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कृ पया ोधाला थारा न देता म ैीतच वाचावे, ही िवनंती -समीा णजे काय रे भाऊ ?
मराठीतली समीा थांबलीय का, मराठी समीा जागितक का होत नाही, मराठी समीेत नवे िवचार का िदसत
नाहीत, वगैरे िवषय आपण चघळत असतो. पण, इतकी वष होऊन गेली तरी आजही माधव आचवलच आठवावेत,
असे का होते, याचा िवचार आपण टाळतो. अहो, आधी मराठी सािह तरी होऊ ा जागितक मग समीा

ु
आपोआप होईल, असेही आपण णतो. जगिस होयासाठी योय, दजदार सािहाा अनवादाची
िया

ु ? अकादेिमक वतळ
ु ात काय  असलेा काही लेखकांच े
असायला हवी – मराठीतून इंजीत कोण करणार अनवाद
ु पण अथातच ते परेु सहे ी नसते आिण ाितिनिधकही नसते. ामळ
ु े , ते देऊ सोडून आिण असा
होतातही अनवाद

िवचा  की जागितक दजाच े णावे अस े कोणते िकतपत सािह इथे िनमाण झाले वा होते ? या ाला नीच
आशादायक अस े उर िमळावे अशी सािहिनमती आपाकडे होत आलेली आहे. पण मग ा िनमतीची दखल
घेयाची कुवत इथा समीेत आहे का – याचे उर नकाराथच येत.े असे का होते आहे याचाही रोखठोक िवचार

करावा लागेल. दिलत सािह कवा आंबडे करी सािह आिण ामीण सािह हे मराठीतले नीच महाचे वाह
आहेत पण सािह णजे तेवढेच ने. सामािजक-राजकीय अायाचा िनषेध वा ायाची ापना करायची
िनकड ही ांची उिे असतात. ती तशी असणे भागही असते. पण, मानवी जगयाचाच आवाका घेण,े भान घेण,े
ु
ु
न ेहमीच अनिरत
राहणाया समांच े दशन घडवणे, माणसाला सजाण,
संवदे नशील, पिरप असयाा

शता िनमाण करणे, अशाही बाबी वा िया सािहात महाा असतात. ेक समीक या सवच बाबतत
अासूपणे बो शके ल, असे ने. माटन एिनने असड नाटकावर एक जागितक महाचा ंथ िस के ला तसे
ु े सािह
िनवडलेा िवषयावरचे सखोल काम तरी का होत नाही ? खरे तर पिरवतनवादी असो की इतर सव खल
असो, समीेन े लेखकांसमोर आान े उभी करायला हवीत. समीेलाही सजकच समजायला हवे. समीा आिण

ु
ु
सािह या एक चालणाया िया असायला हात. मळात
आपला  हा आहे की आशयानगामी
समीेत
कुणाला इंटरेच नाहीय. आशयाा पायात उतरयाची हमतच न होत चाललीय. बाहेन उडाणटू शेरे

ु अथात न ेमाडे आहेत. ा पतीने अन ेकांची
मान पळू न जाणे हेच घडते आहे. या असा समीेच े आपष
चांगली सोयही झालेली आहे. पण, मूलत: हा िकोण सजक सािहाला ु लेखणारा ठरतो, हे पाहायला हवे.

अगदी पिरवतनवादी समीक टला तरी ा सािहाबल तरी तो खास मौिलक असे काय बोलतो ? इथे सािह
ु आिण ांिसस
े नांा चार अांची उदाहरणे घेऊ. उम कांबळे , नागनाथ कोापे , लीकांत देशमख
संमल
िदीटो. हे लोक काय करतात ? सािहात राजकारण व नसते असे णत ांा भाषणातून सािहच व 
 ता जे भाषण
करतात आिण फ राजकारणावर बोलतात. आिण ते तरी काय असते ? कोणताही पिरवतनवादी कायक
े नाा अपदावन हाणतात ! णजे घडते काय तर ा अपदाा
कुठे ही क शके ल तेच भाषण हे संमल
ु वर जाऊन बसणे ! चचाच,े पिरसंवादांच े िवषयही सगळीकडे तेच तसेच असतात – राजकीय िवचार भरपूर
खच
मांडता यावेत असे. आिण आपण रडत असतो की मराठीत मौिलक समीा का नाही आिण आपली समीा

ु गार
जागितक का होत नाही ! सािह णजे फ राजकारण असे सतत बबवणारे जे लोक आहेत ते याचे खरे गे
आहेत. सािहाची इतर अनेक अंग े आिण सांृितक काय न करत जायाचे काम यांनी के लेले आहे. वेळ कधीच
गेलेली नसते. आताही यातून जागे होऊन बाहेर येण े श आहे. हे असले ‘ िनपयोगी ‘ फार िलहीत न बसता
खाली काही िवषय देतोय – ांचा आपा सजक सािहाा संदभात िकतपत उपयोग आहे याचा िवचार ावा –
ु
1. तकारामाची
िरकामीक आिण साचा नथगन ेस

1

ु वाह
2. मराठी किवतेतले मख

3. मराठी सािहातला उर आधिु नकतावाद
4. सािह आिण तान
5. सािह आिण मानसशा
6. मराठीतला भावकिवतेचा काळ संपला आहे का
7. मराठी नाटक आिण ाचे सािहमू
8. किवता, प आिण ग
9. मराठी कथा / कादंबरी यांचा बदलता का माल
10. मराठी सािहातले परदेश
11. मराठी सािह िनराशावादी आहे का
12. आजा काळाचा दावेज तयार करणे हे सािहाचे काम आहे का

ु वता येतील. मळ
ु ात सािहाशी संबिं धत आहेत का हे िवषय की
--- या कारे आणखीही काही िवषय सच
सािहातून व करावेत असे आहेत, ावर आधी चचा ावी. मग हे िवषय ावेत अस े सजक सािह आहे का
मराठीत, यावर सरी चचा  ावी. आिण मग ितसरी चचा शेवटी यावर ावी की मराठी समीक हे िवषय का
महाचे मानत नाहीत.
आता नेहमीमाणे माया िडसे मर – मी त: अासक नाही – यांता एकाही िवषयावर मी बो शकणार
 यांवर बोलणार असेल तर मला ात चंड इंटरे अस ेल. मी  के लेले हे
नाही, पण , कुणी अासपूवक

िवचारही कुठा सखोल अासाचा नतीजा आहेत , असे नाही. इथा उथळ चिलत पतीतलेच जरा वेगळे

े ांना असलेली सूट मीही घेत
बोललोय इतके च. तटु प
ं ु ा अासावर, फारस े काही न कळता बोलायची इतर अनक
आहे. फार मनावर घेऊ नये. सोचना है तो सोचो नही तो छोड दो ! जय हद , जय महारा !
--- 000 ---

माझा संगणक बंद आहे --- जमेल तशी एका लॅपटॉपवन ही पो देत आहे -ु चतन
नाटक एक म

0 रव दामोदर लाखे 0 ंथाली काशन.

ु णजे, हे पक
ु
म
वाचून खूप आनंद झाला ! वाचताना मेही राहवेना णून या आनंदाबाबत लाांना फोन
कन सांिगतले. आपाकडे चांगले आिण नामवंत िददशक झाले नाहीत असे नाही, पण , कुणीही

ु
नाकलेबाबतचे त:चे चतन या पतीन े मांडून ठे वले नाही. काहनी आचिरे िलिहली पण ती ामाने

ु ांतन
ू शोधून काढावे लागतील, अशी. याला
आी कसे ेट झालो यावर होती. ांा चतनाचे दोनचार तकडे
ु पेठे आिण कुमार सोहोनी. आिण आता लाांच े हे पक.
ु
अपवाद णता येतील ते णजे अतल

ु
ु च नाटक या कलेबलचे नसून जगयाा कलेबाबतचेही आहे, असे णता येईल. पण
हे पक
खरे तर नसते

आपण याकडे नाटक या ेापरु तेच पा. नट हा खेळाडू ( चाप ) आिण त ( गांभीय ) असावा अशा अथाच े
एक वा सवानाच पाठ असते, पण ाचा अथ  नसतो माहीत. सवच तं आिण िददशकही तच असावे

ु
े वा सा असावे लागते असा नाही. मनान,े समजतीा
लागतात, णजे काय ? ाचा अथ ांनी कांट, हेगल
ियेन े ते त असावे लागतात. ‘ मी, माझे, मला ‘ या हासाचे लोक चांगले कलावंत नाही होऊ शकत.

ु
तकारामाचा
अशा अथाचा एक अभंग आहे की कीतनकाराचा नंतर िमळणाया दिणेवर डोळा असू नये, ासाठी
ान े कीतन क नये. ाचमाणे, नाकला ही सव अपण करत आसात होणारी कला आहे. या छोटे खानी
ु
पकात
ते लाांनी अंत भावीपणे आिण गांभीयान े िवशद के लेले आहे.
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ु
ु
हे पक
का, कसे चांगले आहे हे सिवर सांगायचे णजे या पकाइतकीच
वा ान जा पान े िलहावी
लागतील. ते अथातच मी करणार नाही. नाटकाची सगळी तं े आिण एकू णच नाटक ही एक कलाकृ ती णून उभी
ु
राहयाची अगदी तालमीपासूनची िया यांच े अंत सखोल चतन या पकात
आहे. मराठीत नाटकाा
ु
बाबतीतले हे एक बीजपक
ठ शकते.

ु
ु
पण मु ा असा आहे की मराठीत – या परोगामी
महाराात – हवेय कुणाला हे असले पक
? अशा गांभीयान े या
कलेकडे पाहणाया चार लोकांचा तरी समूह इथे एक जमा होणे श आहे का ? यशासाठी आिण वलयासाठी

हपापलेपणा हा या कलाेातला एक मोठा रोग आहे. सरा मु ा अिधकच गंभीर आिण असा णावा असा
आहे. तानाक गांभीय णजे ते झाले आािक ! लगेच ा टाकू न, अशी वृी बोकाळलेली आहे. एका
ु कात नटराजाची मूत आिण नाकलेा संदभातला ितचा अथ  हा सिवर मजकू र पानच
िठकाणी, या प
काहना अलज होऊ शकते. धामक अवडंबर आिण कमकांड हे वाईटच आिण घातकच, यात वाद नाही, पण

ु
ाचबरोबर तानाक, आािक समजतीा
ियेचाही ाग ायला हवा, असे समजणे, हे कोणाही
कलाेाची हानी करणारेच आहे.

ु पक
ु
ु च पालखीत ठे वले जाऊ नये. महारााता िपा न
हे एक अम
मराठीत आलेले आहे. ते नसते
िपांना उपयोगी पडणारा हा एक अमू ऐवज आहे, असे मला वाटते.
--- 000 --जीवेलागणीा किवता

0 रव दामोदर लाखे 0 वणमु ा काशन’

कुठाही गोीची कधीही कशाशीही गाठ पडेल आिण ातून िनमाण झालेा अनाकलनीय गतं ु ागतं ु ीतून आपा
‘  ‘ ची शकले उडू शकतील – अशी जगयातली गतं ु ागतं ु , अिनितता आिण िनरथकता मा असलेली अशी

 ता णजे ‘
ही लाांची किवता आहे. पण याचा अथ  ती :खाची वा िनराशेची किवता आहे असे नाही. ही िनरथक
आहे ते पाहणे ‘ या कारची आहे. यापूव मी दोनतीनदा लाांा किवतेवर िलिहलेले आहे. आता फार नाही
िलहीत. मराठीत ही एक तं पतीची वेगळी किवता आहे, एवढे णून ठे वतो. घटनांना ताळतं नसाचा

ु देणारी आिण आपा जगयाकडे पाहयाची एक र ी देणारी अशी ही किवता आहे. वाचता वाचता
अनभव
( ा ा वेळा मूडमाणे ) आवडलेा किवता – कुठं तरी ( 27 ), लाईफ ( 46 ), मजकू र ( 76 ), माळी ( 81
), बंद दरवाजा ( 86 ).
ही किवता णते --

ु
तमा-मायात
फरक
गूढतेचा गोडवा चाख ेोवर के वळ ( 21 ).
--- 000 --" Look at it much more deeply. Why do I want to know who my great-grandgrandfather was? Who cares ? What matters is what I am now. Who cares whether
somebody is a prince or a queen ? All that is so childish. " -- J. Krishnamurti.
" याकडे खूपच अिधक सखोलपणे पाहा. मला कशासाठी मािहती हवी असते की माझे खापर खापर पणजोबा कोण
होते ? कुणाला काय पडलेय ? महाचे हे आहे की आा या णी मी काय आहे. कुणाला िफकीर आहे की कुणी
एखादा राजपु आहे की एखादी राणी ? ते सगळे अंत पोरकटपणाचे आहे. "
-- जे. कृ मूत.

3

े न आिण सािह
सािह संमल

ु एकदा अिखल भारतीय मराठी सािह संमल
े नाची वाे वाजू लागली आहेत ! यंदा हे संमल
े न नािशकला
पा

ु वले गेलेले पिहले नाव णून डॉ . अिनल अवचट यांच े नाव समोर
होणार असाचे कळते. अपदासाठी सच
आलेले आहे. ते महानच आहेत यात मत नाही. फ एकच अपेा आहे -- अीय भाषणातून कथा, कादंबरी,
किवता, नाटक, लिलत लेखन असे सव सािह व  के ले जाऊ नये. डॉ . अवचट या सव सािहाकारांबल
समकालाा संदभात काही काश टाकणार असले तर छानच होईल !

रीलया
– कथासंह – रव दामोदर लाखे – पार पिके श.
रीलया णजे काय हे मी लाांना फोन कन िवचारले. ांनी हा श कसा तयार झाला वग ैरे सांिगतले. टले

ते ठीक आहे. मी मला समजलेय ते िलहीन. या कथांत जसे कुठूनही, काहीही एक येईल, ाातून ितसरेच काही

िनघेल आिण टले तर असंब िवचारही कथेचा भाग बनतील – तसा हा श आहे – अपघाताने काही अरे एक
येऊन घडलेला – शकोशातला कोणताही अथ नसलेला – या अथान े िनरथक. लाांना हे पटले – ते णाले की
आीही आता हाच िनरथ सांगत जाऊ.
उम आहेत कथा. ाणी, पी, वू , माणस े, िनसग, काहीही, भूत, भिव, वतमान, वाव, े – हे सगळे

ु होईल आिण कुठे ही जाईल – ना या कथांना पाांची
तं मूाकतेिशवाय इथे आहे. िनवेदन कुणाहीवन स
संगती अस ेल ना िविश घटनाम ना कोणती कारण-पिरणाम साखळी. ेक घटन ेला जणू हजारो वषाचा

भूतकाळ आहे – एखादी उथळ मािलका कुठली दाखवणार ? तरीही या कथाच आहेत – कथेत असणारी एक िकमान
ु तेची माा इथेही आहे. या कथांच े मख
ु वैिश णजे ांचा चतनाक बाज. टले तर हा
उक

संावाहासारखा आहे आिण टले तर तचतनासारखाही. अशा कथा मराठीत फारच िवरळा आहेत. ही एक
अगदी वेगळीच सघन श ैली आहे. काही माणात ही शैली संगीतकलेशी साध  सांगते तर काही माणात अमूत 

ु ी, म
ु श ैली आहे. यामळ
ु े लेखकाला जगयाता मूलभूत ांबाबत हवे तेा हवे
िचकलेशी. ही एक तं, खल
िततके बोलता येत.े तरीही ते ा ा कथेचा एकसंध भागच असते. ाचे वेगळे अस े अि जाणवतही नाही.
ु े कन देणाया या कथा आहेत.
मराठीत एक वेगळे च अनपेित आशयघन दालन खल

एके का कथेचा िवषय-आशय सांगत बसयात अथ  नाही – खरे तर तसा तो सांगताही येणार नाही. सम िव जणू
एकितपणे आिण समपणेही हाताळणाया या कथा आहेत. तरीही, यांा बाबतीत एक  पडू शकतो. समजा

एकदोन कथा वाचावर ही श ैली समजली आिण एकू ण कथांना वा पाांना फार तं ओळख असयाचा इथे 
नाही, हे समजले तर पढु ा सगया कथा वाचायची गरजच काय ? असे वाटणे हा या शैलीचा दोष तर नाही

ु लात येतो. इथे जवळ जवळ क
े पानावर िवजेचा
णता येणार ? पण, थोडा िवचार करता आणखी एक मा

ु े
े समृ वाे आहेत. ती ा ा िनवेदनाा ओघातच येणारी आहेत. आिण ांामळ
धा णावीत अशी अनक
ु े ेक कथेच े तं अि समथनीय ठरते
ेक पान आशयनावीाने उजळू न िनघत आहे. या वैिशामळ
आहे.
उदाहरणाथ येईल ा पानावरची न िनवडलेली ही वा े पहा –
“ ेमात सफरगची मजा असते. सफरग ही मजेची गो वाटायला मन कसं असायला हवं ? “ ( ११२ )

ु
“ िकेक मला
मनांत लाा आदा िदवशी ल न करयाचं येत.ं ा उाचा िदवस उजाडू नये अशी
ाथना करत झोपतात. “ ( ११० )

4

-- अशी शेकडो वाे या कथासंहात आहेत.
मराठी कथेला वेगळे च आयाम आिण ऊं ची आिण खोली देणारा कथासंह !
लेखक आिण काशक यांच े अिभनंदन ! आिण खास रेखाटनांबल चाद पांड े यांचहे ी !
--- ००० --आादक आिण स ैांितक

ु रसाळ सरांा एका लेखावर मी माझी ितिया ांना कळवली होती. माया ितियेबाबतचे ांच े
डॉ . सधीर
िवचारही ांनी मला सिवर कळवले. सा मी सरांचा तो लेख आिण ांच े मला आलेले उर जरा बाजूला

ु
ेच देतो आहे. हेत ू हा
ठे वतो आहे. मी ांना माझी जी ितिया पाठवली होती तेवढीच पो इथ े ांा अनमतीन
की आपणा सािहेमत चचा ावी अस े दोन िवषय यात आहेत -१. आादक समीेत वेगवेगळी स ैांितकता असते का ? कशा पाची ?
२. माया मते, स ैांितक समीा ही भेद माजवणारी असाने ती सािहाा मूाकतेलाच हरताळ फासते ,
ु े , फ आादक समीा हीच योय असते.
ामळ

ु वर आपण आपापले आकलन मांडावे णून ही पो --- या दोी मां
ु रसाळ सर आिण माधव आचवल .
डॉ . सधीर

मराठी समीेा बाबतीत मी अलीकडेच एक पो िदली होती. ा पोमे मी माधव आचवल हे माझे आवडते
समीक असाचा उे ख के ला होता. तो रसाळ सरांा पाहयात आला असावा. योगायोग णजे आचवलांा
समीेवरच रसाळ सरांचा एक लेख लौकरच एका िठकाणी िस होणार आहे. तो ांनी मला वाचायला पाठवला.
तो मी ईमानदारीत वाचला. बालकाण खााा कारकुनान े अवजड उोग आिण पोलाद खााा मंाला
ु
भेटावे तस े ते झाले. पण हरकत नाही. मराठीत एक बरे आहे – ताला
काही समजो वा न समजो, बोलायला
िवचारातं मबु लक उपल आहे. ा आधारावर बोलतोय.

आमा बँकेत एक देशभ कमचारी होते. ांनी एकदा एक बातमी वाचली की न ेह यनु ोकडे जात असून ितथे ते
कामीर ावर बोलणार आहेत. जाताना थोडा वेळ ते मबं ु ई िवमानतळावर थांबणार आहेत. हे कळावर ा

पयाने मबं ु ई िवमानतळाा पावर नेहंना एक मोठी तारच पाठवली की बाबा कामीरवर बोलताना हे खालील
मु े िवस नका – ते फार महाचे आहेत ! तर हे जे मी िलिहतो आहे ते तसेच समजावे, ही िवनंती.

 का असे ना, आचवलांबल असे मत आहे की ना धड आचवलांना आादक समीा
रसाळ सरांच,े आदरपूवक
ु समीा
जमली ना काही समीा-िसांत मांडता आले. मला तर आचवलांच े ‘ जांद ‘ वाचताना अम

ु े , तो
वाचाचा आनंद झाला होता. नंतर, मायासारखाच आनंद झालेले मला आणखीही काही भेटले होते. ामळ
ु एकदा वाचला.
सरांचा लेख पा

रसाळ सरांा लेखाता पिहाच वााला मला खडा लागला. “ मराठीत आादक समीेला जरी एक िता
असली तरी या समीेमागील स ैांितक भूिमका मा मराठीत नीट मांडली गेाचे िदसत नाही. “ – हे ते वा.
स ैांितक नाहीय णूनच तर ितला आादक समीा णायचे ना ? जी समीा ना रसवादी आहे, ना दिलत आहे (
सवणाची म ठासलीय या कादंबरीत – टे आहे ! ), लगवादी ( च कवी रॅो हा गे होता आिण रलेन या

कवीशी ाचे संबध
ं होते, असे णतात – ते काहीच लात न घेता िद . प ु . िचांनी िलिहलेच आहे की ाावर
– पहा – ‘ सािह आिण अिभान – १ ‘ ), ीवादी, उर आधिु नकतावादी , मावादी -- आशा कोणाच
िसांतावर आधािरत नसलेली तीच ना आादक समीा ? पण, आादक समीेचहे ी  ेक आादकान े
आपापले िसांत िनित कन आादक समीेतले स ैांितक उपिवभाग मांडावे, अशी ही अपेा असावी. “

ु ची तपासणी करीत असतो. हे गणधम
ु
कलाकृ तीचा अास करताना आपण कलाकृ तीत सापडलेा गणां
शाीय
ु े ही कलाकृ तीा अासाला मयादा
पतीन े िस करयाची कोणतीही साधन े आपाला उपल नाहीत. ामळ
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पडतात. “ हे आचवलांच े वा रसाळ सरांनीच िदलेले असूनही ते िसांतांची अपेा करत आहेत, असे िदसते.
इथहे ी एक इंटरेग गो िदसते. आचवलांनी स ैांितक मांडणी के लेली नाही हा आेप  करता करताच रसाळ
सरांनी आचलांाच लेखनातून सापडलेले १९ मु े घेऊन ांची ‘ सापडलेली ‘ भूिमकाही िस के लेली आहे. ा
ु
सगया घोळात न जाता एका महाा माकडे
जाऊ.

ु खरा आिण कलेतन
ू येणारा आभासाक ही आचवलांची मांडणी मलाही
जगयात येणारा सचेतनतेचा अनभव
योय नाही वाटत. चैत ते च ैत – च ैताचा ‘ आभास ‘ हे अनावयक वेगळेपणा दाखवणारे वाटते. रसाळ
सरांनी घातलेला पेच असा आहे की ते च ैत जर एकच आहे तर कला अपिरहाय  नाही ठरणार. मग हवीच कशाला
कला, असे होईल. हे सरांच े णणे पटणारे नाही. धम, तान हेही जगणे समजून घेयाचे मागच असतात – ते
े तर तो अपिरहाय  आहे
काही  जगणे नसतात. तसेच कलेा मामातून ा सचेतनेतेचा य येत असल
का, हा  गैरलागू ठरतो. आिण िबनचूकपणाा आिण वैािनकतेा हासापायी, जगयाचा हेतू काय, ाला
काही अथ  आहे का, :ख का होते, :खािशवाय जगता येऊ शकते का, हे  मान नाही टाकता येणार.
ू आलेा ा सचेतनाची
जगयाता सचेतनाकडे जर हे  नेत असतील तर ते महाचेच ठरते. कलेतन
ु
पनरउभारणी
करणे, हे समीेच े काम आहे, असे जर आचवल मानत असतील तर ात ग ैर काहीच नाही. आिण
ु
आचवल अशी पनरउभारणी
करयात यशी होतात असे मायासारा अन ेकांच े मत आहे. ासाठी आचवल

जी भाषा वापरतात ती रसाळ सरांना अचूक बोध देणारी वाटत नाही. ाला इलाज नाही. समीा हीही एक सज क
कलाच आहे या ीन े पािहले तर ेकच कलाकृ ती ेकाला पोचलीच पािहजे, असा आह धरता येणार नाही.
े ा आादक समीाच महाची वाटते. स ैांितक समीा
मला त:ला स ैांितक मयादांत अडकणाया समीेप
ु , एकू णच माणसाने एकितपणे
ही भेद िनमाण करणारी आिण णून हसक असते, असे मला िदसते. ामळे

शांततेन े जगयाचे मूच ती नाकारते आिण पिरणामत: कला ही मूाक असताच कामा नये, अशी अट िनमाण
करते. याचाच अथ  कलेच े अिसमथनच ती घालवते. हे लात घेतले तर शाीय पतीा िसांतांची

मागणीच ग ैर वाटते. भौितक िनयमांमाणे कला समीा कधीच, ‘ कुणीही के ली तरी ती तशीच येणार ‘ अशी
होऊच नाही शकणार, हे लात ायला हवे.

ु एक रचना महाची असते की नसते, असा एक  रसाळ सर
सचेतनतेचा य यायला सािहकृ तीची अमक
पढेु आणतात . रचना असतेच ना महाची. कसेही काहीही मांडून सचेतनतेचा य कसा येईल ?

ु ावर िलन ांा लेखाइतकाच मोठा लेख िलिहणे, ये मेरे बसकी बात नही है ! सरे
रसाळ सरांा ेक म

ु
ु एकदा वाचून अिधक तपशीलवार बोलावे इतका माझा दमसास नाही.
णजे, आचवलांच े ‘ जांद ‘ हे पक
पा
ु े , इथेच थांबतो. समीा हे े असे आहे की अमक
ु णजे पूण  चूक वा िनरथक, असे होयाचा धोका कमी
ामळ
असतो – याचाच फायदा घेऊन अनेकजण यात डबडु करतच असतात – मग मीच का नको, असे याकडे

ु तीन े पाहावे, ही िवनंती. ही असमान कुी मला खेळायचीच नसान े ( परेु शा खोा काढून झाावर )
सहानभू
आता मी मैदानातून पळ काढत असाचे जाहीर करत आहे !
--- ००० --तशील माणसे

ु
तकारामाने
अनंततेचा उे ख के ला की तो ह धमातले काहीतरी बडबडतोय णून ाची चेा होऊ शकते. ते
जाऊ ा, हे ा –
The fundamental principle of Buddhism is that the whole universe is in LimitlessOneness, it is originally so, and pure, i.e., free from artificial limits of concepts,
ू  िव हे एक अमयाद एक आहे,
values and judgments. ( बौ धमाच े मूलभूत त हे आहे की संपण
ु आहे. )
णजेच, ते सव तहेा कृ िम िवचारकना , मू े आिण िनष  यांपासून म
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ु ी णजेच िनवाण – जे जगयात असू शकते. ते श नसेल तर धम या
बौ धमाच े ाणत आहे :खम
शाचा अथ च खलास होतो. आिण ते तेाच श होते जेा माणसाा टाळात कोणते ना कोणते समप
होयाचे साचे नसतात. एखाा धमाशी समप होऊन कर होणारा आिण एखाा िवचारसरणीचा कर समथ क हे
दोघेही सारखेच घातक आिण हसक आिण िवंसक असतात.  असा येतो की मानवजात तर अशी अमयाद
 मभाव,
भानात जगत नाही – िनरिनराळे समपतेच े साचे डोात घेऊनच जगते. णून मग घटन ेत सवधमस
उपासनाातं वगैरे ते घालावी लागतात. ( घटन ेत ही ते आहेत णून एखादा इहवादी घटना नाका शकत
ु णाली हे सव कुचकामी ठरते. धमािभमानी,
नाही. ) मानवी संबध
ं ांा कोणाही समेत िवचार, बी,

जाािभमानी, िवचारसरणीचे अिभमानी हे सव एकाच कारचे हसक गधडे असतात. फ ते सगळे , मी शहाणा
आिण बाकीचे वेड,े असे णत असतात, इतके च. ‘ मी नािक आहे, मी धम मानत नाही, उपासना मानत नाही ‘

े ा अिधक शहाणा आिण िववेकी आिण अिधक शूर आहे अस े समजणारे काही शार मूख 
णजे मी कुणीतरी इतरांप
ु
लोक असतात. ते त:ला बिायवादी
वा इहवादीही णवून घेतात. समपतेच े सगळेच साचे हे इहवादीच

असतात आिण सतत एकमेकांा संघषात असतात, हे समजून ायला हवे. इथे राजकारणियता चंड माणात
 म ‘ कवा common minimum programme याचे खूप मह
आहे आिण ात ‘ समान ूनतम काय
आहे. कसले याटाचे त ? अंितमत: त णजे काय तर माझे िम, भाव, िवचार, मते -- आिण न ेमकी
अशीा अशीच भेळ असलेली जगात सरी ी असू शकत नाही. आपाला वाटते, मयािदत असणे णजे

ु ाराम वा
तशील, आदश असणे ! खरे तर ते भंगार आिण हसक असणे असते ! – याचे पूण  आकलन झालेले तक
बु हे अमयाद एकतेबल काय बोलत आहेत, हे समजून ायची आपली कुणाचीच इा नाही. आपाला
तथाकिथत तशीलपणा िमरवयात जा इंटरे आहे.

ु
ु ी कसे करणार ? समजा तो सरतीभ नाही पण ाचारी आहे कवा अन ेक
परार
देणायाचे मूमापन त
ु ी काय कस े तपासणार ? मला एकदा एका ाण संक
े डून सार
ियांशी संबध
ं ठे वणारा आहे – त

ु
करयासाठी िनमंण आले होते. मला काही चांगले पािरतोिषक िमळाले होते णून. मी ांना िवचारले की ती
माझे काही वाचले आहे का ? तर ते णाले, नाही, ाण आहात णून करायचाय सार. ाला मी नकार िदला
ु
होता. माया लेखनासाठी ह, मिु म, िन , दिलत, मराठा, बौ, ाण, किन
कुणीही मला पािरतोिषक
िदले तरी मला ॉेम नाही येणार. आता पािरतोिषक तरी कशाला, हा एक वेगळाच मोठा िवषय आहे. जाऊ ा.
ु
वैचािरक रावर तशील-िबशील ही सगळी नसती
बकवास असते हे  पाहायला हवे.
--- ००० --आरभाट नदचे करण
० रव दामोदर लाखे -- ० शमार काशन.

ु काचे नाव आहे, ‘ माणसे अरभाट आिण िचर. ‘ मूळ कानडी असलेला तोच
जी. ए. कुलकण यांा एका प
ु
श ‘आरभाट ‘ असाही िलिहला जातो. मोठे , महाचे असा ाचा अथ  आहे. लाांा या पकाता
बयाच नदी या छोा छोाच आहेत. मग ांना आरभाट का णायचे, तर मला असे िदसते की आपा
सवयीता पाहयापासून लांब असणाया अशा या नदी आहेत. एकदा सवयीतले नाही टावर ‘ िकती
सवयीबाहेरचे ‘ हे मोजणार कसे ? नद आकाराने वा ओळनी कशीही छोटी-मोठी असो, ती सवयीबाहेरची असणे
ु काचे नाव ीकारायला हरकत नाही.
हेच ितचे मोठे पण वा मह आहे. या अथान े या प

“ आपण त: िबनमहाचं होऊन जावं. णजे आपलं जगणं िबनमहाचं होईल . अिखल मानवजातीचं जगणं
िबनमहाचं होईल. सगळं सगळं िबनमहाचं झालं की जगणं िकतीही सदं ु र झालं तरी तो िबनमहाचा उव
असेल. तो आपण आनंदानं साजरा करावा. “ ( पृ . १११ ). – हे या नदचे सू णता येईल. ला मह देत
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ु े या
ू पाहणे, हे झाले सवयीचे पाहणे. हे तसे नाही. पाहयाता या आमूला वेगळे पणामळ
ाला क ानी ठे वन
नदी िवशेष, नावीपूण  झालेा आहेत.

ु च नावी नसून ही एक
टीन गोपासून ते अपवादाक अशा सनसनाटी बाबाही नदी यात आहेत. हे नसते
ु पृ खासच !
आशय-सघनताही आहे. चंमोहनजचे कक मख
--- ००० --पॅरानोया ( किवतासंह )
० हेमत
ं िदवटे ० पोएीवाला काशन.

ु , थोडी मािहती देतो. िदवटे हे ‘
हेमत
ं िदवटे हे नाव सतत आघाडीवर रान झळकत राहणारे नाव नाही. ामळे
अिभधानंतर ‘ या वाङमयीन िनयतकािलकाचे संपादक होते. ( ात ांाबरोबर सिचन के तकरही होते. ) ावेळी
े दजदार सादरीकरण यासाठी ते लात आहेत. ांा
ते सगळे अंक मी वाचले होते. उम दजा आिण तसच
पोएीवाला या काशन संते फ ांनी काही उम किवतासंहही कािशत के लेले आहेत. ‘ ायरस अलट ‘ या
ु के लेला आहे. ही बाब ांच े मह
नावान े ांचा एक किवतासंह िदलीप पु षोम िचे यांनी इंजीत अनवाद

जाणवून देयास परेु शी आहे. िशवाय, आंतरराीय समदु ायात किवता वाचनासाठी ाला िनमंणे येतात असा हा
मराठीतला एकमेव कवी असावा. कोणतीही आमकता न करता शांतपणे, संवदे नशीलपणे आपले काम करत
राहणारी ही ी आहे.
िदवाांचा, ‘ पॅरानोया ‘ हा एक किवतासंह अलीकडेच कािशत झालेला आहे. पॅरानोया ही एक मानिसक िवकृ ती
असून तो एक रोगच आहे. हा रोग झालेा ीला ेकाबल अिवास आिण भीती वाटत असते. लोक
मायािव कारान े करत आहेत, ते मला मारणार आहेत, अशा कारा भय मानिसक अवेत ती ी
असते. आपण कधीही या ना ा कारा हसेच े िशकार होणार आहोत अशी ही ढ मानिसक अवा असते.
किवतासंहाला िदवाांनी हे नाव का िदले असावे ? ा रोगात तर ती रोगी ी वावात नसलेा गोची
कािनक भीती बाळगत असते. इथे कोणा कािनक भीती आहेत ? तर, मला वाटते, कवीला असे णायचे
आहे की ती रोगी ी जे कािनक वाव तयार करते तेच आजचे  वाव आहे. पूण  समाज आिण सवच
ी ा वावाा िशकार झालेा आहेत. तोच रोग आता  वावावर आधारला गेलेला आहे ! हे
भयानक आहे ! कुणाचाही कुणावर िवास नसणे आिण सवानाच सवाची भीती असणे ! या किवतासंहाचे हे
शीष कच आजा जगयावरचे एक िवदारक भा आहे.
या संहाता काही ओळी बघा –
सतता दहशतीची सवय एक
ु
सन हे कधीही न सटणारं

ु ा कधी ते
एकदा ते लागलं तर प
ु सटत
ु नाही
सटता

( पृ. १४ )

मॅनईटर मॉबला
संपवून टाकायचाय ममवग

( पृ. १७ )

हा कन टाकायची
कुणााही नकळत

त:ता त:ची

( पृ. २२ )

मीही गंजत चाललोय
देशही गंजत चाललाय
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जगही ...
जंग जंग
गंज गंज

( पृ. २६ )

– आजा जगात जगणाया एका संवदे नशील ीा या ामािणक ितिया आहेत.

ु आहे.
संहाचे सादरीकरण अम
--- ००० --भगवान िप ( किवतासंह )

० मा जोशी ० पोएीवाला काशन.

ु ा किवता कधी कुठे िदसा नाहीत. कुणाा बोलयामा जोशी हा कवी मला माहीतच नता. याा स
िलिहयातही याचे कुठे उे ख आले नाहीत. पण, हा किवतासंह वाचला आिण लात आले की अरे, हा तर

आजा िपढीचा जागार कवी आहे. चार चार चडू हवेत उडवत-झेलत राहयाची भािषक िकमया यााकडे आहे.
किवतेची ही अशी भाषा मराठीत तरी मी पिहांदाच पाहतो आहे. पण, मराठी सािह हे डोकीबंद िवानांसाठी

ु ात ही किवताच नाहीय. मग ाान शार
िस आहे. यावर पिहला मु ा चचला येई ल तो हा असेल की मळ

ु ा नाहीय. याला काही अथच नाहीय,
असा एखादा िवान उभा रान णेल की, अहो, किवतेच े जाऊ ा, हे गस
ु कडे ल कनच ही किवता वाचायला हवी. ही ना िपढीची नवी
यातून काहीच पोचत नाहीय. अशा महानभावां

भाषा आहे. आता ‘ भावना पोचा ‘ एवढे, इतके णत बसायला कुणाला वेळ नाही आहे. ‘ भापो ‘ णणार फ.
 बडबडगीते असतात ना, तशी, मी णेन, ही मोांची गंभीर-उडाणटू बडबडगीते
लहानांची जशी िनरथक
ु
आहेत. यांत ताला
सभु ािषते वा पाठांतराला गोड ओळी िमळणार नाहीत. पण, नीट वाचलेत तर आपा

आजा जगयाचे हे ‘ जीवनदशन ‘ आहे. या भाष ेत ‘ पजडेवाली मिु नया ‘ पासून अण कोलटकर, मा ओक,
प.ु िश. रेग,े आनंद बी, सरेु श भट, महेश भट अस े अन ेक संदभ आहेत. ही किवता िलिहणारा पसना हा बयाप ैकी
िशकलेला आिण बतु असा आहे. इथ े टपोरी भाष ेपासून िवड भाषेपयत सगयाची भ ेळ आहे. किवतेची ही
ु ात सगळे काही सांगनू जाणारी आहे. िशवाय किवता सांगल
े ते वेगळे !
शैलीच मळ
एक बीअर मा
एक िपा खाऊ
बस लागली की
िवमानात जाऊ
--- याापढेु येत े --दळू ं
कांडूं
खेळूं

आनंद
कळा

( पृ. १२४ )
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( आता कशाचा काही आहे का संबध
ं ? तर, कुछ भी चलेगा – भंगारच झालेय सगळे , मग, सलग अथाची चता
कशाला ? )
आता माझी मीमांसा न देता काही ओळी देतो –
पी िलवर बसतात
काळे कावळे कणखर
िखडकी लावते बाई
िनसग अजरामर

( पृ. ३४ )

एका किवतेचा शेवट –
कोणीतरी
काहीतरी
करा

( पृ. ३८ )

पावसा, याही देशात देव पाड ( पृ. ३९ )
एकाच जागी
राहा उभा
ह डु नको

बॅकाऊं ड मी
बदलवत राहीन

( पृ. ५८ )

सेी काढ
बघत बस
ीिडओज बनव
बघत बस
चूप चाप

( पृ. ६५ )

क ानी तू आहेस
पेिरफे रीवर िनया
िवडयाचे सव रस चाखते
ु
पजडेवाली मिनया

( पृ. ७० )

चकाचक बायकांबरोबर
इलेॉिनक ण
 फोन
 मन

ु ा यग
ु ांची मनबाधा
यग
एकदम आली भेटीला

( पृ. ७२ )

जीजू बोलतात
मन मार
मोठं होतं

( पृ. ८० )
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--- असे िकती सांगणार ? ये कडू मेलडी खाव और खदु जान जाव !
--- ००० ---

ु
परोगामी
णजे काय रे भाऊ ?
े दा गधळ
ही पो िलिहयात माझा कोणताही ितगामी हेत ू नाही. काही श वा संकना यांाबाबत अनक
िदसतो – फ माझाच ने तर अनेकांचा. तर यात काही ता आणता येत े का ते पाहावे, हा हेत ू आहे. यात मला
ु  हा पडतो की भारतीयांना आपापा ा बाळगयाचे आिण उपासनापती अनसरयाचे
ु
म
ातं

ु माणसे यांच े बळी
भारतीय घटन ेन े िदलेले आहे. आपण यातून जाटोणा, जारणमारण, भानामती, पशपु ी वा मले
देण,े असले कार वगळू . पण, िनरिनराया धमाा उपासना, देवदेवता वा िवभूती यांा उपासना, वारी, याा,

ु
उव या सव बाबी माताा समजू. तर या ा माताा उपासनापती आहेत , ा बिामायवादी
वा
ु
ु
इहवादी नाहीत, ा अवलं बणारे लोक परोगामी
असू शकतात की नाही ? परोगामी
हा िनरीरवादी आिण

ु तीने
बिु ामायवादी आिण कोणतीही ा नाकारणाराच असावा लागतो का ? माताा उपासनांकडे सहानभू

ु
ु
पाहयात आिण सिहतु ा ठे वयात परोगाां
ना अडचण नसते. किनां
नी ांा कायकाना आिण न ेांना
िनरिनराया समूहांा धामक उवांतही सहभागी ायला सांिगताची बातमी मी वाचली होती. ावन हेच
िदसते, असे आपण णू शकतो. सयांा भावनांचा आदर राखयासाठी गोल टोा घालणे कवा इतर धमयांनी
हंा धामक उवांत सहभागी होणे, हेही घडत असतेच. आता हे सव लोकशाहीत मते िमळवयासाठीही घडू

शकते आिण खरोखरच ते गु यागोवदाचा आिवारही असू शकते. की बाबा, माझी नाहीय ही उपासना पती पण
ु
तमचा
आदर राखायला मला काही ॉेम नाही, असे. तर हा आदर आिण ही सिहतु ा मा पण ावान
ु
परोगामी
असू शकतो का, यावर जरा ता यावी, असे वाटते.

ु
ु
ु
सरा  जरा वेगळा आहे. काही वषापवू  बँकांमे किनां
ची यिनयन
बळ होती. सगळेच ाच यिनयनचे
ु
सभासद असत. बाहेर आरेस ेस वाले असणारेही इकडे या यिनयनचे
सभासद असत. हे थोडेफार ाथासाठीच

ु
असणार. पण, मग अशा वेळी तो माणूस अधा परोगामी
आिण अधा ितगामी असतो का ? कारण आरेस ेस णजे
ितगामी असे असान े हा  येतो. समजा जातवाद हा ितगामी आहे तर एकीकडे मराठा महासंघ कवा ाण

ु
ु
संा आिण िशवाय सरीकडे तोच परोगामीही,
असे असू शकते का ? अशी फाटलेली माणस े परोगामी
असतात का
ु ातक
ु ांत िवभागले गेलेले आहेत अशांना परोगामी
ु
? आिण ांच े म असे तक
नाही णायचे, असे टले तर
ु
एक णजे परोगामी
उरतील िकती आिण ांची संा वाढायला िकतपत वाव राहील ?

ु
ितसरा  येतो ‘ बजनसमाज ‘ या नामािभधानाचा. बजनसमाज णजे परोगामी,
असे सामात: समजले

ु लमानही येतात हे आपण बजन वंिचत आघाडीत
जाते. ात मग ावान वा भिमागही येतात. बजनांत मस
पािहले. बजनांमे न ेमके येतात तरी कोण कोण ? की ाण सोडून सगळे बजन ? मराठा हे उवणयांत येतात
की बजनांत ? की काही उवणयही बजनांत येतात ? णजे मागास उवरणीय, असे काही ? वारकरी ा
ु
उदाहरणाथ – ते बतेक बजनसमाजात येतात पण ते परोगामी
असतात का ? की वारकयांत परु ोगामी आिण

ितगामी असे गट असतात ? बजन हा श जातक ित असतो की दािरकित की फ ाण नसला की तो

बजन ? इता मोा जनसमदु ायाने आिण एकापेा एक िदगज नेांनी सतत ाणकित राहणे हे, िकरकोळ,
शिहीन लोकांना अनावयक मोठे फू टे ज देण े नाही होत ? आिण सारखे बजनसमाजाला संबोधून बोलणे हे याच

ु
देशाचे नागरीक असलेा अजनसमाजवाांना म समजणे नाही ठरत ? आिण अस े करणे हे परोगािमात
बसते ? ( इथे, बजन कसे काय परु ोगामी, असा  येऊ शकतो. उर सोपे आहे. " शा-फुले-आंब ेडकरांचा हा
ु
ु
परोगामी
महारा " असे आपण रोजच ऐकतो की नाही ? णजे हा पूण  महारा परोगामी
आहे. इथले बजन हे
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ु
ु
परोगामी
असािशवाय पूण  महारा कसा काय परु ोगामी असू शके ल ? सारांश, बजन हे परोगामीच
आहेत, हे
सामात: माच असते ! )

ु ीा खेळात, श ते सगळे च ितगामी माग हाताळताना
सवच नेते, कायकत आिण एकू णच जनताही िनवडणक

िदसतात. हे पाहता, हा आा देशच ितगामी णावा का ? की अशी शु िवभागणी वगैरे काही नसते आिण ा
ा वेळा आपमामाणे हे ठरते ? णजे लोकशाही ही शासनपतच ितगामी असते का ? तसे असेल तर मग
ु
ु
लोकशाही देशात परोगाां
च े गणगान
कशाला ?

मला जरा वेगळे िदसते. िनरिनराळे धम, ा, िवचारसरया हे काहीही असो, ेकाचा एके क जगया-वागयाचा

ु नकाशा आिण पिरिती आिण इतर अन ेक पिरणाम व संार यांनी घडलेला असतो.
साचा असतो. तो साचा जनक
ु
 िमळवणे याा यात असतो. सगळीच माणसे सखीेकजण आपापली सरु ितता आिण जमेल तेवढे वच
:खी, ेमळ आिण रागलोभेष बाळगणारी आिण थोडीफार हसकचअसतात.आिण एकमेकांशी संघषातच
असतात. सगळे च साचे समा िनमाण करणारेच असतात. यात खरा मूलभूत  असतो तो हा की माणूस अशा
साािशवाय जगू शकतो का ? आिण तसा तो नस ेल जगू शकत – तसा िनष  ीकारायचा, असे ठरले तर –
े तर ‘ अिभशाप
माणसाला अस े समाधान जगायचा एक अिभशापच असतो, असे णावे का ? आिण तस े असल
ु
‘ ही कना ितगामी की परोगामी
?
--- ००० --ु
परोगामी
आिण मी

ु
‘ परोगामी
णजे काय रे भाऊ ? ‘ या माया पोवर झालेा चचनतं र अस े िदसू लागले की मी ितगाांना

ु
पाठबा देऊ इितो असे काहना वाटतेय. धमवाद वा पनीवनवाद
चांगला का, तर नाही, िवषमता जायला हवी
की नको तर होय, जायला हवी , माणसांनी संघषात जगणे चांगले की सौहादात, तर सौहादात – अस ेच मलाही

वाटते, हे मी सांग ू इितो. फरक कुठे होतो तर धामक करतेतकीच वैचािरक करताही भ ेद माजवणारी आिण

ु े , परोगाां
ु
हसकच असते हेही मला  िदसणे. ामळ
मधले आंतरिवरोध, दंभ आिण मानवी जगयाला घातक
असणाया बाबबलही िलिहले जाते. धमवाद ही जशी एक अंधा णता येत े तशीच व ैचािरक करता हीही एक
ु
अंधाच असते, असे एखााला िदसत असले तर ान े ते का णू नये ? परोगाां
ना वाटते की सितीत हे

काही बो नये, करे राजकीय भूिमकाच सवानी घेत राहावे. ‘ सिती ‘ या काराला कधीच अंत नसतो. आिण
ु णजे, मानवी जगणे चांगले ावे, याच मागान े सवाना जावेस े वाटत असले तरी आक ितपणाचा सवाचा
म
ु े तसे घडू शकत नाही. आहेत िकती परोगामी
ु
पाया एकच पण वेगवेगळा असामळ
? ांना एवढे मह कशाला
ावे, हा जसा एक  असतो तसाच काहीजण हाही  िवचारतात की आहेत िकती ाण, ांना एवढे मह

ु
कशाला ावे ? परोगाां
चा मोठा ॉेम हा िदसतो की फ आपणच तेवढे डोळस आहोत आिण बाकीचे सगळे
अंधळे वा गंडलेले आहेत अशी ांची पी खाी असते. तेही इतरांमाणेच खोटे पणा करतात, टी वागतात
यावर कुणी बोलणे णजे जणू ांा सािकतेवर अाय झाला, असे ांना वाटते.

े आकलन आपापा मयादते होत असाने
ेक माणूस जगताना काही आकलन घेत जात असतो. सवाचच
ु समा असते. ती भेदणे श आहे का,
ात ‘ स ‘ असे काही असू शकत नाही. ही जगयातली एक मख

असाही एखादा महाचा  एखााला पडू शकतो. आहेत िकती असा  पडणारे मायासारखे लोक, कशाला

ु
ांाकडूनही तमु ा राजकीय उिांची अपेा करता, असे मी णू शकतो. पण, परोगाां
ना िदसते ाबाहेरचे
कुणाला काही िदसू-जाणवूही नये, असे ांच े ‘ ा ‘ णणे असते.

आता माझे आकलन सांगतो. मला असे िदसते की धम, तान आिण िवचारसरया हे सवच माणसाला चांगले
े
जगणे दान करयाा बाबतीत अपयशी ठरलेले आहे. िवचारसरणीही भेदाभेद, फुटीरता आिण संघष  यांचच
संवधन आिण जोपासना करत असते. याचे महाचे कारण एकच असते की िवचारसरणी ही माणसाा
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े ा माझी आक ितता अिधक िहतावह आहे,
आक िततेला कोणताच  िवचारत नाही. तु या आक िततेप
असेच, ेक िवचारसरणीचे णणे असते. हे च भेदले जायाची शता मला फ कलेत िदसते. कोणतीही
ु एका आक िततेला बढावा देत नसून ाचे भान ापक, समावेशक
 कला माणसाा अमक
चांगली, सजक

कन ाला संवदे नशील करणारी असते. इथे हे  करावे लागेल की हे काम पिरवतनवादी कला क शकत नाही
कारण ती िवचारसरणीभािरतच असते. हे काम करणारी कला हीच सज क कला असते. हे काम कला अनेक मागानी,
अनेक कारे करत असते. इता महाा, मौवान ियांना अडथळे आणणे, ांना खोडे घालणे, ांची

ु
वाढच होऊ नये अशा कृ ती करणे ही अशी िवंसक कामे हे परोगामी
टले जाणारेच सवािधक करपणान े करत
असतात. ांना फ ‘ करे राजकीय भूिमका ‘ एवढेच िदसत असान े कलेा या कायाच े ांना मह तर
नसतेच पण ते काही घडताच कामा नये, असेही ांच े य असतात. सांृितक ेाता अन ेक मोाा जागा
ू ही घडत
पकडून ते हे ांच े जीवनकाय करत असतात. ांा िवचारांना बढावा िमळणे ही एकच गो कलेतन

राहायला हवी, असे ांना वाटते. णजे कला ही जी एकमेव गो माणसामाणसात सौहाद िनमाण क शके ल अस े
ु
मला िदसते ाच गोीा िवरोधात हे परोगामी
असतात. णजेच, मला जे मौवान वाटते ाचा पाठपरु ावा मी
ु ा गा तेही मारत असतातच !
करताच कामा नये, असे ांच े णणे असते. सगयांबरोबरच सिहते

तर, असा आहे . मी, ाला ितगामी णतात तोही नाही आिण कलेता सव मौवान िया न क

ु
इिणारा परोगामीही
नाही. आपण सगळे च एवढे सिहू आहोत तर मी काय िलिहले पािहजे याा कमठ अपेा

बाळगणे आिण मला से देण,े मलाच काय, कोणाही कलावंताला से देण,े असली कामे कुणीच क नयेत, असे
ु वावेस े वाटते.
या िनिमान े सच
--- ००० --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
ू च संवदे नशीलता आिण ापक, समावेशक
सव अपयशी ठरलेले आहेत . आता शता फ कलेत आहे. कलेतन
भान हे श आहे. पिरवतनवादी कला ने -- ती िवचारसरणीतच येत.े तर या कलेा सजक ियांत अडथळे
ु ान े परु ोगामी टले जातात ते आहेत. ामळे
ु
आणणारे, खोडे घालणारे, ांची हेटाळणी करणारे हे ाम

ु
साहिजकच ांा मपणाबाबत अिधक बोलले जाणारच. परोगामी
हा िवचारसरणीचाच भाग आहे. माझे बोलणे,

ू च येणार. ाला कुणी गंडलेले टले तरी हरकत नाही. यात वाद घान कुणी
िलिहणे हे माया आकलन-ियेतन
कुणाला काही पटवून देयाचा  नाही. कुणी णेल, वा, करे आहे, कुणी णेल, हे सगळे म फालतू आहे !
दोनो चलेगा !
खरे तर या ांची उरे वरील पोमे आहेतच -- माणसाा जगयाा बाबतीत वेगवेगया आकलनातून,
तरीही चांगाच हेतनू े, कृ ती चा असतात. वैचािरक करे असणे हेच फ काहना िदसते आिण तेच, तेवढेच
महाचे अस े ांना वाटते. कला ही वैचािरक मयादते चालणारी बाब नाही. वैचािरक मागान े माणसामाणसात
सौहाद कधीच तयार होणे श नाही. कलेचा माग ही एकच शता समोर िदसते. तो अंत मौवान माग न
करयाा कृ ती कोण करते ? िसलेि टीके चा च नाही -- कलेला तंपणे, मोकळेपणाने काम करता
यायला हवे -- राजकीय कृ तीपेा हजार पटनी हे महाचे आहे. तरीही, राजकीय कृ तीच फ महाची असे
ांना वाटते ते तसे करत राहातातच ना. कलेत सामािजक, राजकीय, वैचािरक असे वेगळे काही काढता येत नाही -13

ु , कोणताही राजकीय पिवा हा
तो ापक, समावेशक आवाका असतो. राजकारणात हे वेगळे काढले जाते. ामळे
 मानवी जगयाा िवरोधातच असतो.
करे वग ैरे असू नाही शकत -- तो सजक

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 परु ोगामी वगैरे 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. ांा ीन,े 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 ॅ िरटीन े िलिहतो -- कोणतीही राजकीय भूिमका मांडत नाही -- पण, परोगामी
टा जाणाया
लोकांा , माया मते इथा समाजाा ीन े अित-महाा अशा बाबतीता, िवंसकतेबल िलिहान े
ु वर उे ख के लेली ' फट '
ते कुणाा हातचे कोलीत ठरत अस ेल तर ाला मी काय करणार ? -- ते असो. ती
े तर ीज ा ना पाठवून.
कथा पीडीएफ असल

ु
माम
पो सांृितक फट ( कथा )
--- सतीश तांब े.
सतीश तांब े यांची कथा ाल गायकीसारखी असते – िधा दमदारपणाने वाटेत येणारा राडारोडा, पान ेफुले वगैरे
वान न ेत जाणारी. कथेचा िवषय-आशय चबाजूनं ी पाहात ाला सवागीण अिभी देण,े ही ांा कथेची

ु
खािसयत असते. ‘ माम
पो सांृितक फट ‘ ही ांची कथा तशीच आहे. तांब े हे कथाकार णून िगत

ू येत े
मतमतांतरे  करत नसून मानवी समांच े दशन घडवतात, असे मला वाटते. कथा आधिु नक िवदीणतते न
ु
ू च नसते.
की एखाा एकसंध भानातून हा मला एक गौण मु ा वाटतो. कारण कथ ेची गणवा
ावर अवलं बन

ु
या कथेत अशीच एक गणवे
शी संबिं धतच समा आहे. एके काळी मराठी सािहात दिलत-शोिषत-वंिचतपीिडत अशा ा, समूहांा सािहाचा एक लढाच आला होता. मराठी सािहिव ढवळू न िनघाले होते.
मानवी जगयातले एक वेगळे च जग सािहात येत होते. ाचे नावी आिण धे ही सािहाची िनकोपता
वाढवणारे होते. पण कालांतरान े ात साचलेपणा येत गेला आिण ातली जान कमीकमी होत गेली. तरीही,
सािहात आलेा एका मोा समूहाची ा ेात एक सा िनमाण होत गेली. ‘ तशा ‘ नसलेा सािहाला
आिण लेखकांना नामशेष करणे घडू लागले. ातून मग लेखकांना ‘ ॅ टेिजक ‘ ( डावपेचाक ) वागयाची गरज
िनमाण होऊ लागली. आपाला िलहायचेय तेच िलहायचे पण बाहेर आपण ‘ ांाप ैकीच ‘ असाचे दाखवणे
ु ात भणगे या आडनावाचा आहे. पण, एका णी ाला ही
महाचे ठ लागले. या कथेतला े लेखक हा मळ
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ु
आयिडया सापडते की भणगे ऐवजी ‘ भणंग े ‘ असे नाव धारण करावे ! तो णतो की या एका अनाराने
खूप फरक
पडला ! ही आपा सािह िवावरची एक चंड अथक उपरोिधका आहे.

ु तर ममवगय णावे अस े गेलेय – जातेय तर वंिचत मसाला आणणार कुठून ? ा बाबतीतलेही खूप
आय
तपशील या कथेत आहेत. या कथेतला तो थोडाफार माताा लेखक तीता एका होऊ घातलेा लेखकाला
णतो की ाची अवा ना घरका ना घाटका अशी झाली ! पण, इलाज नाही. ते जग आिण हे जग यांत एक

ु
सांृितक फट िनमाण करायची आिण ा फटीत माम
कन िलहायचे, हाच माग  ! “ गेा काही वषामे
हालअपेा, शोषण, अवहेलना, दािर यांची रट लावािशवाय इथे लेखक णून उभं राहणं अवघड होत चाललं
ु ातूनच वाचावा
आहे िदवसिदवस ! “ असे तो े लेखक णतो. ‘ वाव वडापाव ‘ हा या कथेतला कार मळ

असा आहे. “ सािहाचा कला णून िवचारच नाही आहे या त:ला लेखक णवणाया बतेकांकडे. हे साले
ु च े लेखिनक आहेत. “ असे एक जहाल वा या कथेत आहे.
अनभवां

ु
ु परावतत
तो लेखक, सािह हे ‘ रचले ‘ पािहजे, असे णतो. मला अस े िदसते की ाचा अथ, नसताच
अनभव
 िया सािहात यायला हवी, असे ाला णायचे आहे.
करणे महाचे नसून ाा आकलनाची सजक
े नात ाच ाच िघािपा चचा करत राहयापेा या कथेवर एक पिरसंवाद घेतला तर तो मराठी
सािह संमल
सािहाचे खूप काही भले क शके ल, असे वाटते.
--- चं .  . देशपांड.े
--- ००० ---

अा णजे काय रे भाऊ ?
‘ अा ‘ या शाला िहिडसिफडीस करायची ही एक फॅ शनच पडलीय. कुणी णते, अा णजे

आाचे ान, कुणी णते आ णजे त: या अथ आान, कुणी णते की धमाच े ान, कुणी णते की
जगाा मूळ सवापी च ैताचे ान. कुणी णतो की ते धम, आािबा सोडूनच ा, ते सगळे कािनक
असते, नाही ते म नकोत. आिण आान कसले ? आपण जे आहोत ते आहोत – ते िदसतेच, समजतेच

आपाला – यान अिधक आान णजे, शरीरात हाडे िकती आहेत, र िकती आहे, ते समजा – ते कळतेच
शरीरशाातून ! आणखी काय, कसले ान ? यावर थोडा िवचार क. माणूस एका भूभागावर जाला येतो, पढेु
ाावर बबवले जाते की हा भूभाग णजे भारत आहे. तू भारताचा नागरीक आहेस. ाच पतीन े तो ह वा

ु
ु अथातच माणसामाणसांत अंतर तयार होते, एक
मसलमान
असाचेही ाावर बबवले जाते. अशा गोमळे
ु े नाही घडत. ाचे िदसणे आिण वैचािरक-मानिसक
री तयार होते, िवभाजन तयार होते. हे फ एवाचमळ
ु
ु े , सवाच ेच जगणे संघष मय, यमय,
असणे हे सवच िवभागणारे असते. ामळ
एकमेकांची छळणूक करणारे,

एकमेकांवर अाय करणारे, असे होते. आपण ‘ जे आहोत ते आहोत ‘ णजे हे असते सगळे. धम, भाषा, संार,
ु
पिरिती, जगयात आलेली माणसे, घडलेले संग – हे सगळे िमळू न असतो आपण. आिण आपली जनकरचना,
हे आणखी एक अलीकडे माहीत झाले ले. हे सगळे िवभाजन करणारेच असते. मग माणूस , ‘ मजहब नही िसखाता
आपसमे ब ैर रखना ,’ वगैरे गाणी रचू-णू लागतो. एखादा बिु ामायवादी, िववेकी माणूस णतो, ‘ माणसा

माणसा माणूस हो ! ‘आिण आपण िकती सवाा िहताचे बोलतो-वागतो, असे ाला वाटत राहते. तरीही, ‘ आपण
जे आहोत ते आहोत ‘ णजे हजार कारचे िवभाजन, हे ाला समजून ावेच लागते ! अरे, तू णतोस की

ु
माणूस होणे महाचे, पण, तो णतो, ह होयािशवाय तरणोपायच नाही, आणखी कुणी णतो, किनझम

ु , िशरकाण, वच,
हेच एकमेव उर ! एका मानिसक अवेत सगळी माणसे येण े हे कधीच श नसते. ामळे
अाय हे सव अटळच बनते. कसले आान – जो है सो है – असे णणायाला हे सव माच असते. धमव ादी
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ु भर बबलत हडत राहणे, हेच जगणे ?
आिण िवचारसरणीवाले यांनाही हे माच असते. मग काय, आय
सगयांचा, इतरांना बदलयावर, इतरांात पिरवतन करयावर कवा सवाा िहतासाठी िवरोधकांना सी

ु खचायलाही तयार
करयावर िवास असतो. तस े ांच े यही असतात. अशा उदा ेयासाठी ते पूण  आय
असतात. सगयांना ‘ स ‘ पटले की इथे ग अवतरेल, असे ांना वाटते. तशी ांची खाीच असते. ते सोडून
इतर लोक मूख  असणे एवढाच खरे तर ॉेम असतो ! िीता संबध
ं ातही, एखादी ी आवडली की

ितावर ािम असायची गरज वाटणे, ातून भीती, मर, ेष, हसा यांची िनमती होणे हे या सवच आदश,
े आिण समानच घडत असते. माणूस मोदीभ असो की मोदीेा हे सगळे
महान, उदा लोकांमे सारखच
दोघांचहे ी एकसारखेच असते.

ु
अगदी फारच इहवादी आिण बिवादी
असतील ांना फार तर याबल  पडत नाहीत अस े समजू. जे आहे ते
माणसाचे हे गटारी जगणे आहे आिण ते तसेच असणार, हे मा करयाची हमत ांामे असते कारण ांनी
त:ला तसे शूरवीर घडवलेलेच असते. पण, खूप लोक असे नसतात. ांना  पडतात. हे कसले जगणे, असे

ु
ु तकाराम,
ु
े का, असे िवचार येतात. ातूनच मग, ब,
ांना वाटते. यातून सटयाची
शता असल
जे. कृ मूत

घडतात. तेही या जगाबाहेन कुठून आलेले नसतात. आिण या जगाबाहेरचे, कािनक, माचेही बोलत नसतात.
ु च काही बौिक वा
माणसाचे जगणे असे का होते आिण ातून तो बाहेर कसा पडू शकतो, हे ते सांगतात. ते नसते
मला वळण लावणारे वग ैरे काही नसते. ा अथान े आपा जगयाता सवयीतले नसते. ाला आपण

अा णू शकतो. त:ाच वैचािरक-भाविनक- मानिसक तु ं गातून बाहेर पडयाा शतेबल ते बोलत
असतात – तेच अा.

हेच काम सजक कलाही करत असते. अन ेक महाचे कलावंत णून गेलेले आहेत की कला ही आक ित कृ ती
नसते. ती ापक, समावेशक भानाची िया असते. वैचािरक, पिरवतनवादी वा हेतू िे रत कला, अथातच, हे काम
नाही क शकत. कारण ती कलावंताा तंु गातूनच घडणारी कृ ती असते. तीत ातं नसते. माणसाला अशा
ापक भानाची समज येण े हीच फ ाा जगयातली मूाकता असू शकते. तेच ाचे ातं असते.
ु कला अािक असते आिण तीही परलोकवादी नसून इहवादीच असते, हे समजून ायला हवे.
ातंय
--- ००० ---

समाज णजे काय रे भाऊ ?
ु ी आई वारली ना मूखा, आिण लगेच आज कामावर येतोस ? ! चल, जा घरी – िदवसिबवस
“ अरे, परवाच तझ
ं े ा एका छोा शाखेा शाखाबंधकाने कामावर आलेा ाा िशपायाला
झाावर ये – “ असे णत बॅक

ु ात सतत ठाण मांडून बसलेली एक आवृी णजे ‘ लोक काय णतील ‘ हे
ु
सनावले
. याचीच एक सवाा आय
दडपण. यातले लोक णजेच समाज. ी जशी एके क िजवंत अिात असते तसा समाज हा एखादा मोठा

गडा वा ही या पात अिात नसतो. समाज णजे ीतले संबध
ं . हे नी आपापा कनांनी
ु
ु े तो अमक
ु अमक
ु कना मानणाया ी
घडवलेले असतात. माणसाला सतत सरितता
हवी असते, ामळ

असा एक समूह णून एक असू इितो. यातूनच एक सामािजकता तयार होते. नीती-अनीती, एकिन-िभचारी,

ु
िनृह-ाचारी, ायी-अायी, -सु , ितगामी-परोगामी,
वगैरे यातूनच जगया-वागयाचे एक मॉडेल तयार
होते. हे एवढेच नसते. आपले मॉडेल िटकवणे, स णून ाला बढावा देण,े इतर मॉडेसबरोबर ासाठी पंगा
घेण,े संघषात राहणे, हेही ात अात असते. िशवाय, वचवादी असणे, आपमतलबी असणे, महाकांी
असणे, यशपूजक असणे, धा करणे, िवरोधकांना नामोहरम करणे, अशा अपेांच े जंजाळही समाज या पॅकेजमे
ु
ु ान े तो
असते. िितशील असयात माणसाला सरित
वाटते. समाज हा थोडा थोडा बदलत असला तरी ाम
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घ िितशीलच असतो. ीही िितशील असयाा यातच असते. पण ीची िितशीलता आिण

ु े , ी आिण समाज यांत सतत एक संघष  स
ु असतो. िशवाय
समाजाची िितशीलता यांत फरक असतो. ामळ

ु ही जगणे सतत संघषात
समाजा-समाजांत संघष  असतातच. मानलेले आदश आिण  जगणे यांता अंतरांमळे
े ा असमाधानात, ासात वा ोधात असणे.
असते. संघषात असणे णजे पिरपूण , समाधानकारक नसणे, अपूणत 
अशा या जडजंबाली जगयात सवच ी तोल हरवून बसलेा असतात वा िवकृ तही होतात. समाज णजे
अशा सकट चा समूह असतो. समाज आिण ी अथवा ी आिण ी यांता सतता अटळ
ु े कुणीच कुणाला सखान
ु
ु
े, सहज जगू देत नाही. ीला सरितता
संघषामळ
हवीही असते पण सतता

ू सटु काही हवी असते – हा आणखी एक संघष जगयाचा एक ायीभाव होऊन बसलेला असतो. ेष
संघष मयतेतन
क नये, असे त ी बोलते पण ा ताचे ती भाग पाडते – धमषे वाईट पण जाितेष चांगला कवा उलट
अशी उपते तयार होतात. आपले वैचािरक आदश ठरले ले हवेत, असे णतानाच आपा िवरोधी आदशाना
हरवयासाठी वेगया आदशाशी तडजोडी के ा जातात. ांचहे ी वेगळे ताण िनमाण होतात.

ु
ु
मळात
ेक ीचा जगयाचा एक साचा तयार झालेला असतो. ितची जनकरचना,
कुटं ु ब, भाषा, संबध
ं ात येत

ु ते साचे असतात. कोणतेही दोन
ु :खांा, मानापमानांा ृती अशा असं पिरणामांनी य
गेलेली माणसे, सख
ु े ाीमेही संघष  असतात. आिण िशवाय ि-समाज हे संघष  चा
साचे एकसारखे नसतात. ामळ
असतातच. तर एकू ण या अशा सव आदश कारांनी माणसाा जगयाचा गाघोळ कवा चबाळे कवा

ु कवा मांजरसबं ु ा झालेला असतो ! आिण तो सखावाह
ु
ु
जांगडगा
नसतो ! यातून सटका
ावी यासाठीही माणसाचे
य चा असतात. धम, तान, िवचारसरणी, िवान अशा मागानी ते य घडत असतात. आिण असेही
कळत असते की हे सव माग अपयशी होताहेत. या कारात माणूस हा ापक, समावेशक, वाही भानापासून
रावत जातो, संकुिचत होत जातो आिण अथातच :खी होत जातो.

इथ े कलेचा संबध
ं येतो. आता हे एकच माम अस े िशक आहे की ातून माणसासाठी ापक, समावेशक, वाही
ु होऊन िलिहणारे काही कलावंत असतात. तक
ु ाराम णतो, ‘ परी
भानाची शता आहे. त:ा साातून म
ा िवंभरे बोलिवले ‘, गाओ याला distanced gaze ( रीभावातून पाहणे ) णतो, वडथ याला
recollected in tranquillity ( शांततेत रलेले ) णतो, टी . एस. एिलयट याला escape from
ु ) णतो – अशा कारे जगाता अनेक कलावंतांनी या सजक ियेची
personality ( िमी

मूाकता  के लेली आहे. माणसाचे सवयीतले ि-समाज टाइप जगणे हे माणसामाणसात कधीच सौहाद
िनमाण करणे श नाही, हे लात घेतले तर अशा कलेता सजकतेच े मह लात येई ल. आता तकान े पािहले
तर या सजक िया सवच माणसांना ‘ िवरोधी ‘ वाटू शकतात. पण, खूप माणस े कलेता या ातंाा,

सौहादाा शोधात असान े ांना हे े मौवान वाटत असते. समूह णून पािहले तर धम, जात, भाषा
यांा अितांच े जे समूह असतात ते ांा भावना खावणारे काही घडले तरच अशा कलाियांा िवरोधात
फणे काढतात. एरवी ांना ात काही रस नसतो, समजतही नाही आिण ‘ चा दे ‘ असे ते अिल राहतात. 
ु
येतो तो ‘ परोगामी
‘ टले जातात ांचा. कला हे माम णजे ांा सामािजक-राजकीय उिांच े हार

णूनच वापरले गेले पािहजे, असा ांचा हाह असतो. ते माम तसे न वापरणारे सगळे ांना असंवदे नशील
ु े , कलेता सज क ियांत ांना इंटरे नसते,
आिण भरा पोटी करमणूक करणारे वाटतात. ामळ

पिरणामत: ातले काही समजतही नाही आिण ांा मूळ उिाशीच ांना ा िवरोधीही वाटतात. णजे

ु
मळात
िवरोध आिण समजत नसान े येणारा ूनगंड अशा दोन कारणांनी ते लोक कलेता सजक िया नच
ु
कराया यात असतात. आपाकडे पािहले तर अ कोण असावे, पिरसंवाद कोणते ावेत, परार
कस े

े न ही
िदले जावेत, परीणे कशी यावीत – अशा बाबवर सा अशा लोकांचा ताबा असाचे िदसते. सािह संमल
ु
मळातच
एक उवी आिण उथळ गो राहात आलेली आहे. पण हीही ांना ांा उिांसाठी वापरायची असते.
े नाा अीय भाषणात कलेता सजक ियांना जागाच िमळू नये, असे ांच े य असतात. ासाठी
संमल
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ु
 तेला बाहेर
ते सामात: परोगामी
अच िनवडतात, णजे ते फ राजकीय भाषण ठोकू न कलेता सजक
ु
ढकन देऊ शकतात. पण, लाजेकाजेव का असे ना, मेच एखादा िबनपरोगामी
कवा िबनराजकीय असा
अ ांना िनवडावा लागतो. ातही एक अात ूहरचना असते. आताचेच बघा. नारळीकर हे नाव

ु ते आदरणीय आहेत. पण, ते
सामात: सवमा आहे कारण िवान ेाता ांा जागितक कामामळे
कलेता सजक ियांकडे िकतपत ल देत असतील, ांबल िकतपत बो शकतील, असा िवचार कन बघा.
कलेता सजक िया हपार होणे हे अस ेही घडणार आहे. आिण असे जर अस ेल तर, नारळीकरांबाबत
सामात: लोकांत असणाया आदराचा हा एक राजकीय वापर करयाचा धूत  डाव णता येतो. असला तर असू
दे, असेच मीही पािहले असते, पण मायाच काही िमांनी कुतूहल णून काही  िवचाराने जरा सिवर
िलिहले आहे.
ू  होयासाठी ापक वाही भानाची आवयकता असते. आपले
ीमधले संबध
ं िनकोप आिण सौहादपण
सगयांच े जगणे तसे असावे असे वाटणारे मायासारख े आणखीही काही असतीलच. ांा मूाकतेला वाव
देणारे कुणीतरी िलहायला हवे, णून मी िलिहतो, इतके च. बाकी मला योय वाटते ते काम मी कलाेात करत
असतोच. ितकडे कुणी ल देवो वा ते कचयात टाको, ाची मी काळजी करत नाही. आता हे सगळेच काहना

े िवचार अधवटच असतात, अंितम स
ांा िवरोधातले आहे असे वाटून राग येऊ शकतो. पण, सगयांचच
ु
कुणाकडेच नसते, हे समजणारे आपण सवजण असान े, ‘ सिहता ‘ हा एक समान धागा आपांत आहे. ाचा
लाभ मलाही िमळावा, हीच न िवनंती !
--- ००० --ु ीच डोात नते -- ' रंगवाचा ' ा वामन पंिडतांा पाठपरााम
ु
ु े िलिहली गेली
एकांिकका िलिहणे मळ
ळ
ु म खा
ु '!
-- ' ख
--- ००० ---

पाययांचा गेम ( किवतासंह )
--- णव सखदेव --- अमलताश काशन.
णवा या किवतासंहाता ‘ खोली ‘, ‘ सूयाचा घोडा ‘, ‘ कोरी जागा ‘, ‘ सायवल ‘, ‘ मी कोण ‘, ‘ एकप
लॅं डे प ‘ अशा काही किवता मला िवशेष आवडा. कोणाच कवीा सवच किवता साराच उंची-खोलीा
ु वेगवेगया
नसतात. पण, मी इथे एक वेगळीच खास बाब िनदशनाला आणू इितो. एकच अनभव
ळकाळभाषेत कसा  होतो ते पहा – आधी ‘ कोरी जागा ‘ ही णवची किवता बघा –
कोरी जागा
आज मी असतो असा
तसा काल नसतो कधी
उाही नसतो असणार
खरंतर,
काल णजे गेलेला, संपलेला.
‘ काल ‘ असं काही नसतं

ु े ‘ कालचा मी ‘ पण गेलेला, संपलेला.
ामळ
‘ उा ‘ णजे मनाचा खेळ, मनाचा कनािवलास.
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‘ उा ‘ नसतो.

ु े ‘ उाचा मी ‘ पण मनाचा खेळ, मनाचा कनािवलास.
ामळ
‘ उाचा मी ‘ पण नसतो.
रणाचा आिण कन ेचा
ु
वापर कन तलना
के ली
तर कालचा मी
उाचा असणारा मी
आजचा मी
एकसारखे नसतात
णजे ‘ मी ‘
असा कोणीच नसतो
णजे
‘ मी ‘ ची जागा कोरीच सोडायला हवी.
--- आिण या किवतेबरोबर िनकॅ नोर पाराची ही किवता वाचा -The Last Toast
by Nicanor Parra
Whether we like it or not,
We have only three choices:
Yesterday, today and tomorrow.
And not even three
Because as the philosopher says
Yesterday is yesterday
It belongs to us only in memory:
From the rose already plucked
No more petals can be drawn.
The cards to play
Are only two:
The present and the future.
And there aren't even two
Because it's a known fact
The present doesn't exist
Except as it edges past
And is consumed...,
like youth.
In the end
We are only left with tomorrow.
I raise my glass
To the day that never arrives.
But that is all
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we have at our disposal.
--- एकाच कारचा आशय दोन कवना कसा वेगवेगळा िदसतो ते आहे ना खास इंटरेग ?
--- ००० ---

96 मेोमॉल ( कादंबरी )
--- णव सखदेव -- रोहन काशन.
ु जग णतात तसे आता वमय
ु जग झाले ले आहे. माणूस आिण वू यांच े अतूट संबध
िवमय
ं हा िवषय. पण
ु
इथ े वू या वूप नसा
न राहता सजीव अिे होतात. आिण अशा कन ेन े िनमलेा जगात माणूस
ु :ख, भीतीधाडस यांची घटनामािलका आकार घेत जाते. अशा कारची ही
आिण वू यांतही रागलोभ, सख
कािनका मराठीत तरी पिहलीच असावी. वू , साधन े, उपकरणे, यं े यांच े हे भरग जग आहे. मला एक

ु े,
कबूलच करावे लागेल की यांता बयाच वू आिण तांिक बाबी या माया आकलन-केता नाहीत. ामळ
लेखकाबल आदर वाढला तरी मला तो एक अडथळाच ठरला. तरीही रेटून मी वाचलीच ही कादंबरी. माणसाने
वू
ं ा इतके अधीन ावे की जणू िजवंत माणे ा वूनं ी माणसाा जगयाचा का ावा, हे

आजा जगयाचे भयानक स ही कादंबरी मांडते. तेही कोणताही सनसनाटीपणा न करता – जणू काही एखादी
साधीशी गो सांगणेच चालले ले आहे !

ु े माया मनाने एक वेगळाच माग काढला. की बाबा, ठीक
तरीही, मला येत असलेा उपरोे िखत अडथयामळ
आहे ना, पिहा ४०-५० पानांत कळले की काय चाललेय ते – हेच आणखी ८०-९० पान े कशाला ? घटना असतील
वेगया, पण हेच ना ! समजले ना ! आिण असे णतच पढु ची पाने मी िरचवत गेलो.

माया मयादा लात घेऊनही मला असे वाटले की पढु े पढेु हा कार कन ेा नावीातच अडकत गेला.

ु े , याता बयाच सखोल शता आवाात याया रान गेा. सारांश, खूप लांबवर जाऊ शके ल असे
ामळ
वाटलेली झेप जरा अलीकडेच पडली, असे वाटले. पण अशी झेप घेयाचा जबरद य णून मराठीत हे एक
अपवादाक काम ठरेल, हे नी.
ू खरेच देतोय का, ही शंका आहेच मनात !
हा अिभाय मी माया आकलनाा तेतन
--- ००० --ु
माम
पो सांृितक फट ( कथासंह )
--- सतीश तांब े – रोहन काशन.
ु ा लोक ीडा करी ॥ '
‘ सूयािचया परी । तक

ु
--- तकाराम.

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”
― Soren Kierkegaard
वरील दोी भािषते एक के ावर जे समजते ती आहे या सव कथांमागची ममी. या कथांमेही पाे आहेत ,
ु त ताणतणाव, गतं ु ाडे आहेत, संघष आहेत, हसाही आहे, पण तरीही,
ु
े आहेत, ांाही आयां
ांची सख:ख

ु े , या कथा ना कोणा सख
ु :खांचा
लेखक याचा कोणताही भाव न घेता िलिहतो आहे, हे जाणवत राहते. ामळ
य देणाया आहेत ना कोणता मूड तयार करणाया. जगयाा एकू ण जंजाळातून हा लेखक सहज िवहरत
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असाचे वाचकाला जाणवत राहते. या अथान े ही लेखकाची एक सहज पण गंभीर ीडा ठरते. यांता पाांनाही
ू नाहीय. कारण अथातच सव
अनेक समा आहेत, ांची िनराकरणे देण े वा ांचा ायिनवाडा करणे हा इथे हेतच
ु आहे की ाची सोडवणूक वा िनष  अशच ठरावेत. एका
काही इतके जिटल आिण इता भावांनी य

सखोल पिरपतेन े जगयाकडे पाहणारी ही ी आहे. ही ीडा णजे, ‘ शतदा ेम करावे ‘, ‘ ेम कर िभासारखं
‘ कवा ‘ फ लढ णा ‘ अशी बावळट-उथळ नाही. जगयात एखादा सा अंमलात आणणारी ही ीडा नाही.
ु आहे. मानवी जगयाचा ापक आवाका
हा, कीक गाड णतो तसा जगयाचा समतेन े घेतला जाणारा अनभव
घेत जाणारी ही ममी आहे. या कथांची िनवेदनश ैलीही या ीतून येणारीच आहे. घटनांच े सव तपशील आिण

ु े ते सिवर आिण काही वेळी पााळीकही वाटू शकते.
ांतले सव भाव यांची दखल घेत हे िनवेदन जाते. ामळ
े वा िनवेदनात अथ पूण  भर टाकत जाणारे आहे. कुठे ही कं टाळा तर येत नाहीच
पण, िवशेष णजे यातले क
ु
ू नये असे वाटत राहते. या नसा
पण हे संपच
घटनांा कथा नाहीत. घटना घडयाा ियांचा बारकाईन े

ु या कथा मराठीत अितीय णाात अशा आहेत.
धांडोळा घेत जाणाया अशा या कथा आहेत. या वैिशांमळे
ु दजाा मूीचा हा एक िवलोभनीय पट आहे. आता थोडात एके का कथेकडे पा –
कलेता अ

य – त – साव : -- मनात बाळगावे लागणारे, त: साव असाचे जरह , “ ही देवान े िदलेली जमीन
ु
प ैसे देऊन आपा नावावर करणं हा वहार मळातच
काळा आहे – “ हे सवयीा वहारापािलकडचे स,
आिण “ या पृीवर अढळ अशी जागाच नसावी बधा, ेक कणाकणावर वाकडी नजर आहेच कुणाची ना

कुणाची ! “ -- इथपयत िवचार येऊन पोचणे – हे आहे या कथेत. या संहाता पाचही कथांमे काही ना काही
अपवादाक आिण नामयही अशा गोी आहेत.
नाकबळी : ‘ नाकीडोळी नीटस असणे ‘ हा वाचार एका अजब माहोलात न ेणारी ही एक गंमतीशीर कथा आहे.
नीतीअनीतीचे ढ साचे ओलांडून ‘ समावेशक ‘ समाधान िनमाण करणारी !

ु
माम
पो सांृितक फट : ही या संहातली जरा दीघ  आिण कलाेातली एक महाची समा हाताळणारी
अशी एक कथा आहे. एक े ाण लेखक आिण एक नवखा दिलत लेखक यांची ही कथा आहे. दोघांनाही

ु े एकाच सांृितक फटीत आय ावा लागणे, असा हा िवषय आहे. अनभव
ु या
जगयाता पांढरपेशपे णामळ
सािहाता का मालालाच मूाक मह येण,े यातून िनमाण झालेली ही समा आहे. या कथेता
दोी लेखकांना, तांांना सापडलेली मूाकतेची वाट सापडलेली नसावी, हेही एक कारण असू शकते.

ु होते. ते
संशयकोळात राशोमान : या कथेा नायकालाच णू, येणाया धमांा फोवन हे सगळे स

फो कोण करत होते हा मु ा शेवटी गळू नच पडतो, पण, या कारणान े झालेला िवचार-कनांचा गाघोळ आिण
िनरिनराया संबध
ं ांतले ताणेबाणे यांच े एक अजब िव आपा समोर उभे राहते. सिब असे काही असते का,
ु ांसकट
 घ पाळामळ
याचा हा एक शोध णता येईल. यात शेवटी एक वा आहे की “ एकदा का एखादं शीषक
ु
डोात उमललं की, पढची
वाटचाल ही बतेक वेळा मला एखाा सोपारासारखी वाटते. “ हे तांांा
बाबतीतही खरे असावे. ांा कथांची अजब शीष के हा एक खास अासाचा िवषय होऊ शकतो.

ु
रावण आडनावाा पांडवपाा
नावाची जकथा : हे तर एक चंडच धादायक नाव ! हे सव अशाय
कथानक आपा सहज पचनी पडावे हे कथाकार णून तांांच े एक अगाध कसब आहे ! तांांा बतेक सवच
कथा ‘ रचलेा ‘ असतात, असे णता येईल. ही कना आहे की वाव या िचिकेत पडायची इाच होऊ
नये इतके हे सगळे सफाईदारपणे घडते.
या सगयातून जे पोचते ते आपाला सवयीा जगयातून बाहेर काढणारे असते, हे नी !
--- ००० ---
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डोाचे ओझे
गेले काही िदवस डावी मान, डावा खांदा आिण डावा दंड जोरदार खत होता. डाा लोकांच े शाप बतेक बाधले
ु े हा ास झालेला आहे. डोाचे ओझे सा
असावेत. मान ेतले मणके थोडे िझजले आहेत अस े समजले. ामळ

मान ेवर येऊ ायचे नाहीय. झोपून राहायचे आहे. िशवाय रोज एकदा वीज-करं ट उपचार ायचा आहे आठवडाभर.
ु झाली आहे. ते ठीक. ही पो
मग काही ायाम कार वग ैरे. कालपासून खणे बंद होऊन झोपबीप नीट स

ु
मत:
माझे वाचणाया भायवान  डससाठी देत आहे. कारण ७४ ा वष मी ही तार घेऊन गेलो णजे खूप
मजेत जगानंतर गेलो, असे समजले. याच कारणासाठी ितशी-चाळीशीतले पेशटं ही ितथे येत आहेत.
पीसीवर बसताना आदश पोिझशन कशी असावी ते नटे वर िदलेलेच आहे. ते शोधून सवानी वाचावे आिण अंमलात

ु े मान अन ेकदा मागे
आणावे. मी सांगणार आहे ते जरा वेगळे आहे. मला वन पाणी िपयाची सवय होती, ामळ
जात होती, ते मी बंद के ले आहे. भांड े तडाला लावूनच पाणी िपणे इ. सरी महाची गो णजे, परीकडे डोळे
ु 
वर उचन पािहास जसा मानखंडना होयाचा धोका असतो तसाच पीसीकडे पािहासही असतो. खच
ु े
े ा व डोाचा, मागे, मानेा मणांवर दाब येत राहतो. ामळ
खाली आिण ीन वर असे झाास मानच

कालांतरान े हा ास उवू शकतो. तसे होऊ नये याची काळजी घेण े सहज श आहे. णून, ासाठी ही पो.

ु
बाकी मी आता उम आहे, आठ िदवस िवांती घेऊन बरा होईनच. माझी काळजी मी घेतोच आहे, तीही
तमु ची
काळजी ावी णून ही पो िदली आहे. ‘ आपा डोाचेच आपाला ओझे होऊ लागले तर मग आपले
रािहलेच काय ‘ असा िवचार मनात आला. असो.
े ा!
बाकी, डाांसह सवाना शभु 
--- ००० ---

२० फे  ु २१ .

' चांगली किवता णजे काय ' या िवषयावरचे डॉ. सधु ीर रसाळ सरांच े हे भाषण नीच िवचारांना आिण चचला
ु ,
चालना देऊ शके ल -- हे ऐकू न जर आपापली मते, आकलन यांना इथे अिभी ावी -- हा एक उपय
ू  उपम होऊ शके ल, असे वाटते -- लक खाली देत आहे –
अथपण
--- ००० --िनयमांच े गाढव घोडेार

ु ांत पिहला आलो होतो. णजेच बयाप ैकी शार होतो.
नऊवीत मी पाल िटळक सारा शाळेत सव तक

ु ाापक णून मालाडा एका शाळे त जू झाले. त:ा मलाला
ु
दरान माझे वडील म
पाल िटळक मे
ू माया या शाळे बल मी लोकांना िवास कसा देणार, या िवचारान े विडलांनी मला पाल िटळक मधून काढून
ठे वन

ा मालाडा शाळे त घातले. ा भागात एक शार िवाथ णून मी िस होतो. एस एस सी ला तर मी मेिरट
यादीत येणार अशीच अन ेकांची कना होती.
एस एस सी चा पिहला पेपर मराठीचा होता. ा हॉलमधले पय वेक ेकाचे हॉलितकीट तपासू लागले तर
े क णाले , “ ऊठ ऊठ, लगेच
पिहाच रांग ेत मी होतो आिण मी माझे हॉलितकीट िवसन आलो होतो ! पयव
ु इथे आहेत , ांना
बाहेर जा – “ आमा शाळेता सव िवााच े हात थांबले ! आमा शाळेतली इतर मले
े क ऐके नात. मग माया लात
िवचारा, पढु ा पेपरला मी आणतो हॉलितकीट वगैरे सांगनू ही ते सन पयव

ु ांचा पेपर नीट स
ु होईपयत आमचे म
ु ाापक णजे माझे वडीलच बाहेर थांबणार होते. मी ा
आले, मल
े कांना ते सांिगतले. ाचा उपयोग झाला. एकू ण शहािनशा कन मला तो पेपर िल देयात आला !
पयव
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चूक माझीच होती, हे माच आहे पण िनयम णजे काही वॉशटनची कुहाड ने. एखाा महाा परीेत,
संधी िमळताच, एखाा िवााची वाट कशी लावता येईल, अशा िवचारान े ते िनयम वाप नयेत. डोके जागेवर
ु तीन े पाहणे – हेही गरजेच े असते.
ठे वणे, थोडे तारत बाळगणे, सहानभू

हे आज आठवायचे कारण णजे अशीच पण एक वेगळी अमानषु घटना कानावर आली. ा तपशीलांत जायचे

ु होतोय. पयव 
े कांनी िनयमांच े गाढव घोडेार होयापेा जरा समंजस राहायचा
नाहीय. आता परीांचा काळ स
ु
य करावा, असे इथे सचवायचे
आहे.
--- 000 --कलाेात नवे काही परदेशात जावे, आपण ते आसात करावे, याबरोबरच, इथेही रा ा ना नाला वाव –
--- ००० --ु िवरोध, शांतता वा मानवतावाद यांवर
माणसाने सतत राजकीय भूिमका घेतच जगले पािहजे अस े णणायान े य
ु पो ).
बोलणे णजे काळा िवनोदच ! ( आठवणीतली जनी
--- ००० --संशोधनासाठी कना

ु
आपाला अन ेकदा, हे असे हवे, ते तस े हवे कवा हे अस े करता यायला हवे, वगैरे कना सचतात.
आपण काही

ु े आपण ितकडे ल देत नाही आिण ते िवसन जातो. या सव कना
ा ा ेातले संशोधक शा नसामळ
जर सांिगता गेा तर ांता काही तरी नीच माणसाचे जगणे बदलणाया ठ शकतील. हे लात
आापासून मी माया अशा काही कना संबिं धत शाांा डोांत सोडत असतो. कालच अशी एक कना
मी एका म शााा मत सोडलेली आहे, ती अशी –
मला असे िदसून आले आहे की जगयासाठी माणूस जे काम करतो ाचा ाा भावावर पिरणाम होतो.
णजे उदाहरणाथ, शेअरबाजारात काम करणारा माणूस, स ैिनक, िशक, कारकू न, कानदार, वग ैरे. पण, होते काय
की मेच मला एखाा राजकीय पढु ायाा भावान े जगावे, असे वाटू शकते. जगयातला तोच तोचपणा

जाऊन ाला िविवधता यावी, असे वाटणे सहज श आहे. तर ाला टले की अस े संशोधन कर की वेगवेगया
कामांच े मवर कसे कस े पिरणाम होतात – थोडात, ात रासायिनक बदल कोणते होतात, ते शोधून काढ. मग
हवी ती रसायन े मत सोडून िशकाला डॉन करणे वा कानदाराला सक शीतला िवषक करणे श होईल. अथात
ु , शा-कानदार, कारखानदार-भेळवाला,
े नाचा भाव असेपयतच हे घडणार. पण यामळे
ा ा इंज
ु
मटके वाला-पजारी
– अशी मानवी जगयात िविवधता येऊ शके ल !

ा शााला ही कना खूप आवडलेली असून यात प ैसाही खूप िमळू शकतो, असे ाला वाटते ! णजे आज
ु
ु
ना उा होणारच हे संशोधन आिण अंमलात येणारच हे ! तीही
िवचार कन ठे वा, ताला
कोणते इंज ेन
ु एकच आहे, ातच वेगवेगळे जगून घेता येईल !
ायला आवडेल ाचा. आय
--- ००० --माझे ' बिु बळ आिण झू ' आता कानडीत – ०१-०३-२१
( ०४-०३-२१ ा योगाची जािहरात ).
--- ००० --' आरोय ' या िवषयाचा समावेश असलेले जे. कृ मूतचे हे एक िवशेष भाषण -J. Krishnamurti - Saanen 1984 - Public Talk 2 - The relationship of health to freedom
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youtube.com
--- ००० --हे सगळे तयार करायचा ाप प ैस े घान कुणीतरी के ला
िनसगान े ऊन पाडले

कुणीतरी मोबाइल कॅ मेरा तयार के ला होता
मी हे य आयतेच चोरले !
मा ओक

ु लेख आहे.
सतीश तांांच े ' लेखाजोखा ' वाचतोय. ात मा ओक या भाट कवी-लेखकावर एक अम
माची आिण माझी भेट झाली तेा मी कॉलेज-िवाथ होतो. तांांनी वणन के लेा ाा सवयीमाणे,
मायाकडे प ैस े मागायचा च नता. मा ओक आिण षांताराम पवार दोघेही मालाडला आी राहात
असलेा भााा घरात आले होते. न ेमके कोणते अिनयतकािलक ते आठवत नाही पण ासाठी ांना माया
किवता हा होा. मी भोळेपणान े णून गेलो की " देतो की -- नाहीतरी कोण छापणार आहे ा ! " मा

ु किवता चांगा आहेत आिण या अिनयातकािलकात ा याात असं तला
ु वाटतं,
णाला, " मग नको -- तया
णून दे -- " ते दोघेही बराच वेळ माझे किवतावाचन ऐकत बसले होते. काही वेळाने मी िवचारले, " कशा वाटताहेत
? " उर षांतारामन े िदले -- " मला िसगरेटची तलफ आली की मी एक िमिनटही नाही थांब ू शकत -- तलफ येऊन
अधा तास होऊन गेला ! " मग आी जाऊन ांचा िसगरेट हा िवषय संपवून आलो. आावर, मायावर ा
दोघांनी तोच भिव सांगयाचा योग के ला, ाचे वणन तांांा लेखात छानच आलेले आहे. चौकोन, िकोण,
गोल आिण एक नागमोडी रेषा -- या िचांतले एक िनवडायचे, ते तीनदा आिण उरलेली िचे एके कदा यामाणे
माने काढून िदलेा चौकोनात काढायचे. हवे तसे काढा, कसेही बसवा. मी ते के ले. ते काय बोलले ते आता

आठवत नाही. पण, पढेु , हा एक मनवाचनाचा कार आहे अस े समजून मी त:च जरा खोलवर ाचा िवचार
ं े तले सहकारी आिण दोनतीन ाहक
के ला. आिण नंतर अन ेकांवर ाचे यशी योगही के ले. एकदा तर आमचे बॅक
यांनी हे सव अस े कन नावे न टाकता मायाकडे १०-१२ कागद िदले ! ेक कागदाा मागे मी माझे रीडग
िलन आणले ! तोही योग चंड यशी झाला ! मामाणे नावािनशी मला काही सांगता येत नते पण
मनवाचन परफे  होते ! हाच योग मी मराठीतला कथाकार अिनल डांग े याावरही के ला होता !

मबं ु ईचे वणन दोन शांत कन दाखवा असे आान िदले तर भलेभले गारठतील. पण, माा किवतेत ते आहे
-- ' िदवेटब मबं ु ई ' ! मी दादरलाच ( बतेक ) माा घरीही गेलो होतो. ा वेळी ाा आईन े ाला

ु पृ की देणगी मागायचे पक, ते आठवत नाही -जेवायला वाढले होते, हे आठवते. ा अिनयतकािलकाचे मख
ावर षांताराम पवार एक उंबरा काढणार होता आिण ाा अलीकडे माा िझजलेा चलजोडाचा फोटो
! मान े ा वेळी, मी िकरकोळ एक िवाथ असूनही, ाा किवता मला वाचून दाखवा होा ! ांतली एक
ओळ कायमची माया मनात तून बसलीय -- ' हे ियतम माझे अंधार ' !
या िनिमान े िय माा ृतीला सादर अिभवादन !
--- ००० --- ०४-०३-२१.
ु वर न िदलेला पण आठवणीसाठी िलन ठे वलेला मजकू र – मा आिण षांताराम यांनी वापरले ली ‘ भिव
फे सबक
पत ‘ मी ‘ मनवाचन ‘ णून कशी त:ची त: समजून घेतली –
मनवाचन
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कं ु डली, ूमरे ॉलॉजी हे बा योगायोगांवर आधािरत कार आहेत. ते मला फारसे पटत नाहीत. पण, सही, हार,
चेहरावाचन, हरेषा आिण आता मी जे सांगतोय ते – हे कार ा ा ीा  असयावर आधािरत
आहेत. हरेषांत तर आता ोके शन पािमी, मेिडकल पािमी, असेही कार िवकिसत झालेले आहेत आिण

ु आहेत. या अशा ाधािरत ‘ वाचना ‘ चे मी लात घेतलेले त असे
माया मते ते माणसाला खूपच उपय
ु जशी अप ेा करता तस े जगणे िमळते. यात
आहे की -- you get the life that you expect -- ती

ु आठ
ेक गोीला ‘ शार ‘ फाटे फोडणे श आहेच. मला णायचेय ातले फ त बघावे. मी त: समारे
ु पािहलेला आहे. काही वषापवू  ते सगळे बंद के ले.
वष ती अास कन हरेषांा अथाचा  अनभव

लेखन-वाचन की हरेषा यांता िनवडीतून मी हरेषा ागले. ते असो. तर आता ती मा ओक पत सांगतो.
ु
गोल, चौकोन, िकोण आिण नागमोडी रेषा ही िचे वर छोा, कळयापरा
आकारात काढायची. मग खाली

ु
एक मोठा आयताकृ ती चौकोन काढायचा. ल ीला सांगायचे ते असे – या चार िचांप ैकी एक िनवडा. ती
जे िच िनवडता ते तीन वेळा या चौकोनात काढायचे आहे. आिण उरलेली तीन िचे याच चौकोनात एके कदा
काढायची आहेत. णजेच, िनवडलेा िचाची तीन आिण ही एके कवाली तीन अशी एकू ण सहा िचे या

ु
चौकोनात ताला
हा ा िठकाणी, हवी तशी काढायची, बसवायची आहेत. हे सांगनू तो कागद ा ीकडे
ायचा. मग आपण ल ायचे नाही. ा ीन े हा कृ ितम पूण  के ला की ितचे काम झाले. मग आपले काम

ु आपले काम णजे एकापणे ेक बाब समजून घेत ाचे अथ  लावत जाणे. हेच , माया मते, मनवाचन.
स.
ु ात अथप ण
ू  समजता येतात – गोल हा कमी कं गोयांचा, ूथ आवडचा, टले तर
आता ही िचे मळ

िनरथ कतेकडे झकूु शके ल असा कार. चौकोन आिण िकोण िनवडणारे कमीजा महाकांी असतात –

िकोणान चौकोन जरा अवघड. नागमोडी रेषा ही वृी, भाव, आशािनराशा, जीवनलांबीही दशवू शकते. आता
हे सगळे कसे काढले आहे ते पाहायचे. कामाा शेवटा णापयत दम न िटकणारे असतात ते िचाचा शेवट

ु नाहीत, वगैरे. तसे न होता उमपैकी काढले असेल सगळे तर तेही कळतेच.
कसा तरी कन टाकतात, रेषा जळत
हा सगळा एक कारे ा ीा जगयाचा आराखडाच असतो. नागमोडी रेष ेत तर उघडेच पडते मन. ती के वढी
ु य का वगैरे पान तसे ‘ वाचन ‘ कळते. म
ु णजे िदलेा चौकोनात ही
आहे,  आहे की िभट, मे तटते

िचे काढताना काही रचना लात घ ेतली आहे की कशीही काढली आहेत यावनही मन कळते. चौकोनात इतकी

जागा उपल असूनही काहीजण कुठे तरी कोपयात सगळीच िचे बसवून टाकतात. ावनही मन कळते. अस े
े ा भाग. ते सगळे पान कधी एक िच िदसते,
खूप काही या ‘ कं ु डली ‘ वन समजते. इथून पढेु येतो तो उू ततच
कधी एखादी घटना जाणवते, कधी संघष  िदसतो कधी सगयाच िचांचा एकमेकांना ास होतो आहे असे िदसते.

ु ाचीही आखणी िदसते. ावन बरेच काही समजते. नागमोडी रेषा िकरटी, अधू,
ाचमाणे ूथ, यशी आय
ु काढणायांना तेतीा तारी असतात.
तटक

एवावन याचे तं आिण कार  होतो. यातले महाचे हे की हा कृ ितम ा ीन े सहज पूण  कन
ु ीच सावध करायचे नाही, हे मनवाचन आहे, हेही सांगायचे नाही, ती ी
ायला हवा. ा ीला मळ

ु ा वाव िदला तर तीही
ू आपा उू ततल
े ा खल
अनवधानान े ‘ खरी ‘  ायला हवी. आपण मन साधे ठे वन
करामती करते !
आता गेली अन ेक वष मी असले कोणतेही कार करत नाही. नाही तर लगेच सगळे हात पढेु करतात ! या कारांचा
अास आिण िवचार या खूप गहन आिण वेळखाऊ गोी आहेत. सापयात पकडामाणे अडकवणायाही
आहेत. बचके रहना !
--- ००० --25

वेडसरपणा आिण जीिनयस असणे
 ारक ! ही सोबत एक लक देतोय -- इंजीत आहे हा लेख -- ांना श आहे ांनी जर वाचा.
ेट ! आयक

वेडसरपणा आिण जीिनयस असणे यांत एक संबध
ं आहे, असे शाीय योगांसह णणारा. ' द िू टफुल माइंड '
या िसन ेमाता ेट गिणतताला िवचारतात की बाबा, तू एवढा ेट गिणतत, तक , शा आिण तरीही

ु ा वापर करतआहेत, असा िवचाराला तू थारा तरी कसा िदलास ?
परहावरचे लोक पृीचे भले करयासाठी तझ
ु तात तस ेच हेही सचते
ु ामळ
ु े मी ते खरे धरतो.
ावर तो णतो की गिणताता कना जशा मला सच
कळले ना, आता िनदान मनाता मनात तरी मी जीिनयस असाचे मा करा, णजे झाले !
https://getpocket.com/.../secrets-of-the-creative-brain...
--- ००० --गांभीय आिण िवनोद यांचा बे संगम साधणारी किवता समजा मायाकडून िलन झाली -- तर मलाही हसू येत े

कारण मलाही ते अनपेितच असते ! पढु े आपले मन कडमडते मेच आिण हावरटपणे णते की अशाच आणखी
ु करायचा सापळा असतो. मी माया मनाला लगेच हाकन देतो ! तू
दोनचार िलहाात किवता ! हा मला िनब 

ु
फ एक नोकर आहेस, या अशा किवता तु याही नाहीत वा मायाही नाहीत ! जशा येतील तशा येऊ देत ! पा
असला हावरटपणा करत मायाकडे यायचे नाही !
--- ००० --ोध
एक िबबा लोकांवर हे करत होता ाला वन िवभागान े जेरबंद के ाची बातमी टीीवर दाखवली. िबबा

ु पाचशे तरी लोक आलेले होते. िबनधा सगळे अगदी
पजयात होता आिण ाला पाहायला ा भागातले समारे

ु बसून होता. डोळे घ िमटायचे आिण उघडायचे, असे
पजयाा जवळ जाऊन ाला पाहात होते. तो गप गमान

करत होता. ' अिपथ ' हा अिमताभचा िसन ेमा पािहला आहेत का ? ा िसन ेमाा शेवटाकडे, शेवटा संघषापवू 
अिमताभने जो अिभनय के ला आहे तो कायम माया लात आहे. अगदी अशीच एखाा ह जनावरासारखी ान े
डोयांची उघडझाप के लेली आहे. ाचा चंड ोध ा एका ातून जाणवतो ! भयानक खरा अिभनय !
--- ००० --मिहला िदन

या िनिमान े हे लात ावे -- अलीकडेच हैदराबादा हाय कोटान े िदलेला िनकाल बदन सु ीम कोटान े
ायाची एक कना बदन िदली आहे. गृिहणी काही आथक कमाईचे काम करत नाहीत, ही ती कना. एका

ु
आपघाताा के समे मयत मिहला फ घरकाम करत होती, आथक कमाई करत नती णून नकसान
भरपाई
कमी िदली गेली होती. कोटान े सांिगतले की घरकामाचाही योय मोबदला ठरवला गेला पािहजे आिण िवचारात
ु े ती नकसान
ु
घेतला गेला पािहजे. यामळ
भरपाई वाढवून िदली गेली !
सव मिहलांच,े िवशेषत: गृिहणचे यासाठी अिभनंदन

ु ा !
! आिण अथातच सव मिहलांना मिहला िदनाा शभे

--- ००० --- ०८-०३-२१.
तयार राहा
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असे वाचनात आले की माणसाा मची ितकृ ती णावी अशी यंणा असलेले मशीन तयार होत आहे. ाला
ु ृती साठवू शकणार. आिण ा ृतवर आधािरत समोरा
जाणीव असणार. ते छोामोा, नाजा

घिटताला ितसाद / ितियाही देऊ शकणार ! हे एवढे झाले तर कायान े ा मशीनला िजवंत माणसाचा दजा
ु धरला जाईल आिण त
ु ाला सगळे िवसन समजरीवर
ु
येईल. मग, ते बंद करणे हा खनु ासारखा गा
तु ं गात
जावे लागेल !

ु ाला िदसेल की ितथे जेलर णून तस ेच एक मशीन आहे ! ते हसून तमु चे ागत करतेय !
तंु गात पोचावर त
--- ००० --ु
िदलीप पषोम
िचे
चाहते ांना ेमान े दादा णत. होतेच ते, ांा कामान े आपोआप झालेले दादा. न ेमाांमाणे सािहिक

शेरेबाजीची गड
ं ु िगरी कन ांनी दादापद िमळवलेले नते. खरे तर ‘ टीकायंवर ‘ वाा न ेमाांऐवजी ‘
ु
सािह आिण अिभान – १ ‘ वाा िचांना िमळायला हवे होते ानपीठ. पण इथा बाजारबणया

ु के ली नस ेल. ( टीकायंवर वाचून कलेा मूाकतेच े भान फारसे
िवचारवंतांनी िचांची िशफारससा
वाढणार नाही – ती ताकद अिभान मे आहे. न ेमाडपंिथयांनी हीही शेरबे ाजी थोडी पचवून ायला हवी. )
ु
मळात
ांनी ते वाचलेच नसेल आिण वाचले असले तर अजीण होऊन आजारी पडले असतील. िवा आिण
ु क मराठीत सरे कोणते आहे, ते मला तरी माहीत नाही.
ममी यांचा इतका चंड आिवार असलेले प

िचांा दजदार सखोल कामांची यादी न ेटवर आहे. मी नपणे णेन की आा मराठीवासीयांची कुवत पाहता
हा आमासाठी एक चमारच होता !

ु
“ तकारामासारा
िवेरानं आभान आिण शभान एकवटून भावसमाधीचा य नदवून ठे वला.

ु ारामाची किवता ही खंिडत आभानाला अखंड
ू थेट तयु ावपे यत पोचणारी तक
मानिसक ोभाा अवेतन

बनवयाा मराठी काकलेच ं उग
ं ु उदाहरण आहे. “ असे वा िचे सहज िलन जातात. ांचा ‘ कवी काय
काम करतो ‘ हा लेख मराठीत अजरामर ठरावा असा आहे. ा ले खातला शेवटचा उतारा असा आहे – “
समकालीन मानवी संृतीा सावभौम संदभात भारतीय आिण मराठी वाङमयीन परंपरा पाहयाचा आपाला
य करावा लागेल. असा य करताना मराठीतही कवीची सांृितक भूिमका का आिण कशी बदलत गेली आिण
ितचा एकू ण मूवेशी काय संबध
ं आहे, याचाही आपाला तंपणे शोध ावा लागेल. जगाता

ु
वेगवेगया समकालीन संृतमधा किवतेा आिण कवा ानाची तलना
कन ितचा सावभौम मानवी
ेयाा पिरेात आढावा ावा लागेल. असं करताना कवी काय काम करतो याचा माणसाचं ा अिसृीत
ु
काम काय ा मूळ ाशी असलेला संबध
ं उलगडला जाईल. असं जोवर होत नाही तोवर आपापलं कामसा
आपाला कळणार नाही. िबचारा कवी तर रच रािहला. “ याच लेखात एका िठकाणी ते िलिहतात, “

ु
ु ती आिण सखोल
अिानभवाची
अन ेक पदरी पीडा, आनंद, अचूक इंियसंवदे ना, उट भावानभव,
अथतीती, साविक मानवी समांच े चतन या महाा बाबी मराठी किवतेत िवरळा होत गेा. हा काही

ु
इंजीचा भाव नाही तर धेडगजरीपणा
पराकोटीला जाऊन भािषक आिण सांृितक आभान ीण झााचं हे
लण. “
हे सव समजून घेयात कोण इंटरे घेणार ? मानवी जगणे णजे राजकारण अशा िथर कनांनी त:ची
किरयर बांधत बसणारे इथले भूिमकावाले लेखक-समीक या अशा कामाकडे ल देण े तरी श आहे का ? मानवी
जगणे चालते ते राजकीय डावपेच आिण हलकटपणा यांवर नाही तर सौहाद आिण ेम या मानवी मूांवर, हे
इथा असं सािहेमा डोात िशरयाची शताच िदसत नाही. असा हा ‘ आपा माती ‘ ा िदशेन े
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वेगान े जाणारा समाज लौकरात लौकर िदलीप पु षोम िचे यांना नामशेष करील. या असा फडतूस भूिमके त
इंटरे नसलेांनी तरी िचांच े ऋण मनापासून मा करायला हवे. ांची ममी समजून ायला हवी.
--- ००० --िहिककोमोरी
हा एक जपानी श आहे. त:ला समाजापासून अलग पाडून घरात वा एका खोलीत कडून घेण,े असा ाचा अथ
ु
ु
आहे. ही िवकृ ती िवशेषत: तणांत अन ेक देशांत पसरत चाललेली आहे. ेक मलगा
वा मलगी
काही अितशार
ू हे
 ु शल असेलच वा होईलच असे नसते. पण जबरद धा  आिण रोजगार शता कमी असणे यांतन
वा कायक
ु ांना असे वाटते की मला एखादे काही काम ा, ते मी करतो आिण बाकी मला
 तयार होत आहेत. बयाच मल

ु े , ' बबलत जाऊ दे तो समाज आिण सगळे जग ' अशी
शांतपणे जगू ा. तसे घडणे अश होत चाललेय. ाम ळ
वृी वाढत चाललीय तणांत. ांांत बाकी फारशा कुठा मानिसक िवकृ ती वग ैरे नसतात पण नको तो

कुणाशीही संपक , हा पाया होऊन बसतो जगयाचा ! या असा कारात दिण कोिरया नंबर एकवर आहे णे.
ु े एखाा खोलीत लॅ पटॉप घेऊन बसतात तासंतास आिण आे जग
ापाठोपाठ इतरही देश आहेतच. ही मल

फाावर मारतात ! ांतले एक पोरगे णाले की कोरोनाचा मला काहीच ास नाही. एका खोलीत कडून घेऊनच
तर राहातोय मी काही वष !

ु असते आिण ते सगळे  राजकारणातले आपापले ' साहेब ' सोडवून
माणसाचे जगणे हे असं ांनी य
देतील असे समजणे ही आणखी एक िवकृ ती ठरेल ! ' जाऊ ा ना -- आपाकडचा नाहीय ना हा  -- ' असे

ु ना धा धारदार पाांखाली मरायला उभे करावे
णून आतु राहणे हा एक गाढव गाफीलपणा होईल. मलां
लागू नये, हे फार महाचे आहे. आपापा पाांकडून ांा कुवतीपेा फारच जा अपेा करणाया
पालकांनी वेळीच सावध ायला पािहजे.

ु ची सरकार कोणकोणती जबाबदारी घेऊ शके ल याचेही िवचार अन ेक देशांत स
ु झालेले आहेत.
अशा मलां
े ांनी जर
मी वाचलेला लेख बराच मोठा आहे. ांना श असेल आिण ांना या ाचे गांभीय वाटत असल
वाचा. ही लक –
--- ००० --हा महारा ना कधी परीांना घाबरला ना परीा ायला ! आठ िदवसांत परीा घेणारच ही आमची िज आहे !
आी िजवाचे रान क पण िवााना परीेपासून वंिचत कदािप ठे वणार नाही !
किवता कळत नाही णून पळ काढणारा नाहीय हा महारा -- िकतीही न कळो आी िजीन े लढा देतच रा !
अमूत  िचाकडे सहसा आी ल नाही देत, पण, जर का ते आमा नजरेला पडले तर, याद राखा, आी ाचा
कोथळा बाहेर काढू !
ु वरचे अिभि ातं वापरणे हा इतरांमाणेच या महारााचाही अिधकार आहे -- आी आयमाय
फे सबक
उा पण फे बू वापच !
--- ००० ---
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वाचन
नोकरीत असताना कधी कधी अगदी सु ीा िदवशीही ऑिफसात जावे लागे -- तरीही बयाप ैकी लेखन-वाचन होत
ु णजे आता तशी िनकडही नाही
राही. झोपेच े तास कमी कनही जमत असे. आता तस े नाही जमत. आिण म
ु े मी न वाचलेा पकां
ु
वाटत. ामळ
ची यादी रोज िढगाने वाढत जाते ! माझे काही िम मा नेटान े वाचत

ु प
ु क फालतू आहे, ावर तमचा
ु
असतात. ते कधी मला सांगतात की अमक
वेळ नका घालवू. बयाचदा मला ते
ु
ु
पक
माहीतही नसते ! तरीही मी एक करतो -- न वाचयाा माया पकां
ा यादीत, िमांनी सांिगतलेा

ु
ु पक
ु
अशा पकां
ना अम देतो ! कधी असेही होते की अमक
फार चांगले आहे असे मला कळते. मी ' अरे वा !
' णून शांत राहतो. ( तस े तर एकू णातच मी फार वाचलेला माणूस आहे, असे नाही, पण कधी कधी मी तसा
आभास िनमाण क शकलो असेन, असे मला वाटते. )

मला माझे काही िलहायला जे श वाटते ितकडे ल देण े यालाच आता मी जा वाव देतो. तेही फारसे कुणी
वाचणार नाही आिण एकू णच मराठीत ते रडच ठरणार आहे, हे मला माहीत असूनही. पण, हा आता माया

जगयाचा भाग आहे. माझी कुणाबल तार नाही तसेच मी वाचत नाही णून इतरांनीही मला मूर वा अहंकारी
समजू नये, एवढीच माझी अपेा असते.

ु काय णता येणार नाहीत. मग काय ? हा 
लेखकाला िमळणारी िसी वा बिस े ही काही लेखनाची मख
अनेकांा चतनात असायला हवा, खरे तर. पण असतो का ? -- सारांश, माझे जे काही चाललेय ते कस े बरोबर

आिण योय आहे, ते सांिगतले. जो लेखक इतर लेखकांच े फारसे वाचत नाही ाचे इतर लेखकांनीच काय, कुणीही
का वाचावे ? -- हा ही नपणे मी ीकारतोच.
थोडात, ' धीरे धीरे चल, चांद गगन म ' असे चा देतोय, बास !
--- ००० --- १३-०३-२१.
ु
सादरीकरणात एक चूक होऊनही वाखाणले गेलेले नाटक -- माया ' बिबळ
आिण झू ' चा कानडी अवतार –
--- ००० --पािरतोिषक
सािह अकादमीसाठी िशफारस करणारे मराठीतले िवचारवंत कोण असतात, ते कोण, कसे िनवडते, हे मला माहीत
नाही. पण मािहती कन ावेस े वाटतेय. कारण न जाणो काही चमार घडला आिण मलाच एखादे पािरतोिषक
िमळयाची वेळ आली तर ही रचना काय असते ते माहीत तरी कन घेऊ, असे मला वाटते. नंदा खरे यांनी सािह
ु
ु
ु े जरा उकता
अकादमी परार
नाकाराची घटना सा चचत आहे, ामळ
जागी झाली.

एकदोन िठकाणी असे वाचनात आले की ते पािरतोिषक जाहीर करयापूव ा सान मूतला याबल कळवून ा
ु ात हे खरे आहे का ? की परर आधी जाहीर होतात पािरतोिषके आिण
मूतची ीकृ ती-संमती घेतली जाते. मळ

ु े , लेखकाचे दोन फायदे होऊ
नंतर ीकृ ती वा अीकृ ती कळवता येत े ? तसे असेल तर फारच छान आहे. ामळ
शकतात. एक णजे तो ा पािरतोिषकायोय असाचे िस होणे आिण िशवाय ाा एखाा ताला धन
ान े ते नाकारास ा ताची आिण ा संबिं धत ले खकाा तशीलपणाचीही िसी होणे. मला वाटते की

ु रािहा तर मराठी समाजाचे बोधनही
लेखकाला हे दोी फायदे िमळायला हवेत. सांृितक घटना अशा खा
होत राहील, हा एक सामािजक फायदा होईल तो वेगळाच.

कुणी णते की ीकृ तीबाबत सानमूतला फोनवर िवचारतात. हे अा तर आहेच पण यात पािरतोिषक

े ा िभेपणा आिण पळपटेु पणाही आहे. जे जे घडते ते ते लोकांना कळायला हवे. पडामागे सेटग
देणाया संच
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करणे काही पटत नाही. णजे, आधीच लेखकान े अीकृ ती सांिगतली तर ते पािरतोिषक ाला जाहीरच होणार

ु पासून लेखक वंिचत राहील.
नाही ! मग, ा पािरतोिषकायोय असयाचे आिण ते नाकारयाचे, अशा दोी पयां

ु ना पा होता
असे होऊ नये. आधी िवचारा हवे तर, पण ते लेखी प पाठवून िवचारा. णजे लेखक ा दोी पयां
याची नद राहील.

ु ी चचा
िशफारस सिमतीत कोण कोण आहे तेही जाहीर ायला हवे. ाबलही मतभेद असू शकतात. ाचीही खल
ावी. हे संृतीचे े आहे, ायालय ने. सातान े ठरािवक िवचारसरणीचेच लोक या िशफारस सिमतीत
न ेमले जात असतील तर अनेक लेखकांवर अाय होऊ शकतो. आपण जर अिभिातंाचे भोे आहोत तर
ु
गपणा
कशाला ? काही लेखकांना, योयता असूनही, पािरतोिषक का नाही िमळू शकत, याचाही अंदाज लोकांना
यायला हवा.

ु
माझा या समेशी संबध
ं येयाची शता फारच कमी आहे कारण माझी फारशी पके
नाहीच आहेत. जे काय
आहे ते माया संकेतळावर मोफत आहे. पण, या पािरतोिषक यंणेत अशा मामाला अजूनही माताच नाही
आहे. या िवचारवंत महारााने, याही बाबतीत आपाला काळाबरोबर राहयाचा काही िडिजटल पायंडा पाडता

ु
येईल का याचा िवचार करायला हवा. मी नाही हो आशा लावून बसलेलो पण महाराान े सािभमान आधिनक
होता
येत े का ते पाहावे यासाठी ही एक ( खोडसाळ ) सूचना !

ु
ु
िशफारस करणाया सिमतीला, िवचारात कोणती पके
, का घते ली आिण ांा गणवेचा
कसा िवचार के ला
याबाबत काही िचिकक लेखन कन ठे वायचे बंधन ठे वायला हवे. ही एकू ण यंणा कशी चालते ते लोकांना
कळायला हवे. या सिमतीवर येणार का हेही संबिं धत िवचारवंताला लेखी िवचारावे आिण ाचे लेखी उर ावे. हे
िवचारवंत कसे िनवडले जातात हेही कळू शकले तर ेटच काम होईल !
--- ००० --- १४-०३-२१.
ु
आपले िम रव दामोदर लाखे यांा ' आरभाट नदचे करण ' ( श मार काशन ) या पकाचे

ु काा गांभीयाला साजेस,े थोडात पण वजनदार िलिहले आहे
आजा मटा मे परीण आलेले आहे. प
ीराम िशधये यांनी.
--- ००० --इडली नंतर सांभर की सांभार की सांबर की सांबार -- न ेमके बरोबर काय ते साधार सांगावे –
( ‘ सांभार ‘ हे करे आहे. )
--- ००० --ारोपण
ु
ु ब ेकर यांनी गभाशय
मूपड, यकृ त यांा ारोपणाबल आपण ऐकत असतो. पयाता
डॉ. शैलेश पणतां
ारोपणही यशीरीा के ाची मािहती टीीवर पािहली. ती संबिं धत मिहला नंतर गभ वती होऊन ितने एका
ु तांबक
े र अशा शिया यंमानव-तंानाने करतात. गभाशय ारोपणाची
बाळाला जही िदला. डॉ. पण
ु पत ‘ णून िसी पावलेली आहे !
ांनी शोधून काढलेली पत जगभर ‘ पणे

मंतरी म ारोपणाबल एक लेख वाचला होता. तेही श होऊ शके ल पण काही महाचे  येतील
ु
णतात. एखाा अपघातात कवा कसाही समजा एखाा पढायाचा
म िनकामी झाला ( आठवा – ‘ कथा
अकलेा कांाची ‘ ) आिण समजा एखाा ममवगयाचा म ाात ारोिपत के ला गेला तर,
ाचाराबल तो त:च त:ला िशा देतोय अस े य िनमाण होईल ! आिण संसारात तो सारखी काटकसर
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क लागेल ! सरा  असा येईल की एखाा पतीचा म समजा बदलला तर ाा पीशी होणाया ाा
संभोगाचा आनंद सयााच मला होईल – मग ाची पी िभचारी ठरेल का ? हाच  हाताळणारे िगरीश
कानाडांच े ‘ हयवदन ‘ हे नाटकही इथ े आठवते.
बाकी सगळे परवडते पण मचे सगळे च अवघड !
--- ००० ---

किवता आिण ग
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 तब उस े लगा की 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. ( १५-०३-२१. )
--- 000 --किवता

ु 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
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भेदच खोटा आहे -- तो मजकू र किवता णून अथवलये देतोय की नाही, एवढेच पाहता येईल. तरीही मतभेद
संभवतीलच.
--- ००० --लस घेतली !
--- 000 --या िवषयावर तातडीची ब ैठक बोलावयात आलेली असून ती आज पारी वा राी वा उा संाकाळी होईल !
--- 000 ---

कानडीतले ' बिु बळ आिण झू ' लौकरच आणखी योग होतील –
16 माच  2021.
ु िवशाखा आिण समीर ( सोनी मराठी टीीवरची महारााची हाजा )
पा

ु ी णाल, नामचीन तर गड
दोन नामचीन वेड े ! त
ं ु ांना णतात, नामांिकत णायचेय का ? नाही, नामचीनच !

गड
ं ु च आहेत हे ! चंड दरारा असलेले ! महारााा हाजगतात ! घाबन घाबन ेमान े हसतच राहावे असे !
आाच ांची िदवाळी पहाट पािहली ! िवशाखा ही भावगीत गाियका आिण तबलासाथ समीर ! आा िनयेची
वाट लावतात हे दोघे ! भावगीत णत नसतानाची जी भावगीत गाियका िवशाखान े दाखवली ाला तोडच नाही !
समीरची साथ णजे चोरावर मोर ! थटे उादाचा टोप घान ाने बरबाद कन टाकले सगळे ! गेा िकेक
मिहांत मी असा खळखळू न हसलो नतो ! माझा दोन वषाचा हायोग पूण  झाला ! इता थोा वेळात इतका
जबरद परफॉम ! िवशाखाला मायातफ बोलाचाच कं ठा आिण समीरला वडगाव डगा ची वतनदारी ! मजा
करा, जा !!!
--- ००० --महाेट ! महाआनंद ! आशा भोसले झाा महारा भूषण ! ा तर आधीच कोवधा जदगी भूषण आहेत !
दोन वषापवू ा कानडी ' ढोलताशे ' ची आठवण -Sushma Rao
is with Vijay V Kulkarni
and Shrunga BV
at Ranga Shankara
.
McactfrmSchfgrp h27ftgonms, 2log0rc1red9 · Bangalore ·
What joy to meet the playwright before the show.....!
This World Theatre Day just gets better...!!
Playwright Cham Pra Deshapande is here to watch the show
Beediyolagondu Maneya Madi
directed by Mohit Takalkar.

कडी
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ु पेठेा ' कचराकडी ' या लघिचपटान
ु
े माया मनाला कायमची एक खोल जखम के लेली आहे. काही
अतल

माणसांना ही अशी घाणीत बडु ू न कामे करावी लागयाची या समाजाला गरज असावी ही एक अंत शरमेची बाब

ु
आहे. ातही ांना ना परेु शी संरक साधन े ना ांना आिण ांा कुटं ुबांना परेु शा आरोय सिवधा
! ही शरमेची
ु उचकटली गेली ती वाझे करणाता शोधाची टीीवरील े पान. घृणाद -- अंत ओकारीच
जखम पा
आणेल अशा िमठी नदीा घाण पायात उतन ितकडे वाझेन े टाकलेा वू काही माणसे तळातून िशताफीन े
ु
शोधून काढत होती ! पोिलस एखाा गाचे
धागेदोरे पाताळातूनही उकन काढू शकतात हे आपण सािभमान

ु ात ही अशी कामे करायची सतत गरज िनमाण होणे हेच पूण  मानवजातीलाच शरमेच े आहे.
ऐकू न असतोच. मळ
इतके तंान गत झाले आहे णतात तर माणसांना अशा घाणीत काम करावे लागू नये अस े तं नाही सापडू
शकत ? की आपाला ाचे काही महच वाटत नसाने ते कधीच अमात येत नाही ?

ु ाचा तपास लागत जाणे याचे अथातच कौतक
ु होत राहील पण ा घाण पायात उतरलेा माणसांना
तो ग

आिण ांा कुटं ुबांना उम आरोयसिु वधा उपल कन िदा पािहजेत. घाण पायातून कसे सगळे काढले
ु ा ा वीर कामगारांना माणसाचे सानाचे जगणे िमळणे अिधक महाचे आहे.
बाहेर या शौयाा तीपे

ु
ु
ु
गाचे
धागेदोरे शोधून काढयाा मानवी शारीत माणसकीचे
धागे गहाळ होऊ नयेत. गाा
रहाा
ु कीहीनतेची कडीही ाच िनकडीन े फुटायला हवी !
कडीबरोबरच माणस
--- ००० --हेमत
ं कणकांा एका पोची मी मनापासून तु ी के ली तर ते णाले, " एवढं नको हो ! " ावर मी िदलेली
कॉमट - 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 --ीधर ितळवे यांची मला महाची वाटणारी किवता -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. वाचा ती किवता -रमगल
"आय हेट यू" ीधर ितळवे नाईक
"आय हेट यू"

आवाजातून भक
ं ु लेले कुे गधाला जाऊन िमळालं य
ेषाचा कावळा िचडिचड करत कावकाव
िचमया उडून चाललेत काळोखात लपायला
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"आय हेट यू"ची काळी दहशत ं टफू टवर खेळत
हा ेमाचा िद ए आहे काय ?
गड भाजून खााय शेवायांनी
आिण ाा उाणाा कथा अफवा बनतायत

साा टॉपवर ेमाा काचांचा फुटलेला आईन ेमहल
संतापाला आय ू नसतो हे तरी िकतीवेळा समजवणार तःला

ु
ु ा ?यिनसटीत
गोी कळत नाहीत तल
टॉपर असलेा टॉपरला?
ु ी बनवली वाळवली
ु
आता समाची
धण

ु घाता ांची सूे बनवली
वासनांा लाटा सकत
कििनएंसचे शट घातले काढले

ु मूड िबघडू नये णून तःाच जािहराती बनवा सादर के ा
तझा

के वळ तू बाई आहेस णून ेम तर नाही ना असा  शेकडोवेळा िवचारला
वायाा चा करणारी धार तु या शाला होती णून
भांडणे टाळली
भांडणाला वखवखलेली ी रासासारखी घरावर बसून घरखाते णतात
ते खरं िक काय ?

ु
सृजनान े बनवलेले पाय आता सृजनाला पायदळी तडवतायत
मतभेदांची अलॉटमट होती तेा तू बदा पिहली होतीस रांगते
णून एढी कारणे घेऊन आलीस
ेषाची कारणे बदलली ेमाची सेम रािहली

ु
सरोवराकाठा झाडांनी बालकवचे नाव घते औंबर खायला सरवात
के ली
लढायांा ककाया

ु ा
ू ोकाा ेमा फुटलेा खाणाखण
मृश
इितहासपूव  ियांच े अरयदन
जबांच मेटॅिलक पिवे
मी थकलोय आिण तू णतेस
"आय हेट यू"
इन द िबिगनग देअर वॉज हेट
ान े ेष वेगवेगया पतीन े सादर करयासाठी
ेषान े भरलेले र बनवले
मग ेषान े भरलेले फुफुस
मग दय
मग आतडे
मग जोडपे
मग कपडे ेमाचे

राला फुफुसाला दयाला आताला जोडाला
"आय हेट यू"
आरोपांचा फास  चा
ारोपांच े ायोिगक रंगमंच ऑन
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आता िनरोपाचे नाटक िलहावे का ?
िक भारतवा बोन थेट पडदा पाडावा ?
तू सतत संताप छापत असतेस का ?

िमठीतली जाळीही भकेु ली रािहलेली नाहीत
भाषा लरान े भन गेलीये
िकस सॅडी झालेत
लिचे खेकडे एकमेकाला ओढत तःत फसलेले
अशा वातावरणात तू "आय हेट यू" णशील नाहीतर काय ?
ु हााचे खळखळते झरे ॉवरमे पडून
तया
शपथा क झालेा

ते मजेशीर संभोग भतीवर टांगते े ममे
म एकमेकांसाठी पाणे झालेले
"आय हेट यू" हे ाभािवक िक सगयाचा एकगा पिरणाम ?
मला णायचंय
"गेलीस खात "
पण मी णत नाहीये

ु
तयाबरोबर
मला मीही ा खात िदसतोय
ीधर ितळवे -नाईक
(चॅन ेल :  ,िलव इन एंड िलव ऑउट ा काफाईलीतून )
--- ००० --ु एकदा, ‘ आई कुठे काय करते ‘ -पा
ु
ु भूिमके त आहे मधराणी
ार वाह वरा या मािलके त आईा मख
गोखले. ती कॉलेज िवाथनी असताना
ु
े ी संबिं धत होती. नंतर एकदा एका एकांिकका अिभवाचन उपमात ितन े आिण सबोध
आमा एका नासंश
ु
भावेन े माया एका एकांिकके चे अिभवाचन सादर के ले होते. ानंतर ितने माया ‘ बिबळ
आिण झू ‘ या

ु , फ ती कस े करतेय काम या मािलके त या
नाटकात एक महाची भूिमकाही के ली होती. या सव कारणांमळे

ु तेपोटी मी ही मािलका बघू लागलो. ितचे काम उम होत असले तरी ही मािलका फारच चीप असणार असे
उक
ु
ु कारण णजे निमता वतक
सवातीला
वाटले होते. पण काही भागांनतं र हा समज कमी होत गेला. याचे मख
आिण मु धा गोडबोले यांच े लेखन. मानवी संबध
ं ांच े आिण ांता एक कारा बंिद अटळपणाचे भान

बाळगणारी मांडणी आिण तीच गोची  करणारे ‘ समझदार ‘ संवाद हे मला आवडू लागले. एकू ण टीमच उृ 
असून रव करमरकरांच े िददशनही मानवी जगयातला हा आवाका न ेमका घेत जाणारे आहे, हे एकू णच
ु सखावणारे
ु
आयय
होते.

ु गार झाला, अधोजगताचा कग झाला तर लहानपणी ाचे आय
ु कस े वाईट गेले होते ते ाा
अिमताभ गे
समथ नाथ दाखवायची पत होती. पण अमजद खान का खलनायक झाला ाचा शोध कधी घेतला जात नसे.

ु
नसाच
समाजमा नीतीतांची भलावण करणाया सामात: सवच ‘ धंदवे ाईक ‘ कलाकृ ती हेच करतात. या
मािलके चे मला वाटणारे वैिश हे आहे की ही मािलका ेक पााला ाचे ाचे फू टे ज देत आहे. ‘ सामात: ‘
अमूकच बरोबर असे वाटत असले तरी  जगयात तसे काही असू शकत नाही, ही मानवी जगयातली गोची
 उम कारे  करत आहे. ही मला या मािलके ची आशयसमृी वाटते. आणखी
ही मािलका जाणीवपूवक
35

 हा आशय पािहला होता का, हे मला माहीत नाही, पण, इथ े हे काही िवशेष
कोणा एखाा मािलके न े जाणीवपूवक
घडते आहे, असे मला वाटते. बरोबर काय घडायला हवे याा सेट अप ेा असणाया ेकांना इथे सतत

खरचटणारे असे काही ना काही घडत असते आिण तरीही कुणालाही दोष देण े कठीण होऊन बसते. उदाहरणाथ 

ाता अिना आईन े वा ईशा या पाान े अस े वागणे-बोलणे इ आहे का, असे िवचारले तर कुणीही नाहीच

ु े दोष कसा देणार, असे एक
णेल पण ती पाे आपापा साात ब आहेत, जसे आपण सगळेच असतो, ामळ
वेगळे च भान ही मािलका ेकांना देत.े िवशेष णजे ही पूण  टीमच हा आशय समजून काम करते आहे, हे थ
करणारे आहे ! मानवी समांना बौिक िनराकरणे नसतात – हे समजणे आिण ते टीी मािलके तून  होणे हे
अनपेित महाचे काही घडत आहे !

ु कलाकृ ती आहे, असे मी णेन. मराठीत अशी
टीी मािलके ा पातली ही एक उम आबसड – ताय
उरहीन मािलका येण े हे नीच एक अघिटत आहे ! या मािलके ा टीमला आिण ार वाह ला धवाद !
--- ००० --Madhurani Gokhale Prabhulkar
is with Champra Deshpande
.
clSAdfltdpordsil u3 astnSrstap 1on:sotor40e PMd ·
चं.. देशपांड े हे मायासकट आिण अनेक रंगकमसाठी गेा काही दशकातले अंत महाचे नाटककार
आहेत...!

ांची नाटकं समजणं, भूिमके ची खोली कळणं, ांची वां तडात बसवून ती सअथ  पोहचवणं हे कुठाही

नटासाठी चंड मोठं आान असतं... सु वातीा काळातच ांची नाटकं करायला िमळणं हा माया अिभनेी
आिण माणूस णून होणाया जडणघडणीतला मोलाचा भाग होता आिण आहे ... ासाठी मी तःला भायवान
समजते.
ांची नाटकं ांनी वाचली नसतील ांनी www.champralekhan.com इथे जाऊन… See More
Champra Deshpande
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Public

ु एकदा, ‘ आई कुठे काय करते ‘ -पा

ु
ु भूिमके त आहे मधराणी
ार वाह वरा या मािलके त आईा मख
गोखले. ती कॉलेज िवाथनी असताना
ु
े ी संबिं धत होती. नंतर एकदा एका एकांिकका अिभवाचन उपमात ितन े आिण सबोध
आमा एका नासंश
ु
भावेन े माया एका एकांिकके चे अिभवाचन सादर के ले होते. ानंतर ितने माया ‘ बिबळ
आिण झू ‘ या

ु , फ ती कस े करतेय काम या मािलके त या
नाटकात एक महाची भूिमकाही के ली होती. या सव कारणांमळे

ु तेपोटी मी ही मािलका बघू लागलो. ितचे काम उम होत असले तरी ही मािलका फारच चीप असणार असे
उक
ु
ु कारण णजे निमता वतक
सवातीला
वाटले होते. पण काही भागांनतं र हा समज कमी होत गेला. याचे मख
आिण मु धा गोडबोले यांच े लेखन. मानवी संबध
ं ांच े आिण ांता एक कारा बंिद अटळपणाचे भान

बाळगणारी मांडणी आिण तीच गोची  करणारे ‘ समझदार ‘ संवाद हे मला आवडू लागले. एकू ण टीमच उृ 
असून रव करमरकरांच े िददशनही मानवी जगयातला हा आवाका न ेमका घेत जाणारे आहे, हे एकू णच
ु सखावणारे
ु
आयय
होते.

ु गार झाला, अधोजगताचा कग झाला तर लहानपणी ाचे आय
ु कस े वाईट गेले होते ते ाा
अिमताभ गे
समथ नाथ दाखवायची पत होती. पण अमजद खान का खलनायक झाला ाचा शोध कधी घेतला जात नसे.
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ु
नसाच
समाजमा नीतीतांची भलावण करणाया सामात: सवच ‘ धंदवे ाईक ‘ कलाकृ ती हेच करतात. या
मािलके चे मला वाटणारे वैिश हे आहे की ही मािलका ेक पााला ाचे ाचे फू टे ज देत आहे. ‘ सामात: ‘
अमूकच बरोबर असे वाटत असले तरी  जगयात तसे काही असू शकत नाही, ही मानवी जगयातली गोची
 उम कारे  करत आहे. ही मला या मािलके ची आशयसमृी वाटते. आणखी
ही मािलका जाणीवपूवक
 हा आशय पािहला होता का, हे मला माहीत नाही, पण, इथ े हे काही िवशेष
कोणा एखाा मािलके न े जाणीवपूवक
घडते आहे, असे मला वाटते. बरोबर काय घडायला हवे याा सेट अप ेा असणाया ेकांना इथे सतत

खरचटणारे असे काही ना काही घडत असते आिण तरीही कुणालाही दोष देण े कठीण होऊन बसते. उदाहरणाथ 

ाता अिना आईन े वा ईशा या पाान े अस े वागणे-बोलणे इ आहे का, असे िवचारले तर कुणीही नाहीच

ु े दोष कसा देणार, असे एक
णेल पण ती पाे आपापा साात ब आहेत, जसे आपण सगळेच असतो, ामळ
वेगळे च भान ही मािलका ेकांना देत.े िवशेष णजे ही पूण  टीमच हा आशय समजून काम करते आहे, हे थ
करणारे आहे ! मानवी समांना बौिक िनराकरणे नसतात – हे समजणे आिण ते टीी मािलके तून  होणे हे
अनपेित महाचे काही घडत आहे !

ु कलाकृ ती आहे, असे मी णेन. मराठीत अशी
टीी मािलके ा पातली ही एक उम आबसड – ताय
उरहीन मािलका येण े हे नीच एक अघिटत आहे ! या मािलके ा टीमला आिण ार वाह ला धवाद !
--- ००० --ु कायम आिण िमलदचे लाजवाब सादरीकरण !
अम
( िमलद शे )
मोहोत

' पहेली पहेली बार मोहोत की है ' ( िचपट ' िसफ तमु ' ) असे गाणे जेा एखादी नाियका णत असते तेा

ु माकले तर चालवून
ितला काय सांगायचे असते, तर, ही माझी मोहोत करायची पिहलीच वेळ आहे, काही चकले
घे, थोडा सराव झाला की मी सया-ितसया मोहोतकडे जाणार आहे. आिण जर ती असे गाणे णू लागली की,
ु आहे, तू मला अल
' ितसरी-चौथी बार मोहोत की है ' तर ाचा अथ  काय होईल, तर, मला चांगला अनभव

िशकवू नकोस ! पण सामात: पिहा कारचेच गाणे णायची पत आहे, सया कारा गायाला ( ते खरे
असले तरी ) लोक नाराज होयाची शता असते !
--- ००० --सरा डोसही झाला !

ु
आता फ मखपी
आिण समाजरी !
वष भराचे काम झाले ! ( 17 एिल 2021 )
ु े ' या कायमात ' जडवा
ु ' या िसनेमातले अू मिलक ने संगीत िदलेले '
सकाळी साी वािहनीवर ' तराने परान
ु भ झाला िदवसाचा ! अितम िनबु िनरथक सदं ु र
िनया म आये हो तो ' हे गाणे ऐकले-पािहले. म े श शभारं

 तेच े वैभव इथली जनता
गाणे ! तीनचार िमिनटांत ेम, मृ ू िबू सगळा दंगा ! अशी असं गाणी आिण िनरथक
बाळकडू णून आादत आले ली असान े कोरोना-िबरोना ला इथ े कुणी घाबरत नाही –

37

ु दजाच े पक-परीण
ु
थोडात पण अ
! मराठीत समीेचा िवभाग बबललेला आहे. िगरीशने ते काम मनावर
ु
घेतले तर फार चांगले होईल ! लाांच े पक
जसे अितीय तसेच िगरीशचे ावरचे हे िटपणही अितीयच आहे
! हे दोघेही माझे दो असावेत आिण माया अन ेक नाटकांच े िददशकही असावेत ही गो मला खूप समृी देणारी
आहे !
Girish Patke
is with Ravindra Damodar Lakhe
and 6 others
.
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ु
आपले िम रव दामोदर लाखे यांा "आरभाट नदचे करण" या पकावर
मी िलिहलेले परीण मबं ु ई
िवापीठाा मानिवा शाखेा कायालयातून कािशत होणाया 'संभािषत' (माच २०२१ ) या तपरीित
संशोधनपिके मे कािशत झाले आहे. संभािषता संपादक मंडळाचे आभार. सदर परीण येथील िमांसाठी देत
आहे. वाचून ितिया कळवास आनंदच होईल.
Antechamber मधील योगाा आरभाट नदी
िगरीश पतके
संभािषत आिण डॉ. ितभा ट बे.
मबं ु ई िवापीठातफ हे अासपूण  लेखांच े मािसक िस होत असते. िगरीश पतके यांा लेखांा िनिमान े ते इथे
ु वर माहीत झाले. अथात, मराठी सािहाचे िवाथ, अापक आिण अासक असणायांना ते
फे सबक

े पण उम संपादकीय आपा
आधीपासूनच माहीत असेल. या मािसकाा माच  २०२१ ा अंकाचे एक छोटे सच
इथा ड डॉ. ितभा ट बे यांनी िलिहलेले आहे. ात एका उतायात ांनी सािह ेाता बदला
अिभिवाहांचा धावता आढावा घेतलेला आहे. तो असा -“ खरे तर न- अिभजातवादान े िनमाण के लेा सांकेितकीकरणािवरोधात, कृ िमतेिवरोधात रोमँिटिसझम जाला
आला आिण सवसामाांना- सािहिक- कलावंतांना िनसगाकडे, आपा आंतिरकतेकडे वळिवले; कबना

ु ायला भाग पाडले. याचा पढु े अितरेक होऊन माणूस एकटा, एकाकी, एकलकडा झाला. ाचा समीशी
अंतमख
असणारा संबध
ं च संपु ात आला. यािवरोधात वाववाद जाला आला.यानंतर आपाता आंतिरकतेला
ू समीशीच तो इतका ब झाला की ाचे अि, ाचे जीिवतकाय, याचे भानच हरपून तो पूणप णे
लन

ु झाला. आता तर तो बा वावाा इतका आहारी गेला की ा वावाा दाहकतेन ेच ाचे डोळे
बिहमख
पोळले आहेत. अथात, ही अवा िनमाण होयामागेही ाचा अितरेकी भाव, ाची आसीच कारणीभूत आहे.
आधिु नकवादान े काही मू े मानवी जीवनाला जर परु वली पण उर-आधिु नकवादान े तर मू,े संृती,

ु
िवचारधारांचाच अंत झाला आहे, हे ठामपणे टले आहे. स:ितीत तर याच अनभवाची
तीती येत े आहे.
कोरोनापढेु सवच िवचारधारा, संृती, मू े यांच े सपाटीकरण झाले आहे. जात, धम, वण, वग, लग,

संृती,भाषा, या भेदाा भती ओलांडून कोरोनान े सवाना एका समान पातळीवर आणले आहे. ीचा जो

ु आहे तोच समीचाही अनभव
ु आहे. अशा वतमानाा पोटातून उा कोणता भिवकाळ ज घेणार
अनभव
आहे, हा  आज तरी अंत जिटल होऊन बसला आहे आिण मानवी जीवनाला, मानवी संबध
ं ांना, मानवी
वहाराला, मानवी संृतीलाच ांिकत कन कधी ने इतका या साया घिटतांचा पनु वचार करायला
अवकाश ा कन िदला आहे. “
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या िनिमान े एक मूलभूत  िनमाण ावा, असे वाटते. तो असा – सािह असो की कला असो, ा ा
काळाा भावाखाली असणे आिण ा ा काळाता जगयाला ितिया देत राहणे हेच असते का कलेच े काम
? ितियाप जगणे तर पूण  माणूस या ायाचेच वैिश िदसते. आहेत ाच ितिया जरा कौशान े मांडणे
हेच असते का कलेच े काम ? की आणखी काही असते ? आपण जी कला मौवान समजतो ती फ एक शार,
कायम ितियेचीच अिभी असते का ? तसे असेल तर कोणतीही ितिया मौवान ठ शकते का आिण
तशी ती ठ शकत असेल तर कोणा कारणान े वा कारणांनी ते घडते ?
डॉ. ट बे यांा वरील उतायाा िनिमान े यावर चचा घडावी, असे वाटते.
--- ००० ---

पोटमारा ( कादंबरी )
ले ० रव पांढरे, काशक ० लोक वाङमय गृह.
याच लेखकाा ‘ अवघाची संसार ‘ या कादंबरीवर मी २०१८ साली िलिहले होते. ातली ही वाे --

“ ‘ मनोगता’ त लेखक काय णताहेत ते पाहा – “ आािक पातळीवर चतन करयाची माझी कुवत नाही.
ु े चतनाला आपोआपच सामािजक आशयाची डूब लाभली आिण एक तं सामािजक कादंबरी िलन
ामळ

झाली. “ मला जाणवले ते अस े की या लेखकाकडे अंत सखोल आिण पिरप चतनाची कुवत असून ही कादंबरी
आािक वा सामािजक नसून एक पिरपूण  अशी ‘ मानवी ‘ कादंबरी आहे. “ तेच याही कादंबरीबल णता
येईल.

ु गे, पी लीलाबाईा पदरात टाकू न ितचा पती तणपणातच मन जातो. ानंतरची ही ा कुटं ुबाची
दोन मल

ु
कथा आहे. तस े ते एक गरीब शेतकरी कुटं ुब असते. थोरला मलगा
शेतीच करत राहतो आिण धाकटा शेतीतलेही क
करत का अस े ना िशकत जातो आिण पढेु एम ए बी एड होतो. ाला नोकरी िमळाली की चांगले िदवस येतील असे
ु एक,
ांना वाटत असते. पण, मग ाचाराचे नमून े समोर येत जातात. शाळे त नोकरी हवी असेल तर अमक
ु िमळे पयत िबनपगारी काम करावे लागेल, वगैरे. आता यात
समजा पाच लाख, ावे लागतील, अनदान

नीतीअनीतीचा, चांगावाईटाचा च नाही. हा या समाजाा जगयाचा ढाचाच झालेला आहे. ही पूण  कादंबरी
अशा देवाणघेवाणनी भरलेली आहे. आथक, राजकीय, नातेसबं ध
ं ांता अशा अनेक कारा नाइलाजाा णा
ु गी आहे आिण ितला पती
की समजूतदारपणाा णा, देवघ ेवी. सया एका कुटं ुबात बारावीला असलेली एक मल
ु गा
शेतकरी नको असून नोकरीवाला हवा आहे. पण, िता पायात थोडा दोष आहे. चांगली नोकरी असलेला मल

ु
ु
ितला कशाला ीकारेल ? तर, ा मलीचा
मामा एका शाळे त पदािधकारी आहे, ाला सांगनू ा मलाला
नोकरी

ु ीशी ल करावे, असे िवचार अंमलात येतात. हे झाले की, ाला
िमळवून ायची आिण ा बदात ान े या मल
नोकरी िमळे ल, िहला हवा तसा पती िमळेल, वगैरे. हे सव ठनही, ऐन वेळी एक राजकीय देवघेव आड येत े आिण

ु
ु कसे सवाा आक ी भावांतन
ू जणू अटळ िनयतीमाणे
ा मलाला
ती नोकरी नाहीच िमळत. सवाच े आय
चा असते ाचा ही कादंबरी एक मोठा आवाका घेत.े ना ऊरबडवेपणा, ना आोश ना िवोही ोध – लेखक, जे
आहे ाचे दशन घडवत जातो. पूण  समाजच िकडलेला असून हे अस े िकडके जगणे जणू सवाना माच आहे. ा
े ाचे यशापयश ठरणार ! या सगयाचा
ा वेळची ेकाची शी, डावपेच आिण पिरितीची साथ यांवर क
ु
शेवट ा मलाा
िविहरीत बडु ू न मरयात होतो. सगळे च अस े सडके असावर असा इकडेितकडे नाश होत
राहणारच, अशी ही नाइलाज-अवा !

ु ाचा असा नाश होणे हे
 िशकू नसु ा ा मल
पोटमारा णजे पोट मारत, अधप ोटी राहात, जगणे. एवढे कपूवक

ु कीहीनपणाचे आहे, यात वादच नाही. पण कोण जबाबदार याला ? पूण  समाजान ेच ीकारलेला
अायाचे, माणस
हा ‘ जीवनमाग ‘ आहे ! यात पिरवतन कुठे करणार ? ही वा बदलायची णजे कुठे काय करायचे ?
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ु पढारी
ु
ु प वा ढमक
ु िवचारसरणी हे सव
लेखक पांढरे कुठलाही बोध देयाा फं दात पडत नाहीत. अमक
वा तमक

ु  करील, असे काहीही लेखक सचवत
ु
गतं ु े सोडवून माणसाचे जगणे सस
नाही. ही कादंबरी णजे बाहेरची कुणाची
कथा वाचणे नसून त:सह सवाा सडके पणाचे दशन घेण े आहे. हे अथातच पिरपता देणारे आहे. मानवी

ु क शकते.
ांवर कोणतीही जाची कांडी उपल नाही. ेकाला येणारी पिरपता हीच यातून कदािचत म
ा ितथा ामीण जीवनावर लेखकाची चंड मारी आहे. मराठीतली ही एक ेट कादंबरी आहे !
--- चं. . देशपांड.े
--- ००० ---

( 26 एिल 2021 ).

वतु : िता डोयांत दोष होता -- एक डोळा चंासारखा होता तर सरा सूयासारखा ! पण ेमात ाचाही
आनंद होतो -- जसा देवानंदला झाला -तेरे ये दो न ैना चाँद और सूरज मेरे !
ओ मेरे जीवनसाथी !
( िचपट ' गाईड ' )
01 May 2021.
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