कुणालाच काही न कळयाा बधीर जगात
-- चं. ू. देशपांड.े
ु हा एक चांगला का उपल आहे. इथे सहज अन ेकांशी भेटी होऊ शकतात आिण आपले
िनरिनराया िवषयांवर गा, चचा यांसाठी फे सबक
िमऽ वारंवार िवचार, िवनोद, िके यांची देवाणघेवाण क शकतात. गेले काही मिहन े मी या सोयीचा लाभ घेत आलो आहे. या गा-चचाचा एक

लेख करावा असा िवचार आला, परंत,ु नावािनशी इतरांची मते लेखात घेण े हे िनयमाला वा कायाला वा नीतीला धन आहे की नाही हे माहीत
ु तंऽपणे िदलेले आहेत.
नसान े फ मायाच ओळचा लेख के ला आहे. एका एका िवषयाचे तकडे

एका िमऽान े िदलेा ओळी -- माया ओठावरी थरथरे, ूाथ ना एक हीच

ावे माया कधी न भगवन, हातनु ी कम नीच

ु
- पू. सान े गजी.

कुणााच हातून नीच कम होऊ नये अशी जर ही ूाथ ना असती तर िकती फरक पडला असता ! तःची अलगता घ
बाळगणे हाच तर माणसाचा ूॉेम आहे ! की बाकी सगळे चांगले असून नीच कमाची शता असलेला फ मीच आहे, अशी ही नॆता
णावी ? तःची अलगता अटळ असेल तर नीच कमही अटळच नाही का ?

ु च माणसाची वाट लागत चाललेली आहे. तथाकिथत परोगामी,
ु
सकाराक अलगता हे वदतो ाघाताचे ूचंड उदाहरण असामळे

ु , िवचारसरणमळे
ु वग ैरे िनमाण होणारी तेढ, िहंसा पान हे लात यावे.
उदारमतवादी, सिहू, सगळे च या ूान े मासलेले िदसतात. धमामळे
अलगता हीच िहंसाक असेल तर अलगता बाळगून अिहंसक कसे जगणार ?
ु िवनोदी, उथळ, सवयीतली, डल कला परेु ,
सगळे सारखे काहीतरी साजरे करत, उा मारत,करमणूकूधान िहंडत असतात. आपाला भड
े न ! ते लॅ मरस होणे अटळ आहे ! याचे अपद णजे सान वग ैरे काही नाही. एरवी
असे ठरलेले िदसते. अशा लोकांच े हे सािहसंमल

ु िमळणे !
मृताांना फुले वािहली जातात, हे मॄताांकडून हारग

सजकता पिरितीवर अवलं बनू नसते, परंत,ु आपण पिरितीन े गांजलेले, ःखान े गंजलेले, ताणतणावम, रोजा ापतापांनी

वैतागलेले, कं टाळलेले लोक असून आपा डोाला कुठाही सजकतेचा ताप झेपणार नाही, अशी समजूत कन देयात आलेला आिण ती

ु ालचडू, ापतापहीन लोकांच े ेऽ असते असा समज िदसतो.
समजूत ीकारलेला आपला समाज आहे. सजकता हे ौीमंत, खश

एक ण तरी
काहीही न करयाचा िजवंत
कमागयोग
घडावा
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ु
तसे नाही ! सतत ऑपाईड
राहयाचा रोग नको या अथ !
आपली बाजू शाबीत करयाचा वा बदला घेयाचा िवचार चा असेपयत, झालेा अपमानाा ःखातून बाहेर पडता येत नाही,
दोतून एकदमच बाहेर पडावे लागते.
तंऽान जनु े होयाबल --

ु ा
ु करत बसायचे तर नवे िलहायचे कधी !? की एकू णच हा
हे असे पटापट सगळे नापास होत गेले तर अवघड आहे ! आधी िलिहलेलेच पाप
सगळा नाशवंत माल आहे णून िवषय सोडूनच ावा ?

े असे नाही. अथ  समजून वाचू शकणारी माणस े लभ होत चालली आहेत. नाटकाूमाणेच, अथ िनिती
ूेक लेखकाला चांगले वाचता येतच
आिण अन ेकाथ ता हेही ू येतील.
िलिखत पापासून संिहता ढळा की मोा ूमाणावर सापलाप होणार नाही का ?
पेपरमामातले जतन करयासाठी इले. मामाचा उपयोग होतो, असेही वाचनात येत.े
आपणच फ शहाणे आहोत या ॅमात जगणे िकं वा डोाा िचंा कन, भरकटून मॅड होणे या दोतूनच ांना िनवड करावी लागते. ते
िवेषणवादी असतात.

Language is thought and thought is useful, but, thought is not all, it has to be limited. -- या िनिमान े तमु ाशी

संपक ! तमु चे जबरद काम मला माहीत आहे. ' अिभधानंतर ' चे महाचे अंक माया संमही आहेत. इथे भेटी होत राहतीलच.

ु च गरज नसाचे कारण सांगत लोक भीतीन े ितला टाळतात, मग सवयीचे जगणे िकतीही
सजकतेत सवयीा जगयाचा मॄ ू घडतो, ामळे
भयम का असेना !
ु
मनाचे ापार समजून ायला हवेतच अशी अजी वाटावी असे आयात
फारस े काही घडलेच नाही समजा, तर -The people to whom nothing has happened cannot understand the insignificance of events. - T. S. Eliot in
' The Murder In The Cathedral ' . घडणे आिण िनरथ कता !

ु
जगयाा ओघात हे वा आठवले आिण िमऽांशी शेअर करावे असे वाटले -- िबनचूकपणाची फारशी काळजी न करता ! फारच काही चकले
असेल तर एिलअटचे नाव काढून ितथे माझे नाव टाकावे, ही नॆ िवनंती !
समजमय भान टाळू इिणारे संघष मय मनच महान संगीताचा बौिक अथ  िवचारते.
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भाषेची सूाथ ता, अन ेकाथ ता, अथ समॄी, अचूकाथ ता हे सव नाकारले जात असून साळढाळपणाकडे कल िदसतो. यान े
भाषा कमकुवत होत जाईल. िवचारिबया ही भाषेवर अवलं बनू असान े तीही कमकुवत होईल. याचे काय काय
पिरणाम होतील ? आपण ढ ( डल ) होत जाऊ ?
ु
उर-आधिनकते
ा आधीपासूना भाषाासात आधी अथ  आिण मग भाषा असे नाही. दोी एकऽच. अिलकडे भाषा णजे नगय असे होत

ु इथले मूळ वा जरा स ैलसर िदले आहे.
असामळे

ु ी णता तशी काही चेतना असेल. याचे बौिक
भाषा आिण अथ  एकऽ येण े हे िवचारिबयेा ेऽातलेच णता येईल, पण यामागेही, त
ीकरण मला माहीत नाही.
ु ता चा राहील, असे जे. कॄ मूत णतात. कमावले गेलेले ान टाकू न
िमाचे जोखड करणारी िवचारिबया नसेल पण िवचाराची उपय
ावे, असे तेही णत नाहीत. याचा सा अथ  असा िदसतो की भाषा आिण िवचार यांची िकतपत गरज आहे, याचा पारा उतरत चालला आहे, तो

ु ' वग ैरे जे वाय आपण अर णत आलो, ाचा एक ूकारे हा असा मॄ ू होईल.
ु , कदािचत, ' अमॄतानभव
कुठे तरी िर होईल. ामळे

ु साठी िवचारशी िकती लागेल हे आपोआप ठरेल, शांत राहा -- हा
लोककला िटकवतो णून जशा ा िटकत नाहीत तसाच हा ूकार ! उपयते
याचा सारांश िदसतो.
ु
सलील वाघ यांची एक किवता आहे, ' री ' या नावाची. पिहा सोळा ओळत कवी ााकडे असलेा पकां
ची, अहवालांची, मािसकांची

ु
वग ैरे यादी देतो. जबरद दजदार ! ांतले शेवटचे पक
आहे ' िरडल ऑफ रॅशनॅिलझम -- सलील वाघ '. ा किवतेा शेवटा पाच ओळी
अशा आहेत ◌ः -पेपर पाच पे िकलो

मािसकं साडेतीन पे िकलो

ु
पकं
दोन पे पास प ैसे

माला जाळायला चंदनाची लाकडं नको

यवढी री परेु

याचा या एकू ण िवचारात वा िवचारावर काही ूकाश पडेल काय, असा एक िवचार आला खरा !
े ोपेा तडुलकर बरे ! अश शांततेप ेा अराजक बरे, नकारापेा गधळ बरा
निथंगन ेसपेा इूजन बरा, काकापेा न ेमाडे बरे आिण िपरांद

ु
ु कमावून शहाणे तरी ठरता येत े !
आिण शोध घेयापेा बिूामायवादी
िनराशावाद बरा ! कुणालाच काही न कळयाा बधीर जगात थोडी बी
आपण मानवी जगणे आमूलाम बदलयाा ूयात आहोत या ॅमात राहता येत े ! उपरोध णून ने, खरोखर ! ॅम िनदान असतो तरी, स
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कुठे असते ? असलेला ॅम आिण नसलेले दरवाजे यांतला फरक शोधायला हवा ! पण, स असे काही असूच शकत नाही, असे ठरवूनच टाकता
येत असेल तर हा तरी शोध कशाला ? हाही उपरोिधक ने, खरा ू ! एकू णात सारांश असा िदसतो की ूांचीही गरज नाही !
ा लायनीत णायचे झाास आरती ूभूपं ेा िदलीप िचऽे बरे, असे णता येईल. मी िदलेा सगया जोांत मी जे बरे टले आहे ते खरे
ु
ु
ता बिगौरवाा
मनःितीतून आपण बाहेर आलेलो नाही, असे मला
तर मेट नसलेले आिण आधीचे मेट असलेले असे आहे. आधिनकते

ु
े ोला मी मेट नाटककार मानतो, तडुलकरांना नाही.
सचवायचे
आहे. िपरांद

ु
ु
ु च उपपची शकले
ु तयार झाले. सगळे काही िवचाराा कवेत येऊ शकते हा ॅम. या ॅमामळे
उरआधिनकते
च े ू आधीा बिगौरवाम
ळे

पडली आिण उपपीचा मॄ ू जाहीर करावा लागला. स असे काही नसतेच असे णायची वेळ आली. ूेकाचे स वेगळे णजेच ॅम

ु
ु ारामााही अन ेक अभंगांत आहे, पण बिगौरववाां
वेगळे . निथंगन ेसचा आशय तक
ना ितकडे ल करावे लागते. ूेकान े आपापा मनान े
रंगवलेले आिण ‘ बंद ‘ असलेले दार ठोठावणे हे ॅामक असते, असा मूळ वााचा अथ  असावा.
ु जाऊं देत, आपण तः कशाकशाशी आयडिटफाईड आहोत आिण ांतले कायकाय महाचे आहे, असाही ू समोर
िमऽमैिऽणनो, पतळे
ु ीच सांगा !
ु
घेतला तर ? ही, परोगाां
त, असा ू चालतो का, त

भाषेा संारान े माणसाचा भाव, कायशी वग ैरे ठरते, अशा पाा वाावर -णजे मराठी माणसाा पीछेहाटीला मराठी भाषाच कारणीभूत असू शकते ! मराठी भाषा टाकािशवाय मराठी माणसाचे काण होणे अवघड
िदसते ! मराठी टाकायला तयार असलेले आिण नसलेले असे मराठी माणसांच े दोन गट पाडले तर ांा काणासाठी दोन वेगवेगळे प
लागतीलच ! शाीय राजकारणाचे पिहले ौेय मराठी माणसाला िमळे ल !

ु
गिरबीचे, अन ेक तढहांा दािराचे उदाीकरण हा तर मराठीचा ठसा बनला नसेल ? ' भरभराट ' हा श चांगला की वाईट ? ा लेखामळे
ु ा या गंमती ! उपरोध, गंमत आिण थोडे गांभीय !
सचले

ूेक कलाकॄ ती अपूणह ी असते आिण सदोषही. पण, ितातले सममावधान पिरपूण  आिण िनदष असू शकते.
ूाची बळे यांच े गाणे -- अिभूाय
ू देताना ाला मयादा पडणारच. ऐकताना आपाला काय वाटले, ा ऐकयाची सजक
संगीताबलचा अिभूाय भाषेतन
ूिबया आपात िजवंतपणे कशी घडली, हे जसेा तसे पोचवताच येणार नाही . तरीही –

ु
िचंतनाकता हे तमा
आवाजाचे सवात मोठे वैिश आहे. तंऽावर कुमत असूनही या वैिशाचा अभाव असलेले खूप

ु
गायक – गाियका लोकिूय आहेत, परंत,ु बडे गलाम,
िकशोरी अमोणकर यांासारखे िचंतनशील गाणे हेच खरे मानवी संॄतीचे जगणे असते

ु , ात एक पिरप साधेपणा आहे. कुमत दाखवत
असे मला वाटते. तमु ा गायाचा आवाका हा असा सखोल आिण िवीण आहे. ामळे

ु ाला गरज वाटत नाही. आिण तरीही, कणाकणावर कुमत आहे. त
ु ाला काय करायचे आहे याची  समज हाच तमु चा
बसायची त
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ु ाला अचीमटचा ( कमावाचा ) वासही नाही. गायातून िमळणार काय याबाबतची पूण  बेिफिकरी या गायाा
आिवास. ामळे

ु
ु
सजक ूिबयेतच मौजूद आहे. िगत अनभवाा
मयादा झगान
िदाचा से या गायात येतो. इथे जगयाचे तानच  होते, असे
मला वाटते.
या गायांा भािषक बाजूसह ती ऐकयात अिधकच समॄता असणार. तो भाग तर मी अजून ऐकलेलाच नाही. िशवाय
 ीकार मी क शकतो, कारण एका
गायाचे तांिऽक ाकरण मला समजत नाही. पण, भीतीचा लवलेश नसलेा अशा संगीताचा नॆतापूवक
वेगया ेऽात मी असेच तःला फे कू न देयाची कॄ ती करत असतो, असे मला वाटते. मी खूप संगीत ऐकतो असे नाही, िवेषणाक पतीन े

मला ते फारसे कळतही नाही, तरीही, तमु चे गाणे ऐकू न मला जे वाटले ते कळवले आहे.

इतर ेऽाता कलावंतांना येणारे िरसेििटीा अभावाचे ू संगीत - ेऽातही असतीलच. आपले काम आपा
आकलनाूमाणे करत राहाणे हेच स.
साथसंगतवाले उम ! रेकॉिडग छान ! समीर बळे यांना सूेम नमार. खूप िदवसांनी महान गाणे ऐकले. धवाद !
एकमेकात.
ु
उर-आधिनकते
ची सव वैिशे या नाटकात आहेत.
ूेकाचेच बरोबर आिण स असे काही नसतेच – असे णता णता अराजक हेच स, असे होते.
पण अशी नाटके खूप लोकांनी पाहायला हवीत, णजे, पटापट मते देयाचे हे ू नाहीत हे लात येईल.

ु
मी पािहलेा ूयोगाची सवातच
पडेल झाली आिण पूण  ूयोगच एक पी खालीच झाला असे मला वाटले.

तीन र
कुमार गंधव
शांत वाळवंट
एक ूवासी िठपका
रवन येणारा काळ
काळाबाहेन अनादाला आकार देणारा
वाळू ा लहनमोा िढगांच े आकार असलेला
झोत खंड वारा
भीमसेन जोशी
ूचंड पावसात िभजलेला
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भलाथोरला वॄ
अंधारालाही चिकत करीत जाणारा राजमाग
बेह झोकू शकणारा
तःला वाटांा िनिबड जंजाळात
दाट... ल... िनःशंक...
ु
आजानबा

स ैगल
वाढयान े उडून जाणारी जीण पान े...

मातीवर ी िखळलेला

एका उजाड माळाभाळावरील िर पासारखा
स ैल सव भर...

ु े हॊऊन गेलेला काळ... परका...
असं आय

ु
ु िनमाण झाा आहेत – या वाावर -आपा सगया समा चकीा
िशाणवेमळे

ु
ु
िशण, धा, सखलोपता,
िहंसा, संघष , अवलं िब, सरितते
ची िचंता, ॅाचार, भीती, सशत ूेम, मर, ेष, ॅम, वग ैरे -- यांा

ु !
एकमेकांवरील आिण एकिऽत पिरणामांमळे

कुठलेही एक कारण तंऽपणे अिातच असू शकत नाही. कारणे आिण पिरणाम यांचा एक गतं ु ा सतत घडत, घडवत असतो, असे मला वाटते.

ु
ु कारण शोधावे, असे आपा बीला
वाटते, इतके च.
िशण हे कारणही असते आिण पिरणामही. एक म
एका बमशः येणाढया कथेा पिहा भागानंतर --

बरोबर वागयासाठी सवाना कॉमन, सवमा अशी कुठली ूणाली अिात नाही. ू ा ूात अडकलेले आिण बाहेरचेही आपापली
मते, भाव िकं वा कुणाची बाजू बरोबर हे आधीच ठरवून भूिमका घेणार. कॉमन ूणाली अिात आहे असे टले तरीही, ' अथ  लावणे ' हे

ु ी ' स ' कसे गाठता याबल
असणारच. आपा भूिमके साठी माणूस बाकीचे सगळे ' इलाज नाही ' या सदरात टाकायला तयार असतो. त
ु ता आहे.
उक

ु ी बोलत नाही आहात, बतेक.
सढया ीन े मायावर के लेले िकं वा मी सढया ीवर के लेले ूेम, या अथ त
देवाणघेवाणीचे, भाविनक अवलं िबाचे, सशत ूेम ृी वग ैरे असणे शच नाही. ातून राग, लोभ, मर, ेष यांचीही िनिमती होणारच.

ु
कनारतेचा उपयोग नाही. ीलपणापासून सावध राहावे, हे बरे. समोर जे िदसते ितथून समजून ायला सवात
करावी. -- हे मला
िदसणारे. मी काही ऑथॉिरटी नाही. कोणताही िनष  बाळगून काहीही समजणार कसे ?
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ु
ु - िवचार हेच उपल साधन आहे संवादाचे. ाा मयादा, गणदोष
बी
लात घेऊनही हा अनकं िडशनल संवाद चा ठे वू या.
ं ु ाा कन बोलणे णजे शारी – या वाावर -सोा गोी ग

ु अशी फोडू नका, िमऽांनो !
आपा वागया-बोलया-िलिहयाची गिपते
कोणाही मानिसक सरावान े अंधारच तयार होईल !
सजकतेवरील चचत -े ो, गाओ
आपाकडे ातं णजे िवचारातं असे गेा काही वषात िफ झालेले आहे. बेकेट, आयन ेो, काका, िपरांद
िझंगिजआन हे महान लेखक कोणाही मतूणालीचा पाया घेऊन िलहीत नते. या बाबतीत गाओचे इंटरन ेटवर उपल असलेले नोबेल...-

ू मी हे  के ले आहे.
लेर वाचावे. सममावधानातच सजकता असते, मताशी बांधील राहयात ती नसते. माया परीन े माया काही लेखांतन

माया वेबसाईटवरील ' लेख ' िवभागातले शेवटचे पाचसहा लेख पाहावे. www.champralekhan.com ही माझी वेबसाईट आहे.

ु
ु मनाचा आक िी वापर ही एकच शता गॄहीत धरली जाते. धम, िवचारसरणी वग ैरे कारणांनी माणसांत होणारी फाटाफू ट मा
बिवादाम
ळे
असणाढया मनातून कसली सजकता अवत शके ल ?
सण आिण गधळ यांबल --

ु
ं नसतो. ान ेरांनी असा सव गोना पयाक
धािमक करमणूक  असते. यात धमाचा काहीच संबध
पाप टले आहे ( ९ वा अाय
पहा ) . गोिवंदा, गणपती, दसरा, िदवाळी, वग ैरे हे वाढतच चालले आहे. यालाच लोक धम समजतात, हा ूॉेम आहे.
एका किवतेवर अिभूाय -आहेा िवचाराशी येऊन थांबलेले मन, आता सव शता बंद, सढयांा

ु
ूितिबयांची ितिडक आिण नसताच
भूतकाळ -- असा आशय जाणवतो. जणू काही आता

एखादा चमारच वाचवू शके ल, अशी अवा. बंिदपणाची सभय अिभी.
आणखी एका किवतेवरचा अिभूाय -सजकतेचा अ होयाची चबाजूनं ी भन आलेली भीती -- हे या किवतेता ूितमांमधून जाणवत राहते. ही टले तर एक अवा. अशा
ु
ं ु , खोल काही
घटन ेकडे पाहयाची िहंमत करणाढया किवता फार नसतात. िवझत जाणे आिण सगीची
े पाहणे आिण ाचबरोबर, उग

घडयाा शता मावळत चाललेा ! हा आशय ‘ ूसवणाढया ‘ ूितमा या ‘ समजया ‘ बरोबरच ‘ जाणवतही ‘ जातात. मला किवता
आवडली. योय मागान े आवडली की नाही हे कवीला िवचारायचे नसते, हे बरेच आहे !

7

िहं
जगयाची समॄ अडगळ
( भालचंि न ेमाडे यांची कादंबरी )
--िटपण-चं. ू. देशपांड.े

ु मािहती, शेरोशायरी, धिमक वाङमयातली उधॄत,े मानवी संबध
ं ांतले, िवशेषतः मामीण जीवनातले बारकावे आिण
१. या कादंबरीत अनभव,

तपशील यांची भरपूर रेलचेल आहे. मराठी कादंबरीत ही अशी मारी िचतच िदसणारी आहे, असेही णता येईल. ूचंड मेहनत, अास,
िनरीण, िटपणे कन ती जतन करणे अशा ूदीघ  आिण सधीर कामािशवाय हे शच होणार नाही हे च आहे. हा भरपूरपणा या कादंबरीा

ु
सहाशे पानांत ओसंडून वाहतो आहे. या वैिशासाठी सदर कादंबरीला ूथम एक सलामच ठोकला पािहजे. ( पढा
आवॄीत  करावी अशी

लात आलेली एक चूक णजे, ‘ साथी न कोई मंिजल ‘ हे गाणे ‘ काला पानी ‘ या िसन ेमातले नसून ‘ बंबईका बाबू ‘ या िसन ेमातले आहे. )

२. या कादंबरीतली बसं पाऽे आिण तः नायक हा िहं आहे, हे कारण सोडता या कादंबरीला ‘ िहं ‘ हे नाव देयातले औिच िदसत
नाही. या ीन े तर आपा बसं कथाकादंबढया या ‘ िहं ‘ च णता येतील. िहं धम वा जगयाची पत यावर कोणताच सखोल भर या
ं दाखवयापलीकडे या ेऽातले इथे काही नाही. नाहीतर, या िवषयावरची सहाशे पानांची कादंबरी
कादंबरीत नाही. काही शािक, बौिक संबध
ं , वागयाा असं पती हे तर
हातात पडूनही भावना खावणारे कुणालाच काहीच सापडू नये, असे घडले नसते. माणसांतले भलेबरेु संबध

ु घडते , असे आकलन काही ही कादंबरी देत नाही. मग हे नाव कशासाठी िदले ? आधी
जगभर आहे. हेच इथे जे घडते ते िहं धमाा ूभावामळे

ु ‘िहं‘ णणे फारसे अथ पूण  ठरत नाही, हे लात आामळे
ु च, ‘ जगयाची समॄ अडगळ ‘ हे नंतर
ठरले होते, हे कारण असेल. आता नसते

ं , असा एकिऽत आवाकाही ही कादंबरी घेत नाही.
जोडले असावे. तरीही, िहं असयाचा आिण जगयाची समॄ अडगळ असयाचा काय संबध

ु
ु , काही पानांवन नसती
‘जगयाची समॄ अडगळ’ हे खरे तर या कादंबरीता एकू ण मटे िरयललाच लागू पडते. ामळे
नजर िफरवत, उा

ु
मारत ही कादंबरी वाचली तरी काही िबघडत नाही. हे सगळे एकऽ धरणारे अंतगत भान इथे अनपित
आहे. यात आणखी चार गॊी वाढवताही

ु
येतील िकं वा आहेत ांता कमीही करता येतील, कारण ही नसती
समॄ अडगळ आहे. समॄ असणे चांगले आहे, पण कादंबरीलाच अडगळीचे
ु
ु
प येण,े हा दोष वाटतो. या वेगवेगया लघकथा
असा तरी काय फरक पडला असता ? की न ेमाांना लघकथा
हा फॉम कमी दजाचा वाटतो
णून असे झाले असेल ? सहाशे तीन पान े ! बाप रे !
ु या चचत सहभागी होणे लांबले. एक णजे, आशयाचा धबधबा आिण तपशीलांचा धबधबा यांत
दोनतीन िदवस माझे इंटरन ेट बंद होते, ामळे
फरक के ला पािहजे. आशयाचे ॐोत न येता तपशीलांचा मारा होऊ लागला तर कलेा ेऽात िकतपत भान जाता येईल ? सरे, ‘ िहं ‘ हा

ु
श न ेमाडे ' धम ' या अथान े वापरतच नाहीत, असे िवधान करता येईल ? आिण सांॄितक णजे काय ? धम वगळू न ? ितसरा मा

ु च
ु ी हाताळू इित नसाल, पण ातून आशयाची समॄता  होऊ शकत नाही, असे णणे हे नसते
फॉमबलचा. एखादा फॉम त

ु च, ांची समीाही िवापूण  असूनही मौवान
अूगपणाचे नसून या लेखकाचा भरच उथळ गोवर आहे, हे दाखवणारे आहे. ामळे

ठरणारी नाही.
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कोणाही चांगा कलाकॄ तीत, कलाकॄ तीा ूेक भागात आिण पूण  कलाकॄ तीत ा कलावंताचे सजक भान उपित असते, ते ा
ु , तपशीलांमधून येणारा तथाकिथत आशय
कलाकॄ तीला आशयाची एकाता आिण समॄता देत.े ते या कलाकॄ तीत नसामळे

ु च ही कादंबरी आवडलेली नाही, हे वरील कॉमटसवन  होते आहे. यापढची
ु
े प
सवानाच आवडेल असे नाही. बढयाच जणांना ामळे

णजे, मतभेदाला वाव ठे वणे. हीच कादंबरी कुणाला आवडत असेल, आनंद देत असेल तर सढया कुणाला काय  असणार आहे ?
मग काहीच ू नाही !

ूेकाचे जग वेगळे आहे. दहा कोटी लोकांत ूिस असणे वा बदनाम असणे णजे, ावहािरक फायदेतोटे सोडता, एकाच ीकडे ूिस वा
बदनाम असणे !

ु
ती ीही एकाकी असणारी, तःा सखःखां
त बबलत जगणारी ! मला फायदा हवा असेल तर मी ूिस असायला हवे ! ठीक आहे, समजा

ु झाला, मॄ ू सस
ु झाला िकं वा बदनामीमळे
ु समजा उलटे
मी फायदे िमळवून गेलो, कुणाची काही तबार नाही, कदािचत माझा एकाकीपणा सस
झाले, तरी ूेक वेळी जे काही होणार ते एका माणसाचे िकं वा एका माणसाा िठकाणी िकं वा एका माणसाा बाबतीत होणार ! णजे, मला
िनभय जगायचे असेल तर मला नाकारावी लागते फ एकच ी ! तीही तशी, मीच किलेली ! तरीही मी घाबरतो याचा अथ  मी फायदे कमी
होयाला वा अिजबातच न होयाला घाबरतो ! ूिसी वा बदनामी हे महाचे नसतेच !आय णजे, फायातोाा कनाही माया

वेगयाच असतात ! तशा आिण ाच सढया कुणााच नसतात ! मग काय गरज आहे हा आटािपटा करायची ? एक ी मेली की माझी

ूिसी वा बदनामी संपणार आहे ! आिण ती ीही माया कन ेतलीच ! ाय वरी ? मीच तर फ आहे ! आिण मी बतेक माया

ु
कन ेतला नसावा ! कारण माझी सखःखे
, वेदना मला ू जाणवतात ! हे तरी बरे आहे ! हे संपले की संपले ! मग हे तरी कशाला ? न

ायची भीती वाटते णून ? आिण काय न होईल ? आिण जे काय असेल ते न झााचे कुणाला कळे ल ? मला तर कळणार नाही हे नी !
मग काहीच ू नाही !
An event is a static reaction, Art is Stream.
An event is an event because I react to it as an event. When there is an originality-moment there are no
events.

ु ूितिबयेमळे
ु च घडणाढया गोीची घटना होते. ' हेतरू िहत घटना ' णजे काय ?
मी हेतरू िहत णात असेन तर घटना नाही. माया सहेतक

ु
कािनक उदाहरणे पकी
आिण मयािदत असतात, हे लात घेऊनही एक उदाहरण देतो. एखाान े माझी फसवणूक करयाला घटन ेचे प

ु मी ःखी होतो. मी ःखी झालो नाही तर ? असे होयाला कुणी ऍबनॉमल णून सोडून देईल. िबया- ूितिबया यांा
तेाच येत े जेा ामळे

ु ‘ हा श भाषेतन
ू रच करावा लागेल.
चबाबाहेर एक णही जगणे असू शकत नाही, असे गॄहीतच धरायचे ठरवले तर ‘ अहेतक
णूनच ािसक कलाकॄ ती या ूितिबयावादी, भूिमकावादी नसतात.
ु ाराम णतो,
खरे आहे, तक

कोया कारणे हे जालेस े िनमाण । देवाचे कारण देव जाणे ।।
िवाचा काही ूॉेम नाही, तो मानवी मनाचा आहे.
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सावजिनक धिमक उव आिण ूषण यांबल -धम समजयासाठी सावजिनक दहीहंडी, सावजिनक गणेशोव, सावजिनक नवराऽ यांची काहीही आवँयकता नाही. हे आता 

ु ीचे, उादपी मानिसक नशेच े आिण राजकीय कॄ ितशीलतेच े ूकार झालेले आहेत. मोठा गणपती बसवा पण िवसजन छोा पूज
े ा
करमणक

ू ही करता येयासारखे आहे. शहाया ना करता येईल अशी गो णजे, घरी धातूची ( हवे
गणपतीचे करा, हे तर सगळा वेडपे णा चा ठे वन

ु
ु न योय जागी सखप
ू देण.े
तर पंचधातूची ा ) मूत बसवून ितचे िवसजन घरीच एखाा मंगल-पातेात करणे. नंतर ती मूत  पसू
ठे वन

हेही, आरास, दंगा, दहाबारा आरा, घालीन लोटांगण, रोज कनही करता येयासारखे आहे. यात ौेला धा बसायचा कुठे ू येतो ?

सगयांा जगयालाच धोका िनमाण करणे, याला ौा नाही, सरळ वेडपे णाच णावे लागेल. ाथ , करमणूकीची नशा, मौजमी इादना
कुठे ही काऽी न लावता, माणसासह सव ूािणमाऽाा िहतासाठी, या गोी कायान ेही अंमलात आणायला काय हरकत आहे ?

कुणी णाले, असे घरात िवसजन करता येणार नाही. ठीक आहे, मंगल-पातेले घराा बाहेर ठे वा ! िवसजनानंतर ातले पाणी बाहेर बागेत वा

ु न मग घरात आणा ! जगयाचे ू आले तेा शेकडो कमकांड े आपण बंद के लेलीच आहेत की !
इतरऽ टाकू न ा आिण मूत बाहेरच  पसू
उगीच अडचणी सांगयात अथ  नाही. ौेला अथवा वेडपे णाला, दोीलाही धा न लावता माग िनघू शकतो. तरीही न ऐकणाढयांसाठी
कायाचा बडगा हवाच ! यानंतर, मग िबचाढया मूितकारांा उपजीिवके चे काय, असे काळजीचे ू, सगया ूािणमाऽाची वाट लावायला

िनघालेले हेच लोक िवचारतात.

ु
शासन या बाबतीत एक ऍन-ॅन राबवू शकते. माणसासह सव ूािणमाऽाा िहतासाठी या एकू ण ूकारात पयावरणली सधारणा
कशा करता
येतील यावर जनतेकडून सूचना मागवाया. नंतर लोकमा अशा पाचसहा धममातडांची एक सिमती न ेमून याबाबत, योय ते मानधन देऊन,

ु
ु करायची. यात धोका एकच आहे – सगळे धममातड एकू ण ूािणमाऽाा मळावर
ांचा सा ायचा आिण लगेच कायाची ूिबया स
येणारेच िनघाले तर ? पण हे शाय तर करायलाच हवे. बाय द वे, याच िवषयावर मी ‘ ढोलताशे ‘ नामक एक नाटक िलिहलेले आहे.

ू ू िमटतील हा ॅम आहे, हे
या ना ा ूकारे आपली ' ओळख ' पी करत जायाचा धंदा आपण सगळे च करतो आहे. हे असेच चा ठे वन
स पाहायला सगयांचाच नकार आहे. याबाबत कुठलाही ू िवचारला तर आािक णून तो ा ठरतो ! खोटे आािक िकं वा

ु , आता धमाचा वग़ ैरे काही ू उरलेलाच नाही. कुणी कुणाला दोष ायचा ?
अनाािक या दोनच ूकरांत माणसे िवभागलेली आहेत ! ामळे
िवखरु लेा ' मी ' न े तःला संकिलत करायचा ूय करणे िकं वा बाहेरचा ' मार ' िनवडून ' िश ' आणयाचा ूय करणे, दोी

ु
अंत ाक असान े, िश तर येणारच नाही पण मानिसक संघष मयता वाढेल. नसताच
थकवा येईल. हे स आता ू िदसावे. ‘ माझे ‘
मानिसक क ू अिधक जिटल करतात, हे लात येण े अवघड नाही.
ु आिण सामािजक बांिधलकी
बी
The intellect is not a serious thing, and never has been. It is an instrument on which one plays, that is all.
– Oscar Wilde.
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We should take care not to make the intellect our god, it has, of course, powerful muscles, but not
personality. -- Albert Einstein.
The limits of my language are the limits of my world. -- Wittgenstein.
मी तः काही तही नाही आिण तक ही नाही. जगणे समजयासाठी तसे असायची गरजही नाही, हेच तर इथे णायचे आहे. समजयाा

शतेतली ही ‘ समता ‘ जर खोटी धरली तर कुणालाच काही समजू शकत नाही, असे तर होईलच पण एकू णच मानवजातीचे जगणे णजे

ु ाराम यांनी ांा जगयातून आिण लेखनातून ही
कायमपी वेांचा बाजारच असणार, असेही गॄहीत धरासारखे होईल. ान ेर, तक
मूलभूत समताच िस के ली, हे ांच े सव महाचे काय आहे, यात शंका नाही. याच बाबतीतले, काही महाचे मेु खाली देत आहे : --

१.

ु मािहती यांनी बी
ु ही मयािदत
माणसाची शारीिरक अवा, मा उांतीतला टा, मा पेशी, रसायन े, ाची ॄती, अनभव,

असते. ती कधीच पिरपूण  वा अंितम असू शकत नाही.
२.

ु ही एकरेषीय आिण िवेषणाक पतीन ेच चा शकत असामळे
ु ती करोडो कारण-पिरणामांचा, कोणाही घटन ेचा वा
बी

३.

मािहतीन े ओरलोड झालेा जगात, कोणती मािहती योय िनषापयत पोचयासाठी आवँयक आहे, हे ठरवता येत नाही.

ु
वितीचा
एका णात पिरपूण  आवाका कधीच घेऊ शकत नाही.
४.
५.

ु
ु े ‘ आदश ‘ वा ‘ स ‘ सापडत नाही हे  होते.
बिवाां
तच मतभेद होत असान े, बीन

ु
ु , अलगतावाद, ाथपणा, महाकांा, वचाची
बिवादात
मनाचा वापर करयाची सवयीची पत गॄहीत धरावी लागते. ामळे

ु
ु
ु , बिवाद
इा, सखोपभोगाची
हाव, बेिफिकरी, अाय, िवषमता, बू रपणा हे सवच गॄहीत धरावे लागते. ामळे
णजे िनराशावाद असा सारांश

ु
िनघतो आिण बिवाद
मूहीनही ठरतो.
६.

ु
ु , वेगवेगया गटांनी
े एका एका गटाचा िवचार करता येतो पण पूण  मानवजातीा िहताचा आवाका घेता येत नाही. ामळे
बिवादान

एकमेकांवर अाय करणे, एकमेकांचा छळ करणे, सदोिदत िवषमतेचीच िनिमती करणे समथ नीय ठरते.
७.

ु
थोडात, मानवी ौेयसाा ीन े बिवाद
कुचकामी ठरतो.

ु ा आकलनाला िकतपत ान असते ?
‘ सामािजक बांिधलकी ‘ वाांा कलेत आिण समीेत या मां
Living without intellect is not advocated, of course.
ु
पढेु िदलेली काही वाे वरील नोटमे समािव करावीत का ? : -- १. बिवादी
हे अंतिवरोधान े मड झालेले आिण मूलत: महामूख  असतात. २.
ु
ु
सामािजक बांिधलकीचे परत
हे बिवादी
असतात. ३. सामािजक बांिधलकीची कला व समीा माणसाला शहाणपण

ु
ु च माणसाचे िवबमी
( WISDOM ) देऊ शकत नाहीत. ( आिण आता िवानांा िवचारासाठी एक जनरल वा -- ) ४. बिवादाा
ूभावमळे

ु
नकसान
झालेले आहे.

ु े ाचेही िवचारूह के ले आिण धमाला तःा ेऽात शोषून घेतले
कधी काळी धम जगयाता एकातेबल बोलला असेल पण बीन
ु
ु
ु कामे आहेत. ामळे
ु , एखाा बिवाान
े
ं ांतली बीची
आिण धम नामशेष झाला. अलगता िनमाण करणे, फू ट पाडणे ही मानवी संबध
ूमख
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ु
तथाकिथत धािमक करतावााला हसणे, ुि लेखणे अथवा जंगली समजणे हे अतािक क आिण असमथ नीय ठरते. दोघेही बीचा
वापर कनच,
ु
वेगवेगया ूकारे जगयाा िचंधा उडवत असतात, हे लात घेतले पािहजे. बीिशवाय
माणसाकडे सरे कुठले साधन आहे, असा ू

ु
ु ेच िवचारावा आिण तःकडे देव ावे, हा सापळाही पणे पािहला पािहजे. हा िहडीसिफडीस करयाचा ू नसून वितीकडे
बीन
ु
पाहयाचा ू आहे. बीा,
िवचारसरणीा मयादा ओलांडून काही कलाकॄ ती जेा ‘ सममावधानी ‘ होतात ( अशाच कलाकॄ ती मोा व

सांॄितक महाा असतात ) ांना ‘ सामािजक बांिधलकी ‘ वाले ‘ आक िी ‘, ‘कलावादी ‘ वग ैरे णून िहडीसिफडीस करतात. जगयाची

ु
े डे होत असाचे िदसते आहे, इथून सवात
सरी काय समज असू शकते ते माहीत नाही पण साची सव वाटचाल तर िवदीणतक
ायला हवी.
एकच साधन उपल आहे णून ाची अंधौा करयात अथ  नाही. ( याबाबत कलेा अंगान े के लेले सिवर िववेचन माया काही लेखांत,
माया www.champralekhan.com या वेबसाईटवर िदलेले आहे. )
ु
ु े समजयाची शता जर देवान े ठे वलीच नसती तर
ु ी देव णता णून मीही देव णतो ! बीा
िमऽजी, वाह ! मजा ! त
मयादा बीन

ु
ु मािहती यांवर आधािरत असणारी बी
ु – हाच जगयाचा
धमाचा ूच आला नसता ! आता सरे िमऽजी ! ‘ बिवादी
‘ णजे, ॄती, अनभव,

ु
पाया समजणारी ी. जािणवा, सहजूेरणा यांप ेा तकावर भर असणे णजे बिवाद.
‘ आदश ‘ आिण ‘ स ‘ हे श ‘ ौेयस ‘ या अथ

ायला तमु ची हरकत नसेल असे समजतो. याा अन ेक शता असतील ? ःखाला तर आपण आदश णणार नाही ! की ‘ स ‘ णू ?
ु े ौेयसचा आराखडा करताना असं आराखडे तयार होतात, माणसामाणसांत फू ट पडते, िहंसा होते,
मग तर थेट उडी मारणेच उरेल ! बीन

ु
कली होतात, या अथ ‘ सा ‘ ा अन ेक शता असतात, हे णणे बरोबर आहे. कनाशी हा बीचा
भागच आहे, यात मतभेद नाही.

ु हा बीचा
ु
तीही आपा ूोमॅिमंगवरच आधािरत असते. ितचे वेगळे मह काय ? आिण आता ितसरे ! ांा मते सदसदिववेकबी
ापक

अथ  आहे. हा िववेक जर लकालपिरितीसाप े, गटसापे आिण िसापे असेल तर ापक कसा ? की सदसदिववेक असे काही वैिक
स अिात आहे ? ‘ फलाशा न धरता कम करावे ‘ हे जर जगयातले स नसेल आिण ितथपयत पोचायचे आहे, असे एक आदश त

ु
ु च धमाा नावावर
णून ीकारले गेलेले असेल तर ते बीाच
ेऽात येत,े हे  आहे. याच पतीन े धम नामशेष झालेला आहे. ामळे

ु च दोष ठरतात. आता राहतो ू, जगणे समजयासाठी बीची
ु
चाललेली िहंसा, ेष हे सव बीचे
गरज आहे की नाही याचा. सा सगयांच े ‘
ु
ु
ु च तर सगळे जगणे ःखमय, िवदीण, िचंधा उडालेले असे झालेले आहे ! बी
तर चा आहे ! आिण ामळे
जगणे समजणे ‘ बीवरच
ु च ती संघष मय असणे अटळ ठरते. संघष , ःख, छळ हे सगळे ‘ समज ‘ आाचे
मयािदत असान े समज मयािदत असते आिण ामळे

िनदशक णता येईल ?
ु लागतेच, तो ू नाही.
आपाला िदीला जायचे असेल तर िदीा गाडीत बसणे, आपा घराचा रा लात ठे वणे वग ैरे कामांसाठी बी
ु हवीच, तोही ू नाही. ू हा आहे की बी
ु माणसाचे जगणे ूमय, संघष मय, ःखमय करते. हा ू
गिणत, शा, तंऽान यांसाठीही बी

ु
ु
सटला,
ाात सधारणा
झाली असे कुठे कुठे िदसत असले तरी ूेक ीचे, समाजाचे आिण एकू णच माणसाचे जगणे सडवयाचे काम
ु
ु
बीच
करते. हे सतत चा आहे. माणसाा जगयात ग अवतरवयाचे बीचे
दावे खोटे असतात, हेच इथे णायचे आहे. हजारदा मार

ु
खाऊनही बीच
आपाला िवसनीय आिण तारक वाटते !
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ु
ु
ु
िनवाणाचे स वगळलेला बौ धम, नसा
बौिक कलमांचा बनवून अलीकडे पढेु आणलेला तथाकिथत िशवधम, नसती
सभािषते
, पाठांतर
आिण करमणूकूधान, पलायनवादी उव या पात उरलेला िहं धम आिण एकू णातच आपण फारच भान गेलेले िनावान आहोत या ॅमात
ु तीत करायला साहाभूत होणारे सगळे च धम, हे सव, मयत झालेा मूळ धमाच े बौिक अवशेष आहेत. अशा या मॄत धमाा
आय
ु
ु
मानगटवर
िजवंत बीचे
भूत बसले आहे. माणसाची बरबादी होत जायाचे हेच कारण आहे.

ु ळे
ु होणारी भौितक ूगती ागावी
िमऽजी, याचे उर वर आलेले आहे. म बंद पाडून, भाजीपाला होऊन पडावे असे इथे टलेलेच नाही. बीम

असेही टलेले नाही. िजथे िजथे माणूस तःा आिण इतर अशा असं ूितमांा जंजाळात जगतो ा पूण  ेऽाबाबतचे हे िववेचन आहे.
ु सतरा वषापवू  िलिहलेली किवता
समारे
धम
चं. ू. देशपांड.े
शेवटी मायावर आले.
ूेक धमाची वैिशे होती
ाला मी काय करणार ?
हाच ूॉेम असाचे चाचरत सांिगतले.
पण तो सोडवायचा होता.
ूॉेमच नाही असे खरे तर हवे.
मग सोडवणार कसा ?
सोडवताना सगळे िटकत होते.
' ना रचन ेत िवसावेल सगळे '
मला खरे वाटत नते.
धम हा नाकारता, ीकारता िकं वा बदलता कसा येईल ?
पण मी ' हो ' णालो.
आिण लगेच िकं बना ाच वेळी
ना रचन ेला नकर िदला.
संकट शेवटी होते णयापेा
आधीच होते.

ु काहीच घडले नाही.
मायामळे
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मी कसा काय जबाबदार ?
माझा धमच ...
णजे टाळता येणार नाही.
शरीराला आकार असणारच.

ु
' संघष  टाळयासाठी सधारणा
हवी.

ु
अाय टाळयासाठी सधारणा
हवी. '

ु
माया सरितते
ची कास न सोडता
वहाय माग णून जागेपणी

ात सामील ायचा िनणय घेतला.
िनदान मला समजलेले
उघड तरी होणार नाही.
फरक फ इतकाच रािहला -मी जे णत होतो
ाावर माझाच िवास नता.
यालाच काहीजण पिरपता समजले ...
-- हे एकवेळ चा शके ल.
--- ००० --ू
आपाला जाणवलेले, आकळलेले काहीतरी  करयासाठी, ात इतरांनाही सामील कन घेयासाठी िनरिनराया कलाूकारांतन
अिभी होत असते. संगीत, नॄ, सािह, िचऽकला, िशकला, नाटक, िसन ेमा हे वेगवेगळे कलाूकार आहेत, ांची वेगवेगळी बलान े
आहेत. सािहात किवता, कथा, कादंबरी, नाटक, िनबंध, लिलत लेख वग ैरे फॉस  आहेत. ांचीही वेगवेगळी बलान े आहेत. िशवाय ूेकाचे
ं
कल, आवडी हे ूकार असतातच. ा ा वेळी वाटे ल ा फॉममधून कलावंत अिभी करत असतो. िवचारिबया आिण किवता यांचा संबध
िविचऽ समजायचे कारण नाही. इंमजीत चॉसर आिण अलेझांडर पोप ही दोन मोठी उदाहरणे आहेत. ' किवतेतील अ--भाव ' या माया लेखात
मी याबाबत सिवर िलिहलेले आहे. किवता णजे काहीतरी भाविनक, नाजूक, ील, असे काही नाही. कोणताही ग ैरसमज नाही, हे उरही
ु
ु ाला अपरेु वाटले तर कॄ पया अजूनही िवचारा. फे सबकचा
त
अशा देवाणघेवाणीसाठी उपयोग ावा असेच मला वाटते

किवता उटही असू शकते पण उटता हे काही किवतेच े वेदक लण नाही. तसेच उटता असली तरच किवता ौे होते असेही नाही.
ु  करणे हा किवतेचा एक उेश असू शकतो पण तो एकच उेश असू शकतो, असे नाही. एकू ण जगयाा
तःा भावभावना, अनभव

ु ही मोठे आान. हे असते सगळे न ेहमी उटच असते
ूिबयेच े समम भान  करणे, हेही, इतर कोणाही कलाूकाराूमाणेच, किवतेपढचे

िकं वा असले पािहजे असे काही नाही. अगदी ढोबळ भाषेत बोलायचे झाास, कवी णजे कुठे तरी हरवलेला, डोळे तारवटलेला, के स िपंजारलेला
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ु होणाढया
आिण कपडे फाडत िफरणाराच असला पािहजे, असे काही नाही. नीट जगताना िदसणाढयाचीही किवता उम असू शकते. काळानप
ु ही भाविनक किवतेच े ूमाण कमी झालेले आहे.
बदलांमळे

काही िट सापडतात का पा. १. सगयाच किवता मला समजतील असे नाही. २. अपवाद वगळता, इतर वाचनाूमाणे, पिहाच वाचनात
किवता ' िततकी ' समजेल असे नाही. ३. िनवेदन वा वणन समजेल तशी किवता कधीच समजणार नाही. -- हा पाया. किवता ही अथ संप
ॄ असते.
ु आहे की काही सामािजक अायाचा पंचनामा आहे, उपरोध
ितला वेळ ावा लागतो. पिहा वाचनात िवषय, आशय, मूड, िगत अनभव

आहे की ूेम, िवरह, शोक असे काही आहे अशा पाचे काही लात येऊ शके ल. सढया, ितसढया वाचनात ा किवतेतले श, ूितमा,

ु णजे किवतेा भाषेत किवता समजू लागेल. या
ांचा बम या गोी अिधक बो लागतील, ितचा नाद, आवतन े ऐकू येऊ लागतील. म
पतीन े ूेक वेळी नान े आपली ूिबया शोधावी लागेल. आधी पूवम ह सोडायला हवेत. किवता डोात जाते असे गॄहीत धरायचे नाही. धीर
ु महाची िचंतनशीलता बहाल क शकते.
हवा. सहवासान े किवता अिधक कळते. अशी तयारी असेल तर चांगली किवता अ

--- ००० --ु – ४११००९. फोन – २४२२७८४७ / ८, ९३७१००५७७३.
चं. ू. देशपांड,े ३,ेहदीप अपा., िचंतामणीनगर, सहकारनगर नं. २, पणे
ईमेल – champrade@gmail.com वेबसाईट – www.champralekhan.com

15

फुलपाखराचे पंख
-- चं. ू. देशपांड.े
ु
ू े ःख भोगणे -- यांवर
े ःखी होणे, तःची ूितमा भंग पावान े मॄच
अपमािनत होणे, जवळचे कुणी गेान े वा कोणाही नकसानान
िहंवाद, समाजवाद, सावाद वा कोणतीही िवचारसरणी काय णेल ? 000

ु ातले बे ) िदवस आठवले ! आपा आणखी एखाा रंगतदार भांडणासाठी या आममधले मेु
सदं ु र ! आपले कोापूरचे ( माया आय

शोधून ठे वतो ! धकेु तर िदसते आहे ! बघू या ! 000

cultivation of love हा ूकार कॄ मूतच नाकारतात. धम णजे जर मनाा वापरातच आमूलाम बदल असेल तर या आहे अशा या
मनान े के लेा बाकीा चचा िनरथ क चचा ठरतात. उम बडबडगीते मायाही आहे या मनाला आवडतात. पण हे आवडणे अथातच ा

आमूलाम बदलाला अडथळा आणणारे ठ शकते, कारण हा मनाचाच सापळा असतो. पण हवाय कुणाला आमूलाम बदल, हा ू असतोच !
आहे या सवयबल कुणालाच काही संशय नसेल तर ही सगळी फ मतमतांतरे ! माझेही हे एक मतच धन चालावे ही िवनंती ! 000

तःची ' खरी ूितमा ' णजे काय ? ' पिवऽा ' नसलेली ूितमा असू शकते ? ' भूिमका ' वाले या खोटे पणाा भांडवलवादावर तर पोसले
जाऊन गलेल होतात !
मी बरोबर असलो पािहजे, योय असलो पािहजे, मी ांना मानतो ांना मी चांगला वाटलो पािहजे, माया हातून लोकांच े भले झाले पािहजे, मी
पिरवतन आणले पािहजे, कशाला िकती मह ावे हे करे कळू न मला वागता आले पािहजे, िकं बना मी न ेहमी करेच असतो, असे ायला
हवे ! समजा हे श नाही, लोकांच े सोडा, माझाच गधळ होत राहणार आहे, तर काय ? ॅ िरटी कशाला णावे ?
आपाला खरे ूॉेसच नाहीत, हा खरा ूॉेम आहे ! 000
जगणे हाताबाहेर असाची भयम हतबलता ही संवदे नशील मनाची साविऽक भावना आहे. ितला अिभी देणारी किवता. यातून तःा
ु एक साथ  ूितिबया हीच या किवतेची मयादा ठरते. ०००
जगयाबल कोणताही ू पडलेला िदसत नाही. ामळे

एक साधा झोपडीतला माणूस लोकसभेसाठी उभा रा शकतो आिण िनवडून येऊ शकतो, अशी कना तरी क शकतो का आपण ? हा असा

डोलारा उभा करणारे कोण ? ही पूण  रचनाच ( आपासह ) सडत चालली आहे की नाही ? या ूांना अमबम आहे की नाही ? ०००

ु आहे याचा अथ च सगयान अलग आहे णजेच सगयाशी संघषात आहे. ामळे
ु मला इजा होत राहणारच ! कोण कुठे तबार
मी ूितमाय
करणार ? ०००
तो णाला, " आपण एकमेकांवर ूेम तर करतो, पण ूेम णजे काय याा एकमेकांा ाा न ेमा काय आहेत हे अजून आपाला
माहीतच नाही ! " ाांची चचा हवी कशाला ? ूेकानं आपापा तहेन ं ूेम करावं, हेच उम ! -- आपापा तढहेन े णजे आपापा
शतवर ! ०००
आपला म आपण एकदशांशही वापरत नाही असे णतात. णजे साा दसपट असा मचा वापर के ला तर, आहे या पतीन े आपाला
दसपट भंजाळू न जाता येईल. आपा अन ेक ूितमांनी आपण जगतो, हे लात घेतले तर आपणच रावण ठरतो ! आपण राम आहोत असे
समजून रावणाचा वध झाला असे समजणे, हे आपा अकराा ूितमेच े काम ! ०००
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ु
ु
उम ! ही छानच िलं क िनघाली ! ा मपमधले
बरेचसे किन
हॊऊन वाया गेलेत, पण िमऽ या नाात फरक नाही. ( ा सवाा मते,
ु
ु वाया गेलेलो असयाची शता आहे ! ) असो. ०००
कदािचत, मी किन
न झाामळे

संगीत, लेखन, िचऽ वग ैरे मामांतनू खूप कलावंतांनी मेट अिभी िदलेली आहे. या बाबतीत, हे वाचले का, ते ऐकले का असे ौीमंती
कमावयाचे वातावरण तयार होऊ ावे का, असा ू पडतो. ा मेटन ेसवर ा मामांची अथवा ा संबिं धत कलावंतांचीही मालकी असू
शकत नाही. तो मेटन ेस जे तःत अवत देतील ांना इता संपकाची काय आवँयकता राहील ? मेटन ेसची वखवख का होते ?
संगीतातला मेटन ेस आिण लेखनातला मेटन ेस हे वेगवेगळे नसतात. खूप कलाकॄ ततून मेटन ेसला सामोरे जाणे आिण एका कलाकॄ तीतून मेटन ेसला
सामोरे जाणे यांत काहीही फरक नसतो. -- याा सासतेवर वरील वााचा िवचार करावा.
े ो, आयन ेो िकं वा बेकेट यांचा मेटन ेस मला समजणे णजे काय, तर तो मेटन ेस मी मायात अवत देण,े जो मेटन ेस आा चौघांप ैकी
िपरांद

कुणााच मालकीचा असू शकत नाही. या णी, आी चौघेही आिण इतर सव मेट कलावंत अूतु नाही का होणार ? मी णजे, इथे, कुणीही,

मेट कलाकॄ तीला सामोरा जाणारा. ०००
कलेतली महानता
ु
एका वाान े या िवषयाला सवात
झाली. नंतर आणखी काही वाे आली. ते सलग वाचणे ग ैरसोयीचे होत आहे असे वाटान े ही नोट के ली
आहे.
संगीत, लेखन, िचऽ वग ैरे मामांतनू खूप कलावंतांनी महान अिभी िदलेली आहे. या बाबतीत, हे वाचले का, ते ऐकले का असे ौीमंती
कमावयाचे वातावरण तयार होऊ ावे का, असा ू पडतो. ा महानतेवर ा मामांची अथवा ा संबिं धत कलावंतांचीही मालकी असू
शकत नाही. ती महानता जे तःत अवत देतील ांना इता संपकाची काय आवँयकता राहील, हा ू पडतो. महानतेची हाव का
िनमाण होते, हाही ू इथे समोर येतो.
संगीतातली महानता आिण लेखनातली महानता या एकच असतात. खूप कलाकॄ ततून महानतेला सामोरे जाणे आिण एका कलाकॄ तीतून
महानतेला सामोरे जाणे यांत काहीही फरक नसतो. -- याा सासतेवर वरील िवषयाचा िवचार करावा.
े ो, आयन ेो िकं वा बेकेट यांची महानता मला समजणे णजे काय, तर ती महानता मी मायात अवत देण.े ती महानता आा
िपरांद

चौघांप ैकी कुणााच मालकीची असू शकत नाही. ा ा वेळी तो तो कलावंत आिण मी आिण इतर सव महान कलावंत अूतु नाही का

होणार ? मी णजे, इथे, कुणीही, ांा एखाा महान कलाकॄ तीला सामोरा जाणारा.

ु , कला हे जणू काही िवशेष ानाचे, काही
कलेा ेऽात खूप अास असलेले, अन ेक कलांचा ासंग असलेले असे बरेच लोक िदसतात. ामळे
शार लोकांच े राखीव ेऽ असाचा आभास तयार होतो. हे योय वाटत नाही.
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एखादसढया महान कलाकॄ तीा संपकात येण े श असते, ते सांॄितका परेु स ेही ठ शकते आिण शेकडो महान कलाकॄ ता संपकात येण े
हे एखाा महान कलाकॄ तीा संपकात येयापेा अिधक महाचे असते, असे काही नाही, हे लात घेतले पािहजे. समीेसाठी, ा ा
कलाकॄ तीचे बारकावे दाखवून देयासाठी, अासाचा, ासंगाचा उपयोग होऊ शके ल, हे अथातच मा होयासारखे आहे.
ु े असाचे  होणे गरजेच े वाटावे असे वातावरण जाणवते.
कलेच े ेऽ सवासाठी खल
--- ००० --ु
पिहा मासाठी
' राशोमान ' हे ूात उदाहरण आहे. एकच गो वेगवेगया ूकारे ूेझट
 होणे. बाकीचे मेु , शोध घेण,े डोाला ताप घेण े
आिण कनाशीचा अभाव यांबलचे आहेत. इथा तथाकिथत िवनोदी, उथळ आिण आपाला जे कळत / झेपत नाही ाची िटं गलटवाळी

ु ी रोजा ापातापांनी थकलेले आिण हला डोाचे झालेले
करणे अशा संूदायाा लोकांनी मराठी लोकांना हे पटवूनच िदलेले आहे की त
ु ीितिर इतर काहीच झेपणार नाही. बसं मराठी लोकांनी आळसामळे
ु ाला िकरकोळ करमणक
ु हे माही के लेले आहे.
आहात, त

ु च इथे शतो सगळे सवयीतलेच हवे आहे. जणू जगात इतरऽ िजथे सजक कला लोकांच े अवधान ूा करते ितथे सव काही
ामळे

ु आहेत ! ०००
आबादीआबाद असून लोक ापतापांपासून म

हवे ते करणे आिण हवे ते न करणे यांत िहंदकळणारी जगयाची यंऽणाच संशयाद झाली तर ? ०००
Octavio Paz यांा Across या किवतेबल –
Closing my eyes... इथून ही किवता अचानक एकातेा उंचीवर झेप घेत.े तः ँ क असणे आिण ' सढया ' ीचे िवचार पार कन
ु
ु
जाणे ! हा ॄितॅंश मॄत नसून िजवंत आहे. िवचारांना महच नसलेली, भौितकतेा मखवाआड
नसलेली ही
ू न पािहलेली आिण बिग
ु
ु
जगयाची ' अदर साईड '. जणू िनगणाचे
सगणात
पांतर !!! ०००

ु
े ा  करतो तसेच हे एक सावना  करणे. एका संघटन ेा मखपऽासाठी
आपण इथे जसे एकमेकांना शभु 
मी िलन िदलेले संपादकीय
◌ः --

ु ा
दीपावली शभे
िदसामाजी काही
तरी खरीदावे
मॉल ते िफरावे
िनरंतर
ं डे आता
वूक
मालकी देऊनी
तःला िवकोनी
खंक सारे
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असा काळ आला
वेळ ना कुणाला

श खचायाला
फुकाचाही

संवाद खटं ु ला
मनान े एकला
आतून भंगला
हरेक हा
संघष  वाढले
े े थ ैमान
िहंसच
पािनया मन
भांबावले
अशाही वेळेला

े ा जागवू
शभु 
िवंस थोपवू
जगातला
शांतीचे रोमांच
उभरोत मनी
अहंकार झणी
िवलोपता
तः दीप ावे
ूेकान े आता
आनंदाचा दाता
ूकाश हा
--- ००० ---
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जग सदं ु र वाटणे िकं वा कुप वाटणे या आक िित ूितिबयांचा कं टाळा येऊन, तो भेन िलिहा जाणाढयाही काही किवता
आहेत ! एके का ीा ूितिबयांना कलेा ेऽात िकतपत मह असणार ? तसे असेल तर भाषा अवगत असलेले सगळेच मेट, असे णावे
लागेल ! ूितिबयाक कला िकतपत अथ पूण  होऊ शकते ? ०००
कलेता या ूिबयेबाबतचे माझे आकलन  करणारे अन ेक लेख मी िलिहलेले असून ते माया वेबसाईटवर उपल आहेत. सगयांनी
आपापा ूितिबया महाा मानान ेच एकू ण गधळ, सडणे चा नाही ? की ूितिबयांच े काही आदश असे उगमान असते आिण ते

काही थोाच ना िमळालेले असते ? ूितिबयांची कला सढया ' ा ' जगयात कशासाठी ूतु वा अथ पूण  ठरावी हा ू मला
महाचा वाटतो. संतकवनंतर मला के शवसतु आिण आरती ूभू ही उदाहरणे ' भेदयाा ' संदभातली लणीय वाटतात. नाघंची एखादी

ु ाला महाची वाटणारी किवता समोर घेऊन आपण सवानी आपापले आकलन शेअर करणे, असे करता येईल. ०००
त
ु
' ूितगामी िवकास ' णजे उ ममवगयांनी आता िगत िवकास ' परेु ' णणे. ाच मलाखतीत
सारामागनी

ु
' चांगलपणाची
बांती ' ही एक वत वाटावी अशी कनाही मांडलेली आहे. आणखी एक महाचे णजे हे जग आज जसे आहे ाला '
नाही ' णयाचे मह ते सांगतात. एका िठकाणी ते णतात, " मी के वळ एक कादंबरीकार आहे. हे जग मला जसं िदसतं ते िलन मी मोकळा
होतो. माझं काम जगात पिरवतन करणं हे नाही. " ांच े आणखी एक महाचे वा आहे ◌ः -- " We can't accept truth coming
from other people. We must always be able to question those truths. ''
०००
धवाद ! " जग पिरपूण  नाही णूनच कला अिात येत े " ! इता थोडात , महामेटच णायला पािहजे ! ताकवी महान ! ०००

ु , काही ' चांगले ', काही ॅमिनरास असे असणारच. हे या ना ा ूकारे
कुठलीही िनवड ही मयािदत आकलनावर आधािरत अशीच असते. ामळे
ु ात अथ पूण  ान नसते ( िदसणाढया यशान े,
ु ा उदाीकरणाला सढया कुठाच ीा आय
साविऽकच आहे. परंत,ु िगत अनभवां

ु
े मरम होणे वग ैरे सोडून ). आपण किवतेा िनिमान े अजूनही नवेनवे ॅम तयार करतोय का, या ूाा िचंतनािशवाय किवता
सखान

ु
इतरांना फारशी अथ पूण  ठरत नाही. के वळ िगत अनभवाची
अिभी णजे तफ करमणूक. अथात अशीही कला महाची वाटणारे ेऽ
उपल असतेच. ०००

ु काही माग ( उदा. पूजाअचा ) न अवलं बणेच िहताचे या आकलनातून मी जगत असान े या किवतांवर मी ूितिबया न देणच
े योय. ' नो
अमक
कॉमटस ' हा राजकारणात धूतप णा असला तरी जगयातला एक अथ पूण  ूकार असू शकतो. मला सगळे च कळते अशा ॅमाचीही मला गरज

ु च सगळीकडेच ूितिबया देयाचा िभडपणा टाळावा असेच मला वाटते. ०००
वाटत नाही. ामळे

े न यांत काहीही महाचा
जगणे समजून घेयाची ूिबया असेल तरच धम, सािह, कला यांच े मह, अथा, गणेशोव आिण सािहसंमल
फरक नाही. ितकडे धमाची धदं ु ी, इकडे सािहाची धदं ु ी ! एकदा रममाण होयाचे असे मानिसक साचे तयार झाले की िकरकोळ, फुटकळ
िवनोदािशवाय काही कळणेही बंद होते. ०००
लेखनाचे कौश आसात के लेले िम, ते कौश वापराया, दाखवाया संधी शोधत असते. िचंतनाा बाबतीत िचंतनशीलता

ु वापरणे, दाखवणे, वाहवा िमळवणे यांचा इथे संबध
ं च
असते पण ' िचंतनशील िम ' नसते कारण िचंतनशीलता ही ूवाही असते. ामळे

ु
नसतो. उथळ लेखक जसे सचाया
ूतीेत असतात तसे िचंतनशीलतेत नसते.

ु ' सचला
ु
ु
ान ेरांना ' अमॄतानभव
िकं वा काकाला ' शायल ' सचली,
असे णतानाच खटकते ते का, हे पाहावे. िचंतनशीलता ही अन ेक ूकारे
 होत असते आिण सांॄितक ा ते महाचे आहे, हे कुणालाही मा ावे असेच आहे. ०००
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ं समजत राहयाा ूिबयेत जगणे णजेच िचंतनशीलता, णजेच संॄती. याा अभावात
वू, माणसे, िनसग  इादशी असणारे संबध
िवकॄ ती, ताण, ःख. इथे आिथ क फायाचा ू नसून जगयाता तोाचा ू आहे. हा तोटा, सगळा आिथ क फायदा मातीमोल क शकतॊ.

ं आहे. हे लात घेऊन, आता मी िचंतनशील होतो, असे णून, फायासाठी, कुणी
करतोच आहे. या अथान े आिथ क फायाशीही याचा संबध
िचंतनशील होऊ शकत नाही, ही यातली गोम आहे. ०००
तोडगा

ु आावर इितहास
लोकशाही पतीन े ऐितहािसक साबाबतचे िनणय घेता येतील असे समजणे फारच बावळटपणाचे ठरेल. एक तर नवे परावे
बदलावा लागतोच, िशवाय ूेक सापालटाा वेळी इितहास बदन आपला वेडपे णा चाावर मांडत बसावे लागेल. ूेक वेळी शालेय
ु
ु
पके
मागे घेण,े नवी पके
िलहवून घेऊन ती िवतरीत करणे हेही खूप ऽासाचे, िजकीरीचे आिण खचाच े होईल. ापेा, लोकशाही पतीला
ु
धनच एक अिधक चांगला माग सचतो,
तो इथे देत आहे. लोकशाहीत आपण िनरिनराया िवचारसरया, िनरिनराळे प यांना ातं देत

ु मा वाटतील ाूमाणे वेगवेगळे इितहास िलिहयाचे ातं ठे वावे. ा
असतोच, ाच पतीन े, िनरिनराया िवानांना जे वेगवेगळे परावे
ा शाळे न े आपापले िवचारातं वापन आपा शाळेत कोणता इितहास िशकवायचा ते ठरवावे. एखादी शाळा, कोणाही घटन ेचे स

ु , समाजात, ऐितहािसक
शोधता येत,े हा कसा माणसाचा एक ॅम आहे, ते िवााना िशकवयासाठी हे सगळेच इितहास वाप शके ल. ामळे

साबाबत वेगवेगया भूिमका घेणाढयांबरोबरच, या सगयाच भूिमका मूखप णाा आहेत अशा आकलनाचाही एक गट राहील. वैचािरक,

ु वातावरणाा ूभावामळे
ु भावना भडकयाचे ूमाण कमी होईल अशी आशा बाळगायला वाव
मानिसक तेत बरी राहयाबरोबरच, या खा

ु
राहील. एका िवानान े ( बतेक रसेलन े, आा मायाकडे अचूक संदभ नाही, ान े काही फरकही पडत नाही. ) असे सचवले
होते की बढयाच

वषापवू ची वतमानपऽे घेऊन ती एखाा िवषयावर कसे वेगवेगळे िलहीत होती हे िवााना दाखवावे णजे आजची वतमानपऽे कशी वाचायची
ु
ा तोडयातून इतके सगळे चांगले होईल न होईल, पण, आपा आवडा इितहासावर आधािरत आपली
हे ांना कळे ल. इथे सचवले

ु जगायचे आहे, ांची सोय तरी होईल. असे जगयाचा ह खरे तर मानवी हांतच घेतला
आयडिटटी तयार कन ांना आपले पूण  आय
पािहजे. हा साधा ह नाकान लोकांना ःखात जगायला लावणे हे कोणा लोकशाहीत बसते ? या अशाही लोकशाहीवादी िवचारांना घटन ेन े
ातं िदलेलेच आहे ना ? नसेल िदलेले तर घटना बदलायला हवी. शांतता आिण शहाणपणा यांासाठी हे का क नये ?
०००

ु
पास वषापवू ा घटनांना इितहास णायचे ही माता बदन आता तीस वषापवू ा घटनांना इितहास टले जाते. काळाा वेगामळे

ु लात घेऊनही आणीबाणीचा ' स ' इितहास
असेल. या मातेूमाणे ' आणीबाणी ' ही ' इितहास ' ठरते. सगळे उपल ऐितहािसक परावे
िलिहता येईल ?
पूव " भिव घडवा " असे णायचा एक काळ होता, आता, ( भूतकाळात िशन ) " इितहास घडवा " असे णायचा काळ आलेला आहे !

जगयाता ऍसिडटीकडे पूण  ल करणारेच एकू ण मानवी अिाची वाट लावत राहतात ! कुठाही इितहासाशी आयडिटफाय होऊन
जगयासारखी शॅ िजक आिण िवंसक अवा नाही ! ०००
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ु
घराणे, जात, धम, भाषा, सखःखे
, मानापमान, महाकांा, सूडभावना अशा सगयाच गोना िचकटून चा असते जगणे. आता मी जातीचा
अिभमान सोडतो, आता धमाचा सोडतो, आता मािझमचा सोडतो, असे कसे होऊ शके ल ? यांतले काहीना काही िमळू न मीच असतो ! मीच
मला पूणप णे सोडणे णजे अााचा िवषय होतो ! ा !

ु
णूनच, माया कॉमटचा उरलेला भाग काय तर -- असेच जगू या, असेच म या, जमेल तसे आिण जमेल तेवढे ! ( परोगािम,
ातं वग ैरे
गा चाच ठे वाया ! )

ु
े ा, गटातटांचा, ांता संघषाचा मूळ ू असा हळू हळू सटत
थोडा थोडा बदल होतो, या, ा ेऽात, पण, फळीचा, माणसांता िवदीणतच
नाही; कोणा ना कोणा पात तो तसाच राहतो आिण याचे कारण माणसाची जगयाची अलगतावादी पत हेच आहे, असे मला

ु
सचवायचे
आहे. समजा हा बौिक ेऽाा बाहेरचा ू आहे, असे लात आले तर लगेच, ' अा ! अा ! ' णून फे टाळयात अथ 

ु , हळू हळू सधारणा
ु
ू ' एक जग ' होऊ शकत नाही. ामळे
नाही. उदाहरणाथ , रावाद तसाच ठे वन
ही आवंचनाच ठरते. यात नकाराकतेचा

ु
ू नाही. जे आहे ते आधी समजून तर ायला हवे ! कुठे कुठे सधारणा
आहे, पण, एकू णात सगळे अिधकािधक सडत का चालले आहे ? मानवी

मनाची कामाची पत अलगतावादी असेपयत सा, ाथ , िवषमता, अाय, िहंसा यांत फरक पडणार नाही, हे  आहे.
पूव, माया आठवणीूमाणे, मोरारजी देसाई लोकांना णाले होते, ' िनभय बनो ' ! छान होता की सा ! का नाही बनू शकले लोक िनभय ?

ु येऊ
अलगतेत ( isolated ) असेपयत असे ' चांगले ' से ही जगयात अवतरणार नाहीत. लोक िनभय बनले तर सगळी िवषमता संपात

ु , काय के ले पािहजे, या ूबोधनाचा फारसा उपयोग नाही. मनाा अलगतेतच जगणे अपिरहाय आहे का, हा खरा ू
शके ल. पण ... ामळे

ु सगळा कळवळा वाया जातो ! िमऽांनो, मैऽीतली चचा आहे, मलाही
आहे, जो कधीही िवचारायचाच नाही, हे आपले पे ठरलेले आहे ! ामळे

कुठलाही अिधकार नाही ! पण, कोण असू शकतात अिधकारी ?

ु बजबजपरी
ु माजलेली आहे. अलगतावादी जगणे णजेच भीतीचा रोग परणे. आिण इतर सगळे ूही ीकारणे.
उलट भयम असामळे
यात हळू हळू बदल श नाही. आता मी कमीकमी अलगतावादी होत जातो, असा.
कािनक बोन फारसा उपयोग नाही. मानवी कॄ ततून होणाढया िवंसाा ूलयाची आाच आपण वाट पाहतोय असे खूपजणांना वाटतेय, ही
ु
ु
विती
आहे. ांना आहे असेच ाता ात सधारणा
करत रेटायचे आहे ांना ूचंड आशावाद िटकवता येवो, अशी सिदा 

कन मी सा आपला िनरोप घेतो. ०००

( एकान े िदलेली समीेची ते वाचून -- ) अशा िववेचनाला ' अािक ' आिण ' िनरथ क ' णायचा श ड आहे. हे लात घेऊन असे मेु
ु
ु
पराां
सह चिचले गेले पािहजेत आिण कलाेऽात बिूामायवाद
कुठे िथटा पडतो ते दाखवले गेले पाहेज.े ०००

ू ी भीती णजे आहे ते नाहीसे होयाची भीती. तो येईपयत आहे ते नाहीसे होयाचा ू नाही आिण तो आावर ते नाहीसे झालेले
मॄच

कळायचा ू नाही ! सारांश, आहे ते कधीच नाहीसे होत नाही !

ु वाटतो. िशवाय तो मॄश
ू ी संल असतोच असे नाही. खूपजणांना अिनवदनीय मॄ ू िमळतो. मन चा असताना बसणारे
वेदना हा वेगळा मा

ु ' चा
धे -चपेटे तर एक ूकारे ' मािहतीचे ' असतात. ातला एखादा सहन न होणे, उळू न पडणे, मरणे, हे वेगळे . ितथे कदािचत ' सख

ु ास चचा होयासारखा आनंद नाही !
राहयाचा ू असेल. ते सगळे काहीही असो, ' मॄ ू ' या िवषयावर अशी िदलखल
ू ी भीती नसणे असे िदसते !
णजे, जगयातली पिरपूणत ा याचा अथ च मॄच

ु मरण पािहले ' इथे
ू ा आकलनाा ' अभावातले जगणे असे णता येईल. ' आपले
जगयाता अपूणत बे ल जे बोलणे आहे ते णजे ' मॄ
आपण असे येऊन पोचलो !
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जगयातला कं टाळवाणेपणा, अपरेु पणा, वैताग, िवदीणता, िहंसा, अराजक, िवषमता, अाय, अाचार, यु , िवंस, ःख, छळ, पीडा यांच े

उदाीकरण करता येईल ? आिण डावपेच, वच, कुरघोडी, एकाकीपणा, वैफ, सूड, आहेच े िवचार – यांच े ? आणखीही काही असेल. हे

ू े आकलनच ! ०००
सगळे असािशवाय जगयात काय मजा आहे, असे णता येईल ? आिण हे वगळले तर काय उरेल ? मॄच

समजा एका िठकाणी माझे पोिं ग आहे, ितथून बढयाच अंतरावर माझे कुटं ुब आहे आिण ितथे काही समा आहे, मी रजा घेऊ शकत नाही, माझी

ु
जवळ कुठे बदलीचीही शता नाही -- असा िनयतीचा बंदोब अन ेकांा आयात
येतो. ूात यावर माग िनघणे, होईल तेा होईल, तोवर
मानिसक ूाचे काय ?
ूाचा रोख असा आहे की, पिरिती अशी असयाऐवजी तशी हवी होती, पण, तसे नसान े एक मानिसक ऽता िकं वा ताण असणे. आता

ु
वहारात तो ू सटेु ल तेा सटेु ल िकं वा सटणारही
नाही. पण, मी इथेच आहे, मन इथेच आहे, ताण इथेच आहे -- हा ू इथा इथे का सटु ू

नये ?

मनाचा एखादा ण, बा कारणे, पिरिती यांपासून मोकळा असू शकतो की नाही, असा हा ू आहे. ०००
सेचा, प ैशाचा जसा माज आिण ग ैरवापर असतो तसाच तो िवेचाही असतो. समीेतही उपरोध वापरणे, िटं गलबाजी करणे, वग ैरे. अंत
कोा िनकषांा आधारावर न ेमाांनी खानोलकर / आरती ूभू, प.ु िश. रेग े यांना फालतू लेखक ठरवले. याचा अथ  ांनी ते िगत

ु
आकसान े के ले असेल असे ने. ाच पतीन े, िगत आकसािशवाय, काहीजण ांाहीबल असे बोलताना िदसतात. एकदा शेरबे ाजी स

झाली की ती परवानगी सगयांनाच ावी लागते. पण ातून काही सापडणे इतरांना अवघड जाते हे खरेच आहे. ०००

ू काहीतरी अंितम िनष  िनघावा असे नाही. माणसाा जगयाता ूांना सामोरे जायाची एक ूिबया असे चचच े पही
ूेक चचतन
अथ पूण  ठरेल. ०००

ु इितो. खपणारे लेखक आिण न खपणारे लेखक असे दोन िवभाग करावे. खपणाढया लेखकांची
लिलत लेखनाा बाबतीत मी काही सचवू

ु
ु
ा
पके
काढावी आिण बाकीांना न ेटकडे पाठवावे. हजारभराची आवॄी दहा दहा वष खपवत बसयात काही अथ  नाही. थोडेस े गणवे

ु
अंगान े ते असे असेल ◌ः -- वाईट लेखनाची पके
होतील; अंत वाईट, बरे आिण चांगले हे न ेटवर जातील. िवचण वाचक ांना पािहजे ते

घेतील. या कामासाठी अगदी फार मोठी सिमती लागेल, असेही नाही.

ु वाढवायला हरकत नाही. नाहीतरी ही
वरील िववेकशील वगकरणात, ' वेळॊवेळी संबिं धतांना वाटणारे अपवाद वगळता ' असा एक शसमय

काय अिधकारशाहीची वा थोडीच असणार आहे ? हे अंमलात आणयासाठी चाललेले नसून या िनिमान े आपण आपली अवा समजून
घेत आहोत. कुणीही कोण असली िश लावणारे ? ०००

ु
ु
मी इतरांच े मखवटे
फाडायला िनघालो आहे -- हा माझाही एक मखवटाच
असतो की नसतो ?

 घेतलेली एक पोझ, एक पिवऽा
आपला भाविनक, वैचािरक, न ैितक, तािक वग ैरे िमळू न जो साचा / नमूना तयार झालेला असतो ातून हेतपू वू क

ु
ु
ु
णजे मखवटा.
हे मखवटे
असं ूकारचे असू शकतात आिण आदश मखवटा
कुठला हे ूचंड िववा असते.

ु
कधी, कुठली, िकती भावना ' एकदम उसळू न ' यावी हे ा ा मखवावरच
अवलं बनू असते. शू पोकळीतून ' एकदम उसळू न ' काय येणार ?

ु ारामाचे सांगणे इथे लात ावे.
धम णजे एकिवध ( एका ) मन -- हे तक

अंतमन, बिहमन यांतली तफावत तसेच समाजाा नीतीकना आिण वागणे यांतली तफावत, ाचूमाणे असणे -- िदसणे / होणे, उपदेश -वागणे, धम -- वागणे, सढयांा अपेा -- माझे असणे अशा हजारो कारणांनी मन िवभ असते. असे मन हे न ेहमी टे वारीतच खरे वा खोटे
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ु , माणसांच े
असते. माणसाला असेच जगायची सवय आहे. िचतच कधी मन एका असते .पण लगेचच ते आपा िवदीणतते परतते. ामळे
ु
जग हे मखवां
च े जगच असते. असेच जगणे भाग आहे का, हा ूही िवचारला जाऊ नये, असा या पॅटन चा बंदोब असतो. ०००

फुलपाखराचे पंख
इकडे फुलपाखरान े पंख फडफडवले की ितकडे हजारो िकलोमीटर र असलेा नदीला पूर येतो, अशा अथाची एक ण (की काय) वाचनात

ु
आली होती. मला ही नसती
एक गंमत वाटत नाही. समजा िमशेल आिण ओबामा यांचा एखाा िदवशी कडााचा वाद झाला तर ाचे जागितक
पिरितीवर काहीच पिरणाम होणार नाहीत ? ओबामा तर समजा सव साधीश आहेत. ांचा जगाता सगयाच साधीशांवर पिरणाम
होत असतो. पण तसेच उलटे ही खरे असते. जगाता इतर साधीशांचा ांावरही पिरणाम होत असतोच. याच पतीन े सगयाच मानवी
ं ांतले साधीश सतत एकमेकांवर पिरणाम करत असतातच. आिण कोण साधीश हे िववा असलेले संबध
ं ही या एकू ण संबध
ं ेऽावर आिण
संबध
कॄ ितेऽावर पिरणाम करत असतातच. हे पाहता, एकू णात, ही वेगवेगळी मन े नसून हे एकच मानवी मन अभेपणे ंदत असते असे िदसते. एका
माणसाा मनात जशी अहंकाराची, अितेची -- कौटं ुिबक, भािषक, धािमक, वैचािरक अशी अन ेक क िे असतात तशीच ा एका मानवी
मनातही असतात. शरीरे वेगवेगळी पण एकच मन !

ीा, समाजाा जगयात जसे काही ‘ चांगले ‘ घडत असते पण एकू णात सडणेच चा असते; एकाकीपणा, िवदीणता, िहंसा यांत वाढच
होत असते; ाचूमाणे, या एकमय ंदणाढया मनाचेही चा असते. सडत जाणे आिण अ होत अिधकािधक एकाकी होणे. ू असा येतो
की या जागितक सडयाा ूिबयेवर अीर इलाज काय ? कुणाचेही मन या पिरणामयंऽणेा एकमय ंदनाचा भाग असेपयत ू

ू एखादे अि बाहेर पडले तरच ही ूिबया खंिडत होऊ
जगयात वेगळे असे काही घडणे श नाही. णजे, या अशा एकमयतेतन
शके ल.
ु ाराम जे णतात की
माया मनान े अशा ातंात पंख फडफडवणे हाच तर या जागितक समेवर इलाज नसेल ? तक
‘ आघातावेगळा / असे ठाव हा िनराळा // ‘ तेच तर हे नसेल ? ( आघात णजेच पिरणाम ! )
-- ०० –
िपकासोा एका िचऽाबल --

ु
ु
वाचताना तंिीत गेलेली तणी. पक
मांडीवर आहे आिण हात खचा
हातांवर आहेत. णजे आता पढेु वाचयापेा िचंतन अिधक महाचे
आहे, हे  आहे. रंगांची गतं ु ागतं ु नाही. एकू ण िचऽ िचंतनशीलतेचा साधेपणा  करणारे. िहरवा, लाल, िपवळा हे रंग पान े, फुले, वेली यांचा
ु अथ पूणत 
े ा णाचे हे िचऽ
ताजेपणा, िजवंतपणा दाखवतात. ितचा न ितची पता दाखवत असला तरी उान नाही. जगयाता अ

वाटते. आकार लयदार, छान आहेत. ांतही सहजता, साधेपणा जाणवतो. ०००

ु भरात
ु
इतर वाचन आपण गरजेूमाणे करत असतो, तमु चा ू मला मतः
लिलत वाचनाबल आहे असे वाटते. अशा वाचनासाठी आय
एकू ण उपल असणारा वेळ आिण ' वाचनीय ' मजकू र याचा अंदाज घेता आपण खूपच कमी वाचणार आहोत, हे  आहे. ातही, मराठी,
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ु , काही चांगले लेखक ठरवून ांच े शांतपणे, समजून घेत, ासाठी लागेल तो वेळ देत वाचत राहावे, असे वाटते.
िहंदी आिण इंिलश. ामळे

ु
पकां
ची संा वाढवयाला फार मह देऊ नये आिण वाचन कमी होते आहे याचे ताण िनमाण होणार नाहीत याची काळजी ावी. चांगले
वाचायचे असेल तर ा ा वेळी पूणप णे ाकडेच ल देण े योय होईल.
००० --- ०००
--- चं. ू. देशपांड.े
मो. ९३७१००५७७३. ईमेल – champrade@gmail.com संकेतळ – www.champralekhan.com
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िहंवादी, इितहासूेमी आिण सामािजक बांिधलकीवाले
-- चं. ू. देशपांड.े
एफबीची न ैितक, कायाची बाजू माहीत नसान े, एफबीवर झालेा चचामधलीही फ माझीच वाे इथे घेतली आहेत .
एफबीा वापराबाबता चचत -या िनिमान े एफबीवर काम करताना येणारे िवचार नदवतो ◌ः -१. नवीन / हौसेन े िलिहणाढयाला नाउमेद क नये.
२. आपण िकतीही शहाणे असलो तरी सारखे खरे मतभेद नदवून िमऽांना बोअर क नये.
३. शतो मैऽीचे वातावरण िबघडवू नये.
४. सगळीकडेच उपित रा नये.
५. आपाला इंटरे नसलेा चचत बळे च भाग घेऊ नये.
ु हे भेद डोात न ठे वता कॉमटस ाात.
६. जात, ी-पष

७. आवँयक ितथे झाकली मूठ ठे वावी. िभडपणा क नये.
ू 
अन ेक मेु िनघाले, ांच े आणखी काही वेगळे पण चांगलेच अँगस लात आले. यांत समय साधत, अिधक-उणे करत, िकं वा हे संपण

ु े ालााला वावरता येईल, हाच सारांश समजू. मैऽीपूणत ा राहो हीच सिदा !
नाकान एखाा नाच समजतीन

मतांचा आमही पाया असयापेा दोन वा अिधक ी एकिऽतपणे काही समजून घेऊ इितात, एकमेकांशी बोलतात आिण िनषाबाबत िचंता
करत नाहीत, अशा संभाषणाला मैऽीचे संभाषण णावे असे मला वाटते. भाविनक अवलं िबाला मैऽी णायची वहारात सवमा पत
िदसते, ाला मी मैऽी समजत नाही....
लालबाग परळ.
‘ लालबाग परळ ‘ हा िचपट परवा बिघतला. जयंत पवारांा ‘ अधांतर ‘ या नाटकावर आधािरत हा िचऽपट आहे.

ु
१.िगरणीकामगारांवर झालेा अायाबाबता या िचऽपटाची सवात
झकास लावणीन े होते. ( अहो, िचऽपटात लागणारच हे ! आिण पढेु कुठे

लावणीला जागा करणे अवघड आहे. )
२. िचऽपटात से व िहंसा यांच े ूमाण बढयाप ैकी आिण आकष क आहे.
३. िचऽपट संपाा ूाला फारसा हात लावत नाही.

ु िहंदी िसन ेमांताूमाणे भांडवलदारांची िकरकोळ िलिनश ँये आहेत.
४. जा
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ु पिरणाम दाखवले आहेत.
५. ू िचघळत जायाची ूिबया न दाखवता नसते
६. ‘ रिशया कोलमडला ितथे आपले काय ! ‘ िकं वा ‘ या भांडवलदारांशी टर घेण े अवघड आहे ‘ अशा अथाची डाांा ीन े पराभूत णावीत
अशी वाे या िचऽपटात आहेत. णजे िगरणीकामगारांबरोबरच एक मराठी लेखकही भांडवलशाहीन े खाा, असे णावे की काय !
७. सगया ूांची उरे देऊन, सूड वग ैरे घेऊन मगच िचऽपट संपतो !
८. चीड, कणा, उेग, कीव अशा भावनांचा ूेकांना फारसा ऽास होऊ नये याची काळजी घेयात आलेली आहे.
९. बाकी एकू ण िचऽपट सफाईदार, छान आहे.

१०.कुठाही िवषयातून करमणूक उभी करता येत े हे मा, पण मग ऑर कधी िमळणार ?
बाकी शू

ु डेथ वॉरंट, रांड
ं ा. ा अा, देवदेवीा नादानं कोणाचं कधी भलं झालेलं नाही. “
िवँया णाला, “ ॄ णजे तझं
मी टलं, “ हे अा नाही, तान आहे. “
िवँया णाला, “ तानािवषयी मला एकच गो माहीत आहे. A philosopher is like a blind man in a dark room, looking

ु मोठा होतो.
ं ात याची नद आहे. आिण रांड
ं ा, तान सांगणारा मन
for a black cat which is not there. माया संदभमथ

ु ातून उठतो. “
तान ऐकणारा आय

मग मी तान ठे वलं आिण मराठी सािह वाचायला घेतलं . ( कादंबरी पॄ ४२१. )
--- कमलेश वालावलकर यांची ‘ बाकी शू ‘ ही कादंबरी अलीकडेच वाचली. मला ही एक अपवादाक चांगली कादंबरी वाटली.
तण वयाता जगयाचा आवाका घेणाढया ‘ वासूनाका ‘, ‘ कोसला ‘ अशा कलाकॄ तचा खूप बोलबाला आहे. ांन मोठी आान े ही कादंबरी
ु आहे. इथे नसती
ु
ु
ु जगणाढया एका तणाचे एक टोक गाठणारे हे आय
वणनाकता नसून या ूिबयेता
घेत.े के वळ बीा
अंगान े आय

मूलभूत ूांशी झटापट आहे. जगयाा एका सााचा ठसा देयापेा जगणे अन ेक तढहांनी पाहयाची इथली समज अितीय आहे !
ु
ु
तािक, अािक ूांची जाणीव बीलाच
होणार, हे सरळच आहे. या लेखकाला ते भान वारंवार येताना िदसते. पण बीच
अंितम असे झाले
ु णा,  करणारी ही महाची कादंबरी आहे.
तर ती एका ॅ क वॉलवर धडका घेत राहते हे, आकलन णा की अनभव

सव तढहेा ॅाचाराचे उगमान कोणते ? आपली सवाची सडकी मन े ! ाबाबत तःला ू िवचारले पािहजेत. ात कुणाला इंटरे
ु
नाही. नसती
िसिम बदन जगणे चांगले होईल यावर माझा िवास नाही. मग काय बोलणार ?

ु
ू सटका
उर िदलेलेच आहे. ःखातच जगले पािहजे का, अपमानांा जखमांतन
नाही का, वचाची इा िपा का सोडत नाही, एकाकीपणा
का येतो -- अशा ूांचा ूेकान े आिण जाीत जा लोकांनी शोध घेण,े हा एकच माग आहे. याचा माणसाा जगयावर ूचंड ूभाव पडेल.
कायदे कसे असावे आिण िशा कशी ावी हाच फ आपण िवचार करतो आिण ूामािणकपणाची, सगयांना माहीत असलेली ते घोकत

ु संपवणे हेच ूेकाचे ेय आहे. ामळे
ु च कामचलाऊपणाचा रोग फोफावतो. हे उघड िदसत असूनही कुणी पा
राहतो. पॅचवक करत आय
इित नाही !
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कलेचा ( सािहाचा ) पिरणाम.
कलेचा समाजावर चांगला वा वाईट पिरणाम होतो का, अशी चचा एफबीवर एका िठकाणी पािहली. यावर जरा सिवर नोटच ावी असे वाटले.

ु माणसात काही बदल झाला आहे असे
खूप मोठमोा, मौवान कलाकॄ ती मराठीत आिण जगातही इतरऽ िनमाण झालेा आहेत पण ांमळे

णता येत नाही, हा चचतला एक सूर िदसला. कॄ , िभ, महंमद, बु आले-गेले तरी काय फरक पडला, असा, एकू ण कलेलाही लागू पडणारा
मिथताथ . िकतीही, काहीही ‘ मौवान ‘ घडले तरी माणूस िहंसक, फुटीर, ःखीच राहात आलेला आहे, हा सारांश. याचबरोबर येणारा ू

ु ीितिर कलेचा उपयोग काय ? – हा. या बाबतीतले आपले आकलन िमऽांा चचसाठी समोर ठे वावे असे वाटान े ही नोट.
णजे, करमणक
हा ू, माणूस तः नीट का जगू शकत नाही आिण माणसे एकमेकांशी वाईट ( संघष मय ) का वागतात, या दोन समांशी िनगिडत आहे, असे

मला वाटते. काही मेु : --

१.आपण जेा कला ( सािह ), धम, तान यांबल असे काही ू िवचारतो तेा िवचारसरणी, राजकारण, वग ैरे बौिक गोीही अपयशीच
ठरलेा आहेत, हे िवसन चालणार नाही.
२. कशाचाच काही उपयोग नाही, अशा डाक िनराशावादाचाही काही उपयोग नाही, हे उघडच आहे.
३. मौवान सािहाचा वाचक जगभर कमीच असतो.

ु ाचे ‘ याचा हा ‘ असे पिरणाम दाखवता येत नाहीत. ‘बीज भाजून
४. मौवान सािह हे एखाा िवचारकॄ तीसारखे एकरेषीय नसते. ामळे
ु ारामान े िलिहानंतर महाराात लाांचा दजा सधारला
ु
के ली लाही ‘ अशी ओळ तक
असे िदसत नाही.

ु , सवयीता आडाांत ाचे पिरणाम दाखवता येत
५. मौवान सािह हे मनाा सवसामा सवयीला आान देणारे असते, ामळे
नाहीत.

६. िजथे कुठे मानवी मन मौवान सािहाा संपकात येत े ितथे ा सािहात अंतभूत असलेले जगयाचे आकलन िझरपते. मानवी मनांच े
सतत एकमेकांशी संपक होत असान े हे आकलन एकू णच जगयाची अथ पूणत ा समॄ करते.
७. एरवी, सवयीा जगयात, कधीच श नसलेले आकलन असे अिात आान े माणसाचे जगणे पिरप होते.
८. सवयीत सजकता नसते. सवयीबाहेर झेपावणारी सािहकॄ ती सजक असते. सजकता हे ौेयस असते. कारण ितथे आकलनाची एकाता
असते.
९. िवचारान े हे कळले नाही तरी अूपणे माणसाला हे जाणवत असान ेच सजकतेचा शोध होत राहतो.

ु च संघष मय आिण िवदीण, जगयान े येणारी िवंसकता अस होणे अटळ असान े सजकतेच े मह अबािधत
१०. एकरेषीय, आिण ामळे
राहते.

सा, चचसाठी एवढे मेु परेु त.
--- 000 ---
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ु माणूस ाा अिाा, भाविनक सखासीनते
ु
ेटोा ीन े कवी हा िनपयोगी ने तर अिहतकारक होता. किवतेमळे
ा हीन पातळीवर

ु ीकरणाचा मा
ु मांडला. ेटोा णयात तच नते, असे
पोचतो असे ाचे णणे होते. अिरॉटलन े हे अमा करत कॅ थािस सचा -- श

मला वाटत नाही. ' अिहत ' कॄ िऽमपणे िनयंिऽत होऊ शकते का आिण तसा ूय करावा का याबाबत आपले खूपच वेगळे आकलन असेल.
ु इथे येतो. अन ेक ूकारे बोधूदता लहानपणापासून हॅमर होतच असते,
मौवान कला ही बोधूद असते का / असली पािहजे का, असा एक मा
ाचे ँय पिरणाम कमी िदसतात हे खरेच आहे. पण, मला वाटते, बोध, ाचे पिरणाम, पिरणामांची संा वा ूमाण, असा िवचार करणे या

ु ारामाा काही लात येण े आिण सवासाठी ते अिभ करावे असे ाला वाटणे याचे मह, ते
बाबतीत फारस े अथ पूण  ठरणार नाही. तक

समजून घेणारे लोक िकती आहेत यावर ठ नये. सजकता ही कुणासाठी आरित नाही आिण बसंांना ितचे मह जाणवते, फ या गोीला
अमबम ायचा ण बतेकांकडून सारखा टोलवला जातो. वर नोटमे िदलेा कारणांनी, पिरणामाची मोजदाद करता येणार नाही आिण कलेच े

ावहािरक फायदे-तोटे ठरवता / दाखवता येणार नाहीत, हे  िदसते.

सजकतेा अभावातून जेा सजकतेबाबत शोध, संवाद होतो तेा ' िवचार ' हेच साधन उपल असते. िवचार गतं ु ागतं ु ीचा असतो. पण
सजकतेला िवचाराचे िनयम लागू नाहीत.
--- ००० --The more the expenses the lesser the possibility of accepting the challenges of content. Theatre is the only
performing art that can express greatest challenges with the least expenses. This is the major capacity of
this form. If we fail to see this, theatre also will become mere entertainment without the creative process
of facing life. Moreover excessive use of ' effects ' becomes a hindrance if the play is creative in content.
ु ा लढवते, तो अानातला शहाणपणा.
िितशील ( सवयम ) मन कामचलाऊ य
ु आकाश ' या ओळीचे दोन अगदी िव अथ  कसे लागू शकतात हे मी शाळे त असताना सांिगतले होते, तेा आमा बाई डॊयांतन
ू
' घर अमचे
पाणी येईपयत हसा होा !
िबनशत ूेम एखाा िविश ीवर असत नाही. िविश ीवरचे ूेम हे सशतच असते आिण ााबरोबर ेष आिण ःखही असतातच.

ु
ु ी उाहान े ठरवू शकता !
मग ॅलटाईन डे णा, लाल बदाम काढा नाहीतर गलाबां
ची उधळण करा. कपडे कुठले घालायचे ते माऽ त
NOTHINGNESS !
( एकान े चचला टाकलेला श. )
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Somethingness is conflict.
अंतिवरोध आिण इतर सगयाच समिथंगन ेसशी संघष . हाच सगळा सािहाचा का माल असतो. का माल कोणता आहे, यावर सािहाचे
मू ठरते का, हा ू आहे.
थोडे अिधक  करतो. लेखक तः समिथंग असतो आिण तो, समिथंग असलेला माल हाताळत असतो. लेखकाचे वा ा मालाचे जात, वण,
वग यांबाबतचे वाव, दािराचे वा आजारपणाचे वाव, समाजवाद, मावाद, आंबडे करवाद, गांधीवाद, भांडवलशाहीवाद, िहंवाद,

ु सािहाचे मू आपोआप ठरते का, हा ू आहे. असे टास, मूमापन-उपपीा
मराठीवाद, ीवाद, वग ैरे कोणाही समिथंगन ेसमळे

कशा, िकती िचरफया उडतील याची कना कन पाहावी.
बरोबर. एखााला ाा गावी अजूनही नदी पोन जावे लागते, एखादा मेधा पाटकरांा चळवळीशी जोडलेला आहे, एखाान े नाटक

ु ांा कलाकॄ ता बाबतीत समीकांनी जा माकाची देवाणघेवाण करणे,
बसवयापूव गावात संडास बांधनू िदले, अशा गोमळे

ु ती मूांन खूपच ूचंड ौेयर असतात, याही
हे सांॄितक मू े नाकारणेच आहे. सांॄितक मू े ही माणसाा जगयात सहानभू
ताकडे हे ल करणे आहे.

ु तीपेा शहाणपणाचा ( wisdom ) आवाका खूप मोठा असतो आिण मौिलकताही ूचंड असते. आिण हे अथातच ू ा
सहानभू
कलाकॄ तीतच असायला हवे. आक िी आिण सामािजक या बािलश भेदातून कलेची समीा करणे णजे सांॄितक िवंसच.

माणसाा सगया ूांच े उगमान आहे ाचे मन. ा मनाचे वागयाचे ूकार, ाची रचना, ाा कॄ ततून िनमाण होणारी गतं ु ागतं ु या

सगयाचा आवाका घेणाढया कलाकॄ तना असामािजक णून िझडकारायचे आिण ूांची िवभागणी कन ाता एकाच भागाला मह
ायचे, हा अंत कोता िकोण आहे.

--- ००० --ूायोिगक नाटक.
१.आशय सवयीतला नसतो.

ु सादरीकरण सवयीतले नसते.
२.ामळे

ु तांिऽक पिरणाम ( ूकाश, संगीत, इ. ) कमीत कमी ठे वावे लागतात. अडथळा होऊ नये हा हेत.ू ( अशा नाटकांना
३.आशयाा वेगळे पणामळे

ूेक कमी असान े खचही कमीत कमी ठे वावा लागतो. ) आशयाला मह असान े ूेकांा कनाशीकडूनही अिधक अपेा ठे वणे इ.
४.इतर णजे ावसाियक नाटकांा बाबतीत करमणूक हाच हेत ू असतो आिण तःा मानिसक कमकुवतपणासाठी ूेक प ैसे देऊन टून
ायला तयार असतो, पयायान े ाला तांिऽक पिरणामांची समॄी हवीच असते. इथे अडथळा येयाचा ू नसतो. ूेकांा कनाशीला
ऽास नको असतो.
५.कमीत कमी खचात व कमीत कमी अवडंबरात आशयाची अमयाद आान े घेऊ शकणारा नाटक हा ‘ सादर ‘ होणारा असा कलाूकार आहे.

ु करमणूकवेड.े
ाचे हे वैिश ूायोिगक नाटकाा बाबतीतच अथ पूण  ठरते. या कारणासाठी नाटक आवडणारे ते खरे नाटकवेड.े बाकीचे नसते

30

६.ाचेाचे कं िडशिनंग तीच ाचीाची परंपरा. ‘ देशीवाद ‘ ा सोडून. तःा कं िडशिनंगबलही जे ू उभे करते ते खरे ूायोिगक
नाटक.

िसन ेमा असो की नाटक असो ‘ धंा ‘ बल कमीअिधक बेिफिकरी बाळगून आशयसंप
ॄ तेला मह ायचे असेल तर बजेट आटोपशीर ठे वले
जाते आिण ाला कुणी ‘ दिरिीपणा ‘ णत नाहीत. यंपाकघराता नळाला खरोखर पाणी येत,े हे ावसाियक नाटकात एक वेळ ठीक

णता येईल पण ूायोिगक नाटकाला ाची गरज वाटत नाही. रंगमंचावर धडाडत जाणारी रे,े ू िवमानतळ, ॄेबॉन  े िडयम हे ूायोिगक

ु च िफरता रंगमंच, सरकता रंगमंच यांा
नाटकात कुणी करत नाही. ‘ सूचकता ‘ हे सजक आिण कलाक ि ासाठी वापरले जाते. ामळे
अभावी ूायोिगक नाटकाचे काहीच अडत नाही. वर िदलेा उदाहरणांना नािचांचा िवशेष दजा आलेला नाही. याउलट ‘ घाशीराम

ु
कोतवाल ‘ मधा कमानीवरचा गणपती हा एक अथ संप
पाहावे. )
ॄ नािच ठरतो. ( डॉ. राजीव नाईक यांच े ‘ नाटकातली िचं ‘ हे पक
ु
ूेक कमी, आवक नाही एवाच कारणांसाठी हा बजेटचा आटोपशीरपणा नसतो तर न ेप, ूकाश, संगीत यांा अनावँयक ौीमंतीमळे

ु नाटक पाच शकणार नाही असा
नाटकाा आशयावन ल िवचिलत होऊ नये, हाही हेत ू असतो. मला िवमानतळच दाखवा, नाहीतर मी पढचे
ु न ेन े खूपच कमी लागत
बालह ूायोिगक नाटकापढेु कुणी धरत नाही. ावसाियक नाटकापढेु तो धरला जाऊ शकतो. अशा ूकारे, गतं ु वणूक तल

ु
असान े आशयाा बाबतीतली आान े घेण े इथे अिधक श असते आिण हे नाटक या फॉमच े बलान आहे. आशयाची सवात
सांिहता
करते हे कुणी अमा करत नाही. तसेच, सव टीमा िचंतनशीलतेा एकऽ येयान ेच नाटक हा इतका समॄ कलाूकार ठरतो हेही कुणी

अमा करत नाही. उम ूयोग होत असलेा नाटकाचेही, ( प ैशाअभावी ) िकमान महाा शहरांमेही ूयोग सादर होऊ शकत नाहीत, हे
जिमनीवरचे वाव आहे. हवेत इमले बांधायचा ‘ धंदा ‘ हे ूायोिगक नाटकाचे ेऽ ने.
ं जोडून ही कॉमट
काही िदवसांपवू  एफबीवरच नाटकाचा िसन ेमा होऊ नये अशा अथाच े नािसिन शहांच े एक वा चचला होते. ाचाच संबध

ु एक अशी नाटकाची मागणी आहे असे काही नसते. ामळे
ु , ‘ अव ‘ हे नाटक अमकच
ु
एका
पाहता येत.े ूायोिगक नाटकाा ेऽात अमकच

ु श असतात. लाांसह मी
पतीन े होऊ शकते असे काही नसते. ूेक िददशकागिणक आिण टीमगिणक कनाशीचे असं धमारे
एनएसडी महोवात दीडशे िदवे वापरलेले एक भंगार नाटक पािहले होते. ितकडे आता ही फॅ शन ळत आहे असे कळले. इथे, लाांनीच

ु
ं ी
बसवलेा माया ‘ समतोल ‘ या नाटकाचे उदाहरण देतो. हे एक ममवगय घर आहे हे सचवयासाठी
ांनी अशा घरात असणाढया वूच

ु हे नसते
ु परेु सच
े ने
( िृझ, पंखा, ीलचे कपाट, िमर, इ. ) एक िचऽचौकट समोर लावली होती, बाकी फारस े काहीच न ेप नते. वतः
तर अंत कक न ेप होते. हे नाटक धत होते. नाटकाची नसली तरी एका ककताहीन परीकाची अशी मागणी होती की एक पाऽ जर
ू उखडले गेले ! नाटकाची मागणी आहे
िखडकीशी वाट पाहणार आहे तर ू िखडकी दाखवायलाच हवी. या कारणान े नाटक ा धतन

े ा पाच ूयोगांसाठी कुणी तीन लाखांचा सेट करत नाही हे एक आिण एखादा पेिल ॉट वग ैरे ठीक असला तरी
णून मयािदत ूेकसं
असली फार जािगरी नाटकाला मारकच ठरेल यात शंका नाही. चांगा गायकाचे शाीय गाणे चा असताना तबलजीच जर सारा ाा
करामती दाखवायला लागला तर तो अडथळाच होणार. िददशकाला, तंऽांना काही मािहतीच नसावी आिण ते अडाणी असावे, असा इथे

ु
परार
चाललेला नाही, हे लात ावे. नाटक हे ँय, ौा वग ैरे सवच असलेले माम आहे हे समजूनच ( आिण समजूनही ) आिण ही
समज ककतेन े वापनच ांसारखे िददशक काम करत असतात. न ेपाला टाळी हे न ेपाचे अपयश आहे असे मानणारे मेट न ेपकार
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आपाकडे होऊन गेलेले आहेत. ावसाियक नाटकात ही माता उलट असू शकते. थोडात, नाटक या फॉमच े बलानच झाकोळू न टाकले
गेले तर काही चांगले घडयाा इथे असणाढया शता न होत जातील, हे ल ू नये.
“ ा बंडखोरीमागे काही तािक िवचार असावा लागतो व हा िवचार न ेहमीच जगयाबला मूलभूत ूांमधून जलेला असतो. आपा

ु ूतु
नाटकामधली बंडखोरी जीवनिवषयक तिचंतनातून िनमाण झालेली आहे असे िदसत नाही. " हे एलकं ु चवारांच े वा या चचत इथे पा
ठरते.
जऽेतलं जायंट ील.
ु नला पािहले.
ु
िहमांशू ात िलिखत आिण ूवीण भोळे िददिशत हे नाटक काल िद. ०३-०३-११ रोजी पयात
सदश

ु
“ ूेक ूेकाला िदसलेले आिण जाणवलेले नाटक वेगळे असेल कारण ूेकाचा िकोन मळात
वेगवेगळा असतो “

ु
ू सादर के लेले हे नाटक. आजची झगमगती े, मॉलसंॄती आिण जगयातले अन ेक िवरोधाभास
या उरआधिनक
धारणेतन
हा आशय  करणारे हे नाटक. ‘ रंगीबेरंगी, चमारांनी भरलेलं, ीट आिण हॉटही ‘ असे हे ‘ द ोल ू वड ‘ आहे, असे पिरचय-पऽकात

ु
टले आहे. हा आशय नाटकातून  होतोच. उरआधिनक
धारणांमे, एक कौशपूण  मांडणी एवढेच दाखवायचे असते. याला ‘ उथळ,

बाळबोध, ूग, सखोल ‘ वग़ ैरे णणाढयाला हे ‘ बावळट ‘ णणार. मूमापन शही नसते आिण कुणी के लेच तर ते िनरथ क असते, अशी
ु देयाचा ूय करतो ‘ एवढाच, टला तर, हेत ू असतो. मला यात जरा घोळ जाणवला. िहमांशू ात हा
ु , ‘ अनभव
ही माता असते. ामळे
ु
हा लेखक
अिलकडा काळातला एक चांगला लेखक आहे. ‘ िरसायकल करता येतील अशी तःची िरले ‘ असले अचाट सचणारा

ु
 जा असेच अनभवाला
आहे. मधेमधे ाची िचंतनशीलताही जाणवते. तरीही, या ीन े पाहता, या नाटकात लेखक कमी आिण पफॉम
आले.

ु
ु ाला कोण ‘ भरीला पाडतेय ‘ ? की
ू े काही संवाद अशा िथएिशकल पफॉम
 िशवाय पोचलेही नसते. पण, उर-आधिनक
िहमांशच
ायला त

काही लेखकांमधला हा आंतरिवरोध असू शके ल ? हे नाटक पाहताना मायाबरोबर ूा. िवजय कारेकर होते. ांनाही असाच ू पडला होता की
ु देतायत की ावर टीका, उपरोध  करतायत ? िथअरी नको णत उरआधिनक
ु
हे अनभव
हीच िथअरी कन ीकारणे असे तर हे होत

ू े िलहावे !
नाहीय ना ? मला असे वाटले की याच आंतरिवरोधाचे आकलन  करणारे नाटक िहमांशन
बाकी या गधळासहही नाटक चांगले आहे, ूयोग उम होतो.

ु माणूस िल शकतो, ता ान े शीूमाणे िनयिमत ध िकं वा िनदान शेण तरी िदलेच पािहजे असं आजचं भाबडं सािहशा सांगतं....!
अमक

ु
– पौी परार
िवजेत े डौ. भालचंि न ेमाडे – या िदलेा वाावर –

लेखकान े िकती आिण कसे िलहावे याबाबता इतरांा अपेांची कुठलाही चांगला लेखक दखल घेत नाही ( ' लाडके िम ' होयाची
ु
महाकांा नसेल तर ). पण ाची िनिमतीूिबया णजे तरी काय ? जगताना येणाढया ाा नसा
चांगा आिण वाईट

ु
( ध आिण शेण ) ूितिबया ? हे इथे िदले गेलेले वा जर न ेमाांच े असेल तर एक ू पडतोच – हा इतका बिमान,
समीक वग ैरे असलेला

लेखक, सढयांबल जसे भरपूर शेरे देतो तसे तःा िनिमितूिबयेबल फारसे का बोलत नाही ?
--- ००० ---
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असे एके क मांडयापेा माणसाा डोातच काही फॉ आहे का, हेच पाहावे का ?
-- मितिर पिरसरातून मत फॉ तयार होतो !!
िवजेची गळती णा की चोरी णा, ती करणाढयाची आिण ाला पकडयाची जबाबदारी असूनही ाला न पकडणाढयाची अशी दोघांचीही ती
े ा बाबतीत येईल. अिमताभ बन मोठा झाावर
गलती ( चूक ) आहे, हे तर सगळेच णतील. ू कारणमीमांस
' वाईट ' का झाला तर ाचे बालपण असे असे वाईट गेले होते हे दाखवायचे आिण अमजदखानचे बालपण वग ैरे पटावरच न घेता

ु र  णून ूेझट
ु ाचा सोपा िहंदी िपर करणे, हा आपा लहरीचा भाग ठरेल. तमु ची लहर वेगळी आिण
ाला अ
 करायचे, असा आय

माझी वेगळी असे झाले की िवषयच संपला ! न जाणो, पिरसरातून आपा मजन े कारणे शोधयातून सगयांनाच जबाबदाढया टाळता येतील
िकं वा सगळे च समथ नीय ठरेल ! िकं वा मग, मी णेन ते स आिण मी देईन तो ाय, असे तरी होईल !
ु
( फॉ ) तमु ा िकं वा माया मत नसता
ने, माणसाा मत ! कुठाही िवचारसरणीचे भ असलेले लोक आपण सोडून सढया
सगयांा मत फॉ आहे, असे समजत राहतात. हाही ा कॉमन मफॉचाच पिरणाम असतो.

कोणती तरी िवचारसरणी, वाद, धम, भाव अशा ISOLATE करणाढया कॄ तीिशवाय काहीच श नाही ही सवयीची खाऽी आपालाच

संशयाद होऊ लागली की उपरोिधक होणे ही ूितिबया येऊ शकते. कुठाही फलाटावर बसून एसटीची वाट पाहयाचा हा ू नाही. ूथम

ु ता, वैताग, उेग, असास, शांत होऊ िदले पािहजेत. इथून पढेु एसटी, भगवीता, अशा कुठाही वाहनाची वाट पाहणे णजे
उपरोध, त
WAITING FOR GODOT. आिण िनराशा णजे अलगताच. अलगता हाच तर फॉ नसेल ?

तःता अलगतेा ूाला सामोरे जायाचे नाकानच जगायचे हे जोपयत आपले पे ठरलेले आहे तोपयत आपण सगळे कं ु पणावर बसूनच
ु असे जगणे असूच शकत नाही हे सांगयासाठी त
ु ी जे. कॄ मूतचे णणे िदलेले िदसते. सा आहे ते ठीक
' बरे वाटणारे ' बोलणार ! अमक
आहे, याच पतीतून काही चांगले घडेल, आिण एकू णात माणसाचे भले होत चाललेले आहे, यावरचा िवास उडालेांचा ू आहे. मी जेा
ु ी णता असे िनष  न बाळगता असतो. एकमेकांा अलगतेबल मूमापन, वादजे. कॄ मूता शांा संपकात असतो तेा त

ूितवाद या तर जनरलच सवयी आहेत. तशा अंगान े जाऊन काही उपयोग होणार नाही. समजा मी िकं वा एक  हा अंत ुि माणूस आहे असे

ठरले तरी कुठाही चचला ाचा उपयोग काय ? सढयांबला िवेषणापेा तःा ूांच े उगम सापडतात का, हे पाहणे, हेच महाचे.
ु ारामाची किवता.
तक
ु ारामाची किवता िताता आशयामळे
ु , माणसाा जगयाबाबत ितातून  होणाढया आकलनामळे
ु ‘ मेट ‘ आहे असे समजणारे
तक

आिण ‘ समजणारे ‘ ही खूप आहेत. पण, हे असे जगणे शच नाही, हे सगळे ‘ अािक ‘ आहे, हे माणसाला कुठे ही
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ु ाराम वाचणारे काही आहेत. िवशेष णजे, ‘ तक
ु ाराम हा एक मेट कवी
न ेऊ शकत नाही, असे नाराजीचे ‘ िवरोधी ‘ िनष  मनात बाळगूनही तक
आहे ‘ याबल या सगयांच े एकमत असते ! हे काय गौडबंगाल असते ? किवतेचा आशय वगळू न किवता मेट ठरयाचे चमार जगात इतरऽ
कुठे घडले आहेत का, घडतात का, याची मािहती, कुणाकडे असास, ावी. तसे नसेल तर मराठीकडून ही माणसाा जागितक संॄतीला

काँिशूशन का णू नये ? की हा एक ‘ िभऽट दांिभकपणा ‘ आहे अशी याची बोळवण होयाची शता लात घेऊन गच बसावे ?

ु दजाची, कसदार, आशयघन किवताच आपा समोर असते.
कोणाही कवीा मेटन ेसबल आपण बोलतो तेा ान े िलिहलेली अ

ु ारामाा बाबतीत अशी किवता ' अािक ' आहे. अािक णजे जणू खोटे , कािनक असे भासवले जाते. परंत,ु तेच खरे जगयातले
तक

मूलभूत ू असतात. धम, तान या गोी फावा वेळा गा या पात िनमाण होत नाहीत. हे ू पूण  माणसाा जगयालाच

ूतु असान े ांच े आकलन  करणारी कलाकॄ ती महान ठरते. हे ू फे टाळू न जगयाची कोणतीही पत जगयाची नासाडीच करते, हे

ु
ु , मटे िरयल जरी ािनक असले तरी ती किवता पूण  मानवजातीलाच महाची ठरते. किवतेा या आशयाकडे बिूामायवादी,
िदसते. ामळे
ु ाराम ' मेट ' णजे काय ?
पिरवतनवादी ल देतात का हा ू आहे. आिण याकडे ल कन तक

म आिण ितम.
ु बेकेट यांना १९६९ चा सािहाचा नोबेल परार
ु
ु
टी. एस. एिलयट यांना १९४८ चा आिण सॅएल
िमळाला. समीकान े कोणाही पराराा

ु
दबावाखाली मूमापन क नये हे बरोबरच आहे ( आिण हे आपाकडा सव परारूा
लेखकांा बाबतीतही लागू आहे ). न ेमाांनी या
दोन नोबेल लेखकांना ‘ म दजाच े ‘ टले आहे. ( ‘ टीकायंवर ‘ पॄ ११५ ). मानपऽ देताना जसे िनकष िदले जातात तसेच अवमानपऽ

ु
भाऊ
देतानाही िदले पािहजेत, यात मत होऊ नये असे वाटते. मग मराठीतले अिलकडचे अल दजाच े लेखक कोण, तर अथातच सान े गजी,

पाे आिण अथातच न ेमाडे. ( प.ु ल. आिण वप ु का नाहीत ? ) असेही मूमापन असू शकते, पण ते सखोल, सकारण असावे लागेल. तसे होत
नसेल तर याला ‘ लहर ‘ णावे लागेल. िकं वा मग कुणाचेही काहीही मत असू शकते, असा हा एक पोमॉडिन झम णावा लागेल. पण

पोमॉडिन झममे मूमापनाची िचंता करणे आिण ाबाबत तावातावान े ( कागदााही ! ) बोलणे बसत नाही. मग याला ‘ बेसलेस िूपोमॉडिन झम ‘ णावे का ? की ‘ ितम दजाची समीा ‘ णावे ?
न ेमाडे एक लेखक आिण न ेमाडे एक समीक यांा आकलन-ूिबयांत खूप तफावत आहे, असे तमु चे णणे िदसते.
. तमु चे वा आले ानात. सामातः लेखक, नािददशक, िचऽपट-िददशक जेा समीक वा िथअिर होतात तेा ते तःा
आकलनाता सजक-ूिबयेबल बोलत असतात. याला न ेमाडे अपवाद आहेत, हेिववा वाटते. असा ूचंड split अपेित नाही. अशा भंग

पतीन े कुणी काम के ाचे मला मािहती नाही.

ूणव, माझेही तु यासारखेच मत आहे. सराव, अास, िवा आिण मटे िरयलचा साठा हे चांगली िकं वा अल कलाकॄ ती िनमाण ायला परेु स े

नाहीत, याचे हे उदाहरण. ांची जी िगत ' संकुिचतता ' आिण गधळ ( confusion ) समीाटाईप लेखनात िदसतात तेच ांा
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कलाकॄ ततही िदसतात. ' फोर ाट टस ' आिण ' वेिटं ग फोर गोदो ' या कलाकॄ तना ते म णू शकतात, यात आकलनातून येणारा धाडसीपणा

नसून गधळातून आिण कमकुवतपणातून येणारा आबमकपणा आहे.
--- ००० ---

ा डावेपणाची महाराीयांनी राजकीय ेऽातून हकालपी के ली तोच डावेपणा महाराीयांा सांॄितक ेऽात फोफावावा हे महाराीयांा
भंग िमाचे लण आहे.
--- ००० --देशी आिण संकुिचत .
ु एकिजनसीपणा नाही. “ तेच न ेमाडे पॄ १२० वर
‘ टीकायंवर ‘ ा पॄ ९६ वर न ेमाडे णतात, “ मराठी समाजात सदैु वान े िवचारांचा एकसरी
णतात “ समाजाची सामूिहक िचंतनशी आिण भावशी देशीपणात ूकट होते. “ – असे हे एकऽ कळायला जरा अवघड जाते ! (२ ) पृ

ु भाऊ पाे ... पयाा
ु
ु
३४४ वर लेखकांची चांगली वैिशे सांगताना ते “ ... महानगरातील वगकलहापासून म
ॄाणी संॄतीपासून म
ँयाम मनोहर “ असे णतात. आपा समाजाची संकुिचतता ( आिण तःची ? ) लात येण े चांगले, असे ांनी ितथेच आधी टलेलेच

आहे. णजे वगकलह आिण ॄाणी संकॄती हे ‘ संकुिचत ‘ असणार हे उघडच आहे. ॄाणी संॄतीबल समजा एकमत होईल, पण

ु असायला हवे, ांची
वगकलह ? तोही ? बरे, मराठा संॄती ? ाचे काय ? चांगला लेखक होयासाठी कोणकोणा संकुिचत गोपासून म

यादीच करता येईल काय ? पण, सावधान ! ही यादी वाढत गेली तर एकू ण देशीपणाच धोात येईल का, ते आधी तपासून ा ! संकुिचतपणाचे

ु डे तक
ु डे िकती सांगत बसणार ? ापेा, संकुिचतपणा णजे काय, असे थोडे मतभेदातीतही बघायला नको ? न जाणो यासाठी
असे तक

ु ी
तानाा, अााा ेऽाकडे जावे लागेल ! टी. एस. एिलयट णालाच होता की एखादे लेखन ‘ सािह ‘ आहे की नाही हे त
ु सािहाचे दंडक वापन सांगता येणार नाही !
सािहाचे दंडक वापन सांग ू शकाल, पण ते लेखन मौवान आहे की नाही हे नसते

संदभच सापडला. टी.एस. एिलयट ाा Religion and Literature या लेखात णतो, " The ' greatness ' of literature
cannot be determined solely by literary standards; though we must remember that whether it is
literature or not can be determined only by literary standards. "
--- ००० --People who learn some accurate detail of another person's life at once deduce consequences which are not
accurate, and see in the newly discovered fact an explanation of things that have no connection with it
whatsoever.
--- MARCEL PROUST .
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असे जगयाता ऍसिडटीचे भान येण े हे पूण  मानवााच जगयाला ौेयर आहे, हे जाणवते. हे भान येयान े पिरवतनवाांच े पिरौम
वाचतील, असे नाही वाटत ? की ांना पिरौमच हवे आहेत आिण ते कमी होतील असे काही नकोच आहे ?
ांना तसे योय वाटते ांनी तसे करयाबाबत काही णणेच नाही. सखोल, िचंतनाक कलाकॄ तना िवरोध करयापेा ाही माणसाा
ु च वेड,े असे समजणे
ु आहे. आपण माऽ शहाणे वेड े आिण बाकीचे नसते
' ौेयस ' चेच काय करत असतात, हे जाणणे आवँयक आहे, हा मा

िहताचे वाटत नाही, इतके च.
‘ मी मायासाठी िमळवायचे ' हे पूण  मानवजातीचे मन वापरयाचे पायाभूत त आहे. यात काहीही बांती न घडता सगळे काही नीट होऊ

े ा!
शके ल, अायी पिरिती न होईल, असे मानणारे ' सक ' बांितकारक यशी होवोत, हीच शभु 

ू ीवर ' माझं काम जगात पिरवतन करणं नाही तर माझं काम जीवनाचं यथाित िचऽण करणं हेच आहे
ा ( णजे आपा ) सांॄितक पाभम

' असं सांगणाढया सारामागोवर मराठी सािहाा हौशी आिण लोकिूय रंगमंचावर ूितगामी णून दगडफे क होऊ शकते. -- िवौाम गेु ,
' खेळ ', िदवाळी २०१०.

ु पण वावक
ु
परोगामी
लेखक िव ूितगामी लेखक अशी ढोबळ मांडणी करणाढया आिण ती खरोखरच अिात असते असं मानणाढया सबोध

मराठी सािहिक पयावरणात ' ांचा ' ( णजे इथला नसलेला ) लेखक वेडाच भासतो. -- िवौाम गेु , ' खेळ ', िदवाळी २०१०.

ानदा, गेु ' ूितगामी ' ची ाा कशी करतील ते मला माहीत नाही. ांनाच िवचारावे लागेल. परंत,ु सािहात, कलेत, जे सािहात वा
सािहाबाहेर डावे, पिरवतनवादी नाहीत ांना िनकालात काढायची एक पत िदसते,ती लात घेऊन ांनी वरील िवधान के ले आहे असे मला

ु
े ो, बेकेट, आयन ेो, गाओ िझंगिझआन हे सगळे ूितगामी ठरतील असे ते सचवताहे
वाटते. या ीन े आपाकडे सारामागो, िपरांद
त. मला हे

पटते. कुठा का असेना, डाा िवचारसरणीा ूभावाखाली कलािनिमती न करणे णजे ूितगामी, असा ढ अथ  इथे अिभूेत िदसतो.

ु जगयाचा असा िवचारसरणीिनरप
े आवाका घेणाढया कलाकॄ ती कधीच िवषमतेा, शोषणाा समथ नाथ  अिात येत नाहीत.
वतः,
ु
परंत,ु ूेक कॄ ती ही राजकीय कॄ तीच असते आिण तीत तमु ची ' भूिमका ' अंतभूत असते, असे या परोगाां
च े ठरलेले असते. ' भूिमका ' या

िितशील शाची ूचंड आवड असणाढयांना कुठलीही मेट कलाकॄ ती कळू च शकणार नाही, याबल मला शंकाच नाही. फुटीरता, अलगता,

िवदीणता ही माणसाचे मन कॄ ितशील असयाची वैिशेच आहेत. ती मा कन, गॄहीत धन, फ ाचे िरणाम टाळता यावेत असे
आपाला वाटते. जगभरा सगयाच माणसांा जगयाची हा रोग या ना ा ूकारे वाट लावतो आहे. ' माणसा माणूस हो ' वग ैरे वाांचा
काहीही उपयोग होताना िदसत नाही.
--- ००० --ु करयाचे काम
ु
आजा ' सकाळ ' ा ' सरंग ' परवणीतला
सिचन कं ु डलकर यांचा ' सामािजक ' हा लेख जर वाचावा. आपले कलाेऽ खजे
फ िहंवादी िकं वा इितहासूेमी संघटनाच करत नसून तथाकिथत बांिधलकीवाले -- भूिमकावालेही करत आहेत, हे आपण लात ायला हवे.
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ं
ओकार,
उलट, कलाकॄ ती ही कलावंताा मतांनी, ौांनी मयािदत न होणे आिण या अथान े ती िदशाहीन असणेच महाचे असते, हे अन ेक
( जगा ) मेट कलाकॄ तवन िदसते. पण बांिधलकीवाांचा याला नकारच असतो. झडा, बंका वग ैरे ूॉपट ही बांिधलकीवाांना लागते.
ािशवाय ांच े नाटक चाच शकत नाही.
आपाला जे कळत नाही वा महाचे वाटत नाही ते अिातच असता कामा नये, असे वातावरण काही कलावंतांना जाणवावे अशी पिरिती
आहेच. ाला ही ूितिबया आहे. अशा ूितिबयांची संा ा दबावाा मानान े खूप कमी िदसते. ा लेखाता भाषेबाबतचे, मांडणीबाबतचे

ु लिला जाऊ नये. ' कुठे आहे सी ? ूेक कलावंत तंऽ तर आहे '
आेप जर िवचारात घेतले पािहजेत, पण बांिधलकीा सीचा मा
ु
अशा ढोबळपणेही याकडे पािहले जाऊ नये. विती
अडथळे िनमाण करणारी असािशवाय उगीचच अशा ूितिबया येणार नाहीत.

ु ूोाहनच देत नाही तर सी करतो. रा,
ीला िक िी ( ‘ आक िी ‘ अिधक वाईट असेल तर ते ) ायला तथाकिथत समाज नसते
धम, भाषा, िवचारसरणी वग ैरे गोशी एकप होणे, ांा अिता बाळगणे, ही मनाची रचना घडयामे ा तथाकिथत समाजाची अहम

ु असे सचते
ु की आता ूांची िगत आिण
भूिमका असते. ातून मग अन ेक ू िनमाण होतात. पण मूळ रोगाकडे ल करायचे असामळे
ू , िबयाूितिबयांतन
ू एकू ण
सामािजक अशी िवभागणी क ! सवाची मन े, समाज, पिरिती यांा एकमेकांवर होणाढया अगिणत पिरणामांतन
माणसाचे जगणे चा असते. हे सगळे लात घेतले तर िगत आिण सामािजक हा भेदच बािलश, िनरथ क ठरतो. अशा आकलनातून

ु िहणवणेच नाही तर उखडून टाकयाचे ूय जाणवू
जगयाचा आवाका घेऊ पाहणाढया कलावंतांना जेा कलावादी, आक िी णून नसते

ु
लागतात तेा ा िवषयावर बोलणे सांॄितक अिभसरणासाठी योय ठरते. तथाकिथत परोगामी,
सामािजक कलावंतही ‘ कलाकॄ ती ‘ च िनमाण
ु ा अभावामळे
ु ांना
करतात. ासाठीही काही िकमान ‘ कलाक ‘ कौशाची गरज असतेच. वतमानपऽी परीणे ( आपण ांा गणे

ु , िनरिनराळे
नगय समजू इितो, पण िवशेषतः िचऽपट-नाटक यांना ती खूप झळ पोचवू शकतात ), अासाला लावली जाणारी पके

ु भाषणांच-े पिरसंवादांच े िवषय, परार-यं
ु
ू असे ॄेनवॉिशंग चा असाचे जाणवते. कलेा ेऽात
िवभागूमख,
ऽणा अशा अन ेक मामांतन
गेली काही वष काही एका दजाच े काम करणाढया पाचपास कलावंतांना हे जाणवत असेल तर आपा सांॄितक ेऽातला हा एक गंभीर ू
े िहताचे होईल.
आहे, हे लात घेणच
िवचार.
अमयाद िव काही कुठाही िवचाराचा पाया असू शकत नाही. िवचाराचा पाया मयािदत, ान े ान े आपा सोयीन े िनवडलेला असतो. पढेु
ा िवचाराची एक रचना उभी करयासाठी लागणारे तपशीलही सोयीन े ‘ िनवडलेले ‘ च असतात. जे तथाकिथत धमवादी असतात तेही िवचारच
ु , एकू णात, िवचाराा ेऽात ‘ स ‘ असे काही नसते.
वापरत असतात, ांाकडेही िवचारापिलकडचे ‘ धािमक ‘ असे काही नसते. ामळे
सगळेच ‘ सोयीचे ‘ आिण अध वटच असते. हे एवढे तर ूेकाला िवचारान ेच कळू शकते. ासाठी अंत जडजंबाल त असायची गरज
नसते. असे हे सव िवचारूकार ‘ अध वट ‘ च असतात, हे समजणे श असूनही माणूस मतभेदांबल सिहू का रा शकत नाही ? तो टॊया

ु ता, उपरोध, कुितपणा, छी हसणे, ‘ मलाच सगळे कळते ‘ असा भाव चेहढयावर
कन सढयांना दबवयाचे ूय का करत राहतो ? त
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आणणे, हे सगळे माणूस का करतो ? आिण या खोटे पणािशवाय माणसाला जगताच येणार नाही, असे णणे णजे एक अटळ िनराशावादच
ीकारणे ने का ? की खोटे पणातूनच शेवटी ‘ स ‘ जाला येणार आहे ?

धवाद सहभागी िमऽांनो ! िवनयजी, देवी पावावी णून ितापढेु कबडी कापणारा आिण एखादा िवचार पावेल णून लाखा कली
करणारा या दोघांाही ' वैिक स ' अंधौेा ' शाीय ' िनयतीवादाला जे िनष  मानून जगू इितात ांचा ूच नाही. कळत नकळत
ु च तर सगळी वाट लागत चाललेली आहे. जे याबल असमाधानी असतील, ू िवचारतील तेच वेगळे काही श
हेच वैिक स मानामळे

आहे का याचा शोध घेतील. अथा ' मू ', ' सजकता ' या शांची माणसाा जगयातून हकालपी झालीच णून समजा. ' झाली तर
झाली ! िधस ईज लाईफ ! ' -- हे सगळे च णतील असे नाही.
ु च बु शोधाला ूवॄ होतो. ान ेर, तक
ु ाराम, िववेकानंद हे िवचाराा मयादांना बळी न
समोरचे असमाधानकारक आहे हे िवचारान े कळामळे

पडता ' वेगळे ' आकलन कुणालाही श आहे असे सांगतात. कोणतीही ऑथॉिरटी न लात घेता आधी ' आहे ते ' समजून ावे असे मला
 वापरलेला आहे. आपाला न समजलेा गोचे आधार न घेता
वाटते. मी ' धािमक ' असा श न वापरता ' धमवादी ' हा श हेतपू वू क
ु
आपण कुठे पोचतो, हे पाहयाचा हा ूय आहे. आपण जे आहोत ितथून सवात
ावी, असा हा ू आहे.
--- ००० --ु – ४११००९.
--- चं. ू. देशपांड,े ३, ेहदीप, िचंतामणीनगर, सहकारनगर नं. २, पणे
फोन – ९३७१००५७७३, ईमेल – champrade@gmail.com वेबसाईट -- www.champralekhan.com
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एकटे पणाचा शौक
--- चं. ू. देशपांड.े
िवदीणता आिण एकाता.

ु वग ैर तन
ू होणारे संार अशा सव गोनी माणसाची िवचारिबया
उांतीा ूिबयेतली मची अवा, भाषा, कुटं ुब, हवामान, आहार, अनभव
मयािदत असते. पयायान े ती अलगता िनमाण करणारी असते आिण ूेक नाात संघष मयताही तयार करणारी असते. कुटं ुब, भाषा, धम, देश

ु डे करतातच िशवाय नीती, ाय, समता, ातं अशी वेगवेगळी मू े
यांा अिता आिण ांा अमबमांच े गधळ हे तर जगयाचे तक
ु ांातही िनवड करायचे ूसंग येतात आिण मनाा िचरफया उडतात. असं इा, महाकांा, हाव, वचाची इा,
मानामळे

सूड घेयाची इा यांनीही मन िवदीण होते. िहंस ेचा ऽास होतो, ितचा ाग के ला पािहजे हे पटते आिण तरीही िहंसने े वागावेच लागते िकं वा
ं ात
वागलेच जाते, ायान े वागले पािहजे हे पटते पण आपा वागयातून अाय होतोच, िवषमता वाईट हे पटत असूनही ूेक संबध
िवषमताच अिात येत,े आपले आिण सढयाचेही ातं िटकवता येत नाही, वग ैरे, अशा असं ूकारांनी जगणे िवदीण होत राहते.

ु अशा मूख 
 तेमळे
े े कारण असते. या िवचारिबयेत सदोिदत अंतभूत असलेा हेतपू वू क
अटळपणे मयािदत असणारी िवचारिबया हेच या िवदीणतच
ु
जगयातून माणसाची सटका
होऊ शकत नाही.

भािषक वा धािमक अिता, देशािभमान, कोणाही िवचारसरणीशी असणारी िना, सामािजक बांिधलकीचे व पिरवतनाचे मह मूलभूत वाटणे,

ु ांत कोणतीही
ू िनमाण होणाढया कलाकॄ ती या िवचारिबयेा वरील वैिशांनी मयािदत असतात. ामळे
अशा मानिसक अवांतन

मूाकता असू शकत नाही. अशा कलाकॄ ती मौवान नसतात हा एक भाग झाला; अशा तढहेा अपेांनी कलेकडे पाहणाढयांना मौवान

ु हेतन
ू े ूेिरत नसलेा, या अथान े
असणाढया कलाकॄ ती समजूही शकत नाहीत हा याचा सरा भाग आहे. मौवान कलाकॄ ती णजे अमकच
िदशाहीन असणाढया, सममावधानी कलाकॄ ती. आपण कोणाही पिरवतनासाठी िलहीत नाही असे णणारे बरेच जगा लेखक आपा

समोर आहेत, हे इथे लात ावे. अशा कलाकॄ ता संपकात आावर िनमाण होणारे सममावधान हे ‘ वैचािरक ‘ नसते, णूनच मौवान

असते. इथे लेखक कसलाही िनवाडा करत नाही, बरोबर-चूक सांगत नाही, कुणाची हेटाळणी करणे वा कुणाची भलावण करणे हे करत नाही, तर

असं कारण-पिरणामांा अनाकलनीय पिरितीत होत असलेा माणसाा जगयाचे तो समम भान घेतो-देतो. हे भान णजेही एक
िवचारच असतो, असे समजणारे ा कलाकॄ तीा संपकात आलेलेच नसतात कारण तःचे घ िम बाजूला ठे वािशवाय , पूवम ह

ु अशा मेट, ‘ मौवान ‘ कलाकॄ ता संपकात येऊच शकत नाही, हे ांना समजत नाही. ते एक वेळ मूाची शताच
सोडािशवाय ती
ू येणारे सममावधान हे वैचािरक
नाकारायला तयार होतील पण िवचारबतेचा हेका सोडणार नाहीत. मौवान कलाकॄ तीा पूण  संपकातन
े े नसान े एका असते. ही एकाता णजेच माणसाा जगयात येऊ शकणारी पिरपता असते. आिण माणसांची मन े ही
िवदीणतच

ु महाचे
णोणी एकमेकांवर पिरणाम करत आिण या अथान े एकिऽतपणे जगत असान े हे जागितक महाचे काय असते. हेच कलेच े अ
णावे असे सांॄितक काय असते. इथे िवषमताहीन असा ण माणसाा ू जगयात अवतरतो. पण िवशेष णजे, तथाकिथत

िवषमतािवरोधी, पिरवतनवादी लोकच हा सांॄितक ण िनमाण करणाढया कलाकॄ तना कडाडून िवरोध करताना िदसतात !
मराठी सांॄितक पयावरणातला हा ूचंड आंतरिवरोध आहे ! घटनाप आिण हाादही !
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‘ काही िवचारसरणीवाले आता तमु ावर हा करतील ‘ – या कॉमटवर --

ु संधी िदसतेय मला यात !
अमर होयाची एक अंधक
ु अलगता.
ूेकाची वेगवेगळी अवा. ामळे

तमु ा ूांची उरे मूळ नोटमे आहेत. भूिमका आिण पूवम ह एकच. भूिमका नसते तेाच सॄजन असते, हे वरील नोटमे मांडलेले आहे.
ाचे ीकरणही आहे.
िितशील िवचार णजे सॄजन ने. कला णजे भूिमकांची आिण िवचारांची कौशपूण  देवाणघेवाण, हा ॅम ूचंड ूमाणात पसरलेला

असान े मराठीतले सांॄितक ेऽ मॄपंु थाला लागलेले आहे. ान ेर कोणती वैचािरक भूिमका मांडयासाठी िलहीत होते ? की ते ैर िलहीत

ु
वाटते का ?
होते ? ांनी के लेले भगवीतेच े ' रसमहण ' हे सहांप ैकी एका आंधयान े के लेले असेच ताला

ु
नसा
एका वैचािरक भूिमके ा देवाणघेवाणीला ान ेरांनी ' परताचा श ' टले ?
ु ाराम णतो,
तक

कोणाकारण ह जाल स िनमाण । देवाचे कारण देव जाणे ।।

या िविनिमतीचा हेत ू मानवी िवचाराा केत येऊ शकत नाही, हाच याचा अथ .
संक णजे, आता नाटक िलिहयासाठी कागद, पेन टे बलावर घेतले आहेत, असा.
फलाशा न धरता कम णजे बाणच घेऊ नको, न ेमच ध नको, असा अथ  नाही. अन ेक मेट कलाकॄ ती आपाला बहाल कन गेलेले लेखक
' भूिमकाबाजी ' नाकारतात, हे लिता येणार नाही.

ु ी माया बाबतीत वापरलेला ' भूिमका ' हा श उपरोिधक नाही, हे गॄहीत धरतो आहे. )
धवाद ! ( त
देवाला िनवॄी ?
ु डे करणे हेच काम तो करत राहतो. कारण, माझा
िवचाराला िवचार णा की ाचे उदाीकरण कन ाला ‘ िववेक ‘ णा, िवभाजन करणे, तक

ु
िवचार, तमु चा िवचार, माझा िववेक, तमु चा िववेक हे वेगवेगळेच असतात. माया मत ॐवणारे ूरोीन तमापे
ा जा असान े माया
ु माझा िकोण तमु ासारखा असूच शकत नाही.
जगयात तमु ापेा जा ताणतणाव, िचंता, भीती, उदासीनता हे तयार होतात. ामळे

ु आपले
िशवाय पिरिती, संार ( पिरणाम ) हीही कारणे या वेगळे पणात भर टाकतच असतात. िवचार हा मयािदत आिण संघष मय असामळे
ू आान े िवदीणतल
े ाच ूसवणारे होत राहते आिण सगयांच े असेच होत
तःचे मन तर िवदीण होतेच, पण आपले वागणेही या िवदीणतते न
असान े समाज, मानवजात अिधकािधक िवदीण होत राहते. ताण, ःख, छळ भोगत राहते. हे लात आान े धमानी, संतांनी जगयाची सरी
काही पत आहे का याचा शोध घेतला. अिभीतले फरक सोडले तर हा एकातेचा शोध होता असे िदसते. ‘ एकिवध मन ‘ हे धमाच े सारच

ु ारामान े सांिगतलेले िदसते. कुणााही जगयात येऊ शकणाढया या एकिवधतेला – एकातेलाच तो देव णतो असे िदसून येत.े
तक

ु ा णे अवघे जाल एकमय ‘ -- असे खूप आहे. हे काहीही लात न घेता आपले काही सांॄितक न ेते ‘ देवाला िनवॄ करा ‘ असा संदश
े देत
‘ तक
िफरत असतात. ा नासमझ ‘ िववेकी ‘ लोकांना हे कळत नाही की अशान े आपण मूाची शताच नाकारत असून ॅाचार, खून, बलाार,
ु
ु
ू ा नाकारायची असेल, ातून येणारी बवाबाजी
छळ यांच े समथ न करत आहोत. ांना नसती
मूितपज
नाकारायची असेल तर तसे ांनी 
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ु , एकातेा जागी
करायला हवे. ‘ देव ‘ णजे काय हे ांापेा इथे खूप लोकांना अिधक चांगले समजत असयाची शता आहे. ामळे
े ा देव देऊ पाहणाढया अशा या सांॄितक न ेांना, ांना िदा गेल
े ा न ेतॄाा पदावन तातडीन े िनवॄ करणे हेच सवाा
िवदीणतल
सवागीण िहताचे होईल, हे  आहे.
ु आिक -नािक हे सगळे िवचारवालेच. िवचार णजे िवदीणता आिण
' मानणे ' ने, जगयात एकाता ' असणे ' हे मू. ामळे

ू येणाढया ॅाचार वग ैरे
िवदीणता हे मू असू शकत नाही. िवचार हेच मू मानणे णजे िवदीणता हेच मू मानणे. याचाच अथ  िवदीणतते न
कॄ तचे समथ न करणे / ा कॄ ती ीकारणे / ांना माता देण.े

कॄ जी, मू णजे एक ूकारचा िवचार करयाकडे असलेला कल, असे कुठे ही टलेले नाही, हे लात घेतले तर गतं ु ा कमी होईल.

े ा भाषेत  करा, असे णणे हे ' िवचारा ' ा ेऽातही
' अिवभपणा ' िकं वा ' एकिवध मन ' याचा अथ  िवभपणाा िकं वा िवदीणत
े आहे. िवचार वा िववेक यातली
' अतािक क ' ठरेल. जे काय असेल ते वैचािरकच असते, असा िनष  काढलेला असणे, हे शॊधाला नकार देणच
गोची लात येयातच सगळा अथ  दडलेला असू शके ल.
ु भाषा न वापरता ओा, अभंग िलिहले असे कोण णेल ? एकातेा भानासह हे सगळे असणे
ु ाराम यांनी मन, िवचार, अनभव,
ान ेर, तक
े ा िनष प देव देऊन शोध थांबवणे, इतरांनीही तसेच
आिण िवदीणता हेच िनष प स मानणे, यांतला फरक पािहला पािहजे. िवदीणतल
करणे शहाणपणाचे हॊईल असा मूख  ूचार करणे, हे िनितच घातक आहे.
ु
हे सगळे कसे िनमाण झाले तो िवषय सोडून देऊ. काहीच नसयातून हे सगळे आले णावे तर सवातीलाच
' िवचार ' गचके ल. िवचार बंद

पाडावे, असे टलेले नाही. एका भानासह सगळे असणे आिण िवदीणता हेच अंितम स मानणे, यात फरक आहे. अपमान, सूड, यु , ःख
हेच सगळे ' असणे ' आहे आिण यात '  ' नाही हे मला एक तर वदतो ाघाताचे िदसते आिण यालाच मूा णायचे णजे रोगान े
तडफडणाढयालाच आनंदी माणूस णा, असे णणे वाटते. िवात हजारो जीव, वनती, ूाणी, वग ैरे आहेत, ती िवदीणता नाही. िवदीणता ही
ु
मानवी मनाची ेशािलटी आहे. यात उलटा ूवास, सलटा
ूवास असे काही नाही. खूप रोग लागले आहेत, आता उलटा ूवास कन बरे

ु
कशाला ा असे कुणी णत नाही. ांना आहे हेच समाधानकारक वाटते आिण चाललेला तथाकिथत सलटा
ूवास उम वाटतोय, ांचा ू
ु
नाही. असमाधान असािशवाय कुणी शोधाला ूवॄ होत नाही. शोधाचे सवातीचे
मामच िवचारान े येणारे असमाधान हेच असणार.

िवचाराा मयादा ू िदसावरच इतर काही शता येईल. महान मौवान कलाकॄ ती माणसाला एका अवधानाची जाणीव देतात असे
मला िदसते.
कॉमटस िलन वा वाचून कसेही सहभागी झालेले ृडस, धवाद. कुणीतरी कुणालातरी काहीतरी पटवयातच इथा चचाचा शेवट ावा, असे
काही नाही. आपा समोरा िवषयांवर आपण एकमेकांशी बोलणे, हाही आपा जगयाचा भाग असणे, हेही ठीकच.
डायसजी ( उार बरोबर आहे ना ? ), धवाद !
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‘ स ‘ असे काही असलेच तर ते समावेशक -- एका असेल आिण िवचार मयािदत असान े िवचारात स असू शकत नाही, हे, या आिण

ु , देवाची भी
आधीाही नोटसमधून मांडून झालेले आहे. यावर कुणाचे काही णणे नाही. िवचारान ेच एवढे लात घेण े अवघड नसावे. ामळे

ु
करणाढयाला ‘ देवभोळा ‘ णायचे आिण िवचाराची भी करणाढयाला िवचारवंत णायचे, हे चकीचे
ठरते. िवचारभालाही ‘ िवचारभोळा ‘

टले पािहजे. आपाला न पटणारे कुणी काही बोलले की लगेच ाला ‘ फतवा ‘ णयात अथ  नाही. ॅाचारी मंाला काढून टाका, खून

करणाढयाला फाशी ा, वग ैर ना, अजून तरी कुणी फतवे णत नाही. तडुलकर कुणाला गोळी घालतो णाले की ते तसे का बोलताहेत हे समजून

ु ती आपाला न पटणारे बोलणाढयाला ठे वायची नाही,
ा, ांचा सािक संताप समजून ा, असे णायचे पण तीच सवलत आिण सहानभू

ु ात न आलेले देवभोळे आिण िवचारभोळे यांात कोणताही मूाक फरक
ही िवचारभोयांची खािसयतच असते. एका साचा ण आय
ु ाराम-ान ेरांा संपकात तरी येत असान े ांना एकातेची शता तरी मा असते,
नाही. फरक करायचाच झाला तर, देवभोळे लोक तक
ु ाता ात देवभोळे कमी घातक असे णता येत.े
िवचारभोयांा बाबतीत ा शतेचाही अभाव असतो. ामळे

ु ीही िवचारच वापरता / मांडता ‘ याचे ीकरण वर आलेले आहे.
१.‘ त

२. अहो, मी एका ‘ िनवॄ ‘ कमचारी संघटन ेचा साधा सभासद आहे. ा संघटन ेतले कुणी ही आपली चचा वाचतही नाहीत. बाकी इतर कुठले

ु , मी फतवा काढला आहे अशी अफवा जरी
कायकत, स ै वग ैरे मायाकडे नाही. मी एक िसंगल, िनहा माणूस ‘ िवचार ‘ मांडतो आहे. ामळे
पसरली तरी कुणीही िभयाची शता नाही. ितथेच अडकू न बसायला नको.

ु
३. ‘ िवचारम ‘ हा श चकीचा
होईल. िवचारम माणस े देवभोयांतही असतात. शा, वकील, डॉस , त, राजकारणी हे िवचारम

ु
नसतात असे कसे णता येईल ? भारताा आयाता
एका महाा णी इंिदरा गांधी यांनी जे. कॄ मूत यांाशी

‘ चचा ‘ के ली होती. ते िवचारमच होते. तसे ते असािशवाय जगातले मोठमोठे शा, कलावंत, त ांाकडे चचा करायला यॆत

ु
ु , ‘ िवचार ‘ हेच सव मानणाढयांना ‘ िवचारभोळे ‘ हाच श योय आहे. यात िहणवयाचा
नते. ान ेर, तकाराम
िवचारम नते ? ामळे
भाग नाही, फ योय श वापरणे आहे. ‘ िवचार हेच सव मानणारे ‘ हे अधोरेिखत ावे.
४. ‘ कळप ‘, ‘ मूढपणा ‘ हे सगळीकडेच असू शकते. िवचारभोयांच े कळप नसतात, ांात मूढपणा नसतो असे काही नाही. आिण ची

ू बोलणे िवषयाला धन होईल. ‘ खतपाणी
ं ा ‘ चांगा ‘ शता समोर ठे वन
मूढ, शहाणे अशी िवभागणी कन फाटे फोडयापेा दोी बाजू
घालणे ‘ वग ैरे श वापरताना आपण आधीच काहीतरी गॄहीत धरतो, ते योय नाही.

ु ी इंिलश ेिलं गचे मराठी का िलिहताय ? एक तर तमु चे िवचार समजून ा आिण ात हे ेिलंग ! माया भोळे पणाची टे च
५. त
लागतेय !
ु ौा, िवचारसरणी.
चारंग ( वण ), बी,
माणसाा चेचा रंग ( वण आिण चातवु  य यांचा घोळ नको. ) हा चेखाली असणारे मेलॅिनन हे ि आिण चेवर होणारा सूयू काशाचा
ु कायापासून गोढया वा पांढढयापयत चेा वेगवेगया छटा तयार होतात, हे
पिरणाम यांवर अवलं बनू असतो. यांा कमीजापणामळे

आता शािस आिण सवमा आहे. रंगावन माणसाचे ौे वा किन ठरत नाही, हेही आता ( काहीजणांा बाबतीत तडदेखले असू
शके ल. ) सवमा आहे. याच पतीन े खालील काही संशोधनांचा आपावर काय पिरणाम होऊ शके ल, याची कना करणेही इंटरेिं ग ठरावे.
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१.

ु
ु
ेवर अवलं बनू असते असे
बीचे
कमीजा असणे, ितचा र वरचा-खालचा ( उ-नीच नको. ) असणे हे माणसाा जनकरचन

ु
संशोधन आहे. समाजाचा ऍरेज ( सरासरी ) बिर
खालावला तर आापयत झालेली भौितक, सांॄितक ूगती िटकवणे जमणार नाही, हे

ु
ु िनवडून, ांावर िवशेष खच कन, ांा वाढीची काळजी घेण े आवँयक
लात घेऊन समाजाता िविवध गटांतली जनका
सम मले
आहे, अशीही एका संशोधकाची सूचना आहे.

२.

ु शोधून काढला आहे. हा जनक
ु असलेा माणसांची देवावर ौा असते. तःपिलकडचे अि, तशा
एका संशोधकान े देवजनक

अिाचे सााार यांा खरेपणाबल ांना शंकाच नसते. अशी माणसे आशावादी, अिधक चांगले आरोय असलेली आिण अिधक
ूजोादन करणारी असतात, असे ा संशोधकाचे िनरीण आहे.
३.

एक मानसशा णतो, It is impossible to discuss ideologies simply in terms of rational beliefs.

Endorsement of these belief systems is determined very largely by genetic and hence philosophically

ु
ेची माणस े कोणा ूकारा िवचारसरणीची असतात, तेही सापडून जाईल.
irrelevant factors. न जाणॊ कोणा जनकरचन

ु
ु
हे सगळे पाहता, बिूामायवाां
नी सौांची िखी उडवणे, टर उडवणे आिण आपण बििन
आहोत णजेच अिधक बरोबर, अिधक ौे

ु
आहोत असे समजणे िकं वा उलट, दोीला िकतपत अथ  राहतो ? वणौे ाूमाणेच, बििनाौे
 आिण ौाौे हेही िनकालात काढायला

ु एका ूकारा िवचारसरणीचे असणे णजे ‘ शहाणे ‘ असणे हे तरी िटकणारे आहे का ? काही संशोधन बाावेत असते
नको का ? अमक
आिण कोणतेच संशोधन अंितम नसते, हे लात घेऊनही, समोरा संशोधनाा िदशा आिण शता पाहता, आपणही थोडी कनाशी
चालवायला काय हरकत आहे ?

ु
हे सगळे एकमेकांना वगळू नच असते असे काही नाही. इंिजिनयरही सौ असू शकतो. ू तो नाही. बाकीचे योय, नॉमल असून ा फरकामळे
ौे-किन होते का, हा ू आहे. जसे गोरा इंिजिनयर आिण काळा इंिजिनयर यांत गोरा ौे असतो का, असे बघा.

ु
ु
ू ही काम क
नवीन एलेमटस न वाढवता विनपणे
या िवषयाकडे पाहता येईल का, असा ू आहे. सौ माणूस नसती
देवाची आठवण ठे वन

ु करेल असे णयात आपला अिभिनवेष येत असेल आिण बाजू लढवयाचा ूय होत असेल तर, या चचा ििरटला
शके ल. तो अमकच
धन ते होणार नाही. सौ माणसान े िकं वा कुणीही काय करावे, काय क नये, असे िवषय िनघाले तर मूळ िवषय बाजूला पडेल.

ु
े नन े गांधीवादी वा मावादी माणसाचे पांतर िहंवादी माणसात
णजे, िगरीश, न ेमकी जनकरचना
कशी ' हवी ' हे समजले की एका इंज

करता येईल ! ॄेनवॉिशंगसाठी लागणारा वेळ, पिरौम, प ैसा हे सगळे खूपच वाचेल ! आिण ' पूव ' लोक िवचारसरणीचे गव बाळगत िफरत असत
ु खो खो हसतील !
हे समजावर भिवातली मले

ू िमळवतो. यातले काही इंटरन ेटवरही उपल आहे. असो.
मला हवी असलेली मािहती मी िनरिनराया मामांतन

ु चाळीस वषापवू चा, आता िा णावा असा, अमेिरकन कवी पीटर शेडाल याची खालील किवता इथे ूतु ठरावी -समारे
ु राहत आलेले आहे कं टाळवाणे
माझे आय
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गधळलेले आिण कधीकधी अंत घॄणाद
आिण उिेकमय

ु ,
परंत,ु मी कधीच काहीच उारलेले नाही माम
अितशय ूामािणकपणािशवाय.
माझे तःशीच असणारे मतभेद णजे
असतात ग ैरसमज
एका बधीर आशावादान े पेललेले.
बधा मी बाळगत नाही माझी मते
काही तासांन अिधक काळ.
ु ता आहे. ाची मािहती / लेखन यांबल कुणाला काही सापडास कळवावे.
ु मी के लेला आहे. या कवीबल मला उक
वरील अनवाद
ं न आणता एकामता, आिवास आिण शी यांात वाढ करयासाठी काहीजण ' आसंमोहन ' हे पूणत ः भौितक साधन
ौेचा संबध
वापरतात असे िदसते.

ु तीपेा ानभव
ु कधीही जा चांगला. बरोबर आहे,
माझे एक िमऽ णाले, भौितक साधन असेल तर आाचा वासही नसावा, आानभू

आसंमोहनापेा संमोहन णणेच योय होईल.
कोण कुणाा णयाला िकतपत मह देईल हा एक भाग झाला. तो असायचा तसा चाच आहे. समोर असलेा संशोधनाकडे कसे पाहता
येईल, असेही या चचत अपेित आहे. उदा. सौाला फरक पडेल न पडेल, इतरांा िकोणात काय, कसा फरक पडू शके ल, हेही.
पूण  मा. फ, िदवसा का असेना, डावा असलेला माणूस जेकना उॄत करेल का, मला शंका वाटते. आिण जेके तःच ' अिधकारवाणी '

ु ी िदलेा िती िवभागांत गधळच असयाची शता आहे
नाकारत होते तर ांना उॄत करणाढयाचा काय ू ! त

ु
( मीही ातच कुठे तरी असू शके न ). माझी नोट आिण इतर वेही हे सचवतील
असे वाटते. शेडालसारखा कवीही ' स ' च आहे पण

ु
' गधळलेला ' ही आहे. ती एक वेगळीच ' खरी ' मनःिती आहे. षणे देण े सोडून, णभर, ही सगळी विती
समोर आावर आपण,
कना वापनही, वाटास िवनोदान ेही, काय बो, हे उोधक होऊ शके ल, या िवचारान े के लेला हा उोग !

ु ात clashes of interests अात असतील तर ाला
ू िलहीत असेन आिण ामळे
मी माया िगत फायातोांवर एक डोळा ठे वन
' राजकीय ' णता येईल. तसे असणे भागच असते, अशी एक ठाम ूणाली बढयाच जणांना पटते, असे िदसते. ' महान ' कलाकॄ ती ( जगा
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ु
टले तरी, ाा आा सोडून देऊ. ) या अथान े ' राजकीय ' नसतात, असे मला िदसते. अिलकडेच ' िडसमेस ' ही अनवािदत
कादंबरी मी
वाचली. ा कादंबरीला कोणा अथान े ' राजकीय ' णावे ? की 'राजकीय ' या शाचा आणखी काही ापक अथ  आहे ?

सदयी आिण िवषमतानाश यांत अमबम ठरवयाची वेळ माणसावर येत,े हे फार वाईट आहे. िमऽा, दोी एकऽ येण े हा अानंदच णायला
हवा !
एकच सा काय महाचे वाटतेय ते ठरव आिण ते पूण  कर -- माझा मीच मलाच िदलेला सा !
आता, सजकता आिण िवा.
‘ आता ‘ हा श originality साठी वाप. ासाठी सरा समाधानकारक श नाही, ाता ात हाच ठीक वाटतो. Creativity ला
‘ सजकता ‘ ठीक आहे. ‘ िवे ‘ चा ू नाही.
ासांनी जग उे कन टाकले, ाचे एक दडपण आिण पााांनी तर ासांसकट सगळेच संपवून टाकलेले ! करयासारखे काही िशकच

ु लेखकान े ितकडे वीस वषापवू च मांडलेला आहे,
नाही, अशी अवा ! असे आधीच िलिहले गेलेले आहे, असा िवचार खूप सिवरपणे अमक

ु संपनू जावे, अशी पिरिती ! णजे इथे आता आिण सजकता असलेले लोक नाहीतच की काय ! ही जाणीव िवा
असे ऐकत ऐकत आय

े करत राहतात. ांाकडे खूप मािहती असान े ूेकालाच ते िकडूकिमडूक करत राहतात.
असलेले लोक इथे सारखी इंज
चोरलेले, कॉपी मारलेले, थोडे बदल कन आपा नावावर खपवलेले, असले तर उघडकीला यायलाच हवे. पण तंऽपणेही दोन ना काही

ु शकतात, हेही लात घेतले पािहजे. आिण असे ‘ सा ‘ हे ‘ जसेा तसे ‘ असयाची शता फार कमी. कारण ते
सा असलेा गोी सचू
ु
नावी, तो शोध हा आपापा जगयातून वेगवेगया ूिबयेन े दोघांनाही िदसलेला असतो. इथले, कलेवर, िवेवर जगता न येण,े ामळे

ु खूप मोठे औपपिक काम करणे इथे खूप अवघड जाणार, हे
खूप वेळ व शी वेगया, उपजीिवके ा कामावर खच होणे, अशा काही कारणांमळे
उघड आहे. आिण आता तर काळाचा रेटाही णतोय, थोडात बोला !
आता आिण सजकता यांसाठी खाऽीा सवयी फे कू न शोधाला वाव असयाचे जगणे लागते. आपाकडेही असे जगणे असू शकते. ाला
इतर कू ठा फारशा अटी व शत नाहीत. आपणही ‘ स ‘ च जगतो आहोत आिण आपा ूिबयाही मौवान असू शकतात. आतेची

उगीचच िचंता न करता आपा कॄ ती आपण िनधापणे करत राहणे,  होत राहणे महाचेच आहे. इथे ूतु वाटणारे एक उदधॄत खाली
देत आहे --
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Even in literature and art, no man who bothers about originality will ever be original: whereas if you
simply try to tell the truth (without caring two pence how often it has been told before) you will, nine
times out of ten, become original without ever having noticed it.
--- C. S. Lewis
ा ! णजे हेही ितकडे सांगनू झालेले आहे !
ु
राजिजी, धवाद ! बॄ जी आिण ूाचीन ेही काही टले आहे, ूेक मावर
नोट देणाढयान ेच बोलले पािहजे असे काही नाही. चचा णजे,

ु
ु तर ान े बोलावे, असे मला
काही सचले
कुणीतरी काहीतरी पटवत आहे, असे न घडले तर फार छान ! ूणवला कुणाा एखाा माबल
वाटते. अथात उदाहरणाथ .

ु नवे ने,
धमवादी माणूस ूामािणकही असतो आिण िनितही असतो पण मानवी िहताा ीन े फसवा असतो. सजकता णजे नसते
आकलनाची तंऽ ूिबया णजे सजकता. ती फसवी नसते. ूामािणकपणा वा िनितपणा णजे मूाकता ने, सजकता णजे
मूाकता. धमवादासारा ूामािणक आिण िनित अशा सवयीा गोी नाकारा गेािशवाय सजकता अिात येत नाही.
ु ा
ु यावा असे वाटते. जनरल पिककडून िमळणारी माता ही मतः
ु
इथे recognition चा णजे मातेचा मास
ांना िमळणारी

करमणूक या घटकावर अवलं बनू असते. तीतून ूिसी, लॅ मर, प ैसा हे सव िमळू शकते. पण मूाक माता ही अासू, िवान

समीकांकडून िमळते. पण एखाा भाषेत वेगवेगया ूकारचे समीक उपल नसले, एखाा िवचारसरणीा ूभावाखालचेच समीक

उपल असले िकं वा अासाा, िवचाराा ओघात िितशील झालेा मनाचे समीक असले, ना सजक ूिबया ते पा, समजू शकत

ु
नसले आिण ना सजकतेच े समीक तयार झालेले नसले, तर ा भाषेच े सांॄितक अि कसे असेल ? एकाच ूकारची समीा वषानवष

फार मोा ूमाणावर हॅमर होत राहणे हे समकालीन सजकतेच े संपक माग अडवत राहणे, बंद पाडत राहणे ठरणार नाही का ?
हे ू मराठीसाठी िकतपत ूतु वाटतात ?
आजारपण आिण मन.
िवमला ठकार यांच े मी फारस े काही वाचलेले नाही. िचत काही. ांनी िदलेली जे. कॄ मूत यांची एक आठवण, सोस  १००% िवासाह
असान े, इथे देत आहे.
“ एका ीला काही तरी आजार होता. आिण ांा िचामे मोठा आबं द होता. ा शारीिरक ाधीचा जेवढा ांना ऽास नता ापेा

जा ांच ं िच आकुळ-ाकुळ होत होतं. आिण ांच,ं जे. कॄ मूतबरोबर काही बोलणं चाललं होतं. कॄ मूतनी, अगदी मोा ूेमानं, ा
जवळच बसलेा ीचा हात हातात धरला आिण णाले, Sir, why do you allow the illness to enter your mind ? The
psychological suffering about the physical pain, takes place only when you allow the illness to enter your
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mind and haunt it. Why do you allow it to haunt you, sir ? ती ांची कणेची नजर, आिण ा कणेन ं उट झालेला तो
र, आिण जवळजवळ ांा डोयांत आलेले ते अौू ! हे मी ू पािहलं य. “ ( ' आधार – पण आौय ने ', पॄ १२७. )
-- यातला जेकनी िवचारलेला ू कदािचत काहना महाचा ( आिण ूसंगी ूयोग करयायोयही ) वाटू शके ल णून इथे शेअर के ला आहे.

ु
ु
सदर वा जेका कुठा पकातले
नसान े आिण मला ांची सगळी वाे ओळखता येतीलच अशी मळीच
खाऽी नसान े सोस ा
े ा उे ख के लेला आहे.
िवासाहतच
ु ीचा परतावा तरी जा िमळतो !
मराठीता बकवास िचऽपटांप ेा िहंदी बकवास िचऽपटांवर प ैसे खच के ले तर करमणक
अमयािदतता असू शकत असेल तर मयािदतता असू शकत नाही
आिण मयािदतता असू शकत असेल तर अमयािदतता असू शकत नाही.
एकटे पणाचा शौक

ु
समजा एकटे पणाा शौकीन माणसाला सढयांना न खवता जगायचे आहे, तर ाला कोणते उपाय, माग सचवता
येतील ? उदा. वेळेला तो

ू ी तयार करणे. आणखी ?
उपयोगी पडू शकतो, अशी पाभम

अन ेकदा तो कं पनी देयाा, सढयांना इंटरे असलेा िवषयांवर गा मारयाा, नातेवाईकांा, िमऽांा वादावादीत, भांडणांत करमणूक
कन घेयाा, गॉिसपमे सहभागी होयाा, अशा अन ेक अपेांना तो नकार देत असान े ते खावले जातात. हा ू अािक रावर
ु शकते का, असा हा ू आहे. लाखे णतात तसे, भानच नाही,
जाईल तेा तो ूच नसेल कदािचत. सा फ ावहािरक असे काही सचू

ही शता मला वाटत नाही. ा बाबतीत ाला भय नसेल, ग ैरसमज र करयाचे ूय ाा जगयात अनावँयक असतील, हे श असेल
कदािचत.
मकरंदा णयाूमाणे दोी डगरवर पाय ठे वता येणार नाही आिण लाांच े गदतही एकटे पण िटकवणे, दोी िमळू न काही अथ पूण  सूिचत
ं ातले घष ण अन ेक कारणांनी चाच असते, ांतले हेही एक कारण असू शकते.
होतेय असे वाटते. ानदा, यात कािनक काही नाही. संबध
ं ांतली घष णाची असं कारणे पाहता, सगळेच मॉब आिण मोनाक हे दोी रोस पार पाडत असतात. मतभेद, आवडीिनवडी, जगयासंबध

ु
वागयाा पती या सगया गोी ' अकािनक ' जगात समजतदारपणे
, शांतपणे घेता जातात ? िचऽा जोशी णतात ते याा नकाराथ
ु , असे िदसते.
उराा खढया पिरितीमळे

अगदी ! तो ‘ मला ‘ कधी ूॉेम होतो हेच पाहणे महाचे िदसते. एकटे पणाची आवड ही कटे पणाला ूितकार िकं वा ाचा ितरार या
पात  होते तेा ते माझे मलाही ऽासदायक होते, इथेच या ूाची मेख असावी.
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ु िविश आदश रचना, ांबाबतचे मतभेद या गधळात ' समजया ' ची शता मावळत जाते. सढयांनी हट होणे न होणे
असे टले की पा

ं ापक यांना िशा देण,े मान टाकणे हे घडले नसते.
याावर कुणाचाही कं शोल असणार नाही. नाही तर खरे बोलणारे शा, त, धमस

यातला ' आपला ' ू काय आहे आिण ातून बाहेर पडता येऊ शके ल का, हेच शेवटी ' समजून ' घेयाचे उरेल असे िदसते.
--- 000 ---मो. ९३७१००५७७३.
ईमेल – champrade@gmail.com
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