२०२२ इथून चा -े नाचे अ णून भारत सासणे या आपा उम कथाकाराची िनवड !
९५ ा अ. भा. मराठी सािह संमल
 ागत !
मन:पूवक
ु
काश बिसागर
ु े समजले -- आज काश बिु सागर या मराठीता एका ेट िददशकाचा
राजेश देशपांड े यांा पोमळ
वाढिदवस आहे ! माझा िजगरी दो ! िवनोदसाट नट असतात तसा हा िवनोदसाट िददशक ! मराठी
नासृीत माझी ाणितापना यान े आिण िवनायक पडवळन े के ली ! काशन े बसवलेली माझी ' नातं ' ही

ु
 ांत पिहली आली होती ! िशवाय ाने, ' उव ', ' िदनकर परोिहतचा
एकांिकका ८५ धक
खून ', ' पोातून
ु ा !
गोात ', ' संसाराणूपड
 घार ' या माया संिहता रंगभूमीवर आणा ! काशला माया खूप खूप शभे
ु े पित-पी अिधक जवळ आान े आपण एक नाही रा शकत हे ांना कळले -- ामळ
ु े
कोरोनामळ
सहसंमती◌ेच े घरोट वाढले ! ( आजचा मटा )
े नाचे िनयोिजत अ
९५ ा अ. भा. मराठी सािह संमल
भारत सासणे
आी मराठी लेखक खूप समंजस असतो. बयाचदा आी िमही असतो पण आी एकमेकांच े काहीही वाचलेले
नसते. नोकरी-धंदा सांभाळत, कौटं ुिबक जबाबदाया पार पाडत आी जमेल तसे वाचत-िलहीत आलेले असतो.

ु कारण असते पॅशन – आच. हे सांगायचे कारण णजे आताचे
बयाच जणांा हातून बरेच िलन होते याचे म

े नाचे िनयोिजत अ भारत सासणे. ांचा, ‘ लाल फुलांच ं झाड ‘ हा कथासंह मी वाचला होता. तो
सािह संमल
ु एकदा वाचला. िशवाय, िनरिनराया िदवाळी अंकांतन
ू
माया संहीही आहे. ही पो िलिहयापूव तो मी पा

ांा काही कथा मी वाचलेा होा आिण ा मला खूपच आवडलेा होा. वावाला हवे तस े प देत ,
स आिण कित यांच े अजब रसायन तयार करणारा हा लेखक आहे. ांच े अिलकडचे संह वा कादंबयाही खूप
ु , जगात
महाा आहेत, असे कळले. पण, आता मी खूपच कमी वाचतो आिण जमेल तेवढे िलिहतो. ामळे

वाचयासारखे खूप आहे पण इलाज नाही, अशी एक समंजस शहाणीव मी बाळगून असतो. ( २००३ साली मला

ु
महारा फडेशन परार
िमळाला होता, तेा ांनाही तो िमळाला होता. ा वेळी थोडी ओळखही झाली होती.
ु
िवशेष णजे ा वेळी मबं ु ईा कांिदवलीतून परार
िवजेा लेखकांची िमरवणूक काढयात आली होती. पूण 
े िवजेाबरोबर एके क यंसवे क देयात आलेला होता. )
कायमासाठी क

ु
नसताच
एखादी राजकीय भूिमका घेणारा कवा दिलत-वंिचत-पीिडतांच े जग अिभ करणारा लेखक वहारात
 ाळ तो मौवान ठ शकत नाही. लेखकाचा कस ान े वापरले ा
कदािचत उपयोगी ठरत असेलही पण दीघक
ु
अनभवपी
का मालातही नसतो आिण तो िकती िवान आहे यातही नसतो. माणसाा मनाा हालचाली,
बारकावे, ातले उथळ वा सखोल भाव आिण अशा अन ेक मनांच े संबध
ं यांच े सहज आकलन असािशवाय
कुणीही लेखक ‘ िसह ‘ ठरत नाही. माया आकलनामाणे भारत सासणे हे तसे िसह लेखक आहेत.

ांा कथा या मनावरा ांा मारीन े समृ असतात. अशा अिभीा संपकात येणारे वाचकही ा
समृीचा श िमळाान े अिधक पिरप होतात, असे मला वाटते. ांा सवच कथांतनू मला हे जाणवत
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आलेले आहे. कुठे काही तांिक दोष जाणवतात, कुठे कथेचा शेवट उरकलेला िदसतो, तरीही, ‘ मोठे पणा ‘ तो
मोठे पणाच ! मराठीतला हा एक मोठा लेखक आहे.

खूप मोठे लटांबर न घेता ांची ‘ मनातला मोर ‘ ही कथा बघा. एक ीमंती वाडा, एक कुटं ुब, घरायाची िता,
ियांनी िचत एखाा उवाला घरातून बाहेर पडणे आिण बाकी सतत वाात बंद असणे – अस े एकू ण

ु णजे ितला एकदा मोरदशन होते – लोक
वातावरण. ात एक नवी सून येत.े ती झबं ु र साफ करते, वगैरे. म

ु े झपाटणे आहे. हळू हळू आपा लात येत जाते की हा िता मनातला मोर आहे. ान े
णतात, ते मोिहनीबवान
ू मोकळे च के लेले आहे. कलेत वाव आिण वैािनक िकोण वग ैरे िवसन जायचे.
ितला या बाहेरा बंधनांतन
या कथेत सासयांची लेखक णून अगाध मारी िदसते-जाणवते. मानिसक ियांवर असते कमत तेा भाषेवर
ु शैलीसाट वा शभू अशा लेखनापढेु िफके पडतात. ही कथा, काय घडले या
आपोआप येत.े बाकीचे नसते

ु तेसाठी नसती
ु
उक
नाही वाचायची, िहा शा शातून िझरपणाया सखोल भानासाठी वाचायची. बाहेरा
वातावरणाला ितिया देयाचे न जगता ती सून ‘ ितचे जगणे ‘ जगू लागते, हे मराठी कथेत अपवादाक आहे.
सारांश, ही कथा सावकाश, घाई न करता, वाचायला हवी.

ु
े नाचे अ झालेले आहेत. ते नसाच,
े दा ऐकलेा
तर असे हे आपले एक मोठे लेखक संमल
ाच ा अनक
राजकीय गा हाणून वेळ साजरी कन न ेणार नाहीत याची खाी वाटते. सासयांच े अीय भाषण नीच

ू  असेल ‘ असे कुणा संबिं धतान े
े न वाङमयीन ा अथपण
सािहाा ीन े महाचे असेल. ‘ या वेळचे संमल
ु मटा परवणी
ु
जाहीर के लेले आहेच. ( आजचा पणे
पान ३. ) तस े घडेल याबल शंका नाही.
--- ००० --े नाा अाचे भाषण
सािह संमल
१. ही एक उरकायची औपचािरकता आहे असे न समजता हेच सवात जा महाचे समजावे.
२. उाटन समारंभात वांची संा कमी ठे वावी.

ु
ु करयापूव जे िवसहनाम
३. ेक वा, िवशेषत: राजकीय पढु ारी, ाचे भाषण स
घेतो ाला फाटा ावा.
ु
४. जो कुण ी वा, िवशेषत: राजकीय पढारी,
अाा भाषणाला, ाा त:ा इतर ‘ महाा
ु े ‘ थांबू शकणार नसल
े ाला त:चे भाषण करायची संधी देऊ नये.
तेमळ

५. आपापली भाषणे उरकू न, टाया खाऊन राजकीय पढु ायांनी, अाा भाषणाला न थांबता, ाचा अपमान
ु
कन िनघून जायचे, हीच पत चा ठे वायची असेल तर ांची भाषणे चा असताना अालाही पकां
चे
ु ावी.
ॉस बघत हडयाची मभा

ु
६. अ णजे फ एक गळाचा
गणपती – नाइलाज णून चालवून ावा लागणारा माणूस, असे समजत
ु च या संमल
े नांचा दजा खालावत चाललेला आहे – यात ी अावयक आहे.
गेामळे

७. आयोजकांा आिण वांा राजकीय उिांना आवर घालावा. सािहात राजकारण व  नसते असे णत
े नातून सािहच व करायचे, असले लोकांना वेड े बनवायचे थांबवावे.
या संमल
--- ००० ---

ु दामले
सधीर
हे नादपणा जंगी मदै ानी कायमाचे िशकार ! अंत आकष क आिण नाकमना सान देणारा अस े तो
ु
कायम. दोन वेळा मला ा िस नादप ण पराराा
काया किभ नट-मूत िमळाा होा ! हातात

ु
मखवटा
बाळगणाया. पाहात राहावे अशा मूत ! कै . दामले यांा ती कृ तता आिण आदर ! ांा ृतीस
अिभवादन !
--- ००० --2

आय णजे, आज एक कावळा आनंदाने, चालीवर कावकाव करताना ऐकला ! जगाा ीने हे एक शभु िच
असावे !
िमलद शे यांनी पो के लेा, नरहर कुंदकरांा, ' मी आिक का नाही ' या लेखावर मी िदलेली कॉमट -माणूस आिक असो की नािक, ाचे जगणे वैचािरक पतीन ेच चालते. याचाच अथ तो त:ची वेगळी

ु ी, अनभव,
ु भाव हे िवासाह मानतो. आक ित
ओळख मानतो. त:ला ' अलग ' समजतो. त:ची ब

ु होतात, दोघांनाही वच हवे असते, दोघेही अनीतीमान
जगतो. आिक असो की नािक, दोघेही :खी वा सखी
आिण हसक असतात. मी, माझे नते ,े माया िवभूती, माझा देश यांा आधारावर दोघेही भदे मानतात आिण संगी
कोणतीही मू े पायदळी तडु वतात. आिक णजे कमकांड करणे आिण देवळात जाणे, हाच अथ ढ झालेला
ु
े र हे सगळे
आहे. संतांनी देवाबल काढलेले उार असे नाही आहेत. बु वा जे. कृ मूत, तकाराम
वा ान

ू ठे वन
ू हा लेख िलिहलेला आहे. वैचािरक रावर जगणायांत िहत वा अिहत कारक कोण हे िस
बासनात बांधन

ु ी हसा वाईट, माझी चांगली,
करत बसयाचा हा य मूळ मु ा सोडून असान े बावळट णणे भाग आहे. तझ
ु व ैचािरक रावर फ जगत असाल तोवर सटु का होणे श
असा हा कार आहे. अनीती वा हसा यांतनू , ती

नाही. हे िदसान ेच मूषा ( absurd ) कलेचा ज झालेला आहे. मी, माझी िवचारसरणी, माझा धम, माझी भाषा,
माझा प, माझा देश -- आिण यांतनू येणारे संघष , हे आहेत  -- उगीचच, मी कसा शहाणा णून काही उपयोग
नाही. सारांश, कुं दकरांचा हा लेख मला उथळ वाटतो.
--- 000 --१२ जान ेवारी २०२२.
" ितकडं नसेल जमत तर या इकडं " -- रााराांतले सखाराम बाइंडर.
ु ाापकान े िकरकोळ भांडणावन एका िशकाा अंगाचा चावा
नािशकमधा येवला ताात एका म
घेतला ! आता िवाावर हेच संार होणार हे ओळखून ितथले पालक ांा अंगांना लोखंडी टोपणे बसवून
घेत आहेत !
येा तीन िदवसांत एक लहान ह पृीा िदशेन े येत असाचे संकट नासान े सांिगतले आहे -- रािहा
असतील ा किवता िलन ा !
अिभिातंाला पिहला ेक असतो, ' लोक काय णतील ' याचा ! या लोकांत कुटं ब
ु ातले लोक, नातेवाईक,
ु पाठ कन उपयोग नाही -िममंडळी, समाज, असे सगळे येतात. कोणाही कलावंताने हे खालील गाणे नसते
सारखे सगयांना णून दाखवत रािहले पािहजे ! िनळू फुले यांनी एकदा वगेची रेषा ओलांडली की ते िनळू फुले
राहात नसत ! ----- ऐ िदल अब कह न जा – फ मार – ना कोई मेरा –
ु
के . यान या ी कवीा मलाखतीतला
एक भाग --INTERVIEWER
Do you use scientific information in your work in order to accurately depict the real
world?
RYAN
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I like the sound of facts, but I don’t care about them as facts. I like them as texture.
As for reality, I don’t even have any interest in that word.
ओ. पी नर यांचा आज जिदवस. हा एक िहट गायांचा साट होऊन गेला ! ांनी संगीत िदलेले ' आरपार '
ु
या िसन ेमातले गाणे खाली देतोय. यात गद
या महान कलाकाराचेही दशन होते.

पूव लात िसन ेमातली गाणी लावायची पत होती. एकाने हे गाणे लावले ! धावत जाऊन ते बंद करायला लावावे
लागले ! ( अशाच कहाया मी ' दो हंसका जोडा िबछड गया रे ' आिण ' इस े मार िदया जाय या छोड िदया जाय '
या गायांबाबतही ऐका होा ! ) ----- ( बाबूजी धीरे चलना – आरपार ).
धवाद, सांगलीकर आिण नाटकाची सव टीम !
Anmol Kothadiya is with Tanvi Naik and 3 others
.
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ढोलताशे

झड
ं ु शाहीचा उाद िव ीचा िववेक यातील िवचारसंघष  रंगमंचावर िखळवून ठे वणाया "ढोलताशे" या
नाटकाचा योग िजतका रं जक िततकाच िवचारवतक झाला. यात सांदाियक उादापासून, धमा ा खया
िगत अािक अथाकडे ने याचा िववेकी य आहे. आजा सालोप धमकारणावर आिण
राजकारणावरही भा आहे. उथळ मनोरं जन असो वा तथाकिथत धामक परंपरेा नावाखाली चालणाया बाबी,

ु बाहेन ओरबडून घेयाा लागले ा मानिसकतेवरही भा आहे. नायकाा तडी येणारे काही संवाद जणू
सख
े आहेत- उदा. 'खरं शोधणारा घातक नसतो, खोटं िटकवणारा घातक असतो!'
काही या नाटकाची आशयसूच

अथात या नाटकात रंगमंचावर जशी िववेकी िरेखा एकटीच पडते, तशीच समाजातही िववेकी हे असंांकच
उरतात, याचे श टोचत राहणे, हे या आजही कालोिचत असणाया नाटकात अिभेत आहे. या योगातील
ायमॅ संग तोच मा यतपशीलातील ीटमटा ीने काहीसा फोकस िशट वाटला. बाकी िकरकोळ

ु
तपिशलात न जाता, हे नाटक पेलयाचा चांगला य येथ े अनभवता
आला. काही कलाकार िकरकोळ आजारी
ु ाद होता. सव टीमचे अिभनंदन
असूनही, योगात अपेित ऊजा राखयाचा ांचा यही कौतक
.
.

रा हौशी ना धा १५ जानेवारी या िनधािरत तारखेस सु होईल की नाही, अशी शंका होतीच. तेा

ु ी चांगलीच होती. धा झाास
धअगोदा िदवशी रंगीत तालीम णून योगच ठे वयाची या मंडळची य

एक िरहस ल आिण न झाास िकमान के लेा ॅिसचे, घेतलेा कांच े काहीतरी मूत  फळ तरी! धा पढेु गेली
ु धाची तहान ताकावर तरी सांगली येथील "ढोल ताशे" ा टीमला
णून नाउमेद न होता, िकमान तारती
भागवता आली. ेकांचा ितसादही चांगला िमळाला. याचे आणखीन योग होत राहावेत...
.

१४ जानेवारी २०२२ / िवदु ास भावे ना मंिदर, सांगली
.
"ढोलताशे"
लेखक- चं.. देशपांड े
िददशक- डॉ. दयानंद नाईक
िनमती संा- अिखल महारा ना िवा मंिदर सिमती, सांगली,
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िनमाता- डॉ. शरद कराळे
कायकारी िनमाता- आक. िववेक देशपांड े
न ेप- आक. नंिदनी देशपांड े
ु ं ु द पटवधन
न ेप िनमाण- मक
पासंगीत- डॉ. ती नाईक
काशयोजना- शशांक िलमये
रंगभूषा- साद गे

वेषभूषा- धनी कुलकण
रंगमंच वा- सायली दडे, वृषाली देशपांड े
रंगमंच सहाक- गोमटे श अंकलखोपे, देवांतक पाटील
वापन- काश पाटील

ु
वापन सहा- हेमत
ं सतार,
िदगंबर कोईकडे

े र, रिवकांत बरगाले, हरमन चहा
िवशेष आभार- दातार साऊं ड, राजू सपु क
पा पिरचय
अवंती- किवता गडकरी
अय- यशोधन गडकरी
काकू - सिु या उिकडवे

अिनी- काणी खािडलकर
समीर- साद बव

बळवंतराव- सिचन कुलकण

ु ं ु द पटवध न
काकासाहेब जोशी- मक
फोटोाफर- सायली दडे

घारपरेु - आक. िववेक देशपांड े
पारसनीस- भालचं िचतळे

सौ पारसनीस- धनी कुलकण

अितथी कलाकार- मृणाल बव, मृणाल कुलकण, वृषाली देशपांड,े कांची गडकरी, सागर देशपांड,े अबीर देशपांड े

शेकाप चे एन. डी. पाटील

ु होतो. ( मला ा वेळी इंिदरा गांधची राजवट आिण ांच े िनणय पटत
आणीबाणीा काळात मी कोापरात
होते, ते जाऊ ा. ) तर ा काळात मी एन. डी. पाटील यांची दोन भाषणे ितथे ऐकली होती. िवनोद आिण उपरोध
यांच े अस े जहाल िमण मी कधी कुठे ऐकले नाही ! ा काळात कुटं ुब िनयंण शियांचा बराच जोर होता. '

ु करयासाठी तो एक तूफान कायम चा होता. ा संदभात ते जे बोलले ते अजून माया लात
वरांना ' खश
आहे -- " अहो, इथले सगळे आठवडे बाजार ओस पडलेत. कुणी िफरकतच नाही ितकडं. कारण हे लोक ितथे तंब ू
टाकू न वाटच बघत बसलेले असतात. तण असो, ातारा असो, पकडून आत न ेतात आिण शिया कनच

ु ं जातच नाही कुणी ितकडं ! तर या पतीनं
सोडतात. कुणी िकतीही नको नको टले तरी ते ऐकत नाहीत. ामळ
ु ी णाल की िकती झाा बाबा
खूप झाा आहेत शिया ! भारतभर ! तडाखाच लावलाय ! आता त

शिया ? तर ते ाचा आकडा जाहीर नाही क शकत. कारण ात एक ॉेम आहे ! झालंय काय की
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भारतातले सगळे शियांच े आकडे एक कन बेरीज के ावर ती टोटल भारताा एकू ण लोकसंे न जा
येतये ! " इथे चंड हशा ! ांची मी ऐकलेली ती दोी भाषणे मला खूप आवडली होती !
 अिभवादन !
ांच े ९३ ा वष िनधन झााचे कळते. ांा ृतीला माझे आदरपूवक
--- ००० --Abhimanyu Bhupathi
Janu0matrcgSy 17 oat 1i9:n50so0 t7P9dMucc ·
Please do come and watch! 🎭
This Wednesday at 7:30 pm at Rangashankara.
Panchamukhi Natara Samuha D.S. Chougale Champra Deshpande Madhusudhan
Maddy Shivanna Prema Mahesh Kalavati Kamadolli Prabhakara Rao Anu Latha
Sachin Ranganath ಮಂಜು ಾ ಾಯ

Pavan Subramanya Ravi Shankar S Mahantesh

Doddamani
ु
माया ' बिबळ
आिण झू ' चा कानडी अवतार --झाले बाबा एकदाचे ! ( संकेतळ )
मायासारा लेखकान े संकेतळ करणे आिण ते अयावत ठे वणे हे तस े खूप काचे काम आहे. तांिक सराव
कमी असाने आिण असा कामाचा कं टाळा असानेही ते क जा वाटत असतील. पण, आनंद हा की ११
ु भरात
जानेवारी २०२२ पयत माया संकेतळाचे ( वेबसाईटचे ) अावतीकरण पूण  झालेले आहे. आय

िलिहलेला सव मजकू र ितथे आहे. पढेु मागे कधी कुणाला हे सगळे एक पाहावेस े वा अासावेस े वाटले तर ती सोय
ु ता असत… See more
पूण  कन ठे वलेली आहे. अथा, ांना उक
champralekhan.com
www.champralekhan.com

१८-०१-२२ ची पो.

ु
अवकाश कलामंच, पणे
ु
ु
कोापूरा आमा नाटकसमूहाने जसे मी सचवले
ले ' य ' हे नाव ीकारले तसेच पयााही
आमा

ु
नाटकसमूहान े मी िदलेले ' अवकाश ' ( space या अथ ) हे नाव ीकारले. पयातला
हा समूह ापन करताना
ु
ु
मत:
िवासागरचा पढाकार
होता. तालमीला मनपाा शाळे त जागा िमळावी णून आिण नंतर िता

नूतनीकरणासाठी अन ेकदा िवासागर आिण मी िशण मंडळाा अाा के िबनबाहेर तीन तीन तास वाट
पाहयाचे काम के लेले आहे. िवासागर णजे िवासागर अापक -- माया ' धागेदोरे ' , ' समतोल ', ' े लर ',
' सा मावळा सूयाची ' या संिहतांचा िददशक आिण नंतर ावसाियक रंगभूमीवरची, ' आधी बसू, मग बो ',
आिण ' साखर खाे ला माणूस ' ही खास यशी नाटके िलिहणारा लेखक. आमा या समूहाबरोबर असणारे

अनेकजण आता कलेा ेात काही ना काही कामे करत आहेत. शांत तपी याने अन ेक मराठी िचपटांतनू
कामे के लेली आहेत. गणेश सागडे हा टीी चॅन ेलवर बंधक आहे. अिनल भागवत, िवास गे हे उम नट तर
आमा बरोबर होतेच. मधरु ाणी गोखलेही ( 'आई कुठे -- ' वाली ) तेा आमाबरोबर असायची. नंतर ितन े
ु आमचं सेम असतं ' या नाटकात काम के ले. तस ेच आनंद अलकं ु टे हा एक उम अिभन ेताही
माया, ' तमचं

आमा या नाटकसमूहात होता. ाने ा वेळी माया ' धागेदोरे ' आिण ' सा -- ' या संिहतांत कामे के ली.
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ु
ानंतर ान े हदी मािलकांमेही कामे के ली. हे सगळे सांगायचे कारण णजे, आता तो ' मलगी
झाली हो ' या
मािलके ता िवलास पाटील या भूिमके त िदसणार आहे, अशी बातमी आहे ! तो ाा या भूिमके चे सोन े करील
यात शंकाच नाही !

ु ' झदाबाद !
' अवकाश कलामंच, पणे
--- ००० --गोडसे आिण अिभिातं
नथरु ाम गोडसे हा एक वाईट माणूस होता – तो कलाकृ तीतही वाईट माणूस णूनच आला पािहजे. एखाा नटाचे
अिभिातं णजे तो कसा आिण िकती वाईट आहे हे  करयाचे कौश. ते ेक नटाचे वेगवेगळे
असू शके ल. कुणी णेल, असे नाही, तो चांगला होता. तो कसा चांगला होता हे तमु चे तं कौश वापन
ु दाखवू शकता. णजे काय, तर पाांबलची तमची
ु
ु
ु ी िकतीही
ती
मते, तमची
भूिमका  करयात त

कौश दाखवू शकता. तेच तमु चे अिभिातं. हा  ऐितहािसक टाइप नाटकांत वगैरे अिधक उघडा
पडतो. इतरही बसं कलाकृ तत, चांगाला चांगले णा, वाईटाला वाईट णा, हे असतेच. गर हा खल

ु
णूनच सादर झाला पािहजे. सामात: करमणकीा
ेात तर चांगाचा िवजय वग ैरे या मागान ेच कलाकृ ती
जावी लागते, मग ते काम करयासाठी लागणारे कौश वापरयाचे हवे तेवढे ातं िदले जाते – राजकीय

ु
पढायां
पासून सगळे च ा ातंाचे भोे आिण पािठराखे असतात. कला ही ‘ योय ‘ भूिमका मांडयासाठी

ु ाशी असते. आजही उमोम कलाकृ तची
असते, अशी कले बाबतची एक अंत बावळट, िनबु समज याा मळ
िनमती पािहली तर ती अशी िबनडोक नसते, हे सहज समजू शकते. सतीश तांब े वा राजन खान यांा चांगा

कथा-कादंबया ा. उम कलेत पाांच े मूमापन हा मु ाच नसतो. पाांना चांगले-वाईट ठरवत जाणारा लेखक
े च नाही शकत. आता, कग िलयर, हॅटे , मॅबेथ हे चांगले की वाईट ?
जगयाा ियेचा मोठा आवाका घऊ
पाांना चांगले-वाईट णणे ही कलेतली अगदीच बािलश पातळी झाली.

एरवी कुणी याा फं दात पडत नाही पण राजकीय वाहावर भले-बरेु पिरणाम होयाची शता असेल तर खूप
े ाठी कवा पणा उघडा पाडून ाला शासन
लोकांना जाग येत.े ऐितहािसक नाटक हे एक तर िवभूितपूजस

ु े ा ेात काहीही मौवान िनमाण होणे
करयासाठीच असले पािहजे, अशी आपली भूिमका असते. ामळ
अश होऊन बसते. मते, अिता, करता हे  करयासाठीच कला असते असे एकदा गृहीत धरले की

ु ली होऊन बसते. इथे तेच, तेवढेच हवे आहे. गोडसच
े े िवचार मा असणायान े
अिभिातं ही एक भातक
गोडसे सादर करणे आिण ते मा नसणायान े सादर करणे, हा एक भेद आिण ाची भलावण होते आहे का की

ु ात आपली िवा िफरताना िदसते. मग, एकमेकांना ढगी णणे, मग खरे ढगी
नाही हा सरा भेद – एवा वतळ
कोण हे ठरवत बसणे – अस े ते रंगत राहते. एक तर कला णजे करमणूक असे समजणारे बसं लोक
यापलीकडे काही पा इितच नाहीत – तस ेच आपले ‘ भूिमका ‘ वाले ! ांनाही अशा वैचािरक िनषातच कला
असते, असे वाटते.

ु
मळात
कलावंताचे िगत िवचार आिण कला यांचा संबध
ं च लावत बसू नये. कलाकृ तीच पाहावी. एखादा

ु गारही उम कलावंत असाची उदाहरणे आहेत. एा पाउंड हा कवी िहटलर-मसोिलनीचा
ु
गे
चाहता असूनही
े तोवर पाउंड असेल !
हेमवे णतो की जोवर इंिलश असल
चांगली सजक कला ही आधी मतमतांतरांपासून तं असते. ती जगयाा ियेच े सम भान घेत जाणारी
असते. कोणता तरी वैचािरक साचा वाचकांवर वा ेकांवर बबवत राहणे, हे ितचे कामच नसते. कलेबल असा
बािलश कना जोपासणाया समाजात असले फालतू वाद आिण बब चाच राहणार.
--- 000 --7

आी बँकवाले -- ही मा भ ेटीगाठी थांबलेा आहेत –
( २४-०१-२० ची फोटोसह पो ).
िगरीश पतके

ु ाी िचपळू णकर या ाानमालेतले सरे प
ु
मबं ु ईा ईया महािवालयान े आयोिजत के लेा, िवश

 तकातली मराठी रं गभूमी ' या िवषयावर
गफ
ं ु ताना थोाच वेळापूव आपले िम िगरीश पतके यांनी, ' गेा अधश
ु सा तासात ांनी अन ेक महाा िवषयांना आिण ांना उलगडयाचा य के ला.
ाान िदले. समारे

याचा एक सिवर लेख ते तयार करणार आहेत. तो लेख अासकांना नीच काही िदशा देणारा ठरेल यात शंका
नाही.
अिभनंदन, िगरीश !
--- ००० --" डरकी ताकत लालचस े जादा होती है ! "
-- अिनल सघवी, झी िबिझन ेस चॅन ेल.
डॉ. अिनल अवचट
यांच े ७७ ा वष िनधन झााचे कळते. एक िवचारवंत, सामािजक कायकत आिण लेखक णून ते िस होते.
ु
ांा लेखनातून िमळालेली एक मािहती आिण गोदावरी पळे कर यांा पकातली
एक मािहती यांचा '
सामसूम ' हे नाटक िलिहताना मला उपयोग झाला होता.
ांा ृतीस सादर अिभवादन !
--- ००० --" आी घोषणाच के ली आहे की जे लोक आमचा प सोडून जातील ांना परत कदािप पात घ ेणार नाही ! "
ु
" ांना यंपाक येत नाही ते ात कांदालसणाचा
मारा जा करतात. "
ु ाबजाम ' या िसन ेमात.
-- सोनाली कुलकण ( े ), ' गल

आज सकाळी िदला ाच कारचा फोटो दोन वषापवू ही िदला होता --थंडीसाठी ाता ात बिु मान सोय –
( फोटो ).
कवी आिण वाचक
ु  करणारे, पिरवतनवादी, आािक ांना सामोरे जाणारे तसेच टीन भावभावनांा
त:चा अनभव
रचनांची गीते िलिहणारे – अस े िविवध कारचे कवी असतात. तसेच वाचकही िविवध आवडचे, अिभचचे,

ु ेच, कोणाही पूव
 हािशवाय आिण अपेापी मतािशवाय वाचकाने किवता वाचणे हीच
अपेांच े असतात. ामळ
ाता ात चांगली िया असू शकते. कवी आिण वाचक यांा िया जर वेगवेगया वा संघषात असा
 चेा होणे, आपाला न समजणाया किवतेच े गांभीय  राच नये
तर किवतेच े बािलश अथ  लावले जाणे, हेतपू वू क
असे ितचे ‘ ामािणक ‘ िवपीकरण करणे, असे कार होऊ शकतात. कवीन े एकदा किवता िलन झाली की िता
भिवताची काळजी क नये. कवीन े असा कारांत बोलायला जाणे णजे ा किवतेला खरु टवणारे ठरते.
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ु े एकू णात
ितला मयादा घालणारे ठरते. िलिहताना कवीलाही त:ची किवता ‘ पूण  ‘ कळते, असे होत नाही. ामळ
ु ेपणाने वाचू न शकणाया वा किवतेवर रागावणाया
ान े यात न पडणेच चांगले असते. समजा, किवता खल
ु े ा किवतेची वाट लागली तरी कवीन े त: गच राहावे. किवतेत असेलच काही
वाचकांा ितियांमळ

आशय तर कदािचत काही गंभीर वाचकांपयत ते पोचूही शकते. यासाठी, वाचकांनी एकमेकांा ितियांचा
त:ा वाचनावर पिरणाम घडू ायचा नाही, हे पाहायला हवे. या कशावरच, अथात, कवीचा कोणताच ताबा वा

अिधकार असू शकत नाही. हे ओळखून कवीन,े आपली किवता फडतूस ते  ेट काहीही ठ शकते हे समजून असावे.
किवता एकदा िलन झाली की वाचकांा वाहात ितला सोडून ावे आिण ितचे जे काही होईल ाा

े तयारी तर ‘ एकाा ‘ चतनातून येणाया किवता िलच
पिरणामापासून त:ला लांब ठे वावे. याची नसल

ु ेपणान े वाचली जात नाही आहे अस े वाटत असले तरी पढील
ु
नयेत. आिण सरे महाचे णजे आपली किवता खल
 तेवर पिरणाम होऊ देऊ नये. थोडात णजे कवीन े त: ाा
किवता िलिहताना ाचा आपा सजक

ु करावे, तमक
ु क नये, हे
किवतेा कोणाही, कशाही कारा यशापयशाबल टची वा हळवे रा नये. अमक
ु
काही से नाहीत. किवतेा तं वाढीसाठी हे आवयक वाटान े सचवले
आहे. ‘ जो होगा सो होगा ‘ असा
एक सारांशही असू शकतो.
--- ००० --सतीश तांब े यांा एका ावरचे माझे िवचार -वाचकांच े ' वाटणे '
कवीा चतनात ाला महाचे वाटते ते येत असते -- वाचकाा अपेते ते बसत नसेल तर ान े ती किवता
वाचू नये. पण कवीन े काय करायला हवे, वगैरे सांगत बसू नये. किवता वाचकाला ' खरी ' वाटयाची चता कवीन े

ु
मळीच
क नये. टीन मनाला ' खोटं नाटं / भलतंसलतं / अितशयो ' वाटणारेच तर असते कलेत. ' ायल '
कादंबरी कोणा टीन मनाा गावी असू शकते ? न-किवता, अितवाववादी किवता ही, फ पिरवतनवादी
अपेा ठे वणायांना भाष ेन े के लेली फसवणूकच वाटू शकते. हे पान कवीन े तीच ती रटाळ री ओढत बसावी ?

एखादी किवता िनरथक, रड णून टाकू न देयाचे ातं वाचकाला असतेच -- ात कवी ढवळाढवळ कच
ु
नाही शकत. ' न ेहमीा ' मनाचा ताबा सोडून मपणे
किवता िलिहणे हे आता नवीन रािहलेले नाही. पण, हे
माच नसलेले वाचक असू शकतातच.
--- ००० --उंटान े कोणाही अितेिशवाय उंट णूनच जगावे -- जा चाहते िमळवयासाठी उगीचच ही, वाघ, कुा वा
गाढव यांासारखे जगायचा य क नये ! ( फोटो ).
अंतबा
ू टरन े झपाटलेला – ( फोटो ).
ु राव, ती
ु मोिहत टाकळकरा िददशनाखाली कानडीत सादर के लेले माझे ' ढोलताशे ' नाटक पाहणे हे
सषमा
ु ाला तमा
ु
े ा ! ( फोटो ).
मला खूपच आनंद देणारे होते ! त
वाढिदवसािनिम खूप शभु 
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एक कलावंत णून न िवनंती
ु
मळात
मी कलावंत तरी आहे का, हा काहचा  असू शकतो, याची मला जाणीव आहे. ाबल माझे काही
णणे नाही. पण, मला त:ला मी लेखक, कवी, कलावंत आहे असे वाटत असाने ही पो िलहीत आहे. खरे

ु
तर माझी लेखनिया आिण माणसाा जगयातले कलेच े ान यावर मी अन ेकदा िलिहलेले आहे. तरीही, पा
एकदा, इथ े काही  करावे, असे वाटते. मी िलिहतो ा सव सािहकारांबल वेगवेगळे बोलत न बसता, किवता
हे माम धन िलिहतो.
मी एकाच कारा किवता िलहीत नाही. पण, एक नी असते की भाविनक उेक, सांगीितक लय, पारंपिरक
ु
ितमांच े जंजाळ, माझी त:ची सख:खे
, मते, िवचारणाली वग ैरे मांडयासाठी वा कुणाला काही पटवून

देयाा हाहासाठी मी िलहीत नाही. माया ेक किवतेतला मी णजे ती किवता िलिहणारा मी आहे, असे
नसते. मानवी जगणे, ातले संघष, िवसंगती आिण म यांा मला िदसणाया िया मी  करत असतो.
ासाठी मला किवतेचा कार वा घाट कोणताही चालतो – किवता, गकिवता, काग, लिलत मजकू र असे

ु ाला काहीही णू शकता. मी ते किवता िवभागात घेतो यान े कुणीही रागवायचे वा िवचिलत ायचे कारण
ती
ु ात ात काही कलाकही नसते अस े
नाही. ती एक कलाक अिभी णून पािहले तरी चा शकते. मळ

वाटणायांनी ाचा नाद सोडून ावा आिण ल करावे. किवतेा इतर कारांत, वाववादी, अितवाववादी,
मूषाक, असंगत, अिनयंित, िनरथ क – अस े किवतेच े सव कार माया लेखनात येऊ शकतात. ाचमाणे,

गंभीर, हलके फुलके , िवनोदी, उपरोिधक असे शैलीचेही अन ेक कार असू शकतात. हे असे सगळे ांना चालणारच
नसेल ांनी या लेखनाचा कृ पया नाद सोडून ावा. किवतेचा कार आिण घाट यांबल ठरलेा आिण आही
अपेा असणायांनी माया किवता वाचायचा ास घेऊ नये.

दैवावर वगैरे मला काही बोलायचे नसले तरी दवाने आपा वाचकांमधा बयाच वाचकांची मने के वळ

ु ारामाला जसा ईर िदसायचा तस ेच यांना फ
े त
ू तक
राजकारण आहेत, असे मला िदसते. ेक अणरु ण
राजकारण िदसते. कला ही पूण  मानवी जगयाबल असयाची शताच ांना मा नसते. ते त: चोवीस तास
मोदी, राल गांधी, हवाद, गांधीवाद, आंबडे करवाद आिण कोणती राजकीय मते बरोबर वा चूक यातच गतं ु लेले
आिण गढलेले ( आिण माया मते गाडले गेलेले ) असतात. ांनी कसे जगावे याचे से देयासाठी मी िलहीत

नाही. ाचमाणे, मी कस े िलहावे हेही कुणी मला सांग ू नये. अिभिातं णजे फ वेगवेगळी मते 

ु
ु े आपण सवाचच
े जगणे घाण
करयाचे ातं ने – ती तर सी ठरेल. मतांमे गरफटले
ले जगत राहयाम ळ
े ाला ाही मागातले चतन  करायचे ातं असायला हवे.
करत राहतो, हा  ाला िदसत असल
अथात, ते ातं मी कुणाकडे मागत नसून घेतच असतो.

माया ीने एक वेगळाच गंभीर  अिात येतो तो णजे माया अन ेक पोवर काहा राजकीय मतांच े
 होणे वा माया अिभीला राजकीय अथ  देयाचे य होणे. वाचकांनी काय करावे हे ांच े ातं आहे,
ु ेपणाने आिण योय ा गांभीयान े वाचणारे काही वाचक आहेत. ांना
हे मला समजते. पण, इथ े माया पो खल
ु हे ांच े ठरलेले
िवेप िनमाण करयाचे काम कुणी क नये, ही न िवनंती आहे. राजकीय भूिमका हेच आय
आहे ांनी कृ पया माझे काही वाचू तर नयेच पण िमयादीतूनही वजा ावे ही िवनंती. कारण मी ांासाठी

ु च फाटे फुटणे आिण िवषय-आशय
िलहीत नाही. आिण खूप वाचक असयाचीही या लेखनाला गरज नाही. नसते
सोडून भरकटणे यात सवााच वेळेचा अपय आहे. तरीही, सारखे राजकीय िवचारांनी  असणे जरा बाजूला
ू जे इथले काही वाचू इितात ांच े ागतच आहे. कुणाचा उपमद करायचा हेत ू नाही. माझेही सगळे , या
ठे वन
पोसह, सगळे राजकीयच आहे, असेही काहना वाटू शकते – ांना रामराम !

ु ा वाचकांना एक िवनंती आहे की कृ पया कुणाचेही शेरे न
ू वाचू शकणाया ख
राजकीय मते व िना िगत ठे वन
वाचता ांनी तंपणेच वाचावे.
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े ांनीही हाच माझा रामराम समजावा,
एवढा कशाला हवाय िवचार कोणाही लेखनाचा अस े ांना वाटत असल
ही िवनंती.
--- ००० --ु
माया या िमाचे थोडात माहा ----- ( काश बिसागर
).
एक चांगली आठवण – ( वझोळ या किवतासंहाचे काशन ).
बजेटचा सारांश -१. एकू ण रम -- ३९|| लाख कोटी पये.
२. हे शू आहे -- यात काहीच नाही.
३. सव ेांवर हजारो कोटी पये खच होणार.
४. भारतीय नागिरक ावान आहेत यावर साधारी आिण िवरोधक या दोघांचीही ा आहे.
--- ००० --ु णला
ु
काल खूप िदवसांनी एक डास गणग
-याचा अथ, आता
थंडी संपली !
Abhimanyu Bhupathi is with Prabhakara Rao and 11 others
.
tSpFoebnru31thuaryf h3 ag0t 1e07d:143 2A6Mu ·
"Chess and Donkey" in the play Bangalore
Tomorrow evening at 6 pm
In the village of art
Come on, be encouraged.
Today evening at 6 pm

🍁
Panchamukhi actors group (R) acting
#Chess_and_Donkey drama

🍁
Champra Deshpande / D. S. Chougale / Abhimanyu Bhupathi
🍁
Kalagrama Mallatthalli, near Bangalore VV,
Bangalore...
🍀Watch it without fail🍀
०४-०२-२२.
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े कर
भारतर लता मंगश
आपा या महान गाियका आपांतनू आज गेा आहेत !

कोवधी लोकांा आयषु यांतले तासंतास ापून माणसांच े जगणे घडवणारी ही ी होती. संगीताचा आिण
कनाशीचा खूप संबध
ं असतो अस े मानसशाीय स वाचनात आले होते. एकू णच भारताची ककता णजे
लताजी होा ! मला संगीताची भाषा नाही माहीत पण कोणाही चालीत आिण ा चालीा आजूबाजूला
ु
असणाया सव बारीकसारीक जागाही घेत-भरत जाणारा हा एक अजब आवाज होता. हे नसा
िनसगद

ु हे
आवाजान े नाही घडत. ामागे असते एक अंत तरल आिण संवदे नशील मन. ते एक िनभ य मन असते. अमक
ु च िमाहा नसते. ‘ पिर ा
घडेल का याची भीती वा हे असे ावे याची चताच नसलेला आवाज. हे नसते

ु ाराम जे णतात तीच असते ही िया. अमक
ु अासम, तमक
ु माणपे
िवंभरे बोलिवले ‘ असे णताना तक
वगैर ा का ओलांडणारे हे काही असते. िवशेषत: भारतीयांा मानिसक जडणघडणीत चंड सहभाग असलेली
ही एक अितीय कलावंत ी होती.
िनरिनराया िवचारसरणी, प, धम, जाती यांचा िितशील भाव गाजवणाया अशा या काळात, जेा उेगान े ‘
माया मना बन दगड ‘ असे णायची वेळ येत े आहे, अशा वेळी लताजची तरलता िवशेष महाची ठरते.
कोणतीही कला ही माणसाला िितशील ौयापासून वाचवत असते. ते काय  लताजा गायांनी िकती के लेले
आहे याचे मोजमाप करता येण े शच नाही.
ू त ा आिण शहाणपण देणाया लताजना अंत:करणपूवक
 अिभवादन
असं चाहांा जगयाला समृी, अथपण

ु
! असे कलावंत देशात, समाजात असणे हा नसता
टाईमपास कधीच नसतो. ती तर जगणे िशकयाची िया असते.
ु एकदा ांा ती कृ तता आिण अिभवादन !
पा
--- ००० --०६-०२-२२
िववा
समजा एखादा िवषय/ िववा आहे. साहिजकच ावर अन ेक भूिमका असणार. काही मराठी लोक णतील की
ांतली ‘ िववेकी ‘ भूिमका कोणती, ते बघायचे. अथातच, सगळे च णणार की आीच ‘ खरे िववेकी ‘ !
कोणाही समूहावर हेारोप करणे वा हे सगळे राजकीय आहे, असे णणे हे यातून माग िनघायला काही

उपयोगाचे होणार नाही. ( तस े तर पूव, मबं ु ईत तरी, सरकारी कायालयांत ं गीबंदी झाली होती, असे आठवते. ते

ु
ु
कायान े झाले होते की नसाच
पिरपकाने, आिण मळात
तसे काही झाले तरी होते का – असे अन ेक फाटे आिण
धागेदोरे यात असू शकतील ). यातली न ेमकी िववेकी भूिमका कोणती हे सांग ू शकणारे िवान आपाकडे नाहीत,

असे नाही. पण ांचा यात फारसा उपयोग नाही. अनेक भूिमकांमे ामािणकपणा, पोटितडीक आिण ाणियता
 ठरतात. मग काय करावे ? सरळ, भूिमका आिण िववेक
असते तेा सवच िववेांच े िवचार आिण तक हे िनरथक

यांचा काही उपयोग नाही, हे आधी ओळखावे. हे ओळखयात जो शहाणपणा आहे तो कुणााही िववेकापेा ेच
असणार आहे. उपल कायामाणे काय िनघतोय माग, हेच फ महाचे आहे. संिवधानभी सगळे च दाखवत
आहेत तर हे मा होयात अडचण येऊ नये. नाही तरी हे करण कोटामे गेलेलेच आहे असे िदसते. थांबावे ना
जरा – कशाला हा आरडाओरडा, आगपाखड आिण आरोप-ारोप ? आिण समजा कोटाचा िनकाल काहा
िववेकाला पटणारा नाही लागला तर ांनी िनवडून येऊन संिवधानमा पतीन े कायात बदल करावेत ना !

सगयांाच भूिमका िववेकी आहेत असे णून खूप वाद आिण मारामाया माजवू नयेत, असे वाटते. एक अंत
सामा नागिरक णून हे मत मांडलेले आहे.
--- ००० --12

िनशाणा, टोला, ितटोला, घणाघात, इशारा, िचमटा, टीका, हा, ितहा, बॉबं , पपात, सेचा पयोग,
कायाचे रा, ायालयाचा आदर, बेपा, सम, वॉरंट, सा, िदलासा, अडचणत वाढ, माफीचा साीदार,

जामीन, सनु ावणी, िगती, कोठडी, अटक -- या अशा सगया शांनीही लोकशाहीला बळ िमळत अस ेल का ?
िदसामाजी काही तरी ते खणावे --

( लफडी, कुलं गडी, घोटाळे , उलाढाली, बेकायदेशीर, अिनयिमत व तम -- ) – फोटो.
िवरोधक आिण साधारी एकच वा बोलताहेत -- " ांाकडे बोलायला िवषयच नसान े ते याचे मह
माजवताहेत ! "
ु गारीतही मराठी मागे का,
ु ' हा िसन ेमा काल पािहला ! गे
िवचारसरणीन े ने पण खांान े डावा असलेला ' पा
असा  पडला !
आता या राा अंतरंगात हे रं ग समािव होतील -- तो रंग ेल होईल -- येणायाजाणायांा मनांच े तोल ाने
घालवू नये णजे झाले ! --- ( फोटो ).
ु , आा िनसगच आता डुिके ट वाटतो -- हे पूव
िनसगयांच े लाख फोटो काढले गेलेले आहेत -- ामळे
े ेय खूपदा, असे वाटते – ( फोटो ).
होऊन गल
माया डोयांत आनंदाू
ु गी-जावई आिण ांचा मल
ु गा िच. आिद ( णजे अथातच माझा िय
काल संाकाळची घटना आहे. माझी मल
ु
नातू जो नकताच
बारावी झालेला आहे. ) एका लाा ागत समारंभाला गेले होते. कायम नाातलाच होता.

ितथा हॉला बाहेर एक पोहयाचा तलाव होता. ितथे बसू जरा वेळ णून ते ितघे बसले होते. ा वेळी एक ३ु
४ वषाचा मलगा
ा हॉलमधून ितकडे आला आिण ाला काही कळले नसावे -- तो ा तलावात पडला. हे

ु ाा
िदसताच काहीही िवचार न करता माझा नातू ितकडे धावला आिण ान े पायात उडी मारली. ा छोा मल

ु
पोटात तोवर पाणी गेलेले होते. माया नातवान े ाला बाहेर काढले ! ा छोा मलाचे
आई-वडील दोघेही डॉर
ु गा वाचला. ती घटना घडली तेा ितकडे कुणीच नते. हे ितघे
आहेत. ांनी योय ते उपचार के ले आिण तो मल
ु
ितथे बसलेले असान े ांना िदसले आिण तो मलगा
वाचला ! ाचे आई-वडील णाले की याा ऋणातून
ु होणार नाही ! नंतर ांनी ते कायावरही सृत के ले.
आी कधीच म

पढेु बाजूला जाऊन कपडे िपळू न माया नातवाने तशाच ओा कपांनीच ा समारंभात भाग घेतला. या
कारात िभजून ाचा मोबाईलही खराब झाला. ते अथातच फार िकरकोळ आहे. ा समारंभात िच. आिद जणू
एक सेलेिटीच झाला होता !

ु ीन े मला हे सगळे फोनवर सांिगतले. सांगताना अिभमानान े ती तर सिदत झाली होतीच,
आज सकाळीच माया मल
पण, इकडे माझेही डोळे आनंदाून
ं ी भन आले होते !
आमचा िच. आिद णजे एक अमू र आहे र ! की िहरा णू -- अिधकच  ेट ?
--- ००० --अिभिजतन े मागे एकदा उम बसवले होते हे नाटक -- आता ना संचात – ( ए, आपण चहा ायचा ? )
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ु
शाळा सटली
-- पालक हजर – ( फोटो ).
तीन न ेते एकमेकांवर हा करत काय काय बोलले ते दाखवून झाावर एक टीी िनवेिदका णाली, " आता पा
या महाा बाता -- "
सगळे च जर िशवरायांपासून ेरणा घेत आहेत आिण ांाच आदशावर चालणार आहेत तर ते एकमेकांा िव
का आहेत ? ( १९-०२-१७ ची मेमरी ).
ही कामाचे लोड खूप वाढलेय -- इता चौकया करायला ाफच नाहीय –
आज एकही पकार पिरषद नाही ? मग टीीला घालायला आणले ा हाराचे क काय ?
ु गा : --- बाबा, सारखे रागावू नका -- तमचे
ु काय काय चकले
ु य ाचीही मी यादी करतोय !
सरीतला मल
हे बालगंधव िमरज इथले आहे – ( ढोलताशे ).
ु
नसताच
भूतकाळ की रहांचा खिजना ? – ( फोटो ).
Ftheb57Shrgugapryl 21 atans 74:e3c52d9u aPM6 ·
आवय पहायला या !!
६० ा राना महोवात
अिखल महारा ना िवा मंि दर सिमती, सांगली

ु
िवदास
भावे नामंिदर, सांगली सादर करीत आहोत
चं. . देशपांड े िलिखत दोन अंकी नाटक
`` ढोल ताशे ´´
िददशक : डॉ. दयानंद नाईक
िनमात े : डॉ. शरद कराळे
कायकारी िनमात े : आक. िववेक देशपांड े
काशयोजना : शशांक िलमये
न ेप : आक. नंिदनी देशपांड े
नी-पासग
ं ीत : डॉ. ती नाईक
रंगभूषा : साद गे

वेशभूषा : धनी कुलकण
वापन : काश पाटील

कलाकार : किवता गडकरी, यशोधन गडकरी, सिु या उिकडवे, काणी खािडलकर, साद बव, सिचन कुलकण,
ु ं ु द पटवधन, सायली दडे, िववेक देशपांड,े भालचं िचतळे , धनी कुलकण, वृषाली देशपांड,े सागर देशपांड,े
मक
कांची गडकरी, अबीर देशपांड.े
मंगळवार िद. 22 • 2 • 2022 रोजी सायंकाळी ठीक 7 वा.
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बालगंधव नामंिदर, िमरज
िटिकट दर : . 15/-, . 10/ु
सभािषत
झी िबिझन ेस चे अिनल सघवी एकदा णाले की, " जब बाजार िगरता है तब छोटे पहले िगरते ह और बडे बाद म

ु
िगरते ह " -- आज तेच सघवी णाले, " हम साथ िगरते ह और साथ मरते ह " -- आपले तकारामब
वु ा णतात, "
ु
ु
महापरेु झाडे जाती तेथ े लाळे वाचती " ! णजे अशी सभािषते
ही एके का पिरितीपरतीच
असतात का ? तसे
ु
असास ांना सभािषते
का णावे ? की, काहीही बोला, ात त असतेच ! ? आिण सगयाच बोलयात

ु एक खरे वाटणारे वाढले की ाचे सभािषत
ु
 मतदान करणे णजे काय ? की अमक
त अस ेल तर िवचारपूवक
होते
ु
? मग, किनच
बरोबर वा हवादीच बरोबर, यात िकतपत अथ असू शकतो ? की आधी यश, मग, ाचे

ु
ु
सभािषत,
असा िवकास असतो ? की आपाला जे स वाटते तेच फायनल समजत एकमेकांा उरांवर बसत ये
करत राहाणे, हेच नॉमल समजावे ?
--- ००० --हे नाटक िलन २५ वष झाली -- अजूनही आनंदाचा झरा आहे --

धवाद, िनरंजन कुलकणजी ! आिण धवाद, सांगली-िमरजवाले !
Niranjan Kulkarni
3Ftel3brSu0oarcy 22 at u2ah11:tc553 PMd ·
आज एक सरेु ख नाटक पाहायचा योग आला-ढोल ताशे!

ु झालीय. हे पिहलेच नाटक. सांगली-िमरजेा हौशी रंगकमनी सादर के लं .
कालपासून रा ना धा स

ु ता वेगळीच होती...
ु े उक
चंड गदत. आिण नूतनीकरण झालेा िमरजेा 'बालगंधव रं गमंिदर'मे. ामळ
ु
पयामधील
भर वीतील, वरा मजावरील घर. ितथं राहणारं अय-अवंतीचं कुटं ब
ु . रा आहे अनंत

ु
चतदु शीची. आिण अयनं ठरवलय की आज िमरवणूक पहायची नाही. गॅलरीचे दरवाजे बंद. आिण मग दीघा स
होतो ाला िवरोध करयाचा आिण ाने पटवून देयाचा. मग ितपांत एके क जणांची भर पडत जाते. अयचा

यिु वाद खर होत जातो. देव णजे काय? धमाचा खरा अथ  काय? अशा तािक चचबरोबरच अि, ओळख,
ु ळण होत राहते.
िववेक, जगयाचा ह अशा मूलभूत मूांपयत या चचची घस

ु िदला. अथात अय, अवंती याबरोबरच काकू , बळवंतराव,
े पाान े अगदी िजवंत अनभव
नाटकातील क

समीर यांाही भूिमका ठळक लात राहतात; आपातीलच वाटतात. यशोधन गडकरी यांनी जो अय
आपासमोर मांडलाय तो ही िवलण संयतपणे आिण ितताच मजबतु ीने!

'चचा' ही संिहता असणारे नाटक आपाला फारस े पेलवत नाही हे मा खरं. कारण तशी सवय ावी
लागते. मजबूत नाटकाला  ेक ही िततकाच मजबूत असावा लागतो. हे थोडंस ं भौितक शााा िनयमांसारखं
आहे.

ु
सया अंकात नाटकाचं ताण थोडासा स ैलावासारखा वाटतो. कदािचत हे हेतपू ररही
असयाची

शता आहे. मा शेवट अगदी भावी आहे. भीषण आहे. आिण अगदीच मानिसक रावर पािहलं तर तो हसक
ही आहे!

ु झालो!
मी स
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... बाकी नाटक संपावर टायांचा गजर झालाच. आय  णजे 'गणपती बाा मोरया' अशा घोषणाही

ु लं!
काहीनी िदा. 'ढोल ताशे' सारा नाटकांची कशी गरज असते ते यातून कळू न चक
आणखी एक अिभाय -- धवाद पोळजी --

ढोल ताशे या चं  देशपांड े िलिखत आिण डॉ दयानंद नाईक िददशत नाटकान े िमरज येिथल रा ना धला
ु
सवात
.

अवघड िवषय अितशय सहज सोा पतीन े मांडयासाठी िटम ढोल ताशे नी आपले कौश पणाला लावले .

ु
ु
पयातील
गणपतीची िमरवणूक पाहायची उकता
आिण न पा देणारा एक तट िवचार धमाच े अंतरं ग ,धम

आतून समजून घेतला पािहजे,या साठी िमरवणूकच पाहयची नाही यासाठी आपा घराा बानीचे दार बंद
कन खरतर चंगळवादावर बिहार टाकणारा बंड करणारा िवचार .
बानीचे बंद दार तीकाक होते परं परेबरो बरोबर आलेा चंगळवादान े

धमाा नावावर कुठे तरी समाजाची िदशा भरकट आहे. देवाची मूत लहान मोठी थोर ितचे ान यावर संतांच े

दाखले देऊन आपले मत पटवून देयासाठी के लेला अटटाहास समाजाा परंपरेा िवरोधात कुठे तरी जातोय हे
ु
तळमन सांगणारा िवचारआिण जे काय चाललय ते िकती सदं ु र आहे हे पटवून देणारी िवचार धारा यातील शीतय
णजे ढोल ताशे .
खर बोलणा-या माणसापेा परंपरान सोबत आलेा चांगळवादाला खतपाणी घालणारा घातक आसतो हे
सांगयाचा व ेकांना िवचार करायला करायला भाग पाडणारे नाटक
शेवटी दार बानीचे दार उघडले

हे कुठेतरी मनाला चटका लाऊन जाणारे होते हे नाटकाचे यश .

तांिक सदं ु र एकं दरीत नाटक घरी जाताना ेकाना िवचार घेऊन जायला भाग पाडणारे होते.
ले. राजेश शंकर पोळ

िमरज .िद-२३ फे वु ारी २०२२
धवाद !
उम वाचन ! धवाद, ऋिषके श ! ( ऋिषके श िनकम याने के लेले माया एका किवतेच े वाचन ).
ु े च राजकारणाा डावपेचांत ांचा
एकू णात समाजवादी लोक हे तिन, िववेकी आिण ामािणक असामळ

िनभाव लागला नाही, अशी एक समजूत असू शकते. काल टीीवर ात पकार आिण िवचारवंत कुमार के तकर
सांगत होते की भारतात तहीन राजकारणाचा पाया हा डॉ. राम मनोहर लोिहया यांनी घातला ! – हे जर खरे
असेल तर आजपयत िकती चंड पढेु जायला हवा होता हा प ! असे का नाही झाले ?
( २५-०२-१७ ची मेमरी ).
ु च तशील राहावे की तशील असाचे दाखवत इतरच मखलाशी करत राहावी -- हे समजणे णजे
नसते
िववेक !
" िकशोरी आज काय बागेी गायलीय, कमाल ! " अस े लोक णाले तर कमी पडले मी -- " काय बागेी ऐकलाय
आज ! " -- हे खरे !
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आज कोण आलेय ऐकायला, हे मी िवचारात घेत नाही. संगीत णजे आिक भाव आिण तो आा ेकात
आहे, हे मला िनित माहीत असते. माया आाचा ा ेकाा आाशी संपक ािपत होणे, हेच
महाचे -- यान जा मी ोांचा िवचार करत नाही. ोते असं कारचे असतात, तसा िवचार कन कसे
गाता येईल ?
--- िकशोरी आमोणकर.
ंगार, िवनोद, गांभीय, आच, तीता, हतबलता -- असे बरेच काही –
( २६-०२-१७ ची मेमरी – ‘ तु या िमठीत ‘ ही किवता ).
मराठीची समा
दोनतीन गोी आधीच ियर करतो. मला मराठीबल अिता नाही पण ती माझी भाषा असाने आीयता

आहे. मी मराठीतला एक लेखक/कवी असलो तरीही मला या भाष ेतले माझे ान कुिणतरी िनित कन ावे
याची गरज वाटत नाही. तशी कुवत असलेले समीकही आता नाहीत. मी ा कारणासाठी िलिहतो तसा

सािहाची इथ े फारशी कुणाला गरज नाही, हे मला माहीत आहे. ािमधनाचे पस
ै े वगैरे याची ेही मला पडत
नाहीत. राहता रािहली काही घसघशीत रमेची पािरतोिषके . ांाकडेही मी आशाळभूतपणे पाहात बसलेलो

ु णजे मी हे जे िलिहतो आहे ते गाढा ासंग, अास आिण परु ावे यांवर आधािरत िलहीत नसून
नाही. आिण म
ु यांवर आधािरत िलिहतो आहे. काहीही बोलले तरी ात थोडे तरी त असतेच , हे
माझी इेश णजे समजती
याचे आधारभूत त समजायला हरकत नाही. पढेु मी जे िलिहतो आहे ते नीट वाचले जावे णून हे थोडे सांिगतले.
मला काहीही िस करायचे नाहीय वा मी खाली िलिहतोय ते कुणाला पटवूनही देत बसायचे नाहीय. हे मेु ायचे
तर ा िवचारात नाही तर ा सोडून, मेरा काम तो िनरपे चलता रहेगा.

आज मातृभाषा िदन णून मराठीचे य िठकिठकाणी चा आहेत. य श आला णून िचडू नये, भाषेत आहे तो
ु
श, ाला माझा इलाज नाही. इथा अथापरताच
ाचा उपयोग के लेला आहे. तर इंजीचे आमण, मराठी

े ा फारशी कमत नसणे, शाांच े वा तंिशण या भाष ेत नसणे, वगैरे ांची
शाळा बंद होणे, वहारात या भाषल
चचा सव चा आहे. मातृभाषेतनू िशण ायला हवे, हे तर जगातले सगळे च िशणत णत असतात. ते

ु े , ा गोवर रडून फारसा काही उपयोग नाही तेच दर वष रडत
माहीत असूनही इथे काय झालीय गती ? ामळ
बसयात काय अथ आहे ? वाेल ते होवो, मराठी भाषा मरणार नाही, ती िजवंत राहीलच – यात समाधान मानत

बसणेही एक कारे सपाटच वाटू लागलेले आहे. आिण ही भाषा िजवंत राहणार हा हमखास िदलासा अिधक कोण

वापरते, हेही पाहायला हवे. नविशित आिण नवसािहिक मंडळना याची जा गरज वाटते, असे िदसते. ओळख
िमळवयाचे हे एक े आता सापडलेय तर ते िटकावे असे एक इाचतनही ात आहे.
गेा काही वषात दिलत-शोिषत-वंिचत-पीिडत-ामीण या लेखकांच े बरेच सािह मराठीत येत गेले. इथाच
जीवनाचे जे के सािहात कधी आले नते ते खोलले गेले. ात मानवी जगणे पाहात जाणे असे वेगया

ु
भानाचेही काही आले असले तरीही, मत:
जगयाा ा ा नमूांनाच मह िदले गेले. जगयाचा का
माल िजतका अिधक दिरी आिण े षकारक आिण अायकारक िततका सािहात तो अिधक मौवान अस े
झाले. काही काळ अस े होणे साहिजकही होते. पण, आता तो काळ संपत आला आहे. पिरवतनाा सामािजकराजकीय चळवळी करत राहणे वेगळे आिण तेच तेच नमून े िगरवत राहात सािहात े ठरयाची आकांा
ु
ु
बाळगणे वेगळे. सािह णजे नसताच
एक वितीचा
ऐितहािसक ऐवज तयार करणे ने. ाला एक
सांृितक अंग असते. ते लियाकडे कल होत गेला.
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ु हालये, काही िवभूित आिण उव ? संृतीची ही फारच उथळ
काय असते सांृितक णजे ? िके , वसं
कना आहे. संृती णजे जगयाता ांना/समांना सामोरे जात राहयाची िया. ( ांपासून पलायन
ु ीचे कार णजे संृती ने. ) सामोरे जाणे णजे नसाच
ु
ु
करयासाठी िनमाण होणारे करमणक
सख:खां
ा
ितिया देत राहणे ने, हे इथे लात ायला हवे. ॉेम असा झाले ला आहे की ासाठी लागणारी
चतनशीलता यांता बसं लेखकांकडे नाहीय आिण तरीही िता िमळयाचे रे गमवायचे नाही आहेत.

ु झालेले आहेत. आिण सांृितक
सािह वा कला णून आता ांा का मालाचा कं टाळा येयाचे िदवस स
े ा आिण सामािजक ायाा जोरावर आजवर
िया णावे असे तर काही महाचे ात वाटत नाहीय. सं
आघाडीवर राहता आले, पण ते सतत जमणार नाही. यातून या नवलेखकांत एक ूनगंड तयार होऊ लागतो आिण
सािह णजे ‘ हे आिण ते ‘ यांांतली धा असते, अशा बावळट कना ते बाळगू लागतात. एखादा िवानही
तसली कुीची िवधान े करयात धता मानतो.

अशी अंतगत मनी िनमाण होयाचे आणखी एक कारण िदसते. ते आहे माण भाष ेच े. बयाचजणांना माण

ु तर िमळवता येत नाही आिण नसाच
ु
भाषेवर भ
बोली भाषेत िलहावे तर वाचणार कोण, असा  िनमाण
होतो आहे. बोली भाषांच े िकतीही उदाीकरण करा आिण माण भाषेचा िकतीही ितरार करा ( माण भाषा
ाणी आहे णूनही ितचा ेष असाचे कधी कधी िदसते. ाणांचा भाव असलेला एक काळ होऊनही गेला,
ु े भाषा भािवत झालेलीच आहे, हा भाग वेगळा. ) पण यातून सा काय होणार ? उलट या आंतरंात
ामळ

सापडून शिनाश होत राहणार.
ु े या भाषेत दोन िवरोधी गट तयार झालेले आहेत.
सारांश, सांृितक िया आिण माण भाषा या दोन कारणांमळ

ु आहे. ामळ
ु े , या भाष ेत चालणारी म
ु िया ही आघाताची आहे. “ संगमनेरला
हे जणू एक पे यु च स
ु
जायला पयान
संाकाळी पाच वाजता एी आहे “ – ही भाषा िजवंत राहणे आिण ात समाधान मानणे ही

आवंचना होईल. जगयाता ांना सामोरे जायासाठी आजची भाषा, आजचे घाट, आजची कौशे वापरली
जाणे, भाषेचा अथसपं 
ृ वापर होत राहणे णजे खरे तर भाषा िजवंत राहणे. भाषेची अिभीची ताकद आिण

शता वाढत जाणे आिण समांतरपणे ते सगळे समजून घेयाची एकू णच समाजाची कुवत वाढत जाणे णजे भाषा
िजवंत राहणे. भाषा ही संृतीची वाहक असायला हवी ती या अथान े. हे सगळे वगळू न भाषा िजवंत राहयाचा
अिभमान वा गव वा अिता काय कामाची ?
--- चं. . देशपांड.े
--- ००० --ु मटा पान ५ -- " कुान े घाण के ली वा चावा घेतला तर कारवाई क पण भक
आजचा पणे
ं ु णे हा ाचा धम आहे,
ावर काही करता येणार नाही -- अस े शपथप नागपूर मनपाने कोटात िदले आहे. कोटान े संबिं धतांना नोिटसा

बाजावा आहेत. " एका पाळीव कुाा भक
ं ु याचा दोन वृ मिहलांना ास होत असाा यािचके वन हे
घडले आहे. ( -- हा  चचन े कसा सोडवायचा आिण कुणाकुणात चचा ावी यावर वाद झडत आहेत णे !
😀😀 )
--- ००० --शेवटचे कडवे माझ े तु या अंगणात – ( फोटो ).
आमा आजोबांा काळापासून आमा महानगरपािलके त ओळखी आहेत.
िनबजीकरण ? छे छे -- ये िकस िचिडया का नाम है ?
काल राी पाठलाग कन दोन चाकीारांना पाडले !
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खूप झाले काम !

आता जरा सकाळचा रे पीिरयड – ( एका भटा कुाचा फोटो ).
ु ाचे कारण -य

ु
तमु अगर मझको
न चाहो तो कोई बात नह

ु
तमु िकसी और को चाहोगी तो मिकल
होगी -- सािहर.
ु ान े सोडवत राहणे, पण, मन हीच एक समा आहे हे कधीच
मनान े िनमाण के लेा अगिणत समा चचन े वा य
ु
न पाहणे णजे बिामायवाद
!
लांडगा
काल टीीवर एक बातमी पािहली.
िवास ठे वणे अवघड आहे.

ु साहेबांनी त:ा आरोयासाठी
काय तर णे, पितन
एक लांडगा बळी देयाचा िवधी के लेला आहे.
णजे काय, हे कळावे णून एक लांडगाही दाखवला गेला.
खरे अस ेल हे ?

ु
एखादा परोगामी
माणूस असा थोडाफार
ितगामीही असू शके ल ? आिण अंध ?
ु
परोगामी
माणूसही

असा आक ी असू शके ल ?

ु
मग परोगामी
आिण िवकाण यांचा संबध
ं कसा लावावा ?
--- ००० --देशाचे आरोय
ु े न यदु धामळ
ु े हे  होते आहे की िकती मोा संने े आपली मले
ु िशणासाठी परदेशांत जात
सा रिशया-य
ु ान े ही मल
ु े मेिडकल िशणासाठी ितकडे जातात, असे िदसते. अलोपथी हा सवात आघाडीवर
आहेत. ाम

असलेला िशण कार घेतला तर दोन  िदसतात. सरकारी कॉलेजांत वेश िमळणे अश होणे आिण खाजगी

ु
कॉलेजांत फीचे माण चंड असणे. नसा
पदवीधर डॉरला वहारात फारसा वाव नाही राहात, णजे ाला
एम. डी. ावे लागते. ते होईपयतचा खच  तीन कोटपयत जातो, असे कानावर येत.े याचा अथ  असाच होतो की
साधी सद झालेला पेशटं आला तरी डॉरन े ाला मचे ऑपरेशन करायला सांगावे. अथा झालेा खचाच े
ाज तरी िमळू शके ल का ? मंतरी एका मािलके त अस े दाखवले होते की डॉस  एका मेलेा पेशटं चे हाटच े
ऑपरेशन करायला सांगत असतात – अथात तो मेलेला आहे, हे लपवून ! मला हे खोटे वा कािनक नाही वाटत.
असे कार कमीजा तीतेच े घडतच असणार आहेत. “ आमचा गरीब माणूस “ असा ऊठबस गिरबाबल

ु
ु
कळवळा  करणारे आपले पढारी
आिण अथातच िशणसाटही यांना हे कळत नसेल ? की बरेचसे पढारीच
आहेत िशणसाट ? िकती लोकांना िकती डॉस  असायला हवेत ाचे माण सांिगतले जाते. ाा जवळपास
ु
तरी आपण आहोत का ? नसतीच
‘ शा-फुले-आंबडे कर ‘ ही जपमाळ ओढत रान काही उपयोग नाही. आरोय
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वा सवासाठी चांगली असावी, हे पाहायलाच हवे. ( हे न ेहमीा रोगांच े झाले, मानिसक आजारांसाठी काय
ु आिण मांिक हेच ना ? )
आहे वा ? अंगारे-धपारे
े
व कॉलेजस

ु
मागेही एकदा मी हा उपाय सचवला
होता. वेश देण े आता आहे तसेच चा ा. उरलेांसाठी रापाळीची चा
े . काही चांगली सरकारी आिण खाजगी कॉलेजस
े यांना हे सीचे करावे. तीच, आहेत तीच संसाधन े
ात कॉलेजस
वापन अिधका खूप िवााना संधी िमळू शके ल. संसाधन े आहेत तीच वापरायची असान े खचही कमी

ु ांना बाहेरचे देश शोधावे लागणार नाहीत. असहे ी ऐकयात आले की बाहेरा काही देशांतले िशण
येईल. मल
ु देशात िशकलेला आहे, हा आरणातला आहे – अस े भेदभाव न
आपा इथा दजाच े नाही आहे. हा अमक
ु
करता, बाकीचे जाऊच ा, हे पढारी
आिण िशणसाट तरी त:साठी व त:ा कुटं ुिबयांसाठी डॉस 

िनवडतात का, याचीही तपासणी ावी. इथा िशणाा चाकोरीतून बाहेर पडलेले सगळे समानच समजले
जायला हवेत.

ु के ली तर या ावर उपाय िनघू शकतो. आिण इता मोा देशातली मल
ु े
सारांश, व कॉलेज ेस स
ु
िशणासाठी दरदर भटकत जगभर कुठेही जातात, ही नामीही
कमी होऊ शकते.

एक सामा नागिरक णून हे िलिहले आहे. त लोकांनी याता खाचाखोचा ओलांडून अिधक सफाईदार

ु च वरवरचे  सोडवत बसयापेा थोाफार माणात मळ
ु ातलेही काम होत
कायम तयार करता येईल. नसते
राहायला हवे, असे वाटते.
--- ००० --चं. . देशपांड े िलिखत अिभिजत झझ
ं ु ारराव िददशत कबीर आ कणकवली िनमत "ए आपण चहा ायचा का?"
या नायोगाचा शभु ारंभ झाला. आपा माणसांची िनमती टली िक छाती २" फुगतेच. खूप छान झाला
योग! सवानीच आपली भूिमका ताकदीन े साकारली. िददशनही छान!

एकं दरीत आपले भाव, वृी बदलली नाही तर िवनाश अटळ आहे...हे अधोरेिखत करणारा हा हलका फुलका

ु न घेणं श
योग आाला जगाचा समतोल साधयात मदत करेल का?...एक नांदयासाठी आाला हे जळवू
होईल का? असे  उपित कन गेला.
सवानी अवय पहा हा योग! श असास योग arrange करा.
--मनोज मेी, कणकवली.
contact Nilesh Pawar, 86003 72606

हा चहा एक बसून घेतला तर सवाना आपापा ांची उरे सापडतील हे नी. योग सदं ु र झाला. ामािणक
य के ला तर िकती दजदार नाटक करता येत ं हे सहज कळू न आलं .
- राज चाण, कणाकवली.

े दू योग पािहला. अिभिजत यांच े खास
योग खूपच आवडला. बयाच गॅपनंतर मनमरु ाद हसिवणारा बांधस
अिभनंदन. संचातील सव stage, backstage कलावंताचे अगदी मनापासून अिभनंदन.
खूप खूप शभु ेा.

- डॉ.अिनल फराकटे ,
कणकवली कॉलेज
Abhijeet
आजचा योग वाजला िददशकाने जीव ओतलाय नाटकात.
- िवलास खानोलकर, कणकवली
Abhijeet
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Abhijeet Zunjarrao
नाटक आवडलं . योग उम. सगया कलाकारांची कामं छान झाली. सहजपणा होता. पिहला योग असूनही
सफाईदारपणा होता. नाटककाराचं णणं िददशकान े न ेमके पणानं पोचवलं , हे मोठं यश. सवाच ं अिभनंदन.
े र
- वीण बांदक
( ए, आपण चहा ायचा ? – या नाटकाचा कणकावलीतला योग ).
ु आमा सव अटी मा के ात तर चचन े  सटु े ल !
ती
ु िपस े काढतो आहे तरीही तू शौय कशासाठी दाखवतो आहेस ?
अरे वेा, तो रोज तझी
इकडे तरी सूय िबय िनवांत आहे ------- ( फोटो ).
ु ाचा टोला बसणार आहे हे माहीत असूनही झीवरचे सव चचक हािवनोद करत होते !
बाजारात आज सवानाच य
ु ी कभी गम !
ु ! एिझट पोल आिण खरे िनकाल ! कभी खश
चला, आले ते सिदन

समानता
सगळे देश सारखे कुठे असतात ? काही महासा असतात, काही महासा होयाची आकांा बाळगणारे असतात
तर काही, आपापला वकू ब आिण शी ओळखून धोरणे आखत जगणारे असतात. िशक आिण डॉर हे सारखे
नाहीच असू शकणार. कानदार आिण शा सारखे कसे असतील ? पानपीचा कानदार आिण टीी-वॉशग
मशीन यांचा कानदार हे सारखे कसे असतील ? खेातला ाथिमक िशक वेगळा आिण इंिजिनयरग

ु
कॉलेजातला ाापक वेगळा. नसती
कुटं ु ब े हा िवभाग घेतला तरी काही सधन आिण काही गरीब हे भेद असतात.

ु े जा असतात, काहचे कुटं ुबमख
ु सनाधीनतेत सगळे उ करणारे असतात. काही अपंग,
काही कुटं ुबांत मल
आजारी असतात तर काही अकाली मृ ू पावलेले असतात. याचाच अथ, िवषमतेची असं कारणे असू शकतात
आिण य समानता हा एक म असतो. अ, पाणी, िनवारा, आरोय आिण िशण यांा संधी तरी समान
उपल असतात का ? सामािजक रावर हे सव सवाना उपल असणे हे साधारणपणे सा होऊ शकते, असे
णता येईल. सरकारी संा, खाजगी संा, सरकारी इितळे , खाजगी इिटळे – हे अस े फरक असतातच.

ु े मागे पडलेले लोक ही एक मोठीच समा असते आिण ती न ायला हवी, हे सवानाच
सामािजक अायामळ
पटत असते. तसे यही चा असतात. सतीची चाल, के शवपन हे बंदच ायला हवे होते. ियांनी वा

ु एका वगान े िशण ायची गरज नाही – हे हटवणे आवयकच होते. ते घडले आिण घडते
समाजाता अमक
आहे. ियांनी अमूकच एखाा ेातले िशण ावे, असेही आता फारसे बंधन रािहलेले नाही. शारीिरक शी वा
ु ना-मल
ु ना हवे ते िशण िमळणे, एका उम
भेद यांचहे ी आता फारस े ोम माजवले जात नाही. तरीही, सव मलां
दजाच े िशण िमळणे, असे काही घडत नाही. मानवी जगयातले िवषमतेच े आिण अायाचे आिवार पूण  न
होऊ शकतात का, हा एक च आहे.

ेक ी वा ेक कुटं ुब यांच े जगयाचे नमून े वेगवेगळे च असणार. पिरिती, मताही वेगवेगयाच

असणार. पूण  समानता णजे वेगळे पणाचा अभाव, हे लात घेतले तर तसे कधीही नाही घडणार, हे समजून

ु
ु नाक असतो. खेाता िशकापेा शहरातला
ायला हवे. वेगळेपणा हा नसता
वेगळे पणा नसतो तर तल
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ु
डॉर े – अस े भेद आपण कामाा पावनही पाडले ले असतात. पढायाला
मान ायचा पण कारकुनाला
नाही – हे भेदभावाचे मूमापन समाजमा असते. कामावन माणसाचे मू ठरवणे हा मनाचा रोग
गेािशवाय ाय, ातं आिण समता येणार कुठून ?

ु े , समानता ही वेगळे पणासहच असावी लागेल, हे समजून ायला हवे. काम, यश आिण आथक ाी आिण
ामळ
ु णजे सा – यांवन जोवर माणस े झकतात
ु
म
वा मूर राहतात तोवर अपेित समानता श नाही. याचाच

ु नी आपापली सजकता – कोणाही ेात ककतेन े, जोमान े
अथ, िमळेल ा संधचा लाभ घेत ियांनी वा पषां
काम करयाची कुवत कमवायला हवी. समानता आणखी दहा वषानतं र येणार आहे, ही कनाच टाकू न ावी

ु
आिण आजपासूनच समानतेन ेच जगायला सवात
करावी. समानता ही वेगळे पणाता तौलिनक ितेत नसून

ु व दडपणे यांमळ
ु े
आपापले काम आवडीन,े ेमान े करत राहयातच आहे, हे लात ावे. काही सामािजक समजती
येणारे अडथळे र होत आहेत, झालेही आहेत. तौलिनकता आिण समानता यांांतले संबध
ं नीट समजणे ही सवात
महाची गो आहे. ‘ मी ‘ इतर ेकाचे मू कसे ठरवतो याकडे आपले ल असायला हवे.
--- ००० --०८-०३-२०२२.
झड
ंु
ु
ु ाला ! “ हा या िचपटातला
“ अरे, ताला
ओळखप पािहजे पण ासाठी कुणी ओळखायला तर हवे ना त
पोिलस पाटलाचा संवाद णजे मार-ोक आहे ! िचपटातली मोिनका णजे आपली आच णजेच रकू

ु िहला परदेशात जायचे तर पासपोट लागणार – ा धडपडीतला हा संवाद आहे. अगदी साध ेच काम पण
राजग
ु के लेले आहे. अिमताभ तर आहेतच ! पण, अितमहाचे णजे, अनराग
ु कयप
रकू ने सहज आिण अम
णाामाणे, इतके नॉन-अस  इतके उम कलाकार णून समोर येयाची ही पिहलीच वेळ असावी !

ु े वंिचत रािहलेा समाजाा या समेा िनिमाने नागराज
बोधनाचा आव न आणता, अृयतेा ामळ
ु यांनी एकू णच िजजीिवषा देणारा िचपट सादर के लेला आहे. यातला संदश
ु मयािदत न
े एका जातीपरता
मंजळे

ु जनी कथा-पटकथा-संवादराहता, कोणाही कारे नाकारा गेलेा सवानाच पोचू शकतो. आदरणीय मंजळे
ु
िददशन या सवच जबाबदाया नसा
लीलयाच ने तर अथ पूणत ने े पार पाडलेा आहेत. भूतकाळावर दगड
मारयाची पायरी ओलांडून हा िचपट भिवषयाकडे िवमान उडवणारा झालेला आहे ! फारच छान !
ु गारी, हसा हे फारस े काहीच नसताना हा िचपट इतका इंटरेग
गतं ु ागतं ु ीा घटनांच े कथानक, ेम, गाणी, गे
ु ीच सोपे काम नते. आिण तरीही हा िचपट गितमान आिण च ैतपूण  झालेला आहे. ही अथात
करणे हे मळ

ु े हे फ मराठीतलेच
सवाच े अिभनय, िददशन, फोटोाफी आिण इतर सवच तंांची कमाल आहे. नागराज मंजळ
ने तर भारतातले एक महाचे िचकम आहेत हे या िचपटान े मा ावे !
 झाला असे वाटत असते. आता काय आणखी – हा  मनात
खरे तर मांतरापयत िचपटाचा आशय पूणच

ु
घेऊनच आपण पढु ील िचपट पाहतो. आिण होय, गणवा
असूनही िकती अडीअडचणी येतात मागात याचे दशन
घडते.
िकशोर आिण आकाश आिण इतर सवच या िचपटातले ा ा वेळी जे ते श देऊन जाणारे कलाकार लात
राहणारेच आहेत. आिण कळस णजे अिमताभ बन ! ेक य खरे कन टाकयाची या माणसाची ितभा
अगाध आहे ! कोटातला ांचा जरा दीघ  असलेला संवाद खूपच भावी झालेला आहे. चंड लॅमर असलेला
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अिभन ेता ते सगळे टाकू न देऊन कसा अिभनयातला एक वेगळा माग  चोखाळू शकतो हे पाहयासारखे आहे. मानवी
जगयातला टाळता न येणारा किचत रोमांसही या िचपटात आहे पण अथातच बागा आिण धबधबे या
ु ीसाठी आवयक ते सव इथे आहे.
लोके शनमधली गाणी नाहीत. िचपटाची लय न िबघडवता करमणक
सदं ु र िचपट !
--- ००० --जनता शहाणी आहे णूनच ितने  ला िनवडून िदले.
जनता शहाणी आहे णूनच ितन े  ला पाडले.
ु ाला का पाडले ?
 : --- पण मग जनतेन े त

उर : -- कारण, अथातच, आी शहाणे आहोत !
वा : --- ांाबल सगळीकडे चंड नाराजी होती आिण आहे.
 : --- पण यश तर ांनाच िमळताना िदसतेय, हे कसे ?

वा : --- तेच तर -- ा नाराजीचे पांतर आमा िवजयात करयात आी कुठे कमी पडलो, तेच जरा बघावे
लागेल.
ु
" ांना बरोबर ायचे नाही, हा आमचा िनणय चकला.
आी एक लढलो असतो तर आज िच वेगळे िदसले
असते ! "
ु
ते फुट पाडणारे आहेत. जातीय फुटीचे राजकारण आता संपत चाललेय. ते खोटे बोलतात. आी नसती
भूिमपूजन े
नाही करत -- ा ा गोी पूण  करतो. ांनी देशाची जगभर नाची के लीय. आी जगात देशाचा मान

ु िनष ेध खिलते पाठवायचे िदवस गेले आता. ते
वाढवलाय. आपला देश बळकावला गेला तरी हे ग बसतात. नसते
गड
ं ु िगरी करतात. गड
ं ु िगरीचा काळ संपला आता. ते कू मशहा आहेत. घराणेशाहीला लोकशाही कोण णेल ?
वगैरे. वग ैरे.
 त यांनी आता काय बोलावे याबाबत पराभूत हाय कमांडचा सा -आपले न ेते, वे आिण कायक
ांनी सेचा ग ैरवापर के ला.
लोकांच े खरे  सोडून भाविनक आवाहन े के ली.

खोटे बोलणे आिण खोटी आासन े यांचा सपाटा लावला.
िवरोधकांवर िगत हे के ले.
--- या अशा लाईनवर बोला. आिण आता ते ईीएम चे नको -- लोक ाला रडीचा डाव समजतात.
एक अितशार कायकता : --- पण, सिचनला खोटा आऊट िदला होता हे णून उपयोग काय ? आपण ही मॅच
हरलो अशीच होणार नद !

ु खाली बसा -- हरलेांनी जा शारी क नये !
हाय कमांड : --- ती
िपकू न पडलेले स पान – ( फोटो ).
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ु उर नाही िदलेत तर त
ु तावादी ठराल, िदलेत तर अहंकारी ठराल आिण नपणे अयच ाल तर पळपटु े
ती
ठराल !
तेराे आचतन !
" ' राजशाही ' ला काय णतो आपण ? "
" ' रॉयल ' ! "
" हं , तेच, रॉयल -- "
१४-०३-२२.
किमर फाइस
बिघतला. सकाळी सानऊा शोला गेलो होतो. तरीही भरपूर गद होती.
“ पाच लाख नाही, फ दोन लाख िवािपत झाले – “
“ ांनीच त:ा माणसांना मारले आिण आमावर आळ घेतला – “
“ एवढे िदवस माहीतच नते हे – लपवले गेले – “
“ भयानक आहेत या जखमा – “

ु ात हे सगळे घडले तरी का, इथपासून चचा करणारे लोक
--- अशा कारची िविवध वाे कानावर येतात. मळ
आहेत.
िनरिनराळे िवान ही संधी घेणारच. ाचे धागेदोरे काढ, इतर काही फाटे दाखव, ांनी यांावर ने, यांनीच
ांावर अाचार के ले होते, असे ण, हे असे कानावर येत राहते. िददशक िववेक अिहोी आिण पवी
जोशी णतात की ांनी चार वष याचा अास के लेला आहे आिण  ा अाचारातून, :खातून गेलेा
ु ाखती घेतलेा आहेत. स जाणून घेयाची िवशेषत: तण िपढीला खूप आच आहे आिण
अनेकांा मल
देशिवदेशांत हा िचपट पाहायला लोक खूप गद करत आहेत.

‘ राशोमान ‘ हा अिकरा कुसोवाचा िचपट १९५० साली आला. स हा कार कसा फसवा आहे आिण ेकाकडे
एकाच घटन ेबाबत कशी ‘ वेगवेगळी से ‘ असतात, हे दाखवणारा तो िचपट होता. साबाबतचा हा समान

ु च अकादेिमक शारीचे होणार नाही का, असा 
ाय, खरोखरच अाचार भोगलेांनाही लावावा का, ते नसते
इथ े येऊ शकतो. आता तर सोर कालखंड चा आहे, असे जगभर बोलले जाते. खरे तर तसा कालखंड

ु झाला, असे णता येईल. तर काय ? िवानच जर वेगवेगळे
माणसाचे डोके चालायला लागले तेापासूनच स
ु परावे
ु तपासत अास करत बसणे श
बोलत असतील तर सामा ेकान े काय करावे ? तो काही वषानवष

नाही. सामा माणूस ाचे उपजत शहाणपण वापरतो. या घटना जर जनतेपासून लपवा गेा असतील तर
ाची काय असावीत कारणे याबाबत त:ा िवचारातून काही उरे तयार कन तो ती ीकारत जातो. आिण
एकू णच या पूण  काराबल तो त:चे मत बनवतो. हा िचपट अथपासून इितपयत िवषयाचे गांभीय राखून

ु
काढलेला आहे. एकू ण हा िचपट पान ता
येत,े असे िदसते. कुणीही काहीही णत असले तरीही ेक या
ु े , घडलेा अाचारांबल ोध आिण आपले
िचपटाा सावर िवास ठे वतात, असे िदसून येत.े ामळ

ल झााबल अपराधी भाव आशा मन:ितीत ेक जातो. िचपट संपला तरीही एक शही कुणी कुणाशी
काही बोलत नाही.

ु उकन काढता, कुणी णते, ा पीिडतांना ाय िमळायला हवा. या वादात
कुणी णते कशाला ते जनु े मडदे
आणखीही काही घटनांच े उे ख के ले जातात, ते जाऊ ा. ही एक कलाकृ ती आहे.  असा येतो की आज ही
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ु ा सानान े आपा भूमीवर जाता यावे,
कलाकृ ती काय काम करते ? ा पीिडतांना ाय िमळावा, ांना प

ु अस े कुठे काही
अशी एक सकाराक भावना तयार करते. िशवाय मनात एक  िनमाण करते – आता यापढेु पा
घडता कामा नये यासाठी काय करायला हवे ? इथ े साचे एक चा उदाहरण उपयोगी पडू शकते. रिशयान े सरळ
ु े ना बाजून े य
ु ात उतराल तर महाय
ु च होईल – अणयु 
ु च होईल आिण
धमकीच िदली की यात कुणीही य

जगाचा खूप िवनाश होईल ! कुणी हरीचा लाल, िततकीच शी असूनही धजला नाही. ( याला हजार कारणांची

ु
िवा असेल, मी सामा माणसाचे बोलतोय. आिण या दोत फारसा गणाक
फरक नसतो, सगळे अध वटच
असते, हे इथे लात ायला हवे. ) याचा अथ, एकमेकांत शांतता हवी अस ेल तर एकमेकांची एकमेकांना भीती

वाटायला हवी ! शांतता ही फ भीतीवर आधािरत अशीच असू शकते ! मानवी बु ी कसली, ाा अलेची ही
ु
मयादा आहे ! ा मागान े तयार होत राहणे, हाच उपाय ! आथक ा आिण शाांनी सस
असणे हीच

ु ी संरणवा आिण शसंचय के लात की आज ना उा ांचा वापर
चांगली जदगी ! आिण एकदा त
होणारच ! ालाही तयार राहयाचे शौय हवेच !

ु आकलन आहे. दराना काळात मानवी बीचे
ु
भंगार मानवी बु ीला होऊ शकणारे आजा जगातले हे अ
ु
गोडवे गात राहावे आिण िववेक णजे काय ते एकमेकांना िशकवत राहावे. परोगामी
णजे काय, ितगामी णजे
ु णजे दर वष न चकता
ु
े न आिण शांतता पिरषद घेत
काय यावर चचा घेत राहाात. आिण म
बंधतु ा संमल
राहावे ! आपण योय मागावर चालत आहोत अस े वाटायला ाची गरज आहे !
--- ००० --माझे ितगामी असणे
ु च
अमेिरके चे िन टॉवस  अितरेांनी पाडानंतर अमेिरके च े अ णाले की आता आमचे अितरेांिव य
ु ात आमाबरोबर असतील ते ठीकच पण जे आमाबरोबर असणार नाहीत ते
ु झालेले आहे. जे या य
स

ु
ु
अितरेांबरोबर आहेत, असे आी समजणार ! आपाकडा बयाच परोगाां
च े हेच असते तान ! ती

ु ाला ितगामी णणार ! याला घाबन, माझी ‘ खरी ‘ ितगामी
आमासारख े िवचार मांडा नाही तर आी त
ितमा लपवत, बोटचेपपे णान े िलहीत ांाही टाया आिण बिस े िमळवयासाठी मी खोटेपणा करत राहतो,

ु
असे काहना वाटत असाचे िदसते. मळात
समोरा लेखनापेा लेखकाचेच मूमापन करायची अंत िनरथक
आिण रोगट सवय हे तर एकू णच मराठीचेच वैिश णता येईल, अशी पिरिती आहे. ते काहीही असो, मी
असा खोा टायांची े कधी पािहली नाहीत आिण पाहातही नाही, हे  करणे आवयक वाटते.

ु वर आिण ाबाहेरही, इतके िलनही ही असली शंका या लेखनाबल घेतली जाणे हे या लेखनाचे अपयशच
फे सबक
आहे. तरीही, हा मु ा अिधक  करयासाठी एक िवनंती क इितो. माझी एक वेबसाईट ( संकेतळ ) असून

ाा पिहाच पानावर मी जाहीरपणे काय िलिहले आहे ते कृ पया वाचावे. कोणाही लेखकाकडून परु ोगाांा
ा काही अपेा असतील ा सव मी नाकारलेा आहेत. मी ासाठी िलहीत नाही, हे  सांिगतलेले आहे.

ु े , मला कुणी ितगामी णेल की काय याा काळजीत मी असतो, असा ग ैरसमज नसावा. संकेतळ -ामळ
www. Champralekhan.com

ु
आता परोगाां
बल एक  – कलाच काय माणसाचे सगळे जगणेच राजकीय असते, असे ाणपणाने सांगणारे हे
लोक ‘ किमर फाइस ‘ हा िसन ेमा राजकीय आहे, हा दोष णून कसा सांगतात ? णजे िबगर राजकीय कला
ू  असते, असेही ांच े आणखी एक मत असते का ?
खरी अथपण

ु
ु
आणखी एक  – धामक वीकरण
टाळले जायला हवे, असे णणारे हे लोक, उलट, तशा वीकरणाला
गतीच
देतात, हे ांना समजतच नाही का ? ते ‘ सरी बाजू ‘ लढवतात, तेा काय घडते ?
--- ००० ---

17-03-22.
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