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अना ह  सवसमावेशक संशोधन 

 

पर त पु तक: विनताच केण  
लेखक: ा० मा० ना० आचाय.  

प गंधा काशन, पुणे. (२००८)  

पृ  े२७८. कंमत ० २५०/- 
पर क: सुबोध जावडेकर 
 

' विनतांच केण' हे पु तकाचे नाव आप याला कोडयात टाकतं. विनत हणजे जे उघड नाह  ते, 
आडवळणान ंसांिगतलेल,ं हे आप याला माह त असत.ं ते हा विनत हणजे सूिचत कंवा गु  असणार. पण 
'केण' हणजे काय बुवा? असा  बहुतेकां या चेहर ्यावर उमटेल. केण हणजे गाठोडं. ' विनतांच केण' 
हणजे गूढाथाच ंगाठोडं. हा ाने र तला श द योग आहे. एखा ा गो ीला वरवर दसतो यापे ा काह तर  
खोल अथ दडलेला असतो अशा वेळ  हा श द योग वापरतात. ाचीन सा ह याम ये आ ण संतवा याम ये 
अशा अनेक जागा आहेत क  यांम ये वरकरणी दसतं यापे ा काह तर  वेगळंच लेखकाला सांगायचं असतं. 
अशा जागा नेम या हे न मा०ना० आचायानी हे गूढाथाचं गाठोडं आप यासमोर सोडलेल ंआहे.  

मा०ना० आचाय यांचा देवकथांचा, पुराणकथांचा, िमथकांचा दांडगा अ यास आहे. मराठ , इं जी, हंद , 
सं कृत या भाषांतील सा ह याचं यांचं भरपूर वाचन आहे. याचे पुरावे पु तकात जागोजागी वखुरलेले आहेत. 
ाचीन भारतीय वा य, वेदपुराणे, रामायण-महाभारतासारखी महाका ये, संतसा ह य, या याबरोबर न ं
आधुिनक सा ह य आ ण समी ा या सव े ांत यांचा सहज संचार चाल ू असतो. यां या या चतुर  
यासंगाला सुरेख लिलतशैलीची जोड िमळा यामुळे या पु तकाला ढ समी ा ंथाचं व प न येता 
का यशा वनोदा या सुरेल मैफलीचं पडं आल ंआहे. 

एखा ा गो ीकडे बघताना वेगवेगळया कोनांतून या यावर काश टाकायची आचायाना आवड आहे हे 
तर पु तक वाचताना सहजच ल ात येतं. याब ल िलहायच ं या या संदभात जा तीत जा त मा हती 
िमळवून ती वाचकांपुढे सादर कर याकडे यांचा कटा  असतो. पण हे करताना केवळ संदभाचा ढ ग 
वाचका या पुढयात ओतून याला च कत करावं, याचं डोकं िभरिभरवून टाकाव,ं असा यांचा उ ेश नसतो. तर 
एकाच वषयाचे अनेक वध पैल ूदाखवून वाचकाला या वषयाचा सवागान ंप रचय क न दे यावर यांचा भर 
असतो. 

पण मला जाणवलेल ं या पु तकाचं सवात वलोभनीय वैिश य हणजे लेखकाची अना ह , 
सवसमावेशक भूिमका. एखा ा घटनेचा कंवा कथेचा वत:ला जाणवलेला अ वयाथ सांगताना केवळ आपलीच 
बाजू खर  आ ण इतरांची चुक ची असा दरुा ह आचाय मुळ च धरत नाह त. उलट आपण सांिगत यापे ा 
वेगळा अथ लावणारा संदभ कुठे सापडला तर याचा आवजून उ लेख करायला ते बचकत नाह त. पु कळ 
पु तकांत अस ं ल ात येत ंक  लेखकान ं एक कुठलंतर  मेय वीकारलेल ं असतं. आ ण मग वत: या 

कोना या समथनाथ आप या बाजूचे पुरावे, आप या गृ हताला पु ी देणार ्या गो ी, इतरांचे आप या 
भूिमकेला पा ठंबा देणारे अिभ ाय यां या या ां या या ा तो लेखक पु तकातून सादर करत असतो. 'हा जय 
नावाचा इितहास आहे', 'कण खरा कोण होता?' अशी काह  सहज आठवणार  उदाहरणे. 

मा०ना० आचाय यांनी मा  कुठ याच मु ा या संदभात अशी बनचुक  भूिमका घेतलेली नाह . एखा ा 
गो ी या अनुषंगाने जेवढे हणून उलटसुलट मु े यांना आढळले ते सगळे या सगळे, काह ह  न लपवता, 
कुठलीह  संपादक य का ी न लावता, यांनी वाचकां या समोर ठेवले आहेत. पूवसूर ं याबरोबर न ंसमकालीन 
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अ यासकां या मतांचीह  चचा केली आहे. सव मु े वाचकांसमोर यावेत आ ण मग वाचकाने वत:च काय तो 
िन कष काढावा अशी यांची ामा णक इ छा आहे हे पु तक वाचताना सतत जाणवत राहतं. यांची भूिमका 
स या अ यासकाची आहे. वन  आ ण काह शी तट थ. कुठलाह  अिभिनवेश नाह . चलाखी नाह . कंवा 
डावपेच नाह त. पूव हाचा कंवा अहंकाराचा वारासु दा यांना कुठं पशून गेलेला नाह . अशा व पाचे पु तक 
िल हताना लेखकाची भूिमका कशी असावी याचा हा व तुपाठ आहे. 

पु तकात प ह या भागाला यांनी 'भरती' हे नाव दलंय. या वभागात या पाच लेखांत क भूत 
वषया या अनुषंगाने इतरह  भरपूर मा हती यांनी दली आहे. गणेश ह  देवता, ीकृ ण ह  य , अ थ हा 
वृ , खेचर ह  भूतयोनीसारखी योनी आ ण संत नामदेवांचं यां या अभंगांतून दसणारं य म व असे हे पाच 
वषय आहेत. वषयांची ह  केवळ याद  वाचूनच आपण थ क होतो. कती नाना वध वषय आचायाना दसतात 
आ ण यावर िल हताना ते कती रंगून जातात हे पाहायला मुळातून पु तकच वाचायला हव.ं 

दुसर ्या 'झडती' या भागाम ये मा यवर संशोधकांनी कळत नकळत केले या मादांची झाडाझडती 
घेतलेली आहे. ववेचना या ओघात डॉ० हे० व० इनामदार, मंग ळकर, केळकर, राजवाडे, दांडेकर, न०म० 
सोमण, गो०म० कुलकण , दुगा भागवत, ना०गो० नांदापुरकर, सातवळेकर, वामी व पानंद अशा अनेक 
व ानां या मतमतांतराचा धांडोळा यांनी इथं घेतलेला आहे. अभंग, ओ या, भा ड, भागवत, पुराणं, असा 
यां या अ यासाचा व तृत देश आहे. या या ठकाणी काह  चुक चे अथ लावले गेले आहेत, वचार न 
करता काह तर  ठोकून दल ंआहे, याचं पुरेपूर माप यांनी या या संशोधका या पदरात घातल ंआहे. 
' यासपवाचा पैस' या मोठया लेखात दुगाबा या लिलतर य भाषेला, अिभजात रिसकतेला, जीवनातल ंनाटय 
नेमकेपणानं टपणार ्या ितभेला दाद देतानाच दुगाबा नी केलेले घोटाळे, गफलती, वाचकांची वंचना यावर 
कठोर ट काह  केली आहे. 

ितसर ्या ' फरती' या भागात तीन लेख आहेत. यात अह या, एकल य आ ण पु रवा यां या मूळ कथेत, 
आ ण यामुळे अथातच आशयात, झाले या बदलांचा मागोवा यांनी यां या शैलीत घेतला आहे. तो घेताना 
केवळ ाचीन कवींचीच नाह  तर वंदा करंद कर आ ण पु०िश० रेगे यां यासार या अवाचीन कवींचीह  सा  
यांनी काढलेली आहे. हे लेख िल हताना यांनी केलेली काटेकोर मांडणी बघ यासारखी आहे. 

आचायाची भूिमका न  असली तर  कुठंह  बोटचेपी, गुळमुळ त झालेली नाह . प ह या भागात तर अशा 
काह  जागा आहेत क  यां याब ल िल हताना यांना देवदेवतांब ल धीट श दात िलहाव ं लागल ं आहे. 
एवढयातेवढयाव न भावना दुखाव या जाणार ्या आज या युगात अशा नाजूक जागांब ल िल हण ं हणजे 
तारेवरची कसरतच आहे. ती यांनी कशी साधली आहे ते बघ यासाठ  'देवा तू िच गणेश'ु या लेखात या 
गणेशज माची कथा मु ाम डोळयाखालून घालावी. 

पुराण ंथांचा अ यास असला तर  आचायाची मनोधारणा अ जबात पारंप रक, पुराणमतवाद , कोती 
नाह . उलट ती खरोखर ची उदारमतवाद , क येकदा तर खर ीवाद ह  आहे हे ल ात येत.ं आप या ाचीन 
धम ंथाम ये ी या मु  वासनांचा आ व कार अनेकदा मोकळेपणाने य  झाला आहे. ी या या आ दम 
कामभावाब ल िल हताना आचायाची लेखणी कुठं अडखळ याचं जाणवत नाह . ौपद , अह या, लोपामु ा, 
यमी यां या िच णात हे कषानं दसून येत.ं आनंदरामायणाम ये आले या पंगले या कथेत रामाला 
विस ां या पायांवर हात ठेवून शपथ यावी लागते व सीतेला आप या शु दतेची खा ी पटवावी लागते हा 
भागह  गमतीचा आहे. 'अह या िशळा...' हा लेख तर फारच सुरेख जमला आहे. यात ऋ वेदापासून थेट वंदा 
करंद करांपयत अनेकांनी अह ये या कथेकडे कस ंपा हल ंआहे याचा वच णपणे आढावा घेतला आहे. 

वनोद हा अ यास ूवृ ीला मारक असतो असा गैरसमज, का कुणास ठाऊक, आप याकडे चिलत आहे. 
अ यंत गांभीयाने केलेल ंिलखाणसु दा काडेिचराईताचा काढा पऊन करायची आव यकता नसते. अधूनमधून 
कोपरखळया, थ टाम कर , अवखळपणा असला तर  वषया या गांभीयाला मुळ च बाधा येत नाह  अशी 
आचायाची धारणा आहे. 'अह या िशळा...' या लेखा या सु वातीला दले या 'अपौ षेय(!)' ओळ  आ ण या 
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चुट यान ं लेखाची सु वात करायची क पना तर अफलातूनच आहे. अशा स न शैलीमुळे पु तकाची 
वाचनीयता कतीतर  पट नं वाढली आहे यात शंका नाह . 

पु तकाचं मुखपृ  र वमुकुल यांचं आहे; याचा मु ाम उ लेख करायला हवा. पवळया पडले या 
कागदावर जु या पो यांत असतात तशी. बो ने रेखलेली, फकट होत चाललेली, ढबोळ  अ रं आ ण यां या 
पा भूमीवर ' विनताच केण' अस ं काळयाभोर ठसठशीत अ रात ंथाचं नाव, पु तकाचं व प आ ण 
लेखकाची भूिमका याब ल बरंच सांगून जात.ं 

 आचायाचं हे पु तक वाचताना यांची शैली, अ यास, भाषा, ितभा, संदभसंप नता यांबाबतीत 
'युगा त' ा इरावती क या या पु तकाची वारंवार आठवण होते. कोण याह  पु तकाचा यापे ा जा त गौरव 
कुठ या श दांत करता येईल? 

 

   

 

पर क : सबुोध जावडेकर 
5, भागीरथी साद, 99, िशवाजी पाक, दादर, मुंबई 400 028 

दूरभाष : (022) 24466451 

मणभाष : 09870369372 

ई-मेल : subodh.jawadekar@hotmail.com 

 

        

 
http://amrutmanthan.wordpress.com/ 

 

 


