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रिपोर्ट   

विरासत के बोल 

मिमिला राऊत 

“या काययक्रमाच्या नावात जसा ववरासत (वारसा) हा शब्द होता त्या प्रमाणे वारशाची  

झलक काययक्रमाच्या सादरीकरनातून वदसून आली. एकीकडे सोहेल हाश्मी याांनी 

भारताचा इवतहास उतृ्कष्ट ररत्या उलगडून दाखवला तर दुसरीकडे नृत्याच्या 

सादरीकरनातून प्रादेवशक ओळख पक्की झाली. त्याचबरोबर वसन्हा भवगनी ांनी 

समाजात वावरत असतानाची मुलीची मन:स्थिती पडद्यावर माांडण्याचा जो प्रयत्न 

केला तो सु्तत्य होता.” असा अवभप्राय गोपा वतवारी याांनी “विरासत के बोल” या 

साांसृ्कवतक काययक्रमा बद्दल वदला.  

“ववरासत के बोल” हा दोन वदवसीय साांकृवतक काययक्रम सेंटर  फॉर स्टडी ऑफ 

सोसायटी अँड सेकु्यलारीझम, मुांबई; परीधी, भागलपूर; आमरा एक सचेतन प्रयास, 

कोलकता; पे्ररणा कला मांच, वाराणसी; आवण मुहीम, अलाहाबाद या शाांती आवण 

सलोख्यासाठी काम करणाऱ्या सांथिाांनी १९ आवण २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी अनुक्रमे 

कला कें द्र, भागलपूर, ग्रामीण आवण मुक्ती वनकेतन कें द्र, घोगा, शहरी भागात 

आयोवजत केला होता. ५५० पेक्षावह अवधक पे्रक्षकाांनी या काययक्रमास उपस्थिती 

दशयववली होती. भागलपूर मधील कला कें द्र येिे सोहेल हाश्मी ांच्या हसे्त गौतम 

बुद्ाांच्या मूतीला पुष्पहार घालून, मूतीला अवभवादन करून काययक्रमाचे उद्घाटन 

करण्यात आले. 

या काययक्रमाववषयी बोलताना मृदुला वसांह म्हणाल्या वक “वेवदजी ांनी गायलेली 

हृदयस्पशी गाणी आवण पे्ररणा कला मांच च्या कलाकाराांनी सादर केलेल्या 

नाटकामधे्य दाखवलेलां  मालक आवण सेवक याांच्या मधील धमायच्या पलीकडे जाऊन 

असणारे वनस्वािी नातां, एकमेकाांसाठी केलेला त्याग, एकमेकाांच्या धमाय ववषयी 

असणारा आदर हे समाजासाठी सांदेश आहे.” 

१९ नोव्हेंबरला हा काययक्रम पाच तास चालला. वबहारच्या  बोचऱ्या िांडीतही लोक 

खुच्याांना वचटकून बसले होते. भाषण, गायन, नृत्य, नाटक आवण किा याांमधे्य पे्रक्षक 

अगदी रां गून गेले होते. गाण्यात पे्रक्षक इतके तल्लीन झाले होते वक, वेदी वसन्हाांसोबत 

स्वतः  गायला लागले. 

भारताच्या सांसृ्कतीमधे्य ववदेशी सांसृ्कतीने केलेल्या योगदानाची वेगवेगळी उदाहरणे 

देत भारतातील ववववधतेबद्दल बोलताना इवतहासकार आवण वचत्रपट वनमायते सोहेल 
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हाश्मी याांनी भारताचा साांसृ्कवतक इवतहास अगदी हळुवार ररत्या उलगडून 

साांवगतला. 

भारताची सांसृ्कती ववदेशी सांसृ्कतीने 

देखील नटलेली आहे हे पटवून देताना 

ते म्हणाले काली, वाांगी या भाज्या 

भारतीय आहेत त्याांचा जन्म 

वहांदुस्तानात झाला आहे पण 

सीताफळ, वचकू, पेरू आवण वशमला 

वमरची इत्यादी दवक्षण अमेररकेतून 

आले आहेत. कोबी, फ्लोअर या भाज्या 

फ्रान्स मधून आल्या आहेत. एवढेच 

काय तर स्िया जो पेटीकोट घालतात तो फ्रान्स मधून आलेला आहे. 

परां तु िोडी खांत व्यक्त करत पुढे ते म्हणाले वक,  भारताची अखांडता वह भारताच्या 

ववववधते मधे्य आहे, परां तु काही लोक भारताला एकच सांसृ्कती लादू पाहत आहेत जे 

भारताच्या अखांडतेसाठी धोकादायक आहे. काही वषाांपूवी भारताच्या ववववधतेवर 

लागणाऱ्या जावहरातीची आठवण करून देत ते म्हणाले पूवी जावहराती मधे्य पाच 

वेगवेगळ्या धमायचे लोक दाखवले जायचे पण १५ वेगवेगळ्या साड्या नेसलेल्या स्िया 

दाखवल्या जात नव्हत्या अशाप्रकारे भारताची ववववधता वह धमायपुरातीच सीवमत 

करून ठेवल्याचे वदसत असल्याचे ते म्हणाले. 

वदल्ली हून आलेल्या वेदी वसांन्हा याांनी “अरे चल मुसावफर होले होले, बढ मुसावफर 

होले...” हे त्याचां स्वरवचत गाणां प्रसु्तत करून 

समाजात चालणाऱ्या एका मुलीची काहणी 

साांवगतली आहे. लहानपणी घरातून जसां 

नदीप्रमाणे वनगुयण पे्रम त्या मुलीला वमळालां  

तसच पे्रम समाजातून वमळेल अशी अशा 

करून ती समाजात वावरण्यासाठी बाहेर 

पडते तेंव्हा मात्र वतच्या वाट्याला दे्वष, शांका 

आवण दुख: येतां. िी म्हणून जगत असताना 

वतला समाजात काही वठकाणी स्वीकारलां  

जातां तर काही वठकाणी समाजातून डावललां  

जातां. पण तरीदेखील ती िी धयायने पुढे जात राहते त्या वनगुयण पे्रमाच्या शोधात... 

1.इवतहासकार व वफल्मकार 

सोहेल हाशमी 

2. गावयका वेदी वसन्हा, पाखी वसन्हा व 

वादक  सुमांत बालकृष्णन 
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कारण वतचा ववश्वास आहे वक, ती पण त्याच देवाची मुलगी आहे ज्याने पुरुषालाही 

बनवलां  आहे. सवाांचा वनमायता जर एकाच आहे  तर मग कशी कोणती व्यक्ती “ती ” 

ला अडवेल जी वतच्यासारखीच आहे! 

 “मेरा राम मैला कर वदयो रे” या गाण्यातून वसन्हा भवगनी ांनी कबीरला वदसलेला राम 

पे्रक्षकाांसमोर माांडला. वनगुयण राम वह कोणती व्यक्ती वकां वा कोणती धारणा नाही तो 

राम म्हणजे पे्रम आहे जो ब्रम्हाांडातल्या प्रते्यक अनु रेनुमधे्य आहे. जो प्रते्यक 

सृष्टीतल्या प्रते्यक कनाकनात भरला आहे. परां तु सध्या या वनगुयण वनमयळ रामाला दे्वष, 

ईर्ष्ाय, राग वहांसा याांनी दुवषत करून ठेवलां  आहे.  

गायक ववनय भारती याांनी श्री रामनद 

शमाय याांचे “वदन वदन भर घाम गरर, 

पताय ची क्यारी क्यारी तैयो नाही.” हे 

गाणां अंविका या वबहारच्या थिावनक 

भाषेतून गायलां . या गाण्यातून, वकतीही 

मेहनत केली तरी त्याचे योग्य फळ 

वमळत नसल्याची शेतकयायची व्यिा 

माांडली आहे.  तर ताल नृत्य सांथिान च्या 

नृत्याांगना तसेच मुक्ती कलाकें द्राच्या 

ववद्यावियनी ांनी वबहारी लोकनृत्यातून नवरा बायकोचां  एकमेकाांवरचां रुसणां आवण मग 

एकमेकाांना मनवनां तसेच भावावर असणारां  बवहणीचां पे्रम इत्यादी दाखवत पे्रक्षकाांना 

मांत्रमुग्ध केलां . या सदरीकारानाांतून सध्या लुप्त होत चाललेल्या कलेचा लोकाांना 

आनांद घेता आला. 

फादर आनांद मॅथू्यव्ह याांनी वनदेवशत 

केलेले, मूळ मुांशी पे्रमचांद वलस्खत “मांवदर – 

मस्िद” हे नाटक, पे्ररणा कला मांच, 

वाराणसीच्या कलाकाराांनी प्रसु्तत करून 

अनेक पषाांपुवी वलवहलेलां   नाटक जणू 

काही जीवांत केलां . नाटका मधे्य धमायच्या 

नावाखाली लोक फूस लावतात, दांगली 

घडवतात, पण चौधरी अतरत अली आवण 

त्याचा नोकर भजन वसांग याांच्यामधील नातां 

धमायच्या पलीकडेवह जाऊन ववश्वास आवण पे्रमाचां नातां वकती मोठां  असतां हे दाखवलां . 

3. मुक्ती कलाकें द्र या ववद्यालायाच्या 

ववद्यावियवनांनी वबहारी लोकनृत्य सादर  करताना 

4.  पे्ररणा कला मांच चे कलाकार 

"मांवदर - मस्िद" नाटक सदर 

करताना 
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तर “दुवनया का मेला” फादर आनांद मॅथू्यव्ह याांनीच वनदेवशत केलेले मुळचे मुांशी 

पे्रमचांद वलस्खत नाटक पे्ररणा कलामांच, वाराणसी च्या कलाकाराांनी  सादर करत 

जात, पात, धमय पांत, गरीब – श्रीमांता  पलीकडे जाऊन प्रते्यक व्यक्तीला आदराची 

वागणूक वदली गेली पावहजे, कुणाचे वह धमायच्या, जातीच्या वकां वा गररबीच्या 

नावाखाली शोषण होऊ नये या ववषयी सांदेश वदला. 

कोलकताचे कलाकार अांकुर रॉय चौधरी 

याांनी “लव्ह स्टोरी” वह किा आपल्या 

अवभनयातून प्रसु्तत करून दाखवली. त्या 

किे मधे्य “वहरमणी – वसराज’, ‘लाल 

टमाटर – कमली टमाटर’ आवण ‘जमीन – 

वकसान गफूर’ याांच्या तीन पे्रमकिा सादर 

करून भाांडवलशाही मुळे होणारे जवमनीचे 

नुकसान, पयायवरणाचा ऱ्हास, 

भाांडवलदाराांच्या पैशाच्या हव्यासापोटी 

जाणारा शेतकऱ्याचा जीव, आवण धमायच्या 

नावाखाली होणारे ओनर वकवलां ग दाखवले. या तीनही किा एकमेकाांवर अवलां बून 

असल्यामुळे सवय पे्रक्षक किेच्या प्रते्यक शब्दाकडे अगदी कान लाऊन ऐकत होते. 

काही पे्रक्षक तर भाऊक झाले होते. शेवटी लाल टमाटर आवण कमली टमाटर ची 

किा वजवांत राहण्यासाठी लोकाांनी स्वखुशीने किाकाराच्या टोपी मधे्य पैशाांच्या 

रुपात दवक्षणा वदल्या. 

२० नोवेंबर ला भागलपूर से्टशन बाहेर 

पे्ररणा कला मांच च्या कलाकाराांनी 

‘भूक बनाम धमय नामक  नुक्कड 

नाटक प्रसु्तत करून पे्रम, बांधुभाव, 

एकता, समानता आवण ववववधता 

मजबूत करण्याचा सांदेश वदला तर 

इतर भागलपूर परीधीचे ववनय, राहुल, 

सुषमा, इत्यादी तसेच आखर, राांचीचे 

प्रवीर वपटर, प्रीयाशील आवण ववनय 

याांनी वमळून ‘ गाव छोडब नाही, जांगल 

छोडब नाही’ हे गाणे गाऊन जन 

5. कलाकार अांकुर चौधरी 'लव्ह 

स्टोरी’ वह किा सदर करताना 

6. पे्ररणा कला मांच चे कलाकार  

नुक्कड नाटक सदर करताना 
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आांदोलनाचा आवाज बुलां द केला. १५० पेक्षाही जास्त लोक से्टशन पररसरात नाटक 

पाहण्यास गोळा झाले होते. काही पे्रक्षक तर गाण्याचा ताल धरून गात नाचू लागले. 

त्याचबरोबर १९ आवण २० नोव्हेंबर ला 

केलेल्या वचत्रकला आवण हस्तकला 

प्रदशयनातून लोकाांना लोकसांसृ्कतीचे 

दशयन झाले. तसेच १९ नोव्हेंबर ला 

सकाळी साांसृ्कवतक सांवाद नावाचा 

एक कययक्रम झाला. या काययक्रमास 

जवळ जवळ ५० व्यक्तीांनी उपस्थिती 

दशयववली होती. भारताचा इवतहास, 

भारतीय सांसृ्कती यावर चचाय झाली. 

इवतहासकार सोहेल हाश्मी याांनी 

आपलां  मत व्यक्त करताना म्हणाले 

वक, भारताला सम्राट अशोक वकां वा 

इतर राजाांचा जसा चाांगला इवतहास 

लाभला आहे तसेच आपण वषायनुवषे 

शुद्राांना वदलेली वाईट वागणून, 

मवहलाांवर केलेला अन्याय याची देखील 

जबाबदारी घेतली पावहजे. तर इतर 

काही लोकाांनी समाज सुधारायचा असेल तर रामायण, महाभारत आवण इतर धमय 

ग्रांिाांचा आधार घेत समाजात पुरोगामी बदल घडवून आणला पावहजे असे मत माांडले. 

या काययक्रमास इरफान इांवजवनअर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी चे सांचालक; 

अांशू मालीवाय, कवव; पररधीचे राहुल राजीव, उदय, थिावनक पोलीस, पत्रकार, 

एम.पी अजय कुमार मांडल, एमएलसी एन. के. यादव हे देखील उपस्थित होते.  

२० नोव्हेंबरच्या कायायक्रमचे सूत्रसांचालन डॉ. श्रीकाांत प्रसाद याांनी केले, तर १९ 

नोहेंबर च्या कायायक्रमचे सांचालन उदय आवण अांशू मालवीय याांनी केले. कवव अांशू 

मालवीय याांनी आपल्या कववता आवण शायरी सादर करून काययक्रमाची शोभा 

वाढवण्यास अवजबात कमी पडू वदले नाही.  

 

7 . वचत्रकला आवण हस्तकला प्रदशयन 

8.साांसृ्कवतक सांवाद 


