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संक पनासंक पनासंक पनासंक पना    

आ ेषा सिचनआ ेषा सिचनआ ेषा सिचनआ ेषा सिचन    
कंुभारकंुभारकंुभारकंुभार    

219 
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30303030....    दोनदोनदोनदोन    हजारहजारहजारहजार    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    किवतेचेकिवतेचेकिवतेचेकिवतेचे    
व पव पव पव प    

सतंोषसतंोषसतंोषसतंोष    मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    
चमकुरेचमकुरेचमकुरेचमकुरे    

228 

31313131....    २००० नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    क दक दक दक द    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    समहूसमहूसमहूसमहू    
जीवनाचाजीवनाचाजीवनाचाजीवनाचा    वेधवेधवेधवेध    घणेारीघणेारीघणेारीघणेारी    किवताकिवताकिवताकिवता: : : : िहसाळािहसाळािहसाळािहसाळा 

बाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबे    
िनवृ ी कराड    

232 

32323232....    2000 −ÖÓŸÖ¸ü“Öß ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ :  
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 

›üÖò. ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö 
†−ÖÓŸÖÖ ¤êü¾Ö�ú¸ü 

239 

33333333....    मलें नाही अजनूमलें नाही अजनूमलें नाही अजनूमलें नाही अजनू    आभाळ आभाळ आभाळ आभाळ : : : : शतेक यानंा शतेक यानंा शतेक यानंा शतेक यानंा 
जग याच ेबळ दणेारी रेक किवताजग याच ेबळ दणेारी रेक किवताजग याच ेबळ दणेारी रेक किवताजग याच ेबळ दणेारी रेक किवता    

डॉडॉडॉडॉ. . . . िवजयकुमार िवजयकुमार िवजयकुमार िवजयकुमार 
िशवदास ढोलेिशवदास ढोलेिशवदास ढोलेिशवदास ढोले    

247 

34343434....    इं िजत भालेइं िजत भालेइं िजत भालेइं िजत भालेरावां या रावां या रावां या रावां या ‘‘‘‘टाहोटाहोटाहोटाहो’’’’    काकाकाका     
सं हातील शतेक याचं ेआ ं दनसं हातील शतेक याचं ेआ ं दनसं हातील शतेक याचं ेआ ं दनसं हातील शतेक याचं ेआ ं दन    

डॉडॉडॉडॉ. . . . दादाराव दादाराव दादाराव दादाराव 
गुंडरेगुंडरेगुंडरेगुंडरे    

254 

35353535....    २००० २००० २००० २००० नतंरची आ दवासी किवतानतंरची आ दवासी किवतानतंरची आ दवासी किवतानतंरची आ दवासी किवता शोभा िव ल  शोभा िव ल  शोभा िव ल  शोभा िव ल  
सरकंुडे                                                            सरकंुडे                                                            सरकंुडे                                                            सरकंुडे                                                            

264 

    

36363636....    

िशवारातलंिशवारातलंिशवारातलंिशवारातलं    पाणीपाणीपाणीपाणी    का सं हातीलका सं हातीलका सं हातीलका सं हातील    
शतेक याचंेशतेक याचंेशतेक याचंेशतेक याचंे    जीवनजीवनजीवनजीवन    िच णिच णिच णिच ण    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    
किवताकिवताकिवताकिवता    

अशोकअशोकअशोकअशोक    
हहहहणमतंराव णमतंराव णमतंराव णमतंराव 
पाटीलपाटीलपाटीलपाटील    
आडलूरकरआडलूरकरआडलूरकरआडलूरकर    

 
 

270 

37373737....    शतेक यां याशतेक यां याशतेक यां याशतेक यां या    जीवनातजीवनातजीवनातजीवनात    काशकाशकाशकाश    परेणारापरेणारापरेणारापरेणारा    : : : : 
कुळवाडीकुळवाडीकुळवाडीकुळवाडी    अभंगअभंगअभंगअभंग    

ाााा. . . . मोदमोदमोदमोद    भभभभ. . . . 
इंगोलेइंगोलेइंगोलेइंगोल े

278 

    

38383838....    

२०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    िव ोहीिव ोहीिव ोहीिव ोही    किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    जािणवाजािणवाजािणवाजािणवा    
((((िवशषेिवशषेिवशषेिवशषे    संदभसंदभसंदभसंदभ    : : : : मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    कसाबकसाबकसाबकसाब    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    किवताकिवताकिवताकिवता))))    

भरतभरतभरतभरत    िशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराव    
गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    

 
285 

    

39393939....    

समकालीनसमकालीनसमकालीनसमकालीन    अ व थअ व थअ व थअ व थ    वतमानाचावतमानाचावतमानाचावतमानाचा    अचूकअचूकअचूकअचूक    
वेधवेधवेधवेध    घणेारीघणेारीघणेारीघणेारी    किवताकिवताकिवताकिवता: ': ': ': 'मा यामा यामा यामा या    वतमानाचीवतमानाचीवतमानाचीवतमानाची    
न दन दन दन द'''' 

ाााा. . . . बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    
गणपतरावगणपतरावगणपतरावगणपतराव    भंडारेभंडारेभंडारेभंडारे 

 
292 

40404040....    माणसालामाणसालामाणसालामाणसाला    अतंमखुअतंमखुअतंमखुअतंमखु    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    किवताकिवताकिवताकिवता: : : : 
कोराकोराकोराकोरा    कागदकागदकागदकागद    िनळीिनळीिनळीिनळी    शाईशाईशाईशाई    

ाााा....    ाने राने राने राने र    
गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    

301 

41414141....    २०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    आबंडेकरवादीआबंडेकरवादीआबंडेकरवादीआबंडेकरवादी    
किवतचेीकिवतचेीकिवतचेीकिवतचेी    वाटचालवाटचालवाटचालवाटचाल    

धनजंयधनजंयधनजंयधनजंय    पाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंग    
सोनकाबंळेसोनकाबंळेसोनकाबंळेसोनकाबंळे    

310 

42.42.42.42.    २०००२०००२०००२०००    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    मराठीमराठीमराठीमराठी    किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    
दिलतदिलतदिलतदिलत    जािणवाजािणवाजािणवाजािणवा    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . अिनलअिनलअिनलअिनल    
मुढेंमुढेंमुढेंमुढें    

314 
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सपंादक यसपंादक यसपंादक यसपंादक य    मनोगतमनोगतमनोगतमनोगत    
 

'२००० नंतरची किवता : व प आिण आकलन' हा मह वपूण 
संदभ ंथ आप या हाती देताना आ हाला आनंद होत आह.े भारतीय 
वातं या या अमृत महो सवािनिम  आम या महािव ालया या वतीन े
ाचाय डॉ. वसंत िबरादार पाटील यां या मागदशनाखाली िविवध 

िवषयांवर ऑनलाईन चचास े, कायशाळा, प रषदा घे यात आ या. 
यापैक च मराठी िवभागा या वतीने '२००० नंतरचे सािह य वाह: 
व प आिण आकलन' या िवषयावरची एक दवसीय रा ीय ऑनलाईन 

कायशाळा द.२६ नो हबर २०२१ रोजी भारतीय 'संिवधान गौरव दना' 
चे औिच य साधून घे यात आली. या कायशाळेला महारा ातून आिण 
देशा या इतर भागातूनही मोठा ितसाद िमळाला. सदरील कायशाळे या 
िनिम ाने संदभ ंथ कािशत कर याचे जाहीर क न, या अनुषगंान े
उपिवषय सूचवून शोधिनबंध पाठिव याचे आ ही आवाहन केल े होते. 
आम या आवाहनाला ितसाद देऊन नामां कत आिण नवो दत अशा 
िविवध तरांतील अ यासकांनी अ यासपूण शोधिनबंध पाठिवले. वेळेची 
मयादा देऊनही आ हाला अ पवेळेम ये जो चंड ितसाद दला यामुळे 
आ ही भारावून गेलो आहोत. या या शोधिनबंध लेखकांनी आ हाला 
आवजून, वेळेतला वेळ काढून, शोधिनबंध पाठवून या मह वा या 
सां कृितक, वा यीन उप मात आपला कृितशील सहभाग न दिवला; या 
सवाचे आ ही मनःपूवक आभार  करतो.    

आम या कसान िश ण सारक मंडळाचे स माननीय अ य , सिचव 
आिण सव पदािधकारी िविवध उप म राबिव यासाठी आ हाला नेहमीच 

ो साहन देत असतात; यांचेही मनःपूवक आभार.  
यािनिम ाने २००० नंतर या मराठी किवते या िन मती, व प 

आिण भिवत ासंबंधी अ यंत मूलगामी अशा व पाची दीघ तावना 
िल न आिण या ंथाचे संदभमू य अधोरेिखत क न आमचे मनोबल 
वाढिवले याब ल आमचे मागदशक आिण महािव ालयाचे            
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ाचाय डॉ. वसंत िबरादार पाटील यांचे आिण या ंथाची पाठराखण 
करणा या ा. डॉ. ितभा जाधव तसेच नॅक  सम वयक, महािव ालयाचे 
उप ाचाय डॉ. डी. डी. चौधरी, अंतगत गुणव ा हमी क ाचे सम वयक 
डॉ. नागराज मुळे, कायालयीन अधी क शांत ड गळीकर यांचेही 
मनःपूवक आभार. सदरील संदभ ंथासाठी लेखन करणा या सव 
लेखकांचेही मनःपूवक आभार. 

या थंाचे आशयानु प असे संुदर मुखपृ  िचतारणारे आमचे िम , 
न ा िपढीतील मह वाचे िच कार  संतोष ध गडे यांचे आिण हा ंथ 
आकषक, संुदर, डौलदार व पात कािशत के याब ल काशक िम  
राजेश उंबरकर यांचेही िवशेष आभार. सदरील ंथासाठी यांनी यांनी 
आ हाला मदत केली, आ हाला ो सािहत केले, या सवाचे हा दक आभार 
मानून हा ंथ वाचकां या हवाली करत आहोत. ध यवाद. 
 

                डॉडॉडॉडॉ. . . . मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    कसाबकसाबकसाबकसाब        
                डॉडॉडॉडॉ. . . . अिनलअिनलअिनलअिनल    मुंढेमुंढेमुंढेमुंढे    
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तावनातावनातावनातावना    
    

मराठीमराठीमराठीमराठी    किवतलेाकिवतलेाकिवतलेाकिवतलेा    कालोिचतकालोिचतकालोिचतकालोिचत    नवेनवेनवेनवे    वळणवळणवळणवळण    दणेारीदणेारीदणेारीदणेारी    किवताकिवताकिवताकिवता    
    

'२००० नंतर या वाहातील मराठी किवता : व प आिण आकलन' 
मधील किवतांचे झालेल े संशोधन ह े वैिश पूण आह.े यातील लेखांतून 
ही किवता कशी बदलत गलेी व बदलत आह,े ह ेसांगतांना ितची असं य 
मम थळं संशोधकांनी उलगडून दाखवलेली आहते. ही किवता ित या 
नामा पान,े अथबोधान,े आिण अथपूणतेन े अगोदर या का  परंपरेशी 
संभवणा-या ना यागो यातून आललेी, कधी संयत िव ोहा या पाने, 

ामीण- दिलत- आ दवासी- संिवधानवादी- भट या  िवमु  समाजातील 
किवते या पान,े महानगरीय संवेदनां या अंगान े किवता, तर कधी 
वाचकां या मनात उतरावी हणून सवंग लोकि यतेसाठी िलिहललेी 
वतमानप ीय किवता आह.े 

तसेच ही किवता दैनं दन जीवनात उ वले या ताणतणावातून 
जीवनाकडे सकारा मक; पण तेव ाच गांभीयाने पाहणारी किवता आह.े 
हणून तर ती िविवध कार या जीवन जािणवेची अनुभूती देणारी किवता 

ठरली आह.े ी िव ा या प रवतनीय भाविव ाची आिण ित या 
भावानुभूतीची आदरयु  किवता आह.े तसेच ही किवता असामा यांपासून 
ते  तळागाळातील िवखुर या गेले यांची किवता आिण ासंिगक घटनांना 

ाधा य देणारी किवता आह.े सवंग राजक य जीवनाला कवेत घेणारी, 
शेतक यां या ांना ाधा य म देत देत इतर िविवध  पलैूंना सामोरे 
आणणारी ही किवता तेव ाच ताकदीची आिण वा तववादी चेहरा घेऊन 
आललेी आह,े ह ेयातील संशोधना मक लेखांतून दसून येते.  
न ान ान ान ा    चहेचहेचहेचहे----याचीयाचीयाचीयाची    किवताकिवताकिवताकिवता    ::::    

या वाहातली किवता ही नवीन आह.े ित या  अनुभूतीची धार 
धारदार आह.े िवषय तेच तेच असल ेतरी अनुभूती वेगळी आह.े अनुकरण 
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नाही. भाषा वेगळी आह.े मांडणीचे तं  सहज आह.े का ाचे का व या 
सग याच किवतेतून अभािवतपण े राखले जाईल असा आटोकाट य  
कव नी केलाय, हणजेच या २००० नंतर या वाहातील मराठी किवता 
का ाला अबािधत राखूनच का ाचा नवा चेहरा असलेली ही आप या 
साठो री किवतेला डावलून न ह,े तर यांना वतःत सामावून घेऊन 
वाटचाल केललेी आह.े हणून पूवकालीन परंपरेशी काहीशी सादशृ 
बाळगणारी आिण नवीनता िनमाण करणारी ही किवता आह.े 

या कालखंडातील मराठी किवतेतील आशयाची िविवधता,  ितची 
िन मती मता आिण ित यावर झाले या समी ेचा दिृ कोनही ल ात 
घेण े गरजेचे आह.े या दोन दृ ीने िवचार करताना आज उ ाचे जे कवी 
आहते, यांना २००० नंतर या किवतेत नेमके काय घडत े आह े व घडत 
आह ेह ेसमजणे यां या िन मती या दृ ीन ेउ ोधक आह.े किवता वाचून 
वा समजून कवी होता येत नाही. पण या वाचकांसाठी किवता िलिहली 
जाते, तो वाचक मा  किवता वाचून समजूनच किवतेचा वाचक झालेला 
असतो. वाचकाला पुढे घेऊन जाणारी वा नेणारी किवता हवी असत.े आिण 
कवी हा एक वाचक हणूनही असू शकतो.आिण नेमक  हीच बाब २००० 
नंतर या किवते या बाजूने अनुकूल आह.े ित या िन मती येवर भर 
देऊन िन मती म मनां या व अिभ िचसंप  रिसकते या दिृ न े केलेली 
समी ाही आह.े ित याब लची समी ा, काही तुरळक अपवाद वगळता 
उपल ध झालेली आह.े 
सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    जािणवे याजािणवे याजािणवे याजािणवे या    आ मभानाचीआ मभानाचीआ मभानाचीआ मभानाची    किवताकिवताकिवताकिवता::::        

२००० नंतर या आगेमाग े पास येऊ लागले या असं य मराठी 
कव या किवते या जडणघडणीत त कालीन सामािजक जीवनाचे आिण 
सां कृितक े ाचे मह वाचे योगदान आह.े या काळातील किवतचे 
नैस गक आिण वतः या कला मक, सामािजक जािणवे या आ मभानातून 
आिव करण झालेल े आह.े या कव या मनातील ं ा मक ना यांचा 
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यां या अिभ वर भाव पडण े वाभािवकच आह ेआिण तो पडलेला 
आह.े कव या सामािजक जीवनातील अि त ववादी तापमान बरेच वर 
चढ याचे या कालखंडात दसून येते. हणून यां यातील जीवनाची 
वा तवता ठाई ठाई दसून येते. वतमान काळात जाणवत असलेली कवा 
तशी जाणीव क न देणारी ही किवता आह.े 

या किवतेला भिव याची आच नाही; असे नाही. यामुळे वानुभवाचे 
अथ कर याचे, वतःचे मनोिव  ठाम बनिव याचे य ही या काळातील  
किवतेतून कव नी केलेला आह.े या य ात परा मतेचा झगडा कवीला 
झ बणे अगदी वाभािवक होते. ते याने पचवलेल ेआह.े १९६० नंतर या 
किवतेतला िव ोहाचा अंत: वर ती  होता या तुलनते २००० नंतर या 
मराठी  किवतेतला िव ोहाचा अंत: वर हा काहीसा ीण झालेला दसून 
येतो. या किवतेतील सामािजक, सां कृितक व इतर े ातला सूर मा  
वेगळा आह,े ह ेआप याला जाणवते.  
िव ोहाचािव ोहाचािव ोहाचािव ोहाचा    सयंतसयंतसयंतसयंत    सरूसरूसरूसरू::::    

साठो री या किवतेतील िव ोहाचा सूर आिण २००० या नंतर या 
मराठी किवतेत या िव ोहाचा सूर एका पातळीवरचा नाही. इथ े ही 
िव ोह आह े; पण याचे बदलते व प या ंथातून दसतेय. हा सूर अनेक 
वैिव यपूण जािणवेतूनही कव या सोयी माणे िवभागला गेलाय. हणूनच 
तो बदललाय. हणून िव ोहाचे व पही बदलल.ेहा बदल काळानु प 
आह.े 

२००० नंतर या काळातील िव ोही वृ ीला किवतेत िव ोही साम ी 
फारशी सापडललेी दसत नाही. हणून तो संयत आह.े तसेच या किवतेला 
सामािजकतेचे धागेदोरे  आ मसात करण ेफारसे कठीण गेलले े दसत नाही. 
हणून कवी या वतः या भावानुभवातला सामािजक आिण सां कृितक 

तथा वग य वारसा भंुडा व हणून िव ोहाकडे अिधक खेचून नेणारा ठरला 
नाही. तशा आ मभानाचे कटीकरण २००० नंतर या या ंथातील 
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कव या का सं हावर जो काही संशोधना मक अ यास झालेला आह े
यातून दसतो. 

किवतचेेकिवतचेेकिवतचेेकिवतचेे    वगेळेपणवगेळेपणवगेळेपणवगेळेपण::::        
एकंदरीत ि गत अि त वा या व बाहरे या चराचराचे संवेदन 

नकळतपण ेआिण काल वराशी वतःचा सूर जुळणारे कसे ठरतील ह ेया 
कालखंडातील मराठी कव या किवतेचे वेगळेपण आह.े हा काल वर एका 

ेरणेचा आवाज ठरललेा आह.े मानवी व नैस गक सृ ी या ाकृितक आिण 
एका मतेचा व सां कृितक मिनरासाचा तर कधी सां कृितक उ  तराचा 
हा वर मेळ आह ेअसे वाटते. सामािजक जीवनाशी व इतर घटकांशी एक 
नाते जोडून एका न ा काळाशी संवाद साध याची आकां ा बाळगणारी 
ही या कालखंडातील मराठी किवता होय. 
नानानानानानानाना    कार याकार याकार याकार या    भावभावभावभाव    संवदेनासंवदेनासंवदेनासंवदेना::::        

२००० नंतर या वाहातील मराठी किवतेतून अवतीभवती या जन 
जीवनातील नाना कारचे ताणतणाव, नाना कार या था - वेदना, 
नाना कार या भाव संवेदना अटीतटीने आिण आवेगान े कट झाले या 
आहते. जग या या अगदी ाकृितक पातळीवर असले या ना यांची गुंफण 
या किवतांमधून दसून येते. देह व दैिहक जािणवा आिण माणसां या 
आि मक उम चा एक सतत चालललेा कलह ही किवता साकार करताना 
दसते. तसेच हा कलह जग याचाच एक भाग बनलेला आह.े हणून 

इथ या येक िजवा या अि त वाचा झगडा, याची नैस गक िनवड, 
िजवंत राह याची िजगीषा आद सह िविवध संघषाचे व अंितम िन कष  
सांगणारी  २००० नंतरची ही किवता आह.े 
लोकजीवनातीललोकजीवनातीललोकजीवनातीललोकजीवनातील    का ा मका ा मका ा मका ा म    वृ ीवृ ीवृ ीवृ ी::::        

२००० नंतर या मराठी किवतेत लोकजीवनातील का ा म 
वृ ीसंबधी नवे भानही दसते आह.े गाण े गुणगुणन े ही माणसाची 

नैस गक व सावि क वृ ी आह.े हणून या या चाल नी, ताल नी, 
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श दांनी व श दबंधांनी त े गावे - गुणगुणावे वाटते, ते ते सव या या 
तालासुरात  कर यात या वाहातील कवी यश वी झाले आहते. अशा 
लोकजीवनातील किवतेला व रिसकतेला जाणीवपूवक सामोरे जा याची 
दृ ी २००० नंतर या किवतेतून कट झा याचे दसते. 

या वाहात काय े ातीलच न ह े तर, एकूणच सािह य े ातील 
म े दारी हळूहळू संपु ात आललेी दसते. हणजे समाजात या सव 
तरातनू सजना या वृ ी बळावत गे या. म यमवग य संवेदनशीलतलेा 

महानगरीय वा तवाने सजना या न ा वाटा दाखव या. ामीण व दिलत 
जीवनाची संवेदनशीलता महानगरीय न ा जािणवेतून जाऊ लागली ह े
दसते.तसेच ि यांचे भाविव  ि यां माणेच पु षांनीही ठसठसीतपण े

उलगडून दाखवले आहते. यातून यांचा मू यभाव व अढळ िन ा प पण े
जाणवते. यातून ि वादी किवतेला एक जीवनमू ये लाभल.े 
भािषकभािषकभािषकभािषक    कळेत याकळेत याकळेत याकळेत या    आपलपेणाचेआपलपेणाचेआपलपेणाचेआपलपेणाचे    ित बबित बबित बबित बब::::    

२००० नंतरची किवता ही सजनशील आ मभानातून आिण चंड 
क पनाश तून आिव कृत झालेली आह.े किवता िन ितमा कशी 
साकारते, वा तवाचे तपशील कसे शोधल ेजातात, गोठवल ेजातात आिण 
शेवटी एक िवल ण अ व व थकारक अंतमुख भान कसे िनमाण होते 
याची जाणीव या किवता क न देतात. 

िविश  संघषशील िन मतीम ये श द, भाषा, क पना यांचे ं  चालू 
असत.े मूळ अनुभव यथाथपण ेपाह यासाठी ही साधने आहते. सा याला 
मह व देत साधनांचे मु  वातं य घेतल े जाते. या सा य-साधन 
िववेकामुळे २००० नंतर या किवतेतील भािषक कळेतही चंड 
आपलेपणाचे ित बब उमटलले ेआह.े 

ापकापकापकापक    मचंमचंमचंमचं    लाभललेीलाभललेीलाभललेीलाभललेी    किवताकिवताकिवताकिवता::::    
२००० नंतरचा वा यीन वाहाचा काळ हा तसा सामािजक 

मा यमांतून व वतमान प ातून झटपट िस ीचा काळ आह.े कवीला 
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का  िल न झाले क  याची लागलीच िस ी हवी आह.े आता 
गावपातळीपासून ते  तालुका आिण िज हा पातळीवर सािह य संमेलन 
भरवली जात आहते. यात अनेक जु या न ा कव ना थान िमळते आह.े 
यामुळे  नवो दत कव चा उ साह वाढतोय. यातून किवतेचे दालन समृ  

होत आह.े यामुळे अनेकिवध जािणवांची किवता िलिहली जातेय. ती 
ामािणक आह.े तशी ती काहीशी हौसीही आह.े पण ती किवता आह,े हहेी 

तेवढेच खरे.     
अशा किवतेचा काशकांकडून का सं ह कािशत कर यासाठी 

चढा-ओढ लागली आह.े आिण काशकांचीही सं या वाढली आह.े आता 
पूव सारखे काशकांना खेटे घालावे लागत नाही. तसेच दो ही बाजंूनी 

येकजण आप आप या परीने काही तरी चांगल ं का  लेखन आिण 
काशन क न वाचकां या हाती दे यासाठी य शील आहते. एकंदरीत 

या किवतेला ापक असा मंच लाभललेा दसतोय.    
यायायाया    वाहातीलवाहातीलवाहातीलवाहातील    किवतचेीकिवतचेीकिवतचेीकिवतचेी    वैिश ेवैिश ेवैिश ेवैिश े::::    

२००० नंतरची किवता ही गतशील किवता आह.े साठो री व 
न वदी नंतर या किवतेतीलही िवषयांना कवेत घेऊन सुखदःुखाची 
िवल ण भावपूणता, मान ाची आ मकथा अ र करणारी उ ाची ग भ 
संवेदन किवता आह.े या किवतेची काही वैिश े न दवता येतील. ती 
अशी- 
१) ही किवता सव कार या शोषणाला सव वी नकार देते. 
२) जीवनवादी दृ ीकोनातून किवता िलिह यावर सवािधक भर 
३) सािह या या े ात पदापण करणारा येकजण 'कवी' आह.े 
४) कोण याही 'फॉम' चा अंिगकार न करता मु छंदातून अिभ  

होणारी ही किवता आह.े 
५) महानगरीय जािणवेतून िलिहललेी किवता. 
६) कोण याही गटातटात न बसणारी किवता आह.े 
७) जात- वग- भांडवलशाहीला नाका न मानवतावादाचा वीकार 

करणारी किवता आह.े 
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८) समाज मा यमातून समाजाला जे जे हवं त ेते देणारी किवता. 
९) संयत िव ोहाचा नवा आिव कार करणारी किवता आह.े 
१०) संवैधािनक मू यांचा पुर कार करणारी किवता. 
११) परंपरेला मूठमाती देणारी किवता आह.े 
१२) देव-दैव वादाला ितलांजली देणारी किवता आह.े 
१३) ामीण- दिलत- आ दवासी आिण ीवादी सािह य अशा सीमारेषा 

पुसट करणारी ही किवता आह.े 
१४) मानवता हाच या किवतेचा क बद ूआह.े 
१५) झटपट िस ीची वतमानप ीय किवतांचा ब तांश आह.े  
१६) या काळात काशकांचे उंबरठे िझजवणारे कवी नाहीत. 
१७) थािपतां या मा यतेची वाट न पाहता ' वतं  चलो रे' कवा 

'एकला चलो रे' या भूिमकेतली ही किवता आह.े 
१८) शासनासह िविवध पुर कार,   सािह य संमेलन,े असं य 

किवसंमेलना या आयोजनामुळे कव ना ो साहनपर वातावरण तयार 
आह.े 

१९) किवतेची शैली सहज, साधी व सरळ आह.े 
२०) िविवध समाज घटक िलिहते झा यामुळे नवीन नवीन श दकळा आिण 

ितमा िव  टप यात आल ेआह.े 
अशी काही मोजक  २००० नंतर या किवतेची वैिश े या संपा दत 

ंथा या आधारे सांगता येतील. 
मराठीमराठीमराठीमराठी    किवतलेाकिवतलेाकिवतलेाकिवतलेा    कालोिचतकालोिचतकालोिचतकालोिचत    नवेनवेनवेनवे    वळणवळणवळणवळण    देणारीदेणारीदेणारीदेणारी    किवताकिवताकिवताकिवता::::    

२००० नंतर या िविवध का सं हाची या थंातून जी वा यीन 
िच क सा कर यात आललेी आह,े ते अ यंत उ लेखनीय काय आह.े यात 
काही जुनेपण का ांश घेऊन याची न ाने मांडणी अधोरेिखत क न व 
काही न ा आशयाचे आिण िज हा याचे िवषय घेऊन आलेल ेकवी आहते. 
मग यांचे आशय शेतक यांचे असोत, क  शासक य अनुदान वा  सवलत चे 
असोत क  राजक य ह त ेप, बेकारी, ाचार, आ थक अडचणी, इ. इ. 
िवषयांची नवी मांडणी या किवतेत कशी आली आह े हे प  करताना 
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संशोधकांनी या किवतेने मराठी किवतेला कालोिचत नवे वळण दे याच े
काम िन ववादपणे केल ेआह,े हचे न दवले आह.े 

या ित या कायाची सवागीण समज आप या वाड्.मयीन सं कृतीत 
कतपत दढृ होईल ते काळच ठरवेल. ही किवता आपल ंमोठेपण, अि त व 

आिण वचस्व टकव यासाठी नाही. तर ती आपली अनुभूती ामािणकपण े
 कर यासाठी उ कटतेने िलिहललेी किवता आह.े सव काही िमळतेय 

पण मना या जखमा भ न िनघत आहते, पण वळ कायम राहणार नाहीत 
ना याचं श य अनेक कव ना आह.े हणून या किवतेला सामािजक 
अिभसरण अिभ ेतआह.े कुचंबणा झाली तर हरकत नाही पण उपे ा तरी 
नको असे हणणारी ही किवता आह.े 

२००० नंतर या मराठी का वहातली ही किवता एक 
प रवतनवादी, ब जनवादी, मानवतावादी, तसेच संिवधानाचा पुर कार 
करणारी आिण भांडवलशाही िवरोधी, मानुषतावादी, समाजािभमुख 
असललेी व कालोिचत नवे वळण देणारी ही किवता आह े हणून ित याकडे 
२१ ा शतकातील मु य वाह हणूनच आपण पािहल े पािहजे, असे 
वाटते. ह ेमाझे प ीकरण झाल ेपण समथन न ह.े 

'२००० नंतरची मराठी किवता: व प आिण आकलन' हा 
संशोधना मक ंथ मराठीतील या वाहाची सांगोपांग चचा करणारा थं 
आह.े यासाठी सु िस  कवी, समी क, सा ेपी संपादक डॉ. मारोती 
कसाब आिण संत सािह याचे गाढे अ यासक व िन पणकार ो. डॉ. 
अिनल महाराज मंुढे यांनी घेतलेल े अथक प र मही एक वा यीन न द 
ठरावी असेच आहते. या िनिम ाने दोघांचेही मन:पूवक अिभनंदन आिण 
शुभे छा...! 
 

                        ाचायाचायाचायाचाय    डॉडॉडॉडॉ. . . . वसतंवसतंवसतंवसतं    िबरादारिबरादारिबरादारिबरादार    
     महा मा फुले महािव ालय, 

            अहमदपूर ता. अहमदपूर  िज. लातूर 
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^2000 uarjph^2000 uarjph^2000 uarjph^2000 uarjph    ´Ö¸üÖšüß    dfork*dfork*dfork*dfork*    
 

    MkWMkWMkWMkW----    izfrHkk lqjs’k tk/koizfrHkk lqjs’k tk/koizfrHkk lqjs’k tk/koizfrHkk lqjs’k tk/ko    
ejkBh foHkkxizeq[k] dyk] okf.kT; o foKku egkfo|ky;] yklyxko] rk- fuQkM ft- ukf’kd 422306 
                                

lkBksRrjh] uOOknksRrjh lkfgR;kph eksB;k izek.kkr leh{kk >kysyh vkgs- 
fofo/k vaxkus R;koj fopkjoarkauh] Hkk”kkH;kldkauh lk/kdck/kd v’kh ppkZ dsysyh 
vkgs o rh fofo/k xzaFk o lanHkZlkfgR; #ikr eqfnzrgh >kysyh vkgs- th 
iq<P;kalkBh [kjks[kjp mi;qDr] fn’kkn’kZd v’kh vkgs- ijarq vfydMP;k 
lkfgR;koj Eg.kts lu 2000 uarjP;k lkfgR;koj Qkj dkgh ppkZ o leh{kk 
>kysyh fnlr ukgh ok rs R;koj izfdz;k lq# vkgs vls vki.kkl Eg.krk ;sbZy- 
dkj.k fof’k”V n’kdkrhy ok dkGkrhy lkfgR;koj leh{kk #ikr fyfg.;klkBh 
fof’k”V v’kk fu”d”kkZizr iksgp.;klkBh rs lkfgR; letkowu ?ksÅu R;koj fopkj 
gks.;klkBh] Ågkiksg  dj.;klkBh R;k lkfgR;kph usedsi.kkus fn’kk o n’kk 
dG.;klkBh Bjkfod dkG tkÅ n;kok ykxrks rsOgk R;kpk rkSyfudn`”V;k 
lk/kdck/kd vlk vH;kl djrk ;srks- lar iar rar ijaijk ejkBh dforsl ykHkyh 
vkgs- izkphu] e/;;qxhu o vk/kqfud dkGkr dfork cnyr xsyh] izxr gksr 
xsyh- vk/kqfud dforsyk ds’kolqrkaP;k dkO;kiklwu vusd jaxhi.k izkIr >kys 
;krwup /;s;oknh] lkSan;Zoknh] okLrooknh] vfrokLrooknh] vfLrRooknh v’kh 
vusd ukos /kkj.k d#u dfork foLrkjr xsY;kps fnlrs-  

lu 2000 uarj ekfgrh o ra«kKkukP;k izHkkokus laiw.kZ txp >ikV;kus 
cnyys- vFkkZrp dyk vkf.k lkfgR;kojgh R;kpk izHkko iM.ks vifjgk;Z gksrsp- 
rlsgh tsOgk rqeP;kleksjhy leL;kaps Lo#i cnyrs] tx.;kps iz’u cnyrkr] 
lkekftd ifjfLFkrhuqlkj furhewY;s cnyrkr tkrkr rsOgk R;kps izfrfcac lkfgR;kr 
iM.ks visf{kr vlrsp ex rks dkG dks.krkgh vlks vkf.k g;kp U;k;kuqlkj 
2000 uarjph dforkgh [kwi cnyyh o cnyr vkgs- 

dforsckcr fopkj dsyk rj rh eksB;k izek.kkr fyfgyh tkrs;] rh 
fofo/kjaxh vkgs- iz;ksx’khy vkgs- fryk fofo/k iSyw vkgsr- Hkwfedk ?ksÅu fyfgyh 
tk.kkjh egkuxjh; laosnusph thouoknh dfork xsY;k n’kd&nhM n’kdkr eksB;k 
la[;sus fyfgyh xsyh r’khp okLrooknh o rGkxkGkrhy loZlkekU; ek.klkph 
O;Fkk] osnuk lkax.kkjh dfork gYyh vf/kd izek.kkr fyfgyh tkÅ ykxysyh 
fnlrs- vkotqZu lkaxkoh v’kh xks”V Eg.kts vkt txHkjkr ^ek.klkph* dfork 
eksB;k izek.kkr fyfgyh tkrs;- dforsph thouoknh vkLFkk ok<r vkgs- uO;k 
okVkaP;k ‘kks/klQjhoj gs ltZd vkgsr- T;s”B Hkk”kkH;kld Eg.krkr R;kizek.ks 
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[kjs[kqjs ltZu gs tx.ks vkf.k ok<.ks ;k eqyHkwr iszj.ks’kh fuxMhr vkgs- R;klkBh 
ek.klkyk Losrj fo’okcjkscj laca/k tksMkok ykxrks- okLrokyk fHkM.kkjk 
lkfgfR;d gk ledkyhu bfrgklkpk ,d lk{khnkj vlrks- lHkksorkyps okLro 
R;kP;kleksj vusd iz’u mifLFkr djr vlrs- R;kapk os/k ?ksr R;k okLrokyk 
vkdkj o vk’k; ns.;kpk rks iz;Ru djr vlrks- lkfgR; ok dysrwu rks gs djr 
vlrks- ewY;ifjorZukrwu lektifjorZu ?kMr vlrs o ;krwup lektkyk vkf.k 
laLd`rhyk lathou feGr vlrs- lkekftd ckaf/kydhP;k l[kksy tkf.kosrwu 
fuekZ.k gks.kkjs lkfgR; gs lektkyk izcks/kukP;k izfdz;sr xqarowu Bsow ‘kdrs- 
lektizcks/kukph izfdz;k vO;kgri.ks pkyw Bsok;ph vlsy rj lkekftd 
ckaf/kydh vko’;d Bjrs- lkfgR;krwu] dysrwu rh eksB;k izek.kkr gksr vlrs- 
lkfgR; usgehp dkGkuq#i tquh dkr Vkdwu uorstkus rGir vlrs- mnkRr 
thouewY;kauk fpjaruRo izkIr gksrs- Eg.kwup vktgh ckcqjko ckxqykaph ^osnkavk/kh 
rw gksrkl---* gh dfork fpjLej.kkr jkgrs- dqlwekxztkaph ^d.kk* gh dfork vktgh 
okpdkl] ;qodkauk HkqjG ?kkyrs fdaok foankaph ^ns.kkÚ;kus nsr tkos ?ks.kkÚ;kus ?ksr 
tkos----* gh dfork okpyh tkrs- fdaok xzsl ;kaP;k          
                   ^ikÅl d/khpk iMrks ^ikÅl d/khpk iMrks ^ikÅl d/khpk iMrks ^ikÅl d/khpk iMrks     

>kMkph gyrh ikus>kMkph gyrh ikus>kMkph gyrh ikus>kMkph gyrh ikus    
gydsp tkx et vkyhgydsp tkx et vkyhgydsp tkx et vkyhgydsp tkx et vkyh    
nqq%[kkP;k ean lqjkus* nqq%[kkP;k ean lqjkus* nqq%[kkP;k ean lqjkus* nqq%[kkP;k ean lqjkus*     

    ;k vksGh foljk;P;k EgVY;k rjh foljrk ;sr ukghr-         
2000 uarjph dfork vf/kd okLrooknh] izxYHk >kysyh fnlrs- thouoknh 

dfork vf/kd izek.kkr fyfgyh xsysyh fnlrs- ejkBh lkfgR;kP;k vH;kld MkW- 
‘khyk xkMs vls Eg.krkr dh] ^fpjaru ewY; vlysyh dfork dks.kR;kgh dkGkr 
VoVohr jkgrs o okpdkl HkqjG ?kkyrs-* ,dhdMs vki.k Eg.kwu ‘kdrks rlsp uoa 
ra«kKku vkf.k R;klkscr vkysyh eqnz.klqyHkrk R;keqGs vf/kd vkd”kZd i.k 
vk’k;kP;k vaxkus vR;ar f<lkG vl.kkjh iqLrda eksB;k izek.kkr izdkf’kr gksr 
vkgsr- R;kr fo’ks”kr% 2000 uarj eksB;k izek.kkr doh o R;kaP;k dforkapa fid 
;sÅ ykxysya fnlra- tkxfrdhdj.k o vR;k/kqfud lektek/;es ;kaP;keqGs eksB;k 
izek.kkr uodoh tUekyk vkysys fnlrkr- vktph dfork okLroLkUeq[k vf/kd 
>kysyh vk<Grs vkf.k egRokps Eg.kts rh vuqHkolUeq[krsis{kk Jksrl̀Ueq[k i/nrhus 
vusd r#.k doh fyfg.;kpk iz;Ru djrkuk fnlrkr 
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uO;k nekP;k iz;ksx’khy dof;«kh MkW-fot;ky{Ekh oku[ksMs vkiY;k ^rh 
dfork vkf.k PkGoG* ;k dforklxzgkrhy ^ek.kwl* ukokP;k dforsr Eg.krkr 
dh] 

^tesy r’kh fxjfor vkgs eh gh uoh ckjk[kMh^tesy r’kh fxjfor vkgs eh gh uoh ckjk[kMh^tesy r’kh fxjfor vkgs eh gh uoh ckjk[kMh^tesy r’kh fxjfor vkgs eh gh uoh ckjk[kMh    
Rkw gh okpr jkgk uk uolk{kjklkj[kkRkw gh okpr jkgk uk uolk{kjklkj[kkRkw gh okpr jkgk uk uolk{kjklkj[kkRkw gh okpr jkgk uk uolk{kjklkj[kk    
folj tjk rw ckbZi.k ek>sfolj tjk rw ckbZi.k ek>sfolj tjk rw ckbZi.k ek>sfolj tjk rw ckbZi.k ek>s    
okx uk ekÖ;k’kh rw QDr ek.klklkj[kk*       okx uk ekÖ;k’kh rw QDr ek.klklkj[kk*       okx uk ekÖ;k’kh rw QDr ek.klklkj[kk*       okx uk ekÖ;k’kh rw QDr ek.klklkj[kk*           
fdaokfdaokfdaokfdaok    
^;sÅ udksl rw vkrk o`{^;sÅ udksl rw vkrk o`{^;sÅ udksl rw vkrk o`{^;sÅ udksl rw vkrk o`{kklkj[kk vk/kkj gksÅu kklkj[kk vk/kkj gksÅu kklkj[kk vk/kkj gksÅu kklkj[kk vk/kkj gksÅu     
ehgh yisV.kkj ukgh rqyk osyhlkj[kh lgkjk ?ksÅu ehgh yisV.kkj ukgh rqyk osyhlkj[kh lgkjk ?ksÅu ehgh yisV.kkj ukgh rqyk osyhlkj[kh lgkjk ?ksÅu ehgh yisV.kkj ukgh rqyk osyhlkj[kh lgkjk ?ksÅu     
;k;psp vlsy rj ;s Lkkscrh] lkaxkrh] lgizoklh Eg.kwu ;k;psp vlsy rj ;s Lkkscrh] lkaxkrh] lgizoklh Eg.kwu ;k;psp vlsy rj ;s Lkkscrh] lkaxkrh] lgizoklh Eg.kwu ;k;psp vlsy rj ;s Lkkscrh] lkaxkrh] lgizoklh Eg.kwu     
vkrk eh f’kdys vkgs lkojk;yk vkf.k tquh izfrek vkrk eh f’kdys vkgs lkojk;yk vkf.k tquh izfrek vkrk eh f’kdys vkgs lkojk;yk vkf.k tquh izfrek vkrk eh f’kdys vkgs lkojk;yk vkf.k tquh izfrek 
foljk;ykfoljk;ykfoljk;ykfoljk;yk    
fu?kkys vkgs ,dV;kusp leFkZi.ks jksor ik; fu?kkys vkgs ,dV;kusp leFkZi.ks jksor ik; fu?kkys vkgs ,dV;kusp leFkZi.ks jksor ik; fu?kkys vkgs ,dV;kusp leFkZi.ks jksor ik;     
rsOgk mxhpp dqcMh nsÅu nqcGh djk;yk ;sÅ udkslp rsOgk mxhpp dqcMh nsÅu nqcGh djk;yk ;sÅ udkslp rsOgk mxhpp dqcMh nsÅu nqcGh djk;yk ;sÅ udkslp rsOgk mxhpp dqcMh nsÅu nqcGh djk;yk ;sÅ udkslp 
vkrkvkrkvkrkvkrk----------------* * * *     

    v’kk dforkarwu R;k uok] Lokoyach] vkRefo’oklw o jFkkph nksu pkda gh 
ijaijkoknh ladYiuk eksMhr dk<r L«kh ,d O;Drh vkgs o frps Lora«k vfLrRo 
vkgs gs ekaMrkr-  

;k dforsr T;kizek.ks MkW- oku[ksMs ,d L«kh Eg.wku O;Dr gksrkr R;kizek.ks 
fL«k;kaP;k leL;k o tx.ka letkowu ?ksÅu R;kaP;k ekufldrsrwu iq#”k 
lkfgfR;dgh fygw ykxysys fnlrkr fo’ks”kr% r’kh dfork gs 2000 uarjP;k 
dforspa ,d oSf’k”V; eh ekurs- mnkgj.kknk[ky fdj.k ;sys ;kapk ^ckbZph dfork^ 
fdaok dSykl pkoMs ;kapk ^t[keh ikoykaps Bls* gk dforklaxzg gks;- ;krwu rs 
dsoG fL«k;kaP;k Hkwfedkp ekaMr ukghr rj iq#”kkauk R;kaP;k udGr dsysY;k 
xqUg;kph tk.kho d#u nsr b’kkjkgh nsrkr o fo”kerkoknh okrkoj.kkojgh cksV 
Bsorkr- ^fouk’k* ;k vkiY;k dforsr doh dSykl pkoMs Eg.krkr]  

^izR;sd iq#”kkyk ckbZ gksrk vkya ikfgts ^izR;sd iq#”kkyk ckbZ gksrk vkya ikfgts ^izR;sd iq#”kkyk ckbZ gksrk vkya ikfgts ^izR;sd iq#”kkyk ckbZ gksrk vkya ikfgts     
vla EgVysr lkusxq#th]vla EgVysr lkusxq#th]vla EgVysr lkusxq#th]vla EgVysr lkusxq#th]    
eh glyks okpwu ] osMk xq#th dkgh i.k fyfgrks] eh glyks okpwu ] osMk xq#th dkgh i.k fyfgrks] eh glyks okpwu ] osMk xq#th dkgh i.k fyfgrks] eh glyks okpwu ] osMk xq#th dkgh i.k fyfgrks]     
usHkGV fopkjusHkGV fopkjusHkGV fopkjusHkGV fopkj    
ekuoh iw.kZRokyk rh vko’;d vV vkgs] vVGekuoh iw.kZRokyk rh vko’;d vV vkgs] vVGekuoh iw.kZRokyk rh vko’;d vV vkgs] vVGekuoh iw.kZRokyk rh vko’;d vV vkgs] vVG    
gs vkt mexra; eyk xq#thgs vkt mexra; eyk xq#thgs vkt mexra; eyk xq#thgs vkt mexra; eyk xq#th    
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vki.k fL«kRokP;k dksey] uktwdvki.k fL«kRokP;k dksey] uktwdvki.k fL«kRokP;k dksey] uktwdvki.k fL«kRokP;k dksey] uktwd    
Hkkoukauk ckbZy Bjowu brds fgHkkoukauk ckbZy Bjowu brds fgHkkoukauk ckbZy Bjowu brds fgHkkoukauk ckbZy Bjowu brds fgaL«k >kyksraL«k >kyksraL«k >kyksraL«k >kyksr    
R;kpsp gs vkfo”dkj] tsgkn vlks dh tkriapk;rR;kpsp gs vkfo”dkj] tsgkn vlks dh tkriapk;rR;kpsp gs vkfo”dkj] tsgkn vlks dh tkriapk;rR;kpsp gs vkfo”dkj] tsgkn vlks dh tkriapk;r    
Lkkewfgd cykRdkj vkf.k rRle lkjsLkkewfgd cykRdkj vkf.k rRle lkjsLkkewfgd cykRdkj vkf.k rRle lkjsLkkewfgd cykRdkj vkf.k rRle lkjs    
vkrk ;k vkfo”dkjkP;kvkrk ;k vkfo”dkjkP;kvkrk ;k vkfo”dkjkP;kvkrk ;k vkfo”dkjkP;k    
jk”Vªh; OgtZuns[khy fu?kkY;krjk”Vªh; OgtZuns[khy fu?kkY;krjk”Vªh; OgtZuns[khy fu?kkY;krjk”Vªh; OgtZuns[khy fu?kkY;kr    
vafre fouk’k nwj ukghvafre fouk’k nwj ukghvafre fouk’k nwj ukghvafre fouk’k nwj ukgh----****    

efgyk oxZ eksB;k izek.kkr fygw ykxysyk vkiY;kyk fnlrks- bafnjk lar] 
‘kkark ‘ksGds] lathouh] inek xksGs ;kaP;k dforsr Hkkoukaps vkosx c?kk;yk 
feGk;ps vktP;k dforsr ek«k fparuijrk vf/kd Li”Vi.ks fnlrs- L«khyk 
vkiY;k e;kZnkaph tk.kho vf/kd gksÅ ykxyh vkgs- uO;k O;oLFksus dsysyh 
vkiyh dksaMh] okV;kyk ;s.kkjh ?kqleV rh dforsrwu O;Dr d# ykxyh;- vkf.k 
gs okLrokps Hkku O;Dr dj.;klkBh ;k dof;=hauh xs; o Nanksy; udks’kh okVw 
ykxyh;- rh Lor%P;k Lo Lo#ikpk ‘kks/k l/;kP;k dkGkr vf/kd ?ksÅ ykxysyh 
fnlrs- eh&rw folaokn] LOkr%P;k thoukrhy varfoZjks/k] iq#”kiz/kku O;oLFskr 
gks.kkjh L«khph dksaMh] frP;k okV;kyk ;s.kkjk ,dkdhi.kk] rqVysi.kk] frps oLrq#i 
gs fryk izd”kkZus tk.kow ykxysys fnlrkr- flflfy;k dkOgkZyks ;kaP;k ^ek.kwl 
md#u dk<kok ykxrks;* ;k dkO;laxzgkrhy ^oknGs* ;k dforsr R;k Eg.krkr 
dh]  

^rks njoktk^rks njoktk^rks njoktk^rks njoktk    
rh nkjkr R;kP;k izfr{ksr lnSo Eg.kwu rh ^nkjk*rh nkjkr R;kP;k izfr{ksr lnSo Eg.kwu rh ^nkjk*rh nkjkr R;kP;k izfr{ksr lnSo Eg.kwu rh ^nkjk*rh nkjkr R;kP;k izfr{ksr lnSo Eg.kwu rh ^nkjk*    
;qxk;qxkaiklwu rh m?kMrs nkja&f[kMD;k ;qxk;qxkaiklwu rh m?kMrs nkja&f[kMD;k ;qxk;qxkaiklwu rh m?kMrs nkja&f[kMD;k ;qxk;qxkaiklwu rh m?kMrs nkja&f[kMD;k     
Cakn djrs m?kMrsCakn djrs m?kMrsCakn djrs m?kMrsCakn djrs m?kMrs    
iqUgk iqUgk iqUgkiqUgk iqUgk iqUgkiqUgk iqUgk iqUgkiqUgk iqUgk iqUgk    
nkja f[kMD;k m?kMrk feVrknkja f[kMD;k m?kMrk feVrknkja f[kMD;k m?kMrk feVrknkja f[kMD;k m?kMrk feVrk    
rh fdrh oknGa ?kjkr Bsorsrh fdrh oknGa ?kjkr Bsorsrh fdrh oknGa ?kjkr Bsorsrh fdrh oknGa ?kjkr Bsors    
vu fdrh ?kjkckgsj gs frpa frykp ekfgrvu fdrh ?kjkckgsj gs frpa frykp ekfgrvu fdrh ?kjkckgsj gs frpa frykp ekfgrvu fdrh ?kjkckgsj gs frpa frykp ekfgr    
?kjkr okojrkuk?kjkr okojrkuk?kjkr okojrkuk?kjkr okojrkuk    
?kjkckgsj iMrkuk lkjhp oknGa lkscr ?ksÅu fQjr vlrs rh ?kjkckgsj iMrkuk lkjhp oknGa lkscr ?ksÅu fQjr vlrs rh ?kjkckgsj iMrkuk lkjhp oknGa lkscr ?ksÅu fQjr vlrs rh ?kjkckgsj iMrkuk lkjhp oknGa lkscr ?ksÅu fQjr vlrs rh     
Lkkjk leqnz ikj djhr Lkkjk leqnz ikj djhr Lkkjk leqnz ikj djhr Lkkjk leqnz ikj djhr jkgrsjkgrsjkgrsjkgrs    
oknGa HkksoÚ;klfgrpsoknGa HkksoÚ;klfgrpsoknGa HkksoÚ;klfgrpsoknGa HkksoÚ;klfgrps----------------    
ikÅlik.kh iksVkr lkBowu nkja f[kMD;k Qqxr jkgrkrikÅlik.kh iksVkr lkBowu nkja f[kMD;k Qqxr jkgrkrikÅlik.kh iksVkr lkBowu nkja f[kMD;k Qqxr jkgrkrikÅlik.kh iksVkr lkBowu nkja f[kMD;k Qqxr jkgrkr    
xatrkr f[kMD;kaps xt can djrk m?kMrkuk xatrkr f[kMD;kaps xt can djrk m?kMrkuk xatrkr f[kMD;kaps xt can djrk m?kMrkuk xatrkr f[kMD;kaps xt can djrk m?kMrkuk     
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tksj ykors d/kh tksj ykors d/kh tksj ykors d/kh tksj ykors d/kh     
d/kh r’khp m?kMh Vkdrs /kMihd/kh r’khp m?kMh Vkdrs /kMihd/kh r’khp m?kMh Vkdrs /kMihd/kh r’khp m?kMh Vkdrs /kMih----------------    

gkp /kkxk vkiY;k xzkeh.k dforsrwu iq<s ?ksÅu tk.kkÚ;k dYiuk nq/kkG 
vkiY;k ^fl>j dj Eg.krs; ekrh----* ;k dkO;laxzgkr fyfgrkr dh] 

^l;s xa l;s^l;s xa l;s^l;s xa l;s^l;s xa l;s------------    
[kqjirk [kqjirk lkaxkoaala okVya[kqjirk [kqjirk lkaxkoaala okVya[kqjirk [kqjirk lkaxkoaala okVya[kqjirk [kqjirk lkaxkoaala okVya    
[kkyh oj >kyh ekrh[kkyh oj >kyh ekrh[kkyh oj >kyh ekrh[kkyh oj >kyh ekrh    
vkf.k ckbZpa dkGht HksVyavkf.k ckbZpa dkGht HksVyavkf.k ckbZpa dkGht HksVyavkf.k ckbZpa dkGht HksVya    
Lk;s xaLk;s xaLk;s xaLk;s xa------------    
l`”VhP;k mn;kiklwu l`”VhP;k mn;kiklwu l`”VhP;k mn;kiklwu l`”VhP;k mn;kiklwu     
ckbZi.k bFakp rG Bksdwu ckbZi.k bFakp rG Bksdwu ckbZi.k bFakp rG Bksdwu ckbZi.k bFakp rG Bksdwu     
rjhgh ikÅy[kq.kk cqtorp tk;pa dkrjhgh ikÅy[kq.kk cqtorp tk;pa dkrjhgh ikÅy[kq.kk cqtorp tk;pa dkrjhgh ikÅy[kq.kk cqtorp tk;pa dk xa 

ikBhyk dkVkM;k cka/kwu\* 
lkfgR;kpk] ys[kukpk dqBykp] dlykp okjlk vkf.k okrkoj.k ul.kkjs 

yksd ;k dkGkr fyfgrs >kyssys fnlrkr- gYyh gs uodoh fVaxy vkf.k 
f[kYyhpk fo”k;gh >kysys fnlrkr- ijarq uoh fi<h ;k vR;k/kqfud ek/;ekaeqGs 
fyfgrh >kyh ;kdMs eh ldkjkRedi.ks c?krs-  eksB;k izek.kkr uodoh fygw 
ykxys vkf.k dforsrhy dkO; gjor pkyya; v’kh vksjM ,dk oxkZdMwu ;sÅ 
ykxyh- ;k ‘kh”kZdkpk ifjlaokngh ukf’kd ftYg;krhy ,dk jkT;lkfgR; 
laesyukr jaxyk gksrk- R;k ifjlaoknkr Hkwfedk ekaM.;klkBh ehlqn/kk fueaf«kr gksrs- 
ek>h Hkwfedk ekaMrkuk eh Eg.kkys gksrs dh] rs lkfgR; R;k fof’k”V dkGkpa 
izfrfcac vlraa rsOgk dforsrhy dkO; gjoya vla vki.k u Eg.krk dfork 
cnyrs; vla Eg.k.ka vf/kd vpwd o usedsi.kkpa gksbZy- dkj.k dkO;kf’kok; 
dfork dlyh\ Eg.kwu dfork vlyh dh dkO; vlrsp vlrs] dkO; gjoys 
Eg.kts dforkgh gjoyh ikfgts i.k dfork vkgs Eg.kts dkO;gh vkgsp- dkG 
cnyyk;] lHkksorky cnyyk;] vuqHko cnyys;] okpd cnyyk;] jfld 
cnyyk;] #ph&vfHk#ph] vfHko`Rrh cnyyh; vkf.k gs Eg.kts lekt vlsy rj 
fyfg.kkjk lkfgfR;d] ys[kd gk lqn~/kk lektkpkp ,d Hkkx vkgs rj rksgh 
cny.ka vks?kkus vkyap- dkGkizek.ks dforsrgh fLFkR;arj] ifjorZu] cny >kyk 
vkgs vkf.k rks >kykp ikfgts rks vfuok;Z vkgs vls eyk okVrs- dkj.k izokghRo 
vkf.k cny gs ftoari.kkpa y{k.k vkgs- ejkBh Hkk”kk cnyrs; Eg.kwu Qkj fparkrwj 
>kysyk ,d oxZ ;k tkxfrdhj.kkP;k dkGkr xGs dk<w ykxyk gksrk fdaok 
f«kdks.kh psgjs d#u vusd ifjlaokn] ifj”knk] lkfgR;laesyua] ppkZl«kkrwu ejkBh 
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Hkk”ksps vusd vH;kld ejkBh Hkk”kk vfLrRokr jkgrs dh ukgh\ v’kk vfoHkkZokr 
dkGth;qDr cksyr gksrs- i.k vki.k gsgh y{kkr ?ksrys ikfgts dh] vxnh ejkBh 
Hkk”kspk izkjaHkdkG] 7O;k] 8O;k n’kdkrhygh mn;ksrulqjhph ^dqoy;ekyk* o 
R;krhy Hkk”kkgh tkÅ n;k]  vxnh vBjk’ks nkgksRrjh e/kyh ^Kkus’ojh*rhy Hkk”kk 
cf?kryh o rh dqBykgh cny u djrk vkt r’khp O;ogkjkr okijk;ps Bjoys 
rj rs fdrh O;ogk;Z o lqyHk Bjsy ;k ckchpkgh fopkj vki.k dsyk ikfgts- 
izR;sd dkGkpk ,d laLdkj Hkk”ksoj >kysyk fnlwu ;srks rlkp rks lkfgR;kojgh 
>kysyk fnlwu ;srks-  

1980 lkyh MkW- Hkkypanz QMds ;kauh *ejkBh ysf[kdk% fpark vkf.k fparu* 
;k xzaFkkr dforsph xq.koRrk ikj[k.kkjs dkgh ifj{kkiz’u mifLFkr djrkr  rs 
iq<hyizek.ks& 

1- dohph dfork ewG izokgkiklwu nwj vkgs dk\ 
2- rh vkReeXu] vkRerq”V vkgs dk;\ 

3- Hk;k.k okLrork rh isyw ‘kdrs dk;\ 
4- Lkektkrhy leL;k o nq%[ks rh isyw ‘kdrs dk\ 
5- Rkh dfork iw.kZi.ks [kktxh] O;fDrxr vkgs dk;\ 

6- ;k dforsus osXkG;k fo’okpk ‘kks/k ?ksryk vkgs dk;\ 
7- frus uos Hkkf”kd ladsr #< dsys dk\ 
8- L«khP;k varckZg; rk.kkaps n’kZu frP;krwu ?kMrs dk;\ 
9- gh dfork okpwu tkf.kosP;k d{kk #ankorkr dk;\ ;k iz’ukaP;k 

mRrjkrwu letrs dh] vktph dfork gh dkO;fo”k;d Hkwfedkaph 
vusdrk Lohdkj.kkjh vkgs- dforsph ,dp ,d O;k[;k ok o.kZu 
fuoM.kkjh ukgh rh vareZukpk os/k ?ks.kkjh vkgs vkf.k ckg; okLrokpk 

ekxksok ?ks.kkjhgh vkgs- r’khp izfrekaP;k lhek tk.k.kkjhgh vkgs- fulxZ] 
lekt] laLd`rh] dkykps pSrU; vkf.k orZekukph Hkk”kk ;k lokZaps 
mRdV laosnu frP;kr vkgs- ftOkar tkf.kokapk vuqHko ns.kkjh vktph 

dfork vkgs-  
e/;eoxhZ;kaph dgk.kh lkax.kkja] lnkf’koisBh okM-e; ,dsdkGh gksra( ijarq 

loZlkekU; ek.klkyk v{kjvksG[k >kyh vkf.k rks vkiya tx.ka ekaMw ykxyk- 
Qqya] ikua] panz] lq;Z] rkjs gk dYiukfoykl vktP;k dforsr fnlr ukgh rj 
vktph dfork vf/kd okLrooknh] izxYHk o caM[kksj gksrkuk fnlrs- izR;sd 
fyfgrk gkr ;k tkxfrdhdj.kkP;k dkGkr vkiyh O;Fkk] osnuk] leL;k ekaMw 
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ykxysyk fnlrks R;k R;kP;k ledkyhu lewgkP;k izkfrfuf/kd Hkkouk] Hkwfedk 
Eg.kwu vki.k R;kdMs c?kk;yk goa- izR;sdosGh dforsyk ehVje/;s clfo.;kpk 
vV~Vkgkl udks ok izR;sd osGh vkd`frca/kkpk fud”k fdrh izek.kkr ikGyk; gs 
c?kwu R;k dforspk ntkZ ok vLLkyrk Bjowu pky.kkj ukgh- gYyhph dfork 
eqDrNankr vf/kd izek.kkr ;sÅ ykxyh;] rh laoknh gksrs;- fryk oR̀r] vyadkj 
ok Nankph ca/kua udks okVk;yk ykxyh;- vktP;k dkGkrhy ;qokdohaph dfork 
rj  bFkY;k O;oLFksyk FksV jks[kBksd iz’u fopkj.kkjh caM[kksj o okLro vkf.k 
fuosnukRed dfork vkgs- jktdh; Hkku ;k uodohauk vkysys vkgs- lkBksRrjh 
dfork gh ckaf/kydhckcr cksyr gksrh rj vktP;k dforsph fof’k”V 
fopkjlj.kh’kh ckaf/kydh ukgh R;keqGs rh vf/kd O;kid >kyh vkgs- lkBksRrjh 
dfork gh pGoGh o fopkjlj.khpk izHkko vlysyh dfork gksrh- vkt ek«k e- 
lq- ikVhy Eg.krkr rls] ^vka/kG;k ckaf/kydhP;k e;kZnkarwu vkrkps doh eqDr 
>kysys vkgsr-* 

Qkj izklknhd] vyadkjhd] lafnX/k] ckstM ‘kCnkaps vks>s okgwu usr O;Dr 
gks.ka fryk rs ‘kD; ukgh- lkaxk;p vkgs rs fopkjkaps >Vds  o iz’ukaph vkosxh 
ekaM.kh ;k ek/;ekrwu leksj ;srs- Izkklafxd dfork vf/kd fyfgyh tkrs;- mnk-
‘ksrdÚ;kph vkRegR;k] efgyk vR;kpkj] L«khHkzq.kgR;k] jktdh; ?kMkeksMh b- 
Ekaph; fdaok lknjhdj.kkph dfork gYyh tk.khoiwoZd fyfg.;kpk dy fnlrks- 
lkBksRrjh dforsps mDrhfo’ks”k gksrs R;keqGs rh MksG;kr Hkj.kkjh dfork gksrh- 
R;kuarjph vxnh vkti;Zarph dfork gh Jksr`lUeq[k vf/kd vk<Grs- Jksrk 
dsanzLFkkuh Bsowu dfork fyfgyh tkÅ ykxY;kus oDr`Roxq.kkauk egRRo ;sÅu 
dfoRo nq̧ ;e cuw ykxrs- eaph; dforsps cktkjewY; fdaok ekdZsV OgWY;q c?kwu] 
ekx.kh] pyrh c?kwu dfork dkgh izek.kkr fyfgyh tkÅ ykxysyh fnlrs- 
laLdkj{ke fdaok ?kM.;kP;k dkGkr v’kk eaph; dfork ,sdY;keqGs vkt 
[ksM;kikM;kr cgqla[; fyfg.kkjh eqys R;kp vkn’kZ ekuhr r’kk eaph; dfork 
fyfg.;kpk iz;Ru d# ykxysys fnlrkr- vkt 2000 uarj dlnkj vkf.k 
fopkjizo`Rr dj.kkjh dfork th fyfgyh tkrs; R;kr larks”k inekdj iokj gs 
egRRokpa uko vkgs- vfydMs ^cgknwj Fkkik vkf.k brj dfork* gk dkO;laxzg 
osxGsi.kkeqGs ppsZr vkgs- R;kr O;fDrfp«ks vkgsr] LoHkkofp«ks vkgsr r’kh 
>xMkfp«k o grk’kfp«ksns[khy vkgsr vls vfuy vopV Eg.krkr- fujkxl] 
lgti.ks vkysyh rjhgh nkgd vkf.k vLoLFk dj.kkjh v’kh R;kaph dfork vkgs- 

vkt o`Rrc/n dfork fyfgyh tkr ukgh v’kh vksjM gksr vlyh rjh 
x>y fyfg.kkÚ;kaph ok<rh la[;k c?krk g;k vkjksikrgh Qkjls rF; ukgh vls  
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dof;«kh MkW-fot;ky{Ekh oku[ksMs Eg.krkr- ukne; dforsph tkxk jWi &fjne 
vWUM iks,VªhP;k Lo#ikr ?ksryh vkgs- jkfgyk Ikz’u xq.koRrspk fdaok dlnkji.kkpk 
rj dkGkP;k dlksVhoj ts ntsZnkj vkgs rs vkiksvkip fVdrs- vkt fyfg.kkÚ;kaph 
la[;k [kwi ok<yh vkgs- vxnh gksS’ks&uo’ks&xo’ksgh fyfgr vkgsr- Eg.kwu dkgh 
rs loZp fy[kk.k fVdsy fdaok R;kus dforspk ntkZ ?kljrks vls Eg.k.ksgh pqdhps 
Bjsy- ;kmyVi{kh lkekU;kryk lkekU; ek.kwl fyfgrk >kY;keqGs R;kps osxGs 
Hkkofo’o] osxGs ‘kCn] y;] <c] Hkk”kk g;kaps vkdyu izfrHkkoarkauk >kY;keqGs 
ldl dkO;fufeZrhyk rs iwjdp Bjrs vls  okVrs- lkBksRrjh dky[kaMkr 
T;kizek.ks izLFkkfir lkfgR;kpk psgjkeksgjk cnyfo.;kps /kkMl nfyr lkfgR;kus 
dsys- nfyr lkfgR;kph okVpky vkrk nfyrRokrwu ckgsj iMwu vkacsMdjh 
lkfgR;kdMs Eg.ktsp ekuorkoknkdMs gksr vkgs Eg.kwu R;kph /kkj fdaok fonzksg 
deh >kyk vls ukgh rj ifjfLFkrhuqlkj fonzksgkph ekaM.kh vkf.k Hkk”kk cnyyh 
vkgs- ifj?k foLrkjyk vkgs- dsoG xkodqlkckgsjhyp uOgs rj tkxfrd 
ikrGhojps iz’u vkacsMdjh lkfgR; gkrkGr vkgs- vkfnoklh dfork] cGhjktkph 
dfork] L«khoknh dfork] egkuxjh; dfork] xzkeh.k dfork rlsp fofo/k 
cksyhHkk”ksrhy dfork g;k loZ vaxkus dfork foLrkjr pkyyh vkgs- loZ 
Lrjkrhy ek.klkaps mRLQwrZi.ks O;Dr gks.ks gs egRRokps vkgs rks fdrh lqanj 
Lo#ikr O;Dr >kyk gs nq̧ ;e vkgs- 

^Lksua lk;h osl* ;k ;qok lkfgR; vdkneh iqjLdkj izkIr laxzgkpk doh fojk 
jkBksM lokZapa dY;k.k dj gh Hkkouk vkiY;k dforsrwu ekaMrks- Lokra«;kuarj 
f’k{k.kkP;k ek/;ekrwu lektkps osxosxGs Lrj tkx`r >kys- ;ke/;s HkVds foeqDr] 
vkfnoklh gsgh gksrs- g;kapk bfrgkl gk bfrgkltek gksr vlrkuk gh dfork 
bfrgklkpa iquokZpu djrs ;krwu dkGkuq#i lektO;oLFksps izk#i ;k dforsrwu 
mtkxj gksrs lektkps ek.klkaps fL«k;kaps nq%[k gsp doh ohjk jkBksM ;kaP;k l`tukps 
ewG vlY;kps Li”V gksrs- vkiY;k ,dk dforsr rs Eg.krkr dh] 

^eh dkGtkryh ,d ,d ly ckgsj dk<wu Bsorks;  
vu rwEgh ^okg* Eg.krk; 
Ekh tGrks; vkrY;k vkr  
dkilkP;k xathlkj[ka dk; vk’p;Z 
^ftvks* dk; Eg.krk 
nq%[kkyk lqanj miek dk; nsrk 

^vkiY;kr dq.khgh ;qn/k[kksj uOgrs* Eg.k.kkjk ;qokdoh Lkqnke jkBksM 
^;ksuhfeekalk* ;k vkiY;k dforsrwu Hkkjrh; lRrk’kkL«kkps xqfir m?kM d#u 
iq#”klRrkd O;oLFksP;k dkuk[kkyh l.kl.khr pijkd yxkorks-  

^psgÚ;koj Qsdysys vWflM QDr vWflM ulrs 
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Rkks Hk;adj nq%Lokl vlrks] ;ksuhfo#/n lkpysyk 
dforsrhy vfydMpa vk.k[kh ,d vk’okld uko Eg.kts lR;ikyflag 

jktiwr ¼^dkG;k tknwps vo’ks”k* gk dkO;laxzg-½ izKk n;k iokj] iz’kkar vlukjs] 
oSHko lksukjdj] Lkq’khydqekj f’kans] ;ksfxuh jkÅG] vfLerk xqjo] vftr vHkax] 
ih-foB~By] ;kstuk ;kno gs doh rkdnhpa fygw ykxysys fnlrkr- ,danjhr lu 
2000 uarjph dfork gh Hkwfedk ?ksÅu fyfgyh tk.kkjh egkuxjh; laosnusph] 
thouoknh dfork eksB;k izek.kkr vkgs- r’khp okLrooknh o rGkxkGkrhy 
loZlkekU; ek.klkph O;Fkk] osnuk lkax.kkjh dfork vkgs- dforsph thouoknh 
vkLFkk ok<r vkgs- uO;k okVkaP;k ‘kks/klQjhoj gs ltZd vkgsr- lkfgR;kpk] 
ys[kukpk dqBykp] dlykp okjlk vkf.k okrkoj.k ul.kkjs ;k dkGkr fyfgrs 
>kyssys fnlrkr- eqDrNankrhy orZeku MksGli.ks ekaM.kkjh R;kpizek.ks Hkfo”;kpk 
‘kks/k o os/k ?ks.kkjh iz;ksx’khy dfork lu 2000 uarj eksB;k izek.kkr fyghyh 
xsysyh fnlrs- fof’k”V izLFkkfirkauh ?kkywu fnysyk ikjaifjd lkpk o pkSdV 
vktP;k dforsus >qxk#u fnysyh fnlrs- vktph dfork gh dkGkuq#i vkOgku 
isy.kkjh o >sy.kkjh vkgs- vkiY;k osxG;k ‘kSyhus rh mYys[kuh; vkgs o 
rstLoh Hkfo”; vl.kkjh vkgs-  
lanHkZ llanHkZ llanHkZ llanHkZ lwph&wph&wph&wph&    
1. QMds Hkkypanz] ejkBh ysf[kdk% fpark vkf.k fparu] Jh fon;k izdk’ku] iq.ks] iz-vk-1980 
2. jkBksM fojk] Lksua lk;h osl] ‘kCn izdk’ku] eaqcbZ] iz-vk- 2015 
3. oku[ksMs fot;ky{Ekh] rh dfork vkf.k PkGoG] ifjorZu izdk’ku] cqyMk.kk] iz- vk- vkWDVks- 

2016 
4. Lkqnke jkBksM ] vkiY;kr dq.khgh ;q~n/k[kksj uOgrs] ‘kCn izdk’ku eqacbZ]iz-vk 2018 
5. pkoMs dSykl] t[keh ikoykaps Bls] ‘kCnky; izdk’ku] Jhjkeiwj] iz-vk- Qsczqokjh 2017                                                               
6. dkOgkZyks flflfy;k] ek.kwl md#u dk<kok ykxrks;] ‘kCnky; izdk’ku] Jhjkeiwj] iz-vk- 

Qsczqokjh2015 

    
    

*** 
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"""" काशपवाचाकाशपवाचाकाशपवाचाकाशपवाचा    सा ीदारसा ीदारसा ीदारसा ीदार    असलेअसलेअसलेअसलेली    उजडेाचीउजडेाचीउजडेाचीउजडेाची    
किवताकिवताकिवताकिवता""""    

 

डॉडॉडॉडॉ....    यवुराजयवुराजयवुराजयवुराज    मानकरमानकरमानकरमानकर    
मराठी िवभाग, िशवश  कला, वािण य महािव ालय, बाभुळगाव, यवतमाळ 

 

आंबेडकरवादी किवते या ह त ेपाने मराठी किवतेचे दालन केवळ 
समृ च झाले नाही तर याला वैि क स मान ा  झाला आह.े माणूस 
असो क  याची किवता असो याला स मानाची एक नैस गक भूक असत.े 
हीस मानाची नैस गक भूक आंबेडकरवाद वगळून आजवर कोण याही 
सािह याला कवा कलाकृतीला िमळत नाही. कारण या सािह याचे मन 
आिण मि त क आंबेडकरवाद झाले, या किवते या संवेदना, भावना आिण 
िवचारा या नसा नसातून आबेंडकरवाद संचार करीत आला ती किवता 
लोक डो यावर आिण डो यातही घेतात आिण ितला वैि क उंचीसह 
स मानाने ीमंतही करतात. खरे तर ही सव भेदां या अतीत आिण 
सव पकारक असले या आंबेडकरवादाची पावतीच आह.े आंबेडकरवादी 
सािह य ह ेसव प रघात या आिण प रघाबाहरे या सािह याचे ेरणा थान 
आह.े ही ेरणा वीका न िनमाण झाले या कोण याही सािह याला 
आपला माथा स ुम  स मानाने िमरवता येतो याचे कारण आंबेडकरवाद 
हचे आह.े 

िवदभातील एक मह वाचे आंबेडकरवादी का परंपरे या 
सूयकुळातील कवी हणून यांचा स मानाने उ लेख केला जातो त े हणजे 
अ ण िव े ह े आहते. यां या अ ण या नावातच 'सूय' अनु यूत आह े
आिण यां या आडनांवात िव े अंतभुत आह.े या सूया या उजेडाला 
अडथळे आणणा या िव ांना हा अ ण नवा उजेड देणारा आह.े खरे तर 
िव े अस यािशवाय अ ण होता येत नाही आिण अ ण अस यािशवाय 
िव ेला अथ नाही ते िव े आहते हणून अ णला अथ आह.े िव े या 
पायावर अ णची इमारत उभी आह.े अंधाराचे िव  अस यािशवाय 
सूया या उजेडाचे मह ्व उरत नाही. अशी अ ण आिण िव े यांची स य 
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बं दश आह.े या अथान े यांचे नाव वैिश ेपूण आह.े अंधारा या पायावर 
उजेड उभा करणा या या कवीचे नाव अ वथक असेच आह.े 

कवी अ ण िव े यांचा वाङ्मयीन प रचय तसा िव तृत आह े.मागील 
तीस वषापासून यांनी वतःला किवतेशी जोडून घेतल ेआह.े यांचा 'प ी' 
हा २००० साली कािशत झालेला पिहला किवतासं ह आह.े 'वादळातील 
दीप तंभ' हा २०१९ साली िस  झालेला दसुरा किवतासं ह आह.े 
'जागल' हा २०२० साली िस  झालेला ितसरा किवतासं ह आह ेआिण 
'मी उजेडा या दशेने िनघालो' हा यांचा चौथा किवतासं ह २०२१साली 

िस  झालेला आह.े यांचे एकूणच वा यीन कायकतृ व उ लेखनीय 
आिण वैिश येपूण आह.े यांनी आजवर अनेकिवध पु तकांवर पं ावन 
समी णा मक लेख िलिहल े आह.े यांनी िविवध िवषयांवर फुट तसेच 

ि िवशेषपर लखेन केल े आह.े यांनी िश क य वसाय िन ने े
सांभाळून दीघकाळ प का रता सु ा केली आह.े यांचा एकूणच वाङ्मयीन 
प रचय हा यांचा आवाका आिण मयादा प  करणारा आह.े यांनी 
वतः या आयु याला कवी, समी क, िश क, प कार, आिण 

चळवळीतला कायकता अशा िविवध भूिमका वठवून एक अथ दला आह.े 
आज या काळात िश क आिण प कार होण ेह ेफार कठीण आह ेकारण हा 
संशयाचा आिण भयाचा काळ आह.े संशय हा व थ जीवनाला नासून 
टाकते आिण भय स य मांडू देत नाही. ते िनभय बनू देत नाही. त ेन ा 
िपढीसमोर नवा उजेड मांडू देत नाही. ते िव ानिन  होऊ देत नाही. ते 
िश कांचे येय, धाडस खंुटीला टांगून धमस े या भयाचे भोई बनायला 
सांगते, ते िनधाराला संपवून टाकते, त ेचौकसबु ीचे सरण लावते, 
न या-तो ाचा िवचार न करणा या अचूक, ताजी, संपूण स य मािहती 
देणा या प कारा या अिभ चा गळा घोटते. 

लोकशाही या संवधनाचे येय गोठवून टाकते. हचे खरे तर िश क 
आिण प कार अस या या पूवअटी आहते. अशाही काळात कवी 
उजेडा या दशेन े िनभयता, धाडस आिण प ा िनधार घेऊन िनघाल े
आहते. या दो हीही रचना मक भूिमका कवीने िन ापूवक जोपास या 
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आहते. यामुळे यांना उजेडा या दशेने िनघ यासाठी या कौश या मक 
ीमंतीचा उपयोग झाला आह े. 

यांनी मला 'मी उजेडा या दशेने िनघालो 'हा किवतासं ह 
समी णाथ पाठिवला असून यावर समी ा िलिह याचा आ ह केला 
यां या आ हा तव हा लेखन पंचारंभ आह.े या किवतासं हाचे शीषकच 

अितशय मौिलक आिण िवचार करायला लावणारे आह.े 'मी उजेडा या 
दशेन ेिनघालो' याचा अथ ते यापूव  उजेडा या दशेने का िनघाल ेन हत.े 
यांना या पूव  उजेडाचा महामाग सापडला न हता का? िवशेषत: ते 

आताच का िनघाल ेआह?े यांची ही उजेडा या दशेने जा याची या 
यांनी आताच का सु  केली? यांचा हा उजेडा या दशेचा चालललेा 
वास का संपललेा नाही त े िनरंतर िवशेषतःएकटेच का वास करीत 

आहते. यां या समोर असलेली उजेडाची दशा नेमक  कोणती आह ेआिण 
आजवर यांना या उजेडा या दशेला जा यापासून कोणी रोखून धरल े
होते. उजेडा या दशेचे श ू कोण आिण िम  कोण आह.े यासारखे  या 
किवता सं हा या श दबंधातून िनमाण होतात. हे च कवी या 
मनातील तळघराचा शोध यायला बा य करतात. कोणी या उजेडा या 
दशेन े येवो अथवा न येवो पण 'मी' मा  िनघालो आह.े मी उजेडा या 
दशेन े िनघ याची सु वात केली क  एकाएकाने मा या माग े लोक येऊ 

लागतील असा आशावादी िन य कवीने या किवतासं हा या शीषकातून 
 केला आह.े हा यां या मनाचा िनभय िनधार यां या किवते या 

अंतमनाचाचा आवाज हणून शीषकावर उमटलेला आह.े यामुळे यांचा 
हा आवाजच उजेडा या दशेची उकल करायला सांगतो आह.े 

उजेड हा सव ापी असतो. याने दिुनयेत आपली लॉट ग केली आह.े 
तसेच अवकाशातही याने जागा संपादन केली आह.े उजेडाला कोणतीही 
भूमी व य नाही. पण काही देशात उजेडाला जागा दली जाते तर काही 
देशात उजेडाला जागा नाकारली जाते. उजेड कशात नसतो? तर तो सव  
असतो. तो माणसात असतो तो ा यात असतो पु तकात असतो किवतेत 
असतो. याचे अि त व सव  असत.ेपण यासाठी जागा ावी लागत.े 

येकच माणूस आप या मनात, मदतू उजेडाला जागा देईलच असे सांगता 
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येत नाही जो आप या मनात उजेडाला जागा देतो, या या संवेदना, 
भावना आिण िवचारही उजेडान े ीमंत होतात. अ ण िव े यांनी 
आप या मनात उजेडाला जागा दली. यामुळे यां या किवतेतही 
उजेडाला जागा आह.े किवतेत उजेडाला जागा िमळाली क  या या न या 
तो ाची चचा केली जाते. मुळात सवच कवी किवतेतून आपणाला उजेडच 
पाहायला िशकवतात असे नाही. पण काही अपवादा मक कवी आिण 
यांची किवता उजेड पाहायला िशकवत असत.े 

खरे तर किवता ही लोकां या द  व ा या मुख वाची जडणघडणच 
करत असते. यासाठी कवी लोकांनी उजेडा या दशेने जावे हणून तो 
वतःची क पना श  िझजवत असतो. तो लोकांना उजेडाकडे भान 

हारपून पािहले पािहजे असे िश ण देत असतो आिण अंधारावर मात 
कर याची यु ही सांगत असतो. अ ण िव े यांची किवता लोकांना उजेड 
िशकवणारी आिण अंधार याि क बन यापासून वाचवणारी किवता आह.े 
कवी अ ण िव े 'बाबासाहबे' या किवतेत िलिहतात . 

''''बाबासाहेबबाबासाहेबबाबासाहेबबाबासाहेब!!!!    
तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    आम याआम याआम याआम या    अि त वाचंअि त वाचंअि त वाचंअि त वाचं    मळूमळूमळूमळू    

तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    आम याआम याआम याआम या    जािणवाचंेजािणवाचंेजािणवाचंेजािणवाचंे    सूयकुळसूयकुळसूयकुळसूयकुळ    
तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    आम याआम याआम याआम या    मदतूलीमदतूलीमदतूलीमदतूली    ाााा    

तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    आम याआम याआम याआम या    जग याचीजग याचीजग याचीजग याची    क णाक णाक णाक णा    
तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    आम याआम याआम याआम या    लढ याचीलढ याचीलढ याचीलढ याची    रेणारेणारेणारेणा    

(बाबासाहबे, पृ.६३) 
कवीने आप या अि त वाचं मूळ, जािणवांचे सूयकुळ, यां या मदतूील 

ा, यां या जग यातली क णा आिण लढ याची ेरणा फ  आिण फ  
बाबासाहबे आहते ह े मा य केल े आह.े यांनी आप या डो यात, मनात, 
जाणीवेत, 

जग यात, जीवन जग यातील संघषात आिण एकूणच यां या 
अि त वात भीम ठासून भरला आह.े यां या संवेदना, भावना, 

मन आिण िवचार ह े भीममय झाले आह.ेभीममय होणे हणजे 
आंबेडकरवादी होणे होय आिण आंबेडकरवादी हो यासाठी िडका ट आिण 
िड- रलेजन हावे लागत,े मना या आिण मदू या पाटीवरील सव 
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शोषणाची आिण िवषमतेची माहरेघरे उ व त कर यासाठी 
िववेकाचा,बुि वादी ानाचा, प रवतनाचा, वै ािनकतेचा आिण 
मानवतावादी जीवनदृ ीचा मन आिण मदवूर पहारा ठेऊन ही घाण या ारे 
साफ करावी लागत.े या पाटीवर कवीने बु , कबीर, म.फुले, सािव ीमाई 
फुल,े छ.शा  महाराज, गाडगेबाबा आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांना 

ेरणा मानून मनात आिण मदतू ग दवून घेतल े आह.े यामुळे यांनी 
समाजातील अंधार आिण उजेड यात फारकत क न  ते उजेडा या दशेने 
िनघाल ेआह.े 

अ ण िव े यांनी आप या किवतेची ेरणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
ही मानली आह.े ेरणा ही उजेडाकडे जा याची उ ेजना देत े हणून ेरणा 
ही कोण याही नव िन मतीचा मुलाधार असते. ती जीवनदृ ीची िनयं क 
असून उजेडा या दशेची आिण कलाकृती या चालीची दशादशक असते. 
या दृ ीन े ेरणेचे मह व कोण याही नविन मतीसाठी अ यंत मुलभूत आिण 
मोलाचे मानल े जाते. कोण याही कला कृतीचे ज म येय ह े
मानवीजीवना या येयाची मू यािध ीत पुनरचना कर यासाठीच असते. 
किवतेचे ज म येय हमेानवाचा समजूतदारपणा अिधक िवकिसत करण,े 
या यात यो य सव पकारक भाव जागवणे, पर परातील संबंध दढृ करण,े 
याला सुखी आिण समृ  करण,े याला िनभय करण े आिण याचे 

सहअि त व कायम राखणे हचे असत.े ेरणा ा योजनाला ज माला 
घालतात 'कवीची आंबेडकरवादी ेरणा ही यां या किवते या योजनाची 
ज मभू आह े आिण ितच यां या समोरील वा तवालोकन कर याची 
िनयं क जीवनदृ ी आिण उजेडा या व ांची दी ाभूमी देखील आह.े त े
'मी ज म यापासून' या किवतेत िलिहतात . 

''''मीमीमीमी    तझुीतझुीतझुीतझुी    खपूखपूखपूखपू    िवनवणीिवनवणीिवनवणीिवनवणी    केलीकेलीकेलीकेली    रेरेरेरे    
पणपणपणपण    तलुातलुातलुातलुा    कसलाकसलाकसलाकसला    घामघामघामघाम    फुटतोफुटतोफुटतोफुटतो    का याकुका याकुका याकुका याकु     दगडासारखादगडासारखादगडासारखादगडासारखा    अचलअचलअचलअचल    गाडूनगाडूनगाडूनगाडून    

बसलासबसलासबसलासबसलास, , , , मा यामा यामा यामा या    अतंरीअतंरीअतंरीअतंरी    काशाचीकाशाचीकाशाचीकाशाची    वाटवाटवाटवाट    अडवनूअडवनूअडवनूअडवनू    
मीमीमीमी    लाखलाखलाखलाख    यययय     करायचोकरायचोकरायचोकरायचो    काशानेकाशानेकाशानेकाशाने    तलुातलुातलुातलुा    भेद याचेभेद याचेभेद याचेभेद याचे    

पपपपणणणण    तूततूूतू    तरतरतरतर    िनदयीिनदयीिनदयीिनदयी,,,,    शवेटीशवेटीशवेटीशवेटी    काळोखचकाळोखचकाळोखचकाळोखच    नानानाना''''    
(मी ज म यापासून-पृ .५०) 
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कवी व थे या अंतमनात का याकु  दगडासार या अचल आिण 
गाडून बसले या काळोखाला अनेकदा काशान े ह पार कर याचा य  
करतात पण या काळोखाने तो काशच हजारो वषापासून अडवून ठेवला 
आह.े या िनदयी असले या काळोखाला त ेअंतमनातून जा याची िवनवणी 
करतात परंत ु यांची ही वाभािवक भावना काळोख ऐकत नाही. उलट हा 
काळोख मानवी मनाला जातीपाती या पज यात बं द त क न माणसा- 
माणसांची दगडध ांनी डोक  फोड याचे, धारदार शा ाने गळे 
िचर याचे काम रका या हाताला आिण धमाध डो याला लावत आह े
आिण वाणीतील श दांन े नेम ध न कपटाने, षैाने, ू रतेन,े िवषमतेन े
िशर छेद करीत आह.े उजेडातही काळोख दाटला आह.े या काळोखाने 
ख या उजेडा या वाटाच अव  के या आहते. काळोखालाच उजेड 
समजून जग याची स  काळोख क रत आह.े या वा तवात आप या 
बुबळावर भेदभावा या पाप या लाव या आहते, भुकेसाठी आकांडतांडव 
क  नये हणून मा या गो या द या जात आह,े देशभ या लसीन े
भूकेला थोपिवले जात आह,े कोरोना या िभतीने गद  पांगून घरातच 
टाळेबंदी केली जात आह,े या काळात शेतक यांचे बळी घेणारे कायदे 
िनमाण केले जात आह,े िवषमते या अंगावर समतेची सुज भासवली जात 
आह े आिण यालाच िवकासाचे गांजर संबोधले जात आह,े लोकशाहीचे 
र कच भ क बनले आह,े सव कार या ाचाराला ऊत आला आह,े 
भांडवलदारांचे सुगीचे दवस आल े आह े आिण सवसामा यांचा िललाव 
होत आह.े रा ीयकरणा ऐवजी खाजगीकरणाला िवशेष मह व आल ेआह,े 

खाजगीकरणा या ग डस नावाखाली सरकार या मालक या 
उ ोगधं ाची खुलेआम िव  केली जात आह.े भारतीय संिवधान 
बदलिव याचे मनसूबे आखल ेजात आह.ेअसे अनंत  या वा तवाने उभे 
केल ेआहते हणूनच कवी आप या 'मनातल'ंया मनोगतात िलिहतात. ' या 
वळवणा या रात क ा या भूतकालीन का या रा ी भेदनू आ ही आता 
आ थक, वैचा रक उजेड वाटांचे सह वासी झालो पािहजे िम हो! आता 
आ हाला गरज भासू नये िमणिमण या दखावू काज ां या उजेडांची. 
आ ही या शा त उजेडा या दशेनंच िनघालो पािहजे कायम! 'हचे तर 
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कवी या किवतेचे उजेडा या दशेने िनघ याचे खरे योजन आह े या 
माणसाला माणसापासून िवयु  करणा या भावभावना आिण कृतीकाय ह े
कुठे तरी थांबल ेपािहजे असे कवीला मनोमन वाटते. ह ेथांब यासाठी आिण 
प रवतन कर यासाठी काशा या दशेने िनघ याची आ यंितक गरज 
कवीला वाटते आह.े कवी अ ण िव े 'डो यातबु  आह'ेया किवतेत 
िलिहतात. 

''''आमचाआमचाआमचाआमचा    दिृ कोणदिृ कोणदिृ कोणदिृ कोण    अजनूहीअजनूहीअजनूहीअजनूही    शुशशुुशु     आहेआहेआहेआहे....    
कारणकारणकारणकारण    आम याआम याआम याआम या    मनातमनातमनातमनात    िनिनिनिन    डो यातडो यातडो यातडो यात    अजनूहीअजनूहीअजनूहीअजनूही    बु चबु चबु चबु च    आहेआहेआहेआहे''''  

(डो यातबु  आहे,पृ.७३) 
      या काशा या दशेन ेिनघ यासाठी आपला दृ ीकोन आिण मनात व 
डो यात बु  अस यािशवाय ह े श य नाही. मा या या काशवाटेवर 
कतीही असा भूतकालीन िशळा काळोख ताजा होऊन आडवा येत असला 

तरीही बु ाचा उजेड थाप याचे य  शेवट या ासापयत सोडणार 
नाही. मी चालत राहणार!असा कवी प ा िनधार करतात. यां या या 
किवते या योजनातच यां या उजेडाकडे िनघ याचे कारण दडलले ेआह े
ह े यां या किवतासं हातील किवतेतून अिधक प  होते. 

यांची किवता ही वा तवा या व तुि थती या सं ानशील भावनेवर 
उभी असललेी किवता आह.े ती अता कक भावनेवर उभी नाही. यांची 
किवता ही यां या आत या सं ानशील भावनेचाच आवाज आह.े यां या 
मनात िनमाण होणा या भावना हया यां या नविन मतकृतीचा अथ 
सांगत आह.े यां या किवतेचे मुल  ह े यांना जीवन वा तवा या 
आकलनातून आिण जीवनानुभवातून िमळाल े आह.ेकवी 'मनातल'ं या 
मनोगतात िलिहतात, 'जे भोगल,ं जगलो, अनुभवल ं, 

बिघतल,ंआजूबाजू या िनरी णातून मला जे जाणवल ं ते सामािजक 
जािणवेतून सम त रचनांम ये मांड याचा य  केला आह.े ते 'मुके श द' 
या किवतेत िलिहतात, 

''''मीमीमीमी    स यास यास यास या    िनरी णिनरी णिनरी णिनरी ण,,,, चतनचतनचतनचतन,,,,मननमननमननमनन    करतोयकरतोयकरतोयकरतोय    डोळसडोळसडोळसडोळस    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन    
आतलंआतलंआतलंआतलं, , , , बाहरेचंबाहरेचंबाहरेचंबाहरेचं    युययुुयु     शमिव याचीशमिव याचीशमिव याचीशमिव याची    योजनायोजनायोजनायोजना    आखतोयआखतोयआखतोयआखतोय    मनात यामनात यामनात यामनात या    मनातमनातमनातमनात.'.'.'.'    

(मुके श द,पृ.८२) 
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कवी या भावना व तुि थतीतील चांगल े आिण वाईट काय आह?े 
आपला श ू कोण आिण िम  कोण? स य कोणते आिण अस य कोणत?े 
अंधार कोणता आिण उजेड कोणता? ह े ठरिवत आह.ेकवी या मनात 
भावनेचा संघष सु  आह.े कवीने आप या मनात या पर पर िव  
भावने या संघषा या कोलाहलातून िविश  िनणायक िवधायक, 
सव पकारक भावनेचा िनणय घेतला आह.े यां या मनातील भावनेने मी 
उजेडा या दशेन े िनघालो आह.े असा िनणय घेतला आह.े ही िनणायक 
भावनाच या या अंतमनाचा आवाजही झाली आिण यां या किवतेचा 
उजेडही झाली आह.े कवीची ही िनणायक भावनाच यां या व यांनी 
िनमाण केले या किवतेतील उजेडावर अिधकार गाजवत आह.े या या ा 
िनणायक भावनेवरच यांचा िव ास आह.े याची ही िनणायक भावना ही 
या या अनुभवातून आिण संवेदनशीलततेून तयार झाली आह.े याचा 

अनुभव हा वैयि क जरी असला तरी तो अनुभव, संवेदना, भावना आिण 
िवचारांवर आधारललेा आह.े 

कवीला जे जाणवल ेत,े यातून िनमाण झालेली याची भावना आिण 
या या मनात यासंबंधी घ घावणारा िवचार यातून यांनी यां या 

अनुभवाचा इ यथ तयार केला आह.े यासाठी यांनी वतःची संवेदना 
जागृत आिण स म ठेवली आह.े कवीला जे ान झाले त े वा तवातील 
घटना, संगातून झाले, यासाठी यांनी वतःचे पाचही इं ये पाहरेकरी 
हणून ठेवल े आह.े या इं याकरवी यांना ाथिमक व पाची मािहती 

िमळाली आिण यांनी वतः या या पाच इं यावर स ा गाजवणा या मन 
या सहा ा इं यांचा अिधकार कायम ठेवून यां या मनाने इं या करवी 

ा  झाले या अथ िवरहीत वेदनाना अथ दला आह.े यामुळे यांचे मन 
आिण मद ू यां या भावनेची िनणायक जीवनदृ ी बनली आह े . यांचे मन 
आिण मद ू ह े यां या अथ िनणायकतेचे घर आह.े ते या जीवनदृ ीन े
संवेदनशील झाले आह.े कवीने किवतेची िन मती संवेदनशीलते या 
पायावरच उभी केली आह.े यासाठी कवीने आपली संवेदनशीलता स म 
कर यासाठी आप या इं याना बं द त केल ेनाही. उलट यांनी आप या 
इं याना आिण मनाला बंधमु  केल े कारण यािशवाय संवेदनशीलता 
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स म होत नाही याची उ म जाणीव कवीला आह.े कवी या 
संवेदनशीलतेन ेकवी या अनुभवाची साथ संगत कधी सोडली नाही कारण 
संवेदनशीलतेिशवाय कवीला अनुभव घेता येत नाही आिण अनुभवच 
घेतला नाही तर यांची संवेदनशीलता स मपण ेडे ह प होत नाही याची 
प  जाण कवीला आह.े कवीने वा तव जाणल े याचा अथ या या 
जाण यातून याची जाणीव तयार झाली. या जाणीवेसंबंधी यांनी 
दले या या ित येतून यांनी यां या भावनेची िन मती केली. 

कवीचा संवेदनशील वभाव, भाविवचार आिण अनुभव यातून यांचे ान 
आकाराला आल े आिण या घटकांवरच यांनी आप या किवतेची इमारत 
उभी केली. 'या ानाने कवी भािवत झाले आिण यांनी या ान पी 
उजेडाला आप या किवतेचा आधारवड क न किवता िलिहली. या 

ानामुळे कवी या आयु याला एक नवा अथ ा  झाला. यां या या 
िनणायक भाविवचारांने कवी या केवळ वैयि क जीवनाला अथ िमळाला 
नाही तर यामुळे समाजा या,देशा या जीवनालाही अथ िमळायाला हवा 
असे कवीला वाटले आिण यांनी या भाविवचाराने किवतेला आिण 
ित यातील उजेडाला ज माला घातल ेआह.े खरे तर योजन ह ेकिवते या 
इमारतीसाठी लागणारे िवषय आिण यातील आशय ठरिव याचे काय 
करतात. या िवषयांवर आिण यातील समृ  व जीवन संबं  आशयावर 
किवतेची जीवनस दयसजक देखणी इमारत उभी राहत असत.े कवी 
आप या 'मा या मातीची उि ता' या किवतेत िलिहतात, 

''''आजहीआजहीआजहीआजही    रोजरोजरोजरोज    सुधा रतसुधा रतसुधा रतसुधा रत    गलुामीचेगलुामीचेगलुामीचेगलुामीचे    जोखडजोखडजोखडजोखड    मानवेरमानवेरमानवेरमानवेर    वागवीतवागवीतवागवीतवागवीत    
ासघतेातासघतेातासघतेातासघतेात    असं यअसं यअसं यअसं य    सपतूसपतूसपतूसपतू    

पापापापा यासहयासहयासहयासह    घोटघोटघोटघोट    घोटघोटघोटघोट    रररर     िपतातिपतातिपतातिपतात    
पा यातहीपा यातहीपा यातहीपा यातही    आजकालआजकालआजकालआजकाल    मरणमरणमरणमरण    दसतयेदसतयेदसतयेदसतये    
काळजातकाळजातकाळजातकाळजात    णो णीणो णीणो णीणो णी    दहशतदहशतदहशतदहशत    घसुतेघसुतेघसुतेघसुते    

कोणकोणकोणकोण    आपलाआपलाआपलाआपला,,,,कोणकोणकोणकोण    परकापरकापरकापरका    
कोणतंकोणतंकोणतंकोणतं    मीटरमीटरमीटरमीटर    लावनूलावनूलावनूलावनू    तपासावंतपासावंतपासावंतपासावं    

सडकेसडकेसडकेसडके    मदूमदूमदूमद ू   सधुारणचेंसधुारणचेंसधुारणचेंसधुारणचें    कातडंकातडंकातडंकातडं    पाघं नपाघं नपाघं नपाघं न    बोलूबोलूबोलूबोलू    लागतातलागतातलागतातलागतात    आिणआिणआिणआिण    
िन यिन यिन यिन य    मनू यामनू यामनू यामनू या    व थचेेव थचेेव थचेेव थचेे    गीतगीतगीतगीत    गाऊगाऊगाऊगाऊ    लागतातलागतातलागतातलागतात    

आ हीआ हीआ हीआ ही    तमुचचेतमुचचेतमुचचेतमुचचे    आिणआिणआिणआिण    तु हीतु हीतु हीतु ही    आमचचेआमचचेआमचचेआमचचे    
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छातीछातीछातीछाती    फुगवूफुगवूफुगवूफुगवूनननन    सागंूसागंूसागंूसागंू    लागतातलागतातलागतातलागतात    
वागतानावागतानावागतानावागताना    मामामामा     फटकूनफटकूनफटकूनफटकून    वागतातवागतातवागतातवागतात    

कायकायकायकाय    लकेाचंीलकेाचंीलकेाचंीलकेाचंी    जदगीजदगीजदगीजदगी? ? ? ? रोजरोजरोजरोज    जग यातजग यातजग यातजग यात    मरणमरणमरणमरण    दसतंदसतंदसतंदसतं''''    
                                                   (मा या मातीची उि ता, पृ .७६-७७) 

माती ही सजनशील आह.े तीन ेआजवर अनेकांना ज माला घातल ेपण 
कधीही यात आपपर भाव केला नाही. ितचा मूळ वभाव काशाचाच 
आह.े ितन े ित या पोटी काशच ज माला घातला असतांना इथ ेकाळोख 
कसा दाटला आह.े काशाचे मरण, याचे बेगडीवतन आिण 
अंत वरोध तता पा न ही माती उि  झाली आह े हणून कवी या 
मातीतून ज मले या एका एका काश करणा या कायकतृ वाची न द 
करतात. कवी अ ण िव े 'संत गाडगेबाबा' किवतेत हणतात 

''''गाडगबेाबागाडगबेाबागाडगबेाबागाडगबेाबा, , , , तु हीतु हीतु हीतु ही    थोरथोरथोरथोर    आहातआहातआहातआहात    
िश काचंेहीिश काचंेहीिश काचंेहीिश काचंेही    िश किश किश किश क    आहातआहातआहातआहात    

समाजसवेकाचंहेीसमाजसवेकाचंहेीसमाजसवेकाचंहेीसमाजसवेकाचंहेी    समाजसवेकसमाजसवेकसमाजसवेकसमाजसवेक    
आिणआिणआिणआिण    अनकेअनकेअनकेअनके    डॉ टराचंेडॉ टराचंेडॉ टराचंेडॉ टराचंे    मागदशकमागदशकमागदशकमागदशक    झालातझालातझालातझालात    

तमु यातमु यातमु यातमु या    यायायाया    महाकायासमहाकायासमहाकायासमहाकायास    आ हीआ हीआ हीआ ही    जोपासलंजोपासलंजोपासलंजोपासलं    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे.'.'.'.'    (संत गाडगेबाबा,पृ.४५)    
अडाणी असले या गाडगेबाबांनी आप या क तनातून समाजाचे 

प रवतन कर यासाठी बोधन केल.े खुळचट ढी परंपरेतून बाहरे 
पड यासाठी िव ेचे मह व, दससू ी सांगून या ारेच जीवनो ार होतो ह े
सांिगतल.े यांचे मौिलक मागदशन ह ेसवासाठीच उपयोगाचे आह.े समाज 

ांितकारक म. फुल,े ांित जोती सािव ीबाई फुल ेया दांप यांचे कायही 
इितहासाला िवसरता येण ेश य नाही. यांनी व थलेा काश दे याचेच 
काय केल ेआह े. 

बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    !!!!    
तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    आम यातआम यातआम यातआम यात    माणसूमाणसूमाणसूमाणसू    परेलापरेलापरेलापरेला    

तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    आम यातलाआम यातलाआम यातलाआम यातला    िनखारािनखारािनखारािनखारा    हरेलाहरेलाहरेलाहरेला    
तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    दलादलादलादला    बुबबुुबु     आिणआिणआिणआिण    ध मध मध मध म    

तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    झालातझालातझालातझालात    अधंारात याअधंारात याअधंारात याअधंारात या    काशवाटाकाशवाटाकाशवाटाकाशवाटा    
तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    दलीतदलीतदलीतदलीत    लखेणीलखेणीलखेणीलखेणी    आम याआम याआम याआम या    हातातहातातहातातहातात    
तु हीचतु हीचतु हीचतु हीच    िशकवलतंिशकवलतंिशकवलतंिशकवलतं    उडायलाउडायलाउडायलाउडायला    आकाशातआकाशातआकाशातआकाशात    

बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    !!!!    
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तमु यातमु यातमु यातमु या    ातंीनचेातंीनचेातंीनचेातंीनचे    आम याआम याआम याआम या    जीवनाचीजीवनाचीजीवनाचीजीवनाची    सदाफुलेसदाफुलेसदाफुलेसदाफुले    झालीझालीझालीझाली    
तु हीतु हीतु हीतु ही    लावललेंलावललेंलावललेंलावललें    उजडेाचंउजडेाचंउजडेाचंउजडेाचं    झाडझाडझाडझाड    अिखलअिखलअिखलअिखल    मानवासाठीमानवासाठीमानवासाठीमानवासाठी    भाकरभाकरभाकरभाकर    झालीझालीझालीझाली''''    

(बाबासाहबे, पृ.६३) 
डॉ बाबासाहबे आंबेडकरांचे कायकतृ व ह े अिखल मानवासाठी 

दै द यमान असा काश आह.े 
यां यामुळेच माणसाला माणूस होता आल,े यां यामुळेच बु  आिण 

यांचा ध म, काशा या वाटा, लेखन, िश ण आिण भाकर सु ा िमळाली 
आह.े डॉ. आंबेडकरांचे अिखल मानवजातीवर असलले े ऋण कवी  
करतात. कवी अ ण िव े 'दयन दयल ंभीमाईनं' या किवतेत िलिहतात. 

''''जाितभदेालेजाितभदेालेजाितभदेालेजाितभदेाले    मायनंमायनंमायनंमायनं    
जवाजवाजवाजवा    जा यातजा यातजा यातजा यात    दयलंदयलंदयलंदयलं    
गानंगानंगानंगानं    संिवधानसंिवधानसंिवधानसंिवधान    गातगातगातगात    

साखयदंडालेसाखयदंडालेसाखयदंडालेसाखयदंडाले    तोडलंतोडलंतोडलंतोडलं''''        (दयन दयलं भीमाईन,ंपृ.३०) 
पारंप रक व हाडी लोकगीताची धाटणी आिण यातून पारंप रक 

दळला जाणारा आशय कवीने बदलून टाकला आिण यांनी सवसामा य 
लोकां या मन आिण मदतूील आवाज बाबासाहबे यां या कायकतृ वाला 
कसा उजागर करीत आह े याचे दशन घडिवल े आह.े संिवधान हा 
मानवमु चा जािहरनामा आह.े याची मह ा कवी येथ े सांगतात. कवी 
अ ण िव े यांनी शेतक यांचे दःुख अनेक किवतेतून मांडल े आह.े ते' 
शेतात या मातीस मी' या किवतेत िलिहतात. 

''''जातोजातोजातोजातो    बळीबळीबळीबळी    फासावरीफासावरीफासावरीफासावरी    राजाराजाराजाराजा    असनेाअसनेाअसनेाअसनेा    जाणताजाणताजाणताजाणता    
लोकासलोकासलोकासलोकास    देणारादेणारादेणारादेणारा    असाअसाअसाअसा    काकाकाका    दाळदाळदाळदाळ    दाणादाणादाणादाणा    मागतोमागतोमागतोमागतो????        

                                                                                                                                                                                                            (शेतात या मातीस मी,पृ.१३४)    
मानवमु चा जािहरनामा अमंलात आ यावर देखील जगा या 

पो श ांची वतमानात होत असलेली दयनीय हळेसांड आिण तो ग याला 
लावत असललेा मृ युचा फास याचे िवदारक िच  कवी उभे करतात मृ यूचे 
असे धाड स  ह ेमानविन मत असून कधी त े िजवंत माणसाला बिह कृत 
क न याचा मृ यू घडवून आणणारे आह.े 'कोरोना आिण अ पृ यता'या 
किवतेत कवी िलिहतात. 

''''खपूखपूखपूखपू    दवसापंवूदवसापंवूदवसापंवूदवसापंवू     जाितभदेाचाजाितभदेाचाजाितभदेाचाजाितभदेाचा    एकएकएकएक    जतंूजतंूजतंूजतंू    सुखानंसुखानंसुखानंसुखानं    नादंलानादंलानादंलानादंला    होताहोताहोताहोता    यायायाया    देशातदेशातदेशातदेशात    
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अनकेानंाअनकेानंाअनकेानंाअनकेानंा    लागणलागणलागणलागण    होऊनहोऊनहोऊनहोऊन    माणसापासनूमाणसापासनूमाणसापासनूमाणसापासनू    माणसासमाणसासमाणसासमाणसास    दरूदरूदरूदरू    ठेवलंठेवलंठेवलंठेवलं    होतंहोतंहोतंहोतं    यायायाया    देशातदेशातदेशातदेशात    
मानवमानवमानवमानव    िन मतिन मतिन मतिन मत    यायायाया    कोरोनानंकोरोनानंकोरोनानंकोरोनानं''''                        (कोरोना आिण अ पृ यता,पृ.८५) 

या देशाला कोरोना हा रोग आजच जडला असे नाही तर कोरोना 
आजाराचे जंत ू ह े जाितभेदा या पान े कालही या देशात वावरत 
होते.माणसाला माणसापासून दरू ठेवत होते. कवी वतमानातील कोरोनाचे 
संबंध भूतकाळीन जातीभेदा या अ पृ यते या रोगाशी जोडतात आिण 
याची भयावहता अधोरेिखत करतात. कवी िव े 'संदेश महामानवाचा' या 

किवतेत िलिहतात. 
''''जाताजाताजाताजाता    जाताजाताजाताजाता    

समतासमतासमतासमता, , , , वातं यवातं यवातं यवातं य, , , , बधंतुाबधंतुाबधंतुाबधंतुा,,,,    
यायाचेयायाचेयायाचेयायाचे    अबंरअबंरअबंरअबंर    पाघं नपाघं नपाघं नपाघं न    यायायाया    

िशकािशकािशकािशका----    सघं टतसघं टतसघं टतसघं टत    हाहाहाहा----    सघंषसघंषसघंषसघंष    कराकराकराकरा    
सदंेशसदंेशसदंेशसदंेश    महामानवाचामहामानवाचामहामानवाचामहामानवाचा    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    जाजाजाजा' ' ' ' (संदशे महामानवाचा,पृ .५२) 

समाजजीवनाची भलाई ही उपरो  जीवनमू यात समािव  आह.े 
यामुळेच मानवीजीवन सुखी आिण समृ  होणार आह.े या मू यांची 
चळवळ देशभरात अि त वात आह.े ितचे अि त व िचरंतन ठेवणे आज 
आव यक आह.े पण ा चळवळी या नौकेला खडार पाडणा याचा कवी 
खरपूस समाचार घेतात. कवी 'स कार' या किवतेत चळवळीशी ग ारी 
करणा यांना भर चौकात बँडवाजवून स कार करावा असे हणतात. 

''''जोजोजोजो    करेलकरेलकरेलकरेल    ग ारीग ारीग ारीग ारी    चळवळीशीचळवळीशीचळवळीशीचळवळीशी    यायायाया    मातीतमातीतमातीतमातीत    
बडँबाजाबडँबाजाबडँबाजाबडँबाजा    वाजवावाजवावाजवावाजवा    रेरेरेरे    याचंायाचंायाचंायाचंा    भरचौकातभरचौकातभरचौकातभरचौकात' ' ' ' (स कार, पृ .११८)    

नुस या गद ला चेहरा नसतो. चळवळ गद ला चेहरा दतेे पण 
तुक ावर समाधान मानणारे चळवळीशी बेईमानी करतात आिण 
चळवळीला खडार पाडतात. असा िन ावंताचा अभाव आिण वतःला या 
गद त िवकणा याचा स कार केला पािहजे असे सांगतात. ही दभंुगललेी 
मानिसकता एकसंध कर यासाठी कवी एक धागा ना याचा ही किवता 
िलिहतात. यातून माणूसक या, एकते या, मृती या, मेा या आिण 
समते या धा यांनी दभंुगले या माणसाला या मू यां या धा यानी ओवून 
समाजसमूह बनिव याचा, िन: वाथपण े जोड याचा किवतेतून य  
करतात. तर 'क णाकरा या पाऊलखुणा' या किवतेत िम ाला आि तक 
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िवचार सोडून बु ा या वाटेवर ये याचे आ हानही करतात. कवी अ ण 
िव े 'मी उजेडा या दशेने िनघालो' या किवतेत िलिहतात . 

''''जखमानंाजखमानंाजखमानंाजखमानंा    तु यातु यातु यातु या    क णचेाक णचेाक णचेाक णचेा    ओलावाओलावाओलावाओलावा    उभारीउभारीउभारीउभारी    देईलदेईलदेईलदेईल    यायायाया    अपे नेेअपे नेेअपे नेेअपे नेे    
अतंबाअतंबाअतंबाअतंबा     शुशशुुशु     हो या याहो या याहो या याहो या या    िन ाजिन ाजिन ाजिन ाज    हतेनूेहतेनूेहतेनूेहतेनूे    

भरकटललेीभरकटललेीभरकटललेीभरकटललेी    पावलंपावलंपावलंपावलं    
तु याकडेचतु याकडेचतु याकडेचतु याकडेच    यतेयतेयतेयते    आहतेआहतेआहतेआहते    शातंीदतुाशातंीदतुाशातंीदतुाशातंीदतुा    

मीमीमीमी    उजडेा याउजडेा याउजडेा याउजडेा या    दशनेेदशनेेदशनेेदशनेे    िनघालोिनघालोिनघालोिनघालो    आहेआहेआहेआहे'''' 
   (मी उजेडा या दशेने िनघालो, पृ, ३६) 

    या िव कटले या, दभंुगले या, दरुावले या, भरकटले या जगत 
अर यातील सव मानवसमूहाला बु ा या काशमागा िशवाय ग यं र 
नाही.बु  ह े िव िव यात मानसशा , समाज शा , त व ानी, 
वै ािनक, शांतीचे दतू आिण क णेचे महासागर आहते.त ेउजेडाचेही उजेड 
आहते. कवी आप या ' काशपवाचा सा ीदार'या किवतेत िलिहतात, 

''''सै यालासै यालासै यालासै याला    तारणा यातारणा यातारणा यातारणा या    जहाजाचाजहाजाचाजहाजाचाजहाजाचा    एकएकएकएक    वासीवासीवासीवासी    झालोझालोझालोझालो    आहेआहेआहेआहे    
आताआताआताआता    नकोतनकोतनकोतनकोत    मलामलामलामला    यायायाया    जातीधजातीधजातीधजातीधमा यामा यामा यामा या    बे ाबे ाबे ाबे ा    

कारणकारणकारणकारण    मीमीमीमी    आताआताआताआता    जातीधमिवरहीतजातीधमिवरहीतजातीधमिवरहीतजातीधमिवरहीत    मानवमानवमानवमानव    झालोझालोझालोझालो    आहेआहेआहेआहे    
बाबाबाबाबाबाबाबा! ! ! ! मीमीमीमी    मा यामा यामा यामा या    ज मानतंरज मानतंरज मानतंरज मानतंर    बिु टबिु टबिु टबिु ट    झालोझालोझालोझालो    आहेआहेआहेआह.े' 

( काशपवाचा सा ीदार, पृ.५८) 
     कवी बु ा या काशपवाचे सा ीदार झाले आहते. याचा अथ यांचा 
ज म झा यानंतर यांनी कोण याही जाती-धमाचे कपडे अगंावर चढवल े
नाहीत. अ यथा काशपवा अभावी सव  जाती, धमासिहत माणूस 
बन याची िनरंतर या चालललेी  असत ेपरंत ुकवी ज मानंतर बुि  
झाले हणजे सव अितता या बाहरे पडून िनखळ आिण िनखळ माणूस 
बनल े आहते. बु  आिण आंबेडकर ह े माणूस बनिव या या काशाची 

योगशील अशी महान वैि क काशशाळा आह.े 
कवीने उजेडा या दशेने िनघ यासाठी किवतेत िविवध िवषयाची 

बांधणी केली. यां या किवते या नुस या शीषकाव न जरी नजर टाकली 
तरी यां या किवतेतील िवषयांचा चौफेर आवाका ल ात आ यािशवाय 
राहात नाही. यां या किवतासं हात जोितबा, गद  अशी पांगायला नको 
होती,असाच असतो बाप, द ांनीच ठरवावं, उजादायी दी ाभूमी, दयन 
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दयल ं िभमाईनं, उजेड हरवला ते हा, बोधीवृ ाखाली, मानवमु चा 
जािहरनामा, संत गाडगेबाबा, सािव ीमाई, संदेश महामानवाचा, लेखनी 
बोलते ते हा, बाबासाहेब, डो यात बु  आह,े कोरोना आिण अ पृ यता, 
माय सुखाची सावली, माझा गाव, गावकुसाबाहरेची वेदना, गिणत 
बळी या आयु यातल,ं ठसे कामगारां या पावलांचे, काशपवाचा 
सा ीदार अशा िविवध िवषयावर या किवता यांनी िलिह या आहते. 
यां या किवतेचे िवषय वतमान वा तवावर भिव या या उजेडा या 
दशेची खरेदी करणारे आहते. यासाठी कवीने अ यंत िशताफ ने 

किवतेतील मु छंद, अ ा री, बारा री, अभंग, गझल रचना आिण गीत 
असे िविवध कार हाताळल ेआहते. यात यांनी काही रचनांम ये व हाडी 
बोली भाषेचा यथोिचत ठ साही उमटिवलेला आह.े तसेच आंबेडकरवादी 
गझलचे आरंभ बद ू महाकवी वामनदादा कडक ह े आहते आिण या 
आंबेडकरवादी गझल परंपरेचा धागा ध न अ ण िव े यांनी या सं हात 
िवस गझला िलिह या आहते यां या एकूणच किवता जीवन पश  आिण 

काशपवा या सा ीदार आहते. अ यंत सा या सो या श दांचा ते किवतेत 
वापर करतात. यां या काही किवतांम ये नािव यपूण अशी ितमा पे 
साकार झालेली आहते. यांची किवता काशा या भावबंधाला आिण 
िवचारबंधाला टाळून  होणारी नाही. ती अ सल ामािणक िन ने े

 होणारी आह.े यां या आबेंडकरवादी िन ने े यां या किवतेची दशा 
सुिनि त झाली आह.े उजेडा या दशेमुळे यांची किवता ीमंतही झाली 
आह े आिण ही ीमंती ती आप या उदरातून वैि कां या स मानाथ 

काशपव ठरणारी आह.े 
1. कवी अ ण िव े, मी उजेडा या दशेने िनघालो, म यमा काशन, नागपूर, 

.आ.२७ जान.े२०२१, कमत-२२०  

 

*** 
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कवीकवीकवीकवी    भाऊभाऊभाऊभाऊ    भोजनेभोजनेभोजनेभोजने    याचंायाचंायाचंायाचंा    ‘‘‘‘िनळािनळािनळािनळा    ोभोभोभोभ’’’’    
डॉडॉडॉडॉ. . . . श ुश ुश ुश ु     जाधवजाधवजाधवजाधव    

ा यापक व संशोधक मागदशक, मराठी िवभाग, आदश महािव ालय, हगोली. 
 

कवी भाऊ भोजने यांचा ‘िनळा ोभ’ हा किवता सं ह जयत ु
काशन, को हापूर येथून माच 2012 ला कािशत झाला आह.े या 

सं हा या शीषका माणेच यांची किवता आह.े आिण यांचे वत:चे 
ि म व सु दा शेतकरी, दिलत, आ दवासी लोकां या ह ासाठी लढणारे 

व याचबरोबर स ाधा यां या व पोलीस यं णे या िव द िनळा ोभ 
उभा करणारे आह.े भाऊ भोजने िपिडत, वंिचतां या ांसाठी झंुजार 
प का रता करणारे आंबेडकरी समाजातील एक िनभय व वािभमानी 
प कार आहते. बु द, कबीर, रिवदास, फुल,े शा , आंबेडकर, गाडगेबाबा 
व कािशराम यां या िवचार व कायाची पताका आप या खां ावर घेऊन 
पळपळ करणारे आिण वाचन-लखेन करणारे बुि दजीवी परंत ु हाडाचे 
स य कायकत आहते. फुल-ेआबेंडकरां या िवचारांवर भाषण कर यापे ा 
या िवचारां या ेरणेतील य  याशील आंदोलनावर भाऊ भोजन े

यांचा िव ास आह.े इतके सारे असूनही त े एक अ यंत संवेदनशील तथा 
बंडखोर व िव ोही कवी आहते. अ याय, अ याचार, शोषण व सामािजक 
िवषमतेची यांना भयंकर िचड आह.े समाजातील समकालीन वा तव 
डोळसपण ेपाह याची सू म दृ ी यां याकडे आह.े या समाजवा तवातील 
सगळे सामािजक, राजक य, सां कृितक, आ थक व वाड्.मयीन संदभ 
तपिशलातनू समजून घे याची जाण यां याकडे आह.े आिण फुले-
आंबेडकरी िवचारांचा पाया यां या वैयि क जडणघडणी या 

ारंभापासूनच अस यान ेसमाजातील वलंत ांवर य  आंदोलन उभे 
कर याची यांची नेहमीच तयारी असते. हा भाऊ भोजने यां या फुले-
आंबेडकरी कृितशील जग यातील पैल ू यां या ‘िनळा ोभ’ मधील 
किवतेतून प पण े ययास येतो. प का रतेचा व वृ लेखनाचा यास 
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घेतललेी यांची ारंिभक लेखणी नंतर कथा किवतेकडे वळली आिण 
याचा प रपाक हणजे ‘िनळा ोभ’ हा यांचा किवता सं ह होय. 

ोभ हा श द सवाना ोभक व , ोभक भाषण कवा 
ोभक िलखाण या अथान ेमािहत आह.े वरील ित ही कार या ोभक 

कृत नी सामािजक तेढ, जातीय हसाचार, धा मक हसाचार, सामािजक 
ताणतणाव, दंगेधोप ेइ. समाजात नेहमी घडत असतात. िवशेषत: धा मक 
क रपंथी, मूलत ववादी, ादिेशक अि मतावादी, िसमावादी, जातीय 
अंहकारवादी, धा मक दहशतवादी आद ची ोभक कृ ये समाजात 
वातावरण खराब करत असतात. याचा अनुभव समाजाला वारंवार होत 
असतो. राजकारणी व धा मक क रपंथी अशा काराने समाजाला वेठीस 
ध न आप या पो या लाटत असतात. हणून भोभ हा श द या अथान े
बदनाम झाला आह.े परंत ुभाऊ भोजने यां या किवतेतील ोभ हा तसा 
वरील अथाचा नाही. कारण हा ोभ िनळा आह.े या ोभात एक 
िवचार आह.े वरील माण े अिवचार कवा कुिवचार नाही. हा िवचार 
बु दाचा ा, शील, क णेचा आह.े धा मक अवडंबरतेवर ह ला करणा या 
कबीराचा ख या मानवी धमाचा आह.े संत रिवदासां या सामािजक 
समतेचा आह.े फु यां या सामािजक-धा मक ांतीचा आह.े राजष  
शा ं या सामािजक समतेचा आह.े आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या 
स यक युग मवतनाचा िवचार आह.े  

हजारो वषपासून सामािजक िवषमतेची, ढी, धम-वण-जात, देव-
दैव, वग-नक यां या ामक क पनेवरील धम व या धमा या शा ाची 
कूमशाही या देशात चालू होती. ितला मूठमाती दे याचे युग वतक काय 

डॉ. बाबासाहेबांनी स वधाना दारे केलेल े आह.े तरीही इथली मनुवादी 
व था, इथली थािपत शासन यं णा दिलतांवर अ याय, अ याचार 

करत आह.े यािवषयीचा कवीचा हा ोभ आह.े परंत ुहा ोभ िनळा 
अस यान े याची एक िविश  कारची ओळख आह.े अथात हा ोभ 
आंबेडकरी िवचार सं कृतीचा मू यिवचार देणारा ोभ आह.े हणूनच हा 

ोभ इतरांची भांडणे लावून आपण सुरि त राह यासाठी नाही. तर 
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इतरांची भांडण े िमटवून वत: िश ा भोग यासाठीचा आह.े ‘लढाई’ या 
किवतेत कवीचे या संदभातील अनुभवा मक मनोगत असे आह-े  

मीमीमीमी    मामलुीमामलुीमामलुीमामलुी    माणसूमाणसूमाणसूमाणसू    कोण याकोण याकोण याकोण या    फंदातफंदातफंदातफंदात    यऊेनयऊेनयऊेनयऊेन    पडलोपडलोपडलोपडलो    
िनकामीिनकामीिनकामीिनकामी    दसु याचंदसु याचंदसु याचंदसु याचं    ओझंओझंओझंओझं    डो यावरडो यावरडो यावरडो यावर    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    फसलोफसलोफसलोफसलो    

दसु या यादसु या यादसु या यादसु या या    खा ांवरखा ांवरखा ांवरखा ांवर    बदंकूबदंकूबदंकूबदंकू    ठेवनूठेवनूठेवनूठेवनू    िनशानंािनशानंािनशानंािनशानंा    साधावासाधावासाधावासाधावा    
हाहाहाहा    शॉटकटशॉटकटशॉटकटशॉटकट    सोडूनसोडूनसोडूनसोडून    मीमीमीमी    कतीदाकतीदाकतीदाकतीदा    र तार तार तार ता    चकुलोचकुलोचकुलोचकुलो    
कायदेकायदेकायदेकायदे    काननूवालेकाननूवालेकाननूवालेकाननूवाले    स ास ास ास ा    सपं ीकडेसपं ीकडेसपं ीकडेसपं ीकडे    झुकतातझुकतातझुकतातझुकतात    
मीमीमीमी    ताठरताठरताठरताठर    रा नरा नरा नरा न    कैकदाकैकदाकैकदाकैकदा    अतंरबाअतंरबाअतंरबाअतंरबा     शकेलोशकेलोशकेलोशकेलो....    

थािपत स ाधारी व सरकारी वद धारी यां याशी संघष कर याची 
कवीवर अनेकवेळा पाळी आली. अशांचे आ थक िहतसंबंध अशा 
कायक यामुळे धो यात आल ेक  ही मंडळी कुठ याही अनैितक व रा सी 
पातळीवर जातात. साधासुधा कायकता तर ही मंडळी कायम ने तनाबूत 
क  शकत.े परंत ु भाऊ भोजने सारखा जबर व िनडर कायकता यां या 
नाक  नऊ आण ूशकला- 

तोतोतोतो    खाखाखाखाक धारीक धारीक धारीक धारी    उ ािधकारीउ ािधकारीउ ािधकारीउ ािधकारी    
मलामलामलामला    या याया याया याया या    अधंारअधंारअधंारअधंार    कोठडीतनूकोठडीतनूकोठडीतनूकोठडीतनू    बाहरेबाहरेबाहरेबाहरे    काढूनकाढूनकाढूनकाढून…………    
पढेुपढेुपढेुपढेु    हणालाहणालाहणालाहणाला    तमु यामळेुतमु यामळेुतमु यामळेुतमु यामळेु    समाजात यासमाजात यासमाजात यासमाजात या    लोकानंालोकानंालोकानंालोकानंा        
शातंततेशातंततेशातंततेशातंतते    जगतजगतजगतजगत    यतेयतेयतेयते    नाहीनाहीनाहीनाही    
मीमीमीमी    हणालोहणालोहणालोहणालो    सरसरसरसर,,,,    
आप याआप याआप याआप या    पवारपवारपवारपवार    फौजदारावरफौजदारावरफौजदारावरफौजदारावर    वाघवाघवाघवाघ    जमादारानंजमादारानंजमादारानंजमादारानं    
सरकारीसरकारीसरकारीसरकारी    रायफलीतनूरायफलीतनूरायफलीतनूरायफलीतनू    गोळीगोळीगोळीगोळी    झाडलीझाडलीझाडलीझाडली    अनअनअनअन    िनशानािनशानािनशानािनशाना    चकुताचचकुताचचकुताचचकुताच    
वतवतवतवत::::वरवरवरवर    गोळीगोळीगोळीगोळी    घालनूघालनूघालनूघालनू    आ मघातआ मघातआ मघातआ मघात    केलाकेलाकेलाकेला    

मामामामाझंझझंंझं    तसंतसंतसंतसं    नाहीनाहीनाहीनाही, , , , माझामाझामाझामाझा    साधललेासाधललेासाधललेासाधललेा    िनशानािनशानािनशानािनशाना    कधीकधीकधीकधी    चुकतचुकतचुकतचुकत    नाहीनाहीनाहीनाही        
चळवळीत या ामािणक कायक याला थािपतािव द संघष 

करतांना यातना सहन करा ा लागतात. पैसा व खा यािप या या 
अिमषावर जगणारे कायकत अशा संगी अिधका यां या दावणीला 
बांध या जातात. पण भाऊसारखा कायकता उलटा अशा अिधका यांशी 
िपटाई करतो. याला खूप हमत लागत.े अशा कायक याचे संघषमय 
जगणेच एक महाका  असते. कवीने वत: या संघषमय जग यालाच 
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किवतेचा िवषय केले. अशा जग याचा एक वचक िनमाण करणेच िव ोही 
कायक यासाठी मह वाचे असते. हा कवीचा जीवन संदभ ल ात 
घे यासारखा व आंबेडकरी चळवळीतील कायक यासाठी िव ोहाची ेरणा 
देणार आह-े 

मीमीमीमी    बलुदंबलुदंबलुदंबलुदं    ययेानेययेानेययेानेययेाने    पटूेनपटूेनपटूेनपटूेन    या यावरया यावरया यावरया यावर    चालनूचालनूचालनूचालनू    गलेोगलेोगलेोगलेो,,,,    
यानेयानेयानेयाने    नहेमी माणेनहेमी माणेनहेमी माणेनहेमी माणे    संप ीचासंप ीचासंप ीचासंप ीचा    घतेलाघतेलाघतेलाघतेला    सहारासहारासहारासहारा    

मीमीमीमी    बदंीशाळेतबदंीशाळेतबदंीशाळेतबदंीशाळेत    बदंी तबदंी तबदंी तबदंी त    
अन्अन्अन्अन्    आताआताआताआता    तोतोतोतो    शोधतोयशोधतोयशोधतोयशोधतोय    वतवतवतवत::::चेचचेेचे    अि त वअि त वअि त वअि त व    

मीमीमीमी    बं द तबं द तबं द तबं द त    झा यावरझा यावरझा यावरझा यावर    तोतोतोतो    चारचौघातचारचौघातचारचौघातचारचौघात    िवजयो सविवजयो सविवजयो सविवजयो सव    साजरेसाजरेसाजरेसाजरे    करतोकरतोकरतोकरतो    
पणपणपणपण    झोपतेझोपतेझोपतेझोपते    मामामामा     दचकूनदचकूनदचकूनदचकून    उठतोउठतोउठतोउठतो, , , , भाडखाऊभाडखाऊभाडखाऊभाडखाऊ    खाकखाकखाकखाक     वद धारीवद धारीवद धारीवद धारी    

बुलडाणा िज ातील सं ामपूर तालु यात या वरवट बकाल नावाच 
छो ाशा खेडयातरा न या प रसरात चळवळीचा लढाऊ कायकता 
हणून कवी भाऊ भोजने यांची वतं  ओळख आह.े यां या य  

संघषमय जग यातील अनुभवांनी यांची किवता िजवंत झाली आह.े 
आंबेडकरी चळवळीतला कायकता तो आंदोलनातील असो, 

सािह यातील असो वा अ य कुठ याही कार या संघष या ेतील असो, 
याला या देशाचा खराखुरा इितहास मािहत असतो. पारंप रक व 

थािपत लेखकां या इितहासात याला आप या समाजाचे िच ण दिुषत 
व चुक चे दसते. अशा कारे इितहासाची नवी मांडणी व इितहासाचे 
पूनलखन कायक यासाठी ही दृ ी व ेरणा िनमाण क न दललेी आह.े 
असा कायकता जे हा किवतेतून अिभ  होतो ते हा थािपतांसमोर तो 
आ हान िनमाण करतो- 

यायायाया    देशा यादेशा यादेशा यादेशा या    ग ारग ारग ारग ार    इितहासकारानंोइितहासकारानंोइितहासकारानंोइितहासकारानंो,,,,    
बाजीबाजीबाजीबाजी    तमु यातमु यातमु यातमु या    हातीहातीहातीहाती    होतीहोतीहोतीहोती, , , , तमु यातमु यातमु यातमु या    हातीहातीहातीहाती    कलमकलमकलमकलम    होतीहोतीहोतीहोती,,,,    
आताआताआताआता    कलमकलमकलमकलम    मा यामा यामा यामा या    हातीहातीहातीहाती    आहेआहेआहेआहे, , , , बाजीबाजीबाजीबाजी    पलटललेीपलटललेीपलटललेीपलटललेी    आहेआहेआहेआहे    

हा कायकता देशा या ाचीन इितहासाला वेग या कारे 
वतमानातील मनुवा ां या वतनाव न ाचीन इितहास व सं कृतीचे 
आपल ेआकलन मग उ स्फूतपणे किवतेतून मांडतो- 

गुगगुुगु     खलबतखलबतखलबतखलबत    करणाराकरणाराकरणाराकरणारा    तोतोतोतो    
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कालकालकालकाल    चचचच     चोथ याव नचोथ याव नचोथ याव नचोथ याव न    बोललाबोललाबोललाबोलला    
‘‘‘‘अरेअरेअरेअरे    हेहहेेहे    िव ापीठा यािव ापीठा यािव ापीठा यािव ापीठा या    वशे दाराव नचवशे दाराव नचवशे दाराव नचवशे दाराव नच    

फलकफलकफलकफलक    लावनूलावनूलावनूलावनू    परतणारपरतणारपरतणारपरतणार    आहतेआहतेआहतेआहते’’’’    
मिहनोमिहनोमिहनोमिहनो----मिहनेमिहनेमिहनेमिहने    नालदंानालदंानालदंानालदंा    िव िव ापीठिव िव ापीठिव िव ापीठिव िव ापीठ    जळतेजळतेजळतेजळते    आहेआहेआहेआहे....    

अशी इितहासात झालेली आप याशी सामािजक ग ारी व सां कृितक 
नासधूस पा न कवी अ व थ होतो. या संतापासून कवी िव ोहाची भाषा 
बोलतो. कारण तो वत:ला आंबेडकर नावा या सूयकुळाचा वारसदार 
समझतो. ‘मा यात मी पेरलीत उजेडाची फुले, मी मु ामाला िनघालो 
हणजे माझा र ता सदैव उजाडललेा असतो’ असे तो अिभमानाने सांगतो. 
हणूनच तो सु ंगा या वाती पेटव याचा संदभ देतो. आंबेडकरी 

चळवळीतला कवी केवळ श दांचा खेळ खेळत नाही. सामािजक 
उ रदािय वासाठी तो बांधललेा असतो. याला समाजावरील संकटाची 
चा ल लागल क  तो जाग याची भूिमका अदा करतो- 

आताआताआताआता    यकेानेयकेानेयकेानेयकेाने    डोडोडोडो यालायालायालायाला    तलेतलेतलेतले    घालनूघालनूघालनूघालनू    
जागलजागलजागलजागल    करायलाचकरायलाचकरायलाचकरायलाच    हवीहवीहवीहवी…………    

बा दबा दबा दबा द    ठसाठसाठसाठसा    ठसाठसाठसाठसा    भरायलाचभरायलाचभरायलाचभरायलाच    हवीहवीहवीहवी    
तेततेेते    जे हाजे हाजे हाजे हा    सराईतपणेसराईतपणेसराईतपणेसराईतपणे    लचकालचकालचकालचका    घे यासाठीघे यासाठीघे यासाठीघे यासाठी    गंतीलगंतीलगंतीलगंतील    

तसातसातसातसा    फोटफोटफोटफोट    होऊहोऊहोऊहोऊ    ाााा!!!!    
आंबेडकरी ितभेचे डोळे या या कवी, लेखक व कायक याना 

लाभलले े असतात, ते ते सव आप या समाजाकडे सु म नजरेन े पाहत 
असतात. आप या समाजा या गतीसोबतच समाजा या अधोगतीकडेही 
यांची नजर जात असत.े आप या सामािजक चळवळीची दशािहनता 

कवीला अ व थ करत.े समाजाला बाबासाहबेां या महाप रवाणानंतर 
स म नेतृ व िमळाले नाही. जी काही ने यांची झंुड तयार होत आह,े ती 
वत: या वाथाने बरबटलेली िनघत आह.े या अशा िवदारक ि थतीकडे 

पा न कवी हणतो क - 
कोणीकोणीकोणीकोणी    तसातसातसातसा    लाललाललाललाल    दसतदसतदसतदसत    ना◌ीहना◌ीहना◌ीहना◌ीह    आताआताआताआता    

नजरेतनजरेतनजरेतनजरेत    मा यामा यामा यामा या    बसतबसतबसतबसत    नाहीनाहीनाहीनाही    आताआताआताआता    
भटकलोभटकलोभटकलोभटकलो    मीमीमीमी    दशादशादशादशा    दशादशादशादशा    अनवाणीअनवाणीअनवाणीअनवाणी    
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कुठेकुठेकुठेकुठे    जातोजातोजातोजातो    हाहाहाहा    पथपथपथपथ    कळतकळतकळतकळत    नाहीनाहीनाहीनाही    आताआताआताआता    
झोपलेझोपलेझोपलेझोपले    िशकारीिशकारीिशकारीिशकारी    फासेफासेफासेफासे    माडूंनमाडूंनमाडूंनमाडूंन    िनवातंिनवातंिनवातंिनवातं    

कुठेकुठेकुठेकुठे    सावजहीसावजहीसावजहीसावजही    पळतपळतपळतपळत    नाहीनाहीनाहीनाही    आताआताआताआता    
चतली याचतली याचतली याचतली या    दावणीलादावणीलादावणीलादावणीला    बाधंलेबाधंलेबाधंलेबाधंले    हेहहेेहे    रेडेरेडेरेडेरेडे    
यावरीयावरीयावरीयावरी    पथरपथरपथरपथर    ओरडतओरडतओरडतओरडत    नाहीनाहीनाहीनाही    आताआताआताआता    

असे गझले या रचना कारातून कवीने आंबेडकरी चळवळी या 
ि थतीवर िनराश होऊन भा य केलले े आह.े जयभीम हणणा या, बु द 
ध माचे अनुयायी असले या बाबासाहबेां या लेकरांची चळवळीतील, 
राजकारणातील प रि थती िवदारक आह.े कवीने बाबासाहबेांशी थेट 
संवाद साधतांना आप या भावना मोक या कर याचा य  केला आह.े 
कवी हणतो- 

बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे!!!!    
एक चंएक चंएक चंएक चं    बळबळबळबळ, , , , िश तिश तिश तिश त    अन्अन्अन्अन्    यागयागयागयाग    
आपणआपणआपणआपण    आ हासआ हासआ हासआ हास    सागंतसागंतसागंतसागंत    गलेेगलेेगलेेगलेे    

आिणआिणआिणआिण    हेहहेेहे    पाहापाहापाहापाहा,,,,    
यां यायां यायां यायां या    पदरातपदरातपदरातपदरात    काहीकाहीकाहीकाही    पडलंपडलंपडलंपडलं    नाहीनाहीनाहीनाही    हणनूहणनूहणनूहणनू    

आपाप याआपाप याआपाप याआपाप या    तबंतूतबंतूतबंतूतबंतू    पागंतपागंतपागंतपागंत    गलेेगलेेगलेेगले े
या देशातील सवण समाजा या मानगुटीवर जाितयतेचे इतके प े  भूत 

बसलेल े आह े क , सग या समाजाची मानिसकताच जातीय देशावर 
आधा रत प  झालेली आह.े ेम, वा स य, मै ी, बंधुभाव, मानवता अशी 
मू ये पंरपरे या कचा ात सापडललेी माणसे समजू शकत नाही. हा 
जातीय  देश इतका खोलवर गलेेला आह े क , ेमभावने या 
िनरपे तेवरही तो हावी होतो. कवीने या संदभातील सखी या संदभात 
िलिहले या किवता यावर काश टाकतात. आंबेडकरी चळवळीतला त ण 
कायकता इथ या व थेवर आप या भाषणातून घणाघाती हार 
करतांना या या आवेशावर व ि म वावर खूश होणारी संपूर्ण त णी 
याला मनापासून दाद देत ेव जोरजोराने टा या वाजवते. कारण ती या 
संगी एका त णावर व या या वैचा रक भूिमकेवरही फदा झालेली 

असत.े परंत ु आप याला भािवत करणारा त ण आंबेडकरी समाजाचा 
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आह,े हे समज यावर ित या सवण सनातनी मानिसकतेत ेमाऐवजी सूड 
जागा होतो. 

येक आंबेडकरी ामािणक कायक याम ये एक कवी वा लेखक 
दडललेा असतो. आिण तो कवी िव ोही ि म वाचा असतो. समाजाकडे, 
समकालीन घडामोड कडे, चळवळीकडे इथपासून तर आप या 
चळवळीतील यशाबरोबरच अपयशाकडेही तो स यक दृ ीने पाहणारा 
असतो. हणूनच तो व थे या व परंपरे या सामािजक अ यायाने 
अ व थ होतो. तसाच आप याच समाजातील व चळवळीतील 
अंत वरोधानेही तेवढाच चता ांत होतो. बाबासाहबेांनी या समाजात 
आपला ज म झाला, या समाजाची गलुामिगरी न  कर यात अपयश आल े
तर वत:ल गोळी घालून ठार कर याचा गंभीर इरादा केला होता. हणून 
यांनी हजारो वषा या अंध:कारातून या समाजाला ता काळ बाहरे 

काढ यासाठी बु दाचा महान ध म दला. या ध माचा सवािगण लाभ 
ध म ंथापे ा, ध म भाषणापे ा य  ध म आचरणान े होतो. मा  
तथागत बु दाला आपला समाज आ मसात क  शकला नाही, पेल ूशकला 
नाही ही कवीची खंत कवीने अशा कारे  केली आह-े 

बु दाबु दाबु दाबु दा, , , , तुततुुतु    उभारलासउभारलासउभारलासउभारलास    जगातजगातजगातजगात    सिजवासंाठीसिजवासंाठीसिजवासंाठीसिजवासंाठी    डोलाराडोलाराडोलाराडोलारा    
आिणआिणआिणआिण    आ हीआ हीआ हीआ ही    क नक नक नक न    टाकलाटाकलाटाकलाटाकला    तझुातझुातझुातझुा    गळुगळुीतगळुगळुीतगळुगळुीतगळुगळुीत    िनज विनज विनज विनज व    पतुळापतुळापतुळापतुळा    
बु दाबु दाबु दाबु दा, , , , तसातसातसातसा    तूततूूतू    उभीउभीउभीउभी    हयातभरहयातभरहयातभरहयातभर    चरखचरखचरखचरख    िभ वेिभ वेिभ वेिभ वे…. …. …. …. हणालासहणालासहणालासहणालास    

आिणआिणआिणआिण    आ हीआ हीआ हीआ ही    क नक नक नक न    टाकलेटाकलेटाकलेटाकले    तलुातलुातलुातलुा    बं द तबं द तबं द तबं द त    बु दाबु दाबु दाबु दालयातलयातलयातलयात    
बु दाबु दाबु दाबु दा    खरचखरचखरचखरच    काकाकाका    तझुेतझुेतझुेतझुे    क णामयक णामयक णामयक णामय    डोळेडोळेडोळेडोळे    

िवनाशािशवायिवनाशािशवायिवनाशािशवायिवनाशािशवाय    उघडणारउघडणारउघडणारउघडणार    नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत    आताआताआताआता????    
आिणआिणआिणआिण    तझुंतझुंतझुंतझुं    ध मचध मचध मचध मच     जगावरजगावरजगावरजगावर    फरणारफरणारफरणारफरणार    नाहीनाहीनाहीनाही    आताआताआताआता????    

बु दा या ध माबरोबरच आप या समाजा या रपि लकन 
राजकारणाची व बाबासाहबेां या अि त वाची राखरांगोळी आप याच 
लोकांनी केलेली आह.े हणून कवीने आरपीआय या याच या नेतृ वाचा 
समाचार घेताना याच या नेतृ वाने आता दसु या, ितस या फळीतील 
नेतृ वाला प  सोपवून दे याचा स ला दला आह ेव रपि लक न प ा या 
दांिभकपणावर जोर दला आह.े 
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बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे!!!!    
जोजोजोजो    तोतोतोतो    यतेोयतेोयतेोयतेो    तोतोतोतो    आपलेआपलेआपलेआपले    दािंभकपणदािंभकपणदािंभकपणदािंभकपण    लपिव यासाठीलपिव यासाठीलपिव यासाठीलपिव यासाठी    

तमुचेतमुचेतमुचेतमुचे    िचिचिचिच     थोबाडावरथोबाडावरथोबाडावरथोबाडावर    िचपकूनिचपकूनिचपकूनिचपकून    यतेोयतेोयतेोयतेो    
आिणआिणआिणआिण    तु हीतु हीतु हीतु ही    दले यादले यादले यादले या    आम याआम याआम याआम या    फाट यातलंफाट यातलंफाट यातलंफाट यातलं    

दानदानदानदान    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    पसारपसारपसारपसार    होतोहोतोहोतोहोतो    
चळवळीत वतं पण,े िनभयपण े व ामािणकपणे काम करणा या 

कायक याला जसा मनुवादी, थािपत व थेतील लोकांचा ास होतो, 
तसाच वयं ेन े काम करणा या कायक याला आप याच चळवळीतील 
वक यांकडूनही ास होतो. याची अनेक उदाहरणे कवी भोजने यां या 

जीवनात घडललेी आहते. कधी कधी चळवळीतील लोक वैचा रक 
भूिमकेऐवजी केवळ भावनांची बळी ठरतात, ते हा डोळस कायक याला 

ास होतो आिण हा अनुभव कवी असले या कायक याचाच नाही तर 
इतरही ामािणक लोकांचा असतो. रपि लक राजक य चळवळ स या 
िवचारांपे ा भावनेवर जगत आह ेआिण या भाविनकते या पाठीमागे या 

वाहातील ने यापासून कायक यापयत ि गत वाथच असतो व 
समाजाची हानी असत.े याची वैचा रक झळ व भाविनक ठेच भाऊसार या 
कायक या कवीला सहन करावी लागत े आण किवतेतून मग याची 

ित या अशी उमटते- 
बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    

ां याां याां याां या    क यातनूक यातनूक यातनूक यातनू    ासयूा याासयूा याासयूा याासयूा या    शोधातशोधातशोधातशोधात    
एखादाएखादाएखादाएखादा    बाहरेबाहरेबाहरेबाहरे    पडलापडलापडलापडला    कककक     तोतोतोतो    ग ारग ारग ारग ार    

अधंा याअधंा याअधंा याअधंा या    क यां याक यां याक यां याक यां या    िशलदेाराचेिशलदेाराचेिशलदेाराचेिशलदेाराचे    हेहहेेहे    कृतकृतकृतकृत     दावदेारदावदेारदावदेारदावदेार!!!!    
चळवळीतील िव ोही कायक याला व था प रवतनासाठी सतत 

संघ त रहावे लागत.े असा िव ोही कायकता कवी हणून आपली 
सामािजक जबाबदारी श दांच श ासह पार पाडत असतो. आरपार 
काचेसार यया पारदशक असले या कवीला जे हा बा  श ुकडून व 
आप यातीतही अंतगत श ुकडून अडथळे येत असतांना ‘मला तोड याच े
वेडसर कृ य क  नका, मी धारदार श  होईल’ असे तो हणतो. कवीची 
भाषा ही अशी धारदार श ासारखी असली तरी कवी िव वसंक कवा 
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िहसंक नाही. कवीला डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांकडून सनदशीर ांतीची, 
या य ल ाची व स यक िव ोहाची ेरणा िमळाली. तसेच तथात 

बु दा या महाका िणकतेमधील अ हसाही िमळाली आह.े हणून 
समकालीन व गतकालीन सामािजक िवषमतेमुळे अ याय, अ याचार, जोर, 
जुलूम पा न अ व थ होणारा कवी बु दा या क णामय डो यांसाठी व 
ध मच ासाठी अधीर झालेला आह,े याचीही िचती किवतेतून येते- 

बु दाबु दाबु दाबु दा! ! ! ! खरंचखरंचखरंचखरंच    काकाकाका    
तझुेतझुेतझुेतझुे    करणाकरणाकरणाकरणामयमयमयमय    डोळेडोळेडोळेडोळे    

िवनाशािशवायिवनाशािशवायिवनाशािशवायिवनाशािशवाय    उघडणारउघडणारउघडणारउघडणार    नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत    आताआताआताआता????    
आिणआिणआिणआिण    तझुंतझुंतझुंतझुं    ध मध मध मध म    चचचच     जगावरजगावरजगावरजगावर    फरणारफरणारफरणारफरणार    नाहीनाहीनाहीनाही    आताआताआताआता????    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या ि गत च र ाची, यां या िवराट 
ब िवध चळवळीची, यां या लेखन भाषणातील िवचार ांतीची आिण 
यां या धमातराची ेरणा चळवळीतील कायक याला वालामुखीचे बळ 

पुरिवत असते. मेले या जीवांम ये जग याची ओढ िनमाण करत असते. 
याचबरोबर िव ोही कायक या या मन आिण मदमू ये ांतील ाचा 

वणवा पेटवत असते. या या अंगात िन या वादळाचे थैमान तर यां या 
डो यात िन या िवचारांचे का र िनमाण करत असत.े कारण डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर हचे या युगातील एका वादळाचे नाव आह.े  

कवी भाऊ भोजने यांनी या सं हाची अपण पि का ा. आनंद 
उ मराव भोजने या स या को हापूर ि थत असले या यां या चुलत 
भावा या नावे िलहली आह.े यालाही एक अथपूण मह व आह.े आप या 
कमाईचा काही भाग समाजासाठी दान करावा ही डॉ. बाबासाहबे 
आंबडेकरांनी आप या अनुयायांकडून अपे ा  केलेली आह,े या 
अपे लेा अनु प जे वागतात यापैक च एक ा. आनदं भोजने होत. भाऊ 
भोजने सार या जीवावर उदार होऊन चळवळ करणा या िन: पृह 
कायक याकडे पैसा कुठून येणार या कफ लक कायक या कवीची किवता 
या वहारी जगात िस द होऊच शकणारी नाही. ह े आ थक बळ ा. 
आदंन भोजने यांचे आह.े 
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‘िनळा ोभ’ ह े या सं हाचे शीषक किवतेतील आशयाशी िमळते-
जुळते आह.े राज  कदम यांचे अथपणू मुखपृ , किवतां या अथाचे आकलन 
देणारी आतील अजुन नाग े यांची रेखाटने, मलपृ ावरील कवीचा िनळा 

ोभ व संवेदनशीलतेचा प रचय क न देणार चेहरा अशा सव अंगान े
एक चांगला किवतासं ह घेऊन आप या िन या ोभांची अिभ  
कवी भाऊ भोजने यांनी का ांतात दाखल केलेली आह.े 

खूप सारी वैिश े असले या या किवतेत दोष नाही असे नाही. 
मु णदोषांनी अनेक किवतांना बािधत केलेल े आह.े काही किवतां या 
रचना मक बांधणीत सैलपणा आला आह.े काही दोन तीन किवतांची 
पुनरावृ ी झालेली आह.े ह े दोष कवीचे नाहीत तर काशन येतील 
आहते परंत ु ह े दोष करकोळ आहते. रचना मक बांधणीपे ा यातील 

य  जग याचा आ य मह वाचा असतो. ही किवता वाड्.मया या 
ावसाियक ा यापकाची नाही, तर र यावर या चळवळीत जीवन 

सम पत करणा या अिशि त कायक या कवीची आह,े हचे या किवतेचे 
फार मोठे साम य आह.े फुले-आंबेडकरी किवतेला अशाच कृितपूण साम य 
जािणवांची गरज आह.े 
� िनळा ोभ (किवतासं ह) 
� काशक – जय ी गुरव, जयतु काशन, जनाई द  नगर, को हापूर-7 
� आवृ ी – 1 ली – 20 माच 2021 
� पृ  े105, मू स – 100 पये  

 
 

*** 
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'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ´Ö¬Öæ−Ö µÖê�ÖÖ·µÖÖ 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�úŸÖê“ÖÖ †³µÖÖÃÖ 

 
¯ÖÏÖ. ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öê�ú›êü 

Ã¾ÖÖ´Öß ×¾Ö¾Öê�úÖ−ÖÓ¤ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ,×¿Ö¹ý¸ü ŸÖÖ•Ö²ÖÓ¤ü 

'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' ÆüÖ ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×Æü»ÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆü 10 −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 
2002 ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. �ú¾Öß †Ö¯Ö»µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê,µÖÖ²Ö ü̧Öê²Ö ü̧“Ö 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖ,ÖÖ ü̧ß †¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö 
´ÖÖÓ›üŸÖÖŸÖ. Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘ÖêŸÖÖ−ÖÖ“Ö �ú¾Öß»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏ¾ÖÖÃÖÖŸÖ 
�ú¿Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ´ÖæÆü´Ö−ÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¤üÖÓ×³Ö�ú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß †Ö›ü¾Öß µÖêŸÖê, µÖÖ“Öß 
¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ �ú¾Öß ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. 

´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ †Ö•Ö“Öê •Öß¾Ö−Ö“Ö �úÃÖê ÆüŸÖ²Ö»Ö 
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, µÖÖ“Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü,Öß �ú¾Öß−Öê �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ÷Öôûß�ú›êü 
†Ö•Ö ¾ÖÖœü»Öê»Öß Ã¾ÖÖ£Öá ¾Ö »ÖÖ“ÖÖ ü̧ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß Æüß“Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß †Ö¤ü¿ÖÔ ´Öã»µÖÖ“ÖÖ ÷ÖôûÖ 
‘ÖÖê™üŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê Ã¯ÖÂ™ü¯Ö,Öê •ÖÖ,Ö¾ÖŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ,ÖæÃÖ�úß“Öê †Ö¤Ôü¿Ö“Ö †Ö•Ö µÖÖ´Öãôêû 
ÃÖÓ̄ ÖãÂ™üÖŸÖ µÖêŸÖ “ÖÖ»Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. 

�ú¾Öß“Öê ´Ö−Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ´Öã»µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ ¾µÖÖ�æúôû ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ 
†ÖœüôûŸÖê. Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ÃÖ´ÖŸÖÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸ¾Ö µÖÖ ŸÖŸ¾ÖÖ“ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü �ú¸ü,ÖÖ ü̧ê �ú¾Öß ´Ö−Ö 
ˆ¤üÖÃÖæ−Ö •ÖÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö †Ö•Ö † ü̧Ö•Ö�ú ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. †Ö¤ü¿ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öã»µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ 
†ÖÆêü. µÖÖ ¯Ö× ü̧ÛÃ£ÖŸÖßŸÖÃÖã¬¤üÖ �ú¾Öß“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ ´Öã»µÖÖ¾Ö ü̧“Ö ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ �úÖµÖ´Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê 
ŸµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö× ü̧¾ÖŸÖÔ−ÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖ ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖê. 

'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ´Ö¬Öæ−Ö �ú¾Öß−Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»µÖÖ 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú †¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê¾Öæ−Ö µÖÖ¯Öæœêü ÃÖÓ̄ Ö®Ö ¾Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ü̧“Ö−ÖêÃÖÖšüß 
�ú¿ÖÖ¯ÖÏ�úÖ¸üê †Ö¤ü¿ÖÔ ´Öã»µÖÖÓ“Öß †Ö¾Ö¿µÖ�úŸÖÖ †ÖÆêü, µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ �ú×¾ÖŸÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ ȩ̂ü 
»Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê,Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ µÖê,ÖÖ·µÖÖ ÃÖÓ‘ÖÂÖÖÔ¿Öß ÃÖÖ´Ö−ÖÖ �ú ü̧ŸÖÖ 
�ú ü̧ŸÖÖ •Öß¾Ö−Ö“Ö �úÃÖê ÃÖÓ̄ Öæ−Ö •ÖÖŸÖê...µÖÖ“Öß ¾ÖÖÃŸÖ×¾Ö�úŸÖÖ �ú¾Öß−Öê 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' 
µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü. Ã¾ÖŸÖ:“Öê •Öß¾Ö−Ö ‘Ö›ü¾ÖŸÖÖ−ÖÖ ¯ÖÖ¾Ö»ÖÖê ¯ÖÖ¾Ö»Öß 
¯ÖŸ�úÖ¸ü»Öê»Öß ÆüÖ ü̧ �ú¿Öß ¾Öê¤ü−Öê»ÖÖ †×¬Ö�ú“Ö ÷Ö›ü¤ü �ú ü̧ŸÖê µÖÖ“Öß •ÖÖ,Öß¾Ö Æüß 
¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö †Öœüôæû−Ö µÖêŸÖê. µÖÖ−Öã¿ÖÓ÷ÖÖ−Öê ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ−Öß 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 
¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ »Ö�ÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖê. ŸÖÖê †ÃÖÖ- 

"†Ö×�Ö 
ŸµÖÖ †Ó¬ÖÖ¸üÖŸÖ Æü¸ü¾Öæ�Ö •ÖÖŸÖÖê 
´ÖÖ—µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ¾Öê›üÖ 
ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ −ÖÃÖŸÖÖ−ÖÖ •Ö÷Ö�µÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 
¯ÖÖ¾Ö»ÖÖê ¯ÖÖ¾Ö»Öß Æü¸ü ¾Öôû�ÖÖ¾Ö¸ü ²Ö¤ü»µÖÖ�Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 
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ŸµÖÖ»ÖÖ ´ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖŸÖÖê ±úŒŸÖ �ú×¾ÖŸÖê“ÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÔ 
•Öß¾Ö−Ö³Ö¸ü †ÃÖÖ“Ö šêü“ÖÖôûŸÖÖ, ¸üŒŸÖÖôûŸÖÖê... 
¾Öê›üÖ¯ÖßÃÖÖ ÆüÖêŸÖÖê... 
�ú¾ÖßŸÖÖ �ú¸üŸÖÖê 
•Ö÷Ö�µÖÖ“Öê ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖ“Ö 
²Ö‘ÖŸÖÖ...²Ö‘ÖŸÖÖ †ÖµÖãÂµÖ ÃÖÓ̄ Öæ−Ö •ÖÖŸÖê."    1 

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ †Ö•Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öæ»µÖ −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ“Ö �ÖÖê™êü¯Ö,ÖÖ“Öß †¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢ŸÖß 
¾ÖÖœüŸÖ •ÖÖŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖ †ÖÆêü. ÃÖ¾ÖÔ¡Ö ‹�ú ¯ÖÏ�úÖ ü̧“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ´Öãôêû“Ö 
•Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ÆüŸÖ²Ö»ÖŸÖÖ ¾ÖÖœüŸÖ †ÖÆêü. •ÖÖê ‡ŸÖ¸üÖÓ−ÖÖ ˆ¤üÖ¢Ö ³ÖÖ¾Ö−Öê−Öê ´Ö¤üŸÖ �ú ü̧ŸÖÖê †ÖÆêü, 
ŸµÖÖÓ“µÖÖ¾Ö ü̧“Ö †−µÖÖµÖ �êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖê †ÖÆêü. †¿ÖÖ ³ÖµÖÖ¾ÖÆü ÛÃ£ÖŸÖßŸÖ •Ö÷Ö,Öê“Ö †¾Ö‘Ö›ü 
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. Ã¾ÖÖ£ÖÔË ‹¾ÖœüÖ ¾ÖÖœü»ÖÖ †ÖÆêü �úß, ×−ÖÃ¾ÖÖ£Öá¯Ö,ÖÖ−Öê •Ö÷Ö,ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ“Ö •Ö÷Ö,Öê 
†¾Ö‘Ö›ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. �ú¾Öß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ−Öß 'Ã¾ÖÖ£ÖÔ' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ 
×¾Ö“ÖÖ ü̧ µÖÖ“Ö¥üÂ™üß−Öê »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê,µÖÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ- 

"µÖÖ ´ÖŸÖ»Ö²Öß •Ö÷ÖÖŸÖ 
 �úÖê�Ö �ãú�ÖÖ“Öê †ÖÆêü 
 ¯ÖÏŸµÖê�úÖ“ÖÖ Ã¾ÖÖ£ÖÔ 
 ¬Ö´Ö�µÖÖ-¬Ö´Ö�µÖÖŸÖæ−Ö ¾ÖÖÆêü 
 †ÖÃÖã›ü †Öêœü»Öê •ÖÖŸÖÖŸÖ 
 ÃÖ••Ö−Öê“µÖÖ ¯ÖÖšüß¾Ö¸üŸÖß 
 »Ö²ÖÖ›ü †Ö−ÖÍ “Öã÷Ö»Ö�ÖÖȩ̂ ü 
 †Ö¯Ö»ÖÖ ›üÖ¾Ö ÃÖÖ¬Öæ−Ö ‘ÖêŸÖß."  2  

'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ´Ö¬Öæ−Ö µÖê,ÖÖ·µÖÖ 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�úŸÖê“Öß ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ †ÃÖê »Ö�ÖÖŸÖ µÖêŸÖê �úß, †Ö•Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö,Öß 
´ÖéŸÖ¯ÖÏÖµÖ¯Ö,ÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ¾ÖÖ™üµÖÖÃÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. Æêü •Öß¾Ö−Ö µÖÖ´Öãôêû •Ö÷Ö,Öê †ÃÖÆüÖµÖ 
ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ �úß, •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ»ÖÖ ‹�æú,Ö ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö,ÖÖ“Ö ÃÖÓ̄ ÖŸÖ †ÖÆêü. 
µÖÖ“Öß •ÖÖ,Öß¾Ö ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“µÖÖ '”ûôûŸÖ ÷Öê»Öê' �ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧ÖŸÖæ−Ö ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ 
†ÖœüôûŸÖê. ŸÖß †¿Öß- 

 "�úÖ»Ö ´Öß ×•Ö¾ÖÓŸÖ ÆüÖêŸÖÖê ŸÖ¸ü 
 Æêü“Ö »ÖÖê�ú ´Ö»ÖÖ ”ûôûŸÖ ÆüÖêŸÖê 
 ´Öß †Ö•Ö ´Öê»ÖÖê ŸÖ¸ü ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏêŸÖÖ¾Ö¸ü 
 �ÖÖê™êü“Ö †ÖÁÖæ œüÖôûŸÖ ÆüÖêŸÖê 
 �ÖÖê™êü“Ö �úÖ ÆüÖê‡−ÖÖ ¸ü›üŸÖ ¸ü›üŸÖ 
 ´ÖÖ—µÖÖ ¯ÖÏêŸÖÖ»ÖÖ �ÖÖÓ¤êü ×¤ü»Öê 
 ´ÖÖ—µÖÖ�ú›êü ²Ö‘ÖŸÖ ²Ö‘ÖŸÖ 
 ´ÖÖ—µÖÖ ‡ÃÖ¾µÖÖŸÖ»Öê ¯ÖîÃÖê −Öê»Öê."  3 

ÁÖ´Ö �ú ü̧,ÖÖ¸êü ÁÖ´Ö“Ö �ú ü̧ŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ−ÖÖ †ÖµÖãÂµÖ •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ ¤üÖê−Ö ¾ÖêôûÃÖ“Öê 
†®Ö ×´Öôû,Öê �úšüß,Ö ÆüÖêŸÖê. �ú¯Ö›üÖ ‘Öê,µÖÖÃÖÖ ü̧�µÖÖ ÷Ö ü̧•ÖÖ ¯Öæ,ÖÔ �ú ü̧,Öê †¾Ö‘Ö›ü ÆüÖê¾Öæ−Ö 
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²ÖÃÖŸÖê. †¿ÖÖ¾Öêôûß •Öê Ã¾ÖÖ£ÖÔË ÃÖÖ¬Öæ−Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö¤üÖ¸ü —ÖÖ»Öê †ÖÆêüŸÖ ? ŸµÖÖÓ“Öê •Öß¾Ö−Ö 
†Ö•Ö ¾Öî³Ö¾ÖÃÖÓ̄ Ö®Ö ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ †Öœüôæû−Ö µÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ †ÃÖÖ ÁÖ´Ö �ú ü̧,ÖÖ ȩ̂ü 
»ÖÖê�ú ÷Ö¸üß²Ö ÆüÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÁÖ´Ö −ÖÖÆüß �ú ü̧ŸÖÖ ²Öã¬¤üß �úÖî¿Ö»µÖÖ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ÆüÖ 
Ã¾ÖÖ£Öá¯Ö,Öê �ú ü̧,ÖÖ ȩ̂ü »ÖÖê�ú“Ö ÃÖÓ¯Ö®ÖŸÖê“ÖËê •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 'ÆüÖ 
�ãúšü»ÖÖ −µÖÖµÖ †ÖÆêü?' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö �ú¾Öß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ µÖÖ¥üÂ™üß−Öê 
»Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê,µÖÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ- 

 "Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ³ÖÖ¸üŸÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖê�Ö¸ü�ÖÖ·µÖÖ ×�ú›üµÖÖÓ−ÖÖê, 
 ´Öê»Öê»µÖÖ ´ÖœüµÖÖ¾Ö¸ü“Öê »ÖÖê�Öß 
 ×´Ö™üŒµÖÖ ´ÖÖ¸üßŸÖ “ÖÖ™ü�ÖÖ·µÖÖÓ−ÖÖê 
 ŸÖã́ Ö“µÖÖ ¯Öî-¯Öî“ÖÖ ×Æü¿ÖÖê²Ö ´Ö»ÖÖ Æü¾ÖÖ †ÖÆêü. 
 ¸üÖ¡Öß“ÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖ �úºþ−Ö 
 ¸üÖ²Ö-¸üÖ²Ö ¸üÖ²Ö�ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ—µÖÖ †Ö‡Ô»ÖÖ 
 †²ÖÎã —ÖÖ�ú�µÖÖ �ú¯Ö›üÖ ³Öê™æü −ÖµÖê." 

 4 
•Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ ¾Öê¤ü−ÖÖ“Ö †×¬Ö�ú ¾ÖÖ™üµÖÖÃÖ �ú¿ÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö¾ÖÖ¤üß 

•Öß¾Ö−Ö ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ �ú¾Öß−Öê •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ÆüŸÖ²Ö»ÖŸÖÖ“Ö �ú¿Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öß †ÖÆêü µÖÖ“Öß 
•ÖÖ,Öß¾Ö ÆüÖêŸÖê. †ÖµÖãÂµÖ³Ö¸ü •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ ¾ÖÖ™üµÖÖ»ÖÖ µÖê,ÖÖ ȩ̂ü �ú•ÖÔ²ÖÖ•ÖÖ ü̧ß¯Ö,Ö �úÃÖê 
•Öß¾Ö−ÖÖÃÖ •Ö•ÖÔ ü̧ �ú ü̧ŸÖê µÖÖ“Öß •ÖÖ,Öß¾Ö ÆüÖêŸÖê. •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ �ú¬Öß †−ÖÓ¤ü 
³Ö ü̧»Öê»µÖÖ ¯Öß�úÖ´Öãôêû ´Ö−ÖÖŸÖ µÖêŸÖÖê. ŸµÖÖ“Ö¾Öêôûß ÃÖÖ¾Ö�úÖ ü̧Ö“Öê ªÖ¾ÖµÖÖ“Öê �ú•ÖÔ †Öšü¾Öæ−Ö 
†Ö−ÖÓ¤ü ÃÖÓ̄ ÖãÂ™üÖŸÖ µÖêŸÖÖê...µÖÖ“Öß •ÖÖ,Öß¾Ö '¾Öß•Ö �úÖêÃÖôû»Öß' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖß»Ö 
×¾Ö“ÖÖ ü̧ÖŸÖæ−Ö ÆüÖêŸÖê. µÖÖ´Öãôêû“Ö ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü »Ö�ÖÖŸÖ ‘ÖêŸÖÖ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öß 
'¾Öß•Ö �úÖêÃÖôû»Öß' Æüß �ú×¾ÖŸÖÖ µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »Ö�ÖÖŸÖ ‘µÖÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖê. µÖÖŸÖß»Ö ¯Öãœüß»Ö 
†Öêôûß µÖÖ†−Öã¿ÖÓ÷ÖÖ−Öê ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘µÖÖ¾µÖÖ »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ †¿ÖÖ- 

 "†Ö²ÖÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ“µÖÖ †ÃÖÓ�µÖ »ÖÖ™üÖ  
 ˆÃÖôûŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ 
 ×�ú−ÖÖ·µÖÖ»ÖÖ µÖê‰ú−Ö ¬Ö›ü�úŸÖ ÆüÖêŸµÖÖ 
 ‡ŸÖŒµÖÖŸÖ 
 ÃÖÖ¾Ö�úÖ¸üÖ“µÖÖ ¤êü�µÖÖ“Öß ‹�ú¤ü´Ö 
 †Öšü¾Ö�Ö —ÖÖ»Öß 
 †−Ö 
Ë †Ö²ÖÖÓ“µÖÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ¾Ö¸ü †“ÖÖ−Ö�ú 
 ¯ÖÏ»ÖµÖ�úÖ¸üß  
 ¾Öß•Ö �úÖêÃÖôû»Öß."   5 

•Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ †Ö•Ö †Ö´Ö“Öê •Öß¾Ö−Ö �úÃÖê ˆ¬¾ÖÃŸÖ ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. ×•Ö¾ÖÓŸÖ¯Ö,Öß 
´ÖËéŸÖ¯ÖÏÖµÖ •Öß¾Ö−Ö �úÃÖê †Ö´Æüß •Ö÷ÖŸÖ †ÖÆêÖŸÖ...µÖÖ“Öß ´ÖÖÓ›ü,Öß �ú ü̧ŸÖÖ−ÖÖ †Ö´Ö“Öê 
•Öß¾Ö−Ö“Ö �úÃÖê †Ö•Ö −ÖêÃŸÖ−ÖÖ²Öæ¤ü ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ“Öß ´ÖÖÓÓ›ü,Öß �ú¾Öß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö 
�ú ü̧ŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ,ÖãÃÖ�úßÆüß �úÃÖß ÃÖÓ̄ ÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. 
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µÖÖ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ−Öß '×¿Ö ü̧“”êû¤ü' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ »Ö�ÖÖŸÖ 
‘Öê,Öê †Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ- 

 "¤üÖêÃŸÖÖêÆüÖê 
 †Ö´Ö“µÖÖ ¬Ö›ü¬Ö›ü�ÖÖ·µÖÖ ×“Ö¢ÖêŸÖ 
 †Ö´Æüß 
 †Ö´Ö“µÖÖ ¯ÖÏêŸÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü 
 †Ö´Ö“ÖÖ †Ö¤ü¿ÖÔ •ÖÖôû»ÖÖ 
 ÃÖŸµÖ,×¿Ö¾Ö †Ö×�Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“µÖÖ ÃÖÖï¤üµÖÖÔ“Öß 
 ¬Öãôû¬ÖÖ�Ö �êú»Öß 
 ³ÖÖ�ú¸üßÃÖÖšüß †Ö´Æüß ¿ÖÆüÖ�µÖÖÓ−Öß 
 ˆ¸ü»Öê»Öß ´ÖÖ�ÖãÃÖ�úßÆüß ×¾Ö�ú»Öß." 

 6 
†Ö•Ö“µÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö †ÃÖÖ �úß, †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖê²ÖŸÖ 

†ÃÖ,ÖÖ ȩ̂ü“Ö †Ö¯Ö,ÖÖÃÖ †Öêôû�Ö ×¾Ö“ÖÖ ü̧ŸÖÖŸÖ. †Ö¯Ö»Öê ´Æü,Öæ−Ö †Ö¯Ö»Öê ÃÖÖê²ÖŸÖ 
†ÃÖ,ÖÖ ȩ̂ü“Ö †Ö¯Ö»Öß †Öêôû�Ö ×¾ÖÃÖ ü̧ŸÖÖŸÖ. †Ö•Ö ‹�æú,Ö“Ö ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ¿Öæ−µÖŸÖê“Öê ‹�æú,Ö“Ö 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ †Ö¯Ö,ÖÖÃÖ •ÖÖ÷ÖÖê•ÖÖ÷Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖÖŸÖ. •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ“Öê †Ö•Ö“Öê Æêü ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö 
×�úŸÖß ³ÖµÖÖ−Ö�ú ÆüÖêŸÖ †ÖÆêü, µÖÖ“Öß •ÖÖ,Öß¾Ö ÆüÖêŸÖÖ−ÖÓÖ †ÖœüôûŸÖê. �ú¾Öß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö 
µÖÖÓ−Öß µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß“ÖÖ '†−ÖÖêôû�Öß' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »Ö�ÖÖŸÖ 
‘Öê,µÖÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ- 

"•Öß¾Ö−ÖÖŸÖ 
 �ú¬Öß �ú¬Öß †Öêôû�Öß“ÖêÃÖã¬¤üÖ 
 †“ÖÖ−Ö�ú 
 ×¤ü¾ÖÃÖ ˆ•Ö›ü»µÖÖ ˆ•Ö›ü»µÖÖ 
 †−ÖÖêôû�Öß ÆüÖêŸÖÖŸÖ 
 †−Ö 
 ŸÖß“Ö ´ÖÖ�ÖÃÖÓ †Ö¯Ö»Öß †Öêôû�Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üŸÖÖŸÖ 
 †Ö¯Ö�Ö �úÖê�Ö,"   7 

Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ ×´Öôæû−Ö ÃÖ¢Ö ü̧ ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ �úÖôû †Öê»ÖÖÓ›æü−Ö ÷Öê»ÖÖ ŸÖ¸üß †Ö•Ö ÷Ö ü̧ß²Ö 
´ÖÖ,ÖÃÖÖÓ“Ö •Ö÷Ö,Ö Æêü ¾Öê¤ü−ÖÖ´ÖµÖ“Ö †ÖÆêü. ´ÖÖê�úôêû À¾ÖÖÃÖ ‘Öê¾Öæ−Ö ŸµÖÖ»ÖÖ •Ö÷ÖŸÖÖ µÖêŸÖ 
−ÖÖÆüß. ×¤üÃÖë−Ö×¤ü¾ÖÃÖ ¾ÖÖœü,ÖÖ ȩ̂ü �ú•ÖÔ Æêü“Ö •Öß¾Ö−ÖÖ“ÖÖ ²ÖÖê—Ö ÆüÖê¾Öæ−Ö ²ÖÃÖŸÖê. ÃÖ¾ÖÔ ²ÖÖ•Öæ−Öê 
†Ó¬ÖÖ ȩ̂ü¯Ö,Ö µÖêŸÖê. •Öß¾Ö−ÖÖ“Öê †Ö−ÖÓ¤üß �Ö,Ö »Öã̄ ŸÖ ¯ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ´Öãôêû ÁÖ´ÖÖ−Öê •Ö÷Ö,ÖÖ ȩ̂ü 
´ÖÖ,ÖÃÖÓ †¬Öß�ú“Ö ¤ãü²Öôêû ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. '×•Ö,ÖÓ' −ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö 
µÖÖÓ−Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê,µÖÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ- 

 "ˆ÷Ö¾Öæ −ÖµÖê ´Æü�ÖŸÖÖÆüß 
 ÃÖæµÖÔ ¸üÖê•Ö ˆ÷Ö¾ÖÖµÖ“ÖÖ 
 ²ÖÖ “µÖÖ �ú•ÖÖÔ“ÖÖ ›üÖë÷Ö¸ 

¸üÖê•Ö ¸üÖê•Ö ±ãú÷ÖÖµÖ“ÖÖ 
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¤ü¸üÃÖÖ»Ö �úÖôûµÖÖ´ÖÖµÖ“ÖÓ 
ÆüÖŸÖ †Ö�Ö›æü−Ö ¤êü�ÖÓ 
¸üÖê•Ö“Ö“Ö —ÖÖ»ÖÓ ´ÖÖ—µÖÖ ²ÖÖ “ÖÓ 
¾Ö¸ü¾Ö™üµÖÖ�ÖÖ»Ö“ÖÓ ×•Ö�ÖÓ."  8 

†Ö•Ö“µÖÖ ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ •Öê »ÖÖê�ú •µÖÖÓ“Öê�ú›êü ÃÖ¢ÖÖ †ÖÆêü...ŸµÖÖÓ“Öê ¯Öãœêü ¯Öãœêü 
�ú ü̧ŸÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ“Ö ¾Öî³Ö¾Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖê. ŸµÖÖÓ“Öê“Ö ×¾Ö�úÖÃÖÖ“Öê “Ö�Îú “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖê.†ÃÖß“Ö 
»ÖÖê�ú Ã¾ÖÖ£Öá¾Öé¢Öß−Öê †Ö¯Ö»ÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ �úºþ−Ö ‘ÖêŸÖÖŸÖ. µÖÖ¥üÂ™üß−Öê ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ−Öß 
'ˆ¯ÖÆüÖ×ÃÖ�úÖ' µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê,µÖÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê 
†ÃÖÖ- 

"ŸÖÖ™üÖ�ÖÖ»Ö“ÖÓ ´ÖÖÓ•Ö¸ü ÆüÖê‰ú−Ö 
•µÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖ “ÖÖ™üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ 
ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖÖ·µÖÖ ÃÖã�ÖÃÖÖêµÖß 
±ãú�ú™ü »ÖÖ™üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ. 
----------------------- 
ÃÖ´ÖŸÖê“Öß »ÖÖ‘Ö¾Öß ¬Ö›êü ¤êüŸÖ 
•µÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ�ÖÃÖÓ ±úÖê›üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ 
ŸµÖÖ»ÖÖ“Ö ÃÖ¸ü�úÖ¸üß µÖÖê•Ö−ÖÖ 
´Ö−ÖÃÖÖêŒŸÖ —ÖÖê›üŸÖÖ µÖêŸÖÖŸÖ." 9 

´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ •Öß ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öæ»µÖÓ †Ö¤ü¿ÖÖÔ“µÖÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¹ý−Ö 
Ã¾Öß�úÖ¸üÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ ŸÖß“Ö †Ö•Ö −ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 
•Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö †¯Ö¯ÖÏ¾Öé¢Öß −ÖÂ™ü ÆüÖê¾Öæ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß •Ö›ü,Ö‘Ö›ü,Ö ¾ÆüÖ¾Öß †¿Öß 
�ú¾Öß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ“Öß †ÃÖ»Öê»Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß †Ö¤ü¿ÖÔ ´Öæ»µÖÖÓ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê 
ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿Öß †ÖÆêü. 

�ú¾Öß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' �ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖ´Ö¬Öæ−Ö 
ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öß �êú»Öê»Öß ´ÖÖÓ›ü,Öß ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ,ÖÔ �úÖôûÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖŸÖ 
²Ö¤ü»Ö ÆüÖêŸÖ †ÃÖŸÖÖê. �úÖôû ÆüÖ“Ö µÖã÷ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ÷Ö †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÏŸµÖê�ú �úÖôûÖŸÖ µÖÖ“ÖÖ“Ö †£ÖÔ 
¯ÖÏŸµÖê�ú µÖã÷ÖÖŸÖ �úÖÆüß ˆ,Öß¾ÖÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ †ÃÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖŸÖ †−ÖßŸÖß“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖ÷Ö 
†ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖßŸÖæ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ´Öæ»µÖÖÓ“ÖÖ Ã¾Öß�úÖ¸ü 
�ú ü̧ŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. '�ú×¾ÖŸÖÖ †Ö×,Ö ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖ' µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖã¬Öß ü̧ ü̧ÃÖÖôû 
µÖÖÓ−Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê,µÖÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ †ÖÆêü. ŸÖÖê †ÃÖÖ- 

"†¿ÖÖ �ú»ÖÖ�éúŸÖß“Öß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ÷Ö ü̧•Ö †ÃÖŸÖê. �úÖ ü̧,Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“µÖÖ 
•Öß¾Ö−Ö×¾ÖÂÖµÖ�ú ¥üÛÂ™ü�úÖê−ÖÖ»ÖÖ ŸµÖÖ ×−Ö¤üÖìÂÖ ¯Öæ,ÖÔŸÖÖ ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êüŸÖÖŸÖ. ¯ÖÏŸµÖê�ú µÖã÷ÖÖŸÖ 
´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ �úÖÆüß ¡Öã™üß †ÃÖŸÖÖŸÖ, ŸµÖÖ“Öê �úÖÆüß ÃÖ´Ö•Ö-÷Öî ü̧ÃÖ´Ö•Ö †ÃÖŸÖÖŸÖ, 
ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖÖê»Ö ÷Öê»Öê»ÖÖ †ÃÖŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖê�ú µÖã÷ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ−Ö¾Öß •Öß¾Ö−ÖÖ»ÖÖ �úÖÆüß 
´ÖÖ−Ö×ÃÖ�ú ˆ¯ÖÖµÖµÖÖê•Ö−ÖÖÓ“Öß ÷Ö¸ü•Ö †ÃÖŸÖê."10 

�ú¾Öß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ−Öß •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ •Öê ³ÖµÖÖ¾ÖÆü ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 
•Öß¾Ö−ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö †−Öã³Ö¾Ö»Öê ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖÃŸÖ¾Ö Æêü ŸµÖÖÓ−Öß ×−ÖÙ³Ö›ü¯Ö,Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»Öê 
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†ÖœüôûŸÖê. •Öß¾Ö−Ö •Ö÷ÖŸÖÖ−ÖÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê •Öß¾Ö−Ö ˆ³Öê �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ µÖê,ÖÖ ȩ̂ü †›ü£Öôêû, 
Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ“Ö •Ö¾Öôû“µÖÖ ¾ÖÖ™ü,ÖÖ·µÖÖ ´ÖÖ,ÖÃÖÖÓ−Öß ˆ³Öê �êú»Öê»Öê †›ü£Öôêû...µÖÖ×¾ÖÂÖµÖß 
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÖÓ›ü,Öß Æüß ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ−Öß •Öß �êú»Öê»Öß †ÖÆêü, ŸÖß ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß †ÖÆêü. 
ŸµÖÖŸÖ ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú ¯Ö× ü̧¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“Öß †Ö¿ÖÖ †ÖÆêü. ×−ÖÙ³Ö›ü¯Ö,ÖÖ−Öê ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾Ö •Öê ´ÖÖÓ›æü 
¿Ö�úŸÖÖŸÖ, ŸÖê“Ö ¯Ö×¸ü¾ÖŸÖÔ−ÖÖ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ ´ÖÖÓ›üŸÖÖ−ÖÖ −Ö¾Öß ×¤ü¿ÖÖ ¤üÖ�Ö¾Öæ ¿Ö�úŸÖÖŸÖ. 
'ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †−¾ÖµÖÖ£ÖÔ' −ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖÏÓ£ÖÖŸÖ −ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö �úÖê¢ÖÖ¯Ö»»Öê µÖÖÓ−Öß 
ÃÖ´ÖÖ•Ö¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ ü̧ µÖÖ¥üÂ™üß−Öê »Ö�ÖÖŸÖ ‘Öê,µÖÖÃÖÖ ü̧�ÖÖ †ÖÆêü. 
ŸÖÖê †ÃÖÖ- 

"ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ •Öê •Öê ¾ÖÖ‡Ô™ü †ÖÆêü ŸµÖÖ»ÖÖ ¾ÖÖ‡Ô™ü ´Æü,Ö,µÖÖ“Öß ŸÖÖ�ú¤ü †Ö¯Ö,Ö 
šêü¾Ö»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¾ÖîµÖÛŒŸÖ�ú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖÆüß †−µÖÖµÖÖ×¾Öºþ¬¤ü »Öœü,µÖÖ“ÖÖ ¾Ö�æú²Ö †Ö¯Ö,Ö 
²ÖÖôû÷Ö»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê †Ö×,Ö µÖÖŸÖæ−Ö“Ö †Ö¯Ö»µÖÖ '´ÖÖ,ÖæÃÖ¯Ö,ÖÖÓ' “Öß ˆÓ“Öß ¾ÖÖœüŸÖ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ 
•Ö÷Ö,µÖÖ´Ö¬µÖê †Ö×,Ö »Öê�Ö−ÖÖ´Ö¬µÖê ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖß ŸÖ ü̧ ˆ ü̧,ÖÖ ü̧ −ÖÖÆüß“Ö ¯Ö,Ö †Ö¯Ö»Öê †−Öã³Ö¾Ö 
×¾ÖÀ¾Ö, »Öê�Ö−Ö †Ö×,Ö •Ö÷Ö,ÖêÆüß ÃÖ´Öé¬¤ü ÆüÖê‰ú−Ö •ÖÖ‡Ô»Ö !"11 

ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ»ÖÖ ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖ,Öß¾Ö †ÃÖ,Öê Æêü ÷Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü. ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“ÖÖ 
‘Ö™ü�ú ¾µÖŒŸÖß †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾µÖÛŒŸÖ÷ÖŸÖ ¯ÖÖŸÖôûß¾Ö¸ü ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ−ÖÖ �ú ü̧,Öê 
†Ö¾Ö¿µÖ�ú †ÖÆêü. µÖÖ“Ö ¯ÖÏ×�ÎúµÖêŸÖæ−Ö †Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖß“Öß ×−ÖÙ´ÖŸÖß �ú¸ü,Öê ¿ÖŒµÖ 
†ÃÖŸÖê. 

ÃÖ−Ö 2000 −ÖÓŸÖ ü̧ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö•Öß¾Ö−ÖÖ“Öß ¾Öê÷Ö¾Öê÷Öôûß ¾Öôû,Öê ‘Öê¾Öæ−Ö 
†−Öê�ú �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“µÖÖ �ú»ÖÖ�éúŸÖß †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖŸÖ ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ †−Öã³Ö¾ÖÖŸÖæ−Ö 
‹�æú,Ö“Ö ´Ö ü̧Öšüß ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖŸÖ †−Öã³Ö¾Ö ÃÖÓ̄ Ö®ÖŸÖê“Öß ³Ö¸ü ™üÖ�ú»Öß. ŸµÖÖ´Öãôêû ´Ö ü̧Öšüß 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“Öß ÃÖÓ̄ Ö®ÖŸÖÖ ¾ÖÖœü,µÖÖ“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê �ú,ÖÖ�ú,ÖÖ“Öß �úÖ ÆüÖê‡Ô−ÖÖ ÃÖ´Öé¬¤üß 
»ÖÖ³Ö»Öß. 

�ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“Öß �ú»ÖÖ�éúŸÖß Æüß †−Öã³Ö¾Ö ×ÃÖ¬¤ü¯Ö,ÖÖ−Öê ´ÖÖÓ›üŸÖê. †Ö¯Ö»Öê †ÓŸÖ:�ú ü̧,Ö 
´ÖÖê�úôêû �ú¸üŸÖÖ−ÖÖ �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ �úÖê,ÖÖ“ÖêÆüß «êüÂÖ −ÖÖÆüß �ú ü̧ŸÖÖ ´ÖÖÓ›ü,Öß �ú ü̧ŸÖÖê. «êüÂÖ µÖêŸÖÖê 
−Ö�úÖ¸üÖŸ´Ö�ú ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ, †Ö¤ü¿ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öæ»µÖÓ −ÖÂ™ü �ú¸ü,ÖÖ·µÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Öß“ÖÖ. µÖÖ“Ö 
×šü�úÖ,Öß �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ“Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öã»µÖ •ÖÖê̄ ÖÖÃÖ,µÖÖ“Öê ´Ö−Ö ÷Ö×Æü¾Ö¹ý−Ö µÖêŸÖê. µÖÖ´Öãôêû“Ö 
�ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ ´ÖÖÓ÷Ö»µÖÖ“Öê ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öã»µÖ �ú»ÖÖ�éúŸÖßŸÖæ−Ö ´ÖÖÓ›üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. ‹�æú,Ö“Ö 
ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖŸÖÖ, Ã¾ÖÖŸÖÓ¡µÖ, ²ÖÓ¬ÖãŸÖÖ ¹ý•Ö¾Öæ−Ö ü̧ÖÂ™éÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖÖŸÖ †Ö¤ü¿ÖÔ 
´ÖÖ−Ö¾µÖÖ“Öß ´Öæ»µÖÓ ¹ý•Ö×¾Ö,µÖÖ“Öê ¯Ö×¾Ö¡Ö �úÖµÖÔ“Ö �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖ †Ö¯Ö»µÖÖ �ú»ÖÖ�éúŸÖß“µÖÖ 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö �ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖê. 

'÷Öã̧ üÖ�Öß'- ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öê�ú›êü, '×Æü¸ü¾µÖÖ ü̧Ö−ÖÖŸÖß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ'- ˆ−´ÖêÂÖ ¿Öê�ú›êü, 
'²ÖÖ¯ÖÖ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ' - ²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö ÷Ö�Ôúôû, '×−ÖôûÖ‡Ô“µÖÖ ÃÖÖ¾Ö»ÖßŸÖ'- ü̧•Ö−Öß ŸÖÖ•Ö−Öê, 
'†Ö³ÖÖôûß —ÖÖê�úÖ ™üÖÓ÷Ö»ÖÖ'- ÃÖã−ÖÓ¤üÖ ÃÖ ü̧¤üÖ ü̧, µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 
•Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ−Ö 2000 −ÖÓŸÖ ü̧“Öß ²Ö¤ü»ÖŸÖ •ÖÖ,ÖÖ ü̧ß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú •Öß¾Ö−ÖÖŸÖß»Ö 
¾ÖÖÃŸÖ¾ÖŸÖÖ †Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. 

´ÖÖ−Ö¾Öß ´Ö−ÖÖ»ÖÖ †ÓŸÖ´ÖãÔ�Ö �ú ü̧,µÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö �ú ü̧,ÖÖ¸üß ¾Ö¸üß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö 
†−Öã³Ö¾Ö ´ÖÖÓ›ü,Öß •Öß¾Ö−ÖÖ“Öß −Ö¾Öß †Ö¿ÖÖ¾ÖÖ¤üß ×¤ü¿ÖÖ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ †ÖœüôûŸÖ †ÖÆêü. 
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ÃÖ−Ö 2000 −ÖÓŸÖ ü̧“Öß •Öß ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“Öß ÃÖæ�´Ö ¾Öôû,Öê ¾Ö ü̧ß»Ö 
�ú×¾ÖÖŸÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖæ−Ö ¿Ö²¤ü²Ö¬¤ü —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Öãôêû µÖÖ¾Ö¸üß»Ö �ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖËÓ÷ÖÏÆüÖŸÖß»Ö 
†−Öã³Ö¾Ö ´ÖÖÓ›ü,Öß ÃÖ−Ö 2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ³ÖÖ ü̧ŸÖßµÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ¾ÖÖÃŸÖ¾ÖÖ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ 
�ú ü̧,µÖÖÃÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ †¿Öß †ÖÆêü. 

†Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•Ö Æüß ü̧ÖÂ™éüÖ“Öß ¿ÖŒŸÖß †ÃÖŸÖê ! ü̧ÖÂ™éüÖ“µÖÖ ×¾Ö�úÖÃÖ ¯ÖÏ×�ÎúµÖêŸÖ 
†Ö¤ü¿ÖÔ ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öê µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ´ÖÖê»ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû •µÖÖ •µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö 
†Ö¤ü¿ÖÔ ´Öæ»µÖÓ ÃÖÓ̄ ÖãÂ™üÖŸÖ µÖê¾Öæ »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ ŸµÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú �ú»ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ−Öß 
†Ö¤ü¿ÖÔ ´ÖÖ−Ö¾Öß ´Öæ»µÖÖÓ“Öß •ÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖ �ú»ÖÖ�éúŸÖßŸÖæ−Ö �ú¹ý−Ö ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÖ´ÖÖ×•Ö�ú 
¯ÖÖŸÖôûß¾Ö ü̧“Öß ˆ¤üÖ¢ÖŸÖê“Öß ˆÓ“Öß ¾ÖÖœü×¾Ö,Öê Æêü“Ö •ÖÖ÷ÖéŸÖß“µÖÖ ¥üÂ™üß−Öê ´ÖÖê»ÖÖ“Öê †ÖÆêü. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔ : 

1. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' : ¯ÖÏ¤üß¯Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö- ÃÖÓ÷ÖŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß 10 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü 
2002, ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú-5 

2. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 09 
3. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 15 
4. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 22 
5. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 28 
6. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 33 
7. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 50 
8. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 59 
9. 'ÃÖÓ¤ü³ÖÔ ¿ÖÖê¬ÖŸÖÖ−ÖÖ' - ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 64 
10. '�ú×¾ÖŸÖÖ †Ö×,Ö ¯ÖÏ×ŸÖ´ÖÖ' : ÃÖã¬Öß¸ü ¸üÃÖÖôû, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö�ú- ÁÖß.¯Öã.³ÖÖ÷Ö¾ÖŸÖ, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö- ´ÖÖî•Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö 

÷ÖéÆü ´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯Ö×Æü»Öß †Ö¾Öé¢Öß-1982, ¯ÖéÂšü �Îú´ÖÖÓ�ú- 53 
11. 'ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“ÖÖ †−¾ÖÖµÖÖ£ÖÔ' : −ÖÖ÷Ö−ÖÖ£Ö �úÖê¢ÖÖ¯Ö»»Öê, ¯ÖÏ�úÖ×¿Ö�úÖ-ÃÖÖî. ˆÂÖÖ ´Öã»ÖÖ™êü, ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö- 

Ã¾Ö¹ý¯Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, †Öî̧ Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯Ö×Æü»Öß †Ö¾Öé¢Öß- ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü-1996 
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ीीीी    सािह याचीसािह याचीसािह याचीसािह याची    वचैा रकवचैा रकवचैा रकवचैा रक    पा भमूीपा भमूीपा भमूीपा भमूी    आिणआिणआिणआिण    २०००२०००२०००२०००    
नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    कविय ी याकविय ी याकविय ी याकविय ी या    किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    आ मभानआ मभानआ मभानआ मभान    

    

ाााा. . . . गौतमगौतमगौतमगौतम    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड        
अंबाजोगाई 

 

जगात माणसू सव े  आह.े मानव हा धरतीचा िनमाता आह.े ह े जग 
माणसांसाठी आह ेआिण मानसात ी सव े  आह.े ी आिण पु ष दोघेही 
समान आहते. कब ना ी पु षापे ा े  आह.े असे मह मा फुल े यांनी 
हटल ेआह.े ी या िव ाची जननी, जगाची िनमाती, सजक आह.े भारतात 

मातसृ ा प ती होती. बु काळात ि यांची ि थती उ  दजाची होती. 
ि यां या िविवध कायकतृ वाचा, गतीचा, शौयाचा, िवकासाचा, समृ ीचा 
इितहास गौरवशाली आह.े ाचीन काळापासनू त े आजपय या इितहासात 
ितन े आप या कतबगारीचा ठसा उमठवललेा आह.े अ या मापासून त े
िवचारवतंापय, क टंुिबक जीवनापासनू त े रणागणांपयत, समा यापासून ते 
रा यस पेयत कतृ वत गाजवल े आह.े भारतीय वातं य ल ात आिण 
दशेा या सव े ात, जडण-घडणीत ितच े योगदान मोलाच े आह.े ि या 
भ या े ात उ ती क न घेत या, सेवाभावी सं थेत कायरत रािह या. 
वातं य चळवळीत योगदान दणेा यारणरािगणी हो या, संगीत, नृ य, 

सािह य कला आदी े ात गतीपथावर पोहोचले या हो या. यां या सेवचेा, 
यागाचा, समपणाचा, सवश चा, गुणांचा, सव व गौरवाच े दशन 

कालसुसंगत पान े घडत आल े आह.े ि या रा यक या, ांतीकारक,  
स यासनी, पराकृमी, िवचारवतं, उ म सािहि यक, शासक हो या. या 
कोण याही काळात, े ात पु षां या बरोबरीन ेकायरत रािह यात. यां या 
कायाकतृ वाचा आलेख िविवध े ात िव ता रत गेलेला आह.े जीवना या सव 

े ात यांनी गुणव ा िस  केले या आहते. या ि यां या कतृ वाचा उ लेख 
‘गाथा स ष , सु मु ावली, आ ालायन हयसू , य संगोय, पािणनी, 
तुितपाठक, म ा ास िवलासम, उषाप रणय, भारत सारणम’ आदी 
ंथातनू भारतीय थोर ि या आले या आहते. 
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ाचीन काळापासनू त े आजपयत सं कृती संवधनात आिण सं कृित 
र णात ि यांच े योगदान मौिलक आह.े काळा या िवशाल पटलावर 
कायकतृ वाची ि तीज े िव ता रत आले या आहते. याम य े मातृ व सव े  
आह.े उपिनषेधात, धमसु ात, महाभारतात, शांतीपवत ऋष नी मातचेा 
सव े  हणनू गौरव केला आह.े दवे वाची थम क पना ि यांम य ेपािहली 
गेली आह.े अनेक पांत, नामांत आदी पान े ि यां पुजले या आहते. 
वेदकाळात मातृ वदवेता, िव जननी हणनू आ श  ि या आहते. ी ही 
िवशाल दयाची, अथांग, सव  आह.े या दशेात, सं कृतीत ि यांचा मान, 
सनमान, ित ा ठेवली जात,े आदर केला जातो. ितथे दवेता रमतात, नांदतात 
अस ं हटल ेजात.े एकंदरीत ि यांना सव  अस े थान दे यात आल ेआह.े 

पुढ े कालोघात मातृस ाक प ती मागे पडून िपतृस ाक प ती आली 
आिण पु षांनी आप या बला या जोरावर आदीश  गाजवून ि यांना 
आप या अंक त ठेवल.े तस ेिनयम तयार केल.े या िनयमात बसवल,े जगातील 
सव िनयम, धम ंथ, ंथ प षांनी ब सं य िलिहल.े ये  े ात ितला 
दु यम थान दल.े ितला ित या अि त वाची, गुणांची, िव व चेी, शौयाची 
िविवध े ातील कतृ वाची जाणीव होऊ दली नाही. ि यांच ेअनके े ात 
मो ा माणात शोषण झाल.े या ि यांना यके े ात दु यम थान दऊेन 
ितच े वतं  माणसू हणनू अि त वच उभ ेरा  दल ेनाही. ि यांना िविवध 
बंधनात, जोखंडात बांधून टाकल.े ी ही माणूस आह े हणनू िवचारच केला 
नाही. तु ही माणूस आहात उलट पु षांपे ा सव े  आहात ह ेमहा मा फुल े
यांनी सांिगतल.े बु ान ेसव े  थान दल.े डॉ. बाबासाहबे आबंेडकर यांनी 
भारतीय ि यां या ह ाचा जािहरनामा ‘ हद ू कोडबीला’तनू मांडला. 
पु षां माण ेि यांना वातं य दल.े ि या आिण अ पृ यांना गुलाम हणनू 
वागवल.े याची जाणीव फुल-ेशा -आंबेडकर यांनी क न दली. मानवा या 
द:ुखाच े कारण अ ान ह े बु ान े सांिगतल.े अिव ा ह े कारण महा मा फुल े
यांनी सांिगतल.े आिण डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी िशका हटल.े िशकल,े 
ते हा सव े ात शोषीत अ पृ य व ि या आपल े थान शोधू लाग या. 
अ पृ य वग आिण ि या मो ा माणात िश ण घेऊ लाग या आिण आपल े
वतं  अि त व, थान ये  े ात शोधू लागल.े ‘भारतीय संिवधाना’न े

ि यांना वातं  दल.े ि यां या वातं याचा, मु चा, अिधकाराचा, 
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यां या ह ाचा, यायाचा िवचार फुल-ेशा -आंबेडकर यांनी केला. तस े
वराहिमहीर, महा मा बसवे र, चावाक यांनीही केला. या महापु षां या 
िवचार रेणतेनू ि यांही मु या हो या या बोल ू लाग या. िशकू लाग या, 
िल  लाग या. अ ानापोटी ज ेद:ुखी जीवन वा ाला आल े याचा या शोध 
घेऊ लाग या. या ि यां जीवन जगतांना जीवनात येणा या सगंांना त ड दते 
अनभुव घेत समजनू घेत, माग काढत, िनरी ण करीत आ मशोध घेऊ 
लाग या. आिण याही अहत पदापयत जाऊन पोहचले या आहते. द:ुखी 
जीवनावर िवजय िमळवले या सवा  पदावर िवराजमान झाले या ि या 
आहते. 

ि यां या वा ाला आलेल े द:ुख ह े िनसग िन मत नसनू मानविन मत 
आह.े त े वासना, इ छा, अपे ा आदी तृ णतेून िनमाण होत,े यावर िवजय 
िमळवता येतो. आय अ ांगीक मागान े मानवी जीवनात प रवतन घडवून 
अणल.े मानवी जीवनाला यो य वळन लावनू माणसू सुखी होऊ शकतो. 
मानवी मनातील िवचारां या धारणा बदलनू टाक याच े सामथ ह े
बु त व ानात आिण िश णात आह.े िवचारात आह,े सािह यात आह.े 

इं ज भारतात आ यानतंर सव े ात सुधारणा सु  झा या आहते. 
वातं य, समता, बंधूता, सामािजक याय, वै ािनक दृ ीकोन, लोकशाही, 

िववेकवाद या मू यांचा भाव भारती व महारा ीय समाजजीवनावर पडून 
अमलुा  बदल झाला. तसाच बदल सािह यातही झाला. एकूण सवच े ाचा 
चेहरा मोहरा बदल यास सु वात झाली. मानवी जीवनात प रवतन सु  
झाल.े महा मा फुल,े डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी ि यांना गुलामीतनू मु  
कर यासाठी ि यांच े बोधन केल.े ि या व अ पृ य ही जागृत झाल.े 
सवासाठी िश ण खुले झाल.े सवच े ातील, िविवध तरातील ी-पु ष 
िश ण घेऊन सवजन उ तीसाठी संघष क  लागल.े ानाचा उपयोग 
अ यायमु  हो यासाठी क  लागल ेतसचे लढ याची उम  आली. िश णामुळे 

ी-पु ष जागृत झाल.े समानतचेा िवचार क  लागल.े फुल-ेआंबेडकरांनी 
अ पृ य आिण ि यांम य े वाभीमान जागृत केला. िव ासंप  केल.े माणसू 
हणनू वागवल ेपािहज,े माणसाला माणूसपण िमळवून दे यासाठी संघष क  

लागल.े 
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फुल-ेआंबेडकरी चळवळीन,े िवचारान,े त व ानान े अ पृ य समाज व 
ि यां जागृत झाला, िशकल,े बोलू-िल  लागल.े यातून फुल-ेआंबेडकरी 
सािह य ज माला आल.े बोधनाच,े प रवतनाच े साधन हणनू सािह याकड े
पािहल े गेल.े तसचे ि यां ही प रवतनाच े साधन हणनू सािह याकड े पा  
लाग या. लेखण क  लाग या. आ हीही माणूस आहोत. माणूस हणनू 
आ हालाही सुखान े जगायच े आह.े सुखासाठी लागणा या मुलभतू साधनाच े
िवतरण झाल ेपािहज.े वातं याचा अथ कळू लागला. लोकक याणाकारी स ा 
हवी. नवसमाज हवा, ितथे कुणीही कुणाच े शोषण करणार नाही. सवाना 
सुखान ेजगता, राहता येणारी एक नवी शोषणरिहत समाज व था भारतीय 
संिवधाना या आधारे लोकशाहीत िनमाण कर यासाठी ि यां आघाडीवर 
रािहले या आहते. आप याला माणूसपण िमळाव े हणून ह ांसाठी, 
अिधकारांसाठी घटना मक मागान ेसंघष क  लाग या. सव े ात माणसूपण 
अबा दत रािहल े पािहज,े अशी व था िनमाण कर यासाठी 
सािह यलेखनाचा वापर क  लाग या. ि यांम य े आ मभान आल.े यांना 
यां या अि वाची जाणीव झाली. गुलामीिव  लढ याला स  झा या. 

सािह य ह े मा यम, साधन हणून उपयोग क  लाग या. माणूसक या 
िवरोधी असणा या िव  लढा दे याची मानिसकता बनली. रा यघटनतेील 

ी-पु ष समानता, वातं य, सामािजक-आ थक समता, राजक य, याय, 
ित ा, ह ासाठी सािह य साधना या आधारे िवचार मांडून अिधकार पदरात 

पाडून घेत माणसू हणनू जग यासाठी सािह य लेखन केले या आहते. सािह य 
ह े समाज जीवन बदल याच े साधन मानल.े सािहतय् ह े सव े  गतीच े
साधन, मानल.े प रवतनाच ेशा  मानल ेआह.े िवचारांची दवेाण-घेवाण क  
लाग या. 
      ि यां या िवचारमथंनातनू ी सािह य ज माल ेआह.े 

ीवाद ह े ीमु च ेवाट दाखवत.े ि यांच ेद:ुख, पोत, वीण, वा तवता, 
यांच े , द:ुख मांडू लागल.े ितला सव े ात सहभाग िमळावा, माणसू 
हणनू वागणारी नवी व था िनमाण हावी यासाठी लेखण केल े आह.े 

सािह य ह ेसमाज बाधेनाच,े प रवतनाच,े िवचारमंथनाच ेसाधन मानल ेआह.े 
ी सृजनाच ेअंकूर काप याच ेकाम शतकानशुतके केल.े यास महामानवांनी 

बदलनू टाकल.े यांनी ि यांना तु हीही माणूस आह.े तु हाला पु षां या 
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बरोबरीन े अिधकार िमळाल े पािहज.े सुखान े जगता आल े पािहज.े यां यात 
चतेना, जागृत केली. सव े ात सहभाग अिधकार हवे आहते. सव संघटीतपण े
िवचार मांडू लाग या. सािह या या मा यमातनू सवागीण प रव न, बदल 
घडवून आणणेसाठी सािह याच े काय मानल े आह.े ि यांच े सािह य ह े
समाज व थेची पनुमाडणी कर यासाठी ज माला आल.े सािह य ह े थािपत 

व थेची पुनमाडणी कर यासाठी लेखनाचा वापर श ासारखा क  
लाग या. सािह य हा वैयि क आिण सामािजक भावभावन या, 
समाजमना या अिव कार आह.े समाजा या गरजतेनू वा य ज माला येत.े 

ी-पु षां या मनाची मशागत कर यासाठी, व थेची पनुमाडणी 
कर यासाठी ी सािह याचा ज म झालेला आह.े  

भारतातील वर या जाती या माणसांनी खाल या शोिषत जाती वगा या 
आिण ीवगा या माणसांवर रा य क न यां या क ावर जगत आललेा 
इितहास आह.े जागितकरणाच े प रणाम सं या मक आिण गुणा मकदृ ा 
प रणाम असमान झाल.े भारतात चालत आलेलया काल या मूलभूत साधनांच े
िवतरण आसमान पातळीवर केल ेव तचे पुढ ेचाल ूठेवल.े यां या िवतरणाच े
िनकष वण-जात- लग हचे रािहल.े तर जागितक व थेत अस ेसव थािपत 
िनकष र बातल ठरवनू माणसां या िवकासाठी लागणा या संसाधनां या 
िवतरणाचा  यां या मतां या बाजारमू यांशी लावला. अथात थािपत 
पारंप रक समाज थेनी माणसात मता िनमाणसाठीच ेमागच बंद केल ेतर 

मतजांचचे बाजारीकरण घडवून आणल.े लोकशाहीवादी भारता या 
उदारमतवादी व थनी हणजचे जागतीक रणान ेभारता या उदारमतवादी 
रा यघटनते वातं य, समता, याय या त वांची अमलबजावणी रा ीय 
ससाधनां यािवतरणात कर याची हमी द यामळेु या दशेात या वंिचतां या 
पदारात अ ी फळे पडतात न पडतात तचे जागाितक रणान े यावर ड ला 
मा न यां या शोषणाचा माग सुकर केला. हणज े वातं याचा अथ कळतो न 
कळतो तोच पु हा पारतं यात जात अस याच ेअनभुव येत आहते. मा  ापत् 
प रि थतीमुळे पारतं या वसाहतवादा या पारतं यासारखीच नाही तर याचा 

सासच उपराटा आह.े आधीच े पारतं  राजक य मागान े आलले े होत े परंत ु
आताच े पारतं य आ थक मागान े आलेल े आह.े यामुळे आप याला राजक य 
ह  अबा दत अस याचा भास होतो. पण तस ेतर आल ेराजक य हकक के हाच 
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आप याहातनू िनघून ते परक य आ थक श या हातात जात अस याच े
जाणवल े यातनू भारतीयांची शोषणाची जी या सु  झाली आह े ती 
भारताला कडलेोट करणारी आह.े पणभांडवलशाही रा ांना जा त मदत 
करणार आह.े" याम य ेवंिचत आिण ि याही भरड या जाणार आहते. 

एकिवसा ा शतकात ि यांचेही शोषण चालचू आह.े थोडस े दोर सैल 
होत न ान े आवळल े जात आह.े फुल-ेआंबेडकरी सािह या या रेणतेनू ी 
सािहि यक अिधक धीट होऊन अिभ  करताहते. शोषण करणारी 
पारंपा रक मू य े नाकारत े आह.े आिण भारतीय संिवधान िन मत मू य े
वीकारतआेह.े भारतीय पु षांनी ितला िनधारीत क न शोषण यते 

ठेवूनच शोषण करीत रािहल.े ि यांकड े पाह याचा हणावा तसा दृ ीकोन 
बदललेला नाही. याचा अनभुव यके े ात यतेो आह.े या काळात ि यां 
इथली समाज व था, पु ष धान व था भारतीय संिवधान, िनसग िनयम, 
बाईपणाच े अवशेषा ि यांच े येक े ात बाजारीकरण होणारा ापार, 
ितला िमळणारी ित ा, ितची होणारी घुसमट, घालमले ितच े क रअर, 
लिगक शोषण, जगात होणारीउलथापालथ, यांसंबंधी होणारी कुचबंना, 
पेच सगं, बाजारीकरणाच ेभान ितला येत जाणारी वैचा रक प रप  जमज, 
ब सं य क न आ मच र ा मक किवताच अिधक आहते. या ब सं य 
कविय ी या किवता मु छंदाततील आहते. तसचे फुल-ेशा -आंबेडकरी 
िवचारांशी बांिधलक  ठेवली आह.े ि यां या शोषणाची जाणीव ितला 
घेताहते. प रवतन व व था बदल याचा िनधार करणा या कविय ी आहते. 

२००० नतंर या प ास एक कविय ी या काळात िनमाण झा या 
असतील. याम य ेप रवनाची, समतचेी, मानवतचेी, मानव मु ची भाषा, 
बोलीभाषा बोलणा या कविय ी या किवताच े माण अ प आह.े याम य े

ामु यान े भा गणोरकर, मिलता अमर शेख, अनरुाधा पाटील, आसावरी 
काकड,े िसिलवलीया का हाळे, माया पंिडत, निलता गंुडी, वृषाली कनळका, 
िनरजा, ा पवार, योती लाजेवार, माया पंिडत, वै दका कुमार वामी, 
अनजुा जोशी, मनोज यादव, प रेखा धनकर, िमना ी पाटील, अजंली 
कुलकण , क पना दधुाळ, सजुाता महाजन, वंदना महाजन, सजंीवनी 
तडगेावकर, आ ेषा महाजन, योिगनी सातारकर, सं या रंगारी, सा रका 
उबाळे, रामवली पावसकर, योगीनी यावळ, बािलका ानदवे, संघिम ा 



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        63636363    

खंडाटे, सुिचता ख लाळ, अचना डावकर, वाती शद,े ि या जामकर, सु पया 
आवाटे, िवशाखा, श मला रानड,े शरय ूअसोरकर, शोभा टोकटे, शामल ग ड, 
सािव ी जगदाळे, अशा डांगे, मिनषा अतुळ, सुिनता झाड,े माधवी छाया 
कोरेगावकर, संगीता अटबुन,े चतैाली अिहरे, रंजन कंधारकर, नीिलमा 
कुलकण , ि या धा रकर, आयना ा भोसल,े माया सबणीस, उषा करण 
आ ाम, यशोधरा गायकवाड, स रता जांभुळे, पु पा कांबळे, योती लांजेवार, 
अशा थोरात, शांता पवार, भा िनकंुभ,े लता राजस, ितमा अिहरे, किवता 
मोरवणकर, उषा हगणेकर, कुसूम आलम, िवमल गाडकेर, ि मता नगरकर, 
उषा अंभोरे, ध म योती शेगोकार, छाया च नारायण, झगुबाई बोलके, 
सुरेखा भगत आदी नाव े सांगता येतील. कविय ी या सं या वाढतये परंत ु
गुणा मक सं या कमी आह.े यात भा गणोकर, अणुराधा पाटी, मिनका 
अमरशेख, माया पंिडत, प रेखा धनकर, वे दका कुमार वामी, सं या रंगारी, 

ा लोखंड,े िहरा बनसोड,े उषा अंभोरे, उषा करण अ ाम आदी कविय ीचा 
ठसा उमठलेला आह.े रजनी परळेकर, वासती मुजमुकर, नीरजा, आसावरी 
काकड ेआदी कविय ी या का ा या ठसा अिधक उमठलेला आह.े 

या ब सं य कविय ी या किवततेनू ेमाच ेअनभुव, आधुिनक ि याचंी 
घुसमट, पारतं ी व गुलामीच े अनकेांच े घाव झेलणा या, मनात खोलवर 
दबललेी, कठोर, कणखर भाषा ी वातं या, ी वाच ेआतम्भान, ि यां या 
क ण कहा या, भावकिवता, ि यां या जाणीवा, एकलेपणाची जाणीव, 
हसक िव ोह, वे यांच े जीवनानुभव, ीमु या न ा वाटा शोधणारी 
ीमु ची वाट तुडवणारी, ीमु ची नवी सं कृती िनमाण करणारी, 

बाजारी वा त,ु भावना धानता नोकरी करणा या ि यांच ेद:ुख, ज म-मृ यचूा 
शोध, याय मागणारी, अ यायािव  लढणा या जातीच े चटके, मनातील 
तगमग, हालचाल, घालमले, पु षी अरेरावीची िशकार झाले या ि या 
मानवमु या वाटेवर पाऊल े टाकत जाणा या वतं  िवचार करणा या 
ि यांच ेअनभुविव  िवसतरलले ेआह.े ि यां या सािह यातनू वेदना, िव ोह, 
नकार, वीकार, आ मशोध, आ मभान, आ मजाणीवा, अिभ  अिव कार, 
वातं य, समता, बंधुता, सामािजक याय, अिधकार, ह  मी बाई न ह ेमाणूस 

आह,े नसै गक व मानविन मत अिधकार, भाषा, ितमा, लिगक शोषण, 
आ थक, सामािजक, शै िणक, सां कृितक, कला, सािह य, जािहरात, िच पट 
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आदी े ात ितचा होणारा वापर, ित या अ चूी काढल ेजाणारे धडवड,े ी-
पु ष समानता आदी अनेक मू यांसह या कट होताहते. ीसािह याचा 
ज मच शोषणािवरोधी आह.े माणूस हणून जग यासाठी यांनी हाती लेखणी 
घेतली आह.े लोक हो, या किवतते िहरा बनसोड े हणत,े 
                        लोकलोकलोकलोक    होहोहोहो,,,,    
                                                                                                मीमीमीमी    तमु यातमु यातमु यातमु या    यायालयातयायालयातयायालयातयायालयात    
                                                                                                फयाफयाफयाफयादददद    न दवलीन दवलीन दवलीन दवली    आहेआहेआहेआहे    
                                                                                                आताआताआताआता    तरीतरीतरीतरी    तु हीतु हीतु हीतु ही    मलामलामलामला    याययाययाययाय    ालालालाल    काकाकाका????    

हा  िहरा बनसोड ेयांनी िवचारलेला आह.े अजनूही ि यांना माणूस 
हणनू वागवल े जात नाही. थोडसेे दोर ढल,े सैल होताहते परंत ु अजूनही 

इथली पु षी समाज व था ितला माणसू हणनू नैस गक व मानविन मत 
अिधकार उपभोगू दते नाही. ितच ेशा ररीक, मानिसक, आ थक, लिगक आदी 

े ात शोषण केल ेजात.े यािव  आवाज उठव यासाठी सािह य ह ेसमाज 
बोधनाच,े िवचार मांड याच,े आिण शोषणमु च ेश  हणनू सािह याकड े

पािहल े जात.े न ह े सािह य साधनाचा वापर केला जातो. ितचा हा लढा 
पु षी वच वािव , माणसू हणनू जग यासाठी आह.े ीमु ची ही 
चळवळ सािह याकड े यां या ांचा, सम यांचा िवचार मांड याच े साधन 
हणनू पािहल ेजात.े 

भा गणोरकर या कविय ीन े तीत,िववत याका सं हातनू अनेक 
अंगान े आधुिनक ि यांच े पेच, एकटेपणा, परकेपणा, असरुि ता 
आिणकडलेोट ण  करत.े ि यां या अ व थ मानिसकतचे े िच ण येत,े 
कठोर, कणखर, िन भडपण े  होत.े 

आनरुाधा पाटील या शु ाभावकिवता आहते. वाळू या पा ात मांडलेला 
खेड २००५ म य े िस  झालेला का सं ह एक अभागी ी, अगितक 
मनु य, ज म-मृ यचूा जीवघेणा वास, आिण िविवध ितमां या मा यमातनू 

 होणारी अिभ . ि यांच े द:ुख मांडत यातून मु  हो याकड े
वाटचाल आह.े िसिसिलया क हालो यां या सूय करणांत आला आिण पंख, 
दारातील रांगोळीच ेरंग या का सं हातून ीवादी संवेदना येतात. आधुिनक 
सं कृतीत माणसू दगड झाला. माणसुक चा गिहवर हरवून बसला, 
मानवीजीवनाचा वहार हा िवनाश, हासाकड ेजातो. ह ेमांडल.े ि यां या 
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वेदना, कै फयती, आयु य वेदनामय वास, अ याचारवादी पु ष, हसक 
िव ोह येतो. 

नोरजा किविय ी ीगणेशा आिण िनरथकाच े प ी ह े दोन का सं ह 
आधुिनकते या वळणार जाणारे आहते. मेखंड िनसगवाद  होत.े ेमाच े
त व ान मांडत.े तसचे यातना या महापरुात सापडललेी, अनके 
अि प र ेतनू सामोरी जाणारी, स न े श यासोबत करणारी, कचन त े
बेड मपयत ितची अ यंया ा िनघत.े ह े नाका न न ा वाटा शोधणारी, 

ीमु या वाटेवर पाऊल ेटाकणारी कविय ी आह.े 
आसावरी काकड े राहटाला पु हा गती दली मी, ी अस याचा अथ 

आिण उ राध ह े किवतासं ह आधुिनक वळणान े जाणारे आहते. ि यांची 
बदलती मानिसकता, ीवादी जाणीवात ितच े अनके प,े सोिशकता, नव े
वािभमानाच े भान, बाईपण, नाकारणारी, ीवाद हा िववेकशील आह,े 

मानवी जीवन अंतहीन वास आह.े ज म-मृ य ू जीवघेणा आह.े यां या 
अंतबा  िव ातनू ीमु चा गाभा अिभ  होतो. 

किवता महाजन त परुष, धुळीचा आवाज, मगजळांचा मासा आदी 
का सं हातनू ि यांवर होणा या श ररीक व मानिसक अ याचाराच ेिच ण 
येत.े पारंपा रक बंधन े झुगारणारी आह.े न ा वाहाहतीला सामोरी जात 
कोसळत न ान े उभारत राहत.े तसचे मृगजळा या वासम य े मेाच े
त व ान मांडत.े िविवध जाचातनू मु कड ेजात.े 

योती लांजवेार यांनी ‘अजून वारळ उठलेली नाही’ या का सं हातनू 
दिलत ि यांवर होणा या अ याचारािव  अ मक होणारी कविय ी आह.े 
या मनवूादी त व ान जाळणारी िव ाही भाषा वापरत.े संवण आिण दिलत 

ि यांवर होणारे आ याचार, बल कािव  लढणारी लढव या ी यते.े तसचे 
आधुिनक ि यांचाही बो साय होतो. तेही सांगत या शोणमु या वाटेवर 
पाऊल ेटाकत.े ा पवार ही ‘उ कट जीवघे या धगीवर’, मी िभडवू पाहतेय 
साम ीशी डोळा, आरपार लयीत ाणांितक, दृ यांचा ढोबळ समु  आदी 
का सं हातनू दिलतांवर होणारे अ याय-अ याचार, आंदोलन,े आंबेडकरवाद, 
सवण व दिलत ी क थानी ठेवून मनातील घालमले, तगमग  करत.े 
अ याय-अ याचारािव  पेटून उठणारी किवता आह.े सवात अथा या 
अ याचाराला बळी पडललेया अनाय ि यांच े ितमा वेगळेपणान े येतात. 
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तसचे भट या ि यांच,े मुर या, दवेदासी, तमाशातील ि यांच े द:ुख  
होत.े वेदना अिभ  होतात. अनजुा जोशी उ हाच े घुमट खां ावर 
का सं हात ापक अनभुिव  कट करत.े समूह संवेदना  करत.े 

प जा धनकर फ  सैल झाला दोर का सं हात ि यां या 
आ मशोधाचा िव ततृ पट येतो. ी मानिसकता, भाविनक पंदन,े 

थािपतांची पु षी वहार शोषण करतो. तर योजना यादव यांनी मरीमरी 
जाय सरीर म य ेदहेभुिच वासदंभात ढ संकेत बदलून जीवनाच ेभडक दशन 
घडवल.े पु षी ितमांचा नवा अिव कार  होतो. वत: या अि त वाचा 
शोध घोणा या ि या या किवता आहते. 

अलीकड े सश  किवता िलिहणा या क पना दधुाळ, वे दका 
कुमार वामी, माया पंिडत, सं या रंगारी, ि या सासरकर, शामल ग ड, 
पदमृजा धनकर, वृषाली क हाळकर या कविय ी या किवतते ि यांच े
अनभुविव , पु षी व था, ी वातं याच े यांच े भाविव , वैचा रक 
प रप ता, पु ष धान सं कृतीची िच क सा करणा या कविय ी आहते. 

मी प जा धनकर, सं या रंगारी, मिनषा अमर शेख, ा लोखंड ेयां या 
किवताच ेसंदभ अिधक घेऊन िवचार मांडललेा आह.े 

या ि  कविय ी या पु ष धान सं कृतीतनू बाहरे पडून िजथे माणूस 
हणनू वागवल ेजाणा या न ा सं कृतीकड ेिनदश करीत वाटचाल करताहते. 
यांना आ मभान आल े आह.े यांनी इथ या शोषण करणा या 

िवचारत व ानाचा अ यास केला आह.े आपल े साम य- मयादा दाखवनू 
यांचा अवकाश शोधताहते. एक नव े जग िन मतीकड े जाताहते.  न ा 
ानपवाला समोरे जाताहते. मानवमु च े त व ान नाकारणारी व था 

नाकारतात. पु षी स ा नाकारतात. मी ी न ह े माणूस आह.े अस े
अधोरेखीत करतात. कोणताच संकोच न ठेवता धीटपणान ेअिभ  होताहते. 
ि यां या िविवध भावजीवनाच े िच  रेखाटतात. ापक, ग भ 
जीवनानुभव  होतो. बाई त ेमाणूस पयतची अिभ चा वास िविवध 
जाच-बंधनातनू मु कड े जातो आह.े ह े ि यांना िवष पाजनू बळी घेणारे 
कोणतेही त व ान, िवचार असो त े नाकारतात आिण िजथे शोषण होणार 
नाही ितकड े वास करताहते. कुणाची वाट न पहता या िन भडपण ेमांडत, 
एक नवीन व था िन मकड े जात आहते. िविवध शोषणा या त हामंधून 
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मु कड े वाह जातो आह.े या भांडवलशाहीत, जागितक करणात न ान े
ि यांच े वातं य गहाण ठेवून शोषणा या वाटेवर या वास थांबवा लागेल. 
भारतीय संिवधान िन मत हद ू कोडबील ितला हवे आह.े माणूस हणनू 
जग याकड े ही चालललेी वाटचाल, धडपड आह.े आज-उ ा-पढुे-मागे पु हा 
एकदा मातसृ ाक प ती येईल. ि यांच ं ह ेशोषणाच ेयुग थांबवतील आिण 
सवाना सुखान ेजगता-राहता यणेारी एक नवी व था िनमाण करतील असा 
अशावाद यां या किवतेतनू अिभ  होतो आह.े ब सं य कविय ना 
वत:च ेआ मभान आल ेआह.े वत: कोण? कोठून आल?े कुठे चालल?े मला 

काय करायच े आह?े मला पु षा माण े माणूस हणून का िमळत नाही. ह े
िनयम, धम थात, सािह यात कुठे आह ेमी? मला च कडूनच साखळदडंांनी 
बाधल ेगेले आता कुठे फुल-ेशा -आंबेडकर-बसवे र-चावाक यां यामुळे बोलत 
आह.े मा या पायातील साखदडं तुटताहते, दोर सैल झाला आह.े मी कोण? 
माझ ं अि त व काय? अशी सव्त:ची ओळख शोधू लागली. कुठेच वत:चा 
चेहरा सापडत नाही. क येक शतके... पु षां यासाठीच माझ ेजीवनसम पत 
कर यात जीवनाची साथकता मानली न ह ेतसचे सं कार क न माझ ेशोषण 
केल.े याची ितला जाणीव झाली. ितला महामानवा या िवचारामंळेु आ मभान 
आल.े ती सजग झाली. िवचार क  लागली. यातनूच ितच ेअि त व शोधत 
जाऊ लागली. ितला आ मभान आह.े आ मशोध घेत.े ती बोलू, िल  लागली. 
वाच ू लागली. यातनू ितला आ मभानआल.े या सजग, जागृत झाले या 
आहते. ीसू  म य ेअि नी ध गड े हणतात, 
                        """"मीमीमीमी        आहेआहेआहेआहे    हांहांहांहांडाचीडाचीडाचीडाची    अधी रीअधी रीअधी रीअधी री    
                                                                                                जीवनंाजीवनंाजीवनंाजीवनंा    कमाचेकमाचेकमाचेकमाचे    फळफळफळफळ    भोगिवणारीभोगिवणारीभोगिवणारीभोगिवणारी,,,,    
                                                                                                मीमीमीमी    सवसवसवसव    तंततंंतं     वतंवतंवतंवतं     आहेआहेआहेआहे    
                                                                                                मा यावरमा यावरमा यावरमा यावर    कोणाचहेीकोणाचहेीकोणाचहेीकोणाचहेी    भू वभू वभू वभू व    नाहीनाहीनाहीनाही....    
                                                                                                हेहहेेहे    अिखलअिखलअिखलअिखल    िव हीिव हीिव हीिव ही    माझीचमाझीचमाझीचमाझीच    िवभतूीिवभतूीिवभतूीिवभतूी    आहेआहेआहेआहे."."."."    

मी िव ाची िनमाती असून वतं  आह.े मी वतं  आह.े याची जाणीव 
कट होत.े ि यां अि वाच ेभान  झाल.े आता ती डो यांवर प ी बांधून 

राहणार नाही. ितला दृ ी आ यान े ितला आ मभानाच ेघुमारे फुटलयान ेनव े
भान आ याच े प ाजा धनकर सांगत.े ित या मनाची तयारी झाली आह.े 
यापुढ े तू माणूस हणून जगाव,े रहाव े वाटत.े क यके िप ांपासून  चालत 
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आलेला वेदनचेा खिजना कुठंवर सांभळून याचा काय उपयोग (मिलकाअमर 
शेख) मी आता माझा, 
                        """"मीमीमीमी    माझामाझामाझामाझा    अवकाशअवकाशअवकाशअवकाश    शोधतयेशोधतयेशोधतयेशोधतये,,,,    
                                                                                                मीमीमीमी    बाधंतयेबाधंतयेबाधंतयेबाधंतये    नवानवानवानवा    कोशकोशकोशकोश    
                                                                                                िवनतेिवनतेिवनतेिवनते    न हेन हेन हेन हे    वववव     
                                                                                                एकएकएकएक    नवंनवंनवंनवं    जगजगजगजग"""" (मिलका अमर शेख) 

अस े एक जग िनमाण क  इि छत े क , ितथे ि यांच े कोणतेही शोषण 
होणार नाही. ितथे पजरे नलसतील, भेसूर पासठलाग करणारे चेहरे नसतील, 
ितथे मला सवाथान ेपुन:पु हा जगावस ंवाटेल. अशी एक नवी व था िनमाण 
क  इि छत.े एक नवीन वाट िनमाण करत.े मला आता सवच हावे वाटत.े 
याची जाणीव ितला होत े आह.े या सं कृती या कोण याही पानावर माझा 
चेहरा मला सापडत नाही ( ा लोखंड)े मी माझ ेअि त व शोधतये. 
                           """"बाईबाईबाईबाई    शोधतयेशोधतयेशोधतयेशोधतये    ितचाितचाितचाितचा    हरवललेाहरवललेाहरवललेाहरवललेा    चहेराचहेराचहेराचहेरा    
                                                                                                बाईबाईबाईबाई    शोधतयेशोधतयेशोधतयेशोधतये    ितचंितचंितचंितचं    हरवललेंहरवललेंहरवललेंहरवललें    शरीरशरीरशरीरशरीर    
                                                                                                बाईबाईबाईबाई    शोधतयेशोधतयेशोधतयेशोधतये    ितचीितचीितचीितची    फफफफ     ितचीितचीितचीितची    सावलीसावलीसावलीसावली    
                                                                                                आतंबा ाआतंबा ाआतंबा ाआतंबा ा    रकामीरकामीरकामीरकामी    होतहोतहोतहोत    
                                                                                                बाईबाईबाईबाई    शतकानशुतशतकानशुतशतकानशुतशतकानशुत    
                                                                                                चौकोनीचौकोनीचौकोनीचौकोनी    गु हचेगु हचेगु हचेगु हचे    मापमापमापमाप    ओलाडंतेओलाडंतेओलाडंतेओलाडंते." ." ." ." ( ा लोखंड)े 

शतकानशुतके चालत आलले ेबाईपण नाकारत.े माणसूपणाकड ेजात.े सव 
गु ह ेनाकारत.े त ेमला मा यच नाही, ते लादलेल ेआहते हणून नाकारत ेआह.े 
ितन ेइितहासात वत:च े थान शोधल.े ितथे ितच ेअि त व दसल ेनस याने 
नाकार याच ेभान ितला आल ेआल.े किवता मोरवणकर हणत.े.. 
                                                                                                """" कतीकतीकतीकती    दवसदवसदवसदवस    फेडूफेडूफेडूफेडू    दयेाचीदयेाचीदयेाचीदयेाची    दहेावरचीदहेावरचीदहेावरचीदहेावरची    वववव     
                                                                                                कतीकतीकतीकती    दवसदवसदवसदवस    जळतजळतजळतजळत    राहायचंराहायचंराहायचंराहायचं    योतीसारखंयोतीसारखंयोतीसारखंयोतीसारखं    आत याआत याआत याआत या    आतआतआतआत    
                                                                                                आताआताआताआता    हीहीहीही    आगआगआगआग    बाहरेबाहरेबाहरेबाहरे    यायलाचयायलाचयायलाचयायलाच    हवीहवीहवीहवी."."."."    

ी वाचा क डवाडा तोडून बाहरे पडत.े क डले या वाटा मोक या करत.े 
कती दवस भोगाय या खाईत जळायच?े यािव  ी-पु ष धान 

व थेशी दोन हात संघष कर यासाठी तयार होत.े पु षी स ाच उलथून 
दे याची भाषा करत.े मी एक ी न ह ेमी माणूस आह.े असे अधोरेिखत करत.े 
कविय ीना आ मभान आल ेत ेती पण ेमांडताहते. 
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सं या रंगारी  यांनी संबंध भारतीय ि यांच ेवा तव मांडताना हणत,े 
                        """"बाईबाईबाईबाई    
                                                                                                पिहलीपिहलीपिहलीपिहली    ायॉ रटीायॉ रटीायॉ रटीायॉ रटी    
                                                                                                घरालाघरालाघरालाघराला    दतेेदतेेदतेेदतेे    
                                                                                                घरघरघरघर    शाबतूशाबतूशाबतूशाबतू    राहतंराहतंराहतंराहतं    
                                                                                                बाईबाईबाईबाई    उ व तउ व तउ व तउ व त    होतेहोतेहोतेहोते."."."."    
            दिलत वा या पिलकड ेजाऊन संपूण भारतीय ि यांच ेद:ुख मांडत.े.. 
                        """"मीमीमीमी    सततसततसततसतत    
                                                                                                कोणाचीतरीकोणाचीतरीकोणाचीतरीकोणाचीतरी    कोणीतरीकोणीतरीकोणीतरीकोणीतरी    असतेअसतेअसतेअसते    मीमीमीमी            
                                                                                                मीमीमीमी    माझीमाझीमाझीमाझी    कधीचकधीचकधीचकधीच    नसतेनसतेनसतेनसते.... (सं या रंगारी) 

ती वत:च ेमाणूसपण शोधत.े वत:च ेअिधकार, ह  नाही, याची ितला 
जाणीव होत.े 
                        """"मलामलामलामला    वतंवतंवतंवतं     हायचयंहायचयंहायचयंहायचयं    
                                                                                                अन्अन्अन्अन्    वाय हीवाय हीवाय हीवाय ही    
                                                                                                हेहहेेहे    सगळंसगळंसगळंसगळं    खरंखरंखरंखरं    आहेआहेआहेआहे    
                                                                                                पणपणपणपण    मलामलामलामला    पु षपु षपु षपु ष    हाहाहाहायचंयचंयचंयचं    नाहीनाहीनाहीनाही." (." (." (." ( ाााा    लोखडंेलोखडंेलोखडंेलोखडंे))))    

वतं  होयाच े आह.े शोषण करणारा पु ष होयाच ं नाही. याही पुढ े
जाऊन सं या रंगारी हणत.े.. 
                                                                                                """"आताआताआताआता    कुठेकुठेकुठेकुठे    सुससुुसु     झालीझालीझालीझाली    आहेआहेआहेआहे    अि मतचेीअि मतचेीअि मतचेीअि मतचेी    लढाईलढाईलढाईलढाई    
                                                                                                कळूकळूकळूकळू    लाग यातलाग यातलाग यातलाग यात    इथ याइथ याइथ याइथ या    पोकळपोकळपोकळपोकळ    सं कृती यासं कृती यासं कृती यासं कृती या    खाणाखणुाखाणाखणुाखाणाखणुाखाणाखणुा    
                                                                                                समजूसमजूसमजूसमजू    लागलतेलागलतेलागलतेलागलते    
                                                                                                इथ याइथ याइथ याइथ या    सड यासड यासड यासड या    मदचूेमदचूेमदचूेमदचूे    डावपचेडावपचेडावपचेडावपचे""""    

ती वेदनाच े वादळ होऊन वत:च े अि ततव शोधत े आह.े "कधी तो 
लाडता येऊन िवचारतो, ि य े तू कोणाची? ती ठामपण े उ र दते े मी 
वत:चीच." आिण ह े वत:च े वपण, अि त व सांगत.े मी माझीच आह.े याची 

जाणीव झाली आह.े आजपयत पु षांची दासी, पर या घरच ेधन ह ेनाकारल े
आह.े वत:च वत:चा उ ार क न घे यासाठी,शोषणमु  हो यासाठी ह े
शतकानशुतकांच ेिवष उलथून दते.े थोडस ंबोलायला लागत.े 
                                                                                                """"आताआताआताआता    आपणचआपणचआपणचआपणच    
                                                                                                हातीहातीहातीहाती    फाळफाळफाळफाळ    धरालाधरालाधरालाधराला    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    
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                                                                                                फरवलाफरवलाफरवलाफरवला    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    नागंरनागंरनागंरनागंर    
                                                                                                आपलीचआपलीचआपलीचआपलीच    भईुभईुभईुभईु    आपणआपणआपणआपण    
                                                                                                केलीकेलीकेलीकेली    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    सपुीकसपुीकसपुीकसपुीक    
                                                                                                परेलेपरेलेपरेलेपरेले    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    दशेीयदशेीयदशेीयदशेीय    वाणवाणवाणवाण    
                                                                                                आिणआिणआिणआिण    ठेवलीठेवलीठेवलीठेवली    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    तयारीतयारीतयारीतयारी    
                                                                                                घामा याघामा याघामा याघामा या    धारावरधारावरधारावरधारावर    
                                                                                                बारामाहीबारामाहीबारामाहीबारामाही    पीकपीकपीकपीक    घे याचीघे याचीघे याचीघे याची."."."."    
                                                                                                """"यायायाया    िवषवृ ा यािवषवृ ा यािवषवृ ा यािवषवृ ा या    मू यामू यामू यामू या    
                                                                                                कराय याकराय याकराय याकराय या    समळूसमळूसमळूसमळू    नननन     
                                                                                                करायचेकरायचेकरायचेकरायचे    कािलयाकािलयाकािलयाकािलया    मदनमदनमदनमदन    
                                                                                                को याको याको याको या    अवताराचीअवताराचीअवताराचीअवताराची    वाटवाटवाटवाट    नकोनकोनकोनको."."."." (प जा धनकर-फ  सैल 
झालय दोर) 

शोषण करणा या िवषवृ ां या मू या पसरत चाल यात. यातनू बाहरे 
पडणारे मन आह.े करकचनू बांधलेल े दोर इथे सैल होताहते. क डवा ात 
बाधून, जखडून टाकलेला दोर सैल करत े हणत,े 
                                                                                                """"काढायचंकाढायचंकाढायचंकाढायचं    मोडूनमोडूनमोडूनमोडून    मलामलामलामला    
                                                                                                शोषणाचंशोषणाचंशोषणाचंशोषणाचं    रगणरगणरगणरगण    
                                                                                                ी वाचंी वाचंी वाचंी वाचं    शरीरशरीरशरीरशरीर    लणंंलणंंलणंंलणंं    घतेलयघतेलयघतेलयघतेलय    
                                                                                                अभंरअभंरअभंरअभंर    लपटूेनलपटूेनलपटूेनलपटूेन    
                                                                                                आताआताआताआता    मीमीमीमी    झालीझालीझालीझाली    आहेआहेआहेआहे    उभीउभीउभीउभी    
                                                                                                माझेमाझेमाझेमाझे    माणसूपणमाणसूपणमाणसूपणमाणसूपण    शोध यासाठीशोध यासाठीशोध यासाठीशोध यासाठी." (." (." (." (प जाप जाप जाप जा    धनकरधनकरधनकरधनकर))))    
                                                                                                """"मलामलामलामला    बदलायचंबदलायचंबदलायचंबदलायचं    आहेआहेआहेआहे    
                                                                                                सपंणूसपंणूसपंणूसपंणू    अ यास मअ यास मअ यास मअ यास म    
                                                                                                चं हाराचंचं हाराचंचं हाराचंचं हाराचं    लणेंलणेंलणेंलणें    फेकूनफेकूनफेकूनफेकून    
                                                                                                पटेाय याआहतेपटेाय याआहतेपटेाय याआहतेपटेाय याआहते    
                                                                                                जागोजागीजागोजागीजागोजागीजागोजागी    सयूसयूसयूसयू    ितमाितमाितमाितमा    
                                                                                                वयतंजेीवयतंजेीवयतंजेीवयतंजेी, , , , वयं काशीवयं काशीवयं काशीवयं काशी." (." (." (." (प जाप जाप जाप जा    धनकरधनकरधनकरधनकर))))    

संपूण शोषणाच ेअवतन थांबवायच ेआह.े यासाठी वयं काशी होत.े    
                                                                                                """"मलामलामलामला    हायचंहायचंहायचंहायचं    आहेआहेआहेआहे    कृतीकृतीकृतीकृती    
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                                                                                                मलाहीमलाहीमलाहीमलाही    होयाचंहोयाचंहोयाचंहोयाचं    आहेआहेआहेआहे    सजुातासजुातासजुातासजुाता    
                                                                                                प ाप ाप ाप ाचाराचाराचाराचारा, , , , उ पलवणाउ पलवणाउ पलवणाउ पलवणा, , , , सघंिम ासघंिम ासघंिम ासघंिम ा    
                                                                                                मलाहीमलाहीमलाहीमलाही    िलहायचीिलहायचीिलहायचीिलहायची    आहेआहेआहेआहे    थरेीगाथाथरेीगाथाथरेीगाथाथरेीगाथा    
                                                                                                इसवीसनइसवीसनइसवीसनइसवीसन    दोनदोनदोनदोन    हजारहजारहजारहजार    सहासहासहासहा... ... ... ... ( ा पवार) 

ी गाथेतील ि या जागे झाले या आहते. महा जापतीन ेि यांना जागे 
केल.े ि याही िव ान आहते. िवल णा आहते, न ा ान पवाला आरंभ 
झाला आह.े अि मतेची योत चेतवली आह.े ानस ा ह तगत के यािशवाय 
पयाय नाही. थेरीगाथेतील ी वतं याचा पिहला उ ार अस यान े ि या 
अहत पदाला जाऊन पोहचले या आहते. बु काळात ि यांना स मािनत केल.े 
ि यांना आ म उ तीच े दारे खुल े झाली.  यामुळे अनके ि या िनवाणपद 

ा  केले या आहते. थेरीगाथेतील जगातील पिहल ेका  ि यांनी िलिहल.े 
द:ुखातनू मु  हो यासाठी, जीवनाची साथकता अनुभवातनू  केली. या 
तट थपण े आ मप र ण के या. िन र ण केल.े वयं ानी झा या. मानवी 
जीवनातील द:ुखावर िवजय िमळिवण ेअंितम येय आह.े याकड ेजा यासाठी,  
                                                                                                """"मीमीमीमी    दारातदारातदारातदारात    
                                                                                                एकएकएकएक    नवानवानवानवा    सयूसयूसयूसयू    आणीनआणीनआणीनआणीन    
                                                                                                जोजोजोजो    योितबां यायोितबां यायोितबां यायोितबां या    पगडीतनूपगडीतनूपगडीतनूपगडीतनू    
                                                                                                सािव ी यासािव ी यासािव ी यासािव ी या    पदराआडूनपदराआडूनपदराआडूनपदराआडून    
                                                                                                अन्अन्अन्अन्    बाबासाहबेां याबाबासाहबेां याबाबासाहबेां याबाबासाहबेां या    ओठावं नओठावं नओठावं नओठावं न    
                                                                                                उगवललेाउगवललेाउगवललेाउगवललेा    असलेअसलेअसलेअसले."."."."    

ितला वयं काशाची वाट दसलेली, गवललेी आह.े ि यां अनके 
तटबंदीतनू मु  होताहते. यां याकड े माणूस हणून बिघतल े जात आह.े 
ि यां या भावजीनाच ेिच  रेखाटल ेगेले. ि यांनी यके े ातील मािहती 
क न घेतली. अ यास केला. हा शोषणाचा अ यास म बदल याची जाणीव, 
भाषाच आ मभान दणेारीच आह.े ापक ग भ जीवनानभुवातनू आले या 
किवता हाजारे ंथाना मागे सारकणा या आहते. या कविय ी कोणताच 
संकोच न ठेवता िन भडपण,े प पण े बोलातात. यां या जाणीवांचा पट 
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िव तारीत जातो आह.े या कविय ी पारंप रक आयु य नाक न नव े वतं  
आयु य जग याची भूमी तयार करायला िनघाले या आहते. 

कविय ी या अिभ मुळे यां या पायातील साखळदडं सैल होताहते, 
दोर मोकळे होत आहते. एका दृ ीन ेया जाणीवा वैयि क आ मच र ा मक 
अस या तरी या समूह मना या वेदना  करणा या आहते. सव पारंप रक 
मापदडं झुगा न दतेाहते. बाई न हचे माणूस आहोत, हचे मापदडं लावल े
पािहज.े बाई त ेमाणूसपण वास किवततेनू अिभ  होत.े 

ि यांच ेशोषण करणारे येक े ातील स ा उलथून दे यासाठी स  
झाले या आहते. अिलकड ेसं यारंगारी, प जा धनकर, माया पंिडत, क पना 
दधुाळ, ि या धा रकर, योिगणी राऊळ, योिगणी सातारकर आदी अनके 
कविय ना आ मभान आलले े आह.े अ यतं सजग, ग भ, िववेक  होऊन 
लेखन करताहते. शोषणरहीत नवीन सं कृती िनमाण कर यासाठी हाती 
घेतले या लेखणीला जोपयत याय िमळत नाही तोपयत या शोषणािवरोधी 
लढाई चालचू राहणार आहते. याची सा  या किव ी या किवता सांगतात.  
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    
१. मातृकथा - उ.कृ.दशेपांडे 
२. पाली सािह य का इितहास - डॉ.भरत सह उपा याय 
३. ि यांचा महान उ ारक बु  - दनेश मोरे 
४. दिलत किवतेली अधशकत- महदर् भवरे 
५. समकािलन मराठी किवता : एक िनरी ण - का दशेपांडे केजकर 
६. दिलत कविय ीची किवता - डॉ. जया िव नाथ पाटील 
७. महारा ातील प रवतवादी चळवळ : ि थती आिण गती - राजीव आरके 
८. समकािलन मराठी किवता - पी.िव ल 
९. फ  सैल झालाय दोर - प जा धनकर 
१०. माणूसपणाचे भग बदल यावर - मिलका अमर शेख 
११. उ कंठ जीवघे या धगीवर - ा लोखंडे 

 
*** 
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गावगा ाचागावगा ाचागावगा ाचागावगा ाचा    बदलताबदलताबदलताबदलता    अवकाशअवकाशअवकाशअवकाश    श दबश दबश दबश दब     करणाराकरणाराकरणाराकरणारा    
का सं हका सं हका सं हका सं ह: ‘: ‘: ‘: ‘बोलावेबोलावेबोलावेबोलावे    तेततेेते    आ हीआ हीआ हीआ ही’’’’    

 

डॉडॉडॉडॉ. . . . सुरेशसुरेशसुरेशसुरेश    शदेशदेशदेशदे    
मराठी िवभाग मुख, िशवाजी महािव ालय, उदगीर 

 

ा तािवकः 
ीकांत दशेमुख ह े िवदभातील बुलढाणा िज ातील सदखेडराजा 

तालु यातील मौज े राहरेी (बु.) येथील रिहवासी आहते. शेतकरी कुटंुबात 
यांचा ज म झाला. अ यतं ितकूल प रि थतीम य े यांनी आपल े बालपण 

तीत केल.े खे ात या शेतकरी कुटंुबात या कोण याही मुला या वा ाला 
ज ेअभाव त जगण ंयेत ंत े यां याही वा ाला आल.े अशा प रि थतीम य े
यांनी आपल े िश ण पूण केल.े यांनी मराठवा ात काही काळ ा यापक 
हणनूही काय केल.े पुढ ेमहारा  लोकसेवा आयोगा या मा यमातनू िवभागीय 

सहिनबंधक, सहकारी सं था या पदावर शासना या सेवेत उ णेी अिधकारी 
हणनू त ेकायरत आहते. सरकारी खा यात नोकरी करीत असताना सामािजक 

संवेदनशीलता जपण े कठीण असत.े मुळात ते शेतकरी कुटंुबातनू आ यामुळे 
मना या तळातली ओल यांनी कमी होऊ दली नाही. शेती आिण शेतकरी हा 
यां या आ थेचा व िज हा याचा िवषय अस यामुळे सािह यिन मतीबरोबर 
यांनी शेती-मातीशी सजनाशी वतःला जोडून आपल े पाय मातीत घ पण े

खोलवर रोवून ठेवल.े 
ीकांत दशेमुख यांनी आजपयत डझनभर ंथांची िन मती केली आह.े 

यात ‘बळीवतं’ (1997), ‘आषाढमाती’ (2003), ‘बोलाव ेत ेआ ही’ (2013) ह े
तीन का सं ह, ‘पडझड वा-या या भती’ (2015), ‘साखर कारखानदारीतल े
दादा’ (2016) ह े लिलतग , ‘महारा ातील शेतकरी चळवळ’ (1997), 
‘कुळवाडी भूषण िशवराय’ ह ेवैचा रक ंथ तर महानोरांची किवता (2003), 
समकालीन सािह य िवचार, डॉ. नागनाथ को ाप ल े गौरव ंथ (2010), 
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भालचं  नेमाड े यांच े सािह य: न ा िपढीच े अधशतको र पुरावलोकन 
(2010) ह ेसंपादन काय यांनी केल.े यां या या सािह य लेखनामळेु िनि तच 
मराठी सािह यात मोलाची भर पडली आह.े यां या या लेखनकायासाठी 
सािह य अकादमी नवी द ली, महारा  फाऊंडशेन अमे रका, महारा  शासन 
तसचे अनेक सामािजक सं थांच े िमळून दोन डझन भरतील एव ा मो ा 
सं यने ेपुर कार ा  झाल ेआहते. पुर कारामुळे यांची कमत वाढली नसनू 
यां या सािह य लेखनामळेु पुर कार दणेा-या सं थांना एक कारची 

सामािजक ित ा ा  झाली. एवढे मोठे काय यांनी आप या कसदार ग  व 
प  लेखनान ेकेल.े महारा ातील अनेक िव ापीठांनी यां या लखेनाची दखल 
घेऊन अ यास मात समावेश केला. यां या सािह यावर सशंोधन क न 
अनके िव ा यानी एम. फल व पीएच.् डी. सार या पद ा ा  के या. 
याव न आप याला ीकांत दशेमुख यां या सािह यिवषयक योगदानाची 
उंची ल ात येत.े 

ीकांत दशेमुख यां या ‘बोलावे ते आ ही’ या का सं हाला भारत 
सरकार या वतीन े सािह य अकादमी नवी द लीचा (2017) पुर कार ा  
झाला. हा पुर कार हणज े कसदार लेखन करणा-या एका कवीचा स मान 
आह.े याचबरोबर शेती मातीवर मे करणा-या शेतक-यां या मुलाचाही हा 
स मान आह,े अस े मला वाटत.े 1 जुल ै 1991 नंतर जागितक करणाच े वारे 
भारतात वा  लागल.े भारतीय अथ व था आपली कूस बदल ू लागली. 
जागितक करणाच े फास े घ  बसत चालल े आहते. या सग यां या प रणाम 
आिण भावातनू महारा  व भारतातील शेती व ती करणारा शेतकरी राजा 
उ व त होऊ लागला. सामािजक अिभसरणामुळे मो ा माणात 
उलथापालथी घडू लाग या. लेखक व कव साठी ह ेएक कारच ेआ हान होत.े 
या आ हानातनूच ‘बोलाव े त े आ ही’ हा शेतीिन  जीवनाचा आशय कट 
करणारा का सं ह ज माला आला. पावसा यात गाजर गवत उगवाव े
या माण े उदडं अस े किवतेच े पीक ज माला आल.े याला छेद दते अ यतं 

कसदार, आशययु  व स वशील किवता िलिहली जात होती. या परंपरेत 
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ीकांत दशेमुख यांच े नाव आप याला आवजनु याव े लागत.े ब तरीय 
सां कृितक प रवतन पचवीत तर याला कधी िवरोध करीत जिमनीम य े
खोलवर पाय घ  रोवून उ या असले या, शेती मातीवर मे करणा-या 
भूिमिन ांची वही हणज े यांची स वशील किवता होय, अस े हट यास वावगे 
ठरणार नाही. गावगा ाचा बदलता अवकाश अितशय ािम  व पात 
मुठीत घेणारा न वदो री कालखंडातील एक मह वाचा का सं ह हणनू 
वा य इितहासाला न द यावी लागेल. कृिष व था जखडून टाकणारी, शेती 
व शेतक-यांना संपिवणारी व था हा या का सं हाचा क भतू िवषय 
आह.े या का सं हात पाच िवभाग आहते. भमूी सावर याची गो , एका 
गावाची गो , उजळमा यान ं भूिमपु , उजेडाच े मोर व नेणत ं झाड अशा 
प तीन ेिवभागले या एकूण 68 किवतांचा सं ह असललेा हा का पी गु छ 
आह.े कवीन ेया सं हाम य ेवाचकाच ेल  ह ेखे ापा ातील मळू सं कृती व 
शेतीिन  जािणवांकड ेवेधल ेआह.े सतं तकुारामांचा शेतकरी व याचा भाव 
संपूण का सं हावर किवता वाचत असताना जाणवतो. संत तुकाराम व 
महा मा जोतीराव फुल ेयां या अभंग व अखंडाशी या किवतचे ेजवळच ेनात े
आह.े कवी िलिहतो- 

‘‘‘‘‘‘‘‘बोलावेबोलावेबोलावेबोलावे    तेततेेते    आ हीआ हीआ हीआ ही    आताआताआताआता    अबोलण।ेअबोलण।ेअबोलण।ेअबोलण।े    
एकािचएकािचएकािचएकािच    वचनेवचनेवचनेवचने    सकळािस।।सकळािस।।सकळािस।।सकळािस।।    
मघेवृ ीमघेवृ ीमघेवृ ीमघेवृ ी    काहीकाहीकाहीकाही    नननन    िवचारीिवचारीिवचारीिवचारी    ठाव।ठाव।ठाव।ठाव।    
जसैाजसैाजसैाजसैा    याचायाचायाचायाचा    भावभावभावभाव    याचीयाचीयाचीयाची    फळे।।फळे।।फळे।।फळे।।    
तकुातकुातकुातकुा    हणेहणेहणेहणे    नाहीनाहीनाहीनाही    समाधानेसमाधानेसमाधानेसमाधाने    चाड।चाड।चाड।चाड।    
आपणाहीआपणाहीआपणाहीआपणाही    नाडनाडनाडनाड    पु ढलासी।।पु ढलासी।।पु ढलासी।।पु ढलासी।।’’’’’’’’1111    

संत तकुाराम हणतात क , आ ही ज ेबोल ूत ेस याचा आिव कार करणारे 
असेल. आकाशातील ढग या माण े पावसाचा वषाव करतात या माण े
आपण आप या मनातील भाव कती शु -अशु  ठेवावयाचा याचा िवचार 

पर व ेबदलत असतो. अशा लोकांना समाधान तर लाभत नाही; परंत ुही 
वृ ी समाजा या दृ ीन ेघातक असत.े अशा घातक  वृ ीवर यांनी आप या 
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िव ोही भाषते घणाघाती ह ला चढिवला. तीच जातकुळी व तोच भाव 
पचवून शेतकरी, क करी व शेतमजरू यांची बाज ू व यांची दःुखे अ यंत 
ताकदीन े ीकांत दशेमुख यांची किवता िवशद करत.े नगरीय आिण 
महानगरीय जीवन जािणवा यामधून बाहरे पडून ीकांत दशेमुख यांची 
किवता शेती, माती, शेतकरी, क करी, शेतमजरू व काबाडक  करणारा 
कुणबी आिण कुण याची बायको यांच े जीवन िच ण कर यात दगं होत.े 
शेतकरी हा कवी या चतनाचा कणा आह.े कवी पिह या भागात ‘भूमी 
सावर याची गो ’ म य ेिलिहतो, 

‘‘‘‘‘‘‘‘हातालाहातालाहातालाहाताला    आललेीआललेीआललेीआललेी    लयलयलयलय    कणकणकणकणकणकणकणकण    मातीतनूमातीतनूमातीतनूमातीतनू    
कककक     भमूी याभमूी याभमूी याभमूी या    गभाळगभाळगभाळगभाळ    कंारातनूकंारातनूकंारातनूकंारातनू    
मनाशीचमनाशीचमनाशीचमनाशीच    एखादीएखादीएखादीएखादी    ओवीओवीओवीओवी    गुफंतगुफंतगुफंतगुफंत    बायाबायाबायाबाया    नदताहतेनदताहतेनदताहतेनदताहते    
भईुचीभईुचीभईुचीभईुची    िनरीिनरीिनरीिनरी    आलटूनआलटूनआलटूनआलटून    पालटूनपालटूनपालटूनपालटून    उकलतउकलतउकलतउकलत    
गभारणीलागभारणीलागभारणीलागभारणीला    ावाावाावाावा    अलगदअलगदअलगदअलगद    अकुंर यालाअकुंर यालाअकुंर यालाअकुंर याला    होकारहोकारहोकारहोकार 
अगिणतअगिणतअगिणतअगिणत    बायाबायाबायाबाया    मातीसोबतमातीसोबतमातीसोबतमातीसोबत    मातीमातीमातीमाती    होताहतेहोताहतेहोताहतेहोताहते’’’’’’’’2222    

क करी ीच े प कवीन े या ठकाणी  केल े आह.े कणकण, कंार 
गंुफत, िनरी व अंकुरण ेह ेश द ी या सोिशकपणाच े ोतक आहते. क करी 
माणसा या आयु यातील वष या वष संपून जातात तरीही जिमनीतील 
ल हाळा व कंुदा मरत नाही. हरळी पु हा िहरवीगार होऊन डोके वर काढत.े 
माणसां या हाडामासाची माती होत.े आयु य संपत चालले या काळाचा पदर 
कमरेला खोवून बायका का या मातीत आपली काया िझजवून संपतात. 
तरीही यां या आयु यातील अंधार व दा र  संपत नाही. यासंदभात 
सु िस  नाटककार महशे एलकंुचवार िलिहतात, ‘‘ ीकांत दशेमुख ांची 
किवता आिण यांच े एकूणच लेखन वाचताना थम ल ात येत े क , आता 
मराठी सािह य वहाराच े क  महानगरातून लहान गावांकड े वळल े आह.े 

ीकांतची किवता यां या गाव-जिमनीत इतक  खोल मुळे रोवून आह े क , 
ितला कुठेही कापल ेतर ितला नवे धुमारे सरस न फुटतील. ही जमीन र , 
घाम, अ ू, दै य ांनी सिचललेी आह.े ा किवतचे े िवल ण िजवतंपण, 
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जगले या, भोगले या जग यातनू आलेल े आह.े ा किवतते वारंवार िनसग 
भेटतो, कवीच े या याशी असलेल े आत ाच े नात े ा किवतांमध या 
श दांमागे कायम पंदत असत.े तरीही किवतांम य ेक थानी आह ेमाणसूच. 
क णारा, उ हाम य े कोळपणारा, मन भंगत असताना िजवटपणे आयु याच े
ओझ े उलचणारा ा झळा सोसत असतानाही मनातील उदडं माया आटू न 
दणेारा. येथे िनसग आिण माणूस ा वतं  गो ी नाहीतच. या एकच आहते. 

ा किवता भा य नाहीत वा िनरी णेही नाहीत. जग या-भोग याचा तो अक 
आह.े कवी या मनातली माया, याच े सतत ेम करणारे कातर मन 

ा ठकाणी कायम भेटत राहत े आिण आप याम यचे कोवळीक िनमाण 
करत.े’’3 एलकंुचवारांनी ीकांत दशेमुख यां या किवतवेर केलले े भा य 
चतनशील व मूलगामी व पाच े आह.े महानगरात राहणा-या कवीची 

मनःि थती ि धा व पाची दसून यते.े शेती माती हा याचा ास आह ेअस े
जाणवत.े या का सं हा या दसु-या भागात कवी एका गावाची गो  सांगतो. 
शेतकरी रा ं दवस शेतात राबराब राबतो तरीही या या डो यावरील कजाच े
ओझ ेकमी होत नाही. गावात जे हा कज वसूल कर यासाठी वसलुी अिधकारी 
येतात ते हा ह ेलोक सकाळीच शेतावर पळून जातात. याबाबत कवी िलिहतो, 

‘‘‘‘‘‘‘‘कजा याकजा याकजा याकजा या    वसलुीसाठीवसलुीसाठीवसलुीसाठीवसलुीसाठी    लोकलोकलोकलोक    यणेारयणेारयणेारयणेार    आहतेआहतेआहतेआहते    
हीहीहीही    गोगोगोगो     एकाएकाएकाएका    गावालागावालागावालागावाला    कळतेकळतेकळतेकळते    
ते हाते हाते हाते हा    अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी    ये यापवू चये यापवू चये यापवू चये यापवू च    

यकेयकेयकेयके    घरालाघरालाघरालाघराला    कुलपूकुलपूकुलपूकुलपू    लागललेंलागललेंलागललेंलागललें    असतंअसतंअसतंअसतं    
तीतीतीती    वळेवळेवळेवळेहीहीहीही    एकाएकाएकाएका    सकाळचीचसकाळचीचसकाळचीचसकाळचीच    असतेअसतेअसतेअसते.’’.’’.’’.’’4444    

अशी दयनीय अव था िचि त करताना कवी या काळजाच ेपाणी होत.े 
मन अ व थ होत.े ‘उजळमा यान‘ं भूिमपु ’ या ितस-या भागात कवी 
िलिहतो, मातीपासनू दसु-या िपढीचा दहे परका होऊ नय े हणून शेतकरी 
लहान मुलाला शेतावर घेऊन जातो. पण या ठकाणी उंदरा या भीतीपोटी तो 
रा भर खुच त बसून खुच तच कसा झोपतो याच े तपशील सांगतो. या 
मुलाचा बाप जंगलात, रानावनात भटकतो मा  मलुाला याची जाणीव राहत 
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नाही. जागितक करणाचा संदभ असललेी ही किवता मूळ मातीपासनू नवी 
िपढी तुटत चाल याची जाणीव क न दते.े ‘उजेडाच ेमोर’ या चौ या भागात 
कवी पूवजाची आठवण काढतो. माझा शेतकरी शतकानशुतके आह े या 
अव थेत कसा राहतो, जगतो याची आठवण क न दतेो. 

‘‘‘‘‘‘‘‘उजडेाचेउजडेाचेउजडेाचेउजडेाचे    मोरमोरमोरमोर    आताआताआताआता    यतेीलयतेीलयतेीलयतेील    नाचतनाचतनाचतनाचत    
ड गराआडूनड गराआडूनड गराआडूनड गराआडून    
मीमीमीमी    थकूनथकूनथकूनथकून    बसलेबसलेबसलेबसले    कवटाळूनकवटाळूनकवटाळूनकवटाळून    
सवागावरसवागावरसवागावरसवागावर    मातीचामातीचामातीचामातीचा    थरथरथरथर’’’’’’’’5555    

या किवतते कवीन े शेतक-यां या दा र ाची आठवण क न दली आह.े 
अठरािव  दा र  घेऊन जगणारा शेतकरी सुखी कधी होणार हा  कवीला 
सतत अ व थ करतो. ‘नेणत ंझाड’ या पाच ा भागात कवी ीकांत दशेमुख 
संत तुकोबा व जोतीबा यां या कणखरपणाची आठवण क न दतेात. कवी संत 
तुकाराम व महा मा जोतीराव फुल ेयांनी शेतकरी व क करी वगाची घेतललेी 
बाज ूसमोर आणतो. 

‘‘‘‘‘‘‘‘असेअसेअसेअसे    कतीकतीकतीकती    उ हाळेउ हाळेउ हाळेउ हाळे    पावसाळेपावसाळेपावसाळेपावसाळे    तूततूूतू    पािहलसेपािहलसेपािहलसेपािहलसे    
तझुीतझुीतझुीतझुी    कातडीकातडीकातडीकातडी    आजहीआजहीआजहीआजही    एवढीएवढीएवढीएवढी    िनरिनरिनरिनर     
उ हाळीउ हाळीउ हाळीउ हाळी    राखाडीपणराखाडीपणराखाडीपणराखाडीपण    साठललेंसाठललेंसाठललेंसाठललें    पाप यां यापाप यां यापाप यां यापाप यां या    आसपासआसपासआसपासआसपास    
कायमकायमकायमकायम    दु काळीदु काळीदु काळीदु काळी    दशेासारखेदशेासारखेदशेासारखेदशेासारखे    तझुेतझुेतझुेतझुे    डोळेडोळेडोळेडोळे’’’’’’’’6666    

शेतक-यां या जीवनात कधी कोरडा दु काळ तर कधी ओला दु काळ 
कायमची पाठराखण करतो. पाचवीला पुजलेल ंदःुख कधीही पाठ सोडायला 
तयार नाही. दःुख संपत नाही. अंधारही न  होत नाही. दा र  शेतक-यां या 
घरात कायमच े वास क न आह.े याची जाणीव श दाश दातनू वाचकाला 
क न दतेो. हणनू तो हणतो, दःुख असचं ग ाय असत.ं याला चाल 
लावता येत नाही क  जा या या पाळूवर बसनू गाता येत नाही. पुनःपु हा 
दःुखाची गाणी हण यात काय अथ आह.े मनात गाळ असून वेदनानंा 
उगाळ यात अथ नाही. सतं तकुाराम, महा मा जोतीराव फुल ेव सानेगु जी 
यां या आदशाना समोर ठेवून शेतक-यां या क ाची गाथा सांगणारी ही 
किवता आह.े 
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साराशंःसाराशंःसाराशंःसाराशंः    
ीकांत दशेमुख यां या किवता भदूृ य े आिण सं कृती यातील बदल 

टपणा-या अस यामुळे या या संदभात मह वा या ठरत गे या आहते. ही 
भूदृ य ेअचल नसतात. तर ती हालचाल करणारी असतात. सं कृती िविश  
अशी गितमानता याम य े असत.े सामािजक, सां कृितक आिण भौगोिलक 
िव ाशी आपली िन ा वािभमानपूवक िमरिवणारी पा  े यां या येक 
किवतेत दसतात. यां या किवतेला इथ या शेणामातीचा व शेतक-यां या 
क ाचा वास आह.े उंदरा-को ान ं िपकांचा हगंाम न  क  नय े हणनू 
शेतकरी राजा डो यात तेल घालून पहारा करतो. पण याची पुढील िपढी या 
मातीपासून दरू जात आह.े हा िवचारही या का सं हान ेसूचकपणे आिव कृत 
केला आह.े ीकांत दशेमुख यांना भाषचे े अचूक अस े ान व भानही आह.े 
यामुळे यांची किवता दशेीवादी परंपरेला जोडत पुढे जात.े महानभुाव, 

संतांचा, शािहरांचा, लोकपरंपरेचा व इथ या गावगा ाचा वारसा जपत एक 
ऋणानुबंध जोडत.े यां या किवततेील ितके, ितमा, श दकळा व शैली 
लोकपरंपरेचा िवचार बबिवणारी आहते. ीकांत दशेमुख यांना ह े भान 
अस यामळेु त ेया भ-ूदृ यांना नमेकेपणान ेबोलके करतात. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी::::    
1) देशमुख ीकांत: ‘बोलावे ते आ ही’, ंथाली काशन, मंुबई, आवृ ी दसुरी  2018, 

उपो ातातून उ धृत 
2) त ैव: उ.िन., पृ.2 
3) एलकंुचवार, महशे: ‘बोलावे ते आ ही’, पाठराखण मधून उ धृत 
4) देशमुख, ीकांत: उ.िन., पृ.32 
5) त ैव: उ.िन., पृ.92 
6) त ैव: उ.िन., पृ.113 

    
*** 
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सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    समतेचासमतेचासमतेचासमतेचा    पु कारपु कारपु कारपु कार    करणाराकरणाराकरणाराकरणारा    का सं हका सं हका सं हका सं ह    
आरंभ बदूआरंभ बदूआरंभ बदूआरंभ बद ू   

    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . पंजाबपंजाबपंजाबपंजाब    शेरेशेरेशेरेशेरे    
मराठी िवभाग मुख, बळीराम पाटील कला, वािण य व िव ान महािव ालय, 

कनवट 
 

िव र , महामानव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या कायातनू रेणा 
घेऊन आंबेडकरवादी सािहि यक िल  लागला. अ याय, अ याचाराला वाचा 
फोडू लागला. सामािजक समता िनमाण कर यासाठी बु द, फुल,े शा , 
आंबेडकरी ांतीमय िवचाराची पेरणी क  लागला. ' व' अि त वाची जाणीव 
क न दऊे लागला.समाजातील वाईट ढी परंपरा, कमकांड, अंध ा न  
हा ा यासाठी आप या लेखनातनू  खर िवचार मांडू लागला. 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या अथांग प र मान े सव ब जनांचे 
क याण झाल े आह.े आंबेडकरी लेखक, कवी यांचा समतावादी िवचार 
समाजात परेत आहते. 

जे  कवी नामदवे ढसाळ, दया पवार, योगीराज वाघमारे, यशवतं 
मनोहर, मह  भवरे, भुजंग मे ाम, रिवचं  हडसनकर, सागर जाधव, अनतं 
राऊत, चं कांत वानखेड,े काश मोगल,े ितमा अिहरे, सं या रंगारी, सुिनता 
बोड, अमर रामटेके, केतन िपपळापुरे, अशोक इंगळे अशा अनके कव नी दिलत 
जािणवा क्त केले या आहते. दिलत जाणीवा घेऊन सामािजक समतचेा 
'आरंभ बद'ू या पान ेअजय खडसे यांनी सािह य े ात पिहला का सं ह 

कािशत क न पदापण केल े आह.ेदिलत सािह य ह े मानवी अि मता  
क न आंबेडकरी िवचारांच े ांतीच े वादळ िनमाण करणारे आह.े समता, 
वातं य, बंधूता व याय ही मू य समाजात पेर यासाठी कथा, किवता, 

कांदबरी, आ मच र , आ मकथन या सािह य वाहातनू िव ोही, नकारा मक, 
संवेदना मांडत आहते. किवततेून  सामािजक संवेदना  होत आहते. दिलत 
किवता ही दिलत कवीन े प  केललेी अि मता आह.े "ही सारी किवता 
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बांिधलक ची किवता आह.े ह े कवी आप या समाजाशी बांधील आहते. या 
समाजाचा अ यायािव , अमानषुतेिव द, शोषणािव द, आिण मानवी 
मू यां या थापनसेाठी जो लढा चाललेला आह े यामधील एक ह यार हणनू 
या किवतचेा वापर अिधक केला जात आह े"१ 

अजय खडसे यांनी 'आरंभ बद'ूया का सं हातनू समतावादी  िवचाराची 
ांतीची मशाल श दातून पेटवली आह.े बु द, फुल,े शा , आंबडेकर, साठे व 

सवच महापु षां या िवचारांच े आचरण के यािशवाय गती साधता येणार 
नाही हणनू कवी अजय खडस े हणतात  

"""" पपळपपळपपळपपळ    हणजेहणजेहणजेहणजे    
नननन    परेताचपरेताचपरेताचपरेताच    

उगवणाराउगवणाराउगवणाराउगवणारा    वृववृृवृ     
बु ा याबु ा याबु ा याबु ा या    बिु द ामा यावरचबिु द ामा यावरचबिु द ामा यावरचबिु द ामा यावरच    

याचीयाचीयाचीयाची    पटूनपटूनपटूनपटून    जातेजातेजातेजाते    सासासासा """"२२२२    
िव ातील पिहल े वै ािनक शा  तथागत गौतम बु  आहते. तथगाथाचा 
बु दध म हा िव ानावर आधा रत आह.े याची सा  आपणास िमळत.े यांचा 
ध म िवचार बु ी ामा यवादी आह.े ध म हा समतेचा माग आह.े  

खरे, खोटे यांची जाणीव क न दणेारा आह.ेआ ही समता थािपत 
कर यासाठी य  करावते. पंरत ू येथे जी वादळे िनमाण झालीत ती शांत 
करावी यासाठी आयु यभर झगडावे. या संदभान ेकवी अजय खडसे आरंभ बद ू
या का सं हात अस े हणतात.  

" " " " िजथिजथिजथिजथ    होकायं चहोकायं चहोकायं चहोकायं च    दशाहीनदशाहीनदशाहीनदशाहीन    झालंझालंझालंझालं....    
ितथितथितथितथ    वादळवादळवादळवादळ    कायकायकायकाय    करणारकरणारकरणारकरणार????    

कुणा याहीकुणा याहीकुणा याहीकुणा याही    वदेनसेाठीवदेनसेाठीवदेनसेाठीवदेनसेाठी    
फफफफ     आयु यभरआयु यभरआयु यभरआयु यभर    झरुणारझरुणारझरुणारझरुणार................    

महापु षाची समतावादी िवचारांची पताका खां ावर घेऊन 
"माकस, लेिनन, बु , कबीर, फुल,े आंबेडकर, चावाक, तुकाराम आदी तमाम 
िवचारवतंांच ेिवचार कोळून िपतोय 
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 अना दकालापासून.. "३ 
या महापु षां या कायातनू उजा घेऊन जीवनाची उभारणी करीत आह.े 

समतचे,े एकतचे ेकवन रिचत आह.े किवता, क पनेला भाविव ात रमवायंच े
नाही तर मानवी संवेदना, गावकुसाबाहरेील दःुख मांडून सावरणे आह.े ही 
जाणीव कवी  करतो.  

""""किवतलेाकिवतलेाकिवतलेाकिवतलेा    डकायचाडकायचाडकायचाडकायचा    आहेआहेआहेआहे    
पाताळपा याचापाताळपा याचापाताळपा याचापाताळपा याचा    आरंआरंआरंआरंभ बदूभ बदूभ बदूभ बद ू   

आ दवासीआ दवासीआ दवासीआ दवासी    कुपोिषतकुपोिषतकुपोिषतकुपोिषत    बालकाचाबालकाचाबालकाचाबालकाचा    
कोराकोराकोराकोरा    करकरीतकरकरीतकरकरीतकरकरीत    भानहीनभानहीनभानहीनभानहीन    मदूमदूमदूमद"ू"""४४४४    

वंिचत, गावकुसाबाहरेील घटकांना मु य वाहात आण यासाठी 
आरंभ बद ूघडिवणार आह.े ह ेकाय करीत असतांना  

""""मा यामा यामा यामा या    िवकासातिवकासातिवकासातिवकासात    जेजजेेजे----जेजजेेजे    घालतातघालतातघालतातघालतात    खोडाखोडाखोडाखोडा....    
अशाअशाअशाअशा    व थाव थाव थाव था    ----परंपरेलापरंपरेलापरंपरेलापरंपरेला    

लावलालावलालावलालावला    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    घोडाघोडाघोडाघोडा."..! ."..! ."..! ."..! ५५५५    
कवी येथे व था प रवतन घडवून आण यासाठी िव ोह  करतो. 

कट, कपट रचनू कमी लेखणा-या जातीयवादी व थेवर हार 
करतो.जातीमुळे हीन समजनू पराजय करणा-या वृ ी संदभात.कवी 
िव ोहाची भावना  करतो.  

""""काहीकाहीकाहीकाही    तरीतरीतरीतरी    कककक     
हणतोहणतोहणतोहणतो        अजयअजयअजयअजय    
होतोहोतोहोतोहोतो    पराजयपराजयपराजयपराजय    
जातीमळेुजातीमळेुजातीमळेुजातीमळेु".".".".६६६६    

िजथे जय होतो पंरत ुजातीमुळे पराजय पचवाव ेलागत.े ही जात नाही ती 
जात अनके चटके दऊेन जात.े ही चताजनक बाब कवी खेदान ेमांडतो.  

''''िवन पणेिवन पणेिवन पणेिवन पणे    नम कारनम कारनम कारनम कार    करतोकरतोकरतोकरतो    
तरतरतरतर    तोतोतोतो    लाललाललाललाल    द ा याद ा याद ा याद ा या    गाडीतनूगाडीतनूगाडीतनूगाडीतनू    

हातहातहातहात    उंचावतोउंचावतोउंचावतोउंचावतो."."."."७७७७    
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आ ही न पण े समजनु घेतो तो लाल द ा या गाडीतनू नसुता हात 
उंचावत जातो. माणूसपण नाकार-या च ेवा तव मांडतो. 

""""पृ वीपृ वीपृ वीपृ वी    फरतफरतफरतफरत    असतेअसतेअसतेअसते    हणतातहणतातहणतातहणतात    
गावकुसाबाहरेगावकुसाबाहरेगावकुसाबाहरेगावकुसाबाहरे    

पि मलेापि मलेापि मलेापि मलेा    असललेंअसललेंअसललेंअसललें    माझमाझमाझमाझ    घरघरघरघर    
पवूकड यापवूकड यापवूकड यापवूकड या    म यव तीतम यव तीतम यव तीतम यव तीत    

आललेंआललेंआललेंआललें    
मीमीमीमी    तरीतरीतरीतरी    अ ापअ ापअ ापअ ाप    पािहललेंपािहललेंपािहललेंपािहललें    नाहीनाहीनाहीनाही."."."."८८८८........    

गावकुसाबाहरेील जगण ं कती दाहक होत ेयांच ेवा तव िच ण केल ेआह.े  
""""इंथइंथइंथइंथ    जगतानीजगतानीजगतानीजगतानी    मा ामा ामा ामा ा    जीवजीवजीवजीव    ितयंितयंितयंितयं    ----                ितयंितयंितयंितयं    तटेुतटेुतटेुतटेु    

रोजरोजरोजरोज    क ाचीक ाचीक ाचीक ाची    भाकरभाकरभाकरभाकर    पाखरंपाखरंपाखरंपाखरं    ियऊनियऊनियऊनियऊन    लटेुलटेुलटेुलटेु""""९९९९    
गोर गरीबांना लुटणा-या व थे िव  आवाज उठव यासाठी संघटन 

कराव.े एक दसु-यांच ेसुख- दःुख  समजून याव.े येथे क  करणारा उपासी व 
ऐदी तुपासी खात आह ेही खंत  होत.े 

""""तलुातलुातलुातलुा    कळायलाकळायलाकळायलाकळायला    हवेहवेहवेहवे    
मा यामा यामा यामा या    काळजाचेकाळजाचेकाळजाचेकाळजाचे    भोगभोगभोगभोग    
सासासासा----यायायाया    ाधीताधीताधीताधीत    जहालजहालजहालजहाल    

असेअसेअसेअसे    एकएकएकएक    चतारोगचतारोगचतारोगचतारोग."."."."१०१०१०१०    
व थेन े छळ केला. जीवन जगण े अस  केल.े माणसू असनू 

माणंसा माण ेजगू दल ेजात नाही. या सव गो चा प रणाम होऊन अनके 
ाधीना सामोरे जाव ेलागत ेव चितत होऊन जगाव ेलागत.े माणूस परंपरेला 

सोडुन जगत नाही ही खंत कवी येथे  करतो. 
""""एक कडेएक कडेएक कडेएक कडे    सारंचसारंचसारंचसारंच    मीमीमीमी    

परपरेनपरपरेनपरपरेनपरपरेन    करतोकरतोकरतोकरतो    अनअनअनअन    दसुरीकडेदसुरीकडेदसुरीकडेदसुरीकडे    
चळवळीतनूचळवळीतनूचळवळीतनूचळवळीतनू    बौ दमयबौ दमयबौ दमयबौ दमय    भारतासाठीभारतासाठीभारतासाठीभारतासाठी    लढतोयलढतोयलढतोयलढतोय""""११११११११    
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परंपरेला नाका न समतेसाठी िन ने ेएक हाव.ेबौ दसं कारातनू जीवन 
घडवाव.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच े व  होत े 'संपूण भारत बौ दमय 
करेन' ह े वपन् पूण कर यासाठी य  करावते अस ेकवी सूिचत करतो.  

""""कालबाकालबाकालबाकालबा     हावीहावीहावीहावी    
इथेइथेइथेइथे    गावकुसगावकुसगावकुसगावकुस    
समतचेीसमतचेीसमतचेीसमतचेी    वसेवसेवसेवसे    

जोपासावीजोपासावीजोपासावीजोपासावी    """"१२१२१२१२    
गावकुस ेआता न  हावी.  
सवानी समतचेी वेस जोपासावी यातच मानवाच ेक याण आह.े  

""""मा यामा यामा यामा या    मदचूामदचूामदचूामदचूा    रमोटरमोटरमोटरमोट    बु ा याबु ा याबु ा याबु ा या    
तरतरतरतर    काळीजकाळीजकाळीजकाळीज    तु यातु यातु यातु या    हातीहातीहातीहाती    आहेआहेआहेआहे    

हणनुहणनुहणनुहणनु    बरेबरेबरेबरे    आहेआहेआहेआहे    
अ यथाअ यथाअ यथाअ यथा    आखीवआखीवआखीवआखीव    ----रेखीवरेखीवरेखीवरेखीव    

बां या याबां या याबां या याबां या या    उंचउंचउंचउंच    ----सखलसखलसखलसखल    दशेातदशेातदशेातदशेात    
मीमीमीमी    फसलोफसलोफसलोफसलो    असतोअसतोअसतोअसतो    िनिमषाधातिनिमषाधातिनिमषाधातिनिमषाधात""""१३१३१३१३    

बु द िवचारान े वै ािनक दृ ी लाभली. वा तव, स य कळू लागल.े 
कमकांड, अंध दते अडकुन न रहात वा तव जीवन ल ात आले.  

''''''''बाबासाहबेाचंंबाबासाहबेाचंंबाबासाहबेाचंंबाबासाहबेाचंं    धमातरधमातरधमातरधमातर    हणजेहणजेहणजेहणजे    
म वतंरम वतंरम वतंरम वतंर    होतहोतहोतहोत''''    

असंअसंअसंअसं    िवचारवतंिवचारवतंिवचारवतंिवचारवतं    हणतातहणतातहणतातहणतात    
अनअनअनअन    तेततेेते    खरंखरंखरंखरं    आहेआहेआहेआहे    

हणनूहणनूहणनूहणनू    मलामलामलामला    रहायलारहायलारहायलारहायला    
झोपडीऐवजीझोपडीऐवजीझोपडीऐवजीझोपडीऐवजी    घरघरघरघर    आहेआहेआहेआहे."."."."१४१४१४१४    

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी नागपरू येथे लाखो बांधवांना बौ द 
ध माची दी ा  दऊेन नवा ज म दला आह.े माणसात वािभमान पेरला आह.े 
हजारो वषापासनू चालत आलेली गुलामिगरी या ध म ांतीन े संपवली 
आह.े हणनू आज आ ही सुखी जीवन जगत आहोत. शै िणक, सामािजक, 
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राजक य, ह  भारतीय संिवधानान े दल ेआह े हणनू आज झोपडीतला माणसू 
बंग यात राहत आह.े ही सव दणे ंबाबासाहबेांची आह.े  

""""ब जनािवषयीब जनािवषयीब जनािवषयीब जनािवषयी    कळवळाकळवळाकळवळाकळवळा    असणारेअसणारेअसणारेअसणारे    सरसरसरसर    
सदो दतसदो दतसदो दतसदो दत    िपतातिपतातिपतातिपतात    

इंपोटडइंपोटडइंपोटडइंपोटड    िब लरेीचेिब लरेीचेिब लरेीचेिब लरेीचे    पाणीपाणीपाणीपाणी........    
अनअनअनअन    फाई हफाई हफाई हफाई ह    टारम येटारम येटारम येटारम ये    हादडूनहादडूनहादडूनहादडून    

गातातगातातगातातगातात    चळवळीचीचळवळीचीचळवळीचीचळवळीची    गाणीगाणीगाणीगाणी."..".."..".१५१५१५१५    
ब जन कायक या िवषयी ही कवी खंत  करतो. ह ेखरे आह.े आपण 

िवचार कराव.े कवी ज े दसत ेते मांडतो आह.े 
"दिलत किवता ही एक कड े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सांिगतले या 

मू यांवर दा ठेवणारी, तर दसुरीकड ेआंबेडकरांचा िवचार िवसरले या व 
आ मक ी बनले या दिलत माणसांची िच क सा करणारी आह.े दिलत सवण 
यां यातील हवेेदाव ेती खरपण ेमांडत ेव दिलतांमधील अंतगत कलह, िवरोध 
ती लपवनू ठेवत नाही. साठो री मराठी दिलत किवतपेे ा, न वदोतरी दिलत 
किवता अिधक िनभ डपण ेरिसकांसमोर यते.े कुणाचीही तमा न बाळगता ज े
स य आह,ेज े वा तव आह,े ज े नव े आह,े त े ती मांडत.े दवैवाद, मनवुाद, 

ा हणवाद, चंगळवाद इ. वर ह ल े क न ती मानवतावाद, समतावाद, 
य वाद भावीपण े जिवत.े हणून या काळातील किवता वेगळी आह.े "१६ 

आज टेजव न समतचे े गाण े गायाच े व टेजव न उतरताच मो ा 
हा◌ॅटेलात जायचं े ही भुिमका बदलनू ब जन समाजातील िवकासासाठी पुढ े
याव.ेबु द िवचार आचरण कराव.े  

""""डो यातडो यातडो यातडो यात    तयां यातयां यातयां यातयां या    
बु दाचाबु दाचाबु दाचाबु दाचा    िवचारिवचारिवचारिवचार    
िनबुिनबुिनबुिनबु     आचारआचारआचारआचार    

वहारीवहारीवहारीवहारी..".."..".."१७१७१७१७    
जो  बु द िवचार अचरण करतो. तो कधीच अ वहारी वागत 

नाही.  
''''मा यामा यामा यामा या    किवततेकिवततेकिवततेकिवतते    
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आ मआ मआ मआ म    ----अनभुतूीअनभुतूीअनभुतूीअनभुतूी    
कशीकशीकशीकशी    पाळूपाळूपाळूपाळू    भीतीभीतीभीतीभीती    

अि त वाचीअि त वाचीअि त वाचीअि त वाची."...."...."...."...१८१८१८१८    
कवी हणतो मा या किवता अि त वाची जाणीव क न दणेारी आह.े  

""""आताआताआताआता    िशरजोरीवरिशरजोरीवरिशरजोरीवरिशरजोरीवर    
आहेआहेआहेआहे    आमचीआमचीआमचीआमची    नजरनजरनजरनजर    
ओठाओठावंरओठाओठावंरओठाओठावंरओठाओठावंर    आहेआहेआहेआहे    

भीमभीमभीमभीम    बु ाचाबु ाचाबु ाचाबु ाचा    गजरगजरगजरगजर    """"१९१९१९१९    
आम या जीवनाच े सोन ं डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी केल.े तथागत 

गौतम बु  यांच े िवचार, आचार दल.ेपरंपरेला नाका न बौ द ध माची 
दी ा दऊेन नवा ज म दला.समतावादी िवचारांतनू स यक ांतीची मशाल 
जागिव यासाठी बु द, भीम यांचा िवचाराच ेगजर कर यासाठी कवी इ छा 

 करतो.पुढ े जातीयता न  क न समतावादी िवचारांची पेरणी 
कर यासाठी ,समतने ेनांद यासाठी आरंभ कराव ेअस ेकवी सूिचत करतात.  

""""शु ाशु ाशु ाशु ाणूणणूूणू    असतातअसतातअसतातअसतात    आरंभ बदूआरंभ बदूआरंभ बदूआरंभ बद ू   
माणसां यामाणसां यामाणसां यामाणसां या    आयु याचेआयु याचेआयु याचेआयु याचे    
आसआसआसआस , , , , अनावरअनावरअनावरअनावर    शु ाणूशु ाणूशु ाणूशु ाणू    

खोलखोलखोलखोल    दरीतदरीतदरीतदरीत    कोसळतातकोसळतातकोसळतातकोसळतात    धबध यासारखेधबध यासारखेधबध यासारखेधबध यासारखे    
काह चीकाह चीकाह चीकाह ची    दरीतदरीतदरीतदरीत    अ पकाळअ पकाळअ पकाळअ पकाळ    िवलीनिवलीनिवलीनिवलीन    हो याचीहो याचीहो याचीहो याची    

असतेअसतेअसतेअसते    आकां ाआकां ाआकां ाआकां ा    
तरतरतरतर    काह याकाह याकाह याकाह या    

िव तीणिव तीणिव तीणिव तीण    हो या याहो या याहो या याहो या या    असतातअसतातअसतातअसतात    अपे ाअपे ाअपे ाअपे ा..".."..".."२०२०२०२०........    
ही अितशय चतनशील रंचनतेनू वा तव कथन केल ेआह.े मानवी समता 

थािपत कर यासाठी आरंभ कराव.े कवी अजय खडसे यांचा 'आरंभ बद'ू हा 
पिहला का सं ह आह.े या का सं हात एकुण बा व  किवता आहते. 
सािह या र काशन संगमनेर यथुेन कािशत झाला  आह.े या का सं हास 

िस  िवचारवतं, कवी मह  भवरे यांनी अ यासपूण तावना दली आह.े 
अजय खडसची सव पश  किवता आह े अस े अ यासपूण िववचेन िस  
िवचारवतं अशोक थोरात, पुण ेयांनी केल ेआह.े  
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अजय खडस े यां या या का सं हातील किवतते समतेच े िवचार 
मह वपूण आहते. मानवी संवेदना या का सं हातील किवततेनू  होत.े 
समतावादी दृ ी ठेवनू काम करीत राहव.े महापु षां या ांितकारी िवचार 
मानव क याणासाठी उपयोगात आणण े गरजचे े आह.े बदल या 
प रि थतीनुसार सामािजक प रवतन  कवीन े प पण ेमांडल ेआह.े  

यांना खुप खुप शुभे छा  
सदंभसदंभसदंभसदंभ : 
१) म.सू.पाटील,दिलत किवता व दिलत सािह याचे सौदयशा ,२०१०,पृ . ९७. 
२) अजय खडसे, आरंभ बद,ू सािह या ार काशन, संगमनेर, थमावृ ी २०२१.पृ  ५७ 
३) त ैव, ४४  ४) त ैव, ४५  ५) त ैव, ४७ 
६)  त ैव, ५१  ७) त ैव, ५२  ८) त ैव, ५५ 
९) त ैव, ६०  १०) त ैव, ६१  ११) त ैव, ६७ 
१२)  त ैव, ७१  १३) त ैव, ७३  १४) त ैव, ७६ 
१५)  त ैव, ७८ 
१६) डॉ. संगीता घुग,े डॉ. शंकर िवभूती, संपादक, न वदो री मराठी किवता , काशन यशवंत 
महािव ालय,नांदेड.२०१७, पृ - १७४ 
१७) अजय खडसे, आरंभ बद,ू सािह या र काशन, संगमनेर थमावृ ी २०२१,पृ  ८१ 
१८)त ैव, ८५ 
१९) त ैव, ८९ 
 २०) त ैव ,६६ 
 
 
 

*** 
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िवषमतिेविवषमतिेविवषमतिेविवषमतिेव     बडंबडंबडंबडं    पुकारणारी किवताकिवताकिवताकिवता::::    ''''आताआताआताआता    ातंीातंीातंीातंी    
दरूदरूदरूदरू    नाहीनाहीनाहीनाही''''    

    

        ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सतंोषसतंोषसतंोषसतंोष    चपंतीचपंतीचपंतीचपंती    हकंारेहकंारेहकंारेहकंारे    
मराठी िवभाग मुख, पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय, राणीसावरगाव 

ता.गंगाखेड िज.परभणी 
     डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यां या ेरणेतून जागृत झाले या अनेक 

सािहि यकां या लेखणीतून ख या अथान े आंबेडकरवादी किवतेचा उदय झालेला 
दसतो इ.स. २००० नंतर या आंबेडकरवादी मराठी किवतेचे व प पाहता 

आप या असे ल ात येते क , आंबेडकरी चळवळी या सात यपूण बोधन 
येमुळे मूळचे ज म दिलत असले या आिण ज मान े दिलत नसले या अनेक 

कवी आिण लेखकांचे बोधन झाले आिण यातुनच आंबेडकरी चळवळी या 
संपकात आले या अनेक कवी लेखकांना ख या अथान ेआ मभान आले. यातूनच ते 
आप या अि मतेचा आिण अि त वाचा शोध घेऊ लागले. थािपतांनी वतः या 
वाथासाठी िनमाण केले या धूत आशा शोषण व थेची ते िच क सा क  

लागलेले.ितला श्न िवचा  लागले. थािपत व थेिव  िव ोहाची भूिमका 
घेऊन बंड क  लागले. बुि वादला िव ानवादाची जोड दऊेन आप या का  
लेखनातून परखडपणे आंबेडकरवाद मांडू लागले. २००० नंतर मराठी किवतेम ये 
उदयाला आले या अनेक आंबेडकरवादी मराठी कव नी आप या का लेखना या 
मा यमातून मराठी सािह यात मह वपूण योगदान दले आहे. भगवान पाटील - 
याय च  ,कैलास भाले- हण मु , सजराव च हाण -आपण गाफ ल रािहलो तर 

, युवराज सोनट े  -अि  शाळा, काश मोगले -यु  अटळ आहे ,गंगाधर ढवळे- 
अि वज, आनंद इंजेगावकर-आता ांती दरू नाही, अनंत राऊत - अनंताची 
अभंगवाणी, दगुानंद वाळवंटे -माणुसक चा सातबारा, सं या रंगारी -सं यारंग 
असेही काही मह वाचे कवी आहते या सवच कव नी थािपत व थेला छेद दते 
आंबेडकरवादी मराठी किवतेत मोलाची भर टाकली आह.े पण तुत 
शोधिनबंधात डॉ टर आनंद इंजेगावकर यां या'आता ांती दरू नाही' या 
का सं हा या अनुषंगाने चचा केली आहे. 
          इसवी सन २००० नंतर आंबेडकरी िवचारान े आिण बु  त व ानान े

े रत झालेले कवी हणून आनंद इंजेगावकर यांची ओळख आह.ेमूलिनवासी 
ब जन चळवळीचे त े एक स े कायकता कवी आहते. एक बंडखोर वृ ीचा 
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कृितशील िवचारवंत कायकता कवी हणून यांनी आपली ओळख िनमाण केली 
आह.े 'आता ांती दरू नाही' या पिह याच किवतासं हा या मा यमातून मराठी 
सािह यात यांनी  पदापण केले आह.े ओठात एक आिण पोटात एक न ठेवता 
आप याला जे वाटतं ते प पणे बोलून दाखवणं आिण शोषण व थे या िव  
आवाज उठवणं अस ं यांचं रोखठोक िनभ ड आिण तेवढेच प  ि म व आह.े 
यांचे 'आता ांती दरू नाही', 'ितस या महायु ाची तयारी', ह ेदोन किवतासं ह 

असून 'मराठीतील बंडखोर किवता :नवा शोध', ीमु या यु कथा हे दोन 
समी ा ंथ िस  आहते. यां या या ंथांची सं या अ प असली तरी या 

ंथांची नावे जर आपण सहज आप या डो याखालून घातली तर ह े ंथ कती 
मह वाचे आहते हे आप या सहजपणे ल ात येत.ेआिण या सव ंथा या 
शीषकाव नच ंथ वाचनाची वाचकांना उ सुकता लागते.या ंथा या 
शीषकाव न आपणास यांचा समाजाकडे पाह याचा आिण सािह यिन मतीचा 
एक िविश  असा वेगळा दिृ कोण जाणवतो.आप या सािह यिन मतीची भूिमका 

 करताना ते आप या मनोगतात हणतात.''माझी किवता बंद खोलीत 
ज माला आलेली बं द त किवता नाही तर जीवना या रणांगणात ज माला 
आलेली ही किवता आह.े बु  फुले शा  आंबेडकर िवचारधारा आिण भारतीय 
संिवधान ही मा या किवतेची ेरणा आहे; तर  िजजाऊ,अिह या, सािव ी 
,फातेमा, माता रमाई ही आरा य थळ आहते. पुरोगामी महापु षां या आिण 
महान ीर ां या िवचारधारेवरील कवी मनाचे चतन येथे का पान ेसाकारले 
आह.े"आशी ते आप या का लेखन िन मती या संदभात आपली भूिमका 
मांडतात. 'आता ांती दरू नाही' या का सं हातील सम  किवता ही सामािजक 
भान असलेली आिण अनेकांना माणूस हणून आपले काय कत  आह े ? याची 
जाणीव क न दणेारी ही किवता आह.ेशोषणाची कारण िममासंा शोधून शोिषत 
समाज घटकांमधील न ा िपढीला जागृत क न थािपत शोषण व थेिव  
बंड कर यासाठी सवसामा य माणसाला लढ या या दशेने ावृ  करणारी ही 
किवता आह.े 
      समाजातील संवेदनशील माणस े समाजातील इ  अिन ांचे सू म 
पातळीव न िनरी ण करतात.चांग या आिण वाईट गो ी समाजा या ल ात 

आणून दतेात. कारण अशा  समतावादी, बुि वादी व िव ानवादी अशा 
न ा दिृ कोनातून समाजाकडे पा  लागतात. त हा तर यांना समाजातले अिधक 
व वेगळे काही दसत असत.ेआनंद इंजेगावकर यां या का सं हातून कट होणारे 
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भाविव  हे काहीसे अशाच व पाचे आहे.सामािजक, बुि वादी िव ानवादी 
नवमू यिन  व मानवतावादी व पाचे आहे. यांची किवता ही धमाधवृ ीचे 
वाभाडे काढणारी, दलबदलू पांढरपेशीवृ ीचे िपतळ उघडे करणारी, समाजाला 

ेरणादायी ठरणा या महापु षां या ि म वाची ओळख क न दणेारी किवता 
आह.े तथागत गौतम बु , ांितबा जोतीराव फुले,राज ी शा  महाराज, छ पती 
िशवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, आिण अिह याबाई होळकर,माता 
िजजाऊ, सािव ीबाई फुले, माता रमाई यां या ित कृत ता  करते. व 
यां या ि म वाची ओळख क न दतेे. बोधना या चळवळीतील ह े सवच 

महापू ष आिण भारतीय संिवधान ही कवीची ा थान े आहते आिण या 

किवतासं हातील किवतेचीही ती  बल थाने आहते. किवतासं हातील 
किवतेमधून या सवा ित कवी कृत ताभाव तर  करतोच परंतु आप याला 

ेरणादायी असले या  अनेक महापु षांची ेरणादायी ि िच े तो काही 
किवतांमधून जीवंतपणे साकारतो.  

आप याला ा थानी असले या तथागत बु ापासूनच कवी  आप या 

किवतेची सु वात  करतो आिण आप या किवतेचा शेवटही तो बु ा याच किवतेने 
करतो. अ या िव ान े बु  समजून घेतला परंतु अ या िव ाला काश दणेारा 
बु  आ ही समजूनच घेतला नाही तर आम या दशेात बु  आ हीच कसा मारला 
हणजे बु ा या दशेातच बु ा या िवचाराची आ ही कशी तारणा करीत आहोत 

याचा येक क न दणेारी 'माफ कर बु ा' ही किवता आह.े या किवतेत कवी 
हणतो. 

""""िनसदंहेिनसदंहेिनसदंहेिनसदंहे    जगालाजगालाजगालाजगाला    कािशतकािशतकािशतकािशत    करणा याकरणा याकरणा याकरणा या    बु ाबु ाबु ाबु ा        
तु यावरतु यावरतु यावरतु यावर    सगळंसगळंसगळंसगळं    काळोखाचंकाळोखाचंकाळोखाचंकाळोखाचं    आभाळआभाळआभाळआभाळ    भरलयंभरलयंभरलयंभरलयं    
तु यातु यातु यातु या    अ हसेलाअ हसेलाअ हसेलाअ हसेला    फाशीफाशीफाशीफाशी    दऊेनदऊेनदऊेनदऊेन    हसचेहसचेहसचेहसचे    बीजबीजबीजबीज    पेरलयपेरलयपेरलयपेरलय    
खरंखरंखरंखरं    सागंायचंसागंायचंसागंायचंसागंायचं    हणजेहणजेहणजेहणजे    तलुातलुातलुातलुा    तरतरतरतर    आ हीआ हीआ हीआ ही    के हाचके हाचके हाचके हाच    मारलयंमारलयंमारलयंमारलयं    """"    

(माफ कर बु ा- पृ  - २१) 

कवा  
    शेवट याशेवट याशेवट याशेवट या    किवतमे येकिवतमे येकिवतमे येकिवतमे ये    कवीकवीकवीकवी    हणतोहणतोहणतोहणतो....    
    ध मकध मकध मकध मक    कळलेलाकळलेलाकळलेलाकळलेला    तोतोतोतो    िभमराविभमराविभमराविभमराव    होणेहोणेहोणेहोणे        
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    हणजेहणजेहणजेहणजे    बुबबुुबु     होणेहोणेहोणेहोणे....    
    िभमा यािभमा यािभमा यािभमा या    आंदोलनआंदोलनआंदोलनआंदोलन    पुढेचपुढेचपुढेचपुढेच    पुढेपुढेपुढेपुढे    नणेेनणेेनणेेनणेे,,,,    
    हणजेहणजेहणजेहणजे    बुबबुुबु     होणेहोणेहोणेहोणे.... 

(बु  होणे-पृ -१२५) 
      असा आप या किवतेचा ारंभ कवी बु ानेच करतो आिण किवतेचा शेवटही 
तो  बु ानेच करतो.'आता ांती दरू नाही' या का सं हातील 'माफ कर बु ा'ही 
पिहली किवता आिण 'बु  होणे' ही या का सं हातील शेवटची किवता 
आह.े हणजेच किवतेची सु वातही बु ापासून होते आिण किवतेचा शेवटही 
बु ापाशीच येऊन थांबतो. कवीचा हा योगायोग नाही तर शोषणमु  मानवी 

समाज िन मतीसाठी बु  हाच यावरचा एकमेव जािलम उपाय आह.े कारण 
संपूण िव  आज बु ा या मागान ेिनघाले आह.े संपूण जग बु ा या मागान ेजात 
असतांना आपणास मागे रा न चालणार नाही.कारण मानवी जीवनाचे क याण 
केवळ बु  मागानेच गे यान े होणार आह.ेयावरती किवचा आढळ िव ास 
आह.े हणून तर कवी समाजातील ी शू ादी, शोिषत पीिडतानंा थािपत 

शोषण व थेिव  पेटून उठ यासाठी आिण ितला ने तनाबुत कर यासाठी 
एक  येऊन लढ याचे आ हान करतो.शोिषतांच ेदःुख वेदना मांडून हा कवी नुसता 
आ ोशच करत नाही तर कभी नवे बंड कर यासाठी िव ोहाचा सूर आळवतो. 

                                            आप याआप याआप याआप या    दःुखचीदःुखचीदःुखचीदःुखची        शतेक यानंाशतेक यानंाशतेक यानंाशतेक यानंा    जाणीवजाणीवजाणीवजाणीव    क नक नक नक न    देतानंादेतानंादेतानंादेतानंा    कवीकवीकवीकवी    हणतोहणतोहणतोहणतो....----    
                                                            " " " " जाऊजाऊजाऊजाऊ    नकोनकोनकोनको    फाशीफाशीफाशीफाशी    आताआताआताआता    लावलावलावलाव    तूततूूतू        फासेफासेफासेफासे    

                                                                    िचम यािचम यािचम यािचम या    उडूनउडूनउडूनउडून    गे यावरगे यावरगे यावरगे यावर    िचम यािचम यािचम यािचम या    पाखरानंीपाखरानंीपाखरानंीपाखरानंी    जगायचेजगायचेजगायचेजगायचे    कसेकसेकसेकसे    ????    

                                                                    चढवचढवचढवचढव    यानंायानंायानंायानंा    फासावरफासावरफासावरफासावर        ढे याढे याढे याढे या    वाढ यावाढ यावाढ यावाढ या        
                                                                    यां यायां यायां यायां या    तु यातु यातु यातु या    घासावरघासावरघासावरघासावर    , , , , ठेवठेवठेवठेव    नखनखनखनख    यां यायां यायां यायां या    नर ावरनर ावरनर ावरनर ावर        

                                                                    भाज याभाज याभाज याभाज या    पो यापो यापो यापो या    यानंीयानंीयानंीयानंी    तु यातु यातु यातु या    म ावरम ावरम ावरम ावर    """"    
                                                                                        ((((वटीतवटीतवटीतवटीत    ठेवठेवठेवठेव    ध डेध डेध डेध डे----    पृपपृृपृ....६४६४६४६४.).).).)    

अशी िव ोहाची आिण ांतीची भाषा करत समाजातील दांिभकतेवर 

इंजेगावकरांची किवता  तुटून पडते. शेतकरी, क करी बांधवांम ये नवा 
आ मिव ास िनमाण क न शेतक यांना आ मह ये या मानिसकतेतून बाहरे काढून 
लढ यासाठी नवे बळ दतेे.  
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२००० नंतरची आंबेडकरवादी किवता ही ख या अथान े आंबेडकरवादाने 
े रत झालेली किवता आहे.अस े असले तरी २०० नंतर या आंबेडकरवादी 

किवतेत २००० पूव या दिलत किवतेत आले या जािणवा आिण २००० 

नंतर या आंबेडकरवादी कवीने  केले या जािणवा याम ये आपणास प रवतन 
झालेली दसत.े जीवनाचे संदभ न ान े बदललेले दसतात. चंड आ मिव ास 
आिण लढ यासाठीची उमेद िनमाण झालेली दसते. २००० नंतरचे समकालीन 
वा तव रेखाटताना कवी हणतो जास ाकाचा सुवण महो सव आ ही जरी 
साजरा केला तरी लोकशाहीला अपेि त असलेला बदल अजूनही आम या दशेात 
घडून आलाच नाही. या दशेातील राजकारणी ने यानंी, भांडवलदार धनदांड यांनी  

या दशेांचे कसे वाटोळे केले.ग लीपासून ते द लीपयत सवच ने यांनी दशेाला कस े
लुटून खाले.तुला कती अन् मला कती हणून अनेकांनी आप याला हवं ते कसे 
आपापसात वाटून घेतले. कचरा छाप िलिहणारे पुर कार ा  झाले. दशे िवकणारे 
आिण लाल क याव न तेच तेच सांगणारे भाव खाऊन गेले आिण तेच इथे अंध 
भ ां या ग यातले ताईत झाले. दशेाचे मा  वाटोळे झाले .याचे वणन करताना 

कवी हणतो.- 
"""" जास ाका याजास ाका याजास ाका याजास ाका या    यायायाया    वषातवषातवषातवषात    कायकायकायकाय    कायकायकायकाय    नाहीनाहीनाहीनाही    झालेझालेझालेझाले    

त णत णत णत ण    मलु चेमलु चेमलु चेमलु चे    देहदेहदेहदेह    अ यतंअ यतंअ यतंअ यतं    व तव तव तव त    झालेझालेझालेझाले    
कचराकचराकचराकचरा    छापछापछापछाप    िलिहणारेिलिहणारेिलिहणारेिलिहणारे    पुर कारानेपुर कारानेपुर कारानेपुर काराने    स मािनतस मािनतस मािनतस मािनत    झालेझालेझालेझाले    

मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल    नावाचेनावाचेनावाचेनावाचे    इं यइं यइं यइं य    माणसालामाणसालामाणसालामाणसाला    आलेआलेआलेआले    
किमशनकिमशनकिमशनकिमशन    आिणआिणआिणआिण    लाचलाचलाचलाच    वा याचंीवा याचंीवा याचंीवा याचंी    उ पउ पउ पउ प     वाढलेवाढलेवाढलेवाढले    

िव पेे ािव पेे ािव पेे ािव पेे ा    पदालापदालापदालापदाला    मह वमह वमह वमह व    आलेआलेआलेआले        
जास ाका याजास ाका याजास ाका याजास ाका या    यायायाया    वषातवषातवषातवषात    कायकायकायकाय    कायकायकायकाय    नाहीनाहीनाहीनाही    झालेझालेझालेझाले        " " " "  

                          ( जास ाकाची ऐसी क  तैसी,पृ.२५,२६) 
'आता ांती दरू नाही' या किवतासं हात २०००नंतर या  ान- िव ान 

आिण तं ान या समकालीन युगाचे असे वा तव तर आले आहचे परंतु या 

समकालीन वा तवावर कशी मात करायची यासाठीची उठाव ऊजाही आह.े 
" " " " सारेचसारेचसारेचसारेच    आताआताआताआता    पटूेनपटूेनपटूेनपटूेन    उठलतेउठलतेउठलतेउठलते    
सारेचसारेचसारेचसारेच    आताआताआताआता    पटेवतपटेवतपटेवतपटेवत    सटुलतेसटुलतेसटुलतेसटुलते    
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दगडालाहीदगडालाहीदगडालाहीदगडालाही    झालीझालीझालीझाली    पटे याचीपटे याचीपटे याचीपटे याची    घाईघाईघाईघाई        
आताआताआताआता    ातंीातंीातंीातंी    दरूदरूदरूदरू    नाहीनाहीनाहीनाही…"…"…"…" 

 (आता ांती दरू नाही,पृ.६९) 

कवीचे हे सश  ांितश चे सूचन मह वपूण आह.ेसभोवताल या 
प रि थतीचा अचूक वेध घेत माणसूपण हरवत चालले या माणसांम ये माणूसक  
जागव यासाठी नवी उजा िनमाण करते.जागितक करणा या युगात उपे े या 
आगीत उ या असले या माणसाला आप या अि त वाची जाणीव क न दतेे.  

आज अिवचाराने िवचारचा पराभव केला. माणसाला माणसानेच खाऊन 
टाकले. िन ीमता, सदाचाराऐवजी माणसां या हाती श  आले. धमान े ह  

व प धारण केले.चोर िशरजोर झाले आिण स न कमजोर झाले. अशी 
वतमानकालीन ि थती आह.े ान िव ान आिण तं ानाचा एक कडे भिडमार 
होत आह ेतर दसुरीकडे मा  मानवी जीवनमू यांचा हास होऊन माणुसक  लोप 
पावत चालली आह.े दवे, बापू ,बुवा, बाबा, महाराज,योगी,यां या पाने 
धमा या नावाखाली पु हा न ान े माणसाच े शोषण करणे सु  झाले आहे. 

माणसाच े शोषण कर यासाठी मं दरा या पाने आधुिनक क लखाने आज 
िनमाण केली जात आहते. समाजाचे माळरान झालेले आह.े सव सामा य माणस े
भयभीत झालेली आहते. चोहबाजूंनी माणसाचे सव पातळीवर माणसांचे शोषण 
केले जात आह.े चंगळवाद बोकाळला आह.े आ थक, सामािजक, शै िणक अशा 
सवच े ात जागितक करणा या नावाखाली मुठभर भांडवलदारांचे वच व आज 

थािपत क न लोकां या माथी मार या जात आह.ेस ेचे दात आिण नख े

ग रबां या र ाने माखली आहते. वतमानातील स ाकौयाने माणसांना आिण 
माणसां या चळवळ ना पराभूत केले आहे.अशा वातावरणात इंजेगावकरांची 
किवता शतकानुशतकां या वेदनांना श द प दते  बु  -फुले- शा - आंबेडकर 
,अिह या- िजजाऊ -रमाई यां या अिसम यागाची िवचार उजा सोबतीला घेऊन, 
भारतीय संिवधान क थानी ठेवून ा  प रि थतीशी दोन हात कर याची भाषा 

करते.  
""""महापु षानेमहापु षानेमहापु षानेमहापु षाने    आम यासाठीआम यासाठीआम यासाठीआम यासाठी    फोडलाफोडलाफोडलाफोडला    आहेआहेआहेआहे    धनाचाधनाचाधनाचाधनाचा    साठासाठासाठासाठा    
झोपूझोपूझोपूझोपू    नकानकानकानका    ग ानंोग ानंोग ानंोग ानंो    उठाउठाउठाउठा, , , , आ याआ याआ याआ या    बोधना याबोधना याबोधना याबोधना या    लाटालाटालाटालाटा    
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बु ाचाबु ाचाबु ाचाबु ाचा    तोतोतोतो    िवचारिवचारिवचारिवचार, , , , िशवबाचीिशवबाचीिशवबाचीिशवबाची    तीतीतीती    तलवारतलवारतलवारतलवार    
बाळासाहबेाचंेबाळासाहबेाचंेबाळासाहबेाचंेबाळासाहबेाचंे    सिंवधानसिंवधानसिंवधानसिंवधान    आ हाआ हाआ हाआ हा    िमळालेिमळालेिमळालेिमळाले    रसायनरसायनरसायनरसायन    
धगधगताधगधगताधगधगताधगधगता    हाहाहाहा    इितहासइितहासइितहासइितहास    आमचाआमचाआमचाआमचा    तु हातु हातु हातु हा    घेऊघेऊघेऊघेऊ    खालीखालीखालीखाली    बटुाबटुाबटुाबटुा    """" 

 ( बोधना या लाटा, पृ.१११) 
महापु षांनी फोडले या धना या सा ामुळे िनमाण झालेला उजेड कवी 

इंजेगावकरां या किवतेत जागजागी डोकावतो.महासूय तळपत राहावा तसा तो 
तळपत राहातो. 

महापु षां या िवचार ांिततूनच कवीला िव ोहाचे बळ िमळालेले दसते. 
यामुळेच मूळचा परंपराि य आिण ढवादी भाविव  असलेला कवी ांितकारी 

िवचार चळवळी या िव ात सामील होतो. समाजातील मू य-हासा ब लची तो 
खंत  करतो. संगी िचडतो, संतापतो एवढेच नाही तर समाजातील 
दांिभकांना आरोपी या पज यात उभे क न महा मा फुलचा आसूड हाती घेऊन 
तो मैदानी जंग लढतो आिण यांची सारी स गेढ गे तो उघडी पाडतो. 

""""उघडीउघडीउघडीउघडी    पडलीपडलीपडलीपडली    तमुचीतमुचीतमुचीतमुची    सारीसारीसारीसारी    स गंस गंस गंस गं    ढ गढ गढ गढ ग        

होईलहोईलहोईलहोईल    मदैानीमदैानीमदैानीमदैानी    जंगजंगजंगजंग    तमुचीतमुचीतमुचीतमुची    आमचीआमचीआमचीआमची    """"दोदोदोदो                                                 
(मैदानी जंग,पृ.९१) 

       इंजेगावकरांची किवता ही २००० नंतर या आंबेडकरवादी किवते या 
कडाड याय परंपरेतील किवता आह े ितला चंगळवादाचा धमाधतेचा आिण 
िव ान-तं ाना या अफाट गतीचा एक संदभ आह.े औ ोिगक करणाने आिण 
भांडवली जागितक करणाने केले या मानवी जीवना या उलथापालथीचाही संदभ 

आह.ेमाणसांपुढे आिण माणसां या जग यापुढे िवषम व थेने िनमाण झाले या 
आवाहानांचा आणखीन एक संदभ आह.ेमनुवादी व थेने लोकशाही पुढे उ या 
केले या संकटाचा आणखी एक संदभ आहे.जागितक जीवनात िव ान आिण 
धमाधता यां यात सु  झाले या दृ यअदृ य अशा यु ाचा ही एक संदभ 
आह.ेप रवतना या चळवळी या पडझडीचा आिण यातून ला आले या 

नैरा याचाही संदभ आहे. परंतु कवी मूलिनवासी ब जना या चळवळीचा एक 
स ा मािणक कायकता अस यामुळे या सव अ र ांवरती मात कशी करायची 
यासाठी क टब  होऊ घातले या मानवमु या आंदोलनाचा संदभ आह.े हणून 
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तर आ हानशीलता हा इंजेगावकरां या किवतेचा मूळ कृतीधम 
आह.ेिवषमतावा ांना आवाहन दते यां यासमोर वतःचे समतावादी नवे 
आवाहन ही किवता उभी करते.जगभरातील शोिषत पीिडतांना एक  क न 

यां या भणंग मानिसकतेत आमूला  बदल कर याचाही ही किवता य  करते. 
       बु ाची क णा आिण मै भाव जोपासत श ूवर तुटून पडणारी आिण 
िवषमतेिव  बंड करणारी ही किवता आह.े श ू कोण आिण  िम  कोण ? याची 
कवीला पूण जाणीव आहे. तरी जीवना या प रवतनाचे स य आज अस यानी 
घेरलेले अस यामुळे अनेक अडथ यांचा खडतर वास कवीला अजून पार 
करायचा आह.े सवा या समान िहताचे इि छत तेच स य ितला येथे जवायचे 

आह.े हणून तर कवी गुलामिगरीचे जोखड फेकून दऊेन माणसांची मन े
तोड याऐवजी जोड यासाठी धडपड करतो. 

" " " " मनेमनेमनेमने    जोडायचीजोडायचीजोडायचीजोडायची    
मानामानामानामाना    मोडायचामोडायचामोडायचामोडायचा    नाहीनाहीनाहीनाही    
यायासाठीयायासाठीयायासाठीयायासाठी    लढायचेलढायचेलढायचेलढायचे        

अअअअ यायातयायातयायातयायात    लोळायचीलोळायचीलोळायचीलोळायची    नाहीनाहीनाहीनाही"""" 
(काय करायचे ? पृ.४०) 

बाबासाहबेांनीच ख-याअथान े इंजेगावकरांसार या अनेक कव या  हातात 
लेख या द या. आिण या लेख यांनीच अगिणत अशा उजेडा या मशाली पेटव या 
हणजेच बाबासाहबेांनी कव ना दले या लेख याच आज ांितची मशाल झा या 

आहते. याच मशाली अनेकांची मने विलत क न समतावादी िवचारांची पेरणी 

करीत आहते.बाबासाहबेांनी सािह याकडून सामािजक सां कृितक ांतीची जी 
अपे ा केली होती तीच अपे ा कवीला आहे. हणून तर कवी हणतो "िम हो 
बाबासाहबेांपे ा मला थोडेच वेगळे काही सांगायच े आह.े" अस े हणून आप या 
सािह यिवषयक भूिमकेला तो पूणिवराम दतेो. 

या किवतासं हात एकूण ६० किवता असून एकूण १२५पृ ांचा हा 

किवतासं ह आह.ेया किवता सं हातील सवच किवता सामा य वाचकां या मनात 
जशी समाज जािणवे या ेरणा बीजांची पेरणी करतात. तशाच या नवजागृत 
ओबीसी ब जन वगाला एकूणच सवच शोिषत,पीिडत दिलत समाजघटकांमधील 
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न ा िपढीला समाज ांतीला िस  हो यासाठी े रत करतात. ि यांब ल आिण 
सम  शोिषत वंिचताब ल आि मयतेन े बोलतात. दःुख वेदनेशी आिण क मय 
जग याशी या एक प होतात. शेतक यांचे, ि यांचे तर कधी बेकारांचे दःुख ही 

मांडतात. तर कधी महापु षांचे आदश डो यासमोर ठेवून भारतीय संिवधानाची 
क याणकारकता लोकांना पटवून दतेात.अंध ामूलक सं कृती परंपरेची 
िच क सा क न सम  मानव जातीला शोिषत व थेिव  लढ याचे आवाहन 
करतात. 

तशी कवीची मूळची कृती सामािजक व चतनशील व पाची आह.े 
यामुळे किवतेतील चतन वाचकांना यो य दशेने घेऊन जाते.भारतातील 

िवषमतावादी शोषण व थेचे वा तव दशन घडवते. परंतु उ म 
का िनम तीसाठी चतनाला उ कट भावनेची जोड ावी लागते. उ कट भावनेचा 
सहज आिव कार अस यािशवाय उ म किवता िनमाण होऊ शकत नाही ते नुसते 
चतन असते एक कारचा तो प ा मक िनबंध वाटतो.असे काहीसे कवी आनंद 

इंजेगावकर यां या किवते संदभात झालेले दसते. या सं हातील किवता काहीशी 
अशा व पाची आह.े हणून यां या किवतांना किवता हणून िनि त काही 
मयादा जाणवतात.अस े असले तरी  मु छंदातील परंपरे या वाटने न जाता 
किवते या रचना बंधाचे साखळदडं धुडकावून किवतेचा कसला ही फॉम न घेता  
िवचार किवता हणून वतःची वतं  वाट िनमाण करतात.परंपरेतील अभंग हा 

पबंध काही किवतेत  कव नी ि वकारला आहे .काही का असेना मा  
महापु षां या िवचाराचा उजेडाचा वारसा मा  कवीने न ा िपढीला सजग 
कर यासाठी पोटितडक ने मांडला आह.े हणून आंबेडकरवादी मराठी  किवतेतील 
ही मह वाची किवता आहे. कारण आंबेडकरवादी कवी हणून कवीनी ' आता 

ांती दरू नाही' या आप या पिह याच किवतासं हा या मा यमातून आपली 
वतःची वतं  अशी ओळख िनमाण केली आह.े यासाठी मी कवी आनंद 

इंजेगावकर यांचे अिभनंदन करतो आिण वागतही करतो. उ ाची ग भ 
आंबेडकरवादी किवता िनि तच यां या हातून िलिहली जाईल यासाठी यांना 
भरभ न शूभे छा दतेो. 

*** 
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जगदीश कदम यां या किवततेील रेखाजगदीश कदम यां या किवततेील रेखाजगदीश कदम यां या किवततेील रेखाजगदीश कदम यां या किवततेील रेखा    
 

ा. गोरोबा शेषराव रोडगे    
मुख, मराठी िवभाग, िशवनेरी महिव ालय, िश र अनंतपाळ, िज. लातूर 

 

तावना: 
मराठी ामीण किवतमे ये कवी हणनू जगदीश कदम यांचे नाव आज 

प रिचत आह.े ामीण वा तवाचे बदल या ि थती-गतीचे यांनी केलले े
आिव कारण मनाला िभडणारे आह.े शेती, शेतकरी, शासन, दलाल, 
खे ातील दा र , िनसगाचा लहरीपणा, भूख, मतभदे, गटबाजी, राजकारण, 
नातेसंबंध, िश णाचे येणारे सदंभ ह े सव का मय पात समोर यतेाना 
वाचकांना िवचार वृ  करावयास लावणारे आहते. कारण ही किवता ामीण 
जीवनाचे वा तव साकार करत.े ह े जीवन का मय र या  झा यान े

ामीण जीवनाची खोली आिण ापकता ल ात यतेे. जगदीश कदम यांच े
अनभुविव  व यांनी साकार केले या किवततेील मह वा या रेखा. या 

रेखांतनू िविवध जािणवा साकार झाले या आहते. जगदीश कदम यांनी 
‘रास आिण गांडार', 'झाडमाती', 'नामदवे शेतकरी', 'गाव हाके या अंतरावर' 
ह े किवतासं ह कािशत केले आहते. या किवतासं हातनू यांनी साकार 
केले या ि रेखांचा आपण पढुील माणे िवचार क . 
''''रास आिण ग डाररास आिण ग डाररास आिण ग डाररास आिण ग डार' ' ' ' या किवतासं हातील ि रेखा या किवतासं हातील ि रेखा या किवतासं हातील ि रेखा या किवतासं हातील ि रेखा ::::    

'रास आिण ग डार' हा जगदीश कदम यांचा ामीण किवतचेा सं ह 
ामीण किवतेमधील एक अितशय संवदेनशील व ामीण जीवनाचे वा तव 
कट करीत करीत झाले या व होत असले या अंतरबा  प रवतनाचा व 

जीवनाचा एक वेदनामय पट आह.े ामीण जीवन दवस दवस बदलते आह.े 
औ ोिगक करणाने खेडी ओस पडून शहरे खचाखच भरत आहते. शहरां या 
िनवा याला आ यानतंर ामीण माणसात पडत जाणारे अंतर खे ातील 
आई-विडलांचा मुलांवर असललेा जीव, पती-प ीचे असलले े नात,े आई, 
मुलगा, वडील यां याम ये सगंानु प उदभवणारे वाद, भावा भावांम य े
शेतीब ल िनमाण होणारे िवतु , मातीवर िन सीम ेम करणारा शेतकरी व 
यांच े ाणीिव , ि यां या मना या िविवध भावाव था, शेती, शेतकरी. 
यातनू याची उपिजिवका आिण वा तवता याचं ययकारी िच ण 

अ व थतेतनू आिण वेदनेतनू आिव कृत होताना ही किवता आप या 
ि रेखे या मा यमातून वतःचं अि त व व वेगळेपण कट करते. 



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        98989898    

या का सं हातनू ामीण भाषचेे अ सल व ना मय िच णातून, 
वेदनतेनू, िच णातनू  झाले या दु काळातून, श दकळा, ितमा, 

ितकांमधून, ीिव ातनू, ाणीिव ातनू  होते. यातील संवेदनशील 
मनाने टपलेले जीवनानभुव मनाला सु  व अ व थ करतात. किवततेील 

ितमा सधन असललेी ही किवता आह.े जगदीश कदम यां या किवतेतील 
रेखा ा ओढून ताणनू आणले या नाहीत तर तो वेदनचेा कंार आह.े ही 

वेदना यांनी आप या ि रेखांतनू कट केली आह.े 
जगदीश कदम यांनी 'रास आिण ग डार' हा किवतासं ह किवतलेा जीव 

कसा लावावा ते िशकिवणा या गु वय भु. द. वािडकर, भगवतं ीरसागर 
आिण सुधीर रसाळ यांना अपण केला आह.े याव न असे दसत ेक , यां या 
किवतेत आले या रेखा ा कशा जीवतं प तीने असणार आहते याच े

कटीकरण होते. जगदीश कदम यां या 'बैल' या किवततेनू धुरकरी यांची 
ि रेखा िवशेष भावनू जाते. त े ि रेखेसदंभात िलिहतात क , 

'मु या बैलां या भावना डो यातनू पाझरती 
काळजाला छेडणा या कथा कोण या सांगती 

गेला कसा धुरकरी एकाएक  दरू गावा 
घरामधी चाललेला माय-लेकरांचा धावा.''1 

या किवतमे य े धुरकरी जा याने ाकूळ झाले या बैलांचे डोळे 
पाझरताना दसतात. कंबरेला िवळा खोचून डो यावर गवताचा भारा 
आणणारा धुरकरी वीज कोसळून जिमनदो त होतो. असा पणे ही घटना 
पाहणारे या या कुटंुबातील बैलांना मग चारापाणी कसा गोड लागावा. 
''''झाडमातीझाडमातीझाडमातीझाडमाती' ' ' ' या किवता सं हातील रेखा या किवता सं हातील रेखा या किवता सं हातील रेखा या किवता सं हातील रेखा ::::    

महा मा फुलनी शोषणािवरोधात संघषाची रेषा िव ा िव  अिव ा 
अशा व पात मांडलेली होती. भटशाही िव  कुणबी हा लढा यांनी 
हयातभर लढिवला. काळ गती माणे आज भटशाहीचे चहेरे बदलत गेल े
आिण शोषण मा  थांबलेले नाही. हणूनच शोषण व था जोपयत कायरत 
आह ेतोपयत ामीण सािह याचे अि त व कायम राहणार आह.े जगदीश कदम 
यांचा 'झाडमाती' हा का सं ह २००३ साली कािशत झाला. या 
किवतासं हाम ये कुणिबक या किवता आहते. तथािप, बदलणा या ामीण 
समाजाला आ मभान दणेारी किवताही आह.े आज या किवतते दीघ- दीघ 
खंड ाय किवतचेी परंपरा िनमाण होत असताना अ प र वाचा योग 
प रवतनशीलतचेाच भाग असावा असे वाटते. 

जगदीश कदम यां या किवततेनू शेतक याचं दःुख, क क यां या भावना 
 झाले या आहते. हणजचे जी शोषण व था यावेळी न  होईल, 

यावेळी शोषणमु  असा समाज िनमाण होईल आिण येकाला आप या 
उ पादनाचा यो य मोबदला िमळेल. परंतु शेतातील उ पादीत झाले या 
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मालाला काय भाव ावा तो दलाल ठरिवत असतो. ही पूवापार चालत 
आलेली था बळीराजाला मा  दा र ात लोटत असते. ‘बळीराजा’ हा 
श दही आता उपहासाने वापरला असे वाट यासारखी शेतक याची प रि थती 
झाली आह.े नावालाच राजा पण घरी मा  दा र  असा हा शेतकरी आप या 
क ाला बांधललेा आह.े 'बळीराजा' या किवतांतनू बळीराजाची रेखा 
साकारताना जगदीश कदम हणतात क , 

''''नाही फटता फटत जाते वाढतच रीण    
नावालाच बळी राजा याचं धसकटाचं जीण, , , , 2222    

हणजचे बळीराजाचं नुसत नावाच राजासारख यायच,ं या या पदरी 
मा  चंड सावकारी व सरकारी कज डो यावर बसलेलं असतं. शेतातलं या 
प तीनं धसकट असतं यासारखीच अव था या बळीराजाची झाललेी आह,े 
अशी ययकारी भिूमका जगदीश कदम यांनी या किवततेनू मांडली आह.े.  
'नामदवे ‘शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी' ' ' ' या का सं हातील ि रेखाःया का सं हातील ि रेखाःया का सं हातील ि रेखाःया का सं हातील ि रेखाः 

जगदीश कदम यांची नाळ जशी रास आिण ग डार यांचा आलखे मांडून 
झाड मातीशी नाते सांगते तसे नामदवे शेतकरी यां या वेदनेशीही जवळीकतेच े
नाते सांगते. नामदवे शतकरी हा का सं ह (दीघका ) आधुिनक 
शेतक यां या जनजीवनाचा दाहक आिव कारच होय. पावसाचे आखडते हात 
आिण शासनाचा कानाडोळा, यात सावकाराचे शेतक यां या ग याला 
आवळणारे फास या प रि थतीमळेु हतबल झाले या नामदवेासार या असं य 
शेतक यां या वदेनचेा उ के हणजे नामदवे शेतकरी हा का सं ह होय. 
यासंदभात डॉ. भारत कचरे हणतात क , 'नामदवे शेतकरी ह ेदीघ योगशील 
का  असनू, शेतक या या वेदनचेा एक द तऐवज हटले तरी वावगे ठ  नये. 
कवीने सु वातीपासनू ते शेवटपयत जी लय पकडली होती ती शेवटी मु  
छंदातील शेतक या या संवादका ात हरवललेी दसते. जग याची लयही 
तेथेच सपंते. कवीने का रचने या बाबतीत अ ा री रचनचेा योग 
यश वीपणे हाताळून नामदवे शेतक याची वेदना समथपणे मुखर केललेी 
दसनू यतेे.3 हणजचे नामदवे शेतकरीमधून आिव कृत झाले या जािणवां या 

आधारे या सं हाची मीमांसा करता येईल. नामदवे शेतक याची 
अवतीभोवतीची समाजि थती, याची जग याची रत, क , माचं चकुलले ं
गिणत, नामदवेाची पत ित ा, याची भ  आिण फतूर झाललेी ु  श , 
मायबापा या ऋणाची जाण अन् शेतीत राबताना गायी-गुरे या मु या 

ा यां या िज हा याचे भान अशा कृषी जािणवांना अतंरात जोपासणारा 
नामदवे शेतकरी यां या दःुख संवेदनासह उभार यात जगदीश कदमांची 

ितभा पणास लाग याचा यय आ यावाचून राहत नाही. यासंदभात 
जगदीश कदम िलिहतात क ,  
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नाही लवाडी लताडी नीट फुटललेी वाट    
नच होऊ दले याने याचे जगण ेबोभाट ४    

याचा अथ असा क , सरळ साधी भोळी िवचारसरणी असणारा नामदवे 
शेतकरी. याचे कुटंुबावर िन ांत मे आह.े वडीलधा यांचा आदर आिण 
सांभाळ करण,े आपले आ  कत  आह े याची मानवी मू य जािणव तो 
जोपासतो. कृषी जीवनाचा हाच तर खरा पाया आह.े 
गाव हाके या अतंरावर या सं हातील रेखा गाव हाके या अतंरावर या सं हातील रेखा गाव हाके या अतंरावर या सं हातील रेखा गाव हाके या अतंरावर या सं हातील रेखा ::::    

गाव हाके या अतंरावर असले तरी शहर व ामीण ह ेअंतर कधीच न 
तुटणारे. कधीच ते एकमेकाला उपायोगी पडून मानवतचेा यय आणनू दणेारे 
झाललेे आह.े असे आतापयत या इितहासात तरी घडलेले नाही व ये या काही 
वषात तरी असे घडू  शकेल, असे वाटत नाही. हणनू कवीमन ाकून होते. 
िवरोधाभास अन् अ याय पा न ितत होते. ते प रि थती सापे  तलुना क  
लागत,े संगती लावू पाहते आिण यातील िवसंगती, अ याय, शोषण, 
मतलबीपणा पा न बंड क न उठते. हणनू कवीला सळसळणा या पपळ 
पानात बु  दसू लागतो. मन शोध- ितशोधा या खाईत लोटून अनके  
िवचा  पाहते. ोभ, शोध िन ोत यांची मांडणी क  लागते. हणनू गाव 
हाके या अतंरावर या किवतासं हातील ह ेमह वाचे वैिश  आह.े 

गाव हाके या अतंरावर या का सं हा या संबंधात . ी. जाधव 
हणतात क , 'मनातनू िवसरावं हटलं तरी न िवसरता यणेारं बालपण आिण 

दाहक प रि थती परंपरेला िचकटून बसलेला गाव, संवेदनाशु य झालेली 
माणुसक , सरकारी धोरण,े पावसाचा अिनयिमतपणा, शेतीत होत जाणारी 
नािपक  याला कंटाळून जाऊन कजबाजारीपणामुळे आ मह या क  धजणारा 
शेतकरी इ यादी पा न संवेदनशील वृ ी जोपयत शाबतू आह े तोपयत तरी 
कवीमन श दासाठी अडून बसत नाही. मांडणी जुळत राहते. आपसकू श दच 
अनके िविवध पात  होऊ लागतात. भावआशय सहज  होत 
जाणारा, ामीण त वाचा वारसा लाभलेला िन अनुभतूी सपं  असलेला हा 
सं ह हणजे गाव हाके या अंतरावर होय.'५ गावा या मातीला हाक मारणारे 
कवीमन आठवणीचे उसासे श दब  करताना सवच शेतीमाती या लेकरानंा 
जगदीश कदम यांचे का िव  आपलचे वाटू लागते. कारण गाव या मातीचा 
गंध करोडो लोकां या ज मसदंभाना जुळललेा असतो. आधी या काळातील 
दानदेळण आिण िचम यांनी भरललेे अंगन किव या गावात पारखे झाले. 
िचम या उडून गे या. अंगण दु  क  िचम या लबाड या िभजले या को ाचे 
उ र जगदीश कदम यांना िमळाले नाही, परंतु या किवतासं हाम ये मायीची 

ि रेखा साकार करताना जगदीश कदम िलिहतात क , 
कोसळणा या उ या आड ा पावसाने मायीची उडालेली तारांबळ  
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आजही जखमेसारखी ठणक राहत ेमना या खोल कपा यात.6 

याचा अथ असा क , हा ठणकणारा कोपरा घेऊनच आजही किवला जगण े
अप रहाय आह.े जगदीश कदम यां या बालपणाची वेदना ब आयामी आह.े 
लाख मुं याचं बाळांतपण क न थकले या आिण उंदरांनी कुरतडून टाकले या 
चदकासारखे ह े बालपण आठवताना किवला असा  वेदना होतात. ह े

बालपण केवळ किवचे नसून सम त कुण यां या पोरांचे आह.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप::::    

जगदीश कदम यांनी आप या किवतांमधून दा र िवषयक, कृषीिवषक, 
िनसगिवषयक, सामािजक आदी जािणवांचा आिव कार केला आह.े कलावतं 
हा सामािजक जीवनातील मह वाचा भाग असतो. ामीण कवी या ना यान े
जगदीश कदम यांनी आप या किवते या मा यमातून समकालीन समाज 
वा तवाला समोर ठेऊन आपले लेखन केले आह.े सोिशक ामीण समाजाला 
आ मभान ा  क न दणेे व यांचा आ मिव ास वाढिवणे या भूिमकेतनू 
जगदीश कदम यांनी लेखन केलेले दसते. जगदीश कदम यां या किवतेतनू 
शेतकरी हा शेती कसणारा, शेतीवर िन ा ठेवणारा अस याने शेतीवर 
जीवापाड ेम करीत असतो. शेतीवर सा या जगाची पोटं भरली जातात, परंत ु
शेती करणारा हा वग अधपोटी, अधन  राहतो. शेतकरी हा कमालीचा 
सहनशील आह.े याला या या प रि थतीची जािणव क न दणेे आव यक 
आह.े जगदीश कदम यां या किवतनेे ामीण जीवनवा तव जीवतंपणे सांकार 
केले आह.े  
संदभसचूी    ::::    
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ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . राजशेराजशेराजशेराजशे    धनजकरधनजकरधनजकरधनजकर    
संत जनाबाई महािव ालय, गंगाखेड िज. परभणी 

    

आ दवासी हा या भूमीचा मूळ मालक. हजारो वषापासून तो इथ या 
जंगल-पहाडात व द याखो या या भूभागात वा त  करताना दसतो. आजही 
यान े आपल े घनदाट अर यातील पूण वा त  सोडलले े नाही. यामळेु तो 

आधुिनक िवकास व सोयी-सुिवधापासनू कोसो दरू आह.े भारताला वातं य् 
िमळेपयत व यानतंर काही काळ अ दवासी समाज हा अर यवासीच होता. 
जंगल हचे यान ेआपल ेसव व मानल ेहोत.े परंत ु1970-80 या दशकात मा  
आ दवासी माणसाला थोड े आ मभान आल.े खेडोपाडी व ामीण भागात 
आ म शाळांची थापना झाली. आ दवासी समाजाची तुरळक मुल े यावेळी 
आ मशाळेत जाऊ लागली. शाळेबरोबर जेवणाचीही व था होत,े ह े
पालकांना अिधक मह वाच ेवाटे. यामुळे तेही शाळेत पाठव यास तयार होत 
असत. पुढ-ेपुढे आ दवासी िव ाथ  रडतपडत का होईना िश णा या मु य 

वाहात यऊे लागला. यातनू यांना थोड ेआ मभान आल.े थोडबे त िश ण 
घेतले या सु  मंडळ ना ‘ व’ ची जाणीव झाली. यां या वैचा रक ितभेला 
धुमारे फुटू लागल.े  

वातं य ा ीनंतर डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या भारतीय संिवधानान े
आ दवासी समाजाला आर णाच ेकवचकंुडल ा  झाल.े यांना अनके सोयी-
सवलती िमळू लाग या. आ दवास चा समाज जीवना या मु य वाहात 
ये याचा माग मोकळा झाला. उ रो र आ दवासी समाजाला िश णाच े
मानवी िजवनातील मह व पटू लागल.े िश णािशवाय तरणोपाय नाही, ही 
समज यां यात दढृ झाली. थािपत वगात िश णाची गंगा ‘ धो-धो’ वाहत 
होती, याचवेळी आ दवास या, ‘वाडी’ ‘व ती’ वर ितची गती मा  अितशय 
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संथ होती. ह े जरी सगळे स य असल ेतरी याच ‘वाडी’ ‘व ती’ तून िश ण 
घेऊन काही सुिश ीत त ण ‘वाडी’ बाहरे पडू लागल.े नतंर यांनी तालु याच े
ठकाण गाठल.े ख या िश णाची व ‘ व’ अि त वाची जाणीव यांना ितथेच 

झाली. आर णान ेआप याला नोकरीच ेदालन खुल ेअस याची समज ितथेच 
आली. 

1980 नतंर आ दवासी त णांचा अ प माणात का होईना नोकरीत 
वेश झाला. पण खेदाची बाब ही क , या वेळी आ दवासी मुल या 

िश णाच े माण मा  अितशय िनराशाजनक होत.े यामळेु यांचा नोकरीत 
िशरकाव होऊ शकला नाही. आनंदाची गो  एवढीच क , आ दवासी त णांनी 
आपली नोकरी सांभाळून ‘वाचन सं कृती’ कड े ल य द यामुळे यां या 
मना या क ा ंदाव या. वाचना या सात यामुळे यांनाही आप या 
समाजा या था आिण वेदनांची जाणीव झाली. आ दवास च े द:ुख आिण 
दा र य पा न व अनभुवनू हाही वग अ व थ हायचा. िवचाराच े च  
गितमान होऊ लागल.े वाचनातील सात यामुळे यांना सािह याचा प रचय 
झाला. अनके सािह य कार व वाहांमधील द:ुख, दा र य, उपासमार, 
शोषण, िपळवणकू, अ याय-अ याचार यां या वाच यात आल.े आ दवासी-
मधला सझु वाचक अ व थ झाला. आ दवास च े जगण े यापे ा वेगळे 
नस याची याला जाणीव झाली. यामुळे आप याही समाजाच ेअनतं  व 
सम या आपण सािह या ारे मांडल े पािहजेत, अशी यांनी मनाशी खूणगाठ 
बांधली आिण ख या अथान ेइथूनच आ दवासी त ण िलिहता झाला.  

आज आ दवासी सािहि यकां या एकूण सािह याचा िवचार केला, तर 
यात ‘किवत’े च ेदालन अिधक समृ द के याच ेिनदशनास यते.े परंत ु यामान े

कथा, कांदबरी, नाटक, च र  व आ मच र  या सािह य काराकड े तो 
फारसा वळा याच े दसत नाही. हणनू ततु शोधिनबंधात आ दवासी 
कव या  किवतांचाच थोड यात परामश घे याचा य  केला आह.े तस े
पािहल ेतर, आ दवासी समाजातील या- या कव नी का ा या ांतात उडी 
घेतली. या सवच कव वर फुल,े शा , आंबेडकरां या िवचारांचा फार मोठा 
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पगडा अस याच े दसत.े कारण यां या िवचार व ेरणांचा संबंध हा आप या 
जीवन जािणवांशी आह,े हणनू यांनी आंबेडकरी िवचार ह ेप रवतनाच ेश  
माणनू का लेखन केल.े वाह  सोनवण,े बाबाराव मडावी, तुकाराम र गटे, 
संजय लोहकरे, सुरेश धनव,े सखाराम डाखोरे, शीतल ढगे, काश गारोळे, 
पांडुरंग वागतकर, सोपान भुरके, शंकर बळी, दशरथ मडावी, पी. डी. आ ाम, 
किवता आ ाम, सनील कुमरे, िवनायक तुमराम असा काही आ दवासी 
कव चा वग का ा या ांतात पाय रोऊन उभा आह.े  

आंबेडकरी िवचारांचा वारसा लाभले या आ दवासी कव नी आप या 
समाजावर होत असलले ेअ याय-अ याचार, शोषण, उपासमार, दा र य, क , 
द:ुख, भकू आिण भाकर यासारखे अनतं िवषय तेवढयाच पोटितडक न ेमांडल े
आहते. आ दवास चा मूळ  आह े तो भाकरीचा भाकरी या एका-एका 
तुकडयासाठी जंगल-पहाडात टाहो फोडणारी व तडफडणारी माणसे 
आ दवासी कव या किवतने ेहरेली आहते.  

“ “ “ “ पाखराचंेपाखराचंेपाखराचंेपाखराचंे    थवेथवेथवेथवे    माझेमाझेमाझेमाझे    
िनघालेिनघालेिनघालेिनघाले    भाकरी याभाकरी याभाकरी याभाकरी या    शोधातशोधातशोधातशोधात    
हीहीहीही    कोणतीकोणतीकोणतीकोणती    बबेदंशाहीबबेदंशाहीबबेदंशाहीबबेदंशाही    
जीवाचेजीवाचेजीवाचेजीवाचे    हालहालहालहाल    यायायाया    दशेातदशेातदशेातदशेात”1”1”1”1    

वातं य ् ा ीनतंरही या दशेा या मूळ मालकाच े भाकरी या 
तुकडयासाठी एवढ ेहाल हावत,े ही कवीची शोकांितका आह.े हा कोणता दशे 
आह,े क  या दशेान े आ दमांच े जीवन जगण े असहय क न टाकल.े 
द याखो यात या व जंगल पहाडात या आ दवासी माणसांच े थवे या थवे 
भाकरी या शोधासाठी पायपीट करत आहते. पोटाची खळगी भर यासाठी 
धडपडत आहते, ही धडपडच कवीला अ व थ करत.े 
                                                                                                            “ “ “ “ साहबेसाहबेसाहबेसाहबे,,,,    
                                                                                                                भर याभर याभर याभर या    पोटानेपोटानेपोटानेपोटाने    कधीकधीकधीकधी    ातंीातंीातंीातंी    होतहोतहोतहोत    नाहीनाहीनाहीनाही        
                                                                                                                झोपझोपझोपझोप    यतेेयतेेयतेेयतेे    वववव     पडतातपडतातपडतातपडतात    
                                                                                                                जे हाजे हाजे हाजे हा    पोटालापोटालापोटालापोटाला    भकूभकूभकूभकू    लागतेलागतेलागतेलागते    नानानाना        
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                                                                                                                ते हाते हाते हाते हा    माणसूमाणसूमाणसूमाणसू    तळमळतोतळमळतोतळमळतोतळमळतो    तडफडतोतडफडतोतडफडतोतडफडतो        
                                                                                                                अनअनअनअन    डोळेडोळेडोळेडोळे    भाकरी याभाकरी याभाकरी याभाकरी या    दशादशादशादशा    शोधतातशोधतातशोधतातशोधतात    

ांती घडून ये यासाठी माणसाच े पोट रकाम े असाव े लागत.े इथे तर 
भर या पोटान ेलोक ांतीची भाषा करतात. या धनदांड यांना भर यापोटी 
झोप ज र येईल, सुखाची व ेही पडतील. परंत ु यां या हातून ांती होणार 
नाही. जो भूकेन े ाकूळ आह,े भाकरीिवना तळमळतो-तडफडतो यां याच 
िजभेवर ांतीची भाषा खेळत.े तचे ांती क  शकतात. कविय ी अशाच 
भूकेन े तडफडणा या आ दम बांधवाना ांतीसाठी स  हो याच े आवाहन 
करत.े 

      यायायाया    दशेातदशेातदशेातदशेात    पोटासाठीपोटासाठीपोटासाठीपोटासाठी    पोटपोटपोटपोट    यतेेयतेेयतेेयतेे        
                                                                        पोटा यापोटा यापोटा यापोटा या    भकेुसाठीभकेुसाठीभकेुसाठीभकेुसाठी    कमरेखालचीकमरेखालचीकमरेखालचीकमरेखालची    भकूभकूभकूभकू    भागभागभागभाग    घतेेघतेेघतेेघतेे    
                                                                        कोणकोणकोणकोण    आहेआहेआहेआहे    तोतोतोतो        
                                                                        भाकरीवरभाकरीवरभाकरीवरभाकरीवर    भाषणभाषणभाषणभाषण    दतेोदतेोदतेोदतेो        
                                                                        भाकरभाकरभाकरभाकर    भाकरभाकरभाकरभाकर    हणतहणतहणतहणत    
                                                                        भाकरीवरचभाकरीवरचभाकरीवरचभाकरीवरच    करकरकरकर    लावतोलावतोलावतोलावतो    
                                                                        आताआताआताआता    ‘‘‘‘भभभभ’ ’ ’ ’ भटजीचाभटजीचाभटजीचाभटजीचा    नसनूनसनूनसनूनसनू        
                                                                        भाकरीचाभाकरीचाभाकरीचाभाकरीचा    झालायझालायझालायझालाय        
                                                                        ‘‘‘‘कककक’ ’ ’ ’ कां ाचाकां ाचाकां ाचाकां ाचा    अनअनअनअन        
                                                                        ‘‘‘‘रररर’ ’ ’ ’ रका यारका यारका यारका या    पोटाचापोटाचापोटाचापोटाचा” 2” 2” 2” 2    

आ दवास या जीवनातल ेद:ुख आिण दा र य यांना कुठ या थरापयत 
नेऊन सोडले, याचा काही नमेच नाही. ह े‘ पोटासाठी पोट यते’े या चरणाव न 
आप या सहजच ल ात येत.े जी माणस ेधनाढय आहते. यां याकड ेगडगंज 
संप ी आह.े अशा म तवाल लोकांची पोटाची भकू सहजच भागिवली जात.े 
आिण तीच माणस े ‘भूक आिण भाकरी’ वर भाषण ं ठोकतात. भरभ न 
बोलतात पण भाकरीचा  काही के या त े सोडवू शकत नाहीत. कारण 
वासनचेी भकू शमिव यासाठी यांना कमरेखालची भूक हवी असत.े कविय ी 
अशाच लबाड, फस ा व ढ गी लोकांवर श दाच ेआसूड ओढत.े हजारो वष 
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येथील ब जनांना व ि यांना छेळणा या ‘मनुवादी सं कृती’ चा कविय ी या 
ठकाणी िध ार करत.े ‘भ’ भटजीला मुळासकट उपटून या जागी भाकरीच े

िबजारोपण करत.े तसेच रका या पोटाला कांदा अन भाकरीची कती 
आव यकता आह,े हहेी पटवून दते.े 

              ““““पोटाचीपोटाचीपोटाचीपोटाची    आगआगआगआग    िवझिव यासाठीिवझिव यासाठीिवझिव यासाठीिवझिव यासाठी        
                                                                                                                भाकरभाकरभाकरभाकर    लागतेलागतेलागतेलागते    भाकरभाकरभाकरभाकर    ……………………    
                                                                                                                कोण याहीकोण याहीकोण याहीकोण याही    जातीचीजातीचीजातीचीजातीची    ….….….….    
                                                                                                                आिणआिणआिणआिण    तीतीतीती    क ानेक ानेक ानेक ाने    िमळतेिमळतेिमळतेिमळते        
                                                                                                                निशबानेनिशबानेनिशबानेनिशबाने    नाहीनाहीनाहीनाही” 3.” 3.” 3.” 3.    

माणसा या भूकेला जातीपातीची बंधन ेअिजबात नसतात, तर पोटाची 
भूक भागिव यासाठी भाकरीचीच गरज असत.े मग ती भाकर कोण याही 
जातीत या माणसाची असो, ितन े भकेूचा आगड ब शांत करता येतो. अशी 
भाकरी ही क ानचे िमळिवललेी असत.े कवीचा इथे निशबावर नाही, तर 
आप या क ावर व मेहनतीवर चंड िव ास आह.े कारण कवीला या ठकाणी 
फुकटाची भाकरी नको आह,े तर ती ‘ व’ क ा या घामाची हवी. आिण 
हणनूच कवीन ेनिशबाला लाथाडून क ाला िमठी मारली. तसा आ दवास चा 

आिण जंगलाचा फार घिन  संबंध. तो जंगला या सािन यातच वाढला व 
याचा िवकास झाला. याच रानावनातील चारं, बोरं, कारं, वाळकं आदी 

रानम ांनी आ दवासी पोरांची भकू शांत हायची. काही काळ यां या 
भूकेचा  ितथेच िमटायचा. 

““““रानावनातरानावनातरानावनातरानावनात    फरतानाफरतानाफरतानाफरताना        
                                                                    गोळागोळागोळागोळा    केललेीकेललेीकेललेीकेललेी    कंदमळेुकंदमळेुकंदमळेुकंदमळेु        
                                                                    ढोरंढोरंढोरंढोरं    बाधं यावरबाधं यावरबाधं यावरबाधं यावर    भाजतानाभाजतानाभाजतानाभाजताना        
                                                                    भकेूलाभकेूलाभकेूलाभकेूला    क बक बक बक ब    फुटायचेफुटायचेफुटायचेफुटायचे        

                                रानमे ावररानमे ावररानमे ावररानमे ावर    पोसललेापोसललेापोसललेापोसललेा    दहेदहेदहेदहे        
चावीचावीचावीचावी    हम दहम दहम दहम द    खरपडुीसारखाखरपडुीसारखाखरपडुीसारखाखरपडुीसारखा        
भकेु यां याभकेु यां याभकेु यां याभकेु यां या    पोटामधलीपोटामधलीपोटामधलीपोटामधली        
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थोडीथोडीथोडीथोडी    तरीतरीतरीतरी    भकूभकूभकूभकू    भागवीलभागवीलभागवीलभागवील?” 4?” 4?” 4?” 4    
जंगल-िज हा यात या फळाफुलांवर व कंदमुळांवर आ दवासी पोरांचा 

दहे पोस याची कबलुी कवी या ठकाणी दतेो. एकूणच काय तर आ दवास च े
वा त च मुळात अितशय घनदाट अर यात असत.े यामुळे तेथील ‘रानमेवा’ 
यांना सहजच उपल ध होतो. आ दवास या पोटाची संपूण भकू भागिवली 

जात नसली, तरी भूकेची ित ता मा  थोडी कमी करता येऊ शकत,े यावर 
कवीचा िव ास आह.े  

““““काबाडककाबाडककाबाडककाबाडक     अगंमहेनतअगंमहेनतअगंमहेनतअगंमहेनत        
रानावनातरानावनातरानावनातरानावनात    दशेीदशेीदशेीदशेी----िवदशेीिवदशेीिवदशेीिवदशेी    
िज यासाठीिज यासाठीिज यासाठीिज यासाठी    गाळलागाळलागाळलागाळला    जातोजातोजातोजातो    घामघामघामघाम        
तीतीतीती    असतेअसतेअसतेअसते    िशळीपातीिशळीपातीिशळीपातीिशळीपाती    भाकरभाकरभाकरभाकर….….….….    

क हाक हाक हाक हा    सहजचसहजचसहजचसहजच    अगंअगंअगंअगं    महेनतीनेमहेनतीनेमहेनतीनेमहेनतीने        
क हाक हाक हाक हा    लाडंीलाडंीलाडंीलाडंी    लबाडीलबाडीलबाडीलबाडी, , , , चोरीनहेीचोरीनहेीचोरीनहेीचोरीनहेी        
उघडयाउघडयाउघडयाउघडया    नागडयां यानागडयां यानागडयां यानागडयां या    खळगीसाठीखळगीसाठीखळगीसाठीखळगीसाठी        
नािवलाजानेनािवलाजानेनािवलाजानेनािवलाजाने    िमळवतोिमळवतोिमळवतोिमळवतो    माणसूमाणसूमाणसूमाणसू        
तीतीतीती    असतेअसतेअसतेअसते    िशळीपातीिशळीपातीिशळीपातीिशळीपाती    भाकरभाकरभाकरभाकर” 5. ” 5. ” 5. ” 5.     

चार घास सुखाच े िमळावते हणून आ दवासी माणसाला ढोर मेहनत 
करावी लागत.े काबाडक  करावे लागतात. रानावनात वणवण भटकंती 
करावी लागत.े एका-एका भाकरी या तुकडयासाठी याला पर ांतात जाऊन 
घाम गाळावा लागतो, ते हा कुठेतरी भाकरीचा कोरकुटका या या पदरी 
पडतो. आजही ऊस तोडण,े कापसू वेचण,े कांद ेकाढण,े िमर या तोडण ेआदी 
कामासाठी आ दवास च े थवे या थव े वाडी-व ती या बाहरे पड याचे 
िनदशनास यतेात.  

तस ेभाकरी िमळिव याच ेअनके माग कवीन ेसांगीतल.े परंत ुआ दवासी 
माणूस हा क ा या भाकरीलाच ाधा य दतेाना दसतो. याला घामातनू 
िमळिवले या भाकरीनचे शांत झोप यते े आिण यदाकदािचत अ य मागान े
कुणी भाकरी िमळिवलीच, तर यात यांचा दोष नाही तर येथील थािपत 



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        108108108108    

व थेचा आह.े यामुळेच तर भूकेचा श्न अजनूही आ दवासी समाजाला 
छळताना दसतो. अगदी अलीकड या काळात आ दवासी समाजात 
िश णाचा चार- सार ब यापकै  झाला आह.े समाजाबरोबर भूकेच े चटके 
सहन क न अनके त णांनी िश ण घेतल.े यातील काह ची वैचा रक 

ग भता वाढली. अशा काही जाणकारांनी लेखनीची तलवार हातात घेऊन 
भूक-भाकरीचा फडशा पाडला. पोटा या भूकेबरोबर यांना ानाची भूक 
मह वाची वाटू लागली.  

                           ““““आ हाआ हाआ हाआ हा    भकूभकूभकूभकू    लागावीलागावीलागावीलागावी        
                                                                                                                ानाचीानाचीानाचीानाची    पु तकपु तकपु तकपु तक     पानाचीपानाचीपानाचीपानाची        
                                                                                                                एकएकएकएक    भाकरभाकरभाकरभाकर    कमीकमीकमीकमी    खाऊखाऊखाऊखाऊ        
                                                                                                                पणपणपणपण    शाळेलाशाळेलाशाळेलाशाळेला    रोजरोजरोजरोज    जाऊजाऊजाऊजाऊ        
                                                                                                                पु तकाचेपु तकाचेपु तकाचेपु तकाचे    पखंपखंपखंपखं    लऊेलऊेलऊेलऊे        
                                                                                                                गगनगगनगगनगगन    भरारीभरारीभरारीभरारी    घऊेघऊेघऊेघऊे”6.”6.”6.”6.    

पोटाची भूक शमिव यासाठी भाकरीची जेवढी आव यकता असत.े 
तेवढीच, कब ना या नही अिधक भकू ानाची लागावी अशी कविय ीन े
या ठकाणी अपे ा  केली. कारण आ दवास या जीवनात भाकरीएवढचे 
मह व पु तकाला आह,े ह ेकविय ी जाणतात. एक वेळ भाकर नाही िमळाली 
तरी हरकत नाही, परंत ुपु तकांचा साठा माञ तुम याकड ेअसायलाच हवा. 
कारण पु तके ही काळा या िवशाल समु ातनू वा न नणेारी फार मोठी जहाज े
होत. ती तुम याकड े सं ही असण े ज रीच े आह.े यािशवाय तु हाला उ  
थानी कवा वेगवेगळया े ात भरारी मारताच येणार नाही, ह ेकविय ीच े
हणण ेअगदी रा त आह.े आज दशे गती या दशेन ेवाटचाल करत असला, 

तरी या दशेान े येथील मूळिनवास या मूलभतू गरजांची पुतता अ ापही 
केललेी नाही, ही व तुि थती आह.े कुपोषणाच े माण हणाव ेतर तेही कमी 
झाल े नाही. आ दवासी िवकास योजनांचा अजनूही ब याबोळ आह.े 
आ दवासी आ मशाळांची अव था दयनीय आह.े � ॉिसटीचा कायदा 
असनूही आ दवास वर अ याय-अ याचार होतच आहते. समाजात या 
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अंध दांच ेपेव कायमच आह.े या व अशा अनेक समाजिवघातक सम यांकड े
आ दवासी कव चा मोचा िनघाला, तर आ दवास या वाटयाला सुखाच े
दवस येतील अशी अपे ा ठेवायला हरकत नाही.  

सदंभसदंभसदंभसदंभ :-  
1) बाबाराव मडावी ‘पाखरं’ ि यंका काशन, यवतमाळ थमावृ ी 2009 पृ. 54 
2) किवता आ ाम ‘काजवा’ किवता काशन, धुळे थमावृ ी-2011 पृ. 8, 9  
3) सखाराम डाखोरे ‘रानवा’ डपल पि लकेशन, वसई- थमावृ ी-2019 पृ. 82  
4) संजय लोहकरे ‘पानझडी’ अ ता काशन, पुणे- थमावृ ी-2011 पृ. 20  
5) काश गारोळे (अ कािशत किवता) 
6) शीतल ढगे ‘रानफूल’ समी ा पि लकेशन, पंढरपूर- थमावृ ी-2021 पृ. 58 

 

*** 

    
    
    
    
    
    
    
    
    



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        110110110110    

२०००२०००२०००२०००    नंतर या कविय या किवततेील नंतर या कविय या किवततेील नंतर या कविय या किवततेील नंतर या कविय या किवततेील 
जागितक करणाच ेिचजागितक करणाच ेिचजागितक करणाच ेिचजागितक करणाच ेिच णणणण    

 

ा. डॉ. राम कशन दिहफळे    
मिहला कला महािव ालय, औरंगाबाद. 

 

जागितक करण ह े भांडवली देशा या सुखलोलुप वृ ीतून 
झालेले आह.े औ ोिगक ांतीनंतर उ ोग धान युरोपीय रा ांनी 

ापारा या िनिम ाने जगभर आप या वसाहती थापन के या आिण 
यात गरीब व अिवकिसत रा ांची प रि थती खालावली. जागितक करण 

भांडवलीकरण उदारीकरण व खाजिगकरण या एकाच ना या या दोन 
बाजू आहते. िव  तरीय सामा य माणसांचे या बाब मुळे शोषण होत 
आह.े जागितक करण ही भांडवलदारां या भ यासाठी जोपासली जाणारी 

या आह.े जागितक करण ह े नवे अराजक आह.े चंड माणातील 
उपभोगवादी सं कृती िनमाण करणारी जागितक करण ही या आह.े 
जागितक करण ह ेनवे अराजक आह.े चंड माणात उपभोगवादी सं कृती 
िनमाण करणारी जागितक करण ही या आह.े पारंपा रक 
संवेदनशीलता छेदनू नवी संवेदनशीलता वाढिवणारी जागितक करण ही 

या आह.े यामुळे समाजजीवनाला बाजाराचे व प ा  झाले आह.े 
जागितक करणातील ापारी वृ ीमुळे ि यांकडे पाह याची 

दृ ी मा  बदलत गलेी. फॅशन शो, स दय पधा, जािहरात यां या 
नावाखाली ितला े णीय बनिवले गलेे आह.े या मा यमातनू ी, ी व, 
मातृ व, ितची अि मता, ितची अ ू, ि यांचे समाजातील थान ितचे 
प रवारातील रा ातील थान, ितचे अिधकार कत  याबाबतीत आज 
जोरकसपणे बोल या जाऊ लागल े आह.े एक कडे ित या ी वाला 
आधुिनक करणा या ग डस नावाखाली पणाला लावल े आिण दसुरीकडे 
ित या ी वाला याय िमळावा हणून उभा केललेा संघष या च ात ती 
अडकली आह.े आज जागितक करणामुळे ितला वेगवेग या सम यांना 
आ हानांना त ड ावे लागत आह.े “जागितक करण हा गत देशांचा 
िवकास आिण आधुिनक करण यां या नावाखाली सु  असलेला नवा 
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सा ा यवाद आह.े याचा मुखवटा बाजूला के यानंतर आप या वसाहती 
आिण सा ा यवादी शोषणाचा खरा चेहरा दसून येतो. एत् देशीय यांचे 
शोषण करीत यांना यां या मूळ जागेव न उखडून फेकणे. यां या 
देशातील नैस गक साधन संप ी वतः या न यासाठी िपळून घेत ती न  
करण ेह ेवसाहतवादाचे आिण सा ा यवादाचे हते ूया येतही लपलेल े
असतात. यात सवात जा त भरड या जातात या ि या होय. गे या 
काही वषात भारत आिण या या सार या अनेक गत रा ांनी आपला 
मोचा वळवलेला आह.े अशा जमायका, हतैी,वे टइंडीज,चीन,नायजे रया 
इ यादी देशातून ि यांचा मो ा माणावर ापार सु  आह.े”११११ गरीब 
क करी वगातील ि यां या मातील वाढ आिण असहाय दडपणात 
यांना आपल े िवकावे लागणारे म यासंदभातील पा भूमीवर भा 

गाणोरकर यांचे वरील मत पटते. 
    जागितक करणाचा भाव सवच े ावर पडलेला आह.े 
“ लोबलायझेशन ही सं ा १९८२ पयत ऑ सफड िड शनरीत देखील 
सापडत नाही. हणजे केवळ २०-२५ वषातच या सं ेन े व ितने बोध 
होणा या येने या भूतलावरील हजारो वषा या स यता व सं कृती या 
पायावर उ या असणा या सम  मानवी समाजाला मुळापासून हादरवून 
सोडणारा असा यांचा क जा घतेललेा आह.े”२२२२ या पा  वभूमीवर संपूण 
जगाची अनेक पात यांवर फेरमांडणी होत आह.े२१ ा शतकाला सामोरे 
जाताना समाजालाही फेरमांडणीचा िवचार करावाच लागेल. “िवसा ा 
शतका या अखेर या दोन दशकातील बदल या समाज वृ ी व सािह य 

वृ ी या वतं पण े अ यासनीय ठरतात. या कार या बदलामाग े
जागितक प रि थतीची ही पा भूमी आह.े नवे िनसग, पयावरणीय भान, 
िनसग संप ी व मनु य सं या यात िनमाण झालेला घातक असमतोल 
वाढता बेबंद हसाचार, धा मक मूलत ववादाची नवी हसक पे, 
जीवनमू यांची नाममा  उरलेले तारण, िव ान युगा या अफाट गतीचा 
ट यावर कषाने जाणवणारे िनराशाचे वैफ य व भौितक नेतृ वाचा 
अभाव, संकुिचत अि मतांचा बुजबुजाट, मनु य सृ ीचे नकळत होत 
चालललेे खूप खेडेकरण सारमा यमांचा िव तार यासार या कतीतरी 
गो चा भाव मराठी संवेदनशीलतेवर व सजनशीलतेवर अटळपणे पडत 
आह.े आंत रक जागितक करणाची ही या व भाव कोण याच 
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समाजाला यापुढे रोखता येणार नाही.”३३३३ मराठी सािह यावरही 
जागितक करणाचा भाव पडलेला आह.े जागितक करणा या भावात 
आले या कविय ी मनान ेया जागितक करणा या येतून पुढे येणा या 
समाज मानवा या अंतर िवरोधाचे दशन आप या किवतांतून दगुोचर केल े
आह.े जागितक करणा या प र े ात नवदो रीय मराठी किवत नी  
जागितक करणाचे या युगातील बदलाचे, मानवी अनुभवांचे ‘ ी’  
घुसमट चे वा तव टपल ेआह.े 
    परुाणकाळापासून ी यांना धमशा ा या िवषम लखेनाने मु य 

वाहात येऊ दले नाही. ाचीन काळात स म असले या ीला ‘चूल-
मूल’ या काय े ात जखडून टाकले. नीितमू यात बांधून टाकले, सवच 
ि यांना भ ांची (कात ाची िपशवी) उपमा दली. एवढेच न ह े तर 
ितचे माणूसपण िहरावून घतेल.े वातं य िमळून ७० वष उलटून 
गे यावरही ित याकडे पाह या या दिृ कोनात फारसा फरक पडला नाही. 
जागितक करणा या या युगात फॅशन या जािहरात या नावाखाली ितला 
आजही उपभोगत ठरवल ेजात आह.े जागितक करणात ि यां या वाटेला 
आले या दःुखाची जाणीव किव ी ा लोखंडे यांना आह े हणूनच 
मानवतेची वागणूक ि यांना िमळाली. ितचा माणूस हणनू िवचार हावा 
एवढीच माफक अपे ा या  करतात. परुाणकाळापासून 
लोबलायझेशन पयत आलटून पालटून अ ावत गृहीत धरण,ं सहजीवन, 

संभोग, समभाव, समानता, वातं य समाजाबाहरे सोयी कर ढकलण ं
जागितक करणा या च ूहाने मानव व मानवी जीवन वहारांना सव 
बाजंूनी कवेत घेतल े आह.े मानवी जीवनातील सव मू य व जीवन मू य 
अ रश: कोलमडून पडली आह.े याचे भावी िच ण ‘ ेहलता िचटणीस’ 
यां या “आकाश पश” (२००६) म ये आले आह.े आजकाल सगळेआजकाल सगळेआजकाल सगळेआजकाल सगळेIIII    
िविचिविचिविचिविच चचचच    घडतंघडतंघडतंघडतंययययIIII    माणसातल ेमोठेपण कमी होतंमाणसातल ेमोठेपण कमी होतंमाणसातल ेमोठेपण कमी होतंमाणसातल ेमोठेपण कमी होतंययययIIII    का त ेकळत नाहीका त ेकळत नाहीका त ेकळत नाहीका त ेकळत नाही............IIII    
पण माणस ंबदललीपण माणस ंबदललीपण माणस ंबदललीपण माणस ंबदललीIIII    माणसातलंमाणसातलंमाणसातलंमाणसातलं    मी पण वाढत चाललयंमी पण वाढत चाललयंमी पण वाढत चाललयंमी पण वाढत चाललयंI I I I घणेंघणेंघणेंघणें    परुत नाहीपरुत नाहीपरुत नाहीपरुत नाहीI I I I 
देणंदेणंदेणंदेणं    सचुत नाहीसचुत नाहीसचुत नाहीसचुत नाहीIIII    चगंळवादात सार िबघडलंचगंळवादात सार िबघडलंचगंळवादात सार िबघडलंचगंळवादात सार िबघडलंययययIIII    या घरादाराला हण या घरादाराला हण या घरादाराला हण या घरादाराला हण 
लागलयं लागलयं लागलयं लागलयं ((((आकाशआकाशआकाशआकाश पश पश पश पश ----        आजकाल सगळं पृ  आजकाल सगळं पृ  आजकाल सगळं पृ  आजकाल सगळं पृ  ....८८८८    
     जागितक करणामुळे माणूस िवनाशाकडे वाटचाल करतो आह.े यामुळे 
िनसग सु ा धा तावला आह े असेही यांना वाटते. ‘‘‘‘सारा िनसगच सारा िनसगच सारा िनसगच सारा िनसगच 
धा तावला आहेधा तावला आहेधा तावला आहेधा तावला आहेIIII    कुठ याच गो ीत तृ  न होणाकुठ याच गो ीत तृ  न होणाकुठ याच गो ीत तृ  न होणाकुठ याच गो ीत तृ  न होणारा रा रा रा IIIIहा मानव ाणी हा मानव ाणी हा मानव ाणी हा मानव ाणी 
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IIIIिव ाचा नाश जवळ जवळ आणतो आहेिव ाचा नाश जवळ जवळ आणतो आहेिव ाचा नाश जवळ जवळ आणतो आहेिव ाचा नाश जवळ जवळ आणतो आहे’’’’    ((((आकाश पश झाकोळललेा सयूआकाश पश झाकोळललेा सयूआकाश पश झाकोळललेा सयूआकाश पश झाकोळललेा सयू’’’’    
पृ  पृ  पृ  पृ  ....१२१२१२१२)))) जागितक करणाचा भाव कुटंुब व थेवर सु ा पडला आह.े 
मोबाइल या रजम ये काम करणा या आई-वडील तसेच कुटंुबातील सवच 
घटकातील सुसंवाद हरवत चालललेा आह.े मुलांचे बालपण पार कसून गले े
आह.े 
   आई-वडील दोघेही नोकरीिनिम  बाहरे. सोबत खेळायला कोणीही 
नाही. अशावेळी ही मुल घरात असले या कॉ पुटरवर खेळत राहतात. 
याचे वा तव िच ण ‘खेळ’ या किवतेतून ‘ ा लोखंडे’ यांनी केलेल ेआह.े 
बंद खोलीत कॉ पुटरवरIIII खेळताहते IIIIएएएएक एकटी मलुंक एकटी मलुंक एकटी मलुंक एकटी मलुंI I I I अ ख याअ ख याअ ख याअ ख या अ ख जग 
यां या पु ात IIIIएकावर एक वे नाचंी एकावर एक वे नाचंी एकावर एक वे नाचंी एकावर एक वे नाचंी I I I I चाळत लावनू उभ ंचाळत लावनू उभ ंचाळत लावनू उभ ंचाळत लावनू उभ ं

IIII यां यासाठी आतडं ितमळितळ यां यासाठी आतडं ितमळितळ यां यासाठी आतडं ितमळितळ यां यासाठी आतडं ितमळितळ I I I I तटु याची तटु याची तटु याची तटु याची I I I I वळेच आता सपंनू वळेच आता सपंनू वळेच आता सपंनू वळेच आता सपंनू 
गलेीयगलेीयगलेीयगलेीय....””””((((उ कट जीवघे या धगीवर पृउ कट जीवघे या धगीवर पृउ कट जीवघे या धगीवर पृउ कट जीवघे या धगीवर पृ.... ....२४ २४ २४ २४ )))) तर ““““बा य हरवललेीबा य हरवललेीबा य हरवललेीबा य हरवललेी    IIII    पण पण पण पण 
बािलश होऊ इि छणारीबािलश होऊ इि छणारीबािलश होऊ इि छणारीबािलश होऊ इि छणारी    I I I I हीहीहीही    आजची िपढीआजची िपढीआजची िपढीआजची िपढी    IIII    मोबाईलच ेमोबाईलच ेमोबाईलच ेमोबाईलच ेखळुखळेु हाती खळुखळेु हाती खळुखळेु हाती खळुखळेु हाती 
घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    IIII    र यावर हडर यावर हडर यावर हडर यावर हडलेललेेले    आहेआहेआहेआहे    IIII    चॉकलटेची चव त डात घालनूचॉकलटेची चव त डात घालनूचॉकलटेची चव त डात घालनूचॉकलटेची चव त डात घालनू    IIII    गळुगळुीत गळुगळुीत गळुगळुीत गळुगळुीत 
वा तव वा तव वा तव वा तव चघळीतचघळीतचघळीतचघळीत    िशकल े आहेिशकल े आहेिशकल े आहेिशकल े आहे    IIII    ((((दारात या रागंोळीच े रंगदारात या रागंोळीच े रंगदारात या रागंोळीच े रंगदारात या रागंोळीच े रंग,,,,    िपढी पृिपढी पृिपढी पृिपढी पृ....    

....२१२१२१२१))))    
   या श दात ‘िसिसिलया का हालो’ यांनी नवीन िपढीची वेदना 
मांडली. जागितक करणामुळे भाषा, सं कृती कुटंुब यांची पार वाताहत 
झाली. ह ेस य ा यापक ‘सं या रंगारी’ यांनी रेखाटले आह.े  

“किवतेतून िच ीत करताना    IIII बाईची मॉम झाली    IIII कट घालून 
कॅफेत गलेी    IIII बाचा पॉप झाला    IIII टाय लावून पॉप युझीकवर    IIII शेपूट हलवू 
लागला    IIII पोरगा पाळणाघरात मायबाप वृ ा मात    IIII (सं यारंग २०१० 
पृ. .६७) 
    जागितक करणा या तडा यातून मातृ व ही सुटल े नाही. शा ीय 
संशोधनाने ‘सरोगेट मदर’ अि त वात आली. ीला भाविनक आवाहन 
क न सरोगेट मदर हायला भाग पाडले. ितनेही ते वीकारल.े आ थक 
नड यामुळे भागते आह ेह ेही ित या ल ात आल.े परंत ुपढेु ““““सरोगटे मदर सरोगटे मदर सरोगटे मदर सरोगटे मदर 
हो यासाठी ितलाही वाटलेहो यासाठी ितलाही वाटलेहो यासाठी ितलाही वाटलेहो यासाठी ितलाही वाटले,,,,    काय हरकत आहेकाय हरकत आहेकाय हरकत आहेकाय हरकत आहे????    थोडी िनवड भागलेथोडी िनवड भागलेथोडी िनवड भागलेथोडी िनवड भागले    IIII    
ित या बेसावध होकारानतंरित या बेसावध होकारानतंरित या बेसावध होकारानतंरित या बेसावध होकारानतंर    IIII    ती मशीनती मशीनती मशीनती मशीनचचचच    झालीझालीझालीझाली....    गभ सभंाळून पसै ेगभ सभंाळून पसै ेगभ सभंाळून पसै ेगभ सभंाळून पसै े
िमळिवणारीिमळिवणारीिमळिवणारीिमळिवणारी....””””    ((((िमळून सा याजणीिमळून सा याजणीिमळून सा याजणीिमळून सा याजणी----    स टस टस टस ट....    २०१३२०१३२०१३२०१३----    बाईपण पृबाईपण पृबाईपण पृबाईपण पृ....    ....    ४३४३४३४३))))    
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   अशा श दात ितची था ‘यािमनी रानडे’ आप या किवतेतनू मांडतात. 
सरोगेट मदर या लाभान े आई या  मातृ वाची बोली जागितक करणात 
लाव या गेली आह.े ी या गभाचा उपयोग अथ ा ी या लालसेने सतत 
होत रािहला तर ित या आरो याचे काय होणार याचा िवचारही ित या 
मनात आला नाही. ित या साथीदाराने आ थक ह ासासाठी या 
शरीर पी मशीनची काळजी घेणे सु  केल.े ““““आता घरात सकुामेवा आता घरात सकुामेवा आता घरात सकुामेवा आता घरात सकुामेवा 
फळफळावळफळफळावळफळफळावळफळफळावळ    IIII    यऊे लागली फ  ित यासाठीयऊे लागली फ  ित यासाठीयऊे लागली फ  ित यासाठीयऊे लागली फ  ित यासाठी    IIII    दो ही वळेा दधू घतेल ंकादो ही वळेा दधू घतेल ंकादो ही वळेा दधू घतेल ंकादो ही वळेा दधू घतेल ंका? ? ? ? 
IIII    नवरा आवजनू िवचा  लागलानवरा आवजनू िवचा  लागलानवरा आवजनू िवचा  लागलानवरा आवजनू िवचा  लागला....””””    ((((बाईपण पृबाईपण पृबाईपण पृबाईपण पृ....    ....४३४३४३४३))))    सरोगेट मदर, ी 
बीजांची िन मती व िव , शरीर िव य यासार या शरीराशी संबंिधत 
घटकांशी बळजबरी जागितक करणा या रे ात ीला सहन करावी 
लागत आह.े जागितक करणान े गत रा ांचा िवकास तर िवकसनशील 
रा  भकास होत आह.े ही भकासपणाची प रणीती केवळ 
अथ व थेपुरतीच नाही तर मानवी मन, सं कृती, समाज, नैितकमू य 
यांनाही ितने कवेत घेतल.े जागरण या किवते िसिसलीया का हालो 
हणतात, ““““कुठे जळतय सदनकुठे जळतय सदनकुठे जळतय सदनकुठे जळतय सदन    IIII    साजरे होतेसाजरे होतेसाजरे होतेसाजरे होतेयययय    मरणमरणमरणमरण    I” I” I” I” ((((दारात या दारात या दारात या दारात या 

रागंोळीच े रंगरागंोळीच े रंगरागंोळीच े रंगरागंोळीच े रंग    २००७२००७२००७२००७) ) ) )     औ ोिगक ातंीऔ ोिगक ातंीऔ ोिगक ातंीऔ ोिगक ातंी,,,,चगंळवादचगंळवादचगंळवादचगंळवाद,,,,    जागितक करणामळेु जागितक करणामळेु जागितक करणामळेु जागितक करणामळेु 
मानवी जीवनाची वाताहत होतेमानवी जीवनाची वाताहत होतेमानवी जीवनाची वाताहत होतेमानवी जीवनाची वाताहत होतेयययय....””””    कुठे कुठे कुठे कुठे फुटफुटफुटफुटतात फटाकेतात फटाकेतात फटाकेतात फटाके    IIII    कुठे फुटतातकुठे फुटतातकुठे फुटतातकुठे फुटतात        
कव ाकव ाकव ाकव ा    IIII    ऐकू यते नाही फटाकाऐकू यते नाही फटाकाऐकू यते नाही फटाकाऐकू यते नाही फटाका    IIII    फुटणा या काळजाचाफुटणा या काळजाचाफुटणा या काळजाचाफुटणा या काळजाचा    I”I”I”I”    ((((दारात या दारात या दारात या दारात या 
रागंोळीच ेरंगरागंोळीच ेरंगरागंोळीच ेरंगरागंोळीच ेरंग,,,,    काजळतात दव ेपृकाजळतात दव ेपृकाजळतात दव ेपृकाजळतात दव ेपृ....    ....६१६१६१६१) ) ) )     

जागितक करणाने सवच े ाला तडाखा दला आह.े यातून 
िश ण े ही सुटल ेनाही. िश ण े ातील मूळ व था पार ढासळून 
गेली. ितचे बाजारीकरण झाले आह.े याचे िच ण ा यापक ‘सं या रंगारी’ 
यांनी केले आह.े जािहरात करावी लागतेजािहरात करावी लागतेजािहरात करावी लागतेजािहरात करावी लागते    IIII    असणा या नसणा यानंा असणा या नसणा यानंा असणा या नसणा यानंा असणा या नसणा यानंा 
कककक लची िश णाचंलची िश णाचंलची िश णाचंलची िश णाचं    झालले े बाजारीकरणझालले े बाजारीकरणझालले े बाजारीकरणझालले े बाजारीकरण    IIII    शाळा करताशाळा करताशाळा करताशाळा करताहतेहतेहतेहते    धदंाधदंाधदंाधदंा,,,,    सं था सं था सं था सं था 
हणज े दकुानहणज े दकुानहणज े दकुानहणज े दकुान””””    ((((सं यारंग पृसं यारंग पृसं यारंग पृसं यारंग पृ....    ....८६८६८६८६)))) यामुळेच या जागितक करणाला 

ठणकावतात. “सझेची े ज आणनूसझेची े ज आणनूसझेची े ज आणनूसझेची े ज आणनू    आमच ं सरण रचनू नकाआमच ं सरण रचनू नकाआमच ं सरण रचनू नकाआमच ं सरण रचनू नका    IIII    खाऊ या खाऊ या खाऊ या खाऊ या 
खाउजा हणतखाउजा हणतखाउजा हणतखाउजा हणत    IIII    आ हालाच खाऊ नकाआ हालाच खाऊ नकाआ हालाच खाऊ नकाआ हालाच खाऊ नकाI”I”I”I”    ((((सं यारंग पृसं यारंग पृसं यारंग पृसं यारंग पृ....    ....६१६१६१६१....))))    

जागितक करणाचा भाव जसा मानवी जीवनावर झाला तसाच 
टो िनसगावरही झाला याचे िच ण अ यंत भावी श दात कविय ी ा 
लोखंडे करतात, ““““आप या हातनू आप या हातनू आप या हातनू आप या हातनू I I I I सटुल जगंल सटुल जगंल सटुल जगंल सटुल जगंल I I I I सटुल पाणी सटुल पाणी सटुल पाणी सटुल पाणी I I I I सटुली सटुली सटुली सटुली 
जमीन जमीन जमीन जमीन I I I I तटुली नाती तटुली नाती तटुली नाती तटुली नाती I I I I लोबल ि हलजेात सापडेल आप याला आपली लोबल ि हलजेात सापडेल आप याला आपली लोबल ि हलजेात सापडेल आप याला आपली लोबल ि हलजेात सापडेल आप याला आपली 
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अ सल कातडी अ सल कातडी अ सल कातडी अ सल कातडी ....” ” ” ” ((((सं यारंग सं यारंग सं यारंग सं यारंग २०१० २०१० २०१० २०१० ित या जग याचा वणेा ित या जग याचा वणेा ित या जग याचा वणेा ित या जग याचा वणेा , , , , लोबल लोबल लोबल लोबल 
ि हलजे पृि हलजे पृि हलजे पृि हलजे पृ.... ....६५६५६५६५) ) ) ) लोबल ि हलेजात माणुसक  गमाव याचा धोका 
आप या समोर आह े .माणूसपण गमाव याचे भयानक प रणाम आगामी 
काळात भोगावे लाग ू शकतात ? हा िवचार या किवते या मा यमातून 
यांनी मानव जातीला दला आह.े 

जागितक करणामुळे शहर आिण खेडे यां यात शीतयु  सु  
झालंय याचीही न द यांनी आप या किवतेतनू घेतली आह.े “ लोबल लोबल लोबल लोबल 
ि हलजे िव  ि हलजे िव  ि हलजे िव  ि हलजे िव  IIII लढतयं माझं खेडं    IIII इंिडया िव  भारत    IIII चाललंय एक 
शीत यु     IIII ((((सं यारंग पृसं यारंग पृसं यारंग पृसं यारंग पृ....    ....१७११७११७११७१....)))) 
   जागितक करणा या प रणामाने शेतकरी पार हवाल दल झाला. 
याची ससेहोलपट ‘क पना दधुाळ’  या कविय ीने ‘िसझर कर हणतेय 

माती’ या का सं हात रेखाटली. ““““मी टाकललेी मथेी आिण कोथबंीरमी टाकललेी मथेी आिण कोथबंीरमी टाकललेी मथेी आिण कोथबंीरमी टाकललेी मथेी आिण कोथबंीर    IIII    
मागतेमागतेमागतेमागतेयययय    मा याकडंमा याकडंमा याकडंमा याकडं    IIII    युययुुयु रयाचा खाऊरयाचा खाऊरयाचा खाऊरयाचा खाऊ... ... ... ... IIII    आिण लसुलशुीत हायचंआिण लसुलशुीत हायचंआिण लसुलशुीत हायचंआिण लसुलशुीत हायचं    पअेरपअेरपअेरपअेर    IIII    
रखरखीत झाडां या सालीरखरखीत झाडां या सालीरखरखीत झाडां या सालीरखरखीत झाडां या सालीनंननंंनं    IIII    मॉई रायझरचा मॉई रायझरचा मॉई रायझरचा मॉई रायझरचा ह  धरलाह  धरलाह  धरलाह  धरलायंययंंयं............I I I I आिण आिण आिण आिण 
माती अडून बसली आह ेिसमाती अडून बसली आह ेिसमाती अडून बसली आह ेिसमाती अडून बसली आह ेिसझझझझर कर मनतर कर मनतर कर मनतर कर मनत... ... ... ... IIII    मी काय कमी काय कमी काय कमी काय क     I”I”I”I”    ((((िसिसिसिसझझझझर कर र कर र कर र कर 
हणतेहणतेहणतेहणतेयययय    माती माती माती माती २०१०२०१०२०१०२०१०    पृपपृृपृ.... ....१७१७१७१७))))    

   जागितक करणामुळे चंड पधा वाढली, िनवडणुक यावेळी वाकून 
पाया पडणारी  िनवडून आली हणजे पाच वष ढंुकूनही पाहत नाही 
हणून कविय ी ‘िवजयाल मी वानखेडे’ आप या इशारा का सं हात 
हणतात, ““““सावधान अठरा वषा या मत जा यानंा सावधान जाण ूउ ा सावधान अठरा वषा या मत जा यानंा सावधान जाण ूउ ा सावधान अठरा वषा या मत जा यानंा सावधान जाण ूउ ा सावधान अठरा वषा या मत जा यानंा सावधान जाण ूउ ा 
यानंा आपल े अि त व सागंा यानंायानंा आपल े अि त व सागंा यानंायानंा आपल े अि त व सागंा यानंायानंा आपल े अि त व सागंा यानंा    ठणकावनू आ हालाही कुणी फरव ूठणकावनू आ हालाही कुणी फरव ूठणकावनू आ हालाही कुणी फरव ूठणकावनू आ हालाही कुणी फरव ू

शकत नाही साम दाम दंड आिण झकूु शकत नाही कळसू ी बा या माण ेशकत नाही साम दाम दंड आिण झकूु शकत नाही कळसू ी बा या माण ेशकत नाही साम दाम दंड आिण झकूु शकत नाही कळसू ी बा या माण ेशकत नाही साम दाम दंड आिण झकूु शकत नाही कळसू ी बा या माण े
वाच ूशकत नाही त ण र ाला धम नसतो जात नसत ेप  नसतो या या वाच ूशकत नाही त ण र ाला धम नसतो जात नसत ेप  नसतो या या वाच ूशकत नाही त ण र ाला धम नसतो जात नसत ेप  नसतो या या वाच ूशकत नाही त ण र ाला धम नसतो जात नसत ेप  नसतो या या 
वजाला िविश  रंगहीन असतो एक मा  जाणीव असत े अि मतचेीवजाला िविश  रंगहीन असतो एक मा  जाणीव असत े अि मतचेीवजाला िविश  रंगहीन असतो एक मा  जाणीव असत े अि मतचेीवजाला िविश  रंगहीन असतो एक मा  जाणीव असत े अि मतचेीI” I” I” I”     

((((इशारा इशारा इशारा इशारा २०००२०००२०००२०००    पृपपृृपृ.... ....४४४४४४४४))))    
   तर अि नी घ गडे यां या किवतेतून जागितक करणाचे िच ण येते. 
““““एकावर एक या वा तवाला या टपतातएकावर एक या वा तवाला या टपतातएकावर एक या वा तवाला या टपतातएकावर एक या वा तवाला या टपतात....    एकावर एक एकावर एक एकावर एक एकावर एक     IIII    वरा वरा वरा वरा 
करा वरा कराकरा वरा कराकरा वरा कराकरा वरा करा    IIII    हवा तो माल हवा तो माल हवा तो माल हवा तो माल उउउउचलाचलाचलाचला    I”I”I”I”    ((((बाय डॉट कॉम बाय डॉट कॉम बाय डॉट कॉम बाय डॉट कॉम २०१०२०१०२०१०२०१०    पृपपृृपृ....    

....२६२६२६२६))))    
   जागितक करणामुळे बदलललेे समाज वा तव आसावरी काकडे यांनी 
टपले आह ेपुढील माण े––––““““नवनवीन आजारां या भीतीन ेधा तावललेा नवनवीन आजारां या भीतीन ेधा तावललेा नवनवीन आजारां या भीतीन ेधा तावललेा नवनवीन आजारां या भीतीन ेधा तावललेा IIII    
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क  क यिुनकेशन अनावर साधनानंीक  क यिुनकेशन अनावर साधनानंीक  क यिुनकेशन अनावर साधनानंीक  क यिुनकेशन अनावर साधनानंी    IIII    बाहे न सवाशी जोडले या आिण बाहे न सवाशी जोडले या आिण बाहे न सवाशी जोडले या आिण बाहे न सवाशी जोडले या आिण 
आतनू अगदी एकाक  झाललेाआतनू अगदी एकाक  झाललेाआतनू अगदी एकाक  झाललेाआतनू अगदी एकाक  झाललेा????””””    ((((मी एक दशन बदूमी एक दशन बदूमी एक दशन बदूमी एक दशन बद१ू९९९१९९९१९९९१९९९    प ृप ृप ृप ृ ....    ९०९०९०९०) ) ) )     
  जागितक करणामुळे अ व थता, असुरि तता, एकाक पण ीचे होणारे 
व तुकरण कविय ी ‘मीना ी पाटील’ यांनी सात याने मांडल े आह े क  

ीवादी िवचारधारा समजणारा पु ष वतःची व तू झालाय. बाईला बाईला बाईला बाईला 
व त ूसाधन समजणारा पु षव त ूसाधन समजणारा पु षव त ूसाधन समजणारा पु षव त ूसाधन समजणारा पु ष    IIII    वतःच कधी झाला व तूवतःच कधी झाला व तूवतःच कधी झाला व तूवतःच कधी झाला व तूI I I I हचे कळू ायच ंहचे कळू ायच ंहचे कळू ायच ंहचे कळू ायच ं
नाही नाही नाही नाही यालायालायालायाला    IIII        हाच मोठा आतंररा ीय करहाच मोठा आतंररा ीय करहाच मोठा आतंररा ीय करहाच मोठा आतंररा ीय करI” I” I” I” ((((इज इट इन यअुर इज इट इन यअुर इज इट इन यअुर इज इट इन यअुर 
डीडीडीडी....एनएनएनएन....एएएए....पृपपृृपृ....    ....६५६५६५६५))))    
   जागितक करणात माणसा या गरजा हया िनमाण के या जातात. 
मानवा या िहता या नस या तरी तीच व था राबवली जाते. ह े
समकालीन वा तव कविय ी ‘ ा लोखंडे’ न दिवतात- ““““गगगग     ओसडूंन ओसडूंन ओसडूंन ओसडूंन 
वावावावाहतो आहेहतो आहेहतो आहेहतो आहे    IIII    शॉ पग मॉलशॉ पग मॉलशॉ पग मॉलशॉ पग मॉल    IIII    गगगग     रकामेच ररकामेच ररकामेच ररकामेच रकाम ेआहते गकाम ेआहते गकाम ेआहते गकाम ेआहते ग     भकेुल ेहात भकेुल ेहात भकेुल ेहात भकेुल ेहात 
गगगग     कुठ या काउंटरवर ठेवलीकुठ या काउंटरवर ठेवलीकुठ या काउंटरवर ठेवलीकुठ या काउंटरवर ठेवलीय य य य IIII    माझी किवता माझी किवता माझी किवता माझी किवता IIII    िड काउंट िविड काउंट िविड काउंट िविड काउंट िव IIII    ((((मी मी मी मी 
िभडव ूपाहतये समिभडव ूपाहतये समिभडव ूपाहतये समिभडव ूपाहतये सम ाशी ाशी ाशी ाशी डोळा डोळा डोळा डोळा २००७२००७२००७२००७    पृपपृृपृ....    ....५७५७५७५७))))    
   जागितक करणामुळे खेडे बदलल े आहते आ थक सुब ा आली 
तरी िपतृस ा, जातस ा, वगस ा या व थांना हात लावू शकल ेनाही. 
उलटप ी या व थांना बळकटी मा  येत आह.े यावर कविय ी ‘नीरजा’ 
भा य करतांना िलिहतात, ““““काळ काम वगेाकाळ काम वगेाकाळ काम वगेाकाळ काम वगेाचंचचंंचं    चकुल ंआह े याच ंगिणतचकुल ंआह े याच ंगिणतचकुल ंआह े याच ंगिणतचकुल ंआह े याच ंगिणत    IIII    
जागितक करण आिण यासोबत व तीला आललेी गतीजागितक करण आिण यासोबत व तीला आललेी गतीजागितक करण आिण यासोबत व तीला आललेी गतीजागितक करण आिण यासोबत व तीला आललेी गती    IIII    अथ लागत नाही अथ लागत नाही अथ लागत नाही अथ लागत नाही 
यानंा कशाचाहीयानंा कशाचाहीयानंा कशाचाहीयानंा कशाचाही    IIII     पडू नयते कोणत े हणनू ाथना हण पडू नयते कोणत े हणनू ाथना हण पडू नयते कोणत े हणनू ाथना हण पडू नयते कोणत े हणनू ाथना हणताताताताहते ती हते ती हते ती हते ती 

एकसारखीएकसारखीएकसारखीएकसारखी    IIII    उ राच ेपयाय ग धळून टाकउ राच ेपयाय ग धळून टाकउ राच ेपयाय ग धळून टाकउ राच ेपयाय ग धळून टाकताताताताहते यानंाहते यानंाहते यानंाहते यानंा    IIII    मलुानंा सापडत मलुानंा सापडत मलुानंा सापडत मलुानंा सापडत 
नाही सोपा मागनाही सोपा मागनाही सोपा मागनाही सोपा माग    IIII    या र ा या या र ा या या र ा या या र ा या भभभभडो यातनू बाहरे पड याचाडो यातनू बाहरे पड याचाडो यातनू बाहरे पड याचाडो यातनू बाहरे पड याचा    I”I”I”I”    
((((िनरथिनरथिनरथिनरथकाकाकाकाच ेप ी च ेप ी च ेप ी च ेप ी २०१० २०१० २०१० २०१०     पृपपृृपृ....    ....११७११७११७११७))))    
  ामीण भागातील ि या आजही दा र  अ ान जाती व था 
सामािजक सां कृितक आ थक ां या िचखलात तले आहते. व थने े
ितचे व तूत पांतर केले. जागितक करणान े भरणा या ी वगाचे 
िवदारक वैष य ‘िहरा बनसोडे’ यां या किवतेत येत े िहरा बनसोडे 
हणतात, ““““पाऊल ि थर ठेवाव े असा जिमनीचा वीतभर तकुडा रािहला पाऊल ि थर ठेवाव े असा जिमनीचा वीतभर तकुडा रािहला पाऊल ि थर ठेवाव े असा जिमनीचा वीतभर तकुडा रािहला पाऊल ि थर ठेवाव े असा जिमनीचा वीतभर तकुडा रािहला 

नाही माझा हणनूनाही माझा हणनूनाही माझा हणनूनाही माझा हणनू....””””    ((((खरं सागंा पृखरं सागंा पृखरं सागंा पृखरं सागंा पृ....    ....१७१७१७१७) ) ) ) कुटंुबासाठी संसारासाठी 
अह नश क  उपसणारी ीची ही था बोलक  आह.े शेवट या 

ासापयत लढणारी ी कविय ी योती लांजेवार त ूकधी दसली नाही 



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        117117117117    

हणून रेखाटतात. वातं यानतंरही ि यांवरील बंधन ेवाढत आहते. ितचे 
बाजारीकरण सु च आह.े मॉलसार या नवनवीन सं कृतीत क डले या 
ि यांचे मूळ आ ं दनाची न द कविय ी ा पवार घेतात शगुर लॉबी शगुर लॉबी शगुर लॉबी शगुर लॉबी 
सहकारी दधू उ पादक सघंसहकारी दधू उ पादक सघंसहकारी दधू उ पादक सघंसहकारी दधू उ पादक सघंIIII    झडेपी सतूिगर याझडेपी सतूिगर याझडेपी सतूिगर याझडेपी सतूिगर या    IIII    एमएमएमएम....आआआआयययय....डीडीडीडी....सीसीसीसी....,,,,    
महामडंळमहामडंळमहामडंळमहामडंळ    IIII    बाईला नाचबाईला नाचबाईला नाचबाईला नाचिविविविवणा या दौलतजादा करणा याणा या दौलतजादा करणा याणा या दौलतजादा करणा याणा या दौलतजादा करणा या    IIII    स े या स े या स े या स े या 
मममम ेेेे यायायाया    IIII    िचरेबदंी वा ािचरेबदंी वा ािचरेबदंी वा ािचरेबदंी वा ा    वा ावा ावा ावा ाIIII    ((((िचरेबदंी वा ा आरपार लयिचरेबदंी वा ा आरपार लयिचरेबदंी वा ा आरपार लयिचरेबदंी वा ा आरपार लयतततत,,,,    

ाणािंतक पृाणािंतक पृाणािंतक पृाणािंतक पृ....    ....४४४४४४४४))))    
  जागितक करणा या तडा यात ीन े वतःला सांभाळून ित या ित या ित या ित या 

ी वाला हािनकारक गो ना िवरोध केला पािहज ेी वाला हािनकारक गो ना िवरोध केला पािहज ेी वाला हािनकारक गो ना िवरोध केला पािहज ेी वाला हािनकारक गो ना िवरोध केला पािहज ेअशी सूचना कविय ी 
उषा करण आ ाम देतात. सावध हो पोरीसावध हो पोरीसावध हो पोरीसावध हो पोरी    IIII    होहोहोहो    !!!!    सयूसयूसयूसयूससससळीळीळीळी    IIII    होहोहोहो!!!!        
नागकमळीनागकमळीनागकमळीनागकमळी!!!!        हो सयूफूलहो सयूफूलहो सयूफूलहो सयूफूल    IIII    ताबंडी पळसाची लाल अगंारताबंडी पळसाची लाल अगंारताबंडी पळसाची लाल अगंारताबंडी पळसाची लाल अगंार    IIII    तरचंतरचंतरचंतरचं    उठून उठून उठून उठून 
दसल दसल दसल दसल IIII    या बाजार फुल या तहुा या बाजार फुल या तहुा या बाजार फुल या तहुा या बाजार फुल या तहुा शृगंारशृगंारशृगंारशृगंारIIII    (((( होहोहोहोरकरकरकरक १९९७१९९७१९९७१९९७    शृगंार पृशृगंार पृशृगंार पृशृगंार पृ....    
....२५२५२५२५))))    

ी जीवनाचे यथाथ दशन, पु ष धान सं कृतीवर खर हार 
आिण जागितक करणातील समकालीन वा तव कविय ी ा लोखंडे 
यांनी मांडल ेआह-े ““““खरंच मला नकोय खरंच मला नकोय खरंच मला नकोय खरंच मला नकोय IIII    फ  वतः परुतीच अनकूुलताफ  वतः परुतीच अनकूुलताफ  वतः परुतीच अनकूुलताफ  वतः परुतीच अनकूुलता    IIII    
मला नकोय प रघाबाहरेची शामला नकोय प रघाबाहरेची शामला नकोय प रघाबाहरेची शामला नकोय प रघाबाहरेची शा त त त त IIII    शा तताशा तताशा तताशा तता    IIII    मला हवीमला हवीमला हवीमला हवीय य य य खपू सखु खपू सखु खपू सखु खपू सखु 
भोग यानतंरचीभोग यानतंरचीभोग यानतंरचीभोग यानतंरची    IIII    शातंताशातंताशातंताशातंता    IIII    ममममला हवीला हवीला हवीला हवीय य य य IIIIखपूखपूखपूखपू    दःुख भोग यानतंरदःुख भोग यानतंरदःुख भोग यानतंरदःुख भोग यानतंरची ची ची ची I I I I 
शातंताशातंताशातंताशातंता    I”I”I”I”    ((((अि मतादशन िवशषेाकंअि मतादशन िवशषेाकंअि मतादशन िवशषेाकंअि मतादशन िवशषेाकं२००५२००५२००५२००५पथृगा भपथृगा भपथृगा भपथृगा भ)))) येथ े ‘ ा लोखंडे’ 
जणू काही सम  ी िवषयीची जाणीव  करीत आहते. 
जागितक करणा या युगात ि यांना शोषणाला सामोरे जावे लागते. 
आधुिनक काळात वेगवेग या मागाने ि यांचे व हरण होत आह ेआिण 
व  पुरवणारे हात मा  सं कृतीकडे गहाण आहते. व थेची कट-
कार थान उघडे पाड याची कविय ी ‘ योती लांजेवार’ ि यांना जागृत 
करतांना हणतात- ““““हर यगुातहर यगुातहर यगुातहर यगुात    IIII    तझु ेव हरणतझु ेव हरणतझु ेव हरणतझु ेव हरण    IIII    िनिम  वगेवगेळेिनिम  वगेवगेळेिनिम  वगेवगेळेिनिम  वगेवगेळे    IIII    व  व  व  व  
परुवणारे हातपरुवणारे हातपरुवणारे हातपरुवणारे हात    IIII    सं कृतीकडे गहाणसं कृतीकडे गहाणसं कृतीकडे गहाणसं कृतीकडे गहाण    IIII    तझुी थोरवी वगा न ही महानतझुी थोरवी वगा न ही महानतझुी थोरवी वगा न ही महानतझुी थोरवी वगा न ही महान    I”I”I”I”    
((((अि मतादश िवशषेाकं अि मतादश िवशषेाकं अि मतादश िवशषेाकं अि मतादश िवशषेाकं २००४२००४२००४२००४    उलथापालथउलथापालथउलथापालथउलथापालथ))))    

न वदो री कविय ीने थािपत जािणवेला छेद देत न ा 
व थेतून नवी आशा फुलत जाते असे व  पािहले कविय ी िवमल 

वाघमारे हणतात- “किवते या गभार ओठांकिवते या गभार ओठांकिवते या गभार ओठांकिवते या गभार ओठांवरवरवरवर    IIII    मानवते या कोव या मानवते या कोव या मानवते या कोव या मानवते या कोव या 
देददेेदेठांठांठांठांवर असुवर असुवर असुवर असु    द े उ ाचा सयूद े उ ाचा सयूद े उ ाचा सयूद े उ ाचा सयू............IIII    भ म अवजड बु जांभ म अवजड बु जांभ म अवजड बु जांभ म अवजड बु जावंरवरवरवर,,,,    तटांतटांतटांतटांवर सा  यावर सा  यावर सा  यावर सा  या    
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अवघडअवघडअवघडअवघड,,,,    दगुम घाटांदगुम घाटांदगुम घाटांदगुम घाटांवर असुवर असुवर असुवर असु    दे उ ाचा सयूदे उ ाचा सयूदे उ ाचा सयूदे उ ाचा सयू............I I I I खवळखवळखवळखवळणा या सागरा या णा या सागरा या णा या सागरा या णा या सागरा या 
बफेाम लाटावरबफेाम लाटावरबफेाम लाटावरबफेाम लाटावर    IIII    सं कृती या अधंा या काळीज काठांसं कृती या अधंा या काळीज काठांसं कृती या अधंा या काळीज काठांसं कृती या अधंा या काळीज काठांवर असुवर असुवर असुवर असु    द े उ ाचा द े उ ाचा द े उ ाचा द े उ ाचा 
सयूसयूसयूसयू””””    (((( काशाची वाट काशाची वाट काशाची वाट काशाची वाट २००१२००१२००१२००१    पृपपृृपृ....    ....१८१८१८१८))))    
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

न वदो री ि यां या किवतेतून जागितक करणामुळे िनमाण 
झालेले समाजवा तव उभे राहत.े जागितक करणामुळे ि यां या 
जीवनावर झालेला प रणाम ही किवता अिभ  करत.े महानगर तथा 

ामीण जीवनात जागितक करणामुळे कोणते बदल झाले. याचे िच ण 
हया किवता करतात. जागितक करणामुळे मानवी मु यांची झालेली 
घसरण नाही. या किवता अधोरेिखत करतात. ाचीन काळापे ाही 
नवीनच गलुामिगरी ि यां या वा ाला येत आह.े याचेही िच ण 
ि यां या किवतांमधून होत आह.े इंटरनेटवर वाढता से स ापार व 
ि यां या िविवध अवयवांचे व तूकरण क न चालणारा ापार ह े
जागितक करणाची देण आह.े ह ेसव कोण कधी थांबिवणार याचे िच ण 
का ा मधून िततकेसे येत नाही. कुटंुब, नातेसंबंध, शेती, सं कृती या 
भोवतीचा फेर या किवतांमधून दसतो. काप रेट जग लिगक पयटन क े, 
झोपडप ी यासारखे अनेक िवषय अ ाप दलुि त आहते. 
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी::::    
1. शहा मु.ना. संपादक आमची ीवाणी - जागितक करण मराठी भाषा व सािह य 

स ि थती आिण भिवत  वष१६ अंक ऑ टोबर२००८ ते जानेवारी 
२००९पृ. .४३ 

2. डॉ. जोशी ीपाद भालचं  – जागितक करण संवाद मा यमे आिण फेरमांडणी चे नवे 
आ हान व प काशन औरंगाबाद पृ. .१४ 

3. कोताप ले नागनाथ (संपा.)- ‘ वातं यो र काळातील मराठी, कला, सािह य व 
समाज सािह य आिण समाज’, ितमा काशन, पुणे२००७ पृ. .१२९ 

 
 

*** 
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2000    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    ामीणामीणामीणामीण    किवतेचेकिवतेचेकिवतेचेकिवतेचे    बदलतेबदलतेबदलतेबदलते    व पव पव पव प    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . संजयसंजयसंजयसंजय    खाडपखाडपखाडपखाडप 

वसुंधरा महािव ालय, घाटनांदरू, िज. बीड 
 

2000 नंतर या मराठी ामीण किवतचे े बदलत े व प ल ात घेत 
असताना 2020 पयतचा िवशेषत: दोन दशकांचा, बदल या समाजि थतीचा 
चेहरा ल ात यावा लागतो. आज यके खेडे-पाढ,े जाती-धमाम य े
िवभागलेल े दसून येत आहते. शहराम य े आढळणा या पर परावरील 
अिव वासान े गावातही आपल े हात - पाय पसरलेल े दसनू येत आह.े 
राजकारण गढूळ झाल.े नािपक , कजबाजारीपणा, अग्◌ाितकता पराकोटीची 
असहा यता यातून आ मह यांची साथ गावा - गावात पसरललेी दसनू येत.े 
माणसाच ेमन ंअिधच बधी झालले े दसून येत.े याचबरोबर प रवतन, बोधन 
यािशवाय अपे ा, यातील फोलपणा, िश ण ांती, मिनरास, वा तव, 
भौितकता आिण माणूस यां यात या बदलामुळे माणसांच ेगौण व अशा काही 
समाज जीवनावर प  कोरीव प रणाम करणा या गो ी 2000 नतंरची दशके 
एकूण जबरद त प दतीन े बदलनू टाक यासाठी कारणीभूत झा याच े दसून 
येत.े 

इ.स. 2000 नतंर ामीण समाजात मो ा माणात बदल झालले े दसनू 
येतात. ह ेबदल हणज ेराजकारण आिण िनवडणकूा यांनी माणसांची कमत व 
िह मत कमी केली. समाजा-समाजाम य ेतेढ िनमाण केली. ाचारात मो ा 

माणात वाढ होत गेली. मािहतीचा अिधकार आला. लोक क याणकारी नव े
कायद े तयार झाल.े न ा शै िणक सं था व शेतीच ं नव ं तं ान ामीण 
भागात आल.े साधन आिण संप ी यांची सहज उपल धी झाली. नोकरी े ात 

ामीण भागातील त ण मो ा माणात येऊ लागला. जीवघे या पधा 
वाढ या. बेकारी मो ा माणात वाढली. अहकंार वाढला, माणसा या 
मनाम य ेइतरांब ल आकस वाढला. पैसा, मतलब, या या भोवतीच दिुनया 
फ  लागली. दळणवळणांची साधन,े सारमा यम,े इंटरनेट, नव े

मािहतीजाल ामीण भागात आल.े याच ेप रणाम ामीण बोलीभाषेवर झाल.े 
याच ेिच ण डॉ.भारत हडंीबाग यां या  ‘संवाद चक या’ या किवता सं हात 
दसनू यते.े 

  ““““मलामलामलामला    भटे यासाठीभटे यासाठीभटे यासाठीभटे यासाठी    तूततूूतू        
    कधीचकधीचकधीचकधीच    आलाआलाआलाआला    नानानानाहीसहीसहीसहीस    वळेेवरवळेेवरवळेेवरवळेेवर        
    आताआताआताआता    मामामामा     तूततूूतू    येययेेये    
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        ठरले याठरले याठरले याठरले या    वळेीवळेीवळेीवळेी    सकेंतसकेंतसकेंतसकेंत    थळावरथळावरथळावरथळावर””””    
वरील किवतते ेयशी आप या ि यकराब ल त ार करताना दसत.े 

खरंतर ि यकर असो अथवा ेयशी दोघांनाही एकमेकांब ल भेट याची ओढ 
असत.े दोघा पकै  एकाला जरी ये यासाठी उशीर झाला तर मनाला क क 
लागून राहत.े ही क क, ही ओढ, ही खंत ेयशी  करत े आिण 
ि यकराला संकेत थळावर ठरले या वेळे माण ेभेट याच ेसुचवत.े ेयशीला 
ि यकराब ल जशी ओढ आह,े तशी ि यकरालाही ेयशी बददलची ओढ 
डॉ.भारत हडंीबाग यां या किवतते दसनू येत.े 
  ““““तु यातु यातु यातु या    मनाचेमनाचेमनाचेमनाचे    ढगढगढगढग    बघनूबघनूबघनूबघनू    

    कृ ीमकृ ीमकृ ीमकृ ीम    पाऊसपाऊसपाऊसपाऊस    पाडायलापाडायलापाडायलापाडायला    गलेोगलेोगलेोगलेो        
    एकहीएकहीएकहीएकही    थबथबथबथब    गळालागळालागळालागळाला    नाहीनाहीनाहीनाही    तरीतरीतरीतरी    

        नसुतचंनसुतचंनसुतचंनसुतचं    िवमानिवमानिवमानिवमान    उडवीतउडवीतउडवीतउडवीत    गलेोगलेोगलेोगलेो. ”. ”. ”. ”    
संकेत थळ, कृ ीम पाऊस, िवमान इ यादी श द, इ यादी ितमा ामीण 

भाषेत आले या दसून येतात. आज ामीण भागातील   िश ण घेऊन 
नोकरी क  लागला आह,े जैिवक शेती क  लागला आह.े रासायिनक खत े
िबयाण े यांच े सरास वापर क  लागला आह.े भतूा-खेतावरचा िव वास 
उडा यामुळे गंड ेदो याच े माण दवस- दवस कमी होत आह.े आज  वै ािनक 
दृ ीकोण डोळयासमोर ठेवनू ामीण जीवन बदलत आह.े  

याच ेिच ण जे  कवी िव.सो.वराट यां या किवतेत दसत.े 
  ““““ लबालबालबालबा    नारळाचेनारळाचेनारळाचेनारळाचे    चोचलेचोचलेचोचलेचोचले    
        कतीकतीकतीकती    दवसदवसदवसदवस    परुवायचेपरुवायचेपरुवायचेपरुवायचे    
        बळीसाठीबळीसाठीबळीसाठीबळीसाठी    पाचपाचपाचपाच----पाचपाचपाचपाच    बकरेबकरेबकरेबकरे    
        आणाआणाआणाआणा    कुकुकुकुणा याणा याणा याणा या    बापाचेबापाचेबापाचेबापाचे    
        आम याकडूनआम याकडूनआम याकडूनआम याकडून    खाणाराखाणाराखाणाराखाणारा    तूततूूतू        
        तू याकडूनतू याकडूनतू याकडूनतू याकडून    िमळणारिमळणारिमळणारिमळणार    कायकायकायकाय    ?”?”?”?”    

संत तुकाराम महाराज या माणे अंध दवेर हार करतात. अग्◌ादी 
याच माण◌्ो िव.सो.वराट सु दा अंध दवेर हार करतात िव ानाची 

डोळस दृ ी दतेात. 
डंा घेण ेआिण दणेे हा काय ान ेगु हा आह,े तरीही मो ा माणात डंा 

दला- घेतला जातो. यामुळे अनेक घर दा र या या खाईत लोटल ेजातात. 
आज ामीण भागातील मुल-ंमलुी िश ण घेत आहते. उ  िव ा िवभषूीत 
होत आह.े यामळेु डंयाच े माण कमी होत आह.े आज ामीण भागातील 

ीयांसु दा डंया या िव द आहते यांच े िच ण डॉ.भारत हडंीबाग यां या 
किवतेत दसत.े 
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  ““““कालजे याकालजे याकालजे याकालजे या    काय मातकाय मातकाय मातकाय मात    िव नेिव नेिव नेिव ने        
        लईलईलईलई    चागंलंचागंलंचागंलंचागंलं    भाषणभाषणभाषणभाषण    केलेकेलेकेलेकेले,,,,    
        मीमीमीमी    डंाडंाडंाडंा    नाहीनाहीनाहीनाही    घणेा याशीघणेा याशीघणेा याशीघणेा याशी        
        अनअनअनअन    िसकले यािसकले यािसकले यािसकले या    पोरासगंचपोरासगंचपोरासगंचपोरासगंच    लगीनलगीनलगीनलगीन    करणारकरणारकरणारकरणार        
        मगमगमगमग    योवयोवयोवयोव    कु याबीकु याबीकु याबीकु याबी    जातीजातीजातीजाती    धमातलाधमातलाधमातलाधमातला    असोअसोअसोअसो””””    

आंतरजातीय िववाहाच े माण पूव  शहराम यचे दसून यते असे, पण 
आता याच ेलोन ामीण भागातही दसून येत आह.े आज िव ानान ेजग घरात 
आल,े पण घरातील माणस ंबाहरे फेक या गेली. आपली बायको, मुल ेआिण 
वत: एवढचे मयादीत कंुटंुब झालेल े दसत.े घरातील वृ द माणस े नकोशी 

झाललेी दसत आह.े हणजचे शहरात या माण े ामीण भागातही आई-
वडील, हतारं- हातारी नकोशी वाटू लागली आह.े यांच े िच ण रमेश मोटे 
यां या ‘साहबे’ या किवतते दसनू यते.े 
  ““““नातवडंानंानातवडंानंानातवडंानंानातवडंानंा    भटे यासाठीभटे यासाठीभटे यासाठीभटे यासाठी        

हातारीहातारीहातारीहातारी    लाळलाळलाळलाळ    घोटायचीघोटायचीघोटायचीघोटायची        
        गो ागो ागो ागो ा    म य याम य याम य याम य या    गावढंळगावढंळगावढंळगावढंळ    मायीचीमायीचीमायीचीमायीची    
        लाजलाजलाजलाज    यालायालायालायाला    वाटायचीवाटायचीवाटायचीवाटायची””””    

अशा ही लाळघोठी अव था खेडयापाडयातील दसनू यते आह.े 
नोकरी या िनिम  मुलगा शहरात राहतो. आई-विडलांना मा  गो ातच 
ठेवतो. यांना नातवडांना भेटावं वाटत,ं पण यांना भेटता यते नाही. आज 
मुलाला आप या हाता या आई-विडलांची लाज वाटत आह.े अशा कारे 
2000 नतंरची ामीण किवता, तीच े व प तीच े बदलत े जीवन पहा यास 
िमळत.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    
1) ामीण सािह य - व प आिण संदभ, संपा. ा.डॉ.जय थ जाधव. 
2) संवाद चक या- डॉ.भारत हडंीबाग 
3) बरस बरस मोती- िव.सो.वराट 
4) राना- मनातील किवता - रमेश मोटे. 
5) धनी - डॉ.भारत हडंीबाग  

    
*** 
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कृषीकृषीकृषीकृषी    कृषककृषककृषककृषक    जीवनजीवनजीवनजीवन    वदेनावदेनावदेनावदेना----    ““““भोगभोगभोगभोग    सससस     देददेेदे    उ हाचाउ हाचाउ हाचाउ हाचा””””    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . सुभाषसुभाषसुभाषसुभाष    सदािशवसदािशवसदािशवसदािशव    पुलावळेपुलावळेपुलावळेपुलावळे    
मराठी िवभाग मुख, सहयोगी ा यापक कला, वािण य़ व िव ान 

महािव ालय, नवापूर ता. नवापूर िज. नंदरूबार 

ा तािवका तािवका तािवका तािवक    : : : :     
2000 नतंर या ामीण समाज वा तवाचा िवचार करताना समकालीन 

जीवन िवचारात याव ेलागत.े ामीण सािह य़ आिण ामीण समाज जीवन 
या घटकांचा िवचार मांडताना, सािह य़ आिण 2000 सालानतंरच े ामीण 
समाज जीवन याम य ेअमूला  बदल होत गेला. पूव या काळी शेतक यांच े
शेती, गावगाडा, ाम व थाशी असणारे घिन  संबंध आज बदलल ेआहते. 
2000 साला नतंर संपूण ामीण जीवन, शेती व था पूणत: वहा रक, 
आ थकदृ ीन ेहोत अस याच े दसून येत आह.े 

पूव या काळातील शेतीसाठी िवहीरीवरील मोट, बैलबारदाना, पशूधन 
या गो ी मह वा या हो या. परंत ु 1980 पासनू आिण 2000 नतंरच े

ामजीवन खूप बदलल.े यं  युगाचा ारंभ शेतीम य ेमोठया माणात होऊ 
लागला. काळीआईशी असणारी नाळ अथ व थेशी जोडली गेली. उ पादन 
वाढवण,े यं ाचा, रासायिनक खतांचा वापर इ यादी गो ीमुळे पारंप रक शेती 

व था यं ा या सहा यान ेवाटचाल क  लागली. 
ामीण समाज वा तव कृषी-कृषक व था समजून घे यासाठी 

काळीआई आिण पाढरंाई िवचारात यावी लागत.े शेतीम य ेझाले या िविवध 
बदलाचा प रणाम पाढंराईवर ही मोठया माणात झाला. याचहेी भयानक 
वा व दसनू यते.े श दालय काशनान े2007 म य े कािशत केले या ‘कवी 
कैलास द ड’ यां या “भोग स  द े उ हाचा” या का सं हातनू कृषी-कृषक 
जीवन वेदना िचि त के या आह.े 
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शतको रशतको रशतको रशतको र    ामजीवनाचेामजीवनाचेामजीवनाचेामजीवनाचे    बदलतेबदलतेबदलतेबदलते    वा ववा ववा ववा व    पपपप    ::::    
‘कवी कैलास द ड’ यांनी “भोग स  द े उ हाचा” या का सं हामधून 

बदलती ामजीवन व था, कृषी व थेच े व प िचि त केल े आह.े ‘डॉ. 
गणेश दशेमुख’ यां या श दात सांगायच े तर- “ ंकटेश मांडगूळकरां या 
‘बैलगाडी’ व ‘स हस मोटार’ यांच ेनािव य़ संपु ात यऊेन टॅ र, जीप, बस, 
टक, रे व े ही वाहन,े र त,े वीज, नळयोजना, िनवडणकूा, दरूिच वािह या, 
संगणक, दरू वनी, मण वनी, इंटरनेट, हॉटेल, ढाबा, पाणटप या, िच पट इ. 
अनके कारणांनी ामीण जीवनाच े पूवापार व प अमलूा  बदलल.े आज 
वतं , वंयपूण खेड े हा केवळ इितहासाचा भाग ठरत आह.े तर दसु या 

बाजनू ेशेती कर याची प त अवजारे िबयाण,े शेतीकड ेबघ याची परंपरागत 
दृ ी इ. ामीण समाज वा तव बद यान े ामीण सािह यातनू कटणारे 

ामीण िव  बदलल.े”-1 ‘कैलास द ड’ यांनी शतको र ामजीवन व था 
टप या बरोबरच गाव पांढरीम ये व का याआईसोबत शेतक यांची, सामा य़ 
ामीण माणसाची जीवघेणी क डी रेखाटली आह.े 

अ ऩअ ऩअ ऩअ ऩ, , , , वववव , , , , िनवारािनवारािनवारािनवारा    इइइइ. . . . गरजां यागरजां यागरजां यागरजां या    पतू चापतू चापतू चापतू चा    अभावअभावअभावअभाव----  
‘कवी कैलास द ड’ यांनी शेतक यांची द:ुखाची था आिण वेदना 

िलिह याचा यश वी य ऩ केला आह.े 
““““गावगावगावगाव    नदीतनदीतनदीतनदीत    हडलाहडलाहडलाहडला    
बधंाटयाचाबधंाटयाचाबधंाटयाचाबधंाटयाचा    शोधशोधशोधशोध    घतेघतेघतेघते    घतेघतेघतेघते    
उसव याउसव याउसव याउसव या    सपरालासपरालासपरालासपराला    
मनामधीमनामधीमनामधीमनामधी    शकेारीतशकेारीतशकेारीतशकेारीत”””” (पृ. .72) 

 या किवतमेधून शेतक याला आयु य़भर क  क नही राह यासाठी साधे 
घर बांधणे श य़ होत नाही. शेताम यचे छोटया झोपडीत गवत, लाकूड 
शेणमाती या सहा यान ेबनवले या शेणकुडा या छ पाराम य े राहाव ेलागत 
अस याच े दसनू येत.े रानात, जिमनीवर उघ ा या आकाशाखाली दमनू, 
थकून िवसावा घे यािशवाय पयाय शेतक याकड ेनाही हणनू कवी हणतात- 

““““जशीजशीजशीजशी    ज मदतेेज मदतेेज मदतेेज मदतेे    मातीमातीमातीमाती, , , , तशीतशीतशीतशी    मातीमातीमातीमाती    जगिवतेजगिवतेजगिवतेजगिवते....    
थकले याथकले याथकले याथकले या    िजवालाहीिजवालाहीिजवालाहीिजवालाही    मातीमातीमातीमाती, , , , अतंीअतंीअतंीअतंी    माडंीमाडंीमाडंीमाडंी    दतेेदतेेदतेेदतेे.”.”.”.” (पृ. .17) 
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शेतक यांचा जीवन ज  झा यापासून शेतात राब-राबनू जीवना या 
शेवटी याला मातीतच गाडून याव ेलागत.े आज या एकिवसा ा शतकातही 

ामीण माणसांना आिण शेतक यांना शेतात कतीही म केल े तरी याला 
पोटभर अ ऩ िमळत नाही. सवाना अ ऩ पुरिवणारा जगाचा पो षदा शेतकरी 
भूिमपू  शेवटी उपाशीच रहातो. 
शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    कुटंुबातीलकुटंुबातीलकुटंुबातीलकुटंुबातील    ीीीी    िच णिच णिच णिच ण----  

 “भोग स  द ेउ हाचा” या किवतासं हामधून ‘कवी कैलास द ड’ यांनी 
कुणबीन ीच ेिच ण रेखाटल ेआह.े त े हणतात--- 

““““नसंनसंनसंनसं    घरामदंीघरामदंीघरामदंीघरामदंी    पीठपीठपीठपीठ, , , , आिणआिणआिणआिण    गोणीगोणीगोणीगोणी    मदंीमदंीमदंीमदंी    दाणंदाणंदाणंदाणं    
तरीतरीतरीतरी    लकेरा यासाठीलकेरा यासाठीलकेरा यासाठीलकेरा यासाठी, , , , तीनंतीनंतीनंतीनं    गाईलयंागाईलयंागाईलयंागाईलयंा    गाणंगाणंगाणंगाणं”””” (पृ. .78) 

शेतक यां या घरात लहान थोरांना शेतात काम कराव े लागत.े 
शेतक याची ी आप या ध या या खां ाला खांदा लावनू लेकरांसाठी राबत,े 
‘कवी िव ल वाघ’ यांची “का यामातीत मातीत ‘ितफण’ चालत”े या 
किवतेतील कुणबीन ीच े न हणज-े “का या ढेकलात डोळा िहरव ंसपान 
पाहतो, डोळा सपान पाहतो, काटा पाया ततो. काटा पायात तता,……… 
लाल रगात सांडत,ं लाल रगात सांडत, िहरव ंसपान फुलत.ं” या किवततेील 

ी माण े ‘कवी कैलास द ड’ यांची कुणबीन ी कुटंुबासाठी, मुलांसाठी 
पती माण े ी ही वेळ संगी उपाशी राहत.े आप या जीवनाला मातीत 
गाडून मुलां या भिव याची वल व ऩ उराशी बाळगत.े  
कुण याचेकुण याचेकुण याचेकुण याचे    उ वलउ वलउ वलउ वल    भिव याचेभिव याचेभिव याचेभिव याचे    व ऩव ऩव ऩव ऩ    अपणूअपणूअपणूअपणू----  

 कुणबीन ी माणचे शेतकरी बळीराजा शेतात राबराबतो यां या 
क ला सीमा नाही, अंत नाही. हणून कवी कैलास द ड हणतात…. 

““““जरीजरीजरीजरी    झाकूवनीझाकूवनीझाकूवनीझाकूवनी    मढंमढंमढंमढं, , , , केलीकेलीकेलीकेली    रानातरानातरानातरानात    परेणीपरेणीपरेणीपरेणी,,,,    
िशवारातनूिशवारातनूिशवारातनूिशवारातनू    उगलेउगलेउगलेउगले, , , , सा यासा यासा यासा या    जगाचीजगाचीजगाचीजगाची    शरेणीशरेणीशरेणीशरेणी”””” (पृ. .16) 

सव जगाचा पो षदा बळीराजाच े जीवन ह े जनावरा माण े राब यात 
तीत होत.े शेतीम य े बैल जेस े नांगराला जुपंल े जातात. याच माण े

शेतकरीही आयु य़भर शेतीला जुपंून घेतो. या क ामधून यांची सुटका कधीच 
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होत नाही. ऋतचू ाबरोबरच हा बळीराजा सतत शेतात गंुतलेला रहातो. 
शेतात चांगल ेपीक येईल या आशेवर मेहनत क न उ ल भिव याच े व ऩ 
उरात बाळगतो. 
बळीराजा याबळीराजा याबळीराजा याबळीराजा या    डो यावरडो यावरडो यावरडो यावर    कजाचाकजाचाकजाचाकजाचा    वाढतावाढतावाढतावाढता    ड गरड गरड गरड गर----    

भारतीय कृषी व था ही दशेा या आ थक िवकासाचा कणा आह.े परंत ु
भारतीय शेतीही िनसगासोबत खेळला जाणारा जुगार आह.े िनसगान े साथ 
दली तर बळीराजा शेतात सोन ं िपकवले परंत ु िनसग िवरोधात गेला तर 

बळीराजा या क ाला मातीच े मोल िमळत.े हणून पाऊस वळेेवर चांगला 
पडला तर पीक, सुगी चांगली होईल अशी माफक अपे ा असत.े हणनू ‘कवी 
कैलास द ड’ हणतात….. 
  ““““दणेेदणेेदणेेदणेे    रानाचेरानाचेरानाचेरानाचे    फेड याफेड याफेड याफेड या, , , , यतेेयतेेयतेेयतेे    उमलनूीउमलनूीउमलनूीउमलनूी    सगुीसगुीसगुीसगुी    
        रणंरणंरणंरणं    सगुीचेसगुीचेसगुीचेसगुीचे    फेडायलाफेडायलाफेडायलाफेडायला, , , , करकरकरकर    घघघघ     मनमनमनमन    उगीउगीउगीउगी””””    (पृ. .13) 

काळीआई ही भर भ न दते.े पण शेतीचा खच आिण महागाईमुळे 
शेतक यांना खूप महाग दरान े खाजगी सावकाराच े कज याव े लागत.े त े
फेड यासाठी िपकाची वाट पाहावी लागत.े ‘डॉ. सतीश बडव’े हणतात…. 
“िनसगाची अवकृपा, सामािजक व था आिण मू यहीन राजकारण यामुळे 
िपचललेा ामीण माणसू कवा शेतकरी िव ोहाच े नारे लावताना दसत 
नाही. मातीशी असणारे घ  नात े याला तोडता यते नाही आिण ितथला 
गोतावळा सोडताही येत नाही.” 2 त ड दाबनू  बु यांचा मार सहन 
कर यािशवाय पयाय यां या जवळ रहात नाही. 
शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    आ मह याचेआ मह याचेआ मह याचेआ मह याचे    िच णिच णिच णिच ण----  

‘कवी कैलास द ड’ यांनी “भोग स  द ेउ हाचा” या किवता सं हामधून 
शेतकरी आ मह ये या ाला वाचा फोडली आह.े बळीराजा हा काळीआई 
मधील दवे दवेतांना पूजतो. दवेाची उपासना, आराधना करतो. परंत ुिनसग, 
शासक य कायद े इ. घटकामुळे बळीराजा कज बाजारी होतो. हणनू कवी 
हणतात…….. 

““““ हसबूा याहसबूा याहसबूा याहसबूा या    लबालालबालालबालालबाला, , , , ना याना याना याना या    फाशीफाशीफाशीफाशी    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    मलेामलेामलेामलेा,,,,    
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हसबुालाहसबुालाहसबुालाहसबुाला    शदरूशदरूशदरूशदरू    कवाकवाकवाकवा    लागलाचलागलाचलागलाचलागलाच    नाहीनाहीनाहीनाही,,,,    
िशवारालािशवारालािशवारालािशवाराला    हसबूाहसबूाहसबूाहसबूा    पावलाचपावलाचपावलाचपावलाच    नाहीनाहीनाहीनाही””””  (पृ. .26) 

पारंप रक शेती वसायावर बळीराजाची उपिजिवका भागत नाही. 
“शेतक यां या ापासनू दरू जाणा या शेतकरी संघटना आिण सहकार 
चळवळील बँका, सोसाय ा, पतपेढया, साखर कारखानदारी, रासायिनक 
बी-िबयाण,े खत,े कटनाशके फवार या, महागाई, वांझोटी िबयाण े या 
भांडवलदार दकुानदाराकडून फसवला व लुटला चालललेा शेतकरी, सावकारी 
व बँकाच ेन फटणारे कज.”3 यामुळे दशाहीन झाले या बळीराजाचा इथली 

व था बळी घेत.े पयायान े शेतक याला आ मह या कर याची वेळ 
या यावर येत ेयाची कारण मीमांसा ‘कवी कैलास द ड’ यांनी केली आह.े 
ामीणामीणामीणामीण    आिणआिणआिणआिण    शहरीशहरीशहरीशहरी    जीवनातीलजीवनातीलजीवनातीलजीवनातील    िवरोधाभासिवरोधाभासिवरोधाभासिवरोधाभास----        

‘कवी कैलास द ड’ यांनी ामीण जीवन आिण शहरी जीवनातील 
िवरोधाभासाच े उ म िच ण केल े आह.े ामीण जीवन ह े कृषीशी िनगडीत 
असनू िनसगावर उवलबूंन आह.े पाऊस वेळेवर पडला तर शेती िपकेल नाही 
तर शेतक यांच े जीवन उ दव  होत.े परंत ु शहरी जीवनावर या लहरी 
िनसगाचा फारसा प रणाम होत नाही. शहरी बाग बगीच,े बंग यातील बागा 
फुलतात. बागेत पा याच े फवारे उडत राहतात. परंत ु ामीण जीवनात 
शहरापे ा वेगळे िवरोधी िच  पहायला िमळत े हणनू कवी हणतात…. 

““““सारीसारीसारीसारी    सकुतातसकुतातसकुतातसकुतात    इथेइथेइथेइथे, , , , काहीकाहीकाहीकाही    जणजणजणजण    काहीकाहीकाहीकाही    झाडेझाडेझाडेझाडे    
बगं या याबगं या याबगं या याबगं या या    बगी यातबगी यातबगी यातबगी यात, , , , पाणीपाणीपाणीपाणी    कारं याचेकारं याचेकारं याचेकारं याचे    उडेउडेउडेउडे”””” (पृ. .20) 

शेतीला पाणी िमळत नाही, िप यास पाणी िमळत नाही. पा यावाचून 
िपके जळून जातात. आिण शेतक यांनी पािहलले े सुगीच,े सखुद व ऩ, 
उ दव त होत.े याच े दशन ‘आगोठ’, ‘रोज पेत हा’ इ. किवतामधून ‘कवी 
कैलास द ड’ यांनी िच ण केल े आह.े “खे ातील सुतार, लोहार, चांभार, 
कंुभार, सोनार, शपी, को ी, हावी, कोळी इ. परंपरागत उ ोग धं ाम य े
फार बदल झाला आह.े आधुिनक करणामुळे यांच े व प पार बदलल े आह.े 
यामळे पैशा अभावी यांना परंपरागत धंद ेबंद क न खेडयातच इतर माची 
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काम े करावी लागत आहते. सगळयांनाच त: या खेडयात अशी माची 
काम ेिमळत नाहीत. हणनू शहराकड ेधाव यावी लागत आह.े यामुळे यांना 
स च े उपरेपण ा  झाल े आह.े शहरातनू यांच े िनवासाच े िन या या 
रोजगाराच े ऩ िनमाण झाल ेआहते.”4 शहरात उघडया मैदानात आिण जेथे 
जागा िमळेल तेथे झोपडप याम य े राहाव े लागत.े पयायान े शहरा या 
आजुबाजलूा नवनवीन झोपडप या अि त वात आ यामळेु शहराच ेआकारमान 
वाढत आह.े ामीण भागात वीज कधी-कधी येत.े तर शहरात दवसरा  वीज 
उपल  असत.े शेतात पाणी असत.े परंत ुवीज नस यामुळे शेतीला िपकाला 
पाणी दतेा येत नाही. तसचे िप या या पा याचा ही ामीण भागात िबकट 
आह.े ि यांना डो यावर पाणी लांबून वा न आणाव े लागत,े अशा अनके 
सोयी सुिवधांचा िवरोधाभास ामीण भाग आिण शहरी भागात दसनू यतेो. 
कृषीकृषीकृषीकृषी    उ प ऩउ प ऩउ प ऩउ प ऩ    बाजारबाजारबाजारबाजार    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    कककक , , , , लटुा ं चीलटुा ं चीलटुा ं चीलटुा ं ची    टोळीटोळीटोळीटोळी    ????    

“भोग स  द ेउ हाचा” या किवता सं हामधून शेतक या या शेतमालाला 
बाजरभाव यो य़ माणात िमळत नाही. वेळ संगी क ान े घाम गाळून 
िपकिवललेा शेतमाल र यावर फेकून ावा लाग याच े दसनू येत.े कवी 
हणतात… 

  ““““सोनंसोनंसोनंसोनं    िपकलंिपकलंिपकलंिपकलं    रानातरानातरानातरानात, , , , होतेहोतेहोतेहोते    बाजारातबाजारातबाजारातबाजारात    मातीमातीमातीमाती,,,,    
        सालोसालसालोसालसालोसालसालोसाल    तझुेतझुेतझुेतझुे    कककक , , , , असेअसेअसेअसे    केरातकेरातकेरातकेरात    जातीजातीजातीजाती,,,,    
        तुततुुतु यायायाया    कबाडकबाडकबाडकबाड    क ालाक ालाक ालाक ाला, , , , नाहीनाहीनाहीनाही    िमळणारिमळणारिमळणारिमळणार    भावभावभावभाव    
        तु यातु यातु यातु या    जीवनाचीजीवनाचीजीवनाचीजीवनाची    बोलीबोलीबोलीबोली    तचुतचुतचुतचु    बाजारातबाजारातबाजारातबाजारात    लावलावलावलाव”””” (पृ. .9) 

ामीण शेतीही िविवध संकटांचा सामना क न तग ध न आह.े आ मानी 
सुलतानी संकटांची अ हान े ती पचिवत…े. “लोक शासनातील शासक य 
कमचारी, आडत,े खरेदीदार, सरकारी धोरण े लहरी िनसर्ग या सव 
घटकांकडून आिण समकालीन समाज व थेकडून शेतक यांच े होत असललेे 
दीघकाळ शोषण.”5 यां या कचाटयात, सापडले या शेतक याची था, वेदना 
ही, ‘दाम’, ‘भाव’, ‘धूळमाती’, ‘अंश’ इ. किवतमेधून शेतमालाची बाजार 



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        128128128128    

व था आिण तेथे होणारी लुबाडणूक ‘कवी कैलास द ड’ यांनी िचि त केलेल े
आह.े 
शतेक यामंधीलशतेक यामंधीलशतेक यामंधीलशतेक यामंधील    वाढ यावाढ यावाढ यावाढ या    सनाधीनतचेेसनाधीनतचेेसनाधीनतचेेसनाधीनतचेे    िच णिच णिच णिच ण----    

‘कवी कैलास द ड: यांनी “भोग स  द ेउ हाचा” या किवता सं हामधून 
ामीण भागातील सव सामा य़ माणूस आिण शेतकरी ऊसतोड कामगार 
हणनू गाव सोडून पर ांतात ऊस तोडी या कामाला जातो. दवसरा  ऊस 

तोडून बैला माण े राबराबनू साखर उ ोगाला चालना दणेारा शेतकरी, 
बायको, मलुांसह साखर कारखा यावर ऊस पोहोचवतो. अ  मोबद यात 

चंड क  उपसतो. या या माला, क ाला उतार पडावा, मप रहार 
हावा हणनू ऊसतोड कामगार या ऊसा या मळीपासून तयार झाललेी दा  

िपऊन झगू लागला आह.े हणनू ‘कवी कैलास द ड’ हणतात… 
  ““““बाधंाबाधंाबाधंाबाधंा    बाधंावरलीबाधंावरलीबाधंावरलीबाधंावरली    झाडंझाडंझाडंझाडं    
        मळीमळीमळीमळी    िपऊनिपऊनिपऊनिपऊन    झगूझगूझगूझगू    लागलीलागलीलागलीलागली    
        तोडणारीतोडणारीतोडणारीतोडणारी    कोयतीकोयतीकोयतीकोयती    मामामामा     
        रानोमाळरानोमाळरानोमाळरानोमाळ    पागंलीपागंलीपागंलीपागंली””””  (पृ. .67) 

आ थक व थेपुढ े झुकले या आिण सव कार या संकटात सापडललेा 
शेतकरी उ दव  झाला आह.े याच ेिच ण कवीन,े ‘घरकुलाच ं व ऩ’, ‘वेध’, 
‘सैरभरै’, ‘परजनू घेऊ’, ‘पा  नका वाट’ इ. किवतेमधून िचि त केल ेआह.े 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::----    

2000 सालानतंर ामीण जीवनाम य े मोठया माणात ि थ यतंर घडत 
आह.े याचा भाव सवसामा  ़ा माणूस आिण शेतकरी, आिण शेतीवर झाला 
आह.े शहराच े आकषक आिण शहरीकरणामुळे ामीण जीवनाच े व प 
अंतबा  बदलनू गेले. भौितक सुिवधांच े जाळे खेडयापयत पोहोचल.े स य 
शेती आता रासायिनक खता या सहा यान े होवू लागली. पशूधन जावनू 
यं ांचा मोठया माणात वापर होऊ लागला. ामीण माणसू अ ऩ, व , 
िनवारा या मूलभूत गरजा पूण कर यात अपयशी ठ  लागला. कज 
बाजारीपण वाढल.े प रणामी शेतक यांना आ मह या करण े सोयीच े वाटू 
लागल.े शेतकरी आ मह यचे ेभांडवल क न राजक य लोकांनी आपली पोळी 
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भाजून घेत याच े ही दसनू येत.े शेतमाला या बाजारभावाचा ऩ गंभीर 
बनला आह.े इ. सव घटकाच े िच ण ‘कवी कैलास द ड’ यांनी “भोग स  द े
उ हाचा” या किवता सं हामधून दसनू यते.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
1. ‘भोग स  द े उ हाचा’ या किवता सं हामधून ‘कवी कैलास द ड’ यांनी 

ामीण जीवन, कृषी व थेच ेभीषण वा व िचि त केल ेआह.े 
2. मराठी सािह याम य े 2000 नतंर या शतको र ामीण किवते या 

इितहासाम य े‘भोग स  द ेउ हाचा’ या किवता सं हाच ेमह वाच ेयोगदान 
आह.े  

3. ‘कवी कैलास द ड’ यांनी अितशय सो या भाषाशैलीत आप या बळीराजाची 
था आिण वेदना मुखर केली आह,े याम य ेभावनचेा ओलावा आह.े 

कव नी आप या किवतेमधून समकालीन व थे िव  आ ोश, 
आ ताळेपणा कोठेही दसत आह.े 

4. ‘भोग स  द े उ हाचा’ या किवता सं हामधून ाम जीवनाच े वा व 
दशन घडवून वाचकापयत पोहचवून िवचार कर यास वृ  केल ेआह.े 

5. ामीण जीवन आिण शहरी जीवनातील पर र िवरोधी वा व मांडल े
आह.े 

6.  शेतक यां या आ मह या मागील कारण मीमांसा केली आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

1. डॉ. देशमुख गणेश : ‘1980 नंतरची मराठी ामीण कादंबरी’, ‘1980 नंतरचे मराठी सािह य़: 
व प आिण समी ा’ संपा. डॉ.जय थ जाधव, डॉ. भरत देशमुख अ णा काशन लातूर 
.आ.2012 प.ृ .106 ते 107 
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२००० २००० २००० २००० नंतर  यानंतर  यानंतर  यानंतर  या शतेक शतेक शतेक शतेक----यांच ेजीवन िच ण यांच ेजीवन िच ण यांच ेजीवन िच ण यांच ेजीवन िच ण : : : : 
िवशषे संदभ िवशषे संदभ िवशषे संदभ िवशषे संदभ ‘‘‘‘कुण  याकुण  याकुण  याकुण  या  या या या या पोरा पोरा पोरा पोरा’’’’    

    

डॉ. बालाजी िव लराव िडगोळे 
मराठी िवभाग मुख, िशवजागृती महािव ालय, नळेगाव,ता. चाकूर िज. लातूर. 

 

शेतक-यां  या ठकाणी व सयंु  त कुटंुबातील  य  त  या ठकाणी 
जाणवणारे ताणबेाण,े कंगोरे ह े िजत  या रेखीवपणे  यां  या  हाती लागल े
ितत  याच भावीपणे शेतक-यातील बापाचे माणसूपण, खुजेपण, 
असहायताही  यांनी टपकागदासारखी टपली आह.े बाप माझा या किवतते 
एक  कुटंुब प  दतीत सद  यांची सं  या जा  त असते. खाणारी त ड े जा  त 
आिण राबणारे हात कमी असतात. तरीही बापाचे ेम सव मलुांवर सारखेच 
असते. बापाचाही नािवलाज आह.े दा र य  यां  या जीवनात गडद रंग घेऊन 
आले आह.े सावकाराचा नोकर झुजंर  यालाच वसुलीसाठी यते असे.  याला 
पा न बापाचा ाण वैतागून जाई. एक-दोन  हणत अधा डजन झाली लकेरं. 
पाळणा वषालाच घरात हलू लागला. बाप शेतात क  ट क न बजेार होत अस.े 
गरीबीला सतरा भोकं असतात. एक िशवल,ं बुजवलं क , दसुरं उसवत असते. 
बापा  या निशबी थोरलं पोरगं चांगल दसुरा, चौथा बोलत नाही ितसरं, 
पाचवं लंगड ंसहा  याला बघायची गरज नाही. बाप उभं आयु  य जाळात काढी 
फासावर  या सुळावरी एकच कपडा घाली सालोसाल अंगावरी पाणी र  ताच ं
करत बापकरी काम शेतात. इतक  दनैा शेतकरी बापाची होत.े  या  या 
क  टाला िसमा नसते. बापाला एकच अपे ा होती क , कवीने िशकाव,े 
अ  यास करावा, आनदंाने पोटभर भाकर खावे जे आप  या वाटयाला द:ुख 
वेदना आली आह ेते आप  या पोरां  या वाटयाला येऊ नये असे वाटते. ह े  व  न 
बापाचे कवीन े खरे क न दाखिवले. िशकून पदवी घेऊन नोकरी िमळवली. 
कवीने बापाला नोकरी लाग  यानतंर नोकरी  या गावी सोबत घऊेन जा  याच े
ठरिवले. परंतु बापाने नकार दला.  या गावात, शेणा-माती  या  घरात, 
गावपांढरीत ज  म झाला  याच गावात, घरी शेतकरी, ामीण माणसू मृ  य ू  
झा  यानंतर िमसळून जा  याचा िन  चय करत असतो. बापाकड े बघताना 
कवीचे -हदय भ न आले. बापाने पूव चे दवस, भूतकाळ िवसरललेा नाही. 
वृ  द वयातही हातात काठी घेऊन बाप शेताला च  कर मा न यतेाना 
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रका  या हाताने कधीही घरी यते नाही. जातीवतं कुण  याची ही खरी-खुरी 
ल णे असतात. काळया शेतात क  ट  क न शेतकरी बाप क  ट क न शेती 
करतो. त  हा कुठं  यातनू सोन ं उगवतं. िपकाला बहर यतेो. अशा काळया 
मातीची माया अपार असते. या मायेला सीमा नसते. सव जगाचं पोषणही 
तीच करते. ामीण भागातील कृिषजीवनातील कुणबी व मूकं जनावरं, बईल 
या दोहोबाबत कवी  या मनात गाढ सहानभुूती आह.े या दोहोचेही क  ट, 
यातना, जीवघेणे सोसणे हाच कवी  या मनातील मंथनाचा धागा आह.े केवळ 
दृ  या  मक िच णच यतेे असे नाही तर चतनाचाही  पश  यास जाणवतो. 
गाय, बैल,  हसै, वासरं, वंटरं, शेळया, मढया, क बड,े फास, इडी, फा ळं, 
फाळ, जानवळं, कुळव,ं कु ,ं मांजर, येस, िशव, िनसग, ड गर, नदी, काळी 
माती, गावातील माणस,ं गोठा, कोप, बैलगाडी हचे शेतक-याचा गोतावळा 
आह.े क  टातनूच खायला िमठभाकर कांदा िमळतो.  हणनू तर होत नाही 
कधीच वांदा, शेतक-यां  या  घरी गाई-  हशीचे दधु-दभुते असते. शेतातील 
पीकाला कधीचे झाकण नसते. आळया, बुरशी, मावा, क  याम  या, िचकटा, 
टोळधाड, करपा असे ईगीन पडतात. यामळेु शेतक यांची िपकं काळवंडतात 
आिण नुकसान होते. मुंगीपासनू ते राजापयत शेतक याला ओरबडून खातात. 
शेतक या इतका उदार ाणी पृ वीवर दसुरा कोणीही नाही. शेतकरी बैला या 
खुरात ल मी असते असे मानतो. मकुा िबचारा आपले क , आपले दःुख 
कोणाकोणाला सांगणार आिण सांिगतलं तरी ते कोण जाणनू घेणार. उलट  या 
मु  या बैला या अगंावर झुली घालून याचा उ सव करतात. बैला या या 
दःुखाला कधी वाचा फोडणार. वेदात जे हा न ा ऋचा यतेील यासाठी 
र ाची शाही या िलिह यासाठी लागेल. क ा या माची यावेळी खरी 
कदर होईल व याची पजूा केली जाईल. काळया मायशी इमान राखून बाप 
शेतात क  करतो. भिव यातील सुखा या आशेने रोज घाम गाळतो. ामीण 
सं कृतीची आपले नाते जुळून आिण शेतकरी काळया मातीला माय समजनू 
बाप चं  िनघाला क , कंुदा खंदाय शेतात जातो. कवीची आई हणजे सा ात 
ल मीच आह.े भ या पहाटे आई दळण दळत ओ ा गात महाल मी या सणा 
दवशी माय  या अंगावर फाटके लुगड े परंतु नटून-थटून महाल मीचे पूजन 

करते. शेतातील धा या या राशी ल मी पुढे मांडते खडीसाखरेने ल मीची 
ओटी भरते आिण दडंवत घालून ल मीला यदंा तरी माल यऊे द ेबळदाला अस े
मागणे मागते. ामीण सं कृतीची े  परंपरा आह.े ामीण जीवन णाल ची 
मुळे कती उदा  आहते ह े ल ात यतेे. कवी मा ती क  छव े यांचे पाया 
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खालची जमीन सोडत नाही िवसरत नाहीत. ‘लागले कापसाला, कापसाला 
मोठाली ब ड मा या माये या, माई या लुग ाला दांड िमळत नाही 
घालायला सदरा. या शेतीचा, शेतीचा शेत अिधकारी बाप झालाया, झालाया 
कजबाजारी सावकार मारती या या घरी चकरा’’ चं ाला लाजवणारे 
कापसाचे पांढरी शु  ब ड पा न आप या दशेातील राब राब राब या माय 
माऊली चे मरण होते. माळरान असले तरी क ातनू फुलवले आह.े कापसाच े
उ पादन क नही ल  जार णापरुते कापडही िमळू नय ेह े ू र वा तव यांना 
अ व थ क न सोडते. शेती माती आिण यात राहणा या माऊलीला ते िवस  
शकत नाहीत. हणनूच यांचा एक हात बिहणाबाई या व िव ल वाघ यां या 
हाती आह,े तर दसुरा हात इं िजत भालेराव यां या हाती आह ेअसे दृ य मला 
दसते. क  करणारा शेतीचा मालकच आज वतःला िवकायला िनघाला आह.े 

कारण तो कजबाजारी झा यामळेु शेतक यां या घरी सावकार चकरा मारत 
आह.े नैितक मू यांची पडझड,  पुढारी, राजकार यांनी केले या 
शोषणामुळे उ व त झाले या शेतक याचे वा तव िच ण केले आह.े 
शेतक यां या शेतमालाला कवडीमोल कमत िमळत अस याने शेतकरी 
कजा या िवळ यात सापडला आह.े अ यायाचा अंधार वाढला आह.े सामा य 
गरीब लोकांचा वाली कुणीच नाही िविवध शासक य योजनांत ाचार क न 
गोरगरीबांना िवकासापासनू वंिचत ठेवले आह.े सोसायटीचे कज, सावकाराच े
कज शेतक  यांना डोईजड झाले आह.े कजाने त होऊन काही लोक 
आ मह या कर यास वृ  झाली आहते. शेतक यां या दःुखाची क न कहाणी 
अितशय तरल, मोज या आिण नेम या श दात मांडली आह.े िनसगाचे च  
उलटे फरले आह.े माणसाचाही समतोल िबघडललेा दसतो. या रा ं दवस 
काबाडक  करणा या शेतक याला धीर दे याचा य  कवी करतो आह.े ‘थांब 
जरा बळी दादा म  नको रे’ या किवतेतनू कवी क छवे आज ना उ ा एक 
दवस तलुा चांगले दवस येतील आिण तु या िहताचा कायदा होईल अशी 

अपे ा दाखवून आ मह या करणा या शेतक याला म  नको हणून आधार 
दे याचा य  करताना हणतात, ‘’जीवनाचा अंत दादा क  नको रे थांब 
जरा बळी दादा म  नको रे झुंझरुक पासून राणी करतोस काम मातीत 
िमसळला तुझा क रं घाम तू आहसे जगाचा पो शदा िवस  नको रे, तु या 
अंगात हाय सदा फाटक  बनी का यामातीत राबतसु पायी अनवाणी त ु
झाकतसू जगाची इ त िवस  नको रे भारत हा कृिष धान दशे येथील 
लोकांचा वेगळा वेश सग यां या नजरा तु याकड ं घाब  नको रे काळया 
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मातीच सोनं दलं तलुा िनसगान ंितला होऊ नको रे कधी तू बेईमान एक दस 
तु या िहताचा कायदा यईेल रे थांब जरा बळी दादा म  नको रे’’ कायदा, 
िनसग, रोगराई, वाढती महागाई, शेतमालाला भाव िमळत नाही, कजाचा 
ड गर, ाचार, महागडी रासायिनक खत,े बी-िबयाण,े अ मानी सलुतानी 
संकटे शेतक याची पाठ सोडत नाहीत. परंतु कवी शेतक याला जीवन 
जग यासाठी धीर दतेात. आपला भारत दशे हा कृषी धान दशे आह.े सवाच े
ल  तु याकड ेआह.े हणनू बळीदादा घाब न जीव दऊे नको. िनसगाने शेती 
ह ेतलुा सोनं दलं आह ेितला बईेमान होऊ नको. का या मातीत रा न फाटके 
कपड ेतू घालनू सव जगाची इ त झाकतोस ह ेिवस  नको तचू या िव ाचा 
पो शदा आहसे. ही शेती तुला कधीही बेईमान होणार नाही. परेले या िबया 
पोटी पु हा धा य उगवेल. तु ही आ ाच धीर सोडून हतबल होऊ, नका पु हा 
या मातीने आपणास फळ िमळणार आह.े िनसगा या अवकृपेपोटी पाऊस 
वेळेवर पडत नाही. अितवृ ी झाली क  पीक नासनू जाते हणनू बळी दादा 
हतबल झाला आह.े शेतक या या निशबी उपासमार, दा र , नैरा यापोटी तो 
हतबल झाला आह.े अशा ितकूल प रि थतीम ये जगाचा पो शदा जगला 
पािहजे असा सदंशे या किवततेनू कट केला आह.े आज ना उ ा आप या 
शेताम ये िपकांना उधाण येणार आह.े आप या शेतातील धा य काळी आई 
आप याला पु हा कुबेरालाही भीक ायला लावणार आह.े शेतातील धा याची 
रास व यातील खळयांचे मा े अजनू सरले नाहीत. आताच जीवनाचा अतं 
कर याची भाषा क  नको. आ मह यचेा िवचार क  नको. काळी आईच 
शेतक  यां या पाठीशी खंबीरपण ेउभी आह.े बळी दादाने खचून जाऊन धीर 
सोडू नये. शेतक याचे दःुख ड गराएवढे आह.े याच ड गरात उ या जगाचा 
पो शदा अडकला आह.े याला जग यासाठी बळ दणेारी िवचारसरणी कवीची 
आह.े कजा या आिण शेतक यांच ेआयु य होरपळून िनघाले आह.े शेतकरी हा 
संपूण जगाचा अ दाता आह.े या या मावर, क ावर अनेक लोकांना 
पोटभर अ  िमळते. परंतु शेतक  यां या जीवनात अनेक सम या आहते. 
यामुळे शेतकरी उ व त होतो. दु काळ, अितवृ ी, वाढती महागाई, 

शासक य योजनतेील ाचार, शेतमालाला िमळणारी कवडीमोल कमत, 
कजबाजारीपणा अशा अनेक सम यांनी शेतक यांना ासले आह.े याला 
उपाशी पोटी दवस काढावे लागत आहते. बळी जगाचा पो शदा, था, शेती 
करणे सोडू नको इ यादी किवतातनूही शेतीत राबनू आललेे अनभुव श दब  
केले आहते. शेतीचा आप या जीवनाचे जीवन हणणा या शेतक यांची 
शेतीवरील िन ा ययास यते.े रा ं दवस क  क नही या या हातात 
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काहीच पडत नाही. शेतक यां या जीवनात सततचा उ  हाळाच असतो. 
िप ानिप ा माती म ये राहतो परंपरागत तीन दगडां या चलुीत 
खोड  यांचा धूर सा या घरात पसरलेला असतो. शेताम ये रा नही 
खा याजोगे घरांम ये अ  न नाही हचे दा र  सात िप ा गे या तरी वेळेवर 
भाकरी िमरचीही पोटभर िमळत नाही. ‘’भाजीपा याला बाजारी भाव िमळं 
मातीमोल िबयाणांची ही कमत होत नाही वसलू पोसोनी सा या जगाला 
लेकरं झोपती, उपाशी फोड आता रे डरकाळी बंग यात जेवती तपुाशी िमळेना 
वेळेवर भाकर कोणी घेईका भेटी लुटती सारे जगा चा नी तुपरोटी’ शेतक-
या  या दा र याकड े कोणीही ल  दलेेले नाही. शेतक याची आ थक, 
मानिसक, शारी रक शोषण पुढारी, सावकार, आडत ापारी, 
भांडवलदाराकडून िपळवणूक होऊन घरी मा  शेतकरी भाकरीसोबत 
िचमूटभर राख खातोय. याची मुलंबाळंही उपाशी झोपतात भाजीपाला 
बाजारात घेऊन गेले तरी भाव िमळत नाही. साधी िबयाणाची सु ा कमत 
िनघत नाही. शेतक यां या मढयावरील टाळूवरचे लोणी खाऊन बंग यात 
तुपाशी तळलेली क बडी खाऊन तर एसी या वा याला अजगरा माणे सु त 
घोरत पडललेे आहते. कवी शेतक यांना डरकाळी फोड असे हणतो हणजे या 

व थेिव  शेतक यांनी एक  येऊन यायासाठी संघष क न लढले पािहजे. 
आता शेतक यांनी पेटून उठले पािहजे. आता मा  या गाळामधून िव ोहाची 
नदी वाहील. हणजे शेतक याकड ेयेथील शासन व था, भांडवलदार यांनी 
उ या जगाचा पो शदा याचे दा र  काय असते ह े पिहलचे नाही. यासाठी 
शेतकरीही पेटून उभारायला हवा आह.े शेतक याने आता ग प बसनू चालणार 
नाही. या या मालाला यो य भाव ावा लागेल. आ थक, शासक य मदत 
करावी लागेल. परंपरेने चालणा या वसायासाठी शासक य मदत िमळावी 
लागेल. नाहीतर शेतकरीच आयु यभर तु हाला महागाईची कमत दाखवनू 
दईेल. असा रोखठोक सवाल कवी येथील सरकारला करतात.  

कृषी जीवनात पोळा सणाचं आिण बैलाचं मह व अपार आह.े भारतीय 
सं कृतीत बैल, कु ा, साप, को कळा यांची पजूा केली जाते. ह े ाणी 
शेतक यां या जीवनातील अिवभा य घटक आहते. हचे यांचं र ण करतात. 
या ा यां या उपकारांतनू उतराई हो यासाठी भारतीय सं कृतीत यांचेही 
काही सण आहते. कवी मा ती क  छवे यां या ‘शेतकरी बाप’ यां या 
क ाबरोबर बैला  याही क ाच,े सोबत अस याचे अनके किवतते वणन यतेे. 
‘सण पोळा’ ही किवता तर पो याला शेतकरी बैलांना सजिवतात, याला 
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खंडमळ  या दवसी पौवणी घालतात एरंडी तेल, अंडी, गुळाचे आळण तरुटी 
घातललेे गुळवणी पाजवतात, त याम ये पौवणी घालताना बैल उलतीला 
जातो. पूणपणे बैल पाठी या नळावर उताणा केला जातो. यामुळे बैलाचा 
आळस, थकवा, दखुवा िनघत असतो. दसु या दवसी पोळा सण असतो. याला 
बैलपोळा असहेी हटले जाते. पो या दवशी बलैाला पुरणाची पोळी खाऊ 
घालतात. या या श गातही िपठाचे उकडललेे कडबोळी घालतात. पोळा 
सणा दवसी आंघोळ घालनू पाराजवळ झूल, घंुगरमाळा, शगाला वारनसे, 
पाठीवर वेगवेग या कलरचे िवडीने गोल ठसे मारतात. कपाळावर चमकणारे 
बा शग बांधतात, शगात ग ा या मटाटा या ग ड ेबांधतात. सा या गावच े
बैल पाराजवळ आणतात. याचे वणन करताना कवी क  छवे हणतात, 
‘’मो याप या या गळा घालुनी घागरमाळा, वाजं ी वाजता सा या गावाची 
बैल होती गोळा, मा ती या मं दराला अगोदर फरे मानक-याचा पाच येड े
झा यावर पु हा फरती बैल, वारणेस लावूनी सगाला येड ेमा ती मं दराला 
पाठीवर झुली बईल मारती चकरा मं दराला मानक-यां  या ह त ेतोडून तोरण 
घरोघरी लावती बैलाचं लगीन.’’ (पृ  २) बैलाला मं दरा या सभोवती 
मानक-यांचे बैल फर यावर गावातील इतर शेतक यांचे बैल फरतात आिण 
याची पजूा करतात व एक दवस बैलाला िव ांती दतेात. याचे दृ या मक 

िच ण चपखलपणे कवी क छवे यांनी िचतारललेे आह.े वषभर नांगर, कुळव, 
दुडं,े गाडी, वखर ओढून बैल शेतात राबत असतो. या या आिण शेतक या या 
क ाला िगनतीच नसते. काय बलैासारखे राबलाईस असे शेतक याला हटल े
जाते. या या जीवावर शेती शेतकरी करीत असतो. शेत नांगर  यापासनू त े
वखर  यापयत, पेरणी, मळणी व धा य घरात आणनू टाक पयत बैल हाच 
शेतक याचा साथी असतो. पो या या सणाचा हा रवाजच आह.े पो या या 
सणा दवशी खरे पाहता बैलांची पूजा क न या या ऋणातनू मु  झाल े
पािहजे. ामीण भागातील कृषी जीवनातील कृषक आिण मूकं जनावर या 
दोहोबाबत कवी या मनात िवल ण गाढ सहानुभतूी आह.े या दोघांचेही 
क , यातना, जीवघेण,े सोसणे हाच कवी या मनातील मंथनाचा धागा आह.े 
दृ या मक िच णात यतेे असे नाही तर चतनाचाही पश जाणवतो. 

शेतक यां या दःुखाची क ण कहाणी अितशय तरल, मोज या आिण 
नेम या श दात मांडणी केली आह.े िनसगाचा समतोल िबघडला आह.े तसचे 
माणसाचाही समतोल िबघडललेा दसतो. या रा ं दवस काबाडक  करणा या 
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शेतक याला धीर दे यासाठी कोणीही पुढे यते नाही. िनसग आ ाच कोपला 
आह.े िनसगा या च ा माणे पावसाचा पाठिशवणीचा खेळ हा लपंडावाचा 
सारखा आह.े कधी पावसाची अितवृ ी होऊन शेतक यांचे नुकसान होते तर 
कधी पाऊसच पडत नाही. 

शेतक याला आभाळाकड े टक लावनू पावसाची वाट बघावी लागते. 
पाऊस पडत नस यामळेु जिमनीला भेगा पडतात. शेतक यांची शेतातील िपकं 
करपून जातात. याचबरोबर जनावरांना, पशुप यांना, माणसांना पाणी 
िमळत नाही. नदी नाले कोरड े पडतात. यामुळे कोरडा दु काळ पड यान े
शेतक या या घशाला चता क न कोरड पडते. असा लहरी िनसग पाऊस 
शेतक याचा िप छा सोडत नाही. िविवध कारचा पाऊस कवी मा ती यां या 
पड पड रे पावसा, पाऊस, आरं ए पावसा, कृि म पाऊस, गारपीट, वाचवा 
थब थब पाणी, गोदामाय, मेघराजा, पाणी, धो-धो पाऊस पडला, असा कसा 
हा पाऊस या अकरा किवतांमधून पावसाची िविवध पे कवीने रेखाटली 
आहते. शेतक यां या जीवनात पाऊस यतेाच आनदंाचे उधाण यतेे. माती या 
सुगंधाने मन भ न जाते. शेत-िशवार िभजतात. नदी-नाले भरतात. धो-धो 
पाऊस पडला या किवतेत कवी हणतात, ‘’धो धो पाऊस पडला नदी, नाल े
एक झाले सगळीकड ेझालं पाणी गावात पाणी िशरले धो-धो पाऊस पडला 
जनावरांना झाला चारा पोटभर खाऊन चारा गाई पाजू लागली वासरा.’’ 
पाऊस शेतक याला मारणारा आिण जगवणारा पडला आनदं, नाही पडला 
दःुख, मरण. तोही पु हा यो य वेळी पडायला पािहजे. अवकाळी पडला तर 
नुकसानच करतो. ते हा पिहला पाऊस यतेो ते हा मन उधाणून जाते. 
ध र ी या प रमळानं मन भ न जाते. शेती, िशवार िभजतात. नदी-नाल े
भरतात तसं याचं मनही भ न जाते. गाई िहरवे गवत खाऊन वासराला 
पाना सोडून पाजतात. पाऊस पडत नसले तर क णा भाकतात, तर 
िनसगा या अवकृपनेे पोटी पाऊस पडत नाही  हणनू शेतकरी हतबल होतो. 
शेतक या या निशबी उपासमार दा र  या नरैा य पोटी तो हतबल झाला 
आह.े गारपीट झा यामुळे शेतक यांच े नकुसान होते. वारी आडवी पडून 
काळी पडते. तसचे कणसाला वारी वापत असते. त डाशी आलेले पीक 
हातातनू जाते. एका णातच हो याचं न हतं होते. बळीराजा हवाल दल 
होऊन उघ ावर पडतो. सरकार या मदतीकड ेडोळा टक लावनू पाहत वाट 
पाहतात. शासनाची तुटपुजंी मदत मंजरू झाली तरी इथून ितथून याच े
भागीदार असतात. हातात जी काही र म पडली क , यमासारखा लगेच 
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नर ावर सावकार दारात यऊेन ाज घेऊन जातो तरी काही वेळेला 
शेतकरी पाऊस पडावा हणनू क णा भाकतो, ‘’पड पड रे पावसा मा या 
अंगणी, गाईन तुला मी नवीन नवीन गाणी, पड मा या राणी, माती  हावून 
धुऊन पाणी वाहील रानोरानी.’’ शेतक या या डो यातील ही क णा जीवाला 
फुलवून जाते. शेतकरी जीवनात वेळेला हणजचे व शीरपणाला फार मह व 
असतं. के हा के हा हचे आभाळ पाऊस नकोसं होतं. धा ती िनमाण करतं. 
पावसा या आगमनाने जसा शेतकरी आनंदी होतो तसाच तो अवेळी पाऊस 
ये  याने धा तावनूही जातो. ओ या दु काळा या धा तीने तो कोसळतो आिण 
मग या या त डून उ ार बाहरे पडतात – ‘’आ मानी सकंट कुटंुब पडली 
उघ ावर जमा क नही कडूक-िमडूक होता केला संसार िजकडिेतकड ेझाल ं
पाणी वा न गेला ससंार गोदामाय कोपली.’’ अशा अवेळी महापूर ये यानं सव 
संसार उ व त होतो ही ामीण जीवनाची खूप मोठी सम या ठरत.े 
शेतक या या जीवनातील िनसगा या कोपामुळे होणारी ददुशा ही 
‘कुण या या पोरा’ या किवतासं हातील पावसा या किवतांमधनू तेव ाच 

भावीपणे कवी क छवे यांनी िचतारलेली आह.े नसै गक आप ीचे ह े दशन 
मन हलेावनू टाकते. शेतकरी जीवनातील शेतक यांचे दःुख पहाडाएवढे मोठे 
आह.े याच पहाडाम ये उ या जगाचा पो शदा अडकला आह.े याला 
जग यासाठी बळ दणेारी िवचारसरणी कवीची आह.े  

अशा कारे ‘कुण या या पोरा’ या किवतासं हातील किवतते ामीण 
बोली भाषचेा अलौ कक ठेवा आह.े मराठवाडी दशेाची खास वैिश े दसनू 
येतात. परभणी आिण लातूर िज ातील बोलीभाषचेे अलौ कक दशन घडते. 
येथील िनसग बोलीभाषा जनजीवनातील सण, उ सव, परंपरा, राहणीमान व 
गावक या कामाचे दशन घडत जाते. तसचे ामीण भाषा, ामीण 
संवेदनशीलता, मानिसकता, अनुभव सृ ी यांचा यय दणेारी, ामीण 
बोली  या ययाचा अंगीकार क न ामीण किवता कटते. शहरी आिण 

ामीण अशी सरिमसळ यात जाणवते. शहरात बसूनही कवी क छवे यांनी 
ामीण अनभुव िचतारताना भाषचेा मूळ वभाव, ढब न सोडता व ामीण 

अिभ चा आव आणताना भाषचेा सरिमसळपणा आणला आह.े  
उदा - कुण या या हातातल,ं मनं जाणार नाय, दररोजच तांबड 

फुटायला उठण,ं काळया मातीला समजतो माय, उ ा या आशेने जगतच 
हाय, आ मह येिशवाय दसुरा पयायच नाय, माय बापाने महय रानी बी टोवल ं
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यातील िजवतंपणा, चतै यशीलता अनभुवाचा अ सलपणा केवळ बोली मुळेच 
कट झाला आह.े ामीण जीवनाची संवदेनशीलता वा तववादी व पात 

अिभ  कर यासाठी लोकभाषचेाच उपयोग केला आह.े ह े किवततेील 
बोलीभाषे या आिव कारातनू दृ गोचर होते. यामुळे ामीण वा तवाचा 
िजवतंपणा साकार झाला आह.े ामीण सूर, ताल, लय, ढंग याचे वैिव य 
िचतार यासाठी ामीण बोलीचा उपयोग पडललेी आह.े यां या किवततेील 
बोलीभाषते सयंम, शालीनता, आदर, मुलायमपणा पोटितडक ने जाणवतो. 
उ ता, भडकपणा, उरबडवपेणा, उसनवारी कवा उंटावर बसून शे या 
हाकले या नाहीत कवा क पनचेे पंख लावनू आकाशात भरारी घेतली नाही. 
जिमनीवर पाय ठेवनू वा तव जीवन जे उघ ा डो यांनी पािहल,े भोगल,े 
अनभुवले तचे रेखाटल े आहते. हाताला घ े, पाया या टाचेला भेगा, काटे 
पायात मोडलेली, आराटी बोराटीची काटे, अंगाला िचकटलेले शेण, िचखलात 
हात भरलले,े पाया  या बोटाला िचख  या पडलेल,े र ाचा घाम क न जमीन 
ओली केलले,े पाया या बोटांना ठेचा लावनू, घोटे सडकून केललेे क  अशी 
िजवतं अहमदपूर तालु यातील खास अशी ठसठशीत, झणझणीत हाय ीड 
िहर ा िमर यांचा ठेचाची कोकणगाव या खे ातील बोली भाषा वाप न 
िजवतं िच ण केलेल े आह.े या ामीण बोलीभाषतेून चतै य िनमाण होते. 
अ सल ामीण ितमाही जाितवतं पड घडिवतात. बिहणाबाई चौधरी, 
आनदं यादव, िव ल वाघ, इं िजत भालरेाव, ना. धो. महानोर यां या 
किवतांचा भाव यां या किवतावर जाणवतो. यां या गावाकडील िनसगाच ं
बे ब श दिच  दृ गोचर होतं. यांना गावाकडील िनसगाच,े शेतीच,े मातीच े
चंड वेड आह.े आजही या आठवणी यां या मनाला भरुळ घालतात आिण 
याच किवता यां या ओठातनू, लेखणीतनू एका लयीत बाहरे पडतात. 
यां या किवतते गंध, पश, वाद आह.े पंच ान यांनी किवतांचा आ वाद 

घेऊ शकतो. यांची श दकळा स दयवादी किवतचेी नाते सांगणारी आह.े मन 
आपले अनभुविव  समथपणे साकार करतात. यांची किवता खे ाची 
हण यापे ा शेतातली, मातीतील किवता हणणे ह े सवाथान े यु  आह.े 

शेतात या रंग, प, लाव या या छटा, रानाची ास उ छवास शेताव न 
घरंगळून जाणारे हर रानावरचे वषाव, रान वा याचा, रान झ-याचा, नदी 
चा नाद, रानफुलांचा गंध अशा अनकेिवध संवेदना जाणवतात. माती हणज े
शेती आिण जलधारा यांचा वषाव करणारे आभाळ यातून सुख दःुखांचा सचूक 
सजना मक सबंंधाचा प रमल सहजपणाने घमघमतो. मेघराजां या िवशाल 
फलकावरील िजते जागते स दय आिण धरतीवर प डलेली चतै यमयता याच े
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एक स दयपूण कलािव , कुण याचे सोसणे अनुभवता यतेे. वारी, बाजरी, 
ग , बैलाची सोबती यां या किवततेून अिभ  होतात. ादिेशक श द आिण 
स दयपूण शहरी श द यांचे एक अनुपमेय रसायन या ‘कुण या या पोरा’ 
किवतासं हातील किवतांमधून एकिवसा ा शतकातील शेती कसणा या 
कुण  याला शेती िव ाला साम य दतेे. 
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::----    

१) मारोती क  छवे, ‘कुण  या  या पोरा’  यूमॅन पि लकेश  स, परभणी, थमावृ  ती 
२०१२ 

२) नागनाथ कोताप  ले व द  ता भगत, ‘जागितक करणानंतरचे मराठी सािह  य’ 
( ा.  हाद लुलेकर गौरव ंथ) सायन पि लकेश  स, पुणे, थमावृ  ती, २०१७ 

३) रामचं  काळंुखे, ‘ ामीण वा याचा इितहास’, कैलाश पि लकेश  स, 
औरंगाबाद, थमावृ  ती, २०१६ 

४) पी. िव ल, ‘मराठी किवता समकालीन प रदृ  य’, कैलाश पि लकेश  स, 
औरंगाबाद, थमावृ  ती, २०१९ 
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‘‘‘‘बोलाबोलाबोलाबोलावववव    त ेआ हीत ेआ हीत ेआ हीत ेआ ही’’’’    : : : : ामीण जीवामीण जीवामीण जीवामीण जीवनाचीनाचीनाचीनाची    गाथागाथागाथागाथा    
 

डॉडॉडॉडॉ. . . . मारोती बालासाहबे भोसलेमारोती बालासाहबे भोसलेमारोती बालासाहबे भोसलेमारोती बालासाहबे भोसले    
मराठी िवभाग मुख, वातं यसैिनक सूयभानजी पवार महािव ालय, पूणा िज. 

परभणी-४३१५११. 
        

तावनातावनातावनातावना::::    
भारत हा कृिष धान दशे आह.े आपण पु तकातनू िलिहतो आिण 

टेजव न बोलतो.परंतु कृषी वसायावर य  वा अ य  अवलंबून 
असणा या जवळपास साठ ट े शेतकरी व शेतमजूरांकड े फारसे गांभीयान े
पािहले जात नाही. ह े वातं या या स र वषानंतरही जाणवत आह.े ‘जय 
जवान जय कसान’ चा नारा आपण अिभमानाने दतेो. िजवाची पवा न करता 
सीमचेे र ण करणारे जवान आिण दशेाची भकू भागिव यासाठी रा ी-बेरा ी 
वच-ू क ात शेतावर राबणारे कसान दोघेही दशेासाठी मह वाचे योगदान 

दतेात. जवान दशेासाठी बिलदान दतेात ते शहीद होतात. परंतु शेतक यां या 
मृ यचूी मा  फारशी गांभीयाने कोणी न दही घेत नाही. 

जागितक करणामुळे सव दशेां या सीमा सवासाठी खु या झा या. ते हा 
जग लहान झा यासारखे वाटू लागले. ब रा ीय कंप यांनी संपणू जग काबीज 
केले. भारतासार या िवकसनशील दशेाला तपेेलवले नाही. छोटे-मोठे 
उ ोगधंद े डबघाईला आले. वावलंबी खेडी, गावगाडा मोडकळीस आला. 
आलतुेदार, बलतुेदार दशेोधडीला लागले. उदरिनवाहासाठी त े खेडी सोडून 
शहराकड ेगेले. खेड ेगावापयत डांबरी र ते, टी ही, मोबाईल, मोटरसायकल, 
िबयर शॉपी, आले. खेडगेावात आ थक सुब ा आली. लोकां या ठकाणी 
िबनधा तपणा, चंगळवाद, भोगवादीवृ ी, आ मक ीपणा वाढला. पा ा य 
सं कृती हळूहळू भारतात पाय पस  लागली. ितचे लोण ामीण भागातही 
पोहोचल.े ामीण सं कृती िखळिखळी होऊ लागली. 

जागितक करणाचे चटके ारंभी शहरी शहरवासीयांना बसल.े नंतर 
ामीण,  सवसामा य माणसूही भरडलागेला. जागितक करणामुळे गरीब-
ीमतं दरी अिधक वाढली. िवकासाचा भास िनमाण झाला. वा तवात 

नातेसंबंध, मानवीमू यांची पडझड झाली. शेतीिवषयक तं ान, रासायिनक 
खते, संक रत बी-िबयाणे, आले. परंतु ते सव सवसामा य शेतक या या 
आवा या बाहरे गेले. धनदांडगे, ीमतं बोटावर मोज याएव ा शेतक यांना 
याचा फायदा झाला. सवसामा य शेतकरी भांडवला अभावी शेती क  शकत 

नाही. शेती केली नाही तर उपजीिवकेचे दसुरे साधन नाही. 
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ीकांत दशेमुख यांनी अशा का ीत सापडले या शेतक याच े
जीवनअितशय जवळून पिहले आिण  अनुभवल.े ते आप या ितभे या बळावर 
संवेदनशील पणे किवतनू साकारल.े या किवता इसवी सन २०१३ या वष  
‘बोलाव त े आ ही.....’ या किवतासं हातनू कािशत झा या. इ.स. २००० 
नतंर िलिहले या सािह य अकादमीचा पुर कार ा  केले या, ततु किवता 
सं हतील किवतवेर शोधिनबंध िलिह याचा योग आला. 

ीकातं दशेमखु याचंा अ प प रचयीकातं दशेमखु याचंा अ प प रचयीकातं दशेमखु याचंा अ प प रचयीकातं दशेमखु याचंा अ प प रचय::::    
ीकांत साहबेराव दशेमुख यांचा ज म दनांक ३ जुलै, १९६३ रोजी 

बुलढाणा िज ातील सदखेड राजा तालु यात मौजे राहरेी (बुजगु) या गावी 
सवसामा य शेतकरी कुटंुबाम ये झाला. यांचे वडील अ पभूधारक कोरडवा  
शेतकरी होते. यामुळे शेतक या या मलुाला जी कामे करावी लागतात क  सव 
शेतीवाडीची कामे करीत, ज मगावी यांनी ाथिमक िश ण घेतले. बालपण 
गावातच गेले. महािव ालयीन िश ण औरंगाबाद या ठकाणी झाले. काही 
काळ यांनी पीप स महािव ालय, नांदडे या ठकाणी ा यापक हणनू सेवा 
केली. एव ावर ते व थ बसले नाहीत. पधा परी ा पास क न १९९४ 
साली ते उपिनबंधक हणनू सहकारी सं था, नांदडे यथूेन शासक य सेवते 
जू झाले. दनांक ३१ जुलै २०२१ रोजी ते िवभागीय सहिनबधंक सहकारी 

सं था, लातरू या ठकाणा न नुकतचे सेवािनवृ  झाले आहते. शासक य 
सेवा करीत असतानाही यांनी गावाशी, मातीशी, ना याची नाळ कधीच तुटू 
दली नाही. यांनी गाठीशी असले या अनुभवा या आधारावर सािह य लेखन 

केले. 
‘‘‘‘बोलाबोलाबोलाबोलावववव    त ेआ हीत ेआ हीत ेआ हीत ेआ ही    ’’’’मधील किवतचे े व पमधील किवतचे े व पमधील किवतचे े व पमधील किवतचे े व प::::    

ीकांत दशेमुख यांचा ‘बळीवतं’ (१९९७), हा पिहला ‘आषाढमाती’(२ 
००३), दसुरा आिण ‘बोलाव त ेआ ही.....’(२०१३) हा ितसरा किवतासं ह 

कािशत झाला. ‘बोलाव ते आ ही.....’ या किवता सं हाम य े एकूण ६८ 
किवता समािव  आहते. या िविवध िवषय आिण आशया या आधारे पाच 
िवभागांम ये िवभागले या आहते. िनसग, गाव, माती, शेती, नाती, शेतकरी 
अशा वेगवेग या िवषयावरील या अितशय कसदार किवता आहते. 
जागितक करणाचे मानवी जीवनावर झाललेे प रणाम आिण यामुळे आमुला  
बदललेली जीवनशैली, जागितक करणा या जा यात भरडला जाणारा 
शेतकरी या किवततेून िचि त झाला आह.े उ या जगाचा पो शदा स या 
अितशय िबकट ि थतीतनू जात आह.े या याकड े फारसे गांभीयाने कोणी 
पाहत नाही. यािवषयी ीकांत दशेमुख िलिहतात, 
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““““आ हाला टाळून जगाची रीत भात सावर याची कोण करते भाषा    
वा यावर थापनू लाि टक या भाकरी नाही भरणार यांचं पोट    
ते नाहीच उभी क  शकणार एखा ा अ याधुिनक योगशाळेत    

दा यांना जवून पोट झाकणारी ग हाळ माती    
सगळे बाय ॉड स र  कर या या या काळात    

कोण करतंय मातीला आिण मातीवर या माणसांना र  कर याची भाषा”    
शेती आिण शेतकरी यां याकड ेगांभीयाने ल  दले नाही. तर येणा या 

काळात यकेाला याची फार मोठी कमत मोजावी लागणार आह.े आप या 
किवतेतनू असा ग भत इशारा कवीने दला आह.े 
गो ी पी किवतागो ी पी किवतागो ी पी किवतागो ी पी किवता::::    

‘भमूी सावर याची गो ’ या पिह या किवतते कवी शेती आिण ी 
िवषयी  िलिहतो. शेतीचा शोध ि यांनीलावला. ते हापासनू ि या शेतात 
राबत आहते. तरीही शेतातील हराळी आिण कंुदा या गवता या दोन जाती 
काही के या मरत नाहीत. मातीत राबनू ि यां या आयु याची माती झाली. 
तरी यां या आयु याचे नदण हणजे म काही सपंत नाहीत. यांनी 
आयु याचे अनेक उ हाळे पावसाळे पािहले. ते सव पचवनू ि या पतीन े
आणले या िपठात आप या कमाईचे मीठ िमसळून कुटंुबासाठी वयपंाक 
बनिवतात. आपली आिण कुटंुबाची भकू भागिवतात. यािवषयी कवी 
िलिहतो, 

““““एकेक पाथ नदनू हावी तशी सपंून जातात वष    
मातीखालची ल हाळी हराळीकंुधा कधीच मरत नाही    

हाडामासांची होते माती तरी नदण सरत नाही” 
‘सीताफळ बागेची गो ' या किवततेून कवीने ि यां या सोिशकत ेिवषयी 

आिण सहनश  िवषयी िलिहले आह.े पु षां या तुलनते ि यांची 
सहनशीलता आिण सोिशकता जा त असते. ी प रि थतीशी फार लवकर 
जुळवनू घेते. ती राजाची राणी असली तरीही शेवटी ी आह.े ितला सवभोग 
भोगावे लागतात. तरीही ी दःुखाचे पाढे वाचत बस यापे ा आले या 
संकटाचा कसा सामना करायचा हा िवचार करते. हचे या किवततेून कवीन े
सांिगतले आह.े 

‘एका गावाची गो ’  या किवततेनू कवी काबाडक  क न उदरिनवाह 
करणा या गावािवषयी िलिहतो. शेती वसाय सतत तो ात चालला आह.े 
यामुळे शेतकरी कजबाजारी होत आह.े कज वसलुीसाठी बकेँचे अिधकारी 

गावात यणेार ही बातमी गावातील लोकांना कळ यानतंर सवजण सकाळी 
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शेतात कामावर जातात. ामािणकपणे कज भर याची इ छा असनू दखेील 
उ प ा अभावी ते कज भ  शकत नाहीत. यामुळे बकेँचे अिधकारी 
कजवसलुीसाठी दसु या गावात गेले. आप याकड ेकज भर यासाठी पैसा नाही 
हणनू एका शेतक याने बइे ती या भीतीपोटी आ मह या केललेी असते. 
या या िखशात तशी िच ी सापडते. यािवषयी ीकांत दशेमुख िलिहतात, 

““““एका तां ावर या माणसा या िखशातही    
कजाची िच ी आहे    

ग रबी या सनातन वासान    
अिधकारी तां ावर जात नाहीत”    

उ या जगाचा पो शदा शेतकरी स मानाने आिण सरळ मागाने स याजगू 
शकत नाही. यामुळे बइे ती या भीतीपोटीतोआ मह या करीत आह.े 

‘पावसाळी दवसाची गो ’  या किवतते कवी आप या आजोबां या 
मृ यचूी गो  सांगतो. गवत कापताना आजोबा साप चावनू शेतात म न 
पडले. ते हा विडलां या डो यातनू पा या या धारा पावसा सार या 
कोसळ या. आजोबा या डो यांना मुं या लाग या. तरीही बाप मुं यांची रांग 
दसली क  साखर, वारीचे पीठ टाकतो. यािवषयी कवी िलिहतो, 

“बाप मलेा याचे रान सावरणारे डोळे मुं यांनी खा ले तरी    
घराचं घरपण टकव यासाठी मुं यांना उपाशी ठेवणं    

आप या कुणबीपणाला शोभत नाही असं हणून    
तो सांगतो पु हा बाप मे या या पावसाळी दवसाची गो     

द ा या मंद उजेडात मुं यांना पीठ टाकत”    
शेतक याकड ेआजही माणुसक  िश लक आह.े ह ेया किवततेनू दसून यतेे. 

जागितक करणाच े ामीण जीवनावरील प रणामजागितक करणाच े ामीण जीवनावरील प रणामजागितक करणाच े ामीण जीवनावरील प रणामजागितक करणाच े ामीण जीवनावरील प रणाम::::    
१९९० या सुमारास जागितक करणास सु वात झाली. अनेक दशेां या 

सीमा ापारासाठी खु या झा या. उ ोगधं ात गती झाली. भारता 
सार या िवकसनशील दशेाची अथ व था डबघाईला आली. भारतातील 
कापडिगर या, मील, छोटे-मोठे उ ोगधंद े बदं पडले. या जागेवर टोलेजगं 
इमारती उ या रािह या.पा ा य लोकांचे येण-ेजाणे वाढले. यांची सं कृती 
भारतात जली. शहरी जीवन ढवळून िनघाले. हळूहळू याचे लोण ामीण 
भागा पयत पोहोचले. 

जागितक करणाचा पिहला घाव गावगा ावर बसला. अलुतदेार, 
बलतुेदार यांचे वसाय उ व त झाले. यांनी उदरिनवाहासाठी शहराकड े
धाव घेतली. गावगाडा िव कळीत झाला. याचे प रणाम शेती वसायावर 
उमटले. शेती वसाय मोडकळीस आला. पारंप रक बी-िबयाणे कालबा  
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झाल.े नवीन रासायिनक खते, बी-िबयाणे, क टकनाशके, नवतें ान, यांनी 
बाजार काबीज केला. या या कमती भरमसाठ वाढवनू शासन, ापारी, 
दलाल सवानी िमळून शेतक यास लुट यास सुरवात केली. 

शेतकरी परावलंबी झाला. शेती कसावी तर परवडत नाही. सोडावी तर 
जग यास दसुरे साधन नाही. जोडधंद,े शासना या योजना, अनुदान राजक य 
पुढारी आिण यांचे कायकत यांनी उचलनू घेतले. शेतक यास बकँांनी कजा या 
नावाखाली लुटले. स या या काळात शेती वसाय करणे वेडपेणा ठरत आह.े 
कजा या ओ या खाली दबलेले शेतकरी फाशी घेऊन आ मह या करीत आहते. 
यािवषयी कवी िलिहतो, 

““““एका तां ावर या माणसा या िखशातही    
कजाची िच ी आह ेग रबी या सनातन वासानं    

अिधकारी तां ावर जात नाहीत    
एका तां ावर या डोईवरचे कज यांना पु हा वाढवायचे नाही”    

जागितक करणामुळे छोटे वसाियक दशेोधडीला लागले. कराणा 
दकुान, कापड दकुान ही संक पना मोडीत िनघाली. या ठकाणी मोठमोठे 
मॉल उभे रािहले. भांडवलशाही अि त वात आली. लहान शेतक यांना शेतीचा 
खच परवडत नाही. जे शेतकरी जिमनीस काळीआई माननू ितची सेवा 
करतात. शेत िवक यास यांच े मन धजावत नाही. ते कजबाजारी होऊन 
आ मह या करीत आहते. 

ामीामीामीामीण जीवनातील बदलण जीवनातील बदलण जीवनातील बदलण जीवनातील बदल: 
इसवी सन २००० नतंर ामीण जीवनात अमलुा  बदल झाले. पहाटे 

मं दरातनू येणारा काकड आरतीचा आवाज, पहाटे चरायला जाणा या 
बैलां या ग यातील घंुगुरमाळांचा आवाज, प यांची कलिबल, म यातील 
मोठे वरचं गाणं, जा याची घरघर, ऐकायला यते नाही. भरमसाठ वाढणारी 
लोकसं या आिण सीिमत असणारी जमीन शेतकरी पडीत जमीन ठेवत नाही. 
गुरांना चर यासाठी गायरान उरली नाहीत.गुरांचे पोट भरत नाही. 
यािवषयी कवी िलिहतो, 

““““सं याकाळी िनमूटपणे उतरतात    
गाव दशेनं लाल राखाडी गुरंढोरं    

अधभर या खपाती पोटानं    
दवसभर त ड घासनू दगडमातीवर”    
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खे ापयत भौितक सुिवधा पोहोच या. पाणंद काढून या ठकाणी डांबरी 
सडक आली. रेिडओ या जागी टी ही, प यां या जागी लॅब, चलुी या जागी 
गॅस, कराणा दकुानाची जागी िबयर शॉपी आली. यकेाकड े अँ ॉइड 
मोबाइल, मोटरसायकल, भारी कपडआेल.े द लीतील राजकारण ग लीत 
िशरले. प या-प ात गाव िवभागले गेले. यके खे ात गट-तट पडले. 
गावात लाईट आली. गावभर काश दसू लागला. परंतु आतनू मा  गाव 
भकास बनला . उ प  कमी असणा या ामीण माणसाला हा जा तीचा खच 
परवडणारा नाही. 

ामीण माणसूजािहराती या आहारी जाऊन शहरी  माणसांचे अनकुरण 
कर याचा य  क लागला. यामुळे तो कधी कजबाजारी बनला ह े यालाही 
कळलं नाही. यािवषयी  ‘अंधार’ या किवतेत कवी हणतो, 

“खे ाभोवती पांगलेला खूप गद    
काळा अंधार अजगरा या पोटातील    

कातळासारखा िनिबड    
अंधार फ  अंधार”    

खेडगेावात पवू पे ा थोडीफार सुब ा आली. हातात पसैाखेळू लागला. 
याहीपे ा खच अिधक वाढला. पाि मा य सं कृती हळूहळू खे ा पयत 

पोहोचली. यामुळे मोबाईल या सोबत खे ातही चंगळवाद पोचली. 
खे ातील त णही उघड े नागड े िच पट, वेब िसरीज पा  लागले. यामुळे 
संवेदना बिधर झा या. बे फ करी, िबनधा तपणा वाढला. ामीण माणसूही 
हळूहळू आ मक ी बनू लागला. नातेसबंंध िव कळीत होऊ लागले. ीकड े
पाह याचा दृ ीकोन बदलला. ी ीकड े केवळ भोग व तू हणून पािहल े
जात आह.े सनाधीनता वाढली. त ण-त ण म ये शारी रक आकषण वाढले. 
अ पवयीन मुल-ेमुली मयादा ओलांडू लागले. यातनू काही त णी ल ाअगोदर 
गरोदर राहत आहते. त णाने ल ास नकार द यानंतर बदनामी या भीतीन े
आ मह या करीत आहते. यािवषयी ‘भूमी’ या किवतते कवी हणतो, 

““““कुणीतरी टाकून दललेी    
जंगलात जाताना    

एक गभवती मी पािहलीआहे    
िनिबड अर यात पालापाचो यात बाळंत होताना    

एक आई मी पािहली आह”े    
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इसवी सन २००० नतंर या बदल या ामीण जीवनाचे वा तववादी 
िच ण ीकांत दशेमुख यांनी आप याकिवतेमधून अितशय परखडपणे  केल े
आह.े 
किवततेील ितमाकिवततेील ितमाकिवततेील ितमाकिवततेील ितमा::::    
उंदीरउंदीरउंदीरउंदीर: : : : उंदीर हा िनशाचर जीव. दवसा फारसा कुणा या दृ ीस पडत नाही. 
मांजर उंदराची िशकार कर यासाठी सतत उंदरा या मागवला असते. 
याच माणे साप दखेील उंदरांना खा यासाठी आतरु असतो. परंतु उंदीर 

अितशय चाणा . तो सतत मांजर आिण सापाला लकावणी दऊेन 
उदरिनवाहासाठी िबळात लपनू बसतो. शेतक या या घरात सांडलेला दाळ 
दाणा खाऊन आपली गुजराण करतो.मांजराची चा ल लागताच तो िबळात 
जाऊन लपतो. याचं आत-बाहरे करणं सतत सु  असते. दवस दवस याची 
मजल वाढत जात.े शेतक  यां या घरातील पोते, िपश ा कुरतडायला सु वात 
करतो. तो िनढाव यानतंर पो यां या थ या, गोदाम, राशनचामाल सव 
खाऊन फ त करतो. शेतातले उंदीर सु वातीला आडवे पडललेे पीक, ऊस 
कुरतडतात. नतंर उ या िपकावर ताव मा न पीक खाऊन न  करतात. 
शेतक यां या हातात डाशी आलेला घास िहसकातात. यािवषयी कवी 
िलिहतो, 

“उंदराबरोबरच आता तर शेतीभातीचीच भीती वाटतेय 
पृ वी कुरतडणारा उंदीर यते राहतो हमशेा व ात 

ऐन हगंामात दसतात उभं पीक खाणा  या उंदरां या टो या 
झोपतेच उंदीर कुरतडतोय माझी माती सावरणारे बोटं” 

शेती आिण शेतक यांसाठी अितशय घातक ठरणारा उंदीर शासन 
शासनाची मा  मदत करतो. का याबाजारात िवकललेा राशीचा माल 

उंदीर आप या नावावर घेतो. मतदान पेटीतील मतपि का बदल या तरी 
उंदीर मतदान पेटीचे सील मीकुरतडले हणतो. शासन शासनाची मदत 
करणारा उंदीर शेतक याचे जगणे मुि कल करतो. याचा बंदोब त करावा 
हणनू उंदीर मार याचे औषध ठेवले तर शेतक याचे नकुसान करतो. या 

िवषयी कवी िलिहतो, 
““““शेतात यािपकां या िप ा बरबाद करणा  या    

उंदरांचा करावा बदंोब त हणनू    
आणलं बाजारातनू जालीमिवष तर    

शेत राखणारा इमानी कु ाच मलेा उंदीर खाऊन”    
अशा कारे कवीने राजक य पढुा यांसाठी शेतक  यांचे जगणे भयावह 

बनिवणारा उंदीर ही ितमा वापरली आह.े इथ या िव ासघातक  पुढा यांनी 
व थेलाही कुरतडले आह.े शेती आिण शेतकरी पोखरला आह.े किवतते 

उंदीर हा भयसूचकतचेे ितक हणून आला आह.े 
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रानडु ररानडु ररानडु ररानडु र::::    
िनसगाने डु र हा ाणी अितशय बलशाली बनिवला आह.े तो 

नैस गकपणे मेललेा कुठे दसत नाही. शहरातील घाण साफ कर यासाठी 
शहरात डुकरं सोडले जातात. ीमतंांना डुकरांचा ास होत अस यामुळे 
अलीकड ेबं द त वराहपालन सु  झाले. याची चा ल लाग यामुळे क  काय 
गावातील डु रं रानात पळाल े आिण यांना रानडु रं असे हटले जाऊ 
लागले. शहरात घाण साफ करणारी डुकरं शेतात जाऊन शेतक याची पीकं 
खाऊन फ त करीत आहते. उसाचे फड रानडुकरांचे अ  ेबनले आहते. डुकरं 
कळपाने राहतात. एक ादकु ा माणसावर ह ला करतात. इतर ाणी पोट 
भर यानतंर खाणं थांबवतात. सतत खात राहणे आिण िव वसं करणे हा 
डुकरांचा आवडता छंदच आह.े आदम आिण िव वंसक डुकरांना कोणी मा  
शकत नाही. व य जीवसरं ण काय ाने यांना सरं ण दले आह.े यािवषयी 
‘रानडुकरांचे कळप’  या किवतेत कवी हणतो, 

“रान डुकरांना गरजपेे ा कतीतरी पट नी अिधक खा याची    
चांगलं दखेणं दसले यावर सु याचा नांगर फरव याची    

गुणसू ातनू सं िमत झाललेी उपजत सवय असावी”    
ऊसा भोवती फरणारे राजकारण, साखर कारखानदारीतील ने यांच े

ाचार, सतत खात रहाणे, आव यकतेपे ा जा त खाणे, िव वंसक ह ल े
करणे, ह े गुण कवीला राजक य पुढा यांम ये दसतात. यामुळे कवीन े
‘रानडु र’ ही ितमा वापरली आह.े 
िन कषिन कषिन कषिन कष::::    

ीकांत दशेमुख सवसामा य अ पभूधारक शेतकरी कुटंुबात ज मले. 
ामीण सं कृतीम ये वाढले. अितशय ितकूल प रि थतीम ये िश ण घेतले. 
पधा परी े या मा यमातून शासक य सेवते जू झाले. नोकरीिनिम  

गावापासून दरू राहावे लागले. परंतु या शेतकरी पु ाने मातीशी आिण नात े
अशी नाळ कधी तुटत दली नाही. यांची ज मभमूी िवदभ असलीतरी 
कमभमूी मराठवाडा आह.े यामुळे यां या सािह यात मराठवाडी भाषा 
आलेली आह.े यां या किवता िनसग, गाव, माती, शेती, नाती असे िविवध 
िवषय आिण आशय अिव कृत करणारी आह.े 

अनभुवाची िशदोरी कवी या गाठीशी आह.े जागितक करणामुळे 
गावगाडा उ व त झाला आह.े जागितक करणा या जा यात भरडला 
जाणारा माणूस, यांनी अितशय ययकारीपणे रेखाटला आह.े याचे शेती 

वसायावरील प रणाम उमटल.े शेतक याची ापारी, बँक, पुढारी, 
दलालांनी केलेली लूट कवीने अितशय वा तववादी रेखाटली आह.े भूमीची 
गो , िसताफळाची गो , गावाची गो , झाडाची गो  अशा गो ी पी 
किवतेतनू ामीण जीवनाचे वा तव मांडले आह.े ामीण सं कृती टी ही, 
मोबाईल या िवकासात िखळिखळी होत आह.े ामीण भागातही भोगवादी, 
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चंगळवादी, आ मक ी, िबनधा तपणा  वाढीस लागला आह.े याचे िच ण 
यां या किवततेून आले आह.े 

ीकांत दशेमुख यांनी शेतीला कुरतडणारे, उसाच े फड खाऊन फ त 
करणारे, रानडु रं खेडगेावाला िवळखा घालणारा अंधार, म ा या टाळूवरच ं
लोणी खाणारे पुढारी, राजरोसपणे कॅमे यासमोर िमरवणारे खाउजेडाचे मोर 
अशा चपखल ितमा ‘बोलाव त ेआ ही.....’ किवतासं हात वाप न ामीण 
माणसा या था, वेदना िचि त के या आहते. ामीण जीवनाचे वा तव 
मांडणारी यांची ही किवता आह ेना यािवषयी, ि यांिवषयी आ था यां या 
किवतेतनू आिव कृत होते. कृषी सं कृती यां या किवते या क थानी आह.े 
यांची किवता हणजे भूमीिन ांची गाथा आह.े आप या किवततेनू अनके 

ि रेखा अितशय ययकारीपणे यांनी रेखाट या आहते. 
सदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूीसदंभ थंसचूी::::    
१ दशेमुख ीकांत,बोलाव ते आ ही...., ंथाली काशन, मंुबई 
२ दशेमुख िव ास (संपादक) , झाडमाणूस , ीकांत दशेमुख गौरव थं सिमती, लातूर 
३ राऊत रमेश (संपादक) , सा ात ( ीकांत देशमुख िवशषेांक) , सा ात काशन, औरंगाबाद 
४ सावकर कैलास, मराठी ामीण किवतेचा इितहास, मेहता पि ल शग हाऊस, पुणे 
५ गायकवाड हेमलता, आधुिनक मराठी ामीण किवता, फडके काशन, को हापरू 
६ बापट वसंत/गु  ेचा शीला, आजची मराठी किवता, ेहवधन काशन, पुणे. 

 

*** 
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'''' शप यातीलशप यातीलशप यातीलशप यातील    मोतीमोतीमोतीमोती' : ' : ' : ' : बोधनाचाबोधनाचाबोधनाचाबोधनाचा    जागरजागरजागरजागर    
घालणारीघालणारीघालणारीघालणारी    किवताकिवताकिवताकिवता    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    कसाबकसाबकसाबकसाब    
महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर. 

    

'किवता िल न प रवतन होत असत े का..?', 'िलहा तु ही किवता ; 
पण वाचतंय कोण..?', 'माय यान ल ैझालेत कवडे', 'आपुणच िलहा आिण 
आपुणच वाचा...वा रे कवी..!' असे टोमणे आजकाल या क वना आप या 
अवतीभवती ऐकायला िमळतात. अनेक सािह य संमेलनातून आिण 
िनयतकािलकांतून समी कही कवी आिण किवतेवर घसरताना दसतात. 
किवता हा कार जरी उदंड झाला असला तरी याचा वाचकही अफाट 
असतो, ह ेमा  कुणी ल ात घेत नाही.           

मूळातच माणूस हा संवेदनशील ाणी असून, उ कट भावनां या 
अिभ साठी किवतेसारखा अ य कला कार नाही. हणूनच मो ा 

माणात जगात या जवळपास सग याच भाषांम ये किवतेची िन मती 
होत असते. भारतात या मूळिनवासी ब जनां या सधू सं कृतीचा वारसा 
जपणारी मूळ ाकृत असललेी मराठीही याला अपवाद नाही.  

मराठीम ये ह ली अ यंत दजदार किवता लेखन होत आह.े मा  या 
नवकव ना यो य िस ी िमळत नाही. कारण इथली वृ प े आिण काही 
अपवाद वगळता िनयतकािलकेही स या स ािधश आिण भांडवलदारां या 
हातातली बा ल ेबनल ेआहते. ब तेक सवच वृ प ांनी आप या रिववार 
पुरव या बंद केले या आहते कवा ठरािवक रतीब घालणार्या लेखकांसाठी 
या राखीव ठेवले या आहते. यामुळे नवलेखकांना िस ीसाठी जागा 

िमळत नाही.  
अशाही प रि थतीत काही लखेक-कवी सामािजक जािणवेतून आपले 

लेखन िस  कर याचा आटािपटा करतात. आपल ं सािह य लोकांपयत 
पोहोचावं यासाठी य  करतात. कारण सािह यातून सामािजक प रवतन 
होईल, अशी यांची भाबडी आशा असत.े अशाच सामािजक जािणवेतून 
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िलिहणा या कव पैक  एक हणजे परभणी या कै. कमलताई जामकर 
मिहला महािव ालया या उप ाचाय व इं जी या ा यापक असले या 
डॉ. संगीता अवचार या नवकवय ी होत. 

किवता हा अलीकड या काळात थ ेचा िवषय बनलेला असला तरी 
किवता िलिहण ंथांबत नाही. उलट दवस दवस किवता हा वा य कार 
अिधक लोकि य होताना दसतो. आज या ा हो- भांडवली जातक ी 
जागितक करणा या  युगात बोलघेव ांकडून किवतेची थ ाम करीच 
अपेि त आह.े कारण कवी हा नेहमीच खरं बोलत असतो आिण खरं ह े
स ेला आवडत नसत.ं ख याचं स ेला वावडं असत.ं हणूनच किवतेचंही 
स ेशी वाकडं असतं. किवता ही नेहमीच दबु यांची बाजू घेत असत.े 
ग रबांचा कैवार घेत असते. ितला खो ाची चीड आिण स याची चाड 
असत.े संगीता अवचार यांची किवताही या गो ना अपवाद नाही.  

कविय ी संगीता अवचार यांचा ' शप यातील मोती' हा का सं ह 
नांदेड या िनमल काशनाने अ यंत देख या पात कािशत केला आह.े 
८८ पानां या या सं हात ४५ किवता आहते. या किवता हणजे एका 
अथान े कविय ीचे ते आ मकथनच आह.े वातं य िमळून पाऊणश े वष 
उलटली तरी या देशात अजूनही ि या, दिलत, आ दवासी, शेतकरी, 
क करी या वगाना माणूस हणून जग याचा अिधकार नाकारललेाच आह.े 
रा यघटनेन े अिभ चे वातं य दले असले तरी त े फ  पु तकातच 
आह.े वा तवात या वंिचत वगाना बोल याची बंदीच आह.े खूप िलहावं 
वाटतं ;पण िलहायलाही इथं बंदी आह,े ह ेसांगताना कवय ी हणत े-  

    " " " " कुणीकुणीकुणीकुणी    हणहणहणहणतंततंंतं----    
                        होहोहोहो; ; ; ; परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    आहेआहेआहेआहे    
                    कुणीकुणीकुणीकुणी    टोचतंटोचतंटोचतंटोचतं    अबोलअबोलअबोलअबोल    राहाराहाराहाराहा,,,,    
                    हीहीहीही    दिुनयादिुनयादिुनयादिुनया    शतरंगीशतरंगीशतरंगीशतरंगी    आहेआहेआहेआहे..!"..!"..!"..!"        

दबले या, िपचले या वगाना भीतीचा बागुलबुवा दाखवून, िप ा न 
िप ा स ेची फळे चाख याची अिभजन परंपरा इथ ेजुनीच आह.े २००० 
नंतर या काळात सामा य माणसाचा आवाज दाब याचा य  स ेवर 
आले या जातीधमा या ठेकेदारांनी सतत केला आह.े २०१४ नंतर यात 
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अिधकािधक वाढ होत आह.े कवी, शाहीर, लेखक आिण सां कृितक 
कायक याना शहरी न लवादी घोिषत क न बेमुदत तु ंगात डांबल ेजात 
आह.े यांची दाद ना फयाद. वृ सं था आिण सार मा यमांनी फ  
जािहराती आिण सरकारी बात या सा रत कर याचे धोरण अवलंबल े
आह.े व थेचे समथन करणा यांना पुर कार आिण िवरोध करणा यांना 
जेलम ये टाकले जात आह.े या काळात िव ोहाचा वर मंद झाला आह.े 
मा  ही कवय ी थेट तुकोबाशी नाळ जोडत  

"बुडती ह ेजन देखवेना डोळा" या भूिमकेतून िनधा त होऊन िलिहत 
राहते. ती कुणाचा मुलािहजा बाळगत नाही. कारण ती छ पती 
िशवरायांचा वारसा सांगते. आप या किवतेतून िशवरायांना हणत े-  

       """"जरीजरीजरीजरी    ओलाडंलीओलाडंलीओलाडंलीओलाडंली    वातं यानेवातं यानेवातं यानेवातं याने    स रीस रीस रीस री    
                                ढीढीढीढी    परंपराचंेपरंपराचंेपरंपराचंेपरंपराचंे    जोखडजोखडजोखडजोखड        
                                अन्अन्अन्अन्    जातजातजातजात    नाहीनाहीनाहीनाही    तीतीतीती    आ हीआ हीआ हीआ ही    फेकलीफेकलीफेकलीफेकली        
                                    धमिनरपे ताधमिनरपे ताधमिनरपे ताधमिनरपे ता    तमुचीतमुचीतमुचीतमुची        
                                अजनूअजनूअजनूअजनू    क यकेासक यकेासक यकेासक यकेास    नाहीनाहीनाहीनाही    उमगलीउमगलीउमगलीउमगली        
                                '''' हदूहदूहदूहद'ू ' ' ' बनवनूबनवनूबनवनूबनवनू    ठेवलेठेवलेठेवलेठेवले    
                                यायायाया    अगाधअगाधअगाधअगाध    शशशश     साम यवानाससाम यवानाससाम यवानाससाम यवानास    आ हीआ हीआ हीआ ही        
                                जरीजरीजरीजरी    यकेयकेयकेयके    कृतीतनूकृतीतनूकृतीतनूकृतीतनू    तु हीतु हीतु हीतु ही        
                                धमधमधमधम    सिह णतुासिह णतुासिह णतुासिह णतुा    आिणआिणआिणआिण    माणसुकमाणसुकमाणसुकमाणसुक     जपलीजपलीजपलीजपली..!"..!"..!"..!"    

इितहासाचं िवकृतीकरण क न आम या महामानवांना जाती-धमात 
क ड याचे महापाप इथ या परंपरावा ांनी केले, याचा भंडाफोड 
कवय ी मो ा ताकतीने येथ ेकरत.े 

संगीता अवचार यांची किवता समाजातील अनेक िवसंगती उघड 
करत.ेकिवतांतून यांनी ि यांचा कैवार घेतला असला तरी संगी 
आज या ी जीवनातील िवसंगतीवरही या बोट ठेवतात.  

                        """"सािव ीमाईसािव ीमाईसािव ीमाईसािव ीमाई, , , , काळकाळकाळकाळ    आताआताआताआता    बदललाबदललाबदललाबदलला    आहेआहेआहेआहे    
                        ानापे ाानापे ाानापे ाानापे ा    दसणेदसणेदसणेदसणे        
                        अस यापे ाअस यापे ाअस यापे ाअस यापे ा    दाखिवणेदाखिवणेदाखिवणेदाखिवणे    मह वाचेमह वाचेमह वाचेमह वाचे    झालेझालेझालेझाले    आहेआहेआहेआहे    
                        तु यातु यातु यातु या    अनवाणीअनवाणीअनवाणीअनवाणी    पायातपायातपायातपायात    लाखोलाखोलाखोलाखो    काटेकाटेकाटेकाटे    टोचतटोचतटोचतटोचत    
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                        आताआताआताआता    मामामामा     ि यानंाि यानंाि यानंाि यानंा        
                        अ ानाचेअ ानाचेअ ानाचेअ ानाचे    ओझहेीओझहेीओझहेीओझहेी    नाहीनाहीनाहीनाही    बोचतबोचतबोचतबोचत    """"    

आप या पूवजांनी आप यासाठी खा ले या ख ता लोक िवसरल े
आिण पु हा अंधाराचेच रा य आल,े ही खंत कविय ीने येथे  केली 
आह.े स य बोल याची कमत येकाला मोजावीच लागते. आज या 
काळात तर ती अिधकच मोजावी लागत.े कवय ी िलिहत-े 

   """"च ूच ूच ूच ूहहहह    मीमीमीमी    रोजचरोजचरोजचरोजच    भदेतेभदेतेभदेतेभदेते    आहेआहेआहेआहे        
            कधीकधीकधीकधी    आप यात याआप यात याआप यात याआप यात या    पर याचंेपर याचंेपर याचंेपर याचंे    
            कधीकधीकधीकधी    ख याखु याख याखु याख याखु याख याखु या    पर याचंेपर याचंेपर याचंेपर याचंे    
            घावघावघावघाव    मीमीमीमी    रोजचरोजचरोजचरोजच    झलेतेझलेतेझलेतेझलेते    आहेआहेआहेआहे    """"    

' शप यातील मोती' या का सं हातील सवच किवता या 
व थेिव  ए गार पुकारतात. अ ान, अंध ा, खोटार ा ढी-

परंपरा, लगभेद, जाितभेद, धमाधता नाकारतात आिण मंगलमय 
मानवतेचा पुर कार करतात. कविय ीला सामािजक ांची जाण आह.े 
हणून ही किवता ि गत पातळीव न सामूिहक पातळीवर जाते. वतः 

नीती मू यांना ध न, िनभयपणे ही कवय ी सम ाशी डोळा िभडवतेच; 
याचबरोबर शोिषत समूहातील ि यांनाही लढ याची ेरणा देते. ी 

मनाला साद घालताना ती िलिहते - 
     """" कतीकतीकतीकती    सोिशकसोिशकसोिशकसोिशक    असावसंअसावसंअसावसंअसावसं    तूततूूतू        
                        यालाहीयालाहीयालाहीयालाही    काहीकाहीकाहीकाही    मयादामयादामयादामयादा    ह ाचह ाचह ाचह ाच    
                        आिणआिणआिणआिण    तरीहीतरीहीतरीहीतरीही        
                        तलुातलुातलुातलुा    अबलाअबलाअबलाअबला    हणणा याहणणा याहणणा याहणणा या        
                        आिणआिणआिणआिण    ठरवूठरवूठरवूठरवू    पाहणार्पाहणार्पाहणार्पाहणार्यां यायां यायां यायां या        
                        िजभलेािजभलेािजभलेािजभलेा    हाडचहाडचहाडचहाडच    नसावेनसावेनसावेनसावे                                
                        यालाहीयालाहीयालाहीयालाही    काहीकाहीकाहीकाही    मयादामयादामयादामयादा    ह ाचह ाचह ाचह ाच    """"    

कवय ी ि यांना याग, बिलदान, सोिशकता या नावाखाली गुलाम 
क  इि छणा या व थेला जाब िवचार याचे आवाहन करते. नुक याच 
ज मले या मुलीपासून त ेकाठी टेक त चालणा या वृ  माऊली पयत इथे 
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कुणीच सुरि त नाही. ह ेवा तव उजागर करताना कवय ी या लेखणीला 
भाले फुटतात, धार चढते. ती हणत-े 

      """"कायकायकायकाय    माझामाझामाझामाझा    देशदेशदेशदेश    आिणआिणआिणआिण    कायकायकायकाय    इथलेइथलेइथलेइथले    वारेवारेवारेवारे        
                        वेिशवरवेिशवरवेिशवरवेिशवर    टागंतातटागंतातटागंतातटागंतात    िजथेिजथेिजथेिजथे    ी याी याी याी या    अ चूीअ चूीअ चूीअ चूी    ल रेल रेल रेल रे        
                        लाडं यासमलाडं यासमलाडं यासमलाडं यासम    फाडलेफाडलेफाडलेफाडले    जातेजातेजातेजाते    
                        केलेकेलेकेलेकेले    जातातजातातजातातजातात    शरीराचेशरीराचेशरीराचेशरीराचे    तकुडेतकुडेतकुडेतकुडे        
                        जगंलीजगंलीजगंलीजगंली    जनावरजनावरजनावरजनावर    िजथेिजथेिजथेिजथे    वरमलेवरमलेवरमलेवरमले        
                        हाहाहाहा    नीचपणानीचपणानीचपणानीचपणा    फकाफकाफकाफका    
                        ितथेितथेितथेितथे    हेहहेेहे    ौयौयौयौय    नाहीनाहीनाहीनाही    कसेकसेकसेकसे    गोठलेगोठलेगोठलेगोठले    
                        कोण याकोण याकोण याकोण या    रानटीरानटीरानटीरानटी    व थचेेव थचेेव थचेेव थचेे        
                            हेहहेेहे    िनलाजरेिनलाजरेिनलाजरेिनलाजरे    पाईकपाईकपाईकपाईक    सारेसारेसारेसारे    
                            कसलेकसलेकसलेकसले    घणृा पदघणृा पदघणृा पदघणृा पद    राजकारणराजकारणराजकारणराजकारण        
                        कुठेकुठेकुठेकुठे    गलेेगलेेगलेेगलेे    बुि वा ाचंेबुि वा ाचंेबुि वा ाचंेबुि वा ाचंे    ज थेज थेज थेज थे        
                        याचयाचयाचयाच    भमूीतभमूीतभमूीतभमूीत    ज मलेज मलेज मलेज मले    होतेहोतेहोतेहोते    काकाकाका    थोरथोरथोरथोर    िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    राजेराजेराजेराजे        
                        यथेलचेयथेलचेयथेलचेयथेलचे    काकाकाका    कैवारीकैवारीकैवारीकैवारी    ीचेीचेीचेीचे    वीरवीरवीरवीर    महा मामहा मामहा मामहा मा    फुलेफुलेफुलेफुले    ? "? "? "? "    

अशा कारे अ याय अ याचारािव  कविय ी या लखेणीला 
तलवारीची धार चढत.े ती रणरािगनी बनत.े महा मा फुल े यांना इथ े
संिगता अवचार यांनी 'वीर' ही साथ उपाधी दली आह.े 

या सं हात ीसुलभ भावनांचा वावर असला तरी मो ा 
माणावर सामािजकता हाच या का सं हाचा िवशेष आह.े ेमावर, 

भाविनक बंधावर अनेक जण  िलिहतात. मा  संगीता अवचार यांची ही 
किवता सामािजक बोधनाचा जागर घालणारी आह ेआिण हणूनच ती 
मला मह वाची वाटते. या किवतेची मुळे इथ या मातीत घ  जललेी 
आहते. यामुळे या किवतेला िनि तच भिवत  आह.े  

२००० नंतर या काळात जागितक करणा या, खासगीकरण, 
उदारीकरण आिण भांडवली जातक ी व थेचा बुरखा फाडून समतावादी 
शोषणमु  समाजा या िन मतीसाठी िलिहणा या कवय ी नीरजा, ा 
दया पवार, सुिचता ख लाळ, क पना दधुाळ, सा रका उबाळे, छाया बेल,े 
कांता शदे, छाया कोरेगावकर, योिगनी सातारकर, सुिचता गायकवाड 
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यां यासह कवय ी संगीता अवचार यांनी अजून खूप िलहावे. सामािजक 
 मांडावेत आिण किवतेचे उ रदािय व िनभवावे, हीच मंगल कामना. 

यां या पुढील लेखनासाठी मा या खूप खूप शुभे छा..! 
संदभ: 
१.अवचार संगीता ' शप यातील मोती' िनमल काशन, नांदेड, . आ. ९ माच 2020 
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जागितक करण आिण जागितक करण आिण जागितक करण आिण जागितक करण आिण २०००    नतंरची दिलतनतंरची दिलतनतंरची दिलतनतंरची दिलत    
किवताकिवताकिवताकिवता    

                                                 

डॉ. सूयकांत ह र  चं  िगते    
सहा. ा यापक, मराठी िवभाग, भगवान बाबा कला व वािण य महािव ालय, 

लोणार िज. बुलढाणा 
ा तािवका तािवका तािवका तािवक    ::::----    

       सािह य सजृना या सव वेदना या समाज वेदनतेून अंकुरत असतात. 
समाज, सं कृती, इितहासा या प रवतनातनू सािह याला नवी दशा, नव े
आयाम लाभत असतात. सािह य ह े समाज बोधनाचे भावी मा यम आह.े 
समाजातील बारीक-सारीक घटना, घटीतांचे ित बब सािह यातनू अिभ  
होत.े समाजातील िविवध प रवतन चळवळीला ब आयामी व प ा  
क न दे या बरोबरच समाजाला दशा दाखव याचे काम सािह य करत 
असत.े एवढचे नाही तर यापढुे जाऊन असे हणता येईल क , सािह य चळवळ 
आिण समाज प रवतनाची चळवळ यांचा समांतर सह वास होताना दसनू 
येतो. पारंपा रक ढी, परंपरा, धम, सं कृतीची जोखड झुगा न वातं य, 
समता, बंधुता, याय, वािभमान, अि मता आदी मू यांवर आधा रत 
नवसमाजाची उभारणी कर याचा य  सािह य चळवळी आिण 
समाजप रवतना या चळवळ नी केला आह.े यामुळे मराठी सािह य 
अिधकािधक समाजािभमुख झाल ेआह.े 

वातं यो र काळात िश णामळेु, फुल,े शा , आंबेडकरां या िवचारांन 
मुळे झालेली सामािजक जाणीव, वातं या कडून अपे ा आिण वअि त वाची 
जाणीव यामुळे समाज व थेतील दाहक िवषमता अिधक कषाने जाणव ू
लागली. यािव  बंड कर याची मानिसकता आिण िव ोहाची भाषा समाज 
मनात िनमाण झाली. याचे ित बब मराठी साठो री सािह यातील िविवध 
वाङमयीन  वाहातनू अिव कृत झाली. याम ये ामीण सािह य, दिलत 
सािह य, भट या िवमु ांचे सािह य, आ दवासी सािह य इ यादी होय. या 
वाङमयीन वाहातील मह व पणू  वाह हणजे दिलत सािह य वाह होय. 
दिलत सािह य िविवध वाङमयीन कारातनू अिभ  झाले आह.े अनेकिवध 
वाङमय कारांपकै  किवता हा वाङमय कार लोकि य आह.े कब ना दिलत 
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सािह याचा पायाच किवता आह.े असे हणणे वावगे ठरणार नाही. या 
संदभात दिलत कवय ी ा पवार यांचे िवचार मह वाचे ववाटतात.  
           ““““किवतचे आिण माझ ंनात ंतस ं ाकिवतचे आिण माझ ंनात ंतस ं ाकिवतचे आिण माझ ंनात ंतस ं ाकिवतचे आिण माझ ंनात ंतस ं ासा इतकं सहज तचे अस ंअसावंसा इतकं सहज तचे अस ंअसावंसा इतकं सहज तचे अस ंअसावंसा इतकं सहज तचे अस ंअसावं””””११११        

१९६० नंतर या दिलत सािह यातील किवता हा एक समृ  व समथ 
असा वाङमय कार आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी जागृत केले या, 
आ मभानातनू थािपत परंपरा, ढी, समाज व थेिव  दिलतांचा 
पिहला वर किवतेतनूच बाहरे पडला आह.े हा वर समूह वेदनचेा होता. या 
संदभात भालचं  फडके हणतात.  
                ““““दिलत किवता िह समहुा या वदेनचेी किवता आहेदिलत किवता िह समहुा या वदेनचेी किवता आहेदिलत किवता िह समहुा या वदेनचेी किवता आहेदिलत किवता िह समहुा या वदेनचेी किवता आहे....””””२२२२        

१९६० ते १९९० पयत दिलत किवतेने मराठी सािह यिव  समृ  केले. 
यांनी मराठी सािह या या क ा ंदाव या. या सदंभात ा. बाळकृ ण 

कवठेकर हणतात. 
““““मराठी किवतचे ेअनभुविव  दिलत किवतने ेअिधकािधक ापक केलेमराठी किवतचे ेअनभुविव  दिलत किवतने ेअिधकािधक ापक केलेमराठी किवतचे ेअनभुविव  दिलत किवतने ेअिधकािधक ापक केलेमराठी किवतचे ेअनभुविव  दिलत किवतने ेअिधकािधक ापक केले. . . . 

शकेडो वष मकु  रािहललेी अतंशकेडो वष मकु  रािहललेी अतंशकेडो वष मकु  रािहललेी अतंशकेडो वष मकु  रािहललेी अतं::::करण ेदिलत किवते ारे कट होऊ लाग यान ेकरण ेदिलत किवते ारे कट होऊ लाग यान ेकरण ेदिलत किवते ारे कट होऊ लाग यान ेकरण ेदिलत किवते ारे कट होऊ लाग यान े
जािणवाचंा एक समथ वाह मराठी जािणवाचंा एक समथ वाह मराठी जािणवाचंा एक समथ वाह मराठी जािणवाचंा एक समथ वाह मराठी किवतते जोमान े अवतरलाकिवतते जोमान े अवतरलाकिवतते जोमान े अवतरलाकिवतते जोमान े अवतरला. . . . दिलत दिलत दिलत दिलत 
किवतने ेआणले या अ सलकिवतने ेआणले या अ सलकिवतने ेआणले या अ सलकिवतने ेआणले या अ सल,,,,    शि शाली जीवन जािणवां या वाहान ेमराठी शि शाली जीवन जािणवां या वाहान ेमराठी शि शाली जीवन जािणवां या वाहान ेमराठी शि शाली जीवन जािणवां या वाहान ेमराठी 
किवता तजे वी झालीकिवता तजे वी झालीकिवता तजे वी झालीकिवता तजे वी झाली. . . . दिलत किवतचे े ह े ये िनसकंोचपण े मा य केल ेदिलत किवतचे े ह े ये िनसकंोचपण े मा य केल ेदिलत किवतचे े ह े ये िनसकंोचपण े मा य केल ेदिलत किवतचे े ह े ये िनसकंोचपण े मा य केल े
पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे....””””३३३३     
िवषय िववचेनिवषय िववचेनिवषय िववचेनिवषय िववचेन    ::::----    

१९९० नतंरची दिलत किवता आपले आयाम बदलताना दसून येते. 
कारण १९९० नतंर या काळात जागितक करनाणे उ वले या ज टल, 
भयावह सम या आिण यामुळे बदलललेे मानवी वतन वहार, आ थक, 
राजक य, सामािजक, सां कृितक पातळीवर मूलगामी व पाचे झाललेे बदल 
मह वाचे आहते. या काळात जागितक करण, उदारीकरण, खाजगीकरण या 
“खाऊजी”  यीतनू समाजात झपा ाने बदल होऊ लागले. यातनू एक नव े
सामािजक रिचत आकाराला आले. लोकशाही मू य सोयी कर बाजूला सा न 
आिण भांडवलशाही मू यांचा सरेआम िशरकाव  होताना उघ ा डो यान े
पाहत बस याची वेळ आली. सरंजामशाही, भांडवलशाही या मा यमातनू 
शोषणाची नवी व था िनमाण कर यात आली. खे ांचे लोबलायझेशन 
कर याचं व  दाखवून भारताचा इंिडया कड े जाणारा वास ामीण, 
आ दवासी, दिलत, वंिचत, उपेि त, भटके, ि यां या सरनाव न जाताना 
दसत आह.े भांडवलशाहीकरणाने लोकशाही मू य, समाजवाद, महापु षांच े

िवचार उ व त कर याचं भयानक षडयं  रचले जात आह.े स ा क ी 
राजकारणामुळे  पु हा सरंजामशाही या दशेने उलटा वास होताना दसनू 
येत आह.े ह े भयानक वा तव संवेदनशील ितभासंप  दिलत कव या 
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नजरेतनू सुटले नाही. या लोबल जगात पु हा दिलत, वंिचत, आ दवासी 
आपलं अि त व शोध यासाठी धडपडत आहते. यांना दशा दाखव याचे काम 
दिलत किवतनेे केले आह.े  
२०००    नतंरची दिलत किवतानतंरची दिलत किवतानतंरची दिलत किवतानतंरची दिलत किवता    ::::----    

२००० नतंरची दिलत किवता अिधक ग ब व िव ता रत झाली आह.े  
जागितक करणाचे प रणाम व संभा  धो याचा िवचार क थानी ठेवनू 
वाटचाल करत आह.े या दशाहीन आंबेडकरी जनतेला पु हा डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकरांचे िवचार जागितक करणा या िवळ यातनू बाहरे काढू शकतात 
असा आशावाद २००० नतंरची दिलत किवता  करताना दसनू यतेे. 
दिलत, वंिचत, ामीण समाजाचे शोषण कर या या न ा प ती िनमाण 
क न शोषणाचे नवे माग कसे अवलंबले जातात याचे वा तव िच ण २१ ा 
शतकातील दिलत किवता करताना दसनू यतेे. यात ामु याने यशवतं 
मनोहर, अ ण काळे, उ म अभंोरे, उ म कांबळे, सं या रंगारी, सोनवणे, 
सुरेखा भगत, ा पवार, केतन पपळापुरे, मह  भवरे, अिवनाश गायकवाड 
आदी कव चा ामु याने समावेश होतो. न ाने िनमाण होत असले या 
शोषण, दमनकारी यं णचेा पडदा फास या कव नी आप या किवततेनू केला 
आह.े 

जागितक करणा या, भांडवलीकर या या, सरंजामशाही या, 
राजकारणा या कचा ात उपे ीत, मागास, दिलत समूह िचरडला जात आह.े 
वणभदे, धमभेद, मानिसक गुलामिगरी लाद या या नवीन लु या, श ल 
लढवली जात आहते. अशा न ा सकंटां या िवरोधात लढ यासाठी एक  
येऊन फुले, शा , आंबेडकरी िवचारांना अिधक धार लावून, या धूत 
षडयं ातनू बाहरे पडून, धूतपणे कावेबाज पणे केललेी आम यातील दहुी 
फोडून, एकसंध होऊ असा आ मिव ास कवी यशवतं मनोहर आप या 
किवतेतनू  करतात.  
          ““““आता एक होऊआता एक होऊआता एक होऊआता एक होऊ,,,,    तु या मदतीन ेआ हीतु या मदतीन ेआ हीतु या मदतीन ेआ हीतु या मदतीन ेआ ही||||    
                                        एकाच गा याच ेश द होऊएकाच गा याच ेश द होऊएकाच गा याच ेश द होऊएकाच गा याच ेश द होऊ,,,,    सव दःुखाच ेजागितक सगंीत होऊसव दःुखाच ेजागितक सगंीत होऊसव दःुखाच ेजागितक सगंीत होऊसव दःुखाच ेजागितक सगंीत होऊ||||    
                                        जागितक पातळीवरचीजागितक पातळीवरचीजागितक पातळीवरचीजागितक पातळीवरची,,,,    एकसधं यु ाची छावणी होऊएकसधं यु ाची छावणी होऊएकसधं यु ाची छावणी होऊएकसधं यु ाची छावणी होऊ||||””””४४४४        

न वदाे र मराठी किवते या ांतातील मु य वाहातील कवी हणज े
अ ण काळे होय. जागितक करणा या पसा  यात दिलत किवतचेा परीघ 
िव तार याचे काम यांनी केले. या व थेतील शोिषत, सवहारा, 
सामा यवग यां या किवते या क थानी आह.े यां या ‘रॉकगाडन’, ‘सायरन 
चे शहर’, ‘नंतर आललेे लोक’, ‘ लोबल चे गावकुस’ या किवतासं हा या 
नावाव नच जागितक करणाची िविवध पे या सं हातील किवतातनू 
आ याचे जाणवते. या काळोखी, अि थरिव ातील, अगितक माणसू 
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किवते या क थानी आह.े ‘नतंर आलेले लोक’ या सं हातील अनके 
किवतांमधून जागितक करणा या रा सी भुकेचा सू म धांडोळा घे यात आला 
आह.े यातील ‘म टीलुटालूटीचा झग लपालपा’ ही किवता अ यंत बोलक  
आह.े माणूस कसा सुख व तू, भौितकवादी आिण यांि क बनवला जातो ह े
याचे याला पण ल ात यते नाही. ‘जगा आिण जगू ा’ ह ेमानवतावादीत व 

कसं पायदळी तुडवल जातं याच ंमूत मंत उदाहरण यां या पढुील किवततेून 
ल ात येते. 
              ““““टूक टूक पाहणा यानंोटूक टूक पाहणा यानंोटूक टूक पाहणा यानंोटूक टूक पाहणा यानंो,,,,    को हेको हेको हेको हे----लाडंगेलाडंगेलाडंगेलाडंगे,,,,    िगधाडानंोिगधाडानंोिगधाडानंोिगधाडानंो,,,,    
                                                            तटूुन पडातटूुन पडातटूुन पडातटूुन पडा,,,,    लटुा लटुालटुा लटुालटुा लटुालटुा लटुा,,,,    दात िवचका पढुे घसुादात िवचका पढुे घसुादात िवचका पढुे घसुादात िवचका पढुे घसुा||||””””५५५५        

जागितक करणामुळे माणसाची मा माने पशू वाकड े चालललेी 
वाटचाल उ ा या शोिषत समाज व थेत बदलणार आह.े याच ेभाक त कवी 
करताना दसून यतेो. यामळेु दिलत शोिषत मानवतावादी चळवळी मोडीत 
िनघत आहते. ‘ मेाचं होऊ ा ना जागितक करण’ ही किवता या सं हातील 
एक मह वाची किवता आह.े भोगवादी समाजात सं कार शू य िपढी कशी 
िनपजली जात आह.े या संदभात अ ण काळे आप या किवतते हणतात.  
                ““““बापान ेमलुाला िवचारल ं कत ा वगात िशकतोबापान ेमलुाला िवचारल ं कत ा वगात िशकतोबापान ेमलुाला िवचारल ं कत ा वगात िशकतोबापान ेमलुाला िवचारल ं कत ा वगात िशकतो????    
                                                                    मलुान ेबापाला िवचारल ंतमुच ंपणू नाव कायमलुान ेबापाला िवचारल ंतमुच ंपणू नाव कायमलुान ेबापाला िवचारल ंतमुच ंपणू नाव कायमलुान ेबापाला िवचारल ंतमुच ंपणू नाव काय????””””६    

असी सं कारहीन, सवंादहीन, मू यहीन पीडी घड याच ं कारण 
जागितक करण आह.े यात व तकू ीत िव  आकारला आले आह.े शीतपेय,े 
संगणक, सायबर कॅफे, डा सबार, फा टफूड, चंड मॉ स, सनाधीनता अशा 

लोभनीय जजंाळात सामा य माणूस आपसकूच खेचला गेला आह.े 
उपभोगा या नशेत रा  लागला.  यामुळे सं कृती आिण मू य यांचे चौका- 
चौकात धडवड ेिनघत आहते. आर णा या नावाखाली समाजात ं  पेटवनू 
दे याच घातक षडयं  रचले जात आह.े दिलत-दिलतेतर संघष पटेवून वाथ , 
मतलबी राजकारणाची पोळी भाजनू घे याचं काम केल ंजात आह.े यासंदभात 
कवी सजंीव कुमार सोनवणे हणतात.  
                   ““““अगदी काल परवाचअगदी काल परवाचअगदी काल परवाचअगदी काल परवाच,,,,    
                                                                            तो मला सं कृती या चौपाटीवर भटेलातो मला सं कृती या चौपाटीवर भटेलातो मला सं कृती या चौपाटीवर भटेलातो मला सं कृती या चौपाटीवर भटेला||||    
                                                                            मा या िखशात हात टाक त हणालामा या िखशात हात टाक त हणालामा या िखशात हात टाक त हणालामा या िखशात हात टाक त हणाला... ... ... ...     
                                                                            थोडीशी जात दतेोस का उचल वारथोडीशी जात दतेोस का उचल वारथोडीशी जात दतेोस का उचल वारथोडीशी जात दतेोस का उचल वार????    
                                                                            राखीव जागासंाठीराखीव जागासंाठीराखीव जागासंाठीराखीव जागासंाठी||||””””७   
      दिलतांचे ह ाच े आर ण उ वण यां या डो यात सलत आह.े 
आर णातनू दिलतांची होणारी सामािजक, आ थक गती दखेवत नाही. 
समाजातील समरसता यांना नको आह.े उपहासा मक जातीचा, आर णाचा 
उ लेख क न आर णाचे डॉ. बाबासाहबेांनी दललें कवच ते काढून घे याच 
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भयानक ष ं  रचल जात अस याचं कवी किवतेतनू अधो रक त करताना 
दसनू यतेो. 

जागितक करणा नतंर सरंजामशाही राजकारणा या मा यमातनू स ा 
क ी घराणेशाही, राजकारण आिण यातनू भांडवलीकरण या दु च ात 
सामा य माणसू हा कंगाल होत जात आह.े हाता या बोटावर मोजता यणेारे 
मा  गडगंज ीमतं होत आहते. या संदभात डॉ टर सुदशे वध  यांचे मत 
िवचारात घेता यईेल.   

““““२१ २१ २१ २१ ा शतकातील वतमानाला भयानक चहेरा िचकटवनू पोकळीा शतकातील वतमानाला भयानक चहेरा िचकटवनू पोकळीा शतकातील वतमानाला भयानक चहेरा िचकटवनू पोकळीा शतकातील वतमानाला भयानक चहेरा िचकटवनू पोकळीतील तील तील तील 
काळोख आणखीच गडद होत जातोयकाळोख आणखीच गडद होत जातोयकाळोख आणखीच गडद होत जातोयकाळोख आणखीच गडद होत जातोय,,,,    याच पोकळीतील काळोखात याच पोकळीतील काळोखात याच पोकळीतील काळोखात याच पोकळीतील काळोखात 
थ ाथ ान े दबा ध न बसललेेथ ाथ ान े दबा ध न बसललेेथ ाथ ान े दबा ध न बसललेेथ ाथ ान े दबा ध न बसललेे,,,,    अधंारावर र ाचंी अ रं िलिहणारे स ा अधंारावर र ाचंी अ रं िलिहणारे स ा अधंारावर र ाचंी अ रं िलिहणारे स ा अधंारावर र ाचंी अ रं िलिहणारे स ा 
काबीज क न काशात यऊे पाहत आहतेकाबीज क न काशात यऊे पाहत आहतेकाबीज क न काशात यऊे पाहत आहतेकाबीज क न काशात यऊे पाहत आहते....””””८८८८        

जागितक करणाने एक सुंदर ग डस व  रंगवलेलं आह.े या व ा या 
मायानगरीत सामा य माणूस नागवला जात आह.े शोषणा या न ा मागाची 
िन मती केली जात आह.े या शोषकां या उ ाराचा एकमेव उ ारकता हणज े
डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांच े िवचार आहते. आंबेडकरी िवचार हा असा 
अँ ट हायरस आह.े क  कोणतहेी हायरस आले तरी याचा पराभव कर याची 
यात मता आह.े कवी अ ण काळे आप या किवतेतनू संगणक, तं ान, 
हायरस, ो ाम इ. मािहती तं ानातील ितमा- ितकांचा खुबीने वापर 

करताना दसनू यतेात. हा दखेील किवतेवर झाले या जागितक करणाचा 
प रणाम हणता येईल.  
                    ““““आता या आयटी या यगुातआता या आयटी या यगुातआता या आयटी या यगुातआता या आयटी या यगुात    
                                                                                दिलतानंा िडदिलतानंा िडदिलतानंा िडदिलतानंा िड----िलट कर यासाठी िलट कर यासाठी िलट कर यासाठी िलट कर यासाठी     
                                                                                नवनिवन सॉ टवअेर यतेा हतेनवनिवन सॉ टवअेर यतेा हतेनवनिवन सॉ टवअेर यतेा हतेनवनिवन सॉ टवअेर यतेा हते    
                                                                                आिण ो मॅ खराब कर यासाठीआिण ो मॅ खराब कर यासाठीआिण ो मॅ खराब कर यासाठीआिण ो मॅ खराब कर यासाठी    
                                                                                सोडल ेजाताहते िवषाणूसोडल ेजाताहते िवषाणूसोडल ेजाताहते िवषाणूसोडल ेजाताहते िवषाणू    
                                                                                तरीतरीतरीतरी    ही तझुी अँ टीही तझुी अँ टीही तझुी अँ टीही तझुी अँ टी    हायरस खबरदारीहायरस खबरदारीहायरस खबरदारीहायरस खबरदारी    
                                                                                पु हापु हापु हापु हा----पु हा करतये यानंा पराभतूपु हा करतये यानंा पराभतूपु हा करतये यानंा पराभतूपु हा करतये यानंा पराभतू””””९९९९                       

आंबेडकरी िवचार ह े काळा या पटलावरील रामबाण इलाज आहते. 
यकेाने आंबेडकरी िवचारांना आ मसात केले पािहजे. सव शोषणापासनू 

मु  िमळवून समाज हा सोशल मु  होऊ शकतो. समाजात सामािजक 
समरसता नांदले असा आशावाद कवी  करताना दसनू यतेो. 

जागितक करणात माणूस भौितक सुखा या मागे लाग याने व तू क ी 
होत आह.े जे डॉ. बाबासाहबेांनी दले या आर णाचा फायदा घेऊन उ  
पदावर गेली. अश नी वतः या वाथासाठी दिलत चळवळ राजक य 
प ां या दावणीला बांधली आह.े आंबेडकरी अि मता कुठेतरी घाण ठेवली 
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जात आह.े यातनू फुले, शा , आंबेडकरां या िवचारांची, त व ानाची 
पायम ली होत आह.े ह ेसव जागितकरणाचे िवपरीत प रणाम आहते. याची 
खंत कविय ी सं या रंगारी आप या किवततेून  करताना हणते.  

                    “ध म प रषदचेा भरलाय उ सध म प रषदचेा भरलाय उ सध म प रषदचेा भरलाय उ सध म प रषदचेा भरलाय उ स    
                                                                                उधळत आहते िनळउधळत आहते िनळउधळत आहते िनळउधळत आहते िनळ    
                                                                                चरुमरेु फुटाण ेबताशात चळवळचरुमरेु फुटाण ेबताशात चळवळचरुमरेु फुटाण ेबताशात चळवळचरुमरेु फुटाण ेबताशात चळवळ    
                                                                                िभकू बड ाचं े ित पिभकू बड ाचं े ित पिभकू बड ाचं े ित पिभकू बड ाचं े ित प    
                                                                                ध म होतोय धमध म होतोय धमध म होतोय धमध म होतोय धम    
                                                                                जाणनू ममजाणनू ममजाणनू ममजाणनू मम    
                                                                                आपण म खआपण म खआपण म खआपण म ख””””१०        

       या धमाने आप या पूवजांना पशु पे ा वाईट वागवले. यापासनू मु  
िमळवनू दे यासाठी ांतीसुय डॉ. बाबासाहबेांनी ध माचा पयाय िनवडला 
आिण आप याला माणूस हणनू अि मता ा  झाली. या ध माचा पु हा 
उल ा दशेने वास सु  झाला आह.े धमाचे र ण कत  िभकुच बड ां या 

पात कविय ीला दसत आहते. येते बडवे हणजे शोषण करणारी व था 
आह.े आिण आपण सवजण ह ेजाणून दखेील ग प आहोत याची खंत कवय ी 

 करते. आप याला ‘ दसनू आंधळे, ऐकून बिहरे हो याची वेळ’ या 
जागितक करणा या रे ाने आणली आह.े मनु य यं  झाला आह.े आजूबाजलूा 
काय जळत आह ेयाकड ेल  ायला वेळ नाही. हणनू ह ेसव घडत आह.े अस े
सूचक िवधान कविय ी क न जाताना दसते. 
        सािहि यक ह ेसंवेदनशील मनाचे असतात. असे हटले जात ेक  ‘िजथे न 
जाय रवी, तेथे जाय कवी’ या हणी माणे सभोवती या बदल या 
प रि थतीचा अदंाज घेत, याची न द घेत, वतमान काळा या गभात, न ा 
येणा या शतकाम ये, मानवी गतीतील सभंा  अडचण ची न द कवी सुदाम 
सोनलुे आप या किवततेून घेताना दसून येतो.  
                                                                                                ““““ लोबल सं कृलोबल सं कृलोबल सं कृलोबल सं कृती या पयावरणातती या पयावरणातती या पयावरणातती या पयावरणात    
                                                                                                पटे घतेये त व तीपटे घतेये त व तीपटे घतेये त व तीपटे घतेये त व ती    
                                                                                                दहेाची बाजारपठे होत आह ेस ती दहेाची बाजारपठे होत आह ेस ती दहेाची बाजारपठे होत आह ेस ती दहेाची बाजारपठे होत आह ेस ती     
                                                                                                आता इथल ेउदयआता इथल ेउदयआता इथल ेउदयआता इथल ेउदय----अ त बदलायला हवेअ त बदलायला हवेअ त बदलायला हवेअ त बदलायला हवे    
                                                                                                लकुलकुणारे तारे ही ह पार करायला हवेलकुलकुणारे तारे ही ह पार करायला हवेलकुलकुणारे तारे ही ह पार करायला हवेलकुलकुणारे तारे ही ह पार करायला हवे””””११        

या लोबलायझेशन मुळे माणसाची कमत शू य झाली आह.े माणसांच े
मरण व त झाले आह.े सवच आता न ाने मांडणी कर याची गरज आह.े या 

व थेला खतपाणी घालणारे, सारेच ह पार कर याची, िव ोहाची भाषा 
न ा दमाचा कवी सुदाम सोनलुे किवतेतनू  करताना दसनू येतो. 
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     जागितक करणा या या शोषणव थेत सवजण िबळात बसले आहते. 
आप या ह ासाठी शोषणािव , आर णा या पळवा पळवी िव  एक 
सु ा संघटना, चळवळ, नेता बोलत नाही. मोचा काढत नाहीत. नतेे प ा या 
दावणीला बांधले गेले आहते. कायक यानी इमान िवकलं आह.े अशा दाहक 
अि तांडव सव  पेटला आह.े आंबेडकरी चळवळीतील जा वल इितहासातील 
गवरवशाली आठवणी मनाला थंडावा दतेात. अ या आठवणी येणे सहािजक 
आह.े आप या ह ासाठी दिलत चळवळीने आजपयत केललेा संघष, मोच, नतेे, 
कायकत कती मािणक आिण समाजिहताला ाधा य दणेारे होते. याची 
आठवण काढतानाच आज या दशाहीन चळवळी, नेते, कायक याब ल कवी 
पुढील किवततेून खंत  करतो.  
                                                                                            ““““तु ंगात पाय ठेवायला जागा नसायचीतु ंगात पाय ठेवायला जागा नसायचीतु ंगात पाय ठेवायला जागा नसायचीतु ंगात पाय ठेवायला जागा नसायची    
                                                                                            घोषणा िनषधेा या डरका या फोडीत  घोषणा िनषधेा या डरका या फोडीत  घोषणा िनषधेा या डरका या फोडीत  घोषणा िनषधेा या डरका या फोडीत      
                                                                                            िनळेझड े दमाखात फडकािवतिनळेझड े दमाखात फडकािवतिनळेझड े दमाखात फडकािवतिनळेझड े दमाखात फडकािवत    
                                                                                            सहासारख ेिन भळसहासारख ेिन भळसहासारख ेिन भळसहासारख ेिन भळ,,,,    मोचा पढुे चालायच ेनते ेमोचा पढुे चालायच ेनते ेमोचा पढुे चालायच ेनते ेमोचा पढुे चालायच ेनते े    
                                                                                            कायकत नके होतेकायकत नके होतेकायकत नके होतेकायकत नके होते,,,,    पढुारी सगळे एक होत ेपढुारी सगळे एक होत ेपढुारी सगळे एक होत ेपढुारी सगळे एक होत े    
                                                                                            त ेपथरच े दवस होतेत ेपथरच े दवस होतेत ेपथरच े दवस होतेत ेपथरच े दवस होते....””””१२  

एकंदर कवी सव आंबेडकरी अनयुायांना एका िनळया झडयाखाली पु हा 
एक हो याच आ हान करत आह.े या लोबलायजेशन, भांडवलीकरणान ं
आप यात फूट पाडून सोयी कर आपले शोषण होणार आह.े सवजण एक  
येऊन आंबेडकरी िवचार धारेचे पाईक हो याचे आ हान करत आह.े  
      िविवध सामािजक, सां कृितक, प रवतनवादी चळवळीम ये स य 
असणारे, कवी उ म अभंोरे यांचा उ लेख जागितक करणा या पा भूमीवर 
दिलत जािणवे या किवता दमदारपणे िलिहणारे किव हणनू केला जातो. त े
फुले, शा , आंबेडकर िवचारधारेचे स े अनयुायी आहते.  यांचा “प ा बदलत 
जाणारा गनीम” हा का सं ह हणजे आंबेडकरी िवचारांबरोबरच िव ोहाची 
भाषा बोलतो. दिलत चळवळ, नतेे, कायकत पांगत आहते. यांनी दिलत 
चळवळी या मा यमातून वतः या पा ावर अिधकचा भात ओढून घेतला 
आह.े यांचे पोट भरले आह.े  यां या ढेरीव न हात फरवले जात आहते.  
अशांनी वतःचे पांढरपेशीकरण क न घेतले आह.े  अनेक दिलत िवचारवतं 
अ यासक प रवतना या चळवळीपासनू दरू जात आहते. आंबडेकरी िवचार, 
त व ाना ित र  दिलत चळवळ, दिलत सािह य हणजे नुसती करमनुक 
होईल असा ठाम िव ास कवीला वाटतो.  हणनू कवी हणतो...  
                          ““““नहेमी नहेमीनहेमी नहेमीनहेमी नहेमीनहेमी नहेमी    
                                                                                                        याच याच गो ी याच याच गो ी याच याच गो ी याच याच गो ी     
                                                                                                        सागं याची िन ऐक याचीसागं याची िन ऐक याचीसागं याची िन ऐक याचीसागं याची िन ऐक याची    
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                                                                                                        सवय झाली आप यालासवय झाली आप यालासवय झाली आप यालासवय झाली आप याला    
                                                                                                        आता आपल ेकान कापल ेपािहजते  आता आपल ेकान कापल ेपािहजते  आता आपल ेकान कापल ेपािहजते  आता आपल ेकान कापल ेपािहजते      
                                                                                                        िन िन िन िन सागंणा याचं ेत ड झोडल ेपािहजेसागंणा याचं ेत ड झोडल ेपािहजेसागंणा याचं ेत ड झोडल ेपािहजेसागंणा याचं ेत ड झोडल ेपािहजे””””१३        
      आंबेडकरी चळवळीत घुसले या अप वृ ना वेळीच आळा 
घाल यासाठी, अप चार करणा यांचे त ड झोड याची भाषा किव करत आह.े  
िन कषिन कषिन कषिन कष    ::::----    
1. साठो री दिलत किवतनेे मराठी सािह य सपं  समृ  केले अस याच े

िच  प  होते.  
2. दिलत चळवळीने दिलत सािह याला दशा दली आह.े तसेच दिलत 

सािह यामुळे दिलत चळवळ अिधक लोकािभमुख झाली अस याच े
आढळून येते.  

3. दिलत किवतनेे १९९० नतंर या जागितक करणाचा सु म आढावा 
घेत याचा दसते. दिलत, वंिचत, भट यां या अि मतचेा आढावा 
घेतानाच न ा शोषण प तीचा समाचार २००० नंतरची दिलत किवता 
घेताना दसते.  

4. जागितक करणा या रे ामुळे दिलतातील पिह या उ िशि तांच े
होणारे पांढरपेशी करण, ध माचा धमात होणारा वास, नतेे, कायकत, 
िभ कंु या िन चेा , वाथासाठी फुले, शा , आंबेडकर यांचा होणारा 
वापर इ यादी िवषयावर २००० नंतर ती दिलत किवता परखडपणे, 

खरपणे, रोख-ठोक िवचार अिभ  करताना दसते.  
साराशंसाराशंसाराशंसाराशं    ::::----    
     एकूणच २००० नतंरची दिलत किवता अतंबा  बदलत आह.े 
खाजगीकरण, जागितक करण, उदारीकरणाने िनमाण केले या ज टल सम या, 
मानवा पढुील अि त वाचे , पयावरणाचे , स ा क त घराणेशाहीचे, 
वाथ  राजकारण आदी असं य ांचा गंुता सोडव यासाठी डॉ.  बाबासाहबे 

आंबेडकरांचे िवचार मह वाचे आहते ह े िवस न चालणार नाही. फुले, शा , 
आंबेडकरी िवचार आज सु ा दिलत किवतचेा मु य ऊजा ोत, ेरणा 
अस याचे दसून यतेे. न वदो री न ा दमा या मराठी दिलत कव नी दिलत 
किवता अिभ  करताना जग याचे अनके  मांडले आहते. आंबेडकरी, 
सामािजक, प रवतनवादी चळवळीला पु हा न ाने एका िनळया झडया 
खाली आण याचा आशावाद दसून येतो. माणसाची चगंळवादी भोगवादी 
वृ ी, यामुळे पयावरणाचे होणारे अतोनात नकुसान, यातनू िनमाण होणारी 
एक नवी शोषण व था यावरही किवतां या मा यमातून काश टाक याच े
काम केले आह.े दिलत किवता जरी जागितक करणा या उंबर ावर 
जागितक करणाचे  मांडत असली तरी दिलत किवतचेे ऊजा ोत हणनू 
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फुले, शा , आंबेडकरां या िवचारांना यांनी िशरसावं  मानत अस याच े
दसनू यतेे.  
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२००० नंतर या किवतेतील  वा तव दशन 
 

डॉ. ीराम मारोतराव क हाळे 
मराठी िवभाग मुख, िशवाजी महािव ालय, हगोली. 

 

२००० नतंर या किवतेतनू आले या वा तव जीवनाचा वेध 
आप याला पुढील माणे घेता येतो. सािह य हा समाजाचा आरसा असतो. 
समाजाम ये घडणा या घडामोडीचा तो एक आलेख असतो. या 
काळातील सािह य िनमाण होते या काळाचं वा तव ित बब या 
सािह यात पडताना दसत.े तो ाचीन काळा असो अवाचीन काळ असो 
क  आज २००० नतंर सािह य असो. या सव सािह याम ये समाजाचं 
वा तव दशन घडत असत.े 

किवता हा कवी या आ याचा उ ार असतो. कवीही इतरांसारखा 
समाज व थेम येच राहात असतो; पण सुदैवाने याला इतरांपे ा वेगळी 
संवेदनशीलता िनयतीने दललेी असते. यामुळे या या अवतीभवती जे जे 
घडत असत,े याचा काही एक प रणाम या या मनावर होतो. आपोआप 
या या मनात दाटून आलले े श द कागदावर उमटतात आिण यातून 
याला जाणवलले े दःुख किवता होऊन कट होत.े कवी इतर 

जगणा यांपे ा जा त िजवंत असतो; याचे कारण, तो अखंड जागाच 
असतो. हणून तो जगातील वा तव रेखाटत असतो. 

सािह य ामीण असो, शहरी असो आ दवासी असो, कुठ याही 
कारचा सािह य कारअसो, या सािह याम ये या देशाचा या 

काळाचा ठसा व हटलेला असतो. ामीण सािह या या संदभाने या 
सािह यात कोण कोण या बाबी चा समावेश होतो. ह े आपणाला पढुील 
बाबीतून दसून येईल 

“खे तील माणसां या जीवनशेती, ािव े, शेती व िनसग 
यां याशी असणारा भावबंध, ाम व थेतील बलुतेदारी, सामािजक 
आ थक संबंधाची पारंप रक व था आधुिनक काळातील ामपंचायत 

व था, सहकार त वावर चालणा या िविवध सं था, यं सं कृतीचे 
ामीण जीवनावर झाललेे अ मण व याचे प रणाम जागितक करणा या 

येने बदलत चाललले े ामीण जीवन ामीण जीवनातील मानवसमूह, 
या मानवसमुहात असललेे ामीण भागातील राजकारण व समाजकारण 
या राजकारणातील व समाजकारणातील  आिण ि जीवन 
यां या भावना व जािणवा या समुहातील ताणतणाव ही ामीण 

सािह याची आशयसू  असतात." १ ामीण माणसा या जीवनिव ातील 
ही आशयसू  ल ात घेत यास ामीण जीवन सं कृती व सं ा संक पनते 
अथतः सहज ात होते. तरीही अिधक िव त तपणे ही सं ा ल ात 
घे यासाठी मराठी वा य कोशकारांनी कोशाम ये ामीण सािह याचा 
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जोड उ लेख केललेा आह,े तोही येथ े पाहता ये यासारखा आह े “ ामीण 
सािह याचा उ लेख 'जानपद सािह य' असाही केला जातो. िवशेषत: 
१९४० पूव  ामीण सािह याला जानपद सािह य असे हटले जात असे. 
याचा श दश: अथ या देशातील जनसामा याचे सािह य असा होतो. 

आप या देशातील ७० त े७५ ट े  सामा यजन सवसामा य ह ेसमानाथ  
श द योग ठरतात. ामीण सािह य असा वेगळा सािह य कार नाही. तो 
एक वेगळा असा सािह य कार मानता येईल ामीण िवभागाशी संबंिधत 
असे जीवानानुभव ामीण सािह यातून  होतात."२ ामीण 
सािह यास पूव  जानपद सािह य असे हटले जात अस याचा उ लेख 
कोशाम ये येतो आप या देशातील एक 80 ट े  जनता ामीण भागात 
राहते हहेी येथे खरे आह.े 

मधुकर खराटे यां या धाना या सुक या बां ा या किवतेतून येणारं 
वा तव ते पढुील माण ेमांडतात 

" कती उ हा या अजुनी झळा, कापूस सोया होत असे 'िलविलवा' 
अळी शोषतअे रस, जातील कती बळी ह ेिल न ठेवा 

कती जरी केले या घोषणा कवा मलमप ी केली 
धाना या सुक या बां ा असुनी  यं णा भवताली"३ 

ह े ामीण भागातील जळजळीत वा तव मधुकर गराटे यां या 
किवतेतून  झाल ेआह.े 

मधुकर गराटे यां या र यावरचे ठसे या किवता सं ह संदभात ते असे 
हणतात," र यावरचे ठसे हा यांचा नवा किवतासं ह नावापासूनच थेट 

मातीशी नात ं सांगणारा! णात अतं:मुख पाहायला लावणारा! आपली 
जुनी माती आिण ित यावर होत असलेल,ं होऊ घातलले ं गती या 
नावावरचं बेबंद आ मण बघनू अ व थ होणारी ही किवता! सारेच ऋत ू
बेभरवशाचे झा यानंतर नविन मतीचाच िपके उदरात जोपासणा या 
तहानले या मातीन ं भरवसा तरी कुणावर ठेवायचा? भेगाळले या 
मातीची तहान आण थबा थबाची वाट पा न सुकलले ं उदास रान यांचा 
अ व थ आकांत हणजेच 'र यांवरचे ठसे'! "४ 

ामीण भागातील ामीण सं कृतीचे िच ण कवी करतो. 
"गढी उभी आह ेवषानुवष 

ढ या खप या    
अंगा-खां ावर िमरवत 

पावसा या धारा अगंावर झेलत"५ 
ामीण जीवनात एकेकाळी या ठकाणा न संपणू गावाचा कारभार 

पािहला जायचा ती स ाधीश गढी ने तनाबूत झाली आह.े गतवैभवा या 
आठवणी ता या रािह याचे कवी सांगतो आह.े आज असलेले गढीचे 
वा तव कवी आपणा समोर मांडतो आह.े ामीण जीवनात राजकारण खूप 
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वाढले आह.े ग ली बोळात पुढारी िनमाण झाले आहते. पण या सवाची 
वाग याची रत वेगळी आह.े येकाला वतः चे िहतसंबंध जोपासावे 
वाटतात. 

" ग लीपासून द लीपयत    
रीत आह े यारी 

आयक मा  गणपत 
सारेच नत े ाचारी    
राजकारणाचा यांनी 
अथच उलटा लावला 
वाथासाठी देश यांनी 

बाजारात िवकायला काढला."६ 
या आज या प रि थतीचे िच ण किवतेतून येताना दसते. 

शेतक यां या वा तव प रि थतीचे िच ण करताना कवी िशवाजी शदे 
िलिहतात, 

'इथ ंसगळेच ब बा मारतात 
महाग झालेत हणून कांद े

मा  कोणालाच दसत नाहीत 
मा या शेतक या या जग याचे वांदे'    

दैनं दन जीवनात चार-दोन पयांनी कांदा महाग झाला तरी, दोन 
पयांनी को थबीर महागली तरी कती गहजब होतो, सगळीकडे बोबा 

सु  होत.े को थबीर ये यासाठी काय आिण कसे परेावे लागते, ती दवसात 
उगवते, याचे जराही ान नसणारे लोक मा यमां या ारे बौि क 
घसरगुं ा खेळू लागतात. सामा य माणूस कसा अडचणीत आलाय वगरेै 
वारेमाप चचा होते. िबचारा िपकवणारा ह े सारे ऐकतो, पाहतो आिण 
दःुखी होने एकाक  होतो. वेतन आयोगा या जराशा लांबणीने अ व थ 
होणारे आिण एक तारखेऐवजी दोन तारखेला जर पगार झाला, तर 
आकाश-पाताळएक करणारे आ ही 'कां ाचे वांदे'चा ब बाब ब योग 
जोरात सु  करतो. पण कवी शेतक यां या वा तव जीवनाचा शोध घेतो. 
सरकारचे धोरण  कुचकामी ठरणारे असतात. ामीण भागाम ये एक हण 
आह े .लबाडा या घरचे िनमं ण जेव यािशवाय खरं नसतं असाच एक 

संग आप या किवतेतून कवी मांडतो, 
'शासना या मदतीची चातका माणं वाट पाहत बसावं 

तर कधी पंचना याचं नाटक सहन करावं 
शेवटी यातून काहीच िमळत नस यानं 

शेतक यानं मा  मरणालाच कवटाळावं'८ 
ह ेिजवंत िच ण िशवाजी शद ेयां या किवतेतून  होत. 
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शेतक याला िनसग ही साथ दते नाही यामुळे शेतक या या ाची 
ओरड कधीही न संपणारी आह.े यातच याला पाऊस दगा देणार नाही 
हणून तो काहीबाही पेरतो. पण भरवशाचा बेभरवसा होतोच. िबयाणंच 

खोटं, काहीच उगवत नाही. उगवते ते फ  ांचे तण. ते कतीही काढले 
तरी पु हा उगवत असत.े डॉ. िशवाजी शद े यांनी 'पोरीचं लगीन' या 
किवतेत हीच था मांडली आह.े 

'कसंबसं पा हणं पोरीला बघायला आल ं
पा या या मो ा ं ा या मागणीन ं

बापाचं काळीज गेल ंफाटून 
सांगा बरं, यंदा कसं हईल मा या पोरीचं लगीन ?' 

असा केिवलवाणा वर शेतक यां या त डून बाहरे पडतो. एकंदरीत 
सािह यातून आजचे असणारे भयान वा तव कवी लेखक मांडताना दसून 
येते 
संदभ. 

१)संपादक भा गणोरकर वा यीन सं ा संक पनाकोश मंुबई २००१ २०० 
२)डॉ. िवजया राजा य  खडं-४ म.रा.सा.सं. मंडळ, मंुबई २००२पु .१३५ 
३)मधुकर गराटे : र यावरचे ठसे संवेदना काशन, नागपूर २०१६ ,प.१५ 
४)मधुकर गराटे : र यावरचे ठसे संवेदना काशन, नागपूर २०१६ , तावना. 
५) वीण वानखडे -अ व थ युगाची किवता ,अनघा द य काशन पृ.१५ 
६) वीण वानखडे -अ व थ युगाची किवता ,अनघा द य काशन पृ.७५ 
७) िशवाजी शदे - कैवार  श द िशवार काशन ,मंगळवेढा सोलापूर. प. २२ 
८) िशवाजी शदे - कैवार  श द िशवार काशन ,मंगळवेढा सोलापूर. प. २१ 
९) िशवाजी शदे - कैवार  श द िशवार काशन ,मंगळवेढा सोलापूर. प. २५ 
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नातीगोती सांभाळत सुगीचे दान देणारी किवता : 
““““सुगीभर या शेतातून””””    

 

शरद ठाकर 
संशोधक िव ाथ , 

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, औरंगाबाद 
डॉ. अशोक पाठक    

मराठी िवभाग, लालबहादरू शा ी महािवदालाय, परतूर, िज. जालना 
 

सुगीभर या शेतातनू ह ेसु िस  कवी इं िजत भालरेाव यां या िनवडक 
किवतांचे ासंगी समी क ा. डॉ. रणधीर शद े यांनी सपंा दत केलले े
संपादन. इं िजत भालरेाव यां या शेती-माती, ामीण जीवन, ामीण 
जीवनातले ताणतणाव, सण-समारंभ शेतकरी क क यांची होणारी 
िपळवणकू, जागितक करण अन ् शेतक यां या पाचवीला पजुललेे अ मानी-
सुलतानी संकट ह े कायम सोबतीला असलेले जीवन जगणं शेतक यां या 
नशीबी असल,े तरी इं िजत भालरेाव यां या किवततेील शेतकरी याही 
प रि थतीत रडगाणं गात बसत नाहीत. तर शेतकरी आ मिव ासाने जगला 
पािहज,े कठीण प रि थतीतही तो संकटांना त ड दते उभा रािहला पािहजे. 
यासाठी शेतक याचे आ मबळ वाढवणा या किवता ते िलिहतात. इं िजत 
भालरेाव यां या सम  किवतांचा सं ह अथात “सारे रान” आप याला 
माहीतच आह.े इं िजत भालेराव यां या कसदार आिण जोमदार 
किवतांनी “सारे रान” फुलनू आलेले आह.े अशा ा “सुगीभर या शेतातनू” 
शेतकरी जे हा या या खूप जवळ या आ मीयता असले या पा या 
रा यांना, आप या  िम ाला शेतातला वानवळा ायचा असेल तर तो 
पु हा डां यात जातो. हणजे शेतातल जे सव कृ  िपकलेले आह.े ते आप या 
ि य ला दते असतो. याच प तीने या किवते या ‘सुगीभर या 
शेतातनू’ ही किवता यांचा आ थेचा आिण अ यासाचाच िवषय नाहीतर, 
किवता यांचा जणू ास आह ेअसे समी क ा. डॉ. रणधीर शद ेह ेसुगीन े
भरले या ा किवते या शेतातनू का  वाचकांना. त मयतनेे किवतचेा 
वानवळा दे याची पारख असले या ा. डॉ. रणधीर शद े यांनी  इं िजत 
भालरेाव यां या सम  किवततेनू १०६ किवता वाचकांसाठी या संपादनात 
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िनवडले या आहते. या किवतांमधून इं िजत भालरेाव यांची किवता, समजनू 
घेता येईल. इं िजत भालरेाव यां या किवतचे पीक कस जोमदार, दमदार 
आिण कसदार आह े याचं मासलेवाईक उदाहरण हणज े“सुगीभर या 
शेतातनू” ह े संपादन आह.े याच संपादनात 'माती या मादवामुळेच' या 
किवतेत डां याच पोषण कस ं होतं. कठा याला डांभा जसा आप याच 
मालक चा वाटतो. तसाच तो गरीब गाईलाही आपलासा वाटतो, एवढचे नाही 
तर रानातली माणसं डां या जवळच सापडतात कवा िचमणी पाखरंही 
हमखास डां यावरच असतात. एवढंच नाही तर भा यवतंा याच शेतात अनके 
डांभे असतात आिण अ ख शेतच डांभा  असत असा बळीवतं एखादाच 
असतो.ह ेसांगताना इं िजत भालरेाव हणतात. 

““““भा यवतंा या शेतात    
अनके डांभे असतात    
याच अ खं शेत डांभा    

                 असा बळीवंत एखादाच””””    (पृ.१२५) 
इं िजत भालरेाव यां या किवतचे अ ख शेतच डांभा झाललेे ते भा यवतं 

कवी आहते आिण यां या ा डां यात या िनवडले या किवता वाचनू 
वाचकाला इं जीत भालेराव यांची सम  किवता समजनू घेता 
येईल. ‘भालेरावांची किवता आप या मातीशी, सं कृतीशी इमान राखणारी 
आह.े पोळा, दवाळीिवषयी येणा या ‘पेरा’ सं हातील किवता येथील 
सं कृतीचे िनदशन क न दतेात.’१ शेती-माती, शेतकरी यांचे िविवध सण- 
समारंभ,आप या किवततेून मांडून शेतक यांना लढायला िशकवणा  या किवता 
िलिहणारे इं िजत भालेराव यांनी शेती- मातीचीच किवता िलिहली या या 
मागचं कारण त े'दो जीवाची' या किवततेनू सांगतात. 

““““भर उ हात ज माला        माती त डात घेऊन,,,,    
वाढलासवाढलासवाढलासवाढलास    एवढाएवढाएवढाएवढा    तूततूूतू    धानधानधानधान    मातीचंमातीचंमातीचंमातीचं    खाऊनखाऊनखाऊनखाऊन    
मातीसाठीचमातीसाठीचमातीसाठीचमातीसाठीच    जगावंजगावंजगावंजगावं    मातीसाठीचमातीसाठीचमातीसाठीचमातीसाठीच    मरामरामरामरावंववंंवं    

           बाळा,,,,मती लई थोर    ितला कसं इसरावं” ” ” ” (पृ.४८ )    
अशा प तीने आईने मातीची थोरवी, मातचेे मह व सांिगत यामळेु 

माती या आिण शेतक यां या ऋणातून उतराई हो यासाठी त े शेती मातीची 
किवता िलहीत असावते. या संपा दत किवतांम ये माझ ं माहरे तुटल ं
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पृ.४३, मीया मनलं पृ.४९, ऐक ऐक सनूबाई पृ.६८, उ या उ या आड रातर 
पृ.७८, जाय तुला बोलायचे हाय पृ.१३१, लेक चा जलम पृ.१३२, माहरेचा 
झोका पृ.१३३, सांग पृ.११७ ा किवततेून कुटंुबातील माय-लेक, बाप-
लेक, बहीण-भाऊ असे िविवध नाते संबंध आप या उलगडून यतेात. 
यासोबतच लके ला, सनुेला कस ेजगले पािहज,े कसे वागल ेपािहजे. ह ेसा या 

सो या भाषते ा किवतांमधून ते सांगतात. लेक ला पा णे पहायला येणार 
असतात. ते हा आई ताडमाड वाढले या लके ला किवतेत काय हणते ते पहा. 

असा लके बाळीला स ला दतेानाच 'गावाकड' या किवतेतनू इं जीत 
भालरेाव आप याला गावाकड ेघेऊन जातांना हणतात. 

““““का ाकु ाचा तुडवीत र ता    
             मा या गावाकड ंचल मा या दो ता” ” ” ” (पृ ७०)    

याच माण े
““““मा या गाव या पा याचे    

खोल जिमनीत झरे    
कुणी फाकवारे माती    

                         झरे होतील िपसारे” ” ” ” (पीकपाणी पृ.१४)    
“अशी कमया कर याची धमक या कुण यात आह.े रा ं दवस 

मातीशी,दु काळाशी झ ाझ या या ा लागतात, ते हा माती 
पा हावते. म या या जागी मे मणी पाह याची दृ ी या किवतलेा - कवीला 
आह.े”२ गावाकड े गे यानतंर गावात उ हातानात माणसं कशी क  करतात. 
यांना शेती करताना कती यातना भोगा ा लागतात. ह े ा किवततेनू 

सांगताना शेतकरी या भमूीचा मूळ अिधकारी असनू याला आज कस ं
िभका यासारखे काम मागत गावोगाव कस फराव लागतय ह े सांगतानाच. 
जागितक करण आिण यामळेु बदलत गेलेला गावात, गावात आलेल 
बकालपण, बदलत गेललेे माणसाचे वभाव, नातेसबंंध, बदललेला िनसगान े
या सवाची शेती आिण शेतकरी जीवनावर झाललेे प रणाम. गावपांढरी ओस 
झाली पृ.४४, जागितक करण पृ.९५, मनाचे कुपोषण पृ.१५२ या 
किवतांमधून बदलले या गावाब ल बोलतांनाच ते 'होते िवठूचे मं दर' या 
किवतेतनू ते पुढील आशावाद  करतात. 

““““कुणी यावा भगीरथ ||||    
गंगा आणावी गावात ||||    

आ ही या याच नावात ||||    
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            दवे शोधू |”|”|”|”  (पृ.५७ ) 
गाव बदलल, गावातली माणसं बदलली तरी गवत बदलत नाही आिण ते 

मरतही नाही.त े अमर का आह े? याचे िविवध कार ह ेआप याला समजनू 
यायचे असेल तर इं जीत भालेराव ह े आप याला सहज सो या भाषते 

गवताचे िविवध कार, यांची नावे, यांची वैिश े सांगतात. गवतात 
आप या भोवती सृ ी उभी कर याची ताकत कशी आह.ेते पढुील श दात 
सांगतात. 

““““कुठेही पडो कसंही पडो आप या अवतीभोवती    
                सृ ी उभी कर याची ताकत गवतात असतचे असते” ” ” ”  (पृ.१३७)     

आशा गवता या सदंभात या किवता या या िहर ा १२४, रानल  
आिण पानल  १३४,धान पवू  तनच होत १३५, गवत १३६, भुईवर 
पसरललेी १३८, कावसाड -कसई१३९, आवधान नावाचं १४०, चालणारे 
बैल १४१, गरोदर बाई या १४२, दवाळी आिण उ हाळी १४३ या गवता 
संदभात या किवता  संपादनातनू वाचायला िमळतात ‘सवानाच बांधता 
यावीत’ या किवततेून इं िजत भालेराव यांचा मृद ू वभाव आिण यां यातला 
सवाचं भलं हो यासाठी तळमळणारा कवी आप याला दसनू येतो. सवाना 
चौसोपी वाड ेबांधता यावते. सवानाच दही-दधू-तूप-लोणी खायला िमळाव,ं 
गो ात गाई अन् वासर असावीत, सासरुवािशन ना सासर-माहरे वेगळे 
वाटूच नये अस मे असावे. त तच गावाला तटबदंी नसावी कवा आत बाहरे 
वेगवेग या जाती धमा या व या नसा ात. सवानी गु यागो वदाने एका 
दलाने नांदावं असं गाव असाव अस वाटतं अशी माणुसक ची िशकवण 

दणेा  या दवाळी पृ.७१, पावसा पावसा पृ.७२, बाप हणायचा 
पृ.७६, बैलांना वळेेवर पृ.९७ ा  किवता संपादनात वाचायला िमळतात. 
सवाचं भलं चतना या, सवाना यो य मागदशन करणा या किवता इं िजत 
भालरेाव  िलिहतात, पण शेवटी कोणाला ऐकायचं क  नाही. ह े याच यान 
ठरवाव. कोणाला चांगलं माणसू हायच,ंक  वाईट याचं याने ठरवावं ह े
सांगताना ते सो या श दात उपयोगी येणार कणीस हायच,ं क  िन पयोगी 
कानी हायचं ह ेपुढील श दात  सांगतात.   

““““ हावा कोणता माणसू याचे याने ठरवावे    
कानी हावे का कणीस याचे याने ठरवावे””””३    

शेतक याला शेतात काही उ प  होवो अगर न होवो शेतकरी िन यनमेान े
पाऊस पडला, क  का या आईची ओटी भरायचे काम करतो. याची शेती 
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िन ा ढळू दते नाही. शेतच ईमान पृ.६१, एकाचे दाने हजार पृ.१०४, बापाची 
लोककथा पृ.१५१ या किवततेनू यांनी शेतक यांची िन ा मांडलेली दसून 
येते. काही शेतकरी आप या मालाला यो य भाव िमळावा, शेतीला चांगल े
दवस यावते,कोणीतरी आपला तारणहार होईल हणनू वेगवेग या 

पुढा यां या मागेपुढे िन ावान कायकता हणनू िन ने े कायकता हणनू 
शेतकरी पुढा यां या खां ाला खांदा लावनू फरतात. ह े िन ावान 
पृ.१४८, िब ला पृ.१४९, या किवततेनू दसनू यतेे. थोडीशी लालूच दाखवनू 
इथली व था पुढा-यालाच कसे आप या दावणीला बांधते आिण हणनू 
शेतकरी िहताचे िनणय इथे झाललेे पाहायला िमळत नाहीत, हणनू 
त े'खांदा' या किवतते हणतात. 

““““खांद ेघडव यात आपण अपयशी झालो    
               क  आयते खांद ेपळव यात ते यश वी”””” ( पृ.१५०)    

अशा प तीने पुढारी जरी शेतक याची साथ सोडणारे, बाजू न घेणारे 
असले तरी शेतक यांना आह े या प रि थतीत हमतीने लढ याचं बळ 
दे यासाठी शेतक या या पोराला ते हणतात.   

““““शीक बाबा,,,,शीक लढायला शीक    
कुण या या पोरा,,,,    

              आता लढायला शीक””””  ( पृ.८२ ) 
कारण गप गुमान अ याय सहन करत रािहलं तरी इथली व था याचा 

िवचार करणार नाही, यामुळे यांना नािवलाजाने हणाव लागत. 
““““सांगा मा या बापानं नाही केला पेरा,,,,    

             तर तु ही काय खाल ????    ध ुरा !” ” ” ”  ( पृ.८१ )    
शेतक-यांच ेआ मबळ वाढवणा  या मा या वासराने पृ.५१, इडा िपडा 

टळो पृ.५२,  उपाय पृ.९२,९३,९४,माती पाणी पृ.९८ दःुख असो जीवघेण े
पृ.१०५,फोटो पृ.१५७ ा किवता या संपादनात आहते. इं िजत भालरेाव 
यां या किवततेील फ  शेतकरीच प रि थतीशी लढणारा आह,े असे नाही तर 
यां या किवततेील ि याही खंबीरपणे लढणा या आहते. यांनीही 

प रि थतीशी दोन हात कर यासाठी कमरेला पदर खोचनू  प रि थतीला 
सामोरे जा यासाठी तयार आहते. असा आशय रानात या उ हातानात 
पृ.५५, कती टाकलं सा यांन प.ृ६३, कणगी सारखी भरललेी पृ.१६२ ा 
किवतेतनू दसनू यतेे. “रानात या उ हातानात” या किवततेील खंबीर ीच े
वणन करताना ते हणतात. 
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““““रानावत या उ हा ता हात वाळले या सासरुवािशनी गोव या वचेते    
आप याआप याआप याआप या    फाट याफाट याफाट याफाट या    जनगानीचाजनगानीचाजनगानीचाजनगानीचा    पदरपदरपदरपदर    

              एकदाचा ख चनू कंबरेला खोचते” (” (” (” (    पृ.५५ )    
जात धम िवस न सईुनपण करणा या सुईनीची “आडललेी बाई 

सोडवताना” ही किवता हणज े जात-धम िवसरायला लावणारी, सामािजक 
सलोखा िशकवणारी, बु ाच शांतीच त व ान सांगणारी किवताही या 
संपादनात समािव  केललेे आह.े समी ा े ात वतःची वतं  ओळख 
असणारे समी क ा. डॉ. रणधीर शद े यांनी वातं यो र काळापासनू त े
इं जीत भालरेाव यां या किवतपेयत आिण इं िजत भालरेाव यां या सम  
किवतचेी अ यासपणू समी ा तावने या पात केललेी आह.े ती मुळातनू 
वाचावी अशीच आह.े एकंदरीतच नातीगोती सांभाळत “सुगीभर या 
शेतातनू” आनदंाने सुगीचे दान दणेारी किवता या संपादनात वाचायला 
िमळते. रिवमकुुल यांनी सुदंर असं मुखपृ  साकारलले असनू. सुरेश 
एज सी,पुणे यांनी ह ेसपंादन कािशत केलेल े आह.े 
संदभ ंथ -    

1. ा. घुगे मारोती, इं िजत भालेराव यांची किवता, पुणे, ेहवधन 
काशन,पृ.११ 

2. संपा. उमरीकर ीकांत, सारे रान, इं िजत भालेराव यांची सम  
किवता, औरंगाबाद, जनश  वाचक चळवळ,पृ.१६ 

3. संपा ा. डॉ. शदे रणधीर, सुगीभर या शेतातून, पुणे, सुरेश एज सी, पृ.११० 

    
    

*** 
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उपेि तां याउपेि तां याउपेि तां याउपेि तां या    वदेनेचावदेनेचावदेनेचावदेनेचा    आशावादीआशावादीआशावादीआशावादी    कंारकंारकंारकंार    ----    मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    
कसाबाचंीकसाबाचंीकसाबाचंीकसाबाचंी    किवताकिवताकिवताकिवता    

डॉडॉडॉडॉ. . . . हादहादहादहाद    भोपेभोपेभोपेभोपे    
    

सहयोगी ा यापक, मराठी पदवी व पद ु र िवभाग मुख ी िशवाजी 
महािव ालय, परभणी 

सािह य समाज आिण सं कृतीम ये किवता या वाडमय काराचा 
मौिलक वाटा आह.े  मानवी जीवन हचे एक का  आह ेअसे हटल े तर 
वावगे ठरत नाही. मानवी भावनेला आवाहन कर याचे काय किवता करत े
तर िविवध िवचारांना गती दे याचे काय ग  लेखन करत.े किवता हा 
सजनशील व संवेदनशील असा वाडमय कार आह.े सवच सािह य 

कारात किवतेचा इितहास हा ाचीन व सवात मोठा आह.े कारण 
मनु याची पिहली अिभ  किवता असली पािहजे. मॅ यू अन ड तर 
poetry is the criticism of life हणजे "सािह य जीवन भाषा असत"े 
हणतो. २००० नंतर या या मराठी का  ांतांम ये आपल े योगदान 

देणारी व उपेि तां या वेदनेचा कंार ठरणारी मानवी जग याचे 
आशावादी सूर मांडणारी किवता हणून मराठवा ातील उदय मुख 
कवीम ये कवी मारोती कसाब यां या किवतेचा उ लेख करावा लागतो. 
यांचा पिहला किवतासं ह 'पोरग ं शेकत बसलं इ.स. २००५ साली 

मु रंग काशनान े कािशत केला व मराठी किवते या ांगणात यांचा 
वेश झाला. बोिधस व डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या किवतेची मुख 
ेरणा आह.े 

आप या किवतेिवषयी त े हणतात क , "किवता ही माझी 
जीवनसंिगनी, ास आिण यास आह.े कळ या वयापासून ितची मला 
सोबत आह.े आयु या या येक वळणावर ती मला भेटली. प रि थती या 
रे ान े जे हा जे हा कोलमडलो ते हा ितनेच मला आवरल,े सावरल े ह े
ितचे थोर उपकार घेऊनच मी जगत आलो.'' यांचा त बल पंधरा वषानी 
दसुरा किवतासं ह 'रा ं दन असे' २०२१ म ये गणगोत काशनन े
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कािशत केला. क डलेल े ास, सततचा दु काळ, समाज जीवनातील 
िवसंवाद, बेकारी, राजकारणातील अनैितकता, देवा या दरबारातील 
शोषण, अस याचा पराजय आिण स याचा िवजय, दःुख वेदना, नकार 
आिण िव ोह ही यां या किवतेची बल थान ेआहते. थािपत व थेला 
नकार देणारी यांची किवता व ाळू नसून कठोर वा तवाला संयतपण े
सामोरे जाणारी आह.े  ती आ मशोध घते आशावादी जीवनाची सजग 
वाटचाल करणारी आह.े यांची किवता २००० नंतर या भिव याची 
उ वल व े रंगिवणा या किवता आह.े यां या किवतेचा वेग कमी असला 
तरी सजगपण े आिण सहजपणे प रवतना या दशेन े झेपावणारी यांची 
किवता आह.े मानवी जीवनाचे ािम  दशन ती घडवताना दसते. संत 
तुकारामा या किवतेशी नाळ जोडणारी यांची किवता आह.े समकालीन 

श्नांकडे यांची किवता गभंीरपण े पाहत, वतमानाचा वेध घेत, 
इितहासाचे दाखले देत भिव यातील संभा  धोके ती सांगते. 
महामानवा या िवचारांवर उभी असललेी ही किवता प रवतनाची दशा 
सूिचत करते. नवा समतािधि त शोषण िवरिहत समाज रचनेसाठीकवी 
आिण किवतेचा आ ह कायम रािहलेला आह.े कवी हा या या काळाचा 
सा ीदार असतो. जे अनुभवाला आल.े खर अनुभव िव  का  िव  
बनते. यां या किवतेिवषयी डॉ.  राजकुमार म के हणतात, "कवी कसाब 
यां या किवतेला कला मक स दय ा  झालेल ेआह.े किवता चैत यशाली 

ि म वानं 'पोरग ंशेकत बसलयं' मधील किवता भावगभ झालेली आह.े 
या किवतेला वतःची  एक लय, वतःचाच एक संुदर आकार आह.े"  

िवशेष हणजे यांनी हा किवता सं ह 'ब जन िहताय ब जन सुखाय' 
या येयाने े रत उदगीर या सीमा भागात ानगंगा पोहोचिवणा या कै. 
बापूसाहबे एकंबेकर पाटील  कै. पी. जी. पाटील, अॅड. सी. पी. पाटील, 
मा. अशोकराव पाटील  यां या कायाला व कसान िश ण सारक 
मंडळास अपण केललेा आह.े 

कवी मारोती कसाब यांचा ज मच ितकूल प रि थतीत हणजेच 
दु काळाम ये झालेला होता. गाणे गा याचा व किवता कर याचा वारसा 
कवी कसाब यांना यां या आईकडून लहानपणीच िमळाला. चौथीला 
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असतानाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची गीत गाण ं हा छंद कवीला 
लागला होता. यामुळे ते सवाचे आवडत े होते. शाळेम ये सु ा त े सव 
गु ज चे आवडत ेहोते. चौथी नंतर ते मामा या गावाला िशकायला गेल.े 
या या मामाकडे गावची गावक  होती. फडे, टोपल े गावात िवकायचे. 

सग या देवापुढ शहाडा वाजवायचा. रा ी येक घरासमोर जाऊन 
भाकरी मागायचे. शेतात खळ बलुत ंमागायचं. यावेळस लोक मा  गाण ं
यांना हणायला लावायचे. सेलू या नूतन महािव ालयात नंतर 

अकरावीला वेश यांनी घेतला. डॉ.गोपल े यां या चळवळीचा भाव 
यां यावर पडला. उफडे फोडणे, पोतराजांची केस कापणे असं सगळी 

मांगक  सोड याचे काय म गावोगावी सु  होते. यावेळी गावोगाव 
अ याचारही मांगावर सु  झाल ेहोते. या सवाचा भाव कवी वर पडला. 
ल जी, महा मा फुले, बाबासाहबे आंबेडकर, अ णाभाऊ साठे यां या 
िवचाराने भािवत होऊन कवी चळवळीत सामील होऊ लागल.े मोचात 
गाणी हणायला घोषणा ायला लागल.े पुढे लालबावटा, छा भारतीचे 
कामही यांनी केल.े अशा कारे िश ण आिण चळवळ एकाच वेळी यांची 
सु  होती. चळवळीत काम करत असताना फुले-शा -आंबेडकर, 
कुसुमा ज, नारायण सुव, इं जीत भालेराव, संतांचे सािह य यांनी 
वाचलं. 

कवी मारोती कसाब यांची पिहली किवता द.ै मराठवा ा या िचगूर 
या पुरवणीत १९९३ साली कािशत झाली. औरंगाबादला डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठात िश ण घेत असताना डॉ. 
गंगाधर पानतावणे, डॉ. एस. एस. भोसले, डॉ. शरद वहारे, डॉ. सुदाम 
जाधव, ा. अर वद कु ंदकर यां या सािन यात किवता बहरली.  

उ  िश ण झा यानंतरही कवीची भटकंती थांबली नाही. मानवत, 
परभणी, मा र गेवराई, बीड येथ ेनोकरी या िनिम ाने ते रािहल.े यामुळे 
िविवध रंगाची ढंगाची माणसं वाचता आली. यां या िम मंडळ नी यांची 
किवता ख या अथान ेजगवली.  

कवी नारायण सुव यां या श दांम ये  
काहीकाहीकाहीकाही    पािहललेेपािहललेेपािहललेेपािहललेे    काहीकाहीकाहीकाही    सािहललेेसािहललेेसािहललेेसािहललेे    आहेआहेआहेआहे    
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जसाजसाजसाजसा    श दातश दातश दातश दात    आहेआहेआहेआहे    तसातसातसातसा        जगातजगातजगातजगात    आहेआहेआहेआहे....    
मा यामा यामा यामा या    जग याचीजग याचीजग याचीजग याची    गधंवणेागधंवणेागधंवणेागधंवणेा    यातयातयातयात    आहेआहेआहेआहे    

मी कामगार आह,े तळपती तलवार आह ेसार वतांनो! थोडासा गु हा 
करणार आह.े" अशीच नाळ कवी मारोती कसाब यां या किवतेची मला 
दसते. 

पोरग ं शेकत बसले या किवतासं हातील किवता यां या अनुभूती 
आहते. यां या  जीवन कथा आहते. उ  िश ण घेऊनही नोकरी िमळत 
नाही अशा तमाम उ िशि त त णाची खंत  करणारी यांची किवता 
आह.े .िशकून-सव ननही व  पूण होत नाहीत यांची खंत कवीला वाटते  

योकयोकयोकयोक    िशकूनिशकूनिशकूनिशकून    
सायबसायबसायबसायब    हईनहईनहईनहईन    

आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    हाईहाईहाईहाई    
िनदानिनदानिनदानिनदान    याचीयाचीयाचीयाची    यालायालायालायाला    

पोटालापोटालापोटालापोटाला    पोटभरपोटभरपोटभरपोटभर    खाईनखाईनखाईनखाईन    
हीहीहीही    माफकमाफकमाफकमाफक    अपे ाहीअपे ाहीअपे ाहीअपे ाही    पणूपणूपणूपणू    होतहोतहोतहोत    नाहीनाहीनाहीनाही    हणनूहणनूहणनूहणनू    

आताआताआताआता    
पोरगंपोरगंपोरगंपोरगं    शकेतशकेतशकेतशकेत    बसलयबसलयबसलयबसलय    

सम ासम ासम ासम ा    िडगयािडगयािडगयािडगया    पटेवनूपटेवनूपटेवनूपटेवनू    
िनदानिनदानिनदानिनदान    

तवेढीचतवेढीचतवेढीचतवेढीच    उबउबउबउब    
मायमायमायमाय----बापा याबापा याबापा याबापा या    थरथर याथरथर याथरथर याथरथर या    देहालादेहालादेहालादेहाला    !!!!    

यांची किवता साज-शृंगार लेणारी नसून वेदनेचा अंगार लेणारी आह.े 
य  क नही अडचणीत सापडललेा एक त ण यां या किवतेतून 

सात याने दसतो. यांची किवता िव ा मकता  धारण करते. कारण ती 
यांची किवता केवळ  यांची राहत नसून सकल अशा अडचण त 

त णांची ती होते. हचे यां या किवतेचे यश आह े 
केवळ कारकून बनिवणा या िश ण प तीवरही कडाडून यांची 

किवता ह ला करत.े किवते या तावनेतच सामािजक कायकत अमर 
हबीब हणतात क  "कवी मारोती कसाब यांची किवता नाचत मुरडत 
नखरे करीत येत नाही. ितला शृंगार नखरे मािहत नाहीत. ती नाटक  नाही 
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ती सरळ सूट आिण बेधडक आह.े"  संत सािह याने ही कवी व किवतेची 
किवता भािवत झालेली दसते. 

गणुव चेेगणुव चेेगणुव चेेगणुव चेे    पारपारपारपार    
िनघालेिनघालेिनघालेिनघाले    दवाळीदवाळीदवाळीदवाळी    
स चेेस चेेस चेेस चेे    सोहळेसोहळेसोहळेसोहळे    
चालललेेचालललेेचालललेेचालललेे…………    
--------------------------------------------    
पढंरपरुातपढंरपरुातपढंरपरुातपढंरपरुात    

बड ाचंाबड ाचंाबड ाचंाबड ाचंा    मौजामौजामौजामौजा    
यां याचयां याचयां याचयां याच    फौजाफौजाफौजाफौजा    
िवठूिवठूिवठूिवठू    भोवतीभोवतीभोवतीभोवती    
----------------------------------------------------    
राजकारणानेराजकारणानेराजकारणानेराजकारणाने    
धतूधतूधतूधतू    मोठेमोठेमोठेमोठे    झालेझालेझालेझाले    

ावतंावतंावतंावतं    रािहलेरािहलेरािहलेरािहले    
झोपडीतझोपडीतझोपडीतझोपडीत…………    

अशी कतीतरी उदाहरण े कवी देतो. अनुभवास आलेली प रि थती, 
अ याय, शोषण, अ याचार  

यामुळे कवीचे मन बेचैन व हतबल झालेले आह े यास आललेी 
अ व थता याला व थ बसू देत नाही व तो िलिहता होतो यां या सवच 
किवता सामािजक जािणवेचे आहते वतः ब ल बोलताना सामािजक 
संदभ कवी घेतो. दु काळाची होरपळ यांची किवता मांडत.े आप या आई 
बापाचे क , आईचे हाल अ यंत मा मक श दात  करणारी यांची 
किवता आह.े स यदशन यांची किवता घडवत.े 

िजथेिजथेिजथेिजथे    ितथेितथेितथेितथे    दसेदसेदसेदसे    
खोटयाचंाखोटयाचंाखोटयाचंाखोटयाचंा    बाजारबाजारबाजारबाजार    

ख याचीख याचीख याचीख याची    मायमायमायमाय    
को याको याको याको या    गावागावागावागावा    गलेीगलेीगलेीगलेी????    
अशीअशीअशीअशी    सु वातसु वातसु वातसु वात    क नक नक नक न    

देवळादेवळादेवळादेवळातततत    ज ाज ाज ाज ा    भरलीभरलीभरलीभरली    पा याचंीपा याचंीपा याचंीपा याचंी    
पु यवतंपु यवतंपु यवतंपु यवतं    दारीदारीदारीदारी…. …. …. …. पगळुलेपगळुलेपगळुलेपगळुले    
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असाअसाअसाअसा    वासवासवासवास    करीतकरीतकरीतकरीत    शवेटीशवेटीशवेटीशवेटी    कवीकवीकवीकवी    
स यस यस यस य    हाचहाचहाचहाच    धमधमधमधम    सागंतोसागंतोसागंतोसागंतो    

स यस यस यस य    एकएकएकएक    धमधमधमधम    
स यस यस यस य    एकएकएकएक    वमवमवमवम    
स याचचेस याचचेस याचचेस याचचे    मममममममम    
सागंतोसागंतोसागंतोसागंतो    मीमीमीमी…………    

लोकसं कृतीचा पश यां या किवतेला आह.े तो वारसा यांना 
यां या आईकडून िमळालेला आह.े या महामानवांनी दिलतां या 

आयु याला नवी दशा दली या महामानवां या कायाचा आिण 
नावाचाही उ लेख यांची किवता करते. ती यांची ा थान ेआहते. 

लललल ----फुलेफुलेफुलेफुले----शाशाशाशा     
आबंडेकरआबंडेकरआबंडेकरआबंडेकर----आ णाभाऊआ णाभाऊआ णाभाऊआ णाभाऊ    
िवचारिवचारिवचारिवचार    ततततयांचेचचेेचे    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    

समते यासमते यासमते यासमते या    गावागावागावागावा    जाऊजाऊजाऊजाऊ!!!!    
महामानवां या िवचारांचा वारसा पुढे घेऊन जाणारी कसाब यांची 

किवता आह.े ७२चा दु काळ, वाढण, पोरग ं शेकत बसलय या किवता 
अ व थ करणा या आहते. सात ज माचे दा र  आिण भुक ची था कट 
करताना कवी या अिभ ला कधी वेषाची धार चढून जाते त े
आप यालाही कळत नाही. 
कवी हणतो - 

ते हाते हाते हाते हा    दो तदो तदो तदो त    होहोहोहो,,,,    
उसळ याउसळ याउसळ याउसळ या    लखेणीलखेणीलखेणीलखेणी    बरोबरोबरोबरोबरबरबरबर    

आताआताआताआता    गजंललेीगजंललेीगजंललेीगजंललेी    
ढोरढोरढोरढोर    फाड याचीफाड याचीफाड याचीफाड याची    जनुीजनुीजनुीजनुी    ह यारहीह यारहीह यारहीह यारही    

पाजळूनपाजळूनपाजळूनपाजळून        ठेवायलाठेवायलाठेवायलाठेवायला    
िवसिवसिवसिवस     नकानकानकानका    !!!!    

अशा कारे संत तुकारामा या किवते माणे िव ोहही कसाब यां या 
किवतेम ये दसतो. किवते या िन मतीबाबत ते हणतात,  

किवताकिवताकिवताकिवता    जगवतेजगवतेजगवतेजगवते    
किवताकिवताकिवताकिवता    जागवतेजागवतेजागवतेजागवते    

माणसालामाणसालामाणसालामाणसाला    माणसुक पयतमाणसुक पयतमाणसुक पयतमाणसुक पयत    
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पोहोचिवतेपोहोचिवतेपोहोचिवतेपोहोचिवते    किवताकिवताकिवताकिवता!!!!!!!!    
'आयु याचा चतन, किवतेमधून इतक  कुणाची कव कर याचा व 

संवेदनशील राह याचा जमाना नाही यावर वा तव चतन गट केल ेआह.े 
खरे बोलणारे त ड िशवून यावे अ याय-अ याचार उघ ा डो याने 
पहावे.  

आलाचआलाचआलाचआलाच    दारावरदारावरदारावरदारावर    िभकारीिभकारीिभकारीिभकारी    
तरतरतरतर    पढु यापढु यापढु यापढु या    घरीघरीघरीघरी    जा याचाजा याचाजा याचाजा याचा    
खशुालखशुालखशुालखशुाल    स लास लास लास ला    ावाावाावाावा    अन्अन्अन्अन्    
टी हीवरीलटी हीवरीलटी हीवरीलटी हीवरील    बीबीबीबी    पहातपहातपहातपहात    

आपणआपणआपणआपण    सुखाचासुखाचासुखाचासुखाचा    घासघासघासघास    यायायाया! ! ! ! वावावावा    
या देशात दगडात देव दसतो पण माणसात देव दसत नाही 

माणसाला अजूनही वीकार या जात नाही या सव बाब ची चीड कवी या 
मनाम ये आह.े कवी हणतो,  

आ हीआ हीआ हीआ ही    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    पायपायपायपाय    धरावतेधरावतेधरावतेधरावते    
आिणआिणआिणआिण    यानंीयानंीयानंीयानंी    सणसणीतसणसणीतसणसणीतसणसणीत    लाथलाथलाथलाथ    ावीावीावीावी    

ढंुगणावरढंुगणावरढंुगणावरढंुगणावर....    
हीचहीचहीचहीच    उफराटीउफराटीउफराटीउफराटी    सं कृतीसं कृतीसं कृतीसं कृती    

नादंेनादंेनादंेनादंे    इथेइथेइथेइथे    मा यामा यामा यामा या    बापाबापाबापाबापा…………    
कसंकसंकसंकसं    सागंूसागंूसागंूसागंू    तलुातलुातलुातलुा    मननुेमननुेमननुेमननुे    मा नमा नमा नमा न    ठेवललेीठेवललेीठेवललेीठेवललेी    मखेमखेमखेमखे    ढलीढलीढलीढली    होतहोतहोतहोत    नाहीनाहीनाहीनाही    अजनूहीअजनूहीअजनूहीअजनूही    

समते यासमते यासमते यासमते या    पा यानंपा यानंपा यानंपा यानं    
मा यामा यामा यामा या    बापाबापाबापाबापा    !!!!!!!!!!!!    

कवी कसाब यांची येक किवता जग याचं त व ान मानते. किवतेचे 
शीषकही आशयपूण  आहते. वाचकांची िज ासा जागृत करणारे आहते. 
किवता वाच याबरोबर कोणालाही सहज समजावी असी सुलभता कवीने 
जाणीवपूवक वापरलेली दसते. िविवसा ा शतकातील ती  सामािजक 
जािणवा  करणारे मा ती कसा भी त विन  िश क उ म संशोधक 
आिण चळवळीचे जाणीव असणारे सामािजक कायकत आहते. यांचा 
त बल पंधरा वषानंतर दसुरा किवतासं ह 'रातं दन असे' हा कािशत 
झाला. उपेि त समाजा या क ण वेदनेची कहाणी हणजे यां या किवता 
होत. तथगत बु , छ पती िशवराय, संत बसवे र, चावाक, संत 
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तुकाराम,संत नामदेव संत कबीर, ल  साळवे, अ णा भाऊ साठे, मु ा 
साळवे यांचे समतेचे िवचार यांची किवता  करते. 'बु  माझा' ही 
यांची किवता बु ाचे त व ान िवशद करणारी आह.े 

मायेचेमायेचेमायेचेमायेचे    माहरेमाहरेमाहरेमाहरे    I I I I चेेचेेचेेचेे    सागरसागरसागरसागर    IIII    
क णाक णाक णाक णा    सागरसागरसागरसागर    I I I I बुबबुुबु     माझामाझामाझामाझा    IIIIIIII    

अ ागंअ ागंअ ागंअ ागं    मागमागमागमाग    हाहाहाहा    I I I I बु ानेबु ानेबु ानेबु ाने    दािवलादािवलादािवलादािवला    IIII    
ज मज मज मज म    उ रलाउ रलाउ रलाउ रला    I I I I मानवाचामानवाचामानवाचामानवाचा    IIIIIIII    

तुकाराम एक त व आह.े तुकाराम एक िवचार आह.े याने याने तो 
अंगीकारला तो ध य झाला. हा िवचार यांची किवता करते.  

तकुातकुातकुातकुा    यानीयानीयानीयानी    धराधराधराधरा    I I I I तकुातकुातकुातकुा    मनीमनीमनीमनी    धराधराधराधरा    IIII    
रा ं दनीरा ं दनीरा ं दनीरा ं दनी    मरामरामरामरा    I I I I तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    IIIIIIII    

बडुणारबडुणारबडुणारबडुणार    नाहीनाहीनाहीनाही    I I I I पु हापु हापु हापु हा    कधीकधीकधीकधी    गाथागाथागाथागाथा    IIII    
सावधसावधसावधसावध    सवथासवथासवथासवथा    I I I I होऊयाहोऊयाहोऊयाहोऊया    रेरेरेरे    IIIIIIII    

माय बाई, आ दमाया, कामवा या बाया, कुठे जात असले या मुली, 
ि य मु ा, तनयोनी आदी किवता ी जािणवे या आिण ित या 
यागा या िनदशक आहते. 'त ू दधुावरची साय' किवतेतून आई िवषयीचा 

कृत ताभाव  त े  करतात. जाती संपु ात या ात आिण सव  
मानवता नांदावी असा आशावाद कवी पेरताना दसतो. 

जातीजातीजातीजाती    धमापे ाधमापे ाधमापे ाधमापे ा    I I I I माणसूचमाणसूचमाणसूचमाणसूच    मोठामोठामोठामोठा    शोईशोईशोईशोई    
भदेभावभदेभावभदेभावभदेभाव    खोटाखोटाखोटाखोटा    I I I I सिजवातंसिजवातंसिजवातंसिजवातं    IIIIIIII    

नदी या जा यान ेसारे गेल ेही भावना रिसक वाचकाचे मन गलबलून 
टाकणारी आह.े गांधी मरत नाहीत तसेच अ णा तु ही वाहत आह ेआम या 
नसानसातून ही हमी कवी कसाब 'हमी' किवतेतून देतात. चला चाल 
क या, फ करा पु हा येणार आह!े न ा समतािधि त, शोषण िवरिहत 
समाज रचनेस साहा यभूत ठरणा या आहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    

1.'पोरगं शेकत बसलंय' - मारोती कसाब 
2.'रा ं दन असे' - मारोती कसाब 

*** 
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2000    नंतर या किवतेतील ितमा िवशेष संदभ 
ीकांत देशमुख यांची किवता    

 

डॉ.... िशवसांब कापसे    
मराठी िवभाग मुख, ी गु  बु ी वामी महािव ालय पूणा, िज. परभणी 

 

ीकांत देशमुख यांनी बळीवंत (1997) व आषाढमाती (2003) या 
किवतासं हातून शेती,शेतकरी आिण ामीण जीवन क थानी ठेवून 
का लेखन केलेल े आह.े यांची किवता हा उजळ मा याने येणारा 
कुणबीपणाचा उ ार आह.े यांची किवता अ सल देशीपणाचा वाण असून 
किवता ही लोकगीताचे, ओवी रचना बंधाचे सं कार घऊेन येते. शेतीवर 
रा ं दवस राबणा या कुण या या जीवनाची गाथा किवतेतनू मांडताना 
कवी पारंप रक संदभाना मह व देतो. आ दम काळापासून शेतीवर क  
उपसणा या कुण या या जग याची था किवतेत येते. ीकांत देशमुख 
यांची किवता शेतात राबणा या आिण माती सोबत एक होऊन िपकांना 
फुलवणा या माणसांचे गीत गाते, तसेच रानासोबत राबताना मरण 
यातना पु हा नवी उभारी देऊ पाहणा या आई बापाची ही किवता 
माणसाचे वा तव मांडत.े  

‘आषाढमाती’ या सं हातील ीकांत दशेमुख यांची किवता 
िप ानिप ा पासून िवटेवर बांधून ठेवले या अधमे या काळ िन या 
दःुखाला आ थे या क थानी ठेवून गावगा ातील कृषी समूह 
सं कृतीतील एकूणच लोक संवेदनातील पडझडी या वतमानाचा वेध 
घेते”1. यांची किवता शेती शेतकरी यांना क थानी ठेवणारी आह,े 
शेतक यांचे कजबाजारीपण, दु काळ, अितवृ ी, िनराशा, नािपक  अशा 
अनेक सम यांना कायम त ड दते नशीब आिण िनयती या च ात 
अडक याची भावना ठेवून संघष दणेारा हा कुणबी पु हा पु हा 
प रि थतीवर मात कर याचा य  करतो. या या या य ात यांना 
िव लाचा आधार िमळतो असा भाव कुण याचा असतो, हणूनच तो 
आषाढी का तक ची वारी करतो. िव लावर असललेी ा क  करणा या 
कुण यांना बळ परुिवते. 

वतमान काळात शेतीवर राबणा या या वगाचे होणारे हाल खूपच 
वाईट आहते, यािवषयी कवी चतन करतो. यातून कुण या या जग याचा 
पट का ातून उभा राहतो. बदल या काळाचा संदभही कवी मांडत जातो 
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ामीण माणसाचे दै य, दा र , दःुख कवी या चतनाचे िवषय आहते, 
यािवषयी डॉ. रणधीर शदे हणतात, “ ामीण माणसाचे दःुख आिण 
याची होरपळ या किवते या क थानी आह ेअभंग आिण ओवीसार या 

लोक परंपरेतील जगरहाटीचे वेधक िच ण करते.२           
२००० नतंर या ामीण कव नी जीवनासंबंधीचे नवे भान किवतेतून 
 केल,े वतःचे वेगळे अि त व जपत ही किवता साकार होत होती. 

ीकांत देशमुख यां या किवतनेे वतःचे अि त व जपत ामीण जीवन 
अनुभवाचे वेधक िच ण केले आह,े मातीशी असललेा कुणीही शेती घर 
आिण गरुाढोरांना कोण याही प रि थतीत दरू क  शकत नाही तो 
मातीशी जोडलेली नाळ तोडत नाही. कवीची शतेीशी असललेी नाळ या 
किवतांमधून जाणवते, यां या किवतेिवषयी रंगनाथ पठारे हणतात, 
“ ीकांत देशमुख यांची आषाढ मातीतली किवता ही आधुिनक जाणीवेची 

ग भता कट करणारी आह े ितला कादंबरी या आ यानाचा बाज आह े
वतमान वा तवाचं खर भान या किवतेला आह ेव यावर भा य करताना 
ती भेदक होताना दसते उजळ मा याने कोणतीपण िमरवणारी ही किवता 
हणूनच फ  चांगली किवता नाही तर सां कृितक दृ ा अ यंत 

मह वाची ही आह.े” ामीण भागातील लोकांची जग यासाठी चालललेी 
धडपड चतना मक पातळीवर कवी मांडतो. यां या किवतेतील 
आशयाला नेमकेपणान े  कर यासाठी ितमा देखील ितत याच 

भावी येतात. कवीची ही ितमांची भाषा अप रहायपणे आलेली 
जाणवते, यां या किवतेतील ितमािवषयी ा. राजन गवस हणतात, 
“देशमुखां या किवतेत येणा या ितमा, तीके ही खास कृषीजन 

व थेतील आहते. त ेदु काळापासून सव ािणमा ा, माळ,वैरण इ यादी 
ितमा जाणीवपूवक वाप न किवतेची अथव ा वाढवतात, किवते या 

अथघनतलेा वाव ितमामधून िमळतो. अनेक संदभासह या ितमा येतात. 
यामुळे यां या किवते या अथाची कंगोरे, धुमारे िविवध दशेने बाहरे 

पडतात. कवी  हा आप या अनुभवास आले या व त,ू घटना, थळ, संग 
यामधून या ितमा िन मती करतो. साहिजकच या ितमा या व तू थळा 
सह  होताना किवते या आशयाला अिधक प  करणा या असतात. 

कवी ीकांत देशमुख यां या किवतेतून येणा या ितमांची मांडणी 
पुढील माण े केली आह.े िनसग ितमा, ाणी िवषयक ितमा, अधंार, 
बाप, देह, कृषीिवषयक ितमा, इतर ितमा  
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1)     िनसग ितमािनसग ितमािनसग ितमािनसग ितमा :  
ीकांत देशमुख यां या किवततेून येणा या िनसग ितमा खे ातील 

दा र ाचे वा तव, शेतीतील नािपक , शतेक यांचे क , दु काळी 
प रि थती, पाऊस पा याचा ामीण भागावर होणारा प रणाम, 
भोवतालचे वीटके रंग,माणसाची ि थती यास  कर यासाठी येतात. 

ामीण भागातील अगितकता,माणसांची होणारी कुचंबणा यामुळे 
वा ाला येणारी दःुख, माणसाची झालेली वाताहत ह े कवीला ‘जळून 
गेले या पानगळ गती झाडासारखे’ वाटते. पा यावाचून हातात आलेली 
िपके करतात, दु काळी प रि थती गावावर अवकळा पसरिवते. यामुळे 
सव  शांतता पसरत ेसवाना जग याची दवस काढ याची चता लागललेी 
असते अशावेळी गावातील माणसे िनराशेने पछाडतात, यां या त डून 
मरणा या आिण संपलेपणा या गो ी िनघतात कारण, 

“हरवतात धु यात मातीचे डोळे    
नाहीच दसत धां ाला कणीस    
ओलावत ेकणसातील काजळी    
नुसते मरणावर सांडते पाणी    

(धु यात हरवतो गाव- पृ. 50,आषाढमाती)    
यावेळी पाऊस हवा असतो यावेळी तो येत नाही. पाऊस आिण 

िनयती शेतक या या वा ाला िनराशा देणारी ठरत ेआह,े रा ं दवस क  
उपसून उभ िपकं  पावसामुळे आडवी होतात, पा यािशवाय शेती ही 
क पनाच करता येत नाही,परंत ुह ेपाणी िपकाला वेळेवर िमळाळे  तरच त े
जीवदान ठरत.े येक वेळी असे होत नाही. असे असल े तरी शतेात 
राबणारा कुणबी वषभर राबवताना वतः या जग यापे ा िपकाची 
काळजी अिधक घतेो. 

ीकांत देशमुख यां या किवतलेा शेतीचा वास आह े यामुळे शेतीला 
अनुकूल ितकूल ठरणारा िनसग या किवतेत आभाळ, पाऊस, ऊन, वारा 
अशा ितमा बनवून येतो तर िनसगातील इतरही घटक उदाहरणात झाड, 
ढग, चांदणी, अशाही ितमा येतात  
२ ) प ी व ाणीिवषयक ितमाप ी व ाणीिवषयक ितमाप ी व ाणीिवषयक ितमाप ी व ाणीिवषयक ितमा:::: 

ीकांत देशमुख यां या किवतामधून पशुप ी ाणी यांचे संदभ अनेक 
ठकाणी आल ेआहते. कृषी सं कृतीतील ह ेपशुप ी अप रहाय घटक आहते. 

शेतक यांसह राबणा या बैलां माणेच शेती वरती आधा रत अशा प ी 
आिण ा यांचे ितमा पात येणे वाभािवक वाटते. ‘पाचोळासारखी खरं 
बैल’, ‘ओढतो मोट ओढावं आयु य’, ‘कसं मे यामोरांची गोमाशी’, ‘आयु य 
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ओढणारी गरंुढोरं’, ‘मेले या बैला या धडासारखी’, ‘माळाची कपार’, 
‘कव ावर आललेा नाग’, ‘अधांतरी टांगलेली कचककणारी  वटवाघळे’, 
‘पापणी ह  डो याची पाखर’, ‘खुरा ात झुरणा या क ब ा’, 
‘काव याचा डोळा’, ‘पाखरांची दडी’, ‘मोहा या माशा’, ‘ हशी या 
लेक , ‘नवसाचा क बडा’, ‘मे या िचमणीची हडक’, ‘बवारस कु े’, अशा 
अनेक ितमा येतात, देशमुख यांची किवता कृषी जनसमूहा या उ ार आह े
कृषी जनम समूहाचे जगणे माणसा सोबतच कडा-मंुगी, पाल, िचम या, 
कावळे, बैल, गाय, वास , झाड, झुडपे, वेली, नदी, शतेी, माती यांनी 
सा  या गजबजलेलीपणाला ही किवता सामावून घेते. यामुळेच या किवतेत 
सा या ितमा सहजपण ेयेतात. कृषी सं कृती या प रघातील या घटकांना 
कवीने ितमा पात उपाय योिजले, या घटकां या िवशेषामुळे या 
किवतेतील आशय प रणामकारक बनतो. कवी ामीण जाणीवा  
करताना अनेक ितमा वापरतो, या ितमा यां या अनुभव आिण 
आशयाला प रणामकारकपण े  करतात. खे ातील लोकां या 
जग यातील भीषणता मांडताना कवी हणतो,  

“ याचे पहाडी खांदे    
होते गलेे गाळ    

पाखरासारखा तो तळमळला”    
( दवस दवस पृ. 52,आषाढ माती)    

‘पंख तुटले या पाखरा’ची ितमा कुण या या िपकािवषयीची ओढ  
करते. िहरवी िपके डो यादखेत वाढताना पा न याचे मन तुटते. हतबल होऊन 
तो तळमळतो. पा यािशवाय िपकांच िहरवेपण टकणार नाही. उ हा या ती तेन े
करपणा या िपकांकडे हतबल होऊन कुणबी पाहतो, या या दःुखाचे िच  या 
का ात दसते. पा यावाचून सवाचेच असे हाल होतात, या प रि थतीला सामोरे 
जा यािशवाय दसुरा पयाय नाही. दु काळा या ती तेणे  जीवन जगणे अस  
होते, पा यावाचून सव ठकाणी िनमाण झालेली ओढाताण कषाने जाणवते. 
गुराढोरांन माणेच माणसेही जग यासाठी केिवलवाणा य  करतात, ते हा 
पा याचे मोल समजू लागते. शेती पा यावाचून करता येत नाही. ते हा शेती 
करायची कशी हा  िनमाण होतो. अशा प रि थतीतही शेतीवर िन ा असणारा 
शेतकरी िप ानिप ा पासून शतेी करतो, परंतु शेतीकडे पाह याचा दिृ कोन 
आता बदलत आह.े आधुिनक काळा या भावात ा, ेम, िन ा या भावनांना 
फारसे थान उरलेले नाही. हणून शेती या दरुाव थेला मांडताना कवी हणतो,  

“कसायाने कापावा बोकड    
आिण करावे तुकडे तुकडे    

तशी माती कापली जाते” (आषाढमाती पृ. 84,)    
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    उ हा या या ती तेने सवाचे जगणे असेही होते अशावेळी पशुप ी 
गुरेढोरे उ णतेपासून वतःला वाचव याचा य  करतात अशा वेळी रानात सव  
नीरव शांतता पसरलेली असते. ‘ऊणा या ला ा डो यावर चमकत’ असतात, तर 
‘माळाची कपार उ हात वाळत घातले या मेले या बैला या धडा सारखी दसते’, 
‘व ती वाळले या शगा’ सारखी दसते. एकूणच पशुप ी, ाणी, झाड यांचे येणारे 
संदभ किवतेचे प रणाम वाढवतात. ‘पाचो या सारखी पाखरं’, ‘मोट पाखरां या 
धडा सारखा माळ’, ‘अधांतरी टांगलेली कचकचनारी’, ‘बाप पोर या 
वासरासारखा’ अशा ितमा मधून ही किवता येते. आशयाला प रणामकारक करते 
तसेच कवीने अनेक किवतांमधून पाखरांचा तीक हणून केलेला वापरही 
मह वपूण आहे. या तीका मधून अनेक अथवलय िनमाण होतात. याच माण े
शेती, शेतकरी आिण पाखर   यातील पर पर असलेला िज हाळा, ेह दखेील 

 होतो, ामीण जीवना या अ सल का  अनुभूतीसाठी सम ते या 
प र े याची आव यकता असते ह े जसे खरे आह े याच माणे श दांची अचूक 
िनवड ितमांचा नेमका आिण अथपूण वापर यांचीही आव यकता असते कवीने 

ितमांचा नेमका आिण अथपूण वापर केलेला दसतो. लोकगीता या लयीतून 
याचे भान राखून, बोली या वापरातून आिण अभंगा या रचना तं ातून 
का ािव कार  केला आह.े  
सदंभसदंभसदंभसदंभ: : : :     

1) बांदेकर वीण  -  आषाढमाती मलपृ   श दालय काशन ीरामपूर  आ 2003  
2) संपा. मे ाम केशव - वा यीन वृ ी त व शोध ितमा काशन 2007  पृ. 108   
3) पठारे रंगनाथ - आषाढमाती उजळ मा याने कुणबी पण िमरवणारी किवता 
अ कािशत पृ .14  
4) गवस ा. राजन  -  बळीवंत लोक िव ा काशन परभणी पृ. 82 

 

*** 
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किवताकिवताकिवताकिवता    महाजनां यामहाजनां यामहाजनां यामहाजनां या    ‘‘‘‘मगृजळातीलमगृजळातीलमगृजळातीलमगृजळातील    मासामासामासामासा’ ’ ’ ’ यायायाया    
का सं हातीलका सं हातीलका सं हातीलका सं हातील    ितमाितमाितमाितमा    

 

वीणावीणावीणावीणा    गुलदवेकरगुलदवेकरगुलदवेकरगुलदवेकर    
संशोधक िव ाथ नी, मराठी िवभाग, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा, 

िव ापीठ, औरंगाबाद. 
 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
जागितक करणा या िवळ याम ये खेड,े गावगाडा तेथील सं कृती, था, 

परंपरा इ. घटकांवर िवप रत प रणाम झालेला जाणवतो. भूतकाळाम य े
घडून गेले या िविवध सरंजमशाही शोषक व था संपु ात आलेली असली, 
तरी याच ेपडसाद ह ेकाहीशा माणात टवâून असलेल ेजाणवतात. वतमान 
वा तवात या सं कृतीचा प रणाम हा आजही समाज वा तवावर असललेा 
जाणवतो. समाजाम य े पु षांपे ा ि यांना दु यम थान अस यामुळे 
ि यांना या व थेला सामोरे जाव े लागत.े नंतर या कालखंडाम य े इं जी 
राजवटी या काळाम य े िविवध सुधारणा ा घडून आ यात. भारताम य े
मो ा माणावर िश णाचा सार झाला. आधुिनकतचे े पडसाद 
समाज व थेवर पडल.े इं जां या या आधुिनक िवचारसरणी या णालीमुळे 
भारतीय समाजसुधारकांना आप या समाजातील प रि थितची जाण झाली. 
यातनू यांनी सामािजक सुधारणा घडवून आण या. सामािजक ांना 

हाताळत असताना यांनी ि यां या ांना मह वपणू अस े थान दल.े 
ि यांना घरा या बं द त चौकटीतनू बाहरे काढून मु य वाहात सािमल केल.े 
ि यां या बाबतीत असणा या िविवध जाचक था व परंपरा यातनू यांची 
सुटका झाली. समाज व थेत ि यांना आपल े िवचार  कर याची संधी 
िमळाली. महा मा फुल या ी िश णिवषयक कायामुळे ि या या िशि त 
झा या. ीिश णामुळे यां यात आ मभानाची जाणीव िनमाण झाली. 
वतमान वा तवाला सामोरे जात असताना ि यांना व थेला त ड 
दे याक रता आपल ेिवचार ह ेसािह या या मा यमातनू  केल ेआह.े ीला 

ी वाच े भान येण े हा मह वाचा घटक आह.े यािवषयी अिव नी ध गड े
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हणतात, ‘‘ ी ही माणूस आह.े ही ीवादाची पिहली भूिमका आह.े यामुळे 
माणसासारखं जगण ेही ीची भकू आह.े’’१  

२००० नंतर या ीवादी सािह याचा िवचार करीत असताना किवता 
महाजन यां या सािह याचा िवचार करण े आव यक आह.े किवता महाजन 
यांनी आप या सािह या या मा यमातनू ि यां या सम यांना अधोरेिखत 
केलले ेआह.े यां या सािह यातनू कटणारी ी शोिषत, पीिडत असनूदखेील 
आ मभानाची जाणीव असणारी आह.े समाजाम य े िविवध ि थ यंतरे घडून 
येतात. यातनू सामािजक प रवतनाला वाव िमळतो. सामािजक 
ि थ यतंरातनूच ि या या आ मिव ासा या बळावर पढुे सरसावनू 
सािह यिन मती करीत आहते. डॉ. कुलकण  हणतात, ‘‘कालप रि थतीत 
घडलेली ि थ यतंरे आिण सािह याला िमळाललेी नवी वळण े यांच े आंत रक 
संबंध असतात.’’२  

कालप रि थतीम य ेहोणा या बदलांना ि वका न िवचारांची तकसंगती 
लावण ेआव यक असत.े किवता महाजन यांनी आप या सािह यातनू आधुिनक 
त व णाली ि वका न ि यांच े  िचि त केल ेआह.े 

किवता महाजन यांनी थमत: का लेखना या मा यमातनू आप या 
लेखनास ारंभ केला. यांचा ‘मृगजळीचा मासा’ हा किवतासं ह २००८ म य े

कािशत झाला. यांचा हा ितसरा का सं ह असून यात यांनी ापक 
प तीन ेअथा मकदृ ा मह वाच ेअनुभविव  ह ेकला मकपण ेमांडल ेआह.े 
या का सं हाम य े८५ किवतांचा समावेश असनू पकाची िन मती आह ेव 
मी-तू या प तीन े ते क त केलेल े आह.े आयु याम य े एकाक  जीवन 
जगताना येणारे अनुभव किवते या मा यमातनू येतात. आप या सं कृतीन े
लादललेा लगभाव हा स े या राजकारणातनू अि त वात आललेा आह.े ही 
जाणीव फोटकपण े यते.े या किवते या मा यमातनू ‘त’ू हा ‘मी’ ला वâवा 
पु ष हा ीला नेहमी का नाकारत असतो याचा शोध घेताना दसत ेव या 
मा यमातूनच ‘मी’ चा आ मशोधनाचा वास हा सु  होतो. मी आप या 
मनातील िव ाम य े पु षाची ितला वाटणारी ितमा िनमाण करत.े 
‘मृगजळीचा मासा’ या किवता सं हाम य े ‘मी’ ही वत: या मनामधील 
पु ष ितमचे ेअनके संदभ तयार करत.े या किवततेनू िविवध ितमांच ेिच ण 
केलले ेआह.े 
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पावसाचीपावसाचीपावसाचीपावसाची    ितमाितमाितमाितमा    ::::    
‘पावसाची ितमा’ ही किवता महाजन यांनी पु षस ाक सं कृतीला 

उ ेशून केलेली आह.े पावसापा याम य ेमलूल असा अंधार पडललेा आह.े तरी 
ी ही पु षाची अितशय काळजीपूवक वाट बघत आह.े 

 ‘‘‘‘‘‘‘‘घरभरघरभरघरभरघरभर    मऊमऊमऊमऊ    मललूमललूमललूमललू    अधंारअधंारअधंारअधंार    
    सतंतधारासतंतधारासतंतधारासतंतधारा    िवचारिवचारिवचारिवचार    
    तझुाचतझुाचतझुाचतझुाच... ... ... ... तझुाचतझुाचतझुाचतझुाच... ... ... ... कोसळणाराकोसळणाराकोसळणाराकोसळणारा    बाहरेबाहरेबाहरेबाहरे    
    दसनेासंदसनेासंदसनेासंदसनेासं    होतयंहोतयंहोतयंहोतयं    जवळचहंीजवळचहंीजवळचहंीजवळचहंी    हळूहळूहळूहळूहळूहळूहळूहळू    
    सगळंसगळंसगळंसगळं    प रिचतप रिचतप रिचतप रिचत    सदंभसदंभसदंभसदंभ    एकाएकएकाएकएकाएकएकाएक     
    परकेपरकेपरकेपरके    वाटताहतेवाटताहतेवाटताहतेवाटताहते... ... ... ... वाटताहतेवाटताहतेवाटताहतेवाटताहते    इतरइतरइतरइतर................    
    आिणआिणआिणआिण    यायायाया    सा यासा यासा यासा या    पाणपसा यातपाणपसा यातपाणपसा यातपाणपसा यात    
    कुठंकुठंकुठंकुठं    कसाकसाकसाकसा    आहसेआहसेआहसेआहसे    तूततूूत ू
    माझामाझामाझामाझा    मगृजळातीलमगृजळातीलमगृजळातीलमगृजळातील    मासामासामासामासा.’’(.’’(.’’(.’’(पृपपृृपृ. . . . . . . . १३१३१३१३))))    

या मुसळधार मलूल अंधाराम ये पडणा या पावसात मासा हरवलाय. 
परंत ु ितला वाटणारे भय ह े थ आह.े कारण पा याम य ेमासा हा हरवला 
आह.े या पा यातील संपूण िव  ह े याचचे आह ेव आप या िव ाम य ेतो 
सुरि त असणारच. अशा िविवध बाबी ित या मनात येत आह ेव किवततेनू 

 होत आह.े 
 ‘पाणी’ या ितमे या मा यमातनू ी-पु ष या किवततेनू झाललेा आह.े 

‘ओल’ या किवतमे य े ‘पाणी’ या ितमतेनू ी मनातील अस ता आलेली 
आह.े 

 ‘‘‘‘‘‘‘‘मीमीमीमी    रडतरडतरडतरडत    न हतेन हतेन हतेन हते    
    मा यामा यामा यामा या    डो यातनूडो यातनूडो यातनूडो यातनू    
    टपकतटपकतटपकतटपकत    होतंहोतंहोतंहोतं    पाणीपाणीपाणीपाणी    अिवरतअिवरतअिवरतअिवरत    
    ओलेओलेओलेओले    झालेझालेझालेझाले    तझुेतझुेतझुेतझुे    गािलचेगािलचेगािलचेगािलचे    
    ओलाओलाओलाओला    झालाझालाझालाझाला    गािलचाखालचागािलचाखालचागािलचाखालचागािलचाखालचा    नॅाइटनॅाइटनॅाइटनॅाइट    
    ओलीओलीओलीओली    झालीझालीझालीझाली    नॅाइटखालचीनॅाइटखालचीनॅाइटखालचीनॅाइटखालची    जमीनजमीनजमीनजमीन    
    ओलओलओलओल    वाढवनूवाढवनूवाढवनूवाढवनू    िझरपूिझरपूिझरपूिझरपू    लाग यालाग यालाग यालाग या    भतीभतीभतीभती.’’ (.’’ (.’’ (.’’ (पृपपृृपृ. . . . . . . . ४३४३४३४३))))    

ी या डो यातनू अिवरतपण े अ ू ह े वाहत आहते. यामळेु याच े
असणारे घर ह े पा यान े पूणपणे भरलले े आह.े तरीही याला जाणीव होत 
नाही. यामुळे आपण या घरात एकटेच आहोत व ह ेघर आपल ेनसनू याच े
आह ेयाची जाणीव होत.े 
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डोअरबलेचीडोअरबलेचीडोअरबलेचीडोअरबलेची    ितमाितमाितमाितमा    ::::    
किवता महाजन यांनी ‘तू घरी येशील’ या किवततेून पुराणातील कथेची 

आ'वण क न दली आह.े सुरवाती या कालखंडापासनू त े आजतागायत ी 
ही पु षाची आतुरतने े वाट बघतच असत.े डोअरबले या मा यमातनू ीची 
उ कंठा सांिगतली आह.े त ू घरी येशील ते हा डोअरबेल वाजणार नाही व 
कुठलाही आवाज हा होणार नाही. वीज गेलेली अस यान ेबेल वाजणार नाही 
व आप यात संवाद होणार नाही या आधुिनक ितमे या सा ान े ी ही 
कती एकाक  झाली त ेसचूव याचा य  केललेा आह.े 

 ‘‘‘‘‘‘‘‘तूततूूतू    घरीघरीघरीघरी    यशेीलयशेीलयशेीलयशेील    
आिणआिणआिणआिण    वीजवीजवीजवीज    गलेलेीगलेलेीगलेलेीगलेलेी    असलेअसलेअसलेअसले    वाजणारवाजणारवाजणारवाजणार    नाहीनाहीनाहीनाही    डोअरबलेडोअरबलेडोअरबलेडोअरबले.’’ (.’’ (.’’ (.’’ (पृपपृृपृ. . . . .... ४७४७४७४७) 
ीला ह ेअखेर ठाऊक झालले ेआह ेक , आपण एकाक च राहणार नाही. 

ह ेवा तव ती ि वकारत आह.े 
रंग ितमारंग ितमारंग ितमारंग ितमा    ::::    

किवता महाजन यांनी ‘मृगजळीचा मासा’ या का सं हाम य े िविवध 
रंग ितमांचा वापर केलेला आह.े ‘जाग आ यावर’ या किवतमे ये ि यांना 
कोण याही व पाचा रंग आप या जीवनाम य ेनाही. या िन वळ पा या या 
रंगा या असतील अस ेपु ष गृिहत धरताना दसतात. घराम य ेअसणा या सव 
सािह यांना, व तूंना रंग असतो, परंत ुि यांच ेजीवन ह ेिबनरंगाच ेजाणवत.े 

‘‘‘‘‘‘‘‘माणसंमाणसंमाणसंमाणसं    कोण याकोण याकोण याकोण या    रंगाचीरंगाचीरंगाचीरंगाची    असतीलअसतीलअसतीलअसतील    यायायाया    घरातघरातघरातघरात????    
पु षपु षपु षपु ष    बाहरेबाहरेबाहरेबाहरे    उधळतउधळतउधळतउधळत    असतीलअसतीलअसतीलअसतील    काकाकाका    रंगढंगरंगढंगरंगढंगरंगढंग????    
आिणआिणआिणआिण    बायकानंाबायकानंाबायकानंाबायकानंा    गहृीतगहृीतगहृीतगहृीत    धरतधरतधरतधरत    असअसअसअसतीलतीलतीलतील    पा या यापा या यापा या यापा या या    रंगा यारंगा यारंगा यारंगा या? (? (? (? (पृपपृृपृ....१०६१०६१०६१०६))))    
मी गत ला एक व  पडत असत ंव याम य ेितला एक िनळे दमुजली घर 

दसत असत ेव यािवषयी ित या मनाम य ेअनेक  िनमाण होत असतात. 
या घरातील व तूनंा िविवध रंग ा  झालले े असतील. परंत ु माणसांना 

कोणता रंग असेल याचा ती िवचार करत.े ते हा पु ष हा िविवध रंग 
उधळताना दसत असनू ती वत: पु षांना पा या या, रंगाची भासत.े 
याव न ि यांच ेदनैं दन घरातील असलले े थान या किवतेतनू रंग ितमां या 
मा यमातून िचि त केलले ेआह.े 
लिगकलिगकलिगकलिगक    जािणवचेीजािणवचेीजािणवचेीजािणवचेी    ितमाितमाितमाितमा    ::::    

किवता महाजन यांनी ‘अलगद’ या किवतमे य ेआठवणीतनू ेम जािणवा 
 केले या आहते. िव मरणाम य े गेले या लिगकतेच े कळस ह े जाणव ू
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लागल े आहते. एखा ा िन याभोर आकाशात तरंगणा या का या 
थ ां माण े संपणू शरीर ह े ेमा या रंगाम य े रंगत आह.े ेम जािणवा या 
लिगक भावातनू  होत आहते. 

 ‘‘‘‘‘‘‘‘ वचेलावचेलावचेलावचेला    पशपशपशपश    आठवलेआठवलेआठवलेआठवले    
    आआआआठठठठवलीवलीवलीवली    दसुरीदसुरीदसुरीदसुरी    बोटंबोटंबोटंबोटं    बोटामध याबोटामध याबोटामध याबोटामध या    रका यारका यारका यारका या    जागानंाजागानंाजागानंाजागानंा    
    केसानंाकेसानंाकेसानंाकेसानंा    फुलंफुलंफुलंफुलं    आआआआठठठठवलीवलीवलीवली    
    ओठानंाओठानंाओठानंाओठानंा    ओठओठओठओठ, , , , तनानंातनानंातनानंातनानंा    दातां यादातां यादातां यादातां या    खणुाखणुाखणुाखणुा    
    मां ानंामां ानंामां ानंामां ानंा    नखां यानखां यानखां यानखां या    चं कोरीचं कोरीचं कोरीचं कोरी    
    आिणआिणआिणआिण    गभाशयालागभाशयालागभाशयालागभाशयाला    आठवलंआठवलंआठवलंआठवलं    बीजबीजबीजबीज.’’ (.’’ (.’’ (.’’ (पृपपृृपृ. . . . ....१२१२१२१२))))    

ीमनातील पु षािवषयी असणारे मे ह े ‘मी’ गत आठवणीतनू  
करीत आह.े यके वचा ही या पशाचा अनुभव घेऊन आपल े मे  
करीत आह.े 
ि यकराचीि यकराचीि यकराचीि यकराची    ितमाितमाितमाितमा    ::::    

‘मृगजळीचा मासा’ या किवततेनू किवता महाजन यांनी ि यकराची 
ितमा िचि त केलेली आह.े यातील ि यकर हा ेमळ आिण हसक अशा 

दो ही व पाचा आह.े यातील ि यकराची प ेही नैस गक पांमधून यतेाना 
दसतात. सं मा माण े वाढत जाणारे पाणी, घराम य े पसरणारा मऊ असा 

मललू अंधार, सततपण ेकोसळणारा पाऊस यातनू मे  होताना दसत.े 
 ‘‘‘‘‘‘‘‘ दसनेादसनेादसनेादसनेासंससंंसं    होतयंहोतयंहोतयंहोतयं    जवळचहंीजवळचहंीजवळचहंीजवळचहंी    एकाएकएकाएकएकाएकएकाएक     
    परकेपरकेपरकेपरके    वाटताहतेवाटताहतेवाटताहतेवाटताहते.... .... .... .... वाटताहतेवाटताहतेवाटताहतेवाटताहते    इतरइतरइतरइतर............    
    आिणआिणआिणआिण    यायायाया    सा यासा यासा यासा या    पाणपसा यातपाणपसा यातपाणपसा यातपाणपसा यात    
    कुठंकुठंकुठंकुठं    कसाकसाकसाकसा    आहसेआहसेआहसेआहसे    तूततूूतू    
    माझामाझामाझामाझा    मगृजळातीलमगृजळातीलमगृजळातीलमगृजळातील    मासामासामासामासा.’’ (.’’ (.’’ (.’’ (पृपपृृपृ. . . . ....१३१३१३१३))))    

‘मृगजळातील मासा’ ही ितमा ि यकरासाठी वापर यात आली आह.े 
ि यकराची िविवध प े आ'वणी यातनू िचि त होतात. ि यकरा या 
आ'वणीन ेसव िनसगातील प ेही सं मासारखी होत आहते. एकाच णी ेम 
व एकाच णी हसकता ही प े‘मी’ गत बघत आह.े सृ ीतील असणा या या 
पाणपसा या याम येही ‘मी’ गत ला परके झा यासारखे वाटत आह.े या 
पाणपसा याम य े परके झा यावरही मृगजळातील मासा हा अदृ य झाललेा 
आह.े याचा भाससु ा होत नाही. 
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फोनचीफोनचीफोनचीफोनची    ितमाितमाितमाितमा    ::::    
किवता महाजन यांनी ‘नुसतीच’ या किवतेमधून ीमनातील ेमाची 

उ कंठा  केलेली आह.े  
 ‘‘‘‘‘‘‘‘मीमीमीमी    फरवतफरवतफरवतफरवत    रािहलेरािहलेरािहलेरािहले    रगरगरगरग    फ नफ नफ नफ न    फ नफ नफ नफ न    
    तु यातु यातु यातु या    फतरूफतरूफतरूफतरू    फरंगीफरंगीफरंगीफरंगी    श दासंाठीश दासंाठीश दासंाठीश दासंाठी    
    का याका याका याका या    रसी हरमधनूरसी हरमधनूरसी हरमधनूरसी हरमधनू    िननादतिननादतिननादतिननादत    होतीहोतीहोतीहोती    बलेबलेबलेबले    
    नसुतीचनसुतीचनसुतीचनसुतीच    सलगसलगसलगसलग    एकसारखीएकसारखीएकसारखीएकसारखी    सतावतसतावतसतावतसतावत.’’ (.’’ (.’’ (.’’ (पृपपृृपृ. . . . . . . . ३२३२३२३२))))    

‘मी’ गत ही त ूच ेश द ऐक याक रता सारखी फोन लावत असत.े याची 
रगही वाजत असत.े पिलकडून आवाज ये याआधीच ीमनातील श दिच  

 होत.े ‘मी’ ही ‘त’ू च ेश द ऐक याक रता आतूर झालेली असत.े परंत ु‘त’ू 
हा फोन उचलत नाही. याच ेश द ह ेउमटत नाही. ते हा ितला िभती वाटत े
क  ‘त’ू नस याची वâवा हा नतंर अि त वात आह ेक  नाही. 
 ‘‘‘‘‘‘‘‘िवरघळूनिवरघळूनिवरघळूनिवरघळून    वा नवा नवा नवा न    जाजाजाजातंततंंतंयययय    मा यामा यामा यामा या    र ातनूर ातनूर ातनूर ातनू    व वव वव वव व    
    तरीतरीतरीतरी    फरवतफरवतफरवतफरवत    रािहलेरािहलेरािहलेरािहले    मीमीमीमी    रगरगरगरग    फ नफ नफ नफ न    फ नफ नफ नफ न.’’ (.’’ (.’’ (.’’ (पृपपृृपृ. . . . ....३२३२३२३२)))) 

‘मी’ गत वारंवार ‘त’ू ला फोन करीत असत.े परंत ुितला ‘त’ू चा ितसाद 
िमळत नाही. या णभरा या काळाम य ेितला जाणवत ेक  आपल ेअि त व, 
आपल ेिवचार िहरावनू घेत या जात आहते. आपण वत: न आपल ेिव  ‘त’ू 
ला सोपवत आह.े तरी ती फोन करीत आह.े ीमनावर पूव या काळापासनू 
अिवतरपण ेघातलेली बंधन ेही या किवततेनू िविवध पांमधून यतेात. 
समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    ::::    

किवता महाजन यांनी ‘मृगजळीचा मासा’ या का सं हातनू ि यांची 
मनोव था, उ कंठा, दाहकता, शोषकता िचि त केलेली आह.े आजपयत 
दलुि त असणारे िवचार यातनू  होतात. यां या किवता या ि यां या 
जग यावर व सामािजक सम यवेर भाषय् करतात. या का सं हातील ‘मी’ 
आपण न पण े पु षासमोर झकूुनच जगल े पािहज े ह े िवसरत.े आ मभान 
अवगत झाले या ीम य े होत असणा या बदलाच े िच  या किवतेत येत.े 
यातील किवता आ मभान जागृत झाले या ि यां या आहते. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ::::    

1) ध गड ेअि नी, १९९० नंतरची ीवादी किवता, अ रगाथा, वष पिहल,े अंक ितसरा, 
१० ऑ टोबर २०१०, पृ. ४२ 

2) भोसले, त जा, मराठी भाषा सािह य, समाज आिण सं कृती, सधुदगू, दबाई काशन, 
थमावृ ी, १० ऑग ट २०१०, पृ. ६७ 

3) जी.जी.कांबळे- "रं या" , वावर काशन,लातूर.पृ. .८५. 
 

*** 
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 ejkBokM~;krhy ejkBh xzkeh.k dforsrhy ejkBokM~;krhy ejkBh xzkeh.k dforsrhy ejkBokM~;krhy ejkBh xzkeh.k dforsrhy ejkBokM~;krhy ejkBh xzkeh.k dforsrhy 
vfHkO;DrhvfHkO;DrhvfHkO;DrhvfHkO;Drh    

    

lkbZizlkn e/kqlkbZizlkn e/kqlkbZizlkn e/kqlkbZizlkn e/kqdj iaMhrdj iaMhrdj iaMhrdj iaMhr    
la’kks/kd fo|kFkhZla’kks/kd fo|kFkhZla’kks/kd fo|kFkhZla’kks/kd fo|kFkhZ    

n;kuan dyk egkfo|ky;] ykrwjn;kuan dyk egkfo|ky;] ykrwjn;kuan dyk egkfo|ky;] ykrwjn;kuan dyk egkfo|ky;] ykrwj    
    

lkjka’k %lkjka’k %lkjka’k %lkjka’k %    

ejkBh dkO;ke/;s fofo/k fo”k;koj dkO; dj.;kr vkys vkgs- cnyR;k 

dkGkuqlkj ;k dkO;kP;k :ikr fo”k;kr oSfo/;rk v<Gwu ;srs- izkphu dkGkiklwup 

xzkeh.k thou gs oSf’k”V;iq.kZ jkfgysys vkgs ;k iw.kZ xzkeh.k thoukps fo’ks”k d:u 

ejkBokM~;krhy xzkeh.k thoukps fp=.k gs dls oSf’k”V; iw.kZ vkgs gs ;k dkO;krwu 

letwu ?ksrk ;srs- xzkeh.k thoukr pkyukjs R;kaps jkstps fnudze R;krhy R;kaps 

Hkkothou nsoku?ksoku brjka’kh vlysys laca/k ;koj izdk’k Vkdysyk vkgs- 

xkokdMhy yksd R;kaps LoHkko R;kp izek.ks R;kaps thou xzkeh.k lu] mRlo lktjs 

dj.;kP;k in/krh xzkeh.k vFkZ O;oLFkk ;k dkO;krwu d’kh ekaMyh vkgs gs vH;klrk 

;sbZy- xzkeh.k thoukrhy Hkh”k.k iz’u gs gh ;krhy eq[; ?kVd vkgs- 

xzkeh.k Hkkxkrhy yksdkaps dkekP;k ‘kks/kklkBh gks.kkjs LFkykarj R;kr R;kaph 

gks.kkjh gsGlkaM ;kps fp=.k ;k xzkeh.k dkO;kP;k ek/;ekrwu fnlwu ;srs- LFkykarjhy 

xzkeh.k yksdkaps gky vis”Vkr tx.ks d’ks gkykfdps gksr tkrs ;kps fp=.k vkys 

vkgs- 

HkkaMoyoknh O;oLFkspk xzkeh.k thoukoj dlk izHkko iMr xsyk rs vH;klrk 

;sbZy- xzkeh.k yksd dls ;k ‘ksrhoj vk/kkfjr vkgsr ijarq fulxkZph u feGkysyh 

lkFk vkf.k vdfLed ladVs ;kr vMdysyh xzkeh.k turk ;koj dkO;krwu vkysY;k 

Hkkouk vH;klrk ;srhy- uoufou ra=Kku in/krh ;kewGs ek.kls d’kh nqjkor xsyh gs 

;k fBdk.kh vH;klrk ;sbZy- ekuoh thoukr fuekZ.k >kysyh vlekurk vkf.k ;k 

vlekursewGs xzkeh.k tursoj >kysys ifj.kke ;k dkO;kP;k ek/;ekrwu ikgrk ;srhy- 

jkstP;k Hkk”kspk okij xzkeh.k ‘kCn ;kpk lekos’k ;k ejkBokM~;kP;k dkO;krwu dlk 

vkysyk vkgs gs vH;klrk ;sbZy- 
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xzkeh.k thou txr vlrkuk vkysY;k leL;k] ikoyks&ikoyh ?kMysyk la?k”kZ 

;kps fp=.k ;k dkO;krwu vkysys fnlrs- iksVklkBh ykx.kkÚ;k vUukykgh feGfo.;kl 

fdrh d”V milkos ykxrkr ;kps n’kZu ?kMrs- xzkeh.k thoukr ‘ksrdÚ;kps gksr 

vlysys ‘kks”k.k] ‘ksrdÚ;kph fiMk ;k dkO;krwu izfrr gksrkuk fnlrs- ‘ksrke/kwup gk 

lekt d’kh ewY;s f’kdrks ;kps n’kZu ;k ek/;ekrwu vH;klrk ;s.kkj vkgs- ,danj 

ejkBoM~;kP;k xzkfe.k thoukpk vk<kok ?ksrk ;sbZy] xzkeh.k thou vH;klrk ;sukj 

vkgs- 

izeq[k ‘kCn %izeq[k ‘kCn %izeq[k ‘kCn %izeq[k ‘kCn %        

ejkBokMk] ejkBh] xzkeh.k] dfork] vfHkO;Drh- 

izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %izLrkouk %    

xzkeh.k thoukps thou okLro n’kZfo.kkÚ;k ;k fof’k”V ejkBokM~;krhy dfork 

;k dforsP;k ek/;ekrwu ejkBokM~;krhy xzkeh.k thoukoj R;kaP;k vfHkO;Drhoj 

izdk’k Vkdyk vkgs- gh lkekU; xzkeh.k turk d’kh txr vkgs- R;kaP;k tx.;krhy] 

fgrlaca/kkrhy] osxGsi.kk ;kP;k ;k dkO;kP;k ek/;ekrwu vki.kkl vH;klrk ;srks- 

lkekU; ekulkpk >kysyk Hkzefujkl ;k dkO;krwu fnlrks vkf.k ;kekxs vlysyh 

dkj.ksgh letrkr- xzkeh.k tursus jkstxkjklkBh dsysyh ik;ihV] ;krwu >kysys R;kaps 

LFkykarj ;klkj[;k leL;k ;k dkO;krwu vki.kkl igko;kl feGrkr- f’k{k.kkP;k 

ckcrhr djkO;k ykx.kkjk leL;kapk lkeuk gsgh vkOgk.k ;k xzkeh.k turs leksj 

vlY;kps fnlrs- ikolkP;k vfu;feri.kk ;kewGs ‘ksrhoj vk/kkjhr [ksMwr] R;kph 

>kysyh iapk;r ;kewGs nq%[kkr thou O;frr dj.kkÚ;kph O;Fkk bFks igko;kl feGrs- 

‘ksrh] ‘ksrhps rqdMs] raVs v’;k lkekthd leL;kpk lkeuk bFks igko;kl feGrs- 

xkoxkMk d’;k i/nrhus pkyrks ;kps o.kZu lkekU; [ksMwrkps nq%[k vki.kkl ;k 

dkO;kP;k ek/;ekrwu vuqHkok;kl feGrs- yksdJ/nk Hkkouk ;kaP;k vfHkO;Drh 

igko;kl feGrkr- ;ka=hdhdj.kkeqGs xkokpk ftoari.kkp dlk gjor pkyyk vkgs 

;kphgh dkgh’kh osxGh >kyj ;sFks igko;kl feGrs- xkodMP;k okrkoj.kkr >kysyk 

cny vkf.k R;kl ;a=hdj.kkps ifj.kkl vLFkk ek/;ekrwu c/kus v’kk izdkjpk vk”k; 

igko;kl feGrks- lrrpk iMr vlysyk nq”dkG ;kps iMlkn ;k dkO;krwu 

meVrkuk fnlrkr- ik.;kph leL;k vkf.k xzkeh.k Hkkxkrhy ;kps Hk;k.k okLro 

;kph tk.kho dkO;krwu gksrkuk fnlrs- 
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lnj ‘kks/kfuca/kkph O;kIrh gh ejkBokM~;krhy dkgh fuoMd dfoaP;k xzkeh.k 

dforsoj vk/kkfjr vkgs vkf.k ghp ;k ‘kks/kfuca/kkph O;kIrh vkf.k e;kZnk vkgs- gk 

‘kks/kfuca/k ejkBokM~;kP;k xzkeh.k dforspk vH;kl dj.;klkBh mi;qDr vlk vkgs- 

ejkBokM~;krhy xzkeh.k dforspk vH;kl dj.ks- xzkeh.k dforsrhy vfHkO;fDrkpk 

vH;kl dj.ks gk ;k ‘kks/kfuca/kkpk mnns’k vkgs- xzkeh.k thou] ejkBokM~;kP;k 

izns’kkoj ;k thoukoj >kysyk ifj.kke vkf.k ;k lokZapk ejkBh dforsoj iMysyk 

izHkko ;kpk vH;kl dj.ks gk mnns’k vkgs- 

ejkBokM~;krhy ejkBh xzkeh.k dforsrhy vfHkO;Drh %ejkBokM~;krhy ejkBh xzkeh.k dforsrhy vfHkO;Drh %ejkBokM~;krhy ejkBh xzkeh.k dforsrhy vfHkO;Drh %ejkBokM~;krhy ejkBh xzkeh.k dforsrhy vfHkO;Drh %    

xzkeh.k thou gs rls le`/n thou letys tk;ps ijarw dkGkuqlkj ;k 

thouke/;s cny ?kMr xsys- ;sFkhy thou O;oLFkk vkf.k O;Fkk cnyr xsY;k- ;k 

foHkkxkP;k dfork e/kwu xzkeh.k Hkkxkrhy ‘ksrh’kh fuxMhr thoukP;k laiUu 

vk’k;kpk izokg xzkeh.k cksyhr vfo”dkj >kysyk vkgs- 
  ^^[kkÅuh ch ‘ksr] ekxh eghU;kpa ;kt^^[kkÅuh ch ‘ksr] ekxh eghU;kpa ;kt^^[kkÅuh ch ‘ksr] ekxh eghU;kpa ;kt^^[kkÅuh ch ‘ksr] ekxh eghU;kpa ;kt    
        djtkP;k ikb tkb ‘ksr r’kh yktdjtkP;k ikb tkb ‘ksr r’kh yktdjtkP;k ikb tkb ‘ksr r’kh yktdjtkP;k ikb tkb ‘ksr r’kh ykt    
        Mksbyk eqaMla ukgh /kM vaxkykghMksbyk eqaMla ukgh /kM vaxkykghMksbyk eqaMla ukgh /kM vaxkykghMksbyk eqaMla ukgh /kM vaxkykgh    
        fp/;k ykxY;k rh Ogb vaxkph x ykghfp/;k ykxY;k rh Ogb vaxkph x ykghfp/;k ykxY;k rh Ogb vaxkph x ykghfp/;k ykxY;k rh Ogb vaxkph x ykgh----** ¼jke fiaxGhdj½** ¼jke fiaxGhdj½** ¼jke fiaxGhdj½** ¼jke fiaxGhdj½    

;k xzkeh.k O;oLFksr vkfFkZd vMp.khlkBh tehu xgku Bsowu iSls ?;kos 

ykxrkr- R;kps R;k iS’;kps O;kt Hkjrk Hkjrk vaxkyk diMkgh jgkr ukgh vkf.k 

tehu gh jgkr ukgh- loZ vk;q”; d”Vkr ?kkyor ;k ekrh’kh osxGhp ukG 

tqGysyh vlrs- jkcjkc jkcqu ;k dkG;k vkbZr ?kke xkGwu ‘ksra fHktokoh ykxrkr- 

;k dkekr enr dj.kkjh cSytksMh ns[khy thokHkkokph okVw ykxrs- d”V djr djr 

tho esVkdwVhyk vkyk vls ;k dkO;krwu O;frr gksrs- ;k iksVklkBh] Hkkdjh lkBh 

eh jk=unhl djrks pkdjh vls gk d”Vdjh Eg.krks vkgs- 
   ^^jkc.kkÚ;k ;k thokpa^^jkc.kkÚ;k ;k thokpa^^jkc.kkÚ;k ;k thokpa^^jkc.kkÚ;k ;k thokpa    
            dk; djky rqEgh eksydk; djky rqEgh eksydk; djky rqEgh eksydk; djky rqEgh eksy    
            xGR;k ?kkekus ek÷;kxGR;k ?kkekus ek÷;kxGR;k ?kkekus ek÷;kxGR;k ?kkekus ek÷;k    
            >kyh ekrhr ;k vksy>kyh ekrhr ;k vksy>kyh ekrhr ;k vksy>kyh ekrhr ;k vksy    
            Xksyk gMcMwu tho Xksyk gMcMwu tho Xksyk gMcMwu tho Xksyk gMcMwu tho     
            Uktjk cSykaP;k oGY;kUktjk cSykaP;k oGY;kUktjk cSykaP;k oGY;kUktjk cSykaP;k oGY;k    
            Ikktwu fidkyk ik.khIkktwu fidkyk ik.khIkktwu fidkyk ik.khIkktwu fidkyk ik.kh    
            djrks /kU;kph pkdjh**    ¼ek/ko dne½djrks /kU;kph pkdjh**    ¼ek/ko dne½djrks /kU;kph pkdjh**    ¼ek/ko dne½djrks /kU;kph pkdjh**    ¼ek/ko dne½    

gs thou ek>s vls d”Vkus Hkjysys ;k iksVklkBh eh pkdjh djrks vkgs- v’kk 

d”Vkr gk [ksMwr xzkeh.k ‘ksrdjh jkcr vlrks- ;k dkO;krwu ejkBokM~;krhy jlkG 
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e/kwu vkf.k xkokdMhy Hkk”kspk vuqHko ?ksrk ;srks- cSykaP;k enrhus tehuhr ch 

:tor vlrkuk >kysY;k osnuk R;kaph O;Fkk vkf.k R;kpkp vkuan v’kh fLFkrh bFks 

fuekZ.k gksrs- 

ik.;klkBh gks.kkjs gky nq”kdkGkr d”V lgu dj.kkjk [ksM~;krhy xzkeh.k 

Hkkxkrhy rks [ksMwr ik.;klkBh ouou djrkuk fnlrks- ik.;kps nqfeZG ;k dkO;krwu 

tkuors- 
  ^^ik.kh ik.kh ik.kh vkf.k ik.kh ik.kh ik.kh^^ik.kh ik.kh ik.kh vkf.k ik.kh ik.kh ik.kh^^ik.kh ik.kh ik.kh vkf.k ik.kh ik.kh ik.kh^^ik.kh ik.kh ik.kh vkf.k ik.kh ik.kh ik.kh    
        Ikk.;kfouk nkghfn’kk vkEgh vuokuh AIkk.;kfouk nkghfn’kk vkEgh vuokuh AIkk.;kfouk nkghfn’kk vkEgh vuokuh AIkk.;kfouk nkghfn’kk vkEgh vuokuh AAAAA    
        lksMksfu lalkj xsys ns’kkarjk dks.khlksMksfu lalkj xsys ns’kkarjk dks.khlksMksfu lalkj xsys ns’kkarjk dks.khlksMksfu lalkj xsys ns’kkarjk dks.kh    
        rGs eGs vksl >kys ik.;kP;k dkj.kh AA   ¼ukrGs eGs vksl >kys ik.;kP;k dkj.kh AA   ¼ukrGs eGs vksl >kys ik.;kP;k dkj.kh AA   ¼ukrGs eGs vksl >kys ik.;kP;k dkj.kh AA   ¼uk----/kks/kks/kks/kks----egkuksj½egkuksj½egkuksj½egkuksj½    

v’;k vusd dfB.k izlaxkpk lekuk djhr xzkfe.k thou iw<s iw<s tkr vkgs- 

;kgh dBh.k izlaxkr ‘ksrkrhy MqyukÚ;k ihdk los vkiyk osG dlk vkuankus 

?kkyoyk vkgs gs igko;kl feGrs- izk.;koj n;k djkoh vkf.k ihdkaoj ek;k djkoh 

v’kk ek;kGweukph gh ek.kls 
   ^^jkukrys vHkax^^jkukrys vHkax^^jkukrys vHkax^^jkukrys vHkax    
            mHks ihd xkrhmHks ihd xkrhmHks ihd xkrhmHks ihd xkrh    
            e`nax lkaxrhe`nax lkaxrhe`nax lkaxrhe`nax lkaxrh    
            VkG xkrVkG xkrVkG xkrVkG xkr------------    
            cGh jktk cksyscGh jktk cksyscGh jktk cksyscGh jktk cksys    
            izk.;koj n;kizk.;koj n;kizk.;koj n;kizk.;koj n;k    
            ihdkoj ek;ihdkoj ek;ihdkoj ek;ihdkoj ek;    
            okojkrokojkrokojkrokojkr------------**       ¼fuo`Rrh pkaMksGdj½**       ¼fuo`Rrh pkaMksGdj½**       ¼fuo`Rrh pkaMksGdj½**       ¼fuo`Rrh pkaMksGdj½    

dkG;k vkbZoj izse djukjk vlk gk xzkeh.k lekt ;k dkO;krwu vki.kkl 

fnlrks- R;kp izek.ks vikj d”Vkr vlysys gs xzkeh.k thou okVrs rso<s lksis ukgh- 

dkckM d”V d:u iksVklkBh /kkU; deokos ykxrs- R;kP;k okV;kyk Mksaxj rksgh 

nq%[kkpk gs fp= fnlrs- R;kps ‘kjhj rj fpikMklkj[ks ckjhd >kys vkgs] ek;syk rj 

brd QkVda yqxM dh R;kyk lxGh BhxGap fnlrhy- ;k d”VkP;k ?kkekr R;kyk 

tx.;kpagh Hkku jkgr ukgh- 
   ^^/kku mQfurk ek;^^/kku mQfurk ek;^^/kku mQfurk ek;^^/kku mQfurk ek;    
            /;ku frpa okÚ;koj]/;ku frpa okÚ;koj]/;ku frpa okÚ;koj]/;ku frpa okÚ;koj]    
            jkl ik;kik’kh rjhjkl ik;kik’kh rjhjkl ik;kik’kh rjhjkl ik;kik’kh rjh    
            ykxs gkrkyk xksaMjykxs gkrkyk xksaMjykxs gkrkyk xksaMjykxs gkrkyk xksaMj    
            gkMa jkcrsr fdrhgkMa jkcrsr fdrhgkMa jkcrsr fdrhgkMa jkcrsr fdrh    
            ckiw fpikM >kysyk]ckiw fpikM >kysyk]ckiw fpikM >kysyk]ckiw fpikM >kysyk]    
            ?kkekrwu ?kkekrwu ?kkekrwu ?kkekrwu tx.;kyktx.;kyktx.;kyktx.;kyk    
            R;kua blkj fnysyk**      ¼txnh’k dne½R;kua blkj fnysyk**      ¼txnh’k dne½R;kua blkj fnysyk**      ¼txnh’k dne½R;kua blkj fnysyk**      ¼txnh’k dne½    
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Tkx.;klkBh R;kus ?kkekpk ekscnykp fnysyk vkgs vls o.kZu vkgs- ;krwup 

lrr pk iM.kkjk nw”dkG ;k ejkBokM~;krhy xzkeh.k thoukpk Hkkx cuyk vkgs- 

;kewGs iksVkP;k vUukpk gh eksBk fHk”k.k iz’u cuysyk fnlrks- R;krp fo/kok vlgk; 

L=h ;k T;kaP;koj dqVqackph tckcnkjh iMrs- R;kaps nq%[k rj dkgh osxGsp vkHkkG 

viwjs iMsy v’;k Hk;kog Hkkouk ;krwu izdVrkr- dksjM;k f’kokjkrwu eh dk; ihd 

?ksow vkf.k dls iksV Hk# vlk lokyp bFks dsysyk fnlrks- 
  ^^dksjM~;k ;k f’kokjkar^^dksjM~;k ;k f’kokjkar^^dksjM~;k ;k f’kokjkar^^dksjM~;k ;k f’kokjkar    
        dla dk<w dla dk<w dla dk<w dla dk<w ihd vkrkihd vkrkihd vkrkihd vkrk    
        Ikk.;kph js lkFk ukghIkk.;kph js lkFk ukghIkk.;kph js lkFk ukghIkk.;kph js lkFk ukgh    
        dl d# lkax ukFkk dl d# lkax ukFkk dl d# lkax ukFkk dl d# lkax ukFkk \\\\    
        iMyk nq”dkG dlkiMyk nq”dkG dlkiMyk nq”dkG dlkiMyk nq”dkG dlk    
        gacjrh xkbZ xqjagacjrh xkbZ xqjagacjrh xkbZ xqjagacjrh xkbZ xqja    
        l[;klkscR;kauk ;kl[;klkscR;kauk ;kl[;klkscR;kauk ;kl[;klkscR;kauk ;k    
        vkrk ykx.kkj eja !**      ¼’kadj okMsokys½vkrk ykx.kkj eja !**      ¼’kadj okMsokys½vkrk ykx.kkj eja !**      ¼’kadj okMsokys½vkrk ykx.kkj eja !**      ¼’kadj okMsokys½    

eqD;k tukojkps txU;kps] R;kaP;k ftokps dk; gksbZy ;kpsgh Hk; ;kauk lrkors 

vkgs- v’kk ;k Hkkouk ;k dforsrwu izdV gksrkr- Hk;ku okLrokps nq”dkGkps fp=.k 

;krwu fnlrs- vkrk ;k xkookVk m/oLr rj gks.kkj ukghr uk v’kh fHkrh okVw ykxyh 

vkgs- 
  ^^vkEeh tyeyks dq.kC;kps iksVh A^^vkEeh tyeyks dq.kC;kps iksVh A^^vkEeh tyeyks dq.kC;kps iksVh A^^vkEeh tyeyks dq.kC;kps iksVh A    
        ‘khGhikrh jksVh iksVkyk x AA‘khGhikrh jksVh iksVkyk x AA‘khGhikrh jksVh iksVkyk x AA‘khGhikrh jksVh iksVkyk x AA    
        QkVD;k dqMhyk dkVdh dqMrhQkVD;k dqMhyk dkVdh dqMrhQkVD;k dqMhyk dkVdh dqMrhQkVD;k dqMhyk dkVdh dqMrh    
        Mksaxj iq<fr isVysyk AA   Mksaxj iq<fr isVysyk AA   Mksaxj iq<fr isVysyk AA   Mksaxj iq<fr isVysyk AA           ¼f’kokth ejxhG½¼f’kokth ejxhG½¼f’kokth ejxhG½¼f’kokth ejxhG½    

vkepk tUep d”VklkBh >kyk vkgs v’;k Hkkouk mjk’kh ckGxr gs xzkeh.k 

yksd vfr’k; gky vis”Vsr thou txr vkgsr- vkeph g;kr ekrheksy vkgs v’;k 

;kaP;k Hkkouk ;k ^dq.kC;kps vHkax* ;k dforsrwu izfrr gksrkr- iS’kklkBh O;ktkus 

iSls ?;kos vkf.k ex gs O;ktkps vlwM vk;q”;Hkj lkslkos vls ;kaps nq%[k- gkp 

xzkeh.k ‘ksrdjh vla[; ladVkpk lkeuk d:u ns[khy lu vkuankus lktjs djrks] 

cSykph f’kaxs jaxforks] ckf’kaxs cka/krks] cktk cktorks- HkDrhHkkos iwtk djrks vlk 

xzkeh.k lekt thoukpk uok iSyw ;k dkO;krwu fnlwu vkyk- 
   ^^f’kaxs jaxfoyh^^f’kaxs jaxfoyh^^f’kaxs jaxfoyh^^f’kaxs jaxfoyh    
            Ckkf’kaxs cka/kyhCkkf’kaxs cka/kyhCkkf’kaxs cka/kyhCkkf’kaxs cka/kyh    
            tksMh mHkh dsyhtksMh mHkh dsyhtksMh mHkh dsyhtksMh mHkh dsyh    
            vax.kkrvax.kkrvax.kkrvax.kkr----**    ¼nklw oS|½**    ¼nklw oS|½**    ¼nklw oS|½**    ¼nklw oS|½    
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v’kk izdkjP;k Hkkouk izk.;kizfr ns[khy igko;kl feGrkr- ;k ejkBokM~;kP;k 

xzkeh.k dforsrhy vfHkO;Drh vH;klrk vkY;k- ;k e/;s thou] R;kaps d”V] 

Hkqrn;k] l.k vkf.k Hkkouspk vkfo”dkj igko;kl feGkyk- 

fu”d”kZ %fu”d”kZ %fu”d”kZ %fu”d”kZ %    

;krwu vls fu”d”kZ leksj ;srkr dh] ejkBokM~;kP;k xzkeh.k dforsoj ;sFkhy 

HkkSxksyhd ifjfLFkrhpk izHkko tk.korks- ukihdh] nq”dkG ;k lkj[;k vkiRrhps fp=.k 

;k dkO;krwu fnlwu ;srs- ;k dkO;kph Hkk”kk gh ejkBokM~;krhy cksyhHkk”ksizek.ks 

fnlrs] Eg.kts ;k dkO;koj cksyh Hkk”kspk izHkko fnlrks- ;k dkO;krwu xzkeh.k 

vfHkO;Drh leksj ;srkr- v’;k izdkjs ;k dkO;krwu vusd xzkeh.k vfHkO;Drh 

vuqHkork vkY;k- 
lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %lanHkZ lwph %    

1½ ejkBokM~;krhy dfork  Q-e-‘kgkftans] fueZy izdk’ku] ukansM- 

2½ banzftr Hkkysjko nwj jkfgyk xko izfrHkkl izdk’ku] ijHk.kh- 

3½ xzkeh.k thou & fofdihfM;k-    

 

 

*** 
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२०००२०००२०००२०००    नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    आ दवासीआ दवासीआ दवासीआ दवासी    किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    एकलएकलएकलएकल     
    

ाने राने राने राने र    नगाजीनगाजीनगाजीनगाजी    भडगंेभडगंेभडगंेभडगंे    
सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक िव ाथिव ाथिव ाथिव ाथ  

वावावावा.रारारारा.तीतीतीती.मममम.िव ापीठिव ापीठिव ापीठिव ापीठ नादंेडनादंेडनादंेडनादंेड 
 

आ दवासी या श दातच याचा मूळ मु य मितताथ दडलेला आह.े तो 
हणज े आ द हणज े सु वातीचा आिण वासी हणज े िनवास करणारा 

िनमाता. याव न आपण अस े हण ूशकतो क , आ दवासीच हा या दशेाचाच 
न ह ेतर जगाचाही मूळ मालक आह.े हणनूच आ दवासी जमातीला आ दम 
जमात असेही संबोधल े जात.े या जीवसृ ीवर पिहल े पाऊल टाकणारा हा 
आ दवासी होता. आ दवासी माणूस हा िनसग र क, िनसग पूजक आह.े ख या 
अथान ेआ दवासीच दषूणिवरिहत िनसग ठेव याच ेकाय हजारो वषापासनू 
करत आललेा आह.े िनसगाच े संवधन आिण संर ण ह े आपल े आ  कत  
आह,े असा मानणारा हा आ दवासी समाज. वतः या सं कृतीच ेजतन करत 
नैस गक जीवनाचा आनंद घेत, हजारो वष या जमातीन े याच जंगलातील 
द याखो यात आिण क ा, कपा यात काढल.े आ दवासी हा या दशेाचा मूळ 
मालक आह.े आजही आ दवासी िजथे राहतो तेथील जर आिण जंगल शािबत 
आहते आिण आनंदान ेवा यावर डोलत आहते. 

कालांतरान ेनंतर या काळात काही धूत लोकांच ेभारतात आगमन झाल.े 
आिण आ दवास चा वनवास सु  झाला. या लोकांनी सव थम मूळ 
आ दवासी लोकांचा अ यास केला. आ दवासी जमातीचा साधेपणा, 
भोळेपणा, िभ ा वभाव, साधे राहणीमान, इमानदार आिण श दावर 
िव ास ठेवणारा आ दम समाजा या अ ानाचा फायदा या धूत आिण वाथ  
लोकांनी घेतला. आ दवासी आिण यां यात वारंवार संघष झाल.े येथील मूळ 
िनवासी आ दम जमाती या सपुीक दशेात व न ां या खो यात आयानी 
आपल ेपाय रोवल ेत ेकायमचचे. पु हा संघष कर यापे ा या आ दम पु ांनी 
जंगल व द याखो याचा आ य घेतला. आप या सां कृितक िवशेषासह 
नैस गक जीवन जग यात आ दवासी समाजान ेपसंद केल.े 
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रामायण व महाभारत या महाका ांम य ेही आ दवासी समाजाचा व या 
समाजातील महान सुपु  व वीरपु षांचा उ लेख आवजून येतो. रामायणातील 
'रावण' व महाभारतातील 'एकल ' ह ेआ दवास च ेआदश आहते. परंत ु यांच े
काय व कतृ व अजनूही आ दवासी समाजाला पुरत े मािहत नाहीत. 
अलीकड या काळात आ दम समाजातील सजृनशील कव नी आप या 
का ातनू अशाच ांितकारक व वीर पु षां या कायाची ओळख जगाला 
क न दे याचा य  केला. महाभारतात एकल  यांची ही कथा 
सु वातीलाच मांडललेी आह.े ती आ दवासी जमाती या दःुख व वेदनेवर 
चांगलेच मीठ चोळणारी आह.े आप या वाथासाठी व वै दक धम चारासाठी 
िव ाबंदी घाल याचा पुरावा महाभारतातच िमळतो. ही िव ा बंदी ु  व 
अितशू  यांनाच राहणार होती अस ेनाही, तर ती आ दवास नाही लागू होती. 
हणजचे शु  अितशू ा पे ा आ दवास ची कमत फार काही जा त न हती, ह े

आ दवासी वीर पु  एकल  ला दले या वागणुक व न प  दसून येत.े 
आ दवासी समाज वणा मा या चौकटीत बसत नसला तरी या 

वण व थेन ेआ दम माणसाच ेमाणूसपण मा  िहरावनू घेतल ेहोत.े एकल  
दखेील या गढूळ व थेला बळी पडला होता. 

""""गु दि णचेे िन ाशा  जाळावसेे वाटले असले 
   वनपु ा    !!!! ते हा वेदनांचा वनवा झाला असशील तू                                  

अरे वणवादी आयु याने नाकारललेे गु व 
                     श दब  झाले होते---- 
                     थािपत आयु या या वीरतेशी 
                     मा य नाही इथ या दीघजीवी    वणशाहीला 
                     तू े तम धनुधर हणनू 

एकल ाचे े व मुळात येथील वण व थेला मा य नाही. 
आ दवास या पोटी ज मललेा एकल  धनुरिव तेअजनुाला वरचढ ठरतो ह े
वण व थेिव  िवरोधी कृ य गु ला पटत नाही. एकल ाची वीरता 
गु या डो यात का ासारखी सलत.े यामुळेच गु  एकल ा या 
अंग ाची मागणी गु दि णा हणनू करतो. अशा या कटकार थान े
रचणा या गु  व व थेला कायमच ेिझडकारल ेपािहज,े अस ेकवीला वाटत.े 
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जुलमू व जबरद ती करणारी अ याय व था उ व त केली पािहज ेअ यथा 
भिव यात हजारो एकल ाची बोटेच काय हात दखेील छाट यास ही व था 
कमी पडणार नाही. 

िम वरा ! तु या भा यातील तळपणा या ती ण तीरांना  
                            करणार आह ेमी    
                                                                                                                ांती या    मशाली    अन्    
                                                                                                                तु या    अंग ातनू    सांडले या    र ाने        
                                                                                                                िलिहणार    आहे    मी    इथ या    सुवणशाहीचा    मृ युलेख        
                                                                                                                कारण    वेदनांनी    भरललेे        
                                                                                                                तझुे    वनवासी    जीवन        
                                                                                                                मी    ही    वण    बळी    हणून    जगतो    आहे""""    

एकल ाशी कवी या ठकाणी िम वाचे नाते जोडतांना हणतो क , 
िम ा, मी आता ांतीसाठी स  झालो आह.े तु या भा यात या ती ण 
ितरांचा वापर मी ांतीसाठी करणार आह.े यां या मशाली क न यथेील 
वण व थेला भ मसात कर यास कवी उतावीळ झाला आह.े या 
वण व थेने तझुा अंगठा कलम केला, याच व थेचा मृ युलखे 
भळभळसांडले या र ाने िलिहणार आह.े कारण तू जे वेदनादायी व दःुखद 
वनवासी जीवन जगलास, तचे जीवन मीही जगत े आह,े अशी कबुली कवी 
दतेात. 

सुनील कुमरे ह े एक आ दवासी सािह य जगतातील एक सजनशील व 
ितभावतं कवी आहते.'तीरकमठा' हा यांचा पिहलाच किवतासं ह १९९९ 

साली कािशत झाला. तीरकमठा हणज ेआ दवासी एकल ाच ेधनुधारी व 
भारी आयुध. 

                       "मि जद उ व त क न धमाध संघ हणाल,े 
                                                                                            हदचूी    अि मता    आ ही    जागृत    केली    जय    ीराम    !!!!    
                                                                                            आपण    असे    लगंोटी----िचरगूट    कुठपयत    सांभाळायचे    
                                                                                            वेदना    पािहजे    ितरकमा ांनी        आजवरचा    काळोख        
                                                                                            जय    उलगुलान    !!!!    

६ िडसबर १९९२ ला या दशेातील वै दक लोकांनी बाबरी मि द पाडून 
आप या मनुवादी वृ ीचा जयजयकार केला. याच घटनने ेकवी अ व थ होतो. 
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हदूचंी अि मता जागृत होत असताना आ दवास या काळोख जीवनाच े
काय? हा कवीला पडलेला मूलभतू  आह.े हणनू कवी हणतात क  येथील 

थापीत व थेन ेआ दमाच ेदा र  हटव याचा आ ह धरला पािहज.े पण 
तसल े य  यां याकडून झाल ेतर त ेकसल ेआल ेवै दक.  
                        """"ही तर    हदमूधील    वनवासी    सं कृती        
                                                                                                 एकल     अंग ा या    थारो यात        
                                                                                                    उपेि त    पणे    अवाकच    रािहला"""" 

आ दमां या आयु यातील काळोख तीरकम ानी भेद याचे आवाहन 
कवी करतो. कारण हचे संघवाले येथील मूळिनवासी आ दमाच े
'वनवासीकरण' कर याचा घाट घालत आहते. या संदभात डॉ टर ाने र 
वा हकेर हणतात, "आ दवासी या वनवासीकरणात एकल  हा अंग ा या 
थारो यात आ यच कत नजरेन ेउभा आह"े 

उषा करण आ ाम ा एक आ दवासी सािह य े ातील आघाडी या 
कविय ी. कथा, किवता व बालगीत सं ह या वाङमय कारात यांचे िवपलु 
लेखन. जंगल पहाडात यातनामय जीवन जगणारा आ दम समाज हा यां या 
लेखणीचा क बद ू. 
                       """"तु ही    असे    कसे? ? ? ? दसु या या    जळीने    पाणी    िपता        
                                                                                             याच    जळी    एकल ा या    अंग ांचे    र     िपतात        
                                                                                                कुणा या    तं ----मं     उपदशे    वाणीवर    भाळू        नका        
                                                                                                        आपणच    आपले    जगणे    ----    मरणे    ठरवा    !!!!    
                                                                                                        आपणच    आपला    अत    दीप    हा    !"!"!"!"    

आ दम समाजाला सावध करताना कविय ी हणतात क ,दसु या या 
जळीने पाणी िपणे बंद करा. असे ह ेधोकादायक आह ेआिण आपण तो धोका 

एक वेळ प करललेा आह.े कारण याच जळी या हाताने आप या 
भिव याचा िव ास घात केला आह.े एकल ाचा अंगठा कापणारा तोच हात 
होता. तु ही तर याच हातावर िव ास ठेवत आहात, ही फार मोठी धो याची 
घंटा आह.े अशा या कपट - कार थानी व अिव ासू माणसां या कोण याच 
कृतीवर िव ास ठेवू नका. मं -तं  व उपदशेवाणी आ दवरही भाळून जाऊ 
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नका. आपले जगणे व मरणे इतरांनी ठरव यापे ा आपणच ठरवले पािहज.े 
आपणच आप या काशाचे दीप व िश पकार हाव,े असे कविय ीला मनोमन 
वाटत.े 

मुळात एकल ान े वतः या िहमतीवर व ताकदीवरच धनु व ा हण 
केली होती. परंत ुकपटी गु  ोणाचायाला ती पाहावत न हती. एकल ाची 
िज  व िचकाटी पा न आयपु ाबरोबर गु ही अ व थ होत अस.े 
                            """"िव ादान    न    केले या    गु ने    
                                                                                                                    गु     दि णे या    ग डस    नावाचा        
                                                                                                                    कपट    फास    टाकून    घात    केला        
                                                                                                तु या    अंगठा पी    िव ेचा    ाणच    कापून    घेतला""""    

ोणाचायाकड ेिव ादान माग यासाठी एकल  गेला, परंतु गु न े याला 
ान दे याऐवजी याचा घातच केला.'गु दि णा' या ग डस नावाचा वापर 

क न कपटी ोणाचायानी एका िन पाप आ दवासी मुलाचा ाणच घेतला. 
वण व थे या गिल छ सं कृतीन े िव ादान नाका न एका आ दम वीराचा 
गळा घोटला. एकल  याला गु  मानायला गेला, यान े आपल े गु पण 
िनभावल े नाहीच, उलट कपटनीतीचा अवलंब क न एकल ाचा अंगठा 
कापनू घेतला. 

कविय ी किवता आ ाम यांचा 'काजवा' हा किवता सं ह हणज े
आ दवास या अंधकारमय जीवनाला काशाचा माग दाखिवणारा आह.े 
आ दवास या जीवन वाटेत संघष व अ यायाचा ितकार कर यास काजवा 

ेरणा दतेो . हजारो वष इथ या थािपत व थेन ेआ दमां या जग याला 
सु ंग लावला. सुधारणावादी यगुाचा गवगवा करणा यांनी आमच ं जगण ं व 
आमच ेह  िहरावनू घेतल.े ते हा या व थे या िवरोधात लढा द यािशवाय 
व संघष के यािशवाय ही व था िखळिखळी होणार नाही, असे कविय ीला 
वाटत.े 
                             """"एकल ासारखा        
                                                                                                                    अंगठा    कापून    दणेार    नाही        
                             न िशकिवणा याला        
                                                                                                                    गु ही    मारणार    नाही        
                                                                                                                    जे    स य    आहे    
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                                                                                                                    तेच    सांगू        
                                                                                                                    आिण    उभे    रा     ल ाला    
                                                                                                                    माणूस    हणून    ............    """" 

कविय ी या ठकाणी लढ याची ेरणा दतेाना हणत ेक , एकल ा या 
बाबतीत ज े झाल,े याची पुनरावृ ी आता होऊ दणेार नाही. ख या गु ची 
महती आ ही ज र गाऊ. कारण तो आ दमांचा धम आह.े परंत ु
ोनाचायासार या कपटी वै दकाला आ ही गु  मानणार नाही. या वै दक 
ा णांच े व यां या कूटनीती गु ं च े डाव आ ही आता ओळखल े आहते. 
यां या खोटारडपेणाचा आता भांडाफोड झाला आह.े ज ेखरं असले तचे आ ही 

जगाला ओरडून सांगू आिण ह े सांग यासाठी व लढ यासाठी आ हाला 
पहाडासारखे उभ ेराहाव ेलागेल. 
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ता.नायगांव (खै.) िज. नांदडे 
    

मराठी सािह याला समृ द अशी परंपरा आह.े वेगवेग या कालखंडाम य े
िविवधांगी व पाच ेसािह य आकारास आल ेआह.े अगदी सु वाती पासनू त े
2000 पयत या मराठी सािह याचा आढावा घेतला तर याम ये कतीतरी 
िविवधता असललेी आपणास पहावयास िमळत.े मराठी सािह य ह े
वेगवेग या कालखंडातील सामािजक, आ थक, राजक य, सां कृितक, 
परीघाच ेएक समृ द दालन आह.े  किवता, कथा, कादबंरी, च र , आ मच र  
अस े िविवध सािह य कार मराठी सािह याम य े आहते. या माण े िविवध 

वाहदखेील मराठी सािह यात आहते. िवशेषत: या ठकाणी आपणास 
“किवता” या सािह य कारािवषयी चचा अपेि त आह.े 

मराठी किवतलेा एक ाचीन परंपरा आह े अगदी मराठी का ाचा 
उगमापासनू िवचार केला तर मराठी किवतलेा एक समृ द परंपरा असललेी 
दसनू यते.े कालखंडाचा िवचार केला तर संत-पंत-ततं कवीपासनू 1885 

पयतची किवता, 1885 त े 1940, 1940 त े 1960, 1960 त े 1990, 1190 
नतंरची हणज ेन वदो री किवता आिण यानतंर 2000 नतंरची किवता अस े
ढोबळ मानान ेकालखंड आपणास सांगता यतेील. मराठी सािह याम य ेयातील 
नवदो री सािह य ह े सामािजक व आ थक बदलांच े ितिनधी व करणारे 
सािह य आह.े िवशेषत: राजक य अंगान े िवचार केला तर 1990 नतंर या 
कालखंडात भारताम य े ल णीय बदल घडून आल.े िवशेषत: दशेा या 
अथकारणाम य ेमोठा बदल घडून आला.  दशे जागितक करण, उदारीकरण व 
खाजगीकरण याकड े वळताना दसतो. एकूणच दशेात खुली अथ व था 
िनमाण होऊन दशे पातळीपासून ते ामीण पातळीपयत एक कारे 
भांडवलशाही व था िनमाण झाललेी होती. याचा दरुगामी प रणाम या 
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दशेातील सवच घटकावर झाललेा आपणास दसून येतो. मग मला सांगा याला 
सािह य कस ेअपवाद अस ूशकत े? कब ना समाजातील सव घटकांच,े सव 
प रि थतीच े ित बब सािह याम य े उमटत असत.े कारण सािह य हा 
समाजाचा आरसा असतो.  यामुळे समाजाच ित बब ह े सािह याम य े
दसणार नाही तर मग कुठे दसणार ? 

िवशेषत: या भांडवलशाही व थेमुळे येथील सवसामा य माणूस भरडून 
जात होता.  दिलत, आ दवासी, मजरुदारवग, शेतकरी, क करी, मिहला या 
सवाना याचा फटका बसत होता. जागितक करण व खाजगीकरणा या खाईत 
येथील सवसामा य माणसू भरडला जात होता. माणसुक  संपनू वाथ पणा 
वाढीस लागला. िवशेषत: येथील महीला तर सवात जा त भरडून िनघत 
होतय्ा. परंत ुइतर घटकांनी याकड ेदलु  केलले ेअसत ेतरी यथेील नवोदीत 
लेखक, नवोदीत कवी मा  डोळसपण ेया सव बदलां या न दी ल ात ठेवनू 
आप या भावभावना, आपल े िवचार, आप या सािह यात, आप या किवतते 
आिव कृत क  लागल.े  उदा. अ य घोरपड,े लोकनाथ यशवंत, अ ण काळे, 
सुिनल अवचार, अिवनाश गायकवाड, मह  भवरे, िवरभ  िमरेवाड, माधव 
हबैतकर, डॉ. बाळू दगुडूमवार यासारखे अनेक कवी आप या भावभावना 
किवते या मा यमातनू आिव कृत क  लागल.े 

यापकै  अिलकडील काळातील एक संवेदनिशल कवी हणनू कवी माधव 
हबैतकर यांचा या ठकाणी मला उ लेख करावा लागेल. परभणी येथील बी. 
रघुनाथ महािव ालयात कायरत असणारे कवी माधव हबैतकर यांच े अनके 
का सं ह कािशत आहते.  यापकै  02 ऑ ट बर 2018 रोजी काशीत 
झाललेा “जीवनालेख” हा का सं ह मला अितशय भावला.  कारण 
“जीवनालेख” या का सं हामधून कवी माधव हबैतकर यांनी ी जीवनातील 
िविवध िवषयांवर मंथन केल ेआह.े या का सं हाला शुभकामना दतेांना डॉ. 
सुरेश सावंत हणतात क , “कवी माधव हबैतकर यांची किवता हणज ेभिगनी 
भावाचा ‘जीवनालेख’ आह े  या किवतते ती जननी, मािननी, कािमनी, 
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शािलनी, सुहािसनी, तेजि वनी, कुलराणी आिण सहचा रणी अशा िविवध 
मनोहारी पात भेटत.े” 

भारतीय समाज व थेत ‘ ी’ ला नग य थान आह.े चूल आिण मूल 
यापलीकड े ीच े अि त व नाही. अशा कारची पारंपारीक कृती भारतीय 
समाजाम य े दसनू येत.े भारतीय समाज हा ीकड ेएक ‘गरजवंत’ हणूनच 
पाहतो. हणनूच कवी हणतात, 

““““गरजे माणेगरजे माणेगरजे माणेगरजे माणे    तीतीतीती    
बदलतबदलतबदलतबदलत    गलेीगलेीगलेीगलेी    
कधीकधीकधीकधी    मायमायमायमाय    
तरतरतरतर    कधीकधीकधीकधी    

आईआईआईआई    … … … … बबबबनतनतनतनत    गलेीगलेीगलेीगलेी”|”|”|”|    
आयु यभर ी ही िपचत गेली.  समाज व थेत ती िपळत गेली. 

““““रोजचरोजचरोजचरोजच    चर यातचर यातचर यातचर यात    
िपळतिपळतिपळतिपळत    गलेीगलेीगलेीगलेी    

पु षीपु षीपु षीपु षी    जा यातजा यातजा यातजा यात    
भरडतभरडतभरडतभरडत    गलेीगलेीगलेीगलेी    

अन्अन्अन्अन्    आयु या याआयु या याआयु या याआयु या या    
पु षीपु षीपु षीपु षी    िहशोबातिहशोबातिहशोबातिहशोबात    

तीतीतीती    सदासदासदासदा    
शू यशू यशू यशू य    शू यशू यशू यशू य    

होतहोतहोतहोत    गलेीगलेीगलेीगलेी    ….!….!….!….!    
‘ ी’ याही काही भावभावना असतात.  कारण ितही एक माणूस आह.े 

ितलाही वातं य हव े आह.े अिलकडील काळात सवच े ात बदल झाला 
आह.े गाडी, बंगला, नौकरी, पद, ित ा, पैसा आला पण माणसा या वतनात 
बदल झाला. माणुसक  संपली, पैशाचय्ा मोहात माणसान े सवकाही िवस  
पाहतो आह.े अशा मोहमही दिुनयेत वावरणा◌ी ही ी आपली था व वेदना 
‘एक इ छा’ या किवतते मांडत.े या किवततेील ी हणत,े” 

““““अरेअरेअरेअरे    ………………………………    
मलाहीमलाहीमलाहीमलाही    हवयहवयहवयहवय    
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मुममुुमु     आभाळआभाळआभाळआभाळ    
घारीघारीघारीघारी    सारखीसारखीसारखीसारखी    …..…..…..…..    

भरारीभरारीभरारीभरारी    घे यासाठीघे यासाठीघे यासाठीघे यासाठी    …….…….…….…….    
मलामलामलामला    ……………………    

समतासमतासमतासमता, , , , बधंतुाबधंतुाबधंतुाबधंतुा    
याययाययाययाय    …. …. …. …. िनिनिनिन    मानवतामानवतामानवतामानवता.. .. .. .. हवीहवीहवीहवी    आहेआहेआहेआहे”|”|”|”|    

अशा या मोहमय दिुनत े कवी माधव हबैतकर ीला सावध हो यास 
सांगतात.  आप या आसपास असणारे अनेकजण तलुा फसव याचा य  
करतात. हणनू कवी हणतात – 

““““भलूभलुै या याभलूभलुै या याभलूभलुै या याभलूभलुै या या    जगातजगातजगातजगात    
पोरीपोरीपोरीपोरी    ……………………    
वतवतवतवत: : : : कधीकधीकधीकधी    

फसूफसूफसूफसू    नकोनकोनकोनको    ……!……!……!……!    
दसु यालाहीदसु यालाहीदसु यालाहीदसु यालाही    कधीकधीकधीकधी    
फसवूफसवूफसवूफसवू    नकोनकोनकोनको    ….. ”|….. ”|….. ”|….. ”|    

कवी माधव हबैतकर यां या ‘जीवनालेख’ मधील किवता ही ी वेदनचेी 
वािहनी बननू आली आह ेअस ेवाटत.े 

““““कुठेकुठेकुठेकुठे    एखादीएखादीएखादीएखादी    
ीीीी    ………….………….………….………….    

जरीजरीजरीजरी    ……………………………………………………    
थो ाशाथो ाशाथो ाशाथो ाशा    उजडेातउजडेातउजडेातउजडेात    

दसतदसतदसतदसत    असलीअसलीअसलीअसली    
तरीतरीतरीतरी    तीतीतीती    

कुठेकुठेकुठेकुठे    नानानाना    कुठेकुठेकुठेकुठे    
अधंारातअधंारातअधंारातअधंारात    आहेआहेआहेआहे    …………………………………………    

वदेने यावदेने यावदेने यावदेने या    महापरुातनूमहापरुातनूमहापरुातनूमहापरुातनू    
वहातवहातवहातवहात    आहेआहेआहेआहे    ……….”|……….”|……….”|……….”|    

सव जग झपा ान ेबदलत आह.े पण ी या ‘आयु यात’ मा  ितळमा  
बदल झाला नाही. कब ना ती बदलचू नय ेअशी ही व था आह े– 
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““““समाजसमाजसमाजसमाज    बदललाबदललाबदललाबदलला    
दिुनयादिुनयादिुनयादिुनया    बदललीबदललीबदललीबदलली    

तीतीतीती    मामामामा     
ितथ याितथ याितथ याितथ या    ितथचंितथचंितथचंितथचं    …….”|…….”|…….”|…….”|    

ही खंत कवी या मनात आह.े न ा युगासोबत ीनहेी आप यात बदल 
घडवून आणावा अशी अपे ा कवीमनाला आह.े 

““““आताआताआताआता    सोडसोडसोडसोड    
तीतीतीती    ….….….….    

मगृजळीमगृजळीमगृजळीमगृजळी    कमानकमानकमानकमान    
राखराखराखराख    तूततूूतू    …. …. …. …. न ान ान ान ा    यगुाचेयगुाचेयगुाचेयगुाचे    

इमानइमानइमानइमान..”|..”|..”|..”|    
कवी माधव हबैतकर यांनी आप या किवतमेधून मातृ वाची महती गायली 
आह.े ‘माय’ या किवतते कवी हणतात क , पाठीवर मायने े फरिवले या 
माये या हाताची कमया ही मोठी आह.े कारण ही कमयाच आप या सा या 
आयु याच ंसोन करणारी आह.े 

““““मायमायमायमाय, , , , खरंचखरंचखरंचखरंच,,,,    
तु यामळेुचतु यामळेुचतु यामळेुचतु यामळेुच    …..…..…..…..    

आकारआकारआकारआकार    लाभलालाभलालाभलालाभला    …..…..…..…..    
जीवनालाजीवनालाजीवनालाजीवनाला    ………”|………”|………”|………”|    

हा कृत भाव कवी या मनात आह.े ीिशवाय घराला घरपण नाही ह े
सांगताना ‘तू नसतांना’ या किवतते कवी हणतात – 

““““एकएकएकएक    दवसदवसदवसदवस    
तूततूूतू    नसतेनसतेनसतेनसते    सससस    

घरीघरीघरीघरी    त हात हात हात हा    …..…..…..…..    
घरघरघरघर    ….….….….    
घरघरघरघर…………    

राहातराहातराहातराहात    नाहीनाहीनाहीनाही…….…….…….…….    
तु यािवनातु यािवनातु यािवनातु यािवना    घरालाघरालाघरालाघराला    

घरपणघरपणघरपणघरपण…..…..…..…..    
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लाभतलाभतलाभतलाभत    नाहीनाहीनाहीनाही    ……!”……!”……!”……!”    
युगायुगांपासनू रेखां कत केले या तु या ितमलेा एकदाच े लाथाडून 

टाक याच ेआवाहन कवी नारीश ला करतात. कवी माधव हबैतकर आप या 
‘जीवनालेख’ या किवतासं हातील किवतांमधून सग या िवकारी संदभाचा 
िवनाश कर याच े आवाहन क न मानवमु ची िवशेषत: ीमु ची व 

ी या माणसुक ची पहाट फुलिव याची व  ेपाहतो आह.े 
 एकंदरीत कवी माधव हबैतकर यांची ही किवता समाजाचा िववेक व 
सदबु दी उ त करणारी किवता आह.े हणनूच अिलकडील काळातील ही 
किवता मा या मनाला जा त भावली आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    ––––    

1. जीवनालेख (किवतासं ह) – माधव हबैतकर, इसाप काशन, नांदेड, 2018. 
2. िवसा ा शतकातील मराठी सिम ा, िवलास खोले, ितमा काशन, पुणे, 

2004. 
3. आधुिनक मराठी किवता- काही पे-काही रंग, गो.म.कुलकण , मेहता 

पि लकेशन हाऊस, पुणे, 1991. 
4. किवता आिण ितमा- सुधीर रसाळ, मौज काशन, मंुबई, 2002.  

    
*** 
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वसतंवसतंवसतंवसतं    बहाराचीबहाराचीबहाराचीबहाराची    अपे ाअपे ाअपे ाअपे ा    असअसअसअसलेलालेलालेलालेला    का सं हका सं हका सं हका सं ह    : : : : 
िबकॉजकॉजकॉजकॉज    वसतंवसतंवसतंवसतं    इजइजइजइज    क मगक मगक मगक मग    सनूसनूसनूसनू    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . राजकुमारराजकुमारराजकुमारराजकुमार    कशनरावकशनरावकशनरावकशनराव    य लावाडय लावाडय लावाडय लावाड    
कै .ल मीबाई दशेमुख मिहला महािव ालय , परळी वै . 

 

२१ ा शतकातील सािह य ह ेवैिव यपूण समकालीन जािणवा घेऊन 
आिव कृत होत आह.े २००० नतंर या सािह याचा िवचार करत असताना 
समकालीन जीवनातील  कथा, कादंबरी व किवता आदी वाङ्मय 

कारातून लेखक कव नी मुख रत के याचा यय येतो. शेती, ी, दिलत, 
भट या जाती जमातीचे  ह े अिलकड या सािह यातून अिभ  
होताना दसतात. परंत ु याचबरोबर माणसामधील िवसंगतीचा शोध घेत 
ती िवसंगती कमी कर यासाठी या जािणवाही अिलकड या सािह यातून 
अिभ  होताना दसतात. यादिृ कोनातून 'चै पालवी', 'तुतास एवढेच', 
'शहर आ मह या करायचं महणतंय', 'बीकॉज वसंत इज क मग सून' अशा 
कतीतरी कलाकृतीचा यादृ ीन ेिवचार करता येईल. 

मराठी किवतेत अगदी अिलकड या काळात नवीन िपढीतील काही 
कवी दमदार लेखन करत आहते. यां या ाितभािव कारातून अिभ  
झालेला शा दािव कार मराठी रिसकावर अिधरा य गाजवत आह े. यात 
नारायण पुरी, िवनायक पवार, शेख आबेद, रमजान मु ला, अ ण पवार, 
केशव ख टग, शंकर राठोड, हरीष हातवटे अशा कतीतरी कव या गेय 
सादरीकरणान ेमराठी मनावर मोिहनी घातललेी आह.े या नवीन िपढीतील 
आणखी एक दमदार नाव हणजे िनतीन देशमुख ह ेहोय. 

""""उगाचउगाचउगाचउगाच    घतेेघतेेघतेेघतेे    नावनावनावनाव    सखेसखेसखेसखे    
तूततूूतू    काकाकाका    मेानेमेानेमेानेमेाने    

डा ळबा याडा ळबा याडा ळबा याडा ळबा या    ओठावरतीओठावरतीओठावरतीओठावरती    
कडु लबाचेकडु लबाचेकडु लबाचेकडु लबाचे    गाणेगाणेगाणेगाणे""""    
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या गझलेन ेमराठी रिसकांना  वेड लावणा या िनतीन देशमुख यांचा 
''बीकॉज वसंत इज क मग सून" हा अ रवा य, पुण ेयांनी माच २०१८ 
म ये कािशत केलेला मह वपूण का सं ह. ४८ किवता असललेा व 
वैिव यपूण जािणवेचा आिव कार असललेा हा का सं ह रिसक 
वाचका या मनात कायमचे घर क न जातो. समाजजीवनाचं वा तव प 
या का सं हात ित बिबत झालेल ं पाहावयाला िमळतं. ह े कला म 
वा तव  े  आहचे; पण यापे ाही यातून गायललेी माणुसक ची भैरवी 
िनतांतसंुदर आह.े माणुसक चा वसंत बहार यावा ही जाणीव उ  
पातळीवरची आह.े 
      मानवता हा माणसाचा मूलधम असला पािहजे. याची पूजा हाच 
या या मनाचा थायीभाव असायला हवा; पण या व थते सोवळं -

ओवळ, कमकांड, अ पृ यता, वांझोटे िनयम, जीण परंपरा यामुळे मानवता 
जजर झाली आह.े हणूनच - 

""""माणसुक चामाणसुक चामाणसुक चामाणसुक चा    शु ाणूशु ाणूशु ाणूशु ाणू    नपंसुकनपंसुकनपंसुकनपंसुक    झालायझालायझालायझालाय."."."."    
असं भा य िनतीन देशमुख 'न  िप ांचे वारसदार' या किवतेतून 

करतात. माणसातलं माणुसपण का हरवल ं? येथील मू य व था लयाला 
का गेली ? माणसाला कोणी नागवल ं? या सव ांची उ रे अंितमतः 
माणसांनीच मारले या डंखात िमळतात... या डंखाचं िवष सव  
पसरलंय... माणूस जाती -जातीत, धमा- धमात िवभागला गेला. येक 
धमाने रंगाचीही िवभागणी केली. रंगाची िवभागणी क न कतीतरी 
टो या या समाज व थेत वावरत असतात हे िवदारक स य आह.े येक 
टोळी दसु या टोळीवर आ मण कर याचा य  करत.े आपला धम दसु या 
धमावर लाद याचा य  करते. याचं वा तव िच ं कवी िनतीन देशमुख 
यां या व ाची पा भूमी असले या 'रंगीत पेशी' या किवतेत पाहावयाला 
िमळतं - 

""""काहीकाहीकाहीकाही    दवसापवूदवसापवूदवसापवूदवसापवू     मलामलामलामला    पडायचेपडायचेपडायचेपडायचे    एकएकएकएक    ... ... ... ... भयाणभयाणभयाणभयाण    व ंव ंव ंव ं    
    काहीकाहीकाहीकाही    टो याटो याटो याटो या    धराय याधराय याधराय याधराय या        करकचनूकरकचनूकरकचनूकरकचनू    आिणआिणआिणआिण    हणाय याहणाय याहणाय याहणाय या    
आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    टोचाय याटोचाय याटोचाय याटोचाय या    आहतेआहतेआहतेआहते    तु यातु यातु यातु या    र ातर ातर ातर ात    रंगीतरंगीतरंगीतरंगीत    पशेीपशेीपशेीपशेी    
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एकएकएकएक    टोळीटोळीटोळीटोळी    हणायचीहणायचीहणायचीहणायची    िन यािन यािन यािन या    पशेीपशेीपशेीपशेी    
दसुरीदसुरीदसुरीदसुरी    हणायचीहणायचीहणायचीहणायची    िहर ािहर ािहर ािहर ा    
ितसरीितसरीितसरीितसरी    हणायचीहणायचीहणायचीहणायची    
नाहीनाहीनाहीनाही    नाहीनाहीनाहीनाही    असभंवअसभंवअसभंवअसभंव    ा याा याा याा या    र ातर ातर ातर ात    भग ाचभग ाचभग ाचभग ाच    ह ातह ातह ातह ात    पशेीपशेीपशेीपशेी    
मीमीमीमी    हणायचोहणायचोहणायचोहणायचो    अहोअहोअहोअहो    पणपणपणपण    लाललाललाललाल    रंगाचंरंगाचंरंगाचंरंगाचं    कायकायकायकाय    ... ?... ?... ?... ?    
दातदातदातदात    खातखातखातखात    तेततेेते    हणायचेहणायचेहणायचेहणायचे    
आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    तचेतचेतचेतचे    हवेहवेहवेहवे    आहेआहेआहेआहे    
पसुनूपसुनूपसुनूपसुनू    टाकायचाटाकायचाटाकायचाटाकायचा    आहेआहेआहेआहे    
तु यातु यातु यातु या    र ाचार ाचार ाचार ाचा    खराखराखराखरा    रंगरंगरंगरंग."."."."    

समाज व थेत ह े िव प िच ं आजही पाहावयाला 
िमळतं. संिवधानामुळे मू य व था टकून आह.े संिवधानाचे मह व 
आप याला अधोरेिखत करावेच लागले. असे असल ेतरी वातं य ा ीनंतर 
समता, वातं य, बंधुता ही लोकशाहीची मूलत वे आ ही वीकारलेली 
असली याचबरोबर 'सारे भारतीय माझे बांधव आहते' अशी ित ाही 
हणत असलो तरीही जातीचं आिण धमाचं खूळ काही आम या डो यातून 

पूणपण ेगेलले ंनाही. ' ित ा ' या किवतेम ये याचं यंतर येतं -    
""""िच ंिच ंिच ंिच ं    काढतानाकाढतानाकाढतानाकाढताना    
एकएकएकएक    काळजीकाळजीकाळजीकाळजी    यायायाया    गु जीगु जीगु जीगु जी    
हडेमा तरहडेमा तरहडेमा तरहडेमा तर    हणालेहणालेहणालेहणाले    
कुठलीकुठलीकुठलीकुठली    काळजीकाळजीकाळजीकाळजी... ... ... ... मीमीमीमी    हणालोहणालोहणालोहणालो    

हेहहेेहे    बघाबघाबघाबघा    िनळािनळािनळािनळा    रंगरंगरंगरंग    भग ातभग ातभग ातभग ात    िमसळायलािमसळायलािमसळायलािमसळायला    नकोनकोनकोनको    ............    
अन्अन्अन्अन्    िहरवािहरवािहरवािहरवा    फफफफ     बॉडरसाठीचबॉडरसाठीचबॉडरसाठीचबॉडरसाठीच    वापरावापरावापरावापरा    हंहहंंहं    ... ?... ?... ?... ?    
आलंआलंआलंआलं    काकाकाका    ल ातल ातल ातल ात    ... ?... ?... ?... ?    
हडेमा तरहडेमा तरहडेमा तरहडेमा तर    हणालेहणालेहणालेहणाले    """"    

अथातच जाितयता, धमाधता ही आम या मना या अंतरक यात 
आजही टकून आह.े याची अनुभूती येथे येते. मानवता आता व ातला 
गाव झाला क  काय ? याची िचती येते. 
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रंगिवभागणी केली तशी आ ही महामानवांचीही िवभागणी केली . 
खरं तर समाजमन िनकोप, िनरोगी राहील. यादृ ीन ेमहामानवाचे काम 
अतलुनीय व पाचे....! वतःला यांचे अनुयायी हणणारे मा  या 
महामानवाचे िवचार य  कृतीतून न आणता फ  उ पुरत े सीिमत 
ठेवतात . ा वृ ीवर हार करताना 

""""िशकािशकािशकािशका    काहीतरीकाहीतरीकाहीतरीकाहीतरी    यां यायां यायां यायां या,,,,    
जगाया याजगाया याजगाया याजगाया या    िवचारातनूिवचारातनूिवचारातनूिवचारातनू    
िशवाजीिशवाजीिशवाजीिशवाजी    अन्अन्अन्अन्    भीमालाभीमालाभीमालाभीमाला    
यायायाया    नकानकानकानका    बाधंचूबाधंचूबाधंचूबाधंचू    रंगातनूरंगातनूरंगातनूरंगातनू    
उरीउरीउरीउरी    का यका यका यका य    ठेवाठेवाठेवाठेवा    अन्अन्अन्अन्    
    खराखराखराखरा    माणसूमाणसूमाणसूमाणसू    ओवाळाओवाळाओवाळाओवाळा    
उगाउगाउगाउगा    हीहीहीही    फफफफ     मणेब ीमणेब ीमणेब ीमणेब ी    
नकानकानकानका    जाळूजाळूजाळूजाळू    िवहारातनूिवहारातनूिवहारातनूिवहारातनू""""    

असा भाव कवी  करतात. िवकृतीतून कृती घडिव यासाठी 
उपयोजना मक हा मह वपूण संदेश आह.े छ. िशवाजी महाराज, 
महामानव डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर, लोकशाहीर अ णाभाऊ साठे या 
महामानवांचे रा ा या आिण समाजा या जडणघडणीत अन यसाधारण 
मह व आह.े यां या िवचारांची महती व यां याब लची कृत ताही कवी 
िनतीन देशमुख यांनी तुत का सं हातून  केली आह े. 

छ. िशवाजी महाराजांची नीती ही सवधम समभावाची, माणुसक ची, 
यायाची व वरा य िन चेी होती . हणूनच यां याब ल गौरवो ार 

काढताना _ 
""""तूततूूतू    दीप तभंदीप तभंदीप तभंदीप तभं    ातंीचाातंीचाातंीचाातंीचा    
तूततूूतू    वाघवाघवाघवाघ    खराखराखराखरा    मामामामातीचातीचातीचातीचा    ............    
समशरेसमशरेसमशरेसमशरे    तळपलीतळपलीतळपलीतळपली    गगनीगगनीगगनीगगनी    
हीहीहीही    वतंवतंवतंवतं     केलीकेलीकेलीकेली    धरणीधरणीधरणीधरणी    ............    
श दानाश दानाश दानाश दाना    शशशश     नाहीनाहीनाहीनाही    
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द वद वद वद व    तझुेतझुेतझुेतझुे    गायागायागायागाया    
जयजयजयजय    जयजयजयजय    िशवरायिशवरायिशवरायिशवराय""""    

असा भाव कवी  करतात. आप या कृती व उ न ेसामा यां या 
डो यातील आसू पुसणारे व सामा यांचेच गाणे गाणारे लोकशाहीर 
अ णाभाऊ यां यािवषयीची कृत ता  करताना - 

""""आकाशा नआकाशा नआकाशा नआकाशा न    उंचउंचउंचउंच    लखेणीलखेणीलखेणीलखेणी        
कतीकतीकतीकती    थोरवीथोरवीथोरवीथोरवी    गाऊगाऊगाऊगाऊ    ............    

तूततूूतू    स या यास या यास या यास या या    शािहरीचेशािहरीचेशािहरीचेशािहरीचे    
नावनावनावनाव    अ णाभाऊअ णाभाऊअ णाभाऊअ णाभाऊ""""    

असा भाव तर महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां यािवषयी – 
''''''''तूततूूतू    दःुखाचादःुखाचादःुखाचादःुखाचा    खडकखडकखडकखडक    फोडुनीफोडुनीफोडुनीफोडुनी        
वाटवाटवाटवाट    दलीदलीदलीदली    पायापायापायापाया    ............    
राजमागराजमागराजमागराजमाग    हाहाहाहा    महामानवामहामानवामहामानवामहामानवा    ,,,,    
दलासदलासदलासदलास    चालायाचालायाचालायाचालाया    

जयजयजयजय    जयजयजयजय    जयजयजयजय    भीमरायाभीमरायाभीमरायाभीमराया""""    
असा कृत ता भाव  केला आह.े 
अथातच माणसा या मानवतेसाठी या महामानवांचे िवचार मह वपूण 

होते. यां या िवचारांमुळे व कृतीमुळे समाजाची व रा ाची जडणघडण 
झाली. हणून ह ेमहामानव अनेक ितभावंता या लेखणीचे िवषय ठरलले े
आहते. िनतीन देशमुख यां या किवतेतही याची िचती येते. 

अशा महामानवा या िवचारांची परंपरा असले या देशातील आपण 
... पण इथे ह ली माणसे िवि  वागत आहते. समाज व थेत िवकृती 
वाढीस लागली आह.े जाितयता, अंध ा, षे, म सर ा िवकृत जािणवा 
समाज व थेला रसातळाला घेऊन जात आहते. या दोषांना दरू सा न 
माणूसपणाला आकार देऊ हा संदेश 'डोळसिव ान' या किवतेत कवी देऊन 
जातात . 

""""कुठ याकुठ याकुठ याकुठ या    जातीचाजातीचाजातीचाजातीचा    
कककक     नकानकानकानका    षेषेेषषे    
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माणसाचामाणसाचामाणसाचामाणसाचा    लषेलषेलषेलषे    
माणसालामाणसालामाणसालामाणसाला    ............    
जरीजरीजरीजरी    जातीधमजातीधमजातीधमजातीधम    
िन मलेिन मलेिन मलेिन मले    आपणआपणआपणआपण    
तरीतरीतरीतरी    माणसूपणमाणसूपणमाणसूपणमाणसूपण    
सोडूसोडूसोडूसोडू    नकानकानकानका    ..."..."..."..."    

 ही जाणीव िनि तच मानवतेसाठी मह वपूण आह.े अंध ा ही 
सु ा  'छोटी मु ' िमळिव या या मोहापायी मानवता दरू सारत.े आजही 
या देशात कतीतरी लोक अगंावर ऊन, वारा, पाऊस झेलत र या या 
कडेला भुके यापोटी जीवन जगतात. यांचा िवचार न करता अंध े या 
आहारी जाऊन आ ही मु  िमळिव याचा य  करतो. अगदी हीच 
जाणीव 'छोटी मु ' या किवतेतून- 

""""अरेअरेअरेअरे    काल याकाल याकाल याकाल या    पजूचेापजूचेापजूचेापजूचेा        
सवसवसवसव    िसधािसधािसधािसधा    आटाआटाआटाआटा    
नऊेननऊेननऊेननऊेन    देददेेदे    ... ... ... ... महाराजाकंडेमहाराजाकंडेमहाराजाकंडेमहाराजाकंडे    ............    
खपूखपूखपूखपू    श तश तश तश त    मु चामु चामु चामु चा        
मागमागमागमाग    आहेआहेआहेआहे    तोतोतोतो    ............    
िजओ यािजओ यािजओ यािजओ या    रचाजसारखारचाजसारखारचाजसारखारचाजसारखा............    
आईआईआईआई    हणालीहणालीहणालीहणाली    ............    
............................................................................................................................................    
होहोहोहो    छोटाचछोटाचछोटाचछोटाच    रचाजरचाजरचाजरचाज    मारलामारलामारलामारला    ............    
मु चामु चामु चामु चा    ..."..."..."..."    

अशा प तीन े  केली आह े.    
पया  प रि थती शु क पानगळीची असली तरी संघषाने प रवतन 

होणारच !आप या जीवनात वसंत येणारच ... ही आशावादी जाणीव  
करताना - 

""""पानगळी यापानगळी यापानगळी यापानगळी या    शु कशु कशु कशु क    कालावधीतहीकालावधीतहीकालावधीतहीकालावधीतही    
वाळूनवाळूनवाळूनवाळून    चरूचरूचरूचरू    झाले याझाले याझाले याझाले या    पानातीलपानातीलपानातीलपानातील    
जराशाजराशाजराशाजराशा    िहर ािहर ािहर ािहर ा    भागानंभागानंभागानंभागानं    ... ... ... ... भाडंावंभाडंावंभाडंावंभाडंावं    
बबी याबबी याबबी याबबी या    देठापासनूदेठापासनूदेठापासनूदेठापासनू    ... ... ... ... अ याअ याअ याअ या    ऋतसुोबतऋतसुोबतऋतसुोबतऋतसुोबत    ............    
तसातसातसातसा    असतोअसतोअसतोअसतो    
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जनसामा याचंाजनसामा याचंाजनसामा याचंाजनसामा याचंा    सघंषसघंषसघंषसघंष    
परंतुपरंतुपरंतुपरंतु    िशिशरानहेीिशिशरानहेीिशिशरानहेीिशिशरानहेी    माजनूमाजनूमाजनूमाजनू    जाऊजाऊजाऊजाऊ    नयेनयेनयेनये    
कारणकारणकारणकारण    कधीकधीकधीकधी    नानानाना    कधीकधीकधीकधी    
सघंषालासघंषालासघंषालासघंषाला    यतेोचयतेोचयतेोचयतेोच    नानानाना    गणुगणुगणुगणु    
िबकॉजिबकॉजिबकॉजिबकॉज... ... ... ... वसतंवसतंवसतंवसतं    इजइजइजइज    क मगक मगक मगक मग    सनूसनूसनूसनू""""    

कवी िनतीन देशमुख यां या किवतेला असा घाट ा  
होतो. माणसामाणसात सलोखा असण ं आव यक असतं; पण माणसा या 
सलो याचे नट लुझ झालेले आहते. ऑईलम ये हणजेच र ात षे, 
म सराचा कचरा झाला आह.े राजकारण, जात, गट, पुरोगामी, ितगामी, 
सनातनी या ख यांनी आयु या या र यावर मदू या इंिजनाची वाट 
लावली. हणून पिव  भावनेनं गाडीची वॉ शग केली पािहजे, मनाचं 
अलायमट िबघडू नये हणून वराय लग करायलाच हवी. ही जाणीव 
हणजेच 'माणूस' कंपनीचं झकास मॉडेल तयार कर याचा मूलमं च आह.े 
ह तेचा याकटस उगव या अगोदर इथ ेसंुदर िनिशगंधाची बाग फुलावी 

अशी अपे ा करणारा कवी - 
""""दािंभकदािंभकदािंभकदािंभक    दयानंादयानंादयानंादयानंा    गवसूगवसूगवसूगवसू    देददेेदे    ............    
ववववसतंसतंसतंसतं    बहारबहारबहारबहार,,,,    
यमनयमनयमनयमन    क याणाचेक याणाचेक याणाचेक याणाचे    तजेोमयतजेोमयतजेोमयतजेोमय    सरूसरूसरूसरू    
घराघराघराघरा    ----घरातनूघरातनूघरातनूघरातनू    गायलीगायलीगायलीगायली    जाईलजाईलजाईलजाईल    जे हाजे हाजे हाजे हा    
माणसुक चीमाणसुक चीमाणसुक चीमाणसुक ची    भरैवीभरैवीभरैवीभरैवी    ... "... "... "... "    

असा मानवतावादी सूर आळवायला लागतो. 'मानवतावाद 'क बद ू
असले या या का सं ाहात राजकारणी लोकांची वृ ी व यांचा 
उपहास, आयु यात आई इतकेच बापाचे असलले ेमह व, वे या वसाय 
करणा या ीचे शोकपूण मनोगत, कृषी जीवनातील संकट, कृषी जीवनात 
असलले े बैलाचे मह व, मातीचं गाण ं असे िविवध िवषय हाताळलेल े
आहते. चतना मकता, वैचा रकता, ासा दकता आदी कवी िनतीन 
देशमुख यां या लेखनाचे िवशेष या का सं हात जाणवतात. अभंग, 
गझल, मु छंद इ. का कारां या मा यमातून आप या जािणवांना 
मु पण े वाट क न दली आह.े यां या किवतेतून संगीत, िच  या 
कलेतील ितमा व ितके सहजतेन ेडोकावताना दसतात. 
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     बॉडर, हायरस, स ह सग, इंिजन ऑईल, काब रेटर, वॉ शग, 
वराय लग, अलायमट, मॉडेल, कंपनी, हडेमा तर, रेडलाईट, बीकॉज, इज, 
क मग, सून, कॉलबॅक, लॅकहोल, टेिलका ट, ॅ टरचाज, प थर, आदमी, 
अ छे अशा हदी व इं जी श दांचा वापर क न किवतेचा आशय समृ  
केला आह.े काही किवतेत वैदभ  भाषेची बोली पं आढळतात; पण ती ती 
जाणीव अिभ  करताना आशयाला पुरक अशीच ही अिभ  आह.े 
     या संपूण किवतासं हातील किवता  रिसक मनाला भावणा या आहते. 
कारण यातून ामु याने संगीतातील कोमल वर असललेा व या रागाला 
सदा सुहागन मानल ेजाते अशा भैरवीचा वर असललेी माणुसक ची भैरवी 
गायललेी आह.े ितकूल प रि थती दरू सा न अनुकूल वसंत आगमनाची 
आशावादी जाणीव  केली आह.े  यामुळे हा किवतासं ह वाचनीय व 
सरस आह.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं::::    
1. िबकॉज वसंत इज क मग सून, कवी :  िनतीन देशमुख काशक : अ रवा य, 

काशन , पुणे 
2. न वोदो री मराठी किवता नवी पे - ाचाय , डॉ. कसन पाटील 
3. मराठी सामािजक किवता शोध आिण बोध - डॉ. अिवनाश सांगोलेकर 
4. दै. लोकस ा 

 
 

*** 

 
 
 
 
 
 

 



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        219219219219    

2000    नंतर या का ातील िमथक सकं पनानंतर या का ातील िमथक सकं पनानंतर या का ातील िमथक सकं पनानंतर या का ातील िमथक सकं पना    
    

आ षेा सिचनआ षेा सिचनआ षेा सिचनआ षेा सिचन    कंुभारकंुभारकंुभारकंुभार    
सशंोधक िव ा थनीसशंोधक िव ा थनीसशंोधक िव ा थनीसशंोधक िव ा थनी, िशवाजी िव ापीठ को हापरूिशवाजी िव ापीठ को हापरूिशवाजी िव ापीठ को हापरूिशवाजी िव ापीठ को हापरू....    

 

िमथक सकं पनािमथक सकं पनािमथक सकं पनािमथक सकं पना----    
         'िमथ' हणजे खोटे न ह े ,'िमथ' हणजे क पनाही न ह े ,'िमथ ' हणज े
व तुिन  स य ही न ह े,परंतु या िम य।च। उदय हाच मुळी एका स या या 
शोधासाठी असतो जोपयत ते शोधयु  स य सापडत नाही तोपयत याच 
'िमथ' ला एक लौ कक ित ा असते व यातनू अलौक क अथाची अपे ा 
ठेवली जाते िमथ ह ेकाळानु प बदललेले दसते थो ाफार माणात िमथचा 
चेहरा काळानु प बदलत जातो .पुराणातील इितहासातील ऋष ची जागा 
साधुसतंांनी व आज बुि वंतांनी ,िवचारवतंांनी घेतलेली दसत े
.इितहासातील ऋषीमनुी ह ेआज या आधुिनक काळातील िवचारवतं हटल े
पािहजते .पुराणातील जल लयाची कथा ही आधुिनक काळात महापरुाच े
थैमान हणावे लागेल. िमथका मधून हजारो वषापवू या इितहासाची 
पाळेमुळे आप याला दशन दतेात व याचाच वटवृ  होऊन फां ा फुले आपल े
अि त व लोकां यात समाजात िवखुरतात िमथकां या या ापक पला 
मूत प दे यासाठी वाङमय े ात मो ा माणात अ ययन व मह व दल े
गेलेले आह े ह े सािह य आप यासमोर सांगत असते इितहासाच े िमथकामळेु 
पुराणांम ये पांतर होते व नव ेवळण ा  होते. िमथक का म ये तक माग 
सो या प तीने सुचिवललेे असतात .समाजाची रह ये गूढतेकड ेअसललेी ओढ 
वेगवेग या गो ी ा  कर याची तं े पाहायला िमळतात. जागितक 
सािह यात िमथ कय कथांना अन यसाधारण मह व आह ेकथांमधील िमथके 
ही कवी कविय ीना भुरळ पाडताना वतःकड े आकृ  करताना दसतात 
िमथक ितमा आिण का ा म ितमा यांचे सािह य।त अन यसाधारण अस े
वेगळेपण आह.े येक कवी कविय ी यांचा य  हाच असतो क  परंपरागत 
िमथके तोडफोड न करता जशी या तशी पुढ या िप ांपयत पोहोचिवता 
कशी यतेील यासाठी प ातील ितमासृ ी वेगवेग या पकां य। 
अदलाबदलीने शंृगारली दखेील जाते .'िमथ' हणजे य  ानासाठी कवा 
दोन त वां या पर पर संयोगासाठी. िमथक िन मती या रेणा िवचारात घेता 
िमथक िन मतीम ये बा  जगत आिण आतं रक जगत य।दो ही गो ी स य 
आहते . "१" 
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• बा  घटक-नैस गक घटना, अनु ान, ऐितहािसक घटना, नैितक 
चतेना, यांचा समावेश होतो. 

• आंत रक घटक- याम ये मानवी भावना, िज ासा वृ ी, 
सृजनशीलता, क पना इ याद चा समावेश होतो. 

िमथकाचं े व प  िमथकाचं े व प  िमथकाचं े व प  िमथकाचं े व प      
िमथकांचे व प अितशय सखोल आह े.िमथके आप याला िविवध भाषांमधून 
अ यासता यतेील िविवध दशेांम ये िमथकिवषयावर सखोल अ यास झाललेा 
आह े "डम ई ह "ची कथा याचे उदाहरण आह े इसापनीती या कथा ,येशू 
ि ता याकथा , याच माणे बौ  धमा या जातक कथा ,िविवध धमा या 
नीितकथा ,धा मक कथा ामीण प रसराशी संबंिधत कथालोककथा , ामीण 
दवैत कथा ,दै य कथा इ यादी िविवध कारात कथा का । या व पात 
िमथक अ यासता येणारआहते. िमथक व प लोक कथे या पातच नसनू 
किवता ,लोकगीत,े उखाणे ,िविवध खेळ, पारंपा रक नृ य , ढी,परंपरा, यातनू 
ही पहायला िमळते िविवध धा मक गीतातनू धमाचा, रा यांचा, दवेी-
दवेतांचा मिहमा आप यास ऐ कवात आहिेविवध लोकसािह य हसेु ा 
िमथकांची वाहक आहते  . अनेक भाषा अ यासकांनी िमथकांचे िविवध 

कारात वग करणकेललेे आह.े 
दनेश कुमार शमा यांनी िमथकांचे वग करण पंधरा कारात मांडून 

िमथकांचे व प कती िवशाल आह ेह े प  केले आह े 
• धा मक िमथक 
• पारंपा रक िमथक  
• वि ल िमथक 
• व तू पर िमथक  
• भावपरक िमथक  
• दृ ी परक िमथक  
• वै ािनक िमथक इ यादी 
• आ दम िमथक  
• वै दक िमथक  
• पौरािणक िमथक 
• ऐितहािसक िमथक  
• लौ कक िमथक  
• ाकृितक िमथक  
• मनोवै ािनक िमथक  
• जातीय िमथक  
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िमथ िवषयक पा ा यां या सकं पनािमथ िवषयक पा ा यां या सकं पनािमथ िवषयक पा ा यां या सकं पनािमथ िवषयक पा ा यां या सकं पना 
"१"- मॅ स मुलर या भाषा शा ा या मते" दवैत कथा हणजे भाषेला 

जडललेा रोग होय" भाषा शा ा या दृ ीने िवचार करता मॅ समुलर 
िमथकांचा ससंार हा म।चा संसार आह े असे मानतो .जंग यां या मते" 
मानवी जीवना या आद  क पनतेनू िमथची िन मती झाललेी नसून ते अनभुव 
यांनी घेतले यातनूच िमथ अि त वात आ या ,मानवी जीवना या भौितक 

िवकासाचे संदभ यातनू अनभुवता यतेात ,आ दम सं कृती या सामूिहक 
मनाचे ित बब िमथमधून पहावयास िमळते यातनू दवैत कथांचा अंश 
मान याकड े अिधक माणात मानिसकता दसनू यतेे" .एम इिलयड यां या 
मते "िमथक कथा या केवळ स य अंश सांगतात जे स य ामु याने घडले "आय 
ए रच स यां याम ये "मानवी संवेदनांचे साकार प हणज े िमथक होय 
"जॉज कैले यां या मते "धा मक लोक िव ास हाच िमथक।च। िनमाता 
असतो. 

हदी लेखकां या िमथ िवषयक संक पना आचाय हजारी साद ि वेदी 
यांनी थम िमथक या श दाचा उपयोग केललेा दसनू येतो डॉ उषा परुी के 
मतानसुार मीच लौ कक तथा अलौ कक त व का िम ण ह।ै नाग  यां यामत े
"िमथक बब का ही एक िविश  कार ह।ैवे मानते ह ै क जब अ यो  प 
जातीय जीवन के िव ास का आधार ा  कर लेता ह ै तब वह िमथक का 
व प धारण कर लतेा ह।ै" स य  के मतानुसार" मीत मे कसी दवेता अथवा  

परा ाकृितक स ा का िववरण होता ह ै।"ब न सह के मतानुसार "चेतन मन 
के ारा कृित के चम का रक भाव क  अनभुूती का क पना मक सजृन ही 
िमथ ह।ै" 

मराठी लेखकां या िमथ िवषयक संक पना- पंिडत महादवेशा ी जोशी 
यां या मते "आ दम काळातील दवैत सृ ी िव तारत जाऊन  कथांची िन मती 
झाली यांनाच इं जीत हणतात यके कथेत दवेतांचे काही न काही वैिश  
सांिगतलेले असते आिण मानव सृ ीशी याचा सबंंध जोडलेला असतो या कथा 
दवैवादी झा या आहते." 

दगुाबाई भागवतां या मते मानवी व पातील अमानवी कवा दवैी 
कृत चे आ दमानवाला झाललेे ज ेदशन या दशनाचे तीक हणजे दवैत कथा 
होत. 

िव नाथ खैरे ,यां या मते वा तिवक िमथ हा ही एक स याचा शोध 
असतो िव ाना या आ  अव थेतला िमथ हणजे मानवी मनाने उ फूतपण े
कि पललेे स याचे व प िव ान ह े यांच त यां या प तशीर शोधाच े
फिलत. भाकर मांड,े यां या दवैत कथेत िनसगातील न े पशुप ी यांच े
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मानवीकरण केले जाते यांना मानवी वभाव धान केललेे असतात कधी 
कधी या कथांना त व िवचारांचा आधारही असतो. द .के .बेडकेर दवैत 
कथेसाठी द  कथा ही सं ा वापरतात. द वाची िचती क न दणेा  या 
कथा, का , पुराण,े गीत,े रचना हणजे िमथके. दवैत कथा, परी कथा, 
द श  या कथा यामधून द श  यांची भेट होते. 

2000    नतंर मराठी कविय या किवततेील िमथक व प नतंर मराठी कविय या किवततेील िमथक व प नतंर मराठी कविय या किवततेील िमथक व प नतंर मराठी कविय या किवततेील िमथक व प ---- 
मराठी किवतते िमथक या िवषया या अनषुंगाने या काही कविय नी 

मोलाची भर का  सं कृतीम ये घातललेी आह े यातील काही िनवडक 
कविय या का ाचा  मागोवा घेतलेला आह ेकविय ी अ णा ढेरे, ति लमा 
नसरीन, शांता शेळके, इं दरा सतं, नीरजा, असावरी काकड,े अनरुाधा पाटील 
इ यादी  अनके कविय नी का  दालन सजवलेले आह ेपकै  काही िनवडक 
कलाकृती पािह यास िमथक व किवता यांचा सहसंबंध ल ात येतो . श द 
मयादे या दिृ कोनातनू या ठकाणी सपंूण किवता न घेता अथा या 
दिृ कोनातून यातील िनवडक ओळी, कडवे घेत आह.े िमथका या अनषुंगान े
किवतांचे व प पुढील माणे  
""""मं ा र मं ा र मं ा र मं ा र """"    
 कविय ी, अ णा ढेरे या का सं हात "नीलकंठ" या का ात नीलकंठ हणज े
''''महादवेमहादवेमहादवेमहादवे' समु मंथना या वेळी िवष उ प  झाले ािणमा ांना सृ ीला 
वाचिव यासाठी महादवेाने ते िवष घशात धारण केले हणनू यास नीलकंठ 
हटले जाते अशी दतंकथा चिलत आह ेनीलकंठ ह ेएक पौरािणक िमथक आह े

""""मग उरेल तो नीलकंठ असा सपंणू णमग उरेल तो नीलकंठ असा सपंणू णमग उरेल तो नीलकंठ असा सपंणू णमग उरेल तो नीलकंठ असा सपंणू ण    
आप यासाठी आिण यात आपल ेएकमकेाचं ेअसणेआप यासाठी आिण यात आपल ेएकमकेाचं ेअसणेआप यासाठी आिण यात आपल ेएकमकेाचं ेअसणेआप यासाठी आिण यात आपल ेएकमकेाचं ेअसणे    

अपार हवसे ेतरीही केवढे जीवघणेेअपार हवसे ेतरीही केवढे जीवघणेेअपार हवसे ेतरीही केवढे जीवघणेेअपार हवसे ेतरीही केवढे जीवघणेे""""३३३३""""    
कविय ी या पदय।त शा त व अशा त अशा गो वर  भा य करतात. 

इथे जीवनाचे स य, अस य पचिव याने झालेली घालमले प  केली आह.े 
सभु ा सभु ा सभु ा सभु ा ----        

तोडून यायला हव ेिछलनू यायला हवेतोडून यायला हव ेिछलनू यायला हवेतोडून यायला हव ेिछलनू यायला हवेतोडून यायला हव ेिछलनू यायला हवे    
र  मासं अ थीस।ठीही विृत राहायला हवेर  मासं अ थीस।ठीही विृत राहायला हवेर  मासं अ थीस।ठीही विृत राहायला हवेर  मासं अ थीस।ठीही विृत राहायला हवे,,,,    

बा  प अस ेतस े याची आस  गळतेबा  प अस ेतस े याची आस  गळतेबा  प अस ेतस े याची आस  गळतेबा  प अस ेतस े याची आस  गळते    
ते हा कुठेते हा कुठेते हा कुठेते हा कुठे    आ मबलान ेपर ह पलेवतेआ मबलान ेपर ह पलेवतेआ मबलान ेपर ह पलेवतेआ मबलान ेपर ह पलेवते    
एवढे सारे होत जाईल तर एक दवसएवढे सारे होत जाईल तर एक दवसएवढे सारे होत जाईल तर एक दवसएवढे सारे होत जाईल तर एक दवस    

असा यईेल आपला ठाव न सोडताही सभु ा होता यईेलअसा यईेल आपला ठाव न सोडताही सभु ा होता यईेलअसा यईेल आपला ठाव न सोडताही सभु ा होता यईेलअसा यईेल आपला ठाव न सोडताही सभु ा होता यईेल."."."."३३३३""""    



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        223223223223    

'सुभ ा' ह े एक पौरािणक िमथक आह े सुभ ा ला जसे अि द ा ला 
सामोरे जावे लागले तसचे आज या आधुिनक ीला दखेील िस  हो यासाठी 
खूप यातना सहन करा ा लागत आहते अनके गो चा याग करावा लागत 
आह.े 
जाव ेज माकडेजाव ेज माकडेजाव ेज माकडेजाव ेज माकडे----    अ णा ढेरेअ णा ढेरेअ णा ढेरेअ णा ढेरे    

"अहो तु ही गोकुळीच े ीहरीअहो तु ही गोकुळीच े ीहरीअहो तु ही गोकुळीच े ीहरीअहो तु ही गोकुळीच े ीहरी""""    
ह  माणस ेहवा िवषारी कोलाहल गद  अिवचारीह  माणस ेहवा िवषारी कोलाहल गद  अिवचारीह  माणस ेहवा िवषारी कोलाहल गद  अिवचारीह  माणस ेहवा िवषारी कोलाहल गद  अिवचारी    

कुठे हरवली ती ते हाची तमुची हो बासरीकुठे हरवली ती ते हाची तमुची हो बासरीकुठे हरवली ती ते हाची तमुची हो बासरीकुठे हरवली ती ते हाची तमुची हो बासरी    
अहो तु ही गोकुळच े ीहरीअहो तु ही गोकुळच े ीहरीअहो तु ही गोकुळच े ीहरीअहो तु ही गोकुळच े ीहरी."."."."४४४४""""    

पुराणात ीहरीचे दाखले दले जातात हणनू पौरािणक िमथका म य े
ीहरी चा समावेश होतो. ापार युगातील महाभारतातील ीकृ ण हणज े

आनदंी आनंद, सव  ि या, अबालवृ  सुरि त. स या या काळात सव  
अनाचार, दरुाचार, ाचार, ि यांवर अ याचार आिण या सग यांचे माण 
सतत वाढत असून समाज दःुखात डुबंत आह.े ते हा कविय ी समाजाला  
िवचारत आहते क  तो ापार युगात ि यांचे र ण करणारा ीकृ ण कुठे 
हरवला आह े हणजचे माणसामाणसातील मे िज हाळा संयम कुठे हरवला 
आह?े 
''''िनवािचत किवतािनवािचत किवतािनवािचत किवतािनवािचत किवता''''----    कविय ी तसिलमा नसरीनकविय ी तसिलमा नसरीनकविय ी तसिलमा नसरीनकविय ी तसिलमा नसरीन    

'िनयती' - िनयती ह े आ दम िमथक आह े आ दम काळातील घडले या 
घटनांना दवे दवेता समजनू या ढी होत. पाप पु य िनयती जगण-ेमरण े
यासार या घटना िमथक।त मोडतात िनयती हणजे ठरािवक वेळ येक 
गो ीसाठी एक ठरािवक वेळ ठरलेली असते अशी कथा सांिगतली जाते. 

''''पौष।ची पौ णमापौष।ची पौ णमापौष।ची पौ णमापौष।ची पौ णमा''''    
रा भर जागरा भर जागरा भर जागरा भर जागत बसत ेउशाशी  चाचपत या दबु या शरीरालात बसत ेउशाशी  चाचपत या दबु या शरीरालात बसत ेउशाशी  चाचपत या दबु या शरीरालात बसत ेउशाशी  चाचपत या दबु या शरीराला    

रडत एका  पा या या थबासाठी रडत एका  पा या या थबासाठी रडत एका  पा या या थबासाठी रडत एका  पा या या थबासाठी ."."."."५५५५""""    
यके गो ीसाठी एक वेळ िनयतीने ठरवून दललेी असनू फ  

ि यांसाठी िनयती अ यायकारक अशाच गो ी ठरिवत,े परखडपणे आपले मत 
 करताना कविय ी या ठकाणी पारंप रक िमथकांचा उपयोग करतात. 

कविय ीला अ यायकारक वाटणारी घटना या िमथक।तून प पणे मांडलेली 
आह.े 

"क याचं े दवस फुलां या राती क याचं े दवस फुलां या राती क याचं े दवस फुलां या राती क याचं े दवस फुलां या राती """"    
कविय ी कविय ी कविय ी कविय ी ----शातंा शळेकेशातंा शळेकेशातंा शळेकेशातंा शळेके    
''''मी तमुची पावती मी तमुची पावती मी तमुची पावती मी तमुची पावती ''''----    
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िमळूनी आपण ससंाराचा सारीपाट माडंलािमळूनी आपण ससंाराचा सारीपाट माडंलािमळूनी आपण ससंाराचा सारीपाट माडंलािमळूनी आपण ससंाराचा सारीपाट माडंला    
हसला सला कधी कधी तु ही मजसगं ेभाडंला ज मभरा या या खळेाची हसला सला कधी कधी तु ही मजसगं ेभाडंला ज मभरा या या खळेाची हसला सला कधी कधी तु ही मजसगं ेभाडंला ज मभरा या या खळेाची हसला सला कधी कधी तु ही मजसगं ेभाडंला ज मभरा या या खळेाची 

अवीटअवीटअवीटअवीट    गोडी अितगोडी अितगोडी अितगोडी अित    
भोल ेशकंर पती तु ही माझेभोल ेशकंर पती तु ही माझेभोल ेशकंर पती तु ही माझेभोल ेशकंर पती तु ही माझे    

मी तमुची पावतीमी तमुची पावतीमी तमुची पावतीमी तमुची पावती."."."."६६६६""""    
'पावती' ह ेपौरािणक िमथक आह ेपावती हणजे श , पित ता, माया 

होय आधुिनक कविय या का ा मधून डोकावणारी पावती हणज े
आधुिनक ी ीने ससंार कसा करावा यािवषयी आधुिनक प तीन े
मोकळेपणाने िवचार पटवून दे यासाठी परुाणातील पावती चे उदाहरण दल े
आह.े पावती सारखे िव  माता व अधािगनी हो यासाठी करावे लागणारे 
द  आज या ीने दखेील केले पािहजे यासाठी पावती या िमथकाचा 

का ाम ये उपयोग केलेला आह.े 
''''िनळया पारदशक अधंारातिनळया पारदशक अधंारातिनळया पारदशक अधंारातिनळया पारदशक अधंारात''''    

कविय ीकविय ीकविय ीकविय ी    अ णा ढेरेअ णा ढेरेअ णा ढेरेअ णा ढेरे    
''''शापाची सावलीशापाची सावलीशापाची सावलीशापाची सावली''''    

जीवाची योत पाजळली तरी नाहीशी होत नाही काजळीजीवाची योत पाजळली तरी नाहीशी होत नाही काजळीजीवाची योत पाजळली तरी नाहीशी होत नाही काजळीजीवाची योत पाजळली तरी नाहीशी होत नाही काजळी    
उरत ेतशीच भोर काळी लाबंवर पडत गलेलेी शापाची सावलीउरत ेतशीच भोर काळी लाबंवर पडत गलेलेी शापाची सावलीउरत ेतशीच भोर काळी लाबंवर पडत गलेलेी शापाची सावलीउरत ेतशीच भोर काळी लाबंवर पडत गलेलेी शापाची सावली""""७७७७""""    

 'शाप' हणजे एखा ा वाईट गो ीसाठी वाईट चतन कवा चांग या 
गो ी साठी चांगले चतन पर आशीवाद, शाप ह ेिमथक असनू िविवध अथान े
ते वलयां कत आह े िविवध कविय नी शापाची ितमा आप या का ातनू 
प  केलेली आह े जीवनभर ि यांना िविवध दःुखं सहन करावी लागतात 
याच े कारण यांचा ी वाचा ज म. श।प द या माणे ी ज माला गभ 

अव थेपासनू  ते मरेपयत  िविवध यातना  सहन करा ा लागतात या मु या 
जीवा य। जग याला  तो जणू शापच असतो असे वणन कविय ीने का ात 
केले आह.े आिण हा शाप खूप खूप िप ांपासनू चालत आललेा असून तो 
असाच पुढे िप ानिप ा चालणार आह े असे का ातनू जाणवते. 'शाप' ह े
एक पौरािणक िमथक हणनू गणले जाते. 
""""राधेराधेराधेराधे""""    

ऐकलीस जे हा कळ लावणारी कलदंर बासरी आिण सरळ उतरली परुा या ऐकलीस जे हा कळ लावणारी कलदंर बासरी आिण सरळ उतरली परुा या ऐकलीस जे हा कळ लावणारी कलदंर बासरी आिण सरळ उतरली परुा या ऐकलीस जे हा कळ लावणारी कलदंर बासरी आिण सरळ उतरली परुा या 
पा यातपा यातपा यातपा यात    

गरगरलीस भोवडंलीसगरगरलीस भोवडंलीसगरगरलीस भोवडंलीसगरगरलीस भोवडंलीस    
वाहात ही गलेीस दरूपयत नाकात डात पाणी जाऊन घाबरी झालीसवाहात ही गलेीस दरूपयत नाकात डात पाणी जाऊन घाबरी झालीसवाहात ही गलेीस दरूपयत नाकात डात पाणी जाऊन घाबरी झालीसवाहात ही गलेीस दरूपयत नाकात डात पाणी जाऊन घाबरी झालीस    

तरी त न गलेीस बाई शथ तझुीतरी त न गलेीस बाई शथ तझुीतरी त न गलेीस बाई शथ तझुीतरी त न गलेीस बाई शथ तझुी!"!"!"!"७७७७""""    
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'राधा ' ापार युगातील ीकृ णाची परम भ  येसी राधेला भ मळेु 
जे थान िमळाले  यामुळे ितला आपण ओळखतो राधा ह ेएक धा मक िमथक 
आह.े किवतमे ये कविय ी राधे या अनषुंगाने एका ी या मनाचे िच  उभ े
कर याचा यश वी य  करत आहते यांना अनकेदा गूढ संगांना  सामोरे 
जाताना शथ करावी लागत,े तरीही या पु न उरतात त न जातात यश वी 
होतात. राधे या या जीवघे या संगातनू राधेचे संगावधान, िज , क , धैय 
यांचे दशन घडते आधुिनक काळात ि यांना संगांना सामोरे जा यासाठी 

ेरणा दणेारे राधा ह ेिमथक यो यपणे साकार याचा य  आह.े 
"""" ारंभ ारंभ ारंभ ारंभ """"    

कविय ी अ णा ढेरेकविय ी अ णा ढेरेकविय ी अ णा ढेरेकविय ी अ णा ढेरे    
''''मगृाच े दवसमगृाच े दवसमगृाच े दवसमगृाच े दवस''''    

अस ेमगृाच े दवसअस ेमगृाच े दवसअस ेमगृाच े दवसअस ेमगृाच े दवस    
धुदं कोसळे पाऊसधुदं कोसळे पाऊसधुदं कोसळे पाऊसधुदं कोसळे पाऊस    

गद पोपटी रानात सख ेहरवनू  गलेेगद पोपटी रानात सख ेहरवनू  गलेेगद पोपटी रानात सख ेहरवनू  गलेेगद पोपटी रानात सख ेहरवनू  गलेे....    
िझरिमळती पालवीिझरिमळती पालवीिझरिमळती पालवीिझरिमळती पालवी    
वलेी ऊसासली नवीवलेी ऊसासली नवीवलेी ऊसासली नवीवलेी ऊसासली नवी    

मनैसेव ेराघ ूबाई काही  भलतचे बोलेमनैसेव ेराघ ूबाई काही  भलतचे बोलेमनैसेव ेराघ ूबाई काही  भलतचे बोलेमनैसेव ेराघ ूबाई काही  भलतचे बोले."."."."८८८८""""    
एकूण न े 27 आहते िनसगच ातील िविवध बदलानुसार मनु या या 

जीवन या बदलतात न े यािवषयी दतंकथा ही चिलत आहते मृगन  
ाचे एक ठरािवक वैिश  आह ेव यानुसार अनेक दतंकथाही सांिगत या 

जातात मृग न  ह ेएक ाकृितक िमथक आह े ा यांचे मनु य करण न ात 
झा याचे आढळून यतेे येथे मगृन  म ये िनसगात बरेच बदल होतात 
वेग या हालचाली घडून येतात मोठा पाऊस, वृ वेल चा थाट, पा याच े
ओहोळ यामुळे मानवी संवदेना जा या होतात आिण या सुंदर िनसगामळेु 
मनात उठणारे तरल भाव टप याचा प ात य  केलेला आह.े िनसगा या 
या ऋतु बदलाचा मानवी वभावावर या या यके हालचालीवर प रणाम 
होतो मानवी गुणवैिश े िनसगातील वेगवेग या घटनातनू दाखिव याचा 
श दांनी जो य  केला गेला तो टप या सारखा आह.े उदाहरणाथ. लाजण,े 
लपण,े कुजबजुण,े हरवणे इ यादी घटनातनू का  जणू मानवीच आह े अस े
जाणवते. 

गभरेशीमगभरेशीमगभरेशीमगभरेशीम    
कविय ी इं दरा सतं कविय ी इं दरा सतं कविय ी इं दरा सतं कविय ी इं दरा सतं ''''भा यवतंाभा यवतंाभा यवतंाभा यवतंा''''----    

भरात उभी केळभरात उभी केळभरात उभी केळभरात उभी केळ    
गभरेशीम िहरवीगारगभरेशीम िहरवीगारगभरेशीम िहरवीगारगभरेशीम िहरवीगार    
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गद पोपटी पाना आडगद पोपटी पाना आडगद पोपटी पाना आडगद पोपटी पाना आड    
बाळ गोिजरे कडवेरबाळ गोिजरे कडवेरबाळ गोिजरे कडवेरबाळ गोिजरे कडवेर""""९९९९""""    

'भा यवतं' ह े वि ल िमथकाम ये वग कृत होत े बाळाला ज म 
द यानतंर ी वाची पुणता होते. ती ी भा यवतं असते असा दडंक आह.े 

का ात केळीची तुलना ी वाशी क न असे वणन केलेले आह.े ितमा 
नैस गक असली तरी िवचार पारंपा रक प तीने  केला आह.े 
''''स पदीस पदीस पदीस पदी''''    

    ितचा हात यान ेमो ा आ मिव ासान ेहातात घतेला ितची आतं रक ितचा हात यान ेमो ा आ मिव ासान ेहातात घतेला ितची आतं रक ितचा हात यान ेमो ा आ मिव ासान ेहातात घतेला ितची आतं रक ितचा हात यान ेमो ा आ मिव ासान ेहातात घतेला ितची आतं रक 
इ छा आवडइ छा आवडइ छा आवडइ छा आवड----िनवड आशािनवड आशािनवड आशािनवड आशा----आकां ा ह ेसगळेआकां ा ह ेसगळेआकां ा ह ेसगळेआकां ा ह ेसगळे."."."."९९९९""""    

'स पदी' ह े एक पारंपा रक िमथक आह े स पदी याचा अथ पती प ी 
यांनी एक  राह यासाठी अ ी, जल, वायू व िनसग यां या सािन यात पार 
पडललेा िवधी .हा िवधी अितशय पारंपा रक व पिव  मानला जातो आज या 
काळाम ये जरी परंपरांना फाटा दला गेला असला तरीही आव यक गो ना 
खूप मह व दले गेललेे आह े आधुिनक काळाम ये ी-पु षांना एक  
राह यासाठी पु ष धान परंपरा बाजूला ठेवनू ी वाचा स मान, ित या 
अपे ा, आकां ा याची जाणीव ा गो ी एक  राह या साठी मह वपूण आह े
यांची जाणीव घेऊन स पदी पणू के यास ससंार सुखाचा होऊ शकतो अस े
कविय ीला का ातनू सांगावयाचे आह.े 

''''बा या बा या बा या बा या ''''    
कविय ी इं दरा सतंकविय ी इं दरा सतंकविय ी इं दरा सतंकविय ी इं दरा सतं    

'''' ार धार धार धार ध''''    
िज  माझीही तशीचिज  माझीही तशीचिज  माझीही तशीचिज  माझीही तशीच    
नाही लवललेी माननाही लवललेी माननाही लवललेी माननाही लवललेी मान    
जरी फाटला पदरजरी फाटला पदरजरी फाटला पदरजरी फाटला पदर    

तझु ेझलेत ेमी दानतझु ेझलेत ेमी दानतझु ेझलेत ेमी दानतझु ेझलेत ेमी दान."."."."१०१०१०१०""""    
' ार ध' एक वि ल िमथक आह े ी ही ार ध।धीन आह.े काहीही 

घडले जीवनात तर बारबादा मुळेच घडले असा समज होऊन आयु यभर 
सहनशील ा या माणे जीवन जगते परंपरा ढी ह े फ  ि यांसाठी आह े
असचे ितला आजपयत िशकिवललेे आह.े पुढे कतीही ि यांवर ढी परंपरा 
लाद या गे या तरी या कणखरपणे या पलेतात व आह े ा प रि थतीम ये न 
डगमगता उ या राहतात असे या का ातनू सचुिवलेले आह.े 

""""  अ ा या म यसीमवेर  अ ा या म यसीमवेर  अ ा या म यसीमवेर  अ ा या म यसीमवेर """"    
आसावरी काकडेआसावरी काकडेआसावरी काकडेआसावरी काकडे    
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''''क तरुी क तरुी क तरुी क तरुी ''''    
आप या मधली क तरुीआप या मधली क तरुीआप या मधली क तरुीआप या मधली क तरुी    
शोधत हड ेरानभरीशोधत हड ेरानभरीशोधत हड ेरानभरीशोधत हड ेरानभरी    

थच उसाभर सारी करीतसेथच उसाभर सारी करीतसेथच उसाभर सारी करीतसेथच उसाभर सारी करीतसे."."."."११११११११""""    
क तरुी ह ेएक ाकृितक िमथक आह ेक तुरी ह ेसहज सा य नाही क तुरी 

शी संबंिधत अनेक दतंकथा ऐ कवात आहते वतःमधील चांग या कतु वाचा 
वतः स शोध लागला तर  समाज उपयोगी िवधायक असे काय क  

शकते. वतःचा िवकास क न घेऊ शकते व जीवन आनदंी होऊ शकते. मा  
ीला वतः या कतु वाचा अजनूही शोध लागललेा नाही. आजही ती 

परावलंबी जीवन जगते. ते हा ित यातील ' व' या जािणवेला क तरुी 
हटललेे आह.े' 

दारात या रागंोळीच ेरंगदारात या रागंोळीच ेरंगदारात या रागंोळीच ेरंगदारात या रागंोळीच ेरंग''''    िसिसिलया का हालो िसिसिलया का हालो िसिसिलया का हालो िसिसिलया का हालो '''' वातं य वातं य वातं य वातं य ''''    
इथ या सग या बागा जळून  गे याहते आगी या झिळनेइथ या सग या बागा जळून  गे याहते आगी या झिळनेइथ या सग या बागा जळून  गे याहते आगी या झिळनेइथ या सग या बागा जळून  गे याहते आगी या झिळने    

इइइइथ ेकसलहेी वातं य नाही फुल याच ेकळीनेथ ेकसलहेी वातं य नाही फुल याच ेकळीनेथ ेकसलहेी वातं य नाही फुल याच ेकळीनेथ ेकसलहेी वातं य नाही फुल याच ेकळीने."."."."१२१२१२१२""""    
' वातं य' ह ेदृ ी परक िमथक या कारात यतेे. दृ ी परक िमथक हणज े

दृ ी या मा यमातनू  व तचूा उ कष आिण अपकष होणे . वातं य नस यामुळे 
कवा िवघातक अशा ढी-परंपरा यामुळे ि यांचे जीवन पारतं यात 

अस या माणचे आह े. यामुळे समाजाचा उ कष िवकास खंुटललेा आह.े वरील 
का ा या ओळी मुल ना क यांची उपमा दते आहते. पावलापावलावर 
मुल साठी धोके आहतेच यांना पुढे जा यासाठी अनके अडचणी आहते. या 
दरू हो यासाठी कविय ीने परखडपणे आपले मत इथे मांडललेे दसते. 

िमथक हा िवषय अ यासा या दिृ कोनातनू अितशय सखोल आह ेिविवध 
िमथकांचा उपयोग क न कविय नी आधुिनक काळाम ये आपल े िवचार 

 कर याचा का ा या अनषुंगाने य  केललेा आह े या ठकाणी मी 
िविवध मयादा ल ात घेऊन तो मांड याचा य  केलेला आह.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    

११११) शोधिनबधंशोधिनबधंशोधिनबधंशोधिनबधं, करण करण करण करण २२२२, लोक वाङमयातील नाग ितमा.पृ. .२३५,२४५ 
२)     लोकसािह याच े व पलोकसािह याच े व पलोकसािह याच े व पलोकसािह याच े व प, , , , डॉ. भाकर मांडे ,३री आवृती,१९९५. 
३३३३) मं ा रमं ा रमं ा रमं ा र, , , , अ णा ढरेे   ऑग ट २०१३ 
४) जाव ेज माकडेजाव ेज माकडेजाव ेज माकडेजाव ेज माकड,े अ णा ढेरे, िडसबर २०१८ 
५) िनवािचत किवतािनवािचत किवतािनवािचत किवतािनवािचत किवता, तसिलमा नसरीन,  २०२०. 
६) क याचं े दवस फुलां या रातीक याचं े दवस फुलां या रातीक याचं े दवस फुलां या रातीक याचं े दवस फुलां या राती, शांता शेळके ,  २००२ 
७) िन या पारदशक अधंारातिन या पारदशक अधंारातिन या पारदशक अधंारातिन या पारदशक अधंारात, , , , अ णा ढरेे,२०१८. 
८८८८) ारंभारंभारंभारंभ, अ णा ढेरे,२०१९. 
९९९९) गभरेशीमगभरेशीमगभरेशीमगभरेशीम, इं दरा संत,२००२ 
१०१०१०१०) बा याबा याबा याबा या, इं दरा संत  २०११ 
११)  अ याम यसीमवेर अ याम यसीमवेर अ याम यसीमवेर अ याम यसीमवेर,,,, आसावरी काकडे २०१६ 
१२) दारात या रागंोळीच ेरंग िसिसिलयादारात या रागंोळीच ेरंग िसिसिलयादारात या रागंोळीच ेरंग िसिसिलयादारात या रागंोळीच ेरंग िसिसिलया, , , , का हालो२००७. 
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दोनदोनदोनदोन    हजारहजारहजारहजार    नतंर यानतंर यानतंर यानतंर या    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    किवतेचेकिवतेचेकिवतेचेकिवतेचे    व पव पव पव प    
    

संतोषसंतोषसंतोषसंतोष    मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    चमकुरेचमकुरेचमकुरेचमकुरे    
रा. धावरी पो. रायवाडी ता. लोहा जी. नांदडे   

 

मराठी सािह याची परंपरा दीघ आह.े मराठी सािह याची सुरवात ही प  
व पात आह.ेमहानुभाव पंथापासनू त े संत सािह य, पंिडत सािह य, 

िशवकालीन , पेशवकेालीन, वातं यपूव, वातं यानतंर चा कालखंडाचा 
धावता आढावा घेतला तर एक गो  िनि त प  होत ेसािह य िन मती ही 
समाजा या िहतासाठी झाली अस याच े दसनू येत.े कथा, किवता, कादबंरी, 
पोवाडा, आदी सािह य कारातनू समाजा या िविवध घटकांवर काश टाकून 
या या समकालीन प रि थितवर आधा रत सामािजक जािणवेतनू िनमाण 

झा याच े दसून येत.े ाने र, नामदवे, एकनाथ, तकुाराम यासार या महाण 
िवभतू नी लोकभाषतेनू अभंग, ओवी, गाथा, क तन, यासार या मधून 
समाजिहत जोपासल ेआह,े पोवाडा या क त का ाच ेही मह वपूण योगदान 
आह,े प व पी रचनचे े वाचकांना आकषण वाटत े आिण यातूनच 
सामािजकतचे े मह व  अिधक िवशद केल.ेएकंदरीत पाहता सािह य िन मती 
ही सामािजक िहता या अ थानी अस याच े दसत.े दसुरी बाज ूअसी  क , 
लयब तमेुळे  स दयात भर पडत,े मनोरंजनासाठी अिधक वाव िमळतो 
वाचकां या मनाचा ठाव घेत दीघ काळ मरण राहत.े सािहि यक दृ ीन ेतो 
ही भाग मह वाचा आह.े "समाजिहत" हा मु य हते ूअनके सािहि यकांनी एक 

मांकावर ठेवला अस याच े दसत.े यातनू वेगवेगळे संदभ पाहायला 
िमळतात ामीण, दिलत, ादिेशक, महानगरीय, ीवादी, आ दवासी, वंिचत 
भट यांच,े अशी यादी वाढत जाणारी  दसत.ेलघु, दीघ, खंडा मक, अशा 
वेगवेग या कारे वेगवेग या बोली या अंगान े प मय रचना उदयाला 
आ याच े दसत,े वेगवेग या सािहि यकांनी आपाप या बोली भाषचेा 
वापरामुळे सािह याला उजाळा िमळा याच ेही पुराव ेिमळतात. 
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एकोणीसशे साठ नतंर मराठी ामीण सािह य अिधक गडद झा याच े
दसत असल े तरी, याआधी ामीण सािह याची िन मती होत होती ! 

शहरापे ा गावांची सं या जा त अस यान े लोकसं या आिण बोली भाषाच े
माण अिधक आह.े ामीण सािह यातलाच वेगळा कंार "दिलत सािह य" हा 
कार पहायला िमळतो. गावकुसाबाहरेच े िहन अ पृ य  माणूस हणनू 

वागणूक िमळत नस याची जाणीव दिलत सािह यान ेक न  दली, गाव,वाडी 
तां ातील, व ती क न राहणारे, शेतकरी शेतमजरू, ी जाणीव, 
आ दवासी, भट या िवमु ां या िविवध ांची उकल करताना दसत.े 
वेगवेग या सािह य कारातनू, मु य वके न  किवतसेह अ य सािह य 

कारातून  समाजिहत, दशेिहत, रा  अिभमान, िपछडा समाज, कामगार, 
अ याय, अ याचार, मालक मजरू, वग संघष,  जाती भेद, अशा िवषयावर 
लेखन क न  सािहि यकांनी मराठी सािह य बळकट केल.े दीघ वाच यापै ा 
लघु, वाच याकड े वाचकांचा कल  अिधक अस याची पु ी िमळत.े अ मानी 
सूलतानी संकटान े उदभवलले े िविवध कारच े  किवते या मा यमातनू 
सामािजक किवतचेा वाह  वाहता दसून येतो.  

पिहली सामािजक किवता केशवसतुां या  लेखना ारे कटली अस े
अधोरेिखत झाल ेअसल ेतरीही  याआधी सामािजक किवता िनमाण झा या 
नाहीत अस े हणन ेयो य होणार नाही. यां या लेखनीन े रंग  अिधक गडद  
 क न सामािजक किवतते  अंतबा  ांित घडवून आणली असहेी जाणकार 
सांगतात.  "अ यंजा या मुलाचा पिहला , मजरुावर उपासमारीची पाळी, 
एका भारतीयाच े उदगार," या सार या  िवषयतून अ पृ यता, आथ क 
िवषमता, राजक य पारतं यावर जु या िपढीचा िध ार करत समाजसुधारक 
त वांचा पुर कार केला. केशवसतुांची का भाषा बंडखोर आिण ि वाला 
शोभषेी अशीच होती. एकोणीसशे साठनतंर या वाहात दु काळाच ेवा त  
अनके कव नी अधोरेिखत केल,े  शेतकरी आ मह या, डंाबंदी, जग यासाठी 
करावा लागललेा संघष, गरीबी आिण सरकारी तुटपुंजी धोरण, यातनूही  
ताशेरे ओढललेी दसतात.  नवका ा या  िपढीतील अनके कव नी सामािजक 
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किवतचेा पुर कार केला, कव ची व यां या किवतचेी यादी लांबती अस यान े 
 नाव उ लेख करण े श य नसल े तरीही, इं िजत भालेराव किवततेून 
सामािजक वा त  मांडतात.....  

झाडाझाडालाझाडाझाडालाझाडाझाडालाझाडाझाडाला    िवचारािवचारािवचारािवचारा, , , , यायायाया    पहाडालापहाडालापहाडालापहाडाला    िवचारािवचारािवचारािवचारा    
मा यामा यामा यामा या    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    बापा याबापा याबापा याबापा या    िवरा यािवरा यािवरा यािवरा या............    

फ. म. शहा जद ेयांची शेतकरी ही दीघ किवता वाचका या ठाव घेत.े ना 
ध  महानोर यां या किवता शेतीिन  अस याची िचती यते.े इथे का ाची 
भाषा हळ ा व पात, मु छंदात पाहायला िमळत े यातनु  सामािजक 
जाणीव कमी झाल ेअस ेहोत नाही, ती वाचकांना जा त अ व थ करत,े याच 
बरोबर सरकारी धोरण, बेरोजगारीच े िवषय  हाताळल े आह.े दोन हजार 
नतंर या वाहात  सामािजक किवतचेा वाह याच वाटेन े जात असला 
तरीही  कव या अनभुूती वेग या आहते िवषयही वेगळे आल े आहते. 
उसा या किवता कैलास द ड यांची मराठी का ातील  वेगळा अिव कार आह े
अंधारात रािहला गाव, जगदीश कदम, यांचा रास आिण ग डर, नामदवे 
शेतकरी,  दवेीदास फुलारी यांचा  किवता ांती या  दास ूवै , यांनी आप या 
आजूबाजू या प रसरातील िविवध िवषयांवर किवता ततूास, त पूव , या 
सं हात आहते पी. िव ल यांचा मा या वतमानाची न द, महशे मोरे, यांचा 
पाऊसकाळ, सतंोष चमकुरे यां या न द, का ातनू  व गाव पु हा  बांधताना, 
...या का सं हातनू सरकारी उदािसनता दाखवली.ए ककड े महास ा होऊ 
पाहत  असले या दशे  ाथिमक  सोडिव यासाठी यश वी झाला नाही 
अस ेका ातनू  समोर येत.ेसमाजमनावर होणा या बदलावर काश टाकला, 
कवी िवलास सदगीकर पाली वै , शैलजा कारंड,े ि या जामकर 
कविय चा उ लेख करण े आव यक आह,ेकोरोना सार या महामारीन े
जगभरात थैमान घात यान े जनसामा यांना पोहचललेी झळ, िव कटलेली 
संसार, वाढललेी बेरोजगारी, उदभवललेी ि थती अशा संकटाला जगाला 

थमच सामना करावा लागला तरीही जवळील नातेवाईक, कोरोना ने 
गे यामुळे  एक अ व थता समाज मनावर बसली, सािह य े ात याच ेती  
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पडसाद उमटल.े किवततेून कोरोनाच ेिवषयावर का लेखन झाल ेअस याची 
िचती येत,े कस ेजगाव ेगावाकड ेपरतलले ेलोक यांच ेिवषयही किवतचेा भाग 

बनला. किवतचेी भाषा हळवी आिण  अ व थ करणारी आह,े  अिधक 
गडद झालेल े दसतात, किवतेचा वाहातनू सामािजक िवषय दरू नस याच े
जाणवत े थोडफेार व प काळा मान े बदलत असल े तरी मराठी किवततेून 
सामािजक िवषय बाजूला  करता येणार नाही. जर काळा या ओघात बदल 
झाला तर सािह य िनरस आिण अ पजीवी ठरेल. सामािजकता  हा का ाचा  
नेहमीच आ मक  बद ूआह.े        

 
 
 

*** 
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२००० नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    क दक दक दक द    शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    समहूसमहूसमहूसमहू    जीवनाचाजीवनाचाजीवनाचाजीवनाचा    
वधेवधेवधेवधे    घणेारीघणेारीघणेारीघणेारी    किवताकिवताकिवताकिवता: : : : िहसाळािहसाळािहसाळािहसाळा    

    

बाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबेबाळासाहबे    िनवृ ी कराड    
रा. पार पो. ढाळेगाव    ता. अहमदपूर िज. लातूर    

 

ामीण मराठी किवता सािह यात तशी जुनीच असली तरी मुळात 
ामीण सािह याची सु वातच सवसाधारण पणे इ.स. १९२० यानतंर 
ामीण किवतनेे झाली असे मानले जात.े पुढे मा  किवतपेे ा कथा अिधक 

िलिह या जाऊ लाग या यात फारसाबदल झाला असे हणता येणार नाही. 
इ.स. १९७५ पयत तरी हीच अव था दसनू येत.े परंतु त तंर हणजचेइ.स. 
१९८० नंतर िव ल वाघ, इं जीत भालरेाव, सोपान हाळमकर, राजन गवस, 
लिलत अधान,े ीकांत दशेमुख, केशव सखाराम दशेमुख, अमृत तेलंग, ऐ य 
पाटेकर ह ेकवी िल  लागल.े 

मुरहारी कराडयांची किवता इ.स. २००८ साली ‘िहसाळा’ या 
का सं हाने कािशत झाली; आिण न ा िपढीतील असललेा हा कवी 
अ सल ामीण मराठवाडी बोलीसह तीच परंपरा आिण तोच वारसा घेऊन 
उठललेा दसतो. शेणामातीचा गंध असले या यां या किवततेून यांनी 
शेतीमातीत राबणा या शेतक यां या जग यातील था-वेदना, िशकून 
सुिशि त झाले या पोरां या जीवनातील भकासपणा, उदासी, नैरा य यांचे 
जोरकस िच ण आप या 'िहसाळा’या पिह याविह या का सं हात मांडल े
आह.े यां या या का सं ह ब ल ामीण सािह यातला अ यतं ित चेा 
समजला जाणारा कोपरगावचा सन २००९ सालचा उ कृ  ामीण 
का सं हाब ल दला जाणारा भी. ग. रोहमारे पुर कारा सह इतर अनेक 
पुर कारांनी यांना स मािनत कर यात आल.े 

मुरहारी कराड यांचा ज मच मराठवा ातील मातीत अस यान े
खे ापा ातील वा तव िच ण यां या किवतेतनू दसत.े दु काळा या 
खाईत होरपळणा या मराठवा ाला कोर ा दवसात कोणी वाली नाहीक , 
कोणी कैवारी नाही. अशावेळी हवाल दल झाललेा शेतकरी जगणं सोडून 
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गळफास जवळ करतो. ही वेदना कवीला असा  होते; आिण कवी आप या 
पिह याच किवतते जग यं याकड े यांची था मांडताना िलिहतो – 

पांडुरंगा, , , , भ तझुे ढसाढसा रडत आहते    
रडणचं नाही दवेा, , , , फासावरही चढत आहते    

कधी अ मानी तर कधी सुलतानी संकटां या दु च ात कायम भरडललेा 
शेतकरी हवाल दल होऊन नागवला जातो; आिण नाईलाजा तव आपली 
जीवनया ा सपंवतो. आयु याला गळफासाचा पूणिवराम दला हणनू दःुख 
संपत नाहीत; आिण ही िमटत नाहीत. तचे दःुख आिण तचे  न ा 
सम या घेऊन शाळा िशकून कामन िमळाले या िबनबापा या पोरासमोर 
खदखदत उभे राहतात. या संकटाशी लढलो हणनू आज आपण िजवतं आहोत 
हा जीवघेणा अनभुव कवी आप या माईला सांगताना िलिहतो – 

िशणकरी सारे माझे, , , , गाव सोडून गेले माय    
घुटमळत वेशी मधे, , , , खूप रडून गेले माय    
िपकत नाही पीक पाणी, , , , करतील तरी काय ?    
नापीक झाले रान शेतं, , , , वाड ेझडून गेले माय    

दु काळात रानात पीक नाही, घरात धा य नाही, खायला अ  नाही, 
हाताला काम नाही. अशावेळी जग यासाठी गावशीव सोडून जाताना, 
गावाशी िनरोप घेताना, कवीचे समदःुखी, िशकलेली पोरं वेशी जवळ 
घुटमळतात. कारण या गावाशी यांची नाळ जळुललेी आह.े या मातीत 
खेळलो, मळलो, अंगाखां ावर घेऊन जी माती रानभर दंडलोती भोयमाती 
सोडताना पाय वेशीत का हणनू घुटमळणार नाहीत? पण गाव सोडलं नसत ं
तर जीवन जगता आलं नसतंहा अनभुव डो यातून गावचा दरुावा सांडून कवी 
आप या माईसमोर मांडतो. 

पूव याकाळी धो धो पाऊस पडायचा. गावात दया होती, माया होती. 
संकटात सापडले या माणसा या मदतीला गाव धावनू यायचा. मा  काळ 
बदलला तसेऋतूही बदलल.े ावण संपत आला तरी पाऊस काही पडत नाही. 
भर ावणातच रानाचा वैशाख होतो. ते हा जग यासाठी गाव सोडताना 
माणसा या ज ते माणुसक , माणूसपण हरव याचं कवीला जाणवत 
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राहत.ंमाणसं िन ुर आिण ू र बनत आहते. यां यावर िव ास ठेवावा तचे 
आता िव ासघात करत आहते. ह ेिच  मांडताना कवी िलिहतो – 

हातातील हात सारे    
चटकता हते जाग जागी    
कळप सोडून माणसं    
भटकता हते जाग जागी    

कवा    
शोषीत चाला कती ही माणसाला माणूस    
पेरी त चाला काटेवाटेवरती माणसू    
झाली दिुषत बु दी िवकारी अ वासना    
माय बिहणीशी जाळीत चाला हसत माणूस    
जगावं कसंरे या यु दां या दवसात    
आपला श ू आता झाला आपला माणूस    

गावाचं गावपण हरवनू गाव आता धगधगते अि कंुड बनले आह.े कोणी 
कैवारी नाही, वाली नाही. गावातलं कोणी मेलं - गेलं तर साधं कु ंही रडत 
नाही. याची खंत कवीला जागोजागी ठणकत राहत.े सुिशि त बेकारांच ं
अंधारमय आयु य कोण काशमय करील? याची शा ती नाही. यांचं भिव य 
उजाड आिण उ व त झालं आह.े ह े िवदारक वा तव पानोपानी जाणवत.ं 
िशक या पोरांची अव था मांडताना कवी िलिहतो – 

आता शाळा िशक या पोरांची    
लय कंडीशन बकेार झा याय    
ऋतू कोणताही आला तरी    
वांझो ा झाडावणी -    
धड फुल बी नाही, , , , फळ बी नाही    

असा हा सुिशि तांचा कळप आपल ं दःुख म दरे या लासात रचवत 
जातो. को या दादा या, भाऊ या, ने यां या िम  मंडळाची शाखा उघडतो; 
आिण आयु य महामुखा या जयजयकारात सपंवतो. असंह े खे ापा ातल ं
वा तव डो यात अजंन घाल यासारखं आह.े कुठे दा र ा या असहा यतचेा 
आधार घेत माळावर गव या धंुडाळणा या नेण या पोर ना वयात आणणारे 
तांड,े कंुकू जळाले या बायां या िशकारीसाठी लावललेे फास, काज ां या 
चमचम रा ीत कुठेतरी जा यावर या ओवीसह घुबडांचे घुमणेआिण थो ाशा 
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आिमषाने अशा काळरा ी रंगीन करणारे वासनांध नाराधम. वावरात हाडाची 
काड ंक न हडकुळं झालेलं शरीर सडवनूहाड ंपरेणारी माणसं ह ेसारं भयान 
जगकवीने अगदी जवळून पािहल,ं अनुभवलं आिण मांडलहंी. 

राबणे आिणराबत राहणे हाच इथ या माणसांचा धम. राबता राबता 
मातीम ये माती होऊन जाणे एवढंच काय ते यांनाठावूक. ही माणस ं भोळी 
आहते. दा र ाननंागवली आहते. सालभर र ाचं पाणी क न सु ापदरात 
सुख नाही, पैसा-अडका नाही. इतकंच काय िवष िपऊन मराव ं हटलं तरी 
िवष यायला सु ा पसैा नाही. ही माणसं तशी मेललेीच. फ  मरता यते 
नाही हणनूच काय ती जगणारी; आिण कायम तंगीत तललेी.ही यांची 
दयिनयता मांडताना कवी िलिहतो –  

फाटून गेला जोडा तरी    
नवा नाही बांधला    
तंगी लयी हाताशी    
जोडाना ही सांधला    

नवाच काय पण जनुासु ा जोडा सांध यासाठी पैसा नाही; हणनू 
वतः याच जीवाची पवा न करता आप या भ ग या पायांना पळस पान ं

बांधतो. ह ेइथलं दःुख आह.े ह ेदःुख ठक ठकाणी कट होत राहत.ंकवीने इथे 
आप या बापाची क ण अव था रेखाटली आह.े ही एक ा कव या बापाची 
अव था नसून; येक कुणबी जणांची अव था आह.े हणजे कव चा बाप एकूण 
शेतक यांचे ितिनधी व करताना दसतो. सालग ासारखं राबत राहणं हचे 
इथ या माणसांचं सू  आह.े दु काळात केकतीचा ठेचा खाऊन दवस काढणारी 
ही माणसे आहते. उ हाचेवळ अंगावर उठल,े झडी पा यानं झोडपल,ं तरी 
जीवाची तगमग ते मकुाट सहन करतील; पण आपली था कुणा समोर 
मांडणार नाहीत. पायात या खुरपा या डाग या सोसीत – सोसीत मरेपयत 
तसचे िझजत राहतील. असजंगणंच अंगवळणी पडललेी ही माणसं कव नी 
टपललेी आहते. यां या कतीतरी किवता बाप आिण िशवार याचंं नात ं

सांगून जातात. 
वैशाखाचं ऊन सरत,ं ये  अवतरतो,  आभाळ मातीत उतरत;ं ते हा मा  

कुणबी सुखावनू जातो. पु हा ऐनवेळी पाऊस दडी मारतो; आिण िशवाराकड े
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फरकतच नाही. पेरलेलं जागीच करपून जात.ं ते हा मा  डोळाभ न 
डोलणा या कणसाचं व  पाहणा या कुणबी आशा आसवात म न जातातह े
िच  मांडताना कवी िलिहतो – 

पेर झाली वावराची, , , , माती वलहाड कली    
वली कचकाळी माय, , , , उलाघेत तडक ली    
मेला क भ माती मधी, , , , आलाना ही मातीवर    
संकटांचा ड गर उभा, , , , कुण या या जातीवर    
पेरा उगव या स या, , , , चेटकर पूनी गे या    
िशणले या डो या मंधी, , , , आशा आसवात मे या    

दशाहीन पावसामुळे शेतक यांची उडालेली तारांबळ, ओढाताण; आिण 
यामुळे धायकुतीला आललेा कुणबीयांचे ययकारी िच ण यांची किवता 

साकारताना दसत.े 
गझलमेुळे का सं हाची कळा थोडीशी बदललेली जाणवत.े तरीही हा 

का कार कवीने चांगला हाताळललेा दसतो. पूव सारखे दवस आता 
रािहले नाहीत. माणसू माणसांपासनू दरुावत चालला आह.ेभाऊ बिहणीला 
अंतरतो आह.ेयाचीही खंत मांडताना कवी िलिहतो – 

द र टाकून फरायचे गेले ते दवस    
पाकोळीला धरायचे गेले ते दवस    
मुळ नाही बिहणीशी भाऊ सारे दरुावले    
राखीसाठी झुरायचे गेले ते दवस    
भावआला खो ाला माणसं धुत झाली    
ख यासाठी मरायचे गेले ते दवस    

खे ाची ही अवकळा कळाहीन खे ाचे िच  उभे करत.ेिशकललेी 
पोरंहाताला काम नाही हणनू गाव सोडून जात आहते. या पोरांना मातीतला 
रानवारा नाकात भरिव याचा स ला दणेारा बापदबुार पेरणी क न सु ा 
वावर वापलं नाही; हणनू वतः या पोटात इंडरेल पे नमरतो. अशा 
कतीतरी बापां या वेगवेग या कथा यांची किवता सांगत जात.े 

मोडून पडले या माणसांना कधी उभारीयेईल कुणास ठाऊक? पण आपण 
कधीतरी उभा रा  असा भरवसा यांना आह.े हणजचे कवी आशावादी आह.े 
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आजपयत ामीण सािह यात कुठे शेतक यां या त डून फारशी संघषाची, 
िव ोहाची भाषा आली नाही. ती भाषा 'िहसाळा’ बोलतो ह े याचे वेगळेपण 
सांगता येईल. 

गरजला सभते तो बेडर पणे    
लढू आपण    
बंदकु गो या छातीवर जलु यां या    
झाडू आपण    

कवा    
ह ीचे बळ अंगी, , , , मुठी बांध या आहते    

डोळी मूत  मो या या, , , , काही ग द या आहते    
कवा    

िशक ददी रावणांशी, , , , फटके तुही ओढायला    
डोळे फोडीत पा यांची, , , , हात पाय ेतोडायला    

कवा    
ताकत यांना आमची ही, , , , दावायची आहे    

जुलमी यां या घरांना, , , , आग लावायची आहे    
आज येक खे ांची पडझड चालू आह.े गावात काम नाही, पाणी नाही, 

दया, माया नाही. उरात िज हाळा नाही.माणसांत माणूस नाही. गाव 
राजकारणा या वेशामळेुजाती-धमात वाटला गेला आह.ेनते,े पढुारी शोषण 
करत आहते; हणून काय नुस या आ मह याच कराय या काय? नाही, तर 
याजलुमी व थेला बदल यासाठीसगळा भकासपणा, उदासपणा 
िझडका न चंड संघष करावा लागेल. यातनूच प रवतन होईल. हा आशावाद 
शेवटी कवी शेतक यां या मनात ठसिव यात यश वी झाला आह.े  

अ मानी सु तानी सकंटा या धाडीत    
सगळाच झटकून भकास पणा    
पु हा टोकरावी लागेल माती    
जुल यां या हो या पेटवनू    
कोलती अ काडीनं ––––    
वाढावं लागणार आहे    
पु हा आ माना या ओढीनं    
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एकूण काय तर मुरहारी कराड यां या किवताशेतीमातीत या आहते. 
सरळ सोपी भाषा,अ सल ामीण मराठवाडी श दबोल चा 
वापरहीिहसाळाची वैिश े सांगता यतेील. ामीण ितममेुळे यां या 
किवतेला गावरान गोडवा लाभला आह.े गाव, पाऊसपाणी, रानपाखरं, सुगी, 
दु काळ, शेतकरी,पीकं, नातीगोती, िशवार, बैल, झाडझुडप,े माती इ यादी 
घटक यां या किवतते यतेात ते वभािवक आह.े 

माती यापोटी आपला ज म होतो. भोईची लेकर पोटाशी ध न तीच 
आपला सांभाळ करत.ेअंगाखां ावर घेऊन कधी रानभर खेळिवत.े तर कधी 
पा यापायी वणवणपळिवत.े पण ित या पोटातली कळ काय आह?े माहीत 
नाही.ित या अतंःकरणातील हाच टाहो, दंका मुरहारी कराड यांनी 
'िहसाळा’या आप या पिह याविह या का सं हातनू फोडलेला दसतो. 
संदभ- 
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2000 −ÖÓŸÖ¸ü“Öß ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ :  ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö 
²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 

 
›üÖò. ÷Ö•ÖÖ−Ö−Ö †−ÖÓŸÖÖ ¤êü¾Ö�ú¸ü 

´Ö¸üÖšüß  ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�Ö, �îú. ²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö ¤êü¿Ö´Öã�Ö ÷ÖÖȩ̂ üšêü�ú¸ü ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ˆ´Ö¸üß ×•Ö. −ÖÖÓ¤êü›ü 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö−ÖÖ :   
´Ö¸üÖšüß �úÖ¾µÖ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êüŸÖ ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê“Öß ¯Ö¸Óü¯Ö¸üÖ Æüß ÃÖ¾ÖÔ ¯Ö¸Óü¯Ö¸êü¯Öê�ÖÖ ¾Öê÷Öôûß ³Öæ×´Ö�úÖ ´ÖÖÓ›ü5ÖÖ¸üß 

†ÖÆêü. �úÖ¸ü5Ö ²ÖÖ»Ö�ú£ÖÖ, ²ÖÖ»Ö�úÖÓ¤ü²Ö¸üß, ²ÖÖ»Ö−ÖÖ™ü�ú  µÖÖ¯Öê�ÖÖ '²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ' ÆüÖ 
²ÖÖ»Ö¾ÖÖ’Ë́ ÖµÖÖ´Ö¬Öß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ´ÖÆü¢¾ÖÖ“ÖÖ ³ÖÖ÷Ö †ÖÆêü. ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¿ÖÖ»Ö ´Ö−ÖÖ“ÖÖ 
¿ÖÖê¬Ö  †ÃÖŸÖÖê.  ²ÖÖ»Ö�úÓÖ¾Ö¸ü ÃÖÓÃ�úÖ¸ü �ú¸ü5µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö£µÖÔ ŸµÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖÓ́ Ö¬µÖê ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê 
†ÃÖŸÖê. ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö´Ö−ÖÖ“ÖÖ ¿ÖÖê¬Ö ‘Öê‰ú−Ö ²ÖÖ»Ö´Ö−ÖÖ“Öê  ×¾Ö×¾Ö¬ÖÖÓ÷Öß ¤ü¿ÖÔ−Ö  ‘Ö›ü×¾Ö»Öê 
•ÖÖŸÖê.²ÖÖ»Ö�úÖÓ“Öß  •Ö›ü5Ö‘Ö›ü5Ö �ú¸ü5µÖÖ“Öê �úÖ´Ö ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê−Öê �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ 
¿ÖÖê¬Ö×−Ö²ÖÓ¬ÖÖŸÖ 2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ : ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
×¾Ö¾Öê“Ö−Ö �êú»Öê»Öê †ÖÆêü.               

²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ  ´Æü5Ö•Öê ´Öã»ÖÖÓ−Öß  ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ  �ú×¾ÖŸÖê»ÖÖ ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ †ÃÖê ´Æü™ü»Öê ¯Ö¸ÓüŸÖã 
±úŒŸÖ ´Öã»ÖÖÓ−Öß“Ö ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ �ú×¾ÖŸÖê»ÖÖ ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ ´Æü5ÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß, ŸÖ¸ü ¯ÖÏÖêœüÖÓ−Öß ×»Ö×Æü»Öê»µÖÖ 
�ú×¾ÖŸÖê»ÖÖÆüß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ ´Æü5ÖŸÖÖ µÖêŸÖê. ´Æü5Ö•Öê“Ö ŸÖß �ú×¾ÖŸÖÖ ‹�úŸÖ¸ü ´Öã»ÖÖÓÃÖÖšüß †ÃÖ»Öß 
¯ÖÖ×Æü•Öê, ´Öã»ÖÖÓ¾Ö¸ü ×»Ö×Æü»Öê»Öß †ÃÖ»Öß ¯ÖÖ×Æü•Öê Ø�ú¾ÖÖ ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ ˆ§ê¿Öæ−Ö ×»ÖÆü»Öê»Öß †ÃÖŸÖê. 
 2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ : ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
×¾Ö¾Öê“Ö−Ö : 

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›üÖ ÆüÖ ¯ÖÏÖ¤êü×¿Ö�ú ³ÖÖ÷Ö ×¾Ö×¾Ö¬ÖŸÖê−Öê −Ö™ü»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.ÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ ×−Ö×´ÖŸÖá“µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ 
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê ³Ö¸üß¾Ö µÖÖê÷Ö¤Ö−Ö †ÖÆêü.´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ËµÖÖ»ÖÖ ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖÖ“µÖÖ �Öê¡ÖÖŸÖ ³Ö¸üß¾Ö †ÃÖê 
µÖÖê÷Ö¤Ö−Ö ¤êü5ÖÖ¸êü ÃÖÖ×ÆüÛŸµÖ�ú »ÖÖ³Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ •µÖÖÓ−Öß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê“Öê ¤Ö»Ö−Ö ÃÖ´Öé̈ ü �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. 
¡µÖÓ²Ö�ú ¾ÖÃÖê�ú¸ü, ÃÖã³ÖÖÂÖ  ¾ÖÃÖê�ú¸ü, ÃÖã̧ êü¿Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ, ´ÖÆüÖ¾Öß¸ü •ÖÖë¬Öôêû, ÁÖß. �êú. ‹ÃÖ. ¤êü¿Ö´Öã�Ö, ÃÖÖî. 
ÃÖ×¸üŸÖÖ ¾Öîª, ¿Ö. »Ö. −ÖÖ‡Ô�ú, ²ÖÖ²Öã̧ üÖ¾Ö Ø¿Ö¤ê, ×¾Ö−ÖµÖ †¯ÖØÃÖ÷Ö�ú¸ü, �êú¿Ö¾Ö ²ÖÖ.¾ÖÃÖê�ú¸ü, ´ÖÖ¬Ö¾Ö 
“Öã�êú¾ÖÖ›ü, ¤üÖÃÖæ ¾Öîª, ¿ÖêÂÖ¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, ÷Ö5Ö¯ÖŸÖ ¾µÖÖÃÖ, ‡Ó¦ü×•ÖŸÖ ³ÖÖ»Öȩ̂ üÖ¾Ö, ¤ü¢ÖÖ ²Öê¤ü¸ü�ú¸ü, ÃÖµµÖ¤ü 
†»»ÖÖˆ§üß−Ö, ÃÖãÆüÖ×ÃÖ−Öß ‡»Öì�ú¸, †ŸÖã»Ö �ãú»Ö�ú5Öá, ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö †Ó•Ö−Öß�ú¸ü, ÆÓüÃÖ¸üÖ•Ö ¾Öîª, †ºþ5Ö 
×¾Ö. ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ÁÖß¸üÖ´Ö ÷ÖãÓ¤êü�ú¸ü, ˆ¨ü¾Ö ³ÖµÖ¾ÖÖô, ¬ÖÖë›üß¸üÖ´ÖØÃÖÆü ¸üÖ•Ö¯ÖæŸÖ, ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü  ´ÖÆüÖ•Ö−Ö, 
¯ÖÏ�úÖ¿Ö †Ó³ÖÖȩ̂ êü, »Öß»ÖÖ Ø¿Ö¤êü, ¿ÖÓ�ú¸ü ²ÖÖê‡Ô−Ö¾ÖÖ›ü, ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ÃÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö�ú¸ü, Ã´ÖéŸÖß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü, ¸ü×¾Ö“ÖÓ¦ü 
Æü›üÃÖ−Ö�ú¸ü, †¿ÖÖê�ú �ãúºþ›êü, ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ±ãú»ÖÖ¸üß, ²Ö²Ö−Ö Ø¿Ö¤êü, ÃÖã̧ êü¿Ö  ¬Ö−Ö÷Ö¸ü, ¸ü´Öê¿Ö ×“Ö»»Öê, 
×−Ö¾ÖéŸÖß Ø»Ö²Ö¸üÖ•Ö Ø¿Ö¤êü ÃÖã÷ÖÖ¾Ö�ú¸ü, ÃÖÖî. ÃÖã¬ÖÖ −Ö¸ü¾ÖÖ›ü�ú¸ü, ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü ¯ÖÓœü¸üß−ÖÖ£Ö ¯ÖÖÓ“ÖÖô,û ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö 
ŸÖê»ÖÓ÷Ö, ´ÖÖµÖÖ ŸÖôû5Ö�ú¸,ü –ÖÖ−Ö¤êü¾Ö ³ÖÓ›ê,ü ¾Öß¸ü³Ö¦ü ×´Ö ȩ̂ü¾ÖÖ›ü, ÃÖÓ•ÖµÖ ²ÖÖê¬Ö5Öê, ¯Öã. −ÖÖ. ²ÖÖ¸ü›ü�ú¸ü, 
´Öß−ÖÖ •ÖµÖÓŸÖ �ãú»Ö�ú5Öá, ÃÖã×´Ö¡ÖÖ •ÖÖê¿Öß, ¾ÖÃÖÓŸÖ �ãÓú³ÖÖê•Ö�ú¸,ü ¯ÖÏ. ¤ü. •ÖÖê¿Öß, »Ö×»ÖŸÖÖ  Ø¿Ö¤êü, ¾ÖÖ.»Ö. 
ÁÖß´ÖÓ÷Ö»Öê, ´Öß−ÖÖ �ÖÖë›ü, ×¾Ö¾Öê�ú •ÖÖê¿Öß, ÁÖß. ×¤ü. ‡−ÖÖ´Ö¤üÖ¸ü, ÃÖã¾Ö5ÖÖÔ œüÖê²Öôêû, ¬ÖãÓ×›ü¸üÖ•Ö •ÖÖê¿Öß, 
¯ÖÏ�úÖ¿Ö �úÖ´ÖŸÖß�ú¸ü †Ö×¤ü �ú¾Öà−Öß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ ¯ÖÏÖÓŸÖÖŸÖ ´ÖÖî×»Ö�ú �úÖ´Ö÷Öß¸üß ²Ö•ÖÖ¾Ö»Öê»Öß †ÖÆêü. 
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ÃÖã³ÖÖÂÖ ¾ÖÃÖê�ú¸ü - 
ÃÖã³ÖÖÂÖ ¾ÖÃÖê�ú¸ü µÖÖÓ“Öê '¯Ö·µÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ', '´ÖÖê÷Ö·µÖÖ“Öß ±ãú»Öê', '÷ÖÖ5µÖÖÓ“Öê ÷ÖÖÓ¾Ö', Æêü 

�ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏüÆü ¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ.  ŸµÖÖÓ“µÖÖ '´ÖÖê÷Ö·µÖÖ“Öß ±ãú»Öê ' µÖÖ �úÖ¾µÖÃÖÓ÷ÖÏÆüÖ»ÖÖ ´Ö¸üÖšüß 
²ÖÖ»Ö�ãú´ÖÖ¸ü ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ÃÖÓ́ Öê»Ö−ÖÖ“ÖÖ  ¯Ö×Æü»ÖÖ ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ¯Öã̧ üÃ�úÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ−Öß  ¤üß‘ÖÔ�úÖôû 
�úÖ¾µÖ»Öê�Ö−Ö �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖ»Ö´Ö−ÖÖŸÖß»Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö³ÖÖ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ¾µÖŒŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê 
†ÖÆêüŸÖ. 

                            " ¯Öê›ü÷ÖÖ¾Ö“Öê ¤üß›ü ¿ÖÆüÖ�Öê  
                              •Ö÷ÖÖ¾Öê÷Öôêû ŸµÖÖÓ“Öê ¾ÖÖ÷Ö�Öê, 
                            ˆ−ÆüÖóµÖÖŸÖ ‘ÖÖ»Öæ−Ö ÷Ö¸ü´Ö �úÖê™ü  
                            ‘ÖÖ´ÖÖ−Öê ÆüÖêŸÖÖŸÖ ´ÖÖ¡Ö Æêü“Ö Ø“Ö²Ö!"1 

�ú¾Öß ÃÖã³ÖÖÂÖ ¾ÖÃÖê�ú¸ü µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖÓŸÖæ−Ö ²ÖÖ»Ö´Ö−ÖÖÓŸÖß»Ö ¾Öî×“Ö¡µÖÖ¯Ö5ÖÖ“ÖÖ †ÖœüÖ¾ÖÖ 
‘ÖêŸÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.²ÖÖ»Ö�úÖÓ−ÖÖ †±ú»ÖÖŸÖæ−Ö •Ö÷ÖÖ×¾ÖÂÖµÖß �Öǣ Ö †Ö�úÂÖÔ5Ö †ÃÖŸÖê ŸÖê �ú×¾ÖŸÖê“µÖÖ 
´ÖÖ¬µÖ´ÖÖ−Öê ÃÖÖ�úÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüê. 
¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ±ãú»ÖÖ¸üß - 

¤êü¾Öß¤üÖÃÖ ±ãú»ÖÖ¸üß Æêü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ �ú¾Öß †ÖÆêüŸÖ. '±ãú»Ö¯ÖÖ�Ö¸üÖÓ“ÖÖ ÷ÖÖ¾Ö' ÆüÖ ŸµÖÖÓ“ÖÖ 
²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆü  ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü  †ÖÆêü. µÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“Öê ´Ö−ÖÖê×¾ÖÀ¾Ö ÃÖ´Ö¯ÖÔ�ú¯Ö5Öê ¸êü�ÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü.  

"÷ÖÖ¾ÖÖŸÖ ±ãú»Ö¯ÖÖ�Ö¸Ö“µÖÖ 
¿ÖÖôûÖ †×³Ö−Ö¾Ö ³Ö¸üŸÖê, 
÷ÖÓ¬ÖÖ“Öß ˆ¬Öôû�Ö †Ö×�Ö 

¸Óü÷ÖÖ“Öê ¸ÖÓ•Ö−Ö ÃÖ¸üŸÖê....."2 

¸ü´Öê¿Ö ×“Ö»»Öê - 
¸ü´Öê¿Ö ×“Ö»»Öê  µÖÖÓ“Öê ' ‹�ú ŸÖôÓû- −ÖÖ´ÖÖ ×−Ö¸üüÖôûÓ,' '±ãú÷ÖÖ ÷Öê»ÖÖ ±ãú™æü−Ö' Æüß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖÃÖÓ÷ÖÏÆü 

¯ÖÏ�úÖ×¿ÖŸÖ †ÃÖæ−Ö, ²ÖÖ»ÖÃÖÖ×ÆüŸµÖ ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶Ö“Öê : −Ö¾Öê Ã¾Öºþ¯Ö - −Ö¾µÖÖ ¾ÖÖ™üÖ ÆüÖ ÃÖ´Öß�ÖÖ÷ÖÏÓ£Ö 
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü †ÖÆêü. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÓ−ÖÖ ×−Ö³Öìôû †Ö−ÖÓ¤ü ¤êüŸÖÖŸÖ. 

"±ãú÷ÖÖ ±ãú÷Ö»ÖÖ ¾ÖÖ·µÖÖ“µÖÖ ¾Öê÷ÖÖŸÖ, 
ˆ›üŸÖ ÷Öê»ÖÖ ×−ÖóµÖÖ ×−ÖóµÖÖ œü÷ÖÖŸÖ, 

œü÷ÖÖŸÖ ÆüÖêŸÖß »ÖÖ»Ö ¯Ö¸üß, 
×ŸÖ−Öê ¬Ö¸ü»Öß ±ãú÷µÖÖ“Öß ¤üÖȩ̂ üß, 

±ãú÷µÖÖ“Öß —ÖÖ»Öß  œü÷ÖÖ¿Öß ™üŒ�ú¸ü, 
¯ÖÖÆæü−Ö �ÖÖ»Öß †Ö»Öß “ÖŒ�ú¸ü, 
œüÖÃÖôû»Öß œü÷ÖÖÓ“Öß ... ˆŸÖ¸Óü›üß, 

×•Ö£Öê —ÖÖ»Öß ‘ÖÃÖ¸ü÷ÖãÓ›üß, 
œü÷Ö ÷Öê»Öê †Ö›æü−Ö ±ãú÷ÖÖ ÷Öê»ÖÖ ±ãú™æü−Ö"3 

 
ÃÖã̧ êü¿Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ - 

�ú¾Öß ÃÖã̧ êü¿Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ Æêü †Ö‘ÖÖ›üß“Öê �úÖ¾µÖ»Öê�Ö−Ö �ú¸ü5ÖÖ¸êü �ú¾Öß ÆüÖêŸÖ. ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ  •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ 
†Ö•Öß - †Ö•ÖÖê²ÖÖ“Öê ×¾ÖÀ¾Ö †´Öæ»µÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖê. †Ö•Öß†Ö•ÖÖê²ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ −ÖÖŸÖ¾ÖÖÓ−ÖÖ 



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        241241241241    

�Öêôû×¾Ö5µÖÖÃÖÖšüß �Öǣ Ö ³ÖÖ¾Öæ�ú †ÃÖŸÖÖŸÖ. ¯Ö5Ö ²ÖÖ»Ö�êú †Ö•Öß†Ö•ÖÖê²ÖÖ�ú›êü •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüßŸÖ. ŸÖê¾ÆüÖ  
†Ö•Öß†Ö•ÖÖê²ÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ²Öôêû“Ö �ÖêôûüÖ¾ÖµÖÖÃÖ ‘Öê‰ú−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. µÖÖ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ¾Ö¸üß»Ö �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ‘Ö›ü»Öê 
†ÖÆêü.  

" ¯ÖÖê̄ Ö™ü ³ÖÖ‰ú ¯ÖÖê̄ Ö™ü ³ÖÖ‰ú 
¤üÖê‘Öê ×´Öôæû−Ö ¯Öêºþ �ÖÖ‰ú 

´ÖÖ—µÖÖ †Ó÷Ö�ÖÖŸÖ ¯Öêºþ“Öê —ÖÖ›ü 
×¯Ö�ú»Öê ×¯Ö�ú»Öê ¯Öêºþ �úÖœü "4 

²ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ •Öß¾Ö−ÖÖŸÖ ¯Ö¿Öæ- ¯Ö�µÖÖÓ−ÖÖÆüß �Öǣ Ö �Öǣ Ö ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖŸÖê Æêü �ú¾Öß ÃÖã̧ êü¿Ö ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ 
µÖÖÓ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖêü. ¯ÖÖê̄ Ö™ü ÆüÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“ÖÖ �Öǣ Ö ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“ÖÖ ×´Ö¡Ö †ÃÖŸÖÖê. ¯ÖÖê̄ Ö™üÖ»ÖÖ 
³ÖÖ‰ú ÃÖ´Ö•Öæ−Ö ²ÖÖ»Ö�êú ŸµÖÖÓ“µÖÖ¿Öß ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü ÃÖÖ¬ÖŸÖÖŸÖ µÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü −ÖÖŸÖê ¾Ö¸üß»Ö �ú×¾ÖŸÖêŸÖê ¸êü�ÖÖ™ü»Öê 
†ÖÆêü.  

"Ã¾Ö¯−ÖÖŸÖ ¯ÖÖ×Æü»ÖÖ ´Öß 
†ÃÖÖ ‹�ú ÷ÖÖÓ¾Ö 

†Öšü¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß †ÖŸÖÖ 
ŸµÖÖ ÷ÖÖ¾Ö“Öê −ÖÖÓ¾Ö"5 

  ´ÖÖ¬Ö¾Ö “Öã�êú¾ÖÖ›  -  
�ú¾Öß ´ÖÖ¬Ö¾Ö “Öã�êú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ−Öß ×¿Ö¿Öæ“Öê ´Ö−ÖÖê¤ü¿ÖÔ−Ö ×¿Ö¿Öã÷ÖßŸÖÖÓŸÖæ−Ö ‘Ö›ü×¾Ö»Öê †ÃÖŸÖê. µÖÖ ÷ÖßŸÖÖŸÖ 

×−Ö¸ü£ÖÔ�ú ¿Ö²¤ü µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÃÖŸÖê, ÷ÖêµÖŸÖÖ †Ö×5Ö ŸÖÖ»ÖÖ»ÖÖ  ¾Ö ¯ÖÏ÷Ö™üß�ú¸ü5ÖÖ»ÖÖ �Öǣ Ö ´ÖÆü¢¾Ö †ÃÖŸÖê.   
×¿Ö¿Öã“µÖÖ  ´ÖÖ−Ö×ÃÖ�úŸÖê“Öê ³ÖÖ¾Ö−ÖÖÓ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ¯Öãœüß»Ö ÷ÖßŸÖÖŸÖæ−Ö †ÖœüôûŸÖê.  

" ÷ÖÖê›ü ÷ÖÖê›ü �ÖÖ‰ú 
†Ö�ÖŸÖÖê �úÖê�Ö ? 

´ÖÖ—Öê“Ö ¯Ö¯¯ÖÖ 
†Ö�Ö�Öß �úÖê�Ö ? 
¸üÖê•Ö ¸üÖê•Ö �ÖÖê›ü¶Ö 
�ú¸üŸÖÖê �úÖê�Ö ? 
ŸÖÖ‡Ô †−Ö ¤üÖ¤üÖ 

†Ö�Ö�Öß �úÖê�Ö ?6 

²ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖ“ÖÖ ¾Öê¬Ö ‘Öê5ÖÖ¸üß �ú×¾ÖŸÖÖ �ú¾Öß ´ÖÖ¬Ö¾Ö “Öã�êú¾ÖÖ›ü µÖÖÓ−Öß ×»Ö×Æü»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. 
ÃÖæ̧ ü,ŸÖÖ»Ö †Ö×5Ö »ÖµÖ µÖÖ“Öß ÃÖÖÓ÷Ö›ü µÖÖ ÷ÖßŸÖÖŸÖ ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß †ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖ5Öê †Ö5Ö�Öß ‹�ú 
�ú×¾ÖŸÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê ²ÖÖ»Ö¯Ö5Ö ȩ̂ü�ÖÖ™ü»Öê»Öê  †ÖÆêü. 
›üÖò. ×¾Ö−ÖµÖ †¯ÖØÃÖ÷Ö�ú¸ü - 

²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö´Ö−Ö ÃÖ´Ö•Öæ−Ö »Öê�Ö−Ö �ú¸ü5ÖÖ¸êü �ú¾Öß ´Æü5Öæ−Ö ›üÖò.×¾Ö−ÖµÖ 
†¯ÖØÃÖ÷Ö�ú¸ü µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö³ÖÖ¾Ö−Öê»ÖÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êü5µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê 
†ÖÆêü. ¿Ö²¤üÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê ´Ö−Öê Ø•Ö�æú−Ö ‘ÖêŸÖ»Öê»Öß †ÖÆêüŸÖ. 

"´ÖÖȩ̂ üÖ ´ÖÖȩ̂ üÖ 
£ÖÖÓ²Ö •Ö¸üÖ 

›üÖêŒµÖÖ¾Ö¸ü“ÖÖ 
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›üÖê»Ö¾Ö ŸÖã̧ üÖ"7 

 ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ŸÖê»ÖÓ÷Öê - 
²ÖÖ»Ö³ÖÖ¾Ö−ÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö�ú›ü»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê. ´ÖÖÓ•Ö¸ü ŸÖ¸ü ²ÖÖ»Ö�úÖÓ“µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖß»Ö  †Ö¾Ö›üŸÖÖ  

¯ÖÏÖ5Öß, ´ÖÖÓ•Ö¸üÖÃÖÖê²ÖŸÖ �Öêôû5Öê ²ÖÖ»Ö�úÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö›üŸÖê“Ö ´ÖÖÓ•Ö¸ü �ú¿Öß ¤æ¬Ö ×¯ÖŸÖê µÖÖ“Öê ¾Ö5ÖÔ−Ö �ú¾ÖßÓ−Öß 
¯Öãœüß»Ö¯ÖḮ ÖÖ5Öê �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. 

" ‹�ú ÆüÖêŸÖß 
´Ö−Öß ´ÖÖ‰ú 

¸üÖê•Ö »ÖÖ÷Ö»Öß 
¤æ¬Ö ×¯Ö‰ú "8 

�ú¾Öß ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö ŸÖê»ÖÓ÷Öê µÖÖÓ−Öß  †Ö¯Ö»µÖÖ ÷ÖßŸÖÖŸÖ ÃÖÆü•Ö ÃÖÖê̄ Öß ¿Ö²¤ü ¾ÖÖ¯Ö¸ü»Öê»Öß †ÖÆêü. Æêü 
Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.   
²Ö²Ö−Ö Ø¿Ö¤êü - 

�ú¾Öß ²Ö²Ö−Ö Ø¿Ö¤êü µÖÖÓ“Öß  ˆ¢Ö´Ö †×³Ö−ÖµÖ ÷ÖßŸÖê  †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ †×³Ö−ÖµÖ÷ÖßŸÖÖŸÖ 
¯ÖÏÖ5Öß ×¾ÖÀ¾ÖÖ»ÖÖ �Öǣ Ö ´ÖÆü¢¾Ö ×¤ü»Öê †ÖÆêü. ¯ÖÏÖ×5Ö×¾ÖÀ¾Ö Æêü ²ÖÖ»Ö×¾ÖÀ¾Ö �úÃÖê ‹�úºþ¯Ö  ÆüÖê‰ú−Ö •ÖÖŸÖê 
µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö5Ö �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. 

"¾ÖÖ‘ÖÖê²ÖÖ ¾ÖÖ‘ÖÖê²ÖÖ 
£ÖÖÓ²Ö»ÖÖŸÖ �úÖ 

•ÖÓ÷Ö»ÖÖŸÖ ¬ÖÖ¾Öæ−Ö 
¤ü´Ö»ÖÖŸÖ �Úö "9 

ÃÖã̧ êü¿Ö ¬Ö−Ö÷Ö¸ü - 
�ú¾Öß ÃÖã̧ êü¿Ö ¬Ö−Ö÷Ö¸ü µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö •Ö¡Öê ×“Ö¡Ö5Ö �êú»Öê»Öê ²Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. 

²ÖÖ»Ö�úÖÓ−ÖÖ •Ö¡ÖÖÆüß �Öǣ Ö †Ö¾Ö›üŸÖê. •Ö¡ÖêŸÖ»µÖÖ �úÖÓÆüß ¾ÖÃŸÖæ Æü¾µÖÖÆü¾µÖÖ¿ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖÖŸÖ, †Ö¯Ö»µÖÖ 
†Ö‡Ô¾Ö×›ü»ÖÖÓ−Öß  ŸµÖÖ ×¾Ö�úŸÖ ‘Öê‰ú−Ö ×¤ü»µÖÖ ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. 

"“Ö»ÖÖ “Ö»ÖÖ •ÖÖ‰ú 
•Ö¡ÖÖ ¯ÖÖÆæü 

†Ö‡Ô»ÖÖ ´ÖÖ÷Öæ 
²ÖÖÆæü»Öß †Ö×�Ö �ÖÖ‰ú"10 

×¾Ö»ÖÖÃÖ ØÃÖ¤ü÷Öß�ú¸ü - 
�ú¾Öß ×¾Ö»ÖÖÃÖ ØÃÖ¤ü÷Öß�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö´Ö−ÖÖ“Öê ÃÖã�´Ö ×−Ö¸üß�Ö5Ö †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. 

¿ÖÖôûÖ ÆüÖ ²ÖÖ»Ö�úÖ“ÖÖ ×•Ö¾ÆüÖóµÖÖ“ÖÖ ×¾ÖÂÖµÖ. ¿ÖÖôûÖ ´Æü5Ö•Öê ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê †Ö¾Ö›üß“Öê Ã£Öôû ÆüÖêµÖ. 
¿ÖÖôêûŸÖ»µÖÖ ²ÖÖ÷ÖêŸÖ ¾Ö ´Öî¤üÖ−ÖÖ¾Ö¸ü ´Öã»ÖÖÓ−ÖÖ �Öêôû5Öê †Ö¾Ö›üŸÖê. ŸµÖÖ“Öê ÃÖãÓ¤ü¸ü ×“Ö¡Ö �ú¾Öß ×¾Ö»ÖÖÃÖ 
ØÃÖ¤ü÷Öß�ú¸ü ¸êü�ÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü. 

"¿ÖÖôêûŸÖ ²ÖÖ÷Ö 
²ÖÖ÷ÖêŸÖ ±ãú»Öê 
¾ÖÖ¸üÖ �Öêôêû 
—ÖÖ›ü ›üÖê»Öê 
¿ÖÖôêûŸÖ ´Öã»Öê 
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�ÖêôûŸÖß —Öã»Öê "11 
�êú¿Ö¾Ö ²ÖÖ.¾ÖÃÖê�ú¸ü - 

�ú¾Öß �êú¿Ö¾Ö ²ÖÖ.¾ÖÃÖê�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö›ü5ÖÖ·µÖÖ ŠúŸÖæ“Öê ¤ü¿ÖÔ−Ö ‘Ö›ü×¾Ö»Öê 
†ÖÆêü.' ×Æü¸ü¾ÖÖ ŠúŸÖæ', µÖÖ ÃÖÓ÷ÖÏÆüÖŸÖ ²ÖÖ»Ö�úÖÓ−ÖÖ †Ö¾Ö›ü5ÖÖ¸üÖ ¯ÖÖ‰úÃÖ ¿Ö²¤ü²Ö¨üü �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü.  
²ÖÖ»ÖÃÖã»Ö³Ö ³ÖÖ¾Ö−ÖÖÓ“Öê ×−Ö´ÖÔôû ¤ü¿ÖÔ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß µÖÖ ÷ÖßŸÖÖŸÖæ−Ö �êú»Öê»Öê ²Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. 

" ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûÖ ´Æü�Ö•Öê ×Æü¸ü¾ÖÖ ŠúŸÖæ 
×Æü¸ü¾ÖÖ ¸Óü÷Ö •ÖÖŸÖÖê ˆŸÖæ 

×•Ö�ú›êü ×ŸÖ�ú›êü ×Æü¸ü¾Öê †Öê‘Öôû 
“Ö»ÖÖ �úºþ µÖÖ ŸµÖÖ−Öê †ÖÓ‘ÖÖêôû"12 

†¿ÖÖê�ú �ãú¹ý›êü - 
�ú¾Öß †¿ÖÖê�ú �ãú¹ý›êü µÖÖÓ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖ †Ö•ÖÖêôûÖ ×¾ÖÂÖµÖß“Öê ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê †ÃÖ5ÖÖ¸êü †Ö�úÂÖÔ5Ö 

¸êü�ÖÖ™ü»Öê»Öê †ÖÆêü. ´ÖÖ´ÖÖ“Öê ÷ÖÖÓ¾Ö ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê †Ö¾Ö›üŸÖê Ã£Öôû. ´ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ−ÖÖ ¾Öê÷ÖôûÖ“Ö 
†−Öã³Ö¾Ö ²ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ ³ÖÖ¾Ö−ÖêŸÖæ−Ö ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. ´ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ÷ÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ ÷Öê»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´Ö••ÖÖ“Ö 
´Ö••ÖÖ ¾Ö †Ö−ÖÓ¤ü ×´ÖôûŸÖÖê Æüß ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öß ¬ÖÖ¸ü5ÖÖ †ÃÖŸÖê. †Ö•Öß - †Ö•ÖÖê²ÖÖÓ“Öê »ÖÖ›üÆüß  �Öǣ Ö 
´ÖÆü¢¾ÖÖ“Öê †ÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß  ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖÆüß ²ÖÖ»Ö´Ö−Ö  Ã¯Ö¿ÖÔ �úºþ−Ö •ÖÖŸÖê. 

" ´ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ´ÖóµÖÖŸÖ ±ãú»Öê“Ö ±ãú»Öê 
ÃÖãË÷ÖÓ¬Ö ÃÖã™üŸÖÖ, �úôûß ´ÖÖ—Öê �Öã»Öê 
´ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ´ÖóµÖÖŸÖ ±úôêû“Ö ±úôêû 
´Öê¾ÖÖ “ÖÖ�ÖŸÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü ×´Öôêû "13 

²ÖÖ»Ö�úÖ»ÖÖ ´ÖÖ´ÖÖ“µÖÖ ¿ÖêŸÖß  ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖ“ÖÖ �Öǣ Ö »ÖôûÖ †ÃÖŸÖÖê. ¿ÖêŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ¸üÖŸÖß»Ö  ¸üÖ−Ö´Öê¾ÖÖ 
�ÖÖŸÖÖ−ÖÖ ²ÖÖ»Ö�êú †×ŸÖ¿ÖµÖ †Ö−ÖÓ¤üß ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ−Ö ÆüÖê‰ú−Ö •ÖÖŸÖÖŸÖ. †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê.   
³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö †Ó•Ö−Öß�ú¸ - 

�ú¾Öß ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö †Ó•Ö−Öß�ú¸ü µÖÖÓ“Öê 100 ¯Öê�ÖÖ •ÖÖÃŸÖ ¯ÖãÃŸÖ�êú ¯ÖÏ�úÖ¿ÖßŸÖ †ÖÆêüŸÖ Æüß ŸµÖÖÓ“Öß 
ÃÖÖ×ÆüŸµÖ ×−ÖÙ´ÖŸÖß ´Ö¬Öß»Ö ´ÖÖê»ÖÖ“Öê µÖÖê÷Ö¤üÖ−Ö ŸµÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö †Ö‡Ô- ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê 
¯ÖÏế ÖÃ¾Öºþ¯Ö ¸êü�ÖÖ™ü»Öê †ÖÆêü. †Ö‡Ô»ÖÖ †Ö¯Ö»Öê ´Öæ»Ö †Ö¯Ö»µÖÖ •Ö¾Öôû“Ö ¸üÖÆüÖ¾ÖêÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê. ‡ŸÖ¸ü¡Ö ŸÖê 
•ÖÖ¾Öæ −ÖµÖê †ÃÖê †Ö‡Ô»ÖÖ ¾ÖÖ™üŸÖê. †Ö¯Ö»ÖÓ ´Öã»Ö ›üÖêóµÖÖ †Ö›ü ÷Öê»Öê �úß, †Ö‡Ô ÃÖî̧ ü³Öî̧ ü ÆüÖê‰ú−Ö •ÖÖŸÖê. 
µÖÖ“Öê ×“Ö¡Ö5Ö �ú¸ü5µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêü. ²ÖÖ»Ö�úÖ»ÖÖ ÃÖã̈ üÖ †Ö¯Ö»Öß †Ö‡Ô ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ •ÖÖ‰ú −ÖµÖê †ÃÖê 
¾ÖÖ™üŸÖ †ÃÖŸÖê. †Ö‡Ô ²ÖÖ•Öæ»ÖÖ ÷Öê»Öß Ø�ú¾ÖÖ �úÖ´ÖÖ×−Ö×´Ö¢Ö  ÃÖÖê›æü−Ö �êú»Öß �úß ²ÖÖôûÆüß ¸ü›üÖµÖ»ÖÖ 
»ÖÖ÷ÖŸÖê. µÖÖ“Öê ´ÖÖÙ´Ö�ú ×“Ö¡Ö5Ö ¯Öãœüß»Ö ¯ÖḮ ÖÖ5Öê,  

"†¿Öß †Ö‡Ô ´ÖÖ—Öß 
±ãú»ÖÖÃÖ´Ö •Ö¯ÖŸÖê 

›üÖêóµÖÖ †Ö›ü ÆüÖêŸÖÖ“ÖÓ 
ÃÖî̧ ü³Öî̧ ü ÆüÖêŸÖê "14 

²ÖÖ»Ö�úÓÖ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ †Ö‡Ô“Öê ´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ5ÖÔ Ã£ÖÖ−Ö †ÃÖŸÖê. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö‡Ô“Öê †�úÖ»Öß •ÖÖ5µÖÖ−Öê 
²ÖÖ»Ö�úÖ»ÖÖ ‘Ö¸üÓ“Ö ÃÖã−ÖêÃÖã−Öê ¾ÖÖ™üŸÖê.  ²ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ †ÖµÖãÂµÖÖŸÖ ˆŸÖ¸üŸÖß �úôûÖ »ÖÖ÷ÖŸÖê. †Ö‡Ô“µÖÖ 
×¾Ö¸üÆüÖ“Öê ×“Ö¡Ö5Ö �ú¾Öß ÆÓüÃÖ¸üÖ•Ö ¾Öîª µÖÖÓ−Öß �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. †Ö‡Ô µÖÖ ×¾ÖÀ¾ÖÖŸÖæ−Ö  ×−Ö‘Öæ−Ö ÷Öê»µÖÖ´Öãôêû 
²ÖÖ»Ö´Ö−Ö �úÖế Öê•Öæ−Ö •ÖÖŸÖê. ²ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ ¤ãü:�ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÖ¸üÖ¾ÖÖ¸ü ¸üÖÆüŸÖ −ÖÖÆüß. ²ÖÖ»Ö�úÖ“Öê ´Ö−Ö »ÖÖ÷ÖŸÖ 
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−ÖÖÆüß. ²ÖÖ»Ö�úÖ»ÖÖ †Ö¯Ö»µÖÖ †Ö‡Ô“Öß  ˆ5Öß¾Ö ³ÖÖÃÖŸÖê. †Ö‡Ô ¿ÖÖê¬Öæ−ÖÆüß ÃÖÖ¯Ö›üŸÖ −ÖÖÆüß. ´Æü5Öæ−Ö 
²ÖÖ»Ö�úÖ“ÖÖ •Öß¾Ö ™üÖÓ÷Ö5Öß»ÖÖ  šêü¾Ö»µÖÖÃÖÖ¸ü�ÖÖ ÆüÖê‰ú−Ö •ÖÖŸÖÖê. 
 ÃÖÓ•ÖµÖ ²ÖÖê¬Ö−Öê -     

‘Ö¸üÖŸÖ ÆüÃÖ ȩ̂ü ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü5Ö †ÃÖÖ¾Öê †ÃÖÖ ÃÖÓ¤êü¿Ö �ú¾Öß ÃÖÓ•ÖµÖ ²ÖÖê¬Ö−Öê  ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ×´ÖôûŸÖÖê. 
‘Ö¸üÖŸÖ †Ö−ÖÓ¤üÖ“Öê ¾ÖÖŸÖÖ¾Ö¸ü5Ö †ÃÖÖ¾Öê µÖÖ �ú×¸üŸÖÖ �ú¾Öß †Ö¯Ö»µÖÖ »Öê�Ö−ÖÖŸÖæ−Ö ÃÖã“Ö¾ÖŸÖ †ÃÖŸÖÖê. 
²ÖÖ»Öû�ú×¾ÖŸÖêŸÖ µÖÖ ŸÖ¢¾ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏ¬ÖÖ−Ö ¤êü5µÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÃÖŸÖê. ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ÷Öß™üü †Ö×5Ö †Ö‡Ô ¯ÖÏế Öôû 
†¿ÖÖ ¤üÖê−Æüß ÷ÖÖêÂ™üß ²ÖÖ»Ö �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ÃÖÖ�úÖ¸ü»Öê»µÖÖ †ÖœüôûŸÖÖŸÖ. �ú¾Öß ÃÖÓ•ÖµÖ ²ÖÖê¬Ö−Öê µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
×“Ö¡Ö5Ö �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. 

"†¿Öß †Ö´Ö“Öß ¤üß¤üß 
ÆüÃÖŸÖ ¸üÖÆüŸÖê ×�úŸÖß ×�úŸÖß 

†ÃÖÖ †Ö´Ö“ÖÖ ¤üÖ¤üÖ 
�ÖêôûŸÖ †ÃÖŸÖÖê ÃÖ¤üÖ. 
†ÃÖê †Ö´Ö“Öê ²ÖÖ²ÖÖ 

“Öã�ú»ÖÓ �úß ³Ö¸üŸÖÖŸÖ ¸üÖ÷ÖÖ 
†¿Öß †Ö´Ö“Öß †Ö‡Ô "15 

¯ÖÏế ÖÖ“Öß ¯ÖÏế ÖôûÖ‡Ô ¯ÖÏÃŸÖãŸÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö †ÃÖê Ã¯ÖÂ™ü ÆüÖêŸÖê �úß, ´Öã»Ö÷Öß ÃÖ¤üÖÆüß ÆüÃÖŸÖ †ÃÖŸÖê ŸÖ¸ü 
´Öã»Ö÷ÖÖ ÃÖ¤üÖÆüß �Öêôû“Ö �ÖêôûŸÖ †ÃÖŸÖÖê. “Öã�ú»Öê ŸÖ¸ü ¾Ö›üß»Ö ¸üÖ÷ÖÖ¾ÖŸÖÖŸÖ †Ö×5Ö †Ö‡Ô ¯ÖÏế ÖÖ“ÖÖ 
¾ÖÂÖÖÔ¾Ö �ú¸üŸÖ †ÃÖŸÖê †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö �êú»Öê»Öê †ÖœüôûŸÖê. 
¤üÖÃÖæ ¾Öîª - 

²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖ ÃÖ´Ö¯ÖÔ�ú ¿Ö²¤ü�úôûÖ ±ãú»Ö¾Öæ−Ö ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ �ú¾Öß ¤üÖÃÖæ ¾Öîª µÖÖÓ−Öß ×»Ö×Æü»Öê»Öß 
†ÖÆêüŸÖ. †Ö�úÖ¿ÖÖŸÖ ™ü¯ÖÖȩ̂ Óü “ÖÖÓ¤ü5Ö ¯Ö›üÖ¾ÖÓ †Ö×5Ö †“ÖÖ−Ö�ú †Ö³ÖÖôû �úÖôû³ÖÖȩ̂ ü ÆüÖê‰ú−Ö 
¯ÖÖ‰úÃÖ¬ÖÖ¸üÖ �úÖêÃÖôûŸÖÖŸÖ, Æüß ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“Öß ×�ú´ÖµÖÖ ÆüÖêµÖ. ×−Öôêû †Ö³ÖÖôû �úÖôêû ÆüÖê‰ú−Ö ¯ÖÖ‰úÃÖ¬ÖÖ¸üÖ 
�úÖêÃÖôæû »ÖÖ÷ÖŸÖÖŸÖ †ÃÖê ¾Ö5ÖÔ−Ö �ú¾Öß ¤üÖÃÖæ ¾Öîª µÖÖÓ−Öß �êú»Öê»Öê †ÖÆêü." “ÖÓ¦ü “ÖÖÓ¤ü5µÖÖ †Ö×5Ö 
¤êü�Ö5µÖÖ 

†Ö³ÖÖôûß µÖÖ »Öã�ú»Öã�úŸÖß 
−Ö³Ö ×−Öôêû ÆüÖê‡Ô �úÖôêû 

¯ÖÖ‰úÃÖ ¬ÖÖ¸üÖ �úÖêÃÖôûŸÖß "16 
 
»Öß»ÖÖ Ø¿Ö¤êü -  

¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“ÖÖ †Ö−ÖÓ¤ü »Öã™ü»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. ¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›üŸÖÖÓ−ÖÖ ›üÖë÷Ö¸üÖ¾Ö¸ü •ÖÖ‰ú−Ö 
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öß ´Ö••ÖÖ »Öã™üÖ¾Öß ¾Ö ›üÖë÷Ö¸üÖÃÖÖ¸ü�Öê †Öê»ÖêØ“Ö²Ö Û³Ö•Öæ−Ö †Ö−ÖÓ¤üß ÷ÖÖ5Öê ÷ÖÖ¾Öê †ÃÖê ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê 
ºþ¯Ö �ú¾Ö×µÖ¡Öß »Öß»ÖÖ Ø¿Ö¤ êüµÖÖÓ−Öß ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê»Öê †ÖÆêü.  

"¯ÖÖ‰úÃÖ ¯Ö›æü »ÖÖ÷Ö»ÖÖ �úß 
¤æü¸ü ›üÖë÷Ö¸üÖ¾Ö¸ü •ÖÖµÖ“ÖÓ †ÃÖŸÖ 
›üûÖë÷Ö¸üÖÃÖÖ¸ü�ÖÓ Ø“Ö²Ö ×³Ö•Öæ−Ö 

×Æü¸ü¾ÖÓ ÷ÖÖ�Ö ÷ÖÖµÖ“Ö †ÃÖŸÖÓ "17            
†ÃÖê  ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖ ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê †−ÖÖê�Öê ºþ¯Ö ²Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.  
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 ÃÖµµÖ¤ü †»»ÖÖˆ§üß−Ö -  
�ú¾Öß ÃÖµµÖ¤ü †»»ÖÖˆ§üß−Ö µÖÖÓ−Öß †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö �êú»Öê †ÖÆêü �úß, ¯ÖÖ‰úÃÖ ´Æü5Ö•Öê ¤ãüÃÖ¸êü 

×ŸÖÃÖ ȩ̂ü �úÖÆüß −ÖÃÖæ−Ö •Ö5Öæ �úÖµÖ †Ö³ÖÖôûÖ»ÖÖ ¯ÖÖµÖ ±ãú™ü»µÖÖÃÖÖ¸ü�Öê, ¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ´Öãôêû †Öê»Öê ¸üÖ−Ö ÆüÖê‰ú−Ö 
•Ö5Öæ �úÖµÖ  ¸üÖ−Ö³Ö¸ ×Æü¸ü¾Öß ü ÃÖÖµÖ ¯ÖÃÖ¸ü»µÖÖ“Öê •ÖÖ−Ö¾ÖŸÖê.ŸµÖÖÓ−Öß ×−ÖÃÖ÷ÖÖÔ“Öê †¯ÖÏ×ŸÖ´Ö ¹ý¯Ö ȩ̂ü�ÖÖ™êü»Öê 
²Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê.  

"¯ÖÖ‰úÃÖ ´Æü�Ö•Öê ¤ãüÃÖ¸Óü �úÖµÖ ? 
†Ö³ÖÖôûÖ»ÖÖ ±ãú™ü»Öê ¯ÖÖµÖ 

¯ÖÖ‰úÃÖ ´Æü�Ö•Öê ¤ãüÃÖ¸Óü �úÖµÖ 
†Öê»Öê ¸üÖ−Ö †−Ö ×Æü¸ü¾Öß ÃÖÖµÖ "18 

  
¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ÃÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö�ú¸ü  -     

�ú¾Öß ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ÃÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö�ú¸ü µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖ ¸üÖÂ™Òü³ÖÖ¾Ö−ÖÖ ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê»Öß 
†ÖœüôûŸÖê. ¯ÖÏ³ÖÖ�ú¸ü ÃÖÖôêû÷ÖÖ¾Ö�ú¸ü µÖÖÓ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖ ¸üÖÂ™Òü³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †ÖêŸÖ¯ÖÏÖêŸÖ ³Öºþ−Ö ¾ÖÖÆüÖŸÖÖÓ−ÖÖ 
†ÖœüôûŸÖê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖ ¸üÖÂ™Òü³ÖÖ¾Ö−Öê»ÖÖ �Öǣ Ö ´ÖÆü¢¾Ö ¤êü5µÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü. •ÖÃÖê - 

"ŸÖæü“Ö †Ö´Ö“Öß ¿ÖÖ−Ö †Ö×�Ö ŸÖæ“Ö †Ö´Öã“ÖÖ ´ÖÖ−Ö ¸êü 
ŸÖæ“Ö †ÛÃ´ÖŸÖÖÆüß †Ö×�Ö ŸÖæ“Ö †Ö´Ö“ÖÖ ¯ÖÏÖ�Ö ¸êü 

†Öšü¾Ö�Ö šêü¾Öæ−Ö ‡×ŸÖÆüÖÃÖÖ“Öß 
ŸÖã»ÖÖ ÃÖ»ÖÖ´Öß −Ö¾µÖÖ µÖã÷ÖÖ“Öß 

•ÖÖê¾Ö¸ü †ÖÆêü “ÖÓ¦ü ÃÖæµÖÔ ŸÖÖê¾Ö¸ü ÷ÖÖ‰ú ÷ÖÖ−Ö ¸ê ü"19 
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö  †ÃÖê ¯ÖÏ×ŸÖ¯ÖÖ¤ü−Ö �êú»Öê †ÖÆêü �úß, ¸üÖÂ™Òü¬¾Ö•Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ³ÖÖ¸üŸÖ¾ÖÖÃÖßµÖÖÓ“ÖÖ 

¿ÖÖ−Ö †Ö×5Ö ´ÖÖ−Ö †ÖÆêü †Ö×5Ö ¸üÖÂ™Òü¬¾Ö•Ö †Ö¯Ö»ÖÖ ¯ÖÏÖ5Ö †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê»Öê †ÖÆêü. 
¸üÖÂ™Òü¬¾Ö•Ö †Ö¯Ö»Öß †ÛÃ´ÖŸÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ÃÖÖÓ×÷ÖŸÖ»Öê †ÖÆêü. 
                     
Ã´ÖéŸÖß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›ê  -  

�ú¾Ö×µÖ¡Öß  Ã´ÖéŸÖß ¤êü¿Ö¯ÖÖÓ›êü  µÖÖÓ−Öß †Ö¯Ö»µÖÖ  �ú×¾ÖŸÖêŸÖæ−Ö ²ÖÖ»Ö�úÖ“µÖÖ ´Ö−ÖÖŸÖ †ÃÖ5ÖÖ¸üß 
¸üÖÂ™Òü³ÖÖ¾Ö−ÖÖ †¬ÖÖȩ̂ êü×�ÖŸÖ �êú»Öê»Öß †ÖÆêü. ²ÖÖ»Ö�úÖ»ÖÖ †ÃÖê ¾ÖÖ™üŸÖê �úß, †Ö¯Ö»ÖÖ ÆüÖ �Öǣ Ö ¤êü¿Ö 
´ÖÆü¢¾Ö¯Öæ5ÖÔ †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ“Öß ¾Öê÷Öôûß“Ö ¿ÖÖ−Ö †ÖÆêü. †Ö¯Ö»µÖÖ ¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖß ¾Ö ¾Öî–ÖÖ×−Ö�ú 
�ÎúÖÓŸÖß �úºþ−Ö ¤êü¿ÖÖ»ÖÖ †÷ÖÏêÃÖ¸ü �ú¸ü5µÖÖ“Öß ³Öæ×´Ö�úÖ ¯ÖÏ�ú™ü  —ÖÖ»Öê»Öß †ÖÆêü. " ¤êü¿Ö ´ÖÖ—ÖÖ �ÖÖÃÖ, 
ŸµÖÖ“Öß ¾Öê÷Öôûß“Ö ¿ÖÖ−Ö 
                             ×¾Ö“ÖÖ¸ü ŸµÖÖ“ÖÖ �ú¸üŸÖÖ“Ö, ÆüÖêŸÖê ŸÖÖšü ´ÖÖ−Ö 
                              ¿ÖêŸÖß“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üß−Öê, ×¾Ö–ÖÖ−ÖÖŸÖÆüß ¯Öãœêü 
                              •Ö÷ÖÖ“µÖÖ ¿ÖµÖÔŸÖßŸÖ, †Ö´Æüß †ÖŸÖÖ �Ö›êü "20 
ÃÖ´ÖÖ¸üÖê̄ Ö : 

´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ †Ö¿ÖµÖÖ“µÖÖ ¥ÛÂ™ü−Öê �Öǣ Ö ´ÖÆüŸ¾Ö¯Öæ5ÖÔ †ÖÆêü. 
´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖêŸÖ ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê“Öê ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ�úÖ¸ü ÃÖÖ�úÖ¸ü»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ²ÖÖ»Ö¯Ö5ÖÖ“Öê 
ÃÖ¾ÖÔ̄ Öî»Öæ, ×−ÖÃÖ÷ÖÔ, ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸ü5Ö, ²ÖÓ¬Öã³ÖÖ¾Ö, ¯ÖÏế Ö, ÃÖ´ÖÖ−ÖŸÖÖ ¯ÖÏ�ú™ü —ÖÖ»Öê»Öê ²Ö‘ÖÖ¾ÖµÖÖÃÖ ×´ÖôûŸÖê. 
²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ ÃÖ´Öé̈ ü �ú¸ü5µÖÖŸÖ ´Ö¸Öšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö �ú¾Öà“Öê �úÖµÖÔ ´ÖÖî×»Ö�ú Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê †ÖÆêü. ´Æü5Öæ−Ö 
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2000 −ÖÓŸÖ¸ü“µÖÖ ´Ö¸üÖšüß ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖÖ : ´Ö¸üÖšü¾ÖÖ›ü¶ÖŸÖß»Ö ²ÖÖ»Ö�ú×¾ÖŸÖê−Öê ¾Öê÷Öôêû¯Ö5Ö ¯ÖÏ�ú™ü �êú»Öê»Öê 
×¤üÃÖæ−Ö µÖêŸÖê. 
ÃÖÓ¤ü³ÖÔÃÖæ“Öß : 

1. ¾ÖÃÖê�ú¸ü  ÃÖã³ÖÖÂÖ - ÷ÖÖ5µÖÖÓ“Öê ÷ÖÖ¾Ö , ÃÖÖ�êúŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö ¯ÖÏÖ.×»Ö.†Öî Ó̧ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯Ö×Æü»Öß †Ö¾ÖéŸÖß  - 2006 , ¯ÖéÂšü. 
12 

2. ±ãú»ÖÖ¸üß  ¤êü¾Öß¤üÖÃÖ - ±ãú»Ö¯ÖÖ�Ö¸Ö“ÖÖ ÷ÖÖ¾Ö, ×¿Ö¾Ö  ¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−Ö, ¯Öã5Öê, ¯Ö×Æü»Öß †Ö¾ÖéŸÖß - 21 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü 2006, 
¯ÖéÂšü .05 

3. ×“Ö»»Öê ¸ǘ Öê¿Ö  - ±ãú÷ÖÖ ÷Öê»ÖÖ ±ãú™æü−Ö, ¿Ö²¤ü¾Öê»Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, »ÖÖŸÖæ̧ ,ǖ ÖÏ£Ö´Ö †Ö¾ÖéŸÖß - 7 •Öã»Öî 2007,¯ÖéÂšü.5   
4. ÃÖÖ¾ÖÓŸÖ ÃÖã ȩ̂ü¿Ö - �úÖšüß“ÖÖ ‘ÖÖê›üÖ, ×−Ö´ÖÔ»Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö ,−ÖÖÓ¤êü›, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - 1 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2001, ¯ÖéÂšü.30 
5. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ, ¯ÖéÂšü. 16 
6. “Öã�êú¾ÖÖ› ´ÖÖ¬Ö¾Ö - †Ö¾ÖŸÖß³ÖÖê¾ÖŸÖß , ×¿Ö¾Ö ¯ÖÛ²»Ö�êú¿Ö−Ö ,¯Öã5Öê , ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - 15 †Öò÷ÖÃ™ü 2008, 

 ¯ÖéÂšü .05 
7. †¯ÖØÃÖ÷Ö�ú¸ü ×¾Ö−ÖµÖ - œü÷ÖÖÓ“Öß ¿ÖÖôûÖ, ¸ü•ÖŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, †Öî̧ Óü÷Ö²ÖÖ¤ü,¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - 11 •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2010 ¯ÖéÂšü.07 
8. ŸÖê»ÖÓ÷Öê ŸÖã�úÖ¸üÖ´Ö  - ÷ÖÓ́ Ö›ü÷ÖÖ5Öß , ´Ö−µÖÖ›ü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, ´ÖÖ−Ö�Öê›ü ŸÖÖ.†Æü´Ö¤ǖ Öæ¸ü, ×•Ö.»ÖÖŸÖæ̧ ü ,¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - 16  

´ÖÖ“ÖÔ  2010, ¯ÖéÂšü. 06 
9. Ø¿Ö¤êü  ²Ö²Ö−Ö - ‹�úÖê̄ ÖÖ , ‡ÃÖÖ¯Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖÓ¤êü›ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß  ´ÖÖ“ÖÔ - 2006 , ¯ÖéÂšü .13 
10. ¬Ö−Ö÷Ö¸ ÃÖã̧ êü¿Ö ü - ‘ÖãÓ÷Ö¸ü¾ÖÖ›üß , ÃÖÖ�êúŸÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö ¯ÖÏÖ.×»Ö.†Öî Ó̧ü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü, ¯Ö×Æü»Öß †Ö¾Öé¢Öß -2001, ¯ÖéÂšü .23 
11. ØÃÖ¤ü÷Öß�ú¸ ü×¾Ö»ÖÖÃÖ - œü÷ÖÖ œü÷ÖÖ ¬ÖÖ¾Ö ȩ̂ü, ‡ÃÖÖ¯Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖÓ¤êü›ü , ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - ´ÖÖ“ÖÔ 2009,¯ÖéÂšü .28 
12. ¾ÖÃÖê�ú¸ü �êú¿Ö¾Ö ²ÖÖ.- ×Æü¸ü¾ÖÖ Š ŸÖæ, ¯ÖÏ×ŸÖ³ÖÖÃÖ ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö ,¯Ö¸ü³Ö5Öß , ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß  2010,¯ÖéÂšü .35 
13. �ãú¹ý›êü †¿ÖÖê�ú - †Ö¯Ö5Ö ÃÖÖ ȩ̂ü ‹�ú, †Öë�úÖ¸ü ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö, −ÖÖÓ¤êü›ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - •ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 2013, ¯ÖéÂšü .05 
14. ›üÖò.†Ó•Ö−Öß�ú¸ü ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö -  ²ÖÖÆæü»Öß“ÖÖ ¾ÖÖœü×¤ü¾ÖÃÖ , ×−Ö´ÖÔ»Ö ¯ÖÏ�úÖ¿Ö−Ö −ÖÖÓ¤êü›ü, ¯ÖÏ£Ö´ÖÖ¾Öé¢Öß - −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 
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    मेल ंनाही अजनूमेल ंनाही अजनूमेल ंनाही अजनूमेल ंनाही अजनू    आभाळ आभाळ आभाळ आभाळ : : : : शेतक यानंा जग याच ेशेतक यानंा जग याच ेशेतक यानंा जग याच ेशेतक यानंा जग याच े
बळ दणेारी रेक किवताबळ दणेारी रेक किवताबळ दणेारी रेक किवताबळ दणेारी रेक किवता    

    

डॉडॉडॉडॉ. . . . िवजयकुमार िशवदास ढोलेिवजयकुमार िशवदास ढोलेिवजयकुमार िशवदास ढोलेिवजयकुमार िशवदास ढोले    
मराठी िवभाग मखुमराठी िवभाग मखुमराठी िवभाग मखुमराठी िवभाग मखु, , , , सजंीवनी महािव ालय चापोलीसजंीवनी महािव ालय चापोलीसजंीवनी महािव ालय चापोलीसजंीवनी महािव ालय चापोली, ताताताता, , , , चाकूर िज हाचाकूर िज हाचाकूर िज हाचाकूर िज हा,,,,लातरूलातरूलातरूलातरू 
 
कवी बालाजी मदन इंगळे ह ेमराठवा ातील 2000 नंतरचे लोकि य 

ामीण कवी व कादंबरीकार आहते. यांचा ज म इ. स. 1975 साली  
उ मानाबाद िज ातील उमरगा या गावी झाला आह.े ामीण जीवनाचे 
वा तव िच ण करणारी यांची किवता जीवनाचा समृ  ेरणादायी 
आलेख प  करणारी आह े कवी बालाजी मदन इंगळे यांनी 'मातरं', 'मेलं 
नाही अजून आभाळ', 'या परावलंबी दवसात' इ यादी तीन मह वपणू 
का सं ह िलिहल े आहते. ' पंदन' हा संपा दत थं िस  आह.े तसेच 
'िझम पोरी िझम' ही खूप लोकि य व गाजललेी कादंबरी यांची िस  
आह.े ामीण भागातील शतेकरी, क करी, मकरी व ामीण ि यांचे 
सवकश असे वा तव व  संवेदनशीलपण े  िच ण करणारे  एकिवसा ा 
शतकातील मराठवा ातील लोकि य कवी हणून कवी बालाजी मदन 
इंगळे िस  आहते. 

आप या दशेात शतेी, शेतकरी, िनसग व ामीण जीवन याला खूप 
मह व आह.े भारत हा खे ांचा व कृिष धान देश आह.े या दशेाची 
अथ व था खूप माणाम ये कृषीमालावर अवलंबून आह.े आज दशेाची 
लोकसं या वाढली तशी  शेती  कमी झाली आह.े यात शेतकरी राबराब 
राबून याला िनसग साथ दते नाही. सावकार कजाचा तगादा लावून 
शेतक यांना व थ बसू देत नाही. सरकार मालाला यो य भाव देत नाही. 
जगाचा पो शदा माझा शेतकरी क  क न अनवाणी पायाने शेतात 
उ हातानात अहोरा  राबताना दसतो.आजही ापारी, दलाल, सावकार 
व सरकारांकडून शतेक यांचे शोषण होताना दसते. मुली या ल ाचा 
िवचार क न याचा जीव चदामदा होतो. तसेच मुला या िश णाचा 
िवचार क न या या दयाची कालवाकालव होत.े कुटंुबाचा आ थक 
गाडा चालिवणे याला अश य होते ते हा तो आ मह येचा माग 
नाइलाजानं ि वकारतो . शतेक याची आ मह या हणजे आप या देशातील 
खूप मोठी कृषी सां कृतीची हानी आह.े याची खंत मला वाटत आह.े 
एकिवसा ा शतकातील िव ान तं ाना या या जगात आपला दशे 
महास ा व महागु या व ाला साकार कर या या वाटचालीला 
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लागलेला आह.े पण या दशेातील शेतकरी मा  खूप आ थक अडचणीत 
अडकलेला व परेशान आसललेा पाहायला िमळतो.  याला या अडचणीतनू 
सोडव याचं काम सरकार,सामािजक सुधारकांनी, कवी व सािहि यकांनी 
केलं पािहजे. या ठकाणी कवी बालाजी मदन इंगळे यांची "मेलं नाही अजून 
आभाळ" ही  शेतक यांना जग याची ेरणा दणेारी किवता आपण पाहणार 
आहोत. 'मेलं नाही अजून आभाळ' हा किवतासं ह बालाजी मदन इंगळे 
यांचा 2010 साली कािशत झाला. यातील 'मेल ंनाही अजून आभाळ' ही 

ामीण किवता शेतक यांना जग याचं बळ देत असता दतेाना दसते. 
जागितक करणा या व अ मानी-सुलतानी या संकटात सापडले या 
शेतक यांना धीर देत.े यांना आ मह यापासून दरू क न जग याचा नवा 
माग दाखव याचे काम बालाजी मदन इंगळे यांची 'मेलं नाही अजून 
आभाळ' ही किवता करत.े 

ामीण जीवनाचे वा तव िच ण आजचा ामीण कवी खूप 
संवेदनशील पाने करत आह.े यामुळे यांची किवता ामीण माणसा या 
जीवनानुभवाचा अिवभा य भाग बनलेली आह.े आज इं िजत भालरेाव, 
जगदीश कदम, शंकर वाडेवाल,े देिवदास फुलारी, संजय जमदाडे, रमेश 
िच ल,े महशे खरात, ीकांत देशमुख, िवलास वै , पी.िव ल, केशव 
देशमुख, पृ वीराज तौर, मुकंुद राजपंखे, ीराम ग हाणे व बालाजी मदन 
इंगळे इ यादी अनेक कवी मराठवा ातून खूप दजदार का लेखन 
करताना दसत आहते. यां या किवतेतून ामीण जीवनाचे सखोल व 

ापक आयाम खूप वा तव पणे मांडललेे आहते. आपणाला आज कवी 
बालाजी मदन इंगळे यांची 'मेल ं नाही अजून आभाळ' ही किवता 
शेतक यांना  जग याची ऊजा दे याचे काम कशी करते ते पाहायचे आह.े 

कवी बालाजी मदन इंगळे शेतीशी अतूट नात े असललेे 
मराठवा ातील मह वपूण ामीण ामीण कवी आहते. यांची किवता 
मातीतून मानव घडताना दसते. अशा या ाम सं कृतीचे नाते असणारा 
कवी हणून बालाजी इंगळे यांची महारा ात लोकि यता आह.े ामीण 
किवतेला अथपूणता दणेारी किवता या लेखात सदानंद देशमुख असे 
हणतात क , """"कृषीजन सं कृतीतून पुढे आललेी लेखक- कव ची िपढी 

आप या अनुभव िव ाशी ामािणक रा न लेखन करीत आह.े यामुळे 
आजचे ामीण सािह य एकूणच मराठी सािह या या क थानी आल े
आहे""""1111 सदानंद देशमुख यांनी सांिगत या माणेच अनुभव िव ाशी 

ामािणक रा न कृिषजन सं कृतीचे वा तव िच ण कवी बालाजी मदन 
इंगळे यांनी आप या 'मेल ं नाही अजून आभाळ' या किवतेत केलले ं
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आपणास पाहावयास िमळते. ामीण जीवनाचा मह वपूण कणा हणजे 
शेतकरी आह.े तो आज अ मानी-सुलतानी या संकटात सापडललेा आह.े 
आपला देश कृषी धान व खे ांचा देश हणून ओळखला जातो. या 
देशाची अथ व थाही कृषी जीवनावर खूप आवलंबून आह,े तरीसु ा 
जगाचा पो शदा असणा या शतेक याकडे सरकारचे व िनसगाचे ल  नाही. 
देशातील शतेकरी आज दशेभर आप या ह ासाठी लढताना, संघष 
करताना पाहायला िमळतो. शेतकरी कायदा दु ती साठी आज 
ग लीपासून द लीपयत शतेक यांचे आंदोलन चालू आह.े याला याय 
िमळणे गरजेचे आह.े शेतक यां या बाजूने सरकारने उभे राहणे गरजेचे 
आह.े आज आप या देशात व रा यात शेतक यां या खूप आ मह या 
झाले या आहते. शतेक यांचे दःुख, यां या वेदना कवी बालाजी मदन 
इंगळे आप या किवतेत संवेदनशील मनान े िचि त करतात. शेतक यांना 
जग याची नवी ऊजा आप या किवतेतून देतात. कवी आप या किवतेत 
हणतात, 

""""मले ंनाही अजनू आभाळ बा पामले ंनाही अजनू आभाळ बा पामले ंनाही अजनू आभाळ बा पामले ंनाही अजनू आभाळ बा पा    
आ ाच आशा सोडू नकोआ ाच आशा सोडू नकोआ ाच आशा सोडू नकोआ ाच आशा सोडू नको    

वाझं झाली नाही अजनू माती बा पावाझं झाली नाही अजनू माती बा पावाझं झाली नाही अजनू माती बा पावाझं झाली नाही अजनू माती बा पा    
आ ाच गाशा गुडंाळून नकोआ ाच गाशा गुडंाळून नकोआ ाच गाशा गुडंाळून नकोआ ाच गाशा गुडंाळून नको""""2222    

आप या देशातील शतेक या या दा र ाचे. दःुखाचे आिण क ाचे 
वा तव िच ण कवी आप या मराठवाडी बोलीतून वा तव पण े करतो. 
आजचा शेतकरी सावकार, दलाल व िनसगा या जा यात अडकलेला आह.े 
िनसग साथ देत नाही वेळेवर पाऊस पडत नाही. शतेीत उ प  होत नाही. 
मुली या ल ासाठी व लेकरा या िश णासाठी सावकाराकडून काढलले ं
कज फटत नाही. ते हा या अडचणीतनू माग काढ यासाठी शेतकरी 
आपला आ मह येचा माग वीकारतो. ाणि य असणारी शतेी कजा या 
बदलात सावकार हडप कर याचा य  करतो. कुटंुबा या आ थक गरजा 
जगाचा पो शदा भाग ू शकत नाही. जगाचे पोट भरणारा माझा शेतकरी 
वतः उपाशी राहतो. सरकारचे याकडे ल  नाही अशा वेळी जीवनाची 

आशा सोडून आ मह या हणजे गाशा गुडंाळ याचा िवचार हा शेतकरी 
करतो. यावेळी बालाजी मदन इंगळे संबंध देशातील शेतक यांना आप या 
किवते या मा यमातून मा यमातून जग याची नवी ऊजा दतेात. 
जग याचा आशावादी दिृ कोन देतात. अजून आभाळ मेलं नाही, माती 
वांझ झाली नाही. यामुळे मा या शेतक यांनी आशा सोडू नये. मर याचा 
माग प क  नये .आभाळाकडे डोळे असले या शतेक यांना बालाजी इंगळे 
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हा कवी आ मह या पासून दरू कर याचा य  करतो व जग याची नवी 
दृ ी देतो. 

शेतक या या संप तेवर देशाची गती अवलंबून आह.े शेतकरी या 
संकटाचा अडकला आह,े यातून याला बाहरे काढले तर हा देश संप  
होईल याचे वा तव भान कवीला आह.े दा र ाम ये जगणा  या व क  
क नही आपल ेआयु य संपिव याचा य  करणा या शतेक यांना कवी या 
किवतेम ये मा मक संदेश दतेात. कवी हणतात, 

""""आज नाहीतर उ ा तु या िशवारात उधाणलेही िपकआज नाहीतर उ ा तु या िशवारात उधाणलेही िपकआज नाहीतर उ ा तु या िशवारात उधाणलेही िपकआज नाहीतर उ ा तु या िशवारात उधाणलेही िपक    
एक ना एक दवस त ूघालशील कुबरेालाही भीकएक ना एक दवस त ूघालशील कुबरेालाही भीकएक ना एक दवस त ूघालशील कुबरेालाही भीकएक ना एक दवस त ूघालशील कुबरेालाही भीक    

सपंल ंनाही अजनू खे ातल ंमातरंसपंल ंनाही अजनू खे ातल ंमातरंसपंल ंनाही अजनू खे ातल ंमातरंसपंल ंनाही अजनू खे ातल ंमातरं    
आ ाच मरणाची भाषा बोल ूनकोआ ाच मरणाची भाषा बोल ूनकोआ ाच मरणाची भाषा बोल ूनकोआ ाच मरणाची भाषा बोल ूनको""""3333    

आ मह या कवा मृ यू ह े जीवनातील सव सम याच समाधानकारक 
उ र नाही. आ थक अडचण असेल या कोणतेही अ मानी-सुलतानी संकट 
असेल यातून मागच काढला पािहजे. आभाळ मेल ंनाही हणजे कधी ना 
कधीतरी पाऊस पडणारच आह.े माती वांझ झाली नाही हणजे न च 
माती आज ना उ ा धा याचा वषाव करणार आह.े माती या खाली 
दडले या गु  धनाचा साठा शेतक यांना आज ना उ ा न  सापडणार 
आह.े यामुळे शतेक यांनी िनराश होऊ नये. आह े या जीवन आनंद शोधून  
जग याची आशा धरावी.जीवन खूप अनमोल आह.े आज ना उ ा 
िशवाराम ये पीक उधाणले यावेळी ीमंत असणा या कुबेराला तु याकडे 
भीक माग याची वेळ येईल. हणून शेतक यांनी आ मह याची या 
मरणाचीभाषा  बोलू नये. जोपयत खे यातलं मातर िश लक आह ेतोपयत 
शेतक यांना चता कर याची गरज नाही. जगण ं खूप मह वाचं आह.े 
साठवलेलं धनं जा त काळ टकत नाही पण मातीखाली असणार गु धन 
आज ना उ ा न च शेतक याला दा र ातून वर काढेल याची आशा या 
कवीला आह.े कारण कवीचा या शेतक यां या क  व ामािणकपणावर 
खूप िव ास आह.े डॉ. नानासाहबे सूयवंशी ामीण जीवन व 
शेतक  याब ल असे हणतात क , """"संबंध ामीण जीवन द र ी आह.े 
पावसा या खेळासारखे िपकावर अवलंबून असते. हातची िपके गलेी, 
शेतमालाला यो य भाव िमळाला नाही क , वेळेवर पाऊस नाही पडला 
क , कज काढून िवहीर खोदावी पण पाणी नाही लागल ेक , डंयाअभावी 
मुलीचे जमलले ेल  मोडले क , ामीण माणूस उ व त होत असतो. या 
उ व त जीवनाचे अनेक पलै ू ामीण सािह यात िचि त होत आहते."."."."4444 
वरील हट या माण ेआयु यभर राब राबणा या शेतक यां या जीवनाम ये 
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कती संकटे येतात? कती दःुख येतात? याच वेदनादायी िच  व या या 
उ व ततेचे िच ण आपणाला अनेक सािह यातून पाहायला िमळते. पण 
कवी बालाजी मदन इंगळे आप या 'मेलं नाही अजून आभाळ' या 
किवतेम ये शतेक यांना जग याचा धीर देतात.नवा आशावादी दिृ कोन 
देतात. पुढे कवी बालाजी मदन इंगळे असे हणतात क ,  

""""तु या कोर ा िवहीरीला उ ा फुटतील धमुारेतु या कोर ा िवहीरीला उ ा फुटतील धमुारेतु या कोर ा िवहीरीला उ ा फुटतील धमुारेतु या कोर ा िवहीरीला उ ा फुटतील धमुारे    
तु या िहर ा नवैे ासाठी उपाशी बसतील देवही सारेतु या िहर ा नवैे ासाठी उपाशी बसतील देवही सारेतु या िहर ा नवैे ासाठी उपाशी बसतील देवही सारेतु या िहर ा नवैे ासाठी उपाशी बसतील देवही सारे    

वाळली नावाळली नावाळली नावाळली नाही अजनू माळावरची बाभळही अजनू माळावरची बाभळही अजनू माळावरची बाभळही अजनू माळावरची बाभळ    
आ ाच काशा जमव ूनकोआ ाच काशा जमव ूनकोआ ाच काशा जमव ूनकोआ ाच काशा जमव ूनको""""5555    

या ठकाणी कवी शेतक यांचे जगणं मह वाचं आह,े असा संदेश देतो. 
कारण आज ना उ ा प रि थती न च सुधारेल आिण कोर ा 
िवहीरीलाही धुमारे हणजे झरे फुटतील यावेळी शेताम ये पाणी पाणी 
होईल आिण सगळं शेत िहर ागार िनसगस दयाने बहरेल,ंकाळीमाता 
िहर ागार िनसगस दयान ेव चैत यान ेनटलेली असेल. अजून माळावरची 
बाभळ वाळलीनाही हणजेच न च जिमनीम ये पा याचा अंश आह.े ह े
सव च  तु या जीवनात चम काराने नाही तर िनसगा या कृपेने व क ान े
घडेल. क ावर व ामािणकपणावर या दशेाची न ह े जगाचीच जीवन 
संप ता व ग भता अवलंबून आह.े यामुळे ह े बा पा आ ाच तू जग 
सोडून जा याची कवा काशा गो या कर याची गडबड घाई क  नको हा 
मा मक संदेश कवी बालाजी मदन इंगळे या किवतेतनू आपणाला देताना 
दसतात. या किवतेम ये कवी या अनुभवाची ापकता वाढललेी 

आपणास दसत.े उमरगा सार या ामीण भागात शेतक यां या पोटी 
ज मललेा हा शतेकरी कवी मातीतून शेतक याचे जीवन घडवताना 
दसतो.न च यां या किवतेतून देशीयतेचे व कृषीसं कृतीचे पवैभव 

पाहायला िमळते. या संदभाम ये डॉ. वामन जाधव यांचे िवचार या 
ठकाणी पाहणे गरजेचे वाटत े ते हणतात क , """"1975 नंतरची मराठी 
ामीण किवता शतेक यां या अनुभवातून, यां या अ सल बोलीतनू 

अवतरताना दसते. ती कोणाचे अनुकरण करताना दसत नाही. 
ित याम ये खर देशीयता दसते.""""6666 हणजे कवी बालाजी मदन इंगळे 
यांची किवता शेतक यां या अनुभवातून अ सल उ मानाबादी मराठवाडी 
बोलीतून आपली वेगळी छाप िनमाण करताना दसते. ित याम ये ही 

खर दशेीयता आप याला पाहायला िमळते.  
आज देशात व रा याम ये शतेक यां या आ मह या खूप वाढले या 

आहते. हा आ म चतनाचा िवषय आह.े याब ल 'आ मह या त 
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शेतक यां या टाहो' या लेखात ीिनवास कुलकण  असे हणतात क , 
""""शेतक यां या आ मह या ही इथ या सं कृतीची आ मह या आह.े 
कुठ याही सािहि यकाला कवा कवीला समकालीन वा तवाचे भान 
ठेवावेच लागते""""7777 ह ेभान कवी बालाजी मदन इंगळे यांनी ठेवलेले आह ेअसे 
या किवतेतून आपणाला पाहायला िमळत.े शतेक यां या आ मह या ही 
खरंच आप या देशा या सं कृतीची आ मह या आह.े सं कृतीची सव 
वैभवता ही शतेकरी व ामीण जीवनावर आहधारललेी आह.े हा शेतकरी 
उ व त  झाला तर देशातील सं कृती संपेल. हणून  जगा या पो श ाला 
तआज सवानी आधार देण े गरजेचे आह.े सरकारने यांना आ थक 
अडचणीतून वर काढण े गरजेचे आह.े यांना जगवणं व जग याची 
मह वपूण ेरणा कवी बालाजी मदन इंगळे आप या किवतेतून संपूण 
शेतक यांना देत असताना आप याला पाहायला िमळते.पुढे कवी असे 
हणतात क , 

""""हर मोसमात खडंीखडंीन ंतु या घरी रास यऊेन पडेलहर मोसमात खडंीखडंीन ंतु या घरी रास यऊेन पडेलहर मोसमात खडंीखडंीन ंतु या घरी रास यऊेन पडेलहर मोसमात खडंीखडंीन ंतु या घरी रास यऊेन पडेल    
लाबं उभा न बघत तु यावर दिुनया सारी जळेललाबं उभा न बघत तु यावर दिुनया सारी जळेललाबं उभा न बघत तु यावर दिुनया सारी जळेललाबं उभा न बघत तु यावर दिुनया सारी जळेल    

शाबतू आह ेकोप यात अजनू िचमणीच ंघरटंशाबतू आह ेकोप यात अजनू िचमणीच ंघरटंशाबतू आह ेकोप यात अजनू िचमणीच ंघरटंशाबतू आह ेकोप यात अजनू िचमणीच ंघरटं    
आ ाच सरण रच ूनकोआ ाच सरण रच ूनकोआ ाच सरण रच ूनकोआ ाच सरण रच ूनको""""8888    

असे कवी बालाजी मदन इंगळे किवते या शेवट या चरणात हणतात 
कारण प रि थती बदलली व िनसग च ांम ये बदल झाला क  शेतक याची 
प रि थती न  सुधारत.े  िनसगाची कृपा झाली क  रानं िहरवगार होत ं
आिण शेताम ये राशीचे ढगारे पडतात. यावेळी सारी दिुनया, ापारी 
आिण दलाल मा  लांब उभे रा न जळताना दसतील. यावेळी 
तु यासारखा ीमंत कोणीच नसेल. असा उपदशे शेतक यांना या 
किवतेम ये बालाजी मदन इंगळे देतात. कोप याम ये अजून िचमणीचं 
घरटं शाबूत असताना त ू सरणाची भाषा का करत आहसे? हा माम क 
संदेशही आदशवादी पान े कवी बालाजी मदन इंगळे या किवतेम ये 
देतात. शतेक याने मरणाची व सरणाची भाषा बोलू नये. आ मह येचा 
िवचार क  नये.जग याची आशा बाळगून,क ावर व ामािणकपणावर 
िव ास ठेवून जीवन जगावे हणजे प रि थती न च बदलेल. हा 
आशावादी दिृ कोन कवीन े या ठकाणी शेतक यांना दलेला आह.े 
शेतक याला आ मह येपासून दरू क न जग याचा नवा माग दे याचं काम 
मराठवा ातील दोन मह वपूण कवीने आप या का लेखना या 
मा यमातून केले आह.े परभणी िज ातील कवी इं िजत भालेराव ह े
आहते यांनी आप या 'िशक बाबा िशक लढायला िशक' या किवतेत जहाल 
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संघषाचा माग दाखवत शेतक यांना व कुण या या पोराला लढ याचा व 
संघषाचा  माग सांगतात. आ मह या क  नको ह या करायला शीक 
घेतललेे कज बुडवायला शीक आिण सरकार जर ल  दते नसेल तर याची 
स ा पाडायला शीक. आप या ह ासाठी सावकार, ापारी व 
सरकार या िवरोधात लढायला शीक असा उपदेश करतात. पण बालाजी 
मदन इंगळे ह े आप या 'मेलं नाही अजून आभाळ' या किवतेम ये मा  
मायाळू पण ेआशावादी पण ेजग याचा जीवनमं  शतेक यांना सांगतात.ह े
दो ही कवीतील किवते या आशयाचे वेगळेपण आह.े अशा कारे कवी 
बालाजी मदन इंगळे ह े इ.स. 2000 नंतरचे मराठवा ातील मह वपूण 

ामीण कवी आहते. यांची किवता वाचक रिसकाला शेतक यां या 
जीवनाचा वा तव ग भताथ पटवून देत.े यां या का ा मक भाषेत गेयता, 
अ सल श दस दयाचा व त व ानाचा खिजना आह.े यामुळे ती किवता 
अ र कलाकृती होत.े 
सदंभ थंसदंभ थंसदंभ थंसदंभ थं    
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इं िजत भालरेाव ह ेमराठी वाङमयातील एक सु िस  असे नाव. यांनी 
किवतेसोबत कादबंरी, च र , वैचा रक, लिलत लेखन सािह य कारात तसचे 
समी क व काही मह वाचे संपादनपर लेखनही केले आह.े 1990 या 
आसपास मराठी किवतते काही न ा दमाचे कवी आले. याम ये इं िजत 
भालरेाव मराठी का ांत समृ  करणारे वैिश पणू व ल णीय कवी 
आहते. िवशेषत: मराठवा ा या ओ या मातीत दीघ ास यां या किवतते 
क डललेा आह.े मराठी ामीण बोलीत किवता करणारे एक समथ कवी हणनू 
अवघा महारा  यांना ओळखतो. ामीण किवते या ांतात कविय ी 
बिहणाबाई चौधरी. ग. ह. पाटील, िगरीश, यशवंत, ना. धो. महानोर व 
िव ल वाघ यांची परंपरा समथपणे पुढे ने याचे काम केले. अ सल ामीण 
जीवनानुभव व जीवन जािणवांचे कटीकरण केले. शेतक यास सृ ीचे सहाव े
त व मानणा  या या कवीने पीकपाणी, समरत, आ ही काबाडाच ेधनी, परेा, 
दरू रािहला गाव, कुळंिबनीची कहाणी, वेचले या किवता, मुलुख माझा, 
भूमीचे मादव तसचे 2004 साली ‘टाहो’ या सं हाची िन मती क न मराठी 

ामीण किवतचेा ांत समृ  केला. यांनी पीकपाणी, पाऊसपाणी, 
क क यांचे दःुख, भूमीवरील ा, आई-वडील, खेडूत माणसे, शेतकरी, ा, 
दु काळ, लोक वहार यासार या िवषयांचे चतन किवततेनू मांडले. कवी व 
यांची किवता एकूणच लोकसमहू मनाशी एक प होते.  

इं िजत भालरेावांची किवता शेतक यां या घामात, अ तू व र ात 
िभजले या आहते. अ सल ामजीवन व शेतकरी जीवनदशन खास 
बोलीभाषतेनू घडिवणा या इं िजत भालेराव यां या किवतेिवषयी िस  
समी क डॉ. नागनाथ को ाप ले िलिहतात, “गे या पाव शतकातील सश  
कव पकै  इं जीत भालेराव एक मह वाचे नाव आह.े ामीण जीवनातील 
वेदनसेह सव कार या जािणवांचे रंग-गंध अितशय उ कटतनेे इं िजत 
भालरेाव यां या किवतांमधून कट होतात.” असा यथोिचत गौरव केला. 
तसचे सजंय बो ड ेयांनी, “तमाम का तक यां या दःुखाला वाचा फोडणा  या 
किवता भालरेावां या लेखणीतनू उतर याने मराठी ामीण किवता 
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लखलखीत बनली आह”े असे हटलेले दसनू यतेे. कृषी जीवनातील धगधगत े
वा तव आप या किवतेतनू मांडले. यास ‘टाहो’ का सं हातील किवताही 
अपवाद नाही. अभाव त ामीण जीवन, उपाशीपोटी क  क न जगामुखी 
घास भरवणारा बाप, माय तरीही वा ास दयनीय ि थती, क डमारा, 
शोषण, वाढता कजाचा ड गर, खचलेपण व शेतक यां या आ मह या अशा 
आशयसू ातून यांची किवता ामीण जीवना या वा तववादी व िवदारक 
ि थतीचे दशन घडवते. या शोधिनबंधातनू ामु याने शेतक यां या था 
वेदनांचे दीघ आ ं दन ऐकव या या ते दाखिव याचा हतेू आह.े  

‘टाहो’ या सं हात सात दीघ किवतांची शीषके, भाग असनू यात 
समािव  किवतांची सं या 78 इतक  आह.े याम ये ‘टाहो’ (28 किवता) 
उपाय (सहा), शीळ (आठ), जागितक करण (पाच), माती-पाणी (नऊ), माय े
(सोळा) व प रिश  (सहा) यांचा समावशे होतो. या सव किवतांचे मु य क  

ामजीवन आिण शेतकरी हचे आह.े शेतक यां या आ मह ये या ान े
अलीकड या काळात वलतं प धारण केले आह.े िवकासाची, गतीची भाषा 
बोलणा या, महास चेे व  पाहणा या आप या समाजाची एक मोठी 
शोकांितका आह.े या किवततेनू जागितक करणापासून ते कौटंुिबक वेदन े
पयतचे अथात का या मातीचे ित या लकेरांच ेभाविव  उलगडून दाखिवले. 
आसमानी व सलुतानी संकटाची मािलका, शेती व थेची झालेली परवड, 
यातनू आलेले कजबाजारीपण, कज फेडता यते नाही हणून आ मह या. अशा 

समकालीन वा तवास मुखरर कर याचे काम ‘टाहो’ मधून भालरेाव यांनी केल े
आह.े शेतक यां या आ मह या हा सवा याच चतचेा व चतनाचा िवषय 
झाला आह.े ‘टाहो’ सं हातील काही किवततेनू शेतक यां या आ मह याचे थेट 
संदभ दते हा  टाहो या पान ेऐरणीवर आणला. ‘टाहो’ म ये शेतक यां या 
दीघ आ ं दना बरोबर ही किवता टाहो फोड याची कारणे शोधत ‘उपाय’ ही 
वैचा रक पातळीवर सचुवू पाहते. या उपायात सरळपणासोबत उपहास, 
उपरोध व चीडही आह.े माणसा या सहनशीलतचेी मयादा संप यानतंर तो 

त होऊन प रणामाची पवा न करता व समोर या माणसा या साम याचा 
िवचार न करता सव श िनशी यावर तुटून तरी पडतो कवा अस ातमेुळे  
आ मह यचेा माग प करतो. नैस गक संकटासोबत मानविन मत पाश जे हा 
आवळले जातात ते हा वतःस संपिव याचा माग वीकारतो. यात भरीस 
भर हणजे जागितक करण. याने तर शेती व शेतकरी, यावर आधा रत 
असणा या ामसं कृतीलाच सु ंग लावला आह.े याचहेी िच ण ते दृ पेणान े
करतात. यामुळे ही किवता अिधक िवचारगभ बनत जाते.  

‘टाहो’ सं हातील पिहलीच किवता. जी कुण याची क णाथ कहाणी 
िवल ण ययकारी श दात मांडते.  
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“टाहो फोडला बापान ं
याच दरीत िवरला 
आ मह यचेा पहाड 

या या पोटात िशरला” 
 या सार या ओळी अगितकतते आकंठ बुडाले या शेतकरी बापा या 

आ मह यचेा संग अवतीण करतात. या श दात शेतक याच े िवराट दःुख 
मांडले असनू दःुखाची सनातन अशी गाथाच किवतते पहावयास िमळते. 
पावसाअभावी शेतीची झाललेी परवड, ‘िपकला काऊस व सुकला पाऊस’ या 
वणनानतंर बापाने फोडलेला टाहो दरीत िव न जातो. अथात शेतक यां या 
दयनीय अव थेकड े कोणीच ल  दते नाही. यामुळे अनेकां या पोटात घास 
घालणा या शेतक या या पोटात आ मह यचेा पहाड िशरला ह े उफराटे 
वा तव कळी श दात पकडतात. 1989 साली आं दशेातील वरंगल िज ात 
शेतक यांची पिहली आ मह या झाली. ते हापासनू आतापयत सपंूण दशेभरात 
मो ा माणात आ मह या झा या आहते. खरे तर शेतक याची आ मह या 
होणे हणजे येथील सं कृतीची आ मह या आह.े 1989 नंतर वाढत गेले या 
आ मह या अथात समकालीन वा तवाचे भान राखत या काळात घडणारे 
कृषीजीवन सू मपणे श दब  कर याचे काम ‘टाहो’ तनू केले. हा टाहो 
शेतक याचा, आ मह या त शेतक या या कुटंुबाचा आह.े ‘टाहो’त 
आकांतभाव आह.े कमी-अिधक माणात दशेा या िविवध भागात हीच 
प रि थती कषाने नजरेस पडते आह.े िवशेषतः 1990 नंतर आले या 
‘खाऊजा’ धोरणाने तर शेतक यां या जीवनात िबकट प रि थती आली. 
आ मह यचेे आकड े फुगू लागले. लोकक याणकारी रा य ही सकं पना मागे 
पडून केवळ नफेखोरीस मह व आले. याम ये अ ाची पजूा करणा या 
शेतक यांचे कृषीमू य कसे ठरते याचे भानही उरललेे नाही. सामािजक 
संवेदनशीलताही दांिभक बनली आह.े  

इं िजत भालरेावां या ‘टाहो’त आ मह या करणा या शेतक याचा टाहो 
आह.े च बाजूं या ि ितजांना छेदनू तो आकाशभर, िशवारभर पसरतो. 
आपली अस  वेदना, कजाच े ओझे दरू कर यासाठी आ मह यचेा माग 
वीकारला, हातातील िव यान े शेतातील कणसे खुडावीत तस े शेतक यानी 
वतःचे ाण खुडले. सपंूण दशेभर शेतकरी आ मह या हा िवषय च चला 

गेला. या या नावावर राजकारण चालले परंतु मळुापयत जाऊन या 
आ मह यचेी कारणमीमांसा कुणी करत नाही. शेतक यां या सुखदःुखाशी नात े
असणा या कवीने आ मह या करणा या शेतक याचा टाहो श दब  केला. 
याचे श द अस  वदेननेे हळहळले. ते हणतात,  

“झाडाझाडाला िवचारा    
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आ मह ये या कहा या    
पहाडाला िवचारा    

मा या बापा या िवरा या”    
िवसा ा शतका या अखेर या दशकात आप या भारत दशेाने खाऊजाचा  

वीकार केला. यामुळे दशेात ब रा ीय कंप यांचा िशरकाव झाला. दशेाची 
समृ ी कर यासाठी जणू याचे आगमन झा याचे िच  रंगवले. शेतकरी यास 
भुलला. कजबाजारी झाला. कजाचा ड गर पेलवनेा ते हा आ मह या कड े
वळला. दु काळ, कज, दा र , सावकारी पाशात पुरता अडकललेा बळीराजा 
आ मह येस वृ  झाला. आप या प ात काय होईल याचाही िवचार केलेला 
दसत नाही. तो तर िजवािनशी जातोच पण या या प ात बायको-मुल,े 

गणगोत, गुरेढोरे, शेत-िशवार यांची भयावह ि थती होते. या झाडाखाली 
यांचा मनभावी णय झाललेा असतो. याच झाडा या फांदीला तो ते 

होऊन ल बकळत असतो. याच झाडाखाली याची प ी आज िवकल अव थेत 
उभी असते. ित या पोटात भीती, असुरि ततचेा गोळा असतो. वरील 
ओळीतनू असं य शेतक यां या आ मह यचेे सदंभ ल ात यतेात. शेतात 
लावललेा ऊस पा याअभावी वाळला आिण याऐवजी कसेबसे गवत जगले, 
साळ पोट यापयत यतेाच पाऊस गेला. याचा अप रहाय प रणाम 
ड गरद  यात घुमणारा टाहो फोडून शेतकरी आ मह या करतो. शेतकरी हा 
शेवटी पराधीन राहतो. सव माग बंद झा यास दीघ आ ं दनात वतःस 
संपवतो. ह ेआज या शेतकरी जीवनाचे दाहक वा तव आह.े  

टाहो चे मु य सू  शेतक याचे शोषण, हाल हचे आह.े आ मह या 
उ व या व साथीसार या पसर या. हालअपे ाची परंपरा तशी जनुीच आह.े 
वामन बळीराजा ही पुराणकथा िचरत ण अस याची सा  आह.े ‘काल या 
वामनान’े किवततेनू पाहावयास िमळते. आ मह या केले या कवा तशी वेळ 
आले या शोिषत व प रि थतीन े गांजले या शेतका याशी संवाद साधणा या 
28 किवता या सं हात समिव  आहते. कजबाजारी शेतकरी कजास कंटाळून 
आ मह या करतो. कज काढले, वाढले हणजे ते फेडले पािहजे. कजफेड झाली 
नाही तर पाप केले असे शेतकरी मानतो.  

“आप या डो यावर या कजाला 
पाप समजणारा पु यवतं आ मा 

फ  तझुाच शरीरात का राहतो?” 
असा राजकार यािवषयी संताप  करतात. उपि थत केललेा  

शेतक याचा इमानस उदा  बनवतो. कजबाजारी सगळेच असतात. कजही 
बुडवणा यांची सं या मोठी आह.े कजबाजारीपणातून रा य चालवणा या 
सरकारची सु ा सुटका नाही. मग डो यावर या कजास कंटाळून कजाला पाप 
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समजणारा पु यवतं आ मा फ  शेतक या या शरीरात राहतो का? असा 
सवाल करतात, सग यांनीच कमरेची सोडून डो याला गंुडाळली पण तलुाच 
डो यावरचे कज पाप का वाटत?े तचू वतःला का सपंवतो? अशी िवचारणा 
करतात. तो आप या इमानास सोडत नाही तरीही या या वा ास भीषणता 
का? याच जबाबदार नतेे, रा यकत, सरकारी यं णा क  आणखी कोणी हा 
िवचार करायला लावतात. सगळीकड े पाप-पु य, नैितक-अनैितकतचे े
सोयरसतुक न रािहलेली माणस े वतःचे उखळ पांढरे कर या या पाठीमागे 
लागललेी असताना डो यावर या कजाचे ओझे पाप वाटून तो वतःला 
संपवतो. आ मह यमेागे काही सामािजक व सां कृितक मू यभाव अस याचे त े
सांगतात. युगानयुुगे धरतीस सफुळीत करीत आलास तरी माणसाला क भ 
फुटत नाहीत असेही बोलनू दाखवतात.  

या बळीराजास धूत वामनाने कपटणीती वाप न पाताळात घातले तोच 
वामन बळीराजा या आ मह यसे कारणीभतू आह.े आज मा  वामनाचे व प 
बदलले आह.े आज तो आप या पावलाने बळीराजास पाताळात गाडत नाही 
तर बळीराजा वतः गाढून घेईल, फासावर जाईल अशी प रि थती िनमाण 
केली जात आह.े सगळीकड ेजागितक करणाचा उदोउदो सु  असताना आ थक 
डबघाईला आललेा शेतकरी, पु यवंत आ मा वतःस सपंवतो आह.े आ मह या 
क  पाहणा या पुढे एक भयकंर भिव याचे िच , दृ य पढुे उभे करतात.  

आ मह यचेी वेळ आनणा यांचा िनषेध करताना इं िजत भालरेाव 
हणतात,  

“दःुख दळून खाणा याला    
आ मह ये या क ावर    
आणनू पोहोचवणारानो    

दवेाचं जातं दमाण फरतं    
पण फार बारीक दळतं    

असं कबीर सांगून गेलाय”    
मोठमो ा उ ोगपत नी बकँांची कज बुडवली. यालाच कजमु  केले. 

परंतु शेतक याकडून मोठी र म वसलू क नही कजमु  केले नाही. ही 
व तुि थती सांगताना कवी संतापतो. ह े वैि क स य कबीरा या दोहयातनू 
सूिचत करतात. शेतक या या घामावर आिण या या दःुखातनू सुखी जीवन 
जगणा या ऐतखाऊ खुशाल चडूना कवी इशारा दतेात. यामधून कवीची 
सामािजक िवषमते ब लची सखोल जाणीव  होते. बापा या ह येची 
माळ गंुफताना राजक य व थेचे नाव घेतात. द:ुख दळता दळता आ मह या 
करणारे शेतकरी यावर न च मात करतील असा िव ास व आशावाद ही 

कट करतात.  
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शेतकरी आ मह या करतो इथेच ही शोकांितका संपत नाही. याची 
बायका-मुले बेवारशी होतात. दशेोधडीस लागून यातनाच ात सापडतात. 
बाप एंडरीलचा डबा पोटात रचवनू वतःस संपवतो. अशा या शेतक याच े
दःुख िशवारभर पसरते. या या मुलासही यातनू बाहरे िनघा याचा माग 
सापडत नाही. या या मानिसकतवेर प रणाम होतो तोही शेवटी मृ यूस 
जवळ करतो. याचे वणन करताना िलिहतात, 

“अखा एनडर चा ड बा िपऊन    
बाप या ातनू मु  झाला    
मला तर एक ढकणही परेुल”    

अकरा वषा या मलुास या या बापा या आ मह या नतंर घरातील 
ितकूल प रि थती िवषयी िवचारणा के यास वरील उ ार काढतो. बापा या 

वाटेने जा यािशवाय पयायच राहत नाही. हणजे आ मह याचे स  थांबणार 
नाही याची िवदारक जाणीव क न दतेात, ‘जागितक करणाचा एंडरीलचा 
ड बा कुणी धुतला तु या िनमळ गंगेत’ असाही  िवचारतात.  

क  सरकारने उपाययोजना हणून शेतक यांसाठी मोठे पॅकेज जाहीर 
केले. पण याचे बारकाईने िनरी ण के यास ऊस को हयाने पळिव यागत 
ि थती दसते. शेतक  यां या पदरी फ  वरचा पाचोळा शेतकरी आ मह यचे े
स  काही थांबत नाही. जागितक करण, शेतकरी आ मह या यािवषयी ज े
रा यकत बोलले याचा समाचार व धांडोळा घेताना कवी िलिहतात,  

“पंत धान हणाले, 
घेतले या कजाचे आिण कुटंुबाच े

िनयोजन करता यते नाही 
हणनू शेतकरी आ मह या करतात 

यावर शेतक यांनी िवचारल ं
दशेाचे िनयोजन जमलं नाही 

हणनू कती पतं धानांनी 
आतापयत आ मह या के या” 

यावर कोणतचे उ र रा यकत, पंत धानांकड े नाही. संपूण भारतात 
शेतकरी आ मह या करत असताना दली जाणारी ित या, बोचरी खंत 
कवीस अ व थ करते. कोण याही प रणामाची पवा न करता सरकारिव  
बोलायचे धाडस, जाब िवचार याचे काम केले. घेतललेे कज बडुव यासाठी 
शेतकरी आ मह या करतात असा एक जाणीवपूवक गैरसमज थािपत व 
बुि जीवी करतात. वा तव मा  िव  असते. आ मह या त शेतक यां या 

ाकड े जे कुि सत नजरेने पाहतात. यांना कवी उ र दतेात. जो 
शेतक यां या आ मह येिवषयी समाजाची दशाभलू करतात यातील स य 
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कवी सांगतात. कुणबी बापा या आ मह येब ल पतं धान नकारा मक दृ ीन े
बोलतात त हा कवी शेतक यांचे अनभुव कट करताना जे हणतात त े
ल णीय व पाचे आह.े यामधून शोषणािव ची जाणीव कट करतात. 
यासंदभात मा ती घुगे िलिहतात,  “बदल या ामीण जीवनाचे मह व, 
जागितक करणा या रे ामुळे आ मह येस वृ  होणारा शेतकरी, यामागची 
कारणमीमांसा, संशियतां या िवरोधात राग, चीड, िश ा, शाप ती पण े 
भालरेावांची किवता अिभ  करते. ह ेमत वा तव सूिचत करत.े  

आ मह यचेा पहाड पचवणं खूप जड असते. ह े केवळ भूिमपु ालाच 
ठाऊक असते. खु  भूिमपु  कवी हणनू, ‘आ मह यचेा इितहास पंढरपूर या 
या े इतकाच जनुा आह’े असे हणतात. आज या व थेन ेउपेि त मान या 
गेले या शेतक या या शोषणाची गाथा मांडताना वरील ओळी यतेात. हा  
अ ाहत सु  आह े जी काल दृ य व पात होती ती आज अदृ य पात 
वावरत आह.े सां कृितक सदंभ दते का ा म प रणाम साधला. शेतक या या 
दा ण इितहासास अधोरेिखत करतात.  

‘टाहो’ सं हात शेतक यां या आ मह यचेे जसे वणन यतेे तस े उपायही 
सुचवललेे दसतात. शेतक यां या आ मह याचे भांडवल आप या वाथासाठी 
करणारे राजक य पुढारी, ापारी, शहरातील सुखव तू लोक अशा सवाना त े
धारेवर धरतात. यांना बारीक चाळणीत चाळून यां यातील उरलासरुला 
क डा काढून टाकावा. बजुगाव यास घाबरणारे ह े लोक नाहीत हणून 
गोफणगंुडा वापरावा लागेल. शेवटी भूमीपु ांना जगलेला, भोगलेला कुणबही 
उपायच उतारा ठरणार अस याचे ते सांगतात. शोषकांचा बंदोब त 
कर यासाठी गोफणगंु ापासनू ते नांगरा या फाळापयत ची आयुधे ही खास 
मातीशी नाते सांगतात. आपण नरम पडलो क  लोक हानतात व दबुळे पडलो 
खणतात. यामुळे परीनामाकड े दलु  न करता, छळून मारणा यास वरील 
िश ा दली तर टाहो कमी होईल ही आशा कवी  करतात.  

जग या मर या या खेळात मरण नहेमीच जकत आले. मरणातच 
गंुफललेा हा आयु याचा मरण सोहळा साजरा करतात. हा फार मोठा 
भोगवाटा आह.े या या किवता वाचकास घायाळ करतात. संवेदनशील 
मना या ठक या उडवतात. शेतकरी वतःस शेतीत गाढून घेतो व वतःच 
िव न जातो. इतर यं णानं क भ फुटताना, मनास पाझर फुटताना दसत 
नाही. शेतक यां या शेतात दःुखा या राशी व घरात या कणगीत दःुखाच े
धा य. याम ये शेतकरी मायबापांना कती वडावं, खपावं यां या दःुखास 
सीमाच नाही. एकूणच जागितक करणा या, िनसगिन मत संकटा या 
दु च ात अडकून जीवन या ा संपवणा या बळीराजाचा आत ‘टाहो’ 
किवतेतनू ऐकावयास िमळतो.  
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िन कष िन कष िन कष िन कष ::::    
मराठी ामीण किवते या परंपरेचा वारसा जोमाने चालवणारे, मराठी 

का ांत समृ  करणारे इं िजत भालेराव एक मह वाचे कवी असून 
कुण याचे सव भाविव  किवततेनू साकारले आह.े कबीरांनी जनसामा यां या 
सुखदःुखाचे जसे शेले िवणल े तसे भालरेावांनी शेतीमातीत राबणा या 
शेतक यांची व े िवणली आह.े याम ये ‘टाहो’ या का ासं हतनू यणेारे 
शेतकरी जीवनाचे दाहक व वा तवदश  िच ण पाहावयास िमळते. 
शेतक यां या जीवनातील अपार क , यांचे अभाव त जगणे याचे िच ण 
करताना अिधक ती ण किवता बनते. टाहो मधून या प रि थतीचा, 
शेतक यां या दै याव थेचा खर श दात िनषेध करतात. शेतक यांना िवपरीत 
प रि थतीत लोटून यांना आ मह ये या कठ ावर आणणा या सबंंधी 
उपरोधाची, तककठोराची, िवसगंती दशनाची भाषा टाहोत आह.े टाहो हा 
शेतक यां या आ मकलेशचा आह.े शेतक यां या दै य, दःुख बाबतचा कळवळा 
टाहो तनू कटला आह.े शेतकरी जीवनाचे अनभुव सहअनुभव होत  
होतात. यातनू कणव, राग व क णा कट होते. याची किवता याहाळताना 
पोटास पीळ पडतो. कंठ दाटून येतो, डो यात अ ू गद  करतात. घरोघरच े
कत पु ष हताश होऊन आप या हाताने आपले आयु य संपवत असताना सगळे 
रखरखीत होत जाते.     

दु काळ, कजबाजारीपणा, आ मह या ह े िवषय नवीन रािहललेे नाहीत. 
संत तकुारामांचे अभंग, महा मा फुले या शेतक यांचा आसूड मधून 
शेतक यां या दःुखास वाचा फोडली आह.े या दःुखास ाचीन काळापासनू 
अनके वैरी होते व आहते. या बळीराजास वामनाने पाताळात गाडले. आजही 
असे वामन आहतेच. दःुखाचे ओझे खां ावर घेऊन शेतकरी िप ानिप ा 
जगत आह.े याची वाटचाल सु  आह.े वबळावर, िहमतीवर आतापयत तो 
तगला. याचे दःुख काळा या ओघात अिधक ती  झाले. यामुळे शेतकरी 
झाडा या फांदीचा आधार घेताना, एंडरील चा ड बा िपऊन शेतकरी बाप 
वतःस सपंवताना तसचे याची मलुेही हाच पाढा िगरवताना दसतात. 

कारण तशी प रि थतीच सभोवती िनमाण झाललेी दसते. दा र  व 
कजबाजारीपणाने बजेार झालेला शेतकरी अखेरपयत इमानाशी नाते ठेवतो. 
शेवटी अस  झा यावर, सव माग बंद झा यावर वतःस सपंवतो. इथेच दःुख 
संपत नाही तर मागे सारे कुटंुब दःुखा या खाईत लोटतो जाते. उलट राजक य 
पुढारी, शहरातील सुखव तू लोक शेतक या या आ मह यचेा राजक य 
भांडवल हणून वाथ  वापर करतात. एवढेच न ह े तर या आ मह यचेी 
कारण मीमांसा चकु या प तीने करताना दसतात. ते हा कवी यो य अशी 
मीमांसाही करतात व उलट यांना जाब िवचारतात.     
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शेतक यां या आ मह यानी आपला कृषी इितहास रंगू लागला होता व 
शेतक या या बाबत भयावह प रि थती िनमाण झाललेी दसते. यात 
जागितक करणाने अनके  िनमाण केले. शेतक या या आ मह येचा िव म 
झाला. केवळ महारा ातच न ह े तर सपंूण दशेात हचे िच  कमी अिधक 

माणात दसते. खाऊजा तील फस ा, खो ा जगास सामोरे जा. या 
ओळख यात गाफ ल रा  नका. कारण असचे सु  रािहले तर माणसा या 
साव याही गायब होतील. ह े कवी सूिचत करतात. जागितक करणातील 
गंभीर प रणाम समजनू घेत यातनू बाहरे पड याचा माग सुचिवतात. 
जागितक करणाचे गंभीर प रणाम यांची किवता नमेकेपणाने पकडते. 
अनभुवाचा दीघ प ला आिण तपिशलासह बरका ाना किवतते टप याची 
कवीची धडपड दसनू यतेे. टाहो या सं हात सात दीघ किवतांम ये 78 
किवतांचा समावेश असून शेती करणारा आपला बाप आ मह या क  
लाग याचे दःुख कवीला होणे वाभािवक आह.े या या अंतःकरणातील टाहो 
जसा यांना जाणवला तसाच तो संबंध सां कृितक िव ालाही जाणवावा या 
हतेनूे कवी आप याशी संवाद साधतात. भमूीिप यास आपला बाप माननू 
या या जीवन मृ युशी संघषरत असले या आयु याशी समरस होऊन 

भूमीिप याचे ती -कोमल दःुख अनभुतूी या कसातनू मांडतात. शेतक यां या 
आ मह यचे बोचरेपण यां या मनात खोलवर मरु यामुळे उपायापे ा उपरोध 
आिण ितर कारा या छताच अिधक माणात उगव या. भालरेावां या 
किवतेतनू शेतक यांचे भाविव , यां या आशा-आकां ा, अनकेिवध , 
ताणतणाव, वेदना व मू यभाव इ यादीचा अिव कार कट केला. शेतक याच े
जीवन हचे किवतचेे क  असनू यां या जीवनाशी एक प झा याचा यय 
येतो. शेतक यां या आ मह या हा आज या ामीण सािहि यकां या आ थेचा 
िवषय  रािहलेला आह.े ‘किवता’ या कारातून उ कटपणे आप या 
हवाल दल शेतक यां या कौटंुिबक, आ थक व िवफल भय त मानिसकतचे े
िच ण ययकारीपणे होताना दसते. आ मह या केले या शेतक या या 
िशवारात फरताना कवी उि  होतो. यके वळणावर न ा पात येणा या 
शोषकांचा चेहरा दाखवतात. आजचे वामन वेगळे आहते याची जाणीव क न 
दतेात. नवे चहेरे घेऊन येणारे शोषक व याची नीती सांगतात. शेतक या या 
ददुवाचे दशावतार यांनी जवळून अनभुवले. ‘टाहो’ सं ह याची चीती दतेो. 
आ मह या करणा या शेतक याचा हा आत टाहो काळीज हलेावणारा व गाढ 
गहन घोरणा यानाही जाग आणणारा आह.े ब तांशी किवता आ मह ये या 
सू ाने बांधले या आहते. आरंभी या 28 किवता आ मह याचे नानािवध सदंभ 
घेऊन यतेात. भूत, भिव य व वतमानातील अनके संदभानी शेतक यां या 
आ मह याची कमकहाणी उलगडली. आ मह येस  जबाबदार असणा याची 
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मानगुट पकडणारी व सवाल करणारी किवता आह.े शेतक यां या दःुखाचा 
एक अनाहत नाद ऐकू यतेो. अ व थ करणा या बरोबर काही उपायही 
सुचिवले. यात शोषकिव  राग  होतो. शोषकाब लचा रोषही  
करताना याब लची चीडही  करतात. शोषणािव  नवी मांडणी 
करताना आशावादही कट होतो. शेतक यां या मनातील कंार किवते ारे 

कट केले. जागितक करण, शेतक यां या आ मह या एकूणच ामजीवनाच े
नेमके व भाव ाकूळ दशन यां या किवततेनू घडते. जशी कुण या या पोरास 
लढायला िशकवणारी किवता तशी ती कुण या या आ मह यवेर मलूगामी 
चतनही करते. शेतक यां या आ मह यचेे चतन करणारा हा का सं ह आह.े 

व थे या चाकाखाली भरड या जाणा या कृिषवलांचा हा आत टाहो आह.े 
तो वाचनू आपण अतंबा  हलतो, भयच कत होतो. यामुळे अ सल ामीण 
जीवन दशन, क करी, शेतक यां या था वेदणानं पुरेपूर सजग कर याच े
साम य टाहो या आ ं दणात आह ेयात शंकाच नाही.     
संदभ : 

1. भालेराव इं िजत, ‘टाहो’, ितभास काशन, परभणी, ितसरी आवृ ी 2008.  
2. भगवान काळे (संपादक), ‘इं िजत भालेराव यांची किवता : आकलन, आ वाद 

आिण आ ेप’, सा ात काशन, औरंगाबाद, आवृ ी पिहली, 7 ऑग ट 2013.  
3. घुगे मा ती, ‘इं िजत भालेराव यांची किवता’, ेहवधन काशन, पुणे 2009.  
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आपला भारत देश वतं  होऊन आज बरीच वष झाली. दशे महास ा 
बन याचे व  पाहतो आह.े जगाचे सु े हाती घे याचे भाषा या देशात 
बोलली जात आह.े देशान ेजगाची सू े ज र हाती यावी, परंतु याआधी 
या देशातील बेकारी व दारी ा संपिव याची सू े ज र हाती यावीत 
आिण मगच देशाचा िवकास करावा. या दशेातील आ दवासी (आ दम) 
समाज अजूनही दा र व थेत आह ेआिण भूक बळीचा िशकार होत आह.े 
कुपोषणामुळे दरवष  हजारो बालके फड यातच दम क डून मरतात. जंगल 
पहाडात द या खो यात राहणा या आ दवासी ी या लगु ा या गाठी 
आ ाप कमी झाले या नाहीत. सतरा ठीकाणी ठीगळाचे लगुडे प रधान 
कर याची परंपरा ित या वा ाला आजूनही कायमच आह.े अ या 
कप ावर रानोमाळ भटकंती करणारा पूव चा आ दम आजही याच 
अव थेत दसतो. 

भारतातील आ दम जमाती नागर संकृत पासून क येक वष दरू 
रािह यामुळे यांचा िवकास झाला नाही. वतं य ा ीनंतर मा  यांच 
आ दवासी समाजाला आप या अिधकार, कत  व ह ची थोडीफार 
जाणीव झाली. कासव गतीन ेका होईना समाजात िश णाचा सार होऊ 
लागला. थो ाफार सु  लोकांम ये समाजाचे चतन सु  झाल.े 
सािहि यक परंपरा नसतांना आ दवासी समाजातील अ पिशि त मंडळी 
सािह य वाहांकडे वळू लागली. याम ये यांनी कथा, किवता कांदबरी, 
नाटक, आ मच र  आदी वाडःमय कार आपाप या परीन ेहाताळले. परंत ु
का ाचा ांत मा  याने आिधक माणात िवकिसत के याचा दसून येते. 

थािपत  व थेने येथील आ दवासी समाजाला माणूस हणून कधी 
संबोधलेच नाही. यांची गणना चोर, लुटा , दरोडेखोर, रा स, धत वरचे 
पाप  ाणी, काव यपे ा काळे अंशाम ये केली. मुळात ती माणसेच 
आहते. परंतु या याकडे माणूसक या नजरेने या व थनेे कधी पािहलेच 
नाही, उलट यांची अवहलेनाच केली. समाजात यांची ितमा जेवढी 
मलीन करता येईल तेवढी केली. आ दमांनी माणूस हणनू जगचू नये अशी 
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व था क न ठेवली. परंतु या सवा या भां ाला सु ग लाव याचे काम 
आ दवासी कव नी केले आह े. 

तसे पिहले तर नगरांचा िवकास फार झपाटयाने होत गेला ामीण 
भागही िवकासा या दशेने  कासाव गतीने िवकासाची वाटचाल करत 
आह.े परंत ुड गरद यां आिण कडेकपारीतला आ दवासी मा  अजूनही आह े
याच अव थेत जीवन जगताना दसतो. संपती, स ा, सािह य, सं कृती 

या बाबतीत तो इतर समाजा या खूप माग ेआह.े जी ितकूल प रि थती 
आह ेतीची जाणीव आ दम कव ना  झाली आिण हणूनच यांनी आप या 
का ातून या प रि थतीला वाचा फोड याचे काम व प रवतनवादी 
िवचार व “ व” ची जाणीव  समाजाला  क न दे याचा चंग बांधला. 
समाजातील दःुख, दा र , दै य, कुपोषण, उपासमार, उपे ा, था-
वेदना, भूक व भाकर यासारखे  काही मह वपणू िवषय आ दम कवी 
तेव ात पोटितडक न ेआप या का ातून मांडताना दसतात. 

“ या देशात या मं दर मि तून    
चपला जोडे चोरले जात असतील    
या देशातील लोकांची गरज  काय असेल?    

राम-रहीम क  भूक !”     II १ II    
जे हा एखा ा मं दर कवा मशीदीतून  च पल-जोडे  चोरीला जातात. 

ते हा तथेील लोकांची खरी गरज राम कवा रहीम नसून “भूक” आह.े 
भूकेने पोट जे हा पाठीला जाते. ते हाच असले कृ य घडते ह ेआ ही थम 
ल ात यायला पािहजे. िवचारात न घेताच आ ही मा  एक कडे  हजारो 
लोकांना उपाशी ठेवून ितकडे मं दराचा जण ार  करायला िनघालो. 

कवी पी. डी आ ाम यांचा ‘पहाडी कंार’ हा का सं ह ९ वे 
अ.भा.आ.सािह य संमेलन नागपूर येथे २०११  म ये कािशत झाला. या 
सं हातील ब तांश किवता प रवतनवादी असून या फुल,े शा , 
आंबेडकरांचा िवचार माण मानणा या  आहते. तसेच आ दवासी  चे दःुख, 
दा र , क , उपासमार, भूक, अ ान आदी ही कवीन े  तेव ाच 
ताकदीने व पोटितडक न े मांडल े आह.े कवी आ ाम आप या “मायची 
ममता” या किवतेत असाच  दःुख दा र  आिण भूकेचा पाढा वाचताना 
दसतो. तो असा-                    

“िनज िनज रे    
मा या ता हा    
नाही येत रे पा हा    
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तु यामुळे मी  दःुखही हरले    
आनं चे अ  ूनयनी आल,े    
ममता ही मायची सांगू कशी मी    
जीवन माझे तूच रे का हा .........”   II २ II    

आई आप या मुलाला हणत ेक , बाळ दवसभरा या उपवासामुळे व 
वणवण फर यामुळे मला पा हा फुटणार नाही. कारण मा या पोटात 
भाकरीचा साधा कणदेखील नाही. यामुळे मला दधू कुठून येणार व तुझी 
दधुाची तहान कशी भागणार यापे ा आता तू झोपी जा.  

आ दवासी समाजाला छळणारा भूकेचा  अलीकडे अितशय गंभीर 
व रौ प धारण करताना दसतो 

 “माझे पाय 
चालल ेधगधग या आगीतून 
वीतभर पोटाची आग िवझवायला  
वतः या आगीला मूठमाती दऊे ”?          II ३ II 

ड गर-द या, घनदाट वनांचा देश,कडेकपारी आद म ये वा तव 
करणारा आ दवासी आज मृ यू या दारात उभा आह.े भूकेचे चटके 
समाजाबरोबरच कवीला देखील बसले आहते. िवतभर पोटाची खळगी 
भर यासाठी आ दमांना उ हाची ती ता जाणवत नाही आिण जाणवत 
असली तरी सांगवत नाही. कारण यां या डो यासमोर असतो तो भुकेचा 
ड ब. तो शांत कर यासाठी या लोकांना रखरख या उ हात आपला उघडा 
देह ठेवून अ ा या शोधासाठी पायपीट करावी लागते. 

कुपोषण आिण भूकबळी सार या मृ यू या खाईत नेणा या सम येला 
आ दम लोकांना दरवष च त ड ावे लागत.े शासन दरबारी कुपोषणावर 
सखोल चचा होते. पण ती शवेटी वांझोटी ठरते. समाजाला या चचचा 
किचतही फायदा होत नाही. जंगलातून लाकडाची मोळी आणून 

िवकणारी व यावरच आपला उदरिनवाह करणारी व यावरच आपला 
उदरिनवाह भागिवणा या आ दवासी ीचे दःुख ‘मही दिूनया बुडाली’ या 
किवतेतून ययाला येते. 

आ दवासी समाजाला मुळातच स म राजक य नेतृ व िमळाले नाही. 
जे िमळाल े तेही वाथ   व मतलबी िनघाल े आिण हणून चांदेकरांची 
‘िलडर’ नावाची किवता अशाच आ दवास चे नेतृ व करणा  यांना 
आ मपरी ण कर यास भाग पाडते.       

“ यांनी िहसकावली भाकर    
भीक यांनाच मागतात    
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र  आमचेच जाते    
नावही यांचे घेतात”?  II ४ II    

समाजाच नेतृ व वीकार याला याचे सजग भान असणे आव यक 
आह.े या आथ लोकांनी येथील मूळ रिहवाशांना जंगलाचा र ता दाखवून 
दला. याच आथाची चापलूशी करताना आ दम नतेृ व दसून येत.े ह ेनेत े

त वांशी बांधील नसतात आिण समाजाला त ेधोकादायक ठरत असतात. 
आ दवासी वीरांनी समाजासाठी र  सांडल,े यांचे नाव यां या मुखी 
नसते,तर समाजाला िभकेला लावणारांचेच नाव यां या िजभेवर तरळत 
असते. अशा या िवरोधाभासाचा येय कवी आप या किवतेतून आणून 
देतात. 

किवता अ ाम यांचा ‘काजवा’ हा का सं ह अ.भा. आ दवासी 
सािह य संमेलन, नागपूर येथे मे २०११ साली कािशत झाला. कविय ी 
स या धुळे येथील आकाशवाणी क ावर उ ोिषका हणून कायरत आहते. 
आ दवासी समाज, सं कृती, दा र , शोषण, उपासमार, िपळवणूक, दःुख, 
भूक भाकर आद सारखे काही िवषय यांचे का -िवषय झाले आहते. 
आ दमां या वा ाला आललेे  दा र , यातनू िनमाण झालेला भुकेचा 

, यां या ‘भूक आिण भाकर’ या किवतेत डोकावतो. 
‘ था आ दवास या’ हा पांडुरंग वागतकर यांचा पिहलाच 

का सं ह या सं हातील ब तांश किवता या आ दम समाजा या 
वाटायला आले या था व वेदनांचे पहाडच उभे करताना 
दसतात. याचाच एक भाग हणून आ दवासी ी या क मय जीवनाची 

था ‘भूक’ नावा या किवतेत मांडली आह.े दवसभर शेतात काबाडक  
करणा या आ दम ीचा ‘भूक आिण आत ा’ चा सहसंबंध जुळवताना 
कवी हणतो- 

 “भूक लागली पोटाला 
पीळ पडला आत ाला 
बाळ बांधलं पाठीवरील झोळीला 
क  पडतात आत ाला 
पडललेी गाठ सोडवायला.  II ५  II 

बाळ पाठीवर बांधनू दवसभर शेतात राबणा या आ दवासी ीचे 
िच च इथे वाचकाला अ व थ करत,े भुकेमुळे पोटातील आत ाला पीळ 
पडललेा असो अथवा गाठी पडले या असोत. या सोडिव याची धमक 
ित या ठकाणी आह े आिण हणूनच ती सतत क च उपसत राहते. 
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क ािशवाय आत ाची गाठ सुटणार नाही, हहेी ितला माहीत आह.े/ 
असते. 

आ दवासी सािह य चळवळीतील एक अ ग य नाव हणजे ा. 
वामन शेळमाके  होय. शेळमाके यां या किवतेतील दःुख, दा र , था, 
वेदना, भूक व भाकर यांची जातकुळीच िनराळी आह.े 
                              “वनपु ा 
                              पोटाची भूक भागव यासाठी  
                              दारोदार भटकत आहसे 
                              शोषकांकडून ठार होत आहसे  
                              भांडवलदारांनी तुला दडपल ेआह.े” II ६ II 

जंगलाचा राजा वतः याच जंगलात आज भूकेन े ाकूळ झाला आह.े 
भुकेचे  सोडव यासाठी याची दारोदार भटकंती सु  आह.े भूक व 
भाकरीबरोबरच या या था, वेदना व शोषण अजूनही कमी झालेल े
नाही. शोषकवग व भांडवलदार वगाकडून होणारी यांची लयलूट अ ाप 
थांबलेली नाही. जल, जंगल व जमीन यावर भांडवलदाराचे आ मण सु  
आह.े यामुळे हा वनपु  च बाजूने नागवला व लुबाडला जात आह.े 
िवकासा या नावाखाली थािपतांकडून हद ू धम व सं कृतीचे 
बीजारोपण केले जात आह.े यामुळे आ दमाची नैस गक सं कृती व यांचा 
आ दम धम धो यात येत आह.े असे ह े सगळे धोके आ दवासी समाजाने 
आता तरी समजून घतेल ेपािहजेत. 

 “नाही हलला झुलला 
जीव कवासा उडाला 
भूक बाई ता हा माझा 
जीव घेऊन िनघाला”      II ७ II 

कुटंुबाचा च रताथ चालिव यासाठी आ दवासी ीला मोळी िवकण े
गरजेचे ठरत.े ती मोळीही िवकते. मोळी या पशैातून मुलाला आंबील 
पाज याचा य  करत.े परंत ुित या पदरी मा  िनराशाच येते.ितचे य  
िन फळ ठरतात. कारण ितचा मुलगा तोपयत भूकेचा बळी ठरला जातो 
आिण हणूनच आ दमां या जीवनात भूकबळीचा  अनेकदा अितशय 
गंभीर प धारण करताना दसतो. याचाच एक भाग हणनू आ दवासी 

ीचे सव व असललेी ता ह े मूलदेखील या ठकाणी प रि थतीमुळे 
भूकबळीच ठरल ेआह.े 

यांना माणूस हणून ओळख या जात न हत ं अशा ‘वारली’ 
जमाती या पा ांवर य  डॉ.गो वद गारे सार या अ यासकाला जावे 
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लागले आिण जगाला ओरडून सांगावे लागले क  ‘ती  माणसंच होती’ आिण 
आहते. या य  पाहणीतूनच यां या ‘ती माणसंच होती’ या किवतेचा 
ज म झाला. तो असा- 

“कळपाकळपाने चालललेी 
का ाकु ा शरीराची 
तेलकट क या रंगाची 
नागडी,उघडी,बोडक  
करपले या मु या चेह याची 
पोट खपाटीला गलेलेी...... 

कवटीत डोक अडकललेी 
डो यावर मडक  गाडगी 
अंगाखां ावर िच लीिप ली 
धडपडत जगायला िनघालेली 
ती माणसं होती”..... ?  II ८  II 

जंगल व द याखो यात राहणा या आ दम समूहा या अ , व , 
िनवारा यांसार या मूलभूत गरजा पूण झाले या नाहीत. भूक आिण 
भाकरीचा  तर  यांचा अजूनही अनु रीतच राहतो. कारण भूकेमुळे 
यांची पोट खपाटीला जातात आिण मग ती हडकुळी बनवतात. असा हा 
वत:ची व मुलाबाळाची पोट भर यासाठी या आ दमांचा ताफा 

जंगला या दशेन ेभाकरीचा शोध घे याक रता िनघाला आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ::::----    
१) डॉ. र गटे ‘आ दवासी किवते या उप:काल आिण स ि थती’,सं कृती काशन, अ पा बळवंत 

चौक, पुणे, थम आवृ ी-२००७ प.ु७१ 

२) पी. डी. अ ाम ‘पहाडी कंार’ दवेयानी काशन ,एकिवरा हाऊ सग सोसायटी , ऐरोली नवी 
मंुबई थम आवृ ी २०११  

३) डॉ.वा हेकर ाने र, ‘आ दवासी सिह य: एक अ यास’ व प काशन, औरंगाबाद, थम  
आवृ ी-२००९ पु. २४६.  

४) त ेव  ,प ु२६४  
५) आ ाम किवता ‘कादवा’,किवता काशन, दवेपूरकर फुल ेकॉलोनी, धळेु, थम आवृ ी-२०११ प ु

८ व ९  
६) वागतकर पांडुरंग ‘ था आ दवासी या’,मु रंग काशन,लातूर, थम आवृ ी-२०१३ प ु४७  
७) ा.शेळमाके वामन, ‘जगवा मने पेटवा मशाली’; व न काशन, आमरावती, थम आवृ ी-

१९९९ प ु३१  
८)     त वै, पृ २५४  
९) डॉ. र गटे ‘आ दवासी किवते या उप:काल आिण स ि थती’,सं कृती काशन, अ पा बळवंत 

चौक, पुणे, थम आवृ ी-२००७ प.ु७१ 
 

*** 
 



                    2000 नतंरनतंरनतंरनतंरची    �ú×¾ÖŸÖÖ : व पव पव पव प    आिणआिणआिणआिण    आकलनआकलनआकलनआकलन                                                                        270270270270    

िशवारातलंिशवारातलंिशवारातलंिशवारातलं    पाणीपाणीपाणीपाणी    का सं हातीलका सं हातीलका सं हातीलका सं हातील    शेतकशेतकशेतकशेतक----यांयांयांयांचेचचेेचे    
जीवनजीवनजीवनजीवन    िच णिच णिच णिच ण    करणाकरणाकरणाकरणा----यायायाया        

किवताकिवताकिवताकिवता––––एक अ यासएक अ यासएक अ यासएक अ यास    
अशोकअशोकअशोकअशोक    हहहहणमंतराव पाटीलणमंतराव पाटीलणमंतराव पाटीलणमंतराव पाटील    आडलरूकरआडलरूकरआडलरूकरआडलरूकर    

एमएमएमएम....एएएए....बीबीबीबी....एडएडएडएड.एमएमएमएम.... फल मराठीफल मराठीफल मराठीफल मराठी ((((पीएचपीएचपीएचपीएच....डीडीडीडी....सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक    मराठीमराठीमराठीमराठी) मुममुुम.ु आडलूर पोआडलूर पोआडलूर पोआडलूर पो....    
एकलाराएकलाराएकलाराएकलारा ताताताता. मखुेड िजमखुेड िजमखुेड िजमखुेड िज. नादंेड नादंेड नादंेड नादंेड  

    

आप या सभोवताली घडणा याघडणा याघडणा याघडणा या घटनकेडेघटनकेडेघटनकेडेघटनकेड,े  समाजाकड ेअितशय सू मपण े
पाहतो. समाजतील चांग या-वाईट घटना या कवी मनाला शांत बस ू दते 
नाहीत.  यातूनच किवता ज माला यते.े  किवता ही अ व थ मनाचा कंार 
असत.े कवी या भावनचेा सहज उ के असतो. किवतेत या या काळाच े
पडसाद उमटत असतात. समाजातील स य आिण अस य, जगण ंआिण मरण ं
,समता आिण िवषमता यातील वाट हणज े किवता असत.े अशा या वाटा 
दाखिव याचा ामािणक य  कवी पांडुरंग पवार यांनी आप या  
'िशवारातल ं पाणी' या किवता सं हातनू केल े आहते. हा किवता सं ह 
फे ुवारी २०१६ म य े कािशत झालेला आह.े कवीकवीकवीकवी पांडुरंग पवार ह े
अहमदनगर िज ातील पारनरे तालु यातील जामगाव ह े यांच ेमूळगाव त े
भारतीय जनै संघटना मा यिमक व उ  मा यिमक िव ालय, वाघोली, पुण े
येथे पयवे क पदावर कायरत आहते. ते मराठी िवषयाच े उ कृ  अ यापन 
करतात.  आप या मनातील भावना किवते या मा यमातून मांडून यांनी 
मराठी भाषा समृ  कर याच ेकाय करत आहते.                         

कवी पांडुरंग पवार यां या 'िशवारातल ंपाणी' या का सं हात शेती व 
शेतकरी, आजच े राजकारण, समाजातील आदश, बेकारी, ाचार अशा 
अनके िवषया या किवता समािव  आहते. वाचकांना िवचार करायला 
लावणा या व मागदशन करणा या किवता या किवतासं हाम ये आहते. मी 
हा शोधिनबंध िलिह यासाठी कवी पांडुरंग पवार यां या 'िशवारातल ंपाणी' 
या का सं हातील शेती व शेतकरी या िवषयी या किवता िनवडून 
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शोधिनबंध िलिहलेला आह.े शेतीत राबणा या शतेक याची शतेक याची शतेक याची शतेक याची ज हा शेती िपकत े
त हा याला आनदं होतो व ज हा शेतीना पीक होत े त हा यांची दयनीय 
अव था होत ेव शेवटी याला याच ंजीवन संपवाव ंलागत.ं या शोधिनबंधात 
मी पुढील माण े ' िशवारातल ंपाणी ' या का सं हातील किवते या आधारे 
माडंणीमाडंणीमाडंणीमाडंणी केलोकेलोकेलोकेलो आह.े         
११११) शेतक या या जीवनातील आनंदाच े दवस– दवस-रा  शेतात राबणा या 

शेतक याला ज हा शेतात पीक डोलताना दसत ंत हा या शेतक याला 
यापे ा दसुरा आनंद नाही तो आनदंान ेकाय हणतो 'िशवारातल ंपाणी' 

या किवतते कवी िलिहतात... 
‘‘‘‘िशवारातलंिशवारातलंिशवारातलंिशवारातलं    पाणीपाणीपाणीपाणी    
िशवारातच ंिजरलंिशवारातच ंिजरलंिशवारातच ंिजरलंिशवारातच ंिजरल ं
वर कणीस िहरवंवर कणीस िहरवंवर कणीस िहरवंवर कणीस िहरव ं

वा यावर डोलल ंवा यावर डोलल ंवा यावर डोलल ंवा यावर डोलल ं|||||||| 
मो यासारख ंिपकमो यासारख ंिपकमो यासारख ंिपकमो यासारख ंिपक 

शतेात आलयंशतेात आलयंशतेात आलयंशतेात आलयं 
माच ंमोल सारंमाच ंमोल सारंमाच ंमोल सारंमाच ंमोल सारं 

साथक  लागलंसाथक  लागलंसाथक  लागलंसाथक  लागलं||||||||’ 
शेतात केले या क ाला फळ िमळाल ं क , शेतकरी आनं दत होतो. या 

का या आईन े याला भरभ न दल ेितच ेउपकार तो कधीच िवसरत नाही. 
ज हा या या शेतातील रास धनधा यान ेडो यासमोर भरभ न दसत ेत हा 
या या आनंदाला पारावार राहत नाही.    शेतक यां या जीवनात अस ेआनदंाच े
दवस दरसाल राहतील अस ंनाही.                             

२२२२) शेतक या या जीवनातील दःुख िनसगान े साथ दली नाही तर शेतकरी 
खूप कोलमडून पडतो. िनसगाचा लहरीपणा व सरकारच ेधोरण यामुळे 
शेतकरी दवस दवस रसातळा ला जात आह.े यािवषयी कवी 
‘दु काळा या झळादु काळा या झळादु काळा या झळादु काळा या झळा’ ’ ’ ’ या किवतते या किवतते या किवतते या किवतते िलिहतात......   

““““जग यासाठीजग यासाठीजग यासाठीजग यासाठी    सोनंसोनंसोनंसोनं    सारसारसारसार    गहाणगहाणगहाणगहाण    टाकलंटाकलंटाकलंटाकलं    
शतेशतेशतेशते    सारंसारंसारंसारं    माझंमाझंमाझंमाझं    तरतरतरतर    मीमीमीमी    क हाचक हाचक हाचक हाच    इकलंइकलंइकलंइकलं    
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सावकारनेसावकारनेसावकारनेसावकारने    फासफासफासफास    कजाचाकजाचाकजाचाकजाचा    आवळलाआवळलाआवळलाआवळला....    
मलामलामलामला    हीहीहीही    गळीगळीगळीगळी    फासफासफासफास    लावावालावावालावावालावावा    लागलालागलालागलालागला.”.”.”.”    

अशी जर शेतक याची अव था झाली तर शेतकरी जगेल कसा. सोन ंगेल,ं 
शेती गेली आिण सावकाराच े कज डो यावर. शेतकरी ह े सहन न होत 
अस यामळेु शेवटी फाशी घेतो व आपली जीवनया ा संपवतो. या या पुढे 
दसुरा माग दसत नाही अशा काळाम य े नातवेाईक सु ा जवळ येऊ दते 
नाहीत. कजबाजारी झाले या शेतक यां या भावना कवी िलिहतात.... 

“नातवेाइकानंी मला तर फार दरू नातवेाइकानंी मला तर फार दरू नातवेाइकानंी मला तर फार दरू नातवेाइकानंी मला तर फार दरू लोटलंलोटलंलोटलंलोटल ं
मरणानचं मला फ  जवळ केलंमरणानचं मला फ  जवळ केलंमरणानचं मला फ  जवळ केलंमरणानचं मला फ  जवळ केलं”””” 

व रलव रलव रलव रल    किवते याकिवते याकिवते याकिवते या    ओळीतील 'फ ' हा श द कव नी खूप जाणीवपूवक 
िलिहललेा दसतो. कारण कजबाजारी झाले या शतेक यालाशतेक यालाशतेक यालाशतेक याला    कोणीच जवळ 
घेत नाही यांना फ  मरण जवळ घेत.ं ही व तुि थती आह.े 'दु काळा या 
झळा' किवता वाचकां या मनापयत पोहोचत े व वाचकाच े मन िपळवटून 
टाकत.े या किवततेील एक ना एक श द मा यासार या शेतक या या मलुा या 
अंतःकरणाला िभडतो आिण हाच या किवतचेा िजवतंपणा आह.े सगे-सोयरे, 
नाती-गोती कजबाजारीकजबाजारीकजबाजारीकजबाजारी    झाले या या झाले या या झाले या या झाले या या िजवतं असताना जवळ येत 
नाहीत व येऊ ही दते नाहीत मा  मे यावर हळहळ  करतात. तो 
मे यानतंर येक नातेवाईक हणतो माणूस खूप स न होता. तो अस ं
करायला नको होत ं पण तो काय आनंदान े फासी घेतो का? अनेकां या 
दारोदार मदतीसाठी फ रतो पण कोणी ही मदतीचा हात दते नाहीत. हणनू 
याला मरण जवळ कराव ं लागत.ं ही किवता वाचणारा अशा संकटात 

अडकअडकअडकअडकले या शेतकर्याला आधार द या िशवाय राहणार नाही ह ेया किवतचे ं
वेगळेपण आह.े याला आपण शेतकरी राजा हणतो. जगाचा पो शदा 
हणतो. याची काय अव था आह ेयाच ंवा तव िच ण ही किवता करत.े                        

३३३३) शेतक याला कजाचा फास- दवस दवस कजा या फासात अडकत 
चालले या शेतक याला जर बाहरे काढायच ेअसेल, शेतकरी जीवन सुखा- 
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समाधानान ंजगाव ंवाटत असेल तर सरकारण ेकायकराव े'एवढतंरीकरा' 
याकिवततेकवीिलिहतात.......          
‘शेतकरी आमचा आज संकटात सापडलाय जग यासाठी तु ही थोडी कज 

माफ  तरी करा.’ 
सरकार येतात- जातात कज माफ  होत नाही. शेतकरी िजवतं असताना 

सरकार कजमाफ  दते नाही आिण तो मे यावर मा  मदत करत.े ही 
व तुि थती आह.े कव नी रेखाट या मान े शेतकरी संकटात सापडला असेल 
तर याची कजमाफ  करण े आव यक आह,े तरच शेतकरी कसा तरी जगेल.  
शेतकरी हा कस या ना कस या संकटात सापडतो. िपके चांगली िपकली 
िपकाला भाव िमळत नाही, भाव चांगला असले तर पीक येत नाही. यावष  
पीक चांगल े आल े यावष  तरी या शेतक या या मालाला भाव िमळाला 
पािहज े पण तो ही भाव िमळत नाही ह े सांगता ना कवी कजाचा फास या 
किवतेत िलिहतात.      

‘‘‘‘आम याआम याआम याआम या    क ाचेक ाचेक ाचेक ाचे    मोलमोलमोलमोल    
कोणालाचकोणालाचकोणालाचकोणालाच    नाहीनाहीनाहीनाही    

शतेमालालाशतेमालालाशतेमालालाशतेमालाला    तरतरतरतर    बाजारातबाजारातबाजारातबाजारात    
कधीकधीकधीकधी    भावचभावचभावचभावच    नाहीनाहीनाहीनाही....’’’’    

असचं चाल ू रािहल ंतर िप ान िप ाकधीच शेतक यांची सुधारणा होणार 
नाही. तो कजा या फासातनू कधीच बाहरे िनघणार नाही.                                       
४४४४) ) ) ) जगंल तोडीच ेशतेक या याशतेक या याशतेक या याशतेक या या    जीवनावर दु प रणाम -                 

आज जर पािहल ंतर वन ेखूप कमी झाललेी आहते. ड गराम य ेइमारती 
उभारलले ेआहते झाडांची तोड मो ा माणात झालेली आह.े िनसगाच ंच  
बदल या मुळे याच े प रणाम थेट शेतक यां या जीवनावर झालेल े दसनू 
येतात. या िवषयी कवी शेतकर्यां या भावना  करताना  'कजाचा फास' 
या िलिहतात....             

‘‘‘‘ड गरड गरड गरड गर    खणनूखणनूखणनूखणनू,,,,    वनेवनेवनेवने    तोडूनतोडूनतोडूनतोडून    
छानछानछानछान    बगंलाबगंलाबगंलाबगंला    तु हीतु हीतु हीतु ही    थाटलायथाटलायथाटलायथाटलाय    
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आ परेणी याआ परेणी याआ परेणी याआ परेणी या    वळेीवळेीवळेीवळेी    पाऊसपाऊसपाऊसपाऊस    
आम यावरआम यावरआम यावरआम यावर    च सलायच सलायच सलायच सलाय    
उंचउंचउंचउंचउंचउंचउंचउंच    इमारतीचीइमारतीचीइमारतीचीइमारतीची    
तु हालातु हालातु हालातु हाला    आसआसआसआस    आहेआहेआहेआहे    

कजा याकजा याकजा याकजा या    िवळ याचािवळ याचािवळ याचािवळ याचा    
आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    फासफासफासफास    आहेआहेआहेआहे....’’’’    

व रल किवते या ओळी वाचकांना खूप िवचार करायला लावतातलावतातलावतातलावतात....    आजआजआजआज    
ए ककडेए ककडेए ककडेए ककडे    बगंलेबगंलेबगंलेबगंले    बाधंनूबाधंनूबाधंनूबाधंनू    ऐसआरामातऐसआरामातऐसआरामातऐसआरामात    जगणाराजगणाराजगणाराजगणारा    ीमतंीमतंीमतंीमतं    वगवगवगवग    आिणआिणआिणआिण    दसुरीकडेदसुरीकडेदसुरीकडेदसुरीकडे    
जगंल तोड झा यामळेु िनसगा या च ात अडललेा शतेकरी जगंल तोड झा यामळेु िनसगा या च ात अडललेा शतेकरी जगंल तोड झा यामळेु िनसगा या च ात अडललेा शतेकरी जगंल तोड झा यामळेु िनसगा या च ात अडललेा शतेकरी     वग आपणाला या वग आपणाला या वग आपणाला या वग आपणाला या 
किवतते अ यासायला िमळतोकिवतते अ यासायला िमळतोकिवतते अ यासायला िमळतोकिवतते अ यासायला िमळतो. शतेक  यांशतेक  यांशतेक  यांशतेक  यांची था व वदेना माडंणारी किवता ची था व वदेना माडंणारी किवता ची था व वदेना माडंणारी किवता ची था व वदेना माडंणारी किवता 
अस यामळेु ही वाचक ही किवताअस यामळेु ही वाचक ही किवताअस यामळेु ही वाचक ही किवताअस यामळेु ही वाचक ही किवता    वाचतो व यातनू धडा घतेो कवाचतो व यातनू धडा घतेो कवाचतो व यातनू धडा घतेो कवाचतो व यातनू धडा घतेो क     वृ तोड वृ तोड वृ तोड वृ तोड 
थाबंण ेही काळाची गरज आहेथाबंण ेही काळाची गरज आहेथाबंण ेही काळाची गरज आहेथाबंण ेही काळाची गरज आह.े खरच हा शतेकरी खरच हा शतेकरी खरच हा शतेकरी खरच हा शतेकरी     कती तळमळीन ेआप या कती तळमळीन ेआप या कती तळमळीन ेआप या कती तळमळीन ेआप या 
भावना  करतोभावना  करतोभावना  करतोभावना  करतो. आजआजआजआज    आ हाला फासी घे याची वळे आली आहेआ हाला फासी घे याची वळे आली आहेआ हाला फासी घे याची वळे आली आहेआ हाला फासी घे याची वळे आली आहे....    असाअसाअसाअसा    
शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    आप याआप याआप याआप या    भावनाभावनाभावनाभावना    व रलव रलव रलव रल    किवते याकिवते याकिवते याकिवते या    ओळीतनूओळीतनूओळीतनूओळीतनू        करतोकरतोकरतोकरतो. िनसगच  
िबघड यामुळे शतेकरीशतेकरीशतेकरीशतेकरी    अडचणी कसाकसाकसाकसा    सापडललेासापडललेासापडललेासापडललेा    आहेआहेआहेआहे    याच ं िच ण करणारी 
व झाड ेलावा झाड ेजगवा असा वाचकांना हळूवार स ला दणेारी ही किवता 
आह.े आज ए ककड ेउंच–उंच उभा राहणारे इमारती व दसुरीकड े दवस दवस 
रसातळाला जाणारा शेतकरी या किवतचेा आशय वाचकानंावाचकानंावाचकानंावाचकानंा    लावतोलावतोलावतोलावतो.  
5) शेतक याची या याया याया याया या मुलीवर माया एखा ा दवशी आप या कुटंुबाला 

वेळ ावा हटल ंतरी शतेक  याशतेक  याशतेक  याशतेक  यालालालाला वेळ िमळत नाही. कतीही लाडाची 
लेक असली तरीतरीतरीतरी दवसभर ितला खेळवत घरी याला बसता यते नाही. 
आप या शेतकरी बापािवषयी ही लाडाची लेक काय हणत आह े ह े
कव नी 'लेक चा बाप' या किवतते िलिहतात.......... 

‘‘‘‘लाडाचीलाडाचीलाडाचीलाडाची    लकेलकेलकेलके    हणनूहणनूहणनूहणनू    
अगंाअगंाअगंाअगंा    खां ावरखां ावरखां ावरखां ावर    खळेायचाखळेायचाखळेायचाखळेायचा    

रानातरानातरानातरानात    जातानाजातानाजातानाजाताना    
मनीमनीमनीमनी    दगडदगडदगडदगड    ठेवायचाठेवायचाठेवायचाठेवायचा    ||||||||    
िचमटािचमटािचमटािचमटा    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    पोटालापोटालापोटालापोटाला    
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लाडलाडलाडलाड    माझेमाझेमाझेमाझे    परुवायचापरुवायचापरुवायचापरुवायचा    
िशकूनिशकूनिशकूनिशकून    शानशानशानशान    मोठीमोठीमोठीमोठी    होहोहोहो    

नहेमीनहेमीनहेमीनहेमी    मलामलामलामला    सागंायचासागंायचासागंायचासागंायचा.||.||.||.||’’’’    
वरील ओळीतनू ही लाडाची लेक आप या बापािवषयी हणत आह ेक , 

माझा बाप शेतात जाताना मला घरी सोडून आनंदान ेजात न हता. मनावर 
दगड ठेवून तो शेतात जात होता. मा यासाठी तो उपाशी राहत होता. माझ े
सव लाड पूण करत होता. मला िशकून मोठी हो हणून सतत सांगत होता. 
मा या बापाच ंसारं जीवन क  कर यात गेल.ं मा या निशबी तस ेयऊेन य े
याला सतत वाटायच.ं तो शेतात खूप राबायचाराबायचाराबायचाराबायचा व घरी आ यानतंर माझा 

चेहरा पािहला क  तो समाधानान ेझोप घेत होता पण मी दवस दवस मोठी 
होत होत.े मा या ल ाची चता याला लागली होती व मी आता जाणार 
हणनू याला दःुख होत होत.ं मा या ल ासाठी मा या बापान ेकाय-काय केल ं

या बापािवषयी लाडाची लके हणत े ह े कवी ‘लके चा बाप’ या किवतते 
िलिहतात.. 

‘‘‘‘ल ासाठील ासाठील ासाठील ासाठी    मा यामा यामा यामा या    
धावधावधावधाव    धावधावधावधाव    धवायचाधवायचाधवायचाधवायचा    
एकटाचएकटाचएकटाचएकटाच    कोप यातकोप यातकोप यातकोप यात    
दंकेदंकेदंकेदंके    दऊेनदऊेनदऊेनदऊेन    रडायचारडायचारडायचारडायचा’’’’    

असा हा माझा हळवा बाप होता. वषानुवष सावकाराकडून कज घेत या 
िशवाय याची पेरणी होत न हतीन हतीन हतीन हती    यायायाया    िवषयी लेक सांगत.े.....    

‘‘‘‘परेणी यापरेणी यापरेणी यापरेणी या    पशैासाठीपशैासाठीपशैासाठीपशैासाठी    
सावकारालासावकारालासावकारालासावकाराला    िवनवायचािवनवायचािवनवायचािवनवायचा    
आभाळाकडेआभाळाकडेआभाळाकडेआभाळाकडे    डोळेडोळेडोळेडोळे    लावनूलावनूलावनूलावनू    
निशबालानिशबालानिशबालानिशबाला    कोसायचाकोसायचाकोसायचाकोसायचा’’’’    

मा या शेतकरी बापाच े जीवन अितशय खडतर होत.ं क  कर याची 
तयारी असूनही पाऊस वेळेवर नाही झाला तर निशबाला दोष दते माझा बाप 
बसत होता. अस ेअनके शेतकरी आज आप या सभोवताली आहते. मलुी या 
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ल ाची चता, पेरणीची चता, कजाची चताया चतते या या आयु याचा 
शेवट होतो. शतेक या या जीवनाचीशतेक या या जीवनाचीशतेक या या जीवनाचीशतेक या या जीवनाची    वा तवता ही किवता आप यासमोर 
मांडत.े या मलुी या त डून येणारे श द कव नी या किवतते अितशय 
चपखलपण े मांडलले े आहते. हणूनच ही किवता वाचकां या मनापयत 
पोहोचत.े येक वाचकां या समोर लेक चा बाप उभा राहतो ह ेया किवतेचा 
िजवतंपणा आह.े           
समारोप- 
कवी पांडुरंग पवार यां या 'िशवारातल ं पाणी' किवता सं हा या 
अ यासाअतंी मला ह े आकलन झाल ं क , कव नी शेती व शेतकरी यां या 
जीवनाच ेिच ण वा तवपण ेमांडल ेआहते. शेतक यांच ेजीवन मांडत असताना 
िनसगान ेसाथ दली तर आनदंान ेजीवन जगणारा शेतकरी व िनसगान ेसाथ 
सोडली तर मरणालामरणालामरणालामरणाला    जवळजवळजवळजवळ    करणाराकरणाराकरणाराकरणारा    शेतकरी या किवताकिवताकिवताकिवता    सं हातीलसं हातीलसं हातीलसं हातील    
शतेक  याशतेक  याशतेक  याशतेक  यािवषयी िलिहले या किवततेनू िवषयी िलिहले या किवततेनू िवषयी िलिहले या किवततेनू िवषयी िलिहले या किवततेनू आपणाला अ यासायला िमळतेिमळतेिमळतेिमळत.े 

शेतक यां या जीवनात सुखाच े दवस कमी व दःुखाच े दवस जा त 
असतात ह े मला या किवता सं हातील  जीवनािवषयी या किवता 
अ यास यानतंर आकलन झाल.ं कव नी अनके किवततेनू सरकार या व 
नातेवाईकां या डो यात अजंन घाल याच े काम केलले े मला दसनू आल.े 
शेतक यांची कजमाफ  करावी याकड े कवी सरकारच े ल  वेधून घेतात तर 
नातेवाईकांनी अडचणीत असले या आप या जव या ला आधार ावा 
असा ही हळुवार स ला दतेात. आज जंगलतोड मो ा माणात होत आह ेव 
याचा वाईट प रणाम िनसगावर होतआह.े िनसगिच  िबघड यान े शेतकरी 

त होत आह.े वेळेवर जर पाऊस झाला शेती िपकली व शेतमालाला भाव 
िमळाला तर शेतकरी कोणा या ही मदतीची अपे ा करत नाही. जंगलतोड 
थांबली पािहज ेहा िवचार कवी आप या किवततेनू वाचकांना दतेात. शेतकरी 
हा सा र असो वा िनर र पण आपली मुलगी िशकली पािहज ेया िवषयीच ं
मागदशन करणारा बाप आपणाला दसून येतो. आप या लेक साठी िजवाच ं
रान करणारा बाप वाचकां या डो यात पाणी आणतो.   
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किवता सं हातील किवतेची भाषासाधी ,सरळ, सोपी वाटत असली तरी 
अनके किवतते अलंका रक भाषा असललेी दसून आली. यामुळे वाचकांना ती 
वाचावी वाटत ेव यां या दयापयत पोहोचत.े किवतेतील आशय व िवषय 
सभोवताल या समाजातील अस यामुळे किवता चटकन कळत.े शेतक यांच े
जीवन सुखा-समाधानान े आपणाला पाहायचेपाहायचेपाहायचेपाहायचे    असेल तर याला संकटकाळी 
आधार ा अस े मागदशन करणारे किवता या किवता सं हातआहते व या 
किवता वाचताना वाचकाला मागदशक ठरतात हचे या किवतासं हाच े
यशआह.े कमान एक वेळ तरी वाचावा असा हा किवता सं ह आह.े      
सदंभसदंभसदंभसदंभ :  
1. पाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंग पवारपवारपवारपवार– िशवारातलंिशवारातलंिशवारातलंिशवारातलं    पाणीपाणीपाणीपाणी    किवताकिवताकिवताकिवता    सं हसं हसं हसं ह, श द ीश द ीश द ीश द ी    काशनकाशनकाशनकाशन, पुणेपुणेपुणेपुणे    थमथमथमथम    आवृ ीआवृ ीआवृ ीआवृ ी    

फे वुारीफे वुारीफे वुारीफे वुारी२०१६२०१६२०१६२०१६    
2. चं कुमारचं कुमारचं कुमारचं कुमार    नलगेनलगेनलगेनलग-े ामीण वाड्ामीण वाड्ामीण वाड्ामीण वाड्.मयाचामयाचामयाचामयाचा    इितहासइितहासइितहासइितहास, रयारयारयारया    पि लकेश स पि लकेश स पि लकेश स पि लकेश स ,को हापरू को हापरू को हापरू को हापरू 

आवृ ी आवृ ी आवृ ी आवृ ी आवृ ी आवृ ी आवृ ी आवृ ी २९२९२९२९ऑग ट ऑग ट ऑग ट ऑग ट २०१३२०१३२०१३२०१३    
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4. डॉडॉडॉडॉ. वासदुेववासदुेववासदुेववासदुेव    मलुाटे ामीण सािह य व प आिण दशामलुाटे ामीण सािह य व प आिण दशामलुाटे ामीण सािह य व प आिण दशामलुाटे ामीण सािह य व प आिण दशा,    महेता महेता महेता महेता पि ल शगपि ल शगपि ल शगपि ल शग    हाऊसहाऊसहाऊसहाऊस,    

पणु ेजानवेारी पणु ेजानवेारी पणु ेजानवेारी पणु ेजानवेारी १९९११९९११९९११९९१ 
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शतेकशतेकशतेकशतेक----यांयांयांयां यायायाया    जीवनातजीवनातजीवनातजीवनात    काशकाशकाशकाश    परेणारापरेणारापरेणारापरेणारा    : : : : कुळवाडीकुळवाडीकुळवाडीकुळवाडी    
अभगंअभगंअभगंअभगं    

 

ाााा. . . . मोदमोदमोदमोद    भभभभ. . . . इंगोलेइंगोलेइंगोलेइंगोले    
कै.डॉ.शंकरराव सातव कला व वािण य महािव ालय कळमनुरी. 

 

माणूस हा अनुभवातून खरे िश ण घेत असतो. हाच या या 
जीवनातील अनुकूल व ितकूल अनुभव जीवनाला नवी दशा देऊन जीवन 
वाहकाचे काय करतो. अगदी बालपणापासून चालणारी ही या 
अं य णालाच थांबत.े हा सव जीवनाचा भाग. पण संवेदनशील व 
भाविनक माणूस या अनुभवातून बैचेन होत असतो. चांगल ेजरी घडल ेतरी 
या चांग यात कोणाचे काही वाईट तर झाल े नाही ना? हा न या 
आनंदात ही मनाला चाटुन जातो.सतत या या नी य जीवनातील या 
अनुभव िव ाचा तो साक याने िवचार करतो. आप या सारखे द:ुख 
कोणा या वा ाला येऊ नये वा आप या सारखे सुख सवाना लाभावे ही 
याची अंतरीक भावना असते. ही धडपड तो अ ाहत चालू ठेवतो आिण 

ही मानिसक अव था याची होते तोच खरा माणुस. माणूसक  असललेा 
तोच माणूस नसता तो फ  एक मानव ाणी. हा माणूपणा असणारी 
माणस स या या संगणक व मोबाईल युगात अ प माणात वा दु मळ 
आहते असे हटले तरी  वावगे ठरणार नाही. हीच माणुसपणाची िचती 
भावने या क लोळातून जाणुन घेऊन कट चतन करणारा तो खरा कवी. 
बुलेट ेन या युगातला माणूस वेगवान झाला खरा परंत ुथांबायचे कुठे हचे 
नेमके याला कळत नाही.आिण कळाले तरी याला थांबता येत नाही. ही 
आजची मोठी मानवी सम या. 

या सवातुन ही समाजमना या अंतरंगाचा अ यास क न यावर 
उपाय योजना शोधनारा कवी माधव जाधव  कुळवाडी अभंग या रचनेतून 
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अनुभवायास िमळाला. या रचने या अनुषगंान े तीन बाबी मह वा या 
वाटतात 

पिहली अशी क , या देशाचा पो शदा तो बळीराजा याचे दःुख तो 
अगदी उ कटपण े मांडतो. दसुरी, तो का  काराची िनवड करताना 
संतानी सव जगाला उपदेश केला तो अभंग कार घेतो. तीसरी बाब कवी 
अनुभवाची जं ी मांडतो व यातील सम यांचे चतन करतो आिण यावर 
उपाय योजना ही हळुवार पण ेसांगतो ह ेमह वाचे वाटते. 

कुळवाडी अभंग या िशषकातूनच कुन याची िच रकथा तो मांडीत 
आह.ेपुव  उ म शेती, म यम ापार व किन  नोकरी ही जीवन 
यश वीतेसाठी योगदान देणारी ि सू ी होती.याव न सामािजक दजा ही 

ा  होत असे. पण आज ही प रि थती उलट होऊन शेती किन  झाली. ही 
खंत यां या मनात आह.े न ा मािहती तं ाना या युगात ही शेतीच 
उ म आह े ह े तो परोपरीन े स दय सांगु पाहतो. हीच यांची िनमळ 

ामािणक भावना या किवतासं हाचा मु य गाभा आह े आिण यात तो 
यश वी ही झाला आह.े 

बदल या काळानुसार येकाने बदलल े पािहजेत.चांग या जु या 
परंपरा, था बरोबर नवे ही आ मसात केल े पािहजे. मग े  कुठलेही 
असो हा मु य धागा यातुन बघावयास िमळतो. 

खरे तर जगाचा पो शदा, अ दाता हणुन आ ही शेतक यांचा गौरव 
करतो. आजची याची परवड पाहता मन द:ुखी क ी होते.मनाला 
बोचणारी ही सल या अभंगातून बघावयास िमळते. 

िव णुनी दशावतार घेतल े अथात दु ांचा संहार कर यासाठी पण 
यातला सु  असले या बळीराजाला पाताळात नेऊन ठेवणारा वामन 
अवतार का झाला.हाच न मनाला भेडसावतो, थोड यात काय तर 
शेतक यांचा राजा बळी काय कवा शेतकरी काय तर या देवा दकांपासुन 
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ते  आजपयत या शासन व थेचा तो श ु वा दु  ठरला आह.े या 
बळीराजाची था मांडताना कवी हणतो, 

तीनतीनतीनतीन    पावलेपावलेपावलेपावले    हीहीहीही    !!!!    आलीआलीआलीआली    डोईवरडोईवरडोईवरडोईवर    
कुणबीकुणबीकुणबीकुणबी    बजेारबजेारबजेारबजेार    !!!!    होतहोतहोतहोत    गलेागलेागलेागलेा    

हणजे ते हा पासुनची ही शेतक यांची ही समसम चालु आह.े अनेक राजे, 
संत, महतं महारा ात होऊन गले.े छ पती िशवरायांसारखा जाणता राजा 
यांचे मुत मंत उदाहरण, िशवरायांनी शेतीचे नवे तं  दले, तसेच संत 
तुकाराम, सावता माळी, तकुडोजी महाराज या संतांनी शेतक यांना 
जग या या मं  दला. न हतेर म. फुल,े डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 
ही ेरणा दली याचा उ म दाखला देऊन त े हणतात, 

महानाचंीमहानाचंीमहानाचंीमहानाचंी    नीतीनीतीनीतीनीती    !!!!    अ यासावीअ यासावीअ यासावीअ यासावी    जराजराजराजरा    
शतेीचाशतेीचाशतेीचाशतेीचा    पसारापसारापसारापसारा    !!!!    सधुार यासधुार यासधुार यासधुार या 

थोड यात या महा मानवांचे िवचार आजही दीप तंभा सारखे आहते 
ह ेिवस  नये ही यांची तळमळ दसते. 

आज देशात नवेनवे तं ान येक े ात आल े आह.ेलोकांनी त े
वीकारलेही आह ेपण शेतीम ये ह ेतं ान आज जेव ा माणात यायला 

पािहजेत तेवढे आलेल े नाही कवा त े वीकार याची शेतक यांची 
मानिसकता ही नाही. जुन े ते सोने याम ये न अडकता नवे ते हवे याचा 
अंिगकार आ ही केला पािहजेत. ही कवीची तळमळ आह.े 

पारंप रकपारंप रकपारंप रकपारंप रक    शतेीशतेीशतेीशतेी    ! ! ! ! सोडुनसोडुनसोडुनसोडुन    तीतीतीती    ावीावीावीावी    
काळाशीकाळाशीकाळाशीकाळाशी    असावीअसावीअसावीअसावी    !!!!    ससुगंतीससुगंतीससुगंतीससुगंती    

या अभंगातून बघावयास िमळते. एवढेच नाही तर शेती िवषयक 
ानाचा समावेश अगदी ाथिमक िश णातुन व िश णातनू हावयास 

हवा. ही यांची दरुदृ ी मह वाची वाटते. तो हणतो,  
बालिश णातबालिश णातबालिश णातबालिश णात    !!!!    कराकराकराकरा    समावशेसमावशेसमावशेसमावशे    
शतेीचाशतेीचाशतेीचाशतेीचा    अ यासअ यासअ यासअ यास    !!!!    शासनशासनशासनशासन    होहोहोहो    
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तसेच 
बदलबदलबदलबदल    कर याकर याकर याकर या    !!!!    पु तकपु तकपु तकपु तक     ताकदताकदताकदताकद    
िवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंीिवचाराचंी    सादसादसादसाद    !!!!    यातयातयातयात    आहेआहेआहेआहे....    

याच बरोबर शेती िवषयक संशोधन होणे गरजेचे आह े व यातुन 
हवामान िनहाय पीकांची लावणी शेती या तरा नुसार खतांचा वापर, 
नवेनवे संकरीत बी -बीयाने, औषध ंयांची मािहती शेतक यांना दे या साठी 
शेती दशन,े आधुिनक तं ानाचा वापर क न आधुिनक शेती करणारे 
उप मशील शेतकरी यां या शेतीची पाहणी वा मुलाखती घेऊन नवे तं  
आ मसात करणे काळाची गरज आह.े या िवषयी कवी हणतो 

नवीननवीननवीननवीन    बीयानेबीयानेबीयानेबीयाने    !!!!    शतेीशतेीशतेीशतेी    तं ानतं ानतं ानतं ान    
उ साउ साउ साउ साहीहीहीही    मनानंमनानंमनानंमनानं    !!!!    शतेीशतेीशतेीशतेी    कराकराकराकरा    

पाणी हणजे जीवन. पण आज पा याची सम या िभषण होत 
चालललेी आह.े शेतीसाठी सचन व था असेल तरच शेती काही तरी 
देते. ही आजची प रि थती आह.े जे हा आपणाकडे कोणतीही गो  सहज, 
मुबलक व िवणादाम िमळत असेल तर तीचे मू य शु य बनत.े पा याचेही 
तसेच आह.े यावेळी असते यावेळी याची कमत कळत नाही. नस यास 
थबा-थबास तरसावे लागत.ेही भावना बदलुन पा याचे िनयोजन 
शेतीसाठी करण ेअग याचे आह.े 

िवहीरिवहीरिवहीरिवहीर    बोअरबोअरबोअरबोअर    ! ! ! ! पनुभरणपनुभरणपनुभरणपनुभरण    याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    
पाणीपाणीपाणीपाणी    टंचाईचेटंचाईचेटंचाईचेटंचाईचे    !!!!    सकंटसकंटसकंटसकंट    टळेटळेटळेटळे    

कवा 
तषुारतषुारतषुारतषुार    ठबकठबकठबकठबक     !!!!    पाणीपाणीपाणीपाणी    िपकािपकािपकािपका    ावेावेावेावे    

तयाचेतयाचेतयाचेतयाचे    राखावेराखावेराखावेराखावे    !!!!    आरो यचीआरो यचीआरो यचीआरो यची    
ह ेजल मह व तो पोटितडक न ेमांडतो. मोबाइल या युगात कर लो 

दिुनया मु ी म या उ माण ेएका बोटा या मा यमातून जगाचा अ यास 
कवा थीती आ ही जाणुन घेतो. खरे तर मोबाईल ची ही ांती 
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माणसाची ांती हरवुन बसत आह.े या तं ानान ेजग जवळ येऊ पाहतेय 
पण आप या जवळचीच माणसं दरु जात आहते. यामुळे ामिवकास हा 
कोसो दरु आह.े खे ाकडे त णांईचा बघ याचा दृ ीकोन हा सुखावह 
न च नाही. 

सगंणकसगंणकसगंणकसगंणक    िमिमिमिम     ! ! ! ! मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल    हवाहवाहवाहवा    
तोचीतोचीतोचीतोची    वापरावावापरावावापरावावापरावा    ! ! ! ! शतेीसाठीशतेीसाठीशतेीसाठीशतेीसाठी    

हणुन त णांनी या मोबाईलचा उपयोग गावाबरोबर शेती 
वसाया या िवकासासाठी व सवा या सुखासाठी करावा अशी त णांना 

साद देतो. ित ा ही मानवी जीवनाचा मुलाधार आह.े परंत ु ित चेी 
ा या वा  खरा अथ मा  अजुनही माणसाला कळालेला नाही. आमचे 

कतृ व, जीवनातील चंगळवाद आिण जे काही आम या कडे आह े यापे ा 
जा त दाखिव याचा ह ास याम ये ही ित ा खोटी होऊन जाते. 

पतपतपतपत    ित लेाित लेाित लेाित लेा    ! ! ! ! क नक नक नक न    बाजलुाबाजलुाबाजलुाबाजलुा    
थथथथ    गलबलागलबलागलबलागलबला    !!!!    थाबंवावाथाबंवावाथाबंवावाथाबंवावा    

या खो ा ित सेाठी माणुस आप या ख या व वा तव प रि थती 
कडे कानाडोळा क न आप या नसले या कुवतीचा डोलारा समाजापुढे 

ऊभा करतो आह े.    
ल ातील दशनी झगमगाट आज ित चेा मानदंड ठरत आह.ेऐपत 

नसताना ही माणुस याला बळी पडत आह.ेकवी या ब ल चतन करतो. या 
खो ा बेगडी ित े या आहरी न जाता सामुिहक िववाह सोह यांचे 
आयोजन क न िववाह सं कार या आनंदा बरोबर पािव य राखावे असे 
तो आवाहन करतो. 

एकाचएकाचएकाचएकाच    खचाखचाखचाखचातततत    ! ! ! ! अनकेाचंेअनकेाचंेअनकेाचंेअनकेाचंे    लललल     
दा र याचेदा र याचेदा र याचेदा र याचे    िविविविव     ! ! ! ! थाबंेथाबंेथाबंेथाबंे    यानेयानेयानेयाने    

एवढेच नाही तर   
पसैापसैापसैापसैा    आिणआिणआिणआिण    वळेवळेवळेवळे    ! ! ! ! थाबंेथाबंेथाबंेथाबंे    अप यअप यअप यअप य    
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ही याची भावना मन वी आह.े 
ी िश णाचा पाया घालणारे महा मा जोितराव फुल े यांची 

िवचारधारा महिनय आह.े पण आज मुलगी मा  नकोशी होत आह.े ित या 
िश णाकडे घरातला कता पु ष दलु  करतो ह े वा तव ामीण भागात 
आज ही पावलोपावली बघावयास िमळत.े मुलगी िशकली तरच समाज 

गित या दशेने जातो अ यथा अधोगती िनि त आह.े हा िवचार कवी 
ढ करतोय. 

मुली या िश णाचा तो आ ह धरतो. 
एकाएकाएकाएका    सािव ीनेसािव ीनेसािव ीनेसािव ीने    ! ! ! ! ीीीी    िशि तिशि तिशि तिशि त    केलीकेलीकेलीकेली    

कशीकशीकशीकशी    बघाबघाबघाबघा    गलेीगलेीगलेीगलेी    !!!!    उ पदाउ पदाउ पदाउ पदा 
ह े सांगुन येक े ात ी अ ेसर आह.े रा पती, पंत धान अनेक 

मह वा या खा या या मं ी पदाव न तीने आप या कायकतृ वाचा ठसा 
उमटिवला आह.ेयाची जाणीव क न देतो. 

भारतासार या कृिष धान देशात देशा या अथ व थेचा कणा 
असललेा शेतकरी सतत या नापीक मुळे वत:ला संपिवत आह.ेही बाब 
अितशय चताजनक आह.े शेतक याची च बाजंूनी होणारी फरफट थांबली 
पािहजे. जीवन जग याचा आशावाद या या मनात िनमाण झाला पािहजे. 
यातुन कवी मनोभावना मांडताना हणतोय, 

आ मह याआ मह याआ मह याआ मह या    काहीकाहीकाहीकाही    !!!!    पयायचीपयायचीपयायचीपयायची    न हेन हेन हेन हे    
जीवनचजीवनचजीवनचजीवनच    आहेआहेआहेआहे    !!!!    सो यासमसो यासमसो यासमसो यासम    

या ओळी जीवनाचे मह व पटवुन देतात. 
एकंदरीत काय तर माणुस हा झपा ान े बदलु पाहत आह.े 

िव ानातील तं ानान ेतो संवेदना हरवुन एक मानवी पुतळा बनत आह.े 
जेथ ेसंवेदना संपत ेतेथुनच वेदनांचे कधी न संपणारे अि थ व िनमाण होते. 
या वेदना कालांतरान ेनासुर बनुन लेशदायी ठरतात. माणसां माणसां या 
िवचारातील वाढते अंतर ह ेमाणसा या िवनाशाची कधी ही न ऐकु येणारी 
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सुचक अशी घंटा आह.े माणुस िशकला पण पकला नाही. पक याशीवाय 
प रपुणता नाही याचे भान तो िवसरला आह.े रा ं दन काबाडक  क न 
का याआईची सेवा करणारा शेतकरी आज उ व त होत आह.े जगाचा 
पो शदा असललेा हा कुळवाडी भुषण आज जगा या लेखी नाही. ही मोठी 
शोकांितका आह.े या या या हरवु पाहणा या अि त वाला टेकु दे याचा 
कवी माधव जाधवांचा य  एक नवा आशेचा करण िनमाण करणारा 
आह.े न ह ेतर शेतक यां या जीवनात काश पेरणारा आह.े या अभंगातनु 
समाजा ती असललेी कवीची उदा  भावना पदोपदी जाणवते.  
संदभ: 

कुळवाडी अभंग, माधव जाधव, इसाप काशन, नांदडे, थमावृ ी.२०१७ 

 
 
 

*** 
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२०००२०००२०००२०००    नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    िव ोहीिव ोहीिव ोहीिव ोही    किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    
जािणवाजािणवाजािणवाजािणवा    

(िवशेष संदभ : मारोती कसाब यांची किवता) 
 

भरतभरतभरतभरत    िशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराविशवाजीराव    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
संशोधक िव ाथ , 

डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ,औरंगाबाद. 
 

ा तािवक :  
मराठी सािह यात न ा संवेदनशीलतेचे दशन घडत आह.े येक 

कालखंडाची एक िविश  अशी संवेदनशीलता असत.े या- या काळात 
घडत असले या िविवध संगानुसार संवेदनशीलता ही बदलत असत.े 
स ि थतीत असं य  समाजासमोर त ड आ वासून उभे आहते. देशाला 
वातं य िमळूनही पारतं या या झळा नाग रकांना सोसा ा लागत 

आहते. दवस दवस जाती-धमा या भती मजबूत होत आहते. सामािजक 
मू यांना पायदळी तुडवली जात आह.े समाजाचे ह े वा तव सािह या ारे 
िचि त केल े जाते. सािह या ारे सूिचत होणा या सामािजक जािणवा 
वाचकांना समजा ात व समाज सुसं का रत हावा यासाठीच 
सािह यिन मतीची आव यकता असते.  

"मराठी सािह याचे े  हे भ  आिण द  आह.े या सािह याला 
इसवी सना या बारा ा शतकापासून, हणजे सुमारे साडेआठश ेवषाची 
परंपरा आह.े तीत संत सािह य, संत सािह य, संत सािह य, इं जी 
आमदानातील मराठी सािह य, वातं यपूव सािह य, वातं यो र 
सािह य, आधुिनक सािह य, साठो री सािह य, १९९० नंतरचे सािह य 
असे प रणामकारक ट पे आहते. का , कादंबरी, कथा, नाटक इ यादी 
अनेकानेक सािह य कार (Form) ह े मराठी सािह यात संप तेन े
हाताळल े गलेले े आहते."¹ सदरील शोध िनबंधाचा िवषय हा '२००० 
नंतर या िव ोही किवतेतील सामािजक जािणवा' (िवशेष संदभ : मारोती 
कसाब यांची किवता ) हा अस यामुळे या शोधिनबंधात फ  मारोती 
कसाब यां या िव ोही किवतेचा अ यास केलेला आह.े 
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िव ोहीिव ोहीिव ोहीिव ोही    किवतचेेकिवतचेेकिवतचेेकिवतचेे    व पव पव पव प    ::::        
वाहा या िव  िलिह या जाणा या किवता तसेच चिलत 

व थेवर आसूड ओढणा या किवता िव ोही किवता हणून ओळख या 
जातात. िव ोह हणजे समाज ोह नाही. िव ोह हणजे िन वळ 
िवरोधाला िवरोध करणारे, आ मकांनी वालामुखीचे प धारण करणारे 
असा गैरसमज पसरला आह.े पण व थेिव  बंड पुकारण े हणजे 
िव ोह. "जे हा जे हा अ याय, जुलूम, छळ यांचा अितरेक होतो, आता 
सहन करण े श य नाही न ह े सहन करण े सोडल े पािहजे. ह े फार काळ 
चालल े आह,े यापुढे चालणार नाही, असे जे हा माणसाला वाटते ते हा 
िव ोहाचा ज म होतो."²  

का  लेखनासाठी पारंपा रक रंजनवादी शैलीचा वापर न करता 
तसेच क पनलेाही नकार देत थेट वा तवाची िनभ डपणे मांडणी करणारी 
किवता हचे िव ोही किवतेचे मह वाचे वैिश  आह.े मराठी 
सािह याम ये किवते ारे मो ा माणात िव ोही सामािजक जािणवा 
अनेक कव नी मांडले या आहते. "मराठीतील पिहला िव ोही कवी हणून 
संत तुकारामांचा उ लेख करावा लागले. समाजातील वाईट ढी परंपरा, 
अ ान आिण अंध ा यांचा कडक श दात समाचार घेऊन तुकारामांनी 
समाज बोधन केले. वातं यो र काळातील ब तांश दिलत कव चे का  
लेखन ह े िव ोही का  या कारातील आह.े दया पवार, ज. िव. पवार, 

हाद चदवणकर, अजून डांगळे, केशव मे ाम, नारायण सुव, नामदेव 
ढसाळ, मि लका अमर शेख, ा दया पवार अशा सािहि यकांचा उ लेख 
िव ोही सािहि यक हणून कर यात येतो."³ स या महारा ातील िव ोही 
लेखन चळवळीतील एक सश  नाव हणजे ा. मारोती कसाब. 

मारोती कसाब यांचा 'पोरग ंशेकत बसलंय' हा पिहला किवतासं ह १ 
ऑग ट २००५ साली कािशत झाला. या सं हात पंचेचाळीस किवतांचा 
समावेश असून िश णामुळे त णांची झालेली ददुशा, दीन-दिलतां या 

था, वण व था व धम व थेमुळे माणसांची झालेली अवहलेना ह े
यां या किवतेचे मु य िवषय आहते. यानंतर २६ जानेवारी २०२१ रोजी 

'रातं दस असे' हा यांचा दसुरा किवतासं ह कािशत झाला. या सं हात 
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५० किवता असून अलीकडील दहा-पंधरा वषातल े झणझणीत वा तव 
यां या किवते ारे िचि त झाले आह.े मारोती कसाब ह े एक हाडाचे 

कायकत आहते. अ याय, अ याचारा या िवरोधात यांची लेखणी िझजतेच 
पण अशा वेळी त े वतः उपि थत रा न पीिडतांना याय िमळवून दे याचा 

य  करतात. दरूदशनवर ऐकले या कवा वतमानप ांतून वाचले या 
घटनेवर आपला िव ोह  करणारे असं य कवी भेटतील पण कृितशील 
सहभागा ारे समाजवा तव मांडणारे मारोती कसाब यां यासारखे कवी 
दु मळच...! 
मारोतीमारोतीमारोतीमारोती    कसाबकसाबकसाबकसाब    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    िव ोहीिव ोहीिव ोहीिव ोही    किवताकिवताकिवताकिवता    ::::    

िव ोही कवी हणून मारोती कसाब यांची महारा भर ओळख आह.े 
िड स िज. परभणी येथील ते मूळ रिहवासी आहते. ग रबीन े पीचले या 
कुटंुबात ज माला आ यामुळे लहानपणापासूनच आई-विडलांचे काबाड क  
यांना पाहता आल.े ग रबीचे चटके सहन करताना यांना हाल-अपे ा, 

िपळवणूक, दडपशाही अशा अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. 
महािव ालयीन िश णासाठी ते सेल ू येथ े गेल.े शासक य वसितगृहात 
रा न यांनी पदवी ा  केली. यानंतर यांचे पद ु र िश ण डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ औरंगाबाद येथ े झाले. या 
कालावधीत समाज वा तव मांडणा या अनेक किवता, वृ प े, सा ािहके 
व दजदार मािसकांचे त े वाचन क  लागल.े यांनी वतः जगले या, 
भोगले या यातना श द पान े बाहरे येऊ लाग या. ग रबांचे वा तव 
मांडणारी यांची लेखणी आज ताठ मानेने जगासमोर िव ोह करायला 
कधीही घाबरत नाही. िव ोहा ारे ांती क  पाहणारी, थािपतांना 
वा तवाची चपराक देणारी व मानवतेचे गुणगाण गाणारी यांची लेखणी 
आह.े  

मारोती कसाब यांची किवता यां या जग यातून ज मलेली किवता 
आह.े इथ या िवषमतावादी व थे या चतनातून ज म घेतलेली यांची 
किवता आह.े खरेतर कोण या जातीत ज म यावा, कोण या धमात ज म 
यावा ह ेमाणसा या हातात नसतेच. पण तरीही दिलत समाजात ज म 

घेतले या माणसांचा आजही मो ा माणात छळ केला जातोय. छ पती 
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िशवाजी महाराज, राजष  शा  महाराज, महा मा बसवे र, महा मा 
फुल,े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर अशा अनेक महापु षांचा िवचार 
अंगीकारणा या थािपतांनी शोषणाची परंपरा सोडली पािहजे. 
माणसाला माणसा माणे वागणूक न देता मु या ा यांची पवा करणारी 
इथली व था आह.े ह े वा तव मांडताना 'मा या बापा' या किवतेतून 
कवी िलिहतात, 

            """"गाढवालाहीगाढवालाहीगाढवालाहीगाढवालाही    पाणीपाणीपाणीपाणी    पाजलेपाजलेपाजलेपाजले    
                                                    हणेहणेहणेहणे    नाथानेनाथानेनाथानेनाथाने    
                                                    अन्अन्अन्अन्    रे ामखुीरे ामखुीरे ामखुीरे ामखुी    वदिवलेवदिवलेवदिवलेवदिवले    
                                                    हणेहणेहणेहणे    वदेवदेवदेवदे    ािनयानेािनयानेािनयानेािनयाने....    
                                                    आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    मामामामा     माणसंमाणसंमाणसंमाणसं    असनूहीअसनूहीअसनूहीअसनूही    
                                                    ानबदंीानबदंीानबदंीानबदंी    मा यामा यामा यामा या    बाबाबाबापापापापा""""    

मनु मृती या िनयमांनी चालत आललेी वण व था अितशय 
अ यायकारक होती. हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यांनी 'मनु मृती' या 

ंथाचे दहन केले होते. भूत ही संक पना अि त वात नसते. पण मन ू
नावाचं भूत आजही दिलतांना भेडसावताना दसतंय. बाबासाहेबांनी 
मनु मृती हा ंथ जाळला ;पण थािपतांनी यां या डो यात पोसले या 
मनु मृतीचे काय? आजही घराला मनु मृतीचे नाव दल े जाते. पूव  
शोषणाची परंपरा ही घरा-दारापयत मया दत होती. आज ती शाळा-
महािव ालयात, िविवध शासक य कायालयात, खाजगी कंपनीतही 
आललेी दसते. समाजमनाला गढूळ करणारा हा अंत वरोध आिण 
मनूभ ांची दांिभकता कवीने अचूक श दात रेखाटली आह.े 'मनुचे भूत' या 
किवतेतून कवी हणतो,     

             """"मनु मतृीमनु मतृीमनु मतृीमनु मतृी    जाळलीजाळलीजाळलीजाळली    िभमानेिभमानेिभमानेिभमाने    
                                                        पणपणपणपण    मनूमनूमनूमनू    िजवतंिजवतंिजवतंिजवतं    रािहलारािहलारािहलारािहला    
                                                    कालकालकालकाल    धडधडीतधडधडीतधडधडीतधडधडीत    मीमीमीमी        
                                                    व तीतव तीतव तीतव तीत    मा यामा यामा यामा या        
                                                    अधंारअधंारअधंारअधंार    यतेानायतेानायतेानायतेाना    पािहलापािहलापािहलापािहला""""    

आप या िव ोही किवते या मा यमातून कवी अनेकदा आ मक 
बनतात. कारण मनाला िनराश क न टाकणारी सभोवतालची प रि थती 
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िनमाण झाली आह.े ढ गी, मतलबी व थेवर हार केल े पािहजे. 
समाजमना या शु ीकरणासाठी िव ोहाची पेरणी केली पािहजे. असे 
कवीला वाटते. ह यारांना पाजळून ठेव याचा संदेश देताना कवी 
िलिहतात,  

           """"ते हाते हाते हाते हा    दो तहोदो तहोदो तहोदो तहो,,,,        
                                                    उसळ याउसळ याउसळ याउसळ या    लखेणीबरोबरलखेणीबरोबरलखेणीबरोबरलखेणीबरोबर        
                                                    आताआताआताआता    गजंललेीगजंललेीगजंललेीगजंललेी        
                                                    ढोरढोरढोरढोर    फाड याचीफाड याचीफाड याचीफाड याची    जनुीजनुीजनुीजनुी    ह यारहीह यारहीह यारहीह यारही        
                                                    पाजळूनपाजळूनपाजळूनपाजळून    ठेवायलाठेवायलाठेवायलाठेवायला    िवसिवसिवसिवस     नकानकानकानका""""    

िवषमतावादी व था ही अलीकडेच सु  झालेली आह ेअसे नाही तर 
ती अगदी ाचीन काळापासून समाजात दरी िनमाण कर याचे काय करीत 
आह.े या िवषमतावादी व थवेर अनेक संतांनी यां या अभंगा ारे हार 
केलेल े आहते. दगडात देव नाही माणसातच देव आह े हणून रंज या 
गांज यांची  मदत करा असा संदेश संतांनी दलेला आह.े पण स या 
समाजात दैववाद मो ा माणात वाढला आह.े देवा या समोरच अनेक 
ठकाणी अ याय अ याचार होतात. तरी देव बा पा ग पगार का? या 

गो ीचे चतन कवी करतात. 'बाटला तो देव' या किवतेतून देव कसे फेल 
आहते, सगळं कसं ढ ग आह ेयाची जाणीव क न देताना कवी िलिहतात,  

             """"देवळातदेवळातदेवळातदेवळात    देवदेवदेवदेव    नाहीचनाहीचनाहीचनाहीच    उरलाउरलाउरलाउरला    
                                                            कुठेकुठेकुठेकुठे    तोतोतोतो    खपलाखपलाखपलाखपला    सागंासागंासागंासागंा    मलामलामलामला        
                                                            देवा यादेवा यादेवा यादेवा या    देखतदेखतदेखतदेखत    होतोहोतोहोतोहोतो    अ याचारअ याचारअ याचारअ याचार    
                                                            तरीतरीतरीतरी    ग पगारग पगारग पगारग पगार    देवबा पादेवबा पादेवबा पादेवबा पा""""    

ि यांना माणूस हणून समाजाने आजही वीकारलेल े नाही. एका 
बाजूला ि या वतं  झा या अशा ढीगभर चचा कराय या, ी 
स माना या गो ी सांगाय या अन ् वा तवात मा  सोईनुसार ितला 
मया दत ठेवायचे. पु ष धान सं कृतीची डोळे ि यांकडे कशा प तीन े
पाहतात याची प ता ' तनयोनी' या किवतेतून कवीने िनभ डपण े
उलगडून दाखवली आह.े ि यांचा आदर करणारी आपली सं कृती आह.े 

ीला शि , देवता मानणारी आपली सं कृती आह.े पण वा तवाचा 
िवचार केला तर ी हणजे फ  तनयोनी... ह े लािजरवाणे वा तव 
किवते या मा यमातून कवीने जगा या वेशीवर टांगल ेआह.े लेखणी आिण 
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वाणी तनयोनीवरच का घुटमळते? असा  उपि थत करत समाजातील 
अशा दिूषत मनोवृ ी या माणसांचा कवीने चांग याच भाषेत समाचार 
घेतला आह.े समाजात या अशा दिूषत वृ ीवर ह ला करताना कवी 
हणतात,  

                                                """"नसतानसतानसतानसता    घतेलाघतेलाघतेलाघतेला    आकारआकारआकारआकार    
                                                    ित याित याित याित या    तनानंीतनानंीतनानंीतनानंी    घाटदारघाटदारघाटदारघाटदार    
                                                    मतूमतूमतूमतू    िपऊनिपऊनिपऊनिपऊन    जगलाजगलाजगलाजगला    असताअसताअसताअसता        
                                                    ज म याबरोबरज म याबरोबरज म याबरोबरज म याबरोबर?"?"?"?"    

असं य कुिवचारांनी बरबटले या या व थेत आप या त वांशी 
िन ावान राह याचा संदेश कवी देतात. समाज आिण सं कृतीचे अवमू यन 
करणा या अप वृ वर कवीने ह ला केलेला आह.े अशा वेळी प रवतनाची 
समाजाला अ यंत आव यकता असत.े समाज प रवतना या कायात अनेक 
कायक यानी वतःला झोकून दल े आह.े समाजाला एखादा चांगला 
िवचार पटवून देणा या कायक याना समाजकंटकांकडून ास दला 
जातोय. प रवतनवा ां या ह या के या जात आहते. समाजातली अशी 
सैतानी वृ ी थांबली पािहजे यासाठी 'सनातनी सैतानाला िमळेल का 
मूठमाती?'या किवतेतून कवी िलिहतात, 

            """"दाभोळकरदाभोळकरदाभोळकरदाभोळकर    पानसरेपानसरेपानसरेपानसरे    रोजरोजरोजरोज    मारणारमारणारमारणारमारणार????    
                                                    माणसां यामाणसां यामाणसां यामाणसां या    मुं ामुं ामुं ामुं ा    सागंासागंासागंासागंा    कतीकतीकतीकती    खडुणारखडुणारखडुणारखडुणार????    
                                                    िवचारिवचारिवचारिवचार    मार या यामार या यामार या यामार या या    कतीकतीकतीकती    शोधणारशोधणारशोधणारशोधणार    रतीरतीरतीरती    
                                                    सनातसनातसनातसनातनीनीनीनी    सतैानालासतैानालासतैानालासतैानाला    िमळेलिमळेलिमळेलिमळेल    काकाकाका    मठुमातीमठुमातीमठुमातीमठुमाती""""    

मारोती कसाब यां या किवतेतील िव ोह हा साधा नाही. तो 
प रवतना या दशेन े झेपावणारा आह.े यां या किवतेतील िव ोह हा 
माणसांची झोप उडवणारा आह.े मारोती कसाब यां या किवतेतून 
समाजातील अनेक वलंत  मांडल ेजातात. या ावर उपाययोजना 
शोध याची ेरणा त ेवाचकांना देतात. हणून कसाबांची किवता ही मला 
िव ोही किवते या क ा ंदावणारी वाटते. सभोवताल या  
जग यावर, ढ गावर, वाथावर आसूड ओढणारी वाटते. वरील दो ही 
किवता सं हातून यांनी अनेक सामािजक िवषय हाताळल े आहते. 

ामु याने वतमानातील िविवध संदभ यांनी सहजतेने किवतेतून टपललेे 
आहते. 'पोरग ं शेकत बसलंय' या पिह या किवतासं हातील किवता 
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आ मटीका, आ म लशे करणा या आहते. या पिह या किवता सं हानंतर 
जवळपास पंधरा वषानंतर यांचा 'रातं दस असे' हा दसुरा किवतासं ह 

कािशत झाला. या किवतासं हातील किवतेतून यांनी व थेिव  
िव ोह पुकारला आह.े दवस दवस समाजात प रवतन घडून आल ेपािहजे. 
समाजाचा िवकास झाला पािहजे. पण िविवध कारणांमुळे समाज 
िवकासात अडथळे िनमाण होत आहते. समाज िवकासातील अडथ यांची 
यथायो य चचा कवीने केललेी आह.े 'पोरग ं शेकत बसलंय' व ' रातं दन 
असे' ह े दो ही किवतासं ह केवळ किवतासं ह नाहीत; तर सामािजक 
बदलांचे  द ताऐवज आहते असे हणावे लागले. मारोती कसाब यां या 
पात मराठी सािह याला एक सश  िव ोही कवी लाभला आह,े असे 

मला या दो ही का सं हां या अ यासातून जाणवते.  
िन कष :  
१) िविवध सामािजक ांसाठी अनेक आंदोलनात, मोचात पुढाकार 
घेणारा हा र यावरचा कवी आह.े  
२) कायकता हा फ  रकामटेकडाच असतो हा गैरसमज आह.े एखा ा 
नोकरीवर असतानाही या म ये असलेला कायकता यांना व थ 
बसू देत नाही.  
३) मारोती कसाब यांची किवता फ  सुधारणेसाठी नाही ; तर सामािजक 

ांती घडवून आणणारी किवता आह.े  
४) मारोती कसाब यांची किवता व थेला य  िभडणारी किवता 
आह.े  
५) कवी या लेखनातील िव ोह हा संत तुकारामां या िव ोही लेखनाची 
परंपरा चालवणारा आह.े  
संदभ : 
1. https://maharashtratimes.com/editorial/samwad/marathi/articleshow/290171

97.cms 
2. https://maharashtratimes.com/editorial/column/revolt/articleshow/65057650.

cms  
3. https://mr.m.wikipedia.org/wiki/  
4. कसाब मारोती - पोरग ंशेकत बसलंय, 'मु रंग' ११८, यशवंतराव च हाण ापारी संकुल, मेन 

रोड, लातूर. 
5. कसाब मारोती - रातं दन असे, गणगोत काशन, ईरा िनवास, देशपांड ेग ली, देगलूर िज. 

नांदेड - ४३१७१७ 

*** 
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ाााा. . . . बालाजीबालाजीबालाजीबालाजी    गणपतरावगणपतरावगणपतरावगणपतराव    भडंारेभडंारेभडंारेभडंारे    
मराठी िवभाग मुख, कमयोगी तळुशीराम पवार महािव ालय, हडोळती. ता. 

अहमदपूर िज.लातूर  
 

मानव हा समाजशील ाणी अस यामुळे जसजसा समाज बदलतो, 
जसे यात प रवतन होते तसे माणसाचे जीवनही बदलत जाते. 
समाजासोबतच माणसाचा सबंध वतमानाकडे बदल याचा दिृ कोनही 
बदलत जातो. ह े प रवतन वेगवेग या व पाचे असत.े या बदलामुळे 
या या जीवनाकडे पाह याचा धारणाही बदलतात हा बदल सौ य 
व पात असला तरी, वरवर तो दसत नसला तरी आतनू मा  तो सबंध 

वतमानच कवेत घेतो तर कधी कधी या वतमानाला तो अ व थ करतो. 
अशा या अ व थ वतमानाचा अचूक वेध घे याचा य  न वदो री 
किवतेने केलेला दसून येतो.परंत ु काही मोज या कव नी भूत-वतमान- 
भिव य या या लपडंावाचा व अ व थ वतमानाचा अचूक वेध घेतला, 
तट थपण े याचा अंतरपट मांडला यात अ मान ेनाव यावे लागत ेत े
अ व थ वतमानाचा अचूक वेध घेणारे अितशय स म कवी हणून पी. 
िव ल यांचे. कवी पी. िव ल यांचा 'मा या वतमानाची न द' हा 
किवतासं ह या सव बदलाला अचूकपण ेआप या किवतेत श दब  करतो. 
तो अगदी तट थपण े वतमानकालीन प रि थतीकडे यात या येक 
घटकांकडे बदलत गलेे या जीवनधारणेकडे व काळानु प बदलले या 
नीितमू यांकडे, त वांकडे, नातेसंबंधाकडे व पराकोटी या 
आ मक ीवृ ीकडे तट थपण े पाहतो आिण तो तेव ाच ताकदीने 
श दब ही करतो. यात माणसाची होत चालललेी आ मक ीवृ ी, 
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इतरां या दःुखा. ब लची बोथट होत जाणारी जाणीव, अनेक अ व थ 
करणारे िविवध घटना व संग, जागितक करणा या रे ात व वाला 
हरवून बसलेला माणूस व दखाऊपणाचा होणारा बडेजाव अशा अनेक 
घटकांना संवेदनशीलतेन,े चतनशीलतने े'मा या वतमानाची न द'या कवी 
किवतासं हात कवी पी. िव ल यांनी श दब  केल े आह.े 
तसा हा एकूण सदतीस दीघ किवतांचा हा. का सं ह परंत ु याम ये 
मा या पासून सु  होणारी ही किवता संपूण वतमानाची होऊन जाते या 

वासात ती िविवध न दी  करत.े आ मशोधाकडून समूहशोधाकडे 
जाते व या दभंुगलपेणाचा शोध घेत ती एकसंघतेचा पयायही देते. भूत 
भिव याचे वतमानही आप या समोर ठेवते व व पासून सु  होताना ती 
सम ीचा वेध घेत े हणून मला ती किवता वतमाना या अ व थ ची 
न राहता अ व थ सम ीची होऊन जाते. 

'मा या वतमानाची न द' मधील सव किवता तेव ाच ताकदी या 
आहते. समाजा या एकसंघतेतील दभंुगलेपण ती िच ीत करते व 
वाचकाला आ मशोध यायला भाग पाडत.े 'दःुखाचे महाव ' ही किवता 
वतःचा शोध घेत कधीच न संपणारा वास करत.े.. 

'दःुखाचं महाव  िवणून     वतः या आ मशोधाचा केिवलवाणा 
य  जा यात अडकले या को यासारखा.... कुठवर कुठवर हणून  

ि ितजाकडचा वास तोच तो पु हा पु हा संपत नाही कधीच  
माणूसपणाचा गु हा(पृ.५२) 

या किवतेतून कवीची वतःला शोध याची केिवलवाणी धडपड दसून 
येते क  आपण आप या वतः भोवती वतः या मह वाकां ेपोटी एक 
कोश िनमाण करतो आिण रेशीम क ासारखा याच कोशात अडकतो ही 
बाब कवीला अ व थ करते.ह ेजगण ेसम  माणसांचे होऊन जाते. तर कधी 
कधी ही किवता सं कृतीचे गोडवे गाणा-यांना, सािह याचे संशोधन 
करणा यांनाही व िविवध बाब चा शोध घेणायाना ां कत करत.े. 
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''सगळेच गुंतलेत सं कृती या अवशेषात बलुतेदारां या औजारात  
आ दवासी आिण भट या िवमु ां या ढी,परंपरांचा शोध घे यात' 
(प.ृ११०) 

असे हे वतमानकालीन संशोधन इि मट शोधाथ  वरचे आह,े 
उदरिनवाहाशी संबंिधत आह े व नािव याचा शोध जणू या संशोधना या 
चौकटीत येतच नाही असे कवीला वाटते. मानवी जीवनातून हळूहळू 
िनतीमू य हरवत चाल यामुळे वाथ वृ ी वाढ याने सबंध जीवन 

वहारच समाजाच  अशा एका अनाकलनीय  व थेचा बळी ठरतो 
आह ेआिण याला माणूसच कसा जबाबदार आह ेयाची जाणीव व कवीला 
होते. हणून सम  वतमान कसे उ व त होत चालल ेआह ेयाची जाणीव 
'उ व त वतमानाची किवता' यातून अशा महानगरीय मानिसकतेला कवी 
िचि त करतो. माणसाचा कल महानगराकडे वाढला आह े आिण 
महानगरांम ये अितशय गंभीर ांना देखील उथळपणाने, चवीने 
चाख याची-जग याची सवय झालेली आह.े संवेदनशील मन कवा 
संवेदनशील माणूस आता हरवत चाललाय, यांि क माणूस कवा कृि म 
माणूस उदयाला आललेा आह,े जो भावनाशू यतेला ाधा य देतो आह,े 
याचे ित बब हणजे ही किवता- 

' रमोट हातात घेऊन हॉलीवूड वा यांना िश ा देत आ ही 
िड क हरीवर ि थरावतो आ कन िन ो बायकांना डो यापासून 
पायापयत याहाळतो यांचे िवव  देह पा न आपणच कती 
सुधारणावादी अस याचा आ हाला कळत ंआम या मेळघाटात या 
आ दवासी उगीच कुपोषणा या नावाने ओरडतात याही गो ीचा आ हाला 
सा ा कार होतो'(प.ृ६१) 

हणजे आम या चंगळवादी वृ ीला आिण महानगरीय मानिसकतेला 
िन या तुलनते आ दवासी ी सुधारललेी वाटते आिण या सुधारणेचे 
मे मणी आपणच आहोत, आप यामुळेच ह ेश य झाले असे याला वाटते 
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आिण वतमानाचा गुलाम होऊन कुठ याही ा या मुळाशी न जाता 
उथळ पांगी आपल ेमत  क न आपण सतत चैनल बदलत जातो. हा 
महारनगरीय वतमानकालीन संदभ घराघरात पाहायला िमळतो याचे 
आपणनकळत गुलाम झालेलो आहोत जे आप याला कळतही नाही, पण ह े
स य आह.े या बाबीला ही किवता अधोरेिखत करत.े 

खाजगीकरण, उदारीकरण आिण जागितक करण या धोरणामुळे तर 
एक नवीन संक पना अि त वात आली. ती हणजे 'युज अँड ो'ची 
संक पना. हणजे कुठ याही व तूचा मनाला वाटेल तसा उपभोग 
घेत यानतंर ती व तू फेकून देणे अशी उपभोगीवृ ी सव तरात दसते. 
याचे िच ण कवी 'शहर:काही संदभ' या किवतेत करताना दसून येतात. 

'इथ या झरो यांनाही नजरा असतात मदम त गजरे असतात  
उ माद असतो शृंगार असतो 'फॉरेन क चरचा' णय असतो 'युज अँड 

ो'चे सू  इथ ेअसते कचराकंुडीत सकाळी अभक ककाळते'. 
युज अँड ो सं कृतीमुळे आपण कती संवेदनाशू य होत आहोत याचे 

ह े ित बब जागितक करणा या प रणामातून आले या चंगळवादी 
वृ ीमुळे फोरेन क चरचे अंधानुकरण करण ेव व छंदीवृत  जप यासाठी 
व तूचा उपभोग घेत घेत लाच व त ू समजून उपभोग घेण े आिण 
यातून िनमाण झाले या प रणीतीला कचराकंुडीचा र ता दाखवणे ही 

चंगळवादी अ व थ करणारी मनोवृ ी वतमान काळात वाढलेली आह े
ितचा समाचार कवी या किवतेतून घेतो. हणजे भारतीय सं कृतीम य े
काळजाचा तुकडा मानली गलेलेी संक पना ज मदा ीला व ज मदा याला 
ही ां कत करताना दसून येते. एवढे आपण संवेदना शू य, बोथट 
मनोवृ ीचे झालेलो आहोत या बाबीचे िवदारक िच ण कवी पी.िव ल 
यांनी केलले ेआह,ेजे अ व थ वतमानाला उजागर करत.े 

'बाप'हा अनेक कव या िज हा याचा िवषय. कभी पी.िव ल यांनी 
'बाप:काही संदभ'या किवतेतून रेखाटललेा बाप इतर सव बापासारखा 
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त विन , स यवचनी, वतमान भाषेत याला अडाणी हणावं असा 
िवना ाचारी, स य वचनाला, िन लेा समृ ी समजणारा, समाजहीत 
हणजेच समृ ी असे मानणारा.पीिव ल यांनी मानललेा बाप जु या 

धाटणीचा, इमानेइतबारे जगणारा असा आह,े या या आयु याची 
गोळाबेरीज काय तर.....'नोकरीिशवाय बापानं वरकमाई केली नाही  

सरकारी खोली सोडून बाप रानात आला चार मोड या प याचं छ पर 
उभा केल ंआयु या या उ राधात एकच एक घर एवढंच समाधान याला 
बळ देऊन गेल'ं(प.ृ७२) 

स य िन ने ेएकाच प या या घरात जगण ंआिण वरकमाई न करण ेह े
वतमान काळात अडाणीपणाचा ल ण. कारण लूटमार क न ाचार 
क न आपल ं ऐ य उभा करण े हा संकेतच जण ू वतमान काळात 
मोठेपणाचं ल ण ठरललेा आह ेपरंत ुया अडाणी बापाला मोड या प याचं 
घर ही याची आयु याची कमाई वाटते. इतराचा िह सा लुबाडण ं ह े
या या व ाला ह े या या सावलीलाही मािहत नाही. परंत ु वतमान 

काळात लुबाडण े हचे मोठेपणाचं ल ण झालेला आह े याब ल कवी खंत 
 करतो विडलां या चेह यावरचे समाधान कवीला बळ देऊन जातं. 
'मा या वंशावळीचे अभ  च र 'या किवतेतून कवीने आ मशोध 

घे याचा य  केलेला आह.े हा धागा अनेक िप ांना जोडललेा दसून 
येतो. जसा भूतकाळाचा अंधार  होतो तसाच भिव या या 
अंधाराचाही कवी अचूक वेध घेताना दसतो. या किवतेत कवी हणतो- 

मा या वंशावळी या अभ  चा र याचा आता मला राग येतो...... 
दोनश े वषानं माझा चेहरा पुढ या िपढीला कसा वाटेल? आता 
ठरवल.ं....मा या वा त  काळाचेही पुरावे मी मागे सोडणार 
नाही'(पृ.७२) 

या किवतेतून कवी आ मशोध घे याचा य  करतो. हणजे 
िप ानुिप ा मोठेपणाचा डोलारा आपण िमरवत बसतो. दोन िपढी या 
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मागचे काहीच आठवत नाही आिण भिव यात या िपढीब ल तर अंधारच 
असतो. मा या वतमानाचा डोलारा मा या िप ांनी पुढे वा  नये यासाठी 
वतःचे कुठलेही पुरावे मी ठेवणार नाही अशी एक जाणीव कवी क्त 

करताना दसून येतो. 
खरंतर किवता हा येक कवी या आ मीयतेचा व िज हा याचा 

िवषय. पण पी. िव ल यांची मुळाम ये किवतेकडे पाह याची भूिमकाच 
वेगळी आह.े ही किवता अनेक िवषयांना कवेत घेत े संत-महतं 
यांना, यां या आिव काराला िजवंत ठेवते,काळा याही पुढे जाऊन आपल े
अि त व िस  करते अशा किवतेब ल कवी कृत ता  करतांना 
हणतात.. 

'किवते- तुझी जातकुळीच सांगता येत नाही कोण या योनीतून त ू सूत 
झालीस किवते - तू मृ यूपे ा थोर आहसे अ ूंची कमत तुलाच कळत े
केवळ'(पृ.७४)  

केवळ एवढेच मांडून किवता थांबत नाही तर ऊन साव यांचा खेळ, 
अंधारी पाऊस या सा या बाबी ित या क ेत आ या आहते. वासने या 
धगीन ेती कधी दःुखी होते, सूया या खरतेन ेकधी होरपळत,े तरीही पु हा 
ती सूयाकडे धावते, ाने रां या ओवीला, समथाचे ोकाला, 
तुकारामा या गाथलेा ती िजवंत ठेवते. कुठ याही कोशात अडकत नाही 
अशा या किवतेने ितचे ह ेकाय अ ाहतपण ेचाल ूठेवावे असा आशावादही 
कवी  करतो आिण ितला िवनंती करतो.... 

'किवते- आता वतः या कोशातून थोडी बाहरे पड त णां या 
वैफ याला थोडा श द दे अ थामा होऊन जगणा यांना नवी उमेद दे  
आिण जमल ं तर थोडं मा यासार या कवीला श दांचं अजून दान 
दे'(पृ.७५) 
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अशी समकालीन वा तवदश  किवता िल न आपणही अपणूच आहोत 
हणून आणखी मला श दाचं दान दे अशी अपे ाही त े किवतेकडे  

करतात. 
कवी पी.िव ल यांची 'पुतळे:काही संदभ'ही अितशय ल वेधी किवता. 

महामानवां या िवचारांचा जागर गावागावात हो याऐवजी गावागावात 
व शहरात पुत यांची आगमन झाले. या पुत यांचे अशा वतमानात उभे 
कर यामागचे कवीला वेगळे संदभ जाणवतात व ते संदभ कवी अचूकपण े
टपतो... 

'अलीकडे पुत यांची कृती बरी नसत े बापूं या च याचा नंबर 
वाढलाय बाबासाहबेांचा हात खां ापासून दखूु लागलाय उभे रा न रा न 
सावरकर थकल ेघो ावर बसून उ हानंच छ पती रापल'े.(प.ृ७६) 

एका अथान े आपण पािहलं तर आधुिनक काळाम ये उ या केले या 
पुत यांचे ह े आ मकथनच आह.े हणजे वाथासाठी व मह वाकां ेसाठी 
आपण पुत यांना ही सोडलले ंनाही. नीितम ा, चा र य ,समाजिहत याच 
बाबी यांचा ास होता या महामानवांना आपण वतमानात संशयाचे 
िशकार केल.े सं या िवनय अमृते हणतात या माणे'नीितम ाच यांचा 

ास होती यांचा वतमानात माणसाने वाथासाठी व राजक य 
मह वाकां ेपोटी बळी दला हा वतमानकालीन माणसाचा अवगुन जॉक  
आज गुण तथा वभाव बनला याला कवी अचूकपण े हरेतो व समपक 
श दात मांडतो ह ेवतमान वा तवाचे भेसूर प हा आजचा युगधम जसा 

ितमेत होतो उ व त वतमानाची न द करीत नाही तर याची िचती ही 
देतो.'२ सं या िवनय अमृत े यांचे ह े िवधान अितशय मा मक वाटते ते 
यामुळेच. 

'मा या वतमानाची न द' या किवतासं हात वरील किवतांिशवाय 
'महास ा वगैरे', 'महानगरातला मी','पृ वी तू आमचा बो साय केलास', 
'आम या अि त वाचा शोध', 'अ बम', 'तडुलकर', 'किव आिण किवता', 
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'अि त वा या कोर ा रेघा' या आिण अशा इतर अनेक किवतांमधून सबंध 
वतमानकालीन अ व थ करणारे संदभ येतात. हणून या का सं हा या 

तावनेत डॉ. भाकर बागल े हणतात,' 'मा या वतमानाची न द'हा पी 
िव ल यांचा का सं ह भूत, वतमान, भिव य यांना सामावून आपल े
चतन मांडतो हणून ही किवता वैयि क न राहता ती सामूिहक बनते 

ची तर आहचे पण ती सम त ितची ितिनधी बनून समका लावर 
भा य करते हणून 'मा या वतमानाची न द' ह ेका सं हाचे शीषक खूप 
बोलके असा आह े 'मा या' या श दांमुळे ि िन  ते वाटते आिण 
'वतमानाची न द' ह े श द प रवतनशील ापकतेला सूिचत करणारे 
वाटतात'ह े डॉ टर भाकर बागल े यांचे िवधान का सं हाला अिधक 
उंचीवर नेणारे ठरत.े 
सारांश- 

कवी पी. िव ल यांचे नाव न वदो री किवते या े ात 'मा या 
वतमानाची न द' मुळे अितशय दजदार,ताकदीचा कवी हणून, समकालीन 
वतमानावर भा य करणारे ल वेधी कवी हणून यां याकडे पािहले जाते. 
मराठी किवतेत तीन पव मानल ेजातात पिहल ेपव केशवसुतांचे. दसुरे बा. 
सी. मढकर यांचे. ितसरे पव को हटकर- दलीप िच े यांचे आिण मला 
वाटते क  समकालीन वतमाना या चौ या पवाची सु वात कवी पी.िव ल 
यां या 'मा या वतमाना या न द' पासून सु  होते.असे हणायला हरकत 
नाही असे माझे वैयि क मत् आह.े सव अ यासक मा या या मताशी 
सहमत असतीलच असे नाही परंत ुमला वाटते क  समकालीन आ हानांना 
अितशय ताकदीने पेलणारी, तेव ाच िधटाईन े श दब  करणारी आिण 
समकालीन अ व थ वतमानाला परखडपण ेमांडणारी ही किवता वैयि क 
व सामूिहक पातळीवर आपणा सवाना चतन-मनन करायला लावणारी 
अशी न च आह,े यात शंका नाही. 
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माणसालामाणसालामाणसालामाणसाला    अंतमुखअंतमुखअंतमुखअंतमुख    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    किवताकिवताकिवताकिवता    : : : : कोराकोराकोराकोरा    कागदकागदकागदकागद    
िनळीिनळीिनळीिनळी    शाईशाईशाईशाई    

    

ाााा....    ाने राने राने राने र    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    
मराठी िवभाग, ी िशवाजी कॅालेज, कंधार िज.नांदडे-४३१७१४ 

 

मराठी किवता आजकाल फार मो ा माणात िलिहली जाऊ 
लागली आह.ेअगदी खे ापा ातून आलेली मुलं,मुली िल  लागली 
आहते. ामीण भागातही कवी संमेलन,े सािह य संमेलन ेभ  लागली 
आहते.ही बाब मराठी भाषेसाठी िनि तच आनंददायी अशीच 
आह.ेमराठी किवता बहरत असली तरी िबयासाठी जस े
टपोरे,दाणेदार कणसं लागतात या माणे कसदार किवता 
िलिहणा यांची सं या अगदी अ प आह े हणून सश  आिण कसदार 
लेखन करणा-यांपैक  मनोज बोरगावकर ह े एक आघाडीचे कवी 
आहते. 

कवी मनोज बोरगावकर ह े पु तक ये यापूव च आप या 
किवतांनी महारा भर पोहचले आहते.आता 'कोरा कागद िनळी 
शाई' या किवतासं हा ारे ते पिह यांदाच वाचकां या भेटीला येत 
आहते.ह े यांचं पिहलंच पु तक असलं तरी यात नवखेपणा या 
कुठ याच खुणा जाणवताना दसत नाहीत.यातील किवता 
माणसाला अंतमुख करणा-या,अ व थ करणा-या आहते.माणसांचं 
जगणं हाच या किवतेचा िवषय अस यान े ही किवता जग याचा 
शोध घेताना दसते. हणूनच ही किवता जीवन जाणीवे या शोधाची 
किवता आह े असे हणावे लागते.या किवतेत वेदना अस या तरी 
िव ोह मा  कुठेच दसत नाही.आ ोश,आ ताळेपणा हाही या 
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किवतेतनू जाणवत नाही.या सं हातील 'िचम या यां या घरात 
घरटं बांधतात' ही पिहलीच किवता पहा_ 

""""आजहीआजहीआजहीआजही    सालाबादा माणेसालाबादा माणेसालाबादा माणेसालाबादा माणे    िचम यािचम यािचम यािचम या    
घरटंघरटंघरटंघरटं    िवणायलािवणायलािवणायलािवणायला    लाग यालाग यालाग यालाग या    कककक     
तीतीतीती    दोघहंीदोघहंीदोघहंीदोघहंी    आपाप याआपाप याआपाप याआपाप या    परीनंपरीनंपरीनंपरीनं    
ितलाितलाितलाितला    मदतमदतमदतमदत    करीतकरीतकरीतकरीत    राहतातचराहतातचराहतातचराहतातच    
पणपणपणपण    सं याकाळीसं याकाळीसं याकाळीसं याकाळी    िव कटले यािव कटले यािव कटले यािव कटले या    रागंोळीतरागंोळीतरागंोळीतरागंोळीत    
सकाळ यासकाळ यासकाळ यासकाळ या    सबुकसबुकसबुकसबुक    रागंोळीचेरागंोळीचेरागंोळीचेरागंोळीचे    
अवशषेअवशषेअवशषेअवशषे    शोधतशोधतशोधतशोधत    राहावतेराहावतेराहावतेराहावते    
बरेचसेबरेचसेबरेचसेबरेचसे    यागतचयागतचयागतचयागतच...."...."...."...."    

काडी काडी चोचीत आणून घरटं िवणणारी िचमणी 
वाचकांसमोर उभी क न कवीने अप य नसलेली आई साकारलेली 
आह.ेसकाळी काढलेली सुबक अशी रांगोळी सं याकाळी पार पुसून 
जावी,ितची राखरांगोळी हावी आिण आपण ितला शोधत राहावेत 
अशी ही अ व थ करणारी घटना आह.े 

आ मह या कर यासाठी ठोस असे काही कारण लागत 
नाही.जग या या, आयु या या धामधुमीत अनेक छो ा-छो ा 
घटनाही माणसाला आ मह या करायला भाग पाडतात.आ मह येचा 
िवचार करताना समोर या बंग या या गॅलरीत एक सुंदर त णी येते 
आिण आ मह येचा िवचार मनातून िनघून जातो. क यकेांची आयु ये 
त ण मुळे बदलली आहते.अनेकांना जग या या अिन तेतून 
जग या या इ छेकड े नलेे आह.ेि यां या स दयात, यां या 
बोल यात तशी ताकद असते.'आ मह यापूव चे वगत' या किवतेत 
ते िलिहतात, 

""""असलेचअसलेचअसलेचअसलेच    ज मज मज मज म    पुढचापुढचापुढचापुढचा    तरतरतरतर    
माझामाझामाझामाझा    दहेचदहेचदहेचदहेच    किवताकिवताकिवताकिवता    हावाहावाहावाहावा    
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अन्अन्अन्अन्    अजरामरअजरामरअजरामरअजरामर    किवताकिवताकिवताकिवता    हणनूहणनूहणनूहणनू    
आपणआपणआपणआपण    सासासासा----यां यायां यायां यायां या    ओठीओठीओठीओठी    राहावंराहावंराहावंराहावं...."...."...."...."    

व वाची जी एक िन ा असते ती िन ा या ठकाणी बोरगावकर 
मांडताना दसतात.किवतेवरील ही िन ा आह.ेअशी िन ा असणेही 
जीवन जग यासाठी मह वाची असते. 

मािहती तं ाना या नावाखाली आपण आपली सं कृती 
िवसरत चाललो आहोत.तं ानान ेआपण जवळ आलो असलो तरी 
मनान ेआिण ना यान ेआपण दरू चाललो आहोत.यािवषयीची 'तुला 
पांढरा कावळा िशवला' ही किवता पहा-- 

""""तीतीतीती    शाणीशाणीशाणीशाणी    झा याचंझा याचंझा याचंझा याचं    गिुपतगिुपतगिुपतगिुपत    
आईलाआईलाआईलाआईला    कळ याआधीकळ याआधीकळ याआधीकळ याआधी    कोपकोपकोपकोप----यावर यायावर यायावर यायावर या    
मिेडकलवा यामिेडकलवा यामिेडकलवा यामिेडकलवा या    दकुानदारालादकुानदारालादकुानदारालादकुानदाराला    कळायलाकळायलाकळायलाकळायला    लागलंलागलंलागलंलागलं    
''''इ फमशनइ फमशनइ फमशनइ फमशन    टे ॉलॉजीटे ॉलॉजीटे ॉलॉजीटे ॉलॉजी' ' ' ' अशीअशीअशीअशी    
घराघरातनूघराघरातनूघराघरातनूघराघरातनू    ओसडूंनओसडूंनओसडूंनओसडूंन    वावावावा     लागलीलागलीलागलीलागली."."."."    

अशी ही आजकालची 'इं फमशन टे ॉलॉजी'.आप या खाजगी 
बाबीसु दा आईला न कळता आज या दसु-यांच कळायला लाग या 
आहते. लबोणीचे झाड आज या मुलांना मािहत नाही.'चांदोमामा 
चांदोमामा भागलास का?' ह ेगाणे मुखो त असूनही ' लबोणी या 
झाडाऐवजी 'िब ड ग' हा श द टाकला पािहज े असे ते उपरोधान े
हणतात.शाळांना सु ी कोण या वारी? या ाचे उ र 'मा या 

मुलीचं गतीपु तकःइय ा पिहली या किवतेतील मुलगी 'दगंलवारी' 
अशी दतेे.जंगलात एवढी झाड ंदाटीवाटीने रा नही यां यात दगंली 
का होत नाहीत? हा  िवचारणारी िचमुरडी मुख ठरत.ेखरा तर 
ितचा हा  संपूण मानव जातीला िवचार करायला भाग पाडणारा 

 आह.े 
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वणन करणं हा किवतेचा गुणधम नाही.अ यंत कमी अशा 
श दात मांडणी केलेली ती एक रचना असते.बोरगावकरांनी 
पािहलेला एखादा संग कथना मक न वाटता तो का ा म 
वाटतो. यांची 'थोडसंं पा हि णीिवषयी' ही किवता पहा- 

या किवतेत धमा नावाचा एक मा त आह.ेतो हि णी या 
वाग याने चतीत झाला आह.े याला कारणही तसंच आह.ेगे या 
कतीतरी वषापासून हि णीला ह ीचा हणज े नराचा सहवास 

नाही. कामजीवनासाठी ती आतुर झाली आह.े काम ूधा 
घालिव यासाठी मग ती झाडाला धडका दतेे. बोरगावकरां या 
श दात पहा-- 

""""सायबासायबासायबासायबा    गे यागे यागे यागे या    क यकेक यकेक यकेक यके    वसातवसातवसातवसात    
पालापालापालापाला    नरनरनरनर    हाईचहाईचहाईचहाईच    लावलालावलालावलालावला    बघाबघाबघाबघा    

तरीबीतरीबीतरीबीतरीबी    मकुाटमकुाटमकुाटमकुाट    वागतेवागतेवागतेवागते    ब ळब ळब ळब ळ    यळेायळेायळेायळेा    
अन्अन्अन्अन्    सोसनंासोसनंासोसनंासोसनंा    झालंझालंझालंझालं    हजंीहजंीहजंीहजंी    
आकाशीआकाशीआकाशीआकाशी    झाडालाचझाडालाचझाडालाचझाडालाच    धडकाधडकाधडकाधडका    दतेेदतेेदतेेदतेे    
ितलाबीितलाबीितलाबीितलाबी    िजरायलािजरायलािजरायलािजरायला    बहानाबहानाबहानाबहाना        
लागलचलागलचलागलचलागलच    कककक     सायबासायबासायबासायबा....!"....!"....!"....!"    

हि णीबरोबर आपलाही फोटो काढून कवी आ ही दोघं 
समदःुखी आहोत असं सांगतो. जीवनातील गरज, अपे ा या ठकाणी 

 होत.े हणून ती साहिजकच जीवनाच ंत व ान सांगून जात.े 
जीवनिवषयक त व ान सांगणा-या आणखी काही किवता या 

सं हात आहते. 'आ◌ॅपरेशन िथएटर', 'जलम सोपा होईल', 'मी जात 
राहीन ेतया ेला', 'अंगावर पाजायला सांगतो', 'एक हातारी' या 
या किवता आहते. या किवतांमधून आले या , संग 

जीवनिवषयक त व ान सांगतानाच माणसाला अंतमुख क न 
चतन करायला लावतात. हणूच ही किवता चतनशील किवता 
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आह ेअसे हणावे लागेल. एकूणच चतनशील अिभ  ह ेमनोज 
बोरगावकरां या किवतेच ेएक वैिश  हणता येईल. 

मिहलां या भाविव ात रमणा-या ब-याच किवता या पु तकात 
पहायला िमळतात. माणूस असो क  प ी असो अथवा ाणी असो 
मादीपणाचे भोग यांना कधीच चुकल ेनाहीत. प यांमधले मादीपण 
ओळखणे फारस ेअवघड नाही कारण मादी हालअपे ा सहन क न, 
ख ता खाऊन, कुपोिषत होत.े उलट नर हा सुरेख, डौलदार 
असतो.हा आशय बोरगावकरां याच श दात पहा-- 

""""पाखरामं यहेीपाखरामं यहेीपाखरामं यहेीपाखरामं यहेी    नरनरनरनर----मादीमादीमादीमादी    ओळखणंओळखणंओळखणंओळखणं    
असतंअसतंअसतंअसतं    सोपंसोपंसोपंसोपं    फारचफारचफारचफारच    
नरनरनरनर    असतोअसतोअसतोअसतो    सरेुखसरेुखसरेुखसरेुख, , , , डौलदारडौलदारडौलदारडौलदार    खपूचखपूचखपूचखपूच    
खाऊनखाऊनखाऊनखाऊन    ख ताख ताख ताख ता    मादीमादीमादीमादी    मामामामा     
कंपॅ र ट हलीकंपॅ र ट हलीकंपॅ र ट हलीकंपॅ र ट हली    कु पकु पकु पकु प    फारचफारचफारचफारच    
भोगभोगभोगभोग    मादीपणाचेमादीपणाचेमादीपणाचेमादीपणाचे    प ीप ीप ीप ी    झालंझालंझालंझालं        
हणनूहणनूहणनूहणनू    थोडीचथोडीचथोडीचथोडीच    टळतातटळतातटळतातटळतात!"!"!"!"    

गावाकड े ज मभर राब राब राबून आलेली बायजाबाई बाळंत 
होणा-या बाईला हणत,े 

""""पोरीपोरीपोरीपोरी    लकेरालालकेरालालकेरालालकेराला    िवतानािवतानािवतानािवताना    
आडवीआडवीआडवीआडवी    नकोचनकोचनकोचनकोच    होऊसहोऊसहोऊसहोऊस    
बस याबस याबस याबस या    बस याचबस याचबस याचबस याच    िवतािवतािवतािवता    यतेंयतेंयतेंयतें    काकाकाका    बघबघबघबघ    
जमीनबीजमीनबीजमीनबीजमीनबी    आप यावानीचआप यावानीचआप यावानीचआप यावानीच    बाईमाणसूबाईमाणसूबाईमाणसूबाईमाणसू    हायहायहायहाय...."...."...."...."    

िन बर झाले या पानान ंिपवळा पडताना नुकतंच फांदीवर फुटत 
चालले या कोव या पानांना जीवनाच ं त व ान सांगावं तस ं ही 
हातारी या ठकाणी जीवनिवषयक त व ान सांगत.े 

""""मोपमोपमोपमोप    मो ामो ामो ामो ा    झाले याझाले याझाले याझाले या    
पोटालापोटालापोटालापोटाला    घाबघाबघाबघाब     नकोसनकोसनकोसनकोस    
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चौकटीलाचौकटीलाचौकटीलाचौकटीला    कधीकधीकधीकधी    दादाचंदादाचंदादाचंदादाचं    ओझंओझंओझंओझं    होतंहोतंहोतंहोतं    नसतंनसतंनसतंनसतं    पोरीपोरीपोरीपोरी...."...."...."...."    
मो ा झाले या पोटाला पा न नुतन बाळंत होणारी मिहला 

घाब न जाऊ नय े हणून जीवनिवषयक शहाणपण सांगणारे ह ेश द 
आहते. आईजवळ मायेची कसलीही कमतरता असत े नाही. 
आईपणाची ही जाणीव येत ेकुठून? हा  िवचार करायला लावतो. 

""""सासासासा----याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    आईआईआईआई    करतेकरतेकरतेकरते    
सारखीचसारखीचसारखीचसारखीच    मायामायामायामाया        
कणा याचकणा याचकणा याचकणा याच    पाठीपाठीपाठीपाठी    काकाकाका    असावीअसावीअसावीअसावी    
पोरकेपणाचीपोरकेपणाचीपोरकेपणाचीपोरकेपणाची    छायाछायाछायाछाया...."...."...."...."    

सा-यांची आई ही सारखेच ेम करणारी असते. पण कणा याच 
वा ाला ह ेभोग का बरे यावेत? कणा या आयु याब ल, यां या 
पोरकेपणाब ल श य  करणारी ही अ यंत चतनिशल किवता 
आह.े पु ष कुठलेही अनैितक कम क न तो िभचारी ठरत नाही. 
ि यांनी अनैितकता केली तर ती िभचारी ठरत.े यातून ती आई 
झालीच तर एक शापीत आई, िभचारी आई ठरत.े एक िभचारी 
बाई हणून ित या माथी हा िभचारपणा लादला जातो. आई या 
अ ूंना थारा नसतो. वतः या मुलान ेकाळीज कापून नतेाना याला 
झालेली जखम पा न आईचं काळीजसु दा बोलू लागत.ंहा 
लोककथेतील आशय मांडताना श दसु ा थरथ  लागतात. 
बोरगावकर िलिहतात, 

"आई या अ ूंना  
नसतोच का थारा 
'काळीज' दऊेनही हणत े
जपून जा पोरा...." 

ीिवषयक वेदना सांगणारी 'मी पोटातच गेले या बाळासाठी 
कळा दतेेय' ही किवता पहा-- 
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""""तमुचंतमुचंतमुचंतमुचं    बेबीबेबीबेबीबेबी    पोटातचपोटातचपोटातचपोटातच    गेलयंगेलयंगेलयंगेलयं' ' ' ' हणनूहणनूहणनूहणनू    
बेटाबेटाबेटाबेटा    आताआताआताआता    तलुातलुातलुातलुा    कळाकळाकळाकळा    ा ाा ाा ाा ा    लागतीललागतीललागतीललागतील        
पोटातपोटातपोटातपोटात    गेले यागेले यागेले यागेले या    बाळासाठीबाळासाठीबाळासाठीबाळासाठी    
कळाकळाकळाकळा    अशाअशाअशाअशा    आिणआिणआिणआिण    कुठूनकुठूनकुठूनकुठून    आणूआणूआणूआणू?"?"?"?"    

पोटात मेले या बाळासाठी कळा कुठून आणू? हा िन र 
करणारा  आह.े मॄत झालेलं बाळ बाहरे पड यावर आई या 
जीवाची होणारी तगमग, ितची कालवाकालव ही जीवघेणी ठरणारी 
आह.े हणूनच ह ेश द वाचकांचे ास रोखणारे आहते. 
     'मी जातच राहीन ेतया ेला' या किवतेत कवी हणतो, 

""""बाईमाणसालाबाईमाणसालाबाईमाणसालाबाईमाणसाला    जाळायलाजाळायलाजाळायलाजाळायला    फारशीफारशीफारशीफारशी    
वाकडंवाकडंवाकडंवाकडं    लागतलागतलागतलागत    नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत    
आयु यभरआयु यभरआयु यभरआयु यभर    छळतछळतछळतछळत    रािह यामळेुरािह यामळेुरािह यामळेुरािह यामळेु""""    

माणसा या दहेाव न जाळ यासाठी लागणा-या लाकडाचा 
िहशोब सांगता येतो. बायकांना जाळ यासाठी फार वाकड ं लागत 
नाहीत. कारण ती आधीच आयु यभर झालेलीच असते. 

आपली मुलं चांगली िनपजतील क  नाही याब लही कवी 
साशंक आह.े 'मी मा या आईचा मुलगा' या किवतेत त े हणतात, 
शाळेतून आ यावर मी शुभंकरोती हणायचो.आज माझा मुलगा 
मा  द र फेकून दवूेन हणतो 

""""कंडोमकंडोमकंडोमकंडोम    कबकबकबकब    कबकबकबकब    
यौनसबंधंयौनसबंधंयौनसबंधंयौनसबंधं    जबजबजबजब    जबजबजबजब...."...."...."...."    

असं मुलगा जर हणत असेल तर कवीन े काय करावे? कवी 
हणतो, याची बाराखडी परफे ट झालीय हणून खुश हावं क  तो 

भावी आयु यात ए सन े सुरि त राहील? हणून खुश हावं. 
कवीबरोबरच हा  वाचकांचे ही डोके सु  करणारा आह.े 
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     'अंगावर पाजायला सांगतो' या किवतेतील लहान मुलगा मंु या 
मारताना पा न कवीची तडफड होत ेआह.े 

""""तु यातलीतु यातलीतु यातलीतु यातली    टोकदारटोकदारटोकदारटोकदार    हसाहसाहसाहसा    
आटो यातआटो यातआटो यातआटो यात    आण यासाठीआण यासाठीआण यासाठीआण यासाठी    मीमीमीमी    
अनकेअनकेअनकेअनके    पयायपयायपयायपयाय    शोधनूशोधनूशोधनूशोधनू    बघतोबघतोबघतोबघतो    
शेवटीशेवटीशेवटीशेवटी    तु यातु यातु यातु या    आईलाआईलाआईलाआईला    तलुातलुातलुातलुा    
अंगावरअंगावरअंगावरअंगावर    पाजायलापाजायलापाजायलापाजायला    सागंतोसागंतोसागंतोसागंतो""""    

मुला या या कॄ यातून ज मजात पु षाचा ू रपणा  होताना 
दसतो. या या आईला मुलाला पाजायला सांगून मुलाची ू रता 

कमी कर याचा य  कवी करतो आह.े तनपान ह े वा स याच े
जागितक दजाचे एक ितक आह.े 
     परंपरे या सामािजक िवकॄतीतनू बाईला भोगावे लागणारे दःुख 
बोरगावकरांनी अधोरेिखत केली आह.े नैस गक उ सजनासाठीसु दा 
ितला पु षापे ा अिधक सहन करावे लागते. िनसगान े ित यावर 
अ यायच केलाय.बोरगावकर िलिहतात, 

""""उघडलीउघडलीउघडलीउघडली    चनैचनैचनैचनै    कककक         
मोकळेमोकळेमोकळेमोकळे    तु हीतु हीतु हीतु ही    
आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    मामामामा     उ सजनासाठीहीउ सजनासाठीहीउ सजनासाठीहीउ सजनासाठीही    
सारंचसारंचसारंचसारंच    करावंकरावंकरावंकरावं    लागतंलागतंलागतंलागतं    वरवरवरवरवरवरवरवर""""    

ही ीजातीची शोकांितकाच आह.े काही किवतांमधून  
अि लता आली असली तरी ही किवता अ ील नाही.केवळ 
अप रहायता हणून ा किवता आले या आहते. 

कवी मनोज बोरगावकर सरां या किवता ा माणसा या  
जग या या किवता आहते.दःुखाला जात नसत े हचें खरं.आई 
असेपयत माणूसपणाची बाराखडीसु दा िशकून घेतली पािहज े
माणसानं हा संदशेही कवी या ठकाणी दतेात.माणसातलं खुडूकपण 
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कधी जाईल? हाही  आहचे. क बडीचं खुडूक चोचीत काडी 
घालून घालवता येत ंपण... माणसाला आले या खडूकपणाचं काय? 
हा न सुटणारा  आह.े 

सामािजक बांिधलक  जपणा-या काही किवताही या सं हात 
आहते.'ती कधी कधी माणसासारखीच वागते-एवढंच!', 'मी जातच 
राहीन ेतया ेला', 'पुनरागमनाय चं', ' एवढंच', 'मामा त ड उघड ं
ठेवून झोपतो' या किवतेतनू सामािजक वेदना ओसंडून वाहताना 
दसत.ेएकूणच कवी मनोज बोरगावकर यांची किवता माणसाला 

अंतमुख करणारी किवता आह.ेमनोज बोरगावकर ह े मिहला 
महािव ालयात ा यापक अस या कारणान े आपसकुच यांची 
लेखणी मिहलां या ांकडे सरसावताना दसत.े 
 
 

*** 
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२०००२०००२०००२०००    नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    आबंडेकरवादीआबंडेकरवादीआबंडेकरवादीआबंडेकरवादी    किवतेचीकिवतेचीकिवतेचीकिवतेची    
वाटचालवाटचालवाटचालवाटचाल    

 

संशोधक िव ाथ  

धनजंयधनजंयधनजंयधनजंय    पाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंगपाडुंरंग    सोनकाबंळेसोनकाबंळेसोनकाबंळेसोनकाबंळे    
वामी रामानंद तीथ मराठवाडा िव ापीठ, नांदडे. 

 

तावनातावनातावनातावना    ::::    
"आंबेडकरवाद" ह े २० ा शतकात उदयास आलले े सम  मानव

जाती या मूलभूत आिण सव े ात ांितकारक बदल घडवून आण याचे
त व ान आह.े हे त व ान डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर यां या िवचारातून
व जीवन ल ातून साकार झालेल ेआह.े भारतीय मानवी जीवनात कवा
इतर कोण याही देशातील मानवी जीवनात दिलत,शोिषत, िपळला गलेलेा
मानवाचा ब सं य समाज आह े याचा सम  पातळीवर जीवना या सव

े ात मूलभूत बदल हावा व यांना माणूस हणून स मानाने जीवन ा
हावे या एकाच येयवादाने झपाटलेला आंबेडकरवाद हा िवचार आह.े 

आधुिनक भारतात आजही वण व था, जाती व था,  अ पृ यता, 
दा र ता, ीदा य मागासलपेणाचे थैमान लोकां या जीवनात स य
कायरत आह.े या सग या गुलामिगरीला वतमानातील पारंपा रक शोषण
करणा या जमीनदार, राजस ेची व धम पुरोिहतांची मा यता रािहली
आह.े तसेच शासक, शोषक यांची कायम व पात उ पादन साधनांवर
मालक  रािहली आह.े या शोषणा या िवरोधात डॉ. आंबेडकरांनी सवकष
संघष उभारला. अशा सव दिलत शोिषतांचे लढे उभे केल.े अजूनही
समाधानकारक या व थेत बदल झालेला नाही. आजही दिलत, शोिषत,
ि या यां यावर ू र, अमानुष असे जातीय अ याचार होताना दसतात.हे
दरू कर यासाठी आिण समानतेन े जीवन जग यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी
ताि वक आिण ावहा रक ाना या पातळीवर श ा े परजून दली. 
समाज िवकासाचा एक नवा अ याय मांडला याला आपण आंबेडकर वाद
हणू शकतो.आंबेडकर वाद एक वतं  ांितकारक त व ान आह.े 
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१९६० नंतर दिलत कवा आंबेडकरवादी सािह य चळवळ डॉ. बाबासाहबे
आंबेडकरां या ेरणेतनू उदयाला आली. कथा, कादंबरी, िनबंध, नाटक, 
किवता, आ मच र / वकथन ह े वा य कार िवपुल िलिहल े जाऊ
लागल.ेया सग या साठो री सािह या या मुळाशी डॉ. आंबेडकरांचेच
त व ान आह.े आंबेडकरवादाची िवचारधाराच अनेक कलाकृत म ये
ओत ोत  भरललेी आह.े आंबेडकरवाद ही डॉ. आंबेडकरां या त व ानातून
व जीवन ल ातनू उदयास आलेली एक जीवन प ती व िवचार णाली
आह.े भारताम ये आज ब सं य भाषांम ये  आंबेडकरवादी  ेरणेतनू
दिलत सािह याचे चंड लेखन होत आह.े ामु यान ेदिलत सािह या या
अथातच दिलत किवते या उदय िवकासाचे मु य क  महारा  रा य
रािहल े आह.े महारा ा या कानाकोप यातून दिलत सािह याचे आिण
किवतेचे ांितकारक सूर िननादताना दसतात. आंबेडकरवाद हे
मानवमु या चळवळीचे ांितकारक त व ान आह.े 

२० ा शतका या ितसर्या दशका या आरंभापासूनच भारत वषात
काही राजक य व सामािजक ि थ यंतरे घडून आली. महा मा गांधी, डॉ. 
बाबासाहबे आंबेडकर यात त ववे ा िवचारवंत काल मा स यां या
िवचाराचा समाज मनावर भाव पडू लागला. डॉ. आंबेडकरां या
कायकतृ वामुळेच आिण यांनी िलिहले या भारतीय रा यघटन े मुळे
समतावादी िवचारधारा मनामनात विलत होऊ लागली. डॉ. आंबेडकर
यां या मानव मु  सं ामा बरोबर 'आंबेडकरवादी किवतेचा' उगम झाला. 
याम ये ारंभी कसन फागुजी बनसोड, अ णा भाऊ साठे, नामदेव

ढसाळ, वामनदादा कडक, दया पवार, अजुन डांगळे, यंबक सपकाळे, 
िहरा बनसोडे, यशवंत मनोहर, केशव मे ाम इ यादी अनेक कव नी दिलत, 
शोिषत, पीिडतांची दःुखे लेखणी या ारा वेशीवर टांग याचा य  केला. 
पुढे हळूहळू आंबेडकरवादी किवता' बाळसे ध  लागली व आंबेडकरवादी
किवतेला सूर सापडत गेला ती आ मशोध घेऊ लागली. कारण
'आंबेडकरवादी किवता ह े आ मशोध घेणारी आह'े हणून ती इितहास
जाणून घेत.े वतमान काळाचे भान राखते आिण भिव याचा वेध घेते. 
मानवतावादी संिवधान मू यांशी इमान राखते. 
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आंबेडकरवादान ेसािह य आिण समाज जीवन भािवत केल.े लाखो-
लाखो जणांचे जीवन उजळून टाकणारी भाग आिण ितभाही आंबेडकर
आहते. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हे िवसा ा शतकातील बोधनाचे
रसायन आह.े शोिषतां या मु ची ेरणा आह.े आजचे ह े नाम एक
"िवचार णाली" होऊन साकार  झाले आह.े याचे नाव "आबेंडकरवाद" 
आह.े सािह या या े ाम ये िवशेषता का  े  ह े आंबेडकर वादाने
काठोकाठ भरल े असून यांचा िवषय कधी किवतेचा झालाच नाही तेच
आता सम  मानवतेचे ांतीगान गात आह.े आंबेडकरवादी किवता ही
गे या काही वषातील एक नवीन वा यीन चळवळ आह.े परंत ुही चळवळ
केवळ िनखळ वां मयीन चळवळ नसून ितचा आप या सामािजक
प रवतनाशी फार घिन  असा संबंध आह.ेमराठी सािह याम ये जे िविवध
वा मय कार/ वा य  वाह िनमाण झाले आहते. यात आबेंडकरवादी
किवतेचा वाह अनेक वाचक, समी क व अ यासक यांचे ल  वेधून
यायला समथ ठरला आह.े मराठी सािह या या  ि ितजावर किवते या
पान े /आंबेडकरवादी किवते या पान े 'िनळी पहाट' उदयाला आली

आह.ेयाचा मु य क बद ू 'आंबेडकरवाद' असून आंबेडकरवादी
िवचारधारेची सकस असे सािहि यक पेरणी कर याचे काम  अनेक कवी, 
लेखक, सािह यकार यांनी केल े आह.े आंबेडकर वादी किवतेचे नाते
प रवतनवादी त व ानाशी आह.े ह ेत व ान फुले-शा  -आंबेडकर यां या
िवचारातून आिण मु  ल ातनू िस  झाले आह.े दिलत, शोिषत, ब जन
समाजाने जागृत होऊन आिण संघटीत होऊन आप या याय
अि त वासाठी संघष चालू ठेवला पािहजे याची जाणीव डॉ. आंबेडकर
यां या िवचार आिण कृतीने दली. आंबेडकरांचा  सवकष मूलभूत
प रवतनाचा िवचार िशरोधाय मानून आंबेडकरवादी कव नी शोिषतांचे
दःुखे आप या किवते या मा यमातून वेशीवर टांगलेली दसतात. िप ान
िप ा यांना दा ण अशा हाल-अपे ा या खडतर अि द ातून जावे
लागल े यांची भूिमका ही एका ची नसून ती सम ीची आह.े 
का पिनकता, व ाळूपणा आिण रंजकतेम ये आंबेडकरवादी किवता 
ि थरावललेी दसत नाही. आंबेडकरवादी किवता ही आ मशोध घेत
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जाते.सामािजक बांिधलक  कडे डोळसपण ेपाहत.े 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी    ::::    
१) आंबेडकर वाद चळवळ आिण सािह य -यशवंत मनोहर 
२) आंबेडकरवादी मराठी सािह य- यशवंत मनोहर 
३) आंबेडकर वाद -डॉ. नीळकंठ शेरे 
४) बाबासाहबेांचे लोकशाही ांती त व ान -डॉ. आ दनाथ इंगोल े
५) आंबेडकरवादी सािह य दिृ कोन- खंडेराव हरीश 

 
 

*** 
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२०००२०००२०००२०००    नंतर यानंतर यानंतर यानंतर या    मराठीमराठीमराठीमराठी    किवततेीलकिवततेीलकिवततेीलकिवततेील    दिलतदिलतदिलतदिलत    
जािणवाजािणवाजािणवाजािणवा    

 

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . अिनलअिनलअिनलअिनल    मुंढेमुंढेमुंढेमुंढे    
मराठी िवभाग, महा मा फुले महािव ालय, अहमदपूर िज. लातूर 

 

भारत देश हा िविवधतेने नटललेा देश आह.े भारतात अनेक धम, पंथ, 
जाती राहतात. भारत देशाला फार ाचीन काळापासूनची परंपरा आह.े 
भारतीय सं कृती िविवधतेने नटलेली आह.े या िविवधतेत एकता अस याचे 
आपण देशािभमान हणून हणत असलो तरी ही परंपरा हणावी तशी 
उ वल रािहलेली नाही, ह ेआप याला येथील धम व था, वण व था, 
जाित व थे या अ यासाव न सहज ल ात येत.े अनेक अिन  
चालीरीती, ढी, परंपरा पचवलेला आपला देश आह.े ई रा या लेखी 
सव मानवी समाज ई राचीच लेकरे असे मानत असलो तरी इथ या 
जाित व थेन े माणसाला माणसांपासून कोसोदरू ठेव याची पशूपे ाही 
हीन, दीन लेख याची मंगल परंपरा देखील या देशाची रािहलेली आह.े 

अमंगलाला मंगल कर यासाठी याच भूमीवर संतांना, महतंांना, 
समाजसुधारकांना ज माला यावे लागल,े यांना  िझजावे लागल.े यां या 
कायातून िवचारांतून अनेक ि थ यंतरे झालेली आपणास ात आहते. 
इं जां या आगमनान े देशाची राजक य आिण आ थक हानी पु कळ 

माणात झालेली आह े ह े खरे आह;े परंत ु सामािजक सुधारणे या दृ ीन े
इं जांनी केलेल े अनेक कायदे अनुकूल रािहले आहते, ह े स य देखील 
आपणास नाकारता येणार नाही. वातं यपूव काळात सामािजक 
िवषमतेमुळे  सवदरू िश णा या अभावामुळे आिण येथील समाजाची 
वणवच ववादी मानिसकता ओळख यामुळे इं जांना या भूमीत अनेक वष 
तग धरता आली. देशाला वातं य िमळून दे या या चळवळीत अनेक जण 
काय करत असतानाच इथला काही समूह घटक मा  माणूस हणून 
जग यासाठी धडपड करत होता. जे हा देशाला वातं य िमळाले ते हा 
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भारतीय मनाला एक नवी उभारी लाभ याचे ामु यान े दसून येईल. 
भारत वतं  झा यानंतर आिण भारतीय रा यघटना अि त वात 
आ यानतंर रा यघटने या मा यमातून भारतीय जनतेन े नवी मू ये 
वीकारली. आता आपला िवकास क न घे यासाठी वातं य, समता, 

बंधुता व याय ही मानवी मू ये घटने या अिधकारातून माणसाला ा  
झाली होती. हणूनच भारतीय जनतेन े वातं याचे मो ा माणात 
वागत केले एकूणच सामािजक, राजक य, सां कृितक, धा मक या े ात 

ि थ यंतरे झाली याचा प रणाम सािह य े ावरही मो ा माणात 
होऊन सािह याला एक नवा आयाम ा  झाला. 

वातं यो र कालखंडात सािह य े ात न ा जािणवा आिण वृ ी 
रोवू लाग या. याम ये दिलत सािह याचे थान अ यंत मह वाचे आह.े 
वेदना, नकार आिण िव ोह या त व यीमुळे तसेच डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यां या िवचारांमुळे दिलत सािह याने अनके जािणवा वीका न 
मराठी सािह याला एक नवे ांितकारी त व ान दल.े एका 
िवचारधारेतून व चळवळी या मुशीतून ह े सािह य तयार होऊ लागल.े 
महारा ातील दिलत चळवळीतून जे दिलत सािह य िनपजले यात किवता 
हा वाड्.मय कार मो ा माणावर बहरास आला. अनेक जु या दिलत 
शाहीर कव नी पोवाडे, कवने रचून आंबेडकरी जलसे िनमाण क न 
महारा ात प रवतनवादी चळवळीचा चार आिण सार केला. याम ये 
शाहीर घ गडे, प े  बापूराव, नारायण मोरे, दीनबंधु शेगावकर यां या 
रचना सु िस  आहते. शाहीरां या या चळवळीतून आिण डॉ. बाबासाहबे 
आंबेडकर यां या िवचारधारेतून िनमाण झाले या जािणवा नव 
सािहि यकांना ेरणादायी ठरले या आहते. 

१९६० नंतर दिलत सािह यात चंड भर पडली आह.े अनेक मा यवर 
लेखकां या सािह य लेखनान ेपुढ या िपढीतील नविशि त दिलत त णांना 
यो य दशा दाखवली. नवीन िपढीतील त ण लेखक-कवी असणा या 
त णांनी दिलत सािह याची लोकि यता वाढवत नेऊन आपल े वेगळेपण 
िस  केल.े पारंप रक िवषमतावादी हद ू सं कृतीने, ढी त, धमान े व 
धमशा ान े लागललेी मू ये वीका न बंधमु  मानवतेचे त व ान 
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जवणा या जीवन जािणवा या दिलत सािह याने िवशेषत: दिलत किवतेने 
रंगवले या दसून येतात. 

२००० नंतर या मराठी दिलत किवतेने दिलत जीवना या दःुखा या, 
था वेदने या पुढे जाऊन दिलत जीवनदृ ीचे यां या आशा-आकां ा 

यांचे व  आिव कृत केले आह.े खरेतर म ययुगीन काळातच संत चोखोबा 
यांचा मुलगा कममेळा यांनी दिलत वेदनेचा पिहला कंार आप या अभंग 

रचने ारा दललेा होता. डॉ. बाबासाहबेांनी घटने या अिधकारातून या 
वेदनेला वाचा दली. 'िशका, संघ टत हा व संघष करा' हा दलेला 
मूलमं  यां या अनुयायांनी तळहाता या फोडा माणे जपून आप या 
आयु यात जवला. दिलत सािहि यकांनी आप या सािह यकृतीतून तो 
यो य मशागत क न पेरला. अ णाभाऊ साठे यांनी 'जग बदल घालुिन 
घाव, सांगून गेल ेमला भीमराव' ही हाक दली तर वामनदादा कडक यांनी 

''''सागंासागंासागंासागंा    आ हालाआ हालाआ हालाआ हाला    िबलािबलािबलािबला, , , , बाटाबाटाबाटाबाटा, , , , टाटाटाटाटाटाटाटा    कुठंकुठंकुठंकुठं    हायहायहायहाय    वोवोवोवो    
सागंासागंासागंासागंा    धनाचाधनाचाधनाचाधनाचा    साठासाठासाठासाठा    अन्अन्अन्अन्    आमचाआमचाआमचाआमचा    वाटावाटावाटावाटा    कुठंकुठंकुठंकुठं    हायहायहायहाय    वोवोवोवो''''    

अशा रोखठोक भाषेत व अि त वाची जाणीव क न दली. ही 
जाणीव ठेवून २००० नंतर या कव नी आपला या य ह  पदरी पाडून 
घेत वािभमानाची योत तेवत ठेवली. 

सन २००० नंतरचा काळ अनेक दृ ीन े मह वपूण असा आह.े या 
काळात आपण एका न ा शतकात वेश करते झालोत. 
जागितक करणामुळे समाजजीवना या एकूणच प तीत अमुला  बदल 
झालेल े आहते. िव ान- तं ानाने आप या े ात चंड गितमानता 
आणलेली दसून येते. औ ोगीकरण सवदरू े ात झालेल े आह.े 
जातीपाती या अथवा े -किन वा या भती मोडले या दसून येतात. 
तरीदेखील ओठावर जात नसली तरी पोटात आह.े यामुळे आज या 
काळातही दिलत अ याचारा या असं य घटना घडताना दसून येतात. 
मा  २००० नंतर या काळातील दिलत कवी तेच तेच िवषय न मांडता 
बदल या काळानुसार नवा आशावाद, नवी उमेद, नवी आकां ा घेऊन 
आपल ेका िवषय बनवताना दसून येतात. ही किवता रोख-ठोक बंडाची 
भाषा बोलू लागत.े एवढेच न ह ेतर या िवषमतावादी व थेला उलथनू 
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टाक याचे साम य या नवकव या किवतेत  झालेल े दसून येते. अशा 
कव म ये ा. गौतम गायकवाड, पेशकुमार जावळे, ा लोखंडे, िवजया 
इंगोल,े सुषमा अंधारे, मारोती कसाब ,कैलास भाले, रानबा गायकवाड, 
पी.िव ल, रोिहदास पोटे, िव णू कावळे, िवरा राठोड, संजय बालाघाटे, 
जावेद अ दलु कुरेशी पाशा, मह  भवरे, बाळ हाटे, बळवंत कांबळे, अशोक 
पाटील, िवजय जामसंडेकर या आिण अशा इतर अनेक कव या किवता 
वाचकांना िवचार व तत क न यां यात आशावादी दिृ कोन िनमाण 
करतात. यामुळे या व इतर कव या किवता वाचकांना अंतमुख करायला 
लावणा या आहते. 

दिलत किवता आजही जात, धम, पंथ, देव या क पनांना आजही थारा 
देत नाही आजही ही किवता मानवता हीच जात मानत.े कारण माणूस 
जातीव न े  ठरत नसून तो कमाव न े  बनत असतो. आपण 
कोण या जातीत ज माला यावं ह ेकुणा याच हाती नसतं. मुळात जात ही 
संक पना मानवानेच िनमाण केलेली आह.े यामुळे येकाने कमावर िन ा 
ठेवून य वादी रािह यासच मानव जातीचे क याण आह,े ह ेवा तव ही 
किवता मांडते. दिलत समाजा या क येक िप ा गुलामिगरीत खच या 
गे या; पण आता सवाना िश णाची दारे खुली झाली आहते. यामुळे उ  
िश ण घेऊन मो ा ावर पदावर िवराजमान हो याचे सुतोवाच ही 
किवता करत.े  'अि त व शोधताना' या का सं हातनू कवी पेशकुमार 
जावळे आप या 'माय' या किवतेतून जी जाणीव  करतात ती आज या 
बदलाची नांदी आह ेअसे हणता येईल. कवी पेशकुमार जावळे हणतात, 

''''मायमायमायमाय    
मा यामा यामा यामा या    हातीहातीहातीहाती    खरु याखरु याखरु याखरु या    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    
पाटीपाटीपाटीपाटी----पिे सलपिे सलपिे सलपिे सल    देददेेदे    
या यावरया यावरया यावरया यावर    माझंमाझंमाझंमाझं    नशीबनशीबनशीबनशीब    िलिहनिलिहनिलिहनिलिहन    

तु यातु यातु यातु या    कपाळावरकपाळावरकपाळावरकपाळावर    व थनेंव थनेंव थनेंव थनें    
मारललेामारललेामारललेामारललेा    िश ािश ािश ािश ा    पसुनूपसुनूपसुनूपसुनू    टाक नटाक नटाक नटाक न.'.'.'.'    

याव न आप या ल ात येते क , आज या दिलत िपढीला िश णाचे 
मह व पुरत ेसमजलेल ेआह.े िश ण ही काळाची गरज अस याची जाणीव 
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ही किवता क न देताना दसते. आज शहरापासून गावपातळीपयत 
व था बदल याचे िच  अनके किवतांतून  झालेली आह.े 'असं माझं 

गाव आह'े या किवतेतून कविय ी िवजया इंगोल ेयांनी जे िवचार न दवल े
आहते ते यानात घेता आज गावाम ये समंजसपणा, एक , ेम, िज हाळा, 
एका मता सवधम समभाव आपलेपणा बंधुभाव जातिवरिहत भावना 
जोपासणारे आ मीयता पहावयास िमळतील असे सांगताना कविय ी 
हणत,े 

''''सिुवचाराचंेसिुवचाराचंेसिुवचाराचंेसिुवचाराचंे    पीकपीकपीकपीक    इथेइथेइथेइथे    
देशभ चेदेशभ चेदेशभ चेदेशभ चे    सूससूूसू     आहेआहेआहेआहे    
बधंतुाबधंतुाबधंतुाबधंतुा    नाळनाळनाळनाळ    इथेइथेइथेइथे    
मानवमानवमानवमानव    सारासारासारासारा    एकएकएकएक    आहेआहेआहेआहे    
असंअसंअसंअसं    माझंमाझंमाझंमाझं    गावगावगावगाव    आहेआहेआहेआहे.'.'.'.'    

गावपातळीपयत आलले ेप रवतनवादी िवचार आिण बदलती समाज 
मू ये कविय ी सांगते आह.े ही किवता जाती-धमा याच िवचारात न 
घुटमळता आज समाजाम ये समतेचे, बंधुभावाचे रा य िनमाण होऊन इथ े
वातं य, समता, बंधुता, याय ही मानवी मू ये जली तरच चांगला, 

िनकोप समाज िनमाण होईल, हा आशावाद आजची दिलत किवता 
मांडताना दसते. आज या िपढीला िश णाचे मह व समजल े आह.े 
बाबासाहबेांनी 'िश ण ह ेवािघणीचे दधू आह,े जो कोणी ाशन करेल तो 
गुरगुर यािशवाय राहणार नाही ' ही दलेली िशकवण सवानी आ मसात 
क न िश ण ही काळाची गरज अस याचे समजून घेऊन िश ण घेतल.े 
िश णामुळे सगळीकडे प रवतनाचे वारे वा  लागल े आह.े आज समाज 
मू ये बदलली आहते. यामुळे सवानी एको याने राहावे अशी ही किवता 

 होताना दसते. कविय ी िवजया इंगोल े 'असे वाटे एका जीवा' या 
आप या किवतेतून जो िवचार सूिचत करतात तो बंधुभाव जोपासणारा 
आह.े कविय ी हणत,े 

''''पोसावीपोसावीपोसावीपोसावी    देशातदेशातदेशातदेशात    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही        
हावीतहावीतहावीतहावीत    सवजणसवजणसवजणसवजण    भाईभाईभाईभाई    भाईभाईभाईभाई        

साथसाथसाथसाथ    जीवनाचीजीवनाचीजीवनाचीजीवनाची    हीचहीचहीचहीच    उतराईउतराईउतराईउतराई        
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कळोकळोकळोकळो    अथअथअथअथ    हाहाहाहा    आ हाआ हाआ हाआ हा    नवानवानवानवा        
असेअसेअसेअसे    वावावावाटेटेटेटे    एकाएकाएकाएका    िजवािजवािजवािजवा''''    

अशा कारे कविय ी आप या देशाम ये बंधुभावाचे समतेचे रा य 
िनमाण हावे असा िवचार मांडताना दसून येतात. 

आजही समाजात सण, वार, िवधी, उ सव, था, परंपरा, चालीरीती 
चालत अस या तरी यात अमुला  बदल झालेला दसून येतो. दिलत 
समाज पूव या था, परंपरे माणे आज गाव गा ाची कामे करताना 
दसत नाही. याबाबत याला कुणी जबरद ती ही करत नाही. 

रा यघटने या मा यमातून याला काय ाचे पूण संर ण िमळालेल ेआह.े 
अनेक समाज प रवतनवादी चळवळी उदयाला आले या आहते. यामुळे 
पूव या दिलत किवतेतून आिण २००० नंतर या किवतेतून आले या 
जीवन जाणीवा याम ये आमूला  बदल झालेला आह.े जगा या पाठीवर 
आपला भारत देश अनेक जाती, धम, भाषा बोलणारा हणनू िविवधतेने 
नटललेा आह.े या िविवधतेतही एका मता अस याची भावना अनेक 
कव नी  केली आह.े हणून आता धमभेद, जाितभेद, वंशभेद न  हावे 
अशी भावना  करताना कवी रिवदास पोटे नावाचा कवी आप या 
'मन आभाळून आल'ं या का सं हातील ' लय' या किवतेत हणतो, 

''''असाअसाअसाअसा    लयलयलयलय    हावाहावाहावाहावा    
सारेसारेसारेसारे    धमधमधमधम    पसुलेपसुलेपसुलेपसुले    जावतेजावतेजावतेजावते    
सारेसारेसारेसारे    वशंवशंवशंवशं    नननन     हावतेहावतेहावतेहावते    
सार्सार्सार्सार्यायायाया    जातीजातीजातीजाती    गाढ यागाढ यागाढ यागाढ या    जा ातजा ातजा ातजा ात    
धमधमधमधम    उरावाउरावाउरावाउरावा    फफफफ     मामामामाणसाचाणसाचाणसाचाणसाचा            
माणसूमाणसूमाणसूमाणसू''''    

अशा कारे माणसा माणसातील दरुावा न  क न अखंड माणसाची 
गाथा िल  पाहणा या कव या जािणवा श दब  होताना दसतात. 
एकूणच २००० नंतरची किवता प रवतनाची चळवळ उभी क न जात, 
धम, वंश संपु ात आण याची भाषा बोलत.े नवसमाज िनमाण करणा या 
जीवन जािणवा िनमाण कर याचा िनधार या काळातील किवता करताना 
दसून येतात. 
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िन कषिन कषिन कषिन कष::::    
1. २००० नंतर या दिलत किवतेतून बंधुभावाची व सवधम समभावाची 

िशकवण कवी मांडताना दसून येतात. 
2. प रवतनवादी िवचार आिण बदलती समाज मू ये दिलत किवता 

मांडत.े 
3. जातभेद, धमभेद, वंशभेद या पारंप रक गो ीवर आजचे नवकवी 

िव ास ठेवत नाहीत. 
4. वातं य समता बंधुता अिधक जोमाने वाढीस लागावी हणून देशात 

सवधमसमभावाचे रा य ये याची गरज २००० नंतर या किवतेतून 
 होताना दसून येते. 

5. २०००  नंतर या िपढीतील कवी उ िशि त असून िश णाला 
ाधा य देणारे आहते. 

6. जातीयता, िवषमता, पारंप रक ढी, था, परंपरे या जाचातून मु  
होऊ पाहणारी नवी समाज व था २००० नंतर या किवतेतून दसून 
येते. 

7. दिलत समाजाचे उ ारक डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी दिलत 
समाजाला वाहात ये यासाठी िश णाचा मूलमं  दला. 

8. हद ूधमान ेमाणसांना माणसासारखे वागवावे ही ामािणक भूिमका 
२००० नंतर या किवतेतून मांडललेी आह.े 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::    
१. दिलत सािह य वेदना व िव ोह- भालचं  फडके 
२. मराठी दिलत किवता- बी. रंगनाथ 
३. दिलत सािह य आजचे ांती िव ान- बाबुराव बागुल 
४. अि त व शोधताना- पेशकुमार जावळे 
५. मन आभाळून आलं- रोिहदास पोटे 

 

*** 

 


