01 May 2021.
े '
धमषे , जाितेष यालाही काही लोक वैचािरक समजू लागले आहेत ! आिण नापसंती, दोषिददशन हे सगयांचच
ु े ? आपण फार सन, सोवळे , िवचारातंवाले आहोत, असे सगयांनाच
िनवडक ' होतेय, ते कशामळ
वाटतेय !
Subtitles ला मराठी श ‘ उपसंवाद ‘ चालतोय का बघा –
 ता यांचा संबध
बाजू घेण े आिण सजक
ं कृ पया जरा  करावा.
खरे तर मेलडी हाच श आता मराठी समजावा. न ेमाांचा ाच नावाचा एक किवतासंहच आहे ना ! तरीही
ु
े ' हा श सचतोय.
नवा श णून, ' मधमु ळ

मला तर ांची म ैीच लाभली होती. एकमेकांना ेट आिण मूख, काहीही णावे अशी ! माया किवता ' नामय '
असतात असे माणप ( तडी ) मला ांाकडून िमळाले होते ! ' ितभावान ' या शाला काही अथ असेल तर
तो साकार करणारा मराठीतला महान सािहिक ! ( आरती भू ).

ु हे िवचार आहेत. ही किवता वेगळे काही
लेखक फ ाा मनाचे ह मांडू शकतो अशा भूिमके तून आलेले तमचे
णतेय.

 ताही सवयीचा
जे कं िडशनगमधून येत नाही ाा ' शाीय ' अासाचा आह धन काय उपयोग ? सजक
भागच असायला हवी, असे हे णणे आहे !
ु ठरावी अशी ही आादक समीा आहे ! ीलन े समीेा
मराठी समीेा साा वैराण वाळवंटात अ
ु
ेातही काम करावे हे या िनिमान े सचवावे
स े वाटते ! ( ील चाण ).

ु आहे. असले तर सगळे एक
ेक िच पिरपूण  आहे. एकमेकांत गतं ु लेा अन ेक आकारांचा तो एके क समय

ु े , ही िचे मानवी जगयाता
नाही तर काहीच नाही. या सव आकारांत एक समय आहे -- संघष  नाही -- ामळ
मौिलकतेचा य देतात, असे णता येते. यांचा बौिक अथ  लावयाचा आटािपटा न करता बघत राहावे, अशी
ु े , हे एक उू ततच
े हे ी दशन ठरते.
ही िचे आहेत. या कलेत पूवि नयोिजतता असूच नाही शकत. ामळ
( रमेश औ ंधकर ).
त:ा आवडीिनवडी, भाव आिण िम एकू णच िफ करत जाणारे लोक मनाने हळू हळू िरिजड -- ताठर
होत जातात, जगयातली संवदे नशीलता घालवून बसतात आिण एका :खाा तु ं गात जठे प भोगत राहतात !
ु े जणू िवसावा देणारी -नजर िखळवून ठे वणारी वेगळीच िचकला -- गतं ु ागतं ु असूनही ' पूण  ' पािहामळ
( रमेश औ ंधकर ).
ु
जाहीरनाांचा तौलिनक अास कन कोण करणार मतदान ? आिण जाहीरनामेही भलवणारे
असणारच ना !

काही घडत जायाा ियेचा असा सम आवाका घेणाया किवता आहेत िकती मराठीत ? पण हा

ु
बाजारबणयां
चा, गटातटांचा, मतामतांचा, ु मनांचा ांत होऊन बसलेला आहे. ही अशी एकच किवताही सगळा

ु
पणा
जाळू न टाकू शकते. पण भांडणे, वादावादी णजेच जगणे असे पे ठरवलेले लोक ही किवता वाचतील तरी
कशाला ? मला तरी ही मराठीतली एक अपवादाक भान देणारी महाची किवता वाटते. कलेची िया ही िजवंत
पिरपता िनमाण करणारी असते पण ा ियेचा आपाला शही होता कामा नये अशा िनधारी अवेतला
ु समाज ा ियेलाच ' आय हेट यू ' असे णत राहतो. ( ीधर ितळवे ).
रमगल

िवनायकन,े तो कॉलेज िवाथ असताना, माझी ' इितहास ' ही एकांिकका उेष धत सादर के ली आिण ितला
ेकांच े थम पािरतोिषक िमळाले ! अशा कारे पिहाच फटात िवनायकन े मला लेखक णून माताच
िमळवून िदली ! िवनायका ' भरतशा ' आिण ' क टवाळकी ' या दोी अंकांत मी अनेकदा िलिहले होते.
( िवनायक पडवळ ).
Champra Deshpande
ु िदलखलास
ु
ु ाला अंत ेमपूवक
 अादरय
आशा भोसले या पो 🌸साठी त
णाम !
Hemant Karnik
Champra Deshpande
एवढं नको हो!
 म असतो. तसे काही
डॉरीा िवााना ांा िशणकाळात वेांच े इितळ दाखवणे हा एक काय

ु
िवाथ ितकडे गेले होते. काही वेड े ितथे बागकाम करत होते. ांतला एक वेडा एक गलाबाचे
फू ल घेऊन एका
 देऊ लागला. तो िवाथ जरा िबचकला -- ' नको नको ' णू
िवााकडे आला आिण ाला ते ितपूवक

लागला. यावर तो वेडा मोा आवाजात दरडावून णाला, " ा -- " यावर कुिणतरी ा िवााला णाले की
अरे, घे, घे, तो ेमाने देतोय ! कळला ना सारांश ?
--- 000 --ु होतो. आा िमांा लेखन-वाचन-गांा ेक ब ैठकीत िदलीपला
उम किवता ! मी तीन वष कोापरात
ाचा ' गधळ ' गायला लावायचे हे ठरलेलेच असे ! उम िम, उम कवी -- भाषेवर खास कमत !
( िदलीप कुलकण ). – 23 माच’ 21.

काश, सावा, रंग आिण पिरमाणे ! पाहातच राहावे, असे ! ( जयंत बी जोशी ).
ु
ु णता ते खरे आहे. राजकीय भूिमके ा आहामळ
ु े वीकरण
ती
झालेले आहे. राजकारण णजेच जगणे अशा
िन अवेला सवच े े आलेली आहेत. तरीही, ा तसा धारणांना आपात थारा न देता आपण रा शकतो

ु े , पनवचार
ु
ु ी
की नाही हे पाहणे महाचे आहे. अथा सगळीकडे हेच आहे. ामळ
कन आपले िनवष काय त
ु वर वावरतो. पण, तमची
ु
चा ठे वायलाही हरकत नाही, असे वाटते. मीही ते वु ीकरण फे टाळू नच इथ े फे सबक
इा
! कला, समीा या ेातले तमु चे काय  चा राहावे, हीच सिदा ! ( गणेश कनाटे ).

सगयांनाच ास होतो, असे नाही -- यावर सा समाधानी आहे !िशवाय काय आहे -- मराठी लेखक, कवी

ु खात न ेहमी मारले जाणे,
िनढावलेले असतात -- शू मानधन, िकरकोळ िसी, कुणी न वाचणे, न पाहणे, अने
अशा अन ेक गोी ते सहन करत असतात -- हे ायरसबीयरस ापढु े काही नाही ! ( लस या िवषयावर ).
ु आिण साची किवतेची ाा अशी करतो -मी मायापरती
ू , मवारीतून व आंतरसंबध
ू  होणारी संसच
ू क अथव लये
‘ श आिण वाे वा ओळी यांा साहचयातन
ं ांतन
एका पिरपूण  आशयात पोचवणारा एकसंध भािषक मजकू र णजे किवता. ‘ इथे अलं कािरकता, वॄबता,
सांगीितक लय, भाविनकता, ीलपणा – अशा गोना मह िदलेले नाही, हे लात ावे. अिलकडची आिण
आजची जागितक किवता या अशा गोना किवतेची वेदक लणे मानत नाही.
कोणाही कलेत िगत आिण सामािजक असे ं अिात नसते. ' सामािजक ' चा वेगळा िवचार ही एक
िनरथ क बाब आहे.
फ किवतेतच आहे असे किवतेच े वेदक लण असू शकत नाही. किवतेच े महाचे लण सतीश तांब,े राजन
खान, लाखे वा काका यांा कथा सािहातही असू शकते. शेवटी एखादा मजकू र तारतानेच किवता ठरतो.
एखादा मजकू र ग वाटतो पण एखााच ओळीन े ाची पिरमाणे बदन ती किवता होते. किवता आिण ग हा
भेदच खोटा आहे -- तो मजकू र किवता णून अथवलये देतोय की नाही, एवढेच पाहता येईल. तरीही मतभेद
संभवतीलच.
े च अस े नाही, इकडे ल ा णजे झाले !
आशयाची लय ही संगीताची लय असल
आाला हदी िशकवायला एक िशक होते. ांची िशकवायची पत फार भारी आिण सोपी होती. समजा,
ु े लगा की अब मझ
ु े कलका जाना पडेगा I " की ते
िशकवत असलेा धात अस े एक वा आले , " मझ

िशकवत, लेखक कहता है की उसे लगा की तब उसे कलका जाना पडेगा I -- या पतीन े ेक वााा आधी,
लेखक कहता है, असे जोडत गेले की तो धडा िशकवून होई ! -- या पतीन े जर किवता ' कळत ' असेल तर ती
किवताच ने. काही वेळी एखादे वाच असते पण ते वेगळेच काही सांगत असते. मजकू राा रचन ेत आिण
िदसयात किवता शोधू नये. एखााला लयबाजीची इतकी सवय असते की ितािशवाय तो किवतेची कनाच

नाही क शकत. चॉसर समजा णाला की ितचे कपाळ सदं ु र होते तर ाला ते नसतेच सांगायचे -- कपाळ उघडे
टाकणे हे िनिष असून ितन े ते उघडे टाकलेय, हे असे ात. समोर िदसणारा मजकू र णजे किवता ने. ा
मजकू रातला म, कशानंतर काय कसे येत,े ांतले आंतरसंबध
ं -- अस े सगळे िवचारात घेतले तर ा मजकू राा

ु े ती किवता ाा मनात पूण  पोचत
य पाा बाहेरच असते किवता. काही वेळी वाचकान े बंिद रािहामळ
नाही, मग ाला फ य मजकू रच पोचतो. जर किवता ' मजकू रबा ' अंगांनी खूप  होत अस ेल तर तो
मजकू र गाता येत नाही णून वाचकान े सून बसू नये. किवतेा रचन ेता आिण य पाता ढोबळ सवयी
आिण अपेा एकू ण जगानेच कधीच सोडून िदलेा आहेत. एकदा समोरचा मजकू र ' एकू ण ' पात मजकू रबा

ू ही िलिहा गेलेा
े तर ती किवताच असते. जगात खूप किवता सरळ उतायांतन
असेही खूप काही सांगत असल
आहेत. एकदा का ा मजकू राचे असे ' किवतापण ' कळले की तेच ' ग िनवेदन ' णून सांगता येईल का, हा

ु राहणेच महाचे आहे. यावन
य करणे थ आहे. आता ग की किवता अशी सीमारेषा आखत बसू नये. खले
हे लात येईल की एकच किवता एकाला ग आिण सयाला किवता असू शकते

ु असणे ' हे कलाकृ तीचे महाचे लण मानावे, ाचीाची घरगती,
ु िगत िवचारसरणी
' मानवी मूांनी य
नको. अस े काही नसतेच वा असे काही कुणाला समजूच नाही शकत, असे मानणे हा िनराशावाद तर आहेच पण
िशवाय chaos -- गधळ -- अराजक मा करणे आहे.
े न ' सांभार ' फायनल के ले.
सवाच े आभार. सव िवचारात घऊ
मीही माया ५० ा वष ेािनवृी घेतली. कलेा ेात खाी कुठे असते कसलीही ? धोका होताच. आथक
ु
नकसान
होणार होतेच. पण, चलेगा, हेच ठरवले !

ु
े ा गा माराया !
मतांा ेात एकमेकांना न जमानणारे
असणारच -- णूनच तर सिहतु 
न ेमाांची फालतू शेरबे ाजी खपवून आिण आवडून घेणाया मराठीत चालतेय हो एवढे !

मी माझे फ सांग ू शकतो -- मी ेषबीष नाही करत -- माझी कुणाशीही धा नाही -- मला िलहायचे ते मी िलिहतो
आिण माया संकेतळावर टाकू न िवषय संपवतो. लेखकान े िसी आिण बिसे िमळवणे हे मला सािहाचे
महाचे काम वाटत नाही. सांृितक ियांना िजथे मोठे अडथळे िदसतात ते फ मी माया परीन े दाखवून देतो.
आपण कुणाला िव वाटणारे िलिहले-बोलले की तो ेष होतो ही तमु ची िथयरी न ेमाांना लावून बघा. याउपर

ु
ु ी जर करावेच. फ ते कुणााही िवरोधात काहीही न बोलता कन
ताला
जे संशोधन करावेस े वाटते ते त
दाखवा णजे झाले !
मी वाचलेले सगळे कवी आिण मी अस े िमळू नच आी माझी टली जाणारी किवता िलिहतो !
ही ा ती किवता -िदवे ---- अण कोलटकर

काहीतरी कुजाचा वास याय लागला
अन मी िखशातनं माल काढणार
तोच माझी करं गळी खाली पडली
ती मी सया हातानं उचन घेतली
अन माल नाकावर धरणार
तर नाकच िनसटून मालात आलं

ते मालात गड
ं ु ाळू न मी िखशात टाकलं
काहीतरी कुजाचा वास येतच होता

णून िखशाता िखशात नाक मरु डलं
अन करं गळीत आया पडात की काय
ते बघणार : पण तेवात िदवे गेले
--- ००० --ु ८-१० वष मी हरेषांचा अास के ला होता !
गूढवेडा तर मीही आहे -- समारे
ाचा किवतासंह असा मी वाचला नाही पण ाची ' चरसी ' कादंबरी ाने मला िदली होती –

ु
ू च तशी जरा रा सोडून कॉमट िदली होती. या सिवर
तमाकड
ू नच काही ीकरण येऊ शकते, हे मनात ठे वन
ु ात ' िनवाण ' ही काही एखादी वैचािरक संकना ने कवा अकादेिमक
 आभार. मळ
िववेचनाबल मन:पूवक

चचचीही बाब ने, याची मला जाणीव आहे. तरीही, मी मागे मे प ं ु रेयांची भाषणे ऐकली होती ांत आंबडे करांा
ु ीच नसेल तर मग धम कसला, असा मला
बौ धमात ' िनवाण ' नाही, असे आले होते. िनवाण णजेच :खम

 पडतो. तमु ा या िववेचनात, आंबडे करांनी िनवाण मा के ाचे आले आहे. आता मी माया आठवणीतली (
ु
कदािचत चकीा
) ती भाषणे र करतो. मी हे थोडेफार शोधायचा य के ला होता पण समाधान झाले नते.

ु
ू ीवर, पा
िशवाय, शेवटी, असेल नाही तर नसेल, अशी मनाची समजूत ीकान टाकली होती. या एकू ण पाभम
एकदा धवाद !

Sagar Talashikar

तू कुठले ना कुठले माझ े नाटक कारावेस अशी इा आहेच !

ू  किवतेचच
े िवडंबन होऊ शकते -- िनरथक किवतेच े नाही -- आहे खरा हा पेच ! 😁
अथपण
जीएंना मोांचा चांदोबा
आिण
सािवी ही छापून छापून वाढवलेली कादंबरी
असं णणा-याला सहन करता आिण
वर ग बसता ?

वरील दोी िवधान े णजे कडेकडेन े बोन पळू न जायाचा कार आहे. आशयिन समीेची कुवत नसान े हा
माग चोखाळला गेलेला आहे.
ु े एखाा काय
 मासाठी वगणी मागायला
कनाटकात िवजापूरला आी आजरेकर चाळीत राहायचो. आी मल
ु
ु
आजरेकरांकडे जायचो. अंत मरी
ातारा ! ते णायचे, " तमाप
ैकी कुणीही श ष आिण स यांच े योय
उार कन दाखवा आिण वगणी घेऊन जा ! " ( ा वेळी िवाधर पड
ं ु लीकही ितथेच राहात असत ! )

ु
ु
ु
काश बिसागर
हा एक ेटच िददशक आहे ! नालेखक णून मला ेकांसमोर आणयाचे सवातीचे
म
काम काशचेच ! नंतर तो फासकल नाटकांचा कग िददशक झाला ! काशन े सादर के लेा माया नाकृ ती -ु
नातं, िदनकर परोिहतचा
खून, पोातून गोात, उव, संसाराणूपड
 घार. माझे एक नाटक तो ावसाियकवर

ु
सादर करणार होता, ाचे ान ेच िदलेले नाव होते -- ' सांगनू सपरिहट
' ! ते काही घडले नाही. माझे एक नाटक
ाा िददशनाखाली पणाशीकरांा ' नासंपदा ' न े ीकारले होते, ाचे नाव होते, ' भीती चांदयाची '.

ाची जािहरातही आली होती पण तेही घडले नाही. पढु े तेच नाटक मोहन वाघांा ' चंलेखा ' तफ ही जाहीर झाले
होते, ' ितकार ' या नावान े. तेही घडले नाही. काशा ा हेिरटे ज बाईकवर मी ााबरोबर मबं ु ईत खूप िफरलो
े कुलकण यांनी िपल सीट दादर ते चबरू जाणे !
होतो. ातली खास सफर णजे, काश, मी आिण मंगश

ु असलेला सारांशहीन मजकू र आहे. -- ेट !
ाासाठी किवता वा कला णजे िनमत मानिसक सवयतून म
ु लेखही एक अम
ु किवताच णावी इतका सखोल झालेला आहे ! चतनाक समीा णजे
िगरीश, हा तझा
काय याचा हा एक उम नमूना आहे ! ( रवी लाख े यांा अनु भ
ु मधा 17 किवता ).

ु
हॅरॉड पटरा ' द लर ' चे मराठी पांतर ' िदलवर ' या नावान े काश बिसागरने
सादर के ले होते. राा
े तेा द असा िनयम आहे.
आधी असेल तेा िद आिण ंजनाा आधी असल
६३ ते ६६ या काळात तर खानोलकरांना मी वारं वार भेटत होतो -- हे एका कॉमटमे िदलेलेच आहे -- ावर

ु
आधािरत बोलायचे तर अवचटांनी िदलेले तपशील चकीचे
आहेत. ाा आधी अवचट अथातच १३ वयान कमी
होते !
मी तो लेख वाचलेला नाही पण अवचटांनी अस े का िलिहले असावे हे कळे नासे झाले आहे. मी त: ५६ ते ६७ या
ु ६३ ते ६६ या काळात आमची
काळात मालाडमेच राहात होतो. खानोलकरांशी माझी मैीच होती. समारे

मिहातून िकमान तीनदा तरी भेट होत अस े. ा काळाता खानोलकरांा बयाच लेखनाचा पिहला ोता मी
असायचो -- आमचे वादही ायचे पण आीयतेचा पाया पा होता. खानोलकर झोपडीत कधीच रािहले नाहीत.

ु
ु े सगळे एक छान
मलाबाळां
ची वा कुटं ुिबयांची ांनी कधीच आबाळ होऊ िदली नाही. ांची आई, पी आिण मल
े े होते. मी इथे िदलेली मािहती बरोबर आहे.
राहात. खानोलकरांच े आिण माझे एकमेकांा घरी जाणेयण

ु
कृ पया माया नावावर काहीही खपवू नका -- कलेता सजक िया न ाात अस े परोगाां
ना वाटते,

ु
ाबल मी िलिहतो -- कोण देशभ, कोण देशोही, असले िवषय माया लेखनात नसतात -- तमचा
राग मी
समजू शकतो, पण, नाही ते हार घान सार नको !
सगळे सिवर सांगनू झालेले आहे, तरीही हेच मनात येत असेल तर तो माझा दोष नाही. धम, तान आिण
ू च काही भले होयाची शता आहे. कोणतीही वैचािरकता ही
िवचारसरया अपयशी ठरलेा आहेत. फ कलेतन
भेद माजवणारी आिण हसकच असते. कला ापक आिण समावेशक भान देणारी असते. ( यात पिरवतनवादी कला
येत नाही कारण ती िवचारसरणीचाच भाग असते. ) राजकारणापेा कला हजार पटनी महाची आहे. तीच न
करयाचे ांच े य चा आहेत ांावर रोख असणारच ना ! आिण आहेत िकती मायासारखे लोक -- असू
ु
ु
ा ना ! परोगामी
हे इकडेितकडे परोगामी
वग ैरे असतात पण, सािह, कला यांत तन ितगामी असतात.

ु े , समजतही नाही काही.
आधिु नक सजकतेा िया, अिभि पती यांत ांना शू इंटरे असते, ामळ
आपाला ाचे मह वाटत नाही वा जे समजत नाही ते न करा अस े ांच े िवचार िदसतात. ांा ीने, ही
ू िनवड करायची असते -- माया आकलनात, राजकीय भूिमका की सािह-कला
राजकीय भूिमका की ती यांतन
 तेा िवरोधातच असतात.
यांतनू िनवड करायची असते. सगया राजकीय भूिमका माणसाा जगयाता सजक
या उपर माया पोटात आरेस ेस आहे असे कुणाला वाटले तर ाची मी चता क शकत नाही.मी माया ॅ िरटीने
ु
िलिहतो -- कोणतीही राजकीय भूिमका मांडत नाही -- पण, परोगामी
टा जाणाया लोकांा , माया मते
इथा समाजाा ीन े अित-महाा अशा बाबतीता, िवंसकतेबल िलिहान े ते कुणाा हातचे

ु वर उे ख के लेली ' फट ' कथा पीडीएफ अस ेल
कोलीत ठरत असेल तर ाला मी काय करणार ? -- ते असो. ती
तर ीज ा ना पाठवून.
ु
ु
इथ े, बजन कस े काय परोगामी,
असा  येऊ शकतो. उर सोपे आहे. " शा-फुले-आंबडे करांचा हा परोगामी
ु
महारा " अस े आपण रोजच ऐकतो की नाही ? णजे हा पूण  महारा परोगामी
आहे. इथले बजन हे परु ोगामी

ु
ु
असािशवाय पूण  महारा कसा काय परोगामी
असू शके ल ? सारांश, बजन हे परोगामीच
आहेत, हे सामात:
माच असते !संने े बजन हा अथ  आहेच ना -- रा णजे काय -- इथली माणसेच ना -- माणस े वगळू न

ु
ु
ु िदसतोय -कसले रा ?णजे इथले बजन परोगामी
नाहीत, तरीही, हे रा परोगामी
आहे, असा हा मा

ु
ु
हरकत नाही -- ये भी एक सोचन ेकी बात है ! ' हा परोगामी
महारा ' णजे कुठला ? साीचे कडे तर परोगामी
वगैरे नसतात !
धम, परंपरा आिण पनु ीवनवाद हे बरोबर आहे असे मी कधीच णत नाही -- िवचारसरणीची कोणतीही करता
ही धामक करतेसारखीच वाईट आिण हसक असते, हे मा णतो. हा गंडलेला आिण तो न गंडलेला असे काही
नाही. वैचािरक िनराकरणेच नाहीत हसकपणावर -- ही मांडणी गंडलेली कशी ते  करा.जरा अिधक  करतो
-- मला असे िदसते की मानवी समांा बाबतीत धम, तान आिण िवचारसरया हे सव अपयशी ठरलेले

आहेत . आता शता फ कलेत आहे. कलेतनू च संवदे नशीलता आिण ापक, समावेशक भान हे श आहे.
पिरवतनवादी कला ने -- ती िवचारसरणीतच येत.े तर या कलेा सजक ियांत अडथळे आणणारे, खोडे

ु
ु े साहिजकच ांा
े परु ोगामी टले जातात ते आहेत. ामळ
घालणारे, ांची हेटाळणी करणारे हे ामान

ु
मपणाबाबत अिधक बोलले जाणारच. परोगामी
हा िवचारसरणीचाच भाग आहे. माझे बोलणे, िलिहणे हे माया

ू च येणार. ाला कुणी गंडलेले टले तरी हरकत नाही. यात वाद घान कुणी कुणाला काही
आकलन-ियेतन

पटवून देयाचा  नाही. कुणी णेल, वा, करे आहे, कुणी णेल, हे सगळे म फालतू आहे ! दोनो चलेगा !
े नाा अीय भाषणात सािहाबल थोडेफार काही असावे, इतकीच एक माफक अपेा !
सािह संमल

ु ीच तशील नाही हे जोरकसपणे सांगताना तसे िलिहले आहे -- ते कुणा एकाला उेशन
ू नाही -- आपण
माणूस मळ
सगळे च आपापले साचे बाळगून आहोत आिण काय कस े असायला हवे हे इतरांना सांगयाचे अिधकारही घेत

ु
ु ा एकाची यांची वा ांची ाा
आहोत -- हा िविश  कसा सटायला
हवा यावर ही पो नाही -- ती

ु आपापले िकरकोळ वैचािरक आदश
नाही णाताय -- मी णतोय की आपली कुणाचीच ती ाा नाही -- ामळे
आपाला फायनल वाटत राहतात -- सािह ेाला तडािबडा काही गेलेला नाही -- तसा एकदम िनकाल देऊ
नये ही िवनंती -- ' आी गाू आहोत ' असे एका िपढीचे ितिनधी णाले तर तो उेग असतो, हे वाचक समजून
ु नाहीत, चक
ु ीचे िनष िनघतात -- मानवी संबध
घेतात -- िवचारान े  सटत
ं ांता समांत िवचार िनपयोगी

असतो कबना समा िनमाणच तो करतो, हे  करणारी ही पो आहे -- िवचार, कना, मू े आिण िनष 
ु
ु ाचे अवतरण िदलेले आहे -- असो -- याउपर अथातच
यांतच आपण घटमळत
राहतो -- हे जाणवयासाठीच ब
मतभेद या सदरात हे सव टाकू न देऊ --

ु णताहेत -- आिण आपण णतच राहातोय
आपापले साचे टाकािशवाय मधरु सूर अश आहेत, हेच तर ब
ु ना अडथळे सरे लोक करतआहेत -- माझे साचे बरोबर आहेत ! आपले सगयांचच
े हेच चा
की मधरु सरां

ु े मतभेदांची पोती भरत राहतात आिण मग आपण सिहतु च
ु कवा
े ी गाणी णायला लागतो --ब
असामळ

ु
तकाराम
जेा हे आपाला सांगतात तेा ते ेकाला कळू शके ल असेच ांना णायचे असते -- माणूस साचे
ु
सोडायला घाबरतो णा कवा ाला ातच सरितता
वाटत असावी -- आपाला आहे ते आहे तसेच रेटायचे

ु आिण तक
ु ाराम यांना या ना ा कारणान े नकारच देणार असू तर जगाची वाट लागणे लांब नाही
आहे -- आपण ब
ु मी आिण आणखी काहनी तरी बां
ु च े समजून घेयाचे य करत आिण तसे  होत रािहले
-- िनदान ती,

ु
पािहजे -- बु जगयात नाही येऊ शकत, असा चार आपाकडून होऊ नये --सा मी एक पक
वाचतो आहे
ु
-- ' questioning krishnamurti ' -- ात बाचे
जगिस अासक वालपोला राला यांची जेक बरोबर
ु
एक चचा आहे -- चंड उोधक आहे -- ते पक
िमळवून जर वाचा –

ु ीचेच काम -- माणसे, समूह, संा, जात, वण, धम, देश -- सव कारची –
फुटीरता हे ब
धम णजे समप होयाचा साचा ने –
ु
ु
पकां
शी संबिं धत काही असावे ात, णजे झाले ! -- की ही माफक अपेाही नसावी ? चार अ नसतीच
राजकारणावर भाषणे झोडून गेले होते -- तस े आता होणार नाही अशी आशा  के लीय -- आिण माझी अपेा
 करयाचे ातं मला असू ावे ही न िवनंती आहे --सािहाा. कलेा सांृितक ियांपासून
ु े
समाजाला वंिचत ठे वणे हेच यांच े काम ! याचे कारण णजे ांना ांच े महच वाटत नाही आिण ामळ
ातले काही कळतही नाही !
ु
ु
ु
 नसते !परोगााशी
चला, णजे परोगामी
असणे हे काही परु ोगााचे कतृ
फार समप झाान े तसे ताला
ु
ु ग
वाटत असावे -- खरे तर ही एकू णच जगयातलीच absurdity आहे -- आिण परोगामी
अगदी सस
ं त
ु ी समजता की काय ?
िमाचा असतो असे त

अगदी स आहे ! इतकी वष मी अनेक कारचे लेखन करतो आहे -- ावर पूण  दखल घेणारा एकही लेख नाहीय ु
- आयभरचे
सव लेखन मोफत उपल कन देणारे माझ े पिहले आिण एकमेव संकेतळ आहे -- इथले िवान
े न घेतात, ात कधीही या कामाचा साधा उे खही झालेला नाही -- अथात हे समजूनच करायचे
ई -सािहसंमल
े एक ितिया -- मराठीत िलिहणे णजे वाळवंटात मतु णे आहे !
आपण काम -- पण, कधीतरी येतच

ु
काश माझे एक नाटक करणार होता, ाचे नाव ान े, ' सांगनू सपरिहट
' असे ठरवले होते ! ते काही घडले नाही

ु
पण काशने माया अन ेक संिहता उम कारे सादर के ा ! मला लेखक णून सवातीची
माता काश आिण
ु े िमळाली ! काशला खूप शभु 
े ा!
िवनायक पडवळ यांामळ
01 जान े 2021.

