मागमसू्ी ना्ी र्े 
कुणाला / भकुरे पोटी रसुऱ्ाच्ा घशात टाकला् / ् ा सोन्ासारखा िवमनीचा 
तुकडा.../ ररुटा ठोकरत भकूओढीनं वनघाल्ा् झपाट््ानं...” (पकृ. ४८) 
कपटानरे बळकािलरेल्ा आपल्ाच िवमनीत राबणाऱ्ा, मलूभतू प्रेरणांचरे 
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संतुलन ढळू न ररेता भकुरे ची लढाई लढणाऱ्ा बा्ांच्ा लढाऊपणाचा उद्ोष 
किी करतो.

भकुरे च्ा मळू िावणिरेस स्ाव्ा इवंद््ाची उपमा पढुील कवितरेत र्ेतरे -
‘खरेळण्ासाठी ना्ी रूसत आवण/ टाळू्ी शकत ना्ी विळरे- 

खरुप्ांना / त्ांना नसतात आिडी वनिडी/ मरेलरेलं असतं त्ांचं भकुरे चं स्ािं 
इवंद््...’ (‘शरेतमिरूांच्ा पोरी’, पकृ. ५०) गािखरेड््ातला गरीब मिरूांच्ा 
पोरींची इच्ा- आशाआकांक्ा मारत िगण्ाची तुलना त्ांच्ा मरेलरेल्ा 
भकुरे च्ा स्ाव्ा इवंद््ांशी किी करतो. र्ेथरे शधुि ्िरूपातली भकू इतर 
ऐवंद््भोगाच्ा भकुरे िर मात करताना वरसतरे. पोटाची भकू भागल्ाविना इतर 
भकुरे च्ा िावणिा वनषप्भ ठरतात.

किीचरे गािातून श्रात झालरेलरे ्थलांतर पोटापाण्ाचा प्श्न 
सोडविण्ातून ्ोतरे. गािातील िगण्ाचा प्श्न अधांतरी आ्रे. अलपभधूारक 
शरेतकरी ि शरेतमिरू िगा्दतील आवथ्दक ि सामाविक शोषण आवण त्ातून 
आलरेली गरीबी ि अभािग्र्त िगणरे किीला श्रात रा्ण्ास बाध् करतरे. 
मात त्ातून भािवनक प्श्न्ी वनमा्दण ्ोतात. गािातच रा्ा्चं की श्रात 
्थलांतर करा्चं, ्ा तो प्श्न.’श्रात गरेल्ािर / पाझरतं गाि / डोळ्ांच्ा 
बुबुळातून...’ (प्श्नांचं मो्ोळ, पकृ. १५) गािातला िषा्दनुिषषे राटलरेला 
काळोख आवण श्रातला डोळरे वरपिणारा उिरेड, गािातली मा्ा (प्रेम) 
ि श्रातली मा्ा (पैसा) ्ातलरे किीचरे ्रेलकािणरे िीिघरेणरे ठरािरे. वद्धा 
मनःव्थतीचा कोलाि विकट वचत उभरे करतो. भकुरे च्ा मळुातला ्ा संघष्द 
श्ररे ि गाि- खरेड््ातल्ा अ्था्ी संघषा्दचरे रूप घरेतो. ्रे ्थलांतर आपली 
माती, आपल्ा माणसांपासनू ररू ठरेितरे. मलुाला निर लाग ू न र्े म्णनू 
िपणारी आई वकत र्ेक वरिस झालरे तरी निररेस पडत ना्ी, ्रे ित्दमानाचरे 
विवधवलवखत वमरिीत किी अ्ि्थ आ्रे - “आता / कुणाची/ लागली र्े/ 
निर/ वकत र्ेक वरिसापासनू ना्ी् निरानिर...” (‘निरानिर’, पकृ. २७)

श्रात पोट भरण्ासाठी आलरेल्ा पोराची ि मा्ची वकत र्ेक 
वरिसांपासनू भरेट न ्ोणरे, ्ातलरे तुटलरेपण ्रे मानिी मळुािर बरेतलरेलरे संकट 
ठरतरे. मा्लरेकराच्ा स्िासाला दृष् लागली र्े िण.ू किीनरे श्र ििळ 
करे लं्. कधीतरी गािी िाणरे ि आईला भरेटणरे घडतरे. मा्चरे ओढग्र्तीचरे 
िगणरे अन् किीचरे श्रातल्ा तुटपुंज्ा िगण्ातला काळोख समान रूपानरे 
िगण्ातलरे प्रे्स संपिनू टाकतो. अस्ा् ि ्तबल करतो - “बऱ्ाच 
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वरिसांनी घरी गरेलो/ घर झोपी गरेलरेलं/ तिा ्ासला ना्ी/ मा् ्सली...” 
(‘आभाळ’ पकृ. २८) घराकडील तीच रनै्ाि्था ‘तिा ्ासला ना्ी’ ्ात 
प्कषा्दनरे वरसतरे. गरीबीतल्ा नािकू संसारातलरे रःुख कष् स्न करीत मा् 
मात उभीच आ्रे. वतचरे ्सणरे वतच्ा धीरोरात्तरेचरे उरा्रण आ्रे. रसुरीकडरे 
तरेच र्नी् ्ोतरे. करे विलिाणरे ्सनू रःुखाला ररू सारण्ासारखरे ्ोतरे. 
कवितरेत पढुरे ् रेतरे-  “वनघालो तरेव्ा घर ररकामं ररकामं धरुानं माखलरेलं, वतच्ा 
डोळ्ात आभाळ भरून आलरेलं...” (पकृ. २८) का्ी काळाचा स्िास आत्द 
करतो. ्ूर्ूर लाितो.

भकुरे चरे प्श्न गािातच सटुलरे असतरे तर अन् सम््ा उद्भिल्ा नसत्ा. 
अननपाणी िरेथरे उपलबध ्ोईल तरेथरे ्थलांतर करणरे, ्रे माणसानरे अनुभिातून 
्िीकारलरे.मात मळू वठकाणी मलूभतू गरिा भागविणरे िरेव्ा रषुकर ्ोऊन 
बसतरे; भकुरे च्ा आवरम प्रेरणरेचरे अस्नी् रमन करणरे कठीण ्ोतरे, िरेथलरे 
िगण्ाचरे आधार ्रिनू िातात तरेथनू उठून माणसरे रसुरीकडरे ्थलांतर 
करतात. िगण्ाच्ा िाट््ाला आलरेलरे ्रे ्थलांतर एरिी भकुरे चरे ्थलांतर 
असतरे.

‘िरच्ा िाड््ातील/ अखखी गलली सनुी/ पोट भरण्ासाठी कोणत्ा 
वरशरेनं/ कोणत्ा र्त्ानं/ झाली र्ेत पसार... (‘वपंपळगाि’ पकृ. ६७) 

‘ततैि’ ्ी िैवशष्््पणू्द कविता ्ारीसदृश पररच्पताचा नमनुा आ्रे. 
त्ातील साि्दवतक विषाराची कोरडी, भीषण िा्तिता सामवू्क ्तरािरील 
भकुरे ची अव्ि्था रश्दवितरे - ‘अनन-धान्: परुत ना्ी/ मिरूी: परिडत ना्ी/ 
पोटाचा प्श्न : आ िासनू शतकांपासनू उभा...’ (पकृ. ४२)

विकासाच्ा नािाखाली वनसग्दसंपरा ओरबाडत तरेथल्ा आवरम 
िमातींना ्ुसकािनू लािणारी ्ंतणा मळू भकुरे चा प्श्न सोडिताना वरसत 
ना्ी. उलट तो अवधक िवटल करतरे.

‘वटव्ी मोबाईल पो्ोचलरेत/ प्त र्ेक झोपड््ात/ भकूरे चा प्श्न 
अनुत्रीतच...’ (‘सातपडुा’ पकृ. ५९)

मानिी विकासाच्ा अधि्द्ूंना भकुरे च्ा प्रेरणरेचरे व्ि्थापन करता ् रेऊ 
न र्े वकंिा तरे करण्ाची इच्ा अस ून र्े, ्ा कवितरेतला प्श्न अनुत्रीत रा्तो.

्िवन्ंवतत, वश्तशीर तथा िैध मागा्दचा अिलंब करत भकू प्रेरणरेचरे 
संतुलन साधणारी माणसरे कवितरेत वरसतात. तशी अवन्ंवतत, ् िैर तथा अिैध 
माग्द अनुसरणारी शोषण व्ि्था्ी वरसतरे. कवितरेत तरे प्कषा्दनरे िाणितरे.
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भय :
अ) भयाचे िूलसिरूप :
भ्णूाची िाढ मातरेच्ा गभा्दतील एका सरुवक्त िीिद्व्ात ्ोत असतरे. 

्रे द्व् खास भ्णूाच्ा सरुवक्त िाढीसाठी िलघर असतरे. िीिद्व्ातल्ा 
भ्णूाच्ा अनुभिाच्ा ्मकृती का्म मानिाला सोबत करणाऱ्ा असाव्ात. 
्िपनात र्ेणाररे पाणी ि त्ात तरंगल्ाच्ा िा बुडाल्ाच्ा नरेवणिरेतल्ा 
संिरेरना त्ा ्मकृतींचरेच प्कटीकरण असण्ाची शक्ता आ्रे. गभ्दिलात 
भ्णूाचरे खोल अंधारात एकट््ानरे असणरे, ्ा िावणिरेच्ा कक्रेतला 
िा्तिाभास मेंरनूरे वटपलरेला असतो. माणसाला एकटरेपणाची आवण 
अंधाराची भीती िाटतरे त्ाचा ह्ा िावणिरेशी स्संबंध असािा. भ्णूाच्ा 
रुफरुसांना प्ाणिा्चूा परुिठा नाळरेमार्द त ्ोत असतो. मातरेच्ा शारीररक 
्ालचाली, मातरेचरे ्ितःचरे श्सन ि उतसि्दन ि त्ाच्ा तऱ्ा ्ांचा पररणाम 
भ्णूािर ्ोतो. आपल्ा खास घरातल्ा त्ाच्ा सकू्म ्ालचाली त्ाच्ा 
िगण्ाच्ा भािना विकवसत करीत असतात. परुरेसरे अननपाणी, ्िा ि इतर 
िीिद्व र्े ्ांच्ा परुिठ््ानरे भ्णूाची ्ि- संबंधीची िाणीि सरुवक्त बनतरे. 
तथावप का्ी विवशष् िरेळी भ्णूाभोितालच्ा ह्ा पररव्थतीत प्वतकूल 
बरल झाला तर त्ास असरुवक्त िाटू लागतरे. (कुठल्ा्ी बरलाची मानिी 
प्वतव्क्ा ्ी भीती ि असरुवक्ततरेची असतरे, ्रे त्ाचरे मळू कारण असािरे.) 
भ्ाची ्ी िाणीि ि वतचा मानिी मेंरतूील वशरकाि ्ा अशा तऱ्रेनरे ्ोत 
असािा.

बाळ िनमताच रडतरे ह्ाचरे कारण आतल्ा सरुवक्त िीिद्व्ातल्ा 
िातािरणातून बा्रेरच्ा कोरड््ा रखरखीत िातािरणातल्ा बरलानरे 
त्ाच्ा मेंरतूल्ा पिू्दसंवचत भ्ाच्ा िावणिरेला ्पश्द ्ोतो आवण त्ास 
असरुवक्त िाटतरे. बाळ पव्ला श्ास घरेतरे. श्सनाची ्ितःची निी व्ि्था 
का ््दरत ्ोतरे. त्ाचा्ी पररणाम ्ोतो. बव्:्थ ि आतील बरलाच्ा 
िावणिरेनरे त्ाच्ा मेंरतूल्ा ्मकृतीत भ्ाच्ा प्रेरणा व्थर झालरेल्ा असतात.

भ् ्ी प्रेरणा िीिाचरे संरक्ण ्ा भािाशी संबंवधत आ्रे. िीिाच्ा 
संरक्णासाठी आिश्क त्ा त्ा व्क्ा पार पाडणरे म्णिरेच भ्ाचरे 
व्ि्थापन असतरे. भ्ापासनू बचाि करीत िीि संरक्ण साधीत असतो. 
्ाकररता बचािातमक तीन व्क्ा घडत असतात. सि्दसामान्तः भ्ाचा 
्िीकार करीत त्ास शरण िाणरे. ्रे सामान् ित्दन असतरे. रसुररे भ्ापासनू 
लांब पळणरे िा ररू रा्णरे ्रे अवन्ंवतत ित्दन असतरे. आतम्त्ा घडण्ामागरे 



वष� ०२ � अकं ०१ � जलुै-ऑग�ट-स�ट
बर २०२१ 27

ह्ा ित्दनाचा स्भाग असतो ि वतसररे भ्ाच्ा पररव्थतीचा सामना करीत 
त्ास सामोररे िाणरे. ् िवन्ंवतत वश्तीचा ् ा आरश्द नमनुा असतो. सैवनक िा 
उचचतम ध र्े्ानरे प्रेररत ्ोऊन व्क्ती मकृत्चू्ा भ्ािर मात करीत बवलरान 
ररेत असतात.

ब) भयाचे कनि े्ं्ग्ग् सिरूप-
काळोखाचे भय-
काळोखाचरे गढू उकलत प्काशाच्ा सि्दक रूपाची मांडणी करणरे, 

्ी नामररेि कोळी ्ांच्ा कवितरेची प्रेरणा आ्रे. काळोखाचरे भ् मानिी 
मेंरतू गभ्दसं्काराच्ा काळातलरे आ्रे. वकंब्ुना तरे मलूभतू ्िरूपाचरे आ्रे. 
‘अंधारातून प्काशाकडरे’ िाण्ाची िीिाची तळमळ आ्रे. ‘साधचूरे कूळ 
पसु ून र्े / नरीचरे मळू पसु ून र्े / काळोखाचरे गढू पसु ून र्े...’ (‘काळोखाच्ा 
कविता’, पकृ. १३) ्ातलरे मम्द िाणणरे, ्ाच खरा तर ्रेतू आ्रे. कूळ, मळू ि 
गढू न पसुण्ाचा सामाविक संकरे त भ्ाचा वनरषेश करतो. मानिी सं्ककृ तीच्ा 
इवत्ासाची एक बाि ू काळोख्ा शोषणाची आ्रे. म्णनूच, ‘इवत्ासात 
काळोखाचरे संरभ्द आ्रेत...’ (पकृ. १३) तरे संरभ्द मळू िावणिांशी संबंवधत 
आ्रेत. मळू प्रेरणांचरे असंतुवलत संचलन वकंिा प्ाण्ाच्ा पातळीिरलरे ित्दन 
सि्द प्कारच्ा शोषणाचरे मळू ठरतरे. ् रे अवन्ंवतत ित्दन माणसाला काळोखात 
भतू बनवितरे. मळू प्रेरणांच्ा संचलनाच्ा वश्तीकरणाचरे प््तन क्ीण तरी 
नरेटानरे घडविण्ाचरे का ््द सि्दक कलाव्ापारातून कलािंतांनी करे लरे आ्रेत.

‘कविता तरेव्ा्ी ्ोती, आि्ी आ्रे...’ (पकृ. १४) ्रे वतचरे असणरे 
आश्ासक ठरािरे. किीच्ा िैचाररक मंथनातून काळोखाच्ा शोषणाचा 
अथ्द उमग ू लागरेल. ्रे मंथन रुलासारखरे असरेल तरे आपल्ा उधळण्ातून 
सामाविक पररित्दनाची आस वनमा्दण कररेल.

िषा्दनुिषषे घरात साचलरेल्ा अज्ान, राररद््् आवण शोषणरूपी 
काळोखाच्ा भ्ानरे खरं तर साऱ्ा कुटंुबालाच िरेठीला धरलरेलरे आ्रे. ्ा 
भ्ातून बा्रेर पडण्ासाठी किी धडपडतो्. त्ा काळोख्ा कोपऱ्ातच 
त्ाला कवितरेचा उिरेड सापडला आ्रे.

‘मी वलव्तो् कविता/ घरातल्ा काळोख्ा कोपऱ्ात.../ एक उिरेड 
चालत र्ेतो माझ्ा वरशरेनरे/ विलीन ्ोतो माझ्ात/ मी एक उिरेडाची वतरीप... 
(‘उिरेडाची एक वतरीप’, पकृ. १६)
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कविता ्ी एका अथा्दनरे ्ा काळोखाविरुधि लढण्ाचरे ्त्ार म्णनू 
पढुरे र्ेतरे. ि त्ा भ्ाचरे वनराकरण करण्ात किीला कवितरेचा माग्द सापडतो 
आवण तीच त्ाला प्ोतसाव्त करतरे.

परंपररेच्ा काळोख्ा भ्ाच्ा कराल िबड््ात सापडलरेल्ा 
गािखरेड््ातल्ा असंख् गरीब मलुींना ्ा भ्-अरण्ातून सोडविणरे कठीण 
्ोऊन बसतरे. ्रे भ् त्ांच्ा िगण्ालाच डसतरे. त्ाचरे भ्ाण िा्ति 
प्त््कारी शबरांत किी मांडतो ,

‘परकऱ्ा पोरी उिितात अचानक/ वपिळरे ्ोतात ्ात अिाणतरेपणी/ 
रपुारच्ा सािल्ा विराव्ात पािलात/ इतका अलगत पसरतो काळोख 
त्ांच्ा िगण्ात...’ (‘शरेतमिरूांच्ा पोरी’, पकृ. ५०)

्ा काळोख्ा भ्ाची चा्ूल्ी लागत ना्ी इतकरे  स्ि त्ाचरे 
आगमन अिाणतरेपणी मलुींच्ा आ्षु्ात ्ोतरे. पढुरे तरेच भ् घट्ट रुतून 
बसतरे. उिरेडाची प्रेरणा बव्णीकडून घरेतलरेला किी ्ा रुतलरेला काळोख 
वमटिण्ासाठी आशािारी आ्रे -

‘तुझं िगणं प्रेरणा आ्रे माझी/ ्ळू्ळू पालटतील ्र्े ी वरिस/ वमटरेल 
इथं रुतलरेला घट्ट काळोख/ आभाळ्ी र्ेईल ्ाती...’ (‘वप्् िासंती ताईस’, 
पकृ. ५४) ्रे आभाळ उिरेडाचरे असरेल, ्ा आशािार काळोखाच्ा भ्ाचरे 
्रण करीत िीिनिारी िावणिा परेरतो.

वयिस्ेचे भय-
परंपररेनरे चालत आलरेल्ा शोषणव्ि्थरेनरे गािखरेड््ांतलरे अथ्दव्ि्थरेचरे 

कंबरडरे मोडलरे. गािातलरे धनाढ्् शरेतकरी, सरंिामरार, िमीनरार, सािकार 
्ा समांतर व्ि्थरेच्ा कचाट््ात अलपभधूारक शरेतकरी, शरेतमिरू, 
सालरार, गरुाखी ्ा कष्करी समू् ाचरे िगणरे ररुापा्त झालरेलरे वरसतरे.

शरेतमिरूाचरे शरेतकरी कुटंुबाशी असलरेलरे नातरे विव्ाळ्ाचरे असािरे 
लागतरे. सालरारानरे शरेतमालकाची शरेती आपली शरेती मानून राबणरे, ्रे त्ा 
आ्थरेपोटी आलरेलरे असािरे. शरेतमालकाला्ी वततकीच आ्था िा विव्ाळा 
सालराराबद्दल िाटला पाव्िरे. मात त्ाचरे सालराराबद्दलचरे मत ककृ तघनभािाचरे 
ि उपककृ तभािाचरे आ्रे. गरुाखी, शरेतमिरू असलरेल्ा कुटंुबाच्ा शोषणाची 
व्था पढुील का्ी कवितांत सं्तपणरे व्क्त ्ोतरे. -’शरेतमालकाला काम 
्िं् गाडोगंती/ पैसाअडका द्ा्ला नाकीनऊ/ शरेतमिरू वगधाडाचा 
खाऊ...’ (‘शरेतमिरू’ पकृ. ४१) ्ा संबंधाचरे ्िरूप काम ि त्ाचा मोबरला 
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असरे िा्तिाधाररत व्ाि्ाररक ्िरूप ध्ानात घरेतलरे तर ्ा संबंधािर 
िरेगळा प्काश पडतो. अथा्दत, का् आ्रे त्ा पाठीमागचरे िा्ति? िा्तीत 
िा्त काम ि कमीत कमी मोबरला. अवतररक्त, वनरूप्ोगी, वनककृ ष्, टाकाऊ 
असरे िरे का्ी असरेल तरे गािपांढरीत ररे कून वरलरेलरे मकृत िनािररे वगधाडांचरे 
अनन असतरे. त्ाअथा्दनरे असरे का्ी टाकाऊ मिरूिगा्दस वरलरे िात असािरे. 
्ा धोरणाचरे वकंब्ुना शोषणाचरे मळू रासप्थरेत असल्ाचरे वरसतरे.

कॉ. शरर पाटील म्णतात, “रास परंपररेतील रास मालकाच्ा (त्ास 
रास्िामी असा शबर आ्रे.) शरेतािर राबत असत. त्ांना वकमान अनन 
ररेऊन कामास िुंपलरे िाई.’’ त्ापढुरे तरे म्णतात, “रासाचरे श्रम म्णिरे शरेती 
उप्कु्त िनािरांच्ा श्रमाचीच पनुरािकृत्ी ्ोती.’’ (पाटील २००८: ७)

शरेतकरी ि शरेतमिरू ् ांच्ातलरे पर्परािलंबी नातरे इतकरे  टोकाचरे बनलरे 
आवण त्ास िरील परंपररेचरे ् िरूप आलरे. ् ाचा भकू-भ्ारी प्रेरणांच्ा अंगानरे 
शोध घरेता असरे वरसतरे की, परंपररेचरे ्रे मळू तरेथनू पाझरलरे असािरे. अदृश् 
्िरूपाचरे संबंध त्ाच अवन्ंवतत ित्दनाची पनुरािकृत्ी घडवितात. सि्ीतून 
सं्कार घडतात. त्ातून सं्ककृ ती उर् पाितरे. शोषणाच्ा सं्ककृ तीचा ्ा 
इवत्ास व्ापक प्भािानरे व्ाप् आ्रे.

शरेतीतील ्ांवतकीकरण ्ा आधवुनक शरेतीविकासाचा मलूमंत असला 
तरी तरे शरेतमिरूांिरलरे अररष््ी ठरतरे. त्ामळुरे शरेतमालकाचरे मिरूांिरलरे 
अिलंवबति कमी झालरे. त्ाचा पररणाम शरेतमिरूाला काम वमळण्ािर झाला. 
त्ास काम ररेण्ामागरे उपकाराची भािना िागकृत झाली. करे लरेल्ा कामाची 
मिरूी मागणरे शरेतमिरूाला र्शतीचरे िाटू लागलरे. न िाणो शरेतमालक पढुचरे 
काम ररेणार ना्ी, ्ी भीती त्ाला िाटू लागतरे. शोषणाचरे परुातन ्त्ार 
र्शत पसरविण्ाच्ा नव्ा मागा्दनरे परिलरे गरेलरे.

्ी भ्व्ाकुळता ‘्ी कुठली र्शत’ ्ा कवितरेत वरसतरे. शरेतमिरू 
असणाऱ्ा बाप, मा् ि मिरूांच्ा मनात व्ि्थरेचरे भ् काठोकाठ भरलरेलरे 
वरसतरे. एिढरेच ना्ी तर कुटंुबातल्ा मलुांचरे्ी बालपणातलरे ्ट्ट विरून 
गरेलरे आ्रेत. कवितरेत भ्ाचरे ्रे तीव्रपण ्ितंत र्ेरकातून व्क्त ्ोतरे- 
‘उन्ातान्ात/ गा्रानातून/ गव्ाऱ्ामागरे/ ढोर ्माली करतो बाप/ चार 
अमाि््ा गरेल्ात/ तरी माग ू शकत ना्ी/ मालकाला ढोराचा ्प्ा..’(पकृ. 
४३) ‘परेरणी वनंरणी धसकटं िरेचरे्तोिर/ ्गंामासोबत अधमरेली ्ोत िातरे 
मा्/ तरेला वमठाची घरात िानिा/ तरी धाकधकुतरे/ शरेतमालकाला ्ककाची 



वष� ०२ � अकं ०१ � जलुै-ऑग�ट-स�ट
बर २०२१ 30

रोिंरारी मागतांना...’(पकृ. ४३) ररेती- माटी- गाळ उपसनू/ बखाट््ा तुटलरेलरे 
बलरडं तरूण.../घामाचा पैसा्ी वमळत ना्ी िरेळरेिर/ राबणाऱ्ा ्ातांना...’ 
(पकृ. ४३) पोरं्ी घाबरतात/ मा्बापाला/ िरेळरेिर शाळरेची री/ सणासरुीला 
कपडरेलत्रे/ ्ौसरेमौिरेपरुतरे पैसरे मागा्ला...’ (पकृ. ४३) प्ाचीन गणिीिी 
समािातील रास ि रास्िामीची परंपरा प्िाव्त ्ोत पढुरे मालक- मिरू, 
भांडिलरार कामगार ्ांच्ा रूपानरे वशललक राव्लरेली वरसतरे. समू्  भ्ाची 
पाळरेमळुरे मानिी परेशीत रुिण्ाची शक्ता त्ामळुरे वनमा्दण ्ोतरे. आपल्ा 
मालकाशी वनष्ा राखण्ाचरे मळू त्ातून आलरे असण्ाची्ी शक्ता आ्रे.

‘बाप पाटलाचा वनष्ािान ढोरकी/ बारोमास चासरे रा्ा्चं आमच ं
घर/ त्ाच्ाच िािरात... (‘घरोबा’ पकृ. ४६) रासाच्ा म्णिरेच गलुामाच्ा 
घामाचरे शोषण करणरे, ्ाच रास्िामीचा उद्दरेश असला तरी रासाला 
रा््ावशिा् का्ी प्ा्द् उरू न ररेणरे ि त्ाचरे मानवसक खचचीकरण करीत 
रा््परंपरा पढुरे चाल ूठरेिणरे ्र्े ी मागोमाग र्ेतरे आवण तरे र्शतीच्ा मागा्दनरे 
्थावपत ् ोतरे, “पाटलाच्ा टोलरेिंग िाड््ातलरे ढोर/ कुतू्ल म्णनू पा्ा्ला 
गरेलो / आवण अडकून बसलो रािणीलाच...” (पकृ. ४६) रािणीलाच अडकून 
बसण्ाची ्ी शोषणाची परंपरा नव्ा व्ि्थरेत घट्ट ्ोऊ पा्तरे. परंपररेतली 
र्शत सौम् रूपानरे पा्ा्ला वमळतरे. मात वतच्ातली रा्कता तशीच 
रा्तरे.- “कुठरे  वशकीसन मा्तर ्ुईन/ नोकरीसाठी कुठरे र्ेत पोतंभर व्रव्ा 
नोटा.../्रे ऐकून खचला बाप/ त्ाला चढिा्चा नव्ता आणखी किा्दचा 
डोंगर... (पकृ. ४६) भीतीचा बागलुबुिा उभा करीत व्ि्था सदुृढ ्ोत रा्तरे- 
“बापाला घरोबा सोडा्चा नव्ता/ आवण पाटलाला माझ्ातला मिरू...” 
(पकृ. ४६)

किा्दचरे भ् बाळगीत बापाचरे आ्रे त्ा ढोरकामास नाकारणरे शक् ् ोत 
ना्ी. मध््गुीन काळातील स्ी-शदू्ांना वशक्णापासनू िंवचत ठरेिण्ाचा डाि 
अशा पधितीनरे चतुराईनरे मांडला िातो. पोराच्ा नोकरीस लाखोनं रूप र्े ररेणरे 
शक् ना्ी पररणामी अंधःकारम् भवितव्ाच्ा भ्ानरे बापाची प्वतव्क्ा 
उमटतरे, ती ्ितःस् कुटंुब सरुवक्त ठरेिण्ाची. भ्ाच्ा प्रेरणरेचरे व्ि्थापन 
बापानरे आपल्ा परीनरे शोधलरे आ्रे. मात त्ाची पररवणती शोषणाचा प्िा् 
अखंडीत सरुू रा्ण्ात ्ोतरे ्र्े ी वरसतरे. र्ेथरे भ्ाचा ्िीकार करीत त्ास 
शरण िाणरे घडतरे.

‘वप्् िासंतीताईस’ (पकृ. ५२) ् ा कवितरेत ् रे ठळक ् ोतरे. वपतकृसत्ाक 
व्ि्थरेचा बळी ठरलरेल्ा मोठ््ा बव्णीच्ा िगण्ाचरे वधंडिडरे मकृत्ूच्ा 
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भ्ा्ून भ्कारी ठरतात. ्रे भ् बव्णीच्ा अिघ्ा आ्ुष्ाला वगळून 
टाकतरे. रोनरा बो्ल्ािर चढून्ी सांसररक आ्ुष्ात अप्शी ठरलरेली 
्ी ब्ीण िगण्ाला कंटाळून मरणाला किटाळतरे तरेव्ा भ्ाच्ा 
प्रेरणरेचरे विरूपीकरण घडून र्ेतरे.‘मरा्ला घाबरणारी तू/ कसं किटाळलंस 
मरणाला...?’ (पकृ. ५३) किीला सतािणारा ्ा प्श्न िगण्ातलरे भ् 
अधोररे वखत करतो ि मकृत्ूच्ा भ्ािर मात करतो.

असुरनषि््ा, एकटेपणा ि निलग्ेचे भय-
आपलरे गाि, आपली माणसरे, आपलरे मळू ्ा आपलरेपणाच्ा 

कें द्काभोिती गािाकडल्ा माणसांचरे अिघरे विश् एकिटलरेलरे असतरे. 
असरुवक्ततरेच्ा िावणिरेतून आलरेल्ा भ्ाचा तो प्कट आविषकार असतो. 
माणसरे समू्  करून रा्तात. कारण त्ांना एकटरेपणाचरे भ् िाटतरे. समू् ात 
माणसांना सरुवक्त िाटतरे. त्ा्ून आपल्ा माणसांची सोबत अवधक सरुवक्त 
िाटतरे आवण ्ी सोबत आपलरे मानल्ा गरेलरेल्ा ्ररेक घटकांची असतरे. ्रे 
आपल्ातलरे सरुवक्त िगणरे त्ागनू परक्ा वठकाणी असरुवक्त िातािरणात 
िा्तव् करण्ाचरे माणसरे नाकारतात िा नाईलािानरे ्िीकारतात.

‘सनुरे खुंटरे’, ‘ढोरांशी बनलं् घट्ट नातं’, ‘विळा’, ‘प्श्नांचं मो्ोळ’ 
्ा कवितांत आपलरेपण ्रिणरे, विलग पडणरे ि असरुवक्त िाटणरे ्ांतून 
वनपिणाऱ्ा भ्ाचा आविषकार िाणितो. बापाचरे गरुाखी असणरे ि सतत 
गरुाढोरांचा स्िास ्ामळुरे वनमा्दण झालरेलरे वििाभािाचरे नातरे कौटंुवबक 
आवथ्दक अडचणीच्ा िरेळरेस गरुरेढोररे  विकल्ानंतर संपतरे. त्ािरेळरेस बापाची 
अि्था -

‘आि बाप, ितरेत ्रिलरेल्ा पोरासारखा, भटकतो िणिण शोधतो 
घर-घर, गरुांनी भरलरेलरे िाडरे-गोठरे , िीि गरुमरतो त्ाचा, सनुरे खुंटरे पा्ून... 
(‘सनुरे खुंटरे’, पकृ. ३५) नसलरेल्ा गरुाढोरांसाठी िणिण भटकणरे, िीि गरुमरणरे 
्ी भािाि्था आपलरेपण ्रिल्ातून र्ेतरे ि भ्प्रेरणरेचरे संचलन का्ी काळ 
वि्कळीत ्ोतरे.

सा्च ््द आवण स्अव्तति ्ा सरुवक्तता प्रान करणारा भाि आ्रे. 
आपण एकटरेच आ्ोत, ्ी भािना का्ी काळ का ्ोईना लोप पाितरे. 
वकंब्ुना तशी मनाची समितू घालता र्ेतरे. त्ामळुरे मानिी ित्दन स्ि 
्ोण्ास मरत ्ोतरे. भ्ाच्ा भािनरेचरे वनराकरण घडतरे.
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का्ी लोकिरतंा, लोकसमितुी, लोकधारणांचरे मानिी मनाच्ा 
आतील कपप्ात संच्न झालरेलरे असतरे. ्रे आवरबंध भ्िावणिांनी व्ाप् 
असतात. कवितरेत भ्ाचरे ् रे आवरबंध बाह् घटकांच्ा रूपानरे साकार ् ोतात. 
त्ांचा पररणाम्ी बाह् ् िरूपात वरसतो. मात त्ांचा प्भाि भ्ाचा अनुभि 
म्णनू मनात रुतून बसतो.

लक्मी कोपरेल ्ी भीती धरून िा्तिातला विपरीत काळ सोसत 
िषा्दनुिषषे माणसरे रःुख, रनैा ि तास स्न करत मळुांना वचकटून िा धरून 
रा्तात अथिा सोडतात.

‘गाि ओसाड झालं तर लक्मी कोपरेल/ म्णनू भंगतीचा पा् वमरित/ 
श्रात िाण्ास त्ार ना्ीत / ्ा मातीतली का्ी माणसं...” (‘भंगतीचा 
पा्’, पकृ. ६८)

आपलरे मळू एकाकी, ओसाड पडण्ाचरे ि त्ापासनू विलग ्ोण्ाचरे 
भ् मनात साठलरेलरे असतरे. माणसांनी नरे्मीच मळू िावणिांचरे समा्ोिन 
आपल्ा मळुांना धरून ठरेित करण्ाचा प््तन करे ला आ्रे. िसरे -

‘वकत र्ेक वपढ््ांपासनू/ गािाला वचकटली र्ेत ्ी माणसं/ कराडीिर 
मळु्ा रोित/ उमरेरीनं िाढणाऱ्ा झाडासारखी...’ (पकृ. ६८)

्ा उलट ‘वपंपळगाि’ कवितरेतील घरािर उगिणारा वपंपळ ्ा घर 
उरध्ि्त करणारा अशभु संकरे त म्णनू र्ेतो ि अशा घरातून बा्रेर पडा्चरे 
असतरे ्ी धारणा पककी ्ोतरे.

‘ज्ा घरािर उगितो वपंपळ/ तरे घर कालांतरानरे बनत िातं बरेघर...’ 
(‘वपंपळगाि’, पकृ. ६७) ्रे भ्सचूक विधान र्ेतरे ि त्ास पष्ु््थ्द भ्चकीत 
पररणाम त्ामागनू र्ेतात-

(१) ‘तुकाबाच्ा घराची तर, वभंतच पोखरली वपंपळानं, मोडलं अखरेर 
घररार...’ (‘ततैि’, पकृ. ६७)

(२) ‘धमा्दबुिाचं वबढार, कधीच पोचलं सरुतला, त्ाच्ा रारातला 
वपंपळ, पसरला् आडपसडप...’ (‘ततैि’, पकृ. ६७)

(३) ‘िरच्ा िाड््ातली, अखखी गलली सनुी...’ (‘ततैि’, पकृ. ६७)
सरुुिातीला भ् राखिािरे आवण मग तरे प्त्क्च ठाकािरे तसरे 

भ्िावणिरेचरे संचलन घडतरे. ‘आता ह्ा वपंपळाच्ा गािात/ उरली र्ेत करे िळ 
खंगलरेली माणसं/ भोितालची पानगळ न्ा्ाळत/ आिचा वरिस उद्ािर 
ररेटणारी...’ (पकृ. ६७) मागरे उरलरेल्ा माणसांसाठी िगणरे करे िळ भ्ाची 
सािली ्ोऊन रा्तरे. एकटरेपणा, एकाकीपणा आवण ्ििनांपासनू विलगता 
अनुभित ्रे भ्शरण िगणरे उरतरे.
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िृतयूचे भय-  
अनंत काळापासनू माणसाला मकृत्चूरे भ् िाटत राव्लरे आ्रे. 

भ्प्रेरणरेचा मलूाधारच मकृत् ू आ्रे. आवण मकृत्चूरे भ् का िाटतरे? तर 
िीिाच्ा मकृत्चुा आवरम अनुभि ि त्ा अनुभिाचरे सातत् मकृत्चु्ा भ्ाचा 
आवरबंध दृढ ्ोण्ात ्ोतरे. असरे असलरे तरी िगाच्ा पाठीिर का्ी माणसरे 
मकृत्लुा किटाळतात. आतम्त्ा करतात. असरे का्ीतरी असािरे ज्ाची 
भीती मकृत्ू् ून मोठी ठरािी. ्ाउलट का्ी माणसरे धीरोरात्पणरे मकृत्लुा 
सामोररे िातात. कोणत्ातरी म्ान ध र्े्ासाठी मरण ्िीकारतात. ररेशासाठी 
लढणाऱ्ा सैवनकांचरे बवलरान ्रे त्ाचरे उरा्रण आ्रे. ्रे का्ी अपिार 
िगळता सि्दसामान् माणसरे मरणाच्ा भ्ातून सटुत ना्ीत. बापाच्ा मकृत् ू
संरभा्दतल्ा कवितांत मकृत्चूरे ्रे भ् अवधक गव्ररे ्ोऊन र्ेतरे. िसरे ‘ससा ररे 
ससा’ ्ा कवितरेत- ‘कुत््ाचा भरेसरू आिाि कानािर पडला की/ तरे ्माची 
गोष् सांगत...’ (पकृ. ६२) सोबत्ाच्ा मरणाची गोष् बापानरे वकत र्ेकरा 
घरातल्ा सगळ्ांना ऐकिली- ‘अमाि् र्ेच्ा वकर्द राती / रानातून घरी 
परततांना पा्ात आला ससा/ त्ाचा ्ुसकिल्ाचा आिाि रानभर / घरी 
आला आवण िीि गरेला त्ाचा...’ (पकृ. ६२) त्ांनी सांवगतलरेल्ा गोष्ीतील 
ससा मकृत्चू्ा भ्ाचरे रूप घरेऊन त्ांच्ा मनात रबा धरून बसलरेला आ्रे. 
सोबत्ाचरे मरण आवण त्ाचरे वनवमत् प्चंड मोठरे  ् ोऊन त्ानरे त्ांच्ा अिघ्ा 
संिरेरनांचा ताबा घरेतला आ्रे. अखरेरच्ा काळात ्रे भीषण भ् प्कट ्ोत 
त्ांच्ा पा्ात र्ेऊन भ्म कालित त्ांचा बळी घरेतरे. ‘सलाईन’ ्ा कवितरेत 
मकृत्चुा कुठलाच उललरेख न करता मकृत्चुा चरे्रा ररेखाटला् - ‘िरेव्ा िरेव्ा 
रोनिरून बोलणं ्ोई/ बाबा इतकंच म्णा्चरे- बरेटा मला सलाईन लािनू 
ररे/ मी ठीक ्ोऊन िाईन...’ (पकृ. ६१)

िगण्ाची प्चंड लालसा मकृत्चू्ा भ्ानरे विचलीत ्ोतरे. मग त्ािर 
उपा् का्? तर सलाईन ्रे मकृत्पूासनू सरंक्ण ररेणाररे साधन असण्ाचा 
बाह्ानुभि गाठीशी आ्रे. ्ा भ्ाचरे संतुलन साधणरे अवतश् कठीण गोष् 
आ्रे.

वपतकृसत्ाक व्ि्थरेचा बळी ठरलरेल्ा मोठ््ा बव्णीच्ा िगण्ाचरे 
वधंडिडरे मकृत्चु्ा भ्ा्ून भ्कारी ठरतात. ्रे भ् बव्णीच्ा अिघ्ा 
आ्षु्ाला वगळून टाकतरे. रोनरा बो्ल्ािर चढून्ी सांसाररक आ्षु्ात 
अप्शी ठरलरेली ्ी ब्ीण िगण्ाला कंटाळून मरणाला किटाळतरे तरेव्ा 
िगण्ाचा अनुभि मरणा्ून भ्कारी ठरतो.
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‘मरा्ला घाबरणारी तू/ कसं किटाळलंस मरणाला...? (पकृ. ५३) 
किीला सतािणारा ्ा प्श्न मकृत्चु्ा भ्ािर मात करीत िगण्ातलरे भ् 
अधोररेवखत करतो.

िै्ुि :
अ) िै्ुिाचे िूलसिरूप - िंशसातत्ासाठी आिश्क असणारी ्ी 

िैविक प्रेरणा अनुिांवशक ्िरूपात मेंरतू साठिलरेली असतरे. वतचा विकास 
बाळाच्ा गभा्दतल्ा िैविक प्व्क र्ेपासनू सरुू झालरेला असतो. बाळ 
आपल्ा आईला ओळखतरे. ओळखण्ाची ्ी खणू असतरे- ्पश्द. बाळाचरे 
ि आईचरे नातरे िातसल्भािनरेचरे प्तीक असतरे. तथावप िातसल्भािना 
प्रेमाचरेच एक वन्ंवतत रूप आ्रे. मनुष् प्ाण्ानरे मैथनुाच्ा मलूभतू प्रेरणरेस 
वश्त लािीत वन्ंतण वमळिलरेलरे असतरे. नातरेसंबंध मानिानरे आपल्ा 
मलूभतू िावणिांच्ा ्िैर प्कटीकरणास आळा घालण्ाच्ा प्व्क र्ेतून 
वन्वमत ि वन्ंवतत करे लरेलरे असािरेत. ्रे वन्ंतण िैविक िा अनुिांवशक 
ना्ी. नरे्मीचरे चालणरे ि सैन्ाचरे संचलन ्ांत िो ररक असतो तो ह्ात 
आ्रे. सैन्ाचरे संचलन ्रे वश्तशीर ित्दन असतरे ि तरे ठरिनू करे लरेलरे असतरे. 
मानिात मैथनुाची प्रेरणा अनुिांवशक असली तरी वतचरे प्कटीकरण लैंवगक 
अि्िांच्ा पणू्द िाढीनंतर ्ोत असतरे. ्ामळुरेच प्रेमाच्ा विविध भािांचरे 
व्ि्थापन करणरे शक् ्ोतरे. ्ादृष्ीनरे फ्ॉईडचा वसधिांत पा्ता र्ेईल.

मैथनु प्रेरणरेचा संबंध िीिाच्ा िंशसातत्ाच्ा भािाशी आ्रे. 
मानिरेतर प्ाण्ांत ती मळू्िरूपात का ््दरत आ्रे. मात मानिप्ाण्ात 
्ी प्रेरणा िंशसातत्ास् इवंद््सखुाशीसधुिा  वनगवडत आ्रे. ठरािीक 
कालािधीनंतर वभननवलंगी आकष्दण नैसवग्दकरीत्ा वनमा्दण ्ोतरे. त्ातून 
िंशसातत् रा्ािरे, ्ाच वनसग्द व्ि्थापनाचा धडा असतो. प्रेमभािना 
मानिी सं्ककृ तीत विविध भािांचरे रश्दन घडिीत वश्तशीर अंमलात र्ेतरे. 
िातसल्, मा्ा, ममता, आ्था, विव्ाळा, मैतभाि, आपलुकी इत्ारी 
प्रेमभािाची विविधता नात्ांची साखळी वनमा्दण करण्ात प्भाि पाडतरे. 
त्ातून वलंगविर्ीत आकष्दणाची प्रेमभािना उननत ्ोत असतरे. सिीि- 
वनवि्दिांतलरे ि वनसगा्दतील घटकांशी असणाररे ्रे संबंध सखुप्ाप्ीच्ा मागा्दनरे 
का ््दरत असतात. वििांचा स्िासातून सखुाचा प्िा् िा्त असतो. 
सखुाची इच्ा बाळगणरे, ्रे मैथनु प्रेरणरेचरे ससुतू संचलन असतरे. ्रे सखु 
शारीर- मानस रोन्ी प्कारचरे असतरे. सखुाच्ा प्ाप्ीकररता िैविक व्ापार 
वन्ंवतत तसरेच अवन्ंवततपणरे घडतात.
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ब) िै्ुिाचे कनि े्ं्ग्ग् सिरूप - 
्ा संग्र्ातील मा्, ब्ीण ि बाप संरभा्दतील का्ी कवितांमध र्े 

मैथनुभािाचा समतोल पा्ाि्ास वमळतो. व्वक्तगत सखु ्िपनांची ्ोळी, 
सािळ्ा रंगामळुरे लिकर न झालरेलरे लगन, पाठीमागच्ा बव्णींसाठी 
निऱ्ाचा िाच सोसणाऱ्ा मोठ््ा बव्णीचरे वचतण ‘वप्् िासंतीताईस’ ्ा 
कवितरेत र्ेतरे. मैथनुभािाचरे विधा्क िळण ्ा वठकाणी वरसतरे. त्ाचरे िण्दन 
असरे करे लरे्. ‘खपलीस उन्ातान्ात िािरा- वशिारात/ परुुषांना लाििरेल 
अशी मरे्नतीची कामं करे ली/ गरंु-ढोरं राखलीस...’ इत्ारी इत्ारी...
(पकृ. ५२) वस्त्ांचरे ्रे मन मारून िगणरे म्णिरे त्ांनी आपल्ा भािनांना 
सं्तपणरे घातलरेला आिरच म्टला पाव्िरे. नैसवग्दक भािना रडपनू िगणरे 
िण ू सम्त मव्लांना वमळालरेलरे बाळकडूच ठरािरे. तरे उपरोवधक शबरात 
मांडलरे आ्रे - ‘त्ा धरत ना्ीत ्रेका पाल्दरवबल्दरचा/ त्ा घासनू काढतात 
घसंड््ानरे आपली कातडी.../ त्ांना नसतात आिडीवनिडी/ मरेलरेलं असतं 
त्ांचं भकुरे चं स्ािं इवंद््...’ (शरेतमिरूाच्ा पोरी, पकृ. ५०)

मलुाला सखु लाभो, त्ाचं भविष् सखुात िािो म्णनू थरेट 
म्ातारपणी्ी घरी आरामात बसा्चरे सोडून गरंु राखणारा बाप खररे तर 
आपल्ा इच्ांचा त्ागच तर करतो (बरेलगाम). अपररवमत रःुखाला लपित 
आपल्ा मखुािर सखुाचा आवण आनंराचा मखुिटा लािणारी मा् त्ा 
मो् घालणाऱ्ा सखुकारक प्रेरणांची िीिन्ज्ात सवमधाच तर टाकतरे. 
(गिरीची राख) वरिसभर राबून मध्राती तुटक्ा खाटरेिर विश्रांती घरेणारी 
मा् सखुाच्ा मागरे धािता धािता सखुालाच तर मागरे टाकतरे. (सखुाच ं
मरण) ्ा का्ी कवितांमध र्े सखु आवण सखुोपभोगाच्ा भािनांिरील 
वन्ंतण साधत कठोरपणरे त्ाचरे संतुलन साधलरेलरे वरसतरे.

मैथनुाच्ा प्रेरणा सखुप्ाप्ीच्ा मागा्दचरे अनुसरण करतात. तारुण्ातली 
त्ांची धाि अवन्ंवतत कंुपणापलीकडरे असतरे. वमतांमध र्े वमसळणरे, वमतांचा 
स्िास ्िासा िाटणरे, मन मो्ून टाकणाऱ्ा भोगसाधनांचा ्व्ास िाटणरे 
तसरेच वचत् भलुिणाऱ्ा िातािरणाची ओढ िाटणरे, ्रे ित्दन एकूण मैथनु 
प्रेरणरेचरे भािसचून करतरे -

‘वमतांच्ा चैनी बातात / विसरतो ्ितःला/ ्रिनू िातो माणसांच्ा 
रंगीबरेरंगी गरतीत / संमोव्त ्ोतो/ श्रातल्ा मा्ािी भलुभलैु्ात...’ 
(िािरात लिकर बोलािलं ्ोतं, पकृ. ३८)
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मा्ािी भलुभलैु्ात त्ाचरे अडकणरे असलरे तरी तथावप किीला 
त्ाची िाण आ्रे. त्ामळुरे त्ातून ततकाळ बा्रेर पडणरे शक् ् ोतरे. ‘अचानक 
भानािर र्ेतो..’ ्ी किीची प्वतव्क्ा त्ाचरे उरा्रण आ्रे. मात ्रे वन्ंतण 
नरे्मीच शक् ्ोतरे असरे ना्ी. ‘मी, ऐन, तारुण्ात्ी, भटकतो्, बरेलगाम, 
घोड््ासारखा...’ (पकृ. ३६) वनिरेरक किी िरेव्ा असरे िण्दन करतो तरेव्ा तरे 
तारुण् सखुप्ाप्ीच्ा मो् पाडणाऱ्ा िाटरेनरे रौडत वनघालरेलरे असतरे ्रे ्पष् 
्ोतरे. मात त्ा िाटा अंराधुंर अन् कधीच न संपणाऱ्ा असतात, ्रे त्ाच्ा 
मनात कुठरेतरी िागरे असल्ाचरे्ी िाणितरे.

पैसा-प्गती-प्वतष्ा ररेणाररे श्रातलरे मो्म्ी, सखुि्तू िातािरण 
आवण खरेड््ातलरे मा्-माती-आपली माणसं ्ांच्ा स्िासातलरे 
विव्ाळ्ानरे ओतप्ोत िीिन ्ांत कोणत्ा गोष्ींचा ्िीकार िा नकार 
करािा, ्ात वद्धा आवण द्ंद् वनमा्दण ्ोतरे. ्िीकार नकाराच्ा तत्िामध र्े 
कुठल्ा तरी एकाच गोष्ीचा ्िीकार करण्ाची सक्ती ्ातून ्ा अदृष् संघष्द 
घडतो -

‘मा् माती माणसं/ ओढून नरेतात गािात/ पैसा प्गती प्वतष्ा / झलुित 
ठरेितरे श्रात...’ (प्श्नांचं मो्ोळ, पकृ. १५) मा्- माती- माणसं ्ा घटकांचा 
संबंध वनद्ा िावणिरेतल्ा तकृप्ी भािाशी आ्रे. तर पैसा- प्गती- प्वतष्ा 
्ांचा संबंध मैथनु िावणिरेतल्ा सखुोपभोगाच्ा भािाशी आ्रे. श्रातल्ा 
सखुि्तू िगण्ाची कामना करणरे एक प्काररे सखुोपभोगाचा अवगन अखंड 
प्जिवलत ठरेिण्ासारखरे असतरे. सखुोपभोगातून पनु्ा अखंड सखुप्ाप्ीची 
आस बळाितरे. त्ातून सखु प्ाप् ्ोतरेच असरे ना्ी. मात मैथनुभािाचरे अदृष् 
्तरािर संचलन सातत्ानरे ्ोत असल्ाचरे वरसतरे.

शोषणाचा इवत्ास सखुोपभोगाच्ा तीक्ण सईुनरे करे िळ मानितरेच्ा 
सिायंगािर कोरलरेला ना्ी तर तो वनसग्द घटकांच्ा अव्ततिाला 
सरंुुग लािणारा्ी आ्रे. सखुसाधनरे वनमा्दण करण्ासाठी पाणी आवण 
िंगलसंपत्ीच्ा अंराधुंर िापरानरे िीिनराव्नी नद्ा कोरड््ाठाक पडल्ा. 
तर िंगलरे भुंडी झाली आ्रेत. िंगल, पाण्ाच्ा आश्र्ानरे रा्णाऱ्ांच्ा 
अवधिासाचा ग्न प्श्न उभा राव्ला. ‘पाण्ाचा धम्द’ ि ‘सातपडुा’ ्ा 
कवितांतील शोषणाचरे ्रे घाि ठळक नोंरविलरे गरेलरे आ्रेत.

‘पापं िाढलीत म्णनू िाघरू आटली/ असा समि आ्रे त्ांचा.../ 
अथिा सातीआसरा कोपल्ाचं/ रसुऱ्ा ढोरक्ांना सांगतो बाप...

आवण ‘कोणी एक साध ूम्णाला ् ोता/ एक वरिस ् रे गाि थेंबाथेंबासाठी 
मकुरे ल...’ (पाण्ाचा धम्द, पकृ. ५७) ्ातलरे पाप, कोप ि साधचूा शाप ्ा 
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धमा्दच्ा आश्र्ानरे वनमा्दण झालरेल्ा संकलपना खररे तर माणसांनी आपल्ा 
माणसू्ीन भोगिारी कमषे झाकण्ासाठी िापरलरेल्ा आ्रेत.

‘भुंडा झाला् सातपडुा/ अश्तथाम्ासारखा.../ विधिरेचं िैधव् 
भोगतो् ित्दमानात.../ वििस्त करे लं िातं् भरवरिसा...’ (सातपडुा, पकृ. ५९) 
्ातलरे वमथक प्त्क्ात अितरतरे तरे सातपड्ु्ाच्ा रूपानरे. िंगलसंपत्ीचरे 
िैभि ओरबडून काढलरेला सातपडुा विधिरेचरे रःुख भोगतो्. ्रे िैभि 
माणसानरे भोगाच्ा कारणांसाठी ओरबाडलरे. त्ाचरे ्ररतांबर ररे डून टाकलरे 
आवण आपलरे ्रे रःुख त्ाला सांगता्ी र्ेत ना्ी.

रुगणसरेिरेचरे व्रत घरेतलरेल्ा िीिरान ररेणाऱ्ा डॉकटरांनी रुगणास पीडामकु्त 
करािरे, त्ांच्ा शारीररक िरेरना नष् करून त्ांना सखु प्ाप् करून द्ािरे पण ् ा 
उलट ओरबाडण्ाची ि कापण्ाची िकृत्ी िाढीस लागली. पैशांविना इलाि 
न करणाररे डॉकटर शरेठ-सािकार ठरलरे. त्ाचरे िण्दन त्ाच सं्त शबरात र्ेतरे -

‘तुम्ी मिरू लोकं ्ातािर पोट भरणारी/ आमचा खच्द तुम्ाला 
परिडणारा ना्ी...’ (सरकारी रिाखाना, पकृ. ५५)

सखुोपभोगाचा ्व्ास माणसाचरे अधःपतन घडिनू आणतो. सखु ्रे 
करे िळ सखु असतरे तोिरच तरे ्िीकारा््द असतरे. िरेव्ा तरे भोगाच्ा अम्ा्दर 
वशड््ा चढू लागतरे तरेव्ा त्ाच्ा पा्ांखाली मनाच्ा समाधानाचरे आवण 
शांतीचरे कलरेिर तडरडत असतरे. मानव्ाचरे ि वनसगा्दचरे भीषण शोषण ्रे 
मलूभतू मैथनु प्रेरणरेच्ा असंतुवलत ि अवन्ंवतत संचलनाचा पररणाम ठरतो. 
भोग ि ् व्ासािरलरे सि्दथा वन्ंतण ् रे सामान् मानिी क्मता ि आिाक्ाच्ा 
बा्रेर असल्ानरे करे िळ अशक् ठरतरे. तरे सगळ्ा प्श्न- सम््ांचरे मळू कारण 
म्टलरे पाव्िरे. मात मानिास लाभलरेल्ा वििरेकाच्ा अंकुशानरे ्ा मलूभतू 
प्रेरणरेच्ा ्िैर ि अवन्ंवतत संचलनाचा समतोल साधल्ा िाऊ शकतो.

निद्ा :
अ) निदे्चे िूलसिरूप :
गभा्दतली भ्णूाची िाढ ्ी सामान् िैविक प्व्क्ा असतरे. वतचा ्कम 

वश्तशीर असतो. झोप िा वनद्ा ्ी िैविक व्क्ा ि वतची िाणीि भ्णूाचा 
वनत्ाचा अनुभि असतो. भ्णूाची व्थती ्ी सातत्ानरे वनद्ाधीन असतरे. 
वनद्ा ् ी शरीराच्ा का्ी व्क्ांना विश्रांती ररेण्ासाठी मेंरनूरे वन्ोवित करे लरेली 
व्ि्था असतरे. रात ्ोऊ लागतरे तसरे शरीराच्ा ्ालचाली मंर ि मरगळू 
लागतात. ह्ा प्रेरणरेचरे संचलन तकृप्ी, समाधान ि शांती ह्ा भािाशी संबंवधत 
असतरे. तसरेच वन्वमत ि वन्ंवतत सखुोपभोगातून र्ेणारी तकृप्ी, त्ातून प्ाप् 
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्ोणाररे समाधान ि अंवतमतः लाभणारी शांती ्ांचा पररपाक वििातल्ा 
वनद्ा प्रेरणरेचरे वश्तीचरे संचलन रश्दवितो.

प्ाचीन ि आधवुनक काळातल्ा ्धुि-लढा्ा मळू िावणिांच्ा 
अवन्ंवतत संचलनातून झाल्ा; ्ोता्रेत. िै्वक्तक ्तरािरलरे िावणिांचरे 
वन्ंतण सामरुाव्क ्िरूपात भंग पाि ू लागलरे. ्ुकरता, व्सं्तता, विद्रेष, 
अन्ा्, अत्ाचार, शोषण ्रे त्ातून उद्भिलरे. अतकृप्ी, असमाधान आवण 
अशांती ्ी त्ी मानिी िीिनातील मळूप्रेरणांचरे असंतुलन रश्दितरे. मानिी 
कला/ साव्त्ातलरे त्ाचरे रश्दन आपणास त्ाची साक् ररेतरे. इवत्ास त्ाचरे 
राखलरे ररेतो.

ब) निद्चे कनि े्ं्ग्ग् सिरूप - 
‘सखुाचं मरण’ ्ा कवितरेत वनद्ाभािाचरे संिरेरन शारीर ि मानस 

पातळीिर प्भावित झालरेलरे आ्रे. ‘वरिसभर राबून / मध्राती / तुटक्ा/ 
खाटरेिर / मा् घरेतरे विश्रांती कण्त कण्त/ वतचं मन मात वनघनू िातं 
्ळूिार सरणाप य्ंत/ सखुाचं मरण शोधत... (पकृ. २२) र्ेथरे मा्चरे रातंवरिस 
राबणरे आवण त्ातून वतची शारीर आवण मानस अि्था अत्ंत िरेरनारा्ी 
झालरेली आ्रे. वरिसभर पोटासाठी राबल्ािर राती सखुाची झोप ्िी, 
्रे ओघानरे आलरेच. रःुख-कष् विसरा्ला लािणारी घडीभराची वनद्ा ्ी 
त्ांची परमशांती असतरे. मात शरीराचरे अवतररक्त राबणरे ्रे ्ना् ूि ्ाडांच्ा 
िरेरनांचरे कारण ठरतरे. ठसठसणाऱ्ा िरेरनांमळुरे झोप रषुकर ्ोतरे. वििाची 
तकृप्ी-समाधान घडून र्ेत ना्ी. वतचरे अंथरूणािर तळमळणरे वनिरेरकाला 
अ्ि्थ करतरे. ्ातून सटुका म्णनू मरण ्िरेसरे िाटणरे वनद्रेच्ा वि्कळीत 
ि विपरीत संचलनाचा पररणाम आ्रे. तथावप मकृत् ू्ा सखुशांतीचा उपा् 
मानणरे ्रे अगवतकतरेच्ा भािनरेतून र्ेतरे.

कष्कऱ्ांच्ा आ्षु्ात समाधानाचरे, वनिांतपणाचरे क्ण अगरी थोडरे 
असतात; वकंब्ुना तरे नसतातच. िरे का्ी असतात तरे भतू- ित्दमानाच्ा प्चंड 
काळोखानरे व्ापलरेलरे असतात. ्ा काळोखात वनद्ाभािाची वि्कळीत 
संचलन व्ि्था का ््दरत असतरे. र्ेथरे मात सि्दनाचरे का्ी क्ण िनम घरेत 
असािरेत असरे वरसतरे. राती अंथरूणािर पडल्ािर मा् कोणतरे विचार करत 
असरेल ्ाची कलपना ‘मा्नं कविता वलव्ली असती तर’ ्ा कवितरेत 
वनिरेरक किी करतो- ‘मा् तर वल्ू शकत ना्ी कविता/ पण वलव्लीच 
असती तर...’ निऱ्ाच्ा िाचाबद्दल/ रोिच्ा कुतरओढीबद्दल/ चलुीच्ा 
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धरुात ढाळलरेल्ा आसिाबद्दल...वकंिा, आिडत्ा तरिडीच्ा रुलाबद्दल/ 
लगुड््ािरच्ा नक्ीबद्दल नसतं वल्लं वतनं...’ निऱ्ाचा िाच - शोषण, 
िगण्ाची कुत्रओढ - कष्, ढाळलरेली आसिरे -रःुख ्ा किीनरे ्ोिलरेल्ा 
उपमा अथ्दपणू्द आ्रेत. तर तरिडीची रुलं आवण लगुड््ािरली नक्ी 
सखुकारक कलपनांची परमाि्था ठरािी. मात सखुरःुखाच्ा अनुभतूीची 
्ी टोकाची भािाि्था एका क्णी लोप पाितरे. आवण वनिरेरकाच्ा मनात 
सि्दनाचरे वचंतन ्ा अनुभतूीचरे कारण असलरेल्ा स्तोताकडरे झरेप घरेतरे. तरे स्तोत 
आईकडून मलुाकडरे प्िाव्त ्ोतात. तरे स्तोत आवरबंधाचरे आ्रेत. किी पढुरे 
म्णतो- वन्तीिर वल्ा्ची असरेल वतला कविता.../सटिीच्ा नािानं ती 
बोटं मोडा्ची खपूरा... (पकृ. ३०)

वन्तीला रोष ररेणाररे ि ररेिाला ्ात िोडून त्कार करणाररे आवरम मन 
िागरे ्ोतरे. चांगलरे िाईट घडण्ामागील का ््दकारणभािाचरे आवरबंधातमक 
स्तोत लक्ात ् रेतात. सटिी संरभा्दत उललरेख ‘वप्् मनसीताईस...’ कवितरेत्ी 

र्ेतो. ‘कष् संघष्द ्ातना/ तुझ्ाच कपाळािर वलव्ल्ा सटिीनं/ वकंब्ुना 
शावपतच तुझं िगणं...’ (पकृ. ५२) ‘...त्ा्ीिरेळी वकती रडली ्ोतीस 
ढसाढसा/ तुझ्ा रुटक्ा नवशबािर/ सलुगन्ी कुठरे  ठरलं तुला शभु ?...’  
(पकृ. ५३)

रिै, वन्ती, नशीब, शभुाशभु वकंिा सटिी ्ा कवलपत आवरबंधाचरे 
सचून रःुखानुभतूी ररेतात. पररणामी वनद्ाभािाचरे असंतुलन घडतरे.
वन्वतिाराच्ा ्ा प्िा्ात असंख् बा्ा- बापड््ांनी, शोवषतांनी आपल्ा 
समितुीला आंघोळ घातली आ्रे. आवण सोसण्ाचरे निरे बळ वमळविलरे 
आ्रे.

एक स्ती म्णनू बव्णीस झरेलािरे लागणाररे अपररवमत कष्, असीम 
रःुख ि अराट शोषणाचरे मळू सटिीच्ा ्ातातल्ा लरेखणीत असािरे... 
सटिीनरे त्ा लरेखणीनरे एक रीघ्द अस्नी् लरेख वनिडून वनिडून वस्त्ांच्ा 
कपाळािर वल्ािा आवण वनद्ाभािाच्ा समाधान, शांती रूपाला वस्त्ांनी 
मकुािरे... ‘्ा विळ्ाचं िनमभराचं नातं आ्रे मा्शी/ ईमानरारीनरे वरली् 
साथ त्ानरे/ ओल्ा सकु्ा वरिसात...’ (विळा, पकृ. २६) तर, ‘ढोरांशी बनलं् 
बापाचं घट्ट नातं/ आ्षु्ाच्ा शरेिटच्ा काळात्ी/ बाप घरी आरामात 
बसत ना्ी… (ढोरांशी बनलं् घट्ट नातं, पकृ. ३१) ् ा रोन्ी कवितरेत नात्ाचा 
उललरेख आ्रे. मा्चरे शरेतमिरूीचरे काम ि बापाचरे ढोरं राखण्ाच्ा गरुाखी 
कामाचा संबंध अनु्कमरे विळा (वनितीि) ि ढोरं (सिीि) ्ांच्ाशी र्ेतो. 
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कष्कऱ्ांच्ा सं्ककृ तीत उप्ोगात आणल्ा िाणाऱ्ा सिीि-वनवि्दिांशी 
एक अनावमक नातरे असल्ाचरे िाणितरे. सखुरःुखात, अडीअडचणीत, 
कामात आवण आरामात सोबत करणारी ्ी सिीि- वनितीि ्ंतणा मानिी 
भािविश्ात विश्ासाचरे, आ्थरेचरे ि सखुभािाचरे अनुबंध िोडतरे. ि त्ातून 
मनाचरे समाधान घडतरे. िसरे- ‘््ातभर गािच्ा गा्ी / पोटच्ा पोरासारख्ा 
गव्ाऱ्ात िागिल्ात/ धमा्दथती वमळालरेल्ा मरतुकड््ा िासऱ्ा िाढरे 
लािल्ात... (चांरीची गा्, पकृ. ६४)

आवरम भटकंतीच्ा काळात िन्वििांची माणसाला सोबत लाभली 
आ्रे. ् रे आवरबंध मानिास् पशूंच्ा्ी रक्तात उतरलरे आ्रेत. माणसू एकटाच 
िनमतो ि एकटाच मरतो, ्रे तावत्िक सत् आ्रे. मधल्ा काळात त्ास 
वनत्ाची, सतत ि अतूट सोबत ज्ाची लाभतरे त्ाच्ाशी त्ाचरे भािवनक 
नातरे वनमा्दण ्ोणरे समिनू घरेता र्ेतरे.

आनंर ्ारिांच्ा ‘गोतािळा’ कारबंरीत नारबाचरे गा्ी-गरुरे , 
म्शी, शरेळ्ा, शरेत-वशिार, बैल-बारराना, विळरेखरुपरे, नांगर-िखखर ्ा 
ककृ वषसं्ककृ तीतील सगळ्ाच सिीि- वनितीि घटकांशी असलरेल्ा नात्ाचरे 
आवतम्तरेनरे िण्दन करे लरे आ्रे. (्ारि : १९७१) आईच्ा वनद्ा काळातल्ा 
भािसंिरेरनाचरे मानसपातळीिरलरे रश्दन का्ी कवितांतून र्ेतरे. ्रे भािसंिरेरन 
ग्रामसं्ककृ तीतील एका भौवतक साधनाच्ा संबंधानरे र्ेतरे. ‘सखुाचं मरण’, 
‘िीि खोल खोल डो्’, ‘विळा’ ्ा कवितांत एक सामाव्क साम््थळ 
दृष्ीस पडतरे. तरे आ्रे खाट. मलूभतू प्रेरणरेतल्ा वनद्रेचरे तरे आश्र््थान आ्रे. 
खरेड््ातल्ा सामान् कष्कऱ्ांचरे खाट ्रे बसण्ा - प्ुडण्ाचरे, झोप- 
विश्रांतीचरे गरिरेचरे साधन. घरी आलरेल्ा पा्ुण्ाला बसा्ला खाट टाकून 
त्ािर गोधडी अंथरून मान ररेण्ाची खानररेशात प्था आ्रे. घरातल्ा ज र्ेष्ांनी 
खाटरेिर बसनू मारलरेल्ा गपपा, ल्ानग्ांना सांवगतलरेल्ा गोष्ी, वरिसभर 
काबाडकष् करून राती खाटरेिर पडल्ा पडल्ा मनातल्ा सखुरःुखाची 
ररेिाणघरेिाण ् रे साररे खाटरेच्ा साक्ीनरे घडलरेलरे मनातलरे आवरबंध दृढ करतात.

‘वरिसभर राबून, मध्राती, तुटक्ा खाटरेिर, मा् घरेतरे विश्रांती कण्त 
कुण्त...’ (सखुाचं मरण, पकृ. २२), ‘खरकटरे आिरून पडरे खाटीिर रर्े , 
पनु्ा उद्ाच्ा कािरेनं िीि खोल खोल डो्...’ (िीि खोल खोल डो्,  
पकृ. २४), ‘वभंतीिर लटकला िंगट विळा, मा् न्ा्ाळतरे खाटरेिरून 
त्ाकडरे...’ (विळा, पकृ. २६),  ्ा सि्द कवितांत आई - वनद्ा ि खाट ्ांचा 
संबंध आ्रे.
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िुळांचे आकर्गण ि निद्ाबंध -
मानिाच्ा आवरम मनात आपल्ा मळुांविष्ी आ्था, ओढ आवण 

आकष्दण रुिलरेलरे आ्रे. कोणत्ा्ी काळातल्ा ्थै्ा्दसंबंधीच्ा संघषा्दची 
ती पाश््दभमूी आ्रे. शरेतीच्ा शोधानंतर ्थै्ा्दला अथ्द प्ाप् झाला. त्ातून 
मानवसक शांतीची िाणीि विकसीत झाली असािी. शांवतभाि वनद्ा प्रेरणरेचा 
्थाव्भाि आ्रे.

‘उत्र ध्िु प्ररेशाकडून सा्बरेरर्न ्कौंच पक्ी, ्सं, रोव्त, सारस 
इत्ारी पक्ी भारतात ्थलांतर करतात. ्िारो वकलोमीटर लांबच लांब 
चारापाण्ासाठी, प्िोतपारन, ि सरुवक्ततरेच्ा कारणातून ऋतुमानानुसार 
्ोणाररे ्थलांतर ि तरनंतर आपल्ा मळू ्थानाकडरे तरेिढरेच अंतर प्िास 
करून परततात. ्ा प्िासात शरेकडो पक्ी भकू त्ानरेनरे ि प्चंड थकव्ानरे 
गळून मरून पडतात.’ तरी ्रे परतणरे थांबत ना्ी. ्ातून ्रेच मळुाचरे आकष्दण 
सवूचत ्ोतरे. (इ.स्तोत)

आध्ावतमक मान्तरेनुसार आतम्ाचरे शरीरातलरे आगमन गभा्दत 
भ्णूाची िाढ ्ोताना ्ोतरे. मकृत्नंूतर आतमा शरीरातून बा्रेर पडून आपल्ा 
मळू ्थानी परततो, अशी मान्ता आ्रे. त्ाचरे ्रे आिागमन पक््ांच्ा त्ा 
्थलांतरासारखरे आ्रे. मोक् ्रे त्ा ्थलांतराचरे उत्र असािरे आवण मोक् ्ा 
भाि वनद्ा िावणिरेच्ा शांती भािाचा साम्मलूकभाि आ्रे.

िनमापासनू माणसाचरे आपल्ा नाळरेपासनू तुटण्ाचरे, मळुापासनू ररू 
िाण्ाचरे च्क सरुू ्ोतरे. मात अंवतम सम्ी आपल्ा मळुाकडरे परतण्ाची 
ओढ लागतरे. नरेमाडेंच्ा ररेशीिाराचरे मळू्ी त्ा धारणरेत असािरे. ्डपपा- 
मो्ेंिोररोचरे उतखनन ्िारो िषा्दपिूतीच्ा आपल्ा पिू्दिांचा इवत्ास 
िाणनू घरेण्ाच्ा विज्ासरेतून ्ोतरे. खंडरेरािला आपल्ा मळुांचरे उतखनन 
करणरे त्ामळुरेच कत्दव्ाचरे बनतरे. ‘गड््ा आपला गाि बरा’ ्ी आंतररक 
िाणीि सभुाष भेंडरे आपल्ा लरेखातून व्क्त करतात. ‘कन्ा सासऱु्ासी 
िा र्े मागरे परतूनी पा्रे’ तुकोबांच्ा िचनातलरे ्रे सत् त्ाच मळुांचा वनरषेश 
करतरे.

म्ातमा गांधीचा संररेश ‘गािाकडरे चला’ ्ा त्ा प्रेरणरेचा आविषकार 
असतो. पैसा, प्गती, प्वतष्ा ्िी तर आ्रे, पण ती आपल्ा मळू वठकाणी. 
्ातूनच गािखरेडरे आवण श्रातला संघष्द उभा रा्तो. पोटापाण्ासाठी 
श्रात ्थाव्क झालरेलरे घराची ओढ घरेऊन िगतात. तशीच ओढ श्रात 
ज्ांचा िनम झालरेला आ्रे त्ांना िाटतरे. ‘करमत ना्ी’ ् ी उभ्पक्ी वटरघानी 
(रडगाणरे) त्ा वठकाणच्ा का ््दरत असलरेल्ा मळूतत्िाशी संबंवधत आ्रे.
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प्चंड धािपळ, घड््ाळाबर्ुकूम पळिणाररे, शारीर- मानस पातळीिर 
थकिणाररे, ्ंतित आ्षु्ातून क्णकाळ िगणरे निीन व्ािरे म्णनू गािाकडरे 
संधी वमळरेल तसरे किी ् रेत- िात रा्तो. बालपणातल्ा आठिणींना उिाळा 
वमळतो. तोच एक आधार उरतो आपल्ा मळुांशी िळूुन रा्ण्ाचा. ‘रोिच्ा 
धािपळीतून/ िगणं निती व्ािं म्णनू/ गािाच्ा िाटरेिर/ िळतात आपोआप 
पा्...’ (बालपण) गाि-वशिारचा-घराचा विर् मनात ठरेिनू ररू नाईलािानरे 
श्र ििळ करे लरेल्ा मा्च्ा भािना तीव्र ्ोतात. श्रात सि्द सखुसो्ी, 
साधनरे असनू्ी समाधान ना्ी. माणसरे िरेव्ा आपल्ा मळुापासनू उखडतात 
आवण इतरत िाऊन िखडतात तरेव्ाचरे त्ांचरे िगणरे करे िळ बंवरिास ठरतो. 
‘ती वि्रली ना्ी/ ्िच्ंरी आभाळात/ घरेतला ना्ी मनभरून/ मोकळा 
श्ास....’ (वचमणी, पकृ. २९)

िूळपे्रणांचे कनि े्ं्ग्ग् सािूनिक आनिषकरण -
का्ी कवितांतील भाि मलूभतू प्रेरणांच्ा सामवू्क आविषकारानरे 

प्भावित झालरेला आढळतो. विशरेषतः ‘वप्् मानसी ताईस’, ‘सरकारी 
रिाखाना’, ‘बरेलगाम’, ‘तुमचं मन’, ‘मुंबई’ अशा का्ी कविता पा्ता 

र्ेतील.
‘बरेलगाम’ ्ी कविता अशा बंधाचरे उरा्रण आ्रे. भकू आवण 

मैथनुातलरे अंतर रोन र्ेरकांत ्पष्पणरे वरसतरे. रोन्ी प्रेरणांतील एकीचरे 
वनराधारपण ि रसुरीचरे अधांतरीपण ठळकपणरे समोर आणतरे. बापाचरे थरेट 
म्ातारपणी गरुरे  राखणरे ्रे भकूरे चरे व्ि्थापन ठरतरे तर मलुाचरे ऐन तारुण्ात 
भटकणरे म्णिरे मैथनु भािाचरे, ्िैर संचाराचरे अव्ि्थापन िाणितरे.

िगण्ाचरे प्श्न म्ानगरांमध र्े िरेगळरे भीषण रूप घरेतात. भ्ाच्ा 
व्ाप् ्िरूपाचरे, सखुोपभोगाच्ा आवण तकृप्ीच्ा अमानूष बीभतस पाशिी 
आचरणाची तऱ्ा िगण्ाची सुंरर ल् वबघडिनू टाकतरे. आवरम प्रेरणांचरे मळू 
रूप थैमान घालतांना किीचरे मन त्ाचा अनि्ाथ्द लाि ूपा्तरे- ‘तुम्ी प्रेम 
करू शकत ना्ी कुणािर, नपुंसकति िाढत िातं भ्ाण िरेगानं, कुणाकडून 
प्रेमाची अपरेक्ा ठरेिणं व्थ्द...’ (तुमचं मन, पकृ. ७१) आंतररक प्रेमभािाचरे रमन 
्ोत भ्ाचरे प्ाबल् िाढतरे. ‘तुमचा रर्े ्ी ् ाती लागरेल अंत्विधीसाठी/ ् ाची 
ना्ी् कुठली शाश्ती...’ (पकृ. ७१) अदृष् र्शतीच्ा सािटातलरे, वििाची 
कुठली्ी शाश्ती नसलरेलरे िगणरे िाट््ाला र्ेणरे भ्ंकर आ्रे. व्ि्थरेच्ा 
रडपशा्ीनरे, खाउिा सं्ककृ तीच्ा आगमनानरे नविरीनंतरचरे सि्दसामान्ांचरे 
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िगणरे अतक ््द कडरेलोटाच्ा डगरीिर आणनू ठरेिलरे. कामगार- कष्कऱ्ांना 
नव्ा मलू्व्ि्थरेत ्ंताचरे ्थान प्ाप् झालरे. माणसांना आपल्ा मळू 
प्रेरणांच्ा संचलनाचरे वश्तशीर व्ि्थापन करणरे अिघड झालरे.करे िळ 
शरीरानरे माणसाचरे अव्तति वसधि ् ोत ना्ी. मनाची प्सनन सोबत िगण्ाला 
अथ्दपणू्द करतरे. ्रे मन आपलरे मळू शोधत शांतीच्ा तळाशी िाऊन बसतरे- 
‘तुमचं मन्ी नसतं आसपास/ तरे तर पोखरत असतं भतूकाळ/ भटकत रा्तं 
राना-िनात / िाऊन बसतं डो्ाच्ा खोल तळाशी...’ (पकृ. ७१)

वरशा्ीन िगण्ातली अवनवचितता, भकुरे चा प्श्न, मरणाचरे भ्, प्रेम- 
आ्था- माणसुकीचा अभाि आवण असमाधान- अशांतीनरे भरलरेलरे अ्ि्थ 
मन ् रेच िण ूिगण्ातलरे िा्ति असािरे, असरे ित्दमान ् ामळुरे सामान् माणसू 
मरेटाकुटीला र्ेतो. गािाच्ा आ्थरेतून ि सरुवक्ततरेच्ा िावणिरेतून िाटणारी 
काळिी ्ी कविता नोंरितरे. ‘मनात रुतून बसलरेल्ा / गािाची मात वरकीर 
िाटा्ला लागली्... (मुंबई)

पकृथिीच्ा पाठीिर इतरत कुठरे्ी आ्षु् कंठलरे तरी अंत मात आपल्ा 
िनमभमूीत व्ािा अशी इच्ा बाळगणाररे ्ा मळू प्रेरणरेच्ा अधीन असतात. 
आपलरे मळू धरून सामान्पणरे शांतीनरे िगणरे, ्रे मानिी रक्तातच सामािलरे 
आ्रे. ग्रामीण साव्त्ाची ती बैठक आ्रे, तद्त पा्ा आ्रे. वतलाच प्रेरणा 
मानून ्रे साव्त् उभरे रा्तरे. आपल्ा ्ा डळमळीत पा्ाची वरकीर अन ्
अशांतीनरे भरलरेलरे श्री िीिन मळू प्रेरणांचरे असंतुलन सवूचत करतरे. अंवतमतः 
साऱ्ा वििास सखु- आनंर- शांती लाभो, ्रेच साऱ्ा विचारधारांचरे सार 
आवण अंवतम ध र्े् असतरे. मानिी मलूभतू प्रेरणांचरे वन्ंतण, वश्तशीर 
व्ि्थापन ि संतुलननानरे ्रे ध र्े् साधण्ाचा मानिी कला- साव्त्ाचा 
प््ास राव्ला आ्रे.

सिारोप
 ● नामररेि कोळी ्ांच्ा कवितरेच्ा वनवमत्ानरे मलूभतू प्रेरणांचा ि 

कवितरेचा अनुबंध िरील विश्रेषणातमक पधितीनरे समिनू घरेता र्ेतो. 
्ा अनुबंध तावत्िक अंगानरे ्पष् ्ोतो.

 ● मळू प्रेरणांचरे संचलन ि व्ि्थापनाच्ा तऱ्ा्ी सांगता र्ेतात.
 ● कवितरेतील भािसंिरेरन मळू प्रेरणांच्ा प्भािानरे कसरे बावधत झालरे 

आ्रे ि ्ा बावधतपणातून सोडिणकूीचरे उपा् ि माग्द ्िवन्ंवतत 
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वश्तीकरणातून सामान् माणसरे कशाप्काररे अिलंवबतात, ् ाचरे्ी मम्द 
उलगडता र्ेतरे.

 ● मखु्तः ग्रामीण पाश््दभमूी लाभलरेल्ा ि थोडीब्ुत श्री चा्ूल 
लागलरेल्ा ्ा कवितरेतील मा्, बाप, बव्ण, वस्त्ा ि गरुाखी - 
शरेतमिरू ्ांचरे प्ावतवनवधक सि्दसामान् िगणरे, ्ा मळू प्रेरणांना सार-
प्वतसार माणसू म्णनू ररेतानाचरे भािविश् ्ी कविता साकारतरे.

 ● उिरेडाची प्रेरणा घरेतलरेली ्ी कविता मळू प्रेरणांच्ा पाशिी संचलनास 
वश्त लाितांना मळू प्रेरणांचरे आरश्दित संचलन घडवितरे.
भकू, भ्, मैथनु ि वनद्ा ्ा मलूभतू प्रेरणांचा मानिी् कला- 

साव्त्ातला आविषकार ‘काळोखाच्ा कविता’ ्ा काव्संग्र्ाच्ा 
वनवमत्ानरे झालरेला आढळतो. ्ादृष्ीनरे इतर्ी कलांत ि साव्त्प्कारात तो 
्पष् करता र्ेईल.

संदभ्ग
१.  कीर धनंि् (१९८९) : डॉ.बाबासा्रेब आंबरेडकर, पॉप्लुर प्काशन, मुंबई.
२.  कोळी नामररेि (२०२०) : काळोखाच्ा कविता, िण्दमदु्ा प्काशन, शरेगाि, 

वि. बुलडाणा.
३. पाटील शरर कॉ. (२००८) : रासशदू्ांची गलुामवगरी -खंड-१, भाग-१, 

मािळाई प्काशन, वशरूर, पणुरे.
४.  पाध र्े प्भाकर (१९७९) : सौंर्ा्दनुभि, मौि प्काशन गक्ृ , मुंबई.
५.  ्ारि आनंर (१९७१) : गोतािळा, मौि प्काशन गक्ृ , मुंबई. 
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प्ारंभीचया काळात मराठी षित्रपटांिी वाटिाल दमदार होती. 
१९३१ मधयथे षहंदीत बोलपटाला सुरुवात झाली. लगथेि १९३२ मधयथे 
‘प्भात’िथे अयोधययेचा राजाद्ारथे  मराठीत बोलपटाला सुरुवात कथे ली. वही. 
शांताराम, मासटर षविायक, भालजी पेंढारकर या षदगदश्मकांिी सामाषजक 
षित्रपटांिी पायाभरणी कथे ली. कंुकू, माणूस, शयेजारी असथे उतककृ ष्ट सामाषजक 
षित्रपट षिमा्मण कथे लथे. दुसऱया महायुद्ािंतर मात्र मराठी षित्रपटांिा उतरती 
कळा लागली. युद्ामुळथे षित्रपटांिा खि्म वाढला आषण तो षिववळ मराठी 
प्थेक्षकांचया षजवावर वसूल होणथे शकय िवहता. या काळात जवळजवळ 
षित्रपट षिषम्मती  ्ांबली होती. युद्षवरामािंतर पुनहा जोरकसपणथे मराठी 
षित्रपट षिमा्मण होतील अशी आशा होती; परंतु षहंदी षित्रपटांिी मराठी 
षित्रपटांसमोर िवथे आवहाि उभथे कथे लथे. तोपययंत षहंदी षित्रपटांिी मुंबईमधयथे 
बऱयापैकी बसताि बसवलथे होतथे. कलाषभरुिीिी परंपरा िसलथेला मराठी 
प्थेक्षक षहंदी षित्रपटांकडथे वळला. मराठी षित्रपटांिा महाराष्ट्ात षित्रपटगकृहथे 
षमळणथे दुरापासत झालथे. आिाय्म अत्रथे, पु. ल. दथेशपांडथे यांचयासारखया 
साषहषतयकांिीही या पररषस्तीला कंटाळूि मराठी षित्रपटांकडथे पाठ 
षिरवली. तथे िाटकांकडथे वळलथे. महायुद्ािंतर जगभरातलया षसिथेमात 
वथेगवथेगळथे प्योग झालथे. पण मराठी षसिथेमात असथे कुठलथेही प्योग झालथे 
िाहीत. उलट कौटंुषबक, षविोदी आषण तमाशाप्धाि षसिथेमाति तो अडकूि 
पडला. सांगतयये ऐकािंतर मराठीत तमाशाप्धाि षित्रपटांिी लाटि आली. 
अशा षित्रपटांिा प्थेक्षक वग्म दथेखील  मया्मषदत अ्ा्मिथे ग्ामीणि राषहला. 
ग्ामीण भागात षित्रपट प्दषश्मत करायला एक तर अिथेक अडिणी होतया 
आषण दुसरी अडिण महणजथे षसिथेमांवर खि्म करणयाइतपत ग्ामीणांिी 
आष ््मक पररषस्ती सुदृढ िवहती. १९६०िंतर मराठी षसिथेमािी सवा्म्ा्मिथे 
कोंडी झाली. ती कोंडी दादा कोंडकें चया सोंगाड्यािथे िोडली. परंतु पुनहा 
मराठी षसिथेमा तमाशाकडथेि गथेला. सलग िऊ षहट षित्रपट दथेऊिही दादा 
कोंडकें िा षसिथेमात िवथे काही करता आलथे िाही. पररणामी मराठी षसिथेमा 
सामाषजक प्शांपासूि दूरि राषहला. या दरमयाि सतयदथेव दुबेंिी षवजय 
तेंडुलकरांचया शांतता! कोर्ट चालू आहये या िाटकावर शांतता! कोर्ट चाल ू
आहये याि  िावािा एक उत्तम षित्रपट बिवला होता; परंतु तो िालला 
िाही. मराठी प्थेक्षकांिा अशा खऱया षित्रपटांिी परंपरा िवहती. डॉ. श्ीराम 
लागू अषभषित पिंजरा हा षित्रपट षतकीटबारीवर िांगला िालला; परंत ु
तयातही तमाशा होताि. डॉ. जबबार पटथेल षदगदषश्मत सामना षित्रपटािथे 
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मात्र मराठी षसिथेमाला वथेगळथे वळण षदलथे. पसंहासन, झाकोळ हथे तयाि 
पठडीतलथे प्योगशील षसिथेमथे होत. उंबरठा, आक्रीत या षित्रपटांिा तर 
राष्ट्ीय-आंतरराष्ट्ीय पुरसकार षमळालथे आषण मराठी षसिथेमा जागषतक 
सतरावर पोिला. मात्र या षसिथेमांिा वयावसाषयक अपयशाला सामोरथे  जावथे 
लागलथे. तयािथे कारण षहंदी षसिथेमांिी जथे रंजिािथे डबकथे  तयार कथे लथेलथे होतथे; 
तयात डंुबणाऱया प्थेक्षकांिा असथे िाकोरी बाहथेरिथे षसिथेमथे पाहणयािी सवयि 
िवहती. मराठी प्थेक्षकांिी ही षस्ती लक्षात घथेऊि सषिि षपळगावकर व 
महथेश कोठारथे  यांिी  षविोदी षित्रपट षिषम्मतीला सुरुवात कथे ली. नवरी पमळये 
नवऱयाला, धुमधडाका, गंमत जंमत, अशी ही बनवाबनवी, दये दणादण, 
थरथरार अशा षविोदी षित्रपटांिी िलती सुरू झाली. या लाटथेत राजदत्त 
यांिा िुढचं िाऊल हा सामाषजक प्श मांडणारा उत्तम षित्रपट दुल्मषक्षला 
गथेला. या षविोदी षित्रपटांिी लाट माहयेरची साडी या षित्रपटामुळथे 
ओसरली; या षित्रपटाला अभूतपूव्म यश षमळालथे. यातला मथेलोड्ामा इतका 
टोकािा होता की; मराठी षित्रपट पुनहा या जुनया िामयु्मलात अडकला. 
तयातूि बाहथेर पडायला एकषवसावथे शतक उजाडावथे लागलथे. संदीप 
सावंत षदगदषश्मत श्ास या षित्रपटािथे षविोदी, तमाशाप्धाि, कौटंुषबक, 
ग्ामीण, मथेलोड्ामॅषटक असथे मराठी षसिथेमातील सगळथे िामयु्मलथे बाजूला 
सारूि षसिथेमाला िवी षदशा षदली. या षित्रपटािथे राष्ट्ीय पातळीवरिा 
सववोचि पुरसकार पटकावला. भारतातिफे  ऑसकरला पाठवला गथेलथेला हा 
पषहला मराठी षित्रपट ठरला. तयामुळथे िविवी क्ािकथे  असलथेलथे षित्रपट 
मराठीत षिमा्मण होऊ लागलथे. वळू, हररशं्द्ाची फॅकररी, गाभ्ीचा िाऊस, 
जोगवा, दयेऊळ असथे वैषशष्ट्टयपूण्म षित्रपट यथेऊ लागलथे. मराठी साषहतयात 
लघुअषियतकाषलकांचया िळवळीिथे जशी दषलत-ग्ामीण-स्तीवादी आषद 
साषहतयप्वाहांिा वाट षिमा्मण करूि षदली; तशीि वाट या षित्रपटांिी 
दषलत-बहुजिवादी जाषणवथेचया षित्रपटांसाठी करूि षदली. िागराज 
मंजुळेंचया फँड्ीिथे अषभजिवादी मराठी षित्रपटाला दषलत-बहुजिवादािा 
िथेहरा षदला आषण सैरारिथे तर तयावर कळस करीत मराठी षित्रपटांत 
इषतहास षिमा्मण कथे ला. षित्रपटक्षथेत्रािा कुठलाही वारसा िसतािा एका 
मागास जाषतघटकातूि पुढथे यथेत िागराज यांिी जथे यश षमळवलथे; तयामुळथे 
षित्रपटक्षथेत्रात कररयर करणयासाठी धडपडणाऱया षकतयथेक दषलत-बहुजि 
तरुणांिा प्थेरणा षमळाली. या दरमयािि कोर्टसारखा िाकोरी बाहथेरिा षसिथेमा 
आला. अिथेक पुरसकार या षित्रपटािथे पटकावलथे. या सबंध पार््मभूमीवर 
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शैलथेश िरवाडथे षदगदषश्मत जयंती हा मराठी षित्रपट प्दषश्मत झालथेला आहथे. 
एकूणि मराठी षित्रपटाचया वाटिालीत या षित्रपटािथे िथेमकथे  काय वथेगळथे 
कथे लथेलथे आहथे आषण तयामुळथे मराठी षित्रपटात िथेमकी कोणती भर पडलथेली 
आहथे; तयािा लथेखाजोखा मांडणथे हा या लथेखािा उद्थेश आहथे.

जयंतीसारखया षवियावर षित्रपट करणथे ही खरथे  तर कांषतकारक 
गोष्ट आहथे. मराठीि िवहथे तर षहंदी षित्रपटाचया इषतहासात अशा षवियावर 
षित्रपट बिवणयािी जोखीम यापूववी कुणाही षदगदश्मकािथे उिललथेली िाही. 
जोखीम यासाठी की, अशा षवियावर षित्रपट करणथे ही वयावसाषयक 
षदवाळखोरी असतथे; हथे षित्रपटसकृष्टीतलया जाणतया वयावसाषयक लोकांिा 
आकळलथेलथे आहथे. प्थेक्षकांिी अषभरुिी घडवणयापथेक्षा षहंदी-मराठी 
षित्रपटसकृष्टीिथे प्थेक्षकशरण षित्रपटांिा साततयािथे रतीब घातला. तयामुळथे 
प्थेक्षकांभोवती रंजिािथे एक सव्मसाधारण वतु्मळ तयार झालथेलथे आहथे. या 
वतु्मळाबाहथेरिथे षित्रपट प्थेक्षक सहजासहजी सवीकारत िाहीत. पररणामी, 
असथे षित्रपट राष्ट्ीय-आंतरराष्ट्ीय सतरांवरचया षित्रपट महोतसवात 
पुरसककृ त तर होतात; मात्र षतकीटबारीवर गदवी खथेिणयात सपशथेल अपयशी 
ठरतात. षसिथेमाला या धंदथेवाईक जोखडातूि मुक्त कथे लयाषशवाय हथे वतु्मळ  
भथेदणथे शकय िाही. आतापययंत मराठी षित्रपटावर मूठभर अषभजिांिी 
मक्तथे दारी राषहली आहथे. तयामुळथे दषलत-बहुजिांिथे सामाषजक वासतव 
षित्रपटात आलथेलथे िाही. जथे तुरळकपणथे षदसतथे, तयात कथे वळ वासतवािा 
भास आढळतो. वासतवािा प्तयक्ष अिुभव िसलयािथे अिुभूतीचया 
पातळीवरचया संवथेदिा षित्रपटातूि मुखर करता आलया िाहीत. आता 
कुणी महणथेल, षित्रपट ही सवतंत्र कला आहथे आषण या कलथेवर सामाषजक 
वासतवािा अ्वा षविारांिा दाब िको. हथे अमानय असणयािथे कारणि 
िाही. परंतु कुठलीही कला जशी सामाषजक घषटतांिा अहवाल िाही; तसथे 
कलाषवर् महणजथे जगापासूि तुटलथेलथे आलहाददायक बथेटही िाही. कला 
आषण काळ यांिी संपूण्म िारकत कधीि शकय िाही. कलथेिा सामाषजक 
जीविािा पाया िष्ट झाला तर षतिा इमलाही िार काळ षटकणार िाही; 
कधी ि कधी तो कोसळूि जाईल. या पार््मभूमीवर भारतीय षित्रपट कलथेिा, 
षवशथेितः षहंदी-मराठी षित्रपटांिा षविार कथे ला; तर तो सामाषजक पाया 
अषभजिांिीि िष्ट कथे लथेला आहथे आषण इमलाही आता कोसळणयाचया 
षस्तीत पोिलथेला आहथे. अषभजिांकडथे आता षविय उरलथेलथे िाहीत. 
तयांचयाकडचया पारंपररक षवियांमधयथे तोितोपणा आलथेला आहथे. 
िविवीि षवियांिी वािवा आहथे. तयामुळथे मोठ्ट या प्माणात षसकवथेल 
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षित्रपटांिी षिषम्मती होतािा षदसतथे. अ्ा्मत ही षस्ती िार काळ षटकथे ल 
असथे वाटत िाही. गरज महणूि का होईिा, तयांिा सामाषजक वासतवाकडथे 
यावथेि लागथेल.

जयंती या षित्रपटािथे  शीि्मक अिथेक अ्ा्मिथे अनव ््मक आहथे. ‘जयंती’ 
हा शबद स्तीषलंगी असूि या शबदािा अ ््म होतो ‘षवजय प्ाप्त करणारी’. 
तयातूिि षवजय प्ाप्त करणाऱया लोकोत्तर स्ती-पुरुिांिा जनमषदवस 
उतसवाप्माणथे साजरा करणयािी पद्त रूढ झाली. षवसावया शतकापासूि 
भारतात राजकीय आषण सामाषजक जागकृतीला सुरुवात झाली आषण अशा 
लोकोत्तर स्ती-पुरुिांचया जयंतया सामाषजक अषभसरणािथे माधयम महणूि 
साव्मजषिक काय्मकमाचया रूपािथे साजऱया होऊ लागलया. सामाषजक 
अषभसरणािी प्षकया महणूि प््मदश्मिी जयंतया साजऱया होत होतया 
तोवर ठीक होतथे; परंतु राजकीय अषभसरणासाठी, षवशथेितः राजकीय 
लाभासाठी जयंतीिथे  माधयम षिवडलथे  जाऊ लागलथे;  तथेवहापासूि जयंतीिथे  
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पाषवत्य धोकयात आलथे. कोण कुणािी जयंती साजरी करतथे  यावरूि 
महामािवांिा बटवारा झाला आषण तयांिा षविार साजरा करणयाऐवजी 
सामाषजक व राजकीय ध्ुवीकरणासाठी तयांिा उपयोग कथे ला जाऊ 
लागला. हळूहळू जयंती साजरी करणयामागिी उदात्त भाविा लुप्त झाली 
आषण तयाला बटबटीत उतसवी सवरूप लाभलथे. गललीबोळातली टपोरी 
पोरं टोळकयािथे जयंतीिी वग्मणी अगदी खंडणीसारखी गोळा करूि तया 
पैशांवर मौजमजा करू लागली. जयंतीला षिकटलथेली ही सव्म जळमटथे 
झाडूि षतला सवच्छ करणयािा प्ामाषणक प्यति जयंती या षित्रपटािथे 
कथे लथेला आहथे. या षित्रपटािा िायक संतया आपलया अमािुि अज्ािावर 
षवजय षमळवूि षिखळ माणूस बितो; तया अ्ा्मिथेही ‘जयंती’ हथे शीि्मक 
अषतशय समप्मक आहथे.

जयंतीिी क्ा एका सवण्म मुलाचया आंबडथेकर वहाया 
माणूसपणाकडिा प्वास दश्मषवणारी आहथे. यात दषलत िायक ि दाखवता 
सवण्म िायक दाखवणथे; हथे या षित्रपटािथे सवा्मत मोठथे  सामरय्मस्ळ आहथे. 
कारण आंबथेडकरी षविार हथे दषलतांपुरतथे सीषमत िसूि अषखल शोषित-
पीषडत समाजाचया उत्ािािा तो माग्म आहथे; हा वयापक षविार या 
षित्रपटािथे अधोरथे षखत कथे लथेला आहथे. पारंपररक क्िपरंपरथेला ्छथेद दथेणारी 
क्ा यात आलथेली आहथे. यातलथे क्ािक भािथेवरूि षवदभा्मतलया कुठलया 
तरी गावात घडतथेय असथे वाटत असलथे तरी महाराष्ट्ातलया कुठलयाही 
गावात हीि पररषस्ती आहथे. दहावी िापास संतया षशक्षण सोडूि काहीही 
कामधंदा ि करता षिववळ टपोरषगरी करीत षहंडत असतो. अशा टपोरी 
पोरांिा हथेरूि तयांिा राजकीय लाभासाठी वापरूि िथे कूि दथेणयािी प्वकृत्ती 
आमदाराचया रूपािथे इ थ्े पाहायला षमळतथे. महाराष्ट्ातलया गावागावात 
अशा तरुण राजकीय काय्मकतयायंिी िौज षिमा्मण झालथेली आहथे. राजकारणी 
आपली कटकारस्ािथे  तयांचयाकरवी षशजवूि घथेतात आषण वथेळ आली 
की तयांिा तयांचया हालतीवर सोडूि दथेतात. हथे काय्मकतफेपण महणजथे एका 
अ्ा्मिथे गुलामषगरी असतथे; हथे या क्ािकािथे सूत्र आहथे. कुकरथेजा िावािा 
िवभांडवलदार एका असहाय  आषदवासी मषहलथेवर बलातकार करूि खूि 
करतो. पोषलसांिा आषण आमदाराला हाताशी धरूि प्करण दाबणयािा 
प्यति करतो. तयािथे कथे लथेलया अतयािाराषवरोधात दाद मागणयासाठी 
मोिा्मिथे आयोजि कथे लथे जातथे. परंतु आमदार संतयाला हाताशी धरूि मोिा्म 
्ांबवतो. तोपययंत संतयाचया कािाला सतयािा सपश्म झालथेला असतो; पण 
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तथे सतय तयाचया काळजात उतरलथेलथे िसतथे. तथे जथेवहा काळजात उतरतथे तथेवहा 
मात्र संतया अंतबा्मह्य पथेटूि उठतो आषण कुकरथेजािा बदला घथेणयासाठी 
जातो. परंतु कुकरथेजािी माणसथे तयाला भयंकर मारहाण करतात आषण 
तुरंुगात टाकूि दथेतात. संतया असहायपणथे  तुरंुगात पडूि असतो. िा तयाला 
घरिथे सोडवायला यथेतात िा आमदार िा षजवाभावािथे  षमत्र. तयािी प्िंड 
तळमळ, उलघाल होतथे; पण िाईलाज असतो. अशात माळी मासतर 
संतयावर प्योग करायिथे ठरवतात. तयाला वाििाला उद्ुक्त करणयासाठी 
रोज तुरंुगात वकृत्तपत्र टाकलथे जातथे. आधी वकृत्तपत्राकडथे ढंुकूिही ि पाहणारा 
संतया िाईलाज महणूि वािू लागतो. हळूहळू तयाला वाििािी गोडी 
लागतथे. मग तयाला पशवाजी कोण होता? हथे गोषवंद पािसरथे  यांिथे  पुसतक 
वािायला  षदलथे जातथे. तो अधाशासारखा वाित जातो. िंतर बाबासाहथेब 
आंबथेडकर, महातमा िुलथे यांिी पुसतकथे  षदली जातात. या पुसतकांिी संतया 
अंतबा्मह्य बदलूि जातो. तयाला जणू आतमसाक्षातकार झालयासारखथे वाटतथे 
आषण तो ढसढसा रडू लागतो. तया आसवात तयािा सबंध काळा भूतकाळ 
वाहूि जातो आषण तो एखाद्ा आरशासारखा सवच्छ आरपार माणूस बिूि 
जातो. तयाचया िथेहऱयावरिथे हथे परावतवीत भाव ऋतुराज वािखथेडथे यांिी 
अप्षतम रीतीिथे साकारलथेलथे आहथेत. संतया बदलला आहथे; अशी खात्री 
झालयािंतर माळी मासतर तयािी जमाित करतात आषण तुरंुगातूि तयाला 
सोडवूि आणतात. या षित्रपटात संतयािी दोि रूपथे पाहायला षमळतात. 
एक तुरंुगवासाचया आधीिा संतया आषण तुरंुगवासािंतरिा संतया. ही 
दोनही रूपथे ऋतुराज यांिी िार सम ््मपणथे साकारली आहथेत. जथेलमधूि 
बाहथेर पडलयािंतर तयाचया हातात सतत बाबासाहथेबांिी पुसतकथे  असतात. 
या पुसतकांमुळथे तयािथे कुटंुब दुरावतथे. तयाला घरातूि अक्षरशः हाकलूि 
षदलथे जातथे. जवळिथे षमत्रही दुरावतात; पण पुसतकांतलथे षविार मात्र 
अषधकाषधक जवळ यथेतात. जया हॉटथेलमधयथे दादाषगरी करीत उधारीवर 
िाष्टा वसूल कथे ला होता; षत थ्ेि तो वथेटर महणूि काम करू लागतो. काम 
करता करता आिारी तथे उतककृ ष्ट शथेि बितो आषण सवतःिथे रथेसटॉरंट सुरू 
करतो. असथे सव्मसाधारणपणथे या षित्रपटािथे प्मुख क्ािक आहथे. परंत ु
या प्मुख क्ािकाला अिथेक पदर आहथेत. हथे पदर उलगडलयाषशवाय या 
षित्रपटािथे पूण्मपणथे आकलि होत िाही.

या षित्रपटािी संषहता प्भावी आषण एकसंघ आहथे. ती दोि 
दृशयांमधील काळािथे अंतर सपष्ट करणारी आहथे आषण तीि या षित्रपटािी 
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मुखय प्ककृ ती आहथे. या षित्रपटािी संकलपिा आषण मूत्म रूप सकीिवर 
षदसणाऱया दृष्यांपथेक्षा षकंवा ऐकू यथेणाऱया संवादांपथेक्षाही प्थेक्षकांचया 
अंतम्मिात होणाऱया उल्ापाल्ीशी आषण तयातूि तयांिा होणाऱया 
साक्षातकाराशी अषधक षिगषडत आहथे; हथे या षित्रपटाचया संषहतथेिथे  मोठथे  
बलस्ाि आहथे. जयंतीिी क्ा प्तयक्ष पडद्ावर कशी षदसथेल यािी योगय 
तजवीज शैलथेश िरवाडथे यांिी कथे लथेली आहथे. तथे सवतःि या षित्रपटािथे लथेखक 
आषण षदगदश्मक असलयािथे संषहतालथेखि आषण षदगदश्मि या परसपरावलंबी 
गोष्टी अषधक िथेमकया आषण सुसपष्टपणथे मुखरीत झालथेलया आहथेत. यात 
संषहतथेिा एक समांतर प्वास घडतािा षदसतो. संषहतथेिथे षवियसूत्र, 
संषवधाषिक पात्रांिथे षित्रण आषण संवाद हथे घटक एकमथेकांत बथेमालूमपणथे 
षमसळूि गथेलथे आहथेत. षवशथेितः संवादािथे माधयम महणूि या षित्रपटात जया 
िैसषग्मक बोलीिा उपयोग कथे लथेला आहथे; ती प्थेक्षकांिा आपलीशी वाटतथे. 
या पूववीचया मराठी षित्रपटांत आलथेली भािा एकतर महािगरीय मराठी 
षकंवा वासतवात िसलथेलया ग्ामीण बोलीचया सवरूपात आलथेली आहथे. 
जयंतीत मात्र अससल वैदभवी बोली आढळतथे. या बोलीतलथे सहज उचिार 
आषण आकि्मक शबदिथे क यामुळथे हा षित्रपट बऱयाि षठकाणी टाळया 
घथेतो. मी पशवाजीराजये भोसलये बोलतोय! या षित्रपटातलया संवादिथे कीिथे 
िार टाळया घथेतलया होतया. मात्र तयातलथे संवाद बखर आषण प्माण 
मराठी यांचया षमश्णातूि साकारलथेलथे होतथे. जयंतीतलया संवादांिा मात्र 
अससल ग्ामीण लहथेजा आहथे. तयामुळथे तथे अषधक आपलथेसथे वाटतात. हा 
षित्रपट कथे वळ करमणूक करीत िाही तर तो प्थेक्षकांशी संवाद साधतो. 
षदगदश्मक शैलथेश िरवाडथे यांिी संषहतथेतला षविार आषण अिुभव प्तयक्षपणथे 
प्थेक्षकांिा दथेऊ कथे ला आहथे. प्थेक्षकांशी संवाद साधणयािथे आषण एकषत्रत 
पररणाम साधणयािथे जबरदसत कौशलय इ थ्े आढळूि यथेतथे. भािथेिथे उपयोजि 
षकती जोखमीिथे कथे लथे पाषहजथे यािथे उत्तम उदाहरण महणजथे हा षित्रपट होय.

पात्र संयोजिािथे षसिथेमा षकती उचि प्त गाठू शकतो यािथे उत्तम 
उदाहरण महणजथे जयंती षसिथेमा. अगदी संतयापासूि, माळी मासतर तथे 
आमदारापययंत अगदी परिथे कट फ्थे म. प्तयथेक जण आपापलया भूषमकथे त 
िपखल. यातली एकही भूषमका, पात्र अषधकिथे िाही षकंवा कमी िाही. 
अगदी ्छोट्टया ्छोट्टया भूषमकाही समरसूि कथे लथेलया आहथेत. इतकया अप्षतम 
पात्रयोजिथेमुळथे षसिथेमािथे अधफे काम होऊि गथेलथे आहथे. जयंतीमधील पात्रांचया 
भूषमका करणारथे  बहुतांश िवखथे आहथेत. परंतु िवखथेपणाचया खुणा कुठथेही 
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आढळूि यथेत िाहीत. अषभियातूि पात्रांिा उत्तरोत्तर षवकास झालथेला 
पाहायला षमळतो. संतयािी भूषमका या षित्रपटातील मधयवतवी भूषमका 
आहथे. हथे षस्र पात्र िाही. सणकी संतयािा मुडी सवभाव साकारणथे ही तशी 
आवहािातमक गोष्ट आहथे. परंतु िवखया ऋतुराज वािखथेडथे यांिी हथे आवहाि 
सम ््मपणथे पथेललथेलथे षदसतथे. तुरंुगवासाचया आधीिा जहाल संतया आषण 
िंतरिा मवाळ संतया; संतयािी ही दोनही रूपथे िार ताकदीिथे षितारली 
आहथेत. षवशथेितः संतयािी दथेहबोली प्संगािुरूप कमालीिी बदलत 
जातािा षदसतथे. तयािी सवभाववैषशष्ट्टयथे पडद्ावर उमटतात आषण सजीव 
होत थ्ेट प्थेक्षकांचया मिात संकांत होतात. लौषकका्ा्मिथे या षित्रपटािा 
िायक संतया असला तरी ‘िायकािा िायक’ महणूि माळी मासतरिथे पात्र 
अषवसमरणीय ठरलथे आहथे. षमषलंद षशंदथे यांिी माळी मासतरिी भूषमका िार 
ताकदीिथे वठवली आहथे. मुळात षमषलंद षशंदथे हथे अषभियाचया क्षथेत्रातलथे 
कसलथेलथे अषभिथेतथे आहथेत. माळी मासतराचया रूपािथे या षित्रपटािी 
िैषतक आषण वैिाररक बाजू खंबीरपणथे मांडली गथेली आहथे. तयामुळथेि 
या षित्रपटािा ताषत्वक डोलारा माळी मासतरांवर  उभारला गथेला आहथे; 
असथे महटलथे तर वावगथे  ठरू ियथे. माळी मासतर ओबीसी आहथेत आषण 
षविारािथे आंबथेडकरी आहथेत. मात्र आंबथेडकरांचया समारकापथेक्षा तयांिा 
शाळा महत्वािी वाटतथे आषण उतसवी जयंतयांपथेक्षा षविारांिा प्िार-प्सार 
महत्वािा वाटतो. संतयाचया टपोरीषगरीिा, दादाषगरीिा तयांिा राग यथेत 
िाही; उलट तयाचयाषवियी कणव वाटतथे. तो हथे सगळथे अज्ािातूि करतो 
आहथे; अशी तयांिी धारणा असतथे. तयाचयातलया ऊजफेला, तयाचयातलया 
षवद्ोहाला योगय वळण षदलथे तर तो वळणावर यथेऊ शकतो यािी तयांिा 
खात्री असतथे. रथेखा या आषदवासी मषहलथेवर बलातकार होतो तथेवहा 
माळी मासतरि सगळयात आधी धावूि जातात. तया घटिथेिा षििथेध 
करणयासाठी मोिा्मिथे आयोजि करतात. षित्रपटातला एक संयमी, परंत ु
लढाऊ बाणयािा, आंबथेडकरी षविारांचया सुपीक भूमीवर ठामपणथे उभा 
असणारा माळी मासतर कमालीिा भाव खाऊि जातो. आमदारािथे पात्र 
षकशोर कदम यांिी वठवलथेलथे आहथे. षकशोर कदम हथे िाव आज मराठी 
षित्रपटसकृष्टीतलथे आघाडीिथे िाव आहथे. तयांचया अषभियािथे सवतःिी एक 
सवतंत्र िाममुद्ा उमटवली आहथे. अ्ा्मत या षित्रपटात तयांिी आमदारािथे 
खलपात्र साकारलथे आहथे. राजकीय िथेतयांिा संषधसाधूपणा, राजकीय 
डावपथेि, आतूि कारस्ािी परंतु वरूि दया्मषदली दाखवणारथे  पात्र तयांिी 
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िार अप्षतम रीतीिथे उभथे कथे लथे आहथे. षकशोर कदम आषण षमषलंद षशंदथे 
या कसलथेलया जोडगोळीिथे या षित्रपटािथे  मूलय अषधक वाढवलथे आहथे. 
पललवी ही या षित्रपटािी िाषयका आहथे. मात्र िायक आषण िायकािथे 
प्थेमप्करण एवढ्टया मया्मषदत हथेतूिथे या षित्रपटािी षिषम्मती झालथेली िाही. 
तयामुळथे या पात्राचया मया्मषदत अवकाशात षतषतक्षा तावडथे यांिी आपलया 
अषभिय गुणािी  झलक दाखवली आहथे. षतिी वैिाररक प्गलभता 
षित्रपटात जागोजागी पाहायला षमळतथे. टपोरी संतयािथे प्थेम धुडकावूि 
लावणारी पललवी िंतर वषडलांिा िकार धुडकावूि संतयासोबत ठामपणथे 
उभी राहतथे. जातिररत्र, वग्मिररत्र िाकारूि सचचया आंबथेडकरी षविाराला 
जागतथे. ्छोटीशीि परंतु कायम लक्षात राहणारी षतिी भूषमका आहथे. या 
षित्रपटात वीरा सा्ीदार यांिी एक झलक पाहायला षमळतथे. कदाषित 
हा तयांिा शथेवटिा षित्रपट ठरला असावा. कारण अलीकडथेि तयांिथे 
कोषवडमुळथे षिधि झालथे आहथे. वीरा सा्ीदार हथे िाव कोर्टमधील तयांचया 
भूषमकथे मुळथे गाजलथे होतथे. आंबथेडकरी षविारांिा षशरोधाय्म मािणारा राहुल, 
षिणा्मयक टपपयावर संतयाला सा् दथेणारा आमदारािा पी.ए., रथेखावर 
बलातकार करणारा मुजोर कुकरथेजा, रथेखािा लोभी िवरा, संतयािी राषगष्ट 
आई, सवा्वी भाऊ, असहाय  बहीण, मैत्रीला जागणारथे  आषण ि जागणारथे 
तयािथे षमत्र, िहाचया टपरीवरिथे षविोदी पात्र, सब इनसपथेकटर, पोलीस अशी 
्छोटी ्छोटी पात्रथे षित्रपटात अषतशय सम ््मपणथे आली आहथेत.

हा षित्रपट अषभिय, षदगदश्मि, पटक्ा, षसिथेमॅटोग्ािी, धविी, 
संगीत, गीत व संकलि अशा सव्मि बाबींमधयथे अतयंत परिथे कट जमूि आला 
आहथे. मूळ क थ्ेचया अिुिंगािथे दृशयथे षिषत्रत करूि योगय तो दृशय पररणाम 
षसिथेमॅटोग्ािरिथे साधलथेला आहथे. तयासाठी षवहजयुअल आट्म, रंगसंगती 
आषण प्काशयोजिा  यांिी उत्तम जाण असलयाषशवाय असथे षित्रपट 
आकाराला यथेत िाहीत. सवतःिी कलादृष्टी, षित्रपटक थ्ेिा आवाका, 
काळािथे भाि आषण उत्तम तांषत्रक जाण ही एका िांगलया षसिथेमॅटोग्ािरिी 
लक्षणथे या षित्रपटातूि जाणवतात. धवषिमुद्णामुळथे हा षित्रपट अषधक 
प्भावी झालथेला आहथे. यातलथे संवाद लोकथे शिवर धवषिमुषद्त कथे लथे आहथेत 
की सटुषडओमधयथे तथे माषहती िाही; मात्र षित्रपटािा वासतववादी पररणाम 
साधणयात तथे कमालीिथे यशसवी झालथेलथे आहथेत. षशवाय पूण्म षित्रपटािथे 
पार््मसंगीत िारि प्भावी झालथे आहथे. तयामुळथे काही षठकाणी षित्रपट 
सं्गतीिथे पुढथे सरकतो हथे प्थेक्षकांचया धयािीही यथेत िाही. धवषिमुद्णामुळथे 
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षित्रपटाचया साऊंडिा एकसंध  पररणाम साधला गथेला आहथे. गीतकारांिथे 
अ ््मवाही शबद, संगीतकारांिी बांधलथेली सुयोगय िाल आषण गायकांिा 
कसलथेला आवाज यामुळथे या षित्रपटातील गीतथे लक्षवथेधी झालथेली आहथेत. 
या गीतांिी षित्रपटातील षसचयुएशिशी सुसंगत असा तया तया प्संगांिा 
उठाव वाढवलथेला आहथे. ‘तुला काय सांगू’ हथे प्थेमगीत तयातलया हळुवार 
आषण हळवया शबदांमुळथे थ्ेट काळजाला षभडतथे. या गाणयािी लोकथे शनस 
प्थेक्षकांिाही भुरळ पडावी अशी आहथेत. ‘भीम सैषिका’ या गीतािथे तर 
षित्रपटाला एका षवषशष्ट उंिीवर िथेलथे आहथे. हथे गीत महणजथे या षित्रपटािथे 
िररत्र आहथे.

जयंती षित्रपटािथे  मराठी षित्रपटाला काय षदलथे? तर सगळयात 
पषहलयांदा डॉ. बाबासाहथेब आंबथेडकरांिा षविार षदला. आंबथेडकरांिा 
दषलतांपुरतथे मया्मषदत ि करता तयांिथे वयापकपण अधोरथे षखत कथे लथे. 
कुठलाही सामाषजक नयायािा लढा आंबथेडकरांिा वगळूि उभारला 
जाऊ शकत िाही हा सजजड इशारा षदला. जथे जथे शोषित-पीषडत  आहथेत 
आषण अनयायाप्ती सजग आहथेत तयांचया सोबत कायम आंबथेडकर आषण 
आंबथेडकरवादी असतील यािी गवाही षदली. माणसाचया मसतकात 
खोलवर रुजलथेलया षविवकृक्षाचया मुळया महामािवांिी पुसतकथे  वािूि िष्ट 
कथे लया जाऊ शकतात; असा ठाम षवर्ास षदला. अषभजिवादी मराठी 
षित्रपटाला दषलत-बहुजिांिा िथेहरा षदला. संपूण्म मराठी षित्रपटसकृष्टीशी 
वंषितांिी सांसककृ षतक िाळ जोडणयािा प्यति कथे ला. सोबति मराठी 
षित्रपट  अषखल मराठी भािकांचया सांसककृ षतक जीविािथे अषवभाजय 
भाग बिलथेला िाही; ही जाणीवही करूि षदली. जयंतीिथे मराठी प्थेक्षकांिा 
षविार सौंदया्मिी जाण षदली आषण तयांिा जीविािुभव अषधक षवसतकृत 
कथे ला. षित्रपट हथे जागषतक कला माधयम असूि मािवी जीविाचया सव्म 
अंगांिा सपश्म करू  शकतथे यािथे भाि षदलथे. प्योगशीलता आषण आधुषिक 
तंत्रज्ािाद्ारथे  एखादा षविार दथेखील कलातमक पद्तीिथे मांडता यथेऊ शकतो 
यािा आदश्म घालूि षदला.

पया्मयी सांसककृ षतक राजकारणािी भककम तटबंदी उभी करणथे ही 
दीघ्मकाळ िालणारी प्ोसथेस आहथे. या प्ोसथेसमधयथे जयंतीिथे मोलािी 
भर घातलथेली आहथे. हा कथे वळ षित्रपट िाही तर हा शोषित वंषितांिा 
सांसककृ षतक जागर आहथे. हथे िवथे आंदोलि आहथे. ही आधुषिक िळवळीिी 
षदशा आहथे. या आधुषिक िळवळीिथे वाहक या षित्रपटािथे काय्मकारी 
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षिमा्मता वैभव ्छाया, समीर षशंदथे, संजय भािुशाली आषद िवतरुण बिलथेलथे 
आहथेत. तयांचयाकडथे सज्मिशील दृष्टी आहथे महणूि हा षित्रपट इतकी उत्तुंग 
झथेप घथेऊ शकला. तयासाठी जयंतीचया सव्म टीमिथे मिःपूव्मक अषभिंदि 
आषण खूप साऱया शुभथेच्छा!
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प्रस्ावना 
आतयंषतक पुरोगामी, षवज्ािषिष्ठ आषण षववथेकवादी अशा आंबथेडकरी 

तत्वज्ािावर आधाररत दषलत-बहुजि िळवळीिथे आधषुिक काळात भारतीय 
समजाला ‘सुसंसककृ त’ करणयािथे महतकाय्म कथे लथे. या िळवळीिथे उभारलथेला 
वयापक जिवादी लढा हा लाखो-करोडो उपथेषक्षत वंषित आषण परीघाबाहथेरील 
समाजाचया मािवी हककांिा, तयासंबंषधत मलूयातमक वयवस थ्ेचया आग्हािा 
मलूभतू पाया ठरला आहथे. हजारो विायंपासूि जया बकृहद समाजाला ‘माणसू’ 
असणयािथे सव्म अषधकार इ्लया प्स्ाषपत ब्ाह्मणयवादी षपतकृसत्तातमक 
वयवस थ्ेिथे िाकारलथे आषण तयांिा आतयंषतक अमािवी जीवि जगणयास भाग 
पाडलथे अशा कष्त ‘अंतयज’ आषण तयाचया समाजािथे िथेतकृतव हथे कथे वळ दया 
आषण सथेवा अशा मधययुगीि षविारांचया भरवशावर ि उभारता आंबथेडकरवादी 
दषलत-बहुजि िळवळीचया माधयमातूि तयांचयात अषसमतथेिी पुिउ्मभारणी 
करीत सामाषजक षवकासािा वयापक परीप्थेक्ष आधषुिक समाजशास्तीय 
वतु्मळात षिमा्मण कथे ला. हा लढा आज जरी समाजातील सव्म सतरांमधयथे प्तयक्ष 
आषण अप्तयक्षरीतया षदसत असला तरीही यािी उभारणी षिषचिति सोपी 
िवहती. तळागाळात काम करणारथे हजारो सामाषजक काय्मकतफे, कलावंत, 
साषहषतयक आषण षविारवंतांिी आपलथे प्िंड मोठथे  तयाग-बषलदाि दथेऊि 
आजिथे मया्मषदत समतथेिथे वासतव उभारलथे आहथे. हथे वासतव समाजापुढथे 
वयापक अ्ा्मिथे पुढथे यथेणथे महत्वािथे असतथे. तयासाठी सांसककृ षतक माधयमथे 
अतयंत महत्वािी ठरतात. अलीकडचया बदलतया काळात या सांसककृ षतक 
माधयमांिथे सवरूप झपाट्टयािथे बदलत असलथे तरीही षित्रपटासारखी माधयमथे 
सामाषजक षविारषवर्ात मोठ्ट या प्माणात हसतक्षथेप करू शकतात. मात्र, 
हीि माधयमथे जर वयवस थ्ेिी कळसूत्री बाहुली महणिू काय्म करत असतील 
तर सामाषजक वासतवािथे भथेदक षित्रण करणयास षिषचित सवरूपािथे अडसर 
षिमा्मण झालयाषशवाय राहत िाहीत. षित्रपटांिा समाजािा आरसा महणिू 
िथेहमीि ‘प्थेझेंट’ करणयात आलथे आहथे. असतीलही. मात्र भारतासारखी अतयंत 
षविम अशी ब्ाह्मणयवादी षपतकृसत्तातमक वयवस्ा षज थ्े समाजािी षवभागणी 
कथे वळ श्माचया िवहथे तर श्षमकांचया षवभागणीद्ारथे  करूि आपलया संकुषित 
षहतासाठी सव्म वग्मबंषदसतीकरणाचया माधयमातूि शोिणाषधषष्ठत वयवस थ्ेिी 
मांडणी करत असथेल तर अशा बंषदसत वयवस थ्ेत बकृहद समाजाला आषण 
तयांचया वासतवाला कोणतयाही प्कारिथे प्षतषिषधतव षमळत िसथेल तर 
षिषचिति आचिया्मिथे ठरणार िाही.
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आधषुिक माधयमांचया इषतहासात भारतीय समाजातील तयाचया 
प्िार आषण प्साराचया अगदी सुरुवातीचया काळापासूि ही माधयमथे कष्त 
उचिवणवीय आषण जातीय समाजाचया मालकीिीि राषहली आहथेत. अ्ा्मत 
अशा माधयमांकडूि वयापक सामाषजक प्षतषबंबािी अपथेक्षा करणथे िकुीिथे 
असलथे तरीही लोकशाहीिा िौ्ा सतंभ षकंवा सवतःिथे ‘मथेिसट्ीम’ महणिू 
कथे लथेलथे गौरवीकरण या पररप्थेक्ययात कथे वळ सामाषजक िैषतकता पालि करणथे 
या माधयमांकडूि षकंवा मंडळींकडूि अपथेषक्षत होतथे. मात्र, ब्ाह्मणयतवाचया 
डोकयाआड षित्रपटांिा पडदा राषहलयािथे तसथे होणथे संभव होऊ शकलथे िाही. 
अ्ा्मत काही पया्मयी माधयमांिी हा पडदा िाडूि िवी माधयम वयवस्ा 
षिमा्मण करणयािा प्यति साततयािथे कथे ला. अगदी षित्रपट क्षथेत्रही तयाला 
अपवाद िाही. मधयंतरी ‘जय भीम’सारखा षित्रपट यथेऊि गथेला आषण 
या षवियावरील ििा्म पुनहा एकदा समाज पटलावर षिमा्मण झाली. तया 
माधयमातूि काही वयापक प्श पुढथे आलथे. हथे प्श मळुात सगळया षित्रपट 
वयवस थ्ेचया समोरील प्श आहथेत. अ्ा्मत ‘जय भीम’चया षिषमत्तािथे उभा 
राषहलथेला ‘षडसकोस्म’ हा वयवस्ा आषण षतचयाशी संबंषधत कोणतयाही 
घटकाला टाळणथे शकय िसलथे तरीही तयािी षिषकतसा षवशदु् आंबथेडकरी 
दृषष्टकोिातूि होणथे गरजथेिथे आहथे. तयासाठी कष्त भारतीय ‘सिातिी’ 
षित्रपट वयवस थ्ेिी षिषम्मती, षतिी काय्मशैली, इषतहास, एकंदरीत पद्ती, 
शास्त, या वयवस थ्ेसमोरील कष्त समांतर षक्षषतजथे, ही ढगाळ षक्षषतजथे भथेद ू
पाहणारी आंबथेडकरवादी दषलत-बहुजि िळवळीिा षविार वारसा सांगणारी 
िवी पया्मयी षित्रपट वयवस्ा आषण षतिथे सांसककृ षतक राजकारण या आषण 
अशा षवषवध मदु्टद्ांिा सारांशातमक आढावा आषण षविार प्सतुत लथेखात 
मांडणयािा प्यति कथे ला आहथे.

भार्ी्य ससनेमा आसण ब्ाह्मण्यवादी सि्ृसत्ा 
भारतीय षसिथेमा क्षथेत्रात िथेहमीि दषलत-बहुजि-आषदवासी यांचया जीवि 

वासतवाबाबत भीिण दषु्काळ राषहला आहथे. ‘मथेिसट्ीम’ षसिथेमािथे उषद्ष्ट हथे 
वयावसाषयक असूि तयातूि वयापक सामाषजक पररप्थेक्यय आषण वासतववादी 
मांडणीिी अपथेक्षा ि करता कथे वळ वयावसाषयक दृषष्टकोिातूिि तयाकडथे 
पाषहलथे गथेलथे पाषहजथे, अशी भषूमका यामागथे या क्षथेत्रातील आषण क्षथेत्राबाहथेरील 
षहतसंबंधग्सत लोक साततयािथे घथेत आलथे आहथेत. मात्र, भारतासारखया अिथेक 
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जाती-वण्म-धम्म-षलंग-भािा घटकांिथे बकृहद आषण षवषवधांगी सवरूप षवद्माि 
असतािा कथे वळ आषण कथे वळ एक जातवगवीय समाजािथे अशा षित्रपटांमधयथे 
िायकतव असणथे षिषचिति ब्ाह्मणयवादी षपतकृसत्तथेिथे द्ोतक आहथे. अ्ा्मत 
दषलत-बहुजि-आषदवासी वासतव आषण तयांचया प्षतषिषधतवािा प्श हा 
कथे वळ आषण कथे वळ ककृ षत्रमि िवहथे तर सव्म्ा षविमता आषण िकारातमक 
पूव्मग्हावर आधाररत असलयािथे आपणास षदसूि यथेईल. अगदी अलीकडचया 
काळापययंत एकाही कष्त ‘मथेिसट्ीम’ अषभिथेतयािथे ‘दषलत’ हा ‘षहरो’ महणिू 
उभारला िाही. अ्ा्मत हा अपघात होऊ शकत िाही. यामागिी वयवस्ा 
प्स्ाषपतांिथे षहतसंबंध जोपासणारी असलयािथे तया वयवस थ्ेत षिमा्मण होणारी 
दषलत-बहुजि-आषदवासी समाजाबाबतिी सव्म पात्रथे एक तर दया आषण 
सहािुभतूीिथे ओतप्ोत असतात षकंवा तयात कोणतयाही प्कारचया वयवस्ा 
बदलांबाबतिा षविार अ्वा ककृ ती षदसूि यथेत िाही. भारतीय षसिथेमातील 
दषलत-बहुजि-आषदवासींिी उपषस्ती ही भारतीय सामाषजक वयवस थ्ेिथेि 
एक संषक्षप्त रूप असूि या उपथेषक्षत समाजािी उपषस्ती ही षततकीि षदसूि 
यथेतथे षजतकी तयांिी सामाषजक उपषस्ती आहथे. महणजथेि तथे अषसततवात 
आहथेत मात्र तयांिथे हथे अषसततव समाजािथे िाकारलथे आहथे. अ्ा्मत तयांिा या 
बंषदसत वगा्मत प्वथेश िाही. इ्लया जातीधम्म वयवस थ्ेिथे िायकतवाचया काही 
ठोस प्षतमा षिमा्मण कथे लया असूि या प्षतमांमधयथे समाजातील उपथेषक्षत-
वंषित समाजास कोणतयाही प्कारिथे स्ाि िाही. वयवस थ्ेिथे सौंदय्मशास्त 
हथे ब्ाह्मणी असलयािथे प्षतमा आषण प्तीकांिथे राजकारण षित्रपट क्षथेत्रातही 
षटकविू ठथेवणथे या वयवस थ्ेला शकय झालथे आहथे. अ्ा्मत, जया काही मया्मषदत 
अ्ा्मिथे दषलत-बहुजि-आषदवासी िायक/िाषयका या वयवस थ्ेिथे सवीकारलया 
अ्वा सवीकारलयािथे िाटक कथे लथे तयािा काय्मकारणभाव आषण 
सैद्ांषतक पार््मभमूी ही सुद्ा ब्ाह्मणीि असलयािथे आपणास षदसूि यथेईल. 
उदाहरणा ््म बुद्ाला षवष्णिूा अवतार घोषित करूि तयािथे कुसामानयीकरण 
करणयािा प्यति हा बकृहद ब्ाह्मणी कारस्ािािा भाग होता. अशािप्कारथे 
षित्रपटातील मया्मषदत प्षतषिषधतव लाभलथेलथे दषलत-बहुजि-आषदवासी 
िायक पात्र हथे ब्ाह्मणी षविारपूरक अ्वा सहािुभतूीशील असतथे. यािी 
अिथेक उदाहरणथे दथेता यथेतील. तयांिी ििा्म पुढथे करणयात आली आहथे. अ्ा्मत 
अलीकडचया काळात षकतीही भौगोषलक, क्ातमक आषण तांषत्रक सीमा 
भारतीय षित्रपटवयवस थ्ेिथे तोडलया असलया तरीही जाषतधम्मषलंगभथेद 
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आषण शोिणावर आधाररत वयवस्ा तोडणयािथे तर सोडा पण वासतव 
षित्रण मांडणयािी षहममतही दाखवली िाही. तरीही भारतीय ‘मथेिसट्ीम’ 
षित्रपटसकृष्टीला समाजािा आरसा महटलथे जाणथे आचिय्मकारक आहथे. यथे थ्े 
जरीही षवषवधता भासत असली तरीही ती संकुषित आषण आतममगि 
सवरूपािी आहथे. अ्ा्मत दषलत-बहुजि-आषदवासी षवमश्मषवहीि वयवस्ा 
ही सव्मसमावथेशक िसलयािथे तयास षिखळ ‘भारतीय’ महणता यथेणार िाही.

 
भार्ी्य ससनेमाचे जा्ी्य सचत्रण: ऐस्हाससक िरीपे्रक््य 

भारतीय षसिथेसकृष्टीचया अगदी षिषम्मती अवस थ्ेपासूिि दषलत-बहुजि-
आषदवासी समदुायािथे वासतववादी षित्रण होत तयांिा िायकतव प्ाप्त होणथे 
अतयंत कठीण होतथे मात्र ऐषतहाषसक दृषष्टकोिातूि षविार कथे लयास काही 
उदाहरणांिी षिषकतसा करणथे महत्वािथे ठरतथे. सि १९३६ साली ‘बॉमबथे 
टॉकीज’द्ारा षिषम्मत ‘अ्ूछत कनया’ या षित्रपटािथे बरीि खळबळ षिमा्मण 
कथे ली होती. या षित्रपटाचया षवियािथे महातमा गांधी यांिीही तोंडभरूि 
कौतुक कथे लथे होतथे. उचि जातीतील तरुण (अशोक कुमार) आषण कष्त 
‘अ्ूछत’ कनया (दथेषवका राणी) यांचया प्थेमप्करणावर ही क्ा आधाररत 
आहथे. अशािप्कारिी पार््मभमूी असलथेला षवमल रॉय षदगदषश्मत १९५९ 
साली प्दषश्मत झालथेला ‘सुजाता’ हा षित्रपट असूि ब्ाह्मण पुरुि आषण 
‘अ्ूछत’ मषहला यांचया प्थेमसंबंधांवरि आहथे. या दोनहीही षित्रपटांमधयथे 
दषलत मषहलथेिथे पात्र मधयवतवी भषूमकथे त असलथे तरीही पुरुि मात्र उचिवणवीय 
अ्वा ब्ाह्मणि आहथे. अ्ा्मत अिुलोम-प्षतलोम षववाह संस थ्ेिथे मॉडथेल 
भारतीय सामाषजक पररप्थेक्ययात षवद्माि असलयािथे ब्ाह्मण पुरुि कसा 
दषलत मषहलांिा तारणहार होऊि तयांिा तयांचया दषलततवातूि बाहथेर 
काढणयािा प्यति करतो, हथे भ्ामक षम् सांगणयािा प्यति याद्ारथे  करणयात 
आलयािथे षदसूि यथेतथे. (पुढथे याि ‘उत्ािवादी’ षविारांिी कास धरत २०१० 
साली ररलीज झालथेलया ‘दबंग’ या षित्रपटात सलमाि खाििथे िलुबुल पांडथे 
हथे उचिवणवीय पात्र रथेखाटलथे असूि तयािी िाषयका मात्र ‘कंुभार’ समाजातील 
दाखवली आहथे. असो.) ब्ाह्मणयवादी षपतकृसत्तथेचया राजकारणािा एक भाग 
महणिू या प्यतिाकडथे बघणथे महत्वािथे ठरतथे. असाि प्यति पुढथे १९८० चया 
दशकात ‘सौति’सारखया षित्रपटातूिही करणयात आला. याि दशकात 
प्षसद् झालथेला एक षित्रपट ‘गुलाम’. यामधयथे घोड्टयावरूि िवरदथेवािी 
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वरात काढू षदली जात िसलयािथे दृशय असलथे तरीही तयात जातीिा 
उललथेख िाही. या षित्रपटात कुलभिूण खरबंदा ‘साईड रोल’ मधयथे असूि 
धममेंद् ‘षहरो’चया भषूमकथे त आहथे. सि १९९०चया दशकात डॉ. बाबासाहथेब 
आंबथेडकरांचया जीविावर आधाररत दषक्षणथेत ररलीज झालथेलया षित्रपटात 
मामटुीिथे बाबासाहथेबांिी भषूमका कथे ली होती. मात्र हा षित्रपट मखुय धारथेत 
यथेऊ शकला िाही. सि १९९२/९३ मधयथे उत्तर प्दथेशात मायावतींिथे सरकार 
असतािा षहदंीमधयथे ररलीज करणयािाही प्यति झाला, मात्र षवतरण आषण 
प्षसद्ीबाबत हवा तसा प्षतसाद या षित्रपटाला षमळू शकला िाही. समाज 
वासतव मांडणारथे षित्रपट जरी वयावसाषयकदृष्ट्टया मागथे पडत असलथे तरीही 
ब्ाह्मणी पुरुिसत्तथेला पोिक अशी मांडणी करणाऱया षित्रपटांिा मात्र समाज 
आषण समीक्षकही डोकयावर घथेत असलयािी अिथेक उदाहरणथे सांगता 
यथेतील. तयातीलि एक महणजथे १९९९ साली आलथेला ‘सूय्मवंशम’ महणजथे 
षपतकृसत्ताक समाजािथे षजवंत उदाहरण होय. असो. 

सि २००१ मधयथे आमीर खािचया लगाि या षित्रपटात ‘किरा’ हथे 
एक पात्र होतथे. मात्र पुढथे ‘सतयमथेव जयतथे’चया माधयमातूि दषलत षवियावर 
भाष्य करणाऱया अमीर खाििथे तयावथेळी कष्त षिमि जातीय पात्रासाठी 
‘किरा’ सारखथे घाणथेरडथे िाव का वापरलथे यािी षिषकतसा कथे ली जाणथे 
महत्वािथे आहथे. अ्ा्मत अप्तयक्षरीतया माणसाचया मिात जाती आधाररत 
शोिण भाव षिमा्मण करणयािा प्यति होत असतो. ही पात्रथे माणसाचया 
मिात िथेहमीसाठी घर करूि जातात. या पात्रांचया माधयमातूि वयापक 
समाजषित्रण अप्तयक्षरीतया होत जातथे. उदा. ‘किरा’ हथे जर एक दषलत 
पात्र असलथे तर कुणाचयाही मिात दषलतांिी ्छबी यािप्कारिी षिमा्मण 
होईल. अप्तयक्षरीतया मिुसमकृतीवर आधाररत िामाषभधाि षित्रपटसकृष्टीतही 
बघायला षमळणथे हथे षिषचित  अधोरथेषखत करणथे महत्वािथे वाटतथे. 

सि २००३ मधयथे आलथेलया ‘गंगाजल’ या षित्रपटातील साध ूयादव 
या बहुजि पात्राचया माधयमातूि संपूण्म जातीलाि भागलपूरमधील ‘आख 
िोडवा कांड’ साठी जबाबदार धरणयात आलथे. कष्त भारतीय ‘मथेिसट्ीम’ 
षित्रपटसकृष्टीतील भांडवल हथे उचिवणवीय समाजाचया हातात असलयािथे बकृहद 
समाजाचया मिात असलथेली जातीय प्तीकथे  आषण पूवा्मग्ह दृढ करूि तयातूि 
अषधक प्षसद्ी आषण अपथेषक्षत सामाषजक सहािुभतूी षमळवणयािा प्यति 
कथे ला जातो. पुढथे २००७ मधयथे आलथेलया ‘एकलवय’ या षित्रपटात संजय दत्तिथे 
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डीएसपी पनिालाल िौहार हथे दषलत पात्र कथे लथे. मात्र यातही मखुय कलाकार 
महणिू अषमताभ बचिि (एकलवय), सैि अली खाि (राजकुमार हि्मवध्मि), 
षवद्ा बालि (राजथेर्री उि्म  रजजो), जय षकशि श्ाि (जयोषतवध्मि), बोमि 
ईरािी (राजा जयवध्मि), षजमी शथेरषगल (उदयवध्मि), रैमा सथेि (राजकुमारी 
िषनदिी), शषम्मला टैगोर (रािी सुहाषसिीदथेवी), परीषक्षत साहिी (ओकंार 
षसंह) आदी आहथेत. 

पुढथे सि २०१० साली आलथेलया ‘आकोश’ या षित्रपटाचया माधयमातूि 
अजय दथेवगणिथे ‘प्ताप कुमार’ हथे एका दषलत पोलीस अषधकाऱयािथे पात्र 
साकारलथे. यात एक खालचया जातीिा मलुगा तयाचया इतर दोि षमत्रांसह 
षबहारमधील ‘झांजर’ िावाचया गावात रामलीला पाहायला जातो. षदलली 
षवद्ापीठािथे हथे तीि षवद्ा्वी तया गावातूि बथेपत्ता होतात. तीि मषहिथे 
उलटूि गथेलथे तरी या षतघांिा सुगावा लागत िाही. सरकारवर दबाव यथेऊि 
पुढथे तपास सीबीआयकडथे सोपवला जातो. सीबीआय अषधकारी षसद्ांत 
ितुवफेदी (अक्षय खनिा) आषण प्ताप कुमार (अजय दथेवगण) यांिा या 
प्करणाचया तपासािथे काम सोपवलथे जातथे. प्ताप हा मळूिा षबहारिा असूि 
झांजरसारखया गावात जाषतवादािी मळुथे षकती खोलवर आहथेत हथे तयाला 
ठाऊक असलयािथे दश्मवलथे आहथे. प्ताप आपलया कुशलतथेिथे प्करणािा 
तपास करतो तर षसद्ांत ‘कॉपीबुक’ पद्तीिथे काम करणयावर षवर्ास ठथेवतो. 
यात अजातशत्रू (परथेश रावल) हथे एका कष्त उचिजातीय भ्ष्ट पोषलसाचया 
भषूमकथे त असूि झांजरमधील तयाचया एका ‘शलू आमवी’िा प्मखु आहथे. 
हा समाजािा कष्त ठथेकथे दार असूि, ‘ऑिर षकषलंग’सारखया प्कारांमधयथे 
गुंतलथेला आहथे. षसिथेमात षसद्ांत आषण प्ताप ही समसया सोडवणयािा 
कसा प्यति करतात हथे दाखवलथे आहथे. यात गीता याआधी प्तापिी (अजय 
दथेवगण) प्थेयसी तयांिा मदत करतथे. तयांचया प्थेमािा षविार ि करता पुढथे 
षतिथे अजातशत्रूशी जबरदसतीिथे लगि लाविू षदलथे जातथे. अजय दथेवगण 
यांिी कथे लथेली ही एक महत्वपूण्म भषूमका असली तरीही यातूि दषलतांचया 
वंििथेिा मया्मषदत अ्ा्मिथे बोध होतो हथे महत्वािथे. पुढथे २०१० मधयथे आलथेलया 
‘आरक्षण’ या षित्रपटाचया माधयमातूि सैि अली खाि यांिी दषलत पात्र 
कथे लथे. अषमताभ बचिि यांिीही या षित्रपटात एक महत्वािी भषूमका 
कथे ली आहथे. तयात ‘आरक्षण’ षित्रपटासंदभा्मत षदलथेलया षिवथेदिात तयांिी 
“षित्रपटसकृष्टीत कोणतयाही प्कारिथे आरक्षण िाही. इ थ्े अषधक षिरोगी 
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सपधा्म आहथे.’’ असथे षवधाि करीत भारतीय संषवधािािथे ठरवलथेलया आषण 
मानयता षदलथेलया आरक्षण वयवस थ्ेवरि प्शषिनह उपषस्त कथे लथे आहथे. 

भार्ी्य सहंदी ससनेके्त्रा् दसल् बहुजनांची उिससथि्ी - 
१.  सहंदी ससनेमा -

अ. क्र. नावे भूसमका जा्ी समूह

शलैेंद् (वासतषवक 
िाव-शकंरदास 
कथे सरीलाल)

गीतकार त्ा षिमा्मता-षदगदश्मक दषलत

कांजीभाई राठौड़ भारतीय षहदंी षसिथेमािथे पहलथे यशसवी 
षदगदश्मक, ‘शकंुतला’’ (१९२०) अषभिय

रषवदास (दषलत)

षदवया भारती अषभिथेत्री रषवदास (दषलत)

अजय दथेवगि अषभिथेता लोहार 
(ओबीसी)*

जॉिी लीवर 
(वासतषवक िाम: 
जिमुाला जाि 
प्काश)

हासय कलाकार रषवदास (दषलत)

सोि ूषिगम गायक रषवदास (दषलत)

सखुषवनदर षसंह 
उि्म  सकुखी

षहनदी और पंजाबी गायक षसख 

कैलाश खथेर गायक रषवदास (दषलत)

सीमा षवर्ास अषभिथेत्री रषवदास (दषलत)

राखी सावंत 
(वासतषवक िाव-
िीरू भीडा)

अषभिथेत्री ओबीसी

श्द्ा आय्म षहनदी, तषमळ , तथेलगु ूअषभिथेत्री अषद्ज (जात 
अज्ात)

सदुाम वाघमारथे षदगदश्मक अषद्ज (जात 
अज्ात)

मनुिी लाल अषभिथेता (शहीद,१९३३) अषद्ज (जात 
अज्ात)

षिराग पासवाि  अषभिथेता दसुाध (दषलत)

गौरी षशदंथे जाषहरात आषण षित्रपट षदगदश्मक रषवदास (दषलत)

अषभजीत सावंत पार््म गायक व टीवी कलाकार रषवदास (दषलत)

गोपाल पासवाि िररत्र अषभिथेता एवं षदगदश्मक दसुाध (दषलत)
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रूपथेश कुमार वकृत्तषित्र षिमा्मता अषद्ज (जात 
अज्ात)

तकृशा कम्मकार टथेलीषवहजि अषभिथेत्री ओबीसी

षवरथेनद् पासवाि षहनदी-भोजपरुी संवाद लथेखक अषद्ज (जात 
अज्ात)

मधरुोज मधु टथेलीषवहजि अषभिथेत्री दसुाध (दषलत)

 मोहि राठौर  गायक, भोजपरुी ओबीसी

अशोक लोखडंथे अषभिथेता  दषलत

अषिल षबसबास संगीतकार दषलत

टुिटुि अषभिथेत्री दषलत

ओकंारदास 
माषिकपरुी

अषभिथेता ओबीसी

२.  िंजाबी ससनेमा 

अ. क्र. नावे भूसमका जा्ी समूह

दलथेर मेंहदी गायक षमरासी (दषलत)

हसं राज हसं गायक षमरासी (दषलत)

जससी षगल गायक मजहबी षसख 
(दषलत)

दथेव दीवािा षिदफेशक एवं अषभिथेता रषवदास (दषलत)

अमर आशवी गायक रषवदास (दषलत)

अमकृता षवक्म गायक रषवदास (दषलत)

भलुा राम िाि गीतकार रषवदास (दषलत)

िमकीला गायक रषवदास (दषलत)

गरुमीत कौर बाबा गायक रषवदास (दषलत)

कलथेर कंठ गायक रषवदास (दषलत)

कुलदीप रसीला गायक रषवदास (दषलत)

लाल िदं यमला 
जाट

गायक रषवदास (दषलत)

लखषवनद् लकी गायक रषवदास (दषलत)

मजंीत रूपवाला गायक रषवदास (दषलत)

मिमोहि वाररस गायक रषवदास (दषलत)

मासटर सलीम गायक रषवदास (दषलत)

षमका षसंह गायक रषवदास (दषलत)
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षमस पजूा 
(वासतषवक िाव-
गरुरनदर कौर कैं ठ)

गाषयका षमरासी (दषलत)

सदुथेश कुमारी गाषयका षमरासी (दषलत)

सरुरनदर हीरा गायक रषवदास (दषलत)

यवुराज हसं गायक और अषभिथेता रषवदास (दषलत)

रंजीत मषण गायक रषवदास (दषलत)

३.  बांगला ससनेमा -

अ. क्र. नावे भूसमका जा्ी समूह

्छषव षबसवास अषभिथेत्री रषवदास (दषलत)

िताबदी राय अषभिथेत्री, संसद सदसय रषवदास (दषलत)

गौतम हलदर षिदफेशक अषद्ज (जात 
अज्ात)

४.  दसक्ण भार्ी्य ससनेमा 

अ. क्र. नावे भूसमका जा्ी समूह

इलैयाराजा 
(वासतषवक 
िाव-इसाइ गिाई 
इलैयाराजा)

 तषमळ संगीतकार दषलत

एम कथे  तयागराज 
भागवधर

दषक्षणथेतील पषहला सपुरसटार ओबीसी

अि्मिा तथेलगु,ू तषमळ आषण  मलयाळम 
अषभिथेत्री

दषलत

जलदी राजा राव तथेलग ूषसिथे लथेखक अषद्ज (जात 
अज्ात)

माधवी तथेलगु,ू तषमळ, मलयाळम, कनिड, 
उडीया, बंगाली,षहदंी अषभिथेत्री

दषलत

एम. एि. राजम तषमळ अषभिथेता लोहार 
(ओबीसी)

वेंकटथेश प्भ ू
कसतरूी राजा ( 
उपिाम धिशु)

तषमळ अषभिथेता, गायक, षिमा्मता, 
गीतकार

दषलत

दथेवा तषमळ संगीत षदगदश्मक दषलत

जय तषमळ अषभिथेता दषलत
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बाब ूमोहि  
(वासतषवक िाव - 
कसतरूी बाब ूमोहि 
राव)

तथेलगु ूकॉमथेषडयि, 
‘तथेलगु ूदथेशम्ट’िथे माजी मतं्री समाज 
कलयाण 

अषद्ज (जात 
अज्ात) 

आय्म तषमळ अषभिथेता, षिमा्मता धोबी (दषलत)

भवतररणी तषमळ पार््मगायक अषद्ज (जात 
अज्ात)

बोयी भीमनिा तथेलगु ूषिलमलथेखक अषद्ज (जात 
अज्ात) 

ब्ह्मािंद तथेलगु ूआषण तषमळ अषभिथेता, 
कॉमथेषडयि

लोहार 
(ओबीसी)

िथेरि तषमळ षिदफेशक आषण अषभिथेता अषद्ज (जात 
अज्ात) 

कसतरूी राजा तषमळ षिलम अषभिथेता पथेररयार 
(ओबीसी)

गंगाई अमराि तषमळ षदगदश्मक अषद्ज (जात 
अज्ात) 

कादल भारत तषमळ अषभिथेता लोहार 

कलाभवि मषण मलयालम, तषमळ, तथेलगु ूअषभिथेता, 
गायक

अषद्ज (जात 
अज्ात) 

काषत्मक राजा तषमळ संगीत षदगदश्मक अषद्ज (जात 
अज्ात) 

करूिास तषमळ अषभिथेता अषद्ज (जात 
अज्ात) 

लारेंस राघवथेनद तषमळ अषभिथेता, िकृतय कोररयोग्ािर, 
षदगदश्मक 

अषधद्ाषवदर 
(दषलत)

लीिा मषिमकालाई तषमळ षिमा्मती, अषभिथेत्री अषद्ज (जात 
अज्ात)

षलषवंगसटोि तषमळ अषभिथेता अषद्ज (जात 
अज्ात)

एि. एस. ककृ ष्णि 
(वासतषवक 
िाम: कलैवािर 
िागरकोषयल 
सदुालैमतुकृ ककृ ष्णि)

तषमळ हासय कलाकार, ड्ामा कलाकार, 
पार््मगायक

अषद्ज (जात 
अज्ात)

िरमाली षशवप्साद तथेलगु ूअषभिथेता और संसद सदसय रषवदास (दषलत)

पी कथे  रोजी 
(रोसममा)

प््म मलयाळम अषभिथेत्री ्छषलत (दषलत/
बहुजि) 

पी. एस. कीत्मि तषमळ अषभिथेत्री अषद्ज (जात 
आज्ात) 
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रा परषतपि तषमळ अषभिथेता, षदगदश्मक, षिमा्मता, 
लथेखक

लोहार 
(ओबीसी)

षपलथेली सिुील तथेलगु ूषिमा्मता रषवदास (दषलत)

पिूम मथेहमी षमस इषंडया, षब्टथेि मधयथे प्षसद् मॉडथेल रषवदास (दषलत)

प्थेमजी अमरि तषमळ अषभिथेता, सहाययक कलाकार अषधद्ाषवदर 
(दषलत)

रीमा कषलंगल तषमळ अषभिथेत्री दषलत

साबथेश-मरुाली तषमळ संगीतकार जोडी अषद्ज (जाती 
अज्ात) 

सांतािम तषमळ अषभिथेता लोहार 
(ओबीसी)

सथेलवाराघवि तषमळ षदगदश्मक अषद्ज (जाती 
अज्ात)

शकंर मलयाळम अषभिथेता धोबी (दषलत)

श्ीकांत दथेवा तषमळ संगीत षदगदश्मक अषद्ज (जाती 
अज्ात)

सटाषलि कथे वकृत्तषित्र षिमा्मता अषद्ज (जाती 
अज्ात)

सधुाकर बथे्ा 
(वासतषकव िाव-
षपच्छा कोतडुु 
सधुाकर)

षहनदी, तथेलगु,ू तषमळ कॉमथेषडयि दषलत

सकुनया तषमळ अषभिथेत्री लोहार 
(ओबीसी)

उदय बाबू तषमळ मधील पषहलथे दषलत हीरो दषलत

एस. वी. सबैुया तषमळ अषभिथेता लोहार

तोल 
षतरूमावलवि

तषमळ अषभिथेता अषद्ज (जाती 
अज्ात)

वेंकट प्भु तषमळ षदगदश्मक अषद्ज (जाती 
अज्ात)

षवजय षिम्मला तथेलगु ूअषभिथेत्री धोबी (दषलत)

यवुाि िकंर राजा तषमळ ,षहनदी संगीत षदगदश्मक अषद्ज (जाती 
अज्ात)

वीएसआर सवामी प्षसद् तथेलगु ू्छायाषित्रकार आषण 
षवहषडयो ग्ािर 

अषद्ज (जाती 
अज्ात)

(साभार – िॉरवड्म प्थेस)
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समकालीन दसल् िररपे्रक्ष््या्ील सचत्रिट : आकलन आसण 
भूसमका - 

समकालीि बदलतया पररप्थेक्यात दषलतषवमशा्मवर आधाररत काही 
षित्रपट तयार करणयात आलथे. यातील बहुतांश षित्रपटांिी षिषम्मती ही 
उचि जाती-वणवीय षदगदश्मक, षिमा्मतथे आषण लीड अषभिथेतयांिी असूि 
या षित्रपटांिी आंबथेडकरी दृषष्टकोिातूि समीक्षा होणथे गरजथेिथे आहथे. यात 
प्ामखुयािथे सि १९९४ मधयथे शथेखर कपूर षदगदषश्मत ‘बँषडट कवीि’ हा िुलि 
दथेवीचया आयुष्यावर आधाररत षसिथेमा, बवंडर (२०००), डॉ. बाबासाहथेब 
आंबथेडकर (२०००), आरक्षण (२०११), शदु् द राईषझंग (२०१२), मांझी : 
द माउंटि मॅि (२०१५), मसाि (२०१५), धडक (२०१८), आषट्मकल १५ 
(२०१९) या षित्रपटांिा समावथेश करता यथेईल. यातील काही षित्रपट 
वगळता षिखळ पररवत्मिवादी भषूमका घथेणथे टाळणथेि इष्ट असलयािथे षिमा्मतथे, 
षदगदश्मक आषण संबंषधत घटकांकडूि  समजलथे गथेलयािथे सपष्टपणथे षिदश्मिास 
यथेतथे. कष्त समीक्षकांिी मात्र या षित्रपटांिा ‘समांतर’ षसिथेमािा दजा्म दथेत 
कष्त मखुयधारथेतूि वथेगळथे करणयािथे काम कथे लथे. 

भार्ी्य ससनेमा आसण समां्र सचत्रिट व्यवसथेिसमोरील प्रश्नसचनह - 
 कष्त भारतीय षित्रपटसकृष्टीत ‘समांतर’ षित्रपटांिा प्वास हा बंगाली 
षित्रपट षवर्ातूि मािणयात यथेतो. यात मखुयतवथे सतयजीत रथे , मकृणाल सथेि, 
षवमल रॉय, गुरुदत्त, गुलजार, शाम बथेिथेगल, मािी कौल, गोषवंद षिहलािी, 
मीरा िायर आदी िावथे प्ामखुयािथे घथेणयात यथेतात. प्स्ाषपत षित्रपटांचया 
लाटथेत सवत:िा वथेगळा असा ठसा उमटवणयािा प्यति समांतर षित्रपट 
क्षथेत्रािथे साततयािथे कथे ला आहथे. या षित्रपटांचया माधयमातूि भारतीय समाज 
आषण तयाचया षवषवधांगांिथे दश्मि घडवणयािा प्यति कथे लला असला तरीही 
वयापक सामाषजक पररवत्मिािा आग्ह या षित्रपटांमधिू धरला जातोि असथे 
िाही. अगदी या षित्रपट सकृष्टीतही दषलत-बहुजि-आषदवासी जीविषवर्, 
वासतव आषण तयांिथे प्षतषिषधतव ठळकपणथे षदसूि यथेत िाही. महणिूि, 
कष्त समांतर षित्रपट वयवस्ा समतावादी आहथे का, हा प्श प्किा्मिथे 
षिमा्मण होतो. मया्मषदत पातळीवर जथे सीषमत षवर् षिमा्मण करणयािा प्यति 
समांतर षित्रपट सकृष्टीत झाला तयातही जातवगवीय शोिणािी अिुभवहीि 
अषभवयक्तीि षदसूि यथेतथे. अ्ा्मत, आंबथेडकरी पररप्थेक्यातूि बघता जया 
षवर्ात दषलत-बहुजि-आषदवासींिा प्षतषिषधतवि िसथेल आषण तयांिथे 
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िथेतकृतव िाकारलथे जात असथेल तर अशा समांतर क्षथेत्रापथेक्षा पया्मयी आषण 
पररवत्मिवादी षित्रपटांिी पुढथे यथेणथे महत्वािथे ठरतथे. पुढथे १९८० चया दशकात 
वयावसाषयक षित्रपटांचया लाटथेत समांतर षित्रपटांिा ओहोटी आली.  

ि्याया्यी-िररव य्ानवादी सचत्रिट सनसमया्ीचा ि्याया्य : दसल्-बहुजन-
आसदवासी आसण जागस्क िरीपे्रक््य - 

दषलत बहुजि आषदवासी आषण तयांचया भारतीय जातवासतवावर 
आधाररत शोिणािी तुलिा जागषतक पररप्थेक्यात डॉ. बाबासाहथेब 
आंबथेडकरांिी आषफ्कि-अमथेररकि (कलड्म) लोकांचया शोिणाशी कथे ली 
आहथे. ‘बलैक पैं्र’चया धतवीवर पुढथे ‘दषलत पैं्र’ या षवद्ोही संघटिथेिी 
षिषम्मती दषलत षविारवंत आषण काय्मकतयायंिी कथे ली. या षवद्ोही संघटिातमक 
षिषम्मतीिा प्भाव समाज, साषहतय, कला, रंगभमूी या आषण अशा षवषवध 
क्षथेत्रात प्किा्मिथे जाणवायला लागला. अगदी षित्रपट षिषम्मतीचया क्षथेत्रातही 
हा प्भाव अलीकडचया काळात सपष्टपणथे षदसूि यथेतो आहथे. अिुभवहीि 
ककृ तीचया ऐवजी दषलत-बहुजि-आषदवासी समाजवासतव असलथेलया 
षित्रपटककृ ती तयातूि षिमा्मण होत आहथेत. जया प्कारथे ‘हॉषलवडू’ मधयथे 
आषफ्कि अमथेररकि लोकांिथे प्षतषिषधतव हथे कथे वळ आषण कथे वळ मजूर-
कामगार महणिूि मया्मषदत होतथे आषण तयामळुथेि तयातूि षवद्ोह करीत 
षत्लया लोकांिी आपली पया्मयी आषण पररवत्मिवादी षित्रपटसकृष्टी षिमा्मण 
कथे ली. इतकथे ि िाही तर कष्त मखुयधारथेतील षित्रपट क्षथेत्रातही आपला 
वयवषस्त दबदबा कायम कथे ला. तयात मॉग्मि फ्ीमि, डथेनझथेल वॉषशंगटि, 
सॅमयुअल जॉकसि, षवल षसम् आदी पुरुि षित्रपट कलावंतांसह षवयोल 
डथेवहीस, हाल बथेदी, अंजथेला बसथेट, कारी वॉषशंगटि आदी मषहलांिी िावथेही 
उललथेखिीय आहथेत. 

प्स्ाषपत ‘हॉलीवडू’ षित्रपटसकृष्टीतील आषफ्कि-अमथेररकि अ्वा 
‘कलड्म’ लोकांचया सकारातमक प्षतषिषधतवािा अभाव मोडूि काढत 
पूण्मपणथे ‘कलड्म’ लोकांिी बिवलथेला ‘१२ ईयस्म सलथेवह’ हा षित्रपट सि 
२०१४ मधयथे ररलीज झाला. सॉलोमि िॉ ््मडम यांचया आतमक थ्ेवर 
आधाररत हा षसिथेमा होता. ऑसकरचया ८६ विायंचया इषतहासात उतककृ ष्ट 
षित्रपटांसाठीिा ‘अकादमी अवाड्म’ तयाला षमळाला. अशाि प्कारथे 
२०१८ मधयथे आलथेला ‘बलॅक पैन्र’ हा सुद्ा सुपरषहट षसिथेमा ठरला. 
अ्ा्मत िायकतवाचया पारंपररक आषण वण्मद्थेिावर आधाररत प्षतमा 
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भथेदिू ‘हॉलीवडू’ मधयथे आषफ्कि-अमथेररकि अ्वा ‘कलड्म’ कलावंत 
आषण तयांचया षित्रपटांिी िवथे प्ारूप षिमा्मण कथे लथे आहथे. असथे असलथे 
तरीही, अलीकडचया काळापययंत ‘हॉलीवडू’ षित्रपटांमधील ‘कलड्म’, 
षहसपॅषिक, आषशयाई षकंवा मलूषिवासी अमथेररकि लोकांिथे प्षतषिषधतव 
हथे कथे वळ १४% इतकथे ि आहथे. या षित्रपटांमधयथे १२.६% षदगदश्मक आषण 
८.३% षित्रपट लथेखक या समदुायातील आहथेत. या समदुायातील मषहला 
षदगदश्मकांिथे प्माण ७% पथेक्षा कमी आहथे. या विवी िवयािथे सुरू झालथेलया 
टीवही माषलका आषण षसकपटथेड शोमधयथे मात्र २८% कलाकार आषफ्कि-
अमथेररकि अ्वा ‘कलड्म’ आहथेत. टीवहीवरील ररअॅषलटी शोमधयथे २६% 
प्मखु पात्रथे उपरोक्त अलपसंखयाक गटातूि यथेतात. िुकतयाि प्षसद् झालथेलया 
हॉषलवडू डायवहषस्मटीवर आधाररत पािवया अहवालाचया आकडथेवारीिुसार 
हा प्षतषिषधतवािा अवशथेि अतयंत मोठा असलयािथे ठळकपणथे जाणवतथे. 
अमथेररकथे तील ही षस्ती असथेल तर आपलया भारतीय जाषतग्सत वासतवािा 
षविार करणथे अतयंत अवघड आहथे. भारतात षित्रपटातील दषलत-बहुजि 
आषण आषदवासींचया प्षतषिषधतवािथे हथेि प्माण अतयंत कमी असलयािथे 
आपणास षदसूि यथेईल. 

प्स्ाषपत षित्रपट सकृष्टीतील दषलत-बहुजि-आषदवासींिी स्ािहीिता, 
तयांचया सकारातमक प्षतषिषधतवािा अभाव, तयांिथे जीवि वासतव आषण 
अिुभव षवर्ास िकार, तथे षितारणयाबाबतिी षदगदश्मक अ्वा अषभिय 
करणाऱयांिी अिुभवहीिता, या समाजािथे होणारथे  शोिण हथे व असथे षवषवध 
गंभीर सवरूपािथे दोि बघता अलीकडचया काळात उपरोक्त वण्मि कथे लयाप्माणथे 
िवया दमािथे दषलत-बहुजि-आषदवासी पार््मभमूी असलथेलथे लोक िवी मांडणी 
करणयािा आषण आपला ठसा या वयवस थ्ेवर उमटवणयािा प्यति करत 
आहथेत. तयातील बहुतांश लोक हथे आंबथेडकरी षविारधारा आषण तत्वज्ािाशी 
िातथे सांगतात. आतयंषतक जषमिी वासतव रथेखाटणयािा प्यति या माधयमातूि 
होतािा षदसूि यथेत आहथे. या परंपरथेत दषक्षणथेतील पा. रणजी्, महाराष्ट्ातील 
िागराज मंजुळथे अशी काही षिवडक िावथे घयावी लागतील. तयातही िवया 
दमािथे युवा षदगदश्मक सोमिा् वाघमारथे (भीमा कोरथेगाव, िैतयभमूी), जो्ी 
षिशा (आंबथेडकर िाऊ अॅणड दथेि), आदींिी िावथेही पुढथे यथेत आहथेत. या 
षदगदश्मकांिी आपलथे षित्रपट, डॉकयुमेंटरीज आदींचया माधयमातूि दषलत-
बहुजि-आषदवासींिथे जीवि वासतव, आंबथेडकरी प्षतमा आषण सकारातमक 
बदलांिा मागोवा घथेत अतयंत महत्वपूण्म भषूमका बजावणयािा प्यति कथे ला 
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आहथे. या क्षथेत्रात आणखीही िवथे लोक पुढथे यथेत असूि तयातूि िवी आशा 
षदसूि यथेतथे. समकालीि महाराष्ट्ात िैतनय तामहणथे यांिी कोट्म (२०१५), 
िागराज मंजुळथे यांिी षपसतुलया (लघ ू षित्रपट - २००९), िँड्ी (२०१३), 
सैराट (२०१६) या षित्रपटांमधिू ग्ामीण दषलत-बहुजि-भटकया षवमकु्तांिथे 
जीविवासतव यशसवीरीतया मांडणयािा प्यति कथे ला आहथे. दषक्षणथेकडथे पा. 
रणजी् यांिी कबाली (२०१५), काला (२०१८), सरपट्ा (२०२१) हथे 
षित्रपट आषण आपलया ‘िीलम प्ोडकशि’चया अंतग्मत या षवियावरील 
इतरही षित्रपट आषण डॉकयुमेंटरीज तयार करणाऱयांिा सहकाय्म कथे लथे आहथे. 
दषक्षणातय षित्रपटांमधयथे अलीकडचया काळात मोठ्ट या प्माणात आंबथेडकरी 
प्थेरणथेचया षित्रपटांिी षिषम्मती होत असूि यात पेंषटंमारण षदगदषश्मत असुरि 
(२०१९), मारी सथेलवराज षदगदषश्मत पथेरीयाराम पररमल (२०१८), कण्मि 
(२०२१), या षित्रपटातूि अतयंत उत्तम प्कारथे पररवत्मिवादी मांडणी कथे वळ 
समांतररत आधारावर ि करता पया्मयी व पररवत्मिवादी सवरूपात करणयािा 
प्यति कथे ला आहथे. याि पररप्थेक्यात ‘जय भीम’ या अतयंत गाजलथेलया 
षसिथेमािा षविार करणथे महत्वािथे ठरतथे. या षित्रपटाचया माधयमातूि ‘मथेिसट्ीम’ 
षित्रपटसकृष्टी आषण तयातील दषलत-बहुजि-आषदवासी प्षतषिषधतवािा प्श 
मोठ्ट या प्माणात िषि्मला गथेला. या षित्रपटािी आंबथेडकरवादी जिसमहू, 
षविारवंत आषण षित्रपट समीक्षकांिी ही मोठ्ट या प्माणात दखल घथेतली. 
वथेगवथेगळया पैलूंद्ारथे  या षित्रपटािी समीक्षा आषण षिषकतसा करणयािा 
प्यति समाजमिािथे कथे ला. वथेगवथेगळथे वयावसाषयक कीषत्ममाि तर या षित्रपटािथे 
कथे लथेि षशवाय सामाषजक क्षथेत्रातही वयापक ििा्म याद्ारथे  षिमा्मण झाली. मात्र 
असथे असलथे तरीही िांगली वयावसाषयक भषूमका बजावणारथे षित्रपट षवशदु् 
आंबथेडकरी भषूमका घथेतात का, या प्शाकडथे मात्र डोळथे उघडथे ठथेविू बघणथे 
महत्वािथे ठरतथे. तयािथे कारण ‘जय भीम’चया षिषमत्तािथे जरी षित्रपट समीक्षा 
झाली असली तरीही तमाम उपथेषक्षत, दषलत, समहूािथे वासतवषित्रण, तयांिथे 
अिुभवषवर्, तयांिथे जीविषवियक तत्वज्ाि षितारणारी षविारधारा, तयांचया 
सांसककृ षतक िवतथेिा वसा सांगणारी प्तीकथे  आषण षिनहथे आदींिा वापर, 
तयाही पुढथे जात मया्मषदत अ्ा्मिथे कथे वळ आषण कथे वळ षित्रणापुरतथेि मया्मषदत 
ि राहता समग् वयवस्ा बदलणयासाठी वयापक भषूमका घथेणयािा प्यति 
करत वैज्ाषिक, षववथेकवादी, पुरोगामी अशा आंबथेडकरवादी दृषष्टकोिातूि 
राजकीय, आष ््मक, सामाषजक षविार  मांडला जातो का यािा वयापक 
षविार करणथे गरजथेिथे आहथे. 

73



वष� ०२ � अकं ०१ � जलुै-ऑग�ट-स�ट
बर २०२१

 ‘ज्य भीम’ सचत्रिट, िार्याभूमी आसण आंबेडकरी दृसटिकोन - 
‘जय भीम’ या षित्रपटात दश्मवलयाप्माणथे तषमळिाडूतील ‘इरुला’ या 

आषदवासी समाजातील षसंघिी आषण राजकनिू यांचयावर झालथेला अनयाय-
अतयािार आषण तयाबाबतिा नयायालयीि लढा हा पररघ दश्मकांसमोर 
यथेतो. मलूत: षित्रपटात जरी ‘इरुला’ ही कष्त आषदवासी जमात 
दाखवणयात आली असली तरीही प्तयक्षात मात्र ती ‘कुरुवा’ ही जमात 
आहथे. पूव्म उत्तर प्दथेश आषण षबहारमधयथे आढळणाऱया ‘मसुहर’ या कष्त 
‘अ्ूछत’ जातीप्माणथे प्संगी उंदरांिी षशकार करूि आपली आजीषवका 
भागवणयािा प्यति करणारी ताषमळिाडूमधील ‘कुरुवा’ ही जमात आजही 
अतयंत मागास सामाषजक-आष ््मक वासतवात जगत आहथे. षित्रपटािा 
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षविार करता सि १९९३ मधयथे घडलथेलया आषण १९९५ मधयथे तयावथेळिथे 
सुप्षसद् वकील िंदू् जथे पुढथे मद्ास उचि नयायालयािथे नयायाधीशही झालथे, 
तयांिी तयावथेळी यासंदभा्मत दाखल कथे लथेलया तषमळिाडू राजयातील पषहलया 
‘हषॅबयस कॉप्मस’मळुथे माधयमांमधयथे ििफेत आलथेलया षसंघिी आषण राजकनि ू
यांचयावरील अनयाय-अतयािारास मळू कें द् ठथेविू षदगदश्मक टी. जथे. ज्ािवथेल 
यांिी या षित्रपटािी मांडणी कथे ली आहथे. ‘२-डी एनटटेंडमेंट’िथे या षित्रपटािी 
षिषम्मती कथे ली असूि अषभिथेतथे सूया्म हथे िंदू् यांचया भषूमकथे त असूि, कथे . मषिकंदि 
हथे राजकनिू, लीजमोल जोस या षसंघिी, प्काश राज हथे पोलीस महाषिरीक्षक 
पथेरूमल सवामीयांचया भषूमकथे त आहथेत. यासोबति राजीशा षवजयाि, राव 
रमथेश आदीही मखुय भषूमकथे त षदसूि यथेतात. हा षित्रपट षदिांक २, िोवहेंबर 
२०२१ मधयथे ररलीज झाला आषण अलपावधीति वथेगवथेगळथे वयावसाषयक 
रथेकॉड्म ब्थेक करणयािी कामषगरी तयािथे कथे ली. अगदी जगभरात सुमारथे  २०० 
दथेशांमधयथे हा षित्रपट बघणयात आला असूि ‘हॉलीवडू’ मधील ‘द शैशैंक 
ररडथेमशि’ या सुप्षसद् षित्रपटाला मागथे टाकूि २०२१ मधील सवा्मत जासत 
महणजथे १० पैकी ९.६ आईएमडीबी (IMDB) रथेषटंग षमळवत सववोचि स्ाि 
यािथे पटकावलथे. अगदी काल-परवा ‘ऑसकर’चया अकादमी अवाड्मचया 
यूट्टयूब पथेजवरही या षित्रपटािथे जागा षमळवली असूि या षिषमत्तािथे एक 
वथेगळी आशा भारतीय षित्रपट प्थेमींमधयथे षिमा्मण झाली आहथे. 

मळुात, षित्रपटािथे क्ािक जरी षसंघिी आषण राजकनिूचया 
जीविावर आधाररत असलथे तरीही या षिषमत्तािथे अिथेक प्श रथेखाटणयािा 
प्यति षदगदश्मकािथे कथे ला आहथे. सि १९९५ साली सुप्षसद् वकील िंदू् 
यांिी मद्ास हायकोटा्मत दाखल कथे लथेलया ‘हषॅबयस कॉप्मस’ िथे कथे वळ 
तषमळिाडूिथेि िाही तर अवघया दथेशािथे लक्ष वथेधिू घथेतथेलथे होतथे. ‘जय भीम’ 
या षित्रपटािा एकंदरीति पलॉट बघता यातील िायक हा सामयवादी 
आंदोलिािा काय्मकता्म असूि तयाचया घरात आषण काया्मलयातही माकस्म 
आषण लथेषििचया प्षतमा षदसतात. तयाचया िायकतवावर या षविारधारथेिा 
गंभीर प्भाव षित्रपटात वारंवार षदसूि यथेतो. तयात रसतयावरिथे आंदोलि 
असो अ्वा कायदथेशीर लढाई यातूि हा वैिाररक सवर प्खरपणथे षदसूि यथेतो. 
पोलीस यंत्रणा, प्शासि आषण संपूण्म वयवस थ्ेकडूिि लादणयात आलथेलया 
अमािवी वासतवािा वथेध घथेत षित्रपटािी क्ा पुढथे जातथे. यात षित्रपटाचया 
सुरुवातीलाि कष्त ‘इरुला’ आषदवासींिथे जीवि रथेखाटणयािा प्यति कथे ला 
आहथे. तयात एका मोठ्ट या शथेतकऱयाचया शथेतातील उंदीर पकडूि आपला 
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उदरषिवा्मह करणारथे आषदवासी षदसत असूि या वासतवातही तयांिथे दैिंषदि 
जीवि आिंदी दाखवणयात आलथे आहथे. असथे असलथे तरीही हा आिंद अतयंत 
वरपांगी सवरूपािा असूि तयाला द:ुखािी प्िंड मोठी षकिार आहथे. वयवस थ्ेिथे 
वारंवार िाकारलथेलथे मािवाषधकार आषण कथे लथेलथे प्िंड शोिण हथे वासतव 
असतािाही हथे आषदवासी आपलथे जीवि आषण संसककृ ती षटकविू ठथेवणयािा 
प्यति करत आहथेत. तयासाठी कुणािथेही शोिण तथे करीत िाहीत षकंवा 
कुणािथे मि दखुावत िाही. मात्र असथे असलथे तरीही प्स्ाषपत समाजाकडूि 
कथे वळ आषण कथे वळ जातीचया आधारावर होणारथे  शोिण, तयांचयावर 
होणारथे  अनयाय-अतयािार ्ांबू शकत िाही. वयवस थ्ेिथे तयांचयावर पूवा्मपार 
गुनहथेगारीिा षिकटवलथेला कलंक वयवस्ा आजही पुसू शकत िाही. अगदी 
पथेररयारसारखया महापुरुिािा वैिाररक आषण राजकीय वारसा सांगणाऱया 
ताषमळिाडूसारखया राजयात अशा उपथेषक्षत-शोषित जमातींवरील होणाऱया 
शोिणािी साधी दखलही  घथेतली जात िाही. अगदी जथेलमधिू सुटलया-
सुटलया कथे वळ कष्त मागास जातींचया आधारावर पोलीस िवया गुनह्यांिी 
िोंद या लोकांचया िावथे करूि परत तुरंुगात टाकणयात यथेणयािथे दृशय अतयंत 
प्भावीरीतया षदगदश्मकािथे षित्रपटाचया सुरुवातीलाि रथेखाटलथे आहथे. या 
व अशा अिथेक वासतववादी दृशयांमधिू सामाषजक वयवस थ्ेवर प्काश 
टाकणयािा प्यति षदगदश्मकािथे कथे ला आहथे. मात्र, असथे असलथे तरीही या 
षित्रपटाचया षिषमत्तािथे काही मलूभतू प्श पुढथे यथेतात. तयात १९९३ सालािा 
षविार करता जयलषलता या ताषमळिाडूचया मखुयमंत्री होतया. तया सवतः 
ब्ाह्मण समाजातील असलया तरीही पथेररयार यांचया राजकीय सामाषजक 
कांतीिा षविार वारसा सांगणाऱया राजकीय पक्षािथे तया प्षतषिषधतव करत 
होतया. इतकथे ि काय तर आलटूि पालटूि सत्तथेवर यथेणारथे  पक्ष आषण षवपक्ष 
हथे ही पथेररयारवादीि आहथेत. असथे असलथे तरीही षित्रपटात दाखवलयाप्माणथे 
पोलीस आषण प्शासि यंत्रणा मात्र गुनहथेगारांिा वािवणयात आषण उपरोक्त 
‘इरुला’ जातीचया लोकांिा िसवणयाति लागली आहथे. मग प्श षिमा्मण 
होतो की अशी काय षववंििा या सत्ताधाऱयांमधयथे आहथे की पथेररयार यांचया 
षविारांिथे सरकार असतािाही सामानय उपथेषक्षत वंषित आषदवासींिा नयाय 
षमळू शकत िाही. या साऱया प्शांिी उत्तरथे आपणास आंबथेडकरवादी 
षसद्ानतिातूि षमळू शकतील आषण महणिूि ‘जय भीम’ या षित्रपटािी 
षिषकतसा कथे वळ भावषिक िाही तर षवशदु् आंबथेडकरी दृषष्टकोिातूि करणथे 
महत्वािथे ठरतथे. 
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मलूतः षित्रपट षकंवा कोणतथेही कला माधयम अ्वा साषहतयकारण हथे 
जरीही संपूण्म वयवस्ा पररवत्मिास कारणीभतू होऊ शकत िसलथे तरीही या 
माधयमातूि मोठ्ट या प्माणात सामाषजक कांतीला कारणीभतू होऊ शकणारा 
‘षडसकोस्म’ षिमा्मण करणयािा प्यति षिषचित प्माणात कथे ला जाऊ शकतो. 
ततकालीि ताषमळिाडू सरकार आषण षवपक्ष हथे दोनहीही पथेररयारवादी आषण 
द्षवड िळवळीिा वारसा सांगणारथे असलथे तरीही संपूण्म षित्रपटातूि हा 
षडबथेट पूण्मतः अदृशय आहथे. अ्ा्मत, जया वासतषवक पररप्थेक्यात या षित्रपटािथे 
क्ािक घडूि यथेतथे तयािथे वैिाररक वासतवि या षित्रपटातूि का िाकारणयात 
आलथे, हा प्श षविारलथे जाणथे महत्वािथे ठरतथे. 

अ्ा्मत, यात कथे वळ आषण कथे वळ घटिाक्ि षकंवा पोलीस यंत्रणा, 
प्शासि यांचयाद्ारथे  होणारथे  शोिण हथे जरी वरपांगी षदसूि यथेत असलथे तरीही 
बकृहद वयवस थ्ेद्ारथे  पद्तशीररीतया घडविू आणणयात यथेणाऱया शोिणावर 
आषण ती संपूण्म वयवस्ा पररवतवीत करूि वयापक अ्ा्मिथे समता षिमा्मण 
करणयाचया प्यतिावर षदगदश्मक भाष्य करीत िाही. तयािथे कारण असथे की, 
माकस्म-लथेषििवादी दृषष्टकोिातूि पोलीस आषण प्शासि ही शोिणकारी 
यंत्रणथेिी जबाबदार आषण दमिशक्तीिी कें द्थे ठरतात. बकृहद शोिणवादी 
वयवस्ा अशा यंत्रणथेला हाताशी घथेऊि आपला संकुषित सवा ््म साधिू 
भावी पररवत्मि िाकारत असतथे. महणिूि या गकृषहतकावर आधाररत असलथेलथे 
माओवादी आंदोलि आजही पोलीस आषण प्शासिाला वयवस थ्ेिथे हसतक 
ठरविू षहसंक कारवायांिा अमलात आणतथे. अ्ा्मत, आंबथेडकरवादी षविार 
पूण्मपणथे कोणतयाही प्कारचया षहसंथेस िकार दथेऊि संषवधािावर आधाररत 
समाज रििथेसाठी संषवधाषिक आषण शांततथेचया तत्वािुरूप प्यतिि वयापक 
सामाषजक बदलांसाठी महत्वािथे ठरतात. 

अ्ा्मत, या षित्रपटातूि वकील िंदू्चया माधयमातूि नयायालयीि लढा 
षदला असला तरीही रसतयावरिथे आंदोलि षितारणयािा प्यतिही करणयात 
आला आहथे. षित्रपटािा िायक िंदू् हा  माकस्म, लथेषिि यांिा आदश्म मािणारा 
आषण सामयवादी षविारांिा आहथे. या संपूण्म षित्रपटात ‘जय भीम’ या 
कांषतकारी घोिणथेिा साधा उललथेखही यथेत िाही. काही षविारवंतांचया मतथे 
आंबथेडकरी षविार आषण तत्वज्ािािी मांडणी करणयासाठी थ्ेट आंबथेडकरी 
प्तीकथे ि वापरली पाषहजथेत असथे िाही अ्ा्मत प्तीकांचया पुढथे जात ही 
आंबथेडकरी षविार मांडला जाऊ शकतो असथे तयांिा वाटतथे. ‘जय भीम’ 
या षित्रपटातूि िायकाद्ारथे  षहसंथेिथे सम ््मि कोठथेही होतािा षदसूि यथेत िाही. 
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इतकथे ि काय, संषवधाषिक मागा्मिथे नयायालयीि लढा िायक उभा करतो आषण 
रसतयावरचया आंदोलिातही तो सहभागी होतो. संपूण्म षित्रपटात मलुांिी 
‘िॅनसी ड्थेस कॉषमपटीशि’ वगळता डॉ. आंबथेडकरांिा साधा उललथेखही यथेत 
िाही असथे असतािाही संपूण्म षित्रपटास षदगदश्मकािथे ‘जय भीम’ हथे िाव 
द्ावथे, हथे आचिय्मकारक असलथे तरीही तयामागिा षविार लक्षात घथेणथे महत्वािथे 
आहथे. अ्ा्मत, बाबू एल. एि. हररदास यांिी १९३५ मधयथे षदलथेलया ‘जय 
भीम’ या घोिणथेिंतर तमाम दषलत-उपथेषक्षतांचया अषसमतथेिा आषण सवायंगीण 
शोिणास िकार दथेणाऱया जिवादी लोकतांषत्रक आंदोलिािा सूर महणिू या 
घोिणथेकडथे बषघतलथे जातथे. मात्र, समकालीि पररप्थेक्यात प्स्ाषपत जातवग्म 
समाजाकडूि आपलया संकुषित सवा्ा्मसाठी मया्मषदत अ्ा्मिथे का होईिा 
पण आंबथेडकरी प्षतमा आषण षविारांिा वापर करणथे महत्वपूण्म ठरत आहथे. 
या प्तीकांचया वापरातूि तयांचया कष्त पुरोगाषमतवावर षशककामोत्मब 
करूि घथेणयािा तयांिा कथे षवलवाणा प्यति असतो. अलीकडचया काळात 
‘राष्ट्ीय सवयंसथेवक संघ’ षकंवा अिथेक समषविारी संघटिांकडूि घथेणयात 
यथेणाऱया षवषवध उपकम जसथे दसरा मथेळावा अ्वा षवषवध परथेड आदींमधयथे 
डॉ. बाबासाहथेब आंबथेडकर यांिा िोटो हथेडगथेवार आषण गोळवलकरांचया 
िोटोबरोबर लावला जातो. तयातूि हथे संघटि कष्तरीतया सव्मसमावथेशक 
असलयािा बोध होणयािा आभास षिमा्मण कथे ला जातो. अशाि प्कारथे 
षित्रपटातही अिथेकदा डॉ. आंबथेडकरांिा िोटो, बुद् मतूवी अ्वा षिळा झेंडा 
आदींिा वापर होतािा षदसूि यथेतो. दथेशात उपथेषक्षत वंषित समाज ‘बहुजि’ 
असलयािथे तयामागचया अ ््मकारणािा षविार यामागथे असतो. अशाि 
प्कारिा प्यति आंबथेडकरी जाषणवा िसतािाही  कथे ला जाणथे ही दषलत-
बहुजि-आषदवासी समाजािी शदु् षदशाभलू असतथे. महणिू या समाजािथे 
अशा प्तीकांिा वापर होत असतािा कथे वळ भावषिक दृषष्टकोिातूि षविार 
ि करता या षित्रपटांिथे षवशदु् आंबथेडकरी दृषष्टकोिातूि षवश्थेिण करणथे 
महत्वािथे ठरतथे. ‘जय भीम’ या षित्रपटािथे िावही वयापक वयावसाषयक 
षहत, दषलत-बहुजि समजाकडथे उपलबध असलथेलथे ‘माकफे ट’ आदींिा षविार 
करूि ठथेवलथे जाणयािी शकयता िाकारता यथेत िसली तरी आजही भारतीय 
पररप्थेक्यात एखाद्ा ‘मथेिसट्ीम’ आषण वयावसाषयक षित्रपटाचया िावाति 
ही घोिणा वापरणथे हथे आजही वथेगळया अ्ा्मिथे कांषतकारक महटलथे गथेलथे 
पाषहजथे. भारतीय षित्रपटांचया आजवरचया इषतहासात पषहलयांदा थ्ेटपणथे हथे 
िाव वापरलथे जाणथे, हथे अतयंत महत्वािथे आहथे.

78



वष� ०२ � अकं ०१ � जलुै-ऑग�ट-स�ट
बर २०२१

अ्ा्मत, यापूववी ििा्म कथे लयाप्माणथे, वयापक सामाषजक वयवस्ा 
पररवत्मिाचया पररप्थेक्यात िावथे, संबंषधत षिनहथे, प्तीकथे  घोिणा या महत्वाचया 
आषण प्ाषतषिषधक ठरतात. मात्र कथे वळ उपरोक्त षबंदूंवरि अडकूि राहूि 
मलूभतू आषण वयापक तत्वज्ािास बगल दथेणथे कोणतयाही बदलांसाठी रासत 
ठरत िाही. अशा प्यतिांमधिू कथे वळ आषण कथे वळ आंदोलिािथे पं्ीयकरण 
आषण िथेतकृतवािथे षवभतूीकरणि घडूि यथेणयािा धोका अषधक असतो. ‘जय 
भीम’ या षित्रपटात दाखवलयाप्माणथे ताषमळिाडूमधील या हतयाकांडात 
प्तयक्ष आषण अप्तयक्षरीतया वयवस थ्ेशी संबंषधत लोक सहभागी आहथेत. 
तयात काही षिवडक लोक सोडलयास इतर कुणासही कष्त ‘इरुला’ षकंवा 
अनय शोषित आषदवासींषवियी काहीही सहािुभतूी वाटत िाही. षित्रपटात 
दाखवलयाप्माणथे उचिपदस् अषधकारी आषण िथेतकृतव हथे उचिवणवीय आहथेत, 
मधयम श्थेणीतील अषधकारी हथे मधयम जाती समहूातील वाटतात तर कष्त 
आरोपी हथे शोषित समहूातील आहथेत. भारतीय श्थेषणबद् जाती वयवस थ्ेतील 
षित्रण या माधयमातूि आपलया डोळयापुढथे उभथे राहतथे. अ्ा्मत सत्तथेतील 
लोक जरी द्षवड षविारधारा मािणारथे असलथे तरीही वयवस्ा मात्र जाती 
कें षद्त मलूततवांवरि उभी असलयािथे षदसूि यथेतथे. अ्ा्मत, जया शोिणषवरोध 
आषण समतथेचया मदु्ांवर आपण सत्तथेत आलो तो उद्थेश सत्ताप्ाप्तीिंतर िष्ट 
होतो का, असा प्श षिमा्मण होतो. तयातूि अशी वयवस्ा षसंघिी आषण 
राजकनिू यांिा ि वािवता घटिथेचया मळू आरोपींिा पोटाशी धरतथे. मळुात, 
समतथेशी षवसंगत वत्मि करणारथे हथे कोण लोक सत्ता आषण प्शासिावर कबजा 
करूि बसलथे आहथेत? अशी कोणती षववंििा तयांिा शोषितांचया बाजूिथे उभी 
राहू दथेत िाही. यािी कारणथे शोधलयास डॉ. बाबासाहथेबांिथे षविार महत्वपूण्म 
ठरतील. तयांिी प्स्ाषपत माकस्मवादावर षटपणी करतािा कथे वळ कामगार 
वगा्मिी हुकुमशाही षिमा्मण करूि समताषधषष्ठत समाज षिमा्मण होणार 
िसलयािथे सपष्टपणथे सांषगतलथे आहथे. अशा वथेळी कथे वळ आषण कथे वळ सत्तांतर 
घडूि  यथेऊि शोिणािा ढािा मात्र तसाि राहणार असलयािी भीतीही 
तयांिी वयक्त कथे ली. भारतीय जाषतषधषष्ठत समाजरििथेमधयथे कथे वळ यंत्रणा 
बदलूि िालत िाही तर समग् वयवस्ा पररवत्मिासाठी सवातंत्य, समता, 
नयाय आषण बंधतूथेचया िौकटीवर षवराषजत वयापक वैिाररक पररवत्मिािी 
अपथेक्षा करणयात यथेतथे. जाषतग्सत समाजात कोणतयाही जातीिथे अिुभवषवर् 
हथे इतर जातींपथेक्षा सव्मसवी वथेगळथे असू शकतथे. इतकथे ि िाही तर वगायंतर झालथे 
महणिू जात बदलत िाही. ‘जय भीम’मधयथे यंत्रणा सुधारांवर भाष्य असलथे 
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तरीही वयापक सामाषजक पररवत्मिासाठी जाषतअंताचया अ्ा्मत ब्ाह्मणयवादी 
षपतकृसत्तथेचया अंतािा षविार मांडणयास षदगदश्मक पुढथे यथेतािा षदसूि यथेत 
िाही. अ्ा्मत, षवशदु् आंबथेडकरी जाणीव आषण तयाचया उपयोजिाषशवाय 
कोणतीही कलाककृ ती भारतीय पररप्थेक्यात वांझ ठरतथे हथे प्किा्मिथे िमदू करणथे 
महत्वािथे आहथे. अगदी अलीकडचया काळापययंत सामयवादी पक्ष, िळवळी 
आषण संघटिा भारतािा प्श ‘वग्म प्श’ महणत होती तथेि आज जाती प्शावर 
ििा्म करतािा षदसूि यथेत आहथेत. समकालीि आंदोलिांमधयथे हथेि सामयवादी 
पक्ष आज ‘जय भीम, लाल सलाम’िा िारा दथेत आहथेत. मात्र कोणतयाही 
प्कारथे भ्षमत आषण भावषिक दृष्टीिथे या घोिणांिी  वाहवत ि जाता आपलथे 
खरथे तत्वज्ाि िथेमकथे  कोणतथे आहथे, हा षविार शोषित समाजािथे करणथे महत्वािथे 
आहथे. 

‘जय भीम’ षित्रपटािा, ताषमळिाडू आषण एकंदरीति भारतीय 
पररप्थेक्यात षविार करता सत्ता आषण संबंषधत लोकांिी आजही कष्त 
खालचया जातींचया प्शांवर लक्ष िसलयािथे षदसूि यथेतथे. षित्रपटात 
दश्मवलयाप्माणथे आजही असा बहुतांश भटकथे -षवमकु्त आषण आषदवासी 
समाज मोठ्ट या प्माणात िागररकतवाचया पुरावयांपासूि दरू असूि साधथे 
आधार काड्म काढणयासाठी तयांिा वयवस थ्ेिथे उंबरठथे  घासावथे लागतात. 
कागद-पत्रांचया अभावी तयांिा कोणतयाही प्कारचया शासकीय योजिांिा 
लाभ घथेता यथेत िाही. तयांिी कोणतीही ओळख िाही असथे असलयािथे 
तयांचयावर कोणतथेही अनयाय अतयािार करणथे वयवस थ्ेला सोपथे जातथे. 
जयावथेळी िंदू्सारखा एखादा वकील तयांचयासाठी ‘हषॅबयस कॉप्मस’ दाखल 
करतो तयावथेळी वयवस थ्ेिथे प्षतषिधी तयाला आषमि आषण अनय मागायंिी 
गपप करणयािा प्यति करतात. जाषतआधाररत शोिणािा प्श तरीही 
राजयातील राजकारणािा कें द् होऊ शकत िाही. इ्लया षित्रपटांिा षविय 
होऊ शकत िाही. मळुात ‘मंडल कषमशि’चया सम ््मिा ््म भषूमका घथेणारी 
ही मंडळी कोणतया उचि समाजासाठी गपप राहतात? आषण का राहतात? 
अ्ा्मत कथे वळ वगायंतर होणथे महणजथे समता षिमा्मण होणथे िसूि जाषतषविाशि 
समतथेिी पषहली पायरी असणार आहथे. हथे आपण सवायंिी िीट लक्षात घथेणथे 
महत्वािथे आहथे. 

षित्रपटात दाखवलयाप्माणथे िंदू् वकील आपली कथे स षजंकतात. 
याषिषमत्तािथे वयवस थ्ेकडूि िकुा झालयािथेही पुनहा एकदा अधोरथेषखत 
होतथे. असथे असतािाही या कथे सिंतर वयवस्ा पररवत्मिासाठी समाज महणिू 
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आपण कोणतथेही षवशथेि प्यति करत िाही. षित्रपट अ्वा साषहतय 
अशा अिथेक कलाककृ ती यथेतील जातील मात्र तयातूि बदलांिा पररप्थेक्य 
उभा राषहला पाषहजथे. पण तसथे होत िाही. षित्रपट मोठा होतो, षदगदश्मक, 
साषहषतयक, कवी, कष्त षविारवंत, िथेता असथे सगळथे मोठथे  होत जातात. 
तया मोठथेपणात ‘मदु्ा’ मात्र तसाि राहतो. तयातूि उपथेषक्षत-वंषित समहूात 
षिमा्मण झालथेली वयवस थ्ेबद्लिी िकारातमकता तशीि राहतथे. महणिूि, 
षसंघिीला षित्रपटाचया शथेवटी जरी िथेनिईमधयथे िवं ‘घर’ षमळालं असलं 
तरीही तथे दषलत वसतीति असतं. ती आजही मोलमजुरी करूि आपली 
आजीषवका भागवतथे. षित्रपट ररलीज झालयािंतर साऱया जगािथे लक्ष वथेधिू 
घथेणाऱया ररयल षसंघिीला प्श पडतो, “षित्रपट पाहूि काय माझा िवरा मला 
परत षमळणार आहथे का”, हा प्श महणजथे एक समाज महणिू आपण षकती 
अपयशी ठरलो यािथे द्ोतक आहथे. सवातंत्य, समता, नयाय आषण बंधतुथेवर 
आधाररत समाज घडवणयािथे सवपि अद्ापही दरू षदसत असलथे तरीही तथे 
शकय आहथे आषण तया शकयतांिी सुरुवात मात्र ब्ाह्मणयवादी षपतकृसत्तथेचया 
अंतापासूि आपणास करावी लागथेल. 

संदभया – 
1. https://www.dalitdastak.com/ethnic-character-in-indian-

cinema/
2. https://www.forwardpress.in/2020/05/cinema-bollywood-

dalit-obc-adivasi-hindi/
3. https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4
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(िरीगक्ष् िुस्क : गिगिगिि, लेखक : राकेश वािखेडे, प्रकाशक : 
हस्ाक्षर प्रकाशिितृह, िांदेड, प्रकाशि वर्ष : २०२०, ितृषे् : ३०६, मूल्य : 
रु. ४००)  

    
 Necessity is blind until it becomes conscious. Freedom 

is the consciousness of necessity - Karl Marx (ज़रुर् ्ब ्क 
अंधी हो्ी है जब ्क उसे होश ि आ जा्ेय. आज़ादी ज़रुर् की चे्िा 
हो्ी है - काल्ष मारस्ष.

राकेश वािखेडे गलगख् गिगिगिि ्या िव्या कादंबरीच्या मलितृष्ावर 
‘शुद्ध सागहत्य व्यवहार हा कुठल्याही चळवळीचा भरकम िा्या अस्ो.
त्या्ूि सांसकतृ ग्क लढाईचे बळ गमळ्े. हे बळ संसदी्य प्रणालीमध्ेय 
बहुम्ा् रूिां्रर् हो्े. हा आिल्यासमोर घडलेला इग्हास आहे. 
हा व्यवहार विळूि आिण सिळे कुठि्ययं् ्ेयऊि िोचलो आहो्, ह े
बघण्याची वेळ ह्ा िव्या श्कांमध्ेय गिमा्षण झाली आहे. ्या व्यवहारा्ूि 
कथा कादंबऱ्यांिा विळणे हे आतमघा्कीिणाचे लक्षण आहे. ्या 
आतमघा्कीिणा्ूिच एका समूहासाठी ही िोष्ट ्युद्धिा्ळीवर िेली आहे. 
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िूववी िवीि सत्ाधारी मध्यमविा्षची कादंबरी आगण आ्ा ग्च्याबरोबर 
हा् गमळवणी करणारी सरंजामी प्रवतृत्ीच्या समूहाची कादंबरी ्या 
सिा्िी संसकतृ ्ीला भरकम करणाऱ्या िोष्टटींशी दोि हा् करण्याची 
्ाकदसुद्धा दुबळ्या मराठी समीक्षे् िाही…’ असे िंभीर गचं्ि प्रख्या् 
कादंबरीकार व गवचारवं् प्रा. जी. के. ऐिािुरे ्यांिी मांडले आहे. ह्ा 
गचं्िामािची धास्ी आगण धि काळजा् वािवी् िुढे ्ेयणाऱ्या काही 
कथा-कादंबरीकारां् राकेश वािखेडे ्यांच्या िावाचा समावेश करावा 
लािेल. भूगमका घेऊि जिणारा आगण गलगहणारा लेखक महणूि महत्वाची 
ओळख गिमा्षण केलेल्या प्रा.जी.कें .ची भूगमका लावूि धरण्याची जी खास 
स्ाईल आहे ्शी िुिमायंडणी व दस्ऐवजीकरण करण्याची िरंिरा िुढे 
घेऊि जाणाऱ्या्ील महत्वाचा लेखक महणूिही वािखेडे ्यांची वेिळी 
दखल घ्यावी लािेल. राकेश वािखेडे ्यांची गििीगिि ही डॉ. गविा्यक 
्ेयवले ्यांच्या हस्ाक्षर प्रकाशि ितृहिे प्रकागश् केलेली ्बबल ्ीिशेसहा 
ितृष्ांची कादंबरी. ्या कादंबरीच्या गिगमत्ािे शुद्ध सागहत्य व्यवहार 
सांभाळणाऱ्या िव्या लेखि ्युिाच्या सुरुवा्ीचे सू्ोवाच करणारी महणूि 
ही ्या गिढी्ील गकंवा दशका्ील महत्वाची कादंबरी ठरावी.

  जािग्कीकरणाच्या महारे्््या् ओढल्या, ढकलल्या जाणाऱ्या 
८०-९०च्या दशका्ील आगण आ्ाच्या दशका् वावरणाऱ्या एका 
मोठ््या गिढीची मािगसक, आगथ्षक, सामागजक, सांसकतृ ग्क अशा 
सव्षच आघाड््यांवर झालेली कुचंबणा आगण सवीकार - असवीकार ्या 
दोनहीमधल्या कात्ी् अडकलेल्या, गशवा्य मूल्य हरव् चाललेल्या, 
बकाल एकाकीिण वा्््याला आलेल्या मािगसक्ेचे ितृथरकरण गिगिगिि 
ही कादंबरी कर्े. कमालीच्या बदलत्या ् ंत्ज्ािािे अव्ीभोव्ी वाढलेला 
झिमिा्, डोळे गदिवूि ्ाकणारे ्रीही ि सवीकार्ा व ि िाकार्ा ्ेयणारे 
असे जि, अशा जिासोब् धाव्ाही ्ेय् िाही आगण थांब्ाही ्ेय् िाही 
अशा मि:गसथ्ीमुळे होणारी घालमेल व ससेहोलि् ्या कादंबरी् अत्ंय् 
्ोकदारिणे दृश्यमाि हो्ािा गदस्े. एखाद्ा कथेचा एखादा िा्यक वा 
कें द्रगबंदू अस्ो. मात् गिगिगिि ्या कादंबरी् व्यक्ीऐवजी ्ो काळच 
िा्यक महणूि उभा राह्ो आगण काळच खलिा्यकही हो्ो. त्यामुळे 
काळाला सामोरं जा्ािा ्ो काळ सोब् घेऊि ही कादंबरी ्ेयणाऱ्या 
िुढच्या काळावर आघा् करा्यला उभी राह्े. सव्षहारा समाजाचं दुखण ं
विायं्रा्ूिसुद्धा उभी रागहलेली एकल संसकतृ ्ी आगण ््यारी व सूज 
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्या्ला फरक राकेश वािखेडे ्या कादंबरी्ूि उलिडूि दाखव्ा्. ्या 
कादंबरी्ले ्ाण-्णाव हे एका व्यक्ीचे, िा्यकाचे गकंवा त्या िात्ांच े
िाही् ्र ्े मधल्या ्ीस-चाळीस वरायं् जािग्कीकरणािे गिमा्षण 
केलेल्या सव्षिाशाचे अधोरेखि आहे. ज्यांच्याकडे हरवण्यासारखे काहीच 
िाही अशा सव्षहारा समाजाला िडलेल्या विायं्राच्या देखण्या सवपिाची 
झालेली भ्रमगिराशा आगण काहटींच्या वा्््याला विायं्रािे आलेली 
क्षुललक संिनि्ा ्यांची केलेली गचगकतसा महणजे ही कादंबरी हो्य. 

  सामागजक समस्यांची बदल्ी कें द्रे आगण त्या कें द्रांचे गवस्ार् 
िडद हो् जाणे आगण ्या सवायं् आ् खोलवर सुरू असलेली विायं्राची 
दडिूि ्ाकणारी अशी एक हव्यासी प्रगरि्या आहे. ्या प्रगरि्ेय् माणूस 
आिल्या्ली सौजन्य्ा, मािव्ा गवसरूि िराको्ीचं सवाथवी आगण 
म्लबी जिणं सवीकार्ो. ्सं असलं ्रीही ्ो एका सजजििणाच्या, 
भलेिणाच्या मुखव्््याखाली आिलं अं्:सथरूि झाकण्याचा प्र्यति 
कर् राह्ो. हे असं ्ो वाि्ो ्याला कारणीभू् ठरलेली खाऊजा 
संसकतृ ्ी आहे. आिण ्या् िाही ग्कलो ्र संिलो, अशी भाविा िडद 
हो्े. त्या व्यक्ीचे बूरवा्षकरण कर्े. ही प्रगरि्या व्यक्ीच्या जाणीव 
आगण िेणीव ्या दोनही स्रांवर एखादा रोि वाढल्याि् वाढ् जा्े. 
आगण गवशेर महणजे ्याला ख्िाणी घालणारी समूहगिष्ा ्ो िाकारू 
शक् िाही. वरवर िाह्ा कुणालाही ही कादंबरी वि्षसंघरा्षवर आगण 
जािग्कीकरणाच्या काळ्या बाजूवर प्रकाश ्ाकणारी आहे, असं 
वा्ेल. मात् मूल्ः डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांिी सांगि्लेल्या आगण 
अधोरेगख् केलेल्या वण्ष संघरा्षवर आगण वण्षव्यवसथा ठळक करण्याचा 
गकंवा वण्षव्यवसथेचे अत्ंय् बारकाईिे सुरू असलेल्या हस्ां्रावर थे् 
प्रहार करणारी कादंबरी आहे. ह्ा सिळ्या प्रगरि्ेयची डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर जशी गचगकतसा कर्ा् ्ी गचगकतसा िद्ध्ी आंबेडकरवाद 
बिूि सागहत्याच्या कें द्रसथािी ्ेयऊ िाह् आहे, ही अत्ंय् आिंदाची 
बाब आहे. ही कादंबरी अं्:सथ वण्षव्यवसथेच्या ्ोकदारिणावरही बो् 
ठेव्े. महणजेच सवा्ंत््य, सम्ा, बंधु्ा, न्या्य ्या ्त्वावर आधारलेली 
आंबेडकरवादी भूगमका िुढे िे्े, ग्ला ठळक कर्े. ‘आंबेडकरवाद 
संिला गकंवा आंबेडकरवाद अगस्तवा् िाही असे महणणाऱ्यांिा ही 
कादंबरी सणसणी् उत्र आहे,’(ऐिािुरे २०२१) असे प्रा. जी.के.ऐिािुरे 
महण्ा्. त्यांचे हे महणणे साथ्ष ठरवणारी ही कादंबरी मािवी मूल्यांिा 
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आश्या्ूि कसे साकार कर्े ्े िाहण्यासारखे आहे. विायं्रणे, वणायं्र 
गकंवा समूहां्र हो्े का? खरंच िैसा संित्ी हे सिळं आलं ्री िाठीमािे 
गचक्लेली जा् गवसरली जा्े गकंवा मािे िड्े का? ्या साऱ्यांच े
उत्र िकाराथवी असेच आहे. भांडवलशाहीिे आिल्या समोर खूि मोठा 
झिमिी्, चकचकी् माि्ष खुला करूि सोडला आहे. ्ो सव्षसामान्यांिा 
खुणाव् राह्ो. मात् ्या सिळ्या चेंिराचेंिरी् आिल्यािुर्ा िेस गिमा्षण 
करणे सोिे रागहले िाही. एक्र बुद्धप्रणी् शीलमािा्षचे िालि करी् िुढे 
जाणे गकंवा िराको्ीचे ढोंिी अिैग्क होणे हा ि्या्ष्य राह्ो. भौग्क आगण 
मािगसक अशा दोनही िा्ळ्यांवरचे मूल्यमािि महणजे ही कादंबरी आहे. 
सवा्ंत््य, सम्ा, बंधु्ा ह्ा आंबेडकरवादी मूल्यांच्या िुिसथा्षििेसाठी 
आग्रही भूगमका कशी लावूि धरली जा्े हे िाहण्यासाठी ्या कादंबरीच्या 
गवगवध वैगशष््ट्यावर सव्ंत् असा प्रकाश ्ाकावा लािेल.

कादंबरीची सुरुवा् ‘भेंचोद मी िाढ झोिेत …’ ्या वार्यािे हो्े 
आगण कादंबरीच्या महत्विूण्ष वैगशष््ट्याला गि कादंबरीला सुरुवा् हो्े. 
लेखकाची भारा ही त्याच्या जिण्या गलगहण्याचा आगण गवन्यासाचाही 
भाि अस्े ्सेच ्ी लेखकाची भूगमका सिष्ट करणारी महणूि महत्वाचा 
मािदंडही ठर्े. कादंबरी् ही भारा अगहराणी बोली आहे. कोलहािुरी 
भारे् जसा ठसका आहे ् साच अिदी गबिधास् थे् असा बाज अगहराणी 
भारेला आहे आगण ्ो अखंड कादंबरीभर िसरला आहे. िागशकच्या 
भारेवरला उदू्षचा प्रभाव सव्षज्ा् असाच आहे. हा लहेजा ग्थली मूळची 
सांसकतृ ग्क अगभरूची आगण श्ेष्तव व सौष्व अधोरेगख् कर्े. अगहराणी 
असलेली ही बोली उदू्षच्या संकरािे समतृद्ध झाली आहे. गवशेर्: ्या 
कादंबरीवरील मालेिावचा प्रभाव िागशकइ्काच सिष्ट िाहा्यला 
गमळ्ो. हैदराबादच्या गिजामािे हाकलूि लावलेल्या गवणकरांसाठी िाव 
वसवल्याचा इग्हास आहे. अगहल्यादेवटींिी आिल्या मुलाच्या िावावरूि 
महणजेच मालेराव ्या िावावरूि मालेिाव असे िामकरण केले आहे. खरे 
्र ्या ्िशीलाचा आगण कादंबरीचा थे् संबंध िसला, ्री हैदराबादी 
गवणकरांचे िाव ही ओळख मालेिावची ्र िागशक हे ्ीथ्षक्षेत् महणूि 
ओळखले जाणारे शहर. ्या दोनही ्ोकांचा प्रभाव इथल्या भारेवर िरकीच 
जाणव्ो. 

कादंबरी् अग्उचच गशगक्ष् िा्यकाची कधीकधी कॉिपोरे् गवश्व 
दृश्यमाि करणारी भारा उ्र्े ्र कधीकधी आ्ला खरा माणूस बाहेर 

87



वष� ०२ � अकं ०१ � जलुै-ऑग�ट-स�ट
बर २०२१

्ेयऊि बोलू लाि्ो ्ेवहा ्ी भारा त्याचा मूळ सवभाव महणूि प्रक् हो्े 
उदाहरणाथ्ष, ‘त्यांिाही मी खरंच मंिोल िावा्ले अरबी िसलचे बाजटींद े
घोडे लावीि.’ (वािखेडे २०२०: ४९ )

 कादंबरीभर ‘सोिारांिी िी्ी िी्ी लोहार गि एकच बठी, िाढव 
आले गदधा माि आगण बुच्या िाढविी क्या उचा काि, आ्यी बा्यीिे 
गदधी उठवर शीजी िवरा कर, भर ज्यािा घर ितथर ि मावठी त्यांिीच 
गिवो िावठी, घरिा िोरं उघडा िी ्यागहिले िेसाडा लुिडा, सव्टींची 
फुिडी आगण फेडा एकमेकटींची लुिडी, ररस गि मा्य गभकमांिे खा्य’ अशा 
असंख्य महणी सािड्ा्. गवशेर्: ्या्ील बोली महत्विूण्ष लहजेसह 
उ्रली आहे. ्या्ील भारासौष्व आगण दृश्यातमक्ा इ्के जोरदार आह े
की समोरची व्यक्ी आिल्यासमोरच बोल्े की का्य असे दृश्य िजरेसमोर 
उभे राह्े. उदाहरणाथ्ष- ‘िुढे कधी्री बुलढाणा गजलह्ाच्या िॅझे्मध्ेय 
झांबलिुंिे ्या शबदाचा अथ्ष सािडला. झांबलिुंिा महणजे ्ेयडझव्या. मि 
का्य? मला ्ातकाळ फोि केला. महणे ‘िठ्या ्ू ्ाबड्ोब अमत्ृ िािवर 
्ेय’ ग्थं शंकऱ्या डाकू आगण मला हा अथ्ष सांगि्ला. ्ेवहा आमही 
ल्य हसलो. शंकऱ्या ्ेवहाच ्ािीला महणाला, ‘्ुला चहा आणा्यला 
सांगि्लं िी झांबलिुंिे’. (वािखेडे २०२०: ८२)

सव्ःला िुरोिामी आगण प्रि्शील समजणाऱ्या काही लेखकांिा 
ही भारा अश्ील व ि छािण्यासारखी वा्ली हो्ी, ्या्च सांसकतृ ग्क 
लढाईचे िमक सािड्े आगण ठळकही हो्े. ह्ा भारेला प्रग्ष्ा गमळावी 
गकंवा का्य असल्या अिाठा्यी अिेक्षाही लेखकािे ठेवलेल्या िाही्. 
जे आमही बोल्ो जि्ो, ्े आहे ्से आमच्या कलाकतृ ्ी् मांड्ा 
्या्यलाच हवे, हा अट्ाहास मात् का्ेकोरिणे िाळलेला आहे. ्यालाच 
जी.के.ऐिािुरे ्यांच्यासारखा सांसकतृ ग्क व्यवहारांचा अभ्यास असलेला 
गवचारवं् ‘भूगमका लढवणे’ असेही महण्ो. प्रमाण, ग्रामीण, दगल् अशा 
सागहत्याच्या गवभािण्या करणाऱ्यांिी िुनहा प्रमाण भारेचा मुद्ा िेहमी िुढे 
केल्याचे गदस्े. ्र काही प्रकाशकांिी मुद्ाम ग्रामीण गलगहणाऱ्यांच्या 
का्य्षशाळा विैरे घे्ल्याचे ऐगकवा् आहे आगण ग्रामीण लेखकांची फळी 
गिमा्षण करण्यासाठी हा्भार लावल्याचे मह्ले जा्े. खरे ् र ग्रामीण आगण 
दगल् अशी काही गवभािणी होऊ शक् िाही. आिण जि्ो, बोल्ो 
्ीच भारा लेखकाची झाली ्र ्यांिी संकोच आगण दुःख करण्याचं कारण 
्री का्य? ्ुकोबांच्या अभंिाची भारा िागहली की हे ध्यािा् ्या्यला 
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हवं. साडेचारशे वरायंिूववी प्रमाण भारेला डावलूि सामान्य माणसाच्या 
बोली् ्त्वज्ाि मांडणाऱ्या ्ुकोबांचा आगण त्यांच्या भूगमका लावूि 
धरण्याच्या ्ंत्ाचा गवचार करा्यला हवा. ्ुकोबांची भारा ही प्रवाही 
आगण काही वेळा वज्ाहूि कठीण हो् िेली. ्रीही ्ी सहज गभडणारी 
अशी आहे. सिा्न्यांिा गशष्ट वा्णार िाही् अशा शबदांचा मुक् वािर 
ह्ा अभंिा् गदस्ो. रिोध, आरिोश आगण कधीकधी आिंदसुद्धा व्यक् 
कर्ािा ‹गशवी› सारखा दुसरा ि्या्ष्यी शबद सािड् िाही. माि्ष सािड् 
िाही. हे ् ुकोबांच्या अभंिा्ूि आलेल्या गशंदळीच्या, रांडा ्या्ूि आणखी 
सिष्ट वहावे. ्र िुढे ्ीच िरंिरा िामदेव ढसाळादी महत्वाच्या कवीिे िुढे 
िेली आहे. ्या अथा्षिे ही कादंबरी अशी भारा समतृद्ध करणारी आहे, असे 
महण्ा ्ेयईल. थे् ्ुकोबा आगण िामदेव ढसाळ ्यांच्याशी िा्े जोड्ा 
्ेयईल अशी ही भारा कादंबरीच्या िािोिािी गवखुरली आहे. बऱ्याच 
गठकाणी राकेश वािखेडे महणी व वार्यप्रचार ्यांचा मुक् वािर कर्ािा 
गदस्ा्. काही गठकाणी ही भारा सुभागर्ांचीही वहा्यला लाि्े, मात् 
्से हो्ािा ्ी भूगमकेशी ्डजोड मात् करी् िाही. 

 ्या कादंबरी् वािरलेली भारा ही सव्षसामान्यांची भारा आहे. ्ी 
कधी कादंबरी्ल्या िा्यकाची भारा आहे ्र कधी गिवेदकाची आहे. 
भंिार िोळा करणाऱ्या वचछीची भारा व चकचकी् शाळे् जाणाऱ्या 
ग्च्या रुिेश ्या मुलाची भारादेखील ्ीच आहे. कॉमे्ड िेणू मास्र, 
घाऱ्या, िौरी, डाकू शंकर ्या अशा साऱ्यांचीच भारा ही मूळची अगहराणी 
भारा आहे. ्ी ग्च्या मूळ सवभावािे, मूळ जा्यर्यािे ्ेयथे अव्र्े. 
वा्््याला आलेले सुखदुःख, ्या्िा, आिंद, हर्ष, लोभ सारं काही ्या 
भारे् प्रक् हो् जा्े. त्यामुळे ही एकूण मराठी भारेचे सौष्व वाढवणारी 
अशी ग्थली मूळची लोकभारा आहे, ्या् शंका घेण्याचे कारणच 
िाही आगण गवशेर बाब महणजे ही भारा एका गवगशष्ट समुदा्याची, ग्िे 
गदलेल्या सॅनरशिवर िुढे सरकणारी अगजबा् िाही. अन्यथा भारा ही 
बऱ्याचवेळा धमा्षकडे वळ्े आगण धम्ष आिले काम केल्यावाचूि राह् 
िाही. धम्ष माणसाला िुलाम बिव्ो. महणूि िुलामीकडे वा्चाल 
करणाऱ्या, धमा्षकडे वा्चाल करणाऱ्या सिळ्या वा्ा बंद करणे ही 
खरे्र लेखकाची जबाबदारी आहे. त्याद्ारेच आधुगिक्ा प्रसतृ् होईल. 
्याअथा्षिे प्रा.जी.के.ऐिािुरे ्यांचे खालील अव्रण िाहण्यासारखे आहे. 
‘िामदेव ढसाळांच्या अिेक कगव्ा, त्या् सराई्िणे गवस्ारणारी 
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एका समूहाची िाकारलेली भारा हीसुद्धा ्या आधुगिक्ेचा महत्वाचा 
आगण िररिूण्ष भाि आहे. समुहा-समूहा्ील अिोळखीिणा घालवूि 
वच्षसववादी धम्षसत्ेच्या आवहािाला िोकळ करणे आगण ्या सत्ेच्या 
गवरोधा् सम्ा प्रसथागि् करणे हे ह्ा अं्ि्ष् आधुगिक्ेचं मुख्य काम. 
(ऐिािुरे २०१७:१२) प्रा.जी.के.ऐिािुरे ्यांच्या महणण्याप्रमाणे उिेगक्ष्ांची 
आगण एका िाकारल्या िेलेल्या समूहाची भारा लेखक राकेश वािखेडे 
इथे अधोरेगख् कर्ा्. ्याअथा्षिे वािखेडे हे आंबेडकरवाद आगण 
आंबेडकरवादाची लढाई मोठ््या धाडसािे लढ्ािा गदस्ा्. भारेचा 
िररिूण्ष व प्रत्य्यकारी वािर आगण आश्यसूत् लढवले जाणे हा ्या मािचा 
भाि आहे. अशा सव्ष अथा्षिे ही कादंबरी महत्विूण्ष ठरावी अशी आहे. 
‘...असे आश्यसूत् गहंदुतवाला जोडूि घेऊि गरिश्चि गवरुद्ध गहंदू असा सत्ा 
बळकावण्यासाठी हवा असलेला (किा्ष्का्ल्या भैरपिाप्रमाणे) िवा 
लढा उभा कर्े. हा लढा मराठी गवरुद्ध कोकणी ्या लढ््याला (भागरक ) 
गवझवूि ्ाका्यला सोिा आहे. सॅनरशि ्या सवीकतृ ्ी् धम्ष की भारा? ्या 
लढाई् धम्षच बाजी मार्ािा गदस्ो’ (ऐिािुरे २०१७: ५ ) प्रा.जी.के. 
महण्ा् त्याप्रमाणे एका गवगशष्ट समूहाची भारा ही धमा्षकडे कशी वळ्े 
हे िाहण्यासारखे आहे. ्याकर्ा वािखेडे ्यांचे गवशेर कौ्ुक करावेच 
लािेल. िागशकच्या त््ंयबकेश्वरकडे जाणारी वा् आकंुगच् करूि वािखेडे 
मालेिावची, मालेिावच्या संसकतृ ्ीची आगण एकूणच बहुजिांची भारा 
ितृष्भािावर आण्ािा गदस्ा्. ्या दृष्टीिेही हे काम महत्विूण्ण असेच 
आहे.

एकूणच मराठी सागहत्याचा गवचार कर्ा ्े एका गवगशष्ट िरंिरेला 
गच्कूि ग्च्या आधारािेच िुढे जा्ािा गदस्े. ्यामािे सुगिगश्च् 
आगण सुगि्योगज् असा सांसकतृ ग्क व्यवहार अस्ो, हा सांसकतृ ग्क 
व्यवहार बऱ्याच अंशी सव्ःला िुरोिामी अथवा प्रि्शील महणणाऱ्या 
लेखकांिाही समजलेला अस्ो असे िाही. जािग्कीकरणाच्या रे्््या् 
बऱ्याच िोष्टी िुनहा िव्यािे सुरू झाल्या आहे्, ्याकडे मात् दुल्षक्ष कर्ा 
्ेयणार िाही. भांडवलवादी खाऊजा संसकतृ ्ीिे मात् सव्षसामान्यांच्या िुढे 
चकाचौंध असे जि गिमा्षण केले आहे. ्या जिाकडे िव्यािे जाण्याची 
घाई इथल्या सामान्य, गवशेर्ः ्थाकगथ् खालच्या विा्ष्ील (वणा्ष्ील 
िवहे; गकंवा बहुजि समाज असाही शबद वािर्ा ्ेय्ो) लोकांची आहे. 
महणजेच ज्यांच्या ज्यांच्याकडे जिण्याइ्ि् रि्यशक्ीचे िाठबळ आहे. 

90



वष� ०२ � अकं ०१ � जलुै-ऑग�ट-स�ट
बर २०२१

अभाव उणीवेचे च्केही सोसावे लािले आहे्. ्रीिण आिण काही्री 
िव्यािे करू शक्ो गकंवा करूि दाखवलेच िागहजे असे वा्णाऱ्या 
्सेच गदखाऊ वतृत्ीच्या लोकांिा विायं्राची प्रचंड घाई झाल्याचे गदस्े. 
्या्ूिच असंख्य प्रश्न िुं्ािुं्ीचे आगण ज्ील हो्ािा गदस्ा्. हा्ाशी 
आलेले बो्ांिी सरिीिवर उलिड् जाणारे जि आगण काही गमगि्ा् 
हा्ा् गमळणारा गिरझा-बि्षर ्यांचे िास्षल, कमी् कमी िुं्वणुकी्ूि 
(डाऊि िेमें्)उिलबध होणारे सहज कज्ष व अशा असंख्य भौग्क िोष्टी ्या 
भांडवलशाहीच्या मािा्षवरील सहप्रवासी असल्याचे लक्षा् ्ेयईल. इ्के 
सिळे हो् अस्ािा मात् मध्यम व िवीि गिढीला सवीकारा-िकाराच्या 
संभ्रमावसथेिे गखळगखळे केले आहे. जुिी जीविशैली सोड्ािा होणारा 
त्ास आगण िवीि जीविशैली सवीकार्ािा होणारी दमछाक ्यामािचा 
अभाव-उगणवांचा काळ आगण समोर हा्ा्ोंडाशी गदस् असलेले 
सुखाचे क्षण ्यांची सांिड घाल्ािा त्यांची िुर्ी ते्धा उड् आहे. जि 
गक्ीही जवळ आल्याचा भास गिमा्षण केला जा् असला ्री, माणसाला 
माणसािासूि दूर िेणारे िवीि जि खुणाव् राह्े. ज्याची प्रचंड बुगद्धमत्ा 
आहे आगण बुगद्धमत्ेबरोबरच त्या बुगद्धमत्ेचा वािर करण्यासाठी 
लािणारे शील आहे. असा शीलवं् माणूसच आिले बूरवा्षकरण हो्ािा 
्या िग्शील माि्षरिमणािासूि थोडा अगलप्त राहील, मात् ज्यांच्याकडे 
िुणवत्ा आगण शीलदेखील िाही असा व्यवहारी माणूस मात् ्यशसवी 
हो्ािा गदसेल. हे गवगचत् िण सद्ःगसथ्ी्ले सत्य आहे.

‘भार्ा्ील बौगद्धक सांसकतृ ग्क जि (मराठी सुद्धा ्याला अिवाद 
िाही) हे दोि गवभािा् गवभािलेले आहे. ्े महणजे गशक्षण आगण 
गशक्षणाबाहेर जे शैक्षगणक जि आहे, त्या्ूि अगभजि वि्ष ््यार हो्ो. 
गशक्षणाबाहेरच्या जिा् वंगच्, कष्टकरी, शोगर् समाज आहे जो 
सांसकतृ ग्कदृष््ट्या अगभजि समाजाच्या मुठी् अस्ो. भार्ा् अगभजि 
विा्षच्या गिमा्षण होण्यावर जाग्व्यवसथा आगण धम्षसत्ेचा प्रभाव रागहला 
आहे. गशक्षण घे् असलेल्या ्युवा विा्षवर अभ्यासरिमाच्या गि्योगज् 
आगण वच्षसववादी आखणीमुळे जाग्व्यवसथा आगण धम्षसत्ेचा प्रभाव 
का्यम राह्ो. ह्ाचा अथ्ष गशक्षण घे् अस्ािा ्ो िरंिरा बळक् कशी 
करा्यची ्याचाच अभ्यास कर् अस्ो. त्यामुळे त्याचे गिमा्षण होणारे 
अववल सथाि जाग्व्यवसथेिुसार िाममात्च राह्े. गशक्षण िूण्ष करूि ्ो 
गशक्षणाच्या बाहेर असलेल्या समूहा् गमसळा्यला लािल्यावर त्याच्या 
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ध्यािा् ्ेय्े की आिण घे्लेले गशक्षण हे आिल्या शोरणासाठीच्या 
््यारीला लावलेला हा्भारच आहे. ्ो गवरोध करा्यला लाि्ो. हा 
त्याचा गवरोध िररिरव होण्याअिोदरच ्ो गिवतृत् हो्ो. (ऐिािुरे २०२०: 
१५ ) 

एकूणच गशक्षणािे आलेले आतमभाि त्याला एक ्र व्यवसथाशरण 
बिव्े गकंवा व्यवसथेच्या बाहेर फेकूि दे्े. ्या कादंबरीला ही दोिही ्ोके 
आहे्. एका ्ोकाला गिवेदक आगण दुसऱ्या ्ोकाला आहे कादंबरीचा 
िा्यक. िा्यक हा िकाराथवी भूगमके्ूि आिले बूरवा्षकारण िाकार्ो 
आगण गिवेदक मात् आिल्या चकाचौंध भौग्क सुखाकर्ा बूरवा्ष बि्ो. 
शोरक बि्ो. कादंबरी्ील हे वास्व अग्श्य ्ोकदारिणे असवसथ 
करूि जा्े.

  आिण गलोबला्यझेशिच्या गक्ीही मोठ््या िपिा मार् असलो, 
्री आिल्याकडील वण्षव्यवसथा आगण ग्ची उ्रंड संिलेली िाही. ह े
िुनहा िुनहा ्या कादंबरीच्या माध्यमा्ूि अधोरेगख् केले िेले आहे. संिूण्ष 
कादंबरीवर वि्षव्यवसथेचे द्ंद् प्रग्िागद् हो्ािा गकंवा दृश्यमाि हो्ािा 
गदस् असले ्री ग्चा अं्:सथ सूर हा आंबेडकरी गवचारांचा, आंबेडकरी 
भूगमकेचा, आंबेडकरवादाचा गदस्ो. वण्षव्यवसथेगवरोधा् डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकरांिी छेडलेले ्युद्ध आगण त्या ्युद्धाची िररण्ी ्या सिळ्याचा 
मूलिामी िररणाम आ्ा िव्या गिढी्ील लेखकांच्या लेखिसामग्रीवर 
झाल्याचे सुंदर गचत् गदसू लािले आहे. सवा्ंत््य, सम्ा, बंधु्ा, न्या्य 
ही बाबासाहेबांिी गदलेली मूल्यचौक् लेखक जि्ािा गदस्ो. महणूि 
जाग्व्यवसथेिे लादलेले आगण असवीका्य्ष असणारे असंख्य िैलू लेखक 
अधोरेगख् कर्ो. 

्या कादंबरीची खोलवर गचगकतसा केल्यािं्र असंख्य प्रसंि 
डोळ्यासमोर उभे राह्ा्. सरंजामी िा्लांच्या घरा् ओबीसटींिा गदली 
जाणारी वािणूक हा प्रसंिही महत्वाचा आहे. घाऱ्या आगण त्याची पे्र्यसी 
असणारी िौरी ्यांिा कथािा्यक व गिवेदक दोघे बलॅकमेल कर्ा् आगण 
ग्च्याकडूि हव्या असणाऱ्या शरीरसुखाची मािणी कर्ा्. ्ेवहा घाऱ्या 
मोठ््या प्र्यासािे त्या दोघांिा थोिवण्याचा प्र्यति कर्ो. थांबवण्याचा 
प्र्यति कर्ो. ्ो अत्ंय् गिकरािे, प्राणिणािे लढ् राह्ो, मात् जेवहा 
त्याला त्याच्या जा्ीची आठवण करूि दे् धमकावले जा्े ्ेवहा मात् ्ो 
ह्बल्ेिे शां् बस्ो. िौरी ही घाऱ्यािासूि बाजूला जा्े आगण लोहार 
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असणाऱ्या महणजेच ओबीसी असणाऱ्या कादंबरी िा्यकाला सवीकार्े. 
कादंबरीच्या अखेरीस जेवहा कथािा्यकाच्या अधःि्िाची वेळ ्ेय्े 
्ेवहादेखील िौरी त्याला सावरण्यासाठी सजज झाल्याचे गचत् गदस्े. ह े
गचत् महणजे उचचवणवी्य मािगसक्ेचे गचत् असेच महणावे लािेल. ्ेयथे 
कथािा्यक व गिवेदक हे दोघेही ओबीसी समाजा्ील आहे् आगण 
ओबीसटींिा सरंजामी व्यवसथेगवरुद्धचा राि आहे मात् ्याही िलीकडे जाऊि 
आिल्यािेक्षा उ्रंडी् खाली कुणी्री आहे ्याचा आिंद मोठा आहे. 
वचछी हे िात्ही ्यादृष्टीिे महत्वाचे आहे. भंिार िोळा करणाऱ्या वचछीला 
आिल्या मुलािे इंग्रजी गशकूि विायं्र करावे अशी इचछा अस्े. प्रचंड 
िैसा गमळवावा, साहेब वहावे असे वा््े. मात् घड्े ्े वेिळे. ग्च्या 
मुलािे रुिेशिे जा् लिवली असल्याचे गिदश्षिास आल्यािं्र आिण 
एका मांगिणीच्या, भंिार िोळा करणाऱ्या मांगिणीच्या हा्चे अनि खालले 
्याचा गिल् फील ्ेयऊि काही मुलांकडूि रुिेशचा खूि हो्ो. ही घ्िा 
िरकी कशाचे द्ो्क आहे? उचचवणवी्य मािगसक्ा गक्ी ्ोकाला जाऊ 
शक्े हे ्यागिगमत्ािे सिष्ट हो्े. शेव्ी ज्या शाळे् मुलाचा खूि झाला ्ी 
शाळा वचछीला सवचछ्ेची - साफसफाईची कामे करण्यासाठी िोकरीस 
ठेवू िाह्े. मात् वचछी गवद्रोह करूि उठ्े ‘मला िैसे ्र िकोच गशवा्य 
िोकरीही िको,’ अशी भूगमका घे्े. घाणीचा आगण आमचा संबंध का्य? 
हा प्रश्न थे् व्यवसथेला गवचारलेला प्रश्न आहे. 

अखंड कादंबरीभर जाग्व्यवसथेिे िोखरूि गिघालेल्या ओबीसी 
समाजाची मािगसक्ा आगण लेखकाच्या भारे् कास्ची गिल् 
गवखुरलेली िाहा्यला गमळ्े. कधीकधी ही भारा बंडाची हो्े. कधी 
गचगकतसेची हो्े. ही काही उदाहरणे िाह्ा ्ये्ील:

‘मला ्ी बाई महार-मांि समजली ्यार! मरि्््यासाठी आिली 
ला्यकी ्यािेक्षा अगधक िाही.’ (वािखेडे २०२०: ३९ )

‘ग्थं ्े बारा्ोल्याचे िुजराथी, लोभािा्यी लफंिे जैि, ्का-्का 
करणारे िुवा् िडलेले च्याराणे उचलणारे मारवाडी असे देशभरा्ले 
एक सो एक ्ुफाि गखसेकािू मवाली बसले् त्यांच्यािुढे ्याचा का्य 
ग्काव लािणार? व्यािारी लोकांगवर्यी त्याची म्ं मला ठाऊक हो्ी. 
ऋरीच्या म्े देशा्ली िुजराथी-जैि-मारवाडी एक गरिगमिल इकॉिोगमक 
में्ॅगल्ीची माणसं अस्ा्. साले िुस्े ्का-्का कर्ा्. गक्िा ्का 
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गमलेिा? एवढच गदवस-रात् कर् बस्ा्. सारी अथ्षव्यवसथा दाबूि शां्ी- 
िरमोधमा्षच्या िोष्टी करणार.फक् मांसाहार करणं ् ेवढे त्यांच्या लेखी िाि. 
बाकी काहीही करा ्े िुण्यच अस्ं. अशी लु्ारू िैग्क्ावाले प्रत्ेयक 
शहरा्ला मेि रोड व बाजारिेठ आिल्या ्ाचेखाली दाबूि बसले्. ह े
्का्कावाले देशाच्या रक्िाडी्ले िरके रु्लेले िळू आहे्. हे िळू 
दलाल सट्ी्ला दुसऱ्याला गफरकू दे् िाही्. जैि, िुजराथी, मारवाडी 
िंबर एकचे जा्ी्यवादी महणूि त्यांच्या िो्ी ्ेयणाऱ्या अवलादी बरेचदा 
िंिू अस्ा् (वािखेडे २०२०: ९९)

वि्ष आगण जा्ी ्या समाजा्ील गवसंि्ी आगण अं्गव्षरोधाला 
जनमाला घाल्ा्. वरच्या जा्ीचे श्ीमं् आगण खालच्या जा्ीचे िरीब 
ठेवावे ्यावर गक्ी गलबरल एकम् आहे. त्या गसद्धां्ाला इथल्या समस् 
संवैधागिक संसथांची मूक संम्ीच आहे (वािखेडे २०२०: १०२)

रामा्यण- महाभार् सुरू झाले िस्े ्र ह्ा िडलेल्या गभं्ीची 
बा्मी कधीच ्ेयवढी सत्यम गशवम सुंदरम झाली िस्ी. एकदा ्र 
िावा्ल्या ्रुण िोरांिी वि्षणी िोळा केली. लालकतृ षण रथ आिल्या 
िावा् आणा्यचा. आमही महाभार्ा् कतृ षण िागहला हो्ा, ्ो ्र 
काळा हो्ा, ्या साल्यांिी लाल-कतृ षण कुठूि काढला? रामा्यण गसरी्यल 
्र कधीच संिूि िेली हो्ी िण िावािावा् िवे महाभार् सुरू झाले 
हो्े. सिळ्या िावांमध्ेय तवेरािे मांिवाडा आगण महारवाड््याकडे िाहूि 
घोरणा द्ा्यला मोठा चेव ्ेयई. ज्य भवािी ज्य गशवाजी...आ्योध्या ्ो 
र्याकी है! ्या घोरणा द्ा्यला आमही आड््या- ग्ड््या जा्ी आघाडीवर 
हो्ो. ्या घोरणेचा आगण महार मांिांिा घाबरवण्याचा का्य संबंध कळ् 
िसे. (वािखेडे २०२०: ११४) 

्या सव्ष उदाहरणांवरूि कादंबरी्ूि उभा केलेला संघर्ष वरवर 
वि्षसंघर्ष वा्् असला ्री अं्सथिणे ्ो वण्षसंघर्षच आहे. लेखकाच े
सूचि वाचकाि्ययं् िोच्े, हे ्या कादंबरीचे ्यश महणा्यला हवे.

िौ्म बुद्ध, ्ुकोबा, महातमा फुले, ्यांच्यािासूि डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर व कॉमे्ड शरद िा्ील ्यांच्याि्ययं् एक सव्ंत् गवचार व 
भूगमका प्रा.जी. के. ऐिािुरे समोर ठेव्ा्. ्ी आ्यगड्यालॉजी आ्ा 
िवआंबेडकरवाद महणूि समोर ्ेय् आहे. ही भूगमका िरकी आगण मजबू् 
करण्याकर्ा काही गकंम्ही चुकवावी लाि्े, ्ी चुकवण्याची ््यारी 
देखील ठेऊि ्ुकोबा व आंबेडकरांिा मूल्यमाििाची कें द्रे बिवूि ्े हा 
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व्यवहार सजििणे कर्ािा गदस्ा्. महणूिच काहीिा गििीगिि मधील 
भारा अश्ील वा्ली, ्रीही मूळच्या सवभावािे, सथा्यीभावािे िुढे 
सरकणारी ही कादंबरी सागहत्य-संसकतृ ्ी व्यवहारा्ील महत्विूण्ष घडामोड 
गकंवा गरि्या आहे असेच महणावे लािेल.एखादी भूगमका सिष्ट कर्ािा 
गकंवा ्ी रुजव्ािा वेिवेिळ्या शैलटींचा वािर करावा लाि्ो.्याकर्ा 
कथाकादंबरी ्यांिा िांभी्या्षिे घ्या्यला हवे असे म् प्रा.जी. के. ऐिािुरे 
्यांिी गिगिगिकच्या बलब्षवर सिष्ट केले आहेच. गलोबला्यझेशिच्या 
काळा् ्तकाळ ररझल् ्या ्त्वािे काही घडामोडी घड् अस्ािा 
वाचि लेखिाच्या जोरावर राकेश वािखेडे हे आिली जािा (सिेस )प्रशस् 
कर्ािा गदस् आहे्. ्यासाठी त्यांिी घे्लेले कष्ट व केलेला अभ्यास 
आहे हे गवसरूि चालणार िाही.

राकेश वािखेडे ्यांची गचं्िशील्ा त्यांच्या कादंबरी् गदसूि 
्ेय्े. िावा् आलेला ्ीवही. ्ीवहीवरील रामा्यण-महाभार्ािे 
सुरुवा् केलेली गहंदुतवाची िकड त्यांच्या िजरे्ूि सु्् िाही. ्र राम 
मंगदराच्या भूगमिूजिाच्या वेळेलाच िा्यकाला गदली िेलेली फाशी हा 
काही ्योिा्योि ठर् िाही. ्यालाच भूगमका लढवणे असे महण्ा्. ह े
गलोबला्यझेशि कुठि्ययं् ्ेयऊि ठेिले आहे, ्याचा हा िुरावाच मािावा 
लािेल. राम जनमभूमीच्या िूजिाकर्ा कॉमे्ड अणणाभाऊ साठे ्यांच्या 
वा्ेिावा्ूि िेली जाणारी मा्ी, िागशक िररसराचं हो् िेलेलं गसथत्ंय्र, 
्या गसथत्ंय्रा् भरडली िेलेली माणसं, िव्यािं उभारू लािलेली 
गबलडस्षलॉबी आगण कमालीचा धम्ष कम्षठिणा लेखकाच्या िजरे्ूि सु्् 
िाही. हा त्याच्या अभ्यासाचा आगण गचं्िाचा भाि आहे.

एका बाजूला सिा्न्यांची िोळाबेरीज करूि उभारलेली सागहत्य 
िरंिरा आगण त्याच बाजूिे झुकलेली कुलवतृत्ां्ी सरंजामी कादंबरी अशा 
कचा्््या् अडकलेल्या गकंवा दोला्यमाि गसथ्ी झालेल्या ओबीसी 
ि्ा्ल्या लेखकाकर्ा ही कादंबरी महणजे का्य्षशाळाच ठरावी. एखादा 
ओबीसी िा्यक अथवा ओबीसी गिवेदक आजूबाजूला घडणाऱ्या सव्ष 
घ्िांकडे कसा िाह्ो व त्याला कसा गभडू शक्ो ्याचे उत्म उदाहरण 
महणूि गिगिगिि महत्वाची ठर्े. एका बाजूला सिा्िी व सरंजामीिणाच े
अं्:सथ अिुकरण अथवा आकर्षण आगण आिल्याखाली कुणी्री आह े
ही अहम भाविा ओबीसटींची घुसम् वाढा्यला कारणीभू् ठरली आहे. 
एका बाजूला आिण उचचवणवी्य असल्याचा भाव ्र दुसऱ्या बाजूला शूद्र 
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असल्याचा साक्षातकार ्या दोनही बाजूंिी झालेली सामागजक सांसकतृ ग्क व 
राजकी्य घुसम् ्या्ूिही माि्ष काढ्ािा आिल्यािेक्षा खाली असणाऱ्या 
जा्ीगवर्यी द्ेर आगण सरंजामी ब्ाह्मणीवतृत्ी गवर्यीचा आकस हे सव्ष 
दाबूि ठेवूि िरकी कुठल्या बाजूला जा्यचे असा मोठा प्रश्न ओबीसी समोर 
आजही उभा आहे? ्ेवहा ्या साऱ्याला उत्र डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर ह े
आहे हेही ्यागिगमत्ािे अधोरेगख् करा्यलाच हवे. महणूि राकेश वािखेडे 
्यांचे गवशेर कौ्ुक करा्यला हवे. त्यांचे झुक्े माि आंबेडकरवादाला 
आहे. सवा्ंत््य, सम्ा, बंधु्ा ्या मूल्यांिा आहे. महणूि सव्षसामान्य 
माणसाची भारा, बोली, त्याचे जिणे, त्यांच्यासमोरचे प्रश्न हे सव्षकाही 
वािखेडे ््सथिणािे आगण प्रामागणकिणािे िोंदवू शक्ा्. महणूि 
ही कादंबरी सवा्ंत््य, सम्ा, बंधु्ा ्या मूल्यांिा अधोरेगख् करणारी 
आंबेडकरवादाला गवस्तृ् करणारी अशी िवआंबेडकरवादी कादंबरी 
आहे, असे महण्ा ्ये्े.

संदर्ण : 
१. ऐिािुरे, जी. के (२०१७): ग्सरे फुले-आंबेडकर सागहत्य संमेलि अध्यक्षी्य 

भारण, सम्यक सागहत्य संसद, गसंधुदुि्ष.
२. ऐिािुरे,जी. के. (संिा) (२०२०): मंथि: फ. म. शहागजंदे ्यांच्या कगव्ेची 

समीक्षा, भूमी प्रकाशि, ला्ूर. 
३.  वािखेडे, राकेश (२०२०) : गिगिगिि,हस्ाक्षर प्रकाशिितृह, िांदेड. 

महाजालावरील संदर्ण : 
१. ऐिािुरे,जी.के(२०२१) ‘गहंदू - एकगवसाव्या श्का्ील सामागजक समस्या’: 

्या िुस्काच्या प्रकाशि प्रसंिी कोलहािुर ्ेयथे केलेले भारण, https://
youtu.be/iB0Z-VpJnHs

 (संके् सथळाला भे् १० माच्ष २०२२ )
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खािदेशा्ील आंबेडकरी चळवळीच्या 
अभ्यासाचे अससल साधि - दगल् भार्

सुनि्ता सावरकर

संशोधक-गवद्ाथवी
इग्हास आगण प्राचीि भार्ी्य संसकतृ ्ी गवभाि
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा गवद्ािीठ औरंिाबाद
sunitsawarkar@gmail.com

97



वष� ०२ � अकं ०१ � जलुै-ऑग�ट-स�ट
बर २०२१

(िरीगक्ष् िुस्क : दगित भारत दगित भारतातीि अग्रिेख, संिादक : 
गकशोर मेढे, प्रकाशक : सा्यि िगबलकेशि, िुणे, ितृषे् : २१८, मूल्य :  
रु. ३००)

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ्यांच्या िे्तृतवा्ील आंबेडकरी 
चळवळीची व्यािक्ा भार्भर आहे. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीच्या 
अभ्यासाचा िरीघ हा गवस्ारलेला आहे. आंबेडकरी चळवळीचा अभ्यास 
कर् अस्ािा आिल्याला वेिवेिळ्या भािा्ील सामागजक, आगथ्षक, 
राजकी्य व भौिोगलक िररगसथ्ीचे ज्ाि असणे आवश्यक आहे, ्रच त्या 
त्या भािा्ील आंबेडकरी चळवळीचे सवरूि आिण सिष्टिणे मांडू शक्ो. 
आंबेडकरी चळवळीची सुरुवा् ही महाराषट्ा्ूि झालेली आहे. त्यामुळे 
महाराषट्ा्ील आंबेडकरी चळवळीच्या उद्याची िाश्व्षभूमी व चळवळीच े
गवकगस् होणारे सवरूि समजावूि घ्या्यचे असेल ्र चळवळीशी 
संबंगध् अससल साधिांचा वािर करणे िरजेचे आहे. अिेक समकालीि 
प्राथगमक व गद््ी्य साधिांिैकी ्तकालीि कालखंडा् गिघालेली वतृत्ित्े 
व िागक्षके ही अत्ंय् महत्वाची साधिे आहे्. आंबेडकरी चळवळीच्या 
िा्याभरणीमध्ेय आगण खािदेशा्ील असितृश्य व आगदवासी समूहाला 
सामागजक िा्ळीवर न्या्य गमळवूि देण्यासाठी का्यम भूगमका घेणारे 
दगित भारत हे िागक्षक हो्य.
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गकशोर मेढे संिागद् दगित भारत-दगित भारतामधीि अग्रिेख ह े
िुस्क िव्यािे सा्यि प्रकाशि, िुणे ्यांिी प्रकागश् केले आहे. २१८ िािे 
असणाऱ्या िुस्काची ३०० रुि्ेय गकंम् आहे. ्या िुस्काला हररश्चंद्र 
गिम्षळे ्यांिी अग्श्य ्ाकदीिे महत्विूण्ष अशी प्रस्ाविा गलगहली आहे. 
ही प्रस्ाविा असितृश्यांच्या वतृत्ित् गिगम्ष्ीच्या ऐग्हागसक अभ्यासाच्या 
दृष्टीिे अत्ंय् महत्वाची आहे. सदरील संिागद् िुस्कामध्ेय दगल् 
भार्ा्ील ५८ अग्रलेखांचे संिादि केले आहे. त्याचबरोबर संिादि 
कर्ािा गकशोर मेढे ्यांिी काही ्ळ्ीिा अग्रलेखांच्या खाली गदलेल्या 
आहे्. ्याचा उि्योि वाचकांिा अग्रलेख समजूि घेण्यासाठी िरकीच 
होणार आहे. ्सेच शेव्ी धिाजी रामचंद्र गबऱहाडे ्यांचा संिूण्ष िररच्य 
गदला आहे. त्यामुळे गबऱहाडे ्यांिी संिूण्ष ह्या्भर केलेल्या कामागवर्यीची 
मागह्ी वाचकांिा उिलबध झालेली आहे.
धिाजी रामचंद्र नबऱहाडे व दनल्त रार्त

खािदेशा्ील सामागजक व राजकी्य क्षेत्ामध्ेय अत्ंय् महत्वाच ं
व्यगक्मतव महणजे धिाजी रामचंद्र गबऱहाडे हो्य. त्यांचा जनम २२ 
गडसेंबर १९११ रोजी असोदा, गजलहा जळिाव ्ेयथे महार कु्ंुबा् 
झाला. चौथीि्ययं्चे गशक्षण ‘फ्ी सकूल’ (असितृश्यांसाठीच्या) शाळे् 
झाले. िुढील गशक्षण सितृश्य लोकांच्या असोदे ्ेयथील ‘बेगसक मॉडेल 
सकूल’ ्या शाळे् झाले. विा्ष् असितृश्य्ा िाळली जा् असे. असितृश्य 
गवद्ार्यायंिा विा्षबाहेर बसवूि घ्यावे लािणारे गशक्षण, घरची िररगसथ्ी 
अशा वा्ावरणा्ूि धिाजी गबऱहाडे ्यांिी सामागजक गवरम्ेचा अिुभव 
घे्ला, िं्र धुळे ्ेयथील ‘िी. ्ी. सी. िरुड हा्यसकूल’मध्ेय प्रवेश घेऊि 
गशक्षण िूण्ष केले. 

गशक्षणािं्र लािलीच प्राथगमक गशक्षकाची िोकरी ितकरली. 
गशक्षकी िेशाच्या माध्यमा्ूि समाजामध्ेय जाितृ्ीचे काम केले. 
असितृश्यांच्या शैक्षगणक उनि्ीसाठी आ्योगज् चाळीसिाव ्ालुर्या्ील 
बहाळ ्ेयथे गद. २९ सप े्ंबर १९२५ रोजी झालेल्या िरररदे् गवगवध 
जा्टींच्या प्रग्गिधीबरोबर धिाजी गबऱहाडे उिगसथ् हो्े. जळिाव ्ेयथील 
सं् चोखामेळा वसग्ितृहाच्या का्य्षकारणीचे ् े सदस्य हो्े. खािदेशा्ील 
असितृश्यांच्या शैक्षगणक उनि्ीकरर्ा व सामागजक भेदभावाच्या 
गिमू्षलिाकरर्ा गबऱहाडे ्यांिी कसोशीिे प्र्यति केले. त्याचबरोबर डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर ्यांिी १९२९ ला असोदा ्ेयथे भे् गदली हो्ी, त्या 
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भे्ी् डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांिा सेिू िारा्यण मेढे व धिाजी रामचंद्र 
गबऱहाडे िुरूजी ्यांच्या सामागजक का्या्षची अग्श्य जवळूि ओळख 
झाली. १९४५ साली गबऱहाडे िुरुजटींिा असोदा िावचे िगहले असितृश्य 
सरिंच होण्याचा माि गमळाला. त्यांच्या कारगकदवी् असोदे िावाला 
असितृश्य्ा गिवारण्यासाठीचे दीड हजार रुि्याचे िगहले बक्षीस गमळाले. 
२३ ऑर्ोबर १९४६ ला ‘ज्य-भीम’ ्युगि् त्यांच्या िे्तृतवा् गिमा्षण 
झाले व खग्रास ग्रहण िावाचे िा्क गलहूि त्याचे अिेक प्र्योि करण्या् 
आले. ्या िा्काच्या माध्यमा्ूि जा्ी्य्ा व समाजाला जाग्व्यवसथेच े
ग्रहण कसे लािले आहे आगण त्या्ूि देशाची व समाजाची सु्का कशी 
करूि घ्यावी, असा मोलाचा संदेश गदला हो्ा.

 सामागजक का्य्ष कर्ािा व सामागजक समस्या सोडव्ािा धिाजी 
गबऱहाडे िुरुजटींिा असलेला अिुभव दांडिा हो्ा. त्याच आधारावर 
सामागजक समस्या सोडवण्यासाठी व प्रबोधि घडूि ्ेयण्यासाठी गबऱहाडे 
िुरुजटींिी एक िागक्षक काढण्याचा गिण्ष्य घे्ला. त्याअिुरंिािे १९४६ 
साली त्यांिी इंग्रज सरकारकडे िागक्षक सुरू करण्यासाठी ित्व्यवहार 
केला. िरं्ु त्यांिा सरकारिे िरवाििी िाकारली. त्यामुळे गबऱहाडे 
िुरुजटींिी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ्यांची दादर ्ेयथील राजितृहा् भे् 
घेऊि इंग्रज सरकारशी झालेला सव्ष ित्व्यवहार दाखगवला, त्यावर डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरांिी गबऱहाडे िुरुजटींिा आश्वासि गदले, ‘मी लवकरच 
गदललीला जा् आहे; ्ेथूि िागक्षकाची िरवाििी घेऊि देईि’. िुरूजटींिा 
गदलेल्या शबदािुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ्यांिी दगित भारत ्या 
िागक्षकाला इंग्रज सरकारची िरवाििी गमळवूि गदली. १ एगप्रल १९४६ 
ला दगित भारताचा िगहला अंक गिघाला. दगित भारत िागक्षकाच्या 
मुखितृष्ावर ठळक अक्षरांमध्ेय ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ्यांच्या राजकी्य 
धोरणाचा िुरसकार करणारे िागक्षक’ असे ब्ीद हो्े. हे िागक्षक काढ्ािा 
्या िागक्षकाची भूगमका िेमकी का्य असेल, ्यागवर्यी गबऱहाडे िुरुजटींिी 
खुलासा केला आहे. गबऱहाडे िुरुजी महण्ा्, ‘जिसेवा करण्याच े
अिं् माि्ष आहे्. त्यािैकी व ््षमािित् काढणे व चालगवणे हेही मुख्य 
जिसेवेचे अंि आहे, अशी आमची ्ीस वरा्षिासूिच्या सेवा करण्याच्या 
अिुभवावरूि खात्ी झाली आहे. आमचा समाज अत्ंय् दगल् असा 
आहे. त्यांच्यामध्ेय शैक्षगणक, धागम्षक व राजकी्य जाितृ्ी होण्याकरर्ा व 
सितृश्य समाजाच्या बरोबरीिे वािण्याची िात््ा त्यांच्यामध्ेय ्ेयण्याकरर्ा 
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व ््षमािित् काढावे, अशी आमची िाच वरायंिासूि ्ळमळ हो्ी. सध्या 
अशा गबक् िररगसथ्ीमध्ेय ्े गक्ि् साध्य होईल, ्या भ्यािक कलििेिे 
मस्क सुनि झाले आहे. असितृश्योद्धार हे ज्यांचे ध्ेय्य आहे अशा गमत्ांच्या 
आगथ्षक मद्ीिे मी सदरचे ित् चालगवण्याचे साहस केले आहे’. दगित 
भारत हे िागक्षक अिं् अडचणटींवर मा् कर् त्यांच्या ्या भूगमकेशी 
का्यम एकगिष् रागहले.

‘फॅर््स आर सॅरेिड ब् कमें््स आर फ्ी’ ्या िॉल सकॉ् ्यांच्या 
सुप्रगसद्ध वचिािुसार घ्िेवरील भाष्याचे सवा्ंत््य संिादकाला घे्ा 
्ेय्े. महणूिच वतृत्ित्, िागक्षकामध्ेय अग्रलेखांचे महतव अिन्यसाधारण 
आहे. वतृत्ित् गकंवा िागक्षक केवळ बा्म्या िुरव् िाही ्र समकालीि 
िररगसथ्ी् घडलेल्या घ्िांची व संबंगध् सत्य शोधण्याची व गवशे्रणाची 
िूण्ष्ः जबाबदारी संिादकाची अस्े. कोणत्याही व ््षमािित्ा्ील गकंवा 
िागक्षका्ील अग्रलेखा् त्या ित्ाच्या संिादकांचा व वतृत्ित्ाचा एखाद्ा 
गवगशष्ट गवर्याबद्लचा दृगष्टकोि व्यक् हो् अस्ो. ्सेच संिादकी्य 
अग्रलेख लेखकाच्या वैचाररक प्रग्भेमुळे सागहगत्यक क्षेत्ा्ही ्योिदाि 
दे् अस्ा्. दगित भारता्ील अग्रलेख ्तकालीि कालखंडा्ील 
सामागजक, राजकी्य व सथागिक िा्ळीवरील प्रश्नांिा गक्ी महत्व द्ा्यचे, 
हे ्या िुस्का्ूि गदसूि ्ेय्े. दगित भारता्ील संिादकी्य लेख वाच्ािा 
वाचकांच्या लक्षा् ्ेयईल की, ्या िागक्षकािे एका बाजूला आंबेडकरी 
चळवळीचा गवचार सा्त्यािे समाजा् रुजवण्याचा प्र्यति केला आहे. 
त्याचबरोबर इंग्रजांचे राज्य अस्ािादेखील त्याच्या ध्ेय्यधोरणांवर 
िरखडिणे म्े व्यक् केलेली आहे्. ्सेच आं्रराषट्ी्य िा्ळीवरील 
घ्िांवरदेखील लेखि केलेले आहे. समकालीि इ्र चळवळीवरही 
दगित भारतमधूि अग्रलेख गलगहण्या् आले आहे्. त्यामुळे दगित 
भारता्ील अग्रलेख आिल्याला खािदेशा्ील आंबेडकरी चळवळीच्या 
िा्याभरणीचे संदभ्ष असणारे अत्ंय् महतवाचे साधि महणूि उि्योिाला 
्ेय्े. ्सेच समग्र आंबेडकरी चळवळीच्या इग्हास लेखिाच्या दृष्टीिेसुद्धा 
दगित भारत अत्ंय् महत्वाचे साधि आहे. खािदेश हा भाि िूववीच्या 
मुंबई इलाख्या् ्ेय् असल्यािे बरेचसे अग्रलेख मुंबई इलाखा व 
त्यावरील राजकी्य व सामागजक िररगसथ्ीवर भाष्य करणारे आहे्. 
त्यामुळे भार्ाच्या इग्हास लेखिाच्या दृष्टीिेसुद्धा दगित भारता्ील 
अग्रलेख अत्ंय् महत्वाचे ठर्ा्. ्या्ील काही अग्रलेख ‘गसमला 
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िरररदेची इग्श्ी’, ‘साि िरवड्ील िण ्ुमही िको’, ‘डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर ्यांची घ्िा सगम्ीवर गिवड’, ‘आत्ा इंग्रजांची लुडबूड 
कशाला’, ‘गहंदुस्ाि सवा्ंत््याच्या वा्ेवर’, ‘देशा्ील बहुजि समाज’, 
‘गहंदुसथािची फाळणी होऊ ि्ेय’, ‘गिजाम होळकर व भोसले ्यांिी 
इंग्रजांचा गकत्ा गिरवण्यास सुरुवा् केली?’, ‘मुंबई कॉिपोरेशिचा मे्यर 
श्ी्यु् िररमि होणार का्य?’, ‘हैदराबाद स्े्मधील ४० लक्ष असितृश्यांचा 
रझवीला गवरोध’, ‘असितृश्यांच्या ररझव्ष जािेवर छािा’ इत्यादी संिादकी्य 
लेख वाचले अस्ा आिणास जाणवेल की गबऱहाडे ्यांची वाचि-लेखि, 
गचगकतसक वतृत्ी गक्ी गवगवधांिी आहे, गक्ी वेिवेिळ्या प्रकारच्या 
गवर्यांवर संिादकी्य अग्रलेख गलहूि त्यांिी एक गवगशष्ट प्रकारची भूगमका 
घे्लेली आहे. ही भूगमका घे् अस्ािा व गब्ग्शांचे राज्य अस्ािा 
त्यांिी गब्ग्शांच्या गवरोधा्देखील िरखडिणे आिली म्े मांडलेली 
आहे्. त्यामुळे दगित भारत हे फक् आंबेडकरी चळवळीच्या इग्हासाच े
गकंवा खािदेशा्ील सामागजक व राजकी्य चळवळीच्या इग्हासाचेच 
िाही ्र महाराषट्ाच्या इग्हास लेखिाचेही एक महत्वाचे साधि आहे. 
त्यामुळे ्या अग्रलेखांिा एक अिन्यसाधारण महत्व प्राप्त हो्े.

सदरील िुस्काचे संिादक गकशोर मेढे ्यांिी दगित भारता्ील 
अग्रलेख प्रकागश् केले, ्याबद्ल त्यांचे गवशेर अगभिंदि केले िागहजे. त्याच े
कारण असे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ्यांच्यासोब् चळवळीमध्ेय 
काम करणारे अिेक सहकारी हो्े. ्यांिैकी काही सहकारी व डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर ्यांच्या् म्भेद झाले. म्भेदांमुळे काही सहकारी 
चळवळीिासूि लांब िेले, ्र काही सहकारी म्भेदािं्रही चळवळी् 
सगरि्य रागहले. आंबेडकरी चळवळीच्या इग्हासा्ील लेखिामध्ेय डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर ्यांच्याशी म्भेद झालेल्या सहकाऱ्यांगवर्यी जे 
गलखाण झालेले आहे; ् े गलखाण फक् त्यांचे म्भेद झाले व ् े चळवळीला 
सोडूि िेले इथि्ययं् झालेले आहे. खरं ्र ्यािैकी काही सहकारी िं्रही 
चळवळीमध्ेय एकगिष्िणे िुनहा जोमािे काम कर्ािा गदस्ा्. डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर व धिाजी रामचंद्र गबऱहाडे ्यांच्या संबंधाबद्ल जे 
काही गलखाण आजि्ययं् झालेले आहे ्े अिूण्ष आहे. वास्गवक धिाजी 
रामचंद्र गबऱहाडे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ्यांचे एकमेकांशी संबंध कसे 
हो्े, ्यावर सदरील िुस्का् संिादकािे त्यांच्या संिादकी्य लेखिा् 
गवस्तृ् व िुराव्यागिशी मांडणी केली आहे. १९३७ मध्ेय सव्ंत् मजूर 
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िक्षाच्या ग्की् वा्िाच्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व धिाजी 
रामचंद्र गबऱहाडे ्यांच्यामध्ेय म्गभनि्ा आली हो्ी. त्यागवर्यी ्य. गद. 
फडके महण्ा् की,’िूव्ष खािदेशा्ूि दौल्राव जाधव ्या िदवीधारकास 
ग्की् गमळाल्यािे मेढे आगण गबऱहाडे हे जुिे का्य्षक त्े िाराज झाले. 
दोघांिीही जाधवांच्या गवरुद्ध गिवडणूक लढगवली. दौल्राव जाधव ्यांिा 
म्े द्ा, असे सांिण्यासाठी जळिावला झालेल्या सभे् बाबासाहेबांिी मेढे 
आगण गबऱहाडे ्या दोघा बंडखोर उमेदवारांवर कडव् ्ीका केली. (फडके 
्य.गद., आंबेडकरी चळवळ, श्ीगवद्ा प्रकाशि,२०१७:९१) वास्गवक 
िाहा्ा चळवळी्ील ग्की् वा्िाच्या वेळी झालेले म्भेद हे त्या त्या 
घ्िेशी संबंगध् हो्े. त्यामुळे म्गभनि्ा जरी असली ्री वैचाररक 
गभनि्ा मात् िवह्ी. महणूिच िं्रच्या काळा् धिाजी गबऱहाडे ्यांिी 
चळवळीमध्ेय सगरि्य राहूि सव्ंत् मजूर िक्ष, शेड््यूल कास् फेडरेशि 
ऑफ इंगड्या ्या राजकी्य संघ्िांमध्ेय महत्विूण्ष काम केले. १९४६ ला 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ्यांिा दगित भारत हे िागक्षक काढा्यचे आहे. 
त्यामुळे मला ्ुमही त्याची िरवाििी गमळवूि द्ा, असे हरकािे सांगि्ले. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांिी दगित भारत िागक्षकाला िरवाििी गमळवूि 
गदली. त्यािं्र दगित भारतचा प्रत्ेयक अंक हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
्यांिा गि्यगम्िणे िाठवला जा् असे. हे संिादकािे िुराव्यागिशी 
दाखवूि गदले आहे. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीच्या इग्हासा्ील 
१९३७ िं्रच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व धिाजी रामचंद्र गबऱहाडे 
्यांच्या संबंधावर महत्विूण्ष प्रकाश ्ाकणारे हे साधि आहे. १९३७ 
ला असलेली म्गभनि्ा िं्रच्या काळा् १९४६ ला दगित भारत 
काढण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ्यांिी गमळवूि गदलेली िरवाििी 
ही  दोघांच्याही संबंधांवर प्रकाश ्ाकणारी एक प्रमुख घ्िा आहे.१९३७ 
च्या गिवडणुकीच्या वेळी ग्की् वा्िावरूि म्भेद झालेले. ्से म्भेद 
अिेक गठकाणी झाले.िरं्ु गिवडणूक झाल्यावर मात् काही अिवाद 
विळ्ा सव्ष म्भेद झालेले उमेदवार िुनहा बाबासाहेबांिा ्ेयऊि गमळाले 
आगण झालं िेलं गवसरूि िव्यािे कामाला लािले. त्या् गबऱहाडे िुरुजीही 
हो्े. गबऱहाडे िुरुजटींची बाबासाहेबांवर अढळ गिष्ा हो्ी. त्यामुळे त्यांिी 
त्यांचे संिूण्ष आ्युष्य प्रामागणकिणे आंबेडकरी चळवळी् खचवी घा्ले. 
ज्याप्रमाणे गवदभा्ष्ील दगल् चळवळीचा इग्हास, मराठवाड््या्ील 
दगल् चळवळीचा इग्हास, कोकणा्ील दगल् चळवळ ही त्या त्या 
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भािा्ील आंबेडकरी चळवळीच्या इग्हासाचे महत्विूण्ष संदभ्ष ग्रंथ 
आहे्. ्याच ध्वीवर खािदेशा्ील आंबेडकरी चळवळीचा इग्हास 
गलहा्यचा असेल ्र दगित भारत ्या िागक्षकागशवा्य गलगहणे अशर्य 
आहे. १९५७ ला दगित भारत िागक्षक बंद िडले. धिाजी गबऱहाडे ्यांच े
मोठे सुिुत् वसं्राव गबऱहाडे ्यांिी १९७६ ला प्रबुद्ध टाइमस हे साप्तागहक 
सुरू केले व समाज प्रबोधिाची िरंिरा का्यम ठेवली.

सदरील संिादकी्य िुस्काची अभ्यासक, संशोधक व चळवळी्ील 
का्य्षकत्यायंिा त्यांच्या संशोधिाला व गलखाणाला मद् होईल. 
खािदेशा्ील सामागजक प्रश्नांवर आंबेडकरी चळवळीची भूगमका समजूि 
घे्ा ्ेयईल. गभलल आगदवासी व असितृश्य ्यांच्या सामागजक एकातम्ेच े
गवगवध िैलू दगित भारताच्या साहाय्यािे उलिडूि दाखव्ा ्ेय्ील. 
त्याबरोबरच खािदेशा्ील आंबेडकरी चळवळीच्या इग्हासलेखिाला 
ि्ी ्ेयईल. समग्र आंबेडकरी चळवळीच्या एकंदरी् वा्चाली् 
खािदेशा्ील सव्षसामान्य माणसांचे ्योिदाि व त्यांची भूगमका समजावूि 
घेण्यास दगित भारत ्या िागक्षकाचे महत्व अिन्यसाधारण आहे. ्या सव्ष 
िाश्व्षभूमीवर वाचक, संशोधक, अभ्यासक व चळवळी्ील का्य्षक त्े ्या 
िुस्काचे सवाि् कर्ील अशी आशा वा््े.
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कहाणी िरकी्य व्यािारी कजा्षची 

सुिी्ता नपंपळे 

कॉगस्ंि गवभािप्रमखु
बी.वा्य.के. महागवद्ाल्य, िागशक

Suneetapimpale@gmail.com
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(िरीगक्ष् िुस्क : इगंड्याज एरस्ि्षल कमगश्षअल बॉरोईिं - 
गफचस्ष, टे्णड्स, िॉगलसी अँड इश्यूज, लेखक : डॉ. आशु् ोर रारावीकर, 
प्रकाशक : अगल्मे् असोगसए््स, िागशक, ितृषे् : ५६, मलू्य : रु. १००)

डॉ. आशु् ोर रारावीकर ्यांिी ‘India’s External Commercial 
Borrowings : Features, Trends, Policy and Issues’ (बाह् 
व्यावसाग्यक कजते : वैगशष््ट्ेय, कल, धोरण आगण समस्या) ह्ा गवर्यावर 
गलगहलेले िुस्क महणजे िरदेशा्ील गवत्ी्य संसथांकडूि घेण्या््ेयणाऱ्या 
कजा्षची ‘कहाणी’ आह.े 

बाह् व्यावसाग्यक कजते ्याबद्ल सगवस्र मागह्ी देणारे ह ेिुस्क 
िाच प्रकरणां् गवभािले िेले आह.े प्रत्ेयक प्रकरणा् गदलेली गवशे्रणातमक 
मागह्ी ह े्या िुस्काचे वैगशष््ट्य महणावे लािेल. 

‘बाह् व्यावसाग्यक कजते’ ही संकलििा अिेकांिा िवीि असल्यािे 
सवा्ष् प्रथम ्ी संकलििा समजाविू सांिणे अग्श्य िरजेचे हो्े.  
डॉ. आशु् ोर रारावीकर ्यांिी िगहल्या प्रकरणा् ही संकलििा सोप्या 
शबदा् आगण सगवस्रिणे समजाविू सांगि्ली आह.े जािग्कीकरणामळेु 
अशा प्रकारच्या कजायंचा मोठ््या प्रमाणावर वािर करूि घे्ला जा् आह.े 
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त्यामळेु त्याचे महत्व ि्विू दे् ािा एका बाजूला ्या प्रकारच्या कजा्षच्या 
अिुरंिािे्ेयणाऱ्या धोर्याची जाणीव त्यांिी करूि गदली आह,े ्सेच 
कज्षदारािे कोणत्या प्रकारची दक्ष्ा घेणे आवश्यक आह े ्याबाब्ही 
सगवस्र चचा्ष केली आह.े 

दसुऱ्या प्रकरणा् अशा प्रकारच्या कजा्षला इ्कं महत्व का आगण 
कसं प्राप्त झालं ्संच ्े महत्व का वाढलं ्याचीही गवस्त्ृ  मागह्ी गदली 
आह.े 

ग्सऱ्या प्रकरणा् ्या कजा्षच्या संदभा्ष् भार्ािे सवीकारलेल्या 
धोरणांचा आढावा घे्लेला गदस्ो. अशी कजते घे्लेल्या भार्ी्य कज्षदारांिा 
त्याची िर्फेड डोईजड होऊ ि्ेय महणिू भार्ािे ्या संदभा्ष्ील गि्यम 
आगण गिबयंध ्या् बदल केले आहे् . अशा प्रकारच्या बदलांमळेु कज्षदारांिा 
जसे सवा्ंत््य गमळाले ्सेच त्याच्या उत्रदाग्यतवाची जाणीवदेखील झाली 
आगण महणिूच ्या संदभा्ष्ील माि्षदश्षक ्त्वांिा गवशेर महत्व आह.े 

प्रत्ेयक देशा् आगण एकंदर जिा्च गवगवध िा्ळ्यांवर स्् बदल 
घड् अस्ा्. ्या बदलांचा अथा्ष्च अशा कजा्षच्या प्रवाहावर िररणाम 
हो् अस्ो. चौर्या प्रकरणा् वाचकाला त्या िररणामांची सगवस्र मागह्ी 
वाचा्यला गमळ्े. 

शेव्च्या प्रकरणा् अशी कजते संसथासािेक्ष असल्यािे त्याचा वािर 
िूण्षिणे कज्षदाराच्या हे् ूिुसार ठर् अस्ो ह्ाची जाणीव करूि गदली आह.े

भार्ाच्या आगथ्षक गवकासासाठी गवगवध उद्ोिधंद्ांिा िरजेिुसार 
अथ्षिुरवठा होणे अत्यावश्यक अस्े. िरकी्य चलिा्ील व्यावसाग्यक कज्ष 
ह ेअगलकडच्या काळा् मान्य्ा िावलेले लोकगप्र्य साधि महण्ा ्ेयईल. 
अमेररकेकडूि घे्लेले ्या प्रकारचे कज्ष भार्ी्य अथ्षव्यवसथे्ील त्याच े
महत्व अधोरेगख् कर्े. १९७० साली अमेररकेकडूि घे्लेल्या ्या कजा्षची 
ररकम १०.८ अबज डॉलर हो्ी, ् ीच आज ५२.९ अबज डॉलरचा ् पिा िार 
करूि िेली आह.े खासिीकरण, उदारीकरण आगण जािग्कीकरणाचे धोरण 
भार्ािे सवीकारल्यािं्र ‘िरकी्य चलिा्ील कज्ष’ हा गवत्ी्य िुरवठ््याचा 
एक महत्वाचा स्तो् बिला आह.े गद्िक्षी्य मकु् व्यािार भार्ासारख्या 
गवकसिशील देशासाठी िेहमीच फा्यदेशीर अस्ा्. खलु्या अथ्षव्यवसथेच्या 
िाश्व्षभमूीवर भार्ी्य उद्ोिधंद्ांिी िरकी्य चलिा्ील कजा्षचा फा्यदा 
करूि घ्यावा ्यासाठी आिले सरकार स्् प्र्यतिशील आह.े ्याचे कारण 
असे की अशा प्रकारचे कज्ष देशां्ि्ष् प्रचगल् व्याजदराच्या ्ुलिे् सवस् 
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अस्े. िण गवदेशा्ूि ग्थल्याच चलिा्ील कमी व्याजदरा् उिलबध 
असलेला हा कज्षिुरवठा गकफा्य्शीर असला ्री त्या अिुरंिािे ्ेयणाऱी 
जोखीम भार्ी्य कज्षदारािे लक्षा् घेऊिच व्यवहार करणे िरजेचे आह,े ही 
जाणीव लेखक आवजू्षि करूि दे्ा्. 

जेवहा एखादा उद्ोि देशां्ि्ष् चलिाखेरीज अन्य चलिा् कज्ष घे्ो 
्ेवहा ‘िरकी्य चलि जोखीम’ ्या प्रकारचा धोका कज्षदाराला ितकरावा 
लाि्ो. अशा प्रकारच्या कजा्षची बाजारा्ील गकंम् अिेक कारणांिी 
बदल् अस्े. उदाहरणाथ्ष, शासकी्य गिण्ष्य आगण गि्यमांमधील बदल, 
देशा्ील गसथ्ी, जािग्क िररगसथ्ी इत्यादी. त्यामळेु अशा प्रकारच्या 
कजा्षच्या िर्फेडीिूववी भार्ी्य रुि्या आगण दसुऱ्या देशाच्या चलिादरम्याि 
असणाऱ्या गवगिम्य दरामध्ेय प्रग्कूल बदल होण्याचा धोका िेहमीच 
अस्ो. अथा्ष्च अशा प्रकारची जोखीम कमी करण्यासाठी हगेजंिचा वािर 
केला जा्ो; ज्या्योिे भगवष्या्ील गवगिम्य दरा्ील होणारे िुकसाि ्र 
्ाळले जा्ेच, गशवा्य त्या्ूि िफादेखील गमळव्ा ्ेय्ो.

आजच्या ् ोकाच्या अगसथर िररगसथ्ी् िरकी्य चलिांच्या गवगिम्य 
दरा् अवास्व बदल अिुभवास ्ेय् आहे् . दोि देशा्ील चलिांचा दर 
जरी त्या चलिांच्या मािणी-िुरवठ््यावर अवलंबूि असला ्री गवगिम्य 
दरा्ील (overshooting) ‘मोठी वाढ’ ्यासारख्या कारणामळेु कजा्षची 
ररकम िर् कर्ािा असलेली जोखीम गवचारा् घेऊि अशा प्रकारच्या 
अथ्षिुरवठ्याचा उि्योि करावा असा सलला डॉ. रारावीकर दे्ा्.

 ररझवह्ष बँक ऑफ इगंड्यासारख्या भार्ा्ील सवपोचच बॅगंकंि 
संसथे् संचालक िदावर का्य्षर् असणारे डॉ. आशु् ोर रारावीकर ह ेएक 
िामांगक् अथ्षशास्तज् असूि भार् सरकारच्या अथ्ष मंत्ाल्या् त्यांिी 
का्य्षभार सांभाळला आह.े ्या गवगवध िदांवर काम कर्ािाचा अिुभव 
आगण त्या अिुरंिािे त्यांिी केलेले मिि - गचं्ि ्या िुस्का् प्रग्गबंगब् 
हो्ािा गदस्े. 

भार्ी्य उद्ोिधंद्ासाठी िरकी्य चलिा्ील कज्ष उभारणी ्या 
गवर्याचा सवायंिीण गवचार मांडण्याचा हे् ू समोर ठेविू ्या िुस्का्ील 
प्रकरणांची ्योजिा केलेली गदस्े. ्या प्रकारची कज्षगवर्यक संकलििातमक 
मांडणी कर्ािा भार् सरकार आगण ररझवह्ष बँकेची ्यासंबंधीची धोरणे, 
त्या् वेळोवेळी करण्या् आलेले बदल व गिबयंध आगण त्यामािील 
कारणे, कज्षगवर्यक माि्षदश्षक ्त्वांबरोबरच कज्षदारांचे त्यासंदभा्ष्ील 
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उत्रदाग्यतव, देशां्ि्ष् आगण जािग्क िा्ळीवर होणाऱ्या बदलांचा 
िररणाम आगण धोरणातमक गसथ्ीचा आढावा ह्ा संबंधीचे गवस्त्ृ  गववेचि 
डॉ. रारावीकर ्या िुस्का् कर्ािा गदस्ा्.

(एरस्ि्षल कमगश्ष्यल बॉरोइगंज) ‘ईसीबी’ सारखा जग्ल गवर्य 
अगधक मदु्ेसूद आगण सोिा करण्या् ्े गिगश्च्च ्यशसवी झाले आहे् . ह े
कर् अस्ािा ्या िुस्काचा वािर अथ्षशास्त, आं्रराषट्ी्य व्यािार, आगथ्षक 
व्यवसथािि ्यांसारख्या गवगवध शाखांमधील व्यावसाग्यक, संशोधक, 
महत्वाचे गिण्ष्य घेणारे सरकारी अगधकारी, उद्ोजक आगण गवद्ाथवी करणार 
्याचे भाि ठेविू ्या गवर्याची सव्षसमावेशक मांडणी करण्या् आली आह.े 
िाच प्रकरणा् गवभािले िेलेले ह ेिुस्क ‘िरकी्य चलिा्ील गवदेशा्ूि 
गमळवलेली कजते’ ्या गवर्यावरील दस्ावेज ठरेल ्या् शंकाच िाही. 
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जगदीश पाटील 

जगदीश पाटील ह े जळगाव जजल्ह्ातील तालकुा पाचोरा, मकुकाम पोसट कुऱहाड 

खदु्द येथील शाळेत जशक्षक पदावर काय्दरत आहते. तयाांनी मराठी व इांग्रजी जवषयात 

एम.ए. बीएड. पदवी सांपादन केलेली आह.े गेली २५ वषषे ते लेखनक्षेत्ात अखांडपण े

काय्दरत आहते. मौज, हसं, अनुष्टुभ, सावाना, दीपावली, अंतनानाद, रससक, साप्ासहक 

सकाळ, खेळ, समळून साऱ्ाजणी, सासहत्पे्मी, लोकमत, काव्ाग्रह इतयादी वाङ्मयीन 

जनयतकाजलकाांमधनू तयाांचया कथा, कजवता तसेच लजलत लेखन प्रजसद्ध झाले आह.े 

‘आकाशवाणी जळगाव कें द्ा’वरूनही तयाांचया कथा आजण कजवता प्रसाररत झाल्या 

आहते. साजहतय सांसककृ ती मांडळाने अप्ाप् (१९९८) आजण अथव्द पज्लकेशनसने 

सवद्धरूप (२०१५) ह े तयाांचे कथासांग्रह प्रकाजशत केले आहते. ‘आबा महाजन 

याांचया समग्र साजहतयाची समीक्षा’ तयाांनी केली असनू लेखनावयजतररक्त जचत्कार व 

सलेुखनकार महणनूही ते पररजचत आहते. 

सुदाम नािायण िाठोड 

सदुाम नारायण राठोड ह ेएम. वही. पी. समाज सांसथा, नाजशक येथे मराठी जवषयाच े

साहाययक प्राधयापक महणनू काय्दरत आहते. तयाांनी एम.ए.(मराठी), पीएच.डी. या पदवया 

सांपादन केल्या आहते. तयाांची आपल्ात कुणीही ्दु्धखोर नवहते!, फेसबुकाळलेले 

वाद-प्सतवाद आसण दशेीवाद, रुतला काटा सजनानाचा व समसकॉल अशी चार पसुतके 

प्रकाजशत झालेली आहते. याजशवाय ते अनेक पसुतकाांचे सहलेखकदखेील आहते. 

तयाांचे आतापययंत एकूण १३ शोधजनबांध जवजवध जनयतकाजलकाांतून प्रकाजशत झालेले 

आहते. तयाांनी साजवत्ीबाई फुले जवद्ापीठ, पणुे येथे एक लघ ुसांशोधन प्रकल्प सादर 

केला आह.े ते एक उत्तम कवी असनू तयाांचया एका कजवतेचा समावेश हा मुांबई 

जवद्ापीठाचया अभयासक्रमामधये करणयात आला आह.े तयाांनी जवजवध सामाजजक 

जवषयाांवर अनेक जठकाणी वयाखयाने जदलेली आहते. नामदवे ढसाळ समष्ी यवुा 

परुसकार, साक्षात कावय परुसकार, अरुणकाळे अजातशत् ू कावय परुसकार, नाजशक 

आदी परुसकाराांनी तयाांना सनमाजनत करणयात आले आह.े 
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कुणाल िामटेके

कुणाल रामटेके याांनी याांनी ‘टाटा सामाजजक जवज्ान सांसथा, मुांबई’ येथनू ‘दजलत-

आजदवासी अधययन व ककृ ती’ आजण ‘साजवत्ीबाई फुले पणुे जवद्ापीठ, पणुे’ येथनू 

‘पत्काररता व जनसांवाद’ या जवषयाांमधये पदवयतु्तर पदवया सांपाजदत केल्या असनू 

मानवयशास्तामधये काही ‘पदजवका’ आजण ‘पदवयतु्तर पदजवका’ पणू्द केल्या आहते. 

सधया मुांबई जसथत ‘कोरो इांजडया’ या प्रजतजठित सांसथेत ‘समता फेलोजशप काय्दक्रमा’च े

‘महाराष्ट्र राजय समनवयक’ महणनू ते महणनू काय्दरत आहते. 

चंद्रकांत बाबि

चांद्काांत बाबर ह ेशेतकरी आहते. लोकसत्ा, पररवतनानाचा वाटसरू, आपले वाङ्मम् 

वतृ् अशा काही महत्वाचया जनयतकाजलकाांत तयाांनी समीक्षालेखन केले आह.े तयाांचया 

काही कजवता या जनयतकाजलकाांत प्रकाजशत झाल्या आहते. ्ास्मन : एक आठवण 

ह ेदीघ्द कजवतेचे फोल्डरदखेील प्रजसद्ध झाले आह.े

सुननता शांतािाम साविकि

सजुनता सावरकर याांनी डॉ. बाबासाहबे आांबेडकर मराठवाडा जवद्ापीठ, औरांगाबाद 

येथनू इजतहास व प्राचीन भारतीय सांसककृ ती जवभागातून एम. जफल. पणू्द केले आह.े 

महाराष्ट्ातील दसलत चळवळीमधील अंतरनात वादाचे सचसकतसक सवशे्षण १९२० ते 

१९४० हा तयाांचा एम.जफल.चा अभयासजवषय होता. तयाचबरोबर तयाांनी मोडी जलपी 

पदजवकाही पणू्द केला असनू दसलत चळवळीतील वैचाररक मतभेद या जवषयावरील 

पीएच.डी.चे तयाांचे सांशोधनाचे काम अांजतम टपपयात आह.े दजलत-आजदवासी जस्तयाांच े

इजतहासातील योगदान, ओबीसी जस्तयाांचे ऐजतहाजसक सांदभ्द, दजलत स्तीवाद, आांबेडकरी 

चळवळीचे जवजवध पैल,ू महाराष्ट्रातील चाांभार समाजाचा सामाजजक इजतहास, 

आांबेडकरवादी इजतहास सांशोधन पद्धती, मौजखक इजतहासलेखन आजण स्तीवादी 

इजतहासलेखन ह ेतयाांचया सांशोधनाचे मखुय क्षेत् आह.े ‘आांबेडकरी चळवळी’अांतग्दत 

जदसनू येणारे जवजवध मतप्रवाह, ‘आांबेडकरी चळवळ व बुद्ध धमम’ हा तयाांचया 

जचांतनाचा मखुय जवषय आह.े याचबरोबर तयाांनी इजतहास व सामाजजकशास्त शाखेचया 

जवजवध पररषदाांमधये शोधजनबांध वाचन करून सजक्रय सहभाग घेतलेला आह.े तयाांनी 

सकाळ वकृत्तपत्ात प्रासांजगक लेखन केले असनू जवजवध सामाजजक जवषयाांवर वयाखयाने 

जदली आहते. 
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सुनीता नपंपळे 

सनुीता जपांपळे या नाजशकचया के. वाय. बी. महाजवद्ालयात कॉजसटांग जवभागप्रमखु 

महणनू काम करतात. मायक्रोफायनानस या जवषयात तयाांनी डॉकटरेरट जमळजवली आह.े 

‘सव ओळख’, ‘समानानुभतूी’, ‘पररणामकारक सांपे्रषण’, ‘सवजाणीव’, ‘कररयर 

माग्ददश्दन’, ‘आहार आजण आरोगय’ याांसारखया जवजवध जवषयाांवर वत्दमानपत्ातून 

तयाांनी लेखन केले असनू या जवषयाांवरील काय्दशाळाांचेही आयोजन तया करीत 

असतात. तयाांनी वाजणजयजवषयक अनेक जनयतकाजलकाांमधनू जवपलु लेखन केले आह.े
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सदंर्भ देण्याविष्ीच्या मयार्भदर्भक सचूनया

‘संभाषण’ माससकासाठी शोधसिबंध सिसितािा शोधसिबंधकारािे In Text 

parenthetical Author-Date citation या संदभ्भ पद्धतीचा अविंब करण े

असिवाय्भ आि.े 

In Text parenthetical Author-Date Citation िी संदभ्भ दणेयाची असधक 

सटुसटुीत पद्धत आि.े या पद्धतीिसुार प्रतयक्ष िेखातीि मजकुरामधये वा सववेचिामधये 

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

संदभ्भग्ंथाच ेप्रकाशिवष्भ आसण उद्धधृत संदभा्भचा पधृष्ठ क्रमांक िोंदसवण ेआवशयक असते. 

उदािरणाथ्भ,

(रेगे २००४ : ७५) 

सदर संदभ्भग्ंथासवषयीच ेअनय तपशीि िेखाचया शवेटी जोडिेलया संदभाांचया यादीमधये 

समासवष्ट केिे जातात. 

उदािरणाथ्भ,

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

शोधसिबंधाचया शवेटी संदभ्भसाधिे िमदू करतािा मराठी आसण इगं्जी भाषतेीि 

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

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

समाजमाधयम िा क्रम पाळावा. 

सदंर्भ देतयानया गं्थकयारयाच्या,/सपंयादकयाच्या आडनयाियाने प्यारंर करून 

आडनयाियानुक्रमे नोंद करणे आिश्क आहे. 

उदािरणाथ्भ, 

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

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

एकयाच लेखकयाच्या एकयाहून अविक पुसतकयंाचे सदंर्भ ् ेत असतील तर िषया्भनुक्रम 

पयाळयािया. 

उदािरणाथ्भ, 

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

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

असेल तर पुढीलप्मयाणे वलहयािे.

उदािरणाथ्भ, 

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

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

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

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

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

असे सििावे. 

लेखयाच्या रेिटी देण्यात ्ेणयाऱ्या विविि प्कयारच्या सदंर्भसयािनयंाच्या नोंदींची 

प्यावतवनविक उदयाहरणे पुढीलप्मयाणे आहेत. ही उदयाहरणे देत असतयानया IN- 

TEXT-CITATION पद्धतीनुसयार प्त्क्ष वििेचनयात सदंर्भ कसे द्या्चे 

्यासबंंिीचे नमुनेही देण्यात आले आहेत.

ग्ंथ (book)
एक लेखक

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

IN- TEXT-CITATION 

(रेगे २००४ : २५)

दोन लेखक

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

मुबंई सवद्ापीठ व मौज प्रकाशि गधृि, मुबंई.

IN- TEXT-CITATION 

(मािश ेव जोशी २००७ : ७८)
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सपंयादक (एक)

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

संसकधृ सतकोश मडंळ, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(जोशी १९६२ : ६०)

सपंयादक (दोन)

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

बाबासािबे आबेंडकर अकादमी, सातारा.

IN-TEXT-CITATION 

(भोळे व बेडसकिाळ २००३ : ३६)

सपंयादक (दोनयापेक्षया अविक असल्यास)

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

 

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक व इतर १९८८ : ५९)

सपंयावदत गं्थयातील लेखयाचया सदंर्भ 

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

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

IN-TEXT-CITATION 

(केळकर १९८१ : ५०) 

अनुियावदत 

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

(अि.ु), सगुावा प्रकाशि, पणु.े

IN-TEXT-CITATION 

(आबेंडकर २००५ : ३८) 
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सपंयावदत आवण अनुियावदत गं्थ

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

आसण संसकधृ ती मडंळ, मुबंई. 

 

IN-TEXT-CITATION 

(बापट २००१ : १५) 

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

ऑकटोबर-सडसेंबर, पधृ. ३-११. 

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

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

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

IN-TEXT-CITATION 

(चौसाळकर २०१९ : ७)

(पळशीकर २०२० : २१)

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

लोकसत्ता, २४ म,े पधृ. १२.

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

IN-TEXT-CITATION 

(िाडकणणी २०२० : १२)

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

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

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

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

(फडके २०२० : ४८) 

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

साधना, म,े पधृ. २२-२३.

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

IN-TEXT-CITATION 

(केतकर २०१७ : २२)

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

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

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

IN-TEXT-CITATION 

(दरेकर २०१४ : ५५)

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

अभयास’, अप्रकासशत प्रबंध, मुबंई सवद्ापीठ.

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

IN-TEXT-CITATION 

(िाईक २०१६ : ८७)
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िेबसयाईट सदंर्भ 
सकेंतसथळयािरील परीक्षण 

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

पीडीएफ.

http://vivekresearchjournal.org/current_issue.html

(संकेतसथळािा भटे २७ फेब्वुारी २०१९) 

IN-TEXT-CITATION 

(आळवेकर २०१८)

सकेंतसथळयािरील लेख 

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

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

post_4html?m=1 

(संकेतसथळािा भटे २८ म े२०२०) 

IN-TEXT-CITATION 

(कुिकणणी २०२०)

सकेंतसथळयािरील पुसतक 

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

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

Ani%20Sah 

itya.pdf 

(संकेतसथळािा भटे १५ म े२०२०)

IN-TEXT-CITATION 

(मिोिर २०१२)

सकेंतसथळयािरील ित्भमयानपत्

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

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

about-student-299349 

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

(िमेाडे २०२०)

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

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

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

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

editor.sambhashit@mu.ac.in
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