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 ३१ िडसबर २००० ला िवसाव ेशतक सपंले आिण ०१ जानवेारी २००१ ला एकिवसाव ेशतक सु झाले. ामळेु 
अचानक िवशषे अस ेकाय घडल ेकवा घडले – अस े मनात यतेात. हा एका िदवसाा बदलाचा  नाही. इथनू पढु े
होणाया बदलाचंी कारण ेिवसाा शतकात माग ेखोलवर पसरलेली अस ूशकतात. ती तथाकिथत कारणहेी कशाच ेतरी 
पिरणाम णनूच अिात आलेली असतात. आिण अिधक खोलात जाऊन पािहले तर एक कारण – एक पिरणाम 
अशी साखळीही खपू बाळबोधपणािशवाय किता यणेार नाही, हहेी लात यते.े असं आिण अगही कारणाचं े
एकमकेावंर होणार ेपिरणाम आिण ाचं ेकारणातं पातंर होऊन ाचं ेहोणार ेपिरणाम – अस ेह,े िवषेणात न पकडता 
यणेार,े अाहत च चा असत,े अस ेिदसत.े ामळेु, एखादा टा वा एखादी रषेा कनू िवचार करण ेह ेसदोष 
असाच ेलात यते.े तरीही, बुीन ेकरता यणेाया िवचाराला एखादी चौकट ही गरजचेीच असान ेआपण इथ े
एकिवसाा शतकाचा िवचार करतो आहोत. 
 
 शहाणपणाची गरज या आधी नती कवा कमी होती आिण आता यापढु ेाची आिंतक गरज लागणार आह,े 
अशा अथा नहेी हा िवषय घतेलेला नाही. शहाणपणाची गरज नहेमीच असत ेआिण असले, ह ेिनववाद आह.े आताचा 
वगेान ेबदलता जगयाचा माहोल समजनू घऊेन ा सदंभा त माणसाच ेशहाणपण णज ेकाय अस ूशकेल, ह ेसमजनू 
घेयाचा आपण य करणार आहोत. यासाठी सुवातीलाच काही  समोर घतेल ेपािहजते. कोणा विुतीला 
आपण माणसाच ेशहाणपण णणार आहोत ? मानवजातीतली एखादी ी अु अशा बौिक गपणाला 
पोचयाला ? जगावर भाव पाडणाया मोा साधीशानंा पिरपता येयाला ? की माणसाा कािनक अशा 
सरासरी समजतुीला ? यातली कुठलीही गो पणू  जगाची अवा आिण वा जगयायोय क शकेल ? की 
मनुपात एखादा दवेाचा अवतार यईॆल आिण ाा शहाणपणावर सगळे काही तन जाईल, अस ेआपाला 
वाटत े? या ाबंबतही काही आकलन होऊ शकत ेका, हहेी आपाला इथ ेपाहायच ेआह.े    
 
 िवसाा शतकात ना पण आता एकिवसाा शतकात आहते, अशा काही गभंीर गोपासनू सुवात क. 
२८ जानवेारी २०१२ ा ‘ महारा टाइस ‘ मधली ही बातमी आह.े जागितक आरोय सघंटनने ेपाहणीअतंी काढलेले 
काही िनष  ही बातमी दते.े ससंग ज आजारापंेा लपणा, मधमुहे, रदाब, दयरोग, कॅर या अससंग ज 
रोगानंी जगाला िवळखा घालायला सुवात केाची ही बातमी आह.े भारताला तर मधमुहेाची राजधानीच णयात 
यते आह.े ावंर वषा नवुष महागडी औषध ेघते राहाव ेलागत ेआिण ज ेता आिण काय मता यावंर खपूच पिरणाम 
करतात, अस ेह ेआजार आहते. बदलती जीवनपती ह ेयाच ेमु कारण असाच ेसािंगतले जात आह.े याच 
जीवनपतीला दोष दणेारी आणखी एक बातमी अशी आह ेकी षढंपणाची समाही वाढयाा मागा वर आह.े फा 
फुड, िनःस व वळेीअवळेी घतेला जाणारा कसलाही आहार, ायामाचा अभाव आिण कामातले व एकूणच 
जगयातल ेताणतणाव – ही अशा समाचंी मखु कारण ेआहते. अतं यशी समजले गलेेल ेआिण लाा ेात 
अतं मौवान समजले गलेेल ेअस ेकाही तण लानतंर अशा समानंी  झाान ेडॉराकंड ेचकरा मा 
लागललेे िदसतात. ल िटकयालाच आान िनमा ण करणाया या समा आहते. अथा त, योय औषधोपचार व 
जीवनपतीतले योय बदल यानंी या समाचं ेिनराकरण होऊ शकत,े असहेी डॉराचं ेणण ेआह.े 
 
 कुटंुबीय, नातवेाईक, िममिैणी यांासह आनदंान ेजगता याव ेयासाठी खर ेतर सगळा आटािपटा करायचा 
पण ा आनदंाा शतलेाच के लावणार ेह ेकार आहते. ‘ इटािलयन जॉब ‘ या िसनमेाचा शवेट इथ ेआठवावा. 
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अितम शवेट. सोाा िचपानंी भरलेली बस दरीत पडयाा बतेात अशी अध रावर आिण अध दरीकड ेअशी 
तरंगतये. िचपा दरीकड ेघरंगळलेा आिण माणस ेिव बाजलूा ! ा िचपांा िदशने ेएक पाऊलही कुणी टाकायचा 
य केला तरी बसचा तोल जातोय आिण ती दरीत पडणार आह े! तसचे इथ ेहोत ेआह े– सव   सखु ेसमोर हात जोडून 
उभी आहते पण ातंले एकही उपभोग ूशकत नाही, अशी अवा ! 
 
 जागितकीकरण, उदारीकरण आिण खाजगीकरण ह ेएकिवसाा शतकाच ेपरवलीच ेश झालेले आहते. 
याबंरोबरच चगंळवाद  हा शही लगचे यतेो. मोठमोठे मॉस, असं वूचंी रलेचले, मिे, असं 
खापदाथ , फॅश, सटस आिण मनाला व शरीराला सखु ेदणेार ेअसं कार – ह ेसगळेही आताा जगयाशी जण ू
अिवभा  ठरत.े महाकांा आिण धा  याही अटळ ठरतात. यातंनू यणेाया जीवनपतीन ेकाय होत,े ह ेआपण वर 
पािहले. ामळेु, साधी राहणी आिण उ िवचारसरणी या आदशवादी जगयाकड ेमाग ेजाव ेका, असा  यतेो. णज े
यातंली बरीच उादन,े बयाच सवेा लागणारच नाहीत, असा याचा अथ  होतो. मग याचा पािरणाम मदंी आिण चडं 
बकेारी यातं होऊ शकतो. त ेनको असले तर मग चाललेय तस ेचा ा, अस ेणाव ेलागत.े अिधकािधक उादन,े 
अिधकािधक चागंली उादन ेआिण जुाना सव  गरजा परुवणारी उादन े यासंाठी सशंोधन चा राहत.े ातनू 
अस ेहोत ेकी सगंणकीकरण, यािंकीकरण आिण रोबोटीकरण अिात यते ेआिण ानहेी बकेारीच ेसकंट समोर यते े! 
िशवाय या जाउखा वातावरणात, आहते ा कामगारानंाही सरुितता राहात नाही. इथापेा ितकड ेमजरू  
िमळतात अस ेिदसले की कारखान ेइथला सगळा बाडिबरा उचन ितकड ेजाऊ शकतात, की झाले इथले बकेार ! 
मोबाईल िनमतीतील असेर कंपनी ‘ नोिकया ‘ यानंी यरुोप व मिेको ित ाटफोन कारखाामंधील चार हजार 
कामगारानंा नेुच कमी केले कारण ानंी ाचंी ाटफोन जळुणी यंणा आिशयाई राातं हलवयाचा िनण य घतेला ! 
एकीकड ेएकमाग ‘ गती ‘ चा िदसत ेपण सरीकड ेउलटेपालटे पिरणाम होत राहतात. पसैा िमळतो पण चनै करता 
यते नाही, उादन ेवाढतात पण बकेारीही वाढत.े अकुशल कामगाराचंी तर वाटच लागत.े ‘ यूॉक  टाइस ’ च ेथॉमस 
ीडमन णतात, “ Average is over – ह ेलात ा आिण नटेान ेअास कन कुशलता ा कन ा। “ ( 
‘  गावकुसबाहरॆ ‘ – शातं दीित, लोकसा िद. ०७-०२-१२. ) पण ज ेसामाच आहते ानंा हा अितकुशल होयाचा 
बोजा अता िनमा ण करणारा ठ शकतो. णज ेनान ेिनमा ण होत असलेली ही सॄंती सामा माणसाला 
जगणचे नाकारणारी आह ेकी काय, असा  िनमा ण होतो. कुणालाही जगण ेनाकारले जाण ेह ेहसचे ेआिण नाशाच े
कारण ठ शकत.े इतकी सबुा असनूही कुणीच सखुान ेजगण ेश नाही, अस ेहोऊ शकत.े 
 
 समाजाा काही एका गटाकड ेपशैाची आवक वाढलेली िदसत असली तरी ासाठी धा  आिण ताणतणाव 
चडं वाढत आहते. मलू जाला आाआाच जण ूया रसेम ेसामील होत ेआह.े शाळावशे, अनके गोत 
ावीय िमळवण,े भरपरू पसै ेिमळवयासाठी तःला तयार करण,े मामातंनू चमकयासाठीच ेय या सव  गोमळेु 
नॉम ल जगण ेजवळजवळ नच होत चाललेले आह.े कवा अनके मनोशारीर ाधी िनमा ण करणार ेअसनूही हचे जगण े
नॉम ल आह,े अस ेणाव ेलागत आह.े इथनू आता माग ेकस ेिफरणार ? एखाा ीला ठरवनूही यातनू बाहरे पडायचा 
माग  सापडू शकेल ? एक तर या धत सामील ा नाही तर मरायला तयार ा, असा सदंशेच जण ूहा काळ घऊेन 
आलेला आह.े वगेान ेबदला काळाची वण न ेहजारदा केली गलेी आहते, नहेमी केली जातही असतात.  गरीब-ीमतं 
यातंली दरी वाढण,े मासमेारीसारा पारंपिरक उोगावंर गदा यणे,े अशा खपू तारीही या जागितकीकरणानतंरा 
काळाबल केा जातात.  पण ताबडतोब यावर कोणता माग  कुणाला सचुतोय ? मग, जगतील त ेजगतील आिण 
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मरतील त ेमरतील, अस ेबिेफकीर जगाव े? माणसुकी, सहानभुतूी, ातं, समता, बधंतुा, ाय वगरै ेमू ेनामशषे 
होतील की काय, ही भीती तर आहचे पण िशवाय चाललेा या ियतेनू सघंष  आिण हसा मोा माणावर िनमा ण 
होयाचा धोकाही वाढतो आह.े णज,े माणसू असं गोी चागंासाठीच करतो आह,े पण ाच ेअनपिेत, िवपरीत 
पिरणामही समोर यते आहते. ातनू सगळे फ ‘ चागंले ‘ होईल आिण ‘ वाईट ‘ अस ेकाहीच होणार नाही, अस ेकाही 
माणसाा बुीला कधीतरी जम ूशकेल का, याबल शकंा िनमा ण ावी, अशी िती आह.े 
 
 सॄंती, दशेीवाद, लोककला याचं ेमह जोपासाव ेअस ेवाटणारी मानिसकता जरी एका बाजलूा असली तरी, 
झपाान ेहोणार ेशहरीकरण, वगेवान वाहतकूयंणा, जािहरातचा साव िक समान मारा आिण एकूणच आकष णामं े
आणली जाणारी समानता – यामंळेु सगयाच गोच ेकंगोर ेतासले जात असनू सगळीकडचे एक कारच ेसपाटीकरण 
होत ेआह.े सू विैवाच ेअि सपंत चाललेले असनू माणस ेजण ूएकाच सैाा पलटणी बनत चालली आहते. 
शरीरसखुाचं ेकार, करमणकुच ेकार, वूंा उपयोिगततबेाबता अपेा यातं सवाचचे समानीकरण होत चाललेले 
आह.े याच कार ेजगण ेापणाया आणखीही अनके गोी घडत आहते. सगंणकाचंा आकार कमी होत जाण,े घरी 
बसनू िशण श होण,े घरी बसनू ऑिफसच ेकाम करता यणे े– ह ेसगळे श होयाा मागा वर आह.े शाळा, 
कॉलेजसे, बकँा, ऑिफससे यांा मोठमोा इमारतची गरजच राहणार नाही, अशी शता आह.े सगळे वहार 
सगंणकाार ेहोतील, घरातं, कारखाातं रोबो काम ेकरतील. शरीरातं सेस  बसवनू सू तपासया आपोआप होऊन 
ाचं ेिरपोटस तमुा डॉराकंड ेजातील, रोग आपोआप बर ेकरणार ेननॅो रोबो शरीरातं सोडले जातील – अस ेखपू 
सिवर वण न अतु गोडबोल ेयानंी ांा एका लेखात केले आह.े िशवाय जनकुअिभयािंकीार े( आिण 
शियांार े)  कुपाला स ुदंर बनवण,े मडाला शार बनवण े– असहेी कार श होणार आहते. णजचे शााा 
गतीतनूही माणसाा जगयावर एक इीच िफरणार असनू विैवाला फारसा वावच राहणार नाही. मघाचाच थॉमस 
ीडमन आणखी एका सपाटीकरणाबल बोलतो. सगया तािंक गतीमळेु जगातली खपू िठकाणाचंी खपू माणस े
आता ही जगयाची ीडा, धा , सहकाय  – ह ेसगळे एकितपण ेक शकतात. या अथा नहेी जगाच ेसपाटीकरण होत 
असाच ेतो ाा ‘The World Is Flat  या पुकात सागंतो. ाा मत,े ापार, अथ शाीय बदल 
यांाइतकीच ही एक महाची गो आह.े  
 
 आपाला नसुती मािहती पाहात जायच ेनाही आह.े ा सगयातनू िनमा ण होणाया ाचंाही वधे घते 
जायच ेआह.े जगयाा समान माहोलामळेु यणेार ेसपाटीकरण माणसातले भदेाभदे कमी क शकेल का ? णज े
दिलत, मसुलमान, ाण, मराठा, िन सगळे जर एकच िपा खात असले, एकच िपर बघत असले, एकच मचॅ 
बघत असले आिण ाच समान जािहराती बघत असले तर ांा जगयाता जातीय वा धामक अिता गळून 
पडतील का ? सर ेसपाटीकरण शााा आिण तंा गतीमळेु यणेार ेआह.े कॄिम अवयव णा वा जनकु 
अिभयािंकी णा, यामंळेु माणसाच ेिदसणचे बदलले तर ाचा भावही बदलेल का ? आनवुिंशक गणुधम च बदलले 
तर धामक वा जातीय अितानंा िकतपत अथ  राहील ? माणसांा अहंकाराचं ेकाय होईल ? माणस ेगट, टोया 
कशाा आधारावर करतील ? तानाचं ेकार, िवचारसरया आिण ाचं ेअनयुायी ह ेकार चाच राहतील का ? 
हजारो वषाची भाडंण,े यु ेयाचंी परंपरा असलेला माणसू शातं, सन आिण सतं होईल की काय ? ितसर ेसपाटीकरण 
जगभरा समान संाचं,े समान धच ेआह.े ामळेु काय होईल ? ाला काय मह राहील ? पािहज ेा गणुाचंी 
माणस ेवा रोबो उपल आहते टावर कुठाही माणसानंा काय मह राहील ? अमकु एक, शार डॉर, वकील, 
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इिंजिनयर, शा, शासक, नतेा, वमैािनक वा अवकाशयाी असयाच ेकाय मह राहील ? कवी, िचकार, गायक, 
नत क याचं ेतरी िवशषे काय मह राहील ? यातंल ेउ ुगं काम कन कीतन ेअमर झालेल ेआता मतॄ होतील की काय ? 
िसी, लॅमर याचं ेमह नाहीस ेहोईल ? थोडात णज ेमाणसाची साची सगळी जगयाची पतच हााद 
होईल की काय ?  
 
 एकिवसाा शतकाची आा कुठे सुवात होत ेआह.े सगयाच गोना वगे असान,े कशामळेु नमेके काय 
घडले ह ेकुणालाच सागंता यते नाही आह.े एखाा-सया गोीच ेकाय पिरणाम होतील ाचा मानवी बुी अदंाज घऊे 
शकत,े पण ाचबरोबर असं बदल घडत असताना ा सगयांा पिरणामातंनू काय काय घडले असा समतायु 
आवाका मानवी बुी घऊे शकत नाही. ामळेु, एकिवसाा शतकाबाबत ज ेकाही लेखन, िवचार, वाङमय उपल आह े
त ेसगळे या अपणू तेा दोषान ेच आह.े एका बाजलूा आपण दोनतीन कार ेहोणार ेमानवी जगयाच ेसपाटीकरण 
पाहात असताना आणखी एखााला याच सगया मुांा आधार े‘ एक जग – एक शासन ‘ कवा ‘ मानव सब एक ह ै‘ 
– अशी हेी िदस ूशकतात.  जगाा अमकु एका भागात असाअसा आथक  आह ेह ेपान, जगाा एकूण 
अथ शाीय पिरितीचा आवाका घऊेन सगंणकच ा ावर माग  सचुवले आिण ‘ एक शासन ‘ ह ेत सव मा 
झालेले असान ेतो उपाय अमंलातही आणला जाईल ! – अस े पडायला बदंी कोण घालणार ? आिण त े 
ा तरी का णाव े? 
 
 आी बकेँत नोकया करणार ेज ेकम चारी होतो ानंा पवू असा  पडायचा की राीयीकरणानतंर सु 
झालेले मास-बँकग ह ेशवेटी झपेयाा पलीकड ेतर जाणार नाही ? त ेकंोला बाहरे तर जाणार नाही ? कारण ा 
वळेी सगळी काम ेमानवी मानचे करावी लागत होती. कालातंरान ेसगंणकीकरण झाले आिण तो च िनरथ क ठरला ! 
िशवाय बकँानंी िदलेा कजाच ेखर ेमू जोखायची नमेकी पत अमंलात आली आिण बकँाचंी नमेकी पिरिती 
समजयातला गधळ न झाला ! 
 
 याच पतीन ेमाणसाच ेखपू भयद वाटणार ेही सटुत जातील, अस ेवाटणारहेी काही आहते . िने 
िगसलेसन या लेखकान ेाा Existence and the Human Mind या पुकात ( नटेवन ) टले आह ेकी 
एकवीसाा शतकाच ेमु उि असले – ा, जीवनपती, कर िवचारणाली आिण ातंनू िनमा ण होणार े
गटिनहाय सघंष  ओलाडूंन शहाणपणान ेआिण कणने ेयणेारी एकाता ! ात ह ेकस ेघडणार ह ेकुणालाच माहीत 
नसले तरी इथ ेआपण या एकूण ाचंा आवाका घते जाऊ आिण या बाबतीत काही मानवी शहाणपणा श आह ेका ह े
पा.   
 
 सगयात महाच,े मोठे आिण अवघडही णाव ेअस ेएकिवसाा शतकातले  आहते तरी कोणत,े त े
आधी पा : -- 
१. पॄीच ेवाढत ेतापमान – यामळेु एकूणातच हवामानाच ेचडं नकुसान होयाची शता आह.े ह ेजर आटोात 
आणता आल ेनाही तर या पॄीची मलूभतू िनयामक यंणाच उलथनू पडयाचा धोका आह.े 
२. आिंतक लोकसंावाढ – जगाची लोकसंा या शतकात ९ अापंयत पोचयाची शता आह.े ामळेु अाची 
आिण काब नाधािरत ऊजची इतकी चडं गरज वाढले की ती पलेयाची या पॄीची मताच नाही.  
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३. पाणी टंचाई – ना आिण जलाशय आटत चाललेले आहते. शतेीसाठी व िपयासाठीही पायाची इतकी टंचाई 
िनमा ण होयाची शता आह ेकी पायाा या ावन यु ेहोतील. 
४. समुातील जीवसॄीचा नाश – आाच खायायोय अस े१० % मास ेिशक आहते. ही टेवारीही वगेान ेकमी होत 
चाललेली आह.े 
५. ापक ाळ – शतेी उादन कमी होयाच धोका असनू अधा खपू महाग होईल. गरीब दशेाचं ेयात खपू 
नकुसान होईल. 
६. वाळवटंाचंी वाढ – जिमनीचा कस जात चाललेला असनू सपुीक असणाया जिमनीचहेी वाळवटंात पातंर होत आह.े 
७. एडसचा सार --  एडस हा भयानक सासंगक रोग आटोात यऊे शकलेला नाही आिण तो पसरतच चालला आह.े 
चडं संने ेमाणसाचंा नायनाट करायची ाची शी वाढत आह.े 
८. आिंतक दािर – समुार े२-३ अ लोक कोणाही आरोयसिुवधािंशवाय व तिेशवाय जीवन कंठत आहते. 
ीमतं आिण गरीब यातंली दरी िदवसिदवस वाढतच चाललेली आह.े 
९. झोपडपाचंी वाढ – अनके शहरामं ेमोा माणावर झोपडपा वाढत आहते. ितथा िनराश तणामंळेु 
हसाचार वाढतो आह.े 
१०. अिनयिंत जागितक लातंर – मागास, गरीब दशेातंनू खपू लोक अिधक चागंा जीवनाा आशने ेसधंीा 
शोधात सया दशेातं लातंर करत आहते. 
११. दशेांितिर अनके सघंटनाकंड ेशा े– अनके अितरकेी सघंटना आिण राजकीय सघंटना यानंा अव ेव 
जिैवक हार ेबनवण ेव वापरण ेश होणार आह.े 
१२. हसक धामक मलूतवाद – धामक मलूतवादी, िजहादी िवचार फैलावत असनू ातनू आघातकी अितरकेी 
तयार होत आहते. धामक पायावंर युांा शता, िवशषेतः मिुम व िन यातं, वाढत आहते. 
१३. सगंणकीय बिुमचेा धोका --  सगंणकानंा अिधकािधक बिुमान करण ेश होत असनू ातंा िया-
ितियामंळेु यं ेइलेॉिनक वगेान ेमाणसापेा अिधक बिुमान होयाचा धोका आह.े तस ेझाास या यंावंरच े
माणसाच ेिनयंणच जाऊ शकत.े 
१४. महायु --  साची अव ेआिण जिैवक अ ेपाहता एखाद ेमहायु झाास मानवी सॄंतीचा पणू  नाश होऊ 
शकेल. 
१५. शाीय योगाचंा धोका – माणसू अशा काही शाीय योगातं ग ुतंललेा आह ेकी ांा अकित पिरणामामंळेु 
हळूहळू मानवजात न होयाा  शता ातं दडलेा आहते. या अशा सव  योगाचंा िमळून एकित धोका असा 
आह ेकी एकिवसाव ेशतक सपंपेयत माणसू िशकच राहणार नाही. 
१६. एक नव ेअधंारयगु --  अस गिरबी आिण भरभराटी ीमतंी याचं ेअजब रसायन, भकू, आिवक व जिैवक हार े
असलेला सामिूहक अितरकेीपणा, जागितक यु, मुाम पसरवलेा रोगांा साथी, धामक वडेपेणा – या सवामळेु पणू  
जगच एका अतंहीन अशा षेात आिण हसते बडूुन जाईल आिण तीच एका ना अधंारयगुाची सुवात ठरले. 
 
 कुणी यातं आणखी काही समाही उेखनीय असाच ेदाखवनू दऊे शकेल. या सगया महासमा या 
आतंरराीय आहते. एखादाच दशे ावंर उपाय क शकणार नाही. सगयाच दशेांा वत णकुीतनू या समा िनमा ण 
झालेा आहते. ामळेु, ांा िनराकरणातही सगयानंाच सहभागी ाव ेलागले. सगयाचंचे चकुीच ेवापन 
आिण रीचा अभाव ह ेया समानंा कारणीभतू आहते. सगयांा एकित सहकाया िशवाय यावंर माग  िनघण ेश 
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नाही. या यात मोठमोा  कॉपरशेच ेवापन हा एक महाचा भाग असणार आह.े नफा कमाईा ीन ेया 
कॉपरशेच ेवापन उम असत ेपण वर उेख केलेा समाबंाबत मा बिेफिकरी असत.े 
 
 आता या समानंा कोण िकती जबाबदर, कुणी िकती बदल करायच,े कुणी िकती सधुारणा कराया, 
कॉपरशेची नफेखोरी आवयकतेमाण ेरोखण ेश आह ेका, ह ेसव  य कुणाा दखेरखेीखाली चालणार, 
केाला सधुारणलेा वगेवगेळी मदुत ावी लागणार का – अस ेअसं  यात अतंभू त असणार आहते. यासाठी 
जागितक पिरषदा हॊतात, काही माग  ठरवलेही जातात पण अजनू तरी यात समाधानकारक गती होताना िदसत नाही.  
 
 धोके िदसत नाहीत अस ेनाही. एकूण मानवजात बरबादीकड ेचाललेली आह,े ह ेिदसत नाही, अस ेमळुीच नाही. 
पण केजण या ाकड ेआपापा मनान े– आपापा तकुातनू पाहतोय. मन,े िकोण, िवचार, मत ेह ेसगळे 
के माणसाच ेआिण के रााच ेवगेवगेळे असामळेु या एकूण ावर एकित कॄती श होत नाही. याचाच 
अथ  असा होतो की ह ेसगळे  सटुाव ेअस ेवाटत असले तर आधी वगेवगेया िकोणाचंा  हाताळावा लागले.  
ाथ , तःची सरुितता, वच ाची इा – अशा रेणातंनू ह ेसवाच ेिकोण वगेवगेळे होतात अस ेिदसत.ेआिण मन 
वापरयाा आपा पतीत मलूभतू बदल श आह,े अस ेकुणालाच वाटत नाही. ामळेु, मनात ाथ  ठेवा पण 
बाहरे मानवजातीा भाच ेबोला, ह ेसगयाचंचे चा राहत.े यातनू िकरकोळ काही सधुारणा होत असा तरी मु 
गरजचेी असलेली एकित कॄती घडू शकत नाही आिण जगाच ेनाशाकड ेजाण ेथाबंत नाही. एकित कॄती घडयासाठी 
पणू  मनाची रचनाच बदलावी लागले पण त ेतर कुणााच आकलनाा कते यऊे शकत नाही. ामळेु मग मनात 
फारशी आशा न बाळगता, आपण काहीतरी फार महाच ेय करत आहोत अशा आभासात जगयािशवाय कुणालाच 
गतंर राहात नाही. मानिसक तकुडबेाजीच ेत मा करा आिण ाच वळेी एकातचे ेबोलत य करत राहा, अशी 
हााद अवा ीकारली जात.े 
 
 तःत आिण बाहरेही झालेली फुटीरतचेी – िवदीण तचेी लागण आिण तीतनू िनमा ण होणार ेगधळ याचंीच 
कशी पदैास वाढत जात ेह ेकाही उदाहरणानंी पा. ही उदाहरण ेसाॄंितक, राजकीय, वचैािरक, ( तथाकिथत ) धामक 
अशा अनके ेातंनू घतेलेली आहते. यातं अतंभा व होणाया दोनतीन गोनी सुवात क. ‘ कम यवेािधकार े‘ अस े
णत अतं हावरट आिण महाकांी जीवनपती असण,े आपला ज अमकु एका जातीत झालेला आह ेह ेसतत 
बबवत-िगरवत जातचा अतं झाला पािहज ेअस ेिनकरान ेमाडंत राहण,े मनात सावादी कुमशाही पटत असनूही बाहरे 
लोकशाही समाजवादात जगाव ेलागण े– ह ेसगळे यात यईॆल. अलीकडच ेबोलायच ेतर, दाराआडून बोलणारी ी पढु े
िशकली, जबाबदाया घऊे लागली, समाजात िमसळू लागली. या कारात निैतक कनाचंी जी घ वीण होती ती सलै 
पडू लागली. आता मनान ेआपण ही वीण  िकतपत सलै करायला तयार आह ेआिण बाहरे ात काय घडत ेआह,े 
यातंला िवरोधही इथ ेसमािव करावा लागले. कोणाही आदश कना आिण  जगण ेयातं हा िवरोध तपासता 
यतेो. िवशषे णज ेह ेसगयाच मानवी समहूानंा लाग ूपडत,े अस ेिदसत.े  माताा धम त,े नीतीत ेवगेळी 
आिण वागण ेवगेळेच, अस ेसरा स आह.े िवशषे णज ेएका िठकाणी ‘ सॄंती ‘ या शाचा अथ  ‘ वागण े‘ या एका 
शात िदला आह.े ‘ अतंासह वागण े‘ असाच ाचा अथ  लात ावा लागले. आता इतर उदाहरणाकंड ेवळू. 
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 ०९-११-०९ ा ‘ महारा टाइस ‘ म ेआलेली ‘ साॄंितक हास रोखायलाच हवा ‘ ही बातमी पाहा. ती 
अशी आह े: -- “ साॄंितक सवंध नाची जबाबदारी पकार, लेखक व ाापक या तीन बिुामायवादी ेाकंड े
असनू ासाठी ानंी झटायला हव.े सॄंतीचा हास होत असताना बिुामायवादाची कास धरली तरच वचैािरक 
गता साधता यईेल व साॄंितक सवंध न होईल, अस ेिवचार े पकार डॉ. अण िटकेकर यानंी माडंले. गोवा ह 
असोिसएशनचा ९० वा वाषकोव उाटन सोहळा शिनवारी दादर-माटंुगा साॄंितक क ात झाला. ा सोहयाच े
उाटन डॉ. िटकेकरांा ह ेझाले. ा िनिमान े 
‘ सॄंती-सवंध न, पिरवत न आिण पनुरचना ‘ या िवषयावर पिरसवंाद झाला. ात िटकेकरासंह े पकार िवजय 
कुवळेकर आिण िव ूसयूा  वाघ ह ेसहभागी झाले होत.े ‘  धम  ‘  नावाा अजगरान ेआपा सॄंतीला िवळखा घान 
िता हाडाचंा चाचरू केलाय, अस ेिवधान िव ूसयूा  वाघ यानंी केले आह.े कुवळेकर यानंी, ानसाधनेा २१ ा 
शतकात आपण िकती गाभंीय पवू क ानाची कास धरतो, या ाा उरावरच साॄंितक हासाच ेिच असाच े
ितपादन केले. ानंी अकुंश  ठेवायचा ती सारमामचे पडे जूा चात सापडाच ेह ेिच धोकादायक 
असाचा इशारा ानंी िदला. यपवू क उदारमतवादी लोक िनमा ण कन िवचारामंधील िविवधतचेा आदर राखला 
गलेा पािहज.े परंपरचे ेसदंभ  काळाा िनकषावर तपासायला हवते, अस ेिटकेकर णाले. “       
 
 कुणाला मानिसक ठेवा घातक वाटतो आह ेतर कुणी ाता ंावर भर दते आह.े ितघानंाही अस ेवाटत ेआह े
की साचा मानिसक ठेवा साॄंितक हासाला कारणीभतू होतो आह.े ात बदल करायला हवते. वगेया आदशाची 
ितथ ेापना ायला हवी, तरच सॄंित-सवंध न होईल. इथ ेहहेी आठवत ेकी परंपरशेी ताण आिण सघंष  असतो पण 
तीपासनू पणू  तटुण ेनसत,े अस ेटले जात.े ‘ ओळख ‘ राहत.े ह ेखरखेोटे काहीही असले तरी बदल, पिरवत न कस ेहव े
याबल आकलनिभता अस ूशकत ेआिण ातले काय भावी ठरले ह ेअनके गोवर अवलंबनू असत.े ‘ हाव ‘ 
असािशवाय ‘ गती ‘ होत नाही ह ेत समाजात जोरात उभरत असण ेही ाची पॉवरफुल पा भमूी असणार आह.े 
णज ेंच. 
 
 बुीा – िवचाराा – अासाा मागा न ेजात जातच उर आधिुनकतावादात वा उरसरंचनावादात 
बिुामायवादाची कशी वाट लागत,े याबाबतच ेिववचेन इथ ेकरत बसत नाही. पण मराठी लोकानंी बिुायवादाच े‘ 
खळू ‘, इतर काय चालले आह ेयाकड ेपणू  ल कन, िटकवनू ठेवलेले आह,े ह ेमा खर.े 
 
 िदवाळी ‘ साही िवचारधारा ‘ २००९ म े‘ ातंीा मागा तील अडचणी ‘ या लेखात डॉ. भालचं कानगो 
काय णतात पाहा – “ हा गौरवशाली इितहास व परंपरा असताना उजा ितगामी शची वाढ, मु 
भाडंवलशाहीची वाढती शी व ानंी उभ ेकेलेले आान ह ेखर ेआजच े आहते. आधी सामािजक समता की 
आथक समता, आधी जातीअतं की आधी वग अतं, लोकशाही ातं की कामगाराचंी कुमशाही, रचनाक काय  की 
सघंषा क काय , अहसक मागा न ेपढु ेजाव ेकी हसा अपिरहाय , अस ेअनके  या सव  परुोगामी चळवळना एक 
आणताना उभ ेराहात होत ेव राहतात. ातं, समता, बधंतुा या िसूीपढुचे आान उभ ेहोत आह.े मानवी समाजाची 
िवभागणी आहरे ेआिण नाहीर ेअशी सव  रावंर उभी राहात आह.े ह ेआान कस ेपलेायच ेव पढु ेकस ेजायच ेहाच खरा 
 आज परुोगामी शपढु ेआह.े एकजटुीन ेवाटचाल हा पिहला टा आह.े परंत ुतो परुसेा नाही. नवीन वावात 
बदला पिरितीची योय दखल घऊेन  हूरचन करण ेह ेपण तवेढचे महाच ेआह.े “   
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 आता इता गोी ठरवाया आहते तर ात एकमत होयाऐवजी पथंप अशा िचरफया उडणचे जा 
श वाटत.े ामळेु, ‘ एकजटुीन ेवाटचाल ‘ हा पिहला टाच अश िदसतो. या सगया िनवडी सगंणकावर कन 
िमळयाची सोय नाही. काही अणचुाचया ात घतेावर पढुा चाचया सगंणकावर घतेा यतेात, कवा, यापढु े
नवीन औषधांा चाचया सगंणकावर घतेा यणेार असान ेऔषध ेलौकर बाजारात यणे ेश होणार आह.े तशी 
सगंणकावर ‘ करे ‘ उर ेिमळयाची यात शता नाही. णजचे, याता िनवडी आिण कल ह ेबुीपेा भाव, 
लहर, आवड, तःची सोय, तःच ेमह कस ेवाढले याचा िवचार -- अशा गोवरच ठरयाची शता जा आह.े 
यातनूही ॅिरटी यणे ेयाला पिहला टा णाव ेतर तो कधीच यणेार नाही, ह ेतर च िदसत.े मुा तो नाही. िचरफया 
उडण े– िवदीण ता – ंाकता – हा मुा आह.े 
 
 यानतंर, ‘ इादी ‘ िदवाळी २००९ मधा ‘ दिलत चळवळ की आबंडेकरवादी ? ‘ या लेखात भार लण 
भोळे काय णतात पाहा – “ चळवळीा नामािभधानापासनूच िता समथ कांा संमाची सुवात होताना आज 
िदसनू यते.े चळवळीला दिलत चळवळ णाव ेकी आबंडेकरी चळवळ णाव ेयावर तटबंा पडा असनू उभयपी 
बराच शल िहरीरीन ेकेला जातो. ात हा वाद केवळ नामापरुता मया िदत नाही, तर ाला अनके तवचैािरक 
आिण ावहािरक सदंभ  ा झालेले असामळेु ाची दखल घणे ेअगाच ेवाटत.े “ आिण याच लेखाा शवेटी त े
काय णतात त ेपाहा – “ अशा पिरितीत चळवळीला आपण कोणा बाजनू ेलढत आहोत आिण आपा लाची 
उि ेकाय आहते याची ता मनात बाळगनूच कोणताही िनण य घणे ेयोय होणार आह.े चळवळीला दिलत टले 
कवा आबंडेकरी टले तरी फारस ेकाहीच िबघडत नाही. कारण दोी नाव ेचागंलीच आहते; पण, ाबाबतची सचूना 
करणार ेकोण आहते, ाचं ेआतंिरक हते ूकाय आहते  आिण आजा धा यगुात िटकाव धरयाा ीन ेकोणती 
िनवड करण ेयोय होणार आह ेया गोचा िवचार करयावाचनू मा मळुीच गतंर नाही. “  मी बयाच वषापवू 
िलिहलेा एका एकािंककेत एक अशाच कारचा सवंाद िलिहला होता. काया लोकाचंी सघंटना बाधंली जात 
असतानाचा तो सवंाद आह.े तो असा – “ या पिहा सभलेा अपेपेेा फारच चागंला ितसाद िमळाला आह.े याचा 
अथ  असा की या अायाची बोचणी सतत आपा मनात आह,े पण कॄती घडत नती. ही कॄतीची नादंी आह.े इथ ं
िनरिनराळे लोक बोलले. ानंी आपापले िचार माडंले. काही सचूना केा. थम या बाबतीत थोडात बोलतो. 
सघंटनचे ंनाव ‘ काळा हा ‘ ह ेतारुत ंिदलेलं आह.े पण मलाही त ेपसतं नाही. कारण ‘ हा ‘ हा श शु 
वाढवणारा आह.े आपाला शु वाढवायच ंनाहीय. ‘ काळे िदव े‘ या नावाची सचूना मला तःला िततकीशी पसतं 
नाही. कारण आपा िवरोधकानंा ‘ काळे िदव े‘ या नावामळंु आपली चेा करायची सधंी िमळेल. नाव ह ेफार 
िवचारपवू क ठरवाव ंलागले. त ेअथा त आपण कच … “ अनके अपणूातनू एका अपणूा ची िनवड करावी लागयाचा हा 
कार. ात परत ‘ धा यगुात िटकाव धरण े‘ हा आणखी एक आयाम ! 
 
 इथ ेडॉ. यशवतं मनोहर याचंा िनवडणकुीला उभ ेराहयाचा अनभुव आठवावा. सगळे पिरवत नवादी एक 
यतेाहते ह ेपान त ेउभ ेराहायला तयार झाले आिण कामाला लागल.े आिण एका िदवशी सकाळी वत मानपात, ांा 
नामवतं पढुायाचंी नाव ेअसलेली जािहरात िदसली की ’ आपा सव  लोकानंी काँसेला मतदान करायच ेआह.े ‘ त े
अथा तच थ झाले ! आबंडेकरी चळवळीची जागाच मला कळली, अस ेानंी िवषादान ेटले आह.े आता हा कुठला 
आयाम अस ूशकेल, यावर िटणीची गरज नाही. 
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 पधंराा िवचारवधे समंलेनात डॉ. आनदं तलेत ुबंड ेयानंी केलेा अीय भाषणातला ऑग २००८ ा ‘ 
आपले वाङमयवॄ ‘ म ेआललेा एक अशं इथ ेदेयासारखा आह.े गमंतीशीर आिण ानदही – “ आज िवचारवतं 
आिण काय कता  या दोन कंपूमं ेएक भयकंर दरी िनमा ण झालेली आह.े काय कता -कंप ूहा तथाकिथत िवचारवतंापंासनू 
इतका रावला गलेा आह ेकी ान ेिवचार करणचे सोडून िदल ेआह.े ाला याची धाी असत ेकी िवचार केान े
आपण तःच कदािचत ‘ िवचारवतं ‘ बन.ू णनू तो कोणाही िवचारािशवाय, पिरणामाचासुा िवचार न करता, कॄती 
करत असतो. सरीकड ेिवचारवतं आपा हिदतंी मनोयात बसनू आधीच सजुलेला आपला अहंकार ( ego ) 
अिधकच फुगवीत, आपण िवचार िनमा ण करत आहोत अशी कना करत असतात. आपला ‘ थोर ‘ िवचार कॄतीत न 
आणाबल त ेकाय काना षण ेदतेात. ानंा याची साधी जाणीवही होत नाही की जर तो िवचार काय काना 
आकषत करत नाही तर ाातच काहीतरी टुी असणार. यामाण ेआज सव  वाझं िवचार व िदशाहीन कॄती अशी 
ःखदायक पिरिती आह.े णनू ही पिरिती लवकरात लवकर बदलयाची गरज आह.े “ आदश आिण कॄती 
यातंलेच ह ें. ह ेएका समाजातले णनूही पाहता यईेल आिण एका ीतल ेणनूही पाहता यईेल.     
 
  अशाच कारा ंाकतचे ेआणखी एक उदाहरण पा. ह ेउदाहरण िवजाय तडुलकर यांा लेखाच ेआह.े ‘ 
मी गोळी घालीन णालो ाबल ...  ‘ या ‘ महारा टाइस ‘ ा िदवाळी २००९ ा अकंात आलेा ांा 
लेखातला हा शवेटचा भाग आह े– ािलना ौया बल वगरै ेिलन त ेपढु ेिलिहतात, “ हा ‘ नररास ‘ किवतचेा 
वडेा आिण सािहकलाचंा अल रिसक होता, ह ेकोणाला खर ेवाटेल ? ाला आवडलेा किवता ाला तडपाठ 
होा. ाला आवडलेा सािहकॄतचा आिण िचपटाचंा ाचा तःचा संह होता. यातले काही तो पनुःपुा 
पाही आिण ाचं ेमामक िवषेण करी. राजकारणाशी आिण साकारणाशी काहीही सबंधं नसलेा गिणतासारा 
िवषयाचंा ाचा ासगं मोठा होता. तो तः चागंला गात अस.े नाचत अस.े िविेवषयी ाला खराखरुा आदर होता. 
अशा अल रिसक आिण ससुॄंत नररासाला कस ेसमजनू ायच े? मोदी िनदान इतके ग ुतंाग ुतंीच ेनसावते. पण 
ग ुतंाग ुतंीच ेअसतीलच. 
 
 ािलन असता तर गोया घालयाा माया यादीत तो अभागी असता; आिण तरीही ाािवषयीच ेवर 
िदलेल ेसव  तपशील चिरात वाचताना मी अचिंबत होतो. जवळ जवळ ाा मेात पडतो. 
 
 माझा परमेरावर िवास नाही. पण अस ेकाही पािहले, वाचले की माझ ेहात नकळत जळुतात. आिण त ेगोया 
घालयासाठी जळुललेे नसतात. तो बते मी िणक िवसरललेा असतो. “ जण ूिचत िदसणार ेअजब ं अशा 
कौतकुिमित  आया न ेतडुलकर जरी िलहीत असले तरी ही तशी, माणाा फरकान,े कॉमन गो आह.े याची बयाच 
जणानंा जाण असत.े ािलनच ेतःा मलुीबल हळव ेअसण ेआिण इतर ूर असण ेह ेतडुलकरानंा िदसलेले ाच े
विैशही अपवादाक समजयासारख ेनाही. 
 
 आपा आसीा िठकाणी वगेळे वागण ेआिण इतर वगेळे वागण,े धम सॄंती वगेळी असण ेआिण 
आपम  वगेळा असण,े वचैािरक भिूमका वगेळी असण ेआिण पोिलिटकल अजडा वगेळा असण,े फलाशा नसावी णत 
एक नबंरच ेआक ी असण,े ‘ चागंले ‘ घडायच ेअसले तरी त े‘ मायाच ‘ हातनू घडल ेपािहज ेया िवचारान ेकामाची 
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नासाडी करण,े मला िनहॄ णा पण मी नतेॄ सोडणार नाही, णण,े िवचारातंाचा पकुारा करत दडपशाही 
करण,े या अशा गोी लात यायला फार मोा बिुमचेी गरज लागत नाही. निैतक, धामक, वचैािरक, सव च ेातं 
ह ेघडत असत.े तरीही चागंले घडत,े गती होत,े मदत िमळत,े ह िमळतात. माणस ेएकमकेाशंी मेान ेवागतात, 
पिरवत न होत,े ातंीही होऊ शकत.े पण ह ेसगळे ा मलूभतू ंाा िनयमाला धनच होत.े कवा होत नाही. 
जगयाा या ‘ नॉम ल ‘ पतीतनूच भीती, हसा, अाय, छळ, िवषमता, अिता, षे, पिरवत नाच ेलढ,े 
पिरवत निवरोधी डावपचे, ा, बिुामायवाद, िनराशावाद, ह ेसव  िनमा ण होत,े ह े आह.े भगवीता काय कवा 
सतंवाङमय काय, ितथ ेज े‘ स ‘ माडंयात आल ेआह ेत ेा ा ना ांा ांा जगयात  िदसले / 
समजले असले. आपण तो नसुता मानिसक साठा या पात बाळगतोय. णज,े ा अथा न,े हा सगळा साठा मतॄ आिण 
िनरथ कच नाही का ? कोणाही आदशाा बाबतीतही हचे घडत नाही का ? 
 
 अशा गोतला गधळ आिण सारवासारव फ आपाकडचे चालत,े अस ेकाही नाही. अमिेरकेा दोन 
राााचं ेह ेउतार ेपाहा –  
 ‘ इट टेकस अ िलेज ‘ या िहलरी टन िलिखत आिण िवजया कुलकण अनवुािदत पुकातील एक उतारा – 
( पॄ – १९५ ) माया पतीन े१९९५ ा ऑोबरम ेटेासमधील ऑिन यथे ेकेलेा भाषणात अस ेटले होत,े 
“ गोर ेअमिेरकन आिण काळे अमिेरकन याचं ेएकाच वावाकाड ेपाहयाच ेिकोन पणू पण ेिभ आहते. या साा 
सरळ विुतीिवषयी केाला जागतॄ ( सावध ) करयात आले आह.े “ त ेपढु ेणतात, “ अथा तच िवभाजनाची 
कारण ेअनके आहते. काहची मलेु आपा इितहासात आिण वशंवादाा कडा राहात सापडतात आिण काहची 
मलेु आधिुनक जीवनातील वयैिक सरुा, कौटंुिबक मू आिण भम साव जिनक संा इादना धोका िनमा ण 
करणाया िनरिनराया दहशतीा कारातं तली आहते आिण काही भडेसावणाया समा अशा आहते की, आजही 
या िवषयाबाबत आपण मोकळेपणान ेचचा  करयास िशकलो नाही. वशंभदेाा लंत समवेर ान दऊेन सवानी 
एकजटुीन ेझटून या ावर तोडगा काढयाची आवयकता आह.े “ टन वािंशक िभवादावर बोलत असले तरी, 
ानंी सचुिवलेला उपाय सवसाधारणपण ेआपा बविंशक आिण बधम समाजातील सव कारा पपातानंा लाग ू
पडणारा िबनतोड उपाय आह.े – ह ेझाले ितकडच.े आपाकड ेकाय आह े? कुणाला वाटत ेआह ेकी पॄी मिुम-मु 
झाली की इथ ेग  अवतरले, कोण णतये की ाणाचंी पणू  कल केािशवाय काही खर ेनाही, तर कोण णतये 
की दिलत फार माजले आहते, ाचंा बदंोब आधी ायला हवा. – ही सव  मनाा िवदीण तचेीच सामािजक 
िवदीण तेा पात बाहरे िदसणारी अिभी नाही का ? 
 
आिण सर ेह ेअसचे ंानंी भरलेले आणखी एक ‘ मोठे ‘  उदाहरण पाहा –  
 
१० िडसबर २००९ ला अमिेरकेच ेराा बराक ओबामा यानंी शातंतचेा नोबले परुार घतेाना केलेा भाषणातील 
काही अशं : -- 
 
१. – आपण आपा आयुात हसक सघंषा च ेउाटन क शकणार नाही, ह ेस ीकानच आपण सुवात केली 
पािहज.े अशा वळेा यणेारच की जेा राानंा तंपण ेवा गटानंी कॄती करताना बळाचा वापर हा नसुता आवयकच 
न ेतर निैतक ा समथ नीयही वाटेल. ह ेवा बोलताना माया मनात, काही वषापवू इथाच समारंभाता 
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भाषणात माटन थूर कग यानंी काढलेले उार आहते – “ हसा कधीच शात शातंता आणत नाही. ती कुठलाही 
सामािजक  सोडवत नाही – उलट ती फ नवीन आिण अिधक ग ुतंाग ुतंीच े िनमा ण करत.े “ डॉ. कग यांा 
कामाच ेफिलत णनूच जेा मायासारखा कुणी इथ ेउभा राहतो तेा तो अहसेा निैतक बळाचा िजताजागता 
परुावाच असतो. मला याची जाणीव आह ेकी गाधंी आिण कग यांा तात वा जगयात कोणताच कमकुवतपणा, 
कत चकुारपणा अथवा खोटेपणा नता. पण माया रााला सरुितता आिण सरंण देयाा बाबतीत ितब 
असलेला एक रामखु णनू मी फ ांा पावलावर पाऊल टाकत जाऊ शकणार नाही. जग जस ेआह ेतसचे त े
मला पाहाव ेलागले. अमिेरकनानंा धमा यते असताना ा मी कॄितहीनपण ेपाहात रा शकणार नाही. कारण उगीच 
मात राहयात अथ  नाही. जगात  वॄी आहतेच. िहटलरा सैाला एखादी अहसक चवळ मळुीच थाबंव ू
शकली नसती. वाटाघाटी कन अल कायदाा पढुयानंा ानंी ाचंी हार ेटाकावीत ह ेपटवता नाही यणेार. 
कधीकधी बळाचा वापर अपिरहाय  असतो अस ेणण ेणज ेिनराशावादाकड ेजाण ेनसनू त ेफ इितहासाच ेभान आह.े 
माणसाता कमतरता आिण ाा तका ा/बुीा मया दा याचं ेभान.  
 
२. जग जसजस ेअिधकािधक छोटेछोटे होत जात ेतसतशी माणसानंा आपाता समानतचेी जाणीव होत जाण ेसोप े
होत जात ेह ेतमुा लात यईेल. मलूतः आपणा सवाना समानच गोी हा असतात. आपण सगळेच आपापली 
आयु ेजमले तशी आनदंान ेआिण आपा कुटंुिबयासंह समाधानात तीत क इितो. आिण तरीही एक बघा – 
जागितकीकरणाला भोवळ आणणारा वगे असनूही आिण आधिुनकतमेळेु सगळीकड ेसाॄंितक सपाटीकरण होत 
असनूही, लोकानंा, ानंी जोपासलेा ांा वयैिक ओळखी, वशं, जमाती आिण बधा सवा त ाणपणान ेजपलेला 
ाचंा धम  – ह ेसव  न होयाची भीती वाटत े! आिण यात आय  वाटयासारख ेकाही नाही. काही िठकाणी तर या 
भीतीतनू सघंष ही उवललेे िदसतात. कधी कधी अशीही शकंा यते ेकी आपण पुा माग ेमाग ेतर जात नाही आहोत ? 
मपवूत ती होत जाणाया अरब- ूसघंषा वन असचे िदसत.े जी रा ेांा टोयासश अिामंळेु 
एकमकेापंासनू तटुलेली आहते, ितथहेी हचे िदसत.े 
 
सवा त धोकादायक णज ेकाहनी इामसारा महान धमा ला िवकॄत आिण मिलन बनवले आहे. त ेधमा चा वापर 
िनरपराानंा ठार मारयासाठी करत आहते, ह ेआपण पाहतोच आहोत. ानंीच तर अफगािणानातनू माया दशेावर 
हा केला. ह ेअितरकेी णज ेदवेाा नावावर खनूखराबा करणार ेअस ेपिहलेच आहते, अस ेकाही नाही. ुसडेा 
युातंला असा ूरपणा आधीच भरपरू नदला गलेेला आह.े पण या सगयामळेु आपाला हीच जाणीव िदली जात ेकी 
कोणतचे तथाकिथत धम यु ह ेकधीच समथ नीय नसत.े कारण तुी खरोखरच दवेाची इा अमंलात आणत आहात 
यावर तमुची ा असले तर मग सयंमाची गरजच राहात नाही. मग गरोदर ीलाही सोडून ायच ेकारण राहात नाही, 
डॉरलाही नाही, एवढचे काय, आपाच धमा ा एखाा अनयुायालाही नाही, अस ेघडत.े असा तोडमरोड केलेला 
धमा चा िकोण हा शातंीा सकंनशेी तर िवसगंत असतोच पण िशवाय तो ेा हतेशूीही तारणा करणारा 
असतो. कारण के मोा धमा ा काळजात एक त नहेमीच अतंभू त असलेले िदसत ेकी तुी लोकाशंी तसचे 
वागा जस ेानंी तमुाशी वागाव,े अस ेतुाला वाटत.े या मेाा तामाण ेवागायचा य  करण,े हाच तर 
माणसाचा महाचा मानिसक सघंष  राहात आलेला आह.े आपण चकुा करतो, गव , सा कवा काही वळेी ाााही 
मोहात पडतो. आपातले अगदी अुम िहतचतकही कधीकधी चकुीा गोी सधुारयाा बाबतीत अपयशी 
ठरतात. 
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परंत,ु माणसाची पिरिती पणू ास जाऊ शकत ेयावर ा ठेवयासाठी, माणसाचा भाव हा पिरपणू  आह,े अस े
समजयाची गरज नाही. जगयासाठी ह ेजग अिधक चागंले ाव ेयासाठी जी ये ेबाळगावी लागतील ा येांा 
आदश जगात आाच आपण राहतो आहोत, अस ेसमजयाची आवयकता नाही. गाधंी कवा कग यानंी आचरणात 
आणलेली अहसा ही के पिरितीत वहाय  कवा श असलेच अस ेनाही, पण, ानंी जो मेाचा सदंशे िदला, 
मानवी उानावर ाचंी जी अढळ ा होती, ती मा एखाा वु तायामाण ेआपा वासात आपाला सतत 
माग दश क ठरायला हवी. ती ा जर आपण घालवनू बसलो, ितला जर आपण मखू पणाची वा खोटी समज ूलागलो 
आिण ितािशवायच जर आपण यु आिण शातंता याचं ेिनण य क लागलो तर मानवी जीवनातली सवॄ गोच 
आपण गमावनू बसलो, अस ेहोईल. काय श आह ेयाची जाणीवच आपण हरवनू बस,ू आिण निैतकतचेा आधारच 
घालवनू बस.ू 
 
आपानतंर अनके िपा यणेार आहते आिण तसले वाईट भिव आपण नाकारलेच पािहज.े या अशाच सगंी डॉ. 
कग िकके वषापवू णाले होत े– “ इितहास अनाकलनीय असला तरीही, ा बाबतीत, िनराशा ही अिंतम ितिया 
णनू मला ीकाराह वाटत नाही.  माणसाा भावाच ेआजच ेज े‘ असण े‘ आह ेत ेाासमोर नहेमीच 
असणाया ‘ कस ेअसाव े‘ ा बाबतीत ाला कुचकामी बनवत,े हहेी ीकारायला मी नकार दतेो “ ‘ कस ेअसाव े ‘ 
अशा जगाकड ेआपण जात रा. आपा केाा ाणात असणारी ती गय ोत तवेती ठेवू. आज एखाा 
िठकाणी, इथ ेआिण आा, एखाा सिैनकाा ह ेलात यते ेकी श ूवरचढ आह ेआिण तरीही तो शातंतेा तासाठी 
अिडगपण ेउभा राहतो; आणखी एखाा िठकाणी, आज, याच जगात, एक तण िनदशक मलुागी िता शासनाा 
ौया ची  खाी असनूही  धयैा न ेपढु ेजात राहत;े आजच एखादी माता जण ूिशा भोगत असामाण ेअतं दिरी 
आयुाला तड दते ेआिण ातनूही िता मलुाा िशणाची काळजी घते े– का ? तर ितचा िवास असतो की या 
ूर जगातही िता मलुाा ानंा जागा आह े! 
 
ाचं ेआदश समोर ठेवनूच आपण जग ूया. आपण ह ेमाच क शकतो की अाचार हा नहेमी अिात असणारच 
आह ेआिण तरीही आपण ायासाठी झगडत रा शकतो. अिनयिंतपण ेबोकाळणारी अनिैतकता मा कनही आपण 
मानवॊ ितसेाठी यशील रा शकतो. युाची अटळता समजनूही आपण शातंतसेाठी झटू शकतो. आपण ह ेक 
शकतो कारण हाच तर मानवी गतीा कहाणीचा मलूोत आह.े हीच तर साया जगाची  आशा आह.े आिण आजा 
या आानाक णी या पॄीवरच ेआपले तचे तर काम असायला हव.े ( --- अनवुाद माझा ). 
आपण बोलत असलेा ंाकतचेी अनके उदाहरण ेतर वरील मजकूरात सापडतीलच, िशवाय ा ंाकतचे े
उदाीकरणही सापडले. आपण ‘ आदशा  ‘ कड ेजायाचा य करयाइतपत आदश आहोत – अस ेया उदाीकरणाच े
प असत.े माझ ेकाण, माया रााच ेकाण ( काहीजण यात धम , भाषा, जात – हहेी घऊे शकतील ) ह ेसतत 
मनात ठेवनू मी जगाच,े मानवजातीच ेकाण क इितो, अशी ही भिूमका असत.े  
 
 ढोबळ फरकान ेह ेसगळे आपण साॄंितक, सामािजक, राजकीय वगरै ेेाबंल बोललो असलो तरी के 
माणसाा आत, केाा जगयात काय चालले आह,े हहेी पा. 
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िवदीण ता आिण अराजक 
 
िवदीण ता पवू नती आिण आताच आह,े अस ेकाही नाही. आता माणान ेती फारच चडं असनू ती दर सकंेदाला 
जाणवत ेह ेमा आजा जगयाच ेमखु विैश आह.े मनाा िवषयाचंी संा चडं वाढण ेह ेाच ेकारण आह.े 
व,ू सबंधं, िवचार यांातं ताबाहीन वाढ झालेली आह.े मानवी मन िजथ ेिजथ ेआिण िजता िठकाणी श करले ितथ े
ितथ ेआिण ितता िठकाणी बाहरे आिण आतही शकल ेउडण,े िचरफया उडण,े एकाता न होण ेहचे अटळपण े
घडताना िदसत.े ‘ मी आिण जग ‘  ह ेिवभाजन याा मळुाशी असत.े यातनूच मला तःवर आिण जगावर, दोहवरही 
ताबा ठेवयाची, ानंा अपिेत प देयाची, ानंा अपिेत वगेान,े अपिेत िदशने ेनेयाची गरज िनमा ण होत.े काय 
हव ेआिण कस ेहव,े योय काय, निैतक काय, ा काय याबंाबतच ेिवचार थमैान घालत राहतात. मीच मायावर ताबा 
चालव ूइित असामळेु एक मलूभतू ताण आिण सघंषा ची अवा िनमा ण होत.े जग आिण जगाता व,ू माणस े
ह ेसगळे इतके चडं असत ेकी ावर माझा ताबा यणे ेशच नसत.े तरीही तो य थाबंत नाही. ाचहेी ताण आिण 
सघंष  िनमा ण होतात. पिरणामतः मन ह ेसतत अराजकी अवते काम करत राहत.े सखुेा, वच ाची इा, भीती, 
महाकांा, सरुिततचेी इा – या सव  बाबतता मानिसक कॄती गधळ माजवत राहतात. या सगया गोना 
कोणतीही िश राहण ेशच नसत.े ामळेु, मन णज ेअराजक अस ेहोत ेआिण त ेअराजक अथा तच एकूण 
जगयातच पसरत.े 
 
ह ेसव च माणसांा बाबतीत घडत.े िवषमता, ाय-अाय वगरैा कोणाही पिरितीत ह ेघडत.े हाव तर आह ेपण 
ितचा ास तर नको, अशी आणखी एक ंाक अवा भोगण ेहा आणखी एक ताण याबरोबर चा राहतो. या 
पिरितीला, ताणानंा, सघंषाना ःखाच ेप यते.े ाचं ेप यते.े ह ेसोडवाव ेकस े? ‘ िवचार ‘ ह ेसाधन वापन 
यातंला एकेक  सोडवत जाण ेह ेमहामखू पणाच ेठरले, कारण  असं आहते आिण त ेएकमकेातं ग ुतंलेलेही 
आहते, ह ेलात यते.े ह ेसगळेच एकित, एकमकेाशंी सबंिंधत, एकमकेावंर पिरणाम करणार ेअसनू तं अि 
कशालाच नाही, ह े िदसत.े मग अस ेकोणत ेसाधन असले की ज ेएका कटाात ह ेसगळेच आवाात घईेल, असा 
 पडतो.  
 
भोग आिण हसा 
 
नशा हा एक भोग असतो आिण भोग ही एक नशा असत.े दोी हवचे असतात कारण वर उेख केलेले जजंाळ 
ासदयकच असत ेआिण ातनू सटुका हवीच असत.े या बाबतीत नहेमीच िनकरावर आासारखी अवा असत.े 
यातनू सटुका िमळवयासाठी माणसू काहीही करायला तयार असतो, कोणताही धोका परायला तयार असतो. ही 
अवाच हसक असत.े बाहरे कुणाला भोसकले, कुणाचा खनू केला, कुणाचा अपमान केला णजचे हसा होत ेअस े
नाही. ‘ मी आिण जग ‘ याता ‘ मी ‘ या ितमचे ेअिच हसक असत.े कारण ती ितमा ह ेएक लादणचे असत.े या 
ीन,े माझा अपमान होतो तेा, अपमान करणारा आिण मी दोघहेी हसक असतो. कारण मळुात माया हसक 
ितमेा अिामळेुच माझा अपमान होऊ शकतो. ा ितमलेा धा बसाया ःखालाच मी अपमान णतो. 
िठकिठकाणी मी माया िनरिनराया ितमा वापरतो णजचे तःत हसचेी रायटी बाळगतो. मी तःला 
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जगापासनू वगेळा काढत असान ेजगाच ेताण, जगाशी सघंष  ह ेसव  अपिरहाय च ठरत.े ामळेु माझी के ितमा ही 
हसकच असत.े मीच एकूण हसचे ेमळू असतो. 
 
िवषमता आिण अाय  
 
िवषमता ही अनके कारची असत.े सामािजक, आथक, शैिणक, बौिक, काय मतमेधली, आरोयातली, पातली, 
सवंदेनशीलततेली, िमळणाया सधंमधली, वगरै.े ायाा बाबतीत तर आनदंच असतो. जवळजवळ के सबंधं 
कमीजा माणात अाययुच असतो. ायसंा णनू पाहायच ेझाले तरी, उम वकील दतेा येयाबरोबरच, 
 ायाा ियतेल ेआिण बाहरेचहेी इतर अनके डावपचे ायालयाता यशापयशाला कारणीभतू होतात. 
माझा हते ूअसो वा नसो, माया जगयातनू, वागयाबोलयातनू मी तःही िठकिठकाणी अाय करतच असतो. 
एखाा सबंधंात, सया ीला, माझा आमकपणा जसा अायकारक वाटू शकतो, ाचमाण,े माझा 
समजतुदारपणा वा माघार घणे ेवा मवाळ वागणहेी हट करणार ेवाटू शकत.े के ीन ेआपापा ितमने ेतःला 
अलग कन घणे ेह ेयाला मुतः कारणीभतू असत.े िवषमता, अाय याचंा भीती आिण सखुेा यांाशी सबंधं 
असतो की नाही ? सखुेेचा अितशेी सबंधं असतो की नाही ? तःा बाबतीत असरुितता टाळयाचा य हा 
तःला व सयाला शू हािनकारक अस ूशकतो का ? ह ेसगळे लात न घतेा, आथक िवषमता हाच एक महाचा 
 आह ेअस ेमानले तर जगयाा एकूण रचनवेर िकतपत पिरणाम होईल ? अथा त, काहीच बदल होणार नाहीत अस े
नाही. पण, ज ेकाही बदल होतील त ेया मानिसक रचनेा गणुविैशानंी यु असतील ह ेिनित. मानवी मनाची 
एकूणात सडकी णावी अशी अवा पाहता, ‘ वग हीन समाज ‘ ह ेतर एक वडे ेच ठरत.े िवषमता व अाय ह े
मानवी जीवन अिधकािधक पोखरत जातील, ह े आह.े बुीन े सोडवण ेह ेमशः आिण िवषेणाक असत.े ा 
पतीन ेमाणसाा जगयाता भयानक वावात िकतपत सधुारणा होऊ शकेल ? 
 
समॄी आिण चमचमाट 
 
मॉस, मिे, हॉटेस, बास , कॅिसनो, फॅश, लॅमर, जगुार-सा, हजारो खापदाथ , सन,े असं व,ू िया, 
पुष, रसे, कास , दशेिवदशे-सहली, वगरै ेसगळे चडं माणावर उपल असण,े ांा आकष क जािहराती, 
मामातंा चचा  – या सगया समॄीबरोबर आिण चमचमाटाबरोबर आिण झगमगाटाबरोबच हाव, अधाशीपणा, 
मर, असयूा, षे याचंी मानिसक जगंलेही अिात यतेात, ह ेनाकारता यते नाही. कोणाही ात  असलेले 
मन ा ामाणचे इतरही ा ताणानचे वागत राहत.े अशा मनाच ेसगळेच वागण,े ाच ेिनण य ह ेा तने े
बािधत होतात, ह ेसागंायला कुणा मानसशााची गरज नाही. ीमतं होण,े िस होण,े लोकानंी आपाकड ेआदरान े
पाहाव ॆअस ॆवाटण े– अशा ग़ॊच ेजगयातल ेमह वाढण ेह ेतफावत, तलुना याचंहेी मह वाढवत ेआिण माणसाला 
िवषमतचेा भोा बनवत.े जाती, धम , भाषा,, दशे कोणतहेी असोत, सव  माणसातं हचे घडत राहत.े याचा माणसाा 
एकूण जगयावर काहीच पिरणाम होत नसले अस ेसमजण ेह ेअतीव भाबडपेणाच ेठरले. बाहेन आत िमळवत 
राहयाची आक ी वॄी ही िवघटन, ःख आिण िवसं यानंा ज दणेार, ह ेअटळ असत.े एकेक  सोडवायला 
पािहज ेअस ेणणार ेबिुामायवादी याकड ेल करतात. 
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अिनितता आिण भीती 
 
कमाईच ेसव  माग  आिण सव  सबंधं यातं अिनितता आिण भीती याचं ेसततच,े जण ूदबा धन बसलेले, वा असत.े 
माणसू िकतीही िबझी असो, िकतीही गदत असो, िकतीही झगमगाटात असो, तो अिनितता आिण भीती यांा 
पकडीतनू सटुत नाही. यातनू तो थटे एकाकीपणाच ेभ होतो. एकाकी, वडेपट माणसाचंी गद अस ेएकूण मानवजातीच े
प  बनत.े केाचा एकाकीपणा वगेवगेया कारा अिनितता, भीती, ास, ःख, िववचंना, काळा, ताप-
सतंाप इादनी यु असतो. यात ‘ सव सामा ‘ अस ेकाही नसत.े सव सामा असतो तो जीवघणेा एकाकीपणा. 
काहीच खर ेन वाटण.े िटकाऊ न वाटण.े आपण काय कशासाठी करतो आहोत ह ेन कळण.े िदङमढू होण.े यातनू 
पळवाटा शोधयाबाबत अधीर होण ेआिण ा पळवाटाही कुचकामी असाच ेलात यऊेन अिधकच घाबर ेहोण.े ही 
एकूण मनःिती सतत सहन करावी लागणार ह ेसमजनू जण ूकडलेोटाचा अनभुव यणे.े सयाही ी, या ना ा 
कार ेयाच नावतेनू जात असान ेकुणाचीही साथ नसाची भयकंर जाणीव होण.े सयाला मदत करायला उु 
होतानाही आपला एकाकीपणा कमी होत नसाच ेलात यणे.े – ह ेसगळे  सगयांा आयुात असतात की 
नसतात ? ह ेफ िगत  असतात ? यातंनूच तथाकिथत सामािजक ाचंी िनमती होत ेकी नाही ? आजारी 
माणसासाठी लाबंनू अगंारा घऊेन यणेाया माणसाला जस ेआपण खपू य करतो आहोत अस ेवाटत,े तसचे समाधान, 
सामािजक  हाताळून आपाला हव ेअसत ेका ? 
 
वगे आिण मडपणा 
 
केाला वगेात यश िमळवायच ेआह ेआिण अपयशाच ेतडही पाहायची इा नाही. मग यासाठी पया वरणनाशातनू 
जगाचा अतं जवळ यवेो की तःला िशकवा गलेेा मूाचंा अतं लगचेच सु होवो ! आता आपाला जमले ा 
ेात वगेात पढु ेजाण ेमहाच ेआह,े मग त ेगुगेारीच ेे का अस ेना ! कबना आता कायदासमंत नसलेल ेणज े
गुगेारीच ेे अस ेतं ेही रािहलेल ेनाही. सगयाच ेातं गुगेारी बोकाळत ेआह.े काही िठकाणी ‘ कसहेी ‘ 
वागा, एखाा िठकाणी ‘ चागंले ‘ वागा, इतर ‘ वहारकठोर ‘ राहा आिण आपा माणसाबंल ‘ हळव े‘ राहा – हचे 
सवयीच ेआिण नॉम ल झालेले आह.े कला, तान असा िनपयोगी गोना आता ान नाही. ह ेचागंले की वाईट 
याची चचा ही फालत ू– िनपयोगी आह.े एक कारच ेयचंिलत जगण ेआता मा आह.े आपले मन ज ेजस ेघडल े
असले ातनू आपापला वगे पकडा आिण यशी ा ! बर,े आता या बवर यश पिरपणू  झाले अस ेकाही नसतचे, 
ामळेु, कंिट ू! या पा भमूीवर तलुनने ेवा एकूणच मड नी काय कराव े? पढु ेजाणायातंली आिण माग े
राहणायातंली िवषमता कशी िमटवावी ? की माग ेपडणायानंी अणतुंान हगत कन ाचा पढु ेजाणायावंर 
वापर करावा ? एका एका माणसाच ेजगण ेवगेवगेळे िदसत असले तरी वतुः पणू  मानवजातच अस ेजगत असनू 
आता आत िव होत आह.े वखवखत आह.े तडफडत आह.े आिण ाचबरोबर ती नही होत आह,े अस ेटले तर 
चकू ठरले ? हसा, यश, एकाकीपणा, िवषमता, भीती ह ेसगळे सटेुसटेु वगेवगेळे  आहते ? 
 
ाचार आिण िवषणता 
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 आथक ाचार, निैतक ाचार, वचैािरक ाचार, धामक ाचार यातं सवा त हािनकारक कुठला ? के 
ेातले आदश, पािवाा कना वगेवगेया असामळेु िठकिठकाणच े होण ेवगेवगेळे असत ेकी  होण े
याचा अथ  सगळीकड ेएकच असतो ? राजकारणातला ाचार, िशण ेातला ाचार, कलेतला ाचार, आरोय 
ेातला ाचार, सरंण खाातला ाचार, महसलू खाातला ाचार – अस ेाचाराच ेवगेवगेळे कार 
असतात का ? की ाचार एकच असतो ? के ाचार जर वगेवगेळा असले आिण ाचाराच ेअस ेअगिणत कार 
असतील तर ांा िनराकरणाचहेी हजारो माग  असतील ! आिण ाचार णज ेएकच काही असले तर याच ेक  कुठे 
असले ? – ह ेअस ेकोणतहेी  समोर यऊे दणे ेह ेखर ेतर िनपयोगीच आह.े पसै ेकमवायला याचा काय उपयोग आह े
? आपा तःा फायाच ेयात काहीच नाही. ामळेु, ह ेसगळे चा राहण,े ह ेवाईट आह ेअस ेवाटत राहण ेआिण 
सगयाचंीच नसुती तडफड होत राहण,े एवढचे ठीक आह ेणनू ल करणचे बर ेपडत.े ामळेु, एक सततचा असा 
िवषणतचेा ोत मनत वाहात राहतो. या पिरितीा बाबतीत कोण काय करणार ? कुठे कुठे बिस,े िशा वगरै े
िदसत.े त ेकाय ायच ेत ेहोईल, पण यात िनरथ क वळे घालवयात काही अथ  नाही. या िवषणतने ेएकाकीपणा वाढला 
कवा इतर काही मानिसक ास उवला तर मानसोपचार ताकड ेजाता यईेल. औषध ेघतेा यतेील. ालाही पसैा 
लागले. ामळेु, डट वे टाईम ! काम करा, िमळवा, थका, उाही ा, िपला जा, दशेिवदशे िफरा, राीा वळेी 
अतं सखुद काशयोजनते शातं बसा कवा शातंपण ेदा पीत बसा. आिण मग झोपा. पुा सकाळ होईलच. पांा 
आवाजान े जाग ेहोऊ शकलात तर फारच बर े! 
 
उव आिण ःख 
 
 उव आिण इतर असं सगं साजर ेकरयाच ेइतके अगिणत कार पािहले की वाटत,े एकूण माणसानंा काही 
कामधामच नाही, यांाकड ेखपू पसैा आह ेआिण ह ेमजते आहते, बास ! नव ेकपड,े अर,े रोषणाई, रागंोया, पताका, 
झड,े दखेाव,े फटाके, दा, नाच, गाणी, पाा , वाह ! िनरिनराया घटना आिण बाता ! अर ेवा, काय आनदं, अर ेवा, 
काय आनदं ! सव  हचे ! एक सािहिक णताहते की आपण आनदंी राहायच ेठरवले तर तस ेराहता यते े! ठरवनू टाका 
न काय मग ! सर ेएकजण णताहते, जगात  ःखी लोक आहते हो, आी तःही काय कमी ःखी आहोत ? पण 
तचे काय उगाळत बसायच े! फरगटे इट ! स, पाा , काही िरी खळे ह ेसव  हवचे ! नाही तर काय, लाईफ णज े
काय, फ ओली वक  अडँ नो  े? अस ेतर अस ूशकत नाही ! बोअरग होईल सगळे ! तुी आयफेल टॉवर नाही 
बिघतला अजनू ? मी बिघतला ! िमडस ! इट इज ऍन आकटेरल माल ! अहो, मी अजनू ताजमहालही नाही 
बिघतला ! बघा, बघा, अस ेिनराश आिण उदास नका रा ! य ूिवल एजंॉय इट ! ह ेसगळे तयार करयात माणसाच ेिकती 
पिरम, िकती ितभा लागलेली आह े! आपण बघाव,े एजंॉय कराव े यासाठीच आह ेह ेसगळे ! नाही तर कोण कशाला 
एवढ ेकरत बसले असत े? अहो, फटाके ह ेउडवयासाठीच असतात ! सपल ! लोक णतात माणसू ःख तयार करतो, 
ठीक आह ेना ! ाचबरोबर सखु आिण आनदंही तयार करायची कुवत आह ेमाणसात ! तो नसुता ःख, ःख करत बसत 
नाही ! ही नोज हाऊ टु बलॅ, हाऊ टु िल ! ःख आिण सखु अस ेवगेवगेळे ठेवायच,े णज ेझाले ! 
 
श आिण अश 
 
 ह ेएवढ ेमोठे जजंाळ --  , ताण, सघंष  याचं े– रोज वाढत जाणार,े अिधकािधक जिटल होत जाणार े– सटुणार  
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कस े? माणसाकड ेअसणार ेसाधन णज ेिवचार – बुी. या साधनाचा वापर तर टाटान ेआिण िवषेणाक 
पतीनचे करता यतेो. माझा म आह ेअसा होयासाठी हजारो वषाची उातंी, हजारो घटना, अनभुव ह ेसगळेच 
कारणीभतू झालेल ेअसणार. आताही असं गोच ेएकमकेावंर पिरणाम होण ेआिण ा सगयाचं ेमायावर पिरणाम 
होण,े अस ेचाच असणार आह.े ह ेसगळे यचंिलत बबलत चालले आह,े असहेी जाणव ूशकत.े िवचारान ेह ेसमजनू 
ायला िकती काळ लागले ? एकेक पिरणाम समजनू घईेपयत आणखी असं गोी घडतच राहणार नाहीत का ? 
णज,े िवचाराा, बुीा मागा न े या अवचे ेिनराकरण अश िदसत.े इथ ेिवचार णणार, िनराकरण हवचे 
कशाला ? आह ेहचे नॉम ल धन, यातनूच माग  काढत, गती करत आपण चालले पािहज े! आपण आशावादी रािहले 
पािहज े! आता िवचाराचा हा आशावाद णज ेिनराशावादच णायला लागतो ! कारण, िवकॄती, ताण, ःख, हसा, 
भीती ह ेसगळे गहॄीत कस ेधरणार ? नॉम ल कस ेसमजणार ? िवकॄतीतनू घडणाया कॄती या िवकॄतच असणार नाहीत का 
? ह ेसगळे असचे वाढत जाणार, ह ेगहॄीत धरयात आशावाद कसला ? णज ेझाले तर एका णात याच ेिनराकरण 
झाले पािहज े! त ेमळुीच श नाही, ह ेआपली बुी तााळ सागंनू टाकणार ! कोणतीही सॄंती, कोणतीही अिता 
या ितीपढु ेहातच टेकणार ! णज ेकाय, मग माणसान ेतःवरच अणबुाबँ टाकून ावा ? ही पॄीच न करावी ? 
डोळे उघडून पािहले तर आपण ाच िदशने ेचाललो आहोत ह ेिदसत.े ह ेअस ेजगण ेआिण फ असचे जगण ेश 
आह ेआिण सर ेकाहीच श नाही, या िनषा च ेआान पलेतच जगायला हव ेका ?     
 
 तथाकिथत साॄंितक, राजकीय, सामािजक अशा ांा अगंान ेमानवी जगयावर िवचार करणार े/ माडंणार े
आपण पािहले. ाचबरोबर एका एका ीा मनाचहेी काय चालले आह,े तहेी पािहले. वतुः या दोन वगेवगेया 
गोी नाहीतच. ह ेसगळेच एकमकेावंर पिरणाम करणार ेअसनू या सव च घडामोडकड ेएकितपणचे पािहले पािहज.े 
आतंरं,े वचैािरक फाटे, मतभदे आिण समहूागिणक आदशाच ेअसं कार यानंी एकूणात माणसाच ेजगण ेभरलेल े
िदसत.े आपापली ःख,े सघंष ,  ेयातं सगळे  िदसतात. मनाला एक करपणा-िरिजिडटी-मया िदतपणा आणण ेहा 
जर मॄ ूअसले आिण मनाचा तरलपणा-सवंदेनशीलता-समावशेकता जर िजवतंपणाच ेलण असले तर सा भरपरू 
माणस ेआहेा िदशने ेजात आहते, अस ेणता यते.े अनके कारा ता िदसनू यतेात. जण ूआपापरुत े
आखडू होत आलेले डोके पाहता, सगळे जगण ेबशेुीतच चालाच ेिदसत.े जण ूआपोआप आिण यचंिलत ! 
भरकटलेपण, गधळ, ःख  याचं ेअसण ेह ेआयु थाबंवणारचे ठरत ेकारण जगयाचा खपू मोठा आवाका ात रच 
होतो.  जण ूआभासी जगण ेचा राहत.े जागितकीकरणानतंरा आथक ेाला कस ेआभासी प आले आह,े 
ाबाबतचा हा मजकूर पाहा. हा मजकूर Fritjof Capra यांा ‘ The Hidden Connections ‘   
या पुकातनू घतेलेला आह े( अनवुाद माझा ) -– 
 
नदीा मात वड ेड सटर ( W. T. O. ) ची ापना झाली. ाबरोबरच आथक जाग़ितकीकरण आल.े ाच े
मु विैश होत े‘ मु ापार. ‘ अनके आघाडीच ेउोगपती आिण राजकीय पढुारी यानंी ाच ेागत केल.े ही 
नवीन वा जगाता सव  राानंा फायाची ठरले, जगभर आथक वहाराचंा सार होईल आिण ातंनू िनमा ण 
होणारी सपंी सगयापंयत िझरपले, अस ेानंा वाटत होत.े परंत,ु अिधकािधक पया वरणवादी आिण तळागाळातले 
काय कत यांा लौकरच ह ेलात आल ेकी नान ेअमंलात आललेे ह ेिनयम िटकू शकणार ेनाहीत. कारण ांामळेु, 
ग ुतंाग ुतंीच ेअतंग त सबंधं असलेले असं पिरणाम घडू लागल ेहोत.े सामािजक िवभाजन, लोकशाही मोडकळीला यणे,े 
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वाढा वगेान ेआिण मोा माणात होणारा पया वरणनाश, ना रोगाचंा सार आिण ाचबरोबर वाढती गिरबी आिण 
पराता – ह ेत ेपिरणाम होत.े (   – page – 113. ) 
 
ाच पुकात कॅान ेमॅएुल कॅेल या लेखकाचा एक उतारा िदला आह.े सगंणकामंळेु आथक वहार कस े
गणुाक वा आभासी सात पातंिरत झाले ाच ेइथ ेवण न आह.े “ तचे तचे भाडंवल काही तासािमिनटातंच काय 
पण काही सकंेदातंही िनरिनराया अथ वामं ेिफरवता यऊे लागल.े अिनयिंतता आिण ािनक बाजारपठॆातंा 
वशेांा अनकूुलतमेळेु, जबरद पॉवरफुल सगंणक काय णाला मदतीन,े जगाता टेलेकिुनकेशन सटस वर 
बसलेले कुशल आथक िवषेक / सगंणकजागार  अरशः करोडो डॉलस च ेखळे खळूे लागल े! ह ेजागितक जगुारी 
कुणी ऐरगेरै ेिखलाडी नत ेतर िनवडक ग ुतंवणकू बकँा, पेशन फंडस, आतंरराीय कंपा आिण हतेपूवू क केा 
जाणाया उलथापालथसाठीच उभारलेले चुअुल फंडस – ह ेसगळे यामाग ेहोत े! “ 
 
याचा पिरणाम कसा सािंगतला आह ेपाहा – “  पिरणामप अशी ही अथ वा आता इतकी ग ुतंाग ुतंीची आिण 
खळबळती झाली आह ेकी  पारंपिरक पिरभाषते ितच ेिवषेण करताच यणेार नाही. “ कॅाच पुकात 
उेखामाण ेएक त अिधकारी णतो की ही यंणा कशी चालत ेतचे आाला नीट समजत नाही. 
 
सया एका िठकाणी कॅा णतो ( प.ॄ १२१ ) “ इलेॉिनवर चालणाया या जागितक जग़ुार अातंले आथक 
वाह कोणाही बाजार-तका वर चालत नाहीत. इथ ेसगळा खळे चालतो तो सगंणकसचंिलत ग ुतंवणकू-डावपचे, 
जगाता कुठाही भागात घडणाया राजकीय घडामोडी आिण सगयातं भावी णज ेकुठाही एकरषेीय 
बिुग पतीन ेन चालणार ेआिण ग ुतंाग ुतंीा ियाितियातंनू यणेार ेभाडंवल वाह, यांावर ! या फार मोा 
माणावर अिनयिंत असलेा खळबळी, पारंपिरक मागणी-परुवठा ताइताच, कमती ठरवयात आिण बाजाराच े
कल ठरवयात महाची भिूमका बजावतात. 
 
 “पसैा हा आता उादन आिण सवेा यांा बधंनात रािहलेला नसनू तो इलेॉिनक नटेवकमधले गणुाक वा आभासी 
स झालेला आह.े “ ( प.ॄ १२४ ). 
 
या सगया कारामंळेु आथक घडामोडवर िनयंण ठेवयाच ेपारंपिरक माग  िनपयोगी ठरत चाललेले आहते. एकूण 
जगणचे अराजकाा मागा न ेचालावर सर ेकाय होणार ? आिण आता इथ ेज.े कॄमतूा मलुाखतीतला मी 
अनवुािदत केलेला काही भाग दणे ेइ वाटत े– 
 
‘ The Future Of Humanity – A conversation  ‘  ( Published by Krishnamurti 
Foundation, India. ) ह ेपुक णज ेात वैािनक डिेड बोहम यानंी ज.े कॄमतू याचंी घतेललेी एक दीघ  
मलुाखत आह.े ात जकेे ह े करतात की वतुः माणसाच ेभान – ाची एकूण जाणीव – एकच आह,े पण त ेभान 
केाच ेवगेळे आिण तं आह ेअस ेकिामळेु घोळ होतो आह.े िवादाची कना ामक असाच ेइथ ेजकेे 
सागंतात. यानतंरची ाचंी चचा  उोधक असनू ा दोन-तीन पानाचंा मी केलेला अनवुाद पढु ेदते आह.े ( पॄ ४७ त े५१. 
) 
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डीबी – या ना ा कार ेमानवी भानान ेतःची िवभागणी केलेली आह,े खर ेतर एकूणात त ेएकच आह ेपण 
िवचारियने ेान ेतःच ेिवभाजन केलेल ेआह.े आिण ामळेुच आपण या ितीला पोचलो आहोत. 
जकेे – तचे तर ! मानवजातीला असलेले साच ेसगळे , मग त ेमानिसक असोत वा इतर, सगळे िवचारियमेळेु 
िनमा ण झालेले आहते. आिण आपण िवचाराची तीच ती पत वापरत रािहलो आहोत. आिण ही िवचारिया माणसाच े
यातले कुठलेच  सोडव ूशकणार नाही. ामळेु आता एक वगेळे साधन िदसत,े त ेणज ेआकलनवाह. 
डीबी --  हं, इथ ेआता एक वगेळाच िवषय समोर यतेो आह.े याचबरोबर तुी मे आिण कणा याचंाही उेख केला 
होतात. 
जकेे – मे आिण कणा यांािशवाय आकलनवाह असचू शकत नाही. आिण तुी एखाा धमा च ेबाधंील असाल तर 
तमुाकड ेकणा अस ूशकत नाही. णज ेदाान ेएखाद ेजनावर एखाा खाबंाला बाधंलेल ेअसाव ेतस े– धम बाधंील.  
डीबी – होय, अहं ला धोका यतेाच तो ह ेसमजचू नाही शकत की – 
जकेे  -- लात ा, अहं हा लगचे कशाा तरी माग ेदडायचा य करतो –  
डीबी – इतर गोा माग,े णज ेउदाहरणाथ , उदा आदश. 
जकेे – होय, तःला दडवयाची ााकड ेचडं ताकद असत.े तर काय आह ेमग मानवाच ेभिवत ? ज ेिदसत े
ावन ह ेसगळे िवनाशाकड ेचालाच ेिदसत.े 
डीबी – होय, तसचे िदसत.े 
जकेे – अतं अधंकारमय, िनराशाजनक आिण धोाच.े एखााला मलेु असतील तर काय आह ेाचंा भिवकाळ ? 
या सगयातं वशे करण े? आिण मग ाता ःखपरंपरतेनू जात राहण े? ामळेु, िशण ही अितमहाची गो 
ठरत.े पण सा िशण णज ेफ मािहती साठवण,े अस ेझाले आह.े 
डीबी – माणसान ेशोधलेल ेवा बनवलेल ेके साधन ह ेाला िवनाशाा िदशकेडचे नते ेआह.े 
जकेे – अगदी खर ेआह.े त ेिनसगा चा नाश करताहते. आता खपूच कमी वाघ िशक आहते. 
डीबी – त ेजगंल ेआिण शतेजिमनी याचंाही नाश करताहते. 
जकेे – कुणाला कसली काळजीच नाही, अस ेिदसत.े 
डीबी – हं, आिण बसं लोक तःला वाचवयाा योजनातं मगलू िदसतात, पण काही सर ेलोक मानवजातीला 
वाचवयाा योजना आखत असतात. आिण मला असहेी वाटत ेकी ह ेज ेकाही चाललंय ात िनराशकेड ेकल असण ेह े
अातच आह,े कारण यात फारस ेकाही करयासारख ेआह,े अस ेकुणाला वाटतच नाही. 
जकेे – होय. आिण वाटलेच समजा ानंा की काही करता यईेल तर त ेकाही छोटे गट ापन करतात आिण काही 
िकरकोळ णाली काढतात. 
डीबी – काहना आपण ज ेकाय करतोय ाबल खपू आिवास असतो –  
जकेे – बतके पतंधानानंा असा खपू आिवास असतो. वतुः आपण काय करतोय ह ेानंा कवडीच ेकाही कळत 
नसत.े 
डीबी – होय, पण ाचबरोबर खपू लोकानंा त ेकाय करतायत ाबल मळुीच िवास नसतो. 
जकेे – तहेी आहचे. आिण एखादा जर का चडं आिवास असलेला िदसला तर मी लगचे ाचा तो आिवास 
मा करतो आिण ाा माग ेजायला तयार होतो. असो. तर काय आह ेमाणसाच ॆभिवत ? मला नाही वाटत, याच े
कुणाला काही पडलेय. की के माणसू, के गट हा फ तःा जीवरणाचाच िवचार करतोय ? 
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डीबी – मला तर असचे िदसत ेकी तःच ेवा आपा गटाच ेजीवरण हचे केाला आपले आ कत  वाटत.े तोच 
माणसाचा इितहास  रािहलेला आह.े 
जकेे – ामळेु, सततची यु ेआिण सततची असरुितता. 
डीबी – होय, आिण तुी टामाण,े तःा अहंच ेतःा गटाशी वगरै ेतादा मानयाची ही घोडचकू 
माणसाा अपणू  असलेा िवचारियकेडून घडत ेआिण घडत राहत.े 
जकेे – आता तुी ह ेसगळे ऐकून घतेाय. तुाला ह ॆपटतहेी आह ेआिण तुाला यातले सही िदसतये. सते असलेले 
लोक ह ेऐकूनही घणेार नाहीत. 
डीबी – नाहीच. 
जकेे – त ेअिधकािधक ःखाची िनमती करत राहतात. जग अिधकािधक धोाच ेहोत चाललेले आह.े आपण एखादी 
गो स असाच ेपाहयाचा उपयोग काय ? आिण ाची पिरणती काय ? 
डीबी – मला वाटत,े आपण जर पिरणतीचा िवचार क लागलो तर पुा आपण या सगयाला जबाबदार असलेा 
मानिसक काळाा कनकेडचे यऊे. आिण याला मग ितसाद असाच असणार की सर उभ ेराहा आिण हा 
घटनाम बदलयासाठी कोणा ना कोणा कामाला लागा. 
जकेे – आिण ासाठी एखादी सोसायटी, ितान वा सघंटना ापन करा आिण तम काही करत राहा. 
डीबी – पण ह ेपाहा की इथ ेचकू ही घडत ेकी आी कशाबल तरी िवचार केलाच पािहज ेअस ेआाला वाटत.े जरी तो 
िवचार अपरुा असला तरी. काय  घडतये ह ेखरोखर आाला कळतच नाही, पण अनकेानंी तर ाा णाली बनवा 
आहते, ानंाही ातले काही न कळताच. 
जकेे – ठीक, तो पिरणतीचा  जरी चकुीचा असला तरी एक माणसू णनू, णजचे पणू  मानवजात णनू माझी 
जबाबदारी काय ? पिरणती वगरै ेसोडूनही ? 
डीबी – होय, पिरणामाकंड ेआपाला पान चालणारच नाही. पण कार तोच होतो – ‘अ’ ला िदसत ेआिण ‘ब’ ला 
नाही िदसत. 
जकेे – बरोबर. 
डीबी – आता समजा ‘अ’ ला काही िदसत ेआिण उरलेातंा बसंानंा त ेिदसत नाही. अशा पिरितीत असचे 
णाव ेलागले की मानवजात ात आह,े झोपते आह.े 
जकेे – ती म आह.े 
डीबी – म. आिण मुा असा आह ेकी एखााला काही िदसले तर ानंा त ेिदसलेल ेनाही ानंा मातनू जाग ेायला 
मदत करयाची जबाबदारी ाावर यते.े  
जकेे – अगदी बरोबर. हीच तर समा राहात आलेली आह.े याचसाठी बु लोकानंी बोिधसाची कना सादर केलेली 
आह.े तो कणचेा अकच आह ेआिण तो जण ूमानवजातीला वाचवयाचीच कामिगरी करणार आह.े ऐकायला ह ेछान 
वाटत.े ही समाधानकारक गो आह ेकी कुणीतरी ह ेकरणार आह.े पण आपण मा, ात, मानिसक व शारीिरक ा  
सखुकारक नसलेल,े समाधानकारक नसलेल ेआिण सरुित नसलेले अस े काहीच करणार नाही. 
डीबी – तचे तर माच ेमळू आह.े 
जकेे – सयांा ह ेलात याव ेयासाठी काय करणार ? ानंा वळे नाही, ानंा शी नाही, कशाला, ाचंा ितकड े
कलही नाही. ानंा करमणकू हवी आह.े  एखाा ‘’ ला ह ेसगळे इता पण ेपाहायला कस ेभाग पाडता यईेल, की 
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तो णले, “ ठीक, आल ेलात. मी कॄती करीन. आिण मला समजतये की मी जबाबदार आह े“ वगरै.े आिण मला वाटत े
की पाहणार ेआिण न पाहणार ेयाचंी हीच आह ेशोकािंतका. 
( ॉवडु पाक , इंलंड, ११ जनू १९८३. ) 
 
 गती, सखु ेयाबंरोबरच , सकंटे आिण धाीही आह.े माणसाा ात मािहतीपासनू आापयत पािहले तर 
चमार वाटावा अशी गती आह.े माणसाची बुी, शारी, मािहतीचा सचंय आिण या सगयाचा वापर करयाची 
अचाट कुवत, ह ेपान, सर ेकोण, कुठलाही माणसूच ििमत होईल. अनके शा,े अनके कला आिण तान 
यांातं माणसान ेपादाातं केलेला दशे महाचडं णावा इतका आह.े हा दशे हातचा जाऊ नय ेयासाठी िवशषे 
य करायला हवते, असहेी िवचार आता सु आहते. पण कनेा आधार ेयापढु ेकाय काय होऊ शकेल याचा िवचार 
केला तर सा हातात असलेले नगय ठरले, असहेी णता यईेल. माणसाची सगळी काम ेरोबनी परर करण,े 
रोबोी वा नवी रोबोिनमतीही रोबनीच करण,े माणसाा अाच ेशतेीऐवजी कारखाातंनू उादन होण,े रोगराई 
न होण,े अशा असं कना करण ेश असनू ानंा आता कुणीच मखूा च ेनदंनवन ण ूशकणार नाही. माणसाा 
मा मतामंधनूच ह ेसव  िनमा ण होणार आिण नतंर कामाची सवय न रािहान ेह ेसव  ान न तर हॊणार नाही, 
असाही कािनक  िवचारावा, अशी पिरिती आह.े आिण ह ेसगळे असनूही माणासाला शहाणपण आल ेआह ेका, 
असा  िवचारला तर ाच ेउर नकाराथच ाव ेलागत.े नसुती राचे न ेतर ी वा समहूही ही पॄी न 
करयाची मता हािसल करताहते वा बाळगनू आहते. कुणाचहेी डोके कधीच िफरणार नाही, अशी खाी कुणीच दऊे 
शकणार नाही. अितने ेवा षेान ेकेा जाणाया कॄतबरोबरच रीा अभावामळेुही पॄीसाठी खपू मोठे धोके 
तयार होत आहते. पया वरण, पाणी, जिमनीचा कस, या सवाबाबतच े गभंीर प धारण क लागललेे आहते. से, 
सन,े हसा, चोरटा ापार, काळा पसैा, ाचार, अाचार, छळ, गुगेारी, िवषमता, बकॆारी, साॄंितक-धामक 
असरुितता, वच ाच ॆय, अस ेअसं  समोर आहते. हजारो वषात सा केलेली गती, िमळवलेल ेान या 
सगयाची एका णात राखरागंोळी करता यईेल, अशा परामी अवते माणसू सा आह.े बाकी सगळे छान असले 
तरी या अवलेा शहाणपण णता यते नाही. शहाणपणाा िदशने ेलौकर न गेास ह ेकधीही बरबाद होऊ शकत,े ह े
 आह.े 
 
 मग काय आह ेशहाणपणाची शता ? कोण, कस ेिमळव ूशकेल त े? बारा वष िहमालयात तपया  कन ह े
िमळवता यईॆल का ? की आह ेयाच बुीन ेएखाद ेअशा शहाणपणाच ेइजंेन शोधनू काढता यईेल ? बाकी सगळे तस े
वागणार मग मीच एकटा शहाणा होऊन असा का वाग ू? आिण उपयोग काय ाचा ? मीच एकटा अहसक झालो तर 
सर ेलोक हसकपण ेवागनू माझ ेसगळे िहरावनू घणेार नाहीत ? मला सरंणाची सोय नको ? ‘ मी आधी शहाणा होईन 
आिण मग सगयानंा मी शहाणपण दईेन ‘ अस ेणण,े हा साा मनाा सवयीचाच भाग असणार नाही ? 
तःला मह िमळवयाा ? अस ेसगळे  यात यतेील. या ाचंी कना अथा तच साची बुी आिण िवचारच 
करले. 
 
 एक  िदसत ेकी माणसाची बुी या सव  ानंा एकामागोमाग एक असहेी सोडवण ेश नाही आिण एका 
िपेात यानंा न करणहेी श नाही. जगाच ेजाऊ द,े मला माया एखाा ाची तरी तातडी, मह वाटतये का ? 
माणसाा बुीन ेठरवनू, आराखडा तयार कन ह ेहोणार नाही. बुी आिण िवचार याचंी कामाची पतच एकरषेीय, 
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िवषेणाक आिण मया िदत आह.े ामळेुच तर एवढी वष माणसू शहाणपणहीन रािहला आह,े अस ेिदसत.े णनूच ‘ 
माया जगयाा पतीत झाला समजा बदल तरी काय उपयोग आह ेाचा ? मला वा जगाला ? ‘  -- या बौिक 
ालाही काही अथ  राहात नाही. णजचे ा ीला या  ाचंी तातडी वाटत असले ा ीन े सरुेा, 
भीतीा, उपयुतेा अशा बौिक ानंा नाकाराव ेलागले. आणखी एक अतं अडथयाचा ठ शकणारा िवचार 
णज ेकॄ कुठे, बु कुठे, ानेर कुठे, तकुाराम कुठे – आिण माझी लायकी ती काय ? ांा नखाचीही सर मला 
नाही – हा तो िवचार. तीच तौलिनक बौिक करामत कन टाळाटाळीला ोाहन दणेारा. बाकीच ेकाय करताहते ह ेन 
पाहता मी या ाचं ेमह ओळखण ेहाच माग  आह.े कुणीतरी परर शहाणपणान ेवागले आिण ह ेसगळे नीट होईल, 
हा म आह,े ह ेआधी लात घतेले पािहज.े असा तारणहार यावा अस ेवाटण ेणज ेआपण आपली जबाबदारी टाळणचे 
आह.े अमिेरकेच ेअ असो कवा सर ेकुणीही असो, ांा जगया-वागयावर माझा काहीच ताबा चा शकत 
नाही. बुीन ेआिण अनभुवान ेयणेार ेतथाकिथत शहाणपण कुचकामी ठरत,े ह ेतर  आह.े मग शहाणपण णज ेकाय 
? याचा शोध कोण घणेार ? ‘ मी तः ‘ या ाची जबाबदारी घणे ेहा एकच माग  आह.े तीच माणसाा शहाणपणाची 
सुवात अस ूशकत.े तकुारामान े‘ एकिवध मन ‘ ( मनाची एकाता ) असलेले अि केाला समजण ेश आह,े 
अस ेटलेल ेआह.े ह ेसमजनू घेयाा बाबतीत कोणाही कारणान ेमी टाळाटाळ करणार असने तर ‘ शहाणपणाची ‘ 
शताच नाही, ह े आह.े 
 
इथ ेअतं तु असलेा खालील अथ पणू  ओळनी थाबं ू– 
 
जगात शातंता असायला हवी असले  
तर राातं शातंता असायला हवी 
राातं शातंता असायला हवी असले 
तर गावातं शातंता असायला हवी 
गावातं शातंता असायला हवी असले  
तर शजेायाशजेायातं शातंता असायला हवी  
शजेायाशजेायातं शातंता असायला हवी असले 
तर घरात शातंता असायला हवी  
घरात शातंता असायला हवी असले 
तर दयात शातंता असायला हवी  
-- लाओ झ.ु 
--- ००० --- 
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मराठी नाटकाच ेगणुदोष 
 
 गो. प.ु दशेपाडं ेयांा अासपणू  आिण िवषेक बीजभाषणावर बोलयापवू माझी भिूमका  करतो. आिण 
‘ भिूमके ‘ पासनू सुवात करण ेएकूणात कलाेात अपिेतच असान,े तहेी काम होऊन जाईल. बीएला माझ े
भाषािवषय होत,े ा वळेी वाङमयाा अासाला थोडी िश होती. नतंर बकेँत नोकरीला लागलो आिण अावीस वष 
ितथ ेनोकरी केली. ितथले काम कन मग उरासरुा एनजत लेखन-वाचन करत आलो. िश रािहली नाही. 
ामळेु, या ेातला समीक वा िवचारवतं अशी भिूमका मी घऊे शकत नाही. पण वीस एकािंकका आिण वीस नाटके 
िलिहलेली असान,े एक नालखेक ही भिूमका मला ठीक आह.े ा भिूमकेतनूच मी इथ ेआपाशी सवंाद साधत 
आह.े गोपूंा भाषणावर बोलायच ेअसान,े मी िवचारवतं नसनूही मला वचैािरक बोलाव ेलागणार आह,े ाबल 
आधीच मा मागनू ठेवतो. गोप ूणतात, समाजिवानाचा अास असला पािहज,े आणखी कुणी णतात की 
मानववशंशा तर पािहजचे, ितसर ेणतात, अहो, मानसशाािशवाय नाटकाच ेपान तरी ह शकेल का ? यातंले काही 
िकरकोळ वाचन कधीमधी झालेले असले तरी मी या ेाचंा अासक नाही. आणखीही खपू ेाचंा मी अासक नाही. 
एक माणसू -- एक मत, या पतीन ेआिण अिधकारान ेमी या ेात काय रत आह.े  
 
 मतंरी मी ‘ िवेा किवता ‘ या नावान ेबयाच किवता िलिहा होा. ातंली एक छोटी किवता अशी 
आह े: -- 
  
 माझम समजला की 
 किुनझम आपोआप समजले –  
 पढु ेवष भर इतर इझसही बघ ू– 
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 धमाचा तौलिनक अास, 
 थोडफेार आधिुनक साय, 
 आिण भारताता कादबंया 
 
 हहेी िवषय मनात आहते ... 
 उापासनू ... 
 
 तर ह ेआिण अस ेखपू काही ‘ उापासनू ‘ म ेानंी टाकलेले आह ेअशापंकैी मी एक आह.े मी कुठाच 
िवषयाचा खास अासक नाही. इितहास या िवषयाबल तर मला घणॄाच आह.े आिण शकेडो ेातं घडत असलेा 
घटना आिण गती पाहता ‘ आपण सार े भाऊभाऊ ‘ अस ेणायला बरचेजण तयार होतील, अस ेमला वाटत.े 
पण या बाबतीतला खदे वा खतं  करयासाठी मी ह ेबोलत नाही आह.े ह ेमा तुी माझ ेविैश णू शकता. खदे-
खतं न वाटण े! अथा त ही नसुतीच बिेफिकरी, आसतंुपणा कवा उटपणा  नसनू याची कारण ेमी तुाला सागंणार 
आह.े याच ेमला िदसणार ेमु कारण ह ेआह ेकी अशा िवषेक आिण एकरषेीय पतीन ेमाणसाच ेजगण ेसमजचू शकत 
नाही, कारण त ेहजारो गोा सतत एकमकेावंर होणाया पिरणामानंी आकारत असत.े कुणीही डाा िवचारसरणीचा 
होयात हजारो, लाखो कारणाचंा, ियाचंा हातभार असतो. आता तर अस ेणताहते की तुी साधारण कशा 
कारा िवचारसरणीच ेअसणार ह ेतमुा जनकुनकाशावर अवलंबनू आह े! ‘ िवचारसरणी ‘ हा तसा एक मोठा 
ॉेमच झालेला आह.े जो लेखक एखाा पिरवत नवादी िवचारसरणीला बाधंील नाही तो िितवादी कवा शूवादी 
णनू हटेाळला जातो आह.े  इितहासाा िवषेक आकलनावर आधािरत असलेली अशी िवचारसरणी ही 
कलेा, नाटकाा ेात अावयक बाब मानली जात ेआह.े ( ह ेिवषेण ाला जस ेहव ेतस ेचालत,े णज,े 
भारताा इितहासात महाा गाधंना पाच पान ेआिण किुन चळवळीला पास पान,े असहेी चालत े! ) अशी 
िवचारसरणी असली की लेखक आपोआपच पिरवत नवादी आिण बडंखोरही होतो. पण िपरादंेो, आयनेो, बकेेट ह े
जगा नाटककार कोणाही पिरवत नासाठी िलिहण ेनाकारत होत.े नोबले परुार िवजतेा गाओ झगिजआन हा 
नाटककार-कादबंरीकार काय णतो पाहा --   Literature transcends ideology, national boundaries 
and racial consciousness in the same way as the individual’s existence basically 
transcends this or that – ism. This is because man’s existential condition is superior to 
any theories or speculations about life. Literature is universal observation on the 
dilemmas of human existence and nothing is taboo. Restrictions on literature are 
always externally imposed :  politics, society, ethics and customs set out to tailor 
literature into decorations for their various frameworks. आपााकडच ेखानोलकर, एलकंुचवार, 
आळेकर ह ेकोणा पिरवत नासाठी िलहीत होत े? ह ेसगळे िितवादी आिण शूवादी ? 
 
 तडुलकरांाबल िलिहताना गोप ूणतात, “ या चिलत ममवगय समाजात अिंतम भिूमका घतेाच यते 
नाही, अशी भिूमका  तडुलकरानंी घतेली. ामळेु हसा ही हसा असत,े मनु हसक असतो णज ेकाय याचा 
शोध घेयाच ंकारण नाही. मनु ह असतो ह ेकळलं की सपंलं. ह का असतो तर मािहती नाही. पण तो ह 
असतो ह ेवाव लात ठेवलं पािहज,े ब ! णज ेतिवचार िकोनातनू घालवनू टाकायचा. “ सव  माडंणी 
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तिवचार बाजलूा ठेवनू केली की रणनीतीचा भाग काही राहात नाही – असा आपे गोप ूनदवतात. पण मला इथ ेअस े
िवचारावसे ेवाटत ेकी माणसू हसक असतो णज ेकाय, याचा शोध तथाकिथत पिरवत नवादी / बिुवादी तरी घतेात का 
? घऊे शकतात का ? याच े उर ‘ नाही ‘ अस ेआह.े कारण मन वापरयाची सवयीची पत गहॄीत धरली की शोध 
कसला घणेार ? ःखाचा शोध णज ेःखाची रायटी ! िवचार ही गो मया िदत असत ेआिण केाची वगेवगेळी 
असत,े ह ेइथ ेलात ायला हव.े बुीबल खालील काही मु ेिवचारात ाव ेअस ेआहते. 
 
 मी तः काही तही नाही आिण तकही नाही. जगण ेसमजयासाठी तस ेअसायची गरजही नाही, हचे तर 
इथ ेणायच ेआह.े समजयाा शततेली ही ‘ समता ‘ जर खोटी धरली तर कुणालाच काही समज ूशकत नाही, अस े
तर होईलच पण एकूणच मानवजातीच ेजगण ेणज ेकायमपी वेाचंा बाजारच असणार, असहेी गहॄीत 
धरासारख ेहोईल. ानेर, तकुाराम यानंी ांा जगयातनू आिण लेखनातनू ही मलूभतू समताच िस केली, ह े
ाचं ेसव महाच ेकाय  आह,े यात शकंा नाही. याच बाबतीतले, काही महाच ेमु ेखाली दते आह े: -- 
 १.       माणसाची शारीिरक अवा, मा उातंीतला टा, मा पशेी, रसायन,े ाची तॄी, अनभुव, 
मािहती यानंी बुी ही मया िदत असत.े ती कधीच पिरपणू  वा अिंतम अस ूशकत नाही. 
 २.       बुी ही एकरषेीय आिण िवषेणाक पतीनचे चा शकत असामळेु ती करोडो कारण-पिरणामाचंा, 
कोणाही घटनचेा वा विुतीचा एका णात पिरपणू  आवाका कधीच घऊे शकत नाही.      
 ३.       मािहतीन ेओरलोड झालेा जगात, कोणती मािहती योय िनषा पयत पोचयासाठी आवयक 
आह,े ह ेठरवता यते नाही. 
 ४.       बिुवाातंच मतभदे होत असान,े बुीन े ‘ आदश  ‘ वा ‘ स ‘ सापडत नाही ह े होत.े    
 ५.       बिुवादात मनाचा वापर करयाची सवयीची पत गहॄीत धरावी लागत.े ामळेु, अलगतावाद, 
ाथपणा, महाकांा, वच ाची इा, सखुोपभोगाची हाव, बिेफिकरी, अाय, िवषमता, ूरपणा ह ेसवच गहॄीत 
धराव ेलागत.े ामळेु, बिुवाद णज ेिनराशावाद असा साराशं िनघतो आिण बिुवाद मूहीनही ठरतो. 
 ६.       बिुवादान ेएका एका गटाचा िवचार करता यतेो पण पणू  मानवजातीा िहताचा आवाका घतेा यते नाही. 
ामळेु, वगेवगेया गटानंी एकमकेावंर अाय करण,े एकमकेाचंा छळ करण,े सदोिदत िवषमतचेीच िनमती करण े
समथ नीय ठरत.े 
 ७.       थोडात, मानवी येसाा ीन ेबिुवाद कुचकामी ठरतो. 
 
 अलगतावादी मनान ेसमता आणण ेकवा हसक मनान ेशातंता आणण ेअश आह,े अस ेइथ ेणायच ेआह.े ह े
पानच काही लेखकानंा मानवी जगयाता चडं ऍसडटीच ेदश न घडवाव,े अस ेवाटण ेसहज श आह.े जगात 
इतर खपू बदल झाले आहते, आता तथाकिथत आधिुनकतावादाचा भाव रािहलेला नाही. जग जवळ आलेले आह ेअस े
आपण णत असलो तरी उर-आधिुनकतावादाचा वारा मराठीला शू शकलेला नाही. इथ ेअजनूही आधिुनकता, 
बुी, िववके याचंीच चलती िदसत.े सज क लेखनात ही आधिुनकता बरचे लखेक जमुानत नाहीत, अस ेअसले तरी 
समीक आिण िवचारवतं याचंी जमात इथा साॄंितक वाहाला मोकळेपणान ेवा न दतेा, त ुबंवत आह,े अस ेिदसत.े 
गोप ूणतात की राजकीय सा गमावलेा ाण वगा न ेआपली अिधसा िनमा ण करयासाठी साॄंितक े 
िनवडले आिण मराठीतले पिहले नाटक िलिहले गलेे, ाचमाण,े राजकीय ेातनू हकालपी झालेा लोकानंी 
मराठीतले साॄंितक े गलेी काही वष काबीज कन ठेवलेले आह ेकी काय, याचहेी ऐितहािसक िवषेण ायला 
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हरकत नसावी. ामळेु, सा तरी, समीक / िवचारवतं आिण सज क कलावतं यातंली दरी वाढत असाच ेिदसत 
आह.े पण कुणी जाग ेहोयाची शता नाही ! अिधसा कोण सोडणार ? िववकेवादी असले तरी ? 
 
 िमानंो, माणसाा जगयाच ेआकलन बुीन ेहोऊ शकत ेयावर माझा िवासच नसान ेफार बौिक 
महेनतीच ेमला मह वाटत नाही, ह ेआता तमुा लात आले असलेच. मधचे एक गमंत सागंतो. गोपूचंचे ‘ िुझक 
िसम ‘ ह ेनाटक बघायला मी गलेो होतो. नाटक सपंावर सगळे पटापट पळून गलेेल ेमी पािहले. पण मी मा 
एकटाच गोपूचं ेअिभनदंन करायला आत गलेो. ा वळेी, गोप ूमला ओळखत असले तर, ानंा  पडला असणार की 
सगळे पळून गलेे आिण हा एकटाच कसा काय आलाय अिभनदंनाला ? आता खलुासा कन टाकतो. िवचारसरणीिबरणी 
या भानगडीत न पडता गोप ू‘ भाषा ‘ या िवषयावर नाटक सादर करतायत, अस ेमाया लात आले, णनू मी 
अिभनदंन केले ! हा ामािणकपणाच होता ह ेकॄपया लात ा. 
 
 गोपूचंी माया वाचनात आलेली इतर नाटके णज,े ‘ र े‘, उ धम शाळा ‘, आिण ‘ शवेटचा िदस ‘. 
ाचंी बाकीची नाटके मला मािहती नाहीत. गोपूनंाही माझ ेएखाद सर ेनाटक माहीत असाव.े सगयाचंा सगळा 
आढावा घणे ेशही नसत.े िशवाय एकूणातच आी मराठी लखेक, एकमकेाचंी शू मािहती असनूही एकमकेानंा मेान े
भटेतो, तो  नाही. अास  नाही णनू खदे-खतं, समोर आलेा लेखकाच ेकाही वाचलेले नाही णनू खदे-खतं, 
अस ेकरत बसास ातच आयु सन जायच े! तर ‘ र े‘ मला काही िवशषे आवडले नाही. हसा जशी असत े
तसचे वगेवगेळे िवचार / पथं असतात, एवढचे पोचतये अस ेवाटले, पण मी त ेपुा एकदा वाचणार आह.े ‘ उ 
धम शाळा ‘ मधला नायक हदी िपरा हीरोसारखा पाचपचंवीसजणानंा सहज बौिक लोळवतो, ह ेम इटंरेग 
आह.े तरीही तो शवेटी पराभतू ावा ही मानवी जगयातली ऍसडटी णावी का ? पण बाकी िवचार करता, ाचंी 
अिधसा चा आह,े त ेकुठा का िवचाराच ेअसनेात, ानंी ती िटकवयासाठी यशील असण ेआिण आपाला 
ाचंा धोका वाटतो ाचंा बदंोब करण,े ही तर मनुायाम ेपतच आह,े ाला काय करणार ? मग माणसाला 
अिधसा िटकवायची एवढी मानिसक गरज का वाटत,े अस ेखोलात जाव ेलागले ! ‘ शवेटच िदस ‘ ही असचे चागंले 
नाटक वाटले. ही दोी नाटके मला मानवी सबंधंाचंीच नाटके वाटली. खास मुाम अशी िवचारसरणीची काही मा 
वाटली नाही. ामळेु, राजकीय नाटक णा की णालीच ेणा, मला ही फ सामािजक, ऐितहािसक, पौरािणक अशा 
कारची फ एक वग वारी वाटत.े नाटकाचा का माल वा माहोल कोणता आह,े एवढचे ावन कळत.े सगळी 
चागंली नाटके ही मानवी सबंधंामंधा ग ुतंाग ुतंीची, िताचंी आिण पिवाचंीच असतात, अस ेमला िदसत.े ामळेु, 
राजकीय नाटक ही काहीतरी िवशषे गो आह,े अस ेमला वाटत नाही. माहोल कोणताही अस ूद,े मानवी सबंधं कस े
पािहले आहते हचे कुठाही नाटकात महाच ेअसत.े आपाकड ेमहायुाचंा अनभुव नाही, ामळेु, आपली कला 
खजुीच राहणार, अस ेकाहना वाटत.े कलेता का मालावर ितच ॆमू ठरवायच ेटले तर उदाहरणाथ  चागंली 
कलाकॄती ही फ दिलत, कामगार वा शतेकरी यांाकडूनच यऊे शकत,े अस ेहोईल. ान भारी कलाकॄती या फ 
आिका खडंातनूच यणेार अस ेहोईल. कलाकॄतीचा का माल, िवषय, समा यानंा मूमापनात अितमहाच ेान 
देयामळेु लखेकाची चतनशीलता मरत ेआिण मलूभतू ाचंी दखलच न घणेारी एक िकरकोळ, उथळ सॄंती तयार 
होत.े ामळेु, राजकीय नाटक असण-ेनसण,े हा मला फार महाचा मुा वाटत नाही. मानवी सबंधंांा रचनचे ेसम 
भान असयाची लेखकाची इनसाईट खर ेतर महाची असत.े आिण ती  होयासाठी अमकुच माहोल आवयक 
असतो, अस ेकाही नाही.   
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 राजकीय नाटकाला िवशषे मह देयामाग ेकदािचत, राजकीय पिरवत नान ेमाणसाच े सटुणार आहते, ही 
ा असावी. पण, राजकीय णाली कुठलीही असली तरी ती अमंलात आणणार ेमन िकती सडललेे, िकती आक ी, 
िकती हसक आह ेयावरच ा णालीच ेसाधकबाधक फळ अवलंबनू असत,े ह ेिवसन चालत नाही. मनाचा वापर 
कराया पतीत पिरवत नाची शता आह ेका, असा  िवचारण ेह ेअािकतेा ेात जात,े णजचे त े
बुीा काय कबेाहरे जात,े णनू व ठरत.े ही अशी बिंद पत पाहता, ह ेअसले पिरवत नवादी ह ेठार िनराशावादी 
असतात अस ेमला िदसत.े कारण मनाचा सवयीतला अलगतावाद ानंा गहॄीत धरावा लागतो. जगयातले मलूभतू  
न िवचारता नसुतचे वचे,े मटेिरअलच े महाच ेमाननू ामंाग ेआयुभर क करत राहायच ेआिण एकूणात 
जगयाचा र बकालच ठेवायचा, असा याचा अथ  होतो. पण बिुवादी लोकानंा अस ेकाहीतरी म बाळगण ेभागच 
असत.े हीच मानवी जगयातली ऍसडटी असत.े इथ ेह ेसव जाणवनू कुणी नाटक िलहील तर श तर तो अनेुखान े
मारला जाईल कवा ाचा ीधर िवनाथ करयाचा य होईल. पिरवत नवादी असयाच ेमह अशा तपशीलानंी 
अधोरिेखत केले जात ेकी तुी डाा िवचारसरणीच ेअसािशवाय चागंले लेखक होऊच शकत नाही. वडे ेआिण 
गुगेारही चागंले लेखक होऊ शकतात ह ेलिले जात.े साॄंितक कॄततनू राजकीय ेातली पोळी भाजनू घेयाच े
य अस ेया घडामोडना प यते,े त ेामळेुच. 
 
 गोपूनंी लोकशाहीत असणार ेिवादाच ेमह सािंगतले आह.े िवादाची सुवात कधीही झालेली असो, 
अलगतावाद हजारो वष जनुा आह.े ाचचे िवाद ह ेएक प आह.े समाजवादाच ेमह हव ेअसले तर 
िवादाचहेी मह माजवाव ेलागत,े ही एक गमंतच आह.े कारण अलगतावाद गहॄीत धरािशवाय बिुायवाद 
िटकत नाही. या जडवादी ंाकततेनूही ऍसडटीचा ज होतो, अस ेमला िदसत.े ामळेु, पिरवत नवादी लेखकान े
िलिहलेले चागंले नाटक ह ेऍसड नाटकच असले, अस ेमला वाटत.े अशा पिरितीत, गोप ूजर का पिरवत नवादी 
नाटककार असतील तर त ेआिण मी मराठीतले राम और  शाम ठ शकतो कारण इथली वाववादाची सी मा 
कन मीही अशा एका अथा न ेऍसड नालेखक ठ शकतो, अस ेमला वाटत.े इथनू, गोपूनंी दाखवलेला स आिण 
कॄतक हा भदे कोणा आयामात पोचले ाची कना करावी. चागंले ‘ नाटक ‘ ह ेतथाकिथत ‘ स ‘ ही आभासी 
असाच ेभान दऊे शकत,े त ेअशा नाटकातंनू. 
 
 आता आपण एका वगेया अगंानहेी मानवी येसाकड ेपा. त ेअगं णज ेलिगक भावभावनाचं ेे. ॉईडही 
णनू गलेा की जगयातले ह ेपायाभतू महाच ेे आह,े आिण अिलकडा काळातले एक जीिनयस ओशो 
रजनीशही णाले की या ेाच ेवाढत चाललेले िवकॄत प पाहता, पणू  मानवजात वडेी होयाा मागा वर आह,े ह े
िनित ! पिरवत नवाानंा हा  इतका महाचा वाटतो की नाही, ह ेमला माहीत नाही. माया डोात अिलकड ेअसा 
एक  आला की ही सगयाच िया स ुदंर कशा काय िदसतात, की आपले वय वाढत चालामळेु आपले डोके 
िबघडले आह े? याचा खलुासा असा िमळाला की, माया डोात काही िबघाड नाही, एकूणात, स ुदंर िदसयाच ेह ेभानच 
ियातं वाढलेले आह.े िन आथक गटातील ियासंह, भवुया कोन घणे ेआिण पोषाख यांबाबत सवच ियाचंी 
एकूणच सजगता वाढलेली आह े!  नसुता आकष ण वाढयाचा नाही. एक , इतर सगळे सोडून, सतत ाच कॄतीत 
वा िवचारात राहयाा इेचा आिण सरा, सतत ाच िवचारात राहयाच ेहोणार ेघातक मनोशारीर पिरणाम पाहता, 
ह ेवाईट आह,े ह ेटाळले पािहज,े अस ेवाटयाचाही आह े! आिण या दोन टॊकातंली कनपेिलकडची िविवधता ! ह ेएक 
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अितती  आिण घातक अस ेजडातले ं आज सगयांा जगयात आह,े ह ेनाकारण ेहा िनळ ढगीपणा होईल. या 
ंाला जर डाा िवचारसरणीत ान नसले तर ती िवचारसरणी आज पणू  अतु झालेली आ,े अस ेसमजायला 
हरकत नाही. हहेी ं राजकीय पिरवत नान ेजाईल, अशी माडंणी करत राहण,े हा एक माग  आह े! एकूणात पाहता, हसा 
आह,े सेचा  आह े– यापंिलकड ेतडुलकरही जाऊ शकत नाहीत आिण तथाकिथत बिुामायवादी – 
पिरवत नवादीही जाऊ शकत नाहीत, ह ेलात ायला हव.े कारण मनाचा अलगतावाद गहॄीत धनच वाटचाल करणार े
अस ेह ेसगळे आहते. पण या ेाता ामंळेु मानवजात जर अिधकािधक िवकॄत आिण वडेी होत गलेी तर ती 
अिधकािधक हसक आिण िवसंक होत जाईल आिण सव  िवचारसरया आिण धम वाद पायदळी तडुवले, ह ेसागंायला 
कुणा मानसशााची गरज नाही. जकून येयासाठी कराव ेलागणार ेय आिण आघाडी सरकार ेापन करयासाठी 
कराा लागणाया तडजोडी णज ेया लिगकतेा ापढु ेफारच िकरकोळ बाबी ठ शकतील ! माणसाच ेमन 
िवदीण  होत जायाची असं कारण ेअसली तरी लिगकतचे े ह ेातंले एक अितमहाच ेकारण असले, ह ेनी ! 
  
 गोप ूतकुारामाा ा ओळी अनकेदा उॄत करतात ा ओळकड ेया िवदीण तेा सदंभा तही पाहता यईेल. “ 
तकुा ण ेन ेिदसतो मी तसैा । पसुण ेत ेपसुा पाडुंरंगा ।। “ – या ा ओळी. िदसायला मी जरी इतरासंारखाच 
अलगतावादी िदसत असलो तरी वतुः मी तसा नाही, हा खरा या ओळचा अथ  आह.े िवदीण ता हा अधम  असनू 
एकाता – मनाची एकिवधता हा धम  आह,े अस ेतकुाराम अनके िठकाणी णतो. तकुारामाची ही एकिवधता एखाा 
बिुवााला ‘ शूवाद ‘ ही वाटू शकत.े बुीची मया दा ओळखणाया आकलनावरही अिंतम मत दणे,े ह ेकाम करायला 
मानवी बुी मळुीच सकंोचत नाही. मनाा िवदीण तचे ेसव सहंारक  बुीन ेसटूु शकत नाहीत, याकड ेबुी ल 
करत,े आिण तथाकिथत ‘ िहतकारक ‘ िवचारसरया माडंत राहत े! 
 
 गोपूनंी भाषेा हासाचा एक मुा माडंलेला आह.े ‘ उपयोगी असले तवेढचे िशका ‘ यातला उपयुतावाद 
आिण ‘ मजा / चनै करा ‘ यातला चगंळवाद यानंी माणसाा जगयात खपूच फरक पडत आहते. नसुती भाषाच काय, 
काही ानशाखाही बदं होत चाला आहते.  काही कॉलेजातं तान िवभाग बदंच करायची पाळी यते ेआह.े एका 
शााच ेअस ेणण ेवाचनात आले की माणसाचा average intelligence  ( सरासरी बिुमा ) कमी होत 
चाललेला आह.े िनरिनराया समाजगटातंली जनेिेटकली सश मलेु िनवडून, ानंा िवशषे िशण दऊेन, ताात 
असलेला ानदशे िटकवयाच ेय केले पािहजते ! तकुाराम णतो त ेएकिवध मन आकलन ायला िकतीशी भाषा 
लागले आिण भाषा लागले का ? आिण असं ानदशेाचं ेबौिक ान लागले का ? – या ांा उरातंच हा 
गधळ आिण धरुळा खाली बसयाची शता आह े!  
 
 थोडात बोलायच ेझाास मराठी नाटकाला समॄ वगरै ेणता यते,े पण या समॄीतनू ावसाियक नाटक 
वगळाव ेलागले, ह ेलगचे लात यते.े सव  तहेा वगकरणामंधली नाटके आहते, ातंले महाच ेणज ेअथा तच 
कधीकधी हस ूयणेारी िवनोदी नाटके आिण एकदाही हस ून यणेारी िवनोदी नाटके ! एकूणात, करमणकुीत घटुमळण ेनसुत े
! ेकांा मानिसक रचनलेा मळुीच धा लागता कामा नय,े ही मु अट. साधारण पटणार ेएखाद ेनीतीत िवजयी 
झाले णज ेझाले ! नाटकाचंी संा खपू असान ेमराठी माणसाला नाटकवडेा णायची कौतकुिमित पत पडली. 
पण एकूणात एकरषेीय, बाळबोध कारभार सगळा ! दीडशपेेा जा वषात चारदोन तरी मोा आवााची नाटके 
आहते का ? नाहीत. इथला जनरल ेक अशी नाटके पाहील का, हीही शकंाच आह.े मग रािहले तथाकिथत ायोिगक 
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नाटक. हहेी नाटक अनभुवाचं ेविैव आिण तािंक योग यांन जा फारस ेकाही क शकलेले नाही. बाहरेचा 
जगयाचा माहोल बदलला, अनभुवांा रचना बदला की लगचे कालबा होणारचे सगळे ! ह ेपानच शासनान े
िनयम केलेला िदसतो की रा ना धत नाटक नवीनच हव े! नाही तरी िपा न िपा करावीत अशी नाटके आहते 
कुठे ? अनभुवाा मया दा ओलाडंणार ेसमावधान, णज ेलखेकाा बौिक मया दानंी सीिमत न होणार ेभान, अशा 
सज क अथा न ेिदशाहीन भान, ह ेअसणारी नाटके आहते का मराठीत आिण असली तर िकती आहते ? अशा आवााची 
नाटके नाहीत, हा मु दोष मला िदसतो. राजकीय नाटक नाही कवा वमैािनकाा जीवनावरच ेनाटक नाही कवा 
अमकु समाजाा अाय जीवनाच ेिचण करणार ेनाटक नाही कवा साची एकूण िसमच बदलयाा 
सघंषा च ेनाटक नाही – अस ेा मानान ेकमी महाच ॆदोष तर हजारो असतील. मराठीतले इतर लेखनकार सश 
कलाकॄती दतेाना िदसतात. नाटकच अस ेखरुटलेले का रािहले असले ? नाटक हा फ एक नटूनथटून उपभोगायचा 
करमणकुीचा कार आह,े अस ेसमजयाची सवय, हचे ाच ेकारण असाव.े 
 ----- ००० ----- 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

 
 
 
सािवीबाई फुल,े पणु ेिवापीठ – पिरसवंाद िदनाकं – १८/१९-०३-१६. 
नालेखन – मनोगत. 
 
माया जगयाची सुवातच भयानक झाली. ितसया वष डांया खोकला झाला आिण ाच ेपातंर कायमा दात 
झाले. नसुत ेहालच हाल ायच.े जो ज ेसागंले त ेउपाय केल ेजायच.े अगंार-ेधपुार,े भिव सागंणार,े साधसुतं, वगरै.े 
कुणीतरी मला यातनू सोडवले, अस ेआईविडलानंा वाटायच.े एकदा तर रामदास ामच ेिश ीधर ामी यांाही 
पायावर मला घान आणयात आल.े ावळेी, त ेमौनात होत,े पण, त ेकाय णताहते ह ेाचंा एक िश िडकोड 
कन सागंत अस.े ानंी सािंगतली णनू ा काळात मी मातीची उपासनाही केली होती. हदैराबादला एक माणसू 
एका छोा िजवतं माशाा तडात औषध टाकून, तो मासा तसाच पशेटंला िगळायला दईे – त ेऔषध तेा खपू िस 
होत.े तो मासा िगळयाचाही उपाय माझा झाला होता. एकदा कुणी सािंगतले की याला माकडाच ेउ ेफुटाण ेा खायला, 
लगचे बरा होईल. आईन ेफुटाण ेआणनू ठेवले आिण एक माकडवाला िदसताच ाला बोलावले.  तो त ेकाम कन दतेो 
णाला. समुार ेअध मठू फुटाण ेा माकडाा तडात भरवनू ान ेत ेखाया आत ाा तडातनू काढून घेयात 
आल.े माकड िचडल.े त ेकाढून घतेलेल ेफुटाण ेमी खातोय ह ेबघनू त ेमायावर िफारल.े त ेपान आईन ेउरलेले 
सगळे फुटाण ेा माकडाला िदले आिण वर ा माकडवााला काही पसै ेिदल.े  मग मा त ेमाकड खशु झाले, जाताना 
मला आशीवा द दऊेन गलेे. ान ेमाझा दमा काही गलेा नाही, पण, माया लेखनाची ितथनू सुवार झाली असा माझा 
अदंाज आह.े ानतंरच, मी शाळेत िटळकावंर िलिहलेा माया िनबधंाला पिहले बीस िमळाले ! मी चौथी होईपयत 
वडील कना टकात िवजापरूला िशक होत.े ानतंर म ुबंईत, पाल िटळक िवालयात ानंा नोकरी िमळाली, णनू 
आी म ुबंईला राहायला गलेो. बापर े! म ुबंईची हवा ! ितथनू पढु ेदहा वष णज ेसस साली मी म ुबंई सोडपेयत, 
भयानक नरक-यातना भोगा ! माझी अवा पान पाहणायाला खपू वाईट वाटे. बालपण आिण िकशोरपण अस ेपणू  
करपनूच गलेे ! ना सहल ना सण ना फारस ेचिव काही खाण ेना मनासारख ेखळेण.े मी एकटेच अप होतो. ा वळेची 
माझी मनःिती थोडात सागंायची तर – एकाकीपणा, ःख, अितती लिगक भावना, नूगडं  आिण तःला िस 
करयासाठी खपू अास कन पिहला येयाची िज – अशी होती. जोडीला आपण कथा, किवता िलहाात, हहेी होत.े 
वाचनालयातनू सारखी पुके बदन आणनू मी वाचत अस.े काहीही कळल ेनाही तरी नववीत असापासनू मी ‘ 
सकथा ‘ रटूेन वाचत अस.े एकूणच सतत डोात जीवनमरणाचचे  असत. वडील ज.े कॄमतूची वचन े
ऐकायला ज.े ज.े ूल ऑफ आटला आिण चचा  ऐकायला खारघेाट हॉलला जात असत. अनकेदा त ेमला बरोबर नते. 
मला त ेकळॊ न कळॊ जके ा दश नानहेी काही चागंले घडू शकेल, अस ेानंा वाटे. कॉलेजात असताना एकदा एक 
मिहनाभर लोणावयाा कैवधामम ेरािहलो होतो. ितथ ेबरीच आधिुनक मशी होती. ांा साहाान े
सगया चाचया घऊेन ानंी सािंगतले की याा शरीरात कोणताच दोष नाहीय, याला होणारा ास मानिसक 
कारणामंळेु होतोय ! मी अरशः वतैागनू गलेो होतो, ह ेऐकून. करायच ेकाय ? ाता ात बर ेणज ेमी कॉलेजात 
गेापासनू ‘ सकथ े‘ त माया किवता यायला सुवात झाली हॊती. ामळेु, मी थोडा खशु असायचो। 
शाळॆपासनूची आणखी एक आवड णज ेसारख ेिचपट पाहण.े पाच आण ेह ेसवा त  ितकीट अस.े बाकांा 
अशा दोनच रागंा असत. ितकीट िमळाव ेणनू लौकर जाऊन रागंते बसाव ॆलाग.े मी रागंते जाऊन बसावर मग 



32 

 

पिहा चा शोच ेमातंर होई ! पढु,े बाहरे ऐकू यणेार ेा शोच ेपाशसग़ंीत ऐकत मी बसनू अस े! कॉलेजात मला एक 
मलुगी फार आवडायची, पण मनात नूगडं अस.े ात घडल ेअस ेकी मराठीा भत-मािसकात ितची एक कथा 
लागली.  ा कथतेला नायक िसगरटेच ेझरुके मारत, बायकोला टाटा कण कार चालवत गलेा होता ! सपंले ! िसगरटे 
शच नती ! मी िताकड ेपाहणहेी बदं कन टाकले ! अस ेखपू आह,े पण, साधारण माझी घडण कशी झाली, ह े
कळाव ेणनू ह ेथोडात सािंगतले. जळत गलेेल ेजगण ेआिण जगया-मरयाच े ! सस साली णज ेमाया 
एकिवसाा वष म ुबंई सोडापासनू आिण तःा मनाची समज घेयाा ियमेळेु मी हळूहळू ा दाा 
िवकारातनू बाहरे पडत गलेो. लोणावळावाले णाले तस ेअसहूी शकेल त ेमानिसक ! बकेँत अावीस वष नोकरी कन 
ती पासाा वष सोडून िदली. दरान ल, मलेुबाळे, वगरै ेटीन घडत गलेे. 
 
आता लेखनाबल बोलतो. सुवात किवता लेखनान ेझाली. ामळेु भाषचे ेबारकाव ेआिण ितच ेबआयािम याचं ेभान 
आल.े पण, तो िवषय सा सोडून नालेखनाबलच बोलतो. कोणाही नाटकात करमणकू असावीच लागत.े नाटकान े
ेकाच ेल िखळवनू ठेवत ाला तःा ियसेोबत ठेवयाच ेकौश बाळगावचे लागत.े ही करमणकू 
वगेवगेया काराचंी अस ूशकत.े सव च कार सवानाच आवडतील अस ेनसत.े उदाहरणाथ , एक कामगार धतल े
नाटक मी पाहात होतो. िवषय होता – घराचंा िवरोध डावन एकान ेिमाला काही पसै ेउधार िदलेल ेहोत ेआिण त े
ााकडून परत िमळत नत.े थोाच वळेात मला याचा कंटाळा यायला लागला, पण, ितथा बसं ेकानंा 
त ेखपू महाच ेआिण इटंरेग वाटत होत.े यात कुणी कुणाला कमीजा लेखयाचा  नसतो. तर त ेअसो. मला 
बोलायच ेआह ेत ेकरमणकूधान नाटकाबल. अस ेनाटक ह ेमुतः पलायनवादी – रोजा ताणातंनू काही काळ बाहरे 
काढणार ेअसाव ेलागत.े त ेपलायनवादी असत ेणनू त ेहटेाळाव,े अस ेमला वाटत नाही. एखाा वळेी माणसाची 
मनःिती इतकी नाजकू बनत ेकवा इतकी ताणमय बनत ेकी जगयालाच धोका िनमा ण होऊ शकतो. अशा वळेी अशी 
पलायनवादी नाकॄती ाला ा वळेेपरुत ेातनू बाहरे काढून तोल सावरयाची सधंी दऊे शकत.े अशा नाटकाचंी 
उदाहरण ेणज े– ‘ ऑल िद बे ‘,  ‘ मोची मावशी ‘, ‘ अूचंी झाली फुल े‘.  नाटकाचंा सरा कार असतो, 
वावाच ेभान वाढवणारी नाटके. वावाच ेपरुसे ेभान असण ेही नॉम ल असयाची अटच असत.े पळून जायापेा 
जगयाला सामोर ेजाण ेइथ ेअपिेत असत.े िनळ करमणकू वा ासाठी लागणारा उथळपणा टाळून योय  ा 
गाभंीया न ेइथ ेना हाताळलेले असत.े ‘ शातंता कोट चा आह े‘, ‘ साठेच ंकाय करायच ं‘, ‘ माझ ंघर ‘ ही अशा 
नाटकाचंी उदाहरण ेणता यतेील. आिण नाटकाचंा ितसरा कार असतो – मलूभतू ाचंा वधे घणेारी नाटके. या 
ाचंी ठाम बौिक िनराकरण ेअसत नाहीत. ाचंी समज, ाचं ेभान के वळेी नान,े ताजपेणानचे याव ेलागत.े 
ःख का होत,े जगयाचा हते ूकाय, मानवी सबंधंातं सारख ेसघंष  का असतात, बरोबर कॄती णज ेकाय, मू णज े
काय – या ाचं ेआकलनप भान दणेाया नाकॄती यात यतेात. मराठीत अशा नाटकाचंी उदाहरण ेकमी आहते. ‘ 
एक शू बाजीराव ‘, ‘ वाडा िचरबेदंी’, ‘ सखाराम बाइडंर ‘ ही काही उदाहरण ेआहते. – ह ेवगकरण सागंायच ेकारण 
णज,े माझ ेनालेखन ह ेमलूभतू ाचंा वधे घेयासाठीच असत,े अस ेइथ ेणायच ेआह.े त ेजमल ेवा न जमल े
याबंाबत अनके मतांा शता असा तरी. इथ ेएक वगेळी मािहती माडंावीशी वाटत े– धम , अथ , काम, मो – या 
चारही पुषाथावर माझी अनुम े– ‘ ढोलताश े‘, ‘ इराक ‘, ‘ बिुबळ आिण झ ू‘, आिण ‘ जण ूकाही वाव ‘ – ही 
नाटके आहते. यातंली दोन णज ेधम  आिण काम यावंरची नाटके अिधक गाजली, अिधक ीकारली गलेी, हा भाग 
वगेळा. इथ ेकाही एकािंकका व काही नाटके याचं ेिवषय दणे ॆआता तु वाटत.े के वळेी अस ेिवषय ठरवनू लेखन 
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होत नसले तरीही लेखनाची िदशा कशी होत जात,े ह ेपाहयासाठी अस ेतपशील दते आह.े ह ेसगळे बरोबरच आह ेअसा 
माझा दावा नाही। 
 
एकािंकका 
 
माया सुवातीा दोन एकािंकका माझ ेाापक असलेा शकंर वै यानंी िवजय तडुलकर यानंा वाचायला िदा 
होा. ा वाचावर तडुलकर एवढचे णाले होत ेकी तुाला सा असा मी काहीही दणेार नाही, फ भरपरू नाटके 
वाचा आिण पाहा, एवढचे. िथएटरम ेकाय घडत ेयाच ेभान वाढवत जा, अस ेत ेणाले होत.े मला ातनू नीच 
ोाहन िमळाले. खानोलकर तर माझ ेिमच होत.े या दोघांा खुा ोाहनाचा इथ ेकॄततापवू क उेख करण े
मला आवयक वाटत.े खानोलकर तर, माया किवताही नामय असतात,अस ेणत असत. मी इाईल यसुफु 
कॉलेजात असामळेु, ा. शकंर वैांा सपंका त आलो आिण ानंी सुवातीा काळात मायाकड ेल िदले आिण 
माया वगेळेपणाची मला जाणीव िदली, याचा इथ ेउेख केला पािहज.े याच कॉलेजात पवू मढकरही िशकवायला होत,े 
हा ा वळेी अथा तच माझा अिभमान –मुा होता. ( मला पढु ेइिंलश हा िवषय ायचा होता आिण ा कॉलेजात ा. 
होमाई ज.े ॉफ या म ुबंईता ात ाािपका, ऑफड िवापीठाा एम. ए. , इिंलशा िवभागमखु होा. 
ांाकडून मला चॉसरच े ‘ कँटरबरी टेस ‘ आिण शेिपयरच े‘ मॅबथे ‘ िशकायला िमळाले, ह ेमाझ ेभायच 
णायला हव.े )  
 
‘ मलेेले ‘ ही माझी पिहली एकािंकका ‘ सकथ े‘ त िस झाली. पढु ेतीत काही काटछाट, सधुारणा कन आता ‘ 
एक ‘ या नावान ेती माया वबेसाईटवर आह.े सतता टीन जगयान ेयणेारी अता हा ा एकािंककेचा िवषय 
होता. माधव वाटव ेया टे अिभनेान ेमला सािह सघंात यासाठी बोलावले होत ेकी या एकािंककेतला काही भाग 
 रंगमचंावर कसा होईल त ेमला कन दाखवाव े! ाचा लाभ ा वळेी मी काही घऊे शकलो नाही. पढु े
कालातंरान ेमाधव वाटव ेआिण आाराम भड ेया महान जोडगोळीन ेमाया ‘ पोातनू गोात ‘ या पिहा 
ावसाियक नाटकात काम केले. ( काश बिुसागरच ेावसाियक रंगभमूीवर िददशक णनू पदाप ण याच नाटकान े
झाले. पढु ेतो फासकल, िवनोदी नाटकाचंा कग िददशक झाला. ) 
 
ानतंर ‘ सकथ े‘ त आलेली माझी एकािंकका णज े‘ इितहास ‘. ही एकािंकका वाचनू काही अनभुवी लोक णाले 
की ही फ वाचायला चागंली आह,े िहचा योग होणार नाही. झाले उलटे ! िवचारनााला अनकूुल काळ आलेला 
होता, ाला फ योय अिभी िमळायची गरज होती, ह ेया एकािंककेन ेिस केले. ा वषा ‘ उषे ‘ धत ही 
एकािंकका नसुती गाजली अस ेन ेतर ेकांा थम पसतंीच ेपािरतोिषक ितन ेिमळवले. पढु ेमहाराभर अनके 
धातनू या एकािंककेन ेअनके पािरतोिषके िमळवली. फ तीनच पुषपााचंी ही एक गभंीर एकािंकका होती. ही 
एकािंकका, मानवी जगयासाठी काही आदश नमनूा ( पटॅन  ) सापडू शकतो का, ठरवनू काही ‘ चागंली ‘ िती घडवता 
यते ेका, हा  हाताळणारी होती. या एकािंककेच ेय प सवथम ‘ पा ‘ शकलेला णनू ा वळेचा िवाथ-
िददशक िवनायक पडवळ याचा इथ ेउेख करण ेआवयक आह.े ान ेकेलेा ा योगामळेुच पढु ेमाझी वाट 
मोकळी होत गलेी. 
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िवनायक पडवळनचे पढु ेसु केलेा ‘ भरतशा ‘ या मैािसकात माझी ‘ नात ं‘ ही एकािंकका ( दीघाकच ) िस 
झाली. आशयाची आिण यशाचीही िवमी उंची गाठणारी एकािंकका णनू ही सवमा झाली. रदशनन ेपणू  
महाराात घतेलेा, ८५ सघंानंी भाग घतेलेा धत ही एकािंकका पिहली आली. िददशक होता काश बिुसागर. 
कालातंरान ेयोगशे सोमणा िददशनासह ( आिण सोनाली कुलकणा िवशषे अिभनयासह ) सादर झालेा या 
एकािंककेला पुषोम करंडकही िमळाळा. एका सरुाधायाला घाबन नवरा पळाानतंर ाा पीवर बलाार 
होतो. ा घटननेतंर ती दोघ ेघरी परततात, इथनू ही एकािंकका सु होत.े पित-पी या नााची आिण एकूणच 
जगयाची यात िचरफाड कन पािहली जात.े अनके , िया-ितिया याचंी गद उसळत ेआिण “ त ूपवू होतास 
तसाच मला चालला असतास “ अशा िविच वळणावर ही एकािंकका यते.े शवेटाला ॅिजक णाव ेकी ण ूनय,े अशा 
अनपिेत बवर ती सपंत.े 
 
‘ ससंाराणपूडघार ‘ ही एकािंकका थम आयएनटी धत काश बिुसागरन ेसादर केली. ा वळेी मी नोकरीिनिम 
अहमदनगर िजात वाळकी या गावी होतो. ही एकािंकका समजनू घेयासाठी काश म ुबंईन वाळकीला आला होता. 
ा धत या एकािंककेला लेखनाच ेपािरतोिषक िमळाले, ह ेअसले तरीही या एकािंककेतला नालखेनातला एक 
िवलण योग एकूणात पणू तः लिला गलेा असचे णाव ेलागले. उी आिण कॄती यातंली सततची दरी आिण री 
दाखवयासाठी या एकािंककेत सवंाद आिण कॄती / अिभनय याचंा सबंधंच तोडून टाकलेला होता. या तंामळेु सवंादाचं े
एक वगेळेच ातं मला िमळाले.  
 
‘ िवरहवदेना ‘ अथा त ‘ सा मावळा सयूा ची ‘ ही एकािंकका पुषोमम ेथम पणु ेिवापीठातफ  िवासागर 
अापका िददशनाखाली सादर झाली. ही ा वळेी सवॄ ायोिगक एकािंकका ठरली. मेासाठी जग धडुकावनू 
लावणार,े कुणाचीही, कशाचीही पवा  न करणार ेिेमक ह ेअनके कलाकॄतच ेिवषय होयाा पा भमूीवर इथ ेसमजतुदार 
िेमक आहते ! आपा मेामळेु ःख, नाश याचंी िनमती होणार असले तर आपणच वगेळे होऊ, अस ेठरवणार ेह े‘ 
िवचारी ‘ िेमक. त ेएकदा शवेटच ेभटेायच ेठरवतात, ती शवेटची भटे णज ेही एकािंकका. आसी, मे, िवचार, भावना 
या सगयाच ियाचंा धाडंोळा ही एकािंकका घते.े  चबाजूनंी ढवळून काढणार ेसवंाद आिण सू अथ टाचंा 
बाज पाहता समीप रंगमचंावन ही एकािंकका अिधक खरपण ेपोच ूशकेल अस ेवाटत.े 
 
‘ से ‘ ही एक खपू गाजलेली आिण गाजत रािहलेली एकािंकका. म ुबंईा आतंरबकँ धत ही काश बिुसागरन े‘ 
उव ‘ या नावान ेसादर केली. ितथ ेलेखनाच ेपािरतोिषक िमळाले. सवंादानंी िखळवनू ठेवत, उलटसलुट कलाटया घते 
ही एकािंकका, मानिसक ता हाच कसा एक  बनतो त ेदाखवत.े पढु ेया एकािंककेचा दीघाक होऊन ‘ बिुबळ आिण 
झ ू‘ या नावान ेाच ेायोिगक रंगभमूीवर िवमी योग झाले. ानतंर, ‘ तमुच ंआमच ंसमे असत ं‘ या नावान ेपणू  
दोन अकंी नाटकाा पात त ेावसाियक रंगभमूीवरही झाले. ाची डीीडीही कािशत झाली. ितच ेिददशक 
िगरीश पतके होत.े ानतंर ‘ िदल चाहता ह ै‘ या नावान ेत ेहदीतही झाले. ाा पिहा योगाची ितकीटिवी तीन 
लाख होती ! पढु ेचतेन दातारन ेत ेिदीा ीराम सटरसाठी ‘ आखँिमचौली ‘ या नावान ेहदीतनू बसवले, ाचहेी खपू 
योग झाले. 
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‘ बस ‘ ही माझी रंगायनसारा नामािंकत संने ेसादर कॆलेली पिहली एकािंकका. बाळ कव याचंी ही 
रंगभमूीपदाप णाची एकािंकका. िददशक होत ेरमाकातं दशेपाडं.े याा पिहा योगाला, नामािंकत िलन होयापवूच े
अमरीश परुी उपित होत.े ानेर नाडकण यानंा तीन एकािंककामंधली ही सवा त जा आवडाच ेानंी ांा ‘ 
टाइस ऑफ इिंडया ‘ ता परीणात टल ेहोत.े एकाकीपणाच ेवगेवगेया पातंले सात हा िवषय या एकािंककेत 
हाताळलेला होता. 
 
‘ ळ -  िदवाणखाना ‘ ही एक एकपाी एकािंकका आह.े िवचाराचंा आिण ाचंा गधळ आिण बा पिरिती 
हताळयाच ेसततच ेताणमय य, हा या एकािंककेच िवषय होता. याची आणखी काही पिरमाण ेपाहण ेश असाच े
लत आान ेही एकािंकका वाढवनू ितचा ‘ मन ‘ या नावान ेकेलेला दीघाक माया वबेसाईटवर आह.े ह ेपणू  सादर 
करणाया अिभनेाला ितथा ितथ े‘ नटे ‘ हा िकताब ायला हरकत नाही, अस ेमला वाटत.े 
 
‘ वषेातंर ‘ ही एकािंकका एकमकेातंले डावपचे, खोटेपणा आिण ातंनू िनमा ण झालेा ग ुतंाग ुतंीमळेु िदङमढू अवा 
होण,े हा िवषय हाताळणारी आह.े यात ितमा बदलण ेआह.े ही एकािंकका िवनोदी पतीन ेगभंीर िवषय हाताळत.े 
तःा आिण सयांा ितमा घ करत जाण ेकस ेघडत ेह े‘ ओळख परडे ‘ या एकािंककेत आह.े सामदुाियक नतेॄ 
ही सकंना चचत असताना ात ितच ेकाय होत ेह ेपाहणारी ‘ समदुाय ‘ नावाची एकािंकका िलिहली. तीत समदुाय 
नावाच ेएक पा घऊेन िनण यसा शवेटी एकाकडचे एकवटत ेह ेदाखवले होत.े सामािजक-राजकीय-वचैािरक ेातला 
आमकपणा आिण िगत जीवनातला आमकपणा हा मलूतः एकच असतो, हा िवषय ‘ ािलन ‘ ही एकािंकका 
हाताळत.े मानवी  सोडवयाा अथक पिरमाचं ेकाय होत,े हा िवषय ‘ समा सोडवयाचा सराव ‘ या एकािंककेत 
यतेो. हाच िवषय एका वगेया आयामातनू ‘ खडक ‘ या एकािंककेतही यतेो.  ‘ िरलीफ ‘ ही थोडा कालावकाशात 
बरीच ग ुतंाग ुतं असलेला जीवनतकुडा दाखवत.े पाच त ेसात िमिनटाचंाच असा हा योग, केास, होईल. ‘ अि ‘, ‘ 
जोडपी ‘, ‘ ऑिफस ‘, ‘ ेलर ‘, ‘ स ‘ याही असचे काही मानिसक ाचं ेिवषय हाताळणाया एकािंकका आहते.  
 
सगळे जगण ेजर कारणपिरणाम मीमासंते चालत असले तर ःखातनू बाहरे पडण ेअशच आह,े असा याचा अथ  होतो. 
कारण, भाव, ियाितियाचंी रचना ह ेसगळेच जर अस ेब असले तर मग ‘ शहाणपण ‘ णज ेकाय, ‘ ातं ‘ 
णज ेकाय ह े िवचारलेच जाऊ शकत नाहीत. पिरिती आिण मी, इतर माणस ेआिण मी, सरी ी आिण मी 
यातंा सगया सघंषा वा अटळ धन चालाव ेलागले. माया एकािंककालेखनात अशा पाा ानंा ाधा 
असत.े कारण कुठाही ीा जगयातले ह ेमहाच े असतात. कुणालाही जगण ेसमजयाची सुवात 
कुठातरी अशा ापासनूच श आह,े अस ेमला िदसत.े णज ेमग, एखाद ेतान, एखादी णाली माडंयासाठी 
मी िलिहतो का ? तर नाही. त ेमी पण ेनाकारतो. कारण औपपिक बौिक कॄतीपेा ियाितियांा िजवतं 
ियतेनू पाहण ेहचे मला माझ ेकॄिते वाटत.े मी त कव बधंकार नसनू एक कलावतं आह े– नाेातला 
लेखक आह े– ही माझी जाणीव सतत उपित नसले तर नाेात लेखन करण ेश होणार नाही. िवचारनाही / 
चचा नाही इटंरेग होण ेह ेया जाणीविेशवाय श नाही. 
 
एखादा अनभुव िचित करण,े एखादा मडू तयार करण,े एखाा आदशा च ेअथवा भतूकाळाच ेउदाीकरण करण,े एखाा 
िवचारसरणीचा भाव वाढवण,े एखाा अायाच ेपिरमाज न कस ेायला हव ेत ेसागंण ेकवा चागंावाईटाच ेएक 
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उघड वा सु ं माडंत राहण,े अशा कारणासंाठी मी नालेखन केलेले नाही. जगयाच ेवगेवगेया अगंानंी सम भान 
 करण ेया ‘ हते ू‘ न ेिलिहले, अस ेणता यईेल. माझ ेनालेखन णज ेमला जगताना जाणवललेे  समजनू 
घेयाची िया आह.े या ाचं ेप मला ताािलक कवा समकालीन अस ेजाणवत नसनू वगेवगेया कार े
मानवी जीवनातले ाचं ेसात मला िदसत.े अशा कारच ेलेखन करताना पसैा आिण िसी ही उि ेअसचू शकत 
नाहीत, ाबल वगेळे बोलायच ेकारण नाही. आपा चिरताथा साठी सर ेकाही िदवसभर कन मग आिण तरीही ह े
क शकत असाल तर करा, असचे वातावरण असत.े मी त ेागा न करता ीकारत आलेलो आह.े  
 
इथ ेआता माया दीघाक व नाटके यांा लेखनाकड ेवळू. ‘ मानव ‘ आिण ‘ मरणाच ेरण असाव े‘ ही दोन सुवातीची 
अिजबातच न जमलेली नाटके. तशीच आणखी दोन न जमलेली नाटके णज े‘ पतंधान यते आहते ‘ आिण ‘ घटना 
घडतात ‘. पण ही नाटके ‘ अिभची ‘ त िस झाली. पाचव ेन जमलेले नाटक णज े‘ रा ‘. पण याचा ा. अण 
पाटील यांा िददशनाखाली सागंली बकेँमाफ त रानाधत योग झाला. आिण सहाव ेन जमलेले नाटक णज े
पवू केलेले काकाा ‘ ायल ‘ च ेनापातंर. ( अिलकड ेपुा ह ेनापातंर केले, त ेमाया वबेसाईटवर आह.े ) 
ही सहाही नाटके बाद धन ानंा वबेसाईटवर घतेलेले नाही. िलिहयाता अपयशान ेखचनू न जाण ेआिण िचवटपणा 
ह ेगणु मळुात अगंात असावते  कवा िनधा रामळेु त ेआले असावते. ािशवाय पढुच ेकाम घडले नसत.े एवढ ेझाावर 
अथा तच मी तः ानंा न जमलेली नाटके अस ेसमजत नाही आिण जी माया वबेसाईटवर आहते ा नाटकाकंड े
जाऊ.  
 
या एकूण नालेखनाा जमेा बाज ूकाय तर ा अशा – धम  ( ढोलताश े), अथ  ( इराक ), काम ( बिुबळ आिण 
झ ू), आिण मो ( जण ूकाही वाव ) – अशा चार पुषाथावर नाटके; अिलकडा आतंरराीय सदंभासह िलिहलेले 
मराठीतले एकमवे नाटक ‘ इराक ‘; ी-पुष सबंधंातंले बारकाव ेआिण अतंःवाह िचित करणार ेमराठीतले िवशषे 
नाटक ‘ बिुबळ आिण झ ू‘; िवचारना / चचा ना इता भरपरू माणात आिण इटंरेग पतीन ेयणे े/ जण;े 
महाराभर अनके संा, कॉलेजसे, बकँा, कारखान ेयांाकडून सादरीकरण; जवळजवळ सव नामवतं नासंाकंडून 
व अनके नामवतंांा िददशनाखाली सादरीकरण; आिण मु णज,े मानवी ांा बाबतीतले मानवी बुीच े 
अपयश अिभ करणारी इतकी नाटके मराठीत थमच. ( पढुमेाग ेकुणी समीक आलाच जाला तर ाा 
सोयीसाठी ह ेथोड ेदऊेन ठेवले आह.े वत मानपी परीणापंिलकड ेया नालेखनाकड ेअजनू तरी फारस ेकुणाच ेल 
गलेेले नाही. याला दोन कारणांा शता सभंवतात – एक णज ेह ेसगळे फालत ूअसण ेआिण सर ेणज े
तथाकिथत समीक सगळे बिुामायवादी असान ेह ेांा आकलनकते न यणे.े ) असो. 
 
नाटके 
 
पिहले जमलेले नाटक णज े‘ एक गगनभदेी कचाळी ‘. ह ेनाटक माझा नट-िददशक िम स जी. कुलकण यान े
पाठपरुावा कन मायाकडून िलन घतेले आिण अतं कक नपेासह सादर केले. या नाटकाा िनिमान ेएक 
आलेा आी िमानंीच कोापरुातली िस नासंा ‘ य ‘ ापन केली. आपण सगळे ितमांा जगात 
जगतो, समजा बाहेन आपली ितमा बदलली गलेी तर – असा नाटकाचा िवषय होता. नीट टीन चा असलेा 
घराकड ेअचानक माणस ेधावत यतेात आिण ा घराता का  पुषाची कचाळी ऐकू आाच ेसागंतात, अशा 
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घटनने ेह ेनाटक सु होत.े गभंीर िवषय, वाव आिण कना याचं ेअजब िमण आिण अतं हाोटक हाताळणी 
यामंळेु नसुत ेवाचनही धमाल ायच,े योगाचा तर च नाही. कै. अण पाटीलन ेजयसगपरूसारा लहान गावातनू 
सादर केलेल ेह ेनाटक अनागरी रानाधत राात पिहले आले. ानतंर ह ेनाटक ‘ टेो कलासागर ‘ साठी 
अिनल खोपकरन ेचडं नपेासह बसवल,े तहेी योग उम होत. ानतंर पीडीए नहेी ह ेनाटक िदलीप वगलुकरांा 
िददशनासह सादर केल े– ात तः वगलुकर मखु भिूमकाही करत असत. 
 
‘ कचाळी – ‘ ला जोडूनच ाच ऊजतनू लगचे ‘ िदनकर परुोिहतचा खनू ‘ ह ेनाटक िलिहले. आपण ज ेआहोत ापेा 
वगेळे काहीतरी होयाची केाची इा, हा िवषय. ह ेकाश बिुसागर या माया िमान ेथम रानाधत 
सादर केले आिण नतंर ‘ पोातनू गोात ‘ या नावान ेावसाियक रंगभमूीवर. हहेी वरवर िवनोदी धाटणीचचे नाटक 
होत.े नाटकभर खपू मजा यईे. पण आपा ेकानंा शवेटी वावदश िनराकरणच हव ेअसत,े कना / फँटसी 
णनू काही ीकारण ेजमत नाही, या कारणान ेाच ेफार योग झाले नाहीत. 
 
‘ नात ं ‘ हा वाव हाताळणीतनू ऍसडटीकड ेजाणारा एक वगेळा दीघाक आह.े आह ेअशा दीघाकपात याच ेबरचे 
योग योगशे सोमण आिण सोनाली कुलकण यानंी केले. िपनॉप सायले णज ेकाय त ेयाा के योगात 
िदसत अस.े आता याापढु ेकाय घडू शकणार, अशा िठकाणी सु होणारा हा दीघाक समुार े८० िमिनटे ेकानंा 
बसा जागी िखळवनू ठेवत अस.े असहेी िवषय, ातंले उनन, सवंाद ह ेमराठी ेक ीकारतात या अनभुवान े
माझी सवंादलेखनातली भीतीच िनघनू गलेी, अस ेणायला हरकत नाही. 
 
या िनभ यपणातनूच, पढु े‘ नाणफेेक ‘ िलिहले गलेे. यातले सवंाद ातंा ग ुतंाग ुतंीसाठी मुाम लात ावते अस े
आहते. ह ेनाटक ‘ आिवार ‘ साठी प.ं सदवे ब ेयानंी बसवले. ह ेबसवताना ानंीही मु महेनत कलाकाराकंडून 
सवंादफेक नीट होयावरच घतेली. सवंाद हाच या नाटकाचा ाण असताना आदा िदवशी रंगीत तालमीत नटना 
सवंाद िवसरत होत,े ामळेु मी फारच नाराज झालो होतो. पण योग मा िबनचकू झाला ! ह ेनाटक वाचावर 
बजेनी एकदोन  िवचारले होत,े त ेलात घऊेन नाटकाचा काही भाग मी पनुलखन कन ानंा पाठवला. त ेफारच 
खशु झाले. समजनू चटकन पणू ता आणयाा मायाकडून घडलेा या कॄतीचा ानंी पढु ेअनकेदा उेख केला. 
ानतंर ह ेनाटक पीडीए या पुयाता ितिठत संने ेमिंचत केले होत े– ाच ेिददशन मोिहत टाकळकरन ेकेले 
होत.े 
 
माया नालेखनातली िददशकानंा आवडणारी एक िवशषे बाब णज ेमी कंस आिण सचूना या अगदी कमी, 
गरजपेरुाच दतेो. सवंाद अथ पणू  असतील तर सादरीकरणाच ेनातं सारख ेलेखकान ेदते बसयाची आवयकता 
नाही, अस ेमी गहॄीत धरतो. िलिहताना आशयाकड े-- ाा सूाितसू अगंाकंड ेपणू  ल दणे ेमला महाच ेवाटत 
असान ेसारख ेकंस िलिहयाचा मला िवपे वाटतो. 
 
पुयात आी काही िमानंी जमनू ‘ अवकाश कलामचं ‘ ही संा ापन केली. या संचेी पिहली िनमती होती माझ े
‘ धागदेोर े‘ ह ेनाटक. माणसाा जगयाता कॄती या असं भावानंी यु तर असतातच पण इथ ेघडलेा कॄतीचा 
इतर कुठेही पिरणाम घडू शकतो, हा आशय माडंणार ेह ेनाटक. आधी ह ेनाटक ‘ डाा डोयाखाली काळा तीळ ‘ या 



38 

 

नावान ेिलिहलेले होत.े स कुलकण  यानंी त ेकोापरुात सादरही केले होत.े पुयात आमा संमेाफ त सादर 
करयापवू अनकेाशंी चचा  कन ाच ेपनुलखन केले. या नाटकान ेमराठीला पिहला अिँटहीरो िदला अस ेमा. कॄ. 
पारधी यानंी ांा परीणात िलिहले होत.े 
 
आमा याच संने ेमाझ े‘ समतोल ‘ ह ेनाटकही सादर केले. दोी नाटके िवासागर अापक या ा वळेा एका 
िवाा न ेिददशत केली होती. बसवयाा ियते, चचात मीही सहभागी होत अस.े या नाटकात दोन िववािहत 
जोडपी असनू दोी ियातं काही घातक दोष आहते, अस ेदोी पतना िदसत ेआह.े ा दोघा भावातंले ह ेदोष 
गलेे पािहजते, ांातं सधुारणा झाली पािहज,े अथा नाश होऊ शकतो, अशा अवते दोघहेी आहते. ा दोघाचं े
ा दोघना सधुारयाच ेय, हा या नाटकाचा िवषय आह.े काही तणावाच ेसगं, काही िवनोद अस ेकुठेही कसहेी 
िमण होत ह ेनाटक पढु ेजात.े इकड ेआमा संतेफ  होयाा आगमेागचे रव लाानंीही ांा ‘ िमती चार ‘ 
या संमेाफ त त ेम ुबंईत सादर केले. दोी योग चागंले होत. लााचं ेनपे फार कक होत.े ाचं ेम ुबंईतले योग 
बयापकैी गाजले. अनके पािरतोिषकेही िमळाली. 
 
‘ ढोलताश े‘ ह ेमाझ ेसवा िधक गाजलेले नाटक णाव ेलागले. ‘ आिवार ‘ सारखी संा आिण िवजय क कर े
यांासारख ेिददशक आिण अण काकड ेयांा नतेॄाखालची उम टीम लाभामळेु आिण गणशेोव हा 
सवंदेनशील िवषय असामळेुही ह ेनाटक अनके ेकांमाणचे नाटक, िचपट, कला, राजकरण अशा अनके 
ेातंा नीही आवजून पािहले. जयतंराव साळगावकर आिण नर दाभोळकर अशा िभ िवचारांा लोकानंी या 
नाटकाला सहकाय  िदले. ह ेनाटक धम िवरोधी णता यते नाही पण सामातः ाला धम  टले जात ेा सगयाा 
िवरोधी आह.े वळेोवळेी तकुाराम, ानेर काय णाले ह ेयते गेामळेु, या उवाचा आिण धमा चा काहीही सबंधं 
नाही अस ेसवंाद यऊेनही, कुणाची भावना खावाची तार आली नाही. धम , अा ह ेआयुभर माझ ेआचे े
िवषय राहात आलेले आहते. ामळेु हा िवषय मायाकडून हाताळला जाण ेभागच होत.े या नाटकाला अनके पािरतोिषके 
िमळाली, याच े८७ योग झाले आिण टीीवनही याच ेअनकेदा पेण झाले. नतंर, इासह इतरही अनके संानंी 
या नाटकाच ॆसादरीकरण केले. अिलकडचे भकाली या संतेफ  ह ेनाटक पुा, आता ावसाियक रंगभमूीवर आल े
आह.े िवजय क कयाचंचे िनात िददशन आिण लिलत भाकरसह अनके नामवतं कलाकाराचंा अिभनय, ही याची 
खास विैश ॆआहते.  
 
‘ िनमती ‘ हा दीघाक राजकीय डावपचेाचंी फँटसी असा होता. इिंदरा गाधंचा पाडाव आिण ाचं ेपनुान ही ाची 
ढोबळ पा भमूी होती. लगबदलामळेु होणार ेनतेॄातले शीबदल, या अगंान ेिलिहलेले त ेनाटक होत.े ाचा आजवर 
फ एकच योग झाला आिण तोही चागंला झाला नाही, णज ेयोग झालाच नाही, हचे खर.े माझ ेह ेएकच नाटक 
चोन सयान ेआपा नावावर करण ेघडले होत े! 
 
‘ सामसमू ‘ ह ेनाटक नीती आिण ाय या दोन मूाचंी टर झाली तर काय, असा िवषय हाताळत.े मळुात मानवी 
जगयात अनके मू ेअस ूशकतात का, की ती एकाच मूाकतचेी अनकेाथ ता असत,े हा नहेमीच मला महाचा 
वाटणारा  आह.े इकडच ेवारली समजातले काही तपशील, काही िबहारा पूणया िजातले तपशील अस ेएक 
घऊेन तयार झालेला हा एक कित ॉट होता. ह ेनाटक काही संानंी सादर केले पण एखाददोन योग, अस.े ानतंर 
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महारााता दोन नामवतं ावसाियक संाकंडून त ेवळेोवळेी ीकारले गलेे. ‘ भीती चादंयाची ‘ आिण ‘ ितकार ‘ 
या नावानंी जािहरातीही यऊेन गेा. पण काही ना काही कारणानंी त ेघडले नाही. नतंर ितसया एका    नामवतं संने े
इटंरे दाखवले, पण ानंा त ेाचा पाडाव आिण सनाचंा िवजय, अस ेकन हव ेहोत.े णज ेिल माझ ेआिण 
आशय ाचंा, अस.े याला अथा तच मी नकार िदला, कारण माया लेखनियते त ेबसणार ेनत.े अिलकड,े पीडीए या 
पुयाता नामवतं संने ेह ेनाटक रंगभमूीवर आणलेल ेअसनू ाच ेयोग चा आहते. माझ ेिमवय  िदलीप 
वगलुकर याचं ेउम िददशन आह.े 
 
पवू ‘ नरदहे ‘ नामक एक नाटक मी िलिहले होत.े पुा वाचावर मला ात लेखकच सारखा काहीतरी बोध ायचा 
य करतोय अस ॆवाटायला लागले. ामळेु मग ा पणू  नाटकाच ेपनुलखन केले आिण ाच ेनवीन नामकरण ‘ सा 
तरी शवेट गोड ‘ अस ेकेले. पिरितीा दबावातनू िनमा ण होणार े आिण त ेसोडवयाा यातंनू घडणार े
भरकटण ेआिण वाढणारी ग ुतंाग ुतं हा या नाटकाचा िवषय होता. याचा एक अनौपचािरक योग महाराीय कलोपासकतफ  
धनजंय गोळे यांा िददशनाखाली झाला. ानतंर िवजय वाकंरांा ‘ ऍि िथएटस  ‘ न ेह ेनाटक भालचं पानस े
यांा िददशनाखाली सादर केले. ानंी ाच ेअनके िठकाणी एकूण पचंवीस योग केले. योग, माया मत,े उम 
होत, पण माया काही िमांा मत ेमाझ ेनाटक सादर करयाची ही आशयसगंत पत न.े ांा मत ेही पारंपिरक 
भावनाासारखी ीटमट झाली. मला मा नाटकाा आशयावर अाय होतोय अस ेकाही वाटले नाही. या गधळावर 
मग मी काही उर ठरवले नाही. अजनूही मला यावर ठामपण ेकाही णता यईॆल अस ेवाटत नाही. 
 
‘ जागच ंहलायच ंनाही ‘ या नावान ेमळुात िलिहलेले आिण आता काही ा कन ‘ गोया काढलेलं िपलू ‘ या 
नावान ेफायनल केलेले ह ेनाटक. समुार े‘ ७० ा आसपासा हदी िपरची एक बनावट कथा असलेले पण खर ेजगण े
माडंणार ेअस ेह ेनाटक आह.े माया मत ेह ेचागंले िलिहलेले नाटक आह.े कुणी णतात ा वळेा िपरोरीशी 
आता नाळ जळुत नाही. मला ह ेकारण मळुीच पटत नाही. इितहास, परुाण ह ेचालत,े मग काळाचा कुठे  यतेो ? 
आशय तु असयाचा खरा  असतो. अिलकडचे झाले एकदाच ॆह ॆनाटक सादर. आमाच ‘ अवकाश कलामचं ‘ 
न ेत ेसादर केल.े सनुील चौधरी याचं ेचागंले िददशन होत.े 
 
‘ जण ूकाही वाव ‘ ह ेएखाा लेखकान ेाला िदसलेले पण िनळ वचैािरक नसलेले अस ेकाही स माडंयाच े
धाडस करणार ेमराठीतले एकमवे नाटक असाव.े ‘ आिवार ‘ साठी िगरीश पतके या िददशकान ेत ेबसवले. संा 
आिण िददशक या दोघाचंहेी त ेधाडसच होत.े इथा ‘ बािंधलकी ‘ ा गदारोळात ह ेनाटक दडपले जायाचा धोका 
होताच. झालेही तसचे. कधी न ेत ेया नाटकाा परीणावंर ितिया दणेारा लेख मी ‘ लोकस े‘ त िलिहला. े 
समीक गगंाधर पाटील यानंा त ेनाटक आवडले अस ेानंी सािंगतले पण ानंी ावर कुठे िलिहले नाही. ही कारण े
आिण ा नाटकाच ेनपे फार बोजड बनवले गलेे होत,े ामळेु न-ेआणीला  अवघड झाले होत,े  हहेी एक कारण,  अस े
सगळे घडून काही योगातंच त ेनाटक थाबंले. 
 
‘ बिुबळ आिण झ ू‘ ह ेनाटक मराठी योिगक रंगभमूीवर खपूच गाजले. याला पािरतोिषकेही खपू िमळाली आिण 
याच ेयोगही खपू झाले. ‘ ढोलताश े‘ माणचे नािचपट कलावतं, समीक या सवानी ह ेनाटक आवजून पािहले. 
साद वनारस ेआिण अतलु कुलकण यांा पढुाकाराखाली चालणाया ‘ रंगवध न ‘ या योजनमेळेु महाराात अनके 
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िठकाणी या नाटकाच ेयोग झाले. के िठकाणी नाटक सपंावर ेक आिण सादरकत यांातं नाटकावर चचा  
घडवनू आणण ेह े‘ रंगवध न ‘ च ेविैश होत.े ी-पुष सबंधंातंले चोरटे वाह असा िवषय असनूही चचा  खपू चागंा 
होत. िवशषे णज ेियाही चचत मोकळेपणान ेसहभागी होत. फ गोाता एका योगानतंर सगळे ेक 
गेानतंर दोन िया आाला भटूेन नाटक आवडाच ेसागंनू गेा. सगयासंमोर ानंा ह ेसागंता आले नत.े या 
नाटकाची अनकेानंी सपुरलेिट शातं तुी केली. िवजय तडुलकर तर याला आतंरराीय दजा च ेमराठी नाटक 
णाले. िगरीश पतके या माया िमान ेिददशत केलेले ह ेमाझ ेपिहले नाटक होत.े ानतंर ान ेमाझी आणखी दोन 
नाटके िददशत केली. इतके सगळे घडयाच ेमु ये अथा तच राज बड ेयांा ‘ वलय ‘ या संलेा जात.े ा सव 
टीमन ेया नाटकासाठी खपू क घतेले. माया नालेखन ियतेला हा एक महाचा टा ठरला यात शकंाच नाही. 
पढु ेह ेनाटक ‘ तमुच ंआमच ंसमे असत ं‘ या नावान ेावसाियक रंगभमूीवरही आले. दीपक दामले या आमा िमाच े
पिरम यामाग ेहोत.े ाची डीीडीही िनघालेली आह.े ‘ चोरपोलीस ‘ या नावान ेकुमार सोहनी यांा िददशनाखाली 
याची िफही केली होती, पण आता ती उपल नाही. ात नाटकातले सव मळूच ेकलाकार होत.े 
 
‘ डावदेार ‘ हा दीघाक थम ‘ आिवार ‘ तफ  पुयाता सदुशन दीघाक धत िगरीश पतके यांा िददशनाखाली 
सादर झाला. ा धत ाला लखेनासह अनके पािरतोिषके िमळाली. िवचारसरणी आिण  जगण ेयातं दरी कशी 
पडत,े हा याचा िवषय होता. काहीजणानंा वाटले की ह ेमुाम सावाािंव िलिहलेले नाटक आह.े राजन वलेणकरानंी 
ह ेनाटक पािहलेले होत ेआिण ानंा त ेआवडले होत.े ांा ‘ राजन िएश ‘ या संतेफ  त ेनाटक ावसाियक 
रंगभमूीवर आणायचा धाडसी िनण य ानंी घतेला. नाववाले अिभनते ेणनू दीप वलेणकरानंा घतेले. ावसाियक 
करायच ेतर नाव बदलायला हव,े अस ेठरले. ‘ झालं गलंे िवसन जाऊ ‘ ह ेनाव मुर झाले. योग उम होत होत ेपण 
नामाकंन ेिमळूनही कुठेही िवशषे अस ेपािरतोिषक िमळाले नाही. शवेटी, नावच चकुले बतके, झालं गलंे होऊन गलंेय तर 
आता काय बघायचयं, अस ेेकानंा वाटले असाव,े अशी आी समजतू कन घतेली. नालखेन ियते अस ेअनके 
कारच ेअनपिेत धेही बस ूशकतात, या आधीच असलेा अनभुवात आिण ानात, पुा थोडी भर पडली ! 
 
‘ इराक ‘ ह ेनाटक ‘ आिवार ‘ साठी चतेन दातार आिण इरावती कणक यानंी बसवले. योग सादर होईपयत मधमेध े
बदल होत रािहले. ामळेु थोडीफार एकसधंता हरवली असावी. नतंर मी, त ेमाया ीन ेफायनल केलेले माया 
वबेसाईटवर आह.े यातले बाकीच ेसदंभ  वगळून फ आतंरराीय राजकारणातली पा ेएवढाच माहोल घऊेनही एक ‘ 
सधुािरत ‘ सिंहता मी तयार केली. तीही वबेसाईटवर आह.े अिलकडा जागितक राजकारणातली पा ेअसलेले, 
वाववादापासनू थोडी वगेळी हाताळणी असलेले अस ेमराठीतले ह ेएकमवे नाटक आह.े याबाबता कुतहूलापोटीच 
िवजय तडुलकर आवजू न याचा योग पाहायला आले होत.े ह े‘ अथ  ‘ या पुषाथा वरच ेनाटक होत.े कुणी णाले, 
गधळ झाला; कुणी णाले, फार सोप ेझाले. काय ा चचा , मारामाया असतील ा आधी कन नाटकाची सिंहता 
आधी परुशेी फायनल झालेली असली पािहज,े अस ेमला वाटले. 
 
‘ समतोल ‘ नतंर रव लाानंी माझ े‘ मेच ण ूयाला हव ंतर – ‘  ह ेनाटक ांा ‘ िमती चार ‘ या संमेाफ त 
सादर केले. मलू होऊ ायच ेनाही या अटीवर मेिववाह झाानतंर कालातंरान ेमलू हवचे अस ेनवयाला वाटायला 
लागले तर – हा  या नाटकात आह.े घरात िनघत जाणाया अनके ा आिण या नााता ा, अस े
िम होत सगळे चालत राहत.े आता अस ेवाटण ेही तारणा की िनसग  की ामािणकपणा याचा धाडंोळा घते ह ेनाटक 



41 

 

पढु ेजात.े या नाटकाला अनके नामाकंन ेिमळाली पण पािरतोिषक काही िमळाले नाही. तरीही, या नाटकाला िमळालेले 
एक मोठे पािरतोिषकच णाव ेअशी गो णज ेयाची एनएसडीा भारत रंगमहोवासाठी झालेली िनवड. ितथा 
चचत आी ज ेबोललो ान ेितथले काही ाापक व इतर काहीजण भािवत झाले. ा महोवात आी पािहलेा 
काही नाटकातंली अितरकेी काशयोजना पान, ह ेलोक नामामाचा िवचका करताहते, अस ेआाला वाटले. 
 
अिलकड ेलाानंीच ‘ िमती चार ‘ तफ च माझ े‘ व ू‘ ह ेनाटक ‘ िमती-चार ‘ या ांा संतेफ  सादर केले.. 
तथाकिथत साॄंितक ेाचा पचंनामा करणार ेह ेनाटक आह.े काळाचा मिहमा णनू, योय माणस ेन िमळण,े आलेली 
सोडून जाण,े अशा कारा अडचणी ानंाही आहतेच. तरीही, आपापले काम करत राहणारीही माणस ेअसतात, यावर 
ाचं ेकाम चा आह.े एका अगदी वगेया नाटकाचा हा योग लाानंी फारच छान बसवला होता. 
 
‘ घोकंपी ‘ ह ेनाटक ‘ आिवार ‘ साठी िगरीश पतके करतील, अस ेिच आह.े जगयाता आपापा ितमचे े
सात वागवत राहण,े हा िवषय नामय पतीन ेइथ ेआला आह.े आता ह ेनाटक पीडीए तफ ही अिजत सातभाई यांा 
िददशनासह यऊे घातले आह.े 
 
‘ ायल ‘ आिण ‘ मन ‘ याचं ेयोग झालेले नाहीत. पण, ‘ ायल ‘ आता िवजय क कर ेयांा अजावर आह.े 
 
माया ीन ेकोणाही कलेची ाा – ‘माया ‘ या ऐवजी ‘ कला ‘ हा श घान रामदसांा भाषते सागंता यते े– 
 
         माया योिगयाचंी माउली 
         जथेील तथे ेनऊेिन घाली 
         कॄपाळूपण ेनािथली  
         आपण होय ।। 
 
णनूच माया ीन ेकलाकॄती ही शवेटी महाची नसनू ातले समावधान हचे महाच ेअसान ेलेखक, 
अनभुव, कलाकॄती ह ेकाहीच महाच ेराहात नाही. यामळेुच, लेखकाची वा कलावतंाची िसी वा िता कलेत 
महाची रा शकत नाही, अस ेमला वाटत.े  
 
ह ेिववचेन पाहता, साहिजकच इथ ेआािकतचेा िवषय यणे ेभाग आह.े ‘ आािकता ‘ हा एक बदनाम झालेला 
श आह.े अधंा, पजूाअचा , अिभषके, कम काडं, तीथ याा आिण उव णज ेअा आिण या सगयातंला 
ढगीपणा, ट,अाचार आिण फसवणकू णज ेसपुर-अा अस ेहोऊन बसलेले आह.े चागंली कला आािक 
असत,े अस ेमला िनःशकंपण ेिदसत ेतेा तो श मी वरील अथा न ेवापरत नाही. 
 
अािकता 
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सिुशित – अिशित, ावान - बिुामायवादी, किुन – मलूतवादी, आिक – नािक, हसावादी – 
अहसावादी वगरै ेसव  तहाचं ेलोक ह ेमळुात अलगतावादी असतात. तःला आयसोलेट करण ेहा मानवजातीत शभंर 
टे पसरलेला िवसंक रोग िदसतो. ‘ मेान,े बधंभुवान ेरा ‘ अशी वा ेवडेपट ठरतात त ेामळेुच. ह ेतर 
अाािशवाय, बुीनहेी समजायला अडचण नसत.े इथ ेएखााला असा  पडू शकतो की माणसाला अशा 
अलगतिेशवाय – आयसोलेशनिशवाय – जगण ेश आह ेका ? – हा झाला आािक . कारण याला तथाकिथत 
बौिक, सभुािषताचंी अशी उर ेचालत नाहीत. हा  िवचारायलाही बदंी करणार,े याची टर उडवणार ेलोक अलगता, 
हसा, नाश गहॄीत धरणार ेिनराशावादी, बजेबाबदार लोक असतात. के सबंधं सघंष मय का, सगळीकड ेफूट का पडत,े 
माणसाच ेमन िवदीण  का, सगळीकड ेबिेफिकरी, छळ, ूरपणा, ाथ , डावपचे, दडपशाही याचं ेथमैान का चा आह,े 
माणसाा बुीचा या ावंर उपयोग काय – अस े पडण ेणज ेअााा ेात वशे करण.े अा ह े
वेा, पळपुा लोकाचं ेे आह ेअस ेसमजणार ेतथाकिथत बिुवादी लोकच खर ेतर ह ेसगळे महाच े टाळत 
असतात आिण आदशवादाा कवा िनराशावादाा पळवाटा शोधत असतात. बुी, कना,  ह ेसगळे बाराा 
भावात जात असताना काहीच  न पडणाया लोकानंा एकूणात ' मतॄ ' का ण ूनय े? अपमान, फसवणकू, अाय, 
मनािव घडण,े अपयश यणे ेअशा असं जखमा मनात वागवतच जगायला पािहज ेका -- हा  समजा 
आािक आह,े णनू िवचारायचाच नाही ! फुकट मरायला कुणालाच कुणाची बदंी नाही ! िपाचं ेिहशोब आिण 
अिभमान इथ ेकुचकामी ठरतात. अशा हजारो िपा आा आिण गेा ! तकुाराम णतो तस े' एकिवध मन ' ( 
एका मन -- integrated mind ) णज ेअा आिण िवदीण  मन णज ेअााचा अभाव. थोडात. 
अा नको णज ेसवयीा िवदीण तेा मागा नचे जाऊ आिण यािशवाय सर ेकाही श नाही, ह ेगहॄीत ध. 
सदगणु, ग ुण, आरती, सयंम -- ह ेसगळे मानवी िवदीण तेा ढगी ेातले श आहते. िवदीण  मनाला 
अााची टगल करावीच लागत,े ािशवाय ाचा आळस समथ नीय ठरत नाही. अा णज ेधदंवेाईक मराठी 
नाटकातंनू माडंली जाणारी निैतक चौकट न.े अा णज ेकाहीतरी सपक, बळुबळुीत आिण िनजव काहीतरी 
असत,े अस ेतःला पटवत रािहले णज ेआपणच खर ेया जीवनसंामातले शरूवीर अस ेइतरानंा दाखवताही यते.े 
एकाच मानिसक पटॅन च ेरटाळ, कंटाळवाण ेआिण सदोिदत वतैागलेले जगण ेह ेखर ेतर अााा अभावातले जगण े
असत.े काळा, भीती आिण हसा यानंी यु जगण ेह ेकोणती अिता बाळगयाजोग ेआिण गौरवाद असत े? 
 
जी गो मानवी मनाची पणू  रचनाच बदलणारी असले, ाची काय पतीच बदलणारी असले तीबल ाच जुा 
ाेा भाषते बोला अस ेणयात काही अथ  नाही. अमया द भानाची मया िदत ाा ह ेतथाकिथत बिुवादी मनच 
मागत े! बुी ह ेआपा या एकूण िवातले सव  आह,े ह ेबुीच गहॄीत ध इित े! 
 
िवान, गिणत, तंान अशा बाबततला बुीचा उपयोग िनववाद आह.े तो च नाही. मानवी सबंधंातं बुी जी वाट 
लावत,े तो आह े. फूट, अिवास, सघंष , हसा याचंा गधळ आिण सव  उतार,े आदश, माग  याचं ेसततच ेअपयश 
हीच आह ेबुीची या ेातली कामिगरी. ही घाण, ःख, पीडा बघनू, या ेातला बुीचा वापर नसुता सशंयादच 
न ेतर घणॄाद आह,े यात मत होयाच ेकारण नाही. समजा एका जोडात घटोटाची वळे आलेली आह,े पीला 
िता पतीबरोबर राहण ेशच नाही. घटोटाचा िनण य घटोट ाया आधीच ावा लागणार ह ेतर च 
आह.े या वळेी जर पती णाला की मीच आह ेतझुा आधार, नतंर त ूकाय करणार, नतंरही के गोीला त ूमाझी मजंरुी 
ायला हवीस, तर पी णले, य ूआर िरजेेड – गटे लॉ नाऊ ! तसचे मानवी सबंधंांा ेाता बुीच ेआह.े 
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ती िरजेच केली पािहज ेअशी अवा आह.े या ेात कवडीची लायकी नसलेा, उलट वाताहात करणाया, ःख, 
छळ, भीती, पीडा याचंी पदैास करणाया बुीकडून, ितला नाकारावरही, ितची माता घेयाच ेकलम कस ेकाय 
समथ नीय ठरत े? अाान ेअसा भगंार बुीा परीते पास ायची गरज काय ? नाकारा गलेेा गॊीला 
पुा देारा ? असली अधंा बुीा िनकषातं तरी बसत ेका ? मानवी सबंधंांा ेाता बुीला लाथ घान 
नाकारण ेही अााची पिहली पायरी आह.े तस ेकरण ेह ेबुीला पटवयाची काळजी, ह ेिनळ वडेपेणातच जमा 
होईल. नाकारलेा गोीा टेला नतंरचहेी सगळे उतरत गलेे पािहज ेअस ेणण ेणज ेनसुत ेआह ेतस ेतडफडत 
मरा अस ेणण ेतर आहचे पण कदापीही या नरकाा बाहरेची शताही कुणी शोधता कामा नय,े अशी कुमशाही 
आाही आह.े असा आा न जमुानणार ेिनघतच राहतात ! 
 
िववकेवाद हा बुीचाच भाग असाचा पचे यात मला िदसतो. असो. अा णज े' एकिवध मन ' ह ेतकुारामाा 
भाषतेले वर आधीच सािंगतलेले इथ ेपुा एकदा पाहयाची आवयकता आह.े 
 
िपरादंेो, आयनेो, बकेेट ह ेनाटककार अशा कारच ेअािक लेखक आहते अस ेमला वाटत.े मराठीत च. .ं 
खानोलकर यांाकड ेया बाबतीत िनदश करता यईेल.  
 
वरील सव  िववचेन करायचा हते ूहा की नहेमी िवचारा जाणाया खालील सव   ानंा – 
१. लेखक णनू तुी ‘ भिूमका ‘ असयाच ेमह मानता का ? 
२. सामािजक, राजकीय, आथक पिरवत नासाठी तुी िलिहता का ? 
३. ‘ सामािजक बािंधलकी ‘  ह ेसािह-मू मानता का ? 
४. ‘ िववके ‘ हचे अिंतम मानवी मू आह ेअस ेतुाला वाटत ेका ? 
५. बिुामायवाद हचे येस आह ेह ेतुाला पटत ेका ? 
६. िवषेणाक, एकरषेीय समज हीच फ श आिण आदश, अस ेतुाला वाटत ेका ? 
-- माझ े‘ नाही ‘ ह ेएकच उर आह,े  
 
माया नाटकातले अनभुव, पा,े ज ेकाही घडत ेत ेवा सवंाद, तंपण ेमहाच ेनसतातच. ा सवातनू  होणार े
एकूण भानच महाच ेआिण सवाा आयुात तु असणार ेअस ेअसत.े नाटक िलिहयापवू माझी पवू तयारी अशी 
काही नसत.े  त ेकशाबल आह ेह ेसाधारण माहीत असत.े बाकी सगळे ओघात, ताजपेणान ेयते जात.े नालेखनाची 
माझी अट एकच असत े– त ेिलिहताना मला इटंरेग वाटत रािहले पािहज.े िलिहताना मलाच सचुलेा मायाच काही 
िवनोदानंा मी खळखळून हसनू िदलखलुास दादही दते असतो ! 
--- ००० --- 
 
 
दोन समकालीन नाटककार 
 



44 

 

सगळे समकालीन नाटककार असा ापक पट घऊेन उरकासारख ेिलिहयापेा दोन ाितिनिधक नाटककार घऊेन, त े
अासनू, ावंर बोलाव,े अस ेठरवले. इथ ेसमोर घतेललेे दोन नाटककार आहते – मनिनी लता रव आिण 
धम कीत समुतं. या दोी नाटककारांा नाटकातं ‘ आजा ‘  नाटकाचंी बरीच विैश ेउपित असाच ेिदसनू 
यते.े आजा तणतणा जगयाचा माहोल ह ेदोी नाटककार हाताळतात. ातले , नाराजी, असमाधान, 
खरचटण,े ताण आिण ःख,े ह ेया नाटकाचं ेिवषय आहते. सामातः मराठी नाटक ह ेशधान असत ेतशीच याचंीही 
नाटके असनू, ानंा वाचनमू आिण सािहमूही आह.े धम कीता ‘ गलेी एकवीस वष ‘ या नाटकात एक वा 
आह े– “ आधीच काही िदगजानंी ठरवलंय, शधान नाटक णज ेवाईट नाटक. “  पण ह ेदोी नाटककार याला 
जमुानत नाहीत. आणखी एका िठकाणचा ाच नाटकातला हा सवंाद पाहा – “ – इथ ंतुी नाटकाचा ाट ... अिभनय 
वगरै ेबघायला यऊेच नका ! तुी एका तणाची था ऐकायला या ... “  ेकांा मानिसक सवयी अबािधत ठेवनू 
िनळ ाचंी करमणकू करयासाठी िलिहलेली ही नाटके नाहीत. ऊरबडवपेणा, हसवण,े रडवण,े पेदार वा ेवा 
सभुािषत,े सुवात-म-शवेट असलेले कथानक, सिवर भाविचण, खपू नामय घटना – याचंी काळजी करणार े
ह ेदोी नाटककार नाहीत. दोघहेी या िपढीा जगयाच ेाचं ेआकलन आपापा पतीन ेअिभ करणार े
नाटककार आहते. ामळेु, ावसाियक यश िमळवण,े हा ाचंा हते ूनाही. आजा जगयाा माहोलातनू यणेारी ही 
सज क अिभी आह.े आिण हचे ाचं ेमहाच ेविैश आह.े 
 
आता ‘ आजच े‘ कवा ‘ समकालीन ‘ नाटक णज ेकाय ? कोणाही काळात माणसाचं ेसमहू एकाच वा साराच 
वावात जगत नसतात. मी एका खेात असताना ह ेपािहले होत ेकी एसटीन ेदोन तासावंर असलेले िजाच ेिठकाण 
ितथा अनकेानंी पािहलेले नत.े ‘ अनभुव ‘ ा म े’१३ ा अकंात मध ूसाबण ेया पुयात राहणाया आपा 
मराठीता कादबंरीकाराचा एक लेख आलेला आह,े ाच ेशीष क आह े– ‘ तर मी म ुबंई पािहलीच नाही ‘. पुयात 
राहात असनू हा लेखक अजनू एकदाही म ुबंईला गलेेला नाही. मनावंरच ेभाव, जगयाच ेमाहोल, कामाची े े
इादमळेुही अनभुवकार वगेवगेळे अस ूशकतात. ामळेु ‘ समकालीन ‘ अस ेएकच काही जगण ेचा असत,े अस े
णता यते नाही. तरीही जगयाचा साचा, प ह ेकाळानुप बदलत असतात, ह ेनाकारता यते नाही. आधिुनक 
साधन ेआिण ‘ गती ‘ याचंा लाभ होणार,े तसचे शहरी जीवन जगणार ेया अथ इथ े‘ समकालीन ‘ णता यईेल. ा 
अथा न,े ह ेदोी नाटककार आपापढु े‘ आजच े‘ जगण ेसादर करतात.  वूचं ेआिण मािहतीच ेोट, सखुसोयी 
आिण चनैीची वाढती-बदलती साधन,े कपड,े खाण ेयातंले विैव आिण चोखदंळपणा, वाढत ेिवशषेीकरण ( 
specialization ),  धा  आिण एकूणच होत असलेले शहरीकरण यामंळेु जगयाचा रागरंग बदललेला आह.े 
माणसामाणसातंा सबंधंाचंी प ेबदललेली आहते. ताण आिण सखुःखाचंी प े बदललेली आहते. ा 
सदंभा त या दोन नाटककाराचंी नाटके पाहावी, अासावी, असा या लेखाचा हते ूआह.े ांा जोरकस आिण कसदार 
अिभीमळेु ानंा आजच ेमहाच ेनाटककार णनू पाहणहेी आवयक आहचे.  
 
या लेखासाठी मनिनीची खालील तीन नाटके  -- 
१. िसगारटेस 
२. अलिवदा 
३. एकमकेातं 
आिण धम कीतची खालील तीन नाटके – 
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१. पाणी 
२. चा, आरो, इ. 
३. गलेी एकवीस वष 
अशी एकूण सहा नाटके िवचारात घतेलेली आहते. सुवातीला य नाटकाचंा गोषवारा पा. या नाटकाचंा आशय, यातं 
काय घडत ेयात केवळ नसनू मुतः त ेघडतानाा सवंादातं आह,े ह ेइथ ेनदवायला हव.े आधी मनिनीची नाटके – 
 
मनिनीची नाटके  -- 
 
१. िसगारटेस 
नहेाला गौतम आवडतो पण तो ितसाद दते नाही. आिशषला नहेा आवडत ेपण ितला तो आवडत नाही. मनीषला निंदनी 
आवडत ेपण ितला तो आवडत नाही. नतंर गौतम-नहेा याचं ेजवळ यणे ेघडत.े गौतम ितला णतो, “मी आवडतो तर 
आिशषशी अफेयर का केलंस ? “ ाला त ेअनिैतक वाटत.े आिशष-निंदनी ‘ सगळे ‘ ाय कन बघतात. निंदनीला 
ल, जबाबदारी ह ेकाही नको आह.े नहेा आिशषला सागंत ेकी ितला गौतम आवडतो. आिशष िचडतो. तेा नहेा णत,े 
“ त ूतर निंदनीत इॉही नतास – ितन ंसािंगतलंय सगळं – “  इथ ेआिशष अवाक होतो, िनघनू जातो. 
२. अलिवदा 
 िनशातं या पाावन नाटक सु होत.े काशकाका ( ओबीसी ) ह ेिनशातंा बाबाच ेिम असनू िनमावशी ( ाण 
) ही ाचंी पी आह.े सई ही ाचंी मलुगी. समीर व तिनशा एकमकेांा मेात असनू शवेटी ाचं ेतटुत.े काश-नीला 
याचं ेपटत नाही – ाचंा शवेटी घटोट होतो. सई िनशातंला पटकाव ूशकली नाही, याच ेनीलाला ःख होत.े पजूा-
िनशातं याचं ेमे. नीला िता कामासाठी शवेटी आिकेला जात.े 
३. एकमकेातं 
ील हा एक अिभनतेा आह.े पवूा -ील यांातं मे आह.े ती दोघ ेएक राहतात. ियाकंा ीलशी लट करत.े 
पवूा  गणपती-वग णीवन सोसायटीा सेेटरीशी भाडंत.े त ेितथ ेभाान ेराहात असतात. ीलला पवूा च ेवागण े
आवडत नाही. पढु ेत ेवगेळे होतात. पवूा  िता घरी राहायला जात.े अमये ितचा भाऊ आिण मघेना ाची पी. मघेना 
बरीचशी ॅिडशनल. पढु ेील आजारी असताना पवूा  यते.े पवूा च ेबाबा आजारी असताना ीलही ितकड ेजातो. 
ील-ियाकंा याचं ेजमत ेआिण तटुत.े 
 
आता धम कीतची नाटके – 
 
१. पाणी 
मकुुल हा एक ियाशील िवचारवतं आिण पािणनी हा ‘ अवलोकन ‘ चा सपंादकीय सागार -- आिण मु णज े
आदंोलनाकड ेएक काय कता  णनू पाहणारा. मकुुला लेखनाला असणार ेलॅमर ान ेकाय काना उाह देयासाठी 
वापराव,े ानंा िनराश करायला न,े अस ेपािणनीच ेणण.े ही चचा  मकुुला एका लेखाा सदंभा त चा आह.े 
काय काना अधंारात ठेवण ेआिण नेांा चकुावंर शाल पाघंरण,े ह ेकरायला मकुुलचा नकार आह.े ान ेलेखातनू, 
आमीरखानचा पाठबा आिण परदशेी फंडग ह ेमु ेकाढावते अस ेपािणनीच ेणण ेअसत.े मकुुल ाला नकार दतेो. 
पािणनीा मत ेहा पीस हजार कुटंुब ेआिण दोन लाख लोकांा पनुव सनाचा  आह,े तो िसिनकली हँडल क नय.े 
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आमीरखान कोकाकोलाची जािहरात करतो तर ाचा पाठबा घणे ेचकूच आह,े अस ेमकुुलच ेणण.े पािणनीा मत े
मकुुलन ेाच ेपरखड िवचारही आदंोलनाच ेिहत लात घऊेन माडंावते, तर मकुुला मत,े अस े, परखड िवचार 
िदानचे आदंोलनाला ताकद िमळेल. काय काना वचैािरक झटके हवतेच, अस ेमकुुलला वाटत.े ा दोघातं कोणताही 
समझोता न होताच नाटक सपंत.े 
२. चा, आरो, इ. 
दीपक ह ेएक कािनक पा आह.े चा घरात आावर ( आिण नतंरही अनकेदा ) ााशी फोनवर बोलतो. घर 
उिकरडा टाईप अा असाच ेपान वतैागतो. आरोचा फोन यतेो. ितच ेमाधयु . ‘ आपण एक का राहतो ? ‘ हा 
ा दोघातंला , जो शवेटपयत चालतो. चाा पायाला लागललेे असनू आरो ावर उपचार करत.े नतंरा 
सभंाषणात, नााता एका बारशाा काय माला जाण ेटाळले जात.े चाा डोात तोच . नाटकात या गभंीर 
ाची लाईट हाताळणी. ितला ‘ िदवे ‘ आवडतो, ाला नाही. िता मत,े िगत समजतुच े/ आवडच े ह े
जीवनमरणाच े क नयते. ितला ‘ सलाम नम े‘ बघायचाय. ःखी काही नकोय. ितला चाचा सारखा ऍनािलिसस 
कंटाळवाणा होतो. ‘ िल इन ‘ असनू िकती यशी आहोत ह ेबाहरे दाखवण ेआिण आतनू पोखरलेल ेअसण े– ह े
चाला खटकतये. आरो णत,े “ तुया िरलेशनिशपम ेसया ीचा िवचारच नसतो. “ ‘ यशराज ‘ ा िफस 
खोटारा, मलेोमॅिॅटक असा तरी ातं सधुारणा होत असाच ेती सागंत.े आपली एकमकेानंा गरज आह ेणनू 
आपण एक राहतो – या िरलेशनिशपला नाव ेठेवायची गरज नाही, अस ेती णत.े अितिवचारामळेु कलाकॄतीची िनखळ 
मजा घतेा यते नाही, अस ेती णत.े ाला पुा पायाला लागत.े ती पुा सवेा करत.े “ आपण एकमकेानंा आवडतो 
णनू एक राहतो “ –  यावर शवेट होतो.    
३. गलेी एकवीस वष    
िलबरल आईविडलाचंा एकवीस वषाचा मलुगा णज ेतण. ाची येसी चाफा. ‘ ास होतो णज ेनी काय होत ं? ‘ 
– हा ाचा  आह.े आईबाबा परुोगामी. समाजवाद, ीवाद याचं ेपरुत आिण ािपत वेा िवरोधात 
असणार.े तण तः कोणाही िवचारसरणीला बाधंील नाही, पण याचा अथ  ाला च नाहीत, असा नाही, अस ेतो 
णतो. रघ ूजेा ाला िवचारतो, “ तयैार हो इस डर के िलय े? “ तेा तण णतो, “ तयैार होन ेकी ा बात ह ैसर 
... वसै ेभी यही तो लाईफ ह ै। “  ‘ कबी कबी ‘ ा ऐवजी तो ‘ लेट िलबरल, लेट िलबरल ‘ – अस ेणतो, पण 
आपले मन तस ेआह ेका, ह ेाला कळत नाही. नतंर चाफा ाला नकार दते.े रघ ूआान दतेो तेा तण काहीच 
ितकार क शकत नाही. िशण मधचे सोडतो. आपण अपयशी आहोत, अस ेतो णतो. भीतीचा पगडा. सा 
असलेा सगया गोचा नाश केला पािहज,े अस ेाला वाटत.े सव नाशातनूच िनमती श होईल, अस ेतो णतो. 
शवेटी तो मनोण होतो. असबं बडबड करतो. नाटकाला दोन शवेट आहते. पिहा शवेटात बाबँहात चाफा मरत.े 
नतंर तणाच ेऍरड मरॅजे होत.े गणपती िमरवणकुीत तो नाचत असताना नाटकाचा शवेट होतो. सया शवेटामाण े– 
बु, शू ... दीघ  ास – या वगेया गोी यतेात. फुटा मनामाणचे ह ेतकुातकुाचं,े सलगता नसलेल ेनाटक. 
 
मनिनीा नाटकाबंल तडुलकराचंा लेख इथ ेवाचायला िमळतो. तसचे, धम कीता नाटकाबंल मकरंद साठे आिण 
वभैव आबनाव ेयाचं ेलेख आहते. ाबंलच ेथोड ेमु ेआधी पान मग पढु ेजाऊ.  
 
मनिनीा लेखनाच े‘ बळ ‘ – महाच ेविैश -- सागंताना तडुलकर णतात, “ भावनते आजवर लपलेली 
जगयातली स ेती बघता बघता वरची आवरण ेअलग कन ाचं े‘ आतले ‘ प आपासमोर िनवकारपण ेमाडूंन 
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ठेवत,े राचा कवा अचूा एक थब न साडंता – अितशय मोजा शातं. एरवी किवता करणारी मनिनी िता 
नाटकात एक शियात आह.े “  ितच ेनाटक बघताना ातली एकूणच अिलता अगंावर यते राहत,े अस ेतडुलकर 
णतात. ( पारंपिरक नामयता नसलेल ेरोजच ेजगण ेनाटकातनू माडंण ेआिण ‘ धीटपणा ‘ ही विैशहेी तडुलकर 
सागंतात. ) तथाकिथत सतचेी खपू बधंन ेपाळत खोटे खोटे बोलायच ेनाकारणारी ही नाटककार आह.े ‘ िनःसकंोचपणा 
‘ ह ेतर या िपढीचचे विैश आह.े पण तडुलकर णतात ती ‘ अिलता ‘, तो ‘ िनवकारपणा ‘ कशातनू यतेोय, ह े
पाहायला हव.े मनिनीच े‘ एकमकेातं ‘ ह ेनाटक पािहावर मी ितला एक ईमले पाठवला होता, तो असा होता --      
“ काल तझु ेनाटक ' एकमकेात ' पािहले. उर-आधिुनकतचेी सव विैश ेया नाटकात आहते. केाचचे बरोबर, आिण 
स अस ेकाही नसतचे – अस ेणता णता अराजक हचे स, अस ेहोत.े 
तझुी नाटके खपू लोकानंी पाहायला हवीत, णज,े पटापट मत ेदेयाच ेह े नाहीत, ह ेलात यईेल. 
काला योगाची सुवातच पडले झाली आिण पणू  योगच एक पी खालीच झाला, अस ेमला वाटले. 
शभुकामना. “ 
 
अमकु बरोबर, तमकु चकू – ह ेठरवयाा कोणाच मापदडंावंर िवास रािहलेला नाही. कुणी कस ेवागाव,े कुणाला 
काय वाटाव,े वत नावर कोणत ेिनबध असावते – याबंाबतची कोणतीच बिंद रचना इथ ेउपल नाही. ामळेु, इथ े
कुणाचीच बाज ूघतेली जात नाही, अमकु चकुले, अस ेसचुवले जात नाही, अमकु एक भिूमका घतेली जात नाही – यामंळेु 
ती अिलता यते.े लेिखकेला मा असणारी एखादी निैतक चौकट या लेखनामाग ेनाही. उलट, अस ेकाहीच उपल 
नसयातनू नकळत यणेारा एक कडवटपणा आह,े अस ेटले तरी चालेल. उपर ेआदश आिण खोटी निैतकता फेकून 
िदलेली ही ी आह.े जण ूकसलेही आधारच नको असलेली ी. ामळेुच घटनाचं ेअदंाजही उडवनू िदलेली ी.  
‘ िसगारटेस ‘ मधला खालचा उपरोिधक सवंाद पाहा --  
गौतम – बघ, तलुा काहीच नीट नाही करता यते. आपाला आपण करत असलेा के गोीच ेपिरणाम माहीत 
असले पािहजते. णज ेमी इकड ेहात केला की काय होईल – मी एखादा घास उचलतोय तर तो माया तडात कसा 
जाणार आह,े ह ेमला कळलं पािहज.े 
कवा – 
निंदनी -- ... पण मला आवडत नाही कोणी मला अस ंवाग, इता वाजताच य ेआिण िवशषेतः माया ोफेशनल 
कामात ढवळाढवळ केलेली.. 
कवा ‘ अलिवदा ‘ मधला हा सवंाद – 
सई – बाबा आता बदललाय – आता काय करायच ंआिण हचे करायचयं अस ंीकान करतो सगळं. पवूचा जग 
बदलायचा उाह नाही रािहलेला – पण ा दरान पजूा आिण िनशातं यायच ेघरी. गमंत हीच की ाचं ंजमलंय – 
मी हातचा चागंला मलुगा घालवला याच ंःख झालंच असले आईला ! आिण हो,नकुतचं मला कळलं की समीर आिण 
तिनशाच ंतटुलं. 
-- ह ेअस ेएका फटात अनके गोी हाताळण े! ात उारिचहेी नाहीत ! 
 
 याच कार ेतयार आदश आिण परंपरागत मू ेनाकारण ेह ेधम कीता नाटकातंही िदसत.े ाा ‘ मी आिण माझ े
िलखाण ‘ या लेखात तो णतो, “ एका बाजलूा ‘ जगयाचा वगे, करावयाची इा असलेा  व वेा अटी पणू   
करयासाठी गरजेा गोी ‘ आिण ‘ निैतकता ‘ दोचा ताळेबदं एका मूवते बसवयाा फंदात न पडता मी 
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जगण ंपढु ेपढु ेरटेत गलेो. “ आणखी एका िठकाणी तो णतो, “ माया घरातनू कामाा िठकाणी जाताना मला ज ेएक 
लाख एकापेा एक भडक आिण सी करणार ेअनभुव यतेात ांाच वाहात मी आह ेत ेसगळे िमळून ज ेबनत ंतो मी 
आह ेत ेमाझ ंिलखाण आह ेअस ंणाव ंलागले. “  ( लेखात आह ेतस ेघतेल ेआह,े नसलेली िवरामिच ेघान अथ  
बदलाचा आरोप यऊे नय,े णनू. ) थोडात, हा एक मूहीन गधळ आह.े बरोबर-चकू, भलेबरु,े िहतकारक-
अिहतकारक – ह ेठरवण ेअश असलेला  chaos –अराजक आह.े ‘ इितहास ‘ या िवषयावरच ेतण या पााच,े ‘ 
गलेी एकवीस वष ‘ या नाटकातले ह ेणण ेपाहा --  “ जसै ेिक िहरी को िडलीट करना चािहय े... साला सब ॉेम 
उसी म तो ह ै। कोई एक चीज जो बीत ेए पल की याद द े... ख होनी चािहए ... “ 
 
मकरंद साठे यानंी याच लेखकाा सया नाटकांा सदंभा त माडंलेले ाचं ेआकलन अस ेआह े– “ वचैािरकता न 
नाकारता, समाजभान, पिरितीभान आिण मु णज ेकाही िकमान ऐितहािसक भान ठेवनू हा तण काही िल 
पाहात आह.े “  एका नाटकात हा तण याला इतके मह दईेल आिण सया नाटकात ह ेसगळे धडुकावनू लावले, तर 
न जणो, तो नसुताच एक तंकुशल लेखक ठरले. पण हा तसा मळुीच नाही. हा एक गभंीर, सज नशील लेखक आह.े 
ाा कमी वयाच ेउेख कन ाला पॅनाईज करायची मळुीच गरज नाही, असा हा एक पिरप लेखक आह.े ‘ 
बिुवादिवरोधा ‘ ची मकरंद साठे यानंा ऍलज असावी. तडुलकरानंा, जण ूत ेआरोपी असामाण,े ानंी याच ेजनक 
ठरवले आह.े याा जण ूिवरोधात, धम कीत “ हा एक ‘ िवचार ‘ क पाहणारा आिण ‘ िवचारवॄ करणारा ‘ लेखक 
आह.े “ – अस ेसाठे णतात. लेखकाच ेिवचार आिण ाची  नाटके पाहता, ह ेअथा तच तःा अपेा या 
नाटकावंर आरोिपत करण ेआह.े कारण, चागंले णायच ेह ेआधीच ठरलेल ेअसाव.े मळुात साठे णतात ामाण े‘ 
पाणी ‘ ह ेामुान ेराजकीय नाटक आह ेका ? माहोल चळवळीचा असला तरी, िवचार आिण कॄती यातंल ेअतंर हा या 
नाटकाचा िवषय आह.े मानवी जगयातला हा अतं महाचा िवषय असनू कोणाही माहोलात तो अिात अस ू
शकतो. िवचार आिण कॄती यातंले ं हा खर ेतर या नाटकाचा िवषय आह.े या ाच ेसवागीण आकलन  झाावर 
नाटक सपंत.े यात लेखक कोणतीही ‘ भिूमका ‘ घते नाही. बरोबर-चकू, योय-अयोय – अशी कोणतीही बाज ूघते नाही 
वा तस ेकाही सचुवतही नाही. या ंाा ाला अमकु एक बरोबर, अस ेउर अस ूशकत नाही, हचे आकलन ह ेनाटक 
 करत.े पण, उर-आधिुनकतेमाण ेमळू नाटक अस ेकाही नसतचे, ाा के वाचकान े/ ेकान ेकाढलेा 
आपापा ती फ असतात. मायासाराला एक वळे अस ेटलेल ेचा शकेल कारण मला बुीच ेिवशषे कौतकु 
नाही. पण साानंा अस ेटलेल ेचालेल का ? ानंा उर-आधिुनकतते बसवल ेतर ांा आवडा बिुवादाची 
वाट लागले ! आिण तडुलकर बिुवादिवरोधाच ेजनक होत े? तस ेअसत ेतर मराठी नाटक कुठा कुठे पोचले असत े! ‘ 
सखाराम बाइडंर ‘ सारखा एखादा अपवाद वगळता, सााचं ेह ेिवधान पटणार ेनाही. बिुवादाा ‘ कोा ‘ मया दते 
वावरणाया कलाकॄती कधीच  
‘ मौवान ‘ ( वा ‘ अर ‘ ) िनपजत नाहीत, ह ेइथ ेनमदू करावसे ेवाटत.े ‘ पाणी ‘ ह ेनाटक बुीा, िवचाराा मया दा 
 करणार ेनाटक असानचे त ेमराठीतले एक महाच े/ ग नाटक ठरत.े धम कीत वा मनिनी, ाचंी 
नाटके कुठाही भिूमकेत अडकवत नाहीत आिण ामळेुच ह ेदोघहेी मराठी नाटक एका उंचीवर नणेार ेलेखक ठरतात. ‘ 
गलेी एकवीस वष ‘ या धम कीता नाटकाबल िलिहताना  वभैव आबनाव ेकाय णतात त ेपाहा – “ आिक, 
भाविनक, सामािजक, राजकीय अशा जगयाा सव  पातयानंा कवते घऊे बघणारा, कुठाही अिभिनवशेािशवाय 
समतचेी आस लागलेला, असा हा िपपीिलका माग . या मागा च ॆितनी समकालीन मराठी लेखकामं ेामुान े
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मकरंद साांा िलखाणात आढळतात. या मागा ची पसुटशी चाल धम कीता ‘ गलेी एकवीस वष ‘ म ेजाणवत.े 
“  उलट, अशा   
‘ सम ’ तचेा ितनी साांा नाटकातं मळुीच सापडत नसनू धम कीता नाटकात ाची ‘ पसुटशी चाल ‘ 
न ेतर ‘ ,  दशन ‘ घडत,े अस ेणायला हव.े आबनाानंा सााचंी खर ेतर तुी करायची आह,े पण 
साानंा ती नदा वाटयाचीच  शता आह.े णज ेसाानंी चकुीा कारणानंी धम कीता नाटकानंा चागंले 
णण ेआिण  आबनाानंी चकुीा कारणानंी साांा नाटकानंा चागंले णण,े अशी इथ ेएक मजदेार िफंफाट 
होऊन जात े!  
( भिूमकावाानंा समतचेा सतंाप असतो, ह ेलात ा. ) 
 
आता मनिनी आिण धम कीत यांा नाटकातंनू काय काय  होत,े त ेपा. उर-आधिुनक णज ेकाय आिण ही 
नाटके उर-आधिुनक आहते का, अशा चचत न जाता, या नाटकातंनू कोणा जािणवा  होतात त ेपा. तयार 
आदश, पारंपिरक निैतक मू,े साव कालीन स े– या गोी ही नाटके नाकारतात. इितहासाा िवषेणातनू वा बुीन े 
वा भावान ेजगयाता ावंर – सबंधंांा ावंर – उर ेसापडतात, यावर या नाटकाचंा िवास नाही. जगण े
ससुगंत नसनू िवसगंत आह ेआिण िवदीण तायु आह,े ही या नाटकाचंी पायाभतू जाणीव िदसत.े ह ेसगळे गहॄीत धन, 
जमले तस ेजगत जायच,े एवढचे श आह,े अशी जाणीव इथ े होत.े ही एक कार ेबिंदतचेी, मया दायुतचेी 
आिण अगितकतचेी जाणीव आह.े ामळेु, साराशंपान ेयाला िनराशावादही णता यईेल. इथ े‘ आधिुनक समीा-
िसा ‘ या मालश-ेजोशी यांा पुकातले पॄ १८२ वरच ेउर-सरंचनावादाबाबतच ेिववचेन, इथा जािणवांा 
सदंभा त, पाहयासारख ेआह े--  “ उर-सरंचनावाद हा मलूभतू ताककतलेा, मलूभतू तानंाच न क पाहतो. 
ससुगंती, सलगता, िववकेािधित वा तक िन ान, यांा ऐवजी िवसगंती, िवलगता, िवक ीकरण यांा साहाान े
मानवी जीवनाचा, मनाचा, भाषचेा, सॄंतीचा वधे घऊे पाहणाया या िवचारसरणी आहते. मानवी जीवनात वा 
इितहासात सकाराक ातंी घडू शकत,े यावर या िवचारसरणीचा िवास नाही. मानवी जीवनाला, सॄंतीला, 
इितहासाला िमळणारी िदशा ही कोणाही सकाराक िकोणातनू पाहण ेया िवचारसरणीम ेश नाही. अगदी 
टोकाला जाऊन  माडंलेा या सापेतावादी भिूमका मूा  ‘ अराजकवादी ‘ आहते, अस ेणण ेभाग आह.े “  -- 
अशा कारा  
‘ अराजकवादा ‘ चा अनभुव या दोी नाटककारांा नाटकातंनू यतेो. 
 
मनिनीची नाटके  
मनिनीची िती नाटके ी-पुष ( तण-तणी ) सबंधं, ातंले  आिण पचे – या ेात िफरताना िदसतात. ह े
ममवगा च ेवा अितीमतं वगा च े आहते, अस ेकाही णनू ह ेसगळे फेटाळता यईेल का ? काहीजणानंा वाटत ेकी 
ममवगय अनभुवेातनू चागंली कलाकॄती िनमा ण होऊ शकत नाही. काही तथाकिथत बिुवादी असाही म 
पसरवायचा य करताना िदसतात की राजकीय नाटक वा राजकीय कादबंरी हीच े कलािनमती अस ूशकत.े 
कलाकॄतीच ेअनभुवे वा तीत हाताळलेले  अनभुव कोणत ेआह,े यावर ा कलाकॄतीच ेे अवलंबनू 
असत ेका ? तस ेअसले तर भारतातली सवम कलाकॄती कोणा जनसमहूातनू िनमा ण होईल, ह ेसागंता आल ेपािहज.े 
तसचे जगातली सव े, मौवान कलाकॄती कोणा दशेातनू िनमा ण होईल, हहेी सागंता आल ेपािहज.े पौरािणक, 
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ऐितहािसक, सामािजक यांमाण े‘ राजकीय ‘ ह ेएका माहोलाच ेिनदशन अस ूशकत.े त ेमू अस ूशकत नाही, ह ेलात 
ायला हव.े   
मानवी सबंधंाचंा आवाका आिण ांा आकलनाची कुवत, झपे, गाभंीय  यावंरच कलाकॄतीची मूाता अवलंबनू 
असत.े आपाकड ेमहायुात  होरपळण ेझाले नाही णनू आपा कलाकॄती खुा राहतात, अस ेसमजण ेह े
िनळ बावळटपणाच ेआह.े थोडात, अमकु एक छोटे अनभुवे हाताळले जाण ेह ेया नाटकाचं ेवगैुय ठरत नाही, ह े
आधी लात घतेल ेपािहज.े 
 
मनिनीा नाटकातंा तण-तणनी अथा तच आपापा पालकाचं ेजगण ेपािहलेल ेआह.े त ेानंा फालत,ू 
िनरथ क, नाइलाजाच ेवाटलेल ेअसान,े ांा जगयात ानंा तचे, तसचे नको आह.े जनु े टाळणार ेअस ेत े
काही वगेळे जग ूइितात. तस ेवगेळे ाचं े जगण ेचाही आह.े जुा नीतीकना यात िनकालात िनघत 
असान ेह े 
‘ धीट ‘ ही वाटू शकत.े पण या नाटकातं धीटपणा हा सनसनाटीपणासाठी आलेला नाही. ती, ा जगयाा जुा 
सााला आलेली ती ितिया आह.े ( या कारणासाठी ही नाटके मानिसक, सामािजक ाही असनीय ठ 
शकतील. ) जनुी नीतीमू ेउराशी बाळगनू जगणार,े ही नाटके पान िंभत होऊ शकतीलही, पण असाही एक  
िवचारला पािहज ेकी, अशा कारच े‘ नव े‘ जगण ेमाहीत असलेले वा तःा जगयात त ेीकारलेले ज ेकुणी 
असतील ानंा ही नाटके काय दतेील ? मळुात ानंा काही दऊे शकतील तरी का ? याच ेउर नीच होकाराथ आह.े 
आपला जगयाचा साचा, आपा मनाच ेोामग, आपले िवचार, कना, आपली सखु,े चागंावाईटाच ेव ायाच े
आदश – ह ेसगळे केाला बरोबर वाटण ेआिण ामळेु अथा तच सयाच ेचकू वाटण,े ही एक माणसाा 
जगयातली अटळ अशी ‘ अराजकी ‘ अवा आह.े या अवचेा आिण िता िबनतोड िदङमढूतचेा य ही नाटके 
दतेात. या अथा न ेती जगयाता एका मलूभतू ाला िभडतात. जर कंिडशनग आिण बौिक कॄती यातंनू िनराकरण े
यऊे शकत नसतील तर काय ? – हा तो . हचे या नाटकाचं ेमह आह.े के वळेी या ाा सपंॄ अवचेा 
अनभुव दऊेन ही नाटके सपंतात. ाच ेउर दणे,े िनराकरणाची पत सागंण ेवा ाबाबत ‘ भिूमका ‘ घणे े– असला 
उथळपणा ही नाटके करत नाहीत. कोणती तरी पारंपिरक वा वचैािरक मू ेमहाची असाच ेडोात ठेवनू 
अनभुवाचंी माडंणी होण ेवा ा पा भमूीतनूच ातला उपरोधही अवतरण,े ही मराठी नाटकाचंी सवय पाहता, ा 
परंपरवेर तर ही नाटके अिधकच लवधेक ठरतात. कोणतीही ‘ भिूमका ‘ न घतेा नाटक िलिहले जाण,े ही मराठीत िचत 
घडणारी घटना ( तडुलकरानंाही  
‘ सखाराम बाइडंर ‘ इतके ह ेकुठे जमल ेका, त ेपाहाव.े ) इथ ेकषा न ेघडताना िदसत.े जगयाता मलूभतू ानंा 
सामोर ेजाण,े हा नाटककाराचा जाणीवपवू क हते ूअसो वा नसो, ेकानंा ही नाटके ासाठी उु करतात, हचे अशा 
नाटकाचं ेअनसाधारण णायला हव.े मनिनीची नाटकेही या विैशान ेयु आहते ह ेिनित. 
 
आता मनिनीा नाटकातंले काही सवंाद पा --    
नहेा – नाही र.े उलट गमंत वाटतये. िलग वगरै.े णज ेया आधी माझ ंज ेअफेयर होत ंना त ेतस ंकुणी कुणाला  न 
सागंताच झालं. पण ामळेुच जा ास झाला. ापेा हचे बरंय. कस ंहोत ंना, मायाकडूनच मे िदसायच,ं मला 
गरज आह ेअस ंवाटायच.ं अथा त नतंर मग तो सोडता सोड ेना. ( िसगारटेस – प.ॄ ८. ) 
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गौतम – ह ेबघ,  आिशष माझा िम आह ेआिण त ूाची येसी आहसे. मला तःला अस ंवागण ंबरोबर वाटत नाही 
आिण मला िगम ेराहायला आवडणार नाही. बस ! ामळेु आपण थाबं.ू बाय, मी िनघतो. ( नहेा नसुती ााकड े
बघत ेआिण बघत राहत.े ) – ( िसगारटेस – प.ॄ ३१. ) 
सई -- ... अजनू एक गमंत झाली. माझी आई नी ःखी झाली असले. असचं पािहज.े मी परीा झाा झाा 
बाबाकड ेगलेे – खपू मजा केली. बाबा आता बदललाय – आता काय करायच ंआिण हचे करायच ंअस ंीकान करतो 
सगळं. पवूचा जग बदलयाचा उाह नाही रािहलेला  पण ा दरान पजूा आिण िनशातं यायच ेघरी. गमंत हीच की 
ाचं ंजमलंय – मी हातचा चागंला मलुगा घालवला याच ंःख झालं असले आईला ! आिण हो, नकुतचं मला कळलं की 
समीर आिण तिनशाच ंतटुलं. – ( अलिवदा – प.ॄ ७४. ) 
पवूा  -- ... त ूमला घरी बोलावतोस आिण ह ेसागंतोस की मायामळेु तुया आयुाची वाट लागली आह े... मला 
काहीच इमोश नाहीत का र े? की मला फ लॉिजकल गोवरच िचडायचा ह आह े? ( ितला रडू आवरत नाही ... ) 
मी ...  – (  एकमकेातं – प.ॄ ४५. ) 
िनरिनराया िदशानंी जाणाया, िनरिनराळे भाव असलेा विुती, पिरिती, मनाा कॄती – ह ेसव  जाताजाता 
सहज  होयाची िकमया या अशा सवंादातंनू घडत,े णनू यानंा ‘ ग ‘ सवंाद णायच.े अस ेखपू सवंाद या 
नाटकातं आहते. जगयातली एक कारची अटळता, ऍसडटी, शोकाता आिण हाादता – या सगयाच ेभान 
ही नाटके  करत जातात. मराठी नाटकात ह ेअपवादान ेघडणार ेआह.े ह ेया नाटकाचं ेवगेळेपण आह.े 
 
धम कीतची नाटके 
मनिनीची नाटके तलुनने ेसौपण ेआमक तर धम कीतची अिधक आमकपण ेआमक आहते, अस ेणता 
यईेल. धम कीता नाटकाचंा व-ुऐवज मनिनीपेा अिधक िवतॄ आह.े अथा त ामळेु मूाक ेता 
कमीजा ठरत,े अस ेनाही. या सासाठीही ही तलुना कन पाहावी. दोघहेी तोडीस तोड मौवान नाटककार आहते. 
मनिनी ही सहजच सखोल होत जात ेतर धम कीत जाणीवपवू क सखोल िलिहतो, अस ेिदसत.े धम कीतची िती 
नाटके वगेवगेया अनभुवेाचंी आिण वगेवगेया शलैतली आहते. ‘ पाणी ‘ ह ेनाटक अिधक बौिक, वचैािरक 
पतीच ेआह,े ‘ चा, आरो, इ. ‘ ह ेी-पुष सबंधंाबंाबतच ेअसनू गाभंीय  आिण िवनोद याचंी िविच भसेळ करणार े
आह,े तर ‘ गलेी एकवीस वष ‘ ह ेिवदीण  मनाची सतत जाणीव होत राहावी अशा तटुा-फुटा तंान ेिलिहलेल ेएक 
वगेळेच नाटक आह.े या दोी नाटककारानंा जगयातल ेमलूभतू  कषा न ेजाणवलेल ेआहते, यात शकंाच नाही. तस े
नसत ेतर, मराठी नाटकाा भाबा-बावळट परंपरते आिण िमसगाईडग ( ‘ वाम ’ मागा ला लावणाया ) समीेा 
वातावरणात ानंी अशी नाटके िलिहलीच नसती. मराठी नाटकाा साॄंितक पया वरणात ही दोन वगेळीच रोप े
तरान उगवलेली आहते, याकड ेनीट आिण परुसे ेल का िदल ेगलेे नसाव,े ह ेपाहायला हव.े 
 
धम कीतच े‘ पाणी ‘ ह ेनाटक णज ेमराठीतला एक मारपीसच आह.े त ेराजकीय – एका आदंोलनाचा – माहोल 
हाताळत असान ेाला ‘ राजकीय ‘ णायला हरकत नाही, पण ाा ेाच ेत ेकारण न.े िवचार आिण कॄती 
यातंले ं हाताळणार ेह ेएक महाच ेनाटक आह.े  िवचार घडण ेआिण ाची अिभी होताना ‘ हतॆ ू‘ ठरवण े
वा लात घणे ेआिण अमकु हते ूसा होतील वा न होतील यावर मतभदे असण े– हा एक अतं जिटल आिण गभंीर 
िवषय ह ेनाटक समथ पण ेहाताळत.े ‘ समथ पण ेहाताळण े‘ याचा अथ  ा ाच ेिनराकरण सचुवण ेवा  ‘ भिूमका ‘ घणे े
वा एखाा बाजलूा कलण े– असा मळुीच नाही. असले काहीच ह ेनाटक करत नाही. या ाच े‘ सम भान ‘  
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करयाच ेकाम फ ह ेनाटक करत.े हा  फ राजकीय ेातला नसनू एकूण माणसाा जगयातलाच आह,े याची 
जाणीव ह ेनाटक िनितच दते.े याकड ेल कन या नाटकाबल िलिहणाया तथाकिथत बिुवादी ‘ िवचारवतंाचंी ‘ 
आपमतलबी मखलाशी सहज उघडी पडावी, अस ेह ेनाटक आह.े ( इथ े‘ उ धम शाळा ‘ ह ेमराठीतले तथाकिथत 
राजकीय नाटक आठवाव.े नायकाची बाज ूघऊेन िलिहामळेु त ेनाटक खजु ेपडलेले आह.े ा नायकाा 
िवचारसरणीच ेलोक सते असतात ितथ ेइतराचं ेकाय करतात ? – हा साधा  िवचारला की या नाटकाचा फुगा फुटतो. 
तथाकिथत बिुवाानंी आिण डाा बािंधलकीवाानंी फुगवनू मोठे केलेल ेअस ेह ेमराठीतले, खर ेतर एक िकरकोळ 
नाटक आह.े माणसाा जगयाच ेभान देयापेा एका िवचाराची तरफदारी करत बसणार ेह ेएक सकुंिचत नाटक आह.े 
ामळेु, साॄंितक ा  
‘ मौवान ‘ ठराव,े अस ेया नाटकात काहीही नाही. मग नमेाासंारख,े आशयाा अगंान ेबोलायच ेटाळणार े
समीक, याता सवंादभाषचेी तुी कन वळे मान नते असले तरी ! )     
 
‘ चा, आरो, इ. ‘ ह ेनाटक ी-पुष सबंधंाचंा िवषयच हाताळत ेपण एका वगेया, अपवादाक पतीन.े गाभंीय  
आिण हलकेफुलकेपणा याचं ेअजब िमण या हाताळणीत आह.े एकमकेांा िव िदशानंी जाणाया डोानंी शवेटी 
‘ आपण एकमकेानंा आवडतो ‘ इथ ेयणे,े ह ेबौिक कारणमीमासंेा पलीकड ेजाणार ेअस ेजगयातल ेअजब स  
करणार ेआह.े सव  िवसगंततनू ह ेस सापडण,े ह ेअतं अथ पणू  आिण िनरथ पणू  एकाच वळेी आह.े 
 
‘  गलेी एकवीस वष ‘ ह ेधम कीतच ेनाटक तर मनाची िवदीण ता, नाटकाा तंातनू आिण सवंादातंनूही  करणार े
मराठीतले एक अपवादाक नाटक आह.े या नाटकाा या महाा मतसेाठी याची िकतपत दखल घतेली गलेी ? 
इथ ेएक मुा  केला पािहज.े ह ेनाटक पािहावर माझ ेएक िम णाले की ह ेइिंडयाच ेनाटक आह,े भारताच ेनाही. 
िवचाराची ही पत चकुीची आह.े कोणाही माहोलातले नाटक, ात जर जगण ेसमजनू घणे ेअसले तर, सया 
कुणालाही ‘ तु ‘ च असत.े माहोल कोणता आह,े याला मह नसनू ‘ भान ‘  होयाला मह असत.े तस े
नसले तर जी ती कलाकॄती फ िता िनमा ालाच ‘ तु ‘ असत,े अस ेणाव ेलागले. 
 
आता धम कीता नाटकातंल ेकाही सवंाद पा –  
पािणनी -- ... मुा, माझ ं णण ंआह ेकी हा लेख कंीट अिँटऍििटी आह,े िसिनक आह,े माग ेघ े... िरराईट 
कर ... तझुा तो पया यी नतेॄाचा मुा तसाच रा द े... पण हा फॉरने फंडग, आमीरखान करण वगरै ेकट कर ... परत 
द.े दोन िदवसातं छापनू यईेल ... आिण करे होईल. --- ( पाणी – प.ॄ ११. ) 
मकुुल – ... वळेेबरोबर माणस ंबदलतात. एकान ंसयासारख ंअसाव ंअस ंकाही नसत.ं – ( पाणी – प.ॄ १९. ) 
मकुुल – तझुी बाज,ू आदंोलनाची पिरिती, िवािपत, पया वरणाच े, ताचा  ह ेमला समजलेच नाहीत, अस ं
तलुा अजनूही वाटत असले, तर माझा इलाज नाही. – ( पाणी – प.ॄ २७. ) 
चा – हॅलो दीपक, ही कॉिलस अस ेवायावर सोडून कस ेदऊे शकत ेअर े? आिण मने णज ेवादात हरावर 
िहला काहीच कस ंवाटत नाही ? का िहला अस ंवाटत राहत ंकी ही जकली आह ेवगरै े? पण मग याचा अथ  ही माठ 
आह.े – ( चा, आरो, इ. – प.ॄ ४२. ) 
आरो – तुया िरलेशनिशपम ेसया ीचा िवचारच नाहीए. – ( चा, आरो, इ. – प.ॄ ४८. ) 
चा -- ... आयुात ना कुणाशीच न  जळुण ंहा अितबुीचा िरणाम आह.े – ( चा, आरो, इ. – प.ॄ ५२. ) 
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तण – पण डोातले िवचार आिण कचराडपेोत काहीच फरक नाही. ितथहेी पापुकापासनू कंडोमपयत सगयाची 
िमसळण झालीय ... – ( गलेी एकवीस वष – प.ॄ ५. ) 
तण – आईवडील िलबरल असान ेमीही काहीसा गोड, मेळ, कनवाळू. सव सामा मलुना माझा क आवडतो. –  
( गलेी एकवीस वष – प.ॄ ६. ) 
तण -- ... मी दिलत नाहीए, ना सघंाचा, ना ऑथडॉ ाण, ना अपगं, ना ग,े ना िहजडा, ना धड िझोेिनक, ना 
समाजवादी, ना मला पशैाचंा ॉेम आह.े ना मी पाच पयातं मिहना काढलाय. ना मी लेटी आह,े पण णनू मला 
च नाहीत अस ंनाही ना ? ... – ( गलेी एकवीस वष – प.ॄ १७. ) 
तण – ए ऐका ना, आपले िवचार नाही पटत मा ... पण आपण डबा तर एक खाऊ शकतो ना ... मी आज पावभाजी 
आणलीए. – ( गलेी एकवीस वष – प.ॄ २२. ) 
तण – अस ंसरळ बोलायला लागलो तर नाटक आिण भाषणात फरक काय ? घटना नको का घडायला ? आिण आधीच 
काही िदगजानंी ठरवलंय शधान नाटक णज ेवाईट नाटक. – ( गलेी एकवीस वष – प.ॄ ३०. ) 
तण – आय डट केअर ! ह ेबघ ! परत कोणी िवचारलंच ना तर णीन इथ ंतुी नाटकाचा ाट ... अिभनय वगरै े
बघायला यऊेच नका ! तुी एका तणाची था ऐकायला या ... -- ( गलेी एकवीस वष – प.ॄ ३३. )    
 
मिेरलीन मो िसी आिण सपंीत लोळत होती तरीही ितला आहा करयासारख े पडले. गौतम बुाला ज े
 पडले त ेाला पडायची काय गरज होती – अस ेणता यणेार नाही. हजार कार ेमाणसाच ेजगण ेचा असत.े 
िवषमता आिण गिरबी ह े िमटेपयत बाकी सगळे िगत ठेवाव,े अस ेहोऊ शकत नाही. भारतात आता ममवगा च े
माण वाढत ेआह,े याचा अथ  इता लोकानंा पडणार े िनरथ क आहते, अस ेहोत नाही. ाचं ेअम ठरवनू, 
पिहले तीन  सटेुपयत कला, तान ह ेबदं ठेवाव,े अस ेणण ेवडेपेणाच ेठरले. साॄंितक कॄती या इतर  
सटुयाा ियलेाही हातभार लावत असतात, ह ेलिता यणेार नाही. ामळेु, जगयाा सगया पती, कॄती -- 
ातं जगण ेसमजनू घेयाची आच असले -- ा सव  चा राहणचे िहतकारक आिण अटळही असत.े सगळेच 
एकमकेावर पिरणाम करत असत.े सवंदेनशीलतने ेसमजनू घेयाा यात जगण ेह ेअनके रावंरच,े अनके काराचं े
अस ूशकत.े ातंलाच हा एक कार आह े– नकार ! धम , िवचारसरणी, आदश, पारंपिरक नीतीकना – या 
सगयाबंाबत मिनरास झााची ही अवा आह.े बरोबर-चकू अस ेणयात काही अथ च रा नय,े जो तो 
आपापा पतीन ेजगतो -- एवढचे िदसाव,े यशापयशात तच रा नय,े अशी ही मनःिती आह.े ही जगयाा 
एका ियतेली खरी, ामािणक अवा आह.े इथ ेकुणी कुणाला िशकवयाचा, वळण लावयाचा वा सा देयाचा  
नाही. सगयाच मनःिती ब आिण मया िदत असतात, तशीच हीही एक आह.े हीही नीच एक ासदायक अवाच 
आह,े सखुाची मळुीच नाही. पण िहच ेिनराकरण कशान ेहोणार ? भावनाकता, बुी, िवचार यावंर िवास रािहलेला 
नाही. अशी ही बिंद, िदङमढू अवा आह.े जगयाचा हते ूकाय, पाया कोणता – हचे न समजण े! अशा नकाराची ही 
अवा असान ेयातनू ती पळवाटा शोधत नाही. ामळेु, या नकाराला मलूभतू ाच ेप यते ेआिण तो केालाच 
तु ठरतो. ह े‘ िदसण े‘ णज ेया मलूभतू ाा समावशेकतचे ेभान यणे ेअसत.े असं ानंी यु असणाया 
जगयातली असगंतता आिण अथ हीनता याचंहेी ह ेभान असत.े सव च मनःिती स असतात, या गहॄीतकाता 
अराजकतचेीही, ह ेजाणीव होण ेअसत.े  
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मनिनी आिण धम कीत याचंी नाटके ही नसुती करमणकुीची नाटके नाहीत. ती आताा िपढीत जगणाया ची , 
ांा जगयाा ियचेी, ग अिभी आह.े अशा गाभंीया न ेआिण सगंी गभंीर गमंतीनहेी जगयाकड े
पाहण,े ह ेनीच माणसाला सवयीबाहरे काढणार ेआह.े समजनू घेयाची सव  साधन ेही नसुती अपरुी आिण िनपयोगीच 
नाहीत तर गधळ िनमा ण करणारी आहते, तर काय ? – या ापयत घऊेन जाणार ेह ेदोी समकालीन नाटककार 
मराठीत अपवादाक महाच ेआहते, ह ेिनित !    
 --- ००० ---     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
डावदेार 
 
सा  अमकु िवचारसरणीचा होता का, ाची बािंधलकी बदलत अस ेका, वगरै ेिवचेी मला गरज  नाही. ाला 
िवचारसरणी या कारातली गोची कळलेली होती, ह ेनी. ाच े‘ ाईम पशॅनले ‘ ह ेनाटक वाचले तर मी काय 
णतोय त ेलात यईेल. िवचारसरणी एक – ातले जहाल आिण मवाळ गट – आिण ाचं ेआपापा िवचाराशंी 
ठाम असण े! ामळेु िनमा ण होणार ेखनुाखनुीच ेराजकारण ! अमकु खनू कन येयाची कामिगरी. आिण ती फ े
होईपयत कामिगरी सोपवणायाचंचे िवचार बदललेल े! शवेटी सगळे यते ेमानवी सबंधंावंर – ी-पुष सबंधंावंर ! नमेके 
खर ेकाय घडल,े ह ेचके करायच ेआह.े खनू केलेला असतॊ तःची पी ा पढ़ुयाा िमठीत पान – पण खनुी 
णतो, मी ाचा मॄ,ू त ेखर ेकारण सागंनू,  असा चीप नाही होऊ दणेार – मी िवचारसरणीसाठीच ाला मारले ! ह े
टे आह े! िवचारसरणी उपरी असाच ेआकलन दणेार ेआह े! तर, त ेमाझ ेएक अतं आवडत ेनाटक आह.े 
जगयाा ओघात मलाही काही गभंीर  पडत गलेे आिण त ेसमजनू घेयाची िनकड िनमा ण होत गलेी. मी नाटके 
िलिहली ती ावसाियक यशासाठी, वा गाजयासाठी वा ेकानंा करमणकू हवीय फ – अशा िवचारानंी नाही. मी 
नाटके िलिहली ती जगयातल े समजनू घेयाा माया ियलेा अिभी देयासाठी. एखाद ेकौश कमवनू त े
गाजवनू दाखवण,े हा माया नाटकाचंा हतेचू नता. मला एखादी िवचारसरणीही मोट करायची नती. माणसाा 
आयुात वडे ेायचा ण का यतेो आिण वडे ेन होता जगता यऊे शकत ेका, अस ेमाझ े होत.े मला ह े िदसत 
होत ेकी मानवी जगयातल ेसगळे  सामावनू घणेारी िवचारसरणी असचू शकत नाही. िशवाय ितात फूट असत े! 
िता नमेा अथाबल मतभदेही असतात. ामळेु, आह ेतचे रटाळ, छळमय जगण,े जरा बदल घडवनू चा ठेवण,े 
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यान जा िवचारसरणी काही क शकत नाही. ामळेु, मी िवचारसरणीची वा बािंधलकीची नाटके िलिहली नाहीत. ‘ 
डावदेार ‘ ह ेनाटक मायाकडून का, कस ेिलिहले गलेे, याची ही पा भमूी आह.े 
 
िवचारसरणीा अगंान ेआिण बौिक, ताकक, िवषेणाक पतीन ेमाणसाा जगयावर मारी सागंणार ेकोण – 
तर सावादी. णनू त े! मी खपू अास,ू िवान वगरै ेनाही पण आजबूाजचू ेभान जर बाळगतो. सुवातीला याच े
नाव ‘ दावदेार ‘ अस ेहोत.े काणा ‘ िमती चार ‘ ा पुपढु ेह ेवाचनू दाखवावर माझ ेिम रव लाख ेणाले, 
“ दावदेार नाही – डावदेार णा – “ ह ेमला तरंुत पटले ! तर ती डावी िवचारसरणी बाळगण ेआिण िगत जगण े
यातंले घोटाळे मला दाखवायच ेहोत.े अस ेकाही  उदाहरण माया पाहयात होत ेका, तर नाही. िवचारावर 
जगणारा माणसू आतंरिवरोधातच जगतो, या माया  आकलनातनू मी ह ेनाटक िलिहले. नतंर मला अस ेकाही लोक 
भटेल ेकी, होय, ह ेखर ेआह,े आहचे हा आतंरिवरोध, अस ेणणार.े ह ेनाटक आधी दीघाक पात होत,े नतंर त ेदोन 
अकंी नाटक या पात राजन वलेणकरानंी ‘ झालं गलंे िवसन जाऊ ‘ या नावान ेावसाियक रंगभमूीवरही आणले. 
ाा २५ ा योगाला डॉ. भालचं मणुगकेर आिण कुमार केतकर होत.े याची िठकिठकाणी परीणहेी आली. यातले 
वाव मा कनच काय त ेबोलले गलेे. काही मतभदे होण ेअपिेत होतचे. 
 
माझ ेिम िगरीश पतके यानंी माझी तीन नाटके िददशत केली ातंले ह ेएक. ाचं ेउम िददशन आिण िगरीश 
साळवी, सीमा दशेमखु, चतेन दातार, मयरूी नागवकेर आिण वीणा जामकर याचंा अुम अिभनय यासंह या दीघाकाचा 
योग िदनाकं २७ फेवुारी २००५ रोजी ‘ आिवार ‘ न ेपुयात सादर केला. हा योग महारा कचरल सटरा 
दीघाक धत झाला. पिहले पािरतोिषक आिण लेखनाचहेी पिहले पािरतोिषक िमळाले. कमलाकर नाडकण आिण ितमा 
कुलकण ह ेपरीक होत.े या नाटकाला लेखन आिण सवॄ ायोिगक नाटक --  ह ेझी गौरव परुारही िमळाले. पढु े
ह ेनाटक ावसाियक रंगभमूीवर आल.े तेा, िगरीश साळवी, दीप वलेणकर, आभा वलेणकर आिण सीमा घगळे यानंी 
यातील भिूमका साकारा. 
 
नाटकाचा गोषवारा असा आह े– भार, ाची  बायको मधेा, हमेतं, ाची बायको िता ह ेसावादी असनू जनु ेिम 
आहते. आता भारचा घटोट झालेला असनू ाची मलेु ाा बायकोा बाजनू ेआहते – कारण ेणज,े 
भारच ेदाच ेसन आिण लिगक बाबतीतला हावरटपणा – बाहरेही चालणारा. भारची, ााच िवचारांा 
िवरोधात, बयापकैी मालमा आह.े ती आता तो तःा मलुानंा दऊे इित नाही. पवू हमेतं घरी नसताना तो 
ांा घरी रािहलेला असतो. ा वळेी ाच ेआिण िताच ेसबंधं आलेले असतात. िताचा धाकटा हा ा गु 
सबंधंातंनू झालेला आह ेअस ेितानचे ाला सािंगतलेल ेअसत.े ह ेलात घऊेन भारला ाची मालमा ा 
धाकाा नावान ेकरायची आह.े तो धाकटा ाचाच आह ेका, याची डी एन ए चाचणीार ेाला खाी कन 
ायची आह.े ासाठी तो आललेा आह.े त ेसगळे परुोगामी असान,े समजनू, एकमकेांा समंतीन ेआिण खलेुपणान े
हा माग  अवलंबता यावा, अस ेाला वाटत.े थोडात णज,े त ेएका परुोगााच ेितगामी णता यईेल, अस े
पोजल आह.े यात हमेतं राहात असलेा भागातच राहात असलेा रोिहणी नामक मलुीच े– जी िल इन म े
राहात असत े– एक उपकथानक आह.े भार बोलताना “ त ेवगेळे, ह ेवगेळे – “ अस ेणतो ! 
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शवेटापेा इथ ेनाटकाची िया महाची आह.े िवचारानंी मानवी सबंधंातंल े हाताळयातली अटळ गोची  
करणार ेह ेनाटक आह.े िवचारसरणीा अगंान ेतुी िकतीही घासा कवा आपटा, मानवी मन ेसडतच जातात, 
अिधकािधक हसक होत जातात, ग ुतंा वाढतच जातो, याच ेभान ह ेनाटक दते.े रिशयन ातंीनतंर ितथ ेझालेले ी-पुष 
सबंधंाबंाबतच ेिवचारमथंन, िकोणात आिण वत नात झालेले बदल, बदलत गलेेल ेकायद ेयाचंहेी उेख या नाटकात 
यतेात. ीला घरकाम आिण मलुाचं ेसगंोपन यातंनू मोकळीक िमळाािशवाय ितचा िवकास ती साधचू शकत नाही, हा 
ामाग ेिवचार असतो. या ाला िवचारानंी दशेपातळीवर िभडणहेी कस ेअपयशी होत राहत,े त ेातंनू  होत 
राहत.े िवचारामं ेिकती फाटे, आतंरिवरोध असतात याच ेह ेभान असत.े या पााचं ेपरुोगामी असण,े तरीही एक चोरटा 
लपवलेला शरीरसबंधं असण,े वारस शोधण,े आदश पिरिती मनात ठेवनू काही िवचार असण ेपण तशी पिरिती इथ े
मळुीच उपल नसण े– यातंले घोळ ह ेनाटक दाखवत.े 
 
आता या नाटकातले काही सवंाद पाहा – 
भार – खरं तर उदारमतवादान ंआिण परुोगामी िवचारानचं सगळे  सोडवता आल ेपािहजते ! 
हमेतं – तस ंतर ातंी झाावरही होत नाही ! 
-- 
भार – आपण डाव ेअसामळंु या िवषयावर बोलायची तरी हमत आह ेआपात ! पण एक लात यतेयं – 
वचैािरक पतीन ंफाटे खपू फुटतात आिण सगयाचंी एक समजतू अस ंछान, थू काही होऊ शकत नाही – 
हमेतं – ऍसडटी र े! 
भार – थोडात णज ेस शोधायची गरज नाही ! 
हमेतं – करे ! 
-- 
मराठी नाटकात ेकानंा एक लक लागतचे. ही पा े-- याचं ेअस ेझाले, मग अस ेझाले – अशी. बसं ायोिगक 
टली जाणारी नाटकेही ह ेबधंन ीकारताना िदसतात. मीही खया-खोा पतीन ेबयाचदा ह ेीकारतो. कधी त े
ीकाराचा आभासही तयार करतो. पण तपशीलाचंीच चचा  करणार ेजा भटेतात. त ेसगळे ठीक आह,े आता 
आशयाा गााकड ेजा आिण ाबल बोला, अस ेणायची वळे यते.े इता ांा झाा, इतके िवचारमथंन 
झाले पण कुठेच कुणालाही ी-पुष सबंधं कस ेअसावते – ातं काही आदश अस ूशकतात का – याबंल िनववाद 
िनराकरण अस ेकाही सापडू शकलेले नाही. याबाबत काही नाटक आले आह,े तर पा या, अस ेफार कमी घडत.े िवषय 
टला तर सनसनाटी आह े– नाटक ेकानंा पकडून ठेवत े– ह ेपानच राजन वलेणकरानंी ह ेनाटक ावसाियक 
रंगभमूीवर आणले. ‘ झालं गलंे िवसन जाऊ ‘ या नावान.े मी ‘ डी एन ए ‘  ह ेनाव सचुवले होत.े  अपयश आावर 
पात बुी अशी की ‘ झालं गलंे ‘ च ना – मग आता काय पाहायच,े अस ेेकानंा वाटले असले ! तस ेअसलेही, पण 
मु णज ेमला अस ेवाटत ेकी नाटकाचंी आशय-विैश ेओळखनू ानंा मोट करणार ेसमीकच उपल नाहीत. 
मू एकच – सामािजक आिंधलकी ! ती िकती कार,े कशीकशी अस ूशकत ेयाचहेी भान नाही. नाटक ह ेवचैािरक 
ेातच असत ेआिण ात एक नाा िवधान शोधायच ेअसत े– हीच धारणा ! ामळेु, बरीच नाटके िनारण 
मातीत जायाचा धोका िनमा ण होतो ! 
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या िनिमान ेमाझ ेएक न णण ेसागंतो. मराठी रंगभमूी १७० वषाची आह.े या काळात सलग इता एकािंकका आिण 
नाटके, जगयाता मलूभतू ावंर ( तानाक ावंर ) थमच िलिहली गलेी आहते – अस ेमाया 
नालेखनाकड ेपािहले गलेेल ेनाही. िवचारानंी मानवी ाचं ेिनराकरण न होण ेकवा अनके मू ेमानान ेमूसघंष  
होण े– उदाहरणाथ  नीती िव ाय – अस े नामामातनू हाताळले जाण े– याकड ेकुणाचहेी ल गलेेल ेनाही, 
ही माझी खतं आह.े पण िफकीर नाही. 
--- ००० ---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ढोलताश े
 
‘ ढोलताश े‘ ह ेमी िलिहलेा नाटकापंकैी सवा िधक गाजलेल ेनाटक. िलन झाावर ह ेनाटक काही िददशकानंा 
दाखवल ेहोत ेपण ानंा त ेिक झाले नत.े िवजय क कर ेयानंा मा ह ेनाटक वाचता णी आवडल ेआिण त ेिददशत 
करायच ेानंी ठरवले. ांा बरोबर काही चचा  झाा. ानंी सचुवावन दोन अिधक पा ेनाटकात मी िलन 
िदली. ‘ आिवार ‘ न ेिनमतीची जबाबदारी घतेली आिण टीम कामालाच लागली. चतेन दातार सूधार आिण 
काकडकेाकाचं ेनतेॄ अशी जोमदार योजना ठरली. अिजत भरु ेमखु भिूमका करणार, ह ेठरले. ाचंा आवाज आिण 
उम सवंादफेक ही पढु ेया नाटकाची खास विैश ॆठरली. सव च कलाकार तगड ेहोत.े अिदती दशेपाडं,े िवाधर जोशी, 
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रखेा बड,े हमे ूअिधकारी काका, मेा साखरदाडं,े धनजंय गोर,े काकडकेाका आिण तः िवजय क कर े! नाटकाच ेयश ह े
यात ठरलेलेच होत,े फ त ेघडण ेबाकी होत.े त ेघडलेच ! या नाटकाचा पिहला योग  ११ सबर १९९९ रोजी झाला. 
पढु े‘ आिवार ‘ न ेया नाटकाच े८७ योग केले. ( महाराात ‘ इा ‘ सह इतरही काही संानंी नतंर याच ेआणाखीही 
योग केले. अमिेरकेतही एका संने े ह ेनाटक सादर केल.े )  सदर नाटक खर ेतर ायोिगक रंगभमूीवर आलेले असनूही 
‘ आिवार ‘ न ेधमूधडाात एखाा ावसाियक नाटकासारख ेयाच ेयोग केले. ( आता अिजत भरु,े पुा ह ेनाटक 
रंगभमूीवर आणयाा मागा त आहते. ) सव च िनयतकािलकानंी नाटक वाखाणले. िवशषे णज ेया नाटकाला 
जयतंराव साळगावकर आिण नर दाभोलकर या दोघाचंहेी सहकाय  लाभल.े याा पासाा योगाला बाबासाहबे 
परंुदर ेआिण सिचन िपळगावकर आल ेहोत.े “ मी अनके वष सवयीन ेगणशेोवात सहभागी होत आलो आह ेपण या 
नाटकान ेमला िवचारात पाडले “ -- अशा अथा च ेबाबासाहबे बोलले. एका योगाला राज ठाकर ेआल ेहोत.े नाटकातले 
काही भाग सोप ेकेले तर िशवसनेेा सगया शाखासंाठी या नाटकाच ेयोग क, अशी ाचंी ऑफर होती. मराठी 
नािचपट सॄीता बसं लेखक, िददशक, कलाकार, तं यानंी ह ेनाटक आवजू न पािहले. मराठी ायोिगक 
नाटकामंधा काही िनवडक नाटकापंकैी एक, अस ेया नाटकाच ेान िनमा ण झाले. महारा फडशेनसह अनके  
परुार या नाटकाला िमळाले. लोकवाङमय गहॄ व आिवार यांा सयंु िवमान ेयाच ेपुकही िनघाले. पढु ेम ुबंई 
िवापीठान ेह ेनाटक मराठी एम. ए. ला अासाला लावले.  
 
मलूतः सगळे नािकच असतात. आिक-नािक हा भदे अतं उथळ आिण िनरथ क असतो. सगळे आपापा 
मानिसक ोामगमधनूच जगत असतात. मनाचा वापर एकसारखाच असतो. सखुःख,े िया-ितिया यांा िया 
साराच असतात. ‘ दवे ‘ ही सकंना वचैािरक रावर ीकारण ेवा न ीकारण,े एवढाच फरक असतो. वगेवगेया 
िवचारसरया असणाया माणसासंारखाच तो एक वचैािरक पॄरीय फरक असतो. हसकपणा, अलगतावाद, 
अितावाद, सखुवाद – ह ेसगळे सारखचे असत.े सवाचीच मन ेिवदीण च असतात – ताणतणावच असतात. या 
पा भमूीवर ‘ धम  ‘ णज ेकाय ह ेपाहायला हव े--  ही, ह ेनाटक िलिहयामागची रेणा होती. या नाटकात एक सवंाद 
आह े– “माणसू ःखी होयाची पत जर जगभर एकच आह ेतर ातनू बाहरे पडयाची शता णज ेधम  – एकच 
असला पािहज.े अनके धम  कस ेअसतील ? आिण धमा त गदच ंकाय काम ? तःला एकटं पाडयाच ंकाम केान ं
तः केलेलं आह,े तसचं तो एकटेपणा टाकणहंी केाला तःला कराव ंलागले. गद, दशन, उपणा याचंा 
धमा शी काहीही सबंधं नाही. “ धम  णज ेकाय, याबाबतच ता येयाची िया सु ायला हवी, हा एक या 
नाटकाचा हते ूहोता. माझ ेतःच,े मला तःला पडलेले जगयातले  समजनू घेयासाठी िनरिनराळे वाचन होत 
होत.े ात अथा त सतंवाङमयही होत.े या सदंभा त तकुारामान ेथोडात सािंगतलेला धम  हा सव ापी आिण अिखल 
मानवजातीला तु आह,े ह ेमला िदसत होत.े ाा सागंयामाण ेधम  णज े‘ एकिवध मन ‘ – एका मन. फुटीर 
– िवदीण  नसलेल ेमन णज ेधम . पणू  मानवजातीला तु असा हा धमा चा अथ  आह.े वाढा ताणतणावांा आिण 
असं सघंषाा आजा जगात तर हा अथ  णज ेअिंतम श वाटतो. ज.े कॄमतूही एका मनाबल – 
integrity of mind – या बल अनकेदा बोललेले आहते. याच नाटकात एका िठकाणी असा सवंाद आह े– “ 
तःा मनाची िवदीण ता टाकण ंआिण एकिवध – एका होण ंणजचे धम  – ह ेसतंानंी वारंवार  केलेलं आह.े 
याचा अथ च असा की आपण तः बदलायची तयारी असािशवाय आिण तशी ती िनकड वाटािशवाय धमा शी 
आपला सबंधंच यऊे शकत नाही ! “ 
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धमा ला आललेे सामिूहकतचे,े टोळीबाजीच,े सैबाजीच,े हपापलेपणाच ेउादी प  यात टागट करायच ेहोत.े 
ामळेु, गणपती उव समोर आला. मी बरीच वष पुयात असानहेी असले, इथला हा महाकाय अपवादाक 
उव हाच नाटकाचा का माल असणार, ह ेठरले. नायक नीच या बाबतीत  िनमा ण करणारा असणार होता. कुठे 
असले तो ? रंगमचंावर ह ेजग कस ेयईेल ? याचा िवचार करता करता ली रोडवरच ेवाड,े घर ेसमोर आली. 
अनतंचतदु शीला िवसज न िमरवणकू पाहयासाठी त ेकस ेसगळे खचाखच भरलेले असत,े त ेलात आले. आिण नायक 
सापडला ! तो णले, या गोी खोा आहते – इथनू माया घरातनू ानंा बदंी असले. ह ेबदं राहील. इथनू िमरवणकू 
पाहता यणेार नाही. घर ाच ेअसले तरी नातवेाईक, िम याचंा फोस  असणार – ितथनू िमरवणकू पाहयासाठी – आिण 
तो नाही णले. ातही, एक समझोता आह े– एक आड एक वष  ाा णयामाण ेचालेल. ही तडजोड ान े
मा केलेली आह.े पण सघंष ब हाच असले. आता हा सघंष  टॊकावर कसा यईेल ? तर एक ाधी ी असले 
िजला ितथनूच पाहण ेभाग आह.े तीही, िनळ यासाठीच परगावान आलेली !   ामळेु, साधंेखीन ेबजेार असलेली 
काकू आली. मग बाकीच ेिच ा मानान ेसोप ेहोत.े माणस ेकाही एकाच ात जगत नसतात – केाच े, अम 
वगेवगेळे असतात. ह ेसगळे इतर पाांा मदतीन ेउभ ेहोत गलेे. आता एक महाचा  होता – नायक हा गलॅरीा 
दाराला लावलेा कुपाची िकी न दणे ेइतके ताण ूशकेल का ? या बाबतीत तो सरळ णनू टाकतो की ह ेइथपयत 
आणलेलेच आह,ॆ तर पा ताणनू जाीत जा – पा काय होतये त.े ह ेनाटक आह ेआिण आपण ही एक शता 
अजमावनू पाहतोय – अस े! 
 
धमा बाबता मलूभतू ाबंरोबरच धमा च ेउवी, उादी प  हाही या नाटकाचा एक महाचा फोकस होता. हा 
उवीपणा, सारख ेखपू काही साजर ेकरयाची गरज वाटण,े हा झपाान ेपसरत जाणारा रोग असाच ेिदसत होत.े 
लोक णतात की ा सगंाा िनिमान ेलोक एक यतेात, काहना सघंटन कौशाच ेिशण िमळत,े उोगधदं े
वाढतात, वगरै.े मला ह ेिदसत होत ेकी के उव – वा काहीही साजर ेकरण े– ह ेएक अिता, उाद, अलगता 
आिण हसकपणा तयार करतचे करत.े ती एक तारुती नशा असत े– तवेढा काळ इतर िववचंनातंनू तथाकिथत मुी 
दणेारी – पण ा बदात मानवी जगयाचा चडं मूनाश वसलू करणारी. माणसाला अिधक मड, अिधक हसक 
करणारी. ामळेु, या बाबतीत कोणतीही समथ न ेखोटीच िदसत होती. सव  काही साजर ेकरयाा वडेाबल यातला 
नायक अय एका िठकाणी खपू ितिडकीन ेबोलतो. 
 
मी तः आिक-नािक या भदेापिलकड,े धम  णज ेकाय ह ेसमजनू घणे,े ही केाची महाची गरज आह,े अस े
मानतो. मी धम िवरोधी नाही. पण धमा ा नावाखाली सघंटन णज ेधम  मळुीच न,े ह ेमला सतं सािहाा 
आकलनातनू िदसत.े ामळेु, या नाटकात सतंसािहातले दाखलेही यतेात. याचा एक अूत पिरणाम असा झाला की 
बसंांा आवडा गोना आान दणेार ेअस ेह ेनाटक असनूही, कुणीही खावले गेाची तार केली नाही वा 
दगंा केला नाही. 
 
नाटकाा योगात, खाली रावर चाललेा िवसज न िमरवणकुीचा आभास छान जागता ठेवलेला होता. सवंादांा 
मधा जागा िवजय क कर ेयानंी अतं िवचारपवू क आिण नाटक हलत ेआिण हसत-ेखळेत ेआिण मजदेार-गभंीर राहील 
अशा उम भरा होा. पणू  टीम िमळून ह ेनाटक सळसळत ेकरत असत. लेखकाा मनातले नाटक आिण योग 
यातं एका बाबतीत थोडा फरक होता. मी ह ेनाटक िलिहताना मुतः मायासमोर धम  हा िवषय होता. योगात ह ेनाटक 
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ाा सामािजक अगंाकड ेअिधक झकुले. या उवाचा उपव, षण आिण ातनू िनमा ण होणाया अिता 
अिधक ठळक झाा. कदािचत ामळेुही नाटक अिधक गाजले असले, ह ेमला माच केले पािहज.े पण माझा या 
गोीला आपे असा मळुीच नता. िवजय क कर ेयानंा हा भाग अिधक अधोरिेखत करावासा वाटला, अस ेवाटत.े पण 
नासिंहतते लेखक णनू मी माझ ेडाव ठेवलेलेच असतात. त ेसवंादातं असतात. यातले सव  सवंाद उम पोचत 
असान ेमी समाधानी होतो. िददशक आिण लेखक यानंी िदलखलुासपण ेएकमकेानंा आपापले डाव यशी होऊ 
देयाच ेएक उदाहरण णनूही या नाटकाकड ेपाहता यईेल. 
 
या नाटकाा रंगीत तालमना मी उपित होतो. पिहली सलग तालीम पान मी अतं नाराज झालो होतो. मलाच त े
कंटाळवाण ेवाटले होत े! माया शजेारी दाम ूक कर ेकाका बसले होत े– ानंी माझी मनःिती जाणली. माया पाठीवर 
हात ठेवनू त ेणाले, “ काळजी क नकोस – नाटक उम होणार – आाा तालमीत फ पसेचा ( गतीचा ) 
ॉेम झाला होता. पढुची बघ तालीम ! “ आिण खरचे, पढुची तालीम पान मी खशुच झालो ! गायात तबंोरा जसा 
करे सरुात लागावा लागतो तशी नाटकाला गती करे असावी लागत,े ह ेमला नवीनच समजले ! पढु ेया नाटकाा 
सव च घटकाचं ेसरू उम जळूुन आल ेआिण अथ पणू  योगाचंा िसलिसला चा रािहला . माया नालेखन कॄतीमळेु 
मला िमळालेले ह ेएक मोठे समाधान होत ेआिण आह,े  
--- ००० --- 
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एफबी  डसा मागणीवन – 
अिभची, कोापरू साठी केलेले भाषण. ( १०-०३-१७. ) 
 
आजच ेनाटक 
 
( ४८ सिंहता – १, २, ३ व एक उजेनाथ  ) परीक – स जी. कुलकण आिण िहमाशं ूात . ) 
 
थम – अिभचीच ेआभार – परुार िवजेाचं ेअिभनदंन ! – परुार न िमळालेानंा मी एक मािहती सागंतो – मी 
त: सुवातीची चार नाटके फालत ूिलिहली होती. माझी नाटके जेा रा ना धत यऊे लागली तेाही ानंा 
अनकेदा िवखु परताव ेलागले. ाला लेखनाची आच आह ेान ेयशापयशावर आपले काम अवलंबनू ठेवचू नय.े 
 
नुाच ८ तारखलेा मिहला िदन पार पडला आिण आज आह ेमहान समाजकाय का सािविबाई फुले याचंी जयतंी. 
बालिववाह, िवधवा िववाह आिण ी-िशण या सामािजक ांा ेात ाचं ेखपूच मोठे योगदान आह.े आज िया 
िशकून आिवासान ेगितपथावर असण ेयाच ेमोठे ये ानंाच आह.े ी-पुष समता ? जगभर या बाबतीत 
असमाधानच आह.े ओशो णतात, ‘ समता ‘ न े‘ वगेळेपण जपण े‘ हव.े म सशंोधनामाणहेी ीा आिण 
पुषाा मत, ाा वापरपतीत काही फरक आहते. ीची गणुविैश ॆआिण मता वगेया आहते. ह ेजग 
पुषानंी घडवलेले आह.े ीा वगेया गणुविैशानंा वाव िमळत जायला हवा. इथ ेएक छोटीशी किवता -- 
 
रंगीत वाबंरोबरच ितला 
व ूआिण पती 
याचं ेअपू असत े
ितला घटनाचं ेतपशील 
साठवायला आवडतात 
कधी कधी तर 
अमकु वारले तो बधुवार होता 
हहेी ती सागंत े
कुणाा आहरेाच ेपाकीट 
कोणा रंगाच ेहोत े
ह ेती सागंत ेतेा 
जगच हाताशी असाचा 
भास होतो 
 
िवचारानंी ितला 
के गो िनित 
कन ायची असत े
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जसा िता शरीराचा 
कण अन कण िता 
आटोात असतो 
 
सखु ेअसोत की ःख े
आा घडासारखी ानंा 
ती कधीही जागी क शकत े
 
आिण मी आह ेगढूाचा साधक 
आमा जोडीतनू 
म छान सज क िठणया उडतात 
 
-- ही कोणाही कलेबाबतची किवता णनूही पाहता यईेल. ‘ अनभुव ‘ ह ेमाहीत असणार ेजग आिण नसुत ेबौिक 
नसलेले एका आकलन, ही गढूता. 
 
इथ ेएक  पडतो – िया किवता, कथा, कादबंया िलहीत आा पण नाटककार फारशा झाा नाहीत. अस ेका झाले 
असाव,े याचा शोध घणे ेउोधक होऊ शकेल. खर ेतर जगयातले ना समजयात आिण घडवयातही ाचंा 
हातखडंा असतो – तरी, अस ेका झाले असाव े? ानंी िलिहलेली नाटके पाहण ेह ेसमाजाला झपेणार नाही, अस ेतर 
नसले ? मघेना पेांा कथा वाचण,े ‘ नाितचरािम ‘ वाचण ेठीक, पण, ानंी नाटक िलिहले तर ? – फार थोा 
आहते नाटककार िया – इरावती कणक, मधगुधंा कुलकण आिण मनिनी लता रव या तीन िदसतात. यातही 
सात राखनू असलेली आिण ी णनू न ेतर आजा िपढीची महाची नाटककार णावी अशी णज े
मनिनी ही एकच आह.े ती आिण धम कीत समुतं या दोन आजा महाा नाटककारावंर मी ‘ लिलत ‘ ा 
नािवशषेाकंात एक लेख िलिहला होता. िता नाटकाबंल मी बोलणार आहचे. आज िलिहणार ेअनके नाटककार 
ांा आजा जगयाा आकलनाला अतं खरी आिण समथ  अिभी दते आहते. तहेी थोडात बोलेनच. 
आपला आजचा िवषयच आह े–  
‘ आजच ेनाटक ‘. या सदंभा त, अिलकडचे कोापरुात झालेा दोन नाटकाचंा िवचार केला पािहज.े ‘ कग िलयर ‘ 
आिण ‘ नाटककाराा शोधात सहा पा े‘ – ही दोन नाटके कधीची णावीत ? कालची की आजची ? ातंला माहोल 
वा अनभुव िव आपले नाहीय, तरी ती आज का करावीशी वाटतात ? भावना वा घटना यांा अिभीमळेु ? ात 
खर ेतर आता काही फारस ेनावीच रािहलेले नाहीय – मामामंळेु आता रोज असं घटना आपा मवंर यऊेन 
आदळताहते ! खर ेतर आजा नाटककारापढु ेहा एक च आह े– नसुतचे काही िगत सखुःखाचं ेअनभुव वा 
सनसनाटी घटना रंगवयात आता काही अथ च रािहलेला नाहीय. या पिरितीचा पिरणाम णनूही ही अनके 
कथाहीन नाटकाचंी िनमती होत असले. बर,े ा दोन नाटकातं कसला पिरवत नवाद आह ेणाव,े तर तहेी नाही. 
िपरादंेोमाणचे बकेेट आिण आयनेोही सामािजक-राजकीय-आथक पिरवत नासाठी िलिहणार ेनत.े ( 
आपाकडच ेशरेबेाज, बजेबाबदार टीकाकार नमेाड,े कारण ेवा िवषेण न दतेा, बकेेटसारा लेखकाला सहज ‘ म 
‘ लेखक णतात, त ेवगेळे ). पण, ही नाटके का महाची आहते याच ेउर मी दणेार आह.े 



63 

 

 
आजच ेएक महाच ेनाटककार जयतं पवार तुाला माहीत असतील. ‘ अधातंर ‘, ‘ माझ ंघर ‘, ‘ टगशेा ात ेन 
‘ ही ाचंी नाटके िस आहते. ानंी आजची एक वगेळीच अडचण माडंली होती. ाचं ेणण ेअस ेकी आजच े
वाव फार वगेान ेबदलत ेआह.े लेखकाला ाच ेआकलन होऊन तो ावर नाटक िलहीपयत त ेवाव जनु े– अतु 
होतये ! ही तर महा-अवघड समा णायला हवी – िलिहणचे अश करणारी ! इथ ेएक  िवचारला पािहज ेकी 
आजच ेवाव णज ेकाय ? आपण ाला उर-आधिुनकतावाद णतो तो ‘ स ‘ ही कना वा सवाना एकच 
काही जसेा तस ेकळू शकणचे नाकारतो. त ेआपाला आपा साा पतीनहेी कळू शकत.े केाचा जगयाचा 
माहोल, भाव वगेवगेळे असतात. मता रसायनाचं ेमाणही वगेवगेळे असत.े ोॅमगच वगेवगेळे असत.े मी 
नोकरीिनिम एका खेात होतो तर ितथ,े ितथनू दोन तासावंर असलेले िजाच ेगावही न पािहलेले काहीजण होत.े 
तुाला मध ूसाबण ेहा मराठीतला एक उम लखेक माहीत असले. ाची ‘ लीळा ‘ ही कादबंरी मला महाची वाटत.े 
गाओ झगिझआना ‘ सोल माउटंन ‘ या पाचश ेपानी कादबंरीचा ान ेकेलेला अनवुाद हा मराठी अनवुाद वाङमयात 
लणीय ठरावा असा आह.े तो आता पुयात िनवॄीच ेजीवन जगत आह.े ान ेअजनू म ुबंई पािहलेली नाही. यावर ान े
‘ अनभुव ‘ मािसकात एक लेखच िलिहला होता ! साराशं, केाला िदसणार,े अनभुवला यणेार ेवाव एकच नसत.े 
आजा जगाचा काही एक कॉमन माहोल असला तरीही के लेखकाच ेवाव वगेळे असत.े अमकुच एक वाव 
स, अस ेकाही नसत.े ामळेु, कुठले तरी वाव पकडायच ेआह,े ही समाच मला खोटी वाटत.े इथ,े कॉमन वा 
सामा कारणानंी िवचाराचं,े समजतुच ेमाहोल कस ेबदलत जातात, त ेथोडात पाहायला हव.े अस ेकेान ेआजा 
मराठी नाटकाची नीट कना यईेल. 
 
एक काळ हा ‘ धम  ‘ नायक असयाचा, तोच चालक असयाचा होता. तोच सव  होता. स, ंदीपणा, 
रोमिँटिसझम याचंा तो काळ ण.ू ानतंर आला आधिुनकतचेा काळ. औोिगक िवकासाबरोबर, तंान, शा, 
वैािनक िकोण याचंा काळ आला. शहरीकरण वाढू लागले. ातनू धम शीचा हास आिण मानवतावादी, मानवक ी 
िवचार वाढत गलेे. तकुातं उादन, शेलायझशेन. अतंवरोध, ंाकता वाढली. Alienation णज ेपराता 
भाव वाढला. पण ह ेिनराशावादाला पोचले नाही . मूशोध नाकारला गलेा नाही. िवदीण तचेी जाणीव आिण उपरोधही 
मूापनचे ेय या पात रािहले. समुार े१९६० नतंर उर-आधिुनकतचेा काळ सु झाला, अस ेमानयात यते.े 
इथ ेिवदीण तेा अनभुवातनू अराजकतेा आिण मूहीनतेा यात राहण ेणजचे जगण,े अस ेहोत.े विैकता, 
स, बिुामाय वा यै  ह ेसगळे िनरथ क होत.े खोलीिबली काही नसत,े सगळे उथळच असत,े अस ेहोत.े निैतक 
मू ेवा कलामू ेयानंा मलूाधारच राहात नाही. िनरथ कतचेाच अनभुव यतेो. वाव िविळत आिण ीा 
पिलकडचे आह ेतर आता आह ेाचाच गौरव करावा, अस ेहोत.े या अवा आपाकडहेी अनभुवात आहतेच. 
ामळेु, सामािजक बािंधलकी ह ेएकच मू आिण पिरवत नवाद हा एकच हते,ू अस ेरा शकत नाही. हचे सगळे भाषेा 
अासाा अगंान ेसरंचनावाद आिण उर-सरंचनवाद या कार ेसापडत गलेे. ह ेबुीन ेआिण सशंोधनानचे सापडत 
गलेे. बुीचा िनभ य वापर करत गेामळेु िदसत गलेे. बुीनहेी टोकापयत जायची हमत हवी ! बुीच ेगाठोड ेघऊेन 
एकाच भिूमकेवर ठाम बसनू राहणायानंा ह ेकस ेकळणार ? यानतंर आता उर उर-आधिुनकतचेा कवा परा-
आधिुनकतचेा काळ सु झाला आह,े णतात. णज ेमटॅेमॉडनझम ! णज ेआधिुनक आिण उर आधिुनक यांा 
समयाचा काळ. 
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आपा आजा नाटकामंधनू ामुान ेउर-आधिुनकतचेी लण ेतीत होतात. आजच ेआपले नाटककार आहते – 
िहमाशं ूात , आशतुोष पोतदार, गणशे िदघ,े अिजत दशेमखु, दा पाटील, िवासागर अापक, मनिनी लता 
रव, धम कीत समुतं, यगुधंर दशेपाडं,े राल बनसोड ेआिण सतंोष गजुर ( ाचं े‘ मऊ ‘ नावाच ेनाटक फार चागंले 
आह,े अस ेऐकून आह.े दीप मुय ेयाचं ेिददशन आह.े ) याचबरोबर, णव सखदवे आिण सतीश ताबं ेयांा कथाचंी 
नापातंरहेी सादर झालेली आहते. िशवाय, प.ु िश. रेयांा ‘ सािवी ‘ या कादबंरीच ेरव लाानंी सादर केलेले 
नापातंरही लणीय आह.े तसचे लाानंीच िददशत केललेे माझ े‘ मनाच ेशोक ‘ ह ेनाटक, हहेी, आपा 
परवानगीन,े यात समािव करतोय. ानतंर, पुयात झालेा एन एस डी ा ‘ भारंगम ‘ महोवाता नाटकाबंल 
थोडात बोलेन. 
 
यातंा दा पाटील या नाटककाराबल एक िवशषे सागंयासारख ेिनरीण आह.े ाचं े‘ हंडाभर चादंया ‘ ह ेनाटक 
पिरवत नवादी, ‘ गढीवरा पोरी ‘ ह ेउर-आधिुनक तर ‘ ॉबरेी ‘ ह ेएक साध ेरंजनाक ावसाियक नाटक आह.े 
खपू उकुता बाळगावी असा हा नाटककार आह.े 
 
िवासागर अापक हा ाा कॉलेज जीवनात बराच काळ माया सपंका त होता. ान ेमाझी ‘ समतोल ‘ आिण ‘ 
धागदेोर े‘ ही दोन नाटके आिण ‘ ेलर ‘, ‘ वषेातंर ‘ आिण ‘ सा मावळा सयूा ची ‘ या एकािंकका िददशत केा 
होा. ‘ अवकाश कलामचं ‘ ही संा ापन करण,े तालमसाठी जागा िमळवयासाठी दोनतीन तास िशण 
मडंळाा बाकावर सबंिंधत अिधकायाची वाट पाहात बसण,े अशी अनके काम ेआी एकितपण ेकेली. ाची दोन 
ावसाियक नाटके अिलकडचे रंगभमूीवर आली. ‘ आधी बस ूआिण मग बो ‘ आिण ‘ साखर खाेला माणसू ‘. 
ावसाियक रंगभमूीवरची ही दोन वगेया बाजाची नाटके आहते. ातंला ऍसडटीचा श म खमुारी आणणारा 
आह.े 
 
याच कार,े ावसाियक रंगभमूीवर, ‘ ससुाट ‘ ह ेएक अगदीच वगेळे, ऍसड आिण मजदेार नाटक िलिहले गलेे त े
अिजत तााबा दशेमखु या लेखकाकडून. यात  रे ेेशन, गाडी यणेजेाण,े तीतनू पा ेचढण-ेउतरण,े ह ेसगळे 
होत.े ियदशन जाधव आिण सशुील इनामदार याचंा उम अिभनय होता. 
 
गणशे िदघ ेया नाटककारान ेकािलदसाा ‘ मघेत ‘ च ेनापातंर कन त े‘ अपवू  मघेत ‘ या नावान ेसादर केले. 
ाच ेअवघड िददशन ागत थोरात यानंी केले आह.े यानतंर गणशेन ेआणखी एक नाटक िलिहले. य ितकड ेिवरह 
भोगत असताना इकड ेयिणीची काय अवा होती याबाबत कना लढवनू ान े‘ यिणी िवलाप ‘ नावाच ेनॄमय 
नाटक रंगभमूीवर आणले आह.े अशा नाटकात, कसली भिूमका घणे ेआिण कसला पिरवत नवाद असणार ? ह ेतर मानवी 
जगयाच ेआिण अिाचहेी भान घणे ेआह.े सपंका त यणेाया मनाला पिरप करणार.े 
 
याच पतीच ेनॄमय असलेले अस े‘ सािवी ‘ ह ेनाटक रव लाानंी सादर केलेले आह.े कलाकॄतीतले वाव रच े
वा अपिरिचत असले तरी ा कलाियतेा उ अशा सवंदेनशीलतमेळेु त ेकस ेआजही आिण सव  वयोगटातंा 
ेकानंा तु वाटत,े त ेपाहयासारख ेआह.े यालाच णायच ेअिभजातता. लााचं ेिददशन आिण िया जामकर 
याचंा अिभनय ही या नाटकाची खास विैश ेआते. आपले शरेबेहार समीक नमेाड ेह े‘ सािवी ‘ या कादबंरीला ‘ 



65 

 

छापनू छापनू वाढवलेली ‘ कादबंरी णाले होत.े ाकड ेअथा त ल करणचे बर.े या कादबंरीत वा नाटकात ना 
आजा जगयातले अराजकी वाव आह ेना पिरवत नवाद, तरीही आज त ेभरभन पािहले जात ेआह.े यावन हचे 
िदसनू यते ेकी आजच ेनाटक णज ेअमकु सालात, अमकु वयाा माणसान ेिलिहलेले, अमकु वावाच ेनाटक, अस े
काही नसत.े 
 
मनिनीला तडुलकर ‘ एक धाडसी नाटककार ‘ णाले. ियानंा अस ेधाडसी असण ेखपू कठीण असत.े एका बानी 
ाचंी एक किवता एकदा मला दाखवली. ईरचरणी लीन झाले, वगरै.े टल,े तुी अशा खोा किवता का िलिहता, 
तर, ाचं ेउर होत े– खया किवता िलिहा तर मी याचंी बदनामी करत,े अस ेह ेणतात ! इथ ेिवचार कन पाहा 
एखादी िववािहत ी मेकिवता िल लागली तर ? ा नवयाबलच आहते याा खणुा ितला के किवतते ठेवाा  
लागतील ! आिण तस ेनसले तर ? मग, ितला अवघड होईल ! आिण नवरा अगदी सिह ूअसले तर िता दर 
किवतगेिणक तो खचत जाईल ! तडुलकर, मनिनीला, राचा एक थब न साडंता काम करणारी शियात 
णतात. मनिनीा काय कवा धम कीता काय नाटकातंनू अमकुच बरोबर कवा परंपरागत मू ेयानंा नकार 
िदसतो. सुवात-म-शवेट वाली गो वा सलग भाविचण अस ेकाही नसत.े मूाकतेा आिण नारचनेा 
सव च सवयीा पती झगुान िदलेा असतात. इथ ेगमंतीन ेएक िवषय बोलायचा तर भारतातले पुष असा परुता 
बदंोब करयाा यात असतात की ांा घरातली कोणतीही ी कुणाचीही मैीण असता कामा नय ेआिण तचे 
पुष ाचंीच एक समा माडंताना णतात की भारताता पुषानंा मिैणी नसतात ! मनिनीची नाटके त ेजग 
ओलाडंणारी असतात. ितची नाटके मुतः आजा तण िपढीच ेअनभुविव हाताळतात. मे, तारणा, लटग, 
केप, घटोट यांा िया इथ ेिदसत राहतात. आताा िपढीा जगयातले ह ेिनाच े आहते. मनिनी त े
अतं िनभडपण ेहाताळत.े अशाच िवषयावरा िता एका नाटकाच ेनाव आह,े ‘ िसगरटेस ‘. 
 
धम कीतच े‘ पाणी ‘ ह ेनाटक माया मत ेएक महाच ेनाटक आह.े एक काय कता  िवचारवतं आिण एका मािसकाचा 
सपंादकीय सागार यांातं घडणारा हा सवंाद आह.े सपंादकाच ेणण ेअसत ेकी चळवळीता दोषाबंल न िलिहता 
काय काना उाह वाटेल, अस ेिलहायला हव.े िवचारवतंाच ेणण ेअसत ेकी वचैािरक झटके िहतकारकच ठरतील ! 
िवचारवतंाा मत,े आमीरखान कोका कोलाची जािहरात करतो णनू ाची मदत घऊे नय ेआिण परदशेी फंडग घऊे 
नय.े या दीघाकात शशाकं शड ेआिण िकरण योपिवत याचंा उम अिभनय होता. या नाटकाला काहीजण राजकीय 
नाटक णतात. आपाकड ेकाहीजण एक बावळट कना जोपासतात की राजकीय णज ेकाहीतरी टे असत.े 
ऐितहािसक, पौरािणक, सामािजक तसा राजकीय हा फ एक माहोल असतो. नाटक ह ेमानवी सबंधंाचंचे असाव ेलागत,े 
मग, माहोल कोणताही असो. धम कीतच ेह ेनाटक ‘ िवचार आिण कॄती यातंले अतंर ‘ हा मानवी जगयातला एक 
महाचा  हाताळत.े त ेअमकुच बरोबर अशी भिूमका न घतेा ा ाच ेपणू  भान दऊेन थाबंत.े ामळेु त ेसवच 
माणसानंा तु नाटक ठरत.े याच ावरच,े िवचारवधे समंलेनाा अपदावन  झालेले, डॉ. आनदं 
तलेत ुबंड ेयाचं ेह ेिवचार बघा – “ आज िवचारवतं आिण काय कता  या दोन कंपूमं ेएक भयकंर दरी िनमा ण झालेली 
आह.े काय कता  कंप ूहा तथाकिथत िवचारवतंापंासनू इतका रावला गलेा आह ेकी ान ेिवचार करणचे सोडून िदले आह.े 
ाला याची धाी असत ेकी िवचार केान ेआपण तःच कदािचत ‘ िवचारवतं ‘ बन.ू णनू तो कोणाही 
िवचारािशवाय, पिरणामाचासुा िवचार न करता, कॄती करत असतो. सरीकड ेिवचारवतं आपा हिदतंी मनोयात 
बसनू आधीच सजुललेा आपला अहंकार ( ego ) अिधकच फुगवीत, आपण िवचार िनमा ण करत आहोत अशी कना 
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करत असतात. आपला ‘ थोर ‘ िवचार, कॄतीत न आणाबल त ेकाय काना षण ेदतेात. ानंा याची साधी 
जाणीवही होत नाही की जर तो िवचार काय काना आकषत करत नसले तर ाातच काहीतरी टुी असणार. 
यामाण ेआज सव  वाझं िवचार व िदशाहीन कॄती अशी ःखदायक पिरिती आह.े णनू ही पिरिती लवकरात 
लवकर बदलयाची गरज आह.े “ आदश आिण कॄती यातंले ह ें एका समाजातले णनू जस ेपाहता यईेल तसचे एका 
ीतले णनूही पाहता यईेल. निैतकतेा कनाबंाबतही अस ें पाहता यईेल. ‘ परी मातसेमान ‘ हा 
बोलयातला आदश असला तरी  जगण ेतस ेनसत.े अमकु एका वयानतंर ी-पुष आकष ण सपंले पािहज ेअशी 
समजतू बाळगली जात,े पण, मानसशाामाण ेममतॄ होईपयत त ेआकष ण िजवतं असत े! 
 
इथ,े राजकीय टा गलेेा ‘ उ धम शाळा ‘ या नाटकाच ेउदाहरण पाहाव.े ाच ावर आथ र िमलरच े‘ द 
ुिसबल ‘ ह ेसबेाबता मानवी ाबाबतच ेचतनशील नाटक िलिहले गलेेले आह.े बाज ूघते िलिहान े‘ उ 
धम शाळा ‘ ह ेनाटक िकरकोळ ठरत.े नमेाड,े या नाटकाबल बोलताना, ाा भाषचेी तुी करतात ! आशयाबल 
बोलायची हमत न करणार ेह ेमराठीतले ‘ महान ‘ समीक ! 
 
आपण जी उर-आधिुनकतचेी विैश ेपािहली ती आजा आपा सवच नाटककारामं ेिदसनू यतेात. मूाचंा 
अभाव, स वा अमकुच बरोबर अस ेकाही नसण ेआिण जगण ेापनू रािहलेली एकूणच िवदीण ता – बतके सव च 
लेखकाचंा हाच आशय असाच ेिदसत.े या लेखकांा नाटकाचं ेिवषय काय आहते, त ेपा. 
 
िहमाशं ूात  हा साचा एक महाचा चतनशील लेखक आह.े मी पािहलेले ाच े‘ जतेले जायटं ील ‘ ह,े वीण 
भोळे यानंी िददशत केलेले नाटक अराजकाचा आशय एका वगेयाच कार ेअधोरिेखत करणार ेहोत,े अस ेआठवत.े 
 
यगुधंर दशेपाडं ेयाची ओळीन ेतीन नाटके आहते. ‘ अगदीच शू ‘, ‘ बलै मलेाय ‘ आिण ‘ ऍसोट ‘. याचं ेिददशक 
अनुम,े रव लाख े( वयावर काही नसत े), लिलत भाकर आिण मदंार दशेपाडं ेआहते. िवषय आहते – पिहाचा -- 
आदश िवचारसरणी, धा , वहार आिण यश. सयाचा – मॉडन  ( आधिुनक ) होयाच ेय. आिण ितसयाचा 
आह े– पणू ाचा शोध घऊे न शकयाच े. यातंले, इित आिण  यातंा अतंराच ेसू लात घेयासारख े
आह.े अशी नाटके पलायनवादी नसतात – ती  जगयाला सामोरी जाणारी असतात. 
 
णव सखदवेा कथवेर आधािरत, अिभिजत झ ुजंारराव यान ेिददशत केलेले नाटक ‘ आय डी ‘ ह ेनाटक, आभासी 
ओळख, स ओळख आिण एकूणच गधळ, असा िवषय हाताळत.े 
 
-- ही सगळीच नाटके उर-आधिुनक णावीत अशी आहते. ही  जगयातनू आलेली खरी अिभी आह.े यात 
पिरवत नवादी णाव ेअस ेएकही नाटक नाही. अस ेसगळे िजवतं कलािवार नाकारणारी िवचारसरणी आपण राबवत 
बसलो तर त ेनीच साॄंितक नकुसानीच ेठरले. 
 
माझीही तीन नाटके अिलकडचे रंगभमूीवर आलेली आहते. ‘ सामसमू ‘, ‘ ा आिण दखेभाल ‘, आिण ‘ मनाच े
शोक ‘. माझ ेवय सर आह.े मी आजा िपढीच ेआयु जगत नाहीय. मग, मी आजचा नाटककार आह ेकी नाही ? ही 
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नाटके सादर करणारी िपढी आजची आह,े ेकही आजा िपढीच ेआहते. ‘ ा आिण दखेभाल ‘ ा, ‘ 
िरनोशेन ‘ या नावान ेहदीत आलेा, म ुबंईता पॄी िथयटेर ा योगाला मी गलेो होतो. ितथ ेसव 
जातीधमा ता तण मलुामलुचीच गद होती. ानंा त ेनाटक खास ाचं ेवाटले आिण आवडले ! अशा गोी लात 
घऊेनच ‘ आजच े 
नाटक ‘ याचा अथ  लावला पािहज.े ( सा पुयाा पीडीए तफ  माया ‘ घोकंपी ‘ या नाटकाा तालमी चा  
आहते. ) 
 
एखाद ेनाटक, ‘ आजच ेनाटक ‘ ठरयाच ेकाय असत ेरह यावर शवेटी मी बोलणार आहचे. 
 
जाता जाता, अिलकडचॆ पुयात झालेा भारंगम णज ेभारत रंग महोवाबल थोड ेबोलणार आह.े हा एन एस डी 
चा महोव रा शासनाा मदतीन ेथमच पुयात होत होता. याला शू िसी िदली गलेी होती. वतुः अशा 
नाटकाचंा बराच ेक पुयात आह,े पण, पुयाची लाज िनघाली. सव  नाटके कोणा ना कोणा कारणान ेचागंली 
होती. यात झालेा आयनेोा ‘ द लेसन ‘ या दीघाकाचा मराठीत पातंिरत एक योग मी ६७ साली पािहला होता. 
ानतंर पास वषानी ाचा कोलकााा लोकानंी केलेला ‘ नीिलमा ‘ हा योग या महोवात पािहला ! यात काम 
करणारा गौतम हलधर हा नट टे होता. एवढी वष जगभर ह ेनाटक का महाच ेवाटत असले ? वाववादाा 
रावर ह ेनाटक कुणाला ‘ आपले ‘ वाटू शकेल ? ( मुाम गमंतीन ेबोलायच ेझाास, पिरवत नवादी सने ेएकेक नवा 
कलावतं िगळंकॄत करण,े अशा अगंानहेी या नाटकाकड ेपाहता यईेल. ) 
 
याच महोवात ‘ पटेुरी साडग ‘ हा एका मलेिशयन अिभनेीन ेसादर केलेला दीघाक पािहला. 
 
पटेुरी साडग 
हा एकपाी योग सपंावर आयोजक िवषी णाा, “ टेिरिफक पफम  ! “ मलाही मनोमन तसचे वाटत होत े! 
लेखन, अिभनय आिण नॄ यातंनू ही कलाकॄती साकारली होती साबरेा शके या मलेिशयन कलावतीन.े अितम सदय  ( 
णज ेउानता न े) आिण सखोल पिरपता याचंा हा मनो िमलाफ होता ! एका तासात मानवी जगयाता 
मलूभतू ानंा श करणारा ! ह ेनाटक मला चडं आवडले ! 
 
एका मलाय राणीा ितथा दतंकथवेर आधािरत अस ेह ेनाटक होत.े थोडात कथा णज,े ती एक पगवता असत.े 
ती ा ावी णनू आजबूाजचू ेराज ेमरत असतात. ातंाच एका सामवान राजाला नकार िदला जातो. ितच े
िता मामभेावावर मे असत,े ााशी ितच ेल होत.े पण, नकारान ेिचडलेला राजा िता राावर आमण 
करतो. ाा ताकदीला तड देयाची िता रााची मता नसत.े आपला िय नवरा, दशे आिण आपले लोक याचंा 
नाश होऊ नय ेणनू ती युबदंी ( की युकैदी ) ायच ेठरवत.े नवयाला सागंत ेकी मी शु राहीन आिण परत यईेन, 
तोवर त ूवाट बघ. ती चटूेकिवापारंगत असत.े कालातंरान ेती ा समथ  जेा राजाला आजारी पाडत.े ाा 
सवागातनू गधी यऊे लागत.े ितथले हकीम-वै हात टेकतात. उपाय ा बिंदवान राणीकडचे आह,े ह ेशवेटी ानंा 
कळत.े ितला मु करयाा अटीवर ती ाला बरा करत.े या कारात तीन वष जातात. ती परत यऊेन पाहत ेतर 
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िता पतीन ेसया ीशी ल केलेले असत.े ती सतंापत.े आिण ाचा िता हयेरिपनन ेखनू करत.े शवेटी बपेा 
होत.े 
 
सगळे मानवी मनाचं ेखळे ! यात भिूमका कसली घणेार डबलाची ? ! वतुः ही कलावती ियाचं े हाताळयासाठी 
ात आह.े पण, ही कलाकॄती ीधान असनूही ीवाद आिण पिरवत न ह ेहते ूओलाडूंन सम मानवी जगयालाच 
तु होणारी आह,े अस ेवाटले ! यात अस ेकोण आह ेकी ा ीन ेफार मोठा गुा केला आह,े अस ेणाव े? ितचा 
नकार समजतुदारपण ेीकान ा सामवान राजान ेशहाणपणान ेजगायला हव ेहोत,े अस ेफार तर णता यईेल ! 
पण, सामातः मानवी मन ह,े हव ेत ेिमळवयााच यात असत,े मग ा यात िकतीही नाश होवो ! 
 
एक ी आिण एक पुष अस ेदोन जगिवात मलेिशयन गायक-वादक साथीला होत े! 
 
शके बाचा, आदरणीय िवा बाळ यांा ह ेसार करयात आला ! दोघनी एकमकेना िमठीच मारली ! हा ण 
अतं  वाटला ! 
 
ीच ेसदय  ही मानवी जगयातली एवढी चडं समा का होत े– हा  मनात घोळत रािहला ! याला 
बिुामायवादी िनराकरण अस ूशकत नाही. 
 
इथ ेएक मजदेार ं ानात ायला हरकत नाही. बिुामायवाानंा माणसाच ेमन ाा सव गणुावगणुासंह 
ीकाय  असत े– सखुलोभ, महाकांा, वच ाची इा – यासंह ! पण, तरीही त,े समता हवी, अाय नको – अस े
णत असतात ! 
 
-- यात ना आजच ेवाव आह ेना आजा जगयातले . तरीही, ह ेनाटक ‘ आजच े‘ च असत,े ह ेपाहायला हव.े 
याचमाण ेऐितहािसक, पौरािणक नाटकेही ‘ आजची ‘ अस ूशकतात. 
 
साराशं पान ेबोलायच ेझाले तर, काही नाटके जतःच मतॄ असतत, काही नाटके वावाचा माहोल बदलला की मतॄ 
होतात, तर काही नाटके ही कायमच ‘ आजची नाटके ‘ असतात – मानवी जगयाला कायमच तु असतात. आपले 
एक पिरवत नवदी लखेक, माझ ेिम मेानदं गी णतात की ाचंी नाटके िजतकी लौकर कालबा होतील िततका 
ानंा आनदं होईल ! णज,े अपिेत पिरवत न झाामळेु कालबा होण े! ानंा तःला लखेक णनू अमर 
होयात इटंरे नाही असहेी ानंा णायच ेअसत.े इथ ेआपण एक लात घतेले पािहज ेकी आयनेो वा बकेेट वा 
िपरादंेोही तः अमर होयासाठी िलहीत नसतात. जगयाा आकलनाची ाचंी िया  करयासाठी त े
िलहीत असतात. 
 
आता मला ज ेणायच ेआह ेत ेसागंतो. आधिुनकता, उर-आधिुनकता, परा-आधिुनता या सगया माणसाा 
जगयाा बदला माहोलाला यणेाया ाा ितिया आहते. ाचमाण,े सामािजक बािंधलकी आिण 
पिरवत नवाद याही ितियाच असतात. पण, बरचेजण, पिरवत नवाद ही एकच ितिया ा समजतात. तस ेहोऊ 
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शकत नाही. मानवी जगण ेह ेसगळे िमळून चा असत.े अपिेत पिरवत न होण ेघडपेयत बाकी सगळे बदं ठेवले पािहज,े 
अस ेहोणार नाही, होऊ शकणारच नाही. मौवान कलाकॄती या ितियाक नसनू चतनाक असतात, ह ेपािहले 
जायला हव.े पण, याकड ेल कन, िवशषेतः डाा िवचारसरणीा लोकाकंडून इतर सव  शता नाकारा 
जातात. बिस ेदणे,े पुके अासाला लावण,े चचाच ेव ाानाचं ेिवषय ठरवण,े समीाक लेखनातनू उदोउदो 
करण,े अशा अनके कारातंनू ह ेपिरवत नवादाच ेआही बबवण ेचा असाच ेिदसत.े तो ाचंा दोष णता यते 
नाही. ानंी त ेअिंतम मू णनू माच केलेले असत.े ह ेमीच फ णतोय, अस ेनाही. एलकंुचवरानंीही या 
ाकड ेल वधेलेले आहचे. सवच लेखकानंी, कलावतंानंी ह ेनेवॉशग – भावब करण े-- ीकाराव ेका, हा  
आह.े चागंा मौवान कलाकॄती या पणू  मानवजातीसाठी तु असतात, अस ेमला िदसत.े ा फ एखाा 
समहूाा वा एखाा माहोलाा मया दते काम करणाया नसतात. ा माणसाा मलूभतू ाचंा चतनाक वधे 
घणेाया असतात. ातंनू यणेारी सवंदेनशीलता आिण समज ही ‘ समता ‘ मूाला उजाळा दणेारीच असत.े अशा 
ाचं ेआिण ियाचं ेमह वाटणाया लेखकानंा ावहािरक यशाच ेआिण तुीच ेलोभन सोडून ाव ेलागले. 
तःशी ामािणक असयातनूच तर चागंा कलेा ियचेी सुवात होत.े 
 
एखाा ‘ भिूमके ‘ पेा कलेा चतनशीलतचे ेमह लात येयासाठी खालील वा ेपाहावीत – 
 
Wordsworth – poetry is spontaneous overflow of powerful feelings recollected in 
tranquility. 
Pessoa – To have no opinion is to exist. To have every opinion is to be a poet. 
Kafka – It is only because of their stupidity that they are able to be so sure of 
themselves. 
 
या अगंान ेिलन गलेेले ‘ आजच े‘ जगात बरचे आहते – ानंा वगळयाच ेय घातक ठरतील. 
 
खर े‘ आजच ेनाटक ‘ ह ेअमकुच ाचं ेवा अमकुच माहोलाच ेअसाव ेलागत,े अस ेमळुीच नाही. त ेसव च माणसांा 
जगयाबल आा बाळगणार ेअसाव ेलागत.े माणसाला एकूणच जगयाा ियबेल सवंदेनशील करणार े– 
ाबाबतच ेभान दणेार ेअसाव ेलागत.े अशा ‘ आजा नाटकाचंा ‘ मराठीत ाळ आह.े तशा नाटकासंाठी वातावरण 
मोकळे राहो आिण लेखक पणू  कुवतीन ेांा तं चतनशीलतलेा मह दवेोत, हीच सिदा या िनिमान े 
करतो. धवाद ! 
--- ००० --- 
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मराठी िचपट 
 
थड बले एटंरटेनमट आयोिजत कलातीथ  शगौरव परुारांा,पुयात झालेा,िवतरण समारंभात केलेले भाषण, 
िदनाकं २८-०५-१७. 
 
मचंावरील आिण ेागहॄातील मावर आिण सव  उपित ेक, 
नमार. 
 
थमतः मला इथ ेबोलावनू ही पािरतोिषके िवतरण करयाची सधंी िदाबल मी थड बले एटंरटेनमट च ेआभार मानतो. 
आजा या शगौरव मतूत माझ ेकाही िमही आहते, याचा मला िवशषे आनदं आह.े 
 
कलेा ेात, मनोरंजन े ह ेम समजले जात,े पण, तहेी अनकेदा एखाा नोबले पािरतोिषक िवजेा 
कलाकॄतीइतकेच मोलाच ेकाम करत.े कधी कधी एखादा माणसू अतेा इता टोकाा अवलेा जातो की 
ाला काहीच सहन होईनास ेहोत,े तो आहेा िवचारापंयत जातो. ा िवचाराचं ेसात तोडायची गरज असत.े त े
काम मनोरंजनातनू होत.े अशा कार ेएखााचा जीव वाचण ेह ेकोणाही पािरतोिषकाइतकेच महाच ेसमजायला हव.े 
तो िजवतं रािहला तरच पढु ेअिधक सपं कला, सॄंती याचंी शता असत.े मनोरंजन ह ेमहेनत, सफाई यामंळेु 
कमीजा भावी वाटत असले तरी मनोरंजनाा अनके परी असतात. डबारी, गाडी, सव  लोक-कलावतं, हहेी 
ांा ांा पतीन ेमनोरंजन करतच असतात. ातही अमकुच खास महाच ेअस ेकाही णता यते नाही. एकदा 
मी कामगार काण क ाा नाधतल ेएक नाटक बघायला गलेो होतो. ा नाटकाचा िवषय असा होता की, 
घराता का  माणसान,े ाा पीचा िवरोध असनूही, ाा एका िमाला काही हजार पय ेउसन ेिदले होत े
आिण आता यांा गरजेा वळेी तो त ेपरत देयाची टाळाटाळ करत होता. थोाच वळेात मला ा नाटकाचा 
कंटाळा यायला लागला. पण, मी ेागहॄात पािहले तर बयाचजणानंा ा नाटकान ेपकडलेले होत ेआिण त ेसगळे 
आता काय होणार या काळजीयु उकुतने े होऊन त ेनाटक पाहात होत.े ांा ीन ेत ेएक उम आिण 
महाच ेनाटक होत.े साराशं, मनोरंजनाच ेहजार कार अस ूशकतात आिण कुणालाही कमी लेखण ेह ेचकुीच ेठ 
शकत.े मनोरंजनामळेु मानिसक अतेा सातातनू माणसू बाहरे पडू शकतो, ाचमाण ेाला एक िवसावा 
णनूही मनोरंजन काम करत.े ह ेजरी खर ेअसले तरी सदोिदतच माणस ेआहेा िवचारात नसतात. इथा काही 
तथाकिथत िवनोदी कलावतंानंी इथा मराठी लोकानंा अस ेसािंगतलेले आह ेकी रोजा ापतापानंी आिण ःख-े
काळानंी त ेदमले-भागलेले असतात – ानंा डोाला ताप सहन होणार नाही – ानंी आयुभर हलाफुला 
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करमणकुीत पडून राहाव,े हचे बर े! हहेी खर ेनसत.े जगात फ मराठी माणसालाच ापतापःखकेाळा असतात, 
अस ेकाही नसत.े ामळेु िनळ मनोरंजन-कलेच ेअवाव मह माजवणहेी बरोबर नसत.े 
 
मला बोलयासाठी १०-१५ िमिनटेच वळे असान ेमी काही मुावंर थोडात बोलणार आह.े 
 
एकदा एक िददशक आिण एक िनमा ता वाळवटंातनू चाललेले होत.े िददशकाला एका िठकाणी एक िपशवी पडलेली 
िदसली. ती उचन ान ेउघडून पािहली असता ात एक बरचे पाणी असलेला पायाचा जार होता. ह ेखासच होत.े 
आधी िनमा ाला पाणी िपऊ ाव ेणनू तो जार ान ेा िनमा ाकड ेिदला आिण तो चा लागला. काही णानंी 
माग ेवळून ान ेपािहले तर िनमा ता ा जारच ेझाकण उघडून ात लघवी करत होता ! िददशक िबथरलाच ! “ अर,े 
ह ेकाय केलेस – सगया पायाची त ूनासाडी कन टाकलीस ! “ तो िनमा ाला णाला. यावर िनमा ता 
अिधकारवाणीन ेणाला, “ मी मळुीच पायाची नासाडी केलेली नाही – मी ा पायात फ सधुारणा केलेली आह े! “ 
हा िददशकाा सज क-ियतेला एक ावहािरक अडथळा णायचा ! अस ेआणखीही काही मु ेअसतात, ाबंल 
बोलायच ेआह.े 
 
अिलकडचे मी शाहख खानची एक मलुाखत ऐकली. तीत तो णाला की ‘ मी  ेिवकतो ! ‘ याला हदी िसनमेात एक 
मोठी परंपरा आह.े राजकपरूचा ‘ सपनका सौदागर ‘ आठवा. तेा तोही तचे णत होता. “ सपनका सौदागर आया – 
ले लो य ेसपन ेले लो – तमुस ेिकत खले चकुी – अब तमु िकतस ेखलेो ! “ ितथनूच तर हमेा मािलनी ही भारताची 
ीमगल झाली ! पण, हदीसारखी भ  ेमराठीला िवकता यतेील का, हा एक मोठा च आह े! शाहखन ेा 
मलुाखतीत आणखी काही मु ेमाडंलेले आहते. तो इथला एक बादशहा-ार असनू एक यशी िनमा ताही आह,े 
ामळेु, ाच ेबोलण ेमनोरंजन ेातले महाच ेिवचार णनूच पाहायला हव.े ाच ेणण ेअस ेकी – (१ ) यापढु,े ‘ 
बाबली ‘ माण ेतंानाचा वापर खपू वाढत जाईल. ( २ ) जागितक िचपट आता सहज मोा माणात उपल 
होत जातील. ( ३ ) सगळीच िचपट िनमती भ असले अस ेनाही – अनके कलावतं, यापढु,े आपापा कनांमाण े
खपू िचपट िनमती करतील. – एक वसाय णनू या ेाता सवानाच ही आान ेअसतील. मराठी िचपट 
वसायाला तर ही अिधकच गभंीर आान ेठ शकतील. कारण मराठी ेक या सव  कारणामंळेु अिधकािधक िवखरुला 
जाऊ शकतो. 
 
या बाबतीत मराठीवाानंी काय िवचार करायला हवा ? अथा तच, आवाका वाढवनू ल-ेक ( target audience 
), फ मराठी न समजता, जागितक समजायला हवा. जागितक ेक डोयापंढु ेठेवनू िचपट िनमती करायला हवी. 
सव  अडचणी आिण साधन-टुी लात घऊेनही आशयक ी िचपट ह ेमराठीच ेविैश ठ शकत.े मराठी िचपट दोन 
गोत वषा नवुष अडकून पडलेला आह े– बोधदता आिण सामािजक बािंधलकीा कना. या गोतनू बाहरे 
पडािशवाय आवाका वाढणार नाही. सामािजक , सामािजक काम करणार ेलोक, िनरिनराया कारा आजारानंी 
 लोक – ह ेिवषय फार िदसतात. रोगामं ेतर – कॅर, िॄतशं, एडस, अधं, मदंबुी, िछमनता – ह ेसव  
कर कन झालेले आह े! ( ‘ कोिशश ‘ सारा िसनमेाला अजनू वाव आह े! ) अशा रोगांा तावडीतनू मराठीन े
आता सटुायला हव.े बोधदता हा तर एकूणच मराठी िचपट जगतालाच लागललेा रोग णता यतेो – ातनूही बाहरे 
पडायला हव.े 
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उम, आशयक ी िचपटाला खपू पसैा लागतो, अस ेकाही नाही. रोगाशी सबंिंधतच एका िसनमेाच ेउदाहरण ायच े
झाास मी ‘ यरड े‘ या िचपटाच ेदईेन. एडस झालेा एका आिकन कामगाराा कुटंुबाच ेजगण ेहा ाचा 
िवषय होता. ातली काही य ेअजनू माया लात आहते. तो एक मानवी ाची पिरप समज  करणारा 
िचपट होता. सर ेउदाहरण ‘ द अथ  अडँ ऍशसे ‘ या िचपटाच ेदतेा यईेल. खाणकामगार असलेा आपा मलुाकड े
नातवासह भटेायला चाललेला एक ातारा – हा होता िवषय. ‘ िचने ऑफ हवेन ‘ तर आपाला माहीतच आह.े 
बटुाचंा एकच जोड वापरणाया भाऊ आिण बहीण याचंी ताराबंळ दाखवणारा तो एक अजब िसनमेा होता. ‘ द फनी 
ओड मनॅ ‘ हा नद िमिनटाचंा िचपट, जो मी समुार ेपास वषापवू पािहला, माया, बयाचशा तपशीलासंह, अजनू 
लात आह.े तो िचपट मी पािहला तेा मी खपूच भािवत झालेलो होतो. च. .ं खानोलकराचंी आिण माझी मैी 
होती. त ेएकदा पुयात आलेल ेअसताना मी तो पणू  िचपट ानंा सािंगतला. माया नसुा सागंयावन तहेी इतके 
भािवत झाले की – ‘ कना एका झके िचपटावन ‘ असा उेख कन ानंी ‘ अात कबतुर े‘ नावाची कादबंरीच 
िलिहली ! मराठीतला मला आवडलेला िचपट णज,े ‘ चोरीचा मामला ‘. आता तर ाला एक ा िचपटही णाव े
लागले ! िनळू फुले आिण एक गरुखा यानंी िमळून, एका चोरटा ापार करणायाा सपंीवर डा मारलेला असतो. 
पण, ह ेअसतात गरीब लोक. चनै करणार तरी कशी ? हजाराची नोट घऊेन एखाा कानात काही ायला जाव ेतर 
सगळे सशंयान ेपाहतात ! – असा हा िबकट ॉेम ! एकदा िनळू फुानंा रात तो गरुखा भटेतो. “ काय र,े कुठे 
गलेा  
होतास ? “ त ेिवचारतात. “ ेशनवर ितकीट काढायला – “ तो णतो. “ काय, कुठे गावाला चाललास काय ? “ फुले 
िवचारतात. तो णतो, “ छे छ े– ितकीट काढायच ेआिण ायच ेटाकून – पसै ेसटेु कन आणायच े! “ – रेचेा 
असाच एक वगेळा उपयोग लोकानंी नोटाबदंीा काळात कसा केला होता, त ेआठवा. ा िचपटातली, िनळू फुले 
आिण लिलता पवार याचंी अिभनय-जगुलबदंी अिवरणीय होती. मी काही खपू िचपट पाहात नाही – मुा 
माडंयापरुत ेआठवले त ेसागंतोय. मराठीतला ‘ टया ‘ हा िचपटही मला आवडला होता. सागंायचा साराशं हा की 
आशयक ी िचपटिनमतीकड ेवळण ेहाच मराठीसाठी एक उम माग  आह.े 
 
नीतीअनीतीा कना आिण अिताचं ेअडथळे ओलाडूंन िचपट हा सव  जाितधम िवचारसरया असलेा सवच 
माणसासंाठी असायला हवा. तो कोणाही अनभुवाच ेसम भान घणेारा असायला हवा. सवाा जगयाला तो तु 
– relevant – असायला हवा. काहना वाटत ेकी आपाला महायुाचं ेअनभुव नाहीत णनू आपली कला खजुी 
असत.े काहीजण णतात की ममवगय जीवन जगणार ेकलावतं चागंली कलािनमती क शकत नाहीत कारण 
ाचं ेअनभुवे मया िदत आिण रटाळ आिण िकरटे असत.े ह ेसव  खोटे आह.े ह ेखर ेअसले तर जगातली सवॄ 
कलािनमती अमकु एका सवा त वाईट जीवन जगणाया दशेातनूच होईल, अस ेसागंता यायला हव.े अनभुवाच ेमटेिरयल 
कोणतहेी असो, कलेत इनसाईट णज ेमम ी असण ेमहाच ेअसत.े मानवी सबंधंाचं ेपणू  आतंबा  भान णज े
मम ी. या सदंभा त तारकोवी या महान िददशकाची दोन वा ेसागंतो – 
१. Relating a person to the whole world is the meaning of cinema. ( कोणाही माणसाच ेपणू  
जगाशी असणार ेनात ेपाहण ेहाच िसनमेाचा अथ  असतो. ) 
२. Art symbolises the meaning of our existence. -- कला णज ेआपा जगयाा अथा ची ितमा 
असत.े 
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-- ह ेसव  लात घऊेन, पचवनू िचपट िनमती ायला हवी, तरच या असं अडचणमधनू माग  िनघत राहतील. 
 
कला णज ेनसुत ेअनभुवकथन न.े अगदी स अनभुवाच ेकथन णजहेी चागंली कला न.े आिण आता तर 
मामामंधनू असं घटनाचंा रोज सवावर भिडमार चा असतो. ामळेु, नसुा अनभुवाच ेकाही अपूही रािहलेले 
नाही. वर उेखलेा सम भानातनू कला आली तरच ती अथ सपं होईल. तशी, भानयु कला हीच खरी सज क कला 
असले. 
 
अिलकड ॆजाणवणाया सादरीकरणाा एका ाबल बोन थाबंतो. माणसाा जगयाला जो वगे आलेला आह ेतोच 
कलेतही परावतत होतो आह.े आता सगळे खपू वगेवान असयाची गरज आह.े अ ूमिलक या सगंीतकाराला एकदा 
िवचारले गलेे होत ेकी ही गायातली मलेडी – गोडवा कुठे हरवलाय ? का जाणवत नाही ? तो णाला की आता, सहा 
सहा मिहन ेमे फुलवत बसण ेहोतच नाही – झटपट मामला असतो ! गोडवा घोळवत बसायला वळे कुठे असतो ? या 
बाबतीत िददशक कासारवी यानंी सािंगतलेला िवचार असा आह ेकी – चडं वगेात पढु ेजात राहयान ेकलेची हानी 
होत.े मानवी सबंधंाचं ेआिण जगयाच ेभान घणे ेअश होत.े आशयाची खोली हरपत.े – कलाियतेा अशा 
ावंरही िचपट कलावतंाचं ेतःच ेचतन असायला हव,े तरच िनमती ियलेा नवनव ेधमुार ेफुटत जातील. 
 
अस ेसखोल, आशयक ी िचपट मराठीत िनमा ण होवोत अशी सिदा  कन ह ेदोन श सपंवतो. 
धवाद ! 
--- ००० --- 
 
थोडा वाढीव मजकूर -- 
 
घसुमटवनू टाकणारा काश 
 
‘ मराठी िचपट ‘ या माया पोम े‘ द अथ  अडँ ऍशसे ‘ या िचपटाचा उेख केला तेा ातले एक य मला 
आठवले. ा िचपटाचा बराच भाग, कडक ऊन आिण वाळवटं असा आह.े एकदा जोराचा वारा सटुतो. वाळवटंातली 
वाळू उडू लागत.े ऊन आिण वाळू ! वाळू इतकी उडत ेकी एक वळे अशी यते ेकी सर ेकाहीही िदसनेास ेहोत े– फ 
कडक उातली चडं वाळू ! काही ण पणू  पडावर फ काश असतो – पण, तो आपाला घसुमटवनू टाकत 
असतो ! तो काश णज ेअमया द वाळू असत े! 
 
ऐसा कुछ तो मराठीम ेकरो यार ! 
 
कदािचत अस ेकाही खास, मराठी िचपटातं यऊेनही गलेे असले – कुणाला अस ेकाही आठवत असास जर सागंाव.े 
--- ००० --- 
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किवतचे ेयोजन आिण किवता ‘ कळण े‘ 
 
अनके कवी ांा किवतालेखनाच ेअनके वगेवगेळे हते ूसागंतात. आपण इथ ेा सव च गोी सामावा जाात अशा 
ीन ेपा. किवताचं ेतीन कार िदसतात – समोर एखाद ेसा असलेा किवता, सखुःख  करणाया किवता 
आिण सम भान दणेाया किवता. या िती करातंा चागंा किवता िवचारात घऊेन खालील वण न ेवाचावीत -- 
 
सा 
 
काही किवता िविश साासाठी िलिहा जातात. सा ह ेवचैािरक असत.े एकरषेीय असण ेह ेिवचाराच ेविैश या 
किवताचंी मया दा असत.े या किवता मािहतीप ग सपंका ा आसपास काय रत असतात. दशेभी, धामक सलोखा, 
राीय एकाता, जाित-अतं, समता, सामािजक-राजकीय पिरवत न – अस ेकाही सा या किवतासंमोर असत.े या 
अथा न ेा उपयुतावादी असतात. आदश-िनचेी भाविनकता असली तरी आशय ठरलेला असामळेु ा एकसरुी 
होतात. हा एकसरुीपणा ांा िनियतेही असतो. साच महाच ेवाटत असान ेानंा अशा या रटाळपणाची 
पवा  नसत.े मानवी जगयाता सखोल ग ुतंाग ुतंीा आशयाशी ानंा काही दणेघेणे ेनसत.े ामळेु, आशयघनता 
खपूच कमी असत.े सखोल समावशेकतेा अभावामळेु आवाकाच तटुप ुजंा असतो. 
 
सखुःख 
 
या कारा किवता कवच ेिगत सखुःख  करणाया असतात. ामळेु, भाविनकही असतात. यातं खपू 
विैव अस ूशकत.े अिभच,े रचनाचंहेी अनके कार असतात. अलंकरणाा, चमॄतीा, ितमा-तीकांा 
शताही खपू असतात. ामळेु, सामातः ‘ सा ‘ कारातील किवतापंेा या किवता खपूच इटंरेग असतात. 
आशयाही अिधक समॄ असतात. याचंा वाचकवग  अिधक ापक आिण सिंम अस ूशकतो. या सवच माणसानंा 
सबंोिधत करतात. पनुःयाचा आनदं, भावनाचं ेिवरचेन, अनभुव-समॄी या गोी अशा किवतातंनू िमळतात. तरीही, 
िगततेा मया दते ाचंी कॄती चालत असान,े इथहेी मानवी जगयाता सखोल, समावशेक आशयाचा 
अभावच असतो. 
 
भान 
 
या किवता सखोल, समावशेक भान दणेाया असतात. ानंा अमकु िवचाराची वा अमकु भावनचेी मया दा नसत.े आवाका 
ापक असतो. एकरषेीयता नसत.े सचूकतचे ेमाण खपू असत.े ‘ सागंनू सपंण े‘ नसान ेआिण कवीा मतप 
आशय-मया दा नसान ेिननतूनता असत.े वरील दोी कारातं असणारी ितियापता नसान ेभाविनकता कमी 
असत.े अनभुवाक का माल जरी कवीा जगयातनू यते असला तरी कवीला ाता ग ुतंाग ुतंीच ेसम भान घणे े
महाच ेवाटत असत.े कोणाही िनषा कड ॆपोचायच ेनसत.े या किवता णोणी जगयाच ेपणू  भान दते असान े
आशय-समॄ असतात. श, भाषा, रचना यांातंा अनतं विैवाला इथ ेवाव असतो. 
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वरील ितम,े ितसरा कार माणसाला पराकोटीची सवंदेनशीलता आिण पिरपता बहाल करणारा असतो. या 
अथा न ेहा कार सव येर आिण साॄंितक ा मौवान असतो. वरील िती कारातंा सवच किवता, या 
ना ा कारात घ बसणाया असतात, अस ेनाही. काराचंी थोडीफार सरिमसळ होऊ शकत.े कवीला नकळतही ‘ 
वगेळे ‘ काही घडू शकत.े 
 
वरील िववचेनाा सदंभा त ‘ किवता कळण े‘ णज ेकाय त ेपा. 
 
किवता कळण े
 
‘ सा ‘ या काराता किवता ‘ बध ‘ असनू चालतच नाही. बोधन करण,े ायाची पिरिती िनमा ण करण,े 
अायी समहूाबंल राग  करण,े खर आशावाद  करण े– अस ेाचं ेप असत.े अशा किवतांा कवना, 
याितिर कोणाही कारणासाठी किवता िलिहण ेणज,े आह ेती पिरिती िटकवयाा िवचाराच ेअसण,े 
आम असण,े ःखी, अाय, गरीब लोकाबंल बिेफकीर असण े– अस ेवाटत असत.े ह ेसव  लात घतेा, या 
किवताचंा आशय बराचसा एकसारखा असतो. या किवता ‘ कळण े‘ अवघड नसत.े 
 
‘ सखुःख ‘ या काराता किवता वरीलपेा खपूच अिधक ािम अस ूशकतात. अनभुवातली ग ुतंाग ुतं आिण 
भाविनक जजंाळ यामंळेु या किवता अिधक ‘ अथ समॄ ‘ असतात. ितमाचंा मु वापर होत असान ेया पिहा 
वाचनातच कळतील, अस ेनाही. कोणता मडू, कसले सखु वा ःख, कशा कारची ितिया अमकु एक किवता  
करतये, याचा पिहा वाचनात अदंाज यऊे शकतो. नतंरा वाचनात अिधक खोलातले अथ  उमग ूशकतात. या 
किवतातं कलाकताही तलुनने ेअिधक असत.े अशा किवततेले नी, ाचंी आवत न,े ितमाचंी अथ सपंॄता, ाचं े
आतंरसबंधं, शयोजना व रचना, ाचंा म, ांा साहचया तनू िनमा ण होणारी अथ वलय े– अशा सव  गोमळेु या 
किवता, िगत सखुःख पोचवयाबरोबरच कलाक आनदंही दतेात. ामळेु, आशयाता ःखाची तीता 
कळूनही यातंा ओळना ‘ वाहवा ‘ िमळू शकत.े 
 
‘ भान ‘ या कारा किवता मळुात ‘ सवयीता ‘ नसान ेदोबध असतातच. वचैािरकतचेी एकरषेीयता वा भावनचेी 
िविशता यांा मया दा इथ ेनसतात. ामळेु अिभी खपूच मु आिण रै अस ूशकत.े या किवताही कलाकतचेी 
सव  तं ेवापरतात. श आिण ितमा यांा खपूच मम भदेी रचना इथ ेअस ूशकतात. इथ ेकवीला ाची मत ेवा भावना 
याचं ेवा ाा िगत ितियाचं ेपेण करण ेमहाच ेवाटत नाही. ामळेु, अशा किवताचं ेआवाहन ह ेपणू  
मानवजातीला असत.े ा सव  माणसानंा जगयाच ेअमया द अस ेसमावशेक भान दणेाया असान ेवाचकाला पिरप 
करणाया असतात. या अथा न ेाचं ेसाॄंितक मू ह ेसाव कािलक असत.े आशय आिण अथ समॄा या ीन ेअशा 
किवता मानवी जगयात सव साॄंितक समॄता बहाल करणाया असतात. 
 
चागंा किवताचं ेकळण ेह ेावहािरक मािहतीा भाषेा रावर वा िनवदेनाा रावर अस ूशकत नाही, ह े
एकूणातच लात ायला हव.े झाले, सपंले, कळली किवता, अस ेहोत नसत.े 
--- ००० ---   
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नतूनीकरणापवूा वबेसाईटवरचा ारंभ मजकूर 
 
 
ारंभ 
 
 
 (होमपजे) 
 
                   
 माणसाा ाचंी िवभागाणी वचे े आिण मनाच े अशी करता यते.े काहीजण अस े मानतात की 
वचे ेच अिधक महाच ेअसतात आिण मनाा ाचंी िनमतीही वेा ातंनूच होत.े याउलट, 
काहा मत ेमळुात सगळे मनाचचे  असतात आिण वेा ांा िवकॄतीही मनाा ातंनूच तयार 
होतात. सामात: सामािजक, आथक, राजकीय पिरवत नासाठी चालणाया िववकेी कॄती, चळवळी या चाराा, 
बोधनाा, आदंोलनाा आिण ातंीा कॄती असतात. मनाा ांा ेाता समजतुदार कॄती या ामुान े
साॄंितक कॄती असतात. यात अथा त थोडीफार सरिमसळ होऊ शकत.े पिरवत नाा ेाता कॄतना िवचारसरणी, 
बािंधलकी याचंी गरज असत.े याउलट, मनाा ांा बाबतीत ाचंा काडीमा उपयोग नसाच ेिदसत.े कोणतीही 
िवचारसरणी, कोणताही धम  वगरै ेबाळगणाया आिण कोणाही वतेा लोकाचं ेमानिसक  समान असतात. 
णज,े याचा अथ , मनाच ेपाताळयंच िनकडीन ेपाहायला हव.े  
 
 Home Page 
 
  Human problems can be divided into the problems of system and the    
psychological problems. Some people believe that the problems of system only are 
important and the psychological problems are just their by-products. As against this, 
some people believe that essentially all are the psychological problems only and the 
problematic aberrations in system are just their outward expressions. Generally, all 
rational activities, movements intended to bring about reformation in social, economic 
and political structures are actions of propaganda, enlightenment, agitation or 
revolution. The wise actions in the field of the psychological problems are mainly 
cultural in nature. Some mixture of the both is, of course, possible. The activities for 
reformation need ideology and commitment, but, they are found to be totally useless in 
the field of psychological problems. People belonging to any ideology, any religion and 



77 

 

placed in any type of system have the same psychological problems. That means, the 
intricacies of the psychological structure only need urgent attention.    
--- ००० --- 
 
नवीन मजकूर   
 
होम पजे  ( ारंभ ) 
 
लेखक णनू तुी ‘ भिूमका ‘ असयाच ेमह मानता का, सामािजक-राजकीय-आथक पिरवत नासाठी तुी िलिहता 
का, ‘ िववके ‘ हचे अिंतम मानवी मू आह ेअस ेतुाला वाटत ेका आिण बिुामायवाद हचे सव येस आहे, अस े
तुाला वाटत ेका – 
-- या सव  ानंा माझ े एकच उर नाही अस ेआह.े 
ाचमाण,े 
आह ेत,े आह ेअसचे चा राहाव,े अस ेतमुच ेमत आह ेका ? 
याही ाला माझ ेउर नाही असचे आह.े        
 
मानवी जगयाच ेवाही, कॄितशील भान भाषते  होण ेणज ेसज क लेखन. 
 
Home Page 
 
As a writer do you have any ideology, do you write for social-political-economic 
reformation, do you consider that conscience is the main value and do you claim that 
thinking is the only way of understanding – 
-- I have to reply NO to all these questions. 
Similarly , to the question -- 
Are you a supporter of status quo ? 
I have to say NO to this also. 
 
The expression of the stream of active awareness of human living is creative writing. 
--- 000 --- 
 
 
 
कात 
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अनभुव णज ेकाय तर जगयाता घिटतानंा – घटनानंा यणेारा ीचा ितसाद वा ितिया. णजचे, अनभुव हा 
के ीा शारीर-मानिसक घडणीवर – ोॅमगवर – कंिडशनगवर अवलंबनू असतो. ामळेु, अनभुवाला 
साच ेमू अस ूशकत नाही. काही ितिया आदश ठरवनू जाीत जा ा तशाच ितिया याात असा 
य करयाला नेवॉशग णज ेमनाला ठरािवक पतीन ेसवयब करण ेटले जात.े त ेकोणाही कार ेचागंले, 
आरोयपणू  वा िहतकारक मानले जात नाही. मळुात, अमकु ितिया आदश अस ेठरवणचे अश असत.े ा ा 
ीला वा ा ा िसमहूाला तःा ितिया बरोबर, समथ नीय, ायाा आिण िहतकारक वाटत असतात. 
ह ेसव  पाहता, कलेत, कोणताही अनभुव जसाा तसा ामािणकपण ेअिभ करण,े ह ेफारस ेमौवान अस ूशकत 
नाही. 
 
जगातले अनके कवी, लेखक यावर बोन गलेेले आहते. अनभुवाची ही मया दा आिण एकमकेांा िवरोधात असयाची 
अवा ओलाडंयाच ेमह ओळखणार ेबरचे होऊन गलेे आहते. ानेरानंी ‘ परताचा श ‘ सािंगतला, तकुाराम 
णाला की ‘ बोलिवता धनी वगेळािच ‘ कवा ‘ पिर ा िवभंर ेबोलिवले ‘. असचे उार फनाडो पसेोआ या िवसाा 
शतकाता ‘ most profound ‘ ( अतं सखोल ) समजा जाणाया कवीनहेी काढलेले आहते – 
 
Rereading, I wonder: "Was that me?" 
God knows, because he wrote it. 
 
सया एका िठकाणी तो णतो – 
If what I write has any value, it is not I who am 
valuable. 
The value is there, in my verses. 
All this has nothing whatever to do with any will 
of mine. ------- Pessoa. 
 
सािहाता वा कलेता कोणाच सकंनचेी िबनचकू, समावशेक ाा कधीच कुणाला करता आलेली नाही. 
ाच ेएक कारण, िविवधतलेा अतं नसतो ह ेएक आह ेआिण सर ेकारण, िवदीण ता ओलाडंणार ेभान ह ेएका असत े( 
तकुारामाच े
 ‘ एकिवध मन ‘ ), आिण बौिक कॄती ही फ तटुक, fragmented, िवदीण तचेीच अस ूशकत े– ह ेआह.े एकातचे े
अि ह ेिवदीण तेा भाषते माडूंन दाखवा, अस ेणयात काहीच अथ  नसतो. परंत,ु बिुामायवााचंा तसा 
हाह असतो. ामळेु ांाकडून, कलेता मूाा ाला िभडणारी सज क कलाकॄती िनमा णही होऊ शकत 
नाही आिण तशा मौवान कलाकॄती ानंा ‘ समज ू‘ ही शकत नाहीत. त ेांा तक , बुी यांा रटाळ, रड 
आहातच खशु रा इितात वा ातच डुबंत रा इितात. जगातले इतके माताा लखेक, कवी काय 
णताहते ह ेसगळेच त ेहााद ठरवनू उडवनू लावतात. 
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वडथ  ‘ recollected in tranquility ‘ ( शातंतते रण केलेले ) णनू गलेा. शातंता णज ेिवदीण तचेा गधळ 
अस ूशकतो का ? सा न ेनथगनसे ( िरकामपेणा ) सािंगतला. तकुारामानहेी ‘ िरकामीक ‘ कवा ‘ मागपेढु ेअवघा िदस े
िरता ठाव ‘ ह ेआिण एकिवध – एका मन एकच असाच ेसािंगतले. पण, सा ा नथगनसेपढु ेगडुघ ेटेकणार ेआपले 
िवान तकुारामाला मा ‘ अािक ‘ णनू हसनू सोडून दतेात ! नथगनसे कळतो का बुीन े? तो अािक नाही 
का ? काही शहाण ेणतात, सा ा अिवादाचा काळ आता सपंला आह े– ती महायुानंा आलेली ितिया होती 
! ितियिेशवाय काही कळतच नाही – ही अवा ! णज ेबुाला ान झाले त ेते, आजारी माणसू आिण वॄ 
यांामळेु ! अर ेवेा ती िनिम ेहोती – ‘ ामळेु ‘ अस ेनाही णता यते ! इथ ेजर भाविनक कारणानंी िशा 
खायाची वा लाथा बसयाची शता नसती तर ानेर-तकुारामाचंाही काळ सपंला, अस ेणायला ह ेलाजले नसत े! 
सागंायचा मुा हा आह ेकी िवदीण तेा – बुीा – मया दा एका ीत ओलाडंा जाण ेणज ेत ेा पणू  
मानवजातीा ओलाडंा जाण ेअसत े– ती शता कधीच सपंत नाही. मौवान िलिहण ेणज ेलेखकाचा तो अमर 
होयाचा वा ‘ कीतप ेउरयाचा ‘ य नसतो. ितियेा चातनू बाहरे पडयाा मौवान ताचा ितथ ेश 
असामळेु त ेलेखन साव कािलक आिण सव माणसानंा तु होत असत.े 
 
ितियाप जगण ेआिण बुीा एकरषेीय, तकुडबेाज मया दते जगण ेहचे अबािधत, अटळ आिण अिंतम असणार 
अशा िनषा न ेजगायच ेटले की धमा तली वा घटनतेली सगळी आदश त ेही फ शपात उरतात आिण अथ  
णनू खलास होतात, ह ेडोळे उघडून पाहायला हव.े पसेोआ काय णतो बघा – 
 
“I believe in the World as in a daisy. 
Because I see it. But I don’t think about it 
Because thinking is not understanding…” 
― Fernando Pessoa, 
 
टी. एस. एिलयट काय णतो, त ेपाहा – 
 
Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the 
expression of personality, but an escape from personality. 
 
आणखी एकदा पसेोआच ेतचे उॄत – 
 
If what I write has any value, it is not I who am 
valuable. 
The value is there, in my verses. 
All this has nothing whatever to do with any will 
of mine. ------- Pessoa. 
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कवा -- 
 
He knows there is no reason for anything to exist, 
And he knows that to exist is to occupy a point. 
What he doesn't know is that thought is not a point. 
-- Pessoa 
 
-- ह ेसगळे बुीन ेकळणार ेनाही. णनू फेटाळून लावायच े? 
सगळे बौिकच असत ेअस ेसमजनू आपाकड ेधरला जाणारा ‘ भिूमके ‘ चा, िवशषेतः सामािजक बािंधलकीचा आह 
पाहता ावर गाओ झगिझआन काय णतो, त ेबघा – 
 
What I want to say here is that literature can only be the voice of the individual and 
this has always been so. Once literature is contrived as the hymn of the nation, the flag 
of the race, the mouthpiece of a political party or the voice of a class or a group, it can 
be employed as a mighty and all-engulfing tool of propaganda. However, such 
literature loses what is inherent in literature, --- GAO. 
 
यावर थोडात णज ेएवढचे िलिहण ेखपू झाले. मी ज े‘ कात ' णतो त ेइथ ेकस ेमाडंले आह ेत ेपाहा – 
 
Poetic feeling does not derive simply from the expression of the emotions. 
Nevertheless, unbridled egotism, a form of infantilism, is difficult to avoid in the early 
stages of writing. Also, there are numerous levels of emotional expression and to reach 
higher levels requires cold detachment. Poetry is concealed in the distanced gaze. – 
GAO. 
 
हा जो distanced gaze आह ेना, तचे कात ! अनके मोठमोा लेखक-कवनी वगेवगेया शातं ह े
सािंगतलेले आह.े यालाच मी अनकेदा ‘ सम भान ‘ त टलेले आह.े तसचे इथहेी आह े-- 
 
Literature does not simply make a replica of reality but penetrates the surface layers 
and reaches deep into the inner workings of reality; it removes false illusions, looks 
down from great heights at ordinary happenings, and with a broad perspective reveals 
happenings in their entirety. – GAO. 
 
णनूच, माया भाषते न णता बोदलेयरा भाषते मी णतो -- 
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Always be a poet, even in prose. -- Charles Baudelaire 
( नहेमीच कवी राहा – गातही. ) 
--- 000 --- 
 
 
 
 
 
 
सािह, कला आिण भिूमका 
 

-- च.ं . दशेपाडं.े 
 
िवषय वशे                                                                                                                                                                                                                                                          
 
सुवातीला, पीटर शेडाला मी अनवुािदत केलेा काही ओळी – 
 
 माझ ेआयु राहत आलेले आह ेकंटाळवाण े
गधळलेले आिण कधीकधी अतं घणृाद 
आिण उेकमय 
परंत ुमी कधीच काहीच उारलेले नाही मुाम, 
अितशय ामािणकपणािशवाय. 
 
माझ ेत:शीच असणार ेमतभदे णज े
असतात गरैसमज 
एका बिधर आशावादान ेपलेलेले 
 
बधा मी बाळगत नाही माझी मत े
काही तासांन अिधक काळ. 
 
आता सा ा ‘ ाईम पशॅनले ‘ या नाटकाच ेउदाहरण दणे ेइथ ेयोय होईल. ह ेनाटक मानवी जगयाता अनके 
मलूभतू ाचंा वधे घणेार ेआह.े तरीही, इथ ेआपा ीन,े ‘ भिूमका ‘ या िवषयाचा पणू  धाडंॊळा घणेार ेनाटक णनूही 
ााकड ेपाहता यईेल. ही एका कािनक दशेाता एका कािनक ािंतकारक पाची कथा आह.े या पातला एक 
गट जहाल िवचाराचंा आह ेआिण सरा मवाळ – समजतुदार – सबरुीा िवचाराचंा आह.े ा मवाळ गटाचा नतेा 
सगंी ितगााशंी समझोता कन शासनात सहभागी ाव ेआिण सधंी िमळेल तेा आपले वच  वाढवाव,े अशा 
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िवचाराचंा वा भिूमकेचा आह.े त ेजहाल गटाला मळुीच पटणार ेनाही. ातंीा ियते तो मवाळ नतेा हा एक अडथळा 
आह,े अस ेानंा वाटत.े ामळेु, ा मवाळ नेाचा खनू केला पािहज,े अशा िनण याला त ेयतेात. ती जबाबदारी एका 
टायिपवर सोपवली जात.े तो लगचे तयार होतो. तो णज ेाा विडलाकंडून अपमािनत झालेला आिण ाा 
पीलाही खास काही न वाटणारा असा असतो. तःला िस करायला ही सधंी बरी आह,े हा ाचा िवचार असला तरी 
जहाल भिूमकेसाठीच तो तयार असाचचे िदसत.े ह ेपणू  नाटक – ातला कण न कण --  वाचण ेमहाच ेआह.े 
सगळे सागंत बसत नाही, पण तो ठरलेा भिूमकेसाठी ा मवाळ नेाचा खनू नाही क शकत. ाची पी जेा ा 
नेाा िमठीत ाला िदसत ेतेा मा ामळेु झालेा उेकात तो गोळी झाडतो आिण ाला ठार करतो. या 
कामिगरीनतंर तो इकड ेपरत यतेो तोवर या आधीा जहाल गटाची भिूमका बदललेली असत े! मवाळपणाच योय, 
अशी आता ाचंी भिूमका झालेली असत े! आिण आता  हा असतो की जहालपणाा भिूमकेतनू ा मवाळ 
नेाचा खनू कन आलेला हा माणसू आता आपातं समावला जाऊ शकेल का ? – ह ेसगळे कळावर हा खनुी 
णतो की मी ाला भिूमकेसाठीच मारले ! आता मी तुाला सोयीचा नसामळेु तुी मला मारलेत तरी मला ाची 
पवा  नाही ! आिण अशा रीतीन ेतो मॄलूा सामोरा जातो ! भाविनक उेक, भिूमकाबदल, नीती, त ेआिण िगत 
 – या सगयाचंा पणू  आवाका घणेार ेह ेएक टे नाटक आह.े ‘ भिूमकेा ‘ सदंभा त यावर कसली िटणी करणार ? 
 
सा ाच ‘ नो एिझट ‘ या नाटकात शवेटी, “ हले इज अदर पीपल “ ( “ इतर माणस ेहाच नरक आह े! “ ) असा एक 
सवंाद आह.े यात राजकीय भिूमका कोणती आह े? के सबंधंात सघंष  असण,े हा जगयाचा, टले तर तानाचा 
 आह.े जगातली िवषमता सपंपेयत ह े पडताच कामा नयते, अस ेणता यईेल ? सामातः शोिषताच ेज ेमन 
असत ेतचे तसचे सव  मानवजतीच ेमन ायला हव,े अस ेणता यईेल ? त ेश तरी आह ेका ? के मनाची वगेळी 
भावयुता असण े– ाला काही लोक भिूमका णतात – ती वगेवगेळी – अलगतावादी – क ित असण ेअटळ 
आह,े ह ेसमजनू ायला हव.े कदािचत हा वगेळेपणा हचे िवषमतचे ेकारणही अस ूशकत.े णनूच, या समजतुीतनू 
यणेारी मौवान कला वा सािह ह ेा अलगतने ेमया िदत नसत,े हहेी समजनू ायला हव.े याच अथा न,े मौवान 
कला ही पिरपतलेा – समतलेा मह दणेारी असत,े अस ेणता यईेल. ह ेपढु ेअिधक सिवरपण ेयईेलच. 
 
इथ ेसा ा ‘ लाईज ‘ या नाटकाच ेउदाहरणही पाहाव.े माणसाची कॄती कोणा अथा न ेतं अस ूशकत,े ा 
कॄतीा पिरणामापंासनू माणसू अबािधत अस ूशकतो का, अशा ावंरच ेह ेनाटक आह.े मराठीत असले नाटक, िनळ 
करमणकू हवी णणार ेआिण भिूमकेच ेआही असणार,े अस ेसव चजण नाकारतील. णाणाला माणसाला तःचा 
शोध ावा लागतो, ह ेदाखवणार ेह ेनाटक, एखाा िर भिूमकेत कस ेबसवणार ? या नाटकातले ओिरेस सारख े‘ 
तं ‘ पा िनमा ण करण ेह ेअतं अपवादाक घडणार ेआह े! जगयाबाबतच ेअस ेसखोल चतन घडतच राहणार 
– एखाा बौिक भिूमकेसाठी त ेन करायचा य कुणी क नय,े आिण केला तरी तो जमुानला जाणार नाही, ह ेलात 
ाव,े ह ेबर े! अशा, साॄंितक समॄी दणेाया कलाकॄती नाकारण ेह ेआघातकीपणाच ेठरले. 
 

‘ भिूमके ‘ ची भणुभणु आिण आगौरवाचा रोग 
 
९१ ा अिखल भारतीय मराठी सािह समंलेनाच ेअ डॉ. लीकातं दशेमखु याचं ेअीय भाषण आिण ा 
िनिमान ेआजबूाजचू ेकाही, यावंर हा लेख आह.ॆ या आयाीय भाषणाबल मी फेसबकुवर आधीच काय िलिहले होत ेत े
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पाहा -- 
१७ िडसबर २०१७ -- 
लेखकानंा पिरिती समजावनू सागंण ेआिण ानंी काय केले पािहज ेत ेसागंण े– हाच या अांा भाषणाचा साराशं 
असणार आह,े असचे िदसत ेआह े! 
२६ िडसबर २०१७ – 
-- साा िनयोिजत अाबंल तर माझी भिववाणीच आह ेकी ह ेफ -- मराठीला अिभजात भाषचेा दजा , 
सीमावाद आिण लेखकानंा पिरिती समजावनू सागंनू ानंी काय केले पािहज,े ह ेसागंण े-- एवढचे बो शकतील ! 
सािहावर ह ेशू बोलतील ! 
-- ही भिववाणी ततंोततं खरी होणारच होती. याच ेकारण णज ेह ेअ, लेखकांा कानीकपाळी ‘ भिूमका ा ‘ 
असा धोशा लावणार ेआहते ह ेमाहीत झालेले होत.े ( मळुात लेखक ह ेआपापले अनभुव, चतन, आकलन यातंनू तयार 
होत असतात – ानंा शाळकरी मलेु समजनू कुणी ाचं ेअस ेसतत बोधन करण,े ह ेअपमानाद आह.े ) ाचं े
खालील िवचार वाचलेले होत े– 
“ सामा माणसाची कहाणी सागंयासाठी सािहिकान ेिलिहले पािहज.े वतेील वाईट कारावंर भा करयाची 
तसचे उदा िवचाराचंी परेणी करयाची सधंी लेखकाला असत.े वतेील वाईट कारामंळेु आजा पिरितीत 
सामा माणसू जगयासाठी हतबल आह.े ासाठी लेखन करताना अिभिातंाची गळचपेी होत असले तर 
लेखकानंी आवाज उठवलाच पािहज.े “ ( पणु ेसकाळ परुवणी पान २ िदनाकं १६-१२-१७. ) 
सामातः भिूमकावाले सगळेच ह ेनहेमीच णत असतात. आताही अीय भाषणात त ेकाय णताहते त ेपाहा -- 
“ लेखक-कवी जेा माणसाा ःख, वदेना, शोषणाची कहाणी सागंत असतो व ाचा आवाज बनत असतो, तेा 
ाला ा वमेळेु ह ेःख होत ेावर भा तो करतो. खरा जाितवतं लेखक हा राजकीय लेखकच असतो, राजकीय 
भाकारच असतो. “ 
 
इथ ेमी तडुलकराचंी एक आठवण सागं ूइितो. मी कॉलेज िवाथ असताना िलिहलेा माया दोन एकािंकका वाचनू 
त ेणाले होत ेकी त ूकाय, कस ेिलहावसे, ह ेमी तलुा काहीच सागंणार नाही – त ेतझु ेतुयाकड ेआह े-- खपू नाटके वाच 
आिण बघ, णज ेह ेमाम तलुा अिधकािधक कळत जाईल. याउलट, ही कुणीही उठाव ेआिण लेखकाची मानगटु 
धन ाला बोधनान ेहाणाव,े अशी पतच पडलीय. परवा तर औबंर समंलेनात राज ठाकयानंीही लेखकावंर हात 
साफ कन घतेला आिण लेखकानंी मराठीसाठी भिूमका ावी, अस ेसािंगतले. पण, ात एक बर ेझाले – ‘ भिूमका ‘ हा 
श ठरािवक लोकांा तावडीतनू मु झाला !  
 
आपले आणखी एक िवान डॉ. गणशे दवेी काय णाले तहेी इथ ेदणे ेयोय होईल – “ आपातला केजण 
दाभोलकर, पानसर,े कलबगु, गौरी लंकेश ायला तयार नसले तर आपापकैी कुणीही सािहिक नाही. “ ( पणु ेमटा 
सवंाद परुवणी ०७-०१-१८. ) कुणाचाही खनू होण ेनच आह ेपण याचा अथ  सव  लेखकानंी तोच ाचंाच आदश ावा 
अस ेणण,े ह ेवडेपेणाच ेआह.े आता काही नव ेलेखक तर आदश, मू, स – ह ेसव च नाकारणारहेी अस ूशकतात. 
कुणी कुणाच ेवग  ावते, अस ेइतके कुणी मखू  वा मातीच ेगोळे नसतात. 
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के लेखक भिूमका घतेच असतो, अस ेया भिूमकावााचं ेणण ेअसत.े णजचे, केाच ेकंिडशनग – 
भावयुता णज ेभिूमका, अस ेयानंा णायच ेअसत.े तरीही, ह े‘ भिूमका ा ‘ णनू धोशा का लावतात ? तर 
ात त ेणतील तीच भिूमका ा, अस ेानंा णायच ेअसत.े समाजवादी वा सावादी भिूमका ! ‘ 
बिुामायवाद आिण  िववके ‘ यातंनू तचे फ योय असाची ाचंी खाी असत.े ( काँसे वा भाजपा याचंा 
सािह, कला ेात वच  ापयाचा य नसतो – ानंा ात रसही नसतो. )  याचा पिरणाम असा होतो की 
गरीब, दिलत, पीिडत, शोिषत याचं ेअनभुविवच फ सािहात असाव,े अस ेत ेण ूलागतात ! मम वगय वा उ 
वगय लोकाचं ेकसले असणार अनभुव ? या कार ेत ेदशेातली ५० टे जनता सािहेातनू बाहरेच काढतात ! आपण 
शोिषताचंा आवाज आहोत – ही ाचंी आगौरवाची एक नशाच बनत े!  
 
याच कारा उथळ आगौरवातनू --   
“ ामीण सािह चळवळ णज ेािपत सािहाला आान. “ 
 -- डॉ. नागनाथ कोापे ( पणु ेलोकसा परुवणी, ०१-१२-१७, पान ३ ) – असहेी यते.े यानंा ह ेनाही कळत की 
अनभुव- कोणत ेआह ेयावर सािहाच ेमू नाही ठरत. आिण कोणतहेी चागंले सािह ह ेकुणाला आान 
देयासाठी जाला यते नाही ! ामीण, दिलत, शोिषत याचं ेअनभुविव सािहात असण ेहाच त ेमूाक िनकष 
णनू ािपत करायचा य करतात. तस ेअनभुविव असलेले सािह आिण वगेळे अनभुविव असलेले सािह 
यांातं मग त ेझ ुजंी लावत बसतात ! ( राजकीय माहोल असणारी कलाकॄती े, असाही एक म अनकेदा िदसतो. 
राजकीय हा ऐितहािसक, पौरािणक, सामािजक – असा फ एक माहोल असतो, इतकेच ! ) 
 
या सव च भिूमकावाांा असा आगौरवी िमपणाचा पिरणाम असा होतो की शोिषतबा असणार ेसव च 
सािह त े‘ खया ापंासनू पळणार,े आम आिण भरा पोटीची करमणकू वा चनै ‘ समजतात ! ( हा याचंा 
आगौरव अशा टोकाचा आह ेकी यांा िवचारातंल ेकाही दोष दाखवण ेणज ेशोिषतािंव बोलण,े अस ेहोईल की 
काय, अशी दहशतच वाटावी ! ) याच िवषयावर फेसबकुवर चचा  चा असताना एकदा मी िवचारले होत ेकी एखाा 
कवीन ेसमजा एखादी साधी, उट मेकिवता िलिहली तर तुी ितच ेागत कराल की ितला भरा पोटीची चनै 
णाल ? – यावर काहीच उर आल ेनाही ! कारण उघड आह े– ह ेसाध ेमानवी अनभुव नाकारायची लाज वा सकंोच 
वाटण े! इथ ेएक लात ायला हव ेकी हदी िचपटातंली हजारो मेगीत ेआिण िवरहगीत ेइथा कोवधी लोकांा 
जगयाचा भाग आहते. िशवाय गझला, भजन,े काा, लावया आिण भावगीत े! शाीय सगंीत तर दफा ३०२ 
खालीच यईेल ! 
 
इथ ेमी मायाच किवताचं ेउदाहरण घतेो. एक तर मी एक ममवगय आह,े त ेसोडा. तरीही – दादाइझम णज े
मराठीतली दादिगरी न.े कोणाही गोीवर ा नसण ेआिण खास योजनापवू कतलेाही मह नसण ेणजचे आपण 
न घडवता िनसगा त जस ेकाही घडत ेतसचे चा एलेमट णज ेआपा तााबाहरेच े वा मटेिरयल ीकारण े– 
ही याची विैश ेअसतात. िचकला आिण सािह यातं या कारची िनमती झालेली आह.े ऑटोमिॅटक कवा 
यचंिलत किवता यातही त ेताबाबा मटेिरयल असतचे. सिरयािलिक णज ेअितवाववादी कलतेही वगेया 
कार ेत ेअसत.े निेणवतेा जगाला खलुा वाव देयातनू त ेयते.े आिण ऍसडटी तर या सगयासंह जण ूबौिकतेा 
मया दाच  करत असत.े मला ह ेचारही कार महाच ेवाटतात. या सवाचा भाव मी ीकारतो. णजचे, माया 
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तःा जगयातनू मला यणेार ेआकलन, अिभीच ेवरील कारच ेमटेिरयल ीकारत.े याचा अथ  कुठूनही िकतीही 
कादं,े बटाटे, सफरचदं ेिमसळून कशीही फेकत राहायच,े अस ेन.े ( िनकॅनोर पारा या कवीन ेिलिहली तशी गसश 
अिँट पोएी णज ेन-किवता इथ ेवाचया आधीच फेटाळली जाऊ शकत े! ) मटेिरयल ह ेमाम असत.े आशय ा 
सव  मटेिरयलमधनू  होत असतो. बयाचदा माया किवतातं मी सगंती वा िश लावत बसत नाही, पण, आशयाचा 
धागा असतोच. ासाठीच तर किवता िलिहा जातात. मला वाटत ेकी या किवता मी खपू गभंीरपणान ेिलिहतो पण 
तरीही, भिूमकावाांा लेखी ही सगळी भरा पोटीची चनैच ठरणार ! डॉ. दवेी णाले की कुणा लेखकाचा खनू 
झाला तर ःख ायलाच हव े– करे आह े! या असा भिूमकावाा िवचारसरणीमळेु लेखक-कवी णनू माझा वा 
मायासारा अनकेाचंा सािह ेात खनू होत असानहेी ःख वाटण ेयोयच ठरले ! 
 
यालाच जोडून िवचार केला तर या भिूमकावाानंा आणखी काय काय चालणार नाही, हा  समोर आला. तर उर 
णनू एक मोठी यादीच समोर आली -- याच पतीन,े अित-वाववाद, अिवाद, उर-आधिुनकता, ऍसड या 
सव च िवभागातंले लखेन -- ह ेसगळे भिूमकावाांा मत ेबजेबाबदारपणाच ेआिण पळपटेु ठरले, ह ेउघड आह.े 
आणखी काय काय ा ठरले याचा िवचार करता ही यादी समोर आली -- ी-पुष मे आिण ातनू यणेार ेअसयूा, 
मर, सशंय, षे, सडू, सखु-ःख-िवयोग, ( इतर कारच ेलिगक सबंधं ), िवनोद, साा जगयातले िवदीण तचे े
, मानवी सबंधंातंले ग ुतं ेआिण ातंा िनर करणाया अवा, मे की कत  वा नीती की ाय – अस ेहोणार े
मूसघंष , मनोिवकाराचं े, मूहीन वाटण,े िनराशा वाटण,े जगयातली िनरथ कता जाणवण,े तसचे, या 
गधळािशवाय – या हसकपणािशवाय जगण ेश आह ेका, अस े पडण े– अस ेसवच ‘ भरा पोटीची चनै ‘ च 
ठरणार ! थोडात णज,े कािलदास-शेिपयर-टागोर यांापासनू त ेआजपयतच ेहजारो जगा लेखकही याच 
सदरात यणेार ! साा हलाफुला करमणकुीच ेतर नावच नको ! णज ेसािहाचा ९० टे आशयही हपार ! 
सामािजक-राजकीय-आथक पिरवत न ही एकच भिूमका डोात ठेवनू सािह िनमती झाली पािहज,े अस ेवाटणायाचं े
हचे णण ेअसत,े ह ेलात आले ! णज,े सािहाा ातंातनू यानंा सगळे मानवी जगणचे हपार करायच ेआह,े 
जाळून टाकायच ेआह,े हचे यातनू  होत.े कला, सािहिनमती आिण सॄंती यांा ेाच ेमानवी जीवनातले 
मूाक ान लात घतेा, भिूमकावाांा या अपेा िवकॄत आिण रोगट आहते, असचे णाव ेलागले. ःिखत, 
पीिडत, विंचत असयातनू यणेारा एक ागा -- ोध तर याला कारणीभतू असलेच पण िशवाय यानंा कलेतले काही 
कळतच नाही, हा एक गभंीर ही याला कारणीभतू िदसतो. कळत नाही याच ेकारण सािहाा इतर सव  वाहाबंाबत 
ागतशीलतचेा पणू  अभाव असण,े हचे असत.े कशी का अस ेना, केाला भाषा यते असतचे, ामळेु, सािहावर 
बरचे बोलले जात असाव.े ा मानान,े िचकला, िशकला, सगंीत या कलातं कोणकोणती ‘ भरा पोटीची चनै ‘ 
आह,े ह ेफारस ेबोलले जात नाही. कदािचत ा पणू  कलाच तशा असाात !  
 
ह ेभिूमकावाले णतात तशी भिूमका सवच सािहिकानंी घणे ेयाचा अथ  कलेच ेसिैनकीकरण करण े! अशा अिभीच े
प िकरटे, खजु ेआिण फारच मया िदत असले, ह ेच आह.े ह ेणज,े अनके साॄंितक वाहच न करण ेहोईल ! 
ह ेअस ेिवचार णज ेकलेा बाबतीतले हसक, खनुी, तािलबानी िवचार आहते, असचे णाव ेलागले. ह ेचालवनू घणे े
कोणाही समाजाा िहताच ेनाही. एखाा भिूमकेला जखडून घऊेन  मौवान सािह िनमा ण होत नाही. एरवीा 
जगयात माणस ेिशवाजी, राम, महंमद, आबंडेकर, ि यांाशी तसचे किुनझमशी, हवादाशी वगरै ेसमप 
होऊन जगत असतात. मूाक कला ही अशी कुठे समप ( identify ) होत नसत.े याच मूाकतचेी शता 
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शाबतू ठेवायची असले तर, कलेला बधंन ेअसनू चालणार नाहीत. कलेच ेिबनशत  ातं अबािधत ठेवाव ेलागले ! 
साॄंितक ेातले ह ेातं न करायच ेय इथ ेगलेी काही वष भिूमकावााकंडून चा आहते. ामळेु, खपू 
साॄंितक नकुसानही झालेले आह.े आता ह ेल करयसारख ेरािहलेल ेनाही, ह ेज ेवाटत ेआह ेत ेिनभ यपण े 
कराव ेणनू हा लेख िलिहला आह.े िनभ यपण े ाव,े हा ाचंाही सदंशे असतोच ! 
 
एझरा पाउंड सारा कवीला ह ेभिूमकावाले काय णतील ? –  
एक होता एा पाउंड 
तो एक कवी होता 
तो युिवरोधी होता –(  छान, छान ! ) 
ान ेअमिेरका-इंलंडना िवरोध केला 
( वा, वा ! भाडंवलशाहीला िवरोध ! ) 
ान ेफॅिसानंा पाठबा िदला ! 
( शी, शी ! ) 
अमिेरकनानंी ाला अटक केली 
दशेोहाखाली ! ( बरोबर ! फॅिसानंा पाठबा वाईटच ! ) 
नतंर ाला सोडले पण 
बेांा इितळात ठेवले -- 
णज ेवडेाही असले तो ! ( असणार ! ) 
आधिुनकतचेा तो उाता होता 
ितमावाद ानचे आणला 
कमीत कमी श आिण िबनचकूपणा 
ह ेाच ेिवशषे होत.े ( पण, भिूमका खराबच ना ! ) 
 
( माणसू नीट नता पण -- ) 
मी कशाला हवाय 
मी नसतोच माया किवतते 
असतात ती वगेवगेळी पा े
मी नीट पािहलेली – तो ण.े 
( पण, ती पा ेशोिषत होती का ? ) 
 
करा आता यावर ाा किवतचे ेमूमापन ! 
हेमव ेणाला की सािहकला असपेयत पाउंड असणारच 
( पण हेमवने ेआहा केली – जगण ेझपेले नसाव ेाला ! बतके ! ) 
भिूमकावाानंा कला, सॄंती याचं ेकाही दणेघेणे ेनसत.े ानंा ांा भिूमकेची माणस ेहवी असतात. तःच े
राजकीय वच  तयार करण,े हाच ाचंा अजडा असतो. िबडर, ापारी, कारखानदार यानंा त ेाचंी ही उदा 
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भिूमका िशकवायला जात नाहीत ! कलावतं हा साॄंितक भाव िनमा ण करणारा असान ेाची जबाबदारी जा 
आह,े अशी यावर त ेमखलाशी करतात ! 
 
भिूमकाचं ेचबाळे – गाघोळ – जागंडग ुतंा – माजंरस ुबंा 
 
पाउंडा या उदाहरणाबरोबरच, इथ ेआणखी काही उदाहरण ेघऊे. सा  हा लेखनात अिवादी होता – ितथ े
किुनझम वगरै ेकाही नाही. पण, बाहरे तो किुन होता. किुनिगरीत ाची धरसोड होती. अनके िवचारवतं 
णतात की अिवाद आिण किुनझम ह ेएक असचू शकत नाहीत कारण त ेिवसवंादी आहते. िशवाय, सा  
तःला अराजकतावादी णवनू घते अस,े हहेी इथ ेलात घेयासारख ेआह.े तो तस ेका णत असावा, त ेसागंणार 
आहचे. झने ेहा नाटककार गुगेार होता – ाला आज कारावासाची िशा होणार होती – तरीही, लेखक णनू 
असणाया ाा मौिलकतमेळेु सा  आिण िपकासो यानंी ाा राााकंड ेरदबदली कन ाला सोडवल े
होत.े टागोरानंी मसुोिलनीला पाठबा दश वला होता, पण, ांा लेखनात ाचा लवलेशही नाही. पाो नेदा हा 
किुन होता, पण तो मेकिवतासंाठी िस आह.े “ किवता ही एक शातंतचेी कॄती असत े“ अस ेतो णतो. सव च 
ऍसड नाटककार ह ेअिवादीही असतात, अस ेसामातः टले जात,े पण, आयनेो तः अिवादी 
असाच ेनाकारत अस.े आपाकडच,े िमरासदार हवादी असनूही ांा लेखनात त ेयते नाही. प.ं सदवे 
बजेी तःला हवादी णवत असत, पण ानंी िददशत केलेा नाकॄतत त ेकाही नत.े नामदवे 
ढसाळांा बाबतीत अस ेटले गलेे आह ेकी एका ितगामी पात रान ांा परुोगािमाला अिधकच झळाळी यते 
गलेी ! – साराशं णनू मला अस ेणायच ेआह ेकी कवीा वा लेखकाा मूमापनाला सािहात ान नाही – 
अस ूनयहेी -- सािहकॄतीचा आशयच महाचा ! बरेजेा राजकरणाचा सािहात काही उपयोग नाही.  
 
समतचे ेभान घणेाया सािहात लेखक एखाा िवचारसरणीला जखडलेला नसतो. तस,े साॄंितक ा मौवान 
सािह या लेखापरुत ेसोडून िदल ेतरी इतर असं कारच ेसािह वाह असतात. मानवी मन असं अवातंनू 
जात असत.े ा के अवलेा ‘ भिूमका ‘ णता यते.े आपले ‘ भिूमका ‘ वाले अशा सव  वाहाबंल ागतशील वा 
सवंदेनशील नसतात. ामळेु, ानंा एकूणात सािहातले काही कळतच नाही. सािह ेातले त ेफ राजकीय 
काय कत असतात. ह ेओळखनूच, सदरच ेअ सािहावर काहीही बो शकणार नाहीत, अस ेभािकत केल ेहोत.े 
या पा भमूीवर, आता अस ेणता यईेल – “ अा, त ूचकुलास – सािहातले काहीच कळत नसताना सािह 
समंलेनाचा अ  होऊन बसलास ! “ सािहाला वा सािहसमंलेनात राजकारण व का असाव,े अस ेिवचारले 
जात.े व काहीच नाही – पण, सािहसमंलेनात सािहही असाव,े एवढी माफक अपेाही ठेव ूनय े? 
 
काहना वाटत ेकी हा तो जनुाच जीवनवादी-कलावादी वाद चाललाय ! आदश-बोधदता आिण करमणकूधान रचना-
सदय  – अशा फुटकळ रावरची ही चचा  नाहीय. सािहातली साॄंितकता णज ेकाय, या मळुाकड ेजाणारी ही 
चचा  आह.े जगयाच ेपणू  भान आिण आवाका हचे मू, अशी ही चचा  आह.े अनभुव आिण कला यांा सयंोगातनू 
साॄंितक सज कता िनमा ण होण ेणज ेकाय, यावर आपण बोलत आहोत. 
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आपाला ज ेकळत नाही ाची टवाळी वा हटेाळणी करायची पत मराठीत काही िवनोदी लेखक, नमेाड ेआिण ह े
भिूमकावाले यानंी पाडलेली आह.े ही एक साॄंितक हसाच णावी लागले. मी णने तवेढचे सािह, अस ेणयात 
एक कुमशाही वॄीही आह.े हसा आिण कुमशाही ह ेदोी आबंडेकरानंा मा नत.े ानंी िदलेा आपा 
सिंवधानाचा पायाच, या गोना वाव िमळू नय,े याची काळजी घणेारा आह.े आपण या सिंवधानाचा मान राखण,े ह े
सवााच िहताच ेआह.े 
 
वरील मजकुरातला काही भाग ‘ लोकस े‘ त एक लेख णनू िस झाला होता. 
िद. २५ फेवुारीला लोकसते आलेा माया लेखावरची िद. २८ फेवुारीला आलेली ी. गणशे कनाटे याचंी 
ितिया वाचली. तीवर माझ ेिवचार – 
 
१. बिंद शासकीय िवचारामंळेु िनरिनराया दशेातंनू पलायन कराव ेलागलेले लेखक आपाला माहीत आहते. 
सिैनकीकरणाा हाही अपेा अशा पतीन ेराबवा जात असतातच. हकेट िवचाराला सचेी जोड िमळाली की त े
घडत ेआिण घडणार. शोिषतांा अनभुवावर आधािरत असले तचे फ सािह, अस ेणयात इतर सव  सािह 
काराचं े‘ ठरवलेल े‘ भिवतही अात असत.े दाभोलकर, पानसर,े कलबगु, लंकेश याचं ेखनू नच आहते. पण, 
कुणी जर अस ेण ूलागल ेकी सव च लेखकानंी ानंा आदश माननू ाचं ेिवचार आसात कन तशाच बिलदानाला 
तयार ाव,े अथा त ेसािहिकच नाहीत ( अस ेडॉ. गणशे दवेी णतात ), तर त ेीकारता यणेार नाही. कुणालाही 
आदश, गु वा अिधकारी न मानणार ेखपू लेखक असतात. कला ह ेलढाईच ेमाम आह,े अस ेकाहना वाटतही असले, 
पण, जगातल ेिकके मौवान लेखक, ती एक शहाणपणाकड,े पिरपतकेड,े सजगतकेड ेजायाची िया मानतात. 
कलाक सजकततेनू समजतू आिण सामजं यानंी यु अस ेमानवी जगयाच ेभान यणे,े ह ेमहाच ेमानणारहेी खपू 
लेखक आहते. त ेसगळे नाकारणाया आिण फ अमकु िवचाराचंचे आिण अमकु अनभुवाचंचे असले पािहज ेसािह, 
अशा हाही िनषाची सी क पाहणाया भिूमकेला सिैनकीकरणाच ेिवचार, असचे णाव ेलागले.  
 
२. मराठीत सततच ‘ भिूमका ा ‘ असा लेखकांा कानीकपाळी धोशा लावणायाचंी काय असत ेमाडंणी ? ‘ फ अ 
थाबंले ‘ अस ेणयाचा अथ  ‘ बाकीानंी घरी जा ‘ असाच होतो. ह ेभिूमकावाले सव  सािह वाहाचंी आने ेदखल 
घतेात का ? आिण ‘ कलेचा मॄ ू‘ ! तस ेतर ideology चा णज ेिवचारसरणीचा ( णज ेभिूमकेचाच )  मॄ,ू इथहेी 
माणसू पोचलेला आह.े भिूमकावाले यातंा कशाची दखल घऊे इितात ? या सव  वचैािरक टासंह आिण त ेसव  
असनूही, कलािनमती अखडं चाच असत,े ह ेएक स आह.े  
 
३. लेखक एक तर भिूमकावादी असतो कवा िवादी, एक तर डावा असतो वा उजवा – अस ेिवचार ह े– सािह 
णज ेपवू िनयोिजत िवचाराचंा आिवार, या ‘ भिूमकावादी ‘ िवचारसरणीतनूच यतेात. वडथ च े‘ शातंततेनू पाहण े‘ , 
गाओ झगिझआन या लेखकान ेसािंगतलेला distanced gaze – णज ेन, तटपण ेपाहण े– ह ेसमाजवादी वा 
िवादी, अशा ंात बसवता यते नाही. आपा, लोकशाही असलेा दशेात सव च कलावाहानंा खलुा वाव 
असायला हवा. 
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४. मी णतो त ेसोडून बाकी कुणी सािहिकच नाहीत, अशी उाम, आमक माडंणी करणायाला सािहातले काही 
कळत नाही, अस ेणयात वावग ेवा अस काहीच नाही. ( तहेी, वषा नवुष लेखन करणाया अनकेानंा मखू  ठरवत 
असतातच ). ांा अीय भाषणात सािहाबल कोणती समज  झालेली आह े? ‘ पिेरल ेत ेउगवत े। 
बोलासािरख ेउर यते े। तरी ककश बोलाव ेत े। किनिम ।। ‘ ह ेमहाच ेआह.े 
 
असं भिूमकामंळेु जगभर रणकंदन चा आह.े कलेन ेआिण सािहान े तचे हसक काम जोमान ेपढु ेरटेत रािहले 
पािहज,े अस ेणयात साॄंितक काय आह े? की या ाची अशी माडंणी होऊ शकेल – “ साॄंितक कॄती णज े
भिूमकाचं ेसघंष . जगात, माणसाा इतर अनके कॄततनू जशी चडं हसा िनमा ण होत ेतसचे साॄंितक कॄततनूही 
घडण ेअटळ आह.े याला फार तर माणसाची अटळ शोकािका णता यईेल ! “ -- णजचे, भिूमकावाद हा 
माणसाला एका अटळ अशा िनराशावादाकड ेनतेो का ? आिण या िनराशावादात जगण ेहचे साॄंितक जगण ेणाव ेका 
? 
 
या ावर तर आपण सव चजण गभंीरपण ेिवचार क शकतो. 
 
यानतंर, या ाकड ेएका वगेयाच आयामातनू पाहायच ेआह.े भिूमकाचंा एक पिरणाम िनःसशंयपण ेरणकंदन हाच 
असतो आिण असणार. त ेएक अराजकच असणार. भिूमकािवहीनता णजहेी एक अराजकच नसले का ? 

 
अराजक 
 
हा िवषय या साा ‘ भिूमका ा ‘ या िवषयाशी सबंिंधतच आह,े णनू ावर थोड.े सा  तःला अराजकतावादी 
णत अस,े तोही सदंभ  इथ ेमानायला हरकत नाही. सािहिनमतीची सुवात, सामातः, ‘ माझी आई ‘, ‘ माझी 
शाळा ‘ अशा आवडा िवषयापंासनू होत.े आपली आवडिनवड वा सखुःख ेसागंत राहण ेही सािहलेखनातली 
सुवातीची बाब असत.े ह ेआिण अस ेतर सगळेच करतात. या फ आपापा जगयाला आलेा ितिया असतात. 
ा शोिषताा असोत की ममवगयाा असोत की ीमतंाा – ा ितिया या ा ा ीा मानिसक 
कंिडशनगमधनूच, णज,े भावयुततेनूच, यतेात. या मया दा मा करणार ेवा अटळ मानणारचे मग, शोिषताचंी 
ःख े होणचे े वा सािहात फ तचे महाच,े अस ेण ूलागतात. ‘ जगात िवषमता असावी का ‘ असा  
िवचारला तर, ‘ नसावी ‘ असचे उर सगळे दतेात. ाचार असावा का, यु ेअसावीत का – अशा ानंाही सगळे 
नकाराक उरचे दतेात. पण, ात सगळे वगेळेच चा असत े! माणसाा जगयाची वाट लागायला सगळेच 
जबाबदार असतात कारण सगळेच भावयुतेा चातनूच जगत असतात. सगयात जा गरीब कोण, सगयात 
जा शोिषत कोण, ाचचे ःख  होण ेणज ेसािह, अस ेणण ेमा होयासारख ेनाही. मग, जगात सवा त 
जा गिरबी सीिरया आिण झबाते आह े– तर ितथनूच फ जगाता महाा सािहकॄती यतेील, अस ेणाव े
लागले. आिण कॅनडा, ऑिया इथ ेगिरबीच ेमाण तलुनने ेसवात कमी आह,े तर ितथनू चागंली सािहकॄती यणे े
शच नाही, अस ेणाव ेलागले. तस ेहोत नाही. सािहात आलेा अनभुव-ावर ाची ेता ठरत नाही. खर े
तर भिूमकावाापंढ़ु ॆसािहाची मौिलकता हा िवषयच नसतो – सामािजक-राजकीय पिरवत न यासाठीच फ त े
सािह-िनमती करत असतात. तचे सािह मौवानही टले पािहज,े असा अजडा त ेनतंर रटूे लागतात. णज,े 
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तःची सखुःख ेक िभतू माननू जगयाा माणसाा पतीमळेुच असं ःख ेतयार होतात आिण नतंर, अमकुच 
ःख ेमहाची मानावीत, असा ठराव पढु ेयतेो. थोडात णज,े माणसाची जगयाची जी पत, ाता 
आक ितता आिण हसा यानंी यु, चिलत आह,े ती आह ेतशीच चा राहावी, अशी ही भिूमका असत.े माणसाच े
जगण ेणज ेअसं ितियाचंा अिनयिंत गधळ णजचे अराजकच असणार आिण ह ेअटळ आह,े अस ेमानणार े
ह ेिवचार असतात. असा अराजकततेनू मौवान सािह िनमा ण होत नाही. भिूमकावाले ह ेअसा अराजकाच े
परुत असतात. ( इथ ेहहेी नदायला हव ेकी, एखाा गुगेाराकडून जशी मौवान कलाकॄती िनमा ण होऊ शकत े
तशीच ती एखाा ‘ भिूमका ‘ वााकडूनही िनमा ण होऊ शकत.े पण, कधी ? जेा तो लेखक वा कलावतं मानवी 
सबंधंांा गहन अरयाचा आवाका घतेो तेाच ! पण, सामातः भिूमकावाले तस ेघडू दते नाहीत. ानंा राजकीय 
हतेपूढु ेबाकी काही िदसत नाही ! ) 
 
सािहाता अराजकाचा आणखी एक वगेळा कार असतो. कलाक भानान ेसचंािलत अमया द वा अिनयिंत वा 
िदशाहीन आशय – अस ेया अराजकाच ेप असत.े ितिया  करयापेा यात ितियांा जगयाच ेभान 
 केल ेजात.े ह ेठरवनू होत,े असहेी नाही. िलिहताना एखाा लेखकाचा आवाका अशा भानाचा होऊ शकतो, मग तो 
लेखक गुगेार असो की कूमशाहीवादी असो. कारण ितथ ेिगत हते ूवा अमकु एका भिूमकेन ेआशयाला िदशा दणे,े 
ह ेघडत नाही. जस ेआपण ‘ ाईम पशॅनले ‘ म ेपािहले, तस.े इथ ेबरोबर-चकू, ाय-अाय याचं ेिनकाल दणे ेनसनू 
पणू  जगयाा यंणचे ेआकलन -- भान  होत असत.े त ेमूाक असत ेकारण त ेपिरपता िनमा ण करत े– त े
जगयाा हसाकतचेी जाण दणेार े– समज दणेार ेअसत.े नसुाच ितिया दणे ेवा एखाा ठरािवक वचैािरकतलेा 
बढावा दणे ेयासंाठी त ेलेखन नसत.े मराठीतले अिलकडच ेतस ेलेखक णनू नाव ेसागंायची झाास, राजन खान, 
सतीश ताबं,े रंगनाथ पठार ेयाचंी ‘ टोकदार सावलीच ेवत मान ‘ ही कादबंरी कवा मध ूसाबणचेी ‘ लीळा ‘ ही कादबंरी – 
ही सागंता यतेील. अशा सािहातले अनभुव ह ेा ा लेखकाला माहीत असलेले वा पणू पण ेाा कनतेनू 
आलेलेही अस ूशकत.े पण त ेअनभुव परावतत करण ेवा तःच ेमानिसक ोामग णज ेभावयुता परावतत 
करण ेअस ेा लेखनाच ेहते ूनसतात. अस ेलेखन कोणाही िवभतूशी, दवैताशंी, इितहासाशी वा अिताशंी समप 
होऊन िनमा ण होत नाही. अशा लेखनालाच अिभिातंाच ेलेखन णता यते.े इतर कारच ेितियावादी लेखन 
ह ेहसचे ेातं मागत असत,े ह ेलात ायला हव.े तःा भावयुतेा मया दा ओलाडंणार ेसािह हचे 
खया अथा न ेअिभिातं असलेले सािह णता यते.े ( तःची ितमा सभंाळण,े ’ कोण काय णले ‘ 
याा िवचारान ेके लागण े– असले ातंावरच ेतःचचे िनबध इथ ेलात घतेललेे नाहीत. ) 
 
वर उेख केलेा ‘ िदशाहीन ‘ भानालाच मी कात णतो. ाबाबत थोड े-- 

 
कात 
 
अनभुव णज ेकाय तर जगयाता घिटतानंा – घटनानंा यणेारा ीचा ितसाद वा ितिया. णजचे, अनभुव हा 
के ीा शारीर-मानिसक घडणीवर – ोॅमगवर – कंिडशनगवर अवलंबनू असतो. ामळेु, अनभुवाला 
साच ेमू अस ूशकत नाही. काही ितिया आदश ठरवनू जाीत जा ा तशाच ितिया याात असा 
य करयाला नेवॉशग णज ेमनाला ठरािवक पतीन ेसवयब करण ेटले जात.े त ेकोणाही कार ेचागंले, 
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आरोयपणू  वा िहतकारक मानले जात नाही. मळुात, अमकु ितिया आदश अस ेठरवणचे अश असत.े ा ा 
ीला वा ा ा िसमहूाला तःा ितिया बरोबर, समथ नीय, ायाा आिण िहतकारक वाटत असतात. 
ह ेसव  पाहता, कलेत, कोणताही अनभुव जसाा तसा ामािणकपण ेअिभ करण,े ह ेफारस ेमौवान अस ूशकत 
नाही. 
 
जगातले अनके कवी, लेखक यावर बोन गलेेले आहते. अनभुवाची ही मया दा आिण एकमकेांा िवरोधात असयाची 
अवा ओलाडंयाच ेमह ओळखणार ेबरचे होऊन गलेे आहते. ानेरानंी ‘ परताचा श ‘ सािंगतला, तकुाराम 
णाला की ‘ बोलिवता धनी वगेळािच ‘ कवा ‘ पिर ा िवभंर ेबोलिवले ‘. असचे उार फनाडो पसेोआ या िवसाा 
शतकाता ‘ most profound ‘ ( अतं सखोल ) समजा जाणाया कवीनहेी काढलेले आहते – 
 
Rereading, I wonder: "Was that me?" 
God knows, because he wrote it. 
सया एका िठकाणी तो णतो – 
If what I write has any value, it is not I who am 
valuable. 
The value is there, in my verses. 
All this has nothing whatever to do with any will 
of mine. ------- Pessoa. 
 
सािहाता वा कलेता कोणाच सकंनचेी िबनचकू, समावशेक ाा कधीच कुणाला करता आलेली नाही. 
ाच ेएक कारण, िविवधतलेा अतं नसतो ह ेएक आह ेआिण सर ेकारण, िवदीण ता ओलाडंणार ेभान ह ेएका असले 
तरी  ( तकुारामाच े ‘ एकिवध मन ‘ ) बौिक कॄती ही फ तटुक, fragmented, िवदीण तचेीच असत े– ह ेआह.े 
एकातचे ेअि ह ेिवदीण तेा भाषते माडूंन दाखवा, अस ेणयात काहीच अथ  नसतो. परंत,ु बिुामायवााचंा 
तसा हाह असतो. ामळेु ांाकडून, कलेता मूाा ाला िभडणारी सज क कलाकॄती िनमा णही होऊ 
शकत नाही आिण तशा मौवान कलाकॄती ानंा ‘ समज ू‘ ही शकत नाहीत. त ेांा तक , बुी यांा रटाळ, रड 
आहातच खशु रा इितात वा ातच डुबंत रा इितात. जगातले इतके माताा लखेक, कवी काय 
णताहते ह ेसगळेच त ेहााद ठरवनू उडवनू लावतात. 
 
वडथ  ‘ recollected in tranquility ‘ ( शातंतते रण केलेले ) णनू गलेा. शातंता णज ेिवदीण तचेा गधळ 
अस ूशकतो का ? सा न ेनथगनसे ( िरकामपेणा ) सािंगतला. तकुारामानहेी ‘ िरकामीक ‘ कवा ‘ मागपेढु ेअवघा िदस े
िरता ठाव ‘ ह ेआिण एकिवध – एका मन एकच असाच ेसािंगतले. पण, सा ा नथगनसेपढु ेगडुघ ेटेकणार ेआपले 
िवान तकुारामाला मा ‘ अािक ‘ णनू हसनू सोडून दतेात ! नथगनसे कळतो का बुीन े? तो अािक नाही 
का ? काही शहाण ेणतात, सा ा अिवादाचा काळ आता सपंला आह े– ती महायुानंा आलेली ितिया होती 
! ितियिेशवाय काही कळतच नाही – ही अवा ! णज ेबुाला ान झाले त ेते, आजारी माणसू आिण वॄ 
यांामळेु ! अर ेवेा, ती िनिम ेहोती – ‘ ामळेु ‘ अस ेनाही णता यते ! इथ ेजर भाविनक कारणानंी िशा 
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खायाची वा लाथा बसयाची शता नसती तर ानेर-तकुारामाचंाही काळ सपंला, अस ेणायला ह ेलाजले नसत े! 
सागंायचा मुा हा आह ेकी िवदीण तेा – बुीा – मया दा एका ीत ओलाडंा जाण ेणज ेतशा ा पणू  
मानवजातीा ओलाडंा जाण ेअसत े– ती शता कधीच सपंत नाही. मौवान िलिहण ेणज ेलेखकाचा तो तः 
अमर होयाचा वा ‘ कीतप ेउरयाचा ‘ य नसतो. ितियेा चातनू बाहरे पडयाा मौवान ताचा ितथ े
श असामळेु त ेलखेन साव कािलक आिण सव माणसानंा तु होत असत.े 
 
ितियाप जगण ेआिण बुीा एकरषेीय, तकुडबेाज मया दते जगण ेहचे अबािधत, अटळ आिण अिंतम असणार 
अशा िनषा न ेजगायच ेटले की धमा तली वा राघटनतेलीही सगळी आदश त ेही फ शपात उरतात आिण 
अथ  णनू खलास होतात, ह ेडोळे उघडून पाहायला हव.े पसेोआ काय णतो बघा – 
 
“I believe in the World as in a daisy. 
Because I see it. But I don’t think about it 
Because thinking is not understanding…” 
― Fernando Pessoa, 
 
टी. एस. एिलयट काय णतो, त ेपाहा – 
 
Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the 
expression of personality, but an escape from personality. 
 
कवा -- 
 
He knows there is no reason for anything to exist, 
And he knows that to exist is to occupy a point. 
What he doesn't know is that thought is not a point. 
-- Pessoa 
 
-- ह ेसगळे बुीन ेकळणार ेनाही. णनू फेटाळून लावायच े? 
सगळे बौिकच असत ेअस ेसमजनू आपाकड ेधरला जाणारा ‘ भिूमके ‘ चा, िवशषेतः सामािजक बािंधलकीचा आह 
पाहता ावर गाओ झगिझआन काय णतो, त ेबघा – 
 
What I want to say here is that literature can only be the voice of the individual and 
this has always been so. Once literature is contrived as the hymn of the nation, the flag 
of the race, the mouthpiece of a political party or the voice of a class or a group, it can 
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be employed as a mighty and all-engulfing tool of propaganda. However, such 
literature loses what is inherent in literature, --- GAO. 
 
यावर थोडात णज ेएवढचे िलिहण ेखपू झाले. मी ज े‘ कात ' णतो त ेइथ ेकस ेमाडंले आह ेत ेपाहा – 
 
Poetic feeling does not derive simply from the expression of the emotions. 
Nevertheless, unbridled egotism, a form of infantilism, is difficult to avoid in the early 
stages of writing. Also, there are numerous levels of emotional expression and to reach 
higher levels requires cold detachment. Poetry is concealed in the distanced gaze. – 
GAO. 
 
हा जो distanced gaze आह ेना, तचे कात ! अनके मोठमोा लेखक-कवनी वगेवगेया शातं ह े
सािंगतलेले आह.े यालाच मी अनकेदा ‘ सम भान ‘ त टलेले आह.े तसचे इथहेी आह े-- 
 
Literature does not simply make a replica of reality but penetrates the surface layers 
and reaches deep into the inner workings of reality; it removes false illusions, looks 
down from great heights at ordinary happenings, and with a broad perspective reveals 
happenings in their entirety. – GAO. 
 
णनूच, माया भाषते न णता बोदलेयरा भाषते मी णतो -- 
 
Always be a poet, even in prose. -- Charles Baudelaire 
( नहेमीच कवी राहा – गातही. ) 
 
इतके जगा कवी-लेखक या िवषयाकड ेकस ेपाहतात, ह ेिवचारात ायलाच हव.े त ेसगळे गिरबी, शोषण यांा 
ाबंाबत िनलपण ॆबिेफकीर असतात, अस ेसमजण ेणज ेआम गधडपेणा ठरले. इथ ेआणखी काही अवतरण े
दतेो आिण हा लेख सपंवतो. ही सव  अवतरण,े मानवी जगयाबाबतच ेगभंीर चतन  करणारी आहते. यातं राजकीय 
भिूमका शोधत बसण ेणज ेिनळ थ  पिरम ठरतील. मनाचा हसकपणा जाऊ शकेल का, याबाबता चतनात, 
उदाहरणाथ , राजकीय वच ाचा काय सबंधं असणार ? 
 
काही अवतरण े--- 
 
1. Pirandello's plays do not concern themselves with sosial reform, political evolution, 
or 
   religious inquiry. __ William Murray. 
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2. Philosophy must not be divorced from literature and art. __ Sartre. 
3. Good art is impersonal. __ T. S. Eliot. 
4. I am not quite sure whether I am dreaming or remembering, whether I have lived 
my 
 life or dreamed it. __ Ionesko. 
5. Living is abnormal. __ Ionesko. 
6. The source of my plays was a mood and not an ideology; an impulse, not a        
programme.  __ Ionesko. 
7. Becket gave expression to what he called " the issueless predicament of existence. " 
8. We are impelled by our nature to seek understanding, but, reason, the only  
instrument we have with which to seek, it has proven a clumsy and a fragile tool. __ 
Becket. 
9. I want neither to instruct nor to improve nor to keep people from getting bored. __         
Becket. 
१०. तका  नाही ठाव / यथे ेिरघावया वाव // -- तकुाराम. 
११. मजन न आह ेऐसा कोण -- तकुाराम.        
१२. माग पढु अवघ िरत / कळो यते ेअनभुव े// -- तकुाराम. 
--- ००० --- 
Mo --  9371005773. 
E-mail – champrade@gmail.com 
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नालेखन – तं आिण आशय  
-- च.ं . दशेपाडं.े 
 
१ मी मुतः एक नालेखक णनू बोलतोय. माझ ेअनभुव, िवचार आिण िनरीण ेयावंर आधािरत. यात अथा तच 
काही भाग औपपिक वा तािंकही असले. 
२ अनके कला आहते, सािहातही अनके िवभाग आहते – आपण नालेखनच का िनवडतोय, याचा काही िवचार 
असावा. ातही, नालेखन ह ेवसाय णनू करायच ेआह ेकी सज क अिभी णनू, याचाही िवचार हवा. या 
दोतली सरिमसळ गहॄीत धरली तरीही ही िनवड महाची ठरत.े सज क लेखनावर उपजीिवका चालण ेमराठीत फारस े
श िदसत नाही. उपजीिवकेसाठी लेखन करताना ातं गमावनू बसयाचा धोका असतोच. या बाबतीता 
िवचारानंा ता येयासाठी मी इथ ेनाटकाचं ेएक वगकरण सचुव ूइितो. आपाला नाटकाचंी अशी वगकरण े
माहीत आहते --  ऐितहािसक, पौरािणक, सामािजक, राजकीय, ायोिगक, ावसाियक, िवनोदी, गभंीर, पिरवत नवादी, 
ितीवादी,  सगंीत, ग, वगरै.े मी सचुवत असलेले वगकरण अस ेआह े– (१) करमणकूधान, (२) वावाच ेभान 
वाढवणारी आिण (३) मलूभतू ाचंा वधे घणेारी नाटके. 
 
करमणकूधान नाटके 
 
  करमणकुीच ेअगिणत कार श असनू के नाटकाला या ना ा कार ेकरमणकू करावीच लागत.े 
कोणाही हटेाळणीिशवाय आिण िनळ वण नाक णनू बोलायच ेझाास करमणकूधान नाटक ह ेमुत:  
पलायनवादी असण ेआवयक असत.े पुळदा एखादी चागंली पलायनवादी कॄती माणसाला पुा शी ा करयाची 
सधंी दऊे शकत.े या ीन ेकलेता पलयनवादालाही मानवी जीवनात त:च ेअस ेएक अथ पणू  ान असत.े मनाा  
सतता :खरषेतेनू बाहरे पडयास ाची मदत होऊ शकत.े :खामळेु कमकुवत होत जायाची िया थाबंवनू तोल 
सावरयाची सधंी ामळेु िमळू शकत.े नाटकाा चाललेा वाहात / घडामोडीत उाहान ेसहभागी होत राहण े
णज ेकरमणकू अस ेथोडात णता यईेल. डोाला फारसा ताप न होता कवा फारस ेिवचिलत न होता नाटकाा 
सखु:खियते म होण ेणज े( िनळ ) करमणकू. हा एक कारचा उपभोग असनू यात रममाण होण,े अधीन होण े
अपिेत असत.े अशा कारा मराठी नाटकाचंी काही उदाहरण ेणज,े ’ ऑल िद बे ’, ’ एका लाची गो ’, 
’ मोची मावशी ’, ’तो मी नचे ’, ’ अूचंी झाली फुले ’, साखर खाेला माणसू ‘, इादी. 
 
वावाच ेभान वाढवणारी नाटके   
 
  वावापासनू तटुले जाण ेणज ेवडे ेहोण.े वावाच ेयोय आिण परुसे ेभान असण ेही शहाणपणाची 
अटच आह.े वाव णज े िदसणाया / जाणवणाया विुती, घटना, मानिसक अवा, मडूस ्, म, ,े  
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ाचं ेलावलेले अथ , मत,े अनके कारा णाली आिण या कार ेमानवी भानाा कते यऊे शकणार ेसव काही. 
अशा 
कारा कोणाही सापासनू पळून जायापेा ाला सामोर ेहोण ेइथ ेअिभते असत.े िनळ करमणकू वा 
ासाठी 
लागणारा उथळपणा टाळून योय ा गाभंीया न ेइथ ेना हाताळले जात.े ’ शातंता ! कोट चा आह े! ’, ’साठेच ं
काय करायच ं? ’, ’ माझ ंघर ’, ’ सोमो ’, ’ महापरू ’, ‘ माकड ‘ -- ही या कारा नाटकाचंी काही उदाहरण ेहोत. 
 
मलूभतू ाचंा वधे घणेारी / समावधानी नाटके  
 
  मानवी जीवनात काही  मलूभतू पाच ेअसनू माणसान ेहजारो वष ाचंा िवचार केलेला आह.े 
या ाचंी ठाम उर ेकवा ांावरची काही िितशील िनराकरण ेअस ूशकत नाहीत आिण यातच ाचंी गढूता 
आिण सदय  असत.े के यगुात आिण के णाला ाचंी नान े-- ताजपेणान ेसमज यावी लागत,े कारण, ती 
मानिसक सवयीत / तॄीत सामावणारी बाब नसत.े णनूच कधीही आलेली अशी समज ही कोणाही काळात 
तुच 
असत.े :ख का होत,े जगयाचा हते ूकाय, मानवी मू णज ेकाय, बरोबर कॄती कोणती, सगळे सबंधं अध वट, अपरु े
का असतात, ह ेसगळे मलूभतू  असनू मानवजातीन ेयानंा यगुानयुगु ेतड िदलेले आह.े सा , िपरादंेो, आयनेो, 
बकेेट यानंी वगेवगेळया कार ेअस े ांा नाटकातंनू हाताळले. मराठी नाटाकातं अशी उदाहरण ेमळ आहते. 
खानोलकराचं े’ एक शू बाजीराव ’ ह ेएक उदाहरण आह.े िया-ितिया, मे आिण मॄ,ू भीती आिण शातंता याचंा 
िवलण वधे या नाटकात घतेला जातो. ’ वाडा िचरबेदंी ’ ह ेएलकंुचवाराचं ेनाटक, आणखी एक उदाहरण णता यईेल. 
सबंधंाचंी एक िवलण अटळ रचना कोणाही मतदशनाा मया दा न घालता, समपण ेइथ े होत.े याचबरोबर,  
तडुलकराचं े’ सखाराम बाइडंर ’ हहेी या वगा तले नाटक णता यईेल. या नाटकावर तडुलकरांा मया दाचंा ताबा राहण े
श नत.े कारण सत ् -असत ्, रासाचा ज, खर-ेखोटे, चागंले-वाईट -- अशा तडुलकरांा परंपरागत आकलनाचा 
इथ ेच नता. तडुलकराचंी एकूण लेखन-कारकीद  पाहता, कदािचत ाता सनसनाटीपणामळेु हा िवषय ानंा 
आकष क वाटला असावा, पण ह ेकरण ांा ंाक सवयीतले नत ेह ेांा लात आले नसाव.े णनूच ह े
एक 
ांा लेखकीय मया दा ओलाडंणार ेनाटक ांाकडून िलिहले गलेे असाव ेअस ेिदसत.े जगयाता ाचंा एवढा 
पिरप वधे तडुलकरानंी िचतच घतेलेला आह.े ह ेनाटक मराठीता ’ ावसाियक ’ िवभागात यशी होण े( यातला 
खपू मोठा वाटा िनळू फुले या महान नटाचाही आह.े ) ह ेमराठी रंगभमूीवरच ेएक अितीय िशखर आह ेअस ेणायला 
काहीच हरकत नाही. आणखी काही उदाहरण ेणनू काही परदशेी नाकॄतच ेमराठी रंगभमूीवर सादर झालेले अनवुाद 
या वगा त खास उेख केले पािहजते अस ेआहते. सािह सघंाच े’ नाटककाराा शोधात सहा पा े’ आिण नािशका 
पुन ेसादर केलेले ’ वेटग फॉर गोदो ’ ह ेत ेयोग होत. 
समावधान णज ेकाय, ह ेकळयसाठी इथ ेसा ा ‘ ाईम पशॅनले ‘ या नाटकाच ेउदाहरण दणे ेयोय होईल. ह े
नाटक मानवी जगयाता अनके मलूभतू ाचंा वधे घणेार ेआह.े ही एका कािनक दशेाता एका कािनक 
ािंतकारक पाची कथा आह.े या पातला एक गट जहाल िवचाराचंा आह ेआिण सरा मवाळ – समजतुदार – 
सबरुीा िवचाराचंा आह.े ा मवाळ गटाचा नतेा सगंी ितगााशंी समझोता कन शासनात सहभागी ाव ेआिण 
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सधंी िमळेल तेा आपले वच  वाढवाव,े अशा िवचाराचंा वा भिूमकेचा आह.े त ेजहाल गटाला मळुीच पटणार ेनाही. 
ातंीा ियते तो मवाळ नतेा हा एक अडथळा आह,े अस ेानंा वाटत.े ामळेु, ा मवाळ नेाचा खनू केला 
पािहज,े अशा िनण याला त ेयतेात. ती जबाबदारी एका टायिपवर सोपवली जात.े तो लगचे तयार होतो. तो णज े
ाा विडलाकंडून अपमािनत झालेला आिण ाा पीलाही खास काही न वाटणारा असा असतो. तःला िस 
करायला ही सधंी बरी आह,े हा ाचा िवचार असला तरी जहाल भिूमकेसाठीच तो तयार असाचचे िदसत.े ह ेपणू  
नाटक – ातला कण न कण --  वाचण ेमहाच ेआह.े सगळे सागंत बसत नाही, पण तो ठरलेा भिूमकेसाठी ा 
मवाळ नेाचा खनू नाही क शकत. ाची पी जेा ा नेाा िमठीत ाला िदसत ेतेा मा ामळेु झालेा 
उेकात तो गोळी झाडतो आिण ाला ठार करतो. या कामिगरीनतंर तो इकड ेपरत यतेो तोवर या आधीा जहाल 
गटाची भिूमका बदललेली असत े! मवाळपणाच योय, अशी आता ाचंी भिूमका झालेली असत े! आिण आता  हा 
असतो की जहालपणाा भिूमकेतनू ा मवाळ नेाचा खनू कन आलेला हा माणसू आता आपातं समावला जाऊ 
शकेल का ? – ह ेसगळे कळावर हा खनुी णतो की मी ाला ाा मवाळ भिूमकेसाठीच मारले ! आता मी 
तुाला सोयीचा नसामळेु तुी मला मारलेत तरी मला ाची पवा  नाही ! आिण अशा रीतीन ेतो मॄलूा सामोरा 
जातो ! भाविनक उेक, भिूमकाबदल, नीती, त ेआिण िगत  – या सगयाचंा पणू  आवाका घणेार ेह ेएक टे 
नाटक आह.े  
 
आपण कशा कारच ेलेखन क इितोय, याचा िवचार असावा. करमणकू सव च नाटकातं असावी लागत े– ेकांा 
अिभचीमाण ेती वगेवगेळीही असत े– तरीही, या तीन िवभागातंल ेनालेखन आशया वगेवगेळे असत ेआिण 
ात लेखकाा ातंाच ेमाणही वगेवगेळे असत.े तःा जगयात नालेखक कशाला मह दतेो, 
जगयाता ाकंड ेतो कसा पाहतो, ाच ेकल, आवडी कशा आहते, ह ेसगळे ाा नालेखन िनवडीत 
महाच ेठरत.े आपले तःच ेलेखन-े समजत-सापडत जाण,े ह ेमहाच ेअसत.े 
३ या ियते आिण नहेमीच नाटके, िचपट, इतर कला याचंा श तवेढा सपंक  ठेवण ेउपयोगाच ेअसत.े यातनू तंाच े
आपले भान वाढत जात ेआिण आपली शलैीही सापडत जात.े 
४ वरील सव  िया, तसचे भाषा, िवचार, पिरिती, इादच ेनालेखकावंर काही ना काही भाव पडत असतात. त े
भाव वगेवगेळे असान ेआिण कलही वगेवगेळे असान ेनालेखकातं खपू विैव िदसनू यते.े केाची तहा, 
शलैी वगेवगेळी असत.े शेिपयर, पटर, सा , आयनेो, बकेेट, िपरादंेो, दवेल, खािडलकर, गडकरी, तडुलकर, 
खानोलकर, कानटेकर, आळेकर, एलकंुचवार – ह ेसव जण आपापा मागा न ेनालेखन करतात. 
५ काही फरक ह ेकाळामळेुही पडतात. रचनेा, भाषेा तहा बदलतात. उदाहरणाथ , आता पाच अकंी नाटक कुणी 
िलहीत नाही कवा खपू अलंकािरक वा पेदार सवंादही फारस ेिलिहले जात नाहीत. ावहािरक  िवचारात घऊेन, 
कमी पााचंी नाटकेही ही जा िदसतात. अथा त, याता कोणा गोी िवचारात ाया, ह ेसव ी लेखकाच े
िनण य असतात. 
६ आधिुनकतावाद, उर-आधिुनकतावाद – अस ेकाळानुप काही िकोणाचं ेफरकही सामातः पडलेले िदसतात. 
काही जुा परंपरा नाकारण,े िवानवाद मानण ेयाबंरोबरच आटोपशीरपणा, मलेोामाला नकार – असहेी फरक 
पडतात. 
७ नाटकाा अनके तािंक बाबत होणारी गतीही नालेखनावर भाव पाडत.े उदाहरणाथ  नपे व काशयोजना. 
आता याचं ेपडद ेनसतात आिण काशयोजना अिधक आशयपरूक असत.े  
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८ खोटा आदशवाद वा निैतकतेा कना यांा ागामळेुही फरक पडतात. रंगमचंावर तडुलकरानंी थम डालडाचा 
डबा आणला, अस ेणतात. रोजच ेखर ेजगण ेनाटकात यऊे लागल.े 
९ सामातः िदसणारा काळाचा आणखी एक फरक नदवायचा तर आताची नाटके तलुनने ेअिधक गितमान असतात. 
१० ह ेसव  लात घऊेनही ढोबळ मानान ेकाही नातं सागंता यते ेका, त ेपा. पवू ऍिरॉटलन ेसािंगतलेा, ळ, 
काळ आिण कॄती यांा कना आता कुणी पाळत नसले तरीही, काही बाबी बोलता यतेील, अस ेवाटत.े सव च 
नालेखकानंा भान ठेवाव ेलागत ेअस ेतंाच ेकाही कार पा – 
(ए) सुवात – नाटक सु झाा झाा एकदम मु िवषयालाच हात घातला तर ेकांा आकलनाा ीन ेत े
चकुीच ेठ शकत.े तसचे करण ेभाग असले तर, ‘ सुवात चकुव ूनका ‘, अस ेेकानंा आधी सागंण ेबर ेअसत.े माया,   
‘ मेच ण ू– ‘ या नाटकात सुवातीला ३-४ िमिनटाचं ेएक य वाढवले होत े– ाच ेउदाहरण. 
(बी) पा े–िकती असावीत याा िवचाराबरोबरच अावयक तवेढीच असावीत, हाही िवचार हवा. भाविचण हा 
आता एक िववा िवषय ठरले. या िवदीण  मनांा काळात ससुगंत भाविचणाला बरचे लेखक मह दणेार नाहीत. 
पााबंाबत आणखी िवशषे ल देयाा बाबी णज ेाचं ेआगमन-िनग मन आिण चा यात कोणती पा ेउपित 
आहते, याच ेभान ठेवण.े ह ेभान सटुास एखाा पााला, आवयक असनूही सवंाद िदलेच जात नाहीत. अशा 
अनवधानाा चकुामंळेु एखाद ेपा कमकुवत पडू शकत.े पाांा िया-ितिया हचे तर नाटकातले मु वधेनू 
घणेार े असत.े ाकड ेनीट ल हव.े परंत,ु नाटकाा आशयागिणक ह ेसव च वगेवगेळे अस ूशकत.े उदाहरणाथ  
ऍसड वा असगंत नाटकामं ेसखोल पािचणापेा जगयाता फुटकळपणाला – िनरथ कतलेा अिधक मह 
िदलेल ेअसत.े आणखी एक णज,े पढुील यात पा ेवगेया कपातं यणेार असली तर ानंा कपड ेबदलायला वळे 
िमळेल, अस ेलेखनही सोय पाहणार ेअसाव.े माया ‘ नाणफेेक ‘ या नाटकात बजेनी सव  पाानंा नाटकभर ांा 
ांा एकाच पोषाखात ठेवले होत.े 
(सी) य े– सारख ेयबदल वा छोटी छोटी य ेनसावीत. ान ेेक िडब होतात आिण चाललेले य आकलन 
होण ेअवघड जात.े पण, हा िनयम प ंसदवे ब ेयानंी, ानंीच िलिहलेा आिण िददशत केलेा ‘ ा िव ू
महशे ‘ या नाटकात सहज मोडला होता. पिहले य सपंयापवूच पढुील याच ेपा वा पा ेयऊेन मचंावर उभी 
राहात. अधंार-उजडे केलाच जात नस.े ही, िवशषेतः ायोिगक नाटकातंनू कोणाही ळकाळातली य ेसलग 
एक घतेली जातात. नालेखनात कोणतहेी िनयम ह ेसदासवकाळ कडकपण ेलाग ूनसतात, हाच याचा अथ . 
अनावयक भरताड घऊेन य कंटाळवाण ेहोऊ नय,े याची काळजी ावी. नाटकात एक िमिनटही कंटाळवाण ेयणे े
धोाच ेअसत.े ेकाच ेल िवचिलत होऊ शकत.े ह ेअथा त फ लेखनामळेुच घडत,े अस ेनाही – नाटकाची योय 
गती नसामळेु वा रटाळ अिभनयामळेुही ह ेहोऊ शकत.े अकंाचा शवेट नामय आिण उकुता िनमा ण करणारा 
असावा. यासाठी काही भडक नामयता लागत,े अस ेनाही. नाटकाा आशयाची सव  अतंग त वलय ेजाणवतील, असा 
नाटकाचा शवेट असावा. तो कॄिम, घटनाक असायला हवा, अस ेनाही. तो अगंावर यायला हवा कवा ग ुगंी िनमा ण 
करणारा वा सु करणाराच असायला हवा, असहेी नाही. के नाटकाा कॄतीमाण ेतो वगेवगेळा अस ूशकेल.  
नाटकान ेकाही सदंशे वा बोध िदला पािहज,े अस ेनाही. जगयाता ग ुतंाग ुतंीच े– आशयाच ेसम भान यणे ेमहाच.े 
त ेिजथ ेपणू  होईल ितथ ेनाटक थाबंाव.े थोडात णज ेनाटकात बदल, गती, िया जाणवण ेमहाच.े 
(डी) नाटकाचा आराखडा – काही नाटककाराकंड,े िलहायला सुवात करयापवूच ा नाटकाचा पा आराखडा तयार 
असतो. के अकंात काय काय घडणार ह ेयासंह आखलेल ेअसत.े ह ेइतके बाधंलेल ेअसत ेकी दारकेरासंारखा 
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नाटककार आधी ितसरा अकं, मग सरा आिण शवेटी पिहला अकं अस ेनालेखन क शकत अस.े अस ेकराव ेकी 
नाही, हा ा ा लेखकाचा  आह.े माझ ेणाल तर, पढुा पानावर काय होणार, हहेी मला माहीत नसत.े 
(ई) नामयता – नामयतचेी ाा अवघड आह ेकारण िनरिनराया कारा नाटकातं ती वगेवगेळी असत े
आिण या बाबतीत ेकांा अपेाही वगेवगेया असतात. ऍसड नाटकातली नामयता एखाा करमणकूधान 
नाटकाा ेकाला नसुती सपकच नाही तर कंटाळवाणीही वाटू शकत.े सामातः समोर चाललेा नाटकात ेकाच े
इटंरे िटकून राहण ेणज ेनामयता, अस ेढोबळपण ेणता यईेल. रंगमचंावरची के हालचाल, घटना, सवंाद ह े
महाच ेवाटायला हवते. उकुता िटकायला हवी आिण नतंर ती योय होती अस ेवाटायला हव.े िवजया महेतानंी एक 
िसूी सािंगतलेली आह े– ती याचा अथ   करणारी आह े-- 
see न ेतर look 
hear न ेतर listen आिण 
speak न ेतर talk. 
णजचे के गो िवशषे – महाची असण ेआिण लेखनात याच ेभान असण.े 
(एफ) िनवदेन – नाटकात काही वळेा घटनाचं ेवा भतूकाळाच ेिनवदेन यते.े ाचा उपित पाावंर काही पिरणाम 
होताना िदसला तर त ेनामय होत.े अथा तो मजकूरच नामय हवा. पण, िनवदेन फार ताण ूनय.े ‘ चौयाहर 
पावसायाचंा जमाखच  ‘ कवा ‘ मसाज ‘ या तडुलकरांा कथावंरच ेएकपाी नायोग याच ेएक वगेळेच भान दणेार े
होत.े माझा एक ‘ मन ‘ नावाचा दीघाकही या बाबतीत जर पाहावा. 
(जी) भाषा आिण सवंाद – पाानुप भाषा असावी. ासाठी, िनरीण आिण लपवू क ऐकण ेखपू उपयोगी असत.े 
आता पेदार सवंाद फारस ेकुणी िलहीत नाही. ओघवत,े तडक बोलयाचा फील दणेार ेसवंाद पिरणामकारक ठरतात. 
यासाठी, एकूणच माणसांा जगयात आिण ांा  होयाा पतत इटंरे असण ेआवयक आह.े 
नालेखकान ेकिवताचं ेवाचन ठेवणहेी महाच ेआह.े ामळेु, नकळतही भाषेा अनके शता समजत जातात – 
ामळेु, सवंादानंा वगेळी धार यऊे शकत.े सवंाद या नाटकाता कॄतीही असतात. ह ेसमजनू काही लेखक 
हालचालबाबतही खपू रंगसचूना दतेात. उदाहरणाथ , तडुलकर. खर ेतर ा अावयक तवेाच असाात. एक तर 
ा सगया पाळा जात नाहीत आिण बयाच िददशकानंा अस ेरंगसचूनानंी बाधंनू ायला आवडतही नाही.   
(एच) तंभान – नाटककाराला नाटकाा इतर तािंक अगंाचं ेफार सखोल ान असायची गरज नसत.े नाहीतरी त े
िवशषे कौशाच ेिवभाग असतात. ामळेु ासाठी वगेळी सज कताही लागत.े ाबंाबत थोड ेजजुबी भान असले तरी 
नाटककाराच ेकाम भाग ूशकत.े 
(आय) वाचन – नाटक िलन झाावर त ेकाही ोासंमोर वाचाव.े ऐकणायानंा एखादी गो नीट  होत नसले तर 
लेखनात योय ती ी, बदल वा काही अिधक िलिहण े– ह ेकराव.े काही वळेा एखाा भागाच ेवा पणू  नाटकाचहेी 
पनुलखन करायची गरज पडू शकत े– ाची तयारी ठेवावी. िचत सगंी, पुा वाचावर, खु नाटककारालाच त े
समाधानकारक वाटत नाही. अशा वळेी न कंटाळता योय ा महेनतीची तयारी असायला हवी. 
(ज)े पणू ता – सवा नमुत ेनाटक सवागपिरपणू  कधी होत नसत.े एका मया दनेतंर ाची चता क नय.े मतभदेाचंी शता 
नहेमीच असत,े ह ेसमजनू, नाराज न होता पढु ेजाव.े 
(के) लेखक आिण नामचंन –  तालमीा ियते लेखकान ेआवयक ितथ ेसहकाय  ाव.े माझा श अिंतम, 
अस ेहटून बस ूनय.े श तर दोनतीन तालमी पाहाात – वाटास काही सचुवाव.े नाटक ही समहूाची कला असनू 
के सबंिंधताा योगदानामळेुच नाटक समॄ होत,े ह ेलात ठेवाव.े मचंन ियते फार हपे क नय.े आपण 
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कना केलेल ेतचे तसचे – असा योग सहसा होत नसतो. सगळे िमळून नाटकाचा आशय सशपण ेपोचण,े हचे 
महाच ेसमजाव.े 
११ इतर –  
आता काही सटेु मु ेसागंतोय. 
आपा बसं ेकानंा वाववादच लागतो – णज ेह ेअस ेझाले, मग अस ेझाले, णनू अस ेझाले. थोडात 
णज ेसलगता असलेली गो लागत.े ळ, काळ, घटना, पा ेयाचंी गोप सगंती लागत.े अिलकड ेकाही लेखक ही 
अपेा मोडताना िदसतात. उदाहरणाथ  ‘ माकड ‘ ह ेावसाियकवरच ेनाटक. ायोिगक िवभागात, आळेकराचं े‘ महापरू 
‘ कवा सतंोष गजुर याचं े‘ मऊ ‘ ही अितवाववादी नाटके या मया दा नाकारताना िदसतात.  
एकदा नाटक लोकापंढु ेसादर झाावर ावर कशाही ितिया, मतमतातंर ेवा शरेतेाशरे ेयऊे शकतात. ाची तयारी 
ठेवावी. 
काहा भावना खावयाची शता असलेले काही िवषय असतात. ाबाबत योय ती सावधिगरी बाळगावी. 
काही िवषय माडंास लेखकाची तःची सामािजक ितमा बद वा िबघडू शकत े– याबाबत तःच ेचतन व 
आकलन असले पािहज.े 
यशान ेरळून जाण ेवा अपयशान ेिनराश होण ेह ेदोी पढुील लेखनाला घातक ठ शकत.े 
नाटकाची आथक व ावहािरक गिणत ेलेखकान ेलात ावीत की घऊे नयते, ह ेा ा लेखकाा िकोणावर 
अवलंबनू असत.े 
नाटकात ‘ वगेळे ‘ वा ‘ नव े‘ णज ेकाय असत े– ेकानंा काही ‘ िमळण े‘ णज ेकाय – ह ेिवचारात असाव.े 
 
आता, काही मराठी नाटककार तःा नालेखनाबल काय णतात त ेपा – 
 
शफाअत खान  – ( ‘ नाटक ‘ मैािसक, फेआुरी, २००० ) 
माया नाटकात ( सवंादात, माडंणीत ) ितरकसपणा असतो. तो का ह ेमला सागंता यणेार नाही. ती एक जीवनी 
असावी. सगया घटनाकंड,े सगंाकंड ेमी असाच एका अतंरावन यपण ेबघत असतो. ा शलैीमळेु 
ापिलकड ेजाऊन काही गोी सचुवता यतेात अस ंमला वाटत.ं ा ितरकसपणामळेु एक रीभाव िनमा ण करता यतेो. 
ेकानंा एक वगेळी नजर दतेा यते.े ााच भयकंर जगयाकड,े भयकंर वावाकड ेतो ा नजरने ंबघतो. तो हसतो 
आिण धाावतोही. 
-- 
मी नाटकातनू ॅक कॉमडेीचा वापर करतो. मळुातच सगया सकंनाचंा पनुवचार करावा, साया गोची पुा 
एकदा अतं कठोर तपासणी करावी, मळुापासनू साया गोी उलापाला कन बघाा, अतं यपण ेसाया 
नााचंा नान ंिहशोब माडंावा, आपा मळुाचंा, इितहासाचा, परंपरचेा खरपेणा, सपेणा तपासनू बघावा, अशा 
वाटयात या ॅक कॉमडेीचा ज झालेला आह.े हा िवनोद मळुावरच घाव घालतो. साया ा-समजतुना संुग 
लावतो. ॅक कॉमडेी आिण ितरकसपणा ह ेएकमकेाशंी सबंिंधत आहते. 
-- 
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वावाला िभडायच ंनाकारणारी पलायनवादी रंगभमूी काहीही गती क शकणार नाही. ह ेआान तःला बडंखोर 
णवनू घणेाया ायोिगकवाानंीच ीकारायला हव.ं रंजनधान ावसाियक रंगभमूीला ह ेभयकंर वाव उभ ंकरण ं
परवडणार नाही. 
-- ० – 
 
राजीव नाईक --  ( ‘ नाटक ‘ मैािसक, जनू २००० ) 
के लेखकाला अस ंवाटलेलं असत ंकी ाला काहीतरी सापडलेलं आह,े ज ेलोकानंा सापडलेलं नाही आह.े ह ेमा 
नीच असणार. कारण जर का त ेलोकानंा ठाऊकच आह ेतर काय णनू मी ानंा त ेसागंणार आह े? तर काहीतरी 
बारीकस ंका होई ना स मला सापडलेलं आह ेकी ज ेकदािचत नसले तुाला सापडलेलं कवा कषा न ंतमुच ंल 
नसले गलंे ााकड,े कवा एखादा बारका कंगोरा मला सापडलाय ाात आणखीन एक परी मला िदसली, तर मी 
का नाही ती तुाला दाखवनू ायची ? 
-- ० – 
 
च.ं . दशेपाडं े– ( ‘ नाटक ‘ मैािसक, सबर २००० ) 
चागंा नाटकाची , कुठाही नाटककाराची एक अात ाा असणारच. ा िदशनेचे ाच ेय असणार. ह े
सिंहतते जमण,ं न जमण ंआिण पढु ेअमंलात यणे ंन यणे,ं हहेी  आहतेच. माया आकलनामाण ेचागंलं नाटक त ेकी 
ज ेजगयाा कुठातरी तकुाा िनिमान ंएकूण सबंधंाचं ंआिण जगयाता ांा रचनाचं ंभान दते जात.ं ह े
जगयाता एका अटळतचे ंभान असत ंतसचं ‘ अमया दत े‘ ची अपेा िनमा ण करणारंही असत.ं …. सगया गोी 
गहॄीत न धरण,ं  आहते अस ंजाणवण,ं सवयीच ंजगणहंी चलॅज  होऊ  शकत ंइतपत समज असण,ं अशा ‘ िजवतं ‘ 
लोकासंाठीच असत ंचागंलं नाटक ….. चागंलं नाटक णज ेजगण ंसमजयाची इटंरेग िया असलं पािहज.े ा 
ियमेळेु माणसाा जगयात ःखाची िनमती होत राहत ेतीच िया बळकट करणारं नसत ंचागंलं नाटक. चागंलं 
नाटक ह ेअसा सवयीा ियलेा आान दणेारं असत.ं 
-- ० -- 
 
िवजय तडुलकर – ( ‘ नाटक ‘ मैािसक, फेवुारी २००१ ) 
नाटक णज ेिनळ वाव न ेतर मला भावलेल ेआिण मी रचलेले वाव. आिण त ेमी दाखवतो त े‘ ह ेवाव बघा 
‘ एवापरुत ेनसत.े ातनू मी अिधक काही सचुवीत असतो. इतरानंा भावणार ेवाव ाचं ेअसत.े माझ ेवाव ानंा 
जाणनू देयाची जबाबदारी मायावर असत.े 
-- 
हसचेी वॄी अलग नाही. ती मनु-भावाा इतर वॄत आिण जगयाा मलूभतू गरजातं पी ग ुतंललेी आह.े 
तसचे ितला अमानषु णायची पत आह,े पण ती मला मानषु वाटत.े णनू ितचा िवचार मी समजतुीन ेआिण 
आीयतने ेकरतो. िता िव कवा बाजनू ेअसण ेमला जमत नाही. ती आह ेआिण बधा राहणार तर िवशषेणात न 
सापडता िताकड ेपाहायला जमले पािहज.े 
-- 
( सा. सकाळ िदवाळी ऑोबर २००० ) 
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िलिहयाकरता जगण,े हा जो कार आह ेतो मला मा नाही. महाच ंजगणचं.  िलिहण ंणज ेरोज सकाळी उठून 
शभंर सयू नमार घालण ंन.े ाला काही अथ  नाही. लेखन णज ेिनळ एशेन न.े तुी चागंलं 
जगािशवाय, मजा केािशवाय ाच ंएशेन यणेार कुठून ? 
-- 
यशाा बाबतीत मी अगदी ामािणकपण ेसागंतो, की काहीतरी डोात आलं की मी त ेकन बघतो. मला पढंु काय 
होणार ह ेमाहीत नसत.ं ‘ घाशीराम ‘ च ंपढंु काय होईल, ह ेमला माहीत नत.ं ‘ सखाराम ‘ चहंी नत.ं 
-- ० – 
 
महशे एलकंुचवार – ( नाटककार महशे एलकंुचवार – डॉ. कमलेश )  
आता केवळ िवसाा शतकातच नाही, तर ाा आिण आजागतॄीा शोधात माणसू कायमच होता. आशोध 
हा मानवी जीवनाचा मलूभतू असा भाग आह.े सगयांा जीवनाचा तसा राहात नसले पण केा ना केा माणसाा 
आयुात अशी वळे यते,े की तो शोधायला लागतो, की मी इथ ेका आह े? काय करतोय ? कशासाठी करतोय ? या 
ापंासनू कुठाही लेखकाला पळता यते नाही. अखरे सगळी नाटकं काय कवा सगळं सािह काय, ह ेितथचे ा 
मूमटलाच यते,ं अस ंमला वाटत.ं 
-- 
कुठाही धमा न ंवा राजकीय मतणालीन ंगेा पाच त ेसात हजार वषात माणसाच े कधीही सोडवलेल ेनाहीत. 
-- 
सपंणू  जीवन ज ेछीसारख ंया सगयानंा आपा सावलीखाली घते,ं त ेसमजनू ाव,ं अस ंमला वाटत.ं 
-- 
तेा एकच माग  आह,े तो णज ेजीवन शातंपण ेसमजनू घणे.ं आता हा िवचार कुणाला पराभतू वाटेल कवा भारतीय 
वाटेल – ( ठेिवल ेअनतं ेतसैिेच राहाव े) तर तस ंनाही. जीवन समजनू घणे ंहा शहाया माणसासंमोर एक पया य असतो. 
अनके कारच ेअाय होत असतात, त ेी णनू आपण रही करायला पािहजते. परंत ुिलिहताना माझी बािंधलकी 
जीवनाशी आह.े जीवनान मोठं काही नाही. 
-- ० –  
 
आता मी माया नालेखनाबाबतही बोलायला हव,े अस ेवाटत.े मी इथ ेएक नालेखक णनूच तर बोलत आह.े 
ामळेु, इथ ेमाया काही एकािंकका व काही नाटके याचं ेिवषय दणे ॆआता तु वाटत.े के वळेी अस ेिवषय ठरवनू 
लेखन होत नसले तरीही लेखनाची िदशा कशी होत जात,े ह ेपाहयासाठी अस ेतपशील दते आह.े ह ेसगळे बरोबरच 
आह ेअसा माझा दावा नाही। 
 
एकािंकका 
 
माया सुवातीा दोन एकािंकका, माझ ेाापक असलेा शकंर वै यानंी िवजय तडुलकर यानंा वाचायला िदा 
होा. ा वाचावर तडुलकर एवढचे णाले होत ेकी तलुा सा असा मी काहीही दणेार नाही, फ भरपरू नाटके 
वाच आिण पाहा, एवढचे. िथएटरम ेकाय घडत ेयाच ेभान वाढवत जा, अस ेत ेणाले होत.े मला ातनू नीच 
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ोाहन िमळाले. खानोलकर तर माझ ेिमच होत.े या दोघांा खुा ोाहनाचा इथ ेकॄततापवू क उेख करण े
मला आवयक वाटत.े खानोलकर तर, माया किवताही नामय असतात,अस ेणत असत. मी इाईल यसुफु 
कॉलेजात असामळेु, ा. शकंर वैांा सपंका त आलो आिण ानंी सुवातीा काळात मायाकड ेल िदले आिण 
माया वगेळेपणाची मला जाणीव िदली, याचा इथ ेउेख केला पािहज.े याच कॉलेजात पवू मढकरही िशकवायला होत,े 
हा ा वळेी अथा तच माझा अिभमान –मुा होता. ( मला पढु ेइिंलश हा िवषय ायचा होता आिण ा कॉलेजात ा. 
होमाई ज.े ॉफ या म ुबंईता ात ाािपका, ऑफड िवापीठाा एम. ए. , इिंलशा िवभागमखु होा. 
ांाकडून मला चॉसरच े ‘ कँटरबरी टेस ‘ आिण शेिपयरच े‘ मॅबथे ‘ िशकायला िमळाले, ह ेमाझ ेभायच 
णायला हव.े )  
 
‘ मलेेले ‘ ही माझी पिहली एकािंकका ‘ सकथ े‘ त िस झाली. पढु ेतीत काही काटछाट, सधुारणा कन आता ‘ 
एक ‘ या नावान ेती माया वबेसाईटवर आह.े सतता टीन जगयान ेयणेारी अता हा ा एकािंककेचा िवषय 
होता. माधव वाटव ेया टे अिभनेान ेमला सािह सघंात यासाठी बोलावले होत ेकी या एकािंककेतला काही भाग 
 रंगमचंावर कसा होईल त ेमला कन दाखवाव े! ाचा लाभ ा वळेी मी काही घऊे शकलो नाही. पढु े
कालातंरान ेमाधव वाटव ेआिण आाराम भड ेया महान जोडगोळीन ेमाया ‘ पोातनू गोात ‘ या पिहा 
ावसाियक नाटकात काम केले. ( काश बिुसागरच ेावसाियक रंगभमूीवर िददशक णनू पदाप ण याच नाटकान े
झाले. पढु ेतो फासकल, िवनोदी नाटकाचंा कग िददशक झाला. ) 
 
ानतंर ‘ सकथ े‘ त आलेली माझी एकािंकका णज े‘ इितहास ‘. ही एकािंकका वाचनू काही अनभुवी लोक णाले 
की ही फ वाचायला चागंली आह,े िहचा योग होणार नाही. झाले उलटे ! िवचारनााला अनकूुल काळ आलेला 
होता, ाला फ योय अिभी िमळायची गरज होती, ह ेया एकािंककेन ेिस केले. ा वषा ‘ उषे ‘ धत ही 
एकािंकका नसुती गाजली अस ेन ेतर ेकांा थम पसतंीच ेपािरतोिषक ितन ेिमळवले. पढु ेमहाराभर अनके 
धातनू या एकािंककेन ेअनके पािरतोिषके िमळवली. फ तीनच पुषपााचंी ही एक गभंीर एकािंकका होती. ही 
एकािंकका, मानवी जगयासाठी काही आदश नमनूा ( पटॅन  ) सापडू शकतो का, ठरवनू काही ‘ चागंली ‘ िती घडवता 
यते ेका, हा  हाताळणारी होती. या एकािंककेच ेय प सवथम ‘ पा ‘ शकलेला णनू ा वळेचा िवाथ-
िददशक िवनायक पडवळ याचा इथ ेउेख करण ेआवयक आह.े ान ेकेलेा ा योगामळेुच पढु ेमाझी वाट 
मोकळी होत गलेी. 
 
िवनायक पडवळनचे पढु ेसु केलेा ‘ भरतशा ‘ या मैािसकात माझी ‘ नात ं‘ ही एकािंकका ( दीघाकच ) िस 
झाली. आशयाची सखोलता आिण यशाची िवमी उंची गाठणारी एकािंकका णनू ही सव  गाजली. रदशनन ेपणू  
महाराात घतेलेा, ८५ सघंानंी भाग घतेलेा धत ही एकािंकका पिहली आली. िददशक होता काश बिुसागर. 
कालातंरान ेयोगशे सोमणा िददशनासह आिण सोनाली कुलकणा िवशषे अिभनयासह, सादर झालेा या 
एकािंककेला पुषोम करंडकही िमळाला. एका सरुाधायाला घाबन नवरा पळाानतंर ाा पीवर बलाार 
होतो. ा घटननेतंर ती दोघ ेघरी परततात, इथनू ही एकािंकका सु होत.े पित-पी या नााची आिण एकूणच 
जगयाची यात िचरफाड कन पािहली जात.े अनके , िया-ितिया याचंी गद उसळत ेआिण “ त ूपवू होतास 
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तसाच मला चालला असतास “ अशा िविच वळणावर ही एकािंकका यते.े शवेटाला ॅिजक णाव ेकी ण ूनय,े अशा 
अनपिेत बवर ती सपंत.े 
 
‘ ससंाराणपूडघार ‘ ही एकािंकका थम आयएनटी धत काश बिुसागरन ेसादर केली. ा वळेी मी नोकरीिनिम 
अहमदनगर िजात वाळकी या गावी होतो. ही एकािंकका समजनू घेयासाठी काश म ुबंईन वाळकीला आला होता. 
ा धत या एकािंककेला लेखनाच ेपािरतोिषक िमळाले, ह ेअसले तरीही या एकािंककेतला नालखेनातला एक 
िवलण योग एकूणात पणू तः लिला गलेा, असचे णाव ेलागले. उी आिण कॄती यातंली सततची दरी आिण री 
दाखवयासाठी या एकािंककेत सवंाद आिण कॄती / अिभनय याचंा सबंधंच तोडून टाकलेला होता. या तंामळेु सवंादाचं े
एक वगेळेच ातं मला िमळाले.  
 
‘ िवरहवदेना ‘ अथा त ‘ सा मावळा सयूा ची ‘ ही एकािंकका पुषोमम ेथम पणु ेिवापीठातफ  िवासागर 
अापका िददशनाखाली सादर झाली. ही ा वळेी सवॄ ायोिगक एकािंकका ठरली. मेासाठी जग धडुकावनू 
लावणार,े कुणाचीही, कशाचीही पवा  न करणार ेिेमक ह ेअनके कलाकॄतच ेिवषय होयाा पा भमूीवर इथ ेसमजतुदार 
िेमक आहते ! आपा मेामळेु ःख, नाश याचंी िनमती होणार असले तर आपणच वगेळे होऊ, अस ेठरवणार ेह े
‘ िवचारी ‘ िेमक. त ेएकदा शवेटच ेभटेायच ेठरवतात, ती शवेटची भटे णज ेही एकािंकका. आसी, मे, िवचार, 
भावना या सगयाच ियाचंा धाडंोळा ही एकािंकका घते.े  चबाजूनंी ढवळून काढणार ेसवंाद आिण सू 
अथ टाचंा बाज पाहता समीप रंगमचंावन ही एकािंकका अिधक खरपण ेपोच ूशकेल अस ेवाटत.े 
 
‘ से ‘ ही एक खपू गाजलेली आिण गाजत रािहलेली एकािंकका. म ुबंईा आतंरबकँ धत ही काश बिुसागरन े 
‘ उव ‘ या नावान ेसादर केली. ितथ ेलेखनाच ेपािरतोिषक िमळाले. सवंादानंी िखळवनू ठेवत, उलटसलुट कलाटया 
घते ही एकािंकका, मानिसक ता हाच कसा एक  बनतो त ेदाखवत.े पढु ेया एकािंककेचा दीघाक होऊन ‘ बिुबळ 
आिण झ ू‘ या नावान ेाच ेायोिगक रंगभमूीवर िवमी योग झाले. ानतंर, ‘ तमुच ंआमच ंसमे असत ं‘ या नावान े
पणू  दोन अकंी नाटकाा पात त ेावसाियक रंगभमूीवरही झाले. ाची डीीडीही कािशत झाली. ितच े
िददशक िगरीश पतके होत.े ानतंर ‘ िदल चाहता ह ै‘ या नावान ेत ेहदीतही झाले. ाा पिहा योगाची 
ितकीटिवी तीन लाख होती ! पढु ेचतेन दातारन ेत ेिदीा ीराम सटरसाठी ‘ आखँिमचौली ‘ या नावान ेहदीतनू 
बसवल,े ाचहेी खपू योग झाले. 
 
‘ बस ‘ ही माझी रंगायनसारा नामािंकत संने ेसादर कॆलेली पिहली एकािंकका. बाळ कव याचंी ही 
रंगभमूीपदाप णाची एकािंकका. िददशक होत ेरमाकातं दशेपाडं.े याा पिहा योगाला, नामािंकत िलन होयापवूच े
अमरीश परुी उपित होत.े ानेर नाडकण यानंा तीन एकािंककामंधली ही सवा त जा आवडाच ेानंी ांा ‘ 
टाइस ऑफ इिंडया ‘ ता परीणात टल ेहोत.े एकाकीपणाच ेवगेवगेया पातंले सात हा िवषय या एकािंककेत 
हाताळलेला होता. 
 
‘ ळ -  िदवाणखाना ‘ ही एक एकपाी एकािंकका आह.े िवचाराचंा आिण ाचंा गधळ आिण बा पिरिती 
हताळयाच ेसततच ेताणमय य, हा या एकािंककेच िवषय होता. याची आणखी काही पिरमाण ेपाहण ेश असाच े
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लत आान ेही एकािंकका वाढवनू ितचा ‘ मन ‘ या नावान ेकेलेला दीघाक माया वबेसाईटवर आह.े ह ेपणू  सादर 
करणाया अिभनेाला ितथा ितथ े‘ नटे ‘ हा िकताब ायला हरकत नाही, अस ेमला वाटत.े 
 
‘ वषेातंर ‘ ही एकािंकका एकमकेातंले डावपचे, खोटेपणा आिण ातंनू िनमा ण झालेा ग ुतंाग ुतंीमळेु िदङमढू अवा 
होण,े हा िवषय हाताळणारी आह.े यात ितमा बदलण ेआह.े ही एकािंकका िवनोदी पतीन ेगभंीर िवषय हाताळत.े 
तःा आिण सयांा ितमा घ करत जाण ेकस ेघडत ेह े‘ ओळख परडे ‘ या एकािंककेत आह.े सामदुाियक नतेॄ 
ही सकंना चचत असताना ात ितच ेकाय होत ेह ेपाहणारी ‘ समदुाय ‘ नावाची एकािंकका िलिहली. तीत समदुाय 
नावाच ेएक पा घऊेन िनण यसा शवेटी एकाकडचे एकवटत ेह ेदाखवले होत.े सामािजक-राजकीय-वचैािरक ेातला 
आमकपणा आिण िगत जीवनातला आमकपणा हा मलूतः एकच असतो, हा िवषय ‘ ािलन ‘ ही एकािंकका 
हाताळत.े मानवी  सोडवयाा अथक पिरमाचं ेकाय होत,े हा िवषय ‘ समा सोडवयाचा सराव ‘ या एकािंककेत 
यतेो. हाच िवषय एका वगेया आयामातनू ‘ खडक ‘ या एकािंककेतही यतेो.  ‘ िरलीफ ‘ ही थोडा कालावकाशात 
बरीच ग ुतंाग ुतं असलेला जीवनतकुडा दाखवत.े सादरीकरणात फ पाच त ेसात िमिनटाचंाच असा हा योग होईल.  
‘ अि ‘, ‘ जोडपी ‘, ‘ ऑिफस ‘, ‘ ेलर ‘, ‘ स ‘ याही असचे काही मानिसक ाचं ेिवषय हाताळणाया 
एकािंकका आहते.  
 
सगळे जगण ेजर कारणपिरणाम मीमासंते चालत असले तर ःखातनू बाहरे पडण ेअशच आहे, असा याचा अथ  होतो. 
कारण, भाव, ियाितियाचंी रचना ह ेसगळेच जर अस ेब असले तर मग ‘ शहाणपण ‘ णज ेकाय, ‘ ातं ‘ 
णज ेकाय ह े िवचारलेच जाऊ शकत नाहीत. पिरिती आिण मी, इतर माणस ेआिण मी, सरी ी आिण मी 
यातंा सगया सघंषा वा अटळ धन चालाव ेलागले. माया एकािंककालेखनात अशा पाा ानंा ाधा 
असत.े कारण कुठाही ीा जगयातले ह ेमहाच े असतात. कुणालाही जगण ेसमजयाची सुवात 
कुठातरी अशा ापासनूच श आह,े अस ेमला िदसत.े णज ेमग, एखाद ेतान, एखादी णाली माडंयासाठी 
मी िलिहतो का ? तर नाही. त ेमी पण ेनाकारतो. कारण औपपिक बौिक कॄतीपेा ियाितियांा िजवतं 
ियतेनू पाहण ेहचे मला माझ ेकॄिते वाटत.े मी त कव बधंकार नसनू एक कलावतं आह े– नाेातला 
लेखक आह े– ही माझी जाणीव सतत उपित नसले तर नाेात लेखन करण ेश होणार नाही. िवचारनाही / 
चचा नाही इटंरेग होण ेह ेया जाणीविेशवाय श नाही. 
 
एखादा अनभुव िचित करण,े एखादा मडू तयार करण,े एखाा आदशा च ेअथवा भतूकाळाच ेउदाीकरण करण,े एखाा 
िवचारसरणीचा भाव वाढवण,े एखाा अायाच ेपिरमाज न कस ेायला हव ेत ेसागंण ेकवा चागंावाईटाच ेएक 
उघड वा सु ं माडंत राहण,े अशा कारणासंाठी मी नालेखन केलेले नाही. जगयाच ेवगेवगेया अगंानंी सम भान 
 करण ेया ‘ हते ू‘ न ेिलिहले, अस ेणता यईेल. माझ ेनालेखन णज ेमला जगताना जाणवललेे  समजनू 
घेयाची िया आह.े या ाचं ेप मला ताािलक कवा समकालीन अस ेजाणवत नसनू वगेवगेया कार े
मानवी जीवनातले ाचं ेसात मला िदसत.े अशा कारच ेलेखन करताना पसैा आिण िसी ही उि ेअसचू शकत 
नाहीत, ाबल वगेळे बोलायच ेकारण नाही. आपा चिरताथा साठी सर ेकाही िदवसभर कन मग आिण तरीही ह े
क शकत असाल तर करा, असचे वातावरण असत.े मी त ेागा न करता ीकारत आलेलो आह.े  
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इथ ेआता माया दीघाक व नाटके यांा लेखनाकड ेवळू. ‘ मानव ‘ आिण ‘ मरणाच ेरण असाव े‘ ही दोन सुवातीची 
अिजबातच न जमलेली नाटके. तशीच आणखी दोन न जमलेली नाटके णज े‘ पतंधान यते आहते ‘ आिण ‘ घटना 
घडतात ‘. पण ही नाटके ‘ अिभची ‘ त िस झाली. पाचव ेन जमलेले नाटक णज े‘ रा ‘. पण याचा ा. अण 
पाटील यांा िददशनाखाली सागंली बकेँमाफ त रानाधत योग झाला. आिण सहाव ेन जमलेले नाटक णज े
पवू केलेले काकाा ‘ ायल ‘ च ेनापातंर. ( अिलकड ेपुा ह ेनापातंर केले, त ेमाया वबेसाईटवर आह.े ) 
ही सहाही नाटके बाद धन ानंा वबेसाईटवर घतेलेले नाही. िलिहयाता अपयशान ेखचनू न जाण ेआिण िचवटपणा 
ह ेगणु मळुात अगंात असावते  कवा िनधा रामळेु त ेआले असावते. ािशवाय पढुच ेकाम घडले नसत.े एवढ ेझाावर 
अथा तच मी तः ानंा न जमलेली नाटके अस ेसमजत नाही आिण जी माया वबेसाईटवर आहते ा नाटकाकंड े
जाऊ.  
 
या एकूण नालेखनाा जमेा बाज ूकाय तर ा अशा – धम  ( ढोलताश े), अथ  ( इराक ), काम ( बिुबळ आिण 
झ ू), आिण मो ( जण ूकाही वाव ) – अशा चार पुषाथावर नाटके; अिलकडा आतंरराीय सदंभासह िलिहलेले 
मराठीतले एकमवे नाटक ‘ इराक ‘; ी-पुष सबंधंातंले बारकाव ेआिण अतंःवाह िचित करणार ेमराठीतले िवशषे 
नाटक ‘ बिुबळ आिण झ ू‘; िवचारना / चचा ना इता भरपरू माणात आिण इटंरेग पतीन ेयणे े/ जण;े 
महाराभर अनके संा, कॉलेजसे, बकँा, कारखान ेयांाकडून सादरीकरण; जवळजवळ सव नामवतं नासंाकंडून 
व अनके नामवतंांा िददशनाखाली सादरीकरण; आिण मु णज,े मानवी ांा बाबतीतले मानवी बुीच े
अपयश अिभ करणारी इतकी नाटके मराठीत थमच. ( पढुमेाग ेकुणी खुा िदलाचा नासमीक आलाच 
जाला तर ाा सोयीसाठी ह ेथोड ेदऊेन ठेवले आह.े वत मानपी परीणापंिलकड ेया माया नालेखनाकड े
अजनू तरी फारस ेकुणाच ेल गलेेले नाही. याला दोन कारणांा शता सभंवतात – एक णज ेह ेसगळे फालत ू
असण ेआिण सर ेणज ेतथाकिथत समीक सगळे बिुामायवादी असान ेह ेांा आकलनकते न यणे.े ) 
असो. 
 
नाटके 
 
पिहले जमलेले नाटक णज े‘ एक गगनभदेी कचाळी ‘. ह ेनाटक माझा नट-िददशक िम स जी. कुलकण यान े
पाठपरुावा कन मायाकडून िलन घतेले आिण अतं कक नपेासह सादर केले. या नाटकाा िनिमान ेएक 
आलेा आी िमानंीच कोापरुातली ‘ य ‘ ही िस नासंा ापन केली. आपण सगळे ितमांा जगात 
जगतो, समजा बाहेन आपली ितमा बदलली गलेी तर – असा नाटकाचा िवषय होता. नीट टीन चा असलेा 
घराकड ेअचानक माणस ेधावत यतेात आिण ा घराता का  पुषाची कचाळी ऐकू आाच ेसागंतात, अशा 
घटनने ेह ेनाटक सु होत.े गभंीर िवषय, वाव आिण कना याचं ेअजब िमण आिण अतं हाोटक 
हाताळणी, यामंळेु नसुत ेवाचनही धमाल ायच,े योगाचा तर च नाही. कै. अण पाटीलन ेजयसगपरूसारा 
लहान गावातनू सादर केलेले ह ेनाटक अनागरी रानाधत राात पिहले आले. ानतंर ह ेनाटक ‘ टेो 
कलासागर ‘ साठी अिनल खोपकरन ेचडं नपेासह बसवले, तहेी योग उम होत. ानतंर पीडीए नहेी ह ेनाटक 
िदलीप वगलुकरांा िददशनासह सादर केले – ात तः वगलुकर मखु भिूमकाही करत असत. 
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‘ कचाळी – ‘ ला जोडूनच ाच ऊजतनू लगचे ‘ िदनकर परुोिहतचा खनू ‘ ह ेनाटक िलिहले. आपण ज ेआहोत ापेा 
वगेळे काहीतरी होयाची केाची इा, हा िवषय. ह ेकाश बिुसागर या माया िमान ेथम रानाधत 
सादर केले आिण नतंर ‘ पोातनू गोात ‘ या नावान ेावसाियक रंगभमूीवर. हहेी वरवर िवनोदी धाटणीचचे नाटक 
होत.े नाटकभर खपू मजा यईे. पण आपा ेकानंा शवेटी वावदश िनराकरणच हव ेअसत.े कना / फँटसी 
णनू काही ीकारण ेजमत नाही, या कारणान ेाच ेफार योग झाले नाहीत. 
 
‘ नात ं ‘ हा वाव हाताळणीतनू ऍसडटीकड ेजाणारा एक वगेळा दीघाक आह.े आह ेअशा दीघाकपात याच ेबरचे 
योग योगशे सोमण आिण सोनाली कुलकण यानंी केले. िपनॉप सायले णज ेकाय त ेयाा के योगात 
िदसत अस.े आता याापढु ेकाय घडू शकणार, अशा िठकाणी सु होणारा हा दीघाक समुार े८० िमिनटे ेकानंा 
बसा जागी िखळवनू ठेवत अस.े असहेी िवषय, ातंले उनन, सवंाद ह ेमराठी ेक ीकारतात या अनभुवान े
माझी सवंादलेखनातली भीतीच िनघनू गलेी, अस ेणायला हरकत नाही. 
 
या िनभ यपणातनूच, पढु े‘ नाणफेेक ‘ िलिहले गलेे. यातले सवंाद ातंा ग ुतंाग ुतंीसाठी मुाम लात ावते अस े
आहते. ह ेनाटक ‘ आिवार ‘ साठी प.ं सदवे ब ेयानंी बसवले. ह ेबसवताना ानंीही मु महेनत कलाकाराकंडून 
सवंादफेक नीट होयावरच घतेली. सवंाद हाच या नाटकाचा ाण असताना आदा िदवशी रंगीत तालमीत नटना 
सवंाद िवसरत होत,े ामळेु मी फारच नाराज झालो होतो. पण योग मा िबनचकू झाला ! ह ेनाटक वाचावर 
बजेनी एकदोन  िवचारले होत,े त ेलात घऊेन नाटकाचा काही भाग मी पनुलखन कन ानंा पाठवला. त ेफारच 
खशु झाले. समजनू चटकन पणू ता आणयाा मायाकडून घडलेा या कॄतीचा ानंी पढु ेअनकेदा उेख केला. 
ानतंर ह ेनाटक पीडीए या पुयाता ितिठत संने ेमिंचत केले होत े– ाच ेिददशन मोिहत टाकळकरन ेकेले 
होत.े 
 
माया नालेखनातली िददशकानंा आवडणारी एक िवशषे बाब णज ेमी कंस आिण सचूना या अगदी कमी, 
गरजपेरुाच दतेो. सवंाद अथ पणू  असतील तर सादरीकरणाच ेनातं सारख ेलेखकान ेदते बसयाची आवयकता 
नाही, अस ेमी गहॄीत धरतो. िलिहताना आशयाकड े-- ाा सूाितसू अगंाकंड ेपणू  ल दणे ेहचे मला महाच े
वाटत असान ेसारख ेकंस िलिहयाचा मला िवपे वाटतो. 
 
पुयात आी काही िमानंी जमनू ‘ अवकाश कलामचं ‘ ही संा ापन केली. या संचेी पिहली िनमती होती माझ े 
‘ धागदेोर े‘ ह ेनाटक. माणसाा जगयाता कॄती या असं भावानंी यु तर असतातच पण इथ ेघडलेा कॄतीचा 
इतर कुठेही पिरणाम घडू शकतो, हा आशय माडंणार ेह ेनाटक. आधी ह ेनाटक ‘ डाा डोयाखाली काळा तीळ ‘ या 
नावान ेिलिहलेले होत.े स कुलकण  यानंी त ेकोापरुात सादरही केले होत.े पुयात आमा संमेाफ त सादर 
करयापवू अनकेाशंी चचा  कन ाच ेमी पनुलखन केले. या नाटकान ेमराठीला पिहला अिँटहीरो िदला अस ेमा. कॄ. 
पारधी यानंी ांा परीणात िलिहले होत.े 
 
आमा याच संने ेमाझ े‘ समतोल ‘ ह ेनाटकही सादर केले. दोी नाटके िवासागर अापक या ा वळेा एका 
िवाा न ेिददशत केली होती. बसवयाा ियते, चचात मीही सहभागी होत अस.े या नाटकात दोन िववािहत 
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जोडपी असनू दोी ियातं काही घातक दोष आहते, अस ेदोी पतना िदसत ेआह.े ा दोघा भावातंले ह ेदोष 
गलेे पािहजते, ांातं सधुारणा झाली पािहज,े अथा नाश होऊ शकतो, अशा अवते दोघहेी आहते. ा दोघाचं े
ा दोघना सधुारयाच ेय, हा या नाटकाचा िवषय आह.े काही तणावाच ेसगं, काही िवनोद अस ेकुठेही कसहेी 
िमण होत ह ेनाटक पढु ेजात.े इकड ेआमा संतेफ  होयाा आगमेागचे रव लाानंीही ांा ‘ िमती चार ‘ 
या संमेाफ त त ेम ुबंईत सादर केले. दोी योग चागंले होत. लााचं ेनपे फार कक होत.े ाचं ेम ुबंईतले योग 
बरचे गाजले. अनके पािरतोिषकेही िमळाली. 
 
‘ ढोलताश े‘ ह ेमाझ ेसवा िधक गाजलेले नाटक णाव ेलागले. ‘ आिवार ‘ सारखी मातबर संा आिण िवजय क कर े
यांासारख ेिनात िददशक आिण अण काकड ेयांा अनभुवी नतेॄाखालची उम टीम लाभामळेु आिण 
गणशेोव हा सवंदेनशील िवषय असामळेुही ह ेनाटक अनके ेकांमाणचे नाटक, िचपट, कला, राजकरण अशा 
अनके ेातंा नीही आवजू न पािहले. जयतंराव साळगावकर आिण नर दाभोलकर अशा िभ िवचारांा 
लोकानंी या नाटकाला सहकाय  िदले. ह ेनाटक धम िवरोधी णता यते नाही पण सामातः ाला धम  टले जात ेा 
सगयाा िवरोधी आह.े वळेोवळेी तकुाराम, ानेर काय णाले ह ेयते गेामळेु, या उवाचा आिण धमा चा 
काहीही सबंधं नाही, अस ेसवंाद यऊेनही, कुणाा भावना खावाची तार आली नाही. धम , अा ह ेआयुभर 
माझ ेआचे ेिवषय राहात आलेले आहते. ामळेु हा िवषय मायाकडून हाताळला जाण ेभागच होत.े या नाटकाला 
अनके पािरतोिषके िमळाली, याच े८७ योग झाले आिण टीीवनही याच ेअनकेदा पेण झाले. नतंर, इासह 
इतरही अनके संानंी या नाटकाच ॆसादरीकरण केले. अिलकडचे भकाली या संतेफ  ह ेनाटक पुा, आता 
ावसाियक रंगभमूीवर आले होत.े िवजय क कयाचंचे िददशन आिण लिलत भाकरसह अनके नामवतं कलाकाराचंा 
अिभनय, ही याची खास विैश ॆहोती. ह ेनाटक कानडीत अनवुािदत होऊन मोिहत टाकळकरा िददशनाखाली 
कना टकातही ाच ेबरचे योग झाले आहते.  
 
‘ िनमती ‘ हा दीघाक राजकीय डावपचेाचंी फँटसी असा होता. इिंदरा गाधंचा पाडाव आिण ाचं ेपनुान ही ाची 
ढोबळ पा भमूी होती. लगबदलामळेु होणार ेनतेॄातले शीबदल, या अगंान ेिलिहलेले त ेनाटक होत.े ाचा आजवर 
फ एकच योग झाला आिण तोही चागंला झाला नाही, णज ेयोग झालाच नाही, हचे खर.े माझ ेह ेएकच नाटक 
चोन सयान ेआपा नावावर करण ेघडले होत े! िवनायक पडवळा त ेलात आान,े ा सबंिंधत ीस 
ान ेचडं भोसडल ेहोत.े 
 
‘ सामसमू ‘ ह ेनाटक नीती आिण ाय या दोन मूाचंी टर झाली तर काय, असा िवषय हाताळत.े मळुात मानवी 
जगयात अनके मू ेअस ूशकतात का, की ती एकाच मूाकतचेी अनकेाथ ता असत,े हा नहेमीच मला महाचा 
वाटणारा  आह.े इकडच ेवारली समजातले काही तपशील, काही िबहारा पूणया िजातले तपशील अस ेएक 
घऊेन तयार झालेला हा एक कित ॉट होता. ह ेनाटक काही संानंी सादर केले पण एखाददोन योग, अस.े ानतंर 
महारााता दोन नामवतं ावसाियक संाकंडून त ेवळेोवळेी ीकारले गलेे. ‘ भीती चादंयाची ‘ आिण ‘ ितकार ‘ 
या नावानंी जािहरातीही यऊेन गेा. पण काही ना काही कारणानंी त ेघडले नाही. नतंर ितसया एका    नामवतं संने े
इटंरे दाखवल,े पण ानंा त ेाचा पाडाव आिण सनाचंा िवजय, अस ेकन हव ेहोत.े णज ेिल माझ ेआिण 
आशय ाचंा, अस.े याला अथा तच मी नकार िदला, कारण माया लेखनियते त ेबसणार ेनत.े अिलकड,े पीडीए या 
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पुयाता नामवतं संने ेह ेनाटक रंगभमूीवर आणलेले असनू ाच ेयोग चा आहते. ा नाटकाला माझ ेिमवय  
िदलीप वगलुकर याचं ेउम िददशन लाभलेले आह.े 
 
पवू ‘ नरदहे ‘ नामक एक नाटक मी िलिहले होत.े पुा वाचावर मला ात लखेकच सारखा काहीतरी बोध ायचा 
य करतोय अस ॆवाटायला लागले. ामळेु मग ा पणू  नाटकाच ेपनुलखन केले आिण ाच ेनवीन नामकरण ‘ सा 
तरी शवेट गोड ‘ अस ेकेले. पिरितीा दबावातनू िनमा ण होणार े आिण त ेसोडवयाा यातंनू घडणार े
भरकटण ेआिण वाढणारी ग ुतंाग ुतं हा या नाटकाचा िवषय होता. याचा एक अनौपचािरक योग महाराीय कलोपासकतफ  
धनजंय गोळे यांा िददशनाखाली झाला. ानतंर िवजय वाकंरांा ‘ ऍि िथएटस  ‘ न ेह ेनाटक भालचं पानस े
यांा िददशनाखाली सादर केले. ानंी ाच ेअनके िठकाणी एकूण पचंवीस योग केले. योग, माया मत,े उम 
होत, पण माया काही िमांा मत ेमाझ ेनाटक सादर करयाची ही आशयसगंत पत न.े ांा मत ेही पारंपिरक 
भावनाासारखी ीटमट झाली. मला मा नाटकाा आशयावर अाय होतो आह,े अस ेकाही वाटले नाही. या 
गधळावर मग मी काही उर ठरवले नाही. अजनूही मला यावर ठामपण ेकाही णता यईॆल अस ेवाटत नाही. 
 
‘ जागच ंहलायच ंनाही ‘ या नावान ेमळुात िलिहलेले आिण आता काही ा कन ‘ गोया काढलेलं िपलू ‘ या 
नावान ेफायनल केलेले ह ेनाटक. समुार े‘ ७० ा आसपासा हदी िपरची एक बनावट कथा असलेले पण खर ेजगण े
माडंणार ेअस ेह ेनाटक आह.े माया मत ेह ेचागंले िलिहलेले नाटक आह.े कुणी णतात ा वळेा िपरोरीशी 
आता नाळ जळुत नाही. मला ह ेकारण मळुीच पटत नाही. इितहास, परुाण ह ेचालत,े मग काळाचा कुठे  यतेो ? 
आशय तु असयाचा खरा  असतो. अिलकडचे झाले एकदाच ॆह ॆनाटक सादर. आमाच ‘ अवकाश कलामचं ‘ 
न ेत ेसादर केले. सनुील चौधरी याचं ेचागंले िददशन होत.े 
 
‘ जण ूकाही वाव ‘ ह ेएखाा लेखकान ेाला िदसलेले पण िनळ वचैािरक नसलेले अस ेकाही स माडंयाच े
धाडस करणार ेमराठीतले एकमवे नाटक असाव.े ‘ आिवार ‘ साठी िगरीश पतके या िददशकान ेत ेबसवले. संा 
आिण िददशक या दोघाचंहेी त ेधाडसच होत.े इथा ‘ बािंधलकी ‘ ा गदारोळात ह ेनाटक दडपले जायाचा धोका 
होताच. झालेही तसचे. कधी न ेत ेया नाटकाा परीणावंर ितिया दणेारा लेख मी ‘ लोकस े‘ त िलिहला. े 
समीक गगंाधर पाटील यानंा त ेनाटक आवडले अस ेानंी सािंगतले पण ानंी ावर कुठे िलिहले नाही. ही कारण े
आिण ा नाटकाच ेनपे फारच बोजड बनवले गलेे होत,े ामळेु त ेन-ेआणीला  अवघड झाले होत,े  हहेी एक कारण,  
अस ेसगळे घडून काही योगातंच त ेनाटक थाबंले. 
 
‘ बिुबळ आिण झ ू‘ ह ेनाटक मराठी योिगक रंगभमूीवर खपूच गाजले. याला पािरतोिषकेही खपू िमळाली आिण 
याच ेयोगही खपू झाले. ‘ ढोलताश े‘ माणचे नािचपट कलावतं, समीक या सवानी ह ेनाटक आवजून पािहले. 
साद वनारस ेआिण अतलु कुलकण यांा पढुाकाराखाली चालणाया ‘ रंगवध न ‘ या योजनमेळेु महाराात अनके 
िठकाणी या नाटकाच ेयोग झाले. के िठकाणी नाटक सपंावर ेक आिण सादरकत यांातं नाटकावर चचा  
घडवनू आणण ेह े‘ रंगवध न ‘ च ेविैश होत.े ी-पुष सबंधंातंले चोरटे वाह असा िवषय असनूही चचा  खपू चागंा 
होत. िवशषे णज ेियाही चचत मोकळेपणान ेसहभागी होत. गोाता एका योगानतंर मा सगळे ेक िनघनू 
गेानतंर दोन िया आाला भटूेन नाटक आवडाच ेसागंनू गेा. सगयासंमोर ानंा ह ेसागंता आले नत.े या 
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नाटकाची अनकेानंी सपुरलेिट शातं तुी केली. िवजय तडुलकर तर याला आतंरराीय दजा च ेमराठी नाटक 
णाले. िगरीश पतके या माया िमान ेिददशत केलेले ह ेमाझ ेपिहले नाटक होत.े ानतंर ान ेमाझी आणखी दोन 
नाटके िददशत केली. इतके सगळे घडयाच ेमु ये अथा तच राज बड ेयांा ‘ वलय ‘ या संलेा जात.े ा सव 
टीमन ेया नाटकासाठी खपू क घतेले. माया नालेखन ियतेला हा एक महाचा टा ठरला यात शकंाच नाही. 
पढु ेह ेनाटक ‘ तमुच ंआमच ंसमे असत ं‘ या नावान ेावसाियक रंगभमूीवरही आले. दीपक दामले या आमा िमाच े
पिरम यामाग ेहोत.े ाची डीीडीही िनघालेली आह.े ‘ चोरपोलीस ‘ या नावान ेकुमार सोहनी यांा िददशनाखाली 
याची िफही केली होती, पण आता ती उपल नाही. ात नाटकातले सव मळूच ेकलाकार होत.े 
 
‘ डावदेार ‘ हा दीघाक थम ‘ आिवार ‘ तफ  पुयाता सदुश न दीघाक धत िगरीश पतके यांा िददशनाखाली 
सादर झाला. ा धत ाला लखेनासह अनके पािरतोिषके िमळाली. िवचारसरणी आिण  जगण ेयातं दरी कशी 
पडत,े हा याचा िवषय होता. काहीजणानंा वाटले की ह ेमुाम सावाािंव िलिहलेले नाटक आह.े राजन वलेणकरानंी 
ह ेनाटक पािहलेले होत ेआिण ानंा त ेआवडले होत.े ांा ‘ राजन िएश ‘ या संतेफ  त ेनाटक ावसाियक 
रंगभमूीवर आणायचा धाडसी िनण य ानंी घतेला. नाववाले अिभनते ेणनू दीप वलेणकरानंा घतेले. ावसाियक 
करायच ेतर नाव बदलायला हव,े अस ेठरले. ‘ झालं गलंे िवसन जाऊ ‘ ह ेनाव मुर झाले. योग उम होत होत ेपण 
नामाकंन ेिमळूनही कुठेही िवशषे अस ेपािरतोिषक िमळाले नाही. शवेटी, नावच चकुले बतके, झालं गलंे होऊन गलंेय तर 
आता काय बघायचयं, अस ेेकानंा वाटले असाव,े अशी आी समजतू कन घतेली. नालेखन ियते अस ेअनके 
कारच ेअनपिेत धेही बस ूशकतात, या आधीच असलेा अनभुवात आिण ानात, पुा थोडी भर पडली ! 
 
‘ इराक ‘ ह ेनाटक ‘ आिवार ‘ साठी चतेन दातार आिण इरावती कणक यानंी बसवले. योग सादर होईपयत मधमेध े
बदल होत रािहले. ामळेु थोडीफार एकसधंता हरवली असावी. नतंर मी, त ेमाया ीन ेफायनल केलेले, माया 
वबेसाईटवर आह.े यातले बाकीच ेसदंभ  वगळून फ आतंरराीय राजकारणातली पा ेएवढाच माहोल घऊेनही एक  
सधुािरत सिंहता मी तयार केली. तीही वबेसाईटवर आह.े अिलकडा जागितक राजकारणातली पा ेअसलेले, 
वाववादापासनू थोडी वगेळी हाताळणी असलेले, अस ेमराठीतले ह ेएकमवे नाटक आह.े याबाबता कुतहूलापोटीच 
िवजय तडुलकर आवजू न याचा योग पाहायला आले होत.े ह े‘ अथ  ‘ या पुषाथा वरच ेनाटक होत.े कुणी णाले, 
गधळ झाला, कुणी णाले, फार सोप ेझाले. काय ा चचा , मारामाया असतील ा आधी कन नाटकाची सिंहता 
आधी परुशेी फायनल झालेली असली पािहज,े अस ेमला वाटले. 
 
‘ समतोल ‘ नतंर रव लाानंी माझ े‘ मेच ण ूयाला हव ंतर – ‘  ह ेनाटक ांा ‘ िमती चार ‘ या संमेाफ त 
सादर केले. मलू होऊ ायच ेनाही या अटीवर मेिववाह झाानतंर कालातंरान ेमलू हवचे अस ेनवयाला वाटायला 
लागले तर – हा  या नाटकात आह.े घरात िनघत जाणाया अनके ा आिण या नााता ा, अस े
िम होत सगळे चालत राहत.े आता अस ेवाटण ेही तारणा की िनसग  की ामािणकपणा याचा धाडंोळा घते ह ेनाटक 
पढु ेजात.े या नाटकाला अनके नामाकंन ेिमळाली पण पािरतोिषक काही िमळाले नाही. तरीही, या नाटकाला िमळालेले 
एक मोठे पािरतोिषकच णाव ेअशी गो णज ेयाची एनएसडीा भारत रंगमहोवासाठी झालेली िनवड. ितथा 
चचत आी ज ेबोललो ान ेितथले काही ाापक व इतर काहीजण भािवत झाले. नतंर ह ेनाटक ‘ िरनोशेन ‘ या 
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नावान ेहदीतही सादर झाले. ( भारंगम महोवात आी पािहलेा काही नाटकातंली अितरकेी काशयोजना पान, ह े
लोक नामामाचा िवचका करताहते, अस ेआाला वाटले. ) 
 
अिलकड ेलाानंीच ‘ िमती चार ‘ तफ च माझ े‘ व ू‘ ह ेनाटक ‘ िमती-चार ‘ या ांा संतेफ  सादर केले.. 
तथाकिथत साॄंितक ेाचा पचंनामा करणार ेह ेनाटक आह.े काळाचा मिहमा णनू, योय माणस ेन िमळण,े आलेली 
सोडून जाण,े अशा कारा अडचणी ानंाही आहतेच. तरीही, आपापले काम करत राहणारीही माणस ेअसतात, यावर 
ाचं ेकाम चा आह.े एका अगदी वगेया नाटकाचा हा योग लाानंी फारच छान बसवला होता. 
 
‘ घोकंपी ‘ ह ेनाटक अिलकडचे, पुयाता पीडीए या संतेफ  ‘ जदगी ाब ह ै‘ या नावान ेआललेे असनू ाच 
नावान ेाच ेहदीतही योग सु झालेले आहते. जगयाता आपापा ितमचे ेसात वागवत राहण,े हा िवषय 
नामय पतीन ेइथ ेआला आह.े दोी योगानंा अिजत सातभाई याचं ेिददशन आह.े 
 
‘ मन ‘ या नाटकाचा, ‘ मनाच ेशोक ‘ या नावान,े लाांा िददशनाखाली ‘ िमती-चार ‘ न ेएकच योग केला. आिण 
आनदं णज,े ‘ ायल ‘ आता िवजय क कर ेयांा अजावर आह.े 
 
माया ीन ेकोणाही कलेची ाा – ‘माया ‘ या ऐवजी ‘ कला ‘ हा श घान रामदसांा भाषते सागंता यते े– 
 
         माया योिगयाचंी माउली 
         जथेील तथे ेनऊेिन घाली 
         कॄपाळूपण ेनािथली  
         आपण होय ।। 
 
णनूच माया ीन ेकलाकॄती ही शवेटी महाची नसनू ातले समावधान हचे महाच ेअसान ेलेखक, 
अनभुव, कलाकॄती ह ेकाहीच महाच ेराहात नाही. यामळेुच, लेखकाची वा कलावतंाची िसी वा िता कलेत 
महाची रा शकत नाही, अस ेमला वाटत.े  
 
ह ेिववचेन पाहता, साहिजकच इथ ेआािकतचेा िवषय यणे ेभाग आह.े ‘ आािकता ‘ हा एक बदनाम झालेला 
श आह.े अधंा, पजूाअचा , अिभषके, कम काडं, तीथ याा आिण उव णज ेअा आिण या सगयातंला 
ढगीपणा, ट,अाचार आिण फसवणकू णज ेसपुर-अा अस ेहोऊन बसलेले आह.े चागंली कला आािक 
असत,े अस ेमला िनःशकंपण ेिदसत ेतेा तो श मी वरील अथा न ेवापरत नाही. 
 
आािकता 
                                                                                                                                                                                                                     
सिुशित – अिशित, ावान - बिुामायवादी, किुन – मलूतवादी, आिक – नािक, हसावादी – 
अहसावादी वगरै ेसव  तहाचं ेलोक ह ेमळुात अलगतावादी असतात. तःला आयसोलेट करण ेहा मानवजातीत शभंर 
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टे पसरलेला िवसंक रोग िदसतो. ‘ मेान,े बधंभुावान ेरा ‘ अशी वा ेवडेपट ठरतात, त ेामळेुच. ह ेतर 
अाािशवाय, बुीनहेी समजायला अडचण नसत.े इथ ेएखााला असा  पडू शकतो की माणसाला अशा 
अलगतिेशवाय – आयसोलेशनिशवाय – जगण ेश आह ेका ? – हा झाला आािक . कारण याला तथाकिथत 
बौिक, सभुािषताचंी अशी उर ेचालत नाहीत. हा  िवचारायलाही बदंी करणार,े याची टर उडवणार ेलोक अलगता, 
हसा, नाश ह ेसव  गहॄीत धरणार ेअस ेिनराशावादी, बजेबाबदार लोक असतात. के सबंधं सघंष मय का, सगळीकड े
फूट का पडत,े माणसाच ेमन िवदीण  का, सगळीकड ेबिेफिकरी, छळ, ूरपणा, ाथ , डावपचे, दडपशाही याचं ेथमैान का 
चा आह,े माणसाा बुीचा या ावंर उपयोग काय – अस े पडण ेणज ेअााा ेात वशे करण.े 
अा ह ेवेा, पळपुा लोकाचं ेे आह ेअस ेसमजणार ेतथाकिथत बिुवादी लोकच खरे तर ह ेसगळे महाच े
 टाळत असतात आिण आदशवादाा कवा िनराशावादाा पळवाटा शोधत असतात. बुी, कना,  ह ेसगळे 
बाराा भावात जात असताना काहीच  न पडणाया लोकानंा एकूणात ' मतॄ ' का ण ूनय े? 
अपमान, फसवणकू, अाय, मनािव घडण,े अपयश यणे ेअशा असं जखमा मनात वागवतच जगायला पािहज ेका 
-- हा  समजा आािक आह,े णनू िवचारायचाच नाही ! फुकट मरायला कुणालाच कुणाची बदंी नाही ! िपाचं े
िहशोब आिण अिभमान इथ ेकुचकामी ठरतात. अशा हजारो िपा आा आिण गेा ! 
तकुाराम णतो तस े' एकिवध मन ' ( एका मन -- integrated mind ) णज ेअा आिण िवदीण  मन 
णज ेअााचा अभाव. थोडात. अा नको णज ेसवयीा िवदीण तेा मागा नचे जाऊ आिण यािशवाय 
सर ेकाही श नाही, ह ेगहॄीत ध. 
सदगणु, ग ुण, आरती, सयंम -- ह ेसगळे मानवी िवदीण तेा ढगी ेातले श आहते. िवदीण  मनाला 
अााची टगल करावीच लागत,े ािशवाय ाचा आळस समथ नीय ठरत नाही. अा णज ेधदंवेाईक मराठी 
नाटकातंनू माडंली जाणारी निैतक चौकट न.े अा णज ेकाहीतरी सपक, बळुबळुीत आिण िनजव काहीतरी 
असत,े अस ेतःला पटवत रािहले णज ेआपणच खर ेया जीवनसंामातले शरूवीर अस ेइतरानंा दाखवताही यते.े 
एकाच मानिसक पटॅन च ेरटाळ, कंटाळवाण ेआिण सदोिदत वतैागलेले जगण ेह ेखर ेतर अााा अभावातले जगण े
असत.े काळा, भीती आिण हसा यानंी यु जगण ेह ेकोणती अिता बाळगयाजोग ेआिण गौरवाद असत े? 
जी गो मानवी मनाची पणू  रचनाच बदलणारी असले, ाची काय पतीच बदलणारी असले तीबल ाच जुा 
ाेा भाषते बोला अस ेणयात काही अथ  नाही. अमया द भानाची मया िदत ाा ह ेतथाकिथत बिुवादी मनच 
मागत े! बुी ह ेआपा या एकूण िवातले सव  आह,े ह ेबुीच गहॄीत ध इित े! 
िवान, गिणत, तंान अशा बाबततला बुीचा उपयोग िनववाद आह.े तो च नाही. मानवी सबंधंातं बुी जी वाट 
लावत,े तो आह े. फूट, अिवास, सघंष , हसा याचंा गधळ आिण सव  उतार,े आदश, माग  याचं ेसततच ेअपयश 
हीच आह ेबुीची या ेातली कामिगरी. ही घाण, ःख, पीडा बघनू, या ेातला बुीचा वापर नसुता सशंयादच 
न ेतर घणॄाद आह,े यात मत होयाच ेकारण नाही. समजा एका जोडात घटोटाची वळे आलेली आह,े पीला 
िता पतीबरोबर राहण ेशच नाही. घटोटाचा िनण य घटोट ाया आधीच ावा लागणार, ह ेतर च 
आह.े या वळेी जर पती णाला की मीच आह ेतझुा आधार, नतंर त ूकाय करणार, नतंरही के गोीला त ूमाझी मजंरुी 
ायला हवीस, तर पी णले, य ूआर िरजेेड – गटे लॉ नाऊ ! तसचे मानवी सबंधंांा ेाता बुीच ेआह.े 
ती िरजेच केली पािहज ेअशी अवा आह.े या ेात कवडीची लायकी नसलेा, उलट वाताहात करणाया, ःख, 
छळ, भीती, पीडा याचंी पदैास करणाया बुीकडून, ितला नाकारावरही, ितची माता घेयाच ेकलम कस ेकाय 
समथ नीय ठरत े? अाान ेअसा भगंार बुीा परीते पास ायची गरज काय ? नाकारा गलेेा गॊीला 
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पुा देारा ? असली अधंा बुीा िनकषातं तरी बसत ेका ? मानवी सबंधंांा ेाता बुीला लाथ घान 
नाकारण ेही अााची पिहली पायरी आह.े तस ेकरण ेह ेबुीला पटवयाची काळजी, ह ेिनळ वडेपेणातच जमा 
होईल. नाकारलेा गोीा टेला नतंरचहेी सगळे उतरत गलेे पािहज ेअस ेणण ेणज ेनसुत ेआह ेतस ेतडफडत 
मरा अस ेणण ेतर आहचे पण कदापीही या नरकाा बाहरेची शताही कुणी शोधता कामा नय,े अशी कुमशाही 
आाही आह.े असा आा न जमुानणार ेिनघतच राहतात ! 
िववकेवाद हा बुीचाच भाग असाचा पचे यात मला िदसतो. असो. अा णज े' एकिवध मन ' ह ेतकुारामाा 
भाषतेले वर आधीच सािंगतलेले इथ ेपुा एकदा पाहयाची आवयकता आह.े 
िपरादंेो, आयनेो, बकेेट ह ेनाटककार अशा कारच ेअािक लेखक आहते अस ेमला वाटत.े मराठीत च. .ं 
खानोलकर यांाकड ेया बाबतीत िनदश करता यईेल.  
 
वरील सव  िववचेन करायचा हते ूहा की नहेमी िवचारा जाणाया खालील सव   ानंा – 
१. लेखक णनू तुी ‘ भिूमका ‘ असयाच ेमह मानता का ? 
२. सामािजक, राजकीय, आथक पिरवत नासाठी तुी िलिहता का ? 
३. ‘ सामािजक बािंधलकी ‘  ह ेसािह-मू मानता का ? 
४. ‘ िववके ‘ हचे अिंतम मानवी मू आह ेअस ेतुाला वाटत ेका ? 
५. बिुामायवाद हचे येस आह ेह ेतुाला पटत ेका ? 
६. िवषेणाक, एकरषेीय समज हीच फ श आिण आदश, अस ेतुाला वाटत ेका ? 
-- माझ े‘ नाही ‘ ह ेएकच उर आह,े  
 
माया नाटकातले अनभुव, पा,े ज ेकाही घडत ेत ेवा सवंाद, तंपण ेमहाच ेनसतातच. ा सवातनू  होणार े
एकूण भानच महाच ेआिण सवाा आयुात तु असणार ेअस ेअसत.े नाटक िलिहयापवू माझी पवू तयारी अशी 
काही नसत.े  त ेकशाबल आह ेह ेसाधारण माहीत असत.े बाकी सगळे ओघात, ताजपेणान ेयते जात.े नालेखनाची 
माझी अट एकच असत े– त ेिलिहताना मला इटंरेग वाटत रािहले पािहज.े िलिहताना मलाच सचुलेा मायाच काही 
िवनोदानंा मी खळखळून हसनू िदलखलुास दादही दते असतो ! 
 
इथ ेनमूादाखल जाताजाता िदसतील तस े( at random ) घतेललेे एकािंकका आिण नाटकातंले काही सवंाद दणे ेह े
सवंादाचंी व िवषय हाताळणीची कना येयासाठी उपयु ठरले अस ेवाटत े--  
 
एकािंकका 
 
यंात डोकं ठेवलं की एकेका वळेी एकेका िवषयाचा गाढ पिंडत करता यईेल केाला. सगळी मानवजात चडं ानी 
होऊन जाईल. मानवाच ंअि चडं होईल. सबधं जग महाचडं होऊन जाईल. ( अि ) 
कारण, कुठाही गोीची सुवात वा शवेट यांा अथा पेा मधा भागाला काही अथ  आह ेकाय, ह ेपाहण ंखरं 
महाच ंआह.े ( बस ) 
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आपण डाव ेअसामळंु या िवषयावर बोलायची तरी हमत आह ेआपात ! पण एक लात यतेयं – वचैािरक पतीन ं
फाटे खपू फुटतात आिण सगयाचंी एक समजतू अस ंछान, थू काही होऊ शकत नाही ! ( डाव े) 
असंा अस ंतर ह ेिटकणार नाही णा – बदल होईलच – ( दगंल ) 
णज ेायला जगयाा पती दोनच िदसतात – एक णज े पडू दते जगण ंआिण सरी णज े दडपत 
जगण ं! – यातंली चागंली कुठली ? ... ( एक ) 
चकुीचा पिरणाम णनू िनघणाया गोी बरोबर नसतात. माणसातनू जसा माणसूच जाला यतेो, तशीच चकुीतनू फ 
चकूच जाला यऊे शकत.े ( इितहास ) 
कनेा राातही मन तचे राहत.ं का करतो मी कना ? मला काय हवयं ? मी आह ेअसा राला नकोय का मला ? 
मळुापासनू बदलायचयं मला ? की वाही ायचयं ? की नाहीसचं ायचयं ? मी एवढा घ आिण िर कसा ? अस ? 
जण ूकाही मला मायातनू सटुायच ंआह ेअस ंसमजत नसुतचं सखु िमळवण ंचाललंय का ह े? माया खोटेपणाच ंमळू 
मला खरंच पाच ंआह ेका ? की माझा खोटेपणा िवसरयासाठी मला साा, सरळ गोना िवकॄत करायचयं ? फुटा 
भगातनू िदसणाया यासारख ं? णज ेमी तःच एक फुटकं भग ? ... की मी आह ेअसाच खरा आह ेअस ंसमजाव ं
? ... आिण तरीही मग – मला काय हवयं ? ( जोडपी ) 
एखााला जर ाच ंनसले तर ाा िमाा आतनूही आिण बाहेनही ाला त ेातं िमळयाची 
मोकळीक आपा शासनान ंकन ावी, एवढीच माझी िवनतंी आह.े ( खडक ) 
कवा आपात फूट पाडयासाठीही असले ! कवा नसुतीच जरा टेश वाढवनू आता तो आपा सगयाचंा 
िहतकता  आह ेअस ंदाखवनू ाचा होड वाढवायचा असले ाला ! ( ऑफीस ) 
पण मग मी जगतो णज ेकाय ? मला ःख होत ंणज ेकाय होत ं? माया भतूकाळामळंु कमकुवत झालेली ही 
मनःिती घऊेनच मला उरललंे आयु जगाव ंलागणार का – अस े मला पडत गलेे – ( ओळख परडे ) 
लोक काहीही बोलतात. उदाहरणाथ  आपणही. ( िरलीफ ) 
वागताना मनात डावपचे नसण ंआिण ामािणकपणा असण ंणज ेिना खरी असण ंएवढाच अथ  होतोय. पण अशी 
िनासुा बरोबर कवा चकू अस ूशकेल. अशा िनचेसेुा चागंले कवा वाईट पिरणाम होऊ शकतील. ( समदुाय ) 
तस ंटलं तर आमचा मेिववाह होता पण आता ही णतये की गाडी कधीच लेट यणे ंश नाही. ( ससंाराणपूडघार ) 
समा सोडवयाा सरावात राहण ंहा माणसाा मनाचा एक असा रोग वाटतो मला. ( समा सोडवयाचा  
सराव ) 
कुणी णतयं, चरणवीरानंी सनेापतवर ठरवनू वार केला ... ( स ) 
एखादवळेी होऊही शकतो अपघात, पण अपघातच होईल अस ंगहॄीत धन वाग ूनय ेअस ंमला वाटत ं... ( से ) 
... आता तर गधळ इतका वाढलाय की काहीच क नय े... नसुत ंशातं बसाव ं... नसुतचं ... पण आिवासच असा 
घ ... की ह ेहोत नाही ... िवचार चाच राहतो ... िवचार चाच राहतो. ( ािलन ) 
काय असले त ेथोडात बोल ! चटकन िनण य सागं ! झटकन काम पणू  कर ! याचा अथ  असा नाही की तुया 
अतंःूतला वाव िदलाय ! नो ! सगळं पायरीपायरीनचं हवयं, पण वगेात ! ( ळ – िदवाणखाना ) 
त ेणाले की णज ेकुठलंही उर ीकारलं तरी तुी सखुी होऊ शकाल, पण सखुी होयाा अदंाजान ंआिण हतेनू ं
उर ीकारता कामा नय.े त ेणाले की सगळी उरं िबनमहाची असतात. ( ेलर ) 
मला तर वाटत ंकी कापड ितला आवडायचा  नसलेच. मुाम माझा इ करायचा हाच ितचा उशे असणार आह.े  
( वषेातंर ) 
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िवचारानंी वाटोळं होत.ं िवचारानंी तड नाही दतेा यतॆ आयुाता एखाा महाा ाला.   ( िवरहवदेना ) 
 
नाटके      
 
माया एकूण लात आलेलं एक सागंतो – जगण ंणज ेमनाच ंखरचटत  असण ं– मग िवषय कुठलाही असो – 
अमकु घडाव,ं अमकु िटकाव,ं तमकु सपंाव ंआिण ढमकु घडू नय े– या चार कारातं ह ेखरचटण ंसतत चा असत ं– 
आिण पाचव ंणज ेह ेखरचटण ंथाबंले की काय ही या चारही कारातं कॉमन असणारी भीती ! ब  ! जगयाचा साराशं 
हा एवढाच ! ( बिुबळ आिण झ ू) 
णज ेिवचारांा घटना तलुा सपक वाटतात – मला ा भयकंर ोभक वाटतात – ( समतोल ) 
आपण ज ेिवचार बाळगल ेत ेबाळगयात आपण ामािणक होतो आिण आपण ान वगेळं वागलो याचा अथ  तो 
िवचारातंला ामािणकपणा खोटा होता अस ंनाही – ह ेस अबािधत राहयाची गरज आपाला सगयानंाच आह े!  
( डावदेार ) 
या दोन घटनानंा कारणीभतू झालीय िया – असचं णाव ंलागले ... पण ितला त ेमाहीत नही ... ितला त ेमाहीत 
होताही कामा नय े... ितची काळजी ावी लागले ... ( धागदेोर े) 
आिण मन सारख ंअस ंउवात ग ुतंवामळंु आिण अशा कार ेमनाला उवाच ंषण झाामळंु आयुाची काय 
हानी होत ेह ेकस ंकळत नही ? मन ंअितरकेी ायच ंकारण आह ेह ेएक ! ( ढोलताश े) 
आता  िवचरायाची माझी शी सपंुात यतेीय ! ( िदनकर परुोिहतचा खनू ) 
आनदंराव तुी कचाळी फोडतो णताय – पण कशासाठी ? ( एक गगनभदेी कचाळी ) 
तुी याल तेा कायदा तुाला ीकारतो आिण जाल तेा तो तुाला सोडून दतेो. ( ायल ) 
नसुतचं आपाला अमकु एक बरोबर वाटतयं णनू तस ंवागायला आपण काही बजेबाबदार लोक नाही ! ( इराक ) 
ह ेलात यायची पवू  अट एकच आह े– तःला ु, सामा, वाईट समजनू सुवात न करण ं! ( जण ूकाही वाव ) 
मी नाही णालो तर ाचा ानंा राग यणेार नाही अस ंमा नाही. ांा णयामाण ेनसलेा िवचारातंाचा 
ानंा राग यणेारच ! ( मन )  
पिहादंा पराभव ीकारायचा माग  हाताळून बघ, नाही तर सरा अितरकेीपणाचा आहचे ! आधीच अितरकेीपणा 
केलास तर मग पराभवाचा माग  गमावनू बसशील. पराभवाच ंअगंवळणी पडलं तर जमनू जाईल. अितरकेीपणा करावा 
लागणार नाही. ( नाणफेेक ) 
ापेा त ूमला पिहादंा होतास तसा चालला असतास ... ( नात ं) 
मला करता येयासारख ंकाहीच नत.ं खचनू जाण ंआिण पराभवाच ंदशन करण ंहा एकच डाव माया हातात होता.  
( िनमती ) 
ल झाावर कालातंरान ंएखााला काही आजार होऊ शकतो – अपघात होऊ शकतो – एिनथग अनएेेड कॅन 
हॅपन – तसचं आह ेह े– तझुी मनःिती बदलण ं– तुया अपेा, तझु े बदलण ं– ( मेच ण ूयाला हव ंतर ... ) 
तुया इेमाण ेतलुा हव ंत ेःख तलुा िमळालंय – आता मनाता मनात त ेआनदंान ंसाजरं करायला हरकत नाही –  
( सा तरी शवेट गोड ) 
मकुुट, ह ेआमच ंसरं आयु आह े– तुी आता िनारण पझिेस कवा मरी नका होऊ – ( घोकंपी ) 



116 

 

ााकडन ंतसा काही धोकाही नाही कवा तो फारसा काही िवचारही क शकणार नाही. पण ा चागंा माणसाा 
डोात आपाबलही काही शकंा राला नको ना ! ( सामसमू ) 
कुठाही ोरीत अचानक, अनपिेत काही घडू शकत.ं पण एखाा ीन ंभाव बदन घणे ंधोकादायक आह.े ह े
अस ंचालत नाही. ठरािवक भावाा ी असा णज ेोरी पणू  होत.े ( गोया काढलेलं िपलू ) 
तमुा वण नात थोडी अपणू ता रािहलीय ! मनाा काही आवडा हालचाली वारंवार होत राहयाची आवड ! – ह े
रािहलं होत ं! ा िमळू शकतात कलेतनू ! सगंीतातनू, किवततेनू, नाटकातनू ! ह ेफार महाच ंआह े! ( व ू) 
 
शवेटी िवचाराथ  ही काही अवतरण े--- 
 
1. Pirandello's plays do not concern themselves with sosial reform, political evolution, 
or 
   religious inquiry. __ William Murray. 
2. Philosophy must not be divorced from literature and art. __ Sartre. 
3. Good art is impersonal. __ T. S. Eliot. 
4. I am not quite sure whether I am dreaming or remembering, whether I have lived 
my 
 life or dreamed it. __ Ionesko. 
5. Living is abnormal. __ Ionesko. 
6. The source of my plays was a mood and not an ideology; an impulse, not a        
programme.  __ Ionesko. 
7. Becket gave expression to what he called " the issueless predicament of existence. " 
8. We are impelled by our nature to seek understanding, but, reason, the only  
instrument we have with which to seek, it has proven a clumsy and a fragile tool. __ 
Becket. 
9. I want neither to instruct nor to improve nor to keep people from getting bored. __         
Becket. 
१०. तका  नाही ठाव / यथे ेिरघावया वाव // -- तकुाराम. 
११. मजन न आह ेऐसा कोण -- तकुाराम.        
१२. माग पढु अवघ िरत / कळो यते ेअनभुव े// -- तकुाराम. 
--- 000 --- 
champrade@gmail.com --   वबेसाईट – www.champralekhan.com फोन – ९३७१००५७७३. 
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लेखकाचा मॄ ू
 
  रोले बाथ स नामक एका िवचारवतंान े१९६८ सालीच एक जागितक महाचा उोग कन ठेवला ! ' लेखकाचा मॄ ू' 
झााच ेान ेजाहीर केले ! कोणाही सािहकॄतीा बाबतीत मळुात ती लेखकान ेका, कशासाठी िलिहली, ाा 
मनात काय होत,े ह ेकदािप कळण ेश नाही, अस ेाच ेणण ेहोत.े िशवाय शांा आिण भाषेा अथाची 
अिरता, हाही एक मुा होता -- भाषलेा अमकुच अस ेकायमच ेिर अथ  नसण,े हाही एक स अडथळा होता. आिण 
के वाचकाच ेवगेवगेळे भािवत मन -- कंिडशनग -- यामळेुही सगयानंा एकच अथ  पोचण ेशच नाही, अस े
ान ेमाडंले. वाचक वाचतो तेा ती ती सािहकॄती ा ा वळेेपरुतीच िनमा ण होत,े अस ेाच ेणण े! यामळेु, 
एकूणच सािहवहार वाचकक ी झाला ! ( अजनूही लेखकानंा कोणा आधारावर नोबले पािरतोिषक िदले जात,े 
कोण जाण े! ) 
 
    िशवाय समीाणालची आिण पतची संाही वारमेाप वाढत होतीच -- घाट, तान, चिराक, ऐितहािसक, 
मानिसक, सामािजक, पिरवत नवादी, सावादी, ीवादी, मलूगणुवादी, समसभंोगवादी, अमकुतमकु वण वादी, वगरै े! 
एकाच कलाकॄतीची अशी असं मू्मापन े! साराशं, लेखकही मलेा आिण समीकही मलेा ! फ वाचक रािहला ! 
 
    मला एक  पडतो की जशी सािहकॄतीची िवरचना ( ा सािहकॄतीता कोणा कना, धारणा कशा िनमा ण 
झाा, कुणाा सेा काळात वा कुणाा वच ाखाली तयार झाा -- ह ेिचिककपण ेपाहात जाण े-- ) होऊ 
शकत ेतशीच वाचकाचीही का होऊ नय े? याच ेकारण एक सािहकॄती िवरचनलेा उपल असत ेतसा एकच वाचक 
घऊेन उपयोग काय ? पण, एक ताकक शता णनू तरी ह ेमा होऊ शकतचे ! णज ेवाचकही मरण पावले ! 
 
    साराशं, सािह-वहार ही एक अिातच नसलेली ामक बाब आह े! आिण आपण भाडंत बसलोय ' कोणती 
सािहकॄती े ' यावर ! 
    --- ००० --- 
नाटकाचा आशय आिण तं 
 
    कलेत आपण नॄ, िश, िचकला, सािह अस ेिवभाग पाहतो. िलिखत सिंहतातं णज ेसािहात आपण 
कादबंरी, कथा, किवता, नाटक अस ेकार पाहतो. ातही, सािहात पौरािणक, ऐितहािसक, सामािजक वा राजकीय 
अस ेिवभाग पाहतो. इथ ेमला आणखी एक िवभागणी सचुवायची आह.े ही िवभागणी कडकेोट कासंारखी बिंद 
नसलेही, पण, ती अिात असत.े ही िवभागणी आशयाा बाबतीत असत.े आपण इथ ेनाटकाबल बोलणार आहोत 
णनू ा अगंान ेबो. (१) ‘ डोाला ताप नको ‘ टाईप – ेकांा मानिसक सवयना िवचिलत न करणारा आशय – 
याला ‘ सपाट ‘ आशय ण.ू (२) ेकांा मानिसक सवयी िवचिलत करणारा आशय – याला ‘ सज क ‘ आशय ण.ू 
 
    सामातः ावसाियक वा आथक नयाची अपेा करणार ेनाटक ह ेसपाट आशयाच ेअसाव ेलागत.े तस ेत ेनसले 
तर त ेसपाट आशयाच ेकन ाव ेलागत.े याउलट सज क नाटक ह ेआथक फायासाठी केले जात नाही. कबना 
तोटा झाला तरी चालेल, असा हा कार असतो. इथ ेएक मुा लात ायला हवा की नाटक ही एकमवे अशी 
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सादरीकरण कला आह ेकी जी कमीत कमी खचा त ेकासंमोर आणता यते.े ‘ एक नट आिण एक ेक असला की 
नाटक सादर होऊ शकत े‘, ‘ नाटकाचा िसनमेा होऊ नय े‘, ‘ नाटकाा नपेाला टाळी पडली तर नाटक फसले, अस े
समजा ‘ – अशा कारची वा ेसज क नाटक िवभागात बोलली जातात. याउलट ावसाियक नाटक गदसाठीच 
असणार,े गदला खशु करण ेहाच हते ूअसलेले आिण करमणकूधान असाव ेलागत.े 
 
    सपाट आशयाा नाटकात सादरीकरणातली जाच महाची असत.े अिभनयासाठी ास  असण,े नपेात 
िवमानतळ वा यपंाकघराता सका नळाला पाणी यणे,े काशयोजनेा करामती, भरपरू पा,े वषेभषूा, भावी 
सगंीत – ह ेअस ेसव लागत.े यासाठी ग ुतंवणकूही बरीच लागत.े नफा िमळवण ेहाच हते ूअसान,े इथ ेती गिणत े
खळेलीही जातात. ह ेसव सज क आशयाा नाटकात जमण ेफारच अवघड असत.े इथ ेएक तर अपिेत ेकसंा 
कमी असत.े मराठीत तर ‘ डोाला ताप नको ‘ ह ेएकूणच ेकाचं ेआत असत.े इथ ेनफा तर जाऊच ा तोटा 
होयाचीच तयारी ठेवावी लागत.े सज क नाटकासंाठी ही एक मया दा असत,े असहेी णता यते नाही. उलट तंाचा 
बडजेाव सज क नाटकाला मारकच ठरयाची शता जा असत.े ामळेु, इथ ेसचूकतचे ेआिण अथ पणू  ककतचे े
मह वाढत.े ‘ एक शू बाजीराव ‘ या नाटकात िफरता रंगमचं घऊेन नाटकाता नाटकाच ेिथयटेर दाखवयापेा 
कक नपेान ेअपिेत पिरणाम साधले जातात. रवी लाानंी माझ े‘ समतोल ‘ ह ेनाटक बसवले तेा, ममवगय 
घराच ेपणू  नपे न माडंता एका छोा पडावर पखंा, िज, कपाट, टेबल-खचु अशी िच ेकाढून घतेली होती ! तो 
पडदा हचे नपे होत े! अशी अनके उदाहरण ेसागंता यतेील. 
 
    उम, सखोल अिभीा गायात तबलजीन ेवा इतर वादकानंी जा करामती कराया नसतात. परूक णनू 
ाचं ेकाम महासाच ेअसले तरीही. काल फेसबकुवर ‘ नाटकातली भता ‘ या िवषयावर आपण एक चचा  करत होतो. 
ा सदंभा त, ाबाबतच ेमाझ ेह ेआकलन इथ ेथोडात माडंले आह.े 
 
    ( ावसाियक नाटकाला तरी अचानक कोटीकोटीची ग ुतंवणकू श आह ेका ? ‘ तझुा धदंा िकती, त ूबोलतोस िकती ‘ 
असचे त ेहोणार ! आजारान ेजज र झालेा माणसाला सागंाव ेकी ‘ त ूरोज दहा िकलोमीटर पळायला सुवात कर – बघ 
कसा टुणटुणीत होशील ‘ – तस ेह ेहोणार ! ) 
    --- ००० --- 
   
     
 
 

 
 
अमतू  किवता 
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    नटेवर या िवषयाचा धाडंोळा घतेला. याचा पिरपणू  अथ  सागंता यते नाही, अस ेटले गलेेले िदसले. शांा 
िनरचनसेाठी िनमा ण होणारी किवता, असाही एका िठकाणी अथ  िदसला, पण तो अथ  खपूच उथळ वाटला. इिंयग 
ितमा नसणारी किवता णज,े ' मे ', ' ातं ' अशा शाचंी किवता णज ेअमतू  किवता, असहेी एका िठकाणी 
टलेले िदसले -- तहेी फारस ेपटले नाही. ामळेु, आपा आकलनातनू आपणच माडंणी करावी, अस ेठरवले. अमतू  
किवता ही वावाता व,ू माणस,े य ेवा अनभुव याचं ेितिनिध करत नाही, हा यातला एक महाचा मुा 
िदसला. ही किवता ‘ ओळखीची ‘ नसत,े अस ेणता यईेल. 
 
    आपले असण ेआिण ान ह ेआपा भाषने ेमया िदत असत,े ह ेएका अथा न ेबरोबरच आह.े माणसू हा फ ाा 
भावयुततेच अस ूवा जग ूशकतो, अस ेगहॄीत धरले तर त ेबरोबर आह.े पण, ह ेमा करण ेणज ेवच ाची इा, 
हसा, अाय आिण िवषमता मा करण ेठरत.े ह ेगहॄीतक नाकान मानवी जगण ेसमजनू घेयाचा एक वाहही सतत 
चाच असतो, ह ेलात ायला हव.े 
 
    अपण ेवा पण ेजाणवलेला आशय  करयासाठी शाथाच ेवा ितमाचं ेमाम वापरण,े याला मतू  
किवतचेी िया अस ेणता यईेल. अमतू  किवतचेी िया उलट असत.े ती शाथाा आिण ितमांा अिनबध 
साहचया तनू आशयाची िनमती करत.े यात अपघाताच ेत, संावाह आिण कनाशी याचंा वापर अिधक 
महाचा ठरतो. यात वावाची सवयीची ‘ िश ‘ हमखास लिलेली असत.े कोणाही बौिक सगंतीचा माग  इथ े
ागलेला असतो. इथ ेएक मुा लात ायला हवा की बुी ही आधी काही असयातनू णज ेभतूकाळावर 
आधािरतच काम करत े– ाचमाण,े मानवी कनाशीही पवू ानावर आधािरतच काम करत.े ह ेजग कधीतरी 
िनमा ण झाले असले तर त े 
‘ काहीच नसयातनू ‘ किलेल ेआह,े अस ेणाव ेलागत ेआिण मानवी बुीा वा कनेाही ीन ेतो कायमचा 
चमारच समजावा लागणार. 
 
    मग, अमतू  किवतते शाथाा आिण ितमांा साहचया तनू कनेा मदतीन ेघडणारा आशय कसा असतो ? 
इथ ेदोन उर ेसभंवतात. एक णज,े तो आशय ातातलाच असतो पण तो खपूच अनपिेत अशा नावीपणू तने े
समोर यतेो. आिण सर ेणज ेतो आशय भाषेा मया दा ओलाडंणाया अाताला िभडणारा वा श करणारा असतो. 
यात एक माच कराव ेलागत ेकी अिभीा अनतं, नावीपणू  शताचंा दशे इथ ेखलुा होतो.( अमतू तचे ेत ह े
अितवाववादी किवता, दादावादी किवता,  किवता, न-किवता अशा अनके काकारातं अिात असत,े ह ेइथ े
लात ाव.े ) 
 
    नहेमीा अिभिियतेही सज कतेा असं शता असतातच, तरीही, या वगेया सज क ियमेळेु 
िनमतीा शतानंा एक वगेळा ताजपेणा, नावी आिण भरपरूपणा ा होऊ शकतो. 
    --- ००० --- 
     
     
नवीन कवसाठी -- 
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    १. पता वा गयेता ही आवडीन ेसहज यते असले तर ठीक, अथा, ाची काळजी क नय.े 
    २. एखादी कना सचुावर तीच कना पुा पुा राबवणारी वा ा कनलेा धन मालगाडीसारखी यादीची 
कडवी नसावीत. 
    ३. ज ेअनकेानंा जाणवत ेवा अनकेदा ही झालेले आह ेतचे आपण पुा िलिहणार अस ूतर ात कुठेतरी एका 
ओळीत तरी आपली काही खािसयत असायला हवी. 
    ४.एकूण किवता ' हटके ' िलिहली जात असले तर उमच. 
    ५. किवता िलिहताना कोण काय णले ( उदा० एवढी छान बायको असनू मेकिवता िलिहतोय ! ) याची चता क 
नय.े 
    ६. आशयाच ेनावी ह,े जगण ेसमजनू घेयाा आपा चतन-ियतेनू यते े-- त ेअसले तर कशीही यऊे द े
किवता -- मग ती न-किवता का अस ेना. 
    ७.मराठीत नाच ेवा काही वगेळे असयाच ेागत वळेेत होत नाही -- ाबाबत बिेफकीर असाव े-- अथा 
चागंली किवता अशच होईल. 
    ८. मराठीता वा इतर कोणाही, जमले ा भाषतेा किवता भरपरू वाचाात. 
    ९. जगयाता ानंा सामोर ेजाव े-- ापंासनू पळू नय.े 
    १०. किवता णज ेफ िगत अनभुवाची ितिया-अिभी नसत े-- ह ेसमजनू ाव.े 
    ११. वाचकांा, समीकांा वा पािरतोिषके दणेायांा धारणानंा बळी पडून किवता िल नय.े 
    --- ००० --- 
 
    
 
 सािहिनमती कोणासाठी ? 
 
    सव  कलाबंल बोलाव ेअसा अनभुव वा ठसहेी ( इंशे ) नाहीत, ामळेु फ सािहाबल बोलतोय. ातही, हा 
अमकु िठकाणी अस ेणाला, तो तमकु िठकाणी तस ेणाला, अशा नदी मी ठेवत नसान,े सा हवते अिात 
असलेले – जाणवणार े, या पात बोलत आह.े सािहिनमती णज ेलिलत सािहिनमती एवा मया दतेच 
बोलत आह.े किवता, कथा, कादबंरी, नाटक – ह ेसािह. 
 
    आपा वाचकाचंी करमणकू करावी, ातनू िसी, पसैा व इतर आनषुिंगक फायद ेिमळवावते आिण आपली 
सािह-कारकीद  सखुाची करावी, ह ेाचं ेठरलेले असत ेानंा ‘ कोणासाठी ‘ हा िवशषे  नसतो. आपला नमेवग  ( 
टागट रीडर/ ऑिडय ) आिण माम ठरवले की ाचं ेकाम िवकासमागा वर जात रा शकत.े मग कुणाला पडतो हा 
 ? तर, एक णज ेानंा वचैािरक वा भाविनक अशा काही आदशाच ेसाच ेसंिमत करायच ेआहते ानंा आिण 
असा कोणताही साचा न ठरवता, जगण ेसमजनू घेयाची खलुी ियाच ानंा  करायची आह,े ानंा. 
आदशवााचंा हा  ििवध असतो – एक तर आदश सारख ेधळुीला िमळत असलेले िदसत असतात आिण सर े
णज,े वगेान ेबदला वावाच ेआकलनच परुसे ेहोऊ शकत नसत.े िवचार, भावना, अनभुव यातंले गधळ आिण तचे, 
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तसचे गधळ वाचकातंही असामळेु नमेवाचक ठरवताच न यणे े– या पात हा  असतो. जगयाची आकलन-
िया ‘ पाहात ‘ जाव,े अस ेवाटणायानंा अस ेिदसत ेकी यात कुणालाच ार वा इटंरे नाहीय. अशा कार ेह े
सगळेच ‘ सज क ‘ लेखक वाचकािंवना आपण पोरके आहोत अशा भावनते जगत / िलहीत राहतात. ( काहीजण िलिहण े
बदंही करत असतील. ) 
 
    मी लेखक णनू याकड ेकसा पाहतो, त ेसागंतो. मळुात मी कुणासाठीतरी िलिहतो आह,े ही कनाच मी ीकारत 
नाही. कोणाही गटाता कोणाही वाचकाला याच ेकधीही िनमंण पोच ूशकत,े अस ेमी समजतो. सा ह े
कुणालाच नको आह,े अस ेिदसत,े हहेी ीकारतो. ( िशवाय, आपण अिभीा काही वगेया मागानी जाण ेआिण त े
सवयीच ेनसान ेत ेहटेाळले वा फेटाळण ेजाण,े या शताही असतातच. ) मु णज ेपणू  मानवजातीचा म एकच 
असनू ाचा मी एक भाग आह,े अस ेमी याकड ेपाहतो. जरा लहान पात, एकूण मराठी माणसाा मचा मी एक 
भाग आह,े अस.े ामळेु, मी िलिहण ेआिण कुणासाठीतरी िलिहण,े अस ेयाच ेप राहात नाही. एकाच मत 
चालणाया अनके िया असतात – ातंली माझी एक असत.े मी िलिहतो त ेकोणाही कारणासाठी ‘ उपयोगी ‘ 
नसान ेाला ितसाद कसा, िकतपत िमळतो, या बाबतीत मी बराचसा शातं रा शकतो. आजा काळाा सदंभा त 
याचा एक पिरणाम असाही िदस ूशकतो की माक टग आिण मोशन ह ेउोग मी फारस ेकरत नाही. 
 
    पण, एकूणात, ‘ सािहिनमती कोणासाठी ‘ हा  अतं तीतने ेहवते असाच ेजाणवत.े यावर थोडीफार 
वचैािरक घसुळण ावी णनू ही पो दते आह.े 
    --- ००० --- 
 
   शहाणीसरुती माणस े
 
    एका चचत सतीश ताबं,े हमेतं कणक आिण मी बोलत होतो. ितथ,े ‘ काही शहाणीसरुती माणस ेअमकु अस ेका 
करतात ‘ असा काही भाग आला. मी िवचार केला की ती शहाणीसरुती माणस ेकोण असतील ती असोत, आपण आपले 
काय असले त ेबोन टाकाव.े णनू ही पो. 
 
    कशाचाही माझा सखोल अास आह ेअस ेमी ण ूशकत नाही. तरीही, काही मत ेा ा वळेी ीकारावी 
लागतातच. एक माझ ेठरलेले असत े– ा कारा लोकानंी सािह आिण कला यातं कलावतंान ेवा सािहिकान े
राजकीय भिूमकेतनूच ाची अिभी केली पािहज ेअस ेटले, ा कारा लोकानंा नो पाठबा. कारण त ेचडं 
साॄंितक नकुसान करत असतात. बाकीा पांा लोकानंा कलेतले फारस ेकाही कळतही नाही आिण ितथ ेवच  
आणयाच ेाचं ेफारस ेयही िदसत नाहीत. तस ेसगळे भारतातले कायदामा प वळेोवळेी माझा पाठबा णज े
मत िमळव ूशकतात. उदाहरणाथ , आणीबाणीचा कार होऊनही मला ा वळेी व ा काळात इिंदरा गाधंच ेपटत होत.े 
ा वळेी सव तशील आिण शहाणीसरुती माणस ेसघंासह ांा िवरोधात एक होती, याकड ेलच कराव ेलागले 
! ामळेु, अनकेांा त आकलनात मळुात मी शहायासरुातं जमा असयाची शताच नाही. एकमकेानंा िनष , 
िनकाल, िशे यातं बसवणचे मला पटत नाही. माणसानंा मत ेआिण आकलन बदलयाच ेातं असायला हव.े पण, 
काही शहायासरुांा ‘ िनदष ‘ आकलनामाण ेसमजा मायावर काही िशे बसले तर ाला मी काही क शकत 
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नाही. सव च राजकारणी मानवी जगयाच ेनकुसानच करत असतात कारण त ेसतत वच  आिण डावपचे याचंचे 
वातावरण धगधगत ेठेवत असतात. ाच भुड वातावरणात त ेअसं मन ेग ुतंवनू ठेवतात. काही शहाणसेरुत ेटले 
जाणार ेलोकही त ेवातावरण भडकवत असतात ! ामळेु, शहाणसेरुत ेणज ेकोण, ह ेठरवणचे अवघड िदसत े! एक 
बाज ूघऊेन सतत ा बाजूा वच ाा तते राहण ेणज ेशहाणसेरुतपेणा अस ेमी मानत नाही. ज ेतस ेमानतात 
ानंा मी काही सागंायलाही जात नाही. मी जेा सािहातली ‘ भिूमका ‘ या िवषयावर लेख िलिहला तेा काहीजण 
णाले की याचा बीजपेीला लाभ होऊ शकतो ! ाला मी काय करणार ? राजकारणाा फडतसू ( आिण तशूही ) 
भिूमकासंाठी मी माझ ेमळू आकलन बद की काय ? या आधी मी ‘ मत ‘ या शीष काची एक पो िदली होती – तीही इथ े
तु आह.े िरत सदंभा साठी ती इथ ेदते आह े– 
 
    “ मत 
 
    १. एकाच िवचारसरणीशी एकिन असणार ेलोकही वळेोवळेी हा तशा तडजोडी करताना व मरुडी ीकारताना 
िदसतात. 
    २. ‘ अिधक वाईट ‘ श ूठरवनू, एकमकेाचं े‘ कमी वाईट ‘ श ूएक यतेाना िदसतात. 
    ३. एकाच िवचारसरणीत करपण ेतनू बसलेले लोक माणसाच ेसाॄंितक नकुसान करतात यात शकंाच नाही. 
    ४. माणसू बदलयाची शता कोणाही राजकीय िवचारात अस ूशकत नाही. 
    ५. माणसू बदलयाची शता फ कला वा साॄंितक कॄतीतच अस ूशकत.े 
    ६. चागंा वातावरणासाठी समाजात तःची मत ेबद शकणारी खलुी माणस ेअसावीत. 
    ७. मत ही एक उपरी गो आह ेआिण असावी, अस ेमाझ ेआकलन असान ेमी एखाा िवचारसरणीला वान घते 
नाही. 
 
    मी एखादी बाज ूघऊेन िहरीरीन ेइथ ेकाही िलहीत नसामळेु, माया मताचं ेकाय, असा काहना  पडतो, अस े
कळान ेह ेिलिहले आह.े या बाबतीतले माझ ेआकलन अनके लेखातंनूही मी यापवू सिवर माडंलेले आह.े त ेन 
आवडणार ेकाही लोक असणारच. पण, आपण सव जण, िवचार व मत व आकलन यांा ातंाच ेभोे आहोत, हा 
भरोसा मी बाळगतो ! “ 
 
    शहाणसेरुतपेणाची माझी कना या पोम ेआह.े पण, सवानी माया ा कनते बसाव ेयाचा आटािपटा मी 
करत नाही. माझ ेिम माया मताच ेवा आकलनाच ेअसले पािहजते असा माझा आह नसतो. याचाच अथ , माया सव  
िमांा ‘ शहाणीसरुती माणस े‘ या िवषयावरील िवचारातं िफट बसण ेमलाही जमत नाही. ातंाला मह दणेाया 
िमामं ेअशा आहाला मळुीच मह अस ूनय,े अस ेमाझ े‘ शहाणपण ‘ मला सागंत.े याकड ेडोळेझाक करता आली 
नाही तरी ल कराव,े अशी िवनतंी मी क शकतो ! ‘ डोळेझाक ‘ णज ेमकूसमंती आिण ' ल ' णज े
समंतीिशवाय ल न दणे,े असा हमेतं कणकाचंा अथ  इथ ेगहॄीत धरलेला आह.े माझ ेमत णज ेसोन ेआिण इतर सव 
मत ेणज ेमाती कवा लोकानंी माया मतामाण ेकौल िदला तरच जनता शहाणीसरुती अथा ती मखू  – अशी 
लोकशाहीिवरोधी मत ेमी बाळगत नाही. सिंवधानाच ेमह मानणाया कुणीच ती तशी बाळग ूनयते. 
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    आता या मजकूराता कुठातरी िवसगंती काढून ही चचा  कॄपया लाबंवत बस ूनय,े कारण, िवसगंतीिशवाय माणसू 
असचू शकत नाही. तसा माणसू णज ेएक तर अितरकेी अस ूशकेल वा ते ! 
 
    ामळेु, ‘ बापमाणसू ‘ मािलकेतला सवंाद – “ इषय सपंला ! “ 
    --- ००० --- 
      
सािविबाई फुले पणु ेिवापीठ – पिरसवंाद – िदनाकं – १५ फेवुारी २०१९. 
मराठी नाटकामंधील िमथकसॄी 

-- च.ं . दशेपाडं.े 
 
िमथक णज ेएक गो. सॄंतीत वा परंपरते मरुललेी. लोकांा जगयाचा भाग असलेली. धामक कथा, परुाण,े 
लोककथा, दतंकथा अशा पातं या कथा के पढुा िपढीकड ेजात असतात. या कथा मुतः जगयाला, 
िनसगा ला अथ  देयाचा य करणाया असतात. िनसगा ता घटनानंा वण, अी, काम अशी दवेाचंी प ेदणेाया 
असतात. जगयाता अमतू  सानंा ा मतू  प दणेाया असतात. ा खया वा खोा नसतात – ा फ 
असतात. ामं ेकनचेा खपू खळे असतो. ा गोी ा ा काळाता कािनका ( फँटसी ) असतात पण 
कालौघात ाचंी िमथके होतात. िपकासो णतो की राजकारणी लोक वािवकतचेा उपयोग खोटे बोलयासाठी करतात 
तर कलावतं खोाचा णज ेकािनकतचेा उपयोग स सागंयासाठी करतात. िमथके णज ेमाणसाला ा ा 
काळात सापडलेली अशी स ेअसतात. ती खपू तपशीलब वा कालब नसतात. ांातं असणारी जगण ेसमजनू 
घेयाची िया ही पणू  मानवी जगयाचा आवाका घणेारी असत.े ामळेु ा कथा सव  काळ सव  माणसांा जगयात 
तु असतात. ह ेलात घतेा, िमथके फ जुा, िकके वषापवूाच काळात तयार झालेली असतात का, असा 
 यतेो. िमथकाचंा एकूण ापक अथ  लात घतेला तर आजही थोाफार माणात, काळानुप वगेया पात 
िमथके तयार होत असतात, अस ेआपण ण ूशकतो. उदाहरणाथ  काकाची ‘ ायल ‘ ही कादबंरी आजची िमथक आह,े 
अस ेणता यते.े िमथकामंधले वाव गहॄीत धरलेले – मानलेले असत े– त ेवाववादी असायची गरज नसत.े ‘ ायल 
‘ वाचताना ‘ अस ेकुठे असत ेका ‘ अस ेआपण िवचारत नाही. िमथकाम ेमानण,े िवास ठेवण,े ा या गोच ेमह 
असत.े िमथके ही माणसाची साॄंितक ीकॄती असत.े तो जगयाा मूाचा शोध असतो. िमथकाला एक साध े
करमणकुीच ेअगं असत,े तसचे ात काही तिवचार वा धम िवचारही अस ूशकतो. त ेमानवी अनभुवाच ेआिण 
चतनशीलतचे ेिटकीकरण असत.े सामातः िमथके ही इितहास वा कािनका यांन वगेळी मानली जातात. परंत,ु 
या बाबतीत जरा अिधक ापक िकोण ीकान आजा काळात िनमा ण होणाया ापक आिण समावशेक 
आवााा कािनकानंा िमथकाचंाही दजा  ायला हरकत नसावी, अस ेवाटत.े या ीन ेमराठीत सादर झालेली,  
‘ वेटग फॉर गोदो ‘, ‘ नाटककाराा शोधात सहा पा े‘ ही नाटके िमथकेच समजावीत, अस ेमला वाटत.े 
 
नसुा पौरािणक कथा णज ेिमथके नते. मराठीत िमथकाधािरत नाटके नाहीतच, अस ेणाव ेलागत.े पौरािणक 
कथचेा टेकू घऊेन एक भरजरी करमणकू सगंीतमय पतीन ेदणे,े अस ेमराठीत बरचे घडलेल ेआह.े परंत,ु िमथकाची 
खोली वा आवाका घणे ेहा ाचंा उशेच नता. एकूणच मराठी नालेखन तानाा जािणवतेनू फारस ेझालेलेच 
नाही. मराठी नाटक ह ेामुान ेकरमणकू, भावभावनाचं ेहलेकाव,े दवेािदकाचं ेवा इितहासाच ेउदाीकरण, इितहासाा 
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अितातं डुबंण,े अनभुवकथन वा सामािजक समाचं ेभान दणे,े अशा उिानंीच झालेले आह.े तडुलकराचं े‘ सखाराम 
बाइडंर ‘ वा एलकंुचवाराचं े‘ वाडा िचरबेदंी ‘ अशी िचत काही नाटके जगयाच ेसमावशेक भान घणेारी असली तरी 
जाणीवपवू क तािक वा अािक ाचंा आवाका ावा अस ेइथा नाटककारानंा फारस ेवाटलेल ेनाही. 
िमथकाधािरत नाटके इथ ेखपूच कमी असयाच ेत ेएक कारण अस ूशकत.े मला आठवणारी मराठीत सादर झालेली 
महाची िमथकाधािरत नाटके णज ेिगरीश काना डांा मळू कानडी नाटकाचं ेअनवुाद, ‘ हयवदन ‘ आिण ‘ 
नागमडंल ‘ ही आहते. 
 
‘ हयवदन ‘ ह ेनाटक ११ ा शतकाता कथासिरागर मधा एका कथवेर आधािरत आह.े ह ेनाटक मराठीत रा 
नाधत थम १९७२ साली सादर झाले. अनवुाद च. .ं खानोलकर याचंा होता. यातले एक पा घोाच ेम ुडंके 
आिण माणसाचा दहे, अस ेअसत.े  ाला पणू  पुष ायच ेअसत.े दहे, मन आिण जगयातली पणू ता, ह ेगहन िवषय, ह े
नाटक हाताळत.े पिनी ही एक स ुदंर ी, ितचा कवी पती दवेद आिण ाचा पलैवान िम किपल याचंी ही कथा आह.े 
कवी असण ेहीही एक आकष क बाब आह ेआिण बलवान बाधंसेदू दहे असण ेहीही. पण या दोी गोी एका िठकाणी 
उपल नाहीत. पिनीला ती दोी गणुविैश ेहवी आहते ! ( असाच िवषय आपण ‘ चारचौघी ‘ या नाटकातही नतंर 
पािहला होता. ) पणू  कथा सागंत बसत नाही, पण, घडत ेअस ेकी दवेीा दवेळात दवेद आिण किपल याचंी म ुडंकी 
बदलली जातात. आता  असा यतेो की पिनीचा पती कोणता ? मकच महाच ेठरत.े बलवान शरीरावर कवीच े
मक हा पती ठरतो. यात पुा अस ेघडत ेकी कालातंरान ेदोी शरीर ेांावरा मकानंुप पवूा 
आकारांमाणचे आकार धारण करतात ! णज ेआपण ाला कंिडशनग कवा भावयुता णतो, तीच घडवत े
आपले आयु. पण, एकूणात, पणू तेा शोधात ितघाचंाही मॄ ूहोतो – पणू ता काही अिात यते नाही ! 
भावयुतेा, मनाा वा दहेाा रावर पणू ता नाही सापडू शकत – ह ेगहन स ही कथा सागंत.े मन, 
आवडीिनवडी, अनभुव ह ेसव  नहेमी अपणू च असणार याच ेभान ह ेनाटक दते.े 
 
याच नाटकाा सदंभा त, अिलकडचे झालेा एका सशंोधनाचा उेख करण ेइटंरेग ठरले. ०१ िडसबर २०१९ ा 
ईसकाळम ेदीपकुमार मान ेयाचंा ‘ आइाईन जेा तमुात अवतरतो – ‘ या नावाचा एक लेख आह.े कॄिम 
उपकरणांा साहाान ेआपण आइाईनचा चहेरा धारण क शकतो आिण ा आभासी वावाशी समप होऊ 
शकतो – ह ेसागंनू त ेसशंोधन पढु ेअस ेणत ेकी या ियने ेआइाईनची काही गणुविैश,े आपली बौिक वाढ 
करत, आपात यऊे शकतात ! चहेयावन भावयुतते आिण ातनू गणुविैशातं असा हा वास िदसतो ! 
यातनू आणखीही एक बाब आपाला जाणव ूशकत े– आपा असयाच ेस णज ेभावयुता – तीही बदलता 
यणेारी ! णज ेआपण फ एक भावाचंा गा ? ‘ हयवदन ‘ ह ेनाटक अशा कारच ेअनके  आपा समोर आणत े
आिण आपाला चतनशील करत.े मोठी, मौवान कलाकॄती ही ऐकून, पान वा वाचनू सपंत नाही. ती आपातं 
आकलनाची िया अमया दपण ेचा ठेवत,े त ेअस.े  
 
िगरीश काना डाचंचे ‘ नागमडंल ‘ ह ेनाटक पितपी या नााता एकिनतचेा  हाताळत.े एक बाहरेाली पती 
आिण ाची एकिन पी यांातंा नाावर ह ेनाटक आह.े पती कसाही असला तरी ाची मज आपण िमळवली 
पािहज ेया िववचंनतेली पी अशी यातली सुवातीची पिरिती आह.े शजेारची एक जाटोणा करणारी ातारी ितला 
एक माग  सागंत.े ितन ेिदलेली अिभमिंत पावडर धात िमसळून पतीला पाजायची की तो आपोआप िताकड ेआकषत 
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होऊन िताशी मेान ेवाग ूलागले, अस ेती सागंत.े ती तयार होत,े पण त ेध खराब झाान ेती त ेटाकून दते,े तर त े
नमेके एका नागाा वाळावर पडत.े ातला नाग त ेध िपतो आिण पिरणामतः ितावर अनरु होतो ! राी ितचा 
पती घरी नसताना तो नाग ाा पात ितला भटूे लागतो. िता लेखी, िदवसा मारहाण करणारा पती राी मनसो 
मेान ेवाग ूलागतो ! यातनू ती गभ वती होण,े पती सतं होण,े पािव िस करयासाठी, पचंायतीन ेिदलेा िशेमाण े
ितला नागाा वाळात हात घालावा लागण,े वगरै ेघडत जात.े शवेटी पती शहाणा होतो ! ‘ ीजा ही तझुी कहाणी ‘ 
या पतीन ेीवर होणाया अायाबल तर ह ेनाटक जागतॄ करतचे, पण ानही अिधक णज,े एकच माणसू 
वगेवगेया िमानंी नाात यते असले तर खरा कोणता समजावा, की त ेदोी सारखचे खर ेसमजावते – असाही 
एक  समोर आणत े! यामळेु, िम ही गोच एक उपरी, खोटी, तारुती गो का समज ूनय,े असहेी िवचार 
मनात आणत.े िम णज ेभावयुता ह ेलात घतेल ेतर िमाा कॄिमतचेचे न ेतर नगयतचेहेी भान 
ह ेनाटक दते.े जगयाबाबता आपा सवयीा ानाला आान दते त ेआपाला चतनशील करत.े 
 
इथ,े मी न िलिहलेा, पण िलहायला हव ेहोत ेअशा एका नाटकाच ेउदाहरण दतेो. त ेनाटक गौतम ॠषी आिण अिहा 
या दोन पााचं ेझाले असत.े दवेान ेअिहलेा ाा सज क सामा न ेजाला घातले. ती एक अित-स ुदंर ी 
झाली. सहिजकच अनके पुषानंा ती हवीशी वाटू लागली. अगदी दवेाचंा राजा इं यालाही ! ा िववाहासाठी एक अट 
ठेवयात आली – ती णज,े सवा त आधी लैो-दिणा जो करले ाला ती िमळेल. साहिजकच इंदवेान ेती 
दिणा सवा त आधी पणू  केली. ामळेु, ााशी िता िववाहाच ेपे होणार एवात नारदमनुी ितथ ेयतेात आिण 
णतात की इंाा आधी गौतम ॠषनी ती दिणा पणू  केलेली आह.े त ेगायीची पजूा कन ितला दिणा घालत 
असतानाच ा गायीन ेएका वासराला ज िदललेा असतो ! ही घटना णज ेलैोदिणा पणू  करणचे असत े! 
नारदमनुनी सािंगतलेा या सामळेु अिहचेा िववाह ा वयर असणाया गौतम ॠषबरोबर होतो ! पण, 
इंालाही अिहा हवीच असत.े गौतम ॠषी नसताना ाचं ेप घऊेन तो अिहकेड ेयतेो आिण िताशी सबंधं 
करतो ! णज,े  
‘ नागमडंल ‘ माणचे सयान ेपतीा पात यणे े! ह ेगौतम ॠषा लात आावर त ेितला शाप दतेात की ती 
िशळा होऊन पडले. आिण मग उःशाप णनू रामाचा पदश होईल तेा ती यातनू मु होईल, अस ेसागंतात. यात 
एक असहेी अात आह ेकी अिहने ेसमजनूउमजनू इंाशी सगं केलेला आह.े ितची िशळा होण ेयाचा अथ  ती 
अपराध-भावनते वा पााप-भावनतॆ ब होण े! रामाचा पदश णज े‘ मिंदर वह बनायग े‘ मधला राम न.े हा 
राम णज ेतःा भावयुतचे ेपणू  भान यऊेन ातनू मु होण े! ह ेज ेमी सचुवतो आह ेतोच कार सा ा ‘ 
लाईज ‘ या िमथक नाटकात िदसनू यईेल. बहीण-भाऊ दोघ ेिमळून आईा खनुाच ेॅनग करतात –  तलवार 
भाऊ भोसकतो – आिण तरीही, बहीण पाापदध होत े– भाऊ या घटनेा भावातनू मु राहतो. ााबल 
नाटकात एक अस ेवा आह ेकी “ तो तं तर आहचे पण तो तं आह ेह ेतो जाणनूही आह े! “ 
 
नागमडंल आिण अिहा यांा िमथकातं, पतीच दोन पातं यणे ेजस ेघडत ेतसचे एका आधिुनक नाटकातही घडत.े त े
नाटक आह,े हॅरॉड पटरच े‘ िद लर ‘. ह ेनाटक काश बिुसागरन ेतःच अनवुाद कन मराठीत सादर केल ेहोत.े 
मळू नाटकाच ेनाव ‘ िद लर ‘ काशन ेशािक कोटीची अफलातनू िसर मारत मराठी नाटकाच ेनाव ठेवल ेहोत े 
‘ िदलवर ‘ ! या नाटकात पती घरातनू बाहरे जातो आिण तोच थोा वळेान ेा पीचा िेमक णनू यतेो आिण असा 
तो आावर तीही ाची बाहरेची येसी बनत े– अशा कनचे ेत ेनाटक आह े! ह ेएक मानीव िभचाराच ेबहाणा 
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नाटक आह.े इथहेी नाातले विैव, पणू ता, स याचं े ह ेनाटक हाताळत.े सागंायचा हते ूहा की िमथकामंधनू 
हाताळले जाणार े साव कािलक आिण विैक असतात. त ेवगेवगेया पातं पुा पुा  होत राहतात. 
 
िमथकामं ेबयाचदा िमाच,े भावयुतचे,े ितमाचं े हाताळलेले असतात. या ानंा तानाची 
सखोलता असत.े अशा ाचं ेअि ह ेया ना ा पात साव कािलक असत.े उदाहरणाथ  माझ ेएक नाटक माणसाा 
ितमचेा  हाताळणार ेआह.े ाच ेनाव ‘ एक गगनभदेी कचाळी ‘ अस ेआह.े एका चाळीता एका ममवगय 
घरातला कता  माणसू िनवॄ ायला आललेा आह.े ाा घरात साध ेटीन सु असताना बाहेन अनके लोक ‘ 
काय झाले, काय झाले ‘ णत धावत यतेात. लोकाचं ेणण ेअसत ेकी ा घरातनू ानंा कचाळी ऐकू आली ! शवेटी 
ती कचाळी ा का पुषाचीच होती अस ेआरोिपत होत े! णज,े ाला वाटणारी तःची ितमा आिण ही अशी 
बाहेन आरोिपत होणारी ितमा – असा हा सघंष  सु होतो ! शवेटी, पराभतू होऊन लोकांा अपेेमाण ेतो कचाळी 
फोडायला तयार होतो ! सागंायचा हते ूहा की माणसाा जगयात काही मलूभतू  असतात आिण के काळात त े
या ना ा पात समोर यते असतात. काही कलाकॄती आिण िमथके यांातं सा ेसापडतात याच ेकारण तचे आह.े 
 
असचे आणखी एक उदाहरण मी इथ ेदऊे इितो. रामायणात, रावणान ेसीतलेा पळवण ेआिण नतंरच ेमहायु वगरै े
आह.े पण, याच ेबीज शोधत गलेे तर कशात आह े? मथंरा या कैकेयीा दासीन ेकैकेयीा मनात ाथ  जागवण ेआिण 
भरताला राजा कन रामाला वनवासात पाठवायची वा करण,े यात त ेबीज आह.े कवा कैकेयीन ेितला िमळालेले 
वर िगत ठेवयात आह,े असहेी णता यईेल. अस ेपाहात गेास कोणाही गोीबाबत अमकुच ेतमकु कारण अस े
सागंताच यऊे नय,े अस ेहोत.े माझ े‘ धागदेोर े‘ ह ेनाटक असचे आह.े नाटकभर चाललेय काय आिण शवेटी त ेएका 
मलुाा आहलेा कारणीभतू होत ेकाय – कुठेही घडणाया कोणाही गोीच ेपिरणाम कुठेही, कसहेी होण े! अस े
पाहता, घडणार ेसगळेच एकमकेावंर पिरणाम करणार ेअसण े!  
 
इथ,े करमणकुीा ेात गाजलेा एका िमथक नाटकाच ेउदाहरणही दतेा यईेल. त ेनाटक णज ेवगना आह,े  
‘ गाढवाच ंल ‘ ह ेनाटक हिरभाऊ वडगावकर यानंी िलिहलेल ेअसनू त ेदा इंरीकर आिण भा िशवणकेर सादर करत 
असत. या नाटकाला रापितपदकही िमळाले होत े! राजा असो वा रंक, िनयतीच ेज ेिलिखत आह ेत ेकुणालाच टळत 
नाही. एकदा सटवी टाक टाकून गलेी की ानसुारच होणार ह ेिनित असत े-- दवेािदकसुा ातनू सटुलेले नाहीत, ह े
दाखवणार ेनाटक णज े‘ गाढवाच ंल ‘ 
 
सावळा कंुभार नावाा एका अितशय शार कंुभाराची ही कथा आह.े ाची बायको गगंी आिण तो सखुात ससंार करत 
असतात. परंत,ु रानात गाढव ेचरायला नलेेली असताना एक गाढव आपणन ांातं यते.े सावळा कंुभारही त ेगाढव 
ठेवनू घतेो. परंत,ु मराी गोातनू माणसासारखा आवाज यऊे लागतो. सावळा कंुभार भीतभीत ितथ ेजातो तर 
गाढवच मनुवाणीन ेबोलत असत.े सुवातीला ाला यात भतुाटकी वगरै ेवाटत.े नतंर त ेगाढव सावळा कंुभाराला 
सागंत ेकी राजान ेाा केा िववाहासाठी जो पजचेा िवडा ठेवलाय तो उचन घऊेन य.े सावळा ाावर 
िवास ठेवनू पजैचेा िवडा उचलायला जातो. ितथ ेधान व राजा ाची बरीच चेा करतात. मा, सावळा कंुभार शार 
असतो. तो राजाकडून एक कागद िलन आणतो आिण पजैचेा िवडा उचन घऊेन यतेो. एका राीत सात तळाचंी 
तांािपतळेची माडी जो कुणी बाधंले ााशीच राजका ल करले आिण इतर सव  पुष ितला विडलासंमान 
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असतील, अशी ही पजै असत.े सावळा गाढवाला ही गो सागंतो. ामाण ेगाढव गावाबाहरे माडी उभी कन दते.े 
आता िववाहाचा सगं यतेो. राजाला गाढव जावई मा नसतो, पण, सावळान ेकागद िलन घतेलेला असतो, ामळेु, 
ाला ल लावनू दणे ेभाग पडत.े राजकने ेिववाहाची माळ गयात टाकताच गाढवाच ेपातंर एका स ुदंर 
राजकुमारात होत.े त ेगाढव णज ेपवू सरुोचन नावाचा एक गधंव  असत.े इंाा दरबारात ान ेइंाचा काही उपमद 
केान ेाला शाप णनू गाढवाचा ज व उशा:प िमळालेला असतो. ा उःशापानसुार ाच ेराजकुमारात पातंर 
होत ेव ती दोघ ेपितपी पढु ेसखुात राहतात. अशी ही कथा आह.े ह ेनाटक तडुुबं करमणकू करणार ेअसले तरीही, 
कधीतरी कुठेतरी घडलेा घटनेा पिरणामात भलाच काळातला सावया ग ुतंला जाण,े ह ेसव  मानवी जगयाच े
लकालिनरपे एक असण ेसचुवणार ेआह.े  
 
आता एका आधिुनक िमथक नाटकाच ेउदाहरण घणे ेइथ ेयोय वाटत.े िमथक णज ेकाही श ेवषापवूच तयार झालेले 
असायला हव,े अस ेनाही. आयनेो या नाटककारान ेआधिुनक काळात तयार केलेा एका िमथकािवषयी मी बोलतो 
आह.े त ेाच ेनाटक णज,े ‘ िहनोसरेस ‘. ह ेनाटक मराठीत, पुयाता पीडीए या संने,े ‘ गडा ‘ या नावान ेसादर 
केले होत.े सव च माणसाचं ेहळूहळू गातं पातंर होत जात,े अशी या नाटकातली कना होती. शवेटी, ा नाटकाचा 
नायक हा गडा ायला नकार दणेारा एकटा उरतो, अस ेआधिुनक काळातले एक िवदारक स या नाटकान ेमाडंलेले 
आह.े एकूणच कोणा ना कोणा ीकॄत दबावाखाली तःच ेजगण ेगमावले जाण,े हा आजा काळातला एक 
गभंीर  या नाटकान ेहाताळला. िवशषे णज,े ह ेनाटक मराठीत सादर झाले तेा त ेमळुीच परके वाटले नाही ! 
 
याच पतीन,े काकाा ‘ ायल ‘ या कादबंरीलाही आजा काळात एक िमथक ा झालेल ेआह.े अपराध नमेका 
काय आह ेह ेन समजताच अटकेतले जीवन जगाव ेलागयाची ही एक सखोल कािनका आह.े ितच ेमराठी 
नापातंर ‘ ायल ‘ याच नावान ेमी केलेल ेआह.े परंत,ु अाप त ेरंगभमूीवर आललेे नाही. 
 
आता थोडात अशा िमथक नाटकाचंी विैश ेपा. अशा नाटकातं ििचण वा भाविचण फारस ेविैशपणू  वा 
सखोल नसत.े कथा वावदश नसान ेा ा काळाच ेतपशीलही फारस ेठळक नसतात. या नाटकातं कनचेा 
खळे खपू असतो पण ‘ पटया न पटया ‘ चा  नसतो. मु णज ेयात मानवी पिरपतचे ेदश न घडत असत.े ही 
नाटके चतनवॄ करणारी असतात. जगयाा सवयीत कवा सवयीा जगयात लात न आलेा, मानवी 
जगयाता महाा ाकंड ेही नाटके ल वधेतात. मानवी सबंधंाचं ेप, िनयती, ःख, नीती-अनीती, िना 
आिण तारणा अशा अनके मलूभतू ाचंा वधे ही नाटके घतेात. फारसा मानिसक ताणतणाव िनमा ण न करता मानवी 
जगयाा समतचे ेभान ही नाटके दतेात. 
 
दशेात मराठी नासॄी खपू बहरलेली मानली जात.े पण हा बहर ामुान ेकरमणकुीा ेातलाच आह,े ह ेमा 
कराव ेलागत.े मराठीतले एकूण कलाे, पॄश वाववाद, एकेका समचेा अनभुव आिण हा ना तो मडू – 
अता वा िखता तयार करण ेयातच इितकत ता मानणार ेआह.े तािक णाात अशा मलूभतू ाचंा 
आवाका घणे ेइथ ेअपिेतच नाही. मानवी जगयाा रचनचे ेभान याव,े ‘ काही समजयाचा आनदं िमळावा ‘ अस े
फारस ेइथ ेघडत नाही. िमथकाधािरत नाटकाचंा िवचार करताना, ांा अभावामळेु, ह ेकषा न ेानात यते.े 
--- ००० --- 
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एक समीामू 
 
    िगत मडू, िवचार, भावना, ितिया, अनभुव – याचं ेपेण करणाया किवतलेा िनषा ची किवता णता 
यईेल. तशा किवतचेी सुवात िनषा तनू होत ेआिण शवेटही िनषा त होतो. नाटकात ामाण ेनाा िवधानाच े
काहना मह वाटत ेतसचे ह ेकाा िवधान असत.े याा अिभीत कौश, काही चमकदारपणा, काही गमंत 
अस ूशकत,े पण, माहीत नसणाया आशयाला सामोर ेजायाची सज कता नसत.े मराठीत अशी असजक किवताच उदडं 
िलिहली गलेेली आह.े तकुारामानतंर सज कतायु किवता िलिहणार ेकोण कवी, असा िवचार करता ही नाव ेसमोर यतेात 
– आरती भ,ू िदलीप िच,े गुनाथ धरुी, रव लाख ेआिण रामचं कदम. यांा किवता अनपिेत आशयाला ओपन 
– खुा राहात असान ेखपू महाा वाटतात. या अगंान ेकिवतकेड ेफारस ेपािहले गलेेले नाहीय अस ेवाटान े
िवचाराथ  ही पो िदलेली आह.े या सव कवचा पुा एकदा अास कन काही िस करत बसायचा माझा िवचार 
नाही. ‘ माहीत नसणारा आशय ‘ ह ेएक समीामू समजायला हव,े अस ेमला वाटत.े 
--- 000 --- 
 
 
 
 

सकेंतळ 
 
 रािहलेा काही फाइसच ेसपंादन पणू  कन ( या पोसह ) माया सकेंतळावर सव अयावत मजकूर 
देयाच ेकाम आज पणू  होतये ! आता, ह ेरािहलेय, त ेरािहलेय, अस ेकाही नाही. मनाला एक िरलीफ आला आह.े 
नोकरीिनिम मी बाहरे िफरत होतो आिण वळेोवळेी पुके िनघावीत याच ेयही मायाकडून झाले नाहीत. यातनूच 
मग, लेखनाची सीडी कािशत कराबी, असा िवचार आला. तहेी कन झाले. पढु ेमग ह ेसकेंतळ करायच ेसचुले 
आिण सुवातीपासनूा काही वषाा पिरमानंतंर ाची पतू ता झाली. मराठीतले ह ेअस,े एखाा लेखकाच ेसव  
लेखन मोफत उपल कन दणेार ेपिहले सकेंतळ होत ेआिण आह े! कदािचत एकूणात भारतातलेच ह ेअस ेपिहलेच 
काम असयाची शता आह.े महारा शासनान े२०१० साली रााा सवुण महोवी वषा त घतेलेा मराठी 
सकेंतळ धत या सकेंतळाला एक पािरतोिषक िमळाले होत.े बाकीच ेणाल तर, मराठी सािह समंलेन ेतर 
सोडाच, पण, मराठी ई-सािह समंलेनानंीही कधी या कामाची दखल घतेली नाही. मतंरी, ा. आशतुोष पोतदार यानंा 
ई-सािह या िवषयावर काही ाान ायच ेहोत ेतेा ानंी याची मािहती घतेली होती. समुार ेबारा दशेातंनू वषा ला 
सरासरी ४००० वळेा ह ेसकेंतळ पािहले जात,े ह ेतेा  झाले होत े! 
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ह ेकाम अस ेबदेखल का रािहले असाव ेयाचा मु दोष सदर लखेकावरच यऊे शकतो – णज ेमीच याला िसी 
देयात कमी पडलो. त ेअथा तच मला माच आह.े सर ेकारण अस ेअस ूशकत ेकी यातले सािहच मळुात दजा हीन 
आिण फडतसू आह.े या एकूण सािहाा मूमापनाच ेयही झालेले नसान,े ही शता िवचारात ावी 
लागणारच. ( मला तःला, ह ेकाय आह ेआिण याच ेमू काय आह,े याची  कना असली तरी. ) परंत,ु मध ेमध े
काही पािरतोिषके िमळण,े कुठे चचला बोलावले जाण,े असहेी घडत गेाच ेलात घतेा, ह ेअगदीच टाकाऊ नसाव,े अस े
णायला जागा आह.े आिण त ेकाहीही असले तरी, पोटापायाच ेकाम आिण कौटंुिबक जबाबदाया सभंाळत केलेा 
या बयापकैी ‘ भरपरू ‘ कामाच ेह ेअितीय सकेंतळ आह,े ह ेतर िनववाद आह े! ह ेबदेखल राहयाची कोणती अस ू
शकतील कारण ेयाची िचिका पढु ेकधी झाली तर होईल – खर ेतर तीही न होयाची शताच जा िदसतये ! 
 
कुणी दखल घणे ेवा वाहवा करण ेयावंर अवलंबनू न राहता मी काम करत आलेलो आह ेआिण बतके करत राहीन. या 
अयावतीकरणामळेु आता काही रािहलेले वाचन आिण लेखन करत राहता यईेल, या िवचारान ेमी खशु आह े! 
 
--- ००० --- 
 

    ‘ किवतािनपण े‘ – सधुीर रसाळ, ‘ इराणी ‘ – अण कोलटकर, अितवाववाद, वगरै.े 
 
    -- च.ं . दशेपाडं.े 
 
    किवतचे ेप, ितची िनमितिया, ितची अथ वा, ितची सपंकिया आिण िता असं शता – याबंल 
थोडी जरी उकुता असले, किवतचे ेमाणसाा जगयातले मह समजाव ेअस ेवाटत असले तर सधुीर रसाळाचं े‘ 
किवतािनपण े‘ ह ेपुक वाचलेच पािहज.े किवतेा ‘ सिंहतासमीा ‘ मराठीत खपूच कमी आहते, याबाबतची खतं 
रसाळानंी  केललेी आहचे. तर अशा सिंहतासमीा अतं िवचणपण ेदणेार ेह ेपुक आह.े भाषेा, किवतेा 
अासकानंा, खु कवना आिण अथा तच वाचकानंा किवतबेाबत अिधक सजग क शकेल, अस ेह ेपुक आह.े 
 
    या पुकात रसाळानंी िदलेा सिंहतासमीाक लेखातं एक लखे अण कोलटकरांा ‘ इराणी ‘ या किवतवेरही 
आह.े या किवतचेी रचना, ितच ेतं, ितातनू िनमा ण होणारी अथ वलय ेयाबंल रसाळानंी छान आिण सिवर 
िलिहलेले आह.े या किवतकेड ेपाहयाची ही एक ी अस ूशकतचे, पण, मला जरा वगेळे काही जाणवले. मला ही 
किवता अितवाववादी शलैीतली वाटत.े िताता ितमा आिण ितच ेएकूणच असण ेयाच ेसव अथ  वावक ित वा 
वावानगुामी लावावते का, असा मला  पडला. अितवाववादी किवतकेड ेअिधक ापक अशा तािक / 
आािक अगंानहेी पािहले जायला हव,े अस ेजाणवले. ामळेु, मला ही किवता कशी िदसत े/ जाणवत ेह ेिलहाव,े 
अस ेठरवले. ा िवचारानचे हा एक छोटासा य करत आह.े या किवतवेर िलिहयापवू अितवाववादावर थोड े
िलहायला हव.े 
 
    अितवाववाद 
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    अितवाववाद हा तक  आिण बिुमायवाद फेटाळून लावतो, ह ेलात घतेले पािहज.े अस ेका घडत,े तर आकलन-
िया आिण अिभििया यांावरचा जागतॄ मनाचा ताबा सोडून दणे,े ह ेयाच ेमखु विैश असत.े जागतॄ मन ह े
सदोिदत आपापा कुवतीमाण ेतका ा वा बुीा भावाखालीच काम करत.े अध जागतॄ वा सु मन हा माणसाा 
जगयाचा एक चडं भाग असतो. यात हजारो वष िवकिसत होत आलेा रेणापंासनू आनवुिंशक भाव, म, ,े 
आठवणी अस ेखपू काही असत.े अितवाववाद अस ेमानतो की फ जागतॄ मनानचे न ेतर पणू  मनान ेजगयाकड े
पाहायला हव.े यासाठी अथा तच जाणीवपवू क असणाया तका चा ताबा सोडावा लागतो. ताबा सोडण ेणज ेहव ेतस े
श िभरकावण ेन.े ‘ पणू  मनाची ‘ ही ियाही ा ा मनाा गतवेर आिण गाभंीया वरच अवलंबनू असत.े 
कोणाही सज क कलेत कनचेा असा रै वापर काही ना काही माणात होत असतोच, पण, अितवाववाद त े
पायाभतू तान णनूच ीकारतो. याबाबत पढुील वा िवचारात ाव ेअस ेआह े– Breton conceived of 
Surrealism as a revolution of the mind that would fundamentally transform everyday 
experience. Surrealism was less interested in the irrational for its own sake, than in 
reconciling the contradictory states of dream and reality into a more potent form of 
reality – a kind of surrealist consciousness. साराशं, मनाा पणू  असयाला वाव दणेारी ही िया 
आह.े 
 
    इथ,े अितवाववादी किवतचेी विैश ेकाय असतात त ेथोडात पा. इथ ेमनाा पणू तचे ेमह असत ेयाचा अथ  
जागतॄ मन वगळले जात,े अस ेनाही. फ इथ ेजागतॄ मनाची िश, सलगता आिण ससुगंत आकलन याचंा अभाव 
असतो. यामळेु ह ेजग केवळ जागतॄ मनाला परके आिण चिकत करणार ेअसत.े यातनू एक पराभाव, उपरोध आिण 
काहीसा बोचरा िवनोदही िनमा ण होतो. या सगयात िनरथ कता हा एक ायी भाव असतो. योजना, िवचारसरणी, 
आदश यानंा इथ ेान नसत.े निैतकता आिण सदय कना याचंी इथ ेिफकीर बाळगली जात नाही. या अिभीत 
अनपिेतता, योगायोग आिण अिनितता भरपरू असत.े जागतॄ मनाा उचापतनीच ह ेजग घाणरेड ेझालेले आह,े 
अशी जाणीव यात असत.े ामळेु, जागतॄ मनाच ेउपाय व िनराकरण ेइथ ेमा नसतात. या अशा रै गाभंीया तनू ही 
अिभी यते असान ेअसबंता, शाचं ेव ितमाचं ेिविच साहचय , अताकक माडंणी यांा रलेचलेीसह भाषचेा 
सढळ वापर असतो. एकेका कनचे ेएकेक कडव,े अशी िश नसत.े कडवी, वा ेएकमकेातं िमसळत राहतात. याला 
psychic automatism णज ेमानिसक यचंिलतता असहेी टले जात.े बयाच वळेी किवतचेा िवषय हा फ 
िनिममा असतो आिण ातनू अनपिेत आकलनाच ेभाडंार  होत राहत.े जगताना जाणवलेा असं गोी 
कवीा गततेनू ा ा वळेी प घते राहतात. अमकु अथा च ेपाहण,े अस ेयाच ेप नसनू अिनयोिजत पाहण े
अस ेह ेप असत.े धम , जा, गढू, मादकता, बधीरता या सगयानंी यु अशी ही अिनिततचेी नदी वाहत असत.े 
Sur णज ेसरपास करण े– पिलकड ेजाण.े Surreal णज ेसवयीा सापिलकड ेजाण.े तक  आिण उपयुता 
यांा मया दा ओलाडूंन ‘ पाहण े‘. 
 
    अितवाववादाची ही थोडात ओळख कन घतेावर आता अण कोलटकरांा ‘ इराणी ‘ या किवतकेड े 
जाऊ -- 
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    इराणी 
 
    इराणचा चकणा शहा पाहतो तडकलेा व सित 
    काचआेड केकला चढणारी िमक बरुशी. 
    िचत ् िवचिलत करत ेाच ेल सिुशित 
    बकेाराला राखी बाधंताना अकृिम माशी. 
 
    िचातील वनराजीा कुशा िनजवतसे  
    करीत नाही वारा; अन ् सरळ सरोवराच ेिवपया स 
    वाकडा हंस. सईुसारखा सीधा माग  
    अावर तोलतो राखीव बगंाचा रखेीव आभास. 
 
    अशा िनसग िचाचंी होत ेलासात अिवा ताराबंळ 
    घोटागिणक पिरदे पायाचा लाबंताना तषृाता सम. 
    िजासूचं ेवधे ूइित ेचहाच ेिवचण वत ुळ 
    िवचारवत क टेबलाा महाा भागाकड ेल. 
 
    खचुखालील अधंारानंा िनिम झालेले माजंर, 
    गतभ ि, साभंाळत ेटी झोपते दोन 
    साप पचं. िदशाचंी अफरातफर 
    कन िबलोरी मिंमडंळ िपकवत ेअ ितबब. 
 
    िसगारटे पटेवनू बकेार ठेवतो जळणारी काडी 
    चहाा वत ुळात जी उठून बसत ेिवझताना जरा. 
    अगशील जशी लाश बफा ा लादीवर उघडी 
    समशीतो कोणी आलास ेवाटताच सगा सोयरा. 
 
    ( अण कोलटकराचंी किवता – ास काशन, म ुबंई १९७७. ) 
 
    मळू पुकाता किवतते ‘ हंस ‘ या शानतंर पणू िवराम आह,े पण, रसाळांा पुकात िवराम आह.े 
ाचमाण,े मळू पुकात ‘ तोलतो ‘ या शानतंर पणू िवराम आह,े पण, रसाळांा पुकात तो वगळलेला आह.े तो 
वगळणचे बरोबर असाव.े खर ेतर सरिमसळ ावीच आिण गधळ – chaos – िनमा ण ावाच या ‘ सगामी ‘ हतेनू े
अितवाववादी किवता िवरामिचाचंा कमीत कमी वापर करत.े ामळेु, ह ेथोड ेलाईटली घऊेन पढु ेजाऊ. 
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    नावावन आिण किवततेा एकूण वण नावन ही किवता इराणी हॉटेलावर आह,े अस ेिदसत.े की ती किवततेा 
बकेार माणसाची मनिती  करणारी आह े? की या हॉटेला िनिमान ेती कवीची तःचीच मनिती  
करत ेआह े? समजा तो बकेार माणसू. तर ाची मनिती जी नहेमीा टीन भाषते सागंता यईेल, ितासाठी ही 
अशी मारीयु किवता कशाला ? आपण किवता वाचता वाचता समजनू घते जाऊ. 
 
    किवतेा पिहा वाचनात एक महाची घटना घडत े– ती णज ेतो बरुशी लागनू न होत चाललेला केक. तो 
वाचवावा कवा फेकून ावा अस ेकाही घडण ेअश झालेला. ( कारण हा केक मानिसक काळाचा – ातला आह े– 
सातला नाही. ) ह ेसश सु मनाच ेताबाहीन न होत जाण ेआह.े सादोर डालीा ‘ पस ऑफ ममेरी ‘ 
– ‘ तॄीच ेसात ‘ -- या िचात जशा एका पाला पडलेा पॉकेट वॉचला म ुंया लागलेा आहते ! ितथहेी एक 
कार ेअशीच मानिसक काळाा नाशाची जाणीव  होत.े ही किवताही  आिण जागतॄ मनाच ेस याचं ेबमेाम 
िमण आह.े या किवतते िवकॄती आिण नाश ह ेअनके गोतनू  होताहते – इराणी चकणा असण,े काच तडकलेली 
असण,े केकला बरुशी, िनजवता, वाकडा हंस, अधंार, गतभ माजंर, अफरातफर, िवझण,े लाश. िजवतंपणाची लण े
णज ेबरुशी, माजंर, बकेार आिण पटेलेली िसगरटे. या अशा खगी यानतंर आता ओळीन ेकिवता पा. 
 
    ह ेएक इराणी हॉटेल आह.े नसुता चहा पीतही िकतीही वळे तुी इथ ेबस ूशकता. सा इथ ेएक बकेार बसलेला आह.े 
णज ेाचा बिुवाला काळही वाया चाललेला आह ेआिण मानिसकही. काउंटरवरा इरायालाच कवी शहा णत 
असावा. या दिरी हॉटेला मालकाच ेत ेहााद उदाीकरण आह.े िशवाय तो चकणा आह.े तो कुठे, काय पाहतोय 
त ेकळू शकत नाही. त ेअिनित आह.े ाला कशातच फारस ेइटंरे नाही ह े आह.े काचलेा तडा गलेाय तर जाऊ 
द,े केकला बरुशी लागलीय तर लाग ूद े– असा कार. िवशषे णज ेकाचचेा तो तडा ितहाासारखा िदसतोय ! 
सगळे सखुःख सम ेकॄा जण ू! पढु ेअस ेटलेय की सिुशित बकेाराला राखी बाधंणारी ‘ अकॄिम ‘ माशी ाच ेल 
िचतच िवचिलत करत े! मळुात तो एक बकेार आिण ााकाडून जण ूरणाची अपेा करत एक ु माशी ाला 
राखी बाधंणार ! काय ल ायच ेात ? चा द े! पण, माशी ‘ अकॄिम ‘ का ? कारण मनाच ेसगळे हतेपूवू क आिण 
णनू कॄिम आह े! ती माशी एक वळे उाही, बरी णावी अशी मनाची अवा आह े! इथ ेआता हळूहळू लात 
यऊे लागत ेकी ही किवता नसुतचे या हॉटेलबल वा ा बकेाराबल बोलत नसनू पणू  मानवी जगयाबलच बोलत 
आह.े पढु ेबघा – िचातील वनराजी ‘ कुशा ‘ आह े– धारदार आह ेपण, ती िचातली आह.े ती कोणाही वायान े
 होत नाही – ती नसुतीच स ुदंर पण िनजव आह.े ितला वाराही  करत नाही वा सरळ सरोवराच ेजण ूिवपया स 
असलेला वाकडा हंसही नाही  क शकत. ह ेएक जण ूएखाा कित आदशा च ेिच आह.े पण, हंस मा वाकडा 
का ? तर त ेिजवतं असयाच ेमानिसक िच आह ेआिण ज ेज ेमानिसक त ेत ेसगळे िवकॄत, न होत चाललेले, वाकड े
आह े! आता पढु ेबघा – सईुसारखा – धारदार – सीधा माग  तोलतो राखीव बगंाचा रखेीव आभास ! इथ ेमा या 
आदशा ला पण े‘ आभास ‘ णनू ओळखले जात े! 
 
    अशा िनसग िचाचंी अिवा ताराबंळ का होत े? ती तकुातकुाचंी आहते – एकजीव होऊ शकणारी नाहीत – 
मनाच ेअसणचे अस ेतकुाचं ेआिण िवदीण  आह े! तषॄाता ला त ेसगळे सात हव ेआह ेपण, त ेश नाही. चहाा 
लासाा गोल डागाला पढु े‘ िवचण ‘ टलेय ! हा िनळ उपरोध आह े! कसले याटाच ेिवचण – अस ेखर ेतर त े
आह े! ताकक, बिुधान जगयाची ही चेा आह े! आता पढु ेयतेो उेख खचुखालील अधंाराचंा ! अधंाराच े 



133 

 

अनकेवचन ! िवचार, अनभुव याचं ेतकुड ेहा जगयाचा पाया – त ेसगळे अधंार ! आिण या अधंारानंा िनिम काय होत े
तर गतभ ि असणार ेमाजंर ! ह ेअथा तच िवचार आिण अनभुव यावंर ताबा ठेवणार ेमनाच ेक  आह.े ाच ेतजे 
मळुाताच िवकॄतीमळेु गलेेले असनू या सगया शातं नासाडीच ेतचे आह ेमळू ि ! दोन साप पचं णज े
जागतॄ आिण सु अशा अवातंले जगण े! चागंावाईटाच ेिमण अशी िबलोरी अफरातफर, मिंमडंळ, बब, 
ितबब – हा सततचा गधळ ! ह ॆकाही ा हॉटेलातले नाही – मनाा अवलेा धनच आह.े शवेटा कडात 
पुा ा चहाा वत ुळाचा उेख यतेो – त ेिवचण वत ुळ ! ात टाकलेली जळती काडी िवझताना थोडी गोलाकार 
वळत ेजण ूकुणी सगासोयरा आलाय, आदराित करायला हवये ! हीही एक सवय – जण ूमेावरही जागी होणारी – 
हााद ! वतुः कुणी नाहीच आह ेसगासोयरा – सगळे सबंधं तटुलेले वा िबघडलेले आहते ! 
 
    वाचत वाचत आणखी खपू बारकाव ेजाणवत जाऊ शकतात. या किवतचे ेितमायु प िवकॄतनी भरलेले आह.े 
अनपिेतता, उपरोध आिण िवनोदही यानंी भरलेले आह.े हा काही कवीचा एखादा िगत मडू नाही. ह ेपणू  मनान ेपणू  
मनाला पाहण ेआह.े कवीला याच ेसखुःख नाही पण मानवी जगयाची शोकाता पणू पण ेसमजनू घेयाची यात आच 
आह.े ामळेु ही किवता अााा / तानाा ेात जात.े हीच मानवी पिरपतचेी िया – हीच साॄंितक 
िया. ‘ इरायाा हॉटेलातले य पान ‘ अशी ही नसुतीच एक ितिया नाही. यात िगत रागलोभ, कुणाला 
षण ेदणेहेी नाही. माणसाा जगयाा पतीतनू काय घडतये याच ेह ेभान घणे ेआह.े सोडवायला घतेलेली ही 
अनकेापंकैी एखादी समा नाही. ‘ िवचण ‘ िवचारातनू यणेार ेएखाद ेभा वा िनराकरणही यात यते नाही. कारण 
अथा तच त ेश नाही, ह ेसमजलेले आह.े 
 
    माणसाा शोका अवचे ेभान यणे,े समज यणे ेहीच पिहली पायरी आिण हचे तातडीच े– या ग चतनातनू 
आलेली ही किवता आह.े ामळेुच, मराठीतली ही एक महाची साॄंितक घटना ठरत े! एखाा आदशा ला वा 
िनषा ला गहॄीत धन िनमा ण होणाया किवता िहापढु ेखुा ठरतात. 
    --- ००० --- 
 
    Champralekhan 
    champralekhan.com 
    फेसबकु मजकूर सकेंतळावर 
 
    माझा सव फेसबकु मजकूर मी वष िनहाय से कन ठेवलेला होता. आता तो माया 
www.champralekhan.com या सकेंतळावर ायचा होता. माया पो घणे ेसोप ेहोत.े सटरफटर पो 
सोडून बाकीा घतेा.  कॉमटसचा होता. माया काही कॉमटस मायाच पोवरा चचता होा तर काही 
इतर  डसा पोवरा व कॉमटसवरा होा. इतरांा पोी वा कॉमटस ांा अनमुतीिशवाय मी माया 
सकेंतळावर कशा घणेार ? तो ग ुतंाडा सोडूनच ायच ेठरवले. फ मायाच िनवडक, सपंािदत कॉमटस घतेा. 
आता पोस आिण कॉमटस यानंा मराठी नाव ेायची होती. पोसाठी -- what is on your mind -- अस ेइथ े
यते,े ावन ' मनोगत े' ह ेनाव िदले. आता  होता कॉमटसना काय णाव े? ' शरे े' ? मी कुणााही बोलयावर 
शरेबेाजी करतो, अस ेतर नाही होणार ? बर,े ' िटणी ' ? तहेी पटे ना. काही कॉमटस मोाही असतात. माझा नपणा 
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आिण सपणा न िबघडवणारा श हवा होता. या सव िवचारातंी ' भा े' हा श िनवडला. आता यावरही, सहजच, ' 
आले मोठे भा करणार े' अशी उाही टगल श आहचे ! पण, त ेीकारायच ेठरवल.े जके ा कॉमटरीजनाही 
भाचे तर टले गलेे. तो श मला सौ, स वाटला. णनू ' भा े' हचे नी केले. आपण काहीही केले तरी 
बोचकारण,े खरवडण,े चेा करण ेह ेसगळे कधीही श असणारच ! समाजासमोर आपले काम ठेवणायान ेाला 
िबचकून कस ेचालेल ? 
    --- ००० --- 
 
 
    काना ड आिण आनषुिंगक  
 
    असण ेणज ेकाय, शरीर आिण मन याचंा सबंधं काय, िम णज ेकाय, ातं णज ेकाय, िनयती णज े
काय, मानवी सबंधं णज ेकाय -- अशा अनके मलूभतू ाचंा मम भदेी वधे घते ेकाना डाचं े' हयवदन ' ह ेनाटक. 
ांावरा डॉमुटरीा शवेटी ानंी जगयाता ऍसडटीचा उेख केलेला आह े-- तीही जाणीव ानंा 
असणारच. ह ेसगळे  एखाा परुोगामी माणसाा िवचारिवात िकतपत महाच ेअसतात, कोण जाण.े पण, 
लेखक णनू िनितच काना डानंी ह े सखोलतने ेहाताळललेे आहते. आपण माणसाा एकूण वागयावन, 
कॄतवन ा माणसाच ेमूमापन करयात फार इटंरे घतेो आिण ाा कलेकड ेल करतो, अस ेतर होत नाही 
? आिण सरा  असा की माणसाच ेसामािजक-राजकीय िम आिण तो लेखक असास लखेक, ही दोन 
वगेळीच अि ेअस ूशकतात का ? ह ेमाया मनात आलेले  इथ ेिवचाराथ  िदले आहते. यान ेकुणाच ेरागलोभ जाग े
होणार नाहीत ही अपेा. 
--- ००० --- 
 
    पुा काना ड 
 
    आजा लोकसेा लोकरंग परुवणीत िगरीश काना डाचंा एक लेख छापलेला आह.े तो बराचसा मािहतीन ेभरलेला 
आह.े तडुलकराचंा आिण ाचंा वाद झााच ेत ेसागंतात पण ाचा िवषय काय होता बाबा, ह ेकाहीच सागंत नाहीत. 
 
    एक जरा िवचारात पाडणार ेआह.े अाझनी काही नाच नाटकाचं ेजग ानंा दाखवले, ह ेसागंनू पढु ेत ेिलिहतात, 
" सामािजक समाचंा वधे घणेारी ती नाटकं नती. इथ ेहोत ंअिवादी जग, शोका पेण असलेलं, मानवी 
जबाबदारीच ंखर िवषेण करणारं आिण अतचेी भावना िनमा ण करणारं. " णज ेत ेकाय सचुवताहते ? 
सामािजक समाचं ेआिण अिवादी अशी दोन वगेवगेळी जग ेअसतात का ? की ा ा लेखकाला ा ा वळेी 
ा दोन जगातंले कोणतहेी महाच ेवाटू शकत े? लेखकान ेठरवनू यापंकैी एखाा जगावर कौशयु भु ा 
कराव,े अस ेतर त ेणत नसणार. आिण समजा ही अशी दोी जग ेानंा महाची वाटत होती, तर ाचंा सबंधं 
ानंा कसा िदसत होता ? -- यावर ानंी कुठे काही िलिहले आह ेका, त ेमला माहीत नाही. याबाबत कुणाला काही 
मािहती असास यावर जर काश टाकावा, कारण, कला-सािह ेातला हा एक अतं महाचा  आह.े 
    --- ००० --- 
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जनु ेजाऊ ा 
 
    ज ेछापलेय, सहज उपल आह,े ाातही कुणाला फारसा रस नाही ह ेअनभुवत असताना, अर,े मळुात फालत ू
असलेली आिण आता मला तःलाही वाचवत नाहीत अशी, कुणी ाणपणान ेवाचले आिण ' आयला, काय टे ! ' अस े
णत ानपीठ पदाला पोचवले, असा निशबावर हवाला ठेवयाइतका भाबडपेणा असलेला लेखक मी नाही. ' मानव ', ' 
रा ', ' िटपया ', ' मरणाच ेरण असाव े', ' िच ' -- अशी काही अध वट वा पणू  िलिहलेली नाटके अतं िनद यपण े
फाडून कचयात टाकली. ा वळेी झरेॉ वगरै ेकार नता तर पणू  नाटके दोनदोनदा िलिहली जात -- तसहेी काही 
होत.े तसले सगळे ओझ ेहलके कन टाकले. शवेटी वाचकापंढु ेकाय ठेवायच,े ह ेलेखकच ठरवणार. परदशेातले अस े
काही वाचनात यते ेकी िकके वषानतंर कुणी िमान ेवा अासकान ेध ुडंाळून एखाा लेखकाच ेलेखन िस केले 
आिण त ेािंतकारी ठरले ! मळुात मी िततके तःचचे लेखन न कळणारा लेखक नाही आिण इथ ेकोण कशाला इतके 
खळुचट इटंरे घईेल ? ालााला आपली उपजीिवका आिण ापताप हचे भरपरू होतये. आिण आपालाच 
फालत ूवाटणार ेआपले लखेन ' लकीली ' टे ठरले, अशी  ेपाहयाचा मखू पणा मी करणार नाही. पण, एक केले -- 
मी शाळेत असताना, म ुबंईता ' जािम ' या एका सााशा दिैनकात माझ ेअगदी सुवातीला ज ेछाात आले त े
मा ठेवले ! तहेी खपू जीण  झालेले आह.े सकंेड राउंडम ेाचाही नबंर लाग ूशकेल ! 
 
    अतं काळजीपवू क मी माझ ेसव  लेखन माया सकेंतळावर घतेलेले आह े-- ामळेु, नो चता ! या झालेा 
कामामळेु छान वाटतये ! 
    --- ००० --- 
      
    मु  
 
    मायासारखा लेखक ाच ेसव च लेखन सकेंतळावर आह ेआिण पुकपात फारच कमी आहे, ाापढु ेकाही 
 असतात. उदाहरणाथ , सिंहतामं ेहोणार ेबदल तडक सगंणकावरच होत असतात -- अशा लेखकान,े मळू लेखन 
हिलिखत पात असले तर त ेउपल ठेवाव ेका ? याला माझ ेउर नकाराथ आह.े मळुात कोण त ेपाहणार आह े
तौलिनकपण,े एवढ ेदजदार आह ेका लेखन मराठीत आिण इतके िवचण अासक असणार आहते का इथ,े वगरै े 
जाऊ ा. ( जनकुीय समीते णज ेgenetic criticism म ेलेखकाा पणू  लेखनियचेी, ाा िटपणाचंी, 
ान ेकेलेा बदलाचंी वगरै ेदखल ायची असत.े इथ ेबबलायला, आह ेा अिंतम मसुाचीही दखल घतेली 
जायाची शता नाही ! ात, मराठी भाषेाच जीवनमानाचीही गभंीर चचा  चा असतचे ! ) मायासाराचा मु 
 मला वगेळाच िदसतो. समजा, आणखी एकदोन िपा माझ ेसकेंतळ चा ठेवले जाईल -- ानतंर समजा त ेबदं 
झाले तर ह ेसव  लेखन नच होईल, हा आह ेतो . ासाठी आता पुके काढयाची धडपड, त ेमिुतशोधन, ती 
समे भटे पाठवत राहण,े वगरै ेउपाप मी करण ेश नाही. आिण ाचंी आहते पुके ाचंीही ती सव  एका िठकाणी 
िमळतीलच, अस ेकुठे आह े? 
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    तर याच ेमला सचुणार ेउर अस ेआह ेकी होऊ द ेना न जेा ायच ेतेा. त ेन होण ेकोण थाबंव ूशकणार आह े? 
आिण कलेा ेात, लेखक वा पुके िजवतं राहयाच ेकाय मह आह े? ा लेखन-वाचनातनू सज क काही घडत 
असले तर मराठीतली साॄंितक िया आपोआप ती बाब िजवतं ठेवले. लखेकान ेाची काळजी मळुीच क नय.े 
 
    यात आणखीही -उप असतील. पण मी तरी ातं फार वळे घालवत बसणार नाही. 
    --- ००० --- 
 
सािह समंलेनाबाबत काही मौिलक सचूना 
 
    सािह समंलेनाशी माझा ना काही सबंधं ना काही दणेघेणे,े ामळेु, या िवषयावर मी माझ ेअिभिातं 
खलेुपणान ेवाप शकतो. आपले काही िहतसबंधं, आवडीिनवडी वा वचैािरक आह अडकलेले असतील तर अडचण 
यऊे शकत.े तस ेमाझ ेहोत नाही. अशाच खलेुपणातनू काही सचूना करााशा वाटतात. यात मु ॉेम वा सघंष  
कोणता असतो तर िवोही असण ेवा िबगरिवोही असण ेकवा परुोगामी वा ितगामी असण.े रााच ेलाखो पय ेवा 
कोवधी पय ेखचू न साजया होणाया या उवाचा िवरस होऊ नय,े अस ेअनकेानंा वाटू शकत.े सव जनतने े
एकोान,े आनदंान ेहा उव साजरा करावा, अशीच खर ेतर सवाची इा असणार. ह ेअस ेभदेभाव वा ं वा सघंष  
कशामळेु उभ ेराहतात, ह ेसमजनू ायला हव.े याच ेमळू ह ेसव कलाक वा लिलत टा जाणाया सािहात 
असाच ेिदसनू यते.े किवता, कथा, कादबंरी, चिर,े वासवण न,े लिलत लेख – असा लेखनातच या सघंषा ची बीज े
असतात. याबाबता चचा  वा भाडंण ेकरायला इतर खपू ासपीठे वा माम ेउपल आहते. अशा या आधिुनक 
जगात ितथचे, ाच िठकाणी सवानी डोकी आपटत बसण ेटाळता यईेल का, याचा िवचार करायला हवा. यासाठी 
सचुणारा तातडीचा उपाय णज ेतस ेत ेज ेकलाक वा लिलत सािह टले जात ेत ेया समंलेनातनू हपारच कराव.े 
( सघंष  टाळण ेह ेउि मा असले तर इतर असं िवषयापंकैी राजकारण हा िवषयही टाळावा लागले. ) सािहात 
व नसलेले इतर असं िवषय आहते – जस ेकी – पया वरण, आरोय, िशण, मराठी लोकांा लिगक कना, 
मराठी लोकाचं ेववैािहक , पालक-बालक सबंधंाचं ेबदलत ेप, मराठी लोकातंले नरैाय – अस ेखपू िवषय आहते. 
ह ेसगळे िवषय सािहाशी सबंिंधत नाहीत अस ेकोण णले ? अशा िनववाद िवषयावंर ही समंलेन ेावीत. ामळेु, 
मराठी लोकातं अपदाा सधंी अिधक िवािरत समहूाला िमळतील. आिण एवढा खच  कन मारामाया 
कराया परंपरेा जोखडातनू सवाना मोकळे होता यईेल. 
 
    ह ेअस ेकेान ेआणखी एक  आपोआप सटूुन जाईल. कदािचत ा कलाक-लिलत सािहावर समावशेक 
सहानभुतूीन ेबोलणार ेलोक उपलच नसावते, अस ेिदसत ेआह.े सगळे वाङमयकार तर सोडूनच ा, ाता एका 
कारावरही जुानाचा -- नसुा नाचाही – आवाका घणेारा अासक िमळण ेअवघड जात ेआह.े सगळे 
अासक िवोही वा िबगरिवोही यातं िवभागले गलेेले आहते. त ेलोक या योजनते आपोआप टाळले जातील. आिण 
समावशेक अासक िमळयाचा ही आपोआप सटूुन जाईल. 
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    नमूादखल एवा सचूना बास वाटतात. एकदा हा माग  पटला की सवाची कनाशी आिण सज नशीलता यावर 
काम क शकेल. ह ेआपले एक साध,े िवनाहते,ू पण सदिभचीन ेसचुवले आह.े यात अनके अडविेतडव ेमु ेिनघ ू
शकतील, वाद होऊ शकतील याची मला कना आह.े तरीही िमाशंी बोलायचचे नाही अस ेकरणहेी योय होणार नाही. 
आिण या मागा नहेी थोड ेअिभिातं कुणी वापरले तर ालाही आपले मराठी बाधंव सिहतुचेा लाभ दतेीलच 
यावर मी शकंा का बाळगवी ? 
 
    ताजा कलम – समंलेनापवू होणाया दडीा पालखीत पुके कोणती असावीत ह ेपेच कन टाकाव े– ानेर, 
तकुाराम, फुले, आबंडेकर याचं ेसािह आिण भारताची राघटना एवढचे ात ाव.े सोबत, हातात एक बोड धरलेला 
माणसू असावा. ा बोडा वर अस ेिलिहलेले असाव े– “ यात ानेर व तकुाराम याचंा समावशे हा ांा सािहबा 
आिण अाबा अशा सामािजक कामासाठीच फ करयात आलेला आह.े “ 
    --- ००० --- 
 
    सािहबा 
 
    एक सुवात णनू टी. एस. एिलयट याचं ेह ेवा घऊे -- 
    “ 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. “ ( ‘ Religion and Literature ‘ -- Selected Prose – T. S. Eliot – John 
Heyward – Penguin books – Faber & Faber – Page 32. ) याचा अनवुाद णज े“ सािहाच े‘ े 
‘ ह ेफ सािहाा मानकानंी ठरवता यते नाही; पण आपण ह ेलात ठेवले पािहज ेकी त ेसािह आह ेकी नाही, ह े
फ सािहाा मानकानंीच ठरवता यते.े “ णजचे अमकु एक सािह ह े‘ े ‘ आह ेकी नाही ह ेठरवायला ‘ 
सािहबा ‘ काही त वा त ेलागतात. एिलयटाचंी मत ेसमजनू घणे ेवा ावंर मत ेदणे ेहा इथ ेहते ूनाही. आपा 
मराठीता साा एका चा िवषयाबल बोलयासाठी ह ेघतेले आह.े 
 
    काल पुयात, आपा यदंाा सािह समंलेनाच ेनविनवा िचत अ फादर िस िदिटो याचंा सार झाला. 
ा वळेी, “ मराठी िवचारिव डबासारख ेराहाव,े अस ेअनकेानंा वाटत.े िदिटो यांा िनवडीन ेडबके फुटून, वाह 
खळाळता झाला आह.े नदीत दगड, धड ेयतेात. नदी ानंा पोटात घते,े “ अशी टपली डॉ. कसब े( डॉ. रावसाहबे कसब े
) यानंी मारली. “ वत मानाच ेआकलन झालेला माणसू भिूमका घतेो. मराठी सािहिक भिूमका घते नाहीत; पण फादर 
भिूमका घतेात, “ अशी िटणी ानंी केली. याच सगंी िदिटो णाले की, “ मायावर हाची चता नाही. आथक 
घसरणीची चता आह.े खया ानंा िभडू िदले जात नाही. “ ( आधार – पणु ेमटा पान ७ – आज िदनाकं २७ सबर 
२०१९. ) 
 
    ‘ भिूमका ‘ या िवषयावर बयाचदा माझ ेअकलेच ेतार ेतोडून झालेले आहते आिण ावर एक मोठा लेखही मी 
िलिहला होता. ामळेु, ावर पुा इथ ेिलिहयाचा िवचार नाही. वाहाच ेडबके कधी होत ेआिण तो मोकळा कधी 
राहतो, यावरही ा लेखात बोन झालेले आह.े इथ ेमला एका वगेयाच िवषयाकड ेल वधेायच ेआह.े 
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    आथक घसरण हा खरा  असनू ावर बो िदले जात नाही, अस ेिदिटो णतात. ात तर डॉ. मनमोहन 
सग यांापासनू त ेछोामोा िवचारवतंापयतच काय, वाचकांा पवहारापयत अनकेजण अनके मामातंनूही 
यावर बोलताना िदसतात. यावर कुणीही कुणाला रोखलेले िदसत नाही. पण, हाही इथ ेमहाचा मुा नाही. 
 
    सािहाची सािहबा मू वापन ठरणारी मौिलकता यावर इथ ेबोलायच ेआह.े ‘ भिूमका ‘ णज ेडावी भिूमका 
– िवोही, पिरवत नवादी भिूमका, ह ेकाही  करायची गरज नाही. सािह वा कलेा ेात भिूमकेचा गौरव करताना 
कुणी हवादी भिूमका गहॄीत धरत नाही. कवा एखादी जातीय भिूमकाही गहॄीत धरत नाही. तर, एिलयट णतात 
ामाण,े भिूमका ह ेएक सािहबा मू मानता यते.े आिण फादर िदिटो ह ेअशी भिूमका घणेार ेआहते समजा. इथ े
 असा यतेो की िन धमा बाबत असलेली ाचंी कर अिता आिण ही भिूमका ह ेएक अस ूशकतात का ? मग, 
ाचमाण ेहवादी असनू भिूमकावाला अस ूशकतो का ? माया आकलनामाण ेकोणाही धमा ा अितचेी 
भिूमका ही वचैािरकच असत.े मग, समजा डावी भिूमका िव हवादी भिूमका असा जर एक िवरोध किला तर 
ांातंले बरोबर-चकू कस ेठरवणार ? त ेठरवायला एखाद ेभिूमकाबा मू लागले का ? की लोकशाही पतीन े
संाबळावर त ेठरवायच े? आिण सािहात, एक धामक अिता आिण सरी एक धामक अिता अशा गोी समोर 
आा तर ? डावी धामक अिता अस ेकाही असत ेका ? 
 
    मी काही एखादा अास ूवा त त नाही. वगेयाच ेातली नोकरी आिण सामा माणसाच ेदनैिंदन ाप 
सभंाळत सािह आिण कलेा ेात काही काम करत आलेलो आह.े माया आकलनामाण ेमी अनकेदा ह ेमाडंलेले 
आह ेकी अमकु एक वचैािरक भिूमका पायाभतू असणार ेसािह ह ेसकुंिचत असत े– त ेसव मानवजातीच ेनसत.े 
िगत वा वचैािरक साािशवाय जगयाच ेभान घणेार ेआिण  करणार ेसािहच े असत.े याचबरोबर, सव च 
कारा सािहिक अिभना पणू  ातं असायला हव ेआिण असं कारणानंी असं कारा अिभी 
श असतात, हहेी मा करायला हव.े 
 
    मु मुा हा आह ेकी बयाचदा अस ेिदसत ेकी किवतपेेा आधी कवीच ेवा तसचे सािहिक या ीचचे 
मूमापन करायच े! ाची आिण आपली भिूमका जळुली की तो े ! सािहिकाच ेी णनू, ाा 
िवचारावंन मूमापन कन त ेमूमापन ाा सािहकॄतीचहेी आह,े अस ेगहॄीत धरण,े ही पतच चकुीची आिण 
घातक आह.े अस ेजर करायच ेअसले तर सािहाची गरजच काय, अस ेिवचारता यते.े ह ेलात घतेले तर समंलेनाचा 
अ िगत रावर कोणा िवचारानंी वा आतंरिवरोधानंी यु आह ेह ेन पाहता तो ाा सािह-कतॄ ावर 
योय ठ शकेल. तस ेनसले पटत तर मग लोकशाही पतीन ेशिदशनाचा धोका नीच सभंवतो. या गोीकड े
गाभंीया न ेल न िदास आपले साॄंितक वातावरण अिधकािधक वाईट आिण असिहतुचे ेहोत जाईल, अस ेवाटत.े 
 
    सािहसमंलेनाचा आिण माझा काहीच सबंधं नाही. पण, एक लेखक णनू िनळ मराठीा मेान ेमला माझ े
अिभिातं वापरावसे ेवाटले. माझ ेबोलण ेह ेकोणाही वचैािरक भिूमकेच ेनाही ह ेमराठी ‘ सारतांा ‘ लात 
यवेो हीच ‘ भचुरणी ‘ ाथ ना ! 
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    --- ००० --- 
 
 
 
 
रंगसवंाद 
 
च.ं.दशेपाडं ेयाचंी मलुाखत 
मलुाखतकार : अिभराम भडकमकर 
 
अिभराम भडकमकर :  
         नमार.  
 
च.ं . दशेपाडं े:  
        नमार.  
 
अिभराम भडकमकर : 
        मराठी ाटसअ्ॅप पुचा 2019 चा जीवनगौरव परुार आपाला बहाल करयात आला, ाबल सगयात 
पिहादंा िथएटर ॅ. आपली मराठी नासृी म ेखपू वगेया वाटेन ेजाणार,े अनवट वाटा चोखाळणार े
नाटककार णनू ओळख आह.े आपण अनकेदा या सगया सदंभा म ेही झालेला आहात. वगेवगेया 
िलखाणामंधनू, सोशल िमडीया मधनू  होतात. या सगया गोचा िवचार करता, अतं कुतहूल अस ंमनाम े
आह ेकी नमेकं आपा िलखाणापाठीमागच ंयोजन काय ? णज ेह ेयोजन तुाला िलिहता िलिहता सापडत गलंे 
की अतं िवचारपवू क  आिण या सगया गोम ेमला काहीतरी करायचयं, णाचयं णनू तुी या सगया 
िकयमे ेआलात? 
 
च.ं . दशेपाडं े:  
         आता या ाच ंउर दतेाना आज मी अस ंणतो, सुवातीला ह ेनत,ं की तकुारामााच काही ओळी आहते  
-- "कोया कारण ेह ेझालेस ेिनमा ण । दवेाच ेकारण दवे जाण॥े" णज ेहते ूआा िवालाच नाहीय, पणू  िवालाच 
काही हते ूनाहीय. हते ूहा कार माणसाा बुीन ंिनमा ण केला. माणसाा बुीमळंु, बुीच ेकाही उपयोग आहते, पण 
मानवी सबंधंामं ेबुीचा अतं वाईट पिरणाम आह.े सगळे मानवी सबंधं सघंष मय करण,ं हसा माजवण,ं फळी 
माजवण ंआिण कुठलाही मानवी , समा सटूु न दणे ंही बुीची काम.ं ामळंु िलिहयाच ंयोजन काय ? याच ं
उर बौिक ाव ंलागत ंआिण मळुात मानवी सबंधंामं ेआिण जगयाा सगयाच िकयमे ेबुीा मया दा 
दाखवनू दणे ंहचे माझ ंकाम आह.े ामळंु बौिक  योजनान ंमी िलहीत नाही. ह ेआता मी णतो. सुवातीा  
काळाम,े  मला लहानपणी  दाचा  चडं  ास  होता. णज ेजीवन -मरणाा अवा अनकेदा यते असत. तर 
ातनू मला अस े  पडत गलेे की, असचं जगायच ंका आपण ? बाकी  सगळी  माणस ं, मलंु छान जगतायत आिण 
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माझ ंजगण ंअस ंका ? या ातंनू िनरिनराळे त वाचण,ं ज.े कृमतू वाचण,ं रमण महष वाचण ंतर अस ेकार 
सु झाले. कारण मला जगयाबदलचचे  लहानपणापासनू पडायच.े आता  असा आह ेकी बौिक योजन 
नाही, मग मी करतो काय लखेनाम े? तर ावळेी मला माया ामंळेु यणेारा एकाकीपणा  करण ंकवा ा 
ाचं ंकाय प आह ेह ेसमजनू ायचा य करण,ं ही सुवातीची उि ंअस ूशकतील. परंत ुनतंरा काळाम े
जसजस ंमला आपलंच मानिसक र काहीतरी गधळाच ंआह ेअस ंकळायला लागलं, एका िठकाणी माया पणू  
तपासया झाा आिण ानंी सािंगतलं याात शारीिरक दोष काहीही नाहीयत, ह ेसगळं मानिसक आह.े हा जो ास 
होतो हा मानिसक आह.े मला चीड आली ावळेी. मी, मला एवढं चडं पने होतयं, सगळा ास होतोय आिण हा 
मानिसक णनू मोकळा होतो माणसू ! ावळेी होतो म ुबंईत. एकतर म ुबंईची हवा अयोय होती. मबुईं सोडानतंर 
आिण तःच े मानिसक गधळ समजायला लागानतंर तो आजार माझा गलेा. बरा झाला. आता मी कलेची 
ााच अशी करतो -- " माया योिगयाचंी माउली। जथेील तथे ेनऊेनी घाली। कृपाळूपण ेनािथली आपण होय।।" 
णज ेकाय ? आपण ाला माया णतो ती योिगयाचंी माता आह.े योगी णज ेकोण ? माया मत ेाला ाला 
जगण ंसमजनू ायच ंआह ेत ेसगळे योगी. तर जगण ंसमजनू ायला पािहज ेअशी गरज कोण िनमा ण करत ं? तर 
माया िनमा ण करत.े माया णज ेमाझ ंकिशनग. मला कस ंवाटत,ं माझ ेअनभुव कस ेआहते, ह,े ातनू मी बघतो 
जगाकड.े तस ंतझु ंनसत.ं आणखी कोणाच ंनसत.ं ामळंु आजच ंवाव णतात ही कना खोटी आह.े आजच ं
वाव अस ंकाही नसत.ं केाच ंवाव वगेळं असत.ं तर माया योिगयाचंी माउली. ती  िनमा ण करत ेआिण तुी 
या बौिक गधळात अडकलेले आहात याची जाणीव कन दते.े ा शोधातन ंती तुाला जथेील तथे ेनऊेनी घाली, 
णज ेया गधळातन ंबाहरे पडयाचा माग  सापडपेयत माया तमुा बरोबर असत.े कृपाळूपण ेनािथली आपण होय, 
णज ेतुाला एकदा त ेकळलं की, हा काय गधळ आह ेकी माया िनघनू जात.े तमुची साथ सोडून दते.े माया मत े
कलेची ाा तीच आह.े मायाा ऐवजी कला हा श ितथ ंपािहज.े कला ही जगण ंसमजनू घेयाची िया आह.े 
तर माझी जी िया आह,े असले ती मी  करतो. ा ियचेा वाचकाशी वा ेकाशी सपंक  झाला की माया 
कलेच ेकाम सपंत.े ती कला मग वाचकान ेडोात बाळगायची नसत.े जगण ंसमजनू घेयाची िया  करण.ं माझ ं
णण ंअस ंअसत ंकी माझा अनभुव, समजा मला ःखाचा अनभुव आह.े मी आजारी होतो. तेाच ंमाझ ंःख. त ेमी 
तमुा डोात घातलं, त ेमी  केलं आिण त ेःख तुाला पोचवलं. ह ेमी काय करतोय ? कशाला तमुा डोात 
घालायच ंत ेःख ? असा मला  पडतो. कलेा बाबतीत िगत सखु-ःख ं करण ंआिण ती सयांा 
डोातं घालण ंह ेमला कलेचा फार खाला दजा चा कार वाटतो. तस ंनाही. तशी कला सगयांा जगयाम े
तु पण होत नाही. णज ेमी समजा अगदी धारावीा झोपडपीत राहणारा माणसू आह.े ामळंु माझ ेअनभुव 
काहीतरी मौवान आहते असा गौरव करयाची पत आह.े तर तस ंकाही नाही. त ेअनभुव समजा ितसया  माणसाला 
आलेले नाहीयत. त ेअनभुव ान ेवाचले. तो णले, अर ेवा ! िकती वाईट आह.े काय आह,े वगरै ेठीक आह.े परंत ु
ाा आयुाम ेती कला शवेटी तु होत नाही. ती बाहरे राहत.े तो ाा आह ेाच कंिडशनग म,े आह े
ा ाा ोॅमग म ेराहतो. ातन ंहा गिरबीचा अनभुव, दाहकतचेा अनभुव तो िरसीव करतो आिण ाावर 
काहीतरी ितिया दतेो आिण ग बसतो. ा दाहकतमेळेु बदलण ंवा न बदलणहंी ाा ा कंिडशनगवरच ठरत.ं 
माया मत ेअनभुव कुठलाही असो तो समजयाची जी िया आह ेती सगयाच अनभुवानंा लाग ूअसत.े मग तो 
अनभुव ममवगयाचा असो, ीमतंाचा असो, कोणाचाही असो. अनभुव शोिषताचा असण ंहचे काहीतरी भारी आिण 
मौवान असत,ं अस ंगौरवाक बोलायची पत आह.े ती फसवी आह.े तर ती िया जी आह े-- आकलनाची िया 
-- ती सगयांा आयुात तु असत.े अशा कारा कलाकृती मला महाा वाटतात. आिण तशा 
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कलाकृतची िनमती होत राहावी अस ंवाटत.ं आिण माझी ती िया चा आह.े सदुवैान ेथोडीफार भाषा अवगत आह.े 
तर ती िया मला मौवान वाटत ेआिण अस ंवाटत ंकी इतराशंीही त ेबोलाव.ं कारण आपासाराच गधळात 
इतरही बरंचस ंसगळं चाललेलं िदसत.ं तर ही िया, आपाला जी िदसतये, ती आपण  करावी. हते ूटला तर 
हा णता यईेल.  
 
अिभराम भडकमकर: 
        दोन गोी आहते. एकतर या सगयातनू अलीकडा काळाम ेतुी एका िनरथ कतचेा शोध घतेाय णा कवा 
िनरथ कतकेड ेवळत चाललेला आहात असा एक वास झालेला िदसतो आिण सरी गो अशी की तुी आता णालात 
की, कला ही जगण ंसमजनू घेयासाठी आह.े कलेतन ंजगण ंसमजनू घतेानतंर पढु ेकाय ?  णज ेाचा काही 
समाजाला आकार देयासाठी उपयोग होतो कवा ाानतंरची पढुची पायरी  काय अस ूशकत े-- ह ेजगण ंसमजनू 
घतेानतंर ? 
 
च.ं . दशेपाडं े: 
          पिहली गो णज ेएखादा कोस  पणू  केामाण ेजगण ंघतेलं समजनू अस ंहोत नाही – ती सततची िजवतं 
िया असत.े आिण उपयुता के गोीची पाहण,ं ह ेमी मघाशी ज ेटलं, बौिक -- ह ेमाणसाा बुीचा ग ुण 
आह.े माया मत ेसवृ कला ही अतं िनपयोगी असली पािहज.े चागंली किवता जी आह े, दजदार, मौवान 
किवता ही िनपयोगी असली पािहज ेणज ेअसत.े आपाकड ंगेा काही वषाम ेकलेचा उपयोग करयाकड ेकल 
खपू आह.े सावादी लोकाचं ंएक त होत ंकी, कला ही ातंीच ंहार आह.े णज ेहसकपण,े िवोहीपण,े अॅटॅकग 
पतीन ेअशी कला वापरायची. ह ेाचं ंहोत. हा कलेचा उपयोग करण ंआह.े सामािजक वा राजकीय पिरवत नवाद हहेी 
कलेचा उपयोग करणचं आह.े कलेचा असा उपयोग सु झाला की नीच कलेच ंमु काय  उणावत.ं मु काय  णज े
मानवी जगयाला पिरपतचेा श दते राहण.ं 
 
अिभराम भडकमकर :  
           आपाकड ेत ेान आिण मनोरंजनाच साधन अशा पतीन ेआलं. 
 
च.ं . दशेपाडं े:  
              अशा पतीन आलं. लोक काय णतात की आता तुी ह ेवगेळं बोलताय कवा या िवोहीपणाा मया दा 
सागंताय कवा ह ेकरता याचा अथ  तुी पण जनुा कलावाद आिण जीवनवाद वगरै ेज ेहोत ंतचे पुा सु झालं का ? तर 
माया मत ेतो जो जीवनवाद कवा बोधदता, काहीतरी त सागंायच,ं काहीतरी आदश िनमा ण करायच ेअशा कारचा 
जीवनवाद हा मला मा नाही. नसुता कलावाद याात काही तच  नाही. गरज सगया गोची असत.े नसुती 
करमणकू करणारं नाटकसुा असत.ं काही वळेेला माणसू अशा मानिसक अवते जातो की ाला काहीच सहन होत 
नाही. समजा मला जनुी गाणी ऐकायची आवड आह ेतर ती गाणी लावलेली मला सहन होत नाहीत. समजा मला 
तकुारामाची गाथा वाचण ंआवडत ंतर मला एक अभगं वाचणहंी सहन होत नाही. डोकं िबथरायला लागत.ं तर अशा वळेी 
जर करमणकुीा चागंा कलेन,ं िवनोदी नाटकानंी मला ा िसएुशनमधन,ं पिरितीतन ंबाहरे नाही काढलं तर ती 
िबघडलेली रकेॉड ितथचं िफरत राहत ेआिण जा जा हानी करत राहत.े ामळंु ा पिरितीतन ंमाणसाला बाहरे 
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काढण ंह ेमहाच,ं अतं महाच ंकाम आह.े पण याचा अथ  सारखी करमणकू करत बसणार का ? रोज उठसटू 
आपला करमणकुीला जातोय. ह ेमाया मत ेत ेसन होत ंआिण ा माणसाला एक कमकुवतपणा दणेारी ही गो आह.े 
जगयाला सामोरं जायातली ाची शी घटत जात.े तर नसुती करमणकू नाही. ती समजनू घेयाची पत पािहज.े 
आता आपाकड ंबयाा च कार ेलोकानंा, मराठी माणसाला िवशषेतः अस ंपटवनू िदललंे आह ेकी तलुा दनैिंदन 
ापताप खपू आहते, तलुा सखु-ःख ंखपू आहते, त ूथकलेला असतोस. त ूसंाकाळी एखादी सीिरयल बघ, जवेण कर 
आिण झोप. पुा सकाळी कामाला जा. आिण ह ेबसं मराठी माणसानंा पटलेलं आह.े जण ूजगात फ मराठी 
माणसालाच ापताप आहते ! ामळंु आज तुी ायोिगक नाटकाचंा उव करता.  योिगक नाटक णज ेमाया 
मत ेसवयीतन ंबाहरे पडायची िहमतं करणार नाटक. सवयी कुठा ? तर माझ ंमानिसक र आह.े मला अशी सखु-
ःख ंपािहजते. आिण ह ेझालं की मला थोडी करमणकू पािहज,े थोडं अस ंपािहज.े मला िजभेा चवीा गोी पािहजते. 
मला बघायला स ुदंर िया पािहजते. या सगया सवयी. तर या सगया सवयम ेमन आह.े याच मनाच ंकोडकौतकु 
करत बसण.ं साृंितक पण काही सवयी असतात, काही नीितमेा सवयी असतात. परंपर असतात. की अस ंअस ं
वागण चागंलं. उदाहरणाथ  एक पीत चागंलं. उदाहरणाथ  िववाहबा सबंधं वाईट, ह ेसगळं मा असत.ं नाटकाचा 
शवेट असा झाला पािहज ेकी ज ेमा आह.े तचे परत सागंायच.ं मनमोहन दसेाई एका मलुाखतीत णाले होत ेकी, " 
आलेा ेकाला फसवायच ंनाही. ाला ज ेपािहज ेत ेायच.ं ाला पािहज ेना की नायकान ंशवेटी खलनायकाला 
बकुन काढलं पािहज.े तर त ेदाखवायलाच हव.ं" तर या पतीच ंज ेआह ेकलेच ंे, ाला ायोिगक नाही णता 
यते. करमणकुीा ेाची एक गो मा परंत ुइतर जी जगातली नाटकं आपण पाहतो वा वाचतो, िपरँलेोच ंनाटक 
ा, ‘ वटीग फॉर गोदो ‘ नाटक ा. ह ेकाय करत,ं ह ेकरमणकू नाही दाखवत. जगयाचा आवाकाच दते.ं आपाकड े
सरी एक अशी पत ही  िनघालीय की नाा िवधान. ह ेपण या बौिक लोकानंी काढलेलं आह.े  सगळं बौिक 
गोळी करायची. के गोीची. णज ेआपाला समजलं अशी ही कना. तुी ‘ वटेग फॉर गोदो ‘ च ंनाा 
िवधान कसलं करणार ? ‘ िस कॅरॅस  इन सच  ऑफ ऍन ऑथर ‘  ह ेज ेनाटक आह,े ाच ंएक नाा िवधान 
नसत.ं तो सबंधं आवाका असतो. सबधं जगण ंसमजनू घेयाची ती एक िया असत ेआिण टोटल अवयेरनसे असतो. 
एक घटना घडत ेतेा ाा कारणामं ेहजारो गोी असतात. ामळंु माझ ंज ेएक नाटक आह ेाच ंमी उदाहरण 
जाता जाता दतेो की, एक सघंष  चाललाय एका कारखााम ेकामगाराचंा आिण मनॅजेमटचा. तो सघंष  सबधं नाटकभर 
चालतो आिण सयाा  अकंाा शवेटा अा भागात याचा पिरणाम भलतीकडचे काय झाला ह ेत ेनाटक दाखवत.ं 
मला काय णाचयं की, आपण सगळे ज ेजगतो त ेसगळे एकमकेावंर पिरणाम करत  असतो. आपण सटंुसटंु जगतच 
नाही. सगळी मानवजात, सगळं िव एकच जगत.ं एकास एक अशी कारण-पिरणाम मीमासंा ही फारच ढोबळ असत.े 
तर त ेएक जगण ंज ेआह,े आता त ेएक आह ेटावर बाहरेन ंबघायला कुणी नाहीय. ामळेु िनरथ कतचेा तझुा जो 
 आह ेयाला अथ  ायचा ज ेकाय ? अथ  काय ? काहीतरी बौिक अथ  सागंण ंसपंनूच जात.ं 
 
अिभराम भडकमकर :  
नाही -- तो एकच अस ूशकतो -- 
 
च.ं.दशेपाडं:े  
              काहीच नाही अस ूशकत. जर सगळं एक आह ेतर बाहरे पडून मी ाला बौिक अथ  -- अथ  आपाला 
पािहज ेअसतो तो बौिक अथ  पािहज ेअसतो आिण बौिक अथा च ंह ेनाहीच आह.े मी सुवातीलाच बोललो, 
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तकुारामाा चार ओळी सािंगता. ाात पण जर सबंधं िवालाच जर बौिक अथ  नाहीय, तर माणसाा 
जगयाला बौिक अथ  कुठला असणार आह,े अस.ं लोक णतात काहीतरी आदश पािहज,े कुठातली 
िवचारसरणीला तुी जोडलेलं असलं पािहज.े त ेणज ेमानिसक सवयी झाा. त ेत ेआयडिटफाय केामळंु आपण 
िजवतं असयाची खाी पटत राहत.े आह ेअजनू आह.े कोणाचा तरी षे करत राहा णज ेमी आह.े षे ह ेदखेील 
माया असयाच ंएक साधन झालेलं आह.े तर ह ेसगळं जर खोटं आह ेअस ंिदसायला लागलं तर त ेखोटं आह ेह ेिदसण ं
ज ेआह ेातनू  काय िनमा ण होत ं? सा चा नथगनसे. लोक काय णतात, सपंला तो. नथगनसे सपंला. तकुारामाच े
अभगं आहते -- ‘ िरकामीक. ‘ ‘ माग ेपढु ेअवघा िदस ेिरता ठाव ‘. सा  जाला याया आधी सगळं िलन ठेवलेलं 
आह.े तचे आह ेनथगनसे. ज ेकृमतू ाला एटीनसे णतात. तर ही जी आह ेती मतृ गो नाही -- ती िजवतं 
असयाची, जगयाची िया आह.े आिण ातले ह ेबौिक गधळ टाळून जगण ंआह.े याचा बौिक अथ  िनमा ण 
होणार नाही, अशा अथ ही िनथ कता. 
 
अिभराम भडकमकर :  
               जगण ंसमजनू घेयाची नाटककाराची तःची एक िया आह ेआिण ा सगया ियामं ेतो मगलू 
असण ंआिण या सगया गोी महाा आहते. गलेे काही वष आपाकड ेतसा एक आह िनमा ण ायला 
लागलाय की समाजाता िवानानंी, िवचारवतंानंी या सगयाला काही अथ  िदला पािहज े, एक िदशा िदली पािहज,े 
ाचंी ाात एक भिूमका असली पािहज.े मग या सगया गोच ंएकमकेाशंी कस ंजळुणार....? 
 
च.ं.दशेपाडं े:  
          गलेी काही वष ह ेखरं आह ेकी आपाकड ंसामािजक बािंधलकी आिण भिूमका घणे ंया गोच ंचडं मह 
माजवयात आलं आिण त ेअस ंमाजवयात आलं -- बुीनचं. गिरबी जायला पािहज ेका नको ? हो जायला पािहज.े 
िवषमता जायला पािहज ेका नको ? जायला पािहज.े कोण णले जायला नको ? णज ेआी णतोय त ेबरोबर याची 
ही पवू तयारी झाली. ह ेजायला पािहज ेना मग आमा िवचारसरणीचचे ा. असा ाचा अथ  असतो. परंत ुमाया मत े
कलेचा उपयोग हा असा एका कामासाठी करण,ं हा एक कार झाला. मी अस ंणत नाही की सामािजक बािंधलकीच ं
काही यायला नको पण सयाही हजार कारची कला असत,े ती यायला पािहज.े सगयाला वाव ठेवला पािहज.े इथ ं
काय करयात आलं की, ममवगय काय िलहणारायत ?  जो सखुात जगतो तो काय िलहणाराय ? मळुात कुणी सखुात 
जगत असतो का, हा भागच वगेळा. ही भरापोटीची करमणकू आह.े भरा पोटीची करमणकू ? खानोलकराचं ं' एक 
शू बाजीराव ' ह ेनाटक भरा पोटीची करमणकू ? ‘ वाडा िचरबेदंी ‘ ह ेनाटक भरा पोटीची करमणकू आह ेका ? 
अशा जगाता िकके गोी आहते. मे किवता एखादी चागंली कवा गािलबा किवता ही काय भरा पोटीची 
करमणकू आह े? मखू पणा आह,े अस ंणण.ं गधडपेणा आह.े तुाला एकाच कारची कला कळत.े तुाला कलेचा 
उपयोग सामािजक कामासाठी करायचाय, राजकीय कामासाठी करायचाय.  त ेणतात राजकीय भिूमका ा. राजकीय 
भिूमका घतेलीच पािहज ेअस ंकलाकारावर कुणी बधंन घा शकत नाही. मी णतोय जर ही जगण ंसमजनू घेयाची 
िया असले तर ती बौिक कुठा साान ंबदं केलेली कवा मया िदत केलेली असली पािहज,े असा याचा अथ  होतो. 
ती साानंी मया िदत असणार नाही. सा च ं' ाईम पशॅनले ' सारख ंनाटक आह.े ााम ेआपण काय सागंणार, 
ाच ंनाा िवधान कवा ाची भिूमका काय सागंणार ? सबधं जगण ंसमजनू घणेारं नाटक आह ेत.े सबधं आवाका 
तुाला यतेो. एक भान यते ं– अवयेरनसे यतेो. तीच पिरपता. आिण मानवी जगयातलं तचे मू आह.े  ' लाईज ' 



144 

 

सारख ंनाटक तुाला सगळं समोर आणत,ं की मी केलेा कृतीा पिरणामातच मी मलंे पािहज ेका, की मी ातन ं
मोकळा रा शकतो ? अशा कारच ेअतं महाच े माणसाा जगयात आहते. गौतमबुाला काय पडलं होत ं? 
म राजा होता, ि होता. ःख पािहलं आिण ःख णज ेकाय ? याचा शोध घतेला पािहज ेअस ंाला वाटलं. तस ं
अनके कलावतंानंा होऊ शकत.ं या जगयाता ा  समा आहते ा फ आथक आिण राजकीय वाटत नाहीत. या 
के िरलेशनिशप म,े आता मध ेमी एक लेख वाचला की ल होयापवू तीन केअप होण ंनॉम ल समजायच ंण े
यापढु े! हा जो कार आह ेतो काळाचा मािहमाही असले, परंत ुअशा कारच ेसघंष  के िरलेशनिशप म ेआहते.  
सव  नवराबायको, मलंु- पालक असो, संामं ेअसो, पढुारी आिण ाचं ेफॉलोअस  असोत. सगळीकड ंसारख ेसघंष  
आिण सारखी फूट पडण.ं ह ेका होत ंअसा  कलावतंाला पडता कामा नय,े  ह ेतुी कोण सागंणार ? पडतो. माया 
आिण इतरही के िरलेशनम ेसव च सबंधंामं ेसघंष  का ?  मला  ता का नाही ? मला सगळं िनरथ क का 
वाटत ं? मला सगळं मूहीन का वाटत ं? कुठलीच गो मला स वाटत नाही. हा ज ेबोलतो त ेपण मला खोटं वाटत,ं 
बीजपेीवाला बोलतो तहेी खोटं वाटत,ं कॉंसेवाला बोलतो तहेी खोटं वाटत.ं माझ ंकशानचं समाधान होत नाही.  इथ ं
काहीच चागंलं होणार नाही अशी समजा माझी िनराश अवा झाली. तर ही खरी समा आह.े ती राजकीय नाही. पण 
मग आता त ेणतील  राजकीयमळंुच तयार झाली ती समा. अशी के गोीला तुी राजकीय कारण ंसागं ूशकत 
नाही. माणसाा जगयाम ेहजारो समा आहते आिण ा सगया समा एकमकेातं ग ुतंलेा आहते आिण 
के गो हजारो कारणानंी आिण भावानंी यु आह.े आिण ामळंु, ही समा, याच ंह ेउर, आता ही समा, 
याच ंत ेउर, अस ंचालणार नाही णज ेहोऊच नाही शकणार. अस ंअसचू नाही शकत. एकेक समा पाहण ंआिण 
सव च समाचं ंकाही मळू असले का हा  पडण ंयातं फरक आह.े  
 
अिभराम भडकमकर : 
                 पण आता एक शवेटचा मुा आह ेकी समाजाम ेणा कवा एखाा िवषयाम ेअशा सबंधंाचं ेसगं 
यतेात. ावळेी जसा आणीबाणीसारखा सगं कवा वगेवगेया कारच,ं ााम ेकलावतंानंी काही कराव,ं 
ााम ेकाहीतरी भिूमका बजावावी अशी एक समाजाची अपेा असत ेतर ा बाबतीम ेआपलं काय...? 
 
च.ं . दशेपाडं े:  
          अपेा हा त ूखपू सौ श वापरलास. सी असत ेअस ंमी णने. िवशषेतः साृंितक ेात काम करणार े
णज ेसाृंितक नतेृ आपण करतोय अशा मात असलेले खपू लोक आहेत. ाचंी इतर लेखकानंा, कवना, 
िचकारानंा, सगयानंा निैतक सी असत.े ह ेकेलंच पािहज ेनाहीतर तुी बा आहात, अिल आहात, लोकाबंल 
बिेफकीर आहात. आता समजा एा पाउंडन े फॅिस लोकानंा पाठबा िदला होता तर एा पाउंडची किवता टाकून 
ायची ?  पिंडत सदवे ब ेतःला हवादी णत होत,े मग ाचंी नाटकं नाही बघायची का ? हा गाढवपणा 
आह.े अस ंकाही नाही. काय केलं पािहज ेह ेकुणी कोणाला सागंायच ंनाही. तुी सचुवा, मत माडंा पण लेखकानंी हचे 
केलं पािहज ेअस ंनाही णता यणेार. आिण तुी लखेकाच ंमूमापन नका करत बस.ू मध ेएक िवान णत होत,े त े
पानसर,े कलबगु, लंकेश, दाभोळकर, याचं ेज ेखनू झाले तसचं कलावतंानंा ायला पािहज.े ाचं ेखनू झाले ह ेवाईट 
झालं, अतं न गो. हसेुा मी मघाशी णालो बौिक सघंषा च ेकार ातनूच होतयं. हा बिुामायावाद हा 
मोठा ॉेम आह.े तर त ेठीक आह.े ाबल माझ ंकाहीच णण ंनाही. परंत ुयाचा अथ  मी ाचंी मनिती माझी 
कन ायची आिण मी तस ंजगलं पािहज,े नाहीतर मी िलच नय,े मी लेखकच नाहीय, अस ंजर कुणी णायला 
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लागलं तर त ेमी फेटाळून लावतो. मला त ेमा नाही. माया ीन ंमी मघाशी सािंगतलं ती जगयाची ोससे समजनू 
घते राहण,ं माझी बुी, माया अपेा अस ंह ेसगळं कस ंगधळ िनमा ण करतयं, सयांा आिण माया िरलेशनिशप 
म ेकाय घडतय ंह ेपाहत आिण सभजनू घते जगण ंयाला मी मह दतेो. ामळंु मी भिूमका घते के वळेी राजकीय 
काम करने अस ंनाही आिण ह ेज ेणतात की राजकीय पिरितीमळंु  ह ेिनमा ण होत.ं उलटं आह.े माणसाा 
मनितीच ेज ेॉेम आहते ाामळंु ह ेराजकीय आिण िवषमतचे ेॉेम तयार होतात. ह ेपािहलं पािहज.े तर ह े
काय करतात ? णज े घोापढंु टागंा बाधंतात. ाना त ेएक एक समा सोडवयात इटंरे असतो. पण 
कलावतंाला या समा िनमा ण होयाच ंमलुभतू रच काय आह ेहा इें अस ूशकतो. ावर माझ ं मत अस ं
आह ेकी, साृंितक नतेृ कुणी घऊे नय,े कुणी कुणाचा गु नाहीय. तुाला कुणी कसली ऑथॉिरटी िदलेली नाही. 
तुी अिधकारवाणीच ेकुणी महापुष जलेले आहात अस ंकाही नाहीय. कलेचा आवाका हा फार चडं असतो. एक 
काम तुाला करावसं ंवाटत ंतर त ेकरा. ानतंर  समाजकाय  करावस ंवाटत,ं तहेी करा. राजकीय भिूमका घऊेन तुाला 
िनवडणकुीला उभ ंराहयचयं तर तुी उभ ेरहा. परंत ुके कलावतंान ंह ेकेलं पािहज ेहा दबाव तुी करायला लागलात 
तर माझ ं मत आह ेकी कलावतंानंी आपा आपा आकलनाशी ामािणक रािहलं पािहज.े आता कोण ामािणक 
राहणार नाही ?  ाला माया लेखनाला रकेिशन पािहज.े समजा आता बीस ंदेयाा ा सिमा आहते, 
अासाला पुकं कोणती लावायची, सिेमनार कुठले ायच े ह ेठरवणारी समजा िविश िवचारसरणीची माणस ं
आहते. मला रकेिशन , माया लेखनाला रकेिशन िमळणार तर यांाकडनचं िमळणार आह.े तर लेखनाला पावती 
िमळण ंयाला ाला मह ायचयं अस ेकाही लेखक असतात त ेया ॅपम ेपडणार, त ेया जायात पडत राहतील. 
परंत ुज ेलेखक अस ंकरणार नाहीत त ेकभी दजा च ेलखेक कवा ानंा समाजाा ःखाबंल काही काळजीच नाही अस ं
णण ंहा मखू पणा आह.े लेखकाला, कुठलाही लेखक असा नसतो, जरा बयाा पकैी असला णज े, लोकानंा तडफडू द,े 
गिरबी रा द,े िवषमता रा द ेअस ंणणारा कुठलाही लेखक नसतो. परंत ुतुी वातावरण अस ंठेवलं पािहज ेसृंतीत.  
की लेखकाला ाा ाा आकलनाशी ामािणक रान आिनने ंअस ंिलिहता आलं पािहज.े तुी ाला, 
ााम ेअपराधी भाव जागा करता कामा नय.े त ूह ेजर केलं नाहीस, त ूया मोचा त सामील झाला नाहीस, त ूया 
पकावर सही केली नाहीस, तर याचा अथ  तलुा समाजाा ःखाची िफकीर नाही. तलुा ही कूमशाही यतेये ाची 
काळजी नाही. त ूलोकानंी मराव ंया वृीचा माणसू आहसे. त ूकाय िलिहणार ? हा जो दबाव आह ेतो खोटा आह,े नसुता 
खोटा नाही, िहसकं आह ेआिण कूमशाहीचा आह.े असिहतुचेा आह.े असा दबाव कुणी कुणावर िनमा ण क नय.े 
दवाची गो णज ेकलावतं आिण लेखकच असा दबाव सया कलावतंाावंर आिण लेखकांावर तयार करतात. 
ही अतं वाईट गो आह ेअस ंमाझ ंमत आह.े 
 
अिभराम भडकमकर : 
                 खरंच मनापासनू धवाद. खरंच खपू वगेया पतीची माडंणी आिण खपू ापक माडंणी आह.े ह ेसगळं 
समजनू घेयासाठी हा वळे खरं तर कमी आह ेआिण ा पतीन ंआज जो सगळा रटेा वाढतोय ाम ेअशा पतीचा 
सरू लावण ंआिण तो खपू महाचा आह,े खपू ापक आह ेआिण या सगया चचबल अतं मनापासनू आपला 
आभारी आह ेआिण आमा मराठी नाटक ाटसअ्ॅप पुचा परुार तुी ीकारलात. हा जीवनगौरव असला तरी तो 
िवराम आह ेयाची आाला जाणीव आह.े ामळेु अतं मनापासनू धवाद आिण आपा पढुा सगया 
रंगसवेसेाठी मनापासनू शभुेा.. 
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च.ं.दशेपाडं:े 
      धवाद ! 
 
वरील मलुाखतीची लक – 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yo3AX9m1hes&fbclid=IwAR2Yx-
S8VaDturD8oihzipdy3ZTXbH74L5j9jUAhFimDkgSBAYzf4zmNmOU 
 
मलुाखतीत बोलताना कुठे कुठे काही वाचाच ेमनात असतचे. त ेकाय, कस ेहोत ेह ेलात याव ेणनू --  
 
उम काबंळे यांा लेखाची लक – 
 
https://lekhsangrah.wordpress.com/tag/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%
E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE/ 
 
“ वगेवगेया कारा िवषमतवेर उा असलेा समाजात अनके वळेा माणसू जसा चहेरा हरवनू बसतो, तसा 
वा ाचा चहेरा िहरावनूही घते.े वरची चामडी तर फाडून काढतचे; िशवाय िता माग ंलपलेा चामाच ेसव 
पदरही फाडून, कुरतडून काढत.े ाचा इितहास, भगूोल नाकारत.े वत मान आिण भिव नाकारत.े अस ेिबनचहेयाच े
कवा वेा जबात आपला चहेरा गमावनू बसलेले कोवधी लोक जगात आहते. “ -- उम काबंळे. 
 
-- वा णज ेकाय ? ती काही एखाा वसूारखी वा पावसासारखी आकाशातनू पडत नाही. आपले सवाच े
एकमकेावंरच ेभाव, सवाच ेाथ , वच ाची इा, सखुेा, तॄा – ह ेसगळे णज ेवा. या सगयातनूच 
वचे ेघडण ेचा असत.े मनाचा वापर करयाची सवसामा आिण सवमा पत णज ेवा. आपण तःच 
असतो वा. णनूच तर बुान ेतःत बदल करयाला मह िदले. 
 
“ सामा माणसाची कहाणी सागंयासाठी सािहिकान ेिलिहले पािहज.े वतेील वाईट कारावंर भा करयाची 
तसचे उदा िवचाराचंी परेणी करयाची सधंी लेखकाला असत.े वतेील वाईट कारामंळेु आजा पिरितीत 
सामा माणसू जगयासाठी हतबल आह.े ासाठी लेखन करताना अिभिातंाची गळचपेी होत असले तर 
लेखकानंी आवाज उठवलाच पािहज.े “ -- लीकातं दशेमखु ( पणु ेसकाळ परुवणी पान २ िदनाकं १६-१२-१७. ) 
 
“ लेखक-कवी जेा माणसाा ःख, वदेना, शोषणाची कहाणी सागंत असतो व ाचा आवाज बनत असतो, तेा 
ाला ा वमेळेु ह ेःख होत ेावर भा तो करतो. खरा जाितवतं लखेक हा राजकीय लेखकच असतो, राजकीय 
भाकारच असतो. “ लीकातं दशेमखु याचं ेअीय भाषण. 
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-- दशेमखुांा वरील वाामंहेी वा ही कुणी बाहरे उपल असणारी खलिती असाच ेटले आह.े 
िशवाय, लेखकान ेकाय केले पािहज ेह ेसागंण ेआिण जाितवतं लेखक णज ेकाय ह ेसागंण ेआहचे. वरील मलुाखतीत 
टामाण ेआवाका घणे,े भान घणे,े अवयेरनसेकड ेजाण ेयालाच मूिनमती समजणार ेकाही लखेक अस ूशकतात 
याकड ेदशेमखुानंी पणू  ल केलेले आह.े लेखक णनू इतरानंा त ेवशेच नाकारत आहते. ही अतं हकेट, ही आिण 
सकुंिचत भिूमका आह.े उदा िवचाराचंी परेणी, बोधदता, अस ेअसण ेानंा महाच ेवाटत.े 
 
यालाच जोडून आपले आणखी एक िवान डॉ. गणशे दवेी काय णाले तहेी इथ ेदणे ेयोय होईल – “ आपातला 
केजण दाभोलकर, पानसर,े कलबगु, गौरी लंकेश ायला तयार नसले तर आपापकैी कुणीही सािहिक नाही. “  
( पणु ेमटा सवंाद परुवणी ०७-०१-१८. ) -- कुणाचाही खनू होण ेनच आह ेपण याचा अथ  सव लेखकानंी तोच ाचंाच 
आदश ावा अस ेणण,े ह ेवडेपेणाच ेआह.े आता काही नव ेलेखक तर आदश, मू, स – ह ेसव च नाकारणारहेी 
अस ूशकतात. कुणी कुणाच ेवग  ावते, अस ेइतके कुणी मखू  वा मातीच ेगोळे नसतात. के लेखक हा ाा 
ाा चतनशीलततेनू घडत असतो. ाला त ेातं ठेवलेच पािहज.े 
 
याच कारा उथळ आगौरवातनू  ह ेएक पाहा -- 
“ ामीण सािह चळवळ णज ेािपत सािहाला आान. “ 
 -- डॉ. नागनाथ कोापे ( पणु ेलोकसा परुवणी, ०१-१२-१७, पान ३ ) . 
-- सािह ह ेकाही राजकीय मारामायाचं ेअिताे न.े सर ेणज,े सािहकॄतीतला अनभुव ामीण आह ेकी 
शहरी आह,े गरीबीतला आह ेकी ममवगय आह ेकी ीमतं वगय आह ेयावर ा सािहकॄतीच ेे अवलंबनू 
नसत,े ही ाथिमक गोही इथ ेलिली गलेेली आह.े 
 
आता ह ेपाहा – िद. के. बडेकेर तर सरळच नवकाातील िवफलतचेा दोष ‘ व े‘ वर ढकलत आहते. सवाची 
सखुेा आिण वच ाची इा कायम ठेवनू या वते काय मलूभतू बदल होऊ शकतील ? मळुात वा ही एकास 
एक अशा कारण-पिरणामाचंी साखळी असत ेका की ती अगिणत भावानंी यु असत े? मौवान कला ही माणसू 
पिरप होयाला मह दते असत,े नसुत ेकाही बा बदल करयाला न े– याकड ेानंा लच ायच ेनाहीय. ह ेपाहा 
-- बडेकेरांा समीबेाबत िलिहताना, मालश-ेजोशी, ांा ‘ आधिुनक समीा िसातं ‘ या थंात पान २१५ णतात 
--  
“ कलाकॄतीा िनमतीसबंधंी ानंी घतेलेली भिूमका मावादी आह.े िसमाज यांा ंाक सबंधंातनू 
कलाकॄतीचा ज होतो अस ेत ेणतात. अ मावादी समीकांमाण ेबडेकेरही कलाकॄतीच ेमळू वग जािणवते 
शोधतात. ‘ सािह : िनमती आिण समीा ‘ या थंातील ‘ नवकाातील िवफलता ‘ आिण ‘ मानवजतंूसंाठी वदेातं ‘ 
या नवकाावरील व नवकथवेरील लेखनात त े करतात की या नवसािहातील िवफलता उादकाशी सबंिंधत 
नसलेा ममवगा ा जािणवतेनू िनमा ण झाली असनू ा वगा नचे िवकॄत पाा िवादातनू मानवजतंूचं े
तान िनमा ण केले आह.े “ 
 
आता खालील दोन अवतरण ेपाहा. यावंर वगेया भााची गरजच नाही -- 
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“ जागितक पातळीवर हजारो वषापासनू माणसाचा, सािहाचा आिण सािहिकाचा अतं करीत आलेा 
सरंजामशाहीा मदतीला मागील काही वषात अिधक जािलम हारं घऊेन भाडंवलशाही आललेी आह ेआिण ितची 
विकली करणार ेितच ेउराधिुनकतावादी, उरसरंचनावादी चारक आलेले आहते. “ ( सािहाच ेइहवादी सदय शा 
– पान १४३ – यशवतं मनोहर. ) 
“ सरंजामशाहीन ंआिण िवशषेतः भाडंवलशाहीा उराधिुनकतावादान ंसमाजवाद, इितहास आिण िवचारसरणी यांा 
अतंाबरोबर माणसाचाही अतं जाहीर केला आह.े या सव  अतंाचंा अतं क शकणारी माणसचं पॄीला आता नवा माणसू 
आिण तंुग तोडणारी भाषा दऊे शकतात. “ ( सािहाच ेइहवादी सदय शा – पान १६३ – यशवतं मनोहर. ) 
 
वरील सव च अवतरणामं ेएक राह, आमकता असाच ेिदसनू यते.े िविश उशेासाठीच फ कलेचा उपयोग 
केला पािहज,े अशी ही असिह ूभावना आह.े ही अयोय असनू सव  तहांा कलािभीला मु ातं असायला 
हव,े अस ेइथ ेणायच ेआह.े मौवान कला ही हते ूआिण उपयोग याचंी बधंन ेीकारत नाही, णनू तर ितचा 
आवाका मोठा असतो, ह ेलात ायला हव.े 
--- ००० --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अिभिातं 
 
-- च.ं . दशेपाडं.े 
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महाराीय कलोपासकच ेपदािधकारी, यसंवेक, मचंावरील मावर, धत सहभागी सव  महािवालय ेआिण िवाथ, 
परीक आिण ेक – थमतः मी धता सव  िवजेाचं ेअिभनदंन करतो आिण ानंा यश िमळालेले नाही ानंा 
एकच सागं ूइितो की मीही यश आिण अपयश या दोतनू गलेेलो आह े– आपले काम चा ठेवण ेहीच अपयशाला 
ाजंली समजावी. सदुवैान ेया अिंतम धला तुाला नाेात हयात घालवलेल ेउम, अास ूपरीक लाभलेले 
होत.े ाचंा िनण य िदलखलुासपण ेीकारा आिण श झाास ांाशी चचा  कन आपली नासमज वाढवनू 
ायचा य करा. मला आणखी एक गो सुवातीलाच सागंायची आह े– ती णज ेया जोशी आिण सळसळा 
उवात तुी मला दोन श बोलयाची सधंी दते आहात ाबल मी खपूच कॄत आह.े यासाठी मी तुा सवाचा 
आभारी आह.े बोलणार आह ेयाचा अथ  खपू लंबचेौड ेभाषण करणार आह ेअस ेनाही. पण, लेखकानंा आिण कलावतंानंा 
नहेमीच महाा ठरणाया एका ाबल मी बोलणार आह,े थोडात. तो  णज ेअिभिातंाचा आह.े 
याचा अथ  मी फ राजकीय वातावरणाबल बोलणार आह ेअसा मळुीच नाही. सािह समंलेनातं एक अशी पत ळत े
आह ेकी राजकारणाच ेे सािहाला व असचू नाही शकत, अस ेणायच ेआिण फ राजकारणावर बोलायच े! 
सािहाबाबत एक वाही बोलायच ेनाही ! मी अथा तच तस ेकाही करणार नाही. अिभिातं हा नहेमीच माया 
चतनाचा िवषय राहात आलेला असान,े माया मराठी नाटकाा ेाता नान ेउभरा िम-मिैणना 
िवचाराला काही खा देयाचा माझा िवचार आह.े  
 
कलेत राजकारण व नसत ेअस ेणाणायाचं ेएक विैश िवचारात ायलाच हव ेअस ेअसत.े राजकारण व नाही 
अस ेणणार ेह ेलोक कलेतनू बाकी सगळे मानवी जगणचे हपार क इितात. मे, एकाकीपणा, िनराशा, उर-
आधिुनक जािणवा ह ेसगळे कलेत आल ेतर ाला त ेभरा पोटीची करमणकू वा कलावतंाची असवंदेनशीलता 
णतात. या कारा कलावतंाचंी आिण िवचारवतंाचंी संा जेा समाजात वाढत ेतेा कलावतंाा सज कतवेर तो 
एक दबाव िनमा ण होतो. अशा वळेी आपले अिभिातं अबािधत राखण ेह ेकलावतंाला जमल ेनाही तर तो 
तःची सज कता गमावनू बसयाचा धोका असतो. यात आणखीही एक  लात घेयासारखा असतो. उदाहरणाथ , 
गो. प.ु दशेपाडं ेयाचं े 
‘ उ धम शाळा ‘ ह ेनाटक ा. ातले ीधर कुलकण ह ेपा एका िविश िवचारसरणीच ेआह ेणनू ाला 
चौकशीा िदातनू जाव ेलागत,े अस ेआह.े नाटक अथा तच ाची बाज ूघऊेन िलिहलेल ेआह.े ाच ेउदाीकरणही 
आह.े ‘ बघा, िकती हा अाय ! ‘ असा टोन आह.े पण, ाच िवचारसरणीची सा असलेा दशेातं िवरोधकानंा हवतेच 
िमसळून टाकले जात,े ाच ेकाय – हा  इथ ेयते नाही. अशा गोची भलावण करणार ेलोक आिण कोणाही 
भिूमकेच ेफुग ेफुगवणार ेलोक ह ेमानवी जगण ेसमजनू घेयाची सज कता नाकारत असतात. त ेतः तर ती नाकारतातच 
पण इतरानंीही ती नाकारली पािहज ेअसा दबाव त ेिविवध कार ेिनमा ण क पाहतात. तो झगुान कलावतंाला आपा 
तःा चतनशीलतने ेआिण सज कतने ेजगता यणे ेआिण अिभ होता यणे ेह ेअशा वातावरणात महाच ेठरत.े 
असो. यावर फार वळे न घालवता पढु ेजाऊ. 
 
या िनिमान ेतमुाशी थोड ेबोलायच ेणनू २७ तारखलेा सकाळी मी तीन एकािंकका पािहा. ातंा एकीच े
उदाहरण घतेो आह.े ती णज,े ‘ वन टाईम सलेेशेन ‘. मी शाळाकॉलेजात असताना एक लेख वाचला होता, ात अस े
होत ेकी अमिेरकेत एका तण अिववािहत मलुीची आई ितला गभ िनरोधक गोळी ायची आठवण करत े! आी 
अचिंबत होऊन एकमकेातं याची चचा  करायचो. िकती वगेळे वातावरण ! इकड ेह ेकदािप घडण ेश नाही, अस ेआी 
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समजायचो. मी पािहलेा तमुा ा एकािंककेत अस ेधावर धे आहते. आदा वष मलुाला ाा आईन े
वाढिदवसाला सभंोगिवषयक पुक भटे िदलेल ेआह ेआिण या वष ती ाला िनरोधाचं ेपाकीटच भटे दते ेआह े! 
ाबाबत पित-पतले सवंाद आहते ! शवेटी कहर णज ेतो मलुगा समसभंोगी असाच ेकबलू करतो. आिण ही 
िवकॄती वगरै ेन समजता कवा ःखाचा खपू गधळ न घालता आईवडील त ेीकारतात ! काही वषापवू ही एकािंकका 
खपूच सनसनाटी आिण वाद ठरली असती. आज ती िनभ यपण ेसादर होत ेआह.े याचा अथ च ती एक तर सेॉरही 
झालेली आह ेआिण ेकही बराचसा समजतुदार झालेला आह.े अस ेपािहले तर ह ेअिभिातं लेखकान े
घतेलेलेही आह ेआिण शासनान ेव समाजान ेिदलेलेही आह,े अस ेणता यते.े अस ेजळूुन आल ेनाही तर समा िनमा ण 
होतात. 
 
काही  समाजाकडून तयार होतात. अशा नाटकाचंी उदाहरण ेणज,े ‘ यदाकदािचत ‘, ‘ सखाराम बाइडंर ‘, ‘ 
घाशीराम कोतवाल ‘, ‘ मी नथरुाम गोडस ेबोलतोय ‘  आिण ‘ िगधाड े‘. कधी अीलतचे ेआरोप कधी इितहासाशी 
तारणा केाच ेआरोप तर कधी पू िवभतूच ेवा दवेदवेताचं ेिवडबंन केाच ेआरोप. ‘ िगधाड े‘ म ेएका ीा 
पोटावर लाथ मारान ेहोणाया िता गभ पाताच ेय होत.े त ेलोकानंा खपूच बीभ वाटले. िददशक बजेनी यावर 
माग  काढला. ा ीा साडीवर िदसणार ेराच ेडाग ानंी िनळे दाखवल ेआिण हा िनळा रंग लाल समजावा, अशी 
घोषणा केली. या कार,े कधी माग  काढून वा कधी सघंष  कन पढु ेजाव ेलागत.े अिलकडचे मेानदं गी याचं े‘ छावणी 
‘ ह ेनाटक आपा शासकीय सेॉरन ेबराच काळ अडवनू ठेवले होत.े लेखकाला ासाठी सघंष  करावा लागला. इथ े
मायाही एका नाटकाच ेउदाहरण दतेो. माझ,े ‘ जागच ंहलायच ंनाही ‘ या नावाच ेएक दोन अकंी नाटक होत.े ाला 
माता माणप िमळालेलेही होत.े पण, नतंर ातला काही भाग पनुलिखत कन ात काही बदल केामळेु त े
पुा शासनाकड ेमी पाठवले. दराना काळात डाबार बदंी झालेली होती. गमंत बघा – त ेनाटक सरा 
दशकाता हदी िसनमेाची एक बनावट ोरी हाताळणार ेआह.े ामळेु ात कॅबर ेडार ीच ेएक पा आह े! तर 
मला प आले की त ेसगळे आिण ितची वा ेवगळावी लागतील कारण डाबार बदंी आह े! मी ानंा उर पाठवले 
की अहो, या पाासह आिण िता सवंादासंह तुी अमकु तारखलेा आधीच माणप िदलेल ेआह,े ही ाची त ! 
आता फ काही बदल केामळेु पुा पाठवलेय. तरीही बयाच िदवसानंी, अण नलावड ेितथ ेअ झाावर मला 
त ेमाणप िमळाले ! मायाच  
‘ ढोलताश े‘ या नाटकात एक वा िकेट आिण पािकान याबाबत होत,े त ेवगळायला सािंगतले होत.े कारण दशेाा 
पररा धोरणाशी िवसगंत अस ेकाही नाटकात अस ूनय,े अस ेएक कलम असत.े ही सव  लेखकाा 
अिभिातंावरची एक कारची आमणचे असतात. णनूच, ह ेसेॉर बोडच र करायला हव ेअशी मागणी 
अमोल पालेकरानंी कोटा कड ेकेलेली आह.े ाबाबतचा िनकाल अजनू आललेा नाही. 
 
इथ ेएक लात ायला हव ेकी जगाता अनके लेखकांा बाबतीत, णज ेउदाहरणाथ , तिमा नासरीन, सलमान 
रदी, गाओ झगिझआन ह ेअमकु दशेात ांा लेखनाला धोका आह ेणनू कुठेतरी सया दशेात आयाला 
जायाा घटना आपण वाचलेा असतात. एक तर ाचं ेसािह अनवुािदत होऊन जगात पोचलेले असत ेकवा 
िमळतो समजा ानंा सया दशेात आय – िततके ती, तस ेआहते का आपले  आिण तस ेआयिबय घणे ेही 
आपा बसकी बात आह ेका ? आिण आपाला खतमच करावसे ेवाटाव ेअशा कारचा काही आशय आपण माडंतोय 
का ? तस ेनसले तर, इथले कायद ेसमजनू घऊेन लेखन करता यईेल अस ेमला वाटत.े कोणाच दशेात वा मानवी 
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समहूात शभंर टे अिभिातं िमळण ेअवघड आह,े ह ेआपणही समजनू घतेल ेपािहज.े अीलतेा बाबतीत, 
कायात, लेखकाला खपूच झकुत ेमाप आह.े कोणाही कलाकॄतीतला नसुताच एखादा सदंभ हीन तकुडा अील ठरवता 
यते नाही. पणू  कलाकॄतीतल ेाच ेान आिण ा कलाकॄतीचा भाग णनू ाची गरज, ह ेिवचारात ाव,े अस ेआह.े 
ा बाबतीत काही वाचक, समीक याचंी साही काढता यते.े सरा एक कायदा णतो की इथली कायदा व सुवा 
िबघडवणार,े समाजात फूट पाडून भडकवणार,े अस ेकाही कलेत नसाव.े िशवाय, इथले सनदशीर मागा न ेिनवडून आलेले 
सरकार, हसा भडकवनू वा बकेायदशेीर मागानी उलथनू टाकयाचा हते ूकलेत असता कामा नय.े मला वाटत ेकी 
बसं लेखकानंा या कायाचंा अडथळा येयाची शता नाही. पण, ाचं ेहतेचू तचे तसचे बकेायदशेीर काही 
योजलेल ेअसतील तर ाच ेपढुील सगंीत ऐकायची ानंा तयारी ठेवावी लागणारच, ह ेउघड आह.े तरीही, अमकु एक 
कायदा मोडला जातोय का यावर मतभदे होऊ शकतील, समथ नाथ  वा िव माडंणी केली जाऊ शकेल, हहेी लेखकानंी 
समजनू राहायला हव.े अशा कारच ेिनबध घालणार ेकायद ेजगात जवळ जवळ सव च दशेातं आहते, ह ेआपाला 
िवसरता यणेार नाही. २०१४ त े२०१६ या काळात पोिलसानंी दाखल केलेा या कायाखाला ११२ केससेपकैी फ 
दोन केससेम ेदोष िस होऊ शकलेला आह,े अस ेनटेवर िदसत.े ह ेपाहता ही काही चडं काळजीची बाब िदसत नाही. 
तरीही, एखाद ेसरकारच अशा कायाचा गरैवापर करतये अस ेवाटले तर ायालयाचा दरवाजा ठोठावण ेहाच माग  
उरतो. रीतसर चाललेा लोकशाहीम ेफार िचतच कुणा लेखकाला इता टोकाला जाव ेलागले, अस ेवाटत.े 
 
ह ेझाले समाजाच ेवा कायाच ेिनबध. सवा त पिहला िनबध तर लेखकाचा तःचाच असतो. मनात असलेले वा 
समजलेल ेत ेसव च  करायची लेखकाचीच हमत होत नाही. नातवेाईक, िम, ओळखीच ेलोक काय णतील, 
ानंा काय वाटेल, ांा कशा ितिया यतेील याा िवचारानंा अनके लेखक घाब शकतात. अतं चावट वा 
अीलतेाही वादात यईेल अशी एखादी कादबंरी िलिहली समजा तर आपा मलुांा जगयावर ाचा काय 
पिरणाम होईल याची कनने ेभीती वाटू शकत.े माझ े‘ बिुबळ आिण झ ू‘ ह ेनाटक ी-पुषातंा ा 
आकष णाचंा िवषय हाताळत.े एकान ेमला िवचारले की ह ेएवढ ेसगळे तुाला कस ेमािहती ? टले, बाबा, अशीच 
सागंोवागंीची मािहती वापरलेली आह.े तःा अनभुवाबरोबरच िनरीणातनू आिण चतनातनूही बरचे मनोापार 
लेखकाला कळू शकतात, हहेी लात घतेल ेगलेे पािहज.े खानोलकरानंी ांा कादबंयातंनू तःा िवकॄती  
केा, अस ेणणार ेिवानही इथ ेहोऊन गलेेल ेआहते.  कलेपेा ा कलावतंाचचे मूमापन आधी करा, ही 
जर समाजात वॄी असले तर ितचा लेखकाला ास होऊ शकतो. ा ासाला लेखकाला तयार राहावचे लागणार. 
लेखक ममवगय नसावा, तो पिरवत नवादीच असावा अशा कारा अपेा या कलाेाता 
अिभिातंाला अटकाव करणाया असतात, ह ेलात ायला हव.े आता माझ ेहचे ‘ बिुबळ आिण झ ू‘ ह े
नाटक पिरवत नवादी कुठे आह े? पण त ेमानवी जगण ेपाहणार,े ा िनिमान ेकाही आशय  करणार ेआह ेकी नाही 
? ानंी पािहले ानंी त ेया समजतुीनचे पािहले, ामळेु मला काही  आला नाही. 
 
ह ेातंाच े का िनमा ण होतात, ह ेपािहले पािहज.े के माणसाच ेजनकु नकाश ेवगेवगेळे असतात, ाची वाढ 
वगेवगेया वातावरणात, वगेवगेळे पिरणाम घते झालेली असत.े काही लोकांा आयुात अमकु एका िवभतूीला सव 
ान असत.े थोडात, केाची घडण, ोॅमग वगेवगेळे असत.े अमकु धमा च,े ीच ेवा जातीच ेिवडबंन वा 
िवटंबना सहन होणारच नाही, अशी काहची अवा अस ूशकत.े आिण सगळी कलािनमती ही फ ा ा लेखकाा 
िगत ितिया  करणारीच असत,े हा बसंाचंा समज असतो. ामळेु सव च कलावतंाबंाबत माणस ेसौ 
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वा ती मानिसक सघंषा त अस ूशकतात. जेा जेा लोकानंा अस ेवाटत ेकी अमकु एका कलाकॄतीतनू आपा 
घडणीलाच िवरोध होतो आह ेवा धोका िनमा ण होतो आह ेतेा तेा ा कलावतंाच ेअिभिातं न केल ेपािहज े
अस ेानंा वाटत.े या बाबतीत ह ेलात घतेल ेपािहज ेकी जगातले अनके माताा लेखक ह ेसागंत असतात की 
ांा लेखनाचा का माल हा िगत अनभुवातनू वा पिरमातनू यते असला तरी त ेिगत ितिया  
करयासाठी िलहीत नाहीत. त ेमानवी जगण ेसमजनू घेयासाठी िलिहतात. वाचकानंीही िगत पवू हातंनू वा 
मतमतातंरातंनू कलेकड ेपा नय,े अशी अपेा असत.े पण अनकेदा तस ेघडत नाही. आिण हचे, ही ातंाची समा 
िनमा ण होयाच ेकारण आह.े िजथ ेकुणावर तरी आमण करण,े कुणािवतरी षे पसरवण ेअस ेकलेच ेयोजनाब 
हतेचू असतील ितथ ेसघंष  िनमा ण होणारच ह ेसमजनू घतेा यते.े 
 
आता थोड ेआपा राजकीय वातावरणाकड ेपाहाव ेअस ेवाटत.े काय आह ेपिरिती ? नते ेतर इकडून ितकड ेउा 
मारतातच आहते पण पांा युा वा आघााही कशाही – अनपिेतही होत आहते. जरा िडझाईन बदलले की 
इकडच ेपोपट आिण ितकडच ेराघ ूलगचे वगेवगेळेच बोलायला लागतात, ह ेआपण पाहात आहोत. थोडात णज े
अमकु माणस ेवा प अमकु िवचारसरणी मानतात, अस ेकाही िदसत नाही. याच ेआता कुणाला आय ही वाटत नाही. 
हीच उर आधिुनक अवा णायची ! ना धम , ना िवचारसरणी, ना कोणती मू े! सगळे जगण ेउथळच असत,े हीच 
धारणा ! याही पिरितीत पिरवत नवादी िवचारवतं मा नटे लावनू ाचंी ठरािवक मत ेरटेताना िदसतात, तो भाग वगेळा 
आिण िनरथ कही. आता काही प जातवादी, काही धम वादी, काही भाषावादी अस ेअसान ेसमाजात फूट पाडणार े
आहते, अस ेटले जात.े मला वाटत,े त ेसगळे मतांा गासंाठी असत.े अस ेफूटपाड ेप इथ ेकायदशेीर माता 
कस ेा करतील ? सगळेच माताा आहते णजचे सिंवधान मानणारचे आहते, हचे गहॄीत धरायला हव.े कुणाच े
काही वगेळे णण ेअसले तर कोटा त जाऊन त ेिस करायला हव.े या सगयाचा साराशं असा िदसतो की िनवडणकुा 
जकण ेआिण आपा अमांमाण ेदशे घडवण ेहचे सवाच ेउि आह.े आिण ात िवचार वगरै ेकाही नसनू पवू ह 
आिण एकूणच घडत आलेले ाचं ेाचं ेभाव आहते. णज ेकाँसेला समजा अनामक, अहसक, समजतुदार, 
शातंतावादी अशी ितमा आवडत ेतर बीजपेीला ािभमानी, जर तर आमक, जशास तस ेवागणारी अशी कणखर 
ितमा पसतं पडत असले – अस ेफरक अस ूशकतात. लोकानंा आता मतदानातनू िवचार िनवडायचा नसनू भाव 
िनवडायचा आह.े ामळेु आता िवचार पोचवण ेयाला महच रािहलेल ेनाही. आपापा अिता आिण भाव याचं े
रा आणण ेहचे महाच ेझालेले आह.े ामळेु एकूणच याता सघंषाना एक शाळकरी आिण माथिेफ प यते 
चाललेले आह.े तरीही या राजकीय ेाता लोकानंा कलेच ेकाही दणेघेणे ेआह ेअस ेिदसत नाही. तुी मेकिवता 
िलिहली की िनराशचेी िलिहली की एखाा कालबा िवचारसरणीची िलिहली यान ेानंा काहीच फरक पडत नाही. एक 
तर ानंा वळेही नाही आिण कलेकड ेजायासाठी लागणाया तरल मनाच ेकौतकुही नाही. एखाा राजकीय भावाची 
तरफदारी करणार ेवा ांा राजकीय भावाा िवरोधात असलेले अस ेकाही तुी िलिहलेत तरच ाचं ेल जाऊ 
शकेल. पण याही पिरितीत काही पिरवत नवादी वा िवोही टाईप िवचारवतं मा कला ही डाा िवचारसरणीचीच 
असायला हवी, ह ेकरपण ेमाडंत असतात. त ेवावापासनू तटुलेल ेआहते ह ेएकदा लात आल ेकी ांाकड ेल 
करता यते.े णजचे, एकूणात सा राजकीय लोकाकंडून तरी मराठी लेखकांा अिभिातंाला काही धोका 
िदसत नाही.  
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माणसांा जगयाचा हा जो एक नमनूा तयार झाला आह ेतो िवचारात घतेा लेखकान ेलेखनपवू  चतनातं 
वापरायचीच जा गरज आह,े अस ेिदसत.े आपण का िलिहतो आिण आपले िलिहण ेह ेसव च माणसासंाठी अस ूशकत े
की नाही – ह ेिवषय लेखकाा चतनात असायला हवते, अस ेवाटत.े पुा एकदा आभार माननू थाबंतो. 
( पुषोम करंडक पािरतोिषक िवतरण समारंभ, पणु,े िदनाकं २९-१२-१९. ) 
--- ००० --- 
 

    किवतालेखनातला एक योग 
 
    https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2418156568495414 
 
    ३४ व ेअितादश सािह समंलेन १४-१५ जानवेारी दरान िस कवियी ा दया पवार यांा अतखेाली 
लातरू यथे ेपार पडले. समकालीन ानंा िभडणार,े ाचंा सिवर आढावा घणेार ेउदबोधक भाषण पवार यानंी केले. 
ांा दीघ  अीय भाषणाचा हा सपंािदत अशं... 
 
    हा सपंािदत अशं असला तरी ह ेसपंादन मळू भाषणाला नीट ाय दणेारचे असणार अस ेमला वाटत.े २०१७ च ेभाषण 
मी अिलकड ेणज ेबरचे उिशरा वाचले ामळेु आता ावर बोलत आह.े ह ेभाषण तीन वषापवूच ेअसले तरी ‘ िशळे ‘ 
झालेले नाही. आजही यातले वा न वा हळूहळू समजनू घते त ेलपवू क वाचले पािहज ेअस ेआह.े ह ेभाषण 
पणूाशान ेमला समजलेले आह,े अस ेमी मळुीच णणार नाही. तःा अनभुवातनू आिण चतनातनू आलेली अशी 
भाषण ेिचतच आपा समोर यते असतात. ातंलेच ह ेएक अपवादाक भाषण आह.े सामातः परुोगामी ीच े
भाषण ह ेअ च ेभाषण ब ही कुठेही हाण ूशकेल, अस ेअसत.े ह ेभाषण तस ेनाही. परुोगामी भाषणाचा एक उम नमनूा 
णनू याकड ेपािहले पािहज.े या सव बाबमळेु, थमतः, या भाषणाला सलाम ! 
 
    ह ेभाषण णज ेएक जबरद वचैािरक कॅलू तर आहचे पण ती एक एक आशयगभ किवताही आहे, अस ेमाया 
लात आले. ामळेु, मला ‘ िदसणारी ‘ किवता मी िलन काढली. आता ही किवता मी िलहीत असान ेएक एकसधं 
कलाकॄती णनू ितच ेअि साकारण ेह ेमाझ ेकाम होत.े आिण या किवततेा आशयाची जबाबदारी घणेहेी. कारण 
आता फ ाा भाषणाचाच आशय ही किवता  करत असले, अस ेनाही. आिण एक टोकाची शता अशीही 
अस ूशकत ेकी हा पणू तः वगेळाच आशय आह.े ामळेु, ाला ही किवता आवडण-ेनावडण ेह ेितच ेिता 
भाषणिनरपेच असाव ेलागले. इतराचं ेतर त ेतस ेअसाव ेलागलेच. 
 
    अशी ही किवता तमुासमोर जाहीरपण ेसादर करण,े याला अथा तच भाषणकतची पवूा नमुती मी घतेलेली आह.े 
किवतालेखनाचा मराठीतला एक वगेळा योग णनूही या उपमाकड ेपाहता यईेल, अस ेवाटत.े 
 
    Pradnya Daya Pawar ा २०१७ ा भाषणात मला सापडलेली 
 
    ाची किवता 
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    होय होय तीच मी 
    एक ी एक दिलत 
    एक दिलतवादी एक ीवादी 
    एक दिलत ीवादी 
    आिण तरीही दिलत िहताच ेआयाम 
    तुी णता तवेढचे न मानणारी 
    मी बौ मी आबंडेकरवादी 
    आिण हो एक कवियी आिण एक साधी 
    मराठीची ाािपका 
    ना खगोलशााची ना गिणताची 
 
    असचे माझ ेअिधकािधक िवशषे सागंत 
    मला अिधकािधक मया िदत करयाच े
    तमुच ेडाव मी जाणत ेबाळानंो 
    तुी जस ेणता ना िरतमे े
    हम तुार ेबाप लगत ेह 
    ाच अथा न ेमी तमुची आई आह े
 
    जातीय परुोगामी आिण ाणी दिलत 
    यतेाहते का लात 
    ीला जातीच ेवशेार मानणार े
    कोण कोण आहते त ेपाहा ना 
    ीातं ह ेजातीजातीत 
    वगेवगेळे का लागणार आह ेतहेी बघा 
    -- मी मनिूवरोधी असले की वाह छान 
    आबंडेकरवादी -- आिण दिलत पुषाची 
    दडपशाही झगुारणार टले की 
    पाा पखंाचंी बगेडी कशी 
    खाजगी आिण साव जिनक ातंात 
    भदे कोण का करत ेआिण यातनू शवेटी 
    आाला एकाकी पाडायचा आह ेका डाव याच ेकाय 
 
    कायात सामावले का 
    सगयासंाठी सगळा ाय 
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    की यतेील ात सघंष मय 
    आतंरिवरोधी कलम े-- 
    दिलताचंा ाय ियाचंा ाय 
    मरााचंा वा ाणाचंा ाय 
    होऊ शकतील का समावशेक आिण एकप 
 
    ह ेसगळे  इतके एक 
    की एक धागा ओढला तर 
    ितसरीकडचे ताण वाढावा 
 
    यावर फ एकच -- 
    द गझू इज आऊट 
    ह ेझने स णात उजळण े
 
    जेा सगळेच िदसत े
    तेा काहीच नाही उरत 
    ह ेयतेये का तमुा ानात 
 
    माया तरी कुठे यतेये 
    --- ००० --- 
      

    ऍसडटी ( अतकता – णज ेतक िवहीनता – अतता न े). 
 
    चागंले-वाईट, ाथ-िनाथ, निैतक-अनिैतक, िववकेी-अिववकेी अस ेमूाक भदे आपा बोलयात असतात. 
काहना वाटत ेकी यातंले ‘ वाईट ‘ त ेअतक  णाव ेआिण चागंले त ेअतक  ण ूनय.े आणखी काहच ेमत पािहले तर 
अतक  काहीच नाही. आपण कशासाठी काय करतोय ह ेमाणसाला समजत असत.े ामळेु, सगळेच तकयु, ‘ साथ  ‘ 
असत.े ऍसडटी मधली जी अतकता आह ेती अशी ंाक नसत.े ती सव समावशेक अतकता वा िनरथ ता असत,े ह े
लात ायला हव.े ऍसडटीम ेणज ेअतकतते ही असली ंाकताही ऍसडच असत,े ह ेपाहायला हव.े यालाच 
असगंतता, िवसगंतता, ता वगरै ेटले जात.े पणू  मानवी जगयातली िनरथ ता हा ाचा अथ  असतो. िनवडक 
िनरथ ता न.े ऍसडटीला आपण आपा आवडा सबुुतते वा िनब ुतते बसवण ेणज ेतीच िनरथ क ंाकता 
गहॄीत धरण ेठरत.े तोच िनरथ क आदशवाद िगरवण ेठरत.े ऍसडटीच ेपणू  आकलन णज ेनथगनसे णज े‘ नसणपेण 
‘ णजचे अिवादाची पणूा वा, ह ेलात ायला हव.े ऍसडटी वा नथगनसे या तानाक / आािक 
सकंना आहते. ाचंा आता काळ सपंलेला आह,े ा काळापरुत ेत ेहोत,े अस ेणयात अथ  नाही. या आकलनाला 
काळाची ऍसड कंुपण ेनसतात, हहेी समजनू ायला हव.े ( आदशाच ेढाच ेवा म कोसळण ेवा सया एखाा 
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आकष क कारणान ेटाकले जाण ेयालाही कधी कधी मी बोलयाा ओघात ऍसडटीच ेभान यणे ेणतो – पण त ेपणू  
न.े त ेडोलार ेकोसळया वा टाकयापवूचहेी ऍसडच असत,े ह ेिवस नय.े ) इथ ेह ेपाहाव े-- 
    ￼ "Absurd" originally means "out of harmony," in a musical context. Hence its 
dictionary definition: "out of harmony with reason or propriety; incongruous, 
unreasonable, illogical." In common usage, "absurd" may simply mean "ridiculous," but 
this is not the sense in which Camus uses the word, and in which it is used when we 
speak of the Theatre of the Absurd. In an essay on Kafka, Ionesco defined his 
understanding of the term as follows: "Absurd is that which is devoid of purpose.... 
Cut from his religious, metaphysical, and transcendental roots, man is lost; all his 
actions become senseless, absurd, useless." -- Martin Esslin. 
    तसचे हहेी पाहा -- 
    In one of the great seminal heart searchings of our time, The Myth of Sisyphus , 
Albert Camus tried to diagnose the human situation in a world of shattered beliefs. 
Thus, “... But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light , man 
feels a stranger. He is in irremediable exile.. .This divorce between man and his life, the 
actor and his setting, truly constitutes the feeling of Absurdity.” 
    --- 000 --- 
      
 

किवततेला ' मी ' 
 
    माया एका किवतते मधमुहे आिण रदाब याचं ेउेख आान ेमाया काही िमानंा वाटले की मलाच ह ेआजार 
आहते. अजनू तरी मायावर ा आजाराचंा हा झालेला नाही. माया किवततेला ' मी ' हा मीच असतो अस ेनाही -- 
अनकेदा नसतोच. काही वळेी एखाा िगत अनभुवाच ेकिवतलेा िनिम होऊ शकत ेपण सहसा किवता ह ेबेब 
आचिर नसत.े कवीची सखुःख ेवाचकाा डोात घालण ेमला तहीन वाटत.े असं िनिमानंी किवता 
िनमा ण होऊ शकत े-- ितचा मलूाधार मा मानवी अनभुव ' पाहयाची ' वा ' ' समजनू घेयाची ' मायातनू यणेारी 
िया असत.े पण, िगत ितिया अशा पात ती नसत.े 
 
    हचे काही वगेया कार ेआधीही कुठे कुठे बोलले गलेेले आह.े ातंले नटेवर सापडलेले काही उार -- 
 
    Persona refers to the voice a writer creates to tell a story or to define the speaker in a 
poem. Sometimes the writer may share real-life experience or feelings in 
autobiographical writing. Or he may write as a detached observer, keeping a distance 
from events in the poem, or an imaginary character. 
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    Persona, plural personae, in literature, the person who is understood to be speaking 
(or thinking or writing) a particular work. The persona is almost invariably distinct 
from the author; it is the voice chosen by the author for a particular artistic purpose. 
The persona may be a character in the work or merely an unnamed narrator; but, 
insofar as the manner and style of expression in the work exhibit taste, prejudice, 
emotion, or other characteristics of a human personality, the work may be said to be in 
the voice of a persona. 
    The term derives from the Latin persona, meaning an actor’s mask, and is thus 
etymologically related to the term dramatis personae, designating the characters in a 
drama. 
 
    Now the second important point T.S Eliot is trying to get across is that poetry should 
be as he calls it “impersonal”. What he means by that is that in order for a writer to 
reach the kind of success he desires he must first learn how to separate his or her 
personality or perhaps personal experiences with their writing For T.S Eliot real art has 
nothing to do with a writers personal experiences rather than his ability to do the 
opposite. 
 
    फनाडो पसेोआन े७२ टोपण नावानंी वगेवगेया किवता का िलिहा असाात याचाही या सदंभा त िवचार करावा. 
    --- ००० --- 
      
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. 
--- ००० --- 
      
 
 
 
    प, घाट, पबधं यांा अथात फारस ेफरक करता यतेील अस ेमला वाटत नाही. यातंला कोणताही एक श 
सपंका साठी ठरवनू आपण वाप शकतो. ही सािहकॄतीची रचना असत.े ात श, भाषा, िवरामिच,े िवचार, 
भावना, मडूस, आठवणी, ितिया, ,े भास, संावाह, गती, लय वगरै ेसगळे यते.े या सगयांा रचनाक 
मामातनू सािहकॄती घडत.े यातंा कोणाही भागाला ' आशय ' णता यते नाही. बरचे लोक, ' आशय ' णज े
काही भाविनक अनभुतूी वा वचैािरक कॅलू, अस ेसमजतात. ामळेु, गधळ होतो. रडू आले, हस ूआल,े वचैािरक 
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बोधन झाले -- अस ेअसयाला लोक आशय समजतात. सािहकॄतीतनू काही ' हाताला लागायला ' हव,े ' नाा 
िवधान ' हव,े ' भिूमका ' पोचायला हवी -- असा बोलयातनू त े होत.े पण, आशय असा मया िदत वा बौिक 
नसतो. आशय णज ेशहाणपण, भान, पिरपता -- wisdom, awareness, maturity. कोणतीही कलाकॄती ही 
ा आशयाला पोचणारी असायला हवी. बाकी सगळे माम असत.े मामाा कौशपणू  रचनतेनू लेखक 
आशयाकड ेजात असतो. फ भावना वा िवचार एवाच ेात आशय असतो, अस ेमानले तर ाचंी मूाकता 
सतत िववा राहील. घाट वा पबधं हा मामाचा असतो, आशय हा अमया द असतो. सव मौवान सािहकॄती या 
आशयाची कास धरणाया असतात -- एखाा मानिसक पिवाची न.े 
    --- ००० --- 
 
    सामीिक ायाम 
 
    केाची आवडिनवड वगेळी, मू ेवगेळी, िनकष वगेळे -- ामळेु, सािहात अमकुच े अस ेणयात काही 
अथ  राहात नाही -- ह ेअनकेदा टले जात.े इथल ेानपीठ काय कवा ितकडच ेनोबले काय, त ेकाही पणू  मानवजातीच े
मूिनण यन नसत.े बाळ कोटकरानंा का दऊे नय ेया दोतला एखादा परुार, यावर माया एका िमाशी मी नगर 
त ेपणु ेया एी वासात चचा  केली होती. 
 
    या एकूण ' मानवी ह ' पा भमूीवर एक वचैािरक ायाम सचुलाय. तो मी करणार नाहीय, ह ेआधीच सागंतो. 
ायाम असा -- नोबले दतेाना ज ेसानप िदले जात ेात ा ा कवीच ेवा लेखकाच ेमह काय कशात आहे, ह े
सािंगतलेले असत.े एक कार ेत ेिनकषच असतात. त ेसमजा गेा पचंवीस वषाच ेएक करायच ेआिण ातनू काही 
मूरचना सापडतये का, त ेपाहायच.े तस ेकाही सापडलेच. ा मूांमाण ेवा िनकषांमाण ेआपले, इथले मराठीतले 
कुणी -- ा िबचायाचं ेइंजीत अनवुाद झालेले नाहीत -- अस ेकुणी सापडतात का, त ेशोधायच.े तस ेनसले काही 
सापडत तर ती काय अशी वगेळी मूरचना आह ेयाची िचिका करायची. 
 
    एखाा तडफदार समीकान ेहा सामीिक ायाम कन पाहावा, अस ेसचुवावसे ेवाटत.े अशा वचैािरक मथंनाच े
िनदान नावी णनू तरी काही मह राहील, अस ेवाटत.े 
    --- ००० --- 
    किवतचेी गरज 
 
    " तुी ही किवता िलहायची काही गरजच नती " -- अस ेमाया के किवतबेल णणार ेएक वा अनके वाचक 
अस ूशकतात याची मला कना असत.े मायासारख ेअस ेअनके कवी आहते की ज ेएखाद ेकाम सा करयासाठी वा 
एखाा वचूी वा िवचाराची जािहरात वा चार वा सार करयासाठी िलहीतच नाहीत. यावर लगचे अस ेहटेाळले 
जाऊ शकत ेकी याचा अथ  जगातली घाण तुी आह ेतशी ठेवू इिता कवा वाढव ूइिता. हा तमुचा आपमतलबीपणा 
आह,े तुी असवंदेनशील आहात. ह ेजर खर ेअसले तर हहेी एक कामच झाले ! या कामासाठी अमकु एक किवता 
िलिहली आह,े ह ेदाखवता यायला हव.े 
    --- ००० --- 
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    किवतचे ेपणू  होण े-- असहेी -- 
 
    एखाा वळेी अस ेहोत े-- किवता िलिहली जात ेपण मला कळत ेकी माया मनान ेगधळ केलेला आह े-- नको त े
काही ा किवतते घसुडलेले आह.े तंपण ेटले तर ा घसुडलेा मजकुरात आणखी एक वगेळी किवता असत े-- 
पण ही अशी घसुखोरी झाान,े िलिहलेली किवता िबघडलेली असत.े याचा अथ  ती टाकून ावी लागत,े अस ेनाही. 
नको तो मजकूर उडवनू हवा तो शोधनू काढावा लागतो. आता मनाची अनावयक डबडु बदं झालेली असत.े आता ती 
एक एकसधं किवता घडत.े मग ितात मानिसक िवदीण तचे ेका िच अस ेना ! के किवतचे ेएक आपापले ' पणू  
असण े' असत े-- त ेकवीला कळण ेहचे ाच ेसवा त मोठे कतॄ  असत.े पण, त ेखर ेतर ाच ेनसतचे कतॄ  -- ाची ' 
मीिगरी ' थाबंावरच तर ती किवता गट झालेली असत े! 
    --- ००० --- 
 
ा काय मात सागरन ेतडुलकराचंा एक लेख वाचला. त ेा वळेी लोकसते ' रामहर ' नावाच ेसदर िलहीत असत, 
ात तो आला होता. ( िदनाकं २८ म े१९९३. ) ात तडुलकरानंी ा योगाची आिण िवशषेतः डॉ. भथुािडयांा 
अिभनय-िददशनाची थोरवी, शाचंी अिजबात काटकसर न करता सािंगतलेली आह े! ती अथा त योयच आह,े अस े
मीही ण ूशकतो कारण त ेनाटक मीही पािहले होत.े 
 
    ाच लेखात ' मोठे नाटक णज ेकाय ' यावरही तडुलकर बोललेले आहते. ांा मत,े नसुा कथतेा 
ग ुतंाग ुतंीन ेनाटक मोठे ठरत नाही. त ेमुतः मानवी भावातील ग ुतंाग ुतं, मानवी कॄततली गढू अताककता, ाची 
लनशीलता आिण िनयतीा िनदय ायाचा सखोल वधे यामंळेु मौवान ठरत.े ( डॉ. लाग ूआिण तडुलकर यांा 
एका जाहीर सवंादात, त ेिनयती मानतात, अस ेतडुलकरानंी सािंगतले होत,े ाची आठवण झाली.) त ेेकाची तकबुी 
िवकल करणाया खर साच ेदशन घडवत ाला हलेपाटून टाकत.े थोडात, त ेअमकु एक पटवायला वा अमकु एक 
भिूमका माडंणार ेएकरषेीय नाटक नसत.े त ेसम अिाचा आवाका घणेार,े कोणाही ीकरणािशवाय जगयाा 
भानाचा झपाटा  करणार ेअसत.े ( ही वा ेशशः नाहीत -- रणावर आधािरत आहते. ) 
 
    चागंा, मोा नाटकाबाबतच ेह ेतडुलकराचं ेिवचार मला पणू  पटतात. चागंले नाटक ह ेमानवी सबंधंाचंचे असाव े
लागत.े तुी एखाा पााची महती गाऊ लागलात तर मानवी सबंधंानंा सपाटता यते ेआिण कलाकॄतीतली ' दश नाची 
जान ' सपंनू जात.े 
--- 000 --- 
 
    ' रंगवाचा ' ा माच  २०२० या अकंात आलेला माझा लेख इथ ेदते आह.े पणू  अकंच वाचनीय आिण असनीय 
आह.े िमळवनू जर वाचा. लेख -- 
 
    अिभिातं 
    -- च.ं . दशेपाडं.े 



160 

 

 
    महाराीय कलोपासकच ेपदािधकारी, यसंवेक, मचंावरील मावर, धत सहभागी सव महािवालय ेआिण 
िवाथ, परीक आिण ेक – थमतः मी धता सव िवजेाचं ेअिभनदंन करतो आिण ानंा यश िमळालेले 
नाही ानंा एकच सागं ूइितो की मीही यश आिण अपयश या दोतनू गलेेलो आह े– आपले काम चा ठेवण ेहीच 
अपयशाला ाजंली समजावी. सदुवैान ेया अिंतम धला तुाला नाेात हयात घालवलेले उम, अास ू
परीक लाभललेे होत.े ाचंा िनण य िदलखलुासपण ेीकारा आिण श झाास ांाशी चचा  कन आपली 
नासमज वाढवनू ायचा य करा. मला आणखी एक गो सुवातीलाच सागंायची आह े– ती णज ेया जोशी 
आिण सळसळा उवात तुी मला दोन श बोलयाची सधंी दते आहात ाबल मी खपूच कॄत आह.े यासाठी 
मी तुा सवाचा आभारी आह.े बोलणार आह ेयाचा अथ  खपू लंबचेौड ेभाषण करणार आह ेअस ेनाही. पण, लेखकानंा 
आिण कलावतंानंा नहेमीच महाा ठरणाया एका ाबल मी बोलणार आह,े थोडात. तो  णज े
अिभिातंाचा आह.े याचा अथ  मी फ राजकीय वातावरणाबल बोलणार आह ेअसा मळुीच नाही. सािह 
समंलेनातं एक अशी पत ळत ेआह ेकी राजकारणाच ेे सािहाला व असचू नाही शकत, अस ेणायच ेआिण 
फ राजकारणावर बोलायच े! सािहाबाबत एक वाही बोलायच ेनाही ! मी अथा तच तस ेकाही करणार नाही. 
अिभिातं हा नहेमीच माया चतनाचा िवषय राहात आलेला असान,े माया मराठी नाटकाा ेाता 
नान ेउभरा िम-मिैणना िवचाराला काही खा देयाचा माझा िवचार आह.े 
 
    कलेत राजकारण व नसत ेअस ेणाणायाचं ेएक विैश िवचारात ायलाच हव ेअस ेअसत.े राजकारण व 
नाही अस ेणणार ेह ेलोक कलेतनू बाकी सगळे मानवी जगणचे हपार क इितात. मे, एकाकीपणा, िनराशा, 
उर-आधिुनक जािणवा ह ेसगळे कलेत आले तर ाला त ेभरा पोटीची करमणकू वा कलावतंाची असवंदेनशीलता 
णतात. या कारा कलावतंाचंी आिण िवचारवतंाचंी संा जेा समाजात वाढत ेतेा कलावतंाा सज कतवेर तो 
एक दबाव िनमा ण होतो. अशा वळेी आपले अिभिातं अबािधत राखण ेह ेकलावतंाला जमले नाही तर तो 
तःची सज कता गमावनू बसयाचा धोका असतो. यात आणखीही एक  लात घेयासारखा असतो. उदाहरणाथ , 
गो. प.ु दशेपाडं ेयाचं े‘ उ धम शाळा ‘ ह ेनाटक ा. ातले ीधर कुलकण ह ेपा एका िविश िवचारसरणीच े
आह ेणनू ाला चौकशीा िदातनू जाव ेलागत,े अस ेआह.े नाटक अथा तच ाची बाज ूघऊेन िलिहलेले आह.े 
ाच ेउदाीकरणही आह.े ‘ बघा, िकती हा अाय ! ‘ असा टोन आह.े पण, ाच िवचारसरणीची सा असलेा 
दशेातं िवरोधकानंा हवतेच िमसळून टाकले जात,े ाच ेकाय – हा  इथ ेयते नाही. अशा गोची भलावण करणार े
लोक आिण कोणाही भिूमकेच ेफुग ेफुगवणार ेलोक ह ेमानवी जगण ेसमजनू घेयाची सजकता नाकारत असतात. त े
तः तर ती नाकारतातच पण इतरानंीही ती नाकारली पािहज ेअसा दबाव त ेिविवध कार ेिनमा ण क पाहतात. तो 
झगुान कलावतंाला आपा तःा चतनशीलतने ेआिण सज कतने ेजगता यणे ेआिण अिभ होता यणे ेह ेअशा 
वातावरणात महाच ेठरत.े असो. यावर फार वळे न घालवता पढु ेजाऊ. 
 
    या िनिमान ेतमुाशी थोड ेबोलायच ेणनू २७ तारखलेा सकाळी मी तीन एकािंकका पािहा. ातंा एकीच े
उदाहरण घतेो आह.े ती णज,े ‘ वन टाईम सलेेशेन ‘. मी शाळाकॉलेजात असताना एक लेख वाचला होता, ात अस े
होत ेकी अमिेरकेत एका तण अिववािहत मलुीची आई ितला गभ िनरोधक गोळी ायची आठवण करत े! आी 
अचिंबत होऊन एकमकेातं याची चचा  करायचो. िकती वगेळे वातावरण ! इकड ेह ेकदािप घडण ेश नाही, अस ेआी 
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समजायचो. मी पािहलेा तमुा ा एकािंककेत अस ेधावर धे आहते. आदा वष मलुाला ाा आईन े
वाढिदवसाला सभंोगिवषयक पुक भटे िदलेले आह ेआिण या वष ती ाला िनरोधाचं ेपाकीटच भटे दते ेआह े! 
ाबाबत पित-पतले सवंाद आहते ! शवेटी कहर णज ेतो मलुगा समसभंोगी असाच ेकबलू करतो. आिण ही 
िवकॄती वगरै ेन समजता कवा ःखाचा खपू गधळ न घालता आईवडील त ेीकारतात ! काही वषापवू ही एकािंकका 
खपूच सनसनाटी आिण वाद ठरली असती. आज ती िनभ यपण ेसादर होत ेआह.े याचा अथ च ती एक तर सेॉरही 
झालेली आह ेआिण ेकही बराचसा समजतुदार झालेला आह.े अस ेपािहले तर ह ेअिभिातं लेखकान े
घतेलेलेही आह ेआिण शासनान ेव समाजान ेिदलेलेही आह,े अस ेणता यते.े अस ेजळूुन आले नाही तर समा िनमा ण 
होतात. 
 
    काही  समाजाकडून तयार होतात. अशा नाटकाचंी उदाहरण ेणज,े ‘ यदाकदािचत ‘, ‘ सखाराम बाइडंर ‘, ‘ 
घाशीराम कोतवाल ‘, ‘ मी नथरुाम गोडस ेबोलतोय ‘ आिण ‘ िगधाड े‘. कधी अीलतचे ेआरोप कधी इितहासाशी 
तारणा केाच ेआरोप तर कधी पू िवभतूच ेवा दवेदवेताचं ेिवडबंन केाच ेआरोप. ‘ िगधाड े‘ म ेएका ीा 
पोटावर लाथ मारान ेहोणाया िता गभ पाताच ेय होत.े त ेलोकानंा खपूच बीभ वाटले. िददशक बजेनी यावर 
माग  काढला. ा ीा साडीवर िदसणार ेराच ेडाग ानंी िनळे दाखवले आिण हा िनळा रंग लाल समजावा, अशी 
घोषणा केली. या कार,े कधी माग  काढून वा कधी सघंष  कन पढु ेजाव ेलागत.े अिलकडचे मेानदं गी याचं े‘ छावणी 
‘ ह ेनाटक आपा शासकीय सेॉरन ेबराच काळ अडवनू ठेवले होत.े लेखकाला ासाठी सघंष  करावा लागला. इथ े
मायाही एका नाटकाच ेउदाहरण दतेो. माझ,े ‘ जागच ंहलायच ंनाही ‘ या नावाच ेएक दोन अकंी नाटक होत.े ाला 
माता माणप िमळालेलेही होत.े पण, नतंर ातला काही भाग पनुलिखत कन ात काही बदल केामळेु त े
पुा शासनाकड ेमी पाठवले. दराना काळात डाबार बदंी झालेली होती. गमंत बघा – त ेनाटक सरा 
दशकाता हदी िसनमेाची एक बनावट ोरी हाताळणार ेआह.े ामळेु ात कॅबर ेडार ीच ेएक पा आह े! तर 
मला प आले की त ेसगळे आिण ितची वा ेवगळावी लागतील कारण डाबार बदंी आह े! मी ानंा उर पाठवले 
की अहो, या पाासह आिण िता सवंादासंह तुी अमकु तारखलेा आधीच माणप िदलेले आह,े ही ाची त ! 
आता फ काही बदल केामळेु पुा पाठवलेय. तरीही बयाच िदवसानंी, अण नलावड ेितथ ेअ झाावर मला 
त ेमाणप िमळाले ! मायाच 
    ‘ ढोलताश े‘ या नाटकात एक वा िकेट आिण पािकान याबाबत होत,े त ेवगळायला सािंगतले होत.े कारण 
दशेाा पररा धोरणाशी िवसगंत अस ेकाही नाटकात अस ूनय,े अस ेएक कलम असत.े ही सव  लेखकाा 
अिभिातंावरची एक कारची आमणचे असतात. णनूच, ह ेसेॉर बोडच र करायला हव ेअशी मागणी 
अमोल पालेकरानंी कोटा कड ेकेलेली आह.े ाबाबतचा िनकाल अजनू आलेला नाही. 
 
    इथ ेएक लात ायला हव ेकी जगाता अनके लेखकांा बाबतीत, णज ेउदाहरणाथ , तिमा नासरीन, 
सलमान रदी, गाओ झगिझआन ह ेअमकु दशेात ांा लेखनाला धोका आह ेणनू कुठेतरी सया दशेात 
आयाला जायाा घटना आपण वाचलेा असतात. एक तर ाचं ेसािह अनवुािदत होऊन जगात पोचलेले 
असत ेकवा िमळतो समजा ानंा सया दशेात आय – िततके ती, तस ेआहते का आपले  आिण तस े
आयिबय घणे ेही आपा बसकी बात आह ेका ? आिण आपाला खतमच करावसे ेवाटाव ेअशा कारचा काही 
आशय आपण माडंतोय का ? तस ेनसले तर, इथले कायद ेसमजनू घऊेन लेखन करता यईेल अस ेमला वाटत.े कोणाच 
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दशेात वा मानवी समहूात शभंर टे अिभिातं िमळण ेअवघड आह,े ह ेआपणही समजनू घतेले पािहज.े 
अीलतेा बाबतीत, कायात, लेखकाला खपूच झकुत ेमाप आह.े कोणाही कलाकॄतीतला नसुताच एखादा सदंभ हीन 
तकुडा अील ठरवता यते नाही. पणू  कलाकॄतीतले ाच ेान आिण ा कलाकॄतीचा भाग णून ाची गरज, ह े
िवचारात ाव,े अस ेआह.े ा बाबतीत काही वाचक, समीक याचंी साही काढता यते.े सरा एक कायदा णतो की 
इथली कायदा व सुवा िबघडवणार,े समाजात फूट पाडून भडकवणार,े अस ेकाही कलेत नसाव.े िशवाय, इथले 
सनदशीर मागा न ेिनवडून आलेले सरकार, हसा भडकवनू वा बकेायदशेीर मागानी उलथनू टाकयाचा हते ूकलेत असता 
कामा नय.े मला वाटत ेकी बसं लेखकानंा या कायाचंा अडथळा येयाची शता नाही. पण, ाचं ेहतेचू तचे 
तसचे बकेायदशेीर काही योजलेले असतील तर ाच ेपढुील सगंीत ऐकायची ानंा तयारी ठेवावी लागणारच, ह ेउघड 
आह.े तरीही, अमकु एक कायदा मोडला जातोय का यावर मतभदे होऊ शकतील, समथ नाथ  वा िव माडंणी केली जाऊ 
शकेल, हहेी लेखकानंी समजनू राहायला हव.े अशा कारच ेिनबध घालणार ेकायद ेजगात जवळ जवळ सवच दशेातं 
आहते, ह ेआपाला िवसरता यणेार नाही. २०१४ त े२०१६ या काळात पोिलसानंी दाखल केलेा या कायाखाला 
११२ केससेपकैी फ दोन केससेम ेदोष िस होऊ शकलेला आह,े अस ेनटेवर िदसत.े ह ेपाहता ही काही चडं 
काळजीची बाब िदसत नाही. तरीही, एखाद ेसरकारच अशा कायाचा गरैवापर करतये अस ेवाटले तर ायालयाचा 
दरवाजा ठोठावण ेहाच माग  उरतो. रीतसर चाललेा लोकशाहीम ेफार िचतच कुणा लखेकाला इता टोकाला 
जाव ेलागले, अस ेवाटत.े 
 
    ह ेझाले समाजाच ेवा कायाच ेिनबध. सवा त पिहला िनबध तर लेखकाचा तःचाच असतो. मनात असलेले वा 
समजलेले त ेसव च  करायची लेखकाचीच हमत होत नाही. नातवेाईक, िम, ओळखीच ेलोक काय णतील, 
ानंा काय वाटेल, ांा कशा ितिया यतेील याा िवचारानंा अनके लेखक घाब शकतात. अतं चावट वा 
अीलतेाही वादात यईेल अशी एखादी कादबंरी िलिहली समजा तर आपा मलुांा जगयावर ाचा काय 
पिरणाम होईल याची कनने ेभीती वाटू शकत.े माझ े‘ बिुबळ आिण झ ू‘ ह ेनाटक ी-पुषातंा ा 
आकष णाचंा िवषय हाताळत.े एकान ेमला िवचारले की ह ेएवढ ेसगळे तुाला कस ेमािहती ? टले, बाबा, अशीच 
सागंोवागंीची मािहती वापरलेली आह.े तःा अनभुवाबरोबरच िनरीणातनू आिण चतनातनूही बरचे मनोापार 
लेखकाला कळू शकतात, हहेी लात घतेले गलेे पािहज.े खानोलकरानंी ांा कादबंयातंनू तःा िवकॄती  
केा, अस ेणणार ेिवानही इथ ेहोऊन गलेेले आहते.  कलेपेा ा कलावतंाचचे मूमापन आधी करा, ही 
जर समाजात वॄी असले तर ितचा लेखकाला ास होऊ शकतो. ा ासाला लेखकाला तयार राहावचे लागणार. 
लेखक ममवगय नसावा, तो पिरवत नवादीच असावा अशा कारा अपेा या कलाेाता 
अिभिातंाला अटकाव करणाया असतात, ह ेलात ायला हव.े आता माझ ेहचे ‘ बिुबळ आिण झ ू‘ ह े
नाटक पिरवत नवादी कुठे आह े? पण त ेमानवी जगण ेपाहणार,े ा िनिमान ेकाही आशय  करणार ेआह ेकी नाही 
? ानंी पािहले ानंी त ेया समजतुीनचे पािहले, ामळेु मला काही  आला नाही. 
 
    ह ेातंाच े का िनमा ण होतात, ह ेपािहले पािहज.े के माणसाच ेजनकु नकाश ेवगेवगेळे असतात, ाची 
वाढ वगेवगेया वातावरणात, वगेवगेळे पिरणाम घते झालेली असत.े काही लोकांा आयुात अमकु एका िवभतूीला 
सव ान असत.े थोडात, केाची घडण, ोॅमग वगेवगेळे असत.े अमकु धमा च,े ीच ेवा जातीच ेिवडबंन 
वा िवटंबना सहन होणारच नाही, अशी काहची अवा अस ूशकत.े आिण सगळी कलािनमती ही फ ा ा 
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लेखकाा िगत ितिया  करणारीच असत,े हा बसंाचंा समज असतो. ामळेु सव च कलावतंाबंाबत 
माणस ेसौ वा ती मानिसक सघंषा त अस ूशकतात. जेा जेा लोकानंा अस ेवाटत ेकी अमकु एका कलाकॄतीतनू 
आपा घडणीलाच िवरोध होतो आह ेवा धोका िनमा ण होतो आह ेतेा तेा ा कलावतंाच ेअिभिातं न 
केले पािहज ेअस ेानंा वाटत.े या बाबतीत ह ेलात घतेले पािहज ेकी जगातले अनके माताा लखेक ह ेसागंत 
असतात की ांा लखेनाचा का माल हा िगत अनभुवातनू वा पिरमातनू यते असला तरी त ेिगत 
ितिया  करयासाठी िलहीत नाहीत. त ेमानवी जगण ेसमजनू घेयासाठी िलिहतात. वाचकानंीही िगत 
पवू हातंनू वा मतमतातंरातंनू कलकेड ेपा नय,े अशी अपेा असत.े पण अनकेदा तस ेघडत नाही. आिण हचे, ही 
ातंाची समा िनमा ण होयाच ेकारण आह.े िजथ ेकुणावर तरी आमण करण,े कुणािवतरी षे पसरवण ेअस े
कलेच ेयोजनाब हतेचू असतील ितथ ेसघंष  िनमा ण होणारच ह ेसमजनू घतेा यते.े 
 
    आता थोड ेआपा राजकीय वातावरणाकड ेपाहाव ेअस ेवाटत.े काय आह ेपिरिती ? नते ेतर इकडून ितकड ेउा 
मारतातच आहते पण पांा युा वा आघााही कशाही – अनपिेतही होत आहते. जरा िडझाईन बदलले की 
इकडच ेपोपट आिण ितकडच ेराघ ूलगचे वगेवगेळेच बोलायला लागतात, ह ेआपण पाहात आहोत. थोडात णज े
अमकु माणस ेवा प अमकु िवचारसरणी मानतात, अस ेकाही िदसत नाही. याच ेआता कुणाला आय ही वाटत नाही. 
हीच उर आधिुनक अवा णायची ! ना धम , ना िवचारसरणी, ना कोणती मू े! सगळे जगण ेउथळच असत,े हीच 
धारणा ! याही पिरितीत पिरवत नवादी िवचारवतं मा नटे लावनू ाचंी ठरािवक मत ेरटेताना िदसतात, तो भाग वगेळा 
आिण िनरथ कही. आता काही प जातवादी, काही धम वादी, काही भाषावादी अस ेअसान ेसमाजात फूट पाडणार े
आहते, अस ेटले जात.े मला वाटत,े त ेसगळे मतांा गासंाठी असत.े अस ेफूटपाड ेप इथ ेकायदशेीर माता 
कस ेा करतील ? सगळेच माताा आहते णजचे सिंवधान मानणारचे आहते, हचे गहॄीत धरायला हव.े कुणाच े
काही वगेळे णण ेअसले तर कोटा त जाऊन त ेिस करायला हव.े या सगयाचा साराशं असा िदसतो की िनवडणकुा 
जकण ेआिण आपा अमांमाण ेदशे घडवण ेहचे सवाच ेउि आह.े आिण ात िवचार वगरै ेकाही नसनू पवू ह 
आिण एकूणच घडत आलेले ाचं ेाचं ेभाव आहते. णज ेकाँसेला समजा अनामक, अहसक, समजतुदार, 
शातंतावादी अशी ितमा आवडत ेतर बीजपेीला ािभमानी, जर तर आमक, जशास तस ेवागणारी अशी कणखर 
ितमा पसतं पडत असले – अस ेफरक अस ूशकतात. लोकानंा आता मतदानातनू िवचार िनवडायचा नसनू भाव 
िनवडायचा आह.े ामळेु आता िवचार पोचवण ेयाला महच रािहलेले नाही. आपापा अिता आिण भाव याचं े
रा आणण ेहचे महाच ेझालेल ेआह.े ामळेु एकूणच याता सघंषाना एक शाळकरी आिण माथिेफ प यते 
चाललेले आह.े तरीही या राजकीय ेाता लोकानंा कलेच ेकाही दणेघेणे ेआह ेअस ेिदसत नाही. तुी मेकिवता 
िलिहली की िनराशचेी िलिहली की एखाा कालबा िवचारसरणीची िलिहली यान ेानंा काहीच फरक पडत नाही. एक 
तर ानंा वळेही नाही आिण कलकेड ेजायासाठी लागणाया तरल मनाच ेकौतकुही नाही. एखाा राजकीय भावाची 
तरफदारी करणार ेवा ांा राजकीय भावाा िवरोधात असललेे अस ेकाही तुी िलिहलेत तरच ाचं ेल जाऊ 
शकेल. पण याही पिरितीत काही पिरवत नवादी वा िवोही टाईप िवचारवतं मा कला ही डाा िवचारसरणीचीच 
असायला हवी, ह ेकरपण ेमाडंत असतात. त ेवावापासनू तटुललेे आहते ह ेएकदा लात आले की ांाकड ेल 
करता यते.े णजचे, एकूणात सा राजकीय लोकाकंडून तरी मराठी लेखकांा अिभिातंाला काही धोका 
िदसत नाही. 
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    माणसांा जगयाचा हा जो एक नमनूा तयार झाला आह ेतो िवचारात घतेा लखेकान ेलखेनपवू  चतनातं 
वापरायचीच जा गरज आह,े अस ेिदसत.े आपण का िलिहतो आिण आपले िलिहण ेह ेसव च माणसासंाठी अस ूशकत े
की नाही – ह ेिवषय लेखकाा चतनात असायला हवते, अस ेवाटत.े पुा एकदा आभार माननू थाबंतो. 
    ( पुषोम करंडक पािरतोिषक िवतरण समारंभ, पणु,े िदनाकं २९-१२-१९. ) 
    --- ००० --- 
      
    सज क कला 
 
    कोणाही कवीची के किवता ही ाा कुवतीा अु राला पोचणारी असलेच अस ेनाही. कवीन ेाची 
खतं बाळगायचहेी कारण नाही. मु समा कोणती असत ेतर किवता ही िनण याक वा बोधद होयाची. तशी 
किवता ही फ नाकारली वा ीकारली जाऊ शकत.े ती कधीच काही नव ेदऊे शकत नाही, कारण, आह ेत ेपाहयाची 
वा समाचंी िया समजनू घेयाची जाग ितात नसत.े ती जाग असणारी किवता वषा नवुष ताजी आिण िजवतं 
राहत.े ह ेसमजलेला कवी कधी कधी, िलन झालेा किवततेली बोधदता काढू जातो तर ात ती पणू  किवताच न 
होत.े ( माझ ेएक नाटक अस ेिलन झाले होत.े सगळा सरू बोधदतचेा होता. मलाच त ेबािलश वाटू लागले. ती पणू  
सिंहता नाकान मी ा नाटकाच ेपनुलखनच केल े! ) मतदशनाचा हते ूहा कलेचा मखु दोष णता यतेो. 
 
    काहा मत े' योय बोधद ' असण ेहचे फ कलेच ेमू, अस ेअस ूशकत.े पण, तशी कला पथंापक असत ेह े
पाहायला हव.े ामळेु ती सघंषा ची आिण छळाची आह ेती रचना ीकारणारी असत,े णजचे मूहीन असत,े अस े
णता यते.े ःखाची रचना नसुतीच उगाळत राहण ेणज ेसज क कला न.े 
    --- ००० --- 
 
    अथ पणू ता 
 
    माया लहानपणची गो. धावा इंजीत िलिहलेला मजकूर पान मीही तसचे सरपटत ेकाही िगचिमडून याचा अथ  
काय, अस ेिवचारत अस.े तसचे, बरचे पढु,े ' सकथ े' ता किवता वाचनू, कशाही शजेारी कोणतहेी श िलन मी 
अशा अनाकलनीय मजकूरांा किवता सकथकेड ेपाठवा होा. ा उलट टपाली परत आा ! तर, ' अथ पणू ता 
' ही लक बाय चा णज ेअनमान धपान ेवा राम भरोस ेअिात यते ेअस ेअनकेानंा वाटत असले का ? की न 
जाणो, फास ेआपा बाजनू ेपडले तर आपले लखेन उदाहरणाथ  नोबलेा तोडीच ेठ शकेल, अस े? 
    --- ००० --- 
 
    मूहास 
 
    इथ ेबरचे िवषय मी िवचारिविनमयासाठी माडंत असतो – माझी अमकु मत े डसा गळी उतरवयासाठी नाही. 
ाच कारची ही पो आह.े ही ‘ मूहास ‘ हा श नहेमीच वाचनात यतेो. काय आह ेही भानगड, अस ेआपण 
कधी िवचारत नाही. एक लात घतेले पािहज ेकी आपण ानंा मू ेणतो ा काही बौिक रचना असतात आिण 



165 

 

सामातः ा ‘ आदश ‘ णनू ीकारलेा असतात. मू ेमा सगयानंाच असतात पण ात आचरणात 
नसतात. उदाहरणाथ  ‘ समता ‘ ह ेमू घऊे. ह ेमा सगयानंाच असत ेपण आचरण िवषमता िनमा ण करणार ेअसत.े 
पितपनी शभंर टे एकमकेाशंी एकिन असायला हव ेयाला सगळेच ‘ हो हो ‘ णतील पण त ेआचरणात असणार 
नाही. ाचार वाईट अस ेसगळेच णतील पण मनात आिण खाजगीत ाच ेसमथ नही करतील. कोणतहेी मू 
णज ेमाणसाा जगयातले एक आतंरंच असत.े ‘ अहसा ‘ ह ेमू चागंले आह ेहो पण तुी युस नसाल तर 
जगात तुाला कुहेी िवचारणार नाही – असा हा पचे असतो. आिण ह ेशकेडो-हजारो वष चा असत.े तस ेनसत ेतर ‘ 
समता ‘ ह ेमू माननू ासाठी झटायची गरजच उरली नसती. मू-ीकार आिण मू-िवरोध या ंातनूच 
माणसाची ‘ गती ‘ चा असत े! काळानुप ा काराची अिभी, माण बदलत,े वगेळे अस ूशकत,े इतकेच. 
 
    ह ेसव  पाहता ‘ मूहास ‘ होतोय, णज ेकाय ? िनरिनराळी मू ेीकारण ेआिण ाचंा हास करत जगण ेहचे 
तर घडत असत.े आज वगेळे अस ेकाय घडतये ? की आपण मूहासाबल बोललो णज ेआपण तः फार 
मूयु वागणार ेआहोत, अस ेभासवयाची ही एक युी असत े? आिण यातले मतभदेाचं ेे लात घतेले तर आता 
अगदी मूहास होतोय अस ेणयासारख ेआपले मूयु वागण ेकधी होत े? व ूआिण बाजार याचं ेचडं जग 
खलेु झालेले असामळेु मळुातच असणारी ंाकता खपू मोठी िदसत,े इतकेच ! 
 
    मू ेआचरणात असचू नाही शकत तर ाचंा हास कसला ? 
    --- ००० --- 
 
किवता आिण वय 
     
मी अगदी थोडा काळ िकलर सेम े‘ मनोहर ‘ मािसकाचा सहसपंादक णनू काम करत होतो. ा वळेी मी ‘ 
सहिशण ‘ या िवषयावर अनके नामवतंांा आिण िशणतांा मलुाखती घऊेन ाचंा एक मोठा लेख तयार केला 
होता. ा लेखाला भाकर काटे याचंी िच ेलाभलेली होती. स ुदंर असण ेह ेकाांा िचाचं ेमखु विैश अस.े तर 
ा ियते एक िवचारवतं अस ेणाले होत ेकी वयाा २५ ा वषा पयत मलुान ेमलुीकड ेपाहताही कामा नय.े ाच े
पणू  ल ाा िशणावरच क ित असायला हव.े अशा िवचारामंळेु त ेसहिशणाा िवरोधात होत.े मलुामलुनी 
एक िशकताच कामा नय,े अस ेाचं ेमत होत.े यावर, अमकु एक िशणत अस ेअस ेणतो, ावर तमुच ेकाय मत, 
अस ेिवचारावर त ेमायावर खवळले होत.े तर त ेअसो. नसैगक वाढ आिण मानसशा यानंा धन ाचं ेिवचार 
नत.े इथनू सुवात करायच ेकारण णज ेकिवतते यणेार ेअनभुव आिण कवीच ेवय याचंा काही सबंधं असतो का आिण 
ाच ेकाही िनयम वा िश असत ेका, हा या पोचा िवषय आह.े 
 
    ियानंी, िवशषेतः िववािहत ियानंी मेकिवता िलिहण ेिनिष मानणार ेबरचे लोक अजनूही आपा समाजात 
आहते. ियावंर घातले जाणार ेह ेिनबध अनसैगक, अायकारक आहते, ह ेसमजणायाचंी संाही आता बयापकैी 
आह,े अस ेणता यईेल. असली बधंन ेवा अपेा या िनसग  आिण मानसशा यानंा डावन बाळगा जातात. ानंा 
 वावाचा वा मानवी जगयाचा आधार नसतो. तसचे कार, कोणा वयात कशा कारा किवता िलिहा 
जाात याबंाबता अपेामंहेी असतो. तण वयात औदासी, मॄचू ेिवचार, िनराशा, ह ेअस ूनय,े अस ेकाहना 
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वाटत.े माणसाा जगयाबाबतच ेमलूभतू  – जस ेकी, ःख का होत,े के सबंधंात सघंष  का असतो – ह ेखर ेतर 
कोणाही वयात पडू शकतात. बुाला त े पडले त ेफ ाापरुत ेनत.े त ेपणू  मानवजातीच े होत.े अशा 
कारा चतनाची किवता तण वयातही िलिहली जाऊ शकत.े तण वयात कशाला आािक, अस ेणयाला 
अथ  नसतो. आपण ‘ आािक ‘ चा सबंधं धामक कम काडं,े ातंा अिधकाराचंी रचना यांाशी जोडतो त ेपणू तः 
चकुीच ेअसत.े खर ेतर के चागंली किवता ही िगत सखुःखांा पिलकडचा एकूण मानवी जगयाचा आवाका 
घणेारीच असत.े काही किवता फ िगत रागलोभ वा सखुःख ेवा मत ेमाडंणचे महाच ेमानणाया अस ूशकतात. 
आिण तरीही, काही किवता, कोणाही अनभुवाा िनिमान,े मनाा ग ुतंाग ुतंीा रचना, जगयातली आतंरं ेयाचं े
पिरपणू  भान घणेायाही असतात. या अथा न ेा आािक असतात. तण वयात अशा किवता कुणी िलहीत असले 
तर, ‘ अररे े‘ वा ‘ िबचारा ‘ अस ेकवीला णणार ेकाही अस ूशकतात. ानेर काय, ‘ वन ‘ ा कामासाठीच आले 
होत,े इतर तणानंी ा फंदात पडू नय,े अस ेानंा वाटत.े 
 
    ी-पुष यांातंा आकष णाचा िवषय घऊे. ह ेफ तण वयाता लोकाचं ेआरित े असत,े अस ेकाहना 
वाटत.े तस ेवाटण ेह ेअथा तच अनसैगक, मानवी जगयाा वावाला नाकारणार ेआिण हकेटपण ेनिैतक पाच े
असत.े ी-पुषातंले आकष ण ह ेदोी बाजूनंी वयब अस ूशकत नाही, तस ेत ेनसत,े ह ेअगदी आधिुनक सशंोधनही 
सागंत.े ामळेु, पाशी, साठीा पढुा ी-पुष कवनी मेकिवता िल नयते, अस ेवाटणायाकंड ेल करणचे 
योय ठरत.े मेाकड ेिगत अनभुव णनू पाहणार ेकवी जस े‘ उतार ‘ वयातही अस ूशकतात तसचे त ेअनभुव पणू  
मानवी जगयाची िया अस ेभान घणेारहेी अस ूशकतात. ी-पुषातंले आकष ण वा मे णज ेफ मलेु जाला 
घालायचा काय म नसतो. ाला इतर अनके आयाम असतात. मेामळेु मत घडणाा रासायिनक िया, ाचं े
मानवी जगयातले ान, यावंर खपू सशंोधन झालेले आह.े रजोिनवॄीनतंरा ीन ेवा साठीनतंरा पुषान े
मेकिवता िलिहण ेणज ेकाहीतरी अघिटत वा िवकॄत आह ेअस ेसमजण,े हचे खर ेतर िवकॄत आह.े माणसू नेडडे -- 
ममतॄ होत नाही तोवर सव मानवी भावभावनानंी, िवचारानंी तो यु असतो, ह ेसमजनू ायला हव.े कलेा ेात सव  
मानवी जगण,े ाच ेकोणतहेी िवम कोणाही वयात आिवॄत होऊ शकतात, ह ेसमजण ेअवघड जाऊ नय.े 
 
    कलाक अिभीत कोणाही कारणान ेवयाची बधंन ेमानण ेही एक सामािजक िवकॄती असत.े त ेफ सवयीन े
बबवलेले िवचारहू असतात. ी वा पुष कलावतंानंी वा कवनी असा समजानंा कमत देयाच ेकाहीच कारण 
नाही. सरकारी सेॉर नसावा अस ेआपण णतो, तसाच, हा असला सामािजक सेॉरही नाकारला पािहज.े 
    --- ००० --- 
     अिनयिंत – यचंिलत किवता 
 
    सामातः कलािनमतीत कलावतंाचा िगत सहभाग – ाा सबोध मनाच ेिनमितियवेर असणार ेिनयंण 
-- गहॄीत धरलेले असत.े ाच वळेी अबोध मनही थोडफेार काम करत असले तरी ाला मु सचंार क िदला जात 
नाही. तो टा या अिनयिंत किवतते ओलाडंला जातो. ही मु शलैी ामुान ेअितवाववादातनू आलेली आह.े 
कवीन ेकिवतवेर कोणतहेी संरण न करत बसता ती यतेये तशी खडबडीत वा रॉ णज ेिपकयाची वा िपकवयाची 
िया न झालेली असायला हवी, अस ेअितवाववादाचा णतेा आंे टेन णतो. िनकॅनोर पारा ा अिँट-पोएी ( 
न-किवता ) महेी ही त ेअतंभू त असतात. सगंीत वा िच या कलातंा ‘ अवचैािरक ‘ ताचंाही इथ ेमु वावर 
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असतो. काहीजण अस ेण ूशकतात की ह ेितकडा लोकानंी आणलेले आह े– आपा मातीतले नाही. सगळी 
मानवजात एक जगत असत,े ह ेानंा समजत नाही. जातवादी, धम वादी वा दशेवादी टोयांा मानिसकतमेळेु अस े
होत.े बु, ज.े कॄमतू वा ओशो ह ेभारतात जले णनू जगात इतर अतु ठरत नाहीत. मानसशााचा अमकु 
एक अास परदशेात झाला णनू तो इथा मातीता लोकानंा लाग ूहोत नाही, अस ेनसत.े कािलदास, टागोर, 
शेिपयर, िपरादंेो, बकेेट, आयनेो ह ेपणू  जगाच ेअसतात, ह ेलात ायला हव.े तर, ही जी अिनयिंत मु 
शलैी असत ेती कुठेही काहीही फेकाव,े जोडाव ेअशी असत ेका ? तर नाही. वत मानपाच ेएखाद ेपान फाडून, ाच ेतकुड े
हव ेतस ेमाडूंन ातनू िमळणारा कुठलाही शसमुय णज ेही अिनयिंत किवता असत ेका ? या ाला माझ ेउर, 
‘ नाही ‘ अस ेआह.े कवीाही नकळत ाच ेजगयाबाबतच ेआकलन, पिरपता ( असलेली-नसलेली ) ही इथ ेकाम 
करतच असत.े ती  होयाला इथ ेअिततं आिण अतं नावीपणू  वाव िमळतो, अस ेमी णने. गयेता, पता, 
वचैािरक भिूमका वा भाविनकता अशी बधंन ेइथ ेनसतात. ामळेु, अथा तच, अशा किवता फ सबोध मनान ेवा 
वचैािरकतने ेसमजत नाहीत. ांा िनमितियेमाणचे ाचंी वाचनियाही असावी लागत.े या किवततेनू, 
कोणाही चागंा कलाकॄतीमाणचे, जगयाच ेआकलन, भान, पिरपता हचे  होत असत.े आज मी इथ ेिदलेली 
‘ उडता उडता ‘ ही किवता या अिनयिंत कारातली आह,े अस ेमला वाटत.े( यापवूही मी अशा बयाच किवता 
िलिहलेा आहते. ) िता ‘ यशित े‘ बल वा ‘ मूा ‘ बल माझा कोणताही दावा नाही. 
    --- ००० --- 
 
    जगिस भारतीय िचकार ी एस गायतड ेयांाबल बोलताना, ाचं ेएक विैश णनू अस ेबोलले गलेे आह े
-- radical idea of separating meaning from painting -- अथ  आिण िच याचंी फारकत करण.े एखाा 
िचकाराला अशी गरज का, कशामळेु वाटू शकत,े याचा आपण िवचार करायला हवा.  
--- ००० --- 
    अमतू  िचाचा अथ  आिण दजा  
 
    कीरो या जगिवात हरषेाताची जरा परीाच करावी, अस ेएकदा काहनी ठरवले. हाताचं े२०-२५ ठस ेघऊेन त े
ााकड ेगलेे. ह ेसगळे ठस े३५ वषाा पुषाचं ेअसनू यातंला एखादा ठसा फारच वगेळा वाटतो का त ेबघा, णाले. 
कीरोन ेत ेसव  ठस ेपान एक ठसा बाहरे काढला. तो णाला की या माणसाला खनुाा गुासाठी फाशीची िशा 
झालेली असनू सा तो तंुगात आह.े ह ेबरोबर होत े! मग ाला फाशी कधी िदले जाईल, असा  िवचारला गलेा. 
कीरो णाला की ाची फाशीची िशा र होईल. पढु ेतसचे झाले ! ह ेसगळे अधंा णनू उडवनू लावयासारख े
नाही, अस ेमाझ ेमत आह.े ही मिेडकल पािमी आिण किरयर पािमी यातंही खपू सशंोधन झालेले आह ेआिण होत 
आह.े त ेजाऊ ा – या मतभदेासाठी मी ह ेिलिहलेले नाही. 
 
    आता सरी एक घटना सागंतो. मी बकेँत नोकरीला लागलो ा काळात शेल कलेन असा एक कार होता. 
णज,े एखाा ाहकाा िवनतंीवन ान ेभरलेा सया बकेँा चकेच ेपसै ेा बकेँत जाऊन रोख आणनू दणे.े 
तस ेरोख पसै ेआणायला मी आिण आमच ेएक रोखपाल ( कॅिशयर ) एका बकेँत गलेो होतो. ितथला कॅिशयर आमा 
ओळखीचाच होता. पण ान े१०० ा एका पकेॅटम ेएक सदोष नोट ( तलेकट वा धतुली गलेेली असले वा 
िचकटवलेलीही असले ) ठेवली होती. आमचा कॅिशयर पसै ेमोजत असताना तो सरा कॅिशयर इकडच-ेितकडच ेकाही 
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बोलत रािहला. आमचा कॅिशयर नोटा मोजत होता. भराभर. ती नोट यतेाच ान ेती बाजलूा काढून ठेवली आिण तो पढु े
मोज ूलागला ! ाला नसुा शातनू कळायच ेत ेकळले होत े! हहेी सागंयाचा हते ूवगेळा आह.े 
 
    अमतू  िच ेबघनू आपाला असा  पडू शकतो की ह ेखरोखर चागंले िच आह ेकी असचे कुणीही काहीही कसहेी 
रंग उधळून वा थापनू मारललेी रंगीत थाप वा बनावट िच आह,े ह ेकस ेकळणार ? या बाबतीत आपण सगंीताच े
उदाहरण घऊे शकतो. अात गायक गात असला तरी ाच ेगाण ेलाबंनू ऐकूनही ाची योयता ओळखणार ेखपूजण 
अस ूशकतात, असतात. तसचे िच े‘ पाहणाया ‘ ला अमकु िच मारच ेआह ेकी एखाा नवा उडाणट ू
नलबाजाच ेआह,े ह ेकळू शकत.े 
 
    आणखी एक  असा पडू शकतो की, पावरचा वा लोखडंावरचा गजं यातही ‘ अमतू  िच ‘ िदस ूशकत.े तसचे, 
झाडाच ेखोड, फांा, भतीच ेपोपड,े ढग, चहाच ेवा अाच ेडाग, मोडा व ू– यातं कुठेही कलाकॄती “ िदस ू‘ 
शकतात. मग ातं आिण कलावतंान ेिनमलेा कलाकॄतीत फरक काय ? तो कसा कळणार ? 
 
    ह े काही आपालाच पडतात, अस ेनाही. जगात अनकेजण यावर िवचार करत असतातच. मी एका िठकाणी अस े
वाचले की अनके िच ेसमोर माडूंन, िच े‘ पाहण े‘ माहीत असलेा काही लोकानंा ातंा िचकाराबंल िवचारले. 
या योगात अनकेदा अस ेिदसनू आले की समुार े६५ टे लोकानंा खरोखरा गभंीर आिण िनात िचकाराचंी िच े
नमेकी ओळखता यतेात. 
 
    अमतू  िचातली मारी कशी समजत ेयावर एक लेख वाचला. ाचा साराशं असा – 
 
    सात -- िचाता वाहीपणात एका टोकापासनू सया टोकापयत सात असत.े 
    रंग – सगंती नीट असत.े 
    पोत – अनके थराचंा अस ूशकतो. ातली सहजता कळत.े 
    ग ुतंाग ुतं – िचातले आतंरसबंधं ा िचाची पणू ता दाखवतात. 
    िनःशकंता – रंगलेपन, रषेा यातं कुठेही भीती वा गधळ नसतो. 
    अथ  – गायतड ॆबौिक वा भािषक अथ  नाकारतात पण िपकॅसो सारा िचकारात त ेअस-ूकळूही शकतात. 
 
    साराशं णज,े काहना ज ेवाटत ेकी ह ेअनमानधपान ेअदंाज ेचालणार ेआिण एखाा नशीबवानाला ‘ मोठे ‘ 
करणार ेअस ेे आह,े त ेकाही खर ेनाही. खरोखरची चतनाकता आिण मामावरची मारी समज ूशकत.े नासमझ 
वा समजनू घेयात इटंरेच नसलेा लोकानंी याची चता करायच ेकारण नाही. 
    --- ००० --- 
      
    किवतते आलेला एखादा श 
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    किवततेला ' मी ' हा बधा तः िगत असा कवी नसतो -- माया किवतातं तरी नसतो. िगत सखुःख ेवा 
मडूस वाचकानंा सागंत बसयात मला इटंरे नाही. पण, किवतते माम णनू वापरले जाणार ेअनभुव, मािहती, 
आठवणी ह ेतर सगळे कवीाच मनातले असत.े तर, ‘ माजंरस ुबंा ‘ या माया किवततेले गावाच ेत ेनाव मायाच 
तॄीतले आह.े त ेकस ेमाया लात रािहले त ेजरा आौढीचा दोष घते सागंतो. ९० नतंरच काळ. शतेकयानंा एक 
अमकु इता रमपेयतची कज माफी जाहीर झालेली होती. अजनू सगंणकीकरण झालेले नसान ेबकँ कम चायानंा 
सव  काम ेकान ेकरावी लागत. आता  असा होता की काही कज दारानंी िनरिनराया बकँातंनू कज घतेलेली होती. 
के िठकाणी ानंा उतम रमचेा माफीलाभ दणे ेचकुीच ेहोणार होत.े ामळेु, िनरिनराया बकँातं असणार ेकॉमन 
णज ेसमान कज दार शोधनू काढून ाचंी कज माफी ा ा माणात ा ा बकँाकंड ेजाण ेआवयक होत.े आिण 
आमची बकँ ही ितथली लीड बकँ असान ेया उोगाचा पणू  काय भार आमा बकेँकड ेहोता. ा वळेी आमा 
बकेँा ेीय काया लयात मी एका िवभागाचा मखु होतो. या कामाच ेिठकिठकाणी नतेॄ करयासाठी आमा बकेँच े
अिधकारी िठकिठकाणी पाठवयात आले होत.े मायाकड ेखु नगर िवभागाची सवा त मोठी जबाबदारी देयात आली 
होती. िनरिनराया बकँाचं ेसमुार ेदीडश ेितिनधी आललेे होत.े एका मोा सभागहॄात या कामाची वा केलेली 
होती. मी ितथ ेजायापवूच नीट िवचार कन ह ेकाम अतं कमी कातं आिण िबनचकूपण ेकस ेकरता यईेल ह ेठरवनू 
ठेवले होत.े मला िदलेा तीन सहाकानंाही त ेसमजावनू सािंगतले होत.े ामळेु ३-४ िदवस चाललेल ेत ेकाम 
हसतखळेत कोणताही ताण न यतेा पार पडले. ( काही िठकाणी या कामाा योजना नीट न झाामळेु अपयश आले 
आिण ितथ ेहा काय म पुा राबवावा लागला. ) “ आपण समान कज दार शोधयाा वारीतले वारकरी आहोत – 
आपा हातात कज दार याांा पताका आहते – “ अस ेिकरकोळ िवनोद करत त ेकाम म पार पडले. अनके 
बकँांा ितिनधनी मुाम फोन कन आमा साहबेाकंड ेमाया नतेॄाची तुी केली ! ह ेसगळे सािंगतले कारण 
ाच कामाा रगाात ‘ माजंरस ुबंा ‘ ह ेनाव कानावर पडले ! ह ेनाव खासच वाटले आिण काहीस ेगमंतीशीरही. नतंर 
तो श आा सहकायातं ँग णज ेआमापरुताच अथ पणू  झाला. “ अर,े अस ेनको कस ह ेकाम, सगळा 
माजंरस ुबंा ( णज ेबाबोळ ) होऊन जाईल ! “ – अस.े तर अस ेतॄीत रािहलेल ेत ेनाव काला किवतते आले. 
एका  डन ेसािंगतले की त ेगाव नगर िजात नसनू बीड िजात आह.े ा वळेी त ेनगर िजात होत ेका, ह ेआता 
नीट आठवत नाही. ( नटेवर पािहले तर नगरच िदले आह े-- एकदोन िठकाणी बीडही आह े! ) ान ेकाही फरकही पडत 
नाही. मी ‘ महाराात ‘ अशी ी कनही टाकली. आले ना लात -- किवतते आलेा एखाा शाला कसा 
इितहास अस ूशकतो त े? एक गमंत समझके भलू जाओ – 
    --- ००० --- 
 
  साॄंितक चाळा 
 
    कोरोना काळात जरा मच ेायाम णनू सचुतील त ेही यऊे ायला हरकत नसावी. culture ला सॄंती हा 
श ठीक आह ेपण civilization ला सता हा श नाही पटत. मराठीत त ेजात ेचागंा वागणकुीकड ेणज े
सॄंतीकडचे. तर सत ेऐवजी िती हा श मला ठीक वाटतो. सा तोच वापरतोय. ितीम ेअनके सॄंती 
सामावलेा अस ूशकतात. याच साबाबत एक  आह.े िनरिनराया गटांा िनरिनराया सॄंती असतात. ाचं े
वण न कुणी असॄंत पासनू ससुॄंत पयत करतात. तर सॄंतीच ेदज असतात का ? सॄंतीच ेमू ठरवता यते ेका ? 
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यते असास ाला आधार कसला असतो ? कला ही सॄंती िनमा ण करत असत,े अस ेणतात. समजा तीन माणस े
आहते -- ानंी फ 
 
    १ मढकर, ढसाळ 
    २ प ुिश रगे,े केशवसतु 
    ३ आरती भ,ू िदलीप िच े
 
    -- अस ेआिण एवढचे वाचन केलेले आह.े तर ानंा िमळालेले साॄंितक टॉिनक कोणत ेअिधक महाच,े अस ेकाही 
अस ूशकेल का ? चडं सािह वाचलेला माणसू आिण फ तकुाराम वाचलेला माणसू यांातं काही फरक असले का 
? कसा, कोणता ? 
 
    माणसाच ेसाॄंितक ' असण े' णज ेकाय ? नसुाच परंपरा, ा, धम , जात -- हचे ? सॄंती या शाचा पणू  
अथ  काय असले -- जो  जगयात असले ? 
    --- 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 सव च ेा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 
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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 
करणार े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 --- 
 
    ःखाच ेदशावतार 
 
    ीच ेःख ीलाच कळणार – ( ातही काया ीच ेवगेळे, गोया ीच ेवगेळे, नोकरदार ीच ेवगेळे, मजरू ीच े
वगेळे आिण समसभंोगी ीच ेवगेळे ) 
    पुषाची ःख ेपुषालाच माहीत – 
    ीमतंाची ीमतंाला, गिरबाची गरीबाला आिण मम वगयाला तर वालीच नाही – 
    आिण िचनी माणसाच ेःख अमिेरकनाला कस ेकळणार ? 
    आिण मु णज ेकुठाच एका ीच ेःख सया कुठाच ीला कळणार नाही – 
    ( ह ेपािहले तर ःखाच ेदशावतार णाया ऐवजी ःखाच ेअावतारच णाव ेलागले ! ) 
    तर, अस ेह ेसगळे माच केले समजा, सवंदेनशीलता वगरै ेझठू असत,े हहेी मा केले, समजा – 
    तर काय ? 
    मानवी आयुातली ही एक सततची, न सटुणारी, शोका समा समजावी 
    की सगळी मन ेशााा मदतीन ेएकसारखी करायच ेय करावते – णज ेवैािनक िकोणातनूच सटेुल ही 
समा, अस ेकाही ? 
    अशा पिरितीत कराव ेकाय, ही एकच समा आह,े खर ेतर, अस ेनाही वाटत ? 
    --- ००० --- 

    समजनू घणे ेणज ेकाय रे 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.े 
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    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  अवतरले ! – आिण ह ेकोण सागंणार ? कोण असणार असा सव मा 
इसम ? आिण सव मा होयासाठी कुणाची वा कोणा सिमतीची लागले माता ? 
 
    आिण अस ेएकािकपण ेस समजण ेह ेिवानांाही बसकी बात नसले तर इतर सव सामा 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 सव जण एकमकेानंा चनुा लावत राहतील ! आता ही अशी सपलपणाची कना बािलश आहे, 
अडाणी आह,े असहेी कुणी ण ूशकेल ! 
    --- ००० --- 
 
    मानवी जगयाचा सवकश आवाका घणे,े ह ेचागंा कलेच ेरहच दशेीवाद नाकारतो. आपापले ोामग  
करण ेणजचे कला, अस ेतो मानतो. ोामग ह ेफ माम असत ेकलेच ेह ेदशेीवादाला कळत नाही. तो सकुंिचत 
िथा कलेचा परुार करतो. 
--- 000 --- 
 
    ' सता ' हा श मराठीत वापरात नता, तो हदीतनू आला असावा. ाबाबत  िनमा ण करायचा होता णनू ' 
िती '. वाङमयाच ेवाचन ह ेएक उदाहरण णनू घतेले आह.े पणू  साॄंितकता तवेानचे घडत,े अस ेणणचे 



173 

 

नाहीय. मु  मानवी जगयात ' गणुवा ' अस ेकाही असत ेका, हा आह.े लोकांा भावांमाणचे सॄंती 
वगेवगेया असतात, अस ेणनू भागणार ेनाही. माणसू एकीकड ेूर असला तरी सरीकड ेमेळ अस ूशकतो -- ह े
िनळ आक ीपणातनू घडत े-- याला सॄंती कस ेणणार ? माणसू मधमुहेी असो वा नसो, सव  माणसासंाठी 
साॄंितक आकलन एका मागा नचे ाव ेलागले.  हाच आह ेकी सॄंती ही फ फरकाची िनदशक असत ेकी तीत 
जगयाची गणुवा अस ेकाही असत े? मला वाटत,े ' सॄंती ' हा श नसुता वण नाक नसनू गणुवािनदशकही 
आह.े तर ती गणुवा णज ेकाय, ती पणू  मानवजातीसाठी एकच अस ूशकत ेका, ह े आहते. माणसांा सवयी 
वगेवगेया असतात एवढचे जर असले तर हसा, यु,े षे, पणा टाळणार ेयात काही नाही, अस ेहोत.े मग, कलेच े
तरी मह कशाला माजवायला हवये, अस ेहोत.े  
--- 000 --- 
    एकदा कारण-पिरणाम ही साखळी आिण कंिडशनगचचे फ जगण,े ही चौकट िफट झाली की ' अूत ' वगरै े
शानंा अथ  राहात नाही. या चौकटीत मूाकता कशी असत ेत ेसागंा. या चौकटीबाहरे काही घडतच नसले तर कला 
तरी 'सज क ' कुठली असणार ? एकूण जगयातही ' सज कता ' हा िवषयच सपंणार. सगळे असचे, याच चौकटीत 
असणार ह ेमा करण ेया अथ सगळेच समथ नीय ! नो मूाकता ! कलेच ेकाय च नाकारण े! 
--- ००० --- 
 
    न-किवतलेा कुणी नगय समज ूनय.े तीही जगयाच ेभान वाढवणारी महाची किवता असत.े एकरषेीय 
िवचारियतेनू ती बाहरे पडत असान ेितला एक वगेळाच ताजपेणा असतो आिण ितचा आवाकाही वाढलेला असतो. 
भाषचे ेअकित नव ेआयाम ही किवता खलेु करत.े अनकेानंी अशी किवता िलहीत राहाव,े अस ेमी सचुव ूइितो. 
--- ००० --- 
 
    . > च ं दशेपाडंचेी किवतालेखन पत हीच मळुात वगेळी आह ेमी चकुत नसने तर त ेकिवता लेखन करायला 
बसतात अस ंानंी ंटलं आह े< -- एवापरुतचे बोलतो. मी किवता करायला वा रचायला बसत नाही. किवतलेा 
काही िनिम िदसत ेआिण मी िल लागतो -- के ओळ मला नवीच असत.े सामातः किवता एका वळेी िलन पणू  
होत.े पुा वाचताना एखादा श कमीजा केला जाऊ शकतो. पण, िलन झालेले जवळजवळ अिंतमच असत.े मी 
मुाम भावनाशीलता टाळायचा य करत नाही. िगत भावभावना  करयात मला फारस ेारच नाहीय. 
किवताचंी िनिम ेवगेवगेळी असतात -- जगयातले ( ज ेअसले त े) आकलन हा आशय एकच असतो. 
--- ००० --- 
 
    माणसाचंी डोकी आतनू फुटललेी आहते -- मन ेिवदीण  आहते -- जगण ेसघंष मय, हसक आह े-- ह ेसगयानंाच 
ासदायक आह े-- तरीही, ह ेअस ेका आह,े हा ठरतो आािक  आिण बिुमान लोक लगचे ाची टवाळी 
करायला सरसावतात ! टवाळी करण ेणज ेे जगण ेअसा म आसात करयाकड ेकल आह े-- कलावतंही याला 
अपवाद नाहीत ! 
---  ००० --- 
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    सकेंतळ आिण िनद यता 
 
    माझ ेसकेंतळ तयार करताना -- 
 
    मानव 
    मरणाच ेरण असाव े
    रा 
    पतंधान यते आहते 
    घटना घडतात 
    आिण 
    ‘ ायल ‘ च ेपिहले नापातंर 
 
    -- ही सहा न जमलेली अपयशी नाटके िनकाली काढली. नच केली. ातंली, ‘ पतंधान यते आहते ‘ आिण ‘ घटना 
घडतात ‘ ही दोन नाटके ‘ अिभची ‘ म ेआली होती, ती असतील कुठेतरी. ातंले ‘ रा ‘ ह ेएक रड नाटक माझा 
िम कै. ा. अण पाटील यान ेसागंली बकेँमाफ त रानाधत सादर केले होत.े कोापरुाता आमा 
िममडंळाचा मखु गणु होता िनदयपणा ! माया ा नाटकाची िमानंी यथे टगल केली होती ! यातंले गमंतीच े
भाग णज,े ‘ मरणाच ेरण असाव े‘ ह ेलोकना टाईप नाटक, िनळू फुले पुयाता मीरा सोसायटीत राहात 
असताना ांा घरी जाऊन त ेआिण राम नगरकर यानंा मायासह बोअर करत ऐकवले होत े! त ेदोघ ेखपू दयाळू होत,े 
ह ेिनववाद ! ‘ ायल ‘ च ेतेा मळुीच न जमलेले नापातंर, माहीमला अरवद दशेपाडं ेयांा घरी जाऊन, त,े 
सलुभा दशेपाडं ेआिण काकडकेाका यानंा ऐकवले होत े! तहेी ितघ ेखपू दयाळूच होत े!( नतंर, बराच काळ गेावर, पुा 
केलेले आिण माया मत ेजमलेले, ' ायल ' च ेनापातंर सकेंतळावर उपल आह.े ) 
 
    बाकीा लेखनात मीच खपू िनदयपणा केला. न जमलेा किवता न केा. काहची काटछाट केली. िनळ िलन 
झालेय णनू कसले कौतकु ? वाचकापंढु ेअमकु ह ेसादर कराव,े अस ेआपाला आधी वाटले पािहज.े 
 
    इन  ूकोस  ( ाभािवक ओघात ) 
 
    हा एक इंजीत िलिहलेा किवताचंा संह होता. राीयीकरणानतंर खेापाातं उघडलेा शाखामं े
शाखाबधंक णनू जाऊन काम करणायाचं ेजगण ेयात होत.े याचा एक िका आह.े एन आय बी एम म ेमी एका 
िनवासी ावसाियक िशणासाठी आमा बकेँतफ  गलेो होतो. त ेसव िशण मानसशााधािरत होत.े 
िशकवयासाठी खरोखरच चडं आदरणीय अस ेडॉ. बाथ कूर नामक, शा आिण वसाय याचंी उम सागंड घालत 
िशकवणार ेमार िशक होत े! थोाच काळात मी ाचंा एक आवडता िवाथ झालो होतो. ानंी एकदा गंिच े
काढायची धा  ठेवली होती. िदवसभर ाचं ेिवचार ऐकण ेआिण राी ितथ ेचावणारे डास याचंी सागंड घान आमा 
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टीमन े‘ बाथ कुरानंी सोडलेले वचैािरक डास ‘ अस ेकाही िच काढले होत े! तर मुा असा की ा इंजी किवता मी ानंा 
दाखवा होा. त ेफारच खशु झाले होत.े एन आय बी एम न ेफ आकडवेारीचीच पुके िस करावीत अस ेकाही 
नाही – बँकगमधला हा असा मानवी भागही ानंी िस करायला हवा, अस ेानंा वाटत होत.े ा किवताचंी माडंणी 
कशी हवी वगरै ेआमा चचा ही झाा होा. पण, कामाचा रामरगाडा, माझ ेकामाच ेिठकाण हडपसर ह ेपुयाच ेएक 
टोक, एन आय बी एम ह ेसर ेटोक आिण मी राहात होतो त ेसहकारनगर ह ेितसर ेटोक, या गधळात मायाकडूनच त े
काम काही पढु ेगलेे नाही. ‘ आता काय ाच े‘ णनू तहेी मी सकेंतळावर घतेलेले नाही ! 
 
    ह ेसगळे सागंायच ेएक कारण आह.े थोड ेकाही िलहायला नाही जमले कवा कुणी काही लखेनातले दोष सािंगतले की 
नाराज, िनराश आिण ख होऊन िलिहण ेसोडूनच ाव ेअशा मनःितीत पोचणार ेलोक िदसतात. खरी आच पािहज,े 
िमानंो, पशॅन पािहज े! यश िमळवयासाठी िलहायच ेहा िकरकोळ हते ूसोडून पढु ेजाता यायला हव.े 
    --- ००० --- 
      
     
 
 
ि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 एकरषेीय 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 ेसव च 
ि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 झालेला 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 मराठीतले 
साॄंितक े गलेी काही वष काबीज कन ठेवललेे आह ेकी काय, याचहेी ऐितहािसक िवषेण ायला हरकत नसावी. 
“ – साधना, २४ िडसबर २०११. 
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    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 --- 
 
    
 
 
 
 चागंली किवता 
 
    “A good poem is a contribution to reality. The world is never the same once a good 
poem has been added to it. A good poem helps to change the shape of the universe, 
helps to extend everyone's knowledge of himself and the world around him.” 
 
    ― Dylan Thomas 
 
    “ चागंली किवता ही वावाला िमळालेली एक दने असत.े एकदा का एखादी चागंली किवता जमा झाली की जग 
कधीच आह ेतस ेरा शकत नाही. चागंली किवता िवाचा आकार बदलयात साहा करत,े केाच ेआान 
वाढवत ेआिण ाचबरोबर भोवतीा जगाचहेी. “ – िडलन थॉमस. 
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    हा फ ३९ वष जगलेला एक िवलण कक कवी. मानवी जगयातली एकाता हा ाचा मखु आशय असतो, 
अस ेएका समीकान ेटलेले आह.े ाला ससुगंत असचे ह ेान ेउारलेले वा आह.े ‘Light Breaks Where 
No Sun Shines‘ ही ाची एकच किवता वाचनूही टी. एस. एिलयट हा अतं भािवत झाला होता. एका 
किवतवेन कवीची योयता ओळखणार ेआिण तस ेजाहीरपण ेणायची हमत असलेले लोक इथहेी जाला यवेोत, 
अस ेआपण ण ूशकतो. 
 
    तर िडलनच ेअस ेणण ेआह ेकी एक चागंली किवता िनमा ण झाली की ती पणू  जगावर भाव टाकत.े आपण णतो 
की काका, बकेेट यानंी जग बदलले, याचा अथ  तोच असतो. काका वाचलेले कवा ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ नसुत ेमाहीत 
असलेले तरी िकती लोक असतील जगात, असा  इथ ेिफजलू ठरतो. आपा सवाा सव कॄतच ेआपणा सवावर 
भाव पडत असतात, ह ेआपण पािहले पािहज.े ज.े कॄमतू णतात की तुीच जग आहात, तुी बदलण ेहचे जग 
बदलण ेअसत.े या अथा न ेएखादी चागंली किवता वा कलाकॄती ही जग बदलत असत,े ह ेखरचे आह.े ती किवता िनमा ण 
झाली एका मानवी भानातनू इथचे जगावर भाव पडललेाच असतो. मग ा किवतचे ेवाचक कमी असोत वा जा. 
 
    हाच आशय  करणार ेमाझ ेएक नाटक आह े– ‘ धागदेोर े‘. पणू  नाटकभर वगेळेच काही चा असत ेआिण शवेटी 
ा सगयाचा पिरणाम भलतीकडचे एका तणाा मॄतू होतो, असा तो कथाभाग आह.े वाटास, जमास वाचनू 
पाहाव.े 
 
    साराशं, चागंा कलाकॄती णज ेकाय याच ेचतन घडत राहाव.े चाललेा रटाळ, सवयीा, हसक जगयाला 
धा दतेील अशा कलाकॄतच ेागत होत राहाव.े 
    --- ००० --- 
      
राज कुमार के बे सी - Raaj Kumar - Best Scenes Compilation - Jukebox 
    youtube.com 
    आमच ेकॉलेज – इाईल यसुफु कॉलेज 
 
    म ुबंईत जोगेरी पवूला ह ेकॉलेज आह.े तेा पारले कॉलेज णज ेस ुदंर मलुच ेकॉलेज आिण ह ेआमच ेणज े
म ुबंईवन ओवाळून टाकलेले कॉलेज, अस ेसमजले जाई. पण कॉलेजचा पिरसर णाल तर नबंर वन. ह ेएका छोा 
टेकडीवर आह े– उम झाडी आिण स ुदंर िनसग यु ! मला एस एस सी ला उम गणु होत.े अधंरेी त ेबोिरवली या सव 
क ातं मी पिहला आलेलो होतो. ासाठीच ेलाय बच ेपािरतोिषकही मला िमळालेले होत.े मला म ुबंईत कोणाही 
कॉलेजात वशे िमळाला असता. मला इंजीत एम ए कन ा िवषयाचा ाापक ायच ेहोत.े माझी ही इा लात 
घऊेन, माया विडलांा ओळखीा एका े ाापकानंी असा सा िदला की याला इाईल म ेघाला. 
इाईल आिण एिन ही म ुबंईतली दोन सरकारी कॉलेजसे. एिन दजा साठी िस होत,े तस ेह ेनत.े पण 
ितथ ेइिंलशा िवभागमखु होा िमस होमाई ज.े ॉफ – ऑफड िवापीठाा एम ए आिण पणू  आयुच 
वायाला वािहलेा. ा वळेी म ुबंईत इंजी िशकवयात तीन ाापक टे णनू ओळखले जात. एक णज ेा. 
बनॅज, सर ेवदा करंदीकर आिण ितसया या ॉफ बाई ! मी या ॉफ बाकडून ‘ मॅबथे ‘ आिण चॉसरा ‘ कँटरबरी 
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टेस ‘ िशकलो ह ेमाझ ेभायच णाव ेलागले. या बाई तशा िधाड होा आिण याचंा कॉलेजात खपू दरारा होता. 
यांा समोर बसनू आी तीन िवाथ िशकू शकतो यासाठीही कॉलेजात आी आदरपा होतो ! एखाा ग ुडं मलुाा 
पाठीत गुा मारायचीही या बाची हमत होती ! मी ाटं रोडला एकदा ांा घरी गलेो होतो. घरात जण ूएक मोठे 
वाचनालयच होत.े “ कधीही य ेआिण यातंली तलुा हवी ती पुके वाचायला नते जा “ अस ेमला ा णाा होा. 
कॉलेजा हेसमंलेनाा िदवशी मी ानंा िसगरटे िपतानाही पािहले होत.े तेा त ेचडं अपू होत.े मला एकदा 
ानंी िवचारले होत ेकी अमकु ाािपका कशी िशकवत े? मी काही बोललो नाही, तर णाा, त ेजाऊ द,े ती 
ीलेस घान यते,े जवळ बसनू बघायला तरी छान वाटत ेना ? या असा सवंादाचं ेअिच मी कधी पािहले 
नत े! असो. सागंत बसास ा कॉलेजा बयाच आहते आठवणी. बी ए झाावर, बास आता िशण णनू मी 
तो माग  सोडला, हा भाग वगेळा. इंजीचा ाापक होण ेही आपा बसकी बात नही, ह ेमला समजले होत.े 
 
    ह ेसगळे आठवायच ेकारण णज ेकाल काही जनुी गाणी ऐकताना, माया आवडीचा नट राजकुमार याा 
गाजलेा सवंादाचंा एक ििडयो समोर आला. तो नट डायलॉग कग णनू ात होता. तो पा लागलो तर 
पिहाच यात आमा कॉलेजच ेदश न घडले ! पिरसर स ुदंर असान ेितथ ेअनके हदी िचपटाचंी िचीकरण ेहोत 
असत. इमारत दगडाची असान ेती बाहेन कोटा ची वगरै ेवाटू शकत.े या यात ती तशीच दाखवलेली आह.े ाची 
लक खाली दतेोय. 
 
    या कॉलेजाचा मराठी सािहाशीही चागंलाच सबंधं आह.े इथ ेाापक वा िवाथ णनू यऊेन गलेेले मराठी 
लेखक -- 
    ाापक 
    बा. सी. मढकर ( कवी, कादबंरीकार, समीक. ) 
    प.ु िश. रगे े( कवी, कथाकार, नाटककार, कादबंरीकार आिण समीक. ) 
    शकंर वै ( कवी आिण समीक. ) 
    िवाथ 
    प.ु ल. दशेपाडं े( लखेक, नाटककार, अिभनते,े सगंीतकार, वगरै े– महारााच ेहररी लाडके िम. ) 
    च.ं . दशेपाडं े( महारााला फारसा माहीत नसलेला नाटककार, कवी. ) 
 
    आता ही ा ती लक आिण बघा आमच ेकॉलेज -- 
 
    https://www.youtube.com/watch?v=rf9T18lPT5g 
    --- ००० --- 
 
    माझ ेपरभािषक किवताचं ेअनवुाद 
 
    गेा काही वषात मी मधनू मधनू मला आवडलेा वा काही कारणान ेिवशषे वाटलेा अशा परभािषक किवताचं े
अनवुाद करत आलेलो आह.े ा किवता मळुात इंजीतनूच िलिहा गेा आहते ाचंा ा मळू पातंनू आिण ा 
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अभािषक किवताचं ेइंजीत अनवुाद उपल आहते ाचं ेा अनवुादावंन अस ेमी अनवुाद केलेले आहते. या 
ियते अनके  असतात, जस ेकी मळू इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आह ेइथपासनू त ेमी 
अनवुादाला घतेलेला अनवुाद िकतपत िवासाह आह,े इथपयतच,े अस ेअनके  असतात. मळुात िलिखत किवता हीच 
 स नसनू साची अिभी असत ेअस ेटले तर ती मळू किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा 
अनवुाद हा सरा अपलाप टला तर अनवुादाचा अनवुाद हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, साराशंान ेमी 
कोणाही किवतचेा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो. 
 
    ह ेअनवुाद करावतेच कशासाठी मळुात, असा एक  अनकेांा मनात यऊे शकतो. इथा मातीतली कला वगरै े
बडजेाव माजवणार ेआपण लोक आहोत. इथली माती णज ेकाय ? फ शतेकरी, शतेमजरू, दिलत वा कामगार यांा 
जगयाच ेवाव ? तस ेणता यते नाही. कुणाचहेी कोणतहेी अनभुव कलेची सामुी होऊ शकतात. ामळेु, इथली 
माती णज ेकुणााही मनाची कोणतीही माती, ह ेआधी लात ायला हव.े मराठी भािषक कवचीही एकमकेाचंी 
माती वगेवगेळीच असत.े परमातीच असत.े तरीही एकमकेांा किवता थोाफार, अपलाप होत का अस ेना, 
एकमकेापंयत पोच ूशकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता ह ेसगळे जरी वगेवगेळे 
असले तरी – सखु, ःख, मानापमान, मे, असयूा, हवेा, सडू, महाकांा, वच ाची इा अशी ही माती सगळीकड े
जगभर सव  माणसातं तीच -- एकच असत.े ामळेुच तर कलेतनू होणारी अिभी आिण सपंक  ह ेसव च माणसानंा 
तु अस ूशकतात. काहीजणानंा वाटत ेकी ा ा सॄंतीत आपापले कलाशा, सािहशा असत ेआिण ती 
परंपरा जपत, िवकिसत करतच सवानी चालले पािहज.े मला ही धारणा मखू पणाची वाटत.े ही धारणा मातीा 
वगेवगेळेपणाला मह दणेारी असनू िताता समावशेकतकेड ेल करणारी आिण णनू सकुंिचत आह.े 
कोणाही कलेचा अनकेाशंी सपंक  होतो तो मातीा वगेळेपणामळेु न ेतर िताता समानतमेळेु, 
समावशेकतमेळेु, ह ेलात ायला हव.े अशा या आकलनामळेुच, परभाषतेा कलाकॄती अनवुािदत होण ेमला 
आवयक, महाच ेआिण समथ नीय वाटत.े जगाता कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात. 
 
    याच कारणामळेु अनवुाद हा नसुताच शािक ियबेरोबर जाणारा वा नसुताच शािक असनू चालत नाही. 
अनवुादकाची आकलनिया ही ा किवतेा समावशेकतकेड ेल दणेारी असावी लागत.े अनवुादकाा 
आकलनाला अशी एकसधंतचेी पा भमूी नसले तर तो अनवुाद नसुताच शािक, तकुातकुाचंा, ओबडधोबड आिण 
मळू कलाकॄतीला ठार करणाराच होईल. ामळेु, अनवुादाला घतेलेा किवतते आकलनाा या एकसधंतचे ेदशन 
अनवुादकाला झालेले असण ेमहाच ेठरत.े अनवुाद करताना अनके पया यी शप ेसचुत असतात, ातंले नमेके 
शप िनवडताना वा काही वळेी नान ेघडवतानाही ती आकलनाची एकसधं ियाच अबािधत राहायला हवी, 
अशीच योजना ीकारावी लागत.े या एकूण िकोणामळेुच मी अस ेणतो की उदाहरणाथ  समजा एका  च किवतेा 
इंजीता अनवुादावन मी मराठी अनवुाद केलेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवुाद हा मळू 
किवतशेी अिधक िनावान अस ूशकतो. आिण ााही पढु ेजाऊन मी असहेी णने की मळू किवततेले पिहले 
अपलाप कमी झाामळेु माझा मराठी अनवुाद हा मळू किवतेनही अिधक सकस व सश झालेला अस ूशकतो. यात 
कुणाचा मानापमान वा ेकिन नसनू या ियचेचे त ेविैश असत.े ह ेसव  लात घतेा अनवुादाला नविनमतीचचे 
मह ायला हव,े अस ेमला वाटत.े या सव  ियते िमाहा वा िवभिूतम ह ेमहाच ेनसनू किवतचेा आशय 
णज ेात अतंभू त असलेली जगयाच ेभान घेयाची ियाच महाची असत,े अस ेमला णायच ेआह.े 
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    माझी माती, माझी भाषा, माझी सॄंती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै ेहचे 
जगात सव महाच ेअसत,े अस ेमी समजत नाही. या बाबमधील भदेामंळेु एकमकेांा किवता समजयात यणेाया 
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतहेी कवी मी ाच आीयतने ेवाच ूशकतो ा 
आीयतने ेमी आरती भ ूवा गुनाथ धरुी वाचने. आिण इटंरनटेमळेु चडं खिजनचे आपासाठी खलेु आहते ! मी 
लहर लागली तर, आज रिशयातले वा इंलंडमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहते, ह ेपाहात बसतो. कधी ओळीन े
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करण ेहा हतेचू नसतो. याची मी ना िटपण े
ठेवतो ना त ेलात ठेवायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमले तवेढ ेसमजले की सपंले. ातंले काही कवी मला महाच े
वाटतात. ाचं ेमी जरा अिधक वाचतो आिण थोडफेार अासतोही. ाचीही िवा मायाकड ेनसत.े कबना मी 
अनवुादासाठी िनवडलेा किवताही नतंर माया सामा ानाा कते राहतीलच अस ेनाही. अनवुाद करताना 
माया कुवतीमाण ेमी शभंर टे ामािणक असतो पण नतंर त ेकाहीही लात ठेवायची जबाबदारी मी घते नाही. ा 
ा णी ा ा कलाक समॄीतनू जाण ेऔर बादम ेभलू जाओ, अस ेत ेअसत.े नाटकाा बाबतीत बोलताना 
काहीजण अस ेणतात की त ेपान ेक अ झाला पािहज,े ान ेत ेनाटक सोबत घरी नलेे पािहज,े आयुभर 
डोात बाळगले पािहज े– असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वळेी ती ती सज क िया झाली की 
सपंले – ातनू यणेार ेभान णज ेत ेनाटक वा ती किवता नसत.े साराशं, मी अनवुाद केलेा किवता वा ाचं ेकवी 
याबंल नतंर मला काहीही िवचा नय.े 
 
    मला वाटत ेमाया अनवुाद-ियतेले बरचे मु ेआिण माझ ेाबाबतच ेज ेअसले त ेआकलन  करयाच ेकाम या 
पोमधनू परुसे ेझालेले आह.े काही मु ेरािहले असतील तर ावंरही यातनू काश पडू शकेल. किवतचे ेमाम ह े
जगण ेसमजनू घेयाचचे एक सज क माम आह.े त ेकाम जगात असं पतनी चा असत.े अस ेसगळे समोर यते 
रािहान ेआपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हतेनूहेी मी थोडफेार ह ेकाम करत 
असतो. सारखचे करत राहीन असहेी नाही. जगयातली अिनितता इथहेी असणारच ना ! 
    --- ००० --- 
अनवुादाचाच िवषय पढु े-- 
 
या सदंभा त किवतचेा आशय आिण अिभीच ेतं, हा एक महाचा  यतेो. आशयच तं घऊेन यतेो, आशय 
आिण तं एकच असतात, असहेी टले जात.े यावर थोड ेबोलायला हव.े रॉबट ॉ णतो की अनवुादात मळू 
किवता आह ेतशी राच नाही शकत आिण या अथा न ेती नच होत.े यालाच जोडून, वाचनात आललेे एक उदाहरण 
णज,े ायडने आिण वडथ  या दोघानंी केलेल ेजलच ेअनवुाद वगेवगेळे झालेले आहते. आपाकडहेी ‘ मघेता 
‘ च ेचारपाच अनवुाद झालेले असनू के अनवुादाची काही वगेळी विैश ेआहते. याचा अथ , एकच कुठला तरी 
अनवुाद ( ाता ात ) बरोबर आिण बाकीच ेचकू अस ेणता यते ेका ? तर मला तस ेवाटत नाही. कोणताही 
अनवुाद हा ामुान ेआशयानगुामीच असतो कवा असायला हवा, अस ेआपण ण ूशकतो. मग काय असतो 
किवतचेा आशय ? यावर बोलयासाठी थोडी फोड कन ावी लागले. किवतते  झालेला अनभुव णजचे आशय 
असतो का ? काही किवतातं तस ेअस ूशकत.े णज ेउदाहरणाथ , आई वारामळेु कवीला झालेले ःख – त े करण े
हचे समजा ा किवतचे ेउि आह.े त ेःख जस ेा तस,े मळुाता तीतने ेवाचकाला पोचण-ेजाणवण ेअस ेझाले की 
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पोचला आशय, अस ेकुणी ण ूशकेल. अनके किवतांा बाबतत त ेखरहेी अस ूशकेल. ामळेु, अशा किवताचं ेआशय 
वगेवगेळे आहते, अस ेणता यते.े सखु, ःख, चीड वगरै ेभावभावना हचे आशय असण.े पण काही कवी, एखादा 
अनभुव  होताना ााकड ेपणू  मानवी जगयाा सदंभा त पाहतात. ा अनभुवाची पणू  रचना पाहतात. ह े
जाणीवपवू क वा ा कवीा मोा आवााा कुवतीमळेु ाा नकळतही घडू शकत.े या कारात तो अतंभू त 
असलेला अनभुव हा किवतचेा आशय नाही राहात – ा अनभुवाच ेएकूण मानवी जगण ेणनू  झालेले भान हा 
होतो आशय ा किवतचेा. किवततेला अनभुव कोणताही असो, ह ेभान, ही चतनशीलता, हा आवाका सगळीकड ेतोच – 
एकच -- असतो. इथ ेअनभुव ही िनिम ेहोत असतात. अशा समावशेक आिण मोा आवााा किवता सव 
माणसानंा, ांा जगयाला तु ठरतात कारण अनभुव-विैवाची मया दा ानंी ओलाडंलेली असत.े अशा 
किवतेा बाबतीत, जगाता कोणाही भागाता वा पिरितीता कवीन ेिलिहलेली किवता जगाता इतर 
कुठाही भागाता वा पिरितीता माणसासाठी तु आिण महाची ठरत.े नसुा अनभुवाचा  असले तर 
तो जसा ा तसा, मळू रंगपासाह पोचण ेकदािचत अवघड होऊ शकेल पण ह ेभान पोचव ूइिणाया किवतते 
विैवापेा समावशेकता, समता महाची असान,े त ेसहज घडू शकत.े अथा त ासाठी ती किवता तशी असायला 
हवी आिण अनवुादकाला, त ेसम भान हाच आशय याची जाणीव असायला हवी. अस ेझाले तर भाषेा परंपरा, 
कवीा वा अनवुादका ा सवयी, लकबी, भाव यांामळेु यणेार ेविैव लात घऊेनही आशय पण,े 
अबािधतपण ेपोच ूशकतो. जगभर असं तहानंी माणसू ह ेभान घते असतो – या अथा न ेतो िनळ ियाितियांा 
जजंाळातनू मोकळाही होत असतो, तंही होत असतो. यालाच जगयातली साॄंितकता वा पिरपता णता यते.े 
धम  वा तान यांा नादी न लागता कलेतनू ह ेभान कुणालाही ा होऊ शकत.े या भानाचा आशय  होयाा 
असं तहा समोर यते राहण ेयालाच साॄंितक दवेाणघवेाण णायला हव.े या आशयाकड ेल दऊेन होणार े
अनवुाद दोन सबंिंधत भाषांा वगेया भावामंळेु वा ढाामंळेु, मळुापासनू ढळलेले वाटले तरी काही फारस ेिबघडत 
नाही. कारण तो आशय पोचयात बाधा यणेार नसत.े ह ेलात घतेा, आता ह े होईल की वरील िववचेनात अस ेका 
टले आह ेकी अपलापांा बाबतीत पिहान सरा वा ितसरा अपलापही अिधक चागंला अस ूशकतो. अनवुादाा 
ियते मळू किवतचेा कस कमीच होतो कवा ती ितची ताकद थोडीफार गमावनूच बसत,े अस ेसमजायच ेकारण नाही. 
 
आता थोड ेकामाा ियबेल. दोन भाषाचंी धाटणी वगेवगेळी असत.े इिंलशमधनू मराठीत यतेाना कधी एकाची दोन 
वा ेकरावी लागतात, कधी शाचंा म थोडाफार बदलावा लागतो. ामळेु आशयाा अिभीला फारशी बाधा 
यते नसले तर तस ेकरायला हरकत नाही. पण, काही वळेी त ेआह ेतस ेएका ओघातच आले पािहज ेअस ेअनवुादकाला 
वाटत,े तेा थोडा ओबडधोबडपणा यऊे शकतो – मळू भाषचेी धाटणी अनवुाद-भाषवेर आमण करतये, अस ेहोऊ 
शकत.े अशा वळेी त ेीकाराव,े अस ेमला वाटत.े अस े कथा-कादबंरी यांा अनवुादापेा किवतेा अनवुादात 
अिधक यऊे शकतात कारण किवतते अथ सपंॄता तलुनने ेअिधक असत.े सरा मुा णज,े ितशाचंी िनवड हाही एक 
महाचा  असतो. उदाहरणाथ , light या शाला काश णाव ेकी उजडे असा  यऊे शकतो. ा वळेी मळू 
किवततेली अथ वा ला घऊेन आिण अनवुाद भाषतेा अथ वलयाचं ेभान बाळगनू अनवुादकान ेिनण य ायचा 
असतो. मला नुाच एक गमंतीशीर  आला होता. तो सागंतो. फलघेीा ‘ अडंरवयेर ‘ या किवततेली ही ओळ 
बघा – 
The Pope wears underwear I hope 
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इथ ेपोपबरोबर होप हा श योजयात नादसाधा ची थोडी गमंत कन पोपच ेवजनच कमी करण ेह ेआह.े आय होप च े
' मला आशा आह े' – यात त ेयणेार नाही. मी अस ेकेल े– 
पोपलासुा मोप गरज असत ेितची 
आता असा एकमवे माग  असतो अस ेकाही नाही. आणखी एखााला वगेळे काही सचु ूशकत.े मळू किवतेा पॄरीय 
रचनशेी आिण बारकााशंी सधंान ठेवत आशयावरच ेल ढळू न दणे ेयातच किवतेा अनवुादकाच ेसज क असत,े 
अस ेमला वाटत.े ामळेु, इिंलशमधा transcreation ला अनलुनू मराठीत ‘ अनसुज न ‘ हा श वापरणचे 
योय वाटत.े अनवुाद ह ेएखाद े‘ लमाण ‘ काम नसनू मळू कवीइतकेच त ेसज कतचे ेकाम आह,े अस ेणायला हरकत 
नसावी. 
--- ००० --- 
 
आणखी पढु े– 
 
माझ ेकिवताचं ेअनसुज न 
१. जागितक किवतचेा ािनिधक संह करावा अस ेमळुीच मनात नाही. मला आवडलेा, िवशषेतः अिलकडा 
काळाता किवता घतेो आह.े मी ना िवान आह ेना िशब अासक. काही कवी चागंले असनूही खपू 
सदंभ मयतमेळेु मला पोचले नाहीत, अस ेहोण ेश आह.े त ेसोडून िदलेले आहते. 
२. ह ेकाम गणुदोषयुच असणार आह ेयाची मला जाणीव आह.े अथ  वा आशय पकडयावर ल ठेवायच ेआिण 
भाषतेही थू पोहायच ेह ेकाम अवघडच आह.े या सकसकामात काही िठकाणी ओबडधोबडपणा यऊे शकतो. 
३. कवीच ेचिर वा ाच ेपणू  लेखन याचंा अास मी करत नाही. परुशेी मािहती पान आवडलेा किवताचं ेकाम सु 
करतो. किवतचेी िया थोडीफार मला समजत ेया िवासावर मी ह ेकाम करतो. 
४. कवीची सामािजक, राजकीय, धामक मत ेकाय होती, याला मी मह दते नाही. कलेची िया जेा िनने ेघडत 
असत ेतेा ती मतािबतानंा बाधंील राहात नाही. जगयाच ेसवागीण दशन ती घडवत.े कुणी ह धमा ा िव बोलले 
होत ेवा कुणी किुन होत ेयाबाबतच ेआकस मी बाळगत नाही. टे कला ही शवेटी सव  मतमतातंरानंा ओलाडंणारी 
असत ेआिण एकूण माणसाच ेएक जगण ेमहाच ेमानणारी असत,े अस ेमला िदसत.े 
५. आपाकड ेजस ेजाितिनहाय, ातंिनहाय, भाषािनहाय ितिनिध देयाची पत असत ेतस ेइथ ेकाही होणार नाही. 
६. जगाता काही महान कवा आिण काही विैशपणू  कवा किवता मराठीत आणाात, एवढाच हते ूआह.े 
किवतबेाबता आपा अपेा आिण कना अिधक उदार ाात, हाही एक हते ूआह.े 
७. एखादा कवी गभंीरपण ेकाही करत असले तर त ेसमजनू घेयाकड ेकल असण ेमहाच ेआह.े आपा चाकोरीब 
िवचारातं त ेबसत नाही णनू आकस, पवू ह, उपरोध आिण हटेाळणी याचंा तरंुत वापर सु करण ेहा मखू पणा आह,े ह े
ान सतॄ करण ेहाही एक पा हते ूआह.े 
--- 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 असणार े
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 जाणारहेी 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 उूत पण े‘ 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 ‘ िचकलेत ‘ 
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 िदललेा चौकोन जेा टे टला जात असललेा ि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 ेकमावलेल े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 --- 
 
    नाटकाचा मळू आशय अस ेकाही असत ेका -- हा यातला एक महाचा  आह.े माया मत ेमळू आशय असतो. 
ामळेुच तर ेकांा मानिसक सवयना आान ेिनमा ण होतात. आता कुणी णले, अनवुादातनू अशी वगेळीच 
आान ेिनमा ण होऊ शकतील. मळू आशय समजण ेअस ेकाही असचू नसले शकत तर मग ही एकूण चचा च िनरथ क 
ठरले. 
--- 000 --- 
सिचन केतकरांा कॉमटवर – 
        'स ' वाव अस ेकाही नसत.े वाव णज ेमनाा कंिडशनगमधनू यणेारी ितिया. ामळेु, सवासाठी 
एकच वाव अस ेकाही अस ूशकत नाही. बरीच कला ही फ ितियेा ेातच वावरताना िदसत.े इथ ेमूाचा  
यतेो. 
००० 
समकालीन वाव अस ेकाही नसत.े लेखकाला िदसले तचे समकालीन वाव णता यईेल. कलेत वावाच ेमह 
नसत े-- वावाच ेभान येयाा ियचे ेमह असत.े ती िया वाविनरपे असत.े 
--- 000 --- 
 
    Champra Deshpande replied to Vasant Dahake's comment. 
      
    धवाद, सर, सिवर कॉमटबल. वाव णज ेाचेाच ेवाव -- उदाहरणाथ , एका िठकाणी मी अस ेमत 
माडंले होत ेकी ' समकालीन वाव ' अस ेकाही नसत े-- एकाच काळात हजारो वाव ेअसतात. अमतू  िचकला वा 
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अमतू  किवता यांा मौिलक शतावंरही मी पवू िलिहलेले आह.े तरीही, कलेबाबतच ेमूाक , तुी णता 
तस ेशकेडो वष चतनात राहात आलेले आहते आिण राहणार. आपसातं हा िवषय जरा ढवळला जावा यासाठी ही पो 
आह.े आपण िचकलेची भाषा, मोडतोड यावंर काही िलिहले आह े-- आशया ातनू मौवान काय घडत ेयाकड े
या चचचा रोख आह.े मौवान याचा अथ  अथा तच मानवी जगयाा सदंभा त महाच ेठरणार.े मी अथा त या ाचंी 
उर ेमाया थोाफार वाचनातनू आिण तःा चतनातनूच शोधत असतो. लोक तािंक खपू बोलतात पण 
आशयाची मौिलकता णज ेकाय यावर फारस ेबोलत नाहीत, अस ेमला अनकेदा िदसत.े 
--- 000 --- 
 
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 आल े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 रखेनू 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 िदललेा 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 
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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 
राीा अपॉइटंमटसपवू 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.े 
--- ००० --- 
 
Lonliness, Aloneness and Solitude ( एकाकीपणा, एकटेपणा आिण एकातं ) 
 
सतत सामिूहक, सामािजक, राजकीय असण ेतसचे सज कतेा, कलेा ेातही टोळीबहार असण ेहचे नसुत े
महाचचे न ेतर अटळ मानणार ेकाही लोक िदसतात. या िवषयावर आिण याा आजबूाजचू ेआणखी काही अस े
कुणी कलावतं, चतक काही बोलले आहते का त ेपाहाव,े अस ेवाटले. सहजच हा चाळा थोडाफार पार पडला. 
टोळीबहारानंा लगचे यावर वादाच ेकाही मु ेसवयीन ेसचुतीलच. पण, त ेठीक आह.े ह ेइथ ेचचा  आिण वाद यासंाठी दते 
नसनू, वाटास, आपापा िवचारासाठी, चतनासाठी समोर असाव ेणनू दते आह े-- 
Real love is not an escape from loneliness, real love is an overflowing aloneness. One is 
so happy in being alone that one would like to share.      
-- Rajneesh 
“If you're lonely when you're alone, you're in bad company.”  
― Jean-Paul Sartre 
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“The more powerful and original a mind, the more it will incline towards the religion 
of solitude.”  
― Aldous Huxley 
“A man can be himself only so long as he is alone; and if he does not love solitude, he 
will not love freedom; for it is only when he is alone that he is really free.”  
― Arthur Schopenhauer, Essays and Aphorisms 
“Orlando naturally loved solitary places, vast views, and to feel himself for ever and 
ever and ever alone.”  
― Virginia Woolf, Orlando 
“I was a man who thrived on solitude; without it I was like another man without food 
or water. Each day without solitude weakened me. I took no pride in my solitude; but I 
was dependent on it. The darkness of the room was like sunlight to me.”  
― Charles Bukowski, Factotum 
 “The best thinking has been done in solitude.” ~ Thomas A. Edison 
 “Without great solitude no serious work is possible.” ~ Pablo Picasso 
Writing is utter solitude, the descent into the cold abyss of oneself.” ~ Franz Kafka 
“We carry about us the burden of what thousands of people have said and the 
memories of all our misfortunes. To abandon all that is to be alone, and the mind that 
is alone is not only innocent but young — not in time or age, but young, innocent, alive 
at whatever age — and only such a mind can see that which is truth and that which is 
not measurable by words.” ~ Jiddu Krishnamurti 
 I hold this to be the highest task for a bond between two people: that each protects the  
solitude of the other.  
 -- Rainer Maria Rilke 
Solitary trees, if they grow at all, grow strong. (Winston Churchill) 
It's easier to be me than someone else. But just like most famous people, I just want to 
be left alone most of the time. (Bob Dylan) 
Often whole days pass without my speaking to anyone. (Vincent van Gogh) 
 The only thing that could spoil a day was people. People were always the limiters of  
happiness except for the very few that were as good as spring itself. (Ernest 
Hemingway)  
 Solitude is independence. (Hermann Hesse)  
-Aloneness Is Not Loneliness / The Book of Life 
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Aloneness is obviously not isolation, and it is not uniqueness. To be unique is merely to 
be exceptional in some way, whereas to be completely alone demands extraordinary 
sensitivity, intelligence, understanding. (Jiddu Krishnamurti) 
A career is born in public - talent in privacy. (Marilyn Monroe) 
Aloneness is the presence of oneself. Aloneness is very positive... You are so full of 
presence that you can fill the whole universe with your presence and there is no need 
for anybody. (Osho) 
If you cannot live alone, you were born a slave. (Fernando Pessoa) 
He who does not enjoy solitude will not love freedom. (Arthur Schopenhauer) 
 “You are in no man's land. Which never moves, which never changes, which never  
grows older, but remains forever, icy and silent.”  
 ― Harold Pinter, No Man's Land  
Every true man, sir, who is a little above the level of the beasts and plants does not live 
for the sake of living, without knowing how to live; but he lives so as to give a meaning 
and a value of his own to life.  
-- Luigi Pirandello 
“Solitude seems to oppress me. And so does the company of other people.”  
― Eugène Ionesco 
“Every word is like an unnecessary stain on silence and nothingness.”  
― Samuel Beckett  
“You're safe only when you can't see anybody.”  
-- Gao Xingjian  
The feeling of loneliness is unique to humans. A tree or a bird may seem to be lonely, 
but this is an attribute bestowed by the person making the observation. The tree or the 
bird is incapable of perceiving loneliness. This feeling occurs when a person is alone, 
and, moved by his emotions, associates his own circumstances with those of the bird or 
the tree that he sees before him. Since this feeling entails an element of self-
examination, it is not a purely objective observation. The feeling of loneliness produced 
is thus a form of aesthetics, in that while observing one's external environment, one is 
at the same time examining the self that is located within it, and to a certain extent this 
is an affirmation of one's own personal worth. 
GAO XINGJIAN, 
Loneliness is a prerequisite for freedom. Freedom depends on the ability to reflect, and 
reflection can only begin when one is alone. 
GAO XINGJIAN 
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Apply yourself to solitude. One who is given to solitude knows things as they really 
are. 
-- Buddha. 
--- ००० --- 
 
गलेा काही काळ मी मधनू मधनू परभािषक किवताचं ेमराठीत अनवुाद करतो आह.े ा कामाबलची एक पो मी आधी 
िदली होती. ात आणखी काही मुाचंी भर घालावी अस ेवाटान,े आता पुा, ा मळू पोसह वाढीव मजकूर 
खाली दते आह े-- 
    माझ ेपरभािषक किवताचं ेअनवुाद 
    गेा काही वषात मी मधनू मधनू मला आवडलेा वा काही कारणान ेिवशषे वाटलेा अशा परभािषक किवताचं े
अनवुाद करत आलेलो आह.े ा किवता मळुात इंजीतनूच िलिहा गेा आहते ाचंा ा मळू पातंनू आिण ा 
अभािषक किवताचं ेइंजीत अनवुाद उपल आहते ाचं ेा अनवुादावंन अस ेमी अनवुाद केलेले आहते. या 
ियते अनके  असतात, जस ेकी मळू इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आह ेइथपासनू त ेमी 
अनवुादाला घतेलेला अनवुाद िकतपत िवासाह आह,े इथपयतच,े अस ेअनके  असतात. मळुात िलिखत किवता हीच 
 स नसनू साची अिभी असत ेअस ेटले तर ती मळू किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा 
अनवुाद हा सरा अपलाप टला तर अनवुादाचा अनवुाद हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, साराशंान ेमी 
कोणाही किवतचेा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो. 
    ह ेअनवुाद करावतेच कशासाठी मळुात, असा एक  अनकेांा मनात यऊे शकतो. इथा मातीतली कला वगरै े
बडजेाव माजवणार ेआपण लोक आहोत. इथली माती णज ेकाय ? फ शतेकरी, शतेमजरू, दिलत वा कामगार यांा 
जगयाच ेवाव ? तस ेणता यते नाही. कुणाचहेी कोणतहेी अनभुव कलेची सामुी होऊ शकतात. ामळेु, इथली 
माती णज ेकुणााही मनाची कोणतीही माती, ह ेआधी लात ायला हव.े मराठी भािषक कवचीही एकमकेाचंी 
माती वगेवगेळीच असत.े परमातीच असत.े तरीही एकमकेांा किवता थोाफार, अपलाप होत का अस ेना, 
एकमकेापंयत पोच ूशकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता ह ेसगळे जरी वगेवगेळे 
असले तरी – सखु, ःख, मानापमान, मे, असयूा, हवेा, सडू, महाकांा, वच ाची इा अशी ही माती सगळीकड े
जगभर सव  माणसातं तीच -- एकच असत.े ामळेुच तर कलेतनू होणारी अिभी आिण सपंक  ह ेसव च माणसानंा 
तु अस ूशकतात. काहीजणानंा वाटत ेकी ा ा सॄंतीत आपापले कलाशा, सािहशा असत ेआिण ती 
परंपरा जपत, िवकिसत करतच सवानी चालले पािहज.े मला ही धारणा मखू पणाची वाटत.े ही धारणा मातीा 
वगेवगेळेपणाला मह दणेारी असनू िताता समावशेकतकेड ेल करणारी आिण णनू सकुंिचत आह.े 
कोणाही कलेचा अनकेाशंी सपंक  होतो तो मातीा वगेळेपणामळेु न ेतर िताता समानतमेळेु, 
समावशेकतमेळेु, ह ेलात ायला हव.े अशा या आकलनामळेुच, परभाषतेा कलाकॄती अनवुािदत होण ेमला 
आवयक, महाच ेआिण समथ नीय वाटत.े जगाता कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात. 
    याच कारणामळेु अनवुाद हा नसुताच शािक ियबेरोबर जाणारा वा नसुताच शािक असनू चालत नाही. 
अनवुादकाची आकलनिया ही ा किवतेा समावशेकतकेड ेल दणेारी असावी लागत.े अनवुादकाा 
आकलनाला अशी एकसधंतचेी पा भमूी नसले तर तो अनवुाद नसुताच शािक, तकुातकुाचंा, ओबडधोबड आिण 
मळू कलाकॄतीला ठार करणाराच होईल. ामळेु, अनवुादाला घतेलेा किवतते आकलनाा या एकसधंतचे ेदशन 
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अनवुादकाला झालेले असण ेमहाच ेठरत.े अनवुाद करताना अनके पया यी शप ेसचुत असतात, ातंले नमेके 
शप िनवडताना वा काही वळेी नान ेघडवतानाही ती आकलनाची एकसधं ियाच अबािधत राहायला हवी, 
अशीच योजना ीकारावी लागत.े या एकूण िकोणामळेुच मी अस ेणतो की उदाहरणाथ  समजा एका  च किवतेा 
इंजीता अनवुादावन मी मराठी अनवुाद केलेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवुाद हा मळू 
किवतशेी अिधक िनावान अस ूशकतो. आिण ााही पढु ेजाऊन मी असहेी णने की मळू किवततेले पिहले 
अपलाप कमी झाामळेु माझा मराठी अनवुाद हा मळू किवतेनही अिधक सकस व सश झालेला अस ूशकतो. यात 
कुणाचा मानापमान वा ेकिन नसनू या ियचेचे त ेविैश असत.े ह ेसव  लात घतेा अनवुादाला नविनमतीचचे 
मह ायला हव,े अस ेमला वाटत.े या सव  ियते िमाहा वा िवभिूतम ह ेमहाच ेनसनू किवतचेा आशय 
णज ेात अतंभू त असलेली जगयाच ेभान घेयाची ियाच महाची असत,े अस ेमला णायच ेआह.े 
    माझी माती, माझी भाषा, माझी सॄंती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै ेहचे 
जगात सव महाच ेअसत,े अस ेमी समजत नाही. या बाबमधील भदेामंळेु एकमकेांा किवता समजयात यणेाया 
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतहेी कवी मी ाच आीयतने ेवाच ूशकतो ा 
आीयतने ेमी आरती भ ूवा गुनाथ धरुी वाचने. आिण इटंरनटेमळेु चडं खिजनचे आपासाठी खलेु आहते ! मी 
लहर लागली तर, आज रिशयातले वा इंलंडमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहते, ह ेपाहात बसतो. कधी ओळीन े
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करण ेहा हतेचू नसतो. याची मी ना िटपण े
ठेवतो ना त ेलात ठेवायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमले तवेढ ेसमजले की सपंले. ातंले काही कवी मला महाच े
वाटतात. ाचं ेमी जरा अिधक वाचतो आिण थोडफेार अासतोही. ाचीही िवा मायाकड ेनसत.े कबना मी 
अनवुादासाठी िनवडलेा किवताही नतंर माया सामा ानाा कते राहतीलच अस ेनाही. अनवुाद करताना 
माया कुवतीमाण ेमी शभंर टे ामािणक असतो पण नतंर त ेकाहीही लात ठेवायची जबाबदारी मी घते नाही. ा 
ा णी ा ा कलाक समॄीतनू जाण ेऔर बादम ेभलू जाओ, अस ेत ेअसत.े नाटकाा बाबतीत बोलताना 
काहीजण अस ेणतात की त ेपान ेक अ झाला पािहज,े ान ेत ेनाटक सोबत घरी नलेे पािहज,े आयुभर 
डोात बाळगले पािहज े– असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वळेी ती ती सज क िया झाली की 
सपंले – ातनू यणेार ेभान णज ेत ेनाटक वा ती किवता नसत.े साराशं, मी अनवुाद केलेा किवता वा ाचं ेकवी 
याबंल नतंर मला काहीही िवचा नय.े 
    मला वाटत ेमाया अनवुाद-ियतेले बरचे मु ेआिण माझ ेाबाबतच ेज ेअसले त ेआकलन  करयाच ेकाम या 
पोमधनू परुसे ेझालेले आह.े काही मु ेरािहले असतील तर ावंरही यातनू काश पडू शकेल. किवतचे ेमाम ह े
जगण ेसमजनू घेयाचचे एक सज क माम आह.े त ेकाम जगात असं पतनी चा असत.े अस ेसगळे समोर यते 
रािहान ेआपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हतेनूहेी मी थोडफेार ह ेकाम करत 
असतो. सारखचे करत राहीन असहेी नाही. जगयातली अिनितता इथहेी असणारच ना ! 
    --- ००० --- 
या सदंभा त किवतचेा आशय आिण अिभीच ेतं, हा एक महाचा  यतेो. आशयच तं घऊेन यतेो, आशय 
आिण तं एकच असतात, असहेी टले जात.े यावर थोड ेबोलायला हव.े रॉबट ॉ णतो की अनवुादात मळू 
किवता आह ेतशी राच नाही शकत आिण या अथा न ेती नच होत.े यालाच जोडून, वाचनात आललेे एक उदाहरण 
णज,े ायडने आिण वडथ  या दोघानंी केलेल ेजलच ेअनवुाद वगेवगेळे झालेले आहते. आपाकडहेी ‘ मघेता 
‘ च ेचारपाच अनवुाद झालेले असनू के अनवुादाची काही वगेळी विैश ेआहते. याचा अथ , एकच कुठला तरी 



191 

 

अनवुाद ( ाता ात ) बरोबर आिण बाकीच ेचकू अस ेणता यते ेका ? तर मला तस ेवाटत नाही. कोणताही 
अनवुाद हा ामुान ेआशयानगुामीच असतो कवा असायला हवा, अस ेआपण ण ूशकतो. मग काय असतो 
किवतचेा आशय ? यावर बोलयासाठी थोडी फोड कन ावी लागले. किवतते  झालेला अनभुव णजचे आशय 
असतो का ? काही किवतातं तस ेअस ूशकत.े णज ेउदाहरणाथ , आई वारामळेु कवीला झालेले ःख – त े करण े
हचे समजा ा किवतचे ेउि आह.े त ेःख जस ेा तस,े मळुाता तीतने ेवाचकाला पोचण-ेजाणवण ेअस ेझाले की 
पोचला आशय, अस ेकुणी ण ूशकेल. अनके किवतांा बाबतत त ेखरहेी अस ूशकेल. ामळेु, अशा किवताचं ेआशय 
वगेवगेळे आहते, अस ेणता यते.े सखु, ःख, चीड वगरै ेभावभावना हचे आशय असण.े पण काही कवी, एखादा 
अनभुव  होताना ााकड ेपणू  मानवी जगयाा सदंभा त पाहतात. ा अनभुवाची पणू  रचना पाहतात. ह े
जाणीवपवू क वा ा कवीा मोा आवााा कुवतीमळेु ाा नकळतही घडू शकत.े या कारात तो अतंभू त 
असलेला अनभुव हा किवतचेा आशय नाही राहात – ा अनभुवाच ेएकूण मानवी जगण ेणनू  झालेले भान हा 
होतो आशय ा किवतचेा. किवततेला अनभुव कोणताही असो, ह ेभान, ही चतनशीलता, हा आवाका सगळीकड ेतोच – 
एकच -- असतो. इथ ेअनभुव ही िनिम ेहोत असतात. अशा समावशेक आिण मोा आवााा किवता सव 
माणसानंा, ांा जगयाला तु ठरतात कारण अनभुव-विैवाची मया दा ानंी ओलाडंलेली असत.े अशा 
किवतेा बाबतीत, जगाता कोणाही भागाता वा पिरितीता कवीन ेिलिहलेली किवता जगाता इतर 
कुठाही भागाता वा पिरितीता माणसासाठी तु आिण महाची ठरत.े नसुा अनभुवाचा  असले तर 
तो जसा ा तसा, मळू रंगपासाह पोचण ेकदािचत अवघड होऊ शकेल पण ह ेभान पोचव ूइिणाया किवतते 
विैवापेा समावशेकता, समता महाची असान,े त ेसहज घडू शकत.े अथा त ासाठी ती किवता तशी असायला 
हवी आिण अनवुादकाला, त ेसम भान हाच आशय याची जाणीव असायला हवी. अस ेझाले तर भाषेा परंपरा, 
कवीा वा अनवुादका ा सवयी, लकबी, भाव यांामळेु यणेार ेविैव लात घऊेनही आशय पण,े 
अबािधतपण ेपोच ूशकतो. जगभर असं तहानंी माणसू ह ेभान घते असतो – या अथा न ेतो िनळ ियाितियांा 
जजंाळातनू मोकळाही होत असतो, तंही होत असतो. यालाच जगयातली साॄंितकता वा पिरपता णता यते.े 
धम  वा तान यांा नादी न लागता कलेतनू ह ेभान कुणालाही ा होऊ शकत.े या भानाचा आशय  होयाा 
असं तहा समोर यते राहण ेयालाच साॄंितक दवेाणघवेाण णायला हव.े या आशयाकड ेल दऊेन होणार े
अनवुाद दोन सबंिंधत भाषांा वगेया भावामंळेु वा ढाामंळेु, मळुापासनू ढळलेले वाटले तरी काही फारस ेिबघडत 
नाही. कारण तो आशय पोचयात बाधा यणेार नसत.े ह ेलात घतेा, आता ह े होईल की वरील िववचेनात अस ेका 
टले आह ेकी अपलापांा बाबतीत पिहान सरा वा ितसरा अपलापही अिधक चागंला अस ूशकतो. अनवुादाा 
ियते मळू किवतचेा कस कमीच होतो कवा ती ितची ताकद थोडीफार गमावनूच बसत,े अस ेसमजायच ेकारण नाही. 
आता थोड ेकामाा ियबेल. दोन भाषाचंी धाटणी वगेवगेळी असत.े इिंलशमधनू मराठीत यतेाना कधी एकाची दोन 
वा ेकरावी लागतात, कधी शाचंा म थोडाफार बदलावा लागतो. ामळेु आशयाा अिभीला फारशी बाधा 
यते नसले तर तस ेकरायला हरकत नाही. पण, काही वळेी त ेआह ेतस ेएका ओघातच आले पािहज ेअस ेअनवुादकाला 
वाटत,े तेा थोडा ओबडधोबडपणा यऊे शकतो – मळू भाषचेी धाटणी अनवुाद-भाषवेर आमण करतये, अस ेहोऊ 
शकत.े अशा वळेी त ेीकाराव,े अस ेमला वाटत.े अस े कथा-कादबंरी यांा अनवुादापेा किवतेा अनवुादात 
अिधक यऊे शकतात कारण किवतते अथ सपंॄता तलुनने ेअिधक असत.े सरा मुा णज,े ितशाचंी िनवड हाही एक 
महाचा  असतो. उदाहरणाथ , light  या शाला काश णाव ेकी उजडे असा  यऊे शकतो. ा वळेी मळू 
किवततेली अथ वा ला घऊेन आिण अनवुाद भाषतेा अथ वलयाचं ेभान बाळगनू अनवुादकान ेिनणय ायचा 
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असतो. मला नुाच एक गमंतीशीर  आला होता. तो सागंतो. फलघेीा ‘ अडंरवयेर ‘ या किवततेली ही ओळ 
बघा – 
The Pope wears underwear I hope  
इथ ेपोपबरोबर होप हा श योजयात नादसाधा ची थोडी गमंत कन पोपच ेवजनच कमी करण ेह ेआह.े आय होप च े
' मला आशा आह े' – यात त ेयणेार नाही. मी अस ेकेल े– 
पोपलासुा मोप गरज असत ेितची 
आता असा एकमवे माग  असतो अस ेकाही नाही. आणखी एखााला वगेळे काही सचु ूशकत.े मळू किवतेा पॄरीय 
रचनशेी आिण बारकााशंी सधंान ठेवत आशयावरच ेल ढळू न दणे ेयातच किवतेा अनवुादकाच ेसज क असत,े 
अस ेमला वाटत.े ामळेु, इिंलशमधा transcreation ला अनलुनू मराठीत ‘ अनसुज न ‘ हा श वापरणचे 
योय वाटत.े अनवुाद ह ेएखाद े‘ लमाण ‘ काम नसनू मळू कवीइतकेच त ेसज कतचे ेकाम आह,े अस ेणायला हरकत 
नसावी. 
--- ००० --- 
माझ ेकिवताचं ेअनसुज न 
१. जागितक किवतचेा ािनिधक संह करावा अस ेमळुीच मनात नाही. मला आवडलेा, िवशषेतः अिलकडा 
काळाता किवता घतेो आह.े मी ना िवान आह ेना िशब अासक. काही कवी चागंले असनूही खपू 
सदंभ मयतमेळेु मला पोचले नाहीत, अस ेहोण ेश आह.े त ेसोडून िदलेले आहते. 
२. ह ेकाम गणुदोषयुच असणार आह ेयाची मला जाणीव आह.े अथ  वा आशय पकडयावर ल ठेवायच ेआिण 
भाषतेही थू पोहायच ेह ेकाम अवघडच आह.े या सकसकामात काही िठकाणी ओबडधोबडपणा यऊे शकतो. 
३. कवीच ेचिर वा ाच ेपणू  लेखन याचंा अास मी करत नाही. परुशेी मािहती पान आवडलेा किवताचं ेकाम सु 
करतो. किवतचेी िया थोडीफार मला समजत ेया िवासावर मी ह ेकाम करतो. 
४. कवीची सामािजक, राजकीय, धामक मत ेकाय होती, याला मी मह दते नाही. कलेची िया जेा िनने ेघडत 
असत ेतेा ती मतािबतानंा बाधंील राहात नाही. जगयाच ेसवागीण दशन ती घडवत.े कुणी ह धमा ा िव बोलले 
होत ेवा कुणी किुन होत ेयाबाबतच ेआकस मी बाळगत नाही. टे कला ही शवेटी सव  मतमतातंरानंा ओलाडंणारी 
असत ेआिण एकूण माणसाच ेएक जगण ेमहाच ेमानणारी असत,े अस ेमला िदसत.े 
५. आपाकड ेजस ेजाितिनहाय, ातंिनहाय, भाषािनहाय ितिनिध देयाची पत असत ेतस ेइथ ेकाही होणार नाही. 
६. जगाता काही महान कवा आिण काही विैशपणू  कवा किवता मराठीत आणाात, एवढाच हते ूआह.े 
किवतबेाबता आपा अपेा आिण कना अिधक उदार ाात, हाही एक हते ूआह.े 
७. एखादा कवी गभंीरपण ेकाही करत असले तर त ेसमजनू घेयाकड ेकल असण ेमहाच ेआह.े आपा चाकोरीब 
िवचारातं त ेबसत नाही णनू आकस, पवू ह, उपरोध आिण हटेाळणी याचंा तरंुत वापर सु करण ेहा मखू पणा आह,े ह े
ान सतॄ करण ेहाही एक पा हते ूआह.े 
--- ००० --- 
अडायाचा जाहीरनामा 
 
अितवाववादाचा जाहीरनामा असतो, न-किवतचेा असतो आिण ही माणस ेकाही वगेळी, महाची समज  
करताहते णनू ांाकड ेलही िदले जात,े आपा आवडीच,े आपा सवयीच ेनाही णनू लगचे ाचंी 
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िहडीसिफडीसही केली जात नाही – तस,े गेा िकके वषात मराठीत काय घडले ? इथ ेएक तर सधुारणावादी कला 
कवा िगत अनभुवाचं ेगोडव ेगाणारी भाविनक कला, ह ेदोनच कार का फोफावले ? इथ ेसुवातीलाच एक सागंनू 
ठेवतोय की या जाहीरनाातले के वा िववा असणार आह,े बरचे काही अध वट मािहतीवर वा अानावर 
आधािरत असणार आह,े लोकानंी टची होऊ नय ेआिण लगचे हे करायच ेिवचार क नयते. हा एका अडायाचाच 
जाहीरनामा असान,े अस ेबरचेस े‘ चकुीच े‘ घडणारच याची िववकेशील जाण बाळगावी. 
हा िवशषेीकरणाचा जमाना आह.े नसुत ेडॉर टले तरी पोटाच ेवगेळे, दाताचं,े हाडाचं ेवगेळे, दयाच ेवगेळे आिण 
टाळाच ेवगेळे, अस ेआह.े सगयातले सगयानंा कळू शकत नाही. तसचे पदाथ िवानशा वगेळे आिण राजकारण 
वगेळे. राजकारणातही अमकु साली तुी काय करत होता कवा तुी अममु तमकु णाला होता ह ेअसले कार 
वगेवगेया माणसाबंल वगेवगेळे लात ठेवाव ेलागतात – तहेी िवशषेीकरणच असत.े प बदलले तर याा आठवणी 
ााकड ेजातात, ह ेपाहाव ेलागत.े वचैािरक बोलणाया सगयाच लोकानंी टॉफलर, हरारी कवा हॉकज वाचलेले 
असतातच अस ेनाही. ानंा काटं, हगेले वा फुकोही माहीत नसतो. ातले काही असले माहीत तरी मानववशंशाातले 
ानंा काही कळत नसत.े २०३० साली माणसाच ेजगण ेकस ेअसणार आह ेयावरची पुके ानंी वाचलेली नसतात. 
यापढु,े नऊ मिहन ेपोटात गभ  वाढवत बसण ेआिण मग कळा सहन करत मलू जाला घालण,े असले काही असणार 
नाहीय, योगशाळेतच मलेु जाला यणेार आहते, ह ेआह ेमाहीत ? इितळाचंी गरजच राहणार नाहीय, घरा घरीच 
सगळे होईल, ह ेआह ेमाहीत ? िवनाचालक गाामंळेु अपघात जवळजवळ बदंच होणार आहते, ह ेआह ेमाहीत ? 
अनके िवषय आहते, ा सगया िवषयाचं ेवाचण ेजाऊ ा, ाचंी नावहेी कुणाला माहीत नसतात. गेा शतकातले 
जगातले पास महाच ेिवचारवतं सागंा अस ेटले तर बतकेाचंी बोबडी वळेल. सािह, कथा, किवता, कादबंरी ह े
सगळे टले तरी जगात खपू पुके असतात. “ तुी ह ेअमकु वाचलेत का, तुी त ेतमकु वाचाच “ अस ेएकमकेानंा 
माणस ेसागंत असतात. खर ेतर माणसाा समा या ानाा सवच ेाशंी एकितपण ेसबंिंधत असतात पण असा 
आवाका घऊे शकेल असा एकही िवान अस ूशकत नाही. सगळे एका एका तकुाा अध वट मािहतीच ेबाजारबणुग े
िवान असतात. 
एखाा नटाची आहा होत ेआिण ितला िनरिनराळी वळण ेिमळत राहतात, राजकीय भावानंी ती ोरी रंगवण े
आिण वादाला वापरण ेचा होत,े बलााराा घटना, आथक गुांा घटना, वगरैना अनके कंगोर ेअसाच े
कानावर पडत राहत े– तर ह ेअस ेसगळे कार आिण ाचबरोबर िवमानखरदेीतला ाचार ह ेसगळे सारख ेसमजनू 
घते राहण ेकुणाला श असत े? आिण समजण ेणज े‘ राजकीय समजण े‘ असचे असावर अनकेानंी ाचा नादच 
सोडून िदला तर चकुीच ेकाय आह े? 
आमा काळी अकरावीनतंर, फ इयर, इटंर आिण मग दोन वष पदवीची अस ेहोत.े ाता इटंर आटसला 
आाला जगाचा इितहास होता ! साधी दोन महायु ेटली तरी त ेसगळे लात राहण ेमला अवघड वाटे. महायुानंा ‘ 
साधी ‘ टले कारण तवेढ ेतरी समजायलाच हव ेना ! आता त ेकुठे काय घडले ह ेतर आहचे, पण, ती ती िठकाण,े त ेत े
दशे तरी नमेके यतेात का डोयासंमोर ? अझरबजैान की काय टावर काय कळत ेबबलायला ? भगूोलही आा 
माहीत नसतो. िशवाय जगंले, पव त, ना, अनके सॄंती, काहीही नसत ेमाहीत.  
ह ेसव  पाहता, एखादा माणसू अमकु पुक फार चागंले आह ेणतो आिण सरा णतो की मलाही वाचायचये त,े कुठे 
िमळेल – यासारख ेिवनोदी काही अस ूशकत नाही. काही शहाया माणसानंा अशा ‘ ानाा ‘ िदशने ेमहेनत न 
करताही, याचा काही उपयोग नाही, ह ेकळत होत,े आता शार लोकानंाही ह ेकळायला लागले असाव,े अशी शकंा आह.े 
एकूण जगातलेच वाचन कमी होत चालले आह ेअस ेसशंोधन आह े! तरीही काही आशावादी पढतमखू  णताहते की 
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आता िडिजटल वाचन वाढत जाणार आह े! खर ेतर कोणाही काळातले कोणाही दजदार ( आपा मत े) 
सािहाच ेथोडफेार वाचन केले तरी ‘ शहाणपण ‘ यणेार असतचे – गेाच मिहात इटलीत िस झालेले पुकच 
वाचायला हव,े अस ेकाही नाही. हा जाहीरनामा, ‘ अितवाचन ‘ हा एक रोग मानतो ह ेइथ ेलात ाव.े 
तर अशा या ानी पाशभमूीवर या जाहीरनााची कलम ेअशी आहते – 
१. आजबूाजलूा, दशेात वा जगात काय काय घडत ेआह ेयाची सव  मािहती िमळवत बसयाचा य मी करणार नाही. 
२. इथला भतूकाळ आिण सॄंती याचं ेआपोआपच मायावर काही भाव असतील, तवेढ ेमला परु ेआहते. मी रामायण, 
महाभारत, िहतोपदशे, पचंतं, गाधंी, िटळक, िशवाजीमहाराज, आबंडेकर ह ेवाचत बसणार नाही कवा शतेकरी 
आदंोलन, कवा बरेोजगारीवरच ेउपाय या सगयाचा अास करत बसणार नाही. 
३. माया कानावर यईेल त ेवा ा ा वळेी मी ज ेऐकेन-वाचने त ेयावंर आधािरत मी माझी कामचलाऊ मत ेबनवणार. 
अगदी िवानाचंी मतहेी अध वट वा िनवडलेा वा पवू हयु मािहतीवर आधािरतच असतात, ह ेमला समजत 
असान,े अशी तारुती फुटकळ मत ेमी बाळगयात काही चकू आह,े अस ेमला वाटत नाही. 
४. ‘ बमतवादामळेु लोकशाहीच ेखपू नकुसान होत े‘ अस ेएक लंत वा माया वाचनात यऊेन गलेेले असान े
आता, मी णतो तचे स, अस ेणायला मी लाजणार नाही. 
५. माया मतांा पुथ  मी आतंरजालावरची मािहती वा उॄत े( कोटेश ) ाचंी शहािनशा न करता वापरणार. 
मला कुणी ाचं ेसदंभ  िवचा नयते. अगदी सदंभासह लेखन केले तरी त ेमाया लेखनान फार उ वगरै ेनसत,े ह े
मला माहीत आह.े आिण करायचीयत काय नाव ेआिण सदंभ  ? त ेिवचार ओघात आलेले आहते, त ेअमकु कुणाच ेअसोत 
वा नसोत, अस ेपाहा ना ! 
६. सािहाची वा किवतचेी समीा ही अमकु काळ, तेाच ेभाव, वगरै ेिवचारात घते साठोरी, नदोरी अशी 
करायची गरज नाही. नको ा िवने ेपान ेभ नयते. 
७. कोणाही सािहकॄतीला एक कथनसलगता वा वचैािरक अथ वा वा िगत ससुगंती असायची गरज नाही. 
सचुले तस ेकाहीही िलहायला हरकत नाही. असबं, वडे ेलेखनही माणसाला शहाणपण दईेलच, असा माझा िवास 
आह.े शहाणपण णज ेहचे की वचैािरक स अस ेकाही नसत.े 
-- अजनूही काही कलम ेयात वाढू शकतील. हा फ एक ारंिभक मसदुा तयार केलेला आह.े हा जाहीरनामा ‘ पटणार े‘ 
असं सजुाण िवचारवतं, लेखक या चळवळीला जोडले जाणार आहते याची मला खाी आह.े ा वळेी वाटास 
यान िनरथ क काही कलम ेयात वाढवता यतेील. 
या जाहीरनााबाबत कोणतहेी वाद घान काहीच उपयोग नाही ह ेसव बिुिन, तक िन, िववकेी आिण वैािनक 
िकोणाा मानवांा लात यईेलच हीच एक माफक आशा बाळगनू इथचे सा िवराम घते आह.े 
--- ००० --- 
 
 
ि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 
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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 कम िवपाक ि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, 
वगरै.े 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 ेसव च जर कारण-पिरणामानंी िनयिंत असले तर साहिजकच िवन उकुतने ेहा  
िवचारावाच लागतो की – िवचारातं णज ेकाय र ेभाऊ ? 
--- ००० --- 
 
कृपया ोधाला थारा न दतेा मैीतच वाचाव,े ही िवनतंी -- 
 
समीा णज ेकाय र ेभाऊ ? 
 
मराठीतली समीा थाबंलीय का, मराठी समीा जागितक का होत नाही, मराठी समीते नव ेिवचार का िदसत नाहीत, 
वगरै ेि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 े
परुसेहेी नसत ेआिण ाितिनिधकही नसत.े ामळेु, त ेदऊे सोडून आिण असा िवचा  की जागितक दजा च ेणाव े
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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 सव च 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 पिरवत नवादी असो की इतर सव  खलेु सािह असो, समीने ेलखेकासंमोर आान ेउभी करायला हवीत. 
समीलेाही सज कच समजायला हव.े समीा आिण सािह या एक चालणाया िया असायला हात. मळुात 
आपला  हा आह ेकी आशयानगुामी समीते कुणाला इटंरेच 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 
पिरवत नवादी 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  
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  
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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 इटंरे 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 --- 
 
 
आादक आिण सैािंतक  
 
डॉ . सधुीर रसाळ सरांा एका लखेावर मी माझी ितिया ानंा कळवली होती. माया ितियबेाबतच ेाचं े
िवचारही ानंी मला सिवर कळवले. सा मी सराचंा तो लेख आिण ाचं ेमला आलेले उर जरा बाजलूा ठेवतो 
आह.े मी ानंा माझी जी ितिया पाठवली होती तवेढीच पो इथ ेांा अनमुतीनचे दतेो आह.े हते ूहा की आपणा 
सािहमेत चचा  ावी अस ेदोन िवषय यात आहते -- 
१. आादक समीते वगेवगेळी सैािंतकता असत ेका ? कशा पाची ? 
२. माया मत,े सैािंतक समीा ही भदे माजवणारी असान ेती सािहाा मूाकतलेाच हरताळ फासत े, 
ामळेु, फ आादक समीा हीच योय असत.े  
-- या दोी मुावंर आपण आपापले आकलन माडंाव ेणनू ही पो -- 
डॉ . सधुीर रसाळ सर आिण माधव आचवल . 
मराठी समीेा बाबतीत मी अलीकडचे एक पो िदली होती. ा पोम ेमी माधव आचवल ह ेमाझ ेआवडत े
समीक असाचा उेख केला होता. तो रसाळ सरांा पाहयात आला असावा. योगायोग णज ेआचवलांा 
समीवेरच रसाळ सराचंा एक लखे लौकरच एका िठकाणी िस होणार आह.े तो ानंी मला वाचायला पाठवला. तो मी 
ईमानदारीत वाचला. बालकाण खााा कारकुनान ेअवजड उोग आिण पोलाद खााा मंाला भटेाव ेतस ेत े
झाले. पण हरकत नाही. मराठीत एक बर ेआह े– तुाला काही समजो वा न समजो, बोलायला िवचारातं मबुलक 
उपल आह.े ा आधारावर बोलतोय. 
आमा बकेँत एक दशेभ कम चारी होत.े ानंी एकदा एक बातमी वाचली की नहे यनुोकड ेजात असनू ितथ ेत े
कामीर ावर बोलणार आहते. जाताना थोडा वळे त ेम ुबंई िवमानतळावर थाबंणार आहते. ह ेकळावर ा पयान े
म ुबंई िवमानतळाा पावर नहेंना एक मोठी तारच पाठवली की बाबा कामीरवर बोलताना ह ेखालील मु ेिवस 
नका – त ेफार महाच ेआहते ! तर ह ेज ेमी िलिहतो आह ेत ेतसचे समजाव,े ही िवनतंी.   
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रसाळ सराचं,े आदरपवू क का अस ेना, आचवलाबंल अस ेमत आह ेकी ना धड आचवलानंा आादक समीा जमली 
ना काही समीा-िसातं माडंता आले. मला तर आचवलाचं े‘ जादं ‘ वाचताना अुम समीा वाचाचा आनदं 
झाला होता. नतंर, मायासारखाच आनदं झालेले मला आणखीही काही भटेले होत.े  ामळेु, तो सराचंा लेख पुा 
एकदा वाचला. 
रसाळ सरांा लेखाता पिहाच वााला मला खडा लागला. “ मराठीत आादक समीलेा जरी एक िता 
असली तरी या समीमेागील सैािंतक भिूमका मा मराठीत नीट माडंली गेाच ेिदसत नाही. “ – ह ेत ेवा.  
सैािंतक नाहीय णनूच तर ितला आादक समीा णायच ेना ? जी समीा ना रसवादी आह,े ना दिलत आह े( 
सवणाची म ठासलीय या कादबंरीत – टे आह े! ), लगवादी (  च कवी रॅो हा ग ेहोता आिण रलेन  या कवीशी 
ाच ेसबंधं होत,े अस ेणतात – त ेकाहीच लात न घतेा िद . प ु. िचानंी िलिहलेच आह ेकी ाावर – पहा – ‘ 
सािह आिण अिभान – १  ‘ ), ीवादी, उर आधिुनकतावादी , मावादी  -- आशा कोणाच िसातंावर 
आधािरत नसलेली तीच ना आादक समीा ? पण, आादक समीचेहेी के आादकान ेआपापले िसातं 
िनित कन आादक समीतेले सैािंतक उपिवभाग माडंाव,े अशी ही अपेा असावी.  “ कलाकृतीचा अास 
करताना आपण कलाकृतीत सापडलेा गणुाचंी तपासणी करीत असतो.  ह ेगणुधम  शाीय पतीन ेिस करयाची 
कोणतीही साधन ेआपाला उपल नाहीत. ामळेुही कलाकृतीा अासाला मया दा पडतात. “ ह ेआचवलाचं े
वा रसाळ सरानंीच िदलेले असनूही त ेिसातंाचंी अपेा करत आहते, अस ेिदसत.े इथहेी एक इटंरेग गो िदसत.े 
आचवलानंी सैािंतक माडंणी केललेी नाही हा आपे  करता करताच रसाळ सरानंी आचलांाच लेखनातनू 
सापडलेले १९  मु ेघऊेन ाचंी ‘ सापडलेली ‘ भिूमकाही िस केलेली आह.े ा सगया घोळात न जाता एका 
महाा मुाकड ेजाऊ. 
जगयात यणेारा सचतेनतचेा अनभुव खरा आिण कलेतनू यणेारा आभासाक ही आचवलाचंी माडंणी मलाही योय 
नाही वाटत. चतै त ेचतै – चतैाचा ‘ आभास ‘ ह ेअनावयक वगेळेपणा दाखवणार ेवाटत.े  रसाळ सरानंी 
घातलेला पचे असा आह ेकी त ेचतै जर एकच आह ेतर कला अपिरहाय  नाही ठरणार. मग हवीच कशाला कला, अस े
होईल.  ह ेसराचं ेणण ेपटणार ेनाही. धम , तान हहेी जगण ेसमजनू घेयाच ेमाग च असतात – त ेकाही  
जगण ेनसतात. तसचे कलेा मामातनू ा सचतेनतेचेा य यते असले तर तो अपिरहाय  आह ेका, हा  
गरैलाग ूठरतो.  आिण िबनचकूपणाा आिण वैािनकतेा हासापायी, जगयाचा हते ूकाय, ाला काही अथ  आह े
का, :ख का होत,े :खािशवाय जगता यऊे शकत ेका, ह े मान नाही टाकता यणेार. जगयाता सचतेनाकड े
जर ह े नते असतील तर त ेमहाचचे ठरत.े कलेतनू आलेा ा सचतेनाची पनुरउभारणी करण,े ह ेसमीचे े
काम आह,े अस ेजर आचवल  मानत असतील तर ात गरै काहीच नाही.  आिण आचवल अशी पनुरउभारणी करयात 
यशी होतात अस ेमायासारा अनकेाचं ेमत आह.े ासाठी आचवल जी भाषा वापरतात ती रसाळ सरानंा अचकू 
बोध दणेारी वाटत नाही. ाला इलाज नाही. समीा हीही एक सज क कलाच आह ेया ीन ेपािहले तर केच 
कलाकृती केाला पोचलीच पािहज,े असा आह धरता यणेार नाही. 
मला त:ला सैािंतक मया दातं अडकणाया समीपेेा आादक समीाच महाची वाटत.े सैािंतक समीा ही 
भदे िनमा ण करणारी आिण णनू हसक असत,े अस ेमला िदसत.े ामळेु, एकूणच माणसान ेएकितपण ेशातंतने े
जगयाच ेमूच ती नाकारत ेआिण पिरणामत: कला ही मूाक असताच कामा नय,े अशी अट िनमा ण करत.े 
याचाच अथ  कलेच ेअिसमथ नच ती घालवत.े ह ेलात घतेले तर शाीय पतीा िसातंाचंी मागणीच गरै 
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वाटत.े  भौितक िनयमांमाण ेकला समीा कधीच, ‘ कुणीही केली तरी ती तशीच यणेार ‘ अशी होऊच नाही शकणार, ह े
लात ायला हव.े 
सचतेनतचेा य यायला सािहकृतीची अमकु एक रचना महाची असत ेकी नसत,े असा एक  रसाळ सर पढु े
आणतात . रचना असतचे ना महाची. कसहेी काहीही माडूंन सचतेनतचेा य कसा यईेल ?        
रसाळ सरांा के मुावर िलन ांा लेखाइतकाच मोठा लेख िलिहण,े य ेमरे ेबसकी बात नही ह ै! सर ेणज,े 
आचवलाचं े‘ जादं ‘ ह ेपुक पुा एकदा वाचनू अिधक तपशीलवार बोलाव ेइतका माझा दमसास नाही. ामळेु, 
इथचे थाबंतो. समीा ह ेे अस ेआह ेकी अमकु णज ेपणू  चकू वा िनरथ क, अस ेहोयाचा धोका कमी असतो – 
याचाच फायदा घऊेन अनकेजण यात डबडु करतच असतात – मग मीच का नको, अस ेयाकड ेसहानभुतूीन ेपाहाव,े ही 
िवनतंी. ही असमान कुी मला खळेायचीच नसान े ( परुशेा खोा काढून झाावर ) आता मी मदैानातनू पळ 
काढत असाच ेजाहीर करत आह े! 
--- ००० --- 
 
तशील माणस े 
 
तकुारामान ेअनतंतचेा उेख केला की तो ह धमा तले काहीतरी बडबडतोय णनू ाची चेा होऊ शकत.े त ेजाऊ ा, 
ह ेा –  
The fundamental principle of Buddhism is that the whole universe is in Limitless-
Oneness, it is originally so, and pure, i.e., free from artificial limits of concepts, values 
and judgments.  ( बौ धमा च ेमलूभतू त ह ेआह ेकी सपंणू  िव ह ेएक अमया द एक आह,े णजचे, त ेसव 
तहेा कृिम िवचारकना , मू ेआिण िनष  यापंासनू मु आह.े ) 
बौ धमा च ेाणत आह े:खमुी णजचे िनवा ण – ज ेजगयात अस ूशकत.े त ेश नसले तर धम  या शाचा 
अथ च खलास होतो. आिण त ेतेाच श होत ेजेा माणसाा टाळात कोणत ेना कोणत ेसमप होयाच ेसाच े
नसतात. एखाा धमा शी समप होऊन कर होणारा आिण एखाा िवचारसरणीचा कर समथ क ह ेदोघहेी सारखचे 
घातक आिण हसक आिण िवसंक असतात.  असा यतेो की मानवजात तर अशी अमया द भानात जगत नाही –  
िनरिनराळे समपतचे ेसाच ेडोात घऊेनच जगत.े णनू मग घटनते सव धम समभाव, उपासनाातं वगरै ेत े
घालावी लागतात. ( घटनते ही त ेआहते णनू एखादा इहवादी घटना नाका शकत नाही. ) मानवी सबंधंांा 
कोणाही समते िवचार, बुी, णाली ह ेसव कुचकामी ठरत.े धमा िभमानी, जाािभमानी, िवचारसरणीच ेअिभमानी 
ह ेसव  एकाच कारच ेहसक गधड ेअसतात. फ त ेसगळे, मी शहाणा आिण बाकीच ेवडे,े अस ेणत असतात, 
इतकेच.  ‘ मी नािक आह,े मी धम  मानत नाही, उपासना मानत नाही  ‘ णज ेमी कुणीतरी इतरापंेा अिधक शहाणा 
आिण िववकेी आिण अिधक शरू आह ेअस ेसमजणार ेकाही शार मखू  लोक असतात. त ेत:ला बिुायवादी  वा 
इहवादीही णवनू घतेात. समपतचे ेसगळेच साच ेह ेइहवादीच असतात आिण सतत एकमकेांा सघंषा त असतात, ह े
समजनू ायला हव.े इथ ेराजकारणियता चडं माणात आह ेआिण ात ‘ समान नूतम काय म ‘ कवा  
common minimum programme याच ेखपू मह आह.े कसले याटाच ेत ? अिंतमत: त णज ेकाय 
तर माझ ेिम, भाव, िवचार, मत े -- आिण नमेकी अशीा अशीच भळे असलेली जगात सरी ी अस ू
शकत नाही. आपाला वाटत,े मया िदत असण ेणज ेतशील, आदश असण े! खर ेतर त ेभगंार आिण हसक असण े
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असत े! – याच ेपणू  आकलन झालेले तकुाराम वा बु ह ेअमया द एकतबेल काय बोलत आहते, ह ेसमजनू ायची 
आपली कुणाचीच इा नाही. आपाला तथाकिथत तशीलपणा िमरवयात जा इटंरे आह.े  
परुार दणेायाच ेमूमापन तुी कस ेकरणार ? समजा तो सरतीभ नाही पण ाचारी आह ेकवा अनके 
ियाशंी सबंधं ठेवणारा आह े– तुी काय कस ेतपासणार ? मला एकदा एका ाण संकेडून सार करयासाठी 
िनमंण आले होत.े मला काही चागंले पािरतोिषक िमळाले होत ेणनू. मी ानंा िवचारले की तुी माझ ेकाही वाचले 
आह ेका ? तर त ेणाले, नाही, ाण आहात णनू करायचाय सार. ाला मी नकार िदला होता. माया 
लेखनासाठी ह, मिुम, िन , दिलत, मराठा, बौ, ाण, किुन कुणीही मला पािरतोिषक िदले तरी मला 
ॉेम नाही यणेार. आता पािरतोिषक तरी कशाला, हा एक वगेळाच मोठा िवषय आह.े जाऊ ा.  
वचैािरक रावर तशील-िबशील ही सगळी नसुती बकवास असत ेह े पाहायला हव.े   
--- ००० --- 
 
 
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 असणारहेी 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 फाटलेली 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 ? 
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ि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-फुल-े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 े! ) 
सव च 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 वगरै े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 रागलोभषे बाळगणारी आिण थोडीफार हसकच असतात.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 
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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 ेसव च 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 आह,े 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 पिरवत नवादी 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 --- 
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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.े पिरवत नवादी कला न े-- ती िवचारसरणीतच यते.े तर या कलेा सज क ियातं अडथळे आणणारे, खोड े
घालणार,े ाचंी हटेाळणी करणार े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 -- 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 इटंरे 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. 
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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 --- 
 
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 आल े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 रखेनू 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 िदललेा 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 
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ा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 
राीा अपॉइटंमटसपवू 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 वदेक लण ेमानत नाही.  
--- ००० --- 
 
 
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 
सव ापी 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 
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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 ेसव च ि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 आललेी 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 े! अर,े 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 िवचारसरणीवाले 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 अवतरले, अस ेानंा वाटत.े तशी ाचंी खाीच 
असत.े त ेसोडून इतर लोक मखू  असण ेएवढाच खर ेतर ॉेम असतो ! िीता सबंधंातही, एखादी ी 
आवडली की ितावर ािम असायची गरज वाटण,े ातनू भीती, मर, षे, हसा याचंी िनमती होण ेह ेया सव च 
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 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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िदलीप पुषोम िच े 
 
चाहत ेानंा मेान ेदादा णत. होतचे त,े ांा कामान ेआपोआप झालेले दादा. नमेाांमाण ेसािहिक 
शरेबेाजीची ग ुडंिगरी कन ानंी दादापद िमळवलेले नत.े खर ेतर ‘ टीकायवंर ‘ वाा नमेााऐंवजी  ‘ सािह 
आिण अिभान – १ ‘ वाा िचानंा िमळायला हव ेहोत ेानपीठ. पण इथा बाजारबणुया िवचारवतंानंी 
िचाचंी िशफारससुा केली नसले. ( टीकायवंर वाचनू कलेा मूाकतचे ेभान फारस ेवाढणार नाही – ती ताकद 
अिभान म ेआह.े नमेाडपिंथयानंी  हीही शरेबेाजी थोडी पचवनू ायला हवी. ) मळुात ानंी त ेवाचलेच नसले 
आिण वाचले असले तर अजीण  होऊन आजारी पडले असतील. िवा आिण मम ी याचंा इतका चडं आिवार 
असलेले पुक मराठीत सर ेकोणत ेआह,े त ेमला तरी माहीत नाही. िचांा दजदार सखोल कामाचंी यादी नटेवर 
आह.े मी नपण ेणने की आा मराठीवासीयाचंी कुवत पाहता हा आमासाठी एक चमारच होता !  
“ तकुारामासारा िवेरान ंआभान आिण शभान एकवटून भावसमाधीचा य नदवनू ठेवला. मानिसक 
ोभाा अवतेनू थटे तयुा वपेयत पोचणारी तकुारामाची किवता ही खिंडत आभानाला अखडं बनवयाा 
मराठी काकलेच ंउ ुगं उदाहरण आह.े “   अस ेवा िच ेसहज िलन जातात. ाचंा ‘ कवी काय काम करतो ‘  हा 
लेख मराठीत अजरामर ठरावा असा आह.े ा लेखातला शवेटचा उतारा असा आह े– “ समकालीन मानवी सृंतीा 
साव भौम सदंभा त भारतीय आिण मराठी वाङमयीन परंपरा पाहयाचा आपाला य करावा लागले. असा य 
करताना मराठीतही कवीची साृंितक भिूमका का आिण कशी बदलत गलेी आिण ितचा एकूण मूवशेी काय 
सबंधं आह,े याचाही आपाला तंपण ेशोध ावा लागले. जगाता वगेवगेया समकालीन सृंतमधा 
किवतेा आिण कवा ानाची तलुना कन ितचा साव भौम मानवी येाा पिरेात आढावा ावा लागले. 
अस ंकरताना कवी काय काम करतो याचा माणसाच ंा अिसृीत काम काय ा मळू ाशी असलेला सबंधं 
उलगडला जाईल. अस ंजोवर होत नाही तोवर आपापलं कामसुा आपाला कळणार नाही. िबचारा कवी तर रच 
रािहला. “ याच लेखात एका िठकाणी त ेिलिहतात, “ अिानभुवाची अनके पदरी पीडा, आनदं, अचकू इिंयसवंदेना, 
उट भावानभुव, ती आिण सखोल अथ तीती, साव िक मानवी समाचं ेचतन या महाा बाबी मराठी किवतते 
िवरळा होत गेा. हा काही इंजीचा भाव नाही तर धडेगजुरीपणा पराकोटीला जाऊन भािषक आिण साृंितक 
आभान ीण झााच ंह ेलण. “  
ह ेसव  समजनू घेयात कोण इटंरे घणेार ? मानवी जगण ेणज ेराजकारण अशा िथर कनानंी त:ची किरयर 
बाधंत बसणार ेइथले भिूमकावाले लेखक-समीक या अशा कामाकड ेल दणे ेतरी श आह ेका ? मानवी जगण ेचालत े
त ेराजकीय डावपचे आिण हलकटपणा यावंर नाही तर सौहाद  आिण मे या मानवी मूावंर, ह ेइथा असं 
सािहमेा डोात िशरयाची शताच िदसत नाही. असा हा ‘ आपा माती ‘ ा िदशने ेवगेान ेजाणारा समाज 
लौकरात लौकर िदलीप पुषोम िच ेयानंा नामशषे करील. या असा फडतसू भिूमकेत इटंरे नसलेानंी तरी 
िचाचं ेऋण मनापासनू मा करायला हव.े ाचंी मम ी समजनू ायला हवी.  
--- ००० --- 
 
 
वाचन  
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नोकरीत असताना कधी कधी अगदी सुीा िदवशीही ऑिफसात जाव ेलाग े-- तरीही बयापकैी लेखन-वाचन होत 
राही. झोपचे ेतास कमी कनही जमत अस.े आता तस ेनाही जमत. आिण मु णज ेआता तशी िनकडही नाही 
वाटत. ामळेु मी न वाचलेा पुकाचंी यादी रोज िढगान ेवाढत जात े! माझ ेकाही िम मा नटेान ेवाचत असतात. 
त ेकधी मला सागंतात की अमकु पुक फालत ूआह,े ावर तमुचा वळे नका घालव.ू बयाचदा मला त ेपुक माहीतही 
नसत े! तरीही मी एक करतो -- न वाचयाा माया पुकांा यादीत, िमानंी सािंगतलेा अशा पुकानंा 
अम दतेो ! कधी असहेी होत ेकी अमकु पुक फार चागंले आह ेअस ेमला कळत.े मी ' अर ेवा ! ' णनू शातं राहतो. 
( तस ेतर एकूणातच मी फार वाचलेला माणसू आह,े अस ेनाही, पण  कधी कधी मी तसा आभास िनमा ण क शकलो 
असने, अस ेमला वाटत.े )  
मला माझ ेकाही िलहायला ज ेश वाटत ेितकड ेल दणे ेयालाच आता मी जा वाव दतेो. तहेी फारस ेकुणी वाचणार 
नाही आिण एकूणच मराठीत त ेरडच ठरणार आह,े ह ेमला माहीत असनूही. पण, हा आता माया जगयाचा भाग 
आह.े माझी कुणाबल तार नाही तसचे मी वाचत नाही णनू इतरानंीही मला मरू वा अहंकारी समज ूनय,े एवढीच 
माझी अपेा असत.े  
लेखकाला िमळणारी िसी वा बिस ेही काही लेखनाची मखु काय णता यणेार नाहीत. मग काय ? हा  
अनकेांा चतनात असायला हवा, खर ेतर. पण असतो का ? -- साराशं, माझ ेज ेकाही चाललेय त ेकस ेबरोबर आिण 
योय आह,े त ेसािंगतले. जो लेखक इतर लखेकाचं ेफारस ेवाचत नाही ाच ेइतर लेखकानंीच काय, कुणीही का वाचाव े? 
-- हा ही नपण ेमी ीकारतोच.   
थोडात, ' धीर ेधीर ेचल, चादं गगन म ' अस ेचा दतेोय, बास ! 
--- ००० --- १३-०३-२१.  
 
पािरतोिषक  
 
सािह अकादमीसाठी िशफारस करणार ेमराठीतले िवचारवतं कोण असतात, त ेकोण, कस ेिनवडत,े ह ेमला माहीत 
नाही. पण मािहती कन ावसे ेवाटतये. कारण न जाणो काही चमार घडला आिण मलाच एखाद ेपािरतोिषक 
िमळयाची वळे आली तर ही रचना काय असत ेत ेमाहीत तरी कन घऊे, अस ेमला वाटत.े नदंा खर ेयानंी सािह 
अकादमी परुार नाकाराची घटना सा चचत आह,े ामळेु जरा उकुता जागी झाली.  
एकदोन िठकाणी अस ेवाचनात आले की त ेपािरतोिषक जाहीर करयापवू ा सान मतूला याबल कळवनू ा 
मतूची ीकृती-समंती घतेली जात.े मळुात ह ेखर ेआह ेका ? की परर आधी जाहीर होतात पािरतोिषके आिण नतंर 
ीकृती वा अीकृती कळवता यते े? तस ेअसले तर फारच छान आह.े ामळेु, लेखकाच ेदोन फायद ेहोऊ शकतात. 
एक णज ेतो ा पािरतोिषकायोय असाच ेिस होण ेआिण िशवाय ाा एखाा ताला धन ान ेत े
नाकारास ा ताची आिण ा सबंिंधत लेखकाा तशीलपणाचीही िसी होण.े मला वाटत ेकी लेखकाला ह े
दोी फायद ेिमळायला हवते. साृंितक घटना अशा खुा रािहा तर मराठी समाजाच ेबोधनही होत राहील, हा 
एक सामािजक फायदा होईल तो वगेळाच.  
कुणी णत ेकी ीकृतीबाबत सानमतूला फोनवर िवचारतात. ह ेअा तर आहचे पण यात पािरतोिषक दणेाया 
संचेा िभपेणा आिण पळपटेुपणाही आह.े ज ेज ेघडत ेत ेत ेलोकानंा कळायला हव.े पडामाग ेसेटग करण ेकाही 
पटत नाही. णज,े आधीच लेखकान ेअीकृती सािंगतली तर त ेपािरतोिषक ाला जाहीरच होणार नाही ! मग, ा 
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पािरतोिषकायोय असयाच ेआिण त ेनाकारयाच,े अशा दोी पुयापंासनू लेखक विंचत राहील. अस ेहोऊ नय.े आधी 
िवचारा हव ेतर, पण त ेलेखी प पाठवनू िवचारा. णज ेलेखक ा दोी पुयानंा पा होता याची नद राहील.  
िशफारस सिमतीत कोण कोण आह ेतहेी जाहीर ायला हव.े ाबलही मतभदे अस ूशकतात. ाचीही खलुी चचा  
ावी. ह ेसृंतीच ेे आह,े ायालय न.े सातान ेठरािवक िवचारसरणीचचे लोक या िशफारस सिमतीत नमेले 
जात असतील तर अनके लेखकावंर अाय होऊ शकतो. आपण जर अिभिातंाच ेभोे आहोत तर गुपणा 
कशाला ? काही लेखकानंा, योयता असनूही, पािरतोिषक का नाही िमळू शकत, याचाही अदंाज लोकानंा यायला हवा.  
माझा या समशेी सबंधं येयाची शता फारच कमी आह ेकारण माझी फारशी पुके नाहीच आहते. ज ेकाय आह ेत े
माया सकेंतळावर मोफत आह.े पण, या पािरतोिषक यंणते अशा मामाला अजनूही माताच नाही आह.े या 
िवचारवतं महाराान,े याही बाबतीत आपाला काळाबरोबर राहयाचा काही िडिजटल पायडंा पाडता यईेल का याचा 
िवचार करायला हवा. मी नाही हो आशा लावनू बसलेलो पण महाराान ेसािभमान आधिुनक होता यते ेका त ेपाहाव े
यासाठी ही एक ( खोडसाळ ) सचूना !    
िशफारस करणाया सिमतीला, िवचारात कोणती पुके, का घतेली आिण ांा गणुवचेा कसा िवचार केला याबाबत 
काही िचिकक लेखन कन ठेवायच ेबधंन ठेवायला हव.े ही एकूण यंणा कशी चालत ेत ेलोकानंा कळायला हव.े या 
सिमतीवर यणेार का हहेी सबंिंधत िवचारवतंाला लखेी िवचाराव ेआिण ाच ेलेखी उर ाव.े ह ेिवचारवतं कस ेिनवडले 
जातात हहेी कळू शकले तर टेच काम होईल !  
--- ००० --- १४-०३-२१.  
 
किवता आिण ग  
 
आाला हदी िशकवायला एक िशक होत.े ाचंी िशकवायची पत फार भारी आिण सोपी होती. समजा, िशकवत 
असलेा धात अस ेएक वा आले, " मझु ेलगा की अब मझु ेकलका जाना पडगेा I " की त ेिशकवत, लेखक 
कहता ह ैकी तब उस ेलगा की उस ेकलका जाना पडगेा I -- या पतीन ेके वााा आधी, लेखक कहता ह,ै अस े
जोडत गलेे की तो धडा िशकवनू होई ! -- या पतीन ेजर किवता ' कळत ' असले तर ती किवताच न.े काही वळेी 
एखाद ेवाच असत ेपण त ेवगेळेच काही सागंत असत.े मजकूराा रचनते आिण िदसयात किवता शोध ूनय.े 
एखााला लयबाजीची इतकी सवय असत ेकी ितािशवाय तो किवतचेी कनाच नाही क शकत. चॉसर समजा 
णाला की ितच ेकपाळ स ुदंर होत ेतर ाला त ेनसतचे सागंायच े-- कपाळ उघड ेटाकण ेह ेिनिष असनू ितन ेत ेउघड े
टाकलेय, ह ेअस ेात. समोर िदसणारा मजकूर णज ेकिवता न.े ा मजकूरातला म, कशानतंर काय कस ेयते,े 
ातंले आतंरसबंधं -- अस ेसगळे िवचारात घतेले तर ा मजकूराा य पाा बाहरेच असत ेकिवता. काही वळेी 
वाचकान ेबिंद रािहामळेु ती किवता ाा मनात पणू  पोचत नाही, मग ाला फ य मजकूरच पोचतो. जर 
किवता ' मजकूरबा ' अगंानंी खपू  होत असले तर तो मजकूर गाता यते नाही णनू वाचकान ेसनू बस ूनय.े 
किवतेा रचनतेा आिण य पाता ढोबळ सवयी आिण अपेा एकूण जगानचे कधीच सोडून िदलेा आहते. 
एकदा समोरचा मजकूर ' एकूण ' पात मजकूरबा असहेी खपू काही सागंत असले तर ती किवताच असत.े जगात खपू 
किवता सरळ उतायातंनूही िलिहा गलेेा आहते. एकदा का ा मजकूराच ेअस े' किवतापण ' कळले की तचे ' ग 
िनवदेन ' णनू सागंता यईेल का, हा य करण ेथ  आह.े आता ग की किवता अशी सीमारषेा आखत बस ूनय.े खलेु 
राहणचे महाच ेआह.े यावन ह ेलात यईेल की एकच किवता एकाला ग आिण सयाला किवता अस ूशकत.े  
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( १५-०३-२१. ) 
 
किवता  
 
मी मायापरुती आिण साची किवतचेी ाा अशी करतो -- 
‘ 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 वदेक लण ेमानत नाही. 
कोणाही कलेत िगत आिण सामािजक अस ें अिात नसत.े ' सामािजक ' चा वगेळा िवचार ही एक िनरथ क 
बाब आह.े 
फ किवततेच आह ेअस ेकिवतचे ेवदेक लण अस ूशकत नाही. किवतचे ेमहाच ेलण सतीश ताबं,े राजन 
खान, लाख ेवा काका यांा कथा सािहातही अस ूशकत.े शवेटी एखादा मजकूर तारतानचे किवता ठरतो. 
एखादा मजकूर ग वाटतो पण एखााच ओळीन ेाची पिरमाण ेबदन ती किवता होत.े किवता आिण ग हा भदेच 
खोटा आह े-- तो मजकूर किवता णनू अथ वलय ेदतेोय की नाही, एवढचे पाहता यईेल. तरीही मतभदे सभंवतीलच.  
--- ००० ---  
 
ीधर ितळव ेयाचंी मला महाची वाटणारी किवता -- 
काही घडत जायाा ियचेा असा सम आवाका घणेाया किवता आहते िकती मराठीत ? पण हा बाजारबणुयाचंा, 
गटातटाचंा, मतामताचंा, ु मनाचंा ातं होऊन बसलेला आह.े ही अशी एकच किवताही सगळा ुपणा जाळून टाकू 
शकत.े पण भाडंण,े वादावादी णजचे जगण ेअस ेपे ठरवलेले लोक ही किवता वाचतील तरी कशाला ? मला तरी ही 
मराठीतली एक अपवादाक भान दणेारी महाची किवता वाटत.े कलेची िया ही िजवतं पिरपता िनमा ण करणारी 
असत ेपण ा ियचेा आपाला शही होता कामा नय ेअशा िनधा री अवतेला रमगलु समाज ा 
ियलेाच ' आय हटे य ू' अस ेणत राहतो. वाचा ती किवता -- 
"आय हटे य"ू ीधर ितळव ेनाईक 
--- 000 ---  
 
िवषेण  
िनवडणकुीता यशापयशाा िवषेणासाठी महाच ेमु े-- 
1. िकतीही झाले तरी माक टगच ेमह आहचे. आय टी  सले आिण तंाचंी टीम कुणाची जा कुशल होती.  
2. कुणी कुणाची माणस ेपळवली. भारतात एखादा प वाढले तर तो असाच पळवापळवीनचे वाढले. पवाढीला बाहरेची 
कुठली माणस ेआणणार.  
3. ग ुडंिगरी ही आता एक साृंितक परापंराच मानायला हवी. िबनबोभाटपण ेही जमवायच ेचातयु  कुणी जा दाखवले.  
4. जाितधम भदे ह ेहू आखणीच ेएक महाच ेे असणारच. त ेकोण आपा बाजलूा िकतपत वळवनू घऊे शकले.  
5. पसैा खपू लागणारच. कुठेतरी चार पके वाटून कुणी िनवडून यते नसत.े  
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6. ादिेशक अिताचं ेमह ओळखयात आिण ा आपा बाजनू ेचतेवयात कोण यशी झाले.  
7. भाविनक आवाहन करयाच ेकौश कुणी जा यशीपण ेवापरले.  
8. पवारांा पावसामाण ेममतांा ीलचअेरचा भाव िकतपत पडला.  
-- एवढ ेबास. ह ेसगळे चचामधनूच सापडलेले मु ेआहते. यातंले बतके सव च मु ेसगयाच िनकालांा वळेी 
उपयोगी पडतील. या सव  बाबतीत सवानी आपापले िवचारातं तर वापरले पािहजचे पण  िशवाय परमताबंल 
सिहहूी रािहले पािहज.े कवा आपणच खर ेसिह ूअस ेवातावरण तरी तयार करता आले पािहज.े या सव  
गोबरोबरच, कुणाच ेिवचार काय होत,े त ेलोकानंा िकतपत व का पटले असावते हहेी चचत ाव.े लोकशाहीसाठी त े
अावयक समजाव.े  
--- 000 --- ०३ म े२०२१.  
 
 
 
 
अावतीकरण  
 
माया सकेंतळाच े( Website ) 01 म े2021 पयतच ेअावतीकरण ( Updating )  )झालेले आह.े ात, िवशषे 
णज,े ' रंगावाचा ' म ेआलेली एकािंकका  
खुम खुा  
आता जमा झालेली आह.े खालील दोन गोी िस होयाा मागा वर असान ेसा यात घतेलेा नाहीत --- 
1. ' साृंितक फट -- ' या सतीश ताबं ेयांा कथासंहाच ेआादन  करणारा लेख.  
2. ' तबंाखचूी टपरी ' हा अनसुजत किवताचंा संह.  
बाकी सव  लखेन समािव केललेे आह.े  
सकेंतळ -- 
www.champralekhan.com 
 
सोर ( post truth ) 
 
हा कालखडंच तसा आह ेणतात. सोर. स की अफवा, खर ेकी खोटे याचंा फारसा सबंधं नसलेला. सबंधंच काय, 
गरजही नसलेला, असहेी णायला हरकत नाही. ह ेत फ बोलणायाबंाबतच ेनसनू ऐकणायाबंाबतचहेी आह.े रटूेन 
बोलण ेयामाणचे रटूेन ऐकण ेहहेी िततकेच भावी ठरत ेआह.े बयाच लोकानंी, कुणावर वा कोणा बाजवूर िवास 
ठेवायचा ह ेठरवनूच टाकलेले आह.े मामातंनू यणेाया के गोीची शहािनशा करण,े ात ितची सासता 
पडताळण ेश तरी कुठे असत े? ापेा काही सोपा माग  काढणचे बर ेठरत े! सारखी खयाखोाची चता करावी 
लागत नाही. तक , बुी याचंा फारसा वचैािरक ायामही करावा लागत नाही. एखाा बवुा वा बाबावर ा असावी 
तसाच हा कार िदसतो. मग यातनू एकमकेांा िवरोधी ा तयार होतात आिण धम युासंारखीच यु ेआकाराला 
यतेात ! परदशेातनू आलेली तुी वा नदा ही आपा ये बाबाबल आह ेकी िवरोधी बाबाबल यावर ठरत ेकाय खर े
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मानायच ेत.े रोज इतकी मािहती, इता बाता यणेार, कुठे िवचार करत बसणार ! ापेा एकिन पीमाण े
सव ाप ण कन कुठेतरी वान घणे ेकधीही चागंले आिण सोप ेआिण नीतीमानही !  
यातनू अथा तच बसेलेस -- पायाहीन वाद, भाडंण ेआिण मारामायाही होतात -- होणारच ! काळाचा मिहमा आह े! 
इलाज नाही ! आता काळ आपण घडवतो की िनयती, काय माहीत ! इथ ेत:वर िवास असणार ेआिण िनयतीवर 
िवास असणार ेअशा टाईमपास वादाची एक वगेळीच सधंी िमळू शकत.े बबलायला काहीही कळण ेजर शच नाहीय 
ात तर आपा ामािणक िवचारातनू  काहीही खर ेमानायला काय हरकत आह े? 
--- 000 --- 
 
एक  
 
यिूनसफे न ेसािंगतलेय की बाबानंो, िवसरा त ेतमुच ेरावाद कवा तमुा ा राांा ाथा साठीही का अस ेना, 
भारताला सर लागले ती मदत करा आिण ानंा वाढा कोिड सकंटातनू बाहरे काढा. अथा, ितथा वाढा 
ससंगा त कोिड िवषाण ूअिधकािधक आिण अनकेदा आातं होत जातील आिण मग त ेपणू  जगालाच ासनू 
टाकतील. ‘ जगाता माणसानंो एक ा ! ‘  णजचे, िवसरा त ेधम , ातं, भाषा, जाती, वण , लग , सगळे आिण एक 
ा ! कॉमन णज ेसमान श ूअसला की एक ाव ेइतपत माणसाला समजत,े ामळेु, या महामारीशी एकितपण े
मकुाबला करलेही माणसू. णजचे, एक येयान ेचागंा गोी घडू शकतात. मग, हीच अल पढु ेवाढवनू जगातले 
सव  भदेाभदे िवसन सव  माणसांा ाथिमक गरजा भागवाात, ानंा एकमकेाशंी सौहादा न ेवागत शातंतते, मजते 
जगता याव,े अशी वा का नाही तयार होऊ शकणार ? 
पण त ेनाही होणार. भतूकाळातनू िमळणारा आगौरव आिण परषे िवसन जायचा ? यु, शौय , पराम ह ेकाहीच 
ठेवायच ेनाही ? सव े होण,े हीरो असण,े ाचंी िजरवण,े शूनंा दशेोधडीला लावण,े सडू घणे े– ह ेकाहीच नको ? 
बोअर णज ेकंटाळवाण ेहोईल सगळे जगण े! आपण जगतो आहोत, हहेी आपाला कळणार नाही ! आिण मग 
कलािनमती कशावर करणार ? सगळेच एकमकेाशंी सहज चागंले वागायला लागले तर सघंष च बदं होणार ! मग सा, 
‘ माणसा माणसा माणसू हो ‘ णणार ेकलाकार काय करतील ? त ेिस कस ेहोतील ? रटाळ होईल सगळे जगण े! 
सघंष , घाण, हसा ह ेहवचे सगळे ! 
सगयानंी एक छान सहज जगण ेणज ेअहंकारच न होणार ना ! मग जगण ेरटाळ वाटायला असलेच कोण ? छे छ,े 
नको तस े! फारच वाट लागायची वळे यईेल तेा मानवतेा भिूमकेतनू शलूाही क मदत – सवानी िजवतं तर 
राहायलाच हव े! ािशवाय जगयातली घाण वाढवनू, त ेअिधकािधक :खमय कन त ेअिधकािधक इटंरेग कस े
करता यईेल ? िबना अहंकाराच ेजगण ेआपाला नाही माहीत आिण त ेशही नाही वाटत – ामळेु, लाईफ 
इटंरेग करयाा आपा सव  कृतीही चाच राहायला हात ! या महामारीन ेमरयापेा शौय  गाजवत, 
एकमकेानंा मारत म ! ातनूच ग  घडवयाच ेयही चा ठेव ू! ग  णज ेकाय त ेआीच ठरवणार एवढचे 
आमच ेा आिण निैतक णण ेआह े! बास ! 
--- 000 --- 
 
एक किवतासंह  
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तुाला काही ती :ख आह ेका, कोणाही कारणान ेतुी अानदंात आहात का, तुाला काही जीवनमरणाची वा 
एखादी साधीशीच का अस ेना, समा  करत ेआह ेका, सामािजक, आथक वा राजकीय कारणानंी तमुावर काही 
अाय चा आह ेका, ी-पुष सबंधंातंले काही िवशषे बारकाव ेतुाला जाणवत आहते का, तुाला खपू एकाकी वा 
िनराश वाटत ेआह ेका, जगयातली िनरथ कता जाणवत ेआह ेका, आतंरंामंळेु काही निैतक  िबकट झाले आहते 
का, एकूणच मूहीन वाटत असान ेभाषचे ेअडविेतडव ेखळे करत आह ेत ेसाजर ेकराव ेअस ेवाटत ेआह ेका, , 
म आिण मनाची िविच अवा अशा काही बाबतनू तुाला जगण ेकाही वगेळेच िदसत ेआह ेका, किवता हा कारच 
दािंभक वाटत असान ेभाषा कशीही िनरथ कतसेाठीच वापरायची आह ेका, तमुच ेबदलत ेमडूस तुाला एजंॉय करायच े
आहते का, िनसग सदया च ेतुाला जाणवणार ेहजार िवम तुाला  करायच ेआहते का, तुाला राग-ितरार-
शौय  अस ेकाही  करायच ेआह ेका, तुाला ूतदायक वा बोधद अस ेकाही िलहायच ेआह ेका, ितमाचंी ीमतंी  
दाखवत तुाला चमार कन दाखवायच ेआहते का, रोजा जगयात सामात: सगयानंाच यणेार ेअनभुव जरा 
कलाक कन तुाला हस ूआिण आस ूिनमा ण करायच ेआहते का, गतकातरता वा बालपणीा आठवणी वा आईच े
मे ह ेतुाला  करायच ेआह ेका – अस ेआणखीही काही – श --- तर या सव ाचं ेएकच उर – नाही हो, 
असले काहीच नाही – अस ेअसले तर ? मग कुणीही णले की बाबा मग तुी किवता िलिहता तरी का आिण कशासाठी 
? तर, समजा, काही नाही, तुी णताय त ेकाही नसनूही हहेी एक मन आहचे ना – ा मनाला उपल भाषतेनू 
नीकाम करायचा ह नाही आह ेका ? मनाा इतर सव  अवा चालतात तर ही का चा नय े? – या ाच ेउर 
शोधायला वृ करणारा एक किवतासंह आलेला आह े-- 
 
सटल  
अिन िदवाकर आचाय   
वण मुा काशन.   
 
कोणा ना कोणा कवा कोणाही मानिसक अवा जर किवततेनू  होऊ शकतात तर सहज काही शािक 
नीकाम करणार ेमन का बिहृत समजाव े? या संहाच ेमला एक वगेळेच मह वाटत.े कोणाही मानिसक 
अवानंा अिभी दते राहयाच ेतरी काय मह आह ेमळुात ? करमणकू वा पनु:य ही उर ेसोडून याच ेकाय 
उर दतेा यईेल ? – ह ेआानाक  समोर आणयाच ेकाम हा संह क शकतो.  
--- ००० --- 
 
रव लाख ेयाचंी पो -- 
 
कवी आिण नाटककार च.ं ंदशेपाडंा मत ेमराठी किवता खालील सतरा कारणानी िलिहली जात-े- 
१.कवीला ती :ख आह ेअसास किवता िलिहली जात,े  
२.कोणाही कारणान ेकवी अानदंात असास किवता िलिहली जात,े  
३.कवीला जीवनमरणाची वा एखादी साधीशीच का अस ेना, समा असास किवता िलिहली जात,े  
४.सामािजक, आथक वा राजकीय कारणानंी कवीवर काही अाय चा असास किवता िलिहली जात,े  
५.ी-पुष सबंधंातंले काही िवशषे बारकाव ेकवीला जाणवत असास किवता िलिहली जात,े  
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६.कवीला खपू एकाकी वा िनराश वाटत असास, जगयातली िनरथ कता जाणवत असास किवता िलिहली जात,े  
७.आतंरंामंळेु काही निैतक  िबकट झाले असास किवता िलिहली जात,े  
८.एकूणच मूहीन  वाटत असान ेभाषचे ेआडविेतडव ेखळे करत आह ेत ेसाजर ेकराव ेअस ेवाटत असास किवता 
िलिहली जात,े  
९., म आिण मनाची िविच अवा अशा काही बाबतनू कवीला जगण ेकाही वगेळेच िदसत असास किवता 
िलिहली जात,े  
१०.किवता हा कारच दािंभक वाटत असान ेभाषा कशीही िनरथ कतसेाठीच वापरायची असास किवता िलिहली 
जात,े  
११.कवीला कवीच ेबदलत ेमडूस एजंॉय करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१२.िनसग सदया च ेकवीला जाणवणार ेहजार िवम कवीला  करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१३.कवीला राग-ितरार-शौय  अस ेकाही  करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१४.कवीला ूतदायक वा बोधद अस ेकाही िलहायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१५.ितमाचंी ीमतंी दाखवत कवीला चमार कन दाखवायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१६.रोजा जगयात सामात: सगयानंाच यणेार ेअनभुव जरा  कलाक कन कवीला हस ूआिण आस ूिनमा ण 
करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े  
१७.गतकातरता वा बालपणीा आठवणी वा आईच ेमे ह ेकवीला  करायच ेअसास किवता िलिहली जात,े 
--- ००० ---  
 
माझ ेलेखक वा कवी असण े 
 
काही एका िनिमान ेकिवता लेखनामागची कारण ेकाय अस ूशकतात त ेिलिहले गलेे. िमवय  लाानंा त ेइटंरेग 
वाटले. ानंी सरळ ा कारणानंा माकं दऊेन ाची एक वगेळी पोच टाकली. यात खर ेतर िवशषे काहीच नत.े 
पण काहना त ेआवडले नसाव ेकवा काहना तर ाचा रागच आला असावा, अस ेिदसनू आले. ही काय भानगड ? 
समजा, एवढीच नसतात कारण,े ही आणखी चार असतात बाबा, णा ना, िचडायच ेकाय कारण आह े? कुणीतरी ह े
सगळे काया वरही नलेे. ‘ त:ला े समजणार े‘ अस ेमला अिभधान देयात आले. अर,े सामात: िलिहणाया 
केाला वाटत असत ेकी तो काही मौवान िनदान दखलपा काही काम करतो आह.े ामळेु, त ेअिभधान सोडून 
दऊे. पढु ेत ेसन णतात की मी आडा ओळी उा िलन ानंा किवता णतो, त ेांा डोात जात.े 
मायापेा नव ेकवी खपू चागंा किवता िलिहतात. यावर माझ ेकाही णण ेनाही. पण, एक ास मी घालव ूशकतो 
कबना घालव ूइितो. एक साधा, सोपा उपाय आह.े आपण किवताचं ेदोन भाग पाडू – एक प किवता आिण सरी 
ग किवता. मी ग किवता िलिहतो, अस ेण.ू इथ ेएक लात ाव ेलागले की ग किवता िलिहणार ेकवीही खपू 
आहते. जगभरात तर आता हा चचचा िवषयही नसतो. पण, आपाला यतेो राग, तर मराठीत आपण ग किवता हा 
िवभागच कमी दजा चा असतो, अस ेजाहीर क. त ेकाहना पटेल, काहना नाही पटणार. मग ानंा नाही पटत त ेकोण 
िटकोजीराव वगरै ेणत बसनू उपयोग नाही. किवततेले सगंीत वा ितची गयेता ह ेकिवतचे ेअटळ वा वेदक लण 
नसत,े ह ेआपण हळूहळू समजनू ावचे लागणार आह.े ग किवततेही ओळची रचना, शाचंा म, आतंरसबंधं 
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आिण ह ेसगळे ापनू असणारी सचूकता महाची असत.े माया किवतते त ेअसत ेअस ेकाही णतील, काहीजण 
णतील, तसले काहीही नसत,े फालत ूअसत ेती किवता. यातही, अथा त, मला काही ॉेम नाही.  
मी नाटकेही िलिहतो, ती ायोिगक वाहातली टली जातात. ामळेु, िकती ेक आले आहते याची आाला चता 
नसत.े चार लोकापंढुहेी योग होतो. तचे त किवतते. तुी यऊेन वाचाच असा आह नाही. तमुा ह ेडोात जात े
तर तुी लाबंच राहा ना. कशाला ास कन घते राहता ? 
कुणी गमंत केली, कुणी नाराजी दाखवली, कुणी णाले, कवी िलिहतो किवता, कारणिेबरण ेनतंर िचकटवली जातात, 
कुणी णाले, िवचारच नाही करायचा, किवता आवडली, बास. एखााला ही कारण ेमाडंयाचा इतका राग आला की तो 
णाला मग, या कारणािंशवाय िलिहणायानंा काय दवैी आदशे असतो काय ? पण, ह ेजरा गढूच वाटत े! काय असाव े
कारण या रागाच ेवा खळबळीच,े हा  अनुिरतच राहातोय.  
कोणाही लेखकाला, ‘ अर ेटे ‘ पासनू ‘ रड ‘ पयत काहीही ितिया ऐकायची तयारी ठेवावीच लागत.े तस ेनसले 
तर ह ेे महा:खाच ेहोऊ शकत.े माझी ‘ बस ‘ ही एकािंकका जेा रंगायनन ेकेली तेा त ेअशा नामवतं संने ेमाझ े
काही थमच सादर करण ेहोत.े ा एकािंककेला माधव मनोहर ‘ सोबत ‘ मधनू णाले, ‘ हा कुठला लेखक आणलाय 
धन ! ‘ ाच वळेी ाच एकािंककेला ानेर नाडकण ‘ टाइस ऑफ इिंडया ‘ तनू णाल,े ‘ बस इज बे ! ‘ तर, 
ह ेचालणारच. आता रािहला , मी त:ला े लेखक समजयाचा. याच ेखर ेउर अस ेआह ेकी सज क ियते हा 
काही च नसतो. पण, ण ूआपण एक सभंा स णनू की हो, मी खरचे त:ला े लेखक समजतो. पण  
ाचा कुणाला काही ॉेम असायच ेकारणच काय ? मी एक फालत ूलेखक आह ेअस ेतुी णा ना ! 
साराशं, मी ा िलिहतो ओळी ानंा आपण ‘ किवता ‘ न णता, ‘ ग किवता ‘ ण ू– बास ?  
--- ००० --- 
 
महापरू  
 
काल माझी पंाहरी झाली. इथ ेफेसबकुवर आिण कायावर सिदाचंा अर: महापरूच आला ! श तो के 
ीला तंपण ेितसाद देयाचा, शभुेाचंा ीकार करयाचा य केला. तरीही, अनवधानने ेकुणी रािहले असले 
तर ानंा आिण पुा एकदा सवानाच धवाद दतेो.  मला कना आह ेकी ह ेमे माया िमाच ेवा माया 
आक ित जगयाबलच ेनसनू ातनू बाहरे पडून होणाया माया लेखनाबाबतच ेआह.े ामळेु, ी णनू त े
मचे ढापनू मी रळून जायाचा च नाही.   
िगरीशन ेाा पोम ेमाया किवताचंा िवशषे उेख केला, तो मला महाचा वाटला. माया किवतातंनू मराठीत  
यापवू न घडलेले काही घडत ेआह ेअसचे माझहेी आकलन होत ेपण हा जोरा आवयकच होता. लाानंी, ांा 
पोम,े माझी आिण जके ची जतारीख एक असाचा उेख केला. इथ ेमाया एका काकाचंी आठवण झाली. त े
णत, ‘ लोक िटळकाचंा िका िगरवया ऐवजी ाचंा अडिका घतेात ! ‘ णज ेाचं ेसपुारीच ेसन फ घतेात ! 
जतारखचेा हा योगायोग तसा ठ नय ेणज ेझाले ! माया पीचा भाचा डॉ . उमशे दशेपाडं ेयान ेमाया तकुाराम 
मेाचा िवशषे उेख केला. नसुती ‘ सामािजक फलतुी ‘ णनू न ेतर कोणाही काळात त:च ेजगण े
समजयाची शता िनमा ण करणारा हा मराठीतला एक दीपभं आह.े माया जगयात तकुारामाच ेतचे ान आह.े 
िनसग  दशेमखुन ेमाया एका गणुाचा उेख केला आह,े तो णज,े माझा फेसबकुवरचा वावर आिण कुणाशीही मु 
सपंका ला तयार असण.े कदािचत हा िवशषे मायात बॅकेंा नोकरीमळेु िवकिसत झाला असावा. मटाा आकाचंी 
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न-ेआण करणायापंासनू सवाशी मला बोलता-वागता आले. एका खेात एक असंाक मलुगा होता तो अशी काम े
करत अस.े टले, अर,े एवढयावर तझु ेकस ेभागले, काहीतरी धदंा कर. मग बकेँतफ  ाला सायकल कानासाठी कज  
िदले. ाला जोडून ान ेएक पान टपरीही टाकली. पण, कालातंरान ेआणखीही एकदोन सायकल कान ेझाली. िशवाय, 
िशकानंा सायकलसाठी कज देयाची एक योजना आली. मी शाळेशाळेत जाऊन ा योजनचेा चार केला आिण ५०-
६० िशकानंा सायकली िदा ! पिरणामत: ा भागात सगळीकड ेनाकोया सायकलचा चमचमाट सु झाला. 
ामळेु, या आमा मटकािमाा सायकली भाान ेजाण ेकमी होऊ लागले. अरे, टले, आमची बॅकं एकदा 
एकाला गटारातनू बाहरे काढावर पुा ाला ितकडचे पडू दणेार नाही. मग ाला ना सायकली घेयासाठी पुा 
कज  िदले ! अशी अनके आहते उदाहरण.े माया कामातनू, माया अिधकारात असलेली अशी खपू सामािजक बािंधलकी 
मी केली. त ेसगळे सागंत बसत नाही. तर सवात िमसळण,े सवाशी गा मारण ेहा माया जगयाचा नमनूाच घडत 
गलेा. आपा वााला आलेा जगयातनूच तर आपण घडत जातो.  
खोटे कशाला बो, या अशा चडं आीयतने ेभारावनू जायाचा ाथ  नकळत साधला गलेाच आह.े ाबल, पुा 
एकदा, पण वगेळे धवाद दतेो !   
१२ म े२०२१.  
--- ००० --- 
षे  
आपण िकतीही सिंवधानाच ेगोडव ेगात असलो आिण ‘ अनकेता म ेएकता ‘ च ेनार ेदते असलो तरी खरोखरच आपण 
तस ेआहोत का, ह ेमधनू मधनू पाहायला हव.े कोणतहेी सघंटन, िवशषेत: राजकीय सघंटन उभ ेकरताना कुणी तरी एक 
श ूलागतो. नसुतचे शातंता, मे या मूावंर आधािरत माणस ेएक अस ूशकतात का, असा च पडावा अशी 
पिरिती िदसत.े  
गौतम बुाच ेएक वचन सािंगतले जात ेकी तुी षे बाळगत जगण ेणज ेकुणाकड ेतरी फेकयासाठी हातात िनखारा 
घऊेन जगण.े तो िनखारा आधी तुालाच भाजनू काढतो. यावर झालेले सशंोधन अस ेसागंत ेकी षे, ोध या टॉिक ( 
िवषारी ) भावना असनू ा शरीरावर िरणाम करतात. दयरोग, रदाब अस ेिवकारही घडवतात. तो एक कारचा 
शीनाशही आह.े सज कता न कन डल, मदं, अकाय म करणारा. अशी एक गो सािंगतली जात े– एका आजोबान े
ाा नातवाला सािंगतले की ाात दोन लाडंग ेआहते. एक शातंता हवी णतो आिण सरा षे आिण राग हवा 
णतो. नात ूाला िवचारतो की मग यातंला कोण जकेल, ावर आजोबा णतो की मी ाच ेपोषण करने तो. 
सॉेिटसला िदले तचे फ िवष नसत,े षे पाजला जाण ेहहेी िवष पाजणचे असत.े    
जात, धम , भाषा वा राजकीय प यातंले कोणत ेतरी एक साधन षेासाठी िनवडावचे लागत,े ािशवाय सामिूहक 
सरुिततचेी गरज िनमा ण करण ेआिण एखाा समहूात एकोपा साधण ेश होत नाही. ातंापवू इंज हा एक  
कॉंसेपढु ेमोठा आिण पणू  भारत एकवटेल असा श ूहोता. ा साधनान ेतयार झालेले सघंटन नतंरही काही वष िटकले. 
पण, दशेातंग त षे ह ेकॉंसेच ेतानच नाही तर मग एकोपा कशावर आधािरत साधणार ? ामळेु, आता राजकीय 
षे ह ेएकच साधन उरत.े इतर अनके पाकंड ेराजकीय षेाबरोबरच काही उपषेही साथीला असतात. ामळेु त े
कॉंसेपेा अिधक भावी िदस ूलागतात.  
षे िनमा ण करण ेआिण तो जोपासण ेह ेकाम िवशषेत: राजकीय पानंा करावचे लागत.े ाचा वाईट आिण िवनाशक 
पिरणाम आपा अनयुायावंर होईल याची िफकीर कन ानंा चालत नाही. िनरिनराया अिता माजवण,े षे 
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माजवण,े ाानाचं ेउव करण ेया गोी केािशवाय अनयुायी िमळत नाहीत. या गोमळेु समाजा तर 
िबघडतचे पण सवाा िगत आरोयाचीही हानी होत.े ाला कुणाचाच इलाज नाही, ह ेसवानाच मा असत.े  
या काराचं ेआनाशाच ेजस ेपिरणाम असतात तसचे त ेषेपाावंरही होत असतात. सतत ेष, राग, हटेाळणी झलेत, 
ीकारत राहण ेह ेराग, भीती, नूगडं, आमकता अशा नकाराक भावना िनमा ण करत.े तहेी िगत आिण 
सामािजक हानी करणारचे असत.े  
या गोी अटळच िदसतात. यातंली हानी ानंा िदसत,े जाणवत ेानंी श तो या कारानंा बळी न पडण ेहाच यावर 
एकमवे माग  आह.े ासाठी, बु काय णतात, तकुाराम काय णतात, ह ेसमजनू घेयाच ेमह लात यायला हव.े 
त ेसव आािक णनू फेटाळून लावण ेह ेआहा करयासारखचे आह.े एकमकेाशंी सौहादा न ेजगाव ेकी सघंष  
करत जगाव ेयाचा िनण य ावरच अवलंबनू असणार आह.े  
--- ००० --- 
 
माझा िम िमलद श ेहा एक फारच सन, न माणसू असान ेतो त:ला अिजबातच कवी समजत नाही. पण, 
अपघातान,े ााही न-कळत तो मराठीतली एक अुम न-किवता ( anti poem ) िलन गलेेला आह.े 
िमाा नाान ेमी ाला योय तो सा आिण ोाहन िदलेल ेआह.े ाा नपणामळेु आपण सवानीच या 
किवतेा न-आादाला मकूु नय ेणनू मी हो-पढुाकार घते आह.े ओळी तोडून थोडा किवतचेा आभास तयार करायची 
जबाबदारी मी घते आह.े िमलदची परवानगी न घतेाच ( श ितथ ेन यावा णनू ) मी ती न-किवता खाली दते आह े--   
 
एकपाी समहूनृात  
--- कवी --- िमलद श े ( या किवतचेा िशकार अथा तच – मी कवा न-मी ). 
 
गडुघ ेखत असान,े  आी सायिकयािची अपॉइटंमट घतेली होती.  
पण ानंा अध िशशीचा ास होत असान,े त ेडमटोलॉिजकड ेगलेे होत.े  
मग त ेऐकून आाला खपू भकू लागली. काहीतरी चमचमीत खाव ेणनू नीरा  
ायला गलेो. तर ितथ ेआाला उपवासाच ेमटण िमळेल, अशी पाटी िदसली.  
मटणिवाा एका कानाला बिहगल भगाचं ेकण यं होत ेआिण सया हातात  
कबीची हॉकीिक होती.  
िततात एका तणीन ेाला कॅरमा सगा दतेा का िकलोभर, अस ेिवचारले.  
पण मटणिवा णाला की, शाकाहारी िच लावा मदैानाला उगाळून,  
णज ेछान पोहता यईेल ात अडंरवॉटर.  
तोच बदं पडलेा पाला  रिेडओवर बठैकीचा भागंडा लागला आिण नतंर  
छातीा डिटची जािहरात लागली. ामळेु आाला गडुाचंी आठवण झाली.  
एकपाी समहुनृात मोा आवाजात गायापासनू आाला गडुघेखी झाली होती.  
शवेटी ती सहन न झाान ेअिंतम उपाय णनू डोयांा चे हॉिटलम े 
आी सदहे घसुलो  !!! आी णज ेमी एकटाच हो , जण ूआचाय  िमलद अचे ! 
--- ००० --- 
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सज कता  
 
‘ आरोयता तकुा पावला अागंी ll ‘ अस ेजाहीर करण ेही काही खाऊची गो नाही. मराठी मानस सगयात जा 
कशात इटंरे घते असले तर चकुा िटपण,े टोा मारण,े उपरोिधक आिण कुित बोलण ेआिण समोर यईेल त ेआधी 
फेटाळून लावण,े यात ! अशा ातंात तकुारामान ेह ेजाहीरपण ेटले ! ाला सज कतचेा आिण रोगितकारक शीचा 
सबंधं उूत पण ेकळला असणार. गेा दहा वषात सज कता आिण म यावर झालेले सशंोधन नीच िवचारात 
घेयासारख ेआह.े तकुारामासारखचे रामकृ परमहंस णा कवा ज.े कृमतू णा, सज क होतचे ना, तरीही, ानंा 
कसा झाला कॅर – असा िवचार कन झटकन सगळे नाकान आपले आह ेतचे चा ठेवण ेश आहचे. पण, 
एकदम टोक न गाठता यात काही त असले का, असा समजतुदार शोध घणेहेी श आह.े    
मानवी जगयात कला ही एक िनपयोगी बाब असनू फार तर करमणकू करण ेएवढचे ितच ेकाम अस ूशकत,े अस े
समजणार ेमहाभाग बरचे आहते. ( िदलीप पुषोम िच ेयाचंा ‘ कवी काय काम करतो ‘ हा मराठीतला एक अमर लखे 
असनू तो सवानी वाचावा, अस ेया िनिमान ेसचुवतो. ) नव ेसशंोधन याा उलट काही सागंत.े मचा डावा भाग 
णज ेतक  आिण गिणत आिण उजवा भाग णज ेभावना आिण कना अस ेढोबळपण ेसमजले जात होत.े त ेआता 
माग ेपडलेले आह.े मतले सव च आतंरसबंधं आिण साहचय  ह ेएकूणच जगयात महाच ेअसतात अस ेआता सयोग 
िस झालेले आह.े सािह, सगंीत, बागकाम, िवणण ेअस ेकाहीही सज कतलेा बढावा दणेार ेअसत.े ही सज कता काय 
काय करत ेत ेजाऊ ा सा, पण, ती मानिसक आिण शारीिरक आरोय दान करत,े राखत,े ह ेिस झालेले आह.े आता 
आरोयाची काय गरज आह ेअसा मखू   तरी कुणी िवचा नय.े साा कोिड काळात रोजच रोगितकारक 
शीबल बोलले जात आह.े ासाठी औषधहेी सािंगतली जात आहते. पण, सज कतचेी वा कलेची आवड असण ेहहेी 
िततकेच महाच ेआह,े ह ेलात ायला हव.े िनराशारोग, िृतशं यापंासनू तर सज कता बचाव करतचे पण  
एकूणच िवचारशी वाढवण,े क ितता वाढवण,े काय मता वाढवण ेहीही काम ेितामळेु होतात. तरीही, कला 
िनपयोगी आह,े अस ेानंा वाटत ेानंा बबलत ांा मागा न ेजाऊ ाव.े  
राजकीय पढुारी कवा कोणतीही सरकार ेसज कतेा ेात काय करतात ? साृंितक वारस ेजपण ेआिण काही रकान े
भन ासाठी िनधी खच  करण.े ( सगळेच तस ेनसत,े काही चागंलेही केले जात,े ह ेमाच. ) ामळेु, सरकारी 
पाठबळाची वाट बघत थाबंायचा हा िवषय नाही. ानेान ेकेान ेसमजनू घणेचे महाच ेआह.े राजकीय पढुारी 
आपाला जयंा, पुयिता, उव आिण सोहळे यातं ग ुतंवनू ठेव ूइितात कारण ात ाचंा फायदा असतो. 
ातच जगयाचा अथ  साठलेला आह,े अस ेानंा वाटत ेाचंा च नाही. बाकीानंी तरी, जमास, वाटास या 
िवषयाकड ेत: ल दणे ेआवयक आह.े  
सािह वाचा, िच ेपाहा, सगंीत ऐका !  
--- ००० --- 
 
16 June 2021.  
 
िवान णनू यातले शू कळत असनूही किवता णनू मला ह ेकळत ेआिण टे वाटत े-- 



219 

 

With this new insight into gravity, physicists at last were able to make actual 
predictions about the universe’s behavior, turning cosmology into a science. Einstein 
was the first to try. Yet as events showed, even Einstein was a fallible genius. A 
misconception about the nature of the universe led him to propose a mysterious new 
gravitational effect—a notion he soon rejected. But he may have been right for the 
wrong reasons, and his “mistake” may yet turn out to be one of his deepest insights. 
मम ी  
िवाा अवबेाबता चकुीा कनामंळेु  
ान ेएका गढू ना गुाकष णाची शता सािंगतली  
पण लौकरच ान ेितचा ाग केला  
पण ाच ेबरोबरही अस ूशकेल काही चकुीा कारणामंळेु  
आिण अजनूही ाची ' चकू ' ठ शकत े 
ाा सखोल मम ीच ेएक उदाहरण.  
----- वाह र ेवाह ! ा कमालकी किवता ह ै!!!!!  
--- ००० --- 
प.ु िश. रगे ेयांा तीन किवता   
 
प.ु िश. रगे ेयाचंी किवता सामात: ीदहे, िनसग , काम आिण गंार या अनभुवेात िफरणारी आह.े पण ती िगत 
नशचेी सखुगाणी वा िवरहाची :खगाणी गात,े अस ेणता यते नाही. किवततेला आशय िनसगा वकाशात पसन एक 
ििनरपे ापक अि साकारताना िदसतो. कोणाही किवतते िगततचेा अणुोट घडून िनमा ण होणारी 
गता याला यते असले तर अनभुव ेाा मया दचेा िनदश करयात फारसा अथ  राहात नाही. इथ ेरेयाबंाबतच े
एक उृत तु ठराव े--  “ छादंसी (१९६२) हा ांा समीालेखाचंा संह असनू १९६८ म ेाची सधुािरत 
आवृी िनघाली आह.े रगे ेसािहाला तं व ूमानतात. जीवन जगले तर सािह जगणार नसनू सािह जगले 
तरच जगयासारख ेकाहीतरी उरणार आह,े असा सािहाा सामाचा ानंी गौरव केला आह.े कलाकृतीच ेसदय  
िता घाटात असनू ितच ेे ितातील जीवनदशनाा सपंतवेर अवलंबनू असत,े अस ेसागंताना रगे ेयानंी 
‘परतश’ हा शही वापरला आह.े – गो. म. कुलकण. “  रेयासंारख ेिवचण, िवदध, ग िम 
आपाकड ेअसले वा नसले पण ाचंी किवता िमबा आशयाला श करणारी असान ेसवानाच एका 
एकित अनभुवात िमलाफ पावण ेइथ ेश होत.े आज वाचताना रेयांा किवता कशा ‘ कळतात ‘ या पतीन ेमी 
िलहीत आह.े  सुवातीला ाचंी ‘ शवेगा ‘ ही किवता घऊे.  
शवेगा  
दोन हर. िनवातं सार.  
मभरान बाजवेरत  
              पागंळुलेली तू.ं      
िखडकीबाहरे ढािळतो चवरी  
आससुलेला शवेगा दारचा.  
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०००  
सुवात ‘ दोन हर ‘ अशी आह.े ‘ सरा हर ‘ अशी नाही. णज ेदोन हर पणू  होऊन गलेेले आहते. सरा हर 
सकाळी ९ त े१२ असतो. णज ेही ानतंरची वळे आह.े पारचा एक वाजलाय, अस ेटलेले नाही – जरा जनुीच 
कालगणनचेी भाषा आह.े आधिुनकतचेा श झालेला नसण,े ह ेयातनू जाणवत.े िनवातं सार े– कोणतीही गडबड, गधळ 
वा आवाज नाहीत. ह ेएखाद ेलहान गाव असाव ेअस ेमनात यते असतानाच पढुा ओळत ाला पुी िमळत.े 
मभरान ेबाजवेरती पागंळुललेी त.ू कॉट वा बडे न,े बाज. सकाळा अनके कामाचं ेम ितन ेकेलेले आहते. इतके 
म कन ती पागंळुलेली आह ेणज ेती तण आह ेह ेसागंायला नकोच. ( ‘ मभरान े‘ हा श वापरताना ‘ 
नभारान े‘ हा पवूा सािहातला श मनाला शून गलेा असावाच. ) ितन ेबरचे म केलेले असनू ती 
पागंळुलेली आह.े अथा तच घामजेलेलीही असले. अशा अवते बाहरे मदंसा वारा आह ेह ेपढुा ओळतनू कळतये. 
िखडकीबाहरे शवेयाच ेझाड असनू तो शवेगा ‘ ढािळतो चवरी ‘ असा आह.े ह ेअथा तच िता िवातंीत सखुावणार े
आह.े तो शवेगा, शातंपण ेितची िवातंी ावी णनू चवरी ढाळतो आह.े जण ूएक िनावान सवेकच. पण, ालाच यते े
िवशषेण, ‘ आससुलेला ‘. ह ेअथा तच आरोिपत िवशषेण आह.े आससुलेला सराच कुणी असनू त ेया शवेयावर 
आरोिपत झालेले आह.े याचाच अथ  ा शवेयाची ‘ सवेावृी ‘ ा सयातही आह.े एकाच वळेी तो आससुलेलाही 
आह ेआिण ितची तो काळजीही घऊे इितो. हा या नााता समजतुीचा उब आह.े एका लहान गावातले बठेै 
घर, िखडकीबाहरे शवेगा, पार आिण मदं वारा, अस ेह ेिच आह.े  आससुलेला पण चवरी ढाळणारा शवेगा ह ेया 
किवततेले माणसू आिण िनसग  याचं ेिगततचेा अणुोट करणार ेअजब िमण आह.े या भानान ेही किवता पाहात 
गेास आपा मनात ही आणखीही अिधकािधक उलगडत जाऊ शकत.े  
इथ ेएक वगेळी गमंत णनू याच नावाची सदानदं रगे ेयाचंी ही किवता वाचायला हरकत नसावी -- 
      शवेगा 
फुलवनु पखंा 
    शु फुलाचंा 
तरुा टपोरा 
    तलम उाचा 
टािकत टािकत 
    सनु ेउसास े
िटप ेशवेगा 
    ध ुदं कवडस!े 
२१. ६.५४ – सदानदं रगे.े 
०००  
आता सरी किवता -- 
कोिन मी नभ घते   
कोिन मी नभ घते  
झाडांा हातानं, 
वदन तझु अलवाल   
या माया हातानं; 
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फुसलाविुन अन घते  
मातीा ओठानं  
सथं तयािंतल पाणी,  
डोयािंतल तव गाण.      
०००  
इथहेी पुषाा कामभावनचेा िनसगा ा अमया द अिातला आिवार  होतो आह.े ‘ कोिन मी नभ घतेो 
झाडांा ( अगिणत ) हातानंी ‘ यात काहीतरी चडं आह ेह ेजाणवत ेपण ाचा खलुासा पढुा ओळत होतो – ‘ वदन 
तझु ेअलवाले ( या शातनू नाजकुपणा, लाड आिण आसी जाणवत े) या माया हातानंी ‘. ह ेदोी िमळून एकच ! 
पुषाा कामभावनचेी िगतता आिण ती मया दा ओलंडणारी िनसगा ची अ-िगतता याचंा हा महाचडं िमलाफ, 
पिहाच कडात तो अणुोट घडवतो. आता याापढु ेकाय अस ूशकेल, या चडं उकुतते आपण असताना 
पढुच ेकडव ेयते.े याच अवाढ िवारातले आणखी एक घिटत समोर यते े– पिहलाच श कामकु यतेो – फुसलाविुन. 
मातीा ओठानंी सथं तयातील पाणी तो घतेोय. यात धसमसुळेपणा नसनू एक अु दजा ची पवू ीडा आह.े सथं 
तयातील पाणी णजचे डोयातंील तव गाणी ! इथ ेपुा एकदा तोच, पण सथं, अणुोट घडतो. इकड ेतर 
कामभावनचेी मता आह ेपण ाच वळेी ती ओलाडंणारा िनसग ही आह.े कामघटनचेा आिवार िनसग -घटनतेनू होतो 
आह.े ती सथं असली तरी िता डोयातं गाणी आहते आिण ती तो मनसो ‘ िपऊ ‘ शकतोय !  कामभावनचेा य 
या कार ेइतका िवारतो की ती नसुती िगत मता राहात नाही. ह ेसव लात घऊेन वळेोवळेी अनकेदा ही किवता 
वाचली तरी ती आपा मनात सदानावीान ेउलगडत राहत.े  
आता ितसरी किवता --   
बदामी, वशैाख १८८०  
उगवा सयूा न थोडा वगेळाच लालसर,  
किचत तपिकरी छटा पाघंरलेा  
िपवया रंगाची मधनूच ाावर उलगडलली आह ेझालर  
असा हा तकुडा  
सलग होता न इथाच ग ुफेंतील 
कुणा िशित सहलेीचा – अजनू उ, आततायी –  
आिण तरीही इथनू उंचावन खाली खोल िचतारलेा तयाभोवताला  
नाही नाही ा िहरा  
कळा सागंणाया झाडांा कालदी पानाचंा  
गारवा सलोान ेलपटूेन घणेारा,  
खडंायाला पािहलेा ा िनम न जाभंळुवेा जाघंांा डगराला                   
पुा एकदा छेडणारा.  
०००  
--- या किवतवेर आधीच िदलीप पुषोम िच ेयानंी िलिहलेले आह.े ाचं ेऋण मा कन काही िलिहतो आह.े 
अमकु कालिनिती करणारा उेख ह पतीचा यणे ेह ेया किवततेा साृंितक सदंभा शी ससुगंत आह.े पिहा 
कडात रंगसवंदेनाचं ेतपशीलवार वण न करत उकुता ताणली जात राहत.े ‘ असा हा तकुडा ‘ पण कसला ? सया 
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कडाा पिहाच ओळीत ता यायला सुवात होत.े हा ग ुफेंता िशाचा तटूुन पडललेा तकुडा आह.े आिण त े
िश आह े‘ कुणा सहलेीच े‘. इथ ेआता कोणतीही िजवतं ी नाही आह.े ज ेआह ेत ेएका ी िशाा नाचा तकुडा. 
‘ – अजनू उ, आततायी – ‘ इथ ेही पुषाची जाणीव सु होत.े उकुता ताणत नेयाच ेतं वाचकाला काहीस ेअधीर 
करत जात.े अनभुवाच ेह ेएकच पणू  यिुनट असनू त ेतीन कडातंनू िवारलेले आह.े ‘ अजनू उ, आततायी ‘ ा 
नमेके उलट वाव पढु ेयते,े त ेअस े– ‘ आिण तरीही इथनू उंचावन खाली खोल िचतारलेा तयाभोवताला 
नाही नाही ा िहरा ‘ या अध वट वण नावर ह ेकडव ेसपंत.े ती सहलेी जर िशकला आह ेतर त ेतळे िचकला आह.े 
ा नाा तकुाबलच चाललेय, ह ेलात ठेवायच.े ा तकुाला ह ेचडं मह दणेहेी आह.े तर तो तकुडा ‘ 
नाही नाही ा िहरा कळा सागंणाया कालदी पानाचंा गारवा सलोान ेलपटूेन घणेारा ‘ ह ेयते.े णज ेतो तकुडा 
उ आह ेआिण गारवा लपटूेन घतेोय. लपटूेन घेयात एरवीा झाकयाा ियचे ेसचून वाटत.े कालदी ह ेयमनुा 
नदीच ेनाव असनू ितचा रंग िहरवा आह.े ती िहमालयातनू यते असान ेिता गाराचीही कना करता यते.े ( मी 
नाही ह ेपािहलेले हो, ही िमळालेली मािहती आह.े आता ा नदीच ेनेजे झााच ेकळत,े त ेसोडा. ) आता बघा – 
नाचा तकुडा बदामीचा, यमनुा यते ेिहमालयातनू आिण किवता सपंत ेकुठे तर खडंायात ! खडंायाच ेडगर िदसतात 
जाभंळे. पण इथ ेतवेढचे नाही – तो ‘ िनम न ‘ जाभंळूवेा जाघंाचंा डगर आह.े जाणीवपवू क आलेला हा शारीिरक 
उेख आह.े तर चाललेय काय तर ा िनम न डगराला छडेण े! इथ ेवाचक श णनू ‘ वा िभडू ‘ ण ूशकतो ! 
णज ेपुा उ भावना आिण िनम नता यांा िमलाफाचा, महाचडं अवकाश ापणारा अणुोट ! झाले, आता 
कळली ही किवता, अस ेसपंणार ेह ेकरण नाही. के वळेी नव ेनव ेकाही दते जायाची मता असणारी ही किवता 
आह.े      
साराशं, रेयाचंी किवता नसुतीच पवू ीडा, मोट आिण उरीडा यांा अनभुवाचं ेसखुवण न करणारी नसनू ती 
एक कार ेा भावानाचं ेउयन कन सक भानाची अनभुतूी दणेारी आह,े अस ेणता यईेल.  
--- ००० --- 
 
बदलती किवता  
 
काळ बदलत असतो णज ेकाय तर माणसााच कृतनी जगयाचा माहोल बदलत जात असतो. यं ेयतेात मग 
सगंणक यतेात मग रोबो यतेात, वगरै.े वापराता आिण चनैीा व ूबदलत जातात. वहाराचं ेआकार आिण 
ग ुतंाग ुतंी वाढत जातात. आकांा वाढत जातात आिण ताणही वाढत जातात. गधळ आिण हसा वाढत चालाची 
जाणीव होत जात.े या अशा सगया बदलाबंरोबरच सामात: ा ा काळाला यणेाया माणसाा ितियाही 
बदलत जातात. आधी ील, भाविनक, ंदी, आदशभ असणारा माणसू अिधक बिुधान होतो, ाचा 
भाविनकपणा कमी होतो पण तरीही तो आदश वा त ेयाचंी कास सोडत नाही. नतंर एक काळ असा यतेो की ही 
सगळीच ाला भकंस वाटायला लागत.े स, आदश ह ेसगळे फोल वाटायला लागत.े यातच समातंरपण ेचालणारा 
एक िवोही, पिरवत नवादी वाह असतो. क, :ख, अाय आिण यातना याचंा हा एक ोधी उार असतो. ात त े
तसले आयु जगाव ेलागणार ेाला तडक अिभी दतेात तर ानंा त:ला ा झळा लागत नाहीत ानंा एक 
निैतक भिूमका घते, बघा ह े:ख, बघा हा अाय अस ेसवंदेनशील राहण ेमहाच ेवाटत.े णज ेजण ूकाही ती :ख े
भोगणार ेआिण ह ेसवंदेनशील लोक सोडून बाकीचचे सगळे या िवषमतलेा जबाबदार आहते, असा हा आम, 
आतु पिवा असतो.  
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कला या अथ किवतबेल बोलायच ेझाास, या सव  बदलाबंरोबर सामात: माणसांा ितियाप मनिती 
बदलत जात असान ेकिवतेा अिभिपतीही बदलत जात असतात. जागितक किवतते ह ेबदल मोा माणावर 
झालेले िदसतात. त ेबदल ीकारणहेी जण ूांा जगयातली सहज िया असाच ेिदसत.े मराठीत मा जरा 
डल, मदंबुी वातावरण िदसत.े वगेळे काही आले की आधी त ेफेटाळायचा य करायचा ही इथली परापंराच आह.े ती 
इमानइेतबार ेजोपासयाच ेकाम सवच जाततनू आिण वगातनू घडत राहत.े फेटाळयाची ितिया िवषमताहीन आिण 
एकोाची असाच ेिदसत.े भाविनक कवा भाविववश किवतचेी इथली आवड कोणाही बदलाचंी दखल न घतेा 
वषा नवुष िटकून रािहलेली िदसत.े  जगयात खर ेतर भावनचेा अभाव, ावहािरकता, ज ेआह ेत ेआह ेतस ेपाहण,े 
ऊरबडवपेणा वा हळवपेणा करत न बसण,े ह ेघडत असलेले िदसत.े पण इथ ेकिवतते भाविनकता कमी िदसली र ेिदसली 
की लोक उसळून उठतात. रममाण होयाच,े वान जायाच,े ासाठी लागणारी लयीची ग ुगंी वा सजावटीच ेसामान ह े
सगळे जर नसले किवतते तर हवालिदल होणार ेबरचे लोक इथ ेआहते. िवोही किवततेही आह ेतो रटाळपणा चा 
ठेवयाच ेअथक य चाललेले िदसतात.  
मळुात बबलायला वाचत ेकोण हो मराठी किवता ? ा किवताचंी भाविवभोर गाणी होऊ शकतात ाच किवता इथ ेजरा 
पोच ूशकतात – ह ेखरचे आह.े तरीही काळानुप होणार ेितियांा ियातंले बदल समजनू घेयाच ेमह आपण 
ओळखायला हव,े अस ेसचुवावसे ेवाटत.े  
 
नसुा ितियातंनू मौवान किवता नाही िनमा ण होत. ासाठी लागणार ेभान वा मम ी कोणाही काळात, 
कोणाही कारा मानिसक अवतेनू यऊे शकत.े त ेितियाचं ेसक भान असत.े त ेअसलेा कोणाही 
किवता या सवच काळाला तु असतात कारण ा मनाा साात अडकलेा नसतात. िगत अनभुव आिण 
ितिया याचं ेअिल भान असािशवाय किवतलेा मूाकता यते नाही.  
--- ००० --- 
 
२६ जनू २०२१.  
 
किवता णज ेकाय ?  
 
अलीकड ेकवा पवूपासनूच किवतेा आकारात, ओळी तोडून मी जो ‘ ग ‘ मजकूर किवता णनू ‘ खपवतो ‘ 
ामळेु बरचे िम-मिैणी अ होतात आिण मायाबल मळुात हेभावना असामळेु जरा सौपण ेिवचारतात 
की या असा मजकूराला किवता का णाव े? अगदी वरवर पािहले तरी बौिक रावर जगाा मूवते आिण 
ामळेु िकोणात बदल होत असतात आिण ाच ेपिरणाम अिभिपतवरही होत असतात, ह ेसमजनू घतेले 
पािहज.े अस ेसमजनू घेयाची पत आिण कुवत बसं मराठी सािहिकातं आिण रािसकातं नाही, ह ेदव आह.े खर े
तर ‘ रिसक ‘ हा शही बदलायला हवा आह ेकारण तो भाविनक पिरणामाचा ोतक आह.े किवततेा भाविनकतलेा 
जोरदार ितिया जगात कधीपासनूच – खपू वषापवूपासनू आलेली आह.े भाविनक वा भाविववश नसलेली न-किवता 
जगात अवतन बरीच वष झाली. तसचे अितवाववादाचहेी आह.े हा काही वचैािरक वाद नसतो नसुता – ह े 
जगयातले स असत.े आपण णणार, त ेितकडच ेआह,े आपा मातीतले नाही. हा िनळ बावळटपणा आह.े मन 



224 

 

वापरयाची पत जगभर एकसारखीच असत,े िशवाय, आता तर समजया-पाहयाा रावर जगाच ेसपाटीकरण 
झालेले आह,े होत आह,े ह ेमराठीवाले सोडून सव जगाला कळत असत.े मराठी मा अगं मडुपनू पडून असत ेआपाच 
दशेी कोषात. किवतचे ेमु लण सचूकता हचे मानले जात.े ही सचूकता एक तर अनभुवाची ािमता वधेणारी अस ू
शकत ेआिण सर ेणज ेिदलेा मजकूराा बाहरेच ेभान िनमा ण करणारी अस ूशकत.े त ेमजकूराा बाहरेच,े 
मजकूराा मया दा ओलाडंणार ेज ेभान  होत ेती असत ेकिवता. आिण ही अशी किवता कोणाही सािहकारात 
अस ूशकत.े मघेना पठेे आिण सतीश ताबं ेयांा कथालेखनातही ती असत.े य पात कथा, कादबंरी, नाटक, 
किवता, अस ेभदे मानले तरीही. ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ ही या अथा न ेकिवताच असत.े तरीही ‘ किवता ‘ या 
सािहकाराची य विैश ेआिण तंकौश ेवगेळी असतात. ‘ ग ‘ वाटणाया मजकूरातही, शम, ओळी  
तोडण,े उतायाचंी वा कडाचंी रचना अशी अनके तं ेवापरली जात असतातच. मराठीची मया दा ही आह ेकी अजनूही 
इथ ेभाविनकता, सागंीितक लयबता, ितमा व अलंकार याचं ेोम आह.े मु णज ेिगत सखु:ख,े भावभावना  
आिण ितिया णजचे किवता अशा खजुा, सकुंिचत मया दते मराठी किवता िफरत असत.े ामळेु, माया किवता 
काय कवा रव लाख ेवा ीधर ितळांा किवता काय, नाकारयाकडचे इथ ेकल िदसतो. या किवतानंा ‘ ग ‘ 
णनू  फेटाळाव ेआिण आपला सवयीचा ससंार सखुान ेचा ठेवावा, असा हा कार आह.े ज ेलोक अशा कवना ‘ ग ‘ 
णनू नाकारत असतात ाचंी मत ेनाकारण ेह ेअशा कवनाही भाग असत.े  
आता  फेसबकुावर यणेाया किवता. या मामाा उपलतमेळेु िलिहणार ेवाढलेले आहते आिण बरचेस ेसामा 
लेखनही िस होत असत.े या लेखनाला हटेाळून त:च ेे दाखवायची फॅशन मला मा नाही. या सगयाचं े
ागतच केले पािहज,े अस ेमला वाटत.े ज ेत:ला बनचकेु समजतात ाचंहेी सगळेच लेखन खपू दजदार असत,े अस े
काही नाही. के लेखक नहेमीच ाा कुवतीा अु टोकाला जात असतो का ? तर, अस ेनाही होत. खपू लोक 
िलहीत असतील तर िल ात, ानंा नाउमदे करणार ेआपण कोण ? अशी अिधकारवाणी कुणीही त:कड ेघऊे नय,े 
अस ेमला वाटत.े सा सामा िलिहणार ेज ेआहते तहेी िशकत जातील, ांा िलिहयाा आवडीसाठी इतराचं े
वाचतही राहतील, ानंाही आशयाच ेगाभंीय  णज ेकाय, ह ेकळत जाईल, या शता बदंच करायच ेय कुणी क 
नयते आिण अस ेय करणाया लोकानंा िलिहणायानंीही जमुान ूनय.े  
माझा अनभुव, माझा राग, माझ ेशौय  एवढीच नसत ेकिवता. आिण अस ेानंा वाटत असले त ेाचं ेानंा लखलाभ ! 
--- 0 --- 
 
किवतचेा आशय -- १.  
 
िचडिचड करायची नाही. हा एक योग आह.े आपण सािहाा, किवतेा ेात आहोत तर आपण त:ला 
तपासयाच ेकामही चा ठेवले पािहज.े मायाकड ेएक किवता आह,े कुणाची त ेिवचारायच ेनाही. ती मी इथ ेदतेो आह.े 
ती किवता कशी वाटत,े आवडत ेवा नावडत ेयाा सकारण ितिया ाया. मीही माझी ितिया शवेटी दणेार. 
किवता अशी आह े-- 
खनुास अधंाराा  
सखी सावळी साी  
िनकाल येयाआधी 
घटेंचा होतो पी  
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यावर जर मत ेयावीत. आपण किवतचे ेप आिण आशय याचंा िवचार करत आहोत. ा ीन ेमनापासनू पण 
िगत रागालोभािशवाय बोलाव.े 
 
कॉमटस मधनू -- 
( १ ) या ओळी मीच िलिहलेा आहते. अितवाववादाच ेएक त असहेी आह ेकी वचैािरक अथा ा अहासात 
किवतचेी िया न जखडता यतेील तशा यऊे ाात ओळी. टेन तर णतो की नतंरही ातं ा कन सफाई 
आणायचा य क नय.े थोडात, ा मनातनू यणेार ा ओळी ाची जी काय असले ती चतनशीलता आपोआप 
ा ओळत यईेल. ामळेु, अगदी ाथिमक रावर या ओळकड ेएक िनरथ क मजकूर णनू पाहाव.े शािक वा 
वचैािरक अथा ची आही मागणी न ठेवता काय जाणवत ेत ेपाहाव.े ( २ ) खोा ितमा, खोटी लयबता आिण िनरथ क 
चमृती ह ेमला चागंा किवतसेाठी अडथळे वा शचू वाटतात. त ेािक देयासाठी णनू या ओळी िलिहा 
गलेेा अस ूशकतात. ( ३ ) एका बाजलूा शाथ , वचैािरक अथ  आिण सया बाजलूा कृतीची सलगता. पण ा 
दोत एकपता – सायुता नसण.े माणसाा जगयाता िवदीण तचे ेह ेएक मखु कारण आह.े त ेअिभ करण े
हहेी अस ूशकत.े कारण ही मला नहेमीच जाणवत राहणारी बाब आह.े याच अिभितंान ेमी एक पणू  एकािंकका 
िलिहलेली आह.े ‘ ससंाराणपुडघार ‘. ा एकािंककेका आय एन टी च ेलेखनाच ेपािरतोिषक होत.े पण एकािंकका 
लेखनातला हा योग पणू त: लित रािहलेला आह.े लखेकाला वा कवीलाच त:ा कलाकृतीबल बोलाव ेलागाव,े 
याला दवच णायला हव.े ( ४ ) खोा चमृतीला वाहवा णयाा सतचेी िखी उडवणहेी मनात अस ू
शकत.े ामळेु, खर ेतर त े‘ घंाचा ‘ होतो पी असहेी मनात आले असणार पण िलिहताना ‘ घटेंचा ‘ अस े
अथ शतेा अगंानचे िलिहले गलेे. ( याचा पढुील भाग सया कोमेम ेिदला आह े-- ) 
( ५ ) आता अथा ा अगंान ेपा. अधंार णज ेकाही वाईट, मनाचा गधळ, :खी अवा. ती न होण,े ितचा खनू 
होण,े ितची हसा होण े– ही भाषा गुाची आह ेपण हा वाईटाचा नाश आह.े आिण हा कुणाा उपितीत झाला आह े
तर सावया सखीा. ही गािलबा येसीसारखीच आह.े ‘ सखी सावळी साी ‘ याता अनुासान ेिताबलची 
आपलुकी, लाड ह े होत.े खर ेतर िता साीमळेुच त ेघडलेले आह.े ती सावळी आह.े पणू  नीट िदसणारी, 
समजणारी नाही. ह ेअवधानाच े– भानाच ेएक गढू अि आह.े आता या ‘ गुा ‘ नतंर खटला दाखल होण ेआिण 
िशा होण ेही िया खर ेतर अपिेत असणार. पण, िनकाल येयाआधीच ा सखीा उपितीमळेु ‘ घटेंचा होतो 
पी ‘. जी घटंा वाजवनू, ाही िफरवनू गाजावाजान ेिनकाल होऊ शकला असता ा घटेंचाच पी होऊन उडून जातो 
आह.े आता ा ‘ हसक ‘ घटनचे ेकाहीच िशक नाही. जण ूकाही घडलेच नाही. कोणतीही घटना घडत ेती एखाा 
क ाा सदंभा त असत.े घटना घडलीच नाही याचा अथ  क च रािहलेले नाही. णजचे ा सखीन ेवाईटाचा नाश केला 
याचा अथ च मानिसक क ाचा नाश केला. आिण एकूणात काही घडलेच नाही अस ेातं िनमा ण केले. सा ा ‘ 
लाईज ‘ या नाटकात ओिरीस या पााच ेअस ेस दाखवयात आलेले आह.े अलीकडचे मी इथ ेिदलेली ‘ सा  ‘ ही 
किवता पाहावी. एकूणात, घटनाचं ेसात आिण वचैािरक अथ  यांा अिाबलच ही किवता शकंा उपित करत 
आह.े 
तर एवढ ेबास. मराठीत हा सगळा सहजच चेचेा िवषय होऊ शकतो याची मला कना आह.े आह ेत ेिटकवनू ठेवण े
आिण नव ेकाही यऊेच न दणे,े हा य इथ ेसतत चा असतो. कोणाही िलिहणायान ेतसा गोची तमा बाळग ू
नय,े अस ेमला वाटत.े ‘ ह ेबघा माझ े:ख – ह ेबघा िकती वाईट जगण े‘ एवढचे बोलत राहयासाठी असत ेका किवता ? 
कोणाही मतािशवाय आिण िनषा िशवाय जगयाकड ेपाहता यईेल का, असा ही पडू नय े? कवीही जगयाकड े
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वैािनक ीन,े त:ची भाविनकता बाजलूा ठेवनू पा शकतो, ह ेलात ाव.े णजचे किवतालेखन ही घटनािवरोधी 
कृती नसनू पणू त: घटनशेी ससुगंत असणारी ती एक महाची िया आह,े ह ेसमजनू ाव.े 
--- 0 --- 
 
किवतचेा आशय – २.  
 
सामात: किवतचे ेवाचक ह ेकामय अथा च ेभोे असतात. णज ेानंा बौिक, भाविनक अथ  हा सागंीितक 
लयीतनू आिण सजवनू हवा असतो. मग तो अथ  एकरषेीय िनवदेनासारखा मया िदत असला तरी ानंा चालत.े 
मराठीता बसं माताा किवता या एकरषेीय िनवदेनचे आहते. किवतेा अथा ला अशी कामयता देयात 
से ह ेकवी आघाडीवर आहते. मी ा कारा किवता िलिहतो त ेपाहता कवा ‘ िगतता ‘ असणाया किवता 
खुा असतात अस ेणतो ावन मी काही से यांा किवतचेा चाहता नाही, ह ेकुणीही ओळख ूशकेल. सुवातीला 
ांा काही किवता मी वाचा पण नतंर य ेमरेी चाय नही ह,ै ह ेओळखनू मी तो नाद सोडून िदला. तरीही ाचं ेचाहत े
उदडं असामळेु ांा काही किवता वा ओळी समोर यते रािहा. तर तवेा तटुप ुजंा िशदोरीवर आधािरतच मला 
ज े पडले त ेमाडंतोय. से यांा या ओळी घऊे -- 
मी महाकवी :खाचा  
ाचीन नदीपरी खोल  
दगडाच ेमाया हाती  
वगेान ेहोत ेफूल  
मळुात :खाचा महाकवी ही कनाच मला मा होऊ शकत नाही. :ख माडंण ेवा :खाची अनभुतूी दणे ेह ेमी किवतचे े
सज क काम मानतच नाही. पण हा कवी त:ला ातला महाकवी णनू जाहीर करतो ितथचे माया ीन ेिवषयच 
सपंतो. माझ ेणाल तर मी न-किवता, अितवाववादी किवता, असगंत किवता,  िनरथ क किवता वा यचंिलत किवता 
– ह ेसव  कार महाच ेमान ूशकतो. पण कामय अथा च ेभोे वाचक ज ेअसतात ाचं ेतस ेअस ूनाही शकणार. 
ानंा का आिण अथ  ( वर िदलेा अथा न े) दोी लागणार. तस ेनसले तर ा मजकूराला त ेकिवता णनू 
माताच नाही दणेार. ह ेलात घऊेन मला असा  पडतो की अशा वाचकानंा या चार ओळत अथ  काय सापडत 
असावा ? हा ाचीन नदीपरी खोल आह ेणज ेहा काही नसुताच साचा संािरत वा भािवत साचा नाही आह.े 
िशवाय, ाचा श होताच ‘ वगेान े‘ णज ेसर – ा णी, दगडाच ेफूल होत ेआह े– णजचे :खाच ेआनदंात 
पातंर होत ेआह े! णजचे, :ख णभरही अिातच यऊे शकत नाही आह.े मग हा त:ला :खाचा महाकवी का 
णवनू घतेो आह े? वाचकाला यातनू ‘ अथ  ‘ काय तीत होत असले की तो नसुताच कामय चमृतीन ेवा जान े
भािवत होऊन ‘ वाह ‘ णत असले ? सया एका िठकाणी ांा अशा ओळी पािहा -- 
सयू  रोज अाला जातो  
कळे ना मज काही  
झोळीत कधीही माया  
अधंार उगवला नाही  
इथहेी अथ  तोच यतेोय. यांाकड ेअधंार उगवलाच नाही ! :ख अनभुवाला आलेच नाही ! इथ ेएक लात ायला हव े
की माया काय कवा अनके कवा किवतातंला ‘ मी ‘ णज ेकवी त: नसतो. तो एक पोएिटक पसना असतो --  
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एक कागत िम असत े– अनकेदा ती वगेवगेळी पाहेी असतात. पसेोआ या जगिस कवीन े७६ टोपण नावानंी 
वगेवगेया किवता िलिहा. ह ेसजावटीच ेभाविनक का िलिहणार ेकवी ज ेअसतात त ेसामात: ांा किवततेही 
त:च उपित असतात. ामळेु, ितकड ेकाय टले ाचा परुावा सयाही किवतते, अस ेचा शकत.े तर अशा 
किवताचं ेशौकीन लोक ातली भाविनकता, सजावट आिण जा यानंाच भुन ‘ वाह ‘ णतात का, असा मला  
पडतो. इथ ेतर एकरषेीय अथा चाही अभाव िदसतो ! तरी वाचकानंा ह ेकशामळेु चालत असले ? की भाविनकता, सजावट 
आिण सागंीितक लय एवढ ेसामान असले की अथा ची गरजच नसत े? म एजंॉय करता यते े? :खाा महाकवीा 
किवता अशा एजंॉय करण ेिकतपत समथ नीय आह े? की इकड ेअशा :खहीन किवता िलहाया आिण ितकड े:खात 
बडूुनही िलन ाचीही वाहवा िमळवायची असा काही हा कार असले ? :खाची अशी चेा करण ेकुणालाही 
परवडणार ेनाही, अस ेइथ ेसचुवनू ठेवावसे ेवाटत.े राग नसावा, ही िवनतंी.   
--- ००० --- 
 
किवतचेा आशय – ३  
 
आता हा मा मी जरा धोाचा खळे करतोय. हा जर फसला तर माझ ेआ ेकिवतालेखन ( समुार े१८०० पान े) एका 
फटात फेटाळून लावायची सोय उपल होऊ शकत.े पण, वाचक सदय असावते अस ेएक टले जात ेतसचे 
मराठीतही त ेआहते अशा िवासान ेमी िलिहतो आह.े इथ ेमी माझीच एक किवता घऊेन ती ( भाविनकता, सजावट 
आिण सागंीितक लय नसनूही ) किवताच का आह,े ह ेसागंायचा य करणार आह.े अस ेकाही कराव ेअस ेसचुणार े
आिण तशी कुवत असलेले समीकच मराठीत नसान ेअसा थोडा िनलपणा केच कवीन ेकरण ेगरजचे ेआहे, 
अस ेमला वाटत.े मुाम शोधनू, माझ ेनीट माक टग करता यईेल अशी किवता न घतेा सा हाताला यईेल ती घतेोय –  
नॅ  
पटतये मला तमुच ेआी तमुाबरोबर  
नाही आलो तर तुी आमच े 
खपू नकुसान क शकता पण मी  
तुाला वगेळा सागंतोय नॅ  
आा आमच ेसभासद िहतचतक यानंा  
िडब नको करायला आमचा तुाला णजचे  
आपला एकमकेानंा उपयोग होयासाठी  
आमची शी कमी होऊन चालणार नाही  
सा आाला ांाबरोबरच रा ा 
ाचंी ताकद वाढू नय ेयाची आी काळजी घते रा  
एकदम िनवडणकुीा वळेी अस ेकाही घडव ू 
की आपाला एक यतेा यईेल णज ेमग  
ानंा चपेण ेसोप ेजाईल सा आाला  
तमुा िवरोधातच रा ा फार तर तुीही  
आमा िवरोधी काही करत राहा पण नतंर  
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त ेटोकाला जाणार नाही ह ेपा   
ह ेआज आपण भटेलो त े 
शतेकयांा ासाठी अस ेण ू 
पण फार तर दोघहेी  
एकमकेांा िवरोधाची धार जरा बोथट क  
एखाद ेकाही चागंलेही बो एकमकेाबंल  
णज ेआपा एक येयाचा धा  
ा वळेी जरा कमी बस ूशकेल  
बाकी तमुच ेआमच ेिवान आपण ज ेज े 
करत रा ाच ेसमथ न करतच राहतील  
काही असतील त:ला िनहृ समजणार े 
त ेफार तर आाला िवासघातकी णतील  
ान ेफारस ेकाही िबघडत नाही  
शवेटी मतदार सभंाळण ेमहाच ेिवान न े 
--- ००० --- 
समुार े१९६५ ा आसपास ‘ टाइम ‘ मािसकात मी िनीम ईझीकेल याचंा एक लेख वाचला होता. किवततेली 
भाविनकता कशी लोप पावत चाललेली आह ेअसा काही तो िवषय होता. मला तो लेख िवशषे महाचा वाटला कारण 
मी तशीच किवता िलहीत होतो. ानतंर समुार े१९७७ ला माझा ‘ किवततेील अ-भाव ‘ हा लखे ‘ सकथ े‘ त आला, 
ा लेखात मी ईझीकेल यांा ा लेखाचा उेख केला होता. त:ची भाविनकता  करण ेह ेमला किवतचे े
महाच ेकाम आह,े अस ेकधीच वाटले नाही. सागंायचा उशे णज,े अजनूही आपाकड ेहा िवषय ताजातवाना आह े
याकड ेल वधेण.े मी वर िदलेली माझी किवताही ाच कारणामळेु काहना ‘ कोरडी ‘ वाटू शकत.े खर ेतर हा काळाचा 
मिहमा आह.े ावहािरक आक ितता हा आता जगयाचा मलूमंच आह.े पण, इथली किवता मा यापासनू अिल, 
आह ेतशी ओली, हळवी राहावी अस ेय इथ ेिनकरान ेसु असतात. वाचकाचंीही सामात: तीच मागणी िदसत.े ह े
अस ेकशामळेु आह ेा चचत इथ ेजात नाही. तर मुा असा की वातावरणातच एक िनदय धा  आिण सरळ सरळ 
मू,े नीती, या सगया गोी िवीयोय झालेा आहते. काळाा याच भानातनू ही किवता िलिहलेली आह.े 
राजकारण ह ेआपण सामात: समोर यणेाया बातातंनू समजनू घते असतो. तहेी आपा कुवतीमाण.े कवी णनू 
मला याची खोलातली पाताळयंणा पाहावीशी वाटली. मी काही  राजकारणातला अनभुवी वगरै ेनाही. पण, 
माणसाच ेमन आिण ाचा हलकटपणा ह ेमी जाणनू असतो. कोणताही लेखक वा कवी ाा या मन-भानावर 
आधािरतच िलहीत असतो.  तर ही किवता णज ेदोन पांा हायकमाडंामंधला सवंाद आह.े  ही माझी न ेतर 
पााचंी किवता आह.े किवतचेी सुवात थडंपण ेहोत ेपण िवषय काय आह ेतर ‘ तुी आमच ेखपू नकुसान क शकता ‘ 
! तो दवेघवेीला वा ‘ एक ‘ यायलाही तयार आह,े पण सा नको, एवढचे सचुवतोय. पढु ेह ेकस ेघडवायच ेयाचा नॅही 
तो ाच थडंपणान ेसागंतोय. मतंरीा काळात आपण िवरोधीच रा, णतोय. णज ेतो आा ांाबरोबर 
आह ेानंा पणू  गडंवनू तो पढुच े‘ यश ‘ साका इितोय. यात कोणतीही त ेवा िववके वा दशेिहत वगरै ेअसले 
िवचार असचू नाही शकत. ह ेवळे यईेल तस,े ातनूही आपले िहत साधत जाण ेआह.े लोकानंा िदसणार वगेळे पण 
मळुात असणार वगेळे. तमुच ेआमच ेिवान आपण ज ेकाय करत रा ाच ेसमथ न करत राहतीलच, अस ेतो णतो. 
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कहर णज,े एखादा िनहृ िवान आाला िवासघातकी णले, पण , त ेकाही महाच ेनाही, अस ेणतो. 
िवासघातकी असण ेआिण कुणी तस ेणण ेह ेइथ ेमळुीच महाच ेराहात नाही. णजचे, बातावंन वरवर 
िदसणार ेसगळे तसचे खर ेअसयाची शता नाही, िदसत ेापेा वगेळेच नॅ िशजत अस ूशकतात आिण बुीन ेचडं 
िवषेण क शकणार ेिवान नगय, िनरथ क असतात ! जगयातली ही असडटी  करण ेह ेमाया किवतचे ेएक 
काम असत.े सव बौिक भान, समज आिण अासयु िवषेण ेफडतसू ठरयाच ेसदशन ही किवता दते.े त ेभान ा 
किवतेा मजकुरात नसनू त ेसगळे वाचनू झाावर यणेार ेअस ेआह.े एकेका ओळीवर अस ेबोलत बसत नाही. ह ेकाही 
मािहती दणेार ेग िटपण नाही. यात जगयाा अवचे ेआिण ियचे े पण अमकु अस ेमया िदत नसलेले भान 
 होत ेआह.े ामळेु, ही किवताच आह,े अस ेमला णायच ेआह.े मी टान ेकाही खरखेोटे ठरत नाही, ह ेमला 
समजत,े पण, सितीत अस े‘ आपले आपण ‘ बोलायला हव,े अस ेमला वाटले. या असा लेखनाा या  
उोगासाठी मी िदलगीर असनू माफी चाहता ं !       
--- ००० --- 
०८ जलु ै२०२१  
कुसमुाजाचंा ईर-िवचार  
 
िव. वा. िशरवाडकर ऊफ  कुसमुाज याचंा ज १९१२ साली झाला आिण त े१९९९ साली िनवत ले. या काळाता 
महाा घटना णज े१९३० साली, डॉ. आबंडेकरांा नतेृाखाली झालेा काळाराम मिंदराा दिलत वशे 
आदंोलनात ानंी घतेलेला सहभाग, १९५६ पासनू झालेा सयंु महारा चळवळीतही झालेले ाचं ेयोगदान आिण 
१९६७ त े१९८२ या काळातली ाचंी सािह िनमती लात घऊेन ानंा १९८७ साली िदला गलेेला ानपीठ सान. 
ांा एकूण जगयात ानंी कथा, कादबंया, नाटके, किवता अशी िवपलु सािह िनमती केली. इथ ेाचं े
किवतालेखन िवचारात घऊेन काही िलिहयाचा िवचार आह.े ासाठी ामुान ेमाया  समोर, शकंर वै आिण बा. 
भ. बोरकर यानंी सपंािदत केलेले कुसमुाजांा िनवडक किवताचं े‘ रसयाा ‘ ह ेपुक आह.े िशवाय नटेवर सापडललेा 
काही तु मजकूरही आह.े      
कुसमुाजांा किवता वाचत असताना थम ल वधेनू घते ेत ेाचं ेतजेी भाषावभैव. ांा किवता 
सोाचादंीमाण ेझळाळा, रखिचत शांा, चमका, िकरमयी, तजेी आहते. श, भाषा, रचना यावंरच े
ाचं ेभु आिण कौश िदपवनू टाकणार ेआह.े अथा त त ेअवडबंर वाचताना अडथळाही ठरत ेआिण वाचनाची 
गतीही िनयिंत करत.े कधी कधी तर नको ती ीमतंी, असहेी होत.े ांा बयाच ात किवता या विैशानंी यु 
आहते. या किवता ामुान ेकना िवलासाला मबुलक वाव दणेाया आहते – उदाहरणाथ  – अिह-नकुल, कोलंबसाच े
गव गीत, आगगाडी व जमीन, पृीच ेमेगीत, वगरै.े कनािवलास उ ुगं आहते. बयाच किवता दशेभी व शौय  
याचंा गौरव करणाया आहते. या शौया ची माणसाला गरज पडावी, ही एक मोठी समा आह ेअस ेानंा वाटाच े
कुठे िदसत नाही. सव सामापण ेरागालोभाा, अिभमानाा, अितेा ा भावभावना लोकांा मनातं असतात 
ाच ीकान त ेचमक-दमक किवता िलिहतात, अस ेिदसत.े यानंा जगयात कधी मोा :खाचा धा बसला असले 
का, काही अस समाचंी झळ लागली असले का, अस ेच पडावते असा एकूण या किवताचंा माहोल आह.े “ 
सामािजक अाय व िवषमता या िवषयावंर कुसमुाजानंी ांा िलखाणातनू कठोर टीका केली. ‘ सािहिकान े
सामािजक बािंधलकी मानली पािहज े‘ या मताचा ानंी परुार केला. कुसमुाजाचंा सािहिवचार समाजसापे असनू 
त ेसामािजकतलेाच परत मानतात. कुसमुाज, ातंी ही सािहाची रेणा मानतात. सािह ह ेपिरवत नास परूक ठ 
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शकत,े अस ेमानतात. ामळेु सािहाला त ेिवशु कला मानत नसनू सामािजक साधन मानतात. “ अस ेटले गलेेले 
आह.े पण तहेी काही भावीपण ेवा ती तातडीन े झाले आह,े अस ेफारस ेिदसत नाही. िवोह वा पिरवत नावाद हा 
ांा रात िभननू यतेो आह,े अस ेवाटत नाही. इथ े‘ रसयाा ‘ ा ावनते शकंर वैानंी िलिहलेले ह ेवा 
तु ठराव े– “  कुसमुाजाचं ेमे, परमेर, समाज, जीवन अशा वगेवगेया िवषयासंबंधंीच ेिवचार जीवनलहरीपासनू 
 होत आलेले आहते. परंत ुा सवातनू एक ससुू िवचारणाली हाती लागावी अस ेा िवचाराचं ेएकमकेाशंी 
खोलवर नात ेजळुत नाही. “ ह ेसव  लात घतेा,  असा पडतो की मलूभतू समा िदसत नाहीत, जगयातली 
ग ुतंाग ुतं जाणवत नाही तर मग या कवीच ेगाभंीय  शोधाव ेतरी कुठे ? या ामळेु मग लात यते ेकी दवेाच ेअि 
यावर िवचार माडंणाया बयाच आहते ांा किवता. णनू मग मुत: यावरच ल क ित कराव ेअस ेठरवले. याच 
िवषयावर, नटेवर, आसावरी काकड ेयानंी िलिहलेला एक लखे उपल आह.े पण मला काही वगेळे बोलायच ेआह.े 
ासाठी खाली काही किवता िवचाराथ  घते आह.े   
‘ सखु पाहता जवापाड े:ख पवताएवढ े‘ हा अनभुव सव च माणसानंा यते असान,े :ख का होत,े ह ेिनमा णच 
कशासाठी झाले सगळे मळुात, याचा कुणी िनमा ता वा चालक आह ेका, जगयात चागंले-वाईट अस ेकाही असत ेका, 
शोषक-शोिषत अस ेभदे का आहते, जगयाला काही हते ूवा अथ  आह ेका – अस ेअनके  माणसाला हजारो वष पडत 
आलेले आहते. ातनूच ईर वा दवे ही अि ेमानली गलेेली आहते. कुणाही गभंीरपण ेजगणायाला ह े पडण े
साहिजक आह.े ाबाबतच ेचतन घडण ेह ेतस ेअपिरहाय  आह.े खालील किवता वाचताना याबाबतची उकुता असण े
योयच आह.े         
 
पाऊल िच े 
 
मी एक राि ा नानंा पसुले  
परमेर नाही घोकत मन मम बसले  
पिर तुी िचरंतन िवातील वासी  
का चरण केधवा तुासं ाच ेिदसले ! 
ित कन णाा मला चादंया काही, 
तो मु वासी िफरत सदोिदत राही  
उठतात तमावर ाची पाउल िच े–  
ानंाच पसुिस त,ू आह ेकी तो नाही    
--- ० ---  
 
‘ कलंदर ‘ या किवतते त ेणतात – 
 
माया सााात आता  
मीच भपू मीच राजा  
माया दवेळात झालो  
मीच दवे मीच पजूा  
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आिण शवेटी – 
माया आतसे नाही  
आता अहंतचेा पार  
झाले आनतंाच ेघर  
ाला जीवनाच ेदार.  
--- ० --- 
 
िनराकार  
 
या :खाला नाही आकार  
नाही रंग, नाही नाव –  
त ेआह ेमाझ े 
पण मी ओळखत नाही ाला  
आिण नसशील ओळखत तहूी  
मला माहीत आह ेइतकेच –  
तझुा परेी रथ र जात असता  
या िितजावर जो तरंगत होता  
िनळापाढंरा मघे  
ा मघेातच ज झाला  
या िनराकार :खाचा  
आिण ा मघेामाणचे –  
त ेिफरत ेआह ेआकाशाा पोकळीत  
शोधीत त:साठी  
एखाद ेनाव, एखादी रषेा –  
एखादी आकृती.  
--- ० ---  
 
जोगीण  
 
मला हवी आह ेनािकता  
पण सह वष  
मनाला िमठी घान बसलेली  
ही आिकता होत नाही र  
मायापासनू.  
रंगमचंावरील िदांा काशात  
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ाधाा नासारखी      
िविवध रंगातं उमलणारी  
सरुले पदास करीत  
माया अतं:करणात वशे करणारी  
ती मोहक नृागंना  
उभी आह ेमाया मिंदराा दाराशी.  
पण मिलन व ेपिरधान कन  
गहन काळोखात गरुफटलेली  
एकतारीवर एकच एक गीत गाणारी   
ही उदासी िमतभाषी जोगीण  
मान टेकून दरवाजाा भंावरती  
बसली आह ेवाट अडवनू  
वशेाा पायरीवर.  
--- ० ---  
 
पाथं  
 
अाताा गढू धुात  
अपण ेतरळणाया तुया अिापयत  
कोणाची पावले कधी पोहोचली नाहीत,  
माझीही पोहोचणार नाहीत.  
आिण तरीही –  
ा असााकड ेजाणाया मागा वर  
मी जातो आह ेपढु,े सारखा पढु े–  
गतीन ेबिधर झालेा माया मनाला  
आता रण उरले नाही ा ळाच े 
ााकड ेमी जात आह.े  
आिण रािहली नाही आवयकता  
तथेपयत पोहोचयाचीही.  
कारण या गतीतच आह ेा येाच ेसपंादन      
या वासातच आह े 
वासाची अिंतम सागंता.  
--- ० ---  
 
माजन  
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ईर नाही णता ? माझ े–  
मतही अगदी तसचे आह े 
ऐकलेत ना परवा भाषण  
सािंगतले मी –  
या िवाा िविवध दशनी  
जड ताचा अधं कायदा  
भन राह.े  
हहेी टल,े िजथ ेन जात े 
ा तथे ेकशास ावा  
शोध वगरै े 
णनू णतो ईर नाही  
या मुावर तमुच ेअमचु े 
जमत ेसार.े  
हो हो आपण णता तहेी  
नाही खोटे  
रोज ाथ ना मीही करतो  
हात जोडािवना िजवाला  
बर ेन वाटे  
दवे नस ेपण शि अस ेती  
िजच ेिनयंण जगतावरती  
ितच ेकराया वन जरास े 
अडचण कोठे ? 
नाही – अगदी तसिेह नाही –  
मानवमन ना िनराकारता  
कधी साहत े 
आिण अखरेी आह-ेनाही  
ितथचे असत.े  
अचतेनाला करी सचतेन  
शूाला द ेअथा च ेधन  
मग अपुया नजरने ेजीवन  
सदा पाहत े– 
णनू माया डोयापढुती  
िकरीटधारी प भचू े 
( मिंदरातले तजिबरीतले )     
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उभ ेराहत.े  
असो तस ेपण – ( माजन सोडा )  
ईर नाही या ावर –  
अपलेु जमत.े  
--- ० ---  
 
माग   
 
चालतो मी सारखा हा  
चालयाला अतं नाही  
चाललो कोठे कशाला  
हीिह आता खतं नाही.  
एकदा पवू मलाही  
वडे होत ेशोधयाच े   
वदेनवेाचनू काही  
लाभ झाला ातं नाही  
जाणा थोराकंडहेी  
खपू केली चौकशी मी  
शजालातंनू कळले  
अतलेा पार नाही.  
योजनचेा या नकाशा  
ा िठकाणी ठेवलेला  
खदंकान ेवढेलेा  
ा ळाला दार नाही.  
ना कळाव ेहीच इा  
जो कुणी आह ेतयाची  
शोधता ाा कृपचेा  
शोधका आधार नाही  
मी णोनी सोडला तो  
नाद आता मिंझलाचा  
चालयाच ेये आह े 
अ धमा चार नाही.  
--- ० --- 
 
गाभारा 
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दश नाला आलात ? 
या... 
पण या दवेालयात 
सा दवे नाही. 
गाभारा आह,े चादंीच ंमखर आह,े 
सोाा समया आहते, 
िहाचंी झालर आह े
ाचंहंी दशन ायला 
हरकत नाही. 
वाजवा ती घटंा 
आिण अस ेइकड ेया... 
पािहलात तो िरकामा गाभारा ? 
नाही...तस ंनाही... 
एकदा होता तो ितथ.े 
काकड आरतीला उठायचा 
शजेारतीला झोपायचा, 
दरवाज ेबदं कन 
बरोबर बाराला जवेायचा, 
दोन तास वामकुी ायचा, 
सारं काही ठीक चाललं होत.ं 
पयांा राशी 
मािणकमोाचं ेढीग 
पडत होत ेपायाशी, 
दिण दरवााजवळ 
मोटारच ेभग ेवाजत होत,े 
मंजागर गाजत होत,े 
रशेमी साा, टेरीनच ेसटू 
समोर मडत होत,े 
बकेँतील िहशबे हिरणाा गतीन ं
बागडत होत,े 
सार ेकाही घडत होत े
हव ेतस.े 
पण एक िदवशी...आमच ंदव... 
उर दरवााजवळ अडवलेला 
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कोणी एक भणगं महारोगी 
ताररात ओरडला... 
’ बााजी बाहरे या ! ’ 
आिण काकडआरतीला 
पहाटे आी पाहतो तर काय  
गाभारा िरकामा. 
पोिलसात वद 
आी िदलीच आह;े 
परत ? कदािचत यईेलही तो... 
पण महारोयांा वीत 
तो रािहला असले 
तर ाला पुा 
वशे ावा की नाही, 
याचा िवचार करावा लागले 
आमा ना. 
जयपरूला पवहार चा आह े
सा मतूसाठी. 
पण ततू  
गाभााच ंदशन ा, 
तस ंटलं तर 
गाभााचचं मह अिंतम असत.ं 
गाभारा सलामत 
तो दवे पचास.... 
---- कुसमुाज.  
 
कुसमुाजाचंीच ‘ दवेाा दारी ‘ नावाची एक किवता आह.े ा किवतते, वरील सव  किवताकंड ेपाहायला उपयोगी 
पडतील आशा काही सूप ओळी आहते, ा अशा --   
 
केाचा र ेउभा      मीही तुया दारी 
उशीर का परी      आज असा ?  
णतात तुया      दयलेा न अतं  
पकुारती सतं      थोरी तझुी  
तुया मिहाची      चडं परुाण े 
गमती तराण े     अथ हीन ! 
आिण आज मन      शिंकत ह ेहोई  
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आहसे की नाही      मळुात त ू 
ब लता माझी      दडवाया गलेो  
अिधक जाहलो      ब ल मी  
परततो आता      रणात माघारा    
सिैनका िनवारा      समरात  
माया जीवनाचा      मीच िशलेदार  
थ  हा पकुार      तुया दारी  
आहसे की नाही      आज नस ेचता  
दोहमध ेआता      भदे नरु े!  
 
आता, आपण इथ ेघतेलेली एकेक किवता पाहात जाऊ. कुसमुाजांा किवतते सतं वाङमयाचा उेख यतेो. आिण 
मराठीता एवा िवपलु-लेखन कवीन ेत ेवाचले असलेच अस ेआपण गहृीत ध शकतो. आता, ानेरांा दवे 
कनचे ेिवशषे कोणत ेतर सवंेता आिण िवाकता. तकुाही ‘ आकाशाएवढा ‘ होतो णजचे अमया द होतो. त े
कधी घडत ेतर जेा ‘ तकुा टाकावा थ ुकंोन ‘ णज ेआपली ितमा टाकून िदावर. ालाच तो ‘ एकिवध  मन ‘ 
णतो. तस ेमन णजचे अमया द, िवाक मन. ह ेमानवी बुीन े– ने ेकळत नाही, असाही उेख कुसमुाजांा 
किवतते यतेो. तरीही, ‘ गाभारा ‘ ही किवता बघा. ईराला मानवी मनाच ेगणुावगणु िचकटवनू  एक सामािजक अशी 
आदश कना इथ े केली जात.े :िखताा सवेसेाठी दवे गाभारा सोडून गलेेला आह े! तस ेघडत असत ेतर जगात 
इतके :ख आिण अाय का आहते, असा  ानंा पडत नाही. जण ूदवेळात यणेार ेलोक :िखताकंड ेपाठ 
िफरवणारचे असतात ! खु :िखत असलेलेही बरचे लोक दवेळात यते असतात, ाच ेकाय ? पण  सामािजक 
मूाक भिूमका घतेली की बाकीच ेगाभंीय  सोडून दतेा यते,े हा यातला ावहािरक िवचार आह.े ‘ पाऊल िच े‘ या 
किवतते कवी चादंयानंा िवचारतो की तुाला कुठे ‘ तो ‘ िदसला का, त.े णज ेतो नसावाच बधा, हा आशय. ‘ कलंदर 
‘ म ेत:ला अतं वा पार रािहला नाही, अस ेकवी णतो ! खरचे घडले का अस े? की एक आपली बोलायची पत ? 
‘ मी गुचरणी लीन झाले ‘ अशा ा किवता धामक मािसकातं यतेात, तस े? ह ेखरोखरच घडले असत ेतर मग इतर 
सव  किवता अशा आा असा का ? ‘ िनराकार ‘ या किवतते त ेअशीच एक िनराकार :खाची खोटी कना माडंतात. 
:ख जर िनग ुण-िनराकार असत ेतर दवेावर एवा किवता िलहायची गरजच कशाला पडली असती ? ‘ जोगीण ‘ ही 
किवता अशीच खोटी वाटत.े तमुा अनभुवातनू आिण िनवडीतनू तुी नािक झाला असाल तर आिकता तुाला 
अडवत ेअशी तुी तार करत बसाल ? ‘ पाथं ‘ ही किवता शोध सपंवनू िनषा त  िमटवयाची पळवाट 
काढणारी आह.े ‘ माजन ‘ ही किवता नािकततेनू थोडा माग  काढणारी आह े– 
 
दवे नस ेपण शि अस ेती  
िजच ेिनयंण जगतावरती  
ितच ेकराया वन जरास े 
अडचण कोठे ? 
 
--- असा. ाचमाण े‘ माग  ‘ ही किवता    
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एकदा पवू मलाही  
वडे होत ेशोधयाच े   
 
--- अस ेणनू आताा ‘ िबनशोध ’ अवचे ेसमथ न शोधत े!  
साराशं णज,े कुसमुाजांा ईर शोधात काही त नाही. आता ह ेबघा – 
‘ तो वास स ुदंर होता ’ या पुकात ा. के. रं. िशरवाडकर यानंी टलंय, ‘ वादळवले ’म े‘ िवशाखा ’तील 
नािकता अथवा सशंयवाद सपंला आह.े’, ‘ लात यणेारी गो ही की आिकतेा िवरोधी सरू काढणारी किवता 
पढुील काळात आली नाही.’, ‘ कुसमुाज दोन कारणावंन आिकतचे ेागत करतात. एक आह ेसदय वादी 
(aesthetic) आिण सरं आह ेपरमेराच ेमेमय प. या दोी कारणानंी जाणवणार ेपरमेराच ेअि ाितभ 
आह.े वादाा, तका ा पलीकड ेआह ेअशी ांा किवतचेी धारणा आह.े’ याच पुकात पढंरपरू भटेीची एक 
आठवण िदलेली आह.े--  “मराठी सृंतीा आिण इितहासाा गभा गाराकड ेचाललो आहोत अशा भावनने ेआपण 
पढंरपरूला जात आहोत अस ेताानंा वाटत होत.े ताा िलिहतात, ‘ नािकतेा ातंात वारंवार सचंार आिण मुाम 
करणार ेमन पायात टाकलेा जंासारख ेभािवकतने ेजड झाले होत े’ (‘ितसाद’- लेखसंह, ३०).” 
‘ छंदोमयी ’ या किवतासंहाता ‘ चावा क ’ या किवतते चावा काची नािकता समजनू घतेाना जाणवलेली चावा क-
िवचारातली मया दा दाखवनू िदलेली आह.े ‘ नजर ’ या किवततेही कुसमुाजानंी िनरीरवादी िवचारसरणीतली ांा 
कवीमनाला जाणवणारी उणीव दाखवनू िदलेली आह.े ती पणू  किवता अशी -- 
 
‘मा रसलेसारख े
सार ेिनरीरवादी 
थाबंतात सृीा उगमाशी असलेा 
एका कायापाशी. 
उदय नाही, अतं नाही 
प नाही, रंग नाही 
अाड नाही पाड नाही 
अशा पाथव कायापाशी 
एका यभं ूजाणीवहीन अिापाशी. 
माया तका ला ह ेपटत े
आिण तरीही वाटत े
की या िनरीरवाानंी 
उर राी उठून 
पािहलेले नाही कधीही 
चादंयानंी खचलेले 
अपार धसूरान ेओथबंलेले आकाश 
माया नजरने.े.! 
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*** 
 
‘ अतंहीन ’ या किवतते अिाा तळाशी स असले या कनने ंकवीमन जळता पिलता घऊेन खोल उतरत जात.ं 
आलेले अनभुव, ह े‘ त े’ स नाही णत आणखी खोल नतेात. पण भोवती िवझलेले काजव,े भयद िनशाचर, पखं 
तटुलेले गड आिण िगधाड ेिदसतात. अखरेी हताश झालेा कवीमनाला वाटत ं-- 
    
  ‘ कळले आता वथृा शोध हा 
     मगृजळात या फसलो आह े
याच पायरीवरती आता 
पिलता िवझवनुी बसलो आह.े’  
 
--- या सवा तनू िनघत ेकाय, तर सामािजकता हचे परत ! इथ,े ज.े कृमतूा एका छोा उतायाचा अनवुाद दणे े
तु ठरले --  
 
“ ईराचा शोध घेयामागची रेणा कोणती आह ेआिण खरोखरच ायचा आह ेका तो शोध ? आपापकैी 
बयाचजणासंाठी ती वावापासनू उपल अशी एक पळवाट असत.े ामळेु, आपण या बाबतीत अगदी  असले 
पािहज ेकी ही एक पळवाट तर नाही ? की खरोखरच तो साचा शोध आह े? आपा मानवी सबंधंातंाही साचा ? 
व,ू कना, िवचारसरया यांामधाही साचा ? आपण या :खमय जगाला कंटाळलो आहोत णनू आपण 
ईर शोधाच ेकाम अवलंबत असलो तर ती एक पळवाटच आह.े मग आपण दवेाची िनमती करतो पण तो दवे नसतो. 
दवेळाचंा, पुकाचंा दवे हा दवे नसतोच, ती एक िवलोभनीय पळवाटच असत.े दवे वा स ह ेगधळलेा, भािवत, 
मया िदत मनाला समजचू नाही शकत. असले मन ाचा िवचारही नाही क शकणार. आधी ा मनान ेभावयुता 
टाकािशवाय ाला दवेाबल काहीच समज ूशकणार नाही. “   
कुसमुाजांा बाबतीत ती नसुती एक पळवाटच नाही तर एकदा अस,े एकदा तस ेबोन सवाना आपा राात 
सामील कन घणे ेआह.े झळाळती भाषा, भिद कनािवलास आिण आिक, नािक या सवानाच ‘ आपले ‘ 
करण,े ह ेकाही ंयास ुंयाच ेकाम नाही. राहता रािहले शोिषत, विंचत, पीिडत. ांासाठी ह े–  
 
वुपद  
 
ह ेसार ेखर ेअसले  
अथवा आहहेी  
पण तरीही –  
माया गीताच ेवुपद एकच आह,े  
माणसाा माावर  
दािरासारखा शाप नाही  
पृीा पाठीवर  
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इतके अमगंल, इतके :खदायक, इतके भसेरू  
सर ेपाप नाही !  
जोपयत मायाजवळ गीतासाठी श आहते,  
शासाठी ास आह े 
तोपयत –  
याच वुपदाचा, याच वुपदाचा       
माया गीताला ास आह े!  
 
--- यापढुहेी बरीच आह ेकिवता – ती िमळवनू पणू  वाचा.  
साराशं, कोणाच बाबतीतले गाभंीय  झपेत-पलेत नाही कवा जगयाता जिटल ग ुतंाग ुतंीचाही आवाका घेयाची, तो 
 करयाची कुवत वा हमत नाही, अस ेअसले तर कराव ेतरी काय – हा बयाच सािहिकाचंा  अस ूशकतो. 
ानंा गिरबी आिण अाय याचंी  झळ पोचलेली असनू ातनू त ेसामािजक वा िवोही झालेले असतील ाचंा 
च नाही. बाकीानंा मूाकतसेाठी सामािजकतिेशवाय पया य नाही ! कसलीही झळ पोचललेी नाही, कोणाही 
बाबतीत परुसे ेगाभंीय ही नाही पण भाषा आिण कौश बयापकैी हािसल आह ेतर अशानंी सािहात यशी होयाच े
य का क नयते ? बिस ेका िमळव ूनयते ?  
अस े पडणाया लेखकासंाठी मराठीत दीपभं णावते अस ेबरचे लोक उपल आहते ! 
--- ००० --- 
 
१३ ऑग २०२१ पयत  
 


