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रमलरा ीत रंगलेले बोरकर 

 

“मा या भा यानं वपुल आ ण समृ  ेमजीवन मा या वाटय़ाला आल.ं ते मी 
िन:संकोचपणानं जगलो. ांजळपणान,े िनरागसपणाने जगलो. अगद  धंुद होऊन आ ण सव 
कारचे धोके प क न जगलो. यावर मी पापाचे िश के कधीच मारले नाह त. उलट, मी ती 

पु यसाधनाच मानली. आप या आ ण ेयसी या ाणाचा ठाव घे या या या आत भ नं 
ेमभावने या शार र पातळ पासून आ मक पातळ पयत या ित या चढ या ‘िसंफनीज’ मला 

उमगत गे या. आप यावर जवाभावाने ेम करणार  ी ह  आपली संर क आ ण संजीवन 
देवता आहे, अशी माझी ज मजात ा आहे.” 

 

दैिनक लोकस े या र ववार, द० २३ ऑ टोबर २०११ या लोकरंग पुरवणीत िस  झालेला हा 
क ववय मंगेश पाडगावकरांनी घेतले या क ववय बा० भ० बोरकरां या एका उ म मुलाखतीचा 
अंश. क ववय बोरकरां या मूळ मुलाखतीतील हा अ पसा अंश असला, तर  या िशताव न मूळ 
भाता या कसाची आ ण तीची क पना येते. बोरकरां या क वतां या धंुद चा अ पसा अनुभव 
ातूनह  घेता येतो. मा  ख  या अथाने श द- पश- प-रस-गंध ा पाचह  कार या ऐं य 

सुखांचा पूणानुभव देणा  या बोरकर  धंुद त बुडून जा यासाठ  यां या क वता मूळातूनच 
वाचायला ह यात. िशवाय या वाचताना, यांचे रस हण करताना आप या आयु यातील 
ेमानुभव पु हा जगताना कदािचत बोरकरां या क वतेची िशड  वाप न आपण बोरकरां या 

भावनानुभवांची उंचीदेखील गाठू शकू. 
 

 

रमलरा ीत रंगलेले बोरकर 
लोकस ा, लोकरंग पुरवणी 
र ववार, २३ ऑ टोबर २०११ 
 
 
 

क ववय मंगेश पाडगावकरांचे वेग या मुशीतले ग लेखन ‘िचंतन’, 

‘ नेहगाथा’ आ ण ‘शोध क वतेचा’ या पु तकांतून पॉ युलर 
काशनातफ वाचकांसमोर येत आहे. पैक  ‘ नेहगाथा’मधील कवी बा. 
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भ. बोरकर यां याशी यां या ेमक वतांवर मंगेश पाडगावकर यांनी मारले या रसी या 
ग पांतील हा संपा दत अंश..  

खास दवाळ िनिम ान.े.! 

मंगेश पाडगावकर : मला वाटतं- बोरकर, ‘ ितभा’ या क वतासं हातली क वता तुम याबरोबर 
वाचावी : या कालखंडातलं मराठ  का यात या संकेतांचं व प समजून घे यासाठ ! थम 
आपण यात या ेमक वतांकडे वळू. या क वता िल हतेवेळ  १८-१९ वषाचं तुमचं वय होतं. 
पौगंडाव थेचा हा काळ. व नाळू हुरहुर चं ते हाचं जग असतं. अनुभवां या ीनं कदािचत 
या काळात सखोल, संिम  अशी क वता िलहून होणार नाह , पण व नाळू णया या या 
धु यात कोरले या िच ांतह  एक गंमत असते. या न हाळ त या उमा या-उसाशांचं एक 

का या म जग असतं. पण तुम या या क वतांत णयाचं हे उ कट, व नाळू 
व , एखा ा क वतेचा अपवाद (‘माझी आगबोट चालली’) सोड यास, फारसं 
आढळत नाह . या क वता ेमा या अनुभवातून फुरले या नाह त. ेमा वषयी 
कवी या काह  क पना आहेत- उस या क पना आहेत- आ ण यांतून या 
क वतांचा ज म झालेला आहे. ‘ ीतीचा तीळगुळ’ ह  लृ ीवजा क वता याचं 

ाितिनिधक उदाहरण हणून घेता येईल. या सग या क वतांतून जाणवणार  ेयसी ह  
हाडामांसाची, जवंत भावनांची वाटत नाह . हाती पडतात या ित या वषयी या सांकेितक 
कचकडय़ा या क पना. 

बा. भ. बोरकर : या पौगंडाव थे या वयात जी ेमक वता मा या वाचनात आली होती, तीच 
मुळ  का पिनक ेयसीवरची आ ण क पनांनी नटवलेली अस.े ेयसी एक वेळ खर  असली, 
तर  ित या वषयी जे खरंखुरं वाटतं ते आपण सांगू लागलो तर यातून आप या ख  या 
ेयसीचा छडा लागायचा, या भीतीनं कवी ितला लोकसंमत आ ण िश मा य संकेता या 

आवरणात लपवीत असत! का यातील या त कालीन दंडकाला मीह  बळ  पडलो, असं 
यावेळ या मा या क वतेचं प रशीलन करताना आता मला दसतं. व तुत: या क वतेचा 

उ लेख तु ह  नुकताच केला, ती हाडामांसा या ेयसीलाच उ ेशून होती. पण मा या 
मनावरचं त कालीन संकेतांचं कवच ते हा गेलेलं न हतं. ते ‘माझी आगबोट’ या क वतेत 
गळून पडलं आहे. तसं पा हलं तर ह  क वता या क वते या आधी िल हली गेली आहे. मग 
असं का हावं? याला उ र एवढंच, क  आतला जोर ते हा ती  असतो ते हा आपलं खरं 
य व बोलू लागतं आ ण जे हा भावना ीण असते ते हा ती संकेतांनी ितला सजवीत, 

नटवीत असते. 

पाडगावकर : कचकडय़ा या या ‘ ीितदेवता’ंचं रह य तुम या कारणमीमांसेनं बरंचसं उलगडतं. 
र व करण मंडळात या कवीं या ब  याचशा ेमक वता वाचीत असताना पु कळ वेळा मला 
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अशाच त हेचं ती  असमाधान वाटत असतं. लावणी वा यातलं णयाचं िच ण बरंचसं 
उ ान आहे. (उ ान आहे हणून काह च बघडत नाह !) पण यातली जोरकस धंुद  ज या 
सुपार सारखी काळजाला िभडते. ‘भािळं कंुकवाची िचर , जशी काय लाल लाल िमरची पकली’ 
यातला अ सल ठसका या खोटय़ा, पण गुळगुळ त सफाईनं िल ह या गेले या ेमक वतां या 
काळात आपण पार हरवून बसलो. तु ह  मा  ह  वाट फार काळ चुकला नाह त. नाह  तर 
‘ पश’, ‘ मृित’, ‘जपानी रमलाची रा ’ यांसार या उ कृ  क वतांची िनिमती अश यच होऊन 
बसली असती. 

बोरकर : याकाळ  वत: या प ीशी आ ण वत: या घरातदेखील पांढरपेशा माणसाला 
मनमोकळेपणानं शृंगार करता येत नस.े एवढंच काय, आप या मुलाचा मुकाह  वड ल 
माणसासंमोर घेता येत नस.े यामुळं या समाजाचा सारा शृंगार चो नच हायचा. शृंगार- 
मग तो घरातला असो क  घराबाहेरचा असो, याब ल उघडपणं बोलणं हे अिश  समजलं 
जात होतं. जो खालचा समाज हणून गणला गेलेला होता याचं जगण-ंवागणं 
आम यासारखं दांिभक नीतीनं ासलेलं न हतं. आम या मानानं तो समाज कतीतर  
मोकळा आ ण हणूनच धीटह  होता. यामुळं यां या लावणी वा यातला जाितवंत 
जवंतपणा आपणाला ज या सुपार सारखा झ बतो. आमची सुपार  वाळलेली आ ण पुटं 
चढवून मऊ केलेली. यामुळं यावेळचा आमचा ेमकवी राधाकृ णाचा आडोसा तर  यायचा 
कंवा ेमा या िश मा य क पनांचा आप या ख  या भावनेवर साज चढवून ितचा त डवळा 
क वतेत लपवून टाकायचा. मा या वधानाची स यता तु हाला पडताळून पाहावयाची असेल 
तर आप यातील चांग या कवींनी आप या प ीवर जी मनापासून कवनं िल हली, ती 
यामानानं कती खर  वाटतात पाहा. 

मी फार काळ वाट चुकलो नाह , याला मा या मते दोन कारणं घडली. वसा या वष  माझं 
ल न झाल.ं यामुळं णयाचा य  अनुभव िमळून माझा संकोच बराचसा चेपला गेला. 
दुसरं- या कालावधीत ती समाजातलं माझं दळणवळण वाढल.ं गो यातला ती 
समाज ब हंशी लॅ टन सं कृतीत वाढलेला अस यामुळं शृंगारा या बाबतीत तो अिधक ांजल, 

स दयास  आ ण ीतीत या िधटाईचं कौतुक करणारा आहे. ी या सहवासात यो य वेळ  
चातुयानं ितला उ ेशून समुिचत Gallantry फेकणं हे यां यात सुसं कृतपणाचं ल ण 
समजलं जातं. या समाजात वावर यामुळं माझी भीड चेपली आ ण ेमभावना खर  असेल 
तर ितचा वमु  आ व कार कर यात कसलाच कमीपणा नसून, उलट पु षाथच आहे असं 
मला वाटू लागल.ं ‘ ितभा’ आ ण ‘जीवनसंगीत’ यां या मध या काळातले माझे दोन छोटे 
ह तिल खत क वतासं ह मी मा या गलथान यवहारात हरवून बसलो. ते आज हाताशी 
असते तर या काळात मा यात घडले या या पालटाची काह  भावी ा य कं तु हाला 
पाहायला सापडली असती. 



अमृतमंथन: रमलरा ीत रंगलेले बोरकर 

Page 4 of 8 
 

पाडगावकर : गे या प तीस वषात तु ह  िल हले या उ कृ  क वता िनवडून काढाय या 
हटलं तर मला वाटतं, यात या बहुतेक ेमक वताच िनघतील. ेमभावने या अनेक छटा 

तु ह  य  के या आहेत. तुम या ेमक वतेत शर र नाकारलेलं नाह . ते धंुद, रगेल, वल ण 
सुंदर होऊन तुम या ेमक वतेतून कट होतं. शार र अनुभव खोटेपणानं नाकारायचे आ ण 
तथाकिथत उ च अशा ेम वषयक क पनाभंोवती नाटक  ग हवर काढत िन:स व श दांची 
ं जी घालीत बसायचं, हा कार तुम या का यात कुठंह  आढळत नाह . ‘ मृित’, ‘ पश’, 

‘जपानी रमलाची रा ’ यांसार या तुम या क वता मराठ ची िचरंतन भूषणं आहेत. 
रितरत कु कुटसा कंुड वर  

आरोहुिन माड 

च च खुपसुनी फुल वत होता पंखांचे झाड.. 
..करांतुनी तव खदळत आले तनाकार पेल े

जळता गंधक पाच उकळती  
यां हं रंगलेल े

अभी  यांच िचंतुिन आ ह  िभड वयले कांठ 

सुरेहुनी तू गडे भा जल े 

ओठांनी ओठ 

यातली येक ितमा ‘कानिशलां या तारा झणाणून टाकणा  या’ धंुद वासने या मुशीतून 
िनमाण झालेली आहे. धाबळ त या सोव या अ या माला या ओळ ंनी ध का बसेल 
कदािचत; पण मला यात माणसा या शर राचा े  गौरव आढळतो. ह च रगेल, धंुद भाषा 
जे हा अबोलात बोलणा  या ीतीचा अनुभव य  क  पाहते ते हा एका वेग या पातळ वर 
तेवढ च तरल बनते: 

तुला मला उमगला ज हाळा  
ज माचा पट फटला ग 

अन ्  श दांचा पंच सगळा कमळासम हा िमटला ग 
तुला पाहता पहाट वाटे ओती कुरणीं मोतीं ग 

भेस िमळती कृताथ होती अिभलाषां या योती ग 

..मन तव चं ाप र क र सोबत जेथे संिचत नेत ग 

चराचरातुन ेमळपण तव हासत जवळ  येत ग 

पण तुमची ेमक वता खर  खुलते ित यात उदासाचा सूर असताना : 
काळवंडली जळ 

िचंचह  न स सळे 

वाटते भयाण सव सलत आंत कातरा! 
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..अशा कातरा सलवणा  या णा या वेळ . हाच आत ण ‘ मृित’ या क वतेत कती हळुवार 
ितमा धारण करतो. श दांनी जे सांगायचं ते सारं सांगनू होतं- आ ण तर ह  सांगूनह  न 

संपणारं खूप काह  सारखं जाणवत राहतं : 
सूर ओथंबून कंठ  कदळ  भाराव या 
मु ध झाडां या तळ ं भांबाव या या साव या 
वैर एकाक  मे द ूढ वेडा काजवा 
ख न झाला दोडक या व नपु पांचा थवा 
सांचले पाणी इथ अन ्  यांत गोठे चांदण 

आसवां या या ज याला मौज ना व ना वण 

रा  होतां शांत सार गाल गालां ला वल े

भोिगल ऐ य सार पशसंगीतातल े

अशा वेळ  ‘ वरशृंगाराचा’ सोस तुम या श दांना नसतो. त व ाना या बेडय़ा क वते या 
पायात अडकले या नसतात. 

खूप खूप बोलायच येत  मनांत योजून 

तुला पाहतां पाहतां जात  सार वस न 

अशी श दांची मयादा अचानक कळते. आ ण हणूनच आशयाने भारलेला िन:श द बोलका 
होतो : सूचक ितमांतून उतू जातो. बोरकर, हे जे तु हाला साधल,ं याचं नेमकं रह य 
कशात आहे? 

बोरकर : मा या भा यानं वपुल आ ण समृ  ेमजीवन मा या वाटय़ाला आल.ं ते मी 
िन:संकोचपणानं जगलो. ांजळपणान,े िनरागसपणाने जगलो. अगद  धंुद होऊन आ ण सव 
कारचे धोके प क न जगलो. यावर मी पापाचे िश के कधीच मारले नाह त. उलट, मी ती 

पु यसाधनाच मानली. आप या आ ण ेयसी या ाणाचा ठाव घे या या या आत भ नं 
ेमभावने या शार र पातळ पासून आ मक पातळ पयत या ित या चढ या ‘िसंफनीज’ मला 

उमगत गे या. आप यावर जवाभावाने ेम करणार  ी ह  आपली संर क आ ण संजीवन 
देवता आहे, अशी माझी ज मजात ा आहे. आयु या या अंतापयत ितची िन यनूतन तो ं 
मा या मन:कोषांतून सतत उमलत, वकसत राहावी अशी माझी आकां ा आहे. या 
उदासा या सुरामुळे ती वशेष  होते. यालाह  कारण आहे. ीती या साधनेत ेयसी या 
जीवनात द:ुख येऊ देऊ नये हणून पु कळसं द:ुख आप याला धीरानं िगळावं लागतं, तर 
कधी द य ीतीला लौ कका या जगात याचा शाप आहे, याचा वरचेवर यय येऊनह  
ित या ठकाणची ा ढळू नये हणून जाळणार  आग आत या आत पचवावी लागते. मी 
या द यातून गेलो आहे. मा या ेमक वते या यशाचं काह  रह य असलंच तर ते मा या 
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या मनोधारणेत आ ण जीवनसरणीत आहे. 

पाडगावकर : तुम या ेमक वतां माणेच िनसगक वतांचा अ यासदेखील, मला वाटतं, असाच 
उ ोधक ठरेल : ‘ ितभ’ेनंतर या तुम या िनसगक वतांचं मराठ  का यातलं थान वैिश य़पूण 
अस यामुळं तर हा अ यास वशेषच उ ोधक वाटेल. या कालखंडात गो या या िनसगसुंदर 
जगात तु ह  राहत होता. वाभा वकच रसरंग पाचं हे जग तुम या का यातून उमलावं असं 
रिसकाला वाटणारच. पण य  तुम या क वता वाचताना काय आढळतं? या जगाचा 

ययच कुठं येत नाह . तुम या या क वतेतून य  होणार  िनसगाची मूत  तुम या डोळां 
जडलेली नाह ; तुम या अनुभूतीचा ती अप रहाय भाग बनत नाह . विचत काह  ओळ च 
अपवाद आहेत- पण ते अपवादच! या अपवादभूत ओळ  असाधारण आहेत अशातला भाग 
नाह . पण एका वेग या कारणासाठ  या मला मह वा या वाटतात. ‘िचमणे जगत’् या 
क वतेत या दोन ओळ  पाहा – 

आनदंाने गुरे हां कली फणसा या पानांची 
यां ह बचा  या गोड  होती गवता वण कुरणांची 

यांतली ‘फणसा या पानांची गुरे’ ह  ितमा कोकणातला िनसग भोगले या मनातून 
वाभा वकपणं येणार  आहे- आ ण ह  ितमा बालपणात या िन याज व ाशी एक प होऊन 
य  होते. यामुळं एक कारचा स चेपणा ह  ओळ वाचीत असताना जाणवतो. ‘माझी 
आगबोट’ या क वतेत या िनसग ितमादेखील ेमभावने या आशयाशी एक प झा यामुळं 
जवंत, ख  या वाटतात. 
पण दोन-चार ओळ ंचे हे अपवाद सोडून दल,े तर ‘ ितभा’ या का यसं हात दसणारा िनसग 
हा या ेमक वतां माणेच कचकडय़ाचा वाटतो. या िनसग ितमा अनुभवांतून आले या 
नाह त; या वाचनातून- वशेषत: बालकवीं या का या या वाचनातून- आले या आहेत. खरं 
हणजे या ितमा न हेतच; नुसते श द आहेत. िनझ रणी, राघूमैना, पवनाचा हंदोल, 

गगन ी या मानसांतले कमळ, व पन, वनमाला, फुलराणी, ह रणाची बाळे, अ दशांचा गोफ.. 
ह  सव मंडळ  न चुकता आपली हजेर  लावून जाताना दसतात. हे सारे बालकवीं या 
क वतेतून (मोठय़ा ेमान)े उचललेले केवळ श द आहेत, हे यानात यायला वेळ लागत नाह . 
बालकवीं या का यातली श  नेमक  कुठं आहे, हे इथं जराह  कळलेलं नाह . कळली आहे ती 
यांनी वापरले या ितमांची रे डमेड याद . बोरकर, केवळ तुम याच न हे, तर मला वाटतं, 

‘मनोरंजना’तून िस  होणा  या या काळात या बहुतेक क वता अशाच बेगड  हो या. एक तर 
या िनसग ितमा यां क याद वजा असत कंवा यांचा उपयोग वेशाशी सुतराम ्  संबंध 
नसले या नाटकात या पड ां माणं नकली, सजावटवजा केला जाई; िनसग ितमा ह  
भाववृ ीचा अप रहाय भाग बनलेली नस.े 
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गो याचा रंगधंुद िनसग डोळे भ न पा हला असूनसु ा तुम या बाबतीत हे असं का घडल?ं हे 

असं घडतं आहे असं तु हाला कधी आ ण कसं जाणवल?ं 

झळझळती गवता या गंजी 
हवेत मती चतुर करिमजी 
अहा पसोळ  पु पदळांसम वाहात िभडित तृणास 

अशासार या ओळ  िल ह यापयत तु ह  कसा वास केलात? 

बोरकर : पाडगांवकर, या काळात या मा या िनसगक वतेब ल तु ह  जी वधानं केली 
आहेत ती ितला चपखलपणं लावून दाखवता येतात आ ण त कालीन अ य कवीं या त सम 
क वतेव न यांना पु ीह  िमळते हे खरं असल,ं तर  मा या बाबतीत कार थोडा िनराळा 
घडला आहे. िनदान यामागची कारणं िनराळ  आहेत. मला ह  गो  थोड  व तारानं सांगावी 
लागेल. 
शर रानं दुबळं, मनानं कोवळं आ ण बु नं त लख असं मी एक उपे त मूल होतो. आम या 
मोठय़ा कुटंुबात आई अ ौ हर घरकामांत गुंतलेली असे आ ण वड ल आप या कामधामात. 
यामुळं मा या भावनांची नेहमीच उपासमार झाली. घरात वारंवार अ याय, उपे ा, उपहास, 

वपयास, देहदंड आद  श यं मा या वाटय़ाला येत आ ण ती बोलून दाखव याचं व ासाचं 
कोणतंच थान मला न हतं. मुलांना आपण नेहमी फुलांची उपमा देतो, पण मा या 
लहानपणचा अनुभव अगद  या या उलटा आहे. वगात या अ यासात या मुलांना मी वरचढ 
होतो, ती दणकट मुलं खेळात आ ण अ य वेळ  मा या दुबळेपणाचा आ ण कोमलपणाचा 
फायदा घेऊन नाना पर ने मला छळ त असत आ ण रडता रडता माझी पुरेवाट होई. घरात 
कंवा सवंगडय़ांत अशी द:ुखं सोसावी लागली हणजे घरामागची बकुळ, टेकड वरची जां या 
खडकांची कमान, गाव या नद चा काठ, बांबूं या जाळ तला चं  यां याशी हतगुजं कर त मी 
जवावरचा द:ुखांचा भार हलका कर त अस.े माणसांइतकंच हे थरचर मला सजीव वाटे 
आ ण माणसांपे ाह  अिधक नेहल वाटे. याचमुळं बालकवीं या िनसगक वतेनं मा या 
मनाची पूणपणं पकड घेतली. िनसगातले बालकवींचे नेह सोबती मी आपलेसे क न घेऊ 
लागलो. माझा य  क वता िल ह याचा न हता; या मंडळ ंशी नेह जोड याचा होता. 
िनसगात या आप या ने य़ांना वत:चं सुखद:ुख य ात सांगावं आ ण बालकवीं या 
अस या ने य़ांशी क वतेतून नवं नातं जोडावं, असं माझं या काळात चाललं होती. १९२६ 
साली मी धारवाडला गेलो ते हा कुठं गो यात या िनसगासाठ  मी झु  लागलो होतो. पुढं 
जे हा ख  या अथानं मा यातला कवी ज माला आला, ते हा कलावंता या तट थ आ थेनं 
गो यातील िनसगाकडे पाह याची ी मला लाभली. ह  ी, मला वाटतं, मला १९३० नंतर 
आली. यासाठ  गो या या द घकाला या वयोगातून मला जावं लागल.ं इतके दवस मी 
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क वतेतून जीवनाचं पोषण िमळवीत होतो. आता आप या आंत रक जीवनाचा आ व कार 
कर याची ऊम  मा यात जागी झाली. हे सारं नेमकं के हा आ ण कसं घडल,ं हे मला सांगता 
येत नाह . पण भाऊ ब हणीला फार वषानी भेटावा आ ण ती उफाडय़ानं वाढलेली पाहून 
याला ित या स दयाची आजवर न झालेली जाणीव अक मात ययाला यावी, तसं काह तर  

यावेळ  घडलं असाव.ं 
 
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=189464:2011-10-21-
11-43-52&catid=104:2009-08-05-07-53-42&Itemid=117 
 

 

   


