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जागितकीकरण आिण ीवादी किवता 
 
 
 
 

ा. अिभम य ूगेना ओहळ 

सहयोगी ा यापक, मराठी िवभाग, छ. िशवाजी रा  महािव ालय, सोलापूर. 
 

ा तािवक: 
  वातं यो र काळात लोकशाही आिण िश णा या  सारामुळे अनेक 

समाजघटक जागृत झाले आिण यांनी आप या नांसाठी, याय-ह कासाठी 
चळवळी सु  के या. हया उपेि त घटकांनी चळवळीबरोबरच आपले न 

सािह यामधून मांडले. सािह य केवळ मनोरंजनाचे साधन न राहता सामािजक 

नांचे यासपीठ बनले. यातूनच दिलत, आिदवासी, ामीण सािह य, ीवादी 
सािह य या सािह य वाहांचा उदय झाला. या वाहातून या घटकांनी आप या 
यथा-वेदना, न, सम या, द:ुख यांना मांडले.  या सव तूनच ीवादी सािह याचा एक स म वाह िनम ण झाला.  साठो री 

कालखंडात तयार झाले या या वाहाने न वदो री कालखंडात एक वेगळे वळण घेतले.  यालाकारण होते जागितकीकरण. 
जागितकीकरणाने जगात सव  उलथापालथ झाली.  आिण ीयांचे हणून जे मूळ न होते यातही बदल झाले गेले.  हेच 

बदल न वदो री कालखंडात ीयां या  किवतेम यहेी अधोरेिखत झाले आहेत.  ीयांचे बदलते जीवन, यां या बदल या 
यथा, बदलती सं कृती यांचा वेध जागितकीकरणानंतर या ीवादी किवतेने घेतलेला आहे. या किवतांचा आढावा 

घे याअगोदर ीवादी चळवळ ची पा वभूमी समजून घेणे मह वाचे ठरते. 
 

ीवाद आिण ीवादी चळवळ: 
 ीवाद ही इ.स.1960 नंतर वेगाने पुढे आलेली िवचार णाली आहे. पु षस ाक समाज यव थेने ीला कधी देवता 
बनवून मनु य व नाकारले. तर कधी मदनाची पुतळी, शोभेचे बाहुली हणून पािहले तर कधी ितला भोगव त ू हणून पािहले. 
कधी ितला दासी, कुलटा, यिभचािरणी, हणून हीन लेखले कवा एक डोके नसलेली िवचारहीन गृिहणी हणून मय िदत थान 

िदले.  पु षस ाक समाज य थेने ितला कायम दु यम थान िदले. यामूळेच या पु षस ाक समाज यव थेत यांना 
िमळाले या दु यम थानाचा ितवाद करणे आिणसामािजक, राजिकय, आ थक स ा थानात पु षां या बरोबरीने थान ा त 

क न घेणे हे ीवादी चळवळीचे व प आहे. पु षां या बरोबरीचे अथपूण थान ीयांनाही िमळावे हणून जीवना या सवच 

े ात संघषशील राहणारी ीवाद ही एक िवचार णाली आहे. 
 ीवादाने ी-पु ष अशा भेदभावाला कठोर िवरोध केला आहे.  समान ह क, समान संधी , समान दज  आिण 

वातं य हा ीवादाचा गाभा आहे.  पु षां या बरोबरीने ीला जीवना या सवच े ात समान दज ने वागिवले पािहजे,  सवच 

े ात समान संधी िमळाली पािहजे, केवळ ी हणून डावलले जावू नये याचा पाठपुरावा करणा या िवचारधारेला ीवादी 
िवचारधारा हणतात.  ीला ित या व वाची जाणीव होणे, परंपरेने नाकारलेले मानवपण जागृत होणे हीच ीवादी िवचारधारा 
होय.  ीवाद हणजे पु षांपासून वातं य असे नसून ीला ित या गुलामांची जाणीव होणे, आप या शोषणातून, 
अ यायािव द बंड करणे यालाच ीवाद हणतायेईल.  ीयां या मानिसकतेतून, अपमानातून, शोषणातून, द:ुखातून 
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ीवादाचा ज म झाला.  ी-पु षांतील सं कृतीज य भेद कमी कर यासाठी ीवादी िवचारप दती काय करते.  केवळ ी 
हणून उपेि त ठरणा या य तीला याय िमळवून देणे हे ीवादाचे उि ट आहे.  ीवादाने ी वाची संक पना, लग आिण 

लगभाव या पिरभाषेतून मांडलेली आहे.  एकंदरीत या ीवाद हणजे ीला माणसासारखे जग ू ा, ित याकडे स मानाने बघा, 
ितलाही मन आहे, संवेदना आहे,  तीलािह भावभावना आहेत, तीही मान-स मानास पा  आहे, ितचेही ह क-अिधकार आहेत, 
ते ितला िमळाले पािहजेत, याचा पुन वचार आिण पुनरचना हणजेच ीवाद असे हणता येईल.  ीवादी सािह यान े ीयांना 
आ मिव वास, आ मभान, आ म ितती िदली. ीयां या नांना, द:ुखाला वाचा फोडली आहे. 
 

ीवादी सािह य संक पना: 
 ीवादी सािह य हे सामािजक चळवळीतून िनम ण झाले आहे. ीचे िविश ट अनुभव मांडते ते ीवादी सािह य होय.  

ी-पु षसमानता हे मू य हणून वकार याची भूिमका या चळवळी या, सािह या या क थानी आहे.  ीयांनी पु ष 

लेखकांचे लेखन नाका न आपले वत:चे अनुभव सािह यातून मांडले आहेत. पा चमा य देशातील ीयांचा लढा आिण 

यांचे सािह य यापासून ेरणाघेऊन ीयांनी आप या मु तीची चळवळ सु  केली. ीवादी सािह य ी वातं याचा पुर कार 

क न पु षस ाक यव था नाकारते.  ती या ह काची, अिधकारीची जाणीव क न देते. ित यावर लादले या सव कार या 
बंधनांना झुगा न ीवादी सािह य हे ीिन ठ अनुभवामूळे वेगळे ठरते. ीवादी सािह यािवषयी  आ वनी ध गडे आप या 
'साठो री मराठी वाङमयातील वाह' या अ यास ंथात िलिहतात, '' ीवादी सािह याची भूिमका जशी थािपतांिवरोधात बंड 

कर याची आहे, याच माणे शोधकाची देिखल आहे.  हा शोध वत:चा आहे आिण आप याला िमळाले या दु यम थानाची 
जाणीव झा यानंतरचा आहे.  समाजाने ीकडुन अपेि ले या भूिमका पार पाड यावरही वत:ला समाधान न िमळा याचा 
सा ा कार जे हा ीला होतो, यावेळी मी वत:ला उणे क न इतर चार चौघ साठी जगते आहे, हे ितला उमगते व मग 'मला 
काय हवे आहे?' याचा वत: या मनात शोध सु  होतो,  वत:साठी वेळ, वत:चा छंद, आवडी-िनवडी यां या गरजांमधूनच 

ीची य ती हणून भूक जागी होते. आसपास या जगातील िम या नाती उमगून येतात व पती या पायावर आयु याचे सव व 

झोकून देणे हणज जीवनाचे साथ न हे हे उमगते.  ीवादी सािह यात अशा कार या ' वयं'चा घेतलेला शोध ीला ित या 
माणूसपणाकडे नेणारा ठरतो.'' या िवधानाचा एकंदरीत िवचार करता ीवादी सािह य हणज े ीयांनी ीयांिवषयी िनम ण 

केलेले सािह य असाचा करता येईल.  
 ीवादी सािह या या ेरणांचा िवचार करता पा चा य रा ात उदयास आले या ीमु तीची चळवळीतून ीवादी 
सािह याचा ज म झाला.  1960नंतर ी हळूहळू संघटीत होऊ लागली. 1975 ते 1985 या आंतररा ीय मिहला दशकात 

यां या ह क आिण अिधकारािवषयी जागृती िनम ण कर याचे य न झाले.  भारतात मा  ी-मु ती चळवळीची सु वात, 
पु ष समाजसुधारकाकडून झाली.  राजा राममोहन रॉय, लोकिहतवादी, ताराबाई शदे,  यायमूत  महादेव गो वद रानडे, गोपाळ 

गणेश आगरकर, म. योितबा फुले, म.गांधी, महष  ध डो केशव कव या सा या समाजसुधारकांनी ी-मु तीचा िवचार मांडला. 
यातून भारतात ी-मु ती चळवळीला ेरणा िमळाली. वातं यो र काळात िविवध कायदे हे ी-सुधारणासाठी िनम ण झाले.  

ीवादी िवचारधारेतून, ी-मु ती चळवळीतून ीवादी सािह यान े वैचािरकता ा त केले.  याबरोबरच भारतात ी 
िश णाचा चारआिण सार झ यामूळे ीयांना आ मभान आले.  वातं यो र काळात यां या िश णाचे माण खूप 

वाढले.  यातून आपण आपले अनुभव सािह यातून मांडले पािहजेत असा िव वास यांत ये िनम ण झाला.  िश णाचा सार 

ही ीवादी सािह याची ेरणा ठरते.  
 

जागितकीकरण आिण ीवादी  किवता: 
 समाजात आज जागितकीकरण, खाजगीकरण हे श द ढ झाले आहेत.  भारतात जागितकीकरणाची सु वात 

इ.स.1990 नंतर सु  झाली.  जागितकीकरणाचा जागितक तरावर दळणवळण, यापारासाठी मु तपणे मोकळीक असा अथ 

काढता येईल. उ पादन, उपभोग, व तुंचा यापार, आंतररा ीय राजकीय अथनीतीचा पाया असलेली मालम ा यां या बदल या 
व पामधून उदय पावले या आ थक, राजिकय, तं ाना मक, राजकीय आिण सां कृितक संरचनांचा संच हणजे 

'जागितकीकरण' होय अशी जागितकीकरणाची या या केली जाते. 90 या दशकात भारत आंतररा ीय तरावर आ थक 

संकटात सापडला होता.  जागितक तरावर भारताची आ थक पत खालावली होती. जागितक ब ँक कज दे यासही नकार देत 
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होती.  यामुळे यातून बाहेर पड यासाठी ता कािलन पंत धान पी. ही.नर सहराव व अथमं ी मनमोहन सह यांनी िवचारांती 
जागितकीकरणाचा वकार कर याचा िनणय घेतला. भारतावर िवपरीत पिरणाम होतील अशी िवरोधकांची टीका अ हे न 

यांनी हे उचललेले ांतीदश  पाऊल भारताला जागितक तरावर खुली झाली, तसेच भारतासाठीही जागितक बाजारपेठ खुली 
झाली.  भारता या अंतगतही यामुळे औ ोिगक, तं ाना मक, यापारी, शै िणक, सामािजक, सां कृितक अशा सवच 

तरांम ये अमुला  बदल झाले.  परकीय कंप या भारतात आ या. िश ण सं था आ या, िविवध सं थांचे खाजगीकरण झाले.  
भारतीयांचे जीवनमान, राहणीमान, सुधारक नोकरी या संधी वाट या,  या सव त मिहलांचा सहभागही वाढला. मिहलांचा वावर 

सव  िदस ूला◌ागला. िव ान-तं ाना या े ात मिहला गती क  लाग या. मिहलांची ही गती होती.  परंतु, याबरोबरच 

मिहलांवर नोकरी या िठकाणी अ याय, हीन वागणूक, वाढते बला कार, वासनांची िशकार, मुली-मिहलांवर वाढते ह ले यासह 

अनेक दु पिरणामांना सामोरे जावे लागते आहे.  या सव घटनांचा पिरणाम ीयां या सािह यात येणे अपिरहाय होते.  
जागितकीकरण आिण ीवाद यािवषयी भा गणोरकर िलिहतात, '' ीवा ां या मते जागितकीकरणात पारंपािरक समाजा या 
नकारा मक गो ट वर मात कर याची ांतीकारक मता आढळत तर नाहीच, उलट शोषण आिण दडपशाहीची पे आिण 

कार जागितकीकरणामुळे वाढीलाच लागले आहेत. नवउदारमतवा ांनी, जागितकीकरणामुळे, लगभेदज य असमानता 
नाहीशा होतील असे जे भािकत केले होते ते तर य ात आलेलेच नाही, उलट आ थक जागितकीरणामुळे याला वाईटच 

वळण पाडुन घेतले आहे ते जागितक तरावर पोहोचलेले नाही. या आिण मुले हया समाजातील सव त पीिडत आिण 

दडपले या घटकांवर तर जागितकीकरणा◌ाचा अिधकच वाईट भाव झालेला िदसून येत आहे. पु षां या मानाने यांना 
कारखा◌ा यांम ये कमी दरा या मजुरीवर, अिधकच वाईट  पिर थतीत काम करावे लागते.  धा मक आिण सां कृितक 

रीितिरवाज यांना कमी लेखत असतात.  कायदे यांनासंर ण आिण आधार दे याऐवजी यांचयावर आिधक अ यायच 

करीत असतानािदसतात.  अशा◌ा थतीत ीवा ांची भूिमका जागितकीकरणाला िवरोधच करताना िदसते. ीवा ां या मते 

जागितकीकरण हे लगभावयु त घिटत आहे.  याआिण पु ष यां यावर ते िभ न कारे भाव टाकते.  लगाधािरत 

अ यायाची नवनवी पे आिण तोटे जागितकीकरणामुळे समोर येत आहेत.  अलीकड या काही वष त ीवादी चळवळ नी 
यां यावर भेदक काश टाकलेला आहे.  जागितकीकरणा या ि येत कोटयावधी पयांची उलाढाल अ याहतपणे सु  

असते.  परंतु समाजा या आ थक टया सव त खाल या तराला या उलाढालीचा काहीही उपयोग नसतो कवा यांचे 

जीवनमान सुधार यासाठी याचा काही फायदाही यात नसतो.  या पिर थतीचे यांवर अिधक नकारा म पिरणाम घडून 

आलेले िदसतात.  या अिधक अवनत, अिधक गरीब होत जातात.  यांचा यांना काहीही मोबदला िमळत नाही अशी 
काम े यांनाअिधक करावी लागतात.  जागितकीकरण हा अ गत देशांचािवकास आिण आधुिनकीकरण यां या नावाखाली सु  

असलेला नवा सा ा यवादच आहे.  याचा मुखवटा बाजूला के यानंतर आत या वासाहितक आिणसा ा यवादी शोषणाचा 
खरा चेहरा िदसून येतो.  

जागितकीकरणाने माणसाचे जीवन िकती अ व थ झाले आहे हे कविय ी  'िनरजा' यांनी 'मॉ स' या किवतेतून मांडले 

आहे. या िलिहतात, 
 

''घामाघूम झालेली माणसं फेर फटका मारतात 

एअरकं डश ड हॉ पटलमधून 

माणसांना आजार झालाय 

लोबलायझेशन नावाचा, 
साथ पसरतेय वेगान 

आिण माणासांना फुटताहेत पंख आनंदाचे 

पाकोळी झालेली माणसं 

भोगू पाहतात वाटयाला आलेला येक ण 

म ट ले स कवा िड सोथेक या थां यावर 

आिण जमलचं तर करतात 

एखादी ाथना दयाघना 
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सं कृती िटकव यासाठी''      (िनरथकाचे प ी, प.ृ .121) 
 

आज या धावपळी या युगात माणसांची उ नती होताना िदसते आहे, परंतु तो मानिसक , शारीिरक टीने िवकलांग 

होतो आहे, अ व थ होतो आहे, मानिसक ण होतो आहे, तो एयरक डीश ड हॉ पटलमधून फेर फटका मा न यावा तसा 
भरती होतो प त ु या या रोगाचे िनदान मा  होत नाही. यामूळे◌ेच कविय ी सांगत ेकी, एखादा साथीचा रोग पसरावा तसा हा 
लोबलायझेशचा आजार समाजात पसरतो आहे, याचे दु पिरणाम िदसत असूनही माणूस याला कवटाळतो आहे, वकारतो 

आहे,  याला आनंदाचे पंखच िमळालेत असे वाटते आहे, वत:हून ओढवून घेतले या या संकटातून बाहेर पड यासाठीही तोच 

पु हा य न करताना िदसतोय,  माणसांची ही आढाताण कविय ीने अितशय मा मक श दात मांडली आहे. अशीच भावना 
यांनी  आप या'कंटाळयाचं गीत गात'े या किवतेतूनही मांडली आहे. या िलिहतात,  

 

''काळकामवेगाचं चुकलं आहे याच गिणत 

जागितकीकरण आिण यासोबत व तीला आलेली गती, 
अथ लागत नाही यांना कशाचाही 

न पडु नयेत कोणतेच हणून ाथना हणतायेत ती एकसारखी 
उ राचे पय य ग धळून टाकताहेत यांना  
मुलांना सापडत नाही सोपा माग 

 हया र यां या भडोळयातून बाहेर पड याचा'' 
(िनरथरकाचे प ी,प.ृ .117) 
 

जागितकीकरणामुळे कती होईल, मानवी जीवनन संप न होईल, जीवनमान सुधारेल या आशेन े सव समाज 

आशावादी होता.  परंतु जागितकीकरणामुळे जीवनाला गती ा त होते आिण जग याचा अथ य ती गमावून बसते.  यामुळेच 

काळकामवेगाचे गगिणत चुकले आहे असे कविय ी हणते. जीवनात फ त नच िश लक राहतात, उ रे सापडत नाहीत 

जगे याचे माग हरवून बस यामुळे हया भडोळयातून कसे बाहेर पडावे हा न िश लक राहतो.  
क पना दुधाळ या कविय नी आप या 'िसझर कर हणतेय माती' या का यसं हातून ामीण ीयांचा वेध घेतला 

आहे.  ामीण ीयां या जीवनावर जागितकीकरणाचे होणारे पिरणाम यांनी पुढील किवतेतून मांडले आहेत.   
 

''पण गाफण, हुरडा, साखर, टयुलीप... 
...काहीच सापडत नाही 
धा यापासून, म ाकिन मतीची चच  

घुमत राहते...रानभर...मनभर... 
अनुदाया या अस या साविलत 

लोबल एिरया नेटवकम ये 

मी मा  क हरेज े ा या बाहेर...'' 
(िसझर कर हणतेय माती,प.ृ .15) 
 

भारतीय समाज हा शेती यवसायावर अवलंबून आहे.  यामुळे शेती आिण शेतीशी संबंिधत असणारे उ ोग यावरच 

बहुतांश समाज अवलंबून आहे. परंतु शेती आज उदरिनव हाचे साधन न राहता तो आता ऐक यवसाय झाला आहे. यामूळे 

शेतीशी संबंधीत असणा या गोफण, हुरडा, साखर यासार या व तुंपे ा आज म िन मती मह वाची ठरते आहे◌.े  उसापासून 

सा र बनवली  जायची पण आज म ही बनवले जाते. याचीच चच  जा त होताना िदसते आहे.  जण ू काही म  हेच 

लोकांसाठी गरजेची व त ूबनून रािहली आहे. याच भांडवलदार ीमंत होत आहेत आिण शेतकरी आपला माल कवडीमोल 

दराने िवकून आणखीच कंगाल होत आहे.  जण ूतो लोबल ऐिरया नेटवकम ये क हरेज े ा या बाहेर फेकला गेला आहे.   
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ालोखंडे यांनी 'मी िभडव ूपाहतेय सम ाशी डोळा' या किवतेतून कामगारांवर क टक यांवर, यां या कामावर गदा 
आ याने यांचे हात िरकामे रािहले आहेत.  यां यावर उपासमारीची वेळ आली आहे हेच सुिचत केले आहे या हणतात,  

''ग च ओसंडून वाहतो आहे 

शॉ पग मॉल 

ग च िरकामेच िरकाम ेआहेत 

भुकेले हात  

कुठ या काऊंटरवर ठेवलीय 

माझी किवता? 

िड काउंटम ये िवि ला!'' 
(मी िभडवू पाहतेय सम ाशी ड ळा, प.ृ .57) 
 

जागितकीकरणाने लोक एिककडे ीमंत  होत आहेत तर एकीकडे गरीब अगदीच गरीब होत आहेते.  हजारो लोक 

बेकार होत आहेत.  जे लोक ीमंत हो◌ात आहेत ते चंगळवादी बनले आहेत आिण गिरबांना एकवेळचे जेवणही िमळत नाही 
अशी िवरोधाभासी पिर थती आज उदभवला आहे आिण हेच कविय ीने आप या  किवतेमधून अचूक िटपले आहे.  

मीना ी पाटील यांचा  'इज इट इन युवर डीएनए' हा का यसं ह मह वाचा ठरतो.  महानगरीय जीवनातील बदल 

कविय ी या का◌ा यसं हातून मांडते.  जागितकीकरणाने महानगरात राहणा या यांपूढे कोणते न उभे केले आहेत.  याचे 

िच ण मीना ी पाटील करतात.  अ व थंता, असुरि तता, एकाकीपण, अथशू यता, ीचे होत असलेले व तुकरण पाटील 

यां या किवतेतून मांडले जाते.  कविय ी िलिहते,  
 

''बाईला व त-ूसाधन समजणारा पु ष 

वत:च कधीच झालय व त ू

हेच कळू ायचं नाही याला 
हाच मोठा◌ा आं◌ंतररा ीय कट'' 
 

ीवादी िवचारधारा आिण जागितकीकरणाचा सहसंबंध तुत किवतेतून उलगडत जातो. पु षस ाक यव था 
नेहमी बाईला व त,ू साधन समजत असते.  परंतु जागितकीकरणा या ि येत पु ष वत:च व त ूझाला आहे याचे यालाभान 

नाही.  हाच जागितकीकरणाचा आंतररा य कट आहे.  या भेदक वा तवावर कविय ी थेट अचूक भा य करते.  या भीषण 

वा तवाची अिभ य ती कविय ी करते. ा पवार लोखंडे◌ े'आरपार' लयीत ाणांितक या िदघ किवतेत िलिहतात, 
 

''कॅलडरची पानं फडफडताहेत 

मॉलम य ेपिरवत त होताहेत गावकुसं 

िपत ृस ा जातस ा वगस े या◌ा◌ा 
िजवंत सांगाडयाला 
फुटताहेत नवन या असहया अमानुष पेशी'' 

(आरपार लयीत ाणांितक,प.ृ .43) 
 

जागितकीकरणामुळे गावकुसं बदलत आहेत.  आ थक सुब ा येत आहे.  परंतु समाजाची मानिसकता मा  बदलत 

नाही. िपत ृस ा, जातस ा, वगस ा या यव थांना मा  जागितकीकरणाची यव था हात नाव ू शकत नाही. उलट या यव थांना 
बळकटी ा त क न दे याचे काम जागितकीकरण करत आहे. या वा तवावर कविय ी भा य करते.   

अ वनी ध गडे यां या ीसू त या का यसं हातील ' ीमु ती' ही किवता जागितकीकरणा या आगमनाची सूचकपणे 

मांडणी करते.  या िलिहतात, 
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''इथे फॅशन शो होतात 

मॉडे स स ा ीचे मुकुट 

सव गसुंदर युवती या िशरावर िवराजतात 

इथे टी. ही.वर या जािहरातीतून 

स दय बरोबर माल खपिवतात 

साडया साधनां या दशनातून 

ी वसु दा िवि ला ठेवतात'' 
( ीसू त,प.ृ .12) 
 

हा का यसं ह इ.स.1988 म ये कािशत झाला आहे.  जागितकीकरणाचे पिरणा◌ाम जाणवू लागले होते.  फॅशन शो 
ही जागितकीकरणाची देणगी आहे.  यांचे अंग दशन हा जागितकीकरणाचा पिरणाम आहे.  जािहरतीतून स दय बरोबर माल 

खपवला जातो. या दशनातून ी व िवि ला ठेवले जात आहे. या वा तवावर कविय ी भा य करते.   
 
समारोप: 

न वदो री कालखंडात संबंध िव वात जागितकीकरणाची ि या सु  झाली आिण सव देशांनी या िवचारसरणीचा 
वकार केला.  उ ोग, यापार, दळणवळण, तं ान, िव ान या सव े ात अमूला  बदल झाले.  याचा शै िणक, सामािजक, 

सां कृितक, आ थक या सवच िवचार वाहांम य ेअनेक थ यंतरे घडली, अनेक उ ोग यवसाय िनम ण झाले, बाजारपेठा 
फुल या, सवसामा यां या हातात पैसा खेळू लागला. परंतु, उ ोगधं ाचे खाजगीकरण, उदारमतवादी धोरण याचे दु पिरणामही 
िदस ूलागले. अनेकांचे रोजगार गेले.  परकीय व तूनी बाजारपेठा फुल ूलाग या. उ ोगांना उतरती कळा लागली.  यातून ीमंत 

अिधक ीमंत बनले तर गिरब मा  अिधकच गरीब बनले.  याच पिर थतीला सािह यकांनी आप या सािह यातून अचूक 

मांडले. याम य े ीयां या किवतेतूनही या सव घटना- संगांचे यथोिचत िच ण आले आहे. ीवादी टीने िलिहले या या 
किवता जागितकीकरणातून िनम ण झाले या अनेक सम यांना, नांना अचूकपणे मांड यात यश वी झाले याआहेत.   
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