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िवा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    कलेा वा मानवी सबंधंांा ेात बिुमान वा िवान कुणाला णाव ेयाच ेदोन िनकष मला िदसतात. एक 
णज ेाला एकास एक अशी एकरेषीय कारणमीमासंा दतेा आली पािहज ेआिण सर ेणज ेजाीत जा 
बाबतत सामाीकरण – generalization – करता आले पािहज.े एकाच बाबतीत अनके िवानांा 
कारणमीमासंा वा सामाीकरण ेवगेवगेळी अस ूशकतात. के गोीला हजारो, लाखो, कोवधी कारण ेअसतात 
याकड ेसवच िवानानंा ल कराव ेलागत.े आपापले इटंरे, िवचार आिण िनवड यातंनू त ेतस ेघडत असत.े तमुच े
िवचार कस ेचालावते हहेी तमुचा जनकु नकाशा, मता पशेी आिण रसायन ेयावंर अवलंबनू असत,े असहेी 
सशंोधन आह.े पण, त ेसोडून दऊे, कारण िवानांा जगयाचा आधारच काढून ावा, असा िनदयपणा करण ेह े
माणसुकीहीनपणाच ेहोईल. तर, िवचे ेएक उदाहरण णनू ह ेदतेोय – 
 
    “ मला णायचयं अस ंकी १८४३ म ेपिहा नाटकाचा योग झाललेा आह ेआिण १८१८ म े
शिनवारवाावर यिुनयन जकॅ फडकलेला आह.े णज ेसातंर आिण नाटक यातं २५ वषाच ंअतंर आह.े याचा 
अथ , ांा हातनू सा गलेी ा ममवगय ाणानंी नाटकाचा वाह सु कन िदला, अस ेटले पािहज.े 
“ – गो. प.ु दशेपाडं,े साधना, १७ िडसबर २०११. सा गेामळेु ममवगय ाणाा जीवनात साॄंितक 
पोकळी िनमा ण झाली, ावर तो माग  शोधत होता, ातनू भााकंडून पिहले नाटक िलिहले गलेे, अशी ती 
मीमासंा होती. गोपूंा ा सबंिंधत बीजभाषणावर मला बोलायच ेहोत.े यावर मी टले होत ेकी, “ ाचमाण,े 
राजकीय ेातनू हकालपी झालेा लोकानंी मराठीतल ेसाॄंितक े गलेी काही वष काबीज कन ठेवलेले 
आह ेकी काय, याचहेी ऐितहािसक िवषेण ायला हरकत नसावी. “ – साधना, २४ िडसबर २०११. 
 
    मला कोणतचे िनष  सागंायच ेनाहीयत. पण, भराभर िनष  काढत जाण ेआिण आपाला सगळे समजलेय 
असा आभास तयार करण ेह ेमला िनब ुपणाच ेवाटत.े आिण मग असा िनब ुपणा िवानानंी केला काय आिण 
सामाानंी केला काय – िनब ुपणाचा दजा  तर एकच असणार ! ामळेु मीही एक िनब ु मीमासंा माडंतोय – 
 
    एक काळ असा आला की आपण अलग पडयाचा धोका आह,े अशी ाणानंा भीती वाटू लागली. ातनू, 
आपण, एकूण मोा समहूाशी जोडून ायला हव,े अशी ानंा गरज वाटू लागली. या उिासाठी काही 
ाणानंी अगंभतू कपटीपणातनू डाा िवचारसरयाचंा माग  िनवडला तर इतर काही ाणानंी तशाच 
कपटीपणातनू हवादाचा माग  िनवडला. वतुः पणू  मानवच कपटी असतो पण, बुीच ेआिण िवचाराच ेे 
तःकड ेठेवण ेबरीच वष ाणानंा जमलेले असान ेतो गणु ांाकड ेजरा जा असतो, ह ेलात ायला 
हव.े आता ाचंी ती मेदारी फारशी रािहलेली नाही, हा भाग वगेळा. दोीकड ेणज ेडावीकड ेआिण 
हवादाकडहेी ाणानंा ती आिण कर राहण ेभाग होत.े जदगीका सवाल था ! -- के सामाीकरणात 
थोड ेतरी त असतचे ना ! 
 
    एक लात यतेये ना ? सामाीकरण केले की ामािणकपणा, स, अस, मूाकता, ायाकता अशा 
सगया बाबी मातीत घालता यतेात ! ( शवेटी एक गिुपत सागंनू टाकतो. टीीवर जशा िवानांा चचा वा भाडंण े
चा असतात ना तस ेकाही जमयाची मायात कवडीचीही कुवत नाहीय. ामळेु, िवाच कशी कुचकामी असत,े 
त ेमाडंयाचा माझा डाव असतो ! ) 
    --- ००० --- 
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    समजनू घणे ेणज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    मी कोणाही िवषयातला त नाही, ह ेआधीच कबलू कन ठेवतो. ामळेु, ही पो अध वट ान, अान, 
तटुप ुजंा अनभुव आिण अथ  लावयाच ेब ल कौश यावंर आधािरत असण ेभाग आह ेआिण ाबल मायाचनाही 
कन ठेवतो. जगण ेसमजनू घेयाच ेमखु माग  कोणत,े तर, धम, तान, िवान आिण कला. आता, यातंले त 
परुतील का जगण ेसमजायला ? तर, काही िवान णतात, एकािक आकलन ायला हव.े ह ेचार माग  तर हवतेच, 
िशवाय, समाजशा, राशा, अथ शा, मानववशंशा, मानसशा या सगयाचंाही अास हवा. आह ेका 
कुणी असा एकािक त, ह ेमला माहीत नाही. असला तरी तो पिरपणू  अस ूशकत नाही, ह ेच आह.े कारण या 
सवच ानमागात अफाट ानिनमती झालेली असनू त ेकाम सतत चाच आह.े कोणाही माणसाचा म, ाची 
मता, उपल वळे यातं त ेबसण ेशच नाही. मग काय, समजनू घणे ेणज े? िनरिनराया तकुातंनू समजनू 
घणे ेचाच असत,े त ेवाढतही असत,े पण त ेएकूणात सगळे अपणू च असणार आिण एका होण ेशच नसणार. 
तर कराव ेकाय, असा मायासारा अत माणसाला  पडण ेसाहिजक आह.े 
 
    ताककता / बौिकता आिण कला याबंाबत मी एक पो िदली होती. सा, जागितक सािहात मराठी 
सािहाच ेान, यावरही चचा  चा आह.े या िवषयाचंा िवचार एकेका मागा ा तकुाचंी स ेशोधयातनू कसा 
करणार ? आता, समजा मी टले की सव माणसांा जगयाता ानंा तु असत ेकवा ाचंा आवाका घते े
त ेजागितक सािह – तर कुणी णले की त ेजगात खपत ेिकती यावर त ेजागितक आह ेकी नाही त ेठरवायला हव.े 
णज ेइथनूच मतभदे सु होतील. मग कुणी णले की सव माणसांा जगयाला तु अस ेकाही असचू नाही 
शकत. आता अशा अनके ाचं ेकरायच ेकाय ? सारख ेकोणा ताकंड ेजायच े? आिण त ेतही िबचार ेएकािक 
त असचू नाही शकणार ! याचा अथ , आपण समजनू घेयाा मागा त आहोत अशा मात रान सवानी नसुती 
तकुड-ेमहेनत करत राहण े– हचे ीकारायच ेका – हा एक कारचा पराभवच न ेका ? 
 
    समजनू तरी काय ायच ेआह े? माणसामाणसामंधा सबंधंांा जगात अमया द, अिनबध गधळ आिण हसा 
चा असलेली िदसत.े के गोीवर अिधकारवाणीन ेबोलणार ेतकुड-ेिवानही आहते पण ाचंा कवडीचा काही 
उपयोग नाही, ह ेिदसत ेआह.े आपण िवान िवान णतो, त ेसारख ेशोधही लावत असत,े चंावर वा मगंळावरही 
जाऊ शकत ेपण माणसामाणसातंली हसा या िवषयात त ेढ च असत े! मड असत े! िफर ा करन ेका ? नसुत े
तान तरी एका अस ूशकत ेका ? वगेवगेया णाा, िवचारपती, आकलनपती असतात – ातंनू एका 
काय समजणार ? की कुणीतरी णणार की यातले अमकुच बरोबर ? या या कारणानंी माणसाा जगयाची बब 
झालेली आह,े ातं अस ेअस ेबदल करा की इथ ेग  अवतरेल ! – आिण ह ेकोण सागंणार ? कोण असणार असा 
सवमा इसम ? आिण सवमा होयासाठी कुणाची वा कोणा सिमतीची लागले माता ? 
 
    आिण अस ेएकािकपण ेस समजण ेह ेिवानांाही बसकी बात नसले तर इतर सवसामा माणसाचं ेकाय ? 
आपाला कदापीही काहीच समज ूशकणार नाही या खाीा पराभतू अानधंकारातच ानंी जगायच े? 
 
    तर हा समजनू घेयाचा असा िवचका काही कामाचा नाही. के माणसाला समज ूशकेल अशी जर काही 
शताच नसले तर, नाही तरी शच नाहीय काही पत, अस ेणनू अिधकच वगेान ेबरबादीा िदशने ेजाव े? कुछ 
तो सपल होना चािहय े! नाहीतर सवजण एकमकेानंा चनुा लावत राहतील ! आता ही अशी सपलपणाची कना 
बािलश आह,े अडाणी आह,े असहेी कुणी ण ूशकेल ! 
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    --- ००० --- 

वा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    अिभनतेा सशुातंसह राजपतू याा आहमेळेु अनके महाच े पुा एकदा चचाा ऐरणीवर कवा 
िगत िवचारांा मदैानावंरही समोर आले. बॉिलवडुम ेमोठमोठी आथक साा ेआिण घराणी असनू ती 
ठरवतात की कोणत ेिसनमे ेिकतपत पढु ेयऊे ायच,े कोणत ेलॉप करायच,े कोणा नटनानंा िकती लॅमर िमळू 
ायच,े धा  कशी करायची, परुार कुणाला िमळू ायच,े वगरै.े ( अशा चचा  तर िफफेयर, ऑर, ानपीठ 
आिण नोबले यांा बाबतीतही होत असतात ! ) यात पणू  जरी नसले तरी बरचेस ेत असणारच. िजथ ेकरोडो, 
अावधच ेवहार होतात ितथ ेआपापले िहत आिण वच  सभंाळण,े ाला धोका िनमा ण करले ाला नामोहरम 
करण,े ह ेघडत राहणारच – आिण िवशषे णज,े ह ेसवाना पटणारच ! यावरा चचत एकजण णाले की ह ेअस े
फ बॉिलवडुमचे घडत ेअस ेनाही. मानवी वहाराा, जगयाा सवच ेातं हचे घडत असत.े हहेी अथा त 
पटयासारखचे आह.े राजकीय प, कारखान,े बकँा, संा – या सगळीकड ेलॉबीज असतात, गट असतात. 
वच ाा झगावंन फुटीही पडतात. याला कुणीही अपवाद नसत.े अगदी डावी िवचारसरणी मानणार ेवा 
समतावादीही याला अपवाद नसतात. हा मानवी पणा णा की गधडपेणा णा की ूरपणा णा, यासहच 
सगळीकड ेमाणस ेवागत असतात. ह ेलात घऊेनच फोडा आिण झोडा सारखी राजकारण ेखळेली जातात. तःच े
वच  ािपत करयात यशी झालेले, त ेिटकवयाचा आिण िवरोधकानंा डोके वर काढताच यऊे नय ेयाच ेय 
करणारच. ह ेसगळे कळत नकळत आपाला माच असत.े कारण आपली टाळकी तशीच असतात. यान वगेळे 
अस ेकाही मानवी जगण ेअस ूशकत ेका, असा ही आपाला कधी पडत नाही. कारण, आपा वागया-
जगयातनू आपण याच मानवी वागयाा पतीला ोाहन, बढावा आिण ताकद दते असतो. आपावर जेा ‘ 
सयाच े‘ वच  असत ेतेा आपण, जगयाची ही पत न ेतर फ वच वाले बदलयाच ेय करतो. 
ालाच आपण ‘ वा बदलण े‘ अस ेगडस, आदशवादी, ायवादी, समतावादी, वगरै ेनाव दतेो. नसुत ेवच  
कुणाच ेयात बदल करयान ेफ, अाय करणारे आिण तो सहन करणार ेह ेबद शकतात. ‘ वा ‘ नाही बद 
शकत. ‘ वा ‘ णज ेआपली मन वापरयाची वच वादी, फुटीरतावादी, क ित जगयाची पत. ती 
बदलयाबाबतच े कुणालाही पडत नाहीत. मग, मानवी जगण ेसवंदेनशील, सहकाय यु आिण स ुदंर होयाची 
 ेआपण कोणा आधारावर पाहात असतो ? 
    --- ००० --- 
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टे णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    मळुात टे अस ेकाही नसतचे, विैक वा सखोल अस ेकाही नसतचे, सगळे उथळच असत े– अस ेआकलन 
असणारे काही लोक आहतेच. ज ेआह ेातच जमले ती मजा करा, अस ेणत त ेकलािभीत टीन अनभुव, 
लोककला, लोकिय कला, गाणी, चावटपणाच ेकार, अस ेसगळेच एक हाताळत, टे होयाची चता न बाळगता, 
िवतॄपणा, बतुता हीच समॄी दाखवत खशु राहतात. पण, ह ेसगयानंा पटत,े अस ेनाही. कलेत काही 
मूाकताच नसत ेह ेत समोर आले तर भाबंावनू जाणारेही काही असतात. िवोही टाईप लोक तर, या अशा 
िवचारान ेआपण पुा एकदा दशेोधडीला लाग,ू ही शता पान अिधकच आमक होतात. या िवषयातले  
सवामाणचे मलाही पडत असतात आिण त ेसतत माया चतनात असतात. ा बाबतीतली ही पो आह.े 
िवषयाचा आवाका शूापासनू त ेअनतंापयत ओपन असान ेसव  डसनी यावर िबनिबचकतपण ेआपले िवचार 
माडंावते, अशी इथ ेअपेा आह.े 
 
    ंदी किवता, भावकिवता, अितवाववादी किवता, अ-किवता अस ेकाही कार आपाला माहीत आहते. 
नसुतचे सखुःखाच ेवावच िचतारयात रस न घणेारी बरीच किवता वाचनात यते असत.े वावाचा साधंा 
सोडणाया किवतते दोन कार असतात – एक णज ेवाव ह ेगोडगलुाबी करयात रस असलेले आिण वावाची 
िवपता, िवूपताही  ावी असा िकोण असलेले. वावाची कास सोडणाया बयाच किवता शािक 
रावर आगािपछा नसलेा आिण ामळेु बध वाटू शकतात. असतातही बध कारण ानंा टीन एकरषेीय 
अिभीन अिधक काही ‘ णायच े‘ असत.े मला अनकेदा असा अनभुव यतेो की अशा बध किवततेही एखादी 
ओळ वा एखादा शसमुय असा यतेो की सदर कवी खपू खोलातनू चतनशील आह,े ह ेजाणवत.े तशा बध कथते 
वा कादबंरीतही तशा जागा असतात. आिण मग ा अनषुगंान ेा एकूण कलाकॄतीा आकलनाा शता 
वाढतात. 
 
    तस ेिचकलेत होऊ शकत ेका ? वाववादाचा हात सोडलेली बरीच िच ेगोडगलुाबी असतात. ानंा तःची 
शलैीही असत.े त ेसव पान आपण चिकत होतो आिण उूतपण े‘ टे ‘ णतो. पण, एक कार ेत ेओळखता 
यणेार ेवावच असत.े आिण सरळ सरळ वावच िचतारणारी अनके िच ेअशी असतात की ातंले तपशीलाचं े
बारकाव ेआिण छायाकाशाच ेखळे पान आपण ानंा ‘ टे ‘ णतो. अशा बाबतीत वषा नवुष असा एक िवचार 
चा असतो की फोटोाफीत यतेचे की ह ेसगळे, तहेी सहज, एका सकंेदात, मग कशाला ह ेिचकार एवढ ेक घते 
बसतात ? कशाला इतका वळे वाया घालवतात ? नसुाच, कमावलेा कौशाला टे का णाव े? आिण ‘ अ-
वाव ‘ िचकलते ‘ वाह ‘ णाव ेअशा जागा असतात का ? ा कशा कारा असतात ? अमतू  िचकलेत अस े
अनकेदा वाटत ेकी ‘ वाह ‘ णणार ेलोक ा सबंिंधत िचकाराची मािहती मनात जोडून ा िचाला टे 
णताहते. णज ेअस ेकी उदाहरणाथ , भारतीय तानाता ‘ ब ‘ या कनचेा ानंी सखोल धाडंोळा 
घतेलेला आह,े ामळेु ाचंी बिच ेटे आहते – अस.े मग या पतीन ेएखााच ेसाध ेरंगाचं ेपेही टे ठरताना 
िदसतात. कवा अनकेरंगी वा एकरंगीही भौिमितक रचनाचंी िचहेी टे टली जाताना िदसतात. ही अशी िच ेतर 
थोडफेार कौश कमावलेला कोणताही िचकार काढू शकेल, अस ेपाहणायाला वाटत.े वाववादी िचात िनदान 
चिकत करणार ेकौश तरी असत,े इथ ेतहेी िदसत नाही. इथ ेनसुताच एक ने रंग िदलेला चौकोन जेा टे टला 
जात असलेला िदसतो तेा मा, ामािणकपण ेिच ेसमजनू घेयाची इा असलेाचा धीर खचतो ! 
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    किवततेही ‘ अ-वाव ‘ िलिहणायातं काही शलैी-उाद असतात. त ेटीन सखुःखानंाच एका मोहक शलैीतनू 
अिभी दते राहतात. जरा ढोबळ भाषते णज ेत ेवावच पण आकष क वेनातनू सादर करत असतात. णजचे, 
शलैीच ेकमावलेले कौश सोडले तर त ेवावालाच टाया घते असतात. वावातली मोहकता सोडणार ेकवीही 
बयाचदा ‘ वावाला यणेाया ांा ितियाचं ेवाव ‘ हचे माडंत असतात. ितियांा वावाचा दजा , 
अस ेकाही असत ेका ? ह ेसगळे पाहता, कलािभीत, या ना ा कारच ेकौशच शवेटी महाच ेठरत ेका, 
असा  यतेो. 
 
    तर, या सगयाची एकच साराशंप ‘ कॅलू ‘ णज ेअवग ुिंठत गोळी करायची झाली तर  असा सापडतो – 
आपण जी कला कला णतो ती फ वाव अिधक कौश याचंी बरेीज कवा नसुतचे कौश कवा जाणनूबजुनू 
वाढवलेली ढगबाजी, इतकेच असत ेका ? कौशामळेु करमणकुीचा चागंला आनदं िमळू शकतो ह ेमा केले तरी 
यान अिधक काही असत ेका कलेत ? अस ूशकत ेका ? अस ूशकत असास त ेकाय असत े? णजचे आपला 
टायटल- – टे णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
    हा िवषय खपूच खलुा असान,े कुणीही, यावर काही बोलावसे ेवाटास, न लाजता िबनिदतपण ेबोलाव,े ही 
िवनतंी. 
    --- ००० --- 
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िवचारातं णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
एकदा डॉ. ीराम लाग ूआिण िवजय तडुलकर यांा जाहीर गाचंा काय म झाला होता. ात ‘ िनयती ‘ हा 
िवषय आला होता. लाग ूणाले की त ेिनयितिबयती काही मानत नाहीत तर तडुलकर णाले की त ेमानतात. 
दोघहेी तस ेपरुोगामी णावते असचे, मग हा फरक कसा काय ? मग, दोघहेी वैािनक िकोण मानत होत ेकी 
नत े? ावान लोक तडुलकरामंळेु खशु झाले असले तरी परुोगामी लोक िडब  होण ेसाहिजक होत.े पण, िवचार 
करता अस ेिदसत ेकी लागूचंा यातला परुोगामीपणा हवतेला होता आिण तडुलकरांा िनयितवादाला वैािनक पाया 
होता. िवानाची पायाभतू गहॄीतके काय असतात, तर ती अशी आहते – 
१ िनसग  हा िशब असतो आिण िनसगा च ेिनयम त ेदाखवत असतात. 
२ आपााला िनसगा ची मािहती होऊ शकत.े 
३ घडणाया सव गोना नसैगक कारण ेअसतात. 
४ यभं ूअस ेकाही नसत.े 
५ अनभुवातनू ान िमळू शकत.े 
६ ान ह ेअानापेा े असत.े 
-- थोडात ज ेआह ेत ेसव कारण-पिरणाम साखळीतच असत.े यामळेुच पवू कुणी कमिवपाक िसातं काढला 
असले कवा ग -नरकाा कनाही िनघाा असतील. चागंाच ेचागंले फळ, वगरै े( पण, चागंले णज े
काय त ेमी सागंणार, ही ातली, कारणानंीच जाला आलेली, हलकट मानवी मखलाशी वगेळी ). आपाकड े
जस ेकफ, वात, िप यापंकैी काही एक धान असलेली माणस ेसािंगतली गलेी तशीच ितकड ेचार कारची माणस े
सािंगतली गलेी. या सव कारा माणसाचं ेभाविवशेषे वगरैहेी सािंगतले गलेे. उदाहरणाथ  कफधान माणस े
जा रोमिँटक असतात, वगरेै. यातले बरचेस ेआपण िववा समजलो तरी वैािनक िकोणातली कारण-पिरणाम 
साखळी कशी टाळणार ? णजचे एखादा माणसू किुन ायला कवा भाडंवलवादी ायला काही ना काही 
कारण ेअसणार. यभं ूकाहीच नसत े! ह ेसव पाहता, लाग ूहवते गा मारत होत ेआिण तडुलकरानंा मानवी 
जगयाची अिधक सखोल जाण होती, असचे णाव ेलागत.े 
काला माया पोम,े िवचारसरणीवर जनकुरचनचेा भाव असतो या सशंोधनाचा उेख होता. तो, तःला 
यभं ूसमजणाया परुोगाानंा आवडणार नाही, ह ेमला माहीत होत.े पण यावर ‘ वैािनक ‘ मटेिरयल आह े
नटेवर – हा काही अधंचेा भाग नाहीय. 
माणसाचा भाव, िवचार ह ेसवच जर कारण-पिरणामानंी िनयिंत असले तर साहिजकच िवन उकुतने ेहा  
िवचारावाच लागतो की – िवचारातं णज ेकाय र ेभाऊ ? 
--- ००० --- 
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समीा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
मराठीतली समीा थाबंलीय का, मराठी समीा जागितक का होत नाही, मराठी समीते नव ेिवचार का िदसत 
नाहीत, वगरेै िवषय आपण चघळत असतो. पण, इतकी वष होऊन गलेी तरी आजही माधव आचवलच आठवावते, 
अस ेका होत,े याचा िवचार आपण टाळतो. अहो, आधी मराठी सािह तरी होऊ ा जागितक मग समीा 
आपोआप होईल, असहेी आपण णतो. जगिस होयासाठी योय, दजदार सािहाा अनवुादाची िया 
असायला हवी – मराठीतनू इंजीत कोण करणार अनवुाद ? अकादिेमक वत ुळात काय  असलेा काही लेखकाचं े
होतातही अनवुाद पण अथा तच त ेपरुेसहेी नसत ेआिण ाितिनिधकही नसत.े ामळेु, त ेदऊे सोडून आिण असा 
िवचा  की जागितक दजा च ेणाव ेअस ेकोणत ेिकतपत सािह इथ ेिनमा ण झाले वा होत े? या ाला नीच 
आशादायक अस ेउर िमळाव ेअशी सािहिनमती आपाकड ेहोत आलेली आह.े पण मग ा िनमतीची दखल 
घेयाची कुवत इथा समीते आह ेका – याच ेउर नकाराथच यते.े अस ेका होत ेआह ेयाचाही रोखठोक िवचार 
करावा लागले. दिलत सािह कवा आबंडेकरी सािह आिण ामीण सािह ह ेमराठीतले नीच महाच ेवाह 
आहते पण सािह णज ेतवेढचे न.े सामािजक-राजकीय अायाचा िनषधे वा ायाची ापना करायची 
िनकड ही ाचंी उि ेअसतात. ती तशी असण ेभागही असत.े पण, मानवी जगयाचाच आवाका घणे,े भान घणे,े 
नहेमीच अनुिरत राहणाया समाचं ेदश न घडवण,े माणसाला सजुाण, सवंदेनशील, पिरप असयाा 
शता िनमा ण करण,े अशाही बाबी वा िया सािहात महाा असतात.  के समीक या सवच बाबतत 
अासपूण ेबो शकेल, अस ेन.े माटन एिनन ेअसड नाटकावर एक जागितक महाचा थं िस केला तस े
िनवडलेा िवषयावरच ेसखोल काम तरी का होत नाही ? खर ेतर पिरवतनवादी असो की इतर सव खलेु सािह 
असो, समीने ेलेखकासंमोर आान ेउभी करायला हवीत. समीलेाही सजकच समजायला हव.े समीा आिण 
सािह या एक चालणाया िया असायला हात. मळुात आपला  हा आह ेकी आशयानगुामी समीते 
कुणाला इंटरेच नाहीय. आशयाा पायात उतरयाची हमतच न होत चाललीय. बाहेन उडाणट ूशरे े
मान पळून जाण ेहचे घडत ेआह.े या असा समीचे ेआपुष अथा त नमेाड ेआहते. ा पतीन ेअनकेाचंी 
चागंली सोयही झालेली आह.े पण, मलूत: हा िकोण सज क सािहाला ु लेखणारा ठरतो, ह ेपाहायला हव.े 
अगदी पिरवत नवादी समीक टला तरी ा सािहाबल तरी तो खास मौिलक अस ेकाय बोलतो ? इथ ेसािह 
समंलेनांा चार अाचंी उदाहरण ेघऊे. उम काबंळे, नागनाथ कोापे, लीकातं दशेमखु आिण ािंसस 
िदीटो. ह ेलोक काय करतात ? सािहात राजकारण व नसत ेअस ेणत ांा भाषणातनू सािहच व  
करतात आिण फ राजकारणावर बोलतात. आिण त ेतरी काय असत े? कोणताही पिरवतनवादी काय कता  ज ेभाषण 
कुठेही क शकेल तचे भाषण ह ेसमंलेनाा अपदावन हाणतात ! णज ेघडत ेकाय तर ा अपदाा 
खचुवर जाऊन बसण े! चचाच,े पिरसवंादाचं ेिवषयही सगळीकड ेतचे  तसचे असतात – राजकीय िवचार भरपरू 
माडंता यावते अस.े आिण आपण रडत असतो की मराठीत मौिलक समीा का नाही आिण आपली समीा 
जागितक का होत नाही ! सािह णज ेफ राजकारण अस ेसतत बबवणार ेज ेलोक आहते त ेयाच ेखर ेगुगेार 
आहते. सािहाची इतर अनके अगं ेआिण साृंितक काय न करत जायाच ेकाम यानंी केलेले आह.े वळे कधीच 
गलेेली नसत.े आताही यातनू जाग ेहोऊन बाहरे यणे ेश आह.े  ह ेअसले ‘ िनपयोगी ‘ फार िलहीत न बसता 
खाली काही िवषय दतेोय – ाचंा आपा सज क सािहाा सदंभा त िकतपत उपयोग आह ेयाचा िवचार ावा – 
1. तकुारामाची िरकामीक आिण सा चा  नथगनसे  
2. मराठी किवततेले मखु वाह  
3. मराठी सािहातला उर आधिुनकतावाद  
4. सािह आिण तान  
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5. सािह आिण मानसशा  
6. मराठीतला भावकिवतचेा काळ सपंला आह ेका  
7. मराठी नाटक आिण ाच ेसािहमू  
8. किवता, प आिण ग   
9. मराठी कथा / कादबंरी याचंा बदलता का माल  
10. मराठी सािहातले परदशे  
11. मराठी सािह िनराशावादी आह ेका  
12. आजा काळाचा दावजे तयार करण ेह ेसािहाच ेकाम आह ेका  
--- या कार ेआणखीही काही िवषय सचुवता यतेील. मळुात सािहाशी सबंिंधत आहते का  ह ेिवषय की 
सािहातनू व करावते अस ेआहते, ावर आधी चचा  ावी. मग ह ेिवषय ावते अस ेसज क सािह आह ेका 
मराठीत, यावर सरी चचा  ावी. आिण मग ितसरी चचा  शवेटी यावर ावी की मराठी समीक ह ेिवषय का 
महाच ेमानत नाहीत.  
आता नहेमीमाण ेमाया िडसेमर  – मी त: अासक नाही – यातंा एकाही िवषयावर मी  बो  शकणार 
नाही, पण , कुणी अासपवू क यावंर बोलणार असले तर मला ात चडं इंटरे असले. मी  केलेले ह े
िवचारही कुठा सखोल अासाचा नतीजा आहते , अस ेनाही. इथा उथळ चिलत पतीतलेच जरा वगेळे 
बोललोय इतकेच. तटुप ुंा अासावर, फारस ेकाही न कळता बोलायची इतर अनकेानंा असलेली सटू मीही घते 
आह.े फार मनावर घऊे नय.े सोचना ह ैतो सोचो नही तो छोड दो ! जय हद , जय महारा ! 
--- 000 --- 
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परुोगामी णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
ही पो िलिहयात माझा कोणताही ितगामी हते ूनाही. काही श वा सकंना यांाबाबत अनकेदा गधळ 
िदसतो – फ माझाच न ेतर अनकेाचंा. तर यात काही ता आणता यते ेका त ेपाहाव,े हा हते ूआह.े यात मला 
मु  हा पडतो की भारतीयानंा आपापा ा बाळगयाच ेआिण उपासनापती अनसुरयाच ेातं 
भारतीय घटनने ेिदलेले आह.े आपण यातनू जाटोणा, जारणमारण, भानामती, पशपुी वा मलेुमाणस ेयाचं ेबळी 
दणे,े असले कार वगळू. पण, िनरिनराया धमाा उपासना, दवेदवेता वा िवभतूी यांा उपासना, वारी, याा, 
उव या सव बाबी  माताा समज.ू तर या ा माताा उपासनापती आहते, ा बिुामायवादी वा 
इहवादी नाहीत, ा अवलंबणार ेलोक परुोगामी अस ूशकतात की नाही ? परुोगामी हा िनरीरवादी आिण 
बिुामायवादी आिण कोणतीही ा नाकारणाराच असावा लागतो का ? माताा उपासनाकंड ेसहानभुतूीन े
पाहयात आिण सिहतुा ठेवयात परुोगाानंा अडचण नसत.े किुनानंी ांा काय काना आिण नेानंा 
िनरिनराया समहूांा धामक उवातंही सहभागी ायला सािंगताची बातमी मी वाचली होती. ावन हचे 
िदसत,े अस ेआपण ण ूशकतो. सयांा भावनाचंा आदर राखयासाठी गोल टोा घालण ेकवा इतर धमयानंी 
हंा धामक उवातं सहभागी होण,े हहेी घडत असतचे. आता ह ेसव लोकशाहीत मत ेिमळवयासाठीही घडू 
शकत ेआिण खरोखरच त ेगुयागोवदाचा आिवारही अस ूशकत.े की बाबा, माझी नाहीय ही उपासना पती पण 
तमुचा आदर राखायला मला काही ॉेम नाही, अस.े तर हा आदर आिण ही सिहतुा मा पण ावान 
परुोगामी अस ूशकतो का, यावर जरा ता यावी, अस ेवाटत.े  
सरा  जरा वगेळा आह.े काही वषापवू बकँामं ेकिुनाचंी यिुनयन बळ होती. सगळेच ाच यिुनयनच े
सभासद असत. बाहरे आरसेसे वाले असणारेही इकड ेया यिुनयनच ेसभासद असत. ह ेथोडफेार ाथा साठीच 
असणार. पण, मग अशा वळेी तो माणसू अधा  परुोगामी आिण अधा  ितगामी असतो का ? कारण आरसेसे णज े
ितगामी अस ेअसान ेहा  यतेो. समजा जातवाद हा ितगामी आह ेतर एकीकड ेमराठा महासघं कवा ाण 
संा आिण िशवाय सरीकड ेतोच परुोगामीही, अस ेअस ूशकत ेका ? अशी फाटललेी माणस ेपरुोगामी असतात का 
? आिण ाचं ेम अस ेतकुातकुातं िवभागले गलेेले आहते अशानंा परुोगामी नाही णायच,े अस ेटले तर 
एक णज ेपरुोगामी उरतील िकती आिण ाचंी संा वाढायला िकतपत वाव राहील ? 
ितसरा  यतेो ‘ बजनसमाज ‘ या नामािभधानाचा. बजनसमाज णज ेपरुोगामी, अस ेसामात: समजले 
जात.े ात मग ावान वा भिमागही यतेात. बजनातं मसुलमानही यतेात ह ेआपण बजन विंचत आघाडीत 
पािहले. बजनामं ेनमेके यतेात तरी कोण कोण ? की ाण सोडून सगळे बजन ? मराठा ह ेउवणयातं यतेात 
की बजनातं ? की काही उवणयही बजनातं यतेात ? णज ेमागास उवरणीय, अस ेकाही ? वारकरी ा 
उदाहरणाथ  – त ेबतके बजनसमाजात यतेात पण त ेपरुोगामी असतात का ? की वारकयातं परुोगामी आिण 
ितगामी अस ेगट असतात ? बजन हा श जातक ित असतो की दािरक ित की फ ाण नसला की तो  
बजन ? इता मोा जनसमदुायान ेआिण एकापेा एक िदगज नेानंी सतत ाणक ित राहण ेह,े िकरकोळ, 
शिहीन लोकानंा अनावयक मोठे फूटेज दणे ेनाही होत ? आिण सारख ेबजनसमाजाला सबंोधनू बोलण ेह ेयाच 
दशेाच ेनागरीक असलेा अजनसमाजवाानंा म समजण ेनाही ठरत ? आिण अस ेकरण ेह ेपरुोगािमात 
बसत े? ( इथ,े बजन कस ेकाय परुोगामी, असा  यऊे शकतो. उर सोप ेआह.े " शा-फुले-आबंडेकराचंा हा 
परुोगामी महारा " अस ेआपण रोजच ऐकतो की नाही ? णज ेहा पणू  महारा परुोगामी आह.े इथले बजन ह े
परुोगामी असािशवाय पणू  महारा कसा काय परुोगामी अस ूशकेल ? साराशं, बजन ह ेपरुोगामीच आहते, ह े
सामात: माच असत े! ) 
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सवच नते,े काय कत आिण एकूणच जनताही िनवडणकुीा खळेात, श त े सगळेच ितगामी माग  हाताळताना 
िदसतात. ह ेपाहता, हा आा दशेच ितगामी णावा का ? की अशी शु िवभागणी वगरेै काही नसत ेआिण ा 
ा वळेा आपमा माण ेह ेठरत े? णज ेलोकशाही ही शासनपतच ितगामी असत ेका ? तस ेअसले तर मग 
लोकशाही दशेात परुोगााचं ेगणुगान कशाला ?  
मला जरा वगेळे िदसत.े िनरिनराळे धम , ा, िवचारसरया ह ेकाहीही असो, केाचा एकेक जगया-वागयाचा 
साचा असतो. तो साचा जनकु नकाशा आिण पिरिती आिण इतर अनके पिरणाम व संार यानंी घडलेला असतो. 
केजण आपापली सरुितता आिण जमले तवेढ ेवच  िमळवण ेयाा यात असतो. सगळीच माणस ेसखुी-
:खी, मेळ आिण रागलोभेष बाळगणारी आिण थोडीफार हसकचअसतात.आिण एकमकेाशंी सघंषा तच 
असतात. सगळेच साच ेसमा िनमा ण करणारचे असतात. यात खरा मलूभतू  असतो तो हा की माणसू अशा 
साािशवाय जग ूशकतो का ? आिण तसा तो नसले जग ूशकत – तसा िनष  ीकारायचा, अस ेठरले तर – 
माणसाला अस ेसमाधान जगायचा एक अिभशापच असतो, अस ेणाव ेका ? आिण तस ेअसले तर ‘ अिभशाप 
‘ ही कना ितगामी की परुोगामी ? 
--- ००० --- 
 

परुोगामी आिण मी  
 
‘ परुोगामी णज ेकाय र ेभाऊ ? ‘ या माया पोवर झालेा चचनतंर अस ेिदस ूलागले की मी ितगाानंा 
पाठबा दऊे इितो अस ेकाहना वाटतये. धम वाद वा पनुीवनवाद चागंला का, तर नाही, िवषमता जायला हवी 
की नको तर होय, जायला हवी , माणसानंी सघंषा त जगण ेचागंले की सौहादा त, तर सौहादा त – असचे मलाही 
वाटत,े ह ेमी सागं ूइितो. फरक कुठे होतो तर धामक करततेकीच वचैािरक करताही भदे माजवणारी आिण 
हसकच असत ेहहेी मला  िदसण.े ामळेु, परुोगाामंधले आतंरिवरोध, दभं आिण मानवी जगयाला घातक 
असणाया बाबबलही िलिहले जात.े धम वाद ही जशी एक अधंा णता यते ेतशीच वचैािरक करता हीही एक 
अधंाच असत,े अस ेएखााला िदसत असले तर ान ेत ेका ण ूनय े? परुोगाानंा वाटत ेकी सितीत ह े
काही बो नय,े करे राजकीय भिूमकाच सवानी घते राहाव.े ‘ सिती ‘ या काराला कधीच अतं नसतो. आिण 
मु णज,े मानवी जगण ेचागंले ाव,े याच मागा न ेसवाना जावसे ेवाटत असले तरी आक ितपणाचा सवाचा 
पाया एकच पण वगेवगेळा असामळेु तस ेघडू शकत नाही. आहते िकती परुोगामी ? ानंा एवढ ेमह कशाला 
ाव,े हा जसा एक  असतो तसाच काहीजण हाही  िवचारतात की आहते िकती ाण, ानंा एवढ ेमह 
कशाला ाव े? परुोगााचंा मोठा ॉेम हा िदसतो की फ आपणच तवेढ ेडोळस आहोत आिण बाकीच ेसगळे 
अधंळे वा गडंलेले आहते अशी ाचंी पी खाी असत.े तहेी इतरांमाणचे खोटेपणा करतात, टी वागतात 
यावर कुणी बोलण ेणज ेजण ूांा सािकतवेर अाय झाला, अस ेानंा वाटत.े  
के माणसू जगताना काही आकलन घते जात असतो. सवाचचे आकलन आपापा मया दते होत असान े
ात ‘ स ‘ अस ेकाही अस ूशकत नाही. ही जगयातली एक मखु समा असत.े ती भदेण ेश आह ेका, 
असाही एखादा महाचा  एखााला पडू शकतो. आहते िकती असा  पडणार ेमायासारख ेलोक, कशाला 
ांाकडूनही तमुा राजकीय उिाचंी अपेा करता, अस ेमी ण ूशकतो. पण, परुोगाानंा िदसत ेाबाहरेच े
कुणाला काही िदस-ूजाणवहूी नय,े अस ेाचं े‘ ा ‘ णण ेअसत.े  
आता माझ ेआकलन सागंतो. मला अस ेिदसत ेकी धम, तान आिण िवचारसरया ह ेसवच माणसाला चागंले 
जगण ेदान करयाा बाबतीत अपयशी ठरलेले आह.े िवचारसरणीही भदेाभदे, फुटीरता आिण सघंष  याचंचे 
सवंध न आिण जोपासना करत असत.े याच ेमहाच ेकारण एकच असत ेकी िवचारसरणी ही माणसाा 
आक िततलेा कोणताच  िवचारत नाही. तुया आक िततपेेा माझी आक ितता अिधक िहतावह आहे, 
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असचे, के िवचारसरणीच ेणण ेअसत.े ह ेच भदेले जायाची शता मला फ कलेत िदसत.े कोणतीही 
चागंली, सज क कला माणसाा अमकु एका आक िततलेा बढावा दते नसनू ाच ेभान ापक, समावशेक 
कन ाला सवंदेनशील करणारी असत.े इथ ेह े कराव ेलागले की ह ेकाम पिरवतनवादी कला क शकत नाही 
कारण ती िवचारसरणीभािरतच असत.े ह ेकाम करणारी कला हीच सज क कला असत.े ह ेकाम कला अनके मागानी, 
अनके कार ेकरत असत.े इता महाा, मौवान ियानंा अडथळे आणण,े ानंा खोड ेघालण,े ाचंी 
वाढच होऊ नय ेअशा कृती करण ेही अशी िवसंक काम ेह ेपरुोगामी टले जाणारचे सवा िधक करपणान ेकरत 
असतात. ानंा फ ‘ करे राजकीय भिूमका ‘ एवढचे िदसत असान ेकलेा या काया च ेानंा मह तर 
नसतचे पण त ेकाही घडताच कामा नय,े असहेी ाचं ेय असतात. साृंितक ेाता अनके मोाा जागा 
पकडून त ेह ेाचं ेजीवनकाय  करत असतात. ांा िवचारानंा बढावा िमळण ेही एकच गो कलेतनूही घडत 
राहायला हवी, अस ेानंा वाटत.े णज ेकला ही जी एकमवे गो माणसामाणसात सौहाद िनमा ण क शकेल अस े
मला िदसत ेाच गोीा िवरोधात ह ेपरुोगामी असतात. णजचे, मला ज ेमौवान वाटत ेाचा पाठपरुावा मी 
करताच कामा नय,े अस ेाचं ेणण ेअसत.े सगयाबंरोबरच सिहतुेा गा तहेी मारत असतातच !  
तर, असा आह े. मी, ाला ितगामी णतात तोही नाही आिण कलेता सव मौवान िया न क 
इिणारा परुोगामीही नाही. आपण सगळेच एवढ ेसिह ूआहोत तर मी काय िलिहले पािहज ेयाा कम ठ अपेा 
बाळगण ेआिण मला से दणे,े मलाच काय, कोणाही कलावतंाला से दणे,े असली काम ेकुणीच क नयते, अस े
या िनिमान ेसचुवावसे ेवाटत.े  
--- ००० --- 
 
धम, परंपरा आिण पनुीवनवाद ह ेबरोबर आह ेअस ेमी कधीच णत नाही -- िवचारसरणीची कोणतीही करता 
ही धामक करतसेारखीच वाईट आिण हसक असत,े ह ेमा णतो. हा गडंलेला आिण तो न गडंलेला अस ेकाही 
नाही. वचैािरक िनराकरणचे नाहीत हसकपणावर -- ही माडंणी गडंलेली कशी त े करा. 
 
जरा अिधक  करतो -- मला अस ेिदसत ेकी मानवी समांा बाबतीत धम , तान आिण िवचारसरया ह े
सव अपयशी ठरलेले आहते . आता शता फ कलेत आह.े कलेतनूच सवंदेनशीलता आिण ापक, समावशेक 
भान ह ेश आह.े पिरवतनवादी कला न े-- ती िवचारसरणीतच यते.े तर या कलेा सज क ियातं अडथळे 
आणणार,े खोड ेघालणारे, ाचंी हटेाळणी करणारे ह ेामुान ेपरुोगामी टले जातात त ेआहते. ामळेु 
साहिजकच ांा मपणाबाबत अिधक बोलले जाणारच. परुोगामी हा िवचारसरणीचाच भाग आह.े माझ ेबोलण,े 
िलिहण ेह ेमाया आकलन-ियतेनूच यणेार. ाला कुणी गडंलेले टले तरी हरकत नाही. यात वाद घान कुणी 
कुणाला काही पटवनू देयाचा  नाही. कुणी णले, वा, करे आह,े कुणी णले, ह ेसगळे म फालत ूआह े! 
दोनो चलेगा ! 
 
खर ेतर या ाचंी उर ेवरील पोम ेआहतेच -- माणसाा जगयाा बाबतीत वगेवगेया आकलनातनू, 
तरीही चागंाच हतेनू,े कृती चा असतात. वचैािरक करे असण ेहचे फ काहना िदसत ेआिण तचे, तवेढचे 
महाच ेअस ेानंा वाटत.े कला ही वचैािरक मया दते चालणारी बाब नाही. वचैािरक मागा न ेमाणसामाणसात 
सौहाद कधीच तयार होण ेश नाही. कलेचा माग  ही एकच शता समोर िदसत.े तो अतं मौवान माग  न 
करयाा कृती कोण करत े? िसलेि टीकेचा च नाही -- कलेला तंपण,े मोकळेपणान ेकाम करता 
यायला हव े-- राजकीय कृतीपेा हजार पटनी ह ेमहाच ेआह.े तरीही, राजकीय कृतीच फ महाची अस े
ानंा वाटत ेत ेतस ेकरत राहातातच ना. कलेत सामािजक, राजकीय, वचैािरक अस ेवगेळे काही काढता यते नाही -- 
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तो ापक, समावशेक आवाका असतो. राजकारणात ह ेवगेळे काढले जात.े ामळेु, कोणताही राजकीय पिवा हा 
करे वगरै ेअस ूनाही शकत -- तो सज क मानवी जगयाा िवरोधातच असतो. 
 
 
सगळे सिवर सागंनू झालेले आह,े तरीही हचे मनात यते असले तर तो माझा दोष नाही. धम , तान आिण 
िवचारसरया अपयशी ठरलेा आहते. फ कलेतनूच काही भले होयाची शता आह.े कोणतीही वचैािरकता ही 
भदे माजवणारी आिण हसकच असत.े कला ापक आिण समावशेक भान दणेारी असत.े ( यात पिरवत नवादी कला 
यते नाही कारण ती िवचारसरणीचाच भाग असत.े ) राजकारणापेा कला हजार पटनी महाची आह.े तीच न 
करयाच ेाचं ेय चा आहते ांावर रोख असणारच ना ! आिण आहते िकती मायासारख ेलोक -- अस ू
ा ना ! परुोगामी ह ेइकडिेतकड ेपरुोगामी वगरै ेअसतात पण, सािह, कला यातं तन ितगामी असतात. 
आधिुनक सज कतेा िया, अिभि पती यातं ानंा शू इंटरे असत,े ामळेु, समजतही नाही काही. 
आपाला ाच ेमह वाटत नाही वा ज ेसमजत नाही त ेन करा अस ेाचं ेिवचार िदसतात. ांा ीन,े ही 
राजकीय भिूमका की ती यातंनू िनवड करायची असत े-- माया आकलनात, राजकीय भिूमका की सािह-कला 
यातंनू िनवड करायची असत.े सगया राजकीय भिूमका माणसाा जगयाता सज कतेा िवरोधातच असतात. 
या उपर माया पोटात आरसेसे आह ेअस ेकुणाला वाटले तर ाची मी चता क शकत नाही. 
 
मी माया ॅिरटीन ेिलिहतो -- कोणतीही राजकीय भिूमका माडंत नाही -- पण, परुोगामी टा जाणाया 
लोकांा , माया मत ेइथा समाजाा ीन ेअित-महाा अशा बाबतीता, िवसंकतबेल िलिहान े
त ेकुणाा हातच ेकोलीत ठरत असले तर ाला मी काय करणार ? -- त ेअसो. तुी वर उेख केलेली ' फट ' 
कथा पीडीएफ असले तर ीज ा ना पाठवनू. 
--- 000 --- 
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किवता णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
आजच सकाळी मी ‘ कलेच ेिदवस ‘ ही माझी किवता इथ ेफेसबकुवर पो केली. ावर, कोापरूपासनूच ेमाझ े
िमवय  ा. बाळकॄ कवठेकर याचंी अशी कॉमट आली – “ च ं, म. ही किवता नाही, छोटा िनबधं वाटतो, 
कोणालाही कमी जा करता यईेल असा. “ ाला माझ ेउर अस ेहोत े– “ माझा काहीही दावा नाही -- िदसले त े
िलिहलेय – “ नतंर माया अस ेलात आले की हा िवषय  डसम ेचचा  ावी असा आह.े जगात किवतेा 
शकेडो ाा होत आलेा आहते आिण आता अगदी न-किवता कवा यचंिलत किवताही िलिहा जातात, ह े
आपाला माहीत असले तरीही, आपण आपापा आकलनानसुार यावर बोलाव,े अस ेवाटले. या िनिमान े
किवतबेाबता आपापा कना घासनूपसुनू पण ेमाडंा जातील आिण गरज वाटास आपाला 
सवानाच आपापा कना बदन, वाढवनू,  कन वा अिधक समावशेक वा किवतचेा नमेका दशे रेखनू 
दणेाया अशा करता यतेील, अस ेवाटले. एखाद ेऔषध वा लस तयार करताना जस ेकाही लोक ेेन ेाा 
जरीा चाचणीसाठी पढु ेयतेात, ाचमाण,े या कामाला आपली ही किवता वा मजकूर उदाहरण णनू दऊे 
करता यईेल, ह ेमाया लात आले. तरी,  डसना माझी अशी िवनतंी आह ेकी िनभडपण ेानंी हा मजकूर किवता 
आह ेकी नाही यावर िलहाव.े या मजकूराची कशीही िचरफाड वा िचिका करावी. वाटास आशयावरही हा वा 
ाच ेकिवता णनू समथ न कराव.े मुतः हा एक िनबधंाक ग मजकूर आह ेका, यावर सकारण मत ेावीत. 
यातनू, अमकु बरोबर वा तमकु चकू असा िनष  काढण ेहा हते ूनाही. या िनिमान ेया एका महाा िवषयावर 
आकलन-घसुळण ावी, हीच एक मया िदत अपेा आह.े ह ेउोधक ठ शकेल. ही इथली चचा  जर चागंली झाली 
तर आपले कुणी सपंादक िम पढु ेती िसही क शकतील. या चचत, अथा तच, कवठेकर सरानंी ाचं ेमत जरा 
सिवर माडंाव,े अशी िवनतंी आहचे. इथ ेिनकाल दणेार ेकुणी ायाधीश नसतील, ह ेलात घऊेन  डसनी 
खलेुपणान ेबोलाव,े ही िवनतंी. 
सदंभा साठी, सकाळी मी किवता णनू िदलेला मजकूर असा आह े– 
कलेच ेिदवस 
म ुंया लागनू मलेे की वाळवी लागनू 
असा येाचा सामना रंगणार ह ेिदसताच 
अनके िचकार हजर झाले 
आधी स पान मग त ेअमतू  करायला -- 
नसुत ेअमतू ही आपाला माहीत असलेा 
झ ुबंरांा आिण कोिळकांा आपा 
मनातंनूच यते ेह ेानंा माहीत होत े
पण हाती असलेा कौशातनू 
ानंा मिसहा णनू गाजायचचे होत े
आिण जगाा सॄंतीचा ायच ेहोत े
एक अिवभा पाणीपरुवठा डबल िफड 
वाचनसॄंतीच ेउपटस ुभं भ गौरव माजवत 
आपा ग डबाचंा सगंी 
हजार सप  पोसनू धाक िनमा ण करणाया 
होत ेहजर ाचंहेी आसवंध न साधायला 



15 
 

राीा अपॉइंटमटसपवू येसशी ठरलेा 
ा ांा गतेा जािहरातत 
हमखास असत अध न आकष क शार मॉडेस 
ही लोक वाचत नाहीत यकला तर 
फ िललावातंच िदसतात काया 
पशैांा उ ुगं आिण सखोल वहारातं 
सपंले िदवस एकूणच कलेच े
ह ेसमजनू काहीजण शातंपण ेपाहात वफेस  खात होत े
--- ००० --- 
-- हा मजकूर आधाराला घऊेन चचा  होत असान ेनसुाच औपपिक कना न यतेा ाचं ेीकरणही यईेल, 
अशी आशा आह.े 
 
सोयीसाठी ही माझी किवतचेी ाा -- 
‘ श आिण वा ेवा ओळी यांा साहचया तनू, मवारीतनू व आतंरसबंधंातंनू  होणारी ससंचूक अथ वलय े
एका पिरपणू  आशयात पोचवणारा एकसधं भािषक मजकूर णज ेकिवता. ‘ इथ ेअलंकािरकता, वॄबता, 
सागंीितक लय, भाविनकता, ीलपणा – अशा गोना मह िदलेले नाही, ह ेलात ाव.े अिलकडची आिण 
आजची जागितक किवता या अशा गोना किवतचेी वेदक लण ेमानत नाही.  
--- ००० --- 
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अा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
‘ अा ‘ या शाला िहिडसिफडीस करायची ही एक फॅशनच पडलीय.  कुणी णत,े अा णज े
आाच ेान, कुणी णत ेआ णज ेत: या अथ आान, कुणी णत ेकी धमा च ेान, कुणी णत ेकी 
जगाा मळू सवापी चतैाच ेान.  कुणी णतो की त ेधम, आािबा सोडूनच ा, त ेसगळे कािनक 
असत,े नाही त ेम नकोत. आिण आान कसले ? आपण ज ेआहोत त ेआहोत – त ेिदसतचे, समजतचे 
आपाला – यान अिधक आान णज,े शरीरात हाड ेिकती आहते, र िकती आह,े त ेसमजा – त ेकळतचे 
शरीरशाातनू ! आणखी काय, कसले ान ? यावर थोडा िवचार क. माणसू एका भभूागावर जाला यतेो, पढु े
ाावर बबवले जात ेकी हा भभूाग णज ेभारत आह.े त ूभारताचा नागरीक आहसे. ाच पतीन ेतो ह वा 
मसुलमान असाचहेी ाावर बबवले जात.े अशा गोमळेु अथा तच माणसामाणसातं अतंर तयार होत,े एक 
री तयार होत,े िवभाजन तयार होत.े  ह ेफ एवाचमळेु नाही घडत. ाच ेिदसण ेआिण वचैािरक-मानिसक 
असण ेह ेसवच िवभागणार ेअसत.े ामळेु, सवाचचे जगण ेसघंष मय, युमय, एकमकेाचंी छळणकू करणार,े 
एकमकेावंर अाय करणार,े अस ेहोत.े आपण ‘ ज ेआहोत त ेआहोत ‘ णज ेह ेअसत ेसगळे.  धम, भाषा, संार, 
पिरिती, जगयात आलेली माणस,े घडलेले सगं – ह ेसगळे िमळून असतो आपण. आिण आपली जनकुरचना, 
ह ेआणखी एक अलीकड ेमाहीत झालेले. ह ेसगळे िवभाजन करणारचे असत.े  मग माणसू, ‘ मजहब नही िसखाता 
आपसम ेबरै रखना ,’ वगरै ेगाणी रच-ूण ूलागतो. एखादा बिुामायवादी, िववकेी माणसू णतो, ‘ माणसा 
माणसा माणसू हो ! ‘आिण आपण िकती सवाा िहताच ेबोलतो-वागतो, अस ेाला वाटत राहत.े तरीही, ‘ आपण 
ज ेआहोत त ेआहोत ‘ णज ेहजार कारच ेिवभाजन, ह ेाला समजनू ावचे लागत े! अरे, त ूणतोस की 
माणसू होण ेमहाच,े पण, तो णतो, ह होयािशवाय तरणोपायच  नाही, आणखी कुणी णतो, किुनझम 
हचे एकमवे उर ! एका मानिसक अवते सगळी माणस ेयणे ेह ेकधीच श नसत.े ामळेु, िशरकाण, वच , 
अाय ह ेसव अटळच बनत.े कसले आान – जो ह ैसो ह ै– अस ेणणायाला ह ेसव माच असत.े धम वादी 
आिण िवचारसरणीवाल ेयानंाही ह ेमाच असत.े मग काय, आयुभर बबलत हडत राहण,े हचे जगण े? 
सगयाचंा, इतरानंा बदलयावर, इतरांात पिरवत न करयावर कवा सवाा िहतासाठी िवरोधकानंा सी 
करयावर िवास असतो. तस ेाचं ेयही असतात. अशा उदा येासाठी त ेपणू  आयु खचा यलाही तयार 
असतात. सगयानंा ‘ स ‘ पटले की इथ ेग  अवतरेल, अस ेानंा वाटत.े तशी ाचंी खाीच असत.े त ेसोडून 
इतर लोक मखू  असण ेएवढाच खरे तर ॉेम असतो ! िीता सबंधंातही, एखादी ी आवडली की 
ितावर ािम असायची गरज वाटण,े ातनू भीती, मर, षे, हसा याचंी िनमती होण ेह ेया सवच आदश, 
महान, उदा लोकामं ेसारखचे आिण समानच घडत असत.े माणसू मोदीभ असो की मोदीेा ह ेसगळे 
दोघाचंहेी एकसारखचे असत.े  
अगदी फारच इहवादी आिण बिुवादी असतील ानंा फार तर याबल  पडत नाहीत अस ेसमज.ू ज ेआह ेत े
माणसाच ेह ेगटारी जगण ेआह ेआिण त ेतसचे असणार, ह ेमा करयाची हमत ांाम ेअसत ेकारण ानंी 
त:ला तस ेशरूवीर घडवलेलेच असत.े पण, खपू लोक अस ेनसतात. ानंा  पडतात. ह ेकसले जगण,े अस े
ानंा वाटत.े यातनू सटुयाची शता असले का, अस ेिवचार यतेात. ातनूच मग, बु, तकुाराम, ज.े कृमतू 
घडतात. तहेी या जगाबाहेन कुठून आलेले नसतात. आिण या जगाबाहरेच,े कािनक, माचहेी बोलत नसतात. 
माणसाच ेजगण ेअस ेका होत ेआिण ातनू तो बाहरे कसा पडू शकतो, ह ेत ेसागंतात. त ेनसुतचे काही बौिक वा 
मला वळण लावणार ेवगरै ेकाही नसत.े ा अथा न ेआपा जगयाता सवयीतले नसत.े ाला आपण 
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अा ण ूशकतो. त:ाच वचैािरक-भाविनक- मानिसक तंुगातनू बाहरे पडयाा शतबेल त ेबोलत 
असतात – तचे अा.  
हचे काम सज क कलाही करत असत.े अनके महाच ेकलावतं णनू गलेेले आहते की कला ही आक ित कृती 
नसत.े ती ापक, समावशेक भानाची िया असत.े वचैािरक, पिरवत नवादी वा हतेूिेरत कला, अथा तच, ह ेकाम 
नाही क शकत. कारण ती कलावतंाा तंुगातनूच घडणारी कृती असत.े तीत ातं नसत.े माणसाला अशा 
ापक भानाची समज यणे ेहीच फ ाा जगयातली मूाकता अस ूशकत.े तचे ाच ेातं असत.े    
ातंयु कला अािक असत ेआिण तीही परलोकवादी नसनू इहवादीच असत,े ह ेसमजनू ायला हव.े  
--- ००० --- 
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समाज णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
“ अरे, परवाच तझुी आई वारली ना मखूा , आिण लगचे आज कामावर यतेोस ? ! चल, जा घरी – िदवसिबवस 
झाावर य े– “ अस ेणत बॅकेंा एका छोा शाखेा शाखाबधंकान ेकामावर आलेा ाा िशपायाला 
सनुावले. याचीच एक सवाा आयुात सतत ठाण माडूंन बसलेली एक आवृी णज े‘ लोक काय णतील ‘ ह े
दडपण. यातल ेलोक णजचे समाज. ी जशी एकेक िजवतं अिात असत ेतसा समाज हा एखादा मोठा 
गडा वा ही या पात अिात नसतो. समाज णज ेीतले सबंधं.  ह ेनी आपापा कनानंी 
घडवलेले असतात. माणसाला सतत सरुितता हवी असत,े ामळेु तो अमकु अमकु कना मानणाया  ी 
असा एक समहू णनू एक अस ूइितो. यातनूच एक सामािजकता तयार होत.े नीती-अनीती, एकिन-िभचारी, 
िनहृ-ाचारी, ायी-अायी, -सु, ितगामी-परुोगामी, वगरै ेयातनूच जगया-वागयाच ेएक मॉडले तयार 
होत.े ह ेएवढचे नसत.े आपले मॉडले िटकवण,े स णनू ाला बढावा दणे,े इतर मॉडेसबरोबर ासाठी पगंा 
घणे,े सघंषात राहण,े हहेी ात अात असत.े िशवाय, वच वादी असण,े आपमतलबी असण,े महाकांी 
असण,े यशपजूक असण,े धा  करण,े िवरोधकानंा नामोहरम करण,े अशा अपेाचं ेजजंाळही समाज या पकेॅजम े
असत.े िितशील असयात माणसाला सरुित वाटत.े समाज हा थोडा थोडा बदलत असला तरी ामुान ेतो 
घ िितशीलच असतो. ीही िितशील असयाा यातच असत.े पण ीची िितशीलता आिण 
समाजाची िितशीलता यातं फरक असतो. ामळेु, ी आिण समाज यातं सतत एक सघंष  सु असतो. िशवाय 
समाजा-समाजातं सघंष  असतातच. मानलेले आदश आिण  जगण ेयातंा अतंरामंळेुही जगण ेसतत सघंषा त 
असत.े सघंषा त असण ेणज ेपिरपणू , समाधानकारक नसण,े अपणू तेा असमाधानात, ासात वा ोधात असण.े 
अशा या जडजबंाली जगयात सवच ी तोल हरवून बसलेा असतात वा िवकृतही होतात. समाज णज े
अशा सकट चा समहू असतो. समाज आिण ी अथवा ी आिण ी यातंा सतता अटळ 
सघंषा मळेु कुणीच कुणाला सखुान,े सहज जग ूदते नाही. ीला सरुितता हवीही असत ेपण सतता 
सघंष मयततेनू सटुकाही हवी असत े– हा आणखी एक सघंष  जगयाचा एक ायीभाव होऊन बसलेला असतो. षे 
क नय,े अस ेत ी बोलत ेपण ा ताच ेती भाग पाडत े– धमषे वाईट पण जाितषे चागंला कवा उलट 
अशी उपत ेतयार होतात. आपले वचैािरक आदश ठरलेले हवते, अस ेणतानाच आपा िवरोधी आदशाना 
हरवयासाठी वगेया आदशाशी तडजोडी केा जातात. ाचंहेी वगेळे ताण िनमा ण होतात.  
मळुात के ीचा जगयाचा एक साचा तयार झालेला असतो. ितची जनकुरचना, कुटंुब, भाषा, सबंधंात यते 
गलेेली माणस,े सखु:खांा, मानापमानांा तृी अशा असं पिरणामानंी यु त ेसाच ेअसतात. कोणतहेी दोन 
साच ेएकसारख ेनसतात. ामळेु ाीमहेी सघंष  असतात. आिण िशवाय ि-समाज ह ेसघंष  चा 
असतातच. तर एकूण या अशा सव आदश  कारानंी माणसाा जगयाचा गाघोळ कवा चबाळे कवा 
जागंडगुा कवा माजंरस ुबंा झालेला असतो ! आिण तो सखुावाह नसतो ! यातनू सटुका ावी यासाठीही माणसाच े
य चा असतात. धम , तान, िवचारसरणी, िवान  अशा मागानी त ेय घडत असतात. आिण असहेी 
कळत असत ेकी ह ेसव माग  अपयशी होताहते. या कारात माणसू हा ापक, समावशेक, वाही भानापासनू 
रावत जातो, सकुंिचत होत जातो आिण अथा तच :खी होत जातो.      
इथ ेकलेचा सबंधं यतेो. आता ह ेएकच माम अस ेिशक आह ेकी ातनू माणसासाठी ापक, समावशेक, वाही 
भानाची शता आह.े त:ा साातनू मु होऊन िलिहणार ेकाही कलावतं असतात. तकुाराम णतो, ‘ परी 
ा िवभंर ेबोलिवले ‘, गाओ याला distanced gaze  ( रीभावातनू पाहण े) णतो, वडथ  याला 
recollected in tranquillity ( शातंतते रलेले ) णतो,  टी . एस. एिलयट याला escape from 
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personality ( िमुी ) णतो – अशा कार ेजगाता अनके कलावतंानंी या सज क ियचेी 
मूाकता  केलेली आह.े माणसाच ेसवयीतले ि-समाज टाइप जगण ेह ेमाणसामाणसात कधीच सौहाद  
िनमा ण करण ेश नाही, ह ेलात घतेले तर अशा कलेता सज कतचे ेमह लात यईेल. आता तका न ेपािहले 
तर या सज क िया सवच माणसानंा ‘ िवरोधी ‘ वाटू शकतात. पण, खपू माणस ेकलेता या ातंाा, 
सौहादा ा शोधात असान ेानंा ह ेे मौवान वाटत असत.े समहू णनू पािहले तर धम , जात, भाषा 
यांा अिताचं ेज ेसमहू असतात त ेांा भावना खावणार ेकाही घडले तरच अशा कलाियांा िवरोधात 
फण ेकाढतात. एरवी ानंा ात काही रस नसतो, समजतही नाही आिण ‘ चा द े‘ अस ेत ेअिल राहतात.  
यतेो तो ‘ परुोगामी ‘ टले जातात ाचंा. कला ह ेमाम णज ेांा सामािजक-राजकीय उिाचं ेहार 
णनूच वापरले गलेे पािहज,े असा ाचंा हाह असतो. त ेमाम तस ेन वापरणार ेसगळे ानंा असवंदेनशील 
आिण भरा पोटी करमणकू करणार ेवाटतात. ामळेु, कलेता  सज क ियातं ानंा इंटरे नसत,े 
पिरणामत: ातल ेकाही समजतही नाही आिण ांा मळू उिाशीच ानंा ा िवरोधीही वाटतात.  णज े
मळुात िवरोध आिण समजत नसान ेयणेारा नूगडं अशा दोन कारणानंी त ेलोक कलेता सज क िया नच 
कराया यात असतात. आपाकड ेपािहले तर अ कोण असाव,े पिरसवंाद कोणत ेावते, परुार कस े
िदले जावते, परीण ेकशी यावीत – अशा बाबवर सा अशा लोकाचंा ताबा असाच ेिदसत.े  सािह समंलेन ही 
मळुातच एक उवी आिण उथळ गो राहात आलेली आह.े पण हीही ानंा ांा उिासंाठी वापरायची असत.े 
समंलेनाा अीय भाषणात कलेता सज क ियानंा जागाच िमळू नय,े अस ेाचं ेय असतात. ासाठी 
त ेसामात: परुोगामी अच िनवडतात, णज ेत ेफ राजकीय भाषण ठोकून कलेता सज कतलेा बाहरे 
ढकन दऊे शकतात. पण, लाजकेाजेव का अस ेना, मचे एखादा िबनपरुोगामी कवा िबनराजकीय असा 
अ ानंा िनवडावा लागतो. ातही एक अात हूरचना असत.े आताचचे बघा. नारळीकर ह ेनाव 
सामात: सवमा आह ेकारण िवान ेाता ांा जागितक कामामळेु त ेआदरणीय आहते. पण, त े
कलेता सज क ियाकंड ेिकतपत ल दते असतील, ाबंल िकतपत बो शकतील, असा िवचार कन बघा. 
कलेता सज क िया हपार होण ेह ेअसहेी घडणार आह.े आिण अस ेजर असले तर, नारळीकराबंाबत 
सामात: लोकातं असणाया आदराचा हा एक राजकीय वापर करयाचा धतू  डाव णता यतेो. असला तर अस ू
द,े असचे मीही पािहले असत,े पण मायाच काही िमानंी कुतहूल णनू काही  िवचारान ेजरा सिवर 
िलिहले आह.े  
ीमधले सबंधं िनकोप आिण सौहादपणू  होयासाठी ापक वाही भानाची आवयकता असत.े आपले 
सगयाचं ेजगण ेतस ेअसाव ेअस ेवाटणारे मायासारख ेआणखीही काही असतीलच. ांा मूाकतलेा वाव 
दणेार ेकुणीतरी िलहायला हव,े णनू मी िलिहतो, इतकेच. बाकी मला योय वाटत ेत ेकाम मी कलाेात करत 
असतोच. ितकड ेकुणी ल दवेो वा त ेकचयात टाको, ाची मी काळजी करत नाही. आता ह ेसगळेच काहना 
ांा िवरोधातल ेआह ेअस ेवाटून राग यऊे शकतो. पण, सगयाचंचे िवचार अध वटच असतात, अिंतम स 
कुणाकडचे नसत,े ह ेसमजणार ेआपण सवजण असान,े ‘ सिहतुा ‘ हा एक समान धागा आपातं आह.े ाचा 
लाभ मलाही िमळावा, हीच न िवनतंी ! 
--- ००० --- 
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सृंती णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
आपलाच काय, पणू  जगाचाच साृंितक र खालावतच काय ढासळत चाललाय – अस ेणणारे लोक अनकेदा 
भटेतात. कधी कधी तर त ेामािणकपण ेहहेी कबलू करतात की आपण सगळेच याला कारणीभतू आहोत. तो युाची 
तयारी करतोय तर मी शातं बसनू कस ेचालेल ? तो ाच ेवच  आणायला बघतोय, त ेमी का चालवनू ाव े? – ह े
 सगयांाच डोातं असतात. णज ेकाय तर सगळे जग आधी होऊ ा ससुृंत मग लगचे मीही होईन ! 
णज,े एका णात, जगावन अशी एक जा िफरायला हवी की, वा, झाले की सगळे ससुृंत ! अस े! आिण ह े
तर कदािप होण ेश नाही, ह ेसगयानंाच माहीत असत.े  
 
आपण ज ेज ेवापरतो ती सगळी सता ( civilization ) आिण आपण ज ेज ेआहोत ती आपली सृंती, अस े
थोडात टले जात.े दळणवळणाची साधन,े इमारती, धरण,े कारखान,े मॉस, वगरै ेही झाली सता. आिण धम , 
तान, िवचारसरणी, कला, संार, भाव – ही झाली सृंती ( culture ). मनांा अवा याही मया िदतच 
असान ेवुपच माना तर सृंती ही सतचेा एक भाग असत,े अस ेणणारेही काही आहते.  
 
जगंलीपाणा, रानटीपणा, अमानषुपणा, पणा, हसकपणा यापंेा ससुृंत असण ेकधीही चागंलेच, अस ेसवानाच 
वाटत.े माणसा माणसा माणसू हो – अशी वा ेसवानाच आवडतात. पण, ही वा ेणायची वळेच का यते,े हा 
 कुणाला पडत नाही. वातावरण असृंत होतचे का मळुात, हा  आलाच समजा समोर तर – ािपत 
वमेळेु, ाणामंळेु, मिुमामंळेु, भाडंवलदारामंळेु, शोषकामंळेु – अशी काही समाधान दणेारी उर ेतयार 
असतात. आिण मग वातावरण चागंले ठेवायला उरतात कोण तर दिलत, शोिषत, विंचत, पीिडत, वगरैे साहीन, 
सधंीहीन लोक ! मग कराव ेतरी काय, ह ेसचुत नाही. कोण णतो हान ेरामरा यईेल तर कोण णतो 
किुनझम आला की ससुृंतता आलीच समजा ! पण तोवर त ेदोघ ेिमळून आिण इतरही सगळेच सघंष , छळ, 
िवसं याचं ेयकंुड धगधगत ठेवतात. आपण ज ेआहोत त ेफायनल आहोत अस ेकेालाच वाटत असत.े जाती, 
धम, प याचंी प ेतर सोडाच केाला आपापली ितमा ही ाणान िय आिण अित-महाची वाटत असत.े 
ामळेु, ाचार वा एखाा अनिैतक कारणान ेती ितमा मोडली गलेी तर पणू  िवच िवटले जायाची कना 
भीतीन ेमन खाऊ लागत.े या बाबतीत आपली बरीच नते ेमडंळी खरोखरच शरू असतात. तर साराशं णज ेमाझ े
आिण मी ज ेमहाच ेमानतो ाच ेसात िटकायलाच हव,े हाच असतो पाया केाा जगयाचा. आिण हा 
असा पाया के ी आिण के समहू याचंा वगेवगेळा असतो. ामळेु, सघंष  आिण बब अटळ होतात. 
मराठीसाठी यपुीता लोकाशंी पगंा घणेारा माणसू ह णनू िटकू पा लागला तर यपूीतले हही िवरोध  
करणार ! अस ेमषूा यु – absurd कारही घडत राहतात.  
 
तर आपण ाला सृंती णतो ती असत ेमानिसक अवेा साताची भोी णजचे असृंत ! घाण 
िनमा ण करणारी. मग इथ े यतेो की मग साताची गरज नसलेले अस ेवाही जगण ेअस ूशकत ेका ? अस े
असचू नाही शकत ह ेएकमखुी उर असले तर सृंतीा गा बदंच करायला हात. तकुारामबवुा णतात की 
होय, अस ेआिण असचे जगायला हव.े ‘ लागला झरा अखडं आह े| ‘ कवा ' सर ेऐसा नाही झरा | ' अस ेत े
णतात. तकुारामाच ेसामािजक काम यावर आपण खपू बो पण बाकी ाला आािक णनू हटेाळून, 
फेटाळून लाव.ू साराशं, मनाची भावयु अवा िजला आपण सृंती णतो ती असत ेखर ेतर एक िितशील 
हसक असृंत अवा ! पण ह ेअसचे असणार ह ेगहृीत धन सृंतीा गा मारत राहण ेकधीही  
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