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िवा णजे काय रे भाऊ ?
ु
कलेा वा मानवी संबध
ं ांा ेात बिमान
वा िवान कुणाला णावे याचे दोन िनकष मला िदसतात. एक
णजे ाला एकास एक अशी एकरेषीय कारणमीमांसा देता आली पािहजे आिण सरे णजे जाीत जा
बाबतत सामाीकरण – generalization – करता आले पािहजे. एकाच बाबतीत अन ेक िवानांा
कारणमीमांसा वा सामाीकरणे वेगवेगळी असू शकतात. ेक गोीला हजारो, लाखो, कोवधी कारणे असतात

ू ते तस े घडत असते. तमु चे
याकडे सवच िवानांना ल करावे लागते. आपापले इंटरे, िवचार आिण िनवड यांतन
ु नकाशा, मता पेशी आिण रसायन े यांवर अवलं बनू असते, असेही
िवचार कसे चालावेत हेही तमु चा जनक

संशोधन आहे. पण, ते सोडून देऊ, कारण िवानांा जगयाचा आधारच काढून ावा, असा िनदयपणा करणे हे
ु कीहीनपणाचे होईल. तर, िवेच े एक उदाहरण णून हे देतोय –
माणस

“ मला णायचंय असं की १८४३ मे पिहा नाटकाचा योग झालेला आहे आिण १८१८ मे

शिनवारवाावर यिु नयन जॅक फडकलेला आहे. णजे सांतर आिण नाटक यांत २५ वषाच ं अंतर आहे. याचा

ु कन िदला, असे टले पािहजे.
अथ, ांा हातून सा गेली ा ममवगय ाणांनी नाटकाचा वाह स
ु े ममवगय ाणाा जीवनात सांॄितक
“ – गो. प.ु देशपांड,े साधना, १७ िडसबर २०११. सा गेामळ
पोकळी िनमाण झाली, ावर तो माग शोधत होता, ातून भाांकडून पिहले नाटक िलिहले गेले, अशी ती

मीमांसा होती. गोपू
ं ा ा संबिं धत बीजभाषणावर मला बोलायचे होते. यावर मी टले होते की, “ ाचमाणे,
राजकीय ेातून हकालपी झालेा लोकांनी मराठीतले सांॄितक े गेली काही वष काबीज कन ठे वलेले
आहे की काय, याचेही ऐितहािसक िवेषण ायला हरकत नसावी. “ – साधना, २४ िडसबर २०११.
मला कोणतेच िनष  सांगायचे नाहीयत. पण, भराभर िनष  काढत जाणे आिण आपाला सगळे समजलेय

ु
असा आभास तयार करणे हे मला िनबु पणाचे वाटते. आिण मग असा िनबपणा
िवानांनी के ला काय आिण

ु
ु े मीही एक िनबु मीमांसा मांडतोय –
सामाांनी के ला काय – िनबपणाचा
दजा  तर एकच असणार ! ामळ
एक काळ असा आला की आपण अलग पडयाचा धोका आहे, अशी ाणांना भीती वाटू लागली. ातून,

आपण, एकू ण मोा समूहाशी जोडून ायला हवे, अशी ांना गरज वाटू लागली. या उिासाठी काही
ाणांनी अंगभूत कपटीपणातून डाा िवचारसरयांचा माग िनवडला तर इतर काही ाणांनी तशाच

ु
कपटीपणातून हवादाचा माग िनवडला. वतु ः पूण  मानवच कपटी असतो पण, बीचे
आिण िवचाराचे े

ु ांाकडे जरा जा असतो, हे लात ायला
तःकडे ठे वणे बरीच वष ाणांना जमलेले असाने तो गण
हवे. आता ांची ती मे दारी फारशी रािहलेली नाही, हा भाग वेगळा. दोीकडे णजे डावीकडे आिण
हवादाकडेही ाणांना ती आिण कर राहणे भाग होते. जदगीका सवाल था ! -- ेक सामाीकरणात
थोडे तरी त असतेच ना !
एक लात येतये ना ? सामाीकरण के ले की ामािणकपणा, स, अस, मूाकता, ायाकता अशा

ु सांगनू टाकतो. टीीवर जशा िवानांा चचा वा भांडणे
सगया बाबी मातीत घालता येतात ! ( शेवटी एक गिपत

ु े , िवाच कशी कुचकामी असते,
चा असतात ना तस े काही जमयाची मायात कवडीचीही कुवत नाहीय. ामळ
ते मांडयाचा माझा डाव असतो ! )
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समजून घेण े णजे काय रे भाऊ ?
ु े , ही पो अधवट ान, अान,
मी कोणाही िवषयातला त नाही, हे आधीच कबूल कन ठे वतो. ामळ

ु ज
ु आिण अथ  लावयाचे बल कौश यांवर आधािरत असणे भाग आहे आिण ाबल मायाचनाही
तटप
ं ु ा अनभव
ु माग  कोणते, तर, धम, तान, िवान आिण कला. आता, यांतले त
कन ठे वतो. जगणे समजून घेयाचे मख

ु
परतील
का जगणे समजायला ? तर, काही िवान णतात, एकािक आकलन ायला हवे. हे चार माग तर हवेतच,
िशवाय, समाजशा, राशा, अथशा, मानववंशशा, मानसशा या सगयांचाही अास हवा. आहे का

कुणी असा एकािक त, हे मला माहीत नाही. असला तरी तो पिरपूण  असू शकत नाही, हे च आहे. कारण या
सवच ानमागात अफाट ानिनमती झालेली असून ते काम सतत चाच आहे. कोणाही माणसाचा म , ाची

ु ांतन
ू समजून
मता, उपल वेळ यांत ते बसणे शच नाही. मग काय, समजून घेण े णजे ? िनरिनराया तक
 असणार आिण एका होणे शच नसणार.
घेण े चाच असते, ते वाढतही असते, पण ते एकू णात सगळे अपूणच
तर करावे काय, असा मायासारा अत माणसाला  पडणे साहिजक आहे.
ताककता / बौिकता आिण कला यांबाबत मी एक पो िदली होती. सा, जागितक सािहात मराठी

ु ांची से शोधयातून कसा
सािहाचे ान, यावरही चचा चा आहे. या िवषयांचा िवचार एके का मागाा तक

करणार ? आता, समजा मी टले की सव माणसांा जगयाता ांना तु असते कवा ांचा आवाका घेत े
ते जागितक सािह – तर कुणी णेल की ते जगात खपते िकती यावर ते जागितक आहे की नाही ते ठरवायला हवे.
ु होतील. मग कुणी णेल की सव माणसांा जगयाला तु असे काही असूच नाही
णजे इथूनच मतभेद स

शकत. आता अशा अन ेक ांच े करायचे काय ? सारखे कोणा तांकडे जायचे ? आिण ते तही िबचारे एकािक
ु
त असूच नाही शकणार ! याचा अथ, आपण समजून घेयाा मागात आहोत अशा मात रान सवानी नसती
ु -मेहनत करत राहणे – हेच ीकारायचे का – हा एक कारचा पराभवच ने का ?
तकडे

समजून तरी काय ायचे आहे ? माणसामाणसांमधा संबध
ं ांा जगात अमयाद, अिनबध गधळ आिण हसा

ु डे-िवानही आहेत पण ांचा कवडीचा काही
चा असलेली िदसते. ेक गोीवर अिधकारवाणीन े बोलणारे तक

उपयोग नाही, हे िदसते आहे. आपण िवान िवान णतो, ते सारखे शोधही लावत असते, चंावर वा मंगळावरही
ु
जाऊ शकते पण माणसामाणसांतली हसा या िवषयात ते ढ च असते ! मड असते ! िफर ा करने का ? नसते

ू एका
तान तरी एका असू शकते का ? वेगवेगया णाा, िवचारपती, आकलनपती असतात – ांतन
ु च बरोबर ? या या कारणांनी माणसाा जगयाची बब
काय समजणार ? की कुणीतरी णणार की यातले अमक

झालेली आहे, ांत अस े असे बदल करा की इथ े ग अवतरेल ! – आिण हे कोण सांगणार ? कोण असणार असा
सवमा इसम ? आिण सवमा होयासाठी कुणाची वा कोणा सिमतीची लागेल माता ?

आिण असे एकािकपणे स समजणे हे िवानांाही बसकी बात नसेल तर इतर सवसामा माणसांच े काय ?
आपाला कदापीही काहीच समजू शकणार नाही या खाीा पराभूत अानंधकारातच ांनी जगायचे ?
तर हा समजून घेयाचा असा िवचका काही कामाचा नाही. ेक माणसाला समजू शके ल अशी जर काही

शताच नसेल तर, नाही तरी शच नाहीय काही पत, असे णून अिधकच वेगान े बरबादीा िदशेन े जावे ? कुछ
ु लावत राहतील ! आता ही अशी सपलपणाची कना
तो सपल होना चािहये ! नाहीतर सवजण एकमेकांना चना
बािलश आहे, अडाणी आहे, असेही कुणी णू शके ल !
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वा णजे काय रे भाऊ ?
ु तसह राजपूत याा आहेमळ
ु े अनेक महाचे  प
ु ा एकदा चचाा ऐरणीवर कवा
अिभन ेता सशां

िगत िवचारांा मैदानांवरही समोर आले. बॉिलवडु मे मोठमोठी आथक सााे आिण घराणी असून ती

ठरवतात की कोणते िसनेमे िकतपत पढेु येऊ ायचे, कोणते लॉप करायचे, कोणा नटनांना िकती लॅ मर िमळू

ु
ायचे, धा कशी करायची, परार
कुणाला िमळू ायचे, वग ैरे. ( अशा चचा तर िफफे यर, ऑर, ानपीठ
आिण नोबेल यांा बाबतीतही होत असतात ! ) यात पूण  जरी नसले तरी बरेचसे त असणारच. िजथे करोडो,
अावधचे वहार होतात ितथे आपापले िहत आिण वच संभाळणे, ाला धोका िनमाण करेल ाला नामोहरम
करणे, हे घडत राहणारच – आिण िवशेष णजे, हे सवाना पटणारच ! यावरा चचत एकजण णाले की हे असे
फ बॉिलवडु मेच घडते असे नाही. मानवी वहाराा, जगयाा सवच ेांत हेच घडत असते. हेही अथात
पटयासारखेच आहे. राजकीय प, कारखान े, बँका, संा – या सगळीकडे लॉबीज असतात, गट असतात.

वचाा झगांवन फुटीही पडतात. याला कुणीही अपवाद नसते. अगदी डावी िवचारसरणी मानणारे वा
समतावादीही याला अपवाद नसतात. हा मानवी पणा णा की गधडेपणा णा की ू रपणा णा, यासहच
सगळीकडे माणसे वागत असतात. हे लात घेऊनच फोडा आिण झोडा सारखी राजकारणे खेळली जातात. तःचे
वच ािपत करयात यशी झालेले, ते िटकवयाचा आिण िवरोधकांना डोके वर काढताच येऊ नये याचे य
करणारच. हे सगळे कळत नकळत आपाला माच असते. कारण आपली टाळकी तशीच असतात. यान वेगळे
असे काही मानवी जगणे असू शकते का, असा ही आपाला कधी पडत नाही. कारण, आपा वागयाजगयातून आपण याच मानवी वागयाा पतीला ोाहन, बढावा आिण ताकद देत असतो. आपावर जेा ‘
सयाचे ‘ वच असते तेा आपण, जगयाची ही पत ने तर फ वच वाले बदलयाचे य करतो.

ु वच
ालाच आपण ‘ वा बदलणे ‘ असे गडस, आदशवादी, ायवादी, समतावादी, वगैरे नाव देतो. नसते

कुणाचे यात बदल करयाने फ, अाय करणारे आिण तो सहन करणारे हे बद शकतात. ‘ वा ‘ नाही बद
 वादी, फुटीरतावादी, क ित जगयाची पत. ती
शकत. ‘ वा ‘ णजे आपली मन वापरयाची वच

ु आिण सदं ु र होयाची
बदलयाबाबतचे  कुणालाही पडत नाहीत. मग, मानवी जगणे संवदे नशील, सहकायय
े आपण कोणा आधारावर पाहात असतो ?
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ेट णजे काय रे भाऊ ?
ु
मळात
ेट असे काही नसतेच, वैिक वा सखोल असे काही नसतेच, सगळे उथळच असते – असे आकलन

ु
असणारे काही लोक आहेतच. जे आहे ातच जमेल ती मजा करा, असे णत ते कलािभीत टीन अनभव,
लोककला, लोकिय कला, गाणी, चावटपणाचे कार, असे सगळेच एक हाताळत, ेट होयाची चता न बाळगता,
ु राहतात. पण, हे सगयांना पटते, असे नाही. कलेत काही
ु हीच समॄी दाखवत खश
िवॄतपणा, बतता

मूाकताच नसते हे त समोर आले तर भांबावून जाणारेही काही असतात. िवोही टाईप लोक तर, या अशा
ु ा एकदा देशोधडीला लागू, ही शता पान अिधकच आमक होतात. या िवषयातले 
िवचारान े आपण प
सवामाणेच मलाही पडत असतात आिण ते सतत माया चतनात असतात. ा बाबतीतली ही पो आहे.
िवषयाचा आवाका शूापासून ते अनंतापयत ओपन असाने सव डसनी यावर िबनिबचकतपणे आपले िवचार
मांडावेत, अशी इथे अपेा आहे.
ंदी किवता, भावकिवता, अितवाववादी किवता, अ-किवता असे काही कार आपाला माहीत आहेत.

ु च सखःखाचे
ु
नसते
वावच िचतारयात रस न घेणारी बरीच किवता वाचनात येत असते. वावाचा सांधा

ु ाबी करयात रस असलेले आिण वावाची
सोडणाया किवतेत दोन कार असतात – एक णजे वाव हे गोडगल
िवपता, िवूपताही  ावी असा िकोण असलेले. वावाची कास सोडणाया बयाच किवता शािक

ु े बध वाटू शकतात. असतातही बध कारण ांना टीन एकरेषीय
रावर आगािपछा नसलेा आिण ामळ

ु येतो की अशा बध किवतेतही एखादी
अिभीन अिधक काही ‘ णायचे ‘ असते. मला अनेकदा असा अनभव

ु य असा येतो की सदर कवी खूप खोलातून चतनशील आहे, हे जाणवते. तशा बध कथेत
ओळ वा एखादा शसम
वा कादंबरीतही तशा जागा असतात. आिण मग ा अनषंु गान े ा एकू ण कलाकॄ तीा आकलनाा शता
वाढतात.
ु
तस े िचकलेत होऊ शकते का ? वाववादाचा हात सोडलेली बरीच िचे गोडगलाबी
असतात. ांना तःची
श ैलीही असते. ते सव पान आपण चिकत होतो आिण उू तपणे ‘ ेट ‘ णतो. पण, एक कारे ते ओळखता

येणारे वावच असते. आिण सरळ सरळ वावच िचतारणारी अन ेक िचे अशी असतात की ांतले तपशीलांच े
ु असा एक िवचार
े पान आपण ांना ‘ ेट ‘ णतो. अशा बाबतीत वषानवष
बारकावे आिण छायाकाशाचे खळ

े की हे सगळे , तेही सहज, एका सेकंदात, मग कशाला हे िचकार एवढे क घेत
चा असतो की फोटोाफीत येतच

ु
बसतात ? कशाला इतका वेळ वाया घालवतात ? नसाच,
कमावलेा कौशाला ेट का णावे ? आिण ‘ अवाव ‘ िचकलेत ‘ वाह ‘ णावे अशा जागा असतात का ? ा कशा कारा असतात ? अमूत  िचकलेत असे
अन ेकदा वाटते की ‘ वाह ‘ णणारे लोक ा संबिं धत िचकाराची मािहती मनात जोडून ा िचाला ेट

णताहेत. णजे असे की उदाहरणाथ, भारतीय तानाता ‘ ब ‘ या कनेचा ांनी सखोल धांडोळा

ु े ांची बिचे ेट आहेत – असे. मग या पतीन े एखााचे साधे रं गांच े पेही ेट ठरताना
घेतलेला आहे, ामळ
िदसतात. कवा अन ेकरं गी वा एकरं गीही भौिमितक रचनांची िचेही ेट टली जाताना िदसतात. ही अशी िचे तर
थोडेफार कौश कमावलेला कोणताही िचकार काढू शके ल, असे पाहणायाला वाटते. वाववादी िचात िनदान

ु
चिकत करणारे कौश तरी असते, इथे तेही िदसत नाही. इथे नसताच
एक ेन रं ग िदलेला चौकोन जेा ेट टला
जात असलेला िदसतो तेा मा, ामािणकपणे िचे समजून घे याची इा असलेाचा धीर खचतो !
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ु
किवतेतही ‘ अ-वाव ‘ िलिहणायांत काही शैली-उाद असतात. ते टीन सखःखां
नाच एका मोहक शैलीतून
अिभी देत राहतात. जरा ढोबळ भाष ेत णजे ते वावच पण आकष क वेनातून सादर करत असतात. णजेच,
श ैलीचे कमावलेले कौश सोडले तर ते वावालाच टाया घेत असतात. वावातली मोहकता सोडणारे कवीही
बयाचदा ‘ वावाला येणाया ांा ितियांच े वाव ‘ हेच मांडत असतात. ितियांा वावाचा दजा,
असे काही असते का ? हे सगळे पाहता, कलािभीत, या ना ा कारचे कौशच शेवटी महाचे ठरते का,
असा  येतो.
तर, या सगयाची एकच सारांशप ‘ कॅ ूल ‘ णजे अवगिं ु ठत गोळी करायची झाली तर  असा सापडतो –

ु च कौश कवा जाणूनबजू
ु न
आपण जी कला कला णतो ती फ वाव अिधक कौश यांची बेरीज कवा नसते
ु करमणक
ु ीचा चांगला आनंद िमळू शकतो हे मा के ले तरी
वाढवलेली ढगबाजी, इतके च असते का ? कौशामळे
यान अिधक काही असते का कलेत ? असू शकते का ? असू शकत असास ते काय असते ? णजेच आपला
टायटल- – ेट णजे काय रे भाऊ ?
ु ा असान े, कुणीही, यावर काही बोलावेस े वाटास, न लाजता िबनिदतपणे बोलावे, ही
हा िवषय खूपच खल
िवनंती.
--- ००० ---
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िवचारातं णजे काय रे भाऊ ?
एकदा डॉ. ीराम लागू आिण िवजय तडुलकर यांा जाहीर गांचा कायम झाला होता. ात ‘ िनयती ‘ हा
िवषय आला होता. लागू णाले की ते िनयितिबयती काही मानत नाहीत तर तडुलकर णाले की ते मानतात.

ु
दोघेही तसे परोगामी
णावेत अस ेच, मग हा फरक कसा काय ? मग, दोघेही वैािनक िकोण मानत होते की

ु झाले असले तरी परोगामी
ु खश
ु
नते ? ावान लोक तडुलकरांमळे
लोक िडब  होणे साहिजक होते. पण, िवचार
ु
करता अस े िदसते की लागूच
ं ा यातला परोगामीपणा
हवेतला होता आिण तडुलकरांा िनयितवादाला वैािनक पाया
होता. िवानाची पायाभूत गॄहीतके काय असतात, तर ती अशी आहेत –

१ िनसग हा िशब असतो आिण िनसगाचे िनयम ते दाखवत असतात.
२ आपााला िनसगाची मािहती होऊ शकते.
३ घडणाया सव गोना न ैसगक कारणे असतात.
४ यंभ ू असे काही नसते.

ु
५ अनभवातू
न ान िमळू शकते.
६ ान हे अानापेा े असते.

ु े च पूव कुणी कमिवपाक िसांत काढला
-- थोडात जे आहे ते सव कारण-पिरणाम साखळीतच असते. यामळ
असेल कवा ग-नरकाा कनाही िनघाा असतील. चांगाचे चांगले फळ, वग ैरे ( पण, चांगले णजे
काय ते मी सांगणार, ही ातली, कारणांनीच जाला आलेली, हलकट मानवी मखलाशी वेगळी ). आपाकडे
जसे कफ, वात, िप यांप ैकी काही एक धान असले ली माणसे सांिगतली गेली तशीच ितकडे चार कारची माणस े
सांिगतली गेली. या सव कारा माणसांच े भाविवेशषे वगैरेही सांिगतले गेले. उदाहरणाथ कफधान माणसे

जा रोमँिटक असतात, वगैरे. यातले बरेचसे आपण िववा समजलो तरी व
ै ािनक िकोणातली कारण-पिरणाम
ु
साखळी कशी टाळणार ? णजेच एखादा माणूस किन ायला कवा भांडवलवादी ायला काही ना काही
कारणे असणार. यंभ ू काहीच नसते ! हे सव पाहता, लागू हवेत गा मारत होते आिण तडुलकरांना मानवी
जगयाची अिधक सखोल जाण होती, असेच णावे लागते.

ु
ेचा भाव असतो या संशोधनाचा उे ख होता. तो, तःला
काला माया पोमे, िवचारसरणीवर जनकरचन
यंभ ू समजणाया परु ोगाांना आवडणार नाही, हे मला माहीत होते. पण यावर ‘ वैािनक ‘ मटेिरयल आहे
न ेटवर – हा काही अंधेचा भाग नाहीय.

ु तेन े हा 
माणसाचा भाव, िवचार हे सवच जर कारण-पिरणामांनी िनयंित अस ेल तर साहिजकच िवन उक
िवचारावाच लागतो की – िवचारातं णजे काय रे भाऊ ?
--- ००० ---
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समीा णजे काय रे भाऊ ?
मराठीतली समीा थांबलीय का, मराठी समीा जागितक का होत नाही, मराठी समीेत नवे िवचार का िदसत
नाहीत, वगैरे िवषय आपण चघळत असतो. पण, इतकी वष होऊन गेली तरी आजही माधव आचवलच आठवावेत,
असे का होते, याचा िवचार आपण टाळतो. अहो, आधी मराठी सािह तरी होऊ ा जागितक मग समीा

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

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

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

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

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

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

ु अथात न ेमाडे आहेत. ा पतीने अन ेकांची
मान पळू न जाणे हेच घडते आहे. या असा समीेच े आपष
चांगली सोयही झालेली आहे. पण, मूलत: हा िकोण सजक सािहाला ु लेखणारा ठरतो, हे पाहायला हवे.
अगदी पिरवतनवादी समीक टला तरी ा सािहाबल तरी तो खास मौिलक असे काय बोलतो ? इथे सािह
ु आिण ांिसस
े नांा चार अांची उदाहरणे घेऊ. उम कांबळे , नागनाथ कोापे , लीकांत देशमख
संमल
िदीटो. हे लोक काय करतात ? सािहात राजकारण व नसते असे णत ांा भाषणातून सािहच व 
 ता जे भाषण
करतात आिण फ राजकारणावर बोलतात. आिण ते तरी काय असते ? कोणताही पिरवतनवादी कायक
े नाा अपदावन हाणतात ! णजे घडते काय तर ा अपदाा
कुठे ही क शके ल तेच भाषण हे संमल
ु वर जाऊन बसणे ! चचाच,े पिरसंवादांच े िवषयही सगळीकडे तेच तसेच असतात – राजकीय िवचार भरपूर
खच
मांडता यावेत असे. आिण आपण रडत असतो की मराठीत मौिलक समीा का नाही आिण आपली समीा

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

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

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

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

े ांना असलेली सूट मीही घेत
बोललोय इतके च. तटु प
ं ु ा अासावर, फारस े काही न कळता बोलायची इतर अनक
आहे. फार मनावर घेऊ नये. सोचना है तो सोचो नही तो छोड दो ! जय हद , जय महारा !
--- 000 ---
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ु
परोगामी
णजे काय रे भाऊ ?
ही पो िलिहयात माझा कोणताही ितगामी हेत ू नाही. काही श वा संकना यांाबाबत अन ेकदा गधळ

िदसतो – फ माझाच ने तर अनेकांचा. तर यात काही ता आणता येत े का ते पाहावे, हा हेत ू आहे. यात मला
ु  हा पडतो की भारतीयांना आपापा ा बाळगयाचे आिण उपासनापती अनसरयाचे
ु
म
ातं

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ु
देशाचे नागरीक असलेा अजनसमाजवाांना म समजणे नाही ठरत ? आिण अस े करणे हे परोगािमात
बसते ? ( इथे, बजन कसे काय परु ोगामी, असा  येऊ शकतो. उर सोपे आहे. " शा-फुले-आंब ेडकरांचा हा
ु
ु
परोगामी
महारा " असे आपण रोजच ऐकतो की नाही ? णजे हा पूण  महारा परोगामी
आहे. इथले बजन हे

ु
ु
परोगामी
असािशवाय पूण  महारा कसा काय परु ोगामी असू शके ल ? सारांश, बजन हे परोगामीच
आहेत, हे
सामात: माच असते ! )
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ु ीा खेळात, श ते सगळे च ितगामी माग हाताळताना
सवच नेते, कायकत आिण एकू णच जनताही िनवडणक

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

आता माझे आकलन सांगतो. मला असे िदसते की धम, तान आिण िवचारसरया हे सवच माणसाला चांगले
े
जगणे दान करयाा बाबतीत अपयशी ठरलेले आहे. िवचारसरणीही भेदाभेद, फुटीरता आिण संघष  यांचच
संवधन आिण जोपासना करत असते. याचे महाचे कारण एकच असते की िवचारसरणी ही माणसाा

े ा माझी आक ितता अिधक िहतावह आहे,
आक िततेला कोणताच  िवचारत नाही. तु या आक िततेप
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असेच, ेक िवचारसरणीचे णणे असते. हे च भेदले जायाची शता मला फ कलेत िदसते. कोणतीही
ु एका आक िततेला बढावा देत नसून ाचे भान ापक, समावेशक
 कला माणसाा अमक
चांगली, सजक

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

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

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

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

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

बाळगणे आिण मला से देण,े मलाच काय, कोणाही कलावंताला से देण,े असली कामे कुणीच क नयेत, असे
ु वावेस े वाटते.
या िनिमान े सच
--- ००० --धम, परंपरा आिण पनु ीवनवाद हे बरोबर आहे असे मी कधीच णत नाही -- िवचारसरणीची कोणतीही करता
ही धामक करतेसारखीच वाईट आिण हसक असते, हे मा णतो. हा गंडलेला आिण तो न गंडलेला असे काही
नाही. वैचािरक िनराकरणेच नाहीत हसकपणावर -- ही मांडणी गंडलेली कशी ते  करा.
जरा अिधक  करतो -- मला असे िदसते की मानवी समांा बाबतीत धम, तान आिण िवचारसरया हे
ू च संवदे नशीलता आिण ापक, समावेशक
सव अपयशी ठरलेले आहेत . आता शता फ कलेत आहे. कलेतन
भान हे श आहे. पिरवतनवादी कला ने -- ती िवचारसरणीतच येत.े तर या कलेा सजक ियांत अडथळे
ु ान े परु ोगामी टले जातात ते आहेत. ामळे
ु
आणणारे, खोडे घालणारे, ांची हेटाळणी करणारे हे ाम

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

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

सगळे सिवर सांगनू झालेले आहे, तरीही हेच मनात येत असेल तर तो माझा दोष नाही. धम, तान आिण
ू च काही भले होयाची शता आहे. कोणतीही वैचािरकता ही
िवचारसरया अपयशी ठरलेा आहेत. फ कलेतन
भेद माजवणारी आिण हसकच असते. कला ापक आिण समावेशक भान देणारी असते. ( यात पिरवतनवादी कला
येत नाही कारण ती िवचारसरणीचाच भाग असते. ) राजकारणापेा कला हजार पटनी महाची आहे. तीच न
करयाचे ांच े य चा आहेत ांावर रोख असणारच ना ! आिण आहेत िकती मायासारखे लोक -- असू
ु
ु
ा ना ! परोगामी
हे इकडेितकडे परोगामी
वग ैरे असतात पण, सािह, कला यांत तन ितगामी असतात.

ु े , समजतही नाही काही.
आधिु नक सजकतेा िया, अिभि पती यांत ांना शू इंटरे असते, ामळ
आपाला ाचे मह वाटत नाही वा जे समजत नाही ते न करा अस े ांच े िवचार िदसतात. ांा ीने, ही
ू िनवड करायची असते -- माया आकलनात, राजकीय भूिमका की सािह-कला
राजकीय भूिमका की ती यांतन

 तेा िवरोधातच असतात.
यांतनू िनवड करायची असते. सगया राजकीय भूिमका माणसाा जगयाता सजक
या उपर माया पोटात आरेस ेस आहे असे कुणाला वाटले तर ाची मी चता क शकत नाही.

ु
मी माया ॅ िरटीन े िलिहतो -- कोणतीही राजकीय भूिमका मांडत नाही -- पण, परोगामी
टा जाणाया
लोकांा , माया मते इथा समाजाा ीन े अित-महाा अशा बाबतीता, िवंसकतेबल िलिहान े
ु वर उे ख के लेली ' फट '
ते कुणाा हातचे कोलीत ठरत अस ेल तर ाला मी काय करणार ? -- ते असो. ती
े तर ीज ा ना पाठवून.
कथा पीडीएफ असल
--- 000 ---
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किवता णजे काय रे भाऊ ?
ु वर पो के ली. ावर, कोापूरपासूनचे माझे
आजच सकाळी मी ‘ कलेच े िदवस ‘ ही माझी किवता इथे फे सबक
िमवय  ा. बाळकॄ  कवठे कर यांची अशी कॉमट आली – “ चं , म. ही किवता नाही, छोटा िनबंध वाटतो,
कोणालाही कमी जा करता येईल असा. “ ाला माझे उर अस े होते – “ माझा काहीही दावा नाही -- िदसले ते
िलिहलेय – “ नंतर माया अस े लात आले की हा िवषय डसमे चचा ावी असा आहे. जगात किवतेा
शेकडो ाा होत आलेा आहेत आिण आता अगदी न-किवता कवा यंचिलत किवताही िलिहा जातात, हे
ु यावर बोलावे, असे वाटले. या िनिमान े
आपाला माहीत असले तरीही, आपण आपापा आकलनानसार
ु न पणे मांडा जातील आिण गरज वाटास आपाला
किवतेबाबता आपापा कना घासूनपसू

ू
सवानाच आपापा कना बदन, वाढवून,  कन वा अिधक समावेशक वा किवतेचा न ेमका देश रेखन
देणाया अशा करता येतील, असे वाटले. एखादे औषध वा लस तयार करताना जसे काही लोक ेेन े ाा

जरीा चाचणीसाठी पढु े येतात, ाचमाणे, या कामाला आपली ही किवता वा मजकू र उदाहरण णून देऊ
करता येईल, हे माया लात आले. तरी,  डसना माझी अशी िवनंती आहे की िनभडपणे ांनी हा मजकू र किवता
आहे की नाही यावर िलहावे. या मजकू राची कशीही िचरफाड वा िचिका करावी. वाटास आशयावरही हा वा

ु तः हा एक िनबंधाक ग मजकू र आहे का, यावर सकारण मते ावीत.
ाचे किवता णून समथन करावे. म
ु बरोबर वा तमक
ु चूक असा िनष  काढणे हा हेत ू नाही. या िनिमान े या एका महाा िवषयावर
यातून, अमक

ु
आकलन-घसळण
ावी, हीच एक मयािदत अपेा आहे. हे उोधक ठ शके ल. ही इथली चचा जर चांगली झाली
तर आपले कुणी संपादक िम पढेु ती िसही क शकतील. या चचत, अथातच, कवठे कर सरांनी ांच े मत जरा
सिवर मांडावे, अशी िवनंती आहेच. इथे िनकाल देणारे कुणी ायाधीश नसतील, हे लात घेऊन  डसनी
ु ेपणान े बोलावे, ही िवनंती.
खल

संदभा साठी, सकाळी मी किवता णून िदलेला मजकू र असा आहे –
कलेच े िदवस

मं ु या लागून मेले की वाळवी लागून
असा ेयाचा सामना रं गणार हे िदसताच
अनेक िचकार हजर झाले
आधी स पान मग ते अमूत  करायला --

ु अमूतह ी आपाला माहीत असले ा
नसते
झबं ु रांा आिण कोिळकांा आपा
ू च येत े हे ांना माहीत होते
मनांतन
पण हाती असलेा कौशातून
ांना मिसहा णून गाजायचेच होते
आिण जगाा संॄतीचा ायचे होते

ु
एक अिवभा पाणीपरवठा
डबल िफड

वाचनसंॄतीचे उपटसभ
ं ु भ गौरव माजवत
आपा ग डबांचा संगी
हजार सप पोसून धाक िनमाण करणाया
होते हजर ांचहे ी आसंवध न साधायला
14

राीा अपॉइंटमटसपूव ेयसशी ठरलेा
ा ांा गतेा जािहरातत
हमखास असत अधन आकष क शार मॉडेस
ही लोक वाचत नाहीत यकला तर
फ िललावांतच िदसतात काया

प ैशांा उग
ं ु आिण सखोल वहारांत
संपले िदवस एकू णच कलेच े
हे समजून काहीजण शांतपणे पाहात वेफस  खात होते
--- ००० ---

ु
-- हा मजकू र आधाराला घेऊन चचा होत असान े नसाच
औपपिक कना न येता ांच े ीकरणही येईल,
अशी आशा आहे.
सोयीसाठी ही माझी किवतेची ाा -ू , मवारीतून व आंतरसंबध
ू  होणारी संसच
ू क अथव लये
‘ श आिण वाे वा ओळी यांा साहचयातन
ं ांतन
एका पिरपूण  आशयात पोचवणारा एकसंध भािषक मजकू र णजे किवता. ‘ इथे अलं कािरकता, वॄबता,
सांगीितक लय, भाविनकता, ीलपणा – अशा गोना मह िदलेले नाही, हे लात ावे. अिलकडची आिण
आजची जागितक किवता या अशा गोना किवतेची वेदक लणे मानत नाही.
--- ००० ---
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अा णजे काय रे भाऊ ?
‘ अा ‘ या शाला िहिडसिफडीस करायची ही एक फॅ शनच पडलीय. कुणी णते, अा णजे

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

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

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

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

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

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

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

सगयांचा, इतरांना बदलयावर, इतरांात पिरवतन करयावर कवा सवाा िहतासाठी िवरोधकांना सी

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

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

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

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

घडतात. तेही या जगाबाहेन कुठून आलेले नसतात. आिण या जगाबाहेरचे, कािनक, माचेही बोलत नसतात.
ु च काही बौिक वा
माणसाचे जगणे असे का होते आिण ातून तो बाहेर कसा पडू शकतो, हे ते सांगतात. ते नसते
मला वळण लावणारे वग ैरे काही नसते. ा अथान े आपा जगयाता सवयीतले नसते. ाला आपण
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अा णू शकतो. त:ाच वैचािरक-भाविनक- मानिसक तु ं गातून बाहेर पडयाा शतेबल ते बोलत
असतात – तेच अा.
हेच काम सजक कलाही करत असते. अन ेक महाचे कलावंत णून गेलेले आहेत की कला ही आक ित कृ ती
नसते. ती ापक, समावेशक भानाची िया असते. वैचािरक, पिरवतनवादी वा हेतू िे रत कला, अथातच, हे काम
नाही क शकत. कारण ती कलावंताा तंु गातूनच घडणारी कृ ती असते. तीत ातं नसते. माणसाला अशा
ापक भानाची समज येण े हीच फ ाा जगयातली मूाकता असू शकते. तेच ाचे ातं असते.
ु कला अािक असते आिण तीही परलोकवादी नसून इहवादीच असते, हे समजून ायला हवे.
ातंय
--- ००० ---
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समाज णजे काय रे भाऊ ?
ु ी आई वारली ना मूखा, आिण लगेच आज कामावर येतोस ? ! चल, जा घरी – िदवसिबवस
“ अरे, परवाच तझ
ं े ा एका छोा शाखेा शाखाबंधकाने कामावर आलेा ाा िशपायाला
झाावर ये – “ असे णत बॅक

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

इथ े कलेचा संबध
ं येतो. आता हे एकच माम अस े िशक आहे की ातून माणसासाठी ापक, समावेशक, वाही
ु होऊन िलिहणारे काही कलावंत असतात. तक
ु ाराम णतो, ‘ परी
भानाची शता आहे. त:ा साातून म
ा िवंभरे बोलिवले ‘, गाओ याला distanced gaze ( रीभावातून पाहणे ) णतो, वडथ याला
recollected in tranquillity ( शांततेत रलेले ) णतो, टी . एस. एिलयट याला escape from
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ु ) णतो – अशा कारे जगाता अनेक कलावंतांनी या सजक ियेची
personality ( िमी
मूाकता  के लेली आहे. माणसाचे सवयीतले ि-समाज टाइप जगणे हे माणसामाणसात कधीच सौहाद
िनमाण करणे श नाही, हे लात घेतले तर अशा कलेता सजकतेच े मह लात येईल. आता तकान े पािहले
तर या सजक िया सवच माणसांना ‘ िवरोधी ‘ वाटू शकतात. पण, खूप माणस े कलेता या ातंाा,

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

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

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

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

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

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

असतोच. ितकडे कुणी ल देवो वा ते कचयात टाको, ाची मी काळजी करत नाही. आता हे सगळेच काहना
े िवचार अधवटच असतात, अंितम स
ांा िवरोधातले आहे असे वाटून राग येऊ शकतो. पण, सगयांचच

ु ‘ हा एक समान धागा आपांत आहे. ाचा
कुणाकडेच नसते, हे समजणारे आपण सवजण असान े, ‘ सिहता
लाभ मलाही िमळावा, हीच न िवनंती !
--- ००० ---
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संृती णजे काय रे भाऊ ?
आपलाच काय, पूण  जगाचाच सांृितक र खालावतच काय ढासळत चाललाय – अस े णणारे लोक अनेकदा

ु ाची
भेटतात. कधी कधी तर ते ामािणकपणे हेही कबूल करतात की आपण सगळेच याला कारणीभूत आहोत. तो य
तयारी करतोय तर मी शांत बसून कसे चालेल ? तो ाचे वच  आणायला बघतोय, ते मी का चालवून ावे ? – हे
ु ृत मग लगेच मीही होईन !
 सगयांाच डोांत असतात. णजे काय तर सगळे जग आधी होऊ ा ससं
ु ृत ! असे ! आिण हे
णजे, एका णात, जगावन अशी एक जा िफरायला हवी की, वा, झाले की सगळे ससं
तर कदािप होणे श नाही, हे सगयांनाच माहीत असते.
आपण जे जे वापरतो ती सगळी सता ( civilization ) आिण आपण जे जे आहोत ती आपली संृती, असे
थोडात टले जाते. दळणवळणाची साधन,े इमारती, धरणे, कारखान े, मॉस, वगैरे ही झाली सता. आिण धम,
तान, िवचारसरणी, कला, संार, भाव – ही झाली संृती ( culture ). मनांा अवा याही मयािदतच
ु पच माना तर संृती ही सतेचा एक भाग असते, असे णणारेही काही आहेत.
असान े व

ु
ु ृत असणे कधीही चांगलेच, असे सवानाच
े ा ससं
जंगलीपाणा, रानटीपणा, अमानषपणा,
पणा, हसकपणा यांप
वाटते. माणसा माणसा माणूस हो – अशी वाे सवानाच आवडतात. पण, ही वाे णायची वेळच का येत,े हा
ु ात, हा  आलाच समजा समोर तर – ािपत
 कुणाला पडत नाही. वातावरण असंृत होतेच का मळ

ु े , ाणांमळ
ु े , मिमां
ु
ु े , भांडवलदारांमळे
ु , शोषकांमळ
ु े – अशी काही समाधान देणारी उरे तयार
वमे ळ
मळ
असतात. आिण मग वातावरण चांगले ठे वायला उरतात कोण तर दिलत, शोिषत, वंिचत, पीिडत, वगैरे साहीन,
ु त नाही. कोण णतो हान े रामरा येईल तर कोण णतो
संधीहीन लोक ! मग करावे तरी काय, हे सच
ु
ु ृतता आलीच समजा ! पण तोवर ते दोघे िमळू न आिण इतरही सगळेच संघष , छळ,
किनझम
आला की ससं

िवंस यांच े यकं ु ड धगधगत ठे वतात. आपण जे आहोत ते फायनल आहोत असे ेकालाच वाटत असते. जाती,
े ाला आपापली ितमा ही ाणान िय आिण अित-महाची वाटत असते.
धम, प यांची पे तर सोडाच क

ु े , ाचार वा एखाा अन ैितक कारणाने ती ितमा मोडली गेली तर पूण  िवच िवटले जायाची कना
ामळ
भीतीन े मन खाऊ लागते. या बाबतीत आपली बरीच न ेते मंडळी खरोखरच शूर असतात. तर सारांश णजे माझे
े ाा जगयाचा. आिण हा
आिण मी जे महाचे मानतो ाचे सात िटकायलाच हवे, हाच असतो पाया क
ु े , संघष  आिण बब अटळ होतात.
असा पाया ेक ी आिण ेक समूह यांचा वेगवेगळा असतो. ामळ
ु
मराठीसाठी यपीता
लोकांशी पंगा घेणारा माणूस ह णून िटकू पा लागला तर यूपीतले हही िवरोध
ु – absurd कारही घडत राहतात.
करणार ! असे मूषाय

तर आपण ाला संृती णतो ती असते मानिसक अवेा साताची भोी णजेच असंृत ! घाण
िनमाण करणारी. मग इथे  येतो की मग साताची गरज नसलेले असे वाही जगणे असू शकते का ? असे

ु ी उर असेल तर संृतीा गा बंदच करायला हात. तक
ु ारामबवा
ु णतात की
असूच नाही शकत हे एकमख
होय, असे आिण अस ेच जगायला हवे. ‘ लागला झरा अखंड आहे | ‘ कवा ' सरे ऐसा नाही झरा | ' असे ते

ु ारामाचे सामािजक काम यावर आपण खूप बो पण बाकी ाला आािक णून हेटाळू न,
णतात. तक

ु अवा िजला आपण संृती णतो ती असते खरे तर एक िितशील
फे टाळू न लावू. सारांश, मनाची भावय
े असणार हे गृहीत धन संृतीा गा मारत राहणे कधीही
हसक असंृत अवा ! पण हे असच
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