
1 
 

पुकपरीण े
 
च.ं . दशेपाडं े
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

’ िबढार ’ 
   
 १. 
 
 भालचं नमेाड ेयानंा सािह ेातले, िशणेातले वगरै ेत:च ेअनभुव सागंायच ेहोत.े अनभुवांा अशा 
जंीनहेी या ेावंर आिण पया यान ेसाा एकूण जीवनावर -- िदशाहीन हरवले जायावर, गणुवचे ेमह न 
राहयावर आिण बजुबजुलेा आपमतलबीपणावर -- काश टाकता गलेा असता. परंत ुनमेाड ेयानंा असा सिवर 
आढावा घणेार ेलेखन करावसे ेवाटले नाही. कवा त:ता िवचारवतंापेा त:तला कलावतं ानंा अिधक महाचा 
वाटत असामळेु िवचाराला कलेत सामावनू घेयाच ेानंी ठरवले असाव.े याचा एक फायदा ानंा होणार होता, तो 
असा की, कोणकोणा ी, संा आिण अनभुव यावंर नमेाड ेिलहीत आहते त ेवाचकानंा समजणार होत ेआिण ा 
ा गोा, नमेाांा बुीा आवाापिलकड ेरािहलेा बाज ूकुणी सागंायच ेठरवले तर, ’अहो, ही कादबंरी 
आह,े आचिर न े; या सगळया गोी एका सज नशील कलाकृतीच ेभाग णनू पाहा ’ -- अस ेणयाची उदा 
सोयही उपल होणार होती. णज ेइतरांा बजेबाबदारपणाबल सािक उमाळयान ेिलिहणाया भालचं 
नमेाानंी त: जरी काही बजेबाबदारपण ेिलिहले तरी वाचकानंी, ’ ही कादबंरी आह े’ अस ेणनू ग बसाव ेअशी 
रा अपेा ठेवण ेामळेु श होणार होत.े णनू ’ िबढार ’. 
 
 ातही कादबंरीचा नायक ’ चागंदवे पाटील ’ णज ेत: भालचं नमेाडचे का, अशी शकंा िनमा ण 
करयासाठी त:चा एक अनभुव ’ सारंग ’ ह ेपा तयार कन ानंी सािंगतला आह.े 
 
 परंत ुइतके कनही एक कलाक  नमेाानंा खातच रािहला : ही नसुती अनभुवाचंी आिण ताशेयाचंी 
जंी, कादबंरी णनू वाचयात काय योजन राहणार ? या सव  गोना श करणारा एक कलाक तडाखा 
सुवातीलाच मारला नाही तर ह ेएक रटाळ चोपड ेतयार होणार. जातीयता, लाचखोरी, ाथपणा, तडजोडी -- या 
नहेमी िलिहा--चचा जाणायाच गोी आपण िलिहणार आहोत. यात आपा अिभीतील शारीखरेीज 
आणखी नवीन िवशषे काय राहणार ? 
 
 हा  सोडवयाचा माग ही नमेाानंा सापडला. कादबंरीा सुवातीलाच ानंी चागंदवे पाटीलला 
(कादबंरीा नायकाला ) एक भयानक आजारा लावला -- मरणाा टोकापय त नणेारा आजार. ातनू ाला हळूहळू 
सोडवनू नतंर या गदतनू िफरवायच ेणज ेया गदला सततच ेजाणवणार ेअस ेएक कलाक पिरमाण राहील अशी 
योजना ठरवली. 
 
 चागंदवेच ेआजारपण सचुण ेही या कादबंरीा कलाक ाचंी सोडवणकू होती. गमंत अशी की, इतर सगळे 
तपशील अिधकािधक जवळून आिण िबनिदतपण ेदणेार ेनमेाड ेया आजाराच ेतपशील मा सागंत नाहीत. आजाराच े
नाव, लण,े ीटमट यातंा महाा सगळया गोी अधंारात ठेवतात. आजाराच ेतपशील न सागंयात काही 
कलाक हते ूसा होतात ही सबब सागंता येयासारखी नाही. इता जीव तोडून िलिहलेा सुवातीा भागात 
अशा एखाा आजाराबलची मािहती जमवयाा बाबतीतला नमेााचंा आळशीपणा उघडा पडावा ही या 
कादबंरीा अपयशाची सुवातच. कारण अथा त उघडच आह.े बाकी कादबंरी खरी (? )असली तरी हा आजार खोटाच 
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आह.े लेखकान ेवाचकासंाठी तयार केलेला हा एक सापळा आह.े ( पढु ेत,े आपण असा एक सापळा तयार केला होता, 
हहेी िवसन जातात ही गो वगेळी. ) 
 
 २.   
 
 साडतेीनश ेपृांा या कादबंरीची पिहली जवळजवळ नद-ाणव पृ ेया आजाराा अिान ेापलेली 
आहते. आिण आय णज ेआजाराचा हा भाग या कादबंरीचा अगंभतू भाग नसनूही, आिण एक ृी णनू नमेाड ेहा 
भाग िलिहत असनूही हाच भाग उृ िलिहला गलेा आह.े कारण या भागात, उगे, चडफड यानंा िवशषे ान  
नाही. नमेाानंा हा भाग खपूच जाणीवपवू क िलहावा लागला आह ेआिण लेखक णनू असलेा सव  शी एकवटून 
त ेहा भाग िल शकलेले आहते. चागंदवेची मन:िती, तगा-िनरोगी बालपणाची पा भमूी, नातवेाईक, िम, 
डॉराशंी असहकाय  आिण जगयाा इेपासनूही अलग होयाची एकूणच िया नमेाड ेफार समथ पण ेहाताळू 
शकलेले आहते. परंत ूमळुातच नमेाानंा या भागाच ेमह कळलेले नसान,े चागंदवे आजारातनू बरा होताच ाला 
त ेआपा ताात घतेात आिण इता कडलेोटाा अवपेयत गलेेला हा माणसू पढु ेकादबंरीभर नमेाडपथंी 
रोजिनशीच ेआयुच जगताना िदसतो. दवान ेनमेाड ेयानंा लखेक णनू या रोजिनशीचचे अपू असाच ेिदसनू यते.े 
आजारपणाता चागंदवेा चडं जािणवा अडगळीत टाका जातात आिण गणुवा-गडंान,े ामािणकपणा-गडंान े
आिण शारीन ेयु एवढाच चागंदवे उरतो. 
 
 लेखकान ेएक कलाक युी णनू काही भाग िलहावा आिण ती युी ाावरच उलटून तोच भाग 
महाचा ठरावा आिण पढुचा खास णनू िलिहलेला भाग िफका पडावा -- ही एक िविच घटना ’ िवढार ’ म े
घडलेली आह.े 
 
   
३. 
 
 यानतंर आता अथा तच कादबंरीा पढुा भागाचा िवचार करायचा आह.े यात लात घेयासारखी पिहली 
महाची गो ही की नमेाड ेयाचंी सहानभुतूी, ायभिूमका ही नहेमी चागंदवेबरोबरच राहत ेआह.े ’ आपा अपणू -
अध वट पदतनी एका अनभुवजजंाळातनू बरवेाईट पिरणाम भोगत जाणार ेिम सपंणू पण ेउघड ेपाडत जाव े’ असा 
कलाक शीचा अिलपणा नमेाड ेबाळग ूशकलेले नाहीत. कारण तसा ाचंा उशेच नाही. चागंदवेबरोबरच अतं 
चवेपणू  रीतीन ेभालचं नमेाडहेी वावरताना जाणवतात. इतकेच नाही, तर चागंदवेा मखुवाआडून त ेत:ा 
ितिया नदयात रस घते आहते अस ेजाणवत राहत.े पवू कधीतरी या गोी नमेाांा त:ा आयुात घडून 
गलेेा असाात आिण ा वळेच ेसतंाप, चीड, उगे, चडफड ह ेांा मनात अजनूही ताज ेअसावते -- ाच े
ानंा फार मह वाटत असाव े-- व णनूच त ेसव सामावनू घेयासाठी ही कादबंरी िलिहयाचा उोग ानंी केलेला 
असावा अस ेजाणवत राहत.े कादबंरीचा मळू उशे असा िथर असान ेअनभुवाच ेिवतृ े आिण चमकदार शारी 
याचंा भरपरू य यऊेनही वाडम्यीन महातेा पातळीला ही कादबंरी पोचत नाही. नसुा बटबटीतच ने, तर 
काही वळेा बजेबाबदार मतदशनाा पातळीवर ह ेिलखाण राहत.े या कादबंरीत मलेेला राजा णज े’ चागंदवे ’ असनू 
’इंद’ णज ेत: नमेाड ेआहते. ( सुवातीचा शार सदंभ  पाहावा. ा सदंभा च ेह ेअस ेहोऊन बसाव ेह ेया 
कादबंरीच ेमोठे अपयश आह.े)  
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  ४. 
 
 बजेबाबदार मतदशनाच ेएक उदाहरण णनू या कादबंरीतले ’ रािगरीकर ’ ह ेपा पाहयासारख ेआह.े ह े
पा णज े(कै.) च..ंखानोलकर याचं ेकादबंरीतील प आह ेअस ेअनके तपशीलामंळेु जाणवत.े ह ेसव तपशील 
बेब घेयात, ही गो िनितपण ेवाचकांा लात यावी, हाच उशे आह.े कोकणातली खानावळ बदं कन 
खानोलकर म ुबंईल आले होत.े ाचं ेसािह वाचकापंढु ेठेवयात ’ मौज काशन गहृ ’ या िविश काशन संचेाच 
महाचा वाटा आह.े ’ सकथचेा कंप ू’ जो णतात, ाता अनके लेखक-टीकाकारानंी खानोलकरानंा डोावर 
घतेलेले आह.े (सयाही अनकेानंी ानंा ितभावान लेखक मानललेे आह.े नमेाड ेणतील की, हा ा बवुाबाजीचाच 
पिरणाम आह.े परंत ुअसा शाशीतनू काय िन होणार ?) ह ेसव  तपशील नाव ेबदन वा वगळून जसेा तस े
या कादबंरीत ’ रािगरीकर ’ या लेखक - पाािवषयी वापरयात आलेले आहते. 
 
 च..ंखानोलकर ह ेआपा लेखनाा नादामळेु यिुनसटीता ांा नोकरीा कामाबल बिेफकीर 
राहत होत ेका,ह ेमला माहीत नाही. तरी ह ेखर ेआह ेअस ेमाननू नमेााचंी ा बाबतीतली चीड एक वळे समजनू घतेा 
यईेल ; परंत ुिविश काशकानंी आिण टीकाकारानंी िवनाकारण चढवत नलेेला लेखक अशा कार ेजी रािगरीकरची 
माडंणी केली गलेी आह,े ती िनितच आपेाह आह.े ात पुा ही ’ कादबंरी ’ असान ेकेवळ दोनचार ताशरे ेमान 
नमेाड ेपढु ेजाणार. 
 
 जर कादबंरीत  झालेली ’ रािगरीकर ’ या लेखकाची वासलात नमेाड ेयाचं ेखानोलकरांा सािहाबलच े
मत  करीत नसले, तर मग खानोलकराबंलच ेतपशील वापरायचा उशे काय ? ( खानोलकराचं ेसािह ह ेनसुत े
’शार’ सािह नाही, ह ेइथ ेजाताजाता नमदू करण ेआवयक आह.े खानोलकराचं ेसािह िनकृ का आह,े ह े
सागंयाचा नमेाानंी य कन पािहला तर जरा बर ेहोईल ! ) 
 
 वर िदलेा उदाहरणा सारख े’ ामािणक’ मतदशन या कादबंरीत जागोजाग िवखरुलेले आह.े 
 
 ५. 
 
 चागंदवे त: आयुात अनके तडजोडी करताना िदसतो. आपाला सखुकारक ठरलेा माणसाबंल 
अनकूुल आिण सहानभूतूीन ेबोलण,े ासदायक ठरणाया माणसाबंल चीड-उदगे  करण,े आिण आपा 
सखु:खावंर सरळ पिरणाम न करणाया माणसाबंल आपमतलबी तटपणा बाळगण,े अशा ावहािरक मया दतेच 
चागंदवेची शारी िफरत.े परंत ुत:ा आयुात एवढीच समज परुशेी मानणारा चागंदवे, सरीही माणस ेआपापा 
शारीचा आपापा आयुात अशाच कार ेउपयोग करीत असतील ह ेलात घते नाही. मानवी आयुाच ेजडजबंाल 
 तयार होण ेआिण आयु नासत राहयाची अाहत िया चा राहण ेयाची कारण ेाला बा पिरितीतच 
िदसत राहतात. आिण या पिरितीला आपाखरेीज इतर माणसचे जबाबदार आहते अशा मात राहणचे तो पसतं 
करतो. एखाा उाही सामािजक कवा राजकीय काय काला अशी आयुाची एखादी ामक समज परुशेी वाटत,े 
तशीच ती चागंदवेालाही ( आिण पया यान ेनमेाानंाही ) परुशेी वाटत.े एवा सामीवर चागंली कलाकृती िनमा ण 
होऊ शकत नाही. कलावतंाकडून यान खपूच खोल अशी मानवी ाचंी जाण आिण पिरिती-बदलाा चारापेा 
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खपूच ापक अवधानाची अपेा असत.े मळू ानंा थम त: सामोर ेजायाची शी कलावतंात असावी लागत.े 
जी.ए..कुलकण कवा च..ंखानोलकर यांा सािहात या शीचा अनकेदा य यतेो. भालचं नमेाड ेयाचं े
िलखाण भरपरू वौिदक चमक असनूही उथळ वाटत,े त ेया शीा अभावामळेुच. 
 
  
 
६.  
 
 आता चागंदवेची ििविश शारी णज ेकाय त ेपा. ाा ासिंगक शारीबल बरचे सिवर िलहाव े
लागले. परंत ुसा जाताजाता सापडणारी उदाहरण ेघऊे. 
 
 चागंदवे थम जेा म ुबंईबाहरे एका गावात कॉलेजात ाापकाची नोकरी परतो तेा ना गावात 
आावर ाला काही ास होतो. िशवाय या गावात इडली-साबंारही िमळत नाही, तेा िजथ ेइडली-साबंार िमळत 
नाही त ेकसले गाव ! -- असा ताशरेा चागंदवे मारतो. समजा, या गावाचा चागंदवेाला इतर काही ास झाला नसता तर 
तो णाला असता, ’ ायला, या गावात इडली-साबंार िमळत नसनूही ह ेगाव इतकं चागंलं कस ं!’ समजा, गावाचा 
ास आह ेपण इडली-साबंारही उपल आह ेतर,’ ायला, इथ ंइडली-साबंार िमळत असनूसुदा गाव इतकं िभकारचोट 
कस ं!’  कवा गावही चागंले वाटल ेतर,’ इथ ंइडली-साबंार िमळत ंणनूच ह ेगाव चागंलं झालेलं आह े!’-- इडली-
साबंारची शहरी चटक  करयातली ही चमक मजदेार वाटत ेइतकेच ; परंत ुयातही सव गोचा क ित पतीनचे 
िवचार करयाची वृी उघडी पडत ेहहेी आहचे. मरणाच ेटोक बघनू आलेला चागंदवे ही असली शारी दाखवत राहतो 
यात चागंदवेा आजार करणाला नमेाड ेकाय कमत दतेात ह ेिदसनू यते.े 
 
 पढु ेएकदा एकाकीपणान ेपछाडलेा चागंदवेला िसन-ेसगंीताच ेमाहा कषा न ेजाणवत.े ’आपण जर 
बालगधंवाा जमाात जलो असतो तर कठीणच झालं असत ं’ (पृ २९१) अस ेएक वा तो इथ ेटाकतो. परंत ु
एकाकीपणा बडुवयाा बा साधनामं े--िसनसेगंीत, दा, नाटक, धम , बाई, बौिक शारी याबंरोबरच 
नासगंीतही यऊे शकत ेह ेाा लात यते नाही. आिण एकदा एकाकीपणा बडुवायचा ठरवावर कोणा ना 
कोणा उपल बा गोचा उपयोग करायचा मनु यशी वा अयशी य करतोच. तेा अशा वााचंा 
चटकदारपणा मा केला, तरी हा एक अतं क ित, सामा आयु जगणारा माणसू आह ेहहेी ातनू  होत.े 
 ( या चमकदारपणाा तलुनने ेअिधक बरी अशी चमकही काही िठकाणी िदसत.े उदाहरणाथ  : ‘ िचतळे हा 
काबलूकंदाहारपयत हानची सरह मानणारा  माणसू आह,े तो िकरकोळ एकदीड लाख हडप करील हा 
िवचारच खळेुपणाचा होता.‘ (पृ २६)  ‘ामळेु फालत ूिवषय आपोआपच टगलवजा होऊन जायच.े दमदार िवषयच 
िटकायच.े उदाहरणाथ , एकदा कोणीतरी बळेगावचा  काढला तर सगळे जण िमळून ाला हसले. नतंर तो यणेचं बदं 
झाला.‘ 
(पृ २९)  
 
  
 
७ 
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 काही वळेा गभंीर शारीही करताना चागंदवे िदसतो. अशा िठकाणी ाची शारी अकपात सापडत.े 
उदाहरणाथ , पा सावनरूा मेकरणात चागंदवेा डोातले िवचार : 
 
 ‘ आज मी एक िनरोगी नॉम ल नोकरी करणारा तण आह.े सगळया िकरकोळ गोी झगुान ायला समथ  
आह.े णनू ह ेसगळे खळे आहते. आज जर मी तसा रोगान ंपछाडललेा सडका मनु असतो तर हीच मलुगी 
मायाजवळ तरी आली असती का ? सगळंच वहारी पातळीवन पाहायच ंतर सगळयाच गोच ेअथ  बदलतात. 
मला सगळयानंीच कुासारख ंबाहरे हाकललं असत.ं‘ 
 
 ’’ ह ेसगळं वरवरच ंआह.े खोटं आह.े नीटपणाच ेसगळे दो असतात. खरं कोणी कोणावर मे करत नाही. मे 
णज ेछबीछबीपरुतचं.’’ 
 
 ‘ आिण मग राी ाला त:ा अिाच ंखरं प कळलं. त ेतर जपलंच पाज.े ाला दगा दतेा 
उपयोगी नाही. ाा आधारावरच मी इतकं बभेामपण ेा जगयाा समुात झोकावनू घतेलं आह.े ह ेजग काही 
मायाइतकंसुदा ससुृंत उदा नाही. सगळीकड ेहतेा कायावर नीितिनयम पाळण ंचाललं आह.े डॅ, 
िबनधोक माया कवते यणेाया पोरीलाच मी आपलं णने. अशी मलुगी कदािचत कुठे असलेही, पण मग वहार सर े
साभंाळतात तर आपणही साभंाळावा. वहाराचा बरुखा फाडला पाज.े पाज ेतर सगळंच िनकोप, िनम ळ, नाहीतर 
काहीही नको.’’ 
 
 ‘ कदािचत या सगळया गोच ंतं आपाला कळत नसले. पण मी आह ेहा असा आह.े मी माया 
असयावरच िनण य घणेार सगळया गोचा. खरं णज ेआजच ही िवा सचुली ती आधी सचुायला हवी होती. आज 
सचुली ह ेचकुीा कारणावन. पण एरवी ह ेसगळं सचुायला काहीच हरकत नती.’’ 
 
 ‘ अशी एका आािक राीत रासी भोवयात ा गोड करणाची हवा होऊन गलेी.‘ 
 
 -- ह ेअरश: भयानक आह.े जगाता सव खनुशी, हसक आिण कमठ वृच ेसार यान वगेळे िनघणार 
नाही. आकीव, आगौरव, नूगडं, अहंगडं -- याचं ेह ेभयानक िमण आह.े आयु समजनू घेयात बुदी आिण 
भावना यावंर अवलंबनू राहयाा रंजनाकतचेा हा अटळ शवेट आह.े चागंदवे हा पा सावनरूची ’ िनवड ’ 
करणार, पण ितन ेमा याची ’ िनवड ’ करायची नाही हा तक  अजब आह े! ( चागंदवे हा फ एक सिुशित, बिुदमान 
असा वगेळया ेातला सखाराम बाइडंर आह े! )    
 
 तािंक नवपेणा, भाषचेा सडतेोडपणा, अनभुवाची िवतृता आिण शारी याचंी कौतकेु बाजलूा ठेवनू, भालचं 
नमेाड ेह ेिवधातक वृचा चार करणार,े वडेपेणाा िदशने ेजाणार ेभयानक खनुशी लेखन करीत आहते हहेी 
रोखठोकपण ेपाहण ेजरीच ेआह.े ा िवघातक गोी उघा पाडयासाठी नमेाड ेलेखन करीत आहते ांान 
िकतीतरी पटनी अिधक िवघातक काय  त ेत: करीत आहते. सयाच ेढग उघड ेपाडणायाा ान ’ ामािणक ’ 
ढगीपणाचा हा सगळा कार आह.े 
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 णनूच वाचकानंा चटकदार-चमकदार-मजदेार वाटणाया ’ िबढार ’ च ेअतंरंग फसलेले आह े-- नसुत ेफसलेले 
न े-- चडं फसलेले आह.े कचाळणार,े आाळे कलावतं महाा कलाकृती िनमा ण क शकत नाहीत, ह े
कषा न ेजाणवनू दणेारी कादबंरी भालचं नमेाड ेयानंी िलिहलेली आह.े ’ िबढार ’ च े ह े मह माच कराव ेलागले. 
 
 ८. 
 
 ता.क. मराठी टीकाकारानंा ’ अिवाद’ हा श कुठून सापडला अस ेअलीकड ेहोऊन गलेे आह.े ऊठसटू 
कुठाही कलाकृतीला वा लेखकाला ’ अिवादी ’ णयाची फॅशनच पडत चालली आह.े ातही मळुात  
’ अिवाद ’ णजचे काय याबल खपू गरैसमज आहते. ’ अिवादी ’ तानासाठी िस असलेा 
लेखकाचंी काही सदंभ बा वा ेांा अध वट समजतुीतनू लात ठेवनू ावन ’ अिवादा ’ ची कना तयार 
केली जात ेअस ेिदसनू यते.े( उदाहरणाथ , ’ मनॅ ईज कंडे टू सफर ’ कवा ’हले ईज अदर पीपल’  वगरै.े ) ’िबढार’ 
लाही ’ अिवादी ’ कादबंरी णयाचा य काही टीकाकार करतात. 
 
 ’मी आह ेहा असा आह,े माया असयातनूच मी माझ ेिनण य घणेार ’ अशा कार े’ िबढार ’ चा चागंदवेही 
बोलतो आिण िशवसनेचे ेबाळ ठाकरहेी बोलतात. तवेान ेदोघहेी अिवादी झाले काय ? तस ेअसले तर ययावत 
सगळी मानवजातच अिवादी आह,े अस ेणायला काही हरकत नसावी. की ’ अिवाद ’ णज ेसरचे काही 
आह े? 
 
(सकथा, फेवुारी १९७९). 
--- 000 --- 
 
 

कै.अिनल बादंकेर याचंा किवतासंह  
( ऋचा काशन, ठाण े; िक.१० .) 
 
 ’ ऋचा ’ न ेहा किवतासंह काढाबल थम आनदं ! सुा िसद होणाया किवताकंड ेकुणी ल दऊे नय,े 
किवतासंह फारस ेकुणी काढू नयते, काढले तर दहा-दहा, वीस-वीस वष किवता िलन झाावर काढाव े-- अशा या 
पिरितीत कै.अिनल बादंकेर यांा किवताचंी ’ संह ’ पात नद झाली ह ेमहाच.े 
 
 परंत ुएवढ ेसगळे झाावर अप ण पिकेचा  आला असावा.कै. बादंकेर तर नाहीत, मग अप णपिकेच े 
काय ? तर यावर काशकानंी ’ तझु ंतलुाच --’ अस ेिलन एक पोरकट माग  काढला आह े! संहाच ेमखुपृ, कागद, 
छपाई उम आह.े किवताचं ेसपंादन सौ.वासतंी मजुमुदार यानंी केलेले आह.े िनवड वगरै ेठोक असलेच. कारण याता 
काही किवता या किवता णनू फारशा चागंा नसा, तरी ा कवीच ेकाही िवशषे दाखवणाया आहते. कदािचत 
हाही िवचार असले. उदाहरणाथ  : -- 
    
  पजूा 
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 एक उंदीर यतेो कधी  
 िदवलेागणीची वळे काढून  
 दवेघरात िबळातनू 
 पाडून हव ेिततके दवे 
 िवठोबासुदा 
 नतेो अन ् 
 पडीा टाळूवरच ेतांळ 
 दोनचार रशेनच े-- िबनबोभाट. 
 मी करीत बसतो कना 
 िबळात तो कसा िदसत असले 
 िबळातनू मी कसा िदसत असने 
 बीळ आतनू कस ंिदसत असले 
 पजूा सोडून 
 एका.... 
  
 उंदरान ेदवे पाडण ेआिण पजूा करणायान ेपजूते एका होयाऐवजी एकापण ेिबळाबल िवचार करण ेह े
अगदीच बािलश आिण िकरकोळ उपरोधाच ेकार आहते. आता िबळाबला िवचारात एक िकरकोळ से ऑफ वडंर 
आह ेअसहेी णता यईेल. पण या किवतते ’किवता’ फारच कमी असनू िव.म.कुलकण - छाप किवता िलिहयाची हौसच 
जा िदसनू यते.े 
 
 थोाफार माणात ही हौस इतरही जाणवत.े या कवीच ेएक विैश णज,े एका बाजलूा पजूा, दवे, भतू, 
आा,िपतर, ओकंार, वगरै ेसगळे असत ेतस ेआह े; आिण सया बाजलूा चांयान, आईाईन, सिंगनी, वगरैबरोबर 
--. 
 
 तर एकूण आपला ज झालाय 
 िदशाहीन ाचा ज झालाय 
 एकाकी  
 
 असहेी सगळे असत े। णज ेएका बाजनू ेपरंपरागत मू,े दा, वगरै ेजपणायाला या सगळयाला धा न 
लावता एक आधिुनकपणाचा टच अनभुवायला ायचा असा कार िदसतो. थोडात णज,े कोणताही धोका न 
परता साळसदूपण ेिलिहलेली ही िनपवी आिण कौतकुाद किवता आह.े आता धोका परण ेणज ेकाय कवा 
धोका परण ेह ेकिवतचे ेमू असत ेकाय अस े िनघ ूशकतील. तर ही सरुिततेा रावर वावरणारी, काहीच  
मळुापासनू पा न शकणारी, हौस णनू िलिहलेली किवता आह ेएवढचे णता यईेल. अशा रावर कुठलाही अनभुव 
सपंणू पण ेघतेलाही जाऊ शकत नाही आिण काही शिमान अिभीही होऊ शकत नाही.पाहणहेी कमकुवत राहत े
आिण अिभीही.आिण तरीही अिभी-इन ् -इटसे महाची वाटत राहत ेआिण चा राहत.े याचा अथ च ती एक 
हौस असत.े 
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 ’ पहाटेच ेपाळीवाले अजनू िनजनू आहते त ेजरा जाग ेहोऊ ा ’ 
 
  ’ अजनू तो िनजनू आह,े 
    तो जरा जागा होऊ ा.’ 
 
 -- मानवी सृंतीा मानभावी ठेकेदारानंा धमकावणारा हा माणसू पनुीचा असा ’कलाक ’ पिरणाम 
साधत बसतो ह ेखटकत.े 
 
 सृंत शांा उदातते रमललेी ’ ाथ ना ’ ही पाहयासारखी आह.े ’ महगंल, महाकार ििमत अिता 
’ ही काय भानगड आह ेत ेकळण ेकठीण आह े-- पण ा ’ ििमत अित े’ कडून शी िमळावी अशी ही ाथ ना 
आह.े शवेटा ओळी अशा आहते : -- 
 
  ’ एरवी 
  िनराधार ठरतील घतेलेले फांाचं ेआधार 
  अाकृत अिाा दशनाकिरता    
  िनरथ क  ना ठरोत आजवर केलेा 
  र जंनानंी यु 
  माया पनु ाथ ना ! ’ 
 
 -- णज ेपनु ाथ नाही करणार, सकृंतीा मानभावी ठेकेदारानंा धमाही दणेार, एकाकीपणा आह े
णणार, िवानाची महतीही गाणार, भतुाची टाळीही घणेार, ’ चचचेा आकडा ’ नको -- कारण ’ अर ’ आह े--हहेी 
णणार, आिण ह ेसगळे असतानाच, ’आमचा सगळा डाव सदा खुम ् खुा ा रानंा िवचारा.’  हहेी सागंणार ! 
अशी सगळी ही गमंत आह.े कवी हा अशा िकोणाचा ितिनधी वाटतो. 
 
 कै.अिनल बादंकेर यांा किवतने ेया एका मजदेार िकोणाची नकळत नद झाली हहेी मजदेार आह.े 
किवतबेल िलिहताना भावनेा भरात न िलिहता जरा मनापासनू िलहावसे ेवाटले ह ेनाईलाजाव मजदेार आह ेअस े
फार तर णता यईेल.  
  ( आवडिनवड, अिभची, म-ेजनू ७९.)  
--- 000 --- 
 
 
 
 
 

वासनाच 
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टेनसेी िवचा नाटकाचा सफाईदार मराठी अनवुाद 
 
 वासनाच: मळू लेखक -- टेनसेी िवस, अनवुाद -- िवजय तडुलकर, काशक -- पॉलुर काशन, ताडदवे 
रोड म ुबंई--३४ िक..३, पृ े१२२. 
 
 टेनसेी िवसा ॠ  ड़ द  या नाटकाचा हा अनवुाद. अनवुादाता अडचणी 
वगरै ेआहतेच. आता इथ ंजर एखादी नीो बाई मागासलेले इंजी बोलत असले तर मराठीत त ेदशेी मराठी झालं. 
िशवाय मराठीकरण ाभािवक होयासाठी यणेाया मराठीता इिंडअस इादी, वातावरण मळूचचं  रािहान े
परा वाटत राहतात. ामळेु मग ’ नारळ दणे े’ हा कार ॅलेा तडी वगेळा वाटणारच. बरं नाव ंबदलावीत आिण 
वातावरणही इकडच ंाव ंटलं तर मग सगळी बठैकच वगेळी होणार. मग त ेपातंर झालं -- िकवा ’मळू कना 
परकीय ’ अस ंआधी िलन मग यणेारं नाटक झालं. पण तस ंकेलं असत ंतर मग त ेनाटक तडुलकराचंचं णाव ंलागलं 
असत.ं साराशं,  
टेनसेी िवसलाच श िततकं मराठीत आणायचा य करायचा झाला तर एक िकमान धडेगजुरीपणा यणेारच. पण 
ह ेएवढं ओळखनू, त ेीकानच अनवुाद करायला बसलेा माणसान ंआपा या िवचारात ससुगंती ठेवायला काय 
हरकत आह े? यातली काही वा ंअशी आहते की नाटकाबाहरे काढून तंपण ेजरी ती पािहली तरी ानंा एक इिंलश 
वास आह ेह ेजाणवत.ं उदा. ’’ मला वाटत ंतलुा त ेलोक तवेढसे ेछान वाटायच ेनाहीत --’’ ( ेला -- प.ृ११ ), ’’ खरं तरी 
वाटेल आता तुाला की कधी तरी मी लोकांा मत ेमोहक होत े?’’( ाश े-- प.ृ२४ ) -- ‘ तवेातं काय होत ंका, 
ा मुया ा नजरलेा पडतो तो िनगर -- णज ेकुठला -- दाण ेफेकणारा -- तशी एकदम तो े लावतो - उभा राहतो 
-- कबडीला दतेो जाऊ आिण आपण लागतो दाण ेिटप.ू तर आता यावर तो थरेडा िनगर णतो काय -- ’ दवेा परमेरा, 
एवढी मोठी भकू आपाला नको र ेकधी लाग ूद ेबाबा !’ ‘( ी प.ृ३३ ) ’’ तलुा मायापाशी ठेवायला आवडले मला 
पण तस ंनाही मला कन चालणार.‘( ाश ेप.ृ६६ ), वगरै.े आता हीही पुा अनवुादातली अडचणच णता यईेल का 
? मळुाता वााचा वासही मराठीत आणनू दाखवण ंहा अनवुादाचा गणु की दोष ? भाषते ना रचनाचंी भर पडण,ं 
ितचा िवकास होण,ं ती जा लवचीक होण ंह ेअनवुादाच ेकाही महाच ेफायद ेमानतात. कदािचत ह ेसगळं तचे असले 
? ! हा एक दोष थोाफार माणात लित केला तर तडूलकराचंा हा अनवुाद एकंदरीतपण ेसराईत आह.े शाचं े
लगाम या लेखकाा हातात आहते ह ेजाणवतचं. िवशषेत: िनरिनराळया वृची, वजनाचंी ही पा ंमराठीत उतरवतानंा 
िदसणारी तडूलकराचंी जाण आिण सफाई उेखनीय आह.े 
 
 ाश ेही ेलाची बहीण -- जीवनाकडून आपा लायकीपेा जा अपेा करणारी -- कवा आपा 
अपेांा सदंभा त अपयशी ठरलेली. ितची शोकािंतका हा या नाटकाचा एक महाचा भाग. पण कुणा एका पाावर 
केित अस ंह ेनाटक नाही. इथ ंएका िवषयाा सदंभा त, माणसाचंा एक समहूा समहूच उघडा पडत जातो. 
िनरिनराळया थराता माणसांा अपेाचंा, वृचा, एक थरारक सघंष  उभा होत जातो. ेलान ंिता नवयाचा 
रागंडपेणा--काहीसा रानवटपणा आिण जनावरासारखा ाथिमकपणा ह ेसगळं ीकारलेलं आह.े ती याापेा अस ं
एक, उ ( ू) जीवन कनू कुठला अतंग त सघंष  उभा करत नाही. पण ाश ेनमेा उलट वृीची आह.े ती 
त:ा जीवनात तर हा सघंष  िनमा ण करतचे पण ेलााही मनात अस ंकाही भरवयाचा य करत.े या दोन 
िवद वृा सदंभा त यातलं ना अिात यते.ं 
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 वासनाबंल बोलायच ंझालं तर के पाागिणक वासनाचं ेिनरिनराळे कार सागंता यतेील. कामवासना आिण 
ी-पुष सबंधं हा अथा तच या नाटकातला सवा त महाचा वाह. पण एकंदरीतच वासनाचं ंवत मानाशी घष ण िनमा ण 
केलं जाण ंआिण ाची पिरणती िवकृतीत, िवनाशात होण ंहा या नाटकाचा गभत अथ  अिधक महाचा आह.े नाटक 
अगदी सहजपण ेदनैिंदन जीवनातनू सु होण ंआिण अतं भयानक अशा िवकृतीत सपंण ंयाला िनितच अथ  आह.े 
 
 मराठीत ेजवर उभ ंकरयाा ीन ंअनवुाद केलेला नाही ह ेएका ीन ंबरंच आह.े कारण नाटकाला 
सािहिक मू असत ंकी नाही हा जरी सवसाधारणपण ेचचचा िवषय होऊ शकत असला तरी या नाटकाला त ेआह े
अस ंिनितपण ेणता यईेलस ंवाटत.ं 
 
(सािह समालोचन, िवशाल संाि, १४ जलु ै१९६८). 
--- ००० --- 
 

आंल कादबंरी कथा (भाग २)  
लेखक - राजा मगंळवढेकेर, काशक- शारदा काशन,१३९२ शुवार पठे पणु े२. प ृ९३. कमत तीन पय.े 
 
 साहस आिण शौय  यानंी ओथबंलेा, गढूर वातावरणावर िलिहलेा अशा जगभर गाजलेा काही इंजी 
कादबंयाचं ेमराठी संपे या मालेत िसद होत आहते. कुमारानंा हवहंवसं ंवाटणारं ह ेजग, इिंलश ितभावतंानंी उभी 
केलेली ही सृी थोडात मराठीत आणयाची कना खरोखरीच ागताह. मालेा या सया भागात ’ 
नवलपरुीतील फेरफटका ’ (ई कॅरोलची  ’ॲिलस इन वडंरलॅड ’), ’टॉम सॉयर ’  (माक  ट ्वनेची कादबंरी ) ,   
’पोवळयाचं ेबटेावर ’(आर.एम.वलॅाइनची. ’ कोरल आयलंड ’ ) आिण ’ आयानो ’ ( सर वॉर ॉटची कादबंरी ) 
अशा चार कथा िदलेा आहते.  मगंळवढेकेराचंा अनवुाद, संपे सबुोध आह.े ’आयानो ’ म ेाचंी जरा ताराबंळ 
उडालेली िदसत.े नवलपरुीतील फेरफटका ’ सवृ जमलेला वाटतो. एकंदरीत पुक ( अथा त सिच ) मलुानंा  
जर जर आवडले अस ेझालेले आह.े मराठी बाल कुमार सािहाा द शचेा िवचार करता अस ेउपम खास 
अिभनदंनीय. 
 
( िवशाल साि, १५ स . १९६८) 
--- ००० --- 

 
आकाशवडेी 
 
भावकू, कोवळया, िल वृीा किवताचंा कवियी पद ्मा याचंा नवा कासंह 
 
 आकाशवडेी - कवियी - पद ्मा : काशक - मौज काशन गहृ. खटाववाडी, म ुबंई ४, प.ृ८२, कमत .४.५० 
 
 ’ आकाशवडेी ’ ह ेकाही या किवतासंहाता किवतचे ंिवशषेण होऊ शकणार नाही. कारण कुठला तरी चडं 
अनतं आशय तोलत उभ ंराहयाची कुवत या किवतते नाही. मग हा श का ? तर याच ंउर कवियीा भावकू, 
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कोवळया ( काही वळेा पोरकटही ), ील वृीत सापडत.ं जीवनाला सामोरं जाऊन ाा चडं-खर अनभुतूीतनू 
उद ्भवणारं ह ेका नाही. उलट  हचे स समजयाचा हा एक बळा य आह.े या ीन ेपाहता ’ वडेी ’ हा 
एक श अिधक उिचत झाला असता अस ंवाटत.ं 
 
 णोत तलुा वडेी 
 खळुया ातं रंगणारी 
 ाच ेास साजनू िदसत,े 
 णोत काही णणारी 
 
 -- ही आसतंु वृीसुदा कवाड ंबदं कन घेयाचाच एक कार आह.े ’ थोडी उरली आह ेवाट ’ याच 
किवतते कवियी णत े-- 
 
 पसू डोळे मनिनी, 
 तझु ेअसण ेएक , 
 नकळत जायच ेपलीकड,े 
 ातनू सर े. 
 
 याचा सरळसरळ माया, , मृनूतंरच ेजीवन वा पनुज  इादशी सबंधं पाहता यतेो. मिथताथ  असा की 
एक उं तान जसंा तस ंीकारयाकड ेकवियीचा कल आह ेआिण याचाच पिरणाम णज ेकिवततेली 
साकेंितकता. ही साकेंितकतासुदा बश: गीतलेखनातंील साकेंितकतेा पातळीइतकी ढोबळ आह.े नसुती पारंपिरकता 
कवा साकेंितकता हा दोष ठरणार नाही. प.ुिश. रेयाचंी किवता या सदंभा त आठवावी. असं अथ ाचा वधे घेयाा 
ांा सू वृीमळेु भाषचेा वापर एका ना पिरमाणातनू होतो. णनू ती किवता नावीपणू , चतैपणू  वाटत ेआिण 
या अथा न ेमग ती साकेंितक राहातही नाही. इथ ेमा सामा अनभुवाचं ंसफाईदार कारािगरीतनू िचण एवढंच ये 
उरत.ं 
 
 उदास काळोखाा सीमा, िचत कदािचत, आकाशवडेी, िनळेभोर जळ खाली, एखाा वादळी राी, वगेळी, 
चायाा झाडा, आिण,अजठा  -- या, या संहाता ’ ाता ात ’ किवता. पण सपंणू  किवता णनू कवियी 
त:ा मया दा ओलाडूं शकत नाहीच. 
 
( सािह समालोचन, िवशाल साि, १ िडसबर १९६८) 
--- ००० --- 
 

हसायच ंनाही 
 
बाळ गाडगीळ याचंा नवा िवनोदी लेख संह -- िवषय नहेमीचचे, पण समथ  हाताळणी 
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 हसायच ंनाही ! ले.बाळ गाडगीळ ; सजंय काशन, ९१७/२२, फय ुसन कॉलेज रोड, पणु े४. प.ृ१४४, 
कमत पाचं पय.े 
 
 ‘ टवाळा आवड ेिवनोद ‘ सारखी सतंवचन ं( सुदा ) िनधकपण ेवापरण ेकठीण कन ठेवणार ेमहाभाग 
असतात. तु पुकाच ेलेखक ातले एक. 
 
 या पुकात गाडगीळाचं ेबारा िवनोदी लेख संिहत केलेले आहते. ’ हसायच ंनाही ! ’ या संहाता बाराा 
लेखाच ंनाव या पुाला िदलेलं आह.े तेा तस ंायच ंकारण नाही. कारण हसायला हरकत नाही. 
 
 गाडगीळाचंा िवनोद हा करमणकू धान -- खशुमया थाटाचा -- आिण काही टाळया घऊेन जाणारा असा 
तारुता िवनोद नाही. ांा िवषयांा िनवडीतच त ेीकारीत असलेा आानाचं ंप  होयासारख ंआह.े 
या ीन,ं िवशषेत: ाचं े-- ’ पू बाबासाहबे यासं ’, ’ आाला समु िमळाला (च ) पािहज े’, ’ आी कस े
गडगडलो’, ’ िशवाजी महाराजाचंी जतारीख ’, ’ पी आिण दगड ’ ह ेलेख पाहयासारख ेआहते. ’ अवमूनाा 
सदंभा त सामा माणसू ’ ( ह ेसगळं िववचेन मग अवमूानांा अथ शाीय िववचेनाा समातंर ), ’िनवडणकुीा 
गदत एखादी मागणी’  ( मग ितच ेपढुच ेसगळे सोपार -- तपशील -- सिमा -- ाचं ेपरदशे दौर े-- वाटाघाटी 
वगरै े), ’ नवकिवता आिण ितावरची  नवटीका ’ -- अस ेह ेिवषय गाडगीळ समथ पण ेहाताळतात. िवषयांा अनके 
बाजूचंा -- तपशीलाचा त ेमजते समाचार घतेात. 
 
 िवनाकारण ( आिण अवाव ) गाभंीया तनू हाादता दशिवण ेही गाडगीळांा िवनोदाची मखु रीत.  
’ कँटरबरी टेस ’ वाा चॉसरसारखी ही पदत आह.े त:च गाभंीया चा एक मखुवटा धारण कन भाबडपेणान ेसगळे 
तपशील दते जायाचा पदतीतनू िनमा ण होणारा हा िवनोद अिधक सू वाटतो. समाजातली िवसगंती -- हाादता 
उघडी करयासाठी हा सरू लावण ंआिण तो सहज पलेण ंही तशी सोपी गो नाही. गाडगीळानंा ह ेसाधलेलं आह.े 
 
 आता ’ ी’ कवा ’ ाापक ’ ह ेिवनादाच ेआपले कुणीिह वापराव े अस ेिवषय पण गाडगीळाचंी या िवषयाचंी 
हाताळणी वगेळी वाटत.े अिधक रंजक वाटत.े इतर लेखही विैशपणू  ( आिण विैचपणू ही ) आहते. 
 
 िवषय कुठलािह असो, पिहली गो णज ेगाडगीळाकंड ेका माल अगदी भरपरू असतो. ाचंा सािह, 
समाजशा, अथ शा, राजकारण इादी गोचा अास आिण ाचंी िनरीणशी यामंळंु का मालाा बाबतीत 
गाडगीळ अतं ीमतं आहते. या सगळयाच ं’ वापन ’ त ेआपा लेखातंनू करतात. 
 
 साराशं, मराठीता िवनोदाा ीन ंबाळ गाडगीळ ह ेएक महाच ंनाव ! 
 
(सािह समालोचन, िवशाल संाि, ८ सबर १९६८) 
--- ००० --- 
 

िॄतरखेा 
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ाळू कनाचंी उधळण -- सोा व सबुोध किवताचंा संह 
 
 िृतरखेा -- ( किवता संह ) कवी िवल केशव कोरटकर, कािशका - सौ.लीलाबाई िव.कोरटकर, मराठी 
सािह पिरषद आं, इसािमया बाजार, हैाबाद, िक..३,पृ े८० 
 
 किवता करण ंहा वाचार तसा कौतकुाचा. कडांा पायया-पाययानंी िनसग , मे,इादी गोी 
विततपण ेरचनू दाखवणारा माणसू तो कवी. भाषवेर थोडफंार भु असलं णज ेकिवता िलिहण ंतस ंअवघड 
नाही अस ंमढकर भतृीही सागंनू गलेेले आहतेच. साराशं हा एक अशा सोा किवताचंा संह. सोा आिण सबुोध. 
 
 आपा किवता संहाला एखाा िथतयशाची ावना असण ंह ेएक भषूणच ! तोही माणस ूश िततकं 
गणुाषेण कन ’ वाहवा ’, ह ेपहा,वगरै ेसगळं करतो. ातनू मग ोाहन िदाच ंवा कौतकु केाच ंये वगरै े
िमळत.ं या संहाची ावना सवी ाापक शकंर केशव कािनटकर ऊफ  ’ िगरीश,’ याचंी आह.े णज ेतचे. आता 
हा  
मरणोर िसद होणारा किवतासंह आह ेह ेखरं पण ावना पवूच िलिहलेली. तर कौतकु - ोाहन - आिण 
िवशषेत: मोठेपण बहाल करण ंवगरै ेसािहजकपणचे आह ेतेा ह ेसगळं सोडून  किवताकंड ेजाण ंह ेअिधक शुद 
कृ होईल. 
 
 पिहली किवता ’ रिसकास ’ -- 
 ीती लतचेी फुले बाग माझी  
 यथे ेतुी या रमा !  
 
 -- ही सुवात आिण -- 
  
 रिसकवरानंो ही गीत-माला, 
 मे ेतुा वािहली ! 
 
 -- हा शवेट. मध ेमग..जीवनाला, उषे, सवेा, बालीडा गोड माननू ा, इादी. पढुची किवता --’ ितभ,े 
यिेशल काय िफन ?’ -- आता यावर काय बोलणार ? सुवातीलाच याचंी ितभा गायब, णज ेकोण ेएके काळी 
आपण ितभावान वगरै ेहोतो अशी कवीची धारणा िदसत.े ा किवता या संहात घतेलेा नाहीत. पढुा आहते. 
 
 एकंदरीतपण ेपाहता -- भृगं, कमळ, चादंया, ग , सृीच ेमोहक रान, इंधन,ू मौिक, सिरता, पी, पण कुटी, 
ईर -- वगरै ेअस ंसगळं ह ेया किवतचे ंिव. आता यात बालकवा भाषसेारखा भास होतो ( कवा ही भाषा 
बालकवसारखी आह े) अस ंावनते णायला िनितच आधार आह.े पण बालकवची किवता ही एखाा चवत 
कना-चमृती इतकी  आह ेकाय ? चादंयानंा ’ तारा-पु े’ णायला फारशी ितभा लागत असले अस ंवाटत 
नाही. या संहातली किवता िवलण साकेंितक आह.े आिण सवयीन ंिलखाणात एक सफाई-सबुकता आणण ंकाही 
अवघड नाही. ती आह.े काही ये ायच ंतर ह ेदतेा यईेल. या किवताचंी शीष कं जरी वाचली तरी हा किवतासंह 
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वाचाच ंये िमळवासारख ंहोईल. ’ दवेी सरती ’, ’ जीिवत नौका ’, ’ ककतसे ’, ’ अिह ेबाले !’, ’ तारा 
पु उधळी वरी दिन मी भारतभलूा ’, ’ मी अस ेिचमकुला वीर ’, ’ गाय मेळशी गाणी ’, ’ जीिवताशा ’,  
’ नौकािवहार ’, इादी. 
 
 कवीाच शात आपाला बोलता यईेल. 
 
 रोज सकाळी उठून 
 गाशी गोड गोड गान 
 आी जगी :ख जन 
 करी आमचु ेरंजन 
 तलुा ीय ाणान -- तझु ेकाटेरी कंुपण !, 
  
 आपलं कािनक, ील, रंजक अस ंकाही िलहाव ंआिण जगाता :खी जीवानंा थोडा िवसावा ावा असा 
या किवताचंा माफक उशे आह.े आिण अस ंकाही िलिहयाइतके ’ साम, ’ या कवीत िनितच आह.े एवढं मा अगदी 
िदलखलुासपण ेमा !  
 
(सािह समालोचन, िवशाल संाि, २८ जलु ै१९६८) 
--- ००० --- 
 

अर े
 
लित कवीमनाचा मागोवा -- अर काशनचा खास य 
 
 अर े: सपंादक- रमशे जोशी ; काशक - अर काशन,िनम ल िपदास, तजेपाल ीम रोड,िवलेपारले,म ुबंई 
५७,प.ृ४८,कमत २ पय.े 
 सहा कवा काही किवताचंा हा संह. सदा कहाड ेयांा ११, मध ूतानकर यांा ७, रमशे जोशी यांा 
८, जयतं गोखले यांा ४,जयतं व यांा ६, आिण अरवद वै यांा ५ -- अशा एकूण ४१ किवताचंा हा संह. 
काशनाा ीन ंकाहीशा लित रािहलेा पण कसदार अशा िलखाणास पुक पान ंिसदी ावी ही अर 
काशनाची मनीषा. 
 
 आता अिभीतली सफाई कवा अनभुवाची एकंदर लय ससुगंतपण ेकिवतते एक पणू  किवता णनू सहज 
साभंाळता यणे ंया ाथिमक गोीा ीन ंपािहलं तर सदा कहाड,े जयतं गोखले आिण अरवद वै यांा किवता 
तलुनने ंअिधक सराईत वाटतात. बाकीामंधली माम सदंभा तली अपिरपता ठळकपण ेजाणवत.े अथा त एकमकेातं 
फारच मोठं अतंर असलेले कवी इथ ंएकित आणले गलेे आहते  अस ंवाटत नाही -- हहेी या सदंभा त नमदू करायला हव.ं 
साकेंितकतचेा, साचबेदंपणाचा आिण अलंकरणाकतचेा अस ेदोष थोाफार माणात सवच कवम ेआहते. 
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 सदा कहाड े ह े या  सहातले  सवा त  अनभुवी  आिण काहीस ेिथतयश अस ेकवी. ांा अकरा किवतातंा 
’ जखम ’ आिण ’ काजवा ’ या दोनच किवतातं त ेअनभुवाशंी सहज िनकटलेले वाटतात. ’ जखम ’ या किवतते 
िनरिनराळया ितमा-िचामंधनू,मनाला झालेा जखमचेा भावानभुव साकार होत जातो. ही किवता एक एकसधं अशी 
ाभािवक कलाकृती वाटत.े िताता ितमा अलंकरणाक वाटत नाहीत. 
 
 चंाला पान सागरलाट उसळत ेतेा 
 पायाा मनात केवढी पोकळी होत े? 
 तवेढीच खोल जखम 
 मनाला झाली 
  
 अशा ितमाचंा िचम आशय सहजपण ेउभा करतो. ाचमाण े’ काजवा ’ या किवततेही कवी तंपण े
काही सागं ूपाहतो आह ेअस ेवाटत ेपण ांा इतर सवच किवतातंनू साकेंितकता जाणवत.े 
 
 श गधंातनू धपू जेा ं
 ास तझुा धपू होतो 
 आिण माझा ास तेा ं
 कापराचा पटे घतेो. 
 
 हा टाईप. ’ फुलदाणी ’ सारा किवततेा ृातंनू िदसनू यणेारी ाचंी चमृतीची ओढ तर पोरकटतेा 
पातळीवर यते.े 
 
 जयतं गोखले यांा चाराता तीन किवता लोकिय गीत-पातळीवरा आहते. ’ अिम ’ ही जरा वगेळी 
किवता, पण ितातिह ’ माया ’, ’ वगरै ेआहचे. 
  
 अरवद वै यांा किवतातंली तरलता आिण सवंदेनशीलता संहात इतर नाही. 
  
 ‘ चमकून उठता लचक कुणाा नाजकु दहेी होती भरली ‘ अशी नजाकत त े क शकतात.’ वदेनलेा अथ  
द ेर े’, ’शकंा ’ आिण ’तृी ’ या ांा विैशपणू  किवता. ’ पनुरिप ’ या किवतवेर सरळ सरळ माडगळूकरांा ’ 
जोिगया ’ ची छाप आह.े 
  
 संहातले इतर तीन कवी बरचे क ेवाटतात. ’फसवणकूीची फुले ’,’ पहाटेच ेकलेवर ’, ’सकाळा दारात ’, 
’जीवनाचा घट ’, ’सखुाची साय ’, ’ अानाची िवशाल शते ं’, ’ वृीची काळी भतू े’, वगरै.े अशी समीकरणाचंी बाधंणी 
बयाच िठकाणी आह.े ीकरणाक रचना हा मु दोष आिण रमशे जोशी ह ेाता ात आशादायक कवी 
असनूही हा दोष ांात सवा त अिधक माणात आह ेह ेिवशषे. 
 काही खास अपेा करावी अशा अिदतीयतेा खणुा संहात नाहीत. ाता ात अरवद वै हा कवी 
उकुता िनमा ण करणारा आह.े 
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 अर काशनाचा उपम ु. 
 
(सािह समालोचन, िवशाल संाि, १५ सबर १९६८) 
--- ००० --- 

हा 
 
मजदेार घटनाचंी उतरंड --’ हा ’ नाटकाच ेविैश 
 
 हा - ( नाटक ) लेखक- राकर मतकरी, काशक - ग.रा.भटकळ, पॉलुर काशन, ३५ सी,ताडदवे 
रोड,म ुबंई ३४,िक..४, पृ े-- ६१. 
 
 राकर मतकरी हा हीा नाटककारातंला आपला  असा काही कस असलेापंकैी एक. नाटकाची बाधंणी, 
सगंाचंी खलुावट, आिण सवंाद यातंली सफाई या नाटकात िनितपण ेजाणवत.े 
 
 आबा हा एक पाच लाखाचंी इेट असलेला माणसू. याचा मलुगा िवनायक याा इेिवद सिरता नावाा 
मलुीशी रिजर ल करतो. या माणसाला एक िविच सशंय. ही अमकु एक मलुगी सनू णनू घरात यणे ंयाला काही 
खास अथ  आह.े ही आपला खनू करयाच ंनवयाा मनात भरवणार आिण आपली इेट मग ह ेसरळच वारसा हान ं
लाटणार. हा िवषय. खरोखर या िवषयात फार मोा शता आहते. मतकरनी हा एकंदर कार चार कलाटयानंी 
माडंला आह.े पिहादंा ह ेसगळं सशंयाच ंवातावरण. ात सिरताा बगॅते िवषाची बाटली सापडत.े ’ रािशवाय खनू 
’ ह ेपुक सापडत.ं िवनायककड ेिरॉर सापडत,ं वगरै.े मग आबा इेर वाघमायानंा फोन करतात. ( हा एक 
मजदेार माणसू -- फोन करायचा अवकाश की फोनवर येयाऐवजी हा च अवतीण  होतो। ) इेर या दोघानंा 
तबंी दतेो की बाबानंा कोणाही कारणान ंकाही दगाफटका झाला तर तुाला अटक करयात यईेल. इथनू सरी ेज 
सु होत.े नवरा-बायको दोघहंी आबाचंी िजवापाड काळजी घऊे लागतात. पायया बळुबळुीत रा नयते, ानंा नीट 
झोप लागावी, इादी. ही दोघ ंिजतकी जा काळजी घतेात िततका तो माणसू लाईफ जा एजंॉय क लागतो. 
ितसया ेजम ेमग या नवराबयकच ेखरोखरच खनुाच ेय सु होतात. कारण, अशी ही भयकंर काळजी घते 
राहयापेा खरोखरच याचंा यशी खनू कन यातंनू मु का होऊ नय े? -- असा िवचार बळावतो. आपण िनरपराधी 
आहोत अस ंिसद करता यईेल अशा पिरितीत ह ेसगळं झालं णज ेझालं. मग करंडीत साप, अथंणात जळती 
िसगारटे इ.अयशी कार होतात. पुा एकदा सगळं गाड ंअगंावर कोसळत.ं चौा ेजम े( २५ वष  उलटानतंर 
) हा ातारा तल नद वषाच ंऐसपसै आयु जगनू आजारपणान ंमरतो. ही दोघ ंतोपय त आपले केस िपकवनू 
बसलेली आहते. इेर यतेो न ् णतो की मला माझ ंकत  केलच पािहज.े मी तुाला अटक करतोय. इथ ंअिंतम 
पडदा. अस ंह ेतीन अकंी नाटक. 
 
 अशा चढा ेजसेन ंमाडंामळेु आिण वशेी रचनमेळेु नाटक गितमान आिण रंजक झालेलं आह.े केवळ 
कािनक जजंाळात माणस ंअडकत जातात आिण ज ेकधी अिातच नत ंाच ेगळफास लावनू घतेात हा खरोखर 
एक धाडसी िवषय. मतकरनी हा िवषय रंजकपण ेरचला ह ेअथा त ् कौतकुाद. पण एकंदर िवषय ानंा िकतपत पलेला 
हा  उरतोच. आिण या ाच ंउर एकदरं हाताळणीा पदतीत सापडत.ं िवनोदाची पखरण, रंजकता याचंी 
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काळजी घणे ंह ेतस ंआपेाह नाही. पण या नाटकात केवळ एक मजदेार घटनाचंी उतरंड एवढंच या िवषयाच ंप 
रािहलेलं आह.े ामळंु नाटकाचा शवेट अपिेत पिरणाम साध ूशकत नाही. या नाटकाचा नसुता आराखडा सागंयात 
जी भदेकता आह ेती ात राहात नाही. यावर मतकरना िवशषे ’ थोर ’ अस ंकाही साधंायच ंनतचं, फ एक 
बयापकैी करमणकू उभी करायची होती असा एक बचावाक िवचार करता यईेल. पण मग िवषयाच ंवगेळेपण इादी 
कौतकुानंा फार मया िदत अथ  राहील. एक बयापकैी करमणकू एवढंच जर लेखकाच ंसा असले तर मग ह ेसगळं ठीक 
आह.े तवेा बाबतीत मा एक िनखालस णाम ! 
 
(सािह समलोचन, िवशाल साि, २१ जलु ै१९६८ ) 
--- ००० --- 
 

मनवा 
 
ीबला असं सू जािणवा रंगिवणारा ा.प.ुिश.रगे ेयाचंा वधेक कथासंह  
 
 मनवा - लेखक - प.ुिश.रगे,े काशक- मौज काशन गहृ,खटाववाडी,म ुबंई ४, पृ े८६,कमत ४ पय.े 
 
 १९५६ म ेिसद झालेा ’पकथक ’म ेआणखी पाचं कथाचंी भर टाकून हा नवा कथासंह िसद 
झालेला आह.े आपा किवतातंनू ीबला असं सू जािणवा  करणार ेरेग ेया कथातंनू ितची अनके िच े
रंगवताना िदसतात. शलैीची िुटतता आिण सचूकता ह ेरेयांा किवतचे ेिवशषे ांा कथातंनूही ितताच कषा न े
जाणवतात.रेयाचंी किवता जशी मनात घोळवत राहावी लागत ेतशी ाचंी कथाही ितच ेवाचन सपंावरच खरी सु 
होत.े 
 
 ’ कथा ’ कवा ’ लघकुथा ’ यापेा ’ गो ’ हा श पसतं करणारा हा लेखक आह ेही खास लात घेयाजोगी 
बाब. अथा त ’ गो ’ आिण ’ सा ’ या दोन कथा याला अपवाद ठरयाजोया. िवशषेत: ’ सा ’ ही कथा तर, चारपाच 
वषापवू ’ शरंजन ’ ा िदवाळी अकंात रेयांा ’ सिवी ’ या कादबंरीतले एक करण किवता िवभागात िसद 
झाले होत ेाची आठवण कन दणेारी. पण एकंदरीत रेयाचंी कथा ही गो असतचे. ती नहेमी पढु ेसरकत असत.े 
ितात काहीतरी घडत असत े’ िवपय य: ीपवू क: ’ ही कथा तर या ीन ेफारच िवशषे. टागोराचंी ’ िरी ’नावाची 
कथा आिण ही कथा तंाा ीन ेमुाम एिकतपण ेपाहाा अशा. िलखाण तर सगळे केवळ िनवदेनाा पातळीवरच.े 
पण कथचे े’ असण े’ मा ान खपू ! 
 
 टागोरांा कथातंनू जाणवणार ेचतकाच ेिम आिण रेयांा कथातंनू जाणवणार ेचतकाच ेिम 
याचं ेकार वगेवगेळे असले तरी एकाच तोलामोलाच ेआहते. ांा िमातंील फारक ह ेरेयांा ीिवषयक 
खास िकोणामळेु आहते अस ेवाटत.े एरवी, टागोराचंी सखोल, चतनशील, कामय वृी आिण रेयाचंी वृी या 
खपूच िमळा जळुा आहते. या कथासंहातली ’ मन ’ ही कथा या ीन ेपाहयाजोगी. जीवनात रस घणेार ेआिण 
तरीही अिल अस ेह े’ प ’ िम. 
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 कथासंहाच ेकर विैशपणू  पण छपाईा २/४ चकुा रान जाा ह े’मौज ’ा ीन ेिनितच वाईट ! 
 
 बालवाचकासंाठी ानवध क सािह 
 
 अस ेिवात सशंोधक, अस ेाचं ेशोध -- लेखक :- लेचर टॅ. अनवुादक - श.ंना.नवर ेबोरा ॲ 
कंपनी,पिशस  ा.िल.३ राऊड िबडग, काळबादवेी रोड म ुबंई २,प.ृ१३८ िक.तीन पय.े 
 
 सव ान मालेतले ह ेपुक. िवानिन अशा आजा यगुात बोरा ॲड कंपनीा या मालेसारा अनके 
माला आपा भाषते िनघण ेआवयक आह.े इतर भाषातंील अशा कारा पुकाचंा मराठीत अनवुाद करण ेहा या 
कारातला एक महाचा भाग. लेचर टॅा मळू पुकाचा श.ंना.नवर ेयानंी केलेला हा अनवुाद. 
 
 ोटक ,ेछपाई आिण बण, िशडाा होडीपासनू िवमानापयत,सरकी काढयाच ेयं आिण कापणीच ेयं, 
शानंी आिण तारानंी केलेली जा,घरगतुी उपयोगाच ेशोध, पोलाद आिण गगनच ुबंी इमारती, लरी शोध आिण 
आधिुनक शोध अस ेआठ लेख या पुकातं आहते. ओघवा सबुोध भाषते त ेिलिहलेले असान ेमलुानंा गोसारख े
आवडतील.शाांा आिण ांा शोधांा या हकीकती रंजक आिण ानवध क आहते. 
 
(सािह समालोचन, िवशाल संाि, २९-११-१९६८) 
--- ००० --- 
 
 

बिॅरर अिनद धोपेरकर 
 
 लेखक - भाऊ पा,ेपॉलूर काशन,पृ संा १३२, िक..६ 
 
 उथळ, औपचािरक आिण लोकांा अपेा ानात घऊेन जगण ंआिण आपलं ाभािवक जीवन जगण ंयातला 
हा सघंष . धोपेरकर, तो णतो तस ंहा काही नसुता विुतीची जाणीव असललेा माणसू नाही. ’ िसिनक ’ च आह.े 
ाच ंआयु णज ेएक कारची ितडीक आह.े एक ितिया आह.े ’ मोठं ’ होयाम ेाला इटंरे नाही ह ेखरं,  
पण त:ला ’ फालत ू’ ह ेिवशषेण लावण ंहहेी िततकंच ’ भपंक ’. आपण जस ेआहोत तस ंत:ला पाहण ंही गो 
अथा त सपंणू  वगेळी. िसगारटे ्स ओढण ंही या माणसाची िनरिनराळया सदंभा त दशिवली गलेेली िया ाा ’ िसिनक 
’  पणाची सा आह.े’ मी जाला का आलो ? माया जगयाचा उपयोग काय ?’ ह ेया माणसाला पडणार े ाची 
चतनशील अता दाखवतात. पण ही अता मलूत: एक ितिया या पात आह ेह ेनाकारता यणेार नाही. 
 
 ‘ बाहरेा ग ुंात तो जसजसा अडकत जातो तसतसा आतनू ापासनू मोकळा होत जातो ‘ अस ंमलपृावर 
टलं आह ेत ेपटत नाही. अशा पाा मानिसक गतीा वा बदलाा कनलेा कादबंरीत तरी आधार नाही. ही 
िरखेा मलूत: ॅिटक अशीच आह.े 
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 ियवदंा, मालिवका, शमा, ु, अिभम,ु चपाणी इादी नावातंनू एक कारची कािलक सरिमसळ 
आिण िवडबंन या गोी साधतात. ियवदंा, ारा, आयी, राय, ताा, जनाद न, चपाणी इादी िरखेा ’ ग ुतंा ’ 
तयार होयात आपापा परीन ंसाथ  कामिगरी बजावतात. धोपेरकरानंा आपण ’ िसिनक ’ खासच ण ूशकू, पण 
पाानंा सहजासहजी ह ेिवशषेण लावता यणेार नाही. ानंी एकंदर कादबंरी ( थम पुषी िनवदेन ह ेधोपेरकराचंचं 
असान ं) एक विुतीची जाणीव या पातच आपापढंु ठेवलेली आह.े मानवी आयुाबल सवसामा 
िनष  िनघाव ेअशी कोणाही कारची तजवीज ानंी केलेली नाही. थोडात, कादबंरी यशी. 
--- ००० --- 
 

 
 
 
 
बारा गावच ंपाणी 
  
लेखक - वसतं बापट,पॉलुर काशन,प.ृ१३५, िक..७ 
 
 वासवण न ह ेजेा आािवाराा पाच ंअसत ंतेाच त ेलिलतकृती या कारात यऊे शकत,ं नाहीतर 
तो एक नसुता नदवजा ऐवज होतो. बापटाचं ंह ेवासवण न लिलतकृती आह.े खास ाचंा असा छाप या वण नावर आह.े ’ 
सी ॲ ीम ’ हा आदशे बापटानंी ततंोततं पाळलेला आह.े बापटांा कामय वृीचा य जागोजागी यतेो. नसुती 
शीष कावंन नजर िफरवली तरी ह ेिदसनू यईेल. ’ मनाली,माझी लाडकी ’, ’ पहाडाचंी दखेणी राणी ’, ’ रामेरा, त ूकोठे 
र ेगलेास ?’,इादी. 
 
 जयपरूमधा पाषाणाबंल िलिहतानंा त ेणतात, ’ केवळ ियानंीच फोडले इथले पाषण ; ांा हातांा 
शा न ेह ेपाषाण लाल झाले !’ पहेलगाम, मनाली, चडंीगड, दाजलग, िशलागँ, पाडँचेरी, रामेर, काकुमारी, 
माड, उदपेरू, जयपरू, कोणरक आिण वाराणसी याचंी बापटानंी केलेली वण न ंसू आिण मािहतीपणू  तर आहतेच ; पण 
ितथला िनसग  आिण ितथली माणस ंयाचं ंकिवदयान ंघडवलेलं दशनही ातं आह.े िनसगा ा नजाकतीन,ं सदया न ं
बहन यणेारं ाचं ंमन तथाकिथत ’ धामकपणा ’ ा नावाखाली चाललेला माणसाचा ुपणा आिण िहडीसपणा 
पान िथत होत.ं ांा िल कनाशीचा य ांा ’ माडू ’ आिण ’ कोणारक ’ वरील लेखातं चागंला 
यतेो. भतूकाळाता ी, सगं त ेसाात पाहतात. मनाली आपाच तंीत सफरचदंी  ेपाहत,े पाडँचेरेी णज े
शपँने आिण माडी याचंी िविच कॉकटेल, चदंीगड णज ेनकुताच उगवलेला एक अकुंर -- अशा पाची ाचंी 
वा,ं ाचंा अनभुव आिण ाचंी काी दश वतात. िल अलंकरणाचा सोस हा खास बापटाचंा. ामळंु एकंदर 
िलाणाला मया दा पडत असा तरी एका रिसकाच ंवासवण न णनू ाच ंमोल कमी होत नाही. 
--- ००० --- 
 

काशयोजना व नपेरचना 
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 लेखक - डरेके जफेेिरस.भाषातंर - .ना.पराजंप,े मौज काशन,प.ृ७९, िक..२ 
 
 ना ेातील मराठी सािहात महाची भर. ीक नाटकांा काळापासनू त ेआतापयता गतीा 
महाच ेट ेदशिवणारा आढावा, अनके आकृा, साधन,ं वगेवगेळया शलैी,इादची चचा  ही या पुकाची विैश.े 
काशयोजना आिण नपेरचना यातंा ग ुतंाग ुतंीा अनके ाचंी ह ेपुक वाचनू चागंली ओळख होत.े अस े
उपयु पुक मराठीत आणाबल ी.पराजंप ेयानंा धवाद. 
--- ००० --- 
  

खळाळ  
 
 लेखक - आनदं यादव, मौज काशन, प.ृ१८८, िक..६.२५ 
 
 ामीण जीवन ह ेया कथाचं ंअनभुविव. लेखकान ंह ेसारं बारकाईन ंपािहलेलं आह.े संाशीलपण,े भरभन 
अनभुवलेलं आह ेआिण ह ेसव अनभुव आिवृत करयाची मताही लेखकाा लखेणीत आह.े पण अस ेअसनूही हा 
लेखक या अनभुवाचंी खोली - उंची याचंा सपंणू  ाभािवक शोध घऊे शकत नाही अस ंिदसत.ं याच ंकारण णज े
रचनिेवषयी बाळगलेली अवाव सावधिगरी आिण िविश पिरणाम साधले जायाची लेखकाची उघड अपेा. यांमळेु 
मळू अनभुवाच ंप शोधयात लेखक अपरुा पडतो. अशा कारा लेखकाा उघड अपेा ’ वखार ’,’ मुा’,’ 
बाळा पाडा ’ या चागंा कथाही एक कारा ठोक पातळीवर आणनू ठेवतात. ’ गाळ ’ ही मा ’ लेखका ’ ा 
कचाातनू सटुलेली एक चागंली कथा. बतके सव च कथा खेाता अल िरखेा उा करतात. 
 
 ’ बाळा पाडा ’ मधला बाप,ू ’मोट’ मधला बाब,ू ’ धणु ं’ मधला यशेा, ’माघारी ’ मधला ातारा, ’बरातीचा शा 
’ मधली अजंना अशा िकके िरखेा ठसठिशतपणामळेु लात राहयासारा आहते. ’ राजावाणी’, माणसू’, 
’म ुडंरी’, ’सासरुवाशीण ’, या कथातंलं काहीस ंनाछटेसारख ंतं उेखनीय आह.े नागणु हा बतके सव च कथातं 
आढळतो. ’ धणु ं’,’ वखार ’,’ चटावलेला ’, ’ मुा ’, ’ बाळा पाडा ’, ’ माघारी ’ या कथा या ीन ंपाहयासारा 
आहते. ना आिण रचना याचंी या लेखकाची जाणीव पाहता यान ंपढंुमाग ंनाटक िलिहास तो नाटककार या 
कथाकारान खपू सरस होईल अस ंवाटत.ं त:ा दोषावंर िवजय सपंादयाचा तो एक माग  होऊ शकेल.  
 
 लेखकाच ंसमृद अनभुविव, सू िनरीण आिण गाढ संाशीलता पाहता या लेखकाचा वकूब ात 
उतरतो ान मोठा आह ेह ेजाणवत.ं सवच कथामंधली ामीण शलैी हा अलीकडा ’ ामीण ’ कथांा सदंभा तला 
वगेळेपणा. पिरिशात ाभािवकतलेा लेखकान ंिदलेलं मह योयच ंआह.े ’ कथा ’ ही एकच यातली ’ ामीण ’ 
नसलेली कथा. संहात अगदी वगेळीच पडणारी. मनाा सूतवेर ल क ित करणारी, ’ अशी रचना कन ावी ’ 
ह ेयातलं वा या कथेा सदंभा त जरी नसलं तरी संहाा ीन ंलणीय आह.े 
--- ००० --- 

बारा रामाचं ंदऊेळ 
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 लेखक - सिरता पदकी,मौज काशन,प.ृ१४९,क..५ 
 
 हा एका ’ लेिखके ’ चा कथासंह. ा ा कथातंनू थमपुषी िनवदेन आह ेितथ े’ मी ’ ही ी ीच आह.े 
इतर कथातं ी पाचं महाची आहते. ल, मलंु, नातीगोती ह ेसव  जग या कथातं णनूच महाच.ं 
 
 काही कथामंधली तािंक योगशीलता उेखनीय आह.े एक कारा नसुा ’ अवअेरनसे ’ ठेवयाा तंान ं
एक समथ  तटपणा यतेो आिण सचूकतचेी मता वाढत.े उदा.’ बारा रामाचं ंदऊेळ ’, ’ अध ूमाणसाचं ंघर ’, आिण ’ 
आटािपटा. ’ 
 . 
 ’ वाटचाल ’ ही या कथासंहातली लेिखकेच ंसाम पणू पण ेदाखवणारी कथा. ज, मृ ूआिण एकाकीपणा या 
िती गोी एकवटून कथा गोठवासारा आकारात एक जोरदार वात सागंनू जात.े ’ नसुत ंआपलं फरशीला धन 
पडून राहायच ं! ’ ह ेवा लेिखकेा समथ  अशा सचूक शलैीच ंउम उदाहरण. ’ िप’ ही आई, मलुगा, बाप यांा 
नाातंले सू हलेकाव ेदाखवनू जाणारी आणखी एक चागंली कथा. 
 
 ’ पनुज  ’, ’ रा’, असबंद ’ आिण ’ अधा  िदवस सुी’ याही यशी कथा. िवशषेत: ’ पनुज  ’ मधलं 
चढवत नलेेलं ’ आयडिेिफकेशन ’ भदेक आह.े ’ घटोटाची गो ’ ा मानान ंसामा वाटत.े दीघ  आिण 
घटनाधान कथामंध े’ फुग े’ आिण ’ दशं ’ अिधक सरस उतरलेा. लेिखकेा सू-तट ीचा श सगळयाच 
कथानंा आह.े सचूकतचे ंसाम ह ेया लेिखकेच ंमु विैश असान ंआकारान ंलहान असलेा ा कथा अिधक 
जोमान ंिभडतात. 
 
(िकलर, फेवुारी १९६८) 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
नवी काशन े

िनवडक एकािंकका - १९६५ 
सपंादक - ा.ी.र.िभड,े सोमा पिकेश िलिमटेड, म ुबंई.पृ े२८३, िक..१२ 
 
 एकािंकका हा खरोखरच मराठीतला एक उपिेत सािहकार. ा ीन ंपाहता ा.ी.र.िभड ेयाचंा हा 
एकािंककामालेचा वाषक उपम अतं महाचा. िनवडीबल मतभदे होण ंसभंवनीय असलं तरी एकंदर िनवड 
सापेान ंकेलेली आह ेह ेजाणवत.ं ज.िद. दाडंकेरांा ’ नादी नवर े’ -- पासनू त ेिवजय तडुलकरांा ’ काही खरं न े!’ 



23 
 

पयत वगेवगेळया तहेा एकािंकका यात समािव आहते आिण या अथा न ंह े१९६५ ा एकािंककाचं ंाितिनिधक 
प. सामािजक, ऐितहािसक, रहमय, हसनाक आिण ायोिगक या सव तहाचं ंितिनिध या संहात आह.े 
 
 िवजय तडुलकराचंी ’काही खरं न े ’ ही एकािंकका सवा त िसदह आह.े कमलाकर हा एक ममवगय 
नवरा. ाा लाचा वाढिदवस. वणेीिबणी घऊेन घरी यतेो तर बायको पाकियते म. आिण मग ाा कनतेली 
ाची ’ रोमिँटक ’ बायको आिण ’ विुती ’ यांा सबंधंात ज ेएक िवलण ना िनमा ण होत ंत ेखास 
तडुलकरांा लखेणीच ंविैश. मोा मजदेार पदतीन ंाचा िवकास होत राहतो. पण या ’ मजते ’ कुठंतरी एक 
अुट वदेना असत,े खख असत े-- आिण णनूच ’ काही खरं न े! ’ अस ंणनू होणारा, तडजोडी शवेट, 
आपाला एका चमािरक अशा घसुमटा अवते सोडून दतेो. 
 
 राकर मतकरची ’ रणमद ’ ही एकािंकका फॉम ा ीन ंअतं महाची. ांा सवंादातंनू ( आिण 
सचूनातंनूही ) होणारी वातवरणिनमती चागंलीच भदेक आह.े वसधुा पाटील याचंी ’ एकटा ’ ही एकािंकका एक भरघोस 
असा भावनाक अनभुव आह,े पण एक बयापकैी मलेोमॅिेटक एकािंकका यापलीकड ेितच ंये जात नाही. भाकर 
पाटील याचंी ’ बळी ’ ही एकािंकका मा भावना आिण रह यांा सयंोगाा सयंत पण ती अशा वातावरणातनू एक 
जबरद थीम सागंनू जात.े यातली तंाची हाताळणीही मराठी एकािंककेा िवकासाा सदंभा त महाची ठरावी. ( 
कना परकीय त ेसोडा ). 
 
 अिनद पनुव सूचंी ’ डाकीण ’ एक भयानक सुपणा िनमा ण करत.े बाकीा नवर,े िचमोटे, वैव, िसनकर 
आिण दाडंकेर यांा एकािंकका आपा ’ ठीक ’ या सदरात यतेील. ीकातं िसनकर यांा ’ पटेललेी अमावाा ’ या 
एकािंककेता रहातली ( हदी रहपट टाईप ) हवा सुवातीला ज ेएकािंककेला लागणारं सामान िदलं आह ेत े
वाचनू िनघनू जात.े योगे लोकांा सोयी ानात धणे ंह ेसपंादकाचं ंु कम . पण एकािंककेता उकुतचेी 
हानी न होयाा ीन ंहा भाग शवेटी टाकता यणेार नाही काय ? ’ १९६६ ’ मध ेया सचूनचेा िवचार होईल अशी आशा 
आह.े १९६५ साली िसद झालेा एकािंककाचंी सचूी पुाका शवेटी िदलेली आह.े अासकांा आिण उकु  
वाचकांा ीन ंहा एक उपयु भाग. एकूण ा.ी.र.िभड ेयाचं ंह ेवाषक णज ेदर वष मराठीतला एक ’ सगं ’ 
ठरणार अशी खाी वाटत.े 
--- ००० --- 
 

मनोरा 
 
 कवियी - पद ्मा लोकूर. मौज काशन गहृ, म ुबंई.प.ृ८२, क..४  
 
 या संहाता किवतातंनू नहेमी यणेार ेकाही श--डोळे ( पापणी ),ास,िफट ( पसुट ),तळ ( खोल ),कळी  
( पाकळी,फूल ) ,अधंार ( रा ), काजव,े कापरू,थब,ओठ, डोह ( जळ ), दवं, दठे, काठ, श, त ुबं,( तडुुबं ), तडा, सरू, 
, बोट, ण, लाट, शू, िर, धकेु आिण था -- या पचंवीस एक ितमाचं ंिव हचे यातंा किवताचं ंिव आह.े 
यातंले एक वा अनके श संहाता जवळजवळ के किवतते आहते. ातंनूच कवियीच ंसंाशील मन 
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वगेवगेळया अनभुवाचं ेआकार घते राहत,ं एक कारच ं’ िनजगजु ’ करीत राहत.ं यात काहीस ंगढू, काहीस ंहरवलेपण 
आिण काहीसा  
( उप ) भोग असतो. अनके सवंदेना आिण एक भावानभुव यांा एका सखोल सरिमसळीतनू किवता आकारात ेआिण या 
अथा न ंदोन ितमामंधलं ( वा शामंधलं ) अतंर  ती भाववृी भरत असत ेआिण  शामंधनू ’ सदहे ’ होत 
असत.े आिण याच अथा न ं ’ या शाचा ा शाशी, िचरा साधंनुी घते ेआह े’ ह ेखर ेआह.े कवियीच ंभाविव 
मया िदत आह ेआिण तसचं ितच ंमामही. पण या मया दतेा असं छटा आिण बारकाव ेती दाखवत.े पण तरीही 
बयाच किवतांा समान तंामळेु संहाला काहीसा ’ कंटाळयाचा शाप ’ िमळतोच. 
 
 कवियीा अनभुवाचंी जात ही नाजकू, काहीशी हळवी पण आवगेमय आह.े ’ कहाणी’, ’ महामरू बरसात ’, ’ 
ती शी ’, ’ ितीजाा रषेपेाशी ’, ’ मनोरा ’, ’ बफ -गाराची रा ’, ’ मतंरलेली वाट ’, ’ जळात उतर ेसाजं  
कापरी ’, ’ होत ेमनी ’,’ तर’, नकार ’, ’ तळ नसलेला तळ’, ’ झलुा ’ ा या संहाता काही चागंा किवता. 
अनभुवाचंी सू जाणीव आिण तरल संाशीलता यांा सयंोगान ंपद ्माबाइची किवता मराठी किवतते आपला असा एक 
’ मनोरा ’ रचीत आह ेखास. 
 
(िकलर,माच  १९६८) 
--- ००० --- 

सरा पी 
 
 कवी - प.ुिश.रगे,े मौज काशन,प.ृ६७, िक.. ४.५० 
 
 प.ुिश.रेयांा किवतचे ंएक अतं महाच ंविैश र.कृ.जोयानंी या संहाा मखुपृात पकडलेलं आह.े  
’समुाच ेकाठ किचत ् सरकतात ’ हा शसमुय कवा संहाा सुवातीलाच छापलेली ’पी ज ेझाडावर गाण ेगातो’ 
ही किवता यामं ेह ेविेश कषा न ंिथत आह.े या विैशाला शोभादशकाची उपमा दतेा यईेल. एकच किवता असं 
पटॅ दते राहत.े यामळंु रेयाचंी किवता नहेमीच अतं सळसळती, चतैपणू  अशी वाटत.े 
 
 मी ज ेकधीच बोललो नाही 
 ाच ेझाले तीन श -- 
 एक माझा, एक तझुा, एक कुणाचाच नाही. 
 जो कुणाचाच नता 
 ाला मी आता पढवले आहते तीन श -- 
 एक तझुा, एक माझा, एक कुणाचाही. 
 
 ही किवताही या ीन ंपाहयासारखी आह.े ही किवता या संहात आणखी एका ीन ंविैशपणू  आह.े या 
किवतते इिंयग असा एकही श ( ितमा ) नाही. ’त-ूमी ’  ा सदंभा त  िवचार-भावना याचंी एक ग ुतंाग ुतंीची  
जाणीव या किवतते  केललेी आह.े कााचा औपपिक िवचार करणायांा ीन ंही किवता महाची ठरावी. 
’ॠगॠ्  मेा, मग काहीही करा ’, ही किवताही या ीन ंपाहयासारखी आह.े 
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 रेयाचंी ’ पुळा ’ शकळा, ाचंा ढंग, लय याचंा य ांा याही संहात यतेोच. अगदी मोजा 
शातं खपू काही सामावण ंह ेया सगंहाता सवच किवताचं ंविैश. समजनू घणे ंआिण जाणवनू घणे ंया जर 
वाचकाा सदंभा ता दोन महाा िया असतील, तर बयाच वळेा रेयांा ितमा जाणवनू घेयासाठीच 
असतात अस ंवाटत.ं णज ेा ितमावंन काही वगेळे सकेंत - ितनी आपा मनात यपवू क िनमा ण करत 
जाण ंह ेअशा किवतांा सदंभा त चकुीच ंठरत.ं  ’ तळयात पाणी पायात फूल ’ ही किवता या ीन ंपाहयासारखी 
आह.े ही एक ’ साधी ’ किवता आह.े या साधपेणाचा य रेयांा बतके किवतातंनू यतेो. ाभािवकता आिण सहज 
िकोण यामंळंु हा साधपेणा यतेो आिण कुठाही मोा कवीच ंह ेएक लण आह.े ( अथा त ् ’ साधी किवता ’ सोपी ’ 
असलेच अस ंनाही.) 
 
 किवताचं ेतीन गट करयाची  कना मा  अगदीच ढोबळ आह.े या वगेवगेळया गटातंा वगेवगेळया 
किवतातं ’गहृीत ’ धरयाजोग ंसू वगरै ेआह ेकी काय याबल शकंा वाटत.े अशा कारची ’ सजावट ’ करयाची खरं 
णज ेकाही जरी नती. 
--- ००० --- 
 

करपदती व राीय अथ वा  
 
 ले.हमेलता राइरकर,समाजबोधन संा, प ृ८३,कमत  १.२० 
 
 राीय अथ वा पुकमािलकेतील ह ेपिहले पुक. नागिरकाला राीय िकोणाचा पिरचय होयाा 
ीन ेही माला आखलेली आह.े िनयोजनबद आथक िवकासाचा य यशी होयाा ीन ेलोकाचं ेअिधकािधक 
सहकाय  िमळण ेआवयक. ा ीन ेसामा माणसाला राीय अथ वेा वगेवगेळया अगंाचंा व ातील ाचंा 
पिरचय होण ेमहाच.े या छोा पुकात अथ सकंाची भिूमका, करिचिका, भारतातील कर-आकारणी, सरकारी 
खच   -- या गोबल िववचेन केलेले असनू पुकाा शवेटी िनरिनराळया अदंाजपकाचं,े उाच,े खचा च ेअस ेते 
िदलेले आहते. हा िवषय थोडात, सबुोधपण ेलोकापंढु ेठेवाबल हमेलता राईरकर यानंा धवाद. 
--- ००० --- 
 

गधंा 
 
 लेखक - काश कामतीकर, काशक - .भा.कामतीकर, प.ृ९७, कमत .४ 
 
 या लिलत लेखसंहाच ेनाव ा लेखाचं ंप सागंयाा ीन ंअथक आह.े ( त: लेखकानचं काढलेलं 
साध,ं एकमकेात िमसळणाया आकाराच ंरंगीबरंेगी मखुपृही. ) कामतीकरामंध ेएक कारची गभंीर चतनशीलता आह े
ह ेखरं आह े; पण ती त े’ हळा िवमा ’ा नादी लागनू वाया घालवतात. मनावर ठसतो तो भाषचेा फुलोरा आिण 
ितमाचं ेकारंज.े अथा त इता ितमानंा, असोिसएशना िलपण ेका होईना पण हाताळता यणे ंह ेकतृ च ! तवेढं 
ये अथा त कामतीकरानंा कुणीही दईेल. िशवाय वाांा िविश ( काा ?) रचनने ंएक कारची वृी िनमा ण 
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करयातही त ेतयार आहते. ( थोाफार माणात सव च लेखाचं ंतं समान आह.े ) आशयापेा मामाला मह 
येयाचा हा जो कार इथ ेघडतो ामळंु ’ आपले साम, नीट पारखनू वापरयाचा य मा ानंी केलेला नाही.’-- 
ह ेकुंदकराचं ंावनतेलं णण ंपटत.ं आपलं साम जेा हा लेखक पारखील तेा काहीतरी फार महाच ंिलहीलं 
अस ंवाटत ं-- आिण या अथा न ंहा संह लेखकाबल अपेा िनमा ण करणारा. 
 
( नवी काशन,े िकलर, एिल १९६८) 
--- ००० --- 
 

हरवले त े
 
 ले. उदव ज.शळेके - कॉिनटल काशन,प ृ२४९,िक..६ 
 
 ’ तोवर इकड ेकाय घडत होत े’ तंानं िलिहलेली एक सामा कादबंरी. अतं िढसाळपण े’ रचलेली ’, 
लेखकाा मजवर चालणारी. एका अपघातामळंु सदािशव आपा बायको-मलुानंा रावतो. ांा आयुाा दोन 
समातंर रषेा लेखक आपापढंु ठेवतो. सदािशव कीतिशखराकड ेचढत जातो. ाची पी, िनम लाच ंपतन होत जात.ं 
ितला झालेा अनौरस मलुामळंु सुिसद अिभनते ेटी.सदानदं णज ेितचा पती सदािशव ह ेओळखनूही ती ाला 
सामोरी जाऊ शकत नाही. ’ हरवले त े’ कधीच ’ गवसत ’ नाही. दोघानंाही. शळेांा नावावर आणखी एक पुक 
जमा होण ंएवढंच या कादबंरीच ं’ ये’ . वळेकाढू वाचकानंासुदा या कादबंरीबल िकतपत आकष ण वाटेल याची शकंाच 
आह.े 
--- ००० --- 
 

हा 
 
 ले.राकर मतकरी -- पॉलुर काशन,प.ु६१,िकमत ४ पय.े 
 
 एका इेटवाा माणसाला आपली इेट लंपास करयासाठी आपला खनू करयासाठी कुणीतरी कट रचतयं 
असा उगीचच सशंय -- हा िवषय. आपणच आपा कनने ंिनमा ण केलेा ग ुंात माणस ंअडकत जातात. ज ेकधी 
अिातच नत ंासाठी खच पडतात. िवषय खरोखर लेखकाला आान दणेारा. मतकरनी ावसाियक यशाा 
अपेने ं’ करमणकुी ’ ची काळजी घतेली याबल काही णायच ंनाही, पण नाटकासाठी असा िवषय घणेाया माणसाचा 
 नाटक िलिहतानाचा एकंदर िकोण वरवरचाच राहावा याच ंआय  वाटत.ं ामळंु ितसया अकंातला सरा 
वशे ( नाटकाचा शवेटचा भाग ) हा चागंला िलिहलेला असनूही अपिेत पिरणाम साध ूशकत नाही. वसाय आिण 
िवषयाच ंमोठेपण यांातला लेखकाा मनातला गधळ पण ेजाणवतो. या गधळामळंुच ह ेएक चागंलं होऊ 
शकलं असत ंअस ंनाटक फसलेलं आह.े ( नाटकाला ावसाियक यशही फारस िमळालं नाही ही या नाटकाा 
शोकािंतकेची सरी बाज.ू) उरत ंत ेकनचे ंनावी, बर ेसवंाद आिण लेखकाा कसलेा हातान ंपलेलेली सगंाचंी 
उतरंड. पण एक कलाकृती णनू याच ंकौतकु िकतीस ंकरायच ं? 
--- ००० --- 
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मळणी 
 ले.रा.रं.बोराड े- मौज काशन, प.ृ१७९,िक.६ . 
 
 बोराड ेयाचंी कथा मुत: िितशील आह.े माणसाचा ाथ , ाच ेिहतसबंधं आिण ाा त:ा 
सदंभा ता अपेा या गोी गहृीत धरा तर िनरिनराळया नाातंनू, सबंधंातनू ा काही िबनतोड अशा पिरिती 
िनमा ण होतात ा या कथातंनू ामुान ंजाणवतात. णनू बोराांा कथचेा पिरणाम हा बयाच वळेा एकंदर 
सूापेा िनमा ण होणाया पिरितीतच अिधक साठलेला असतो अस ंिदसनू यते.ं माणस ंएक कारा चमािरक 
गधळात आिण ग ुंात कशी सापडतात यापेा ाच ंएकंदर प कस ंआह ेह ेइथ ेअिधक अथ पणू  ठरत.ं आिण 
णनूच बोरााचंी कथा ही ाता कथपेेा एक अवा णनू अिधक अथ पणू  ठरत.े ा अवचे ंयथाथ  आकलन 
होयासाठी ’कथा ’ असत.े ( ’पौष ’ सारखी एखादसरी घटनामाच ंमह असलेली कथा सोडली तर इतर बतके 
कथातंनू ह ेविैश जाणवत.ं ) 
 
 यामळंु बयाच वळेा बोराांा कथलेा ंाक प यते.ं ’ च ुबंळ’, ’ लगीन ’, ’ माघारी ’, ’ सौदा ’, या 
कथा या ीन ंपाहयासारा आहते. बयाच कथाचंा शवेट त ेएक कारा पराभवाक ितीत करतात. ांा 
बतके सव च नायकनाियका या पराभतू ी आहते. 
 
 या सव  गोचा िवचार करता बोराांा कथचे ंएक सव सामा तं ठन गेासारख ंजाणवायला लागत.ं  
हा अथा त ् त ेरंगवत असलेा मानवी जीवनाचा आिण ांा त:ा िकोणाचा पिरपाक आह ेह ेजरी खरं असलं 
तरी यातनूच लेखकाा मया दा  होयाचा आिण िरावयाचा धोकाही नाकारता यणेार नाही. लखेक,वाचकाला  
’ सापडू ’ लागला की काय अशी शकंा िनमा ण होण ंह ेकाही सिुच न े-- आिण बोराामंध ेतर चागंा 
कथाकाराा शी आहते ! 
    
(नवी काशन,े िकलर, म े१९६८) 
--- ००० --- 

रंगभमूीवरील नपे 
 
 लेखक - प.ुी.काळे, ीनस काशन, प.ृ९६, िक. १५ 
 
 ह ेलेख थम ’मनोहर’ मािसकातनू मश: िसद झाले. ीनस काशानन ंत ेपुकपान ंएक आणले 
आहते ही एक फार मोलाची कामिगरी आह.े नााा तािंक अगंाचंी जाण वाढवयाा ीन ंअशा पुकाचंी 
मराठीत िजतकी भर पडले िततकी हवीच आह.े ी.काळयाचंा दीघ  अनभुव आिण ाचंी अास ूवृी याचंा हा 
पिरपाक आह.े ी.केशवराव भोळयाचंी ावना ह ेया पुकाच ंआणखी एक महाच ंभषूण. एकंदर िववचेनाला परूक 
अशी अनके छायािच ंपुकात िदलेली असान ंपुकाच ंप अिधक सरस झालेलं आह.े एका मोा 
कालखडंाचंा आवाका असलेलं ह ेपुक नपे कलेा िवकासाची िदशा समजयाा ीन ंअतं महपणू  अस ं
झालेलं आह.े 
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--- ००० --- 
 

ही चौकट वाटोळी 
 
 ले. शाम फडके, िेज काशन, प.ृ८८, िक..४. 
 
 रा ना महोवात गाजलेलं अस ंह ेनाटक. नाटकाच ंपुक वाचण ंआिण ाचा  योग पाहण ंयात 
जमीनअानाच ंअतंर आह ेअस ेआपण णतो. पण कादबंरी वाचतानाचा आिण नाटक वाचतानाचा वाचकाचा 
िकोण काही माणात का होईना पण वगेळा असले तर नाटक णनू ाच ंमू वाचकाला सागंता याव ंअस ंवाटत.ं 
िशवाय िनकृ दजा च ंिलखाण जर रंगभमूीवर भावी होत असले, तर त ेकाही लेखकाच ंकतृ  मानता यणेार नाही. 
नाटकाा िच ंपरीण ह ेनाटकाा लेखकाा कतृ ाच ंमोजमाप करयासाठी असत.ं आिण यासाठी नाटकाला 
योगापासनू िवभ करायला हरकत नसावी अस ंवाटत.ं 
 
 जगुारी मवााशी एका मलुीच ंल ठरत.ं ितचा एक भाऊ तसाच वाया गलेेला. बाकीची सगळी माणस ंिता 
वगरै ेगोना जपणारी. पण मलुीचा िनय कायम. णज ेिवषय तसा थोडाफार ’ एक ही मलुगी ’ त यऊेन गलेेला. 
ात िनदान तडुलकराचंा खयाखोाता सषंषा ला सामोरं जायाचा य तरी होता. पण इथ ंलखेक मळू 
सघंषा पासनू अगदी लाबं राहतो, अगदी सामा मुावंर सामा बुदीन ंपानांा पान ंवाया घालवताना आढळतो. 
णज ेसघंषा च ंएकंदर प उलगडयाची आपली ताकत नाही ह ेलेखकान ंओळखलं असाव.ं ाा ीन ंनाटक 
तीन अकंी होण ंह ेमहाच.ं यातनू अथा तच अपिरहाय पण,े लेखक पाांा सू िवशषेापंासनू रावलेला आढळतो. 
बतके पा ंही ’ ठोक ’ आहते.  ’मध ू’ ह ेपा आजचा एक बीटिनक समथ पण ेउभ क शकलं असत.ं ’ जय ू’ ला जर 
आवयक त ेमह िदलं असत ंतर नाटकात आवयक ा गाभंीया ची भर पडली असती. इथ ंमा फ जगुायाा 
मन:ितीच ंसमथ न आिण जगुायाशी ल करयाा जयूा िनयाच ंउदाीकरण एवढंच झालेलं िदसत.ं 
--- ००० --- 
 

गोफ 
 
 ले..पद ्माकर गोवईकर, बा.ल. पाठक काशन, प.ृ१७५, िक  ४. 
 
 चागंा कलाकृती िनमा ण ायला केवळ सराईत हात परुत नाही ह ेदाखिवणारा कथासंह. गोवईकराचंी भाषा 
ओघवती आह,े सगंाचंी माडंणीही ानंा जमलेली आह ेअस ंणता यईेल. ’ तणावा ’ ’ गोफ ’ यासंारा कथातंनू  
जोमदार िवषयानंा सामोरं जायाची ाचंी वृीही िदसनू यते.े आिण इतकं असनूही ांा कथा सामाच राहतात. 
ाचंी सव च िचण ंवरवरची वाटतात. सूतकेड,ं िवषयाा तळाकड ंजायाच ेाचं ेय िठकिठकाणी िदसतात, पण 
ती ांा लेखणीची ाभािवक ताकत नसान ंत ेय कृिम वाटतात. हाच खजुपेणा ांा िवनोदी कथातंनूही 
नहेमी जाणवतो. 
--- ००० --- 
 



29 
 

गोदी 
 
 कवी - वसतं दाये गजु र, राजा ढाले काशन,प.ृ१६, िक..९९ पसै.े 
 
 ’ आयुाता पराभवाच ंसाम घऊेन मी उभा आह े’ अस ंणणारा हा कवी. यात पराभवापासनू काहीस ं
परकं झााच ंकवा ाावर िवजय िमळवाच ंसागंयाचा ाचा हते ूअसावा. मानिसक दडपण ही एक शी होऊ 
शकत.े भावनाचं ंदडपण, िवचाराचं ंदडपण, :खाच ंदडपण - अशा अनके कारा दडपणातंनू कलाक उेक होऊ 
शकतात. यश कवा अपयश, िवजय कवा पराभव हीही दडपणचं. अिधक सवंदेनशील माणसाला ती अिधक खरतने ं
जाणवतात आिण तशी जाणीव ही एक शी होऊ शकत.े 
 
 ीा सदंभा त याचा िवचार करायचा झाास याला खरोखरच साम णता यईेल का हा च आह.े 
पण िनमत कलाकृती या एका िविश मया दपेलीकड ं( णज ेउदा. एका िविश कवीन ंिलिहलेली किवता एवा व ू
ितीपलीकड ं) ििनरपे असतात. वाचकाचा कलाकृतीशी सपंक  हा एका िविश अनभुतूीच ंसपंणू  दशन असाच 
असतो. ामळंुच किवतते गहृीत असलेलं मन जरी ’ ब ल ’ असलं तरी किवता ’ सामवान ’ अस ूशकत.े 
 
 आता  असा की या किवता संहाता किवता ’ सामवान ’ आहते का ? या संहात एकूण पधंरा किवता 
आहते. सगळया किवताचं ंतं समान आह.े ा एकाच ॲिटडून ंिलिहलेा आहते. फ कवीची कागत ि ं
आिण अनभुव िनरिनराळे आहते अस ंणता यईेल. या सव च किवतांा तंाच ंमखु विैश णज ेअनभुवाची माडंणी 
िवकीण  पात करण.ं यातकू एक कारचा ितडीकयु गधळ जाणवतो ह ेखरं असलं तरी याला ृीच ंप आललंे 
आह ेअस ंवाटत.ं कारण एकितपण ेजर या किवता पािहा तर ा ही ’िश’  पाळताना िदसतात. ातं 
ाभािवकतचेा अभाव जाणव ूलागतो आिण किवता ही एक ’ सवय ’ वाटू लागत.े सवयीत असलेलं वगेळेपण एकदा 
कळलं की मग अथा तच फ परुरावृी उरत.े( के कवीा िानुप ाा काावर असणारा ाचा असा 
ठसा आिण ही ’ सवय ’ यातला फरक इथ ंलात ावा.) 
 
 पराभवातनू िनमा ण झालेली ितडीक आिण आकीवचे ंअहंकाराक प याचं ंिमण अस ंया किवताचं ं
वण न करता यईेल. ’ िवातील िवळ माणसानंा ’ कवा ’ पराभवाच ंसाम ’ इादी उद ्गारातंनू ह ेिदसनू यतेचं. 
ांा सवंदेनशीलतचेी ताकत मा कनही, ांा मया दाच या किवतातंनू अिधक पण ेजाणवतात अस ं
णावसं ंवाटत.ं 
 
 मलपृावर कंुडली कशाला ? कवीची कंुडली कुणी माडूं नय ेणतात णनू ? गोषवायाला फोलपट 
ठरवयासाठी ? या ेात त:बल काही अपेा िनमा ण करयाचा एक य णनू ? की िविश ोितषाचायाची 
जािहरात कन ात पुक छापयाचा खच  काढयासाठी ?  आणखी काही शता िनघ ूशकतात, पण इथ ंएवा 
परुते. 
 
 काहीतरी वगेळं करयाचा अाहास सोडास हा कवी काहीतरी वगेळं क शकेल अस ंवाटायला लावणारा हा 
संह. कवीची कंुडली कुणी माडंावी ? 
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( नवी काशन,े िकलर,जलु ै१९६८) 
--- ००० --- 
 
 

दवेाचा श 
लेखक - मनोहर शहाण,े मौज काशन, प.ृ११९, कमत ६.७५ पय े
 
 ही लघकुादबंरी की लघकुथा हा एक वगेळाच मुा आह.े तो रा ा. अपहीनतचे ं:ख हा िवषय. ह े:ख 
शहायानंा ा भरीवपणान ंआिण सूपणान ंउभ ंकरायच ंआह ेासाठी ११९ पृ ंआवयक आहते एवढं तरी 
आपाला मा कराव ंलागले. आता यात गमंत अशी होत ेकी ा गाभंीया न,ंवृीन ंशहाण ेिनरिनराळया तपशीलाचंी 
दखल घते असतात ती वृी जर वाचकात िनमा ण झाली नाही कवा वाचक थोा वगेळया रावन या एकंदर 
काराकड ेपा लागला तर मग ह ेसगळं केिवलवाण ंकवा कंटाळवाण ंहोयाची शता आह.े ( कोणी एक टीकाकार या 
कादबंरीचा ॅिलायझर िपलसारखा वापर क लागले आहते अस ंऐकतो.) ह ेवाचकाच ंअपयश की कलावतंाच ंहा एक 
िवचाराह  ठरावा. मूमापनाा द ्ीन ंहा एक महाचा  आह.े 
 
 आता कादबंरीशी ामािणक रान जर काही बोलायच ंझालं तर याबल काय बोलता यईेल ? आशा आिण भीती 
यांा िमणापासनू तो सव नाशापयतचा हा वास. हा वास िवासाह वाटतो की नाही हा पिहला . तर वाटतो. यात 
काही अनावयक सगं घसुडलेल ेआहते का कवा यात असा कोणता सगं आह ेका की जो या वासाा िदशने ं
पाांा अवातं भर टाकीत नाही ? तर नाही. शहायाचंी सवंदेनशीलता, :खाला िभडयाची मता, हहेी िनितपण े
जाणवत.ं अस ंपाहता एकंदरीत या कादबंरीला एक चागंली कादबंरी णायला काही हरकत वाटत नाही. 
 
 मा या कादबंरीला ’ थोर ’ वगरै ेणता यणेार नाही ह ेसरळ आह.े याच ंकारण  आह.े एक :ख, एक 
िवनाश समथ पण ेउभा करण ंहा या कादबंरीचा उशे आह.े ामळंु एकूण जीवनच कुठंतरी मळुापासनू हाललं आह,े काही 
मलूभतू  िनमा ण झाले आहते, अस ंहोत नाही. ह े:ख लखेक गहृीत धरतो. ( ही कादबंरी जर आचिराक असले 
-- आह ेअस ंणतात -- तर लेखकाा जीवनाता िगत मया दा या कादबंरीला पडा असयाची शता आह.े 
अस ंहोण ंह ेअथा त कलावतंाा तोकडपेणाच ंिनदशक. ) यातली दोी महाची पा ं( पित-पी ) या :खाा 
साखळीत  अडकलेली आहते आिण दोघापंकैी कुणातही ाकड ेथोडं अिलपण ेपाहयाची ताकद नाही. दोघहंी 
सरळ फरफटत जातात. आपा वााला आलेा जीवनाा समोर उभ ंठाकण ंह ेज े’ थोर ’ कलाकृतीता 
महाा पााचं ंअथवा एकंदर हाताळणीच ंविैश असत ंत ेइथ ंनाही. कादबंरी िववितततेच सु होत ेआिण 
िववितततेच सपंत.े 
 
 पण एक जबर :ख उभ ंकरण ंहसेुदा काही सोप ंकाम नाही. 
--- ००० --- 

ीचिर -- एक समु 
 लेखक - राजाराम मण,े जयहद काशन, पृ े११३, कमत ५ पय े
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 ीचिराचा समु. चौदा लेख. मयानंा या समुात पोहण ंजमलेलं आह.े ाचंा ीिवषयक ासगं 
लेखालेखातनू जाणवतो. हलाफुला शलैीत या चौदा लेखातंनू मयानंी ी हा कार वितपण ेउलगडून 
दाखवललेा आह.े शािक-भािषक कसरती आिण ढोबळ िवसगंती हा िवनोद अथवा हलकेफुलकेपणा. सरळसरळ 
िवषेण िवनोदी कस ंहोणार ? हाताळणीा पदतीमळंु रंजकपणा यतेो. ीमनाच ंएक रंजक िवषेण णनू अवय 
वाचनीय. वसतं सरवाचंी िच ंवसतं सरवाचंीच !  
--- ००० --- 
 

सभंसुांा चाळीत 
 लेखक - ी.ना.पडस,े मौज काशन, पृ े८६, कमत ३.५० पय.े 
 
 बदला सामािजक पिरितीनसुार बदलणारी निैतक मू,ं ातनू िनमा ण होणारी तढे, सघंष  आिण ांा 
िनराकरणाचा माग  हा तसा कलाकृतीना िवषय परुवणारा माणसाा आयुातला एक महाचा भाग. ह ेनाटक नोकरी 
करणारी आधिुनक बायको, ितच ेिम आिण ितचा नवरा यांा नाातंनू िनमा ण होणार े हाताळत.ं निैतक मूांा  
बाबतीत अिधक िितशील ( णनू सशंयी ) असणाया ममवगय समाजातच ह े अिधक ती असतात, अिधक 
नामयतने ंउभ ेकरता यतेात. ही सभंसुाचंी चाळ, या ाा सदंभा त पडशानंी दाखवलेलं या समाजाच ंाितिनिधक 
प या ीन ंउेखनीय आह.े 
 सामािजक  घऊेन उघडउघड ाबल काही सागंणारी नाटकं ही तस ंनवीन काही सागंयाची शता कमी 
असत.े बदला निैतक मूाचंी जाणीव असलेा समाजाता ी ाचा िनदश करीत असतातच. तेा अशा 
नाटकाच ंयश ह ेिनवडलेा ाच ंप आिण ाच ंिनराकरण आकष कपण ेउभ ंकरयात असत,ं आिण पडयानंा 
या नाटकात त ेसाधलेलं आह ेअस ंणावसं ंवाटत.ं 
 नाटकाा एकंदरच ’ काही सागंयाा ’ भावाला अनसुन पडयानंी जाताजाता अनके िवषयानंा श 
केलेला आह.े िशण, धंातली धडपड, ल ंजमण-ं जमवण,ं राीय एकाता, इादी. लहान-मोा अनके पाानंा 
योय ा वजनान ंहाताळता यणे ंपडयानंा सहज जमलेलं आह.े नाटकाला सरळ सरळ चचा क प आलेलं नाही 
ह ेिवशषे. साराशं, एक जमलेली सखुािंतका. 
(िकलर,ऑग १९६८) 
--- ००० --- 

अ ब क ड इ 
१ २ ३ ४ ५ 
 
...इतकं असनूही एकूण अकंाबंल णाल तर, सगळयांा माथी एखादा अपिरहाय  दणका दणेारं यात काहीही नाही... 
 
ठीक आह ेइतकंच ! 
 
 सबकुछ चंकां खोत असलेा ( णज ेकाशक, सपंादक वगरै े) ’ अ ब क ड इ ’ या िनयतकािलकाच ेपाच 
अकं समोर ठेवनू तयार केलेला हा लेख. 
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 ’ अ ब क ड इ ’ ा पाच अकंांा बरवेाईटपणाबल िलिहण ंहा म हते.ू खरं तर मखु िलट ्ल 
मगॅिॅझनवााचं,ं िलट ्ल मगॅिेझना आिाबल, सााबल, भिवताबल काय णण ंआह ेह ेतपासनू पाहण ंहा 
मखु हते.ू 
 
 कारण ाता ’ इ ’ ा शवेटा अिनयतकािलकात मखु िलटल ्मगॅिेझनवाांा मलुाखती िसद झाा 
आहते. ा ीन ेह ेमहाच.े 

 
  
 ’ अबकडइ ’ या िलट ्ल मगॅिझनच ेह ेपाच अकं. िलट ्ल मगॅिेझन काढाव ंअसा िवचार असलेा एक वा अनके 
ी कधीकधी तस ंकरतात ह ेयातलं ाथिमक स. बाकीा गोची अथा त चचा  करता यतेचे. 
 
 अ म ेलिलत ग, ब म ेिलट ्ल मगॅझीची सचूी, क म ेछीस किवता, ड म ेिम सािह आिण इ 
म ेिलट ्ल मगॅझीा सपंादकांा मलुाखती -- अस ंया अकंाचं ंप आह.े शवेटा अकंापासनू सुवात क.   
 
 या अकंात, िलट ्ल मगॅझीन काढयाची गरज, ािपतािंवद लढा, सतंता, बडंखोरी आिण दाखवखेोरी या 
ावंर अशा मािसकांा सपंादकानंा बोलायला लावलेलं आह.े अशोक शहाण ेह े’ अबकडइ ’ च ेखापरपणजोबा. 
ांापासनू त ेत: खोतापंयत जो तो आपापा खयालकी िनयाम ेइथ ंगलेेला आह.े 
 
 अशोक शहाण ेहा एक अल  माणसू. अस ंअिनयतकािलक काढायची गरज का भासली तर इतर ज े
िदसत नत ंआिण ज ेकुठंतरी असायला पािहज ेअस ंवाटत होत ंत ेआपलं योगायोगान ंजमलं णनू त:च केलं. बाकी 
ािपतािवद लढा, बडं वगरै ेकाही उशे नत.े आता ह ेािपतािवद वगरै ेखास कन नसले तरी ािपतच  
ांािवद असनू त ेमोच बाधंतात, काही कार कस ेन छापले जातील याची वा करतात वगरै ेनतंर यांा 
लात आलं. बरं, इतर िनयतकािलकातंली बडंखोरी वगरै ेाचं ंकाय तर -- आता, फ, तापसी, ये, ीश, टब, 
अबकडइ, वगरै ेचाळून बघा. जो तो कामाा जागी िनमटू अन ् बाहरे या अकंातंन ंबडंखोर आह.े अन ् ही एवढी बोलाची 
बडंखोरी ाला समाधान दते.े ’’ मला वाटत,ं ी.प.ुभागवत हसत असतील हा कार बधनू गालाता गालात.‘ -- अस ं
त ेएकूणच माप काढून टाकतात. या अकंात एवढ ेसरळसोट िवचार सया कुणाचहेी नाहीत. तर या सोा-परखड 
पा भमूीवर इतराचंा िवचार क. 
 
 खोतामंळंु ’ अबकडइ ’ आह ेएवढा ांाबलचा िवचार परु.े एरवी ’ मी बराचसा बडंखोर आह े’ अस ं
कारकेरानंी टलं असलं आिण खोतानंी त:ा िलखाणाला वगेळा टाईप वापरला असला तरी एकूण फारस ंत 
नाही. 
 
  रमशे समथ  हहेी थोडसे ेअसचे. ’श ’ ा सपंादकाचं ंह ेशािक चहाट फार झालेलं आह.े ’ घट ’ हा श 
डोात आला की मातीचा घट, सोाचा घट, िहयामोाचंा, राचा आिण दगडाचंा अस ेसगळे घट त ेओतनू िरकाम े
करतात आिण णतात, की यात नव ंचतैयु पाणी भरलं पािहज.े ’ शारदादवेीच ेागंण नवकमलदलानंी सशुोिभत 
करयाची ’ चता बाळगणारा हा माणसू. खालील िवधान ेपाहा -- 
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 ‘ ापनिेवद िलट ्ल मगॅिझचा लढा नाही अस ेमला वाटत.े कारण एॅिशमट या शाच ेअनके अथ  
होऊ शकतात. एॅिशमट तर आहचे, पण ती एॅिशमट आह ेापेा कणखर बनिवण,े भावी बनिवण ेव 
समाजपिरपोषक बनिवण ेयासाठी य कराव ेअशी माझी ामािणक समजतू आह.े‘ आता एॅिशमट या शाच ेजर 
अनके अथ  होऊ शकतात तर मग कणखर आिण भावी काय करायच ंआह ेआिण कशाचा पिरपोष कसा करायचा आह े
कवा केला जातो आह ेकवा करयाचा समथाचा िवचार आह ेत ेकाही ानी यते नाही. 
 
 राहता रािहले मनोहर ओक, अण खोपकर आिण काळसकेर, गजु र. खोपकर यानंी खपूच गाभंीया पणू  आिण 
िवचार करायला लावणारं अस ंिलिहलं आह.े ांा सदंभा त काळसकेर, गजु र याचं ंिलखाण पाहाव ंअस ेकाही मु े
आहते. तेा ाचंा एकितपण ेिवचार क. 
 
 मनोहर ओकाबंल तंपण ेबोलायच ंझालं तर ज ेकाय णायच ंत ेथोडात पण पण ेहा माणसू ण ू
शकलेला आह.े ािपतािवद लढा वगरैबेाबत तो णतो, ’’ एक ज ेमला त:ला पटत ंत ेकरण.ं मग लोक ाला 
हळूहळू ’ चळवळ ’ ’ लढा ’ वगरै ेांा फायाकिरता णायला लागतात. हात लाबंवनू पोचलो णयाच ं
शहाणपण न यईेल तर बरं.‘ 
 
  िलट ्ल मगॅिझ मधा सािहावर होणाया टीकेबल बोलताना तो णतो, ‘ सज नशील सािह णाल 
तर या सवगं मराठीत कोण माणसू आह ेााकड ेबोट दाखवनू आपाला सागंता यईेल की हा िलिहतो ? यगुवत क, 
ससाची, यगुधंर लेखक तीन दमडीला तरेा िमळतात. के िपढी आपले लेखक िनमा ण करत.े मागाचं ंशहाणपण 
आिण पढुाचंा भरवसा िता कामी यते नाही. सज नशील सािहच मळुात थोड ंअसत.ं कारण त ेवचेक असत.ं 
पुळस ंफालत ूिनमा ण होण ंयात िबचकून जायाच ंिबलकूल कारण नाही. िनसगा त कुठेही पाहाल तर अफाटता -- 
िवपलुता न े-- तमुा ीस पडले. एसे ही गणुाची पावती आह.े दोष नचे न.े‘ 
 
 यावर कुणी णले की गाडगीळ, जी.ए.कुलकण ह ेआधीा िपढीच ेलेखक टले तर ानतंरा िपढीच े
लेखक कोण ? समजा कोलटकर, िच,े खानोलकर. ांानतंर ? तर ह ेअस ंचाच राहणार. ॅश िकती आिण काय 
िकती याच ेिहशबे िपांा सदंभा त माडंण ंह ेशवेटी नसुत ंऐितहािसकच ठरणार. िशवाय तीनतीन िपाशंी समकालीन 
राहणारहेी िनघतातच. 
 
 खोपकरांा मत ेकदािचत काळसकेर--गजु र याचं ंणण ंशकंादच ठरयाची शता आह.े कारण त े
णतात, ‘ खरं सागंायच ंणज ेा वळेी एकापेा अिधक लोक एक यऊेन साची घोषणा करतात तेा मला जरा 
घाबरायला होत.े‘ णज ेकाही ाचंी उरं सयंुपण ेदणे ंह ेभयानकच ! णनूच खोपकरांा आिंतक ििन  
भिूमकेबरोबर थोडाफार समहू मानणाया या दोघाचंा िवचार करावा अस ंवाटलं. 
 
 खोपकर णतात,‘ ी िवद संा ही एक लढाई आह.े अनादी कालापासनू चालत आलेली. पण आपा 
काळात ा लढाईची जी अवा आह ेिततकी दयनीय िती ीची कधीच झालेली नती. चाराची भावी साधन,े 
शााचंा उपयोग, मानसशाीय छळाची साधन ेांा साहाान ेआिण सवापेा जा णज ेसघुड समाजरचना 
ांा साहाान ेीला जवळजवळ नामशषे केल ेआह.े 
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 ीला ा लात फारस ंकाही करता यते नाही. कारण ा लाच ंपच अस ंआह,े की इतराचंी मदत 
मागण ंकवा चारचौघानंी एक यणे ंणज ेि सपंाच ंकबलू करण.ं केान ंआपापला ूस खांावर घणे ंहाच 
एक माग  आह.े 
 
 ामळेु लहान मािसकामंागा लोकानंी एक यणे ंआिण लढा दणे ंही कनाच तक, िवसगंत आिण 
हााद आह.े ज ेकाही करायच ंत ेवगेवगेळं रान. सवतासभुा राखनू.‘ 
 
 यातली ’ ला ’ ची कना मला एका ना रोमिँटक वृीची ोतक वाटत.े ी िवद समाज ही कना 
खपू भ आह ेयात शकंाच नाही. पण ही कना मळू धरत ेतरी कुठे ह ेपािहले पािहज.े ीला जेा त:च ंवगेळेपण 
पसुटस ंका होईना जाणवत ंआिण ा वगेळेपणान ंजगयाचा ितचा जेा ’ य ’ सु होतो कवा जेा ती ा  
’ यात ’ जगत असत ेतेा हा ’ लढा ’ डोात यतेो. णज ेी जेा आपा िान ंपणू पण ेजगत नसत े
तेा या लाचा  यतेो. त:च े’ वगेळेपण ’ समजनू पण ेआिण ’ सहजपण े’ ( इथ े’ या ’ तले घष ण 
नसत.े) जगणाया ा बाबतीत या लाचा  नसतो. 
 
 मग समाजाा िितशील आिण समावशेक वृीत ही ी बसत नाही णनू समाज कदािचत या ीशी 
लढा पकुारील ( कवा भजनीही लागले ) पण तरीही तस ेजगणारी ी मा समाजािवद काही करयाा भिूमकेत 
असणार नाही. साराशं, लाची कना ही फ ’ अध वट ’ नाच ु शकत.े ’सव ी ’ ीना नाही. ामळेु  
’ ी ’ चा काही िनभाव लागणार नाही -- वगरै ेआकीवयु ( कवा आगौरवाक णा ) भिूमका घेयात 
फारसा काही अथ  नाही. 
 
 सरी गमंतीची गो णज ेनी एक यणे ंकवा न यणे ंयालाच एक मह अप ण कन या कारााच 
सासतचे ेकवा मूमापनाच ेहोणार ेमतभदे. आपला समाजाशी लढा आह ेअस ंमानणाया काही ी एक का 
यवे ूशकणार नाहीत ? ’ लढा ’ मानयाा वृीतच खरं णज ेएका वगेळया समाजाची ापना आह.े मग तो समाज 
एका ीचा असले नाहीतर अनके. दोी कारातं मलूत: काही फरक नाही अस ंमला वाटत.ं एकेका ीन ंत:चचं 
फ अस ंएकेक िलट ्ल मगॅिझन काढलं आिण नतंर ाचंा गा बाधंला कवा ा सगळयानंी एकाच  ’ िलट ्ल मगॅिझन ’ 
म ेिलिहलं -- तर -- या दोी कारातं काही तािक फरक मानावते अस ंमला वाटत नाही. णनूच साची घोषणा 
खोपकरानंी करण ं कवा  काळसकेर-गजु र यानंी सयंुपण ेकरण ंयात िवशषे िबचकयासारखा काही फरक नाही अस ं
मला वाटत.ं 
 
 काळसकेर-गजु रांा िलखाणातील काही िवधान ेपाहा. एखाद ंअिनयतकािलक काढयाा आवयकतिेवषयी 
िलिहताना सुवातीलाच त ेणतात, ‘आी त: आिण आमा आजबूाजचू ेदो ह ेशमामादार ेआाला 
 करीत होतो आिण आमा ा िगत आिवारानंा अिधक चारचौघासंमोर आणव ंअशी इा होती.‘ 
 
 सया एका िठकाणी त ेणतात, ‘ ही िलट ्ल मगॅिझ बतके वळेा सपंादक, सूधार, सकंलक, आयोजक 
कवा तम नावानंी त:ा जवळपासा समवृी, समिवचार आिण नान ेसुवात करणाया दोासंाठी यतेात, 
ात काही वावग ेनाही. फ याचंी संा वाढावी.‘ ( आिण ह ेदोघहंी ’ िमाा अलपणा ’ ला मह दणेारचे 
आहते.) 
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 ह ेिवरोध अिधक सिवरपण ेदाखवत न बसता, थोडात बोलायच ंझालं तर खोपकरांा ’ितसया शतेा 
’ भाषते बो. साा शताबंल बोलताना त ेसाा िसापेतचेा िसदा सागंतात, आिण अस ंणतात, 
की या शतमेळेुच आिदवासचा वैवरचा िवास आिण आपला डॉरवरचा िवास एकाच पातळीवर यतेात. णज े
िवासाच-ेदचे ेकाय कवा कशाचहेी काय, फ कार आिण पदती याचंचे ह े आहते अस ंसमजायच ंकाय ? 
आिण अस ंजर असले तर थोाफार फरकान ंएखादा िविश पटॅन  अपिेणाया अनके ी अिात असचू 
शकणार नाहीत अस ंकोणा आधारावर मानायच ं? 
 
 ावसाियक मािसकात अपिरहाय पण ेहोणाया तडजोडी, सपंादकीय अिधकारांा कुवती आिण मया दा, एकूणच 
सपंकेातील मेदारी आिण अिभचीा ेातही ितचा होणारा िशरकाव, नाना गोना भराभर वाव 
िमळयाता अडचणी, इादी गोच ेिवचार होत राहणारच, पण ाचंा लेखकाा वृी-समजतुीशी सबंधं लावताना 
काळजी ायला हवी एवढंच मला णायच ंआह.े सरधोपट साराशंकड ेकल नको. 
 
 आता इतर अकंाबल सरळ मान ेपा. ’ ए काइड ऑफ सायले ’, ’ पोमाटम ’, ’ कंिटटुी ’ ( तुी 
णाल की हा अकं काय इंजीत काढलाय काय -- तर नाही -- मराठीतच आह.े ). ’ गो िनवड ’ ( डहाके ), ’ िगधाड े’ 
( पारिपेवारांा कादबंरीतले करण )  आिण ’ वटवाघळु ’ ( मनोहर स े) -- सािह आह.े 
 
 यात ’ ए काइड ऑफ सायनल ’ ( िवलास सारंग ) आिण ’ कंिटटुी ’ ( याम मनोहर ) एवढं बरं आह.े 
शातंतचे ेअदातदा ओसडूंन जाणार ेवाह आिण तरीही पा भागीच ंकाहीच नसलेपण -- ह ेसारंगानंी ठीक दाखवलं 
आह.े 
 
 नवीन कथालेखकातं याम मनोहर हा एक फारच आशादायक लखेक. हा माणसू मराठीत कथचेा एक वगेळाच 
कार जवतो आह.े सवागानंी उलगडत जाणारी अनभुवव ूएवा ढोबळ अशा ’ कथ’े ा ावेर ाचं ंभाग ू
शकेल अशा वाचकानंा ह ेिलखाण ’ कथा ’ णनूही आवडू शकेल. अथा त वाड ्मयकारांा अिनित सरही आिण 
अिनित शता याचंी िकमान जाणीव असणायांा बाबतीत हहेी  यणेार नाहीत. 
 
 अिनल डागं ेयानंी ’ पोमाटम ’ ( नतंर वाढीव पात ’ मनोहर ’ म ेआलेली ) ही कथा णज ेिनळ 
टाईमपास गो आह.े ढोबळ चमृतीची हाव परुी करयासाठी यात चँटे वगरै ेकाहीही आह.े 
 
 िलट ्ल मगॅिेझा सचूीचा अकं पिरमपवू क तयार केलेला आह.े चळवळ, बडं, काय त ेअसले नसले; पण 
मराठी िलट ्ल मगॅिझची संा िवसाा वर गेाची तरी खाी पटत.े मूमापन काय ायच ंत ेहोवो, पण ह ेकार 
आता लहानसहान गणता यणे ंकठीण आह ेअस ंसमजायला हा अकं खपू आह.े 
 
 छीस किवतामं ेफ दोन किवता चागंा णता येयासारा आहते. एक मनोहर ओकची ’ पटनमलो 
शािलबडा ! परेनैा गोलकडा ’ आिण सरी याम मनोहरची. 
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 बायकी खळेाा आनदंी लयीवर ’ ससुृंत ’ माणसाचा जवधे घणेारी ओकची किवता सााशाच ृीन ं
बरीच झपे मान जात.े 
 
 किवतावंर सिवर चचा  करयाची काही ही जागा न.े तरी याम मनोहरा या ओळी पाहा. 
 
 अना फुटलेा 
 ाणांा सागंाांा 
   राात 
 एक नागिरक होयाच ेदीघ   
 मी पृी पाखडून पाखडून िनवडल े 
   तरी 
 तकशा अिाा भीतीला मधचे ! 
  
 अनभुवाला िभडयातला हा जोम इतर िदसत नाही. ाता ात िवजय िनरखी, नागनाथ कोापे, काश 
कामतीकर, राजा राजवाड,े शरद साटम, अिनल बादंकेर, भा गणोरकर आिण चंकातं खोत यांा किवता बया 
आहते. 
 
 चौा अकंात िम सािह आह.े सतीश काळसकेरची ’ िनशासू ’ ही किवता थम. काळसकेरा किवता 
वाचताना आपण िदलीप िचेा किवता वाचतोय की काय असा बयाच वळेा भास होतो. ही किवता वाचतानाही 
िचेा ’ शीची ाथ ना ’ या किवतचेी लय सारखी डोात यते राहत.े पण किवतवेर अिभाय दतेाना अथा तच -- 
भावनाचं ं
 ह ेअवडबंर उ ुगं आह ेएवढं कबलू कराव ंलागतचं. 
 
 काश गु ेहा एक नवा माणसू. ाा सकंित कादबंरीतला थोडा मजकूर. ाा पढुा िलखाणाची 
उकुता बाळगायला हरकत नाही असा. मानिसक अवाचं ेधडवड ेकाढयाच ंबयापकैी साम यााकड ेआह े
एवढा अदंाज या मजकुरावन िनितच यतेो. 
 
 वसतं गजु र या माणसान ंत:ला त:ाच शलैीन ंकरकचनू बाधंनू टाकलंय की काय अशी शकंा, ’ मैयेी ’ 
वाचनू बळावत.े िवखरुलेा शानंी बोलायची ाईल सबधं ’ गोदी’ भर पािहली. अजनूही तवेढंच ? 
 
 बयाच ना लेखकानंा शलैीतला एक वगेळया कारचा मलेोामा बरीच भरुळ घा लागलेला आह ेयाची 
चीती या अकंातनू अनके िठकाणी यते.े 
 
 इतर गोी णज े-- एवा टापिटपीन ंिलट ्ल मगॅिझ िचतच िनघालेली आहते. अिनल बादंकेरच ंरखेाटन 
छान ठसठशीत. भ.मा.परसवाळे याचं ंिच मकूपण ेभयकंर ऐकू यते.ं 
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 इतकं असनूही एकूण अकंाबल णाल तर -- सगळयांा माथी एखादा अपिरहाय  दणका दणेारं यात काहीही 
नाही. ठीक आह ेइतकंच ! 
 
(मनोहर, ऑोबर,१९७०) 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
िदलीप पुषोम िच ेयांा  

’ किवतनेतंरा किवता ’   
 
 िदलीप िच ेयाचंी किवता वाचावर बयाच वळेी पिहली ितिया ’ कळत नाही ’ अशी यऊे शकत.े िचावंर 
महाची समीा िलन झाली नाही अस ेावनते नमेाड ेणतात ाा अनके कारणापंकैी हहेी एक कारण अस ू
शकेल. िचांा ’ किवतनेतंरा किवता ’ हा किवतासंह वाचावर, ही किवता समजायला लागयाा शताही 
या किवततेच कशा लपलेा आहते ह ेलात आले. ा शताबंल िलहाव ेअस ेवाटले. 
 
 किवतबेल िलिहताना एकेक किवता घऊेन, ती किवता वाचत जाताना होणारी सज क िया िवशद करत जाण े
हा एक कार अस ूशकतो. अशा कार ेसुवात करायची असास -- ’  ’ पिरमाणातंनू ( पृ २६ ), सािवसावा 
वाढिदवस ( पृ ३६ ), खचु ( पृ ४४ ), मळू ( पृ ८० ), मीच नाही ( पृ ८५ ), आिण--आजीच ंमरण ( पृ ९६)-- 
या किवता मला सचुवााशा वाटतात. सा, मी मा हा कार अवलंबत नाही आह.े कारण, या संहाता सवच 
किवता लात घऊेन ा किवता समजयाच ेसू कस ेसापडत ेत ेइथ ेदाखवायच ेआह.े तसचे ा बाबतीतले एक दोन 
मु ेमाडंायच ेआहते. 
 
 ही किवता ’’ च ेअीकरण कन सवंदेनाचं ेसरळ भाषाकंन ’ करत े-- अस ेनमेाड ेणतात. ह ेफारस े
बरोबर नाही. ह े’’ ा सवंदेनाचंचे भाषाकंन आह.े नाहीतर ’ वाव ’ ह े’ िववी वाव ’ णनू या किवतामं े
वारंवार आले नसत.े’ चिराचा चतकोर ’, ’ चिराचा काळोख ’ -- अस ेझाले नसत.े 
 
 यानंा ज दते ेमकातंील गु खाच  
     ( ाल -- पृ ७३ ) 
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 -- अस ेझाले नसत.े आणखीही पुळशी उदाहरण ेघऊेन ह े करता यईेल. या िववचेनाा ओघात त े
अिधकािधक  होणार आहचे. 
 
 ही किवता अनाकलनीय होयाच ेएक महाच ेकारण णज ेितची ििविशता ह ेआह.े ही ििविशता 
अित-ती आह.े याचा अथ च, ’’ हा अितशय तीपण ेवगेळा पडण े-  होण.े याचा एक थटे पिरणाम असा 
होतो की ’   च ेजगण ेह ेएकूणच वमुााा िवरोधात उभ ेराहत.े उदा. 
  
 वूंा िवरोधातंनू 
 पाचंी इिंयानंा 
 सामोरं यणेारं 
 कािठय.   
   -- ( क -- पृ ६७ ) 
 कवा 
 
 मला आता फ माया कडा जाणवतायत, 
 वाटतयं की चचेा पडदा र सारला तर 
 या यात अन ् मायात कसलंही अतंर नाही. 
   -- ( मीच नाही -- पृ ८५ ) 
 
 -- या ती िवरोधामळेु -- ात अतंभू त असलेा घष णामळेुच वाव ह े’ िववी वाव ’ बनत.े 
 
 मीही परतलोय सवागाला राख फासनू 
 िववी माणकासारा डोळयानंी या शहरात 
   -- ( शहरी कबतुर,े पारव े-- पृ ११ ) 
 वावान भडक जस ेवाववादी टेिकलर 
 िवववाांा किवतते.  
   -- ( बाजार -- पृ १९ ) 
 
 मी पािहले िववी िवार त:ा काळोखाच े
   -- ( दीघ  --पृ ३९ ) 
 
 मी वावाा िववावर चालतोय 
   -- ( ती कोमल...  -- पृ ५९ ) 
 -- ह ेसगळे 
 
 मी जपला माझा आतबाहरेपणा, माझ ंकठोर आि. 
   -- ( मृ ू-- पृ ८६ ) 
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 यामळेुच अस ेआह.े 
 
 तर ह ेमाझ ंत:च ंजद, वतनी मरण. 
 ह ेमाया अरयाचं ेकोळस े-- हा माया  
 कोळशाचंा िवव -- ही माया िववाची राख. 
 
 ’ राख,’ ’ िवव ’, ’ काळोख ’, ’ अरय ’,-- अशा ितमा या किवतामं ेवारंवार येयाच ेहचे कारण आह.े या   
’ िवरोधा ’ ची तीता णजचे जगयाची तीता -- ही जाणीव या किवतांा मळुाशी आह.े ही तीता कोणा 
टोकाला जात ेहहेी पाहयासारख ेआह े:- 
 
 अगंाता अगंात बदं बम े
 तापनू पाढंया अन ् आधंळया झाात 
 माया बभेान िफलामटस 
   -- ( पुा मी-- पृ ११८ ) 
 कवा 
 
 फुलत ेअगंागंावर शहायाचंी राई, जशी लय 
 करत ेमकात अिवरत िवजचेा ाव 
   -- ( ाल -- पृ ७३ ) 
 
 याचचे जरा सौ वण न अस ेयते े:-- 
 
 िकके गोी गु राहतात शहाळयाता पायान 
 मनातला अ अथ  जसा अपिरहाय  
 आिण सपंणू पण ेआपला. तशी संाकाळ वा रा 
 आपली न.े ती बदलत ेआपा छटा 
 डोळयांा वशेीवर. 
  -- ( संाकाळची आवाहन े- पृ २७ ). 
 डोळयांा वशेीा बाहरेच ेआिण आतले यातला िवरोध ह ेया किवतामंधले एक महाच ेसू आह.े ामळेु 
अथा तच बा िवराटापढु े’ चिर ’ ह ेचतकोरच ठरणार. ’ चिराचा िचमय चतकोर ’, ’ चिराच ेदाट शहर ’,  
’ चिराचा अपिरहाय  काळोख ’, आिण ’ चिराच ेकॅिलडोोप फुटून िवखरुण े’ -- अशा गोी जाणवतात. यातला  
’ दाटपणा ’, ’ अपिरहाय पणा ’, ’ कािठय ’, ’दगडीपणा ’-- वारंवार या किवतातंनू  होतो. 
 फ ग 
 दठेातनू 
 भळभळणारी फुलं... 
  -- ( सफनी ितसरी -- पृ ५२ ) 
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 --असा ’ ग ’ पणाही. याचाच साराशं -- 
  
 सभंोगोर औदासीासारख ेआकाश 
 या खोलीा एकुला िखडकीतनू िदसत े
  -- ( िखडकी - पृ १२ ) 
 
  -- असा  होतो. ’ या खोलीची एकुलती िखडकी ’ णज ेकाय ह ेआता अनाकलनीय राहात नाही. ह ेअस े
सगळे ’ कािठय ’, ’ अपिरहाय  ’ असामळेु मग आता किवततेनू काय होऊ शकत े? आह ेयाच जाणीवाचं,े सवंदेनाचं,े 
अनभुवाचं ेउदाीकरण. ’एकुला िखडकीतनू ’ ’ चिराा चतकोरातले ’ जगणचे फ आता उपल आह.े यातनू 
फ :ख, िनराशा, काळोख, जखमा, होरपळण े-- याचंीच िनमती होऊ शकत ेहहेी लात आलेले आह.े ामळेुच मग 
ही किवता उदाीकरणाचा माग  चोखाळत.े या उदाीकरणासाठीच या किवतलेा ’ शकळेचा अितय ’ करयाची 
गरज भासत.े रंगाचंी, ितमाचंी, िचमय भाषचेी आतशबाजी ही यातनू यते.े  
  
 ाच ेशरीर गणुगणुले चिराा िचमय चतकोरात 
 लोळण घते भाषेा रंगमय होळीत 
      -- ( चिर -- पृ ९ ) 
  
 अस ेह ेलोळण घणे ेणज ेया किवता. काही उदाहरण ेपा :-- 
 
 ...ाचंी भग ं
 असावी लागतात शी इतर सवान 
 अस ेरंग िटपायला. जस ेम ुडंीछाट कबडा 
 मरणावर िवास बसाया आत उधळतो. 
   -- ( बाजार - पृ १९ ) 
  
 घ ेमनाा पजयात वाघ तचेा 
 फेया घालणारा अफाट नसैगक अरयात 
   -- ( संाकाळची आवाहन े- पृ २७ ) 
 
 मी िवखरुतो एखाा आहेा बातमीमाण े
 आिण आकाशातनू होतो शीष काचंा वषा व ... 
   -- ( १८ पृ ३५ ) 
 
 वषा नवुषापवू हसया आिण तरल िवटानंी 
 आपण रचत होतो एकमकेाचंी हीच िचरबेदं कबर 
   -- ( िवरणात ...पृ ४३ ) 
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 उ ुगं मतते होरपळावर पुा मी 
 थोडासा शुदीवर यतेाना 
 सव ाची िवराट खचु झालेली असत ेमाया. 
   -- ( खचु - पृ ४४ ) 
 ही सुतचेी सोसााची सवागभरती 
   -- ( कलंडणाया -- पृ ४९ ) 
 भासांा राीत 
 कायम उभ ंइाचं ंअमानषु कालातील लावय 
 भता सळसळती ह तते 
 अपरंपार चादंण ंआभलूीच ंअरय   
  -- ( काळी िचीण -- पृ ७६ ) 
 
 -- अशी आणखीही उदाहरण ेदतेा यतेील. िकतीही उदातचेा आभास िनमा ण केला तरी मुत: आिण मलूत: 
ही -छळाची किवता आह.े हचे खर ेतर कवीच े ’कठोर आि ’ आह.े 
 
 ...मायापरुता णाल तर 
 नाही ठेवत मी िवास कबाा पखंावर 
 तो जीवनमरणाा दरान तडफडत नसताना 
 
 -- अशा कारा ’ त:ा अिमतचे ंसात िटकवण ं’ कवीला महाच ेवाटत.े पण 
 
  ा िठकाणी 
  लागललेी असत े
  बिधरात 
  एक सततची सईु               
    -- ( २७ पृ ४७ )  
 
 ामळेु ह ेसात िटकवण ेआिण ापासनू पळवाटा शोधण ेदोी गरजचे ेहोत.े 
 हाड ंथकलीत 
 मी जातोय भरधाव टॅीतनू 
 एक एेिप, वायावर केस उडत असलेला. 
   -- ( टॅी राईड - पृ - ७५) 
 
 या एकूण कारालाच मग टले जात े-- 
 
अ. ओळखीचा काळोख 
 माझी मळू शी 
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   -- ( मळू -- पृ ८० ) 
 
ब. ह ेदालन फ बीज ा णी त:ा अरयाच.े 
   -- ( िरकाम ेदालन - पृ २५ ). 
 
क. एका िवराट ोटाचा बवत सकंोच मी 
   -- ( पार - पृ - ३१ ) 
ङ ज िरकामा करणारा आवगे 
 
इ. मी तनू बसतोय 
 ा िनरथ कात 
 खोल आिण ग 
  -- ( ू -- पृ ५०) 
 
फ. मी वावाा िववावर चालतोय 
  -- ( ती कोमल ... पृ ५९ ) 
 
ग. अगंा जगंलानंा अगंचचे वणव े
 अगंचीच जनावरं अगंाच आरोळया 
  -- ( गच ेिच -- पृ ८१ ) 
 
ह. पोटात जभर ज ेॲिसड पोसलं 
 ात आा साी िवरघळून जातोय 
  -- ( िपसाटीचा बुज -- पृ १०६ ) 
  -- अशी ही अवा आह.े 
 
  सुतेा दवेळात 
  सुतचेाच घटंानाद ऐकत 
  मी िरावलोय 
  ा लू अनतंकाळात 
  त:ाच िकर काळजातली िजवतं धडपड ऐकत. 
  -- ( िपसाटीचा बुज -- पृ १०६ ) 
 
याच अवलेा वगेवगेळी अिभी दणेाया या ओळी पाहा :-- 
   
अ. आता शाती कसलीच नाही 
 माझा मला मी नाही आवरत एकही सगं 



43 
 

 
ब. ा परंपरचेा वणवा घसुलाय माया अगंात 
 ितला वावगी नाहीत कोणतीच िवारती अरय ं
 
क. मला भोवळ यतेये सतत आठवणची 
 
ड. मला जाऊ द ेअखरेपयत असाच ओसडंत 
  -- ( रणप -- पृ १३६ ) 
 
 या संहाता किवतामं ेएक अढळ असा ामािणकपणा भरलेला असामळेु, सव  किवतांा मदतीन,े 
एकेक किवता तंपणहेी समजण ेश होईल अस ेसू सापडण ेश होत आह.े ावनते नमेाड ेाला ’ जगयाचा 
उव साजरा करण े’ णतात ाच ेएकूण प ह ेअस ेआह.े मळुात ह ेसगळे अस ेभयानक असताना ’ भाषलेा सतत 
किवतेा साव भौमाच ेभान दणे े’--याच ेकौतकू करत किवतेा आशयाकड ेल कराव ेका असा  पडतो. त: 
िचहेी वाचकाला ांा किवतेा ’ जोषी ’ पामळेु अस ेकरयास ोाहन दतेात. णनूच ाचंी किवता 
मूशोधाा मागा न ेन जाता  ’जगयाचा उव साजरा करयाचा ’ माग  पसतं करत.े ामळेु या किवतचे ेमूमापन 
ह ेआशयाा अगंान ेन होता त े’ आतषबाजी ’ ा अगंान ेाव ेअशी अपेा ही किवता बाळगत.े आशया ही 
किवता  
िितशील, :खमय, काळोखमय, िववी वावाची आह.े या वावाबलच े या किवतलेा पडत नाहीत ; ाचं े
या किवतलेा मह वाटत नाही. ह ेवाव, ’अपिरहाय  ’ आह ेअस ेही किवता गहृीत धरत.े मग तस ेतर, कमीजा 
माणात, बसं च ेहचे वाव आह.े मग चागंा कलेच ेकाय  काय तर उपल वाव सजवनू माडंण े? की 
अशा कारा वावाा बाबतीता मलूभतू ाचंी दखल घणे,े अस ेवाव अिात येयाची िया तपासण,े 
ातनू एकूणच जगयाच ेभान घणे े? ही किवता हसा  क शकत,े पण हसचेी यंणा पाहण ेनाकारत.े आह ेती 
हसा  करयात धता मानत.े माणसाला, आह ेत ेफ गहृीत धरायला उु करणारी कला ही कधीही मौवान 
कला असत नाही -- मग ितची दशनाक, झगमगणारी ीमतंी िकतीही असो. माणसाा िहतािवषयी, जगयाा 
मूाकतिेवषयी ही किवता बिेफकीर आह.े एखादी गो कला आह ेकी नाही ह ेकलेा दडंकानंी ठ शकेल पण ती  
कला ’ मोठी ’ आह ेकी नाही ह ेठरवायला कलेच ेदडंक परु ेपडणार नाहीत -- अशा अथा च ेटी.एस.एिलयट याचं ेणण े
इथ ेआठवत.े कोणाही कलेत जर चतनशीलतचेा अभाव असले तर ितला विैक धमा ा पासारख ेमूाक 
े ा होणार नाही. ‘ना मराठी किवतचेी समृदी कळून येयासाठी रा.िच ेयाचंी किवता समजनू घणे ेअपिरहाय  
आह.े‘ -- ह ेनमेाड ेयाचं ेवा -- तं, ितमा, भाषा याचंी समृदी या अथ घतेा यईेल. या किवतते आशयाची समृदी 
नाही, कारण ही अलगतावादाचा उव साजरा करणारी िम किवता आह.े या संहातली ’ इमज ी ’ ही किवता पा. 
इमज ी वाईट अस ेकवीच ेमत िदसत.े 
 
 अधंारात केकाटतील तमुच ेमहाकवी. 
 आिण ानंा गोळया घातावर 
 नादंले तमुा िनाप चिरावंर 
 ही अलौिकक सामसमू 
 ही सामदुाियक िनजानीज. 
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 -- अशा ओळी या किवतते यतेात. मळुात इमज ी यते ेअलगतावादातनू आिण ितला िवरोधही 
अलगतावादातनूच होऊ शकतो -- मग याचा अथ  काय ? --असा  कवीला पडत नाही. खर ेतर, िचांा एकूण 
किवतचे ेप पाहता इथ ेइमज ीता दडपणाचंा, :खाचंाही उव माजवता यणे ेजड जाऊ नय ेअस ेिदसत.े 
आपा मानिसक गधळातनू यते ेत ेस आिण सयाचंा मानिसक गधळ अा -- अशी बाळबोध ी यामाग े
आह.े 
  
                         आता घ हो 
          िवरजण लागासारखा. घ ेवधे त:चा. 
 ’ िवरजण लागासारख ेघ झाावर ’ त:चा वधे कसा घणेार ? या कारात समथ न ेकरण,े गहृीत धरण,े 
सखु:ख ेभोगण,े भय राहण,े कंटाळवाण ेहोण,े हसक होण े-- हचे श आह.े यालाच वधे घणे ेणायच ेअसले तर 
जगभर ह ेचाच आह.े काहीजण याला अिभी दतेात, काहीजण दते नाहीत इतकेच. अस ेजर असले तर िनळ 
मनोरंजनवादी कला आिण ही किवता यात मलूभतू फरक तरी कोणता ? ामळेु, भाषलेा सतत किवतेा साव भौमाच े
भान देयापेा, किवतलेा चतनशीलतेा साव भौमाच ेभान दणे ेमहाच ेआह ेअस ेटले पािहज.े त ेया किवतते 
घडत नाही. 
 
     -०-०-०-०- 
  
 

--गत 
ावना 
 
 भाविनक उेकानंा कमीजा माणात अिभी दतेा यईेल अशा घटनाचंी मािलका असली की ती नामय 
वाटत ेह ेठीक आह.े पण नामयता ही या एकाच कारात असत ेअस ेनाही. मनांा वगेवगेळया राचं ेवागण,े 
अनपिेत पदतीच ेसवंाद, सबंधंामंधा ताणाचं ेसवयीत नसलेले अस ेआकलन, वगेळे वातावरण, वगेळे िवचार -- ह े
सगळे नामयच असत.े रंगमचंावन ही अशी अनके काराचंी नामयता अिभ होतही असत.े उेकीपणाा 
तलुनते इतर कारची नामयता ही अनकेानंा कमी ’ नामय ’ वाटत.े नाटक या मामाा बाबतीत या गोीकड े
ल करता यते नाही, कारण ेकसंा, योगसंा ामळेु बािधत होयाचा धोका असतो. ायोिगक ’ चळवळ ’ 
अिात असताना, एक तर एक योग -- अशा तयारीनसेुदा नाटके होत असत. आता काळ तसा नाही. तरीसुदा, 
याचा अथ  असा नाही की नामयतचे ेठरीव साचचे सगळयानंी वापरत राहाव.े कारण अस ेसमजास कलेा 
ेातली िनमतीमता आिण नावी हरप ूशकेल आिण एकूणच आकलनालाही मया दा घातासारख ेहोईल. ामळेु, 
काही कलावतं, टले तर धोके पनही, वगेवगेळया काराचंी िनमती करत राहतातच. ेकांा अपेाचं ेभान 
ठेवण ेआिण आशयाशी तारणा न करण े-- असा समय साधला गलेा तर उमच, नाही साधला गलेा तरी ही वगेळी 
’नामयता ’ कधी ना कधी रंगमचंावन अनभुवायला िमळावी ह ेमहाचचे ठरले. ा. िवजय कारकेर याचं े’ -गत ’ 
ह ेनाटक वरील ाचं ेमह िवशषेान ेजाणवनू दणेार ेआह.े 
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 ’ अिभची ’, कोापरू यानंी आयोिजत केलेा नालेखन धत ह ेनाटक पािहले आले होत.े नाकृती 
िलन झााझाा ’ अिंतम ’ च असण ेअस ेिचत घडत.े रंगमचंावरचा ा नाटकाचा योग कनने े’ पा ’ 
शकणारा िददशक भटेावर िलिखत सिंहतलेा एका वगेळया ियतेनू जाव ेलागत.े शकंा, िवचार, चचा  यातंनू ा 
सिंहतचे ेप आणखी िनखरयाची शता असत.े ह ेखर ेअसले तरीही लखेकाची चतनशीलता, ाा 
िनमतीियचे ेहते,ू ाा आकलनातली पिरपता ह ेसव पिहा लेखनातनूही जाणवत.े ’ -गत ’ -- ह ेयाच ेएक 
उम उदाहरण आह.े 
 
 ’ िजथ ंगधळाचा ब असले ितथ ंना असले ’ -- ह ेया नाटकाा सादरीकरणाच ेसू या नाटकातच अतंभू त 
आह.े ’ आपण सगळे वाव सोडून पे रोमिँटक झालो आहोत --’ कवा ’ सालं ह ेआयु णज ेएक आचरटपणाच 
आह े-- िरकाा पोात िरकाा व ूभरत राच ं! ’-- अस ेसवंाद ह ेया कलाकृतीा वगेळया आिसमथ नाच े
ोतक आहते. ’ हसक शातंता ’, ’ स ुदंर उिदता ’ -- अशा अतंवरोधी अवा हाताळणार ेह ेनाटक आह.े आधिुनक 
जीवनातले अनके , नीतीकना, िवकृतबाबतच ेआकलन याचंा आवाका ह ेनाटक घऊे पाहत.े 
 
 ह ेनाटक अितवाववादी आह ेका कवा न--ना आह ेका कवा िवसगंतीच ेनाटक आह ेका -- अशा ाचं े
एकच उर ायची आवयकता नाही. या सव कारा अिभी पदतच ेऋण मा कन त:ची अशी एक 
एका अिभी इथ ेलखेकान ेिसद केलेली आह.े 
 
 यशापयाशाच ेठरीव आडाख ेबाजलूा ठेवनू या सिंहतबेरोबर, या लेखकाबरोबर झटापट करणारा िददशक 
उपल नाही अशीच जर पिरिती असले तर नाेाा ीन ेही चतचेी बाब आह.े वूचं ेिरकामपेण जाणवचू 
नय ेणनू तर आपण उेकाचंी गद करत नाही आहोत ? 
 
-०-०- 
 
 
 

’ आपलं माणसू ’ 
 ( नाटक ) ले. स जी. कुलकण. 
 
ावना 
           
 घरकाम ( धणुभंाडंी, केरफरशी, पैाकपाणी, इादी ), मलुाचं ेसगंोपन ( शी-श ूपासनू, अघंोळ, कपड,े 
अास, इादी ) आिण आथक परावलंिब --  या गोमधनू ियानंा मोकळेपणा िमळाािशवाय ी-पुष 
समानता यऊे शकत नाही ह ेसव माच आह.े िशणामळेु, यातंले, आथक परावलंिब ह ेकारण बयापकैी डळमळले 
आह.े पण, इतर दोन कारणाचं ेे आहतेच.  
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 हाच िवषय हाताळणार े’ आपलं माणसू  ’ ह ेस जी. कुलकण याचं ेनाटक खर ेतर काही वषापवूच.े 
 ध/्  या िचपटाची कना घऊेन ानंी त ेिलिहले. ’ ितपदा ’ या संतेफ  ावसाियक 
रंगभमूीवर याच ेसमुार ेशभंर योग झाले आिण टेिल ेपात टीीवरही त ेअनकेदा दाखवयात आले. ह ेएक 
ेकानंा आवडलेले नाटक होत ेआिण मावर नासमीकानंीही याला ’ ागताह पातंर ’ अस ेटले होत.े ी 
चळवळीतानंीही या नाटकाच ेागतच केले होत.े मध ेबराच काळ गलेा असला तरीही, आिण उलट आज तर 
अिधकच ती बनलेला असा हा  आह.े हा  पायाभतू कनू ही नारचना करयात स जी. कुलकण यानंी, 
एका उकल अवघड असलेा ाला हात तर घातला आहचे पण एका दीघ कालीन समलेा नाप देयाची 
आकांाही बाळगललेी आह.े  
 
 साा या नाटकात आिण योगातही असलेला शवेट टेिलमे ेसखुपय वसायी केला गलेा होता आिण 
ासाठी काही आनषुिंगक बदलही केले गलेे होत.े मी या नाटकाचा योग पािहला नाही, पण, टीी पेण पािहले होत.े 
कौटंुिबक नाटकाला एका महाा समचेी चौकट देयाचा य णनू मला त ेआवडलेही होत.े ा समचेी 
तुता आजही तशीच असान,े कबना अिधकच तीपण ेजाणवणारी असान,े ह ेनाटक पुकपान ेिसद 
होण ेह ेऔिचपणू  आह ेयात शकंा नाही.  
 
 स जी. कुलकण ह ेत: एक उम िददशक आिण अिभनतेहेी आहते. ाचंी ा दोी ेातंली समज या 
पातंरात  झालेली आहचे. एक आठवण सागंतो. माया डोात एखाद ेनव ेनाटक िलहाव ेअस ेकाहीही नसताना 
या ीन े१९७६-७७ साली, कोापरू क ातनू, रा ना धत, ा वष त ेमाझचे नाटक सादर करणार अस ेघोिषत 
केले होत.े आिण अर: खनपटीला बसनू ानंी मायाकडून ’ एक गगनभदेी कचाळी ’ ह ेमाझ ेनाटक िलन घतेले 
होत.े ाच ेानंी केलेले उम िददशन आिण ानंी अितशय समजनू अिभनीत केलेली ातली ’ आनदंराव ’ ही 
मखु भिूमका मी कधीच िवसरणार नाही. ितताच महाची होती या नाटकाची ानंी िडझाईन केलेली विैशपणू  
नपे रचना. नाटकाा आिण योगाा गरजा लात घऊेन आिण ेकांा कोनाच ेभान न सोडता ानंी केलेली 
नपेरचना केवळ अितम होती. ांा या सगळया गणुाचं ेअि ’ आपलं माणसू ’ ा लेखनात जाणवतचे. या 
नाटकाची याकता आिण पकडून ठेवयाची मता यातं ांा अनके वषाा या तपचेहेी योगदान आह.े ( 
ांा िददशनाखाली, माया ाच नाटकात एक छोटीशी भिूमका करयाची आिण एक कुमी हंशा वसलू 
करयाचीही सधंी मला िमळाली होती -- हहेी  मला इथ ेनमदू करावसे ेवाटत.े माया आणखीही काही सिंहता ानंी 
चागंा कार,े पढुील काही काळात रंगमचंावर आणा याचाही उेख इथ ेकरण ेइ होईल. ) 
 
 नाटकाची ’ ावसाियक ’ गणुवा हा िवशषे ामुान ेलात ठेवनूच ह ेनालेखन झालेले आह.े ा बाबतीत 
त ेबंशी यशीही झालेले आह.े आजा आिण उाा पिरितीतही, फ िकरकोळ काही बदल कन, ह ेनाटक 
तुच राहील, जनु ेवाटणार नाही, ह ेिनित.  पण, ’ ावसाियक ’  यशाची आकांा बाळगामळेु या नाटकाच ेकाय 
झाले आह ेहहेी पाहाव ेलागले, आिण, ावसाियक नाटकाचंा ेक साृंितक वाहाला कस ेअडथळे िनमा ण करतो 
याबलही बोलाव ेलागले. कलतेला साृंितक वाह णज,े थोडात, जगयाता ानंा सामोर ेजायाची िया.  
 
 इथ ेमी, आधी, दोनतीन उदाहरण ेदऊे इिछतो. ’ आजच े ’ णता यतेील अस ेिवषय हाताळणारी दोन 
नाटके -- जयतं पवार याचं े’ माझ ंघर ’ आिण िनतीन दीित याचं े’ सोमो ’ ही ावसाियक रंगभमूीवर आलेली 
नाटके पा. या दोी लखेकानंी, आिण अथा तच िनमा ानंीही, मया िदत यशाची शता लात घऊेनही ही नाटके 
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िलिहली -- सादर केली. ातही ानंा तळपणार ेअस ेयश िमळालेही नाही. कारण, ा लेखकानंी, समोर असलेली 
समा योय ा गाभंीया न ेघतेली. याा उलट, ’ नकळत सार ेघडले ’ ह ेनाटक ा. किरा कपरू, कधीतरी, 
कदािचत तडदखेले णनूही असले कवा उपचार णनूही असले, एका मलुाचा गदॅरगमधला अिभनय पान ’ छान ’ 
णत ेआिण ाच ेवार ेा मलुाा डोात जात े-- हा . पण, पढु ेनाटकभर तो मलुगा राहतो बाजलूा आिण 
भलाच दोन पााचंी अिभनयाची जगुलबदंी बघत बसयाच ेभाय ेकानंा लाभत.े इथ े’ भाय ’ हा श उपरोिधक 
अथा न ेवापरलेला नसनू विुतीवण नाक आह.े कारण, ेकानंा तचे, तसचे हव ेआह,े डोाला ताप नको आह.े 
  
 ’आपलं माणसू  ’ ह े’ नकळत ’ ा शार लायनीतले नाटक आह.े ढोबळपणापासनू थोडफेार सूाकड ेअस े
पाहात जाऊ. मळुात  काय, तर यातली नाियका ’ अनघा ’ िहचा कोडमारा होतो आह.े गिृहणीटाईप टीन जगयाचा 
ितला उबग आलेला आह.े त:ा छोा मलुीची काम ेकरणहेी, या मनितीमळेु, ितला वतैागवाण ेवाटत आह.े ह े
ठीक. मग िहात अशी कुठली गणुविैश ेआहते की ानंा या टीनमळेु सधंी िमळत नाही आह े? तर, ’ पटग ’ अस े
उडतउडत सािंगतले जात.े आधी, अथवा नाटकाा उरभागातही ही अशी काही खास गणुविैश ेअसलेली ी आह े
अस ेिदसतच नाही. ’ पटग ’ ठीक आह.े पण, ांा घटोटानतंरही ितन ेखास अस ेकाय केले ? ितला  अस 
होयाा सुवातीा ियतेही ितचा ’ मौवान ’ ( ाला तड दणेारा -- या अथ  ) गधळ कवा िता 
िनण यियतेले काही अथ पणू  ट ेअस ेकाही िदसत नाही. कारण  आह.े ावसाियक पाच ेनाटक िलहायच ेह े
पे ठरलेले आह ेआिण ात तडजोड करायची नाही हाही िनधा र आह.े ( ‘ आी यात कोणतीही तडजोड केलेली  
नाही ‘ -- ह ेयशी लेखकाचं ेआिण िनमा ाचं ेवा इथ ेआठवाव.े )  िता ाच ेगाभंीय  समजा चकूुनमाकून वाढले 
कवा ातनू काही ’ खर े’ जाणवायला लागले तर ेकांा डोाला ताप होयाचा धोका िनमा ण होतो. तो टाळायचा 
याच ेसतत अवधान आह.े बर,े ितचा कडमारा खपू ठळक करावा तर ितचा नवरा ’ ब ’ हा खपूच बधीर दाखवावा 
लागले. पण, तस ेकेले तर पढुच ेाच ेसगळे ’ चागंलुपण ’ आिण ाचबरोबर ाा मलुीबरोबरच ेाच े सगं 
खोटे तरी पडतील कवा या दोीतला पलू बाधंयासाठी ’ गभंीर ’ पणाा  िदशने ेजाव ेलागले. ामळेु, तोही, खपू ’ 
 ’ वा ’ गुगेार ’ वाटूच नय ेअशीही योजना आह.े णज ेमळू  ’ यथातथा ’च आिण ा ाला कारणीभतू 
होणारी ीही ’ फार वाईट नाही ’ -- अशी चौकट घतेािशवाय पढुच े’ आपलुकी ’ च ेना ’ एजंॉयबेल ’ होणार 
नाही -- ह ेओळखनू या नाटकाची तशी कौशपणू  हाताळणी केलेली आह.े या सदंभा त खालील सवंाद पाहाव े:-- 
अनघा :  ब, मी घर सोडून िनघालेय. 
पासनू  
 ब  :  ... अर,े पण काय चकुलं त ेतरी सागंशील की नाही ? 
वगरै ेय वाचाव.े  धड िता ाला खर े’ वजन ’ नसण ेआिण धड ाची ’ सवंदेनहीनता ’ नीट  न होण े-- ह े’ 
ावयाियक ’ ेकाचंी गरज ओळखनू आलेले कौश इथ ेनीट लात यते.े  
 
िब िबचारा, फारसा काही उलगडा न होता, ’ आपलुकीन े’ आिण ’ मेान े’ या एकूण ियतेनू 
जात राहातो. ाचा  णनूही, नाटक, फारस ेखोलात न जाता, पढु ेचा राहात.े पढु ेया एकूण काराबल शशी ह े
पा णत े-- ‘ ायला, ’ ज वॉड आऊट !’ सोडून गलेी ?‘ वगरै े-- ह ेसव  ेकाचंहेी सभंा आय  लात 
घऊेन त ेसगळे लपनू टाकयासाठीच यते ेह ेउघड आह.े  आिण ’ ावसाियक ’ म ेह ेअपिेतच असत.े चौकट 
सगळी ’ समकालीन ’ पण ’ खोटी ’ असली तरी पढु ेसगळे, एक तर ’ िवनोदी ’ नाही तर  ’  ’ घडाव ेही ेकाचंी 
अपेा असत.े या नाटकाला अथा तच तशी िया मा आह ेह े आह.े ा अपेचेी बयापकैी पतू ताही ह ेनाटक 
करत.े  
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 टेिलमे ेया नाटकाचा शवेट सखुपय वसायी करण ेआिण ासाठी काही बदल करण ेअस ेघडले होत ेह े
आठवत.े नाटक जर ’ बतेायच े’ च आह ेतर ेकाचंी त े’ सखुपय वसायी ’ असयाची अपेा पणू  करयात या सिंहतते 
कोणत ेत आड यते ेयाचा उलगडा होत नाही. ’ ावसाियक ’ गणुाचंी समज असलेा लेखकान ेइथ ेकोणा  
’ सज कत े’ ला मह िदले ह ेकळत नाही. एवा महाचा  टाळून दाखवयाच े’ ावसाियक ’ आिण   
’ लोकिय ’ कौश जो लेखक दाखव ूशकतो ाला ह ेमळुीच अश नत.े समजा त ेजमवले आिण अनघा नमत े 
घऊेन, यऊेन पुा ाचंा सखुी ससंार सु होऊ शकला तर अजनूही  या नाटकाची नवी जदगी घडू शकत.े कारण, 
नाटकात हाताळलेला  ’ एरीन ’ आह.े परंत,ु आह ेया पातच या नाटकाच ेइतके योग झालेले आहते ह े
लात घऊेन, सा ह ेनाटक आह ेअसचे कािशत कराव ेआिण सया ’ इनग ’ ची  सधंी िमळाास या बाबतीत 
पनुवचार करावा हचे योय होईल. उम बालकलाकार मलुगी िमळाास या नाटकाच ेपनुीवन होयात अडचण 
यऊे नय ेअस ेिदसत.े  
 
 या नाटकातली एकूणच पा े’ आपलुकी ’ न ेयु अशीच आहते.  कुणी  नाही, हतेतु: वाईट नाही, पण,  
ती आहते -- अशा वातावरणात सापडलेली एक िबचारी लहान मलुगी -- हा या नाटकाचा कळीचा भाग आह.े ा 
मलुीला हा  जवेढा कळतो ापेा फार जा आकलन नाटकात यऊेच नय ेयाची खबुीन ेकाळजी घेयात आलेली 
आह.े ’ अनघा ’ चा ही फारसा गभंीरपण ेन घणे ेआिण ितची मलुगी िच ूिहा अजाणतपेणाच ेसगं रंगवण ेयातंनू, 
थोडफेार, अस े िनमा ण करणाया ियानंा एक उद ्बोधन िमळत.े आपाला असा  आह ेअस ेसमजनू असा 
िवसं करणाया िया िकतपत समथ न िमळव ूशकतात ?-- असा हा अात  आह.े खरोखर असा  असलेली 
आिण ातनू बाहरे पडू शकणारी ी अस ेदाखवायचचे नाही आह.े कारण ह ेएक पारंपिरक िकोण बळकट क 
इिणार ेनाटक आह.े  ’ आजचा ’ पण िकोण  ’ कालचा ’ ह ेमराठी ावसाियक रंगभमूीवरच ेआवडत ेगिणत 
याही नाटकात सोडवनू दाखवयात आलेले आह.े तस ेनसत ेकेले तर मधा सगळया ’  ’  भागाचा पायाच 
िखसकला असता. ’ ावसाियक ’ रंगभमूीवर ’ साृंितक ’ महाा घटना का घडू शकत नाहीत आिण कुणी ा 
तशा घडवायचा य केला तर ाचं े’ ावसाियकपण ’ का कमी होत ेह ेया एकूण िववचेनावन लात याव.े 
 
 सपंणू  नाटकाची सिवर समीा करयाचा इथ ेहते ूनाही. परंत,ु ’ यशी ’ णता यईेल अस ेनाटक  
’ मूमापना ’ा ीन ेकस ेकमी पडत ेयाच ेह ेनाटक णज ेएक विैशपणू  उदाहरण आह े-- ह ेसागंायच ेआह.े 
नासिंहतालेखन या िवषयावर बोलताना, िशकवताना, चचा  करताना या नाटकाच ेउदाहरण खपूच उपयोगी पडू शकत.े 
’ मूमापना ’त महाच ेकाय असत े? समोरा ाची आकलनिया सवागानंी  होण.े ती टाळयामळेु 
नाटकाच ेमू अथा तच उणावत.े पण, नपे, अिभनय, इतर तािंक अगं,े उम बालकलाकार असण े अशा गोनीही 
ेक खपू खषू होऊ शकतो. याला मह दणेाया नाटकाला मूमापनाची िफकीरही कन चालत नाही.  
 
 या सव  बाबची विैशपणू ता असलेले ह ेएक ’ जमललेे ’ तसचे  ’ जमवलेले ’ ही नाटक आह.े यासाठी, याची  
’ उपलता ’ महाची ठ शकत.े एखाा खया ाचा ’ यशी ’ पण ेनसुता िनदश करणहेी आवयक असतचे. 
तथाकिथत नाटकवेा ेकांा करमणकूधान रंगभमूीवर तर नीच.  
 
--०--०--०-- 
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सलाम नम े
ले. िदलीप जगताप 
यासाठी 
ावना 
( परंत ुह ेपुक िनघाले नाही. ) 
 
  ‘ सलाम नम े‘ ह ेनावातच समावशेकता सचुवणार ेसदर िदलीप जगताप यानंी ‘ लोकमत ‘ ा 
‘ हॅलो सातारा ‘ या परुवणीत सहा मिहन ेचालवले. ासाठी ानंी एकूण सावीस लेख िलिहले. ा सव  लेखाचंा हा  
संह. तडुलकर, खानोलकर यानंी चालवलेली अशा कारची सदर ेआठवली तर ाचंहेी ‘ नो बोल ‘ पडत असत ह े
कुणालाही मा होईल. इथ ेमा एकही ‘ नो बोल ‘ पडलेला नाही. ‘ सदरभ ‘ णावा असा एकही लेख यात नाही. 
 
  ह ेसव  लेखन एका ससुॄंत ीा घडणीतला, भतूकाळाता एका टापयतचा भाग    
करणार ेआह.े ही ीही अतं विैशपणू  अशी आह.े राजकारण, िशण, िकेट, िसनमेा, लेखन -- िवशषेत:  
नालेखन, आिण अा -- अशा िविवध अगंानंी जगण ेसमजनू घणेारी अशी ही ी आह.े भोवताला सव   
घटनाचं ेभान ठेवणारी अशीही ही ी आह.े काया च ेडगर उभ ेकरणारी माणस ेअसामळेु महाराातला एक ताका 
कसा साॄंितक ा िवकिसत होत गलेा याच ेमनॊ िचण इथ ेआलेले आह.े मधा काळाा अतंरान ेआिण  
िवशषेत: जगतापांा ससुॄंत समजतूदारपणामळेु या लेखनाला एक मौिलक तटता लाभलेली आह.े ‘ ग ‘ या  
शाचा शकोशातला अथ  ‘ ौढ, धीट, शहाणा ‘ असा आह.े या अथा चा पणू  य यावा अस ेह ेलेखन आह.े 
 
  जगतापानंी वळेोवळेी, काँसे (आय) चा ताका सरिचटणीस, के िनवडणकुीतला आमक 
चारक, इटंका ामीण मजर महासघंाा राीय काय कािरणीचा सद आिण ांा महारा शाखचेा सघंटक 
सिचव वगरै ेजबाबदाया पार पाडलेा आहते. आय एल ओ ा आतंरराीय पिरषदते ानंी भारताच ेितिनिध केले 
होत.े िशवाय महारा शासनाा ादिेशक िनवड मडंळाच ेत ेसदही होत.े या सगळया गोत असं शी सबंधं 
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यणे ेआिण अनकेाशंी सघंष ही होण ेअटळच आह.े तरीही या एकूण लेखनात कुठेही कडवटपणा  झालेला नाही. 
िनवर,  
षेरिहत अस ेह ेलेखन आह.े राजकीय ेाता कॄितशीलतबेरोबरच साॄंितक ेातही िततकीच कॄितशील असलेली 
ही ी आह.े हा एक मळ िमलाफ जगतापामं ेअसान,े इितहासाा िवशाल पटाबरोबरच, या लेखनात अतंभू त 
असलेले इितहासाा सू हालचालच ेिनवदेनही महाच ेठरत.े वयान ेआिण समजतुीन ेौढ असण,े आपली समज 
 करताना िनभ य असण ेआिण समजंसपणा, सहानभुतूी बाळगत, मानवी अनभुवाचंा अक  िपऊन यणेार ेशातं, तट 
शहाणपण असण े-- या सवानी यु अशा िकोणातनू भतूकाळाकड ेपाहण े-- अस ेह ेवगेळे, सपं लेखन आह.े 
 
  मध ेबराच काळ गेानतंर ह ेलेखन घडलेले आह ेह ेलात घतेल ेतर, यातले तपशील, बारकाव े
आिण आपापा विैशासंह यणेाया अनके ा, घटनांा नदी ह ेसव थ करणार ेआह.े ‘ रण ‘ या मा 
िवभागाच ेएक कारच ेअद ्भतू साहा या लेखनाला लाभलेले आह.े 
 
  याता बयाच लेखानंा ादिेशकतचे ेणाव ेअस ेएक कदण आह.े िनरिनराळया दशेातं मोठमोा 
समहूानंा समॄद कन गलेेले जगतापासंारख ेसज क उेक आणखीही कुठेकुठे घडून गलेे असतील -- अशी खपू 
कॄितशीलता आिण कॄितविैशता बदेखल होत काळाा पडाआड गलेी असले. ातला हा एक नमनूा तरी आज 
आपा हाती लागतॊ आह ेह ेया पुकाच ेमह आह.े यासाठी, लेखक िदलीप जगताप यांाबरोबरच ‘ लोकमत ‘ 
आिण या पुकाच ेकाशक याचंहेी अिभनदंन केले पािहज.े या सदराा शवेटा लेखात जगतापानंी राजकीय कादबंरी 
िलिहयाच ेसतूोवाच केलेले आह.े त ेघडले तेा त ेअितीयच काम होईल यात शकंा नाही. पण, ह ेलेखन वाचावर 
लात आललेा एक मुा इथ ेमाडंावासा वाटतो. त ेसव  लेखन तथाकिथत कादबंरीचा फॉम  घऊेनच आल ेपािहज ेअस े
आता वाटत नाही. भतूकाळिनवदेनाा या पदतीनचे जरी जगतापानंी त ेिलिहले तरी ांा समजंस, उदार 
िकोणामळेु ाला दजदार लिलत लेखनाची उंची लाभ ूशकेल. कादबंरीसुदा राजकीय, सामािजक, ऐितहािसक, 
पौरािणक ह ेआपण ाता मटेिरअलवन ठरवतो. कलाकॄतीत मखु असत ेती आकलनातली पिरपता. ती 
जगतापाकंड ेअसामळेु, ानंी कशाही पदतीन ेहा सगळा मानवी सबंधंाचंा आिण सघंषाचा पट माडंला तरी त े
सािहकलेला एक महाच ेयोगदान ठरले ह ेिनित.  
 
  नटेके, नमेके, अथ वाही, आिण मोजकेपणान े( वत मानपाा अपेेमाण े) केलेले अस ेह ेलेखन 
आह.े याता के लेखाची आादक समीा करायचा इथ ेहते ूनाही. परंत,ु ढोबळमानान ेाचंी एक िवभागणी 
कनू काही िलहावसे ेवाटत.े राजकारण, िशण आिण लेखन यांावर साताठ साताठ लेख असनू िकेट, िसनमेा, 
अा यांावर एकदोन एकदोन लेख आहते. लेखाचं ेया पदतीन ेएकित वाचन केास जगतापाचंा िकोण 
सलगपण े होतो. ा पदतीन ेजाणवलेले काही थोडात िलहीत आह.े 
 
राजकारण    
  राजकारणात जगतापाचंी वाटचाल काँसेा मागा न ेझालेली आह.े गाधंी, नहे, इिंदरा गाधंी  
यांाबल ानंा अतं आदर आह.े ज.े कॄमतू यांाशी चचा  कन इिंदरा गाधंनी आणीबाणी उठवनू िनवडणकुा 
जाहीर करण ेया घटनचेा अादरपवू क ानंी केलेला उेख, राजकारण आिण मानवी  याचंा सबंधं ानंा कसा 
िदसतो त ेउजागर करतात. ांा िवचारात आकलनाची ता आह ेपण हकेटपणा नाही. ‘ माणस ेही गणुी बाळे  
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असतात ‘ असा भाबडपेणा बाळगयात अथ  नसतो याच ेभान आह,े तरीही, मैीच ेेच िवरले पािहज ेही समज 
आह.े 
राजकारणाच ेबआयािम त ेअशा समजंस भिूमकेतनूच  करतात. मोठा आदरणीय नतेा जातीमळेु िनवडणकुीत 
पराभतू होण,े नहे आिण यशवतंराव चाण यांासारा महान नेाबंलही महाराात रोष िनमा ण होण ेया गोी त े
अशा समावशेक भानातनू माडंतात. यशवतंराव चाणाबंल बोलतानाचा ाचंा एक मुा, राजकारण हा ग ुडंाचंा खळे 
असतो -- अस ेणणायानंा चपराक दणेारा आह.े त ेणतात की मराांा ताकदीचा उपयोग कन जातीय मागा न े
चाणानंा इथला साट होण ेसहज श होत,े पण मग महारााच ेकाय झाले असत ेया िवचारान ेअगंावर काटा यतेो. 
ह ेकोण अमा करले ? नतेा ‘ भला ‘ असले तर जनतलेाही तो भा मागा न ेनऊे शकतो हचे जगताप इथ े  
करतात. त ेत: जातीय, सकुंिचत, ादिेशक वा धम , भाषा यावंर आधािरत राजकारण ीकारत नाहीत ह ेतर ांा  
सव च लेखातंनू कळून यते.े सव  जातीधमा ा लोकानंा ांा ांा गणुाबंल भरभन दाद दणे,े ाचं ेसंार  
घतेाच ेसागंण े-- यातंनू त ेिदसनू यते.े समाजवाांा मागा न ेत ेगलेे नसले तरी ा मागा ता लोकाचं ेयोय त े
कतॄ  मा करण,े ांाकडून आपण काय िशकलो त ेसागंण ेह ेजगतापांा उदार अतं:करणाच ेोतक आह.े तरीही, 
‘ साथी कुठे आहते ‘ या लेखात ाचंी टोपी उडवनू ाचंी िखी उडवायची सधंीही त ेसोडत नाहीत. ‘ भिूमके ‘ चा 
आह धरणार े‘ भिूमकाहीन ‘ होयातली गमंत त ेनमेकी िटपतात. भाबडपेणा टाळून एकातलेा, समावशेकतलेा मह 
दणेारा हा िकोण आह.े अिखल भारतीय रावर हाच िकोण महाचा ठरतो ह ेकाळाा ओघात िसदही झालेले 
आह.े अशा िवचारानंीच जगतापानंी वगेवगेळया जबाबदाया साभंाळण ेआिण भावी चार करण ेही काम ेकेलेली 
आहते. 
इथ ेएकच  पडतो की त: िनवडणकुीला उभ ेराहण े-- नतेॄ ीकारण ेह,े अनकूुल भमूी उपल असनूही,  
जगतापानंी का टाळले ? या बाबतीत ाचंी िनण यिया कशी झाली ? याच ेीकरण या लेखातं कुठे िमळत नाही. 
आटस ् ला जायाचा िनण य, ाापक होयाचा िनण य, नोकरी सोडून िवकोशात ज ूहोयाचा िनण य -- ह ेसगळे जर 
यते असले तर मग या महाा िनण याची ियाही यायला हवी होती अस ेवाटत.े आािसत लेखनात ह ेसव यईेल 
अस ेसमज.ू 
 
िशण 
  या िवभागात दोन कारच ेलेख यतेात. एक णज,े वाई आिण पिरसर या भागाचा शैिणक,  
साॄंितक िवकास होण ेआिण सर ेणज,े जगतापाचं ेत:च ेिशण. ा भागाा शैिणक िवकासाा सदंभा त 
जगतापांा विडलानंी केलेा कामाचा, ांा योगदानाचा मजकूर यतेो. ‘ विडलाचंी कीत ‘ या कारचा तो मजकूर 
नाही. आिण तरीही, ात एक सयंिमत अिभमान जर आह.े आपा इथा िशणसंा या आपा हात, 
सयांा शाखा नकोत -- हा येवादी िवचार बाळगनू ितथ ेझालेा कामाच ेवण न चागंले आलेले आह.े नसुाच 
चडं िवचारमथंनाला अथ  नसतो, ाला संाक काया ची जोड असावी लागत,े नाही तर सगळेच िनरथ क ठ 
शकत,े हचे जगताप इथ ेसचुवतात. या एकूणच लेखनात ‘ उपदशेाच ेडोस ‘ कुठेच नाहीत, पण, बोध घेयासारख ेबरचे 
आह.े ा 
भागात उा रािहलेा एकूण शैिणक काया बल िलिहताना, जगताप सव  सबंिंधताचं ेआदरपवू क उेख करतात. 
एकूणच या सावीस लेखातं, ाचंी नावहेी बसं लोकानंा मािहती नाहीत, ानंाही ाचं ेाचं ेमोलमाप जगताप 
दते जातात. आपापले योगदान दऊेन  होणाया असं माणसाचं ेमह कॄततापवू क नदवयाची ही जाण 
ह ेजगतापांा लेखनाच ेएक विैशच णाव ेलागले. 
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  जगतापाचं ेत:च ेिशण याबलच ेलेखही  आहते. ‘ कुठेही ॲडिमशन िमळाली असती ‘ अस े
असताना ानंी आटस ् ला जायचा िनण य घतेला. ‘ िमळतये तर ा ‘ या मागा न ेन जाता आपा आकलनामाण े
जाण,े 
तस ेजगण ेहहेी एक जगतापाचं ेटले तर ‘ खळेु ‘ विैश आह.े लहान गावातनू शहरात यणे,े नूगडं, नतंर िनबधंाच े
कौतकु होण,े नूगडं हळूहळू कमी होण,े खपू िममिैणी िमळण,े एकािंकका लेखन, धा , यश -- हा सव  भाग  
खरोखरच वाचयासारखा आह.े ह ेसगळे असनूही, ज ेमळुातच शहरातच राहात आहते कवा ानंा नूगडंाचा च 
नाही , अशाबंल मर वा राग याचंा लवलेश यात नाही. सवाकडून िमळेल त ेान घते जाव ेआिण ‘ मैी ‘ हा िवभाग 
समॄद करत जावा, अस ेह ेजगण ेआह.े या िशणाा काळात जगतापांा सपंका त नसुती आलेली न ेतर ांा 
‘ मैी ब ‘ म ेसामील झालेली नाव ेजरी पािहली तरी ातले बरचेजण आज नावापाला आलेले िदसत असनू  
आपापा ेात चागंले काम करत आहते ह ेलात यते.े ‘ पुषोम करंडक ‘ ा चालकानंाही सागंता यणेार नाही 
अस ेा काळाच ेतपशीलवार वण न जगतापांा तॄीतनू इथ ेयते.े याचबरोबर, इंजी भाषा िशकयाच ेफायद,े ा 
भाषतेले वाचन याचंाही उेख जगताप ा भाषलेा सलाम ठोकून करतात. या सगळयातनू जगतापांा  
िमघडणीची ियाही आपा लात यते जात.े वाई या भागाचा आिण ितथा एखाा ीचाही शैिणक,  
साॄंितक िवकास होयात कुणाकुणाच,े कसकेस ेक पायाभतू ठरत असतात याचीही जाणीव या लेखनातनू होत.े 
 
िकेट आिण िचपट    
  िकेट आिण िचपट याचं ेचडं मे जगतापानंी आयुभर जोपासलेले आह.े ा दोी ेाता 
ांा आठवणी लाजवाब आहते. िकेट, नाटक आिण राजकारण या ितचा एकितपण ेानंी केलेला िवचार 
मळुातनूच वाचयासारखा आह.े आय पी एल धच ेानंा अानादं दणेार ेविैश णज ेरावाद बाजलूा ठेवनू 
सव च दशेांा उम खळेाडूंा खळेाचा मनमरुाद आनदं घतेा यणे े-- ह े! यातही विैकतचेा ास असणारे मनच 
िदसत.े लॅमर िमळवलेा अनके खळेाडूबंल िलिहतानाच, आता कदािचत फारसा कुणाला माहीत नसलेला गोलंदाज 
अफजल यााबलही आीयतने ेआिण अिभमानान ेिलहायला त ेिवसरत नाहीत !  
 
लेखन आिण अा 
  त:ची ितकॄती णनू वामन ह ेपा तयार कन जगताप िलिहतात. त:कड ेलहानपण घऊेन 
न बघतात. याच विैशामळेु त ेिगत मत ेआिण बािंधलकी याचं ेोम माजवत बसत नाहीत. लेखन कवा 
नाटक ह ेाचं ेअा आह ेअस ेत ेणतात तेा ानंा काय णायच ेअसत े? माणसामं ेिवचार ह ेहजार तहानंी 
चालतात, अमकुच वचैािरक रचना सव े अस ेठरवयात अथ  नसतो. तरीही, एकातचे,े समावशेकतचे ेमह 
नहेमीच 
अबािधत असत.े या आकलनामळेुच जगतापाचं ेह ेलेखन सवासाठीच महाच ेठरत.े ‘ साधनचे ेिदवस ‘ आिण ‘ 
गावाकड े
चला ‘ ह ेदोन लेख जगतापांा जीवनीचा अकच  करणार ेआहते. वचैािरक, जातीय असा कोणताही भदेभाव 
िवषेाच ेकारण न होता जगताप िल शकतात ह ेांा या अाािशवाय श झाले नसत.े जो माणसू जगयातली 
अथ हीनता जाणवयापयत पोचतो तो माणसू कुणाबल तुता, षे कसा बाळगणार ? बुदीा कते माणसाच ेपणू  
जगण ेबस ूशकेल यावर जगतापाचंा िवास नाही ह ेच आह.े माणसाा आकलनातच अिंतम गढूतचे ेत समािव 
झाािशवाय सगळेच अधरु ेराहील ही जाणीव ांा लेखनात िदसत.े ांा लेखनवासाची फ सुवातच या 
लेखामंधा कालखडंात आलेली आह.े तीही तशी अनके तपशील-घटनानंी यु आह.े यशासहही आह.े आजची अनके 
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िसद नाव ेांा या वासात ा वळेी सहभागी झालेली होती अस ेिदसनू यते.े पढु ेानंी शिेअरा पाच 
नाटकाचं ेअनवुाद केले, सा च ेएक नाटक आिण झनचे ेएक नाटक याचंी पातंर ेकेली. याचबरोबर, त:चीही काही 
तं नाटके िलिहली. पण, कुठेतरी माशी शकली खास. एखाा िददशकाला नाटकाा शता िग  
झाािशवाय तो ा नाटकाशी आिण लखेकाशी आवयक ती झटापट करत नाही आिण ामळेु ा नाटकाची अिंतम 
सिंहता िनमा ण होण ेरानच जात.े तस ेकाहीतरी झाले असाव ेअस ेिदसत.े आपले नाटक एखाा योय िददशकाला 
िक होण ेह ेकस ेघडत ेयाच ेतकशा अनाकलनीय आह ेअसचे शवेटी णाव ेलागत.े 
 
समारोप        
  ह ेएक छोटेसचे पण अनके कारणानंी वाचकानंा आवडू शकेल अस ेपुक आह.े ‘ मतॄ सवया 
भयाण वाळवटंात  िववकेाची धारा हरवनू जाऊ नय े‘ -- अशा अथा ची टागोराचंी एक ओळ आह.े जगतापानंा 
तसाच 
काहीसा मनाचा ताजपेणा आिण ातं अिभते असाव ेअस ेिदसत.े एखादा िवचारहू, एखाद ेमत अशा सवयीत पणू  
आयु जखडण ेयापेा ातंाा मागा न ेसमावशेकता यावी अशी ाचंी अपेा असावी. या िवशषे कारणाबरोबरच, 
वरील मजकूरात आलेली इतर विैशहेी या पुकाच ेवाचन घडवत राहतील. 
 
  या लेखातंनू जगतापानंी िदलेले पढुील लेखनाच ेआासन लौकरच पणू  होवो हीच शभुेा ! 
           
---------- ००००० ---------- 
 
 

लेखास ितसाद 
 
िय ीिनवास जोशी, 
 
धरणाच ेसगळे दरवाज ेखोलावते ामाण ेमची सगळी क े खलुी कन िलिहलेला तमुचा 
’ कबडी पळाली ’ हा लेख वाचला. भाट, अितम णनू थाबंवत नाही णनू टेच णतो. 
वचैािरक, समीाक आिण लिलत या िती कारातं एकाच वळेी उम ठरयाची अितीय करामत 
या लेखात घडलेली आह.े हा लखे नुाच िलिहलेला असान ेाला अजरामर णता यते नसले 
तरी, पढु ेअनके वष महाराान ेया लेखाच ेवाचन करण ेइथा साॄंितक ततेीा ीन ेिनितच 
उपकारक ठ शकेल यात शकंा नाही. इतके समॄ, िदलखलुास लेखन िचतच वाचायला िमळत.े 
एक कार,े ऍसडटीा आकलनातनू आलेली आाददायक सहजता या लेखनात आह.े ामळेुच, उपरोधही 
आकसहीन आह.े आणखीही बरचे गणु या लखेात आहते अस ेणनू आवरत ेघतेो. 
 
आपाला माहीत असलेला मनाचा वापर हा अलगता िनमा ण करणाराच असतो. ामळेु, धा , वच , 
ातंाा गा मारत दडपशाही ह ेसगळे या ना ा कार ेचाच असत.े समीचे ेे एखाा िविश 
िवचारसरणीा लोकांा भावाखाली असत ेतेा साॄंितक बाबतीत खपूच हानी होत.े िवदीण ता ह े



54 
 

मनाच ेविैश असले तर उम कला ही एका आिण समावधानी असत.े तकुारामाा भाषते 
’ एकिवध मन ’ हीच कलेची साॄंितक महा असत.े आपाकड,े तकुारामाचा आशय सोडून दऊेन ाला 
’ कवी ’ णनू मोठा णायची िनब ु फॅशन तथाकिथत बिुामायवाानंी पाडलेली आह.े हहेी 
तकुारामाला दडपनू टाकायचा य असचे पण ेपाहायला हव.े अस ेकरणायानंा आजच ेमबंाजीच 
णायला हव.े 
 
-- च.ं . दशेपाडं.े    
 
 
 
 
 
 
अिभाय 

‘ ससुाट ‘ ( नाटक ) 
ले. – अिजत तााबा दशेमखु. 
 
अिजत तााबा दशेमखु याचं े‘ ससुाट ‘ ह ेनाटक ावसाियक रंगभमूीवर यणे ेही मराठीतली एक अपवादाक िवशषे 
घटना होती. ह ेनाटक, ाला ऍसड वा  रंगभमूीच ेनाटक णतात, तस ेहोत.े अशा नाटकाा लेखनात नसुत े
कौश असनू भागत नाही. मानवी जगयातली ता, िनरथ कता, हतेशुूता, अताककता याचं ेतःच ेआकलन 
आिण भान लेखकाला असाव ेलागत.े या अथा न ेत ेनाटक सज क असाव ेलागत.े ेकांा सवयच ेनसुत ेलाड करणार े
असनू चालत नाही. या नाटकाचा योग मी पािहला तेा ात असलेा या सव विैशामंळेुच मला िवशषे आनदं 
वाटला होता. अिलकडचे मी या नाटकाची सिंहताही वाचली. एका अताकक पिरितीत माणसाच ेडाबंले जाण ेह ेया 
नाटकात अनके आवत नातंनू भावीपण ेआललेे आह.े दशेमखुाचं ेसवंादही नाटकाा आशयशी एकजीव झालेले आहते. 
एका बाजलूा ह ेसगळे पॄरावर िवनोदी वाटत असतानाच आपाला ातला गभंीर आशयही जाणवत राहतो आिण 
ामळेु आपण अतंम ुख होत जातो. एखाद ेनीतीत सागंण ेवा बोध दणे ेअसा या नाटकाचा कोणताच उशे नाही. 
मानवी जगयाता एका अटळ कडीच ेभान देयाच ेगभंीर काम ह ेनाटक करत.े 
 
 दशेमखुाचं ेह ेपिहलेच नाटक आह.े ात, असा गभंीर आशय, हसतखळेत पतीन,े उम रचना आिण उम सवंाद 
यातंनू त ेदतेात. माया मत,े ‘ ससुाट ‘ ह ेमराठीतले एक अपवादाक चागंले नाटक आह.े ांा पढुील 
नालेखनाबाबत खपू उकुता िनमा ण करणार ेअस ेह ेनाटक आह.े 
--- ००० --- 
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ावना ( एकािंकका ८७ त े९२ ) 
 
 घाळाचा कालावकाश आिण मनाचा कालावकाश यातंला फरक लात घतेला तर, कलेा सदंभा त, 
घाळाा िकतीही कमी कालावकाशात मनाचा िकतीही मोठा कालावकाश सामावण े श आहे, ह ेमा होयात 
अडचण नसावी. ’ थे ’ या एकािंककेचा योग काही सकंेदातं पणू  होणारा आह,े ह ेइथ ेलात ाव.े याचा अथ , मनाचा 
कालावकाश, अनभुवाचा आकार आिण ाची ाी, जगयाा ियचे ेआकलन आिण ाचंी कलाक अिभी 
या गोी घाळाा कालावकाशान ेिनयिंत होत नाहीत. एखादी कलाकृती घाळाचा िकती कालावकाश ापत ेह े
फारस ेमहाच ेनसत.े णनूच ’ एकािंकका ’ हा एक तं, यपंणू  नाकार मानयास कुणाची हरकत नसत.े या 
नाकारात काही उमोम नाकृती िनमा णही झालेा असान ेआता हा मुा फारसा िववाही रािहलेला नाही. 
ामळेु, याा पढुची पायरी अशी आह ेकी, एखादी दजदार एकािंकका ही एखाा तशाच दजदार नाटकान कोणाही 
कारणान े’ कमी ’ समजायच ेकारण नाही -- हहेी मा ायला हरकत नसावी. लघकुथा हा एक तं सािहकार 
णनू जगभर मा झालेला आह ेआिण तो कादबंरीपेा कमी दजा चा आहे, अस ेकाही नाही. कवा तकुारामाचा एखादा 
अभगं चार ओळचा आह ेणनू तो कुठाही दीघ किवतेन कमी महाचा असतो, अस ेकाही नाही, हहेी इथ ेलात 
ाव.े 
 
 वरील सव  गोी बरोबर असा तरी आपा ेकानंी मा या गोी मा केलेा नाहीत, अस ेिदसत.े 
समातंर रंगभमूीचा ेकवग  जमसे धनही हचे स असाच ेिदसनू यते.े ’ रंगायन ’ ा काळात ेकानंा 
एकािंककाबंलही उकुता असायची. नाटकाा मानान ेमराठीत एकािंककेला खपूच कमी परंपरा असली तरी तेा हा 
बयापकैी ितित होणारा असा नाकार होता. याला अथा तच िवजय तडुलकराचं ेमोठे योगदान होत.े एकािंकका 
अशी अशी रचावी आिण ’ िलन काढावी ’ अस ेवातावरण नत.े या नाकाराता लेखनाकडूनही चतनाकता, 
सवंदेनशीलता, तंसफाई, कलाक आानाकता अशा अपेा बाळगयात कुणाला अपराधीपणा वाटत नस.े ’          
’ सकथा ’ सारख ेमािसकही एकािंककेला जागा दते अस.े थोडात णज ेएकािंककालेखनाला काळाचा पाठबा 
आताा तलुनने ेखपूच चागंा कारचा होता. आता ती पिरिती नाही. एकाच एकािंककेचा योग पाहायला ेकानंी 
यणे ेतर आता  अशच  िदसत.े  (काही  वषापवू ’ महाराीय कलोपासक ’ न े दर बधुवारी एकच एकािंकका सादर  
करायचा ’ योग ’ कन पािहला होता. ाला ेक यते असत. ) दोन--तीन एकािंककांा एकित योगानंाही 
ेकाचंा फारसा ितसाद िमळत नाही, ही विुती आह.े अपवाद णज ेएखादी एकािंकका--धा  सपंावर तीत 
यशी झालेा दोनतीन एकािंककाचंा एकितपण ेएखादसरा योग ा तापलेा वातावरणाा तावर होऊ 
शकतो, एवढचे. िवशषे णज ेदोनचार वगेवगेळे िक ेअसलेले पण एकच नाव असलेले नाटक ेकानंा चालत ेपण 
एकािंककाकंड ेाचं ेपाय वळत नाहीत, अस ेिदसनू यते.े नािटका, एकाकं, एकािंकका याऐंवजी . ना. पराजंानंी  
’ लघनुाटक ’ ही संा सचुवली होती, ती ीकारायला हवी होती अस ेवाटत.े ामळेु कदािचत एकािंककेचाही  
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’ नाटक ’ पणा लात रािहला असता ! 
 
 ह ेसगळे एकूण पाहता अस ेिदसत ेकी आपला ेक घाळाा कालावकाशाला खपू मह दणेारा आह.े तो 
पाच अकंावंन दोन अकंापंयत खाली यईेल पण ’ मोा ’ नाटकाच ेमातंर आिण बटाटेवड ेयाचंा ाग करायला तो 
तयार होईल अस ेिदसत नाही. याच वळेी समातंर रंगभमूीवर मा दीघाकाला माता असाच ेिदसत.े ( हॉसम,े 
गावंर वगरै ेयोग करायच ेझाास ’ दीघाक ’ च सोयीर असतो -- हहेी आहचे. योगाचं ेवाढत ेआथक गिणत 
आिण तालमना लागणारा काळ वगरै ेिवचारात घतेले तर कदािचत यापढु ेायोिगक / समातंर रंगभमूीला 
दीघाकािशवाय तरणोपायच राहणार नाही अस ेवाटत.े) साराशं णज ेएकूणात घाळाचा कालावकाश परुसेा ऐसपसै 
असण ेही आपा रंगभमूीवरची एक अटच होऊन बसली आह.े ामळेु, कलाक शतांा रावर एकािंककेला 
माता असली तरी वहारात ेकाचंी या नाकाराला माता / आय लाभत नाही. णनूच ’ एकािंकका ’ हा 
नाकार मृपूथंालाच लागाच ेिदसत ेआह.े परंत,ु हा नाकार जसा कलाबा कारणानंी मृपूथंाला लागला 
आह,े ाचमाण,े कलाबा कारणानंीच तो तगनूही आह ेअस ेिदसत.े एकािंकका धा  आयोिजत करयातला 
सोयीरपणा, खपूजणानंा सधंी िमळण,े कमी खचा त ासपीठ उपल होण,े धा वातावरणाचा सनसनाटीपणा 
अनभुवायला िमळण,े इादी कारणामंळेुच हा नाकार िजवतं रािहलेला आह.े या नाकाराच ेमोसमी फोफावण ेह े
िकरकोळ धगुधगुीपेा जा योयतचे ेनाही, ह े आह.े थोडात णज ेघाळाचा कालावकाश कमी असण,े या 
कारणान ेेकाकंडून नाकारला गलेेला आिण ाच कारणाा काही ावहािरक उपयुतमेळेु िटकून असलेला असा हा 
नाकार आह.े िनरिनराळया लेखनकाराचंा २००० सालापयतचा आढावा घणेाया ’ दिणा ’ -- खडं सरा -- या 
पुकात एकािंककेवरा लेखात िव.भा.दशेपाडं ेणतात, ‘ गेा पाच-दहा वषात एकािंकका लेखनाचा िवार उदडं 
झाला. तलुनने ेगणुाकता कमी आह ेह ेसतत जाणवत ेआह.े‘ 
 
 इथ ेएक मुा िवचारात ावा अस ेवाटत.े गेा काही काळात काही एकािंककाचंी नाटके कन ती सादर 
करयात आली. अस ेकराव ेकी क नय,े यावरची मतमतातंरहेी झाली. घाळाा ’ वाढीव ’ कालावकाशात 
एकािंककेच ेनाटक झालेली कलाकृती, कंटाळा न आणता, आपा अगंगंानंी नाटक णनू िसद होत असले तर 
याला कुणाचीही काहीही हरकत असायच ेकारण नाही. बयाच वळेा अस ेन झाान ेकवा अस ेय फसान ेाला 
अामािणकपणाच ेप आले. या बाबतीत एखाद ेसाव कालीन स अस ेत सापडले अस ेवाटत नाही. ा ा 
नाकृतीा बाबतीत याचा तं िवचार करावा लागले, असचे णण ेयोय आह.े अशा कारातले ावसाियक 
यशापयशाच ेआडाख ेसोडून िदले तरीही एकािंककाचं ेजगण ेनगय होत चालावर या कारच ेबरवेाईट य होत 
राहणारच. कथवेन नाटक, कादबंरीवन िसनमेा, नाटकावन सीरीयल, िसनमेावन नाटक अस ेआतंरकलाकार 
आदानदान चा असतचे. त ेहोण ेइ की अिन ह ेकुणी ठरवायच े? शवेटी, ा कलाकारात तंपण ेिनमा ण 
झालेा कलाकृतीला ज ेिनकष लावायच ेतचे या आदानदान कलाकृतीला लावाव ेलागणार. चताजनक कवा अनिैतक 
अस ेयात काही नाही. 
 
 १९८७ त े१९९२ या कालखडंाता, या संहात समािव असलेा एकािंकका णज ेा कालखडंाता 
सवाई यशी एकािंकका आहते यात वादच नाही. सजंय पवार, वसतं डहाके, दवे पमे यानंी यानतंरा काळातही 
कलेा अनके ेातं उेखनीय काम केलेले िदसत.े या अथा न े’ चतरंुग ’ ा या अतं ितेा माना गलेेा 
धा मामातनू िनवडा गलेेा या एकािंकका ाितिनिधक मानता यतेात. परंत,ु याचबरोबर एक गो लात 
ावी लागत ेकी तीकाक नपे न समजणार ेआिण वावदश नपेाचा आह धरणारे, कलेत जीवनी / 
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तान असले काही आले की बोअर होत ेअस ेणणार,े तािंक करामतनी भािवत होणार,े अस ेपरीक िठकिठकाणी 
काही चागंा एकािंककाचं ेमडुदहेी पाडत असतात. ामळेु काही चागंा सिंहतावंर अाय झालेला असयाचीही 
शता असत.े िशवाय, एकािंकका धा  या मुत: सादरीकरणाा धा  असतात, काही सघं चागंा 
कलाकाराभंावी, सोयीसिुवधाभंावी मागहेी पडललेे अस ूशकतात, ामळेुही काही सिंहता माग ेपडलेा अस ूशकतात. ह े
उेख यासाठी केले की अिधक खोलातला अास करयाची इा असणायानंी अशा चागंा असनूही अपयश पदरी 
पडलेा सिंहताचंाही शोध ावा. एकािंकका काय कवा नाटक काय, धत अपयश िमळण ेणज ेमॄ ूपावण,े हचे 
एक स असाच ेसामात: िदसनू यते.े  
 
 चतनाकतचे ेसाॄंितक मह कुठाच कलेत लिता यते नाही. माणसाच ेजगण ेह ेएकरषेीय अशा 
बौिक कारणपिरणामांा साखळीत चालत ेका, गधळलेली, हसक माणस ेजगात शातंता आण ूशकतात का, 
माणसाा सगळयाच सबंधंातं सघंष  का आहते, सव  तहेा समॄीतही एकाकीपणा आिण नरैाय का फोफावतये, 
नीती-अनीती, सास, चागंलुपणा-पणा वगरै ेआपण ज ेबोलतो ाच ेअथ  काय, सगळीकड ेफूट पडतये ती का, 
धम  णज ेकाय, िवचारसरणी काय दते आहते, उर-आधिुनकवाले णतात ामाण ेसगळेच िनरथ क आिण उथळ 
असत ेका -- ह ेआिण अस ेच ानंा पडत नाहीत त ेलखेक / कलावतं कसली कलािनमती करणार ?  गणुदोष 
नाहीत, मया दा नाहीत अशी कलाकॄती अिातच अस ूशकत नाही. ितची िदशा पिरपणू तचेी असली तरी, शभंर टे 
पिरपणू  अशी कलाकृती अिात यऊे शकत नाही. पण अस ेअसनूही, शभंर टे पिरपणू  अशी कलाकृतीची 
मूाकता मा अस ूशकत.े कलाकृतीा सपंका त यणेायाला, सगंी, दहेातीत, णज ेकलाकृतीा दहेाा 
अतीत, होता याव ेलागत ेत ेा मूाकतसेाठीच. कलाकृतीचा दहे हा ा मूाकतचे ेमाम णनू अिात 
आलेला असतो. पण तो ितला त:ा मया दते जखडत नाही.   
---- ००० ----- 
 
१७ म े२०१७ नतंर इथ ेघतेलेला वाढीव मजकूर -- 
 

ह 
जगयाची समॄ अडगळ 
( भालचं नमेाड ेयाचंी कादबंरी ) 
 
१.  या कादबंरीत अनभुव, मािहती, शरेोशायरी, धामक वाङ ्मयातील उॄत,े मानवी सबंधंातंले, िवशषेत: 
ामीण जीवनातले बारकाव ेआिण तपशील याचंी भरपरू रलेचले आह.े मराठी कादबंरीत ही अशी मारी िचतच 
िदसणारी आह,े असहेी णता यईेल. चडं महेनत, अास, िनरीण, िटपण ेकन ती जतन करण ेअशा दीघ  आिण 
सधीर कामािशवाय ह ेशच होणार नाही ह ेच आह.े हा भरपरूपणा या कादबंरीा सहाश ेपानातं ओसडूंन वाहतो 
आह.े या विैशासाठी सदर कादबंरीला थम एक सलामच ठोकला पािहज.े ( पढुा आवॄीत  करावी अशी 
लात आललेी एक चकू णज,े ’ साथी न कोई मिंजल ’ ह ेगाण े’ काला पानी ’ या िसनमेातले नसनू ’ बबंईका बाब ू’ 
या िसनमेातले आह.े ) 
 
२.  या कादबंरीतली बसं पा ेआिण त: नायक हा ह आह,े ह ेकारण सोडता या कादबंरीला  
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’ ह ’ ह ेनाव देयातले औिच िदसत नाही. या ीन ेतर आपा बसं कथाकादबंया या ’ ह ’ च णता 
यतेील. ह धम  वा जगयाची पत यावर कोणताच सखोल भर या कादबंरीत नाही. काही शािक, बौिक सबंधं 
दाखवयापलीकड ेया ेातले इथ ेकाही नाही. नाही तर, या िवषयावरची सहाश ेपानाचंी कादबंरी हातात पडूनही भावना 
खावणार ेकुणालाच काहीच सापडू नय,े अस ेघडले नसत.े माणसातंले भलेबरु ेसबंधं, वागयाा असं पती ह ेतर 
जगभर आह.े हचे इथ ेज ेघडत ेत ेह धमा ा भावामळेु घडत,े अस ेआकलन काही ही कादबंरी दते नाही. मग ह ेनाव 
कशासाठी िदले ? आधी ठरले होत,े ह ेकारण असले. आता नसुत े’ ह ’ णण ेफारस ेअथ पणू  ठरत नाही, ह ेलात 
आामळेुच, ’ जगयाची समॄ अडगळ ’ ह ेनतंर जोडले असाव.े तरीही, ह असयाचा आिण जगयाची समॄ 
अडगळ असयाचा काय सबंधं, असा एकित आवाकाही ही कादबंरी घते नाही. ’ जगयाची समॄ अडगळ ’ ह ेखर ेतर 
या कादबंरीता एकूण मटेिरयललाच लाग ूपडत.े ामळेु, काही पानावंन नसुती नजर िफरवत, उा मारत ही 
कादबंरी वाचली तरी काही िबघडत नाही. ह ेसगळे एक धरणार ेअतंग त भान इथ ेअनपुित आह.े यात आणखी चार 
गोी वाढवताही यतेील कवा आहते ातंा कमीही करता यतेील, कारण ही नसुती समॄ अडगळ आह.े समॄ असण े
चागंले आह,े पण कादबंरीलाच अडगळीच ेप यणे,े हा दोष वाटतो. या वगेवगेळया लघकुथा असा तरी काय फरक 
पडला असता ? की नमेाानंा लघकुथा हा फॉम  कमी दजा चा वाटतो णनू अस ेझाले असले ? सहाश ेतीन पान े! बाप 
र े! 
--- ००० ---         

अलान लोककथा 
August 16, 2014 at 4:32pm 
उर वुाजवळील अलान लोककथा 
 
डॉ. अण भणु ेह ेमाझ ेएक जनु ेिम आहते. पवू त ेउदगीरा कॉलेजात मराठीच ेिवभागमखु होत.े आता त े
अमिेरकेत असतात आिण ितथा एका िवापीठाची अासवॄी िमळालेली असान ेितकडा आिण आपा 
लोकवाङमयाचा त ेतौलिनक अास करत असतात. मायाकडून, माया लेखन कारकीदतले दोन िवशषे लेख – १. 
मराठी ायोिगक नाटक आिण ायोिगकतचे ेिनकष २. माझी नालेखन िया – ह ेानंीच मायाकडून िलन घतेले 
आिण दोन वगेवगेया िवशषेाकंातं िस केले. 
 
अिलकडचे ाचंी भटे झाली तेा ानंी ‘ उरवुाजवळील अलान लोककथा ‘ ह ेाचं ेएक वगेळेच पुक मला 
समे भटे िदले. या लोककथाचं ेमळू सशंोधन व लखेन जॉन इ. ेसर या ात अमिेरकन लेखकाच ेअसनू अनवुाद 
डॉ. भुयांा पी उषा भणु ेआिण तः डॉ. भणु ेयानंी केलेला आह.े पश,ू पी, ाणी, जलचर,वनती, मानव 
आिण िनसग  यांा या अजब लोककथा आहते. मला तर आपण एक किवतचे ेपुक वाचतो आहोत, असचे वाटत होत.े 
यात ही वगेवगेळी अि ेएकमकेाचंी प ेघतेात, ांातं सरिमसळ होत े– ही सरिमसळ आह ेकी ह ेवगेवगेया 
वशंाचं ेमानव आहते, हहेी के वळेी  केले जात नाही. काही नीतीकथा आहते, पण अनके कथा कोणाही 
ताया कड ेन जाणाया जीवनदशन कथा आहते ! कलेतले ‘ पटण े‘ ह ेएक त आपण नहेमी िवचारात घतेो – ाची 
इथ ेमळुीच चता िदसत नाही. वाचताना, या कथांा जगात आपण अस ेरमतो की तसले  आपा मनातं यणे ेबदंच 
होत े! अस ेअतं मु लेखन िचतच आपा वाचनात यते.ेयाचा अथ , या कथा णज ेिनरथ क बडबड आह,े असहेी 
णता यते नाही. या कथांा वाचनातनू आपली जगयाची जाण समॄ होत आह,े ह ेआपाला जाणवत राहत.े 
आपण मनात ज ेमानव, पी अस ेपणू  वगेळे कार किलेले असतात, त ेसलै पडतात – सगया जीवजगताची आिण 
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िवाची एकाता जाणव ूलागत.े  एक गमंत सागंायची झाली तर कावळा हा काही आपण फार लॅमरवाला पी मानत 
नाही – यातंा बयाच कथामं ेडोमकावळा ह ेएक अतं महाच ेपा आह े! खपू बोलता यईेल  -- मला ह ेपुक 
खपू आवडले. पगधंा काशनची उॄ, दजदार िनमतीमू ेअसलेले अस ेह ेपुक आह.े फारच छान ! जर 
आवजू न वाचा ! 
--- 000 --- 
 
 
 
 

मराठी राात मराठी कोपयात ! 
‘ मराठी भाषचेी अ-तेपिका‘ 
September 24, 2013 at 2:18pm 
 
महारा  ह ेमराठी भाषकरा आह,े तर इथ ेमराठी भाषेा िवकासाची, ितची दनैिंदन उपयुता वाढयाची आिण ा 
भाषतेनू िनरिनराळे िशण िवााना िमळयाची – अशी सव  काळजी शासकीय रावर घतेली जात असणारच, अस े
आपण गहॄीत धरतो. पण पिरिती तशी मळुीच िदसत नाही. अतं धादायक णज,े मराठीची इथ ेउपेाच होत े
आह,े असचे णाव,े अशी िती आह.े या रााा भाषसेाठी इथ ेदर वष माणशी फ एक पया खच  होतो आिण 
ातला िना खच  आापनासाठीच लागतो ! इतर रा ेवा क शािसत भाषािवभाग आपापा भाषासंाठी आपा 
दसपट तरतदू करतात ! इतर अशा भाषािवभागातंा कम चायानंा इतर शासकीय कम चायांमाण ेवतेनणेी, ह 
आिण सोयी-सिुवधा िमळतात.या पा भमूीवर आपा ‘ रा मराठी िवकास संा‘ च ेकम चारी ा गोपासनू कैक 
वष, सुवातीपासनू विंचत आहते ! भाषा ही एक िबनमहाची, िबनकामाची, फालत ूगो असासारखा एकूण कारभार 
आह!े 
 
ह ेमला नीट मािहती ायच ेकारण णज ेडॉ. दीपक पवार यांा नतेॄाखाली चालणाया ‘ मराठी अास क  ‘ या 
अशासकीय यसंवेी संने ेकाढलेले ‘ मराठी भाषचेी अ-तेपिका‘ ह े२५८ पानी पुक मायाकड ेअिभायाथ  
आान,े त ेवाचले गलेे ! डॉ. पवार आिण ांा सहकायानंी या बाबतीत केलेले काम आिण पाठपरुावा पान थ 
झालो. इतके तपशील, सदंभ , िवषयाची सखोल जाण आिण अतं सिुविहत माडंणी – ह ेखरोखरच वाखाणयासारख े
आह.ेया पुकाच ेदणेगी मू . ३००=०० आह.े मराठीबाबत कळकळ असलेा संा, ी आिण राजकीय नते े
यानंी ह ेपुक अवय जवळ बाळगाव ेअस ेआह.े शासनाकड ेएखाा गोीचा पाठपरुावा कसा करावा, याचा तर हा 
वपुाठच आह.े 
 
भाषबेाबतची अमकु संा ाय आह ेअस ेणनू ानंा अा, असरुित आिण हीन वागणकू दणे,े ह ेमळुीच 
समथ नीय नाही. ही काम ेकरयासाठी, भाषचे ेपया वरण माहीत असलेली,वाचन-अास असलेली, सशंोधनाची बुी 
िवकिसत झालेली, तः काही क सचुव ूशकणारी अशी माणस ेलागतात, िवशषे माणस ेलागतात. ानंा अशा 
अपमानाद पिरितीत काम कराव ेलागण,े ह ेेषदायक आह.े 
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 या अासक ाा पाठपरुाामळेुच २०१० ला मराठी भाषािवभाग ापन झाला. पण ाच िनरथ क शासकीय 
िकोणातनू ! अशा भाषािवभागाची रचना कशी असावी त ेया अासक ान ेअतं अासपवू क आिण खरोखर 
मराठीचा िवकास झालाच पािहज,े या तळमळीन ेसचुवललेे आह.े तस ेत ेझालेले नाही.आता ासाठी पाठपरुावा चा 
आह.े आपाच राात असा पाठपरुावा करावा लागण ेही अतं लािजरवाणी गो आह.े 
 
सािहाचा िवकास आिण भाषचेा िवकास या दोन वगेया गोी आहते, ह ेअधोरिेखत कन या अासक ान े‘ 
राजभाषा मराठी िवभाग ‘ याबाबतचा ाव माडंलेला आह.े तो खपू सिवरपण,े तपशीलवार माडंलेला आह.े दनैिंदन 
वापरातली मराठी, िशण,सगंणकीय मराठी, मािहती व तंान िवभाग, कोशिनमती, पिरभाषािनमती – अशा सव 
तपशीलासंह िदलेला हा ाव मळुातनू पणू पण ेवाचयासारखा आह.े“ गत वहार ेातं भाषचेा िवकास आपोआप 
होत नाही, तो जाणीवपवू क करावा लागतो. “ – ह ेयातले वा शासकीय रावन असणारी याचंी, आखणीची व 
अमंलबजावणीची िनतातं आवयकता  करणार ेआह.े 
 
मराठी भाषेा िवकासाा ीन ेअतं महाा असलेा या गोना शासन फारस ेमह का दते नसाव,ेयाबंाबत 
फारस ेगभंीर का नसाव,े असा  पडतो.कदािचत याला जबाबदार आपण सव  मराठी भाषक लोक आहोत – 
आपालाच याच ेकवडीच ेमह नसान,े शासन या कामाची अशी कमत करत असाव.े पण ह ेपणू  स नाही. 
एकूण जनतलेा सगयाच गोच ेगाभंीय  कळेल अस ेनाही. ासाठीच तर जनता जाणकार, कत बगार नते ेिनवडून 
पाठवत.ेा नेानंा आपा जनतेा आिण रााा िहताबाबत री असण ेअपिेत आह.े आपा राात 
चाललेली एकूण मराठीची हळेसाडं पाहता,या रीचा अभावच िदसनू यतेो आह.े 
 
डॉ. दीपक पवार आिण ाचं ेसहकारी िमळून ‘ मराठी अास क  ‘ या, लोकांा दणेयावंर चालणाया, यसंवेी 
संमेाफ त ज ेकाम करत आहते ाबल मराठी जनतने ेकॄत तर राहायलाच हव ेपण ांा कामाला पाठबा आिण 
श ती मदतही ायला हवी. ही नोट अिधकािधक िम-मिैणनी शयेर करावी आिण ती अिधकािधक लोकापंयत 
पोचले, अस ेपाहाव,े ही िवनतंी. 
---००० --- 
Tuesday, January 25, 2011 at 4:43pm • 

 
 
 
 
 
बाकी शू 
  
िवया णाला, “  णज ेतझु ंडथे वॉरंट, राडंंा. ा अा, दवेदवेीा नादान ंकोणाच ंकधी भलं झालेलं 
नाही. “ 
मी टलं, “ ह ेअा नाही, तान आह.े “ 
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िवया णाला, “ तानािवषयी मला एकच गो माहीत आह.े A philosopher is like a blind man in a 
dark room, looking for a black cat which is not there. माया सदंभ थंात याची नद आह.े आिण 
राडंंा, तान सागंणारा  मनु मोठा होतो. तान ऐकणारा आयुातनू उठतो. “ 
मग मी तान ठेवलं आिण मराठी सािह वाचायला घतेलं . ( कादबंरी पॄ ४२१. ) 
---  कमलेश वालावलकर याचंी ‘ बाकी शू ‘ ही कादबंरी अलीकडचे वाचली. मला ही एक अपवादाक चागंली 
कादबंरी वाटली. 
तण वयाता जगयाचा आवाका घणेाया ‘ वासनूाका ‘, ‘ कोसला ‘ अशा कलाकॄतचा खपू बोलबाला आह.े ांन 
मोठी आान ेही कादबंरी घते.े केवळ बुीा अगंान ेआयु जगणाया एका तणाच ेएक टोक गाठणार ेह ेआयु 
आह.े इथ ेनसुती वण नाकता नसनू या ियतेा मलूभतू ाशंी झटापट आह.े जगयाा एका सााचा ठसा 
देयापेा जगण ेअनके तहानंी पाहयाची इथली समज अितीय आह े! 
--- ००० --- 
 
जईुची किवता –  

‘ ासाच ंबाधंकाम ‘. 
 
जईु कुलकण िहची किवता िता तःा नावामाणचे िमतारी आह.े साधीही आह.े िवचार-भावनानंा ती सरळ, 
सहज अिभी दते.े जगयातली ियाशीलता हचे या किवतचे ेमु अगं आह.े िवशषे णज ेजईु तः िचकार 
असनूही ितची किवता खपू िचमय वा ितमामय आह,े अस ेणता यते नाही. ना कवा किवतबेाबत केली जाणारी 
बधतचेी तार जईुा किवतबेल फारशी करता यणेार नाही. तरीही ही आजचीच किवता आह.े मुतः आजा 
जगयातला उुपणा, काहीसा तारुतपेणा, ातनू यणेारी भाविनकततेली घट आिण ज ेअसले जगण ेत ेआह ेतस े
घेयाची तयारी आिण अकाडंताडंवाची िनरथ कता समजनू असण े– ह ेसगळे आजा जगयाच ेिवशषे णता यतेात. 
जइुा किवतचे े– एका अथा न ेिता जगयाचहेी – िव फार मोठे नाही. आधिुनक जगयातलेही सागंणकीय वा 
बाजारपठेीय अस ेसदंभ  िता किवतते फारस ेनाहीतच. या अशा आपा िमातनू ही किवता एक दाखवनूच दते े
की जगयाा ियलेा िभडयासाठी अगंाची ीमतंी लागत,े अस ेमळुीच नाही. जईुची किवता ही आजा ीची 
किवता आह.े अिभीतला िनभ यपणा आिण बधेडकपणाही, ही गो अधोरिेखत करतो. ही मानवी जगयाची किवता 
आह.े जगयातले ाथिमक  िमटावरही ात खपू सखुःखाचं ेपदर राहतात, मानवी  राहतात – ाचंी ही 
किवता आह.े सवंदेनशीलतमेळेु जईु अनभुवाता सूतचेा सहज वधे घते.े शाचंा म, ा िविश मामळेु 
उमटणारी अथ वलय ेआिण अचानक जण ूवा पणू  करत असासारखा यणेारा एखादा अनपिेत श – ह ेजईुच े
तंकौशही वगेळे आिण दाद ाव ेअस ेआह.े याता सगयाच किवता उॄ आहते वा जईुची सगळी कुवत  
करणाया आहते, अस ेनाही, पण किवतासंहाची मूाकता ही शवेटी एक उंची गाठणाया किवतावंरच केली 
पािहज.े खपू सिवर िलिहयाची ही जागा न,े पण वाचता वाचता मला आवडलेा काही किवता सागंतो – बहावा ( 
प ॄ७ ), सदशन ( प ॄ३९ ) आिण  ( प ॄ९० ) . आणखीही बयाच आहते. सा अनभुवाच ेबारकाव ेआिण प 
ाहाळयात गढलेली ही किवता थोाच काळात जगयातले तािक पाच ेमलूभतू  पा लागली तर आय  
वाटू नय.े तशा खणुा या संहात िदसतात. जईुच ेअिभनदंन आिण शभुेा ! 
--- ००० --- 
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' मतंर '  
( समहूाकडून तःकड े) – लेखक – सरुशे ादशीवार ( साधना काशन ). 
 
नकुतचे ह ेएक अितीय पुक वाचले. एकूणच माणसाा यापढुा जगयाचा आवाका घेयाचा असा य मराठीत 
आणखी कुठे झााच ेपाहयात / ऐकयात नाही. खपू मोा साॄंितक, वचैािरक बदलाचंी अपेा साधार माडंणार ेह े
पुक, ानंा कुणाला अस ेवचैािरक वाचन चालत,े ा सवानी वाचाव ेअस ेआह.े ना ाचंी शता मान ् 
य कनही, आजपयत आपण महाच ेसमजलेले  कस ेभिवात सपंुात यणेार आहते, याच ेअतं मनोहारी िच 
या पुकात आह.े अितशय घ वचैािरक / ताकक बाधंणी असनूही अतं ील / खळेु णाव ेअस ेह ेिववचेन 
आह.े जण ूआता इथ ेग च अवतरणार आह,े अशी ( मळुीच न पटणारी ) अचाट कना, बुीा अतं काय म 
वापरानहेी कशी श होत,े याच ेह ेएक उम उदाहरण आह.े तरीही, कोणा ना कोणा सामिूहक अिधपाखाली 
जगत राहयाचा काळ कसा सपंत आला आह,े याची या पुकातली माडंणी दाद ावी अशीच आह.े माणसाा 
मनाची िवदीण तचेी सवय – हा एक मुा वगळामळेु सगळी बौिक कसरत कशी ामक ठरत,े ह ेइथ ेपाहयासारख े
आह.े पण, छान वाटाव,े रंगनू जाव ेअस ेवचैािरक  आपासमोर ठेवयाच ेअवघड काम या पुकान ेकेलेले आह,े 
यासाठी सदर लेखकाच ेअिभनदंन करण ेउिचत होईल. 
--- ००० --- 
 

 
 ‘ या मम ेआलं की लाईफ सु होत.ं.. ‘ 
-- हमेतं िदवटे 
 
‘ अिभधानतंर ‘ च ेसंा अकं ानंी वाचले असतील ानंा हमेतं िदवटे कोण ह ेसागंायची गरज नाही. ा वळेी 
ांाबरोबर आपले इथले िम सिचन केतकरही होत.े ( मराठीत अशा आशयघन अकंाचंी गरज नाही, हा भाग  
वगेळा ! ) तर सागंायच ेह ेआह ेकी अिलकडा या एका महाा कवीचा नवा किवतासंह कािशत झालेला आह े– 
‘ या मम ेआलं की लाईफ सु होत.ं.. ‘ अस ेा पुकाच ेनाव आह.े ाता सहज िदसतील ा ( at 
random ) काही ओळी मािहतीसाठी दतेोय – 
पॄ ३१ – 
वॉलवरची ाजंली ना आपाला 
फॉरवड करता यते ेना न 
सायबर सेभर जमा झालाय 
िकरकोळ जगयाचा खाजगी इितहास 
जो चरबीसारखा जमलाय 
आिण िनसटता िनसटत नाहीय े
पॄ ४९ – 
मी एक महाकाय िवतुदािहनी ऑन करतो 
तपतपती लालब ुदं वाट पाहतो ायची 
मग कअेर बेवर एकेका 
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धमा ला लाइनशीर आडव ंकरतो 
बे चा करतो 
धम  लडकासारख ेदािहनीत टपटपतात 
मी एकेका धमा ला राख होताना पाहतो 
ओजंळभर भरलेली सगळी ऍश 
कुणााही नकळत अगंाला फासतो 
उरलेली गटारात टाकून दतेो 
छान आघंोळ करतो 
िलबट िमळवतो 
 
-- हा एक िनराशावादी नकार आह ेकी शोधाची शता बाळगणारा उेक आह,े ह ेसमजनू घेयासाठी अवय वाचावा 
,असा हा किवतासंह आह.े 
--- ००० --- 
 
डॉ. तिमा नासरीन याचंी  

' उधाण वारा '  
ही अनवुािदत कादबंरी ( अनवुाद -- िवलास िगत ेआिण महेता काशन ) वाचली. ाचं ेह ेमी वाचलेले पिहलेच पुक. 
या टे लेिखका आहते. जगयाच ेअस ेअतंबा  भान िचतच िदसत.े यानंा मनःपवू क सॅटू ! 
--- ००० --- 
 

' आवरण '  
 
कादबंरी, मळू कड लखेक डॉ. एस. एल. भरैा, मराठी अनवुाद उमा कुलकण, काशक महेता २००९ -- वाचली. 
माणसाा जगयाता ग ुतंाग ुतंीचा आिण ऍसडटीचाही अवाढ आवाका. ििमत ाव ेअशी कलाकॄती. शवेटा 
भागात, ही जण ूएक सामािजक समा असनू ितचा काही योय वचैािरक भदे होण ेआवयक आहे, अशा िनषा कड े
लेखकही झकूु लागतो आिण एवढ ेितभासपं आकलन आपली गहनता आिण उंची सोडून खाली यते,े अस ेजाणवले. 
--- ००० ---  
 
गाओ झगिझआनची  

' सोल माउंटन '  
( अनवुाद -- मध ूसाबण े)  
 
वाचली. उम मराठीत उम अनवुाद. लेखकाची पिरपता, अनभुव-समॄी, माणसाचा इितहास आिण अनके सॄंतच े
जगण-ेमरण,े िनसगा ची शकेडो प ेआिण अिवरत वास याबंरोबरच असं ी-पुष पााचं ेयणेजेाण ेयाचं ेसात 
आह ेपण अमकु पााचं,े ांा कहाणीच ेसात अस ेनाही -- अशी एक वगेळीच कादबंरी. या फॉम ला णणार े
काहीही णोत, पण महान वाचनाच ेसमाधान िमळत,े ह ेमा खर े! 
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--- ००० --- 
 
 

' द रीडर '  
-- मळू जम न कादबंरी -- बना ड क, मराठी अनवुाद -- अिंबका सरकार,  
 
वाचली. काही बाबतीत ' पटया ' च े वाटले, पण अशा कादबंरीत, जान ेदो. मानिसक ियाितियातंनू जगयातले 
ज ेएक ' अटळपण ' ( िनयती )  होत ेाला तोड नाही. अतं सू कामाच ेभरीव िश ! 
--- ००० ---  
 
एफबी पोस २०१३ मधनू – 
 

आशयिन समीचे ेमराठीतले एक अु िशखर णनू माधव आचवलाचं े' जादं ' ह ेपुक जर वाचाव.े ( 
माया मत े) याला णतात ' दजदार समीा ' ! कलाकॄतीा अतंरंगात िशन, िता सखोल अथ वते बडुी मान 
ितची अकित रहर ेआपासमोर आणनू ठेवणार ेअस ेसमीक िवरळा ! अशी समीा ा भाषते असले ितथ े
कलेच ेभान खपूच सखोल असले, यात शकंाच नाही ! लेखकांातंलीही सु सज नक े जागी करयाच ेसाम अशा 
समीते असत े! अशा वळेी लेखक आिण समीक दोीही तोलामोलाा सज क ी असतात ! 
--- ००० --- 

बखर एका राजाची  
-- ले०  ंिव सरदशेमखु. 
 
ही कादबंरी मी आा वाचली, खपू उिशरा. मराठीतले एक महाच ेणाव ेअस ेकाम ! एक कारची फँटसीच. तो 
माहोल नीट उभा करणारी. ातला संािनक राजा आिण राजस नामक एक तण ी यांात मेसबंधं तयार होतात 
पण त ेसहजपण ेजगयात यऊे शकत नाहीत – हा एक ातला िवषय आह.े तो तर संािनक राजा आिण या राजसला 
कोणतहेी पाश नाहीत – तरीही त ेएक यऊे शकत नाहीत. याच ेकारण साची राणी दमयतंी – ितच ेराग, सतंाप, 
मर, कारान ेआिण अथा तच नीतीा ािपत कना – ही सगळी आहते, ह ेजाणवत.े समजा हीच एक घतेली 
समा – तर ही ी-मुीची समा णावी की पुष-मुीची ? कारण िववाहानतंर सया िठकाणी मे िनमा ण होण े
– िवशषेतः आजा जगात – सहज श आह.े याला ायाच,े योय आिण िती सबंिंधत ना समाधानकारक 
अस ेउर अस ूशकत े 
का ? आिण अस ूशकत नसले तर ही समा सटूुच शकत नाही – जगयातले काही  कोणाही तथाकिथत 
मानवतावादी िवचारानहेी सोडवता यऊे शकत नाहीत, अस ेणाव ेका ? 
--- ००० --- 

सचुिरताचा ' दयात  ' हा किवतासंह वाचतो आह,े ातली मला आवडललेी एक किवता ◌ः-- 
 
 त ूनसयाचा नसतो 
नको ती असयाचा असतो 



65 
 

एकातं परवडला पण 
गद अस होयाचा असतो 
 
 रााचा नसतो 
का ? कस े? कधी ? कुठे ... असा असतो. 
 ाचंा नसतो 
न िमळणाया उराचंा असतो. 
--- ००० --- 
 

' रस-अनौरस ' सारखी भारी कादबंरी िलिहणाया राजन खान याचंीच ' एक लेखक खच  झाला ' ही कादबंरी 
वाचली. राजन खान ह ेिसह लेखक आहते यात वादच नाही. एका मराठी लेखकाा कौटंुिबक जीवनावर फोकस 
असलेली, असं बारकाानंी भरलेली ही कादबंरी कुणा ऐरागैयाला िलिहता आलीच नसती. मळुात मिुतशोधक 
असलेला एक माणसू लेखक होतो आिण हळूहळू ' मोठा ' लेखक होतो आिण शवेटी ाचा कण अतं कसा होतो, याची 
ही कथा आह.े मुतः ा लखेकाच ेकौटंुिबक जीवन िचतारणारी. यात दोन  अशत रािहले आहते. एक -- या 
लेखकाच ेाा लखेनातले अनभुविव कोणत ेहोत ेआिण दोन तो जर मोठा लेखक झाला तर ाा चतनाच ेप 
काय होत ेआिण समीक ााबल काय णत होत.े ाच ेिचतारलेले जीवन पाहता, ह ेकोणाही एखाा 
कारकुनाच ेवा मनुीमजीच ेजीवन अस ूशकेल, अस ेवाटत.े ा लेखकाा मनाा कोनातनूही इथ ेिलिहले जात ेतर ा 
लेखकाा लखेनाच ेप का झाकून ठेवले जात े? ा लेखकाची चतनशीलता -- जी काय असले ती -- िदसली 
असती तर ही कादबंरी खपूच उंचीवर गलेी असती. सा मा, हा ' मोठा ' लेखक झाला अस ेकादबंरीत सािंगतले की 
आपण मान डोलवायची, अस ेहोत.े ामळेु, एका िसह लेखकाची फसलेली कादबंरी, अस ेइथ ेथोडात णाव े
लागत.े 
--- ००० --- 

च  ंखानोलकर याचंा ' राखी पाख ' हा कथासंह वाचला. मला ा कथा कालबा वाटा नाहीत. आिण 
साा तथाकिथत वगेान ेबदलणाया वावाा सदंभा तही अतु वाटा नाहीत. 
--- ००० --- 

 
पाउलो कोएलो ची ' एलेन िमिनटस ' ही अनवुािदत कादबंरी वाचली ! टे काम ! िशवाय ' मािहती कम ' लोकासंाठी 
लिगक िशण णनूही उपयु ! 

  
ना. मा. िनराळे ( कथा ) 
लेखक – सतीश ताबं.े 
 
ही एक अितीय महाची, बआयामी कथा आह.े साधी, कुणालाही कळेल अशी ‘ कथा ‘ असलेली ही एक कथा आह.े 
तरीही ही नसुतीच एक कथा राहात नाही. वाचक साधा, सहज णनू वाचणारा असो की एखादा समीक असो, मानवी 
जगयाच ेअनपिेत दशन तर ाला घडलेच पण तो थोडा अिधक सवंदेनशील असले आिण मानवी जगयाबाबत काही 
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तःच ेचतन मनात आले तरी चालेल, असा असले तर िनितपण ेजगयाता अनके ाचं ेभान वाढवले, अशी ही 
कथा आह.े 
अिलकडचे इथ ेफेसबकुवर एक पो िफरत होती जीत ‘ माणसाला खरोखर िवचारातं असत ेका ‘ या िवषयावरा 
शाीय सशंोधनाची मािहती होती. या कथतेही अनषुगंान ेहा िवषय आह.े जगयाा ओघात माणस ेआिक वा 
नािक अस ेसाच ेीकारत जातात पण जगण ेसगयाचं ेसाधारणतः तसचे सखुःखयु असत े– ह ेभान ही कथा 
दते.े सरा एक खपू महाचा  या कथमेळेु पुा समोर यतेो – तो णज े– ह ेसगळे िनयितब आह ेका – हा. कुया 
एका गावात कधी काळी एक रोगाची साथ पसरण,े एकान ेकुठेतरी कजा चा पयोग केलेला असान ेाावर 
आलेा सकंटातनू कुणी ाला सोडवलेले असण ेआिण ी. आिक यांा जावयान ेआहा करण े– या 
अथा अथ काहीही सबंधं नसलेा गोी / घटना एकमकेशी अभेपण ेएकमकेत ग ुतंलेा -- एक असाच ेइथ े
जाणवत े! जरा िवचार करता ही कथा अस ेसचुवत ेकी ह ेिव पणू पण ेएक जगत ेआह े– सगयाच गोी एकमकेवर 
अवलंबनू आिण एकमकेमळेु आहते – तं / अलग अस ेकाहीच नाही. ह ेभान आास िनयतीचा मुा िनकालातच 
िनघतो ! एकरषेीय घटनाम ही जगयाची कनाच खोटी पडत े! अमकु अमकु माणस ेअशी अशी का वागतात याची 
ताािलक कारणहेी ही कथा िनवदेन करत जात ेआिण ाच वळेी ह ेसगळे ा ापक पटातले, तं/अलग 
अि नसलेले अस ेआह,े याच ेभानही ही कथा दते जात.े  
एखाा िवचारसरणीच ेमह माडंण,े एखादी भिूमका अिभ करण,े अमकु अशा कारच ेपिरवत न अपिेण े– असले 
काहीही ही कथा करत नाही. ितचा आवाका ान खपूच मोठा आह.े जगयाा समतचे ेभान दणे े– ह ेकलेच ेअतं 
मौवान काम ही कथा करत.े 
कोणताही तािक/ आािक आव न आणता साधपेणान ेकेलेा िनवदेनातनू ही कथा अशी अु उंची गाठत.े या 
कथेा अनके भागावंर िवषेणाक िलहायच ेतर खपूच िलहाव ेलागले. कुणी समीक अथा तच मायापेा खपूच 
बारकाईन ेआिण सपंतने ेत ेक शकेल. मला या कथने,े एका अु दजा ा कलाकॄतीा सपंका त आाच ेसमाधान 
लाभल,े ह ेमी सागं ूशकतो. सतीश तांाचंी आिण माझी  भटे अजनू झालेली नसली तरी त ेमाझ ेएक उम िम 
आहते. परंत,ु हा ितसाद एका िमान ेसया िमाला िदलेला नसनू – कलेा मामातनू जगण ेसमजनू घेयाची 
साधना करणाया एका साधकान ेसया साधकाला िदलेला ितसाद आह.े आपा सवाा या िमाची ही टे 
कामिगरी सवानी जर वाचावी, अस ेमी णने ! 
--- ००० ---  
एफबी पो २०१४ मधनू -- 
 
चंकातं पाटील यानंी सािंगतलेली अल किवतचेी लण े--  
“ किवता जगयातील सू आिण ग ुतंाग ुतंीा अनभुवावंर आधािरत पािहज.े ितचा गाभा भावाक आिण ानाकही 
पािहज.े किवता अतःरेणतेनू आली पािहज.े किवतने ेीकडून समीकड,े खाजगीपणातनू साव जिनकतकेड,े 
जगयातनू जीवनाकड ेजाताना िवचार, चतन, आिधभौितकता, तािकता याचंा आय घतेला पािहज.े किवतने ेमाणसू 
आिण अचतेन, माणसू आिण िनसग , माणसू आिण जीवसॄी, माणसू आिण माणसू यांातंील ािम नााचंा शोध 
घेयाचा य केला पािहज.े किवतने ेभाषेा अतःराचा वधे घतेला पािहज.े किवतेा भाषने ेिवित केले पािहज.े 
किवततेील श सघंटन व रचना अकनीय असली पािहज.े किवततेील सचूकतने ेआिण सिंदधतने ेवाचकांा 
कनाशीला आवाहन केले पािहज.े किवतचेा सुवातीपासनू शवेटपयतचा वास अनमुान करता येयासारखा अस ू
नय.े “ – ‘ िय रिसक ‘ – म े२०१४. 
--- ००० --- 
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एफबी पो २०१५ मधनू – 
 
रवी लाख े-- यानंी केलेला आरे कामूा ' कॅिलगलुा ' या नाटकाचा उम अनवुाद वाचला ! याला णतात महाना 
! माणसाा मनाा ेातले मानलेले सगळेच भलेबरु ेउलटेपालटे कन पाहणार ेनाटक ! माणसाा जगयावर 
सहज ार होणारा लेखकच अस ेनाटक िल शकतो ! ( मळू नाटक मी वाचलेले नाही -- त ेनटेवर ी उपल आह े-- 
आता वाचने. ) लाानंी केलेले ह ेएक मौिलक काम आह े-- कुणा काशकान ेजमास याच ेपुक कािशत कराव.े 
--- ००० --- 
 

अिभची रमशे ातेा किवता 
 
भतूकाळाता वा ातंा सांा वत मानात पडणाया सावाकंड े‘ पाहण े‘ णज ेया किवता. ामळेु, या 
किवतातं ‘ सावली ‘ ही ितमा अनकेदा यते.े आशयाची ही सूता आिण ाच ेसवागीण अवधान ही अिभचीा 
किवतचेी महाची विैश ेआहते. िता किवतचेी ही रह े करणारी या संहातली ‘ जोगवा ‘ ही किवता या 
ीन ेअनकेदा वाचावी अशी आह.े अिभचीची किवता ही एक वगेळी किवता आह े– ना ीवादी, ना िवोही, ना कसला 
ाय मागणारी, ना कसली तार करणारी, ना नसुतचे आक ी अनभुव माडंणारी. एका ीमनाा जगयाा या 
सू आिण सवंदेनशील अवाचं ेह ेपणू   होण ेआह.े काळाची गढू ेसमजनू घेयाा कॄती हहेी या किवतते मधनू 
मधनू घडत राहत ेकारण िता ‘ असया ‘ चीच ती मागणी आह.े या किवता णज ेसावा असाची जाणीव 
असान,े त ेण पणू ान े होत असले तरी ातं या णीच ेतडक ग ुतंण ेनाहीय. ामळेु, या किवतानंा एक 
तटतचेहेी पिरमाण लाभत.े या एक कारा आािक, तानाक ीमळेु किवता साधी राहत.े इथ ेखपू 
ितमाचंी रलेचले वा ीमतंी यते नाही. कलाकतचेहेी दशन नाही. अनभुवांा या ‘ पाहया ‘ तच एक अथ समॄी 
आह.े अशा कारा या, मे, मीलन आिण िवरह यांाच पण वगेया किवता आहते. ‘ सामािजक बािंधलकी ‘ वा ‘ 
राजकीय भिूमका ‘ याचंी मूाक मागणी असणार ेकदािचत या किवतलेा शू गणु दऊेन नापास करतील, पण, 
कॊणाही अटीिशवाय जगयाकड ेपाहण ेह ेसाॄंितक वाहाच ेएक महाच ेविैश असत,े ह ेलिता यणेार नाही. 
ा ीन ेमराठीतली ही महाची किवता आह.े याता सगयाच किवता या, या सव  विैशानंी यु आहते अस े
नाही. काही किवता नीट जमलेा नाहीत, काहत अिभीतला कपेणाही िदसतो, पण, मह जोखायच ेत े
जमलेा कािवतातंनू – अिभीा ियतेली थू पिरपता िजथ ेिदसत ेा किवतावंन. इथ ेकिवताचंी उदधतॄ े
दते या किवताचं ेसिवर परीण करयाचा हते ूनाही. मला जाणवलेली ाचंी काही विैश ेसागंावीत आिण या किवता 
समजनू घेयाा मला िदसणाया शता सचुवाात, इतकाच हते ूआह.े या किवतांा अथ सपंॄतचेी दोन उदाहरण े
दऊेन थाबंतो – 
 
आता मी आासकपण ेपाहत राहत े
कधी अतॄ राच न शकणाया 
आिण वगेात भतूकाळ बन ूपाहणाया 
माया वत मान सदंभाा दडीकड.े.. 
आता आयुात यणेारा भतूकाळ 
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कधीच छळणार नाही मला 
माया मानते आपली धारदार ह नख ंखोचत... ( '  ' -- प ॄ५७ ) 
( यात ‘ यणेारा भतूकाळ ‘ ही कना बघा ! ) 
तसचे – 
मुाम जपाया नाहीत णनू मोडीत काढलेा वूसंारखी 
मी दखेील नाहीशी झाले... ( ' िशिशर ' -- प ॄ१८ ) 
 
उदाहरणादंाखल मला आवडलेा काही किवता णज े– 
जगण,े जािणवा, ओवी, थब, ण आिण ार. या सहज सापडा ा िदा आहते. 
माया मत ेहा एक वगेळा, महाचा किवतासंह आह.े गमभन काशन आिण रा सािह आिण सॄंती मडंळ याचं े
या काशनाबल अिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
' पिरवत नाचा वाटस िडस े१ त े१५ ' हा पणू  अकंच मला उम वाटला. काही बाबतत आधी पो िदा आहते. याच 
अकंात ' पॉन -चचा  ' या शीष काखाली दोन लेख आहते -- गोपाळ आजगावकर आिण आनदं करंदीकर याचं.े आपण 
बरचेजण या िवषयाकड ेफारस ेल दते नाही, या पा भमूीवर तर ह ेलेख खपूच महाच ेवाटले. 
 
नेुच एक अतं महाच ेपुक वाचले. मराठीतले ह ेअशा कारच ेपिहलेच पुक आह.े सव शाळामं ेअसायलाच 
हव,े अस ेह ेपुक आह ॆ– 

‘ ना आिण शालेय अापन ‘ 
लेिखका – मेा साखरदाडं ेआिण सपंादन – िगरीश पतके. Girish Patke.  
 
शालेय अासमात नािशणाच ेान, ाच ेमह, ाच ेउपयोग आिण िपा घडवयात अस ूशकणारा ाचा 
दीघ कालीन सहभाग – असा ापक िवषय ह ेपुक हाताळत.े पुकाा ा लेिखका आहते ानंा िशण ेातला 
आिण नाेातला दीघ  अनभुव आह.े तो अनभुव, ाचं ेतःच ेचतन आिण ानंी िचकाटीन ेआिण आवडीन े
केलेला या िवषयाचा सखोल अास या सवाच ेह ेफिलत आह.े ( ानंी माया ‘ ढोलताश े‘ या नाटकात, टले तर 
नायकाा िवरोधातली अशी, एक क वत भिूमका केलेली होती. ) ना णज ेआपण समजतो तस ेरंगभमूीवरच े
नाटक एवा मया िदत अथा न ेा या िवषयाकड ेपाहात नाहीत. मलुांा िम िवकासाा ीन ेनााच ेिकती 
असं कार महाच ेअसतात, त ेा समजावनू दतेात. 
 
शाळेतले नाटक बसवण ेआपण अनभुवलेल ेवा पािहलेले असत.े त ेबसवणाया िशक-िशिकाही या गोीकड ेिवशषे 
गाभंीया न ेपाहात नाहीत. हालचाली हात णनू हालचाली िदा जातात – ा, चाललेले सवंाद वा सग़ं यानंा 
ससुगंत असायची गरज लातच घतेली जात नाही. ही अवा ह ेपुक समळू बद शकत.े या पुकाा वाचनान े
शाळेता साॄंितक कॄती अिधक समॄ तर होतीलच पण अिधक आनदंदायक, अिधक सज क आिण अिधक उपयुही 
ठ शकतील.  
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भीती जाण,ॆ सािंघक भावनचे ेमह कळण,े मूिशण होण ॆआिण एकापण ेआपली काम ेकरता यणे े– या सगया 
गोी या नािशणान ेकशा सा होऊ शकतात. याच ेखपू तपशीलवार िववरण या पुकात आह.े अिभनय, भाषा 
आिण सवंादफेक याचंी सिवर चचा  ह ेपुक करत.े ह ेसगळे टाटाान ेकस ेिशकवाव,े ासाठी ायाम कोणत े
ाव,े हळूहळू नाटकाा सखोल सादरीकरणाची मलुानंा कशी कना दते जाव,े हहेी यात आह.े  
 
पुकाा मलपॄावर सलुभा दशेपाडं ेयाचंी िशफारस आह.े ह ेपुक, िवशषे णज,े ात ‘ आिवार ‘ या 
नासंने ेकािशत केललेे आह.े 
 
नसुा शाळाच न ेतर नाेात काहीही काम करयाची इा असणाया कुणालाही ह ेपुक माग दश क ठ 
शकेल. अस ेअितीय पुक मराठीत सादर केाबल या सवाच ेअिभनदंन कराव ेतवेढ ेथोडचे आह े! 
--- ००० --- 
 
शा बागड याचंा  

‘ िववाद ेिवषाद ेमाद ेवास े‘  
 
हा कथासंह वाचला. वाचायला सुवात करताच ह ेजाणवले की लेखकान ेाा जगयाा आकलनाला ससुगंत 
असा कथचेा वगेळाच घाट आिण एक वगेळीच अनपिेत शलैी शोधलेली आह.े या लेखकाच ेह ेमराठीतले एक मोठे 
योगदान आह.े उगीचच वगेळे काही करायच ेणनू ह ेकेलेले नाही ( तस ेजमण ेअवघडच असत े) तर एका तािक 
आवाातनू ह ेआपोआप घडून आलेले आह.े या घाटाची आिण शलैीची विैश ेपा. मळुात या कथा एखाा नायक-
नाियकेा वा एखाा मखु पााा अशा नाहीत. ातं कारण-पिरणामप घटनाचंी साखळी ( लक ) महाची 
नाही. पा,े व,ू घटना, आठवणी, इा, पााचं ेवा िनवदेकाच ेिवचार, िनसगा तले वा इतर अनके तपशील, अशा 
असं गोची ही कथा असत.े ह ेसगळे एक असत े– काहीच िबनमहाच ेनसत.े एक कार ेहा समतचेा आवाका 
असतो – नसुाच मानवी िया-ितियाचंा न.े ामळेु, अमकु एक कथा इथ ेका सु झाली आिण ितथ ेका सपंली 
याचा शोध घेयात अथ  नसतो. यातं कथा णज ेकाय, नायक णज ेकाय, आशय णज ेकाय, गाभा णज ेकाय – 
अशा िवषयावंरही मजकूर यतेो. कारण लेखकाला ाा आकलनसगंत असणाया ाा शलैीा नवपेणाच ेभान 
आह.े भतूकाळाचा पिरणाम सागंण ेवा पढु ेकाय होणार याची उकुता बाळगण े– यातं या कथानंा रसच नाही. या 
वत मानक ी कथा आहते. अशा या अनवट, िविच लेखनपतीतनू सतत जगयाता िनरथ कतचेी जाणीव होत राहत.े 
पण, ही िनरथ कता िनराशावादी नसनू फ बौिक अथा चा अभाव सचुवणारी वाटत.े सवच कथातं बागडांा या 
मम ीचा य यतेो. पण, काही िठकाणी बागड या शलैी-नावीाा मेाला बळी पडतात अस ॆवाटत.े अशा वळेी त े
सगळे , चोथा तपशील वाटू लागतात. अशा लेखनपतीत जान िटकून राहयासाठी लेखकाला सतत अिल राहण े
भाग आह.े मळुात, या कारा लेखनाला वाचक धीराचा लागणार – ह ेओळखनू, खर ेतर, बागडानंी ाला सकावनू 
लावणारी शीष के दऊे नयते, अस ेवाटत.े या संहातली ‘ गढी ‘ ही कथा मला िवशषे आवडली. संहाच ेनाव तचे िदले 
असत ेतर बर ेझाले असत.े या कारा लेखनाला एका अिसधारा भानाची आवयकता आह े– जरा इकड-ेितकड ेझाले 
की ा लेखनाची वाट लागयाचा धोका असणार. मी काही इथ ेया संहाच ेपरीण करत नाहीय. मराठीतला हा एक 
वगेळाच ताकदवर कथाकार वाचामळेु ाची विैश ेइथा  डसना सागंावीत, इतकाच उशे आह.े या कथा कशा 
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वाचायला हात याचा थोडा िनदश ावा, हाही हते ूआह.े कथचे ेे खपूच िवान दणेारा, लेखनाता ातंाची 
वगेळी िितज ेदाखवणारा असा हा कथासंह आह.े छान वाटले ! 
--- ००० --- 
 
ीमुी 
 
Rangnath Pathare – रंगनाथ पठार ेयाचं े‘ नामुकीच ेगत ‘ ह ेपुक वाचाया रािहलेा इित पुकांा 
यादीत होत.े त ेसा वाचतो आह.े ओळीन ेवाचत चाललो आह.े ‘ नामुकी ’ हा कॉमन थीम – आशय – असलेले ह े
अनके लेख आहते. पठायाचंी सपं बतुता, िवतॄ अनभुव आिण असं िनरीण ेयानंी यु अस ेह ेलेख आहते. 
िन ेपुक झाले आह ेवाचनू. ातला ‘ ीमुी ‘ हा लेख मला अतं इटंरेग आिण महाचा वाटला. एक किन 
ममवगय कुटंुब, पितपच ेएकमकेावंर मे, पीला नवयाा ािमभावनचेा अडथळाच नसण ेआिण िता 
भावाला अनसुन ितन ेबाहरे अनकेाशंी सगं करत राहण,े नवयासमोरही इतर पुषानंा िताशी मेाा हान े
बो-वाग ूदणे ेआिण शवेटी मलेु नवयाकड ेसोडून कुणाबरोबर तरी िनघनू जाण े– अशा हकीगतीवर हा लेख आह.े 
िनवदेक शवेटी ा नवयाला ' नभेळट ' णतो. ीमुी-िवचाराता अनके मुामं ेलिगक ातं आिण 
ािम ह ह ेमुहेी यतेात. या लेखावर पवू कुठे काही चचा  झाली होती की नाही, त ेमला माहीत नाही, पण, यावर 
चचा  ायला हवी, असा हा लेख आह.े िनवदेक ा नवयाला नभेळट णतो कारण तो ह ेसगळे मेामळेु चालवनू घते 
असला तरीही, ाचा मानिसक मार खातच चालवनू घतेो आह े– ज ेाा, ती सोडून गेानतंरा अववेन 
िदसनू यते.े याचा अथ , एक तर ह ेनात ेनभेळट कवा ािम हान ेजखडलेले, असचे असणार ! दोन अवधारी रा े
जशी एकमकेाशंी गुयागोवदान ेराहतात, तसचे णायच ेह े! एकमकेांा भीतीन ेनॉम ल असण े! यातनू यणेारा, 
जगभरा सािहातनू  झालेला चोरटेपणा सभंाळत ! हा ीमुीचा  आह ेकी मालकी हाचा की 
मानापमानाचा ? या नााता तारणचेी आिण हसचेी शता न होऊ शकेल का ? एकूणात, आदश नात ेकस े
असायला हव े? 
--- ००० --- 
 
' अरवाङमय ' ा एिल-जनू'१५ या अकंात सआदत हसन मटंो यांा ' टोबा टेकसह ' या कथचेा डॉ. वसधुा 
सहबु ेयानंी केलेला अनवुाद आलेला आह.े कथा चागंलीच आह,े पण, िवशषेतः ितची सुवात मला खपूच अथ पणू  
वाटली. ती सुवात अशी आह े--  
फाळणीनतंर दोन-तीन वषानी पािकान आिण हान सरकारा लात आलं की साधारण कैांमाण ेवेाचंीसुा 
अदलाबदल ायला हवी. णज ेज ेमसुलमान वडे ेहाना वेांा हॉिटलम ेआहते ानंा पािकानला 
पोहोचवायच ंआिण ज ेह आिण शीख पािकानाता वेांा हॉिटलम ेआहते ानंा हाना ताात 
ायच.ं 
--- ००० --- 
 
िवजया महेताचं े 

‘ िझा ‘ 
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 वाचले. उिशराच वाचले, ह ेमा. इता िविवध कारची आिण ातली बरीचशी जागितक पिरमाणहेी असलेली 
अनके काम ेपलेलेली सरी िददशक ी मराठीत नाही. िवजयाबाई या मराठी नाेात िददशका आिण अिभनेी 
णनू अितीय आहते, यात शकंाच नाही. अशा िददशकेच ेचारशेन अिधक पानाचं ेपुक वाचताना मला मु 
उकुता होती ती, नाटकाचा आशय ा कसा समजनू घते आिण नामामातनू तो कसा माडंत -- याबलची ाचंी 
िया कशी होती, याची. ा बाबतीत या पुकान ेिनराशा केली. उदाहरणाथ , ‘ एक शू बाजीराव ‘, ‘ अजब ाय 
वत ुळाचा ‘, वा ‘ मुारास ‘ – या ांा महाा िनमती ा. ानंी घतेलेले बरचे क िदसतात पण ा 
िनमितियबेल फारस ेबोलत नाहीत. साभास िनमा ण करत सखुःखाच ेसगं उभ ेकरण े– एवढीच ाचंी 
िददशकीय ी इथ े होत.े ानंी केलेले लोकमा ( णज ेावसाियक ) रंगभमूीवरच ेकाम करायला अशी ी 
नसुती परुशेीच न ेतर खपू भावीही ठ शकत,े पण सज क िददशक णज ेएवढचे असत े? जाई ण, असातनू 
स – अस ेश ा वापरतात पण णज ेकाय, ह ेसागंत नाहीत. पा ेशोधण,े सापडण े– अशा बाबततल ेाचं े
िववचेन ह ेसखुःख ेउभी करण ेअशाच मया दतेले िदसत.े नाेातले ाचं ेएकूण यश िदपनू जाव ेअसचे आह,े तो  
नाही. पण, तो भ, चिराक भाग जरा बाजलूा ठेवला तर कोणाही रंगकमला, ाचं ेखास णाव ेअस,े कोणत े
चतन या पुकात सापडले ? नसुा चिराक वा नाटैीहािसक घटना जर सागंा – अासकानंा ा उपयोगीही 
पडतील – पण, एकमवेाितीय अशा मराठी िददशकेन ेितच ेनाटकाबलच,े ा मामाा ियबेलच ेकोणत े
चतन, कुणासाठीही, मुतः पढुील िपढीसाठी, या पुकातनू िदले आह े? – माया ीन ेया ाच ेउर 
िनराशाजनक आह.े 
 
Champra Deshpande updated his status. 
िवजया महेता यानंी भिूमका केलेले कानटेकराचं े' अखरेचा सवाल ' ह ेनाटक पािहावर आललेी खानोलकराचंी 
ितिया -- " काय ग ंबयो ! िकती अील ग ंतझु ंह ेनाटक. ेकांा डोयातं बोटं खपुसायची आिण णायच,ं रडा 
लेको. रडयासाठी आी ह ेनाटक करतो आहोत !! " 
' िझा ' -- िवजया महेता -- पॄ २४५. 
--- ००० --- 
 
माझा िम मध ूसाबण े( कथा-कादबंरी-लिलत लेख याचंा लेखक ) यान ेमला दोन पुके वाचायला िदली. ा 
पुकाबंल -- 
 
१ तःला फालत ूसमजयाची गो – कादबंरी – ले – अवधतू डगर.े 
 
गोीची सलगता नसलेली पण आशयाची सलगता असलेली नावीपणू  फॉम मधली एक वगेळी कादबंरी. मूाचंी 
तरतमता हरवण,े ांातं िविळतपणा आिण िनरथ कता यणे,े के ीा जगयाचा पाया िढसाळ असण,े 
िनसग  आिण माणसू याचं ेअग िमण होत राहण,े सगळी समथ न ेफुटकळ वाटण,े िगत-ािनक-जागितक सगळे 
एकच आिण एकाच ुतचे ेहोण,े जगण ेवा आहा करण ेह ेदोी िनरथ क असण,े आदश मातीत जाण े– अशा 
असं विुतच ेजग ही कादबंरी फ ९२ पानातं उभ ेकरत.े कोणताही सदंशे वा चार नाही वा कुणाला काय वॄ 
करायचा हते ूनाही. ह ेभान नाकारता येयासारख ेनाहीय – ह ेसहज शाशातंनू वाहीपण ेजाणवतये – णजचे हा 
कलाकॄतीसाठी घतेलेला मखुवटा नाहीय. खपू िदवसानंी एक चागंली, खरी, ताजी, वगेळी कादबंरी वाचायला िमळाली. 
मला ही कादबंरी आवडली, महाची वाटली. 
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२ य आिण य – एक सवंाद – िदलीप पुषोम िच ेआिण रंगनाथ पठार.े 
 
रंगनाथ पठार ेयाचं ेलेखन या िवषयावरचा हा सवंाद आह.े दोन मातर मन ेसािहकॄतना कशी िभडतात, िकती 
तहानंी तवर बोलतात ह ेपाहण ेखपूच उोधक आह.े गणुदोषाचंी खलुी चचा  आह े– ाजंळपणान ेयु. ानंा 
सािहातंात खळेायच ेआह ेानंी ह ेपुक जर वाचाव.े गभंीरपण े– सज कतने ेिलिहण ेणज ेकाय, याचा अदंाज 
यईेल. सािहकॄतीकड ेगभंीरपण ेपाहण,े मराठीा एकूण पिरेात िता विैशाचंी चचा  करण े– ह ेिवशषे गणु या 
पुकात आहते. िचानंी उपित केलेले  आिण सादर केलेले काही िवलण अय आिण ानंा आलेला 
पठायाचंा तसाच ग ितसाद ह ेमळुातनू वाचलेच पािहज ेअस ेआह.े या पुकाा वाचनामळेु पठायांची ‘ 
नामुीच ेगत ‘ ही कादबंरी वाचलीच पािहज,े अस ेमी ठरवले आह.े मला जरा कामाला लावनू तख करायलाही ह े
पुक चागंले आह.े दजदार सवंाद ! मला आवडले ! 
--- ००० --- 
 
चतैाली आहरेा 

‘ वझोळ ‘  
या किवतासंहाच ेकाशन -- िदनाकं – २८-०१-१५. 
 
( वझोळ णज ेमानिसक अता, गधळ, कार, कोळ -- हा चतैालीन ेिलिहता िलिहता उूत पण ेिनमललेा 
श आह.े शकोशात शोध ूनय.े ) 
 
वरील समारंभात अ णनू मी सहभागी होतो. चतैालीा किवता मी गलेा बराच काळ फेसबकुवर वाचत होतो – 
या िनिमान ेिता किवता एकितपण ेवाचता आा. या नीच वगेया, सश, सकस किवता आहते. काल माया 
भाषणात मी ज ेसािंगतले तचे इथ,े सव   डससाठी दते आह.े 
िता किवतवेर कुणाचाही भाव जाणवत नाही – ही ितची तःची किवता आह.े ियाचं ेकाही ीिविश िवषय पान 
‘ ियाचं ेलेखन ‘ अशा िवभागाची काहीजण आखणी करतात. चतैालीची किवता अशी ीिविश किवता नाही. ितच े
किवतािवषय ह ेकोणाही माणसाच ेअस ूशकतात. पढुचा का णज ेीवादी किवतचेा. ियावंरील अायाला वाचा 
फोडत, ायाची, समानतचेी मागणी करणारी किवता. ही किवता ाही कात बसणारी नाही. चतैालीा जगयात 
सामािजक बािंधलकी आह े– ती इमारता साईटसवरील मजरुांा मलुासंाठी ‘ अरपाऊल ‘ या एनजीओ तफ  
चालवा जाणाया शाळाचं ेकाम करत.े पण या किवतावंर सामािजक बािंधलकीचा वा चळवळीचा वा अमकु कारा 
पिरवत नवादाचाही िशा मारता यणेार नाही. कोणाही िजीवनाच ेमलूभतू  पाहणारी ही किवता आह.े ितमा, 
शलैी साधी आह े– मुाम समकालीनतचेा आव आणयासाठी सगंणक, हँग, हॅक, ायरस – अशी शयोजना नाही. 
िनवदेनाा भाषते ही किवता कळणार नाही. ही सवंदेनाचंी आिण जािणवाचंी भाषा आह.े ही किवता ःख, वदेना, 
एकाकीपणा यानंा मानिसक अवा णनू पाहत.े ःखातनू वा एकाकीपणातनू यणेारी कवा तःचा एकाकीपणा वा 
मडूस  करणारी अशी ही किवता नाही. ती या मानिसक अवानंा सामोरी जात े– ांाकड ेपाहत.े वडथ च े
श इथ ेआठवतात – सश भावनाचं ेओसडंण े– पण शातंतते पुा अवलोिकलेले ! नसुतीच तःा भावनाचंी आह े
तशी ही अिभी न.े अनभुव नसुता  करयापेा ही किवता ा अनभुवाची रचना पाहत े– ाा पणू तचे ेभान 
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घते.े ामळेु, या किवतचेा आवाका मोठा होतो – समावशेक होतो. बयाच किवता तानाा ांा ेात 
जातात. इथ ेअनकेदा असया-नसयाच े– अिाचचे  यतेात. ितमचे,े म, , स याचं े यतेात. 
एकूणात माणसाच ेअसमाधान पाहणारी ही किवता आह.े अमकु एक असमाधान महाच ेअसा िनष  नसान ेही 
causeless discontent ची – कारणहीन असमाधानाची किवता --कवा एकूणच मनाा मया दा, हचे असमाधानाच े
कारण असयाची किवता णता यते.े सव च किवता या अशा कसाा आहते, अस ेनसले तरी बयाच तशा आहते. या 
अपवादाक वगेळेपणासाठी या कवियीच ेागत करायला हव.े बोध, उपदशे, साराशं वा सभुािषत अशा िदशने ेअशी 
किवता थोडी जरी कलली तरी ितच ेभान-विैश हरपत ेआिण ती कस गमावनू बसत.े काही किवता तशा वाटतात. पण 
एकूण बयाच किवतानंा आिण एकूणच या संहालाही आशयाची एक सगंती – अतंग त िश आह.े ामळेु, के 
ओळीचा म सरळ रषेते घऊेन किवता छापयाची बाहेन लादललेी िश नसुती अनावयकच वाटत नाही तर 
खटकत राहत.े या एकूण िववचेनाला परूक अशा, वगेवगेया किवतातंा या काही ओळी – 
वझोळ --- िठा माडूंन बसलेा 
ठळक आयुाा ओळी 
बु – १ --- मानलेा ःखाचं े
रकानेा रकान े
डोयावंर रखेनू 
त ूजाणनू घ े---- माझ ंनसण ंझळाळेल 
उसनी माती --- नसयाा असबं किवता 
च ---- सोहळे साजर े
कराव ेएकलेपणाच े
शांा किवता – तःला शोधताना शांा किवता हरवण े
काही पी ---- पुा ओळख-िबळख शोधत बसतील 
खळे --- असया-नसयाा सीमकेड े
घऊेन जाणारा खळे 
वगरै.े 
हा एक वगेळा, अपवादाक चतनशीलता असलेला, महाचा किवतासंह आह.े जर वाचा. 
सुतु कुलकण यांा अमलताश या संचे ेह ेकाशन असनू अण दसेले याचं ेउॄ मखुपॄ आह.े आिण सौिम 
याचंा मलपॄ अिभाय आह.े 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
एफबी पो २०१६ मधनू – 
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डाा िवचारसरणीचा णनू माहीत असलेला कवीही कसा 
वचैािरकतेा आिण िगततेा मया दा ओलाडूंन 
एक ापक भानाची किवता िलिहतो, ह ेपाहायच ेअसले तर 
यदंाा ‘ मौज ‘ िदवाळी अकंातली, सतीश काळसकेर याचंी 
‘ िचवट िचमया ‘ ही किवता पाहावी. 
--- 000 --- 
 
मचे जरा वळे होता आिण एक पुक दशन चा असाच ेिदसले णनू त ेपािहले. हदी पुकाचं ेहोत.े ९० टे 
पुके धामक वा तम कारची होती ! सगयात कहर णज ेवदेमतू ीराम शमा  नामक एक लेखक आहते – 
ाचंी िवा आिण थंसपंदा पान अवाढ थ झालो ! सगया वदेांा हदी अनवुादांा खडंापंासनू असं 
िवषयावंर भरपरू पुके ! ती न वाचताही मनातनू ानंा नमन केले ! एवढी पान ेनसुत े‘ जय मराठी ‘ अस ेिलहायच े
टले तरी अशा दोन-पाच पुकातं अवसानघात होऊन जाईल कुणाचाही ! िनया खपू मोठी आह ेआिण ितात अस े
खपू काही चडं अचरजवाले आह,े हचे खर े! 
--- 000 --- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
‘ अर वाय ‘ -- जानवेारी त ेसबर २०१६. 
ा. सतीश बहार िवशषेाकं ( िचपटभाषा अकं ). 
 
िचपट या मामाा बाबतीत मराठीत तरी अस ेमहाकांी काम एखाा िनयतकािलकान ेकेाच ेपाहयात / 
ऐकयात नाही. डॉ. नानसाहबे सयू वशंी, डॉ. अण भणु ेआिण डॉ. यामला वनारस ेयांा दीघ  यानंी हा अकं 
िस झालेला आह.े ासाठी आधी ाचं ेअिभनदंन आिण वाचकातंफ  ाचं ेआभार ! िसनमेा या मामाबाबतची 
सजगता वाढवणारा असा हा अकं झालेला आह.े इथ ेया अकंाचा थोडात पिरचय कन दणेार आह.े  
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या अकंाा एका भागात समर नखात,े गणशे िवसपतु,े अिभिजत दशेपाडं,े अण खोपकर, िगरीश कसारवी, अिनल 
झणकर, अशोक राण,े सषुमा दातार, यामला वनारस ेआिण सतीश जकातदार याचं ेलेख असनू सरा भाग पणू पण े
सतीश बहार याचं ेिम, काय  आिण ाचं ेलेख यानंा बहाल केलेला आह.े बहारावंरचा भाग फारच कपवू क 
उभा केलेला आह.े ांाबाबतच ेलेख आिण ाचं ेलेख ह ेअस ेएकितपण ेबधा थमच यते आहते. या ेातला 
ाचंा अिधकार हा सखोल अास आिण अथक िशण-काय  यातंनू तयार झालेला आह.े या मामाा खोल पायात 
उतरायची ाची इा असले ान ेया भागाच ेपिरशीलन करण ेखपू लाभदायी ठ शकेल. 
 
अ लेखकांा िवभागात िगरीश कासारवी या कना टकता सज क िददशकान ेउपित केललेा  महाचा 
आह.े नसुती वगेवान कथा सागंयातनू सज कतलेा आवयक असणारी सूता आिण सखोलता मारली नाही का जाणार, 
असा तो  आह.े या मामाा काल-सकंनवेर िवचारात पाडणारा हा लेख आह.े 
 
इतर सव  लखेकाचं ेलखेन ह ेामुान ेिचपट मामाा भाषचेी विैश ेव अगं ेयावंरा सिवर चचच ेआह.े ह े
सव च लेखक या मामाचा अनके वष अास करणार ेआहते. मकूपटापासनू बोलपटापयत बदलत गलेेली या 
मामाची भाषा, लय, गती, काशयोजना, ीन टाईम णज ेकाय, कला-िवान-तंान याचं ेएकित काम चालण,े 
िददशकामळेु िसनमेाला यणॆारी समॄी, य आिण नी याचं ेसायु, िचपटाचा रचियता हा िददशकच कसा 
असतो, नीचा या मामातला िवशषे भाव, िसनमेाची आाद-िया, िसनमेातली ी-ितमा आिण िसनमेािवषयक 
झालेा लेखनाचा आढावा -- असा भरग मजकूर आह.े पॄ ८२ वर माकं २ या मुात बहारानंी या भाषचेी 
सािंगतलेली सव विैश ेइथ ेचचली गलेेली आहते. यातली टुी काहीशी जाणवत ेती अशी की के लेखकान ेाा 
िवषयाा सदंभा त एखाा सज क िसनमेावर िनदान एक-दोन पिरदे िलहायला हव ेहोत,े अस ेवाटत.े याचबरोबर 
असहेी वाटत ेकी अशा एक-दोन सज क िचपटाचंी पणू  आादिया असलेले एकदोन लेख असत ेतर फार बर ेझाले 
असत.े इथ ेबहाराचं ेह ेवा पाहाव े– “ My teaching inputs supplemented the technical learning 
with awareness of the best of international and Indian cinema. “ अशा कारच ेसमाधान इथ े
बहार यांा लेखातंनू िमळत.े िशवाय, िसनमेा हा िसनमेा असतो -- अस ेमोघम बोलणायानंी, बहारानंी केलेला, 
ावसाियक िहट िचपट आिण सज क िचपट यातंला फरकही जर वाचावा. 
 
असा हा मौिलक अकं िस केाबल सव सबंिंधताचं ेपुा एकदा अिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 

अनकुिवता 
 
ग आिण िवदध िम टले की माया डोयासंमोर दोन ी हमखास यतेात – एक, ६०-७० ा काळात 
म ुबंई िवापीठात इंजीच ेनबंर वन ाापक णनू िस असलेले ा. बनॅज आिण आपले आदरणीय .ं िव. 
सरदशेमखु. माझा काही सबंधं नसताना ा. बनॅजचा एक तास मी गपुचपु अटड केला होता. सरदशेमखु सराचंी आिण 
माझी तीनदा भटे झाली होती. या दोी ा असयात आिण ांा भोवती एका गहनगढू चतनशीलतचे ेवलय 
जाणवत अस.े वागण,े बोलण ेसहज, साध ेअस.े हा िवषय िनघायच ेकारण णज ेआशय पिरवारचा २३ एिल २०१६ चा 
अनकुिवता िवशषेाकं. हा अकं थंिदन अकं णनू काढलेला असनू िनतीन वै, पुषोम नगरकर आिण जयतं 
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राळेरासकर यानंी सपंािदत केलेला आह.े यात सरदशेमखु सरानंी इंजीतनू मराठीत अनवुािदत केलेा अनके कवा 
बयाच किवता देयात आलेा आहते. अकंाच ेसादरीकरण दजदार असनू मिुत शोधनाकडहेी नीट ल िदलेले आह.े ‘ 
दशे साकाचा ' िलिहणाया सरदशेमखु सराचं ेअसलेले अस ेह ेकाम या अकंात आह.े अकंाा शवेटी सरांा 
किवताचंी सचूीही देयात आलेली आह.े 
 
या सव  किवता महान किवता णनू िनवडलेा आहते, अस ेवाटत नाही. पण, वगेवगेया कारच ेअनभुव-वभैव 
जाणवान ेा िनवडलेा असणार. किवतांा मराठी पातं, भाषावभैवात सहज पोहण ेजाणवत.े यातंा मला 
आवडलेा किवता – ‘ मजल दरमजल ‘ आिण ‘ तुयािवना ‘ ( हरमान हसे े), तसचे ‘ िनरोप ‘ ( वॉर िड ला मयेर ) 
या आहते. अनवुािदत किवतामंधा काही िवशषे ओळी -- 
 
पण माया पिर एकलेपणाला 
मायाच वरैाण ानंी तड ेजातात ( प ॄ१ ) 
 
णनू सा 
तुया ठायी त,ू माया ठायी मी 
असचे भटेत रा या : 
 
मधला दरवाजा 
उघडा अस ूद.े ( प ृ४) 
 
माया आतली हाक वगेळीच होती 
ााता हाकेइतकीच स आिण िनम ळ 
मला  पडतो 
दोी हाकाचंा उगम एकच असले काय ? ( प ॄ७ ) 
 
ा वमुााची गणुशसंा 
करीत आलास 
ा ववुभैवान ंआपलं सदय सव , 
ावर मे करणाया, 
एकेका िजवतं असणाया भावसपंाकडून 
घतेलेलं असत ंह ेलात ठेव. ( प ॄ२७ ) 
 
िनतीन वैानंी ‘ सवंादा ‘ त टले आह े– अनवुाद ( ग वा प ) ानंा शशः अपिेत नता … मळुात खोल 
अथा न ेपाहता सव  िलिखत वाय ह ेमनःरावरील भासरचनाचं ेशप असत,े ामळेु अनवुाद कसा असावा-नसावा 
यािवषयी ठोस काही बोलण ेवाया जात.े एका जीवान ेिदलेा उाराचा कोया सयान ेितसयापयत पोचवलेला तो 
िनरोप असतो, अस ेानंी टले आह.े 
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एका ग मनाा श-ीडा णनू या अनकुिवता जर वाचाात अशा आहते. 
--- ००० --- 
 

 
अमका 
 
णज,े अण महादवे काकड ेया पणू  नावातली अार ेसमजा कवा अमका-तमका मधला ‘ अमका ‘ समजा ! काकड े
काकाचं ेआचिर. सुवातीलाच काका णतात की नाटक ही एक सामदुाियक कला आह,े ात माझ ेयोगदान िकती 
त ेरिसकानंीच ठरवाव.े पढु ेत ेिलिहतात, माधव वाटव ेनहेमी णायचा, “अण, त ूनसतास तर रंगायन, आिवार, 
छिबलदास असत ंका ? – त ूअथकपण ेआमामाग ेउभा रािहलास णनू ह ेघडलं. “ आिण पढु ेत ेिलिहतात – जी काम ं
केािशवाय संा उभी राहात नाही, नाटक उभ ंराहात नाही, कलाकार उभा राहात नाही, चळवळ उभी राहात नाही – 
ती सव  काम ेकरयात हयात गलेी. काका तः एक उम नट असनूही नाेात ानंी ामुान ेएका िनरलस 
सयंोजकाची भिूमकाच बजावली. या संांा २०० न अिधक नाकॄती, ाचं े५००० न जा योग आिण 
छिबलदास चळवळीतले २००० न अिधक इतर संाचं ेयोग – असा हा चडं नाससंार काकानंी केलेला आह े! 
नाकमा चिरातं आपण िवजया महेता आिण ीराम लाग ूयांा आचिराकंड ेखपू अपेने ेजातो. अमकु 
नाटके का िनवडली, आशया तुाला कस ेनाटक महाच ेवाटत,े एखादी भिूमका का आानाक वाटली, ा 
बाबतीत काही  पडले का, समा आा का, ानंा कस ेतड िदल,े अमकु कारची काही कमतरता रानच गलेी, 
अस ेकधी वाटले का, नाटकाचा आिण जगयाचा सबंधं कसा वाटतो, नाटकाच ेसाॄंितक काम कोणत े– अशा ाबंल 
ातं काही असले णनू आपण ती पुके वाचतो. पण, िनराशा पदरी पडत.े पढुा िपानंा नाटक आतनू समजायला 
मदत ावी असा मजकूर फारसा सापडतच नाही. ा फ ांा यशोगाथा असाच ेिदसत े! काकड ेकाकानंी 
मुतः सयंोजक-सूधार या पात काम केले. नाटकाा बा अगंाशंी, वहाराशंी, िनयोजनाशी ाचंा सबंधं आला. 
ा बाबतीतले अनभुव समजावते याच मखु उशेान ेआपण ह े‘ अमका ‘ वाचतो, आिण आपा ा अपेा इथ े
नीच पणू  होतात. या पुकाता २६८ पकैी पिहली समुार े१०० पान ेकाकांा िगत घडणीची आहते. पढु ेअनके 
मखु नाकॄता घडत जायाा ‘ बा ‘ ियाबंल काका बोलतात. ातंही ‘ तघुलक ‘, ‘ एक शू बाजीराव ‘, 
आिण ‘ शातंता कोट चा आह े‘ याबंल काका िवशषे आीयतने ेबोलतात. या एकूण कारात काकांा 
रणशीला दादच ायला हवी ! ांाकड ेकाही नदी ठेवलेाही असतील, पण, इतके तपशील, इता घटना 
अशा आठवण ेह ेकाकांा एकिन नामेाच ेिनदशक आह े! मराठी रंगभमूीा एकूण इितहासातला हा एक मोठा 
आिण अित-महाचा भाग काकांा पिरमामंळेुच घडत गलेेला आह.े अशा कारा या कामाला कुठे कुणी िसी 
वा लॅमर दते नसत े! तरीही काका त ेिनने ेकरत रािहले ! तस ेत ेअनके परुारानंी सािनत तर झालेले आहतेच, 
िशवाय त ेनासमंलेनाच ेअपद भषूवणारहेी ठरले आहते ! 
‘ आपा अपेा पणू  करणार ेनाकमच ेआचिर ‘ हा िनकष लावला तर काकाचं ेह ेपुक मला नबंर वन वाटत.े 
आणखी बयाच नािनमता कथा याया रािहलेा आहते, ा पढुा भागात यतेील, अथा तच. 
काकानंी ह ेएक मोठे काम कन ठेवाबल ानंा, तसचे, ह ेएक महाच ेपुक कािशत केाबल ‘ आिवार ‘ 
आिण ‘ मौज काशन ‘ यानंा धवाद ! 
--- ००० --- 
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परशे एजीज 
 
पुयाता अा बळवतं चौकातले ह ेपुकाचं ेकान. नाटके आिण एकािंकका सापडयाच ेआिण िमळयाच ेतर नबंर 
वन कान ! िशवाय त ेएकािंकका आिण नाटके कािशतही करतात. माया सगया एकािंकका सुा -- एकेक पात, 
ानंी कािशत केलेा आहते. आमच ेजनु ेसबंधं आहते. अनकेदा, ा भागात गलेो की ांाकड ेथोडा वळे गा 
मान यणे,े हा एक माझा काय म अस.े तर, ा कानाला २५ वष पणू  झाली णनू अिनन ेमला बोलावले होत.े ( 
आधी ाच ेवडील कानाचा पणू  कारभार पाहात असत. ) ाला टले की तवेा एकाच कारणासाठी येयापेा 
समोरच असलेा िकब ेिथयटेरमधनू माझ े' नटसाट ' च ेएक ितकीट काढून ठेव. ान ेतस ेकेले, णनू जाऊन आलो. 
कान म, आत िफन पुके पाहता यतेील, अस ेछान आह े! शभुेा िदा, ान ेमला एक िॄतिच िदले, 
आमच ेएक फोटो काढले. थोडा वळे होतो ितथ.े तवेात ितथ ेएक ाहक आला. " मेाची काही कादबंरी असली तर 
हवीय " णाला ! अिनला अस ेकाही लगचे सागंता यईे ना -- ाा सहायकाला ान ेकानातला अमकु भाग 
यानंा दाखव, अस ेसािंगतले. नतंर, ावर आी बोललो. खरचे, ायला, नसुतीच मेाची अशी कुठाय रोमिँटक 
कादबंरी ? अररे े! एवढ े झालोय आपण ? फडके होत ेतेा ह ेदालन नीट असायच े-- आता कोण आहते ? 
--- ००० --- 
 

पळवाटा वाटा पाताळाा 
( रसातळाला ख प च – या, सतीश ताबं ेयांा कथासंहातली एक कथा. अर काशन. ) 
माझ ेिशब आिण अयावत अस ेवाचन नाहीय. काही लेखक िम भटेतात तेा मनातनू मी खिजल झालेला असतो 
कारण ाचं ेमी फारस ेवाचलेले नसत.े कधी कधी ह ेकळत ेकी तहेी तसचे आहते ! मग मला बर ेवाटत े! ह ेसागंायच े
कारण णज ेिमवय  सतीश ताबं ेयाचंा वर उेखलेला कथासंह मी नकुताच वाचला ! ( ाची आता सरी आवॄी 
िनघायची वळे आलीय, अस ेकळत े! ) सगयाच कथा उमच आहते, तरीही, ‘ पळवाटा वाटा पाताळाा ‘ ही कथा 
मला मराठीतली एक अतं महाची कथा वाटली. ताबं ेयाचंी के कथा टीन सवयच ेअगंण ओलाडंतचे ओलाडंत े
आिण आपाला चिकत करत मानवी ाचंी एक आगळीवगेळी समावशेक समज दते.े ह ेजाणवत ेकारण कोणाही 
बौिक अयाला ओलाडूंन ती कथा दशागंळेु उरत.े तांाचं ेिवतॄ अनभुवे, कनाशी आिण पणू  आशयाला 
मोकळी जागा कन देयाची, कोणाही चागंा कलावतंाकड ेअसावीच लागत ेअशी सहज नता, यामंळेु ह ेघडत.े 
जगण ेसमजनू घतेाना एखाद ेिवधान वा भिूमका वा िवचारसरणी ह ेसव  कुचकामी असत ेयाच ेभान या कथा दतेात. कथचेा 
फॉम  नाकारणायानंा ह ेकादबंयातंनूही जमलेले नाही, अस ेमला िदसत.े िवा आिण पानाचंी संा या गोी अशा 
अथागंतपेढु ेनगय ठरतात. याबाबत खलुा, पवू हिवरिहत पतीन ेसािहकॄतीा आशयाला सामोरा जाणारा कुणी 
समीक मराठीत आह ेकी नाही, कोण जाण.े सतीश ताबं ेआिण राजन खान याचं ेलखेन ह ेमराठीतले अपवादाक 
दजदार लखेन आह,े ह ेमराठीन ेीकारलेले िदसत नाही. ह ेनसुतचे टोळी-सॄंतीच ेलण आह ेकी समजच कमी आह,े 
असा  पडतो. 
 
या संहातली ‘ पळवाटा वाटा पाताळाा ‘ ही एक जबरद कथा आह.े इितहासाच ेछाितठोक िवषेण कन 
माणसाा भिवातील वाटचालीच ेभािकत करणायानंी तर ही कथा जर वाचावी. सा सारख ेलखेक जाणीवपवू क जी 
कलाक उंची गाठतात तीच उंची सतीश ताबं,े राजन खान आिण खानोलकर ह ेलेखक उूत पण ेगाठतात, अस े
लात यते.े माणसाा कॄतीच ेअथ  लावण ेह ेकस ेअवघड काम असत ेह ेदाखवणार ेसा च े‘ ाईम पशॅनले ‘ ह ेनाटक 
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मला ही कथा वाचताना आठवले. अशी कथा िदसण-ेसचुण ेहचे मळुात सखोल मम ीच ेलण आह.े या कथतेला 
िवतॄ अनभुव पट आिण कुठा का कुठे जोडा गेा आहते ह ेएकितपण ेदाखवयाच ेकसब, सलाम ठोकावा, 
अस ेआह े! अस ेलेखन आपोआप तानाची उंची गाठत ेआिण वाचकाची चतनशीलता जागतॄ करत.े माया मत े
लेखनाचा अु साॄंितक अथ  हाच अस ूशकतो. 
 
सदर कथचे ेसिवर समीण करण ेहा हते ूनाही. परंत,ु अशा महाा सज क सािहकॄतची मराठीता समीेा 
ेात नीट दखल घतेली न जाण,े ही एक फार मोठी पोकळी आह,े अस ेणावसे ेवाटत.े 
--- ००० --- 
 
( मी कोापरूला गलेो होतो तेा मानसी दशेमखु यानंी मला ाचंी दोन पुके अिभायाथ  िदली होती. ती वाचनू 
झाावर ाचंा सपंक  होई ना. ामळेु, वाट पान, अिभाय इथचे देयाच ेठरवले. ानंा ह ेपोचले तर ठीकच आह.े ) 
 
मानसी दशेमखु याचंा कथासंह – ‘ झरेॉ ‘. 
 
या सगया कथा आजा ियांा जगयाच ेिवषय हाताळणाया आहते. लेिखका बतु आिण आजा ियाचं े
जगण ेजवळून पािहलेा आहते. ामळेु, या कथामंधा अनभुविवाला एक सपेणा आह.े होणार ेमलू कुणापासनू, 
हा सशंय असण े( झरेॉ ), ी-पुष सबंधंाबंाबतच े‘ ान ‘ िमळत ीन ेफुलत जाण े( ॉसमग ), एकल पालक – 
इथ ेमातॄ ( सगल ), लेडीज हॉेलमधले रॅगग ( एार ), ठरािवक वयानतंर होणार ेशारीिरक बदल आिण ाचंी 
मािहती नसामळेु होणार ेघोटाळे ( मले पॉज ), तःा महाकांा मलुावर लादाच ेिरणाम ( ूस ), 
मलुाा घरांा भरवशावर, तःची आथक कुवत नसताना ल करण े( पिहला डाव ), एका े ीन े
ेािनवॄी घेयाचा वहारात होणारा अथ  ( ी आर एस ), काबाडक कन मलुाला िशकवण ेझाावर, सधन 
मलुीशी ल केलेा मलुाच ेवागण े( स ुभं ) – अस ेया कथाचं ेिवषय आहते. लखेन ओघवत,े िनभड आिण खलेु आह.े 
इटंरे िटकवणार ेआह.े 
या साा वाववादी पतीन ेिलिहलेा कथा आहते. अस ेअसताना थम पुषी िनवदेनवाा कथते िनवदेक ीचा 
मॄ ूअसण,े ही तािंक चकू ठरत.े अस ेदोन-तीन कथातं झालेले आह.े सर ेणज,े तशा या नसुा घटनाधान कवा ‘ 
बघा, कस ेझाले त े‘ या टाईपा कथा आहते. सज कततेनू यणेारी चतनशीलता, घडणाया गोच ेसखोल भान, अस े
काही या कथातं जाणवत नाही. ामळेु एका पॄरावर यणेारी बोधदता फ जाणव ूशकत.े 
ह ेसव  पानही, एकूणात वाचनीय कथासंह. 
--- ००० --- 
 
मानसी दशेमखु याचंा लिलतलेख संह – ‘ सजॄन सवंाद ‘. 
 
दिैनक ‘ नवशी ‘ ा रिववार परुवणीत मानसी दशेमखु यानंी चालवलेा सदरातले ह ेलखे आहते. ‘ आजा ‘ 
ीा जगयाता अनके ाचं ेियाचं ेान आिण भान वाढाव,े या हतेनू ेिलिहलेले ह ेलेख आहते. लेिखकेच ेमन 
बतु आिण आधिुनक जगयातले अनके तपशील िशताफीन ेिटपणार ेआिण त ेसफाईदारपण ेलेखनात आण ूशकणार े
आह.े या ीन ेह ेपुक नीच सवानाच काही ना काही दऊे शकेल अस ेझालेले आह.े िल इन पासनू घराता के 
कामाच ेमलुाला बीस देयापयतच ेअनके महाच ेिवषय यात हाताळलेले आहते. िनविेदका ही सव ांा 
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िनराकरणाचंी मार असामाण ेसगळीकड ेवावरताना िदसत.े वत मानपी लेखनात, इटंरेग पतीन ेथोडी मािहती 
आिण काही ‘ तयार से ‘ िमळण ेकाहना हवचे असत.े ती अपेा पणू  करणार ेह ेलेख आहते. के लेख णज ेजण ू
एक सभुािषत बननूच अवतरत गलेेला आह.े परंत,ु  जगयात अशी सभुािषत ेवा से िकतपत उपयोगी पडू 
शकतात, हा च असतो. ा ा ीच ेजगण-ेवागण ेअसं भावानंी ब वा  असत.े अस ेबाहेन 
ीकारलेले से धोाचहेी ठ शकतात. काही से तर पणू  िनपयोगीच ठ शकतात. उदाहरणाथ , शवेटा लेखात 
असलेला मन पिव ठेवयाचा साधा, सोपा सा ! णज ेकाय करायच े? 
 
अथा त, अशा सदर-लेखनातनू खपू सखोल लखेनाची अपेा नसत.े तरीही, लेिखकेा चौकस आिण तपशीलवार भान 
बाळगणाया मनामळेु ह ेपुक नीच वाचनीय झालेले आह.े 
--- ००० ---  
  
  
अुम कथा 
 
दोन आघाडीच ेआिण अुम कथाकार / कादबंरीकार इथ ेआपा िमयादीत आहते. सतीश ताबं ेयांा ‘ ना मा 
िनराळे ‘ आिण ‘ सशंयकोळात राशोमान ‘ या कथाबंाबत मी इथ ेिलिहले होत.े अिलकडचे मी राजन खान याचं े

 ‘ फैल / रा ‘  
ह ेदोन दीघ कथाचं ेपुक वाचले. ाही दीघ कथा मराठीता े सािहकॄती आहते. सािहाा मूाकतबेाबत 
मी ज ेिलहीत आलो ा सदंभा त, या कलाकॄतची नीच मौवान णनू उदाहरण ेदतेा यतेील. या कलाकॄती ‘ दशे 
साकाचा ‘ आवाात घणेाया णजचे ‘ समावधानी ‘ आहते 
 
राजन खान यांा ‘ फैल ‘ आिण ‘ रा ‘ या दोी दीघ कथा, चोरटे आिण सामािजक ा अनिैतक टले जातील अशा 
ी-पुष सबंधंाबंल आहते. फैल णज ेवागणकू, कॄती, बता व. आपण बदफैली णतो ातला हा फैल. माणसाा 
मनाा सूतम हालचाली, ितातले आतंरिवरोध, िफकीर-बिेफकीर, इलाज-नाइलाज, कडी-ितकार – अशा 
सगया गोचा अचकू वधे घेयाची एक अजब िसी राजन खान यांाकड ेआह.े एकही वा अनावयक वा भरताड 
नसत.े यातला के श ा अिभिियलेा पढु ेनते असतो. ामळेु, काय होणार याा उकुतपेेा ा 
कथतेला के चा ण महाचा असतो. ह ेघाईन ेवाचनू सपंवायच ेलेखन नसत.े या कथा जगयातले, टोकाच े
णता यतेील अस े हाताळतात. ा ा टोकापयत पोचयाची िया ही अचिंबत ाव ेअशा सूपण,े पटणाया 
अशा ापक, समावशेक पतीन ेघडत जात.े इथ ेएखाद ेत सागंायच ेनसत ेवा बोध ायचा नसतो. भिूमका वगरै ेगोी 
इथ ेिफजलू असतात. हा मानवी जगयाचा एक अमया द आवाका असतो – भान घणे ेअसत.े ह ेभान णजचे पिरपता. 
अशा पिरपतचेा श होण ेणजचे सॄंती. ह ेलात घतेा, अशा सािहकॄती या महाा साॄंितक घटना 
ठरतात. 
 
या दोी लेखकाकंडून अशीच साॄंितक समॄी घडत राहो, हीच सिदा ! 
--- ००० --- 
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गािलब १८६९ ला वारला आिण टागोर १८६१ ला जाला आले. णज ेसलग जोडूनच या दोन लेखन-कारकीद 
झाा. यांा किवता णज ेभीच ेनसुत ेउ ुगं आिवार, एवढचे नसनू मानवी जगयाा आकलनाच ेह ेिवशाल 
पटच आहते ! या दोघानंीही अु दजा ा किवता िलिहा आहते आिण, तलुना णनू न,े पण, महानतचेा श 
णनू, एक वाचताना सराही आठवावा, याचा एक वगेळाच अपवादाक आनदं यानंी िनमा ण कन ठेवलेला आह े! 
 

ह ेआठवायच ेकारण णज े‘ आशय पिरवार ‘ हा २३ एिल २०१७ चा अकं. दर वष नीतीन वै, पुषोम 

नगरकर आिण जयतं राळेरासकर िमळून हा अकं घडवतात आिण सदंभ मू असलेला मौवान मजकूर आपा 
हातात ठेवतात. या वषचा अकं ‘ गीताजंली ‘ ला वािहलेला आह.े मराठीतला ‘ गीताजंली ‘ चा पिहला अनवुाद ह. ना. 
आपटे यानंी केलेला आह,े ह ेमला माहीत नत.े ( ात काही िवशषे नाही – मी काही मराठीचा खास अासक नाहीय 
). तो पणू  अनवुाद िमळवनू या अकंात देयात आलेला आह े! ह ेअथा तच जबाबदारीच ेकाम होत.े ा काळात होत ेा 
कारा शुलेखनान ेह ेसव  काळजीपवू क छापलेले आह.े यटेसची ावना, आपाचंी ावना, टागोराचंा लेख 
याबंरोबरच ‘ गीताजंली ‘ ची मराठी भाषातंर े– याबाबतची पणू  मािहतीही इथ ेदेयात आलेली आह.े अनवुाद, या 
किवताचंी गाढता आिण गढूता  करणारा – चागंला आह े! 
 
असा अमू अकं िनमा ण केाबल सव सबंिंधताचं ेमनःपवू क अिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
िमवय  सतीश ताबं ेयाचंी, ‘ पचं ‘ िदवाळी अकंात आललेी, ‘ सशंयकोळात राशोमान ‘ ही कथा वाचली. 
ही एक अुम कथा आह े! 
मानवी सबंधंाकंड ेएका वगेयाच उंचीवन पाहणारी ही कथा जर वाचा -- 
--- ००० --- 
 

 
लोकगीत े– आकलन आिण आाद 
लेखकय – डॉ. नतेाजी पाटील आिण सौ. भावना पाटील. 
( अनघा काशन, ठाण,े पवू . ) 
 
कोणाही सवंदेनशील माणसाला कधी ना कधी हा  पडत असावा अस ेवाटत ेकी आपण एखादी ी काम काय 
करत ेयावन ा ीच ेमू ठरवतो, त ेबरोबर आह ेका ? आथक, राजकीय ताकद, याही तशाच बा गोी. एखादा 
माणसू महापौर आह ेणनू कवा कलेर आह ेणनू ाच ेमू एखाा आिदवासीपेा जा का असाव े? 
वहारात आपण िनरिनराया ना आपापा मूमापनामाण ेकमी-अिधक माणात मान दते-घते असतो, ह े
मा खर.े हा िवचार मनात यायच ेकारण, ह ेपुक. अनके वा-वाावंन सकंिलत केलेली ही लोकगीत.े लेखकानंी, 
ती कोणा सगंी टली जातात, ाचं ेअथ  काय, ह ेसगळे समजावनू सािंगतलेले आह.े ह ेसव  वाचावर एक गो 
कषा न ेजाणवली की मलूभतू, साव कािलक भावभावना आपा सगयांा साराच आहते. सव माणसातंला माणसू 
एकच आह.े 
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ही लोकगीत ेइथ ेतीन भागातं देयात आलेली आहते. िवभाग एक – लगीत,े िवभाग दोन – सणासदुीची गीत ेआिण 
िवभात तीन – आिदवासी गीत.े ही सव गीत ेजमवण ेसोप ेकाम नत.े आिण या सव गीतावंरच ेभा णाल तर त े
पाटील पितपीच िल जाण े! ा भागाचंा आिण ितथा जीवनसरणचा सखोल, मरुललेा अनभुव, या िवषयाचा गाढा 
अास आिण वाचकानंा ा गीताचंी खमुारी समजावनू देयाची हातोटी – िनळ अितम आह े! इथ ेसिवर परीण 
िलिहयाचा हते ूनाही, पण, मािहतीसाठी आिण एक नमनूा णनू मला आवडलेले एक गीत दतेोय – 
 
दारीचा चािफया 
 
दारीचा चािफया िहसाा दतेो 
नवरीचा बािपया उसास ेदतेो ।।  ु।। 
 
नको र ेचािफया दऊे िहसाली 
अगंनी लावीन तझुी डहाली ।। 
 
नको र ेबािपया मनी गिहव 
मायने बाधंीन सासर-माहे ।। 
 
चािफयाा डहा फुलाचं ंघोस ू
बािपयाा डोला ंखलखलती आस ू।। 
 
( िहसाा णज ेहलेकाव ेआिण घोस ूणज ेघोस ) 
सासरी जाणारी मलुगी ा चायाला णतये की मी तझुी एक डहाळी बरोबर नईेन आिण ती सासरी लावने ! ितच े
बोलण ेऐकून चायाा डहाळीवर फुलाचं ेघोस यतेात आिण बापाा डोयातं अधूारा ! 
 
काहना इथ ेशाकंुतल आठवले तर काहना तःा मलुीच ेसासरी जाण े! 
 
अतं पिरमपवू क आिण मेान ेिलिहलेले एक उम पुक ! 
--- 000 ---. 
 

िनया दाम ूदवेबायाची 
कहाणी एका शूाची 
-- लेखक – डॉ. यशवतं रायकर. 
 
भारताला ातं िमळयाा आगमेागचेा काळ. कोकणातले दवेबाग नावाच ेएक छोटे कािनक गाव. ा गावातली 
ाण आळी. ितथ ेराहणार ेएक एक कुटंुब. आिण ात आिताच ेिजण ेजगणारा दाम.ू तर ही ा दामचूी आिण ा 
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िनिमान ेाा आजबूाजूा सव च ची कहाणी. ही कहाणी दाम ूतःच कधी थम पुषात तर कधी ततॄीय 
पुषात िनवदेन करतो. ा काळाता ाणी जगयाचा एवढा तपशीलवार ऐवज इतर कुठे सापडण ेअवघड आह.े 
वापरात असलेा व,ू सामान, ढी आिण परंपरा, तसचे मानवी नातसेबंधंातंले असं तपशील आिण बारकाव ेयानंी 
ही कहाणी अरशः समॄ आह े– सपं आह.े एकेका ीच ेएकेक करण कन सागंत जायाचा असा हा घाट 
असला तरी ही कादबंरीच आह.े एका काळाता एका समहू जीवनाचा पट इथ ेउलगडला जातो आह.े कादबंरीला 
कथानक असायला हव,े अस ेकाही नाही. गाओ झगिझआन या लेखकाच े‘ सोल माउंटन ‘ ह ेपुक आपण कादबंरी 
णनूच वाचतो. 
 
ही कादबंरी कोकणाता ाणी यपंाकासारखी सौ आह.े सखुःख ेआिण घटना याचं ेअसं कार हीत असले 
तरी त ेखपू भडक वा सनसनाटी पतीन ेयते नाहीत. टले तर, दामूा जगयाता नाहीनतचेा श या 
िनवदेनालाही झालेला आह.े तरीही, ा जगयाचा असा सवागीण आवाका घणेारी ही कादबंरी अितीय आिण िवशषे 
ठरावी, अशी आह.े अनके िठकाणी िवनोदाचा िशडकावा तर आहचे, िशवाय अनकेदा तपशीलाचं ेबारकावहेी मजा 
आणणार ेआहते. ‘ दामचूा परलोक ‘ सारख ेकरण तर ा िविश मानिसकततेा कनाचंी उम िखी उडवणार े
आह.े 
 
तस ेतर कोणतीही कादबंरी िता वाचकाला परकीच असत,े टले तर ाा जगयात अतुही असत.े कारण, ा 
कादबंरीतले अनभुव िव ह ेाच ेतःच ेनसत.े परदशेाता कादबंया आपण का वाचतो ? याच ेउर एकच असत े
की कोणाही मानवी जगयाा भागांा िनिमान ेा कादबंरया आपले एकूण जगयाचचे भान वाढवतात. याच 
कारणामळेु कोणतीही कलाकॄती इतर कुणााही आयुात तु आिण साॄंितक उयन करणारी ठ शकत.े त ेये 
या कादबंरीला िदले जायलाच हव.े 
 
या कादबंरीची एक आवॄी सपंललेी असनू , अनोखी पिकेश न ेिहची सरी आवॄी २०१६ ला कािशत केलेली 
आह.े मराठी कादबंरीा ेात या कादबंरीला योय त ेान िदले जायला हव.े 
--- ००० --- 
 
ला 
 
पुके आली की ा ा वळेी माझी कधीच वाचनू होत नाहीत. काय वाचायचये त ेमनात असत.े त ेजेा जमत ेतेा 
मा वाचतो. मळुात वाचन फार नाहीय, हा भाग वगेळा ! 
 
तर, नकुतीच तिमा नासरीन याचंी ‘ ला ‘ ही कादबंरी वाचली. इकड ेबाबरी मशीद पाडावर ितकड ेबागंला दशेात 
काय झाले, ह ेवाचनू अगंावर काटा आला. ितथले सगळे ह जण ूती बाबरी पाडणारचे वा ा मताचचे होत,े अस ेगहॄीत 
धन अनके दगंली झाा. एखाा घरातली तण मलुगी िता आईविडलादंखेत, ाचंा िवरोध तडुवनू, पळवनू नलेी 
जाण,े ही िकती भयानक गो असत,े त ेपणू  जाणवले ! इथ ेकाही धमाधानंी केलेा कॄतीचा ितथा साा, सरळ 
हनंा, त ेह आहते याच एका कारणाव ास ावा, इतकी ःख,े सकंटे ांा वााला यावीत, यातला मानवी 
गधडपेणा पान िदङमढू ायला झाले ! 
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या सदंभा त, अिलकडचे, अमरनाथ याकेंवर झालेला हा पािहला पािहज,े अस ेवाटले. ा वेा अितरेानंी 
केलेा कॄतीचा पिरणाम आपा इथा ह-मिुम सौहादा वर होता कामा नय.े हा दशे सव  धमयाचंा आह,े ह े
कदािप िवसरता कामा नय.े आपले एक अितशहाण ेपकार णाले की भारतातनू कुणालाही हज यालेा जाऊ दणेार 
नाही – सगळी िवमान ेर करायला लाव ू! ह ेणज,े ा नीच, वेा अितरेांा कॄतीची िशा भलाच, सन 
लोकानंा दणे ेहोईल ! अस ेहोऊ नय.े इथा सव  नागिरकातंले सौहाद  आिण मे लात घऊेनच आपले वागण ेायला 
हव.े ा गधा अितरेामंळेु आपण आपा सबंधंाचं ेनकुसान कन घऊे नय.े 
--- ००० --- 
 
सआदत हसन मटंो 
 
“ फाळणीनतंर दोन-तीन वषानी पािकान आिण हान सरकारा लात आलं की साधारण कैांमाण े
वेाचंीसुा अदलाबदल ायला हवी. णज ेज ेमसुलमान वडे ेहाना वेांा हॉिटलम ेआहते ानंा 
पािकानला पोहोचवायच ंआिण ज ेह आिण शीख पािकाना वेांा हॉिटलम ेआहते ानंा 
हाना ताात ायच.ं “ -- ही आह ेमटंोा ‘ टोबा टेकसह ‘ या कथचेी सुवात. ( अनवुाद – डॉ. वसधुा 
सहबु े– ‘ अर वाङमय ‘ – एिल त ेजनू २०१५. ) मानवी मनाचा ‘ उ ुगं ‘ गधडपेणा फ ७-८ पानातं इतका 
उघडा पाडणारी सरी कथा सापडण ेअवघड आह.े मटंो णतोच अस ेकी तो स वधेयासाठीच िलिहतो. 
 
मटंोा अनवुािदत कथाचंा एक संहही मी नकुताच वाचला – ‘ एक होती राधा ‘ -- अनवुाद – चंकातं भजाळ – अर 
काशन. ाताही कथा अशाच मानवी जगयाता अनके ग ुतंाग ुतंीा रचना उघा पाडणाया आहते. 
माणसाा मनाा सू ियाचं ेआिण ातनू घडणाया सबंधंरचनाचं ेपणू  भान  करणाया या कथा आहते. या 
कथातंली पा ेमुतः वेया, ाचं ेदलाल, िगहाइके अशी असली तरी ा कथा तवेा समहूाचंचे जगण,े अशा 
मया िदत राहात नाहीत. ातंली सखुःख,े मानापमान, नाइलाज ह ेसव आपलेही असाच ेजाणवत.े मटंो हा एखादी 
वचैािरक भिूमका घणेारा वा िवोही टाईप लेखक नाही. तो ाा कोणाही पााला कंडमे करत नाही वा कुणाचहेी 
उदाीकरण करत नाही. कवा, “ मी तळपती तलवार आह े– उाचा सयू  तुाला खतम करले “ असला उेकी 
आवाजही ाा कथा करत नाहीत. वेयाचं ेवा इतर उपिेताचं ेजगण ेह ेया कथाचं ेअनभुव आह ेकारण मटंोला त े
जग अतंबा  माहीत आह.े एखाा वेयलेा काय वाटत ेत ेतो िकती सखोलपण ेदाखवतो, त ेपाहा – “ सगुधंी आपा 
तोयातच अस.े पण जर कुणी आपलेपणान ंबोलला तर लगचे िवरघळत अस.े तस ंी-पुषाचं ंशारीिरक मीलन िता 
ीन ेअगदीच िनरथ क होत.ं ात ितला अिजबात गमंत वाटायची नाही. पण शरीराच ेइतर अवयव खपू कुरले 
जावते, पुषान ेआपा शरीराशी केलेा झबाझबीत आपण थकून जाव ंअस ंितला वाटे. अशा थकानतंर यणेारी 
झोप ितला खपू िय होती. अशा झोपमे ेकधी तुी आहात तर कधी नाही आहात अस ंवाटत.ं असयानसयाा या 
जािणवमे ेकधीतरी तुी हवते उंच जागी लटकत आहात असाही भास होतो. वर-खाली, आजबूाजलूा फ हवचे ं
अि जाणवत राहत.ं ा हवतेही ास अडकायला लागतो. पण ती अवाच मोठी छान असत.े “ 
 
ाा िगत जीवनात मटंो डाा िवचारसरणीचा होता अशी मािहती िदसत ेपण तो कोणा एखाा चळवळीचा 
भाग होता का, त ेकाही समजले नाही. अनभुव उपिेताचं ेअसले की ा लेखकाला बािंधलकीवाला णायच,े 
इतरानंा कलावादी णायच े– ह ेफारच ढोबळ िवचार कधी कधी िदसतात. अनभुव कुठलेही असले तरी मानवी 
जगयाचा सखोल वधे घणे ेहीच ाचंी सज कता असत ेअस ेमटंोसारख ेलखेक त ेभदे ओलाडूंन वाचकानंा जगयाा 
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ियाबंाबत सवागीण सजग करतात. यामळेुच मटंोा कथा सव च माणसानंा तु ठरतात. यासाठीच तो एक 
महाचा, मौवान लेखक ठरतो. 
--- ००० --- 
 
दोन गझल संह 
 
गझलेची थोडात विैश ेणज े-- ती िपदची कारचना असत ेआिण तीत सामातः पाच त ेसतरा िपदी 
असतात. एका िपदीचा सरीशी वा एकूणात सवच िपदी एकमकेशी सबंिंधत असा पािहजते, अस ेबधंन नसत.े हा 
काकार ामुान ेगंाराा अिभीसाठी – िवलंभ गंारासह – वापरला जातो. यात मधरुा भीचीही िवपलु 
कारचना झालेली आह.े चमॄती आिण अथाच ेअनपिेत धे यानंी या किवता खपूच आा होतात. 
 
कोणतहेी मौवान सािह ह ेतंपण ेआिण िनभ यपण ेिलिहलेले असाव ेलागत ेकारण ािशवाय मानवी मनाचा 
चौफेर आवाका घणे ेश होत नाही. या ीन ेपाहता सािहात ियाचं ेयोगदान हे, समाज-पिरितीा बधंनामंळेु 
कमीच िदसत.े ातही गझल हा किवता कार ामुान ेगंार-धान ! ामळेु, गझल िलिहणाया िया तर फारच 
कमी ! ह ेलात घतेा राधा भाव ेयाचंा 
तलुा भटूेन यतेाना 
हा किवतासंह महाचा ठरतो. राधा भाव ेया उ िवािवभिूषत असनू मोा जबाबदारीा सरकारी पदावर काय रत 
आहते. ाचंा हा किवतासंह, बिुमानता आिण सू सवंदेनशीलता या गणुानंी यु आह.े याता -- तलुा भटूेन 
यतेाना, मे केल,े छान केले, काळजाच ेगु र,े मनात ठेवले तलुा, कवडसा, नकराच ेबळ, िदवलेागणीा वळेी आिण 
नजराण े– या किवता िवशषे लणीय आहते. या संहाता काही खास ओळी अशा आहते – 
 
तोल जराही ढळू न ावा अधंाराचा 
खुा मनान ेउात मग वावरता यते े( पान ७ ) 
 
थाबंतील ास अन मी िनघने जायला 
जाहली मकुी णा आज एक बासरी ( ८ ) 
 
मी डाव कशाला िनण वॄ सार े
आह ेमनात आशा सभंा पालवीची ( ९ ) 
 
एकच खरी हाक उराशी िचघळत आह े
ात खोलवर हळद तॄची भरत राहत े( १० ) 
 
तसा असतोस वीला जरी त ूकाळजाकाठी 
सनुपेण नहेमी डसत ेतलुा भटूेन यतेाना ( ११ ) 
 
भरोसा रिेखशी भाळी ना ओढाळ ाचंा 
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ण ेमी वगेळी िदसत ेतलुा भटूेन यतेाना ( ११ ) 
 
धमुसतो अधंार आह ेउ ातच राही 
आज माया सोबतीला थाबं ना र ेपावसा ( १३ ) 
 
पाहया माझ ेबहरण े
त ूिजवाच ेरान केले ( १५ ) 
 
आसव ेपसुायला िदला माल त ू
ठेवले घडीत मी जपनू चादंण े( १७ ) 
 
िदलेली लाट शाची कुणा बभेान दया न े
खबुीन ेटाळता यते,े हवी तर माळता यते े( १८ ) 
 
अस ेसव माझ ेत ूमला सागंायच ेहोत े
मनी दाटून यते ेत ेकुठे उारता यते े( १८ ) 
 
तलुा णनू सागंत,े गटागंयातंली मजा 
थरार आवड ेमला, नकोच लाट आव ( २० ) 
 
काळजाच ेगु र ेबोलवाया लागले 
मज तझु ेात यणे ेआवडाया लागले ( २२ ) 
 
बरेजा वजा तरी क कशा िजयाता 
श त ूकुठे िदलास हातचा धरायला ( २८ ) 
 
नवी रात ही नवा चं हा 
पुा रान ह ेतलुा मोकळे ( ३० ) 
 
मनात ठेवले तलुा कुणास ना कळू िदले 
जळू िदले तःस अन तलुाच मोह िदले ( ३३ ) 
 
खोल तळाशी गोी दडा 
तशाच तथे ेरा ाा 
दोन मनांा पसुनू रषेा 
मकेुपणान ेसमजनू ाा ( ६८ ) 
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श कुठले मी कशाला साठव ू
मी कशाला अथ  आशय आठव ू
सव  ा कोलाहलानंा टाळूनी 
फ मी तर काळजाशी बोलत े( ८८ ) 
 
अस ेबरचे आह े– जर वाचा. 
 
सरा गझल संह आह ेसतीश दराड ेयाचंा – 
कैदखााा छतावर 
हाही संह चागंा गझलानंी यु आह.े मानवी मनाा सू हालचाली अनभुवता – पाहता आािशवाय अशा 
गझला िलिहता यणेार नाहीत. ाता काही ओळी – 
 
साडंले मी ऊ माझ े
डाग पडले सावलीवर ( पान – १ ) 
 
पारदशक जाहलो की काय मीही आतनुी 
का बर ेमाझी पडनेा सावली भतीवरी ( ३ ) 
 
उाा काढिुन खपा कशाला सावा शोध ू( २७ ) 
 
मी िपकानंा गायला लावीन भजन े
वाजवावी फ टाळी पावसान े( २९ ) 
 
तााएवढी जदगी 
लालसा म ुबंई एवढी ( ३३ ) 
 
वीट आयुा तझुा आला असा 
ना हसाव ेना रडाव ेवाटत े( ४१ ) 
 
माया समळू नदी डोयातं तुया 
मी नामशषे होईन इतके रडू नको ( ४५ ) 
 
फुगतात का िभताड ेयाचा कयास ावा 
नसुताच पोपावंर फास ूनय ेिगलावा ( ५४ ) 
 
मातीतनुी उगवलो मातीमध ेिमसळलो 
माझ ेमन काही गलेे न फार वाया ( ५५ ) 
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जरा बोल डोयातं घान डोळे 
िदवा मालवाया परुी रा पडली ( ६२ ) 
 
फ त ूच ुबंन कपाळाच ेन माया घतेले 
घतेले ठेवनू माझ ेभायही ओलीस त ू( ६३ ) 
 
कधी काळी ढगाचाही िखसा मी कापला होता 
कुया वचंीत ओाचा घसा ओलावयासाठी ( ६४ ) 
 
ासातंनुी अताशा उेिखत ेमला ती 
असतो णावयाला मी र र नसुता ( ७५ ) 
 
कुठलेही नात ेनत ेअखडं िरमिझमले 
मी तरुळक भटेवर ज फुलवला सारा ( ७६ ) 
 
-- इथ े डसना या चागंा ओळचा आाद ायला िमळावा या हतेनू ेही जरा सिवर पो िदली आह.े 
 
धवाद, Sureshkumar Vairalkar अणा !  
 
--- ००० --- 
 
एखााा मत ेएखादी कादबंरी छापनू छापनू वाढवलेली ( के पानावर बरीच मोकळी जागा सोडून ) अशी असत ेतर 
सया एखााा मत ेएखादी कादबंरी अडगळ भन वाढवलेली असत.े कादबंरीचा दजा  हा पॄसंवेन ठरत नाही, 
ह ेसू वाचक जाणतातच. 
ह ेबोलायच ेकारण णज,े सा, गणशे िवसपतु ेयानंी अनवुािदत केलेली, ओरहान पामकु या नोबले िवजेा लेखकाची 
 ' माय नमे इज रडे ' ही कादबंरी वाचतो आह.े िहातली नाव ेआिण कथतेली ग ुतंाग ुतं माया नीट लात यईे ना. पण, 
के पान लेखकाा सू मम ीन ेभरलेले आह,े ह ेसमजत गलेे ! आता ा मम ीा सपंका त राहात वाचायच,े 
असचे करतोय ! टे कादबंरीकार णज ेकाय -- तर ह ेबघा -- य ेह ैटे ! 
ही कादबंरी ४६७ पानाचंी आह े-- के पान समॄ ! 
--- 000 --- 
 

ा दया पवार याचंी किवता – ‘ ह ेिचरफाळलेलं नागड ं‘ 
 
    ा पवार यांा खपू किवता मी वाचा आहते, अस ेनाही. पण, ा वाचा आहते ावंन मला अस ेिदसत ेकी 
ा एकाच पठडीता किवता िलहीत नाहीत. िवोही, ीवादी, िगत सखुःखांा अशा अनके कारा किवता 
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ा िलिहतात. ा अथा तच सव च खया अिभी असतात. ांा जगयाच ेसव  आयाम ांा किवतते मुपण े
वावरतात. आता ‘ मौज ‘ िदवाळी अकंात आलेली ाचंी ‘ ह ेिचरफाळलेलं नागड ं‘ ही एक आणखीनच वगेळी किवता 
आह.े कवियी या किवतते िता िविवध पण मया िदत असणाया आयामाचंा मॄ ूघडव ूइित.े ितला अस ेकाही 
अिभ करायचये की ान ेइतर कुणाचहेी जगण ेिवटू नय.े अतंबा  ‘ असण े‘ ज ेअसत ेत,े खर ेतर, सवाचचे 
िचरफाळललेेच असत,े पण, तहेी ितला िदस ूायच ेनाहीय. िता खाजगी आयुाबाबत कुणी काही अदंाज करावते, 
असा मजकूरही ितला टाळायचा आह.े तःा भावभावना वा ीलपणा ह ेितला उधळून लावायचयेत. णज े
मानवी सबंधंातंला सामािजक भाग आिण िगत भाग – ह ेदोी ती िता खर भगाखाली घते ेआह े! ती णतये 
की ितला आहचेा एक िनम म अनभुव िलहायचा आह.े आिण िवशषे णज ेातनू ितला तःला वजा करायचये ! 
हा असा असणार आह ेतो मॄ ू! याबाबतीत मत यणेाया ‘ िविच वासाा ‘ कना वा सवयीच ेअिनाक ही नको 
आह े! 
 
    ही किवता, काही गट वा समहू यानंाच फ आवाात वा िवचारात घेयाच ेागनू सवच माणसाशंी सबंधं ािपत 
करणारी आह.े काही समहूासंाठी ायाच,े सानाच ेजगण ेािपत क इिणाया ितियाक किवता समथ नीय 
असतातच, तरीही, ही किवता ा मया िदत ेाबाहरे झपे घते.े ही किवता बुाा मानवी मूाकतलेा श करत.े 
किवता वाचनू झाावर कुणी णले, अजनू िलहायचा आह ेतो अनभुव – इथ ेनसुती इा दशत केलीय. तर तस े
नाहीय ! हीच ती किवता, ा तशा आहचेा तो िनम म अनभुव  करणारी ! पुा वाचनू पाहा. 
 
    ा पवाराचंी ही किवता मला अपवादाक वाटली – खपू महाची वाटली. 
 
    मी काही समीक नाहीय – एक बरा वाचक नीच आह.े माया मत ेमराठीत सा समीक ही जाती नामशषे 
होयाा मागा वर आह.े एक तर गटबाज लोक आहते कवा आजबूाजलूा पाहात, कोण काय बोलतये याचा कानोसा 
घऊेन िलिहणार ेिभट समीक आहते. ामळेु, आता आपण ‘ वाचक-समीक ‘ हा कार भरभराटीला आणायची 
गरज आह.े तस ेइथ ेथोडफॆार िचा राज जोशी िलहीत असतात. ातनू काही चागंले, समावशेक आवााच े
समीकही तयार होऊ शकतील. वाचक-समीक णनूच मीही इथ ेिलहीत असतो. 
 
    ही किवता ा पवाराचंी न राहता आपली सवाची होवो, हीच सिदा ! 
 
    किवता अशी आह े-- 
 
    ह ेिचरफाळलेलं नागड ं
 
    मी ठेवतये सरुित अतंर किवतपेासनू 
    रोखतये तपशीलानंा अनवरत 
    टाळतये सबंिंधताना अडचणीत आण ूशकतील 
    अस ेब अवघड 
    मला िदस ूायच ंनाहीय े
    ह ेिचरफाळलेलं नागड ं
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    आतलं बाहरेच ं
    बाधंता यतेील आडाख ेखाजगी आयुाच े
    अस ंकाहीही िलिहण ंिननू टाळत ेआह ेमी 
    उधळून लावतये 
    भावकिवतचे ेिचर-पिरिचत सकेंत 
    कवियीची एका एकरषेीय ितमा 
    मला िलहायचाय आहचेा एक िनम म अनभुव 
    विुन अिलपणान े
    तो नाहीय ेतेर-िबतर 
    माझा फ माझाच आह ेतो 
    ातनू करायचयं तःलाच वजा 
    वजा करायच ंआह े
    पंाला बाधंनू ठेवलेा 
    माया आवडा िहराकाया ोलला 
    मी मरयाआधीच बडेमम ेपसरलेा 
    मृूा िविच वासाला 
    मत उगवलेा अिनेा क ाला 
    घोटीव अनघड ख ुटंीला 
    सहजीवनाा वगरै े
    िलहायचाय मला 
    आहचेा एक िनम म अनभुव 
 
    --- ००० --- 
 
    महारा सािह पिरषदचे ेिवभागीय सािह 
    समंलेन नकुतचे अहमदनगर यथे ेपार पडले. 

    े सािहिक रंगनाथ पठार ेयानंी ा 
    समंलेनाा अपदावन केलेा भाषणाचा 
    सपंािदत अशं... – मकेुश माचकर यांा पोम ेिदलेला वाचला. असा ऐवज जेा सवासमोर यतेो तेा तो 
आकलनसाठी आिण ा िवषयाा अनके बाजूचं ेभान येयासाठी सवाना खलुा असतो. याच िवचारान ेथोडा सहभागी 
होत आह.े 
    १ चागंली सािहकॄती – महाका – णनू पठायानंी महाभारताच ेउदाहरण िदलेले आह.े ाच ेकारण दतेाना 
ानंी अस ेटले आह ेकी, बर-ेवाईट, सु- वाग़रै ेमूिनण याच ेसव पदर ात खलेु ठेवलेले आहते. णजचे 
िनषा क आकलन माडंलेले नाही. 
    २ आणखी उदाहरण ेानंी सतं वाङमयाची िदलेली आहते. ानेर, तकुाराम, गािलब अशा कवच ेआपण वशंज 
आहोत, अस ेटले आह.े ानंा ानंी िवशालदयी णनू मूाकताही िदलेली आह.े ाचंहेी लेखन वचैािरक 
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िनष  सागंयासाठी नतचे – ह ेआपण जाणतोच. ांा लेखनाचा गाभा हा माणसाा सम जीवनाचा आवाका 
घणेारा होता आिण ामळेुच त ेआजही तु ठरतात, ह ेउघडच आह.े 
    ३ परंत,ु पठायानंी माडंलेली भिूमका ही याला परूक नाही. वत मानकाळाला ितिया दणे,े ह ेानंी सािहाच ेमखु 
काय  मानलेले आह.े मळुात वत मान काळ अस ेएकच काही असत ेका, हा िववा भाग सोडून दऊे. तरीही कोणतीही 
वचैािरक ितिया ही सम भानापेा िविश ीा वा समहूाा िहताला मह दणेारी असत,े ह ेनाकारता यते 
नाही. कोणतीही ितिया ही मया िदत आिण सघंष मय आिण पया यान ेहसकच असत,े ह ेपाहायला हव.े ितिया ही 
वच वादीच असत.े ामळेु, आपा िवरोधातील ितियाचं ेदमन करायचा य करण,े ह ेतीत अातच असत.े 
माझी ितिया दमन झाली की मी ातंासाठी ओरडायच ेआिण सयाची दमन झाली की ान ेओरडायच े– हचे 
जगभर चा असत.े सव ःखाचं,े िवनाशाच,े हसचे ेमळू या ितिया-गौरवातच असत.े ाला मूाकता कशी 
बहाल करणार ? 
    -- साराशं, मूाक नसलेा अशा वचैािरक माडंणीला मूाक उदाहरण ेदऊेन इथ ेिदशाभलू होत ेआह,े अस े
मला िदसत.े 
--- 000 ---      
 
माया पिंडत 
 
    यांा किवता जबरद आहते ! कोणतहेी लेबल न लावता थटे िभडणाया मानची अिाा किवता ! या िवोही 
किवताही आहतेच -- पण, िवोहाला एक वगेळीच सश भाषा दणेाया अशा खास किवता आहते ! 
 
    ( माया पिंडत यानंी, ा कोापरूला असताना, स जी. कुलकण या माया िमाा िददशनाखाली माया ' 
नात ं' या दीघाकात काम केले होत.े ाचा योग मी पािहला नता, पण, मी कोापरूला गलेेलो असताना सन े
ाची एक तालीम आयोिजत केलेली होती. १५-२० ेकही बोलावलेले होत.े अुम ! माया पिंडत यानंी नतंर 
अिभनयाचा माग  सोडला असावा, अस ेिदसत.े पण, कलेचा जागर डोात सतत चाच असणार ! ) 
--- 000 --- 
 
    साा शातंनू अवाढ आशयाच ेबलुडोझर 
-- रव लाख ेयाचंी किवता 
 
    आपले इथले िम रव लाख ेयांा १७ किवता एकितपण े‘ नव अनुभु ‘ ा नो-ेिडसबर ’१७ ा अकंात 
िस झालेा आहते. या किवताचंी बा लण ेणज े-- ा अतं साा वाटतात आिण ातं इिंयग ितमाचंी 
गद िदसत नाही. आकारानहेी ा खपू मोठी जागा ापणाया नाहीत. सारख ेजागितक वा दशेी घटनाचं ेसदंभ  कवा 
आजा जीवनशलैीतले तपशील, हहेी फारस ेिदसत नाहीत. सागंीितक लयही फारशी जाणवत नाही. थोडात णज,े 
िदखाऊ दखेणपेणापासनू लाबंच राहणाया या किवता आहते. 
 
    आिण तरीही, या किवता चडं आशयघनतचेा य दणेाया आहते ! ामळेुच, कोणतीही किवता एका वाचनात 
परुशेी पोचत नाही. पुा वा पुापुा वाचावी लागत.े टले तर एखाा िगत अनभुवापासनू वा जगयाा 
एखाा कंगोयातनू ही किवता सु झालेली िदसत,े पण, असा एखादा अनभुव वाचकात परावतत करण ेहा ितचा हतेचू 
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नसाच ेलात यते.े ही किवता कोणाही िविशतशेी न थाबंता ा ा णीच ेपणू  जगणचे कवते घऊे पाहत.े ही 
िया सामातः वाचकाा सवयीची नसत.े या अथा न,े ही किवता सवयीा जगयावर िता अमया द आशयाचा 
बलुडोझर िफरवत े! या किवताचंा पणू  आशय ांा ओळत वा शातं मया िदत होऊ शकणारा नसान ेया किवता 
कायमच गढू वाटत राहतात. साठलेा भतूकाळातनू ितिया दणे ेहा या किवतचेा हतेचू नाही. सवान,े जगयाता 
आाा, या णाचा आवाका घेयाची ही िया आह.े या किवतातंनू यणेारी आशयाची आवत न ेआिण आधीा व 
नतंरा बाबा गणुविैशाचं ेएकमकेातं िमसळण े– ही या किवताचंी खास कलाक बाज ूणता यईॆल. या, 
माणसाा जगयाता मलूभतू ांा तानाक-अािक आशयाा किवता आहते. अशा किवता 
मराठीत अपवादाकच आहते. इथ ेसिवर समीण करयाचा हते ूनाही. पण, या किवतांा अपवादाक 
मूाकतकेड ेल वधेण,े एवढचे करायच ेआह.े साॄंितक पिरपता आणणाया या किवता आहते. उदाहरणादाखल 
ही किवता बघा – 
 
    कासव 
 
    जाग ंअसत ंमाया एकटेपणातलं 
    िरकामपण 
    िदवसराभर 
 
    पॄी आपा पाठीवर 
    तोन धरणाया कासवासारख ं
 
    कासव कुठलीही हालचाल 
    क शकत नाही 
 
    समोर िरकामपणाचा समु 
    आिण पॄीन ंलादलेलं एकटेपण 
 
    कासवाा एकटेपणातलं 
    भयाण िरकामपण 
    रोज अगंावर यते ंमाया 
 
    माझा जीव 
    आवन घतेो आपल े
    अाशं रखेाशं 
    तःा अगंाशी 
 
    मी िर िनल राहतो फ 
    तोन धरली जात ेमाझी पॄी 
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    मी रमतो कॄितहीन 
    माया अतंम तते 
 
    -- अनके मळलेा वाटा सोडून चतनाकतने ेआपा चोख वाटेन ेजाणारी ही खरी किवता आह े! 
    --- ००० --- 
      

    INSANITY Beyond Understanding 
    ( अनाकलनीय वडेपेणा ) – बाजीराव पाटील. 
 
    आपले फेसबकु िम बाजीराव पाटील याचं ेह ेएक अचाट आिण अफाट पुक आह े! त ेवाचनू जो शहाणा होणार 
नाही ाला गॉन केस णनू सोडून ाव ेलागले. अमिेरकेता एका सनमुी क ात समपुदशेक णनू काम 
करताना ानंा आलेले अनभुव आिण ानंी पािहलेा अनके मनोिवकॄता कहाया या पुकात आहते. िनळ 
आततायी, उेकमय आिण अराजकी मनाचं ेजग ! 
 
    महारााता एका खडेगेावात वाढलेले ह ेबाजीराव पाटील क, िचकाटी आिण िज यांा जोरावर अमिेरकेत 
पोचले आिण ितथ ेएक ातनाम समपुदशेक झाले, ह ेखरोखरच रेणादायक आह े! ाचं ेसहकारी आिण ण यांा 
मेामळेु त ेह ेपुक िलहायला उु झाले. 
 
    दा आिण अनके मादक  ेयांा िवळात सापडलेा अनके ा या कहाया आहते. ातंा ‘ सव  
काही  करणाया ‘ सवंादामंळेु ा िजवतं, ोटक आिण जगयाच ेिवदारक दशन घडवणाया झालेा आहते. ह े
सगळे बारकाईन ेआठवनू िलिहण ेसोप ेनत.े बाजीरावांा सखोल समजतुदारपणामळेु या सकथानंा अतं मौिलक 
अशा लिलत सािहाचाही दजा  ा झालेला आह.े 
 
    पुा माणसात येयाची इा असलेा आिण ती इाही हरवनू बसलेा अशा च ेह ेजग आह.े यातंा 
बयाच ी बघेर, बसेहारा आिण बकेार आहते. काही ियाचंी उपजीिवका वेयावसायातनूच चालत ेआह.े कधीही 
तोल जाऊ शकेल, कधीही हसक होऊ शकतील, अशी ही माणस ेआहते. खु बाजीरावासंारा समपुदशेकाचा अपमान 
करण,े ानंा अतं घाणरेा िशा दणे े– असहेी बभेानपण ेवागणारी ही माणस ेआहते. अशा लोकामं ेतःचा 
तोल सभंाळून राहण ेही सखोल माणसुकीची एक अितीय अशी साधना आह े– तपा आह े! नसुत ेउपजीिवकेच ेवा पसै े
िमळवयाच ेकाम णनू ह ेहोऊच नाही शकणार. दयात सखोल कणा असलेला माणसूच ह ेक शकेल. ह ेसव 
वाचताना आपोआपच आपण बाजीरावाबंाबत आदरभावनने ेनतमक होत जातो. यात िचत काही ी तर एखाा 
ताचा बाप वाटाात अशा बिुमान आिण िबनतोड वाद घालणाया आहते. ानंाही बाजीराव कस ेहाताळतात ह े
पान आपण थ होतो ! 
 
    या पुकातले बाजीरावाचं ेितथा णाबंरोबरच ेसवंाद ही एक शहाणपणाची अितीय सपंता आह े! िकती 
तहाचं ेअनपिेत वागण-ेबोलण े! िकती तहांा िवकॄती सहन केलेली आिण आता तःही अनके िवकॄतना बळी 
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पडलेली ही माणस े! याला िवकॄतच ेएक िवप दशनच णाव ेलागले. अशा या जगातले बाजीरावाचं ेबोलण-ेवागण े
ह ेअनके कार ेसमॄ करणार ेआह.े अशी ी इथ ेफेसबकुवर आपली  ड णनू वावरत ेआह,े याला आपले भायच 
णायला हव े! 
 
    मी वाचलेा िनवडक टे पुकापंकैी ह ेएक पुक आह.े यातला कण न कण तः वाचला पािहज े– िनवदेनातनू 
वा मािहती देयातनू त ेसमजण ेशच नाही. यापढुचा काळ हा वाढा मानिसक समाचंा काळ असयाची शता 
अनकेदा  केली जात े– ा पा भमूीवर तर या पुकाच ेिवशषे मह आह.े तोल गलेेा अशा ी आता 
तमुा-आमा जीवनाचाही कधीही भाग होऊ शकतात – ह ेलात घतेा या बाबतीत आपले भान आिण सजगता 
वाढण ेमहाच ेआह.े ही महाची कामिगरी पार पाडू शकणार ेपुक िलिहाबल बाजीराव पाटील याचं ेअिभनदंन 
आिण मनःपवू क धवाद ! 
 
    Bajeerao Patil 
    ‘ नािभतनू उगवलेा वॄाच ंरह ‘ 
    ( कथासंह ) – णव सखदवे. -- 
 
    णवा या कथासंहात एकूण आठ कथा आहते. एखाा लेखकाच ेमू ह ेान ेसवा िधक गाठलेा उंचीवन 
करायला हव े-- तो कमी उंचीवर कस ेिकती खळेला यावन न.े या संहाता पिहा सात कथा या ‘ ठीक ‘ या 
सदरात यणेाया आहते. ातंही समकालीन जगयाच ेिविवध काप आहते – िकमान सफाई, ममवगय जगयाता 
मानवी सबंधंातंले , ताण – ह ेसगळे आह े– तरीही, या कथातंनू णव ाचा सव आवाका गाठतोय, अस ेवाटत 
नाही. त,े या संहात शवेटी यणेाया शीष क-कथते मा घडताना िदसत.े इतर सव कथांन ही कथा खपूच अिधक 
ताकदीन ेिलिहलेली आह े! 
 
    ‘ नािभतनू उगवलेा वॄाच ंरह ‘ ( यातला ‘ भी ‘ दीघ  हवा, अस ेवाटत े– नीट पान ाव े) या कथते णव, 
लेखक णनू खपू मोठा पिरसर हाताळतो. ल नको असण,े मलू नको असण,े आपा आवडीन ेजगायचा ह असण े– 
या पतीा ातंनू सु होणारी ही कथा पढु े– असं गोा पिरणामातंनू एखादी गो घडण ेवा एखाा गोीच े
असं पिरणाम होण े– असा, तानाक आवाका घते जात.े एकच कथा अनके िकोणातंनू माडंयाच े‘ राशोमान 
‘ तं सोडून ही कथा, कथचेा एकेक तकुडा वगेवगेया पाांा ‘ पाहया ‘ तनू माडंत जात.े यात, मग, ' काळा तलाव ' 
हहेी एक पा बनत.े या कथते, णव कथचे ेनसुत ेवुप अि दाखवत नसनू, जगयाा एकूण रचनतेली 
अतताच दशवतो आह,े अस ेवाटत.े अस ेझाले णनू तस ेझाले – ही एकरषेीय समजतू इथ ेिनकालात िनघत.े ( 
मोठमोा कालखडंाचंी अशा सामाीकॄत पतीन ेएकरषेीय माडंणी करणार ेइितहासकार आिण भाकार इथ ेआठवनू 
पाहावते ! ) या अततलेा ही कथा श करत असान ेही िनराकरणहीन कथा ठरत.े कुणाला कंडमे कराव ेवा कुणाच े
गणुगान कराव,े अस ेयात काही राहात नाही. अितती नामयता नसलेा अशा आधीा सात कथांा पा भमूीवर 
ही कथा थटे खनुाा घटनपेयत जात े! आिण णव तशी ती जाऊ दतेो ! 
 
    ना लेखकामं ेणव हा, एखााच िर िकोणातनू जगण ेसमजनू घतेा यणेार नाही याच ेभान असलेला लखेक 
व कवी आह.े ही काही सवयीतनू यणेारी िगत कुवत वा शारी न.े ही समज सवासाठी महाची ठ शकत ेआिण 
ती सवाची असहूी शकत.े अशी समज, िचत का अस ेना,  करणारा लेखक हा साॄंितक ा महाचा असतो. 
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    --- ००० --- 
 
    
 
 द अदर सन 
 
    वाचनालयातनू पुक बदलायच ेहोत.े या वाचनालयात मला हवी असणारी पुके फारशी नाहीत. आहते ती वाईट 
आहते, असा याचा अथ  नाही. सहज नजर टाकली आिण समोर िदसलेले ' िवदशेी पडदा ' ह ेअमोल उिकडव ेिलिखत, 
मनेका काशनच ेपुक घतेले. तीन तीन पानातं एकेक िचपट कथा ! घरबसा अनके गाजलेले जागितक िचपट 
आपा मनाला शून गेाचा बेट अनभुव ! यात एक ' द अदर सन ' या एका पलेॅाईन िचपटाची कथा आह े-- 
तीन पानातं मारपीसचा अनभुव ! युकाळात, एका इितळात  ूआिण मसुलमान बाळे चकूुन बदलली जातात -- 
आिण त,े पढु,े ती मलेु अठरा वषाची झाानतंर, एका मलुाचा रगट तपासयाा िनिमान ेलात यते े! ( पिहला 
, अथा तच, ा बाईन ेकाही अनाचार तर केला नसले ? ) ानतंर शोध घतेला जातो आिण ती मलेु बदन ायच े
ठरत े! कर शु असणायानंी मलेु बदन घणे े! तशाच शुाच ेसंार झालेली ! 
    या कारात, नसुती एक ढाचा कथा णनू ज ेयते ेतहेी डोळे उघडून दणेार ेआह े! 
    नसुती तीन पानी कथाही अशी टे असणारा हा िचपट जागितक महाचा ठेवा असणार यात शकंाच नाही ! 
    --- ००० --- 
 
    एवातवेान ेभावना खावामळेु एकमकेांा अगंावंर धावनू जाणाया लोकांा या कमकुवत मनाा, 
अिता ' परुोगामी ' महाराात -- ' इितहासाचा अतं ' अशा िवषयावर बिुामायवादातनू िलिहणारा कुणी माणसू 
आला तर झपेले का ? झपेणार नसले तर बिुामायवाद आिण वैािनक िकोणाा गा मान उपयोग काय ? 
परुोगामीपणाची भाषणबाजी वगेळी आिण परुोगामी असण ेवगेळे ! 
 
    तरीही, अिताहीन अशा िनभड आरोयपणू  िवचाराा िदशने ेजाण ेकुणाला महाच ेवाटत असले तर एक 
ाथिमक तयारी णनू, आमच ेिम िचय धारकर यानंी अनवुािदत केलेला आिण ' खळे ' ा ३९ ा अकंात 
आलेला ' इितहासाचा पनुवचार ' हा लेख वाचावा. " इितहासात अनकेाचं ेिहतसबंधं गोवलेले असतात " -- ह ेवा 
पचव ूशकणायानंी तर तो अवय वाचावा. 
 
    ( मी तः जाितवतं इितहास-ेा असान ेमाझ ेिहतसबंधं या लेखात खपूच गोवललेे आहते ! ) 
    --- ००० --- 
 
 

 

डाहाके यांा लेखावरील ितिया – 

( मटा ‘ सवंाद ‘ परुवणी १० जनू’१८ ला आलेला ‘ किवता आिण बािंधलकीची भिूमका ‘ हा लेख. ) 
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मळुात डहााचंा हा लेख अतं िनराशावादी आह.े त ेकाय णताहते, त ेवाचा – “ ांाकड ेराजकीय, आथक, 
सामािजक, धामक, साॄंितक सा असत ेत ेआदशे दतेात. या सा सुा सुा नसतातच, ा एकवटलेा असतात 
: एका ीा, एका गटाा, एका समहूाा, एका सघंटनेा, एका पाा िठकाणी.सव  कूमत गाजव ूपाहणारी 
एक िवचारसरणी असत.े ितला काऊंटर करणारी, िभडणारी, ितरोध करणारी सरी िवचारसरणी असत.े ही सरी 
िवचारसरणी ािपत झाली की ती पिहलीची जागा घते.े ह ेआजा कवना सागंयाची गरज नाही. अथा तच पुा 
पिहली कवा ितसरीच िवचारसरणी काय रत होऊ लागत.े दोी िवचारसरणीपाळकांा घोषणाफलकावर मानवाच े
काण, मानवाचा िवकास हचे ये असाच ेिलिहलेले असत.े ात काण होत ेत ेकाही गटाचं ेहहेी सव ात 
आह.े िहटलर-मसुोिलनीचा फॅिसझम-नािझजम असो की ािलन-माओचा सावाद असो, महाकथन ेरचली जातात 
आिण क करणायांा हाती केवळ करवटंीच यते नाही, ांा अतं जवळच,े खाजगी जग आिण बाहरेच ेजग 
भयान,े दहशतीन,े असरुिततने ेभारलेले असत.े “ -- णज,े हचे सतत चा असत,े यात फरक पडत नाही. याच 
िवचाराला ससुगंत असा या लेखाचा शवेट डहाानंी केलेला आह े– खरैलाजंी चाच राहणार – ती शतकाचंी यगुाचंी 
ईल खरैलाजंी ज ातारी – अशा, किवतेा ओळीन.े  

इथ ेकाही  िनमा ण होतात. मळुात, इतकी िनराशावादी ी पिरवत नवादी अस ूशकत ेका ? अशा ीला ' 
बािंधलकीची भिूमका ' अस ूशकत ेका ? पिरवत नवादी असायलाच हव ेकवा तस ेअसणचे आदश, अस ेइथ ेसचुवायच े
नाही आह.े खर ेतर मानवी जगयाता असं अवा आिण मनःिती या सवानाच सािहात मु वशे असायला 
हवा. सर ेणज ेिनराशावाद ही एक संा झाली.  िनराशावादाच ेअि माणसागिणक वगेवगेया कारच े
अस ूशकत.े आपण िवानवादी आहोत, ामळेु, Genetic Psychology णज,े जनकुीय मानसशा, ही एक 
ानशाखा णनू माताा आह,े ह ेआपण लात ायला हव.े कोणााही भावाा वा मडूा साात इतर 
माणसानंा कबनू बसवायचा य करण,े ह ेअाचाराच ेहोईल. 

यातनूच एक मुा असाही  होतो की कोणाही काळात, कुणाचीही सा असली तरी, सामा लोक अायच 
राहतात. ामळेु, ाचंी बाज ूघते राहण,े ह ेकवीच ेकाम असत.े कोणाही िपढीता कवीच ेहचे महाच ेकाम असत े
! णज ेकाय ? हाच िनरथ क उोग कवीन ेिपा न िपा करत राहायच े? ह ेतर ा िसिसफसा खडकासारख ेझाले 
! ाला एक मोठा खडक ढकलत डगरावर चढवत राहायची िशा होती. िशखरावर पोचयापवूच तो खडक गडगडत 
पुा पायाशी यईे ! पुा तचे – ढकलत राहण े! ा िसिसफसन,े दवेाा मत,े काही अपराध केलेला होता णनू 
ाला ती िशा देयात आलेली होती, अशी ती कथा आह.े कवना कोणा अपराधासाठी डहाके ही िशा फमा वत 
आहते, त ेसमजत नाही. आिण कोणतीही माणस ेवच ासाठी झटणारी आिण त ेिमळताच इतरावंर अाय करणारीच 
असतात, तर ह ेकवी कोणा आकाशातनू पडलेले असतात ? तहेी ा ाय-अायाा साखळीतलेच असणार ना ! ( 
यात मला एक गो िवशषे वाटली – ती णज,े डहाके तः कोणाही िवचारसरणीशी समप होऊन ितची तरफदारी 
करत नाहीत ! ) 

डहााचं ेाणण ेअस ेआह ेकी कवी हा बलाायांा, खुांा बाजचूा अस ूनय.े मला तरी असा कुणी कवी 
िदसलेला नाही की जो णतो, “ बलाार – वा होऊ दते, खनू – फारच बॆट – म ! “ सामातः अस ेकुणी नसत.े 
कुणाचीही तडफड पान सामातः माणसू हादरतो, ाला वाईटच वाटत.े कवीही, अगदी मग तो साधी िचपटगीत े
िलिहणारा का अस ेना, असा सवंदेनाहीन वा सिॅड नसतो. ती ाची सकाराक भावना  ायला हवी, असा 
डहााचंा आह िदसतो. त ेमा तस ेहोईलच अस ेसागंता नाही यणेार. गािलबन ेमधरुा भीा मेकिवता िलिहा, 
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याचा अथ , ‘ म दते सगळे गरीब लोक ‘ अशा वॄीचा तो होता, अस ेनाही णता यणेार. या कारात गमंतीचा भाग 
णज,े डहाानंा बकेेटमहेी ‘ भिूमका ‘ सापडत े! तो तर िनरथ कतचेा आिण तचेा जागितक एा समजला जातो 
! तो िवषयहीन अशी जगयाची समा ( issueless predicament )  करतो, अस ेानचे टलेले आह.े 
पण, कुणाला काय जाणवाव ेयावर कोण बधंन घालणार ? आपण ठरवले तर ‘ बीज भाजनू केली लाही । जमरण 
आा ंनाही ।। ‘ या ओळतही आपाला बािंधलकी सापडू शकेल ! मुा तो नाही. अमकु आशय अमकु कार ेआलाच 
पािहज ेका – हा  आह.े इथ ेआपण एक वगेळे उदहरण घऊे. बुान ेते पािहले. आपणही पाहतो. सामातः यणेाया 
ितिया, वाईट वाटयााच असतात. पण, बु ितथ ेथाबंला नाही. ाा मनात काही मलूभतू  िनमा ण झाले, 
ाचंा ान ेशोध ायच ेठरवले. ान ेतस ेकेामळेु, ाला ःखी लोकाबंल बिेफकीर असणारा माणसू णणार ? 
अशाच कार ेएखाा कवीची ‘ सामातः यणेाया ितियेन अिधक ‘ अशी काही चतनशीलता जागी होऊ शकत.े 
ाला कुणीही बदंी नाही घा शकत. ‘ सािह कलेपासनू तानाची फारकत होऊ नय े‘ अशा अथा च ेसा च ेएक 
वा आह,े त ेइथ ेआठवाव.े 

किवता णज ेनसुता िया-ितियाचंा खळे वा अिभी, अस ेसमजान ेह ेघोळ होतात. तः डहाके कोणाही 
िवचारसरणीशी समप होत नाहीत, अस ेया लेखावन िदसत.े मग, ांा ितियाचंा पाया कोणता ? ःिखताबंल 
वाईट वाटण ेहाच ? अस ेवाईट वाटता कामा नय,े अस ेकुणीच णणार नाही, उलट तशी ितिया तर सामाच 
असत.े मग, या लेखात मुा काय आह े? मला अस ेिदसत ेकी डहााचंा कल ितियेन अिधक अशा 
चतनशीलतकेड ेआह,े पण, आपण भिूमकेची तरफदारी करणारहेी आहोत, अस ेानंा णायच ेआह े! ही अवा 
नीच अस ूशकत े– ती नाकारायचा च नाही. ाचमाण,े उदाहरणादाखल, “ Absurd is that which is 
devoid of purpose … Cut off from his religious, metaphysical, and transcendental 
roots, man is lost; all his actions become senseless, absurd, useless “ -- Martin Esslin – 
The theatre of the absurd – page 23 ) असहेी आकलन अस ूशकत,े ह ेसवंदेनशीलतने ेसमजनू ायला हव.े 

कलेा, सािहाा ेात कुणाचाच हकेटपणा महाचा ठ शकत नाही, हाच या िटपणाचा साराशं.  

-- च.ं . दशेपाडं.े 

( ही ितिया मटा ा २४ जनू ’१८ ा अकंात आलेली आह.े ) 

--- ००० --- 

    ' आपले वायवॄ ' चा म'े१८ चा अकं. यात वसतं आबाजी डहाके -- Vasant Dahake -- याचंा एक उम लखे 
आह े-- ' एशरचा डोळा '. एशर नामक िचकाराची िच े' पाहयाची ' डहाके सराचंी िया माडंणारा हा लेख आह.े 
सर िलिहतात, " एशरची िच ंपाहत असताना वाव या सकंनिेवषयी अनके  उपित होतात. आभास, म, 
वाव, ामक विुती या सकंना पररातं िमसळून जातात. " 
    या अकंात मखुपॄ, मलपॄ आिण या लेखातही एशरची अनके िच ेआहते. या सवच िचाबंाबत या लेखात िववचेन 
केलेले आह.े डहाके सर तः एक िचकार असान ेाचं ेअशी िच े' पाहण े' समजनू घणे ेही एक ससुधंी आह े! 
    ' आपले वायवॄ ' ला धवाद ! 
( या िचातं डहाके कुठेही भिूमकेचा िवषय काढत नाहीत ! ) 
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--- ००० --- 

अवघाची ससंार 

    -- कादबंरी – ले० रव पाढंर.े 

    या लेखकाचं ेनाव थमच माया समोर आले त ेया कादबंरीमळेुच. मराठीत ह ेिकतपत कुणाला माहीत असतील याची 
शकंाच वाटत.े साा पारंपिरक आिण सपक नावाची ही कादबंरी वाचली आिण मी अरशः चिकत झालो. मराठीतले ह े
एक महाच ेलेखक आहते, ह ेमला मनोमन समजले ! फ १३७ पानाचंी ही कादबंरी मला अनके कारणानंी महाची 
वाटत.े अााचा भाव, नीतीकनाचंा दबाव आिण नसैगक अभाव यातंनू एका छान साा कुटंुबाची होणारी 
वाताहात ही कादबंरी िचतारत.े सगळी माणस,े टले तर साध ेसरळ टीन जगणारी आहते. कुणाला चागंले, वाईट,  
णाव ेअस ेकुणीच नाही. तरीही कशा ग ुतंाग ुतंी तयार होत जातात आिण ाच कशा ा माणसाचंी िनयती बनतात 
याची सखोल समज ही कादबंरी  करत.े िहावर आधािरत असा ‘ घसुमट ‘ या नावाचा िचपट मराठीत यऊेन 
गलेा अस ेसमजत.े या कादबंरीा महलेा जागनू आिण पेन तो काढला असले का याबल मला दाट शकंा वाटत.े 
आिण ढोबळ कथाचंा चाहता मराठी ेक अस े‘ जीवनदशन ‘ ीका शकेल का, हीही शकंा आहचे. 

    ‘ मनोगता’ त लखेक काय णताहते त ेपाहा – “ आािक पातळीवर चतन करयाची माझी कुवत नाही. 
ामळेु चतनाला आपोआपच सामािजक आशयाची डूब लाभली आिण एक तं सामािजक कादबंरी िलन झाली. “ 
मला जाणवले त ेअस ेकी या लखेकाकड ेअतं सखोल आिण पिरप चतनाची कुवत असनू ही कादबंरी आािक 
वा सामािजक नसनू एक पिरपणू  अशी ‘ मानवी ‘ कादबंरी आह.े टले तर ह ेसगळे घडत ेएका लहान खेाा 
पिरसरात. ितथा मया िदत अनभुविवात. पण, लेखक जर मानवी जगयाची ‘ समज ‘ असलेला असले तर या 
मया िदत अनभुववतूनूही तो केवढा अमया द आवाका घऊे शकतो, याच ेह ेउदाहरण आह.े ही ‘ समज ‘  करणारी 
ही कादबंरी आह.े कथा, अनभुव – ही िनिम ेआहते. इथ ेलखेक तः कुठाही पाात वा ताणात ग ुतंत नाही आिण 
ामळेु – पया यान,े वाचकालाही तो तस ेग ुतं ूदते नाही. साा ततॄीय पुषी िनवदेनातनू साधली जाणारी ही िकमया 
अजब णावी अशी अितीय आह.े माणस,े ाचं ेटीन, ितथला िनसग  याचं ेसहज, यकारी िचण ह ेया 
अिभीला समॄी दणेार ेविैश आह.े आिण भाषलेा असलेला खानदशेी गोडवा ! अुम ! ही भाषा वाचायची सवय 
नसान ेमला वाचनाचा वगे कमी ठेवावा लागला, पण, अशा एका महाा कलाकॄतीा सपंका त आपण आहोत, 
याा आनदंासाठी त ेआवयक होत.े 

    सिवर परीण वा समीण करयाचा हते ूनाही. पण, चाललेा कथानकाबरोबरच वाचकाा मनात आणखी खपू 
िवचार चा राहावते, अशी ही एक ताकदवर ‘ भरपरू ‘ कादबंरी आह.े अपवादाक महाची ! ीिवा काशनाच े
अिभनदंन ! 

    --- ००० ---   

    अतलु पठेे 
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    हा माझा िम एक उम िददशक असनू ान ेदोनदा िददशत केलेले बकेेटच े' वेटग फॉर गोदो ' मी पािहलेले 
आह.े त ेाच ेअितशय गतचे ेकाम णनू माया लात आह.े ' रंगवाचा ' ा ऑग २०१८ ा अकंात 
अतलुचा अिभनेाशंी ' नासवंाद ' आलेला आह.े अिभनयाा ेात काम क इिणायासंाठी धम लेखच ठरावा 
असा हा लेख आह.े सव च नाकमनी वाचावा असा हा एक मौवान लेख आह.े 
 
    नािशिबर ेघणेायानंा आिण सवच नाकमना अतं उोधक ठ शकणारा हा लखे िलन अतलुन ेएक 
महाच ेकाम केलेले आह े! 
    --- ००० --- 
 
    समीक भालचं नमेाड े
    -- लेखक – सधुीर रसाळ – पान े११५ – राजहंस काशन. 
 
    या पुकाच ेपरीण वा समीण करयाची माझी कुवत नाही, ह ेआधीच सागंतो. दोन िवानांा या लढतीत आपण 
पडण ेणज ेआपले हातपाय मोडून घणे,े एवढ ेमला सािहातले समजत.े नमेाांा िवतेा टुी, आह ेती 
िवा विकली पतीन ेकाहीही िस करयासाठी वापरयाची ाचंी पत आिण तकशुतचेा अभाव हा अपश, 
शरेबेाजी, उपहास आिण उपरोध यानंी भन काढयाची ाचंी सवय -- ह ेसगळे उघड ेपाडयाच ेकाम या पुकात 
झालेले आह.े या पुकाा िनिमान,े दशेीवाद, विैकता, इकडच ेवा ितकडच ेवाद, मूमापनाची माणके या 
िवषयावंर आपले काही आकलन माडंाव,े या हतेनू ेही पो िलहीत आह.े ानतंर, ‘ आह ेऐसा दवे ‘ या तकुारामाा 
अभगंाच ेज ेअथ  लावले जातात ाबल थोड ेबोलायच ेआह.े 
 
    माणसांा जगयाच ेआिण भावयुतचे े( conditioning च े) असं कार आहते. िनरिनराळे दशे, धम , भाषा 
आिण साॄंितक सिंचत अस ेअनके आयाम ाला असणार. िशवाय आनवुिंशक वा जनकुीय भावही असणारच. यात 
आणखी एक महाचा आयाम सामातः िवसरला जातो. तो णज ेआपा अनभुवात वा अासात नसलेा 
गोचहेी आपावर असणार ेभाव. सा चा कवा काकाचा जगावर भाव आह ेअस ेआपण णतो, ाचा अथ  असा 
असतो की मानवी मनाला कुठेही काहीही ज ेिदसत,े सचुत,े भावत,े समजत े– त ेसव पणू  मानवाला भािवत करत असत.े 
सगळीच मन,े फ मनचे काय, ययावत सव वमुा सतत एकमकेावंर पिरणाम करत असत.े या अथा न ेसव  मानवी 
मन आिण सव  जगच एक जगत असत.े दशेीवादाा अगंान ेिवचार करताना यात जण ूअिधक भावी, अिधक मलूभतू 
काही असत,े अस ेसमजनू िवचार केला जातो. नसुत ेभारतात टले तरी भौगोिलक चडंतमेळेुही िनळ खपू 
वगेवगेया भावयुता सभंवतात. अनके भाषा, जाती, शहर,े खडेी, गरीब, ीमतं अस ेअनके नमनू ेअसतात. के 
ीची भावयुता वगॆळी असत,े ह ेलात घतेले तर के माणसू हा एक बटे असतो. एका बाजलूा तो सामािजक 
पिरणामानंी बही असतो आिण सया अथा न ेसव  समाजापासनू तटुलेलाही असतो. ामळेु, िगत आिण 
सामािजक अशा भदेावर आधािरत िवचार करण ेिनपयोगी असत.े तरीही एका एका समहूाच ेकाही सामा गणुधम  
काढून दशेीवादाच ॆबोलण ेचाच ठेवता यते.े एक साधी गो आह ेकी के माणसाची काही ना काही भावयुता 
असतचे. ती अमकुच कारची असली पािहज,े असा आह धरता यणेार नाही. हा आह धरला जायात एक मलूभतू 
चकू असत ेती ही की भावयुतचेचे दज असतात वा अमकु भावयुता अिधक मौवान असत ेअस ेसमजण.े 
सािहाा वा कलाकॄतीा भावयुतेा नमूातच मूाकता दडलेली असत ेअस ेसमजण.े या मागा न ेमग, 
लेखक ामीण आह ेकी शहरी आह,े खाला वगा तला आह ेकी वरा – एवढ ेपानच माणप ेिवतिरत केली जाऊ 
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शकतात. कोणाही काळात काय कवा आता तर जागितिककरणानतंरा काळात िवशषेान ेकाय, लेखक कशा, 
कोणा भावयुतने ेिलहील ह ेसागंता यणेार नाही. भावयुतेा नमूात मू असत ेही कना सोडून दणे ेह े
महाच ेआह.े ती चकू सधुारली नाही तर समीचे ेे कायमच खजु ेआिण गधळलेले राहील. 
 
    आता विैकतचेा मुा पा. कोणताही लेखक, ाची भावयुता  करण ेएवढचे काम करत असले तर तो 
वाचकानंा पोचण ेअवघड होईल. ान ेकथनाक, िनवदेनाक, करमणकुीच ेअस ेे िनवडले तर कदािचत जमनू 
जाईल. यातली मु गो ही आह ेकी भावयुता कोणतीही, कशीही असली तरी मनाचा वापर होयाची पत जगभर 
एकच आह.े राग, लोभ, सडू, सखुेा, वच ाची इा – ह ेसगळीकड ेतचे तसचे असत.े कोणाही सािहकॄतीा 
सपंका त यतेाना ा ा लेखकाा भावयुतते असणार ेतपशीलाचं ेवगेळेपण समजनू ावचे लागत.े परदशेातंा 
सािहासाठी कदािचत अिधक पिरम ाव ेलागतील. आिण इतके कनही ती भावयुता, ितचा पोत, ितचा दाह, 
पचे ह ेसगळे पणू  समजलेच, अस ेनाही. मग, महाच ेकाय असत े? मानवी मनाा वागणकुीन ेिनमा ण होणार ेअसं 
ग ुतं ेआिण ाचं ेपिरपणू  भान  होण.े कोणाही भावयुतते विैकता नसत ेतर ती या समावशेक भानात असत.े 
कारण त ेभान, भावयुता कशीही असली तरी पणू  मानवी जगयालाच तु असत.े त ेभान भावयुतचेा भाग 
नसनू भावयुतेा िनरपे असत.े 
 
    थोडात िलहायच ेटले तरी बरचे झाले. आता फ तकुारामाा एका िववा अभगंाबल बो या. ाता 
पिहा दोन ओळी अशा आहते -- 
    आह ेऐसा दवे वदवावी वाणी । 
    नाही ऐसा मनी अनभुवावा ।। 
    -- या ओळचा आधार घऊेन नमेाड,े तकुारामान ेिनरीरवादही  केला होता, अस ेणतात. आणखी एक िवान 
डॉ. आ. ह. साळंुख ेतर तकुाराम नािकच होता ह ेसागंयासाठी या ओळी वापरत असाच ेवाचले होत.े या दोन 
ओळमळेुच अनकेाचंा घोटाळा होतो, अस ेिदसत.े याबल मला काय वाटत,े त ेसागंतो. ‘ असण े‘ ही होकाराक 
अिभी आह ेआिण ‘ नसण े‘ ही नकाराक. दवे आह ेअस ेजरी आपण होकाराक णत असलो तरी ाच े 
अि नकाराक आह.े ‘ िरकामीक ‘ आह.े ‘ तकुा करी िरता ठाव । ासंी बसैावया वाव ‘, ‘ मजन न आह ेऐसा 
कोण ‘, ‘ अहो पिंडतजन । तकुा टाकावा थ ुकंोन ‘, ‘ मागपेढु ेअवघा िदस ेिरता ठाव ‘, ‘ तकुा ण ेपोत े। दवे ेभिरले न े
िरत े‘, ‘ दहे िनवेिन पाय । जाल िरकामा उतराई ।। ‘ – अस ेबरचे सापडले. ज ेकॄमतू, ओशो वा आणखीही काही 
सतं या िरकामपेणाबल ( emptiness ) बोलतात. साराशं, हा िनरीरवाद नसनू ‘ दवे ‘ या शु अनभुतूीच ेह ेवण न 
आह.े ह ेलात घऊेन या अभगंाा पढुील ओळचा अथ  लावला पािहज.े 
 
    धवाद ! 
    --- ००० --- 
      
    आपा समाजात िवनोदबुीची कमतरता असान ेअसहनशीलता वाढत आह े-- अस ेिनरीण औरंगाबाद 
खडंपीठान ेअिलकडचे नदवले आह.े यावरचा, ीकातं बोजवेाराचंा एक चागंला लेख -- ' िवनोदबुीच ेवावड े' -- हा 
आजा पणु ेमटात वाचा. 
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    िवनोदािशवाय सर ेकाही चालतच नाही अशा मराठी माणसाबल ह ेअस ेिनरीण ? पुषाला गड ेनसेवनू यावरही 
िवनोद कन जोषी हसािशवाय आता हा समाज राहणार नाही ! 
 
    " दनैिंदन ापताप आिण ताणतणाव यानंी त ूासलेला, थकलेला असतोस -- राी थोडी करमणकू घ ेकन आिण 
झोप " -- अस ेपटवनू िदला गलेेला हा सहुावीर, अितायु, खावा जायास सदोिदत उु अशा भावनाचंा, 
गौरवशाली इितहासाचा परुोगामी ातं आह े! 
 
    उसकी य ेहालत ? 
  --- 000 – 
 
    वाव आिण िफन 
 
    सजंय भार जोशी सपंािदत ‘ सािह सचूी ‘ ा यदंाा िदवाळी अकंात, ‘ एकिवसाा शतकातील कथा 
सािह ‘ हा एक महाचा पिरसवंाद आलेला आह.े जगयात उर-आधिुनक अवा आिण जािणवा कशा तयार 
होतात याच ेदश न या पिरसवंादात घडत.े आपण आपापले छोटे छोटे िके घ धन बसनू काही उपयोग नसतो. 
जगयाा आानापंढु ेत ेफारच िथटेही असत.े इथ ेा पिरसवंादाता सवच मुावंर िलिहयाचा िवचार नाही. पण, 
कदािचत सवच मु ेकर करणाया अशा एका कळीा मुाबल बोलणार आह.े कुणाा िव बोलण ेवा एखादी 
बाज ूमाडंण,े असा कोणताही अिभिनवशे यात नाही. िनळ िवचारासाठी णनू माझ ेआकलन  करत आह.े 
 
    तो कळीचा मुा वावाचा आह.े वाव खपू वगेान ेवाढत आिण बदलत असान ेाच ेआकलन कन घणे ेआिण 
कलेतनू त े करण ेअश होत आह,े हा तो मुा आह.े माग ेजयतं पवारानंीही टले होत ेकी कलावतंाला त ेवाव 
समजपेयत त ेजनु ेहोत ेआह,े तर त े कन उपयोगच काय कवा ाला अथ  तरी काय ? माया मत ेहा एक बौिक 
 आह.े व ूवगेया आिण वाव वगेळे, ह ेलात न घेयाचा आह.े सगंणक, मोबाईल, मॉल, मिे या 
वुप गोी आहते. आजच ेराजकारणही ा अथा न ेवुपच आह.े पण, ‘ आजच ेवाव ‘ अस ेकाही अिातच 
नसत.े केाच ेवाव ह ेाा ाा मानिसक घडणीमाण ेवगेवगेळे असत.े ामळेु, ा ा वावाला 
यणेाया ितिया वगेवगेया असतात. वाव णज ेितिया. त ेसवाना सामा वा एकच अस ेअसचू नाही शकत. 
बौिकतचे ेआिण तथाकिथत िववकेाच ेमह माजवणायानंी वाव हचे अिंतम स मानले. शा व तंान ह ेिवषय 
सोडता कोणाही मानवी सबंधंातं एकच एक अस ेसमान वाव असचू शकत नाही, इकड ेल झाले वा हतेपूवू क 
करयात आले. ामळेु, कला णज ेवावाची णज ेितियाचंी अिभी असा म ढ होत गलेा. आपा 
साॄंितक ेाची वाट लागयाच ेहचे मु कारण आह.े 
 
    कलेतली अिभी णज ेवाव नसनू िफन असत ेह ेिवसरले गलेे. काय िफन णज े? िफन ही मनाची 
ितियाप अवा नसत.े ती वावाा िवदीण तचेा भाग नसत.े ती वावाचा अपरुपेणा, िवदीण ता आिण ामकता 
याचं ेभान असत.े कलेता या िफनला हपार केले गेान ेबािंधलकी, भिूमका याचं ेोम माजले. जगयाच ेसम 
अवधान ह ेकोणाही बािंधलकीपेा मौवान, सज क आिण जीवनदायी असत,े ह ेगाडून टाकयात आले. ामळेु, 
वावक ी सव  कलावतं गधळून जायाची वळे आली. िवचारसरया, भिूमका याचंा तर हास झालेला आह,े मग मी 
कशासाठी, काय िलिहतोय, अशा ानंी त ेभजंाळून गलेे. िफन फ कलेतच असत,े अस ेनाही. जगयातही असत.े 
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वाव णज ेस आिण िफन णज ेअस वा म, असा िनब ु कनामंळेु कलाेाच ेवाटोळे होत गलेे 
आिण होत आह.े 
 
    कला णज ेवाव न ेतर िफन – ह ेसमजयाची िनतातं गरज आह.े अथा कलेतनूही अिताचं ेआिण 
िवसंाचचे पीक िनघत राहील ! 
    --- ००० --- 
 
    Avinash Gaikwad अिवनाश गायकवाड यांा ‘ खडीत गोठलेलं सखु ‘ या किवतासंहाच ेआसाराम लोमटे 
यानंी केलेले ‘ समीच ेिवधान ‘ ह ेपरीण आज िदनाकं १८-११-१८ ा लोकसते आलेले आह.े परीण वाचावर, 
हा संह ताकदवर असणार ह ेलात यते.े ाबल, अथा तच माझ ेिम गायकवाड याचं ेमी अिभनदंन करतो ! वतुः 
काळाचा मिहमा पाहता, एवढचे िलन थाबंायला हव.े पण, मी तस ेकरणार नाही. गायकवाड जर मैीत कधी कधी मला 
काही खोचक  िवचारत असतील तर ाच मैीत मलाही तो तसा अिधकार िमळतो, अस ेमी समजतो. ( िशवाय, 
गायकवाड आिण सतंोष पाकर यानंी ांा कॉमटसमधनू मला िलहायला उुही केलेले आहचे. ) ह ेसगळे आरोप-
ारोप अशा िनपयोगी मागा न ेन जाता यावर खलुी चचा  ावी. 
 
    १. शोिषतान ेशोषकाबल सतंाप बाळगण ेही नसैगक ितिया आह.े एवावरच कला थाबंावी का ? कला णज,े 
राग-लोभ-मे-ोध-षे वगरै े करत राहण,े इतकेच असत ेका ? 
    २. वा णज ेकाय ? काही लोक शोषक, िवषमतावादी, असवंदेनशील, ूर असण ेआिण काही लोक शोिषत, 
समतावादी, सवंदेनशील आिण मायाळू असण े– णज ेवा का ? मळुात या दोन गटातंा लोकांा मनामं े
काही मलूभतू फरक असतात का ? एकूणच ही वा घडत ेकशी ?  आिण सु लोकाचंी ही िवभागणी कशामळेु होत े
? िनयतीमळेु की ारामळेु की मागा जाता पापपुयामंळेु की आाा – या जाता आपा मन 
वापरयाा पतीमळेु ? मळुात एकूण मानवी मनातं काही मलूभतू फरक नसतील तर काही माणस ेवच वादी कशी 
होतात ? बाकीानंा वच वादी ायच ेनसत ेका ? 
    ३. चागंा वचेी आपली कना सतंाा गणुाशंी वा बुान ेसािंगतलेा मागा शी जळुणारी असत.े तस ेघडू 
शकेल अस ेखरचे आपाला वाटत ेका ? की आह ेाच वच वादी मनान ेती गय वा जाला घालता यईेल, 
अस ेवाटत े? 
    ४. चागंली वा कशी हवी त ेसमजा सगयानंा कळत ेआिण पटतहेी. समता ह ेतर मू णनू पणू  मानवजात 
ीकारत.े मानवी ह ही तर खपूच चारात असलेली गो आह.े तरीही, यात चागंले बदल तर होतच नाहीत तर उलट, 
वा अिधकािधक िकडत, िबघडत, सडत जाताना िदसत े– अस ेका होत े? 
    ५. जातीा वा धमा ा वा भाषेा वा पाा पायावंर टोया कन शिदशन करत राहाव,े अस ेमाणसाला का 
वाटत े? अशा शा भावातंनू काही ाथ  साधले जातात की नाही ? ह ेसगळे चा ठेवनू वा बद शकेल का 
? 
    ६. बाजार, जागितिककरण, भाडंवलशाही, मालकी ह, वच वाद – ह ेसगळे समजा वाईट आह े– िधारयायोय 
आह,े तर नवी वा आणायची णज ेकाय करायच े? आता ज ेशोिषत आहते ाचंी साही आज ना उा यईेल 
समजा – तर ती नवी चागंली वा असले का ? माणसाच ेमनच जर  हॊणार,े अमानषु होणार ेअसले तर अस ेमन 
नव ेकाय घडव ूशकेल ? 
    ७. आताच ेशोिषत पुष ियाशंी समतने ेवा ायान ेका वाग ूशकत नसतील ? 
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    -- अस ेआणखीही अनके  िवचारता यतेील. ह े कलावतंाा चतनात असायला हवते की नकोत ? आपापा 
पतनी ितिया दते कुणी नली, कुणी अितरकेी, कुणी तािलबानी वगरै ेहोताहते – त ेसगळे बरोबर समजायच ेका ? 
– यावर िमवय  गायकवाडाचं ेकाय िवचार आहते, त ेसमजनू ायला या िनिमान ेसधंी आह.े ानंी यावर बोलाव,े ही 
िवनतंी. 
    --- ००० --- 
      
    आलोक – ले० आसाराम लोमटे – श काशन. 
 
    नोकरी करत आिण तःच ेवाचन-लेखन करत असा मी सािह ेात वावरत आलो. ामळेु, ापक वाचन झाले 
नाही. याचा पिरणाम णज ेएखादा महाचा लेखक मला खपू उिशरा माहीत होतो आिण मी चिकत होतो ! आसाराम 
लोमटे याचंा हा कथासंह वाचनू मी याच पतीन ेनतमक झालेलो आह.े आता इता उिशरा मी काही बोलयात 
अथ च नाही, ह ेसमजनूही, या लेखकाला सलाम करावसे ेवाटतये, त े करतोय. 
 
    या कथाचंा माहोल – का माल – अनभुव-े सगळे ामीण जीवनातले आह.े पण, णनू ‘ ामीण कथा ‘ अशा 
बधंनात अडकवयासारा या कथा नाहीत. या सवच माणसांा जगयाला तु असणाया अशा ‘ माणसांा ‘ 
कथा आहते. अतं सूपण ेमानवी जगयाचा सव ापी आवाका घेयाची या लेखकाची कुवत िनळ अितीय आह े! 
यात काहीशा दीघ च णाात अशा पाा सहा कथा आहते. सवच कथामंधनू लेखकाची समजतू आिण मानवी 
जगयाकाड ेएका ापक कणने ेपाहण,े ह ेजाणवत राहत.े कमकुवत माणसानंा बलवान लोकानंी जगण ेहराम करयाच े
अनके कार या कथातंनू जाणवतात. ह ेएकूण माणसाचचे जगण ेआह.े याच ेइथ ेअस ेसवागीण भान  होत ेकी ा 
भानात आपण या सवा तनू बाहरे, तं आहोत, अस ेवाटाव.े मी खपू सिवर काही िलिहणार नाहीय. ानंी 
लोमांा कथा वाचलेा नसतील ानंी ा िमळवनू वाचाात, एवढचे मी णने. याता ‘ वळण ‘ या कथते 
लेखकाची जरा फसगत झाली आह,े अस ेवाटले. ा मलुीला शाळेतनू काढामळेु, ितन ेसा देयाचा  कसा सटूु 
शकतो, ह ेकळले नाही. पण, या अथा न ेही एक फसलेली कथाही लेखकाच ेसाम दाखवतचे. 
 
    या पुकाा पिरिशात लोमानंी ांा लेखन ियबेल िलिहले आह.े तो लेखही मराठीतला एक महाचा 
लेख ठरावा. अस ेआणखीही काही लेखकानंी वा कवनी तःा लेखन ियबेल गभंीरपण ेिलिहलेले आह े( 
उदाहरणाथ , मीही ). अस ेकाही िनवडक लखे एक कन एक पुक िनघाव,े अस ेवाटले. लोमानंी या लेखात ाचं े
ज ेमानवी जगयाकड े‘ पाहण े‘  केलेले आह,े त ेखपूच मौवान आह.े 
 
    या िनिमान ेआसाराम लोमटे यानंा सिवनय सलाम ! 
    --- ००० --- 
    उगी उगी मदा नगी -- Satish Tambe 
 
    ‘ अर ‘ िदवाळी अकंात आलेली, आपले िमवय  सतीश ताबं ेयाचंी ही कथा वाचली ! इथ ेउार िच टाकले कारण 
मला ती कथा खपूच आवडली. आिण मला वाटत ेकी ही नसुती िगत आवड नसावी. ही कथा अमकु एका बपयत 
यऊेन सपंण ेणज ेजगयाता सव  ग ुतंाग ुतंची एक छोटी गोळी कन फेकून दणे ेवाटत.े एक छान मोकळेपणाचा 
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उ ुगं फील ही कथा िनमा ण करत.े ांा पाांा सखुःखातं वाचकानंीही सामील ाव ेअसा काहीही य ताबं े
करत नाहीत. टले तर ह ेएक साध,े टीन िनवदेन वाटत,े पण यात खनू भरलेला जो ामा आह ेतो कथा पणू पण े
अपिरिचत आिण अनपिेत असयातला आह.े अतं अपवादाक वाटणार ेह ेजगण ेताबं ेइता बारकाईन ेआिण 
सूपण ेपाहात जातात की जण ूगाता गाता लता मगंशेकर वाटेता सव जागा, वळण-ेवाकण ेभरत चाला आहते ! 
लेखनावर कमत ही िनळ भािषक वा तािंक गो नाही – मुतः ती आशयाबलची ॅिरटी –  समज – भान 
असत.े ह ेजमणारा लेखक जगयाा वाहात सहज पोहणारा असतो. तांाचंी ही कथा ा सहजतचेा य दणेारी 
आह.े आपा िगत आवडी-िनवडी, नीती-अनीतीा कना, चागंले जगण ेणज ेकाय याच ेठोकताळे – ह ेसव  
िकती िफजलू आह ेयाच ेभान ही कथा दते.े ही कथा पिरिचताशी फटकून वागणारी या अथा न ेफँटसी असली तरी ताबं ेती 
एक वाववादी िनवदेन या पात सागंतात. आधिुनक कथतेली अितवाव अनाकलनीयता वा कनलेा खपू काम 
दणेारा ग ुतंाग ुतंीचा घाट याचंी या कथलेा गरज पडत नाही. ािशवायही ‘ सागंयासारख े‘ ज ेआह ेत ेसव  ही कथा 
वाचकाला सहज पोचवत.े 
 
    ही काही िनवडक अपवादाक ची कथा आह.े ( के सबंधंाता समाचं ेप अस ेबारकाईन ेपाहात 
गेास आपले सगयाचंचे जगण ेअपवादाक ठ शकत े! ) या ी कोणाही समाजगटाा वा समहूाा 
ाितिनिधक ी नाहीत. तांानंा इथ ेनसुतीच याचंी एक कथा – कुणाातरी आयुात घडलेा घटना – सागंायची 
नाहीय. या िनिमान ेत ेकुणााही िितशील मनाला एक आान िनमा ण करतात. ह ेआान जर वाचकानंी ीकारले 
तर आपोआपच मानवी जगयात एक सौहाद , समज, पिरपता यऊे शकत े! आशयाा या सखोलतमेळेुच ही कथा टे 
ठरत े! या कथते पणू  मानवी जगयाच ेभान आह े– सामािजक भान अस ेतं काही नाहीय. तं सामािजक भानाचा 
आह धरणायानंी या कथबेलच ेाचं ेआकलन माडंण ेह ेानंा आिण इतरानंाही उोधक ठ शकेल. 
 
    या कथचे ेपिरपणू  िवषेण, िताता एकूण सज क ियचे ेकणाकणाच ेसमालोचन करायच ेतर या ‘ दीघ  ‘ कथेन 
जा मजकूर िलहावा लागले. त ेसव  करणारा समीक मी नाही. तरीही, या कथेा विैशाचं ेवण न आिण ती 
वाचयाा ियचे ेमला समजलेले िददशन इथ ेकेलेल ेआह.े 
 
    तांाचं ेअिभनदंन वगरै ेकाही नाही कारण ही समज ह ेाचं ेसहज जगण ेआह े! अशा उ ुगं कलाकाराच ेकौतकु 
आपण एक उपचार णनू क शकतो पण त ेकरतानाच आपा लात यते ेकी अस ेकौतकु ही ा सज कतपेढु ेएक 
खपूच छोटी गो आह े! 
    --- ००० --- 
 
    
 
 ' चौकट िददशनाची ' -- ले० कुमार सोहोनी -- काशक -- मजॅिेक. 
 
    आपला अास, अनभुव आिण सज कता याचं ेधन पढुील िपाकंड ेसपुतू  करणारी माणस ेमराठीत कमीच आहते -- 
िवशषेतः नाेात. एखाा िनात िददशकान ेनािददशनावर िलिहलेले अस ेसर ेकोणत ेपुक आह ेका, त े
मला माहीत नाही. कुमार सोहोननी एखाा उम िशकाा शलैीत ह ेपुक िलिहलेले आह.े िददशनाची सव 
पायाभतू त ेआिण काम ेसमजावनू दऊेन पढु ेत ेांा उपयोजनाचहेी सोदाहरण धड ेदतेात. नान ेना-िददशनात 
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िशरणाया कोणाही ीन ेवाचलेच पािहज ेअस ेह ेपुक आह.े सव  तंासंह एक िजवतं नाानभुव िनमा ण 
करयाची कला आिण सज कता याचं ेपरुसे ेान ह ेपुक नीच दते.े भाषा बयापकैी यऊे लागावर मग जो तो कवी 
आपापली तं किवता िल शकतो. िददशनाची भाषा उम कार ेिशकवणार ेह ेपुक आह.े 
 
    या िनिमान ेसोहोनबाबतची एक आठवण सागंतो. माझ े' बिुबळ आिण झ ू' ह ेनाटक ायोिगक रंगभमूीवर बरचे 
गाजले होत.े ' वलय ' चा सव  सचं उम होता आिण िगरीश पतकेच ेअुम िददशन होत.े या पा भमूीवर ा 
नाटकाच ेिचीकरण कराव ेअसा िवचार पढु ेआला. दादरा ाझा िथयटेरच ेा वळेच ेमालक ी. मयकेर या 
िनमतीला तयार झाले. या िचीकरणाच ेिददशन कुमार सोहोनी यांाकड ेसोपवले गलेे. या नाटकाा मळू कलाकार 
सचंात त ेिचीकरण झाले. गोरगेाव, म ुबंई इथ ेएका आिलशान बगंात ह ेकाम पणू  झाले. ' चोर-पोलीस ' या नावान.े 
आी सवजण खशुीत होतो. नतंर कशात तरी काही तरी िबनसले आिण ामळेु त ेिचीकरण तसचे पडून रािहले. मळू 
सचंातले त ेकाम उम झालेले असणार यात शकंाच नाही. अजनूही, ी. मयकेराकंड ेत ेअसले तर कुमार सोहोनी यानंी 
त ेिमळवायचा य करावा अस ेमी सचुव ूइितो. अथा, कुमार सोहोनी यांासारा एका िनात िददशकाचा 
माया लेखनाशी आलेला सबंधं काळाा उदरात गडप होणार आह.े 
 
    सदर पुकाबल सोहोनी आिण मजॅिेक याचं ेअिभनदंन ! 
    --- ००० --- 
      
 
    अतलु पठेेचा नासवंाद 
 
    ' रंगवाचा ' ा ऑग'१८ ा अकंात, ' रंगचतन ' या सदरात, माझा िम अतलु पठेे याची ' अिभनय ' या 
िवषयावरची ोर ेआलेली आहते. अिभनय णज ेतळपण,े चमकण,े शकेडना सा दणे,े असं चाहाबंरोबर 
सेी काढण े-- अशा आकष क, लोभस कना अनकेानंी बाळगलेा असतात. तस ेघडूही शकत,े पण, अिभनतेा 
होयाची सज क िया ही ासाठी नसत ेघडत -- ती जगण ेसमजनू घेयाची -- शहाणपणाकड ेजायाची िया 
असत े-- ह ेअतलुन ेखपूच सूपण ेसािंगतलेले आह.े ' वेटग फॉर गोदो ' दोनदा बसवणारा आिण ात अिभनयही 
करणारा हा एक अनभुवी आिण चतनशील नाकम आह.े अनकेदा नवा लोकाकंडूनही ान ेिवशषे नािनमती 
उभी कन दाखवलेली आह.े या सव अनभुवी आिण सखोल ' असया ' तनू तो बोलतो आह.े के होऊ घातलेा 
अिभनेान ेवा अिभनेीन ेवाचलाच पािहज,े असा हा मजकूर आह.े अिभनयाची तयारी णज ेकाय, आवाजाा 
शता कशा वाढवाया, बोलण े-- ाची लय -- ातले आघात कस ेसमजतात, फोकस णज ेकाय -- अशा अनके 
महाा िवषयावंर अतलु बोललेला आह.े नािवषयाता अशा अनके भागाबंाबतची अतलुची चतन ेओळीन ेयते 
असलेली िदसतात. कायावरही ही चतन ेपोचत असतात. 
 
    अतलुच ेह ेएक अतं महाच ेकाम चा आह.े परुसेा परखडपणा आह े-- जो नीट जाग ेठेवायला आिण िवषयाच े
मह समळू कळायला आवयकही आह े! 
    --- ००० --- 
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    बगळुला जाऊन आलो. २७ माच ला जागितक रंगभमूी िदन होता. ा िदवशी माया ' ढोलताश े' या नाटकाचा 
कानडी अनवुाद ( ' रावरच ेघर ा ! ' ) ितथा रंगशकंरा या रंगमिंदरात सादर झाला. तो ३३ वा योग होता. समुार े
२०० ेक होत.े ा िदवशी अनके िठकाणी नाटकाबाबतच ेकाय म असान ेलोक जरा कमी होत,े अस ेकळले. 
अथा, ३०० आसनमतचे ेह ेिथयटेर बयाचदा हाऊसफुल असत,े ण.े या पुन ेसदर नाटकाच ेयोग कना टकाता 
अनके शहरा-गावातं सादर केलेले आहते. ह ेनाटक ितथा लोकानंा खपूच आवडलेले आह.े वगेया भाषते नाटकाला 
िमळत असलेला ितसाद अथा तच आनदंदायक होता ! 
 
    ितथ ेवत मानपानंी या नाटकाची िकतपत दखल घतेली, काही परीण ेवा लेख अस ेकाही आले होत ेका, अस े
िवचारले असता अस ेकळले की ितथ ेतशी काही पतच नाही. नाटकावंर फारस ेकाही िलिहले जात नाही. लोकच 
एकमकेानंा सागंतात वा फोन, एफबी, काया यावंन लोकानंा कळवले जात.े जािहरात करण ेपरवडत नाही. या बाबतीत 
ा मानान ेआपली पिरिती, अजनू तरी बरी आह,े अस ेवाटत.े पण, आपलीही अधोगती ाच िदशने ेचाललेली आह,े 
हहेी जाणवत.े 
 
    नाटक या अिभिकारसाठी काही वगेळे माग  सचुायला हवते, अस ेवाटले. 
    --- 000 --- 
      
 
    ' आशय पिरवार ' चा २३ एिल २०१९ चा अकं वाचला. कै. .ं िव. सरदशेमखु यांा कािशत आिण अकािशत 
लेखनाबाबत नीतीन वै या अकंातंनू ज ेकाम करत आहते त ेखपू महाच ेआह.े एखाा गभंीर अासक आिण 
तचतक लेखकाा अशा नदी िचतच वाचायला िमळतात. एक तर वाचनाचा पसै मोठा आिण ाबाबतची 
चतनहेी सखोल या सरदशेमखुांा विैशामंळेु अकं दजदार झालेला आह.े 
 
    काही मजकूर चकूुन दोनदा छापला गलेा आह.े आणखी ती काढण ेझाास त ेिडलीट करता यईेल. आयनेो ा 
नाटकावरच ेसरदशेमखुाचं ेिटपण मला िवशषे आवडले. माझ ेत ेएक अतं आवडत ेनाटक आह.े ांा ' दशे 
साकाचा ' या पुकात आलेा सदंभाची यादी ांा चौफेर अवधानाची सा दते े! त ेपुक मी वाचलेले असनू 
ातली माडंणी मला पटलेली आह.े 
 
    कै. ा. गो. म. कुलकण यांा घरी दोन वळेा माझी सरदशेमखुाशंी भटे झाली होती. ाचं ेग िम माया 
तॄीत आह.े माणसाच े' ससुॄंत आिण िवदध ' असण ेणज ेकाय याच ेत ेसपं मूतमतं उदाहरण होत े! 
    --- ००० --- 
 
    
 
 
 ' अलखात े' -- डॉ. अिमत करकर.े 
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    मुतः िकशोरवयीनासंाठी आिण टले तर सवासाठी असणार ेअस ेह ेपुक आह.े डॉरानंी ांा दोन मलुी 
नपुरू आिण राधा यांासाठी िलिहलेा ॉगमधनू सपंािदत केललेे ह ेलेख आहते. वाढा वयात मलुानंा थोडी जगाची 
ओळख ावी आिण ाथिमक व सखोलही बोध िमळावा या हतेनू ेिलिहलेले ह ेलेख आहते. लेखाचंा आकार छोटा आिण 
भाषा व माडंणी साधी, सोपी आह.े डॉराचंा अनभुव, वाचन व सामा ान चागंले असान ेह ेलेख वाचनीय झालेले 
आहते. हा काही ' सीचा बोध ' नाही -- ह ेिवचाराथ  काही सागंण-ेसचुवण ेआह.े अनके पालकानंी या पुकाच ेागत 
केलेले आह.े नहेमीच ेपरुाणकथाचं ेमाम न वापरता, आजा जगयाता घिटतातंनू मलुाशंी सवंाद साधयाची ही 
पत अिभनव आिण आकष क आह.े ह ेएक वाचनीय पुक आह े! 
    --- ००० --- 
    एक िशणमेी 
 
    अतं ितकूल पिरिती असनूही िशण ायच ेहा ाचा िनधा र होता. ासाठी ान ेपडले त ेआिण पडतील 
िततके क सोसले. िशणासाठी म ुबंईला यऊेन नातवेाईकाकंड ेरािहला. िमळेल ा नोकया केा. ान ेघरोघर 
जाऊन िबिटे िवकली तर काही िदवसानंी ाला कळले की एका नावाजलेा कंपनीच ेनाव वापन तयार होणारी 
बनावट िबिटे तो िवकतोय ! मग ान ेत ेसोडून िदले. नतंर तो डास, पाली, झरुळे मारायची औषध ेिवकू लागला तर 
लोकांा तारी यऊे लागा की ा औषधानंी ा  जीवापंकैी कुणीच फारस ेमरत नाहीत, उलट, खाऊन-िपऊन 
सखुी अस ेहडत राहतात ! मग ान ेतहेी काम िदले सोडून ! चडं काबाडक ! अशी काम ेकरत राी जागनू शरीराा 
ताकदीची िफकीर न करता हा अास करत अस.े ाचा भयानक पिरणाम असा झाला की बी. ए. ा पपेराा वळेी 
सव  ाचंी उर ेयते असनूही ाला िलिहताच यईे ना -- िलिहताना ओळी ितरा वर जाऊ लागा, ामळेु, परीा 
सोडून ावी लागली ! मग ऑोबरला पुा बसनू ान ेती परीा पार केली ! अशा िजीन ेिशण पणू  कन पढु ेतो 
म ुबंईा पारले कॉलेजम ेाापक झाला आिण शवेटी ितथनूच िनवॄ झाला ! ाचा एक मलुगा म ुबंईत 
ऑथपिेडक सज न असनू सरा इिंजिनयर होऊन परदशेात असतो ! 
 
    तुी णाल की कोण हा आिण मी त ेका सागंतोय इथ े-- तर हा णज ेकॉलेज जीवनातला माझा िजगरी दो 
गजानन रामभाऊ शद े! इाईल यसुफु कॉलेजात आमची एक िम-चौकडी होती. गजाननच ेअिलकडचे एक 
आचिराक पुक कािशत झाले आह े-- ात तो काय णतो त ेपाहा -- " बरोबर २१ जनूला कॉलेज सु 
झाले. पिहाच िदवशी कॉलेजच ेा वळेच ेाचाय  डॉ. पोतदार याचं ेाान झाले. ह ेाान सोा इंजीत 
असामळेु आाला त ेबयापकैी समजले. माझा िम जाल कारभारी माया बरोबरच होता. पिहाच िदवशी 
चंकातं दशेपाडं ेआिण रमशे काा या दोन मलुाशंी आमची ओळख झाली. चंकातं मालाडला राहायचा तर रमशे 
जोगेरी पिमलेा राहायचा. आजही आी चौघ ेिम एकमकेांा सपंका त आहोत.चंकातं सा पुयाला राहतो. 
बकेँतनू िनवॄ झाावर ान ेआपले लेखन चाच ठेवले. तो आज िस लेखक व नाटककार आह.े अनके परुार 
ाला िमळाले आहते. रमशे सा बोिरवलीला राहतो. बकेँतनू िनवॄ झाावर पालघर-डहाण ूभागात ान ेएक 
छोटासा कारखाना चा केला आह.े जाल मा हागँकागँला राहतो. तो मोठा सॉिलिसटर झाला आह.े " ( ' एक 
िशणमेी ' पॄ ३०. ) 
 
    जीवनवाह चा राहात आललेा आह े! जाल सोडून आी ितघजेण पढुा मिहात म ुबंईत भटेणार आहोत ! 
एकूण शाळा-कॉलेज जीवन लात घतेले तर माझा नबंर वन िम हाच -- गजानन शद े! 
    --- ००० --- 
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    ‘ किवतािनपण े‘ – सधुीर रसाळ, ‘ इराणी ‘ – अण कोलटकर, अितवाववाद, वगरै.े 
 
    -- च.ं . दशेपाडं.े 
 
    किवतचे ेप, ितची िनमितिया, ितची अथ वा, ितची सपंकिया आिण िता असं शता – याबंल 
थोडी जरी उकुता असले, किवतचे ेमाणसाा जगयातले मह समजाव ेअस ेवाटत असले तर सधुीर रसाळाचं े‘ 
किवतािनपण े‘ ह ेपुक वाचलेच पािहज.े किवतेा ‘ सिंहतासमीा ‘ मराठीत खपूच कमी आहते, याबाबतची खतं 
रसाळानंी  केललेी आहचे. तर अशा सिंहतासमीा अतं िवचणपण ेदणेार ेह ेपुक आह.े भाषेा, किवतेा 
अासकानंा, खु कवना आिण अथा तच वाचकानंा किवतबेाबत अिधक सजग क शकेल, अस ेह ेपुक आह.े 
 
    या पुकात रसाळानंी िदलेा सिंहतासमीाक लेखातं एक लखे अण कोलटकरांा ‘ इराणी ‘ या किवतवेरही 
आह.े या किवतचेी रचना, ितच ेतं, ितातनू िनमा ण होणारी अथ वलय ेयाबंल रसाळानंी छान आिण सिवर 
िलिहलेले आह.े या किवतकेड ेपाहयाची ही एक ी अस ूशकतचे, पण, मला जरा वगेळे काही जाणवले. मला ही 
किवता अितवाववादी शलैीतली वाटत.े िताता ितमा आिण ितच ेएकूणच असण ेयाच ेसव  अथ  वावक ित वा 
वावानगुामी लावावते का, असा मला  पडला. अितवाववादी किवतकेड ेअिधक ापक अशा तािक / 
आािक अगंानहेी पािहले जायला हव,े अस ेजाणवले. ामळेु, मला ही किवता कशी िदसत े/ जाणवत ेह ेिलहाव,े 
अस ेठरवले. ा िवचारानचे हा एक छोटासा य करत आह.े या किवतवेर िलिहयापवू अितवाववादावर थोड े
िलहायला हव.े 
 
    अितवाववाद 
 
    अितवाववाद हा तक  आिण बिुमायवाद फेटाळून लावतो, ह ेलात घतेले पािहज.े अस ेका घडत,े तर आकलन-
िया आिण अिभििया यांावरचा जागतॄ मनाचा ताबा सोडून दणे,े ह ेयाच ेमखु विैश असत.े जागतॄ मन ह े
सदोिदत आपापा कुवतीमाण ेतका ा वा बुीा भावाखालीच काम करत.े अध जागतॄ वा सु मन हा माणसाा 
जगयाचा एक चडं भाग असतो. यात हजारो वष िवकिसत होत आलेा रेणापंासनू आनवुिंशक भाव, म, ,े 
आठवणी अस ेखपू काही असत.े अितवाववाद अस ेमानतो की फ जागतॄ मनानचे न ेतर पणू  मनान ेजगयाकड े
पाहायला हव.े यासाठी अथा तच जाणीवपवू क असणाया तका चा ताबा सोडावा लागतो. ताबा सोडण ेणज ेहव ेतस े
श िभरकावण ेन.े ‘ पणू  मनाची ‘ ही ियाही ा ा मनाा गतवेर आिण गाभंीया वरच अवलंबनू असत.े 
कोणाही सज क कलेत कनचेा असा रै वापर काही ना काही माणात होत असतोच, पण, अितवाववाद त े
पायाभतू तान णनूच ीकारतो. याबाबत पढुील वा िवचारात ाव ेअस ेआह े– Breton conceived of 
Surrealism as a revolution of the mind that would fundamentally transform everyday 
experience. Surrealism was less interested in the irrational for its own sake, than in 
reconciling the contradictory states of dream and reality into a more potent form of 
reality – a kind of surrealist consciousness. साराशं, मनाा पणू  असयाला वाव दणेारी ही िया 
आह.े 
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    इथ,े अितवाववादी किवतचेी विैश ेकाय असतात त ेथोडात पा. इथ ेमनाा पणू तचे ेमह असत ेयाचा अथ  
जागतॄ मन वगळले जात,े अस ेनाही. फ इथ ेजागतॄ मनाची िश, सलगता आिण ससुगंत आकलन याचंा अभाव 
असतो. यामळेु ह ेजग केवळ जागतॄ मनाला परके आिण चिकत करणार ेअसत.े यातनू एक पराभाव, उपरोध आिण 
काहीसा बोचरा िवनोदही िनमा ण होतो. या सगयात िनरथ कता हा एक ायी भाव असतो. योजना, िवचारसरणी, 
आदश यानंा इथ ेान नसत.े निैतकता आिण सदय कना याचंी इथ ेिफकीर बाळगली जात नाही. या अिभीत 
अनपिेतता, योगायोग आिण अिनितता भरपरू असत.े जागतॄ मनाा उचापतनीच ह ेजग घाणरेड ेझालेले आह,े 
अशी जाणीव यात असत.े ामळेु, जागतॄ मनाच ेउपाय व िनराकरण ेइथ ेमा नसतात. या अशा रै गाभंीया तनू ही 
अिभी यते असान ेअसबंता, शाचं ेव ितमाचं ेिविच साहचय , अताकक माडंणी यांा रलेचलेीसह भाषचेा 
सढळ वापर असतो. एकेका कनचे ेएकेक कडव,े अशी िश नसत.े कडवी, वा ेएकमकेातं िमसळत राहतात. याला 
psychic automatism णज ेमानिसक यचंिलतता असहेी टले जात.े बयाच वळेी किवतचेा िवषय हा फ 
िनिममा असतो आिण ातनू अनपिेत आकलनाच ेभाडंार  होत राहत.े जगताना जाणवलेा असं गोी 
कवीा गततेनू ा ा वळेी प घते राहतात. अमकु अथा च ेपाहण,े अस ेयाच ेप नसनू अिनयोिजत पाहण े
अस ेह ेप असत.े धम , जा, गढू, मादकता, बधीरता या सगयानंी यु अशी ही अिनिततचेी नदी वाहत असत.े 
Sur णज ेसरपास करण े– पिलकड ेजाण.े Surreal णज ेसवयीा सापिलकड ेजाण.े तक  आिण उपयुता 
यांा मया दा ओलाडूंन ‘ पाहण े‘. 
 
    अितवाववादाची ही थोडात ओळख कन घतेावर आता अण कोलटकरांा ‘ इराणी ‘ या किवतकेड ेजाऊ 
-- 
 
    इराणी 
 
    इराणचा चकणा शहा पाहतो तडकलेा व सित 
    काचआेड केकला चढणारी िमक बरुशी. 
    िचत ् िवचिलत करत ेाच ेल सिुशित 
    बकेाराला राखी बाधंताना अकृिम माशी. 
 
    िचातील वनराजीा कुशा िनजवतसे  
    करीत नाही वारा; अन ् सरळ सरोवराच ेिवपया स 
    वाकडा हंस. सईुसारखा सीधा माग  
    अावर तोलतो राखीव बगंाचा रखेीव आभास. 
 
    अशा िनसग िचाचंी होत ेलासात अिवा ताराबंळ 
    घोटागिणक पिरदे पायाचा लाबंताना तषृाता सम. 
    िजासूचं ेवधे ूइित ेचहाच ेिवचण वत ुळ 
    िवचारवत क टेबलाा महाा भागाकड ेल. 
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    खचुखालील अधंारानंा िनिम झालेले माजंर, 
    गतभ ि, साभंाळत ेटी झोपते दोन 
    साप पचं. िदशाचंी अफरातफर 
    कन िबलोरी मिंमडंळ िपकवत ेअ ितबब. 
 
    िसगारटे पटेवनू बकेार ठेवतो जळणारी काडी 
    चहाा वत ुळात जी उठून बसत ेिवझताना जरा. 
    अगशील जशी लाश बफा ा लादीवर उघडी 
    समशीतो कोणी आलास ेवाटताच सगा सोयरा. 
 
    ( अण कोलटकराचंी किवता – ास काशन, म ुबंई १९७७. ) 
 
    मळू पुकाता किवतते ‘ हंस ‘ या शानतंर पणू िवराम आह,े पण, रसाळांा पुकात िवराम आह.े 
ाचमाण,े मळू पुकात ‘ तोलतो ‘ या शानतंर पणू िवराम आह,े पण, रसाळांा पुकात तो वगळलेला आह.े तो 
वगळणचे बरोबर असाव.े खर ेतर सरिमसळ ावीच आिण गधळ – chaos – िनमा ण ावाच या ‘ सगामी ‘ हतेनू े
अितवाववादी किवता िवरामिचाचंा कमीत कमी वापर करत.े ामळेु, ह ेथोड ेलाईटली घऊेन पढु ेजाऊ. 
 
    नावावन आिण किवततेा एकूण वण नावन ही किवता इराणी हॉटेलावर आह,े अस ेिदसत.े की ती किवततेा 
बकेार माणसाची मनिती  करणारी आह े? की या हॉटेला िनिमान ेती कवीची तःचीच मनिती  
करत ेआह े? समजा तो बकेार माणसू. तर ाची मनिती जी नहेमीा टीन भाषते सागंता यईेल, ितासाठी ही 
अशी मारीयु किवता कशाला ? आपण किवता वाचता वाचता समजनू घते जाऊ. 
 
    किवतेा पिहा वाचनात एक महाची घटना घडत े– ती णज ेतो बरुशी लागनू न होत चाललेला केक. तो 
वाचवावा कवा फेकून ावा अस ेकाही घडण ेअश झालेला. ( कारण हा केक मानिसक काळाचा – ातला आह े– 
सातला नाही. ) ह ेसश सु मनाच ेताबाहीन न होत जाण ेआह.े सादोर डालीा ‘ पस ऑफ ममेरी ‘ 
– ‘ तॄीच ेसात ‘ -- या िचात जशा एका पाला पडलेा पॉकेट वॉचला म ुंया लागलेा आहते ! ितथहेी एक 
कार ेअशीच मानिसक काळाा नाशाची जाणीव  होत.े ही किवताही  आिण जागतॄ मनाच ेस याचं ेबमेाम 
िमण आह.े या किवतते िवकॄती आिण नाश ह ेअनके गोतनू  होताहते – इराणी चकणा असण,े काच तडकलेली 
असण,े केकला बरुशी, िनजवता, वाकडा हंस, अधंार, गतभ माजंर, अफरातफर, िवझण,े लाश. िजवतंपणाची लण े
णज ेबरुशी, माजंर, बकेार आिण पटेलेली िसगरटे. या अशा खगी यानतंर आता ओळीन ेकिवता पा. 
 
    ह ेएक इराणी हॉटेल आह.े नसुता चहा पीतही िकतीही वळे तुी इथ ेबस ूशकता. सा इथ ेएक बकेार बसलेला आह.े 
णज ेाचा बिुवाला काळही वाया चाललेला आह ेआिण मानिसकही. काउंटरवरा इरायालाच कवी शहा णत 
असावा. या दिरी हॉटेला मालकाच ेत ेहााद उदाीकरण आह.े िशवाय तो चकणा आह.े तो कुठे, काय पाहतोय 
त ेकळू शकत नाही. त ेअिनित आह.े ाला कशातच फारस ेइटंरे नाही ह े आह.े काचलेा तडा गलेाय तर जाऊ 
द,े केकला बरुशी लागलीय तर लाग ूद े– असा कार. िवशषे णज ेकाचचेा तो तडा ितहाासारखा िदसतोय ! 
सगळे सखुःख सम ेकॄा जण ू! पढु ेअस ेटलेय की सिुशित बकेाराला राखी बाधंणारी ‘ अकॄिम ‘ माशी ाच ेल 
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िचतच िवचिलत करत े! मळुात तो एक बकेार आिण ााकाडून जण ूरणाची अपेा करत एक ु माशी ाला 
राखी बाधंणार ! काय ल ायच ेात ? चा द े! पण, माशी ‘ अकॄिम ‘ का ? कारण मनाच ेसगळे हतेपूवू क आिण 
णनू कॄिम आह े! ती माशी एक वळे उाही, बरी णावी अशी मनाची अवा आह े! इथ ेआता हळूहळू लात 
यऊे लागत ेकी ही किवता नसुतचे या हॉटेलबल वा ा बकेाराबल बोलत नसनू पणू  मानवी जगयाबलच बोलत 
आह.े पढु ेबघा – िचातील वनराजी ‘ कुशा ‘ आह े– धारदार आह ेपण, ती िचातली आह.े ती कोणाही वायान े
 होत नाही – ती नसुतीच स ुदंर पण िनजव आह.े ितला वाराही  करत नाही वा सरळ सरोवराच ेजण ूिवपया स 
असलेला वाकडा हंसही नाही  क शकत. ह ेएक जण ूएखाा कित आदशा च ेिच आह.े पण, हंस मा वाकडा 
का ? तर त ेिजवतं असयाच ेमानिसक िच आह ेआिण ज ेज ेमानिसक त ेत ेसगळे िवकॄत, न होत चाललेले, वाकड े
आह े! आता पढु ेबघा – सईुसारखा – धारदार – सीधा माग  तोलतो राखीव बगंाचा रखेीव आभास ! इथ ेमा या 
आदशा ला पण े‘ आभास ‘ णनू ओळखले जात े! 
 
    अशा िनसग िचाचंी अिवा ताराबंळ का होत े? ती तकुातकुाचंी आहते – एकजीव होऊ शकणारी नाहीत – 
मनाच ेअसणचे अस ेतकुाचं ेआिण िवदीण  आह े! तषॄाता ला त ेसगळे सात हव ेआह ेपण, त ेश नाही. चहाा 
लासाा गोल डागाला पढु े‘ िवचण ‘ टलेय ! हा िनळ उपरोध आह े! कसले याटाच ेिवचण – अस ेखर ेतर त े
आह े! ताकक, बिुधान जगयाची ही चेा आह े! आता पढु ेयतेो उेख खचुखालील अधंाराचंा ! अधंाराच े
अनकेवचन ! िवचार, अनभुव याचं ेतकुड ेहा जगयाचा पाया – त ेसगळे अधंार ! आिण या अधंारानंा िनिम काय होत े
तर गतभ ि असणार ेमाजंर ! ह ेअथा तच िवचार आिण अनभुव यावंर ताबा ठेवणार ेमनाच ेक  आह.े ाच ेतजे 
मळुाताच िवकॄतीमळेु गलेेले असनू या सगया शातं नासाडीच ेतचे आह ेमळू ि ! दोन साप पचं णज े
जागतॄ आिण सु अशा अवातंले जगण े! चागंावाईटाच ेिमण अशी िबलोरी अफरातफर, मिंमडंळ, बब, 
ितबब – हा सततचा गधळ ! ह ॆकाही ा हॉटेलातले नाही – मनाा अवलेा धनच आह.े शवेटा कडात 
पुा ा चहाा वत ुळाचा उेख यतेो – त ेिवचण वत ुळ ! ात टाकलेली जळती काडी िवझताना थोडी गोलाकार 
वळत ेजण ूकुणी सगासोयरा आलाय, आदराित करायला हवये ! हीही एक सवय – जण ूमेावरही जागी होणारी – 
हााद ! वतुः कुणी नाहीच आह ेसगासोयरा – सगळे सबंधं तटुलेले वा िबघडलेले आहते ! 
 
    वाचत वाचत आणखी खपू बारकाव ेजाणवत जाऊ शकतात. या किवतचे ेितमायु प िवकॄतनी भरलेले आह.े 
अनपिेतता, उपरोध आिण िवनोदही यानंी भरलेले आह.े हा काही कवीचा एखादा िगत मडू नाही. ह ेपणू  मनान ेपणू  
मनाला पाहण ेआह.े कवीला याच ेसखुःख नाही पण मानवी जगयाची शोकाता पणू पण ेसमजनू घेयाची यात आच 
आह.े ामळेु ही किवता अााा / तानाा ेात जात.े हीच मानवी पिरपतचेी िया – हीच साॄंितक 
िया. ‘ इरायाा हॉटेलातले य पान ‘ अशी ही नसुतीच एक ितिया नाही. यात िगत रागलोभ, कुणाला 
षण ेदणेहेी नाही. माणसाा जगयाा पतीतनू काय घडतये याच ेह ेभान घणे ेआह.े सोडवायला घतेलेली ही 
अनकेापंकैी एखादी समा नाही. ‘ िवचण ‘ िवचारातनू यणेार ेएखाद ेभा वा िनराकरणही यात यते नाही. कारण 
अथा तच त ेश नाही, ह ेसमजलेले आह.े 
 
    माणसाा शोका अवचे ेभान यणे,े समज यणे ेहीच पिहली पायरी आिण हचे तातडीच े– या ग चतनातनू 
आलेली ही किवता आह.े ामळेुच, मराठीतली ही एक महाची साॄंितक घटना ठरत े! एखाा आदशा ला वा 
िनषा ला गहॄीत धन िनमा ण होणाया किवता िहापढु ेखुा ठरतात. 
    --- ००० --- 
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    सािहाच ेइहवादी सदय शा 
    – ले० यशवतं मनोहर – काशक० पगधंा काशन. 
 
    अिलकडचे आलेले मराठीतले ह ेएक अतं महाच ेपुक आह.े एखाा सज क लखेकान े‘ सदय  ‘ आिण ‘ 
सािह ‘ या सकंनाचंा तःा चतनातनू सिवर आकलन-पट माडंावा, ह ेअपवादाकतनेचे घडणार ेया 
पुकान ेघडलेले आह.े िवशषे णज,े आािक, पारलौिकक वा िवचतैवादी माडंणी पणू तया नाकान ही तं 
इमारत उभी करयात आलेली आह.े पण ही काही मा माडंणी नाही. या आकलनाला बुान ेसािंगतलेा िदशचेा 
आधार आह,े अस ेणता यईेल. ह ेपाहता, ह ेपुक आतायुच ( original ) णायला हव.े आजा काळात, ह े
एक बीजपुक समजनू यावर अनके चचा , पिरसवंाद आिण वादही घडावते, अशा योयतचे ेह ेपुक आह.े 
 
    या पुकातले शवेटच ेकरण, ‘ सदया ची पनुरचना ‘ तर चतनाकतचेा एक उ ुगं षटकारच आह े! हा लेख 
वचैािरकच असनूही एखाा उम कलाकॄतीचा अनभुव दणेारा आह.े वाचताना बाजलूा पिेलन ेरघेा मारत वा काही 
वा ेअधोरिेखत करत पढु ेजायाची माझी पत आह.े या लेखातली सव च वा े– हा पणू  लेखच -- अधोरिेखत करावा 
लागले, असा आह े! यातली काही वा ेपाहा -- 
    “ ह ेखर ेकी िविवध िहतसबंधंाचंी गद असलेा जीवनातच सािहिकातील माणसाची रचना होत ेआिण ही रचना 
ाातील ितभावतंाला एक मम ी दते.े पण ही मम ी तःच िहतसबंधं नसत ेतर या िहतसबंधंांा घडणीच,े 
ातील इतचे ेआिण अिनतचे,े ातील पिरहाय तचे ेआिण अपिरहाय तचे ेआकलन, अथ न आिण मून करणारी 
असत.े ही मम ी कोणाही िवमान िहतसबंधंाची ितिनधी नसत.े कारण अशी ितिनधीी कॄिततःच पपाती 
असत.े अशा पपाती मनाची सािहिनमती पपातीच असण ेअपिरहाय  असत.े “ 
 
    “ तःा समाजद िवघटनशील रचना झगुान दतेा यणे ेआिण न मी एक िहतसबंधंाचा होऊन दाखवता यणे,े 
णज ेविैवपणू  पण शोषणातीत, सव िहतशैी आिण सव स ुदंर िहतसबंधंात तःच ेपातंर कन घतेा यणे ेमाणसानंा 
श आह.े “ 
    “ आादक आपली भिूमका न सोडता सया भिूमकेत जातो ह ेणण ेयोय नाही. खर ेतर तो कोणाचीच भिूमका 
घते नाही. तो wisdom होतो. सािहकॄती या िवडमचीच रचना असत.े “ 
    “ सािहिकाा ातंाला कोणाही िहतसबंधंाची चौकट नसत.े “ 
    -- अशी बरीच आहते वा.े पणू  पुकातही अशा मलूगामी चतनाचा खिजनाच आह.े 
 
    तरीही, उदाहरणाथ  ह ेएक उॄत पाहा -- 
    “ कोणतहेी अस ुदंर ह ेस वा इ ठ शकत नाही आिण साच ेअि बिुवादानचे कवा िवानीनचे सभंव ू
शकत.े इाच ेवा स ुदंराच ेअिही बिुवादािशवाय केवळ अश आह.े िववकेवादी मनाला ज ेपटू शकत नाही त े
सही ठरत नाही. “ ( पान १०९ ). इथ ेअसा  यतेो की इतर, मनोहर जर ‘ सदय  ‘ या सकंनचे ेवण न ‘ असीम ‘ 
वा ‘ काहीन ‘ अशा शानंी करत असतील तर त ेबौिक वा वचैािरक मया दतेले कस ेअसले ? बुी एकरषेीय असत े
आिण िवचार मया िदत असतो. सदय  हा एक िवचार असतो का ? तस ेअसले तर सदया चा एखादा िडोमा घऊेन कुणीही 
उम लेखक होऊ शकेल ! इथचे आणखी एक  उपित करावा लागले. बुाला अनके िठकाणी ानंी बौिकच 
टलेले आह.े बौ धमा तली ‘ िनवा ण ‘ ही अवा बौिक असत े? तॄाहीनता वा ःखहीनता ही बौिक असत े? 



113 
 

मनाची एक मया िदत अवा असत े? बौ धमा त ानाच ेखपू मह आह.े ान ही काय िवचारिया असत े? 
बुान वा सदय  ह ेइहवादी – इथलेच – आह ेया जगयात घडणारचे -- णनू मा करता यते ेपण, त ेवचैािरक 
असत,े अस ेणता यणेार नाही. खु मनोहरांाच माडंणीशी त ेिवसगंत आह.े 
    आता ह ेएक उॄत घऊे -- 
    “ समाज णज ेमाणसांा सबंधंाचंी रचना ! सािह णज ेया सबंधंाचं ेतट वण न न.े या सबंधंावंरील 
भााला सािहप ा होत.े माणसामंधील सबंधंाचंी पनुरचना अस ेया भााच ेप असत.े “ ( पान १२४ ). ही 
पनुरचना कसली ? पिरितीची ? सबंधंांा आदश सााची ? 
    “ सदय  िनमा ण करणारी ितभा कधीच पपाती नसत.े “ ( पान १२७ ). सदय  िनमा ण करण ेणज ेकाय ? त ेएक 
बौिक, वचैािरक मत असत ेका ? 
    -- ह ेकाही मखु मु.े पुकाच ेनाव ‘ सािहाच ेइहवादी सदय शा ‘ अस ेआह,े पण, यातील िववचेनाा पुथ  
वा ीकरणाथ  एकाही लेखकाचा वा सािहकॄतीचा यात उेख वा सदंभ  नाही. मनोहर, कुठेच अिात न आलेा 
आिण अिात यऊेही न शकणाया एखाा सकंनबेल तर बोलत नाहीयत ? सदय शाात मानसशा, 
शरीरशा, जनकुशा वगरै ेशााचं ेअनकेदा आधार घतेले जातात. तस ेइथ ेकाहीच नाहीय. ामळेु, एक कार,े ह े
वचैािरक लिलत लेखनच झालेले आह.े यातला ‘ इहवादी ‘ हा श िनववाद वाटतो. परलोकाचा काही सबंधंच नाही, 
कबना तो असतो अशा शतचेीही गरज नाही. ज ेकाही घडत ेत ेइथचे, याच जगयात घडत,े ह ेखरचे आह.े पण, 
इहवादी णज ेफ बौिक, वचैािरक वा वैािनकच असत ेका ? ‘ असीमता ‘ ही वचैािरक असत ेका ? – ह े समोर 
यतेात. 
 
    या पुकाबल अनके मतमतातंर ेआिण चचा  व वाद श आहते. ती सव  घसुळण ायलाच हवी. त ेसव  घडाव े
अशा योयतचे ेएक महाच ेपुक िलिहाबल िमवय  मनोहरानंा धवाद ! 
    --- ००० --- 
 

    रवी दामोदर लाख ेयाचंी किवता 
 
    लाांा किवतचेी अनके विैश ेआिण मूाकता यावंर मी यापवू िलिहलेले आह.े आता सहज वाचता वाचता 
चागंा वाटलेा, णज ेमुाम िनवडून न काढलेा, अशा ांा दोनतीन किवताबंल िलिहणार आह.े या िती 
किवता ‘ सपंकेाा बाहरे ‘ या संहातनू घतेलेा आहते. 
 
    लाांा किवतचेा एक मखु णावा असा िवषय असतो तो णज े‘ मी ‘आिण ‘ वाव ‘ यांातंला सघंष . ह े
वाव िवासाह नसत ेआिण केाच ेवगेवगेळे असत.े ‘ स वाव ‘ अस ेकाही नसत.े या ंाा अनके परी 
लाांा किवतते िदसत राहतात. वाव नाही तरी आभासीच आह ेतर मग या आभासावर आधािरतच एक बनावट 
वाव तयार कन त ेाहाळले तर त ेअिधक यपण ेआिण पणू तने ेसमज ूशकेल, या िवचारान ेही किवता अशा 
बनावट वावाच ेढीगच रचत जात.े या कार ेही किवता जगयाता असगंततलेा, िवसगंतीला आिण अिनिततलेा 
िचतारत राहत.े बयाचदा या किवतातंले वाव आपाला ऍसड नाटके वा काकाच ेजग याचंी आठवण कन दते.े 
एकाच वावाच ेबदलत ेप आपाला ‘ वडील ‘ या किवतते िदसत.े घाळ रंगवयाा घटनतेले वाव ( ‘ 
काय माहीत ' पान ७८ ), आपा काळाा कनलेाही उलटेपालटे करत.े या किवतातंले वाव ह ेकवीच ेिगत 
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वाव नसत.े त ेकोणाही माणसाच ेवाव असत.े  होताना त ेकवीा मानिसक साातनू यते,े इतकेच. या 
वावाची गमंत णज ेइथ ेभावभावना, िवचार, मडूस, सखुःख ेयांाबरोबरच शरीराच ेअवयव, व,ू झाड,े र,े 
ढग अशा गोीही ‘ िजवतं ‘ समजा जातात. यातच अबोध मनातली ,े िवचार, आठवणीही िमसळत राहतात. 
आपा पिरचयाच ेनसलेले िविच वाव सतत समोर यते राहत.े या वावाा जाचातनू वा काचातनू सटुका श 
आह ेका, हा  या किवतांा मळुाशी अिात असतो. मानवी जगयातला काळ आिण मॄ ूयाचंाही सखोल तपास 
या ियते घतेला जात राहतो. किवतचेी ही शलैी आपा सवयीची नाही. मराठीत, वाव अस ेचरुगळून पाहणारी 
किवता फारशी िलिहली गलेेली नाही. ामळेु, ही किवता अितीय ठरत.े मराठी किवततेा या किवतेा ानाा 
चचपेा या किवततेली चतनशीलता वाचकाला माणसू णनू महाची ठरावी, अशी ही गभंीर किवता आह.े आता 
उदाहरणादाखल खालील तीन किवता पा. 
 
    १. शातंतचेा ब ( पान १५८ ) 
 
    शहरभर भटकावर 
    एकभानतने ं
    घराकड ेपरततानंा 
    मीच िनम नु होऊ पाहतोय 
    पावलाचं ंओझ ंओढतोय. 
    एकेका पावलावर 
    आणखी कुठलंतरी ओझ ंवाढतयं. 
    कुठलं त ेकळत नाहीय 
    तरी मी त ेवाहतोय. 
    िरकाम ंपोट जड झालंय. 
    जडशीळ. 
    त ेतं होऊ पाहतयं 
    माया िजवतंपणाा जोखडातनू. 
    मी काही ाला अडकवनू ठेवलं नाहीय. 
    भटकलो ावन त ेर े
    पोटात वळवळताहते. 
    त ेथकले नाहीयत; 
    उलट वगेवान झाले आहते; 
    आिण ा रावंर 
    माणसांा सावा एकवटा आहते 
    र साकळासारा. 
    मी कोलाहलासारखा मिपल झालोय 
    आिण मायातनू कुणी एकजण 
    कानावर घ हात रोवनू 
    सरैावरैा पळतोय 
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    शोधत शातंतचेा ब 
    िर होयासाठी. 
    --- ० --- 
 
    अपणू  ( पान १७१ ) 
 
    अपरंु आिण उथळ आह े
    वाव बाहरे 
    नाही मावत सपंणू  मी 
    माझी खोली. 
    भवतालाा गतीत 
    वाहणाया जगरहाटीत 
    नाही रा शकत मी 
    अिलत. 
 
    मी िखळतो 
    जागा जागी. 
    मी केलेा 
    आझटपटीतनू 
    यते ेहातात केवळ 
    फरफट. 
 
    ही फरफट 
    चौफेर होयाची 
    वावात उपरी होयाची 
    भीती वाटतये मला. 
 
    मी िचणनू घतेोय 
    तःला, 
    अभावाा आकाशभतीत 
    जमीनदो. 
    मी गदुमरतोय, 
    माझी ही गदुमर 
    ऐकायला 
    लाभोत कान या भतना 
    आिण लाभो वाचा 
    माया मॄलूा 
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    ही गदुमर 
     करयासाठी. 
    --- ० --- 
 
    माणस ं( पान १८९ ) 
 
    ही माणस,ं 
    गदत घते असतात ास 
    मटली. 
 
    ही माणस,ं 
    उच दतेात आपलं जगण ं गदला 
    वागव ूदतेात िजवतंपणाला खांावन तेवत. 
 
    ही माणस,ं 
    उट मे करतात 
    एकटेपणाा चारोगावर. 
 
    ही माणस,ं 
    जपतात हा रोग 
    राा नाासारखा 
    ाचंा िजवतंपणा 
    िस होयासाठी. 
 
    ही माणस,ं 
    नाकारतात कुठलंही मलम 
    ा खाजवेर लावयासाठी. 
 
    ही माणस ं
    घाबरतात 
    मलमान ेपोटा एकटेपणाचा 
    खनू होयाला. 
 
    ही माणस,ं 
    खाज बदं झाली तर 
    मेातच होतील जमा. 
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    ही माणस,ं 
    कटी असताना 
    बाळाला वा नााला ज दतेात 
 
    ही माणस,ं 
    िफिजकली एकटी, मटली गदची झाावर 
    काळाचा सतत होत राहणारा ज 
    पाहत असतात 
    ही माणस.ं 
    --- ० --- 
 
    ‘ शातंतचेा ब ‘ या किवततेले जगयाच ेजोखड णज ेवावाबरोबरचा सघंष  आिण ‘ भटकलो ावन त ेर े‘ 
णज ेजमा झालेले सव  अनभुव, ह ेलात घऊेन किवता वाचनू पाहा. ‘ अपणू  ‘ ही किवताही हाच सघंष  वगेया कार े
 करत.े जगयातली ‘ गदुमर ‘ िजवतं असेोवर मला तरी  करता यणे ेश नाही आह े– माया मॄलूा ती 
शी लाभो, अस ेही किवता णत े! ितसरी ‘ माणस ं‘ ही किवताही ‘ मटली ‘ ास घणेाया माणसाचंीच आह.े मनाा 
उलापाला कॄती हचे जगण े! केाच ेवाव आिण वावसघंष  वगेवगेळा असान ेही सव माणस ेएकटी 
पडलेली आहते. ानंा ‘ एकटेपणाचा चारोग ‘ झालेला आह.े 
 
    काहना ही किवता बध वाटत.े ांाबरोबर ही किवता समजनू घेयाचा हा एक ाथिमक य. 
    --- ००० --- 

    बत खपू जागा आह े( किवतासंह ) -- Priya Jamkar 
    कवी – िया जामकर आिण काशक -- कॉपर कॉईन. 
 
    या संहाता किवताचं ेायी सू टले तर ‘ खळबळीचा ( वा ुतचेा ) अभाव ‘ ह ेआह.े ही टुी सागंण ेनसनू 
फ वण न आह.े अस ेका आह ेतर ही एक अतं अपवादाक अशी ‘ कारणिवहीन असमाधानाची ‘ किवता आह.े 
पिरपणू  असमाधान. पण िनिम न सागंणारी, रोष वा ोध नसणारी, ज ेआह ेत ेअसमाधान जगणारी. वाचकात अमकु 
कारचा ितसाद यावा असा य ही किवता करत नाही. ती फ तःच ेआह ेतस ेअसण े होत ेआिण िनरपे 
राहत.े ही ितियाचंी किवता नसनू असयाची किवता आह.े ामळेु ती सौ, नाजकु आिण हळुवार आह.े ह ेसमजनूच 
ही वाचली जाऊ शकत.े ना उजेकता ना कुठला सनसनाटीपणा. अस ेअसयात याता काही किवताचं ेअि नीट 
आकारालाच न आान ेअथवा आशयही सटूुन गेामळेु रागंोळीसारा ा नसुाच नगय वाटतात. टले तर ह े
अडथळे आहते. तरीही, अस ेअडथळे ओलाडूंनही वाचावी अशी ही ‘ वगेळी ‘ किवता आह.े नाही तरी बरचे कवी दोनचार 
किवतांा िजवावर अमर होतात, ह ेपाहता, पणू   होयाचा नमनूाच वगेळा असलेली ही किवता मराठीत ागताह 
ठरत.े इथ ेही किवता पाहा – 
 
    अ रान 
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    किवता िलिहया आधी 
    अ रान उगवत ं
    शरीरभर 
    मी वळे बदं करत े
    रानात घसुत े
    कधी गात ेकिवता 
    कधी िठबकत े
    श श 
    किवता फोडत ेमला आतनू. 
    मागत ेिच 
    मी दते े
    िनवातं होत.े 
 
    आता ‘ लोकहो ‘ या किवततेा या ओळी बघा – 
 
    मी िदवसरा अथकपण े
    ाची िनगराणी करतये 
    माया या कॄतीला तुी 
    वावावरची ितिया समजाल का 
    लोकहो 
 
    या किवता ितियाप नाहीच आहते. इथ ेा अथागं ‘ अकारण ‘ असमाधानाच ेजण ूएक तं जगच िनमा ण 
होतये. ालाच ही किवता ‘  ‘ णत.े ह ेा असमाधानातनू पळवाट शोधणहेी नाहीय. जण ूहा एक अिंतम टा 
आह.े एका िठकाणी, ती कोणाही गटाचा भाग नसाच े होत,े एका िठकाणी ती सखुी वा ःखी नसण े होत.े 
काही णी हा पणू  असमाधानाचा टा खरचे अिंतम ठरतो आिण अचानक ातनू पणू  समाधान उमलत.े एका िठकाणी 
सहजच या ओळी यतेात – 
 
    मी कुतहूलान ंताजी 
    होत चाललेय 
 
    पिहली गो णज ेही एक अतं मािणक आिण आिनचेी अशी किवता आह.े खपू भावी होयाचा य न 
करता आपा सखोल आशयान े होणारी. या किवतते ितमाचंी रलेचले नाही. ही किवता आधिुनक जीवनातले 
सदंभ  मध ेमध ेयावते असाही य करत नाही. या किवतते यणेारी गढूता ही भाषमेळेु यणेारी नसनू आशयाची आह.े या 
किवततेला ‘ त ू‘ हा कधी तो अथागं असमाधानीपणा असतो तर कधी ती अवा फुटून ातनू िनमा ण होणारा मुीचा 
ण. ( ह ेदोी ‘ त ू‘ किवतते ियकराा पातही यतेात. ) पण, ढ अथा न ेही आािक किवता नाही. , या 
आह ेया जगात जगयाची ही एक खरी किवता आह.े ितखटजाळ ितिया दणेारी, सखुःखाचं ेकढ आणणारी, उदासीच े
वा िनराशचे ेमडू तयार करणारी अशी ही किवता नाही. यशी होयाच ेयच नसान ेया अिभीत बयाच 
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िठकाणी अपतू ता आिण आशय च न होण,े असहेी घडललेे आह.े तरीही, ज े‘ स ‘ काही किवतातंनू सशपण े
 होत ेत ेपाहयासाठी अशा किवताही ीकारण ेभाग आह.े 
 
    या किवतासंहाच ेसिवर परीण करयाचा इथ ेहते ूनाही. त ेकाम आपले िदगज समीक करतील. या संहाची 
मखु विैश ेसागंावीत आिण या किवतातंा अपवादाकतचेी नद करावी एवाच माफक हतेनू ेह ेिलिहले आह.े हा 
एक स ुदंर खळे पाहा – 
 
    तो अग वाटतो ितला. ती खळुी ाला. 
    ती सूदहेान ंवशेत ेदहेात ाा. तय होत.े 
    आतनू ठोके ऐकतये पण चहेरा मोहवतोय. 
    ती बाहरे यते.े आनंन ााकड ेपहात िबलगत.े 
    तो िताकड ेपाहतोय. ती अग वाटतये ाला. 
    खळुाचय. ती हसत.े 
    --- ००० --- 
 
    ‘ रंगवाचा ‘ नोबर २०१९. 
 
    ‘ रंगवाचा ‘ चा नोबर २०१९ चा अकं खास संा णावा असा झालेला आह.े याच ेमु कारण णज,े 
कमीजा अनभुवी असलेा अठरा िददशकानंी यात ांा िददशन ियबेाबत िलिहलेले आह.े ‘ रंगवाचा ‘ न े
ानंा एक ावली पाठवली होती आिण ा अनरुोधान ेानंी बोलाव ेअशी ही योजना होती. ानंी सपंक  केलेले 
सगळेच िददशक यात सहभागी झालेले नसले तरी या अठराजणाचं ेह ेगट चतनही पढु ेया ेात यणेायासंाठी 
मोलाच ेठरणार आह.े भल ेभले ार िददशकही पढुील िपासंाठी असा फारसा उपयु ऐवज ठेवत नाहीत, या 
आपा पा भमूीवर तर हा सव  मजकूर फारच महाचा ठरतो. िददशकाचं ेवचैािरक व तािक चतन ह ेअस ेएका 
िठकाणी उपल होयाची ही एक अपवादाक घटना आह.े यात ावसाियक आिण ायोिगक टा जाणाया 
दोी बाजूंा िददशकाचंा समावशे आह.े अनके ावहािरक अडचणतनू माग  काढत जायाबरोबरच आशयाा 
अिभिियते यणेारी आान ेआिण ाचंी िनराकरण ेयाचंाही परामश या िददशकानंी इथ ेघतेलेला आह.े ह ेसव, 
सव च िददशकानंा आिण िवशषेतः नान ेया ेात पदाप ण करणाया िददशकानंा माग दशक ठ शकेल अस ेआह.े 
िददशकातं असणार ेवगेवगेळे िकोन आिण नाटक बसवयाा ांा वगेवगेया पती ह ेसव च उोधक झालेले 
आह.े 
 
    या अकंासाठी मजकूर पाठव ून शकलेले पण ानंा सपंक  केला गलेा होता अशा सवच िददशकाशंी पुा एकदा 
सपंक  साधनू ाचंाही मजकूर िमळवायचा य करावा, अस ेसचुवावसे ेवाटत.े अशा या सवच िददशकांा अनभुवाच े
आिण आकलनाच ेएक पुक िनघ ूशकले तर वषा नवुष आपा रंगभमूीसाठी ती एक अमू दने ठरले ह ेिनित. या 
उपमाबल ‘ रंगवाचा ‘ च ेमनःपवू क अिभनदंन ! आिण आणखी िवशषे अिभनदंन ह ेयासाठी तयार केलेा 
ावलीसाठी ! या अकंातला इतर सव  मजकूरही दजदार आह.े 
 
    सव च नाकमनी हा अकं एक अास णनू वाचावा आिण संही ठेवावा, अस ेमी सचुव ूइितो. 
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    --- ००० --- 
 
    ' मग एकच धडकी '  
-- तीन अकंी नाटक -- मळू लेखक -- यजुीन आयोनेो -- मराठी पातंर -- .ं िव. सरदशेमखु  
 -- सिुवा काशन, सोलापरू. 
 
    माझ ेअतं आवडत ेनाटक. खास मेान ेवाचले. काही वषानी या नाटकाचा पुा सबंधं आला आिण छान वाटले ! 
धवाद नीितन वै. 
 
    सुवातीला वैाचं ेाािवक असनू शवेटी सरदशेमखुाचंा आयोनेोवरचा लखे आिण ानंी डॉ. लागूनंा पाठवलेले 
प आह.े 
 
    नाटकाचा वाचनानभुव चागंलाच यतेो. पवू ह ेकुणी मराठीत सादर केले होत ेका त ेमला माहीत नाही. पण, आता ह े
पातंर उपल झालेले आह,े तर एखाा नासंने ेजर िवचार करावा. िकरकोळ काही बदल लागास त े
तालमा ओघात होयासारख ेआह.े नाटकाचा शवेट बदललेला िदसतोय. पवू मी इिंलशमधनू वाचले होत ेतेा त े
ते ऍिमडीा ( नरशेा ) भोवती परॅॅशटूसारख ेग ुडंाळले जात ेआिण तो हवते उडू लागतो आिण ाची पी मडॅलीन 
( माधरुी ) खान ाला बोलावत असतानाही अय होतो, अस ेकाही वाचाच ेआठवत.े मला तोच शवेट 
अावयक वाटतो. सादर करणायानंी त ेठरवाव.े 
 
    नााासासाठी आिण एकूणच मराठी वाचकासंाठी ह ेमहाच ेनाटक, सरदशेमखुांा आयोनेोवरा उम 
लेखासह मराठीत उपल कन िदाबल सिुवा काशनाला धवाद ! 
    --- ००० --- 
 
 
 
    िनतीन वै 
 
    एखाा महाा मराठी लखेकाा बाबतीत, ाा मॄनूतंर, ाा अकािशत सािहाचा असा पाठपरुावा 
कन, मागोवा घऊेन आिण सपंादन कन त ेलोकापंढु ेआणयाा कामाच ेह ेएक मौिलक उदाहरण णाव ेलागले -- 
िनतीन वै यानंी .ं िव. सरदशेमखुांा लेखनाबाबत केललेे काम ! ातलेच एक पुक, ' .ं िव. सरदशेमखु -- 
सािह -- सदंभ सािह ◌ः सचूी आिण चिरपट ' ह ेआह.े पुक मािहितपणू  तर आहचे, पण, ाचबरोबर िनिशकातं 
ठकार यानंी सरदशेमखुाशंी मारलेा गांा साााराच ेपिरिशही वाचनीय आह.े िगत जीवनात अनके 
सकंटाशंी सामना करत सरदशेमखुानंी केलेले वाचन-चतन-लेखन पान थ ायला होत े! 
    हा एक महाचा सािह-ऐवज कािशत केाबल सिुवा काशनाच ेअिभनदंन ! 
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िवर ( कादबंरी ) – ले० डॉ. कमलेश सोमण 
 
    या कादबंरीा काशनाला जाऊन आलो. आी पुयात ‘ अवकाश कलामचं ‘ नामक एक नासंा काढली होती 
तेापासनू कमलेश िम आहते. ाचंा बधं महशे एलकंुचवारांा नाटकावंर असनू ाचहेी एक दजदार पुक 
िनघालेले आह.े या काशनाा काय माा िनिमान ेया कादबंरीता दोन करणाचं ेअिभवाचन आयोिजत केलेले 
होत.े अिभवाचक होत,े तः कमलेश आिण गौरी लाग.ू पा सगंीत होत ेअय सोमण आिण ाचंा चम ूयाचं.े ( नतंर 
मखु वे होत ेी. ी. वा. कुलकण आिण मखु पाण ेहोत ेकलस वरील ‘ ािमनी ‘ फेम अिभनते ेगुराज अवधानी. 
ा दोघांा भाषणानंा मी थाबं ूशकलो नाही कारण मला ८ वाजता माया धाका नातीला िता ासवन घरी 
घऊेन जायच ेहोत.े ) 
 
    दोघहेी अिभवाचक अुम असान ेसमुार े६०-७० ोत ेपणू  म होऊन ऐकत होत.े कमलेशानंी ही कादबंरी, 
महाभारतातले तचतन तःत पणू  मरुवनू िलिहलेली आह,े ह ेजाणवले. युातला सगळा सहंार होऊन गेानतंर 
पाडंव आिण ीकॄ, धतॄरा आिण गाधंारी यानंा भटेायला यतेात, तो कथाभाग होता. त ेयेयापवू िवर धतॄरााशी 
बोलतो आिण नतंर तसचे गाधंारीशीही बोलतो. पाडंव आिण कॄ यानंा मा करावी आिण ांाबरोबर पढु ेआनदंात 
राहाव,े अस ेाच ेसागंण ेअसत.े धतॄराही ाचा राग आव शकत नाही आिण नतंर गाधंारीही. त ेसव मळुातनूच 
ऐकया-वाचयासारख ेआह.े 
 
    एवा कथाभागातही ह े झालेले आह ेकी मनान ेघडलेली कोणतीच कॄती ही पणू  बरोबर वा पणू  चकू अशी नसत.े 
पाडंवांा बाजनू ेसगळे समथ नीय असले तरी धतॄरा आिण गाधंारी याचंा ोधही समथ नीय असतो. दोी बाजूनंी 
काही ना काही चकुाही झालेा असतात. मानवी जगयाता या ग ुतंाग ुतंीच ेआिण सव तः अमकुच बाज ूावी अस े
काही नसत,े याच ेउम भान या अिभवाचनान ेिदले. इतका मोठा सहंार घडून गेानतंर मचेा िवषय समोर यणे ेह े
जगयातले ितियचे ेसात तोडयाच ेतान असत.े अशा पतीन ेपािहास नसुतचे या कादबंरीच ेमहाभारताचा 
कथाभाग णनू उदाीकरण कराव ेलागणार नाही. शवेटी जगयाच ेसाथ क घटनांा बाहरे आिण ितियांा बाहरे 
असाच ेह ेतचतन हीच या कादबंरीची मूाकता आह.े 
 
    मला खर ेतर ऐितहािसक वा पौरािणक असा काराचंी मानिसक ऍलजच आह.े मी या कारांा फंदातच पडत 
नाही. पण कमलेशांा मैीमळेु गलेो आिण जाऊन येयाच ेपणू  साथ क झाले. 
 
    सव  सबंिंधताचं ेअिभनदंन ! 
     --- 000 --- 
      
    मला उमजलेला गािलब 
 
    आजा मटाम ेगािलबवर एक लेख आललेा आह.े ाा मॄलूा १५० वष झााा िनिमान.े तो जर १५ 
फेवुारी १८६९ ला गलेा असले तर १५१ वष झाली, १५० कशी ? पण, जान ेदो – असा िहशोबांा पिलकडचा हा 
कवी आह.े ही काहीही नसुत ेमोठे नसत े– महा असत.े हा तर खरोखरचा महाटे कवी ! 
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    समुार े४५ वषापवू मी गािलब, सतेमूाधवराव पगडी यांा पुकावन समजनू घतेला. ा वळेी मी ातच बडूुन 
गलेो होतो. इतके अथ ोटक काही वाचयाचा आनदं िकती िवलण असतो त ेमी अनभुवत होतो. मला उ चा गधंही 
नाहीय. आता णाल तर पुा गािलबचा एकही शरे मला मळुातनू समजणार नाही. पण, ा वळेी, पगडा कॄपने ेमी 
तो कण न कण समजनू घतेला होता. ानतंर मी ‘ माया गािलबा किवता ‘ या १४ किवता िलिहा. पवू कुमार 
गधंवानी ‘ मला उमजलेले बालगधंव  ‘ असा एक काय म घडवला होता. तसचे या माया किवताचं ेप होत.े मला 
गािलब कसा समजला ाला मी अिभी िदली होती. गजलाचं ेपणू  ाकरण न पाळता सलैसरपण ेतो फॉम  घतेला 
होता. ा किवता नतंर ‘ सकथ े‘ ा एका िदवाळी अकंात आा होा. माया ‘ कोरी किवता ‘ या संहात शवेटी 
या किवता आहते. तो संह माया www.champralekhan.com या सकेंतळावर उपल आह.े नमूादाखल 
ातंली ही एक छोटी किवता – 
 
    किवता आिण िया साराच आहते 
    तमुा देयाइतकीच परतफेड ा करतात. 
 
    तमुा सवाला ाचं ेसव  िमळत,े 
    मग देयाघेयाा पती काहीही असोत. 
 
    किवता आिण िया साच ेसार आहते, खरचे गािलब, 
    दोघनाही खोटेपणा अिजबात खपत नाही. 
 
    ानंा उकुता असले ानंी ा माया किवता जर वाचा. 
 
    माया या गािलबदोीमळेु घडलेले दोन िक ेसागंतो – 
 
    १. कवी अण ा ेयाचंा किवताचंा काही काय म पुयात होता. मला िनमंण होत ेणनू मी गलेो होतो. मला ितथ े
पोचायला जरा उशीर झाला होता. मी गलेो तेा काय म चा होता. मी समुपण ेजाऊन माग ेएका खचुवर बसलो. त े
अणन ेपािहले. आिण ान ेकमालच केली ! ‘ माया गािलबा किवता ‘ मधा काही ओळी ाला पाठ होा, ा 
ान ेणायला सुवात केली ! “ तर, या ओळी िलिहणार ेकवी च.ं . दशेपाडं ेआाच आलेले आहते, ाचं ेागत ! 
“ अस ेतो णाला. ोानंी टाया वाजवा ! 
    २. एकदा एका राी िगरीश पतके आिण मी पाल पवू ला होतो. वाटेत आी एका बारम ेिशरलो. तर काय आय  ! 
मराठीतले तीन िदगज ितथ ेहोत े– सिचन खडेकेर, नलेश पाटील आिण िकशोर कदम. मग आीही ांातंच गा 
मारत बसलो. िकशोरन ेमाझा गािलब वाचलेला होता आिण तो ा किवतांा बहे मेात होता. ावरच तो बोलत 
होता. ( ा मफैलीत मी उगीचच नलेश पाटलाशंी वाद घातला होता – त ेआता नाहीत – ाची मला खरचे खतं वाटत े
! ) आी बाहरे पडलो तेा थोडा पाऊस सु झाला होता. िकशोर णाला, “ या गािलबा दोाबरोबर मला 
पावसात िभजायचये – “ आिण खरचे ान ेमला ााबरोबर िभजायला लावले ! 
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    ३. ितसरा िका नतंर आठवला -- आणखी एक िका नतंर आठवला, तोही सागंतो. ितकड ेइंर-भोपाळकड ेदोन 
गािलबमेी िम होत.े ाचं ेमला प आले होत ेकी माया या गािलब-किवता वाचनू ानंा गािलब जसा समजला तसा 
पवू समजला नता ! मला ह ेमहाचडं वाटले ! माझ ेानपीठच त े! गािलब समजायला आपण उपयोगी पडण े! 
 
    “ म ैतो कुछ भी नही ँ मािलक, मगर म ैगािलबका दो ँ, य ेही मरे ेिलय ेकाफी ह ै! “ असा एक नामय सवंाद मी 
इथ ेणने. नसुता गािलबच नाही – गािलब आिण तकुाराम ! इथ ेमी हहेी सचुवने की माया वरील सकेंतळावरच ‘ 
पहाट आिण तकुाराम ‘ या माया ५० किवताचंा एक संह आह,े तो अवय वाचा. 
 
    चला, या िनिमान ेमाझा एक कवीपरमेर आठवणीत आला ! गािलब समजनू न घतेा ज ेमरतील ानंी या 
पॄीवरचा ाचंा सगळा वळे वाया घालवला, अस ेमी णने ! 
    --- ००० --- 
      
    ऑफयस 
 
    काल, सागर तळाशीकरन ेएफबी लाई वर जी. ए. कुलकण याचंी ‘ ऑफयस ‘ ही कथा वाचली. कोरोना काळात 
लोकाचंी नसुतीच जा कन करमणकू करत बसयापेा जरा साॄंितक ायाम करवणारा हा एक चागंला उपम 
सागरन ेसु केललेा आह.े उम आवाज, भाषचेी समज आिण श न श नीट पोचायला हवा याच ेभान ही सागरा 
वाचनाची गणुविैश ेआहते. तो एक उम अिभनतेा आह.े ‘ राशोमान ‘ या जगिस नाटकात ान ेजबरद काम 
केले होत.े ाा सव  कुवती  होतील अशा सधंी आपा साॄंितक वातावरणात ाला िमळालेा नाहीत, अस े
मला वाटत.े त ेआता, जो भी ह ै! मी ‘ ऑफयस ‘ या कथबेलच िलिहणार आह.े 
 
    ऑफयस ह ेीक परुाणातले एक िमथकपा आह.े तो एक महान सगंीतकार, कवी आिण िेषत होता. ान ेकाही 
धम ही सािंगतला, अस ेटले जात.े ाची पी यिुरडाईस ांा िववाहााच िदवशी सप दशंान ेमॄ ूपावत ेआिण 
ऑफयस अतं ःखी होतो. नतंर तो पाताळलोकात जाऊन, ाच ेसगंीत आिण का याचंा दवेावंर भाव पाडून ितला 
पुा पॄीवरील काशजीवनाकड ेनेयाची सधंी िमळवतो. पॄीवर पोचपेयत ान ेमाग ेवळून पाहायच ेनाही, अशी या 
बाबतीतली अट असत.े ती ााकडून मोडली गेान ेणात यिुरडाईस पुा मॄ ूपावत,े अशी ती कथा आह.े हीच 
कथा आधाराला घऊेन जीएनंी ाचंी कथा िलिहलेली आह.े मानवी जीवनाबाबतची तःची आकलनिया  
करयासाठीच जीए ह ेआान घतेात, ह े आह.े 
 
    या कथतेले भािषक फुलोर ेआिण झगमगाट ह ेया कथेा माहोलासाठी योयच आहते, अस ेणता यईेल. ती तर 
जीएचंी खास मताही आह.े पण, इथ ेमुतः आपण या कथेा आशयाकडचे पा. 
 
    १ िववाहााच िदवशी पी यिुरडाईस सप दशंान ेमॄ ूपावान ेऑफयस ःखी होतो आिण ितला परत आणायच े
ठरवतो. आपाकड,े रामही पी सीतचे ेअपहरण झाावर ःखी होतो आिण ितला परत आणायच ेठरवतो. आपला 
यही येसीा िवरहान ेाकूळ होतो. णजचे मानवी जगण ेह ेघटनातंनू सखुःख िनमा ण करणार ेअसत.े मग तो 
िेषत असो की दवे असो की एक साधा य. 
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    २ मळू कथतेला ऑफयस एक महान वादक, कवी आिण िेषत आह.े इथला, जीएंा कथतेला ऑफयस काही ा 
योयतचेा वाटत नाही. अवाढ भाषा वापरत जीए ाला दवे-दवेता यांापयत आणनू पोचवतात पण यात ाचा 
काहीही ाक  िदसत नाही. तो एक सामा, सरधोपट, िमिडऑकर माणसूच असाच ेपढुहेी िदसत राहत.े यिुरडाईसला 
सोडवनू नतेाना ाला अतं शार समा काय िदसत ेतर आता ती पवूसारखी असणार नाही. ाला िदसणाया 
सदया वर, सतवेर कायम िता मॄूा आठवणीची छाया राहील ! तर नकोच ह ेणनू मुाम तो माग ेवळून 
िताकड ेपाहतो आिण जाणीवपवू क दवेाची अट मोडून ितला पुा मॄूा पाताळलोकात जाऊ दतेो ! यात काय 
िवशषे अलेचा भाग आह े? एरवीही जगताना केाा तॄी आिण मनोरचना वगेयाच असतात. ती समा 
टाळयाचा उपाय कुठे उपल असतो ? 
    ३ ानंा जेा सरी सधंी िमळत ेतेा ती यिुरडाईस नाकारत.े कारण काय तर ितन ेमॄचूा  अनभुव घतेलेला 
आह ेआिण ऑफयसन ेाा िय ीा मॄचूा अनभुव घतेलेला आह े– ामळेु ाचं ेजगण ेपवूसारख ेअस ू
शकणार नाही. नतंर पुा, ती आधी मलेी तर ऑफयसला फार ःख होईल आिण तो आधी मलेा तर ितला सहन होणार 
नाही ! यात तरी काय मोठी बिुमा िदसतये ? हहेी िकरकोळच तर आह.े तचे अगदी अगाध ान असामाण ेसादर 
केले गलेेय. 
    ४ यातले दवे-दवेताही यांासारखचे सामाच आहते. शवेटी दवेसाहबे णतात की ऑफयस आिण यिुरडाईस ह े
दोघहेी शहाण ेआहते. का ? तर दोघानंाही आपा मया दा कळतात णनू ! ः ख सहन करयाता आिण आकांाचंी 
पतू ता करयाता मया दा ! य ेतो सबको मान रहता ह ै! यात खास अस ेअगाध, सखोल ान कसले आह े? ! त ेदवे 
नामक इसम यालाच ान णतये ! 
 
    दहेमॄचूा अनभुव ही एक बािलश असली तरी ‘ अथ पणू  ‘ कना णनू ीकारली समजा तरी ही कथा कोणता 
आशय पोचवत े? माणसाा सखुाधािरत सवसामा ितियाचंा ! माणसू ाा भावयुततेनू वागत असतो, हचे 
ना ? ही तर जतकी हकीकत सगयानंाच माहीत असत े! पण, हचे काहीतरी सखोल आह ेअस ेसमजण ेणज,े ‘ िदल 
बहलानकेे िलय ेखयाल अा ह ै‘, इतकेच ! 
 
    जीएंा कथा मी बयाच वषापवू वाचा होा. त ेमराठीतले एक मोठे कथाकार आहते, हचे माया मनात 
बबलेले आह.े पण ही कथा मा मला पोरकट, बािलश वाटली. 
 
    सदर पो तुी करमणकू णनूही वाच ूशकता वा गभंीरपणहेी वाच ूशकता. मी काही समीक वगरै ेनाही, पण, 
समीकानंी, शरेबेाजी करण ेवा गे काहीतरी बोलण ेयापेा कोणाही कलाकॄतीा आशयाा पायात उतरले 
पािहज,े अस ेमला वाटत.े कोणाही कलाकॄतीचा आशय पोचत जायाची िया या अगंान ेजा िलिहले गलेे पािहज.े 
असो. 
 
    अगदी थोडात िलिहले आह.े जीएबंलचा आदर खावयाचा वा उगीचच काही सनसनाटी िलिहयाचा हते ूनाही ह े
 डसनी समजनू ाव,े हीच एक िवनतंी ! 
    --- ००० --- 
 
    िचथरारक पुक -- 
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    भडंारदरा धरण ( पनुज ाची कहाणी ) – ले० मनोहर िशयकेर, का० रफस पिकेशन सस, पणु.े 
 
    काहना आय  वाटेल की मी या पुकावर कस ेकाय िलिहतोय. या पुकाचा लेखक हा महारााचा एक 
अिभमानाद अिभयतंा असनू तो माझा आतभेाऊ आह.े ा नाामळेुच ह ेपुक मायाकड ेआले ह ेखर ेअसले तरी 
आपापा ेात कशी उ ुगं आान ेिनमा ण होतात आिण ती कशी िहकमतीन ेपलेली जातात याची ही उोधक आिण 
रेणादायक कहाणी आह.े े कलेच ेअसो की शााच ेिनरिनराया माणसानंी समानंा कस ेतड िदले ह ेपाहण ेह े
पढुील िपासंाठी मौवान असत.े ह ेपुक तस ेफ पास पानाचं ेअसनू आणखी काही पान ेसबंिंधत मािहतीची 
आहते. िसिल णज ेाप अिभयािंकीा ेात महाराात िनमा ण झालेले एक चडं आान कस ेपलेले गलेे 
याची ही िचथरारक कहाणी आह.े कोणाही शाखेा अिभयंानंी तर ही वाचावीच पण तमुाआमासारा 
इतर लोकानंीही वाचावी अशी आह.े िवााा वाचनातही ह ेपुक समािव असले तर अशा कामासंाठी ाचंीही 
मानिसक तयारी करायला ह ेमहाच ेठ शकत.े 
 
    १९६७ ा भकंूपात भडंारदरा धरणाला धा बसला आिण १९६९ साली ाची एक भत असरुित झाली. १९२६ 
साली बाधंलेले ह ेधरण. ह ेधरण फुटले असत ेतर जीिवतहानी आिण िवहानी चडं झाली असती. ही भत  
करयाच ेअतं जोखमीच,े तािंक कौशाच ेआिण धाडसान,े धीरान ेकरयाच ेह ेकाम होत.े यासाठी जी अिभयंाचंी 
टीम नमेयात आली ितचा काय कारी अिभयतंा हा माझा भाऊ होता. ामळेु, या अतं महाा कामाची  
हाताळणी केलेा माणसाकडूनच ह ेसव िलिहले गलेे आह.े या कामाता तािंक समा, िनसगा शी धा  करत कराव े
लागणार ेकाम, असं योजना, ताणतणाव, कुठून कोणत ेमटेिरयल व यंसामुी िमळवावी याच े – अस ेह े
अनकेागंी आान होत.े या कामाता आपा लोकांा कौशामळेु शासनाच ेकरोडो पय ेवाचणार होत.े या 
शााचा अास असणायानंा ह ेसगळे अिधक बारकाईन ेसमजाव ेणनू यात ते व आकॄाही िदलेा आहते. 
 
    एक सगं तर असा आला होता की एखाा गढूशावााला काही िवचाराव ेअस ेठरले ! ा गढूशावाान े
ानातनू नमेकी समा सागंण ेआिण अमकु कामगाराला धोका असाच ेसागंण े– हा एक अजब भाग यात आह े! 
 
    ह ेपुक सिुवहीतपण ेिस होयात चंमोहन हंगकेर याचं ेिवशषे योगदान झालेले आह.े 
 
    एकूणात आपले भडंारदरा धरण आयसीयतूनू बाहरे पडून पुा टुणटुणीत कस ेझाले याची ही रंजक आिण ानवध क 
गो आह.े सदर ीनतंर आता अेचाळीस वष झालेली असनूही त ेधरण धडधाकट आह े! या चडं कामात माया 
आतभेावाचा एक महपणू  सहभाग होता ह ेअथा तच मला अिभमानाच ेआह.े 
    --- ००० --- 
 
चादंोबा 
 
आपापकैी अनकेाचं ेलहानपण ' चादंोबा ' या मािसकान ेापलेले होत.े इतकी भरपरू आिण इतकी स ुदंर रंगीत िच े
असलेले मािसक ा वळेी तरी त ेएकमवे होत.े ' िवम आिण वतेाळ ' असो की आणखी शकेडो कथा असोत, ाचंी 
रंगीत िच ेह ेएक कायमच ेआकष ण होत.े ा वळेी फारसा िवचार नस े-- ही सगळी िच ेा गोसह आपोआप यतेात 
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अस ेमन गहॄीत धर.े त ेके िच ात काढाव ेलागत ेयाच ेभान नस.े तर ती खिजनाप िच ेकाढणार ेमहान 
िचकार के सी िशवशकंर ह ेगेा २९ तारखलेा ९७ ा वष वारले. ा मािसकाची िकमया -- जा अशी होती की त े
पढु ेभारताता बतके सव  महाा भाषातंनू िनघ ूलागले ! ' चादंोबा ' हा श वगेयाच अथा न ेभाषते समािव 
झाला. जी ए कुलकण यांा कथाचंी ानंा टर उडवायची असत ेत ेमहाभाग णतात की जीए णज ेमोांचा 
चादंोबा होत े! 
कै िशवशकंर यानंी आपले बालपण सजवनू िदले ! ाबल मनःपवू क कॄतता  करायलाच हवी ! दरमहा ही अशी 
भरजरी रंगतदार टे िच े! 
टे कलाकार ! ांा तॄीस सादर अिभवादन ! 
--- ००० --- 
 
 
 
पुा भाव े
 
िवचारवतं, अासक, िवशषेतः नासमीक पुा भाव ेगेा ! माझी अनके नाटके ानंी पािहली होती. ' साधना ' 
ा नासमंलेनासाठी पुयान आी एक गा मारत नािशकला गलेो होतो. ा आिण मी ितथ ेगोपूंा 
बीजभाषणावर बोललो. ा सौ भावाा पण वा होा. कलावतं, लेखक यांाबल ानंा िवशषे आा 
होती. 
ांा तॄीस आदरपवू क नमन ! 
--- ००० --- 
 
‘  काळोखाा किवता ‘ – नामदवे कोळी – वण मुा काशन. 
 
या किवतातंला अनभुवाचा पिरसर णज ेशतेमजरुाच ेआिण ाा कुटंुबाच ेजगण.े ातला काच, अाय, अभाव 
आिण अनके ःखाचं ेसततच ेसाि.  ही तर िवोही किवताचंीच भमूी. इता अभाव जगयात कसली कला 
आिण कसली सॄंती ? आिण अस ेवाटण ेअथा त योयच आह.े मनात सतत एक अाय सहन करत असाची भावना 
असावर ोध आिण िवोह यणेारच. याच कनने ेहा संह वाच ूलागलो तर वगेळेच लात यऊे लागले. मु 
णज ेया िवोहाा किवता नाहीत. यातं आाळेपणा, सघंष मयता, काही समहूानंा वा एकूण समाजालाच श ू
समजण,े अस ेकाही जाणवत नाही. ामळेु या किवता अिधक मोा वाचकवगा ला पोचतील आिण या जगयाबाबतची 
साव िक सवंदेनशीलता वाढवतील, अस ेमला वाटत.े िवोहाइतकाच भावी असा हाही एक माग  आह ेपिरवत नाचा. या 
किवताचंी कुवत आिण आवाका अधोरिेखत करणारी पान ७१ वरची ही किवता, ‘ तमुच ंमन ‘ मला िवशषे लणीय 
वाटली. ती अशी आह े– 
तमुच ंमन  
तुी आदळले जाता िजवतं सापयावंर 
आत-बाहेन होत जाता िखळिखळे 
तमुचा दहेही हाती लागले अंिवधीसाठी 
याची नाहीय ेकुठलीच शाती 
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तुी क शकत नाही मे कुणावर 
नप ुसंक वाढत जात ंभयाण वगेान ं
कुणाकडून मेाची अपेाही ठेवण ंथ  
तुी िनगराणीत असता ा डोयांा 
तमुची कैद भोगत असता तुी िनमटूपण े
तमुची हालचाल राहात नाही नसैगक 
तुी बनत जाता मशीन 
िजची सू ंअसतात ितसयाच हाती 
अन मतली तबकडीही 
घासनू घासनू होत जात ेिरकामी 
तुी कुठे बो शकता पवूसारख ं
तमुची बोलती बदं झालेली गगाटात 
तमुच ंमनही नसत ंआसपास 
त ेतर पोखरत असत ंभतूकाळ 
भटकत राहत ंराना-वनात 
जाऊन बसत ंडोहाा खोल तळाशी 
-- ही किवता एक कारा रीभावातनू िलिहली गलेेली आह.े जगयाता ातंाचा पणू  नाश हा के वाचकाला 
पोचावा इता बारकाईन ेआिण तीतने ेइथ े झालेला आह.े ‘ तमुची हालचाल राहात नाही नसैगक ‘ ही तर 
जबरद अथ वचेी ओळ आह.े या किवतलेा कलाकतचे ेवा अथ सपंॄतचे ेवावड ेनाही. अशा गोळीबदं अिभी या 
संहात अनके िठकाणी आहते. सखुाच ेमरण ( पान २२ ), ‘ ितला अगंवळणी पडला / इथला मोहमयी बिंदवास ‘ ( २९ 
),  ‘ खरं तर तडपाठ आह ेाला अ ंजगंल ‘ ( ३९ ), ‘ तःमचे मलेेला ‘ ( ४१ ),  ‘ बापाला घरोबा सोडायचा 
नता / आिण पाटलाला मायातला मजरू ‘ ( ४७ ),  ‘ जदगीची माटी झालेा / या मातकट चहेयाा बाया ‘ ( 
४८ ), ‘ शहराता सरकारी दवाखाात भरती झालंय गाव ‘ ( ५५ ), ‘ ती किवता शहरात हरवलेा िदवसातं वाचलीय 
‘ ( ७० ), अशा सपंॄ अिभी अनके िठकाणी आहते. 
या किवतते सामिूहकतचेा आोश नसनू एकाकीपणाच ेजड आह.े या कवीन ेअिभीचा हा ाचा ाभािवक माग  
िनवडण ेह ेखरोखरच काहीस ेििमत करणार ेआह.े ही ामीण, दिलत, िवोही अशा कोणाही िवभागवारीतली किवता 
नाही. माणसाच ेअाय जगण,े माणसाा जगयातली परतंता याचंी ही किवता आह.े इथ ेनसुत ेतपशील 
महाच ेराहात नाहीत. ामळेु, या किवतलेा एक साव िकतचेा आयाम ा होतो. 
डॉ. भरतसग पाटील याचं ेाािवक आिण दा. गो. काळे याचं ेअतंपान दोी अितशय समप क आहते. खास 
िवोहााच णाा अशा भमूीतनू ह ेएक वगेळेच झाड उगवनू याव ेही मराठीा ीन ेएक लवधेी घटना आह.े 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
‘ रंगवाचा ‘ िदवाळी २०२०. 
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थम ‘ रंगवाचा ‘ च ेमनःपवू क अिभनदंन ! या कोिडा वातावरणात असा संा मजकूरान ेग भरलेला िदवाळी 
अकं काढण ेही साधी गो नाही. मजकूर तर दजदार आहचे, िशवाय सादरीकरणही आकष क आिण िबनचकू आह.े 
सपंादक मडंळ आिण सागार मडंळ ह ेदोी अनभुवी, सज क आिण काय म असािशवाय ह ेशच नसत ेझाले. 
यातले ‘ अाझी तॄी ‘ आिण ‘ पडझड आिण उभारी ‘ ह ेदोन िवशषे िवभाग खास उेखनीय आहते. 
अाझबाबतचा िवभाग िवशषेतः ना अासकासंाठी खपूच उपयु झालेला असनू, ‘ पडझड ‘ हा िवभाग या 
कोिड काळात िठकिठकाणी नाकम या सकंटाचा कसा मकुाबला करत आहते याची उम मािहती दणेारा आह.े 
एकूण अकंच उम झालेला आह,े तरीही, मला कमलाकर सोनटे, सिुया िवनोद, दा पाटील आिण अित पाठार े
याचं ेलेख िवशषे वाटले. 
पणू  अकंावर तपशीलवार िलिहयाचा इथ ेहते ूनाही. फ अाझी िवभागावर थोड ेिलिहतोय. या िवभागात बरचेस,े 
महती सागंण,े गणुगान करण ेआिण आदर  करण ेहचे असणार ह ेमा असले तरी,  िशण देयाची ाचंी 
पत, नाटक बसवतानाच ेाचं ेकाही उार वा िवचार आिण एकूणच ाचंी िददशनाची पत याबंाबत सलग मािहती 
यात कुठे िमळत नाही. मग, खु अाझाच एका भाषणाचा अनवुाद असलेला लेख या ीन ेअिधक महाचा 
ठरतो. ‘ अिभनेाच ेिशण ‘ या िवषयावरचा हा लखे आह.े इथ ेाचं ेसलग िवचार िमळतील णनू आपण ावर 
ल क ित करतो. या लेखात अाझनी बयाच मुानंा श केलेला आह.े ातंले काही पा – 
१. भारतीय रंगभमूीची साची अवा धसूर आह े– ना परंपरचेी नीट जाणीव ना बाहरेील भावानंा नीट आपलेस े
कन घणे.े िवशषे कारा कोणाही अिभनयाची मागणी करणारी एखादी ठोस वाच अिात नाही. -- या 
गोी अिभनय िशणातले अडथळे वा कमतरता आहते का, असा इथ े यतेो. 
२. रंगभमूीला िजवतं राहायच ेअसले तर ितला आधिुनक असाव ेलागले. णज ेकाय ह ेइथ ेथोड े ायला हव.े 
यशी ावसाियक रंगभमूी अिभनेानंा माधािरत चकुीा कना दते,े अस ेपढु ेएका िठकाणी त ेणतात. णज े
लॅमर िमळवणारा अिभनय हा उथळ वा चीप अिभनय का ? तो वगेळा णज ेकसा असतो ? आधिुनक असण ेआिण 
मानंी भािवत नसण े– ह ेजरा अिधक  ायला हव ेहोत,े अस ेवाटले. 
३. अिभनयाा कोणाही शलैीला िता परंपरतेील समकालात अिभनीत होयाची पत णनू ीकारले पािहज.े हा 
मुा  करताना त ेणतात की सॄंत नाटकाचंी आता होणारी सादरीकरण ेपान त ेचितत होतात. पारंपिरक 
शलैीतली नाटके आजा वाववादी शलैीत सादर होण ेह ेानंा तटुकपणा िनमा ण करणार ेवाटत.े त ेपढु ेअसहेी 
णतात की जुा सॄंत नाटकाा आशयाची मोडतोड न होता त ेआजा भाषते बोलले जायला हव.े ह ेदोी एक 
कळायला जरा अवघड जात.े 
४. त ेएक खपू चागंला मुा माडंतात की अिभनयाा िवाा ला आपला भवताल समजनू ायला तयार केले पािहज.े 
पण त ेकस,े एखाा िवचारसरणीा वा तानाा मदतीन ेकी कस े? 
५. िवाा ची एक कार ेकोरी पाटी असयाला त ेमह दतेात. आिण शवेटी णतात की ‘ उिचत कलाक िकोण 
‘ असलेाा माग दशनाखाली अिभनय िशकवला जावा – आिण हचे त ेअिधक ियर करतात – ‘ िकोणाला 
चालना ायची आह े‘ अस ेश वापरले आहते, ‘ िकोण थोपवायचा आह े‘ अस ेनाही.  मग एका िकोणाला चालना 
िमळालेला अिभनतेा णज ेकाय, ह ेकळत नाही. असो. 
-- या लेखातले बरचे मु ेतानंी, िशकानंी, िददशकानंी आिण खु अिभनेानंीही चचा  करावी, अस ेआहते. तशा 
चचतनू काही अिंतम िनष  िनघावते अस ेनाही पण या अशा चतनात अतंभू त असणाया सव बाजूचं ेभान तरी ामळेु 
नीच वाढू शकेल. 
-- असा सव गणुसपं दजदार िदवाळी अकं काढाबल कणकवलीा वसतंराव आचरकेर साॄंितक ितानच ेपुा 
एकदा अिभनदंन आिण ानंा नाकमतफ  धवाद ! 
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--- ००० --- 
 
 
नाटक एक मु चतन  
0 रव दामोदर लाख े0 थंाली काशन.  
 
मु णज,े ह ेपुक वाचनू खपू आनदं झाला ! वाचताना महेी राहवनेा णनू या आनदंाबाबत लाानंा फोन 
कन सािंगतले. आपाकड ेचागंले आिण नामवतं िददशक झाले नाहीत अस ेनाही, पण , कुणीही नाकलेबाबतच े
त:च ेचतन या पतीन ेमाडूंन ठेवले नाही. काहनी आचिर ेिलिहली पण ती ामुान ेआी कस ेटे झालो 
यावर होती. ांा चतनाच ेदोनचार तकुड ेातंनू शोधनू काढाव ेलागतील, अशी. याला अपवाद णता यतेील त े
णज ेअतलु पठेे आिण कुमार सोहोनी. आिण आता लााचं ेह ेपुक.  
ह ेपुक खर ेतर नसुतचे नाटक या कलेबलच ेनसनू जगयाा कलेबाबतचहेी आह,े अस ेणता यईेल. पण आपण 
याकड ेनाटक या ेापरुतचे पा. नट हा खळेाडू ( चाप  ) आिण त ( गाभंीय  ) असावा अशा अथा च ेएक वा 
सवानाच पाठ असत,े पण ाचा अथ  नसतो माहीत. सव च तं आिण िददशकही तच असाव ेलागतात, णज े
काय ? ाचा अथ  ानंी काटं, हगेले वा सा  असाव ेलागत ेअसा नाही. मनान,े समजतुीा ियने ेत ेत असाव े
लागतात. ‘ मी, माझ,े मला ‘ या हासाच ेलोक चागंले कलावतं नाही होऊ शकत. तकुारामाचा अशा अथा चा एक 
अभगं आह ेकी कीत नकाराचा नतंर िमळणाया दिणवेर डोळा अस ूनय,े ासाठी ान ेकीत न क नय.े ाचमाण,े 
नाकला ही सव  अप ण करत आसात होणारी कला आह.े या छोटेखानी पुकात त ेलाानंी अतं भावीपण े
आिण गाभंीया न ेिवशद केलेले आह.े  
ह ेपुक का, कस ेचागंले आह ेह ेसिवर सागंायच ेणज ेया पुकाइतकीच वा ान जा पान ेिलहावी लागतील. 
त ेअथा तच मी करणार नाही. नाटकाची सगळी तं ेआिण एकूणच नाटक ही एक कलाकृती णनू उभी राहयाची अगदी 
तालमीपासनूची िया याचं ेअतं सखोल चतन या पुकात आह.े मराठीत नाटकाा बाबतीतले ह ेएक बीजपुक 
ठ शकत.े      
पण मुा असा आह ेकी मराठीत – या परुोगामी महाराात – हवये कुणाला ह ेअसले पुक ? अशा गाभंीया न ेया 
कलेकड ेपाहणाया चार लोकाचंा तरी समहू इथ ेएक जमा होण ेश आह ेका ? यशासाठी आिण वलयासाठी 
हपापलेपणा हा या कलाेातला एक मोठा रोग आह.े सरा मुा अिधकच गभंीर आिण असा  णावा असा आह.े 
तानाक गाभंीय  णज ेत ेझाले आािक ! लगचे ा टाकून, अशी वृी बोकाळलेली आह.े एका िठकाणी, या 
पुकात नटराजाची मतू आिण नाकलेा सदंभा तला ितचा अथ  हा सिवर मजकूर पानच काहना अलज होऊ 
शकत.े धामक अवडबंर आिण कम काडं ह ेवाईटच आिण घातकच, यात वाद नाही, पण ाचबरोबर तानाक,  
आािक समजतुीा ियचेाही ाग ायला हवा, अस ेसमजण,े ह ेकोणाही कलाेाची हानी करणारचे आह.े      
ह ेएक अुम पुक मराठीत आलेले आह.े त ेनसुतचे पालखीत ठेवले जाऊ नय.े महारााता िपा न िपानंा 
उपयोगी पडणारा हा एक अमू ऐवज आह,े अस ेमला वाटत.े  
--- 000 --- 
 
जीवलेागणीा किवता  
0 रव दामोदर लाख े0 वण मुा काशन’ 
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कुठाही गोीची कधीही कशाशीही गाठ पडले आिण ातनू िनमा ण झालेा अनाकलनीय ग ुतंाग ुतंीतनू आपा ‘  
‘ ची शकले उडू शकतील – अशी जगयातली ग ुतंाग ुतं, अिनितता आिण िनरथ कता मा असलेली अशी ही 
लााचंी किवता आह.े पण याचा अथ  ती :खाची वा िनराशचेी किवता आह ेअस ेनाही. ही िनरथ कता णज े‘ आह ेत े
पाहण े‘ या कारची आह.े यापवू मी दोनतीनदा लाांा  किवतवेर िलिहलेले आह.े आता फार नाही िलहीत. मराठीत 
ही एक तं पतीची वगेळी किवता आह,े एवढ ेणनू ठेवतो. घटनानंा ताळतं नसाचा अनभुव दणेारी आिण 
आपा जगयाकड ेपाहयाची एक र ी दणेारी अशी ही किवता आह.े वाचता वाचता ( ा ा वळेा 
मडूमाण े) आवडलेा किवता – कुठंतरी ( 27 ), लाईफ ( 46 ), मजकूर ( 76 ), माळी ( 81 ), बदं दरवाजा ( 86 ). 
ही किवता णत े-- 
तमुा-मायात फरक  
गढूतचेा गोडवा चाखेोवर केवळ ( 21 ).  
--- 000 --- 
 
रीलया  
– कथासंह – रव  दामोदर लाख े– पार पिकेश.  
 
रीलया णज ेकाय ह ेमी लाानंा फोन कन िवचारले. ानंी हा श कसा तयार झाला वगरै ेसािंगतले. टले त े
ठीक आह.े मी मला समजलेय त ेिलहीन. या कथातं जस ेकुठूनही, काहीही एक यईेल, ाातनू ितसरचे काही िनघले 
आिण टले तर असबं िवचारही कथचेा भाग बनतील – तसा हा श आह े– अपघातान ेकाही अर ेएक यऊेन 
घडलेला – शकोशातला कोणताही अथ  नसलेला – या अथा न ेिनरथ क. लाानंा ह ेपटले – त ेणाले की आीही 
आता हाच िनरथ  सागंत जाऊ.  
उम आहते कथा. ाणी, पी, व ू, माणस,े िनसग , काहीही, भतू, भिव, वत मान, वाव,  े– ह ेसगळे तं 
मूाकतिेशवाय इथ ेआह.े िनवदेन कुणाहीवन सु होईल आिण कुठेही जाईल – ना या कथानंा पााचंी सगंती 
असले ना िविश घटनाम ना कोणती कारण-पिरणाम साखळी. के घटनलेा जण ूहजारो वषाचा भतूकाळ आह े– 
एखादी उथळ मािलका कुठली दाखवणार ? तरीही या कथाच आहते – कथते असणारी एक िकमान उकुतचेी माा 
इथहेी आह.े या कथाचं ेमखु विैश णज ेाचंा चतनाक बाज. टले तर हा संावाहासारखा आह ेआिण 
टले तर तचतनासारखाही. अशा कथा मराठीत फारच िवरळा आहते. ही एक अगदी वगेळीच सघन शलैी आह.े 
काही माणात ही शलैी सगंीतकलशेी साध सागंत ेतर काही माणात अमतू  िचकलेशी. ही एक तं, खलुी, मु 
शलैी आह.े यामळेु लेखकाला जगयाता मलूभतू ाबंाबत हव ेतेा हव ेिततके बोलता यते.े तरीही त ेा ा 
कथचेा एकसधं भागच असत.े ाच ेवगेळे अस ेअि जाणवतही नाही. मराठीत एक वगेळेच अनपिेत आशयघन 
दालन खलेु कन दणेाया या कथा आहते.  
एकेका कथचेा िवषय-आशय सागंत बसयात अथ  नाही – खर ेतर तसा तो सागंताही यणेार नाही. सम िव जण ू
एकितपण ेआिण समपणहेी हाताळणाया या कथा आहते. तरीही, यांा बाबतीत एक  पडू शकतो. समजा 
एकदोन कथा वाचावर ही शलैी समजली आिण एकूण कथानंा वा पाानंा फार तं ओळख असयाचा इथ े 
नाही, ह ेसमजले तर पढुा सगया कथा वाचायची गरजच काय ? अस ेवाटण ेहा या शलैीचा दोष तर नाही णता 
यणेार ? पण, थोडा िवचार करता आणखी एक मुा लात यतेो. इथ ेजवळ जवळ के पानावर िवजचेा धा णावीत 
अशी अनके समृ वा ेआहते. ती ा ा िनवदेनाा ओघातच यणेारी आहते. आिण ांामळेु के पान 
आशयनावीान ेउजळून िनघत आह.े या विैशामळेु के कथचे ेतं अि समथ नीय ठरत ेआह.े  
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उदाहरणाथ  यईेल ा पानावरची न िनवडलेली ही वा ेपहा – 
“ मेात सफरगची मजा असत.े सफरग ही मजचेी गो वाटायला मन कस ंअसायला हव ं? “   ( ११२ ) 
“ िकके मलुा मनातं लाा आदा िदवशी ल न करयाच ंयते.ं ा उाचा िदवस उजाडू नय ेअशी ाथ ना 
करत झोपतात. “ ( ११० ) 
 -- अशी शकेडो वा ेया कथासंहात आहते.  
मराठी कथलेा वगेळेच आयाम आिण ऊंची आिण खोली दणेारा कथासंह ! 
लेखक आिण काशक याचं ेअिभनदंन ! आिण खास रखेाटनाबंल चाद पाडं ेयाचंहेी ! 
--- ००० --- 
 
 
आरभाट नदच ेकरण  
 
० रव दामोदर लाख े -- ० शमार काशन.    
जी. ए. कुलकण यांा एका पुकाच ेनाव आह,े ‘ माणस ेअरभाट आिण िचर. ‘ मळू कानडी असलेला तोच श 
‘आरभाट ‘ असाही िलिहला जातो. मोठे, महाच े असा ाचा अथ  आह.े लाांा या पुकाता बयाच नदी या 
छोा छोाच आहते. मग ानंा आरभाट का णायच,े तर मला अस ेिदसत ेकी आपा सवयीता पाहयापासनू 
लाबं असणाया अशा या नदी आहते. एकदा सवयीतले नाही टावर ‘ िकती सवयीबाहरेच े‘ ह े मोजणार कस े? नद 
आकारान ेवा ओळनी कशीही छोटी-मोठी असो, ती सवयीबाहरेची असण ेहचे ितच ेमोठेपण वा मह आह.े या अथा न े
या पुकाच ेनाव ीकारायला हरकत नाही.   
“ आपण त: िबनमहाच ंहोऊन जाव.ं णज ेआपलं जगण ंिबनमहाच ंहोईल . अिखल मानवजातीच ंजगण ं
िबनमहाच ंहोईल. सगळं सगळं िबनमहाच ंझालं की जगण ंिकतीही स ुदंर झालं तरी तो िबनमहाचा उव असले. 
तो आपण आनदंान ंसाजरा करावा. “ (  प ृ. १११ ). – ह ेया नदच ेसू णता यईेल. ला मह दते ाला 
क ानी ठेवनू पाहण,े ह ेझाले सवयीच ेपाहण.े ह ेतस ेनाही. पाहयाता या आमलूा वगेळेपणामळेु या नदी िवशषे, 
नावीपणू  झालेा आहते.  
टीन गोपासनू त ेअपवादाक अशा सनसनाटी बाबाही नदी यात आहते. ह ेनसुतचे नावी नसनू ही एक 
आशय-सघनताही आह.े चंमोहनजच ेकक मखुपृ खासच !  
--- ००० --- 
 
परॅानोया  ( किवतासंह ) 
 
० हमेतं िदवटे ० पोएीवाला काशन.  
हमेतं िदवटे ह ेनाव सतत आघाडीवर रान झळकत राहणार ेनाव नाही. ामळेु, थोडी मािहती दतेो. िदवटे ह े‘ 
अिभधानतंर ‘ या वाङमयीन िनयतकािलकाच ेसपंादक होत.े ( ात ांाबरोबर सिचन केतकरही होत.े ) ावळेी त े
सगळे अकं मी वाचले होत.े उम दजा  आिण तसचे दजदार सादरीकरण यासाठी त ेलात आहते.  ांा पोएीवाला 
या काशन संतेफ  ानंी काही उम किवतासंहही कािशत केलेले आहते. ‘ ायरस अलट ‘ या नावान ेाचंा एक 
किवतासंह िदलीप पुषोम िच ेयानंी इंजीत अनवुाद केललेा आह.े ही बाब ाचं ेमह जाणवनू देयास परुशेी 



132 
 

आह.े िशवाय, आतंरराीय समदुायात किवता वाचनासाठी ाला िनमंण ेयतेात असा हा मराठीतला एकमवे कवी 
असावा. कोणतीही आमकता न करता शातंपण,े सवंदेनशीलपण ेआपले काम करत राहणारी ही ी आह.े  
िदवााचंा, ‘ परॅानोया ‘ हा एक किवतासंह अलीकडचे कािशत झालेला आह.े परॅानोया ही एक मानिसक िवकृती 
असनू तो एक रोगच आह.े हा रोग झालेा ीला केाबल अिवास आिण भीती वाटत असत.े लोक 
मायािव कारान ेकरत आहते, त ेमला मारणार आहते, अशा कारा भय मानिसक अवते ती ी 
असत.े आपण कधीही या ना ा कारा हसचे ेिशकार होणार आहोत अशी ही ढ मानिसक अवा असत.े  
किवतासंहाला िदवाानंी ह ेनाव का िदले असाव े? ा रोगात तर ती रोगी ी वावात नसलेा गोची 
कािनक भीती बाळगत असत.े इथ ेकोणा कािनक भीती आहते ? तर, मला वाटत,े कवीला अस ेणायच ेआह ेकी 
ती रोगी ी ज ेकािनक वाव तयार करत ेतचे आजच े वाव आह.े पणू  समाज आिण सव च ी ा 
वावाा िशकार झालेा आहते. तोच रोग आता  वावावर आधारला गलेेला आह े! ह ेभयानक आह े! 
कुणाचाही कुणावर िवास नसण ेआिण सवानाच सवाची भीती असण े! या किवतासंहाच ेह ेशीष कच आजा 
जगयावरच ेएक िवदारक भा आह.े 
या संहाता काही ओळी  बघा –  
 
सतता दहशतीची सवय एक  
सन ह ेकधीही न सटुणारं  
एकदा त ेलागलं तर पुा कधी त े 
सटुता सटुत नाही                           ( प.ृ १४ ) 
मनॅईटर मॉबला  
सपंवनू टाकायचाय ममवग             ( प.ृ १७ ) 
हा कन टाकायची  
कुणााही नकळत  
त:ता त:ची                           ( प.ृ २२ ) 
मीही गजंत चाललोय 
दशेही गजंत चाललाय   
जगही ...  
जगं जगं  
गजं गजं                                          ( प.ृ २६ ) 
 
  – आजा जगात जगणाया  एका सवंदेनशील ीा या ामािणक ितिया आहते.  
 संहाच ेसादरीकरण अुम आह.े  
 --- ००० --- 
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भगवान िप ( किवतासंह )  
 
० मा जोशी ० पोएीवाला काशन.   
 
मा जोशी हा कवी  मला माहीतच नता. याा सुा किवता कधी कुठे िदसा नाहीत. कुणाा बोलया-
िलिहयातही याच ेकुठे उेख आले नाहीत. पण, हा किवतासंह वाचला आिण लात आले की अर,े हा तर आजा 
िपढीचा जागार कवी आह.े चार चार चडू हवते उडवत-झलेत राहयाची भािषक िकमया यााकड ेआह.े किवतचेी ही 
अशी भाषा मराठीत तरी मी पिहादंाच पाहतो आह.े पण, मराठी सािह ह ेडोकीबदं िवानासंाठी िस आह.े यावर 
पिहला मुा चचला यईेल तो हा असले की मळुात ही किवताच नाहीय. मग ाान शार असा एखादा िवान उभा 
रान णले की, अहो, किवतचे ेजाऊ ा, ह ेगसुा नाहीय. याला काही अथ च नाहीय, यातनू काहीच पोचत नाहीय.  
अशा महानभुावाकंड ेल कनच ही किवता वाचायला हवी. ही ना िपढीची नवी भाषा आह.े आता ‘ भावना पोचा 
‘ एवढ,े इतके णत बसायला कुणाला वळे नाही आह.े ‘ भापो  ‘ णणार फ. लहानाचंी जशी िनरथ क बडबडगीत े
असतात ना, तशी, मी णने, ही मोाचंी गभंीर-उडाणट ूबडबडगीत ेआहते. यातं तुाला सभुािषत ेवा पाठातंराला 
गोड ओळी िमळणार नाहीत. पण, नीट वाचलेत तर आपा आजा जगयाच ेह े‘ जीवनदशन ‘ आह.े या भाषते ‘ 
पजडवेाली मिुनया ‘ पासनू अण कोलटकर, मा ओक, प.ु िश. रगे,े आनदं बी, सरुशे भट, महशे भट अस ेअनके 
सदंभ  आहते. ही किवता िलिहणारा पसना हा बयापकैी िशकलेला आिण बतु असा आह.े इथ ेटपोरी भाषपेासनू 
िवड भाषपेयत सगयाची भळे आह.े किवतचेी ही शलैीच मळुात सगळे काही सागंनू जाणारी आह.े िशवाय किवता 
सागंले त ेवगेळे !    
 
एक बीअर मा  
एक िपा खाऊ  
बस लागली की  
िवमानात जाऊ             
 
--- याापढु ेयते े--- 
 
दळंू  
काडूं ं 
खळंूे  
आनदं  
कळा                          ( प.ृ १२४ ) 
 
( आता कशाचा काही आह ेका सबंधं ? तर, कुछ भी चलेगा – भगंारच झालेय सगळे, मग, सलग अथा ची चता कशाला 
? )   
 
आता माझी मीमासंा न दतेा काही ओळी दतेो – 
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पी िलवर बसतात 
काळे कावळे कणखर  
िखडकी लावत ेबाई   
िनसग  अजरामर            ( प.ृ ३४ ) 
 
एका किवतचेा शवेट – 
 
कोणीतरी  
काहीतरी  
करा                           ( प.ृ ३८ ) 
पावसा, याही दशेात दवे पाड   ( प.ृ ३९ ) 
एकाच जागी  
राहा उभा  
ह डु नको  
बकॅाऊंड मी  
बदलवत राहीन                ( प.ृ ५८ ) 
सेी काढ 
बघत बस  
ीिडओज बनव  
बघत बस  
चपू चाप                       ( प.ृ ६५ )  
क ानी त ूआहसे  
पिेरफेरीवर िनया  
िवडयाच ेसव रस चाखत े 
पजडवेाली मिुनया               ( प.ृ ७० ) 
चकाचक बायकाबंरोबर  
इलेॉिनक ण  
 फोन  
 मन  
यगुा यगुाचंी मनबाधा 
एकदम आली भटेीला            ( प.ृ ७२ ) 
जीज ूबोलतात  
मन मार  
मोठं होत ं                       ( प.ृ ८० ) 
  
--- अस ेिकती सागंणार ? य ेकडू मलेडी खाव और खदु जान जाव !    
--- ००० --- 
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मुाम पो साृंितक फट ( कथा )  
--- सतीश ताबं.े  
 
सतीश ताबं ेयाचंी कथा ाल गायकीसारखी असत े– िधा दमदारपणान ेवाटेत यणेारा राडारोडा, पानफुेले  वगरै ेवान 
नते जाणारी. कथचेा िवषय-आशय चबाजूनंी पाहात ाला सवागीण अिभी दणे,े ही ांा कथचेी खािसयत 
असत.े ‘ मुाम पो साृंितक फट ‘ ही ाचंी कथा तशीच आह.े ताबं ेह ेकथाकार णनू िगत मतमतातंर े 
करत नसनू मानवी समाचं ेदशन घडवतात, अस ेमला वाटत.े कथा आधिुनक िवदीण ततेनू यते ेकी एखाा एकसधं 
भानातनू हा मला एक गौण मुा वाटतो. कारण कथचेी गणुवा ावर अवलंबनूच नसत.े  
या कथते अशीच एक गणुवशेी सबंिंधतच समा आह.े  एके काळी मराठी सािहात दिलत-शोिषत-विंचत-पीिडत 
अशा ा, समहूांा सािहाचा एक लढाच आला होता. मराठी सािहिव ढवळून िनघाले होत.े मानवी 
जगयातले एक वगेळेच जग सािहात यते होत.े ाच ेनावी आिण धेही सािहाची िनकोपता वाढवणार ेहोत.े पण 
कालातंरान ेात साचलेपणा यते गलेा आिण ातली जान कमीकमी होत गलेी. तरीही, सािहात आलेा एका 
मोा समहूाची ा ेात एक सा िनमा ण होत गलेी. ‘ तशा ‘ नसलेा सािहाला आिण लेखकानंा नामशषे करण े
घडू लागले. ातनू मग लखेकानंा ‘ ॅटेिजक ‘ ( डावपचेाक )  वागयाची गरज िनमा ण होऊ लागली. आपाला 
िलहायचये तचे  िलहायच ेपण बाहरे आपण ‘ ांापकैीच ‘ असाच ेदाखवण ेमहाच ेठ लागले.  या कथतेला 
े लेखक हा मळुात भणग ेया आडनावाचा आह.े पण, एका णी ाला ही आयिडया सापडत ेकी भणग ेऐवजी ‘ 
भणगं े‘ अस ेनाव धारण कराव े! तो णतो की या एका अनुारान ेखपू फरक पडला ! ही आपा सािह िवावरची 
एक चडं  अथ क उपरोिधका आह.े      
आयु तर ममवगय णाव ेअस ेगलेेय – जातये  तर विंचत मसाला आणणार कुठून ? ा बाबतीतलेही खपू 
तपशील या कथते आहते. या कथतेला तो थोडाफार माताा लेखक तीता एका होऊ घातलेा लेखकाला णतो 
की ाची अवा ना घरका ना घाटका अशी झाली ! पण, इलाज नाही. त ेजग आिण ह ेजग यातं एक साृंितक फट 
िनमा ण करायची आिण ा फटीत मुाम कन िलहायच,े हाच माग  ! “ गेा काही वषाम ेहालअपेा,  शोषण, 
अवहलेना, दािर याचंी रट लावािशवाय इथ ेलेखक णनू उभ ंराहण ंअवघड होत चाललं आह ेिदवसिदवस ! “ अस े
तो े लेखक णतो. ‘ वाव वडापाव ‘ हा या कथतेला कार मळुातनूच वाचावा असा आह.े “ सािहाचा कला 
णनू िवचारच नाही आह ेया त:ला लेखक णवणाया बतकेाकंड.े ह ेसाले अनभुवाचं ेलेखिनक आहते. “ अस ेएक 
जहाल वा या कथते आह.े  
तो लेखक, सािह ह े‘ रचले ‘ पािहज,े अस ेणतो. मला अस ेिदसत ेकी ाचा अथ , नसुताच अनभुव परावतत करण े
महाच ेनसनू ाा आकलनाची सज क िया सािहात यायला हवी, अस ेाला णायच ेआह.े   
सािह समंलेनात ाच ाच िघािपा चचा  करत राहयापेा या कथवेर एक पिरसवंाद घतेला तर तो मराठी 
सािहाच ेखपू काही भले क शकेल, अस ेवाटत.े  
--- च ं.  . दशेपाडं.े  
--- ००० --- 
 
 
पाययाचंा गमे ( किवतासंह ) 
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--- णव सखदवे  --- अमलताश काशन.  
 
णवा या किवतासंहाता ‘ खोली ‘, ‘ सयूा चा घोडा ‘, ‘ कोरी जागा ‘, ‘ सा यवल ‘, ‘ मी कोण ‘, ‘ एकप 
लंॅडेप ‘ अशा काही किवता मला िवशषे आवडा. कोणाच कवीा सव च किवता साराच उंची-खोलीा 
नसतात. पण, मी इथ ेएक वगेळीच खास बाब िनदशनाला आण ूइितो. एकच अनभुव वगेवगेया ळकाळभाषते 
कसा  होतो त ेपहा – आधी ‘ कोरी जागा ‘ ही णवची किवता बघा – 
 
कोरी जागा  
 
आज मी असतो असा  
तसा काल नसतो कधी  
उाही नसतो असणार  
खरंतर,  
काल णज ेगलेेला, सपंलेला.  
‘ काल ‘ अस ंकाही नसत ं 
ामळेु ‘ कालचा मी ‘ पण गलेेला, सपंलेला.    
‘ उा ‘ णज ेमनाचा खळे, मनाचा कनािवलास.  
‘ उा ‘ नसतो.  
ामळेु ‘ उाचा मी ‘ पण मनाचा खळे, मनाचा कनािवलास.  
‘ उाचा मी ‘ पण नसतो.  
रणाचा आिण कनचेा  
वापर कन तलुना केली  
तर कालचा मी  
उाचा असणारा मी  
आजचा मी  
एकसारख ेनसतात  
णज े‘ मी ‘  
असा कोणीच नसतो  
णज े 
‘ मी ‘ ची जागा कोरीच सोडायला हवी.  
 
--- आिण या किवतबेरोबर िनकॅनोर पाराची ही किवता वाचा --   
 
The Last Toast 
by Nicanor Parra 
 
Whether we like it or not, 
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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 
we have at our disposal. 
--- एकाच कारचा आशय दोन कवना कसा वगेवगेळा िदसतो त ेआह ेना खास इटंरेग ? 
--- ००० --- 
 
96 मेोमॉल  ( कादबंरी ) 
--- णव सखदवे -- रोहन काशन.  
 
िवमुय जग णतात तस ेआता वमुय जग झालेले आह.े माणसू आिण व ूयाचं ेअतटू सबंधं हा िवषय. पण इथ े
व ूया वूप नसुा न राहता सजीव अि ेहोतात. आिण अशा कनने ेिनमलेा जगात माणसू आिण व ू
यातंही रागलोभ, सखु:ख, भीतीधाडस याचंी घटनामािलका आकार घते जात.े अशा कारची ही कािनका मराठीत 
तरी पिहलीच असावी. व ू, साधन,े उपकरण,े यं ेयाचं ेह ेभरग जग आह.े मला एक कबलूच कराव ेलागले की 
यातंा बयाच व ूआिण तािंक बाबी या माया आकलन-कतेा नाहीत. ामळेु, लेखकाबल आदर वाढला 
तरी मला तो एक अडथळाच ठरला. तरीही रटूेन मी वाचलीच ही कादबंरी. माणसान ेवूंा इतके अधीन ाव ेकी जण ू
िजवतं माण ेा वूनंी माणसाा जगयाचा का ावा, ह ेआजा जगयाच ेभयानक स ही कादबंरी 
माडंत.े तहेी कोणताही सनसनाटीपणा न करता – जण ूकाही एखादी साधीशी गो सागंणचे चाललेले आह े!     
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तरीही, मला यते असलेा उपरोेिखत अडथयामळेु माया मनान ेएक वगेळाच माग  काढला. की बाबा, ठीक आह े
ना, पिहा ४०-५० पानातं कळले की काय चाललेय त े– हचे आणखी ८०-९० पान ेकशाला ? घटना असतील वगेया, 
पण हचे ना ! समजले ना ! आिण अस ेणतच पढुची पान ेमी िरचवत गलेो.   
माया मया दा लात घऊेनही मला अस ेवाटले की पढु ेपढु ेहा कार कनेा नावीातच अडकत गलेा. ामळेु, 
याता बयाच सखोल शता आवाात याया रान गेा. साराशं, खपू लाबंवर जाऊ शकेल अस ेवाटलेली झपे 
जरा अलीकडचे पडली, अस ेवाटले. पण अशी झपे घेयाचा जबरद य णनू मराठीत ह ेएक अपवादाक काम 
ठरले, ह ेनी.   
हा अिभाय मी माया आकलनाा ततेनू खरचे दतेोय का, ही शकंा आहचे मनात !   
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
मुाम पो साृंितक फट  ( कथासंह ) 
--- सतीश ताबं े– रोहन काशन.  
 
 ‘ सयूा िचया परी । तकुा लोक ीडा करी ॥ ' 
--- तकुाराम.  
“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” 
― Soren Kierkegaard  
 
वरील दोी भािषत ेएक केावर ज ेसमजत ेती आह ेया सव  कथामंागची मम ी. या कथामंहेी पा ेआहते, ाचंी 
सखु:ख ेआहते, ांाही आयुातं ताणतणाव, ग ुतंाड ेआहते, सघंष  आहते, हसाही आह,े पण तरीही, लेखक याचा 
कोणताही भाव न घतेा िलिहतो आह,े ह ेजाणवत राहत.े ामळेु, या कथा ना कोणा सखु:खाचंा य दणेाया 
आहते ना कोणता मडू तयार करणाया. जगयाा एकूण जजंाळातनू हा लेखक सहज िवहरत असाच ेवाचकाला 
जाणवत राहत.े या अथा न ेही लेखकाची एक सहज पण गभंीर ीडा ठरत.े यातंा पाानंाही अनके समा आहते, 
ाचंी िनराकरण ेदणे ेवा ाचंा ायिनवाडा करण ेहा इथ ेहतेचू नाहीय. कारण अथा तच सव काही इतके जिटल आिण 
इता भावानंी यु आह ेकी ाची सोडवणकू वा िनष  अशच ठरावते. एका सखोल पिरपतने ेजगयाकड े
पाहणारी ही ी आह.े ही ीडा णज,े ‘ शतदा मे कराव े‘, ‘ मे कर िभासारख ं‘ कवा ‘ फ लढ णा ‘ अशी 
बावळट-उथळ नाही. जगयात एखादा सा अमंलात आणणारी ही ीडा नाही. हा, कीक गाड णतो तसा जगयाचा 
समतने ेघतेला जाणारा अनभुव आह.े मानवी जगयाचा ापक आवाका घते जाणारी ही मम ी आह.े या कथाचंी 
िनवदेनशलैीही या ीतनू यणेारीच आह.े  घटनाचं ेसव  तपशील आिण ातंले सव भाव याचंी दखल घते ह ेिनवदेन 
जात.े ामळेु त ेसिवर आिण काही वळेी पााळीकही वाटू शकत.े पण, िवशषे णज ेयातले के वा िनवदेनात 
अथ पणू  भर टाकत जाणार ेआह.े कुठेही कंटाळा तर यते नाहीच पण ह ेसपंचू नय ेअस ेवाटत राहत.े या नसुा घटनांा 
कथा नाहीत. घटना घडयाा ियाचंा बारकाईन ेधाडंोळा घते जाणाया अशा या कथा आहते. या विैशामंळेु या 
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कथा मराठीत अितीय णाात अशा आहते. कलेता अु दजा ा मूीचा हा एक िवलोभनीय पट आह.े  
आता थोडात एकेका कथकेड ेपा – 
 
य – त – साव : -- मनात बाळगाव ेलागणार,े त: साव असाच ेजरह , “ ही दवेान ेिदलेली जमीन पसै े
दऊेन आपा नावावर करण ंहा वहार मळुातच काळा आह े– “ ह ेसवयीा वहारापािलकडच ेस, आिण “ या 
पृीवर अढळ अशी जागाच नसावी बधा, के कणाकणावर वाकडी नजर आहचे कुणाची ना कुणाची ! “  -- 
इथपयत िवचार यऊेन पोचण े– ह ेआह ेया कथते. या संहाता पाचही कथामं ेकाही ना काही अपवादाक आिण 
नामयही अशा गोी आहते.  
नाकबळी : ‘ नाकीडोळी नीटस असण े‘ हा वाचार एका अजब माहोलात नणेारी ही एक गमंतीशीर कथा आह.े 
नीतीअनीतीच ेढ साच ेओलाडूंन ‘ समावशेक ‘ समाधान िनमा ण करणारी ! 
मुाम पो साृंितक फट :  ही या संहातली जरा दीघ  आिण कलाेातली एक महाची समा हाताळणारी 
अशी एक कथा आह.े एक े ाण लेखक आिण एक नवखा दिलत लेखक याचंी ही कथा आह.े दोघानंाही 
जगयाता पाढंरपशेपेणामळेु एकाच साृंितक फटीत आय ावा लागण,े असा हा िवषय आह.े अनभुव या 
सािहाता का मालालाच मूाक मह यणे,े यातनू िनमा ण झालेली ही समा आह.े या कथतेा दोी 
लेखकानंा, तांानंा सापडलेली मूाकतचेी वाट सापडलेली नसावी, हहेी एक कारण अस ूशकत.े   
सशंयकोळात राशोमान : या कथेा नायकालाच ण,ू यणेाया धमांा फोवन ह ेसगळे सु होत.े त ेफो 
कोण करत होत ेहा मुा शवेटी गळूनच पडतो, पण, या कारणान ेझालेला िवचार-कनाचंा गाघोळ आिण 
िनरिनराया सबंधंातंले ताणबेाण ेयाचं ेएक अजब िव आपा समोर उभ ेराहत.े सिब अस ेकाही असत ेका, याचा  
हा एक शोध णता यईेल. यात शवेटी एक वा आह ेकी “ एकदा का एखाद ंशीष क घ पाळामळुासंकट  डोात 
उमललं की, पढुची वाटचाल ही बतके वळेा मला एखाा सोपारासारखी वाटत.े “  ह ेतांांा बाबतीतही खर े
असाव.े ांा कथाचंी अजब शीष के हा एक खास अासाचा िवषय होऊ शकतो.     
रावण आडनावाा पाडंवपुाा नावाची जकथा  : ह ेतर एक चडंच धादायक नाव ! ह ेसव  अशाय कथानक 
आपा सहज पचनी पडाव ेह ेकथाकार णनू तांाचं ेएक अगाध कसब आह े! तांांा बतके सव च कथा ‘ 
रचलेा ‘ असतात, अस ेणता यईेल. ही कना आह ेकी वाव या िचिकते पडायची इाच होऊ नय ेइतके ह े
सगळे सफाईदारपण ेघडत.े  
 
या सगयातनू ज ेपोचत ेत ेआपाला सवयीा जगयातनू बाहरे काढणार ेअसत,े ह ेनी ! 
--- ००० --- 
 
 
मा ओक 
सतीश तांाचं े' लेखाजोखा ' वाचतोय. ात मा ओक या भाट कवी-लेखकावर एक अुम लखे आह.े माची 
आिण माझी भटे झाली तेा मी कॉलेज-िवाथ होतो. तांानंी वण न केलेा ाा सवयीमाण,े मायाकड ेपसै े
मागायचा च नता. मा ओक आिण षातंाराम पवार दोघहेी मालाडला आी राहात असलेा भााा घरात 
आले होत.े नमेके कोणत ेअिनयतकािलक त ेआठवत नाही पण ासाठी ानंा माया किवता हा होा. मी 
भोळेपणान ेणनू गलेो की " दतेो की -- नाहीतरी कोण छापणार आह ेा ! " मा णाला, " मग नको -- तुया 
किवता चागंा आहते आिण या अिनयातकािलकात ा याात अस ंतलुा वाटत,ं णनू द े-- " त ेदोघहेी बराच वळे 
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माझ ेकिवतावाचन ऐकत बसले होत.े काही वळेान ेमी िवचारले, " कशा वाटताहते ? " उर षातंारामन ेिदले -- " मला 
िसगरटेची तलफ आली की मी एक िमिनटही नाही थाबं ूशकत -- तलफ यऊेन अधा  तास होऊन गलेा ! " मग आी 
जाऊन ाचंा िसगरटे हा िवषय सपंवनू आलो. आावर, मायावर ा दोघानंी तोच भिव सागंयाचा योग केला, 
ाच ेवण न तांांा लेखात छानच आलेले आह.े चौकोन, िकोण, गोल आिण एक नागमोडी रषेा -- या िचातंले 
एक िनवडायच,े त ेतीनदा आिण उरलेली िच ेएकेकदा यामाण ेमान ेकाढून िदलेा चौकोनात काढायच.े हव ेतस े
काढा, कसहेी बसवा. मी त ेकेले. त ेकाय बोलले त ेआता आठवत नाही. पण, पढु,े हा एक मनवाचनाचा कार आह ेअस े
समजनू मी त:च जरा खोलवर ाचा िवचार केला. आिण नतंर अनकेावंर ाच ेयशी योगही केले. एकदा तर 
आमच ेबॅकेंतले सहकारी आिण दोनतीन ाहक यानंी ह ेसव  अस ेकन नाव ेन टाकता मायाकड े१०-१२ कागद िदले ! 
के कागदाा माग ेमी माझ ेरीडग िलन आणले ! तोही योग चडं यशी झाला !  मामाण ेनावािनशी मला 
काही सागंता यते नत ेपण मनवाचन परफे होत े! हाच योग मी मराठीतला कथाकार अिनल डागं ेयाावरही केला 
होता ! 
म ुबंईच ेवण न दोन शातं कन दाखवा अस ेआान िदले तर भलभेले गारठतील. पण, माा किवतते त ेआह े-- ' 
िदवेटब म ुबंई ' ! मी दादरलाच ( बतके ) माा घरीही गलेो होतो.  ा वळेी ाा आईन ेाला जवेायला वाढले 
होत,े ह ेआठवत.े ा अिनयतकािलकाच ेमखुपृ की दणेगी मागायच ेपक, त ेआठवत नाही -- ावर षातंाराम पवार 
एक उंबरा काढणार होता आिण ाा अलीकड ेमाा िझजलेा चलजोडाचा फोटो ! मान ेा वळेी, मी 
िकरकोळ एक िवाथ असनूही, ाा किवता मला वाचनू दाखवा होा ! ातंली एक ओळ कायमची माया 
मनात तनू बसलीय -- ' ह ेियतम माझ ेअधंार ' ! 
या िनिमान ेिय माा तृीला सादर अिभवादन ! 
--- ००० --- ०४-०३-२१.  
 
फेसबकुवर न िदलेला पण आठवणीसाठी िलन ठेवलेला मजकूर – मा आिण षातंाराम  यानंी वापरलेली ‘ भिव 
पत ‘ मी ‘ मनवाचन ‘ णनू कशी त:ची त: समजनू घतेली –  
 
मनवाचन  
 
कंुडली, मूरेॉलॉजी ह ेबा योगायोगावंर आधािरत कार आहते. त ेमला फारस ेपटत नाहीत. पण, सही, हार, 
चहेरावाचन, हरषेा आिण आता मी ज ेसागंतोय त े– ह ेकार ा ा ीा  असयावर आधािरत आहते. 
हरषेातं तर आता ोकेशन पािमी, मिेडकल पािमी, असहेी कार िवकिसत झालेले आहते आिण माया मत ेत े
माणसाला खपूच उपयु आहते. या अशा ाधािरत ‘ वाचना ‘ च ेमी लात घतेलेले त अस ेआह ेकी  -- you 
get the life that you expect --   तुी जशी अपेा करता तस ेजगण ेिमळत.े  यात के गोीला ‘ शार ‘ 
फाटे फोडण ेश आहचे. मला णायचये ातले फ त बघाव.े मी त: समुार ेआठ वष ती अास कन 
हरषेांा अथाचा  अनभुव पािहलेला आह.े काही वषापवू त ेसगळे बदं केले. लखेन-वाचन की हरषेा यातंा 
िनवडीतनू मी हरषेा ागले. त ेअसो. तर आता ती मा ओक पत सागंतो. गोल, चौकोन, िकोण आिण नागमोडी 
रषेा ही िच ेवर छोा, कळयापरुा आकारात काढायची. मग खाली एक मोठा आयताकृती चौकोन काढायचा. ल 
ीला सागंायच ेत ेअस े– या चार िचापंकैी एक िनवडा. तुी ज ेिच िनवडता त ेतीन वळेा या चौकोनात काढायच े
आह.े आिण उरलेली तीन िच ेयाच चौकोनात एकेकदा काढायची  आहते. णजचे, िनवडलेा िचाची तीन आिण 
ही एकेकवाली तीन अशी एकूण सहा िच ेया चौकोनात तुाला हा ा िठकाणी, हवी तशी काढायची, बसवायची 
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आहते. ह ेसागंनू तो कागद ा ीकड ेायचा. मग आपण ल ायच ेनाही. ा ीन ेहा कृितम पणू  केला की 
ितच ेकाम झाले. मग आपले काम सु. आपले काम णज ेएकापण ेके बाब समजनू घते ाच ेअथ  लावत जाण.े 
हचे, माया मत,े मनवाचन.  
 
आता ही िच ेमळुात अथ पणू  समजता यतेात – गोल हा कमी कंगोयाचंा, थू आवडचा, टले तर िनरथ कतकेड े
झकूु शकेल असा कार. चौकोन आिण िकोण िनवडणार ेकमीजा महाकांी असतात – िकोणान चौकोन जरा 
अवघड. नागमोडी रषेा ही वृी, भाव, आशािनराशा, जीवनलाबंीही दश व ूशकत.े आता ह ेसगळे कस ेकाढले आह ेत े
पाहायच.े कामाा शवेटा णापयत दम न िटकणार ेअसतात त ेिचाचा शवेट कसा तरी कन टाकतात, रषेा 
जळुत नाहीत, वगरै.े तस ेन होता उमपकैी काढले असले सगळे तर तहेी कळतचे. हा सगळा एक कार ेा ीा 
जगयाचा आराखडाच असतो. नागमोडी रषेते तर उघडचे पडत ेमन. ती केवढी आह,े  आह ेकी िभट, म ेतटुतये 
का वगरै ेपान तस े‘ वाचन ‘ कळत.े मु णज ेिदलेा चौकोनात ही िच ेकाढताना काही रचना लात घतेली 
आह ेकी कशीही काढली आहते यावनही मन कळत.े  चौकोनात इतकी जागा उपल असनूही काहीजण कुठे तरी 
कोपयात सगळीच िच ेबसवनू टाकतात. ावनही मन कळत.े अस ेखपू काही या ‘ कंुडली ‘ वन समजत.े इथनू 
पढु ेयतेो तो उूत तचेा भाग. त ेसगळे पान कधी एक िच िदसत,े कधी एखादी घटना जाणवत,े कधी सघंष  िदसतो 
कधी सगयाच िचाचंा एकमकेानंा ास होतो आह ेअस ेिदसत.े ाचमाण ेथू, यशी आयुाचीही आखणी 
िदसत.े ावन बरचे काही समजत.े नागमोडी रषेा िकरटी, अध,ू तटुक काढणायानंा ततेीा तारी असतात.  
 
एवावन याच ेतं आिण कार  होतो. यातले महाच ेह ेकी हा कृितम ा ीन ेसहज पणू  कन ायला 
हवा. ा ीला मळुीच सावध करायच ेनाही, ह ेमनवाचन आह,े हहेी सागंायच ेनाही, ती ी अनवधानान े‘ खरी ‘ 
 ायला हवी. आपण मन साध ेठेवनू आपा उूत तलेा खलुा वाव िदला तर तीही करामती करत े! 
 
आता गलेी अनके वष मी असल ेकोणतहेी कार करत नाही. नाही तर लगचे सगळे हात पढु ेकरतात ! या काराचंा 
अास आिण िवचार या खपू गहन आिण वळेखाऊ गोी आहते. सापयात पकडामाण ेअडकवणायाही आहते. 
बचके रहना ! 
--- ००० --- 
 
िदलीप पुषोम िच े 
 
चाहत ेानंा मेान ेदादा णत. होतचे त,े ांा कामान ेआपोआप झालेले दादा. नमेाांमाण ेसािहिक 
शरेबेाजीची ग ुडंिगरी कन ानंी दादापद िमळवलेले नत.े खर ेतर ‘ टीकायवंर ‘ वाा नमेााऐंवजी  ‘ सािह 
आिण अिभान – १ ‘ वाा िचानंा िमळायला हव ेहोत ेानपीठ. पण इथा बाजारबणुया िवचारवतंानंी 
िचाचंी िशफारससुा केली नसले. ( टीकायवंर वाचनू कलेा मूाकतचे ेभान फारस ेवाढणार नाही – ती ताकद 
अिभान म ेआह.े नमेाडपिंथयानंी  हीही शरेबेाजी थोडी पचवनू ायला हवी. ) मळुात ानंी त ेवाचलेच नसले 
आिण वाचले असले तर अजीण  होऊन आजारी पडले असतील. िवा आिण मम ी याचंा इतका चडं आिवार 
असलेले पुक मराठीत सर ेकोणत ेआह,े त ेमला तरी माहीत नाही. िचांा दजदार सखोल कामाचंी यादी नटेवर 
आह.े मी नपण ेणने की आा मराठीवासीयाचंी कुवत पाहता हा आमासाठी एक चमारच होता !  
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“ तकुारामासारा िवेरान ंआभान आिण शभान एकवटून भावसमाधीचा य नदवनू ठेवला. मानिसक 
ोभाा अवतेनू थटे तयुा वपेयत पोचणारी तकुारामाची किवता ही खिंडत आभानाला अखडं बनवयाा 
मराठी काकलेच ंउ ुगं उदाहरण आह.े “   अस ेवा िच ेसहज िलन जातात. ाचंा ‘ कवी काय काम करतो ‘  हा 
लेख मराठीत अजरामर ठरावा असा आह.े ा लेखातला शवेटचा उतारा असा आह े– “ समकालीन मानवी सृंतीा 
साव भौम सदंभा त भारतीय आिण मराठी वाङमयीन परंपरा पाहयाचा आपाला य करावा लागले. असा य 
करताना मराठीतही कवीची साृंितक भिूमका का आिण कशी बदलत गलेी आिण ितचा एकूण मूवशेी काय 
सबंधं आह,े याचाही आपाला तंपण ेशोध ावा लागले. जगाता वगेवगेया समकालीन सृंतमधा 
किवतेा आिण कवा ानाची तलुना कन ितचा साव भौम मानवी येाा पिरेात आढावा ावा लागले. 
अस ंकरताना कवी काय काम करतो याचा माणसाच ंा अिसृीत काम काय ा मळू ाशी असलेला सबंधं 
उलगडला जाईल. अस ंजोवर होत नाही तोवर आपापलं कामसुा आपाला कळणार नाही. िबचारा कवी तर रच 
रािहला. “ याच लेखात एका िठकाणी त ेिलिहतात, “ अिानभुवाची अनके पदरी पीडा, आनदं, अचकू इिंयसवंदेना, 
उट भावानभुव, ती आिण सखोल अथ तीती, साव िक मानवी समाचं ेचतन या महाा बाबी मराठी किवतते 
िवरळा होत गेा. हा काही इंजीचा भाव नाही तर धडेगजुरीपणा पराकोटीला जाऊन भािषक आिण साृंितक 
आभान ीण झााच ंह ेलण. “  
ह ेसव  समजनू घेयात कोण इटंरे घणेार ? मानवी जगण ेणज ेराजकारण अशा िथर कनानंी त:ची किरयर 
बाधंत बसणार ेइथले भिूमकावाले लेखक-समीक या अशा कामाकड ेल दणे ेतरी श आह ेका ? मानवी जगण ेचालत े
त ेराजकीय डावपचे आिण हलकटपणा यावंर नाही तर सौहाद  आिण मे या मानवी मूावंर, ह ेइथा असं 
सािहमेा डोात िशरयाची शताच िदसत नाही. असा हा ‘ आपा माती ‘ ा िदशने ेवगेान ेजाणारा समाज 
लौकरात लौकर िदलीप पुषोम िच ेयानंा नामशषे करील. या असा फडतसू भिूमकेत इटंरे नसलेानंी तरी 
िचाचं ेऋण मनापासनू मा करायला हव.े ाचंी मम ी समजनू ायला हवी.  
--- ००० --- 
 
थोडात पण अु दजा च ेपुक-परीण ! मराठीत समीचेा िवभाग बबललेला आह.े िगरीशन ेत ेकाम मनावर 
घतेले तर फार चागंले होईल ! लााचं ेपुक जस ेअितीय तसचे िगरीशच ेावरच ेह ेिटपणही अितीयच आह े! ह े
दोघहेी माझ ेदो असावते आिण माया अनके नाटकाचं ेिददशकही असावते ही गो मला खपू समृी दणेारी आह े! 
Girish Patke 
is with Ravindra Damodar Lakhe 
and 6 others 
. 
AtpcSrephaohfil 24nr ighaismt 5ilf:2o0u frmrceePMd  • 
आपले िम रव दामोदर लाख ेयांा "आरभाट नदच ेकरण" या पुकावर मी िलिहलेले परीण म ुबंई 
िवापीठाा मानिवा शाखेा काया लयातनू कािशत होणाया 'सभंािषत' (माच  २०२१ ) या तपरीित 
सशंोधनपिकेम ेकािशत झाले आह.े सभंािषता सपंादक मडंळाच ेआभार. सदर परीण यथेील िमासंाठी दते 
आह.े वाचनू ितिया कळवास आनदंच होईल. 
Antechamber मधील योगाा आरभाट नदी 
िगरीश पतके 
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सभंािषत आिण डॉ. ितभा ट ब.े  
 
म ुबंई िवापीठातफ  ह ेअासपणू  लेखाचं ेमािसक िस होत असत.े िगरीश पतके यांा लेखांा िनिमान ेत ेइथ े
फेसबकुवर माहीत झाले. अथा त, मराठी सािहाच ेिवाथ, अापक आिण अासक असणायानंा त ेआधीपासनूच 
माहीत असले. या मािसकाा माच  २०२१ ा अकंाच ेएक छोटेसचे पण उम सपंादकीय आपा इथा  ड डॉ. 
ितभा टब ेयानंी िलिहलेले आह.े ात एका उतायात ानंी सािह ेाता बदला अिभिवाहाचंा धावता 
आढावा घतेलेला आह.े तो असा --  
“ खर ेतर न- अिभजातवादान ेिनमा ण केलेा साकेंितकीकरणािवरोधात, कृिमतिेवरोधात रोमिँटिसझम जाला 
आला आिण सवसामाानंा- सािहिक- कलावतंानंा िनसगा कड,े आपा आतंिरकतकेड ेवळिवले; कबना अतंम ुख 
ायला भाग पाडल.े याचा पढु ेअितरके होऊन माणसू एकटा, एकाकी, एकलकडा झाला. ाचा समीशी असणारा 
सबंधंच सपंुात आला. यािवरोधात वाववाद जाला आला.यानतंर आपाता आतंिरकतलेा लनू समीशीच 
तो इतका ब झाला की ाच ेअि, ाच ेजीिवतकाय , याच ेभानच हरपनू तो पणू पण ेबिहम ुख झाला. आता तर तो 
बा वावाा इतका आहारी गलेा की ा वावाा दाहकतनेचे ाच ेडोळे पोळले आहते. अथा त, ही अवा 
िनमा ण होयामागहेी ाचा अितरकेी भाव, ाची आसीच कारणीभतू आह.े आधिुनकवादान ेकाही मू ेमानवी 
जीवनाला  जर परुवली पण उर-आधिुनकवादान ेतर मू,े सृंती, िवचारधाराचंाच अतं झाला आह,े ह ेठामपण े
टले आह.े स:ितीत तर याच अनभुवाची तीती यते ेआह.े कोरोनापढु ेसव च िवचारधारा, सृंती, मू ेयाचं े
सपाटीकरण झाले आह.े जात, धम , वण , वग , लग, सृंती,भाषा, या भदेाा भती ओलाडूंन कोरोनान ेसवाना  एका 
समान पातळीवर आणले आह.े  ीचा जो अनभुव आह ेतोच समीचाही अनभुव आह.े अशा वत मानाा पोटातनू 
उा  कोणता भिवकाळ ज घणेार आह,े हा  आज तरी अतं जिटल होऊन बसला आह ेआिण मानवी 
जीवनाला, मानवी सबंधंानंा,  मानवी वहाराला, मानवी सृंतीलाच ािंकत कन कधी न ेइतका या साया 
घिटताचंा पनुवचार करायला अवकाश ा कन िदला आह.े “ 
या िनिमान ेएक मलूभतू  िनमा ण ावा, अस ेवाटत.े तो असा – सािह असो की कला असो, ा ा काळाा 
भावाखाली असण ेआिण ा ा काळाता जगयाला ितिया दते राहण ेहचे असत ेका कलेच ेकाम ? 
ितियाप जगण ेतर पणू  माणसू या ायाचचे विैश िदसत.े आहते ाच ितिया जरा कौशान ेमाडंण ेहचे 
असत ेका कलेच ेकाम ? की आणखी काही असत े? आपण जी कला मौवान समजतो ती फ एक शार, काय म 
ितियचेीच अिभी असत ेका ? तस ेअसले तर कोणतीही ितिया मौवान ठ शकत ेका आिण तशी ती ठ 
शकत असले तर कोणा कारणान ेवा कारणानंी त ेघडत े? 
डॉ. ट ब ेयांा वरील उतायाा िनिमान ेयावर चचा  घडावी, अस ेवाटत.े  
--- ००० --- 
 
पोटमारा ( कादबंरी ) 
ले ० रव पाढंर,े काशक ० लोक वाङमय गहृ.  
 
याच लेखकाा ‘ अवघाची ससंार ‘ या कादबंरीवर मी २०१८ साली िलिहले होत.े ातली ही वा े-- 
“ ‘ मनोगता’ त लेखक काय णताहते त ेपाहा – “ आािक पातळीवर चतन करयाची माझी कुवत नाही. ामळेु 
चतनाला आपोआपच सामािजक आशयाची डूब लाभली आिण एक तं सामािजक कादबंरी िलन झाली. “ मला 
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जाणवले त ेअस ेकी या लेखकाकड ेअतं सखोल आिण पिरप चतनाची कुवत असनू ही कादबंरी आािक वा 
सामािजक नसनू एक पिरपणू  अशी  ‘ मानवी ‘ कादबंरी आह.े “  तचे  याही कादबंरीबल णता यईेल.  
दोन मलुग,े पी लीलाबाईा पदरात टाकून ितचा पती तणपणातच मन जातो. ानतंरची ही ा कुटंुबाची कथा 
आह.े तस ेत ेएक गरीब शतेकरी कुटंुब असत.े थोरला मलुगा शतेीच करत राहतो आिण धाकटा शतेीतलेही क करत का 
अस ेना िशकत जातो आिण पढु ेएम ए बी एड होतो. ाला नोकरी िमळाली की चागंले िदवस यतेील अस ेानंा वाटत 
असत.े पण, मग ाचाराच ेनमनू ेसमोर यते जातात. शाळेत नोकरी हवी असले तर अमकु एक, समजा पाच लाख, ाव े
लागतील, अनदुान िमळेपयत िबनपगारी काम कराव ेलागले, वगरै.े आता यात नीतीअनीतीचा, चागंावाईटाचा च 
नाही. हा या समाजाा जगयाचा ढाचाच झालेला आह.े ही पणू  कादबंरी अशा दवेाणघवेाणनी भरलेली आह.े आथक, 
राजकीय, नातसेबंधंातंा अशा अनके कारा नाइलाजाा णा की समजतूदारपणाा णा, दवेघवेी. सया 
एका कुटंुबात बारावीला असलेली एक मलुगी आह ेआिण ितला पती शतेकरी नको असनू नोकरीवाला हवा आह.े पण, 
िता पायात थोडा दोष आह.े  चागंली नोकरी असललेा मलुगा ितला कशाला ीकारले ? तर, ा मलुीचा मामा एका 
शाळेत पदािधकारी आह,े ाला सागंनू ा मलुाला नोकरी िमळवनू ायची आिण ा बदात ान ेया मलुीशी ल 
कराव,े अस ेिवचार अमंलात यतेात. ह ेझाले की, ाला नोकरी िमळेल, िहला हवा तसा पती िमळेल, वगरै.े ह ेसव  
ठनही, ऐन वळेी एक राजकीय दवेघवे आड यते ेआिण ा मलुाला ती नोकरी नाहीच िमळत. सवाच ेआयु कस े
सवाा आक ी भावातंनू जण ूअटळ िनयतीमाण ेचा असत ेाचा ही कादबंरी एक मोठा आवाका घते.े ना 
ऊरबडवपेणा, ना आोश ना िवोही ोध – लेखक, ज ेआह ेाच ेदशन घडवत जातो. पणू  समाजच िकडलेला असनू ह े
अस ेिकडके जगण ेजण ूसवाना माच आह.े ा ा वळेची केाची शी, डावपचे आिण पिरितीची साथ यावंर 
केाच ेयशापयश ठरणार ! या सगयाचा शवेट ा मलुाा िविहरीत बडूुन मरयात होतो. सगळेच अस ेसडके 
असावर असा इकडिेतकड ेनाश होत राहणारच, अशी ही नाइलाज-अवा ! 
पोटमारा णज ेपोट मारत, अध पोटी राहात, जगण.े एवढ ेकपवू क िशकूनसुा ा मलुाचा असा नाश होण ेह े
अायाच,े माणसुकीहीनपणाच ेआह,े यात वादच नाही. पण कोण जबाबदार याला ? पणू  समाजानचे ीकारलेला हा ‘ 
जीवनमाग  ‘ आह े! यात पिरवत न कुठे करणार ? ही वा बदलायची णज ेकुठे काय करायच े? 
लेखक पाढंर ेकुठलाही बोध देयाा फंदात पडत नाहीत. अमकु पढुारी वा तमकु प वा ढमकु िवचारसरणी ह ेसव  ग ुतं े
सोडवनू माणसाच ेजगण ेससु करील, अस ेकाहीही लेखक सचुवत नाही. ही कादबंरी णज ेबाहरेची कुणाची कथा 
वाचण ेनसनू त:सह सवाा सडकेपणाच ेदशन घणे ेआह.े ह ेअथा तच पिरपता दणेार ेआह.े मानवी ावंर 
कोणतीही जाची काडंी उपल नाही. केाला यणेारी पिरपता हीच यातनू कदािचत मु क शकत.े  
ा ितथा ामीण जीवनावर लेखकाची चडं मारी आह.े मराठीतली ही एक टे कादबंरी आह े! 
--- च.ं . दशेपाडं.े  
--- ००० ---      ( 26 एिल 2021 ). 
 
एक किवतासंह  
 
तुाला काही ती :ख आह ेका, कोणाही कारणान ेतुी अानदंात आहात का, तुाला काही जीवनमरणाची वा 
एखादी साधीशीच का अस ेना, समा  करत ेआह ेका, सामािजक, आथक वा राजकीय कारणानंी तमुावर काही 
अाय चा आह ेका, ी-पुष सबंधंातंले काही िवशषे बारकाव ेतुाला जाणवत आहते का, तुाला खपू एकाकी वा 
िनराश वाटत ेआह ेका, जगयातली िनरथ कता जाणवत ेआह ेका, आतंरंामंळेु काही निैतक  िबकट झाले आहते 
का, एकूणच मूहीन वाटत असान ेभाषचे ेअडविेतडव ेखळे करत आह ेत ेसाजर ेकराव ेअस ेवाटत ेआह ेका, , 
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म आिण मनाची िविच अवा अशा काही बाबतनू तुाला जगण ेकाही वगेळेच िदसत ेआह ेका, किवता हा कारच 
दािंभक वाटत असान ेभाषा कशीही िनरथ कतसेाठीच वापरायची आह ेका, तमुच ेबदलत ेमडूस तुाला एजंॉय करायच े
आहते का, िनसग सदया च ेतुाला जाणवणार ेहजार िवम तुाला  करायच ेआहते का, तुाला राग-ितरार-
शौय  अस ेकाही  करायच ेआह ेका, तुाला ूतदायक वा बोधद अस ेकाही िलहायच ेआह ेका, ितमाचंी ीमतंी  
दाखवत तुाला चमार कन दाखवायच ेआहते का, रोजा जगयात सामात: सगयानंाच यणेार ेअनभुव जरा 
कलाक कन तुाला हस ूआिण आस ूिनमा ण करायच ेआहते का, गतकातरता वा बालपणीा आठवणी वा आईच े
मे ह ेतुाला  करायच ेआह ेका – अस ेआणखीही काही – श --- तर या सव ाचं ेएकच उर – नाही हो, 
असले काहीच नाही – अस ेअसले तर ? मग कुणीही णले की बाबा मग तुी किवता िलिहता तरी का आिण कशासाठी 
? तर, समजा, काही नाही, तुी णताय त ेकाही नसनूही हहेी एक मन आहचे ना – ा मनाला उपल भाषतेनू 
नीकाम करायचा ह नाही आह ेका ? मनाा इतर सव  अवा चालतात तर ही का चा नय े? – या ाच ेउर 
शोधायला वृ करणारा एक किवतासंह आलेला आह े-- 
 
सटल  
अिन िदवाकर आचाय   
वण मुा काशन.   
 
कोणा ना कोणा कवा कोणाही मानिसक अवा जर किवततेनू  होऊ शकतात तर सहज काही शािक 
नीकाम करणार ेमन का बिहृत समजाव े? या संहाच ेमला एक वगेळेच मह वाटत.े कोणाही मानिसक 
अवानंा अिभी दते राहयाच ेतरी काय मह आह ेमळुात ? करमणकू वा पनु:य ही उर ेसोडून याच ेकाय 
उर दतेा यईेल ? – ह ेआानाक  समोर आणयाच ेकाम हा संह क शकतो.  
--- ००० --- 
 
आशय पिरवार  
( २३ एिल २०२१. ) 
 
सोलापरूच ेनीितन वै आिण ाचं ेसहकारी पुषोम नगरकर व जयतं राळेरासकर िमळून दर वष थंिदनाला ‘ 
आशय पिरवार ‘ चा अकं िस करत असतात. अलीकडचे ानंी .ं िव. सरदशेमखु या मराठीता लेखक-कवी-
समीक यांाबाबत केलेले दजदार सशंोधनाक काम सवाना माहीतच आह.े यदंाचा अकं ानंी सादर केला आह ेतो 
कवी कंुजिवहारी यांा कामाबाबतचा आह.े ाचं ेह ेशतकोर रौमहोवी वष  असान ेत ेऔिचही साधले 
गलेेले आह.े  
कंुजिवहारना दवे आिण दशे याचं ेकवी टले जात.े या अकंाा मलपृावर िदलेली, ‘ िचरंजीव होवो जगी लोकशाही ‘ 
ही किवता पाहयासारखी आह.े या अकंात ा. िनिशकातं ठकार याचंा एक अतं दजदार असा कंुजिवहारवर लेख आह.े 
ात त ेणतात, “ कंुजिवहारच ेिम सौ, भावनाधान, सवंदेनशील, समयशील, तदश, िवधम, 
शालीन, माराठमोळे आह.े “ ांा या सव  गणुाचंा य यईेल असा कंुजिवहारनी केलेला कबीराा शभंर दोाचंा 
अनवुाद ह ेया अकंाच ेमखु आकष ण आह.े कबीराा या शभंर किवता भारताच ेटे कवी रवनाथ टागोरानंी 
िनवडलेा आहते. टागोरानंी इंजीत केलेा कबीराा या किवतांा अनवुादावनच कंुजिवहारनी ह ेमराठीतले 
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अनसुज न केलेले आह.े टागोरानंी िनवडलेा कबीराा किवता पाहता यणे ेहहेी औुाच ेठरणार ेआह.े अकंाा 
शवेटी कंुजिवहारा कामाच ेएकूण िनदशनही अासपणू  आह.े  
‘ कहत कबीरा ‘ या कंुजिवहारा अनसुज नाता या काही ओळी बघा –  
मन होता मायातीत, मंमय बन ेवाणी   
दवे िदसनेा िदसनेा, असण ेहा ाचा गणु  
असिूनही नसायच,े जाणतात योगीजन  
रोमरोमी दवे खळेे, बाहरेली भाषा बदं   
िजथ ेिजथ ेतीथ  तथे,े पािहले मी पाणी घाण  
िजथ ेिजथ ेदवे तथे,े जड लाकूड, पाषाण  
थं-भाडंार ध ुडुंनी, उकिलले शधाग े 
घट-पट शीण सारा, घडले ना मनाजोग े 
काही ऐिकले पािहले, अािसले सव  काही  
अनभुवावाचिुनया, समाधान कोठे नाही  
तळमळे मनोवृी, कुणा सागं ूमी वदेना  
:ख एका अतंरीच ेकळत ेना जा कुणा           
पशपुी िकडाम ुगंी, जीव सार ेजाणतात  
गभा तही साभंाळाया, दवेाजीचा िस हात  
भिबळे आिती, अनायास ेा होत े 
भाषा थोडी जनुी पभावी आह,े पण मराठीतला हा एक मौवान ऐवज या अकंान ेवाचकानंा आिण अासकानंा 
िदलेला आह.े अनवुाद व अनसुज न याचंा बारकाईन ेअास क इिणायाला तर हा अकं खपूच महाचा ठरले. 
यासाठी आशय पिरवार पिरवाराच ेअिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
एक किवतासंह  
 
तुाला काही ती :ख आह ेका, कोणाही कारणान ेतुी अानदंात आहात का, तुाला काही जीवनमरणाची वा 
एखादी साधीशीच का अस ेना, समा  करत ेआह ेका, सामािजक, आथक वा राजकीय कारणानंी तमुावर काही 
अाय चा आह ेका, ी-पुष सबंधंातंले काही िवशषे बारकाव ेतुाला जाणवत आहते का, तुाला खपू एकाकी वा 
िनराश वाटत ेआह ेका, जगयातली िनरथ कता जाणवत ेआह ेका, आतंरंामंळेु काही निैतक  िबकट झाले आहते 
का, एकूणच मूहीन वाटत असान ेभाषचे ेअडविेतडव ेखळे करत आह ेत ेसाजर ेकराव ेअस ेवाटत ेआह ेका, , 
म आिण मनाची िविच अवा अशा काही बाबतनू तुाला जगण ेकाही वगेळेच िदसत ेआह ेका, किवता हा कारच 
दािंभक वाटत असान ेभाषा कशीही िनरथ कतसेाठीच वापरायची आह ेका, तमुच ेबदलत ेमडूस तुाला एजंॉय करायच े
आहते का, िनसग सदया च ेतुाला जाणवणार ेहजार िवम तुाला  करायच ेआहते का, तुाला राग-ितरार-
शौय  अस ेकाही  करायच ेआह ेका, तुाला ूतदायक वा बोधद अस ेकाही िलहायच ेआह ेका, ितमाचंी ीमतंी  
दाखवत तुाला चमार कन दाखवायच ेआहते का, रोजा जगयात सामात: सगयानंाच यणेार ेअनभुव जरा 
कलाक कन तुाला हस ूआिण आस ूिनमा ण करायच ेआहते का, गतकातरता वा बालपणीा आठवणी वा आईच े
मे ह ेतुाला  करायच ेआह ेका – अस ेआणखीही काही – श --- तर या सव ाचं ेएकच उर – नाही हो, 
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असले काहीच नाही – अस ेअसले तर ? मग कुणीही णले की बाबा मग तुी किवता िलिहता तरी का आिण कशासाठी 
? तर, समजा, काही नाही, तुी णताय त ेकाही नसनूही हहेी एक मन आहचे ना – ा मनाला उपल भाषतेनू 
नीकाम करायचा ह नाही आह ेका ? मनाा इतर सव  अवा चालतात तर ही का चा नय े? – या ाच ेउर 
शोधायला वृ करणारा एक किवतासंह आलेला आह े-- 
 
सटल  
अिन िदवाकर आचाय   
वण मुा काशन.   
 
कोणा ना कोणा कवा कोणाही मानिसक अवा जर किवततेनू  होऊ शकतात तर सहज काही शािक 
नीकाम करणार ेमन का बिहृत समजाव े? या संहाच ेमला एक वगेळेच मह वाटत.े कोणाही मानिसक 
अवानंा अिभी दते राहयाच ेतरी काय मह आह ेमळुात ? करमणकू वा पनु:य ही उर ेसोडून याच ेकाय 
उर दतेा यईेल ? – ह ेआानाक  समोर आणयाच ेकाम हा संह क शकतो.  
--- ००० --- 
 
' मु श ' ा माच -एिल २०२१ ा अकंात आलेला माझा लेख --  
सतीश ताबं ेयाचंा नवा कथासंह,  
 
‘ मुाम पो साृंितक फट ‘  
--- च.ं . दशेपाडं.े 
 
गमंतीन ेअस ेटले जात ेकी सा मराठीत शोधिनबधं सादर कन डॉर झालेले लोक िढगान ेआहते पण समीक 
णावते अस ेफारस ेकुणी नाहीत. यातले तही मा होयासारख ेआहचे. ामळेु ना असो की िलन िलन े 
झालेा असो, अनके लेखकाचंी योय दखल घणे ेवा ाचं ेनीट मूमापन होण ेरान जात ेआह.े इंजीत िडलान 
थॉमस या कवीा अगदी सुवातीा किवताही नजरसेमोर यतेाच टी. एस. एिलयटसारा ितथा नामवतंान ेाच े
मह जोखले होत ेआिण त ेजाहीरही केले होत.े आपाकड ेकानोसा पती जा वापरली जात.े कोण काय णत ेह े
बघत बतेाबतेान ेबोलायच.े कवा मग कवी वा लेखक कोणा गटातला, कोणा जातीचा, कोणा राजकीय टोळीचा, 
ामीण की शहरी वगरै ेपानही समीा केली जात.े ‘ ामीण सािह चळवळ णज े ािपत सािहाला आान ‘ 
अशी बािलश कुिगीर िवधान ेकरणार ेसमीकही िदसतातच. सािह, कला ह ेकाही जकया-हरयाच ेातं नते, 
इथ ेमानवी मूाकतचेा सबंधं असतो, ह ेलात घणेार ेसमीक अभावानचे िदसतात. एकदा एक लखेक णाला होता 
की माझ ेमराठी सािहातले ान काय आह,े ह ेमला मराया आधी कळायला हव.े ‘ िवपलुा च पृी ‘  याावर 
ाचा िवास नता. त ेठीक, पण, सागंणार कोण तमुच ेान ? गटातटापिलकड ेमाता असणार ेसमीक कुठे 
आहते ? नाही तर मग, योय टोळीत िशन, फीडग लावनू भलीभली पािरतोिषके तरी िमळवता यायला हवीत. णज े
िनदान कागदोपी तरी तमुच ेान नदवले जाईल. पण ान ेसमाधान होऊ शकेल ? ातला पोकळपणा जाणवत 
राहणारच ना ! ामळेु, आजा मराठी सािहिकाला, ‘ माती असशी मातीत िमळशी ‘ ह ेसमजनूच आपले लखेन 
करत राहण ेभाग आह.े इथ ेलेखन हा पोटापायाचा उोग का होऊ शकत नाही याची चचा  अनकेदा झालेली आह.े 
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ावसाियक यशी लेखकाचं ेे सोडून, आथक अपेा न बाळगता िलिहणाया सज क लेखकाबंल ह े आहतेच. 
णज ेमग ह ेअस ेलेखक, लेखन हा धम  मानतात णायच ेका ? या सदंभा त मग --- 
कथा करिनया मोल ा प घतेी  
तहेी दोघ ेजाती नरकाम े 
कवा  
जथे ेकीत न कराव ेतथे ेअ न सवेाव े 
--- या तकुारामबवुांा ओळीही लात ायला हात. तमुच ेान तरी कशाला िनित कन हवये तुाला ? 
धमा ा दजा ची कलािनमती करत असाल तर िवसन जा ना ! आपले काम करा आिण जा िनघनू ! कसली वाट पाहात 
थाबंताहात ? --- ह े काहना िनदयपणाच ेवाटतील पण मानवी मूाकतेा ेात काम करणायानंा ह ेिवचारले 
जाण ेअयोयही नाही.   
ह ेसगळे िलहायच ेकारण णज ेसतीश ताबं ेह ेमराठीतले एक महाच ेकथाकार. आता इथ,े ‘ महाच े‘ हा 
मूाक श नकळत िलिहला गलेाच ! पण, सा अशीच आह ेपिरिती. के गोीची िचिका, िवषेण आिण 
ऐितहािसक ियतेली जागा या पतीन ेबोलता यते नसले तरीही, सज क लेखकानंी ानंा महाा वाटणाया 
सािहकृतवर िलहीत राहायला हव.े समीक नाही णनू लढणार कुणाशी आिण रडत बसनू उपयोग काय ? तर, मला 
अस ेवाटत ेकी तांाचं ेकथाकार णनू योय त ेमोजमाप झालेलेच नाहीय. गाडगीळ. जीए, खानोलकर, पानवलकर, 
तडुलकर, कमल दसेाई, मघेना पठेे अशा नामावलीत, सतीश ताबं ेह ेनावही खर ेतर  असायला हव.े ‘ मुाम पो 
साृंितक फट ‘ हा ाचंा नवीन कथासंह आलेला आह,े तो वाचताना याची जाणीव झाली. या कथासंहातली शीष क 
कथा आपण बोलत असलेा, मराठीता अनके ानंा कवते घणेारी आह.े तीबल बोच.  
बराच काळ मराठी सािह ही, लण मान ेयानंी टामाण,े एकूण मराठी समाजाता साडतेीन टाचंी 
मेदारी होती. १९६३ ची नमेााचंी कादबंरी  ‘ कोसला ‘, १९७३ चा ढसाळाचंा किवतासंह ‘ गोलपीठा ‘, आिण १९७८ 
च ेदया पवाराचं े‘ बत ं‘ अशा मामान ेअनके सािहकृती यते गेा आिण ही मेदारी मोडली गलेी. मराठी 
सािहान ेवगळलेली अनभुवे ेसािहात फुसाडंत आली. आता यातला सुवातीचा काळ हा वाववाद आिण 
दशेीवादाचा असण ेभागच होत.े जो तो आपापा अनभुवेाच ेिलिहणार आिण त ेग ुतंाडयाच ेअसनू चालणार नाही. 
ामळेु, ज ेघडले त ेसागंण,े अस ेसोप ेतंच आवयक होत.े नमेाानंी नसुत ेत ेवापरले नाही तर ाची आमक 
भलावण केली. “ गेा शभंर वषातील मराठी समीचेा आढावा घतेास टेिनसन-ाऊनगपासनू एिलयट-बकेेट अशा 
ा मानान ेम दजा ा सािहिकाचंी थोरवी मानणार ेभाबड ेमराठी िवान भीतभीतच तकुारामाची  िवसािहात 
गणना करताना िदसतील. “ ( टीकायवंर पृ ११५. ) एिलयट-बकेेट ह ेम लखेक ? ज ेआपाला समजणार ेवा 
झपेणार ेनाही ाची आमक टगलटवाळी करण ेह ेसुवातीा काळात गरजचे ेहोत,े असहेी णता यईेल. 
याचबरोबर आणखी दोन गोी महाा झाा. एक णज ेअनभुवाचा ‘ दिलत-शोिषत-विंचत-पीिडत–बिहृत ’ 
पणा आिण डावा पिरवत नावाद. ‘ डावी राजकीय भिूमका ‘ ह ेजण ूसािहाच ेवदेक लणच मानले जाऊ लागले.   
ह ेसगळे िलिहयाचा हते ूहा आह ेकी तांासंारखा लेखक काहीसा बदेखल का रािहला असावा, ह ेपाहण.े ाचबरोबर, 
या कथासंहातली शीष क कथाही या ाशी सबंिंधत आह.े तांाचं े‘ लेखा-जोखा ‘ नावाच ेएक पुक आह,े ात पृ  
२०३ वर त ेणतात, “ ामळेु एकूणात झाले काय तर आपा वयैिक जगयात, आसपासा घडामोडत ज ेकाही 
घडत ेत ेसासगंीतपण ेरंगवले की सािहिनमती होईल असा सदंशे नमेाांा अनयुायामं ेजला. “ अनभुवाचंी 
दाहकता आिण िविवधता असली की झाले, अस ेझाले. ताबं ेएका िठकाणी णतात की एक य वाव असत ेआिण एक 
अय वाव असत.े “ अय वावाचा वधे आपा अनभुवािधित ककततेनू ावा लागतो. “ ( पृ २०७. ) 
वाव बेब रंगावयाा यात ही पिरपणू ता यणे ेरान जात,े अस ेतांाचं ेणण ेआह.े या सव कारात 
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सािहाा ‘ ककता ‘ या महाा अगंाचा िवसर पडला, अशी तांाचंी माडंणी आह ेआिण अथा तच ती 
पटयासारखीच आह.े याच कारणामळेु, जीए ंा िफन  ा योगाचंी नमेाडपथंीयाकंडून ‘ मोाचंा चादंोबा ‘ अशी 
िखी उडवली गलेी, अस ेताबं ेणतात. अशा कारामंळेु सािह घडवण ेआिण रचण ेया महाा 
िनमतीियलेाच अडथळे िनमा ण झाले. आता, िफन णज ेकाय, फंॅटसी णज ेकाय या िचिकते न पडता पढु े
जाऊ.    
ह ेज ेसगळे िलिहले ाचा या कथासंहाता ‘ मुाम पो .. ‘ या शीष क कथशेी सबंधं आह.े ामळेु, आधी तीवर 
बो.  टले तर ही एक दीघ कथाच आह.े ताबं ेणतात ामाण े( चागंा अथा न े) ही एक उम ‘ रचलेली ‘ कथा 
आह.े हीत दोन मखु पा ेआहते. एक णज ेमातड भणग ेह ेएक जनु,े बयापकैी नाव असललेे े ाण लेखक 
आिण ाचंा चाहता असलेला, नानचे िल पाहणारा असा एक तण दिलत लेखक भवुन क दळे. एक अतं 
महाची अशी सामािजक, साृंितक समा एका कलाक अनभुवातनू  करयासाठी लखेकान ेरचलेल ेह ेमदैान 
असनू लावलेली फीडग आह.े दोघहेी शहरात राहणार ेआहते आिण दोघांाही वााला सामािजक :खाच,े 
अवहलेनचे ेआयु आलेले नाही. एका िठकाणी भणग ेभवुनला णतात, “ ा मराठी सािहाच ंकाही खरं नाही. 
वााला रटरट नसले तर सारं थ  आह ेइथ.े वािवक पाहता मराठी सािहाा उगमाशीच ानेरानंी खरंतर 
चागंला धडा घान िदला होता की , समाजान ेिकतीही छळ केला असला तरी ाािवषयी आवार न काढता ाा 
मथंनातनू आलेा चतनाचा उपयोग कन िनमती करायची. पण त ेसारं काळाा ओघात वान गलंे आिण गेा 
काही वषाम ेहालअपेा, शोषण, अवहलेना, दािर ाचंी रट लावािशवाय इथ ेलेखक णनू उभ ंराहण ंअवघड 
होत चाललं आह ेिदवसिदवस. “ ही एक वगेळीच समा िनमा ण झालेली आह.े हा एक वगेळाच रटेा आह ेआिण 
अिभि ातंावरचा घालाही आह.े सािहात अस ेयमिनयम वा पकुप तयार होण ेह ेकधीच समाजाा 
साृंितक पोषणाला िहतकारक अस ूशकत नाही. भवुना मनात आह ेकी भणयानंा आपले वसितान दाखवनू 
आपण काही पाढंरपशे ेनाही ह ेदाखवनू ाव.े भवुनला भणयाचं ेलखेन आवडायच ेकारण त ेउंठावध क असायच,े 
आिण मु णज ेवातावरण पाढंरपशे ेअसनूही तशा जगयाची कोडकौतकेु ात नसायची. उलट ात ा 
जगयाचा पदा फाश करण ेहोत,े ेाचा दभंोट होता. दिलत सािहाता सतता कम कहायापंेा ाला ह े
आवडत होत.े पण, लेखनाा या विैशामंळेुच, लेखक णनू भणग ेना पाढंरपशेानंा आपले वाटत होत ेना दिलतानंा. 
तीच पिरिती भवुनचीही होणार होती, कारण, तो दिलत असला तरी ााकड े‘ दिलत अनभुव ‘ नता. दोघाचंीही 
िती ‘ न घरका न घाटका ‘ अशीच असणार होती. जगयात ा नामय घटना घडतात ाचंा खोलात जाऊन वधे 
ायला हवा आिण तो वधे घेयाची िया  होईल अशी ‘ रचना ‘ करायला हवी, अस ेभणयाचं ेणण.े पण 
ाला आता मह नाही. दािर, अवहलेना यांासह ज ेघडले त ेसािंगतले की झाले सािह, अशी कना 
बळावलेली आह.े असा लेखकानंा भणग े‘ नसुत ेअनभुवाचं ेलेखिनक ‘ णतात. अमकु कारा अनभुवाा 
आहाबरोबरच वाववादाचा आह ही सािहातली आणखी एक समा झालेली आह.े खर ेतर केाच ेवाव 
वगेळे असत ेपण या सूतचेी गरज रािहलेली नाही. सामा िनवदेनाा रावरच ेवाव सागंण ेहाच वाववाद, 
अस ेझालेले आह.े आिण भणग ेतर िफनच ेमह मानणार ेआहते ! ‘ वाव वडापाव ‘ या गाडीची योजना कन 
वाववादावरचा उपरोध भदेकपण ेया कथते  झालेला आह.े अनभुवान ेना पाढंरपशेाधाजणा ना बजन पतीची 
रट लावणारा – या अवलेा ही कथा ‘ साृंितक फट ‘ णनू सादर करत.े शवेटी भणग ेभवुनला णतात, “ ...  त ू
आता एकच कर.... माया मरणानतंर ा साृंितक फटीत मुामाला जा. ज ेकाही िलहायच ंअसले त ेितथनू िलही. 
अिभजन आिण बजन दोघानंाही सोडून एकटा पड. पढुच ंसािह या साृंितक फटीतनूच सवले, याची मला खाी 
आह.े “ यावर अिधक भााची गरज नाही. अनभुव आिण वाववाद या सकंनाचंा सवागीण वधे घणेारी कथा णनू 
या कथलेा मराठीत एक खास ान राहील यात शकंा नाही.  
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जगयाता अनभुवाचा सखोल वधे घऊेन तो आशय ‘ रचनू ‘  करणारी या संहातली आणखी एक सज क कथा 
णज,े ‘ रावण आडनावाा पाडंवापुाा नावाची जकथा ‘. नाव, घराण,े जगयाच ेआदश नमनू ेअशा गोता 
अॅसडटीच ेकारंज ेउडवत राहणारी ही एक अकनीय आिण तरीही कुठेही ‘ वावा ‘ बाबत शकंा ायचा िवचारही 
मनात यऊे नय,े अशी एक उम कथा आह.े एक सिेमनार होणार असनू ात िनबधं वाचणाया एकाच ेनाव आह े‘ 
मारी पाडंव रावण ‘ ! कस ेकाय बाबा ह ेअस ेअजब नाव ? – या उकुततेनू ही कथा सु होत.े पवू लहान मलुानंा 
एक कथा सािंगतली जायची की कथचेा नायक राजकलेा रासाा तावडीतनू सोडवायला िनघतो तर वाटेत ाला 
एक म ुगंी भटेत,े मी यऊे का णत,े तो चल णतो. आिण या पतीन ेएक कावळा, उंदीर, ही हहेी या मोिहमते सामील 
होत जातात. तोच पारंपिरक लोककथचेा घाट ! ामळेु, शकंा घणे ेआणखीनच रापा ! या नावाच ेरह उलगडत 
जाण ेआिण वाटेता अनके बाबततला उपरोध यानंी ही कथा मराठीतली एक उम असगंत ( absurd ) िफन ठरत.े 
लेखन ही एक ीडा णनू पाहण ेह ेतांांा कथचे ेएक महाच ेविैश या कथते कषा न ेजाणवत.े शवेटी या कथचेा 
िनवदेक जेा या रावण महाशयानंा िवचारतो की तमुची ही नामकथा मी िलन िस केली तर चालेल का ? ावर त े
रावण णतात, “ बलेाशक. आिण ा मडंळनी वासाची िलिखत मािहती कोणतीही न ठेवान ेतुी ात काहीही 
तपशील भ शकता. यात तमुा हाताशी ठोस वाव अस ंफारस ंकाही नाहीच आह.े ामळेु उलट त ेछानच होईल. 
“ तांांा लेखक णनू असणाया सज कतेा कनलेा ह ेपरूकच आह.े  
तांांा कथाचंी नाव ेहा एक तं अासाचा िवषय होऊ शकतो. ‘ सशंयकोळात राशोमान ‘ ह ेअसचे एक नाव. 
ानंा अिकरा कुसोवाचा जगिस ‘ राशोमान ‘ हा िसनमेा माहीत आह ेानंा हा ‘ सशोधा ‘ चा मराठी अवतार 
खासच अथ पणू  वाटू शकेल. सगळे मनोापाराचं ेखळे ! कथेा िनवदेकाला खनुाा वगरै ेधमा यणे ेहा या कथचेा 
िगर पॉइटं कवा उाटनब णा. साहिजकच काय बाबा ही भानगड, अशी उकुता िनमा ण होत.े कथा याता 
अनके शताचंा धाडंोळा घते जात ेपण शवेटी हाताला काहीच लागत नाही. इतकेच न ेतर, धमा कोण दते होत,े हा 
ही गळून पडतो. शवेटी िनवदेक णतो, “ तर या सव मानिसक गदारोळातनू मला हळूहळू स आिण सशंय यांा 
ा सरिमसळीतनू एक भाट नवीन नाटक िदस ूलागलं, ाच ंनाव असणार होत,ं ‘ सशंयकोळात राशोमान ‘ – ात 
मी माया आयुात घडलेलं ह ेतुाला सािंगतलेलंच कथानक थोडफेार फेरफार कन माडंणार आह ेआिण एकदा का 
एखाद ंशीष क घ पाळामळुासंकट डोात उमललं की, पढुची वाटचाल ही बतके वळेा मला एखाा सोपारासारखी 
वाटत.े “ हचे तर सगळे तांांा कथचेहेी िवशषे आहते. तांांा कथते दिलत-शोिषत-विंचत-पीिडत याचं ेजग आिण 
ांा समा या चलनी मटेिरयलला बढावा िदलेला नसतो. जग पाढंरपशे ेवा कुठलेही वा कािनकही अस ूशकत.े 
ातनू मानवी मूाकतेा िदशने ेहोणारा कलाक वास हाच इथ ेमहाचा असतो.   
या संहाता इतर दोन कथाही या अशा ताबं-ेियने ेयु अशाच आहते. ांाबल थोडात -- 
‘ य – त – साव ‘  : -- मनात बाळगाव ेलागणार,े त: साव असाच ेजरह , “ ही दवेान ेिदलेली जमीन 
पसै ेदऊेन आपा नावावर करण ंहा वहार मळुातच काळा आह े– “ ह ेसवयीा वहारापािलकडच ेस, आिण “ 
या पृीवर अढळ अशी जागाच नसावी बधा, के कणाकणावर वाकडी नजर आहचे कुणाची ना कुणाची ! “  -- 
इथपयत िवचार यऊेन पोचण े– ह ेआह ेया कथते. या संहाता पाचही कथामं ेकाही ना काही अपवादाक आिण 
नामयही अशा गोी आहते.  
‘ नाकबळी ‘  : -- ‘ नाकीडोळी नीटस असण े‘ हा वाचार एका अजब माहोलात नणेारी ही एक गमंतीशीर कथा आह.े 
नीतीअनीतीच ेढ साच ेओलाडूंन ‘ समावशेक ‘ समाधान िनमा ण करणारी ! 
तांांा कथचेी विैश ेथोडात अशी सागंता यतेील -- 
‘ सयूा िचया परी । तकुा लोक ीडा करी ॥ ' 
--- तकुाराम.  
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“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.” 
― Soren Kierkegaard  
वरील दोी भािषत ेएक केावर ज ेसमजत ेती आह ेया सव  कथामंागची मम ी. या कथामंहेी पा ेआहते, ाचंी 
सखु:ख ेआहते, ांाही आयुातं ताणतणाव, ग ुतंाड ेआहते, सघंष  आहते, हसाही आह,े पण तरीही, लेखक याचा 
कोणताही भाव न घतेा िलिहतो आह,े ह ेजाणवत राहत.े ामळेु, या कथा ना कोणा सखु:खाचंा य दणेाया 
आहते ना कोणता मडू तयार करणाया. जगयाा एकूण जजंाळातनू हा लेखक सहज िवहरत असाच ेवाचकाला 
जाणवत राहत.े या अथा न ेही लेखकाची एक सहज पण गभंीर ीडा ठरत.े यातंा पाानंाही अनके समा आहते, 
ाचंी िनराकरण ेदणे ेवा ाचंा ायिनवाडा करण ेहा इथ ेहतेचू नाहीय. कारण अथा तच सव काही इतके जिटल आिण 
इता भावानंी यु आह ेकी ाची सोडवणकू वा ा बाबतच ेिनष  अशच ठरावते. एका सखोल पिरपतने े
जगयाकड ेपाहणारी ही ी आह.े ही ीडा णज,े ‘ शतदा मे कराव े‘, ‘ मे कर िभासारख ं‘ कवा ‘ फ लढ 
णा ‘ अशी बावळट-उथळ नाही. जगयात एखादा सा अमंलात आणणारी ही ीडा नाही. हा, कीक गाड णतो 
तसा जगयाचा समतने ेघतेला जाणारा अनभुव आह.े मानवी जगयाचा ापक आवाका घते जाणारी ही मम ी 
आह.े या कथाचंी िनवदेनशलैीही या ीतनू यणेारीच आह.े घटनाचं ेसव  तपशील आिण ातंले सव भाव याचंी दखल 
घते ह ेिनवदेन जात.े ामळेु त ेसिवर आिण काही वळेी पााळीकही वाटू शकत.े पण, िवशषे णज ेयातले के 
वा िनवदेनात अथ पणू  भर टाकत जाणार ेआह.े कुठेही कंटाळा तर यते नाहीच पण ह ेसपंचू नय ेअस ेवाटत राहत.े या 
नसुा घटनांा कथा नाहीत. घटना घडयाा ियाचंा बारकाईन ेधाडंोळा घते जाणाया अशा या कथा आहते. या 
विैशामंळेु या कथा मराठीत अितीय णाात अशा आहते. कलेता अु दजा ा मूीचा हा एक 
िवलोभनीय पट आह.े   
एखाा िवचारसरणीच ेमह माडंण,े एखादी भिूमका अिभ करण,े अमकु अशा कारच ेपिरवत न अपिेण े– असले 
काहीही या कथा करत नाहीत. ाचंा आवाका ान खपूच मोठा आह.े जगयाा समतचे ेभान दणे ेणजचे एक 
मानवी पिरपता िनमा ण करण े– ह ेकलेच ेअतं मौवान काम या कथा करतात. कोणताही तािक/ आािक 
आव न आणता साधपेणान ेकेलेा िनवदेनातनू या कथा अशी आशयघन उंची गाठतात. इथ ेएक िवशषे मुा सागंण े
मला महाच ेवाटत.े फेसबकुसारा समाजमामावंरचा तांाचंा वावर पािहला तर तो   िनितच भिूमकायु आिण 
ाचंी िगत मत े करणारा असतो. पण, कथाकार ताबं ेयातनू मु असाच ेिदसत े! यावन हचे  होत ेकी 
‘ मत े‘ हा एक मया िदत कार आह.े कला ही ापक, समावशेक असत.े लेखकाा िगत मतावंन कलेच े
मूमापन करण,े ही आणखी एक समा होऊन बसलेली आह.े मराठीन ेया ‘ फटी ‘ ा गरजतेनू, वाववादाा 
पकडीतनू आिण िगत भिूमका व मत ेयातंनू लौकर बाहरे पडण ेह ेसाृंितक िहताच ेहोईल, ह ेया िनिमान ेसमोर 
याव.े   
--- ००० --- 
 
सॅोफोन ह ेवरातीत वाजवायच ेवा न े( किवतासंह )  
                --- गणशे वामन कनाटे – वण मुा काशन.    
 
कवीन ेकिवता ही वाचकालाच काय, त:लाही बौिक िनवदेानासारखी ‘ कळली ‘ पािहज ेअसा आह ध नय.े 
किवततेच ती त:ला आिण वाचकाला समजावनू दऊे नय.े चागंली किवता सदंशे देयाची वा बोधद असयाचीही 
जबाबदारी घते नाही. एखादी मीटग सपंावर जस,े या मीटगम ेआपण काय िवचार केला आिण काय ठरवले याची 
एक कॅलू पुा एकदा बोलली जात ेामाण ेकिवतते गोषवारा वा साराशं कधीही  दऊे नय.े िशवाय, किवता असत े
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कशी कवा कशी असायला हवी याा भावयु पवू कना मनात िफट नसाात. ही त ेततंोततंच काय, जरा 
अिधकच कडकेोटपण ेपाळणार ेकवी से ह ेगणशे कनाटे याचं ेआदश आहते. हा ाचंा किवतासंहच ानंी से यांा 
तृीला अप ण केलेला आह,े तरीही वर उेिखलेा ताचं ेइथ ेअनकेदा उंघन होताना िदसत.े ामळेु, किवतते 
पाणी िमसळासारख ेहोऊन ती सपक होयाकड ेक लागत.े माया आवडीिनवडी वा ‘ किवता णज ेकाय ‘ याच े
माझ ेआकलन ह ेहजारातंले एक असत ेआिण त ेअिंतम मळुीच नसत ेयाची मला जाणीव आह.े एखाा लेखकाच ेवा 
कवीच,े माया मत ेसदोष असलेले काम िचवडत न बसता ाा जमलेा आिण चागंा कामावनच ाच ेमोल 
ठरवाव ेअस ेमला वाटत.े या ीन ेपाहता या ‘ सॅोफोन ‘ किवतासंहाता खालील किवता मला चागंा वाटा – 
माजंर, कुा, वटवाघळू आिण मी ----------------- पृ ५८  
सरैभरै पी आिण नदीची पाणीदार काया ---------- “ १०१  
जेा मी ग ु ंग ु ंग ु ंअसा आवाज करत बोलेन -------- “ १०४  
एकटा माणसू खपू खपू खपू एकटा असतो ---------- “ ११२ 
‘ िद एड ‘ पवू  एकदा तरी ----------------------- “  १२०  
िरकाा जागा आिण िनवा त पोकळी --------------- “ १२५  
अावीस यगुाचं ेवाट बघण े------------------------- “ १२६  
ाता ातला मी हरवनू जातो ही ---------- “ १३०  
झबे आिण ितच ेगाण ेव मी आिण माझ ेगाण े --------- “ १३६  
रा – रा जागनू िलन ठेवलेा नदी ( १ ) -------- “ १४२  
नहेमी नाही पण कधीतरी घडतचं ------------------  “ १४८   
मला अस ेजाणवत ेकी कनााचंी किवता ही मुत: एकटेपणाची किवता आह.े ही तशी आजा जगातली एक मखु 
समाही आह.े तो एकटेपणाही पणू  कळू शकत नाही आिण ा एकटेपणातनूही परुसे ेकाही आकलन होत नाही. अस ेह े
अध वट दशनातले जगण ेअसत.े या अवतेनूच कनाटे मानवी जगयाचा आवाका घऊे पाहतात. ाािवकात त े
णतात की लौिकक ा त ेअसतीलही यशी पण मळुात त:ला त ेएक पराभतू, िनराश ीच वाटतात. या 
मडूची वा मनोवचेी तीता ही अथा तच अस असणार. अशा के वळेी किवतनेचे ानंा तारललेे आह,े अस ेत े
णतात. एकटेपणा हा एक ताण असनू ा ताणाची अशी एक शी असत.े ातनूच या किवता जतात. पण, किवता 
तारत ेणज ेकाय, तर ती कवीला या मडूबाहरे नते,े थोडफेार ातं दते.े या अथा न ेया एका पिरपणू  ातंाची वाट 
पाहयाा किवता आहते. कनाानंा सरू सापडतो तेा हीच मानवी आकांा ांा किवतातंनू िविवध कार े 
होत.े ाचंा पढुचा संह अिधक क ितता आिण अिधक सपंृता घऊेन यईेल, अस ेवाटत.े     
--- ००० --- 
 
शकुनीमामा  
--- ले ० डॉ. कमलेश सोमण --- गोयल काशन, पणु.े  
 
मयासरुान ेपाडंवाबंाबता कृतता बुीतनू ानंा िनमा ण कन िदलेा मयसभपेासनू ह ेकथानक सु होत.े 
चमारानंी यु अशा ा आभासी सभते यधन अनकेदा फसतो. ाची पाडंवाकंडून आिण िवशषेत: ौपदीकडून 
िखी उडवली जात.े ा अपमानान ेयधन ु होतो. पण पाडंवानंा युात हरवण ेअश असत.े ावर शकुनीमामा 
एक धतू  उपाय काढतो – तो णज,े पाडंवानंा तू खळेायला बोलावनू ात ानंा हरवायच ेआिण ाचं ेसव  टून 
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ानंा नामोहरम करायच.े फास ेटाकयात आिण ाता कपटीपणातही शकुनीमामा माहीर असान ेह ेघडण ेनीच 
श असत.े इथनू सु झालेले ह ेकथानक शवेटी यु पणू  होईपयत जात.े  
या १०८ पानी लघकुादबंरीच ेविैश ह ेआह ेकी यातले बरचे िनवदेन शकुनीमामाकडूनच यते.े ( काही िनवदेन ह े
कादबंरीा िनवदेकाकडून यते.े िनवदेानाच ेह ेदोन कार अिधक तािंक सजगतने ेवापन कादबंरीची धार वाढवता 
आली असती, अस ेवाटले. ) 
यापवू मी डॉ. सोमणांा ‘ िवर ‘ या कादबंरीबल िलिहले होत.े तसाच ापक आवाका इथहेी आह.े मानवी 
जगयाता समा कशा अनके कारणानंी, ियानंी आकाराला यतेात आिण ा कशा िनराकरणहीन बनतात याच े
फारच यकारी िचण या कादबंरीत आह.े चकू-बरोबर, ाय-अाय वगरै ेबाबच ेएकतफ िनण य दणे ेकस ेअवघड 
असत ेयाच ेभान ही कादबंरी दते.े अनके भाव, अनके हते ू याचं ेह ेएक अतं ग ुतंाग ुतंीच ेिमण इथ ेआह.े मानवी 
जगण ेसमजनू घेयाा उ ुगं शता महाभारतात कशा ओतोत आहते याची जाण ही कादबंरी दते.े  
एका वगेया कोनातनू िलिहलेली, छोटेखानी पण समृ अशी ही कादबंरी आह.े ही िलिहाबल डॉ. सोमणाचं ेआिण 
कािशत केाबल गोयल काशन याचं ेअिभनदंन ! 
--- ००० --- 
माझा िम िमलद श ेहा एक फारच सन, न माणसू असान ेतो त:ला अिजबातच कवी समजत नाही. पण, 
अपघातान,े ााही न-कळत तो मराठीतली एक अुम न-किवता ( anti poem ) िलन गलेेला आह.े 
िमाा नाान ेमी ाला योय तो सा आिण ोाहन िदलेल ेआह.े ाा नपणामळेु आपण सवानीच या 
किवतेा न-आादाला मकूु नय ेणनू मी हो-पढुाकार घते आह.े ओळी तोडून थोडा किवतचेा आभास तयार करायची 
जबाबदारी मी घते आह.े िमलदची परवानगी न घतेाच ( श ितथ ेन यावा णनू ) मी ती न-किवता खाली दते आह े--   
 
एकपाी समहूनृात  
--- कवी --- िमलद श े ( या किवतचेा िशकार अथा तच – मी कवा न-मी ). 
 
गडुघ ेखत असान,े  आी सायिकयािची अपॉइटंमट घतेली होती.  
पण ानंा अध िशशीचा ास होत असान,े त ेडमटोलॉिजकड ेगलेे होत.े  
मग त ेऐकून आाला खपू भकू लागली. काहीतरी चमचमीत खाव ेणनू नीरा  
ायला गलेो. तर ितथ ेआाला उपवासाच ेमटण िमळेल, अशी पाटी िदसली.  
मटणिवाा एका कानाला बिहगल भगाचं ेकण यं होत ेआिण सया हातात  
कबीची हॉकीिक होती.  
िततात एका तणीन ेाला कॅरमा सगा दतेा का िकलोभर, अस ेिवचारले.  
पण मटणिवा णाला की, शाकाहारी िच लावा मदैानाला उगाळून,  
णज ेछान पोहता यईेल ात अडंरवॉटर.  
तोच बदं पडलेा पाला  रिेडओवर बठैकीचा भागंडा लागला आिण नतंर  
छातीा डिटची जािहरात लागली. ामळेु आाला गडुाचंी आठवण झाली.  
एकपाी समहुनृात मोा आवाजात गायापासनू आाला गडुघेखी झाली होती.  
शवेटी ती सहन न झाान ेअिंतम उपाय णनू डोयांा चे हॉिटलम े 
आी सदहे घसुलो  !!! आी णज ेमी एकटाच हो , जण ूआचाय  िमलद अचे ! 
--- ००० --- 
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नवल ( कादबंरी ) 
ले ० शा बागड –  ० पपायरस    
 
हा एक वगेळाच योग आह.े ना फारसा भतूकाळ ना फारस ेभिव अशा मजकूराची कादबंरी. िहचा वत मानकाळच 
महाचा. माग ेकाय काय घडत आले ह ेतमुा लात राहीलच अस ेनाही आिण पढु ेकाय होईल याची उकुता 
ताणणारहेी काही नाही. घटनाचंी सलग साखळी नाही. मानवी सबंधंातंले ताणबेाण,े ाचं ेपिरणाम, ातंनू उवणाया 
समा असले फारस ेकाही नाही. नायकाितिर यणेारी पा ेतशी जजुबी आिण फारशी घनता नसलेली आहते. नायक 
सोनकुळे हा एक मखुब ळ िवाथ असनू तो कॉलेज िशणासाठी पुयात आलेला आह,े ह ेआपाला सुवातीला 
कळत.े पणू  कादबंरी ही काही सहाायी िवाथ, ाचं ेभाऊ वा िम यांा आसपास िफरत राहत.े ी पा ेतर 
नाहीतच अस ेणायला हरकत नाही. सनसनाटी वा खपू भाविनक अस ेकाही घडत नाही. कथानक अस ेकाहीच नाही. ही 
कादबंरी आपण वाचत जातो आिण वाचलेले िवसरतही जातो. साडतेीनश ेपानाचंी ही कादबंरी वाचनू झाावर आपण 
फार तर पाच िमिनटे िहावर बो शकू.  
मग आह ेतरी काय हीत ? तर नायकाबरोबर जात राहण ेआिण ाा िदसयात ज ेज ेयईेल त ेबारकाईन ेपाहात जाण े
आिण ाा वळेोवळेी यणेाया काही आठवणी. जागितक आिण मराठी सािहातले, तानातले मधनू मधनू यणेार े
सदंभ  पाहता हा नायक बयापकैी वाचन केलेला आिण खपू िवचार करणारा आह ेअस ेआपण मान ूशकतो. पणू  िनवदेन ह े
कादबंरीचा िनवदेकच करत असनू अनकेदा त ेसोनकुळेच ेमनोगत या पात यते राहत.े नायकाला भटेणाया ी, 
ाला िदसणारी य ेआिण ाा िदनमाा भोवतीच ेजग ह ेआह ेया कादबंरीच ेअनभुविव. या एकूण कारात 
महाच ेआह ेत,े ज ेसमोर आह ेत ेनीट ल दते वाचत जाण.े कथानक अस ेनसान ेसमोरा घिटताचं ेधाग ेआिण 
कण जण ूमोकळे होतात आिण इतत: पण पणू पण ेिदस ूलागतात. ाचं ेअवधान घते जाण ेहाच आह ेया कादबंरीचा 
आशय. कधी तो कामय वाटतो तर कधी िनरथ क. इथ ेवूनंा वा घटनानंा ाचं ेअस ेवजन वा मू नाही – ाचं े
भान घते जाणार ेमन हाच इथला आशय वाह. िनरथ कता, भाविनकतचेा जवळपास अभाव आिण तरतमभाव न बाळगता 
समोर यते जाणार ेतपशील यामंळेु वाचकाला एक ातंाचा, मोकळेपणाचा फील यऊे शकतो. टले तर ही कादबंरी 
कुठूनही वाचता यते.े अथा त, शवेटाा भागात यणेार ेछी हरवयाच ेकरण नतंर पणू  कादबंरीवर ाची छाया टाकत.े  
ही भराभर वाचनू सपंवायची कादबंरी नाही. नायकाबरोबर वाचकानहेी ाा मनाता घिटताबंरोबर चालाव,े अशी 
अपेा करणार ेह ेतं आह.े मराठीत हा एक नवीनच कार आह.े ह ेवाचन सवयीत बसणार ेनाही. ामळेु, ाच ेनावी 
ओसरावर पढु ेवाचत राहयाचा कंटाळाही यऊे शकतो. मी मा ाला बळी पडलो नाही. हा योग गभंीरपण ेकेलेला 
आह ेआिण कसदारही आह ेह ेपान मी यातला श न श वाचत गलेो. काही िठकाणी यणेार ेकामय भाग, काही 
िठकाणी यणेार ेअनपिेत तपशील वा वारचना ह ेपाहात जाण ेमला इटंरेग वाटले. पण, सव च वाचकानंा अस े
वाचत जाण ेआवडले का याची शकंा िनितच आह.े या योगाा यशापयशाबल लगचे भा करण ेअवघड आह.े  
तरीही, सचुलेा एका वगेयाच मागा न ेअशी पणू  कादबंरी िलिहाबल बागडाचं ेआिण तशाच धाडसान ेती 
कािशत केाबल पपायरस काशनाच ेअिभनदंन केले पािहज,े अस ेमला वाटत.े  
--- ००० --- 
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16 June 2021.  
 
( १ ) रागं ेहात ( २ ) काठपदर  -- दोन नाटके.  
लेखक ० िदलीप जगताप – काशक ० कॉपर कॉईन.  
 
िदलीप जगताप ह ेमराठीता ायोिगक रंगभमूीवरच ेएक ात लेखक आहते. ांा नऊ नाटकाचंी चार पुके 
अलीकडचे कािशत झालेली आहते. पाहाताणी उम दशन दणेारी ही पुके आहते. तरीही, मिुत शोधन जरा 
अिधक चागंले असायला हव ेहोत,े अस ेजाणवले.  
 
( १ ) ‘ रंग ेहात ‘ ह ेसा ा ‘ डट हँडस ‘ ( णजचे ‘ ाईम पशॅनले ‘ ) या नाटकाच ेमराठी पातंर आह.े एका 
राजकीय ावर आधािरत अस ेह ेनाटक आह.े आमकता चागंली की तडजोडीन ेपढु ेजाण ेचागंले, हा िवषय आह.े 
पााचंी नाव ेमळुातली ितकडची असली तरी जगतापांा िसह, ओघवा मराठीमळेु वाचन सहज आकलनीय 
होत.े कोणाही िवचाराचं ेसाच ेह ेमानविनमत असनू ाला साच ेवगरै ेमू नसत े– त ेसगळे ा ा वळेी बरोबर-
चकू ठरवण ेअसत ेयाची मनाला एक वगेळीच जाग ह ेनाटक दते.े पवू या नाटकाच ेमराठीत पातंर ी. ना. पडस ेयानंी  
‘ डॉ. ार ‘ या नावान ेकेले होत.े जगताप ह ेएक जाितवतं, जनु,े जाणत ेनाकम असान ेाचं ेह ेपातंर उम 
झालेले आह.े खर ेतर गुोला ाची बायको होडररा िमठीत िदसामळेु ान ेाचा खनू केलेला असतो – 
ठरलेा तासाठी न.े पण शवेटी तो त ेनाकाबलू करतो – “ पण एक सागंतो, माझ ंाावर खरंखरंु मे आह े
आिण जर मी ाला मारला ह ेनाकारलं तर तो एका ु मादीसाठी मलेेलं िनपयोगी, बवेारशी ते ठरले ... “ या 
िवचारान ेतो त: मरण परत खोटे बोलतो ! जर वाचाव ेअस ेनाटक.           
( २ ) ‘ काठपदर ‘ ह ेिजआ जनेेा ‘ द मडेस ‘ या नाटकाच ेमराठी पातंर आह.े या नाटककाराच ेजीवन चडं 
नामय होत.े गुगेारीतही बरबटलेले. शवेटी ाला जठेपचेी िशा झाली तेा सा  आिण िपकॅसो यानंी ाा 
अाकड ेरदबदली कन ाला सोडवले होत.े ह ेनाटक शोषक आिण शोिषत यांातंा नााचंा आिण ातंा 
हसचेा सखोल वधे घणेार ेआह.े जने ेहा एक ‘ ौया चा रंगमचं ‘ चा परुता  होता, ह ेइथ ेलात ाव.े दोन मोलकरणी 
आिण ाचंी मालकीण यांातंले ह ेिवदारक ना आह.े या मोलकरणीच आलटून पालटून मालकीण होतात आिण 
ाचंी मन ेा खोा खोा यातंनू  करत राहतात. या नाटकाा शवेटा भागात यणेार ेछबी या पााच ेएक 
मोठे गत हा नामयतचेा एक उ ुगं नमनूा आह.े भिूमका बदलाचं ेह ेनाटक लपवू क वाचाव ेलागले अस ेआह.े इथहेी 
जगतापांा ओघवा सवंादामंळेु त ेआकलन-सलुभ झालेले आह.े    
 
िदलीप जगताप ह ेमाझ ेजनु ेिम आहते. नाेात ाचं ेबरचे काम झालेले असनूही एक कार ेत ेलितच रािहलेले 
होत.े आता ाचंी नाटके कािशत झालेली आहते, ही एक चागंली घटना घडलेली आह.े ाबल, कॉपर कॉईन 
काशनाच ेअिभनदंन.   
--- च.ं . दशेपाडं.े     
( ह ेएफबी म ेिदलेले नाही ) --- नतंर िदले -- 
--- ००० ---  
 ०८ जलु ै२०२१.    
 
शाचंी नवलाई ( बालकिवतासंह ) 
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कवी – एकनाथ आाड , काशक – िदलीपराज काशन.  
आपले इथले िम एकनाथ आाड यानंी बालासंाठी हा एक आगळावगेळा, ांा भाषाानात हसतखळेत भर 
घालणारा असा एक उम किवतासंह िलिहला आह.े हा बालासंाठी जरी असला तरी सवाचीच छान उजळणी कन 
घईेल असा मजदेार संह आह.े ाकरणातले काही सोप ेकार, नामाचं ेिविवध कार, वााचं ेकार, वाचार, णी, 
िविवध सदंभात यणेार ेकाही खास श अशा नावीपणू  योजना यात आहते. मलुासंाठी आिण पालकासंाठीही के 
घरात असाव ेअस ेह ेपुक आह.े उम कागद, उम छपाई आिण सतंोष घगड ेयाचंी छान रंगीत िच ेयानंी सजलेले 
अस ेह ेपुक आह.े मलुानंी वा मोानंी सहज हाताशी ठेवाव ेआिण जातायतेा एखाद ेपान तरी वाचाव ेअशी ही 
खरोखरच एक िवशषे नवलाई आह.े      
आाडानंी मलुासंाठी यापवूही खपू लेखन केलेले असनू ानंा बरीच पािरतोिषके व सानही िमळालेले आहते. 
तमुाआमा मलुानातवडंासंाठी सातान ेअस ेमोलाच ेकाम करत राहणाया आाडाचं ेअिभनदंन  !  
--- ००० --- 
 
िूलअस सीझर ( तीन अकंी नाटक ) 
लेखक-अनवुादक – िदलीप जगताप, काशक – कॉपर कॉईन.     
जागितक नाटककार िवम शेपीअर याच ेह ेएक टे नाटक. उम अनवुादान ेह ेनाटक मराठीत उपल होयाची 
ही एक महाची साृंितक घटना आह.े अिवनाश स ेयानंी या पुकाला िलिहलेली साडतेीन पानी ावना हा एक 
उम ावनचेा नमनूा आह.े शवेटी त ेणतात, “ िदलीप जगतापनी भाषातंर करताना मळूा सिंहतलेा कुठेही धा 
न लावता, ह ेभाषातंर आह ेअस ेवाटूही नय,े ह ेअल मराठी नाटक आह,े अस ेवाटाव ेअशी िकमया केली आह ेआिण 
राजकीय नाटक िकती े दजा च ेअस ूशकत ेह ेदाखवनू िदले आह.े ासाठी ान ेवापरलेली भाषा नाटकी पाची 
नसनू ‘ नाा पाची ‘ ( िथएिकल लँवजे ), अल दशेी वाणाची आिण शेपीअरा भाषलेा पया य दणेारी 
आह,े याचा आवजू न उेख करावासा वाटतो. “ – ह ेततंोततं पटयासारख ेआह.े ही एक वगेयाच कारची शोकािंतका 
आह.े या नाटकाचा नायक कोण, सीझर की टूस यावर जगभर चचा  झडत आलेा आहते. मला ही एका ीची न े
तर एका समाजाची शोकािंतका वाटत.े एका परामी, महाकांी ीकडून कुणी खावले जाण,े कुणी मर 
होण,े यातंनू िनमा ण होणारी ही एक िया-ितियाचंी खंला आह.े ातनू उभा राहणारा चार, कारान,े ात 
सरळ, सन चहेी सामील होण ेआिण या सवा तनू तो समाज यादवीकड,े अराजकाकड ेढकलला जाण ेआिण 
ातनू मोठा सामािजक िवसं होण े– असा खपू मोठा आवाका घणेार ेह ेनाटक आह.े मानवी भाव आिण राजकीय 
मू ेयांातंा सबंधंाचंाही सखोल धाडंोळा ह ेनाटक घते.े  
ह ेएक महाच,े अमू नाटक मराठीत उपल कन िदाबल लेखक व काशक याचं ेअिभनदंन ! 
--- च.ं . दशेपाडं.े     
--- ००० --- 
 
‘ िषकेश मखुजच ेिचपट – आादन आिण जीवनी ‘ 
लेखक – डॉ. कमलेश सोमण, काशक – गोयल काशन.  
 
गुगेारी, नायक-खलनायक, मारामाया, पाठलाग, गोळीबार, कॅबर ेनाच वगरै ेमागा न ेन जाता पिरिती आिण माणसू, 
माणसू आिण माणसू यांातंा समा, :ख,े भावभावनाचं ेहलेकाव ेया मागा च ेिचपट सचुयासाठी आिण ाचं े
िददशन करयासाठी एक वगेळी चतनशीलता लागत.े ती असलेले भारतातले अपवादाक िददशक होत ेिषकेश 
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मखुज. :ख आिण िमिलपणा याचं े िमण क शकणार ेअजब जागार होत ेत े! ांा िचपटाच ेिचीकरण 
चा असताना कधी महमदू हा िवनोदी नट ितथ ेगलेा तर तो ण,े “ बकवास िपर ह ैय े– नही चलेगी – “ अस े‘ 
बकवास ‘ िचपट काढयाच ेधाडस थोाच लोकाकंड ेअसत.े ातंले एक होत ेिषदा ! आनदं सारखी बरीच पा े
ानंी ांा ितभने ेकायमचा ठेवा णावा अशी िनमा ण कन ठेवलेली आहते. साधपेणा, साधी माणस,े उम पण 
उजेकता नसलेले सगंीत, आिण भडकपणा टाळत केलेली सहज हाताळणी ही ाचंी विैश ेहोती. धम  असो की 
राजकारण असो की कला, के ेात करमणकुीसाठी वखवखलेा या दशेात मसालाहीन िचपटाचंी इतकी िनमती 
करण ेह ेयरेागबाळाच ेकाम नोह े! ाचंा एखादा तरी िचपट ‘ खपू महान ‘ णावा असा आह ेका, यावर मतभदे होऊ 
शकतील पण ानंी ेकाचंी मानवी सबंधंाचंी जाण वाढवली, ानंा अिधक सवंदेनशील केले याबाबत मा मत होऊ 
नय.े  
अशा या आपा िय िददशकाा १५ िचपटाचंा मौवान ऐवज एका िठकाणी दणेार ेपुक आपले िम डॉ. 
कमलेश यानंी िलिहललेे आह े– ‘ िषकेश मखुजच ेिचपट – आादन आिण जीवनी ‘. मसुािफर, अनाडी, 
अनरुाधा, छाया, असली-नकली, अनपुमा, आशीवा द, सकाम, गुी, बावच, आनदं, अिभमान, नमकहराम, चपुके 
चपुके आिण िमली – ह ेआहते त ेिचपट. या िचपटाचं ेकथासार, काही महाच ेसगं, काही िवशषे सवंाद, ातंली 
गाणी, काही फोटो आिण या सवातनू लेखकाला जाणवत गलेेले बारकाव ेयानंी यु अस ेह ेपुक आह.े डॉ. कमलेशानंी 
ह ेखास मेान ेिलिहलेले पुक आह ेयात शकंाच नाही.    
हदी िचपट ह ेभारताच ेएक अधूब णाव ेअस ेकरण आह.े ाता एका महाा िवषयावर आलेा या 
पुकाच ेमन:पवू क ागत आह े! लेखक आिण काशक याचं ेअिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
अामा ( कादबंरी ).  
ले ० डॉ. कमलेश सोमण,  ० गोयल काशन.  
 
‘ सडू ‘ या एकाच मानवी भावनवेर आिण तीतनू िनमा ण होणाया िवसंावर चतन करणारी ही एक कादबंरी आह.े ोण-
ुपद आिण अामा-पाडंव अशा दोन सडू वासाचंी ही कथा आह.े ही नसुती घटनाक कथा नसनू मन ेघसुळून 
काढत मानवी जगयाचा अतंबा   वधे घणेारी एक दशनाक शोकािंतका आह.े ही सव कथा अामा त: िनवदेन 
करतो आह.े ात एक कारची तटताही आह ेआिण पाापही आह.े पण ा ा वळेा उकळा मनितीही  
तीतने ेिनवदेन केलेा आहते.  
 
शवेटाकड ेासमनुी अााला िवचारतात, “ – कसला िवचार करतो आहसे ? अजनूही त ूतुया भतूकाळाता 
:खान े आहसे का ? “ हा एक भदेक  आह.े ानतंर ही कथा वत मान काळाता सदंभा लाही श करत.े   
‘ महाभारत ‘ ह ेमानवी जीवन हजार कार ेमथंन कन पाहणार ेएक दशक महाका आह,े ह ेतर जगाच आह.े 
ाता अनके भागानंी असं कलाकृतना आजवर रेणा िमळालेली आह.े ावर िलहावसे ेवाटण ेआिण त ेपलेता 
यणे ेह ेदोी इथ ेघडलेले आह.े डॉ. सोमणानंी ाचंी डॉरटे एलकंुचवारांा नाटकावंर एक सखोल अास-बधं 
िलन केलेली आह,े ह ेइथ ेिवशषेान ेनमदू करयासारख ेआह.े  
 
करमणकुीपेा खपूच अिधक काही ‘ दणेारी ‘ ही एक िवशषे कलाकृती आह.े   
--- ००० --- 
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१३ ऑग २०२१ पयत  
 
सायड ( कादबंरी ) 
ले ० रव पाढंर,े  ० रोहन काशन.   
 
या कादबंरीच ेलेखक जजात जळगाव िजाता पर या गावाच ेआहते. िवशषे णज ेएसटीन ेया गावापासनू 
समुार ेतासादीडतासावर असलेा लोहारा या गावी शाखाबधंक णनू मी साडतेीन वष होतो. िकमान ५०-६० वळेा 
तरी या गावावन मी य-ेजा केलेली आह.े लोहायावन जळगावला जाताना परपयत का धळुीचा रा अस ेआिण 
मग ितथनू पढु ेचागंला रा. ( आता काय पिरिती आह ेत ेमला माहीत नाही. ) ह ेसागंायच ेकारण णज ेितथा 
ा जामनरेी भाषचेा लहजेा मला चागंलाच पिरचयाचा आह.े ही कादबंरी वाचताना, आपण एका महान कलाकृतीबरोबर 
आहोत याा आनदंाबरोबरच मला ा भाषाादाा पनु:याचा आनदंही िमळत होता.   
 
‘ सायड ‘ ही मराठीतली एक महान कलाकृती आह.े हा लेखकच मळुात मराठीतला एक उ ुगं ितभचेा कलावतं आह.े 
पाढंयांा ‘ अवघाची ससंार ‘ आिण ‘ पोटमारा ‘ या कादबंयावंर मी पवू इथ ेिलिहलेलेच आह.े आनदं होण ेही एखादी 
मानिसक िवकृती णावी असा हा काळ असला तरी ही कादबंरी सािहाता महानतचेा आनदं दणेारी आह,े ह ेआधीच 
नमदू करतो. या कादबंरीला ामीण वा पिरवत नवादी असा कोणाही अिभधानात बसवता यणेार नाही. ही 
माणसाबलची – मानवी जगयाच ेअसं धागदेोर,े कंगोर ेसमजनू घते वाचकाला एकूण जगयाबाबतचीच एक 
पिरपता दान करणारी अशी कलाकृती आह.े अिभिपती आिण तीत अतंभू त िकोण यावंन आपण आधिुनक, 
उर-आधिुनक, अिवादी, अितवाववादी वगरै ेिवभाग पाडतो. तसा एखाा िवभागात बसव ूटाकाव ेअसहेी ह े
काम नाही. ही एक, टले तर, साधी, सरळ अशी, कोणाही आिवभा वािशवाय सािंगतलेली माणसाचंी कथा आह.े  
ितथा माणसांा जीवन-पती, वागण-ेबोलण ेआिण िनसग  यावंर तर या लेखकाच ेभु आहचे पण माणसाचं े
मूमापन करणारा मतिषत असा भाव कुठेही नसामळेु या एकूणच लेखनाला एक आािक उंची लाभलेली 
आह.े कोणाही धमा तले कम काडं आिण यमिनयम या अथ इथ े‘ अा ‘ हा श वापरलेला नाही, ह ेकृपया लात 
ाव.े ढी, परंपरा, आचार-िवचार पती यांा माताा साामळेु मानवी जगयाला यै  िमळत असले तरी 
तोच साचा जगयाा नसैगक वाहाा िवरोधात असामळेु िनमा ण होणाया समाचं ेसवकष भान ही कादबंरी 
घते.े शातंी आिण यशवतंा ही या कादबंरीतली दोन मखु पा ेअसली तरी ही काही फ ाचंी कथा नाही. १३३ पानाचंा 
मजकूर असलेा या कादबंरीत िन ेतरी क ित फूटेज यानंा िमळत ेका ह ेपाहयासारख ेआह.े ांा िनिमान ेही 
पणू  मानवी जगयाचीच कथा सािंगतली जात ेआह,े ह ेजाणवत राहत.े  
 
सायड णज ेएकमकेाचं ेनू त ेपरुत ेकन घेयासाठी दोन शतेकयानंी एकमकेाचंी शतेीची काम ेएकितपण े 
करयासाठी केलेला समजतुीचा करार. शातंी आिण यशवतंा यांाम ेतसा करार आह.े ा दोघांा वगेवगेया ल 
कहायापंासनू सु होणारा सगळा वाहच याला कारणीभतू आह.े याची कथा नाही सागंत बसत. नको त ेकोणतहेी 
भरताड नसलेली ही एक समृ कलाकृती आह.े साहबे ूआिण यशवतंा यानंी अजाला जाण ेकवा यशवतंान ेशातंीसह 
शगोयाा जलेा जाण ेअशा सगंाचंी वण न ेनसुती पान ेवाढवणारी नाही आहते. शातंीची सास ूिनवत ानतंर ती 
आिण ितची आई यांातं होणारा सवंाद कवा साहबे ूआिण यशवतंाच ेशवेटी शवेटी यणेार ेसवंाद ह ेसखोल शहाणपण 
 करणार ेआहते. ती ती पा ेांा ांा मया दातंलेच बोलत आहते पण ह ेसगळे पाहयात-सागंयात असणार े
लेखकाच ेशहाणपण ह ेमराठी सािहान ेआपला दािगना समजाव,े अस ेआह.े अस ेआणखीही काही सगं आहते. “ 
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शवेटी नशीब नावाची काही एक गो रातचे का नही आयुात ? त ूतुाकडून यीन तवेढं करशील शातंीसाठी, पन 
शवेटी ितच ंनशीब त ंकाही बदलवता यनेार नाही तलेु. नािशबाा पढंु कोाच ंकाही चालत नही, यशताभ.ू “ – इथ ेही 
कहाणी यऊेन ठेपत.े तस ेतर या कथचे ेबारीकस ेमळू णाव ेतर यशवतंाा बायकोा आईच ेअवाजवी कामे ! 
ितला नेयासाठी आलेा यशवतंाला अनकेदा ितला न घतेाच परताव ेलागान ेशवेटी िचडून तो णतो की आता 
ायला कुणी यणेार नाही, यायच ेतर ितन ेआपा पायान ेचालत याव.े यातला एक िकरकोळ अहंकाराचा, नतंर तफ 
झालेला, मुा ! टले तर हाच सगळे घडवतो ! या पतीन ेपािहले तर ही एक अुम मषूा  ( absurd ) कथा ठ 
शकत.े आिण मग असाही  यऊे शकतो की िकरकोळ काय आिण महाच ेकाय ? एखााचा भाव, एखादी घटना, 
नसैगक रेणा – काय, महाच ेकाय समजाव े? इथ ेलेखक जस ेमाणसाचं ेमूमापन करत नाही तसचे एकूण 
जगयाा कुठा भागाचंहेी नाही करत. ह ेसगळे िमळून एक आह ेयाची जाणीव दते राहतो.  
 
या कादबंरीतली िनवदेन शलैी एखाा किवतसेारखी िमतभाषी आिण गिणतासारखी िबनचकू आह.े आशयाचा एक कणही 
इथ ेलित राहात नाही. ामळेु अथ पासनू इित पयत वाचताना सतत एक पिरपणू तचेा य यते राहतो. आिण ह े
सगळे सहज साधपेणान ेघडत राहत.े ही नसुतीच एक महान कलाकृती नाही आह ेतर अनके कारणानंी ‘ असनीय ‘ 
ठरावी अशी कादबंरी आह.े रचना आिण शहाणपण याचंा इतका स ुदंर िमलाफ िचतच पाहायला िमळतो ! पान ेफ 
१३३ पण ही खरी समृ कादबंरी !   
 
या कादबंरीची आादक समीा कुणी क शकला तर ती िकमान या कादबंरी इता आकाराची तरी होईलच, अस े
मला वाटत े! 
--- ००० --- 
 
माझी िय मैीण सोनाली  
 
एकदा एका िठकाणी आी काही लेखक, कलावतं मडंळी जमलो होतो. आमातं कोापरूची ही टे ही सोनालीही 
होती. ितच ेसगळे हडण-ेिफरण ेील चअेरवनच चालत.े अतं साधी आिण स ' असयाची '  ही ी ओळख 
होताच िजगरी मैीणच झाली ! ा वळेी िताशी ज ेएकदोनदा बोलता आले ावन िहच ेअसण ेहे, ही िदसत ेयान 
खपूच चडं आह,े ह ेलात आले. िता मनातला सवाबलचा हे जाणवत रािहला. जगयाता काही टुी या 
िकरकोळ िदस ूलागा. िता िजीच ेकौतकु करयापेा िता ' असयाबलच ' आदर आिण मे बाळगायला हव,े 
ह ेसमजले. या सगयात कहर णज ेआमासमोर ितन ेकेलेले समुार ेपाऊण तासाच ेभाषण ! मानवी जगयाची 
समज ओतोत भरलेले आिण त:च ेचतन माडंताना कोणताही मलुािहजा न बाळगता, कोण काय णले याच ेिवचार 
तडीपार फेकून दऊेन, ती बोलली ! सवाच ेडोळे उघडणार ेतर त ेहोतचे पण मधनू मधनू डोयातं सवंदेनशीलतचे ेपाणी 
आणणारहेी होत.े मी ितच ेत ेभाषण कधीच िवसरणार नाही.  
 
िता मया दा सभंाळूनही ती काय काय करत असत ेह ेमधनू मधनू कळत रािहले. िताबलचा आदर णावत रािहला. 
ितला आता ितन ेकेलेा एका अनवुादासाठी सािह अकादमेीच ेपािरतोिषक िमळााच ेकळले आिण खपू आनदं 
वाटला ! आज नसुत ेफेसबकुवर थोड ेिफन पहा -- ितन ेकमावलेा मेादराच ेचडं दश न होईल !  
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ानतंर पुा आमची भटे झाली नाही. पण ितला मनातच ान िदलेले असान ेच यते नाही ! मायासारखीच 
अनकेाचंी अवा आह े! 
 
िय सोनाली, तझु ेखपू मन:पवू क अिभनदंन ! बघ,ू ह ेकोिड िडपाटमट बदं झाावर खास तुया भटेीला कोापरूला 
यायच ेमनात आह.े जमास भटूेच !   
--- ००० --- 
 
दवे जोड ेतरी करावा अधम  | अतंर ेत ेकम  नाचराव े|| 
 
अास,ू समतोल िवचाराचा समीक ! ( जयतं पवार ) 
 
खरोखरच -- इािशयस डायस यांा किवता अितम आहते ! 
 
कोणताही मानिसक पिवा णज ेपोिझशनच -- मराठी सारताला िफट बसणारी टोपी ! ( ितळाचंी किवता ) 
 
23-09-21.  
 
 
 
आता अटळ आह े... ( किवतासंह )  
कवी – रामदास खर,े काशक – सवंदेना काशन.  
 
माताा िवचार, माताा िना, माताा चागंले-वाईट – ह ेसव  ीकारललेे असण ेआिण काही 
किवतावाचनातनू, किवता णज ेह ेअस ेवा ती अशी अशी असत ेअशा िर कना आिण ातनू थोडफेार आसात 
केलेले कौश – अशा मनातनू आलेा या किवता आहते. बोधदता आिण साराशं दणे ेह ेदोष आहते. चागंाचा 
भाविनक गौरव आिण वाईटाबाबत खदेखतं  करण ेअशा या सवयीता किवता आहते. हा या कवीचा चौथा संह 
असाच ेकळत.े तरीही अजनू हचे चा असाव,े ह ेबर ेनाही. ज ेआह ेत ेसामात: सवयीत असणार ेआह.े थोडी वगेळी 
मािहती आिण थोडीफार आसात केलेली भाषा यासंह िलिहा गलेेा या ठीकठाक किवता आहते.   
 
तरीही कुठेतरी काही ओळी चागंा णयासारा आहते -- उदा – ‘ िनम नु ‘ या किवततेा या ओळी –  
 
एकटेपणाा गाफील अधंारात  
चाचपडत बसतात तो आिण ती !  
रणरंजनाचा अम कवटाळून झोपी जातात  
िव िदशलेा ...  
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आरती भूवंरची किवता ‘ समईा शु कया ‘,  कोलाहल, आता अटळ आह.े.. , करपट फाइसची िनरीण े( ७ ), 
अशा काही किवता चागंा वाटा.  
 
या संहातली खयाचंी िच ेचागंली आहते.     
--- ००० --- 
( ह ेफेसबकुवर िदले नाही. ) 

 
 
 
The Unsung Saint Sena Maharaj  
Treasures of Sena’s Abhangwani. 
 
वारकरी संदायातले आदरणीय सतं सनेा महाराज यांावरच ेतुी पाठवलेले पुक वाचले. जाीत जा 
लोकापंयत महाराजाचं ेकाय  पोचाव ेयासाठी तुी केललेा हा महाकांी य खपूच मोठा आह.े हा य यशीही 
झालेला आह.े महाराजाचं ेचिर, ाचं ेमाहा आिण ाचं ेिनवडक ११० अभगं, ांा इंजी अनवुादासंह, ह े
सगळे एका पुकात आणण ेसोप ेनत.े ह ेसव अभगं मुत: भिधान आहते. नामाच ेमह, ईरचरणी लीन 
राहयात िमळणारा परमानदं, आिण सखु:खाचं ेओझ ेगेान ेयणेारा िनवातंपणा, िनभ यपणा याचं ेह ेअभगं आहते. 
तकुाराम, ानेर ह ेजसा यामागा आािक सखोल ियाचंाही वधे घतेात, तस ेइथ ेफारस ेनाही आह.े 
कोणाही िचिकिेशवाय, ियांा दश नािशवाय तडक भीत बडूुन जाणाया भाच ेह ेअभगं आहते. ामळेु 
ात पनुरावृीही आह.े ा अवते पोचलेा, तीतच जगणाया सतंाच ेह ेभावोार आहते. ह ेाच भीन े
अनभुवयाच ेश आहते. भीची ही अवा कशी, कोणा ियने ेयते ेयाला इथ ेफारशी अिभी नाही. ह ेमुामी 
पोचनू ितथचे तीन असयाच ेअभगं आहते. साहिजकच त ेवण नाक आिण ईरमहतीचा गौरव करणार ेअभगं 
आहते. तशा भिमागा त असणायासंाठी हा एक अमू ठेवा आह.े पण, मानवी मनाा असं हालचाली, वागण े
यांा दश नातनू यणेारा कामयतचेा अनभुव इथ ेफारसा जाणवत नाही. अथा त इथ ेतो हतेचू नसान ेअस ेहोण े
साहिजकच आह.े  
 
हा एक अमू थं िस केाबल तमुच ेआिण सव सबंिंधताचं ेअिभनदंन !   
--- 000 ---        
( ह ेफेसबकुवर िदले नाही. ) 
---------------------------------------------       
 
पोचकी ( कथासंह )  
ले ० ील चाण .  
 
ीलन ेयापवू अनके उम नाटके आिण एकािंकका िलिहलेा आहते. ातंनू मानवी सबंधंाबंाबतची ाची सू 
िनरीण े आिण ाचंा आवाका घेयातली पिरपता याचंा य आलेलाच होता. कथा हा वाङमयकार तो आता 
थमच हाताळत असला तरी लेखक णनू ात नावखपेणा जाणवत नाही. या कथा वाचनू तो एक सराईत, सफाईदार 
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कथाकार असाच ेलात यते.े तथाकिथत सामािजक वा राजकीय समा याचं ेवगेळे तकुड ेसमजयाची कोणतीही 
भिूमकावादी आपिरपता इथ ेिदसत नाही. सव  मानवी समाचंी बीज ेही मानवी सबंधंातं िनमा ण होणाया ग ुतंाग ुतंतच 
असतात याच ेभान असलेला हा लखेक आह.े नसुतचे ‘ पढु ेकाय झाले ‘ ह ेसमजयासाठी वाचाया या घटनाधान 
कथा नाहीत. याता के कथेा वत मान वाहाबरोबर राहयाचा धीर असण ेइथ ेफार महाच ेआह.े अनभुवाची 
समृी णज ेकाय तर ाता सव ग ुतंाग ुतंीच ेभान घते जाण.े ती समृी या सव च कथातंनू जाणवत राहत.े  
 
‘ पोचकी ‘ या कथते फँटसी आिण वाव जवळ जवळ आहते – त ेएकमकेातं िमसळत राहतात – ामळेु, कलाक 
सलगतलेा बाधा यते ेअस ेवाटले. िशवाय, उघड उघड बोधदता यणेहेी कलाकतलेा जरा कमीपणा आणणार ेवाटत.े 
बाकी कथा उमच आह.े  
‘ जाभंळूकाळी ‘ या कथते आहतेली भयानकता, गाभंीय  आिण िनरथ कता ह ेसगळे आलेले आह.े   
‘ कयपकाडं ‘  ही कथा ाणी, पी आिण माणसू यांा एक येयातनू घडणार ेना  करत.े यातले अनके 
तपशील चिकत करणार ेआहते.  
‘ मनगमन ‘ ही कथा, चातनू एक बिुमान क दऊेन मलुना खलास क शकेल अशा माणसाची आह.े बाई 
कळलेा माणसाची. याबरोबरच ही कथा सामािजक कंिडशनगचाही धाडंोळा घते.े भाषेा आिण अिभीा पणू  
ातंान ेिलिहलेली अशी ही कथा आह.े  
||  पाळख || ही एक ितमाभगंाची कथा आह.े  
‘ खानसाम ‘ कथतेला शकेडो वषापवूचा उभा केलेला माहोल चिकत करणारा आह.े  
‘ अॅिंटमटॅर ‘ ही कथा , वाव आिण कला याचं ेसबंधं पाहत.े  
 
यातंली कोणतीही कथा वाचनू लात राहयासारखी नाही. या सगया मानवी जगयाता िया आहते. ा ा 
कथते ा ा वाहात समजनू घेयाा. या आजा तणान ेआजा माहोलाच ेभान घते आजा भाषते 
िलिहलेा कथा आहते. वळेोवळेी कथचेी शलैी बदलयाच ेएक खास कौश या लेखकाकड ेआह.े एकूणच िनवदेनात 
एक सहज भु आह.े कुठेही कसलाही आटािपटा नाही. माणसाा जगयाता मलूभतू ाचं ेभान सतत जागत े
ठेवणारा हा लेखक आह.े  
 
आताा िपढीतला हा एक महाचा कथाकार आह,े ह ेनी.  
--- ००० ---   
( हा संह अजनू कािशत झालेला नसान ेह ेफेसबकुवर िदले नाही. ) 
------------------------------------------------------      
 
 
 ‘ गावाबाहरे ‘ ( किवतासंह ) 
कवी – राल प ुगंिलया – काशक –कॉपर कॉईन .  
 
आधी न ठरवता मन मोकळे सोडून किवता िलिहली तर आपोआपच ा कवीची त:ची शलैी िनमा ण होत.े मी आता 
योग करतो, वगेळी किवता िलिहतो अस ेणनू कुणी वगेळी किवता नाही िल शकत. जाणीव, नणेीव, ,े म, 
कना – ही मनाची सगळी आयधु ेयात सामील होत असतात. ह ेजर एक कौश णनू न ेतर एक सहज 
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लेखनिया णनू घडले तर ा किवतलेा एक नवीनता आिण ताजपेणा लाभत जातो. आंे टेन हा अितवाववादी 
कवी णतो की मनाला अस ेपणू  खलेु सोडाव ेएवढचे न ेतर किवता िलन झाावर कवीन ेाा ावहािरक शार 
मनान ेतीत सधुारणा करत बस ूनय.े काही िठकाणी खटकण ेवा असबं वाटण ेवा ठेचकाळण ेघडत ेअस ेवाटले तरी त े
तसचे अस ूाव.े थोडात णज ेकिवतते आपा उथळ तका ला थारा दऊे नय.े राल प ुगंिलयाचंा हा संह वाचताना 
ह ेआठवले. ही किवता िनमा ण होतानाच ‘ एका माहीत नसलेा भानातनू ‘ यते असामळेु कधी जनुी होत नाही. ती 
पुा पुा वाचली जाऊ शकत.े आंे टेनची शलैी आता जनुी झाली, अस ेणता यते नाही. कोणतीही चागंली किवता 
एक अाताचा श घऊेन यते असान ेती कधीच पनुरावृी नसत.े मराठीत काहीजणानंा अस ेणायची आवड आह े
की आता अितवाववादाचा काळ सपंला, आता मषृावाद ( absurdism )  सपंला, वगरै.े माया मत ेअस ेकाही होत 
नसत.े अिभीा सव पती िजवतं असतात आिण ततनू पढु ेनाही पती िनमा ण होत असतात. अमकु पतीन े
किवता िलिहली जाण ेही काही एखादी फॅशन नसत.े प ुगंिलयाचंी किवता ही या मागा न ेवाववादाचा िकनारा सोडून 
दणेारी आह.े माया ीन ेह ेया किवतचे ेएक महाच ेविैश आह.े  
कुठाही टोळीचा सभासद असणारा वा पािरतोिषकासंाठी हपापलेला कवी अशी किवता िल शकणार नाही. या किवतचे े
उगमान असत ेएकटेपणा. आिनतेनू यणेारा िनडरपणा. ‘ सामािजक असण े‘ याबाबतचा जो आह मराठीत गलेी 
काही वष हदैोस घालत आह ेाकड ेपाठ िफरवणारा हा कवी आह.े या ीन ेया संहातले प ुगंिलयाचं ेमनोगत 
वाचयासारख ेआह.े “ सािहातनू राजकारण करयाा इेमळेु सािह ुक होत गलेे “ अस ेत ेणतात. या 
बाबतीतले आणखीही काही मु ेानंी कुणाचा मलुािहजा न ठेवता माडंलेले आहते. एखाा कवीन ेअस ेपरखड ‘ 
मनोगत ‘ िलिहण ेही मराठीत िचतच घडणारी घटना आह.े  
जगयाा ियाचं ेातंा अनके धायादोयासंह समावशेक भान घते जाण ेहीच ा किवततेली सज कता आह े
ितला िगत हते ूवा उि ेिवचारयात अथ  नसतो. कशासाठी िलिहली ही किवता ? कवीचा एखादा मडू वा ाच े
एखाद े:ख, वा िवचारसरणी वा नीतीबोध दणे े– अस ेकाहीच नाही ? वा बदलाच ेतरी नको उि ? तर तसले इथ े
काहीही नाही. इथ ेकवी एक ाय वाव उभ ेकरत जातो आिण ातनू मानवी मनाा अनके ियाितियाचंा 
आवाका घते जातो. ह ेअस ेसमावशेक भान हचे अशा किवतचे ेअिसमथ न असत.े ही किवता किवतचेी अनके आही 
विैश ेझगुान दणेारी आह.े ामळेु, मला हा संह िवशषे ागताह वाटतो. याच ेमूमापन होत राहील, तो  
वगेळा. पण आा, आधी आपले पवू ह, आह बाजलूा ठेवनू या किवतलेा  ‘ या बसा ‘ तरी णण ेमहाच ेआह.े 
आिण नसुत ेएवावरच थाबंाव ेअशी ही किवता नाही. आशयाा अनके शता खुा करणारी ही किवता आहे, हहेी 
लात ायला हव.े   
फारशी मुाम िनवड करत न बसता मी इथ े‘ ही खोटारडी झाडं ‘ आिण ‘ बातमी ‘ या किवताचंा उेख करने. सिैनकांा 
बटुाखंाली चमच,े वाा यणे ेह ेएका अवाढ ूर वावाला मषृाप दणे ेआह.े  
सरकारन ंके सिैनकाला  
बहाल केलंय िडिजटल मक  
डोयांा डायलवर तरंगतात  
भावनाचंी डौलदार जहाज ं 
या ओळी मला खपू आशयघन वाटा. याता अनके किवता अशा आहते की ावंर खपू बोलता यईेल. ‘ बातमी ‘ या 
किवतचेा शवेट बघा – 
राी कधीतरी आठवले  
तस ेप उघडून वाचले  
तर भयानक बातमी  
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रवरची इथवर कशीबशी आलेली  
इथनू ही बातमी आता कुठे जाईल  
आिण कोण या बातमीला घराम ेघईेल ? 
ही किवता जगयाता घटनाकतचे ेमहच ािंकत करत,े अस ेमला जाणवत.े  
मी त: एक ‘ िलिहणारा ‘ आह.े मी काही समीक नाही. समीचे ेकाम ह ेत:ला समीक णवणायानंी कराव.े 
इथ,े मला या संहाबल ज ेकाही वाटले त ेथोडात पण सकारण सागंयाचा असा य केलेला आह.े हा संह 
िनघयात माझा ‘ मन िम ‘ मगंशे काळे याचा िवशषे  पढुाकार असाच ेकवीन ेनमदू केलेले आह.े एकूणात, 
प ुगंिलया, मगंशे आिण कॉपर कॉईन याचं ेअिभनदंन !  
--- ००० --- 
 
मथंन – कादबंरी -- ले ० सहुास भोळे –  ० सहुास भोळे.  
 
‘  कामगार आिण मालकांा समचे ेलंत दशन ‘ घडवणारी ही कादबंरी आह.े म ुबंईता एका मोा कारखााच े
मालक आिण एकमकेाशंी धा  करणाया दोन यिुनय यांातंले सघंष , डावपचे, ातंले खयाखोाच ेिमण 
आिण कोणाही टोकाला जाऊ शकणारी हसा याचं ेिचण असलेली ही एक वाववादी कादबंरी आह.े असा एखादा 
मोठा पट हाताळायचा असतो तेा ातली ग ुतंाग ुतं आिण ताणबेाण ेयाचं ेिवसनीय दशन तेाच घडवता यते ेजेा 
लेखकाला तो माहोल, ातली माणस ेआिण ांा जगयातले, कामातलेही अनके बारकाव ेमाहीत असतात. सहुास 
भोळे या बाबतीत माहीर असाच ेजाणवत राहत.े समाजाा वगेवगेया रातंली माणस ेया कथेा ओघात त े
सहज पशे करत जातात. यातले अवी-गया करण जरा घाईत सािंगतले गेासारख ेवाटले. पण एकूणात, लेखकाचा 
रोख हा, ही एक कथा ओघवा शलैीत सागंण ेहाच आह.े खर ेतर मानवी सबंधंाचंा हा एक बयापकैी मोठा पसारा 
उपल असनूही लेखक मानवी मनांा िया-ितिया, ांातं अतंभू त असणार ेअनके भाव याचंा आवाका 
घेयात फारस ेइटंरे घते नाही. ामळेु, कलाक सखोलतेा बाबतीत ही कादबंरी कमी पडत.े वृपीय 
वाववादाा मागा नचे जात राहत.े  
या कादबंरीला े लेखक मध ूमगंशे कणक याचंी ावना लाभलेली आह.े त ेणतात, “ िचमय शलैीन ेकथानक 
सादर केामळेु वाचक याम ेग ुतंनू पडतो. लखेकाची ही पिहलीच कादबंरी आह ेअस ेकुठेही वाटत नाही. 
नवथरपणाचा लवलेशही या कादबंरीत आढळत नाही. णनू सहुास भोळे यांा भावी कादबंरी लेखनाबल उकुता 
वाटत.े “ ह ेखरचे आह.े  
यात एक  महाचा णनू चचला यऊे शकतो, तो णज,े आता त ेतस ेवातावरण फारस ेकुठे अिात नाही. मग 
आता आजा काळात ह ेका तु ठराव े? माया मत,े हा  बरोबर आहहेी आिण नाहीही. नसुतीच कथा सागंण ेया 
रावरच जर एकूण िनवदेन राहात असले तर हा  बरोबर ठरतो. परंत,ु मानवी  जगयातले, अनके कारा 
नातसेबंधंातंले भान घणे,े ा समाचंा सवागीण आवाका घणे,े ह ेघडत असले तर ातला अनभुव, वा वाव वा 
माहोल कोणता आह ेयाला मह राहणार नाही. शेिपयरची नाटके कोणता तु माहोल सादर करतात ? ही 
कादबंरी मा ा तशा अपेते कमी पडणारी आह.े  
छपाई करताना के पानावर खालच ेमाजन िकती असाव ेयाचा िवचार केलेला नाही. मखुपृ अगदीच ढोबळ वाटले. 
कादबंरीच े‘ मथंन ‘ ह ेनावही तीता मजकुराा मानान ेिमळिमळीत वाटले. तरीही, एका वगेया िवषयावरची ‘ खरी 
‘ कादबंरी णनू या कृतीच ेागत ायला हव.े 
--- 000 --- 
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१६  नोबर २०२१.  
 
 
 
 
 
 
 
सनेभाईचा कुणी नाद ाय करायचा ! ( कादबंरी )  
ले ० यसुफु शखे –  ० अर काशन.  
 
आधी या कादबंरीा शीष काबलच बोलायला हव.े ह ेशीष क णज ेकाही एखाा मसुलमानान ेवापरलेली 
आानाक भाषा नाही आह.े ‘ चागंा ‘ ला पाठबा, आधार दणेाया एखाा बलवान माणसाच ेह ेगमंतीतले, 
मेातले धमकावण ेआह.े फार तर सूशी शीची जाणीव दणेहेी. पण यात तशी सघंष मयता नाही. सने त: कुणावर 
कुरघोडी करण ेवा वच  गाजवण ेयासाठी ही भाषा वापरत नाही. उदाहरणाथ , अिभीची कोणतीही काटछाट न 
करता आलेला जयशा-बाळी सगं पहा. इथ ेसने त:च ह ेवा णतो. पण त ेसमथ नीय आिण योयही ठरत.े यात 
पढु ेिनवदेकाच ेएक वा आह,े “ सवाना त:च ंमह ही िनववाद गो वाटत.े पण त ेकाही अिंतम स नसत.े “  या 
कादबंरीा  लेखकाचा हाच आह ेिकोण. सामोपचाराच,े समजंसपणाच ेमह सागंणारी ही एक उम कादबंरी आह.े 
त: यसुफु शखे ह ेजगिम असाच ेफेसबकुवर याला यतेचे. ाचं ेकाही मतभदे असतील तर कोणाही 
जाितधमा ा आधारािशवाय त ेसौपण ेमाडंतात आिण त ेताणनू धरायचाही य करत नाहीत.  
तस ेतर सने हा काही या कादबंरीचा नायक वगरै ेनाही. ाला मखु पाही णता यणेार नाही. ही एका खेाता 
वीची, अतं बारकाईन ेसािंगतलेली समावशेक कथा आह.े यात अनके पा ेआहते. टले तर आपापा सामािजक 
ितीची जाणीव असलेली पण तरीही िमळूनिमसळून जगणारी ही माणस ेआहते. या कथते एक खनू घडतो पण 
ााशी सनेाचा काही सबंधं नसतो. एका छोा भागातले राजकीय ताणतणावही शवेटी कुठेतरी क ित होऊन कस े
एखाा गळूसारख ेफुटतात त ेदश वणार ेत ेघिटत आह.े ही कादबंरी तशी एखाा पााची नसनू ा एका वीची, 
ितथा माणसाचंी, ांातंा तायाबायाचंी आिण तरीही असणाया ांातंा सलोाची आह.े जाती-
धमा ा अिता लेखकाला िनरथ क आिण अमानवी वाटण ेह ेया कादबंरीच ेआशय आह.े सने आिण सोनी 
यांातंले मेकरण णज ेया माणसातंले सु ताणबेाण ेएका सामािजक समते पातंिरत होण ेआह.े सलोखा 
असला तरी मनातंले भदे काय रत असतातच याची िवदारक जाणीव दणेारा हा कथाभाग आह.े या कादबंरीचा शवेट तो 
सलोखा आिण तो ताण यांातंला एक समय साधणारा आह.े भदेासंह जगयाची एक िदशा सिूचत करणारा आह.े  
ही काही वा ेपहा – “ राजकारणात यशी होयाकरता िकके गिणत ेजळुण ेआवयक असत.े भारतीय सामािजक 
पिरितीत जाितपातची भिूमका िनणा यक ठरण ेह ेओघानचे आले. “ ( पान ८२ ). “ हसा ह ेसमाजातील िहतसबंधंाचचं 
प असनू हसा ह ेएक ाय त होऊ लागले , ाच ेतान तयार होऊन ाला फसव ेसामािजक अिधान 
िमळाले की सव  समाजाचाच िवनाश अटळ होतो. काही समाजाचा थोा उिशरान ेहोत असले तर काही समाज लगचे 
रसातळाला जातात. “ ( पान ९३ ).   
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सतीश ताबं,े हमेतं कणक आिण डॉ. शमसिुन ताबंोळी याचं,े या कादबंरीवर वगेवगेया कोणातंनू िलिहलेले लेख 
असनीय आहते.  
ित असो की गटागटातं असो, मानवी सबंधंातं ताणबेाण ेअसतात, घष ण असत ेआिण अितातंनू यणेारी 
हसाही असत.े ही नसुतीच सामािजक समा नसनू मानवी जगयाचीच एक जिटल पिरणती आह.े मग यावर कराव ेतरी 
काय ? ा ा वळेा समजतुदार ‘ तडजोडी ‘ फ ? समयाची मलमपी आिण फारस ेनकुसान न होता वळे 
िनभावनू नेयाच े‘ शहाणपण ‘ फ ? अशा समाचं ेसमळू उाटन होण,े अस ेकाही घडू शकेल का, हा  ही 
कादबंरी वाचनू मनात यतेो. छ,े छ,े असचे असणार मानवी जगण,े असा झटपट िनष  मा कन एका अथ अस े
िनराशचे ेजगणचे ीकारण ेभाग आह ेका, हा  इथ ेिवचारावाच लागणार.  
एकूणातच ही एक उम सामािजक कादबंरी आहचे पण िशवाय एका मसुलमान लेखकान ेसामािजक आने ेआिण 
मेाा भावनने ेिलिहलेली कादबंरी णनूही ही एक िवशषे कलाकृती ठरले. यासाठी िम यसुफु शखे याचं ेमन:पवू क 
अिभनदंन ! 
--- ००० --- 
 
िबीन द लाइ  
 
ले ० चंमोहन कुलकण,  ० राजहंस काशन.  
 
२०२० साली कािशत झालेा या पुकावर टले तर जरा उिशराच िलिहतोय. पण या पुकाची काही विैश े
हायलाईट करायलाच हवीत, अस ेह ेपुक आह.े आपले ात िचकार चंमोहन कुलकण यानंी िलिहलेले ह ेपुक 
आह.े आिण यातच ाच ेअितीय आह.े शाळकरी वयापासनू एका िचकाराची होत गलेेली घडण आपाला 
याता िविवध लेखातंनू िदसत राहत.े ह ेकाही सलग िलिहलेले आचिर न ेपण काही पिरिती व अनभुव यांा 
अिभीतनू एका मया िदत पात ह ेएका िचकाराच ेचिरच आह.े या पुकाच ेशीष क, ‘ िबीन द लाइ ‘ याच े
दोन अथ  िदसतात. एक णज ेएखादा अासम पणू  करताना ा कोस ा आतबाहरे घडणाया भाबुया घटना 
आिण सरा अथ  कलाेातली ीकारलेली कोणतीही जबाबदारी पणू  करताना ा  कामािशवाय िकती असं 
गोी ात अतंभू त असतात – िवचारात ाा लागतात, ह ेसागंण.े या पुकात, या अथा न,े िचकाराा कलाक 
रषेा तर आहतेच पण िशवाय ांा अधलेमधले, आजबूाजचू ेअनके तपिशलासंह भान घते जाणहेी आह.े  
पिहा भागात िचकलेचा अासम आिण ा काळातले अनभुव, अडचणी, िनराकरण े याचं ेिचण आह.े सया 
भागात िचकार णनू काम ेकरतानाच े अनभुव आहते. आपण नहेमी तयार िच ेवा अिंतम पणू  काम ेपाहात 
असतो, पण ाा माग ेकाय काय असत ेह ेकलाक आिण तािंक तपिशलासंह यणेार ेिनवदेन इथ ेआह.े आनदं 
अतंरकरांा ‘ रकीळ ‘ या पुकाच ेमखुपृ व इतर सजावट करण ेयावरचा ‘ रवािहनी ‘ हा लेख अुम झालेला 
आह.े ाचमाण ेअिनमशेन िच ेकरतानाच ेअनभुव कवा ऑफडा लोकानंा िच ेकाढून देयाच ेअनभुव, अस े
बरचे महाच ेलेखन इथ ेआह.े नवीन घडत असणाया िचकारानंी जर वाचाव ेअस ेह ेलखेन आह.े से यांा 
पुकाच ेकाम नाकारयाा िनण याचा लेख तर मजदेार णावा असा झालेला आह.े खर ेतर तफुान िवनोदीच !  
िचकलेा ेात िशण घते कारकीद  घडव ूपाहणाया  सव  िवाानी वाचावचे अस ेह ेपुक आह.े 
तमुाआमासारा वाचकानंाही ‘ िचकार काय करतो ‘ ( ‘ कवी काय करतो ‘ ा चालीवर ) ह ेसमजयाा 
ीन ेह ेएक उम पुक आह.े  
--- ००० --- 
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घरात फडफड ेगडद िनळे आभाळ  
 
--- रॉय िकणीकराचंी किवता --- ले ० ीिनवास जोशी ---  ० सत काशन.  
 
“ िकणीकरांा किवतलेा खपू सखोल अस ेआािक सदंभ  आहते. आािक सदंभ  आिण आधिुनक अिभी 
अशी रॉय िकणीकर यांा किवतचेी धाटणी आह.े ाता आािक थीमची सखोल ओळख िकणीकरांा 
काळातील ‘ सेलुर ‘ अिभचीला नती “ – ह ेिकणीकराचंी किवता लित राहयाच ेएक कारण होत,े अस े
ावनते टलेले आह.े अशा कारची समा इथा हवते नहेमीच राहात आलेली आहे. सव  काही बुी आिण 
भावना यातंच समािव असत ेअशी धारणा पॉवरफुल िदसत.े ामळेु, िगत भावभावना, अनभुव, मत ेआिण 
सामािजकता यातं पणू  किवता सामावत ेअस ेगहृीत धरले जात.े दशेोदशेा किवतातं वा कलेत अस ेिदसत नाही. 
तान वा अा ह ेव समजले जात नाही.  
“ िकणीकर तणपणी किुन होत.े नतंर त ेमानवनाथ रॉय ांा भावाखाली ‘ रॅिडकल हयमुिॅन ‘ झाले. 
ांा मेापोटीच ानंी आपले रघनुाथ िकणीकर ह ेनाव सोडून रॉय िकणीकर ह ेनाव घतेले. “ अस ेटले आह.े 
िकणीकराचंा शााबरोबरच, टॉलॉय, डोोवी, अशा अनके लेखकाचंा अास होता. िशवाय ानंी गीता, 
उपिनषद,े ानेर, तकुाराम आिण इतर सतं वाङमयही अासलेले होत.े लेखक, कवी, कलाकार अस ेज ेवाचन करतात 
त ेसािहकला समजनू घणे ेआिण जगयाता समा मळुापासनू समजनू घणे ेयासंाठी असत.े खु तकुारामानहेी 
एकनाथी भागवत अासले होत,े णतात. अलीकड,े खानोलकर ‘ योगवािस ‘ वाचत असत अस ेानंीच मला 
सािंगतले होत.े पण, तरीही, बसं वाचकानंा अशा िया नाकाराया असतील तर ाला इलाज नाही. सवानी 
अमकु एका बाबीला मह िदलेच पािहज ेअस ेकुणीच कुणालाच ण ूशकत नाही. असले वातावरण फारच भावी 
रािहले तर ा समाजाची कला, सािह ह ेखरुटलेलेच राहात जाईल, ह ेउघड आह.े  
याता अनके बाया खरचे जबरद आहते. जगयातली असता, िनरथ कता, मषू ता, ह ेयातंनू भावीपण े 
झालेले आह.े मानवी जगयातनू ह ेसगळे हपार होऊ शकत ेका याचा िवचार वाटास करायला हरकत नसावी. ही 
काही उदाहरण े–  
आभाळ िझरपत ेभरलेा माठात  
अन िनळा माठ बघ, भरला आभाळात  
आभाळ पिलकड,े माठ फुटे हा इकड े 
हा वडेा जमवी, आभाळाच ेतकुड े            
आिण – 
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डबात मनाा, ाचं ेशवेाळे   
काठावर डोळे िमटुिन, बसले बगळे  
घान शवासन, बडूेक योगी आला  
सभंोग मागतो, इवा मासोळीला  
--- अस ेखपू आह.े ीिनवास जोशी यानंी के बाईवर ाचं ेसाथ  िनपण िदलेले आह.े  ानंा िगत आिण 
सामािजक या मया दबेाहरेच ेकाही चालत असले वा महाच ेवाटत असले ानंी ह ेपुक जर वाचाव.े  
--- ००० --- 
 
िचकार पाथर े 
 
ले ० शरद आिण सिुचता तरड,े  ० हिेरटेज इिंडया.  
 
इतकी अुम िनमती असलेली पुके मराठीत कमी आहते. आकारापासनूच ह ेपुक वगेळे आह.े ८ बाय ८ इचं या 
आकारातले ह ेपुक आह.े उम मखुपृ, उम कागद आिण उम छपाई ! ह ेएक फाई ार पुक आह ेअस े
टले तरी चालेल. पण ही काही अनावयक उधळपी वा बडजेाव नाही. ही या पुकाची गरजच आह.े कारण यात 
पाथयाचंी अनके िचहेी आहते आिण ा िचाचंा मळुासारखा फील वाचकानंा ायचा असले तर ह ेअावयकच 
ठरत.े  
तरड ेदापं ह ेत: िचकािरतते माहीर असलेले आह.े ाचंी अनके िच ेआिण िचकार व िचकला याबंाबतच ेलेख 
आपण फेसबकुवर पाहातच असतो. या दोघांाही उमदेीा काळापासनू यानंा पाथयाचंा सहवास आिण माग दशन 
िमळत आलेले आह.े अशा या आपा गुतु िचकारावर या दोघानंी अतं आीयतने ेिलिहलेले ह ेपुक आह.े 
आलटून-पालटून दोघानंी एकेक भाग िलहायचा अशी या लेखनाची रचना आह.े ामळेु ह ेपुक सतत दोन वगेवगेया 
कोणातंनू आपासमोर उलगडत जात.े यातनू ाचं ेपाथयाबंाबतच ेमे आिण आदर ह ेतर जाणवत राहातातच पण 
िशवाय एकूणच कलाियतेा अनके घटना आिण िया याबंाबतची विैवपणू  िनवदेन ेआपापढु ेयते राहतात. ह े
पाथयाचं ेचिर नसनू या कलावतं दापंाला त ेकस ेिदसत-उलगडत गलेे ाची ही कहाणी आह.े  
या कला ेातली अनके कारची काम,े अनके आापनाशंी यणेार ेसबंधं, कामातं यणेाया अडचणी व आान,े ती 
कशी पलेली वा पार पाडली गलेी याचंी तपशीलवार वण न ेयात आहते. या ेात आपली कारकीद  क 
इिणायासंाठी तर ह ेउपयु आहचे पण एकूणच छोामोा सकंटानंा तड देयाची तयारी वाढवणार ेणनू 
रेणादायकही आह.े   
पाथर ेह ेएक मनी िचकार आिण टले तर लहरी-िविच भावाची ी होत.े ांा या गणुाचं ेदश न या 
पुकात आपाला पदोपदी घडत राहत.े णज ेउदाहरणाथ  – पाथर ेआथक अडचणीत आहते ह ेपान, त: 
अडचणीत असतानाही या दापंान ेानंा काही मदत करावी तर ती मदत ह ेसन ितसयाच एखाा अडचणधारकाला 
दऊेन टाकत !  
या पुकात पाथयाचंी एखादी मलुाखत असायला हवी होती अस ेवाटले – ती ानंी िदली असती का हा अथा त च 
आह.े तरीही ाचंी काही वा ेयात सापडतात ती उोधक आहते. एक णज ेिचकारान ेहात मोकळा ठेवयासाठी 
सतत ेचसे काढत रािहले पािहज,े अस ेत ेणत. पान ७० वर त ेणतात, माणसू, जनावर यानंा चागंलेवाईट णण ेह े
फ आपले िवचार असतात, वतु: तस ेकाही नसत.े पान ७१ वर त ेणतात, “ हा णतो त: िचकार. सारख े
तशीच पटज कन िवकतो. जरा अल नाही. ण ेिगराईक खशु णज ेआपण खशु. िचातलं काही कळत नाही. ज े
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खपत ंतचे तसचं िवकतात साले ! “  पान ८६ वर त ेणतात, “ ाम े( णज ेिचात ) गायासारखी लय असावी 
लागत.े ातील आकार, रंग ामधील एकपता खपू महाची. ावर ा िचाचा िजवतंपणा अवलंबनू असतो. जर 
ह ेजमले नाही तर त ेपटग अगंावर यते.े बघवत नाही जा वळे. “ पान १०५ वर त ेणतात, “ खरं पटग णज े
डायरे करायला पािहज,े नाही तर फारच मडू जातो माझा. आिण दर वळेेला नवीन पटग करण ंणज ेनवीन 
कॅनास, नवीन ेम काही परवडणार नाही हो. “ पान ११४ – “ मी थोडी ावसाियक काम ेकन पसै ेकमावतो. ( पण 
) ही पटज मी मायासाठी करतो. “ वसाय आिण सज कता यांातंले ं सतत जगत आलेला हा िचकार होता, ह े
आपा लात यते.े पान १३९ वर ाचं ेएक वा आह े– “ इतके िदवस माझी जी तळमळ चालली होती, ातलं 
काहीतरी सापडलंय ! अस ंवाटत,ं अहो, इतकं सो ंअसत ंना. पण ितथपयत पोचायला फार क ाव ेलागतात. आिण 
त ेजमलं तर काय हो ! कुठा वगेयाच जगात असतो आपण ! “ लोकानंा ाचंी िच ेन समजयाबाबतचा ाचंा 
ागा पान १४२-४३ वर आला आह.े ातला िबनतोडपणा िवचारात पाडणारा आह.े  
ह ेपुक णज ेतरड ेदापंान ेपाथर ेया िचरकाराला मरणोर वािहलेली आदराजंली आह.े पाथयानंी अनके 
कारा मामातंनू िच,े सजावटी केा असा तरी अमतू  िचकला हचे ाचं ेदय े होत.े ाचंी अनके 
िच ेया पुकात आहते. मला िवशषे आवडलेा िचाचं ेपान माकं अस ेआहते – २०, ५६, ६१, ६२, ९४, ११०, १२५, 
१३२ आिण १४८. पाहात राहाव ेआिण आपले िवचार थाबंवनू ा िचानंा बो ाव,े अशी ही िच ेआहते.  
--- ००० --- 
 
१. मराठी रंगभमूी – चचा  आिण चतन  
ले ० डॉ. सतीश पावड,े  ० नभ काशन  
२. मराठी रंगभमूी आिण असड िथएटर  
ले ० डॉ. सतीश पावड,े  ० ने पिकेशन.  
 
आधीच ह ेसागंायला हव ेकी ही दोी पुके परुसे ेक घऊेन िलिहलेली अासपणू  पुके आहते. ा ा 
िवषयावरा सदंभाची रलेचले इथ ेआह.े आिण अथा तच के िवषयावरच ेपावाचं ेिवचण चतनही आह.े अशा 
कोणाही समीाक लेखनाला काळाची आिण  ा ा समीकाा मूाक िनवडची मया दा असत ेआिण ती 
असणारच. पिहले पुक ह ेपावानंी वळेोवळेी िलिहलेा लेखाचं ेसकंलन आह ेतर सर ेपुक णज ेठरवनू 
हाताळलेले एक दालन आह.े  पिहा पुकात, ‘ ततृीय र ‘,  ायोिगक रंगभमूी, रंगभमूी आिण शतेी – अस ेअनके 
 हाताळलेल ेआहते. यात िवशषे िवचाराथ  घतेलेली नाटके ही आहते – ‘ दश न ‘ – याम मनोहर, ‘ त ेपढु ेगलेे ‘ – 
मकरंद साठे, ‘ आहा ‘ – सदानदं बोरकर, ‘ कॅस ‘ – वामन तावड,े ‘ िढगारा ‘ -- डॉ. सतीश पावड,े ‘ फील गडु 
फॉुन ‘ – योगशे शजेवलकर – आिण  िनवडक एकािंकका या आहते – ‘ इटस ऑल राईट ‘ – लेखकाच ेनाव नाही, ‘ 
भकंस ‘ – ीकातं सराफ, ‘ सरी ग ंसरी ‘ – िगरीश पाडं,े ‘ घसुमट ‘ – िवजय भालेकर, ‘ सीमारषेा ‘ – अिनल साळव.े  
असड वाा पुकात १९६० त े१९९० हा कालखडं घतेलेला असनू इथ ेिवशषे िवचारात घतेलेली नाटके आहते – ‘ एक 
शू बाजीराव ‘ – च. .ं खानोलकर, ‘ महािनवा ण ‘ – सतीश आळेकर, ‘ कुलवृातं ‘ – वृदंावन दडंवत,े ‘ गाब ‘ – 
महशे एलकंुचवार, ‘ चल र ेभोपया टुणकू टुणकू ‘ – अतु वझ,े ‘ म ुबंईच ेकावळे ‘ – शफाअत खान, ‘ चारश ेकोटी 
िवसरभोळे ‘ – मकरंद साठे, ‘ अभे ‘ – शातं दळवी, ‘ अिमभतू ‘ – एस. ज.े तडुलकर आिण ‘ सतूक ‘ िदलीप 
पुषोम िच.े ( यात सुवातीला अस ेटले आह ेकी – “ आशयाा पातळीवर गो. प.ु दशेपाडं,े याम मनोहर याचंी 
नाटके असड आशयाशी नात ेसागंणारी आहते, पण आिवार पती पारंपिरक पतीची ीकारान ेांा 
नाटकाचंा िवचार यथे ेकरयात आलेला नाही. “ – ह ेवा पटयासारख ेनाही, हा भाग वगेळा, ) आिण एकािंककामं े
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तडुलकर, खानोलकर, एलकंुचवार, वृदंावन दडंवत,े आळेकर, अतु वझ,े शफाअत खान, वसतं आबाजी डहाके, िवजय 
तापस, वामन पाीकर, मकरंद साठे, अतलु पठेे, दीप राण,े िकशोर यशवतं – या लेखकाचंा समावशे आह.े इथ ेएक 
लात ायला हव े–  In an essay on Kafka, Ionesko defined his understanding of the term ( 
absurd ) as follows – “ Absurd is that which is devoid of purpose … Cut off from his 
religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost; all his actions become 
senseless, absurd, useless. “ ( Mrtin Esslin ा ‘ The Theatre of the Absurd ‘ या पुकात, 
पान २३. ) नसुताच उपरोध वा निैतक िवसगंती णज ेअसड न.े सास ूसनुलेा उपरोिधक बोलली तर त ेअसड न.े 
मोदी असयातला उपरोध हा असड नाही ठरत कारण राल असण ेणज ेचागंले, ह ेमनात असत.े  
तर मराठीत अस ेसमीा लेखन जरा अवघडच असत.े त ेएकनाथाचं ेभाड आह ेना माहीत – ‘ बाईसाब आात ‘ -- 
बाईसायबानंा घईेन टले बागंा  
तर कासाराा मोडा तगंा  
--- मी काय बागंा घेयाजोगी वती य ?    
-- अशा चालीवर ‘ आी काय नीट दखल घेयाजोग ेनतो काय ‘ अस ेिवचारत मेानदं गी  कवा च.ं . दशेपाडं े
अशा काही िकरकोळ लेखकाचंी मािंदयाळी समोर यऊे शकत.े हा नहेमीचाच  असान ेसोडून ावा लागले.  
इथ ेआणखी एक गाण ेतु ठ शकत,े त ेणज े‘ इस ेमार िदया जाय या छोड िदया जाय ‘ – यात मार दनेा णज े
खतम करण ेआिण छोड दनेा णज ेअनेुखान ेमारण.े ह ेिविवध कारणानंी घडू शकत े– ामळेु तहेी सोडूनच ायला 
हव.े            
या िनिमान ेमाया मनात एक  आला की ‘ साहबे ‘ हा श जर गोया अिधकायाबंल वापरला जात होता आिण 
इथला ििटश काळ १८५८ त े१९४७ असनू एकनाथाचंा काळ जर १५३३ त े१५९९ होता तर ानंा तो श कसा माहीत 
असले – णनू जरा शोधले तर हा मळुातला अरबी श असनू १५२६ त े१८५७ या मघुल काळात भारतात आलेला 
आह.े ामळेु तो एकनाथानंा माहीत असणार. असो.  
--- ००० --- 
२६-०५-२२.  
 
िय िम समीर एस. दळवी याचंी पो -- 
Sameer S. Dalvi 
  • 
‘श आिण वा ेवा ओळी यांा साहचया तनू, मवारीतनू व आतंरसबंधंातनू  होणारी ससंचूक अथ वलय ेएका 
पिरपणू  आशयात पोचवणारा एकसधं भािषक मजकूर णज ेकिवता'. 
किवता िल पाहणाया, वाच ूपाहणाया आिण अनकेदा य कन झाावर पुा नान ेती िल आिण वाच ू
पाहणाया कुणालाही, किवता णज ेकाय कवा किवता कशास णतात या ाच ेउर शोधयात जो गधळ 
(केऑस)  हाती लागतो, ा गधळातनू ाच ेबोट धरत, ाला वाट दाखवयाच ेकाम च.ं . दशेपाडं ेयाचंी किवतचेी 
उपरो ाा करत,े अस ेमला वाटत.े 'तबंाखचूी टपरी आिण अनके अनसुजत किवता' या ांा 
किवतासंहाता, जगभरातील ५८ कवा अनके किवता एका संहात वाचताना या ाचेा य पानोपानी यतेो. 
किवतिेवषयी असलेा आपाकडील सािहिक आिण साृंितक समज-अपसमजानंा  करत, किवतेा ातंात 
गाभंीया न ेरम ूपाहणाया कुणालाही अुम दजा च ेिदशािददशन क शकेल, असा किवता िवषयक मौिलक ऐवज 
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ानंी या संहाा मामातनू आपा हाती िदला आह,े ाबल ाचं ेमानाव ेिततके ऋण थोडचे ! मायापरुती या 
ऐवजाची मौिलकता काय त ेमी थोडात सागंायचा य करतो.       
आजवर ज ेकाही चाळीस बचेाळीस वषाच ेजगलो, ात 'एखाा ीचा वा घटनचेा मला जो काही अनभुव आला' 
कवा 'एखाा ीन ेवा घटनने ेमला जो अनभुव िदला' अस ंणत, असा अनभुव देयाची जबाबदारी समोरा ी 
कवा घटनवेर ढकन, मी णज ेकुणीतरी ाय आिण साव भौम ी आह,े असा वृगत झालेला माझा समज चं 
ांा ाािवकात माडंलेा कातात  कन दतेात. (या संहात केलेले ाािवक सुा सम किवतेा 
सदंभा त आपले कालातीत मू राखनू आह)े त ेणतात, अनभुव णज काय तर जगयाता घिटतानंा - घटनानंा 
यणेारा ीचा ितसाद वा ितिया. णजचे मी ज ेधन चाललो होतो ाा नमेके उलट. अनभुव हा के 
ीा शारीर-मानिसक घडणीवर - ोॅमगवर - कंिडशनगवर अवलंबनू असतो. ामळेु, अनभुवाला साच ेमू 
अस ूशकत नाही. मी ाय आिण साव भौम असयाा माया समजतूीला संुग लावणार ेह ेकात माया ीन े
मौिलक आह.े साा पो मॉडन  कालखडंात हरारी सारा मानववशंशाान ेदखेील या ताला आपा 
िलखाणातनू जोरा िदाच ेअनकेानंी वाचले असाव.े पण किवतेा सदंभा त खपूच आही भिूमका घऊेन आपा 
सािहिक पया वरणात वावरत असलेा लोकानंी या ताची िकतपत दखल घतेली आह,े याबल शकेंला चडं वाव 
आह.े असो. मायापरुत ेसागंायच ेझाले तर या संहात ा किवता अनसुज नासाठी िनवडा आहते ात, वर उेख 
केलेा काताच ेपरुपेरू दश न चं आपाला घडवतात.                     
वानगीदाखल मळू इटािलयन कवी, अलेिसओ झानलेीची ानंी अनसुजत केलेली एक किवता इथ ेदेयाचा मोह होतो 
आह,े 
ितबब   
आपण सगळे इतर सगळे आहोत 
आपापकैी केजण 
आपण ज ेकाही आहोत वा जगयात 
िजथ ेपोचतो 
तहेी इतर सगयामंळेुच घडत े
केजण - एकेकटा कुणीच नाहीय -- 
आपण इतर केाच े
यश आिण अपयश आहोत 
आपण इतर केाच े
सखु आिण ःख आहोत 
आपाितिर 
इतर केााही 
जगयाचा पिरणाम आहोत 
आपा केात 
इतर सगळेही ितबिबत आहते 
आपण केजण 
इतर सवाची बरेीज आहोत 
िनरपवादपण े
आपण केजण 
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सया कुणाचीच 
आपाला सा नसले 
तर आपण कुणीच नस ू
आिण काहीच नस ू
———————————— 
ही आिण संहातील अशा अनके किवता णज ेच.ं . दशेपाडंा अनसुज नाच ेसदय  टले पािहज.े 
सगया किवताचं ेआणखी एक विैश णज ेा ा किवतलेा योजलेली समप क अशी शीष के ! एखाा किवतचे े
आकलन िता पिहा वाचनात न झाास ती किवता िता शीष काच ेरण ठेवत सयादंा वाचावी. अस ेकेान े
ितच ेआकलन होयास मदत होत ेअसा माझा अनभुव आह.े या संहाता बताशं किवता मी अया पतीन ेदोनदा 
तीनदा वाचा. ानतंर ज ेकाही आकलन झाले ातनू ोत भाषते योजलेा शाचंा अदंाज यतेो. िशवाय, ल 
भाषतेील अनसुज नातले भाषा सदय ही कषा न ेजाणवत.े अनुमाा बाबतीतही सुवातीा झानलेी पासनू त े
शवेटा िनकॅनोर पारा पयत किवताचंी केलेली योजना खासच आह.े िजासूनंी हा किवतासंह वाचास अनुमाा 
अनषुगंान ेपाराा किवतचे ेसवा त शवेटी केललेे उपयोजन च.ं . दशेपाडंचेी कवी आिण अनसुज क णनू असलेली 
धारणा  करत.े       
आजवरा माया वाचन वासात दोन पुकानंी खांावरा झोळीत कायमपाच ेान पटकावले होत.े पिहले 
डॉर धम वीर भारतच े'अधंा यगु' आिण सर ेजयतं पवाराचं े'पासवाला'. 'तबंाखूा टपरी' िनिमान ेात आणखी 
एका सोबाची भर पडली आह.े 
तबंाखचूी टपरी आिण अनके अनसुजत किवता 
च.ं . दशेपाडं े  
 
सािहिक च.ं . दशेपाडं ेयानंी,ांा फेसबकु पाटीवर एक किवता पो केली.ा किवतेा  
चतेनमेळेु मला ज ेसचुले त ेह.े.. 
चं ांा सवच कलाकृतीत मानवी जािणवा व ाचं ेिविवधरावर होणार ेिवम,म,संम,समज, 
अपसमज,गणु,वगैणु,सगणु,नगणु अशा अवाचं ेदशन घडत.ेांा 'नकिवता' अशा आशयाा अनके किवताचं े 
वाचन व अवलोकन मी करत असतो. इथ े'न' ा शातनु काहीच न सागंता बरच काही सवयाची व पसरवयाची 
बठैक लात ायला हवी. बठैक ा शातनू िर व कायम ,अिधीत व ठाम असा गहृीत अथ /समज होतो. ' 
िरिच ' ा िशष काची खालील किवता नीट वाच ूकबना पा..!ितला नकिवतचेी बठैक आह.े जी ितसया,चौा 
अिा िवषयी बोलत,ेदाखवत.े.! 
 
िरिच....  
 
िरिच 
व ूअस ूदते पण ा नकोत  
ाचंा नसुता आभास हवा  
रंगही खास नकोत  
िनवडलेले िबनचकू होयासाठी  
पॉिलश नको खरखरीतपणाच असावा  
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नमेका नको माहोल  
नसुतचे जाणवाव े 
िमसळभळे वातावरण  
िनसग द णाले  
टक लावनू नका पा जगाकड े 
एकएक  सोडवत बसाल  
तर िवसन जाल 
आपण कुठे उभ ेआहोत  
आिण हा रा खरा आह ेका  
ह े   
मनावर काय की अगंावर काय  
परुळ उठण ेही अलजच असत े    
सतत अ करणारी  
नमेका िवचार हा  
शरीरबा समजनू  
ह ेकळलेला िचकार  
काढतो नमेके  
काहीच माहीत नसलेले  
िरिच  
ज ेकाही होत ेसमोर अस े 
त ेसगळे आता कुठे गलेे  
हहेी तो िवचारतही नाही  
नमेकेपणा  
नकोच असतो ाला  
च.ं . दशेपाडं.े 
--- ००० --- 
पािहलीत का ही किवता आिण ातील िरिच...?? 
िचकला/यकला िवषयाच ेउ िशण घतेाना 'िरिच' असा एक िवषय असतो.ा िवषयाचा ााय का करावा 
व ात नमेके सा काय? ह े बधा सामाियक कवा साव िकपण ेसवाना सारखचे पडतात.त ेअस,े 
विुच व िनसग िच ा दोी िवषयात समोरील ठेवलेा वचूा यथाथ /वावदश आिवार करण,ेावरील 
छायाभदे,काशाची त, 
आकारमान,पोत, 
ा बाबचा समावशे असतो. 
पण मग िरिच ाायासाठी सुा वूचं ेसचं आिण कापड ाचंी माडंणी केलेली असत ेव ती माडंणीपान 
िरिच िचतारायच ेअसत.े 
मग विुच/िनसग िच  
आिण 'िरिच' ात फरक तो काय?? 
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माया मत ेहा फरक थमतः पाहयात आह.ेिरिच काढताना ; व ूिदसत ेतशी काढयात ार नसत.े तर व ू
सम पहावी अशी सचूकता अपिेत असत,ेणज ेव ूहला िमचका डोयानंी पहायची. अस ेपािहान े
अवाजवी काश डोयात िशरत नाही व व ूा सम,पाक िदसतात.ा बघयात आकारघनता व  ितन ेापलेले 
अवकाश व ितन ेसारलेले अवकाश बघण ेअिभते आह.े ाला इंजीत ाँमू अस े 
ंणतात.' घाट 'अस ेणता यईेल. 
तसचे विुच व िनसग िचासाठी केासमोर तंपण ेा ा वूचंी माडंणी केललेी असत.े िरिचणात मा 
वूचंा एकमा सचं, 
सिुनयोिजत माडंणी कन बठैक िनमा ण केलेली असत.े ा िरपणाभोवती ाायी फेर कन आपापा कोनातनू 
एकाच िरतलेा अनभुवतात तेा ितथ ेिमतीकाचंा  /जाणीव 
उभी ठाकत.े 
व ुअचलपण ेबसैा असतात मा ाायी चल असान ेाला समोरील िराा िविवध िमतीकाचं ेआकलन 
होत.े एकाचवळेी अनके िमती  िचात काढयाची मभुा िरिचणात असत.े 
तसचे वातावरणीय भावदशन िचात गट ाव असहेी अिभते असत.ेिर अशा माडंणीत िचकाराकडून/ाायी 
कडून वयैिक यमूाचंी भर घालण ेअपिेत असत.े ात केवलाकाराची िनमती, रंगलेपन,पोत, वचूा 
आपापसातील घन सदंभा त बधं अशा बाबचा समावशे असतो. 
िर आिण ाच ेिच ात जो बधं आह;े तो अनके अय पण चतेनामयी बाबकड ेल परुवतो.पकैी चं सरानंी  
ा किवतते ' िनसग द णाले ' असा उेख केला आह.ेतो असा- 
...िनसग द णाले  
टक लावनू नका पा जगाकड े 
एकएक  सोडवत बसाल  
तर िवसन जाल 
आपण कुठे उभ ेआहोत  
आिण हा रा खरा आह.े.... 
इादी मधनू ही किवता िता अातनू  अशा िर हतेकुड ेबोट दाखवत.ेहा हते ूआह े'सहज' 
असयाचा.िरात ज ेगाभंीय  आह ेत ेजाणनू ायचा. 
'िनसग द' णज ेत,ेज ेज ेचराचरात, वत मानात अखडं ठाकललेे आह.े 
िनसग द ह ेएक अविलया/ अािक वी. 
ानंी सहजतेा मानवी धारणानंा उकोटीा अािक डुबचेी िचती िदली. जीवनाकड,ेविुतीकड,े 
असयाकड ेसम पहा. ातील िनवडक व वचे ेपाच ेपािहास शकंाचंी जंी उभी रािहल व तयात माग  िमळणार 
नाही... 
सम पहा,घाट पहा,व ुनको..जीवन तमुा कोनातनू ज ेिदसत,ेाच ेआकलन करा. त ेअचल 
वाटत,ेपण नाही ...त ेवाही व चतेनायु आह.े. िर भासले तरी ाा िरिचाचा ससंग  ाचा ाला चागं 
भला... 
धंवाद!!.. चं सर 
(मशः) 
सिच. --  स घसैास.  
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सािहिक ी च.ं.दशेपाडं ेयांा 'ीललाइफ' ा आशयाा किवतमेळेु ुरलेला जो िवचार, तो पढु ेितमांा 
सचुयाा िदशा  क लागला. ा अशा. 
ीललाईफ ा  
आासिमत अनभुवाचा 
िवार कालातंरान ेााय पाचा न राहता नविनमतीा मागा न ेसु झाास एक मह पणू  मू समोर यते.े 
त ेणज े'यितमा'. 
व,ूभवताल यांा य अनभुतूी मनात घर करतात,णजचे ाता याची छबी मनामध े; ा वूा 
बाअगंाच ेअकंन करतात. ात ा वूा िवषयीच ेभाविनक नात,े 
सगंतबधं अस ेपै ही सामावलेले असतात. 
वलूा,िता समहूाला घाट पात अनभुवताना , 
मामाा आधार ेिचिनमती होत ंअसता,गट होणार ेय ह ेमळूयाची अवतरण ेअसतात. 
ही अवतरण ेकधी रंगितमा,पोतितमा,बााकारी ितमा कवा वरील िती न ेएकाचवळेी यु अशी ितमा णनू 
गट होऊ शकतात. 
इथ ेअवधान,अनअ्वधान, 
जाणीव-निेणव व िच काढयाचा तािंक सराव ा सव च गणुवाचंा उपयोग होत असतो. 
वूितमा त ेिचितमा असा हा वास असतो. 
िराचा हा वास ितमा िचापयत जायाची ही नादंी असत,ेबदा ितमा ा  
तलीय अनभुतूी दणेाया असतात. 
वूा समदशनातील 
ितच ेसौव आिण ातनू मनात होणारा भावनाक यामळेु 'ितमा' घडत जात.े 
'ितमचे ेिचात उमटण'े 
ह ेघडयाा अताककतचेा भाग आह.े बुी  व मनोापार ा मधनू अकित पान ेितमा उमटािव कवा जला 
यावी ही सव  ात अपेा आह.े 
ितमा एकदा की िनमा ण झाली की ितला तं अि व काय भाग ा होतो,अनके ितमांा सकंरान ेअिधक नतून 
ितमाचं ेज होतात. 
ती िर कधीच रहात नाही पण अिर ही नाही.. 
ती केवळ असत.े...! 
नकिवततेले 'न' जस ेअसत.े.! 
सिच. – स घसैास.  
 
नव ंजग, नव ंसािह  
जागितकीकरणानतंर सािह सृंतीची िचिका  
ले ० िवाम गु,े  ० दशेमखु आिण कं. ( पिशस  ) ा. िल.  
 
आजच ेिवचार, आजची आान ेआिण आजच ेसािह यावंरच ेह ेएक अतं वाचनीय आिण िवचारपिरतु पुक म े
२०२२ म ेकािशत झालेले आह.े लेखकांा आिण वाचकांा उकुतचे ेबरचे िवषय या पुकात हाताळलेले 
आहते. ातंली ही काही शीष के बघा – शतखडंीत वाव आिण लेखक, वलेकम टु पो मॉडन  टाईम, तुी का 
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िलिहता, माक टचा वाववाद, लेखकाचा मृ,ू हद रा आिण आधिुनकता, वगरै.े यातला, ‘ तसिलमा, रदी,  सनै 
आिण आधिुनकता ‘ हा लेख तर िवशषे वाचनीय आह.े       
‘ तुी का िलिहता ‘ या लेखातली ही दोन अवतरण ेपहा --  
“ चा काळ समजनू ायला कठीण आह.े आज निैतकता, ननिैतकता आिण अनिैतकता ाचं ंअजब वाव तयार होत 
आह.े ा तीन निैतक पिवामंधला ‘ ओरलॅप ‘ पोमॉडन  काळाच ंिच आह.े तुी का िलिहता ? ा ाला उर 
दणे ंणनू कठीण आह.े पण कठीण असला तरी लखेकसाठी हा  ऐिक नाही तर, अिनवाय  आह.े आपाकड े‘ 
तुी का िलिहता ? ‘ हा  मराठी लेखकाला िवचारायची था नाही. ा ऐवजी ‘ तुी काय िलिहता ? ‘ हाच  
िवचारला जातो. मराठी सािह सृंतीच ंहौशी प बघता लेखकानंा मलुाखतकारानंी अस ेसोप े िवचारण े
अपिेतच आह.े “ ( पान ३६ ). ाच लेखाा शवेटच ेह ेपहा – “ आधिुनक सािहातली सवा िधक लोकिय 
अिवादी ूल ही िववके आिण ा ा दोन पररिवरोधी भावनामंळेु माणसाची जी ताराबंळ उडत ेितला 
अिभी दते.े अिनित मानवी अिाच ंकोक सभंवत नाही. ाचा उगम आिण िवकास गढू आह.े ामळेु मानवी 
जगयात कायमची अिनितता यते.े ितामळेु मानवी अिाचा डोलारा कायम डळमळत असतो. ह ेडळमळण ं
साव कालीन आिण सव ापी असनू हीच खरी मानवी अवा ( human condition ) आह.े ितचा अनभुव 
आपापकैी केाा वााला कधी ना कधी यतेच असतो. तर ाच अिनित अवचे ंनमेकं वण न करयासाठी मी 
िलिहतो अस ंएखादा ( मायासारखा ) लेखक ण ूशकतो. “ ( पान ४० ).  
‘ उ वाचकाचा ज ‘ या लेखातले ह ेअवतरण बघा – 
“ सािहाची परंपरा नहेमीच िलबरल णज ेमु िवचारसरणीला जवळची आिण बिंद िवचारसरणीचा िवरोध 
करणारी रािहलेली आह.े ही परंपरा जगाता लेखकानंी आिण वाचकानंी आपली मानली. जगभर िवखरुलेला माणसू 
एक आह.े ाची भाविनक दंन ंएक आहते. ाा आशाआकांा एकसारा आहते. ाा रेणा समान आहते -- 
ही सािहिक िलबरल िवचारसरणीची गहृीत ंआहते. ामळेु सािहाला विैक पिरमाण लाभले. सािहाच ंये 
मानवी मूाचंी जोपासणकू आिण जगयाच ंिितज ंदावण ेह ेअसान ेसपेणा आिण ातंाला सािहात मह 
िमळालं. णनू चारकी िलखाण म दजा च ंठरलं “ ( पान १३० ).  
 
या पुकातले सव च लेख अासपणू  असनू आजा लेखक-वाचक-िवचारवतंासंाठी तर ह ेएक म पुक आह.े 
आजच ेसािह समजनू घेयाला एक िदशा दणेार ेअस ेह ेपुक आह.े  
--- ००० --- 
 
िमवय  सजंय आवकर यानंी ' तबंाखचूी टपरी ' या माया अनसुजत किवतांा पुकावर िदलेला अिभाय -- 
  आदरणीय' चं, तुी पाठवलेली 'तबंाखचूी टपरी....' िमळाली. आयुात कधीही तबंाख ून खाणा-या 
मायासाराला ाचा चा लागावा, अस ंझालं. पुक िमळालं आिण मी वासासाठी िनघालो .बरचे िदवस 
घराबाहरे होतो आिण सगया वासात ह ेपुक वाचत होतो. 'अनसुज नाा ाािवका'न े अतं मलूभतू पाच ं
चतन आपण अनभुवतो आह ेआिण ह ेचतन एक Practitioner च ंआह,े अशी भावना िनमा ण केली. तमुाता 
अनसुज काइतकंच तमुाता 'चतका'न ंमला मोन टाकलं. आपा साृंितक परंपरासंह 'विैक नागिरक' 
होयाची तमुची मता अफाट आह.े सैािंतक बाजनू ेिवचार कनही एकूण माडंणीत आादाच ेमोल अबािधत राहील, 
अस ंतमुच ंलेखन वाटलं. माग ेिवलास सारंग यांा  'िसिसफस आिण बलेाा ' पुकावर िलिहताना मी 'अनके 
िखडा उघडणारी  एक अनोखी िखडकी' असा उेख केला होता. ही टपरीही मला अशाच अनोा िखडकीसारखी 
वाटली. तुी किवतेा पात ओळख कन िदलेा कवपकैी अा न अिधक कवी मला माहीतही नाहीत. ाचंी 
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वाट उकुतने ंध ुडंाळावी,असा अनसुजत काश,तुी मला िदलात,यासाठीच ारंभीच े' आदरणीय' ह ेसबंोधन पुा 
वापरतो आिण तमुा या कामाला आिण तुालाही 'सलाम' करतो  
-सजंय आवकर 
२८-०६-२२.  
 
असण ेआिण होण े 
 
असण ेआिण होण ेयात खपू ताण िनमा ण झाला तर मन भरकटू शकत.े भरकटलेले मन तायावर आणण,े ह ेखपू 
अवघडही होऊ शकत.े अस ेमन माणसाला जगण ेअस क शकत.े मग तुी राजमेहाराज ेका असानात. 
१३ जनूला मी इथ ेिदलेली ' तबंाखचूी टपरी ' ही किवता एकूण जगयाा ियसेाठीच महाची असली तरी ती ' 
असण ेआिण होण े' या मानिसक समवेरच ेएक समपुदशेन णनूही वाचली जाऊ शकत.े किवता जरा आकारान े' 
मोठी ' िदसतये, चला पढु े-- हा सरसकटचा फंडा वापरावा, अशी ही किवता नाही. पसेोआा मळू आशयाशी परुपेरू 
एक राहयाचा य मी अनवुादात केलेला आह.े तरीही, अनवुादात काही गणुदोष असहूी शकतील. या सवा सहसुा ही 
किवता सव  डसनी वाचावी, अस ेमला सचुवावसे ेवाटत.े असण ेआिण होण ेयात असं मन ेफाटावीत, असा हा 
हावरट काळ आह.े आपा कुवतीमाण ेहोईल िततके अुम काम केान ेकराव,े ह ेिनववादच आह.े पण, ातनू 
िमळणार ेलॅमर, िसी आिण कधी कधी पसैा याचंी हाव िनमा ण झाली तर सगळेच मसुळ केरात जाऊ शकत.े तस े
कुणाचहेी होऊ नय,े या हतेनूचे ह ेसचुवत आह.े ही काही जीवन-सजंीवनी आह,े अस ेकाही णायच ेनाहीय. 
--- ००० ---     ( १५-०६-२० ची पो ). 
 
आाला अपेा आह े
की पावसान ेसचतेन करावा हा झरा : 
या खडकानंी ाव ेखळाळ,  
या गोानंी थोड ेरागंाव े
वाहाखाली, ा पानानंी  
िफराव ेगोल भोवयातं, असावते 
ओलीच ेओघळ आिण चमक. 
शा तर आह ेतयार 
पण पाऊसच नाहीय ेअजनू. 
० 
के यान. अमिेरकन कवियी. 
अन.ु च.ं.दशेपाडं े
'तबंाखचूी टपरी'तनू.  
     याच के.यान ची आणखी एक किवता या संहात आहे, ातली शवेटची ओळ आह,े 
..तोच होता 
सवा त कठीण भाग पार पाडायला 
टीन कामामाण ेिबनचकू 
जमण े: मोडून पुा परतण े
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ाच हौिदनीत. 
(हौिदनी हा ात  च जागार होता) 
    िदवसभर घामाची कसमस अनभुवत असताना च.ं.ंच ेह ेपुक आकलनमतचेा कस पाहात होत.े. केवढ ेकाम कन 
ठेवलंय ानंी.. ातली ही पकडीत यतेीय ेअस ंवाटणारी िचमटू. 
--- िनतीन वै.  
--- ००० --- 
 
 
 
तबंाखचूी टपरी.. 
 
आपाला काही गोत रस असतो व ािवषयी जाया झालेा कुतहुलापोटी आपण ा समजनू घेयाची धडपड 
करत राहतो.  
शाळा-कॉलेजम ेिशकताना जो िवषय कायम ‘ऑन’ला टाकवासा वाटायचा ा किवतेाबाबतीत अस ंझालं. 
मनाता समजतुी हळूहळू बद लागा.  
किवता णज ेभावपणू , यमक-ासयु, ताल-नादमय, गये सािह-कार अस ंनसत.ं 
किवता णज े होण ंआिण  होयाला अशा मया दते ठेवण ंणज ेजण ू होऊच न दणे.ं 
अारी आिण आशयपणू  ग व प सािह णजहेी किवता अशी नवी समज यते रािहली, किवताकंड ेबघयाची 
नजर बदलली. 
यात महाचा वाटा फेसबकु  सचा आह.े  
किवतशेी जोडलेले  स, ांा किवता, त ेदते असलेा पोमधले िनरिनराया भाषातंील दशेी-िवदशेी कवी, 
कासंह, िनयत वा अिनयतकािलकं, किवताचंी विैश ंअशा किवता-िवषयक अनके गोची मािहती फेसबकुवर 
वावरान ेहोत रािहली. 
अलीकडचे च.ं . दशेपाडं ेयाचंा 'तबंाखचूी टपरी' हा जगभराता ५८ कवा अनके, मराठीत अनसुजत केलेा 
किवताचंा संह िमळाला.  
ाता किवता फेसबकुवर वळेोवळेी िसद होत असताना वाचा जात होा. पण आता पुकपान ेवाचताना 
ानंा अिधक चागंा कार ेसमजनू घणे ंश झालं. 
सुवातीच े२८ पानी 'अनसुज नाच ेाािवक' णज ेतर फ किवताच न ेतर कोणाही कला-अासासाठी 
अावयक ठराव ेअस ेआह.े  
एखाा िवषयाचा सखोल आिण सवागपिरपणू  अास कसा असावा याच ेह ेउदाहरण आह.े  
ा संहातील सवात जनुी किवता साता शतकाता िचनी  बिुद संासी हान शान याची आह.े तसचे बाकी 
कालावधी १८३० (एिमली िडिकन) पासनू १९८२ (पाो सबॅोिरयो) पयत आह.े काळ कोणताही असला तरी याता 
किवता कालातीत आहते. 
ाािवकात ज ेटलेले आह ेकी 'यातील बसं किवता या माणसू णनू तडक पोचणायाच आहते' त ेअस े
सोदाहरण  करणार ेआह.े 
ाचमाण,े माणसाच ेभावजीवन आिण अनभुवजीवन यातील दाखवनू िदलेला फरक. (जो मलपृवरही िदलेला आह)े 
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चास  बकुोवी (१९२० त े१९९४) या जम न - अमिेरकन कवीची ही किवता वाचताना नकळत चीड आिण िखता अस े
भाव मनात साकारतात. 
संरणीय ित 
आमाकड ेएका वाडयात काही सोनमास ेहोत.े 
ात त ेवत ुळाकार िफरत. तो वाडगा होता टेबलावर 
ज ेहोत ेरंगवलेा िखडकीजवळ, जड पडद ेलावलेा. 
आिण माझी आई, नहेमीच ित करणारी, आी सगयानंी  
आनदंी असाव ेअशी इा करायची, णायची,  
“ आनदंी राहा हेी ! “ आिण बरोबरच होत ेितच े: 
श असले तर आनदंी राहण ेचागंलेच की. 
पण माझ ेवडील सातान ेितला आिण मला 
आठवातनू अनकेदा मारत असत. ांा 
सहा फूट दोन इचंी शरीरात सतंाप खदखदत अस े
आिण ानंा ह ेकळत नस ेकी काय आह ेह ेआतनू धडका दणेार.े 
माझी आई, एक गरीब मासा,  
आनदंी होता यायची वाट पाहायची मार खात, 
दर आठवाला दोनतीनदा, मला आनदंी राहायला सागंत : 
“ हेी, हास बघ ू! हसत का नाहीस त ूकधी ? “ 
आिण कस ेहसायच ेत ेती मला हसनू दाखवायची – 
आिण इतके िवषण ित मी कधीच कुठेच नाही पािहलेले. 
एके िदवशी त ेसोनमास ेमलेे, पाचही – 
त ेतरंग ूलागले पायावर कललेले एका बाजलूा 
आिण डोळे अजनूही उघड ेअसलेले. 
आिण जेा माझ ेवडील परतले घरी 
तेा ानंी त ेफेकले माजंराला खायला 
सपैाकघराा जिमनीवर 
आिण आी बघत रािहलो 
माझी आई ित करत असताना. 
--- ००० --- 
ाािवकातले अस ेबरचेस ेमु ेसोदाहरण वाचता येयान ेकिवतशेी अिधक जवळून ओळख होत.े 
याचा अथ   के मुा वा  
के किवता समजत ेका? कवा ती अशी ताडून बघता यते ेका? 
तर ाच ेउर 'नाही ' असचे आह.े  
मग आपाला ह ेपुा पुा का वाचावसे ेवाटत?े  
ाच ेउर याताच दोन किवतामं ेआह,े त ेअस े- 
एिडथ िसटवले (१८८७ त े१९६४) या ििटश ी कवीची ही किवता -- 
किवता (Poetry)  
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किवता उदा करत ेकाळीज आिण डोयानंा, 
आिण अनावॄत करत ेअथ  सवच गोच े 
ा असतात वसितान काळीज आिण डोळे याचं.े 
ती िवाच ेरहमय िकरण काढत ेशोधनू, 
आिण कन दते ेआपाला पनुःाी िवतॄ गाची. 
--- ००० --- 
या संहातली पिहलीच किवता,  इटािलयन कवी –अलेिओ झानलेी (१९६३, राहतो इटलीतच)  
ितबब (Mirroring) 
आपण सगळे इतर सगळे आहोत 
आपापकैी केजण 
आपण ज ेकाही आहोत वा जगयात 
िजथ ेपोचतो 
तहेी इतर सगयामंळेुच घडत े
केजण -- एकेकटा -- कुणीच नाहीय. 
आपण इतर केाच े
यश आिण अपयश आहोत 
आपण इतर केाच े
सखु आिण ःख आहोत 
आपाितिर 
इतर केााही जगयाचा 
आपण पिरणाम आहोत 
आपा केात 
इतर सगळेही ितबिबत आहते 
आपण केजण 
इतर सवाची बरेीज आहोत. 
िनरपवादपण े
आपण केजण. 
सया कुणाचीच  
आपाला सा नसले 
तर आपण कुणीच नस ू
आिण काहीच नस.ू 
--- ००० --- 
च.ं . दशेपाडंसेर, तुालंा सादर णाम आिण मन:पवू क धवाद! 
िचा राज जोशी -- २.७.२२ 
--- ००० --- 
 
िचसिंहता  
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ले ० मगंशे नारायणाराव काळे,  ० कॉपर कॉईन पिशग ा. िल.   
 
आमची मलेु ( मलुगा मोठा, मलुगी लहान ) शाळेत असताना कधी कधी आमा गमंतीा गा होत. तशा एका वळेी 
आी ठरवले की आपण ीला भांाचंा कारखाना काढायचा आिण ातले आपले शेल उादन असणार 
पायाचा जग. आपा कंपनीच ेओळखिच असणार पृीगोल णज ेजग. ामळेु आपली टीीवर जािहरात अशी 
यणेार – ‘ जगात जग एकच जग – जग जग ! ‘ तर तस ेह ेएक जबरद पुक आह.े िचकलेा जगाचा आवाका 
घणेार े– आिण त ेिचकलेच ेजगही जगभरातले. अशा या टोलेजगं कामिगरीबल थमच माझा िम मगंशे याच े
िदलखलुास अिभनदंन. या पुकाचा हते ूलात घऊेन ााकड ेपािहले पािहज.े के िचणाली वा के 
महाचा िचकार याचं ेसखोल, सिवर दशन घडवण ेअसा इथ ेहते ूनसनू िचकलेबाबता भानाची आिण 
अिभचीची आपली िितज ेंद ावीत, िवारली जावीत, हा या पुकाचा हते ूआह.े आिदमानवाा गहुा 
िचापंासनू त ेआजा आघाडीा अनके िचकाराचंा यथायोय पिरचय या पुकातनू होऊ शकतो. एक तर 
आपाकड ेिचकललेा जगयातच कमी ान आह ेआिण ातही एकूणच कला या जगाबलच फारच सकुंिचत 
धारणा आपण बाळगतो. या दोी समावंर ह ेपुक णज ेएक रामबाण इलाज आह.े ह ेलात घतेा, मराठीत ह े
पुक अमर राहील अस ेनीच णता यते.े कोणाही कलेता णाली वा काळाबरोबर बदलत, िवकिसत होत 
जाणाया अिभिपती  णज ेमाणसान ेजगण ेसमजनू घेयाा िया असतात – त ेनसुतचे काही िनोगी 
लोकानंी उभ ेकेलेले तहीन कौशाच ेइमले नसतात याच ेभान ह ेपुक समतने ेदते.े या पुकाा लेखकाकड े
असलेली मािहती आिण सदंभा नुप ाला आठवणार ेअनके अथ पणू  तकुड ेपान अचिंबत ाव ेअस ेह ेएक िरच – 
समृ पुक आह.े  
“ मानवी सृंतीचा इितहास हा ‘ कुतहूला ’ चा इितहास आह.े या कुतहूलातनू कवा गरजतेनू माणसान ेअसं शोध 
लावले. तचे कलेिवषयीही णता यईेल. आज उपल असलेली, ात असलेली जी असं कलाप,े कला-
अवशषेाा पान ेआपासमोर आहते, ातनू ा काळाता मानवी समहूाच ेजीवन, जगण,े कुतहूल, रेणा याचंा 
थोडाफार अदमास घतेा यतेो. “ ( पान १४० ).  “ कोणाही कलेच ेजग ह ेजवेढ ेात दशेात िवारलेले असत,े 
ापेा िकतीतरी पटीन ेजा जग ह ेअाताा दशेात असत.े कवा याही पढु ेजाऊन अस ेणता यईेल की, कलेच े
जग ह ेनहेमीच एक अमया द अशा आातात िवारलेले असत.े या दोन धारणांाम ेकला, कलेच ेसज न – 
कलापाा िनमतीचा पसै आपाला पाहता, अनभुवता यतेो. “ ( पान २८४ ). “ िनमक/कलावतं, कला, दश न 
आिण िवानाा या पररावलंबी घडणीा पा भमूीवर काही  समोर यतेात. त ेणज,े कलावतं/िनमक, ाचा 
भवताल, ाचा वत मान, ाचा भतूकाळ आिण भिवषयासबंधंीची असोशी याचं ेकाही एक नात ेअसत ेका ? या नाातनू 
तो काय ीकारतो आिण काय टाकून दतेो ? कलावतं णनू, िनमक णनू तो ाा समहूापेा वगेळा कसा घडतो ? 
वगेवगेया अनभुवातनू त:ला पुा पुा घडवत, आकारत तो सज नाकड ेकोणा रेणने ेजातो ? सज न ह ेाच े
सा असत ेकी साधन ? “ ( पान २९५ ). – अस ेअनके  मनात घऊेन केलेले ह ेगभंीर लेखन आह.े  
उम कागद, उम छपाई, उम िनमती आिण असं िच ेही या पुकाची खास विैश ेआहते. रंगीत िच ेछापण े
ह ेमराठीत परवडणार ेनाही, ह ेआपण समज ूशकतो. या अितमहाा िनमतीबल लेखक-काशक याचं ेमन:पवू क 
अिभनदंन !  
--- ००० --- 
 
आपलुािच सवंाद आपणािश  
सपंािदका – वशैाली वहार ेदशेपाडं,े काशक – सिुनधी पिशस .  
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सपंािदकेा आई डॉ. कना वहार ेयांा रणाथ  कािशत झालेले ह ेपुक आह.े िविवध िवषयातंा 
अासकाचं/ेताचं ेलेख यात एकित करयात आलेले आहते. सवंाद/सपंक  ह ेसू धन या पुकाची 
आखणी/माडंणी करयात आलेली आह.े सगंणक, माती, िशकला, िचपट, माम,े धम , इितहास, िशण, वार,े 
वृ, साधना, ातं आिण श णज ेशभाषा – अस ेिवषय आहते. सवच लेख ानात काही ना काही भर घालणार े
आहते.  
िनरिनराया सपंक  उपकरणाचं ेआिण मामाचं ेआपा जगयावर होणार ेपिरणाम अतलु कहात ेयांा लेखात, 
डोयात अजंन अस ेआलेले आहते. िशकला आिण मूतकला यातंनू  होणार ेा ा काळातले जगण,े 
परुाणकथा यावंरचा गो. ब.ं दगेरकर याचंा लेख उमच आह.े कॅमेयाची भाषा आिण शभाषा या दोचा 
परामष  घणेारा केशव साठे याचंा लेख मामवाानंी अवय वाचावा असा आह.े भाषबेाबतचाच चतेन जोशी यांचा 
लेखही याचबरोबर वाचावा असा आह.े सवंाद हीच थीम असान ेया पुकातले ह ेदोन िवशषे लखे आहते. माझा िम 
िगरीश रागंणकेर याचा ‘ सवंाद िचपटाशंी ‘ हा लखे, भारतीयाचं ेजगण ेआिण वळेोवळेी समातंरपण ेइथा िचपटातं 
होत गलेेले समाचं,े िवषयाचं ेबदल आिण हाताळणीतले व िकोणातंले बदल यावंर सिवर काश टाकणारा आह.े 
ा ा िवषयांा सदंभा त त ेत ेिचपट आठवण ेआिण ाचंी वय  िवषयाशी सागंड घालत जाण ेह ेया लेखात छानच 
जमलेले आह.े      
पुक इटंरेग आह.े आजा ाचं ेआिण जगयाच ेभान वाढवणार ेआह.े  
--- ००० --- 
 
आवत न ेुत शूाची ------ आरती भ.ू  
 
घटाघटका अशा चाला आहते सपंणू   
सपंणू  िवदीण  होत सपंणू पण चाला आहते  
माग ेठेवनू िकके सावा एकाच दयाा  
दयावरील दयातंील जशा की िमटा डोयातंील  
केवळ फ काहं वावाबला 'केवल ' हालचाली  
घटकघटका धऊुन िनघताहते िवरळिवरळ  
िवरळता भन यतेये जश क आवत न ुत शूाच  
छेद घतेाहते काशगतीश... दतेाहते उापातासंम  
िकके िृतिचानंा िठणया... णाध  पडसाद  
अडतात ...अडखळतात. ओकेपणावर उभा अवकाश.  
आिण काय उराव ? उर भन यावी कुठून हाकं ?  
सायकंालीन घटंानाद कोषातंनू थरथरा िदाचंा आवाठ  
आताआता ं... कुठा घरातंील चच असले  
मराीिह आपाच िपसातं न खपुसलेली जागी ?  
फ तयार असले सपंादकाा डोातं परवाचा अलेख.  
ह तर असच सगळे अमानवी रह बदं आपोआप  
सतत संु सतत बदं यामधील रषेवेर  
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कःपदाथ  कुठलािह कण भयकंर ोटक आिण ाचीच  
सू सवंदेनाचंी मानवी कयाश परंपरागत सलं  
म ुगंीाही ओठी अगदी शु कणाची साखर परेलीय ान.  
बाबंूा वनातंील वायाची िचरफाड िकरता  
(उदासीन आसमतं जसा की नामािनराळा हवत कुठेतरी  
राहतो दीघ  तानचेा तकुडा) ाणही दहेातंील होतोय 
फ थडयातंील िदवा... होतोय जवळ जवळ िमटयासाठ 
जमा समदुाय काया पाकयाचंा... एकातं शोकगीतापवूच ... 
 
- आरती भ ु
 
काळाा अपणू  जािणवते जखडलेा मनाचा हा एक यिूनक अनभुव. काळाची सपंणू  जाणीव अस ूशकत ेका, असास 
ती कशी असत ेयासबंधंीा कोणाही सचूनचेा तसा  नाही. पण अपणू तते होणार ेकाळाच ेिवघटन आिण ाता 
अनके जािणवा याचं ेह े आिण भरीव िच. काळाा िवघटनासारखा िविच आिण िततकाच भरभाट अनभुव 
आिण तो  होयातली सव ता हचे या किवतचे ेविैश आिण साम. 
 
'घटकाघटका अशा चाला आहते सपंणू ' 
 
या ओळीत समोन जाणाया काळाा सलग तकुाचंी सपंणू ता कळत ेन कळत ेतोवर लगचे पढुा ओळीत ती 
सपंणू ता िवदीण  होत असाच ेकळत.े आिण िठकया िठकया उडणाया णांा अितीय अनभुवात किवता तडक 
िशरत.े या सगया घटनलेा कुठेतरी अटळ अस ेएकाच दयाच ेक  आह.े यातनू साचत जाणाया उरणाया सावा 
दयातील वा दयावरील - पण अपिरहाय पण ेदयाशी िनगिडत अशाच आहते. दयाा, दयावरील, दयातंील ह े
श जस ेअलीकडचा आशय िवारतात तसाच पढुचाही. िमटा डोयातंील हालचालची अता या एकाच 
दयाा हालचालना आह.े या हालचाली केिवलवाया आहते, कारण ा फ हालचालीच आहते; आिण ा 'केवळ 
फ काही वावाबला' आहते. वावाच ेसव  आवाात नाही, आिण वावाच ेभाग िवदीण  होत चाललेले – 
अशा या अटळ जाचातला हा केिवलवाणपेणा. 
 
पिहले कडव े'घटका घटका' अस ेकाळाच ेसपंणू  अस ेकित तकुड ेघऊेन सु होत ेतर सर ेकडव े'घटका घटका' अस े
सु होऊन िवघटनचेी िया पढु ेओढत.े घटकाचंी ही धपू सबधं भान िवरळतने ेभन टाकत.े आिण हा अनभुव 
िचािंकत यािंकत होतो तो असा 
 
'जश की आवत न ुत शूाच 
छेद घतेाहते काशगतीश... दतेाहते उा पातासंम  
िकके िृतिचानंा िठणया...' 
 
'आवत न त शूाच', 'काशती', 'उापात', 'िठणया' यातंा गितमानतशेी अगदी िवसगंत-थडं अशा पढुा 
ओळी यतेात. 
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'णाध  पडसाद अडतात...अडखळतात. ओकेपणावर उभा अवकाश.' 
 
तीन शी वााच ेदोन श वर, एक श खाली आिण एका ओळीत दोन पणू िवराम; अशा कार ेसगयाच गतीला 
के लागनू एक कारचा बसेावध हरवलेपणा िनमा ण होतो. आिण 'ओकेपणावर उभा अवकाश' अस ेएक चडं भयाण 
िच िदसायला लागत.े 
 
ितसया कडात याही सगयाशी िवसगंत अस ेएक साध-ेदनैिंदन घटनाचं ेसहज य यते.े 'आिण काय उराव े? उर 
भन यावी कुठून हाक ?' या चा िवचाराला जोडूनच पण एकदम एका वगेया मडूमध ेनणेार ेिदनमातील काळाा 
उदास-कण िनरथ कतचेी जाणीव दणेार ेसर ेएक िच यते.े 
 
यानतंरच ेकडव ेया सगया कालिवघटनाच ेसार शोध ूजात-े टले तर तही शोध ूजात.े आवत नाचंी 'गती' आिण 
ओकेपणावर उा अवकाशातली ' िती ' अशा या सतत सु आिण सतत बदं यामंधील रषेवेरच ेह ेरह. 'अमानवी 
रह.', 'बदं आपोआप रह ?', ' आपोआप सतत सु, सतत बदं यामंधील रषेवेर' च ेरह. ा रषेवेरचा कःपदाथ  
असा कुठलाही कण भयकंर ोटक, आिण ाचीच सू ेसवंदेनानंी मानवी कयाशी परंपरागत सलं. म ुगंीाही ओठी 
अगदी शु कणाचंी साखरपरेणी कन परमेरान ेगळी मारलेले ह ेगढू. भयकंर ोटक अशा ा कणाचंी सवंदेनसू े
मानवी कयाशी सलं झाापासनू या अमानवी रहाची सुवात. हालचालची गती अपिरहाय पण ेएकाच दयाशी 
िनगिडत राहयाा िितशीलतचे ेह ेगढू. 
 
पढुा कडातील पिहा ओळीत 'सतत सु सतत बदं' अस ेह ेरह िचप घते े-- 'बाबंूा बनातील वायाची 
िचरफाड िकरता.' उदासीन आसमतं, नामािनराळा दीघ  तानचेा तकुडा – सगळेच तुापासनू तटुलेले --- अलगलेले. 
दहेातला ाणही फ थडयातला िदवा वाटायला लागतोय. या सगयातनू झोप आामाण-े भोवळ आामाण े
जवळजवळ िमटयासाठी काया पाकयाचंा समदुाय जमा होतोय. (मृुप) एकातं शोकगीतापवूचा. 'होतोय जवळ 
जवळ िमटयासाठी' ह ेपाकयांा समदुायाइतकेच थडयातील िदालाही लाग.ू 'जा समदुाय...' याता 'जा' या 
आघातातनू अचानकपण ेआिण थडंपण ेजमायला लागणाया पाकयाचंी भसेरूता जाणवत.े 'एकातं शोकगीतापवूचा...' 
इथ ेकिवत सपंत.े णज ेकाळाा िवघटनाा अनभुवाा अटळ पिरणतीा अगदी सपंृ अवते सपंत.े 
 
तका ा ेात कधीही समजावनू न दतेा यणेारा पण ाच ेअिही नाकारता यणेार नाही असा हा अनभुव या 
किवतते फार समथ पण े झालेला आह.े िवचार भावना यांाही बडुाशी कुठेतरी असणाया रहाकड ेलागलेला या 
किवतचेा रोख एक अपिरहाय  अशी अिनितता आिण धसूरता घऊेनच यतेो. ामळेुच किवता 'समजा' नतंरही न 
समजता केवळ जाणवनूच घतेा यईेल अस ेकिवतचे ेफार मोठे अि उरत.े आरती भूंा अनके चागंा किवताचं ेह े
महाच ेविैश या किवतते िवशषे जाणवत.े 
 
-चंकातं भाकर दशेपाडं े
--- ००० ---  
 
' तबंाखचूी टपरी ' अस ेसकृतदशनी अनाकलनीय शीष क असलेला अनसुजत किवताचंा संह मला भटे णनू 
आदरणीय ी . च ं.  दशेपाडं ेसरानंी िदला .मीही चावनूच गलेे होत े. अथा त ् ह ेतीक असणार ह ेमी ताडले . े 
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समीक, नाटककार आिण कवी ी चं सरानंी या फारशा पिरिचत नसणाया यरुोपीय वा इतर दशे कवा किवता 
एका िवशी हतेनू ेअनवुािदत केा आहते . ह ेTranscreation   
एक वचैािरक बठैक घउेन यते े. तचे चतन आपाला ावनते वाचायला िमळत े. हा ' हटके' शीष काचा संह 
िचकाटीन ेआिण िवचणपण ेकिवता वाचणायासंाठीच आह े. सरानंी ाबाबत योय दता घतेलेली आह े.  
ही किवता अनवट वाटानंी जाणारी, आशयसपंृ आिण चडं माणात सचूक आह े. या किवताचंा आशय सहजी हाती 
लागत नाही . ासाठी वाचकाची मानिसक पवू तयारी आिण दमणकू या गोी आाच .  
इथ ेसर असा अनवुाद करयामागची आपली भिूमका  करतात . ावना दीघ  तरीही नटेकी, थटे आिण 
तकससुगंत , मुसेदू आह े. हा महाचा ऐवज आह े. इथ ेसरानंी ाच कवा किवता का िनवडा? िनवडीच ेिनकष 
कोणत ेहोत े, मळूात अस ेअनवुाद का केले, किवतचेा आा कशात आह?े अनवुाद करताना कोणा अडचणी आा 
आिण असा अनवुाद िसद करयामागचा ाचंा कलाक आिण वचैािरक हते ूया बाबचा उहापोह केलेला आह े.  
आतंरजालावरील यरुोपीय कवा किवता वाचत असताना ानंी आपा मराठी िममैीणसाठी मराठीत ा किवता 
अनवुादा . मग या उमन ेअिधक जोर धरला . ामळेु अिलकडा णाात अशा सरानंा आवडलेा किवताचं े
अनसुज न ानंी सु केले . ामुयान ेह ेआधिुनक आिण उराधिुनक कवी आहते . अमतू , वाववादी, तावादी 
अया सव कारा आधिुनक वाहातील किवता मराठीा वाहात आणयाच ेमोलाच ेकाम सरानंी केले आह े. 
आधिुनक यरुोपीय किवतचेी जाण व भान मराठी वाचकाला याव ेअसा सराचंा हते ूआह े.  
अथा त नव ेकाही घडिवताना ' कशाला हा खटाटोप' अशी पृा होतचे .  
ामाण ेकेशवसतु, मढकर , रगे े, यानंी आपाकड ेनव ेघडिवले तसचे विैक सािहात घडिवणार ेकवी आहतेच . 
ांाही किवतचेा मागोवा आपण बौिदक, भाविनक उकुता णनू ायला हवा! आपा मयाला कंुपण नसावचे 
! आपला सहानभुाव िवािरत करता यायला हवा . आपली आादिितज ेंदावनू पाहायला काय हरकत आहे?  
सरानंी दोन कारा जीवनातील भदे अचकूपण ेदाखवला आह े. एक आह ेभाव- जीवन आिण सर ेअनभुव- जीवन . 
भावजीवन ह ेकमी अिधक माणात लकाल िनरपे असत े. अनभुवजीवन मा वगेवगेळे अस ूशकत े. किवता या 
दोहना ितबिबत करत े. पण किवता रिसकापंयत पोचत ेभावजीवनाा वाटेन े! णूनच ितच ेअपील साव कािलक ठ 
शकत े. केवळ  
बुदीज आिण बुदीग असत ेती किवता नाही . ती भिूमका घउेन िलिहलेली , ितियावादी किवता होय .  
सर  करतात की किवतचेा आशय अतं महाचा आह े. कातािवना किवता ही खरी किवताच न!े  
कात णज ेकाय ह ेसरानंी अितशय तरलपण ेसािंगतले आह े.  
Also there are numerous levels of emotional expression and to reach higher levels 
requires cold detachment . Poetry is concealed in the ' distanced gaze '  
अस ेगाओ झिझयानच ेउृत ् सरानंी िदले आह े. अितशय महाचा सदंभ  आह ेतो परताा शाचा ! ानेर, 
तकुोबाराय यांासारखचे फनाडो पसेोआ दखेील णतो  
Rereading , I wonder " Was that me?"  
God knows because he wrote it .  
या ावनतेनू अनसुज क हा चतनशील सज क णनू आपापढु ेउभा राहतो .  
पसेोआ सराचंा आवडता कवी . ाच ेअजनू एक उृत ् महाच ेआह े.  
I believe in the world as in a daisy  
Because I see it  
But I don' t think about it  
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Because thinking is nor understanding  
सम भान आवयक ह ेलातच ठेवले पािहज े.  
मानवी जीवनाला सवागान ेकवळणारी री णजचे ' distant gaze'  
सर सव  िववचेनात किवतेा सवसमावशेकतवेर भर दतेात .  
िदलीप िच ेयांा पुकातील काही भाग यथे ेचचला गलेा आह े.  
सरांा या सिवर ावनमेळेु कात , अनसुज न आिण अनवुादकाची भिूमका यािवषयीची अनके पिरमाण े
ठळकपण ेडोयासमोर आली आहते . िवचारवृ करणारी ही ावना माया वचैािरककतलेा नव ेखा परुिवत आह े.  
शीष क किवता णज ेमाझी अिात असयाची जाणीव पायदळी तडुिवणारी किवता अस ेत ेणतात .  
पण किवततेील Subjectivity आिण Objectivity यािवषयीा माया शकंाचं ेिनरसन मी सरानंा  भटूेनच 
कन घइेन  
मा ी . च.ं  . Champra Deshpande दशेपाडं ेसर या बमोल भटेीबल मनापासनू आभार आिण 
धवाद 
 --- मोिहन िपटके.  
 
<हाकाराची नवी- १६ वी आवृी | Hakara's 16th edition: www.hakara.in> 
हाकाराची नवी- १६ वी आवृी सादर करताना आाला मनापासनू आनदं होतोय. बघा, वाचा, शअेर करा आिण तमुची 
ितिया ा. 
We are delighted to present Hakara's 16th edition. Please see, read, share and give us 
your feedback. 
 
आवृी १६: गिुपत/ Edition 16: Secrecy 
  
सपंादकीय / Editorial 
परामश / Reflection 
 
गुतचे ेयभान दणेार ेअतु जग: डॉ चतै िशनखडे े 
 
Manbhumi Jhumur: A form of Cultural Counter-Narrative: Dr Prasenjit Panda 
 
Revisiting My Secret Shelf: Rakhi Dalal 
 
Covert Operations: Acts of Secrecy and Homosexual Identity: Dr Lee Campbell 
 
Concealing Caste Identity: An Intersectional Reading of Yashica Dutt’s Coming Out as 
Dalit: Priyanka Verma  
 
Secrets that Shatter: A Re-reading of Mahesh Dattani’s Tara: Sisodhara Syangbo 
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चोरका उघडताना: राखी दलाल/आषेा गोर े
आान / Narrative 
 
Personal Integrity of an Artist-1: Gajānan Mādhav Muktibodh/Saumya Malviya 
 
Fatima’s Fish and Rice: Bhaswati Ghosh 
 
वलय: िनिखल बसैाण े
 
To Forget to Remember: Aparna Nori 
 
इितहास िलिहला जाया आधी: आशतुोष पोतदार 
यागंण/ Panorama 
 
Conflicted Coexistence: Vignesh G. 
 
Sites of Crisis: Unmisha Misra 
 
राखाडी रंगाा छटामंधा य-ितमा: केतकी सरपोतदार 
 
Strange Metaphors for Terrible Events: Eva Holts 
मुावकाश / Open Space 
 
The Display that Hid: Amit Kumar Vishwakarma 
 
योग-िया: िहमाशं ूभषूण ात   
 
Forest and Other Poems: Suchita Khallal/Rahee Dahake 
 
कहाणी आिण इतर किवता: च ं दशेपाडं े
 
Lozenged love and Other Poems: Antara Mukherjee 
 
मनात: एकािंकका आिण लेखन-िददशनाचा वास: मार दडंग े 
C P Deshpande is a critically acclaimed Marathi playwright and a thinker.  He has 
written more than 30 plays, and a number of poems and essays, and has received 
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several awards including R C Datar Award (Maharashtra Foundation), and Ram 
Ganesh Gadkari Award (Government of Maharashtra). His plays are regularly 
performed in Marathi and other Indian languages. 
२३-०८-२२.  
 
खालील परीण ायच ेरािहले होत े--  
 
नााचं ेससग ( कथासंह ). 
ले ० िवास जयदवे ठाकूर –  ० शमार काशन.  
 
“ मी असं कथा िलिहलेला कथाकार आह;े परंत ुठाकूर यानंा भटेलेली पा,े सगं, घटना मी कनतेही पा शकलेलो 
नाही. “ – मध ुमगंशे कणक. 
 
“ या पुकातील पचंवीस गोमधनू मानवी भावाच ेआिण वत नाच ेअनके नमनू ेपाहायला िमळतात. “ 
--- वसतं आबाजी डहाके. 
 
अशा दोन मातर िशफारशी या कथासंहाला आहते. िवास ठाकूर यानंी ांा वयाा सावीसाा वष एक 
सहकारी बकँ ापन केली आिण पढु ेती नावापाला आणली. बकेँच ेकामकाज आिण ााशी सबंिंधत माणस,े पिरसर 
आिण ााही बाहरेचा सामािजक पिरसर यातंनू आलेा अनभुवाचं,े स घटनाचं ेह ेकथन आह.े चारपाच चारपाच 
पानाचंी एकेक कथा आह.े तरीही के कथा अनपिेतता आिण िविवधता यानंी यु आह.े एखाा िनवडक ेातील 
कथा अशा एकितपण ेयणे ेह ेएक या पुकाच ेविैश आह.े ठाकूराचंा उदार मानवी भाव हा या कथाचंा ायी भाव 
आह.े माणस ेजाणनूबजुनू, मुाम, नाइलाजान ेवा पिरितीमळेु कशी िविच वागतात याच ेअनके कार इथ ेिदसतात. 
ठाकूरांा माणसू-मेामळेुच घडलेा, टले तर माग  सापडलेा अशा या कथा आहते. मीही अावीस वष बकेँत 
नोकरी केलेली असान ेमला या कथाबंल एक िवशषे आीयता वाटली. ाचबरोबर, ठाकूराचंा एकूण ाप आिण 
समा हाताळयातले ाचं ेकौश आिण पिरपता पान मी चिकतही झालो. 
 
तशा छोाछोा कथा आहते, ाचं ेनमनू ेसागंत बसत नाही. या सवच कथा भरग आशयाा शता असलेा 
आहते ह ेजाणवत ेपण, तरीही, ा जरा सिवर िदलेा बातमीा रावर राहतात, अस ेवाटत.े ठाकूराकंड ेअिधक 
मोठा आवाका घते, खोलातनू मानवी जगयाच ेसमावशेक भान घेयाची कुवत असनूही ानंी ह ेसव  िनळ अनभुव 
कथन या मया िदत पतीनचे ह ेहाताळले आह.े ातही त ेलोकांा वागयाा काही िया आिण रचनाहू 
दाखवतात पण तरीही त ेसव  कलाक उंची गाठत नाही. सामात: सव मा चागंले-वाईट , निैतक-अनिैतक कवा 
एकूणच माताा मानवी मू ेएवा पिरघातच या कथा राहतात. अमकु एक आदश वा चागंले अशी मानिसक िदशा 
न पकडता ानंी जर ‘ ज ेआह ेत े‘ याच ेसमावशेक भान घणेार ेलखेन केले तर नीच त ेकलाक ीनहेी कसदार 
होईल अस ेवाटले. 
 
आह ेया पातही एका बकँरन ेिलिहलेा कथा या ीन ेह ेसव खास आहचे !         
--- ००० --- 
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( १ ) इज इट इन यअुर डीएनए  
( २ ) ललदस ललबाय   
 
ह ेपोएीवाला काशनान ेिस केलेले मीनाी पाटील याचं ेकिवतासंह वाचले. पिहला संह २००९ ला िस 
झालेा संहाची सरी आवृी असनू सरा संह नवा आह.े पिहा संहाता या ओळी बघा --  
हळूहळू चटके वाढू लागतात  
वाचताना ॉसबीच ंसयू मरण  
अन मोजताना मरणाच ेडोळे    
िवतळू लागतो सावली शोधणारा सयू   
िदवसभर िकसलेा शानंा  
पापणीतलं मीठ लावनू बरणीत भरावर  
संाकाळी उतरताना पायया  
फुटपाथवर फडफडणारा गुद  
बघत असतो केिवलवाण ं 
अशा सपंृ ओळी िल शकणारी ही कवियी इतर पाािळक का होत ेअसा  पडतो. या संहात नवखपेणाा 
खणुा िदसतात.  
सरा संह मा कवियीला पडणाया अनके आािक ानंा अिभी दतेो. संहाच ेनाव कािमरी  सतंकवी 
लेरी यांा नावावन िदलेले आह.े या संहातली मला आवडललेी ही किवता बघा -- 
आपलेु मरण मी ...   
मी जाला आली तीच मलेेली  
मी जताच आई मलेी   
मलेी णज ेितन ेठरवलं की  
ती कायमच मायासाठी मलेेलीच असले  
बाप तर फ बीजवाहक  
तो कधी िजवतं होता ह ेअसले  
फ मलेेा आईलाच माहीत  
माया जाअगोदर जलेा  
भावाबिहणना याबल िवचाराव ंटलं  
तर तहेी आले त:ाच ााच ंजवेायला  
ह ेसगळं काय आह ेटलं  
िवचाराव ंलोकानंा  
तर कळलं  
माया मरणसोहोयाा आनदंान ं  
साया गावानचं केलीय  
सामिूहक आहा.  
सव च नाती, सखु:ख ेयाचंी वैथ ता आिण िनरथ कता याचंा य दणेारी ही किवता आह.े कोणाही नाात 
िजवतंपणाच नसयाची ही एक शोका मानवी अवा इथ े होत.े आता ही एक िवशषे किवता बघा – 
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ककाळी  
फारच भीषण, ाणािंतक आह ेम ुकंची ककाळी      
अगंावरा शहायातनू आाला िचरत िचरत आरपार जाणारी  
ा नजरतेलं भय िवझवनू टाकतयं साया रंगानंा  
तो दयभदेी आवाज गोठवतोय साया आसमतंाला  
तो कुठचा पलू आह ेसवंादच सपंवणारा  
तो माग ेउभा असलेला काळपुष कोण आह े? 
ाासोबत अजनू कुणीतरी िदसतयं अस ंा ेमम े 
का गोठलाय हा दालीचा काळ अनतं काळासाठी  
पोटॅटो इटस च ेपोटॅटोपण सपंत चाललेय आता ...  
आिण ही अमतृा तर थटे जाऊन बसलीय मौजते      
िता डोयातनू उमटतये तीच म ुकंची मकू ककाळी  
जी कधीच ऐकू आली नाही कुणाला  
पलुावरा ककाळीसारखी  
की कापनूच टाकले आहते कान तुी कायमसाठी  
ॅन गॉघा िय तृीत ...  
--- म ुकंा ा भयानक िचाभोवती आणखी दोन िचकारांा अशातं आठवणी उा कन ही किवता जगयातले 
भय, सवंादाचा अभाव, असवंदेनशीलता आिण एक ककश अशी दगडी अवा याचं ेदश न घडवत.े ा ा िचाचं े
आिण िचकाराचं ेसदंभ  मनात जसजस ेअिधकािधक  होत जातील तसतशी अिधकच तीतने ेजाणवत जाईल अशी 
ही किवता आह.े  
अशा किवता, अशा ओळी िलिहणारी ही कवियी जेा पाािळक होत,े बोधद होत,े साराशं दऊे पाहत,े समजावनू 
िदासारख ेिलिहत ेतेा अथा तच वाईट वाटत.े ह ेदोष या कवियीन ेयापढु ेजाणीवपवू क टाळायला हवते, अस ेवाटत.े 
या किवता वाचावर एक मा जाणीवपवू क नीच णता यते ेकी मराठीतली ही एक महाची कवियी आह.े ही 
नसुतीच त:ची सखु:ख ेवा ितिया  करत नसनू मानवी जगयाबाबतची ितची चतनशीलता  करत आह.े 
नसुतचे ‘ अमकु ‘ वर क ित न राहता मानवी जगयाचा पट समोर घणेारी ही ी आह.े ामळेु, अथा तच, या 
कवियीा पढुील संहाबल उकुता राहील.    
--- ००० --- 
 
खळाळता अवखळ झरा आिण इतर कथा  
ले ० एकनाथ आाड,  ० महेता पिशग हाऊस.  
 
आपले इथले िम एकनाथ आाड ह ेसातान ेमराठी बालसािहात मोलाची भर घालत असतात, ह ेआपाला 
माहीत आह.े बालसािह णज ेनसुतचे रास, पया अस ेनसनू ातनू मलुाचंा बौिक आिण साृंितक िवकास होत 
असतो, ह ेलात ायला हव.े ा दजा च ेत ेलेखन होयासाठी मळुात तो लेखक तशी ी आिण अास असलेला 
असावा लागतो. आाड ह ेिन:सशंय तस ेदजदार बालसािहकार आहते. यापवू इथ ेमी ांा ‘ शाचंी नवलाई ‘ या 
बालकिवतासंहावर िलिहले होत.े तहेी एक छान, उपयु आिण आादकारक अस ेपुक आह.े आाड त: अनके 
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वष एका महानगरपािलकेा शाळेत िशक णनू काय रत आहते. तो अनभुवही ांा गाठीशी आह.े ांा काही 
पुकाचं ेहदी, इंजी आिण ले िलपीतही अनवुाद झालेले आहते यावन ांा कामाच ेमह लात याव.े  
उम कागद, उम छपाई, उम िच ेव सजावट असलेा या छान िनमतीत काही लहान लहान कथा आहते. 
एकमकेातंले मे, सौहाद , सहकाय  याचं ेमानवी जगयातले ान अधोरिेखत करयाबरोबरच पया वरण, नागिरक 
वत णकू, भाषा, अशा जगयाता महाा बाबच ेसहज जाता जाता भान आिण ान दणेाया या कथा आहते. 
साा काळात मलुाचंी अशी सवागीण वाढ ावी अस ेवातावरण कमी आह.े ती टुी आाडाचंी ही पुके भन 
काढू शकतात. तमुाआमा मलुानातवडंासंाठी िलिहणार ेअस ेलेखक आपाकड ेअसण ेही एक मौवान गो 
आह.े ासाठी आपण आाडाचं ेऋणी असायला हव.े  
बालसािहाता या आणखी एका उम पुकाच ेमन:पवू क ागत !   
 --- ००० --- 
 
जविळकीची सरोवर े– ावतं सखसेागंाती  
सपंादन – नीितन वै,  ० – डपल पिकेशन.  
 
ह ेपुक णज ेमराठीतले ात सािहिक .ं िव. सरदशेमखु यानंी वळेोवळेी केलेा नदच ेसपंादन आह.े 
दशेिवदशेातंा अनके लखेक-िवचारवतंाबंाबता या नदी आहते. सरदशेमखुासंारा िवदध आिण ग 
मनाबरोबर होणारी ही जागितक मशुािफरी नीच वाचकाला समृ करणारी आह.े मराठीतले जनुनेव ेकवी-लेखक-
िवचारवतं आिण जगातलेही अनके अितीय लखेक-कवी-िवचारवतं यांावंरा या नदी अासक, लेखक, वाचक 
सवानाच उपयु, उोधक ठरतील अशा आहते. नीितन वै यानंी अतं पिरमपवू क घडवलेले ह ेकाम आह.े एखाा 
महाा लेखकाा लेखनाचा ाा मृनूतंर असा पाठपरुावा कन उभ ेरािहलेले ह ेएक अपवादाक काम आह.े  
सरदशेमखुाचंी आिण माझी ओळख-भटे गो. म. कुलकण ( माया आाच ेयजमान ) यांा घरी दोनदा झाली होती. 
पाहताणीच ांा िमात ानाचा आिण तपचेा भाव जाणवत अस.े इतके शातं, िवदध, ग िम 
मी िचतच पािहलेले आह.े असचे एक मी पािहलेले िम णज ेम ुबंई िवापीठात एके काळी इंजीच ेअल 
ाापक णनू ात असलेले ा. बनॅज याचं ेणता यईेल. ( ांा ओड इिंलशा एका एमेा िपरीयडला 
मी अनिधकृतपण ेबसलो होतो ! ) साराशं णज ेह ेपुक मी ा अादरान ेआिण िवनतने ेवाचले. नमूादाखल या 
पुकातली मला आवडललेी एक खास नद खाली दते आह े---      
ईजी िपराेो, २८ जनू. 
अँसड नाटकाचंा उदय सर ेमहायु सपंानतंरा काळात झाला ह ेखर ेतरी ाला पवू गामी अशा मानिसक 
आदंोलनाचं ेसगुाव ेााही आधी पिहा आिण सऱया महायुाा िचमटीत असलेा वीसके वषातही जाणवतात. 
िपराेो या काळातला नाटककार (१८६७-१९३६). आपा िसिसली ातंातील जगावा आसपासा 
बोलीभाषवेर बधं िलन ान ेिवशीतच डॉरटे िमळवलेली. िसमड ॉईडच ेलेखन वा माशल ूा कादबं या 
येयापवूच मानसशाीय िवषय ाा कथामंधनू आले होत.े ाला िनवदेनाक, वण नशील सिंहताचंा मोठा 
बभेरवसा होता. ससुू, एकातनू एक अस ेजीवन नसत,े तर नाटक का तस ेअसाव,े असा ाचा दावा. लेखकान ेकथानक 
ठरवनू ठेवाव,े त ेसागंयाचा हते ूमनाशी योजावा आिण पाानंी ाला अनसुन बोलाव ेयात िपराेोला ार 
नत.े माणसाचं ेभाव ससुू, सबु नसतात, ाचंी िम ेकधीच खरी एकसधं नसतात, तर नाटककारान ेतशी 
चना करावी ह ेिकती फोल आिण िवपरीत, अस ेाला वाटे. जॉ आनईु, सा  यांा अिवादी िनराशपेासनू यजुीन 
आयनेो व सॅएुल बकेेट 'यांा अबँसड कॉमडेीपयत िपराेोा या िविश वृीचा पिरणाम गाातनू 
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जाणवतो. टी. एस. इिलयटा ' िरलीज वसस ामाज' वरही तो िदसनू यतेो. तःची सािहकला आिण तचतन 
यािवषयी ान ेिलन ठेवले आह े-- 
‘ आयु मला उदासगभ  िवषकी वाटत.े कारण सदाच एक मायावी वाव िनमा ण कन आपण तःची फसवणकू 
करीत असतो. आपा आत ही एक गरजच असत.े ह ेवाव िकती फोलकट आिण फसव ेयाचाही आपण वळेोवळेी 
अनभुव घतेो. ह ेसगळे का आिण कस ेघडत ेयाच ेआकलन मा आपाला होत नाही. ‘  ( quoted in ‘ All the 
world’s a stage ‘ by Ronald Harwood, Sacker and Warlsburg, 1984, p. 288 ).  
िपराेोा नाटकावंर ातील िनराशागभ  िकोनामळेु थम खपू टीका झाली. ‘ too cerebral ‘  टले गलेे. पण 
नतंर ा बौिक दशनाआड वाहती असलेली सवंदेनशीलता व कणा याचंी टीकाकारानंी जात दाखवली.  
सोलापरूा 'ना आराधना' या संने ेिपराेोा ‘ नाटककाराा शोधात सहा पा े' (मराठी अनवुाद माधवराव 
वाटव)े या नाटकाचा योग रा ना धत कन रारावर पिहले पािरतोिषक िमळवले होत.े संेा 
रौमहोवािनिमान े१९९५ साली िनघालेा रिणकेत सरदशेमखुानंी या नाटकावर लेख िलिहला, ातला हा 
सपंािदत अशं - 
िपराे्ोा नाकृती समकालीनानंी फार उाहान ेीकारा अस ेझाले नाही. ाा वागया-बोलयाचा 
िककेदा िवपरीताथ  िनघाला आिण िपराेो  हा एक दयशू, िवि मनु आह ेअस ेपािहले गलेे. मानवी 
बौिकतचे ेपातंर भावाकतते कस ेकरता यते ेयाचा य माझी नाटके आणनू दतेील अस ेिवधान एकदा ान ेकेले. 
ाचा खपू गरैसमज झाला, लेखनावर पिंडती वादकौशाच,े गढूतचे,े दयशूतचे ेिशे बसले. 
या नाटकात एका कुटंुबाा अतंग त वाताहतीच ेिचण यते.े कुटंुबात घडत ेत ेनमेके कशामळेु? घडले अस ेवाटत ेत ेतचे 
की आणखी काही वगेळे ? शाचंाच न ेतर कृतचाही एकच अथ  असतो? माणसाा आयुाच ेअस ेागंड ेकशान े
होत?े त ेअिनवाय  आह?े की माणसानंी आपण होऊन ओढवनू घतेललेी ती आपी ? अस ेिकतीतरी भदेक  िनमा ण 
होतात. काही नाटकाा ोानंा जाणवतील अस,े काही पाांा तडून ऐकता यतेील अस े... घडत ेत ेभाविनक 
पातळीवर, ाच ेआकलन कन घेयाचा य होतो तो बौिक पातळीवर. तो फसतो तेा दोी पातयानंा डावन 
कवा दोा सकंरातनू णा फँटसीची एक पातळी िनमा ण होत.े या तीनही एकमकेात घसुतात तेा नाटकभर एक 
चमािरक गढूता वाव लागत.े 
स काय, ाचा आभास णतात तो कोणता ? ानंा िवलग करता यते ेकाय ? आभासातनू साचा पडताळा घतेा 
यतेो काय? सही आभास िनमा ण करत ेतर ढळढळीत अस कशाला णता यईेल? की स, अस अस ेिनयान े
काहीच नाही? जगायला ज ेज ेा ा पिरितीत िनकडीच ेाचा अवलंब माणसू करतो; ाला जगणचे इतके 
नामोहरम करत ेकी या कारा तािक समा जाणवा तरी ा सोडवयाची ताकद फार अ असत,े ामळेु 
पारंपिरक सामािजक मू ेआदरणीय िकती, िनषधेाह िकती याचा िनण य करयास तो असमथ  ठरतो. नाटक आिण जीवन 
यांा सीमा कोठे िवलग होतात ? ानंा सटेु, िनलप कुठे पाहता यते?े जीवनातील समाचं ेदशन नाटक घडवत ेखर े
पण ती ती समा ा ा पाापरुती ठाणबदं होत.े ती ाितिनिधक वा खु नाटककाराचीच जीवनसमा आह ेअस े
किण ेअतं फसगतीच ेव अकला ठरत ेअस ेिपराेोच ेमत आह.े 
‘ नाटककाराा शोधात..' मधील बाप ही खु िपराेोचीच ितमा असाची टीका ऐकून ाला आय  वाटले. एवढ े
खर ेकी वाव आिण ाची जाण यात पीा बाजनू ेअसलेा तफावतीमळेु ाच ेकौटंुिबक जीवन िवटलेले होत.े 
मलुीन ेआहचेा य केला. बायको पढु ेमरान ेवडेीिपशी झाली. िपराेो या सवा न ेवढेला गलेा. नाटकातला 
बाप आपली बाज ूमाडंत असताना िपराेोची ितमा ा पााआडून झळकत राहत ेअस ेेकाना वाटास ात 
फारस ेआपेाह काही नसाव.े... 
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नाटकाचा नमेका शवेट काय होतो? ा सहा पााचं ेिनग मन – आगमन शवेटा घटकेला कोणीकड,े कशाआड ेहोत?े 
समोरा पााचंी भासजीवन ेएका अध णात अकात अतंधा न पावतात, आभासाची एक ओहोट िनमा ण होत.े 
ितान ेचावलेला िददशक रंगमचंावन काढता पाय घतेो, ेकही ाचचे सहानभुवी होत नागहृाबाहरे िनघतात, 
तेा ांा मनात जाण भन यते ेकी चतनात खललेले एक ना आपाला िवचार करायला अवसर दते दते अनके 
तािक व भाविनक समा आपासमोर माडूंन गलेे.  
िपराेोचा आज जिदवस.. 
( पान – १६४ त े१६६ ).  
अशा अनके ीमतं नदनी ह ेपुक भरलेले आह.े यावर मी काय िलिहणार ? ह ेएक छान संा पुक आह ेएवढ ेमा 
इथ ेनदवनू ठेवतो. 
--- 000 --- 
 
राल प ुगंिलयाा किवता | १ | 
कवी ० राल प ुगंिलया,  ० वण मुा.  
 
या आधी प ुगंिलयाचंा ‘ गावाबाहरे ‘ हा किवतासंह कािशत झालेला आह.े या कवीची ही एकूण किवता खपूच वगेळी 
विैश ेघऊेन समोर यते ेआह.े मराठी ग तर सोडाच, किवततेही वाववाद आिण सलग अनभुवकथन याचं ेअबािधत 
राच चा आह.े ामळेु, सखु:खवणन, वचैािरक िदशा, निैतकवाला उपरोध आिण श तो काही बोध एवा 
वत ुळात मराठी किवता नसुती वावरतच नाही तर आतुही राहत ेआह.े प ुगंिलयाचंी किवता हा पटॅन  धडुकावनू लावत.े 
इथ ेजो वाचक वावातली सलगता शोध ूजाईल तो वणवण िफन वतैागनू जाईल. ही किवता एखादा अनभुव कवा 
अमकु एक िवषय अशी बधंन ेमानत नाही. काही ना काही िनिमान ेिहची िनमती िया सु होत असले पण पढु ेिहचा 
सगळा मु सचंार असतो. ही भौितक वावाची किवता नसनू मानिसक वावाची किवता आह.े ही किवता जाणवू-
समज ूशकत ेपण ‘ आता कळली ‘ अशी सपं ूशकत नाही. ही अमतू , मु किवता आह.े प ुगंिलयांा या आधीा 
संहावर मी िलिहले होत ेतेाचा हा मजकूर इथहेी तु ठरावा –  
 
“ आधी न ठरवता मन मोकळे सोडून किवता िलिहली तर आपोआपच ा कवीची त:ची शलैी िनमा ण होत.े मी आता 
योग करतो, वगेळी किवता िलिहतो, अस ेणनू कुणी वगेळी किवता नाही िल शकत. जाणीव, नणेीव, ,े म, 
कना – ही मनाची सगळी आयधु ेयात सामील होत असतात. ह ेजर एक कौश णनू न ेतर एक सहज 
लेखनिया णनू घडले तर ा किवतलेा एक नवीनता आिण ताजपेणा लाभत जातो. आंे टेन हा अितवाववादी 
कवी णतो की मनाला अस ेपणू  खलेु सोडाव ेएवढचे न ेतर किवता िलन झाावर कवीन ेाा ावहािरक शार 
मनान ेतीत सधुारणा करत बस ूनय.े काही िठकाणी खटकण ेवा असबं वाटण ेवा ठेचकाळण ेघडत ेअस ेवाटले तरी त े
तसचे अस ूाव.े थोडात णज ेकिवतते आपा उथळ तका ला थारा दऊे नय.े राल प ुगंिलयाचंा हा संह वाचताना 
ह ेआठवले. ही किवता िनमा ण होतानाच ‘ एका माहीत नसलेा भानातनू ‘ यते असामळेु कधी जनुी होत नाही. ती 
पुा पुा वाचली जाऊ शकत.े आंे टेनची शलैी आता जनुी झाली, अस ेणता यते नाही. कोणतीही चागंली किवता 
एक अाताचा श घऊेन यते असान ेती कधीच पनुरावृी नसत.े मराठीत काहीजणानंा अस ेणायची आवड आह े
की आता अितवाववादाचा काळ सपंला, आता मषृावाद ( absurdism )  सपंला, वगरै.े माया मत ेअस ेकाही होत 
नसत.े अिभीा सव पती िजवतं असतात आिण ततनू पढु ेनाही पती िनमा ण होत असतात. अमकु पतीन े
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किवता िलिहली जाण ेही काही एखादी फॅशन नसत.े प ुगंिलयाचंी किवता ही या मागा न ेवाववादाचा िकनारा सोडून 
दणेारी आह.े माया ीन ेह ेया किवतचे ेएक महाच ेविैश आह.े “  
 
यािशवाय आणखीही काही विैश ेमी िलिहली होती ती अशी – “ कुठाही टोळीचा सभासद असणारा वा 
पािरतोिषकासंाठी हपापलेला कवी अशी किवता िल शकणार नाही. या किवतचे ेउगमान असत ेएकटेपणा. 
आिनतेनू यणेारा िनडरपणा. ‘ सामािजक असण े‘ याबाबतचा जो आह मराठीत गलेी काही वष हदैोस घालत आह े
ाकड ेपाठ िफरवणारा हा कवी आह.े या ीन ेया संहातले प ुगंिलयाचं ेमनोगत वाचयासारख ेआह.े -- सािहातनू 
राजकारण करयाा इेमळेु सािह ुक होत गलेे -- अस ेत ेणतात. या बाबतीतले आणखीही काही मु ेानंी 
कुणाचा मलुािहजा न ठेवता माडंलेले आहते. एखाा कवीन ेअस ेपरखड ‘ मनोगत ‘ िलिहण ेही मराठीत िचतच 
घडणारी घटना आह.े  
जगयाा ियाचं ेातंा अनके धायादोयासंह समावशेक भान घते जाण ेहीच ा किवततेली सज कता आह े
ितला िगत हते ूवा उि ेिवचारयात अथ  नसतो. कशासाठी िलिहली ही किवता ? कवीचा एखादा मडू वा ाच े
एखाद े:ख, वा िवचारसरणी वा नीतीबोध दणे े– अस ेकाहीच नाही ? वा बदलाच ेतरी नको उि ? तर तसले इथ े
काहीही नाही. इथ ेकवी एक ाय वाव उभ ेकरत जातो आिण ातनू मानवी मनाा अनके ियाितियाचंा 
आवाका घते जातो. ह ेअस ेसमावशेक भान हचे अशा किवतचे ेअिसमथ न असत.े ही किवता किवतचेी अनके आही 
विैश ेझगुान दणेारी आह.े ामळेु, मला हा संह िवशषे ागताह वाटतो. याच ेमूमापन होत राहील, तो  
वगेळा. पण आा, आधी आपले पवू ह, आह बाजलूा ठेवनू या किवतलेा  ‘ या बसा ‘ तरी णण ेमहाच ेआह.े 
आिण नसुत ेएवावरच थाबंाव ेअशी ही किवता नाही. आशयाा अनके शता खुा करणारी ही किवता आहे, हहेी 
लात ायला हव.े “ 
 
या किवतावंर आिधक िलिहयापवू ‘ आधी वं तजु मोरया ‘ णनू िचकार चंमोहन कुलकण यानंा सलाम ठोकायला 
हवा. या पुकासाठी ानंी काढलेले अमतू  िच ही या किवताचंी िनमतीिया परुपेरू  करणार ेआहे, अस ेमला 
वाटत.े या किवतांा आशयाशी एकजीव झालेले अस ेह ेिच आह.े या िचाची ाचंी िनमतीिया असले ती 
असो, मला काय जाणवत ेत ेसागंतो. खाली गडद आह ेत ेअबोध मन असनू वर त ेिफकट होत सबोध होत यते.े आिण या 
दोी मनांा एकीकरणातनू ही किवता िनमा ण होत आह,े ामळेु, त ेउजवीकडच ेरंग आिण आकार. ती कला आह े
णनू तीत रंग आिण रचना आहते. ा रंगानंा एक हलकीशी पण बिेश अशी आऊटलाईन िदसत.े ती अगदी आखीव 
वा िबनचकू नाही. थोडी सलै आह ेआिण फार ठळक नाही. या किवतचे े‘ असण े‘ ही तसचे आह.े या आऊटलाईनची 
पाढंरी हलकी रषेा वर बाहरेही उडालेली िदसत.े णजचे किवततेा मटेिरयला बाहरेचा अवकाशही या किवतेा 
आशयात आह.े आिण हचे िच जरा वगेया ीन ेपािहले तर खाली राीचा अधंार आह,े किचत चादंयान ेतो वर 
काशाला आह ेआिण आकाशात एक बारीक रषेचेी चंकोर आह.े या सव  किवतामंधनू या ना ा कारच ेचंदशन 
अनकेदा होत,े ह ेइथ ेलात ाव.े खाला गडद रंगाचा एक तकुडाही डावीकड ेबाहरे उडालेला असण ेहहेी 
अवकाशाचा िनदश करणारचे आह.े िशवाय तो तकुडा िचाची एक पिरपणू ता िनमा ण करतो, त ेवगेळेच. आिण ह ेसगळे 
एक कारा शातं, ग पा भमूीवर. शीष काता १ ा बाजलूा असणार ेपाढंर ेदडंही िचाशी सवंादी आहते. या 
िचाबल िवचार करत जाव ेतस ेआणखीही बरचे िदसत जाऊ शकत.े ह े‘ अमकु ‘ णनू कळणार ेिच नाही, पण, िरच 
िच आह.े आता ह ेपान कुणी सहज याची कॉपी मा शकेलही कदािचत पण ह ेसचुण ेआिण त ेअस ेअवतरण ेह े
खरोखरच सज कतचे ेसमृ काम आह.े ह ेिच णज ेया संहाता किवता कशा वाचाात याच ेएक गाईडच आह े
अस ेटले तरी वावग ेठरणार नाही. तर, चंमोहनजी, सॅटू ीकारावा ! 
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या किवता तशा काही वषापवू िलिहलेा आहते, ह ेजाणवत.े कारण इतकी मु शलैी असनूही यातं आधिुनक 
जीवनातले सदंभ  तस ेथोडचे यतेात. आिण तरीही, मराठीतली ही अधिुनक किवता णावी लागले. कारण मराठी 
किवतने ेीकारलेा अनके चौकटी नाकारणारी अशी ही किवता आह.े इथले कवी, लेखक, समीक आिण वाचक 
सवानाच ही किवता समजनू घणे ेअवघड जाऊ शकत.े आपले बध किवतचे ेअयू  णज ेसे. तस ेतर िच,े 
कोलटकर, आरती भहूी बध टले गलेे आहते. या किवतामंधली बधता वगेळी आह.े इथ ेिवषयाची एकरषेीय 
सलगताच सोडून िदली जात.े जगयाता आजबूाजूा अनके गोीही सचुवा जातात. आपले पवू ह, मत ेबाजलूा 
ठेवनूच ही किवता वाचावी लागत.े खर ेतर के किवताच तशी वाचायला हवी. पण इथा किवतावाचनाा सवयी 
या, अनभुवाची सलगता, वचैारीकततेला उपरोध आिण सदया ाद यातं ब झालेा आहते. या कवीन ेजस ेमन 
मोकळे सोडून या किवता िलिहा आहते तशाच ा वाचायला हात. जगात इतर अशा मु किवता िलिहा गेा 
असा तरी मराठीत ह ेसव  वगेळे आह.े या ीन ेही आपली अधिुनक किवता ठरत.े आिण ही साठोरी किवता, ही 
नदोरी, ही उरआधिुनक अशी लेबले लावनू किवता वाचावी अस ेमला वाटत नाही.  
 
ह ेसव  िववचेन जरा आिधक  करयासाठी आता  किवताकंडचे जाऊ. सुवातीला काही किवतामंधा  
 
मला आवडलेा ओळी पा – 
बतके कवी, आी सोडून  
शार आहते  
पिरणाम साधनू मोकळे होतात  
तडक अथ  माडंतात  ( पान १९ ) 
डोळे िमटून जायापवू  
पावले चालवत रािहलो  
बघत रािहलो इथ ेितथ े 
पण काही केले नाही  
उरलो नाही कुठे ( पान ७६ )  
गलेेले बर ेयथेनू       
णज ेकाही उरणार नाही  
वाटेत बाकावर,  
चं उरला जरी आकाशात डोावर ( पान ७६ )  
िनघनू जाताना  
उघा डोयानंी पाहयािशवाय काही होत नाही  
सयूा  होताना काही करता यते नाही तस े 
तस ेन बघताना होत.े डोळे िमटून  
आतनूच िनघनू जात ेआपले मन  
शरीराा हातात हात घान  
दरवाावर डुला घणेाया  
वॉचमनसारख े  
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आपण तारवाटा नजरने ेबघतो वर एकदा  
िन परत :खाा थकलेा झोपते िनघनू जातो आत  
आत कोणी नसत ेआपािशवाय  
आपा समोन  
आतले कोणीतरी िनघनू गलेेले असत.े ( पान ७७ )  
िवचार करत उदास होऊन जातील  
िनराश होऊन मे करतील  
ोट होऊन जग फुटलं तरी  
माणस ंहळूहळू वाळून पानागंत गळून जातील ( पान १११ )  
लोकानंा जस ेघरदार असत े 
तस ेमला हातपाय आहते  
मी डोळे िमचकाव ूशकतो  
बागतेली झाड ेमोज ूशकतो ( पान ११५ ) 
 
व ूवा यापंेा घिटतांा वा विुता ितमा घडण ेह ेएक विैश इथ ेिदसनू यईेल. अनभुवापासनू आिण 
त:पासनू री ह ेआणखी एक विैश. या विैशामळेु या किवता भाविनक वा सखु:खाचं ेभाव टाकणाया होत 
नाहीत. सागंीितक लयीचीही इथ ेिफकीर नसान ेया किवता गसश वाटू शकतात, पण, ातंा सचूकतमेळेु आिण 
गढूतमेळेु ातंले कात नसुत ेअबािधत राहत नाही तर  होत.े ह ेएखाा अनभुवाच ेिनवदेन वा आधीच 
ठरवलेा आशयाच ेिचण नसनू कवीा चतनशीलततेनू उूत पण ेयते जाणार ेअस ेह ेएका कलाक आिण सज क 
ियचे ेअवतरण होत जाण ेआह.े इथ ेअमकु पिरणाम साधण ेवा अमकु अथ  सागंण ेह ेनाही. कबना जगयाता 
िगत िनरथ कतलेाच सामोरी जाणारी ही किवता आह.े आपलीच सता सशंयाद झाान ेह ेआपणच आपातनू 
िनघनू जाण ेआह.े ह ेसव  लात घऊेन आता एकाच किवतकेड ेपणू पण ेपा. यातंा अनके किवतावंर आादाक 
अस ेखपू िलिहता यईेल, पण, एकच किवता पा. मला या संहाता पान माकं ७५, ८१, ८४, १०४, १२५, १३६ आिण 
१५९ या किवता िवशषे आवडलेा णयापेा पोचलेा आहते, अस ेण.ू ातंली ‘ सरडा ‘ ही पान ८४ वरची 
किवता पा. ती अशी आह े--       
 
सरडा 
 
एक सरडा िदसतोय मोठा महाचा 
मॉिनटरा काचआेडून मला पाहणारा 
अबोल सचुवतोय बाहरे काढायला 
आत अडकान ंकाचते चपेनू 
तडही वळव ूशकत नाहीय ेइकड ेितकड े
पण एका डोयाची उघडझाप करत बघतोय मायाकड े 
एका सरामळेु इतर ोमॅ अडकलेत कडलेा 
थाबंलेत 
उघडत नाहीत वाट बघतायत 
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मी सरडा काढयाची 
कुठून आत गलेा मॉिनटरा सपाट पटेीत? 
कोणास ठाऊक? 
आा तर नाही ना हा, परवा मी रावर पािहलेा 
मतृ सराचा 
पण आा नाहीच हा 
काचचेा डोळा त:चा िफरवतोय सावकाश वत ुळात 
मॉिनटरा काचलेगत 
िन सू वळत ेआह ेशपेटूही जागा जागी 
बाहरे कसा काढू ाला? की 
शकु शकु केासारख ं
िक क माऊस दोनचारदा 
मग िनघनू जाईल का? 
सरडा िनघलेच बाहरे कसातरी 
जसा आत गलेा तसा 
ा सराच ेनाव काय? 
हा मला ओळखतो का? ाला माझ ेनाव ठाऊक आह ेका? 
हा समोर थाबंलाय 
वाट बघतोय 
मीही थाबंतोय 
मधनू क िनघनू जातायत वारमेाप 
वाळूच,े िमिलटरीच ेइतरही कसले कसले अनके 
आमचा धीर सटुता कामा नय े
मग सरडाही िनघले घ काचतेन ंबाहरे 
मीही परत िवचार क लागने 
ीनवर िदसणाया शाचंा 
सराला भकू लागलीय का? 
ाला तहान लागलीय का? 
ाची मान अवघडलीय का? 
मला नाही ठाऊक 
 
या किवततेले वाव ह ेआपा सबोध मनाला जाणवणार ेसवयीच ेवाव नाही आह.े ह ेअबोध मनातनू, ातनू, 
मातनू यणेार ेअनाकलनीय वाव आह.े ह ेकिवततेले स आह.े आता या किवतचे ेएक समजनू घणे ेमी इथ ेमाडंत 
जातो आह.े अस ेसमजनू घेयाच ेअनके माग  अस ूशकतील. आिण तरीही आशय बदलणार नाही कारण तो नकाराक 
आिण मटेिरयल-िनरपे आह.े सुवातीलाच या किवतते टले आह ेकी हा एक  सरडा ‘ मोठा महाचा ‘ िदसतो आह.े 
पढुच ेवाचत जाताना कळत ेकी ही मनाची कडलेली – अडकलेली अवा आह.े तो ह शकत नसला तरी डोयाची 
उघडझाप करतो आह.े ही अवा रीभावान ेपािहली जात असामळेु ती गमंतीची आिण भयानक, दोी वाटत जात.े 
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पािहलेा एका मतृ सराची तृी असामळेु हाही एक सरडाच वाटत असणार. मॉिनटरचा ीन आिण माऊस या 
आजा रोजा वापराता व ूआहते. ह ेमनही आजच ेआह.े ामळेु त े‘ आजा ‘ भाषते िदसत ेआह.े ह ेलात 
घतेले की पढुा अनके ओळी समजत जातात. मग, ‘ मधनू क िनघनू जातायत वारमेाप -- वाळूच,े िमिलटरीच ेइतरही 
कसले कसले अनके ‘ या अनपिेत ओळी यतेात. वाहतकू, सै, आिण इतर कसले कसले ह ेमानिसक साठे आहते. 
हालचाल, सघंष , वगरै.े नतंर ा सराा ासदायक अवचेी कना केली जात ेपण शवेट ‘ मला नाही ठाऊक ‘ 
असा होतो. या रीभावावर ही किवता सपंत.े हा रीभाव हाच या किवतचेा आशय आह.े मनाा ‘ ामक साच े‘ ह े
दश न आह.े ह ेपाहण ेणज ेएक कार ेातनू र होणचे आह.े समजनू घेयाा िकतीही मागाना आिण मनाा अनके 
ासदायक अवानंा हा आशय श क शकतो. – या सगयामळेु ही मराठीतली एक महाची किवता ठरत.े ही 
अपवादाक चतनशीलता आह.े  
 
कुणी णले, ठीक, असले, पण काय उपयोग काय याचा ? िलिहलीच कशाला ही किवता ? िहामळेु कोणत ेपिरवत न 
घडू शकेल ? यावर एवढचे णता यईेल की आपा चाकोरीब अशा ा मनामळेु िवषमता आिण छळ ह ेिनमा ण 
होतात ाच ेह ेिजवतं भान घणे ेआह.े ही ियाच मलूभतू बदलाची ठ शकत.े सवयीा मनाचा सरडा कधी अशा 
अवतेनू सटुणारच नाही. िवशषे णज ेही इतकी ग ुतंाग ुतंीची किवता असनूही वाचकाला कुठा ताणात अडकवत 
नाही – उलट ाला िरलॅ करत.े  
 
इथ ेमला अॅन सेटन या महान कवियीची ‘ अानाचा कवी ‘ ( ‘ The poet of ignorance ‘ ) ही किवता 
आठवली. ा किवतेा, मी केलेा अनसुज नाा शवेटा ओळी अशा आहते –  
मी जसजशी अिधकािधक ाथ ना करत जात े 
तसतसा तो खकेडा अिधकच करकचनू पकडत जातो  
आिण ाची वदेना िवारत जात.े  
पवू माझ ेएक  होत,े  
बतके च होत ेत,े  
त ेअस ेकी तो खकेडा णज े 
माझ ेदवेाबलच ेअान आह.े   
पण मी कोण ावंर िवास ठेवणारी ?  
 
याता शवेटा ओळीवन वाटत ेकी कदािचत तीही ा रीभावाची िदशाच सचुवत ेआह ेका ? ितकड ेमनाचा 
खकेडा होता, इकड ेमनाचा सरडा आह.े दोी िठकाणी आपा अिाा मळुाला िभडण ेआह े! हचे तर असत े
कलेच ेउ ुगं काय  ! 
--- ००० --- 
25-10-22.  
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बपडेी  
ले ० िगरीश रागंणकेर.  ० सिुनधी पिशस .  
 
िचांा किवतचे ेवण न मी ‘ जा जगयाची किवता ‘ अस ेकेले होत.े णज ेतीतने,े सव ान ेजगण,े या अथ. 
माझा जनुा िम िगरीश रागंणकेर याा जगयाच ेवण नही तसचे कराव ेलागले. एकाच आयुात हा िकती आयु े
जगला वा जगतो आह ेयाची मोजदाद करण ेअवघड आह.े ातही, आणखी एक विैश अस ेकी ज ेकरायच ेत ेपणू  
झोकून दऊेन, आच आिण िज यासंहच करायच,े ही पत ! ामळेु, उपाहारगहृ चालवण,े कुिरयर सवेा चालवण े
यापंासनू त ेनाटक, िसनमेा यातंली कृितशीलता, मािसकाच ेसपंादन आिण मास किुनकेशन म ेडॉरटे िमळवनू 
ात ाापकी करण,े अस ेअनके ‘ उोग ‘ ान ेकेलेले आहते. ाचामाझा सबंधं, िवशषेत: ान े‘ -अ ‘ ह े
मािसक चालवले तेा आला होता. ा मािसकाच ेबारापधंराच अकं िनघाले पण त ेदजदार णावते अस ेहोत.े ा वळेी 
ाा सहकारी िमासंह आी अनकेदा भटूेन चचा  केा होा, आराखड ेठरवले होत.े 
िगरीशन ेाा या ‘ बपडेी ‘ जगयाच ेिच या पुकातनू सादर केलेले आह.े एरवी, नसुती कुणाा आयुाची 
मािहती वाचनू करायचये काय, असा िवचार होऊ शकतो. पण, इथ,े एक णज ेिगरीशन ेह ेसव फार लाबंड न लावता 
रंजकपण ेसािंगतले आह ेआिण सर ेणज,े के बाबतीता बारीकसारीक तपाशीलाचंी काळजी घते काम ेकरत 
जायाची ाची अपार महेनत पाहण ेह ेअचिंबत करणार ेआह.े या वासात, महाराात आपापा ेात काही िवशषे 
योगदान दणेाया अनके शी ाचा सबंधं यऊेन गेाच ेपाहणहेी ‘ खास ‘ वाटाव,े अस ेआह.े कोणाही ेात 
काही क पाहणाया तणानंा ह ेसव लेखन नीच उोधकही ठ शकत.े िशवाय या पुकात ना-िचपट 
कलावतंांा अनके मलुाखती आहते. के मलुाखत काही ना काही ' दणेारी ' आह.े िगरीशच ेत:च ेकाही लेखनही 
यात आह.े 
या पुकातले लेखन णज,े भरग, भरघोस, समृ जगण ेणज ेकाय, ह े दाखवणार,े िदपवनू टाकणार ेअस े
एक धावत ेिवदशनच आह े!   
--- च.ं . दशेपाडं.े 
 
०२-११-२२.  
 
" उगेाची गो अशी की मराठीत आपा लेखनावर आपालाच भा कराव ंलागत ं! नाही तर कोणी करणार नाही. -
---- मराठीत सगळे बिहर,े मकेु. "  
--- िवलास सारंग, ' सोलेदादशी  दीघ  सवंाद ', पान २४. 
 
आवकर : खानोलकर काय िवशषे साधतात?   
सारंग : खानोलकर आधिुनक लेखक तर होतचे, िशवाय अतं सवंदेनाम होत.े ांा 'अजगर' या कादबंरीचा 
अजनूही नीटसा अथ  आपण लाव ूशकलेलो नाही. कॉशसा पलीकडच ंकाहीतरी ात आह.े मराठीत अस ंलेखन 
सव साधारणपण ेनाही.  
आवकर : खानोलकराबंल असहंी बोललं जात ंकी ांा कलाकृतमधील आशयाला पे शकेल अशी बौिक िश- 
कुवत ांात नती- िश: मला ाचं ं'एक शू बाजीराव' तर टे वाटत.ं  
सारंग : हो, हो, खरं आह.े आजवरची सगळी यु ंया काठीबरोबरच झाली होती. याापेा आणखी 'इटेंलेअुल' 
काय असणार? कुठाही मराठी लेखकान ंयातलं दहा टेसुा केलेलं नाही. 
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ांा लेखनाम ेअथाच ेअनके र (मिपल लेस) असायच.े मराठी लेखक बरचे 'कॅललेुटेड' लेखन करतात. 
खानोलकर तस ेनत.े णनूच काही वळेेला ाचं ंलेखन समाधानकारक नसत.ं कारण ाचंा जो मोठा य असतो, 
ाच ंनीटस ंलखेनातंग त वापन त ेक शकत नत.े  
आवकर : णज ेअस ंतुी सचुवताय की अनकेजण ा वाटेन ंगलेेही नाही, ा वाटेवरच ंकाहीतरी खानोलकर शोधत 
होत?े 
सारंग : हो आिण बरचेदा त ेानंाही समजायच ंनाही की यातनू आपण काय साधतोय. काही अशंी ह ेशेिपयरसारख ं
आह.े ान ंकेलेा सगया गोी ाला तःला कळा ना. 
----- ' सोलेदादशी दीघ  सवंाद ' -- पान २९. 
 
‘ सोलेदाद ‘ शी दीघ  सवंाद  
ले ० सजंय आवकर ,  ० वण मुा पिशस .  
 
ह े१२० पानी पुक णज ेएक ानाची खाणच आह.े सजंय आवकरानंी घतेलेा िवलास सारंग यांा मलुाखतच ेह े
पुक आह.े या मलुाखती कुणा हौशी मलुाखतकारान ेघऊेन चालणारच नत.े आवकरानंी सारंगांा लेखनाचा खपू 
िवचणपण ेअास केलेला आह ेह ेपानापानावर जाणवत.े दोघहेी ीमतं वाचक, अासक आिण चतक आहते. 
पुकाा अखरेा भागात आवकर णतात, “ तमुा सहवासात माझी एक िववधेी सवंादयाा झाली. “ ह े
अरश: खरचे आह.े आवकराचंा हा  बघा – “ बकेेटा ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ या नाटकात हारसाला भरपरू वाव 
आह.े उरोर बकेेटची नाटकं िनखळ शोका, गाभंीया न ंगारठलेली होतात, याचा समाधानकारक अय लावयात 
आला नसाच ंतुी बकेेटवर िलिहलेा लेखात टलंय. आज तुाला याचा काही अय लागतो का ? “ ( पान 
१०८ )  -- अशा अनके िचिकक ानंी ह ेपुक भरललेे आह.े कवा “ हो. तुी एखादी तणाली ीकारली की 
िता मया दा तमुा लेखनात यतेातच. “ ( पान १०८ ) – अशी सारंगाचंी मौवान वा ेयात जागोजाग आहते. मी 
इथ ेफेसबकुवर खालील भागावर चचा  घडवनू आणा होा –  
  " उगेाची गो अशी की मराठीत आपा लेखनावर आपालाच भा कराव ंलागत ं! नाही तर कोणी करणार नाही. 
----- मराठीत सगळे बिहर,े मकेु. "  
--- िवलास सारंग, ' सोलेदादशी  दीघ  सवंाद ', पान २४. 
आवकर : खानोलकर काय िवशषे साधतात?   
सारंग : खानोलकर आधिुनक लेखक तर होतचे, िशवाय अतं सवंदेनाम होत.े ांा 'अजगर' या कादबंरीचा 
अजनूही नीटसा अथ  आपण लाव ूशकलेलो नाही. कॉशसा पलीकडच ंकाहीतरी ात आह.े मराठीत अस ंलेखन 
सव साधारणपण ेनाही.  
आवकर : खानोलकराबंल असहंी बोललं जात ंकी ांा कलाकृतमधील आशयाला पे शकेल अशी बौिक िश- 
कुवत ांात नती- िश: मला ाचं ं'एक शू बाजीराव' तर टे वाटत.ं  
सारंग : हो, हो, खरं आह.े आजवरची सगळी यु ंया काठीबरोबरच झाली होती. याापेा आणखी 'इटेंलेअुल' 
काय असणार? कुठाही मराठी लेखकान ंयातलं दहा टेसुा केलेलं नाही. 
ांा लेखनाम ेअथाच ेअनके र (मिपल लेस) असायच.े मराठी लेखक बरचे 'कॅललेुटेड' लेखन करतात. 
खानोलकर तस ेनत.े णनूच काही वळेेला ाचं ंलखेन समाधानकारक नसत.ं कारण ाचंा जो मोठा य असतो, 
ाच ंनीटस ंलखेनातंग त वापन त ेक शकत नत.े  
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आवकर : णज ेअस ंतुी सचुवताय की अनकेजण ा वाटेन ंगलेेही नाही, ा वाटेवरच ंकाहीतरी खानोलकर शोधत 
होत?े 
सारंग : हो आिण बरचेदा त ेानंाही समजायच ंनाही की यातनू आपण काय साधतोय. काही अशंी ह ेशेिपयरसारख ं
आह.े ान ंकेलेा सगया गोी ाला तःला कळा ना. 
----- ' सोलेदादशी दीघ  सवंाद ' -- पान २९. 
साराशं, मराठीतले ह ेएक मौवान आिण संा पुक आह.े  
--- ००० --- 
 
चतरु – कादबंरी  
ले ० णव सखदवे,  ० रोहन काशन.   
 
पाठपानावर िलिहले आह े–  
तर ही गो आह ेतशी साधी – 
मरणाची ... आठवणची ... मेाची ... बालपणाची ...  
वयात येयाची ... मोठं होयाची ... ितची ... ाची ...  
आिण  
काडपेटेीत अडकलेा एका चतरुाची ... ! 
--- ती काडपेटेी णज ेआह ेाणघातक आजाराची विुती आिण मे णज ेआह,े ह ेमाहीत असनूही हान े ल 
करणाया जगावगेया येसीची. णव आिण रमाची. ती णत,े “ मला त ूजसा होतास तसाच आवडत होतास. तुया 
बाजचू ंमला माहीत नाही. पण माया बाजनू ेआपात काहीतरी जळूुन आलं होत.ं मला तवेढंच हव ंहोत.ं मला नको 
होत ंआणखी काही.    
बरं झालं नाही झाली आपली गाढ ओळख ... बरं झालं, आपण एकमकेानंा फार फार समजनू घतेलं नाही त े... नाहीतर 
आता मला तुयाबल ज ेकाही आकळतयं, त ेआकळण ंघडलंच नसत ं... “ नसुा या एवा छोा मजकूरातही हा 
सबंधं िकती जगावगेळा आह ेयाच ेअनके आयाम िदस ूशकतात. तर अशा पा भमूीवरची ही ‘ साधी गो ‘ आह े! आिण 
घडायच ेत ेघडून गेावर आता ही पणू  गो आपासमोर यते आह े! ओळखही ‘ पणू  ‘ नाही पण ूनग अस े
जळुलेले की बाकी सव तपशील अनावयक वाटावते ! 
या गोीत णवच ेबालपण, िकशोर वय, वयात यणे,े ह ेसगळे यते जात.े णवला वगा तली एक मलुगी चडं आवडण े
इता ‘ बारकाईन े‘ यते े– “ मिका मलुा सया णजचे मधा रागंते ितसया बाकावर बसायची. ामळेु तो 
ितला दोन-तीन मलुा मधनू कोणाा फार लात यणेार नाही, अस ंपाहायचा. ितला माहीतही नसायच.ं तो मा 
ितला नीट ाहाळायचा, ितच ेसगळे हावभाव, हालचाली िटपनू ायचा, जस ंकी बाई आा की, एकसाथ नम े
करायला उभी राहायची, तेा ती कुडाची मागची – ढुंगणाकडची बाज ूओढून नीट करायची. हसत हसत नम े
णायची. पुा खाली बसताना बाकावर काही नाहीय ेना ह ेपान बसायची. मग बाकाखान ा ा तासाची वही 
आिण पुक काढायची. मचे ओठावंर ओठ दाबनू िलपिक सारखी करायची, कधी हातान ेकेस सारख ेकरायची. 
एखादा  िवचारला की, नलेपटन ेरंगवलेलं नख दोन दातांा म ेधन िवचार करायची. मग उर सचुलं की, तचे 
बोट वर करायची. मग ाला मनाता मनात गदुगुा ाया, हस ूयायच.ं िता अशा िकतीतरी गोी, लकबी, 
अदा जपनू ठेवा ान ेमनात. चॉकलेटची चादंी कवा पपळाच ंजाळीदार पान वहीत जपनू ठेवतात तस ं– “ ( पान 
११२. ) 
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कुठेही अितनाा वा मलेोमॅिॅटक न होता ही गो िनवदेन होत राहत.े मचे अचानक अस ेखोलातले काही यते े– “  
आा आपण पणू  अनोळखी असनूही एकमकेाशंी बोलतो आहोत याच ंकारण ही पोकळी हचे आह.े आपण वासात 
गाणी ऐकतो, ििडओ पाहतो कवा पुकंिबकं वाचतो, त ेया पोकळीच ंअि र सारयासाठीच. बाकी काही 
नाही. आपण आपलं जवळजवळ सगळं आयु ही पोकळी र सारयासाठीच खच  करत असतो. “ ( पान १३५-६ ).  
या कादबंरीत णवची गो, ाच ेकाही लेख, रमान ेवाढवलेला काही मजकूर अस ेयते राहत.े या ीन ेलेखनातला हा 
एक योग णता यईेल. पण, मु विैश हचे णाव ेलागले की अकनीय पा भमूीमळेु साा टीन, टले तर 
सपक बाबना यते जाणारी शोकाता.  
कसलेही अवडबंर न माजवता सािंगतलेली ही गो एक अजब मेकहाणी आह.े  
--- ००० --- 
२०-१२-२२ पयत आले.  
 
किविम हमेिकरण पी यान े
किविम Ramchandra Kadam याा सभासद या मराठीता सवृ किवतवेर केलेलं िनपण 
ह ेिनपण आजा तण भारत म ेिसद झालं आह े. 
सभासद  
भिवाची दवैी अनपिेतता अगंातनू चमकून गलेी  
सााारामाण,े सगंीतामाण.े  
सगंीतामाण ेअिाच ंवाही लावय मला जाणवलं  
आिण ाची यिंसता; 
िनराकार वूनंा लाभत राहणाया  
अनपिेत घनतसेारखी.  
मी पािहला भिवाा अनपिेततचेा िनरोगी हात,  
घटनाचंी सघन िशवण करताना.  
आिण ाची सज क िकमया, 
वत मानाा ओसाड फांातंनू,  
अनपिेत पणमयता नादंिवताना.  
आता अनुम जाणवणार नाही, सयूदयासारखा.  
सयू काशाचा सतत नवीन पदाथ  आता  
आिण वूचंी ताजी कठीणता.  
आता मी सभासद झालो,  
अनपिेततेा सजृनशील वचेा.  
रामचं वामन कदम  
सभासद / रामचं वामन कदम  
के ीचा ‘मी’ जसा िवचार करतो तसा िनसग  असतो का? िनसगा च ंप, ाची वा ीा िवचार - 
जािणवाएंवढी असत ेका? िनसगा ा िवकसनाच ंसकंन-िच एखादा कलावतं काढू शकतो का? आिण जरी काढलं तरी 
िनसगा ता घटकाच ंअमाप िजवतंपण रंगाकारात उत शकत ंका? एखादी किवता आपण िनसग किवता आह ेअस ं
णतो तेा ितातील श िनसगा तील चतेनचे ेसाथ  िनदशक असतात का? िचाएवढं, किवतएेवढं िनसग प असत ं
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का? या अशा ानंी अ होऊन एखादा चतनशील कवी िनसगा तील सजृन वचेा खरा साीदार होतो तेा 
ीा िनमा णशीलतचेा अथ  खपू वगेया रीतीन ं होतो.  
रामचं वामन कदम याचंी ‘सभासद’ ही किवता मनाा पेणापलीकड ंजाऊन अिाा सजृनवचे ंचतन 
करत.े या ाा चतनाला मानवाा िवचारकपेाडा िनसगा ची गती आह.े केवळ अपेतेनू िनमा ण झालेला 
भावकोश आिण इेच ंक च नसलेलं सपंणू  असतपेण यातलं अतंर ही किवता आपा वगेया माडंणीतनू 
वाचकासंमोर ठेवत.े एका िवराट साचा, स ुदंराचा अनभुव आबोधाा ितीतनू  करयासाठीच ितची माडंणी 
इथ ंझाली आह.े या किवततेले ‘दवैी अनपिेतता’, ‘वाही लावय’, ‘िनरोगी हात’, ‘ताजी कठीणता’ सारख ेश योग 
तथाकिथत आधिुनकतेा आिण नवीनतेा अासातनू यते नाहीत. त ेकिवतेा आतंर-सगंतीचा एक अिवभा 
घटक णनू यतेात. णनूच या किवतचे ंरसहण शकळा, ितमा, सवंदेनचेी जातकुळी, िवषयाच ंवगेळेपण, ितची 
वत मानकालीन उपयोिजता अस ंलू वगकरण कन करता येयासारखी नाही. अथ वान किवता ही एका सवंदेनचे ं
मतू  जाणीव-प असत.े कदम याचंी ही किवता सजृनाा साााराच ंअसचं एक जाणीव-प आह.े  
किवतागत ‘मी’ ला एक सााार होतो. मनान ंिनमा ण केलेा अपेांा जगाची िनरथ कता ाला उमजत.े आिण 
ाला मनापलीकडच ंएक िवशाल जग ल िदस ूलागत.ं त ेमानिसक काळाला ओलाडूंन अनपिेतततेलं दवैीपण 
अनभुवात आणणारं असत.ं आपा हातात नसलेा साया घटना-सगंाचंी घिटत,ं जगयातली अिनितता, 
मानिसक सरुितता यांापलीकड ंह ेदवैीपण ‘मी’ ला घऊेन जात.ं आता ‘मी’ साठी अनपिेतता ही मन मोडणारी गो 
णनू राहत नाही. पढुा णाला इेसारख ंकी इेिव घडणार या ाा धारणचेी भमूीच बदलत.े सपंणू  
इाशीचचं पातंरण होत.ं ‘मी’ ा जािणवलेा समतचे ंअवकाश लाभत.ं आपलं असण ंह ेअतंःसगंीताची 
पिरवत नशील लय असलेलं आह.े ाची स ुदंरताही िितशील नाही; ती वाही आह.े अस ं‘मी’ ा अनभुवास यते.ं 
‘मी’ ला जाणवत ंकी, अिाची ही लय, ही स ुदंरता कुणा माणसाा हातान ंकेलेलं सजृन नाही. अशा अिाची 
मळू वा हा ‘मी’ अपेेा पिरेातनू पा शकत नाही. ाा भिवाला अनपिेततचे ंपिरमाण लाभत.ं ‘मी’ 
पाहतो या अनपिेततेा िनरोगी हातानंी घडवललंे अतु सजृन. दोन घटनामंधला मनान ंिेपत न केलेला साधंा 
ाला कळतो. सजृनसभंवाच ंअमया द अवकाश ाला इथचं िदसत.ं वत मानाा ओसाड फांातंनू अनपिेत पणमयता 
नादंिवणारं. शूततेनू सळसळणारं. किवतागत ‘मी’ साठी केवळ हाच सजृनानभुव असतो. ीच,ं जािणवचे ंसपंणू  
पातंरण करणारा.  
‘मी’ या सजृनानभुवान ंकमालीचा आ होतो. आता रोजचा सयू  िननतून असले. ाा उगवया-मावळयातलं 
कालावकाश तचे त ेअसणार नाही. य पदाथ  कालचा असणार नाही. उजडेा ीला वूचंी कठीणताही िशळी 
आह,े अस ंजाणवणार नाही. जडतलेाही चतेना सहज आपलंस ंकरील. अपेेा भावकोशाबाहरे िवनायास बाहरे गलेेलं 
मन िनसगा ता झाडा-ंपाखरासंारख ंझााचा अनभुव ‘मी’ ला यतेो. मनापलीकडच ंअनभुवाला आावरच ‘सजृन’ 
घडत,ं असा अथ पणू  िनदश ही किवता करत.े आिण वाचकही किवतागत ‘मी’ सारखाच अनपिेततेा सजृनशील 
वचेा ‘सभासद’ होतो.    
हमेिकरण पी 
( 13-06-21 ची लााचंी िरपो ). – 23-12-22. 
 
धवाद, िमवय  चंमोहन ! 
@ पवू  नदणी करणार ेिमहो 
@ कािशत झाावर घणेार ेिमहो 
— दोघानंाही आ करतो आह ेकी, लवकरच  
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|आवत न े— च.ं.दशेपाडं|ेह ेपुक उपल कन दते आह.े 
कमत ₹ 450/- 
पवू नदणी ₹ 375/- 
सपंक  : 86249770290 पुकवाला ॲड कंपनी पणु े 
9923724550 
वण मुा पिशस  शगेाव 
 
|| कशनपवू  नदणी || 
आवत न:े किवता, आशय, आकलन | लेखक: च.ं . दशेपाडं े
पृ संा: २४०+ 
बाधंणी: हाडबाउंड 
मळू कमत: ₹४५०/- | िवशषे सवलतीत: ₹३७५/- (टपाल खचा सिहत) 
एक गो मी  क इितो. साठोरी, नदोरी, आधिुनक, उरआधिुनक, अस ेक ेलात घऊेन मी इथ े
िलिहणार नाही. एक वाचक णनू किवता समजनू घणे,े अस ेाच ेप असले, एक िवान अासक णनू न.े 
किवतचेा वाचकाशी होणारा सपंक  हा अासाा बौिक राचा असण ेह ेमला किवता आसात होयातला 
अडथळा वाटत.े किवतते अमकु इझस असतात असहेी मी गहृीत धरणार नाही. कवी हा बाहरे, वहारात कोणाही 
िवचारसरणीचा असो,  किवता िलिहताना ान ेती वचैािरक चाकोरी वा आकलन-मया दा सोडलेली अस ूशकत.े 
कवी हवादी आह ेकी किुन आह ेयाचा किवता वाचनात सबंधं आण ूनय.े अस ेिदसनू यते ेकी किवतेा आधी 
कवीचचे वाचन व मूमापन केले जात.े ह ेपणू तः चकुीच ेआह.े कवीची िवचारसरणी, ाची निैतकता, तो कर नीट भरतो 
की नाही, या गोची मािहती वाचकान ेमळुीच डोात ठेवायची गरज नाही. हचे जरा पढु ेनऊेन असहेी णता यते ेकी 
किवततेला मी आिण त: कवी ह ेएकच अस ेसमजणहेी चकुीचचे आह.े त ेात एकच असले तरीही किवता 
लेखनाा सज क ियते तो कवी वहारातली एक ी णनू ितथ ेउपित नसतो. 
 
आवत न े(किवता-आशय-आकलन) 
(मढकर त ेमा जोशी) 
 
•सामात: अलीकडची बरीच मराठी किवता ही खजुी आह ेअस ेमला जाणवत होत.े नसुत ेानेर, तकुाराम थोडफेार 
अासामळेुच न ेतर जगातलेही अनके कवी वाचामळेुही. 
•आपाकड ेवा जगभर किवतांा अनके ाा केा गलेेा आहते. के िवचारवतं वा कवी हा ाला 
महाची वाटणारी गणुविैश ेघऊेन या  ाा सागंतो, ह ेतर उघडच आह ेआिण समजयासारखहेी आह.े तरीही 
ातले काळाा  ओघात महाच ेठरलेले कवी काय णताहते ह ेलिता यणेार नाही. ामािणकपणा सगयाचंाच 
गहृीत धरला तरी माया आकलनातनू मला काय वाटत ेत ेमाडंाव,े अस ेमला वाटत होत.े 
•समीकानंी आिण उपपिकारानंी या बाबतीत माडंलेले िवचार लात घऊेन मराठी किवतबेल काय बोलता यईेल, 
अस ेिवचार मनात यते होत.े कलेत ह ेअस ेसामाीकरण फसव ेअसत ेह ेतर माच कराव ेलागत.े दोनचार किवतांा 
जोरावर काही कवी अमर झालेले िदसतात, हहेी लात ाव ेलागणारच. ामळेु, एका एका कवीच े– ाा पणू  
कालेखनाच ेमूमापन कराव ेलागले का, असा  आला. मी त: िनरिनराया नदी ठेवणारा अासक नाही, ह े
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एक आिण सर ेणज ेया कामाला मी वळे िकती दणेार आह,े हहेी  समोर आले. मी त:ही थोडाफार कवी, 
नालेखक असान ेमला त ेअिधक महाच ेवाटणार ह ेतर सरळच होत.े  
या सगयातनू हळूहळू मनात माग  असा ठरत गलेा की असं खुा किवता घऊेन ाचं ेखजुपेण दाखवत 
बसयापेा के कवीा, सापडतील ा, एकदोन चागंा किवतावंर िलहीत जाव.े  
•ही पत चागंली वाटली. मी काही मराठी किवताचंा पणू  आढावा घेयाची जबाबदारी घतेच नाही आह.े मला सहज 
उपल झालेले काही कवी मी इथ ेघतेले आहते. 
•इतर कवा बयाच किवता चागंा असहूी शकतील. ाचंी आिण माझी दोघाचंीही झाकली मठू रा शकण ेहा एक 
यातला िदलासा णायचा. मु हते ूमी कोणा किवतानंा चागंा णतो त े ाव ेहाच तर आह.े साराशं णज े
या कामासाठी इथ ेिनवडलेले कवी वा ांा किवता यात कोणतीही कंपिूगरी वा टोळीबाजी नाही. िशवाय, इथ ेमी 
एखाा कवीा एकदोन किवतावंर बोलतो आह ेयाचा अथ  ा ा कवीा सगयाच किवता मला चागंा वाटतात 
अस ेनाही. मी वा मला वाटण ेयाच पतीन ेमी िलिहणार आह.े ह ेत:च ेमह सागंयासाठी नसनू आधीच नपण े
माझी मया दा ीकारणहेी आह.े हा मखुवटा मी ीकारत असलो तरी ज ेिलिहणार त ेमाया िनभळ आकलनाचचे 
असणार, हहेी अथा त आहचे. पण, काहीतरी सनसनाटी काम कराव ेअसा मा यात िवचार नाही. एखादा िवोह वा ातंी 
माडंयासाठी ह ेनाही. एका मराठी माणसाा मन ेकेलेले ह ेएक आचतन आह,े अस ेणायला हरकत नाही. 
तरीही, या िनिमान ेकिवतकेड ेपाहण,े ती वाचकाला पोचयाची वा समजयाची िया अशा अगंान ेकाही बोलायचा 
िवचार आहचे. िनदान ना कवना आिण वाचकानंा तरी त ेइटंरेग वाटेल अस ेवाटत.े  
— च.ं.दशेपाडं े
 
 
"आवत न े(किवता आशय आकलन)" ह ेमनोज पाठक यांा वण मुा काशनान ेकािशत केलेले, च.ं . दशेपाडं ेयानंी 
अगान ेसहे पाठवलेले नवीन पुक काल घरी आले. 
वण मुाा इतर सवच पुकांमाण ेउम िनमतीमू ह ेया पुकाचहेी विैश आहचे. चंमोहन कुलकण यानंी 
केलेले पुकाच ेमखुपृ ह ेएक ापक व सखोल पटग आहचे तसचे त ेआधिुनक मराठी किवततेील िविवध िवषय, 
ितमा, ितके याचं ेिनदशकही आह.े  
या पुकात बा. सी. मढकर त ेमा जोशी अशा आधिुनक मराठीतील एकूण ३६ कवा काही िनवडक चागंा 
किवता िनवडून ावंर चंनंी आपले आकलन माडंलेले आह.े  
ाचबरोबर ९० पृांा दीघ  ावनतेनू चंनंी माडंलेले आधिुनक मराठी किवतसेदंभा तील सखोल चतनाक 
आकलन अासकासंाठी िनितच उपयु व महपणू  ठरले. 
या ावनते सुवातीलाच चागंली किवता णज ेकाय यािवषयी ानंी माडंलेली िनरीण े(पृ . ११ त े१३) 
पढुीलमाण े– ( िगरीश पतके ) 
---0 ---  
 
सात गोच ंपुक  
ले 0 शा बागड .  0 – पपायरस.  
 
हा बागडाचंा सरा कथासंह आह.े यापवू, ‘ िववाद ेिवषाद े.. ‘ या ांा कथासंहावरही मी िलिहले होत.े हा 
गभंीरपण ेिलिहणारा मराठीतला एक महाचा लेखक आह ेयात शकंा नाही. तजे बुी आिण कवीची ी सवंदेनशीलता 
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असलेला असा हा एक िवशषे लेखक आह.े ा आधीा संहावर िलिहताना, बागडाचंा अनपिेत असा वगेळा बाज 
आिण िवषयाा लकपेा अमया द अिभीला मह दणेारी शलैी याबंल मी िलिहले होत.े इथहेी तोच कार आहे, 
पण, वगेळा. आता या कथा मला नीट पोचताहते का याबाबत मीच संमात आह.े तरीही, इथ,े थोरामोानंी घान 
िदलेा परंपरेमाण,े आपाला ज ेनीट कळत नाही ाची टगल करायची वा ावर िकरकोळ शरेबेाजी कन पळून 
जायच,े अस ेमी करणार नाही. हा लेखक ा अथ काही वगेळे आिण टले तर ‘ अवघड ‘ ही काही करतो आह ेतर त े
समजनू घेयाचा मी य केला पािहज,े अस ेमला वाटत.े या गोी ‘ बाहेन यतेात आिण इथ ेआकाराला यतेात ‘ अस े
बागड णतात. गो णज ेकथानक, सलग पा,े अस ेझाले मग अस ेझाले, आिण या कारात ह ेसगळे अमकु अमकु 
घटनातंनू गलेे – अशी सवयीची पठडी या कथा पाळत नाहीत.  
यातली पिहलीच कथा ‘ िसी ‘ घतेली तर, ाला एक खनू करायचा आह,े ासाठी तो ितची िनवड करतो आिण ती 
ाला तयार होत े– अशी सुवात आह.े ाला खनू का करायचा आह,े ती तयार का होत,े या कारात कुठलाच ताण वा 
भयानकता कशी नाही – ह े इथ ेअतु ठरतात. सलगता आिण कारण-पिरणाम या पतीन ेही कथा वाचता नाही 
यणेार. एकूणच मला अस ेिदसत ेकी या कथा किवता समजनूच वाचाा लागतील. ह ेपािहले की इथ ेवाद सु होतील – 
मग यानंा कथा का णाव े? आिण अशा कथसेारा पतीन ेिलिहलेा मजकूराला किवता तरी कस ेणता यईेल ? 
बर,े याला लिलत लखेही नाही णता यणेार ! मग काय, फेटाळून लावायच े? आपाला सुवातीला िनदान एखाा 
लेखकाच ेगाभंीय  आिण मामात तो घते असलेले ातं ह ेकाहीतरी महाच ेआह,े एवढ ेतरी जाणवायला हव.े       
आता, ‘ माया न मारणायाच ेअनभुव ‘ ही एक िविच नावाची कथा बघा. शीष कातच, माया मारण ेवा न मारण ेया 
फालत ूगोीला मह िदलेले िदसत े! ावन एकूण कथेा ऐवजाची कना यते.े या कथेा पिहा उतायात 
वा यते,े “ कालही रान ेचालता चालता मी कथेा माग ेमाग ेगलेो होतो. “ या कथचे ेशवेटच ेवा आह,े “ मला 
कथा गवसयाचा  नाही. “ मचे ही कथा भलतीकडचे जात ेआिण मग वा यते,े “ आता माया मारणायाा 
कोाकड ेयतेो. “ यात एक वा अस ेआह ेकी, “ णज ेतो अहोरा मायाचंा िवचार करत होता आिण – की णनू 
? – माया सतत ााभोवती भणभणत होा. “ सा ा ‘ लाईज ‘ ा सखोलतचेा आशय ही असड कथा सहज 
सागंनू जात.े  
मी ह ेपुक पुा एकदा वाचायला घतेलेले आह.े   
--- 000 --- 
15-02-23.  


