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ु झाले. ामळ
ु े
३१ िडसबर २००० ला िवसावे शतक संपले आिण ०१ जान ेवारी २००१ ला एकिवसावे शतक स

अचानक िवशेष असे काय घडले कवा घडेल – असे  मनात येतात. हा एका िदवसाा बदलाचा  नाही. इथून पढेु
होणाया बदलांची कारणे िवसाा शतकात मागे खोलवर पसरलेली असू शकतात. ती तथाकिथत कारणेही कशाचे तरी
पिरणाम णूनच अिात आलेली असतात. आिण अिधक खोलात जाऊन पािहले तर एक कारण – एक पिरणाम
अशी साखळीही खूप बाळबोधपणािशवाय किता येणार नाही, हेही लात येत.े असं आिण अगही कारणांच े
एकमेकांवर होणारे पिरणाम आिण ांच े कारणांत पांतर होऊन ांच े होणारे पिरणाम – असे हे, िवेषणात न पकडता
ु े , एखादा टा वा एखादी रेषा कून िवचार करणे हे सदोष
येणारे, अाहत च चा असते, असे िदसते. ामळ
असाचे लात येत.े तरीही, बु ीन े करता येणाया िवचाराला एखादी चौकट ही गरजेचीच असान े आपण इथे
एकिवसाा शतकाचा िवचार करतो आहोत.
शहाणपणाची गरज या आधी नती कवा कमी होती आिण आता यापढेु ाची आंितक गरज लागणार आहे,
अशा अथान ेही हा िवषय घेतलेला नाही. शहाणपणाची गरज न ेहमीच असते आिण असेल, हे िनववाद आहे. आताचा
वेगान े बदलता जगयाचा माहोल समजून घेऊन ा संदभात माणसाचे शहाणपण णजे काय असू शके ल, हे समजून
ु
घेयाचा आपण य करणार आहोत. यासाठी सवातीलाच
काही  समोर घेतले पािहजेत. कोणा विु तीला
ु अशा बौिक गपणाला
आपण माणसाचे शहाणपण णणार आहोत ? मानवजातीतली एखादी ी अ

पोचयाला ? जगावर भाव पाडणाया मोा साधीशांना पिरपता येयाला ? की माणसाा कािनक अशा
ु
सरासरी समजतीला
? यातली कुठलीही गो पूण  जगाची अवा आिण वा जगयायोय क शके ल ? की

ु
मनपात
एखादा देवाचा अवतार यॆईल आिण ाा शहाणपणावर सगळे काही तन जाईल, असे आपाला
वाटते ? या ांबबतही काही आकलन होऊ शकते का, हेही आपाला इथे पाहायचे आहे.
ु
िवसाा शतकात ना पण आता एकिवसाा शतकात आहेत, अशा काही गंभीर गोपासून सवात
क.
२८ जान ेवारी २०१२ ा ‘ महारा टाइस ‘ मधली ही बातमी आहे. जागितक आरोय संघटन ेन े पाहणीअंती काढलेले
काही िनष ही बातमी देत.े संसगज आजारांप ेा लपणा, मधमु हे , रदाब, दयरोग, कॅ र या असंसगज

ु
रोगांनी जगाला िवळखा घालायला सवात
के ाची ही बातमी आहे. भारताला तर मधमु हे ाची राजधानीच णयात

ु महागडी औषधे घेत राहावे लागते आिण जे ता आिण कायमता यांवर खूपच पिरणाम
येत आहे. ांवर वषानवष
ु कारण असाचे सांिगतले जात आहे. याच
करतात, असे हे आजार आहेत. बदलती जीवनपती हे याचे म

जीवनपतीला दोष देणारी आणखी एक बातमी अशी आहे की षंढपणाची समाही वाढयाा मागावर आहे. फा
फुड, िनःस व वेळीअवेळी घेतला जाणारा कसलाही आहार, ायामाचा अभाव आिण कामातले व एकू णच

ु कारणे आहेत. अंत यशी समजले गेलेले आिण लाा ेात
जगयातले ताणतणाव – ही अशा समांची मख
अंत मौवान समजले गेलेले असे काही तण लानंतर अशा समांनी  झाान े डॉरांकडे चकरा मा
लागलेले िदसतात. ल िटकयालाच आान िनमाण करणाया या समा आहेत. अथात, योय औषधोपचार व
जीवनपतीतले योय बदल यांनी या समांच े िनराकरण होऊ शकते, असेही डॉरांच े णणे आहे.
कुटं ु बीय, नातेवाईक, िमम ैिणी यांासह आनंदान े जगता यावे यासाठी खरे तर सगळा आटािपटा करायचा

पण ा आनंदाा शतेलाच ेक लावणारे हे कार आहेत. ‘ इटािलयन जॉब ‘ या िसन ेमाचा शेवट इथे आठवावा.
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अितम शेवट. सोाा िचपांनी भरलेली बस दरीत पडयाा बेतात अशी अध रावर आिण अध दरीकडे अशी
तरंगतेय. िचपा दरीकडे घरंगळलेा आिण माणसे िव बाजूला ! ा िचपांा िदशेन े एक पाऊलही कुणी टाकायचा
ु समोर हात जोडून
य के ला तरी बसचा तोल जातोय आिण ती दरीत पडणार आहे ! तसेच इथे होते आहे – सव सखे
उभी आहेत पण ांतले एकही उपभोगू शकत नाही, अशी अवा !

जागितकीकरण, उदारीकरण आिण खाजगीकरण हे एकिवसाा शतकाचे परवलीचे श झालेले आहेत.
यांबरोबरच चंगळवाद हा शही लगेच येतो. मोठमोठे मॉस, असं वूच
ं ी रेलचेल, मिे, असं

ु देणारे असं कार – हे सगळे ही आताा जगयाशी जणू
खापदाथ, फॅ श, सटस आिण मनाला व शरीराला सखे
ू येणाया जीवनपतीन े काय होते, हे आपण वर
अिवभा ठरते. महाकांा आिण धा याही अटळ ठरतात. यांतन

ु े , साधी राहणी आिण उ िवचारसरणी या आदशवादी जगयाकडे मागे जावे का, असा  येतो. णजे
पािहले. ामळ
यांतली बरीच उादन े, बयाच सेवा लागणारच नाहीत, असा याचा अथ होतो. मग याचा पािरणाम मंदी आिण चंड
बेकारी यांत होऊ शकतो. ते नको असेल तर मग चाललेय तसे चा ा, असे णावे लागते. अिधकािधक उादन े,

ु ाना सव गरजा परवणारी
ु
अिधकािधक चांगली उादन े आिण ज
उादन े यांसाठी संशोधन चा राहते. ातून
असे होते की संगणकीकरण, यांिकीकरण आिण रोबोटीकरण अिात येत े आिण ान ेही बेकारीचे संकट समोर येत े !
ु
िशवाय या जाउखा वातावरणात, आहेत ा कामगारांनाही सरितता
राहात नाही. इथापेा ितकडे मजूर 

िमळतात असे िदसले की कारखान े इथला सगळा बाडिबरा उचन ितकडे जाऊ शकतात, की झाले इथले बेकार !

मोबाईल िनमतीतील अेसर कं पनी ‘ नोिकया ‘ यांनी यरु ोप व मेिको ित ाट फोन कारखाांमधील चार हजार

ु च कमी के ले कारण ांनी ांची ाट फोन जळ
ु णी यंणा आिशयाई राांत हलवयाचा िनणय घेतला !
कामगारांना ने
एकीकडे एकमाग ‘ गती ‘ चा िदसते पण सरीकडे उलटे पालटे पिरणाम होत राहतात. प ैसा िमळतो पण चनै करता

येत नाही, उादन े वाढतात पण बेकारीही वाढते. अकुशल कामगारांची तर वाटच लागते. ‘ ूयॉक टाइस ’ चे थॉमस

ीडमन णतात, “ Average is over – हे लात ा आिण न ेटाने अास कन कुशलता ा कन ा। “ (

‘ गावकुसबाहॆर ‘ – शांत दीित, लोकसा िद. ०७-०२-१२. ) पण जे सामाच आहेत ांना हा अितकुशल होयाचा
बोजा अता िनमाण करणारा ठ शकतो. णजे नान े िनमाण होत असलेली ही संॄती सामा माणसाला

जगणेच नाकारणारी आहे की काय, असा  िनमाण होतो. कुणालाही जगणे नाकारले जाणे हे हसेच े आिण नाशाचे
ु
ु
े जगणे श नाही, असे होऊ शकते.
कारण ठ शकते. इतकी सबा
असूनही कुणीच सखान

समाजाा काही एका गटाकडे प ैशाची आवक वाढलेली िदसत असली तरी ासाठी धा आिण ताणतणाव
चंड वाढत आहेत. मूल जाला आाआाच जणू या रेसमे सामील होते आहे. शाळावेश, अन ेक गोत

ु े
ू चमकयासाठीचे य या सव गोमळ
ावीय िमळवणे, भरपूर प ैसे िमळवयासाठी तःला तयार करणे, मामांतन
नॉमल जगणे जवळजवळ नच होत चाललेले आहे. कवा अन ेक मनोशारीर ाधी िनमाण करणारे असूनही हेच जगणे
नॉमल आहे, असे णावे लागत आहे. इथून आता मागे कसे िफरणार ? एखाा ीला ठरवूनही यातून बाहेर पडायचा
े च जणू हा काळ घेऊन
माग सापडू शके ल ? एक तर या धत सामील ा नाही तर मरायला तयार ा, असा संदश

आलेला आहे. वेगान े बदला काळाची वणन े हजारदा के ली गेली आहेत, न ेहमी के ली जातही असतात. गरीब-ीमंत
यांतली दरी वाढणे, मासेमारीसारा पारंपिरक उोगांवर गदा येण,े अशा खूप तारीही या जागितकीकरणानंतरा
ु
काळाबल के ा जातात. पण ताबडतोब यावर कोणता माग कुणाला सचतोय
? मग, जगतील ते जगतील आिण
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ु की, सहानभू
ु ती, ातं, समता, बंधतु ा, ाय वगरै े मू े नामशेष
मरतील ते मरतील, असे बेिफकीर जगावे ? माणस
ू संघष  आिण हसा मोा माणावर िनमाण
होतील की काय, ही भीती तर आहेच पण िशवाय चाललेा या ियेतन
होयाचा धोकाही वाढतो आहे. णजे, माणूस असं गोी चांगासाठीच करतो आहे, पण ाचे अनपेित, िवपरीत
पिरणामही समोर येत आहेत. ातून सगळे फ ‘ चांगले ‘ होईल आिण ‘ वाईट ‘ असे काहीच होणार नाही, असे काही
माणसाा बु ीला कधीतरी जमू शके ल का, याबल शंका िनमाण ावी, अशी िती आहे.

संॄती, देशीवाद, लोककला यांच े मह जोपासावे असे वाटणारी मानिसकता जरी एका बाजूला असली तरी,
 ांमे
झपाान े होणारे शहरीकरण, वेगवान वाहतूकयंणा, जािहरातचा साविक समान मारा आिण एकू णच आकषण

ु े सगयाच गोचे कं गोरे तासले जात असून सगळीकडेच एक कारचे सपाटीकरण
आणली जाणारी समानता – यांमळ
होते आहे. सू वैिवाचे अि संपत चाललेले असून माणसे जणू एकाच स ैाा पलटणी बनत चालली आहेत.

ु चे कार, वू
ु च े कार, करमणक
े समानीकरण होत चाललेले
शरीरसखां
ं ा उपयोिगततेबाबता अपेा यांत सवाचच
आहे. याच कारे जगणे ापणाया आणखीही अन ेक गोी घडत आहेत. संगणकांचा आकार कमी होत जाणे, घरी
बसून िशण श होणे, घरी बसून ऑिफसचे काम करता येण े – हे सगळे श होयाा मागावर आहे. शाळा,
े , बँका, ऑिफसेस यांा मोठमोा इमारतची गरजच राहणार नाही, अशी शता आहे. सगळे वहार
कॉलेजस

संगणकाारे होतील, घरांत, कारखाांत रोबो कामे करतील. शरीरांत सेस  बसवून सू तपासया आपोआप होऊन
ांच े िरपोट स तमु ा डॉरांकडे जातील, रोग आपोआप बरे करणारे नॅनो रोबो शरीरांत सोडले जातील – असे खूप
ु
सिवर वणन अतु गोडबोले यांनी ांा एका लेखात के ले आहे. िशवाय जनकअिभयां
िकीारे ( आिण

शियांारे ) कुपाला सदं ु र बनवणे, मडाला शार बनवणे – असेही कार श होणार आहेत. णजेच शााा
गतीतूनही माणसाा जगयावर एक इीच िफरणार असून वैिवाला फारसा वावच राहणार नाही. मघाचाच थॉमस
ु जगातली खूप िठकाणांची खूप माणसे
ीडमन आणखी एका सपाटीकरणाबल बोलतो. सगया तांिक गतीमळे

आता ही जगयाची ीडा, धा, सहकाय – हे सगळे एकितपणे क शकतात. या अथान ेही जगाचे सपाटीकरण होत
ु
असाचे तो ाा ‘The World Is Flat या पकात
सांगतो. ाा मते, ापार, अथशाीय बदल
यांाइतकीच ही एक महाची गो आहे.
ु
आपाला नसती
मािहती पाहात जायचे नाही आहे. ा सगयातून िनमाण होणाया ांचाही वेध घेत

ु येणारे सपाटीकरण माणसातले भेदाभेद कमी क शके ल का ? णजे
जायचे आहे. जगयाा समान माहोलामळे

ु लमान, ाण, मराठा, िन सगळे जर एकच िपा खात असले, एकच िपर बघत असले, एकच मॅच
दिलत, मस
बघत असले आिण ाच समान जािहराती बघत असले तर ांा जगयाता जातीय वा धामक अिता गळू न
ु
ु येणारे आहे. कॄ िम अवयव णा वा जनक
पडतील का ? सरे सपाटीकरण शााा आिण तंा गतीमळे

ु धमच बदलले
ु े माणसाचे िदसणेच बदलले तर ाचा भावही बदलेल का ? आनवंु िशक गण
अिभयांिकी णा, यांमळ
तर धामक वा जातीय अितांना िकतपत अथ राहील ? माणसांा अहंकारांच े काय होईल ? माणसे गट, टोया

ु
कशाा आधारावर करतील ? तानांच े कार, िवचारसरया आिण ांच े अनयायी
हे कार चाच राहतील का ?
ु े यांची परंपरा असलेला माणूस शांत, सन आिण संत होईल की काय ? ितसरे सपाटीकरण
हजारो वषाची भांडणे, य

ु ची
ु े काय होईल ? ाला काय मह राहील ? पािहजे ा गणां
जगभरा समान संांच,े समान धच े आहे. ामळ

ु एक, शार डॉर, वकील,
माणसे वा रोबो उपल आहेत टावर कुठाही माणसांना काय मह राहील ? अमक
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इंिजिनयर, शा, शासक, न ेता, वैमािनक वा अवकाशयाी असयाचे काय मह राहील ? कवी, िचकार, गायक,

नतक यांच े तरी िवशेष काय मह राहील ? यांतले उग
ं ु काम कन कीतन े अमर झालेले आता मॄत होतील की काय ?
िसी, लॅ मर यांच े मह नाहीसे होईल ? थोडात णजे माणसाची साची सगळी जगयाची पतच हााद
होईल की काय ?
ु
ु े न ेमके काय
एकिवसाा शतकाची आा कुठे सवात
होते आहे. सगयाच गोना वेग असान,े कशामळ

ु अंदाज घेऊ
घडेल हे कुणालाच सांगता येत नाही आहे. एखाा-सया गोीचे काय पिरणाम होतील ाचा मानवी बी

ु
ू काय काय घडेल असा समताय
शकते, पण ाचबरोबर असं बदल घडत असताना ा सगयांा पिरणामांतन

ु े , एकिवसाा शतकाबाबत जे काही लेखन, िवचार, वाङमय उपल आहे
आवाका मानवी बु ी घेऊ शकत नाही. ामळ
े ा दोषान े च आहे. एका बाजूला आपण दोनतीन कारे होणारे मानवी जगयाचे सपाटीकरण
ते सगळे या अपूणत 

ु ांा आधारे ‘ एक जग – एक शासन ‘ कवा ‘ मानव सब एक है ‘
पाहात असताना आणखी एखााला याच सगया म
ु एका भागात असाअसा आथक  आहे हे पान, जगाा एकू ण
– अशी ेही िदसू शकतात. जगाा अमक

ु ल आिण ‘ एक शासन ‘ हे त सवमा
अथशाीय पिरितीचा आवाका घेऊन संगणकच ा ावर माग सचवे
झालेले असान े तो उपाय अंमलातही आणला जाईल ! – असे  पडायला बंदी कोण घालणार ? आिण ते 
ा तरी का णावे ?
ु
आी बँकेत नोकया करणारे जे कमचारी होतो ांना पूव असा  पडायचा की राीयीकरणानंतर स
झालेले मास-बँकग हे शेवटी झेपयाा पलीकडे तर जाणार नाही ? ते कं ोला बाहेर तर जाणार नाही ? कारण ा

 ठरला !
वेळी सगळी कामे मानवी मान ेच करावी लागत होती. कालांतरान े संगणकीकरण झाले आिण तो च िनरथक
िशवाय बँकांनी िदलेा कजाच े खरे मू जोखायची न ेमकी पत अंमलात आली आिण बँकांची न ेमकी पिरिती
समजयातला गधळ न झाला !
ु जातील, असे वाटणारेही काही आहेत . िेन
याच पतीन े माणसाचे खूप भयद वाटणारे ही सटत

ु
िगसलेसन या लेखकान े ाा Existence and the Human Mind या पकात
( न ेटवन ) टले आहे की
ु उि असेल – ा, जीवनपती, कर िवचारणाली आिण ांतन
ू िनमाण होणारे
एकवीसाा शतकाचे म

गटिनहाय संघष  ओलांडून शहाणपणान े आिण कणेन े येणारी एकाता ! ात हे कसे घडणार हे कुणालाच माहीत

नसले तरी इथे आपण या एकू ण ांचा आवाका घेत जाऊ आिण या बाबतीत काही मानवी शहाणपणा श आहे का हे
पा.
सगयात महाचे, मोठे आिण अवघडही णावे असे एकिवसाा शतकातले  आहेत तरी कोणते, ते
आधी पा : --

ु
ु एकू णातच हवामानाचे चंड नकसान
१. पॄीचे वाढते तापमान – यामळे
होयाची शता आहे. हे जर आटोात
आणता आले नाही तर या पॄीची मूलभूत िनयामक यंणाच उलथून पडयाचा धोका आहे.

ु े अाची
२. आंितक लोकसंावाढ – जगाची लोकसंा या शतकात ९ अांपयत पोचयाची शता आहे. ामळ
आिण काबनाधािरत ऊजची इतकी चंड गरज वाढेल की ती पेलयाची या पॄीची मताच नाही.
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३. पाणी टं चाई – ना आिण जलाशय आटत चाललेले आहेत. शेतीसाठी व िपयासाठीही पायाची इतकी टं चाई
ु े होतील.
िनमाण होयाची शता आहे की पायाा या ावन य

४. समु ातील जीवसॄीचा नाश – आाच खायायोय असे १० % मासे िशक आहेत. ही टे वारीही वेगान े कमी होत
चाललेली आहे.
५. ापक ाळ – शेती उादन कमी होयाच धोका असून अधा खूप महाग होईल. गरीब देशांच े यात खूप
ु
नकसान
होईल.

ु
६. वाळवंटांची वाढ – जिमनीचा कस जात चाललेला असून सपीक
असणाया जिमनीचेही वाळवंटात पांतर होत आहे.
७. एडसचा सार -- एडस हा भयानक सांसगक रोग आटोात येऊ शकलेला नाही आिण तो पसरतच चालला आहे.
चंड संने े माणसांचा नायनाट करायची ाची शी वाढत आहे.

ु २-३ अ लोक कोणाही आरोयसिवधां
ु िशवाय व तेिशवाय जीवन कं ठत आहेत.
८. आंितक दािर – समारे
ीमंत आिण गरीब यांतली दरी िदवसिदवस वाढतच चाललेली आहे.

ु
९. झोपडपांची वाढ – अन ेक शहरांमे मोा माणावर झोपडपा वाढत आहेत. ितथा िनराश तणांमळे
हसाचार वाढतो आहे.
ू खूप लोक अिधक चांगा जीवनाा आशेन े संधीा
१०. अिनयंित जागितक लांतर – मागास, गरीब देशांतन
शोधात सया देशांत लांतर करत आहेत.
११. देशांितिर अन ेक संघटनांकडे शाे – अन ेक अितरेकी संघटना आिण राजकीय संघटना यांना अवे व
जैिवक हारे बनवणे व वापरणे श होणार आहे.
१२. हसक धामक मूलतवाद – धामक मूलतवादी, िजहादी िवचार फै लावत असून ातून आघातकी अितरेकी
ु ांा शता, िवशेषतः मिु म व िन यांत, वाढत आहेत.
तयार होत आहेत. धामक पायांवर य

ु
१३. संगणकीय बिु मेचा धोका -- संगणकांना अिधकािधक बिमान
करणे श होत असून ांता िया-

ु
ु यं े इलेॉिनक वेगान े माणसापेा अिधक बिमान
ितियांमळे
होयाचा धोका आहे. तसे झाास या यंांवरचे
माणसाचे िनयंणच जाऊ शकते.

१४. महायु -- साची अवे आिण ज ैिवक अे पाहता एखादे महायु झाास मानवी संॄतीचा पूण  नाश होऊ
शके ल.

ु
१५. शाीय योगांचा धोका – माणूस अशा काही शाीय योगांत गत
ं ु लेला आहे की ांा अकित पिरणामांमळे
हळू हळू मानवजात न होयाा शता ांत दडलेा आहेत. या अशा सव योगांचा िमळू न एकित धोका असा
आहे की एकिवसावे शतक संपपे यत माणूस िशकच राहणार नाही.

१६. एक नवे अंधारयगु -- अस गिरबी आिण भरभराटी ीमंती यांच े अजब रसायन, भूक, आिवक व जिै वक हारे

ु , मु ाम पसरवलेा रोगांा साथी, धामक वेडपे णा – या सवामळ
ु े पूण 
असलेला सामूिहक अितरेकीपणा, जागितक य
ु
ु
जगच एका अंतहीन अशा ेषात आिण हसेत बडु ू न जाईल आिण तीच एका ना अंधारयगाची
सवात
ठरेल.

कुणी यांत आणखी काही समाही उे खनीय असाचे दाखवून देऊ शके ल. या सगया महासमा या

ु ीतून या समा िनमाण
आंतरराीय आहेत. एखादाच देश ांवर उपाय क शकणार नाही. सगयाच देशांा वतणक
ु
ु े , ांा िनराकरणातही सगयांनाच सहभागी ावे लागेल. सगयांचच
े चकीचे
झालेा आहेत. ामळ
वापन

आिण रीचा अभाव हे या समांना कारणीभूत आहेत. सगयांा एकित सहकायािशवाय यांवर माग िनघणे श
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नाही. या यात मोठमोा कॉपरेशचे वापन हा एक महाचा भाग असणार आहे. नफा कमाईा ीन े या
कॉपरेशचे वापन उम असते पण वर उे ख के लेा समांबाबत मा बेिफिकरी असते.
ु
आता या समांना कोण िकती जबाबदर, कुणी िकती बदल करायचे, कुणी िकती सधारणा
कराया,

कॉपरेशची नफे खोरी आवयकतेमाणे रोखणे श आहे का, हे सव य कुणाा देखरेखीखाली चालणार,

ु
ेकाला सधारणे
ला वेगवेगळी मदु त ावी लागणार का – असे असं  यात अंतभूत असणार आहेत. यासाठी
जागितक पिरषदा हॊतात, काही माग ठरवलेही जातात पण अजून तरी यात समाधानकारक गती होताना िदसत नाही.
ु ीच नाही.
धोके िदसत नाहीत असे नाही. एकू ण मानवजात बरबादीकडे चाललेली आहे, हे िदसत नाही, असे मळ

ु ातून पाहतोय. मन े, िकोण, िवचार, मते हे सगळे
पण ेकजण या ाकडे आपापा मनान े – आपापा तक
ु या एकू ण ावर एकित कॄ ती श होत नाही. याचाच
ेक माणसाचे आिण ेक रााचे वेगवेगळे असामळे

ु असे वाटत असेल तर आधी वेगवेगया िकोणांचा  हाताळावा लागेल.
अथ असा होतो की हे सगळे  सटावे

ु
ू हे सवाच े िकोण वेगवेगळे होतात असे िदसते.आिण मन
ाथ , तःची सरितता,
वचाची इा – अशा ेरणांतन
ु े , मनात ाथ  ठे वा पण
वापरयाा आपा पतीत मूलभूत बदल श आहे, असे कुणालाच वाटत नाही. ामळ

ु
ु
े चा राहते. यातून िकरकोळ काही सधारणा
बाहेर मानवजातीा भाचे बोला, हे सगयांचच
होत असा तरी म
गरजेची असलेली एकित कॄ ती घडू शकत नाही आिण जगाचे नाशाकडे जाणे थांबत नाही. एकित कॄ ती घडयासाठी
ु े मग मनात
पूण  मनाची रचनाच बदलावी लागेल पण ते तर कुणााच आकलनाा केत येऊ शकत नाही. ामळ

फारशी आशा न बाळगता, आपण काहीतरी फार महाचे य करत आहोत अशा आभासात जगयािशवाय कुणालाच

ु डेबाजीचे त मा करा आिण ाच वेळी एकातेच े बोलत य करत राहा, अशी
गंतर राहात नाही. मानिसक तक
हााद अवा ीकारली जाते.
े ी लागण आिण तीतून िनमाण होणारे गधळ यांचीच
तःत आिण बाहेरही झालेली फुटीरतेची – िवदीणतच
कशी प ैदास वाढत जाते हे काही उदाहरणांनी पा. ही उदाहरणे सांॄितक, राजकीय, वैचािरक, ( तथाकिथत ) धामक

ु
ू घेतलेली आहेत. यांत अंतभाव होणाया दोनतीन गोनी सवात
अशा अन ेक ेांतन
क. ‘ कमयेवािधकारे ‘ असे
ु एका जातीत झालेला आहे हे सतत
णत अंत हावरट आिण महाकांी जीवनपती असणे, आपला ज अमक

बबवत-िगरवत जातचा अंत झाला पािहजे असे िनकराने मांडत राहणे, मनात सावादी कुमशाही पटत असूनही बाहेर
लोकशाही समाजवादात जगावे लागणे – हे सगळे यात यॆईल. अलीकडचे बोलायचे तर, दाराआडून बोलणारी ी पढेु

िशकली, जबाबदाया घेऊ लागली, समाजात िमसळू लागली. या कारात न ैितक कनांची जी घ वीण होती ती स ैल
पडू लागली. आता मनान े आपण ही वीण िकतपत स ैल करायला तयार आहे आिण बाहेर ात काय घडते आहे,
यांतला िवरोधही इथे समािव करावा लागेल. कोणाही आदश कना आिण  जगणे यांत हा िवरोध तपासता
येतो. िवशेष णजे हे सगयाच मानवी समूहांना लागू पडते, असे िदसते. माताा धमते, नीतीते वेगळी
आिण वागणे वेगळे च, असे सरास आहे. िवशेष णजे एका िठकाणी ‘ संॄती ‘ या शाचा अथ ‘ वागणे ‘ या एका
शात िदला आहे. ‘ अंत ासह वागणे ‘ असाच ाचा अथ लात ावा लागेल. आता इतर उदाहरणांकडे वळू .
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०९-११-०९ ा ‘ महारा टाइस ‘ मे आलेली ‘ सांॄितक हास रोखायलाच हवा ‘ ही बातमी पाहा. ती

ु
अशी आहे : -- “ सांॄितक संवधन ाची जबाबदारी पकार, लेखक व ाापक या तीन बिामायवादी
ेांकडे

ु
असून ासाठी ांनी झटायला हवे. संॄतीचा हास होत असताना बिामायवादाची
कास धरली तरच वैचािरक
गता साधता येईल व सांॄितक संवधन होईल, असे िवचार े पकार डॉ. अण िटके कर यांनी मांडले. गोवा ह
असोिसएशनचा ९० वा वाषकोव उाटन सोहळा शिनवारी दादर-माटं ु गा सांॄितक क ात झाला. ा सोहयाचे
उाटन डॉ. िटके करांा हे झाले. ा िनिमान े

ु चना ‘ या िवषयावर पिरसंवाद झाला. ात िटके करांसह े पकार िवजय
‘ संॄती-संवधन , पिरवतन आिण पनर

कुवळे कर आिण िवू सूया वाघ हे सहभागी झाले होते. ‘ धम ‘ नावाा अजगरान े आपा संॄतीला िवळखा घान
िता हाडांचा चाचूर के लाय, असे िवधान िवू सूया वाघ यांनी के ले आहे. कुवळे कर यांनी, ानसाधन ेा २१ ा
 ानाची कास धरतो, या ाा उरावरच सांॄितक हासाचे िच असाचे
शतकात आपण िकती गांभीयपूवक
ितपादन के ले. ांनी अंकुश ठे वायचा ती सारमामेच पेड ूजा चात सापडाचे हे िच धोकादायक

 उदारमतवादी लोक िनमाण कन िवचारांमधील िविवधतेचा आदर राखला
असाचा इशारा ांनी िदला. यपूवक
गेला पािहजे. परंपरेच े संदभ काळाा िनकषावर तपासायला हवेत, असे िटके कर णाले. “
कुणाला मानिसक ठे वा घातक वाटतो आहे तर कुणी ाता ंावर भर देत आहे. ितघांनाही असे वाटते आहे
की साचा मानिसक ठे वा सांॄितक हासाला कारणीभूत होतो आहे. ात बदल करायला हवेत. वेगया आदशाची
ितथे ापना ायला हवी, तरच संॄित-संवध न होईल. इथे हेही आठवते की परंपरेशी ताण आिण संघष  असतो पण

तीपासून पूण  तटु णे नसते, असे टले जाते. ‘ ओळख ‘ राहते. हे खरेखोटे काहीही असले तरी बदल, पिरवतन कसे हवे
याबल आकलनिभता असू शकते आिण ातले काय भावी ठरेल हे अन ेक गोवर अवलं बनू असते. ‘ हाव ‘

ू ी असणार आहे.
असािशवाय ‘ गती ‘ होत नाही हे त समाजात जोरात उभरत असणे ही ाची पॉवरफुल पाभम
णजे ंच.
बु ीा – िवचाराा – अासाा मागान े जात जातच उर आधिु नकतावादात वा उरसंरचनावादात

ु
ु
बिामायवादाची
कशी वाट लागते, याबाबतचे िववेचन इथे करत बसत नाही. पण मराठी लोकांनी बिायवादाचे
‘
खूळ ‘, इतर काय चालले आहे याकडे पूण  ल कन, िटकवून ठे वलेले आहे, हे मा खरे.

िदवाळी ‘ साही िवचारधारा ‘ २००९ मे ‘ ांतीा मागातील अडचणी ‘ या लेखात डॉ. भालचं कानगो

ु
काय णतात पाहा – “ हा गौरवशाली इितहास व परंपरा असताना उजा ितगामी शची वाढ, म

भांडवलशाहीची वाढती शी व ांनी उभे के लेले आान हे खरे आजचे  आहेत. आधी सामािजक समता की

आथक समता, आधी जातीअंत की आधी वगअतं , लोकशाही ातं की कामगारांची कुमशाही, रचनाक काय की
ु
संघषाक काय, अहसक मागान े पढेु जावे की हसा अपिरहाय, असे अन ेक  या सव परोगामी
चळवळना एक

आणताना उभे राहात होते व राहतात. ातं, समता, बंधतु ा या िसूीपढेु च आान उभे होत आहे. मानवी समाजाची
िवभागणी आहेरे आिण नाहीरे अशी सव रांवर उभी राहात आहे. हे आान कसे पेलायचे व पढेु कसे जायचे हाच खरा
ु
ु े वाटचाल हा पिहला टा आहे. परंत ु तो परेु सा नाही. नवीन वावात
 आज परोगामी
शपढेु आहे. एकजटीन
बदला पिरितीची योय दखल घेऊन ूहरचन करणे हे पण तेवढेच महाचे आहे. “
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आता इता गोी ठरवाया आहेत तर ात एकमत होयाऐवजी पंथप अशा िचरफया उडणेच जा

ु े , ‘ एकजटीन
ु े वाटचाल ‘ हा पिहला टाच अश िदसतो. या सगया िनवडी संगणकावर कन
श वाटते. ामळ

ु ाचया ात घेतावर पढा
ु
िमळयाची सोय नाही. काही अणच
चाचया संगणकावर घेता येतात, कवा, यापढेु
नवीन औषधांा चाचया संगणकावर घेता येणार असान े औषधे लौकर बाजारात येण े श होणार आहे. तशी

ु ा भाव,
संगणकावर ‘ करे ‘ उरे िमळयाची यात शता नाही. णजेच, याता िनवडी आिण कल हे बीपे
लहर, आवड, तःची सोय, तःचे मह कसे वाढेल याचा िवचार -- अशा गोवरच ठरयाची शता जा आहे.

यातूनही ॅ िरटी येण े याला पिहला टा णावे तर तो कधीच येणार नाही, हे तर च िदसते. मु ा तो नाही. िचरफया
उडणे – िवदीणता – ंाकता – हा मु ा आहे.

यानंतर, ‘ इादी ‘ िदवाळी २००९ मधा ‘ दिलत चळवळ की आंबडे करवादी ? ‘ या लेखात भार लण

ु
भोळे काय णतात पाहा – “ चळवळीा नामािभधानापासूनच िता समथकांा संमाची सवात
होताना आज

िदसून येत.े चळवळीला दिलत चळवळ णावे की आंबडे करी चळवळ णावे यावर तटबंा पडा असून उभयपी

ु मयािदत नाही, तर ाला अन ेक तवैचािरक
बराच शल िहरीरीन े के ला जातो. ात हा वाद के वळ नामापरता
ु ाची दखल घेण े अगाचे वाटते. “ आिण याच लेखाा शेवटी ते
आिण ावहािरक संदभ ा झालेले असामळे

काय णतात ते पाहा – “ अशा पिरितीत चळवळीला आपण कोणा बाजून े लढत आहोत आिण आपा लाची
उिे काय आहेत याची ता मनात बाळगूनच कोणताही िनणय घेण े योय होणार आहे. चळवळीला दिलत टले
कवा आंबडे करी टले तरी फारसे काहीच िबघडत नाही. कारण दोी नावे चांगलीच आहेत; पण, ाबाबतची सूचना

ु ात िटकाव धरयाा ीन े कोणती
करणारे कोण आहेत, ांच े आंतिरक हेतू काय आहेत आिण आजा धा यग
ु ीच गंतर नाही. “ मी बयाच वषापवू 
िनवड करणे योय होणार आहे या गोचा िवचार करयावाचून मा मळ
िलिहलेा एका एकांिकके त एक अशाच कारचा संवाद िलिहला होता. काया लोकांची संघटना बांधली जात
असतानाचा तो संवाद आहे. तो असा – “ या पिहा सभेला अपेपे ेा फारच चांगला ितसाद िमळाला आहे. याचा
अथ असा की या अायाची बोचणी सतत आपा मनात आहे, पण कॄ ती घडत नती. ही कॄ तीची नांदी आहे. इथं
िनरिनराळे लोक बोलले. ांनी आपापले िचार मांडले. काही सूचना के ा. थम या बाबतीत थोडात बोलतो.
ु िदलेलं आहे. पण मलाही ते पसंत नाही. कारण ‘ हा ‘ हा श श
ु
संघटन ेचं नाव ‘ काळा हा ‘ हे तारतं

ु वाढवायचं नाहीय. ‘ काळे िदवे ‘ या नावाची सूचना मला तःला िततकीशी पसंत
वाढवणारा आहे. आपाला श
ु ं आपली चेा करायची संधी िमळे ल. नाव हे फार
नाही. कारण आपा िवरोधकांना ‘ काळे िदवे ‘ या नावामळ

 ठरवावं लागेल. ते अथात आपण कच … “ अन ेक अपूणातन
ू एका अपूणाची िनवड करावी लागयाचा हा
िवचारपूवक
ु ात िटकाव धरणे ‘ हा आणखी एक आयाम !
कार. ात परत ‘ धा यग

ु ीला उभे राहयाचा अनभव
ु आठवावा. सगळे पिरवतनवादी एक
इथे डॉ. यशवंत मनोहर यांचा िनवडणक
येताहेत हे पान ते उभे राहायला तयार झाले आिण कामाला लागले. आिण एका िदवशी सकाळी वतमानपात, ांा
ु
े ला मतदान करायचे आहे. ‘ ते
नामवंत पढायां
ची नावे असलेली जािहरात िदसली की ’ आपा सव लोकांनी काँस

अथातच थ झाले ! आंबडे करी चळवळीची जागाच मला कळली, असे ांनी िवषादान े टले आहे. आता हा कुठला
आयाम असू शके ल, यावर िटणीची गरज नाही.
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े नात डॉ. आनंद तेलतबं ु डे यांनी के लेा अीय भाषणातला ऑग २००८ ा ‘
पंधराा िवचारवेध संमल
आपले वाङमयवॄ ‘ मे आलेला एक अंश इथे देयासारखा आहे. गंमतीशीर आिण ानदही – “ आज िवचारवंत
आिण कायकता या दोन कं पूम
ं े एक भयंकर दरी िनमाण झालेली आहे. कायकता-कं पू हा तथाकिथत िवचारवंतांपासून
इतका रावला गेला आहे की ान े िवचार करणेच सोडून िदले आहे. ाला याची धाी असते की िवचार के ान े

ु िवचार न करता, कॄ ती
आपण तःच कदािचत ‘ िवचारवंत ‘ बनू. णून तो कोणाही िवचारािशवाय, पिरणामाचासा
ु ला आपला अहंकार ( ego )
करत असतो. सरीकडे िवचारवंत आपा हिदंती मनोयात बसून आधीच सजले

अिधकच फुगवीत, आपण िवचार िनमाण करत आहोत अशी कना करत असतात. आपला ‘ थोर ‘ िवचार कॄ तीत न
आणाबल ते कायकाना षणे देतात. ांना याची साधी जाणीवही होत नाही की जर तो िवचार कायकाना

आकषत करत नाही तर ाातच काहीतरी टु ी असणार. यामाणे आज सव वांझ िवचार व िदशाहीन कॄ ती अशी
ःखदायक पिरिती आहे. णून ही पिरिती लवकरात लवकर बदलयाची गरज आहे. “ आदश आिण कॄ ती
यांतलेच हे ं. हे एका समाजातले णूनही पाहता येईल आिण एका ीतले णूनही पाहता येईल.
अशाच कारा ंाकतेच े आणखी एक उदाहरण पा. हे उदाहरण िवजाय तडुलकर यांा लेखाचे आहे. ‘

मी गोळी घालीन णालो ाबल ... ‘ या ‘ महारा टाइस ‘ ा िदवाळी २००९ ा अंकात आलेा ांा

लेखातला हा शेवटचा भाग आहे – ािलना ौयाबल वग ैरे िलन ते पढेु िलिहतात, “ हा ‘ नररास ‘ किवतेचा
वेडा आिण सािहकलांचा अल रिसक होता, हे कोणाला खरे वाटे ल ? ाला आवडलेा किवता ाला तडपाठ
ु ा
ु
होा. ाला आवडलेा सािहकॄ तचा आिण िचपटांचा ाचा तःचा संह होता. यातले काही तो पनःप

पाही आिण ांच े मामक िवेषण करी. राजकारणाशी आिण साकारणाशी काहीही संबध
ं नसलेा गिणतासारा

िवषयांचा ाचा ासंग मोठा होता. तो तः चांगला गात असे. नाचत असे. िवेिवषयी ाला खराखरु ा आदर होता.
ु ॄत नररासाला कसे समजून ायचे ? मोदी िनदान इतके गत
अशा अल रिसक आिण ससं
ं ु ागत
ं ु ीचे नसावेत. पण
गत
ं ु ागत
ं ु ीचे असतीलच.

ािलन असता तर गोया घालयाा माया यादीत तो अभागी असता; आिण तरीही ाािवषयीचे वर
िदलेले सव तपशील चिरात वाचताना मी अचंिबत होतो. जवळ जवळ ाा ेमात पडतो.
ु तात. आिण ते गोया
माझा परमेरावर िवास नाही. पण असे काही पािहले, वाचले की माझे हात नकळत जळ

ु लेले नसतात. तो बेत मी िणक िवसरलेला असतो. “ जणू िचत िदसणारे अजब ं अशा
घालयासाठी जळ

ु िमित आयान े तडुलकर जरी िलहीत असले तरी ही तशी, माणाा फरकान े, कॉमन गो आहे. याची बयाच
कौतक

ु ीबल हळवे असणे आिण इतर ू र असणे हे तडुलकरांना िदसलेले ाचे
जणांना जाण असते. ािलनचे तःा मल
वैिशही अपवादाक समजयासारखे नाही.

आपा आसीा िठकाणी वेगळे वागणे आिण इतर वेगळे वागणे, धमस
ं ॄ ती वेगळी असणे आिण
आपम वेगळा असणे, वैचािरक भूिमका वेगळी असणे आिण पोिलिटकल अजडा वेगळा असणे, फलाशा नसावी णत
एक नंबरचे आक ी असणे, ‘ चांगले ‘ घडायचे असले तरी ते ‘ मायाच ‘ हातून घडले पािहजे या िवचारान े कामाची
10

ु
नासाडी करणे, मला िनॄह णा पण मी न ेतॄ सोडणार नाही, णणे, िवचारातंाचा पकारा
करत दडपशाही

ु
करणे, या अशा गोी लात यायला फार मोा बिमे
ची गरज लागत नाही. न ैितक, धामक, वैचािरक, सवच ेांत
हे घडत असते. तरीही चांगले घडते, गती होते, मदत िमळते, ह िमळतात. माणसे एकमेकांशी ेमान े वागतात,
पिरवतन होते, ांतीही होऊ शकते. पण हे सगळे ा मूलभूत ंाा िनयमाला धनच होते. कवा होत नाही.
जगयाा या ‘ नॉमल ‘ पतीतूनच भीती, हसा, अाय, छळ, िवषमता, अिता, ेष, पिरवतनाचे लढे,

पिरवतनिवरोधी डावपेच, ा, बिु ामायवाद, िनराशावाद, हे सव िनमाण होते, हे  आहे. भगवीता काय कवा
संतवाङमय काय, ितथे जे ‘ स ‘ मांडयात आले आहे ते ा ा ना ांा ांा जगयात  िदसले /
ु
समजले असेल. आपण तो नसता
मानिसक साठा या पात बाळगतोय. णजे, ा अथान े, हा सगळा साठा मॄत आिण
 च नाही का ? कोणाही आदशाा बाबतीतही हेच घडत नाही का ?
िनरथक

अशा गोतला गधळ आिण सारवासारव फ आपाकडेच चालते, असे काही नाही. अमेिरके ा दोन
रााांच े हे उतारे पाहा –

ु
ु
‘ इट टे कस अ िलेज ‘ या िहलरी टन िलिखत आिण िवजया कुलकण अनवािदत
पकातील
एक उतारा –

( पॄ – १९५ ) माया पतीन े १९९५ ा ऑोबरमे टे ासमधील ऑिन येथ े के लेा भाषणात असे टले होते,
“ गोरे अमेिरकन आिण काळे अमेिरकन यांच े एकाच वावाकाडे पाहयाचे िकोन पूणप णे िभ आहेत. या साा

ु
सरळ वितीिवषयी
ेकाला जागॄत ( सावध ) करयात आले आहे. “ ते पढेु णतात, “ अथातच िवभाजनाची

ु आपा इितहासात आिण वंशवादाा कडा राहात सापडतात आिण काहची
कारणे अन ेक आहेत. काहची मले
ु
ु े आधिनक
ु
मल
जीवनातील वैयिक सरा,
कौटं ुिबक मू आिण भम सावजिनक संा इादना धोका िनमाण

करणाया िनरिनराया दहशतीा कारांत तली आहेत आिण काही भेडसावणाया समा अशा आहेत की, आजही
या िवषयाबाबत आपण मोकळे पणान े चचा करयास िशकलो नाही. वंशभेदाा लं त समेवर ान देऊन सवानी
ु े झटून या ावर तोडगा काढयाची आवयकता आहे. “ टन वांिशक िभवादावर बोलत असले तरी,
एकजटीन

ु
ांनी सचिवले
ला उपाय सवसाधारणपणे आपा बवंिशक आिण बधम समाजातील सव कारा पपातांना लागू
ु
पडणारा िबनतोड उपाय आहे. – हे झाले ितकडचे. आपाकडे काय आहे ? कुणाला वाटते आहे की पॄी मिु म-म
झाली की इथे ग अवतरेल, कोण णतेय की ाणांची पूण  कल के ािशवाय काही खरे नाही, तर कोण णतेय
े ीच सामािजक
की दिलत फार माजले आहेत, ांचा बंदोब आधी ायला हवा. – ही सव मनाा िवदीणतच
े ा पात बाहेर िदसणारी अिभी नाही का ?
िवदीणत
आिण सरे हे असेच ंांनी भरलेले आणखी एक ‘ मोठे ‘ उदाहरण पाहा –
ु
१० िडसबर २००९ ला अमेिरके चे राा बराक ओबामा यांनी शांततेचा नोबेल परार
घेताना के लेा भाषणातील
काही अंश : -ु
ु
१. – आपण आपा आयात
हसक संघषाच े उाटन क शकणार नाही, हे स ीकानच आपण सवात
के ली
ु ता आवयकच
पािहजे. अशा वेळा येणारच की जेा राांना तंपणे वा गटांनी कॄ ती करताना बळाचा वापर हा नस
ने तर न ैितक ा समथन ीयही वाटे ल. हे वा बोलताना माया मनात, काही वषापवू  इथाच समारंभाता
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भाषणात माटन ूथर कग यांनी काढलेले उार आहेत – “ हसा कधीच शात शांतता आणत नाही. ती कुठलाही
सामािजक  सोडवत नाही – उलट ती फ नवीन आिण अिधक गत
ं ु ागतं ु ीचे  िनमाण करते. “ डॉ. कग यांा
कामाचे फिलत णूनच जेा मायासारखा कुणी इथे उभा राहतो तेा तो अहसेा न ैितक बळाचा िजताजागता

ु
परावाच
असतो. मला याची जाणीव आहे की गांधी आिण कग यांा तात वा जगयात कोणताच कमकुवतपणा,
ु
ु
कतचकारपणा
अथवा खोटे पणा नता. पण माया रााला सरितता
आिण संरण देयाा बाबतीत ितब

ु णून मी फ ांा पावलावर पाऊल टाकत जाऊ शकणार नाही. जग जसे आहे तसेच ते
असलेला एक रामख
मला पाहावे लागेल. अमेिरकनांना धमा येत असताना ा मी कॄ ितहीनपणे पाहात रा शकणार नाही. कारण उगीच
ु ीच थांबवू
मात राहयात अथ नाही. जगात  वॄी आहेतच. िहटलरा स ैाला एखादी अहसक चवळ मळ
ु
शकली नसती. वाटाघाटी कन अल कायदाा पढयां
ना ांनी ांची हारे टाकावीत हे पटवता नाही येणार.

कधीकधी बळाचा वापर अपिरहाय  असतो असे णणे णजे िनराशावादाकडे जाणे नसून ते फ इितहासाचे भान आहे.
ु
माणसाता कमतरता आिण ाा तकाा/बीा
मयादा यांच े भान.

२. जग जसजसे अिधकािधक छोटे छोटे होत जाते तसतशी माणसांना आपाता समानतेची जाणीव होत जाणे सोपे
होत जाते हे तमु ा लात येईल. मूलतः आपणा सवाना समानच गोी हा असतात. आपण सगळे च आपापली

ु े जमेल तशी आनंदान े आिण आपा कुटं ु िबयांसह समाधानात तीत क इितो. आिण तरीही एक बघा –
आय
ु े सगळीकडे सांॄितक सपाटीकरण होत
जागितकीकरणाला भोवळ आणणारा वेग असूनही आिण आधिु नकतेमळ

असूनही, लोकांना, ांनी जोपासलेा ांा वैयिक ओळखी, वंश, जमाती आिण बधा सवात ाणपणान े जपलेला
ांचा धम – हे सव न होयाची भीती वाटते ! आिण यात आय  वाटयासारखे काही नाही. काही िठकाणी तर या

ु मागे मागे तर जात नाही आहोत ?
भीतीतून संघषही उवलेले िदसतात. कधी कधी अशीही शंका येत े की आपण पा
ु े
 ती होत जाणाया अरब-ू संघषावन असेच िदसते. जी राे ांा टोयासश अिांमळ
मपूवत
एकमेकांपासून तटु लेली आहेत, ितथेही हेच िदसते.

सवात धोकादायक णजे काहनी इामसारा महान धमाला िवकॄ त आिण मिलन बनवले आहे. ते धमाचा वापर
िनरपराांना ठार मारयासाठी करत आहेत, हे आपण पाहतोच आहोत. ांनीच तर अफगािणानातून माया देशावर
हा के ला. हे अितरेकी णजे देवाा नावावर खूनखराबा करणारे असे पिहलेच आहेत, असे काही नाही. ुसडे ा

ु ांतला असा ू रपणा आधीच भरपूर नदला गेलेला आहे. पण या सगयामळ
ु े आपाला हीच जाणीव िदली जाते की
य
ु खरोखरच देवाची इा अंमलात आणत आहात
कोणतेच तथाकिथत धमयु हे कधीच समथन ीय नसते. कारण ती

यावर तमु ची ा असेल तर मग संयमाची गरजच राहात नाही. मग गरोदर ीलाही सोडून ायचे कारण राहात नाही,
ु
डॉरलाही नाही, एवढेच काय, आपाच धमाा एखाा अनयायालाही
नाही, असे घडते. असा तोडमरोड के लेला
ू ीही तारणा करणारा
धमाचा िकोण हा शांतीा संकन ेशी तर िवसंगत असतोच पण िशवाय तो ेा हेतश

ु ी लोकांशी तसेच
असतो. कारण ेक मोा धमाा काळजात एक त नहे मीच अंतभूत असलेले िदसते की त
ु ाला वाटते. या ेमाा तामाणे वागायचा य करणे, हाच तर
वागा जसे ांनी तमु ाशी वागावे, असे त

ु करतो, गव, सा कवा काही वेळी ाााही
माणसाचा महाचा मानिसक संघष  राहात आलेला आहे. आपण चका
ु िहतचतकही कधीकधी चकीा
ु
ु
मोहात पडतो. आपातले अगदी अम
गोी सधारयाा
बाबतीत अपयशी
ठरतात.
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 ास जाऊ शकते यावर ा ठे वयासाठी, माणसाचा भाव हा पिरपूण  आहे, असे
परंत,ु माणसाची पिरिती पूण
समजयाची गरज नाही. जगयासाठी हे जग अिधक चांगले ावे यासाठी जी ेय े बाळगावी लागतील ा ेयांा
आदश जगात आाच आपण राहतो आहोत, असे समजयाची आवयकता नाही. गांधी कवा कग यांनी आचरणात

े िदला,
आणलेली अहसा ही ेक पिरितीत वहाय  कवा श असेलच असे नाही, पण, ांनी जो ेमाचा संदश

मानवी उानावर ांची जी अढळ ा होती, ती मा एखाा वु तायामाणे आपा वासात आपाला सतत
मागदशक ठरायला हवी. ती ा जर आपण घालवून बसलो, ितला जर आपण मूखप णाची वा खोटी समजू लागलो

ु आिण शांतता यांच े िनणय क लागलो तर मानवी जीवनातली सवॄ  गोच
आिण ितािशवायच जर आपण य
आपण गमावून बसलो, असे होईल. काय श आहे याची जाणीवच आपण हरवून बसू, आिण न ैितकतेचा आधारच
घालवून बसू.
आपानंतर अन ेक िपा येणार आहेत आिण तसले वाईट भिव आपण नाकारलेच पािहजे. या अशाच संगी डॉ.
कग िकेक वषापवू  णाले होते – “ इितहास अनाकलनीय असला तरीही, ा बाबतीत, िनराशा ही अंितम ितिया
णून मला ीकाराह वाटत नाही. माणसाा भावाचे आजचे जे ‘ असणे ‘ आहे ते ाासमोर न ेहमीच

असणाया ‘ कसे असावे ‘ ा बाबतीत ाला कुचकामी बनवते, हेही ीकारायला मी नकार देतो “ ‘ कसे असावे ‘
अशा जगाकडे आपण जात रा. आपा ेकाा ाणात असणारी ती गय ोत तेवती ठे वू. आज एखाा
िठकाणी, इथे आिण आा, एखाा स ैिनकाा हे लात येत े की शू वरचढ आहे आिण तरीही तो शांततेा तासाठी
ु ागी िता शासनाा
अिडगपणे उभा राहतो; आणखी एखाा िठकाणी, आज, याच जगात, एक तण िनदशक मल

ौयाची खाी असूनही ध ैयान े पढेु जात राहते; आजच एखादी माता जणू िशा भोगत असामाणे अंत दिरी

ु ाला तड देत े आिण ातूनही िता मल
ु ाा िशणाची काळजी घेत े – का ? तर ितचा िवास असतो की या
आय
ु ाा ांना जागा आहे !
ू र जगातही िता मल

ू च आपण जगू या. आपण हे माच क शकतो की अाचार हा नहे मी अिात असणारच
ांच े आदश समोर ठे वन
आहे आिण तरीही आपण ायासाठी झगडत रा शकतो. अिनयंितपणे बोकाळणारी अन ैितकता मा कनही आपण
ु ाची अटळता समजूनही आपण शांततेसाठी झटू शकतो. आपण हे क
मानवॊ ितेसाठी यशील रा शकतो. य

शकतो कारण हाच तर मानवी गतीा कहाणीचा मूलोत आहे. हीच तर साया जगाची आशा आहे. आिण आजा
ु माझा ).
या आानाक णी या पॄीवरचे आपले तेच तर काम असायला हवे. ( --- अनवाद

आपण बोलत असलेा ंाकतेची अन ेक उदाहरणे तर वरील मजकू रात सापडतीलच, िशवाय ा ंाकतेच े
उदाीकरणही सापडेल. आपण ‘ आदशा ‘ कडे जायाचा य करयाइतपत आदश आहोत – असे या उदाीकरणाचे
प असते. माझे काण, माया रााचे काण ( काहीजण यात धम, भाषा, जात – हेही घेऊ शकतील ) हे सतत
ू मी जगाचे, मानवजातीचे काण क इितो, अशी ही भूिमका असते.
मनात ठे वन

ढोबळ फरकान े हे सगळे आपण सांॄितक, सामािजक, राजकीय वग ैरे ेांबल बोललो असलो तरी ेक
माणसाा आत, ेकाा जगयात काय चालले आहे, हेही पा.
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िवदीणता आिण अराजक
िवदीणता पूव नती आिण आताच आहे, असे काही नाही. आता माणान े ती फारच चंड असून ती दर सेकं दाला

ु वैिश आहे. मनाा िवषयांची संा चंड वाढणे हे ाचे कारण आहे.
जाणवते हे मा आजा जगयाचे मख
वू, संबध
ं , िवचार यांांत ताबाहीन वाढ झालेली आहे. मानवी मन िजथे िजथे आिण िजता िठकाणी श करेल ितथे
ितथे आिण ितता िठकाणी बाहेर आिण आतही शकले उडणे, िचरफया उडणे, एकाता न होणे हेच अटळपणे

ु ाशी असते. यातूनच मला तःवर आिण जगावर, दोहवरही
घडताना िदसते. ‘ मी आिण जग ‘ हे िवभाजन याा मळ
ताबा ठे वयाची, ांना अपेित प देयाची, ांना अपेित वेगान े, अपेित िदशेन े न ेयाची गरज िनमाण होते. काय
हवे आिण कसे हवे, योय काय, न ैितक काय, ा काय यांबाबतचे िवचार थ ैमान घालत राहतात. मीच मायावर ताबा
ु एक मूलभूत ताण आिण संघषाची अवा िनमाण होते. जग आिण जगाता वू, माणसे
चालवू इित असामळे
हे सगळे इतके चंड असते की ावर माझा ताबा येण े शच नसते. तरीही तो य थांबत नाही. ाचेही ताण आिण
ु ा, वचाची इा, भीती,
संघष  िनमाण होतात. पिरणामतः मन हे सतत अराजकी अवेत काम करत राहते. सखे
ु
महाकांा, सरितते
ची इा – या सव बाबतता मानिसक कॄ ती गधळ माजवत राहतात. या सगया गोना
ु े , मन णजे अराजक असे होते आिण ते अराजक अथातच एकू ण
कोणतीही िश राहणे शच नसते. ामळ
जगयातच पसरते.
हे सवच माणसांा बाबतीत घडते. िवषमता, ाय-अाय वगरै  ा कोणाही पिरितीत हे घडते. हाव तर आहे पण
ितचा ास तर नको, अशी आणखी एक ंाक अवा भोगणे हा आणखी एक ताण याबरोबर चा राहतो. या
पिरितीला, ताणांना, संघषाना ःखाचे प येत.े ांच े प येत.े हे सोडवावे कसे ? ‘ िवचार ‘ हे साधन वापन

यांतला एके क  सोडवत जाणे हे महामूखप णाचे ठरेल, कारण  असं आहेत आिण ते एकमेकांत गत
ं ु लेलेही
आहेत, हे लात येत.े हे सगळे च एकित, एकमेकांशी संबिं धत, एकमेकांवर पिरणाम करणारे असून तं अि
कशालाच नाही, हे  िदसते. मग असे कोणते साधन असेल की जे एका कटाात हे सगळे च आवाात घेईल, असा
 पडतो.
भोग आिण हसा
नशा हा एक भोग असतो आिण भोग ही एक नशा असते. दोी हवेच असतात कारण वर उे ख के लेले जंजाळ

ु
ासदयकच असते आिण ातून सटका
हवीच असते. या बाबतीत न ेहमीच िनकरावर आासारखी अवा असते.
ु
यातून सटका
िमळवयासाठी माणूस काहीही करायला तयार असतो, कोणताही धोका परायला तयार असतो. ही

अवाच हसक असते. बाहेर कुणाला भोसकले, कुणाचा खून के ला, कुणाचा अपमान के ला णजेच हसा होते असे
नाही. ‘ मी आिण जग ‘ याता ‘ मी ‘ या ितमेच े अिच हसक असते. कारण ती ितमा हे एक लादणेच असते. या
ु ात माया हसक
ीन े, माझा अपमान होतो तेा, अपमान करणारा आिण मी दोघेही हसक असतो. कारण मळ

ु च माझा अपमान होऊ शकतो. ा ितमेला धा बसाया ःखालाच मी अपमान णतो.
ितमेा अिामळे
िठकिठकाणी मी माया िनरिनराया ितमा वापरतो णजेच तःत हसेची रायटी बाळगतो. मी तःला
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ु े माझी ेक ितमा ही
जगापासून वेगळा काढत असान े जगाचे ताण, जगाशी संघष  हे सव अपिरहाय च ठरते. ामळ
हसकच असते. मीच एकू ण हसेच े मूळ असतो.
िवषमता आिण अाय
िवषमता ही अन ेक कारची असते. सामािजक, आथक, शैिणक, बौिक, कायमतेमधली, आरोयातली, पातली,
संवदे नशीलतेतली, िमळणाया संधमधली, वगरै .े ायाा बाबतीत तर आनंदच असतो. जवळजवळ ेक संबध
ं
ु च असतो. ायसंा णून पाहायचे झाले तरी, उम वकील देता येयाबरोबरच,
कमीजा माणात अायय
 ायाा ियेतले आिण बाहेरचेही इतर अन ेक डावपेच ायालयाता यशापयशाला कारणीभूत होतात.
माझा हेतू असो वा नसो, माया जगयातून, वागयाबोलयातून मी तःही िठकिठकाणी अाय करतच असतो.
एखाा संबध
ं ात, सया ीला, माझा आमकपणा जसा अायकारक वाटू शकतो, ाचमाणे, माझा

ु
समजतदारपणा
वा माघार घेण े वा मवाळ वागणेही हट करणारे वाटू शकते. ेक ीन े आपापा ितमेन े तःला
ु तः कारणीभूत असते. िवषमता, अाय यांचा भीती आिण सखे
ु ा यांाशी संबध
अलग कन घेण े हे याला म
ं

ु ेचा अितेशी संबध
ु
असतो की नाही ? सखे
ं असतो की नाही ? तःा बाबतीत असरितता
टाळयाचा य हा
तःला व सयाला शू हािनकारक असू शकतो का ? हे सगळे लात न घेता, आथक िवषमता हाच एक महाचा
 आहे असे मानले तर जगयाा एकू ण रचन ेवर िकतपत पिरणाम होईल ? अथात, काहीच बदल होणार नाहीत असे
ु वैिशांनी य
ु असतील हे िनित. मानवी मनाची
नाही. पण, जे काही बदल होतील ते या मानिसक रचन ेा गण

एकू णात सडकी णावी अशी अवा पाहता, ‘ वगहीन समाज ‘ हे तर एक वेड े च ठरते. िवषमता व अाय हे

ु े  सोडवणे हे मशः आिण िवेषणाक असते. ा
मानवी जीवन अिधकािधक पोखरत जातील, हे  आहे. बीन
ु
पतीन े माणसाा जगयाता भयानक वावात िकतपत सधारणा
होऊ शके ल ?
समॄी आिण चमचमाट
मॉस, मिे, हॉटे स, बास , कॅ िसनो, फॅ श, लॅ मर, जगु ार-सा, हजारो खापदाथ, सन े, असं वू, िया,
ु रेस, कास , देशिवदेश-सहली, वग ैरे सगळे चंड माणावर उपल असणे, ांा आकषक
 जािहराती,
पष,

मामांता चचा – या सगया समॄीबरोबर आिण चमचमाटाबरोबर आिण झगमगाटाबरोबच हाव, अधाशीपणा,
मर, असूया, ेष यांची मानिसक जंगलेही अिात येतात, हे नाकारता येत नाही. कोणाही ात  असलेले
मन ा ामाणेच इतरही ा ताणान ेच वागत राहते. अशा मनाचे सगळे च वागणे, ाचे िनणय हे ा तेन े

बािधत होतात, हे सांगायला कुणा मानसशााची गरज नाही. ीमंत होणे, िस होणे, लोकांनी आपाकडे आदरान े
ु ना यांचहे ी मह वाढवते आिण माणसाला
पाहावॆ असॆ वाटणे – अशा ग़ॊचे जगयातले मह वाढणे हे तफावत, तल
िवषमतेचा भोा बनवते. जाती, धम, भाषा,, देश कोणतेही असोत, सव माणसांत हेच घडत राहते. याचा माणसाा
एकू ण जगयावर काहीच पिरणाम होत नसेल असे समजणे हे अतीव भाबडेपणाचे ठरेल. बाहेन आत िमळवत
राहयाची आक ी वॄी ही िवघटन, ःख आिण िवंस यांना ज देणार, हे अटळ असते. एके क  सोडवायला
पािहजे असे णणारे बिु ामायवादी याकडे ल करतात.
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अिनितता आिण भीती
कमाईचे सव माग आिण सव संबध
ं यांत अिनितता आिण भीती यांच े सततचे, जणू दबा धन बसलेले, वा असते.
माणूस िकतीही िबझी असो, िकतीही गदत असो, िकतीही झगमगाटात असो, तो अिनितता आिण भीती यांा

ु नाही. यातून तो थेट एकाकीपणाचे भ होतो. एकाकी, वेडपट माणसांची गद असे एकू ण मानवजातीचे
पकडीतून सटत
प बनते. ेकाचा एकाकीपणा वेगवेगया कारा अिनितता, भीती, ास, ःख, िववंचना, काळा, तापु असतो. यात ‘ सवसामा ‘ असे काही नसते. सवसामा असतो तो जीवघेणा एकाकीपणा.
संताप इादनी य
काहीच खरे न वाटणे. िटकाऊ न वाटणे. आपण काय कशासाठी करतो आहोत हे न कळणे. िदङमूढ होणे. यातून

पळवाटा शोधयाबाबत अधीर होणे आिण ा पळवाटाही कुचकामी असाचे लात येऊन अिधकच घाबरे होणे. ही
ु येण.े सयाही ी, या ना ा
एकू ण मनःिती सतत सहन करावी लागणार हे समजून जणू कडेलोटाचा अनभव

ु
ू जात असान े कुणाचीही साथ नसाची भयंकर जाणीव होणे. सयाला मदत करायला उ
कारे याच नावेतन
ु ात असतात की
होतानाही आपला एकाकीपणा कमी होत नसाचे लात येण.े – हे सगळे  सगयांा आय
ू च तथाकिथत सामािजक ांची िनमती होते की नाही ? आजारी
नसतात ? हे फ िगत  असतात ? यांतन
ू अंगारा घेऊन येणाया माणसाला जसे आपण खूप य करतो आहोत असे वाटते, तसेच समाधान,
माणसासाठी लांबन
सामािजक  हाताळू न आपाला हवे असते का ?
वेग आिण मडपणा
ेकाला वेगात यश िमळवायचे आहे आिण अपयशाचे तडही पाहायची इा नाही. मग यासाठी पयावरणनाशातून

ु होवो ! आता आपाला जमेल ा
जगाचा अंत जवळ येवो की तःला िशकवा गेलेा मूांचा अंत लगेचच स
ु ग
े ारीचे े का असे ना ! कबना आता कायदासंमत नसलेले णजे
ेात वेगात पढेु जाणे महाचे आहे, मग ते ग
ु ग
ु ग
े ारीचे े असे तं ेही रािहलेले नाही. सगयाच ेांत ग
े ारी बोकाळते आहे. काही िठकाणी ‘ कसेही ‘
ग

वागा, एखाा िठकाणी ‘ चांगले ‘ वागा, इतर ‘ वहारकठोर ‘ राहा आिण आपा माणसांबल ‘ हळवे ‘ राहा – हेच
सवयीचे आिण नॉमल झालेले आहे. कला, तान असा िनपयोगी गोना आता ान नाही. हे चांगले की वाईट
याची चचाही फालतू – िनपयोगी आहे. एक कारचे यंचिलत जगणे आता मा आहे. आपले मन जे जसे घडले
असेल ातून आपापला वेग पकडा आिण यशी ा ! बरे, आता या बवर यश पिरपूण  झाले असे काही नसतेच,
ु े , कं िटू ! या पाभम
ु न ेन े वा एकू णच मड नी काय करावे ? पढेु जाणायांतली आिण मागे
ू ीवर तल
ामळ

राहणायांतली िवषमता कशी िमटवावी ? की मागे पडणायांनी अणतु ं ान हगत कन ाचा पढेु जाणायांवर
वापर करावा ? एका एका माणसाचे जगणे वेगवेगळे िदसत असले तरी वतु ः पूण  मानवजातच असे जगत असून

आता आत िव होत आहे. वखवखत आहे. तडफडत आहे. आिण ाचबरोबर ती नही होत आहे, असे टले तर
चूक ठरेल ? हसा, यश, एकाकीपणा, िवषमता, भीती हे सगळे सटेु सटेु वेगवेगळे  आहेत ?
ाचार आिण िवषणता
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आथक ाचार, न ैितक ाचार, वैचािरक ाचार, धामक ाचार यांत सवात हािनकारक कुठला ? ेक

ु िठकिठकाणचे  होणे वेगवेगळे असते की  होणे
ेातले आदश, पािवाा कना वेगवेगया असामळे

याचा अथ सगळीकडे एकच असतो ? राजकारणातला ाचार, िशण ेातला ाचार, कलेतला ाचार, आरोय
ेातला ाचार, संरण खाातला ाचार, महसूल खाातला ाचार – असे ाचाराचे वेगवेगळे कार
असतात का ? की ाचार एकच असतो ? ेक ाचार जर वेगवेगळा असेल आिण ाचाराचे असे अगिणत कार

असतील तर ांा िनराकरणाचेही हजारो माग असतील ! आिण ाचार णजे एकच काही असेल तर याचे क  कुठे
असेल ? – हे असे कोणतेही  समोर येऊ देण े हे खरे तर िनपयोगीच आहे. प ैसे कमवायला याचा काय उपयोग आहे

ु े , हे सगळे चा राहणे, हे वाईट आहे असे वाटत राहणे आिण
? आपा तःा फायाचे यात काहीच नाही. ामळ
ु
ु े , एक सततचा असा
सगयांचीच नसती
तडफड होत राहणे, एवढेच ठीक आहे णून ल करणेच बरे पडते. ामळ
िवषणतेचा ोत मनत वाहात राहतो. या पिरितीा बाबतीत कोण काय करणार ? कुठे कुठे बिस े, िशा वगरै े

 वेळ घालवयात काही अथ नाही. या िवषणतेन े एकाकीपणा वाढला
िदसते. ते काय ायचे ते होईल, पण यात िनरथक
कवा इतर काही मानिसक ास उवला तर मानसोपचार ताकडे जाता येईल. औषधे घेता येतील. ालाही प ैसा

ु े , डट वे टाईम ! काम करा, िमळवा, थका, उाही ा, िपला जा, देशिवदेश िफरा, राीा वेळी
लागेल. ामळ

ु काशयोजन ेत शांत बसा कवा शांतपणे दा पीत बसा. आिण मग झोपा. पा
ु सकाळ होईलच. पांा
अंत सखद
आवाजान े जागे होऊ शकलात तर फारच बरे !
उव आिण ःख
उव आिण इतर असं संग साजरे करयाचे इतके अगिणत कार पािहले की वाटते, एकू ण माणसांना काही
कामधामच नाही, यांाकडे खूप प ैसा आहे आिण हे मजेत आहेत, बास ! नवे कपडे, अरे, रोषणाई, रांगोया, पताका,
झड,े देखावे, फटाके , दा, नाच, गाणी, पाा, वाह ! िनरिनराया घटना आिण बाता ! अरे वा, काय आनंद, अरे वा,
काय आनंद ! सव हेच ! एक सािहिक णताहेत की आपण आनंदी राहायचे ठरवले तर तसे राहता येत े ! ठरवून टाका
न काय मग ! सरे एकजण णताहेत, जगात ःखी लोक आहेत हो, आी तःही काय कमी ःखी आहोत ? पण
तेच काय उगाळत बसायचे ! फरगेट इट ! स, पाा, काही िरी खेळ हे सव हवेच ! नाही तर काय, लाईफ णजे
ु ी आयफे ल टॉवर नाही
काय, फ ओली वक अँड नो े ? असे तर असू शकत नाही ! बोअरग होईल सगळे ! त
बिघतला अजून ? मी बिघतला ! िमडस ! इट इज ऍन आकटेरल मा ल ! अहो, मी अजून ताजमहालही नाही
बिघतला ! बघा, बघा, असे िनराश आिण उदास नका रा ! यू िवल एंजॉय इट ! हे सगळे तयार करयात माणसाचे िकती
पिरम, िकती ितभा लागलेली आहे ! आपण बघावे, एंजॉय करावे यासाठीच आहे हे सगळे ! नाही तर कोण कशाला
एवढे करत बसले असते ? अहो, फटाके हे उडवयासाठीच असतात ! सपल ! लोक णतात माणूस ःख तयार करतो,

ु
ु आिण आनंदही तयार करायची कुवत आहे माणसात ! तो नसता
ठीक आहे ना ! ाचबरोबर सख
ःख, ःख करत बसत
ु असे वेगवेगळे ठे वायचे, णजे झाले !
नाही ! ही नोज हाऊ टु बॅल, हाऊ टु िल ! ःख आिण सख
श आिण अश
ु
हे एवढे मोठे जंजाळ -- , ताण, संघष  यांच े – रोज वाढत जाणारे, अिधकािधक जिटल होत जाणारे – सटणार
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ु या साधनाचा वापर तर टाटान े आिण िवेषणाक
कसे ? माणसाकडे असणारे साधन णजे िवचार – बी.
ु हे सगळे च
पतीन ेच करता येतो. माझा म आहे असा होयासाठी हजारो वषाची उांती, हजारो घटना, अनभव

कारणीभूत झालेले असणार. आताही असं गोचे एकमेकांवर पिरणाम होणे आिण ा सगयांच े मायावर पिरणाम
होणे, असे चाच असणार आहे. हे सगळे यंचिलत बबलत चालले आहे, असेही जाणवू शकते. िवचारान े हे समजून
ायला िकती काळ लागेल ? एके क पिरणाम समजून घेईपयत आणखी असं गोी घडतच राहणार नाहीत का ?
णजे, िवचाराा, बु ीा मागान े या अवेच े िनराकरण अश िदसते. इथे िवचार णणार, िनराकरण हवेच

कशाला ? आहे हेच नॉमल धन, यातूनच माग काढत, गती करत आपण चालले पािहजे ! आपण आशावादी रािहले
पािहजे ! आता िवचाराचा हा आशावाद णजे िनराशावादच णायला लागतो ! कारण, िवकॄ ती, ताण, ःख, हसा,
भीती हे सगळे गॄहीत कसे धरणार ? नॉमल कसे समजणार ? िवकॄ तीतून घडणाया कॄ ती या िवकॄ तच असणार नाहीत का
? हे सगळे असेच वाढत जाणार, हे गॄहीत धरयात आशावाद कसला ? णजे झाले तर एका णात याचे िनराकरण

ु तााळ सांगन
ु ीच श नाही, हे आपली बी
ू टाकणार ! कोणतीही संॄती, कोणतीही अिता
झाले पािहजे ! ते मळ
या ितीपढेु हातच टे कणार ! णजे काय, मग माणसान े तःवरच अणबु ाँब टाकू न ावा ? ही पॄीच न करावी ?
डोळे उघडून पािहले तर आपण ाच िदशेन े चाललो आहोत हे िदसते. हे असे जगणे आिण फ असेच जगणे श
आहे आिण सरे काहीच श नाही, या िनषाच े आान पेलतच जगायला हवे का ?

तथाकिथत सांॄितक, राजकीय, सामािजक अशा ांा अंगान े मानवी जगयावर िवचार करणारे / मांडणारे

आपण पािहले. ाचबरोबर एका एका ीा मनाचेही काय चालले आहे, तेही पािहले. वतु ः या दोन वेगवेगया
गोी नाहीतच. हे सगळे च एकमेकांवर पिरणाम करणारे असून या सवच घडामोडकडे एकितपणेच पािहले पािहजे.
आंतरं,े वैचािरक फाटे , मतभेद आिण समूहागिणक आदशाच े असं कार यांनी एकू णात माणसाचे जगणे भरलेले

िदसते. आपापली ःखे, संघष , े यांत सगळे  िदसतात. मनाला एक करपणा-िरिजिडटी-मयािदतपणा आणणे हा
जर मॄ ू असेल आिण मनाचा तरलपणा-संवदे नशीलता-समावेशकता जर िजवंतपणाचे लण असेल तर सा भरपूर
ु
माणसे आहेा िदशेन े जात आहेत, असे णता येत.े अन ेक कारा ता िदसून येतात. जणू आपापरते
आखूड होत आलेले डोके पाहता, सगळे जगणे बेशु ीतच चालाचे िदसते. जणू आपोआप आिण यंचिलत !

ु थांबवणारेच ठरते कारण जगयाचा खूप मोठा आवाका ात रच
भरकटलेपण, गधळ, ःख यांच े असणे हे आय
होतो. जणू आभासी जगणे चा राहते. जागितकीकरणानंतरा आथक ेाला कसे आभासी प आले आहे,
ाबाबतचा हा मजकू र पाहा. हा मजकू र Fritjof Capra यांा ‘ The Hidden Connections ‘
ु माझा ) -–
ु
या पकातू
न घेतलेला आहे ( अनवाद

नदीा मात वड े ड सटर ( W. T. O. ) ची ापना झाली. ाबरोबरच आथक जाग़ितकीकरण आले. ाचे
ु वैिश होते ‘ म
ु ापार. ‘ अन ेक आघाडीचे उोगपती आिण राजकीय पढारी
ु
म
यांनी ाचे ागत के ले. ही

ू िनमाण
नवीन वा जगाता सव राांना फायाची ठरेल, जगभर आथक वहारांचा सार होईल आिण ांतन
होणारी संपी सगयांपयत िझरपेल, असे ांना वाटत होते. परंत,ु अिधकािधक पयावरणवादी आिण तळागाळातले

ु ,
कायकत यांा लौकरच हे लात आले की नान े अंमलात आलेले हे िनयम िटकू शकणारे नाहीत. कारण ांामळे
गत
ं ु ागत
ं ु ीचे अंतगत संबध
ं असलेले असं पिरणाम घडू लागले होते. सामािजक िवभाजन, लोकशाही मोडकळीला येण,े
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वाढा वेगान े आिण मोा माणात होणारा पयावरणनाश, ना रोगांचा सार आिण ाचबरोबर वाढती गिरबी आिण
पराता – हे ते पिरणाम होते. ( – page – 113. )
ु
ु आथक वहार कसे
ाच पकात
कॅ ान े मॅएु ल कॅ े ल या लेखकाचा एक उतारा िदला आहे. संगणकांमळे

ु ाक वा आभासी सात पांतिरत झाले ाचे इथे वणन आहे. “ तेच तेच भांडवल काही तासािमिनटांतच काय
गण
पण काही सेकंदांतही िनरिनराया अथवांमे िफरवता येऊ लागले. अिनयंितता आिण ािनक बाजारपॆठांता
ु शन सटस वर
ु , जबरद पॉवरफुल संगणक कायणाला मदतीन े, जगाता टे लेकिनके
वेशांा अनकूु लतेमळे
ु
बसलेले कुशल आथक िवेषक / संगणकजागार अरशः करोडो डॉलस चे खेळ खेळू लागले ! हे जागितक जगारी
 के ा
कुणी ऐरेगरै े िखलाडी नते तर िनवडक गत
ं ु वणूक बँका, पेशन फं डस, आंतरराीय कं पा आिण हेतपू वू क
ु अल
ु
जाणाया उलथापालथसाठीच उभारलेले च
फं डस – हे सगळे यामागे होते ! “

याचा पिरणाम कसा सांिगतला आहे पाहा – “ पिरणामप अशी ही अथवा आता इतकी गत
ं ु ागत
ं ु ीची आिण
ु
खळबळती झाली आहे की पारं पिरक पिरभाषेत ितचे िवेषण करताच येणार नाही. “ कॅ ाच पकात
उे खामाणे एक त अिधकारी णतो की ही यंणा कशी चालते तेच आाला नीट समजत नाही.
सया एका िठकाणी कॅ ा णतो ( पॄ. १२१ ) “ इलेॉिनवर चालणाया या जागितक जग़ु ार अांतले आथक
वाह कोणाही बाजार-तकावर चालत नाहीत. इथे सगळा खेळ चालतो तो संगणकसंचिलत गत
ं ु वणूक-डावपेच,
जगाता कुठाही भागात घडणाया राजकीय घडामोडी आिण सगयांत भावी णजे कुठाही एकरेषीय

ु
ू येणारे भांडवल वाह, यांावर ! या फार मोा
बिग
पतीन े न चालणारे आिण गत
ं ु ागत
ं ु ीा ियाितियांतन

ु
माणावर अिनयंित असलेा खळबळी, पारंपिरक मागणी-परवठा
ताइताच, कमती ठरवयात आिण बाजाराचे
कल ठरवयात महाची भूिमका बजावतात.
ु ाक वा आभासी
“प ैसा हा आता उादन आिण सेवा यांा बंधनात रािहलेला नसून तो इलेॉिनक न ेटवक मधले गण
स झालेला आहे. “ ( पॄ. १२४ ).
ु आथक घडामोडवर िनयंण ठे वयाचे पारं पिरक माग िनपयोगी ठरत चाललेले आहेत. एकू ण
या सगया कारांमळे
ु ाखतीतला मी
जगणेच अराजकाा मागान े चालावर सरे काय होणार ? आिण आता इथे जे. कॄ मूता मल
ु
अनवािदत
के लेला काही भाग देण े इ वाटते –

‘ The Future Of Humanity – A conversation ‘ ( Published by Krishnamurti

ु
Foundation, India. ) हे पक
णजे ात वैािनक डेिड बोहम यांनी जे. कॄ मूत यांची घेतलेली एक दीघ
ु ाखत आहे. ात जेके हे  करतात की वतु ः माणसाचे भान – ाची एकू ण जाणीव – एकच आहे, पण ते भान
मल

ु घोळ होतो आहे. िवादाची कना ामक असाचे इथे जेके
ेकाचे वेगळे आिण तं आहे असे किामळे

ु पढेु देत आहे. ( पॄ ४७ ते ५१.
सांगतात. यानंतरची ांची चचा उोधक असून ा दोन-तीन पानांचा मी के लेला अनवाद
)
19

डीबी – या ना ा कारे मानवी भानान े तःची िवभागणी के लेली आहे, खरे तर एकू णात ते एकच आहे पण
ु े च आपण या ितीला पोचलो आहोत.
िवचारियेन े ान े तःचे िवभाजन के लेले आहे. आिण ामळ

ु
जेके – तेच तर ! मानवजातीला असलेले साचे सगळे , मग ते मानिसक असोत वा इतर, सगळे िवचारियेमळे
िनमाण झालेले आहेत. आिण आपण िवचाराची तीच ती पत वापरत रािहलो आहोत. आिण ही िवचारिया माणसाचे
ु े आता एक वेगळे साधन िदसते, ते णजे आकलनवाह.
यातले कुठलेच  सोडवू शकणार नाही. ामळ

ु ी ेम आिण कणा यांचाही उे ख के ला
डीबी -- हं, इथे आता एक वेगळाच िवषय समोर येतो आहे. याचबरोबर त
होतात.

ु ी एखाा धमाच े बांधील असाल तर
जेके – ेम आिण कणा यांािशवाय आकलनवाह असूच शकत नाही. आिण त
तमु ाकडे कणा असू शकत नाही. णजे दाान े एखादे जनावर एखाा खांबाला बांधलेले असावे तसे – धमबांधील.
डीबी – होय, अहं ला धोका येताच तो हे समजूच नाही शकत की –
जेके -- लात ा, अहं हा लगेच कशाा तरी मागे दडायचा य करतो –
डीबी – इतर गोा मागे, णजे उदाहरणाथ, उदा आदश.
जेके – होय, तःला दडवयाची ााकडे चंड ताकद असते. तर काय आहे मग मानवाचे भिवत ? जे िदसते
ावन हे सगळे िवनाशाकडे चालाचे िदसते.
डीबी – होय, तसेच िदसते.

ु े असतील तर काय आहे ांचा भिवकाळ ?
जेके – अंत अंधकारमय, िनराशाजनक आिण धोाचे. एखााला मल
ु े , िशण ही अितमहाची गो
ू जात राहणे ? ामळ
या सगयांत वेश करणे ? आिण मग ाता ःखपरंपरेतन
ठरते. पण सा िशण णजे फ मािहती साठवणे, असे झाले आहे.
डीबी – माणसान े शोधलेले वा बनवलेले ेक साधन हे ाला िवनाशाा िदशेकडेच न ेते आहे.
जेके – अगदी खरे आहे. ते िनसगाचा नाश करताहेत. आता खूपच कमी वाघ िशक आहेत.
डीबी – ते जंगले आिण शेतजिमनी यांचाही नाश करताहेत.
जेके – कुणाला कसली काळजीच नाही, असे िदसते.

डीबी – हं, आिण बसं लोक तःला वाचवयाा योजनांत मगूल िदसतात, पण काही सरे लोक मानवजातीला
वाचवयाा योजना आखत असतात. आिण मला असेही वाटते की हे जे काही चाललं य ात िनराशेकडे कल असणे हे
अातच आहे, कारण यात फारसे काही करयासारखे आहे, असे कुणाला वाटतच नाही.

जेके – होय. आिण वाटलेच समजा ांना की काही करता येईल तर ते काही छोटे गट ापन करतात आिण काही
िकरकोळ णाली काढतात.
डीबी – काहना आपण जे काय करतोय ाबल खूप आिवास असतो –

जेके – बतेक पंतधानांना असा खूप आिवास असतो. वतु ः आपण काय करतोय हे ांना कवडीचे काही कळत
नसते.

ु ीच िवास नसतो.
डीबी – होय, पण ाचबरोबर खूप लोकांना ते काय करतायत ाबल मळ
जेके – तेही आहेच. आिण एखादा जर का चंड आिवास असलेला िदसला तर मी लगेच ाचा तो आिवास
मा करतो आिण ाा मागे जायला तयार होतो. असो. तर काय आहे माणसाचॆ भिवत ? मला नाही वाटत, याचे
कुणाला काही पडलेय. की ेक माणूस, ेक गट हा फ तःा जीवरणाचाच िवचार करतोय ?
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डीबी – मला तर असेच िदसते की तःचे वा आपा गटाचे जीवरण हेच ेकाला आपले आ कत वाटते. तोच
माणसाचा इितहास रािहलेला आहे.

ु े आिण सततची असरितता.
ु े , सततची य
ु
जेके – ामळ

ु ी टामाणे, तःा अहंच े तःा गटाशी वग ैरे तादा मानयाची ही घोडचूक
डीबी – होय, आिण त
माणसाा अपूण  असलेा िवचारियेकडून घडते आिण घडत राहते.

ु ी हे सगळे ऐकू न घेताय. त
ु ाला हॆ पटतेही आहे आिण त
ु ाला यातले सही िदसतेय. सेत असलेले
जेके – आता त
लोक हे ऐकू नही घेणार नाहीत.
डीबी – नाहीच.
जेके – ते अिधकािधक ःखाची िनमती करत राहतात. जग अिधकािधक धोाचे होत चाललेले आहे. आपण एखादी
गो स असाचे पाहयाचा उपयोग काय ? आिण ाची पिरणती काय ?

ु आपण या सगयाला जबाबदार असलेा
डीबी – मला वाटते, आपण जर पिरणतीचा िवचार क लागलो तर पा
मानिसक काळाा कन ेकडेच येऊ. आिण याला मग ितसाद असाच असणार की सर उभे राहा आिण हा
घटनाम बदलयासाठी कोणा ना कोणा कामाला लागा.
जेके – आिण ासाठी एखादी सोसायटी, ितान वा संघटना ापन करा आिण तम काही करत राहा.
डीबी – पण हे पाहा की इथे चूक ही घडते की आी कशाबल तरी िवचार के लाच पािहजे असे आाला वाटते. जरी तो

ु असला तरी. काय घडतेय हे खरोखर आाला कळतच नाही, पण अन ेकांनी तर ाा णाली बनवा
िवचार अपरा
आहेत, ांनाही ातले काही न कळताच.

ु
जेके – ठीक, तो पिरणतीचा  जरी चकीचा
असला तरी एक माणूस णून, णजेच पूण  मानवजात णून माझी
जबाबदारी काय ? पिरणती वग ैरे सोडूनही ?

डीबी – होय, पिरणामांकडे आपाला पान चालणारच नाही. पण कार तोच होतो – ‘अ’ ला िदसते आिण ‘ब’ ला
नाही िदसत.
जेके – बरोबर.
डीबी – आता समजा ‘अ’ ला काही िदसते आिण उरलेांता बसंांना ते िदसत नाही. अशा पिरितीत असेच
णावे लागेल की मानवजात ात आहे, झोपेत आहे.
जेके – ती म आहे.

डीबी – म. आिण मु ा असा आहे की एखााला काही िदसले तर ांना ते िदसलेले नाही ांना मातून जागे ायला
मदत करयाची जबाबदारी ाावर येत.े

जेके – अगदी बरोबर. हीच तर समा राहात आलेली आहे. याचसाठी बु लोकांनी बोिधसाची कना सादर के लेली
आहे. तो कणेचा अक च आहे आिण तो जणू मानवजातीला वाचवयाचीच कामिगरी करणार आहे. ऐकायला हे छान

वाटते. ही समाधानकारक गो आहे की कुणीतरी हे करणार आहे. पण आपण मा, ात, मानिसक व शारीिरक ा
ु
ु
सखकारक
नसलेल,े समाधानकारक नसलेले आिण सरित
नसलेले असे काहीच करणार नाही.
डीबी – तेच तर माचे मूळ आहे.
जेके – सयांा हे लात यावे यासाठी काय करणार ? ांना वेळ नाही, ांना शी नाही, कशाला, ांचा ितकडे
कलही नाही. ांना करमणूक हवी आहे. एखाा ‘’ ला हे सगळे इता पणे पाहायला कसे भाग पाडता येईल, की
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तो णेल, “ ठीक, आले लात. मी कॄ ती करीन. आिण मला समजतेय की मी जबाबदार आहे “ वगरै .े आिण मला वाटते
की पाहणारे आिण न पाहणारे यांची हीच आहे शोकांितका.
( ॉवडु पाक , इंलं ड, ११ जून १९८३. )

ु यांबरोबरच , संकटे आिण धाीही आहे. माणसाा ात मािहतीपासून आापयत पािहले तर
गती, सखे

ु शारी, मािहतीचा संचय आिण या सगयाचा वापर करयाची
चमार वाटावा अशी गती आहे. माणसाची बी,
अचाट कुवत, हे पान, सरे कोण, कुठलाही माणूसच ििमत होईल. अन ेक शाे, अन ेक कला आिण तान

यांांत माणसान े पादाांत के लेला देश महाचंड णावा इतका आहे. हा देश हातचा जाऊ नये यासाठी िवशेष

ु आहेत. पण कन ेा आधारे यापढेु काय काय होऊ शके ल याचा िवचार
य करायला हवेत, असेही िवचार आता स
के ला तर सा हातात असलेले नगय ठरेल, असेही णता येईल. माणसाची सगळी कामे रोबनी परर करणे,
ू उादन होणे, रोगराई
रोबोी वा नवी रोबोिनमतीही रोबनीच करणे, माणसाा अाचे शेतीऐवजी कारखाांतन

न होणे, अशा असं कना करणे श असून ांना आता कुणीच मूखाच े नंदनवन णू शकणार नाही. माणसाा
मा मतांमधूनच हे सव िनमाण होणार आिण नंतर कामाची सवय न रािहान े हे सव ान न तर हॊणार नाही,
असाही कािनक  िवचारावा, अशी पिरिती आहे. आिण हे सगळे असूनही माणासाला शहाणपण आले आहे का,
ु
असा  िवचारला तर ाचे उर नकाराथच ावे लागते. नसती
राेच ने तर ी वा समूहही ही पॄी न

करयाची मता हािसल करताहेत वा बाळगून आहेत. कुणाचेही डोके कधीच िफरणार नाही, अशी खाी कुणीच देऊ
ु े ही पॄीसाठी खूप मोठे धोके
शकणार नाही. अितेन े वा ेषान े के ा जाणाया कॄ तबरोबरच रीा अभावामळ

तयार होत आहेत. पयावरण, पाणी, जिमनीचा कस, या सवाबाबतचे  गंभीर प धारण क लागलेले आहेत. से,
ु ग
े ारी, िवषमता, बॆकारी, सांॄितक-धामक
सन े, हसा, चोरटा ापार, काळा प ैसा, ाचार, अाचार, छळ, ग

ु
असरितता,
वचाचॆ य, असे असं  समोर आहेत. हजारो वषात सा के लेली गती, िमळवलेले ान या
सगयाची एका णात राखरांगोळी करता येईल, अशा परामी अवेत माणूस सा आहे. बाकी सगळे छान असले
तरी या अवेला शहाणपण णता येत नाही. शहाणपणाा िदशेन े लौकर न गेास हे कधीही बरबाद होऊ शकते, हे
 आहे.
मग काय आहे शहाणपणाची शता ? कोण, कसे िमळवू शके ल ते ? बारा वष िहमालयात तपया कन हे

े न शोधून काढता येईल ? बाकी सगळे तसे
िमळवता यॆईल का ? की आहे याच बु ीन े एखादे अशा शहाणपणाचे इंज

वागणार मग मीच एकटा शहाणा होऊन असा का वागू ? आिण उपयोग काय ाचा ? मीच एकटा अहसक झालो तर
सरे लोक हसकपणे वागून माझे सगळे िहरावून घेणार नाहीत ? मला संरणाची सोय नको ? ‘ मी आधी शहाणा होईन
आिण मग सगयांना मी शहाणपण देईन ‘ असे णणे, हा साा मनाा सवयीचाच भाग असणार नाही ?

ु आिण िवचारच
तःला मह िमळवयाा ? असे सगळे  यात येतील. या ांची कना अथातच साची बी
करेल.
एक  िदसते की माणसाची बु ी या सव ांना एकामागोमाग एक असेही सोडवणे श नाही आिण एका
िेपात यांना न करणेही श नाही. जगाचे जाऊ दे, मला माया एखाा ाची तरी तातडी, मह वाटतेय का ?
ु आिण िवचार यांची कामाची पतच एकरेषीय,
माणसाा बु ीन े ठरवून, आराखडा तयार कन हे होणार नाही. बी
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ु े च तर एवढी वष माणूस शहाणपणहीन रािहला आहे, असे िदसते. णूनच ‘
िवेषणाक आिण मयािदत आहे. ामळ
माया जगयाा पतीत झाला समजा बदल तरी काय उपयोग आहे ाचा ? मला वा जगाला ? ‘ -- या बौिक
ु ा,
ालाही काही अथ राहात नाही. णजेच ा ीला या ांची तातडी वाटत असेल ा ीन े सरे

ु ा अशा बौिक ांना नाकारावे लागेल. आणखी एक अंत अडथयाचा ठ शकणारा िवचार
भीतीा, उपयते
ु ाराम कुठे – आिण माझी लायकी ती काय ? ांा नखाचीही सर मला
णजे कॄ  कुठे , बु कुठे , ान ेर कुठे , तक

नाही – हा तो िवचार. तीच तौलिनक बौिक करामत कन टाळाटाळीला ोाहन देणारा. बाकीचे काय करताहेत हे न

पाहता मी या ांच े मह ओळखणे हाच माग आहे. कुणीतरी परर शहाणपणान े वागेल आिण हे सगळे नीट होईल,
हा म आहे, हे आधी लात घेतले पािहजे. असा तारणहार यावा असे वाटणे णजे आपण आपली जबाबदारी टाळणेच
आहे. अमेिरके चे अ असो कवा सरे कुणीही असो, ांा जगया-वागयावर माझा काहीच ताबा चा शकत

ु
े येणारे तथाकिथत शहाणपण कुचकामी ठरते, हे तर  आहे. मग शहाणपण णजे काय
नाही. बु ीन े आिण अनभवान
? याचा शोध कोण घेणार ? ‘ मी तः ‘ या ाची जबाबदारी घेण े हा एकच माग आहे. तीच माणसाा शहाणपणाची
ु
ु ारामान े ‘ एकिवध मन ‘ ( मनाची एकाता ) असलेले अि ेकाला समजणे श आहे,
सवात
असू शकते. तक

असे टलेले आहे. हे समजून घेयाा बाबतीत कोणाही कारणान े मी टाळाटाळ करणार असेन तर ‘ शहाणपणाची ‘
शताच नाही, हे  आहे.
ू  ओळनी थांब ू –
इथे अंत तु असलेा खालील अथपण
जगात शांतता असायला हवी असेल
तर राांत शांतता असायला हवी
राांत शांतता असायला हवी असेल
तर गावांत शांतता असायला हवी
गावांत शांतता असायला हवी असेल
तर शेजायाशेजायांत शांतता असायला हवी
शेजायाशेजायांत शांतता असायला हवी असेल
तर घरात शांतता असायला हवी
घरात शांतता असायला हवी असेल
तर दयात शांतता असायला हवी
-- लाओ झ.ु
--- ००० ---
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ु दोष
मराठी नाटकाचे गण
गो. प.ु देशपांड े यांा अासपूण  आिण िवेषक बीजभाषणावर बोलयापूव माझी भूिमका  करतो. आिण

ु
‘ भूिमके ‘ पासून सवात
करणे एकू णात कलाेात अपेितच असान े, तेही काम होऊन जाईल. बीएला माझे

भाषािवषय होते, ा वेळी वाङमयाा अासाला थोडी िश होती. नंतर बँकेत नोकरीला लागलो आिण अावीस वष
ितथे नोकरी के ली. ितथले काम कन मग उरासरु ा एनजत लेखन-वाचन करत आलो. िश रािहली नाही.

ु े , या ेातला समीक वा िवचारवंत अशी भूिमका मी घेऊ शकत नाही. पण वीस एकांिकका आिण वीस नाटके
ामळ
िलिहलेली असाने, एक नालेखक ही भूिमका मला ठीक आहे. ा भूिमके तूनच मी इथे आपाशी संवाद साधत
आहे. गोपू
ं ा भाषणावर बोलायचे असान े, मी िवचारवंत नसूनही मला वैचािरक बोलावे लागणार आहे, ाबल
आधीच मा मागून ठे वतो. गोपू णतात, समाजिवानाचा अास असला पािहजे, आणखी कुणी णतात की

मानववंशशा तर पािहजेच, ितसरे णतात, अहो, मानसशाािशवाय नाटकाचे पान तरी ह शके ल का ? यांतले काही
िकरकोळ वाचन कधीमधी झालेले असले तरी मी या ेांचा अासक नाही. आणखीही खूप ेांचा मी अासक नाही.
एक माणूस -- एक मत, या पतीन े आिण अिधकारान े मी या ेात कायरत आहे.
मंतरी मी ‘ िवेा किवता ‘ या नावान े बयाच किवता िलिहा होा. ांतली एक छोटी किवता अशी
आहे : -माझम समजला की
ु
किनझम
आपोआप समजेल –
पढेु वष भर इतर इझसही बघू –
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धमाचा तौलिनक अास,

थोडेफार आधिु नक साय,
आिण भारताता कादंबया
हेही िवषय मनात आहेत ...
उापासून ...
तर हे आिण असे खूप काही ‘ उापासून ‘ मे ांनी टाकलेले आहे अशांप ैकी मी एक आहे. मी कुठाच
िवषयाचा खास अासक नाही. इितहास या िवषयाबल तर मला घॄणाच आहे. आिण शेकडो ेांत घडत असलेा
घटना आिण गती पाहता ‘ आपण सारे

भाऊभाऊ ‘ असे णायला बरेचजण तयार होतील, असे मला वाटते.

ु ी माझे वैिश णू शकता. खेदपण या बाबतीतला खेद वा खंत  करयासाठी मी हे बोलत नाही आहे. हे मा त
ु
ु ाला सांगणार
खंत न वाटणे ! अथात ही नसतीच
बेिफिकरी, आसंतु पणा कवा उटपणा नसून याची कारणे मी त

ु कारण हे आहे की अशा िवेषक आिण एकरेषीय पतीन े माणसाचे जगणे समजूच शकत
आहे. याचे मला िदसणारे म
नाही, कारण ते हजारो गोा सतत एकमेकांवर होणाया पिरणामांनी आकारत असते. कुणीही डाा िवचारसरणीचा
ु ी साधारण कशा
होयात हजारो, लाखो कारणांचा, ियांचा हातभार असतो. आता तर असे णताहेत की त

ु
ू आहे ! ‘ िवचारसरणी ‘ हा तसा एक मोठा
कारा िवचारसरणीचे असणार हे तमु ा जनकनकाशावर
अवलं बन
ॉेमच झालेला आहे. जो लेखक एखाा पिरवतनवादी िवचारसरणीला बांधील नाही तो िितवादी कवा शूवादी
णून हेटाळला जातो आहे.

इितहासाा िवेषक आकलनावर आधािरत असलेली अशी िवचारसरणी ही

कलेा, नाटकाा ेात अावयक बाब मानली जाते आहे. ( हे िवेषण ाला जसे हवे तसे चालते, णजे,

ु
भारताा इितहासात महाा गांधना पाच पान े आिण किन
चळवळीला पास पान े, असेही चालते ! ) अशी
े ो, आयन ेो, बेकेट हे
िवचारसरणी असली की लेखक आपोआपच पिरवतनवादी आिण बंडखोरही होतो. पण िपरांद
ु
जगा नाटककार कोणाही पिरवतनासाठी िलिहणे नाकारत होते. नोबेल परार
िवजेता गाओ झगिजआन हा

नाटककार-कादंबरीकार 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. आपााकडचे खानोलकर, एलकं ु चवार,
आळे कर हे कोणा पिरवतनासाठी िलहीत होते ? हे सगळे िितवादी आिण शूवादी ?
तडुलकरांाबल िलिहताना गोपू णतात, “ या चिलत ममवगय समाजात अंितम भूिमका घेताच येत

नाही, अशी भूिमका

ु हसक असतो णजे काय याचा
ु े हसा ही हसा असते, मन
तडुलकरांनी घेतली. ामळ

ु ह असतो हे कळलं की संपलं . ह का असतो तर मािहती नाही. पण तो ह
शोध घेयाचं कारण नाही. मन
असतो हे वाव लात ठे वलं पािहजे, ब ! णजे तिवचार िकोनातून घालवून टाकायचा. “ सव मांडणी
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ू के ली की रणनीतीचा भाग काही राहात नाही – असा आेप गोपू नदवतात. पण मला इथे असे
तिवचार बाजूला ठे वन

ु
िवचारावेस े वाटते की माणूस हसक असतो णजे काय, याचा शोध तथाकिथत पिरवतनवादी / बिवादी
तरी घेतात का
? घेऊ शकतात का ? याचे  उर ‘ नाही ‘ असे आहे. कारण मन वापरयाची सवयीची पत गॄहीत धरली की शोध
कसला घेणार ? ःखाचा शोध णजे ःखाची रायटी ! िवचार ही गो मयािदत असते आिण ेकाची वेगवेगळी
ु ीबल खालील काही मु े िवचारात ावे असे आहेत.
असते, हे इथे लात ायला हवे. ब

मी तः काही तही नाही आिण तक ही नाही. जगणे समजयासाठी तसे असायची गरजही नाही, हेच तर

इथे णायचे आहे. समजयाा शतेतली ही ‘ समता ‘ जर खोटी धरली तर कुणालाच काही समजू शकत नाही, असे
तर होईलच पण एकू णच मानवजातीचे जगणे णजे कायमपी वेांचा बाजारच असणार, असेही गॄहीत

ु ाराम यांनी ांा जगयातून आिण लेखनातून ही मूलभूत समताच िस के ली, हे
धरासारखे होईल. ान ेर, तक
ांच े सव महाचे काय आहे, यात शंका नाही. याच बाबतीतले, काही महाचे मु े खाली देत आहे : -१.

ु
माणसाची शारीिरक अवा, मा उांतीतला टा, मा पेशी, रसायन े, ाची ॄती, अनभव,

२.

ु े ती करोडो कारण-पिरणामांचा,
े चा शकत असामळ
बु ी ही एकरेषीय आिण िवेषणाक पतीनच

३.

मािहतीन े ओरलोड झालेा जगात, कोणती मािहती योय िनषापयत पोचयासाठी आवयक

मािहती यांनी बु ी ही मयािदत असते. ती कधीच पिरपूण  वा अंितम असू शकत नाही.

कोणाही घटन ेचा वा विु तीचा एका णात पिरपूण  आवाका कधीच घेऊ शकत नाही.
आहे, हे ठरवता येत नाही.
४.
५.

ु े ‘ आदश ‘ वा ‘ स ‘ सापडत नाही हे  होते.
बिु वाांतच मतभेद होत असान े, बीन

ु े , अलगतावाद,
बिु वादात मनाचा वापर करयाची सवयीची पत गॄहीत धरावी लागते. ामळ

ु
ाथपणा, महाकांा, वचाची इा, सखोपभोगाची
हाव, बेिफिकरी, अाय, िवषमता, ू रपणा हे सवच गॄहीत
ु े , बिु वाद णजे िनराशावाद असा सारांश िनघतो आिण बिु वाद मूहीनही ठरतो.
धरावे लागते. ामळ
६.

बिु वादान े एका एका गटाचा िवचार करता येतो पण पूण  मानवजातीा िहताचा आवाका घेता येत नाही.

ु े , वेगवेगया गटांनी एकमेकांवर अाय करणे, एकमेकांचा छळ करणे, सदोिदत िवषमतेचीच िनमती करणे
ामळ
समथनीय ठरते.
७.

थोडात, मानवी ेयसाा ीन े बिु वाद कुचकामी ठरतो.

अलगतावादी मनान े समता आणणे कवा हसक मनान े शांतता आणणे अश आहे, असे इथे णायचे आहे. हे
पानच काही लेखकांना मानवी जगयाता चंड ऍसडटीचे दशन घडवावे, असे वाटणे सहज श आहे. जगात

इतर खूप बदल झाले आहेत, आता तथाकिथत आधिु नकतावादाचा भाव रािहलेला नाही. जग जवळ आलेले आहे असे
ु
आपण णत असलो तरी उर-आधिनकतावादाचा
वारा मराठीला शू  शकलेला नाही. इथे अजूनही आधिु नकता,
ु िववेक यांचीच चलती िदसते. सजक लेखनात ही आधिु नकता बरेच लेखक जमानत
ु
बी,
नाहीत, असे असले तरी

समीक आिण िवचारवंत यांची जमात इथा सांॄितक वाहाला मोकळे पणान े वा न देता, तबं ु वत आहे, असे िदसते.
गोपू णतात की राजकीय सा गमावलेा ाण वगान े आपली अिधसा िनमाण करयासाठी सांॄितक े
िनवडले आिण मराठीतले पिहले नाटक िलिहले गेले, ाचमाणे, राजकीय ेातून हकालपी झालेा लोकांनी
मराठीतले सांॄितक े गेली काही वष काबीज कन ठे वलेले आहे की काय, याचेही ऐितहािसक िवेषण ायला
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ु े , सा तरी, समीक / िवचारवंत आिण सजक कलावंत यांतली दरी वाढत असाचे िदसत
हरकत नसावी. ामळ
आहे. पण कुणी जागे होयाची शता नाही ! अिधसा कोण सोडणार ? िववेकवादी असले तरी ?

िमांनो, माणसाा जगयाचे आकलन बु ीन े होऊ शकते यावर माझा िवासच नसाने फार बौिक

ु
े ‘ िझक
मेहनतीचे मला मह वाटत नाही, हे आता तमु ा लात आले असेलच. मधेच एक गंमत सांगतो. गोपूच
ं च
िसम ‘ हे नाटक बघायला मी गेलो होतो. नाटक संपावर सगळे पटापट पळू न गेलेले मी पािहले. पण मी मा
एकटाच गोपूच
ं े अिभनंदन करायला आत गेलो. ा वेळी, गोपू मला ओळखत असले तर, ांना  पडला असणार की

ु ासा कन टाकतो. िवचारसरणीिबरणी
सगळे पळू न गेले आिण हा एकटाच कसा काय आलाय अिभनंदनाला ? आता खल
या भानगडीत न पडता गोपू ‘ भाषा ‘ या िवषयावर नाटक सादर करतायत, असे माया लात आले, णून मी
अिभनंदन के ले ! हा ामािणकपणाच होता हे कॄ पया लात ा.
गोपूच
ं ी माया वाचनात आलेली इतर नाटके णजे, ‘ रे ‘, उ धमशाळा ‘, आिण ‘ शेवटचा िदस ‘.
ांची बाकीची नाटके मला मािहती नाहीत. गोपूनं ाही माझे एखाद सरे नाटक माहीत असावे. सगयांचा सगळा
आढावा घेण े शही नसते. िशवाय एकू णातच आी मराठी लेखक, एकमेकांची शू मािहती असूनही एकमेकांना ेमान े
भेटतो, तो  नाही. अास नाही णून खेद-खंत, समोर आलेा लेखकाचे काही वाचलेले नाही णून खेद-खंत,
ु सन जायचे ! तर ‘ रे ‘ मला काही िवशेष आवडले नाही. हसा जशी असते
असे करत बसास ातच आय
ु एकदा वाचणार आहे. ‘ उ
तसेच वेगवेगळे िवचार / पंथ असतात, एवढेच पोचतेय असे वाटले, पण मी ते पा

धमशाळा ‘ मधला नायक हदी िपरा हीरोसारखा पाचपंचवीसजणांना सहज बौिक लोळवतो, हे म इंटरेग
आहे. तरीही तो शेवटी पराभूत ावा ही मानवी जगयातली ऍसडटी णावी का ? पण बाकी िवचार करता, ांची

अिधसा चा आहे, ते कुठा का िवचाराचे असेनात, ांनी ती िटकवयासाठी यशील असणे आिण आपाला

ु
ांचा धोका वाटतो ांचा बंदोब करणे, ही तर मनायामे
पतच आहे, ाला काय करणार ? मग माणसाला
अिधसा िटकवायची एवढी मानिसक गरज का वाटते, असे खोलात जावे लागेल ! ‘ शेवटच िदस ‘ ही असेच चांगले
नाटक वाटले. ही दोी नाटके मला मानवी संबध
ं ांचीच नाटके वाटली. खास मु ाम अशी िवचारसरणीची काही मा

ु े , राजकीय नाटक णा की णालीचे णा, मला ही फ सामािजक, ऐितहािसक, पौरािणक अशा
वाटली नाही. ामळ
कारची फ एक वगवारी वाटते. नाटकाचा का माल वा माहोल कोणता आहे, एवढेच ावन कळते. सगळी

ु े,
चांगली नाटके ही मानवी संबध
ं ांमधा गत
ं ु ागतं ु ीची, ितांची आिण पिवांचीच असतात, असे मला िदसते. ामळ
राजकीय नाटक ही काहीतरी िवशेष गो आहे, असे मला वाटत नाही. माहोल कोणताही असू दे, मानवी संबध
ं कसे

ु नाही, ामळे
ु , आपली कला
पािहले आहेत हेच कुठाही नाटकात महाचे असते. आपाकडे महायु ांचा अनभव
ु ीच राहणार, असे काहना वाटते. कलेता का मालावर ितचॆ मू ठरवायचे टले तर उदाहरणाथ  चांगली
खज

कलाकॄ ती ही फ दिलत, कामगार वा शेतकरी यांाकडूनच येऊ शकते, असे होईल. ान भारी कलाकॄ ती या फ

आिका खंडातूनच येणार असे होईल. कलाकॄ तीचा का माल, िवषय, समा यांना मूमापनात अितमहाचे ान
ु े लेखकाची चतनशीलता मरते आिण मूलभूत ांची दखलच न घेणारी एक िकरकोळ, उथळ संॄती तयार
देयामळ

ु , राजकीय नाटक असणे-नसणे, हा मला फार महाचा मु ा वाटत नाही. मानवी संबध
होते. ामळे
ं ांा रचन ेचे सम
ु च माहोल आवयक
भान असयाची लेखकाची इनसाईट खरे तर महाची असते. आिण ती  होयासाठी अमक
असतो, असे काही नाही.
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ु
राजकीय नाटकाला िवशेष मह देयामागे कदािचत, राजकीय पिरवतनान े माणसाचे  सटणार
आहेत, ही

ा असावी. पण, राजकीय णाली कुठलीही असली तरी ती अंमलात आणणारे मन िकती सडलेले, िकती आक ी,
ू असते, हे िवसन चालत नाही. मनाचा वापर
िकती हसक आहे यावरच ा णालीचे साधकबाधक फळ अवलं बन
कराया पतीत पिरवतनाची शता आहे का, असा  िवचारणे हे अािकतेा ेात जाते, णजेच ते

ु
बीा
कायकेबाहेर जाते, णून व ठरते. ही अशी बंिद पत पाहता, हे असले पिरवतनवादी हे ठार िनराशावादी
असतात असे मला िदसते. कारण मनाचा सवयीतला अलगतावाद ांना गॄहीत धरावा लागतो. जगयातले मूलभूत 
ु च वेच,े मटे िरअलचे  महाचे मानून ांमागे आयभर
ु
न िवचारता नसते
क करत राहायचे आिण एकू णात
जगयाचा र बकालच ठे वायचा, असा याचा अथ होतो. पण बिु वादी लोकांना असे काहीतरी म बाळगणे भागच

ु खान े
असते. हीच मानवी जगयातली ऍसडटी असते. इथे हे सव जाणवून कुणी नाटक िलहील तर श तर तो अने
मारला जाईल कवा ाचा ीधर िवनाथ करयाचा य होईल. पिरवतनवादी असयाचे मह अशा तपशीलांनी
ु ी डाा िवचारसरणीचे असािशवाय चांगले लेखक होऊच शकत नाही. वेड े आिण
अधोरेिखत के ले जाते की त

ु ग
े ारही चांगले लेखक होऊ शकतात हे लिले जाते. सांॄितक कॄ ततून राजकीय ेातली पोळी भाजून घेयाचे
ग
ु े च.
य असे या घडामोडना प येत,े ते ामळ

ु
गोपूनं ी लोकशाहीत असणारे िवादाचे मह सांिगतले आहे. िवादाची सवात
कधीही झालेली असो,

ु आहे. ाचेच िवाद हे एक प आहे. समाजवादाचे मह हवे असेल तर
अलगतावाद हजारो वष जना

िवादाचेही मह माजवावे लागते, ही एक गंमतच आहे. कारण अलगतावाद गॄहीत धरािशवाय बिु ायवाद

ु े , पिरवतनवादी लेखकान े
ू ही ऍसडटीचा ज होतो, असे मला िदसते. ामळ
िटकत नाही. या जडवादी ंाकतेतन
िलिहलेले चांगले नाटक हे ऍसड नाटकच असेल, असे मला वाटते. अशा पिरितीत, गोपू जर का पिरवतनवादी
नाटककार असतील तर ते आिण मी मराठीतले राम और शाम ठ शकतो कारण इथली वाववादाची सी मा
कन मीही अशा एका अथान े ऍसड नालेखक ठ शकतो, असे मला वाटते. इथून, गोपूनं ी दाखवलेला स आिण
कॄ तक हा भेद कोणा आयामात पोचेल ाची कना करावी. चांगले ‘ नाटक ‘ हे तथाकिथत ‘ स ‘ ही आभासी
ू .
असाचे भान देऊ शकते, ते अशा नाटकांतन
आता आपण एका वेगया अंगान ेही मानवी ेयसाकडे पा. ते अंग णजे ल िगक भावभावनांच े े. ॉईडही
णून गेला की जगयातले हे पायाभूत महाचे े आहे, आिण अिलकडा काळातले एक जीिनयस ओशो
रजनीशही णाले की या ेाचे वाढत चाललेले िवकॄ त प पाहता, पूण  मानवजात वेडी होयाा मागावर आहे, हे
िनित ! पिरवतनवाांना हा  इतका महाचा वाटतो की नाही, हे मला माहीत नाही. माया डोात अिलकडे असा
ु े आपले डोके
एक  आला की ही सगयाच िया सदं ु र कशा काय िदसतात, की आपले वय वाढत चालामळ

ु ासा असा िमळाला की, माया डोात काही िबघाड नाही, एकू णात, सदं ु र िदसयाचे हे भानच
िबघडले आहे ? याचा खल
ु कोन घेण े आिण पोषाख यांबाबत सवच ियांची
ियांत वाढलेले आहे. िन आथक गटातील ियांसह, भवया

ु ता आकषण
 वाढयाचा नाही. एक , इतर सगळे सोडून, सतत ाच कॄ तीत
एकू णच सजगता वाढलेली आहे !  नस

वा िवचारात राहयाा इेचा आिण सरा, सतत ाच िवचारात राहयाचे होणारे घातक मनोशारीर पिरणाम पाहता,
हे वाईट आहे, हे टाळले पािहजे, असे वाटयाचाही आहे ! आिण या दोन टॊकांतली कन ेपिलकडची िविवधता ! हे एक
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अितती आिण घातक असे जडातले ं आज सगयांा जगयात आहे, हे नाकारणे हा िनळ ढगीपणा होईल. या
ंाला जर डाा िवचारसरणीत ान नसेल तर ती िवचारसरणी आज पूण  अतु झालेली आे, असे समजायला

हरकत नाही. हेही ं राजकीय पिरवतनान े जाईल, अशी मांडणी करत राहणे, हा एक माग आहे ! एकू णात पाहता, हसा
आहे, सेचा  आहे – यांपिलकडे तडुलकरही जाऊ शकत नाहीत आिण तथाकिथत बिु ामायवादी –

पिरवतनवादीही जाऊ शकत नाहीत, हे लात ायला हवे. कारण मनाचा अलगतावाद गॄहीत धनच वाटचाल करणारे
ु े मानवजात जर अिधकािधक िवकॄ त आिण वेडी होत गेली तर ती
असे हे सगळे आहेत. पण या ेाता ांमळ

अिधकािधक हसक आिण िवंसक होत जाईल आिण सव िवचारसरया आिण धमवाद पायदळी तडु वेल, हे सांगायला

कुणा मानसशााची गरज नाही. जकू न येयासाठी करावे लागणारे य आिण आघाडी सरकारे ापन करयासाठी
कराा लागणाया तडजोडी णजे या ल िगकतेा ापढेु फारच िकरकोळ बाबी ठ शकतील ! माणसाचे मन

िवदीण होत जायाची असं कारणे असली तरी ल िगकतेच े  हे ांतले एक अितमहाचे कारण असेल, हे नी !
ु ारामाा ा ओळी अन ेकदा उॄत करतात ा ओळकडे या िवदीणत
े ा संदभातही पाहता येईल. “
गोपू तक

ु ा णे ने िदसतो मी तस
ु ते पसा
ु पांडुरंगा ।। “ – या ा ओळी. िदसायला मी जरी इतरांसारखाच
तक
ै ा । पसणे

अलगतावादी िदसत असलो तरी वतु ः मी तसा नाही, हा खरा या ओळचा अथ  आहे. िवदीणता हा अधम असून

ु ाराम अन ेक िठकाणी णतो. तक
ु ारामाची ही एकिवधता एखाा
एकाता – मनाची एकिवधता हा धम आहे, असे तक

ु
बिवााला
‘ शूवाद ‘ ही वाटू शकते. बु ीची मयादा ओळखणाया आकलनावरही अंितम मत देण,े हे काम करायला
ु ी मळ
ु ीच संकोचत नाही. मनाा िवदीणतच
े े सवसहं ारक  बु ीन े सटु ू शकत नाहीत, याकडे बु ी ल
मानवी ब
करते, आिण तथाकिथत ‘ िहतकारक ‘ िवचारसरया मांडत राहते !

ु
गोपूनं ी भाषेा हासाचा एक मु ा मांडलेला आहे. ‘ उपयोगी असेल तेवढेच िशका ‘ यातला उपयतावाद

ु
आिण ‘ मजा / च ैन करा ‘ यातला चंगळवाद यांनी माणसाा जगयात खूपच फरक पडत आहेत. नसती
भाषाच काय,
काही ानशाखाही बंद होत चाला आहेत. काही कॉलेजांत तान िवभाग बंदच करायची पाळी येत े आहे. एका
ु
शााचे असे णणे वाचनात आले की माणसाचा average intelligence ( सरासरी बिमा
) कमी होत

ु िनवडून, ांना िवशेष िशण देऊन, ताात
चाललेला आहे. िनरिनराया समाजगटांतली जेन ेिटकली सश मले

ु ाराम णतो ते एकिवध मन आकलन ायला िकतीशी भाषा
असलेला ानदेश िटकवयाचे य के ले पािहजेत ! तक
लागेल आिण भाषा लागेल का ? आिण असं ानदेशांच े बौिक ान लागेल का ? – या ांा उरांतच हा
ु
गधळ आिण धरळा
खाली बसयाची शता आहे !

थोडात बोलायचे झाास मराठी नाटकाला समॄ वगरै े णता येत,े पण या समॄीतून ावसाियक नाटक
वगळावे लागेल, हे लगेच लात येत.े सव तहेा वगकरणांमधली नाटके आहेत, ांतले महाचे णजे अथातच

ु ीत घटमळणे
ु
ु
कधीकधी हसू येणारी िवनोदी नाटके आिण एकदाही हसू न येणारी िवनोदी नाटके ! एकू णात, करमणक
नसते
ु
ु अट. साधारण पटणारे एखादे नीतीत िवजयी
! ेकांा मानिसक रचन ेला मळीच
धा लागता कामा नये, ही म

ु िमित पत पडली.
झाले णजे झाले ! नाटकांची संा खूप असान े मराठी माणसाला नाटकवेडा णायची कौतक
पण एकू णात एकरेषीय, बाळबोध कारभार सगळा ! दीडशेप ेा जा वषात चारदोन तरी मोा आवााची नाटके
आहेत का ? नाहीत. इथला जनरल ेक अशी नाटके पाहील का, हीही शंकाच आहे. मग रािहले तथाकिथत ायोिगक
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ु च े वैिव आिण तांिक योग यांन जा फारसे काही क शकलेले नाही. बाहेरचा
नाटक. हेही नाटक अनभवां

ु ा रचना बदला की लगेच कालबा होणारेच सगळे ! हे पानच शासनान े
जगयाचा माहोल बदलला, अनभवां
िनयम के लेला िदसतो की रा ना धत नाटक नवीनच हवे ! नाही तरी िपा न िपा करावीत अशी नाटके आहेत
ु
कुठे ? अनभवाा
मयादा ओलांडणारे समावधान, णजे लेखकाा बौिक मयादांनी सीिमत न होणारे भान, अशा

सजक अथान े िदशाहीन भान, हे असणारी नाटके आहेत का मराठीत आिण असली तर िकती आहेत ? अशा आवााची
ु दोष मला िदसतो. राजकीय नाटक नाही कवा वैमािनकाा जीवनावरचे नाटक नाही कवा
नाटके नाहीत, हा म
ु समाजाा अाय जीवनाचे िचण करणारे नाटक नाही कवा साची एकू ण िसमच बदलयाा
अमक

संघषाच े नाटक नाही – असे ा मानान े कमी महाचॆ दोष तर हजारो असतील. मराठीतले इतर लेखनकार सश
कलाकॄ ती देताना िदसतात. नाटकच असे खरु टलेले का रािहले असेल ? नाटक हा फ एक नटूनथटून उपभोगायचा
ु ीचा कार आहे, असे समजयाची सवय, हेच ाचे कारण असावे.
करमणक
----- ००० -----

30

ु िवापीठ – पिरसंवाद िदनांक – १८/१९-०३-१६.
सािवीबाई फुले, पणे
नालेखन – मनोगत.
ु
माया जगयाची सवातच
भयानक झाली. ितसया वष डांया खोकला झाला आिण ाचे पांतर कायमा दात
ु हालच हाल ायचे. जो जे सांगल
ु तं , वग ैरे.
े ते उपाय के ले जायचे. अंगारे-धपु ारे, भिव सांगणारे, साधस
झाले. नसते

कुणीतरी मला यातून सोडवेल, असे आईविडलांना वाटायचे. एकदा तर रामदास ामचे िश ीधर ामी यांाही
पायावर मला घान आणयात आले. ावेळी, ते मौनात होते, पण, ते काय णताहेत हे ांचा एक िश िडकोड
कन सांगत असे. ांनी सांिगतली णून ा काळात मी मातीची उपासनाही के ली होती. हैदराबादला एक माणूस
एका छोा िजवंत माशाा तडात औषध टाकू न, तो मासा तसाच पेशटं ला िगळायला देई – ते औषध तेा खूप िस

होते. तो मासा िगळयाचाही उपाय माझा झाला होता. एकदा कुणी सांिगतले की याला माकडाचे उे फुटाणे ा खायला,
लगेच बरा होईल. आईन े फुटाणे आणून ठे वले आिण एक माकडवाला िदसताच ाला बोलावले. तो ते काम कन देतो

ु अध मूठ फुटाणे ा माकडाा तडात भरवून ान े ते खाया आत ाा तडातून काढून घेयात
णाला. समारे
आले. माकड िचडले. ते काढून घेतलेले फुटाणे मी खातोय हे बघून ते मायावर िफारले. ते पान आईन े उरलेले

ु झाले, जाताना
सगळे फुटाणे ा माकडाला िदले आिण वर ा माकडवााला काही प ैसे िदले. मग मा ते माकड खश
ु
मला आशीवाद देऊन गेले. ान े माझा दमा काही गेला नाही, पण, माया लेखनाची ितथून सवार
झाली असा माझा

अंदाज आहे. ानंतरच, मी शाळे त िटळकांवर िलिहलेा माया िनबंधाला पिहले बीस िमळाले ! मी चौथी होईपयत
वडील कनाटकात िवजापूरला िशक होते. ानंतर मबं ु ईत, पाल िटळक िवालयात ांना नोकरी िमळाली, णून
आी मबं ु ईला राहायला गेलो. बापरे ! मबं ु ईची हवा ! ितथून पढेु दहा वष णजे सस साली मी मबं ु ई सोडेपयत,

भयानक नरक-यातना भोगा ! माझी अवा पान पाहणायाला खूप वाईट वाटे . बालपण आिण िकशोरपण असे पूण 
करपूनच गेले ! ना सहल ना सण ना फारसे चिव काही खाणे ना मनासारखे खेळणे. मी एकटे च अप होतो. ा वेळची
माझी मनःिती थोडात सांगायची तर – एकाकीपणा, ःख, अितती ल िगक भावना, ूनगंड आिण तःला िस
करयासाठी खूप अास कन पिहला येयाची िज – अशी होती. जोडीला आपण कथा, किवता िलहाात, हेही होते.
ु
वाचनालयातून सारखी पके
बदन आणून मी वाचत असे. काहीही कळले नाही तरी नववीत असापासून मी ‘
सकथा ‘ रेटून वाचत असे. एकू णच सतत डोात जीवनमरणाचेच  असत. वडील जे. कॄ मूतची वचन े

ऐकायला जे. जे. ू ल ऑफ आट ला आिण चचा ऐकायला खारेघाट हॉलला जात असत. अन ेकदा ते मला बरोबर न ेत.
मला ते कळॊ न कळॊ जेका दशनान ेही काही चांगले घडू शके ल, असे ांना वाटे . कॉलेजात असताना एकदा एक
मिहनाभर लोणावयाा कै वधाममे रािहलो होतो. ितथे बरीच आधिु नक मशी होती. ांा साहाान े
सगया चाचया घेऊन ांनी सांिगतले की याा शरीरात कोणताच दोष नाहीय, याला होणारा ास मानिसक

ु े होतोय ! मी अरशः वैतागून गेलो होतो, हे ऐकू न. करायचे काय ? ाता ात बरे णजे मी कॉलेजात
कारणांमळ
ु असायचो।
ु
ु े , मी थोडा खश
गेापासून ‘ सकथे ‘ त माया किवता यायला सवात
झाली हॊती. ामळ

शाळॆ पासूनची आणखी एक आवड णजे सारखे िचपट पाहणे. पाच आणे हे सवात  ितकीट असे. बाकांा
अशा दोनच रांगा असत. ितकीट िमळावे णून लौकर जाऊन रांगते बसावॆ लागे. मी रांगते जाऊन बसावर मग
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पिहा चा शोचे मांतर होई ! पढेु , बाहेर ऐकू येणारे ा शोचे पाशसग़
ं ीत ऐकत मी बसून असे ! कॉलेजात मला एक
ु गी फार आवडायची, पण मनात ूनगंड असे. ात घडले असे की मराठीा भत-मािसकात ितची एक कथा
मल

ु मारत, बायकोला टाटा कण कार चालवत गेला होता ! संपले ! िसगरेट
लागली. ा कथेतला नायक िसगरेटचे झरके
शच नती ! मी िताकडे पाहणेही बंद कन टाकले ! असे खूप आहे, पण, साधारण माझी घडण कशी झाली, हे
कळावे णून हे थोडात सांिगतले. जळत गेलेले जगणे आिण जगया-मरयाचे  ! सस साली णजे माया
ु मी हळू हळू ा दाा
एकिवसाा वष मबं ु ई सोडापासून आिण तःा मनाची समज घेयाा ियेमळे

िवकारातून बाहेर पडत गेलो. लोणावळावाले णाले तसे असूही शके ल ते मानिसक ! बँकेत अावीस वष नोकरी कन
ु ेबाळे , वगरै े टीन घडत गेले.
ती पासाा वष सोडून िदली. दरान ल, मल

ु
ु े भाषेच े बारकावे आिण ितचे बआयािम यांच े भान
आता लेखनाबल बोलतो. सवात
किवता लेखनान े झाली. ामळ
आले. पण, तो िवषय सा सोडून नालेखनाबलच बोलतो. कोणाही नाटकात करमणूक असावीच लागते. नाटकान े
ेकाचे ल िखळवून ठे वत ाला तःा ियेसोबत ठे वयाचे कौश बाळगावेच लागते. ही करमणूक

वेगवेगया कारांची असू शकते. सवच कार सवानाच आवडतील असे नसते. उदाहरणाथ, एक कामगार धतले
नाटक मी पाहात होतो. िवषय होता – घरांचा िवरोध डावन एकान े िमाला काही प ैसे उधार िदलेले होते आिण ते
ााकडून परत िमळत नते. थोाच वेळात मला याचा कं टाळा यायला लागला, पण, ितथा बसं ेकांना
ते खूप महाचे आिण इंटरेग वाटत होते. यात कुणी कुणाला कमीजा लेखयाचा  नसतो. तर ते असो. मला

ु तः पलायनवादी – रोजा ताणांतन
ू काही काळ बाहेर
बोलायचे आहे ते करमणूकधान नाटकाबल. असे नाटक हे म
काढणारे असावे लागते. ते पलायनवादी असते णून ते हेटाळावे, असे मला वाटत नाही. एखाा वेळी माणसाची
मनःिती इतकी नाजूक बनते कवा इतकी ताणमय बनते की जगयालाच धोका िनमाण होऊ शकतो. अशा वेळी अशी
ु ातून बाहेर काढून तोल सावरयाची संधी देऊ शकते. अशा नाटकांची
पलायनवादी नाकॄ ती ाला ा वेळेपरते
उदाहरणे णजे – ‘ ऑल िद बे ‘, ‘ मोची मावशी ‘, ‘ अूच
ं ी झाली फुले ‘. नाटकांचा सरा कार असतो,

वावाचे भान वाढवणारी नाटके . वावाचे परेु स े भान असणे ही नॉमल असयाची अटच असते. पळू न जायापेा
जगयाला सामोरे जाणे इथे अपेित असते. िनळ करमणूक वा ासाठी लागणारा उथळपणा टाळू न योय ा
गांभीयान े इथे ना हाताळलेले असते. ‘ शांतता कोट चा आहे ‘, ‘ साठे च ं काय करायचं ‘, ‘ माझं घर ‘ ही अशा
नाटकांची उदाहरणे णता येतील. आिण नाटकांचा ितसरा कार असतो – मूलभूत ांचा वेध घेणारी नाटके . या
ांची ठाम बौिक िनराकरणे असत नाहीत. ांची समज, ांच े भान ेक वेळी नान े, ताजेपणानेच यावे लागते.
ःख का होते, जगयाचा हेतू काय, मानवी संबध
ं ांत सारखे संघष  का असतात, बरोबर कॄ ती णजे काय, मू णजे

काय – या ांच े आकलनप भान देणाया नाकॄ ती यात येतात. मराठीत अशा नाटकांची उदाहरणे कमी आहेत. ‘
एक शू बाजीराव ‘, ‘ वाडा िचरेबदं ी’, ‘ सखाराम बाइंडर ‘ ही काही उदाहरणे आहेत. – हे वगकरण सांगायचे कारण
णजे, माझे नालेखन हे मूलभूत ांचा वेध घेयासाठीच असते, असे इथे णायचे आहे. ते जमले वा न जमले
यांबाबत अन ेक मतांा शता असा तरी. इथे एक वेगळी मािहती मांडावीशी वाटते – धम, अथ, काम, मो – या

ु – ‘ ढोलताशे ‘, ‘ इराक ‘, ‘ बिबळ
ु
ु
चारही पषाथा
वर माझी अनमे
आिण झू ‘, आिण ‘ जणू काही वाव ‘ – ही
नाटके आहेत. यांतली दोन णजे धम आिण काम यांवरची नाटके अिधक गाजली, अिधक ीकारली गेली, हा भाग

वेगळा. इथे काही एकांिकका व काही नाटके यांच े िवषय देण ॆ आता तु वाटते. ेक वेळी असे िवषय ठरवून लेखन
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होत नसले तरीही लेखनाची िदशा कशी होत जाते, हे पाहयासाठी असे तपशील देत आहे. हे सगळे बरोबरच आहे असा
माझा दावा नाही।
एकांिकका
ु
माया सवातीा
दोन एकांिकका माझे ाापक असलेा शंकर वै यांनी िवजय तडुलकर यांना वाचायला िदा

ु ाला सा असा मी काहीही देणार नाही, फ भरपूर नाटके
होा. ा वाचावर तडुलकर एवढेच णाले होते की त
वाचा आिण पाहा, एवढेच. िथएटरमे काय घडते याचे भान वाढवत जा, असे ते णाले होते. मला ातून नीच

ु ा ोाहनाचा इथे कॄ ततापूवक
 उे ख करणे
ोाहन िमळाले. खानोलकर तर माझे िमच होते. या दोघांा ख
ु फ
ु
मला आवयक वाटते. खानोलकर तर, माया किवताही नामय असतात,असे णत असत. मी इाईल यस

ु े , ा. शंकर वैांा संपकात आलो आिण ांनी सवातीा
ु
कॉलेजात असामळ
काळात मायाकडे ल िदले आिण
माया वेगळे पणाची मला जाणीव िदली, याचा इथे उे ख के ला पािहजे. याच कॉलेजात पूव मढकरही िशकवायला होते,
हा ा वेळी अथातच माझा अिभमान –मु ा होता. ( मला पढेु इंिलश हा िवषय ायचा होता आिण ा कॉलेजात ा.

ु होा.
होमाई जे. ॉफ या मबं ु ईता ात ाािपका, ऑफड िवापीठाा एम. ए. , इंिलशा िवभागमख
ांाकडून मला चॉसरचे ‘ कँ टरबरी टे स ‘ आिण शेिपयरचे ‘ मॅबेथ ‘ िशकायला िमळाले, हे माझे भायच
णायला हवे. )

ु
‘ मेलेले ‘ ही माझी पिहली एकांिकका ‘ सकथे ‘ त िस झाली. पढेु तीत काही काटछाट, सधारणा
कन आता ‘
एक ‘ या नावान े ती माया वेबसाईटवर आहे. सतता टीन जगयान े येणारी अता हा ा एकांिकके चा िवषय
होता. माधव वाटवे या ेट अिभन ेान े मला सािह संघात यासाठी बोलावले होते की या एकांिकके तला काही भाग
 रंगमंचावर कसा होईल ते मला कन दाखवावे ! ाचा लाभ ा वेळी मी काही घेऊ शकलो नाही. पढेु

कालांतरान े माधव वाटवे आिण आाराम भड े या महान जोडगोळीन े माया ‘ पोातून गोात ‘ या पिहा

ावसाियक नाटकात काम के ले. ( काश बिु सागरचे ावसाियक रंगभूमीवर िददशक णून पदापण याच नाटकान े
झाले. पढेु तो फासकल, िवनोदी नाटकांचा कग िददशक झाला. )

ु लोक णाले
ानंतर ‘ सकथे ‘ त आलेली माझी एकांिकका णजे ‘ इितहास ‘. ही एकांिकका वाचून काही अनभवी
की ही फ वाचायला चांगली आहे, िहचा योग होणार नाही. झाले उलटे ! िवचारनााला अनकूु ल काळ आलेला

होता, ाला फ योय अिभी िमळायची गरज होती, हे या एकांिकके न े िस के ले. ा वषा ‘ उेष ‘ धत ही
ु
एकांिकका नसती
गाजली असे ने तर ेकांा थम पसंतीचे पािरतोिषक ितन े िमळवले. पढेु महाराभर अन ेक
ु
ू या एकांिकके न े अन ेक पािरतोिषके िमळवली. फ तीनच पषपाां
धातन
ची ही एक गंभीर एकांिकका होती. ही

एकांिकका, मानवी जगयासाठी काही आदश नमूना ( पॅटन  ) सापडू शकतो का, ठरवून काही ‘ चांगली ‘ िती घडवता
येत े का, हा  हाताळणारी होती. या एकांिकके चे य प सवथम ‘ पा ‘ शकलेला णून ा वेळचा िवाथु े च पढेु माझी वाट
िददशक िवनायक पडवळ याचा इथे उे ख करणे आवयक आहे. ान े के लेा ा योगामळ
मोकळी होत गेली.
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ु के लेा ‘ भरतशा ‘ या ैमािसकात माझी ‘ नातं ‘ ही एकांिकका ( दीघाकच ) िस
िवनायक पडवळन ेच पढेु स
झाली. आशयाची आिण यशाचीही िवमी उंची गाठणारी एकांिकका णून ही सवमा झाली. रदशनन े पूण 

महाराात घेतलेा, ८५ संघांनी भाग घेतलेा धत ही एकांिकका पिहली आली. िददशक होता काश बिु सागर.
कालांतरान े योगेश सोमणा िददशनासह ( आिण सोनाली कुलकणा िवशेष अिभनयासह ) सादर झालेा या

ु
ु
एकांिकके ला पषोम
करंडकही िमळाळा. एका सराधायाला
घाबन नवरा पळाानंतर ाा पीवर बलाार
ु होते. पित-पी या नााची आिण एकू णच
होतो. ा घटन ेनंतर ती दोघे घरी परततात, इथून ही एकांिकका स

जगयाची यात िचरफाड कन पािहली जाते. अन ेक , िया-ितिया यांची गद उसळते आिण “ तू पूव होतास
तसाच मला चालला असतास “ अशा िविच वळणावर ही एकांिकका येत.े शेवटाला ॅ िजक णावे की णू नये, अशा
अनपेित बवर ती संपते.
‘ संसाराणूपड
 घार ‘ ही एकांिकका थम आयएनटी धत काश बिु सागरन े सादर के ली. ा वेळी मी नोकरीिनिम

अहमदनगर िजात वाळकी या गावी होतो. ही एकांिकका समजून घेयासाठी काश मबं ु ईन वाळकीला आला होता.
ा धत या एकांिकके ला लेखनाचे पािरतोिषक िमळाले, हे असले तरीही या एकांिकके तला नालेखनातला एक
िवलण योग एकू णात पूणत ः लिला गेला असेच णावे लागेल. उी आिण कॄ ती यांतली सततची दरी आिण री

ु े संवादांच े
दाखवयासाठी या एकांिकके त संवाद आिण कॄ ती / अिभनय यांचा संबध
ं च तोडून टाकलेला होता. या तंामळ
एक वेगळे च ातं मला िमळाले.

ु
ु िवापीठातफ िवासागर
‘ िवरहवेदना ‘ अथात ‘ सा मावळा सूयाची ‘ ही एकांिकका पषोममे
थम पणे

अापका िददशनाखाली सादर झाली. ही ा वेळी सवॄ  ायोिगक एकांिकका ठरली. ेमासाठी जग धडु कावून

ु
ू ीवर इथे समजतदार
लावणारे, कुणाचीही, कशाचीही पवा न करणारे ेिमक हे अन ेक कलाकॄ तचे िवषय होयाा पाभम
ु े ःख, नाश यांची िनमती होणार असेल तर आपणच वेगळे होऊ, असे ठरवणारे हे ‘
ेिमक आहेत ! आपा ेमामळ

िवचारी ‘ ेिमक. ते एकदा शेवटचे भेटायचे ठरवतात, ती शेवटची भेट णजे ही एकांिकका. आसी, ेम, िवचार, भावना
 टांचा
या सगयाच ियांचा धांडोळा ही एकांिकका घेत.े  चबाजूनं ी ढवळू न काढणारे संवाद आिण सू अथ
बाज पाहता समीप रंगमंचावन ही एकांिकका अिधक खरपणे पोचू शके ल असे वाटते.
‘ से ‘ ही एक खूप गाजलेली आिण गाजत रािहलेली एकांिकका. मबं ु ईा आंतरबँक धत ही काश बिु सागरन े ‘

ु कलाटया घेत
उव ‘ या नावान े सादर के ली. ितथे लेखनाचे पािरतोिषक िमळाले. संवादांनी िखळवून ठे वत, उलटसलट

ु
ही एकांिकका, मानिसक ता हाच कसा एक  बनतो ते दाखवते. पढेु या एकांिकके चा दीघाक होऊन ‘ बिबळ
आिण
झू ‘ या नावान े ाचे ायोिगक रंगभूमीवर िवमी योग झाले. ानंतर, ‘ तमु चं आमचं सेम असतं ‘ या नावान े पूण 
दोन अंकी नाटकाा पात ते ावसाियक रं गभूमीवरही झाले. ाची डीीडीही कािशत झाली. ितचे िददशक
िगरीश पतके होते. ानंतर ‘ िदल चाहता है ‘ या नावान े ते हदीतही झाले. ाा पिहा योगाची ितकीटिवी तीन

लाख होती ! पढेु चेतन दातारन े ते िदीा ीराम सटरसाठी ‘ आँखिमचौली ‘ या नावान े हदीतून बसवले, ाचेही खूप
योग झाले.
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‘ बस ‘ ही माझी रंगायनसारा नामांिकत संने े सादर कॆ लेली पिहली एकांिकका. बाळ कव यांची ही
रंगभूमीपदाप णाची एकांिकका. िददशक होते रमाकांत देशपांड.े याा पिहा योगाला, नामांिकत िलन होयापूवचे
ु उपित होते. ान ेर नाडकण यांना तीन एकांिककांमधली ही सवात जा आवडाचे ांनी ांा ‘
अमरीश परी
टाइस ऑफ इंिडया ‘ ता परीणात टले होते. एकाकीपणाचे वेगवेगया पांतले सात हा िवषय या एकांिकके त
हाताळलेला होता.
‘ ळ - िदवाणखाना ‘ ही एक एकपाी एकांिकका आहे. िवचारांचा आिण ांचा गधळ आिण बा पिरिती
हताळयाचे सततचे ताणमय य, हा या एकांिकके च िवषय होता. याची आणखी काही पिरमाणे पाहणे श असाचे
लत आान े ही एकांिकका वाढवून ितचा ‘ मन ‘ या नावान े के लेला दीघाक माया वेबसाईटवर आहे. हे पूण  सादर
करणाया अिभन ेाला ितथा ितथे ‘ नटे ‘ हा िकताब ायला हरकत नाही, असे मला वाटते.
ु े िदङमूढ अवा
ू िनमाण झालेा गतं ु ागतं ु ीमळ
‘ वेषांतर ‘ ही एकांिकका एकमेकांतले डावपेच, खोटे पणा आिण ांतन
होणे, हा िवषय हाताळणारी आहे. यात ितमा बदलणे आहे. ही एकांिकका िवनोदी पतीन े गंभीर िवषय हाताळते.

तःा आिण सयांा ितमा घ करत जाणे कसे घडते हे ‘ ओळख परेड ‘ या एकांिकके त आहे. सामदु ाियक न ेतॄ
ही संकना चचत असताना ात ितचे काय होते हे पाहणारी ‘ समदु ाय ‘ नावाची एकांिकका िलिहली. तीत समदु ाय
नावाचे एक पा घेऊन िनणयसा शेवटी एकाकडेच एकवटते हे दाखवले होते. सामािजक-राजकीय-वैचािरक ेातला
आमकपणा आिण िगत जीवनातला आमकपणा हा मूलतः एकच असतो, हा िवषय ‘ ािलन ‘ ही एकांिकका
हाताळते. मानवी  सोडवयाा अथक पिरमांच े काय होते, हा िवषय ‘ समा सोडवयाचा सराव ‘ या एकांिकके त
येतो. हाच िवषय एका वेगया आयामातून ‘ खडक ‘ या एकांिकके तही येतो. ‘ िरलीफ ‘ ही थोडा कालावकाशात

ु डा दाखवते. पाच ते सात िमिनटांचाच असा हा योग, के ास, होईल. ‘ अि ‘, ‘
बरीच गतं ु ागत
ं ु असलेला जीवनतक
जोडपी ‘, ‘ ऑिफस ‘, ‘ े लर ‘, ‘ स ‘ याही असेच काही मानिसक ांच े िवषय हाताळणाया एकांिकका आहेत.
सगळे जगणे जर कारणपिरणाम मीमांसते चालत असेल तर ःखातून बाहेर पडणे अशच आहे, असा याचा अथ  होतो.
कारण, भाव, ियाितियांची रचना हे सगळे च जर असे ब असेल तर मग ‘ शहाणपण ‘ णजे काय, ‘ ातं ‘
णजे काय हे  िवचारलेच जाऊ शकत नाहीत. पिरिती आिण मी, इतर माणसे आिण मी, सरी ी आिण मी
यांता सगया संघषावा अटळ धन चालावे लागेल. माया एकांिककालेखनात अशा पाा ांना ाधा
ु
असते. कारण कुठाही ीा जगयातले हे महाचे  असतात. कुणालाही जगणे समजयाची सवात

कुठातरी अशा ापासूनच श आहे, असे मला िदसते. णजे मग, एखादे तान, एखादी णाली मांडयासाठी
मी िलिहतो का ? तर नाही. ते मी पणे नाकारतो. कारण औपपिक बौिक कॄ तीपेा ियाितियांा िजवंत
ू पाहणे हेच मला माझे कॄ िते वाटते. मी त कव बंधकार नसून एक कलावंत आहे – नाेातला
ियेतन
लेखक आहे – ही माझी जाणीव सतत उपित नसेल तर नाेात लेखन करणे श होणार नाही. िवचारनाही /
चचानाही इंटरेग होणे हे या जाणीवेिशवाय श नाही.
ु िचित करणे, एखादा मूड तयार करणे, एखाा आदशाच े अथवा भूतकाळाचे उदाीकरण करणे, एखाा
एखादा अनभव
िवचारसरणीचा भाव वाढवणे, एखाा अायाचे पिरमाजन कसे ायला हवे ते सांगणे कवा चांगावाईटाचे एक
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उघड वा सु ं मांडत राहणे, अशा कारणांसाठी मी नालेखन के लेले नाही. जगयाचे वेगवेगया अंगांनी सम भान
 करणे या ‘ हेतू ‘ न े िलिहले, असे णता येईल. माझे नालेखन णजे मला जगताना जाणवलेले  समजून
घेयाची िया आहे. या ांच े प मला ताािलक कवा समकालीन असे जाणवत नसून वेगवेगया कारे
मानवी जीवनातले ांच े सात मला िदसते. अशा कारचे लेखन करताना प ैसा आिण िसी ही उिे असूच शकत
नाहीत, ाबल वेगळे बोलायचे कारण नाही. आपा चिरताथासाठी सरे काही िदवसभर कन मग आिण तरीही हे
क शकत असाल तर करा, असेच वातावरण असते. मी ते ागा न करता ीकारत आलेलो आहे.
ु
इथे आता माया दीघाक व नाटके यांा लेखनाकडे वळू . ‘ मानव ‘ आिण ‘ मरणाचे रण असावे ‘ ही दोन सवातीची
अिजबातच न जमलेली नाटके . तशीच आणखी दोन न जमलेली नाटके णजे ‘ पंतधान येत आहेत ‘ आिण ‘ घटना
घडतात ‘. पण ही नाटके ‘ अिभची ‘ त िस झाली. पाचवे न जमलेले नाटक णजे ‘ रा ‘. पण याचा ा. अण
पाटील यांा िददशनाखाली सांगली बँकेमाफ त रानाधत योग झाला. आिण सहावे न जमलेले नाटक णजे

ु हे नापांतर के ले, ते माया वेबसाईटवर आहे. )
पूव के लेले काकाा ‘ ायल ‘ चे नापांतर. ( अिलकडे पा
ही सहाही नाटके बाद धन ांना वेबसाईटवर घेतलेले नाही. िलिहयाता अपयशान े खचून न जाणे आिण िचवटपणा
ु मळात
ु
ु े ते आले असावेत. ािशवाय पढचे
ु काम घडले नसते. एवढे झाावर
हे गण
अंगात असावेत कवा िनधारामळ
अथातच मी तः ांना न जमलेली नाटके असे समजत नाही आिण जी माया वेबसाईटवर आहेत ा नाटकांकडे
जाऊ.
या एकू ण नालेखनाा जमेा बाजू काय तर ा अशा – धम ( ढोलताशे ), अथ  ( इराक ), काम ( बिु बळ आिण

ु
झू ), आिण मो ( जणू काही वाव ) – अशा चार पषाथा
वर नाटके ; अिलकडा आंतरराीय संदभासह िलिहलेले
ु संबध
मराठीतले एकमेव नाटक ‘ इराक ‘; ी-पष
ं ांतले बारकावे आिण अंतःवाह िचित करणारे मराठीतले िवशेष

नाटक ‘ बिु बळ आिण झू ‘; िवचारना / चचाना इता भरपूर माणात आिण इंटरेग पतीन े येण े / जणे;
े , बँका, कारखान े यांाकडून सादरीकरण; जवळजवळ सव नामवंत नासंांकडून
महाराभर अन ेक संा, कॉलेजस
ु
ु णजे, मानवी ांा बाबतीतले मानवी बीचे
व अन ेक नामवंतांा िददशनाखाली सादरीकरण; आिण म
अपयश अिभ करणारी इतकी नाटके मराठीत थमच. ( पढेु मागे कुणी समीक आलाच जाला तर ाा

सोयीसाठी हे थोडे देऊन ठे वले आहे. वतमानपी परीणांपिलकडे या नालेखनाकडे अजून तरी फारसे कुणाचे ल
गेलेले नाही. याला दोन कारणांा शता संभवतात – एक णजे हे सगळे फालतू असणे आिण सरे णजे
तथाकिथत समीक सगळे बिु ामायवादी असान े हे ांा आकलनकेत न येण.े ) असो.
नाटके
पिहले जमलेले नाटक णजे ‘ एक गगनभेदी कचाळी ‘. हे नाटक माझा नट-िददशक िम स जी. कुलकण यान े

ु
पाठपरावा
कन मायाकडून िलन घेतले आिण अंत कक न ेपासह सादर के ले. या नाटकाा िनिमान े एक
ु
आलेा आी िमांनीच कोापरातली
िस नासंा ‘ य ‘ ापन के ली. आपण सगळे ितमांा जगात
जगतो, समजा बाहेन आपली ितमा बदलली गेली तर – असा नाटकाचा िवषय होता. नीट टीन चा असलेा
ु
घराकडे अचानक माणसे धावत येतात आिण ा घराता का पषाची
कचाळी ऐकू आाचे सांगतात, अशा
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ु होते. गंभीर िवषय, वाव आिण कना यांच े अजब िमण आिण अंत हाोटक हाताळणी
घटन ेन े हे नाटक स
ु वाचनही धमाल ायचे, योगाचा तर च नाही. कै . अण पाटीलन े जयसगपूरसारा लहान गावातून
ु े नसते
यांमळ
सादर के लेले हे नाटक अनागरी रानाधत राात पिहले आले. ानंतर हे नाटक ‘ टे ो कलासागर ‘ साठी

ु करांा
अिनल खोपकरन े चंड न ेपासह बसवले, तेही योग उम होत. ानंतर पीडीए न ेही हे नाटक िदलीप वगल
ु  कर मख
ु भूिमकाही करत असत.
िददशनासह सादर के ले – ात तः वगल

ु
ू लगेच ‘ िदनकर परोिहतचा
‘ कचाळी – ‘ ला जोडूनच ाच ऊजतन
खून ‘ हे नाटक िलिहले. आपण जे आहोत ापेा
वेगळे काहीतरी होयाची ेकाची इा, हा िवषय. हे काश बिु सागर या माया िमान े थम रानाधत

सादर के ले आिण नंतर ‘ पोातून गोात ‘ या नावान े ावसाियक रं गभूमीवर. हेही वरवर िवनोदी धाटणीचेच नाटक
होते. नाटकभर खूप मजा येई. पण आपा ेकांना शेवटी वावदश िनराकरणच हवे असते, कना / फँ टसी
णून काही ीकारणे जमत नाही, या कारणान े ाचे फार योग झाले नाहीत.
‘ नातं ‘ हा वाव हाताळणीतून ऍसडटीकडे जाणारा एक वेगळा दीघाक आहे. आहे अशा दीघाकपात याचे बरेच
योग योगेश सोमण आिण सोनाली कुलकण यांनी के ले. िपनॉप सायले णजे काय ते याा ेक योगात
ु होणारा हा दीघाक समारे
ु ८० िमिनटे ेकांना
िदसत असे. आता याापढेु काय घडू शकणार, अशा िठकाणी स

ु
े
बसा जागी िखळवून ठे वत असे. असेही िवषय, ांतले उनन, संवाद हे मराठी ेक ीकारतात या अनभवान
माझी संवादलेखनातली भीतीच िनघून गेली, असे णायला हरकत नाही.
या िनभयपणातूनच, पढेु ‘ नाणेफेक ‘ िलिहले गेले. यातले संवाद ांता गत
ं ु ागतं ु ीसाठी मु ाम लात ावेत असे

ु मेहनत कलाकारांकडून
आहेत. हे नाटक ‘ आिवार ‘ साठी पं. सदेव बे यांनी बसवले. हे बसवताना ांनीही म
संवादफे क नीट होयावरच घेतली. संवाद हाच या नाटकाचा ाण असताना आदा िदवशी रंगीत तालमीत नटना
ु े मी फारच नाराज झालो होतो. पण योग मा िबनचूक झाला ! हे नाटक वाचावर
संवाद िवसरत होते, ामळ

ु खन कन ांना पाठवला. ते फारच
बेजनी एकदोन  िवचारले होते, ते लात घेऊन नाटकाचा काही भाग मी पनल
ु झाले. समजून चटकन पूणत ा आणयाा मायाकडून घडलेा या कॄ तीचा ांनी पढेु अन ेकदा उे ख के ला.
खश

ु
ानंतर हे नाटक पीडीए या पयाता
ितिठत संने े मंिचत के ले होते – ाचे िददशन मोिहत टाकळकरन े के ले
होते.
माया नालेखनातली िददशकांना आवडणारी एक िवशेष बाब णजे मी कं स आिण सूचना या अगदी कमी,

ु
ू  असतील तर सादरीकरणाचे नातं सारखे लेखकान े देत बसयाची आवयकता
गरजेपराच
देतो. संवाद अथप ण
नाही, असे मी गॄहीत धरतो. िलिहताना आशयाकडे -- ाा सूाितसू अंगांकडे पूण  ल देण े मला महाचे वाटत
असान े सारखे कं स िलिहयाचा मला िवेप वाटतो.
ु
े ी पिहली िनमती होती माझे
पयात
आी काही िमांनी जमून ‘ अवकाश कलामंच ‘ ही संा ापन के ली. या संच

ु तर असतातच पण इथे घडलेा कॄ तीचा
‘ धागेदोरे ‘ हे नाटक. माणसाा जगयाता कॄ ती या असं भावांनी य
इतर कुठे ही पिरणाम घडू शकतो, हा आशय मांडणारे हे नाटक. आधी हे नाटक ‘ डाा डोयाखाली काळा तीळ ‘ या
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ु सादरही के ले होते. पयात
ु
नावाने िलिहलेले होते. स कुलकण यांनी ते कोापरात
आमा संमे ाफ त सादर
ु खन के ले. या नाटकान े मराठीला पिहला अँिटहीरो िदला असे मा. कॄ .
करयापूव अन ेकांशी चचा कन ाचे पनल
पारधी यांनी ांा परीणात िलिहले होते.
आमा याच संने े माझे ‘ समतोल ‘ हे नाटकही सादर के ले. दोी नाटके िवासागर अापक या ा वेळा एका
िवाान े िददशत के ली होती. बसवयाा ियेत, चचात मीही सहभागी होत असे. या नाटकात दोन िववािहत
जोडपी असून दोी ियांत काही घातक दोष आहेत, असे दोी पतना िदसते आहे. ा दोघा भावांतले हे दोष
ु
गेले पािहजेत, ांांत सधारणा
झाली पािहजे, अथा नाश होऊ शकतो, अशा अवेत दोघेही आहेत. ा दोघांच े
ा दोघना सधु ारयाचे य, हा या नाटकाचा िवषय आहे. काही तणावाचे संग, काही िवनोद असे कुठेही कसेही

िमण होत हे नाटक पढेु जाते. इकडे आमा संते फ होयाा आगेमागेच रव लाांनीही ांा ‘ िमती चार ‘

या संमे ाफ त ते मबं ु ईत सादर के ले. दोी योग चांगले होत. लाांच े न ेप फार कक होते. ांच े मबं ु ईतले योग
बयाप ैकी गाजले. अन ेक पािरतोिषके ही िमळाली.
‘ ढोलताशे ‘ हे माझे सवािधक गाजलेले नाटक णावे लागेल. ‘ आिवार ‘ सारखी संा आिण िवजय क करे

ु े आिण गणेशोव हा
यांासारखे िददशक आिण अण काकडे यांा न ेतॄाखालची उम टीम लाभामळ
ु े ही हे नाटक अन ेक ेकांमाणेच नाटक, िचपट, कला, राजकरण अशा अन ेक
संवदे नशील िवषय असामळ

ेांता नीही आवजून पािहले. जयंतराव साळगावकर आिण नर  दाभोळकर अशा िभ िवचारांा लोकांनी या
नाटकाला सहकाय िदले. हे नाटक धमिवरोधी णता येत नाही पण सामातः ाला धम टले जाते ा सगयाा
ु ाराम, ान ेर काय णाले हे येत गेामळ
ु े , या उवाचा आिण धमाचा काहीही संबध
िवरोधी आहे. वेळोवेळी तक
ं

ु
नाही असे संवाद येऊनही, कुणाची भावना खावाची तार आली नाही. धम, अा हे आयभर
माझे आेच े

ु हा िवषय मायाकडून हाताळला जाणे भागच होते. या नाटकाला अन ेक पािरतोिषके
िवषय राहात आलेले आहेत. ामळे
िमळाली, याचे ८७ योग झाले आिण टीीवनही याचे अन ेकदा ेपण झाले. नंतर, इासह इतरही अन ेक संांनी
ु आता ावसाियक रंगभूमीवर आले
या नाटकाचॆ सादरीकरण के ले. अिलकडेच भकाली या संते फ हे नाटक पा,
े िनात िददशन आिण लिलत भाकरसह अन ेक नामवंत कलाकारांचा अिभनय, ही याची
आहे. िवजय क कयांचच
खास वैिशॆ आहेत.
ु
‘ िनमती ‘ हा दीघाक राजकीय डावपेचांची फँ टसी असा होता. इंिदरा गांधचा पाडाव आिण ांच े पनान
ही ाची

ु े होणारे न ेतॄातले शीबदल, या अंगान े िलिहलेले ते नाटक होते. ाचा आजवर
ढोबळ पा भूमी होती. लगबदलामळ
फ एकच योग झाला आिण तोही चांगला झाला नाही, णजे योग झालाच नाही, हेच खरे. माझे हे एकच नाटक
चोन सयान े आपा नावावर करणे घडले होते !
ु ात मानवी
‘ सामसूम ‘ हे नाटक नीती आिण ाय या दोन मूांची टर झाली तर काय, असा िवषय हाताळते. मळ
जगयात अन ेक मू े असू शकतात का, की ती एकाच मूाकतेची अन ेकाथता असते, हा न ेहमीच मला महाचा
वाटणारा  आहे. इकडचे वारली समजातले काही तपशील, काही िबहारा पूणया िजातले तपशील असे एक
घेऊन तयार झालेला हा एक कित ॉट होता. हे नाटक काही संांनी सादर के ले पण एखाददोन योग, असे. ानंतर
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महारााता दोन नामवंत ावसाियक संांकडून ते वेळोवेळी ीकारले गेले. ‘ भीती चांदयाची ‘ आिण ‘ ितकार ‘
या नावांनी जािहरातीही येऊन गेा. पण काही ना काही कारणांनी ते घडले नाही. नंतर ितसया एका

नामवंत संने े

इंटरे दाखवले, पण ांना ते ाचा पाडाव आिण सनांचा िवजय, असे कन हवे होते. णजे िल माझे आिण
आशय ांचा, असे. याला अथातच मी नकार िदला, कारण माया लेखनियेत ते बसणारे नते. अिलकडे, पीडीए या
ु
पयाता
नामवंत संने े हे नाटक रंगभूमीवर आणलेले असून ाचे योग चा आहेत. माझे िमवय िदलीप
ु  कर यांच े उम िददशन आहे.
वगल

ु वाचावर मला ात लेखकच सारखा काहीतरी बोध ायचा
पूव ‘ नरदेह ‘ नामक एक नाटक मी िलिहले होते. पा

ु े मग ा पूण  नाटकाचे पनल
ु खन के ले आिण ाचे नवीन नामकरण ‘ सा
य करतोय असॆ वाटायला लागले. ामळ
ू घडणारे
तरी शेवट गोड ‘ असे के ले. पिरितीा दबावातून िनमाण होणारे  आिण ते सोडवयाा यांतन

भरकटणे आिण वाढणारी गत
ं ु ागत
ं ु हा या नाटकाचा िवषय होता. याचा एक अनौपचािरक योग महाराीय कलोपासकतफ
धनंजय गोळे यांा िददशनाखाली झाला. ानंतर िवजय वांकरांा ‘ ऍि िथएटस  ‘ न े हे नाटक भालचं पानसे
यांा िददशनाखाली सादर के ले. ांनी ाचे अन ेक िठकाणी एकू ण पंचवीस योग के ले. योग, माया मते, उम
होत, पण माया काही िमांा मते माझे नाटक सादर करयाची ही आशयसंगत पत ने. ांा मते ही पारंपिरक
भावनाासारखी ीटमट झाली. मला मा नाटकाा आशयावर अाय होतोय असे काही वाटले नाही. या गधळावर
मग मी काही उर ठरवले नाही. अजूनही मला यावर ठामपणे काही णता यॆईल असे वाटत नाही.
ु ात िलिहलेले आिण आता काही ा कन ‘ गोया काढलेलं िपूल ‘ या
‘ जागचं हलायचं नाही ‘ या नावान े मळ

ु ‘ ७० ा आसपासा हदी िपरची एक बनावट कथा असलेले पण खरे जगणे
नावाने फायनल के लेले हे नाटक. समारे
मांडणारे असे हे नाटक आहे. माया मते हे चांगले िलिहलेले नाटक आहे. कुणी णतात ा वेळा िपरोरीशी
ु नाही. मला हे कारण मळ
ु ीच पटत नाही. इितहास, पराण
ु हे चालते, मग काळाचा कुठे  येतो ?
आता नाळ जळत

आशय तु असयाचा खरा  असतो. अिलकडेच झाले एकदाचॆ हॆ नाटक सादर. आमाच ‘ अवकाश कलामंच ‘
ु
न े ते सादर के ले. सनील
चौधरी यांच े चांगले िददशन होते.

‘ जणू काही वाव ‘ हे एखाा लेखकान े ाला िदसलेले पण िनळ वैचािरक नसलेले असे काही स मांडयाचे
धाडस करणारे मराठीतले एकमेव नाटक असावे. ‘ आिवार ‘ साठी िगरीश पतके या िददशकान े ते बसवले. संा
आिण िददशक या दोघांचहे ी ते धाडसच होते. इथा ‘ बांिधलकी ‘ ा गदारोळात हे नाटक दडपले जायाचा धोका
होताच. झालेही तसेच. कधी ने ते या नाटकाा परीणांवर ितिया देणारा लेख मी ‘ लोकसे ‘ त िलिहला. े
समीक गंगाधर पाटील यांना ते नाटक आवडले असे ांनी सांिगतले पण ांनी ावर कुठे िलिहले नाही. ही कारणे

ु े न-े आणीला अवघड झाले होते, हेही एक कारण, असे
आिण ा नाटकाचे न ेप फार बोजड बनवले गेले होते, ामळ
सगळे घडून काही योगांतच ते नाटक थांबले.
ु
‘ बिबळ
आिण झू ‘ हे नाटक मराठी योिगक रंगभूमीवर खूपच गाजले. याला पािरतोिषके ही खूप िमळाली आिण
याचे योगही खूप झाले. ‘ ढोलताशे ‘ माणेच नािचपट कलावंत, समीक या सवानी हे नाटक आवजून पािहले.
ु कुलकण यांा पढाकाराखाली
ु
ु महाराात अन ेक
साद वनारसे आिण अतल
चालणाया ‘ रंगवधन ‘ या योजन ेमळे
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िठकाणी या नाटकाचे योग झाले. ेक िठकाणी नाटक संपावर ेक आिण सादरकत यांांत नाटकावर चचा

ु संबध
घडवून आणणे हे ‘ रंगवध न ‘ चे वैिश होते. ी-पष
ं ांतले चोरटे वाह असा िवषय असूनही चचा खूप चांगा
होत. िवशेष णजे ियाही चचत मोकळे पणान े सहभागी होत. फ गोाता एका योगानंतर सगळे ेक
गेानंतर दोन िया आाला भेटून नाटक आवडाचे सांगनू गेा. सगयांसमोर ांना हे सांगता आले नते. या
ु िट शांत तु ी के ली. िवजय तडुलकर तर याला आंतरराीय दजाच े मराठी नाटक
नाटकाची अन ेकांनी सपरले

णाले. िगरीश पतके या माया िमाने िददशत के लेले हे माझे पिहले नाटक होते. ानंतर ान े माझी आणखी दोन

ु ेय अथातच राज बडे यांा ‘ वलय ‘ या सं ेला जाते. ा सव
नाटके िददशत के ली. इतके सगळे घडयाचे म
टीमन े या नाटकासाठी खूप क घेतले. माया नालेखन ियेतला हा एक महाचा टा ठरला यात शंकाच नाही.

पढेु हे नाटक ‘ तमु चं आमचं सेम असतं ‘ या नावान े ावसाियक रंगभूमीवरही आले. दीपक दामले या आमा िमाचे

पिरम यामागे होते. ाची डीीडीही िनघालेली आहे. ‘ चोरपोलीस ‘ या नावान े कुमार सोहनी यांा िददशनाखाली
याची िफही के ली होती, पण आता ती उपल नाही. ात नाटकातले सव मूळचे कलाकार होते.
ु
ु न दीघाक धत िगरीश पतके यांा िददशनाखाली
‘ डावेदार ‘ हा दीघाक थम ‘ आिवार ‘ तफ पयाता
सदश
सादर झाला. ा धत ाला लेखनासह अन ेक पािरतोिषके िमळाली. िवचारसरणी आिण  जगणे यांत दरी कशी

ु सावाांिव िलिहलेले नाटक आहे. राजन वेलणकरांनी
पडते, हा याचा िवषय होता. काहीजणांना वाटले की हे माम
हे नाटक पािहलेले होते आिण ांना ते आवडले होते. ांा ‘ राजन िएश ‘ या संते फ ते नाटक ावसाियक
रंगभूमीवर आणायचा धाडसी िनणय ांनी घेतला. नाववाले अिभन ेते णून दीप वेलणकरांना घेतले. ावसाियक

ु झाले. योग उम होत होते पण
करायचे तर नाव बदलायला हवे, असे ठरले. ‘ झालं गेलं िवसन जाऊ ‘ हे नाव मर

ु ले बतेक, झालं गेलं होऊन गेलंय तर
नामांकन े िमळू नही कुठे ही िवशेष असे पािरतोिषक िमळाले नाही. शेवटी, नावच चक
आता काय बघायचंय, असे ेकांना वाटले असावे, अशी आी समजूत कन घेतली. नालेखन ियेत असे अन ेक
ु
ु थोडी भर पडली !
कारचे अनपेित धे ही बसू शकतात, या आधीच असलेा अनभवात
आिण ानात, पा

‘ इराक ‘ हे नाटक ‘ आिवार ‘ साठी चेतन दातार आिण इरावती कणक यांनी बसवले. योग सादर होईपयत मधेमधे
ु े थोडीफार एकसंधता हरवली असावी. नंतर मी, ते माया ीन े फायनल के लेले माया
बदल होत रािहले. ामळ

वेबसाईटवर आहे. यातले बाकीचे संदभ वगळू न फ आंतरराीय राजकारणातली पाे एवढाच माहोल घेऊनही एक ‘
ु
सधािरत
‘ संिहता मी तयार के ली. तीही वेबसाईटवर आहे. अिलकडा जागितक राजकारणातली पाे असलेले,

वाववादापासून थोडी वेगळी हाताळणी असलेले असे मराठीतले हे एकमेव नाटक आहे. याबाबता कुतूहलापोटीच
ु
िवजय तडुलकर आवजून याचा योग पाहायला आले होते. हे ‘ अथ ‘ या पषाथा
वरचे नाटक होते. कुणी णाले,

गधळ झाला; कुणी णाले, फार सोपे झाले. काय ा चचा, मारामाया असतील ा आधी कन नाटकाची संिहता
आधी परेु शी फायनल झालेली असली पािहजे, असे मला वाटले.

‘ समतोल ‘ नंतर रव लाांनी माझे ‘ ेमच णू याला हवं तर – ‘ हे नाटक ांा ‘ िमती चार ‘ या संमे ाफ त
सादर के ले. मूल होऊ ायचे नाही या अटीवर ेमिववाह झाानंतर कालांतरान े मूल हवेच असे नवयाला वाटायला
लागले तर – हा  या नाटकात आहे. घरात िनघत जाणाया अन ेक ा आिण या नााता ा, असे
िम होत सगळे चालत राहते. आता असे वाटणे ही तारणा की िनसग की ामािणकपणा याचा धांडोळा घेत हे नाटक
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पढेु जाते. या नाटकाला अन ेक नामांकन े िमळाली पण पािरतोिषक काही िमळाले नाही. तरीही, या नाटकाला िमळालेले
एक मोठे पािरतोिषकच णावे अशी गो णजे याची एनएसडीा भारत रंगमहोवासाठी झालेली िनवड. ितथा
चचत आी जे बोललो ाने ितथले काही ाापक व इतर काहीजण भािवत झाले. ा महोवात आी पािहलेा
काही नाटकांतली अितरेकी काशयोजना पान, हे लोक नामामाचा िवचका करताहेत, असे आाला वाटले.
अिलकडे लाांनीच ‘ िमती चार ‘ तफ च माझे ‘ वू ‘ हे नाटक ‘ िमती-चार ‘ या ांा संते फ सादर के ले..
तथाकिथत सांॄितक ेाचा पंचनामा करणारे हे नाटक आहे. काळाचा मिहमा णून, योय माणसे न िमळणे, आलेली
सोडून जाणे, अशा कारा अडचणी ांनाही आहेतच. तरीही, आपापले काम करत राहणारीही माणसे असतात, यावर
ांच े काम चा आहे. एका अगदी वेगया नाटकाचा हा योग लाांनी फारच छान बसवला होता.
‘ घोकं पी ‘ हे नाटक ‘ आिवार ‘ साठी िगरीश पतके करतील, असे िच आहे. जगयाता आपापा ितमेच े
सात वागवत राहणे, हा िवषय नामय पतीन े इथे आला आहे. आता हे नाटक पीडीए तफ ही अिजत सातभाई यांा
िददशनासह येऊ घातले आहे.
‘ ायल ‘ आिण ‘ मन ‘ यांच े योग झालेले नाहीत. पण, ‘ ायल ‘ आता िवजय क करे यांा अजावर आहे.
माया ीन े कोणाही कलेची ाा – ‘माया ‘ या ऐवजी ‘ कला ‘ हा श घान रामदसांा भाषेत सांगता येत े –
माया योिगयांची माउली
जेथील तेथ े न ेऊिन घाली
कॄ पाळू पणे नािथली
आपण होय ।।
णूनच माया ीन े कलाकॄ ती ही शेवटी महाची नसून ातले समावधान हेच महाचे असान े लेखक,

ु कलाकॄ ती हे काहीच महाचे राहात नाही. यामळ
ु े च, लेखकाची वा कलावंताची िसी वा िता कलेत
अनभव,
महाची रा शकत नाही, असे मला वाटते.
हे िववेचन पाहता, साहिजकच इथे आािकतेचा िवषय येण े भाग आहे. ‘ आािकता ‘ हा एक बदनाम झालेला
श आहे. अंधा, पूजाअचा, अिभषेक, कमकांड, तीथयाा आिण उव णजे अा आिण या सगयांतला

ु
ढगीपणा, ट,अाचार आिण फसवणूक णजे सपर-अा
असे होऊन बसलेले आहे. चांगली कला आािक
असते, असे मला िनःशंकपणे िदसते तेा तो श मी वरील अथान े वापरत नाही.
अािकता
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ु
ु
सिशित
– अिशित, ावान - बिु ामायवादी, किन
– मूलतवादी, आिक – नािक, हसावादी –

ु ात अलगतावादी असतात. तःला आयसोलेट करणे हा मानवजातीत शंभर
अहसावादी वग ैरे सव तहांच े लोक हे मळ
ु े च. हे तर
टे पसरलेला िवंसक रोग िदसतो. ‘ ेमान े, बंधभु वान े रा ‘ अशी वाे वेडपट ठरतात ते ामळ

अाािशवाय, बु ीन ेही समजायला अडचण नसते. इथे एखााला असा  पडू शकतो की माणसाला अशा

अलगतेिशवाय – आयसोलेशनिशवाय – जगणे श आहे का ? – हा झाला आािक . कारण याला तथाकिथत

ु
बौिक, सभािषतां
ची अशी उरे चालत नाहीत. हा  िवचारायलाही बंदी करणारे, याची टर उडवणारे लोक अलगता,

हसा, नाश गॄहीत धरणारे िनराशावादी, बेजबाबदार लोक असतात. ेक संबध
ं संघषम य का, सगळीकडे फू ट का पडते,
माणसाचे मन िवदीण का, सगळीकडे बेिफिकरी, छळ, ू रपणा, ाथ , डावपेच, दडपशाही यांच े थ ैमान का चा आहे,
ु ीचा या ांवर उपयोग काय – असे  पडणे णजे अााा ेात वेश करणे. अा हे
माणसाा ब

ु लोकांच े े आहे असे समजणारे तथाकिथत बिु वादी लोकच खरे तर हे सगळे महाचे  टाळत
वेा, पळपा

ु कना,  हे सगळे बाराा
असतात आिण आदशवादाा कवा िनराशावादाा पळवाटा शोधत असतात. बी,
भावात जात असताना काहीच  न पडणाया लोकांना एकू णात ' मॄत ' का णू नये ? अपमान, फसवणूक, अाय,
मनािव घडणे, अपयश येण े अशा असं जखमा मनात वागवतच जगायला पािहजे का -- हा  समजा

आािक आहे, णून िवचारायचाच नाही ! फुकट मरायला कुणालाच कुणाची बंदी नाही ! िपांच े िहशोब आिण
ु ाराम णतो तसे ' एकिवध मन ' (
अिभमान इथे कुचकामी ठरतात. अशा हजारो िपा आा आिण गेा ! तक

एका मन -- integrated mind ) णजे अा आिण िवदीण मन णजे अााचा अभाव. थोडात.
े ा मागान ेच जाऊ आिण यािशवाय सरे काही श नाही, हे गॄहीत ध.
अा नको णजे सवयीा िवदीणत
ु गण
ु , आरती, संयम -- हे सगळे मानवी िवदीणत
े ा ढगी ेातले श आहेत. िवदीण मनाला
सदगण,

अााची टगल करावीच लागते, ािशवाय ाचा आळस समथनीय ठरत नाही. अा णजे धंदवे ाईक मराठी
ु ळ
ु ीत आिण िनजव काहीतरी
ू मांडली जाणारी न ैितक चौकट ने. अा णजे काहीतरी सपक, बळब
नाटकांतन

असते, असे तःला पटवत रािहले णजे आपणच खरे या जीवनसंामातले शूरवीर असे इतरांना दाखवताही येत.े
एकाच मानिसक पॅटन चे रटाळ, कं टाळवाणे आिण सदोिदत वैतागलेले जगणे हे खरे तर अााा अभावातले जगणे
ु जगणे हे कोणती अिता बाळगयाजोगे आिण गौरवाद असते ?
असते. काळा, भीती आिण हसा यांनी य
ु
जी गो मानवी मनाची पूण  रचनाच बदलणारी असेल, ाची कायपतीच बदलणारी असेल तीबल ाच जा

ाेा भाषेत बोला असे णयात काही अथ नाही. अमयाद भानाची मयािदत ाा हे तथाकिथत बिु वादी मनच
ु हे आपा या एकू ण िवातले सव आहे, हे बु ीच गॄहीत ध इिते !
मागते ! बी

िवान, गिणत, तंान अशा बाबततला बु ीचा उपयोग िनववाद आहे. तो च नाही. मानवी संबध
ं ांत बु ी जी वाट
लावते, तो आहे . फू ट, अिवास, संघष , हसा यांचा गधळ आिण सव उतारे, आदश, माग यांच े सततचे अपयश
ु
ु
ु ता संशयादच
हीच आहे बीची
या ेातली कामिगरी. ही घाण, ःख, पीडा बघून, या ेातला बीचा
वापर नस

ने तर घॄणाद आहे, यात मत होयाचे कारण नाही. समजा एका जोडात घटोटाची वेळ आलेली आहे, पीला
िता पतीबरोबर राहणे शच नाही. घटोटाचा िनणय घटोट ाया आधीच ावा लागणार हे तर च

ु ा आधार, नंतर तू काय करणार, नंतरही ेक गोीला तू माझी मंजरी
ु
आहे. या वेळी जर पती णाला की मीच आहे तझ
ु ीचे आहे.
ायला हवीस, तर पी णेल, यू आर िरजेेड – गेट लॉ नाऊ ! तसेच मानवी संबध
ं ांा ेाता ब
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ती िरजेच के ली पािहजे अशी अवा आहे. या ेात कवडीची लायकी नसलेा, उलट वाताहात करणाया, ःख,
छळ, भीती, पीडा यांची प ैदास करणाया बु ीकडून, ितला नाकारावरही, ितची माता घेयाचे कलम कसे काय

समथनीय ठरते ? अाान े असा भंगार बु ीा परीेत पास ायची गरज काय ? नाकारा गेलेा गॊीला
ु देारा ? असली अंधा बु ीा िनकषांत तरी बसते का ? मानवी संबध
पा
ं ांा ेाता बु ीला लाथ घान
नाकारणे ही अााची पिहली पायरी आहे. तसे करणे हे बु ीला पटवयाची काळजी, हे िनळ वेडपे णातच जमा

ु ते आहे तसे तडफडत
होईल. नाकारलेा गोीा टे ला नंतरचेही सगळे उतरत गेले पािहजे असे णणे णजे नस
मरा असे णणे तर आहेच पण कदापीही या नरकाा बाहेरची शताही कुणी शोधता कामा नये, अशी कुमशाही
ु
आाही आहे. असा आा न जमानणारे
िनघतच राहतात !

ु
ु ारामाा
िववेकवाद हा बीचाच
भाग असाचा पेच यात मला िदसतो. असो. अा णजे ' एकिवध मन ' हे तक
ु एकदा पाहयाची आवयकता आहे.
भाषेतले वर आधीच सांिगतलेले इथे पा

े ो, आयन ेो, बेकेट हे नाटककार अशा कारचे अािक लेखक आहेत असे मला वाटते. मराठीत च. ं.
िपरांद
खानोलकर यांाकडे या बाबतीत िनदश करता येईल.
वरील सव िववेचन करायचा हेतू हा की न ेहमी िवचारा जाणाया खालील सव ांना –
ु ी ‘ भूिमका ‘ असयाचे मह मानता का ?
१. लेखक णून त

ु ी िलिहता का ?
२. सामािजक, राजकीय, आथक पिरवतनासाठी त
३. ‘ सामािजक बांिधलकी ‘ हे सािह-मू मानता का ?

ु ाला वाटते का ?
४. ‘ िववेक ‘ हेच अंितम मानवी मू आहे असे त
ु
ु ाला पटते का ?
५. बिामायवाद
हेच ेयस आहे हे त

ु ाला वाटते का ?
६. िवेषणाक, एकरेषीय समज हीच फ श आिण आदश, असे त
-- माझे ‘ नाही ‘ हे एकच उर आहे,
ु पाे, जे काही घडते ते वा संवाद, तंपणे महाचे नसतातच. ा सवातन
ू  होणारे
माया नाटकातले अनभव,

ु ात तु असणारे असे असते. नाटक िलिहयापूव माझी पूवत यारी अशी
एकू ण भानच महाचे आिण सवाा आय
काही नसते. ते कशाबल आहे हे साधारण माहीत असते. बाकी सगळे ओघात, ताजेपणाने येत जाते. नालेखनाची

ु ा मायाच काही
माझी अट एकच असते – ते िलिहताना मला इंटरेग वाटत रािहले पािहजे. िलिहताना मलाच सचले
ु ास दादही देत असतो !
िवनोदांना मी खळखळू न हसून िदलखल
--- ००० ---

दोन समकालीन नाटककार
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सगळे समकालीन नाटककार असा ापक पट घेऊन उरकासारखे िलिहयापेा दोन ाितिनिधक नाटककार घेऊन, ते
अासून, ांवर बोलावे, असे ठरवले. इथे समोर घेतलेले दोन नाटककार आहेत – मनिनी लता रव आिण

ु त. या दोी नाटककारांा नाटकांत ‘ आजा ‘ नाटकांची बरीच वैिशे उपित असाचे िदसून
धमकीत समं
येत.े आजा तणतणा जगयाचा माहोल हे दोी नाटककार हाताळतात. ातले , नाराजी, असमाधान,
खरचटणे, ताण आिण ःखे, हे या नाटकांच े िवषय आहेत. सामातः मराठी नाटक हे शधान असते तशीच यांचीही
नाटके असून, ांना वाचनमू आिण सािहमूही आहे. धमकीता ‘ गेली एकवीस वष ‘ या नाटकात एक वा
आहे – “ आधीच काही िदगजांनी ठरवलं य, शधान नाटक णजे वाईट नाटक. “ पण हे दोी नाटककार याला

ु
ु ी नाटकाचा ाट ... अिभनय
जमानत
नाहीत. आणखी एका िठकाणचा ाच नाटकातला हा संवाद पाहा – “ – इथं त
ु ी एका तणाची था ऐकायला या ... “ ेकांा मानिसक सवयी अबािधत ठे वन
ू
वग ैरे बघायला येऊच नका ! त
िनळ ांची करमणूक करयासाठी िलिहलेली ही नाटके नाहीत. ऊरबडवेपणा, हसवणे, रडवणे, पे दार वाे वा

ु
ु
सभािषते
, सवात-म-शे
वट असलेले कथानक, सिवर भाविचण, खूप नामय घटना – यांची काळजी करणारे
हे दोी नाटककार नाहीत. दोघेही या िपढीा जगयाचे ांच े आकलन आपापा पतीन े अिभ करणारे

ु े , ावसाियक यश िमळवणे, हा ांचा हेतू नाही. आजा जगयाा माहोलातून येणारी ही
नाटककार आहेत. ामळ
सजक अिभी आहे. आिण हेच ांच े महाचे वैिश आहे.
आता ‘ आजचे ‘ कवा ‘ समकालीन ‘ नाटक णजे काय ? कोणाही काळात माणसांच े समूह एकाच वा साराच
वावात जगत नसतात. मी एका खेात असताना हे पािहले होते की एसटीन े दोन तासांवर असलेले िजाचे िठकाण
ु ‘ ा मे ’१३ ा अंकात मधू साबणे या पयात
ु
ितथा अन ेकांनी पािहलेले नते. ‘ अनभव
राहणाया आपा

ु
 आहे – ‘ तर मी मबं ु ई पािहलीच नाही ‘. पयात
मराठीता कादंबरीकाराचा एक लेख आलेला आहे, ाचे शीषक
राहात असून हा लेखक अजून एकदाही मबं ु ईला गेलेला नाही. मनांवरचे भाव, जगयाचे माहोल, कामाची े े

ु
ु ही अनभवकार
ु े ‘ समकालीन ‘ असे एकच काही जगणे चा असते, असे
इादमळे
वेगवेगळे असू शकतात. ामळ
ु बदलत असतात, हे नाकारता येत नाही. आधिु नक
णता येत नाही. तरीही जगयाचा साचा, प हे काळानप

साधन े आिण ‘ गती ‘ यांचा लाभ होणारे, तसेच शहरी जीवन जगणारे या अथ इथे ‘ समकालीन ‘ णता येईल. ा
ु
अथान े, हे दोी नाटककार आपापढेु ‘ आजचे ‘ जगणे सादर करतात. वूच
ं े आिण मािहतीचे ोट, सखसोयी
आिण च ैनीची वाढती-बदलती साधन े, कपडे, खाणे यांतले वैिव आिण चोखंदळपणा, वाढते िवशेषीकरण (

ु जगयाचा रागरंग बदललेला आहे.
specialization ), धा आिण एकू णच होत असलेले शहरीकरण यांमळे
ु
माणसामाणसांता संबध
ं ांची पे बदललेली आहेत. ताण आिण सखःखां
ची पे बदललेली आहेत. ा

संदभात या दोन नाटककारांची नाटके पाहावी, अासावी, असा या लेखाचा हेतू आहे. ांा जोरकस आिण कसदार
ु ांना आजचे महाचे नाटककार णून पाहणेही आवयक आहेच.
अिभीमळे
या लेखासाठी मनिनीची खालील तीन नाटके -१. िसगारेटस
२. अलिवदा
३. एकमेकांत
आिण धमकीतची खालील तीन नाटके –
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१. पाणी
२. चा, आरो, इ.
३. गेली एकवीस वष

ु
अशी एकू ण सहा नाटके िवचारात घेतलेली आहेत. सवातीला
य नाटकांचा गोषवारा पा. या नाटकांचा आशय, यांत

ु तः ते घडतानाा संवादांत आहे, हे इथे नदवायला हवे. आधी मनिनीची नाटके –
काय घडते यात के वळ नसून म
मनिनीची नाटके -१. िसगारेटस
न ेहाला गौतम आवडतो पण तो ितसाद देत नाही. आिशषला न ेहा आवडते पण ितला तो आवडत नाही. मनीषला नंिदनी
आवडते पण ितला तो आवडत नाही. नंतर गौतम-न ेहा यांच े जवळ येण े घडते. गौतम ितला णतो, “मी आवडतो तर
आिशषशी अफे यर का के लं स ? “ ाला ते अन ैितक वाटते. आिशष-नंिदनी ‘ सगळे ‘ ाय कन बघतात. नंिदनीला
ल, जबाबदारी हे काही नको आहे. न ेहा आिशषला सांगते की ितला गौतम आवडतो. आिशष िचडतो. तेा न ेहा णते,
“ तू तर नंिदनीत इॉही नतास – ितनं सांिगतलं य सगळं – “ इथे आिशष अवाक होतो, िनघून जातो.
२. अलिवदा

ु होते. काशकाका ( ओबीसी ) हे िनशांता बाबाचे िम असून िनमावशी ( ाण
िनशांत या पाावन नाटक स

ु गी. समीर व तिनशा एकमेकांा ेमात असून शेवटी ांच े तटु ते. काश-नीला
) ही ांची पी आहे. सई ही ांची मल
यांच े पटत नाही – ांचा शेवटी घटोट होतो. सई िनशांतला पटकावू शकली नाही, याचे नीलाला ःख होते. पूजािनशांत यांच े ेम. नीला िता कामासाठी शेवटी आिके ला जाते.
३. एकमेकांत
ील हा एक अिभन ेता आहे. पूवा-ील यांांत ेम आहे. ती दोघे एक राहतात. ियांका ीलशी लट करते.
पूवा गणपती-वगणीवन सोसायटीा सेे टरीशी भांडते. ते ितथे भाान े राहात असतात. ीलला पूवाच े वागणे

आवडत नाही. पढेु ते वेगळे होतात. पूवा िता घरी राहायला जाते. अमेय ितचा भाऊ आिण मेघना ाची पी. मेघना
बरीचशी ॅ िडशनल. पढेु ील आजारी असताना पूवा येत.े पूवाच े बाबा आजारी असताना ीलही ितकडे जातो.
ील-ियांका यांच े जमते आिण तटु ते.
आता धमकीतची नाटके –
१. पाणी

ु ु ल हा एक ियाशील िवचारवंत आिण पािणनी हा ‘ अवलोकन ‘ चा संपादकीय सागार -- आिण म
ु णजे
मक

ु ु ला लेखनाला असणारे लॅ मर ान े कायकाना उाह देयासाठी
आंदोलनाकडे एक कायकता णून पाहणारा. मक
ु ु ला एका लेखाा संदभात चा आहे.
वापरावे, ांना िनराश करायला ने, असे पािणनीचे णणे. ही चचा मक

ु वर शाल पांघरणे, हे करायला मक
ु ु लचा नकार आहे. ान े लेखातून,
कायकाना अंधारात ठे वणे आिण न ेांा चकां
ु ु ल ाला नकार देतो.
आमीरखानचा पाठबा आिण परदेशी फं डग हे मु े काढावेत असे पािणनीचे णणे असते. मक

ु सनाचा  आहे, तो िसिनकली हँडल क नये.
पािणनीा मते हा पीस हजार कुटं ु ब े आिण दोन लाख लोकांा पनव
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ु ु लचे णणे. पािणनीा मते
आमीरखान कोकाकोलाची जािहरात करतो तर ाचा पाठबा घेण े चूकच आहे, असे मक
ु ु लन े ाचे परखड िवचारही आंदोलनाचे िहत लात घेऊन मांडावेत, तर मक
ु ु ला मते, असे , परखड िवचार
मक

ु ु लला वाटते. ा दोघांत कोणताही
िदान ेच आंदोलनाला ताकद िमळे ल. कायकाना वैचािरक झटके हवेतच, असे मक
समझोता न होताच नाटक संपते.
२. चा, आरो, इ.
दीपक हे एक कािनक पा आहे. चा घरात आावर ( आिण नंतरही अन ेकदा ) ााशी फोनवर बोलतो. घर

उिकरडा टाईप अा असाचे पान वैतागतो. आरोचा फोन येतो. ितचे माधयु . ‘ आपण एक का राहतो ? ‘ हा
ा दोघांतला , जो शेवटपयत चालतो. चाा पायाला लागलेले असून आरो ावर उपचार करते. नंतरा
संभाषणात, नााता एका बारशाा कायमाला जाणे टाळले जाते. चाा डोात तोच . नाटकात या गंभीर
ु
ाची लाईट हाताळणी. ितला ‘ िदेव ‘ आवडतो, ाला नाही. िता मते, िगत समजतचे
/ आवडचे  हे

जीवनमरणाचे  क नयेत. ितला ‘ सलाम नमे ‘ बघायचाय. ःखी काही नकोय. ितला चाचा सारखा ऍनािलिसस
कं टाळवाणा होतो. ‘ िल इन ‘ असून िकती यशी आहोत हे बाहेर दाखवणे आिण आतून पोखरलेले असणे – हे

चाला खटकतेय. आरो णते, “ तु या िरलेशनिशपमे सया ीचा िवचारच नसतो. “ ‘ यशराज ‘ ा िफस
ु
खोटारा, मेलोॅमिॅ टक असा तरी ांत सधारणा
होत असाचे ती सांगते. आपली एकमेकांना गरज आहे णून

ु कलाकॄ तीची िनखळ
आपण एक राहतो – या िरलेशनिशपला नावे ठे वायची गरज नाही, असे ती णते. अितिवचारामळे
ु पायाला लागते. ती पा
ु सेवा करते. “ आपण एकमेकांना आवडतो
मजा घेता येत नाही, असे ती णते. ाला पा
णून एक राहतो “ – यावर शेवट होतो.
३. गेली एकवीस वष

ु गा णजे तण. ाची ेयसी चाफा. ‘ ास होतो णजे नी काय होतं ? ‘
िलबरल आईविडलांचा एकवीस वषाचा मल
ु
ु
– हा ाचा  आहे. आईबाबा परोगामी.
समाजवाद, ीवाद यांच े परत
आिण ािपत वेा िवरोधात

असणारे. तण तः कोणाही िवचारसरणीला बांधील नाही, पण याचा अथ ाला च नाहीत, असा नाही, असे तो
णतो. रघू जेा ाला िवचारतो, “ तैयार हो इस डर के िलये ? “ तेा तण णतो, “ तैयार होन े की ा बात है सर
... वैस े भी यही तो लाईफ है । “ ‘ कबी कबी ‘ ा ऐवजी तो ‘ लेट िलबरल, लेट िलबरल ‘ – असे णतो, पण
आपले मन तसे आहे का, हे ाला कळत नाही. नंतर चाफा ाला नकार देत.े रघू आान देतो तेा तण काहीच
ितकार क शकत नाही. िशण मधेच सोडतो. आपण अपयशी आहोत, असे तो णतो. भीतीचा पगडा. सा
असलेा सगया गोचा नाश के ला पािहजे, असे ाला वाटते. सवनाशातूनच िनमती श होईल, असे तो णतो.
शेवटी तो मनोण होतो. असंब बडबड करतो. नाटकाला दोन शेवट आहेत. पिहा शेवटात बाँबहात चाफा मरते.
ु ीत तो नाचत असताना नाटकाचा शेवट होतो. सया शेवटामाणे –
े होते. गणपती िमरवणक
नंतर तणाचे ऍर ड मॅरज
ु शू ... दीघ ास – या वेगया गोी येतात. फुटा मनामाणेच हे तक
ु ातक
ु ांच,े सलगता नसलेले नाटक.
ब,

मनिनीा नाटकांबल तडुलकरांचा लेख इथे वाचायला िमळतो. तसेच, धमकीता नाटकांबल मकरंद साठे आिण
वैभव आबनावे यांच े लेख आहेत. ांबलचे थोडे मु े आधी पान मग पढेु जाऊ.

मनिनीा लेखनाचे ‘ बळ ‘ – महाचे वैिश -- सांगताना तडुलकर णतात, “ भावन ेत आजवर लपलेली

जगयातली से ती बघता बघता वरची आवरणे अलग कन ांच े ‘ आतले ‘ प आपासमोर िनवकारपणे मांडून
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ठे वते, राचा कवा अूचा एक थब न सांडता – अितशय मोजा शांत. एरवी किवता करणारी मनिनी िता
नाटकात एक शियात आहे. “ ितचे नाटक बघताना ातली एकू णच अिलता अंगावर येत राहते, असे तडुलकर
णतात. ( पारंपिरक नामयता नसलेले रोजचे जगणे नाटकातून मांडणे आिण ‘ धीटपणा ‘ ही वैिशेही तडुलकर

सांगतात. ) तथाकिथत सतेची खूप बंधन े पाळत खोटे खोटे बोलायचे नाकारणारी ही नाटककार आहे. ‘ िनःसंकोचपणा
‘ हे तर या िपढीचेच वैिश आहे. पण तडुलकर णतात ती ‘ अिलता ‘, तो ‘ िनवकारपणा ‘ कशातून येतोय, हे

पाहायला हवे. मनिनीचे ‘ एकमेकांत ‘ हे नाटक पािहावर मी ितला एक ईमेल पाठवला होता, तो असा होता --

ु े नाटक ' एकमेकात ' पािहले. उर-आधिु नकतेची सव वैिशे या नाटकात आहेत. ेकाचेच बरोबर, आिण
“ काल तझ
स असे काही नसतेच – असे णता णता अराजक हेच स, असे होते.

ु ी नाटके खूप लोकांनी पाहायला हवीत, णजे, पटापट मते देयाचे हे  नाहीत, हे लात येईल.
तझ

ु
काला योगाची सवातच
पडेल झाली आिण पूण  योगच एक पी खालीच झाला, असे मला वाटले.
शभु कामना. “

ु बरोबर, तमक
ु चूक – हे ठरवयाा कोणाच मापदंडांवर िवास रािहलेला नाही. कुणी कसे वागावे, कुणाला
अमक
ु े , इथे
काय वाटावे, वतनावर कोणते िनबध असावेत – यांबाबतची कोणतीच बंिद रचना इथे उपल नाही. ामळ

ु , असे सचवले
ु चकले
ु
ु एक भूिमका घेतली जात नाही – यांमळे
ु
कुणाचीच बाजू घेतली जात नाही, अमक
जात नाही, अमक
ती अिलता येत.े लेिखके ला मा असणारी एखादी न ैितक चौकट या लेखनामागे नाही. उलट, असे काहीच उपल
नसयातून नकळत येणारा एक कडवटपणा आहे, असे टले तरी चालेल. उपरे आदश आिण खोटी न ैितकता फे कू न
ु े च घटनांच े अंदाजही उडवून िदलेली ी.
िदलेली ही ी आहे. जणू कसलेही आधारच नको असलेली ी. ामळ
‘ िसगारेटस ‘ मधला खालचा उपरोिधक संवाद पाहा --

ु ा काहीच नीट नाही करता येत. आपाला आपण करत असलेा ेक गोीचे पिरणाम माहीत
गौतम – बघ, तल
असले पािहजेत. णजे मी इकडे हात के ला की काय होईल – मी एखादा घास उचलतोय तर तो माया तडात कसा
जाणार आहे, हे मला कळलं पािहजे.
कवा –
नंिदनी -- ... पण मला आवडत नाही कोणी मला असं वाग, इता वाजताच ये आिण िवशेषतः माया ोफे शनल
कामात ढवळाढवळ के लेली..
कवा ‘ अलिवदा ‘ मधला हा संवाद –
सई – बाबा आता बदललाय – आता काय करायचं आिण हेच करायचंय असं ीकान करतो सगळं . पूवचा जग
बदलायचा उाह नाही रािहलेला – पण ा दरान पूजा आिण िनशांत यायचे घरी. गंमत हीच की ांच ं जमलं य –

ु च मला कळलं की समीर आिण
ु गा घालवला याचं ःख झालं च असेल आईला ! आिण हो,नकतं
मी हातचा चांगला मल
तिनशाचं तटु लं .

-- हे असे एका फटात अन ेक गोी हाताळणे ! ात उारिचेही नाहीत !
याच कारे तयार आदश आिण परंपरागत मू े नाकारणे हे धमकीता नाटकांतही िदसते. ाा ‘ मी आिण माझे
िलखाण ‘ या लेखात तो णतो, “ एका बाजूला ‘ जगयाचा वेग, करावयाची इा असलेा व वेा अटी पूण 
करयासाठी गरजेा गोी ‘ आिण ‘ न ैितकता ‘ दोचा ताळे बदं एका मूवेत बसवयाा फं दात न पडता मी
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जगणं पढेु पढेु रेटत गेलो. “ आणखी एका िठकाणी तो णतो, “ माया घरातून कामाा िठकाणी जाताना मला जे एक
ु येतात ांाच वाहात मी आहे ते सगळे िमळू न जे बनतं तो मी
लाख एकापेा एक भडक आिण सी करणारे अनभव
आहे ते माझं िलखाण आहे असं णावं लागेल. “ ( लेखात आहे तसे घेतले आहे, नसलेली िवरामिचे घान अथ
बदलाचा आरोप येऊ नये, णून. ) थोडात, हा एक मूहीन गधळ आहे. बरोबर-चूक, भलेबरेु , िहतकारक-

अिहतकारक – हे ठरवणे अश असलेला chaos –अराजक आहे. ‘ इितहास ‘ या िवषयावरचे तण या पााचे, ‘
गेली एकवीस वष ‘ या नाटकातले हे णणे पाहा -- “ जैस े िक िहरी को िडलीट करना चािहये ... साला सब ॉेम
उसी म तो है । कोई एक चीज जो बीते ए पल की याद दे ... ख होनी चािहए ... “
मकरं द साठे यांनी याच लेखकाा सया नाटकांा संदभात मांडलेले ांच े आकलन असे आहे – “ वैचािरकता न
ु णजे काही िकमान ऐितहािसक भान ठे वन
ू हा तण काही िल
नाकारता, समाजभान, पिरितीभान आिण म

पाहात आहे. “ एका नाटकात हा तण याला इतके मह देईल आिण सया नाटकात हे सगळे धडु कावून लावेल, तर
ु
ु ीच नाही. हा एक गंभीर, सजनशील लेखक आहे.
न जणो, तो नसताच
एक तंकुशल लेखक ठरेल. पण हा तसा मळ

ु ीच गरज नाही, असा हा एक पिरप लेखक आहे. ‘
ाा कमी वयाचे उे ख कन ाला पॅनाईज करायची मळ

ु
बिवादिवरोधा
‘ ची मकरंद साठे यांना ऍलज असावी. तडुलकरांना, जणू ते आरोपी असामाणे, ांनी याचे जनक
ठरवले आहे. याा जणू िवरोधात, धमकीत “ हा एक ‘ िवचार ‘ क पाहणारा आिण ‘ िवचारवॄ करणारा ‘ लेखक
आहे. “ – असे साठे णतात. लेखकाचे िवचार आिण ाची  नाटके पाहता, हे अथातच तःा अपेा या

ु ात साठे णतात ामाणे ‘
नाटकांवर आरोिपत करणे आहे. कारण, चांगले णायचे हे आधीच ठरलेले असावे. मळ

ु
े राजकीय नाटक आहे का ? माहोल चळवळीचा असला तरी, िवचार आिण कॄ ती यांतले अंतर हा या
पाणी ‘ हे ामान
नाटकाचा िवषय आहे. मानवी जगयातला हा अंत महाचा िवषय असून कोणाही माहोलात तो अिात असू
शकतो. िवचार आिण कॄ ती यांतले ं हा खरे तर या नाटकाचा िवषय आहे. या ाचे सवागीण आकलन  झाावर
नाटक संपते. यात लेखक कोणतीही ‘ भूिमका ‘ घेत नाही. बरोबर-चूक, योय-अयोय – अशी कोणतीही बाजू घेत नाही

ु
ु एक बरोबर, असे उर असू शकत नाही, हेच आकलन हे नाटक
वा तसे काही सचवतही
नाही. या ंाा ाला अमक
ु
 करते. पण, उर-आधिनकते
माणे मूळ नाटक असे काही नसतेच, ाा ेक वाचकान े / ेकान े काढलेा
ु
ु
आपापा ती फ असतात. मायासाराला एक वेळ असे टलेले चा शके ल कारण मला बीचे
िवशेष कौतक
ु
नाही. पण साांना असे टलेले चालेल का ? ांना उर-आधिु नकतेत बसवले तर ांा आवडा बिवादाची

वाट लागेल ! आिण तडुलकर बिु वादिवरोधाचे जनक होते ? तसे असते तर मराठी नाटक कुठा कुठे पोचले असते ! ‘
ु
सखाराम बाइंडर ‘ सारखा एखादा अपवाद वगळता, साांच े हे िवधान पटणारे नाही. बिवादाा
‘ कोा ‘ मयादते
वावरणाया कलाकॄ ती कधीच

ु
‘ मौवान ‘ ( वा ‘ अर ‘ ) िनपजत नाहीत, हे इथे नमूद करावेस े वाटते. ‘ पाणी ‘ हे नाटक बीा,
िवचाराा मयादा
 करणारे नाटक असान ेच ते मराठीतले एक महाचे / ग नाटक ठरते. धमकीत वा मनिनी, ांची

ु े च हे दोघेही मराठी नाटक एका उंचीवर न ेणारे लेखक ठरतात. ‘
नाटके कुठाही भूिमके त अडकवत नाहीत आिण ामळ
गेली एकवीस वष ‘ या धमकीता नाटकाबल िलिहताना वैभव आबनावे काय णतात ते पाहा – “ आिक,

भाविनक, सामािजक, राजकीय अशा जगयाा सव पातयांना कवेत घेऊ बघणारा, कुठाही अिभिनवेशािशवाय

ु ान े
समतेची आस लागलेला, असा हा िपपीिलका माग. या मागाच ॆ ितनी समकालीन मराठी लेखकांमे ाम
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ु
मकरंद साांा िलखाणात आढळतात. या मागाची पसटशी
चाल धमकीता ‘ गेली एकवीस वष ‘ मे जाणवते.
“ उलट, अशा

ु ीच सापडत नसून धमकीता नाटकात ाची ‘ पसटशी
ु
‘ सम ’ तेचा ितनी साांा नाटकांत मळ
चाल ‘
ु करायची आहे, पण
ने तर ‘ ,  दशन ‘ घडते, असे णायला हवे. आबनाांना साांची खरे तर ती

ु
साांना ती नदा वाटयाचीच  शता आहे. णजे साांनी चकीा
कारणांनी धमकीता नाटकांना चांगले
ु
णणे आिण आबनाांनी चकीा
कारणांनी साांा नाटकांना चांगले णणे, अशी इथे एक मजेदार िफं फाट
होऊन जाते !
( भूिमकावाांना समतेचा संताप असतो, हे लात ा. )
ू काय काय  होते, ते पा. उर-आधिु नक णजे काय आिण ही
आता मनिनी आिण धमकीत यांा नाटकांतन
ु
ू कोणा जािणवा  होतात ते पा. तयार
नाटके उर-आधिनक
आहेत का, अशा चचत न जाता, या नाटकांतन

आदश, पारं पिरक न ैितक मू,े सावकालीन से – या गोी ही नाटके नाकारतात. इितहासाा िवेषणातून वा बु ीन े
वा भावान े जगयाता ांवर – संबध
ं ांा ांवर – उरे सापडतात, यावर या नाटकांचा िवास नाही. जगणे

ु आहे, ही या नाटकांची पायाभूत जाणीव िदसते. हे सगळे गॄहीत धन,
ु गत नसून िवसंगत आहे आिण िवदीणताय
ससं
ु ची
जमेल तसे जगत जायचे, एवढेच श आहे, अशी जाणीव इथे  होते. ही एक कारे बंिदतेची, मयादायते

ु े , सारांशपान े याला िनराशावादही णता येईल. इथे ‘ आधिु नक समीाआिण अगितकतेची जाणीव आहे. ामळ

ु
िसा ‘ या मालशे-जोशी यांा पकातले
पॄ १८२ वरचे उर-संरचनावादाबाबतचे िववेचन, इथा जािणवांा
संदभात, पाहयासारखे आहे -- “ उर-संरचनावाद हा मूलभूत ताककतेला, मूलभूत तांनाच न क पाहतो.

ु गती, सलगता, िववेकािधित वा तक िन ान, यांा ऐवजी िवसंगती, िवलगता, िवक ीकरण यांा साहाान े
ससं
मानवी जीवनाचा, मनाचा, भाषेचा, संॄतीचा वेध घेऊ पाहणाया या िवचारसरणी आहेत. मानवी जीवनात वा
इितहासात सकाराक ांती घडू शकते, यावर या िवचारसरणीचा िवास नाही. मानवी जीवनाला, संॄतीला,

इितहासाला िमळणारी िदशा ही कोणाही सकाराक िकोणातून पाहणे या िवचारसरणीमे श नाही. अगदी
टोकाला जाऊन मांडलेा या सापेतावादी भूिमका मूा ‘ अराजकवादी ‘ आहेत, असे णणे भाग आहे. “ -अशा कारा

ु या दोी नाटककारांा नाटकांतन
ू येतो.
‘ अराजकवादा ‘ चा अनभव
मनिनीची नाटके

ु ( तण-तणी ) संबध
मनिनीची िती नाटके ी-पष
ं , ांतले  आिण पेच – या ेात िफरताना िदसतात. हे
ममवगाच े वा अितीमंत वगाच े  आहेत, असे काही णून हे सगळे फे टाळता येईल का ? काहीजणांना वाटते की
ु
ु
ममवगय अनभवे
ातून चांगली कलाकॄ ती िनमाण होऊ शकत नाही. काही तथाकिथत बिवादी
असाही म
पसरवायचा य करताना िदसतात की राजकीय नाटक वा राजकीय कादंबरी हीच े कलािनमती असू शकते.

ु
ु
कलाकॄ तीचे अनभवे
 वा तीत हाताळलेले  अनभव
कोणते आहे, यावर ा कलाकॄ तीचे े अवलं बनू
असते का ? तसे असेल तर भारतातली सवम कलाकॄ ती कोणा जनसमूहातून िनमाण होईल, हे सांगता आले पािहजे.
तसेच जगातली सवे , मौवान कलाकॄ ती कोणा देशातून िनमाण होईल, हेही सांगता आले पािहजे. पौरािणक,
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ऐितहािसक, सामािजक यांमाणे ‘ राजकीय ‘ हे एका माहोलाचे िनदशन असू शकते. ते मू असू शकत नाही, हे लात
ायला हवे.

मानवी संबध
ं ांचा आवाका आिण ांा आकलनाची कुवत, झेप, गांभीय यांवरच कलाकॄ तीची मूाता अवलं बनू

ु ा राहतात, असे समजणे हे
असते. आपाकडे महायु ात  होरपळणे झाले नाही णून आपा कलाकॄ ती ख

ु
ु ठरत नाही, हे
ु एक छोटे अनभवे
िनळ बावळटपणाचे आहे. थोडात, अमक
 हाताळले जाणे हे या नाटकांच े वैगय
आधी लात घेतले पािहजे.
मनिनीा नाटकांता तण-तणनी अथातच आपापा पालकांच े जगणे पािहलेले आहे. ते ांना फालतू,

 , नाइलाजाचे वाटलेले असान े, ांा जगयात ांना तेच, तसेच नको आहे. जनु े  टाळणारे असे ते
िनरथक
ु ा नीतीकना यात िनकालात िनघत
काही वेगळे जगू इितात. तसे वेगळे ांच े  जगणे चाही आहे. ज
असान े हे

ु ा
‘ धीट ‘ ही वाटू शकते. पण या नाटकांत धीटपणा हा सनसनाटीपणासाठी आलेला नाही. ती, ा जगयाा ज
सााला आलेली ती ितिया आहे. ( या कारणासाठी ही नाटके मानिसक, सामािजक ाही असनीय ठ

शकतील. ) जनु ी नीतीमू े उराशी बाळगून जगणारे, ही नाटके पान ंिभत होऊ शकतीलही, पण असाही एक 
िवचारला पािहजे की, अशा कारचे ‘ नवे ‘ जगणे माहीत असलेले वा तःा जगयात ते ीकारलेले जे कुणी

ु ात ांना काही देऊ शकतील तरी का ? याचे उर नीच होकाराथ आहे.
असतील ांना ही नाटके काय देतील ? मळ

ु , चांगावाईटाचे व ायाचे
आपला जगयाचा साचा, आपा मनाचे ोामग, आपले िवचार, कना, आपली सखे
ु े अथातच सयाचे चूक वाटणे, ही एक माणसाा
आदश – हे सगळे ेकाला बरोबर वाटणे आिण ामळ

जगयातली अटळ अशी ‘ अराजकी ‘ अवा आहे. या अवेचा आिण िता िबनतोड िदङमूढतेचा य ही नाटके
ू िनराकरणे
देतात. या अथान े ती जगयाता एका मूलभूत ाला िभडतात. जर कं िडशनग आिण बौिक कॄ ती यांतन
येऊ शकत नसतील तर काय ? – हा तो . हेच या नाटकांच े मह आहे. ेक वेळी या ाा संप
ॄ अवेचा
ु देऊन ही नाटके संपतात. ाचे उर देण,े िनराकरणाची पत सांगणे वा ाबाबत ‘ भूिमका ‘ घेण े – असला
अनभव
ू
उथळपणा ही नाटके करत नाहीत. कोणती तरी पारंपिरक वा वैचािरक मू े महाची असाचे डोात ठे वन

ु ची मांडणी होणे वा ा पाभम
ू ीतूनच ातला उपरोधही अवतरणे, ही मराठी नाटकांची सवय पाहता, ा
अनभवां
परंपरेवर तर ही नाटके अिधकच लवेधक ठरतात. कोणतीही ‘ भूिमका ‘ न घेता नाटक िलिहले जाणे, ही मराठीत िचत
घडणारी घटना ( तडुलकरांनाही

‘ सखाराम बाइंडर ‘ इतके हे कुठे जमले का, ते पाहावे. ) इथे कषान े घडताना िदसते. जगयाता मूलभूत ांना

ु करतात, हेच अशा
 हेतू असो वा नसो, ेकांना ही नाटके ासाठी उ
सामोरे जाणे, हा नाटककाराचा जाणीवपूवक
ु आहेत हे िनित.
नाटकांच े अनसाधारण णायला हवे. मनिनीची नाटके ही या वैिशान े य
आता मनिनीा नाटकांतले काही संवाद पा --

न ेहा – नाही रे. उलट गंमत वाटतेय. िलग वग ैरे. णजे या आधी माझं जे अफे यर होतं ना ते तसं कुणी कुणाला  न
ु े च जा ास झाला. ापेा हेच बरं य. कसं होतं ना, मायाकडूनच ेम िदसायचं, मला
सांगताच झालं . पण ामळ
गरज आहे असं वाटायचं. अथात नंतर मग तो सोडता सोडे ना. ( िसगारेटस – पॄ. ८. )
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गौतम – हे बघ, आिशष माझा िम आहे आिण तू ाची ेयसी आहेस. मला तःला असं वागणं बरोबर वाटत नाही

ु
ु े आपण थांब.ू बाय, मी िनघतो. ( न ेहा नसती
आिण मला िगमे राहायला आवडणार नाही. बस ! ामळ
ााकडे
बघते आिण बघत राहते. ) – ( िसगारेटस – पॄ. ३१. )
सई -- ... अजून एक गंमत झाली. माझी आई नी ःखी झाली असेल. असंच पािहजे. मी परीा झाा झाा
बाबाकडे गेले – खूप मजा के ली. बाबा आता बदललाय – आता काय करायचं आिण हेच करायचं असं ीकान करतो
सगळं . पूवचा जग बदलयाचा उाह नाही रािहलेला पण ा दरान पूजा आिण िनशांत यायचे घरी. गंमत हीच की

ु च मला कळलं की
ु गा घालवला याचं ःख झालं असेल आईला ! आिण हो, नकतं
ांच ं जमलं य – मी हातचा चांगला मल
समीर आिण तिनशाचं तटु लं . – ( अलिवदा – पॄ. ७४. )

ु ाची वाट लागली आहे ... मला
ु तु या आय
पूवा -- ... तू मला घरी बोलावतोस आिण हे सांगतोस की मायामळे
काहीच इमोश नाहीत का रे ? की मला फ लॉिजकल गोवरच िचडायचा ह आहे ? ( ितला रडू आवरत नाही ... )
मी ... – ( एकमेकांत – पॄ. ४५. )

िनरिनराया िदशांनी जाणाया, िनरिनराळे भाव असलेा विु ती, पिरिती, मनाा कॄ ती – हे सव जाताजाता
ू घडते, णून यांना ‘ ग ‘ संवाद णायचे. असे खूप संवाद या
सहज  होयाची िकमया या अशा संवादांतन
नाटकांत आहेत. जगयातली एक कारची अटळता, ऍसडटी, शोकाता आिण हाादता – या सगयाचे भान
ही नाटके  करत जातात. मराठी नाटकात हे अपवादान े घडणारे आहे. हे या नाटकांच े वेगळे पण आहे.
धमकीतची नाटके

ु न ेन े सौपणे आमक तर धमकीतची अिधक आमकपणे आमक आहेत, असे णता
मनिनीची नाटके तल
ु े मूाक ेता
येईल. धमकीता नाटकांचा व-ु ऐवज मनिनीपेा अिधक िवॄत आहे. अथात ामळ

ु ना कन पाहावी. दोघेही तोडीस तोड मौवान नाटककार आहेत.
कमीजा ठरते, असे नाही. या सासाठीही ही तल
 सखोल िलिहतो, असे िदसते. धमकीतची िती
मनिनी ही सहजच सखोल होत जाते तर धमकीत जाणीवपूवक

ु
नाटके वेगवेगया अनभवे
ांची आिण वेगवेगया शैलतली आहेत. ‘ पाणी ‘ हे नाटक अिधक बौिक, वैचािरक

ु संबध
पतीचे आहे, ‘ चा, आरो, इ. ‘ हे ी-पष
ं ांबाबतचे असून गांभीय आिण िवनोद यांची िविच भेसळ करणारे

आहे, तर ‘ गेली एकवीस वष ‘ हे िवदीण मनाची सतत जाणीव होत राहावी अशा तटु ा-फुटा तंान े िलिहलेले एक
वेगळे च नाटक आहे. या दोी नाटककारांना जगयातले मूलभूत  कषान े जाणवलेले आहेत, यात शंकाच नाही. तसे
नसते तर, मराठी नाटकाा भाबा-बावळट परंपरेत आिण िमसगाईडग ( ‘ वाम ’ मागाला लावणाया ) समीेा
वातावरणात ांनी अशी नाटके िलिहलीच नसती. मराठी नाटकाा सांॄितक पयावरणात ही दोन वेगळीच रोपे
तरान उगवलेली आहेत, याकडे नीट आिण परेु स े ल का िदले गेले नसावे, हे पाहायला हवे.

धमकीतचे ‘ पाणी ‘ हे नाटक णजे मराठीतला एक मारपीसच आहे. ते राजकीय – एका आंदोलनाचा – माहोल
हाताळत असान े ाला ‘ राजकीय ‘ णायला हरकत नाही, पण ाा ेाचे ते कारण ने. िवचार आिण कॄ ती
यांतले ं हाताळणारे हे एक महाचे नाटक आहे.  िवचार घडणे आिण ाची अिभी होताना ‘ हॆतू ‘ ठरवणे
ु हेतू सा होतील वा न होतील यावर मतभेद असणे – हा एक अंत जिटल आिण गंभीर
वा लात घेण े आिण अमक

ु
िवषय हे नाटक समथपणे हाताळते. ‘ समथपणे हाताळणे ‘ याचा अथ ा ाचे िनराकरण सचवणे
वा ‘ भूिमका ‘ घेण े
ु ीच नाही. असले काहीच हे नाटक करत नाही. या ाचे ‘ सम भान ‘ 
वा एखाा बाजूला कलणे – असा मळ
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करयाचे काम फ हे नाटक करते. हा  फ राजकीय ेातला नसून एकू ण माणसाा जगयातलाच आहे, याची
ु
जाणीव हे नाटक िनितच देत.े याकडे ल कन या नाटकाबल िलिहणाया तथाकिथत बिवादी
‘ िवचारवंतांची ‘
आपमतलबी मखलाशी सहज उघडी पडावी, असे हे नाटक आहे. ( इथे ‘ उ धमशाळा ‘ हे मराठीतले तथाकिथत
ु े पडलेले आहे. ा नायकाा
ु े ते नाटक खज
राजकीय नाटक आठवावे. नायकाची बाजू घेऊन िलिहामळ

िवचारसरणीचे लोक सेत असतात ितथे इतरांच े काय करतात ? – हा साधा  िवचारला की या नाटकाचा फुगा फुटतो.
तथाकिथत बिु वाांनी आिण डाा बांिधलकीवाांनी फुगवून मोठे के लेले असे हे मराठीतले, खरे तर एक िकरकोळ

नाटक आहे. माणसाा जगयाचे भान देयापेा एका िवचाराची तरफदारी करत बसणारे हे एक संकुिचत नाटक आहे.
ु े , सांॄितक ा
ामळ

‘ मौवान ‘ ठरावे, असे या नाटकात काहीही नाही. मग न ेमाांसारखे, आशयाा अंगान े बोलायचे टाळणारे
समीक, याता संवादभाषेची तु ी कन वेळ मान न ेत असले तरी ! )

ु संबध
‘ चा, आरो, इ. ‘ हे नाटक ी-पष
ं ांचा िवषयच हाताळते पण एका वेगया, अपवादाक पतीन े. गांभीय

आिण हलके फुलके पणा यांच े अजब िमण या हाताळणीत आहे. एकमेकांा िव िदशांनी जाणाया डोांनी शेवटी
े ा पलीकडे जाणारे असे जगयातले अजब स 
‘ आपण एकमेकांना आवडतो ‘ इथे येण,े हे बौिक कारणमीमांस
ू  आिण िनरथप ण
ू  एकाच वेळी आहे.
करणारे आहे. सव िवसंगततून हे स सापडणे, हे अंत अथपण

ू ही  करणारे
‘ गेली एकवीस वष ‘ हे धमकीतचे नाटक तर मनाची िवदीणता, नाटकाा तंातून आिण संवादांतन
मराठीतले एक अपवादाक नाटक आहे. या नाटकाा या महाा मतेसाठी याची िकतपत दखल घेतली गेली ?

इथे एक मु ा  के ला पािहजे. हे नाटक पािहावर माझे एक िम णाले की हे इंिडयाचे नाटक आहे, भारताचे नाही.
ु
िवचाराची ही पत चकीची
आहे. कोणाही माहोलातले नाटक, ात जर जगणे समजून घेण े असेल तर, सया

कुणालाही ‘ तु ‘ च असते. माहोल कोणता आहे, याला मह नसून ‘ भान ‘  होयाला मह असते. तसे
नसेल तर जी ती कलाकॄ ती फ िता िनमाालाच ‘ तु ‘ असते, असे णावे लागेल.
आता धमकीता नाटकांतले काही संवाद पा –

ु ा, माझं  णणं आहे की हा लेख कं ीट अँिटऍििटी आहे, िसिनक आहे, मागे घे ... िरराईट
पािणनी -- ... म

ु ा तो पयायी न ेतॄाचा मु ा तसाच रा दे ... पण हा फॉरेन फं डग, आमीरखान करण वग ैरे कट कर ... परत
कर ... तझ
दे. दोन िदवसांत छापून येईल ... आिण करे होईल. --- ( पाणी – पॄ. ११. )

ु ु ल – ... वेळेबरोबर माणसं बदलतात. एकानं सयासारखं असावं असं काही नसतं. – ( पाणी – पॄ. १९. )
मक

ु ु ल – तझ
ु ी बाजू, आंदोलनाची पिरिती, िवािपत, पयावरणाचे , ताचा  हे मला समजलेच नाहीत, असं
मक
ु ा अजूनही वाटत असेल, तर माझा इलाज नाही. – ( पाणी – पॄ. २७. )
तल

चा – हॅलो दीपक, ही कॉिलस असे वायावर सोडून कसे देऊ शकते अरे ? आिण मेन णजे वादात हरावर
िहला काहीच कसं वाटत नाही ? का िहला असं वाटत राहतं की ही जकली आहे वग ैरे ? पण मग याचा अथ ही माठ
आहे. – ( चा, आरो, इ. – पॄ. ४२. )

आरो – तु या िरलेशनिशपमे सया ीचा िवचारच नाहीए. – ( चा, आरो, इ. – पॄ. ४८. )

ु ात ना कुणाशीच न जळ
ु णं हा अितबु ीचा िरणाम आहे. – ( चा, आरो, इ. – पॄ. ५२. )
चा -- ... आय
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ु
तण – पण डोातले िवचार आिण कचराडेपोत काहीच फरक नाही. ितथेही पापकापासू
न कं डोमपयत सगयाची
िमसळण झालीय ... – ( गेली एकवीस वष – पॄ. ५. )

ु ना माझा क आवडतो. –
तण – आईवडील िलबरल असान े मीही काहीसा गोड, ेमळ, कनवाळू . सवसामा मल
( गेली एकवीस वष – पॄ. ६. )
तण -- ... मी दिलत नाहीए, ना संघाचा, ना ऑथडॉ ाण, ना अपंग, ना गे, ना िहजडा, ना धड िझोे िनक, ना
समाजवादी, ना मला प ैशांचा ॉेम आहे. ना मी पाच पयांत मिहना काढलाय. ना मी लेटी आहे, पण णून मला
च नाहीत असं नाही ना ? ... – ( गेली एकवीस वष – पॄ. १७. )
तण – ए ऐका ना, आपले िवचार नाही पटत मा ... पण आपण डबा तर एक खाऊ शकतो ना ... मी आज पावभाजी
आणलीए. – ( गेली एकवीस वष – पॄ. २२. )
तण – असं सरळ बोलायला लागलो तर नाटक आिण भाषणात फरक काय ? घटना नको का घडायला ? आिण आधीच
काही िदगजांनी ठरवलं य शधान नाटक णजे वाईट नाटक. – ( गेली एकवीस वष – पॄ. ३०. )

ु ी नाटकाचा ाट ... अिभनय वग ैरे
तण – आय डट के अर ! हे बघ ! परत कोणी िवचारलं च ना तर णीन इथं त
ु ी एका तणाची था ऐकायला या ... -- ( गेली एकवीस वष – पॄ. ३३. )
बघायला येऊच नका ! त

ु
मेिरलीन मो िसी आिण संपीत लोळत होती तरीही ितला आहा करयासारखे  पडले. गौतम बाला
जे
 पडले ते ाला पडायची काय गरज होती – असे णता येणार नाही. हजार कारे माणसाचे जगणे चा असते.
िवषमता आिण गिरबी हे  िमटे पयत बाकी सगळे िगत ठे वावे, असे होऊ शकत नाही. भारतात आता ममवगाच े
 आहेत, असे होत नाही. ांच े अम ठरवून,
माण वाढते आहे, याचा अथ इता लोकांना पडणारे  िनरथक
पिहले तीन  सटेु पयत कला, तान हे बंद ठे वावे, असे णणे वेडपे णाचे ठरेल. सांॄितक कॄ ती या इतर 

ु
ु े , जगयाा सगया पती, कॄ ती -सटयाा
ियेलाही हातभार लावत असतात, हे लिता येणार नाही. ामळ
ांत जगणे समजून घेयाची आच असेल -- ा सव चा राहणेच िहतकारक आिण अटळही असते. सगळे च
एकमेकावर पिरणाम करत असते. संवदे नशीलतेन े समजून घेयाा यात जगणे हे अन ेक रांवरचे, अन ेक कारांच े
असू शकते. ांतलाच हा एक कार आहे – नकार ! धम, िवचारसरणी, आदश, पारंपिरक नीतीकना – या
सगयांबाबत मिनरास झााची ही अवा आहे. बरोबर-चूक असे णयात काही अथच रा नये, जो तो
आपापा पतीन े जगतो -- एवढेच िदसावे, यशापयशात तच रा नये, अशी ही मनःिती आहे. ही जगयाा

एका ियेतली खरी, ामािणक अवा आहे. इथे कुणी कुणाला िशकवयाचा, वळण लावयाचा वा सा देयाचा 
नाही. सगयाच मनःिती ब आिण मयािदत असतात, तशीच हीही एक आहे. हीही नीच एक ासदायक अवाच
ु िवचार यांवर िवास रािहलेला
ु
ु ीच नाही. पण िहचे िनराकरण कशान े होणार ? भावनाकता, बी,
आहे, सखाची
मळ

नाही. अशी ही बंिद, िदङमूढ अवा आहे. जगयाचा हेतू काय, पाया कोणता – हेच न समजणे ! अशा नकाराची ही

ु े , या नकाराला मूलभूत ाचे प येत े आिण तो ेकालाच
अवा असान े यातून ती पळवाटा शोधत नाही. ामळ
ु असणाया
तु ठरतो. हे ‘ िदसणे ‘ णजे या मूलभूत ाा समावेशकतेच े भान येण े असते. असं ांनी य
जगयातली असंगतता आिण अथहीनता यांचहे ी हे भान असते. सवच मनःिती स असतात, या गॄहीतकाता
अराजकतेचीही, हे जाणीव होणे असते.
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ु
ु ीची नाटके नाहीत. ती आताा िपढीत जगणाया ची ,
मनिनी आिण धमकीत यांची नाटके ही नसती
करमणक
ांा जगयाा ियेची, ग अिभी आहे. अशा गांभीयान े आिण संगी गंभीर गंमतीन ेही जगयाकडे

ु
ु आिण िनपयोगीच
पाहणे, हे नीच माणसाला सवयीबाहेर काढणारे आहे. समजून घेयाची सव साधन े ही नसती
अपरी
नाहीत तर गधळ िनमाण करणारी आहेत, तर काय ? – या ापयत घेऊन जाणारे हे दोी समकालीन नाटककार
मराठीत अपवादाक महाचे आहेत, हे िनित !
--- ००० ---

डावेदार
ु िवचारसरणीचा होता का, ाची बांिधलकी बदलत असे का, वग ैरे िवेची मला गरज नाही. ाला
सा अमक
िवचारसरणी या कारातली गोची कळलेली होती, हे नी. ाचे ‘ ाईम पॅशन ेल ‘ हे नाटक वाचले तर मी काय
णतोय ते लात येईल. िवचारसरणी एक – ातले जहाल आिण मवाळ गट – आिण ांच े आपापा िवचारांशी
ु
ु े िनमाण होणारे खनु ाखनीचे
ु खून कन येयाची कामिगरी. आिण ती फे
ठाम असणे ! ामळ
राजकारण ! अमक

ु संबध
े िवचार बदललेले ! शेवटी सगळे येत े मानवी संबध
होईपयत कामिगरी सोपवणायांचच
ं ांवर – ी-पष
ं ांवर ! न ेमके
ु
खरे काय घडले, हे चेक करायचे आहे. खून के लेला असतॊ तःची पी ा पढ़याा
िमठीत पान – पण खनु ी

ू , असा चीप नाही होऊ देणार – मी िवचारसरणीसाठीच ाला मारले ! हे
णतो, मी ाचा मॄ,ू ते खरे कारण सांगन
ेट आहे ! िवचारसरणी उपरी असाचे आकलन देणारे आहे ! तर, ते माझे एक अंत आवडते नाटक आहे.
जगयाा ओघात मलाही काही गंभीर  पडत गेले आिण ते समजून घेयाची िनकड िनमाण होत गेली. मी नाटके
िलिहली ती ावसाियक यशासाठी, वा गाजयासाठी वा ेकांना करमणूक हवीय फ – अशा िवचारांनी नाही. मी
नाटके िलिहली ती जगयातले  समजून घेयाा माया ियेला अिभी देयासाठी. एखादे कौश कमवून ते
ू नता. मला एखादी िवचारसरणीही मोट करायची नती. माणसाा
गाजवून दाखवणे, हा माया नाटकांचा हेतच

ु ात वेड े ायचा ण का येतो आिण वेड े न होता जगता येऊ शकते का, असे माझे  होते. मला हे  िदसत
आय
होते की मानवी जगयातले सगळे  सामावून घेणारी िवचारसरणी असूच शकत नाही. िशवाय ितात फू ट असते !

ु े , आहे तेच रटाळ, छळमय जगणे, जरा बदल घडवून चा ठे वणे,
िता न ेमा अथाबल मतभेदही असतात. ामळ
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ु े , मी िवचारसरणीची वा बांिधलकीची नाटके िलिहली नाहीत. ‘
यान जा िवचारसरणी काही क शकत नाही. ामळ
ू ी आहे.
डावेदार ‘ हे नाटक मायाकडून का, कसे िलिहले गेले, याची ही पाभम
िवचारसरणीा अंगान े आिण बौिक, ताकक, िवेषणाक पतीन े माणसाा जगयावर मारी सांगणारे कोण –
ु
तर सावादी. णून ते ! मी खूप अासू, िवान वगरै े नाही पण आजूबाजूच े भान जर बाळगतो. सवातीला
याचे

ु ढेु हे वाचून दाखवावर माझे िम रव लाखे णाले,
नाव ‘ दावेदार ‘ असे होते. काणा ‘ िमती चार ‘ ा पप
“ दावेदार नाही – डावेदार णा – “ हे मला तरु ंत पटले ! तर ती डावी िवचारसरणी बाळगणे आिण िगत जगणे
यांतले घोटाळे मला दाखवायचे होते. असे काही  उदाहरण माया पाहयात होते का, तर नाही. िवचारावर
जगणारा माणूस आंतरिवरोधातच जगतो, या माया  आकलनातून मी हे नाटक िलिहले. नंतर मला असे काही लोक
भेटले की, होय, हे खरे आहे, आहेच हा आंतरिवरोध, असे णणारे. हे नाटक आधी दीघाक पात होते, नंतर ते दोन
अंकी नाटक या पात राजन वेलणकरांनी ‘ झालं गेलं िवसन जाऊ ‘ या नावाने ावसाियक रंगभूमीवरही आणले.

ु गेकर आिण कुमार के तकर होते. याची िठकिठकाणी परीणेही आली. यातले
ाा २५ ा योगाला डॉ. भालचं मण
वाव मा कनच काय ते बोलले गेले. काही मतभेद होणे अपेित होतेच.
माझे िम िगरीश पतके यांनी माझी तीन नाटके िददशत के ली ांतले हे एक. ांच े उम िददशन आिण िगरीश

ु म अिभनय यांसह या दीघाकाचा
ु चेतन दातार, मयूरी नागवेकर आिण वीणा जामकर यांचा अ
साळवी, सीमा देशमख,
ु
योग िदनांक २७ फे वु ारी २००५ रोजी ‘ आिवार ‘ न े पयात
सादर के ला. हा योग महारा कचरल सटरा

दीघाक धत झाला. पिहले पािरतोिषक आिण लेखनाचेही पिहले पािरतोिषक िमळाले. कमलाकर नाडकण आिण ितमा
ु
कुलकण हे परीक होते. या नाटकाला लेखन आिण सवॄ  ायोिगक नाटक -- हे झी गौरव परारही
िमळाले. पढेु

हे नाटक ावसाियक रंगभूमीवर आले. तेा, िगरीश साळवी, दीप वेलणकर, आभा वेलणकर आिण सीमा घगळे यांनी
यातील भूिमका साकारा.
नाटकाचा गोषवारा असा आहे – भार, ाची बायको मेधा, हेमत
ं , ाची बायको िता हे सावादी असून जनु े िम
ु े ाा बायकोा बाजून े आहेत – कारणे णजे,
आहेत. आता भारचा घटोट झालेला असून ाची मल

भारचे दाचे सन आिण ल िगक बाबतीतला हावरटपणा – बाहेरही चालणारा. भारची, ााच िवचारांा
ु ांना देऊ इित नाही. पूव हेमत
िवरोधात, बयाप ैकी मालमा आहे. ती आता तो तःा मल
ं घरी नसताना तो

ांा घरी रािहलेला असतो. ा वेळी ाचे आिण िताचे संबध
ं आलेले असतात. िताचा धाकटा हा ा गु
ू झालेला आहे असे ितान ेच ाला सांिगतलेले असते. हे लात घेऊन भारला ाची मालमा ा
संबध
ं ांतन
धाकाा नावाने करायची आहे. तो धाकटा ाचाच आहे का, याची डी एन ए चाचणीारे ाला खाी कन

ु ेपणान े
ु
ायची आहे. ासाठी तो आलेला आहे. ते सगळे परोगामी
असान े, समजून, एकमेकांा संमतीन े आिण खल
ु
हा माग अवलं बता यावा, असे ाला वाटते. थोडात णजे, ते एका परोगााचे
ितगामी णता येईल, असे

ु ीचे – जी िल इन मे
पोजल आहे. यात हेमत
ं राहात असलेा भागातच राहात असलेा रोिहणी नामक मल
राहात असते – एक उपकथानक आहे. भार बोलताना “ ते वेगळे, हे वेगळे – “ असे णतो !
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शेवटापेा इथे नाटकाची िया महाची आहे. िवचारांनी मानवी संबध
ं ांतले  हाताळयातली अटळ गोची 
ु ी िकतीही घासा कवा आपटा, मानवी मन े सडतच जातात,
करणारे हे नाटक आहे. िवचारसरणीा अंगान े त

ु
अिधकािधक हसक होत जातात, गत
ं ु ा वाढतच जातो, याचे भान हे नाटक देत.े रिशयन ांतीनंतर ितथे झालेले ी-पष
संबध
ं ांबाबतचे िवचारमंथन, िकोणात आिण वतनात झालेले बदल, बदलत गेलेले कायदे यांचहे ी उे ख या नाटकात

ु ांच े संगोपन यांतन
ू मोकळीक िमळाािशवाय ितचा िवकास ती साधूच शकत नाही, हा
येतात. ीला घरकाम आिण मल
ामागे िवचार असतो. या ाला िवचारांनी देशपातळीवर िभडणेही कसे अपयशी होत राहते, ते ांतनू  होत

ु
राहते. िवचारांमे िकती फाटे , आंतरिवरोध असतात याचे हे भान असते. या पाांच े परोगामी
असणे, तरीही एक चोरटा
ू काही िवचार असणे पण तशी पिरिती इथे
लपवलेला शरीरसंबध
ं असणे, वारस शोधणे, आदश पिरिती मनात ठे वन
ु ीच उपल नसणे – यांतले घोळ हे नाटक दाखवते.
मळ
आता या नाटकातले काही संवाद पाहा –

ु
भार – खरं तर उदारमतवादानं आिण परोगामी
िवचारानंच सगळे  सोडवता आले पािहजेत !
हेमत
ं – तसं तर ांती झाावरही होत नाही !
--

ु या िवषयावर बोलायची तरी हमत आहे आपात ! पण एक लात येतय
भार – आपण डावे असामळं
ं –
वैचािरक पतीनं फाटे खूप फुटतात आिण सगयांची एक समजूत असं छान, ूथ काही होऊ शकत नाही –
हेमत
ं – ऍसडटी रे !
भार – थोडात णजे स शोधायची गरज नाही !
हेमत
ं – करे !
-मराठी नाटकात ेकांना एक लक लागतेच. ही पाे -- यांच े असे झाले, मग असे झाले – अशी. बसं ायोिगक
टली जाणारी नाटके ही हे बंधन ीकारताना िदसतात. मीही खया-खोा पतीन े बयाचदा हे ीकारतो. कधी ते
ीकाराचा आभासही तयार करतो. पण तपशीलांचीच चचा करणारे जा भेटतात. ते सगळे ठीक आहे, आता
आशयाा गााकडे जा आिण ाबल बोला, असे णायची वेळ येत.े इता ांा झाा, इतके िवचारमंथन

ु संबध
झाले पण कुठे च कुणालाही ी-पष
ं कसे असावेत – ांत काही आदश असू शकतात का – यांबल िनववाद
िनराकरण असे काही सापडू शकलेले नाही. याबाबत काही नाटक आले आहे, तर पा या, असे फार कमी घडते. िवषय
टला तर सनसनाटी आहे – नाटक ेकांना पकडून ठे वते – हे पानच राजन वेलणकरांनी हे नाटक ावसाियक

ु
रंगभूमीवर आणले. ‘ झालं गेलं िवसन जाऊ ‘ या नावाने. मी ‘ डी एन ए ‘ हे नाव सचवले
होते. अपयश आावर

पात बु ी अशी की ‘ झालं गेलं ‘ च ना – मग आता काय पाहायचे, असे ेकांना वाटले असेल ! तसे असेलही, पण

ु णजे मला असे वाटते की नाटकांची आशय-वैिशे ओळखून ांना मोट करणारे समीकच उपल नाहीत.
म
मू एकच – सामािजक आंिधलकी ! ती िकती कारे, कशीकशी असू शकते याचेही भान नाही. नाटक हे वैचािरक

ु े , बरीच नाटके िनारण
ेातच असते आिण ात एक नाा िवधान शोधायचे असते – हीच धारणा ! ामळ
मातीत जायाचा धोका िनमाण होतो !
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या िनिमान े माझे एक न णणे सांगतो. मराठी रंगभूमी १७० वषाची आहे. या काळात सलग इता एकांिकका आिण
नाटके , जगयाता मूलभूत ांवर ( तानाक ांवर ) थमच िलिहली गेली आहेत – असे माया

नालेखनाकडे पािहले गेलेले नाही. िवचारांनी मानवी ांच े िनराकरण न होणे कवा अन ेक मू े मानाने मूसंघष 
होणे – उदाहरणाथ नीती िव ाय – असे  नामामातून हाताळले जाणे – याकडे कुणाचेही ल गेलेले नाही,
ही माझी खंत आहे. पण िफकीर नाही.
--- ००० ---

ढोलताशे
‘ ढोलताशे ‘ हे मी िलिहलेा नाटकांप ैकी सवािधक गाजलेले नाटक. िलन झाावर हे नाटक काही िददशकांना
दाखवले होते पण ांना ते िक झाले नते. िवजय क करे यांना मा हे नाटक वाचता णी आवडले आिण ते िददशत
ु
करायचे ांनी ठरवले. ांा बरोबर काही चचा झाा. ांनी सचवावन
दोन अिधक पाे नाटकात मी िलन
िदली. ‘ आिवार ‘ न े िनमतीची जबाबदारी घेतली आिण टीम कामालाच लागली. चेतन दातार सूधार आिण

ु भूिमका करणार, हे ठरले. ांचा आवाज आिण
काकडेकाकांच े न ेतॄ अशी जोमदार योजना ठरली. अिजत भरेु मख

उम संवादफे क ही पढेु या नाटकाची खास वैिशॆ ठरली. सवच कलाकार तगडे होते. अिदती देशपांड,े िवाधर जोशी,
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रेखा बडे, हेम ू अिधकारी काका, ेमा साखरदांड,े धनंजय गोरे, काकडेकाका आिण तः िवजय क करे ! नाटकाचे यश हे
यात ठरलेलेच होते, फ ते घडणे बाकी होते. ते घडलेच ! या नाटकाचा पिहला योग ११ स बर १९९९ रोजी झाला.

पढेु ‘ आिवार ‘ न े या नाटकाचे ८७ योग के ले. ( महाराात ‘ इा ‘ सह इतरही काही संांनी नंतर याचे आणाखीही
योग के ले. अमेिरके तही एका संने े हे नाटक सादर के ले. ) सदर नाटक खरे तर ायोिगक रंगभूमीवर आलेले असूनही
ु हे नाटक
‘ आिवार ‘ न े धूमधडाात एखाा ावसाियक नाटकासारखे याचे योग के ले. ( आता अिजत भरेु , पा
रंगभूमीवर आणयाा मागात आहेत. ) सवच िनयतकािलकांनी नाटक वाखाणले. िवशेष णजे या नाटकाला
जयंतराव साळगावकर आिण नर  दाभोलकर या दोघांचहे ी सहकाय लाभले. याा पासाा योगाला बाबासाहेब

परंु दरे आिण सिचन िपळगावकर आले होते. “ मी अन ेक वष सवयीन े गणेशोवात सहभागी होत आलो आहे पण या
नाटकान े मला िवचारात पाडले “ -- अशा अथाच े बाबासाहेब बोलले. एका योगाला राज ठाकरे आले होते. नाटकातले
काही भाग सोपे के ले तर िशवसेन ेा सगया शाखांसाठी या नाटकाचे योग क, अशी ांची ऑफर होती. मराठी

नािचपट सॄीता बसं लेखक, िददशक, कलाकार, तं यांनी हे नाटक आवजून पािहले. मराठी ायोिगक
नाटकांमधा काही िनवडक नाटकांप ैकी एक, असे या नाटकाचे ान िनमाण झाले. महारा फडेशनसह अन ेक

ु िवमान े याचे पकही
ु
ु
परार
या नाटकाला िमळाले. लोकवाङमय गॄह व आिवार यांा संय
िनघाले. पढेु मबं ु ई
िवापीठान े हे नाटक मराठी एम. ए. ला अासाला लावले.
मूलतः सगळे नािकच असतात. आिक-नािक हा भेद अंत उथळ आिण िनरथक असतो. सगळे आपापा

ु
मानिसक ोामगमधूनच जगत असतात. मनाचा वापर एकसारखाच असतो. सखःखे
, िया-ितिया यांा िया
साराच असतात. ‘ देव ‘ ही संकना वैचािरक रावर ीकारणे वा न ीकारणे, एवढाच फरक असतो. वेगवेगया
िवचारसरया असणाया माणसांसारखाच तो एक वैचािरक पॄरीय फरक असतो. हसकपणा, अलगतावाद,

ु
अितावाद, सखवाद
– हे सगळे सारखेच असते. सवाचीच मन े िवदीणच असतात – ताणतणावच असतात. या
ू ीवर ‘ धम ‘ णजे काय हे पाहायला हवे -- ही, हे नाटक िलिहयामागची ेरणा होती. या नाटकात एक संवाद
पाभम
आहे – “माणूस ःखी होयाची पत जर जगभर एकच आहे तर ातून बाहेर पडयाची शता णजे धम – एकच
असला पािहजे. अन ेक धम कसे असतील ? आिण धमात गदचं काय काम ? तःला एकटं पाडयाचं काम ेकानं
तः के लेलं आहे, तसंच तो एकटे पणा टाकणंही ेकाला तःला करावं लागेल. गद, दशन, उपणा यांचा
ु ायला हवी, हा एक या
धमाशी काहीही संबध
ं नाही. “ धम णजे काय, याबाबतच ता येयाची िया स

नाटकाचा हेतू होता. माझे तःचे, मला तःला पडलेले जगयातले  समजून घेयासाठी िनरिनराळे वाचन होत

ु ारामान े थोडात सांिगतलेला धम हा सवापी आिण अिखल
होते. ात अथात संतवाङमयही होते. या संदभात तक

मानवजातीला तु आहे, हे मला िदसत होते. ाा सांगयामाणे धम णजे ‘ एकिवध मन ‘ – एका मन. फुटीर
– िवदीण नसलेले मन णजे धम. पूण  मानवजातीला तु असा हा धमाचा अथ आहे. वाढा ताणतणावांा आिण
असं संघषाा आजा जगात तर हा अथ णजे अंितम श वाटतो. जे. कॄ मूतही एका मनाबल –
integrity of mind – या बल अन ेकदा बोललेले आहेत. याच नाटकात एका िठकाणी असा संवाद आहे – “
तःा मनाची िवदीणता टाकणं आिण एकिवध – एका होणं णजेच धम – हे संतांनी वारंवार  के लेलं आहे.
याचा अथच असा की आपण तः बदलायची तयारी असािशवाय आिण तशी ती िनकड वाटािशवाय धमाशी
आपला संबध
ं च येऊ शकत नाही ! “
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धमाला आलेले सामूिहकतेच,े टोळीबाजीचे, स ैबाजीचे, हपापलेपणाचे उादी प यात टागट करायचे होते.

ु े , गणपती उव समोर आला. मी बरीच वष पयात
ु
ामळ
असान ेही असेल, इथला हा महाकाय अपवादाक

उव हाच नाटकाचा का माल असणार, हे ठरले. नायक नीच या बाबतीत  िनमाण करणारा असणार होता. कुठे
असेल तो ? रंगमंचावर हे जग कसे येईल ? याचा िवचार करता करता ली रोडवरचे वाडे, घरे समोर आली.

 ीला िवसजन िमरवणूक पाहयासाठी ते कसे सगळे खचाखच भरलेले असते, ते लात आले. आिण नायक
अनंतचतदु श
सापडला ! तो णेल, या गोी खोा आहेत – इथून माया घरातून ांना बंदी असेल. हे बंद राहील. इथून िमरवणूक

पाहता येणार नाही. घर ाचे असले तरी नातेवाईक, िम यांचा फोस  असणार – ितथून िमरवणूक पाहयासाठी – आिण
तो नाही णेल. ातही, एक समझोता आहे – एक आड एक वष  ाा णयामाणे चालेल. ही तडजोड ान े

मा के लेली आहे. पण संघष ब हाच असेल. आता हा संघष  टॊकावर कसा येईल ? तर एक ाधी ी असेल

ु े , सांधे खीन े बेजार असलेली
िजला ितथूनच पाहणे भाग आहे. तीही, िनळ यासाठीच परगावान आलेली ! ामळ
काकू आली. मग बाकीचे िच ा मानान े सोपे होते. माणसे काही एकाच ात जगत नसतात – ेकाचे , अम
वेगवेगळे असतात. हे सगळे इतर पाांा मदतीन े उभे होत गेले. आता एक महाचा  होता – नायक हा गॅलरीा
दाराला लावलेा कुपाची िकी न देण े इतके ताणू शके ल का ? या बाबतीत तो सरळ णून टाकतो की हे इथपयत
आणलेलेच आहॆ, तर पा ताणून जाीत जा – पा काय होतेय ते. हे नाटक आहे आिण आपण ही एक शता
अजमावून पाहतोय – असे !
धमाबाबता मूलभूत ांबरोबरच धमाच े उवी, उादी प हाही या नाटकाचा एक महाचा फोकस होता. हा
उवीपणा, सारखे खूप काही साजरे करयाची गरज वाटणे, हा झपाान े पसरत जाणारा रोग असाचे िदसत होते.
लोक णतात की ा संगाा िनिमान े लोक एक येतात, काहना संघटन कौशाचे िशण िमळते, उोगधंद े
वाढतात, वग ैरे. मला हे िदसत होते की ेक उव – वा काहीही साजरे करणे – हे एक अिता, उाद, अलगता

ु ी
ू तथाकिथत म
आिण हसकपणा तयार करतेच करते. ती एक तारु ती नशा असते – तेवढा काळ इतर िववंचनांतन
देणारी – पण ा बदात मानवी जगयाचा चंड मूनाश वसूल करणारी. माणसाला अिधक मड, अिधक हसक
ु े , या बाबतीत कोणतीही समथन े खोटीच िदसत होती. सव काही साजरे करयाा वेडाबल यातला
करणारी. ामळ
नायक अय एका िठकाणी खूप ितिडकीन े बोलतो.
मी तः आिक-नािक या भेदापिलकडे, धम णजे काय हे समजून घेण,े ही ेकाची महाची गरज आहे, असे
ु ीच ने, हे मला संत सािहाा
मानतो. मी धमिवरोधी नाही. पण धमाा नावाखाली संघटन णजे धम मळ

ु े , या नाटकात संतसािहातले दाखलेही येतात. याचा एक अूत पिरणाम असा झाला की
आकलनातून िदसते. ामळ
बसंांा आवडा गोना आान देणारे असे हे नाटक असूनही, कुणीही खावले गेाची तार के ली नाही वा
दंगा के ला नाही.
ु ीचा आभास छान जागता ठे वलेला होता. संवादांा
नाटकाा योगात, खाली रावर चाललेा िवसजन िमरवणक

 आिण नाटक हलते आिण हसते-खेळते आिण मजेदार-गंभीर राहील
मधा जागा िवजय क करे यांनी अंत िवचारपूवक
अशा उम भरा होा. पूण  टीम िमळू न हे नाटक सळसळते करत असत. लेखकाा मनातले नाटक आिण योग

ु तः मायासमोर धम हा िवषय होता. योगात हे नाटक
यांत एका बाबतीत थोडा फरक होता. मी हे नाटक िलिहताना म
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ु . या उवाचा उपव, षण आिण ातून िनमाण होणाया अिता
ाा सामािजक अंगाकडे अिधक झकले

ु े ही नाटक अिधक गाजले असेल, हे मला माच के ले पािहजे. पण माझा या
अिधक ठळक झाा. कदािचत ामळ

ु ीच नता. िवजय क करे यांना हा भाग अिधक अधोरेिखत करावासा वाटला, असे वाटते. पण
गोीला आेप असा मळ
नासंिहतेत लेखक णून मी माझे डाव ठे वलेलेच असतात. ते संवादांत असतात. यातले सव संवाद उम पोचत

ु ासपणे एकमेकांना आपापले डाव यशी होऊ
असान े मी समाधानी होतो. िददशक आिण लेखक यांनी िदलखल
देयाचे एक उदाहरण णूनही या नाटकाकडे पाहता येईल.
या नाटकाा रंगीत तालमना मी उपित होतो. पिहली सलग तालीम पान मी अंत नाराज झालो होतो. मलाच ते
कं टाळवाणे वाटले होते ! माया शेजारी दामू क करे काका बसले होते – ांनी माझी मनःिती जाणली. माया पाठीवर
ू ते णाले, “ काळजी क नकोस – नाटक उम होणार – आाा तालमीत फ पेसचा ( गतीचा )
हात ठे वन

ु च झालो ! गायात तंबोरा जसा
ु
ु
ॉेम झाला होता. पढची
बघ तालीम ! “ आिण खरेच, पढची
तालीम पान मी खश

ु लागावा लागतो तशी नाटकाला गती करे असावी लागते, हे मला नवीनच समजले ! पढेु या नाटकाा
करे सरात
ु ू न आले आिण अथपण
ु े
ू  योगांचा िसलिसला चा रािहला . माया नालेखन कॄ तीमळ
सवच घटकांच े सूर उम जळ
मला िमळालेले हे एक मोठे समाधान होते आिण आहे,
--- ००० ---
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एफबी  डसा मागणीवन –
अिभची, कोापूर साठी के लेले भाषण. ( १०-०३-१७. )
आजचे नाटक
( ४८ संिहता – १, २, ३ व एक उेजनाथ ) परीक – स जी. कुलकण आिण िहमांश ू ात. )
ु
ु
थम – अिभचीचे आभार – परार
िवजेांच े अिभनंदन ! – परार
न िमळालेांना मी एक मािहती सांगतो – मी
ु
त: सवातीची
चार नाटके फालतू िलिहली होती. माझी नाटके जेा रा ना धत येऊ लागली तेाही ांना
ु परतावे लागले. ाला लेखनाची आच आहे ान े यशापयशावर आपले काम अवलं बनू ठे वच
ू नये.
अन ेकदा िवख
ु
नाच
८ तारखेला मिहला िदन पार पडला आिण आज आहे महान समाजकायका सािविबाई फुले यांची जयंती.
बालिववाह, िवधवा िववाह आिण ी-िशण या सामािजक ांा ेात ांच े खूपच मोठे योगदान आहे. आज िया
ु समता ? जगभर या बाबतीत
िशकू न आिवासान े गितपथावर असणे याचे मोठे ेय ांनाच आहे. ी-पष

असमाधानच आहे. ओशो णतात, ‘ समता ‘ ने ‘ वेगळे पण जपणे ‘ हवे. म संशोधनामाणेही ीा आिण

ु िशॆ आिण मता वेगया आहेत. हे जग
ु
पषाा
मत, ाा वापरपतीत काही फरक आहेत. ीची गणवै
ु वैिशांना वाव िमळत जायला हवा. इथे एक छोटीशी किवता -ु नी घडवलेले आहे. ीा वेगया गण
पषां
रंगीत वांबरोबरच ितला
वू आिण पती
यांच े अूप असते
ितला घटनांच े तपशील
साठवायला आवडतात
कधी कधी तर

ु वारले तो बधु वार होता
अमक
हेही ती सांगते

कुणाा आहेराचे पाकीट
कोणा रंगाचे होते
हे ती सांगते तेा
जगच हाताशी असाचा
भास होतो
िवचारांनी ितला
ेक गो िनित
कन ायची असते
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जसा िता शरीराचा
कण अन कण िता
आटोात असतो
ु असोत की ःखे
सखे
आा घडासारखी ांना
ती कधीही जागी क शकते
आिण मी आहे गूढाचा साधक
आमा जोडीतून
म छान सजक िठणया उडतात
ु ‘ हे माहीत असणारे जग आिण नसते
ु बौिक
-- ही कोणाही कलेबाबतची किवता णूनही पाहता येईल. ‘ अनभव
नसलेले एका आकलन, ही गूढता.
इथे एक  पडतो – िया किवता, कथा, कादंबया िलहीत आा पण नाटककार फारशा झाा नाहीत. असे का झाले
असावे, याचा शोध घेण े उोधक होऊ शके ल. खरे तर जगयातले ना समजयात आिण घडवयातही ांचा
हातखंडा असतो – तरी, असे का झाले असावे ? ांनी िलिहलेली नाटके पाहणे हे समाजाला झेपणार नाही, असे तर
नसेल ? मेघना पेांा कथा वाचणे, ‘ नाितचरािम ‘ वाचणे ठीक, पण, ांनी नाटक िलिहले तर ? – फार थोा

ु ध
आहेत नाटककार िया – इरावती कणक, मधग
ं ा कुलकण आिण मनिनी लता रव या तीन िदसतात. यातही
सात राखून असलेली आिण ी णून ने तर आजा िपढीची महाची नाटककार णावी अशी णजे

ु त या दोन आजा महाा नाटककारांवर मी ‘ लिलत ‘ ा
मनिनी ही एकच आहे. ती आिण धमकीत समं
नािवशेषांकात एक लेख िलिहला होता. िता नाटकांबल मी बोलणार आहेच. आज िलिहणारे अन ेक नाटककार
ांा आजा जगयाा आकलनाला अंत खरी आिण समथ अिभी देत आहेत. तेही थोडात बोलेनच.
आपला आजचा िवषयच आहे –

ु झालेा दोन नाटकांचा िवचार के ला पािहजे. ‘ कग िलयर ‘
‘ आजचे नाटक ‘. या संदभात, अिलकडेच कोापरात
आिण ‘ नाटककाराा शोधात सहा पाे ‘ – ही दोन नाटके कधीची णावीत ? कालची की आजची ? ांतला माहोल
ु िव आपले नाहीय, तरी ती आज का करावीशी वाटतात ? भावना वा घटना यांा अिभीमळ
ु े ? ात
वा अनभव
ु े आता रोज असं घटना आपा मवं र येऊन
खरे तर आता काही फारसे नावीच रािहलेले नाहीय – मामांमळ
ु च काही िगत सखःखां
ु वा
ु
आदळताहेत ! खरे तर आजा नाटककारापढेु हा एक च आहे – नसते
च े अनभव
 रािहलेला नाहीय. या पिरितीचा पिरणाम णूनही ही अन ेक
सनसनाटी घटना रंगवयात आता काही अथच

कथाहीन नाटकांची िनमती होत असेल. बरे, ा दोन नाटकांत कसला पिरवतनवाद आहे णावे, तर तेही नाही.
े ोमाणेच बेकेट आिण आयन ेोही सामािजक-राजकीय-आथक पिरवतनासाठी िलिहणारे नते. (
िपरांद
आपाकडचे शेरबे ाज, बेजबाबदार टीकाकार न ेमाडे, कारणे वा िवेषण न देता, बेकेटसारा लेखकाला सहज ‘ म
‘ लेखक णतात, ते वेगळे ). पण, ही नाटके का महाची आहेत याचे उर मी देणार आहे.
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ु ाला माहीत असतील. ‘ अधांतर ‘, ‘ माझं घर ‘, ‘ ट गशेा ात े न
आजचे एक महाचे नाटककार जयंत पवार त
‘ ही ांची नाटके िस आहेत. ांनी आजची एक वेगळीच अडचण मांडली होती. ांच े णणे असे की आजचे

वाव फार वेगान े बदलते आहे. लेखकाला ाचे आकलन होऊन तो ावर नाटक िलहीपयत ते वाव जनु े – अतु
होतेय ! ही तर महा-अवघड समा णायला हवी – िलिहणेच अश करणारी ! इथे एक  िवचारला पािहजे की
आजचे वाव णजे काय ? आपण ाला उर-आधिु नकतावाद णतो तो ‘ स ‘ ही कना वा सवाना एकच

काही जसेा तसे कळू शकणेच नाकारतो. ते आपाला आपा साा पतीन ेही कळू शकते. ेकाचा जगयाचा
माहोल, भाव वेगवेगळे असतात. मता रसायनांच े माणही वेगवेगळे असते. ोॅमगच वेगवेगळे असते. मी
नोकरीिनिम एका खेात होतो तर ितथे, ितथून दोन तासांवर असलेले िजाचे गावही न पािहलेले काहीजण होते.

ु ाला मधू साबणे हा मराठीतला एक उम लेखक माहीत असेल. ाची ‘ लीळा ‘ ही कादंबरी मला महाची वाटते.
त

ु हा मराठी अनवाद
ु वाङमयात
गाओ झगिझआना ‘ सोल माउंटन ‘ या पाचशे पानी कादंबरीचा ाने के लेला अनवाद

ु
लणीय ठरावा असा आहे. तो आता पयात
िनवॄीचे जीवन जगत आहे. ान े अजून मबं ु ई पािहलेली नाही. यावर ाने
ु ‘ मािसकात एक लेखच िलिहला होता ! सारांश, ेकाला िदसणारे, अनभवला
ु
‘ अनभव
येणारे वाव एकच नसते.

ु च एक वाव
आजा जगाचा काही एक कॉमन माहोल असला तरीही ेक लेखकाचे वाव वेगळे असते. अमक
ु े , कुठले तरी वाव पकडायचे आहे, ही समाच मला खोटी वाटते. इथे, कॉमन वा
स, असे काही नसते. ामळ

ु
सामा कारणांनी िवचारांच,े समजतचे
माहोल कसे बदलत जातात, ते थोडात पाहायला हवे. असे के ान े आजा
मराठी नाटकाची नीट कना येईल.
एक काळ हा ‘ धम ‘ नायक असयाचा, तोच चालक असयाचा होता. तोच सव होता. स, ंदीपणा,

रोमँिटिसझम यांचा तो काळ णू. ानंतर आला आधिु नकतेचा काळ. औोिगक िवकासाबरोबर, तंान, शा,
वैािनक िकोण यांचा काळ आला. शहरीकरण वाढू लागले. ातून धमशीचा हास आिण मानवतावादी, मानवक ी
ु ांत उादन, ेशलायझेशन. अंतवरोध, ंाकता वाढली. Alienation णजे पराता
िवचार वाढत गेले. तक
े ी जाणीव आिण उपरोधही
भाव वाढला. पण हे िनराशावादाला पोचले नाही . मूशोध नाकारला गेला नाही. िवदीणतच

ु १९६० नंतर उर-आधिु नकतेचा काळ स
ु झाला, असे मानयात येत.े
मूापन ेचे य या पात रािहले. समारे
ु
े ा अनभवातू
इथे िवदीणत
न अराजकतेा आिण मूहीनतेा यात राहणे णजेच जगणे, असे होते. वैिकता,
 होते. खोलीिबली काही नसते, सगळे उथळच असते, असे होते. न ैितक
स, बिु ामाय वा  ैय हे सगळे िनरथक
ु येतो. वाव िविळत आिण ीा
 तेचाच अनभव
मू े वा कलामू े यांना मूलाधारच राहात नाही. िनरथक
ु
पिलकडेच आहे तर आता आहे ाचाच गौरव करावा, असे होते. या अवा आपाकडेही अनभवात
आहेतच.

ु े , सामािजक बांिधलकी हे एकच मू आिण पिरवतनवाद हा एकच हेत,ू असे रा शकत नाही. हेच सगळे भाषेा
ामळ
अासाा अंगान े संरचनावाद आिण उर-संरचनवाद या कारे सापडत गेले. हे बु ीन े आिण संशोधनान ेच सापडत
ु ीचा िनभय वापर करत गेामळ
ु ेही टोकापयत जायची हमत हवी ! बु ीचे गाठोडे घेऊन
ु े िदसत गेले. बीन
गेले. ब
एकाच भूिमके वर ठाम बसून राहणायांना हे कसे कळणार ? यानंतर आता उर उर-आधिु नकतेचा कवा परा-

ु
ु झाला आहे, णतात. णजे मेटॅमॉडनझम ! णजे आधिु नक आिण उर आधिु नक यांा
आधिनकते
चा काळ स
समयाचा काळ.
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ु ान े उर-आधिु नकतेची लणे तीत होतात. आजचे आपले नाटककार आहेत –
आपा आजा नाटकांमधून ाम
ु दा पाटील, िवासागर अापक, मनिनी लता
िहमांशू ात, आशतु ोष पोतदार, गणेश िदघे, अिजत देशमख,

ु ध
ु र ( ांच े ‘ मऊ ‘ नावाचे नाटक फार चांगले
ु त, यग
रव, धमकीत समं
ं र देशपांड,े राल बनसोडे आिण संतोष गज

ु ये यांच े िददशन आहे. ) याचबरोबर, णव सखदेव आिण सतीश तांब े यांा कथांची
आहे, असे ऐकू न आहे. दीप म

नापांतरेही सादर झालेली आहेत. िशवाय, प.ु िश. रेयांा ‘ सािवी ‘ या कादंबरीचे रव लाांनी सादर के लेले
नापांतरही लणीय आहे. तसेच लाांनीच िददशत के लेले माझे ‘ मनाचे शोक ‘ हे नाटक, हेही, आपा

ु
परवानगीन े, यात समािव करतोय. ानंतर, पयात
झालेा एन एस डी ा ‘ भारंगम ‘ महोवाता नाटकांबल
थोडात बोलेन.
यांता दा पाटील या नाटककाराबल एक िवशेष सांगयासारखे िनरीण आहे. ांच े ‘ हंडाभर चांदया ‘ हे नाटक
पिरवतनवादी, ‘ गढीवरा पोरी ‘ हे उर-आधिु नक तर ‘ ॉबेरी ‘ हे एक साधे रंजनाक ावसाियक नाटक आहे.
ु ता बाळगावी असा हा नाटककार आहे.
खूप उक

िवासागर अापक हा ाा कॉलेज जीवनात बराच काळ माया संपकात होता. ान े माझी ‘ समतोल ‘ आिण ‘
धागेदोरे ‘ ही दोन नाटके आिण ‘ े लर ‘, ‘ वेषांतर ‘ आिण ‘ सा मावळा सूयाची ‘ या एकांिकका िददशत के ा
होा. ‘ अवकाश कलामंच ‘ ही संा ापन करणे, तालमसाठी जागा िमळवयासाठी दोनतीन तास िशण
मंडळाा बाकावर संबिं धत अिधकायाची वाट पाहात बसणे, अशी अन ेक कामे आी एकितपणे के ली. ाची दोन
ावसाियक नाटके अिलकडेच रं गभूमीवर आली. ‘ आधी बसू आिण मग बो ‘ आिण ‘ साखर खाे ला माणूस ‘.

ावसाियक रंगभूमीवरची ही दोन वेगया बाजाची नाटके आहेत. ांतला ऍसडटीचा श म खमु ारी आणणारा
आहे.
ु
याच कारे, ावसाियक रं गभूमीवर, ‘ ससाट
‘ हे एक अगदीच वेगळे , ऍसड आिण मजेदार नाटक िलिहले गेले ते

ु या लेखकाकडून. यात  रे े े शन, गाडी येणज
े ाणे, तीतून पाे चढणे-उतरणे, हे सगळे
अिजत तााबा देशमख
ु
होते. ियदशन जाधव आिण सशील
इनामदार यांचा उम अिभनय होता.

गणेश िदघे या नाटककारान े कािलदसाा ‘ मेघत ‘ चे नापांतर कन ते ‘ अपूव  मेघत ‘ या नावान े सादर के ले.
ाचे अवघड िददशन ागत थोरात यांनी के ले आहे. यानंतर गणेशन े आणखी एक नाटक िलिहले. य ितकडे िवरह
भोगत असताना इकडे यिणीची काय अवा होती याबाबत कना लढवून ान े ‘ यिणी िवलाप ‘ नावाचे नॄमय
नाटक रंगभूमीवर आणले आहे. अशा नाटकात, कसली भूिमका घेण े आिण कसला पिरवतनवाद असणार ? हे तर मानवी
जगयाचे आिण अिाचेही भान घेण े आहे. संपकात येणाया मनाला पिरप करणारे.
याच पतीचे नॄमय असलेले असे ‘ सािवी ‘ हे नाटक रव लाांनी सादर के लेले आहे. कलाकॄ तीतले वाव रचे
ु े ते कसे आजही आिण सव वयोगटांता
वा अपिरिचत असले तरी ा कलाियेता उ अशा संवदे नशीलतेमळ

ेकांना तु वाटते, ते पाहयासारखे आहे. यालाच णायचे अिभजातता. लाांच े िददशन आिण िया जामकर
यांचा अिभनय ही या नाटकाची खास वैिशे आेत. आपले शेरबे हार समीक न ेमाडे हे ‘ सािवी ‘ या कादंबरीला ‘
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छापून छापून वाढवलेली ‘ कादंबरी णाले होते. ाकडे अथात ल करणेच बरे. या कादंबरीत वा नाटकात ना
आजा जगयातले अराजकी वाव आहे ना पिरवतनवाद, तरीही आज ते भरभन पािहले जाते आहे. यावन हेच
ु सालात, अमक
ु वयाा माणसाने िलिहलेले, अमक
ु वावाचे नाटक, असे
िदसून येत े की आजचे नाटक णजे अमक
काही नसते.
मनिनीला तडुलकर ‘ एक धाडसी नाटककार ‘ णाले. ियांना असे धाडसी असणे खूप कठीण असते. एका बानी

ु ी अशा खोा किवता का िलिहता,
ांची एक किवता एकदा मला दाखवली. ईरचरणी लीन झाले, वगरै .े टले, त
तर, ांच े उर होते – खया किवता िलिहा तर मी यांची बदनामी करते, असे हे णतात ! इथे िवचार कन पाहा

ु ा ितला ेक किवतेत ठे वाा
एखादी िववािहत ी ेमकिवता िल लागली तर ? ा नवयाबलच आहेत याा खण
लागतील ! आिण तसे नसेल तर ? मग, ितला अवघड होईल ! आिण नवरा अगदी सिहू असेल तर िता दर
किवतेगिणक तो खचत जाईल ! तडुलकर, मनिनीला, राचा एक थब न सांडता काम करणारी शियात

ु च बरोबर कवा परंपरागत मू े यांना नकार
ू अमक
णतात. मनिनीा काय कवा धमकीता काय नाटकांतन

ु
िदसतो. सवात-म-शे
वट वाली गो वा सलग भाविचण असे काही नसते. मूाकतेा आिण नारचन ेा
ु
ु असा परता
ु
सवच सवयीा पती झगान
िदलेा असतात. इथे गंमतीन े एक िवषय बोलायचा तर भारतातले पष

बंदोब करयाा यात असतात की ांा घरातली कोणतीही ी कुणाचीही मैीण असता कामा नये आिण तेच
ु ांचीच एक समा मांडताना णतात की भारताता पषां
ु ना मैिणी नसतात ! मनिनीची नाटके ते जग
पष

ु
ु तः आजा तण िपढीचे अनभविव
ओलांडणारी असतात. ितची नाटके म
हाताळतात. ेम, तारणा, लटग,
ेकप, घटोट यांा िया इथे िदसत राहतात. आताा िपढीा जगयातले हे िनाचे  आहेत. मनिनी ते
अंत िनभडपणे हाताळते. अशाच िवषयावरा िता एका नाटकाचे नाव आहे, ‘ िसगरेटस ‘.
धमकीतचे ‘ पाणी ‘ हे नाटक माया मते एक महाचे नाटक आहे. एक कायकता िवचारवंत आिण एका मािसकाचा
संपादकीय सागार यांांत घडणारा हा संवाद आहे. संपादकाचे णणे असते की चळवळीता दोषांबल न िलिहता
कायकाना उाह वाटे ल, असे िलहायला हवे. िवचारवंताचे णणे असते की वैचािरक झटके िहतकारकच ठरतील !
िवचारवंताा मते, आमीरखान कोका कोलाची जािहरात करतो णून ाची मदत घेऊ नये आिण परदेशी फं डग घेऊ
नये. या दीघाकात शशांक शड े आिण िकरण योपिवत यांचा उम अिभनय होता. या नाटकाला काहीजण राजकीय
नाटक णतात. आपाकडे काहीजण एक बावळट कना जोपासतात की राजकीय णजे काहीतरी ेट असते.
े असावे लागते,
ऐितहािसक, पौरािणक, सामािजक तसा राजकीय हा फ एक माहोल असतो. नाटक हे मानवी संबध
ं ांचच
मग, माहोल कोणताही असो. धमकीतचे हे नाटक ‘ िवचार आिण कॄ ती यांतले अंतर ‘ हा मानवी जगयातला एक

ु च बरोबर अशी भूिमका न घेता ा ाचे पूण  भान देऊन थांबते. ामळ
ु े ते सवच
महाचा  हाताळते. ते अमक
े नाा अपदावन  झालेले, डॉ. आनंद
माणसांना तु नाटक ठरते. याच ावरचे, िवचारवेध संमल

तेलतबं ु डे यांच े हे िवचार बघा – “ आज िवचारवंत आिण कायकता या दोन कं पूम
ं े एक भयंकर दरी िनमाण झालेली
आहे. कायकता कं पू हा तथाकिथत िवचारवंतांपासून इतका रावला गेला आहे की ाने िवचार करणेच सोडून िदले आहे.
ाला याची धाी असते की िवचार के ान े आपण तःच कदािचत ‘ िवचारवंत ‘ बनू. णून तो कोणाही

ु िवचार न करता, कॄ ती करत असतो. सरीकडे िवचारवंत आपा हिदंती मनोयात
िवचारािशवाय, पिरणामाचासा

ु ला आपला अहंकार ( ego ) अिधकच फुगवीत, आपण िवचार िनमाण करत आहोत अशी कना
बसून आधीच सजले
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करत असतात. आपला ‘ थोर ‘ िवचार, कॄ तीत न आणाबल ते कायकाना षणे देतात. ांना याची साधी

जाणीवही होत नाही की जर तो िवचार कायकाना आकषत करत नसेल तर ाातच काहीतरी टु ी असणार.
यामाणे आज सव वांझ िवचार व िदशाहीन कॄ ती अशी ःखदायक पिरिती आहे. णून ही पिरिती लवकरात
लवकर बदलयाची गरज आहे. “ आदश आिण कॄ ती यांतले हे ं एका समाजातले णून जसे पाहता येईल तसेच एका
ीतले णूनही पाहता येईल. न ैितकतेा कनांबाबतही असे ं  पाहता येईल. ‘ परी मातेसमान ‘ हा

ु एका वयानंतर ी-पष
ु आकष ण संपले पािहजे अशी
बोलयातला आदश असला तरी  जगणे तसे नसते. अमक
 िजवंत असते !
समजूत बाळगली जाते, पण, मानसशाामाणे ममॄत होईपयत ते आकषण

इथे, राजकीय टा गेलेा ‘ उ धमशाळा ‘ या नाटकाचे उदाहरण पाहावे. ाच ावर आथर िमलरचे ‘ द

ुिसबल ‘ हे सेबाबता मानवी ाबाबतचे चतनशील नाटक िलिहले गेलेले आहे. बाजू घेत िलिहान े ‘ उ
धमशाळा ‘ हे नाटक िकरकोळ ठरते. न ेमाडे, या नाटकाबल बोलताना, ाा भाषेची तु ी करतात ! आशयाबल
बोलायची हमत न करणारे हे मराठीतले ‘ महान ‘ समीक !
ु
आपण जी उर-आधिनकते
ची वैिशे पािहली ती आजा आपा सवच नाटककारांमे िदसून येतात. मूांचा
ु बरोबर असे काही नसणे आिण जगणे ापून रािहलेली एकू णच िवदीणता – बतेक सवच
अभाव, स वा अमकच
लेखकांचा हाच आशय असाचे िदसते. या लेखकांा नाटकांच े िवषय काय आहेत, ते पा.
िहमांशू ात हा साचा एक महाचा चतनशील लेखक आहे. मी पािहलेले ाचे ‘ जेतले जायंट ील ‘ हे, वीण
भोळे यांनी िददशत के लेले नाटक अराजकाचा आशय एका वेगयाच कारे अधोरेिखत करणारे होते, असे आठवते.
ु ध
यग
ं र देशपांड े याची ओळीन े तीन नाटके आहेत. ‘ अगदीच शू ‘, ‘ ब ैल मेलाय ‘ आिण ‘ ऍसोट ‘. यांच े िददशक

ु , रव लाखे ( वयावर काही नसते ), लिलत भाकर आिण मंदार देशपांड े आहेत. िवषय आहेत – पिहाचा -अनमे
ु
आदश िवचारसरणी, धा, वहार आिण यश. सयाचा – मॉडन  ( आधिनक
) होयाचे य. आिण ितसयाचा

 ाचा शोध घेऊ न शकयाचे . यांतले, इित आिण  यांता अंतराचे सू लात घेयासारखे
आहे – पूण
आहे. अशी नाटके पलायनवादी नसतात – ती  जगयाला सामोरी जाणारी असतात.
णव सखदेवा कथेवर आधािरत, अिभिजत झज
ं ु ारराव यान े िददशत के लेले नाटक ‘ आय डी ‘ हे नाटक, आभासी
ओळख, स ओळख आिण एकू णच गधळ, असा िवषय हाताळते.
ु
-- ही सगळीच नाटके उर-आधिनक
णावीत अशी आहेत. ही  जगयातून आलेली खरी अिभी आहे. यात
पिरवतनवादी णावे असे एकही नाटक नाही. असे सगळे िजवंत कलािवार नाकारणारी िवचारसरणी आपण राबवत
ु
बसलो तर ते नीच सांॄितक नकसानीचे
ठरेल.

माझीही तीन नाटके अिलकडेच रंगभूमीवर आलेली आहेत. ‘ सामसूम ‘, ‘ ा आिण देखभाल ‘, आिण ‘ मनाचे

ु जगत नाहीय. मग, मी आजचा नाटककार आहे की नाही ? ही
शोक ‘. माझे वय सर आहे. मी आजा िपढीचे आय
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नाटके सादर करणारी िपढी आजची आहे, ेकही आजा िपढीचे आहेत. ‘ ा आिण देखभाल ‘ ा, ‘
िरनोेशन ‘ या नावान े हदीत आलेा, मबं ु ईता पॄी िथयेटर ा योगाला मी गेलो होतो. ितथे सव

ु ामल
ु चीच गद होती. ांना ते नाटक खास ांच े वाटले आिण आवडले ! अशा गोी लात
जातीधमाता तण मल
घेऊनच ‘ आजचे

ु
नाटक ‘ याचा अथ लावला पािहजे. ( सा पयाा
पीडीए तफ माया ‘ घोकं पी ‘ या नाटकाा तालमी चा
आहेत. )
एखादे नाटक, ‘ आजचे नाटक ‘ ठरयाचे काय असते रह यावर शेवटी मी बोलणार आहेच.
ु
जाता जाता, अिलकडॆच पयात
झालेा भारंगम णजे भारत रंग महोवाबल थोडे बोलणार आहे. हा एन एस डी
ु
चा महोव रा शासनाा मदतीन े थमच पयात
होत होता. याला शू िसी िदली गेली होती. वतु ः अशा
ु
ु
नाटकांचा बराच ेक पयात
आहे, पण, पयाची
लाज िनघाली. सव नाटके कोणा ना कोणा कारणान े चांगली

े ोा ‘ द लेसन ‘ या दीघाकाचा मराठीत पांतिरत एक योग मी ६७ साली पािहला होता.
होती. यात झालेा आयन
ानंतर पास वषानी ाचा कोलकााा लोकांनी के लेला ‘ नीिलमा ‘ हा योग या महोवात पािहला ! यात काम
करणारा गौतम हलधर हा नट ेट होता. एवढी वष जगभर हे नाटक का महाचे वाटत असेल ? वाववादाा

रावर हे नाटक कुणाला ‘ आपले ‘ वाटू शके ल ? ( मु ाम गंमतीन े बोलायचे झाास, पिरवतनवादी सेन े एके क नवा
कलावंत िगळं कॄत करणे, अशा अंगानेही या नाटकाकडे पाहता येईल. )

याच महोवात ‘ पटेु री साडग ‘ हा एका मलेिशयन अिभन ेीन े सादर के लेला दीघाक पािहला.
पटेु री साडग
हा एकपाी योग संपावर आयोजक िवषी णाा, “ टे िरिफक पफम ! “ मलाही मनोमन तसेच वाटत होते !

ू ही कलाकॄ ती साकारली होती साबेरा शेक या मलेिशयन कलावतीन े. अितम सदय  (
लेखन, अिभनय आिण नॄ यांतन
णजे उानता ने ) आिण सखोल पिरपता यांचा हा मनो िमलाफ होता ! एका तासात मानवी जगयाता
मूलभूत ांना श करणारा ! हे नाटक मला चंड आवडले !
एका मलाय राणीा ितथा दंतकथेवर आधािरत असे हे नाटक होते. थोडात कथा णजे, ती एक पगवता असते.
ती ा ावी णून आजूबाजूच े राजे मरत असतात. ांताच एका सामवान राजाला नकार िदला जातो. ितचे
िता मामेभावावर ेम असते, ााशी ितचे ल होते. पण, नकारान े िचडलेला राजा िता राावर आमण
करतो. ाा ताकदीला तड देयाची िता रााची मता नसते. आपला िय नवरा, देश आिण आपले लोक यांचा
ु कै दी ) ायचे ठरवते. नवयाला सांगते की मी श
ु राहीन आिण परत येईन,
नाश होऊ नये णून ती यु बंदी ( की य
तोवर तू वाट बघ. ती चेटूकिवापारंगत असते. कालांतरान े ती ा समथ  जेा राजाला आजारी पाडते. ाा

सवागातून गधी येऊ लागते. ितथले हकीम-वै हात टे कतात. उपाय ा बंिदवान राणीकडेच आहे, हे शेवटी ांना
ु करयाा अटीवर ती ाला बरा करते. या कारात तीन वष जातात. ती परत येऊन पाहते तर
कळते. ितला म
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िता पतीन े सया ीशी ल के लेले असते. ती संतापते. आिण ाचा िता हेयरिपनने खून करते. शेवटी बेपा
होते.
सगळे मानवी मनांच े खेळ ! यात भूिमका कसली घेणार डबलाची ? ! वतु ः ही कलावती ियांच े  हाताळयासाठी
ात आहे. पण, ही कलाकॄ ती ीधान असूनही ीवाद आिण पिरवतन हे हेतू ओलांडून सम मानवी जगयालाच

ु के ला आहे, असे णावे ? ितचा
तु होणारी आहे, असे वाटले ! यात असे कोण आहे की ा ीन े फार मोठा गा
ु
नकार समजतदारपणे
ीकान ा सामव ान राजान े शहाणपणान े जगायला हवे होते, असे फार तर णता येईल !
पण, सामातः मानवी मन हे, हवे ते िमळवयााच यात असते, मग ा यात िकतीही नाश होवो !
ु असे दोन जगिवात मलेिशयन गायक-वादक साथीला होते !
एक ी आिण एक पष
शेक बाचा, आदरणीय िवा बाळ यांा हे सार करयात आला ! दोघनी एकमेकना िमठीच मारली ! हा ण
अंत  वाटला !
ीचे सदय ही मानवी जगयातली एवढी चंड समा का होते – हा  मनात घोळत रािहला ! याला
ु
बिामायवादी
िनराकरण असू शकत नाही.

ु ावगण
ु ांसह
इथे एक मजेदार ं ानात ायला हरकत नाही. बिु ामायवाांना माणसाचे मन ाा सव गण

ु
ीकाय असते – सखलोभ,
महाकांा, वचाची इा – यांसह ! पण, तरीही ते, समता हवी, अाय नको – असे
णत असतात !
-- यात ना आजचे वाव आहे ना आजा जगयातले . तरीही, हे नाटक ‘ आजचे ‘ च असते, हे पाहायला हवे.
याचमाणे ऐितहािसक, पौरािणक नाटके ही ‘ आजची ‘ असू शकतात.
सारांश पान े बोलायचे झाले तर, काही नाटके जतःच मॄत असतत, काही नाटके वावाचा माहोल बदलला की मॄत
होतात, तर काही नाटके ही कायमच ‘ आजची नाटके ‘ असतात – मानवी जगयाला कायमच तु असतात. आपले
एक पिरवतनवदी लेखक, माझे िम ेमानंद गी णतात की ांची नाटके िजतकी लौकर कालबा होतील िततका
ु े कालबा होणे ! ांना तःला लेखक णून अमर
ांना आनंद होईल ! णजे, अपेित पिरवतन झाामळ

होयात इंटरे नाही असेही ांना णायचे असते. इथे आपण एक लात घेतले पािहजे की आयन ेो वा बेकेट वा
े ोही तः अमर होयासाठी िलहीत नसतात. जगयाा आकलनाची ांची िया  करयासाठी ते
िपरांद
िलहीत असतात.
आता मला जे णायचे आहे ते सांगतो. आधिु नकता, उर-आधिु नकता, परा-आधिु नता या सगया माणसाा
जगयाा बदला माहोलाला येणाया ाा ितिया आहेत. ाचमाणे, सामािजक बांिधलकी आिण
पिरवतनवाद याही ितियाच असतात. पण, बरेचजण, पिरवतनवाद ही एकच ितिया ा समजतात. तसे होऊ
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शकत नाही. मानवी जगणे हे सगळे िमळू न चा असते. अपेित पिरवतन होणे घडेपयत बाकी सगळे बंद ठे वले पािहजे,
असे होणार नाही, होऊ शकणारच नाही. मौवान कलाकॄ ती या ितियाक नसून चतनाक असतात, हे पािहले
जायला हवे. पण, याकडे ल कन, िवशेषतः डाा िवचारसरणीा लोकांकडून इतर सव शता नाकारा

ु
जातात. बिसे देण,े पके
अासाला लावणे, चचाच े व ाानांच े िवषय ठरवणे, समीाक लेखनातून उदोउदो
ू हे पिरवतनवादाचे आही बबवणे चा असाचे िदसते. तो ांचा दोष णता येत
करणे, अशा अन ेक कारांतन
नाही. ांनी ते अंितम मू णून माच के लेले असते. हे मीच फ णतोय, असे नाही. एलकं ु चवरांनीही या

ाकडे ल वेधलेले आहेच. सवच लेखकांनी, कलावंतांनी हे ेनवॉशग – भावब करणे -- ीकारावे का, हा 
आहे. चांगा मौवान कलाकॄ ती या पूण  मानवजातीसाठी तु असतात, असे मला िदसते. ा फ एखाा

समूहाा वा एखाा माहोलाा मयादते काम करणाया नसतात. ा माणसाा मूलभूत ांचा चतनाक वेध
ू येणारी संवदे नशीलता आिण समज ही ‘ समता ‘ मूाला उजाळा देणारीच असते. अशा
घेणाया असतात. ांतन
ांच े आिण ियांच े मह वाटणाया लेखकांना ावहािरक यशाचे आिण तु ीचे लोभन सोडून ावे लागेल.
ु
तःशी ामािणक असयातूनच तर चांगा कलेा ियेची सवात
होते.

एखाा ‘ भूिमके ‘ पेा कलेा चतनशीलतेच े मह लात येयासाठी खालील वाे 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 अंगान े िलन गेलेले ‘ आजचे ‘ जगात बरेच आहेत – ांना वगळयाचे य घातक ठरतील.
ु च ांच े वा अमक
ु च माहोलाचे असावे लागते, असे मळ
ु ीच नाही. ते सवच माणसांा
खरे ‘ आजचे नाटक ‘ हे अमक
जगयाबल आा बाळगणारे असावे लागते. माणसाला एकू णच जगयाा ियेबल संवदे नशील करणारे –
ाबाबतचे भान देणारे असावे लागते. अशा ‘ आजा नाटकांचा ‘ मराठीत ाळ आहे. तशा नाटकांसाठी वातावरण
मोकळे राहो आिण लेखक पूण  कुवतीन े ांा तं चतनशीलतेला मह देवोत, हीच सिदा या िनिमान े 
करतो. धवाद !
--- ००० ---
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मराठी िचपट
ु
ु
थड बेल एंटरटे नमट आयोिजत कलातीथ शगौरव परारां
ा,पयात
झालेा,िवतरण समारंभात के लेले भाषण,
िदनांक २८-०५-१७.
मंचावरील आिण ेागॄहातील मावर आिण सव उपित ेक,
नमार.
थमतः मला इथे बोलावून ही पािरतोिषके िवतरण करयाची संधी िदाबल मी थड बेल एंटरटे नमट चे आभार मानतो.
आजा या शगौरव मूतत माझे काही िमही आहेत, याचा मला िवशेष आनंद आहे.
कलेा ेात, मनोरंजन े हे म समजले जाते, पण, तेही अन ेकदा एखाा नोबेल पािरतोिषक िवजेा
कलाकॄ तीइतके च मोलाचे काम करते. कधी कधी एखादा माणूस अतेा इता टोकाा अवेला जातो की
ाला काहीच सहन होईनासे होते, तो आहेा िवचारांपयत जातो. ा िवचारांच े सात तोडायची गरज असते. ते
काम मनोरंजनातून होते. अशा कारे एखााचा जीव वाचणे हे कोणाही पािरतोिषकाइतके च महाचे समजायला हवे.
ु े
तो िजवंत रािहला तरच पढेु अिधक संप कला, संॄती यांची शता असते. मनोरंजन हे मेहनत, सफाई यांमळ

कमीजा भावी वाटत असले तरी मनोरंजनाा अन ेक परी असतात. डबारी, गाडी, सव लोक-कलावंत, हेही

ु च खास महाचे असे काही णता येत नाही. एकदा
ांा ांा पतीन े मनोरंजन करतच असतात. ातही अमक
मी कामगार काण क ाा नाधतले एक नाटक बघायला गेलो होतो. ा नाटकाचा िवषय असा होता की,
घराता का माणसान े, ाा पीचा िवरोध असूनही, ाा एका िमाला काही हजार पये उसन े िदले होते
आिण आता यांा गरजेा वेळी तो ते परत देयाची टाळाटाळ करत होता. थोाच वेळात मला ा नाटकाचा
कं टाळा यायला लागला. पण, मी ेागॄहात पािहले तर बयाचजणांना ा नाटकान े पकडलेले होते आिण ते सगळे
ु उक
ु तेन े  होऊन ते नाटक पाहात होते. ांा ीन े ते एक उम आिण
आता काय होणार या काळजीय

ु ीचे ठ
महाचे नाटक होते. सारांश, मनोरंजनाचे हजार कार असू शकतात आिण कुणालाही कमी लेखणे हे चक

ु े मानिसक अतेा सातातून माणूस बाहेर पडू शकतो, ाचमाणे ाला एक िवसावा
शकते. मनोरंजनामळ

णूनही मनोरंजन काम करते. हे जरी खरे असले तरी सदोिदतच माणसे आहेा िवचारात नसतात. इथा काही
तथाकिथत िवनोदी कलावंतांनी इथा मराठी लोकांना असे सांिगतलेले आहे की रोजा ापतापांनी आिण ःखे-

ु भर हलाफुला
काळांनी ते दमले-भागलेले असतात – ांना डोाला ताप सहन होणार नाही – ांनी आय
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ु ीत पडून राहावे, हेच बरे ! हेही खरे नसते. जगात फ मराठी माणसालाच ापतापःखेकाळा असतात,
करमणक
ु े िनळ मनोरंजन-कलेच े अवाव मह माजवणेही बरोबर नसते.
असे काही नसते. ामळ

ु ांवर थोडात बोलणार आहे.
मला बोलयासाठी १०-१५ िमिनटे च वेळ असान े मी काही म
एकदा एक िददशक आिण एक िनमाता वाळवंटातून चाललेले होते. िददशकाला एका िठकाणी एक िपशवी पडलेली
िदसली. ती उचन ान े उघडून पािहली असता ात एक बरेच पाणी असलेला पायाचा जार होता. हे खासच होते.
आधी िनमााला पाणी िपऊ ावे णून तो जार ान े ा िनमााकडे िदला आिण तो चा लागला. काही णांनी

मागे वळू न ान े पािहले तर िनमाता ा जारचे झाकण उघडून ात लघवी करत होता ! िददशक िबथरलाच ! “ अरे,
हे काय के लेस – सगया पायाची तू नासाडी कन टाकलीस ! “ तो िनमााला णाला. यावर िनमाता

ु ीच पायाची नासाडी के लेली नाही – मी ा पायात फ सधारणा
ु
अिधकारवाणीन े णाला, “ मी मळ
के लेली आहे ! “
हा िददशकाा सजक-ियेतला एक ावहािरक अडथळा णायचा ! असे आणखीही काही मेु असतात, ांबल
बोलायचे आहे.
ु ाखत ऐकली. तीत तो णाला की ‘ मी े िवकतो ! ‘ याला हदी िसन ेमात एक
अिलकडेच मी शाहख खानची एक मल
मोठी परंपरा आहे. राजकपूरचा ‘ सपनका सौदागर ‘ आठवा. तेा तोही तेच णत होता. “ सपनका सौदागर आया –
ु – अब तमु िकतसे खेलो ! “ ितथूनच तर हेमा मािलनी ही भारताची
ले लो ये सपन े ले लो – तमु से िकत खेल चकी
ीमगल झाली ! पण, हदीसारखी भ े मराठीला िवकता येतील का, हा एक मोठा च आहे ! शाहखन े ा
ु ाखतीत आणखी काही मेु मांडलेले आहेत. तो इथला एक बादशहा-ार असून एक यशी िनमाताही आहे,
मल

ु े , ाचे बोलणे मनोरंजन ेातले महाचे िवचार णूनच पाहायला हवे. ाचे णणे असे की – (१ ) यापढेु , ‘
ामळ
बाबली ‘ माणे तंानाचा वापर खूप वाढत जाईल. ( २ ) जागितक िचपट आता सहज मोा माणात उपल

होत जातील. ( ३ ) सगळीच िचपट िनमती भ असेल असे नाही – अन ेक कलावंत, यापढेु , आपापा कनांमाणे
खूप िचपट िनमती करतील. – एक वसाय णून या ेाता सवानाच ही आान े असतील. मराठी िचपट

ु
ु े अिधकािधक िवखरला
वसायाला तर ही अिधकच गंभीर आान े ठ शकतील. कारण मराठी ेक या सव कारणांमळ
जाऊ शकतो.
या बाबतीत मराठीवाांनी काय िवचार करायला हवा ? अथातच, आवाका वाढवून ल-ेक ( target audience
ू िचपट िनमती करायला हवी.
), फ मराठी न समजता, जागितक समजायला हवा. जागितक ेक डोयांपढेु ठे वन

सव अडचणी आिण साधन-टु ी लात घेऊनही आशयक ी िचपट हे मराठीचे वैिश ठ शकते. मराठी िचपट दोन
ु अडकू न पडलेला आहे – बोधदता आिण सामािजक बांिधलकीा कना. या गोतून बाहेर
गोत वषानवष

पडािशवाय आवाका वाढणार नाही. सामािजक , सामािजक काम करणारे लोक, िनरिनराया कारा आजारांनी
ु िछमनता – हे सव
 लोक – हे िवषय फार िदसतात. रोगांमे तर – कॅ र, ॄितंश, एडस, अंध, मंदबी,
कर कन झालेले आहे ! ( ‘ कोिशश ‘ सारा िसन ेमाला अजून वाव आहे ! ) अशा रोगांा तावडीतून मराठीन े

ु
आता सटायला
हवे. बोधदता हा तर एकू णच मराठी िचपट जगतालाच लागलेला रोग णता येतो – ातूनही बाहेर
पडायला हवे.
71

उम, आशयक ी िचपटाला खूप प ैसा लागतो, असे काही नाही. रोगाशी संबिं धतच एका िसन ेमाचे उदाहरण ायचे
झाास मी ‘ यरडे ‘ या िचपटाचे देईन. एडस झालेा एका आिकन कामगाराा कुटं ु बाचे जगणे हा ाचा
िवषय होता. ातली काही ये अजून माया लात आहेत. तो एक मानवी ाची पिरप समज  करणारा

ु ाकडे
िचपट होता. सरे उदाहरण ‘ द अथ अँड ऍशेस ‘ या िचपटाचे देता येईल. खाणकामगार असलेा आपा मल
नातवासह भेटायला चाललेला एक ातारा – हा होता िवषय. ‘ िचेन ऑफ हेवन ‘ तर आपाला माहीतच आहे.
ु चा एकच जोड वापरणाया भाऊ आिण बहीण यांची तारांबळ दाखवणारा तो एक अजब िसन ेमा होता. ‘ द फनी
बटां

ु पास वषापवू  पािहला, माया, बयाचशा तपशीलांसह, अजून
ओड मॅन ‘ हा नद िमिनटांचा िचपट, जो मी समारे
लात आहे. तो िचपट मी पािहला तेा मी खूपच भािवत झालेलो होतो. च. ं. खानोलकरांची आिण माझी म ैी

ु
ु
होती. ते एकदा पयात
आलेले असताना मी तो पूण  िचपट ांना सांिगतला. माया नसा
सांगयावन तेही इतके

ु ‘ नावाची कादंबरीच
भािवत झाले की – ‘ कना एका झेक िचपटावन ‘ असा उे ख कन ांनी ‘ अात कबतरे
िलिहली ! मराठीतला मला आवडलेला िचपट णजे, ‘ चोरीचा मामला ‘. आता तर ाला एक ा िचपटही णावे
लागेल ! िनळू फुले आिण एक गरु खा यांनी िमळू न, एका चोरटा ापार करणायाा संपीवर डा मारलेला असतो.
पण, हे असतात गरीब लोक. च ैन करणार तरी कशी ? हजाराची नोट घेऊन एखाा कानात काही ायला जावे तर
सगळे संशयान े पाहतात ! – असा हा िबकट ॉे म ! एकदा िनळू फुांना रात तो गरु खा भेटतो. “ काय रे, कुठे
गेला

होतास ? “ ते िवचारतात. “ े शनवर ितकीट काढायला – “ तो णतो. “ काय, कुठे गावाला चाललास काय ? “ फुले
े ा
िवचारतात. तो णतो, “ छे छे – ितकीट काढायचे आिण ायचे टाकू न – प ैसे सटेु कन आणायचे ! “ – रेच

असाच एक वेगळा उपयोग लोकांनी नोटाबंदीा काळात कसा के ला होता, ते आठवा. ा िचपटातली, िनळू फुले
ु
आिण लिलता पवार यांची अिभनय-जगलबं
दी अिवरणीय होती. मी काही खूप िचपट पाहात नाही – मु ा

ु आठवेल ते सांगतोय. मराठीतला ‘ टया ‘ हा िचपटही मला आवडला होता. सांगायचा सारांश हा की
मांडयापरते
आशयक ी िचपटिनमतीकडे वळणे हाच मराठीसाठी एक उम माग आहे.
नीतीअनीतीा कना आिण अितांच े अडथळे ओलांडून िचपट हा सव जाितधमिवचारसरया असलेा सवच

ु
माणसांसाठी असायला हवा. तो कोणाही अनभवाचे
सम भान घेणारा असायला हवा. सवाा जगयाला तो तु
ु नाहीत णून आपली कला खज
ु ी
– relevant – असायला हवा. काहना वाटते की आपाला महायु ांच े अनभव
असते. काहीजण णतात की ममवगय जीवन जगणारे कलावंत चांगली कलािनमती क शकत नाहीत कारण

ु
ांच े अनभवे
 मयािदत आिण रटाळ आिण िकरटे असते. हे सव खोटे आहे. हे खरे असेल तर जगातली सवॄ 

ु
ु एका सवात वाईट जीवन जगणाया देशातूनच होईल, असे सांगता यायला हवे. अनभवाचे
कलािनमती अमक
मटे िरयल
कोणतेही असो, कलेत इनसाईट णजे ममी असणे महाचे असते. मानवी संबध
ं ांच े पूण  आंतबा भान णजे
ममी. या संदभात तारकोवी या महान िददशकाची दोन वाे सांगतो –
१. Relating a person to the whole world is the meaning of cinema. ( कोणाही माणसाचे पूण 
जगाशी असणारे नाते पाहणे हाच िसन ेमाचा अथ असतो. )
२. Art symbolises the meaning of our existence. -- कला णजे आपा जगयाा अथाची ितमा
असते.
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-- हे सव लात घेऊन, पचवून िचपट िनमती ायला हवी, तरच या असं अडचणमधून माग िनघत राहतील.
ु अनभवकथन
ु
ु
कला णजे नसते
ने. अगदी स अनभवाचे
कथन णजेही चांगली कला ने. आिण आता तर

ु
ु
ु े , नसा
मामांमधून असं घटनांचा रोज सवावर भिडमार चा असतो. ामळ
अनभवाचे
काही अूपही रािहलेले

ु कला हीच खरी सजक कला
नाही. वर उे खलेा सम भानातून कला आली तरच ती अथसपं  होईल. तशी, भानय
असेल.
अिलकडॆ जाणवणाया सादरीकरणाा एका ाबल बोन थांबतो. माणसाा जगयाला जो वेग आलेला आहे तोच
कलेतही परावतत होतो आहे. आता सगळे खूप वेगवान असयाची गरज आहे. अू मिलक या संगीतकाराला एकदा

िवचारले गेले होते की ही गायातली मेलडी – गोडवा कुठे हरवलाय ? का जाणवत नाही ? तो णाला की आता, सहा
सहा मिहन े ेम फुलवत बसणे होतच नाही – झटपट मामला असतो ! गोडवा घोळवत बसायला वेळ कुठे असतो ? या

बाबतीत िददशक कासारवी यांनी सांिगतलेला िवचार असा आहे की – चंड वेगात पढेु जात राहयान े कलेची हानी
होते. मानवी संबध
ं ांच े आिण जगयाचे भान घेण े अश होते. आशयाची खोली हरपते. – कलाियेता अशा
ांवरही िचपट कलावंतांच े तःचे चतन असायला हवे, तरच िनमती ियेला नवनवे धमु ारे फुटत जातील.
असे सखोल, आशयक ी िचपट मराठीत िनमाण होवोत अशी सिदा  कन हे दोन श संपवतो.
धवाद !
--- ००० --थोडा वाढीव मजकू र -ु
घसमटवू
न टाकणारा काश
‘ मराठी िचपट ‘ या माया पोमे ‘ द अथ अँड ऍशेस ‘ या िचपटाचा उे ख के ला तेा ातले एक य मला
आठवले. ा िचपटाचा बराच भाग, कडक ऊन आिण वाळवंट असा आहे. एकदा जोराचा वारा सटु तो. वाळवंटातली
वाळू उडू लागते. ऊन आिण वाळू ! वाळू इतकी उडते की एक वेळ अशी येत े की सरे काहीही िदसेनासे होते – फ
ु
कडक उातली चंड वाळू ! काही ण पूण  पडावर फ काश असतो – पण, तो आपाला घसमटवू
न टाकत
असतो ! तो काश णजे अमयाद वाळू असते !
ऐसा कुछ तो मराठीमे करो यार !
कदािचत असे काही खास, मराठी िचपटांत येऊनही गेले असेल – कुणाला असे काही आठवत असास जर सांगावे.
--- ००० ---
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किवतेच े योजन आिण किवता ‘ कळणे ‘
अन ेक कवी ांा किवतालेखनाचे अन ेक वेगवेगळे हेत ू सांगतात. आपण इथे ा सवच गोी सामावा जाात अशा
ु
ीन े पा. किवतांच े तीन कार िदसतात – समोर एखादे सा असलेा किवता, सखःख
 करणाया किवता

आिण सम भान देणाया किवता. या िती करांता चांगा किवता िवचारात घेऊन खालील वणन े वाचावीत -सा
काही किवता िविश साासाठी िलिहा जातात. सा हे वैचािरक असते. एकरेषीय असणे हे िवचाराचे वैिश या
किवतांची मयादा असते. या किवता मािहतीप ग संपकाा आसपास कायरत असतात. देशभी, धामक सलोखा,
राीय एकाता, जाित-अंत, समता, सामािजक-राजकीय पिरवतन – असे काही सा या किवतांसमोर असते. या

ु तावादी असतात. आदश-िनेची भाविनकता असली तरी आशय ठरलेला असामळ
ु े ा एकसरी
ु
अथान े ा उपय

ु
होतात. हा एकसरीपणा
ांा िनियेतही असतो. साच महाचे वाटत असाने ांना अशा या रटाळपणाची
ु े , आशयघनता
े ण
े े नसते. ामळ
पवा नसते. मानवी जगयाता सखोल गत
ं ु ागतं ु ीा आशयाशी ांना काही देणघ
ु े आवाकाच तटु पज
खूपच कमी असते. सखोल समावेशकतेा अभावामळ
ं ु ा असतो.
ु
सखःख
ु
ु े , भाविनकही असतात. यांत खूप
या कारा किवता कवचे िगत सखःख
 करणाया असतात. ामळ
वैिव असू शकते. अिभचे, रचनांचहे ी अन ेक कार असतात. अलं करणाा, चमॄ तीा, ितमा-तीकांा
ु े , सामातः ‘ सा ‘ कारातील किवतांप
े ा या किवता खूपच इंटरेग असतात.
शताही खूप असतात. ामळ

आशयाही अिधक समॄ असतात. यांचा वाचकवग अिधक ापक आिण संिम असू शकतो. या सवच माणसांना

ु
ु
ू िमळतात. तरीही,
संबोिधत करतात. पनःयाचा
आनंद, भावनांच े िवरेचन, अनभव-समॄ
ी या गोी अशा किवतांतन
िगततेा मयादते ांची कॄ ती चालत असाने, इथेही मानवी जगयाता सखोल, समावेशक आशयाचा
अभावच असतो.
भान
ु िवचाराची वा अमक
ु भावन ेची मयादा नसते. आवाका
या किवता सखोल, समावेशक भान देणाया असतात. ांना अमक
ू संपणे ‘ नसान े आिण कवीा मतप
ापक असतो. एकरेषीयता नसते. सूचकतेच े माण खूप असते. ‘ सांगन
आशय-मयादा नसान े िननूतनता असते. वरील दोी कारांत असणारी ितियापता नसान े भाविनकता कमी
ु
असते. अनभवाक
का माल जरी कवीा जगयातून येत असला तरी कवीला ाता गतं ु ागतं ु ीचे सम भान घेण े
महाचे वाटत असते. कोणाही िनषाकडॆ पोचायचे नसते. या किवता णोणी जगयाचे पूण  भान देत असान े
आशय-समॄ असतात. श, भाषा, रचना यांांता अनंत वैिवाला इथे वाव असतो.
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वरील ितमे, ितसरा कार माणसाला पराकोटीची संवदे नशीलता आिण पिरपता बहाल करणारा असतो. या
अथान े हा कार सव ेयर आिण सांॄितक ा मौवान असतो. वरील िती कारांता सवच किवता, या
ना ा कारात घ बसणाया असतात, असे नाही. कारांची थोडीफार सरिमसळ होऊ शकते. कवीला नकळतही ‘
वेगळे ‘ काही घडू शकते.
वरील िववेचनाा संदभात ‘ किवता कळणे ‘ णजे काय ते पा.
किवता कळणे
‘ सा ‘ या काराता किवता ‘ बध ‘ असून चालतच नाही. बोधन करणे, ायाची पिरिती िनमाण करणे,
अायी समूहांबल राग  करणे, खर आशावाद  करणे – असे ांच े प असते. अशा किवतांा कवना,
याितिर कोणाही कारणासाठी किवता िलिहणे णजे, आहे ती पिरिती िटकवयाा िवचाराचे असणे,
आम असणे, ःखी, अाय, गरीब लोकांबल बेिफकीर असणे – असे वाटत असते. हे सव लात घेता, या
किवतांचा आशय बराचसा एकसारखा असतो. या किवता ‘ कळणे ‘ अवघड नसते.
ु
ु
‘ सखःख
‘ या काराता किवता वरीलपेा खूपच अिधक ािम असू शकतात. अनभवातली
गत
ं ु ागत
ं ु आिण

ु े या किवता अिधक ‘ अथसमॄ ‘ असतात. ितमांचा म
ु वापर होत असान े या पिहा
भाविनक जंजाळ यांमळ

ु वा ःख, कशा कारची ितिया अमक
ु एक किवता 
वाचनातच कळतील, असे नाही. कोणता मूड, कसले सख
करतेय, याचा पिहा वाचनात अंदाज येऊ शकतो. नंतरा वाचनात अिधक खोलातले अथ उमगू शकतात. या

ु न ेन े अिधक असते. अशा किवतेतले नी, ांची आवतन े, ितमांची अथसपं 
किवतांत कलाकताही तल
ॄ ता, ांच े

ु या
ू िनमाण होणारी अथवलये – अशा सव गोमळे
आंतरसंबध
ं , शयोजना व रचना, ांचा म, ांा साहचयातन
ु
ु े , आशयाता ःखाची तीता
किवता, िगत सखःख
पोचवयाबरोबरच कलाक आनंदही देतात. ामळ
कळू नही यांता ओळना ‘ वाहवा ‘ िमळू शकते.
ु ात ‘ सवयीता ‘ नसान े दोबध असतातच. वैचािरकतेची एकरेषीयता वा भावन ेची
‘ भान ‘ या कारा किवता मळ

ु े अिभी खूपच म
ु आिण ैर असू शकते. या किवताही कलाकतेची
िविशता यांा मयादा इथे नसतात. ामळ
सव तं े वापरतात. श आिण ितमा यांा खूपच ममभदे ी रचना इथे असू शकतात. इथे कवीला ाची मते वा भावना
ु े , अशा किवतांच े आवाहन हे पूण 
यांच े वा ाा िगत ितियांच े ेपण करणे महाचे वाटत नाही. ामळ

मानवजातीला असते. ा सव माणसांना जगयाचे अमयाद असे समावेशक भान देणाया असान े वाचकाला पिरप
करणाया असतात. या अथान े ांच े सांॄितक मू हे सावकािलक असते. आशय आिण अथसमॄा या ीन े अशा
किवता मानवी जगयात सव सांॄितक समॄता बहाल करणाया असतात.
चांगा किवतांच े कळणे हे ावहािरक मािहतीा भाषेा रावर वा िनवेदनाा रावर असू शकत नाही, हे
एकू णातच लात ायला हवे. झाले, संपले, कळली किवता, असे होत नसते.
--- ००० --75

नूतनीकरणापूवा वेबसाईटवरचा ारंभ मजकू र

ारंभ

(होमपेज)

माणसाा ांची िवभागाणी वेच े  आिण मनाचे  अशी करता येत.े काहीजण असे मानतात की
ू च होते. याउलट,
वेच े च अिधक महाचे असतात आिण मनाा ांची िनमतीही वेा ांतन
ु ात सगळे मनाचेच  असतात आिण वेा ांा िवकॄ तीही मनाा ांतन
ू च तयार
काहा मते मळ

होतात. सामात: सामािजक, आथक, राजकीय पिरवतनासाठी चालणाया िववेकी कॄ ती, चळवळी या चाराा,

ु
ु ान े
बोधनाा, आंदोलनाा आिण ांतीा कॄ ती असतात. मनाा ांा ेाता समजतदार
कॄ ती या ाम
सांॄितक कॄ ती असतात. यात अथात थोडीफार सरिमसळ होऊ शकते. पिरवतनाा ेाता कॄ तना िवचारसरणी,
बांिधलकी यांची गरज असते. याउलट, मनाा ांा बाबतीत ांचा काडीमा उपयोग नसाचे िदसते. कोणतीही
िवचारसरणी, कोणताही धम वग ैरे बाळगणाया आिण कोणाही वेता लोकांच े मानिसक  समान असतात.
णजे, याचा अथ, मनाचे पाताळयंच िनकडीन े पाहायला हवे.
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
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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 मजकू र
होम पेज ( ारंभ )
ु ी ‘ भूिमका ‘ असयाचे मह मानता का, सामािजक-राजकीय-आथक पिरवतनासाठी त
ु ी िलिहता
लेखक णून त

ु ाला वाटते का आिण बिु ामायवाद हेच सव ेयस आहे, असे
का, ‘ िववेक ‘ हेच अंितम मानवी मू आहे असे त
ु ाला वाटते का –
त

-- या सव ांना माझे एकच उर नाही असे आहे.
ाचमाणे,

आहे ते, आहे असेच चा राहावे, असे तमु चे मत आहे का ?
याही ाला माझे उर नाही असेच आहे.
मानवी जगयाचे वाही, कॄ ितशील भान भाषेत  होणे णजे सजक 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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ु णजे काय तर जगयाता घिटतांना – घटनांना येणारा ीचा ितसाद वा ितिया. णजेच, अनभव
ु हा
अनभव
ु
ु े , अनभवाला
ू असतो. ामळ
ेक ीा शारीर-मानिसक घडणीवर – ोॅमगवर – कं िडशनगवर अवलं बन

साचे मू असू शकत नाही. काही ितिया आदश ठरवून जाीत जा ा तशाच ितिया याात असा
य करयाला ेनवॉशग णजे मनाला ठरािवक पतीन े सवयब करणे टले जाते. ते कोणाही कारे चांगले ,
ु
ु ितिया आदश असे ठरवणेच अश असते. ा ा
आरोयपूण  वा िहतकारक मानले जात नाही. मळात,
अमक

ीला वा ा ा िसमूहाला तःा ितिया बरोबर, समथनीय, ायाा आिण िहतकारक वाटत असतात.
ु जसाा तसा ामािणकपणे अिभ करणे, हे फारसे मौवान असू शकत
हे सव पाहता, कलेत, कोणताही अनभव
नाही.
ु
जगातले अन ेक कवी, लेखक यावर बोन गेलेले आहेत. अनभवाची
ही मयादा आिण एकमेकांा िवरोधात असयाची

ु ाराम
अवा ओलांडयाचे मह ओळखणारे बरेच होऊन गेले आहेत. ान ेरांनी ‘ परताचा श ‘ सांिगतला, तक
णाला की ‘ बोलिवता धनी वेगळािच ‘ कवा ‘ पिर ा िवंभरे बोलिवले ‘. असेच उार फनाडो पेसोआ या िवसाा
शतकाता ‘ most profound ‘ ( अंत सखोल ) समजा जाणाया कवीन ेही काढलेले आहेत –
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 संकन ेची िबनचूक, समावेशक ाा कधीच कुणाला करता आलेली नाही.
ाचे एक कारण, िविवधतेला अंत नसतो हे एक आहे आिण सरे कारण, िवदीणता ओलांडणारे भान हे एका असते (
ु ारामाचे
तक

े ीच असू शकते – हे आहे. एकातेच े
‘ एकिवध मन ‘ ), आिण बौिक कॄ ती ही फ तटु क, fragmented, िवदीणतच

ु
े ा भाषेत मांडून दाखवा, असे णयात काहीच अथ नसतो. परंत,ु बिामायवाां
अि हे िवदीणत
चा तसा

ु े ांाकडून, कलेता मूाा ाला िभडणारी सजक कलाकॄ ती िनमाणही होऊ शकत
हाह असतो. ामळ
ु यांा रटाळ, रड
नाही आिण तशा मौवान कलाकॄ ती ांना ‘ समजू ‘ ही शकत नाहीत. ते ांा तक , बी
ु रा इितात वा ातच डुबं त रा इितात. जगातले इतके माताा लेखक, कवी काय
आहातच खश
णताहेत हे सगळे च ते हााद ठरवून उडवून लावतात.
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े ा गधळ
वडथ  ‘ recollected in tranquility ‘ ( शांततेत रण के लेले ) णून गेला. शांतता णजे िवदीणतच
ु ारामान ेही ‘ िरकामीक ‘ कवा ‘ मागेपढेु अवघा िदसे
असू शकतो का ? सान े नथगन ेस ( िरकामेपणा ) सांिगतला. तक

े पढेु गडु घे टे कणारे आपले
िरता ठाव ‘ हे आिण एकिवध – एका मन एकच असाचे सांिगतले. पण, साा नथगनस
ु ीन े ? तो अािक नाही
ु ारामाला मा ‘ अािक ‘ णून हसून सोडून देतात ! नथगन ेस कळतो का ब
िवान तक

ु ना आलेली ितिया होती
का ? काही शहाणे णतात, साा अिवादाचा काळ आता संपला आहे – ती महायां
! ितियेिशवाय काही कळतच नाही – ही अवा ! णजे बु ाला ान झाले ते ेत, आजारी माणूस आिण वॄ
ु ! अरे वेा ती िनिमे होती – ‘ ामळ
ु े ‘ असे नाही णता येत ! इथे जर भाविनक कारणांनी िशा
यांामळे

खायाची वा लाथा बसयाची शता नसती तर ान ेर-तुकारामांचाही काळ संपला, असे णायला हे लाजले नसते !
ु
ु हा आहे की िवदीणत
े ा – बीा
सांगायचा मा
– मयादा एका ीत ओलांडा जाणे णजे ते ा पूण 

मानवजातीा ओलांडा जाणे असते – ती शता कधीच संपत नाही. मौवान िलिहणे णजे लेखकाचा तो अमर
होयाचा वा ‘ कीतपे उरयाचा ‘ य नसतो. ितियेा चातून बाहेर पडयाा मौवान ताचा ितथे श
ु ते लेखन सावकािलक आिण सव माणसांना तु होत असते.
असामळे

ु डेबाज मयादते जगणे हेच अबािधत, अटळ आिण अंितम असणार
ितियाप जगणे आिण बु ीा एकरेषीय, तक

अशा िनषान े जगायचे टले की धमातली वा घटन ेतली सगळी आदश ते ही फ शपात उरतात आिण अथ 
णून खलास होतात, हे डोळे उघडून पाहायला हवे. पेसोआ 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, ते 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 पेसोआचे तेच 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
ु े कळणारे नाही. णून फे टाळू न लावायचे ?
-- हे सगळे बीन
सगळे बौिकच असते असे समजून आपाकडे धरला जाणारा ‘ भूिमके ‘ चा, िवशेषतः सामािजक बांिधलकीचा आह
पाहता ावर गाओ झगिझआन काय णतो, ते 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 णजे एवढेच िलिहणे खूप झाले. मी जे ‘ कात ' णतो ते इथे कसे मांडले आहे ते 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 आहे ना, तेच कात ! अन ेक मोठमोा लेखक-कवनी वेगवेगया शांत हे
सांिगतलेले आहे. यालाच मी अन ेकदा ‘ सम भान ‘ त टलेले आहे. तसेच इथेही आहे -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.
णूनच, माया भाषेत न णता बोदलेयरा भाषेत मी णतो --
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Always be a poet, even in prose. -- Charles Baudelaire
( न ेहमीच कवी राहा – गातही. )
--- 000 ---

सािह, कला आिण भूिमका

-- चं. . देशपांड.े
िवषय वेश
ु
ु
सवातीला,
पीटर शेडाला मी अनवािदत
के लेा काही ओळी –
ु राहत आलेले आहे कं टाळवाणे
माझे आय
गधळलेले आिण कधीकधी अंत घृणाद
आिण उेकमय

परंत ु मी कधीच काहीच उारलेले नाही मु ाम,
अितशय ामािणकपणािशवाय.
माझे त:शीच असणारे मतभेद णजे
असतात ग ैरसमज
एका बिधर आशावादान े पेललेले
बधा मी बाळगत नाही माझी मते
काही तासांन अिधक काळ.
आता साा ‘ ाईम पॅशन ेल ‘ या नाटकाचे उदाहरण देण े इथे योय होईल. हे नाटक मानवी जगयाता अन ेक

मूलभूत ांचा वेध घेणारे आहे. तरीही, इथे आपा ीन े, ‘ भूिमका ‘ या िवषयाचा पूण  धांडॊळा घेणारे नाटक णूनही
ााकडे पाहता येईल. ही एका कािनक देशाता एका कािनक ांितकारक पाची कथा आहे. या पातला एक
ु
गट जहाल िवचारांचा आहे आिण सरा मवाळ – समजतदार
– सबरु ीा िवचारांचा आहे. ा मवाळ गटाचा न ेता

संगी ितगाांशी समझोता कन शासनात सहभागी ावे आिण संधी िमळे ल तेा आपले वच वाढवावे, अशा
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ु ीच पटणारे नाही. ांतीा ियेत तो मवाळ न ेता हा एक अडथळा
िवचारांचा वा भूिमके चा आहे. ते जहाल गटाला मळ
ु े , ा मवाळ न ेाचा खून के ला पािहजे, अशा िनणयाला ते येतात. ती जबाबदारी एका
आहे, असे ांना वाटते. ामळ
टायिपवर सोपवली जाते. तो लगेच तयार होतो. तो णजे ाा विडलांकडून अपमािनत झालेला आिण ाा

पीलाही खास काही न वाटणारा असा असतो. तःला िस करायला ही संधी बरी आहे, हा ाचा िवचार असला तरी
जहाल भूिमके साठीच तो तयार असाचेच िदसते. हे पूण  नाटक – ातला कण न कण -- वाचणे महाचे आहे.

सगळे सांगत बसत नाही, पण तो ठरलेा भूिमके साठी ा मवाळ न ेाचा खून नाही क शकत. ाची पी जेा ा
ु े झालेा उेकात तो गोळी झाडतो आिण ाला ठार करतो. या
न ेाा िमठीत ाला िदसते तेा मा ामळ

कामिगरीनंतर तो इकडे परत येतो तोवर या आधीा जहाल गटाची भूिमका बदललेली असते ! मवाळपणाच योय,
अशी आता ांची भूिमका झालेली असते ! आिण आता  हा असतो की जहालपणाा भूिमके तून ा मवाळ

न ेाचा खून कन आलेला हा माणूस आता आपांत समावला जाऊ शके ल का ? – हे सगळे कळावर हा खनु ी

ु ाला सोयीचा नसामळे
ु त
ु ी मला मारलेत तरी मला ाची
णतो की मी ाला भूिमके साठीच मारले ! आता मी त
ू ा सामोरा जातो ! भाविनक उेक, भूिमकाबदल, नीती, ते आिण िगत
पवा नाही ! आिण अशा रीतीन े तो मॄल

 – या सगयांचा पूण  आवाका घेणारे हे एक ेट नाटक आहे. ‘ भूिमके ा ‘ संदभात यावर कसली िटणी करणार ?
सााच ‘ नो एिझट ‘ या नाटकात शेवटी, “ हेल इज अदर पीपल “ ( “ इतर माणसे हाच नरक आहे ! “ ) असा एक
संवाद आहे. यात राजकीय भूिमका कोणती आहे ? ेक संबध
ं ात संघष  असणे, हा जगयाचा, टले तर तानाचा
 आहे. जगातली िवषमता संपपे यत हे  पडताच कामा नयेत, असे णता येईल ? सामातः शोिषताचे जे मन
असते तेच तसेच सव मानवजतीचे मन ायला हवे, असे णता येईल ? ते श तरी आहे का ? ेक मनाची वेगळी
ु
भावयता
असणे – ाला काही लोक भूिमका णतात – ती वेगवेगळी – अलगतावादी – क ित असणे अटळ
ु न
आहे, हे समजून ायला हवे. कदािचत हा वेगळे पणा हेच िवषमतेच े कारणही असू शकते. णूनच, या समजतीतू

येणारी मौवान कला वा सािह हे ा अलगतेन े मयािदत नसते, हेही समजून ायला हवे. याच अथान े, मौवान
कला ही पिरपतेला – समतेला मह देणारी असते, असे णता येईल. हे पढेु अिधक सिवरपणे येईलच.

इथे साा ‘ लाईज ‘ या नाटकाचे उदाहरणही पाहावे. माणसाची कॄ ती कोणा अथान े तं असू शकते, ा
कॄ तीा पिरणामांपासून माणूस अबािधत असू शकतो का, अशा ांवरचे हे नाटक आहे. मराठीत असले नाटक, िनळ
करमणूक हवी णणारे आिण भूिमके चे आही असणारे, असे सवचजण नाकारतील. णाणाला माणसाला तःचा
शोध ावा लागतो, हे दाखवणारे हे नाटक, एखाा िर भूिमके त कसे बसवणार ? या नाटकातले ओिरे स सारखे ‘
तं ‘ पा िनमाण करणे हे अंत अपवादाक घडणारे आहे ! जगयाबाबतचे असे सखोल चतन घडतच राहणार

– एखाा बौिक भूिमके साठी ते न करायचा य कुणी क नये, आिण के ला तरी तो जमु ानला जाणार नाही, हे लात
ावे, हे बरे ! अशा, सांॄितक समॄी देणाया कलाकॄ ती नाकारणे हे आघातकीपणाचे ठरेल.

ु ण
ु आिण आगौरवाचा रोग
‘ भूिमके ‘ ची भणभ
ु यांच े अीय भाषण आिण ा
े नाचे अ डॉ. लीकांत देशमख
९१ ा अिखल भारतीय मराठी सािह संमल

ु वर आधीच काय िलिहले होते ते
िनिमान े आजूबाजूच े काही, यांवर हा लेख आहॆ. या आयाीय भाषणाबल मी फे सबक
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पाहा -१७ िडसबर २०१७ -लेखकांना पिरिती समजावून सांगणे आिण ांनी काय के ले पािहजे ते सांगणे – हाच या अांा भाषणाचा सारांश
असणार आहे, असेच िदसते आहे !
२६ िडसबर २०१७ –
-- साा िनयोिजत अांबल तर माझी भिववाणीच आहे की हे फ -- मराठीला अिभजात भाषेचा दजा,

सीमावाद आिण लेखकांना पिरिती समजावून सांगनू ांनी काय के ले पािहजे, हे सांगणे -- एवढेच बो शकतील !
सािहावर हे शू बोलतील !
-- ही भिववाणी तंतोतंत खरी होणारच होती. याचे कारण णजे हे अ, लेखकांा कानीकपाळी ‘ भूिमका ा ‘
ु चतन, आकलन यांतन
ु ात लेखक हे आपापले अनभव,
ू तयार
असा धोशा लावणारे आहेत हे माहीत झालेले होते. ( मळ
ु े समजून कुणी ांच े असे सतत बोधन करणे, हे अपमानाद आहे. ) ांच े
होत असतात – ांना शाळकरी मल
खालील िवचार वाचलेले होते –
“ सामा माणसाची कहाणी सांगयासाठी सािहिकान े िलिहले पािहजे. वेतील वाईट कारांवर भा करयाची
ु े आजा पिरितीत
तसेच उदा िवचारांची पेरणी करयाची संधी लेखकाला असते. वेतील वाईट कारांमळ

सामा माणूस जगयासाठी हतबल आहे. ासाठी लेखन करताना अिभिातंाची गळचेपी होत असेल तर
ु सकाळ परवणी
ु
लेखकांनी आवाज उठवलाच पािहजे. “ ( पणे
पान २ िदनांक १६-१२-१७. )

सामातः भूिमकावाले सगळे च हे न ेहमीच णत असतात. आताही अीय भाषणात ते काय णताहेत ते पाहा -“ लेखक-कवी जेा माणसाा ःख, वेदना, शोषणाची कहाणी सांगत असतो व ाचा आवाज बनत असतो, तेा

ु हे ःख होते ावर भा तो करतो. खरा जाितवंत लेखक हा राजकीय लेखकच असतो, राजकीय
ाला ा वेमळे
भाकारच असतो. “
इथे मी तडुलकरांची एक आठवण सांग ू इितो. मी कॉलेज िवाथ असताना िलिहलेा माया दोन एकांिकका वाचून

ु ा काहीच सांगणार नाही – ते तझ
ु े तु याकडे आहे -- खूप नाटके वाच
ते णाले होते की तू काय, कसे िलहावेस, हे मी तल
ु ा अिधकािधक कळत जाईल. याउलट, ही कुणीही उठावे आिण लेखकाची मानगटु
आिण बघ, णजे हे माम तल

े नात राज ठाकयांनीही लेखकांवर हात
धन ाला बोधनान े हाणावे, अशी पतच पडलीय. परवा तर औंबर संमल
साफ कन घेतला आिण लेखकांनी मराठीसाठी भूिमका ावी, असे सांिगतले. पण, ात एक बरे झाले – ‘ भूिमका ‘ हा
ु झाला !
श ठरािवक लोकांा तावडीतून म

आपले आणखी एक िवान डॉ. गणेश देवी काय णाले तेही इथे देण े योय होईल – “ आपातला ेकजण

ु मटा
दाभोलकर, पानसरे, कलबगु , गौरी लं केश ायला तयार नसेल तर आपाप ैकी कुणीही सािहिक नाही. “ ( पणे
ु
संवाद परवणी
०७-०१-१८. ) कुणाचाही खून होणे नच आहे पण याचा अथ सव लेखकांनी तोच ांचाच आदश ावा
असे णणे, हे वेडपे णाचे आहे. आता काही नवे लेखक तर आदश, मू, स – हे सवच नाकारणारेही असू शकतात.
कुणी कुणाचे वग ावेत, असे इतके कुणी मूख  वा मातीचे गोळे नसतात.
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ेक लेखक भूिमका घेतच असतो, असे या भूिमकावाांच े णणे असते. णजेच, ेकाचे कं िडशनग –

ु
भावयता
णजे भूिमका, असे यांना णायचे असते. तरीही, हे ‘ भूिमका ा ‘ णून धोशा का लावतात ? तर
ात ते णतील तीच भूिमका ा, असे ांना णायचे असते. समाजवादी वा सावादी भूिमका ! ‘

ु
ू तेच फ योय असाची ांची खाी असते. ( काँस
े वा भाजपा यांचा
बिामायवाद
आिण िववेक ‘ यांतन
सािह, कला ेात वच ापयाचा य नसतो – ांना ात रसही नसतो. ) याचा पिरणाम असा होतो की

ु
गरीब, दिलत, पीिडत, शोिषत यांच े अनभविवच
फ सािहात असावे, असे ते णू लागतात ! मम वगय वा उ

ु ? या कारे ते देशातली ५० टे जनता सािहेातून बाहेरच काढतात ! आपण
वगय लोकांच े कसले असणार अनभव
शोिषतांचा आवाज आहोत – ही ांची आगौरवाची एक नशाच बनते !
याच कारा उथळ आगौरवातून -“ ामीण सािह चळवळ णजे ािपत सािहाला आान. “

ु लोकसा परवणी,
ु
-- डॉ. नागनाथ कोापे ( पणे
०१-१२-१७, पान ३ ) – असेही येत.े यांना हे नाही कळत की

ु
अनभव-
कोणते आहे यावर सािहाचे मू नाही ठरत. आिण कोणतेही चांगले सािह हे कुणाला आान

ु
देयासाठी जाला येत नाही ! ामीण, दिलत, शोिषत यांच े अनभविव
सािहात असणे हाच ते मूाक िनकष

ु
ु
णून ािपत करायचा य करतात. तसे अनभविव
असलेले सािह आिण वेगळे अनभविव
असलेले सािह
यांांत मग ते झज
ं ु ी लावत बसतात ! ( राजकीय माहोल असणारी कलाकॄ ती े, असाही एक म अन ेकदा िदसतो.
राजकीय हा ऐितहािसक, पौरािणक, सामािजक – असा फ एक माहोल असतो, इतके च ! )
या सवच भूिमकावाांा असा आगौरवी िमपणाचा पिरणाम असा होतो की शोिषतबा असणारे सवच
सािह ते ‘ खया ांपासून पळणारे, आम आिण भरा पोटीची करमणूक वा च ैन ‘ समजतात ! ( हा यांचा
आगौरव अशा टोकाचा आहे की यांा िवचारांतले काही दोष दाखवणे णजे शोिषतांिव बोलणे, असे होईल की
ु वर चचा चा असताना एकदा मी िवचारले होते की एखाा
काय, अशी दहशतच वाटावी ! ) याच िवषयावर फे सबक
ु ी ितचे ागत कराल की ितला भरा पोटीची च ैन
कवीन े समजा एखादी साधी, उट ेमकिवता िलिहली तर त

ु नाकारायची लाज वा संकोच
णाल ? – यावर काहीच उर आले नाही ! कारण उघड आहे – हे साधे मानवी अनभव
वाटणे ! इथे एक लात ायला हवे की हदी िचपटांतली हजारो ेमगीते आिण िवरहगीते इथा कोवधी लोकांा
जगयाचा भाग आहेत. िशवाय गझला, भजन े, काा, लावया आिण भावगीते ! शाीय संगीत तर दफा ३०२
खालीच येईल !
इथे मी मायाच किवतांच े उदाहरण घेतो. एक तर मी एक ममवगय आहे, ते सोडा. तरीही – दादाइझम णजे
 तेलाही मह नसणे णजेच आपण
मराठीतली दादिगरी ने. कोणाही गोीवर ा नसणे आिण खास योजनापूवक
न घडवता िनसगात जसे काही घडते तसेच चा एलेमट
 णजे आपा तााबाहेरचे  वा मटे िरयल ीकारणे –
ही याची वैिशे असतात. िचकला आिण सािह यांत या कारची िनमती झालेली आहे. ऑटोमॅिटक कवा
यंचिलत किवता यातही ते ताबाबा मटे िरयल असतेच. सिरयािलिक णजे अितवाववादी कलेतही वेगया

ु ा वाव देयातून ते येत.े आिण ऍसडटी तर या सगयांसह जणू बौिकतेा
कारे ते असते. न ेिणवेता जगाला खल
मयादाच  करत असते. मला हे चारही कार महाचे वाटतात. या सवाचा भाव मी ीकारतो. णजेच , माया
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तःा जगयातून मला येणारे आकलन, अिभीचे वरील कारचे मटे िरयल ीकारते. याचा अथ  कुठूनही िकतीही
कांद,े बटाटे , सफरचंद े िमसळू न कशीही फे कत राहायचे, असे ने. ( िनकॅ नोर पारा या कवीन े िलिहली तशी गसश

अँिट पोएी णजे न-किवता इथे वाचया आधीच फे टाळली जाऊ शकते ! ) मटे िरयल हे माम असते. आशय ा
सव मटे िरयलमधून  होत असतो. बयाचदा माया किवतांत मी संगती वा िश लावत बसत नाही, पण, आशयाचा
धागा असतोच. ासाठीच तर किवता िलिहा जातात. मला वाटते की या किवता मी खूप गंभीरपणान े िलिहतो पण
तरीही, भूिमकावाांा लेखी ही सगळी भरा पोटीची च ैनच ठरणार ! डॉ. देवी णाले की कुणा लेखकाचा खून

ु े लेखक-कवी णून माझा वा
झाला तर ःख ायलाच हवे – करे आहे ! या असा भूिमकावाा िवचारसरणीमळ
मायासारा अन ेकांचा सािह ेात खून होत असान ेही ःख वाटणे योयच ठरेल !
यालाच जोडून िवचार के ला तर या भूिमकावाांना आणखी काय काय चालणार नाही, हा  समोर आला. तर उर
णून एक मोठी यादीच समोर आली -- याच पतीन े, अित-वाववाद, अिवाद, उर-आधिु नकता, ऍसड या
सवच िवभागांतले लेखन -- हे सगळे भूिमकावाांा मते बेजबाबदारपणाचे आिण पळपटेु ठरेल, हे उघड आहे.

ु ेम आिण ातून येणारे असूया,
आणखी काय काय ा ठरेल याचा िवचार करता ही यादी समोर आली -- ी-पष
ु
े े
मर, संशय, ेष, सूड, सख-ःख-िवयोग,
( इतर कारचे ल िगक संबध
ं ), िवनोद, साा जगयातले िवदीणतच

, मानवी संबध
ं ांतले गतं ु े आिण ांता िनर करणाया अवा, ेम की कत वा नीती की ाय – असे होणारे
मूसंघष , मनोिवकारांच े , मूहीन वाटणे, िनराशा वाटणे, जगयातली िनरथकता जाणवणे, तसेच, या
गधळािशवाय – या हसकपणािशवाय जगणे श आहे का, असे  पडणे – असे सवच ‘ भरा पोटीची च ैन ‘ च
ठरणार ! थोडात णजे, कािलदास-शेिपयर-टागोर यांापासून ते आजपयतचे हजारो जगा लेखकही याच
ु ीचे तर नावच नको ! णजे सािहाचा ९० टे आशयही हपार !
सदरात येणार ! साा हलाफुला करमणक

ू सािह िनमती झाली पािहजे, असे वाटणायांच े
सामािजक-राजकीय-आथक पिरवतन ही एकच भूिमका डोात ठे वन
हेच णणे असते, हे लात आले ! णजे, सािहाा ांतातून यांना सगळे मानवी जगणेच हपार करायचे आहे,
जाळू न टाकायचे आहे, हेच यातून  होते. कला, सािहिनमती आिण संॄती यांा ेाचे मानवी जीवनातले
मूाक ान लात घेता, भूिमकावाांा या अपेा िवकॄ त आिण रोगट आहेत, असेच णावे लागेल. ःिखत,
पीिडत, वंिचत असयातून येणारा एक ागा -- ोध तर याला कारणीभूत असेलच पण िशवाय यांना कलेतले काही
कळतच नाही, हा एक गंभीर ही याला कारणीभूत िदसतो. कळत नाही याचे कारण सािहाा इतर सव वाहांबाबत
ु े , सािहावर
ागतशीलतेचा पूण  अभाव असणे, हेच असते. कशी का असे ना, ेकाला भाषा येत असतेच, ामळ
बरेच बोलले जात असावे. ा मानान,े िचकला, िशकला, संगीत या कलांत कोणकोणती ‘ भरा पोटीची च ैन ‘
आहे, हे फारसे बोलले जात नाही. कदािचत ा पूण  कलाच तशा असाात !
हे भूिमकावाले णतात तशी भूिमका सवच सािहिकांनी घेण े याचा अथ कलेच े स ैिनकीकरण करणे ! अशा अिभीचे
ु े आिण फारच मयािदत असेल, हे च आहे. हे णजे, अन ेक सांॄितक वाहच न करणे होईल !
प िकरटे , खज
हे असे िवचार णजे कलेा बाबतीतले हसक, खनु ी, तािलबानी िवचार आहेत, असेच णावे लागेल. हे चालवून घेण े
कोणाही समाजाा िहताचे नाही. एखाा भूिमके ला जखडून घेऊन मौवान सािह िनमाण होत नाही. एरवीा

जगयात माणसे िशवाजी, राम, महंमद, आंबडे कर, ि यांाशी तसेच किु नझमशी, हवादाशी वग ैरे समप
होऊन जगत असतात. मूाक कला ही अशी कुठे समप ( identify ) होत नसते. याच मूाकतेची शता
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शाबूत ठे वायची असेल तर, कलेला बंधन े असून चालणार नाहीत. कलेच े िबनशत ातं अबािधत ठे वावे लागेल !

ु े , खूप
सांॄितक ेातले हे ातं न करायचे य इथे गेली काही वष भूिमकावाांकडून चा आहेत. ामळ
ु
सांॄितक नकसानही
झालेले आहे. आता हे ल करयसारखे रािहलेले नाही, हे जे वाटते आहे ते िनभयपणे 
े असतोच !
करावे णून हा लेख िलिहला आहे. िनभयपणे  ावे, हा ांचाही संदश
एझरा पाउंड सारा कवीला हे भूिमकावाले काय णतील ? –
एक होता एा पाउंड
तो एक कवी होता

तो यु िवरोधी होता –( छान, छान ! )
ान े अमेिरका-इंलं डना िवरोध के ला
( वा, वा ! भांडवलशाहीला िवरोध ! )
ान े फॅ िसांना पाठबा िदला !
( शी, शी ! )
अमेिरकनांनी ाला अटक के ली
देशोहाखाली ! ( बरोबर ! फॅ िसांना पाठबा वाईटच ! )
नंतर ाला सोडले पण
बेांा इितळात ठे वले -णजे वेडाही असेल तो ! ( असणार ! )
ु
आधिनकते
चा तो उाता होता
ितमावाद ान ेच आणला
कमीत कमी श आिण िबनचूकपणा
हे ाचे िवशेष होते. ( पण, भूिमका खराबच ना ! )
( माणूस नीट नता पण -- )
मी कशाला हवाय
मी नसतोच माया किवतेत
असतात ती वेगवेगळी पाे
मी नीट पािहलेली – तो णे.
( पण, ती पाे शोिषत होती का ? )
करा आता यावर ाा किवतेच े मूमापन !
हेमवे णाला की सािहकला असेपयत पाउंड असणारच
( पण हेमवेन े आहा के ली – जगणे झेपले नसावे ाला ! बतेक ! )
े ण
े े नसते. ांना ांा भूिमके ची माणसे हवी असतात. तःचे
भूिमकावाांना कला, संॄती यांच े काही देणघ
राजकीय वच तयार करणे, हाच ांचा अजडा असतो. िबडर, ापारी, कारखानदार यांना ते ांची ही उदा
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भूिमका िशकवायला जात नाहीत ! कलावंत हा सांॄितक भाव िनमाण करणारा असान े ाची जबाबदारी जा
आहे, अशी यावर ते मखलाशी करतात !
भूिमकांच े चबाळे – गाघोळ – जांगडगत
ं ु ा – मांजरसबं ु ा
पाउंडा या उदाहरणाबरोबरच, इथे आणखी काही उदाहरणे घेऊ. सा हा लेखनात अिवादी होता – ितथे
ु
ु
ु
किनझम
वग ैरे काही नाही. पण, बाहेर तो किन
होता. किनिगरीत
ाची धरसोड होती. अन ेक िवचारवंत
ु
णतात की अिवाद आिण किनझम
हे एक असूच शकत नाहीत कारण ते िवसंवादी आहेत. िशवाय, सा

तःला अराजकतावादी णवून घेत असे, हेही इथे लात घेयासारखे आहे. तो तसे का णत असावा, ते सांगणार
ु गार होता – ाला आज कारावासाची िशा होणार होती – तरीही, लेखक णून
आहेच. झेन े हा नाटककार गे

ु सा आिण िपकासो यांनी ाा रााांकडे रदबदली कन ाला सोडवले
असणाया ाा मौिलकतेमळे

ु ोिलनीला पाठबा दशवला होता, पण, ांा लेखनात ाचा लवलेशही नाही. पाो न ेदा हा
होते. टागोरांनी मस
ु
किन
होता, पण तो ेमकिवतांसाठी िस आहे. “ किवता ही एक शांततेची कॄ ती असते “ असे तो णतो. सवच
ऍसड नाटककार हे अिवादीही असतात, असे सामातः टले जाते, पण, आयन ेो तः अिवादी
असाचे नाकारत असे. आपाकडचे, िमरासदार हवादी असूनही ांा लेखनात ते येत नाही. पं. सदेव
बेजी तःला हवादी णवत असत, पण ांनी िददशत के लेा नाकॄ तत ते काही नते. नामदेव

ु
ढसाळांा बाबतीत असे टले गेले आहे की एका ितगामी पात रान ांा परोगािमाला
अिधकच झळाळी येत
गेली ! – सारांश णून मला असे णायचे आहे की कवीा वा लेखकाा मूमापनाला सािहात ान नाही –
असू नयेही -- सािहकॄ तीचा आशयच महाचा ! बेरजेा राजकरणाचा सािहात काही उपयोग नाही.
समतेच े भान घेणाया सािहात लेखक एखाा िवचारसरणीला जखडलेला नसतो. तसे, सांॄितक ा मौवान
ु सोडून िदले तरी इतर असं कारचे सािह वाह असतात. मानवी मन असं अवांतन
ू
सािह या लेखापरते

जात असते. ा ेक अवेला ‘ भूिमका ‘ णता येत.े आपले ‘ भूिमका ‘ वाले अशा सव वाहांबल ागतशील वा
ु े , ांना एकू णात सािहातले काही कळतच नाही. सािह ेातले ते फ राजकीय
संवदे नशील नसतात. ामळ

कायकत असतात. हे ओळखूनच, सदरचे अ सािहावर काहीही बो शकणार नाहीत, असे भािकत के ले होते.

ु
ू ीवर, आता असे णता येईल – “ अा, तू चकलास
या पाभम
– सािहातले काहीच कळत नसताना सािह
े नाचा अ होऊन बसलास ! “ सािहाला वा सािहसंमल
े नात राजकारण व का असावे, असे िवचारले
संमल
े नात सािहही असावे, एवढी माफक अपेाही ठे वू नये ?
जाते. व काहीच नाही – पण, सािहसंमल
काहना वाटते की हा तो जनु ाच जीवनवादी-कलावादी वाद चाललाय ! आदश-बोधदता आिण करमणूकधान रचनाु ाकडे जाणारी ही
सदय  – अशा फुटकळ रावरची ही चचा नाहीय. सािहातली सांॄितकता णजे काय, या मळ

ु आिण कला यांा संयोगातून
चचा आहे. जगयाचे पूण  भान आिण आवाका हेच मू, अशी ही चचा आहे. अनभव
सांॄितक सजकता िनमाण होणे णजे काय, यावर आपण बोलत आहोत.
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आपाला जे कळत नाही ाची टवाळी वा हेटाळणी करायची पत मराठीत काही िवनोदी लेखक, न ेमाडे आिण हे
भूिमकावाले यांनी पाडलेली आहे. ही एक सांॄितक हसाच णावी लागेल. मी णेन तेवढेच सािह, असे णयात
एक कुमशाही वॄीही आहे. हसा आिण कुमशाही हे दोी आंबडे करांना मा नते. ांनी िदलेा आपा

संिवधानाचा पायाच, या गोना वाव िमळू नये, याची काळजी घेणारा आहे. आपण या संिवधानाचा मान राखणे, हे
सवााच िहताचे आहे.
वरील मजकुरातला काही भाग ‘ लोकसे ‘ त एक लेख णून िस झाला होता.

िद. २५ फे वु ारीला लोकसेत आलेा माया लेखावरची िद. २८ फे वु ारीला आलेली ी. गणेश कनाटे यांची
ितिया वाचली. तीवर माझे िवचार –
ु िनरिनराया देशांतन
ू पलायन करावे लागलेले लेखक आपाला माहीत आहेत.
१. बंिद शासकीय िवचारांमळे
स ैिनकीकरणाा हाही अपेा अशा पतीन े राबवा जात असतातच. हेकट िवचाराला सेची जोड िमळाली की ते
ु
घडते आिण घडणार. शोिषतांा अनभवावर
आधािरत असेल तेच फ सािह, असे णयात इतर सव सािह

कारांच े ‘ ठरवलेले ‘ भिवतही अात असते. दाभोलकर, पानसरे, कलबगु , लं केश यांच े खून नच आहेत. पण,

कुणी जर असे णू लागले की सवच लेखकांनी ांना आदश मानून ांच े िवचार आसात कन तशाच बिलदानाला
तयार ावे, अथा ते सािहिकच नाहीत ( असे डॉ. गणेश देवी णतात ), तर ते ीकारता येणार नाही. कुणालाही

ु वा अिधकारी न मानणारे खूप लेखक असतात. कला हे लढाईचे माम आहे, असे काहना वाटतही असेल,
आदश, ग
पण, जगातले िकेक मौवान लेखक, ती एक शहाणपणाकडे, पिरपतेकडे, सजगतेकडे जायाची िया मानतात.

ु असे मानवी जगयाचे भान येण,े हे महाचे मानणारेही खूप
ू समजूत आिण सामंज यांनी य
कलाक सजकतेतन
ु चच
ु िवचारांचच
ु अनभवां
े आिण अमक
े असले पािहजे सािह,
लेखक आहेत. ते सगळे नाकारणाया आिण फ अमक
अशा हाही िनषाची सी क पाहणाया भूिमके ला स ैिनकीकरणाचे िवचार, असेच णावे लागेल.
२. मराठीत सततच ‘ भूिमका ा ‘ असा लेखकांा कानीकपाळी धोशा लावणायांची काय असते मांडणी ? ‘ फ अ
े ‘ असे णयाचा अथ ‘ बाकीांनी घरी जा ‘ असाच होतो. हे भूिमकावाले सव सािह वाहांची आेन े दखल
थांबल

घेतात का ? आिण ‘ कलेचा मॄ ू ‘ ! तसे तर ideology चा णजे िवचारसरणीचा ( णजे भूिमके चाच ) मॄ,ू इथेही
माणूस पोचलेला आहे. भूिमकावाले यांता कशाची दखल घेऊ इितात ? या सव वैचािरक टांसह आिण ते सव
असूनही, कलािनमती अखंड चाच असते, हे एक स आहे.
३. लेखक एक तर भूिमकावादी असतो कवा िवादी, एक तर डावा असतो वा उजवा – असे िवचार हे – सािह
ू पाहणे ‘ ,
णजे पूवि नयोिजत िवचारांचा आिवार, या ‘ भूिमकावादी ‘ िवचारसरणीतूनच येतात. वडथ चे ‘ शांततेतन
गाओ झगिझआन या लेखकान े सांिगतलेला distanced gaze – णजे न, तटपणे पाहणे – हे समाजवादी वा
ु ा वाव
िवादी, अशा ंात बसवता येत नाही. आपा, लोकशाही असलेा देशात सवच कलावाहांना खल
असायला हवा.
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४. मी णतो ते सोडून बाकी कुणी सािहिकच नाहीत, अशी उाम, आमक मांडणी करणायाला सािहातले काही
ु लेखन करणाया अन ेकांना मूख  ठरवत
कळत नाही, असे णयात वावगे वा अस काहीच नाही. ( तेही, वषानवष
असतातच ). ांा अीय भाषणात सािहाबल कोणती समज  झालेली आहे ? ‘ पेिरले ते उगवते ।
बोलासािरखे उर येत े । तरी कक श बोलावे ते । किनिम ।। ‘ हे महाचे आहे.
ु जगभर रणकं दन चा आहे. कलेन े आिण सािहाने तेच हसक काम जोमान े पढेु रेटत रािहले
असं भूिमकांमळे
पािहजे, असे णयात सांॄितक काय आहे ? की या ाची अशी मांडणी होऊ शके ल – “ सांॄितक कॄ ती णजे
भूिमकांच े संघष . जगात, माणसाा इतर अन ेक कॄ ततून जशी चंड हसा िनमाण होते तसेच सांॄितक कॄ ततूनही
घडणे अटळ आहे. याला फार तर माणसाची अटळ शोकािका णता येईल ! “ -- णजेच, भूिमकावाद हा
माणसाला एका अटळ अशा िनराशावादाकडे न ेतो का ? आिण या िनराशावादात जगणे हेच सांॄितक जगणे णावे का
?
या ावर तर आपण सवचजण गंभीरपणे िवचार क शकतो.
यानंतर, या ाकडे एका वेगयाच आयामातून पाहायचे आहे. भूिमकांचा एक पिरणाम िनःसंशयपणे रणकं दन हाच
असतो आिण असणार. ते एक अराजकच असणार. भूिमकािवहीनता णजेही एक अराजकच नसेल का ?

अराजक
हा िवषय या साा ‘ भूिमका ा ‘ या िवषयाशी संबिं धतच आहे, णून ावर थोडे. सा तःला अराजकतावादी
ु
णत असे, तोही संदभ इथे मानायला हरकत नाही. सािहिनमतीची सवात,
सामातः, ‘ माझी आई ‘, ‘ माझी
ु
शाळा ‘ अशा आवडा िवषयांपासून होते. आपली आवडिनवड वा सखःखे
सांगत राहणे ही सािहलेखनातली

ु
सवातीची
बाब असते. हे आिण असे तर सगळे च करतात. या फ आपापा जगयाला आलेा ितिया असतात.
ा शोिषताा असोत की ममवगयाा असोत की ीमंताा – ा ितिया या ा ा ीा मानिसक
ु तन
ू च, येतात. या मयादा मा करणारे वा अटळ मानणारेच मग, शोिषतांची
कं िडशनगमधूनच, णजे, भावयते

ःखे  होणेच े वा सािहात फ तेच महाचे, असे णू लागतात. ‘ जगात िवषमता असावी का ‘ असा 
ु े असावीत का – अशा ांनाही सगळे
िवचारला तर, ‘ नसावी ‘ असेच उर सगळे देतात. ाचार असावा का, य

नकाराक उरेच देतात. पण, ात सगळे वेगळे च चा असते ! माणसाा जगयाची वाट लागायला सगळे च

ु ा चातूनच जगत असतात. सगयात जा गरीब कोण, सगयात
जबाबदार असतात कारण सगळे च भावयते
जा शोिषत कोण, ाचेच ःख  होणे णजे सािह, असे णणे मा होयासारखे नाही. मग, जगात सवात
जा गिरबी सीिरया आिण झबाेत आहे – तर ितथूनच फ जगाता महाा सािहकॄ ती येतील, असे णावे
ु न ेन े सवात कमी आहे, तर ितथून चांगली सािहकॄ ती येण े
लागेल. आिण कॅ नडा, ऑिया इथे गिरबीचे माण तल

ु
शच नाही, असे णावे लागेल. तसे होत नाही. सािहात आलेा अनभव-ावर
ाची ेता ठरत नाही. खरे
तर भूिमकावाांपढ़ॆु सािहाची मौिलकता हा िवषयच नसतो – सामािजक-राजकीय पिरवतन यासाठीच फ ते

सािह-िनमती करत असतात. तेच सािह मौवानही टले पािहजे, असा अजडा ते नंतर रेटू लागतात. णजे,
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ु
ु च असं ःखे तयार होतात आिण नंतर, अमक
ु च
तःची सखःखे
क िभूत मानून जगयाा माणसाा पतीमळे
ःखे महाची मानावीत, असा ठराव पढेु येतो. थोडात णजे, माणसाची जगयाची जी पत, ाता

ु , चिलत आहे, ती आहे तशीच चा राहावी, अशी ही भूिमका असते. माणसाचे
आक ितता आिण हसा यांनी य
जगणे णजे असं ितियांचा अिनयंित गधळ णजेच अराजकच असणार आिण हे अटळ आहे, असे मानणारे
ू मौवान सािह िनमाण होत नाही. भूिमकावाले हे असा अराजकाचे
हे िवचार असतात. असा अराजकतेतन

ु ग
ु
े ाराकडून जशी मौवान कलाकॄ ती िनमाण होऊ शकते
परत
असतात. ( इथे हेही नदायला हवे की, एखाा ग
तशीच ती एखाा ‘ भूिमका ‘ वााकडूनही िनमाण होऊ शकते. पण, कधी ? जेा तो लेखक वा कलावंत मानवी

संबध
ं ांा गहन अरयाचा आवाका घेतो तेाच ! पण, सामातः भूिमकावाले तसे घडू देत नाहीत. ांना राजकीय
हेतपू ढेु बाकी काही िदसत नाही ! )

सािहाता अराजकाचा आणखी एक वेगळा कार असतो. कलाक भानान े संचािलत अमयाद वा अिनयंित वा
िदशाहीन आशय – असे या अराजकाचे प असते. ितिया  करयापेा यात ितियांा जगयाचे भान
 के ले जाते. हे ठरवून होते, असेही नाही. िलिहताना एखाा लेखकाचा आवाका अशा भानाचा होऊ शकतो, मग तो

ु गार असो की कू मशाहीवादी असो. कारण ितथे िगत हेतू वा अमक
ु एका भूिमके न े आशयाला िदशा देण,े
लेखक गे
हे घडत नाही. जसे आपण ‘ ाईम पॅशन ेल ‘ मे पािहले, तसे. इथे बरोबर-चूक, ाय-अाय यांच े िनकाल देण े नसून
पूण  जगयाा यंणेच े आकलन -- भान  होत असते. ते मूाक असते कारण ते पिरपता िनमाण करते – ते

ु
जगयाा हसाकतेची जाण देणारे – समज देणारे असते. नसाच
ितिया देण े वा एखाा ठरािवक वैचािरकतेला
बढावा देण े यांसाठी ते लेखन नसते. मराठीतले अिलकडचे तसे लेखक णून नावे सांगायची झाास, राजन खान,
सतीश तांब,े रंगनाथ पठारे यांची ‘ टोकदार सावलीचे वतमान ‘ ही कादंबरी कवा मधू साबणेची ‘ लीळा ‘ ही कादंबरी –
ु
ही सांगता येतील. अशा सािहातले अनभव
हे ा ा लेखकाला माहीत असलेले वा पूणप णे ाा कन ेतून

ु
ु
आलेलेही असू शकते. पण ते अनभव
परावतत करणे वा तःचे मानिसक ोामग णजे भावयता
परावतत
करणे असे ा लेखनाचे हेतू नसतात. असे लेखन कोणाही िवभूतशी, दैवतांशी, इितहासाशी वा अितांशी समप
होऊन िनमाण होत नाही. अशा लेखनालाच अिभिातंाचे लेखन णता येत.े इतर कारचे ितियावादी लेखन
ु ा मयादा ओलांडणारे सािह हेच
हे हसेच े ातं मागत असते, हे लात ायला हवे. तःा भावयते
खया अथान े अिभिातं असलेले सािह णता येत.े ( तःची ितमा संभाळणे, ’ कोण काय णेल ‘
याा िवचारान े ेक लागणे – असले ातंावरचे तःचेच िनबध इथे लात घेतलेले नाहीत. )
वर उे ख के लेा ‘ िदशाहीन ‘ भानालाच मी कात णतो. ाबाबत थोडे --

कात
ु णजे काय तर जगयाता घिटतांना – घटनांना येणारा ीचा ितसाद वा ितिया. णजेच, अनभव
ु हा
अनभव
ु
ु े , अनभवाला
ू असतो. ामळ
ेक ीा शारीर-मानिसक घडणीवर – ोॅमगवर – कं िडशनगवर अवलं बन

साचे मू असू शकत नाही. काही ितिया आदश ठरवून जाीत जा ा तशाच ितिया याात असा
य करयाला ेनवॉशग णजे मनाला ठरािवक पतीन े सवयब करणे टले जाते. ते कोणाही कारे चांगले ,
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ु ात, अमक
ु ितिया आदश असे ठरवणेच अश असते. ा ा
आरोयपूण  वा िहतकारक मानले जात नाही. मळ
ीला वा ा ा िसमूहाला तःा ितिया बरोबर, समथनीय, ायाा आिण िहतकारक वाटत असतात.
ु जसाा तसा ामािणकपणे अिभ करणे, हे फारसे मौवान असू शकत
हे सव पाहता, कलेत, कोणताही अनभव
नाही.
ु
जगातले अन ेक कवी, लेखक यावर बोन गेलेले आहेत. अनभवाची
ही मयादा आिण एकमेकांा िवरोधात असयाची

ु ाराम
अवा ओलांडयाचे मह ओळखणारे बरेच होऊन गेले आहेत. ान ेरांनी ‘ परताचा श ‘ सांिगतला, तक
णाला की ‘ बोलिवता धनी वेगळािच ‘ कवा ‘ पिर ा िवंभरे बोलिवले ‘. असेच उार फनाडो पेसोआ या िवसाा
शतकाता ‘ most profound ‘ ( अंत सखोल ) समजा जाणाया कवीन ेही काढलेले आहेत –
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 संकन ेची िबनचूक, समावेशक ाा कधीच कुणाला करता आलेली नाही.
ाचे एक कारण, िविवधतेला अंत नसतो हे एक आहे आिण सरे कारण, िवदीणता ओलांडणारे भान हे एका असले
ु ारामाचे ‘ एकिवध मन ‘ ) बौिक कॄ ती ही फ तटु क, fragmented, िवदीणतच
े ीच असते – हे आहे.
तरी ( तक

ु
े ा भाषेत मांडून दाखवा, असे णयात काहीच अथ नसतो. परंत,ु बिामायवाां
एकातेच े अि हे िवदीणत
चा
ु े ांाकडून, कलेता मूाा ाला िभडणारी सजक कलाकॄ ती िनमाणही होऊ
तसा हाह असतो. ामळ

ु यांा रटाळ, रड
शकत नाही आिण तशा मौवान कलाकॄ ती ांना ‘ समजू ‘ ही शकत नाहीत. ते ांा तक , बी
ु रा इितात वा ातच डुबं त रा इितात. जगातले इतके माताा लेखक, कवी काय
आहातच खश
णताहेत हे सगळे च ते हााद ठरवून उडवून लावतात.
े ा गधळ
वडथ  ‘ recollected in tranquility ‘ ( शांततेत रण के लेले ) णून गेला. शांतता णजे िवदीणतच
ु ारामान ेही ‘ िरकामीक ‘ कवा ‘ मागेपढेु अवघा िदसे
असू शकतो का ? सान े नथगन ेस ( िरकामेपणा ) सांिगतला. तक

े पढेु गडु घे टे कणारे आपले
िरता ठाव ‘ हे आिण एकिवध – एका मन एकच असाचे सांिगतले. पण, साा नथगनस
ु ीन े ? तो अािक नाही
ु ारामाला मा ‘ अािक ‘ णून हसून सोडून देतात ! नथगन ेस कळतो का ब
िवान तक

ु ना आलेली ितिया होती
का ? काही शहाणे णतात, साा अिवादाचा काळ आता संपला आहे – ती महायां
! ितियेिशवाय काही कळतच नाही – ही अवा ! णजे बु ाला ान झाले ते ेत, आजारी माणूस आिण वॄ
ु ! अरे वेा, ती िनिमे होती – ‘ ामळ
ु े ‘ असे नाही णता येत ! इथे जर भाविनक कारणांनी िशा
यांामळे
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खायाची वा लाथा बसयाची शता नसती तर ान ेर-तुकारामांचाही काळ संपला, असे णायला हे लाजले नसते !
ु
ु हा आहे की िवदीणत
े ा – बीा
सांगायचा मा
– मयादा एका ीत ओलांडा जाणे णजे तशा ा पूण 

मानवजातीा ओलांडा जाणे असते – ती शता कधीच संपत नाही. मौवान िलिहणे णजे लेखकाचा तो तः
अमर होयाचा वा ‘ कीतपे उरयाचा ‘ य नसतो. ितियेा चातून बाहेर पडयाा मौवान ताचा ितथे
ु े ते लेखन सावकािलक आिण सव माणसांना तु होत असते.
श असामळ

ु डेबाज मयादते जगणे हेच अबािधत, अटळ आिण अंितम असणार
ितियाप जगणे आिण बु ीा एकरेषीय, तक
अशा िनषान े जगायचे टले की धमातली वा राघटन ेतलीही सगळी आदश ते ही फ शपात उरतात आिण
अथ णून खलास होतात, हे डोळे उघडून पाहायला हवे. पेसोआ 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, ते 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
ु े कळणारे नाही. णून फे टाळू न लावायचे ?
-- हे सगळे बीन
सगळे बौिकच असते असे समजून आपाकडे धरला जाणारा ‘ भूिमके ‘ चा, िवशेषतः सामािजक बांिधलकीचा आह
पाहता ावर गाओ झगिझआन काय णतो, ते 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 णजे एवढेच िलिहणे खूप झाले. मी जे ‘ कात ' णतो ते इथे कसे मांडले आहे ते 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 आहे ना, तेच कात ! अन ेक मोठमोा लेखक-कवनी वेगवेगया शांत हे
सांिगतलेले आहे. यालाच मी अन ेकदा ‘ सम भान ‘ त टलेले आहे. तसेच इथेही आहे -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.
णूनच, माया भाषेत न णता बोदलेयरा भाषेत मी णतो -Always be a poet, even in prose. -- Charles Baudelaire
( न ेहमीच कवी राहा – गातही. )
इतके जगा कवी-लेखक या िवषयाकडे कसे पाहतात, हे िवचारात ायलाच हवे. ते सगळे गिरबी, शोषण यांा
ांबाबत िनलपणॆ बेिफकीर असतात, असे समजणे णजे आम गधडेपणा ठरेल. इथे आणखी काही अवतरणे
देतो आिण हा लेख संपवतो. ही सव अवतरणे, मानवी जगयाबाबतचे गंभीर चतन  करणारी आहेत. यांत राजकीय
भूिमका शोधत बसणे णजे िनळ थ  पिरम ठरतील. मनाचा हसकपणा जाऊ शके ल का, याबाबता चतनात,
उदाहरणाथ, राजकीय वचाचा काय संबध
ं असणार ?
काही अवतरणे --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.

ु ाराम.
१०. तका नाही ठाव / येथ े िरघावया वाव // -- तक
ु ाराम.
११. मजन न आहे ऐसा कोण -- तक

ु // -- तक
ु ाराम.
१२. माग पढु अवघ िरत / कळो येत े अनभवे
--- ००० --Mo -- 9371005773.
E-mail – champrade@gmail.com
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नालेखन – तं आिण आशय
-- चं. . देशपांड.े
ु िवचार आिण िनरीणे यांवर आधािरत. यात अथातच
ु तः एक नालेखक णून बोलतोय. माझे अनभव,
१ मी म
काही भाग औपपिक वा तांिकही असेल.
२ अन ेक कला आहेत, सािहातही अन ेक िवभाग आहेत – आपण नालेखनच का िनवडतोय, याचा काही िवचार
असावा. ातही, नालेखन हे वसाय णून करायचे आहे की सजक अिभी णून, याचाही िवचार हवा. या
दोतली सरिमसळ गॄहीत धरली तरीही ही िनवड महाची ठरते. सजक लेखनावर उपजीिवका चालणे मराठीत फारसे
श िदसत नाही. उपजीिवके साठी लेखन करताना ातं गमावून बसयाचा धोका असतोच. या बाबतीता

ु इितो. आपाला नाटकांची अशी वगकरणे
िवचारांना ता येयासाठी मी इथे नाटकांच े एक वगकरण सचवू
माहीत आहेत -- ऐितहािसक, पौरािणक, सामािजक, राजकीय, ायोिगक, ावसाियक, िवनोदी, गंभीर, पिरवतनवादी,
ु
ितीवादी, संगीत, ग, वग ैरे. मी सचवत
असलेले वगकरण असे आहे – (१) करमणूकधान, (२) वावाचे भान
वाढवणारी आिण (३) मूलभूत ांचा वेध घेणारी नाटके .
करमणूकधान नाटके
ु ीचे अगिणत कार श असून क
े नाटकाला या ना ा कारे करमणूक करावीच लागते.
करमणक

ु त:
कोणाही हेटाळणीिशवाय आिण िनळ वणनाक णून बोलायचे झाास करमणूकधान नाटक हे म

ु
ु शी ा करयाची
पलायनवादी असणे आवयक असते. पळदा
एखादी चांगली पलायनवादी कॄ ती माणसाला पा
ू  ान असते. मनाा
संधी देऊ शकते. या ीन े कलेता पलयनवादालाही मानवी जीवनात त:चे असे एक अथपण
ु े कमकुवत होत जायाची िया थांबवून तोल
ू बाहेर पडयास ाची मदत होऊ शकते. :खामळ
सतता :खरेषते न
ु े िमळू शकते. नाटकाा चाललेा वाहात / घडामोडीत उाहान े सहभागी होत राहणे
सावरयाची संधी ामळ

णजे करमणूक असे थोडात णता येईल. डोाला फारसा ताप न होता कवा फारसे िवचिलत न होता नाटकाा

ु
सख:खिये
त म होणे णजे ( िनळ ) करमणूक. हा एक कारचा उपभोग असून यात रममाण होणे, अधीन होणे
अपेित असते. अशा कारा मराठी नाटकांची काही उदाहरणे णजे, ’ ऑल िद बे ’, ’ एका लाची गो ’,
’ मोची मावशी ’, ’तो मी नेच ’, ’ अूच
ं ी झाली फुले ’, साखर खाे ला माणूस ‘, इादी.
वावाचे भान वाढवणारी नाटके
वावापासून तटु ले जाणे णजे वेड े होणे. वावाचे योय आिण परेु स े भान असणे ही शहाणपणाची
अटच आहे. वाव णजे  िदसणाया / जाणवणाया विु ती, घटना, मानिसक अवा, मूडस, ् म, े,
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ांच े लावलेले अथ , मते, अन ेक कारा णाली आिण या कारे मानवी भानाा केत येऊ शकणारे सव काही.
अशा
कारा कोणाही सापासून पळू न जायापेा ाला सामोरे होणे इथे अिभेत असते. िनळ करमणूक वा
ासाठी
लागणारा उथळपणा टाळू न योय ा गांभीयान े इथे ना हाताळले जाते. ’ शांतता ! कोट चा आहे ! ’, ’साठे च ं
काय करायचं ? ’, ’ माझं घर ’, ’ सोमो ’, ’ महापूर ’, ‘ माकड ‘ -- ही या कारा नाटकांची काही उदाहरणे होत.
मूलभूत ांचा वेध घेणारी / समावधानी नाटके
मानवी जीवनात काही  मूलभूत पाचे असून माणसान े हजारो वष ांचा िवचार के लेला आहे.
या ांची ठाम उरे कवा ांावरची काही िितशील िनराकरणे असू शकत नाहीत आिण यातच ांची गूढता

आिण सदय  असते. ेक यगु ात आिण ेक णाला ांची नान े -- ताजेपणाने समज यावी लागते, कारण, ती
मानिसक सवयीत / ॄतीत सामावणारी बाब नसते. णूनच कधीही आलेली अशी समज ही कोणाही काळात
तु च

असते. :ख का होते, जगयाचा हेतू काय, मानवी मू णजे काय, बरोबर कॄ ती कोणती, सगळे संबध
ं अधव ट, अपरेु
े ो, आयन ेो,
का असतात, हे सगळे मूलभूत  असून मानवजातीन े यांना यगु ानयु गु े तड िदलेले आहे. सा, िपरांद
ू हाताळले. मराठी नाटाकांत अशी उदाहरणे मळ आहेत.
बेकेट यांनी वेगवेगळया कारे असे  ांा नाटकांतन
खानोलकरांच े ’ एक शू बाजीराव ’ हे एक उदाहरण आहे. िया-ितिया, ेम आिण मॄ,ू भीती आिण शांतता यांचा
िवलण वेध या नाटकात घेतला जातो. ’ वाडा िचरेबदं ी ’ हे एलकं ु चवारांच े नाटक, आणखी एक उदाहरण णता येईल.

संबध
ं ांची एक िवलण अटळ रचना कोणाही मतदशनाा मयादा न घालता, समपणे इथे  होते. याचबरोबर,
तडुलकरांच े ’ सखाराम बाइंडर ’ हेही या वगातले नाटक णता येईल. या नाटकावर तडुलकरांा मयादांचा ताबा राहणे
्
श नते. कारण सत-असत
, ् रासाचा ज, खरे-खोटे , चांगले-वाईट -- अशा तडुलकरांा परंपरागत आकलनाचा
ु े हा िवषय ांना
इथे च नता. तडुलकरांची एकू ण लेखन-कारकीद पाहता, कदािचत ाता सनसनाटीपणामळ

 वाटला असावा, पण हे करण ांा ंाक सवयीतले नते हे ांा लात आले नसावे. णूनच हे
आकषक
एक
ांा लेखकीय मयादा ओलांडणारे नाटक ांाकडून िलिहले गेले असावे असे िदसते. जगयाता ांचा एवढा

पिरप वेध तडुलकरांनी िचतच घेतलेला आहे. हे नाटक मराठीता ’ ावसाियक ’ िवभागात यशी होणे ( यातला
खूप मोठा वाटा िनळू फुले या महान नटाचाही आहे. ) हे मराठी रंगभूमीवरचे एक अितीय िशखर आहे असे णायला

ु
काहीच हरकत नाही. आणखी काही उदाहरणे णून काही परदेशी नाकॄ तचे मराठी रंगभूमीवर सादर झालेले अनवाद
या वगात खास उे ख के ले पािहजेत असे आहेत. सािह संघाचे ’ नाटककाराा शोधात सहा पाे ’ आिण नािशका
ु े सादर के लेले ’ वेटग फॉर गोदो ’ हे ते योग होत.
पन

समावधान णजे काय, हे कळयसाठी इथे साा ‘ ाईम पॅशन ेल ‘ या नाटकाचे उदाहरण देण े योय होईल. हे
नाटक मानवी जगयाता अन ेक मूलभूत ांचा वेध घेणारे आहे. ही एका कािनक देशाता एका कािनक
ु
ांितकारक पाची कथा आहे. या पातला एक गट जहाल िवचारांचा आहे आिण सरा मवाळ – समजतदार
–

ु
सबरीा
िवचारांचा आहे. ा मवाळ गटाचा न ेता संगी ितगाांशी समझोता कन शासनात सहभागी ावे आिण
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ु ीच पटणारे नाही.
संधी िमळे ल तेा आपले वच वाढवावे, अशा िवचारांचा वा भूिमके चा आहे. ते जहाल गटाला मळ
ु े , ा मवाळ न ेाचा खून के ला
ांतीा ियेत तो मवाळ न ेता हा एक अडथळा आहे, असे ांना वाटते. ामळ

पािहजे, अशा िनणयाला ते येतात. ती जबाबदारी एका टायिपवर सोपवली जाते. तो लगेच तयार होतो. तो णजे
ाा विडलांकडून अपमािनत झालेला आिण ाा पीलाही खास काही न वाटणारा असा असतो. तःला िस
करायला ही संधी बरी आहे, हा ाचा िवचार असला तरी जहाल भूिमके साठीच तो तयार असाचेच िदसते. हे पूण 

नाटक – ातला कण न कण -- वाचणे महाचे आहे. सगळे सांगत बसत नाही, पण तो ठरलेा भूिमके साठी ा

ु े झालेा
मवाळ न ेाचा खून नाही क शकत. ाची पी जेा ा न ेाा िमठीत ाला िदसते तेा मा ामळ
उेकात तो गोळी झाडतो आिण ाला ठार करतो. या कामिगरीनंतर तो इकडे परत येतो तोवर या आधीा जहाल
गटाची भूिमका बदललेली असते ! मवाळपणाच योय, अशी आता ांची भूिमका झालेली असते ! आिण आता  हा
असतो की जहालपणाा भूिमके तून ा मवाळ न ेाचा खून कन आलेला हा माणूस आता आपांत समावला जाऊ
शके ल का ? – हे सगळे कळावर हा खनु ी णतो की मी ाला ाा मवाळ भूिमके साठीच मारले ! आता मी

ु ाला सोयीचा नसामळ
ु े त
ु ी मला मारलेत तरी मला ाची पवा नाही ! आिण अशा रीतीन े तो मॄल
ू ा सामोरा
त

जातो ! भाविनक उेक, भूिमकाबदल, नीती, ते आिण िगत  – या सगयांचा पूण  आवाका घेणारे हे एक ेट
नाटक आहे.
आपण कशा कारचे लेखन क इितोय, याचा िवचार असावा. करमणूक सवच नाटकांत असावी लागते – ेकांा
अिभचीमाणे ती वेगवेगळीही असते – तरीही, या तीन िवभागांतले नालेखन आशया वेगवेगळे असते आिण
ात लेखकाा ातंाचे माणही वेगवेगळे असते. तःा जगयात नालेखक कशाला मह देतो,
जगयाता ांकडे तो कसा पाहतो, ाचे कल, आवडी कशा आहेत, हे सगळे ाा नालेखन िनवडीत
महाचे ठरते. आपले तःचे लेखन-े समजत-सापडत जाणे, हे महाचे असते.
३ या ियेत आिण न ेहमीच नाटके , िचपट, इतर कला यांचा श तेवढा संपक ठे वणे उपयोगाचे असते. यातून तंाचे
आपले भान वाढत जाते आिण आपली शैलीही सापडत जाते.
४ वरील सव िया, तसेच भाषा, िवचार, पिरिती, इादचे नालेखकांवर काही ना काही भाव पडत असतात. ते
भाव वेगवेगळे असान े आिण कलही वेगवेगळे असान े नालेखकांत खूप वैिव िदसून येत.े ेकाची तहा,
े ो, देवल, खािडलकर, गडकरी, तडुलकर,
शैली वेगवेगळी असते. शेिपयर, पटर, सा, आयन ेो, बेकेट, िपरांद
खानोलकर, कान ेटकर, आळे कर, एलकं ु चवार – हे सवजण आपापा मागान े नालेखन करतात.

ु ही पडतात. रचन ेा, भाषेा तहा बदलतात. उदाहरणाथ, आता पाच अंकी नाटक कुणी
५ काही फरक हे काळामळे
िलहीत नाही कवा खूप अलं कािरक वा पे दार संवादही फारसे िलिहले जात नाहीत. ावहािरक  िवचारात घेऊन,
कमी पाांची नाटके ही ही जा िदसतात. अथात, याता कोणा गोी िवचारात ाया, हे सवी लेखकाचे
िनणय असतात.

ु
ु काही िकोणांच े फरकही सामातः पडलेले िदसतात.
६ आधिु नकतावाद, उर-आधिनकतावाद
– असे काळानप
ु ा परंपरा नाकारणे, िवानवाद मानणे यांबरोबरच आटोपशीरपणा, मेलोामाला नकार – असेही फरक
काही ज
पडतात.
७ नाटकाा अन ेक तांिक बाबत होणारी गतीही नालेखनावर भाव पाडते. उदाहरणाथ न ेप व काशयोजना.
आता यांच े पडदे नसतात आिण काशयोजना अिधक आशयपूरक असते.
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ु ही फरक पडतात. रंगमंचावर तडुलकरांनी थम डालडाचा
८ खोटा आदशवाद वा न ैितकतेा कना यांा ागामळे
डबा आणला, असे णतात. रोजचे खरे जगणे नाटकात येऊ लागले.

ु न ेन े अिधक गितमान असतात.
९ सामातः िदसणारा काळाचा आणखी एक फरक नदवायचा तर आताची नाटके तल
१० हे सव लात घेऊनही ढोबळ मानान े काही नातं सांगता येत े का, ते पा. पूव ऍिरॉटलन े सांिगतलेा, ळ,
काळ आिण कॄ ती यांा कना आता कुणी पाळत नसले तरीही, काही बाबी बोलता येतील, असे वाटते. सवच
नालेखकांना भान ठे वावे लागते असे तंाचे काही कार पा –

ु
ु झाा झाा एकदम म
ु िवषयालाच हात घातला तर ेकांा आकलनाा ीन े ते
(ए) सवात
– नाटक स

ु
ु नका ‘, असे ेकांना आधी सांगणे बरे असते. माया,
ु
चकीचे
ठ शकते. तसेच करणे भाग असेल तर, ‘ सवात
चकवू
ु
‘ ेमच णू – ‘ या नाटकात सवातीला
३-४ िमिनटांच े एक य वाढवले होते – ाचे उदाहरण.

(बी) पाे –िकती असावीत याा िवचाराबरोबरच अावयक तेवढीच असावीत, हाही िवचार हवा. भाविचण हा

ु गत भाविचणाला बरेच लेखक मह देणार नाहीत.
आता एक िववा िवषय ठरेल. या िवदीण मनांा काळात ससं
पाांबाबत आणखी िवशेष ल देयाा बाबी णजे ांच े आगमन-िनगमन आिण चा यात कोणती पाे उपित
ु
आहेत, याचे भान ठे वणे. हे भान सटास
एखाा पााला, आवयक असूनही संवाद िदलेच जात नाहीत. अशा

ु मळे
ु एखादे पा कमकुवत पडू शकते. पाांा िया-ितिया हेच तर नाटकातले म
ु वेधन
ू
अनवधानाा चकां

घेणारे  असते. ाकडे नीट ल हवे. परंत,ु नाटकाा आशयागिणक हे सवच वेगवेगळे असू शकते. उदाहरणाथ
 तेला अिधक मह
ऍसड वा असंगत नाटकांमे सखोल पािचणापेा जगयाता फुटकळपणाला – िनरथक

ु
िदलेले असते. आणखी एक णजे, पढील
यात पाे वेगया कपांत येणार असली तर ांना कपडे बदलायला वेळ
िमळे ल, असे लेखनही सोय पाहणारे असावे. माया ‘ नाणेफेक ‘ या नाटकात बेजनी सव पाांना नाटकभर ांा
ांा एकाच पोषाखात ठे वले होते.
(सी) ये – सारखे यबदल वा छोटी छोटी ये नसावीत. ान े ेक िडब होतात आिण चाललेले य आकलन
होणे अवघड जाते. पण, हा िनयम पं सदेव बे यांनी, ांनीच िलिहलेा आिण िददशत के लेा ‘ ा िवू
ु
महेश ‘ या नाटकात सहज मोडला होता. पिहले य संपयापूवच पढील
याचे पा वा पाे येऊन मंचावर उभी

ू कोणाही ळकाळातली ये सलग
राहात. अंधार-उजेड के लाच जात नसे. ही, िवशेषतः ायोिगक नाटकांतन
एक घेतली जातात. नालेखनात कोणतेही िनयम हे सदासवकाळ कडकपणे लागू नसतात, हाच याचा अथ.
अनावयक भरताड घेऊन य कं टाळवाणे होऊ नये, याची काळजी ावी. नाटकात एक िमिनटही कं टाळवाणे येण े

ु च घडते, असे नाही – नाटकाची योय
धोाचे असते. ेकाचे ल िवचिलत होऊ शकते. हे अथात फ लेखनामळे
ु ता िनमाण करणारा
ु वा रटाळ अिभनयामळे
ु ही हे होऊ शकते. अंकाचा शेवट नामय आिण उक
गती नसामळे

असावा. यासाठी काही भडक नामयता लागते, असे नाही. नाटकाा आशयाची सव अंतगत वलये जाणवतील, असा
नाटकाचा शेवट असावा. तो कॄ िम, घटनाक असायला हवा, असे नाही. तो अंगावर यायला हवा कवा गग
ं ु ी िनमाण
ु करणाराच असायला हवा, असेही नाही. ेक नाटकाा कॄ तीमाणे तो वेगवेगळा असू शके ल.
करणारा वा स

े वा बोध िदला पािहजे, असे नाही. जगयाता गत
नाटकान े काही संदश
ं ु ागत
ं ु ीचे – आशयाचे सम भान येण े महाचे.
ते िजथे पूण  होईल ितथे नाटक थांबावे. थोडात णजे नाटकात बदल, गती, िया जाणवणे महाचे.

ु
(डी) नाटकाचा आराखडा – काही नाटककारांकडे, िलहायला सवात
करयापूवच ा नाटकाचा पा आराखडा तयार
असतो. ेक अंकात काय काय घडणार हे यांसह आखलेले असते. हे इतके बांधलेले असते की दारेकरांसारखा
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नाटककार आधी ितसरा अंक, मग सरा आिण शेवटी पिहला अंक असे नालेखन क शकत असे. असे करावे की
ु
नाही, हा ा ा लेखकाचा  आहे. माझे णाल तर, पढा
पानावर काय होणार, हेही मला माहीत नसते.

(ई) नामयता – नामयतेची ाा अवघड आहे कारण िनरिनराया कारा नाटकांत ती वेगवेगळी असते
आिण या बाबतीत ेकांा अपेाही वेगवेगया असतात. ऍसड नाटकातली नामयता एखाा करमणूकधान

ु
नाटकाा ेकाला नसती
सपकच नाही तर कं टाळवाणीही वाटू शकते. सामातः समोर चाललेा नाटकात ेकाचे
इंटरे िटकू न राहणे णजे नामयता, असे ढोबळपणे णता येईल. रंगमंचावरची ेक हालचाल, घटना, संवाद हे
ु ता िटकायला हवी आिण नंतर ती योय होती असे वाटायला हवे. िवजया मेहतांनी एक
महाचे वाटायला हवेत. उक
िसूी सांिगतलेली आहे – ती याचा अथ  करणारी आहे -see ने तर look
hear ने तर listen आिण
speak ने तर talk.
णजेच ेक गो िवशेष – महाची असणे आिण लेखनात याचे भान असणे.
(एफ) िनवेदन – नाटकात काही वेळा घटनांच े वा भूतकाळाचे िनवेदन येत.े ाचा उपित पाांवर काही पिरणाम
होताना िदसला तर ते नामय होते. अथा तो मजकू रच नामय हवा. पण, िनवेदन फार ताणू नये. ‘ चौयाहर
पावसायांचा जमाखच ‘ कवा ‘ मसाज ‘ या तडुलकरांा कथांवरचे एकपाी नायोग याचे एक वेगळे च भान देणारे
होते. माझा एक ‘ मन ‘ नावाचा दीघाकही या बाबतीत जर पाहावा.

ु भाषा असावी. ासाठी, िनरीण आिण लपूवक
 ऐकणे खूप उपयोगी असते.
(जी) भाषा आिण संवाद – पाानप

आता पे दार संवाद फारसे कुणी िलहीत नाही. ओघवते, तडक बोलयाचा फील देणारे संवाद पिरणामकारक ठरतात.
यासाठी, एकू णच माणसांा जगयात आिण ांा  होयाा पतत इंटरे असणे आवयक आहे.

ु े , नकळतही भाषेा अन ेक शता समजत जातात –
नालेखकान े किवतांच े वाचन ठे वणेही महाचे आहे. ामळ
ु े , संवादांना वेगळी धार येऊ शकते. संवाद या नाटकाता कॄ तीही असतात. हे समजून काही लेखक
ामळ

हालचालबाबतही खूप रंगसूचना देतात. उदाहरणाथ, तडुलकर. खरे तर ा अावयक तेवाच असाात. एक तर
ू ायला आवडतही नाही.
ा सगया पाळा जात नाहीत आिण बयाच िददशकांना असे रंगसूचनांनी बांधन

(एच) तंभान – नाटककाराला नाटकाा इतर तांिक अंगांच े फार सखोल ान असायची गरज नसते. नाहीतरी ते

ु े ासाठी वेगळी सजकताही लागते. ांबाबत थोडे जज
ु बी भान असले तरी
िवशेष कौशाचे िवभाग असतात. ामळ
नाटककाराचे काम भागू शकते.
(आय) वाचन – नाटक िलन झाावर ते काही ोांसमोर वाचावे. ऐकणायांना एखादी गो नीट  होत नसेल तर
लेखनात योय ती ी, बदल वा काही अिधक िलिहणे – हे करावे. काही वेळा एखाा भागाचे वा पूण  नाटकाचेही

ु खन करायची गरज पडू शकते – ाची तयारी ठे वावी. िचत संगी, पा
ु वाचावर, खु नाटककारालाच ते
पनल
समाधानकारक वाटत नाही. अशा वेळी न कं टाळता योय ा मेहनतीची तयारी असायला हवी.

ु नाटक सवागपिरपूण  कधी होत नसते. एका मयादने तं र ाची चता क नये. मतभेदांची शता
(जे) पूणत ा – सवानमते
न ेहमीच असते, हे समजून, नाराज न होता पढेु जावे.

(के ) लेखक आिण नामंचन –  तालमीा ियेत लेखकान े आवयक ितथे सहकाय ावे. माझा श अंितम,
ु
असे हटून बसू नये. श तर दोनतीन तालमी पाहाात – वाटास काही सचवावे
. नाटक ही समूहाची कला असून

ु च नाटक समॄ होते, हे लात ठे वावे. मंचन ियेत फार हेप क नये. आपण
ेक संबिं धताा योगदानामळे
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कना के लेले तेच तसेच – असा योग सहसा होत नसतो. सगळे िमळू न नाटकाचा आशय सशपणे पोचणे, हेच
महाचे समजावे.
११ इतर –

आता काही सटेु मु े सांगतोय.
आपा बसं ेकांना वाववादच लागतो – णजे हे असे झाले, मग असे झाले, णून असे झाले. थोडात
णजे सलगता असलेली गो लागते. ळ, काळ, घटना, पाे यांची गोप संगती लागते. अिलकडे काही लेखक ही
अपेा मोडताना िदसतात. उदाहरणाथ ‘ माकड ‘ हे ावसाियकवरचे नाटक. ायोिगक िवभागात, आळे करांच े ‘ महापूर
ु यांच े ‘ मऊ ‘ ही अितवाववादी नाटके या मयादा नाकारताना िदसतात.
‘ कवा संतोष गजर

े ाशेरे येऊ शकतात. ाची तयारी
एकदा नाटक लोकांपढेु सादर झाावर ावर कशाही ितिया, मतमतांतरे वा शेरत
ठे वावी.
काहा भावना खावयाची शता असलेले काही िवषय असतात. ाबाबत योय ती सावधिगरी बाळगावी.
काही िवषय मांडास लेखकाची तःची सामािजक ितमा बद वा िबघडू शकते – याबाबत तःचे चतन व
आकलन असले पािहजे.

ु
यशान े रळू न जाणे वा अपयशान े िनराश होणे हे दोी पढील
लेखनाला घातक ठ शकते.
नाटकाची आथक व ावहािरक गिणते लेखकान े लात ावीत की घेऊ नयेत, हे ा ा लेखकाा िकोणावर
अवलं बनू असते.
नाटकात ‘ वेगळे ‘ वा ‘ नवे ‘ णजे काय असते – ेकांना काही ‘ िमळणे ‘ णजे काय – हे िवचारात असावे.
आता, काही मराठी नाटककार तःा नालेखनाबल काय णतात ते पा –
ु री, २००० )
शफाअत खान – ( ‘ नाटक ‘ ैमािसक, फे आ
माया नाटकात ( संवादात, मांडणीत ) ितरकसपणा असतो. तो का हे मला सांगता येणार नाही. ती एक जीवनी
ु
असावी. सगया घटनांकडे, संगांकडे मी असाच एका अंतरावन यपणे बघत असतो. ा शैलीमळे

ु
ु े एक रीभाव िनमाण करता येतो.
ापिलकडे जाऊन काही गोी सचवता
येतात असं मला वाटतं. ा ितरकसपणामळ
ेकांना एक वेगळी नजर देता येत.े ााच भयंकर जगयाकडे, भयंकर वावाकडे तो ा नजरेन ं बघतो. तो हसतो
आिण धाावतोही.
--

ु ातच सगया संकनांचा पनवचार
ु
ु
मी नाटकातून ॅ क कॉमेडीचा वापर करतो. मळ
करावा, साया गोची पा

ु ापासून साया गोी उलापाला कन बघाा, अंत यपणे साया
एकदा अंत कठोर तपासणी करावी, मळ
ु ांचा, इितहासाचा, परंपरेचा खरेपणा, सेपणा तपासून बघावा, अशा
नाांचा नानं िहशोब मांडावा, आपा मळ

ु ावरच घाव घालतो. साया ा-समजतना
ु
वाटयात या ॅ क कॉमेडीचा ज झालेला आहे. हा िवनोद मळ
संु ग
लावतो. ॅ क कॉमेडी आिण ितरकसपणा हे एकमेकांशी संबिं धत आहेत.
--
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वावाला िभडायचं नाकारणारी पलायनवादी रंगभूमी काहीही गती क शकणार नाही. हे आान तःला बंडखोर
णवून घेणाया ायोिगकवाांनीच ीकारायला हवं. रंजनधान ावसाियक रंगभूमीला हे भयंकर वाव उभं करणं
परवडणार नाही.
-- ० –
राजीव नाईक -- ( ‘ नाटक ‘ ैमािसक, जून २००० )
ेक लेखकाला असं वाटलेलं असतं की ाला काहीतरी सापडलेलं आहे, जे लोकांना सापडलेलं नाही आहे. हे मा
नीच असणार. कारण जर का ते लोकांना ठाऊकच आहे तर काय णून मी ांना ते सांगणार आहे ? तर काहीतरी
ु ाला सापडलेलं कवा कषान ं तमु चं ल
बारीकसं का होई ना स मला सापडलेलं आहे की जे कदािचत नसेल त

नसेल गेलं ााकडे, कवा एखादा बारका कं गोरा मला सापडलाय ाात आणखीन एक परी मला िदसली, तर मी
ु ाला दाखवून ायची ?
का नाही ती त
-- ० –
चं. . देशपांड े – ( ‘ नाटक ‘ मै ािसक, स बर २००० )

चांगा नाटकाची , कुठाही नाटककाराची एक अात ाा असणारच. ा िदशेन ेच ाचे य असणार. हे

संिहतेत जमणं, न जमणं आिण पढेु अंमलात येण ं न येण,ं हेही  आहेतच. माया आकलनामाणे चांगलं नाटक ते की

ु ाा िनिमानं एकू ण संबध
जे जगयाा कुठातरी तक
ं ांच ं आिण जगयाता ांा रचनांच ं भान देत जातं. हे
जगयाता एका अटळतेच ं भान असतं तसंच ‘ अमयादते ‘ ची अपेा िनमाण करणारंही असतं. …. सगया गोी
गॄहीत न धरणं,  आहेत असं जाणवणं, सवयीचं जगणंही चॅलज होऊ शकतं इतपत समज असणं, अशा ‘ िजवंत ‘
लोकांसाठीच असतं चांगलं नाटक ….. चांगलं नाटक णजे जगणं समजयाची इंटरेग िया असलं पािहजे. ा
ु माणसाा जगयात ःखाची िनमती होत राहते तीच िया बळकट करणारं नसतं चांगलं नाटक. चांगलं
ियेमळे
नाटक हे असा सवयीा ियेला आान देणारं असतं.
-- ० -िवजय तडुलकर – ( ‘ नाटक ‘ ैमािसक, फे वु ारी २००१ )

नाटक णजे िनळ वाव ने तर मला भावलेले आिण मी रचलेले वाव. आिण ते मी दाखवतो ते ‘ हे वाव बघा
ु नसते. ातून मी अिधक काही सचवीत
ु
‘ एवापरते
असतो. इतरांना भावणारे वाव ांच े असते. माझे वाव ांना
जाणून देयाची जबाबदारी मायावर असते.
--

ु
हसेची वॄी अलग नाही. ती मन-भावाा
इतर वॄत आिण जगयाा मूलभूत गरजांत पी गत
ं ु लेली आहे.
ु े आिण
तसेच ितला अमानषु णायची पत आहे, पण ती मला मानषु वाटते. णून ितचा िवचार मी समजतीन

आीयतेन े करतो. िता िव कवा बाजून े असणे मला जमत नाही. ती आहे आिण बधा राहणार तर िवशेषणात न
सापडता िताकडे पाहायला जमले पािहजे.
-( सा. सकाळ िदवाळी ऑोबर २००० )
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िलिहयाकरता जगणे, हा जो कार आहे तो मला मा नाही. महाचं जगणंच. िलिहणं णजे रोज सकाळी उठून
ु ी चांगलं
शंभर सूयन मार घालणं ने. ाला काही अथ नाही. लेखन णजे िनळ एेशन ने. त
जगािशवाय, मजा के ािशवाय ाचं एेशन येणार कुठून ?
--

यशाा बाबतीत मी अगदी ामािणकपणे सांगतो, की काहीतरी डोात आलं की मी ते कन बघतो. मला पढंु काय
होणार हे माहीत नसतं. ‘ घाशीराम ‘ चं पढंु काय होईल, हे मला माहीत नतं. ‘ सखाराम ‘ चंही नतं.
-- ० –
महेश एलकं ु चवार – ( नाटककार महेश एलकं ु चवार – डॉ. कमलेश )
आता के वळ िवसाा शतकातच नाही, तर ाा आिण आजागॄतीा शोधात माणूस कायमच होता. आशोध
हा मानवी जीवनाचा मूलभूत असा भाग आहे. सगयांा जीवनाचा तसा राहात नसेल पण के ा ना के ा माणसाा
ु ात अशी वेळ येत,े की तो शोधायला लागतो, की मी इथे का आहे ? काय करतोय ? कशासाठी करतोय ? या
आय

ांपासून कुठाही लेखकाला पळता येत नाही. अखेर सगळी नाटकं काय कवा सगळं सािह काय, हे ितथेच ा
मूमटलाच येत,ं असं मला वाटतं.
--

कुठाही धमान ं वा राजकीय मतणालीनं गेा पाच ते सात हजार वषात माणसाचे  कधीही सोडवलेले नाहीत.
-ू  जीवन जे छीसारखं या सगयांना आपा सावलीखाली घेत,ं ते समजून ावं, असं मला वाटतं.
संपण
--

तेा एकच माग आहे, तो णजे जीवन शांतपणे समजून घेण.ं आता हा िवचार कुणाला पराभूत वाटे ल कवा भारतीय
वाटे ल – ( ठे िवले अनंत े तैसिे च राहावे ) तर तसं नाही. जीवन समजून घेण ं हा शहाया माणसांसमोर एक पयाय असतो.

अन ेक कारचे अाय होत असतात, ते ी णून आपण रही करायला पािहजेत. परंत ु िलिहताना माझी बांिधलकी
जीवनाशी आहे. जीवनान मोठं काही नाही.
-- ० –
आता मी माया नालेखनाबाबतही बोलायला हवे, असे वाटते. मी इथे एक नालेखक णूनच तर बोलत आहे.

ु े , इथे माया काही एकांिकका व काही नाटके यांच े िवषय देण ॆ आता तु वाटते. ेक वेळी असे िवषय ठरवून
ामळ
लेखन होत नसले तरीही लेखनाची िदशा कशी होत जाते, हे पाहयासाठी असे तपशील देत आहे. हे सगळे बरोबरच
आहे असा माझा दावा नाही।
एकांिकका
ु
माया सवातीा
दोन एकांिकका, माझे ाापक असलेा शंकर वै यांनी िवजय तडुलकर यांना वाचायला िदा
ु ा सा असा मी काहीही देणार नाही, फ भरपूर नाटके
होा. ा वाचावर तडुलकर एवढेच णाले होते की तल
वाच आिण पाहा, एवढेच. िथएटरमे काय घडते याचे भान वाढवत जा, असे ते णाले होते. मला ातून नीच
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ु ा ोाहनाचा इथे कॄ ततापूवक
 उे ख करणे
ोाहन िमळाले. खानोलकर तर माझे िमच होते. या दोघांा ख
ु फ
ु
मला आवयक वाटते. खानोलकर तर, माया किवताही नामय असतात,असे णत असत. मी इाईल यस

ु े , ा. शंकर वैांा संपकात आलो आिण ांनी सवातीा
ु
कॉलेजात असामळ
काळात मायाकडे ल िदले आिण
माया वेगळे पणाची मला जाणीव िदली, याचा इथे उे ख के ला पािहजे. याच कॉलेजात पूव मढकरही िशकवायला होते,
हा ा वेळी अथातच माझा अिभमान –मु ा होता. ( मला पढेु इंिलश हा िवषय ायचा होता आिण ा कॉलेजात ा.

ु होा.
होमाई जे. ॉफ या मबं ु ईता ात ाािपका, ऑफड िवापीठाा एम. ए. , इंिलशा िवभागमख
ांाकडून मला चॉसरचे ‘ कँ टरबरी टे स ‘ आिण शेिपयरचे ‘ मॅबेथ ‘ िशकायला िमळाले, हे माझे भायच
णायला हवे. )

ु
‘ मेलेले ‘ ही माझी पिहली एकांिकका ‘ सकथे ‘ त िस झाली. पढेु तीत काही काटछाट, सधारणा
कन आता ‘
एक ‘ या नावान े ती माया वेबसाईटवर आहे. सतता टीन जगयान े येणारी अता हा ा एकांिकके चा िवषय
होता. माधव वाटवे या ेट अिभन ेाने मला सािह संघात यासाठी बोलावले होते की या एकांिकके तला काही भाग
 रंगमंचावर कसा होईल ते मला कन दाखवावे ! ाचा लाभ ा वेळी मी काही घेऊ शकलो नाही. पढेु

कालांतरान े माधव वाटवे आिण आाराम भड े या महान जोडगोळीन े माया ‘ पोातून गोात ‘ या पिहा

ावसाियक नाटकात काम के ले. ( काश बिु सागरचे ावसाियक रंगभूमीवर िददशक णून पदापण याच नाटकान े
झाले. पढेु तो फासकल, िवनोदी नाटकांचा कग िददशक झाला. )

ु लोक णाले
ानंतर ‘ सकथे ‘ त आलेली माझी एकांिकका णजे ‘ इितहास ‘. ही एकांिकका वाचून काही अनभवी
की ही फ वाचायला चांगली आहे, िहचा योग होणार नाही. झाले उलटे ! िवचारनााला अनकूु ल काळ आलेला

होता, ाला फ योय अिभी िमळायची गरज होती, हे या एकांिकके न े िस के ले. ा वषा ‘ उेष ‘ धत ही
ु
एकांिकका नसती
गाजली असे ने तर ेकांा थम पसंतीचे पािरतोिषक ितन े िमळवले. पढेु महाराभर अन ेक
ु
ू या एकांिकके न े अन ेक पािरतोिषके िमळवली. फ तीनच पषपाां
धातन
ची ही एक गंभीर एकांिकका होती. ही

एकांिकका, मानवी जगयासाठी काही आदश नमूना ( पॅटन  ) सापडू शकतो का, ठरवून काही ‘ चांगली ‘ िती घडवता
येत े का, हा  हाताळणारी होती. या एकांिकके चे य प सवथम ‘ पा ‘ शकलेला णून ा वेळचा िवाथु े च पढेु माझी वाट
िददशक िवनायक पडवळ याचा इथे उे ख करणे आवयक आहे. ान े के लेा ा योगामळ
मोकळी होत गेली.
ु के लेा ‘ भरतशा ‘ या ैमािसकात माझी ‘ नातं ‘ ही एकांिकका ( दीघाकच ) िस
िवनायक पडवळन ेच पढेु स

झाली. आशयाची सखोलता आिण यशाची िवमी उंची गाठणारी एकांिकका णून ही सव गाजली. रदशनन े पूण 

महाराात घेतलेा, ८५ संघांनी भाग घेतलेा धत ही एकांिकका पिहली आली. िददशक होता काश बिु सागर.
कालांतरान े योगेश सोमणा िददशनासह आिण सोनाली कुलकणा िवशेष अिभनयासह, सादर झालेा या

ु
ु
एकांिकके ला पषोम
करंडकही िमळाला. एका सराधायाला
घाबन नवरा पळाानंतर ाा पीवर बलाार
ु होते. पित-पी या नााची आिण एकू णच
होतो. ा घटन ेनंतर ती दोघे घरी परततात, इथून ही एकांिकका स

जगयाची यात िचरफाड कन पािहली जाते. अन ेक , िया-ितिया यांची गद उसळते आिण “ तू पूव होतास
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तसाच मला चालला असतास “ अशा िविच वळणावर ही एकांिकका येत.े शेवटाला ॅ िजक णावे की णू नये, अशा
अनपेित बवर ती संपते.
‘ संसाराणूपड
 घार ‘ ही एकांिकका थम आयएनटी धत काश बिु सागरन े सादर के ली. ा वेळी मी नोकरीिनिम

अहमदनगर िजात वाळकी या गावी होतो. ही एकांिकका समजून घेयासाठी काश मबं ु ईन वाळकीला आला होता.
ा धत या एकांिकके ला लेखनाचे पािरतोिषक िमळाले, हे असले तरीही या एकांिकके तला नालेखनातला एक

िवलण योग एकू णात पूणत ः लिला गेला, असेच णावे लागेल. उी आिण कॄ ती यांतली सततची दरी आिण री
ु े संवादांच े
दाखवयासाठी या एकांिकके त संवाद आिण कॄ ती / अिभनय यांचा संबध
ं च तोडून टाकलेला होता. या तंामळ
एक वेगळे च ातं मला िमळाले.

ु
ु िवापीठातफ िवासागर
‘ िवरहवेदना ‘ अथात ‘ सा मावळा सूयाची ‘ ही एकांिकका पषोममे
थम पणे

अापका िददशनाखाली सादर झाली. ही ा वेळी सवॄ  ायोिगक एकांिकका ठरली. ेमासाठी जग धडु कावून

ु
ू ीवर इथे समजतदार
लावणारे, कुणाचीही, कशाचीही पवा न करणारे ेिमक हे अन ेक कलाकॄ तचे िवषय होयाा पाभम
ु े ःख, नाश यांची िनमती होणार असेल तर आपणच वेगळे होऊ, असे ठरवणारे हे
ेिमक आहेत ! आपा ेमामळ
‘ िवचारी ‘ ेिमक. ते एकदा शेवटचे भेटायचे ठरवतात, ती शेवटची भेट णजे ही एकांिकका. आसी, ेम, िवचार,
भावना या सगयाच ियांचा धांडोळा ही एकांिकका घेत.े  चबाजूनं ी ढवळू न काढणारे संवाद आिण सू
अथटांचा बाज पाहता समीप रंगमंचावन ही एकांिकका अिधक खरपणे पोचू शके ल असे वाटते.
‘ से ‘ ही एक खूप गाजलेली आिण गाजत रािहलेली एकांिकका. मबं ु ईा आंतरबँक धत ही काश बिु सागरन े

ु कलाटया
‘ उव ‘ या नावान े सादर के ली. ितथे लेखनाचे पािरतोिषक िमळाले. संवादांनी िखळवून ठे वत, उलटसलट

ु
घेत ही एकांिकका, मानिसक ता हाच कसा एक  बनतो ते दाखवते. पढेु या एकांिकके चा दीघाक होऊन ‘ बिबळ

आिण झू ‘ या नावान े ाचे ायोिगक रंगभूमीवर िवमी योग झाले. ानंतर, ‘ तमु चं आमचं सेम असतं ‘ या नावान े
पूण  दोन अंकी नाटकाा पात ते ावसाियक रंगभूमीवरही झाले. ाची डीीडीही कािशत झाली. ितचे
िददशक िगरीश पतके होते. ानंतर ‘ िदल चाहता है ‘ या नावान े ते हदीतही झाले. ाा पिहा योगाची

ितकीटिवी तीन लाख होती ! पढेु चेतन दातारन े ते िदीा ीराम सटरसाठी ‘ आँखिमचौली ‘ या नावान े हदीतून
बसवले, ाचेही खूप योग झाले.
‘ बस ‘ ही माझी रंगायनसारा नामांिकत संने े सादर कॆ लेली पिहली एकांिकका. बाळ कव यांची ही

रंगभूमीपदाप णाची एकांिकका. िददशक होते रमाकांत देशपांड.े याा पिहा योगाला, नामांिकत िलन होयापूवचे
ु उपित होते. ान ेर नाडकण यांना तीन एकांिककांमधली ही सवात जा आवडाचे ांनी ांा ‘
अमरीश परी
टाइस ऑफ इंिडया ‘ ता परीणात टले होते. एकाकीपणाचे वेगवेगया पांतले सात हा िवषय या एकांिकके त
हाताळलेला होता.
‘ ळ - िदवाणखाना ‘ ही एक एकपाी एकांिकका आहे. िवचारांचा आिण ांचा गधळ आिण बा पिरिती
हताळयाचे सततचे ताणमय य, हा या एकांिकके च िवषय होता. याची आणखी काही पिरमाणे पाहणे श असाचे
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लत आान े ही एकांिकका वाढवून ितचा ‘ मन ‘ या नावाने के लेला दीघाक माया वेबसाईटवर आहे. हे पूण  सादर
करणाया अिभन ेाला ितथा ितथे ‘ नटे ‘ हा िकताब ायला हरकत नाही, असे मला वाटते.
ु े िदङमूढ अवा
‘ वेषांतर ‘ ही एकांिकका एकमेकांतले डावपेच, खोटे पणा आिण ांतनू िनमाण झालेा गत
ं ु ागतं ु ीमळ
होणे, हा िवषय हाताळणारी आहे. यात ितमा बदलणे आहे. ही एकांिकका िवनोदी पतीन े गंभीर िवषय हाताळते.

तःा आिण सयांा ितमा घ करत जाणे कसे घडते हे ‘ ओळख परेड ‘ या एकांिकके त आहे. सामदु ाियक नते 
ॄ
ही संकना चचत असताना ात ितचे काय होते हे पाहणारी ‘ समदु ाय ‘ नावाची एकांिकका िलिहली. तीत समदु ाय
नावाचे एक पा घेऊन िनणयसा शेवटी एकाकडेच एकवटते हे दाखवले होते. सामािजक-राजकीय-वैचािरक ेातला
आमकपणा आिण िगत जीवनातला आमकपणा हा मूलतः एकच असतो, हा िवषय ‘ ािलन ‘ ही एकांिकका
हाताळते. मानवी  सोडवयाा अथक पिरमांच े काय होते, हा िवषय ‘ समा सोडवयाचा सराव ‘ या एकांिकके त
येतो. हाच िवषय एका वेगया आयामातून ‘ खडक ‘ या एकांिकके तही येतो. ‘ िरलीफ ‘ ही थोडा कालावकाशात

ु डा दाखवते. सादरीकरणात फ पाच ते सात िमिनटांचाच असा हा योग होईल.
बरीच गतं ु ागत
ं ु असलेला जीवनतक
‘ अि ‘, ‘ जोडपी ‘, ‘ ऑिफस ‘, ‘ े लर ‘, ‘ स ‘ याही असेच काही मानिसक ांच े िवषय हाताळणाया
एकांिकका आहेत.
सगळे जगणे जर कारणपिरणाम मीमांसते चालत असेल तर ःखातून बाहेर पडणे अशच आहे, असा याचा अथ  होतो.
कारण, भाव, ियाितियांची रचना हे सगळे च जर असे ब असेल तर मग ‘ शहाणपण ‘ णजे काय, ‘ ातं ‘
णजे काय हे  िवचारलेच जाऊ शकत नाहीत. पिरिती आिण मी, इतर माणसे आिण मी, सरी ी आिण मी
यांता सगया संघषावा अटळ धन चालावे लागेल. माया एकांिककालेखनात अशा पाा ांना ाधा
ु
असते. कारण कुठाही ीा जगयातले हे महाचे  असतात. कुणालाही जगणे समजयाची सवात

कुठातरी अशा ापासूनच श आहे, असे मला िदसते. णजे मग, एखादे तान, एखादी णाली मांडयासाठी
मी िलिहतो का ? तर नाही. ते मी पणे नाकारतो. कारण औपपिक बौिक कॄ तीपेा ियाितियांा िजवंत
ू पाहणे हेच मला माझे कॄ िते वाटते. मी त कव बंधकार नसून एक कलावंत आहे – नाेातला
ियेतन
लेखक आहे – ही माझी जाणीव सतत उपित नसेल तर नाेात लेखन करणे श होणार नाही. िवचारनाही /
चचानाही इंटरेग होणे हे या जाणीवेिशवाय श नाही.
ु िचित करणे, एखादा मूड तयार करणे, एखाा आदशाच े अथवा भूतकाळाचे उदाीकरण करणे, एखाा
एखादा अनभव
िवचारसरणीचा भाव वाढवणे, एखाा अायाचे पिरमाजन कसे ायला हवे ते सांगणे कवा चांगावाईटाचे एक

उघड वा सु ं मांडत राहणे, अशा कारणांसाठी मी नालेखन के लेले नाही. जगयाचे वेगवेगया अंगांनी सम भान
 करणे या ‘ हेतू ‘ न े िलिहले, असे णता येईल. माझे नालेखन णजे मला जगताना जाणवलेले  समजून
घेयाची िया आहे. या ांच े प मला ताािलक कवा समकालीन असे जाणवत नसून वेगवेगया कारे
मानवी जीवनातले ांच े सात मला िदसते. अशा कारचे लेखन करताना प ैसा आिण िसी ही उिे असूच शकत
नाहीत, ाबल वेगळे बोलायचे कारण नाही. आपा चिरताथासाठी सरे काही िदवसभर कन मग आिण तरीही हे
क शकत असाल तर करा, असेच वातावरण असते. मी ते ागा न करता ीकारत आलेलो आहे.
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ु
इथे आता माया दीघाक व नाटके यांा लेखनाकडे वळू . ‘ मानव ‘ आिण ‘ मरणाचे रण असावे ‘ ही दोन सवातीची
अिजबातच न जमलेली नाटके . तशीच आणखी दोन न जमलेली नाटके णजे ‘ पंतधान येत आहेत ‘ आिण ‘ घटना
घडतात ‘. पण ही नाटके ‘ अिभची ‘ त िस झाली. पाचवे न जमलेले नाटक णजे ‘ रा ‘. पण याचा ा. अण
पाटील यांा िददशनाखाली सांगली बँकेमाफ त रानाधत योग झाला. आिण सहावे न जमलेले नाटक णजे

ु हे नापांतर के ले, ते माया वेबसाईटवर आहे. )
पूव के लेले काकाा ‘ ायल ‘ चे नापांतर. ( अिलकडे पा
ही सहाही नाटके बाद धन ांना वेबसाईटवर घेतलेले नाही. िलिहयाता अपयशान े खचून न जाणे आिण िचवटपणा
ु मळात
ु
ु े ते आले असावेत. ािशवाय पढचे
ु काम घडले नसते. एवढे झाावर
हे गण
अंगात असावेत कवा िनधारामळ
अथातच मी तः ांना न जमलेली नाटके असे समजत नाही आिण जी माया वेबसाईटवर आहेत ा नाटकांकडे
जाऊ.
ु
या एकू ण नालेखनाा जमेा बाजू काय तर ा अशा – धम ( ढोलताशे ), अथ ( इराक ), काम ( बिबळ
आिण

ु
झू ), आिण मो ( जणू काही वाव ) – अशा चार पषाथा
वर नाटके ; अिलकडा आंतरराीय संदभासह िलिहलेले
ु संबध
मराठीतले एकमेव नाटक ‘ इराक ‘; ी-पष
ं ांतले बारकावे आिण अंतःवाह िचित करणारे मराठीतले िवशेष

नाटक ‘ बिु बळ आिण झू ‘; िवचारना / चचाना इता भरपूर माणात आिण इंटरेग पतीन े येण े / जणे;
े , बँका, कारखान े यांाकडून सादरीकरण; जवळजवळ सव नामवंत नासंांकडून
महाराभर अन ेक संा, कॉलेजस
ु
ु णजे, मानवी ांा बाबतीतले मानवी बीचे
व अन ेक नामवंतांा िददशनाखाली सादरीकरण; आिण म
ु ा िदलाचा नासमीक आलाच
अपयश अिभ करणारी इतकी नाटके मराठीत थमच. ( पढेु मागे कुणी ख

जाला तर ाा सोयीसाठी हे थोडे देऊन ठे वले आहे. वतमानपी परीणांपिलकडे या माया नालेखनाकडे
अजून तरी फारसे कुणाचे ल गेलेले नाही. याला दोन कारणांा शता संभवतात – एक णजे हे सगळे फालतू

असणे आिण सरे णजे तथाकिथत समीक सगळे बिु ामायवादी असान े हे ांा आकलनकेत न येण.े )
असो.
नाटके
पिहले जमलेले नाटक णजे ‘ एक गगनभेदी कचाळी ‘. हे नाटक माझा नट-िददशक िम स जी. कुलकण यान े

ु
पाठपरावा
कन मायाकडून िलन घेतले आिण अंत कक न ेपासह सादर के ले. या नाटकाा िनिमान े एक

ु
आलेा आी िमांनीच कोापरातली
‘ य ‘ ही िस नासंा ापन के ली. आपण सगळे ितमांा जगात
जगतो, समजा बाहेन आपली ितमा बदलली गेली तर – असा नाटकाचा िवषय होता. नीट टीन चा असलेा
ु
घराकडे अचानक माणसे धावत येतात आिण ा घराता का पषाची
कचाळी ऐकू आाचे सांगतात, अशा
ु होते. गंभीर िवषय, वाव आिण कना यांच े अजब िमण आिण अंत हाोटक
घटन ेन े हे नाटक स

ु वाचनही धमाल ायचे, योगाचा तर च नाही. कै . अण पाटीलन े जयसगपूरसारा
ु े नसते
हाताळणी, यांमळ
लहान गावातून सादर के लेले हे नाटक अनागरी रानाधत राात पिहले आले. ानंतर हे नाटक ‘ टे ो
कलासागर ‘ साठी अिनल खोपकरन े चंड न ेपासह बसवले, तेही योग उम होत. ानंतर पीडीए न ेही हे नाटक
ु करांा िददशनासह सादर के ले – ात तः वगल
ु  कर मख
ु भूिमकाही करत असत.
िदलीप वगल

106

ु
ू लगेच ‘ िदनकर परोिहतचा
‘ कचाळी – ‘ ला जोडूनच ाच ऊजतन
खून ‘ हे नाटक िलिहले. आपण जे आहोत ापेा
वेगळे काहीतरी होयाची ेकाची इा, हा िवषय. हे काश बिु सागर या माया िमान े थम रानाधत

सादर के ले आिण नंतर ‘ पोातून गोात ‘ या नावान े ावसाियक रंगभूमीवर. हेही वरवर िवनोदी धाटणीचेच नाटक
होते. नाटकभर खूप मजा येई. पण आपा ेकांना शेवटी वावदश िनराकरणच हवे असते. कना / फँ टसी
णून काही ीकारणे जमत नाही, या कारणाने ाचे फार योग झाले नाहीत.
‘ नातं ‘ हा वाव हाताळणीतून ऍसडटीकडे जाणारा एक वेगळा दीघाक आहे. आहे अशा दीघाकपात याचे बरेच
योग योगेश सोमण आिण सोनाली कुलकण यांनी के ले. िपनॉप सायले णजे काय ते याा ेक योगात
ु होणारा हा दीघाक समारे
ु ८० िमिनटे ेकांना
िदसत असे. आता याापढेु काय घडू शकणार, अशा िठकाणी स

ु
े
बसा जागी िखळवून ठे वत असे. असेही िवषय, ांतले उनन, संवाद हे मराठी ेक ीकारतात या अनभवान
माझी संवादलेखनातली भीतीच िनघून गेली, असे णायला हरकत नाही.
या िनभयपणातूनच, पढेु ‘ नाणेफेक ‘ िलिहले गेले. यातले संवाद ांता गतं ु ागतं ु ीसाठी मु ाम लात ावेत असे

ु मेहनत कलाकारांकडून
आहेत. हे नाटक ‘ आिवार ‘ साठी पं. सदेव बे यांनी बसवले. हे बसवताना ांनीही म
संवादफे क नीट होयावरच घेतली. संवाद हाच या नाटकाचा ाण असताना आदा िदवशी रंगीत तालमीत नटना
ु े मी फारच नाराज झालो होतो. पण योग मा िबनचूक झाला ! हे नाटक वाचावर
संवाद िवसरत होते, ामळ

ु खन कन ांना पाठवला. ते फारच
बेजनी एकदोन  िवचारले होते, ते लात घेऊन नाटकाचा काही भाग मी पनल
ु झाले. समजून चटकन पूणत ा आणयाा मायाकडून घडलेा या कॄ तीचा ांनी पढेु अन ेकदा उे ख के ला.
खश

ु
ानंतर हे नाटक पीडीए या पयाता
ितिठत संने े मंिचत के ले होते – ाचे िददशन मोिहत टाकळकरन े के ले
होते.
माया नालेखनातली िददशकांना आवडणारी एक िवशेष बाब णजे मी कं स आिण सूचना या अगदी कमी,

ु
ू  असतील तर सादरीकरणाचे नातं सारखे लेखकान े देत बसयाची आवयकता
गरजेपराच
देतो. संवाद अथप ण
नाही, असे मी गॄहीत धरतो. िलिहताना आशयाकडे -- ाा सूाितसू अंगांकडे पूण  ल देण े हेच मला महाचे
वाटत असान े सारखे कं स िलिहयाचा मला िवेप वाटतो.
ु
े ी पिहली िनमती होती माझे
पयात
आी काही िमांनी जमून ‘ अवकाश कलामंच ‘ ही संा ापन के ली. या संच

ु तर असतातच पण इथे घडलेा कॄ तीचा
‘ धागेदोरे ‘ हे नाटक. माणसाा जगयाता कॄ ती या असं भावांनी य
इतर कुठे ही पिरणाम घडू शकतो, हा आशय मांडणारे हे नाटक. आधी हे नाटक ‘ डाा डोयाखाली काळा तीळ ‘ या
ु सादरही के ले होते. पयात
ु
नावाने िलिहलेले होते. स कुलकण यांनी ते कोापरात
आमा संमे ाफ त सादर

ु खन के ले. या नाटकान े मराठीला पिहला अँिटहीरो िदला असे मा. कॄ .
करयापूव अन ेकांशी चचा कन ाचे मी पनल
पारधी यांनी ांा परीणात िलिहले होते.
आमा याच संने े माझे ‘ समतोल ‘ हे नाटकही सादर के ले. दोी नाटके िवासागर अापक या ा वेळा एका
िवाान े िददशत के ली होती. बसवयाा ियेत, चचात मीही सहभागी होत असे. या नाटकात दोन िववािहत
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जोडपी असून दोी ियांत काही घातक दोष आहेत, असे दोी पतना िदसते आहे. ा दोघा भावांतले हे दोष
ु
गेले पािहजेत, ांांत सधारणा
झाली पािहजे, अथा नाश होऊ शकतो, अशा अवेत दोघेही आहेत. ा दोघांच े
ा दोघना सधु ारयाचे य, हा या नाटकाचा िवषय आहे. काही तणावाचे संग, काही िवनोद असे कुठेही कसेही

िमण होत हे नाटक पढेु जाते. इकडे आमा संते फ होयाा आगेमागेच रव लाांनीही ांा ‘ िमती चार ‘

े ाफ त ते मबं ु ईत सादर के ले. दोी योग चांगले होत. लाांच े न ेप फार कक होते. ांच े मबं ु ईतले योग
या संम
बरेच गाजले. अन ेक पािरतोिषके ही िमळाली.
‘ ढोलताशे ‘ हे माझे सवािधक गाजलेले नाटक णावे लागेल. ‘ आिवार ‘ सारखी मातबर संा आिण िवजय क करे
ु न ेतॄाखालची उम टीम लाभामळ
ु े आिण
यांासारखे िनात िददशक आिण अण काकडे यांा अनभवी

ु े ही हे नाटक अन ेक ेकांमाणेच नाटक, िचपट, कला, राजकरण अशा
गणेशोव हा संवदे नशील िवषय असामळ
अन ेक ेांता नीही आवजून पािहले. जयंतराव साळगावकर आिण नर  दाभोलकर अशा िभ िवचारांा

लोकांनी या नाटकाला सहकाय िदले. हे नाटक धमिवरोधी णता येत नाही पण सामातः ाला धम टले जाते ा
ु ाराम, ान ेर काय णाले हे येत गेामळ
ु े , या उवाचा आिण धमाचा
सगयाा िवरोधी आहे. वेळोवेळी तक

ु भर
काहीही संबध
ं नाही, असे संवाद येऊनही, कुणाा भावना खावाची तार आली नाही. धम, अा हे आय
ु े हा िवषय मायाकडून हाताळला जाणे भागच होते. या नाटकाला
माझे आेच े िवषय राहात आलेले आहेत. ामळ
अन ेक पािरतोिषके िमळाली, याचे ८७ योग झाले आिण टीीवनही याचे अन ेकदा ेपण झाले. नंतर, इासह
ु आता
इतरही अन ेक संांनी या नाटकाचॆ सादरीकरण के ले. अिलकडेच भकाली या संते फ हे नाटक पा,

े िददशन आिण लिलत भाकरसह अन ेक नामवंत कलाकारांचा
ावसाियक रंगभूमीवर आले होते. िवजय क कयांचच
ु
अिभनय, ही याची खास वैिशॆ होती. हे नाटक कानडीत अनवािदत
होऊन मोिहत टाकळकरा िददशनाखाली
कनाटकातही ाचे बरेच योग झाले आहेत.
ु
‘ िनमती ‘ हा दीघाक राजकीय डावपेचांची फँ टसी असा होता. इंिदरा गांधचा पाडाव आिण ांच े पनान
ही ाची

ु े होणारे न ेतॄातले शीबदल, या अंगान े िलिहलेले ते नाटक होते. ाचा आजवर
ढोबळ पा भूमी होती. लगबदलामळ
फ एकच योग झाला आिण तोही चांगला झाला नाही, णजे योग झालाच नाही, हेच खरे. माझे हे एकच नाटक
चोन सयान े आपा नावावर करणे घडले होते ! िवनायक पडवळा ते लात आान े, ा संबिं धत ीस
ान े चंड भोसडले होते.
ु ात मानवी
‘ सामसूम ‘ हे नाटक नीती आिण ाय या दोन मूांची टर झाली तर काय, असा िवषय हाताळते. मळ
जगयात अन ेक मू े असू शकतात का, की ती एकाच मूाकतेची अन ेकाथता असते, हा न ेहमीच मला महाचा
वाटणारा  आहे. इकडचे वारली समजातले काही तपशील, काही िबहारा पूणया िजातले तपशील असे एक
घेऊन तयार झालेला हा एक कित ॉट होता. हे नाटक काही संांनी सादर के ले पण एखाददोन योग, असे. ानंतर
महारााता दोन नामवंत ावसाियक संांकडून ते वेळोवेळी ीकारले गेले. ‘ भीती चांदयाची ‘ आिण ‘ ितकार ‘
या नावांनी जािहरातीही येऊन गेा. पण काही ना काही कारणांनी ते घडले नाही. नंतर ितसया एका नामवंत संने े
इंटरे दाखवले, पण ांना ते ाचा पाडाव आिण सनांचा िवजय, असे कन हवे होते. णजे िल माझे आिण
आशय ांचा, असे. याला अथातच मी नकार िदला, कारण माया लेखनियेत ते बसणारे नते. अिलकडे, पीडीए या
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ु
पयाता
नामवंत संने े हे नाटक रंगभूमीवर आणलेले असून ाचे योग चा आहेत. ा नाटकाला माझे िमवय
ु कर यांच े उम िददशन लाभलेले आहे.
िदलीप वगल

ु वाचावर मला ात लेखकच सारखा काहीतरी बोध ायचा
पूव ‘ नरदेह ‘ नामक एक नाटक मी िलिहले होते. पा

ु े मग ा पूण  नाटकाचे पनल
ु खन के ले आिण ाचे नवीन नामकरण ‘ सा
य करतोय असॆ वाटायला लागले. ामळ
ू घडणारे
तरी शेवट गोड ‘ असे के ले. पिरितीा दबावातून िनमाण होणारे  आिण ते सोडवयाा यांतन

भरकटणे आिण वाढणारी गत
ं ु ागत
ं ु हा या नाटकाचा िवषय होता. याचा एक अनौपचािरक योग महाराीय कलोपासकतफ
धनंजय गोळे यांा िददशनाखाली झाला. ानंतर िवजय वांकरांा ‘ ऍि िथएटस  ‘ न े हे नाटक भालचं पानसे
यांा िददशनाखाली सादर के ले. ांनी ाचे अन ेक िठकाणी एकू ण पंचवीस योग के ले. योग, माया मते, उम
होत, पण माया काही िमांा मते माझे नाटक सादर करयाची ही आशयसंगत पत ने. ांा मते ही पारंपिरक
भावनाासारखी ीटमट झाली. मला मा नाटकाा आशयावर अाय होतो आहे, असे काही वाटले नाही. या
गधळावर मग मी काही उर ठरवले नाही. अजूनही मला यावर ठामपणे काही णता यॆईल असे वाटत नाही.
ु
‘ जागचं हलायचं नाही ‘ या नावान े मळात
िलिहलेले आिण आता काही ा कन ‘ गोया काढलेलं िपूल ‘ या

ु ‘ ७० ा आसपासा हदी िपरची एक बनावट कथा असलेले पण खरे जगणे
नावाने फायनल के लेले हे नाटक. समारे
मांडणारे असे हे नाटक आहे. माया मते हे चांगले िलिहलेले नाटक आहे. कुणी णतात ा वेळा िपरोरीशी
ु नाही. मला हे कारण मळ
ु ीच पटत नाही. इितहास, पराण
ु हे चालते, मग काळाचा कुठे  येतो ?
आता नाळ जळत

आशय तु असयाचा खरा  असतो. अिलकडेच झाले एकदाचॆ हॆ नाटक सादर. आमाच ‘ अवकाश कलामंच ‘
ु
न े ते सादर के ले. सनील
चौधरी यांच े चांगले िददशन होते.

‘ जणू काही वाव ‘ हे एखाा लेखकान े ाला िदसलेले पण िनळ वैचािरक नसलेले असे काही स मांडयाचे
धाडस करणारे मराठीतले एकमेव नाटक असावे. ‘ आिवार ‘ साठी िगरीश पतके या िददशकान े ते बसवले. संा
आिण िददशक या दोघांचहे ी ते धाडसच होते. इथा ‘ बांिधलकी ‘ ा गदारोळात हे नाटक दडपले जायाचा धोका
होताच. झालेही तसेच. कधी ने ते या नाटकाा परीणांवर ितिया देणारा लेख मी ‘ लोकसे ‘ त िलिहला. े
समीक गंगाधर पाटील यांना ते नाटक आवडले असे ांनी सांिगतले पण ांनी ावर कुठे िलिहले नाही. ही कारणे

ु े ते न े-आणीला अवघड झाले होते, हेही एक कारण,
आिण ा नाटकाचे न ेप फारच बोजड बनवले गेले होते, ामळ
असे सगळे घडून काही योगांतच ते नाटक थांबले.
ु
‘ बिबळ
आिण झू ‘ हे नाटक मराठी योिगक रंगभूमीवर खूपच गाजले. याला पािरतोिषके ही खूप िमळाली आिण
याचे योगही खूप झाले. ‘ ढोलताशे ‘ माणेच नािचपट कलावंत, समीक या सवानी हे नाटक आवजून पािहले.
ु कुलकण यांा पढाकाराखाली
ु
ु महाराात अन ेक
साद वनारसे आिण अतल
चालणाया ‘ रंगवधन ‘ या योजन ेमळे
िठकाणी या नाटकाचे योग झाले. ेक िठकाणी नाटक संपावर ेक आिण सादरकत यांांत नाटकावर चचा

ु संबध
घडवून आणणे हे ‘ रंगवधन ‘ चे वैिश होते. ी-पष
ं ांतले चोरटे वाह असा िवषय असूनही चचा खूप चांगा
होत. िवशेष णजे ियाही चचत मोकळे पणान े सहभागी होत. गोाता एका योगानंतर मा सगळे ेक िनघून

गेानंतर दोन िया आाला भेटून नाटक आवडाचे सांगनू गेा. सगयांसमोर ांना हे सांगता आले नते. या
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ु िट शांत तु ी के ली. िवजय तडुलकर तर याला आंतरराीय दजाच े मराठी नाटक
नाटकाची अन ेकांनी सपरले

णाले. िगरीश पतके या माया िमाने िददशत के लेले हे माझे पिहले नाटक होते. ानंतर ान े माझी आणखी दोन

ु ेय अथातच राज बडे यांा ‘ वलय ‘ या संल
े ा जाते. ा सव
नाटके िददशत के ली. इतके सगळे घडयाचे म
टीमन े या नाटकासाठी खूप क घेतले. माया नालेखन ियेतला हा एक महाचा टा ठरला यात शंकाच नाही.

पढेु हे नाटक ‘ तमु चं आमचं सेम असतं ‘ या नावान े ावसाियक रंगभूमीवरही आले. दीपक दामले या आमा िमाचे

पिरम यामागे होते. ाची डीीडीही िनघालेली आहे. ‘ चोरपोलीस ‘ या नावान े कुमार सोहनी यांा िददशनाखाली
याची िफही के ली होती, पण आता ती उपल नाही. ात नाटकातले सव मूळचे कलाकार होते.
ु
ु न दीघाक धत िगरीश पतके यांा िददशनाखाली
‘ डावेदार ‘ हा दीघाक थम ‘ आिवार ‘ तफ पयाता
सदश
सादर झाला. ा धत ाला लेखनासह अन ेक पािरतोिषके िमळाली. िवचारसरणी आिण  जगणे यांत दरी कशी

ु सावाांिव िलिहलेले नाटक आहे. राजन वेलणकरांनी
पडते, हा याचा िवषय होता. काहीजणांना वाटले की हे माम
हे नाटक पािहलेले होते आिण ांना ते आवडले होते. ांा ‘ राजन िएश ‘ या संते फ ते नाटक ावसाियक
रंगभूमीवर आणायचा धाडसी िनणय ांनी घेतला. नाववाले अिभन ेते णून दीप वेलणकरांना घेतले. ावसाियक

ु झाले. योग उम होत होते पण
करायचे तर नाव बदलायला हवे, असे ठरले. ‘ झालं गेलं िवसन जाऊ ‘ हे नाव मर

ु बतेक, झालं गेलं होऊन गेलंय तर
नामांकन े िमळू नही कुठे ही िवशेष असे पािरतोिषक िमळाले नाही. शेवटी, नावच चकले
आता काय बघायचंय, असे ेकांना वाटले असावे, अशी आी समजूत कन घेतली. नालेखन ियेत असे अन ेक
ु
ु थोडी भर पडली !
कारचे अनपेित धे ही बसू शकतात, या आधीच असलेा अनभवात
आिण ानात, पा

‘ इराक ‘ हे नाटक ‘ आिवार ‘ साठी चेतन दातार आिण इरावती कणक यांनी बसवले. योग सादर होईपयत मधेमधे
ु े थोडीफार एकसंधता हरवली असावी. नंतर मी, ते माया ीन े फायनल के लेले, माया
बदल होत रािहले. ामळ

वेबसाईटवर आहे. यातले बाकीचे संदभ वगळू न फ आंतरराीय राजकारणातली पाे एवढाच माहोल घेऊनही एक
ु
सधािरत
संिहता मी तयार के ली. तीही वेबसाईटवर आहे. अिलकडा जागितक राजकारणातली पाे असलेले,

वाववादापासून थोडी वेगळी हाताळणी असलेले, असे मराठीतले हे एकमेव नाटक आहे. याबाबता कुतूहलापोटीच
ु
िवजय तडुलकर आवजून याचा योग पाहायला आले होते. हे ‘ अथ ‘ या पषाथा
वरचे नाटक होते. कुणी णाले,

गधळ झाला, कुणी णाले, फार सोपे झाले. काय ा चचा, मारामाया असतील ा आधी कन नाटकाची संिहता
आधी परेु शी फायनल झालेली असली पािहजे, असे मला वाटले.

‘ समतोल ‘ नंतर रव लाांनी माझे ‘ ेमच णू याला हवं तर – ‘ हे नाटक ांा ‘ िमती चार ‘ या संमे ाफ त
सादर के ले. मूल होऊ ायचे नाही या अटीवर ेमिववाह झाानंतर कालांतरान े मूल हवेच असे नवयाला वाटायला
लागले तर – हा  या नाटकात आहे. घरात िनघत जाणाया अन ेक ा आिण या नााता ा, असे
िम होत सगळे चालत राहते. आता असे वाटणे ही तारणा की िनसग की ामािणकपणा याचा धांडोळा घेत हे नाटक
पढेु जाते. या नाटकाला अन ेक नामांकन े िमळाली पण पािरतोिषक काही िमळाले नाही. तरीही, या नाटकाला िमळालेले

एक मोठे पािरतोिषकच णावे अशी गो णजे याची एनएसडीा भारत रंगमहोवासाठी झालेली िनवड. ितथा
चचत आी जे बोललो ाने ितथले काही ाापक व इतर काहीजण भािवत झाले. नंतर हे नाटक ‘ िरनोेशन ‘ या
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नावाने हदीतही सादर झाले. ( भारंगम महोवात आी पािहलेा काही नाटकांतली अितरेकी काशयोजना पान, हे
लोक नामामाचा िवचका करताहेत, असे आाला वाटले. )
अिलकडे लाांनीच ‘ िमती चार ‘ तफ च माझे ‘ वू ‘ हे नाटक ‘ िमती-चार ‘ या ांा संते फ सादर के ले..
तथाकिथत सांॄितक ेाचा पंचनामा करणारे हे नाटक आहे. काळाचा मिहमा णून, योय माणसे न िमळणे, आलेली
सोडून जाणे, अशा कारा अडचणी ांनाही आहेतच. तरीही, आपापले काम करत राहणारीही माणसे असतात, यावर
ांच े काम चा आहे. एका अगदी वेगया नाटकाचा हा योग लाांनी फारच छान बसवला होता.
ु
‘ घोकं पी ‘ हे नाटक अिलकडेच, पयाता
पीडीए या संते फ ‘ जदगी ाब है ‘ या नावाने आलेले असून ाच

ु झालेले आहेत. जगयाता आपापा ितमेच े सात वागवत राहणे, हा िवषय
नावाने ाचे हदीतही योग स
नामय पतीन े इथे आला आहे. दोी योगांना अिजत सातभाई यांच े िददशन आहे.
‘ मन ‘ या नाटकाचा, ‘ मनाचे शोक ‘ या नावाने, लाांा िददशनाखाली ‘ िमती-चार ‘ न े एकच योग के ला. आिण
आनंद णजे, ‘ ायल ‘ आता िवजय क करे यांा अजावर आहे.
माया ीन े कोणाही कलेची ाा – ‘माया ‘ या ऐवजी ‘ कला ‘ हा श घान रामदसांा भाषेत सांगता येत े –
माया योिगयांची माउली
जेथील तेथ े न ेऊिन घाली
कॄ पाळू पणे नािथली
आपण होय ।।
णूनच माया ीन े कलाकॄ ती ही शेवटी महाची नसून ातले समावधान हेच महाचे असान े लेखक,
ु कलाकॄ ती हे काहीच महाचे राहात नाही. यामळ
ु े च, लेखकाची वा कलावंताची िसी वा िता कलेत
अनभव,
महाची रा शकत नाही, असे मला वाटते.
हे िववेचन पाहता, साहिजकच इथे आािकतेचा िवषय येण े भाग आहे. ‘ आािकता ‘ हा एक बदनाम झालेला
श आहे. अंधा, पूजाअचा, अिभषेक, कमकांड, तीथय ाा आिण उव णजे अा आिण या सगयांतला

ु
ढगीपणा, ट,अाचार आिण फसवणूक णजे सपर-अा
असे होऊन बसलेले आहे. चांगली कला आािक
असते, असे मला िनःशंकपणे िदसते तेा तो श मी वरील अथान े वापरत नाही.
आािकता
ु
ु
सिशित
– अिशित, ावान - बिु ामायवादी, किन
– मूलतवादी, आिक – नािक, हसावादी –

ु ात अलगतावादी असतात. तःला आयसोलेट करणे हा मानवजातीत शंभर
अहसावादी वग ैरे सव तहांच े लोक हे मळ
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ु
ु च. हे तर
े रा ‘ अशी वाे वेडपट ठरतात, ते ामळे
टे पसरलेला िवंसक रोग िदसतो. ‘ ेमान े, बंधभावान

अाािशवाय, बु ीनहे ी समजायला अडचण नसते. इथे एखााला असा  पडू शकतो की माणसाला अशा

अलगतेिशवाय – आयसोलेशनिशवाय – जगणे श आहे का ? – हा झाला आािक . कारण याला तथाकिथत

ु
बौिक, सभािषतां
ची अशी उरे चालत नाहीत. हा  िवचारायलाही बंदी करणारे, याची टर उडवणारे लोक अलगता,
हसा, नाश हे सव गॄहीत धरणारे असे िनराशावादी, बेजबाबदार लोक असतात. ेक संबध
ं संघषम य का, सगळीकडे

फू ट का पडते, माणसाचे मन िवदीण का, सगळीकडे बेिफिकरी, छळ, ू रपणा, ाथ, डावपेच, दडपशाही यांच े थ ैमान का
ु ीचा या ांवर उपयोग काय – असे  पडणे णजे अााा ेात वेश करणे.
चा आहे, माणसाा ब

ु लोकांच े े आहे असे समजणारे तथाकिथत बिु वादी लोकच खरे तर हे सगळे महाचे
अा हे वेा, पळपा

ु कना,  हे सगळे
 टाळत असतात आिण आदशवादाा कवा िनराशावादाा पळवाटा शोधत असतात. बी,
बाराा भावात जात असताना काहीच  न पडणाया लोकांना एकू णात ' मॄत ' का णू नये ?
अपमान, फसवणूक, अाय, मनािव घडणे, अपयश येण े अशा असं जखमा मनात वागवतच जगायला पािहजे का
-- हा  समजा आािक आहे, णून िवचारायचाच नाही ! फुकट मरायला कुणालाच कुणाची बंदी नाही ! िपांच े
िहशोब आिण अिभमान इथे कुचकामी ठरतात. अशा हजारो िपा आा आिण गेा !

ु ाराम णतो तसे ' एकिवध मन ' ( एका मन -- integrated mind ) णजे अा आिण िवदीण मन
तक
े ा मागान ेच जाऊ आिण यािशवाय
णजे अााचा अभाव. थोडात. अा नको णजे सवयीा िवदीणत
सरे काही श नाही, हे गॄहीत ध.

ु गण
ु , आरती, संयम -- हे सगळे मानवी िवदीणत
े ा ढगी ेातले श आहेत. िवदीण मनाला
सदगण,
अााची टगल करावीच लागते, ािशवाय ाचा आळस समथनीय ठरत नाही. अा णजे धंदवे ाईक मराठी
ु ळ
ु ीत आिण िनजव काहीतरी
ू मांडली जाणारी न ैितक चौकट ने. अा णजे काहीतरी सपक, बळब
नाटकांतन

असते, असे तःला पटवत रािहले णजे आपणच खरे या जीवनसंामातले शूरवीर असे इतरांना दाखवताही येत.े

एकाच मानिसक पॅटन चे रटाळ, कं टाळवाणे आिण सदोिदत वैतागलेले जगणे हे खरे तर अााा अभावातले जगणे
ु जगणे हे कोणती अिता बाळगयाजोगे आिण गौरवाद असते ?
असते. काळा, भीती आिण हसा यांनी य
ु
जी गो मानवी मनाची पूण  रचनाच बदलणारी असेल, ाची कायपतीच बदलणारी असेल तीबल ाच जा

ाेा भाषेत बोला असे णयात काही अथ नाही. अमयाद भानाची मयािदत ाा हे तथाकिथत बिु वादी मनच
ु हे आपा या एकू ण िवातले सव आहे, हे बु ीच गॄहीत ध इिते !
मागते ! बी

िवान, गिणत, तंान अशा बाबततला बु ीचा उपयोग िनववाद आहे. तो च नाही. मानवी संबध
ं ांत बु ी जी वाट
लावते, तो आहे . फू ट, अिवास, संघष , हसा यांचा गधळ आिण सव उतारे, आदश, माग यांच े सततचे अपयश
ु
ु
ु ता संशयादच
हीच आहे बीची
या ेातली कामिगरी. ही घाण, ःख, पीडा बघून, या ेातला बीचा
वापर नस

ने तर घॄणाद आहे, यात मत होयाचे कारण नाही. समजा एका जोडात घटोटाची वेळ आलेली आहे, पीला
िता पतीबरोबर राहणे शच नाही. घटोटाचा िनणय घटोट ाया आधीच ावा लागणार, हे तर च

ु ा आधार, नंतर तू काय करणार, नंतरही ेक गोीला तू माझी मंजरी
ु
आहे. या वेळी जर पती णाला की मीच आहे तझ
ायला हवीस, तर पी णेल, यू आर िरजेेड – गेट लॉ नाऊ ! तसेच मानवी संबध
ं ांा ेाता बु ीचे आहे.

ती िरजेच के ली पािहजे अशी अवा आहे. या ेात कवडीची लायकी नसलेा, उलट वाताहात करणाया, ःख,
छळ, भीती, पीडा यांची प ैदास करणाया बु ीकडून, ितला नाकारावरही, ितची माता घेयाचे कलम कसे काय

समथनीय ठरते ? अाान े असा भंगार बु ीा परीेत पास ायची गरज काय ? नाकारा गेलेा गॊीला
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ु
ु देारा ? असली अंधा बीा
पा
िनकषांत तरी बसते का ? मानवी संबध
ं ांा ेाता बु ीला लाथ घान
नाकारणे ही अााची पिहली पायरी आहे. तसे करणे हे बु ीला पटवयाची काळजी, हे िनळ वेडपे णातच जमा

ु आहे तसे तडफडत
होईल. नाकारलेा गोीा टे ला नंतरचेही सगळे उतरत गेले पािहजे असे णणे णजे नसते
मरा असे णणे तर आहेच पण कदापीही या नरकाा बाहेरची शताही कुणी शोधता कामा नये, अशी कुमशाही
ु
आाही आहे. असा आा न जमानणारे
िनघतच राहतात !

ु
ु ारामाा
िववेकवाद हा बीचाच
भाग असाचा पेच यात मला िदसतो. असो. अा णजे ' एकिवध मन ' हे तक
ु एकदा पाहयाची आवयकता आहे.
भाषेतले वर आधीच सांिगतलेले इथे पा

े ो, आयन ेो, बेकेट हे नाटककार अशा कारचे अािक लेखक आहेत असे मला वाटते. मराठीत च. ं.
िपरांद
खानोलकर यांाकडे या बाबतीत िनदश करता येईल.
वरील सव िववेचन करायचा हेतू हा की न ेहमी िवचारा जाणाया खालील सव ांना –
ु ी ‘ भूिमका ‘ असयाचे मह मानता का ?
१. लेखक णून त

ु ी िलिहता का ?
२. सामािजक, राजकीय, आथक पिरवतनासाठी त
३. ‘ सामािजक बांिधलकी ‘ हे सािह-मू मानता का ?

ु ाला वाटते का ?
४. ‘ िववेक ‘ हेच अंितम मानवी मू आहे असे त
ु
ु ाला पटते का ?
५. बिामायवाद
हेच ेयस आहे हे त

ु ाला वाटते का ?
६. िवेषणाक, एकरेषीय समज हीच फ श आिण आदश, असे त
-- माझे ‘ नाही ‘ हे एकच उर आहे,
ु पाे, जे काही घडते ते वा संवाद, तंपणे महाचे नसतातच. ा सवातन
ू  होणारे
माया नाटकातले अनभव,

ु ात तु असणारे असे असते. नाटक िलिहयापूव माझी पूवत यारी अशी
एकू ण भानच महाचे आिण सवाा आय
काही नसते. ते कशाबल आहे हे साधारण माहीत असते. बाकी सगळे ओघात, ताजेपणाने येत जाते. नालेखनाची

ु ा मायाच काही
माझी अट एकच असते – ते िलिहताना मला इंटरेग वाटत रािहले पािहजे. िलिहताना मलाच सचले
ु ास दादही देत असतो !
िवनोदांना मी खळखळू न हसून िदलखल

इथे नमूादाखल जाताजाता िदसतील तसे ( at random ) घेतलेले एकांिकका आिण नाटकांतले काही संवाद देण े हे
ु ठरेल असे वाटते -संवादांची व िवषय हाताळणीची कना येयासाठी उपय
एकांिकका
यंात डोकं ठे वलं की एके का वेळी एके का िवषयाचा गाढ पंिडत करता येईल ेकाला. सगळी मानवजात चंड ानी
होऊन जाईल. मानवाचं अि चंड होईल. सबंध जग महाचंड होऊन जाईल. ( अि )

ु
े ा मधा भागाला काही अथ आहे काय, हे पाहणं खरं
कारण, कुठाही गोीची सवात
वा शेवट यांा अथाप
महाचं आहे. ( बस )

113

ु ं या िवषयावर बोलायची तरी हमत आहे आपात ! पण एक लात येतय
आपण डावे असामळ
ं – वैचािरक पतीनं
फाटे खूप फुटतात आिण सगयांची एक समजूत असं छान, ूथ काही होऊ शकत नाही ! ( डावे )
असंा असं तर हे िटकणार नाही णा – बदल होईलच – ( दंगल )
णजे ायला जगयाा पती दोनच िदसतात – एक णजे  पडू देत जगणं आिण सरी णजे  दडपत
जगणं ! – यांतली चांगली कुठली ? ... ( एक )

ु
ु न फ
चकीचा
पिरणाम णून िनघणाया गोी बरोबर नसतात. माणसातून जसा माणूसच जाला येतो, तशीच चकीतू
चूकच जाला येऊ शकते. ( इितहास )
कन ेा राातही मन तेच राहतं. का करतो मी कना ? मला काय हवंय ? मी आहे असा राला नकोय का मला ?

ु ापासून बदलायचंय मला ? की वाही ायचंय ? की नाहीसंच ायचंय ? मी एवढा घ आिण िर कसा ? अस ?
मळ
ु च सख
ु िमळवणं चाललं य का हे ? माया खोटे पणाचं मूळ
जणू काही मला मायातून सटु ायचं आहे असं समजत नसतं

मला खरंच पाचं आहे का ? की माझा खोटे पणा िवसरयासाठी मला साा, सरळ गोना िवकॄ त करायचंय ? फुटा

भगातून िदसणाया यासारखं ? णजे मी तःच एक फुटकं भग ? ... की मी आहे असाच खरा आहे असं समजावं
? ... आिण तरीही मग – मला काय हवंय ? ( जोडपी )
एखााला जर ाचं नसेल तर ाा िमाा आतूनही आिण बाहेनही ाला ते ातं िमळयाची
मोकळीक आपा शासनानं कन ावी, एवढीच माझी िवनंती आहे. ( खडक )

ु
कवा आपात फू ट पाडयासाठीही असेल ! कवा नसतीच
जरा टे श वाढवून आता तो आपा सगयांचा
िहतकता आहे असं दाखवून ाचा होड वाढवायचा असेल ाला ! ( ऑफीस )

ु ं कमकुवत झालेली ही
पण मग मी जगतो णजे काय ? मला ःख होतं णजे काय होतं ? माया भूतकाळामळ
ु जगावं लागणार का – असे  मला पडत गेले – ( ओळख परेड )
मनःिती घेऊनच मला उरलेलं आय
लोक काहीही बोलतात. उदाहरणाथ आपणही. ( िरलीफ )

वागताना मनात डावपेच नसणं आिण ामािणकपणा असणं णजे िना खरी असणं एवढाच अथ  होतोय. पण अशी
ु बरोबर कवा चूक असू शके ल. अशा िनेचस
ु चांगले कवा वाईट पिरणाम होऊ शकतील. ( समदु ाय )
े ा
िनासा

तसं टलं तर आमचा ेमिववाह होता पण आता ही णतेय की गाडी कधीच लेट येण ं श नाही. ( संसाराणूपड
 घार )
समा सोडवयाा सरावात राहणं हा माणसाा मनाचा एक असा रोग वाटतो मला. ( समा सोडवयाचा
सराव )

कुणी णतंय, चरणवीरांनी सेनापतवर ठरवून वार के ला ... ( स )
एखादवेळी होऊही शकतो अपघात, पण अपघातच होईल असं गॄहीत धन वागू नये असं मला वाटतं ... ( से )

ु शांत बसावं ... नसतं
ु च ... पण आिवासच असा
... आता तर गधळ इतका वाढलाय की काहीच क नये ... नसतं
घ ... की हे होत नाही ... िवचार चाच राहतो ... िवचार चाच राहतो. ( ािलन )

काय असेल ते थोडात बोल ! चटकन िनणय सांग ! झटकन काम पूण  कर ! याचा अथ असा नाही की तु या
अंतःू तला वाव िदलाय ! नो ! सगळं पायरीपायरीनंच हवंय, पण वेगात ! ( ळ – िदवाणखाना )

ु ी सखी
ु होऊ शकाल, पण सखी
ु होयाा अंदाजानं आिण हेतन
ू ं
ते णाले की णजे कुठलं ही उर ीकारलं तरी त
उर ीकारता कामा नये. ते णाले की सगळी उरं िबनमहाची असतात. ( े लर )

ु माझा इ करायचा हाच ितचा उेश असणार आहे.
मला तर वाटतं की कापड ितला आवडायचा  नसेलच. माम
( वेषांतर )
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ु ाता एखाा महाा ाला. ( िवरहवेदना )
िवचारांनी वाटोळं होतं. िवचारांनी तड नाही देता यॆत आय
नाटके
माया एकू ण लात आलेलं एक सांगतो – जगणं णजे मनाचं खरचटत  असणं – मग िवषय कुठलाही असो –
ु घडावं, अमक
ु िटकावं, तमक
ु संपावं आिण ढमक
ु घडू नये – या चार कारांत हे खरचटणं सतत चा असतं –
अमक

े की काय ही या चारही कारांत कॉमन असणारी भीती ! ब ! जगयाचा सारांश
आिण पाचवं णजे हे खरचटणं थांबल
हा एवढाच ! ( बिु बळ आिण झू )

ु ा सपक वाटतात – मला ा भयंकर ोभक वाटतात – ( समतोल )
णजे िवचारांा घटना तल
आपण जे िवचार बाळगले ते बाळगयात आपण ामािणक होतो आिण आपण ान वेगळं वागलो याचा अथ  तो
िवचारांतला ामािणकपणा खोटा होता असं नाही – हे स अबािधत राहयाची गरज आपाला सगयांनाच आहे !
( डावेदार )
या दोन घटनांना कारणीभूत झालीय िया – असंच णावं लागेल ... पण ितला ते माहीत नही ... ितला ते माहीत
होताही कामा नये ... ितची काळजी ावी लागेल ... ( धागेदोरे )

ु ाची काय
ु ं आिण अशा कारे मनाला उवाचं षण झाामळ
ु ं आय
आिण मन सारखं असं उवात गतं ु वामळ
हानी होते हे कसं कळत नही ? मनं अितरेकी ायचं कारण आहे हे एक ! ( ढोलताशे )
ु येतीय ! ( िदनकर परोिहतचा
ु
आता  िवचरायाची माझी शी संपात
खून )

ु कचाळी फोडतो णताय – पण कशासाठी ? ( एक गगनभेदी कचाळी )
आनंदराव ती

ु ी याल तेा कायदा त
ु ाला ीकारतो आिण जाल तेा तो त
ु ाला सोडून देतो. ( ायल )
त

ु च आपाला अमक
ु एक बरोबर वाटतंय णून तसं वागायला आपण काही बेजबाबदार लोक नाही ! ( इराक )
नसतं

ु
हे लात यायची पूव  अट एकच आहे – तःला ु , सामा, वाईट समजून सवात
न करणं ! ( जणू काही वाव )
मी नाही णालो तर ाचा ांना राग येणार नाही असं मा नाही. ांा णयामाणे नसलेा िवचारातंाचा
ांना राग येणारच ! ( मन )
पिहांदा पराभव ीकारायचा माग हाताळू न बघ, नाही तर सरा अितरेकीपणाचा आहेच ! आधीच अितरेकीपणा
के लास तर मग पराभवाचा माग गमावून बसशील. पराभवाचं अंगवळणी पडलं तर जमून जाईल. अितरेकीपणा करावा
लागणार नाही. ( नाणेफेक )
ापेा तू मला पिहांदा होतास तसा चालला असतास ... ( नातं )
मला करता येयासारखं काहीच नतं. खचून जाणं आिण पराभवाचं दशन करणं हा एकच डाव माया हातात होता.
( िनमती )
ल झाावर कालांतरानं एखााला काही आजार होऊ शकतो – अपघात होऊ शकतो – एिनथग अनएेेड कॅ न
ु ी मनःिती बदलणं – तु या अपेा, तझ
ु े  बदलणं – ( ेमच णू याला हवं तर ... )
हॅपन – तसंच आहे हे – तझ

ु ा हवं ते ःख तल
ु ा िमळालं य – आता मनाता मनात ते आनंदानं साजरं करायला हरकत नाही –
तु या इेमाणे तल
( सा तरी शेवट गोड )

ु आहे – त
ु ु ट, हे आमचं सरं आय
ु ी आता िनारण पझेिस कवा मरी नका होऊ – ( घोकं पी )
मक
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ााकडनं तसा काही धोकाही नाही कवा तो फारसा काही िवचारही क शकणार नाही. पण ा चांगा माणसाा
डोात आपाबलही काही शंका राला नको ना ! ( सामसूम )

कुठाही ोरीत अचानक, अनपेित काही घडू शकतं. पण एखाा ीनं भाव बदन घेण ं धोकादायक आहे. हे
असं चालत नाही. ठरािवक भावाा ी असा णजे ोरी पूण  होते. ( गोया काढलेलं िपूल )

तमु ा वणनात थोडी अपूणत ा रािहलीय ! मनाा काही आवडा हालचाली वारंवार होत राहयाची आवड ! – हे
ू ! संगीतातून, किवतेतन
ू , नाटकातून ! हे फार महाचं आहे ! ( वू )
रािहलं होतं ! ा िमळू शकतात कलेतन
शेवटी िवचाराथ ही काही अवतरणे --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.

ु ाराम.
१०. तका नाही ठाव / येथ े िरघावया वाव // -- तक
ु ाराम.
११. मजन न आहे ऐसा कोण -- तक

ु // -- तक
ु ाराम.
१२. माग पढु अवघ िरत / कळो येत े अनभवे
--- 000 --champrade@gmail.com -- वेबसाईट – www.champralekhan.com फोन – ९३७१००५७७३.
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लेखकाचा मॄ ू
रोले बाथ स नामक एका िवचारवंतान े १९६८ सालीच एक जागितक महाचा उोग कन ठे वला ! ' लेखकाचा मॄ ू '

ु
झााचे ान े जाहीर के ले ! कोणाही सािहकॄ तीा बाबतीत मळात
ती लेखकान े का, कशासाठी िलिहली, ाा
मनात काय होते, हे कदािप कळणे श नाही, असे ाचे णणे होते. िशवाय शांा आिण भाषेा अथाची

ु होता -- भाषेला अमकच
ु असे कायमचे िर अथ  नसणे, हाही एक स अडथळा होता. आिण
अिरता, हाही एक मा
ु े ही सगयांना एकच अथ  पोचणे शच नाही, असे
ेक वाचकाचे वेगवेगळे भािवत मन -- कं िडशनग -- यामळ
ु
ु े,
ान े मांडले. वाचक वाचतो तेा ती ती सािहकॄ ती ा ा वेळेपरतीच
िनमाण होते, असे ाचे णणे ! यामळ
एकू णच सािहवहार वाचकक ी झाला ! ( अजूनही लेखकांना कोणा आधारावर नोबेल पािरतोिषक िदले जाते,
कोण जाणे ! )
िशवाय समीाणालची आिण पतची संाही वारेमाप वाढत होतीच -- घाट, तान, चिराक, ऐितहािसक,

ु वादी, समसंभोगवादी, अमक
ु तमक
ु वणवादी, वग ैरे !
मानिसक, सामािजक, पिरवतनवादी, सावादी, ीवादी, मूलगण
्
एकाच कलाकॄ तीची अशी असं मूमापने
! सारांश, लेखकही मेला आिण समीकही मेला ! फ वाचक रािहला !

मला एक  पडतो की जशी सािहकॄ तीची िवरचना ( ा सािहकॄ तीता कोणा कना, धारणा कशा िनमाण

झाा, कुणाा सेा काळात वा कुणाा वचाखाली तयार झाा -- हे िचिककपणे पाहात जाणे -- ) होऊ
शकते तशीच वाचकाचीही का होऊ नये ? याचे कारण एक सािहकॄ ती िवरचन ेला उपल असते तसा एकच वाचक
घेऊन उपयोग काय ? पण, एक ताकक शता णून तरी हे मा होऊ शकतेच ! णजे वाचकही मरण पावेल !
सारांश, सािह-वहार ही एक अिातच नसलेली ामक बाब आहे ! आिण आपण भांडत बसलोय ' कोणती
सािहकॄ ती े ' यावर !
--- ००० --नाटकाचा आशय आिण तं
कलेत आपण नॄ, िश, िचकला, सािह असे िवभाग पाहतो. िलिखत संिहतांत णजे सािहात आपण
कादंबरी, कथा, किवता, नाटक असे कार पाहतो. ातही, सािहात पौरािणक, ऐितहािसक, सामािजक वा राजकीय
ु
असे िवभाग पाहतो. इथे मला आणखी एक िवभागणी सचवायची
आहे. ही िवभागणी कडेकोट कांसारखी बंिद

नसेलही, पण, ती अिात असते. ही िवभागणी आशयाा बाबतीत असते. आपण इथे नाटकाबल बोलणार आहोत
णून ा अंगान े बो. (१) ‘ डोाला ताप नको ‘ टाईप – ेकांा मानिसक सवयना िवचिलत न करणारा आशय –
याला ‘ सपाट ‘ आशय णू. (२) ेकांा मानिसक सवयी िवचिलत करणारा आशय – याला ‘ सजक ‘ आशय णू.
सामातः ावसाियक वा आथक नयाची अपेा करणारे नाटक हे सपाट आशयाचे असावे लागते. तसे ते नसेल
तर ते सपाट आशयाचे कन ावे लागते. याउलट सजक नाटक हे आथक फायासाठी के ले जात नाही. कबना
तोटा झाला तरी चालेल, असा हा कार असतो. इथे एक मु ा लात ायला हवा की नाटक ही एकमेव अशी
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सादरीकरण कला आहे की जी कमीत कमी खचात ेकांसमोर आणता येत.े ‘ एक नट आिण एक ेक असला की
नाटक सादर होऊ शकते ‘, ‘ नाटकाचा िसन ेमा होऊ नये ‘, ‘ नाटकाा न ेपाला टाळी पडली तर नाटक फसले, असे
समजा ‘ – अशा कारची वाे सजक नाटक िवभागात बोलली जातात. याउलट ावसाियक नाटक गदसाठीच
ु करणे हाच हेत ू असलेले आिण करमणूकधान असावे लागते.
असणारे, गदला खश

सपाट आशयाा नाटकात सादरीकरणातली जाच महाची असते. अिभनयासाठी ास असणे, न ेपात
िवमानतळ वा यंपाकघराता सका नळाला पाणी येण,े काशयोजन ेा करामती, भरपूर पाे, वेषभूषा, भावी
संगीत – हे असे सव लागते. यासाठी गतं ु वणूकही बरीच लागते. नफा िमळवणे हाच हेतू असान,े इथे ती गिणते

खेळलीही जातात. हे सव सजक आशयाा नाटकात जमणे फारच अवघड असते. इथे एक तर अपेित ेकसंा
कमी असते. मराठीत तर ‘ डोाला ताप नको ‘ हे एकू णच ेकांच े आत असते. इथे नफा तर जाऊच ा तोटा
होयाचीच तयारी ठे वावी लागते. सजक नाटकांसाठी ही एक मयादा असते, असेही णता येत नाही. उलट तंाचा

ु े , इथे सूचकतेच े आिण अथपूण  ककतेच े
बडेजाव सजक नाटकाला मारकच ठरयाची शता जा असते. ामळ
मह वाढते. ‘ एक शू बाजीराव ‘ या नाटकात िफरता रंगमंच घेऊन नाटकाता नाटकाचे िथयेटर दाखवयापेा
कक न ेपान े अपेित पिरणाम साधले जातात. रवी लाांनी माझे ‘ समतोल ‘ हे नाटक बसवले तेा, ममवगय
ु  अशी िचे काढून घेतली होती ! तो
घराचे पूण  न ेप न मांडता एका छोा पडावर पंखा, िज, कपाट, टे बल-खच
पडदा हेच न ेप होते ! अशी अन ेक उदाहरणे सांगता येतील.

उम, सखोल अिभीा गायात तबलजीन े वा इतर वादकांनी जा करामती कराया नसतात. पूरक णून

ु वर ‘ नाटकातली भता ‘ या िवषयावर आपण एक चचा करत होतो.
ांच े काम महासाचे असले तरीही. काल फे सबक
ा संदभात, ाबाबतचे माझे हे आकलन इथे थोडात मांडले आहे.
ु ा धंदा िकती, तू बोलतोस िकती ‘
( ावसाियक नाटकाला तरी अचानक कोटीकोटीची गत
ं ु वणूक श आहे का ? ‘ तझ

असेच ते होणार ! आजारान े जजर झालेा माणसाला सांगावे की ‘ तू रोज दहा िकलोमीटर पळायला सु वात कर – बघ
कसा टुणटुणीत होशील ‘ – तसे हे होणार ! )
--- ००० ---

अमूत  किवता
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न ेटवर या िवषयाचा धांडोळा घेतला. याचा पिरपूण  अथ सांगता येत नाही, असे टले गेलेले िदसले. शांा
िनरचन ेसाठी िनमाण होणारी किवता, असाही एका िठकाणी अथ िदसला, पण तो अथ  खूपच उथळ वाटला. इंियग
ितमा नसणारी किवता णजे, ' ेम ', ' ातं ' अशा शांची किवता णजे अमूत  किवता, असेही एका िठकाणी

ु े , आपा आकलनातून आपणच मांडणी करावी, असे ठरवले. अमूत 
टलेले िदसले -- तेही फारसे पटले नाही. ामळ
ु यांच े ितिनिध करत नाही, हा यातला एक महाचा मु ा
किवता ही वावाता वू, माणसे, ये वा अनभव
िदसला. ही किवता ‘ ओळखीची ‘ नसते, असे णता येईल.
आपले असणे आिण ान हे आपा भाषेन े मयािदत असते, हे एका अथान े बरोबरच आहे. माणूस हा फ ाा

ु तच असू वा जगू शकतो, असे गॄहीत धरले तर ते बरोबर आहे. पण, हे मा करणे णजे वचाची इा,
भावयते
हसा, अाय आिण िवषमता मा करणे ठरते. हे गॄहीतक नाकान मानवी जगणे समजून घेयाचा एक वाहही सतत
चाच असतो, हे लात ायला हवे.
अपणे वा पणे जाणवलेला आशय  करयासाठी शाथाच े वा ितमांच े माम वापरणे, याला मूत 
किवतेची िया असे णता येईल. अमूत  किवतेची िया उलट असते. ती शाथाा आिण ितमांा अिनबध
ू आशयाची िनमती करते. यात अपघाताचे त, संावाह आिण कनाशी यांचा वापर अिधक
साहचयातन
महाचा ठरतो. यात वावाची सवयीची ‘ िश ‘ हमखास लिलेली असते. कोणाही बौिक संगतीचा माग इथे
ागलेला असतो. इथे एक मु ा लात ायला हवा की बु ी ही आधी काही असयातून णजे भूतकाळावर

 ानावर आधािरतच काम करते. हे जग कधीतरी
आधािरतच काम करते – ाचमाणे, मानवी कनाशीही पूव
िनमाण झाले असेल तर ते

‘ काहीच नसयातून ‘ किलेले आहे, असे णावे लागते आिण मानवी बु ीा वा कन ेाही ीन े तो कायमचा
चमारच समजावा लागणार.
ू कन ेा मदतीन े घडणारा आशय कसा असतो ?
मग, अमूत  किवतेत शाथाा आिण ितमांा साहचयातन
इथे दोन उरे संभवतात. एक णजे, तो आशय ातातलाच असतो पण तो खूपच अनपेित अशा नावीपूणत ने े
समोर येतो. आिण सरे णजे तो आशय भाषेा मयादा ओलांडणाया अाताला िभडणारा वा श करणारा असतो.

ु ा होतो.( अमूतत च
े े त हे
यात एक माच करावे लागते की अिभीा अनंत, नावीपूण  शतांचा देश इथे खल
अितवाववादी किवता, दादावादी किवता,  किवता, न-किवता अशा अन ेक काकारांत अिात असते, हे इथे
लात ावे. )
ु े
न ेहमीा अिभिियेतही सजकतेा असं शता असतातच, तरीही, या वेगया सजक ियेमळ
िनमतीा शतांना एक वेगळा ताजेपणा, नावी आिण भरपूरपणा ा होऊ शकतो.
--- ००० ---
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१. पता वा गेयता ही आवडीन े सहज येत असेल तर ठीक, अथा, ाची काळजी क नये.

ु
ु पा
ु राबवणारी वा ा कन ेला धन मालगाडीसारखी यादीची
२. एखादी कना सचावर
तीच कना पा
कडवी नसावीत.

ु िलिहणार असू तर ात कुठे तरी एका
े दा ही झालेले आहे तेच आपण पा
३. जे अन ेकांना जाणवते वा अनक

ओळीत तरी आपली काही खािसयत असायला हवी.
४.एकू ण किवता ' हटके ' िलिहली जात असेल तर उमच.
५. किवता िलिहताना कोण काय णेल ( उदा० एवढी छान बायको असून ेमकिवता िलिहतोय ! ) याची चता क
नये.
ू येते -- ते असेल तर कशीही येऊ दे
६. आशयाचे नावी हे, जगणे समजून घेयाा आपा चतन-ियेतन
किवता -- मग ती न-किवता का असे ना.
७.मराठीत नाचे वा काही वेगळे असयाचे ागत वेळेत होत नाही -- ाबाबत बेिफकीर असावे -- अथा
चांगली किवता अशच होईल.
८. मराठीता वा इतर कोणाही, जमेल ा भाषेता किवता भरपूर वाचाात.
९. जगयाता ांना सामोरे जावे -- ांपासून पळू नये.

ु
१०. किवता णजे फ िगत अनभवाची
ितिया-अिभी नसते -- हे समजून ावे.
११. वाचकांा, समीकांा वा पािरतोिषके देणायांा धारणांना बळी पडून किवता िल नये.

--- ००० ---

सािहिनमती कोणासाठी ?
ु वा ठसेही ( इंश
ु े फ सािहाबल बोलतोय. ातही, हा
े  ) नाहीत, ामळ
सव कलांबल बोलावे असा अनभव

ु िठकाणी असे णाला, तो तमक
ु िठकाणी तसे णाला, अशा नदी मी ठे वत नसान े, सा हवेत अिात
अमक

असलेले – जाणवणारे , या पात बोलत आहे. सािहिनमती णजे लिलत सािहिनमती एवा मयादते च
बोलत आहे. किवता, कथा, कादंबरी, नाटक – हे सािह.
आपा वाचकांची करमणूक करावी, ातून िसी, प ैसा व इतर आनषंु िगक फायदे िमळवावेत आिण आपली

ु
सािह-कारकीद सखाची
करावी, हे ांच े ठरलेले असते ांना ‘ कोणासाठी ‘ हा िवशेष  नसतो. आपला न ेमवग (

टागट रीडर/ ऑिडय ) आिण माम ठरवले की ांच े काम िवकासमागावर जात रा शकते. मग कुणाला पडतो हा
 ? तर, एक णजे ांना वैचािरक वा भाविनक अशा काही आदशाच े साचे संिमत करायचे आहेत ांना आिण
ु ी ियाच ांना  करायची आहे, ांना.
असा कोणताही साचा न ठरवता, जगणे समजून घेयाची खल

ु ीला िमळत असलेले िदसत असतात आिण सरे
आदशवाांचा हा  ििवध असतो – एक तर आदश सारखे धळ

ु यांतले गधळ आिण तेच,
णजे, वेगान े बदला वावाचे आकलनच परेु स े होऊ शकत नसते. िवचार, भावना, अनभव
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ु े न ेमवाचक ठरवताच न येण े – या पात हा  असतो. जगयाची आकलनतसेच गधळ वाचकांतही असामळ
िया ‘ पाहात ‘ जावे, असे वाटणायांना असे िदसते की यात कुणालाच ार वा इंटरे नाहीय. अशा कारे हे

सगळे च ‘ सजक ‘ लेखक वाचकांिवना आपण पोरके आहोत अशा भावन ेत जगत / िलहीत राहतात. ( काहीजण िलिहणे
बंदही करत असतील. )
ु
मी लेखक णून याकडे कसा पाहतो, ते सांगतो. मळात
मी कुणासाठीतरी िलिहतो आहे, ही कनाच मी ीकारत
नाही. कोणाही गटाता कोणाही वाचकाला याचे कधीही िनमंण पोचू शकते, असे मी समजतो. सा हे

कुणालाच नको आहे, असे िदसते, हेही ीकारतो. ( िशवाय, आपण अिभीा काही वेगया मागानी जाणे आिण ते
ु णजे पूण  मानवजातीचा म एकच
सवयीचे नसान े ते हेटाळले वा फे टाळणे जाणे, या शताही असतातच. ) म
असून ाचा मी एक भाग आहे, असे मी याकडे पाहतो. जरा लहान पात, एकू ण मराठी माणसाा मचा मी एक
ु , मी िलिहणे आिण कुणासाठीतरी िलिहणे, असे याचे प राहात नाही. एकाच मत
भाग आहे, असे. ामळे

चालणाया अन ेक िया असतात – ांतली माझी एक असते. मी िलिहतो ते कोणाही कारणासाठी ‘ उपयोगी ‘
नसान े ाला ितसाद कसा, िकतपत िमळतो, या बाबतीत मी बराचसा शांत रा शकतो. आजा काळाा संदभात
याचा एक पिरणाम असाही िदसू शकतो की माक टग आिण मोशन हे उोग मी फारसे करत नाही.
पण, एकू णात, ‘ सािहिनमती कोणासाठी ‘ हा  अंत तीतेन े हवेत असाचे जाणवते. यावर थोडीफार

ु
वैचािरक घसळण
ावी णून ही पो देत आहे.
--- ००० --ु माणसे
शहाणीसरती

ु माणसे अमक
ु असे का
एका चचत सतीश तांब,े हेमत
ं कणक आिण मी बोलत होतो. ितथे, ‘ काही शहाणीसरती

ु माणसे कोण असतील ती असोत, आपण आपले
करतात ‘ असा काही भाग आला. मी िवचार के ला की ती शहाणीसरती
काय असेल ते बोन टाकावे. णून ही पो.
कशाचाही माझा सखोल अास आहे असे मी णू शकत नाही. तरीही, काही मते ा ा वेळी ीकारावी
लागतातच. एक माझे ठरलेले असते – ा कारा लोकांनी सािह आिण कला यांत कलावंतान े वा सािहिकान े
राजकीय भूिमके तूनच ाची अिभी के ली पािहजे असे टले, ा कारा लोकांना नो पाठबा. कारण ते चंड

ु
सांॄितक नकसान
करत असतात. बाकीा पांा लोकांना कलेतले फारसे काही कळतही नाही आिण ितथे वच
आणयाचे ांच े फारसे यही िदसत नाहीत. तसे सगळे भारतातले कायदामा प वेळोवेळी माझा पाठबा णजे
मत िमळवू शकतात. उदाहरणाथ, आणीबाणीचा कार होऊनही मला ा वेळी व ा काळात इंिदरा गांधचे पटत होते.
ु माणसे संघासह ांा िवरोधात एक होती, याकडे लच करावे लागेल
ा वेळी सव तशील आिण शहाणीसरती

ु , अन ेकांा त आकलनात मळ
ु ात मी शहायासरां
ु त जमा असयाची शताच नाही. एकमेकांना िनष ,
! ामळे
िनकाल, िशे यांत बसवणेच मला पटत नाही. माणसांना मते आिण आकलन बदलयाचे ातं असायला हवे. पण,

ु ा ‘ िनदष ‘ आकलनामाणे समजा मायावर काही िशे बसले तर ाला मी काही क शकत
काही शहायासरां
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ु
े
नाही. सवच राजकारणी मानवी जगयाचे नकसानच
करत असतात कारण ते सतत वच आिण डावपेच यांचच

ु वातावरणात ते असं मन े गत
ु टले
वातावरण धगधगते ठे वत असतात. ाच भड
ं ु वून ठे वतात. काही शहाणेसरते
ु े , शहाणेसरते
ु णजे कोण, हे ठरवणेच अवघड िदसते ! एक
जाणारे लोकही ते वातावरण भडकवत असतात ! ामळ

ु पणा असे मी मानत नाही. जे तसे मानतात
बाजू घेऊन सतत ा बाजूा वचाा तेत राहणे णजे शहाणेसरते
ांना मी काही सांगायलाही जात नाही. मी जेा सािहातली ‘ भूिमका ‘ या िवषयावर लेख िलिहला तेा काहीजण
णाले की याचा बीजेपीला लाभ होऊ शकतो ! ाला मी काय करणार ? राजकारणाा फडतूस ( आिण तशूही )

भूिमकांसाठी मी माझे मूळ आकलन बद की काय ? या आधी मी ‘ मत ‘ या शीष काची एक पो िदली होती – तीही इथे
तु आहे. िरत संदभासाठी ती इथे देत आहे –
“ मत
ु ीकारताना
१. एकाच िवचारसरणीशी एकिन असणारे लोकही वेळोवेळी हा तशा तडजोडी करताना व मरडी
िदसतात.
२. ‘ अिधक वाईट ‘ शू ठरवून, एकमेकांच े ‘ कमी वाईट ‘ शू एक येताना िदसतात.

ु सान करतात यात शंकाच नाही.
३. एकाच िवचारसरणीत करपणे तून बसलेले लोक माणसाचे सांॄितक नक
४. माणूस बदलयाची शता कोणाही राजकीय िवचारात असू शकत नाही.
५. माणूस बदलयाची शता फ कला वा सांॄितक कॄ तीतच असू शकते.

ु ी माणसे असावीत.
६. चांगा वातावरणासाठी समाजात तःची मते बद शकणारी खल
७. मत ही एक उपरी गो आहे आिण असावी, असे माझे आकलन असान े मी एखाा िवचारसरणीला वान घेत
नाही.
ु े , माया मतांच े काय, असा काहना  पडतो, असे
मी एखादी बाजू घेऊन िहरीरीन े इथे काही िलहीत नसामळ
ू ही मी यापूव सिवर मांडलेले आहे. ते न
कळान े हे िलिहले आहे. या बाबतीतले माझे आकलन अन ेक लेखांतन
आवडणारे काही लोक असणारच. पण, आपण सवजण, िवचार व मत व आकलन यांा ातंाचे भोे आहोत, हा
भरोसा मी बाळगतो ! “
ु पणाची माझी कना या पोमे आहे. पण, सवानी माया ा कन ेत बसावे याचा आटािपटा मी
शहाणेसरते
करत नाही. माझे िम माया मताचे वा आकलनाचे असले पािहजेत असा माझा आह नसतो. याचाच अथ, माया सव
ु माणसे ‘ या िवषयावरील िवचारांत िफट बसणे मलाही जमत नाही. ातंाला मह देणाया
िमांा ‘ शहाणीसरती

ु ीच मह असू नये, असे माझे ‘ शहाणपण ‘ मला सांगते. याकडे डोळे झाक करता आली
िमांमे अशा आहाला मळ
नाही तरी ल करावे, अशी िवनंती मी क शकतो ! ‘ डोळे झाक ‘ णजे मूकसंमती आिण ' ल ' णजे
संमतीिशवाय ल न देण,े असा हेमतं कणकांचा अथ इथे गॄहीत धरलेला आहे. माझे मत णजे सोने आिण इतर सव
ु अथा ती मूख  – अशी
मते णजे माती कवा लोकांनी माया मतामाणे कौल िदला तरच जनता शहाणीसरती
लोकशाहीिवरोधी मते मी बाळगत नाही. संिवधानाचे मह मानणाया कुणीच ती तशी बाळगू नयेत.

122

आता या मजकू राता कुठातरी िवसंगती काढून ही चचा कॄ पया लांबवत बसू नये, कारण, िवसंगतीिशवाय माणूस

असूच शकत नाही. तसा माणूस णजे एक तर अितरेकी असू शके ल वा ेत !
ु े , ‘ बापमाणूस ‘ मािलके तला संवाद – “ इषय संपला ! “
ामळ
--- ००० ---

ु िवापीठ – पिरसंवाद – िदनांक – १५ फे वु ारी २०१९.
सािविबाई फुले पणे
मराठी नाटकांमधील िमथकसॄी

-- चं. . देशपांड.े
ु ,
िमथक णजे एक गो. संॄतीत वा परंपरेत मरु लेली. लोकांा जगयाचा भाग असलेली. धामक कथा, पराणे
ु
ु तः जगयाला,
लोककथा, दंतकथा अशा पांत या कथा ेक पढा
िपढीकडे जात असतात. या कथा म

िनसगाला अथ देयाचा य करणाया असतात. िनसगाता घटनांना वण, अी, काम अशी देवांची पे देणाया
असतात. जगयाता अमूत  सांना ा मूत  प देणाया असतात. ा खया वा खोा नसतात – ा फ
असतात. ांमे कन ेचा खूप खेळ असतो. ा गोी ा ा काळाता कािनका ( फँ टसी ) असतात पण
कालौघात ांची िमथके होतात. िपकासो णतो की राजकारणी लोक वािवकतेचा उपयोग खोटे बोलयासाठी करतात
तर कलावंत खोाचा णजे कािनकतेचा उपयोग स सांगयासाठी करतात. िमथके णजे माणसाला ा ा
काळात सापडलेली अशी से असतात. ती खूप तपशीलब वा कालब नसतात. ांांत असणारी जगणे समजून

ु े ा कथा सव काळ सव माणसांा जगयात
घेयाची िया ही पूण  मानवी जगयाचा आवाका घेणारी असते. ामळ
ु ा, िकेक वषापवू ाच काळात तयार झालेली असतात का, असा
तु असतात. हे लात घेता, िमथके फ ज

ु वेगया पात
 येतो. िमथकांचा एकू ण ापक अथ लात घेतला तर आजही थोाफार माणात, काळानप
िमथके तयार होत असतात, असे आपण णू शकतो. उदाहरणाथ काकाची ‘ ायल ‘ ही कादंबरी आजची िमथक आहे,
असे णता येत.े िमथकांमधले वाव गॄहीत धरलेले – मानलेले असते – ते वाववादी असायची गरज नसते. ‘ ायल
‘ वाचताना ‘ असे कुठे असते का ‘ असे आपण िवचारत नाही. िमथकामे मानणे, िवास ठे वणे, ा या गोचे मह
असते. िमथके ही माणसाची सांॄितक ीकॄ ती असते. तो जगयाा मूाचा शोध असतो. िमथकाला एक साधे
ु ीचे अंग असते, तसेच ात काही तिवचार वा धमिवचारही असू शकतो. ते मानवी अनभवाचे
ु
करमणक
आिण

चतनशीलतेच े िटकीकरण असते. सामातः िमथके ही इितहास वा कािनका यांन वेगळी मानली जातात. परंत,ु
या बाबतीत जरा अिधक ापक िकोण ीकान आजा काळात िनमाण होणाया ापक आिण समावेशक
आवााा कािनकांना िमथकांचाही दजा ायला हरकत नसावी, असे वाटते. या ीन े मराठीत सादर झालेली,
‘ वेटग फॉर गोदो ‘, ‘ नाटककाराा शोधात सहा पाे ‘ ही नाटके िमथके च समजावीत, असे मला वाटते.
ु
नसा
पौरािणक कथा णजे िमथके नेत. मराठीत िमथकाधािरत नाटके नाहीतच, असे णावे लागते. पौरािणक
कथेचा टे कू घेऊन एक भरजरी करमणूक संगीतमय पतीन े देण,े असे मराठीत बरेच घडलेले आहे. परंत,ु िमथकाची

ू फारसे झालेलेच
खोली वा आवाका घेण े हा ांचा उेशच नता. एकू णच मराठी नालेखन तानाा जािणवेतन

ु
े करमणूक, भावभावनांच े हेलकावे, देवािदकांच े वा इितहासाचे उदाीकरण, इितहासाा
नाही. मराठी नाटक हे ामान
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ु
अितांत डुबं णे, अनभवकथन
वा सामािजक समांच े भान देण,े अशा उिांनीच झालेले आहे. तडुलकरांच े ‘ सखाराम
बाइंडर ‘ वा एलकं ु चवारांच े ‘ वाडा िचरेबदं ी ‘ अशी िचत काही नाटके जगयाचे समावेशक भान घेणारी असली तरी
 तािक वा अािक ांचा आवाका ावा असे इथा नाटककारांना फारसे वाटलेले नाही.
जाणीवपूवक

िमथकाधािरत नाटके इथे खूपच कमी असयाचे ते एक कारण असू शकते. मला आठवणारी मराठीत सादर झालेली
ु
महाची िमथकाधािरत नाटके णजे िगरीश कानाडांा मूळ कानडी नाटकांच े अनवाद,
‘ हयवदन ‘ आिण ‘
नागमंडल ‘ ही आहेत.
‘ हयवदन ‘ हे नाटक ११ ा शतकाता कथासिरागर मधा एका कथेवर आधािरत आहे. हे नाटक मराठीत रा
ु च. ं. खानोलकर यांचा होता. यातले एक पा घोाचे मड
नाधत थम १९७२ साली सादर झाले. अनवाद
ं ु के

ु ायचे असते. देह, मन आिण जगयातली पूणत ा, हे गहन िवषय, हे
आिण माणसाचा देह, असे असते. ाला पूण  पष
नाटक हाताळते. पिनी ही एक सदं ु र ी, ितचा कवी पती देवद आिण ाचा प ैलवान िम किपल यांची ही कथा आहे.
 बाब आहे आिण बलवान बांधस
े दू देह असणे हीही. पण या दोी गोी एका िठकाणी
कवी असणे हीही एक आकषक

ु िशे हवी आहेत ! ( असाच िवषय आपण ‘ चारचौघी ‘ या नाटकातही नंतर
उपल नाहीत. पिनीला ती दोी गणवै
पािहला होता. ) पूण  कथा सांगत बसत नाही, पण, घडते असे की देवीा देवळात देवद आिण किपल यांची मड
ं ु की

बदलली जातात. आता  असा येतो की पिनीचा पती कोणता ? मकच महाचे ठरते. बलवान शरीरावर कवीचे
ु पूवा
ु असे घडते की कालांतरान े दोी शरीरे ांावरा मकांनप
मक हा पती ठरतो. यात पा

ु
आकारांमाणेच आकार धारण करतात ! णजे आपण ाला कं िडशनग कवा भावयता
णतो, तीच घडवते
ु . पण, एकू णात, पूणत 
े ा शोधात ितघांचाही मॄ ू होतो – पूणत ा काही अिात येत नाही !
आपले आय

ु ा, मनाा वा देहाा रावर पूणत ा नाही सापडू शकत – हे गहन स ही कथा सांगते. मन,
भावयते
ु हे सव न ेहमी अपूणच
 असणार याचे भान हे नाटक देत.े
आवडीिनवडी, अनभव

याच नाटकाा संदभात, अिलकडेच झालेा एका संशोधनाचा उे ख करणे इंटरेग ठरेल. ०१ िडसबर २०१९ ा
ईसकाळमे दीपकुमार मान े यांचा ‘ आइाईन जेा तमु ात अवतरतो – ‘ या नावाचा एक लेख आहे. कॄ िम

उपकरणांा साहाान े आपण आइाईनचा चेहरा धारण क शकतो आिण ा आभासी वावाशी समप होऊ
ु वैिशे, आपली बौिक वाढ
ू ते संशोधन पढेु असे णते की या ियेन े आइाईनची काही गण
शकतो – हे सांगन
ु त आिण ातून गण
ु वैिशांत असा हा वास िदसतो !
करत, आपात येऊ शकतात ! चेहयावन भावयते

ु
यातून आणखीही एक बाब आपाला जाणवू शकते – आपा असयाचे स णजे भावयता
– तीही बदलता
येणारी ! णजे आपण फ एक भावांचा गा ? ‘ हयवदन ‘ हे नाटक अशा कारचे अन ेक  आपा समोर आणते
आिण आपाला चतनशील करते. मोठी, मौवान कलाकॄ ती ही ऐकू न, पान वा वाचून संपत नाही. ती आपांत
आकलनाची िया अमयादपणे चा ठे वते, ते असे.
े ‘ नागमंडल ‘ हे नाटक पितपी या नााता एकिनतेचा  हाताळते. एक बाहेराली पती
िगरीश कानाडांचच
आिण ाची एकिन पी यांांता नाावर हे नाटक आहे. पती कसाही असला तरी ाची मज आपण िमळवली
ु
पािहजे या िववंचन ेतली पी अशी यातली सवातीची
पिरिती आहे. शेजारची एक जाटोणा करणारी ातारी ितला

एक माग सांगते. ितन े िदलेली अिभमंित पावडर धात िमसळू न पतीला पाजायची की तो आपोआप िताकडे आकषत
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होऊन िताशी ेमान े वागू लागेल, असे ती सांगते. ती तयार होते, पण ते ध खराब झाान े ती ते टाकू न देत,े तर ते

ु होतो ! राी ितचा
न ेमके एका नागाा वाळावर पडते. ातला नाग ते ध िपतो आिण पिरणामतः ितावर अनर
पती घरी नसताना तो नाग ाा पात ितला भेटू लागतो. िता लेखी, िदवसा मारहाण करणारा पती राी मनसो

ेमान े वागू लागतो ! यातून ती गभवती होणे, पती संत होणे, पािव िस करयासाठी, पंचायतीन े िदलेा िशेमाणे
ु ी कहाणी ‘
ितला नागाा वाळात हात घालावा लागणे, वग ैरे घडत जाते. शेवटी पती शहाणा होतो ! ‘ ीजा ही तझ
या पतीन े ीवर होणाया अायाबल तर हे नाटक जागॄत करतेच, पण ानही अिधक णजे, एकच माणूस
वेगवेगया िमांनी नाात येत असेल तर खरा कोणता समजावा, की ते दोी सारखेच खरे समजावेत – असाही
ु , िम ही गोच एक उपरी, खोटी, तारती
ु गो का समजू नये, असेही िवचार
एक  समोर आणते ! यामळे

ु
े ने तर नगयतेचहे ी भान
मनात आणते. िम णजे भावयता
हे लात घेतले तर िमाा कॄ िमतेचच
हे नाटक देत.े जगयाबाबता आपा सवयीा ानाला आान देत ते आपाला चतनशील करते.
इथे, मी न िलिहलेा, पण िलहायला हवे होते अशा एका नाटकाचे उदाहरण देतो. ते नाटक गौतम ॠषी आिण अिहा
या दोन पाांच े झाले असते. देवान े अिहेला ाा सजक सामान े जाला घातले. ती एक अित-सदं ु र ी

ु ना ती हवीशी वाटू लागली. अगदी देवांचा राजा इं यालाही ! ा िववाहासाठी एक अट
झाली. सहिजकच अन ेक पषां
ठे वयात आली – ती णजे, सवात आधी  ैलो-दिणा जो करेल ाला ती िमळे ल. साहिजकच इंदेवान े ती

ु े , ााशी िता िववाहाचे पे होणार एवात नारदमनी
ु ितथे येतात आिण
दिणा सवात आधी पूण  के ली. ामळ
णतात की इंाा आधी गौतम ॠषनी ती दिणा पूण  के लेली आहे. ते गायीची पूजा कन ितला दिणा घालत
असतानाच ा गायीन े एका वासराला ज िदलेला असतो ! ही घटना णजे ैलोदिणा पूण  करणेच असते !
ु
ु अिहेचा िववाह ा वयर असणाया गौतम ॠषबरोबर होतो ! पण,
नारदमननी
सांिगतलेा या सामळे

इंालाही अिहा हवीच असते. गौतम ॠषी नसताना ांच े प घेऊन तो अिहेकडे येतो आिण िताशी संबध
ं
करतो ! णजे,
‘ नागमंडल ‘ माणेच सयान े पतीा पात येण े ! हे गौतम ॠषा लात आावर ते ितला शाप देतात की ती

ु होईल, असे सांगतात. यात
िशळा होऊन पडेल. आिण मग उःशाप णून रामाचा पदश होईल तेा ती यातून म
एक असेही अात आहे की अिहेन े समजूनउमजून इंाशी संग के लेला आहे. ितची िशळा होणे याचा अथ ती
अपराध-भावन ेत वा पााप-भावनॆत ब होणे ! रामाचा पदश णजे ‘ मंिदर वह बनायग े ‘ मधला राम ने. हा

ु च े पूण  भान येऊन ातून म
ु होणे ! हे जे मी सचवतो
ु
राम णजे तःा भावयते
आहे तोच कार साा ‘

लाईज ‘ या िमथक नाटकात िदसून येईल. बहीण-भाऊ दोघे िमळू न आईा खनु ाचे ॅनग करतात –  तलवार
ु राहतो. ााबल
भाऊ भोसकतो – आिण तरीही, बहीण पाापदध होते – भाऊ या घटन ेा भावातून म
नाटकात एक असे वा आहे की “ तो तं तर आहेच पण तो तं आहे हे तो जाणूनही आहे ! “
नागमंडल आिण अिहा यांा िमथकांत, पतीच दोन पांत येण े जसे घडते तसेच एका आधिु नक नाटकातही घडते. ते
ु
ु कन मराठीत सादर के ले होते.
े तःच अनवाद
नाटक आहे, हॅरॉड पटरचे ‘ िद लर ‘. हे नाटक काश बिसागरन
मूळ नाटकाचे नाव ‘ िद लर ‘ काशन े शािक कोटीची अफलातून िसर मारत मराठी नाटकाचे नाव ठे वले होते
‘ िदलवर ‘ ! या नाटकात पती घरातून बाहेर जातो आिण तोच थोा वेळान े ा पीचा ेिमक णून येतो आिण असा
तो आावर तीही ाची बाहेरची ेयसी बनते – अशा कन ेचे ते नाटक आहे ! हे एक मानीव िभचाराचे बहाणा
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नाटक आहे. इथेही नाातले वैिव, पूणत ा, स यांच े  हे नाटक हाताळते. सांगायचा हेतू हा की िमथकांमधून
ु पा
ु  होत राहतात.
हाताळले जाणारे  सावकािलक आिण वैिक असतात. ते वेगवेगया पांत पा

ु च,े ितमांच े  हाताळलेले असतात. या ांना तानाची
िमथकांमे बयाचदा िमाचे, भावयते
सखोलता असते. अशा ांच े अि हे या ना ा पात सावकािलक असते. उदाहरणाथ माझे एक नाटक माणसाा
ितमेचा  हाताळणारे आहे. ाचे नाव ‘ एक गगनभेदी कचाळी ‘ असे आहे. एका चाळीता एका ममवगय
ु असताना बाहेन अन ेक लोक ‘
घरातला कता माणूस िनवॄ ायला आलेला आहे. ाा घरात साधे टीन स

काय झाले, काय झाले ‘ णत धावत येतात. लोकांच े णणे असते की ा घरातून ांना कचाळी ऐकू आली ! शेवटी
ु
ती कचाळी ा का पषाचीच
होती असे आरोिपत होते ! णजे, ाला वाटणारी तःची ितमा आिण ही अशी

ु होतो ! शेवटी, पराभूत होऊन लोकांा अपेे माणे तो कचाळी
बाहेन आरोिपत होणारी ितमा – असा हा संघष  स
फोडायला तयार होतो ! सांगायचा हेतू हा की माणसाा जगयात काही मूलभूत  असतात आिण ेक काळात ते
या ना ा पात समोर येत असतात. काही कलाकॄ ती आिण िमथके यांांत साे सापडतात याचे कारण तेच आहे.
असेच आणखी एक उदाहरण मी इथे देऊ इितो. रामायणात, रावणाने सीतेला पळवणे आिण नंतरचे महायु वग ैरे
आहे. पण, याचे बीज शोधत गेले तर कशात आहे ? मंथरा या कै केयीा दासीन े कै केयीा मनात ाथ जागवणे आिण
भरताला राजा कन रामाला वनवासात पाठवायची वा करणे, यात ते बीज आहे. कवा कै केयीन े ितला िमळालेले

ु चे तमक
ु कारण असे
वर िगत ठे वयात आहे, असेही णता येईल. असे पाहात गेास कोणाही गोीबाबत अमक
सांगताच येऊ नये, असे होते. माझे ‘ धागेदोरे ‘ हे नाटक असेच आहे. नाटकभर चाललेय काय आिण शेवटी ते एका

ु ाा आहेला कारणीभूत होते काय – कुठे ही घडणाया कोणाही गोीचे पिरणाम कुठे ही, कसेही होणे ! असे
मल
पाहता, घडणारे सगळे च एकमेकांवर पिरणाम करणारे असणे !
ु ीा ेात गाजलेा एका िमथक नाटकाचे उदाहरणही देता येईल. ते नाटक णजे वगना आहे,
इथे, करमणक
‘ गाढवाचं ल ‘ हे नाटक हिरभाऊ वडगावकर यांनी िलिहलेले असून ते दा इंरीकर आिण भा िशवणेकर सादर करत
असत. या नाटकाला रापितपदकही िमळाले होते ! राजा असो वा रंक, िनयतीचे जे िलिखत आहे ते कुणालाच टळत

ु
ु ातून सटले
ु ले नाहीत, हे
नाही. एकदा सटवी टाक टाकू न गेली की ानसारच
होणार हे िनित असते -- देवािदकसा
दाखवणारे नाटक णजे ‘ गाढवाचं ल ‘
ु
सावळा कं ु भार नावाा एका अितशय शार कं ु भाराची ही कथा आहे. ाची बायको गंगी आिण तो सखात
संसार करत
असतात. परंत,ु रानात गाढवे चरायला न ेलेली असताना एक गाढव आपणन ांांत येत.े सावळा कं ु भारही ते गाढव
ू घेतो. परंत,ु मराी गोातून माणसासारखा आवाज येऊ लागतो. सावळा कं ु भार भीतभीत ितथे जातो तर
ठे वन

ु
ु
े बोलत असते. सवातीला
गाढवच मनवाणीन
ाला यात भतु ाटकी वग ैरे वाटते. नंतर ते गाढव सावळा कं ु भाराला
े ा िवडा ठे वलाय तो उचन घेऊन ये. सावळा ाावर
सांगते की राजान े ाा केा िववाहासाठी जो पजच

ू प ैजेचा िवडा उचलायला जातो. ितथे धान व राजा ाची बरीच चेा करतात. मा, सावळा कं ु भार शार
िवास ठे वन
असतो. तो राजाकडून एक कागद िलन आणतो आिण प ैजेचा िवडा उचन घेऊन येतो. एका राीत सात तळांची
ु ितला विडलांसमान
े ााशीच राजका ल करेल आिण इतर सव पष
तांािपतळे ची माडी जो कुणी बांधल
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असतील, अशी ही प ैज असते. सावळा गाढवाला ही गो सांगतो. ामाणे गाढव गावाबाहेर माडी उभी कन देत.े

ु े,
आता िववाहाचा संग येतो. राजाला गाढव जावई मा नसतो, पण, सावळान े कागद िलन घेतलेला असतो, ामळ
ाला ल लावून देण े भाग पडते. राजकेन े िववाहाची माळ गयात टाकताच गाढवाचे पांतर एका सदं ु र

ु
राजकुमारात होते. ते गाढव णजे पूव सरोचन
नावाचा एक गंधव असते. इंाा दरबारात ान े इंाचा काही उपमद

ु ाचे राजकुमारात पांतर
के ान े ाला शाप णून गाढवाचा ज व उशा:प िमळालेला असतो. ा उःशापानसार
ु
होते व ती दोघे पितपी पढेु सखात
राहतात. अशी ही कथा आहे. हे नाटक तडु ुबं करमणूक करणारे असले तरीही,

कधीतरी कुठे तरी घडलेा घटन ेा पिरणामात भलाच काळातला सावया गत
ं ु ला जाणे, हे सव मानवी जगयाचे
ु
लकालिनरपे एक असणे सचवणारे
आहे.

आता एका आधिु नक िमथक नाटकाचे उदाहरण घेण े इथे योय वाटते. िमथक णजे काही शे वषापवू च तयार झालेले

असायला हवे, असे नाही. आयन ेो या नाटककारान े आधिु नक काळात तयार के लेा एका िमथकािवषयी मी बोलतो

ु
आहे. ते ाचे नाटक णजे, ‘ िहनोसेरस ‘. हे नाटक मराठीत, पयाता
पीडीए या संने े, ‘ गडा ‘ या नावाने सादर
के ले होते. सवच माणसांच े हळू हळू गांत पांतर होत जाते, अशी या नाटकातली कना होती. शेवटी, ा नाटकाचा
नायक हा गडा ायला नकार देणारा एकटा उरतो, असे आधिु नक काळातले एक िवदारक स या नाटकान े मांडलेले
आहे. एकू णच कोणा ना कोणा ीकॄ त दबावाखाली तःचे जगणे गमावले जाणे, हा आजा काळातला एक
ु ीच परके वाटले नाही !
गंभीर  या नाटकान े हाताळला. िवशेष णजे, हे नाटक मराठीत सादर झाले तेा ते मळ

याच पतीन े, काकाा ‘ ायल ‘ या कादंबरीलाही आजा काळात एक िमथक ा झालेले आहे. अपराध न ेमका
काय आहे हे न समजताच अटके तले जीवन जगावे लागयाची ही एक सखोल कािनका आहे. ितचे मराठी
नापांतर ‘ ायल ‘ याच नावाने मी के लेले आहे. परंत,ु अाप ते रंगभूमीवर आलेले नाही.

आता थोडात अशा िमथक नाटकांची वैिशे पा. अशा नाटकांत ििचण वा भाविचण फारसे वैिशपूण  वा
सखोल नसते. कथा वावदश नसान े ा ा काळाचे तपशीलही फारसे ठळक नसतात. या नाटकांत कन ेचा

ु णजे यात मानवी पिरपतेच े दशन घडत असते. ही
खेळ खूप असतो पण ‘ पटया न पटया ‘ चा  नसतो. म
नाटके चतनवॄ करणारी असतात. जगयाा सवयीत कवा सवयीा जगयात लात न आलेा, मानवी
जगयाता महाा ांकडे ही नाटके ल वेधतात. मानवी संबध
ं ांच े प, िनयती, ःख, नीती-अनीती, िना
आिण तारणा अशा अन ेक मूलभूत ांचा वेध ही नाटके घेतात. फारसा मानिसक ताणतणाव िनमाण न करता मानवी
जगयाा समतेच े भान ही नाटके देतात.
ु ीा ेातलाच आहे, हे मा
ु ान े करमणक
देशात मराठी नासॄी खूप बहरलेली मानली जाते. पण हा बहर ाम
ु आिण हा ना तो मूड –
करावे लागते. मराठीतले एकू ण कलाे, पॄश वाववाद, एके का समेचा अनभव

अता वा िखता तयार करणे यातच इितकतता मानणारे आहे. तािक णाात अशा मूलभूत ांचा
आवाका घेण े इथे अपेितच नाही. मानवी जगयाा रचन ेचे भान यावे, ‘ काही समजयाचा आनंद िमळावा ‘ असे
ु े , हे कषान े ानात येत.े
फारसे इथे घडत नाही. िमथकाधािरत नाटकांचा िवचार करताना, ांा अभावामळ
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एक समीामू
ु – यांच े ेपण करणाया किवतेला िनषाची किवता णता
िगत मूड, िवचार, भावना, ितिया, अनभव

ु
ू होते आिण शेवटही िनषात होतो. नाटकात ामाणे नाा िवधानाचे
येईल. तशा किवतेची सवात
िनषातन
काहना मह वाटते तसेच हे काा िवधान असते. याा अिभीत कौश, काही चमकदारपणा, काही गंमत
असू शकते, पण, माहीत नसणाया आशयाला सामोरे जायाची सजकता नसते. मराठीत अशी असजक किवताच उदंड
ु किवता िलिहणारे कोण कवी, असा िवचार करता ही नावे समोर येतात
ु ारामानंतर सजकताय
िलिहली गेलेली आहे. तक
ु
ु रव लाखे आिण रामचं कदम. यांा किवता अनपेित आशयाला ओपन
– आरती भू, िदलीप िचे, गनाथ
धरी,
ु ा राहात असान े खूप महाा वाटतात. या अंगाने किवतेकडे फारसे पािहले गेलेले नाहीय असे वाटान े
– ख
ु एकदा अास कन काही िस करत बसायचा माझा िवचार
िवचाराथ ही पो िदलेली आहे. या सव कवचा पा
नाही. ‘ माहीत नसणारा आशय ‘ हे एक समीामू समजायला हवे, असे मला वाटते.
--- 000 ---

संकेतळ
रािहलेा काही फाइसचे संपादन पूण  कन ( या पोसह ) माया संकेतळावर सव अयावत मजकू र

देयाचे काम आज पूण  होतेय ! आता, हे रािहलेय, ते रािहलेय, असे काही नाही. मनाला एक िरलीफ आला आहे.

ु
नोकरीिनिम मी बाहेर िफरत होतो आिण वेळोवेळी पके
िनघावीत याचे यही मायाकडून झाले नाहीत. यातूनच
ु
मग, लेखनाची सीडी कािशत कराबी, असा िवचार आला. तेही कन झाले. पढेु मग हे संकेतळ करायचे सचले

ु
आिण सवातीपासू
ना काही वषाा पिरमांनतं र ाची पूतत ा झाली. मराठीतले हे असे, एखाा लेखकाचे सव
लेखन मोफत उपल कन देणारे पिहले संकेतळ होते आिण आहे ! कदािचत एकू णात भारतातलेच हे असे पिहलेच
ु महोवी वषात घेतलेा मराठी
काम असयाची शता आहे. महारा शासनान े २०१० साली रााा सवण

े न े तर
संकेतळ धत या संकेतळाला एक पािरतोिषक िमळाले होते. बाकीचे णाल तर, मराठी सािह संमल

ु पोतदार यांना
े नांनीही कधी या कामाची दखल घेतली नाही. मंतरी, ा. आशतोष
सोडाच, पण, मराठी ई-सािह संमल
ु बारा देशांतन
ू वषाला
ई-सािह या िवषयावर काही ाान ायचे होते तेा ांनी याची मािहती घेतली होती. समारे
सरासरी ४००० वेळा हे संकेतळ पािहले जाते, हे तेा  झाले होते !
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ु दोष सदर लेखकावरच येऊ शकतो – णजे मीच याला िसी
हे काम असे बेदखल का रािहले असावे याचा म

ु ात दजाहीन
देयात कमी पडलो. ते अथातच मला माच आहे. सरे कारण असे असू शकते की यातले सािहच मळ
आिण फडतूस आहे. या एकू ण सािहाा मूमापनाचे यही झालेले नसान,े ही शता िवचारात ावी

लागणारच. ( मला तःला, हे काय आहे आिण याचे मू काय आहे, याची  कना असली तरी. ) परं त,ु मधे मधे

काही पािरतोिषके िमळणे, कुठे चचला बोलावले जाणे, असेही घडत गेाचे लात घेता, हे अगदीच टाकाऊ नसावे, असे
णायला जागा आहे. आिण ते काहीही असले तरी, पोटापायाचे काम आिण कौटं ु िबक जबाबदाया संभाळत के लेा

या बयाप ैकी ‘ भरपूर ‘ कामाचे हे अितीय संकेतळ आहे, हे तर िनववाद आहे ! हे बेदखल राहयाची कोणती असू
शकतील कारणे याची िचिका पढेु कधी झाली तर होईल – खरे तर तीही न होयाची शताच जा िदसतेय !

ू न राहता मी काम करत आलेलो आहे आिण बतेक करत राहीन. या
कुणी दखल घेण े वा वाहवा करणे यांवर अवलं बन
ु आहे !
ु े आता काही रािहलेले वाचन आिण लेखन करत राहता येईल, या िवचारान े मी खश
अयावतीकरणामळ
--- ००० --ु रसाळ, ‘ इराणी ‘ – अण कोलटकर, अितवाववाद, वग ैरे.
‘ किवतािनपणे ‘ – सधीर
-- चं. . देशपांड.े
किवतेच े प, ितची िनमितिया, ितची अथवा, ितची संपक िया आिण िता असं शता – यांबल

ु ता असेल, किवतेच े माणसाा जगयातले मह समजावे असे वाटत असेल तर सधीर
ु रसाळांच े ‘
थोडी जरी उक
ु
किवतािनपणे ‘ हे पक
वाचलेच पािहजे. किवतेा ‘ संिहतासमीा ‘ मराठीत खूपच कमी आहेत, याबाबतची खंत

ु
रसाळांनी  के लेली आहेच. तर अशा संिहतासमीा अंत िवचणपणे देणारे हे पक
आहे. भाषेा, किवतेा
ु
अासकांना, खु कवना आिण अथातच वाचकांना किवतेबाबत अिधक सजग क शके ल, असे हे पक
आहे.

ु
या पकात
रसाळांनी िदलेा संिहतासमीाक लेखांत एक लेख अण कोलटकरांा ‘ इराणी ‘ या किवतेवरही
आहे. या किवतेची रचना, ितचे तं, ितातून िनमाण होणारी अथवलये यांबल रसाळांनी छान आिण सिवर
िलिहलेले आहे. या किवतेकडे पाहयाची ही एक ी असू शकतेच, पण, मला जरा वेगळे काही जाणवले. मला ही
किवता अितवाववादी शैलीतली वाटते. िताता ितमा आिण ितचे एकू णच असणे याचे सव अथ वावक ित वा
ु
वावानगामी
लावावेत का, असा मला  पडला. अितवाववादी किवतेकडे अिधक ापक अशा तािक /

ु े , मला ही किवता कशी िदसते / जाणवते हे िलहावे,
आािक अंगान ेही पािहले जायला हवे, असे जाणवले. ामळ
असे ठरवले. ा िवचारान ेच हा एक छोटासा य करत आहे. या किवतेवर िलिहयापूव अितवाववादावर थोडे
िलहायला हवे.
अितवाववाद
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अितवाववाद हा तक आिण बिु मायवाद फे टाळू न लावतो, हे लात घेतले पािहजे. असे का घडते, तर आकलन-

ु वैिश असते. जागॄत मन हे
िया आिण अिभििया यांावरचा जागॄत मनाचा ताबा सोडून देण,े हे याचे मख
सदोिदत आपापा कुवतीमाणे तकाा वा बु ीा भावाखालीच काम करते. अधजागॄत वा सु मन हा माणसाा
जगयाचा एक चंड भाग असतो. यात हजारो वष िवकिसत होत आलेा ेरणांपासून आनवंु िशक भाव, म, े,
आठवणी असे खूप काही असते. अितवाववाद असे मानतो की फ जागॄत मनान ेच ने तर पूण  मनान े जगयाकडे
 असणाया तकाचा ताबा सोडावा लागतो. ताबा सोडणे णजे हवे तसे
पाहायला हवे. यासाठी अथातच जाणीवपूवक

श िभरकावणे ने. ‘ पूण  मनाची ‘ ही ियाही ा ा मनाा गतेवर आिण गांभीयावरच अवलं बनू असते.
कोणाही सजक कलेत कन ेचा असा ैर वापर काही ना काही माणात होत असतोच, पण, अितवाववाद ते

ु
पायाभूत तान णूनच ीकारतो. याबाबत पढील
वा िवचारात ावे असे आहे – 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. सारांश, मनाा पूण  असयाला वाव देणारी ही िया
आहे.
े े मह असते याचा अथ
इथे, अितवाववादी किवतेची वैिशे काय असतात ते थोडात पा. इथे मनाा पूणत च

ु गत आकलन यांचा अभाव
जागॄत मन वगळले जाते, असे नाही. फ इथे जागॄत मनाची िश, सलगता आिण ससं

ु हे जग के वळ जागॄत मनाला परके आिण चिकत करणारे असते. यातून एक पराभाव, उपरोध आिण
असतो. यामळे
काहीसा बोचरा िवनोदही िनमाण होतो. या सगयात िनरथकता हा एक ायी भाव असतो. योजना, िवचारसरणी,

 ना यांची इथे िफकीर बाळगली जात नाही. या अिभीत
आदश यांना इथे ान नसते. न ैितकता आिण सदयक
अनपेितता, योगायोग आिण अिनितता भरपूर असते. जागॄत मनाा उचापतनीच हे जग घाणेरडे झालेले आहे,

ु े , जागॄत मनाचे उपाय व िनराकरणे इथे मा नसतात. या अशा ैर गांभीयातन
ू ही
अशी जाणीव यात असते. ामळ
अिभी येत असान े असंबता, शांच े व ितमांच े िविच साहचय, अताकक मांडणी यांा रेलचेलीसह भाषेचा
सढळ वापर असतो. एके का कन ेचे एके क कडवे, अशी िश नसते. कडवी, वाे एकमेकांत िमसळत राहतात. याला
psychic automatism णजे मानिसक यंचिलतता असेही टले जाते. बयाच वेळी किवतेचा िवषय हा फ
िनिममा असतो आिण ातून अनपेित आकलनाचे भांडार  होत राहते. जगताना जाणवलेा असं गोी

ु अथाच े पाहणे, असे याचे प नसून अिनयोिजत पाहणे
ू ा ा वेळी प घेत राहतात. अमक
कवीा गतेतन

ु अशी ही अिनिततेची नदी वाहत असते.
असे हे प असते. धम, जा, गूढ, मादकता, बधीरता या सगयांनी य
ु ता
Sur णजे सरपास करणे – पिलकडे जाणे. Surreal णजे सवयीा सापिलकडे जाणे. तक आिण उपय
यांा मयादा ओलांडून ‘ पाहणे ‘.
अितवाववादाची ही थोडात ओळख कन घेतावर आता अण कोलटकरांा ‘ इराणी ‘ या किवतेकडे
जाऊ --
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इराणी
इराणचा चकणा शहा पाहतो तडकलेा व सित
काचेआड के कला चढणारी िमक बरु शी.
्
ु
िचत िवचिलत
करते ाचे ल सिशित
बेकाराला राखी बांधताना अकृ िम माशी.
िचातील वनराजीा कुशा िनजवतेस 
्
करीत नाही वारा; अन सरळ
सरोवराचे िवपयास
वाकडा हंस. सईु सारखा सीधा माग

अावर तोलतो राखीव बंगाचा रेखीव आभास.
अशा िनसगिचांची होते लासात अिवा तारांबळ
घोटागिणक पिरेद पायाचा लांबताना तृषातासम.
ु
िजासूच
ं े वेध ू इिते चहाचे िवचण वतळ

िवचारवतक टे बलाा महाा भागाकडे ल.
ु खालील अंधारांना िनिम झालेले मांजर,
खच
गतभ ि, सांभाळते टी झोपेत दोन
साप पंच. िदशांची अफरातफर
कन िबलोरी मंिमंडळ िपकवते अ ितबब.
िसगारेट पेटवून बेकार ठे वतो जळणारी काडी

ु ात जी उठून बसते िवझताना जरा.
चहाा वतळ
अगशील जशी लाश बफाा लादीवर उघडी

समशीतो कोणी आलासे वाटताच सगा सोयरा.
( अण कोलटकरांची किवता – ास काशन, मबं ु ई १९७७. )
ु
ु
मूळ पकाता
किवतेत ‘ हंस ‘ या शानंतर पूणि वराम आहे, पण, रसाळांा पकात
िवराम आहे.

ु
ु
ाचमाणे, मूळ पकात
‘ तोलतो ‘ या शानंतर पूणि वराम आहे, पण, रसाळांा पकात
तो वगळलेला आहे. तो
ू े
वगळणेच बरोबर असावे. खरे तर सरिमसळ ावीच आिण गधळ – chaos – िनमाण ावाच या ‘ सगामी ‘ हेतन
ु े , हे थोडे लाईटली घेऊन पढेु जाऊ.
अितवाववादी किवता िवरामिचांचा कमीत कमी वापर करते. ामळ
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नावावन आिण किवतेता एकू ण वणनावन ही किवता इराणी हॉटे लावर आहे, असे िदसते. की ती किवतेता
बेकार माणसाची मनिती  करणारी आहे ? की या हॉटे ला िनिमान े ती कवीची तःचीच मनिती 
करते आहे ? समजा तो बेकार माणूस. तर ाची मनिती जी न ेहमीा टीन भाषेत सांगता येईल, ितासाठी ही
ु किवता कशाला ? आपण किवता वाचता वाचता समजून घेत जाऊ.
अशी मारीय

ु लागून न होत चाललेला के क. तो
किवतेा पिहा वाचनात एक महाची घटना घडते – ती णजे तो बरशी
वाचवावा कवा फे कू न ावा असे काही घडणे अश झालेला. ( कारण हा के क मानिसक काळाचा – ातला आहे –

सातला नाही. ) हे सश सु मनाचे ताबाहीन न होत जाणे आहे. सादोर डालीा ‘ पस ऑफ मेमरी ‘
– ‘ ॄतीचे सात ‘ -- या िचात जशा एका पाला पडलेा पॉके ट वॉचला मं ु या लागलेा आहेत ! ितथेही एक

कारे अशीच मानिसक काळाा नाशाची जाणीव  होते. ही किवताही  आिण जागॄत मनाचे स यांच े बेमाम
िमण आहे. या किवतेत िवकॄ ती आिण नाश हे अन ेक गोतून  होताहेत – इराणी चकणा असणे, काच तडकलेली
ु
असणे, के कला बरशी,
िनजवता, वाकडा हंस, अंधार, गतभ मांजर, अफरातफर, िवझणे, लाश. िजवंतपणाची लणे
ु
णजे बरशी,
मांजर, बेकार आिण पेटलेली िसगरेट. या अशा खगी यानंतर आता ओळीन े किवता पा.

ु ता चहा पीतही िकतीही वेळ त
ु ी इथे बसू शकता. सा इथे एक बेकार बसलेला आहे.
हे एक इराणी हॉटे ल आहे. नस

णजे ाचा बिु वाला काळही वाया चाललेला आहे आिण मानिसकही. काउंटरवरा इरायालाच कवी शहा णत

असावा. या दिरी हॉटे ला मालकाचे ते हााद उदाीकरण आहे. िशवाय तो चकणा आहे. तो कुठे , काय पाहतोय
ते कळू शकत नाही. ते अिनित आहे. ाला कशातच फारसे इंटरे नाही हे  आहे. काचेला तडा गेलाय तर जाऊ
ु लागलीय तर लागू दे – असा कार. िवशेष णजे काचेचा तो तडा ितहाासारखा िदसतोय !
दे, के कला बरशी

ु
ु
सगळे सखःख
समे कॄ ा जणू ! पढेु असे टलेय की सिशित
बेकाराला राखी बांधणारी ‘ अकॄ िम ‘ माशी ाचे ल
ु ात तो एक बेकार आिण ााकाडून जणू रणाची अपेा करत एक ु माशी ाला
िचतच िवचिलत करते ! मळ
 आिण
राखी बांधणार ! काय ल ायचे ात ? चा दे ! पण, माशी ‘ अकॄ िम ‘ का ? कारण मनाचे सगळे हेतपू वू क
णून कॄ िम आहे ! ती माशी एक वेळ उाही, बरी णावी अशी मनाची अवा आहे ! इथे आता हळू हळू लात
ु तेच या हॉटे लबल वा ा बेकाराबल बोलत नसून पूण  मानवी जगयाबलच बोलत
येऊ लागते की ही किवता नस

आहे. पढेु बघा – िचातील वनराजी ‘ कुशा ‘ आहे – धारदार आहे पण, ती िचातली आहे. ती कोणाही वायान े
ु तीच सदं ु र पण िनजव आहे. ितला वाराही  करत नाही वा सरळ सरोवराचे जणू िवपयास
 होत नाही – ती नस

असलेला वाकडा हंसही नाही  क शकत. हे एक जणू एखाा कित आदशाच े िच आहे. पण, हंस मा वाकडा
का ? तर ते िजवंत असयाचे मानिसक िच आहे आिण जे जे मानिसक ते ते सगळे िवकॄ त, न होत चाललेले, वाकडे
ु
आहे ! आता पढेु बघा – सईसारखा
– धारदार – सीधा माग तोलतो राखीव बंगाचा रेखीव आभास ! इथे मा या
आदशाला पणे ‘ आभास ‘ णून ओळखले जाते !
ु ातक
ु ांची आहेत – एकजीव होऊ शकणारी नाहीत –
अशा िनसगिचांची अिवा तारांबळ का होते ? ती तक

ु ांच े आिण िवदीण आहे ! तॄषाताला ते सगळे सात हवे आहे पण, ते श नाही. चहाा
मनाचे असणेच असे तक

लासाा गोल डागाला पढेु ‘ िवचण ‘ टलेय ! हा िनळ उपरोध आहे ! कसले याटाचे िवचण – असे खरे तर ते
ु खालील अंधारांचा ! अंधाराचे
आहे ! ताकक, बिु धान जगयाची ही चेा आहे ! आता पढेु येतो उे ख खच
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ु यांच े तक
ु डे हा जगयाचा पाया – ते सगळे अंधार ! आिण या अंधारांना िनिम काय होते
अन ेकवचन ! िवचार, अनभव
ु यांवर ताबा ठे वणारे मनाचे क  आहे. ाचे तेज
तर गतभ ि असणारे मांजर ! हे अथातच िवचार आिण अनभव

ु ाताच िवकॄ तीमळ
ु े गेलेले असून या सगया शांत नासाडीचे तेच आहे मूळ ि ! दोन साप पंच णजे
मळ
जागॄत आिण सु अशा अवांतले जगणे ! चांगावाईटाचे िमण अशी िबलोरी अफरातफर, मंिमंडळ, बब,

ितबब – हा सततचा गधळ ! हॆ काही ा हॉटे लातले नाही – मनाा अवेला धनच आहे. शेवटा कडात

ु ा चहाा वतळ
ु ाचा उे ख येतो – ते िवचण वतळ
ु ! ात टाकलेली जळती काडी िवझताना थोडी गोलाकार
पा
वळते जणू कुणी सगासोयरा आलाय, आदराित करायला हवेय ! हीही एक सवय – जणू मेावरही जागी होणारी –
हााद ! वतु ः कुणी नाहीच आहे सगासोयरा – सगळे संबध
ं तटु लेले वा िबघडलेले आहेत !

ु प िवकॄ तनी भरलेले आहे.
वाचत वाचत आणखी खूप बारकावे जाणवत जाऊ शकतात. या किवतेच े ितमाय

अनपेितता, उपरोध आिण िवनोदही यांनी भरलेले आहे. हा काही कवीचा एखादा िगत मूड नाही. हे पूण  मनान े पूण 
ु
मनाला पाहणे आहे. कवीला याचे सखःख
नाही पण मानवी जगयाची शोकाता पूणप णे समजून घेयाची यात आच

ु ही किवता अााा / तानाा ेात जाते. हीच मानवी पिरपतेची िया – हीच सांॄितक
आहे. ामळे
ु
िया. ‘ इरायाा हॉटे लातले य पान ‘ अशी ही नसतीच
एक ितिया नाही. यात िगत रागलोभ, कुणाला
षणे देणहे ी नाही. माणसाा जगयाा पतीतून काय घडतेय याचे हे भान घेण े आहे. सोडवायला घेतलेली ही
अन ेकांप ैकी एखादी समा नाही. ‘ िवचण ‘ िवचारातून येणारे एखादे भा वा िनराकरणही यात येत नाही. कारण
अथातच ते श नाही, हे समजलेले आहे.
माणसाा शोका अवेच े भान येण,े समज येण े हीच पिहली पायरी आिण हेच तातडीचे – या ग चतनातून

ु े च, मराठीतली ही एक महाची सांॄितक घटना ठरते ! एखाा आदशाला वा
आलेली ही किवता आहे. ामळ
ु ा ठरतात.
िनषाला गॄहीत धन िनमाण होणाया किवता िहापढेु ख
--- ००० --Champralekhan
champralekhan.com

ु मजकू र संकेतळावर
फे सबक
ु मजकू र मी वषि नहाय से कन ठे वलेला होता. आता तो माया
माझा सव फे सबक

www.champralekhan.com या संकेतळावर ायचा होता. माया पो घेण े सोपे होते. सटरफटर पो
सोडून बाकीा घेता.  कॉमटसचा होता. माया काही कॉमटस मायाच पोवरा चचता होा तर काही
इतर  डसा पोवरा व कॉमटसवरा होा. इतरांा पोी वा कॉमटस ांा अनमु तीिशवाय मी माया
संकेतळावर कशा घेणार ? तो गत
ं ु ाडा सोडूनच ायचे ठरवले. फ मायाच िनवडक, संपािदत कॉमटस घेता.

आता पोस आिण कॉमटस यांना मराठी नावे ायची होती. पोसाठी -- what is on your mind -- असे इथे

येत,े ावन ' मनोगते ' हे नाव िदले. आता  होता कॉमटसना काय णावे ? ' शेरे ' ? मी कुणााही बोलयावर
शेरबे ाजी करतो, असे तर नाही होणार ? बरे, ' िटणी ' ? तेही पटे ना. काही कॉमटस मोाही असतात. माझा नपणा
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आिण सपणा न िबघडवणारा श हवा होता. या सव िवचारांती ' भाे ' हा श िनवडला. आता यावरही, सहजच, '
आले मोठे भा करणारे ' अशी उाही टगल श आहेच ! पण, ते ीकारायचे ठरवले. जेका कॉमटरीजनाही
भाेच तर टले गेले. तो श मला सौ, स वाटला. णून ' भाे ' हेच नी के ले. आपण काहीही के ले तरी
बोचकारणे, खरवडणे, चेा करणे हे सगळे कधीही श असणारच ! समाजासमोर आपले काम ठे वणायाने ाला
िबचकू न कसे चालेल ?
--- ००० ---

कानाड आिण आनषंु िगक 
असणे णजे काय, शरीर आिण मन यांचा संबध
ं काय, िम णजे काय, ातं णजे काय, िनयती णजे
काय, मानवी संबध
ं णजे काय -- अशा अन ेक मूलभूत ांचा ममभदे ी वेध घेत े कानाडांच े ' हयवदन ' हे नाटक.

ांावरा डॉमु ट
 रीा शेवटी ांनी जगयाता ऍसडटीचा उे ख के लेला आहे -- तीही जाणीव ांना
ु
असणारच. हे सगळे  एखाा परोगामी
माणसाा िवचारिवात िकतपत महाचे असतात, कोण जाणे. पण,
लेखक णून िनितच कानाडांनी हे  सखोलतेन े हाताळलेले आहेत. आपण माणसाा एकू ण वागयावन,
कॄ तवन ा माणसाचे मूमापन करयात फार इंटरे घेतो आिण ाा कलेकडे ल करतो, असे तर होत नाही
? आिण सरा  असा की माणसाचे सामािजक-राजकीय िम आिण तो लेखक असास लेखक, ही दोन

वेगळीच अिे असू शकतात का ? हे माया मनात आलेले  इथे िवचाराथ िदले आहेत. यान े कुणाचे रागलोभ जागे
होणार नाहीत ही अपेा.
--- ००० --ु कानाड
पा
ु
आजा लोकसेा लोकरंग परवणीत
िगरीश कानाडांचा एक लेख छापलेला आहे. तो बराचसा मािहतीन े भरलेला
आहे. तडुलकरांचा आिण ांचा वाद झााचे ते सांगतात पण ाचा िवषय काय होता बाबा, हे काहीच सांगत नाहीत.
ू पढेु ते िलिहतात,
एक जरा िवचारात पाडणारे आहे. अाझनी काही नाच नाटकांच े जग ांना दाखवले, हे सांगन
" सामािजक समांचा वेध घेणारी ती नाटकं नती. इथे होतं अिवादी जग, शोका ेपण असलेलं, मानवी
ु
जबाबदारीचं खर िवेषण करणारं आिण अतेची भावना िनमाण करणारं. " णजे ते काय सचवताहे
त?

सामािजक समांच े आिण अिवादी अशी दोन वेगवेगळी जगे असतात का ? की ा ा लेखकाला ा ा वेळी
ु भ
ु ा
ा दोन जगांतले कोणतेही महाचे वाटू शकते ? लेखकान े ठरवून यांप ैकी एखाा जगावर कौशय
करावे, असे तर ते णत नसणार. आिण समजा ही अशी दोी जगे ांना महाची वाटत होती, तर ांचा संबध
ं
ांना कसा िदसत होता ? -- यावर ांनी कुठे काही िलिहले आहे का, ते मला माहीत नाही. याबाबत कुणाला काही

मािहती असास यावर जर काश टाकावा, कारण, कला-सािह ेातला हा एक अंत महाचा  आहे.
--- ००० --134

ु जाऊ ा
जने
ु
ु ात फालतू
जे छापलेय, सहज उपल आहे, ाातही कुणाला फारसा रस नाही हे अनभवत
असताना, अरे, मळ

असलेली आिण आता मला तःलाही वाचवत नाहीत अशी, कुणी ाणपणान े वाचेल आिण ' आयला, काय ेट ! ' असे
णत ानपीठ पदाला पोचवेल, असा निशबावर हवाला ठे वयाइतका भाबडेपणा असलेला लेखक मी नाही. ' मानव ', '
रा ', ' िटपया ', ' मरणाचे रण असावे ', ' िच ' -- अशी काही अधवट वा पूण  िलिहलेली नाटके अंत िनदयपणे
फाडून कचयात टाकली. ा वेळी झेरॉ वग ैरे कार नता तर पूण  नाटके दोनदोनदा िलिहली जात -- तसेही काही
होते. तसले सगळे ओझे हलके कन टाकले. शेवटी वाचकांपढेु काय ठे वायचे, हे लेखकच ठरवणार. परदेशातले असे
काही वाचनात येत े की िकेक वषानतं र कुणी िमान े वा अासकान े धड
ं ु ाळू न एखाा लेखकाचे लेखन िस के ले

ु ात मी िततके तःचेच लेखन न कळणारा लेखक नाही आिण इथे कोण कशाला इतके
आिण ते ांितकारी ठरले ! मळ
ु चट इंटरे घेईल ? ालााला आपली उपजीिवका आिण ापताप हेच भरपूर होतेय. आिण आपालाच
खळ

फालतू वाटणारे आपले लेखन ' लकीली ' ेट ठरेल, अशी े पाहयाचा मूखप णा मी करणार नाही. पण, एक के ले -ु
मी शाळे त असताना, मबं ु ईता ' जािम ' या एका सााशा दैिनकात माझे अगदी सवातीला
जे छाात आले ते
मा ठे वले ! तेही खूप जीण झालेले आहे. सेकंड राउंडमे ाचाही नंबर लागू शके ल !
ु े , नो चता ! या झालेा
 मी माझे सव लेखन माया संकेतळावर घेतलेले आहे -- ामळ
अंत काळजीपूवक

ु छान वाटतेय !
कामामळे
--- ००० ---

ु 
म
ु
मायासारखा लेखक ाचे सवच लेखन संकेतळावर आहे आिण पकपात
फारच कमी आहे, ाापढेु काही
 असतात. उदाहरणाथ, संिहतांमे होणारे बदल तडक संगणकावरच होत असतात -- अशा लेखकान े, मूळ लेखन

ु ात कोण ते पाहणार आहे
हिलिखत पात असेल तर ते उपल ठे वावे का ? याला माझे उर नकाराथ आहे. मळ
तौलिनकपणे, एवढे दजदार आहे का लेखन मराठीत आिण इतके िवचण अासक असणार आहेत का इथे, वग ैरे 
ु ीय समीेत णजे genetic criticism मे लेखकाा पूण  लेखनियेची, ाा िटपणांची,
जाऊ ा. ( जनक
ु
ान े के लेा बदलांची वगरै े दखल ायची असते. इथे बबलायला, आहे ा अंितम मसाचीही
दखल घेतली

ु
जायाची शता नाही ! ात, मराठी भाषेाच जीवनमानाचीही गंभीर चचा चा असतेच ! ) मायासाराचा म
 मला वेगळाच िदसतो. समजा, आणखी एकदोन िपा माझे संकेतळ चा ठे वले जाईल -- ानंतर समजा ते बंद
ु
झाले तर हे सव लेखन नच होईल, हा आहे तो . ासाठी आता पके
काढयाची धडपड, ते मिु तशोधन, ती

ु
सेम भेट पाठवत राहणे, वगरै े उपाप मी करणे श नाही. आिण ांची आहेत पके
ांचीही ती सव एका िठकाणी
िमळतीलच, असे कुठे आहे ?
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ु
तर याचे मला सचणारे
उर असे आहे की होऊ दे ना न जेा ायचे तेा. ते न होणे कोण थांबवू शकणार आहे ?

ु
आिण कलेा ेात, लेखक वा पके
िजवंत राहयाचे काय मह आहे ? ा लेखन-वाचनातून सजक काही घडत
ु ीच क नये.
े . लेखकान े ाची काळजी मळ
असेल तर मराठीतली सांॄितक िया आपोआप ती बाब िजवंत ठे वल
यात आणखीही -उप असतील. पण मी तरी ांत फार वेळ घालवत बसणार नाही.
--- ००० ---

े नाबाबत काही मौिलक सूचना
सािह संमल
ु े , या िवषयावर मी माझे अिभिातं
े नाशी माझा ना काही संबध
े ण
े ,े ामळ
सािह संमल
ं ना काही देणघ

ु ेपणान े वाप शकतो. आपले काही िहतसंबध
खल
ं , आवडीिनवडी वा वैचािरक आह अडकलेले असतील तर अडचण
ु ेपणातून काही सूचना करााशा वाटतात. यात म
ु ॉेम वा संघष 
येऊ शकते. तसे माझे होत नाही. अशाच खल

ु
कोणता असतो तर िवोही असणे वा िबगरिवोही असणे कवा परोगामी
वा ितगामी असणे. रााचे लाखो पये वा
कोवधी पये खचून साजया होणाया या उवाचा िवरस होऊ नये, असे अन ेकांना वाटू शकते. सव जनतेन े

एकोान े, आनंदान े हा उव साजरा करावा, अशीच खरे तर सवाची इा असणार. हे असे भेदभाव वा ं वा संघष 
ु े उभे राहतात, हे समजून ायला हवे. याचे मूळ हे सव कलाक वा लिलत टा जाणाया सािहात
कशामळ

असाचे िदसून येत.े किवता, कथा, कादंबरी, चिरे, वासवणन े, लिलत लेख – असा लेखनातच या संघषाची बीजे
ु
असतात. याबाबता चचा वा भांडणे करायला इतर खूप ासपीठे वा मामे उपल आहेत. अशा या आधिनक
जगात ितथेच, ाच िठकाणी सवानी डोकी आपटत बसणे टाळता येईल का, याचा िवचार करायला हवा. यासाठी

ु
े नातून हपारच करावे.
सचणारा
तातडीचा उपाय णजे तसे ते जे कलाक वा लिलत सािह टले जाते ते या संमल
( संघष  टाळणे हे उि मा असेल तर इतर असं िवषयांप ैकी राजकारण हा िवषयही टाळावा लागेल. ) सािहात
व नसलेले इतर असं िवषय आहेत – जसे की – पयावरण, आरोय, िशण, मराठी लोकांा ल िगक कना,
मराठी लोकांच े वैवािहक , पालक-बालक संबध
ं ांच े बदलते प, मराठी लोकांतले न ैराय – असे खूप िवषय आहेत.
ु े,
े न े ावीत. ामळ
हे सगळे िवषय सािहाशी संबिं धत नाहीत असे कोण णेल ? अशा िनववाद िवषयांवर ही संमल
मराठी लोकांत अपदाा संधी अिधक िवािरत समूहाला िमळतील. आिण एवढा खच कन मारामाया
कराया परंपरेा जोखडातून सवाना मोकळे होता येईल.
हे असे के ान े आणखी एक  आपोआप सटु ू न जाईल. कदािचत ा कलाक-लिलत सािहावर समावेशक

ु तीन े बोलणारे लोक उपलच नसावेत, असे िदसते आहे. सगळे वाङमयकार तर सोडूनच ा, ाता एका
सहानभू
ु
ु
कारावरही जानाचा
-- नसा
नाचाही – आवाका घेणारा अासक िमळणे अवघड जाते आहे. सगळे

अासक िवोही वा िबगरिवोही यांत िवभागले गेलेले आहेत. ते लोक या योजन ेत आपोआप टाळले जातील. आिण
समावेशक अासक िमळयाचा ही आपोआप सटु ू न जाईल.
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नमूादखल एवा सूचना बास वाटतात. एकदा हा माग पटला की सवाची कनाशी आिण सजनशीलता यावर

ु
काम क शके ल. हे आपले एक साधे, िवनाहेत,ू पण सदिभचीन े सचवले
आहे. यात अन ेक अडवेितडवे मु े िनघू

शकतील, वाद होऊ शकतील याची मला कना आहे. तरीही िमांशी बोलायचेच नाही असे करणेही योय होणार नाही.
े ा लाभ देतीलच
आिण या मागान ेही थोडे अिभिातं कुणी वापरले तर ालाही आपले मराठी बांधव सिहतु च
यावर मी शंका का बाळगवी ?
ु
े नापूव होणाया दडीा पालखीत पके
ताजा कलम – संमल
कोणती असावीत हे पे च कन टाकावे – ान ेर,

ु ाराम, फुले, आंबडे कर यांच े सािह आिण भारताची राघटना एवढेच ात ावे. सोबत, हातात एक बोड धरलेला
तक
ु ाराम यांचा समावेश हा ांा सािहबा
माणूस असावा. ा बोडावर असे िलिहलेले असावे – “ यात ानेर व तक
आिण अाबा अशा सामािजक कामासाठीच फ करयात आलेला आहे. “
--- ००० ---

सािहबा
ु
एक सवात
णून टी. एस. एिलयट यांच े हे वा घेऊ -“ 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

ु णजे “ सािहाचे ‘ े
Heyward – Penguin books – Faber & Faber – Page 32. ) याचा अनवाद
‘ हे फ सािहाा मानकांनी ठरवता येत नाही; पण आपण हे लात ठे वले पािहजे की ते सािह आहे की नाही, हे
ु एक सािह हे ‘ े ‘ आहे की नाही हे ठरवायला ‘
फ सािहाा मानकांनीच ठरवता येत.े “ णजेच अमक

सािहबा ‘ काही त वा ते लागतात. एिलयटांची मते समजून घेण े वा ांवर मते देण े हा इथे हेतू नाही. आपा
मराठीता साा एका चा िवषयाबल बोलयासाठी हे घेतले आहे.
ु
े नाचे नविनवािचत अ फादर िस िदिटो यांचा सार झाला.
काल पयात,
आपा यंदाा सािह संमल

ा वेळी, “ मराठी िवचारिव डबासारखे राहावे, असे अन ेकांना वाटते. िदिटो यांा िनवडीन े डबके फुटून, वाह

खळाळता झाला आहे. नदीत दगड, धडे येतात. नदी ांना पोटात घेत,े “ अशी टपली डॉ. कसबे ( डॉ. रावसाहेब कसबे
) यांनी मारली. “ वतमानाचे आकलन झालेला माणूस भूिमका घेतो. मराठी सािहिक भूिमका घेत नाहीत; पण फादर
भूिमका घेतात, “ अशी िटणी ांनी के ली. याच संगी िदिटो णाले की, “ मायावर हाची चता नाही. आथक
ु मटा पान ७ – आज िदनांक २७ स बर
घसरणीची चता आहे. खया ांना िभडू िदले जात नाही. “ ( आधार – पणे
२०१९. )

‘ भूिमका ‘ या िवषयावर बयाचदा माझे अकलेच े तारे तोडून झालेले आहेत आिण ावर एक मोठा लेखही मी

ु े , ावर पा
ु इथे िलिहयाचा िवचार नाही. वाहाचे डबके कधी होते आिण तो मोकळा कधी
िलिहला होता. ामळ
राहतो, यावरही ा लेखात बोन झालेले आहे. इथे मला एका वेगयाच िवषयाकडे ल वेधायचे आहे.
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आथक घसरण हा खरा  असून ावर बो िदले जात नाही, असे िदिटो णतात. ात तर डॉ. मनमोहन
ू ही
सग यांापासून ते छोामोा िवचारवंतापयतच काय, वाचकांा पवहारापयत अन ेकजण अन ेक मामांतन
यावर बोलताना िदसतात. यावर कुणीही कुणाला रोखलेले िदसत नाही. पण, हाही इथे महाचा मु ा नाही.

सािहाची सािहबा मू वापन ठरणारी मौिलकता यावर इथे बोलायचे आहे. ‘ भूिमका ‘ णजे डावी भूिमका
– िवोही, पिरवतनवादी भूिमका, हे काही  करायची गरज नाही. सािह वा कलेा ेात भूिमके चा गौरव करताना
कुणी हवादी भूिमका गॄहीत धरत नाही. कवा एखादी जातीय भूिमकाही गॄहीत धरत नाही. तर, एिलयट णतात

ामाणे, भूिमका हे एक सािहबा मू मानता येत.े आिण फादर िदिटो हे अशी भूिमका घेणारे आहेत समजा. इथे
 असा येतो की िन धमाबाबत असलेली ांची कर अिता आिण ही भूिमका हे एक असू शकतात का ? मग,
ाचमाणे हवादी असून भूिमकावाला असू शकतो का ? माया आकलनामाणे कोणाही धमाा अितेची
भूिमका ही वैचािरकच असते. मग, समजा डावी भूिमका िव हवादी भूिमका असा जर एक िवरोध किला तर
ांांतले बरोबर-चूक कसे ठरवणार ? ते ठरवायला एखादे भूिमकाबा मू लागेल का ? की लोकशाही पतीन े
संाबळावर ते ठरवायचे ? आिण सािहात, एक धामक अिता आिण सरी एक धामक अिता अशा गोी समोर
आा तर ? डावी धामक अिता असे काही असते का ?
मी काही एखादा अासू वा त त नाही. वेगयाच ेातली नोकरी आिण सामा माणसाचे दैनिं दन ाप
संभाळत सािह आिण कलेा ेात काही काम करत आलेलो आहे. माया आकलनामाणे मी अन ेकदा हे मांडलेले
ु एक वैचािरक भूिमका पायाभूत असणारे सािह हे संकुिचत असते – ते सव मानवजातीचे नसते.
आहे की अमक

िगत वा वैचािरक साािशवाय जगयाचे भान घेणारे आिण  करणारे सािहच े असते. याचबरोबर, सवच
कारा सािहिक अिभना पूण  ातं असायला हवे आिण असं कारणांनी असं कारा अिभी
श असतात, हेही मा करायला हवे.
ु मा
ु हा आहे की बयाचदा असे िदसते की किवतेप
े ा आधी कवीचे वा तसेच सािहिक या ीचेच
म

ु
मूमापन करायचे ! ाची आिण आपली भूिमका जळली
की तो े ! सािहिकाचे ी णून, ाा

ु
िवचारांवन मूमापन कन ते मूमापन ाा सािहकॄ तीचेही आहे, असे गॄहीत धरणे, ही पतच चकीची
आिण
े नाचा
घातक आहे. असे जर करायचे असेल तर सािहाची गरजच काय, असे िवचारता येत.े हे लात घेतले तर संमल
ु आहे हे न पाहता तो ाा सािह-कतॄ
 ावर
अ िगत रावर कोणा िवचारांनी वा आंतरिवरोधांनी य
योय ठ शके ल. तसे नसेल पटत तर मग लोकशाही पतीन े शिदशनाचा धोका नीच संभवतो. या गोीकडे

े े होत जाईल, असे वाटते.
गांभीयान े ल न िदास आपले सांॄितक वातावरण अिधकािधक वाईट आिण असिहतु च
े नाचा आिण माझा काहीच संबध
सािहसंमल
ं नाही. पण, एक लेखक णून िनळ मराठीा ेमान े मला माझे
अिभिातं वापरावेस े वाटले. माझे बोलणे हे कोणाही वैचािरक भूिमके चे नाही हे मराठी ‘ सारतांा ‘ लात
ु
येवो हीच ‘ भचरणी
‘ ाथना !
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--- ००० ---

रंगसंवाद

ु ाखत
चं..देशपांड े यांची मल

ु ाखतकार : अिभराम भडकमकर
मल
अिभराम भडकमकर :
नमार.
चं. . देशपांड े :
नमार.
अिभराम भडकमकर :
ु 2019 चा जीवनगौरव परार
ु
मराठी ाटसअॅ् प पचा
आपाला बहाल करयात आला, ाबल सगयात
पिहांदा िथएटर ॅ . आपली मराठी नासृी मे खूप वेगया वाटे न े जाणारे, अनवट वाटा चोखाळणारे
नाटककार णून ओळख आहे. आपण अन ेकदा या सगया संदभामे ही झालेला आहात. वेगवेगया

िलखाणांमधून, सोशल िमडीया मधून  होतात. या सगया गोचा िवचार करता, अंत कुतूहल असं मनामे

ु ाला िलिहता िलिहता सापडत गेलं
आहे की न ेमकं आपा िलखाणापाठीमागचं योजन काय ? णजे हे योजन त
ु ी या सगया
 आिण या सगया गोमे मला काहीतरी करायचंय, णाचंय णून त
की अंत िवचारपूवक
िकयेमे आलात?
चं. . देशपांड े :

ु
ु ारामााच काही ओळी आहेत
आता या ाचं उर देताना आज मी असं णतो, सवातीला
हे नतं, की तक

-- "कोया कारणे हे झालेस े िनमाण । देवाचे कारण देव जाणे॥" णजे हेतू आा िवालाच नाहीय, पूण  िवालाच
ु
ु ं , बीचे
काही हेतू नाहीय. हेत ू हा कार माणसाा बु ीनं िनमाण के ला. माणसाा बु ीमळ
काही उपयोग आहेत, पण
ु
मानवी संबध
ं ांमे बीचा
अंत वाईट पिरणाम आहे. सगळे मानवी संबध
ं संघषम य करणं, हसा माजवणं, फळी

ु ं िलिहयाचं योजन काय ? याचं
माजवणं आिण कुठलाही मानवी , समा सटु ू न देण ं ही बु ीची कामं. ामळ

ु
ु
उर बौिक ावं लागतं आिण मळात
मानवी संबध
ं ांमे आिण जगयाा सगयाच िकयेमे बीा
मयादा
ु ं बौिक योजनानं मी िलहीत नाही. हे आता मी णतो. सवातीा
ु
दाखवून देण ं हेच माझं काम आहे. ामळ

काळामे, मला लहानपणी दाचा चंड ास होता. णजे जीवन -मरणाा अवा अन ेकदा येत असत. तर

ु ं छान जगतायत आिण
ातून मला असे  पडत गेले की, असंच जगायचं का आपण ? बाकी सगळी माणसं , मल
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ू िनरिनराळे त वाचणं, जे. कृ मूत वाचणं, रमण महष वाचणं तर असे कार
माझं जगणं असं का ? या ांतन
ु झाले. कारण मला जगयाबदलचेच  लहानपणापासून पडायचे. आता  असा आहे की बौिक योजन
स

ु े येणारा एकाकीपणा  करणं कवा ा
नाही, मग मी करतो काय लेखनामे ? तर ावेळी मला माया ांमळ

ु
ांच ं काय प आहे हे समजून ायचा य करणं, ही सवातीची
उिं असू शकतील. परंत ु नंतरा काळामे
जसजसं मला आपलं च मानिसक र काहीतरी गधळाचं आहे असं कळायला लागलं , एका िठकाणी माया पूण 

तपासया झाा आिण ांनी सांिगतलं याात शारीिरक दोष काहीही नाहीयत, हे सगळं मानिसक आहे. हा जो ास
होतो हा मानिसक आहे. मला चीड आली ावेळी. मी, मला एवढं चंड पेन होतंय, सगळा ास होतोय आिण हा

मानिसक णून मोकळा होतो माणूस ! ावेळी होतो मबं ु ईत. एकतर मबं ु ईची हवा अयोय होती. मबु ईं सोडानंतर
आिण तःचे मानिसक गधळ समजायला लागानंतर तो आजार माझा गेला. बरा झाला. आता मी कलेची
ााच अशी करतो -- " माया योिगयांची माउली। जेथील तेथ े न ेऊनी घाली। कृ पाळू पणे नािथली आपण होय।।"
णजे काय ? आपण ाला माया णतो ती योिगयांची माता आहे. योगी णजे कोण ? माया मते ाला ाला
जगणं समजून ायचं आहे ते सगळे योगी. तर जगणं समजून ायला पािहजे अशी गरज कोण िनमाण करतं ? तर
ु कसे आहेत, हे, ातून मी बघतो
माया िनमाण करते. माया णजे माझं किशनग. मला कसं वाटतं, माझे अनभव
ु ं नसतं. आणखी कोणाचं नसतं. ामळ
ु ं आजचं वाव णतात ही कना खोटी आहे. आजचं
जगाकडे. तसं तझ

ु ी
वाव असं काही नसतं. ेकाचं वाव वेगळं असतं. तर माया योिगयांची माउली. ती  िनमाण करते आिण त
ु ाला जेथील तेथ े न ेऊनी घाली,
या बौिक गधळात अडकलेले आहात याची जाणीव कन देत.े ा शोधातनं ती त

णजे या गधळातनं बाहेर पडयाचा माग सापडेपयत माया तमु ा बरोबर असते. कृ पाळू पणे नािथली आपण होय,
ु ाला एकदा ते कळलं की, हा काय गधळ आहे की माया िनघून जाते. तम
ु ची साथ सोडून देत.े माया मते
णजे त

कलेची ाा तीच आहे. मायाा ऐवजी कला हा श ितथं पािहजे. कला ही जगणं समजून घेयाची िया आहे.
तर माझी जी िया आहे, असेल ती मी  करतो. ा ियेचा वाचकाशी वा ेकाशी संपक झाला की माया
कलेच े काम संपते. ती कला मग वाचकान े डोात बाळगायची नसते. जगणं समजून घेयाची िया  करणं. माझं
ु समजा मला ःखाचा अनभव
ु आहे. मी आजारी होतो. तेाचं माझं ःख. ते मी
णणं असं असतं की माझा अनभव,

ु ाला पोचवलं . हे मी काय करतोय ? कशाला तमु ा डोात
तमु ा डोात घातलं , ते मी  के लं आिण ते ःख त
ु
घालायचं ते ःख ? असा मला  पडतो. कलेा बाबतीत िगत सख-ःखं
 करणं आिण ती सयांा

डोांत घालणं हे मला कलेचा फार खाला दजाचा कार वाटतो. तसं नाही. तशी कला सगयांा जगयामे
ु
ु माझे अनभव
तु पण होत नाही. णजे मी समजा अगदी धारावीा झोपडपीत राहणारा माणूस आहे. ामळं

ु समजा ितसया माणसाला
काहीतरी मौवान आहेत असा गौरव करयाची पत आहे. तर तसं काही नाही. ते अनभव
ु ान े वाचले. तो णेल, अरे वा ! िकती वाईट आहे. काय आहे, वग ैरे ठीक आहे. परंत ु
आलेले नाहीयत. ते अनभव

ु
ाा आयामे
ती कला शेवटी तु होत नाही. ती बाहेर राहते. तो ाा आहे ाच कं िडशनग मे, आहे
ु दाहकतेचा अनभव
ु तो िरसीव करतो आिण ाावर
ा ाा ोॅमग मे राहतो. ातनं हा गिरबीचा अनभव,

ु े बदलणं वा न बदलणंही ाा ा कं िडशनगवरच ठरतं.
काहीतरी ितिया देतो आिण ग बसतो. ा दाहकतेमळ
ु कुठलाही असो तो समजयाची जी िया आहे ती सगयाच अनभवां
ु ना लागू असते. मग तो
माया मते अनभव

ु ममवगयाचा असो, ीमंताचा असो, कोणाचाही असो. अनभव
ु शोिषताचा असणं हेच काहीतरी भारी आिण
अनभव
मौवान असतं, असं गौरवाक बोलायची पत आहे. ती फसवी आहे. तर ती िया जी आहे -- आकलनाची िया
ु
-- ती सगयांा आयात
तु असते. अशा कारा कलाकृ ती मला महाा वाटतात. आिण तशा
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कलाकृ तची िनमती होत राहावी असं वाटतं. आिण माझी ती िया चा आहे. सदैु वान े थोडीफार भाषा अवगत आहे.
तर ती िया मला मौवान वाटते आिण असं वाटतं की इतरांशीही ते बोलावं. कारण आपासाराच गधळात
इतरही बरंचसं सगळं चाललेलं िदसतं. तर ही िया, आपाला जी िदसतेय, ती आपण  करावी. हेतू टला तर
हा णता येईल.
अिभराम भडकमकर:

ु ी एका िनरथकतेचा शोध घेताय णा कवा
दोन गोी आहेत. एकतर या सगयातून अलीकडा काळामे त

ु ी आता णालात
 तेकडे वळत चाललेला आहात असा एक वास झालेला िदसतो आिण सरी गो अशी की त
िनरथक
की, कला ही जगणं समजून घेयासाठी आहे. कलेतनं जगणं समजून घेतानंतर पढेु काय ? णजे ाचा काही

ु
समाजाला आकार देयासाठी उपयोग होतो कवा ाानंतरची पढची
पायरी काय असू शकते -- हे जगणं समजून
घेतानंतर ?
चं. . देशपांड े :
पिहली गो णजे एखादा कोस  पूण  के ामाणे जगणं घेतलं समजून असं होत नाही – ती सततची िजवंत

ु ता ेक गोीची पाहणं, हे मी मघाशी जे टलं , बौिक -- हे माणसाा ब
ु ीचा गण
ु
िया असते. आिण उपय
आहे. माया मते सवृ  कला ही अंत िनपयोगी असली पािहजे. चांगली किवता जी आहे , दजदार, मौवान
किवता ही िनपयोगी असली पािहजे णजे असते. आपाकडं गेा काही वषामे कलेचा उपयोग करयाकडे कल
खूप आहे. सावादी लोकांच ं एक त होतं की, कला ही ांतीचं हार आहे. णजे हसकपणे, िवोहीपणे, अॅटॅकग
पतीन े अशी कला वापरायची. हे ांच ं होत. हा कलेचा उपयोग करणं आहे. सामािजक वा राजकीय पिरवतनवाद हेही

ु झाला की नीच कलेच ं म
ु काय उणावतं. म
ु काय णजे
कलेचा उपयोग करणंच आहे. कलेचा असा उपयोग स
मानवी जगयाला पिरपतेचा श देत राहणं.
अिभराम भडकमकर :
आपाकडे ते ान आिण मनोरंजनाच साधन अशा पतीन े आलं .
चं. . देशपांड े :

ु ी हे वेगळं बोलताय कवा या िवोहीपणाा मयादा
अशा पतीन आलं . लोक काय णतात की आता त

ु ी पण जनु ा कलावाद आिण जीवनवाद वगैरे जे होतं तेच पा
ु स
ु झालं का ? तर
सांगताय कवा हे करता याचा अथ  त
माया मते तो जो जीवनवाद कवा बोधदता, काहीतरी त सांगायचं, काहीतरी आदश िनमाण करायचे अशा कारचा
ु
ु
जीवनवाद हा मला मा नाही. नसता
कलावाद याात काही तच नाही. गरज सगया गोची असते. नसती

ु असतं. काही वेळेला माणूस अशा मानिसक अवेत जातो की ाला काहीच सहन होत
करमणूक करणारं नाटकसा
ु गाणी ऐकायची आवड आहे तर ती गाणी लावलेली मला सहन होत नाहीत. समजा मला
नाही. समजा मला जनी

ु ारामाची गाथा वाचणं आवडतं तर मला एक अभंग वाचणंही सहन होत नाही. डोकं िबथरायला लागतं. तर अशा वेळी
तक
ु ीा चांगा कलेन,ं िवनोदी नाटकांनी मला ा िसएशनमधनं
ु
जर करमणक
, पिरितीतनं बाहेर नाही काढलं तर ती
ु ं ा पिरितीतनं माणसाला बाहेर
िबघडलेली रेकॉड ितथंच िफरत राहते आिण जा जा हानी करत राहते. ामळ
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काढणं हे महाचं, अंत महाचं काम आहे. पण याचा अथ  सारखी करमणूक करत बसणार का ? रोज उठसूट

ु ीला जातोय. हे माया मते ते सन होतं आिण ा माणसाला एक कमकुवतपणा देणारी ही गो आहे.
आपला करमणक
ु
जगयाला सामोरं जायातली ाची शी घटत जाते. तर नसती
करमणूक नाही. ती समजून घेयाची पत पािहजे.
ु ा दैनिं दन
आता आपाकडं बयााच कारे लोकांना, मराठी माणसाला िवशेषतः असं पटवून िदलेलं आहे की तल

ु ा सख-ःखं
ु
ापताप खूप आहेत, तल
खूप आहेत, तू थकलेला असतोस. तू संाकाळी एखादी सीिरयल बघ, जेवण कर
ु सकाळी कामाला जा. आिण हे बसं मराठी माणसांना पटलेलं आहे. जणू जगात फ मराठी
आिण झोप. पा

ु ं आज त
ु ी ायोिगक नाटकांचा उव करता. योिगक नाटक णजे माया
माणसालाच ापताप आहेत ! ामळ

ु
मते सवयीतनं बाहेर पडायची िहमंत करणार नाटक. सवयी कुठा ? तर माझं मानिसक र आहे. मला अशी सखःखं पािहजेत. आिण हे झालं की मला थोडी करमणूक पािहजे, थोडं असं पािहजे. मला िजभेा चवीा गोी पािहजेत.
ु
मला बघायला सदं ु र िया पािहजेत. या सगया सवयी. तर या सगया सवयमे मन आहे. याच मनाचं कोडकौतक
करत बसणं. सांृितक पण काही सवयी असतात, काही नीितमेा सवयी असतात. परंपर असतात. की असं असं
वागण चांगलं . उदाहरणाथ एक पीत चांगलं . उदाहरणाथ िववाहबा संबध
ं वाईट, हे सगळं मा असतं. नाटकाचा
ु ाखतीत णाले होते की, "
शेवट असा झाला पािहजे की जे मा आहे. तेच परत सांगायचं. मनमोहन देसाई एका मल
आलेा ेकाला फसवायचं नाही. ाला जे पािहजे ते ायचं. ाला पािहजे ना की नायकानं शेवटी खलनायकाला
ु
बकन
काढलं पािहजे. तर ते दाखवायलाच हवं." तर या पतीचं जे आहे कलेच ं े, ाला ायोिगक नाही णता

ु ीा ेाची एक गो मा परं त ु इतर जी जगातली नाटकं आपण पाहतो वा वाचतो, िपरँल
े ोचं नाटक
येत. करमणक
ा, ‘ वटीग फॉर गोदो ‘ नाटक ा. हे काय करतं, हे करमणूक नाही दाखवत. जगयाचा आवाकाच देत.ं आपाकडे
सरी एक अशी पत ही िनघालीय की नाा िवधान. हे पण या बौिक लोकांनी काढलेलं आहे. सगळं बौिक

ु ी ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ चं नाा
े गोीची. णजे आपाला समजलं अशी ही कना. त
गोळी करायची. क
िवधान कसलं करणार ? ‘ िस कॅ रॅस  इन सच ऑफ ऍन ऑथर ‘ हे जे नाटक आहे, ाचं एक नाा िवधान
नसतं. तो संबध
ं आवाका असतो. सबंध जगणं समजून घेयाची ती एक िया असते आिण टोटल अवेयरन ेस असतो.

ु ं माझं जे एक नाटक आहे ाचं मी उदाहरण
एक घटना घडते तेा ाा कारणांमे हजारो गोी असतात. ामळ

जाता जाता देतो की, एक संघष  चाललाय एका कारखाामे कामगारांचा आिण मॅन ेजमटचा. तो संघष  सबंध नाटकभर
चालतो आिण सयाा अंकाा शेवटा अा भागात याचा पिरणाम भलतीकडेच काय झाला हे ते नाटक दाखवतं.

मला काय णाचंय की, आपण सगळे जे जगतो ते सगळे एकमेकांवर पिरणाम करत असतो. आपण सटंु सटंु जगतच
नाही. सगळी मानवजात, सगळं िव एकच जगतं. एकास एक अशी कारण-पिरणाम मीमांसा ही फारच ढोबळ असते.

ु े िनरथक
ु ा जो
 तेचा तझ
तर ते एक जगणं जे आहे, आता ते एक आहे टावर बाहेरनं बघायला कुणी नाहीय. ामळ
 आहे याला अथ  ायचा जे काय ? अथ काय ? काहीतरी बौिक अथ  सांगणं संपनू च जातं.
अिभराम भडकमकर :
नाही -- तो एकच असू शकतो -चं..देशपांड:े
काहीच नाही असू शकत. जर सगळं एक आहे तर बाहेर पडून मी ाला बौिक अथ  -- अथ आपाला

ु
पािहजे असतो तो बौिक अथ पािहजे असतो आिण बौिक अथाच ं हे नाहीच आहे. मी सवातीलाच
बोललो,
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ु ारामाा चार ओळी सांिगता. ाात पण जर संबध
तक
ं िवालाच जर बौिक अथ  नाहीय, तर माणसाा
जगयाला बौिक अथ कुठला असणार आहे, असं. लोक णतात काहीतरी आदश पािहजे, कुठातली

ु ी जोडलेलं असलं पािहजे. ते णजे मानिसक सवयी झाा. ते ते आयडिटफाय के ामळ
ु ं आपण
िवचारसरणीला त
िजवंत असयाची खाी पटत राहते. आहे अजून आहे. कोणाचा तरी ेष करत राहा णजे मी आहे. ेष हे देखील
माया असयाचं एक साधन झालेलं आहे. तर हे सगळं जर खोटं आहे असं िदसायला लागलं तर ते खोटं आहे हे िदसणं
ु ारामाचे
े . लोक काय णतात, संपला तो. नथगन ेस संपला. तक
जे आहे ातून काय िनमाण होतं ? साचा नथगनस
अभंग आहेत -- ‘ िरकामीक. ‘ ‘ मागे पढेु अवघा िदसे िरता ठाव ‘. सा जाला याया आधी सगळं िलन ठे वलेलं
आहे. तेच आहे नथगन ेस. जे कृ मूत ाला एटीन ेस णतात. तर ही जी आहे ती मृत गो नाही -- ती िजवंत
असयाची, जगयाची िया आहे. आिण ातले हे बौिक गधळ टाळू न जगणं आहे. याचा बौिक अथ िनमाण
होणार नाही, अशा अथ ही िनथकता.
अिभराम भडकमकर :
जगणं समजून घेयाची नाटककाराची तःची एक िया आहे आिण ा सगया ियांमे तो मगूल
असणं आिण या सगया गोी महाा आहेत. गेले काही वष आपाकडे तसा एक आह िनमाण ायला

लागलाय की समाजाता िवानांनी, िवचारवंतांनी या सगयाला काही अथ  िदला पािहजे , एक िदशा िदली पािहजे,
ु णार....?
ांची ाात एक भूिमका असली पािहजे. मग या सगया गोचं एकमेकांशी कसं जळ
चं..देशपांड े :
गेली काही वष हे खरं आहे की आपाकडं सामािजक बांिधलकी आिण भूिमका घेण ं या गोचं चंड मह

ु च. गिरबी जायला पािहजे का नको ? हो जायला पािहजे.
माजवयात आलं आिण ते असं माजवयात आलं -- बीनं

िवषमता जायला पािहजे का नको ? जायला पािहजे. कोण णेल जायला नको ? णजे आी णतोय ते बरोबर याची
ही पूवत यारी झाली. हे जायला पािहजे ना मग आमा िवचारसरणीचेच ा. असा ाचा अथ असतो. परं त ु माया मते
कलेचा उपयोग हा असा एका कामासाठी करणं, हा एक कार झाला. मी असं णत नाही की सामािजक बांिधलकीचं
काही यायला नको पण सयाही हजार कारची कला असते, ती यायला पािहजे. सगयाला वाव ठे वला पािहजे. इथं

ु ात जगतो तो काय िलहणाराय ? मळ
ु ात कुणी सखात
ु
काय करयात आलं की, ममवगय काय िलहणारायत ? जो सख
जगत असतो का, हा भागच वेगळा. ही भरापोटीची करमणूक आहे. भरा पोटीची करमणूक ? खानोलकरांच ं ' एक
शू बाजीराव ' हे नाटक भरा पोटीची करमणूक ? ‘ वाडा िचरेबदं ी ‘ हे नाटक भरा पोटीची करमणूक आहे का ?
अशा जगाता िकेक गोी आहेत. ेम किवता एखादी चांगली कवा गािलबा किवता ही काय भरा पोटीची

ु ाला एकाच कारची कला कळते. त
ु ाला कलेचा
करमणूक आहे ? मूखप णा आहे, असं णणं. गधडेपणा आहे. त
उपयोग सामािजक कामासाठी करायचाय, राजकीय कामासाठी करायचाय. ते णतात राजकीय भूिमका ा. राजकीय
भूिमका घेतलीच पािहजे असं कलाकारावर कुणी बंधन घा शकत नाही. मी णतोय जर ही जगणं समजून घेयाची

िया असेल तर ती बौिक कुठा साानं बंद के लेली कवा मयािदत के लेली असली पािहजे, असा याचा अथ  होतो.
ती साांनी मयािदत असणार नाही. साच ं ' ाईम पॅशन ेल ' सारखं नाटक आहे. ाामे आपण काय सांगणार,
ाचं नाा िवधान कवा ाची भूिमका काय सांगणार ? सबंध जगणं समजून घेणारं नाटक आहे ते. सबंध आवाका
ु ाला येतो. एक भान येत ं – अवेयरन ेस येतो. तीच पिरपता. आिण मानवी जगयातलं तेच मू आहे. ' लाईज '
त
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ु ाला सगळं समोर आणतं, की मी के लेा कृ तीा पिरणामातच मी मेलं पािहजे का, की मी ातनं
सारखं नाटक त

मोकळा रा शकतो ? अशा कारचे अंत महाचे  माणसाा जगयात आहेत. गौतमबु ाला काय पडलं होतं ?
म राजा होता, ि होता. ःख पािहलं आिण ःख णजे काय ? याचा शोध घेतला पािहजे असं ाला वाटलं . तसं
अन ेक कलावंतांना होऊ शकतं. या जगयाता ा समा आहेत ा फ आथक आिण राजकीय वाटत नाहीत. या
ेक िरलेशनिशप मे, आता मधे मी एक लेख वाचला की ल होयापूव तीन ेकअप होणं नॉमल समजायचं णे
यापढेु ! हा जो कार आहे तो काळाचा मािहमाही असेल, परंत ु अशा कारचे संघष  ेक िरलेशनिशप मे आहेत.

ु ं - पालक असो, संांमे असो, पढारी
ु
सव नवराबायको, मल
आिण ांच े फॉलोअस  असोत. सगळीकडं सारखे संघष 
ु ी कोण सांगणार ? पडतो. माया
आिण सारखी फू ट पडणं. हे का होतं असा  कलावंताला पडता कामा नये, हे त
 का
आिण इतरही ेक िरलेशनमे सवच संबध
ं ांमे संघष  का ? मला ता का नाही ? मला सगळं िनरथक

वाटतं ? मला सगळं मूहीन का वाटतं ? कुठलीच गो मला स वाटत नाही. हा जे बोलतो ते पण मला खोटं वाटतं,
ं ेसवाला बोलतो तेही खोटं वाटतं. माझं कशानंच समाधान होत नाही. इथं
बीजेपीवाला बोलतो तेही खोटं वाटतं, कॉ
काहीच चांगलं होणार नाही अशी समजा माझी िनराश अवा झाली. तर ही खरी समा आहे. ती राजकीय नाही. पण
ु च तयार झाली ती समा. अशी क
ु ी राजकीय कारणं सांग ू शकत
े गोीला त
मग आता ते णतील राजकीयमळं
नाही. माणसाा जगयामे हजारो समा आहेत आिण ा सगया समा एकमेकांत गतं ु लेा आहेत आिण
ु आहे. आिण ामळ
ु ं , ही समा, याचं हे उर, आता ही समा,
ेक गो हजारो कारणांनी आिण भावांनी य

याचं ते उर, असं चालणार नाही णजे होऊच नाही शकणार. असं असूच नाही शकत. एके क समा पाहणं आिण
सवच समांच ं काही मूळ असेल का हा  पडणं यांत फरक आहे.
अिभराम भडकमकर :

पण आता एक शेवटचा मु ा आहे की समाजामे णा कवा एखाा िवषयामे अशा संबध
ं ांच े संग

येतात. ावेळी जसा आणीबाणीसारखा संग कवा वेगवेगया कारचं, ाामे कलावंतांनी काही करावं,
ाामे काहीतरी भूिमका बजावावी अशी एक समाजाची अपेा असते तर ा बाबतीमे आपलं काय...?
चं. . देशपांड े :
अपेा हा तू खूप सौ श वापरलास. सी असते असं मी णेन. िवशेषतः सांृितक ेात काम करणारे
णजे सांृितक न ेतृ आपण करतोय अशा मात असलेले खूप लोक आहेत. ांची इतर लेखकांना, कवना,

ु ी बा आहात, अिल आहात, लोकांबल
िचकारांना, सगयांना न ैितक सी असते. हे के लं च पािहजे नाहीतर त
बेिफकीर आहात. आता समजा एा पांउडन े फॅ िस लोकांना पाठबा िदला होता तर एा पाउंडची किवता टाकू न
ायची ? पंिडत सदेव बे तःला हवादी णत होते, मग ांची नाटकं नाही बघायची का ? हा गाढवपणा

ु ी सचवा,
ु
आहे. असं काही नाही. काय के लं पािहजे हे कुणी कोणाला सांगायचं नाही. त
मत मांडा पण लेखकांनी हेच

ु ी लेखकाचं मूमापन नका करत बसू. मधे एक िवान णत होते, ते
के लं पािहजे असं नाही णता येणार. आिण त
ु लं केश, दाभोळकर, यांच े जे खून झाले तसंच कलावंतांना ायला पािहजे. ांच े खून झाले हे वाईट
पानसरे, कलबग,
ु
ु मी मघाशी णालो बौिक संघषाच े कार ातूनच होतंय. हा बिामायावाद
झालं , अंत न गो. हेसा
हा

मोठा ॉेम आहे. तर ते ठीक आहे. ाबल माझं काहीच णणं नाही. परंत ु याचा अथ  मी ांची मनिती माझी
कन ायची आिण मी तसं जगलं पािहजे, नाहीतर मी िलच नये, मी लेखकच नाहीय, असं जर कुणी णायला
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लागलं तर ते मी फे टाळू न लावतो. मला ते मा नाही. माया ीनं मी मघाशी सांिगतलं ती जगयाची ोसेस समजून
ु माया अपेा असं हे सगळं कसं गधळ िनमाण करतंय, सयांा आिण माया िरलेशनिशप
घेत राहणं, माझी बी,

ु ं मी भूिमका घेत ेक वेळी राजकीय
मे काय घडतयं हे पाहत आिण सभजून घेत जगणं याला मी मह देतो. ामळ
ु हे िनमाण होतं. उलटं आहे. माणसाा
काम करेन असं नाही आिण हे जे णतात की राजकीय पिरितीमळं

ु ं हे राजकीय आिण िवषमतेच े ॉेम तयार होतात. हे पािहलं पािहजे. तर हे
मनितीचे जे ॉे म आहेत ाामळ
काय करतात ? णजे घोापढंु टांगा बांधतात. ाना ते एक एक समा सोडवयात इंटरे असतो. पण

ु भूत रच काय आहे हा इंे असू शकतो. ावर माझं  मत असं
कलावंताला या समा िनमाण होयाचं मल
ु नाहीय. त
ु ाला कुणी कसली ऑथॉिरटी िदलेली नाही.
आहे की, सांृितक न ेतृ कुणी घेऊ नये, कुणी कुणाचा ग

ु ी अिधकारवाणीचे कुणी महापष
ु जलेले आहात असं काही नाहीय. कलेचा आवाका हा फार चंड असतो. एक
त

ु ाला करावंस ं वाटतं तर ते करा. ानंतर समाजकाय करावसं वाटतं, तेही करा. राजकीय भूिमका घेऊन त
ु ाला
काम त
ु ीला उभं राहयचंय तर त
ु ी उभे रहा. परं त ु ेक कलावंतानं हे के लं पािहजे हा दबाव त
ु ी करायला लागलात
िनवडणक
तर माझं  मत आहे की कलावंतांनी आपा आपा आकलनाशी ामािणक रािहलं पािहजे. आता कोण ामािणक
राहणार नाही ? ाला माया लेखनाला रेकिशन पािहजे. समजा आता बीसं देयाा ा सिमा आहेत,

ु
अासाला पकं
कोणती लावायची, सेिमनार कुठले ायचे हे ठरवणारी समजा िविश िवचारसरणीची माणसं
आहेत. मला रेकिशन , माया लेखनाला रेकिशन िमळणार तर यांाकडनंच िमळणार आहे. तर लेखनाला पावती
िमळणं याला ाला मह ायचंय असे काही लेखक असतात ते या ॅ पमे पडणार, ते या जायात पडत राहतील.

परंत ु जे लेखक असं करणार नाहीत ते कभी दजाच े लेखक कवा ांना समाजाा ःखांबल काही काळजीच नाही असं
णणं हा मूखप णा आहे. लेखकाला, कुठलाही लेखक असा नसतो, जरा बयााप ैकी असला णजे , लोकांना तडफडू दे,

ु ी वातावरण असं ठे वलं पािहजे संृतीत.
गिरबी रा दे, िवषमता रा दे असं णणारा कुठलाही लेखक नसतो. परंत ु त
ु ी ाला,
की लेखकाला ाा ाा आकलनाशी ामािणक रान आिनेन ं असं िलिहता आलं पािहजे. त

ाामे अपराधी भाव जागा करता कामा नये. तू हे जर के लं नाहीस, तू या मोचात सामील झाला नाहीस, तू या

ु ा समाजाा ःखाची िफकीर नाही. तल
ु ा ही कू मशाही येतये ाची
पकावर सही के ली नाहीस, तर याचा अथ  तल

ु
काळजी नाही. तू लोकांनी मरावं या वृीचा माणूस आहेस. तू काय िलिहणार ? हा जो दबाव आहे तो खोटा आहे, नसता
े ा आहे. असा दबाव कुणी कुणावर िनमाण क नये.
खोटा नाही, िहसंक आहे आिण कू मशाहीचा आहे. असिहतु च

दवाची गो णजे कलावंत आिण लेखकच असा दबाव सया कलावंताांवर आिण लेखकांावर तयार करतात.
ही अंत वाईट गो आहे असं माझं मत आहे.
अिभराम भडकमकर :
खरंच मनापासून धवाद. खरंच खूप वेगया पतीची मांडणी आिण खूप ापक मांडणी आहे. हे सगळं
समजून घेयासाठी हा वेळ खरं तर कमी आहे आिण ा पतीनं आज जो सगळा रेटा वाढतोय ामे अशा पतीचा
सूर लावणं आिण तो खूप महाचा आहे, खूप ापक आहे आिण या सगया चचबल अंत मनापासून आपला
ु परार
ु
ु ी ीकारलात. हा जीवनगौरव असला तरी तो
आभारी आहे आिण आमा मराठी नाटक ाटसअॅ् प पचा
त
ु े अंत मनापासून धवाद आिण आपा पढा
ु
िवराम आहे याची आाला जाणीव आहे. ामळ
सगया
े ा..
रंगसेवेसाठी मनापासून शभु 

145

चं..देशपांड:े
धवाद !
ु
वरील मलाखतीची
लक –
https://www.youtube.com/watch?v=yo3AX9m1hes&fbclid=IwAR2YxS8VaDturD8oihzipdy3ZTXbH74L5j9jUAhFimDkgSBAYzf4zmNmOU
ु ाखतीत बोलताना कुठे कुठे काही वाचाचे मनात असतेच. ते काय, कसे होते हे लात यावे णून -मल
उम कांबळे 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/
“ वेगवेगया कारा िवषमतेवर उा असलेा समाजात अन ेक वेळा माणूस जसा चेहरा हरवून बसतो, तसा
वा ाचा चेहरा िहरावूनही घेत.े वरची चामडी तर फाडून काढतेच; िशवाय िता मागं लपलेा चामाचे सव
पदरही फाडून, कुरतडून काढते. ाचा इितहास, भूगोल नाकारते. वतमान आिण भिव नाकारते. असे िबनचेहयाचे
कवा वेा जबात आपला चेहरा गमावून बसलेले कोवधी लोक जगात आहेत. “ -- उम कांबळे .

-- वा णजे काय ? ती काही एखाा वूसारखी वा पावसासारखी आकाशातून पडत नाही. आपले सवाच े

ु ा, तॄा – हे सगळे णजे वा. या सगयातूनच
एकमेकांवरचे भाव, सवाच े ाथ, वचाची इा, सखे
वेच े घडणे चा असते. मनाचा वापर करयाची सवसामा आिण सवमा पत णजे वा. आपण तःच
ु े तःत बदल करयाला मह िदले.
असतो वा. णूनच तर बान

“ सामा माणसाची कहाणी सांगयासाठी सािहिकान े िलिहले पािहजे. वेतील वाईट कारांवर भा करयाची
ु े आजा पिरितीत
तसेच उदा िवचारांची पेरणी करयाची संधी लेखकाला असते. वेतील वाईट कारांमळ

सामा माणूस जगयासाठी हतबल आहे. ासाठी लेखन करताना अिभिातंाची गळचेपी होत असेल तर
ु ( पणे
ु सकाळ परवणी
ु
लेखकांनी आवाज उठवलाच पािहजे. “ -- लीकांत देशमख
पान २ िदनांक १६-१२-१७. )

“ लेखक-कवी जेा माणसाा ःख, वेदना, शोषणाची कहाणी सांगत असतो व ाचा आवाज बनत असतो, तेा

ु हे ःख होते ावर भा तो करतो. खरा जाितवंत लेखक हा राजकीय लेखकच असतो, राजकीय
ाला ा वेमळे
ु यांच े अीय भाषण.
भाकारच असतो. “ लीकांत देशमख
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ु ांा वरील वाांमेही वा ही कुणी बाहेर उपल असणारी खलिती असाचे टले आहे.
-- देशमख

ु ाखतीत
िशवाय, लेखकान े काय के ले पािहजे हे सांगणे आिण जाितवंत लेखक णजे काय हे सांगणे आहेच. वरील मल
टामाणे आवाका घेण,े भान घेण,े अवेयरन ेसकडे जाणे यालाच मूिनमती समजणारे काही लेखक असू शकतात

ु नी पूण  ल के लेले आहे. लेखक णून इतरांना ते वेशच नाकारत आहेत. ही अंत हेकट, ही आिण
याकडे देशमखां
संकुिचत भूिमका आहे. उदा िवचारांची पेरणी, बोधदता, असे असणे ांना महाचे वाटते.

यालाच जोडून आपले आणखी एक िवान डॉ. गणेश देवी काय णाले तेही इथे देण े योय होईल – “ आपातला

ु गौरी लं केश ायला तयार नसेल तर आपाप ैकी कुणीही सािहिक नाही. “
ेकजण दाभोलकर, पानसरे, कलबग,
ु मटा संवाद परवणी
ु
( पणे
०७-०१-१८. ) -- कुणाचाही खून होणे नच आहे पण याचा अथ सव लेखकांनी तोच ांचाच
आदश ावा असे णणे, हे वेडपे णाचे आहे. आता काही नवे लेखक तर आदश, मू, स – हे सवच नाकारणारेही
असू शकतात. कुणी कुणाचे वग ावेत, असे इतके कुणी मूख  वा मातीचे गोळे नसतात. ेक लेखक हा ाा
ू घडत असतो. ाला ते ातं ठे वलेच पािहजे.
ाा चतनशीलतेतन
याच कारा उथळ आगौरवातून हे एक पाहा -“ ामीण सािह चळवळ णजे ािपत सािहाला आान. “

ु लोकसा परवणी,
ु
-- डॉ. नागनाथ कोापे ( पणे
०१-१२-१७, पान ३ ) .

ु ामीण आहे की
-- सािह हे काही राजकीय मारामायांच े अिताे ने. सरे णजे, सािहकॄ तीतला अनभव
शहरी आहे, गरीबीतला आहे की ममवगय आहे की ीमंत वगय आहे यावर ा सािहकॄ तीचे े अवलं बनू
नसते, ही ाथिमक गोही इथे लिली गेलेली आहे.
े र तर सरळच नवकाातील िवफलतेचा दोष ‘ वे ‘ वर ढकलत आहेत. सवाची
आता हे पाहा – िद. के . बेडक

ु ा आिण वचाची इा कायम ठे वन
ु ात वा ही एकास
ू या वेत काय मूलभूत बदल होऊ शकतील ? मळ
सखे
ु असते ? मौवान कला ही माणूस
एक अशा कारण-पिरणामांची साखळी असते का की ती अगिणत भावांनी य

ु काही बा बदल करयाला ने – याकडे ांना लच ायचे नाहीय. हे पाहा
पिरप होयाला मह देत असते, नसते

े रांा समीेबाबत िलिहताना, मालशे-जोशी, ांा ‘ आधिु नक समीा िसांत ‘ या ंथात पान २१५ णतात
-- बेडक
-“ कलाकॄ तीा िनमतीसंबध
ं ी ांनी घेतलेली भूिमका मावादी आहे. िसमाज यांा ंाक संबध
ं ातून
े रही कलाकॄ तीचे मूळ वगजािणवेत
कलाकॄ तीचा ज होतो असे ते णतात. अ मावादी समीकांमाणे बेडक
ूं ाठी वेदांत ‘
शोधतात. ‘ सािह : िनमती आिण समीा ‘ या ंथातील ‘ नवकाातील िवफलता ‘ आिण ‘ मानवजंतस
या नवकाावरील व नवकथेवरील लेखनात ते  करतात की या नवसािहातील िवफलता उादकाशी संबिं धत
ू िनमाण झाली असून ा वगान ेच िवकॄ त पाा िवादातून मानवजंतच
ूं े
नसलेा ममवगाा जािणवेतन
तान िनमाण के ले आहे. “
आता खालील दोन अवतरणे पाहा. यांवर वेगया भााची गरजच नाही --
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“ जागितक पातळीवर हजारो वषापासून माणसाचा, सािहाचा आिण सािहिकाचा अंत करीत आलेा
सरंजामशाहीा मदतीला मागील काही वषात अिधक जािलम हारं घेऊन भांडवलशाही आलेली आहे आिण ितची

 ा
विकली करणारे ितचे उराधिु नकतावादी, उरसंरचनावादी चारक आलेले आहेत. “ ( सािहाचे इहवादी सदयश
– पान १४३ – यशवंत मनोहर. )

“ सरंजामशाहीनं आिण िवशेषतः भांडवलशाहीा उराधिु नकतावादानं समाजवाद, इितहास आिण िवचारसरणी यांा
अंताबरोबर माणसाचाही अंत जाहीर के ला आहे. या सव अंतांचा अंत क शकणारी माणसंच पॄीला आता नवा माणूस
 ा – पान १६३ – यशवंत मनोहर. )
आिण तंु ग तोडणारी भाषा देऊ शकतात. “ ( सािहाचे इहवादी सदयश

वरील सवच अवतरणांमे एक राह, आमकता असाचे िदसून येत.े िविश उेशासाठीच फ कलेचा उपयोग

ु ातं असायला
के ला पािहजे, अशी ही असिहू भावना आहे. ही अयोय असून सव तहांा कलािभीला म
हवे, असे इथे णायचे आहे. मौवान कला ही हेत ू आिण उपयोग यांची बंधन े ीकारत नाही, णून तर ितचा
आवाका मोठा असतो, हे लात ायला हवे.
--- ००० ---

अिभिातं
-- चं. . देशपांड.े
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महाराीय कलोपासकचे पदािधकारी, यंस ेवक, मंचावरील मावर, धत सहभागी सव महािवालये आिण िवाथ,
परीक आिण ेक – थमतः मी धता सव िवजेांच े अिभनंदन करतो आिण ांना यश िमळालेले नाही ांना
एकच सांग ू इितो की मीही यश आिण अपयश या दोतून गेलेलो आहे – आपले काम चा ठे वणे हीच अपयशाला

ु ाला नाेात हयात घालवलेले उम, अासू परीक लाभलेले
ांजली समजावी. सदैु वान े या अंितम धला त
ु ासपणे ीकारा आिण श झाास ांाशी चचा कन आपली नासमज वाढवून
होते. ांचा िनणय िदलखल

ु
ायचा य करा. मला आणखी एक गो सवातीलाच
सांगायची आहे – ती णजे या जोशी आिण सळसळा
ु ी मला दोन श बोलयाची संधी देत आहात ाबल मी खूपच कॄ त आहे. यासाठी मी त
ु ा सवाचा
उवात त

े ौडे भाषण करणार आहे असे नाही. पण, लेखकांना आिण कलावंतांना
आभारी आहे. बोलणार आहे याचा अथ खूप लं बच
न ेहमीच महाा ठरणाया एका ाबल मी बोलणार आहे, थोडात. तो  णजे अिभिातंाचा आहे.

ु ीच नाही. सािह संमल
े नांत एक अशी पत ळते
याचा अथ मी फ राजकीय वातावरणाबल बोलणार आहे असा मळ
आहे की राजकारणाचे े सािहाला व असूच नाही शकत, असे णायचे आिण फ राजकारणावर बोलायचे !
सािहाबाबत एक वाही बोलायचे नाही ! मी अथातच तसे काही करणार नाही. अिभिातं हा न ेहमीच माया
चतनाचा िवषय राहात आलेला असान े, माया मराठी नाटकाा ेाता नान े उभरा िम-मैिणना
िवचाराला काही खा देयाचा माझा िवचार आहे.
कलेत राजकारण व नसते असे णाणायांच े एक वैिश िवचारात ायलाच हवे असे असते. राजकारण व नाही
ू बाकी सगळे मानवी जगणेच हपार क इितात. ेम, एकाकीपणा, िनराशा, उरअसे णणारे हे लोक कलेतन
ु
आधिनक
जािणवा हे सगळे कलेत आले तर ाला ते भरा पोटीची करमणूक वा कलावंताची असंवदे नशीलता

णतात. या कारा कलावंतांची आिण िवचारवंतांची संा जेा समाजात वाढते तेा कलावंताा सजकतेवर तो
एक दबाव िनमाण होतो. अशा वेळी आपले अिभिातं अबािधत राखणे हे कलावंताला जमले नाही तर तो
तःची सजकता गमावून बसयाचा धोका असतो. यात आणखीही एक  लात घेयासारखा असतो. उदाहरणाथ,
गो. प.ु देशपांड े यांच े

‘ उ धमशाळा ‘ हे नाटक ा. ातले ीधर कुलकण हे पा एका िविश िवचारसरणीचे आहे णून ाला
चौकशीा िदातून जावे लागते, असे आहे. नाटक अथातच ाची बाजू घेऊन िलिहलेले आहे. ाचे उदाीकरणही
आहे. ‘ बघा, िकती हा अाय ! ‘ असा टोन आहे. पण, ाच िवचारसरणीची सा असलेा देशांत िवरोधकांना हवेतच
िमसळू न टाकले जाते, ाचे काय – हा  इथे येत नाही. अशा गोची भलावण करणारे लोक आिण कोणाही

भूिमके चे फुगे फुगवणारे लोक हे मानवी जगणे समजून घेयाची सजकता नाकारत असतात. ते तः तर ती नाकारतातच
ु
पण इतरांनीही ती नाकारली पािहजे असा दबाव ते िविवध कारे िनमाण क पाहतात. तो झगान
कलावंताला आपा
तःा चतनशीलतेन े आिण सजकतेन े जगता येण े आिण अिभ होता येण े हे अशा वातावरणात महाचे ठरते.
असो. यावर फार वेळ न घालवता पढेु जाऊ.

या िनिमान े तमु ाशी थोडे बोलायचे णून २७ तारखेला सकाळी मी तीन एकांिकका पािहा. ांता एकीचे
े न ‘. मी शाळाकॉलेजात असताना एक लेख वाचला होता, ात असे
उदाहरण घेतो आहे. ती णजे, ‘ वन टाईम सेलेश
ु ीची आई ितला गभिनरोधक गोळी ायची आठवण करते ! आी
होते की अमेिरके त एका तण अिववािहत मल

अचंिबत होऊन एकमेकांत याची चचा करायचो. िकती वेगळे वातावरण ! इकडे हे कदािप घडणे श नाही, असे आी
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ु ाला ाा आईन े
समजायचो. मी पािहलेा तमु ा ा एकांिकके त असे धावर धे आहेत. आदा वष मल
ु
वाढिदवसाला संभोगिवषयक पक
भेट िदलेले आहे आिण या वष ती ाला िनरोधांच े पाकीटच भेट देत े आहे !

ु गा समसंभोगी असाचे कबूल करतो. आिण ही
ाबाबत पित-पतले संवाद आहेत ! शेवटी कहर णजे तो मल
िवकॄ ती वग ैरे न समजता कवा ःखाचा खूप गधळ न घालता आईवडील ते ीकारतात ! काही वषापवू  ही एकांिकका
खूपच सनसनाटी आिण वाद ठरली असती. आज ती िनभयपणे सादर होते आहे. याचा अथच ती एक तर सेॉरही
ु
झालेली आहे आिण ेकही बराचसा समजतदार
झालेला आहे. असे पािहले तर हे अिभिातं लेखकान े

ु ू न आले नाही तर समा िनमाण
घेतलेलेही आहे आिण शासनान े व समाजान े िदलेलेही आहे, असे णता येत.े असे जळ
होतात.
काही  समाजाकडून तयार होतात. अशा नाटकांची उदाहरणे णजे, ‘ यदाकदािचत ‘, ‘ सखाराम बाइंडर ‘, ‘

घाशीराम कोतवाल ‘, ‘ मी नथरु ाम गोडसे बोलतोय ‘ आिण ‘ िगधाडे ‘. कधी अीलतेच े आरोप कधी इितहासाशी
तारणा के ाचे आरोप तर कधी पू िवभूतचे वा देवदेवतांच े िवडंबन के ाचे आरोप. ‘ िगधाडे ‘ मे एका ीा
पोटावर लाथ मारान े होणाया िता गभपाताचे य होते. ते लोकांना खूपच बीभ वाटले. िददशक बेजनी यावर
माग काढला. ा ीा साडीवर िदसणारे राचे डाग ांनी िनळे दाखवले आिण हा िनळा रंग लाल समजावा, अशी

घोषणा के ली. या कारे, कधी माग काढून वा कधी संघष  कन पढेु जावे लागते. अिलकडेच ेमानंद गी यांच े ‘ छावणी
‘ हे नाटक आपा शासकीय सेॉरन े बराच काळ अडवून ठे वले होते. लेखकाला ासाठी संघष  करावा लागला. इथे
मायाही एका नाटकाचे उदाहरण देतो. माझे, ‘ जागचं हलायचं नाही ‘ या नावाचे एक दोन अंकी नाटक होते. ाला

ु
ु ते
माता माणप िमळालेलेही होते. पण, नंतर ातला काही भाग पनलिखत
कन ात काही बदल के ामळे
ु शासनाकडे मी पाठवले. दराना काळात डाबार बंदी झालेली होती. गंमत बघा – ते नाटक सरा
पा

ु े ात कॅ बरे डार ीचे एक पा आहे ! तर
दशकाता हदी िसन ेमाची एक बनावट ोरी हाताळणारे आहे. ामळ
मला प आले की ते सगळे आिण ितची वाे वगळावी लागतील कारण डाबार बंदी आहे ! मी ांना उर पाठवले
ु ी अमक
ु तारखेला आधीच माणप िदलेले आहे, ही ाची त !
की अहो, या पाासह आिण िता संवादांसह त

ु पा
ु पाठवलेय. तरीही बयाच िदवसांनी, अण नलावडे ितथे अ झाावर मला
आता फ काही बदल के ामळे
ते माणप िमळाले ! मायाच
‘ ढोलताशे ‘ या नाटकात एक वा िके ट आिण पािकान याबाबत होते, ते वगळायला सांिगतले होते. कारण देशाा
पररा धोरणाशी िवसंगत असे काही नाटकात असू नये, असे एक कलम असते. ही सव लेखकाा
अिभिातंावरची एक कारची आमणेच असतात. णूनच, हे सेॉर बोडच र करायला हवे अशी मागणी
अमोल पालेकरांनी कोटाकडे के लेली आहे. ाबाबतचा िनकाल अजून आलेला नाही.
इथे एक लात ायला हवे की जगाता अन ेक लेखकांा बाबतीत, णजे उदाहरणाथ, तिमा नासरीन, सलमान
ु देशात ांा लेखनाला धोका आहे णून कुठे तरी सया देशात आयाला
रदी, गाओ झगिझआन हे अमक

ु
जायाा घटना आपण वाचलेा असतात. एक तर ांच े सािह अनवािदत
होऊन जगात पोचलेले असते कवा
िमळतो समजा ांना सया देशात आय – िततके ती, तसे आहेत का आपले  आिण तसे आयिबय घेण े ही
आपा बसकी बात आहे का ? आिण आपाला खतमच करावेस े वाटावे अशा कारचा काही आशय आपण मांडतोय
का ? तसे नसेल तर, इथले कायदे समजून घेऊन लेखन करता येईल असे मला वाटते. कोणाच देशात वा मानवी
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समूहात शंभर टे अिभिातं िमळणे अवघड आहे, हे आपणही समजून घेतले पािहजे. अीलतेा बाबतीत,

ु
ु माप आहे. कोणाही कलाकॄ तीतला नसताच
ु डा अील ठरवता
कायात, लेखकाला खूपच झकते
एखादा संदभहीन तक
येत नाही. पूण  कलाकॄ तीतले ाचे ान आिण ा कलाकॄ तीचा भाग णून ाची गरज, हे िवचारात ावे, असे आहे.
ु
ा बाबतीत काही वाचक, समीक यांची साही काढता येत.े सरा एक कायदा णतो की इथली कायदा व सवा

िबघडवणारे, समाजात फू ट पाडून भडकवणारे, असे काही कलेत नसावे. िशवाय, इथले सनदशीर मागान े िनवडून आलेले
सरकार, हसा भडकवून वा बेकायदेशीर मागानी उलथून टाकयाचा हेतू कलेत असता कामा नये. मला वाटते की

ू तेच तसेच बेकायदेशीर काही
बसं लेखकांना या कायांचा अडथळा येयाची शता नाही. पण, ांच े हेतच

ु
ु एक
योजलेले असतील तर ाचे पढील
संगीत ऐकायची ांना तयारी ठे वावी लागणारच, हे उघड आहे. तरीही, अमक
कायदा मोडला जातोय का यावर मतभेद होऊ शकतील, समथनाथ वा िव मांडणी के ली जाऊ शके ल, हेही लेखकांनी
समजून राहायला हवे. अशा कारचे िनबध घालणारे कायदे जगात जवळ जवळ सवच देशांत आहेत, हे आपाला
िवसरता येणार नाही. २०१४ ते २०१६ या काळात पोिलसांनी दाखल के लेा या कायाखाला ११२ के सेसप ैकी फ
दोन के सेसमे दोष िस होऊ शकलेला आहे, असे न ेटवर िदसते. हे पाहता ही काही चंड काळजीची बाब िदसत नाही.
तरीही, एखादे सरकारच अशा कायाचा गरै वापर करतेय असे वाटले तर ायालयाचा दरवाजा ठोठावणे हाच माग
उरतो. रीतसर चाललेा लोकशाहीमे फार िचतच कुणा लेखकाला इता टोकाला जावे लागेल, असे वाटते.
हे झाले समाजाचे वा कायाचे िनबध. सवात पिहला िनबध तर लेखकाचा तःचाच असतो. मनात असलेले वा
समजलेले ते सवच  करायची लेखकाचीच हमत होत नाही. नातेवाईक, िम, ओळखीचे लोक काय णतील,
ांना काय वाटे ल, ांा कशा ितिया येतील याा िवचारांना अन ेक लेखक घाब शकतात. अंत चावट वा
ु ांा जगयावर ाचा काय
अीलतेाही वादात येईल अशी एखादी कादंबरी िलिहली समजा तर आपा मल
ु
ु ता ा
पिरणाम होईल याची कन ेन े भीती वाटू शकते. माझे ‘ बिबळ
आिण झू ‘ हे नाटक ी-पषां

ु ाला कसे मािहती ? टले, बाबा, अशीच
 ांचा िवषय हाताळते. एकान े मला िवचारले की हे एवढे सगळे त
आकषण

ु
सांगोवांगीची मािहती वापरलेली आहे. तःा अनभवाबरोबरच
िनरीणातून आिण चतनातूनही बरेच मनोापार
ू तःा िवकॄ ती 
लेखकाला कळू शकतात, हेही लात घेतले गेले पािहजे. खानोलकरांनी ांा कादंबयांतन
े ा ा कलावंताचेच मूमापन आधी करा, ही
के ा, असे णणारे िवानही इथे होऊन गेलेले आहेत.  कलेप
जर समाजात वॄी असेल तर ितचा लेखकाला ास होऊ शकतो. ा ासाला लेखकाला तयार राहावेच लागणार.
लेखक ममवगय नसावा, तो पिरवतनवादीच असावा अशा कारा अपेा या कलाेाता

ु
अिभिातंाला अटकाव करणाया असतात, हे लात ायला हवे. आता माझे हेच ‘ बिबळ
आिण झू ‘ हे

नाटक पिरवतनवादी कुठे आहे ? पण ते मानवी जगणे पाहणारे, ा िनिमान े काही आशय  करणारे आहे की नाही
ु ेच पािहले, ामळ
ु े मला काही  आला नाही.
? ांनी पािहले ांनी ते या समजतीन

ु नकाशे वेगवेगळे असतात, ाची वाढ
हे ातंाचे  का िनमाण होतात, हे पािहले पािहजे. ेक माणसाचे जनक

ु ात अमक
ु एका िवभूतीला सव
वेगवेगया वातावरणात, वेगवेगळे पिरणाम घेत झालेली असते. काही लोकांा आय
ु धमाच,े ीचे वा जातीचे िवडंबन वा
ान असते. थोडात, ेकाची घडण, ोॅमग वेगवेगळे असते. अमक

िवटं बना सहन होणारच नाही, अशी काहची अवा असू शकते. आिण सगळी कलािनमती ही फ ा ा लेखकाा
ु े सवच कलावंतांबाबत माणसे सौ
िगत ितिया  करणारीच असते, हा बसंांचा समज असतो. ामळ
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ु एका कलाकॄ तीतून आपा
वा ती मानिसक संघषात असू शकतात. जेा जेा लोकांना असे वाटते की अमक
घडणीलाच िवरोध होतो आहे वा धोका िनमाण होतो आहे तेा तेा ा कलावंताचे अिभिातं न के ले पािहजे
असे ांना वाटते. या बाबतीत हे लात घेतले पािहजे की जगातले अन ेक माताा लेखक हे सांगत असतात की
ु
ांा लेखनाचा का माल हा िगत अनभवातू
न वा पिरमातून येत असला तरी ते िगत ितिया 
ू वा
करयासाठी िलहीत नाहीत. ते मानवी जगणे समजून घेयासाठी िलिहतात. वाचकांनीही िगत पूव हांतन

ू कलेकडे पा नये, अशी अपेा असते. पण अन ेकदा तसे घडत नाही. आिण हेच, ही ातंाची समा
मतमतांतरांतन
िनमाण होयाचे कारण आहे. िजथे कुणावर तरी आमण करणे, कुणािवतरी ेष पसरवणे असे कलेच े योजनाब
ू असतील ितथे संघष  िनमाण होणारच हे समजून घेता येत.े
हेतच
आता थोडे आपा राजकीय वातावरणाकडे पाहावे असे वाटते. काय आहे पिरिती ? न ेते तर इकडून ितकडे उा
ु ा वा आघााही कशाही – अनपेितही होत आहेत. जरा िडझाईन बदलले की
मारतातच आहेत पण पांा य

इकडचे पोपट आिण ितकडचे राघू लगेच वेगवेगळे च बोलायला लागतात, हे आपण पाहात आहोत. थोडात णजे

ु माणसे वा प अमक
ु िवचारसरणी मानतात, असे काही िदसत नाही. याचे आता कुणाला आयही वाटत नाही.
अमक

ु
हीच उर आधिनक
अवा णायची ! ना धम, ना िवचारसरणी, ना कोणती मू े ! सगळे जगणे उथळच असते, हीच
धारणा ! याही पिरितीत पिरवतनवादी िवचारवंत मा न ेट लावून ांची ठरािवक मते रेटताना िदसतात, तो भाग वेगळा
 ही. आता काही प जातवादी, काही धमवादी, काही भाषावादी असे असान े समाजात फू ट पाडणारे
आिण िनरथक
आहेत, असे टले जाते. मला वाटते, ते सगळे मतांा गांसाठी असते. असे फू टपाडे प इथे कायदेशीर माता

कसे ा करतील ? सगळे च माताा आहेत णजेच संिवधान मानणारेच आहेत, हेच गॄहीत धरायला हवे. कुणाचे
ु ा
काही वेगळे णणे असेल तर कोटात जाऊन ते िस करायला हवे. या सगयाचा सारांश असा िदसतो की िनवडणक

जकणे आिण आपा अमांमाणे देश घडवणे हेच सवाच े उि आहे. आिण ात िवचार वग ैरे काही नसून पूव ह
ु
े ला समजा अनामक, अहसक, समजतदार,
आिण एकू णच घडत आलेले ांच े ांच े भाव आहेत. णजे काँस

शांततावादी अशी ितमा आवडते तर बीजेपीला ािभमानी, जर तर आमक, जशास तसे वागणारी अशी कणखर
ितमा पसंत पडत असेल – असे फरक असू शकतात. लोकांना आता मतदानातून िवचार िनवडायचा नसून भाव

ु े आता िवचार पोचवणे याला महच रािहलेले नाही. आपापा अिता आिण भाव यांच े
िनवडायचा आहे. ामळ
ु े एकू णच याता संघषाना एक शाळकरी आिण माथेिफ प येत
रा आणणे हेच महाचे झालेले आहे. ामळ
ु ी ेमकिवता
े ण
े े आहे असे िदसत नाही. त
चाललेले आहे. तरीही या राजकीय ेाता लोकांना कलेच े काही देणघ

िलिहली की िनराशेची िलिहली की एखाा कालबा िवचारसरणीची िलिहली यान े ांना काहीच फरक पडत नाही. एक

ु ही नाही. एखाा राजकीय भावाची
तर ांना वेळही नाही आिण कलेकडे जायासाठी लागणाया तरल मनाचे कौतक
ु ी िलिहलेत तरच ांच े ल जाऊ
तरफदारी करणारे वा ांा राजकीय भावाा िवरोधात असलेले असे काही त
शके ल. पण याही पिरितीत काही पिरवतनवादी वा िवोही टाईप िवचारवंत मा कला ही डाा िवचारसरणीचीच

असायला हवी, हे करपणे मांडत असतात. ते वावापासून तटु लेले आहेत हे एकदा लात आले की ांाकडे ल
करता येत.े णजेच, एकू णात सा राजकीय लोकांकडून तरी मराठी लेखकांा अिभिातंाला काही धोका
िदसत नाही.
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माणसांा जगयाचा हा जो एक नमूना तयार झाला आहे तो िवचारात घेता लेखकान े लेखनपूव  चतनातं
वापरायचीच जा गरज आहे, असे िदसते. आपण का िलिहतो आिण आपले िलिहणे हे सवच माणसांसाठी असू शकते
ु एकदा आभार मानून थांबतो.
की नाही – हे िवषय लेखकाा चतनात असायला हवेत, असे वाटते. पा
ु
ु , िदनांक २९-१२-१९. )
( पषोम
करंडक पािरतोिषक िवतरण समारंभ, पणे
--- ००० ---

किवतालेखनातला एक योग
https://www.facebook.com/aksharnama/posts/2418156568495414
े न १४-१५ जान ेवारी दरान िस कवियी ा दया पवार यांा अतेखाली
३४ वे अितादश सािह संमल
लातूर येथ े पार पडले. समकालीन ांना िभडणारे, ांचा सिवर आढावा घेणारे उदबोधक भाषण पवार यांनी के ले.
ांा दीघ अीय भाषणाचा हा संपािदत अंश...
हा संपािदत अंश असला तरी हे संपादन मूळ भाषणाला नीट ाय देणारेच असणार असे मला वाटते. २०१७ चे भाषण

ु े आता ावर बोलत आहे. हे भाषण तीन वषापवू चे असले तरी ‘ िशळे ‘
मी अिलकडे णजे बरेच उिशरा वाचले ामळ
 वाचले पािहजे असे आहे. हे भाषण
झालेले नाही. आजही यातले वा न वा हळू हळू समजून घेत ते लपूवक

ु
ु ीच णणार नाही. तःा अनभवातू
पूणाशान े मला समजलेले आहे, असे मी मळ
न आिण चतनातून आलेली अशी

ु
भाषणे िचतच आपा समोर येत असतात. ांतलेच हे एक अपवादाक भाषण आहे. सामातः परोगामी
ीचे
ु
भाषण हे अ चे भाषण ब ही कुठे ही हाणू शके ल, असे असते. हे भाषण तसे नाही. परोगामी
भाषणाचा एक उम नमूना
ु , थमतः, या भाषणाला सलाम !
णून याकडे पािहले पािहजे. या सव बाबमळे

हे भाषण णजे एक जबरद वैचािरक कॅ ूल तर आहेच पण ती एक एक आशयगभ किवताही आहे, असे माया

ु े , मला ‘ िदसणारी ‘ किवता मी िलन काढली. आता ही किवता मी िलहीत असान े एक एकसंध
लात आले. ामळ
कलाकॄ ती णून ितचे अि साकारणे हे माझे काम होते. आिण या किवतेता आशयाची जबाबदारी घेणहे ी. कारण
आता फ ाा भाषणाचाच आशय ही किवता  करत असेल, असे नाही. आिण एक टोकाची शता अशीही
ु े, ाला ही किवता आवडणे-नावडणे हे ितचे िता
असू शकते की हा पूणत ः वेगळाच आशय आहे. ामळ
भाषणिनरपेच असावे लागेल. इतरांच े तर ते तसे असावे लागेलच.
अशी ही किवता तमु ासमोर जाहीरपणे सादर करणे, याला अथातच भाषणकतची पूवानमु ती मी घेतलेली आहे.
किवतालेखनाचा मराठीतला एक वेगळा योग णूनही या उपमाकडे पाहता येईल, असे वाटते.
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 िहताचे आयाम
ु ी णता तेवढेच न मानणारी
त
मी बौ मी आंबडे करवादी
आिण हो एक कवियी आिण एक साधी
मराठीची ाािपका
ना खगोलशााची ना गिणताची
असेच माझे अिधकािधक िवशेष सांगत
मला अिधकािधक मयािदत करयाचे
तमु चे डाव मी जाणते बाळांनो
ु ी जसे णता ना िरतेम े
त
ु ारे बाप लगते ह
हम त

ाच अथान े मी तमु ची आई आहे
ु
जातीय परोगामी
आिण ाणी दिलत
येताहेत का लात
ीला जातीचे वेशार मानणारे
कोण कोण आहेत ते पाहा ना
ीातं हे जातीजातीत
वेगवेगळे का लागणार आहे तेही बघा
-- मी मनूिवरोधी असले की वाह छान

ु
आंबडे करवादी -- आिण दिलत पषाची
ु
दडपशाही झगारणार
टले की
पाा पंखांची बेगडी कशी
खाजगी आिण सावजिनक ातंात
भेद कोण का करते आिण यातून शेवटी
आाला एकाकी पाडायचा आहे का डाव याचे काय
कायात सामावेल का

सगयांसाठी सगळा ाय
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की येतील ात संघषमय
आंतरिवरोधी कलमे -दिलतांचा ाय ियांचा ाय
मराांचा वा ाणांचा ाय
होऊ शकतील का समावेशक आिण एकप
हे सगळे  इतके एक
की एक धागा ओढला तर
ितसरीकडेच ताण वाढावा
यावर फ एकच -द गूझ इज आऊट
हे झेन स णात उजळणे
जेा सगळे च िदसते
तेा काहीच नाही उरत

हे येतये का तमु ा ानात
माया तरी कुठे येतये
--- ००० ---

ऍसडटी ( अतक ता – णजे तक िवहीनता – अतता ने ).
चांगले-वाईट, ाथ-िनाथ, न ैितक-अन ैितक, िववेकी-अिववेकी असे मूाक भेद आपा बोलयात असतात.
काहना वाटते की यांतले ‘ वाईट ‘ ते अतक णावे आिण चांगले ते अतक णू नये. आणखी काहचे मत पािहले तर

ु , ‘ साथ  ‘
ु े , सगळे च तक य
अतक काहीच नाही. आपण कशासाठी काय करतोय हे माणसाला समजत असते. ामळ
असते. ऍसडटी मधली जी अतक ता आहे ती अशी ंाक नसते. ती सवसमावेशक अतक ता वा िनरथत ा असते, हे
लात ायला हवे. ऍसडटीमे णजे अतक तते ही असली ंाकताही ऍसडच असते, हे पाहायला हवे. यालाच
असंगतता, िवसंगतता, ता वग ैरे टले जाते. पूण  मानवी जगयातली िनरथ ता हा ाचा अथ असतो. िनवडक

ु तेत बसवणे णजे तीच िनरथक ंाकता
िनरथत ा ने. ऍसडटीला आपण आपा आवडा सबु ु तेत वा िनब

गॄहीत धरणे ठरते. तोच िनरथक आदशवाद िगरवणे ठरते. ऍसडटीचे पूण  आकलन णजे नथगन ेस णजे ‘ नसणेपण
‘ णजेच अिवादाची पूणावा, हे लात ायला हवे. ऍसडटी वा नथगन ेस या तानाक / आािक
ु ते होते, असे णयात अथ नाही. या आकलनाला
संकना आहेत. ांचा आता काळ संपलेला आहे, ा काळापरते
काळाची ऍसड कं ु पणे नसतात, हेही समजून ायला हवे. ( आदशाच े ढाचे वा म कोसळणे वा सया एखाा
155

 कारणान े टाकले जाणे यालाही कधी कधी मी बोलयाा ओघात ऍसडटीचे भान येण े णतो – पण ते पूण 
आकषक
ने. ते डोलारे कोसळया वा टाकयापूवचेही ऍसडच असते, हे िवस नये. ) इथे हे पाहावे -￼ "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.
तसेच हेही 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 ---

किवतेतला ' मी '
माया एका किवतेत मधमु हे आिण रदाब यांच े उे ख आान े माया काही िमांना वाटले की मलाच हे आजार
आहेत. अजून तरी मायावर ा आजारांचा हा झालेला नाही. माया किवतेतला ' मी ' हा मीच असतो असे नाही -ु
अन ेकदा नसतोच. काही वेळी एखाा िगत अनभवाचे
किवतेला िनिम होऊ शकते पण सहसा किवता हे बेब
ु
आचिर नसते. कवीची सखःखे
वाचकाा डोात घालणे मला तहीन वाटते. असं िनिमांनी किवता

ु ' पाहयाची ' वा ' ' समजून घेयाची ' मायातून येणारी
िनमाण होऊ शकते -- ितचा मूलाधार मा मानवी अनभव
िया असते. पण, िगत ितिया अशा पात ती नसते.
हेच काही वेगया कारे आधीही कुठे कुठे बोलले गेलेले आहे. ांतले न ेटवर 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 पेसोआन े ७२ टोपण नावांनी वेगवेगया किवता का िलिहा असाात याचाही या संदभात िवचार करावा.
--- ००० ---

किवतेची ाा
ू , मवारीतून व आंतरसंबध
ू  होणारी संसच
ू क अथवलये
श आिण वाे वा ओळी यांा साहचयातन
ं ांतन
एका पिरपूण  आशयात पोचवणारा एकसंध भािषक मजकू र णजे किवता.
--- ००० ---

प, घाट, पबंध यांा अथात फारसे फरक करता येतील असे मला वाटत नाही. यांतला कोणताही एक श
संपकासाठी ठरवून आपण वाप शकतो. ही सािहकॄ तीची रचना असते. ात श, भाषा, िवरामिचे, िवचार,
भावना, मूडस, आठवणी, ितिया, े, भास, संावाह, गती, लय वग ैरे सगळे येत.े या सगयांा रचनाक
मामातून सािहकॄ ती घडते. यांता कोणाही भागाला ' आशय ' णता येत नाही. बरेच लोक, ' आशय ' णजे
ु ती वा वैचािरक कॅ ूल, असे समजतात. ामळे
ु , गधळ होतो. रडू आले, हसू आले, वैचािरक
काही भाविनक अनभू
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बोधन झाले -- असे असयाला लोक आशय समजतात. सािहकॄ तीतून काही ' हाताला लागायला ' हवे, ' नाा
िवधान ' हवे, ' भूिमका ' पोचायला हवी -- असा बोलयातून ते  होते. पण, आशय असा मयािदत वा बौिक
नसतो. आशय णजे शहाणपण, भान, पिरपता -- wisdom, awareness, maturity. कोणतीही कलाकॄ ती ही
ा आशयाला पोचणारी असायला हवी. बाकी सगळे माम असते. मामाा कौशपूण  रचन ेतून लेखक
आशयाकडे जात असतो. फ भावना वा िवचार एवाच ेात आशय असतो, असे मानले तर ांची मूाकता
सतत िववा राहील. घाट वा पबंध हा मामाचा असतो, आशय हा अमयाद असतो. सव मौवान सािहकॄ ती या
आशयाची कास धरणाया असतात -- एखाा मानिसक पिवाची ने.
--- ००० --सामीिक ायाम
ु े , सािहात अमक
ु च े असे णयात काही
ेकाची आवडिनवड वेगळी, मू े वेगळी, िनकष वेगळे -- ामळ

अथ राहात नाही -- हे अन ेकदा टले जाते. इथले ानपीठ काय कवा ितकडचे नोबेल काय, ते काही पूण  मानवजातीचे

ु
मूिनणयन नसते. बाळ कोटकरांना का देऊ नये या दोतला एखादा परार,
यावर माया एका िमाशी मी नगर
ु या एी वासात चचा के ली होती.
ते पणे

ु
ू ीवर एक वैचािरक ायाम सचलाय.
या एकू ण ' मानवी ह ' पाभम
तो मी करणार नाहीय, हे आधीच सांगतो.
ायाम असा -- नोबेल देताना जे सानप िदले जाते ात ा ा कवीचे वा लेखकाचे मह काय कशात आहे, हे
सांिगतलेले असते. एक कारे ते िनकषच असतात. ते समजा गेा पंचवीस वषाच े एक करायचे आिण ातून काही
मूरचना सापडतेय का, ते पाहायचे. तसे काही सापडेलच. ा मूांमाणे वा िनकषांमाणे आपले, इथले मराठीतले
ु झालेले नाहीत -- असे कुणी सापडतात का, ते शोधायचे. तसे नसेल काही
कुणी -- ा िबचायांच े इंजीत अनवाद
सापडत तर ती काय अशी वेगळी मूरचना आहे याची िचिका करायची.
ु
एखाा तडफदार समीकान े हा सामीिक ायाम कन पाहावा, असे सचवावे
स े वाटते. अशा वैचािरक मंथनाचे
िनदान नावी णून तरी काही मह राहील, असे वाटते.
--- ००० --किवतेची गरज
ु ी ही किवता िलहायची काही गरजच नती " -- असे माया ेक किवतेबल णणारे एक वा अनक
े वाचक
" त
असू शकतात याची मला कना असते. मायासारखे असे अन ेक कवी आहेत की जे एखादे काम सा करयासाठी वा
एखाा वूची वा िवचाराची जािहरात वा चार वा सार करयासाठी िलहीतच नाहीत. यावर लगेच असे हेटाळले

ु ी आहे तशी ठे वू इिता कवा वाढवू इिता. हा तमु चा आपमतलबीपणा
जाऊ शकते की याचा अथ  जगातली घाण त
ु ी असंवदे नशील आहात. हे जर खरे असेल तर हेही एक कामच झाले ! या कामासाठी अमक
ु एक किवता
आहे, त
िलिहली आहे, हे दाखवता यायला हवे.
--- ००० --158

किवतेच े पूण  होणे -- असेही -एखाा वेळी असे होते -- किवता िलिहली जाते पण मला कळते की माया मनान े गधळ के लेला आहे -- नको ते

ु
ु
काही ा किवतेत घसडले
ले आहे. तंपणे टले तर ा घसडले
ा मजकुरात आणखी एक वेगळी किवता असते -ु
पण ही अशी घसखोरी
झाान े, िलिहलेली किवता िबघडलेली असते. याचा अथ  ती टाकू न ावी लागते, असे नाही.

नको तो मजकू र उडवून हवा तो शोधून काढावा लागतो. आता मनाची अनावयक डबडु बंद झालेली असते. आता ती
े े का िच असे ना ! ेक किवतेच े एक आपापले ' पूण 
एक एकसंध किवता घडते. मग ितात मानिसक िवदीणतच

 असते. पण, ते खरे तर ाचे नसतेच कतॄ
 -- ाची '
असणे ' असते -- ते कवीला कळणे हेच ाचे सवात मोठे कतॄ
मीिगरी ' थांबावरच तर ती किवता गट झालेली असते !
--- ००० --ा कायमात सागरन े तडुलकरांचा एक लेख वाचला. ते ा वेळी लोकसेत ' रामहर ' नावाचे सदर िलहीत असत,
ु
ात तो आला होता. ( िदनांक २८ मे १९९३. ) ात तडुलकरांनी ा योगाची आिण िवशेषतः डॉ. भथािडयां
ा

अिभनय-िददशनाची थोरवी, शांची अिजबात काटकसर न करता सांिगतलेली आहे ! ती अथात योयच आहे, असे
मीही णू शकतो कारण ते नाटक मीही पािहले होते.
ु
ाच लेखात ' मोठे नाटक णजे काय ' यावरही तडुलकर बोललेले आहेत. ांा मते, नसा
कथेता

ु तः मानवी भावातील गतं ु ागत
गत
ं ु ागत
ं ु ीन े नाटक मोठे ठरत नाही. ते म
ं ु , मानवी कॄ ततली गूढ अताककता, ाची

ु े मौवान ठरते. ( डॉ. लागू आिण तडुलकर यांा
लनशीलता आिण िनयतीा िनदय ायाचा सखोल वेध यांमळ

ु
एका जाहीर संवादात, ते िनयती मानतात, असे तडुलकरांनी सांिगतले होते, ाची आठवण झाली.) ते ेकाची तक बी

ु एक पटवायला वा अमक
ु एक
िवकल करणाया खर साचे दशन घडवत ाला हेलपाटून टाकते. थोडात, ते अमक

भूिमका मांडणारे एकरेषीय नाटक नसते. ते सम अिाचा आवाका घेणारे, कोणाही ीकरणािशवाय जगयाा
भानाचा झपाटा  करणारे असते. ( ही वाे शशः नाहीत -- रणावर आधािरत आहेत. )
े असावे
चांगा, मोा नाटकाबाबतचे हे तडुलकरांच े िवचार मला पूण  पटतात. चांगले नाटक हे मानवी संबध
ं ांचच

ु ी एखाा पााची महती गाऊ लागलात तर मानवी संबध
लागते. त
ं ांना सपाटता येत े आिण कलाकॄ तीतली ' दशनाची
जान ' संपनू जाते.
--- 000 --' रंगवाचा ' ा माच २०२० या अंकात आलेला माझा लेख इथे देत आहे. पूण  अंकच वाचनीय आिण असनीय
आहे. िमळवून जर वाचा. लेख -अिभिातं
-- चं. . देशपांड.े
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महाराीय कलोपासकचे पदािधकारी, यंस ेवक, मंचावरील मावर, धत सहभागी सव महािवालये आिण
िवाथ, परीक आिण ेक – थमतः मी धता सव िवजेांच े अिभनंदन करतो आिण ांना यश िमळालेले
नाही ांना एकच सांग ू इितो की मीही यश आिण अपयश या दोतून गेलेलो आहे – आपले काम चा ठे वणे हीच
ु ाला नाेात हयात घालवलेले उम, अासू
अपयशाला ांजली समजावी. सदैु वान े या अंितम धला त

ु ासपणे ीकारा आिण श झाास ांाशी चचा कन आपली
परीक लाभलेले होते. ांचा िनणय िदलखल

ु
नासमज वाढवून ायचा य करा. मला आणखी एक गो सवातीलाच
सांगायची आहे – ती णजे या जोशी

ु ी मला दोन श बोलयाची संधी देत आहात ाबल मी खूपच कॄ त आहे. यासाठी
आिण सळसळा उवात त
ु ा सवाचा आभारी आहे. बोलणार आहे याचा अथ  खूप लं बच
े ौडे भाषण करणार आहे असे नाही. पण, लेखकांना
मी त
आिण कलावंतांना न ेहमीच महाा ठरणाया एका ाबल मी बोलणार आहे, थोडात. तो  णजे

ु ीच नाही. सािह
अिभिातंाचा आहे. याचा अथ  मी फ राजकीय वातावरणाबल बोलणार आहे असा मळ
े नांत एक अशी पत ळते आहे की राजकारणाचे े सािहाला व असूच नाही शकत, असे णायचे आिण
संमल
फ राजकारणावर बोलायचे ! सािहाबाबत एक वाही बोलायचे नाही ! मी अथातच तसे काही करणार नाही.
अिभिातं हा न ेहमीच माया चतनाचा िवषय राहात आलेला असान,े माया मराठी नाटकाा ेाता
नान े उभरा िम-मिै णना िवचाराला काही खा देयाचा माझा िवचार आहे.
कलेत राजकारण व नसते असे णाणायांच े एक वैिश िवचारात ायलाच हवे असे असते. राजकारण व
ू बाकी सगळे मानवी जगणेच हपार क इितात. ेम, एकाकीपणा, िनराशा,
नाही असे णणारे हे लोक कलेतन

ु
उर-आधिनक
जािणवा हे सगळे कलेत आले तर ाला ते भरा पोटीची करमणूक वा कलावंताची असंवदे नशीलता
णतात. या कारा कलावंतांची आिण िवचारवंतांची संा जेा समाजात वाढते तेा कलावंताा सजकतेवर तो
एक दबाव िनमाण होतो. अशा वेळी आपले अिभिातं अबािधत राखणे हे कलावंताला जमले नाही तर तो
तःची सजकता गमावून बसयाचा धोका असतो. यात आणखीही एक  लात घेयासारखा असतो. उदाहरणाथ,
गो. प.ु देशपांड े यांच े ‘ उ धमशाळा ‘ हे नाटक ा. ातले ीधर कुलकण हे पा एका िविश िवचारसरणीचे
आहे णून ाला चौकशीा िदातून जावे लागते, असे आहे. नाटक अथातच ाची बाजू घेऊन िलिहलेले आहे.
ाचे उदाीकरणही आहे. ‘ बघा, िकती हा अाय ! ‘ असा टोन आहे. पण, ाच िवचारसरणीची सा असलेा
देशांत िवरोधकांना हवेतच िमसळू न टाकले जाते, ाचे काय – हा  इथे येत नाही. अशा गोची भलावण करणारे

लोक आिण कोणाही भूिमके चे फुगे फुगवणारे लोक हे मानवी जगणे समजून घेयाची सजकता नाकारत असतात. ते
तः तर ती नाकारतातच पण इतरांनीही ती नाकारली पािहजे असा दबाव ते िविवध कारे िनमाण क पाहतात. तो

ु
झगान
कलावंताला आपा तःा चतनशीलतेन े आिण सजकतेन े जगता येण े आिण अिभ होता येण े हे अशा
वातावरणात महाचे ठरते. असो. यावर फार वेळ न घालवता पढेु जाऊ.

या िनिमान े तमु ाशी थोडे बोलायचे णून २७ तारखेला सकाळी मी तीन एकांिकका पािहा. ांता एकीचे
े न ‘. मी शाळाकॉलेजात असताना एक लेख वाचला होता, ात असे
उदाहरण घेतो आहे. ती णजे, ‘ वन टाईम सेलेश
ु ीची आई ितला गभिनरोधक गोळी ायची आठवण करते ! आी
होते की अमेिरके त एका तण अिववािहत मल

अचंिबत होऊन एकमेकांत याची चचा करायचो. िकती वेगळे वातावरण ! इकडे हे कदािप घडणे श नाही, असे आी
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ु ाला ाा आईन े
समजायचो. मी पािहलेा तमु ा ा एकांिकके त असे धावर धे आहेत. आदा वष मल
ु
वाढिदवसाला संभोगिवषयक पक
भेट िदलेले आहे आिण या वष ती ाला िनरोधांच े पाकीटच भेट देत े आहे !

ु गा समसंभोगी असाचे कबूल करतो. आिण ही
ाबाबत पित-पतले संवाद आहेत ! शेवटी कहर णजे तो मल
िवकॄ ती वग ैरे न समजता कवा ःखाचा खूप गधळ न घालता आईवडील ते ीकारतात ! काही वषापवू  ही एकांिकका
खूपच सनसनाटी आिण वाद ठरली असती. आज ती िनभयपणे सादर होते आहे. याचा अथच ती एक तर सेॉरही
ु
झालेली आहे आिण ेकही बराचसा समजतदार
झालेला आहे. असे पािहले तर हे अिभिातं लेखकान े

घेतलेलेही आहे आिण शासनान े व समाजान े िदलेलेही आहे, असे णता येत.े असे जळूु न आले नाही तर समा िनमाण
होतात.
काही  समाजाकडून तयार होतात. अशा नाटकांची उदाहरणे णजे, ‘ यदाकदािचत ‘, ‘ सखाराम बाइंडर ‘, ‘

घाशीराम कोतवाल ‘, ‘ मी नथरु ाम गोडसे बोलतोय ‘ आिण ‘ िगधाडे ‘. कधी अीलतेच े आरोप कधी इितहासाशी

तारणा के ाचे आरोप तर कधी पू िवभूतचे वा देवदेवतांच े िवडंबन के ाचे आरोप. ‘ िगधाडे ‘ मे एका ीा
पोटावर लाथ मारान े होणाया िता गभपाताचे य होते. ते लोकांना खूपच बीभ वाटले. िददशक बेजनी यावर
माग काढला. ा ीा साडीवर िदसणारे राचे डाग ांनी िनळे दाखवले आिण हा िनळा रंग लाल समजावा, अशी

घोषणा के ली. या कारे, कधी माग काढून वा कधी संघष  कन पढेु जावे लागते. अिलकडेच ेमानंद गी यांच े ‘ छावणी
‘ हे नाटक आपा शासकीय सेॉरन े बराच काळ अडवून ठे वले होते. लेखकाला ासाठी संघष  करावा लागला. इथे
मायाही एका नाटकाचे उदाहरण देतो. माझे, ‘ जागचं हलायचं नाही ‘ या नावाचे एक दोन अंकी नाटक होते. ाला

ु
ु े ते
माता माणप िमळालेलेही होते. पण, नंतर ातला काही भाग पनलिखत
कन ात काही बदल के ामळ
ु शासनाकडे मी पाठवले. दराना काळात डाबार बंदी झालेली होती. गंमत बघा – ते नाटक सरा
पा

ु े ात कॅ बरे डार ीचे एक पा आहे ! तर
दशकाता हदी िसन ेमाची एक बनावट ोरी हाताळणारे आहे. ामळ
मला प आले की ते सगळे आिण ितची वाे वगळावी लागतील कारण डाबार बंदी आहे ! मी ांना उर पाठवले
ु ी अमक
ु तारखेला आधीच माणप िदलेले आहे, ही ाची त !
की अहो, या पाासह आिण िता संवादांसह त

ु े पा
ु पाठवलेय. तरीही बयाच िदवसांनी, अण नलावडे ितथे अ झाावर मला
आता फ काही बदल के ामळ
ते माणप िमळाले ! मायाच
‘ ढोलताशे ‘ या नाटकात एक वा िके ट आिण पािकान याबाबत होते, ते वगळायला सांिगतले होते. कारण
देशाा पररा धोरणाशी िवसंगत असे काही नाटकात असू नये, असे एक कलम असते. ही सव लेखकाा
अिभिातंावरची एक कारची आमणेच असतात. णूनच, हे सेॉर बोडच र करायला हवे अशी मागणी
अमोल पालेकरांनी कोटाकडे के लेली आहे. ाबाबतचा िनकाल अजून आलेला नाही.
े लेखकांा बाबतीत, णजे उदाहरणाथ, तिमा नासरीन,
इथे एक लात ायला हवे की जगाता अनक

ु देशात ांा लेखनाला धोका आहे णून कुठे तरी सया देशात
सलमान रदी, गाओ झगिझआन हे अमक

ु
आयाला जायाा घटना आपण वाचलेा असतात. एक तर ांच े सािह अनवािदत
होऊन जगात पोचलेले
असते कवा िमळतो समजा ांना सया देशात आय – िततके ती, तसे आहेत का आपले  आिण तसे
आयिबय घेण े ही आपा बसकी बात आहे का ? आिण आपाला खतमच करावेस े वाटावे अशा कारचा काही
आशय आपण मांडतोय का ? तसे नसेल तर, इथले कायदे समजून घेऊन लेखन करता येईल असे मला वाटते. कोणाच
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देशात वा मानवी समूहात शंभर टे अिभिातं िमळणे अवघड आहे, हे आपणही समजून घेतले पािहजे.

ु
ु माप आहे. कोणाही कलाकॄ तीतला नसताच
अीलतेा बाबतीत, कायात, लेखकाला खूपच झकते
एखादा संदभहीन
ु डा अील ठरवता येत नाही. पूण  कलाकॄ तीतले ाचे ान आिण ा कलाकॄ तीचा भाग णून ाची गरज, हे
तक

िवचारात ावे, असे आहे. ा बाबतीत काही वाचक, समीक यांची साही काढता येत.े सरा एक कायदा णतो की
ु
इथली कायदा व सवा
िबघडवणारे, समाजात फू ट पाडून भडकवणारे, असे काही कलेत नसावे. िशवाय, इथले

सनदशीर मागान े िनवडून आलेले सरकार, हसा भडकवून वा बेकायदेशीर मागानी उलथून टाकयाचा हेत ू कलेत असता
ू तेच
कामा नये. मला वाटते की बसं लेखकांना या कायांचा अडथळा येयाची शता नाही. पण, ांच े हेतच

ु
तसेच बेकायदेशीर काही योजलेले असतील तर ाचे पढील
संगीत ऐकायची ांना तयारी ठे वावी लागणारच, हे उघड

ु एक कायदा मोडला जातोय का यावर मतभेद होऊ शकतील, समथनाथ वा िव मांडणी के ली जाऊ
आहे. तरीही, अमक
शके ल, हेही लेखकांनी समजून राहायला हवे. अशा कारचे िनबध घालणारे कायदे जगात जवळ जवळ सवच देशांत
आहेत, हे आपाला िवसरता येणार नाही. २०१४ ते २०१६ या काळात पोिलसांनी दाखल के लेा या कायाखाला
११२ के सेसप ैकी फ दोन के सेसमे दोष िस होऊ शकलेला आहे, असे न ेटवर िदसते. हे पाहता ही काही चंड
काळजीची बाब िदसत नाही. तरीही, एखादे सरकारच अशा कायाचा गरै वापर करतेय असे वाटले तर ायालयाचा

दरवाजा ठोठावणे हाच माग उरतो. रीतसर चाललेा लोकशाहीमे फार िचतच कुणा लेखकाला इता टोकाला
जावे लागेल, असे वाटते.
हे झाले समाजाचे वा कायाचे िनबध. सवात पिहला िनबध तर लेखकाचा तःचाच असतो. मनात असलेले वा
समजलेले ते सवच  करायची लेखकाचीच हमत होत नाही. नातेवाईक, िम, ओळखीचे लोक काय णतील,
ांना काय वाटे ल, ांा कशा ितिया येतील याा िवचारांना अन ेक लेखक घाब शकतात. अंत चावट वा
ु ांा जगयावर ाचा काय
अीलतेाही वादात येईल अशी एखादी कादंबरी िलिहली समजा तर आपा मल
ु
ु ता ा
पिरणाम होईल याची कन ेन े भीती वाटू शकते. माझे ‘ बिबळ
आिण झू ‘ हे नाटक ी-पषां

ु ाला कसे मािहती ? टले, बाबा, अशीच
 ांचा िवषय हाताळते. एकान े मला िवचारले की हे एवढे सगळे त
आकषण

ु
सांगोवांगीची मािहती वापरलेली आहे. तःा अनभवाबरोबरच
िनरीणातून आिण चतनातूनही बरेच मनोापार
ू तःा िवकॄ ती 
लेखकाला कळू शकतात, हेही लात घेतले गेले पािहजे. खानोलकरांनी ांा कादंबयांतन
े ा ा कलावंताचेच मूमापन आधी करा, ही
के ा, असे णणारे िवानही इथे होऊन गेलेले आहेत.  कलेप
जर समाजात वॄी असेल तर ितचा लेखकाला ास होऊ शकतो. ा ासाला लेखकाला तयार राहावेच लागणार.
लेखक ममवगय नसावा, तो पिरवतनवादीच असावा अशा कारा अपेा या कलाेाता

ु
अिभिातंाला अटकाव करणाया असतात, हे लात ायला हवे. आता माझे हेच ‘ बिबळ
आिण झू ‘ हे

नाटक पिरवतनवादी कुठे आहे ? पण ते मानवी जगणे पाहणारे, ा िनिमान े काही आशय  करणारे आहे की नाही
ु ेच पािहले, ामळ
ु े मला काही  आला नाही.
? ांनी पािहले ांनी ते या समजतीन

ु नकाशे वेगवेगळे असतात, ाची
हे ातंाचे  का िनमाण होतात, हे पािहले पािहजे. ेक माणसाचे जनक

ु ात अमक
ु एका िवभूतीला
वाढ वेगवेगया वातावरणात, वेगवेगळे पिरणाम घेत झालेली असते. काही लोकांा आय

ु धमाच,े ीचे वा जातीचे िवडंबन
सव ान असते. थोडात, ेकाची घडण, ोॅमग वेगवेगळे असते. अमक
वा िवटं बना सहन होणारच नाही, अशी काहची अवा असू शकते. आिण सगळी कलािनमती ही फ ा ा
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ु े सवच कलावंतांबाबत
लेखकाा िगत ितिया  करणारीच असते, हा बसंांचा समज असतो. ामळ
ु एका कलाकॄ तीतून
माणसे सौ वा ती मानिसक संघषात असू शकतात. जेा जेा लोकांना असे वाटते की अमक

आपा घडणीलाच िवरोध होतो आहे वा धोका िनमाण होतो आहे तेा तेा ा कलावंताचे अिभिातं न
के ले पािहजे असे ांना वाटते. या बाबतीत हे लात घेतले पािहजे की जगातले अन ेक माताा लेखक हे सांगत
ु
असतात की ांा लेखनाचा का माल हा िगत अनभवातू
न वा पिरमातून येत असला तरी ते िगत

ितिया  करयासाठी िलहीत नाहीत. ते मानवी जगणे समजून घेयासाठी िलिहतात. वाचकांनीही िगत
ू वा मतमतांतरांतन
ू कलेकडे पा नये, अशी अपेा असते. पण अन ेकदा तसे घडत नाही. आिण हेच, ही
पूव हांतन

ातंाची समा िनमाण होयाचे कारण आहे. िजथे कुणावर तरी आमण करणे, कुणािवतरी ेष पसरवणे असे
ू असतील ितथे संघष  िनमाण होणारच हे समजून घेता येत.े
कलेच े योजनाब हेतच

आता थोडे आपा राजकीय वातावरणाकडे पाहावे असे वाटते. काय आहे पिरिती ? न ेते तर इकडून ितकडे उा

ु वा आघााही कशाही – अनपेितही होत आहेत. जरा िडझाईन बदलले की
मारतातच आहेत पण पांा या

इकडचे पोपट आिण ितकडचे राघू लगेच वेगवेगळे च बोलायला लागतात, हे आपण पाहात आहोत. थोडात णजे

ु माणसे वा प अमक
ु िवचारसरणी मानतात, असे काही िदसत नाही. याचे आता कुणाला आयही वाटत नाही.
अमक

हीच उर आधिु नक अवा णायची ! ना धम, ना िवचारसरणी, ना कोणती मू े ! सगळे जगणे उथळच असते, हीच
धारणा ! याही पिरितीत पिरवतनवादी िवचारवंत मा न ेट लावून ांची ठरािवक मते रेटताना िदसतात, तो भाग वेगळा
आिण िनरथ कही. आता काही प जातवादी, काही धमवादी, काही भाषावादी असे असान े समाजात फू ट पाडणारे

आहेत, असे टले जाते. मला वाटते, ते सगळे मतांा गांसाठी असते. असे फू टपाडे प इथे कायदेशीर माता

कसे ा करतील ? सगळे च माताा आहेत णजेच संिवधान मानणारेच आहेत, हेच गॄहीत धरायला हवे. कुणाचे
ु ा
काही वेगळे णणे असेल तर कोटात जाऊन ते िस करायला हवे. या सगयाचा सारांश असा िदसतो की िनवडणक

जकणे आिण आपा अमांमाणे देश घडवणे हेच सवाच े उि आहे. आिण ात िवचार वग ैरे काही नसून पूव ह
ु
े ला समजा अनामक, अहसक, समजतदार,
आिण एकू णच घडत आलेले ांच े ांच े भाव आहेत. णजे काँस

शांततावादी अशी ितमा आवडते तर बीजेपीला ािभमानी, जर तर आमक, जशास तसे वागणारी अशी कणखर
ितमा पसंत पडत असेल – असे फरक असू शकतात. लोकांना आता मतदानातून िवचार िनवडायचा नसून भाव

ु े आता िवचार पोचवणे याला महच रािहलेले नाही. आपापा अिता आिण भाव यांच े
िनवडायचा आहे. ामळ
ु े एकू णच याता संघषाना एक शाळकरी आिण माथेिफ प येत
रा आणणे हेच महाचे झालेले आहे. ामळ
ु ी ेमकिवता
े ण
े े आहे असे िदसत नाही. त
चाललेले आहे. तरीही या राजकीय ेाता लोकांना कलेच े काही देणघ

िलिहली की िनराशेची िलिहली की एखाा कालबा िवचारसरणीची िलिहली यान े ांना काहीच फरक पडत नाही. एक

ु ही नाही. एखाा राजकीय भावाची
तर ांना वेळही नाही आिण कलेकडे जायासाठी लागणाया तरल मनाचे कौतक
ु ी िलिहलेत तरच ांच े ल जाऊ
तरफदारी करणारे वा ांा राजकीय भावाा िवरोधात असलेले असे काही त
शके ल. पण याही पिरितीत काही पिरवतनवादी वा िवोही टाईप िवचारवंत मा कला ही डाा िवचारसरणीचीच

असायला हवी, हे करपणे मांडत असतात. ते वावापासून तटु लेले आहेत हे एकदा लात आले की ांाकडे ल
करता येत.े णजेच, एकू णात सा राजकीय लोकांकडून तरी मराठी लेखकांा अिभिातंाला काही धोका
िदसत नाही.
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माणसांा जगयाचा हा जो एक नमूना तयार झाला आहे तो िवचारात घेता लेखकान े लेखनपूव  चतनातं
वापरायचीच जा गरज आहे, असे िदसते. आपण का िलिहतो आिण आपले िलिहणे हे सवच माणसांसाठी असू शकते
ु एकदा आभार मानून थांबतो.
की नाही – हे िवषय लेखकाा चतनात असायला हवेत, असे वाटते. पा
ु
ु , िदनांक २९-१२-१९. )
( पषोम
करंडक पािरतोिषक िवतरण समारंभ, पणे
--- ००० --सजक कला
ु राला पोचणारी असेलच असे नाही. कवीन े ाची
कोणाही कवीची ेक किवता ही ाा कुवतीा अ

ु समा कोणती असते तर किवता ही िनणयाक वा बोधद होयाची. तशी
खंत बाळगायचेही कारण नाही. म

किवता ही फ नाकारली वा ीकारली जाऊ शकते. ती कधीच काही नवे देऊ शकत नाही, कारण, आहे ते पाहयाची
ु ताजी आिण िजवंत
वा समांची िया समजून घेयाची जाग ितात नसते. ती जाग असणारी किवता वषानवष

राहते. हे समजलेला कवी कधी कधी, िलन झालेा किवतेतली बोधदता काढू जातो तर ात ती पूण  किवताच न
होते. ( माझे एक नाटक असे िलन झाले होते. सगळा सूर बोधदतेचा होता. मलाच ते बािलश वाटू लागले. ती पूण 
ु खनच के ले ! ) मतदशनाचा हेत ू हा कलेचा मख
ु दोष णता येतो.
संिहता नाकान मी ा नाटकाचे पनल

काहा मते ' योय बोधद ' असणे हेच फ कलेच े मू, असे असू शकते. पण, तशी कला पंथापक असते हे

ु े ती संघषाची आिण छळाची आहे ती रचना ीकारणारी असते, णजेच मूहीन असते, असे
पाहायला हवे. ामळ
ु
णता येत.े ःखाची रचना नसतीच
उगाळत राहणे णजे सजक कला ने.
--- ००० --ू त ा
अथपण
माया लहानपणची गो. धावा इंजीत िलिहलेला मजकू र पान मीही तसेच सरपटते काही िगचिमडून याचा अथ 

काय, असे िवचारत असे. तसेच, बरेच पढेु , ' सकथे ' ता किवता वाचून, कशाही शेजारी कोणतेही श िलन मी

अशा अनाकलनीय मजकू रांा किवता सकथेकडे पाठवा होा. ा उलट टपाली परत आा ! तर, ' अथपूणत ा
' ही लक बाय चा णजे अनमान धपान े वा राम भरोसे अिात येत े असे अन ेकांना वाटत असेल का ? की न
जाणो, फासे आपा बाजून े पडले तर आपले लेखन उदाहरणाथ  नोबेला तोडीचे ठ शके ल, असे ?
--- ००० --मूहास
ु मते  डसा गळी उतरवयासाठी नाही.
इथे बरेच िवषय मी िवचारिविनमयासाठी मांडत असतो – माझी अमक
ाच कारची ही पो आहे. ही ‘ मूहास ‘ हा श न ेहमीच वाचनात येतो. काय आहे ही भानगड, असे आपण
कधी िवचारत नाही. एक लात घेतले पािहजे की आपण ांना मू े णतो ा काही बौिक रचना असतात आिण
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सामातः ा ‘ आदश ‘ णून ीकारलेा असतात. मू े मा सगयांनाच असतात पण ात आचरणात
नसतात. उदाहरणाथ ‘ समता ‘ हे मू घेऊ. हे मा सगयांनाच असते पण आचरण िवषमता िनमाण करणारे असते.
पितपनी शंभर टे एकमेकांशी एकिन असायला हवे याला सगळे च ‘ हो हो ‘ णतील पण ते आचरणात असणार
नाही. ाचार वाईट असे सगळे च णतील पण मनात आिण खाजगीत ाचे समथन ही करतील. कोणतेही मू

ु ी यु स नसाल तर
णजे माणसाा जगयातले एक आंतरंच असते. ‘ अहसा ‘ हे मू चांगले आहे हो पण त
ु ाला कुेही िवचारणार नाही – असा हा पेच असतो. आिण हे शेकडो-हजारो वष चा असते. तसे नसते तर ‘
जगात त
समता ‘ हे मू मानून ासाठी झटायची गरजच उरली नसती. मू-ीकार आिण मू-िवरोध या ंातूनच

ु ा काराची अिभी, माण बदलते, वेगळे असू शकते, इतके च.
माणसाची ‘ गती ‘ चा असते ! काळानप
हे सव पाहता ‘ मूहास ‘ होतोय, णजे काय ? िनरिनराळी मू े ीकारणे आिण ांचा हास करत जगणे हेच
तर घडत असते. आज वेगळे असे काय घडतेय ? की आपण मूहासाबल बोललो णजे आपण तः फार

ु वागणारे आहोत, असे भासवयाची ही एक य
ु ी असते ? आिण यातले मतभेदांच े े लात घेतले तर आता
मूय
ु वागणे कधी होते ? वू आिण बाजार यांच े चंड जग
अगदी मूहास होतोय असे णयासारखे आपले मूय
ु े झालेले असामळ
ु े मळ
ु ातच असणारी ंाकता खूप मोठी िदसते, इतके च !
खल
मू े आचरणात असूच नाही शकत तर ांचा हास कसला ?
--- ००० --किवता आिण वय
मी अगदी थोडा काळ िकलर ेसमे ‘ मनोहर ‘ मािसकाचा सहसंपादक णून काम करत होतो. ा वेळी मी ‘

ु ाखती घेऊन ांचा एक मोठा लेख तयार के ला
सहिशण ‘ या िवषयावर अन ेक नामवंतांा आिण िशणतांा मल
ु वैिश असे. तर
होता. ा लेखाला भाकर काटे यांची िचे लाभलेली होती. सदं ु र असणे हे काांा िचांच े मख

ु ान े मल
ु ीकडे पाहताही कामा नये. ाचे
ा ियेत एक िवचारवंत असे णाले होते की वयाा २५ ा वषापयत मल
ु ते सहिशणाा िवरोधात होते. मल
ु ामल
ु नी
पूण  ल ाा िशणावरच क ित असायला हवे. अशा िवचारांमळे

ु एक िशणत असे असे णतो, ावर तमु चे काय मत,
एक िशकताच कामा नये, असे ांच े मत होते. यावर, अमक
असे िवचारावर ते मायावर खवळले होते. तर ते असो. न ैसगक वाढ आिण मानसशा यांना धन ांच े िवचार

ु आिण कवीचे वय यांचा काही संबध
ु
नते. इथून सवात
करायचे कारण णजे किवतेत येणारे अनभव
ं असतो का आिण
ाचे काही िनयम वा िश असते का, हा या पोचा िवषय आहे.
ियांनी, िवशेषतः िववािहत ियांनी ेमकिवता िलिहणे िनिष मानणारे बरेच लोक अजूनही आपा समाजात
आहेत. ियांवर घातले जाणारे हे िनबध अन ैसगक, अायकारक आहेत, हे समजणायांची संाही आता बयाप ैकी
आहे, असे णता येईल. असली बंधन े वा अपेा या िनसग आिण मानसशा यांना डावन बाळगा जातात. ांना
 वावाचा वा मानवी जगयाचा आधार नसतो. तसेच कार, कोणा वयात कशा कारा किवता िलिहा

ू े िवचार, िनराशा, हे असू नये, असे काहना
जाात यांबाबता अपेांमेही असतो. तण वयात औदासी, मॄच
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वाटते. माणसाा जगयाबाबतचे मूलभूत  – जसे की, ःख का होते, ेक संबध
ं ात संघष  का असतो – हे खरे तर
ु नते. ते पूण  मानवजातीचे  होते. अशा
कोणाही वयात पडू शकतात. बु ाला ते  पडले ते फ ाापरते

कारा चतनाची किवता तण वयातही िलिहली जाऊ शकते. तण वयात कशाला आािक, असे णयाला
अथ नसतो. आपण ‘ आािक ‘ चा संबध
ं धामक कमकांड,े ांता अिधकारांची रचना यांाशी जोडतो ते पूणत ः
ु
ु
चकीचे
असते. खरे तर ेक चांगली किवता ही िगत सखःखां
ा पिलकडचा एकू ण मानवी जगयाचा आवाका

ु
घेणारीच असते. काही किवता फ िगत रागलोभ वा सखःखे
वा मते मांडणेच महाचे मानणाया असू शकतात.

ु
आिण तरीही, काही किवता, कोणाही अनभवाा
िनिमान े, मनाा गत
ं ु ागतं ु ीा रचना, जगयातली आंतरंे यांच े
पिरपूण  भान घेणायाही असतात. या अथान े ा आािक असतात. तण वयात अशा किवता कुणी िलहीत असेल
तर, ‘ अरेरे ‘ वा ‘ िबचारा ‘ असे कवीला णणारे काही असू शकतात. ानेर काय, ‘ वन ‘ ा कामासाठीच आले
होते, इतर तणांनी ा फं दात पडू नये, असे ांना वाटते.
ु यांांता आकषण
 ाचा िवषय घेऊ. हे फ तण वयाता लोकांच े आरित े असते, असे काहना
ी-पष
वाटते. तसे वाटणे हे अथातच अन ैसगक, मानवी जगयाा वावाला नाकारणारे आिण हेकटपणे न ैितक पाचे
ु
ु तले आकषण
 हे दोी बाजूनं ी वयब असू शकत नाही, तसे ते नसते, हे अगदी आधिनक
असते. ी-पषां
संशोधनही

ु े , पाशी, साठीा पढा
ु
ु कवनी ेमकिवता िल नयेत, असे वाटणायांकडे ल करणेच
सांगते. ामळ
ी-पष

ु णून पाहणारे कवी जसे ‘ उतार ‘ वयातही असू शकतात तसेच ते अनभव
ु पूण 
योय ठरते. ेमाकडे िगत अनभव
ु तले आकषण
ु े जाला
 वा ेम णजे फ मल
मानवी जगयाची िया असे भान घेणारेही असू शकतात. ी-पषां
ु े मत घडणाा रासायिनक िया, ांच े
घालायचा कायम नसतो. ाला इतर अन ेक आयाम असतात. ेमामळ
ु
े
मानवी जगयातले ान, यांवर खूप संशोधन झालेले आहे. रजोिनवॄीनंतरा ीन े वा साठीनंतरा पषान

ेमकिवता िलिहणे णजे काहीतरी अघिटत वा िवकॄ त आहे असे समजणे, हेच खरे तर िवकॄ त आहे. माणूस ेनडेड --

ु असतो, हे समजून ायला हवे. कलेा ेात सव
ममॄत होत नाही तोवर सव मानवी भावभावनांनी, िवचारांनी तो य
मानवी जगणे, ाचे कोणतेही िवम कोणाही वयात आिवॄ त होऊ शकतात, हे समजणे अवघड जाऊ नये.
कलाक अिभीत कोणाही कारणान े वयाची बंधन े मानणे ही एक सामािजक िवकॄ ती असते. ते फ सवयीन े

ु कलावंतांनी वा कवनी असा समजांना कमत देयाचे काहीच कारण
बबवलेले िवचारूह असतात. ी वा पष
नाही. सरकारी सेॉर नसावा असे आपण णतो, तसाच, हा असला सामािजक सेॉरही नाकारला पािहजे.
--- ००० --अिनयंित – यंचिलत किवता

सामातः कलािनमतीत कलावंताचा िगत सहभाग – ाा सबोध मनाचे िनमितियेवर असणारे िनयंण

ु संचार क िदला जात
-- गॄहीत धरलेले असते. ाच वेळी अबोध मनही थोडेफार काम करत असले तरी ाला म
ु शैली ाम
ु ान े अितवाववादातून आलेली आहे.
नाही. तो टा या अिनयंित किवतेत ओलांडला जातो. ही म

कवीन े किवतेवर कोणतेही संरण न करत बसता ती येतये तशी खडबडीत वा रॉ णजे िपकयाची वा िपकवयाची
िया न झालेली असायला हवी, असे अितवाववादाचा णेता आंे ेटन णतो. िनकॅ नोर पारा ा अँिट-पोएी (
ु वावर
न-किवता ) मेही ही ते अंतभूत असतात. संगीत वा िच या कलांता ‘ अवैचािरक ‘ तांचाही इथे म
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असतो. काहीजण असे णू शकतात की हे ितकडा लोकांनी आणलेले आहे – आपा मातीतले नाही. सगळी

ु े असे
मानवजात एक जगत असते, हे ांना समजत नाही. जातवादी, धमवादी वा देशवादी टोयांा मानिसकतेमळ

ु जे. कॄ मूत वा ओशो हे भारतात जले णून जगात इतर अतु ठरत नाहीत. मानसशााचा अमक
ु
होते. ब,
एक अास परदेशात झाला णून तो इथा मातीता लोकांना लागू होत नाही, असे नसते. कािलदास, टागोर,

ु
े ो, बेकेट, आयन ेो हे पूण  जगाचे असतात, हे लात ायला हवे. तर, ही जी अिनयंित म
शेिपयर, िपरांद

ु डे
शैली असते ती कुठे ही काहीही फे कावे, जोडावे अशी असते का ? तर नाही. वतमानपाचे एखादे पान फाडून, ाचे तक
ु य णजे ही अिनयंित किवता असते का ? या ाला माझे उर,
हवे तसे मांडून ातून िमळणारा कुठलाही शसम
‘ नाही ‘ असे आहे. कवीाही नकळत ाचे जगयाबाबतचे आकलन, पिरपता ( असलेली-नसलेली ) ही इथे काम

करतच असते. ती  होयाला इथे अिततं आिण अंत नावीपूण  वाव िमळतो, असे मी णेन. गेयता, पता,
ु े , अथातच, अशा किवता फ सबोध मनाने वा
वैचािरक भूिमका वा भाविनकता अशी बंधन े इथे नसतात. ामळ

ू ,
वैचािरकतेन े समजत नाहीत. ांा िनमितियेमाणेच ांची वाचनियाही असावी लागते. या किवतेतन
कोणाही चांगा कलाकॄ तीमाणेच, जगयाचे आकलन, भान, पिरपता हेच  होत असते. आज मी इथे िदलेली
‘ उडता उडता ‘ ही किवता या अिनयंित कारातली आहे, असे मला वाटते.( यापूवही मी अशा बयाच किवता
िलिहलेा आहेत. ) िता ‘ यशिते ‘ बल वा ‘ मूा ‘ बल माझा कोणताही दावा नाही.
--- ००० --जगिस भारतीय िचकार ी एस गायतडे यांाबल बोलताना, ांच े एक वैिश णून असे बोलले गेले आहे
-- radical idea of separating meaning from painting -- अथ आिण िच यांची फारकत करणे. एखाा
ु े वाटू शकते, याचा आपण िवचार करायला हवा.
िचकाराला अशी गरज का, कशामळ
--- ००० ---

अमूत  िचाचा अथ आिण दजा

कीरो या जगिवात हरेषाताची जरा परीाच करावी, असे एकदा काहनी ठरवले. हातांच े २०-२५ ठसे घेऊन ते

ु च े असून यांतला एखादा ठसा फारच वेगळा वाटतो का ते बघा, णाले.
ााकडे गेले. हे सगळे ठसे ३५ वषाा पषां
ु ासाठी फाशीची िशा
कीरोन े ते सव ठसे पान एक ठसा बाहेर काढला. तो णाला की या माणसाला खनु ाा ग

झालेली असून सा तो तु ं गात आहे. हे बरोबर होते ! मग ाला फाशी कधी िदले जाईल, असा  िवचारला गेला.
कीरो णाला की ाची फाशीची िशा र होईल. पढेु तसेच झाले ! हे सगळे अंधा णून उडवून लावयासारखे

नाही, असे माझे मत आहे. ही मेिडकल पािमी आिण किरयर पािमी यांतही खूप संशोधन झालेले आहे आिण होत
आहे. ते जाऊ ा – या मतभेदासाठी मी हे िलिहलेले नाही.
आता सरी एक घटना सांगतो. मी बँकेत नोकरीला लागलो ा काळात ेशल कलेन असा एक कार होता.
णजे, एखाा ाहकाा िवनंतीवन ान े भरलेा सया बँकेा चेकचे प ैसे ा बँकेत जाऊन रोख आणून देण.े
तसे रोख प ैसे आणायला मी आिण आमचे एक रोखपाल ( कॅ िशयर ) एका बँकेत गेलो होतो. ितथला कॅ िशयर आमा
ओळखीचाच होता. पण ान े १०० ा एका पॅकेटमे एक सदोष नोट ( तेलकट वा धतु ली गेलेली असेल वा

िचकटवलेलीही असेल ) ठे वली होती. आमचा कॅ िशयर प ैसे मोजत असताना तो सरा कॅ िशयर इकडचे-ितकडचे काही
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बोलत रािहला. आमचा कॅ िशयर नोटा मोजत होता. भराभर. ती नोट येताच ान े ती बाजूला काढून ठे वली आिण तो पढेु
ु
ू कळायचे ते कळले होते ! हेही सांगयाचा हेतू वेगळा आहे.
मोजू लागला ! ाला नसा
शातन

अमूत  िचे बघून आपाला असा  पडू शकतो की हे खरोखर चांगले िच आहे की असेच कुणीही काहीही कसेही

रंग उधळू न वा थापून मारलेली रंगीत थाप वा बनावट िच आहे, हे कसे कळणार ? या बाबतीत आपण संगीताचे

ू ऐकू नही ाची योयता ओळखणारे खूपजण
उदाहरण घेऊ शकतो. अात गायक गात असला तरी ाचे गाणे लांबन
ु िच मारचे आहे की एखाा नवा उडाणटू
असू शकतात, असतात. तसेच िचे ‘ पाहणाया ‘ ला अमक
नलबाजाचे आहे, हे कळू शकते.
आणखी एक  असा पडू शकतो की, पावरचा वा लोखंडावरचा गंज यातही ‘ अमूत  िच ‘ िदसू शकते. तसेच,

झाडाचे खोड, फांा, भतीचे पोपडे, ढग, चहाचे वा अाचे डाग, मोडा वू – यांत कुठे ही कलाकॄ ती “ िदसू ‘
शकतात. मग ांत आिण कलावंतान े िनमलेा कलाकॄ तीत फरक काय ? तो कसा कळणार ?

हे  काही आपालाच पडतात, असे नाही. जगात अन ेकजण यावर िवचार करत असतातच. मी एका िठकाणी असे
वाचले की अन ेक िचे समोर मांडून, िचे ‘ पाहणे ‘ माहीत असलेा काही लोकांना ांता िचकारांबल िवचारले.
ु ६५ टे लोकांना खरोखरा गंभीर आिण िनात िचकारांची िचे
या योगात अन ेकदा असे िदसून आले की समारे
न ेमकी ओळखता येतात.
अमूत  िचातली मारी कशी समजते यावर एक लेख वाचला. ाचा सारांश असा –
सात -- िचाता वाहीपणात एका टोकापासून सया टोकापयत सात असते.
रंग – संगती नीट असते.
पोत – अन ेक थरांचा असू शकतो. ातली सहजता कळते.

गत
ं ु ागत
ं ु – िचातले आंतरसंबध
ं ा िचाची पूणत ा दाखवतात.

िनःशंकता – रंगलेपन, रेषा यांत कुठे ही भीती वा गधळ नसतो.

अथ – गायतडॆ बौिक वा भािषक अथ नाकारतात पण िपकॅ सो सारा िचकारात ते असू-कळू ही शकतात.
सारांश णजे, काहना जे वाटते की हे अनमानधपान े अंदाजे चालणारे आिण एखाा नशीबवानाला ‘ मोठे ‘
करणारे असे े आहे, ते काही खरे नाही. खरोखरची चतनाकता आिण मामावरची मारी समजू शकते. नासमझ
वा समजून घेयात इंटरेच नसलेा लोकांनी याची चता करायचे कारण नाही.
--- ००० --किवतेत आलेला एखादा श
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ु
किवतेतला ' मी ' हा बधा तः िगत असा कवी नसतो -- माया किवतांत तरी नसतो. िगत सखःखे
वा

ु मािहती,
मूडस वाचकांना सांगत बसयात मला इंटरे नाही. पण, किवतेत माम णून वापरले जाणारे अनभव,
आठवणी हे तर सगळे कवीाच मनातले असते. तर, ‘ मांजरसबं ु ा ‘ या माया किवतेतले गावाचे ते नाव मायाच

ॄतीतले आहे. ते कसे माया लात रािहले ते जरा आौढीचा दोष घेत सांगतो. ९० नंतरच काळ. शेतकयांना एक
ु इता रमेपयतची कजमाफी जाहीर झालेली होती. अजून संगणकीकरण झालेले नसान े बँक कमचायांना
अमक

ू कज घेतलेली होती.
सव कामे कान े करावी लागत. आता  असा होता की काही कजदारांनी िनरिनराया बँकांतन

ु
ु े , िनरिनराया बँकांत असणारे कॉमन
ेक िठकाणी ांना उतम रमेचा माफीलाभ देण े चकीचे
होणार होते. ामळ
णजे समान कजदार शोधून काढून ांची कजमाफी ा ा माणात ा ा बँकांकडे जाणे आवयक होते. आिण
आमची बँक ही ितथली लीड बँक असाने या उोगाचा पूण  कायभार आमा बँकेकडे होता. ा वेळी आमा

ु होतो. या कामाचे िठकिठकाणी न ेतॄ करयासाठी आमा बँकेचे
बँकेा ेीय कायालयात मी एका िवभागाचा मख
अिधकारी िठकिठकाणी पाठवयात आले होते. मायाकडे खु नगर िवभागाची सवात मोठी जबाबदारी देयात आली
ु दीडशे ितिनधी आलेले होते. एका मोा सभागॄहात या कामाची वा के लेली
होती. िनरिनराया बँकांच े समारे

होती. मी ितथे जायापूवच नीट िवचार कन हे काम अंत कमी कांत आिण िबनचूकपणे कसे करता येईल हे ठरवून
ु े ३-४ िदवस चाललेले ते काम
ठे वले होते. मला िदलेा तीन सहाकांनाही ते समजावून सांिगतले होते. ामळ

ु े अपयश आले
हसतखेळत कोणताही ताण न येता पार पडले. ( काही िठकाणी या कामाा योजना नीट न झाामळ
ु राबवावा लागला. ) “ आपण समान कजदार शोधयाा वारीतले वारकरी आहोत –
आिण ितथे हा कायम पा
आपा हातात कजदार याांा पताका आहेत – “ असे िकरकोळ िवनोद करत ते काम म पार पडले. अन ेक

ु फोन कन आमा साहेबांकडे माया न ेतॄाची तु ी के ली ! हे सगळे सांिगतले कारण
बँकांा ितिनधनी माम

ाच कामाा रगाात ‘ मांजरसबं ु ा ‘ हे नाव कानावर पडले ! हे नाव खासच वाटले आिण काहीसे गंमतीशीरही. नंतर
ु
ू  झाला. “ अरे, असे नको कस हे काम, सगळा
तो श आा सहकायांत ँ ग णजे आमापरताच
अथपण

मांजरसबं ु ा ( णजे बाबोळ ) होऊन जाईल ! “ – असे. तर असे ॄतीत रािहलेले ते नाव काला किवतेत आले.
एका डन े सांिगतले की ते गाव नगर िजात नसून बीड िजात आहे. ा वेळी ते नगर िजात होते का, हे आता
नीट आठवत नाही. ( न ेटवर पािहले तर नगरच िदले आहे -- एकदोन िठकाणी बीडही आहे ! ) ान े काही फरकही पडत
नाही. मी ‘ महाराात ‘ अशी ी कनही टाकली. आले ना लात -- किवतेत आलेा एखाा शाला कसा
इितहास असू शकतो ते ? एक गंमत समझके भूल जाओ –
--- ००० --सांॄितक चाळा
ु
कोरोना काळात जरा मचे ायाम णून सचतील
ते ही येऊ ायला हरकत नसावी. culture ला संॄती हा

ु ीकडे णजे
श ठीक आहे पण civilization ला सता हा श नाही पटत. मराठीत ते जाते चांगा वागणक

संॄतीकडेच. तर सते ऐवजी िती हा श मला ठीक वाटतो. सा तोच वापरतोय. ितीमे अन ेक संॄती
सामावलेा असू शकतात. याच साबाबत एक  आहे. िनरिनराया गटांा िनरिनराया संॄती असतात. ांच े
ु ॄत पयत करतात. तर संॄतीचे दज असतात का ? संॄतीचे मू ठरवता येत े का ?
वणन कुणी असंॄत पासून ससं
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येत असास ाला आधार कसला असतो ? कला ही संॄती िनमाण करत असते, असे णतात. समजा तीन माणसे
आहेत -- ांनी फ
१ मढकर, ढसाळ

२ प ु िश रेग,े के शवसतु
३ आरती भू, िदलीप िचे
-- असे आिण एवढेच वाचन के लेले आहे. तर ांना िमळालेले सांॄितक टॉिनक कोणते अिधक महाचे, असे काही

ु ाराम वाचलेला माणूस यांांत काही फरक असेल का
असू शके ल का ? चंड सािह वाचलेला माणूस आिण फ तक
? कसा, कोणता ?
ु
माणसाचे सांॄितक ' असणे ' णजे काय ? नसाच
परंपरा, ा, धम, जात -- हेच ? संॄती या शाचा पूण 
अथ काय असेल -- जो  जगयात असेल ?
--- ००० ---

वा णजे काय रे भाऊ ?
ु तसह राजपूत याा आहेमळ
ु े अन ेक महाचे  पा
ु एकदा चचाा ऐरणीवर कवा
अिभन ेता सशां

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

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

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

पटयासारखेच आहे. राजकीय प, कारखान े, बँका, संा – या सगळीकडे लॉबीज असतात, गट असतात. वचाा
झगांवन फुटीही पडतात. याला कुणीही अपवाद नसते. अगदी डावी िवचारसरणी मानणारे वा समतावादीही याला
अपवाद नसतात. हा मानवी पणा णा की गधडेपणा णा की ू रपणा णा, यासहच सगळीकडे माणसे वागत
असतात. हे लात घेऊनच फोडा आिण झोडा सारखी राजकारणे खेळली जातात. तःचे वच ािपत करयात
यशी झालेले, ते िटकवयाचा आिण िवरोधकांना डोके वर काढताच येऊ नये याचे य करणारच. हे सगळे कळत
नकळत आपाला माच असते. कारण आपली टाळकी तशीच असतात. यान वेगळे असे काही मानवी जगणे असू
शकते का, असा ही आपाला कधी पडत नाही. कारण, आपा वागया-जगयातून आपण याच मानवी
वागयाा पतीला ोाहन, बढावा आिण ताकद देत असतो. आपावर जेा ‘ सयाचे ‘ वच असते तेा
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आपण, जगयाची ही पत ने तर फ वचवाले बदलयाचे य करतो. ालाच आपण ‘ वा बदलणे ‘ असे
ु वच कुणाचे यात बदल करयान े फ, अाय
गडस, आदशवादी, ायवादी, समतावादी, वगरै े नाव देतो. नसते
करणारे आिण तो सहन करणारे हे बद शकतात. ‘ वा ‘ नाही बद शकत. ‘ वा ‘ णजे आपली मन

वापरयाची वचवादी, फुटीरतावादी, क ित जगयाची पत. ती बदलयाबाबतचे  कुणालाही पडत नाहीत.

ु आिण सदं ु र होयाची े आपण कोणा आधारावर पाहात असतो ?
मग, मानवी जगणे संवदे नशील, सहकायय
--- ००० --ःखाचे दशावतार
ीचे ःख ीलाच कळणार – ( ातही काया ीचे वेगळे , गोया ीचे वेगळे , नोकरदार ीचे वेगळे , मजूर ीचे
वेगळे आिण समसंभोगी ीचे वेगळे )
ु
ु
पषाची
ःखे पषालाच
माहीत –

ीमंताची ीमंताला, गिरबाची गरीबाला आिण मम वगयाला तर वालीच नाही –
आिण िचनी माणसाचे ःख अमेिरकनाला कसे कळणार ?

ु णजे कुठाच एका ीचे ःख सया कुठाच ीला कळणार नाही –
आिण म
( हे पािहले तर ःखाचे दशावतार णाया ऐवजी ःखाचे अावतारच णावे लागेल ! )
तर, असे हे सगळे माच के ले समजा, संवदे नशीलता वगरै े झ ूठ असते, हेही मा के ले, समजा –
तर काय ?

ु
ु
मानवी आयातली
ही एक सततची, न सटणारी,
शोका समा समजावी

की सगळी मन े शााा मदतीन े एकसारखी करायचे य करावेत – णजे वैािनक िकोणातूनच सटेु ल ही
समा, असे काही ?
अशा पिरितीत करावे काय, ही एकच समा आहे, खरे तर, असे नाही वाटत ?
--- ००० ---

समजून घेणे णजे काय रे भाऊ ?
ु े , ही पो अधवट ान, अान, तटु पज
मी कोणाही िवषयातला त नाही, हे आधीच कबूल कन ठे वतो. ामळ
ंु ा

ु आिण अथ लावयाचे बल कौश यांवर आधािरत असणे भाग आहे आिण ाबल मायाचनाही कन
अनभव

ु माग कोणते, तर, धम, तान, िवान आिण कला. आता, यांतले त परतील
ु
ठे वतो. जगणे समजून घेयाचे मख
का
जगणे समजायला ? तर, काही िवान णतात, एकािक आकलन ायला हवे. हे चार माग तर हवेतच, िशवाय,

समाजशा, राशा, अथशा, मानववंशशा, मानसशा या सगयांचाही अास हवा. आहे का कुणी असा
एकािक त, हे मला माहीत नाही. असला तरी तो पिरपूण  असू शकत नाही, हे च आहे. कारण या सवच

ानमागात अफाट ानिनमती झालेली असून ते काम सतत चाच आहे. कोणाही माणसाचा म, ाची मता,

ु ांतन
ू समजून घेण े चाच
उपल वेळ यांत ते बसणे शच नाही. मग काय, समजून घेण े णजे ? िनरिनराया तक
 असणार आिण एका होणे शच नसणार. तर करावे काय,
असते, ते वाढतही असते, पण ते एकू णात सगळे अपूणच
असा मायासारा अत माणसाला  पडणे साहिजक आहे.
171

ताककता / बौिकता आिण कला यांबाबत मी एक पो िदली होती. सा, जागितक सािहात मराठी सािहाचे

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

आता, समजा मी टले की सव माणसांा जगयाता ांना तु असते कवा ांचा आवाका घेत े ते जागितक

सािह – तर कुणी णेल की ते जगात खपते िकती यावर ते जागितक आहे की नाही ते ठरवायला हवे. णजे इथूनच

ु होतील. मग कुणी णेल की सव माणसांा जगयाला तु असे काही असूच नाही शकत. आता अशा
मतभेद स
अन ेक ांच े करायचे काय ? सारखे कोणा तांकडे जायचे ? आिण ते तही िबचारे एकािक त असूच नाही

ु
ु डे-मेहनत करत
शकणार ! याचा अथ , आपण समजून घेयाा मागात आहोत अशा मात रान सवानी नसती
तक
राहणे – हेच ीकारायचे का – हा एक कारचा पराभवच ने का ?
समजून तरी काय ायचे आहे ? माणसामाणसांमधा संबध
ं ांा जगात अमयाद, अिनबध गधळ आिण हसा

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

उपयोग नाही, हे िदसते आहे. आपण िवान िवान णतो, ते सारखे शोधही लावत असते, चंावर वा मंगळावरही

ु तान
जाऊ शकते पण माणसामाणसांतली हसा या िवषयात ते ढ च असते ! मड असते ! िफर ा करन े का ? नसते
ू एका काय
तरी एका असू शकते का ? वेगवेगया णाा, िवचारपती, आकलनपती असतात – ांतन

ु च बरोबर ? या या कारणांनी माणसाा जगयाची बब झालेली
समजणार ? की कुणीतरी णणार की यातले अमक
आहे, ांत असे असे बदल करा की इथे ग अवतरेल ! – आिण हे कोण सांगणार ? कोण असणार असा सवमा
इसम ? आिण सवमा होयासाठी कुणाची वा कोणा सिमतीची लागेल माता ?

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

नसेल तर, नाही तरी शच नाहीय काही पत, असे णून अिधकच वेगान े बरबादीा िदशेन े जावे ? कुछ तो सपल
ु लावत राहतील ! आता ही अशी सपलपणाची कना बािलश आहे,
होना चािहये ! नाहीतर सवजण एकमेकांना चना
अडाणी आहे, असेही कुणी णू शके ल !
--- ००० --मानवी जगयाचा सवकश आवाका घेण,े हे चांगा कलेच े रहच देशीवाद नाकारतो. आपापले ोामग 

करणे णजेच कला, असे तो मानतो. ोामग हे फ माम असते कलेच े हे देशीवादाला कळत नाही. तो संकुिचत
ु
िथा कलेचा परार
करतो.
--- 000 --' सता ' हा श मराठीत वापरात नता, तो हदीतून आला असावा. ाबाबत  िनमाण करायचा होता णून '

िती '. वाङमयाचे वाचन हे एक उदाहरण णून घेतले आहे. पूण  सांॄितकता तेवान ेच घडते, असे णणेच
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ु
ु  मानवी जगयात ' गणवा
नाहीय. म
' असे काही असते का, हा आहे. लोकांा भावांमाणेच संॄती
वेगवेगया असतात, असे णून भागणारे नाही. माणूस एकीकडे ू र असला तरी सरीकडे ेमळ असू शकतो -- हे
ु ही असो वा नसो, सव माणसांसाठी
िनळ आक ीपणातून घडते -- याला संॄती कसे णणार ? माणूस मधमे

सांॄितक आकलन एका मागान ेच ावे लागेल.  हाच आहे की संॄती ही फ फरकाची िनदशक असते की तीत
ु
ु
ु वािनदशकही
जगयाची गणवा
असे काही असते ? मला वाटते, ' संॄती ' हा श नसता
वणनाक नसून गण
ु वा णजे काय, ती पूण  मानवजातीसाठी एकच असू शकते का, हे  आहेत. माणसांा सवयी
आहे. तर ती गण

ु ,े ेष, पणा टाळणारे यात काही नाही, असे होते. मग, कलेच े
वेगवेगया असतात एवढेच जर असेल तर हसा, य
तरी मह कशाला माजवायला हवेय, असे होते.
--- 000 --एकदा कारण-पिरणाम ही साखळी आिण कं िडशनगचेच फ जगणे, ही चौकट िफट झाली की ' अूत ' वग ैरे

शांना अथ  राहात नाही. या चौकटीत मूाकता कशी असते ते सांगा. या चौकटीबाहेर काही घडतच नसेल तर कला
तरी 'सजक ' कुठली असणार ? एकू ण जगयातही ' सजकता ' हा िवषयच संपणार. सगळे असेच, याच चौकटीत
असणार हे मा करणे या अथ सगळे च समथन ीय ! नो मूाकता ! कलेच े कायच नाकारणे !
--- ००० --न-किवतेला कुणी नगय समजू नये. तीही जगयाचे भान वाढवणारी महाची किवता असते. एकरेषीय
ू ती बाहेर पडत असान े ितला एक वेगळाच ताजेपणा असतो आिण ितचा आवाकाही वाढलेला असतो.
िवचारियेतन
ु े करते. अन ेकांनी अशी किवता िलहीत राहावे, असे मी सचवू
ु इितो.
भाषेच े अकित नवे आयाम ही किवता खल
--- ००० --ु त नसेन तर ते किवता लेखन करायला
ु ात वेगळी आहे मी चक
े ी किवतालेखन पत हीच मळ
. > चं  देशपांडच

ु च बोलतो. मी किवता करायला वा रचायला बसत नाही. किवतेला
बसतात असं ांनी ंटलं आहे < -- एवापरते

काही िनिम िदसते आिण मी िल लागतो -- ेक ओळ मला नवीच असते. सामातः किवता एका वेळी िलन पूण 
ु वाचताना एखादा श कमीजा के ला जाऊ शकतो. पण, िलन झालेले जवळजवळ अंितमच असते. मी
होते. पा

मु ाम भावनाशीलता टाळायचा य करत नाही. िगत भावभावना  करयात मला फारसे ारच नाहीय.
किवतांची िनिमे वेगवेगळी असतात -- जगयातले ( जे असेल ते ) आकलन हा आशय एकच असतो.
--- ००० --माणसांची डोकी आतून फुटलेली आहेत -- मन े िवदीण आहेत -- जगणे संघषमय, हसक आहे -- हे सगयांनाच

ासदायक आहे -- तरीही, हे असे का आहे, हा ठरतो आािक  आिण बिु मान लोक लगेच ाची टवाळी

करायला सरसावतात ! टवाळी करणे णजे े जगणे असा म आसात करयाकडे कल आहे -- कलावंतही याला
अपवाद नाहीत !
--- ००० ---
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संकेतळ आिण िनदयता
माझे संकेतळ तयार करताना -मानव
मरणाचे रण असावे
रा
पंतधान येत आहेत
घटना घडतात
आिण
‘ ायल ‘ चे पिहले नापांतर
-- ही सहा न जमलेली अपयशी नाटके िनकाली काढली. नच के ली. ांतली, ‘ पंतधान येत आहेत ‘ आिण ‘ घटना

घडतात ‘ ही दोन नाटके ‘ अिभची ‘ मे आली होती, ती असतील कुठे तरी. ांतले ‘ रा ‘ हे एक रड नाटक माझा
ु
िम कै . ा. अण पाटील यान े सांगली बँकेमाफ त रानाधत सादर के ले होते. कोापराता
आमा

ु होता िनदयपणा ! माया ा नाटकाची िमांनी यथे टगल के ली होती ! यांतले गंमतीचे
ु गण
िममंडळाचा मख
ु
भाग णजे, ‘ मरणाचे रण असावे ‘ हे लोकना टाईप नाटक, िनळू फुले पयाता
मीरा सोसायटीत राहात

असताना ांा घरी जाऊन ते आिण राम नगरकर यांना मायासह बोअर करत ऐकवले होते ! ते दोघे खूप दयाळू होते,
ु
हे िनववाद ! ‘ ायल ‘ चे तेा मळीच
न जमलेले नापांतर, माहीमला अरवद देशपांड े यांा घरी जाऊन, ते,

ु
ु
सलभा
देशपांड े आिण काकडेकाका यांना ऐकवले होते ! तेही ितघे खूप दयाळू च होते !( नंतर, बराच काळ गेावर, पा
के लेले आिण माया मते जमलेले, ' ायल ' चे नापांतर संकेतळावर उपल आहे. )
बाकीा लेखनात मीच खूप िनदयपणा के ला. न जमलेा किवता न के ा. काहची काटछाट के ली. िनळ िलन

ु ? वाचकांपढेु अमक
ु हे सादर करावे, असे आपाला आधी वाटले पािहजे.
झालेय णून कसले कौतक
इन ू कोस  ( ाभािवक ओघात )

हा एक इंजीत िलिहलेा किवतांचा संह होता. राीयीकरणानंतर खेापाांत उघडलेा शाखांमे
शाखाबंधक णून जाऊन काम करणायांच े जगणे यात होते. याचा एक िका आहे. एन आय बी एम मे मी एका
िनवासी ावसाियक िशणासाठी आमा बँकेतफ गेलो होतो. ते सव िशण मानसशााधािरत होते.
िशकवयासाठी खरोखरच चंड आदरणीय असे डॉ. बाथकू र नामक, शा आिण वसाय यांची उम सांगड घालत
िशकवणारे मार िशक होते ! थोाच काळात मी ांचा एक आवडता िवाथ झालो होतो. ांनी एकदा ंगिचे
काढायची धा ठे वली होती. िदवसभर ांच े िवचार ऐकणे आिण राी ितथे चावणारे डास यांची सांगड घान आमा
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टीमन े ‘ बाथकुरांनी सोडलेले वैचािरक डास ‘ असे काही िच काढले होते ! तर मु ा असा की ा इंजी किवता मी ांना
ु झाले होते. एन आय बी एम न े फ आकडेवारीचीच पके
ु
दाखवा होा. ते फारच खश
िस करावीत असे काही

नाही – बँकगमधला हा असा मानवी भागही ांनी िस करायला हवा, असे ांना वाटत होते. ा किवतांची मांडणी
ु
कशी हवी वगरै े आमा चचाही झाा होा. पण, कामाचा रामरगाडा, माझे कामाचे िठकाण हडपसर हे पयाचे
एक
टोक, एन आय बी एम हे सरे टोक आिण मी राहात होतो ते सहकारनगर हे ितसरे टोक, या गधळात मायाकडूनच ते
काम काही पढेु गेले नाही. ‘ आता काय ाचे ‘ णून तेही मी संकेतळावर घेतलेले नाही !

हे सगळे सांगायचे एक कारण आहे. थोडे काही िलहायला नाही जमले कवा कुणी काही लेखनातले दोष सांिगतले की
नाराज, िनराश आिण ख होऊन िलिहणे सोडूनच ावे अशा मनःितीत पोचणारे लोक िदसतात. खरी आच पािहजे,
िमांनो, पॅशन पािहजे ! यश िमळवयासाठी िलहायचे हा िकरकोळ हेतू सोडून पढेु जाता यायला हवे.
--- ००० ---

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

ू ते तसे घडत असते. तमु चे िवचार कसे
िवानांना ल करावे लागते. आपापले इंटरे, िवचार आिण िनवड यांतन

ु नकाशा, मता पेशी आिण रसायन े यांवर अवलं बन
ू असते, असेही संशोधन आहे. पण, ते
चालावेत हेही तमु चा जनक
ु कीहीनपणाचे होईल.
सोडून देऊ, कारण िवानांा जगयाचा आधारच काढून ावा, असा िनदयपणा करणे हे माणस
तर, िवेच े एक उदाहरण णून हे देतोय –

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

यिु नयन जॅक फडकलेला आहे. णजे सांतर आिण नाटक यांत २५ वषाच ं अंतर आहे. याचा अथ, ांा हातून सा
ु कन िदला, असे टले पािहजे. “ – गो. प.ु देशपांड,े साधना,
गेली ा ममवगय ाणांनी नाटकाचा वाह स

ु ममवगय ाणाा जीवनात सांॄितक पोकळी िनमाण झाली, ावर तो माग
१७ िडसबर २०११. सा गेामळे
शोधत होता, ातून भाांकडून पिहले नाटक िलिहले गेले, अशी ती मीमांसा होती. गोपू
ं ा ा संबिं धत बीजभाषणावर
मला बोलायचे होते. यावर मी टले होते की, “ ाचमाणे, राजकीय ेातून हकालपी झालेा लोकांनी मराठीतले

सांॄितक े गेली काही वष काबीज कन ठे वलेले आहे की काय, याचेही ऐितहािसक िवेषण ायला हरकत नसावी.
“ – साधना, २४ िडसबर २०११.
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मला कोणतेच िनष  सांगायचे नाहीयत. पण, भराभर िनष काढत जाणे आिण आपाला सगळे समजलेय असा

ु पणा िवानांनी के ला काय आिण सामाांनी
आभास तयार करणे हे मला िनबु पणाचे वाटते. आिण मग असा िनब
ु े मीही एक िनब
ु पणाचा दजा तर एकच असणार ! ामळ
ु मीमांसा मांडतोय –
के ला काय – िनब

एक काळ असा आला की आपण अलग पडयाचा धोका आहे, अशी ाणांना भीती वाटू लागली. ातून, आपण,

एकू ण मोा समूहाशी जोडून ायला हवे, अशी ांना गरज वाटू लागली. या उिासाठी काही ाणांनी अंगभूत

कपटीपणातून डाा िवचारसरयांचा माग िनवडला तर इतर काही ाणांनी तशाच कपटीपणातून हवादाचा माग
ु
िनवडला. वतु ः पूण  मानवच कपटी असतो पण, बीचे
आिण िवचाराचे े तःकडे ठे वणे बरीच वष ाणांना

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

ू टाकतो. टीीवर जशा िवानांा चचा वा भांडणे
सगया बाबी मातीत घालता येतात ! ( शेवटी एक गिु पत सांगन

ु े , िवाच कशी कुचकामी असते, ते
चा असतात ना तसे काही जमयाची मायात कवडीचीही कुवत नाहीय. ामळ
मांडयाचा माझा डाव असतो ! )
--- ००० ---

चांगली 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
“ चांगली किवता ही वावाला िमळालेली एक देन असते. एकदा का एखादी चांगली किवता जमा झाली की जग
कधीच आहे तसे रा शकत नाही. चांगली किवता िवाचा आकार बदलयात साहा करते, ेकाचे आान
वाढवते आिण ाचबरोबर भोवतीा जगाचेही. “ – िडलन थॉमस.
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ु आशय असतो,
हा फ ३९ वष जगलेला एक िवलण कक कवी. मानवी जगयातली एकाता हा ाचा मख

ु ग
असे एका समीकान े टलेले आहे. ाला सस
ं त असेच हे ान े उारलेले वा आहे. ‘Light Breaks Where
No Sun Shines‘ ही ाची एकच किवता वाचूनही टी. एस. एिलयट हा अंत भािवत झाला होता. एका
किवतेवन कवीची योयता ओळखणारे आिण तसे जाहीरपणे णायची हमत असलेले लोक इथेही जाला येवोत,
असे आपण णू शकतो.
तर िडलनचे असे णणे आहे की एक चांगली किवता िनमाण झाली की ती पूण  जगावर भाव टाकते. आपण णतो

ु माहीत
की काका, बेकेट यांनी जग बदलले, याचा अथ तोच असतो. काका वाचलेले कवा ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ नसते
असलेले तरी िकती लोक असतील जगात, असा  इथे िफजूल ठरतो. आपा सवाा सव कॄ तचे आपणा सवावर

ु ीच जग आहात, त
ु ी बदलणे हेच जग
भाव पडत असतात, हे आपण पािहले पािहजे. जे. कॄ मूत णतात की त
बदलणे असते. या अथान े एखादी चांगली किवता वा कलाकॄ ती ही जग बदलत असते, हे खरेच आहे. ती किवता िनमाण
झाली एका मानवी भानातून इथेच जगावर भाव पडलेलाच असतो. मग ा किवतेच े वाचक कमी असोत वा जा.
हाच आशय  करणारे माझे एक नाटक आहे – ‘ धागेदोरे ‘. पूण  नाटकभर वेगळे च काही चा असते आिण शेवटी

ू होतो, असा तो कथाभाग आहे. वाटास, जमास वाचून
ा सगयाचा पिरणाम भलतीकडेच एका तणाा मॄत
पाहावे.
सारांश, चांगा कलाकॄ ती णजे काय याचे चतन घडत राहावे. चाललेा रटाळ, सवयीा, हसक जगयाला
धा देतील अशा कलाकॄ तचे ागत होत राहावे.
--- ००० --राज कुमार के बे सी - Raaj Kumar - Best Scenes Compilation - Jukebox
youtube.com

ु फ
ु कॉलेज
आमचे कॉलेज – इाईल यस
ु चे कॉलेज आिण हे आमचे णजे
 ा हे कॉलेज आहे. तेा पारेल कॉलेज णजे सदं ु र मल
मबं ु ईत जोगेरी पूवल

मबं ु ईवन ओवाळू न टाकलेले कॉलेज, असे समजले जाई. पण कॉलेजचा पिरसर णाल तर नंबर वन. हे एका छोा

ु ! मला एस एस सी ला उम गण
ु होते. अंधरे ी ते बोिरवली या सव
टे कडीवर आहे – उम झाडी आिण सदं ु र िनसगय
क ांत मी पिहला आलेलो होतो. ासाठीचे लाय बचे पािरतोिषकही मला िमळालेले होते. मला मबं ु ईत कोणाही

कॉलेजात वेश िमळाला असता. मला इंजीत एम ए कन ा िवषयाचा ाापक ायचे होते. माझी ही इा लात
घेऊन, माया विडलांा ओळखीा एका े ाापकांनी असा सा िदला की याला इाईल मे घाला.

े . एिन दजासाठी िस होते, तसे हे नते. पण
इाईल आिण एिन ही मबं ु ईतली दोन सरकारी कॉलेजस
ु
ु होा िमस होमाई जे. ॉफ – ऑफड िवापीठाा एम ए आिण पूण  आयच
ितथे इंिलशा िवभागमख

वायाला वािहलेा. ा वेळी मबं ु ईत इंजी िशकवयात तीन ाापक ेट णून ओळखले जात. एक णजे ा.
बॅनज, सरे वदा करंदीकर आिण ितसया या ॉफ बाई ! मी या ॉफ बाकडून ‘ मॅबेथ ‘ आिण चॉसरा ‘ कँ टरबरी
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टे स ‘ िशकलो हे माझे भायच णावे लागेल. या बाई तशा िधाड होा आिण यांचा कॉलेजात खूप दरारा होता.

ु
यांा समोर बसून आी तीन िवाथ िशकू शकतो यासाठीही कॉलेजात आी आदरपा होतो ! एखाा गड
ं ु मलाा
ु मारायचीही या बाची हमत होती ! मी ांट रोडला एकदा ांा घरी गेलो होतो. घरात जणू एक मोठे
पाठीत गा

ु ा हवी ती पके
ु
वाचनालयच होते. “ कधीही ये आिण यांतली तल
वाचायला न ेत जा “ असे मला ा णाा होा.
े नाा िदवशी मी ांना िसगरेट िपतानाही पािहले होते. तेा ते चंड अूप होते. मला एकदा
कॉलेजा हे संमल
ु ाािपका कशी िशकवते ? मी काही बोललो नाही, तर णाा, ते जाऊ दे, ती
ांनी िवचारले होते की अमक

ीलेस घान येत,े जवळ बसून बघायला तरी छान वाटते ना ? या असा संवादांच े अिच मी कधी पािहले
नते ! असो. सांगत बसास ा कॉलेजा बयाच आहेत आठवणी. बी ए झाावर, बास आता िशण णून मी
तो माग सोडला, हा भाग वेगळा. इंजीचा ाापक होणे ही आपा बसकी बात नही, हे मला समजले होते.
ु गाणी ऐकताना, माया आवडीचा नट राजकुमार याा
हे सगळे आठवायचे कारण णजे काल काही जनी
गाजलेा संवादांचा एक ििडयो समोर आला. तो नट डायलॉग कग णून ात होता. तो पा लागलो तर

पिहाच यात आमा कॉलेजचे दशन घडले ! पिरसर सदं ु र असान े ितथे अन ेक हदी िचपटांची िचीकरणे होत
असत. इमारत दगडाची असान े ती बाहेन कोटाची वग ैरे वाटू शकते. या यात ती तशीच दाखवलेली आहे. ाची
लक खाली देतोय.

या कॉलेजाचा मराठी सािहाशीही चांगलाच संबध
ं आहे. इथे ाापक वा िवाथ णून येऊन गेलेले मराठी
लेखक -ाापक
बा. सी. मढकर ( कवी, कादंबरीकार, समीक. )

प.ु िश. रेग े ( कवी, कथाकार, नाटककार, कादंबरीकार आिण समीक. )
शंकर वै ( कवी आिण समीक. )
िवाथ

प.ु ल. देशपांड े ( लेखक, नाटककार, अिभन ेते, संगीतकार, वग ैरे – महारााचे हररी लाडके िम. )
चं. . देशपांड े ( महारााला फारसा माहीत नसलेला नाटककार, कवी. )
आता ही ा ती लक आिण बघा आमचे कॉलेज --

https://www.youtube.com/watch?v=rf9T18lPT5g
--- ००० --ु
माझे परभािषक किवतांच े अनवाद
गेा काही वषात मी मधून मधून मला आवडलेा वा काही कारणान े िवशेष वाटलेा अशा परभािषक किवतांच े

ु करत आलेलो आहे. ा किवता मळ
ु ात इंजीतूनच िलिहा गेा आहेत ांचा ा मूळ पांतन
ू आिण ा
अनवाद
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ु उपल आहेत ांच े ा अनवादां
ु वन असे मी अनवाद
ु के लेले आहेत. या
अभािषक किवतांच े इंजीत अनवाद
ियेत अन ेक  असतात, जसे की मूळ इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आहे इथपासून ते मी

ु
ु िकतपत िवासाह आहे, इथपयतचे, असे अन ेक  असतात. मळात
ु
अनवादाला
घेतलेला अनवाद
िलिखत किवता हीच
 स नसून साची अिभी असते असे टले तर ती मूळ किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा
ु हा सरा अपलाप टला तर अनवादाचा
ु
ु हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, सारांशान े मी
अनवाद
अनवाद
कोणाही किवतेचा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो.
ु करावेतच कशासाठी मळ
ु ात, असा एक  अन ेकांा मनात येऊ शकतो. इथा मातीतली कला वगैरे
हे अनवाद
बडेजाव माजवणारे आपण लोक आहोत. इथली माती णजे काय ? फ शेतकरी, शेतमजूर, दिलत वा कामगार यांा
ु कलेची सामु ी होऊ शकतात. ामळ
ु े , इथली
जगयाचे वाव ? तसे णता येत नाही. कुणाचेही कोणतेही अनभव
माती णजे कुणााही मनाची कोणतीही माती, हे आधी लात ायला हवे. मराठी भािषक कवचीही एकमेकांची
माती वेगवेगळीच असते. परमातीच असते. तरीही एकमेकांा किवता थोाफार, अपलाप होत का असे ना,
एकमेकांपयत पोचू शकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता हे सगळे जरी वेगवेगळे

ु ःख, मानापमान, ेम, असूया, हेवा, सूड, महाकांा, वचाची इा अशी ही माती सगळीकडे
असले तरी – सख,
ु े च तर कलेतन
ू होणारी अिभी आिण संपक हे सवच माणसांना
जगभर सव माणसांत तीच -- एकच असते. ामळ
तु असू शकतात. काहीजणांना वाटते की ा ा संॄतीत आपापले कलाशा, सािहशा असते आिण ती
परंपरा जपत, िवकिसत करतच सवानी चालले पािहजे. मला ही धारणा मूखप णाची वाटते. ही धारणा मातीा

वेगवेगळे पणाला मह देणारी असून िताता समावेशकतेकडे ल करणारी आिण णून संकुिचत आहे.
ु ने तर िताता समानतेमळ
ु े,
कोणाही कलेचा अन ेकांशी संपक होतो तो मातीा वेगळे पणामळे

ु
ु े , हे लात ायला हवे. अशा या आकलनामळ
ु े च, परभाषेता कलाकॄ ती अनवािदत
समावेशकतेमळ
होणे मला

आवयक, महाचे आिण समथ नीय वाटते. जगाता कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात.
ु हा नसताच
ु
ु
ु े अनवाद
याच कारणामळ
शािक ियेबरोबर जाणारा वा नसताच
शािक असून चालत नाही.

ु
ु
अनवादकाची
आकलनिया ही ा किवतेा समावेशकतेकडे ल देणारी असावी लागते. अनवादकाा

ु नसताच
ु
ु ातक
ु ांचा, ओबडधोबड आिण
ू ी नसेल तर तो अनवाद
आकलनाला अशी एकसंधतेची पाभम
शािक, तक
ु
ु े , अनवादाला
मूळ कलाकॄ तीला ठार करणाराच होईल. ामळ
घेतलेा किवतेत आकलनाा या एकसंधतेच े दशन

ु
ु करताना अन ेक पयायी शपे सचत
ु असतात, ांतले न ेमके
अनवादकाला
झालेले असणे महाचे ठरते. अनवाद
शप िनवडताना वा काही वेळी नान े घडवतानाही ती आकलनाची एकसंध ियाच अबािधत राहायला हवी,

ु े च मी असे णतो की उदाहरणाथ समजा एका  च किवतेा
अशीच योजना ीकारावी लागते. या एकू ण िकोणामळ
ु
ु के लेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवाद
ु हा मूळ
इंजीता अनवादावन
मी मराठी अनवाद
किवतेशी अिधक िनावान असू शकतो. आिण ााही पढेु जाऊन मी असेही णेन की मूळ किवतेतले पिहले

ु हा मूळ किवतेनही अिधक सकस व सश झालेला असू शकतो. यात
ु े माझा मराठी अनवाद
अपलाप कमी झाामळ
ु
े ते वैिश असते. हे सव लात घेता अनवादाला
कुणाचा मानापमान वा ेकिन नसून या ियेचच
नविनमतीचेच
मह ायला हवे, असे मला वाटते. या सव ियेत िमाहा वा िवभूितम हे महाचे नसून किवतेचा आशय
णजे ात अंतभूत असलेली जगयाचे भान घेयाची ियाच महाची असते, असे मला णायचे आहे.
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माझी माती, माझी भाषा, माझी संॄती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै े हेच

ु े एकमेकांा किवता समजयात येणाया
जगात सव महाचे असते, असे मी समजत नाही. या बाबमधील भेदांमळ
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतेही कवी मी ाच आीयतेन े वाचू शकतो ा

ु े आहेत ! मी
ु चंड खिजन ेच आपासाठी खल
आीयतेन े मी आरती भू वा गु नाथ धरु ी वाचेन. आिण इंटरन ेटमळे
लहर लागली तर, आज रिशयातले वा इंलं डमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहेत, हे पाहात बसतो. कधी ओळीन े
ू नसतो. याची मी ना िटपणे
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करणे हा हेतच
ठे वतो ना ते लात ठे वायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमेल तेवढे समजले की संपले. ांतले काही कवी मला महाचे
वाटतात. ांच े मी जरा अिधक वाचतो आिण थोडेफार अासतोही. ाचीही िवा मायाकडे नसते. कबना मी
ु
ु करताना
अनवादासाठी
िनवडलेा किवताही नंतर माया सामा ानाा केत राहतीलच असे नाही. अनवाद

माया कुवतीमाणे मी शंभर टे ामािणक असतो पण नंतर ते काहीही लात ठे वायची जबाबदारी मी घेत नाही. ा
ा णी ा ा कलाक समॄीतून जाणे और बादमे भूल जाओ, असे ते असते. नाटकाा बाबतीत बोलताना

ु भर
काहीजण असे णतात की ते पान ेक अ झाला पािहजे, ान े ते नाटक सोबत घरी न ेले पािहजे, आय
डोात बाळगले पािहजे – असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वेळी ती ती सजक िया झाली की
ु के लेा किवता वा ांच े कवी
संपले – ातून येणारे भान णजे ते नाटक वा ती किवता नसते. सारांश, मी अनवाद
यांबल नंतर मला काहीही िवचा नये.
ु
मला वाटते माया अनवाद-िये
तले बरेच मु े आिण माझे ाबाबतचे जे असेल ते आकलन  करयाचे काम या

पोमधून परेु स े झालेले आहे. काही मु े रािहले असतील तर ांवरही यातून काश पडू शके ल. किवतेच े माम हे

जगणे समजून घेयाचेच एक सजक माम आहे. ते काम जगात असं पतनी चा असते. असे सगळे समोर येत

ू ेही मी थोडेफार हे काम करत
रािहान े आपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हेतन
असतो. सारखेच करत राहीन असेही नाही. जगयातली अिनितता इथेही असणारच ना !
--- ००० ---

ु
अनवादाचाच
िवषय पढेु -या संदभात किवतेचा आशय आिण अिभीचे तं, हा एक महाचा  येतो. आशयच तं घेऊन येतो, आशय
ु
आिण तं एकच असतात, असेही टले जाते. यावर थोडे बोलायला हवे. रॉबट ॉ णतो की अनवादात
मूळ

किवता आहे तशी राच नाही शकत आिण या अथान े ती नच होते. यालाच जोडून, वाचनात आलेले एक उदाहरण

ु वेगवेगळे झालेले आहेत. आपाकडेही ‘ मेघता
णजे, ायडेन आिण वडथ  या दोघांनी के लेले जलचे अनवाद
ु झालेले असून ेक अनवादाची
ु
‘ चे चारपाच अनवाद
काही वेगळी वैिशे आहेत. याचा अथ, एकच कुठला तरी

ु ( ाता ात ) बरोबर आिण बाकीचे चूक असे णता येत े का ? तर मला तसे वाटत नाही. कोणताही
अनवाद
ु हा ाम
ु
ु ान े आशयानगामीच
अनवाद
असतो कवा असायला हवा, असे आपण णू शकतो. मग काय असतो

किवतेचा आशय ? यावर बोलयासाठी थोडी फोड कन ावी लागेल. किवतेत  झालेला अनभु व णजेच आशय

ु े कवीला झालेले ःख – ते  करणे
असतो का ? काही किवतांत तसे असू शकते. णजे उदाहरणाथ, आई वारामळ
ु ाता तीतेन े वाचकाला पोचणे-जाणवणे असे झाले की
हेच समजा ा किवतेच े उि आहे. ते ःख जसे ा तसे, मळ
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ु े , अशा किवतांच े आशय
पोचला आशय, असे कुणी णू शके ल. अन ेक किवतांा बाबतत ते खरेही असू शके ल. ामळ
ु ःख, चीड वग ैरे भावभावना हेच आशय असणे. पण काही कवी, एखादा
वेगवेगळे आहेत, असे णता येत.े सख,

ु  होताना ााकडे पूण  मानवी जगयाा संदभात पाहतात. ा अनभवाची
ु
अनभव
पूण  रचना पाहतात. हे

ु े ाा नकळतही घडू शकते. या कारात तो अंतभूत
 वा ा कवीा मोा आवााा कुवतीमळ
जाणीवपूवक

ु हा किवतेचा आशय नाही राहात – ा अनभवाचे
ु
असलेला अनभव
एकू ण मानवी जगणे णून  झालेले भान हा

ु कोणताही असो, हे भान, ही चतनशीलता, हा आवाका सगळीकडे तोच –
होतो आशय ा किवतेचा. किवतेतला अनभव
ु ही िनिमे होत असतात. अशा समावेशक आिण मोा आवााा किवता सव
एकच -- असतो. इथे अनभव

ु
माणसांना, ांा जगयाला तु ठरतात कारण अनभव-वै
िवाची मयादा ांनी ओलांडलेली असते. अशा
किवतेा बाबतीत, जगाता कोणाही भागाता वा पिरितीता कवीन े िलिहलेली किवता जगाता इतर

ु
ु
कुठाही भागाता वा पिरितीता माणसासाठी तु आिण महाची ठरते. नसा
अनभवाचा
 असेल तर
तो जसा ा तसा, मूळ रंगपासाह पोचणे कदािचत अवघड होऊ शके ल पण हे भान पोचवू इिणाया किवतेत
वैिवापेा समावेशकता, समता महाची असान,े ते सहज घडू शकते. अथात ासाठी ती किवता तशी असायला
ु
हवी आिण अनवादका
ला, ते सम भान हाच आशय याची जाणीव असायला हवी. असे झाले तर भाषेा परं परा,
ु
ु े येणारे वैिव लात घेऊनही आशय पणे,
कवीा वा अनवादका
ा सवयी, लकबी, भाव यांामळ

अबािधतपणे पोचू शकतो. जगभर असं तहांनी माणूस हे भान घेत असतो – या अथान े तो िनळ ियाितियांा
जंजाळातून मोकळाही होत असतो, तंही होत असतो. यालाच जगयातली सांॄितकता वा पिरपता णता येत.े

ू हे भान कुणालाही ा होऊ शकते. या भानाचा आशय  होयाा
धम वा तान यांा नादी न लागता कलेतन
असं तहा समोर येत राहणे यालाच सांॄितक देवाणघेवाण णायला हवे. या आशयाकडे ल देऊन होणारे

ु दोन संबिं धत भाषांा वेगया भावांमळ
ु े वा ढाांमळ
ु े , मळ
ु ापासून ढळलेले वाटले तरी काही फारसे िबघडत
अनवाद
नाही. कारण तो आशय पोचयात बाधा येणार नसते. हे लात घेता, आता हे  होईल की वरील िववेचनात असे का

ु
टले आहे की अपलापांा बाबतीत पिहान सरा वा ितसरा अपलापही अिधक चांगला असू शकतो. अनवादाा
ियेत मूळ किवतेचा कस कमीच होतो कवा ती ितची ताकद थोडीफार गमावूनच बसते, असे समजायचे कारण नाही.
आता थोडे कामाा ियेबल. दोन भाषांची धाटणी वेगवेगळी असते. इंिलशमधून मराठीत येताना कधी एकाची दोन
ु े आशयाा अिभीला फारशी बाधा
वाे करावी लागतात, कधी शांचा म थोडाफार बदलावा लागतो. ामळ
ु
येत नसेल तर तसे करायला हरकत नाही. पण, काही वेळी ते आहे तसे एका ओघातच आले पािहजे असे अनवादकाला
ु
वाटते, तेा थोडा ओबडधोबडपणा येऊ शकतो – मूळ भाषेची धाटणी अनवाद-भाषे
वर आमण करतेय, असे होऊ

ु
ु
शकते. अशा वेळी ते ीकारावे, असे मला वाटते. असे  कथा-कादंबरी यांा अनवादापेा
किवतेा अनवादात

ु न ेन े अिधक असते. सरा मु ा णजे, ितशांची िनवड हाही एक
अिधक येऊ शकतात कारण किवतेत अथसपं 
ॄ ता तल
महाचा  असतो. उदाहरणाथ, light या शाला काश णावे की उजेड असा  येऊ शकतो. ा वेळी मूळ
ु भाषेता अथवलयांच े भान बाळगून अनवादकान
ु
े िनणय ायचा
किवतेतली अथवा ला घेऊन आिण अनवाद

ु
असतो. मला नाच
एक गंमतीशीर  आला होता. तो सांगतो. फलघेीा ‘ अंडरवेयर ‘ या किवतेतली ही ओळ
बघा –
The Pope wears underwear I hope
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इथे पोपबरोबर होप हा श योजयात नादसाधाची थोडी गंमत कन पोपचे वजनच कमी करणे हे आहे. आय होप चे
' मला आशा आहे ' – यात ते येणार नाही. मी असे के ले –
ु मोप गरज असते ितची
पोपलासा

ु शकते. मूळ किवतेा पॄरीय
आता असा एकमेव माग असतो असे काही नाही. आणखी एखााला वेगळे काही सचू
रचन ेशी आिण बारकाांशी संधान ठे वत आशयावरचे ल ढळू न देण े यातच किवतेा अनवु ादकाचे सजक असते,
ु न मराठीत ‘ अनसज
ु न ‘ हा श वापरणेच
ु े , इंिलशमधा transcreation ला अनलू
असे मला वाटते. ामळ

ु हे एखादे ‘ लमाण ‘ काम नसून मूळ कवीइतके च ते सजकतेच े काम आहे, असे णायला हरकत
योय वाटते. अनवाद
नसावी.
--- ००० --आणखी पढेु –
ु न
माझे किवतांच े अनसज

ु ीच मनात नाही. मला आवडलेा, िवशेषतः अिलकडा
१. जागितक किवतेचा ािनिधक संह करावा असे मळ
काळाता किवता घेतो आहे. मी ना िवान आहे ना िशब अासक. काही कवी चांगले असूनही खूप
ु मला पोचले नाहीत, असे होणे श आहे. ते सोडून िदलेले आहेत.
संदभमयतेमळे

ु
ु च असणार आहे याची मला जाणीव आहे. अथ  वा आशय पकडयावर ल ठे वायचे आिण
२. हे काम गणदोषय

भाषेतही ूथ पोहायचे हे काम अवघडच आहे. या सक सकामात काही िठकाणी ओबडधोबडपणा येऊ शकतो.

ु
३. कवीचे चिर वा ाचे पूण  लेखन यांचा अास मी करत नाही. परेु शी मािहती पान आवडलेा किवतांच े काम स
करतो. किवतेची िया थोडीफार मला समजते या िवासावर मी हे काम करतो.
४. कवीची सामािजक, राजकीय, धामक मते काय होती, याला मी मह देत नाही. कलेची िया जेा िनेन े घडत

असते तेा ती मतािबतांना बांधील राहात नाही. जगयाचे सवागीण दशन ती घडवते. कुणी ह धमाा िव बोलले
ु
होते वा कुणी किन
होते याबाबतचे आकस मी बाळगत नाही. ेट कला ही शेवटी सव मतमतांतरांना ओलांडणारी
असते आिण एकू ण माणसाचे एक जगणे महाचे मानणारी असते, असे मला िदसते.
५. आपाकडे जसे जाितिनहाय, ांतिनहाय, भाषािनहाय ितिनिध देयाची पत असते तसे इथे काही होणार नाही.
६. जगाता काही महान कवा आिण काही वैिशपूण  कवा किवता मराठीत आणाात, एवढाच हेत ू आहे.
किवतेबाबता आपा अपेा आिण कना अिधक उदार ाात, हाही एक हेतू आहे.
७. एखादा कवी गंभीरपणे काही करत असेल तर ते समजून घेयाकडे कल असणे महाचे आहे. आपा चाकोरीब

ु करणे हा मूखप णा आहे, हे
िवचारांत ते बसत नाही णून आकस, पूव ह, उपरोध आिण हेटाळणी यांचा तरु ंत वापर स
ान सॄत करणे हाही एक पा हेतू आहे.
--- ००० ---
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ेट णजे काय रे भाऊ ?
ु ात ेट असे काही नसतेच, वैिक वा सखोल असे काही नसतेच, सगळे उथळच असते – असे आकलन असणारे
मळ

ु लोककला,
काही लोक आहेतच. जे आहे ातच जमेल ती मजा करा, असे णत ते कलािभीत टीन अनभव,

लोकिय कला, गाणी, चावटपणाचे कार, असे सगळे च एक हाताळत, ेट होयाची चता न बाळगता, िवॄतपणा,

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

ु च सखःखाचे
ु
नसते
वावच िचतारयात रस न घेणारी बरीच किवता वाचनात येत असते. वावाचा सांधा सोडणाया
ु
किवतेत दोन कार असतात – एक णजे वाव हे गोडगलाबी
करयात रस असलेले आिण वावाची िवपता,

िवूपताही  ावी असा िकोण असलेले. वावाची कास सोडणाया बयाच किवता शािक रावर आगािपछा
ु े बध वाटू शकतात. असतातही बध कारण ांना टीन एकरेषीय अिभीन अिधक
नसलेा आिण ामळ
ु येतो की अशा बध किवतेतही एखादी ओळ वा एखादा
काही ‘ णायचे ‘ असते. मला अन ेकदा असा अनभव

ु असा येतो की सदर कवी खूप खोलातून चतनशील आहे, हे जाणवते. तशा बध कथेत वा कादंबरीतही
शसमय
तशा जागा असतात. आिण मग ा अनषंु गान े ा एकू ण कलाकॄ तीा आकलनाा शता वाढतात.

ु ाबी असतात. ांना तःची
तसे िचकलेत होऊ शकते का ? वाववादाचा हात सोडलेली बरीच िचे गोडगल
शैलीही असते. ते सव पान आपण चिकत होतो आिण उू तपणे ‘ ेट ‘ णतो. पण, एक कारे ते ओळखता येणारे
वावच असते. आिण सरळ सरळ वावच िचतारणारी अन ेक िचे अशी असतात की ांतले तपशीलांच े बारकावे

ु असा एक िवचार चा असतो
आिण छायाकाशाचे खेळ पान आपण ांना ‘ ेट ‘ णतो. अशा बाबतीत वषानवष
े की हे सगळे , तेही सहज, एका सेकंदात, मग कशाला हे िचकार एवढे क घेत बसतात ? कशाला
की फोटोाफीत येतच
ु
इतका वेळ वाया घालवतात ? नसाच,
कमावलेा कौशाला ेट का णावे ? आिण ‘ अ-वाव ‘ िचकलेत ‘

वाह ‘ णावे अशा जागा असतात का ? ा कशा कारा असतात ? अमूत  िचकलेत असे अन ेकदा वाटते की ‘ वाह
‘ णणारे लोक ा संबिं धत िचकाराची मािहती मनात जोडून ा िचाला ेट णताहेत. णजे असे की

ु े ांची
उदाहरणाथ, भारतीय तानाता ‘ ब ‘ या कन ेचा ांनी सखोल धांडोळा घेतलेला आहे, ामळ
बिचे ेट आहेत – असे. मग या पतीन े एखााचे साधे रंगांच े पेही ेट ठरताना िदसतात. कवा अन ेकरंगी वा
एकरंगीही भौिमितक रचनांची िचेही ेट टली जाताना िदसतात. ही अशी िचे तर थोडेफार कौश कमावलेला
कोणताही िचकार काढू शके ल, असे पाहणायाला वाटते. वाववादी िचात िनदान चिकत करणारे कौश तरी

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

ु च कौश कवा जाणूनबजू
ु न
आपण जी कला कला णतो ती फ वाव अिधक कौश यांची बेरीज कवा नसते
ु ीचा चांगला आनंद िमळू शकतो हे मा के ले तरी
ु करमणक
वाढवलेली ढगबाजी, इतके च असते का ? कौशामळे
यान अिधक काही असते का कलेत ? असू शकते का ? असू शकत असास ते काय असते ? णजेच आपला
टायटल- – ेट णजे काय रे भाऊ ?
ु ा असान े, कुणीही, यावर काही बोलावेस े वाटास, न लाजता िबनिदतपणे बोलावे, ही
हा िवषय खूपच खल
िवनंती.
--- ००० ---

नाटकाचा मूळ आशय असे काही असते का -- हा यातला एक महाचा  आहे. माया मते मूळ आशय असतो.

ु
ु े च तर ेकांा मानिसक सवयना आान े िनमाण होतात. आता कुणी णेल, अनवादातू
ामळ
न अशी वेगळीच


आान े िनमाण होऊ शकतील. मूळ आशय समजणे असे काही असूच नसेल शकत तर मग ही एकू ण चचाच िनरथक
ठरेल.
--- 000 --सिचन के तकरांा कॉमटवर –

ु े , सवासाठी
'स ' वाव असे काही नसते. वाव णजे मनाा कं िडशनगमधून येणारी ितिया. ामळ

एकच वाव असे काही असू शकत नाही. बरीच कला ही फ ितियेा ेातच वावरताना िदसते. इथे मूाचा 
येतो.
०००
समकालीन वाव असे काही नसते. लेखकाला िदसेल तेच समकालीन वाव णता येईल. कलेत वावाचे मह
नसते -- वावाचे भान येयाा ियेच े मह असते. ती िया वाविनरपे असते.
--- 000 --Champra Deshpande replied to Vasant Dahake's comment.
धवाद, सर, सिवर कॉमटबल. वाव णजे ाचेाचे वाव -- उदाहरणाथ, एका िठकाणी मी असे मत

मांडले होते की ' समकालीन वाव ' असे काही नसते -- एकाच काळात हजारो वावे असतात. अमूत  िचकला वा
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ु ी णता
अमूत  किवता यांा मौिलक शतांवरही मी पूव िलिहलेले आहे. तरीही, कलेबाबतचे मूाक , त
तसे शेकडो वष चतनात राहात आलेले आहेत आिण राहणार. आपसांत हा िवषय जरा ढवळला जावा यासाठी ही पो
आहे. आपण िचकलेची भाषा, मोडतोड यांवर काही िलिहले आहे -- आशया ातून मौवान काय घडते याकडे
या चचचा रोख आहे. मौवान याचा अथ अथातच मानवी जगयाा संदभात महाचे ठरणारे. मी अथात या ांची
उरे माया थोाफार वाचनातून आिण तःा चतनातूनच शोधत असतो. लोक तांिक खूप बोलतात पण
आशयाची मौिलकता णजे काय यावर फारसे बोलत नाहीत, असे मला अन ेकदा िदसते.
--- 000 --किवता णजे काय ( रे भाऊ ) ?

ु वर पो के ली. ावर, कोापूरपासूनचे माझे िमवय
आजच सकाळी मी ‘ कलेच े िदवस ‘ ही माझी किवता इथे फे सबक
ा. बाळकॄ  कवठे कर यांची अशी कॉमट आली – “ चं , म. ही किवता नाही, छोटा िनबंध वाटतो, कोणालाही
कमी जा करता येईल असा. “ ाला माझे उर असे होते – “ माझा काहीही दावा नाही -- िदसले ते िलिहलेय – “
नंतर माया असे लात आले की हा िवषय  डसमे चचा ावी असा आहे. जगात किवतेा शेकडो ाा होत
आलेा आहेत आिण आता अगदी न-किवता कवा यंचिलत किवताही िलिहा जातात, हे आपाला माहीत

ु यावर बोलावे, असे वाटले. या िनिमान े किवतेबाबता आपापा
असले तरीही, आपण आपापा आकलनानसार

ु न पणे मांडा जातील आिण गरज वाटास आपाला सवानाच आपापा कना बदन,
कना घासूनपसू
ू देणाया अशा करता येतील, असे वाटले.
वाढवून,  कन वा अिधक समावेशक वा किवतेचा न ेमका देश रेखन

एखादे औषध वा लस तयार करताना जसे काही लोक ेेन े ाा जरीा चाचणीसाठी पढेु येतात, ाचमाणे,
या कामाला आपली ही किवता वा मजकू र उदाहरण णून देऊ करता येईल, हे माया लात आले. तरी,  डसना माझी
अशी िवनंती आहे की िनभडपणे ांनी हा मजकू र किवता आहे की नाही यावर िलहावे. या मजकू राची कशीही िचरफाड
ु
वा िचिका करावी. वाटास आशयावरही हा वा ाचे किवता णून समथन करावे. मतः
हा एक िनबंधाक

ु बरोबर वा तमक
ु चूक असा िनष काढणे हा हेतू नाही.
ग मजकू र आहे का, यावर सकारण मते ावीत. यातून, अमक
ु
या िनिमान े या एका महाा िवषयावर आकलन-घसळण
ावी, हीच एक मयािदत अपेा आहे. हे उोधक ठ
शके ल. ही इथली चचा जर चांगली झाली तर आपले कुणी संपादक िम पढेु ती िसही क शकतील. या चचत ,

अथातच, कवठे कर सरांनी ांच े मत जरा सिवर मांडावे, अशी िवनंती आहेच. इथे िनकाल देणारे कुणी ायाधीश
ु ेपणान े बोलावे, ही िवनंती.
नसतील, हे लात घेऊन डसनी खल

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

मं ु या लागून मेले की वाळवी लागून
असा ेयाचा सामना रंगणार हे िदसताच
अन ेक िचकार हजर झाले
आधी स पान मग ते अमूत  करायला --

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

ु
एक अिवभा पाणीपरवठा
डबल िफड

वाचनसंॄतीचे उपटसभ
ं ु भ गौरव माजवत
आपा ग डबांचा संगी

हजार सप  पोसून धाक िनमाण करणाया
होते हजर ांचहे ी आसंवधन साधायला
राीा अपॉइंटमटसपूव ेयसशी ठरलेा
ा ांा गतेा जािहरातत

 शार मॉडेस
हमखास असत अधन आकषक
ही लोक वाचत नाहीत यकला तर
फ िललावांतच िदसतात काया

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

ु
-- हा मजकू र आधाराला घेऊन चचा होत असान े नसाच
औपपिक कना न येता ांच े ीकरणही येईल,
अशी आशा आहे.
--- ००० --Lonliness, Aloneness and Solitude ( एकाकीपणा, एकटे पणा आिण एकांत )
ु ते
सतत सामूिहक, सामािजक, राजकीय असणे तसेच सजकतेा, कलेा ेातही टोळीबहार असणे हेच नस
महाचेच ने तर अटळ मानणारे काही लोक िदसतात. या िवषयावर आिण याा आजूबाजूच े आणखी काही असे
कुणी कलावंत, चतक काही बोलले आहेत का ते पाहावे, असे वाटले. सहजच हा चाळा थोडाफार पार पडला.

ु
टोळीबहारांना लगेच यावर वादाचे काही मु े सवयीन े सचतीलच.
पण, ते ठीक आहे. हे इथे चचा आिण वाद यांसाठी देत
नसून, वाटास, आपापा िवचारासाठी, चतनासाठी समोर असावे णून देत आहे -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 selfexamination, 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 --ु करतो आहे. ा कामाबलची एक पो मी आधी
गेला काही काळ मी मधून मधून परभािषक किवतांच े मराठीत अनवाद
ु ची भर घालावी असे वाटाने, आता पा,
ु ा मूळ पोसह वाढीव मजकू र
िदली होती. ात आणखी काही मां
खाली देत आहे --

ु
माझे परभािषक किवतांच े अनवाद
गेा काही वषात मी मधून मधून मला आवडलेा वा काही कारणान े िवशेष वाटलेा अशा परभािषक किवतांच े

ु करत आलेलो आहे. ा किवता मळ
ु ात इंजीतूनच िलिहा गेा आहेत ांचा ा मूळ पांतन
ू आिण ा
अनवाद
ु उपल आहेत ांच े ा अनवादां
ु वन असे मी अनवाद
ु के लेले आहेत. या
अभािषक किवतांच े इंजीत अनवाद

ियेत अन ेक  असतात, जसे की मूळ इंजीत असलेली किवता तरी मला िकतपत समजलेली आहे इथपासून ते मी

ु
ु िकतपत िवासाह आहे, इथपयतचे, असे अन ेक  असतात. मळात
ु
अनवादाला
घेतलेला अनवाद
िलिखत किवता हीच
 स नसून साची अिभी असते असे टले तर ती मूळ किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा
ु हा सरा अपलाप टला तर अनवादाचा
ु
ु हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, सारांशान े मी
अनवाद
अनवाद
कोणाही किवतेचा सरा वा ितसरा अपलाप करत असतो.

ु करावेतच कशासाठी मळ
ु ात, असा एक  अन ेकांा मनात येऊ शकतो. इथा मातीतली कला वगैरे
हे अनवाद

बडेजाव माजवणारे आपण लोक आहोत. इथली माती णजे काय ? फ शेतकरी, शेतमजूर, दिलत वा कामगार यांा
ु कलेची सामु ी होऊ शकतात. ामळ
ु े , इथली
जगयाचे वाव ? तसे णता येत नाही. कुणाचेही कोणतेही अनभव
माती णजे कुणााही मनाची कोणतीही माती, हे आधी लात ायला हवे. मराठी भािषक कवचीही एकमेकांची
माती वेगवेगळीच असते. परमातीच असते. तरीही एकमेकांा किवता थोाफार, अपलाप होत का असे ना,
एकमेकांपयत पोचू शकतात. लकबी, सवयी, चालीरीती, ा, नीितकना, आदश, अिता हे सगळे जरी वेगवेगळे

ु ःख, मानापमान, ेम, असूया, हेवा, सूड, महाकांा, वचाची इा अशी ही माती सगळीकडे
असले तरी – सख,
ु े च तर कलेतन
ू होणारी अिभी आिण संपक हे सवच माणसांना
जगभर सव माणसांत तीच -- एकच असते. ामळ
तु असू शकतात. काहीजणांना वाटते की ा ा संॄतीत आपापले कलाशा, सािहशा असते आिण ती
परंपरा जपत, िवकिसत करतच सवानी चालले पािहजे. मला ही धारणा मूखप णाची वाटते. ही धारणा मातीा

वेगवेगळे पणाला मह देणारी असून िताता समावेशकतेकडे ल करणारी आिण णून संकुिचत आहे.
ु ने तर िताता समानतेमळ
ु े,
कोणाही कलेचा अन ेकांशी संपक होतो तो मातीा वेगळे पणामळे

ु
ु े , हे लात ायला हवे. अशा या आकलनामळ
ु े च, परभाषेता कलाकॄ ती अनवािदत
समावेशकतेमळ
होणे मला

आवयक, महाचे आिण समथ नीय वाटते. जगाता कोणाही सािहिवचारणाली मला महााच वाटतात.
ु हा नसताच
ु
ु
ु े अनवाद
याच कारणामळ
शािक ियेबरोबर जाणारा वा नसताच
शािक असून चालत नाही.

ु
ु
अनवादकाची
आकलनिया ही ा किवतेा समावेशकतेकडे ल देणारी असावी लागते. अनवादकाा

ु नसताच
ु
ु ातक
ु ांचा, ओबडधोबड आिण
ू ी नसेल तर तो अनवाद
आकलनाला अशी एकसंधतेची पाभम
शािक, तक
ु
ु े , अनवादाला
मूळ कलाकॄ तीला ठार करणाराच होईल. ामळ
घेतलेा किवतेत आकलनाा या एकसंधतेच े दशन
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ु
ु करताना अन ेक पयायी शपे सचत
ु असतात, ांतले न ेमके
अनवादकाला
झालेले असणे महाचे ठरते. अनवाद
शप िनवडताना वा काही वेळी नान े घडवतानाही ती आकलनाची एकसंध ियाच अबािधत राहायला हवी,

ु े च मी असे णतो की उदाहरणाथ समजा एका  च किवतेा
अशीच योजना ीकारावी लागते. या एकू ण िकोणामळ
ु
ु के लेला असला तरीही ा इंजी पापेा माझा मराठी अनवाद
ु हा मूळ
इंजीता अनवादावन
मी मराठी अनवाद
किवतेशी अिधक िनावान असू शकतो. आिण ााही पढेु जाऊन मी असेही णेन की मूळ किवतेतले पिहले

ु हा मूळ किवतेनही अिधक सकस व सश झालेला असू शकतो. यात
ु े माझा मराठी अनवाद
अपलाप कमी झाामळ
ु
े ते वैिश असते. हे सव लात घेता अनवादाला
कुणाचा मानापमान वा ेकिन नसून या ियेचच
नविनमतीचेच
मह ायला हवे, असे मला वाटते. या सव ियेत िमाहा वा िवभूितम हे महाचे नसून किवतेचा आशय
णजे ात अंतभूत असलेली जगयाचे भान घेयाची ियाच महाची असते, असे मला णायचे आहे.

माझी माती, माझी भाषा, माझी संॄती, माया िवचारपती, सवयी, लकबी, कना, आदश, चालीरीती वगरै े हेच

ु े एकमेकांा किवता समजयात येणाया
जगात सव महाचे असते, असे मी समजत नाही. या बाबमधील भेदांमळ
ावहािरक अडचणी वा अडथळे मा असले तरी. जगातले कोणतेही कवी मी ाच आीयतेन े वाचू शकतो ा

ु े आहेत ! मी
ु चंड खिजन ेच आपासाठी खल
आीयतेन े मी आरती भू वा गु नाथ धरु ी वाचेन. आिण इंटरन ेटमळे
लहर लागली तर, आज रिशयातले वा इंलं डमधले वा ामधले कवी काय िलिहताहेत, हे पाहात बसतो. कधी ओळीन े
ू नसतो. याची मी ना िटपणे
अितवाववादी कवीच वाचतो कवा ितमावादी कवी. यात िवा जमा करणे हा हेतच
ठे वतो ना ते लात ठे वायचा आटािपटा करतो. वाचले, जमेल तेवढे समजले की संपले. ांतले काही कवी मला महाचे
वाटतात. ांच े मी जरा अिधक वाचतो आिण थोडेफार अासतोही. ाचीही िवा मायाकडे नसते. कबना मी
ु
ु करताना
अनवादासाठी
िनवडलेा किवताही नंतर माया सामा ानाा केत राहतीलच असे नाही. अनवाद

माया कुवतीमाणे मी शंभर टे ामािणक असतो पण नंतर ते काहीही लात ठे वायची जबाबदारी मी घेत नाही. ा
ा णी ा ा कलाक समॄीतून जाणे और बादमे भूल जाओ, असे ते असते. नाटकाा बाबतीत बोलताना

ु भर
काहीजण असे णतात की ते पान ेक अ झाला पािहजे, ान े ते नाटक सोबत घरी न ेले पािहजे, आय
डोात बाळगले पािहजे – असा बावळट कना मी ा समजतो. ा ा वेळी ती ती सजक िया झाली की
ु के लेा किवता वा ांच े कवी
संपले – ातून येणारे भान णजे ते नाटक वा ती किवता नसते. सारांश, मी अनवाद
यांबल नंतर मला काहीही िवचा नये.

ु
मला वाटते माया अनवाद-िये
तले बरेच मु े आिण माझे ाबाबतचे जे असेल ते आकलन  करयाचे काम या

पोमधून परेु स े झालेले आहे. काही मु े रािहले असतील तर ांवरही यातून काश पडू शके ल. किवतेच े माम हे

जगणे समजून घेयाचेच एक सजक माम आहे. ते काम जगात असं पतनी चा असते. असे सगळे समोर येत

ू ेही मी थोडेफार हे काम करत
रािहान े आपाही अिभीा शता, कुवती आिण तहा वाढू शकतात – या हेतन
असतो. सारखेच करत राहीन असेही नाही. जगयातली अिनितता इथेही असणारच ना !
--- ००० --या संदभात किवतेचा आशय आिण अिभीचे तं, हा एक महाचा  येतो. आशयच तं घेऊन येतो, आशय
ु
आिण तं एकच असतात, असेही टले जाते. यावर थोडे बोलायला हवे. रॉबट ॉ णतो की अनवादात
मूळ

किवता आहे तशी राच नाही शकत आिण या अथान े ती नच होते. यालाच जोडून, वाचनात आलेले एक उदाहरण

ु वेगवेगळे झालेले आहेत. आपाकडेही ‘ मेघता
णजे, ायडेन आिण वडथ  या दोघांनी के लेले जलचे अनवाद
ु झालेले असून ेक अनवादाची
ु
‘ चे चारपाच अनवाद
काही वेगळी वैिशे आहेत. याचा अथ, एकच कुठला तरी
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ु ( ाता ात ) बरोबर आिण बाकीचे चूक असे णता येत े का ? तर मला तसे वाटत नाही. कोणताही
अनवाद
ु हा ाम
ु
ु ान े आशयानगामीच
अनवाद
असतो कवा असायला हवा, असे आपण णू शकतो. मग काय असतो

ु णजेच आशय
किवतेचा आशय ? यावर बोलयासाठी थोडी फोड कन ावी लागेल. किवतेत  झालेला अनभव

ु े कवीला झालेले ःख – ते  करणे
असतो का ? काही किवतांत तसे असू शकते. णजे उदाहरणाथ, आई वारामळ
ु ाता तीतेन े वाचकाला पोचणे-जाणवणे असे झाले की
हेच समजा ा किवतेच े उि आहे. ते ःख जसे ा तसे, मळ

ु े , अशा किवतांच े आशय
पोचला आशय, असे कुणी णू शके ल. अन ेक किवतांा बाबतत ते खरेही असू शके ल. ामळ
ु ःख, चीड वग ैरे भावभावना हेच आशय असणे. पण काही कवी, एखादा
वेगवेगळे आहेत, असे णता येत.े सख,

ु  होताना ााकडे पूण  मानवी जगयाा संदभात पाहतात. ा अनभवाची
ु
अनभव
पूण  रचना पाहतात. हे

ु े ाा नकळतही घडू शकते. या कारात तो अंतभूत
 वा ा कवीा मोा आवााा कुवतीमळ
जाणीवपूवक

ु हा किवतेचा आशय नाही राहात – ा अनभवाचे
ु
असलेला अनभव
एकू ण मानवी जगणे णून  झालेले भान हा

ु कोणताही असो, हे भान, ही चतनशीलता, हा आवाका सगळीकडे तोच –
होतो आशय ा किवतेचा. किवतेतला अनभव
ु ही िनिमे होत असतात. अशा समावेशक आिण मोा आवााा किवता सव
एकच -- असतो. इथे अनभव

ु
माणसांना, ांा जगयाला तु ठरतात कारण अनभव-वै
िवाची मयादा ांनी ओलांडलेली असते. अशा
किवतेा बाबतीत, जगाता कोणाही भागाता वा पिरितीता कवीन े िलिहलेली किवता जगाता इतर

ु
ु
कुठाही भागाता वा पिरितीता माणसासाठी तु आिण महाची ठरते. नसा
अनभवाचा
 असेल तर
तो जसा ा तसा, मूळ रंगपासाह पोचणे कदािचत अवघड होऊ शके ल पण हे भान पोचवू इिणाया किवतेत
वैिवापेा समावेशकता, समता महाची असान,े ते सहज घडू शकते. अथात ासाठी ती किवता तशी असायला
ु
हवी आिण अनवादका
ला, ते सम भान हाच आशय याची जाणीव असायला हवी. असे झाले तर भाषेा परंपरा,
ु
ु े येणारे वैिव लात घेऊनही आशय पणे,
कवीा वा अनवादका
ा सवयी, लकबी, भाव यांामळ

अबािधतपणे पोचू शकतो. जगभर असं तहांनी माणूस हे भान घेत असतो – या अथान े तो िनळ ियाितियांा
जंजाळातून मोकळाही होत असतो, तंही होत असतो. यालाच जगयातली सांॄितकता वा पिरपता णता येत.े

ू हे भान कुणालाही ा होऊ शकते. या भानाचा आशय  होयाा
धम वा तान यांा नादी न लागता कलेतन
असं तहा समोर येत राहणे यालाच सांॄितक देवाणघेवाण णायला हवे. या आशयाकडे ल देऊन होणारे

ु दोन संबिं धत भाषांा वेगया भावांमळ
ु े वा ढाांमळ
ु े , मळ
ु ापासून ढळलेले वाटले तरी काही फारसे िबघडत
अनवाद
नाही. कारण तो आशय पोचयात बाधा येणार नसते. हे लात घेता, आता हे  होईल की वरील िववेचनात असे का

ु
टले आहे की अपलापांा बाबतीत पिहान सरा वा ितसरा अपलापही अिधक चांगला असू शकतो. अनवादाा
ियेत मूळ किवतेचा कस कमीच होतो कवा ती ितची ताकद थोडीफार गमावूनच बसते, असे समजायचे कारण नाही.
आता थोडे कामाा ियेबल. दोन भाषांची धाटणी वेगवेगळी असते. इंिलशमधून मराठीत येताना कधी एकाची दोन
ु े आशयाा अिभीला फारशी बाधा
वाे करावी लागतात, कधी शांचा म थोडाफार बदलावा लागतो. ामळ
ु
येत नसेल तर तसे करायला हरकत नाही. पण, काही वेळी ते आहे तसे एका ओघातच आले पािहजे असे अनवादकाला
ु
वाटते, तेा थोडा ओबडधोबडपणा येऊ शकतो – मूळ भाषेची धाटणी अनवाद-भाषे
वर आमण करतेय, असे होऊ

ु
ु
शकते. अशा वेळी ते ीकारावे, असे मला वाटते. असे  कथा-कादंबरी यांा अनवादापेा
किवतेा अनवादात

ु न ेन े अिधक असते. सरा मु ा णजे, ितशांची िनवड हाही एक
अिधक येऊ शकतात कारण किवतेत अथसपं 
ॄ ता तल
महाचा  असतो. उदाहरणाथ, light या शाला काश णावे की उजेड असा  येऊ शकतो. ा वेळी मूळ
ु भाषेता अथवलयांच े भान बाळगून अनवादकान
ु
े िनणय ायचा
किवतेतली अथवा ला घेऊन आिण अनवाद
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ु
असतो. मला नाच
एक गंमतीशीर  आला होता. तो सांगतो. फलघेीा ‘ अंडरवेयर ‘ या किवतेतली ही ओळ
बघा –
The Pope wears underwear I hope
इथे पोपबरोबर होप हा श योजयात नादसाधाची थोडी गंमत कन पोपचे वजनच कमी करणे हे आहे. आय होप चे
' मला आशा आहे ' – यात ते येणार नाही. मी असे के ले –
ु मोप गरज असते ितची
पोपलासा

ु शकते. मूळ किवतेा पॄरीय
आता असा एकमेव माग असतो असे काही नाही. आणखी एखााला वेगळे काही सचू
रचन ेशी आिण बारकाांशी संधान ठे वत आशयावरचे ल ढळू न देण े यातच किवतेा अनवु ादकाचे सजक असते,
ु न मराठीत ‘ अनसज
ु न ‘ हा श वापरणेच
ु े , इंिलशमधा transcreation ला अनलू
असे मला वाटते. ामळ

ु हे एखादे ‘ लमाण ‘ काम नसून मूळ कवीइतके च ते सजकतेच े काम आहे, असे णायला हरकत
योय वाटते. अनवाद
नसावी.
--- ००० ---

ु न
माझे किवतांच े अनसज

ु ीच मनात नाही. मला आवडलेा, िवशेषतः अिलकडा
१. जागितक किवतेचा ािनिधक संह करावा असे मळ
काळाता किवता घेतो आहे. मी ना िवान आहे ना िशब अासक. काही कवी चांगले असूनही खूप
ु मला पोचले नाहीत, असे होणे श आहे. ते सोडून िदलेले आहेत.
संदभमयतेमळे

ु
ु च असणार आहे याची मला जाणीव आहे. अथ  वा आशय पकडयावर ल ठे वायचे आिण
२. हे काम गणदोषय

भाषेतही ूथ पोहायचे हे काम अवघडच आहे. या सक सकामात काही िठकाणी ओबडधोबडपणा येऊ शकतो.

ु
३. कवीचे चिर वा ाचे पूण  लेखन यांचा अास मी करत नाही. परेु शी मािहती पान आवडलेा किवतांच े काम स
करतो. किवतेची िया थोडीफार मला समजते या िवासावर मी हे काम करतो.
४. कवीची सामािजक, राजकीय, धामक मते काय होती, याला मी मह देत नाही. कलेची िया जेा िनेन े घडत

असते तेा ती मतािबतांना बांधील राहात नाही. जगयाचे सवागीण दशन ती घडवते. कुणी ह धमाा िव बोलले
ु
होते वा कुणी किन
होते याबाबतचे आकस मी बाळगत नाही. ेट कला ही शेवटी सव मतमतांतरांना ओलांडणारी
असते आिण एकू ण माणसाचे एक जगणे महाचे मानणारी असते, असे मला िदसते.
५. आपाकडे जसे जाितिनहाय, ांतिनहाय, भाषािनहाय ितिनिध देयाची पत असते तसे इथे काही होणार नाही.
६. जगाता काही महान कवा आिण काही वैिशपूण  कवा किवता मराठीत आणाात, एवढाच हेत ू आहे.
किवतेबाबता आपा अपेा आिण कना अिधक उदार ाात, हाही एक हेतू आहे.
७. एखादा कवी गंभीरपणे काही करत असेल तर ते समजून घेयाकडे कल असणे महाचे आहे. आपा चाकोरीब

ु करणे हा मूखप णा आहे, हे
िवचारांत ते बसत नाही णून आकस, पूव ह, उपरोध आिण हेटाळणी यांचा तरु ंत वापर स
ान सॄत करणे हाही एक पा हेतू आहे.
--- ००० --अडायाचा जाहीरनामा
अितवाववादाचा जाहीरनामा असतो, न-किवतेचा असतो आिण ही माणसे काही वेगळी, महाची समज 
करताहेत णून ांाकडे लही िदले जाते, आपा आवडीचे, आपा सवयीचे नाही णून लगेच ांची
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ु
िहडीसिफडीसही के ली जात नाही – तसे, गेा िकेक वषात मराठीत काय घडले ? इथे एक तर सधारणावादी
कला

ु च े गोडवे गाणारी भाविनक कला, हे दोनच कार का फोफावले ? इथे सवातीलाच
ु
ू
कवा िगत अनभवां
एक सांगन
ठे वतोय की या जाहीरनाातले ेक वा िववा असणार आहे, बरेच काही अधव ट मािहतीवर वा अानावर

आधािरत असणार आहे, लोकांनी टची होऊ नये आिण लगेच हे करायचे िवचार क नयेत. हा एका अडायाचाच
ु
जाहीरनामा असान े, असे बरेचसे ‘ चकीचे
‘ घडणारच याची िववेकशील जाण बाळगावी.

ु डॉर टले तरी पोटाचे वेगळे , दातांच,े हाडांच े वेगळे , दयाचे वेगळे आिण
हा िवशेषीकरणाचा जमाना आहे. नसते
टाळाचे वेगळे , असे आहे. सगयातले सगयांना कळू शकत नाही. तसेच पदाथिवानशा वेगळे आिण राजकारण
ु साली त
ु ी काय करत होता कवा त
ु ी अममु तमक
ु णाला होता हे असले कार
वेगळे . राजकारणातही अमक

वेगवेगया माणसांबल वेगवेगळे लात ठे वावे लागतात – तेही िवशेषीकरणच असते. प बदलले तर याा आठवणी
ााकडे जातात, हे पाहावे लागते. वैचािरक बोलणाया सगयाच लोकांनी टॉफलर, हरारी कवा हॉकज वाचलेले

े वा फुकोही माहीत नसतो. ातले काही असले माहीत तरी मानववंशशाातले
असतातच असे नाही. ांना कांट, हेगल
ु
ांना काही कळत नसते. २०३० साली माणसाचे जगणे कसे असणार आहे यावरची पके
ांनी वाचलेली नसतात.
यापढेु , नऊ मिहन े पोटात गभ वाढवत बसणे आिण मग कळा सहन करत मूल जाला घालणे, असले काही असणार

ु े जाला येणार आहेत, हे आहे माहीत ? इितळांची गरजच राहणार नाहीय, घरा घरीच
नाहीय, योगशाळे तच मल
ु े अपघात जवळजवळ बंदच होणार आहेत, हे आहे माहीत ?
सगळे होईल, हे आहे माहीत ? िवनाचालक गाांमळ

अन ेक िवषय आहेत, ा सगया िवषयांच े वाचणे जाऊ ा, ांची नावेही कुणाला माहीत नसतात. गेा शतकातले
जगातले पास महाचे िवचारवंत सांगा असे टले तर बतेकांची बोबडी वळे ल. सािह, कथा, किवता, कादंबरी हे

ु
ु ी हे अमक
ु वाचलेत का, त
ु ी ते तमक
ु वाचाच “ असे एकमेकांना
सगळे टले तरी जगात खूप पके
असतात. “ त
माणसे सांगत असतात. खरे तर माणसाा समा या ानाा सवच ेांशी एकितपणे संबिं धत असतात पण असा
ु
ु ाा अधव ट मािहतीचे बाजारबणगे
आवाका घेऊ शके ल असा एकही िवान असू शकत नाही. सगळे एका एका तक
िवान असतात.
एखाा नटाची आहा होते आिण ितला िनरिनराळी वळणे िमळत राहतात, राजकीय भावांनी ती ोरी रंगवणे
ु ा घटना, वग ैर ना अन ेक कं गोरे असाचे
आिण वादाला वापरणे चा होते, बलााराा घटना, आथक गां

कानावर पडत राहते – तर हे असे सगळे कार आिण ाचबरोबर िवमानखरेदीतला ाचार हे सगळे सारखे समजून

घेत राहणे कुणाला श असते ? आिण समजणे णजे ‘ राजकीय समजणे ‘ असेच असावर अन ेकांनी ाचा नादच
ु
सोडून िदला तर चकीचे
काय आहे ?
आमा काळी अकरावीनंतर, फ इयर, इंटर आिण मग दोन वष पदवीची असे होते. ाता इंटर आट सला

ु ना ‘
आाला जगाचा इितहास होता ! साधी दोन महायु े टली तरी ते सगळे लात राहणे मला अवघड वाटे . महायां
साधी ‘ टले कारण तेवढे तरी समजायलाच हवे ना ! आता ते कुठे काय घडले हे तर आहेच, पण, ती ती िठकाणे, ते ते
देश तरी न ेमके येतात का डोयांसमोर ? अझरब ैजान की काय टावर काय कळते बबलायला ? भूगोलही आा
माहीत नसतो. िशवाय जंगले, पवत, ना, अन ेक संॄती, काहीही नसते माहीत.

ु पक
ु
हे सव पाहता, एखादा माणूस अमक
फार चांगले आहे णतो आिण सरा णतो की मलाही वाचायचेय ते, कुठे
िमळे ल – यासारखे िवनोदी काही असू शकत नाही. काही शहाया माणसांना अशा ‘ ानाा ‘ िदशेन े मेहनत न
करताही, याचा काही उपयोग नाही, हे कळत होते, आता शार लोकांनाही हे कळायला लागले असावे, अशी शंका आहे.
एकू ण जगातलेच वाचन कमी होत चालले आहे असे संशोधन आहे ! तरीही काही आशावादी पढतमूख  णताहेत की
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आता िडिजटल वाचन वाढत जाणार आहे ! खरे तर कोणाही काळातले कोणाही दजदार ( आपा मते )

ु
सािहाचे थोडेफार वाचन के ले तरी ‘ शहाणपण ‘ येणार असतेच – गेाच मिहात इटलीत िस झालेले पकच
वाचायला हवे, असे काही नाही. हा जाहीरनामा, ‘ अितवाचन ‘ हा एक रोग मानतो हे इथे लात ावे.
ू ीवर या जाहीरनााची कलमे अशी आहेत –
तर अशा या ानी पाशभम
१. आजूबाजूला, देशात वा जगात काय काय घडते आहे याची सव मािहती िमळवत बसयाचा य मी करणार नाही.

२. इथला भूतकाळ आिण संॄती यांच े आपोआपच मायावर काही भाव असतील, तेवढे मला परेु आहेत. मी रामायण,
महाभारत, िहतोपदेश, पंचतं, गांधी, िटळक, िशवाजीमहाराज, आंबडे कर हे वाचत बसणार नाही कवा शेतकरी
आंदोलन, कवा बेरोजगारीवरचे उपाय या सगयाचा अास करत बसणार नाही.
३. माया कानावर येईल ते वा ा ा वेळी मी जे ऐके न-वाचेन ते यांवर आधािरत मी माझी कामचलाऊ मते बनवणार.
ु मािहतीवर आधािरतच असतात, हे मला समजत
 हय
अगदी िवानांची मतेही अधव ट वा िनवडलेा वा पूव
ु फुटकळ मते मी बाळगयात काही चूक आहे, असे मला वाटत नाही.
असान े, अशी तारती

ु सान होते ‘ असे एक लं त वा माया वाचनात येऊन गेलेले असान े
ु लोकशाहीचे खूप नक
४. ‘ बमतवादामळे
आता, मी णतो तेच स, असे णायला मी लाजणार नाही.

ु  मी आंतरजालावरची मािहती वा उॄत े ( कोटे श ) ांची शहािनशा न करता वापरणार.
५. माया मतांा पथ

मला कुणी ांच े संदभ िवचा नयेत. अगदी संदभासह लेखन के ले तरी ते माया लेखनान फार उ वग ैरे नसते, हे

ु कुणाचे असोत
मला माहीत आहे. आिण करायचीयत काय नावे आिण संदभ ? ते िवचार ओघात आलेले आहेत, ते अमक
वा नसोत, असे पाहा ना !

ु काळ, तेाचे भाव, वगरै े िवचारात घेत साठोरी, नदोरी अशी
६. सािहाची वा किवतेची समीा ही अमक
करायची गरज नाही. नको ा िवेन े पान े भ नयेत.

ु गती असायची गरज नाही.
७. कोणाही सािहकॄ तीला एक कथनसलगता वा वैचािरक अथ वा वा िगत ससं

ु ल तसे काहीही िलहायला हरकत नाही. असंब, वेड े लेखनही माणसाला शहाणपण देईलच, असा माझा िवास
सचे
आहे. शहाणपण णजे हेच की वैचािरक स असे काही नसते.

ु तयार के लेला आहे. हा जाहीरनामा ‘ पटणारे ‘
-- अजूनही काही कलमे यात वाढू शकतील. हा फ एक ारं िभक मसदा
ु
असं सजाण
िवचारवंत, लेखक या चळवळीला जोडले जाणार आहेत याची मला खाी आहे. ा वेळी वाटास
यान िनरथ क काही कलमे यात वाढवता येतील.

या जाहीरनााबाबत कोणतेही वाद घान काहीच उपयोग नाही हे सव बिु िन, तक िन, िववेकी आिण वैािनक
िकोणाा मानवांा लात येईलच हीच एक माफक आशा बाळगून इथेच सा िवराम घेत आहे.
--- ००० ---

िवचारातं णजे काय रे भाऊ ?
एकदा डॉ. ीराम लागू आिण िवजय तडुलकर यांा जाहीर गांचा कायम झाला होता. ात ‘ िनयती ‘ हा िवषय
आला होता. लागू णाले की ते िनयितिबयती काही मानत नाहीत तर तडुलकर णाले की ते मानतात. दोघेही तसे

ु
परोगामी
णावेत असेच, मग हा फरक कसा काय ? मग, दोघेही वैािनक िकोण मानत होते की नते ? ावान
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ु झाले असले तरी परोगामी
ु े खश
ु
लोक तडुलकरांमळ
लोक िडब होणे साहिजक होते. पण, िवचार करता असे िदसते की

ु
लागूच
ं ा यातला परोगामीपणा
हवेतला होता आिण तडुलकरांा िनयितवादाला वैािनक पाया होता. िवानाची पायाभूत
गॄहीतके काय असतात, तर ती अशी आहेत –

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

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

ु च पूव कुणी कमिवपाक िसांत काढला असेल
-- थोडात जे आहे ते सव कारण-पिरणाम साखळीतच असते. यामळे
कवा ग-नरकाा कनाही िनघाा असतील. चांगाचे चांगले फळ, वग ैरे ( पण, चांगले णजे काय ते मी
सांगणार, ही ातली, कारणांनीच जाला आलेली, हलकट मानवी मखलाशी वेगळी ). आपाकडे जसे कफ, वात,
िप यांप ैकी काही एक धान असलेली माणसे सांिगतली गेली तशीच ितकडे चार कारची माणसे सांिगतली गेली. या
सव कारा माणसांच े भाविवेशषे वगैरेही सांिगतले गेले. उदाहरणाथ कफधान माणसे जा रोमँिटक असतात,
वग ैरे. यातले बरेचसे आपण िववा समजलो तरी वैािनक िकोणातली कारण-पिरणाम साखळी कशी टाळणार ?

णजेच एखादा माणूस किु न ायला कवा भांडवलवादी ायला काही ना काही कारणे असणार. यंभ ू काहीच
नसते ! हे सव पाहता, लागू हवेत गा मारत होते आिण तडुलकरांना मानवी जगयाची अिधक सखोल जाण होती,
असेच णावे लागते.

ु
ेचा भाव असतो या संशोधनाचा उे ख होता. तो, तःला
काला माया पोमे, िवचारसरणीवर जनकरचन

ु
यंभ ू समजणाया परोगाां
ना आवडणार नाही, हे मला माहीत होते. पण यावर ‘ वैािनक ‘ मटे िरयल आहे नटे वर –
हा काही अंधेचा भाग नाहीय.

ु तेन े हा 
माणसाचा भाव, िवचार हे सवच जर कारण-पिरणामांनी िनयंित असेल तर साहिजकच िवन उक
िवचारावाच लागतो की – िवचारातं णजे काय रे भाऊ ?
--- ००० --कृ पया ोधाला थारा न देता मैीतच वाचावे, ही िवनंती -समीा णजे काय रे भाऊ ?
मराठीतली समीा थांबलीय का, मराठी समीा जागितक का होत नाही, मराठी समीेत नवे िवचार का िदसत नाहीत,
वग ैरे िवषय आपण चघळत असतो. पण, इतकी वष होऊन गेली तरी आजही माधव आचवलच आठवावेत, असे का होते,
याचा िवचार आपण टाळतो. अहो, आधी मराठी सािह तरी होऊ ा जागितक मग समीा आपोआप होईल, असेही
ु
आपण णतो. जगिस होयासाठी योय, दजदार सािहाा अनवादाची
िया असायला हवी – मराठीतून

ु ? अकादेिमक वतळ
ु पण अथातच ते
ु ात काय असलेा काही लेखकांच े होतातही अनवाद
इंजीत कोण करणार अनवाद
ु े , ते देऊ सोडून आिण असा िवचा  की जागितक दजाच े णावे
परेु सहे ी नसते आिण ाितिनिधकही नसते. ामळ
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असे कोणते िकतपत सािह इथे िनमाण झाले वा होते ? या ाला नीच आशादायक असे उर िमळावे अशी

सािहिनमती आपाकडे होत आलेली आहे. पण मग ा िनमतीची दखल घेयाची कुवत इथा समीेत आहे का
– याचे उर नकाराथच येत.े असे का होते आहे याचाही रोखठोक िवचार करावा लागेल. दिलत सािह कवा
आंबडे करी सािह आिण ामीण सािह हे मराठीतले नीच महाचे वाह आहेत पण सािह णजे तेवढेच ने.
सामािजक-राजकीय अायाचा िनषेध वा ायाची ापना करायची िनकड ही ांची उिे असतात. ती तशी असणे

ु
भागही असते. पण, मानवी जगयाचाच आवाका घेण,े भान घेण,े न ेहमीच अनिरत
राहणाया समांच े दशन घडवणे,
ु
माणसाला सजाण,
संवदे नशील, पिरप असयाा शता िनमाण करणे, अशाही बाबी वा िया सािहात

े समीक या सवच बाबतत अासूपणे बो शके ल, असे ने. माटन एिनन े असड
महाा असतात. क
नाटकावर एक जागितक महाचा ंथ िस के ला तसे िनवडलेा िवषयावरचे सखोल काम तरी का होत नाही ? खरे
ु े सािह असो, समीेन े लेखकांसमोर आान े उभी करायला हवीत.
तर पिरवतनवादी असो की इतर सव खल

ु ात
समीेलाही सजकच समजायला हवे. समीा आिण सािह या एक चालणाया िया असायला हात. मळ

ु
आपला  हा आहे की आशयानगामी
समीेत कुणाला इंटरेच नाहीय. आशयाा पायात उतरयाची हमतच न
ु अथात
होत चाललीय. बाहेन उडाणटू शेरे मान पळू न जाणे हेच घडते आहे. या असा समीेच े आपष

न ेमाडे आहेत. ा पतीन े अन ेकांची चांगली सोयही झालेली आहे. पण, मूलत: हा िकोण सजक सािहाला ु
लेखणारा ठरतो, हे पाहायला हवे. अगदी पिरवतनवादी समीक टला तरी ा सािहाबल तरी तो खास मौिलक
े नांा चार अांची उदाहरणे घेऊ. उम कांबळे , नागनाथ कोापे ,
असे काय बोलतो ? इथे सािह संमल

ु आिण ांिसस िदीटो. हे लोक काय करतात ? सािहात राजकारण व नसते असे णत ांा
लीकांत देशमख
भाषणातून सािहच व करतात आिण फ राजकारणावर बोलतात. आिण ते तरी काय असते ? कोणताही

े नाा अपदावन हाणतात ! णजे घडते
पिरवतनवादी कायकता जे भाषण कुठे ही क शके ल तेच भाषण हे संमल
ु वर जाऊन बसणे ! चचाच,े पिरसंवादांच े िवषयही सगळीकडे तेच तसेच असतात –
काय तर ा अपदाा खच
राजकीय िवचार भरपूर मांडता यावेत असे. आिण आपण रडत असतो की मराठीत मौिलक समीा का नाही आिण
आपली समीा जागितक का होत नाही ! सािह णजे फ राजकारण असे सतत बबवणारे जे लोक आहेत ते याचे

ु ग
े ार आहेत. सािहाची इतर अन ेक अंग े आिण सांृितक काय न करत जायाचे काम यांनी के लेले आहे. वेळ
खरे ग
कधीच गेलेली नसते. आताही यातून जागे होऊन बाहेर येण े श आहे. हे असले ‘ िनपयोगी ‘ फार िलहीत न बसता
खाली काही िवषय देतोय – ांचा आपा सजक सािहाा संदभात िकतपत उपयोग आहे याचा िवचार ावा –
ु ारामाची िरकामीक आिण साचा नथगन ेस
1. तक
ु वाह
2. मराठी किवतेतले मख

ु
3. मराठी सािहातला उर आधिनकतावाद
4. सािह आिण तान
5. सािह आिण मानसशा
6. मराठीतला भावकिवतेचा काळ संपला आहे का
7. मराठी नाटक आिण ाचे सािहमू
8. किवता, प आिण ग
9. मराठी कथा / कादंबरी यांचा बदलता का माल
10. मराठी सािहातले परदेश
196

11. मराठी सािह िनराशावादी आहे का
12. आजा काळाचा दावेज तयार करणे हे सािहाचे काम आहे का

ु
ु ात सािहाशी संबिं धत आहेत का हे िवषय की सािहातून
--- या कारे आणखीही काही िवषय सचवता
येतील. मळ
व करावेत असे आहेत, ावर आधी चचा ावी. मग हे िवषय ावेत असे सजक सािह आहे का मराठीत, यावर
सरी चचा ावी. आिण मग ितसरी चचा शेवटी यावर ावी की मराठी समीक हे िवषय का महाचे मानत नाहीत.
आता न ेहमीमाणे माया िडसे मर – मी त: अासक नाही – यांता एकाही िवषयावर मी बो शकणार नाही,

 यांवर बोलणार असेल तर मला ात चंड इंटरे असेल. मी  के लेले हे िवचारही कुठा
पण , कुणी अासपूवक
सखोल अासाचा नतीजा आहेत , असे नाही. इथा उथळ चिलत पतीतलेच जरा वेगळे बोललोय इतके च.

तटु प
ं ु ा अासावर, फारसे काही न कळता बोलायची इतर अन ेकांना असलेली सूट मीही घेत आहे. फार मनावर घेऊ
नये. सोचना है तो सोचो नही तो छोड दो ! जय हद , जय महारा !
--- 000 ---

आादक आिण स ैांितक
ु रसाळ सरांा एका लेखावर मी माझी ितिया ांना कळवली होती. माया ितियेबाबतचे ांच े
डॉ . सधीर
िवचारही ांनी मला सिवर कळवले. सा मी सरांचा तो लेख आिण ांच े मला आलेले उर जरा बाजूला ठे वतो

ु
ेच देतो आहे. हेत ू हा की आपणा
आहे. मी ांना माझी जी ितिया पाठवली होती तेवढीच पो इथे ांा अनमतीन
सािहेमत चचा ावी असे दोन िवषय यात आहेत -१. आादक समीेत वेगवेगळी स ैांितकता असते का ? कशा पाची ?
२. माया मते, स ैांितक समीा ही भेद माजवणारी असान े ती सािहाा मूाकतेलाच हरताळ फासते ,
ु े , फ आादक समीा हीच योय असते.
ामळ

ु वर आपण आपापले आकलन मांडावे णून ही पो --- या दोी मां
ु रसाळ सर आिण माधव आचवल .
डॉ . सधीर

मराठी समीेा बाबतीत मी अलीकडेच एक पो िदली होती. ा पोमे मी माधव आचवल हे माझे आवडते
समीक असाचा उे ख के ला होता. तो रसाळ सरांा पाहयात आला असावा. योगायोग णजे आचवलांा
समीेवरच रसाळ सरांचा एक लेख लौकरच एका िठकाणी िस होणार आहे. तो ांनी मला वाचायला पाठवला. तो मी
ईमानदारीत वाचला. बालकाण खााा कारकुनान े अवजड उोग आिण पोलाद खााा मंाला भेटावे तसे ते
ु ाला काही समजो वा न समजो, बोलायला िवचारातं मबु लक
झाले. पण हरकत नाही. मराठीत एक बरे आहे – त
उपल आहे. ा आधारावर बोलतोय.

आमा बँकेत एक देशभ कमचारी होते. ांनी एकदा एक बातमी वाचली की न ेह यनु ोकडे जात असून ितथे ते

कामीर ावर बोलणार आहेत. जाताना थोडा वेळ ते मबं ु ई िवमानतळावर थांबणार आहेत. हे कळावर ा पयान े
मबं ु ई िवमानतळाा पावर न ेहंना एक मोठी तारच पाठवली की बाबा कामीरवर बोलताना हे खालील मु े िवस
नका – ते फार महाचे आहेत ! तर हे जे मी िलिहतो आहे ते तसेच समजावे, ही िवनंती.
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 का असे ना, आचवलांबल असे मत आहे की ना धड आचवलांना आादक समीा जमली
रसाळ सरांच,े आदरपूवक
ु समीा वाचाचा आनंद
ना काही समीा-िसांत मांडता आले. मला तर आचवलांच े ‘ जांद ‘ वाचताना अम
ु े , तो सरांचा लेख पा
ु
झाला होता. नंतर, मायासारखाच आनंद झालेले मला आणखीही काही भेटले होते. ामळ
एकदा वाचला.
रसाळ सरांा लेखाता पिहाच वााला मला खडा लागला. “ मराठीत आादक समीेला जरी एक िता
असली तरी या समीेमागील स ैांितक भूिमका मा मराठीत नीट मांडली गेाचे िदसत नाही. “ – हे ते वा.
स ैांितक नाहीय णूनच तर ितला आादक समीा णायचे ना ? जी समीा ना रसवादी आहे, ना दिलत आहे (
सवणाची म ठासलीय या कादंबरीत – ेट आहे ! ), लगवादी (  च कवी रॅो हा गे होता आिण रलेन या कवीशी
ाचे संबध
ं होते, असे णतात – ते काहीच लात न घेता िद . प ु . िचांनी िलिहलेच आहे की ाावर – पहा – ‘
ु
सािह आिण अिभान – १ ‘ ), ीवादी, उर आधिनकतावादी
, मावादी -- आशा कोणाच िसांतावर
े आादकान े आपापले िसांत
आधािरत नसलेली तीच ना आादक समीा ? पण, आादक समीेचहे ी क
िनित कन आादक समीेतले स ैांितक उपिवभाग मांडावे, अशी ही अपेा असावी. “ कलाकृ तीचा अास

ु ांची तपासणी करीत असतो. हे गण
ु धम शाीय पतीन े िस करयाची
करताना आपण कलाकृ तीत सापडलेा गण
ु े ही कलाकृ तीा अासाला मयादा पडतात. “ हे आचवलांच े
कोणतीही साधन े आपाला उपल नाहीत. ामळ

वा रसाळ सरांनीच िदलेले असूनही ते िसांतांची अपेा करत आहेत, असे िदसते. इथेही एक इंटरेग गो िदसते.
आचवलांनी स ैांितक मांडणी के लेली नाही हा आेप  करता करताच रसाळ सरांनी आचलांाच लेखनातून
सापडलेले १९ मेु घेऊन ांची ‘ सापडलेली ‘ भूिमकाही िस के लेली आहे. ा सगया घोळात न जाता एका
ु
महाा माकडे
जाऊ.

ु खरा आिण कलेतन
ू येणारा आभासाक ही आचवलांची मांडणी मलाही योय
जगयात येणारा सचेतनतेचा अनभव
नाही वाटत. च ैत ते चतै  – च ैताचा ‘ आभास ‘ हे अनावयक वेगळे पणा दाखवणारे वाटते. रसाळ सरांनी
घातलेला पेच असा आहे की ते च ैत जर एकच आहे तर कला अपिरहाय नाही ठरणार. मग हवीच कशाला कला, असे
होईल. हे सरांच े णणे पटणारे नाही. धम, तान हेही जगणे समजून घेयाचे मागच असतात – ते काही 
जगणे नसतात. तसेच कलेा मामातून ा सचेतन ेतेचा य येत असेल तर तो अपिरहाय आहे का, हा 
गरै लागू ठरतो. आिण िबनचूकपणाा आिण वैािनकतेा हासापायी, जगयाचा हेतू काय, ाला काही अथ आहे
का, :ख का होते, :खािशवाय जगता येऊ शकते का, हे  मान नाही टाकता येणार. जगयाता सचेतनाकडे
ु
ू आलेा ा सचेतनाची पनरउभारणी
जर हे  न ेत असतील तर ते महाचेच ठरते. कलेतन
करणे, हे समीेच े

ु
काम आहे, असे जर आचवल मानत असतील तर ात ग ैर काहीच नाही. आिण आचवल अशी पनरउभारणी
करयात
यशी होतात असे मायासारा अन ेकांच े मत आहे. ासाठी आचवल जी भाषा वापरतात ती रसाळ सरांना अचूक
बोध देणारी वाटत नाही. ाला इलाज नाही. समीा हीही एक सजक कलाच आहे या ीन े पािहले तर ेकच
कलाकृ ती ेकाला पोचलीच पािहजे, असा आह धरता येणार नाही.
मला त:ला स ैांितक मयादांत अडकणाया समीेप ेा आादक समीाच महाची वाटते. स ैांितक समीा ही
ु े , एकू णच माणसान े एकितपणे शांततेन े
भेद िनमाण करणारी आिण णून हसक असते, असे मला िदसते. ामळ
जगयाचे मूच ती नाकारते आिण पिरणामत: कला ही मूाक असताच कामा नये, अशी अट िनमाण करते.
याचाच अथ कलेच े अिसमथन च ती घालवते. हे लात घेतले तर शाीय पतीा िसांतांची मागणीच गैर
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वाटते. भौितक िनयमांमाणे कला समीा कधीच, ‘ कुणीही के ली तरी ती तशीच येणार ‘ अशी होऊच नाही शकणार, हे
लात ायला हवे.

ु एक रचना महाची असते की नसते, असा एक  रसाळ सर पढेु
सचेतनतेचा य यायला सािहकृ तीची अमक
आणतात . रचना असतेच ना महाची. कसेही काहीही मांडून सचेतनतेचा य कसा येईल ?

ु ावर िलन ांा लेखाइतकाच मोठा लेख िलिहणे, ये मेरे बसकी बात नही है ! सरे णजे,
रसाळ सरांा ेक म
ु
ु एकदा वाचून अिधक तपशीलवार बोलावे इतका माझा दमसास नाही. ामळ
ु े,
आचवलांच े ‘ जांद ‘ हे पक
पा
ु णजे पूण  चूक वा िनरथक
 , असे होयाचा धोका कमी असतो –
इथेच थांबतो. समीा हे े असे आहे की अमक

ु तीन े पाहावे, ही
याचाच फायदा घेऊन अन ेकजण यात डबडु करतच असतात – मग मीच का नको, असे याकडे सहानभू
िवनंती. ही असमान कुी मला खेळायचीच नसान े ( परेु शा खोा काढून झाावर ) आता मी मदै ानातून पळ
काढत असाचे जाहीर करत आहे !
--- ००० --तशील माणसे
ु ारामान े अनंततेचा उे ख के ला की तो ह धमातले काहीतरी बडबडतोय णून ाची चेा होऊ शकते. ते जाऊ ा,
तक
हे ा –
The fundamental principle of Buddhism is that the whole universe is in LimitlessOneness, it is originally so, and pure, i.e., free from artificial limits of concepts, values

ू  िव हे एक अमयाद एक आहे, णजेच, ते सव
and judgments. ( बौ धमाच े मूलभूत त हे आहे की संपण
ु आहे. )
तहेा कृ िम िवचारकना , मू े आिण िनष यांपासून म

ु णजेच िनवाण – जे जगयात असू शकते. ते श नसेल तर धम या शाचा
बौ धमाच े ाणत आहे :खमी
अथच खलास होतो. आिण ते तेाच श होते जेा माणसाा टाळात कोणते ना कोणते समप होयाचे साचे
नसतात. एखाा धमाशी समप होऊन कर होणारा आिण एखाा िवचारसरणीचा कर समथक हे दोघेही सारखेच
घातक आिण हसक आिण िवंसक असतात.  असा येतो की मानवजात तर अशी अमयाद भानात जगत नाही –
िनरिनराळे समपतेच े साचे डोात घेऊनच जगते. णून मग घटन ेत सवधमसमभाव, उपासनाातं वगैरे ते
घालावी लागतात. ( घटन ेत ही ते आहेत णून एखादा इहवादी घटना नाका शकत नाही. ) मानवी संबध
ं ांा

कोणाही समेत िवचार, बु ी, णाली हे सव कुचकामी ठरते. धमािभमानी, जाािभमानी, िवचारसरणीचे अिभमानी
हे सव एकाच कारचे हसक गधडे असतात. फ ते सगळे , मी शहाणा आिण बाकीचे वेड,े असे णत असतात,

े ा अिधक शहाणा
इतके च. ‘ मी नािक आहे, मी धम मानत नाही, उपासना मानत नाही ‘ णजे मी कुणीतरी इतरांप
आिण िववेकी आिण अिधक शूर आहे असे समजणारे काही शार मूख  लोक असतात. ते त:ला बिु ायवादी वा

इहवादीही णवून घेतात. समपतेच े सगळे च साचे हे इहवादीच असतात आिण सतत एकमेकांा संघषात असतात, हे
समजून ायला हवे. इथे राजकारणियता चंड माणात आहे आिण ात ‘ समान ूनतम कायम ‘ कवा
common minimum programme याचे खूप मह आहे. कसले याटाचे त ? अंितमत: त णजे काय
तर माझे िम, भाव, िवचार, मते -- आिण न ेमकी अशीा अशीच भेळ असलेली जगात सरी ी असू
शकत नाही. आपाला वाटते, मयािदत असणे णजे तशील, आदश असणे ! खरे तर ते भंगार आिण हसक असणे
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ु ाराम वा बु हे अमयाद एकतेबल काय बोलत आहेत, हे समजून ायची
असते ! – याचे पूण  आकलन झालेले तक
आपली कुणाचीच इा नाही. आपाला तथाकिथत तशीलपणा िमरवयात जा इंटरे आहे.

ु
ु ी कसे करणार ? समजा तो सरतीभ नाही पण ाचारी आहे कवा अन ेक
परार
देणायाचे मूमापन त

ु ी काय कसे तपासणार ? मला एकदा एका ाण संक
े डून सार करयासाठी
ियांशी संबध
ं ठे वणारा आहे – त

ु ी माझे काही वाचले
िनमंण आले होते. मला काही चांगले पािरतोिषक िमळाले होते णून. मी ांना िवचारले की त
आहे का ? तर ते णाले, नाही, ाण आहात णून करायचाय सार. ाला मी नकार िदला होता. माया
ु
लेखनासाठी ह, मिु म, िन , दिलत, मराठा, बौ, ाण, किन
कुणीही मला पािरतोिषक िदले तरी मला
ॉेम नाही येणार. आता पािरतोिषक तरी कशाला, हा एक वेगळाच मोठा िवषय आहे. जाऊ ा.
ु
वैचािरक रावर तशील-िबशील ही सगळी नसती
बकवास असते हे  पाहायला हवे.
--- ००० ---

ु
परोगामी
णजे काय रे भाऊ ?
ही पो िलिहयात माझा कोणताही ितगामी हेतू नाही. काही श वा संकना यांाबाबत अन ेकदा गधळ िदसतो –
ु  हा
फ माझाच ने तर अन ेकांचा. तर यात काही ता आणता येत े का ते पाहावे, हा हेत ू आहे. यात मला म

ु
पडतो की भारतीयांना आपापा ा बाळगयाचे आिण उपासनापती अनसरयाचे
ातं भारतीय घटन ेन े िदलेले

ु माणसे यांच े बळी देण,े असले कार वगळू . पण,
आहे. आपण यातून जाटोणा, जारणमारण, भानामती, पशपु ी वा मले
िनरिनराया धमाा उपासना, देवदेवता वा िवभूती यांा उपासना, वारी, याा, उव या सव बाबी माताा

समजू. तर या ा माताा उपासनापती आहेत, ा बिु ामायवादी वा इहवादी नाहीत, ा अवलं बणारे लोक

ु
ु
ु
परोगामी
असू शकतात की नाही ? परोगामी
हा िनरीरवादी आिण बिामायवादी
आिण कोणतीही ा नाकारणाराच
ु ठे वयात परोगाां
ु तीन े पाहयात आिण सिहता
ु
असावा लागतो का ? माताा उपासनांकडे सहानभू
ना अडचण
ु
नसते. किनां
नी ांा कायकाना आिण न ेांना िनरिनराया समूहांा धामक उवांतही सहभागी ायला
सांिगताची बातमी मी वाचली होती. ावन हेच िदसते, असे आपण णू शकतो. सयांा भावनांचा आदर
राखयासाठी गोल टोा घालणे कवा इतर धमयांनी हंा धामक उवांत सहभागी होणे, हेही घडत असतेच.

ु
आता हे सव लोकशाहीत मते िमळवयासाठीही घडू शकते आिण खरोखरच ते गयागोवदाचा
आिवारही असू शकते.
ु चा आदर राखायला मला काही ॉे म नाही, असे. तर हा आदर
की बाबा, माझी नाहीय ही उपासना पती पण तम
ु
आिण ही सिहतु ा मा पण ावान परोगामी
असू शकतो का, यावर जरा ता यावी, असे वाटते.
ु
ु
सरा  जरा वेगळा आहे. काही वषापवू  बँकांमे किनां
ची यिनयन
बळ होती. सगळे च ाच यिु नयनचे

े वाले असणारेही इकडे या यिु नयनचे सभासद असत. हे थोडेफार ाथासाठीच असणार.
सभासद असत. बाहेर आरेसस

ु
े णजे ितगामी असे
पण, मग अशा वेळी तो माणूस अधा परोगामी
आिण अधा ितगामी असतो का ? कारण आरेसस
असान े हा  येतो. समजा जातवाद हा ितगामी आहे तर एकीकडे मराठा महासंघ कवा ाण संा आिण िशवाय
ु
ु
सरीकडे तोच परोगामीही,
असे असू शकते का ? अशी फाटलेली माणसे परोगामी
असतात का ? आिण ांच े म असे

ु ातक
ु ांत िवभागले गेलेले आहेत अशांना परोगामी
ु
ु
तक
नाही णायचे, असे टले तर एक णजे परोगामी
उरतील
िकती आिण ांची संा वाढायला िकतपत वाव राहील ?
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ु
ितसरा  येतो ‘ बजनसमाज ‘ या नामािभधानाचा. बजनसमाज णजे परोगामी,
असे सामात: समजले जाते.
ु लमानही येतात हे आपण बजन वंिचत आघाडीत पािहले.
ात मग ावान वा भिमागही येतात. बजनांत मस
बजनांमे न ेमके येतात तरी कोण कोण ? की ाण सोडून सगळे बजन ? मराठा हे उवणयांत येतात की

बजनांत ? की काही उवणयही बजनांत येतात ? णजे मागास उवरणीय, असे काही ? वारकरी ा उदाहरणाथ
ु
ु
– ते बतेक बजनसमाजात येतात पण ते परोगामी
असतात का ? की वारकयांत परोगामी
आिण ितगामी असे गट

असतात ? बजन हा श जातक ित असतो की दािरक ित की फ ाण नसला की तो बजन ? इता मोा
ु
े आिण एकापेा एक िदगज न ेांनी सतत ाणक ित राहणे हे, िकरकोळ, शिहीन लोकांना
जनसमदायान

अनावयक मोठे फू टे ज देण े नाही होत ? आिण सारखे बजनसमाजाला संबोधून बोलणे हे याच देशाचे नागरीक

ु
असलेा अजनसमाजवाांना म समजणे नाही ठरत ? आिण असे करणे हे परोगािमात
बसते ? ( इथे, बजन
ु
ु
कसे काय परोगामी,
असा  येऊ शकतो. उर सोपे आहे. " शा-फुल-े आंबडे करांचा हा परोगामी
महारा " असे

ु
ु
आपण रोजच ऐकतो की नाही ? णजे हा पूण  महारा परोगामी
आहे. इथले बजन हे परोगामी
असािशवाय पूण 
ु
ु
महारा कसा काय परोगामी
असू शके ल ? सारांश, बजन हे परोगामीच
आहेत, हे सामात: माच असते ! )

ु ीा खेळात, श ते सगळे च ितगामी माग हाताळताना
सवच न ेते, कायकत आिण एकू णच जनताही िनवडणक

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

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

ु नकाशा आिण पिरिती आिण इतर अन ेक पिरणाम व संार यांनी घडलेला असतो.
साचा असतो. तो साचा जनक

ु
ु
ेकजण आपापली सरितता
आिण जमेल तेवढे वच िमळवणे याा यात असतो. सगळीच माणसे सखी-:खी,
ेमळ आिण रागलोभेष बाळगणारी आिण थोडीफार हसकच असतात.आिण एकमेकांशी संघषातच असतात. सगळे च
साचे समा िनमाण करणारेच असतात. यात खरा मूलभूत  असतो तो हा की माणूस अशा साािशवाय जगू शकतो
का ? आिण तसा तो नसेल जगू शकत – तसा िनष ीकारायचा, असे ठरले तर – माणसाला असे समाधान
जगायचा एक अिभशापच असतो, असे णावे का ? आिण तसे असेल तर ‘ अिभशाप ‘ ही कना ितगामी की
ु
परोगामी
?

--- ००० --ु
परोगामी
आिण मी
ु
‘ परोगामी
णजे काय रे भाऊ ? ‘ या माया पोवर झालेा चचनतं र असे िदसू लागले की मी ितगाांना पाठबा

ु
देऊ इितो असे काहना वाटतेय. धमवाद वा पनीवनवाद
चांगला का, तर नाही, िवषमता जायला हवी की नको तर
होय, जायला हवी , माणसांनी संघषात जगणे चांगले की सौहादात, तर सौहादात – असेच मलाही वाटते, हे मी सांग ू

इितो. फरक कुठे होतो तर धामक करतेतकीच वैचािरक करताही भेद माजवणारी आिण हसकच असते हेही मला

ु े , परोगाां
ु
 िदसणे. ामळ
मधले आंतरिवरोध, दंभ आिण मानवी जगयाला घातक असणाया बाबबलही िलिहले
जाते. धमवाद ही जशी एक अंधा णता येत े तशीच वैचािरक करता हीही एक अंधाच असते, असे एखााला
ु
िदसत असले तर ान े ते का णू नये ? परोगाां
ना वाटते की सितीत हे काही बो नये, करे राजकीय
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ु णजे, मानवी जगणे चांगले
भूिमकाच सवानी घेत राहावे. ‘ सिती ‘ या काराला कधीच अंत नसतो. आिण म

ु े
ावे, याच मागान े सवाना जावेस े वाटत असले तरी आक ितपणाचा सवाचा पाया एकच पण वेगवेगळा असामळ
ु
तसे घडू शकत नाही. आहेत िकती परोगामी
? ांना एवढे मह कशाला ावे, हा जसा एक  असतो तसाच

ु
काहीजण हाही  िवचारतात की आहेत िकती ाण, ांना एवढे मह कशाला ावे ? परोगाां
चा मोठा ॉेम हा
िदसतो की फ आपणच तेवढे डोळस आहोत आिण बाकीचे सगळे अंधळे वा गंडलेले आहेत अशी ांची पी खाी
असते. तेही इतरांमाणेच खोटे पणा करतात, टी वागतात यावर कुणी बोलणे णजे जणू ांा सािकतेवर
अाय झाला, असे ांना वाटते.
े आकलन आपापा मयादते होत असान े ात ‘
ेक माणूस जगताना काही आकलन घेत जात असतो. सवाचच

ु समा असते. ती भेदणे श आहे का, असाही एखादा
स ‘ असे काही असू शकत नाही. ही जगयातली एक मख
महाचा  एखााला पडू शकतो. आहेत िकती असा  पडणारे मायासारखे लोक, कशाला ांाकडूनही

ु
तमु ा राजकीय उिांची अपेा करता, असे मी णू शकतो. पण, परोगाां
ना िदसते ाबाहेरचे कुणाला काही िदसूजाणवूही नये, असे ांच े ‘ ा ‘ णणे असते.
आता माझे आकलन सांगतो. मला असे िदसते की धम, तान आिण िवचारसरया हे सवच माणसाला चांगले जगणे
े संवधन आिण
दान करयाा बाबतीत अपयशी ठरलेले आहे. िवचारसरणीही भेदाभेद , फुटीरता आिण संघष  यांचच
जोपासना करत असते. याचे महाचे कारण एकच असते की िवचारसरणी ही माणसाा आक िततेला कोणताच

 िवचारत नाही. तु या आक िततेप ेा माझी आक ितता अिधक िहतावह आहे, असेच, ेक िवचारसरणीचे
णणे असते. हे च भेदले जायाची शता मला फ कलेत िदसते. कोणतीही चांगली, सजक कला माणसाा

ु एका आक िततेला बढावा देत नसून ाचे भान ापक, समावेशक कन ाला संवदे नशील करणारी असते.
अमक
इथे हे  करावे लागेल की हे काम पिरवतनवादी कला क शकत नाही कारण ती िवचारसरणीभािरतच असते. हे काम
करणारी कला हीच सजक कला असते. हे काम कला अन ेक मागानी, अन ेक कारे करत असते. इता महाा,
मौवान ियांना अडथळे आणणे, ांना खोडे घालणे, ांची वाढच होऊ नये अशा कृ ती करणे ही अशी िवंसक
ु
कामे हे परोगामी
टले जाणारेच सवािधक करपणान े करत असतात. ांना फ ‘ करे राजकीय भूिमका ‘ एवढेच
िदसत असान े कलेा या कायाच े ांना मह तर नसतेच पण ते काही घडताच कामा नये, असेही ांच े य
असतात. सांृितक ेाता अन ेक मोाा जागा पकडून ते हे ांच े जीवनकाय करत असतात. ांा िवचारांना
ू ही घडत राहायला हवी, असे ांना वाटते. णजे कला ही जी एकमेव गो
बढावा िमळणे ही एकच गो कलेतन

ु
माणसामाणसात सौहाद िनमाण क शके ल असे मला िदसते ाच गोीा िवरोधात हे परोगामी
असतात. णजेच,
ु
मला जे मौवान वाटते ाचा पाठपरावा
मी करताच कामा नये, असे ांच े णणे असते. सगयांबरोबरच
ु ा गा तेही मारत असतातच !
सिहते

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

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

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

ु
मपणाबाबत अिधक बोलले जाणारच. परोगामी
हा िवचारसरणीचाच भाग आहे. माझे बोलणे, िलिहणे हे माया

ू च येणार. ाला कुणी गंडलेले टले तरी हरकत नाही. यात वाद घान कुणी कुणाला काही पटवून
आकलन-ियेतन
देयाचा  नाही. कुणी णेल, वा, करे आहे, कुणी णेल, हे सगळे म फालतू आहे ! दोनो चलेगा !

खरे तर या ांची उरे वरील पोमे आहेतच -- माणसाा जगयाा बाबतीत वेगवेगया आकलनातून, तरीही
ू े, कृ ती चा असतात. वैचािरक करे असणे हेच फ काहना िदसते आिण तेच, तेवढेच महाचे असे
चांगाच हेतन
ांना वाटते. कला ही वैचािरक मयादते चालणारी बाब नाही. वैचािरक मागान े माणसामाणसात सौहाद कधीच तयार
होणे श नाही. कलेचा माग ही एकच शता समोर िदसते. तो अंत मौवान माग न करयाा कृ ती कोण करते
? िसलेि टीके चा च नाही -- कलेला तंपणे, मोकळे पणान े काम करता यायला हवे -- राजकीय कृ तीपेा हजार
पटनी हे महाचे आहे. तरीही, राजकीय कृ तीच फ महाची असे ांना वाटते ते तसे करत राहातातच ना. कलेत
सामािजक, राजकीय, वैचािरक असे वेगळे काही काढता येत नाही -- तो ापक, समावेशक आवाका असतो.

ु े , कोणताही राजकीय पिवा हा करे वगरै े असू नाही शकत -- तो सजक
राजकारणात हे वेगळे काढले जाते. ामळ
मानवी जगयाा िवरोधातच असतो.

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

ु
ु
परोगामी
हे इकडेितकडे परोगामी
वग ैरे असतात पण, सािह, कला यांत तन ितगामी असतात. आधिु नक सजकतेा
ु े , समजतही नाही काही. आपाला ाचे मह
िया, अिभि पती यांत ांना शू इंटरे असते, ामळ

ू
वाटत नाही वा जे समजत नाही ते न करा असे ांच े िवचार िदसतात. ांा ीन े, ही राजकीय भूिमका की ती यांतन
ू िनवड करायची असते. सगया
िनवड करायची असते -- माया आकलनात, राजकीय भूिमका की सािह-कला यांतन
े आहे असे
राजकीय भूिमका माणसाा जगयाता सजकतेा िवरोधातच असतात. या उपर माया पोटात आरेसस
कुणाला वाटले तर ाची मी चता क शकत नाही.
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ु
मी माया ॅ िरटीन े िलिहतो -- कोणतीही राजकीय भूिमका मांडत नाही -- पण, परोगामी
टा जाणाया लोकांा ,
माया मते इथा समाजाा ीन े अित-महाा अशा बाबतीता, िवंसकतेबल िलिहान े ते कुणाा

ु ी वर उे ख के लेली ' फट ' कथा पीडीएफ
हातचे कोलीत ठरत असेल तर ाला मी काय करणार ? -- ते असो. त
असेल तर ीज ा ना पाठवून.
--- 000 --किवता णजे काय रे भाऊ ?
ु वर पो के ली. ावर, कोापूरपासूनचे माझे िमवय
आजच सकाळी मी ‘ कलेच े िदवस ‘ ही माझी किवता इथे फे सबक
ा. बाळकॄ  कवठे कर यांची अशी कॉमट आली – “ चं , म. ही किवता नाही, छोटा िनबंध वाटतो, कोणालाही
कमी जा करता येईल असा. “ ाला माझे उर असे होते – “ माझा काहीही दावा नाही -- िदसले ते िलिहलेय – “
नंतर माया असे लात आले की हा िवषय  डसमे चचा ावी असा आहे. जगात किवतेा शेकडो ाा होत
आलेा आहेत आिण आता अगदी न-किवता कवा यंचिलत किवताही िलिहा जातात, हे आपाला माहीत

ु यावर बोलावे, असे वाटले. या िनिमान े किवतेबाबता आपापा
असले तरीही, आपण आपापा आकलनानसार

ु न पणे मांडा जातील आिण गरज वाटास आपाला सवानाच आपापा कना बदन,
कना घासूनपसू
ू देणाया अशा करता येतील, असे वाटले.
वाढवून,  कन वा अिधक समावेशक वा किवतेचा न ेमका देश रेखन

एखादे औषध वा लस तयार करताना जसे काही लोक ेेन े ाा जरीा चाचणीसाठी पढेु येतात, ाचमाणे,
या कामाला आपली ही किवता वा मजकू र उदाहरण णून देऊ करता येईल, हे माया लात आले. तरी,  डसना माझी
अशी िवनंती आहे की िनभडपणे ांनी हा मजकू र किवता आहे की नाही यावर िलहावे. या मजकू राची कशीही िचरफाड
ु
वा िचिका करावी. वाटास आशयावरही हा वा ाचे किवता णून समथन करावे. मतः
हा एक िनबंधाक

ु बरोबर वा तमक
ु चूक असा िनष काढणे हा हेतू नाही.
ग मजकू र आहे का, यावर सकारण मते ावीत. यातून, अमक
ु
या िनिमान े या एका महाा िवषयावर आकलन-घसळण
ावी, हीच एक मयािदत अपेा आहे. हे उोधक ठ
शके ल. ही इथली चचा जर चांगली झाली तर आपले कुणी संपादक िम पढेु ती िसही क शकतील. या चचत ,

अथातच, कवठे कर सरांनी ांच े मत जरा सिवर मांडावे, अशी िवनंती आहेच. इथे िनकाल देणारे कुणी ायाधीश
ु ेपणान े बोलावे, ही िवनंती.
नसतील, हे लात घेऊन डसनी खल

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

मं ु या लागून मेले की वाळवी लागून
असा ेयाचा सामना रंगणार हे िदसताच
अन ेक िचकार हजर झाले

आधी स पान मग ते अमूत  करायला --

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

ु
एक अिवभा पाणीपरवठा
डबल िफड

वाचनसंॄतीचे उपटसभ
ं ु भ गौरव माजवत
आपा ग डबांचा संगी
हजार सप  पोसून धाक िनमाण करणाया

होते हजर ांचहे ी आसंवधन साधायला
राीा अपॉइंटमटसपूव ेयसशी ठरलेा
ा ांा गतेा जािहरातत
 शार मॉडेस
हमखास असत अधन आकषक
ही लोक वाचत नाहीत यकला तर
फ िललावांतच िदसतात काया

प ैशांा उग
ं ु आिण सखोल वहारांत
संपले िदवस एकू णच कलेच े

हे समजून काहीजण शांतपणे पाहात वेफस  खात होते
--- ००० ---

ु
-- हा मजकू र आधाराला घेऊन चचा होत असाने नसाच
औपपिक कना न येता ांच े ीकरणही येईल,
अशी आशा आहे.
सोयीसाठी ही माझी किवतेची ाा --

ू , मवारीतून व आंतरसंबध
ू  होणारी संसच
ू क अथव लये एका
‘ श आिण वाे वा ओळी यांा साहचयातन
ं ांतन
पिरपूण  आशयात पोचवणारा एकसंध भािषक मजकू र णजे किवता. ‘ इथे अलं कािरकता, वॄबता, सांगीितक लय,
भाविनकता, ीलपणा – अशा गोना मह िदलेले नाही, हे लात ावे. अिलकडची आिण आजची जागितक
किवता या अशा गोना किवतेची वेदक लणे मानत नाही.
--- ००० ---

अा णजे काय रे भाऊ ?
‘ अा ‘ या शाला िहिडसिफडीस करायची ही एक फॅ शनच पडलीय. कुणी णते, अा णजे आाचे

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

आान णजे, शरीरात हाडे िकती आहेत, र िकती आहे, ते समजा – ते कळतेच शरीरशाातून ! आणखी काय,

कसले ान ? यावर थोडा िवचार क. माणूस एका भूभागावर जाला येतो, पढेु ाावर बबवले जाते की हा भूभाग
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ु लमान असाचेही ाावर बबवले
णजे भारत आहे. तू भारताचा नागरीक आहेस. ाच पतीन े तो ह वा मस
ु अथातच माणसामाणसांत अंतर तयार होते, एक री तयार होते, िवभाजन तयार होते. हे फ
जाते. अशा गोमळे

ु नाही घडत. ाचे िदसणे आिण वैचािरक-मानिसक असणे हे सवच िवभागणारे असते. ामळ
ु े , सवाचच
े
एवाचमळे
ु मय, एकमेकांची छळणूक करणारे, एकमेकांवर अाय करणारे, असे होते. आपण ‘ जे आहोत ते
जगणे संघष मय, य

आहोत ‘ णजे हे असते सगळे . धम, भाषा, संार, पिरिती, जगयात आलेली माणसे, घडलेले संग – हे सगळे

ु रचना, हे आणखी एक अलीकडे माहीत झालेले. हे सगळे िवभाजन करणारेच
िमळू न असतो आपण. आिण आपली जनक
असते. मग माणूस, ‘ मजहब नही िसखाता आपसमे बरै रखना ,’ वगरै े गाणी रचू-णू लागतो. एखादा

ु
बिामायवादी,
िववेकी माणूस णतो, ‘ माणसा माणसा माणूस हो ! ‘आिण आपण िकती सवाा िहताचे बोलतोवागतो, असे ाला वाटत राहते. तरीही, ‘ आपण जे आहोत ते आहोत ‘ णजे हजार कारचे िवभाजन, हे ाला
समजून ावेच लागते ! अरे, तू णतोस की माणूस होणे महाचे, पण, तो णतो, ह होयािशवाय तरणोपायच
ु
नाही, आणखी कुणी णतो, किनझम
हेच एकमेव उर ! एका मानिसक अवेत सगळी माणसे येण े हे कधीच श
ु े , िशरकाण, वच, अाय हे सव अटळच बनते. कसले आान – जो है सो है – असे णणायाला
नसते. ामळ
ु भर बबलत हडत
हे सव माच असते. धमवादी आिण िवचारसरणीवाले यांनाही हे माच असते. मग काय, आय
राहणे, हेच जगणे ? सगयांचा, इतरांना बदलयावर, इतरांात पिरवतन करयावर कवा सवाा िहतासाठी

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

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

अगदी फारच इहवादी आिण बिु वादी असतील ांना फार तर याबल  पडत नाहीत असे समजू. जे आहे ते
माणसाचे हे गटारी जगणे आहे आिण ते तसेच असणार, हे मा करयाची हमत ांामे असते कारण ांनी
त:ला तसे शूरवीर घडवलेलेच असते. पण, खूप लोक असे नसतात. ांना  पडतात. हे कसले जगणे, असे ांना
ु तक
ु
ु ाराम, जे. कृ मूत घडतात.
वाटते. यातून सटयाची
शता असेल का, असे िवचार येतात. ातूनच मग, ब,
तेही या जगाबाहेन कुठून आलेले नसतात. आिण या जगाबाहेरचे, कािनक, माचेही बोलत नसतात. माणसाचे

ु च काही बौिक वा मला वळण
जगणे असे का होते आिण ातून तो बाहेर कसा पडू शकतो, हे ते सांगतात. ते नसते

लावणारे वगैरे काही नसते. ा अथान े आपा जगयाता सवयीतले नसते. ाला आपण अा णू शकतो.

त:ाच वैचािरक-भाविनक- मानिसक तु ं गातून बाहेर पडयाा शतेबल ते बोलत असतात – तेच अा.

हेच काम सजक कलाही करत असते. अन ेक महाचे कलावंत णून गेलेले आहेत की कला ही आक ित कृ ती नसते.
ती ापक, समावेशक भानाची िया असते. वैचािरक, पिरवतनवादी वा हेतू िे रत कला, अथातच, हे काम नाही क

शकत. कारण ती कलावंताा तु ं गातूनच घडणारी कृ ती असते. तीत ातं नसते. माणसाला अशा ापक भानाची
समज येण े हीच फ ाा जगयातली मूाकता असू शकते. तेच ाचे ातं असते.

ु कला अािक असते आिण तीही परलोकवादी नसून इहवादीच असते, हे समजून ायला हवे.
ातंय
--- ००० ---
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ु
िदलीप पषोम
िचे
चाहते ांना ेमान े दादा णत. होतेच ते, ांा कामान े आपोआप झालेले दादा. न ेमाांमाणे सािहिक

शेरबे ाजीची गड
ं ु िगरी कन ांनी दादापद िमळवलेले नते. खरे तर ‘ टीकायंवर ‘ वाा न ेमाांऐवजी ‘ सािह
ु या िवचारवंतांनी
आिण अिभान – १ ‘ वाा िचांना िमळायला हवे होते ानपीठ. पण इथा बाजारबण

ु के ली नसेल. ( टीकायंवर वाचून कलेा मूाकतेच े भान फारसे वाढणार नाही – ती ताकद
िचांची िशफारससा
ु ात ांनी ते वाचलेच नसेल
अिभान मे आहे. न ेमाडपंिथयांनी हीही शेरबे ाजी थोडी पचवून ायला हवी. ) मळ
आिण वाचले असले तर अजीण होऊन आजारी पडले असतील. िवा आिण ममी यांचा इतका चंड आिवार

ु
असलेले पक
मराठीत सरे कोणते आहे, ते मला तरी माहीत नाही. िचांा दजदार सखोल कामांची यादी न ेटवर
आहे. मी नपणे णेन की आा मराठीवासीयांची कुवत पाहता हा आमासाठी एक चमारच होता !

ु ारामासारा िवेरानं आभान आिण शभान एकवटून भावसमाधीचा य नदवून ठे वला. मानिसक
“ तक
ु ारामाची किवता ही खंिडत आभानाला अखंड बनवयाा
ू थेट तयु ावेपयत पोचणारी तक
ोभाा अवेतन

मराठी काकलेच ं उग
ं ु उदाहरण आहे. “ असे वा िचे सहज िलन जातात. ांचा ‘ कवी काय काम करतो ‘ हा
लेख मराठीत अजरामर ठरावा असा आहे. ा लेखातला शेवटचा उतारा असा आहे – “ समकालीन मानवी संृतीा
सावभौम संदभात भारतीय आिण मराठी वाङमयीन परंपरा पाहयाचा आपाला य करावा लागेल. असा य
करताना मराठीतही कवीची सांृितक भूिमका का आिण कशी बदलत गेली आिण ितचा एकू ण मूवेशी काय
संबध
ं आहे, याचाही आपाला तंपणे शोध ावा लागेल. जगाता वेगवेगया समकालीन संृतमधा

ु ना कन ितचा सावभौम मानवी ेयाा पिरेात आढावा ावा लागेल.
किवतेा आिण कवा ानाची तल
असं करताना कवी काय काम करतो याचा माणसाचं ा अिसृीत काम काय ा मूळ ाशी असलेला संबध
ं

ु आपाला कळणार नाही. िबचारा कवी तर रच
उलगडला जाईल. असं जोवर होत नाही तोवर आपापलं कामसा

ु
रािहला. “ याच लेखात एका िठकाणी ते िलिहतात, “ अिानभवाची
अन ेक पदरी पीडा, आनंद, अचूक इंियसंवदे ना,

ु ती आिण सखोल अथ तीती, साविक मानवी समांच े चतन या महाा बाबी मराठी किवतेत
उट भावानभव,
ु रीपणा पराकोटीला जाऊन भािषक आिण सांृितक
िवरळा होत गेा. हा काही इंजीचा भाव नाही तर धेडगज
आभान ीण झााचं हे लण. “
हे सव समजून घेयात कोण इंटरे घेणार ? मानवी जगणे णजे राजकारण अशा िथर कनांनी त:ची किरयर
बांधत बसणारे इथले भूिमकावाले लेखक-समीक या अशा कामाकडे ल देण े तरी श आहे का ? मानवी जगणे चालते
ते राजकीय डावपेच आिण हलकटपणा यांवर नाही तर सौहाद आिण ेम या मानवी मूांवर, हे इथा असं
सािहेमा डोात िशरयाची शताच िदसत नाही. असा हा ‘ आपा माती ‘ ा िदशेन े वेगान े जाणारा समाज
ु
लौकरात लौकर िदलीप पषोम
िचे यांना नामशेष करील. या असा फडतूस भूिमके त इंटरे नसलेांनी तरी
िचांच े ऋण मनापासून मा करायला हवे. ांची ममी समजून ायला हवी.
--- ००० ---

वाचन
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ु
नोकरीत असताना कधी कधी अगदी सीा
िदवशीही ऑिफसात जावे लागे -- तरीही बयाप ैकी लेखन-वाचन होत
ु णजे आता तशी िनकडही नाही
राही. झोपेचे तास कमी कनही जमत असे. आता तसे नाही जमत. आिण म

ु मी न वाचलेा पकां
ु
वाटत. ामळे
ची यादी रोज िढगान े वाढत जाते ! माझे काही िम मा न ेटान े वाचत असतात.

ु पक
ु
ु
ते कधी मला सांगतात की अमक
फालतू आहे, ावर तमु चा वेळ नका घालवू. बयाचदा मला ते पक
माहीतही
ु
ु
नसते ! तरीही मी एक करतो -- न वाचयाा माया पकां
ा यादीत, िमांनी सांिगतलेा अशा पकां
ना

ु पक
ु
अम देतो ! कधी असेही होते की अमक
फार चांगले आहे असे मला कळते. मी ' अरे वा ! ' णून शांत राहतो.
( तसे तर एकू णातच मी फार वाचलेला माणूस आहे, असे नाही, पण कधी कधी मी तसा आभास िनमाण क शकलो
असेन, असे मला वाटते. )

मला माझे काही िलहायला जे श वाटते ितकडे ल देण े यालाच आता मी जा वाव देतो. तेही फारसे कुणी वाचणार
नाही आिण एकू णच मराठीत ते रडच ठरणार आहे, हे मला माहीत असूनही. पण, हा आता माया जगयाचा भाग

आहे. माझी कुणाबल तार नाही तसेच मी वाचत नाही णून इतरांनीही मला मूर वा अहंकारी समजू नये, एवढीच
माझी अपेा असते.

ु काय णता येणार नाहीत. मग काय ? हा 
लेखकाला िमळणारी िसी वा बिस े ही काही लेखनाची मख
अन ेकांा चतनात असायला हवा, खरे तर. पण असतो का ? -- सारांश, माझे जे काही चाललेय ते कसे बरोबर आिण

योय आहे, ते सांिगतले. जो लेखक इतर लेखकांच े फारसे वाचत नाही ाचे इतर लेखकांनीच काय, कुणीही का वाचावे ?
-- हा ही नपणे मी ीकारतोच.
थोडात, ' धीरे धीरे चल, चांद गगन म ' असे चा देतोय, बास !
--- ००० --- १३-०३-२१.
पािरतोिषक
सािह अकादमीसाठी िशफारस करणारे मराठीतले िवचारवंत कोण असतात, ते कोण, कसे िनवडते, हे मला माहीत
नाही. पण मािहती कन ावेस े वाटतेय. कारण न जाणो काही चमार घडला आिण मलाच एखादे पािरतोिषक
िमळयाची वेळ आली तर ही रचना काय असते ते माहीत तरी कन घेऊ, असे मला वाटते. नंदा खरे यांनी सािह
ु ता जागी झाली.
ु
ु े जरा उक
अकादमी परार
नाकाराची घटना सा चचत आहे, ामळ

एकदोन िठकाणी असे वाचनात आले की ते पािरतोिषक जाहीर करयापूव ा सान मूतला याबल कळवून ा

ु ात हे खरे आहे का ? की परर आधी जाहीर होतात पािरतोिषके आिण नंतर
मूतची ीकृ ती-संमती घेतली जाते. मळ
ु े , लेखकाचे दोन फायदे होऊ शकतात.
ीकृ ती वा अीकृ ती कळवता येत े ? तसे असेल तर फारच छान आहे. ामळ
एक णजे तो ा पािरतोिषकायोय असाचे िस होणे आिण िशवाय ाा एखाा ताला धन ान े ते
नाकारास ा ताची आिण ा संबिं धत लेखकाा तशीलपणाचीही िसी होणे. मला वाटते की लेखकाला हे
ु ा रािहा तर मराठी समाजाचे बोधनही होत राहील, हा
दोी फायदे िमळायला हवेत. सांृितक घटना अशा ख
एक सामािजक फायदा होईल तो वेगळाच.

कुणी णते की ीकृ तीबाबत सानमूतला फोनवर िवचारतात. हे अा तर आहेच पण यात पािरतोिषक देणाया
े ा िभेपणा आिण पळपटेु पणाही आहे. जे जे घडते ते ते लोकांना कळायला हवे. पडामागे सेटग करणे काही
संच

पटत नाही. णजे, आधीच लेखकान े अीकृ ती सांिगतली तर ते पािरतोिषक ाला जाहीरच होणार नाही ! मग, ा
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ु पासून लेखक वंिचत राहील. असे होऊ नये. आधी
पािरतोिषकायोय असयाचे आिण ते नाकारयाचे, अशा दोी पयां
ु ना पा होता याची नद राहील.
िवचारा हवे तर, पण ते लेखी प पाठवून िवचारा. णजे लेखक ा दोी पयां

ु ी चचा
िशफारस सिमतीत कोण कोण आहे तेही जाहीर ायला हवे. ाबलही मतभेद असू शकतात. ाचीही खल
ावी. हे संृतीचे े आहे, ायालय ने. साताने ठरािवक िवचारसरणीचेच लोक या िशफारस सिमतीत न ेमले

ु
जात असतील तर अन ेक लेखकांवर अाय होऊ शकतो. आपण जर अिभिातंाचे भोे आहोत तर गपणा
कशाला ? काही लेखकांना, योयता असूनही, पािरतोिषक का नाही िमळू शकत, याचाही अंदाज लोकांना यायला हवा.

ु
माझा या समेशी संबध
ं येयाची शता फारच कमी आहे कारण माझी फारशी पके
नाहीच आहेत. जे काय आहे ते
माया संकेतळावर मोफत आहे. पण, या पािरतोिषक यंणेत अशा मामाला अजूनही माताच नाही आहे. या
िवचारवंत महाराान े, याही बाबतीत आपाला काळाबरोबर राहयाचा काही िडिजटल पायंडा पाडता येईल का याचा
िवचार करायला हवा. मी नाही हो आशा लावून बसलेलो पण महाराान े सािभमान आधिु नक होता येत े का ते पाहावे
यासाठी ही एक ( खोडसाळ ) सूचना !

ु वेचा कसा िवचार के ला याबाबत
ु , का घेतली आिण ांा गण
िशफारस करणाया सिमतीला, िवचारात कोणती पके
काही िचिकक लेखन कन ठे वायचे बंधन ठे वायला हवे. ही एकू ण यंणा कशी चालते ते लोकांना कळायला हवे. या
सिमतीवर येणार का हेही संबिं धत िवचारवंताला लेखी िवचारावे आिण ाचे लेखी उर ावे. हे िवचारवंत कसे िनवडले
जातात हेही कळू शकले तर ेटच काम होईल !
--- ००० --- १४-०३-२१.
किवता आिण ग
आाला हदी िशकवायला एक िशक होते. ांची िशकवायची पत फार भारी आिण सोपी होती. समजा, िशकवत
ु े लगा की अब मझ
ु े कलका जाना पडेगा I " की ते िशकवत, लेखक
असलेा धात असे एक वा आले, " मझ

कहता है की तब उसे लगा की उसे कलका जाना पडेगा I -- या पतीन े ेक वााा आधी, लेखक कहता है, असे
जोडत गेले की तो धडा िशकवून होई ! -- या पतीन े जर किवता ' कळत ' असेल तर ती किवताच ने. काही वेळी
एखादे वाच असते पण ते वेगळे च काही सांगत असते. मजकू राा रचन ेत आिण िदसयात किवता शोधू नये.
एखााला लयबाजीची इतकी सवय असते की ितािशवाय तो किवतेची कनाच नाही क शकत. चॉसर समजा

णाला की ितचे कपाळ सदं ु र होते तर ाला ते नसतेच सांगायचे -- कपाळ उघडे टाकणे हे िनिष असून ितन े ते उघडे
टाकलेय, हे असे ात. समोर िदसणारा मजकू र णजे किवता ने. ा मजकू रातला म, कशानंतर काय कसे येत,े
ांतले आंतरसंबध
ं -- असे सगळे िवचारात घेतले तर ा मजकू राा य पाा बाहेरच असते किवता. काही वेळी
ु े ती किवता ाा मनात पूण  पोचत नाही, मग ाला फ य मजकू रच पोचतो. जर
वाचकान े बंिद रािहामळ
किवता ' मजकू रबा ' अंगांनी खूप  होत असेल तर तो मजकू र गाता येत नाही णून वाचकान े सून बसू नये.
किवतेा रचन ेता आिण य पाता ढोबळ सवयी आिण अपेा एकू ण जगान ेच कधीच सोडून िदलेा आहेत.

एकदा समोरचा मजकू र ' एकू ण ' पात मजकू रबा असेही खूप काही सांगत असेल तर ती किवताच असते. जगात खूप
ू ही िलिहा गेलेा आहेत. एकदा का ा मजकू राचे असे ' किवतापण ' कळले की तेच ' ग
किवता सरळ उतायांतन

ु े
िनवेदन ' णून सांगता येईल का, हा य करणे थ  आहे. आता ग की किवता अशी सीमारेषा आखत बसू नये. खल
राहणेच महाचे आहे. यावन हे लात येईल की एकच किवता एकाला ग आिण सयाला किवता असू शकते.
209

( १५-०३-२१. )
किवता
ु आिण साची किवतेची ाा अशी करतो -मी मायापरती
ू , मवारीतून व आंतरसंबध
ू  होणारी संसच
ू क अथव लये एका
‘ श आिण वाे वा ओळी यांा साहचयातन
ं ांतन
पिरपूण  आशयात पोचवणारा एकसंध भािषक मजकू र णजे किवता. ‘ इथे अलं कािरकता, वॄबता, सांगीितक लय,
भाविनकता, ीलपणा – अशा गोना मह िदलेले नाही, हे लात ावे. अिलकडची आिण आजची जागितक
किवता या अशा गोना किवतेची वेदक लणे मानत नाही.
कोणाही कलेत िगत आिण सामािजक असे ं अिात नसते. ' सामािजक ' चा वेगळा िवचार ही एक िनरथक
बाब आहे.
फ किवतेतच आहे असे किवतेच े वेदक लण असू शकत नाही. किवतेच े महाचे लण सतीश तांब,े राजन
खान, लाखे वा काका यांा कथा सािहातही असू शकते. शेवटी एखादा मजकू र तारतान ेच किवता ठरतो.
एखादा मजकू र ग वाटतो पण एखााच ओळीन े ाची पिरमाणे बदन ती किवता होते. किवता आिण ग हा भेदच
खोटा आहे -- तो मजकू र किवता णून अथवलये देतोय की नाही, एवढेच पाहता येईल. तरीही मतभेद संभवतीलच.
--- ००० --ीधर ितळवे यांची मला महाची वाटणारी किवता --

ु यांचा,
काही घडत जायाा ियेचा असा सम आवाका घेणाया किवता आहेत िकती मराठीत ? पण हा बाजारबण
गटातटांचा, मतामतांचा, ु मनांचा ांत होऊन बसलेला आहे. ही अशी एकच किवताही सगळा ु पणा जाळू न टाकू

शकते. पण भांडणे, वादावादी णजेच जगणे असे पे ठरवलेले लोक ही किवता वाचतील तरी कशाला ? मला तरी ही
मराठीतली एक अपवादाक भान देणारी महाची किवता वाटते. कलेची िया ही िजवंत पिरपता िनमाण करणारी
ु समाज ा
असते पण ा ियेचा आपाला शही होता कामा नये अशा िनधारी अवेतला रमगल
ियेलाच ' आय हेट यू ' असे णत राहतो. वाचा ती किवता -"आय हेट यू" ीधर ितळवे नाईक
--- 000 --िवेषण

ु ीता यशापयशाा िवेषणासाठी महाचे मु े -िनवडणक

1. िकतीही झाले तरी माक टगचे मह आहेच. आय टी सेल आिण तंांची टीम कुणाची जा कुशल होती.

2. कुणी कुणाची माणसे पळवली. भारतात एखादा प वाढेल तर तो असाच पळवापळवीन ेच वाढेल. पवाढीला बाहेरची
कुठली माणसे आणणार.

3. गड
ं ु िगरी ही आता एक सांृितक परांपराच मानायला हवी. िबनबोभाटपणे ही जमवायचे चातयु  कुणी जा दाखवले.
4. जाितधमभदे हे ूह आखणीचे एक महाचे े असणारच. ते कोण आपा बाजूला िकतपत वळवून घेऊ शकले.
5. प ैसा खूप लागणारच. कुठे तरी चार पके वाटून कुणी िनवडून येत नसते.
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6. ादेिशक अितांच े मह ओळखयात आिण ा आपा बाजून े चेतवयात कोण यशी झाले.
7. भाविनक आवाहन करयाचे कौश कुणी जा यशीपणे वापरले.

8. पवारांा पावसामाणे ममतांा ीलचेअरचा भाव िकतपत पडला.

-- एवढे बास. हे सगळे चचामधूनच सापडलेले मु े आहेत. यांतले बतेक सवच मेु सगयाच िनकालांा वेळी
उपयोगी पडतील. या सव बाबतीत सवानी आपापले िवचारातं तर वापरले पािहजेच पण िशवाय परमतांबल
सिहूही रािहले पािहजे. कवा आपणच खरे सिहू असे वातावरण तरी तयार करता आले पािहजे. या सव

गोबरोबरच, कुणाचे िवचार काय होते, ते लोकांना िकतपत व का पटले असावेत हेही चचत ावे. लोकशाहीसाठी ते
अावयक समजावे.
--- 000 --- ०३ मे २०२१.

अावतीकरण
माया संकेतळाचे ( Website ) 01 मे 2021 पयतचे अावतीकरण ( Updating ) )झालेले आहे. ात, िवशेष
णजे, ' रंगावाचा ' मे आलेली एकांिकका
ु म ख
ु ा
ख

आता जमा झालेली आहे. खालील दोन गोी िस होयाा मागावर असान े सा यात घेतलेा नाहीत --1. ' सांृितक फट -- ' या सतीश तांब े यांा कथासंहाचे आादन करणारा लेख.
ु
2. ' तंबाखूची टपरी ' हा अनसजत
किवतांचा संह.
बाकी सव लेखन समािव के लेले आहे.
संकेतळ -www.champralekhan.com
सोर ( post truth )
हा कालखंडच तसा आहे णतात. सोर. स की अफवा, खरे की खोटे यांचा फारसा संबध
ं नसलेला. संबध
ं च काय,
गरजही नसलेला, असेही णायला हरकत नाही. हे त फ बोलणायांबाबतचे नसून ऐकणायांबाबतचेही आहे. रेटून
बोलणे यामाणेच रेटून ऐकणे हेही िततके च भावी ठरते आहे. बयाच लोकांनी, कुणावर वा कोणा बाजूवर िवास

ू येणाया ेक गोीची शहािनशा करणे, ात ितची सासता
ठे वायचा हे ठरवूनच टाकलेले आहे. मामांतन
पडताळणे श तरी कुठे असते ? ापेा काही सोपा माग काढणेच बरे ठरते ! सारखी खयाखोाची चता करावी
लागत नाही. तक , बु ी यांचा फारसा वैचािरक ायामही करावा लागत नाही. एखाा बवु ा वा बाबावर ा असावी
ु सारखीच यु े आकाराला
तसाच हा कार िदसतो. मग यातून एकमेकांा िवरोधी ा तयार होतात आिण धमयां

येतात ! परदेशातून आलेली तु ी वा नदा ही आपा ेय बाबाबल आहे की िवरोधी बाबाबल यावर ठरते काय खरे
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मानायचे ते. रोज इतकी मािहती, इता बाता येणार, कुठे िवचार करत बसणार ! ापेा एकिन पीमाणे
सवाप ण कन कुठे तरी वान घेण े कधीही चांगले आिण सोपे आिण नीतीमानही !

यातून अथातच बेसलेस -- पायाहीन वाद, भांडणे आिण मारामायाही होतात -- होणारच ! काळाचा मिहमा आहे !
इलाज नाही ! आता काळ आपण घडवतो की िनयती, काय माहीत ! इथे त:वर िवास असणारे आिण िनयतीवर
िवास असणारे अशा टाईमपास वादाची एक वेगळीच संधी िमळू शकते. बबलायला काहीही कळणे जर शच नाहीय
ात तर आपा ामािणक िवचारातून काहीही खरे मानायला काय हरकत आहे ?
--- 000 --एक
यूिनसेफ न े सांिगतलेय की बाबांनो, िवसरा ते तमु चे रावाद कवा तमु ा ा राांा ाथासाठीही का असे ना,
भारताला सर लागेल ती मदत करा आिण ांना वाढा कोिड संकटातून बाहेर काढा. अथा, ितथा वाढा
संसगात कोिड िवषाणू अिधकािधक आिण अन ेकदा आांत होत जातील आिण मग ते पूण  जगालाच ासून

टाकतील. ‘ जगाता माणसांनो एक ा ! ‘ णजेच, िवसरा ते धम, ांत, भाषा, जाती, वण, लग , सगळे आिण एक
ु े , या महामारीशी एकितपणे
ा ! कॉमन णजे समान शू असला की एक ावे इतपत माणसाला समजते, ामळ

ु ाबला करेलही माणूस. णजेच, एक येयान े चांगा गोी घडू शकतात. मग, हीच अल पढेु वाढवून जगातले
मक
सव भेदाभेद िवसन सव माणसांा ाथिमक गरजा भागवाात, ांना एकमेकांशी सौहादान े वागत शांततेत, मजेत
जगता यावे, अशी वा का नाही तयार होऊ शकणार ?

ु , शौय, पराम हे काहीच
पण ते नाही होणार. भूतकाळातून िमळणारा आगौरव आिण परेष िवसन जायचा ? य
ठे वायचे नाही ? सवे होणे, हीरो असणे, ांची िजरवणे, शूनं ा देशोधडीला लावणे, सूड घेण े – हे काहीच नको ?
बोअर णजे कं टाळवाणे होईल सगळे जगणे ! आपण जगतो आहोत, हेही आपाला कळणार नाही ! आिण मग
 बंद होणार ! मग सा,
कलािनमती कशावर करणार ? सगळे च एकमेकांशी सहज चांगले वागायला लागले तर संघषच
‘ माणसा माणसा माणूस हो ‘ णणारे कलाकार काय करतील ? ते िस कसे होतील ? रटाळ होईल सगळे जगणे !
संघष , घाण, हसा हे हवेच सगळे !
सगयांनी एक छान सहज जगणे णजे अहंकारच न होणार ना ! मग जगणे रटाळ वाटायला असेलच कोण ? छे छे,
नको तसे ! फारच वाट लागायची वेळ येईल तेा मानवतेा भूिमके तून शूलाही क मदत – सवानी िजवंत तर
राहायलाच हवे ! ािशवाय जगयातली घाण वाढवून, ते अिधकािधक :खमय कन ते अिधकािधक इंटरेग कसे
ु े , लाईफ
करता येईल ? िबना अहंकाराचे जगणे आपाला नाही माहीत आिण ते शही नाही वाटत – ामळ

इंटरेग करयाा आपा सव कृ तीही चाच राहायला हात ! या महामारीन े मरयापेा शौय गाजवत,
एकमेकांना मारत म ! ातूनच ग घडवयाचे यही चा ठे वू ! ग णजे काय ते आीच ठरवणार एवढेच
आमचे ा आिण न ैितक णणे आहे ! बास !
--- 000 --एक किवतासंह
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ु ाला काही ती :ख आहे का, कोणाही कारणान े त
ु ी अानंदात आहात का, त
ु ाला काही जीवनमरणाची वा
त

ु ावर काही
एखादी साधीशीच का असे ना, समा  करते आहे का, सामािजक, आथक वा राजकीय कारणांनी तम
ु संबध
ु ाला जाणवत आहेत का, त
ु ाला खूप एकाकी वा
अाय चा आहे का, ी-पष
ं ांतले काही िवशेष बारकावे त
ु काही न ैितक  िबकट झाले आहेत
 ता जाणवते आहे का, आंतरंांमळे
िनराश वाटते आहे का, जगयातली िनरथक

का, एकू णच मूहीन वाटत असान े भाषेच े अडवेितडवे खेळ करत आहे ते साजरे करावे असे वाटते आहे का, ,

ु ाला जगणे काही वेगळे च िदसते आहे का, किवता हा कारच
म आिण मनाची िविच अवा अशा काही बाबतून त

ु ाला एंजॉय करायचे
 तेसाठीच वापरायची आहे का, तमु चे बदलते मूडस त
दांिभक वाटत असाने भाषा कशीही िनरथक
ु ाला जाणवणारे हजार िवम त
ु ाला  करायचे आहेत का, त
ु ाला राग-ितरारआहेत का, िनसगसदयाच े त

ु ाला ू तदायक वा बोधद असे काही िलहायचे आहे का, ितमांची ीमंती
शौय असे काही  करायचे आहे का, त
ु जरा
ु ाला चमार कन दाखवायचे आहेत का, रोजा जगयात सामात: सगयांनाच येणारे अनभव
दाखवत त
ु ाला हसू आिण आसू िनमाण करायचे आहेत का, गतकातरता वा बालपणीा आठवणी वा आईचे
कलाक कन त
ु
ेम हे ताला
 करायचे आहे का – असे आणखीही काही – श --- तर या सव ांच े एकच उर – नाही हो,

ु ी किवता िलिहता तरी का आिण कशासाठी
असले काहीच नाही – असे असेल तर ? मग कुणीही णेल की बाबा मग त
ु ी णताय ते काही नसूनही हेही एक मन आहेच ना – ा मनाला उपल भाषेतन
ू
? तर, समजा, काही नाही, त

नीकाम करायचा ह नाही आहे का ? मनाा इतर सव अवा चालतात तर ही का चा नये ? – या ाचे उर
शोधायला वृ करणारा एक किवतासंह आलेला आहे -सटल
अिन िदवाकर आचाय
ु काशन.
वणमा

ू  होऊ शकतात तर सहज काही शािक
कोणा ना कोणा कवा कोणाही मानिसक अवा जर किवतेतन
नीकाम करणारे मन का बिहृ त समजावे ? या संहाचे मला एक वेगळे च मह वाटते. कोणाही मानिसक

ु ात ? करमणूक वा पन:य
ु
अवांना अिभी देत राहयाचे तरी काय मह आहे मळ
ही उरे सोडून याचे काय
उर देता येईल ? – हे आानाक  समोर आणयाचे काम हा संह क शकतो.
--- ००० --रव लाखे यांची पो -कवी आिण नाटककार चं.ं देशपांडा मते मराठी किवता खालील सतरा कारणानी िलिहली जाते-१.कवीला ती :ख आहे असास किवता िलिहली जाते,
२.कोणाही कारणान े कवी अानंदात असास किवता िलिहली जाते,
३.कवीला जीवनमरणाची वा एखादी साधीशीच का असे ना, समा असास किवता िलिहली जाते,
४.सामािजक, आथक वा राजकीय कारणांनी कवीवर काही अाय चा असास किवता िलिहली जाते,
ु संबध
५.ी-पष
ं ांतले काही िवशेष बारकावे कवीला जाणवत असास किवता िलिहली जाते,
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६.कवीला खूप एकाकी वा िनराश वाटत असास, जगयातली िनरथकता जाणवत असास किवता िलिहली जाते,
ु काही न ैितक  िबकट झाले असास किवता िलिहली जाते,
७.आंतरंांमळे

८.एकू णच मूहीन वाटत असान े भाषेच े आडवेितडवे खेळ करत आहे ते साजरे करावे असे वाटत असास किवता
िलिहली जाते,
९., म आिण मनाची िविच अवा अशा काही बाबतून कवीला जगणे काही वेगळे च िदसत असास किवता
िलिहली जाते,

 तेसाठीच वापरायची असास किवता िलिहली
१०.किवता हा कारच दांिभक वाटत असाने भाषा कशीही िनरथक
जाते,
११.कवीला कवीचे बदलते मूडस एंजॉय करायचे असास किवता िलिहली जाते,
१२.िनसगसदयाच े कवीला जाणवणारे हजार िवम कवीला  करायचे असास किवता िलिहली जाते,
१३.कवीला राग-ितरार-शौय असे काही  करायचे असास किवता िलिहली जाते,
१४.कवीला ू तदायक वा बोधद असे काही िलहायचे असास किवता िलिहली जाते,
१५.ितमांची ीमंती दाखवत कवीला चमार कन दाखवायचे असास किवता िलिहली जाते,

ु जरा कलाक कन कवीला हसू आिण आसू िनमाण
१६.रोजा जगयात सामात: सगयांनाच येणारे अनभव
करायचे असास किवता िलिहली जाते,
१७.गतकातरता वा बालपणीा आठवणी वा आईचे ेम हे कवीला  करायचे असास किवता िलिहली जाते,
--- ००० --माझे लेखक वा कवी असणे
काही एका िनिमान े किवता लेखनामागची कारणे काय असू शकतात ते िलिहले गेले. िमवय  लाांना ते इंटरेग
वाटले. ांनी सरळ ा कारणांना मांक देऊन ाची एक वेगळी पोच टाकली. यात खरे तर िवशेष काहीच नते.
पण काहना ते आवडले नसावे कवा काहना तर ाचा रागच आला असावा, असे िदसून आले. ही काय भानगड ?

समजा, एवढीच नसतात कारणे, ही आणखी चार असतात बाबा, णा ना, िचडायचे काय कारण आहे ? कुणीतरी हे
सगळे काया वरही न ेले. ‘ त:ला े समजणारे ‘ असे मला अिभधान देयात आले. अरे, सामात: िलिहणाया
ु े , ते अिभधान सोडून
ेकाला वाटत असते की तो काही मौवान िनदान दखलपा काही काम करतो आहे. ामळ
देऊ. पढेु ते सन णतात की मी आडा ओळी उा िलन ांना किवता णतो, ते ांा डोात जाते.

मायापेा नवे कवी खूप चांगा किवता िलिहतात. यावर माझे काही णणे नाही. पण, एक ास मी घालवू शकतो
कबना घालवू इितो. एक साधा, सोपा उपाय आहे. आपण किवतांच े दोन भाग पाडू – एक प किवता आिण सरी
ग किवता. मी ग किवता िलिहतो, असे णू. इथे एक लात ावे लागेल की ग किवता िलिहणारे कवीही खूप

आहेत. जगभरात तर आता हा चचचा िवषयही नसतो. पण, आपाला येतो राग, तर मराठीत आपण ग किवता हा
िवभागच कमी दजाचा असतो, असे जाहीर क. ते काहना पटे ल, काहना नाही पटणार. मग ांना नाही पटत ते कोण
िटकोजीराव वगैरे णत बसून उपयोग नाही. किवतेतले संगीत वा ितची गेयता हे किवतेच े अटळ वा वेदक लण
नसते, हे आपण हळू हळू समजून ावेच लागणार आहे. ग किवतेतही ओळची रचना, शांचा म, आंतरसंबध
ं
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आिण हे सगळे ापून असणारी सूचकता महाची असते. माया किवतेत ते असते असे काही णतील, काहीजण
णतील, तसले काहीही नसते, फालतू असते ती किवता. यातही, अथात, मला काही ॉे म नाही.

ु े , िकती ेक आले आहेत याची आाला चता
मी नाटके ही िलिहतो, ती ायोिगक वाहातली टली जातात. ामळ

ु ी येऊन वाचाच असा आह नाही. तम
ु ा हे डोात जाते
नसते. चार लोकांपढेु ही योग होतो. तेच त किवतेत. त
ु ी लांबच राहा ना. कशाला ास कन घेत राहता ?
तर त

कुणी गंमत के ली, कुणी नाराजी दाखवली, कुणी णाले, कवी िलिहतो किवता, कारणेिबरणे नंतर िचकटवली जातात,

कुणी णाले, िवचारच नाही करायचा, किवता आवडली, बास. एखााला ही कारणे मांडयाचा इतका राग आला की तो
णाला मग, या कारणांिशवाय िलिहणायांना काय दैवी आदेश असतो काय ? पण, हे जरा गूढच वाटते ! काय असावे
ु
कारण या रागाचे वा खळबळीचे, हा  अनिरतच
राहातोय.

कोणाही लेखकाला, ‘ अरे ेट ‘ पासून ‘ रड ‘ पयत काहीही ितिया ऐकायची तयारी ठे वावीच लागते. तसे नसेल
तर हे े महा:खाचे होऊ शकते. माझी ‘ बस ‘ ही एकांिकका जेा रंगायनन े के ली तेा ते अशा नामवंत संने े माझे
काही थमच सादर करणे होते. ा एकांिकके ला माधव मनोहर ‘ सोबत ‘ मधून णाले, ‘ हा कुठला लेखक आणलाय

धन ! ‘ ाच वेळी ाच एकांिकके ला ानेर नाडकण ‘ टाइस ऑफ इंिडया ‘ तून णाले, ‘ बस इज बे ! ‘ तर,
हे चालणारच. आता रािहला , मी त:ला े लेखक समजयाचा. याचे खरे उर असे आहे की सजक ियेत हा
काही च नसतो. पण, णू आपण एक संभा स णून की हो, मी खरेच त:ला े लेखक समजतो. पण
ु ी णा ना !
ाचा कुणाला काही ॉे म असायचे कारणच काय ? मी एक फालतू लेखक आहे असे त
सारांश, मी ा िलिहतो ओळी ांना आपण ‘ किवता ‘ न णता, ‘ ग किवता ‘ णू – बास ?
--- ००० --महापूर
ु वर आिण कायावर सिदांचा अर: महापूरच आला ! श तो ेक
काल माझी पंाहरी झाली. इथे फे सबक

े ांचा ीकार करयाचा य के ला. तरीही, अनवधान ेन े कुणी रािहले असेल
ीला तंपणे ितसाद देयाचा, शभु 
ु एकदा सवानाच धवाद देतो. मला कना आहे की हे ेम माया िमाचे वा माया
तर ांना आिण पा

ु े , ी णून ते
आक ित जगयाबलचे नसून ातून बाहेर पडून होणाया माया लेखनाबाबतचे आहे. ामळ
मेच ढापून मी रळू न जायाचा च नाही.

ू मराठीत
िगरीशन े ाा पोमे माया किवतांचा िवशेष उे ख के ला, तो मला महाचा वाटला. माया किवतांतन
यापूव न घडलेले काही घडते आहे असेच माझेही आकलन होते पण हा जोरा आवयकच होता. लाांनी, ांा
पोमे, माझी आिण जेकची जतारीख एक असाचा उे ख के ला. इथे माया एका काकांची आठवण झाली. ते

ु
णत, ‘ लोक िटळकांचा िका िगरवया ऐवजी ांचा अडिका घेतात ! ‘ णजे ांच े सपारीचे
सन फ घेतात !
ु ाराम
जतारखेचा हा योगायोग तसा ठ नये णजे झाले ! माया पीचा भाचा डॉ . उमेश देशपांड े यान े माया तक
ु
ेमाचा िवशेष उे ख के ला. नसती
‘ सामािजक फलतु ी ‘ णून ने तर कोणाही काळात त:चे जगणे

ु ारामाचे तेच ान आहे.
समजयाची शता िनमाण करणारा हा मराठीतला एक दीपंभ आहे. माया जगयात तक

ु ाचा उे ख के ला आहे, तो णजे, माझा फे सबकवरचा
ु
ु े माया एका गण
ु
िनसग देशमखन
वावर आिण कुणाशीही म
ं े ा नोकरीमळ
ु े िवकिसत झाला असावा. मटाा आकांची
संपकाला तयार असणे. कदािचत हा िवशेष मायात बॅक
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ु गा होता तो अशी कामे
न े-आण करणायांपासून सवाशी मला बोलता-वागता आले. एका खेात एक असंाक मल
ु े कसे भागेल, काहीतरी धंदा कर. मग बँकेतफ ाला सायकल कानासाठी कज
करत असे. टले, अरे, एवढयावर तझ

िदले. ाला जोडून ान े एक पान टपरीही टाकली. पण, कालांतरान े आणखीही एकदोन सायकल कान े झाली. िशवाय,

िशकांना सायकलसाठी कज देयाची एक योजना आली. मी शाळे शाळे त जाऊन ा योजन ेचा चार के ला आिण ५०ु झाला.
६० िशकांना सायकली िदा ! पिरणामत: ा भागात सगळीकडे नाकोया सायकलचा चमचमाट स
ं एकदा
ु े , या आमा मटकािमाा सायकली भाान े जाणे कमी होऊ लागले. अरे, टले, आमची बॅक
ामळ

ु ाला ितकडेच पडू देणार नाही. मग ाला ना सायकली घेयासाठी पा
ु
एकाला गटारातून बाहेर काढावर पा

कज िदले ! अशी अन ेक आहेत उदाहरणे. माया कामातून, माया अिधकारात असलेली अशी खूप सामािजक बांिधलकी
मी के ली. ते सगळे सांगत बसत नाही. तर सवात िमसळणे, सवाशी गा मारणे हा माया जगयाचा नमूनाच घडत
गेला. आपा वााला आलेा जगयातूनच तर आपण घडत जातो.

ु
खोटे कशाला बो, या अशा चंड आीयतेन े भारावून जायाचा ाथ नकळत साधला गेलाच आहे. ाबल, पा
एकदा, पण वेगळे धवाद देतो !
१२ मे २०२१.
--- ००० --ेष
आपण िकतीही संिवधानाचे गोडवे गात असलो आिण ‘ अन ेकता मे एकता ‘ चे नारे देत असलो तरी खरोखरच आपण

तसे आहोत का, हे मधून मधून पाहायला हवे. कोणतेही संघटन, िवशेषत: राजकीय संघटन उभे करताना कुणी तरी एक
ु च शांतता, ेम या मूांवर आधािरत माणसे एक असू शकतात का, असा च पडावा अशी
शू लागतो. नसते
पिरिती िदसते.

ु
ु ी ेष बाळगत जगणे णजे कुणाकडे तरी फे कयासाठी हातात िनखारा
गौतम बाचे
एक वचन सांिगतले जाते की त

ु ालाच भाजून काढतो. यावर झालेले संशोधन असे सांगते की ेष, ोध या टॉिक (
घेऊन जगणे. तो िनखारा आधी त
िवषारी ) भावना असून ा शरीरावर िरणाम करतात. दयरोग, रदाब असे िवकारही घडवतात. तो एक कारचा
शीनाशही आहे. सजकता न कन डल, मंद, अकायम करणारा. अशी एक गो सांिगतली जाते – एका आजोबान े
ाा नातवाला सांिगतले की ाात दोन लांडगे आहेत. एक शांतता हवी णतो आिण सरा ेष आिण राग हवा
णतो. नातू ाला िवचारतो की मग यांतला कोण जके ल, ावर आजोबा णतो की मी ाचे पोषण करेन तो.
सॉे िटसला िदले तेच फ िवष नसते, ेष पाजला जाणे हेही िवष पाजणेच असते.
जात, धम, भाषा वा राजकीय प यांतले कोणते तरी एक साधन ेषासाठी िनवडावेच लागते, ािशवाय सामूिहक

ु
सरितते
ची गरज िनमाण करणे आिण एखाा समूहात एकोपा साधणे श होत नाही. ातंापूव इंज हा एक
ं ेसपढेु मोठा आिण पूण  भारत एकवटे ल असा शू होता. ा साधनान े तयार झालेले संघटन नंतरही काही वष िटकले.
कॉ
ं स
ु े , आता राजकीय
े चे तानच नाही तर मग एकोपा कशावर आधािरत साधणार ? ामळ
पण, देशांतगत ेष हे कॉ
ु े ते
ेष हे एकच साधन उरते. इतर अन ेक पांकडे राजकीय ेषाबरोबरच काही उपेषही साथीला असतात. ामळ
ं ेसपेा अिधक भावी िदसू लागतात.
कॉ

ेष िनमाण करणे आिण तो जोपासणे हे काम िवशेषत: राजकीय पांना करावेच लागते. ाचा वाईट आिण िवनाशक
ु वर होईल याची िफकीर कन ांना चालत नाही. िनरिनराया अिता माजवणे, ेष
पिरणाम आपा अनयायां
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ु
ु े समाजा तर
माजवणे, ाानांच े उव करणे या गोी के ािशवाय अनयायी
िमळत नाहीत. या गोमळ
िबघडतेच पण सवाा िगत आरोयाचीही हानी होते. ाला कुणाचाच इलाज नाही, हे सवानाच मा असते.

या कारांच े आनाशाचे जसे पिरणाम असतात तसेच ते ेषपाांवरही होत असतात. सतत ेष, राग, हेटाळणी झेलत,
ीकारत राहणे हे राग, भीती, ूनगंड, आमकता अशा नकाराक भावना िनमाण करते. तेही िगत आिण
सामािजक हानी करणारेच असते.
या गोी अटळच िदसतात. यांतली हानी ांना िदसते, जाणवते ांनी श तो या कारांना बळी न पडणे हाच यावर

ु ाराम काय णतात, हे समजून घेयाचे मह लात यायला हवे.
एकमेव माग आहे. ासाठी, बु काय णतात, तक
ते सव आािक णून फे टाळू न लावणे हे आहा करयासारखेच आहे. एकमेकांशी सौहादान े जगावे की संघष 
ू असणार आहे.
करत जगावे याचा िनणय ावरच अवलं बन
--- ००० --माझा िम िमलद शे हा एक फारच सन, न माणूस असान े तो त:ला अिजबातच कवी समजत नाही. पण,
ु न-किवता ( anti poem ) िलन गेलेला आहे.
अपघातान े, ााही न-कळत तो मराठीतली एक अम

ु े आपण सवानीच या
िमाा नााने मी ाला योय तो सा आिण ोाहन िदलेले आहे. ाा नपणामळ

ु ू नये णून मी हो-पढाकार
ु
किवतेा न-आादाला मक
घेत आहे. ओळी तोडून थोडा किवतेचा आभास तयार करायची
जबाबदारी मी घेत आहे. िमलदची परवानगी न घेताच ( श ितथे न यावा णून ) मी ती न-किवता खाली देत आहे -एकपाी समूहनृात
--- कवी --- िमलद शे ( या किवतेचा िशकार अथातच – मी कवा न-मी ).
गडु घे खत असान े, आी सायिकयािची अपॉइंटमट घेतली होती.
पण ांना अध िशशीचा ास होत असाने, ते डमटोलॉिजकडे गेले होते.
मग ते ऐकू न आाला खूप भूक लागली. काहीतरी चमचमीत खावे णून नीरा
ायला गेलो. तर ितथे आाला उपवासाचे मटण िमळे ल, अशी पाटी िदसली.
मटणिवाा एका कानाला बिहगल भगांच े कणयं होते आिण सया हातात
कबीची हॉकीिक होती.
िततात एका तणीन े ाला कॅ रमा सगा देता का िकलोभर, असे िवचारले.
पण मटणिवा णाला की, शाकाहारी िच लावा मदै ानाला उगाळू न,
णजे छान पोहता येईल ात अंडरवॉटर.
तोच बंद पडलेा पाला रेिडओवर बठै कीचा भांगडा लागला आिण नंतर

ु े आाला गडु ांची आठवण झाली.
छातीा डिटची जािहरात लागली. ामळ

ु ात मोा आवाजात गायापासून आाला गडु घेखी झाली होती.
एकपाी समहनृ
शेवटी ती सहन न झाान े अंितम उपाय णून डोयांा चे हॉिटलमे

ु
आी सदेह घसलो
!!! आी णजे मी एकटाच हो , जणू आचाय िमलद अेच !
--- ००० --217

सजकता
ु ा पावला अांगी ll ‘ असे जाहीर करणे ही काही खाऊची गो नाही. मराठी मानस सगयात जा
‘ आरोयता तक

ु िटपणे, टोा मारणे, उपरोिधक आिण कुित बोलणे आिण समोर येईल ते आधी
कशात इंटरे घेत असेल तर चका

ु ारामान े हे जाहीरपणे टले ! ाला सजकतेचा आिण रोगितकारक शीचा
फे टाळू न लावणे, यात ! अशा ांतात तक
संबध
ं उू तपणे कळला असणार. गेा दहा वषात सजकता आिण म यावर झालेले संशोधन नीच िवचारात

ु ारामासारखेच रामकृ  परमहंस णा कवा जे. कृ मूत णा, सजक होतेच ना, तरीही, ांना
घेयासारखे आहे. तक
कसा झाला कॅ र – असा िवचार कन झटकन सगळे नाकान आपले आहे तेच चा ठे वणे श आहेच. पण,
ु
एकदम टोक न गाठता यात काही त असेल का, असा समजतदार
शोध घेणहे ी श आहे.

मानवी जगयात कला ही एक िनपयोगी बाब असून फार तर करमणूक करणे एवढेच ितचे काम असू शकते, असे

ु
समजणारे महाभाग बरेच आहेत. ( िदलीप पषोम
िचे यांचा ‘ कवी काय काम करतो ‘ हा मराठीतला एक अमर लेख
ु
असून तो सवानी वाचावा, असे या िनिमान े सचवतो.
) नवे संशोधन याा उलट काही सांगते. मचा डावा भाग

णजे तक आिण गिणत आिण उजवा भाग णजे भावना आिण कना असे ढोबळपणे समजले जात होते. ते आता
मागे पडलेले आहे. मतले सवच आंतरसंबध
ं आिण साहचय हे एकू णच जगयात महाचे असतात असे आता सयोग
िस झालेले आहे. सािह, संगीत, बागकाम, िवणणे असे काहीही सजकतेला बढावा देणारे असते. ही सजकता काय
काय करते ते जाऊ ा सा, पण, ती मानिसक आिण शारीिरक आरोय दान करते, राखते, हे िस झालेले आहे. आता
आरोयाची काय गरज आहे असा मूख   तरी कुणी िवचा नये. साा कोिड काळात रोजच रोगितकारक

शीबल बोलले जात आहे. ासाठी औषधेही सांिगतली जात आहेत. पण, सजकतेची वा कलेची आवड असणे हेही
िततके च महाचे आहे, हे लात ायला हवे. िनराशारोग, ृितंश यांपासून तर सजकता बचाव करतेच पण
ु े होतात. तरीही, कला
एकू णच िवचारशी वाढवणे, क ितता वाढवणे, कायमता वाढवणे हीही कामे ितामळ
िनपयोगी आहे, असे ांना वाटते ांना बबलत ांा मागान े जाऊ ावे.

ु
राजकीय पढारी
कवा कोणतीही सरकारे सजकतेा ेात काय करतात ? सांृितक वारसे जपणे आिण काही रकान े
ु े , सरकारी
भन ासाठी िनधी खच करणे. ( सगळे च तसे नसते, काही चांगलेही के ले जाते, हे माच. ) ामळ

ु
े महाचे आहे. राजकीय पढारी
पाठबळाची वाट बघत थांबायचा हा िवषय नाही. ान ेाने ेकान े समजून घेणच

ु
आपाला जयंा, पयिता,
उव आिण सोहळे यांत गतं ु वून ठे वू इितात कारण ात ांचा फायदा असतो.

ातच जगयाचा अथ  साठलेला आहे, असे ांना वाटते ांचा च नाही. बाकीांनी तरी, जमास, वाटास या
िवषयाकडे त: ल देण े आवयक आहे.
सािह वाचा, िचे पाहा, संगीत ऐका !
--- ००० --16 June 2021.
िवान णून यातले शू कळत असूनही किवता णून मला हे कळते आिण ेट वाटते --
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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.
ममी

ु
ु े
िवाा अवेबाबता चकीा
कनांमळ

 ाची शता सांिगतली
ान े एका गूढ ना गु ाकषण
पण लौकरच ान े ितचा ाग के ला

ु
ु े
पण ाचे बरोबरही असू शके ल काही चकीा
कारणांमळ
आिण अजूनही ाची ' चूक ' ठ शकते
ाा सखोल ममीचे एक उदाहरण.
----- वाह रे वाह ! ा कमालकी किवता है !!!!!
--- ००० ---

प.ु िश. रेग े यांा तीन किवता
ु
प.ु िश. रेग े यांची किवता सामात: ीदेह, िनसग, काम आिण ंगार या अनभवे
ात िफरणारी आहे. पण ती िगत
ु
नशेची सखगाणी
वा िवरहाची :खगाणी गाते, असे णता येत नाही. किवतेतला आशय िनसगावकाशात पसन एक
ु ोट घडून िनमाण होणारी
ििनरपे ापक अि साकारताना िदसतो. कोणाही किवतेत िगततेचा अण

ु ेाा मयादच
े ा िनदश करयात फारसा अथ  राहात नाही. इथे रेयांबाबतचे
गता याला येत असेल तर अनभव
ु
एक उृत तु ठरावे -- “ छांदसी (१९६२) हा ांा समीालेखांचा संह असून १९६८ मे ाची सधािरत

आवृी िनघाली आहे. रेग े सािहाला तं वू मानतात. जीवन जगले तर सािह जगणार नसून सािह जगले
तरच जगयासारखे काहीतरी उरणार आहे, असा सािहाा सामाचा ांनी गौरव के ला आहे. कलाकृ तीचे सदय 
ू असते, असे सांगताना रेग े यांनी
िता घाटात असून ितचे े ितातील जीवनदशनाा संपतेवर अवलं बन
‘परतश’ हा शही वापरला आहे. – गो. म. कुलकण. “ रेयांसारखे िवचण, िवदध, ग िम

आपाकडे असेल वा नसेल पण ांची किवता िमबा आशयाला श करणारी असान े सवानाच एका

ु
एकित अनभवात
िमलाफ पावणे इथे श होते. आज वाचताना रेयांा किवता कशा ‘ कळतात ‘ या पतीन े मी
ु
िलहीत आहे. सवातीला
ांची ‘ शेवगा ‘ ही किवता घेऊ.
शेवगा
दोन हर. िनवांत सार .
मभरान बाजेवरत

ु ली तू.ं
पांगळले

िखडकीबाहेर ढािळतो चवरी
ु ला शेवगा दारचा.
आससले
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०००

ु
सवात
‘ दोन हर ‘ अशी आहे. ‘ सरा हर ‘ अशी नाही. णजे दोन हर पूण  होऊन गेलेले आहेत. सरा हर

ु
सकाळी ९ ते १२ असतो. णजे ही ानंतरची वेळ आहे. पारचा एक वाजलाय, असे टलेले नाही – जरा जनीच

कालगणन ेची भाषा आहे. आधिु नकतेचा श झालेला नसणे, हे यातून जाणवते. िनवांत सारे – कोणतीही गडबड, गधळ
ु
ु िमळते.
वा आवाज नाहीत. हे एखादे लहान गाव असावे असे मनात येत असतानाच पढा
ओळत ाला पी

ु लेली तू. कॉट वा बेड ने, बाज. सकाळा अन ेक कामांच े म ितन े के लेले आहेत. इतके
मभरान े बाजेवरती पांगळ
ु लेली आहे णजे ती तण आहे हे सांगायला नकोच. ( ‘ मभरान े ‘ हा श वापरताना ‘
म कन ती पांगळ
नभारान े ‘ हा पूवा सािहातला श मनाला शून गेला असावाच. ) ितन े बरेच म के लेले असून ती

ु लेली आहे. अथातच घामेजलेलीही असेल. अशा अवेत बाहेर मंदसा वारा आहे हे पढा
ु
पांगळ
ओळतून कळतेय.
ु
िखडकीबाहेर शेवयाचे झाड असून तो शेवगा ‘ ढािळतो चवरी ‘ असा आहे. हे अथातच िता िवांतीत सखावणारे

आहे. तो शेवगा, शांतपणे ितची िवांती ावी णून चवरी ढाळतो आहे. जणू एक िनावान सेवकच. पण, ालाच येत े
ु ला ‘. हे अथातच आरोिपत िवशेषण आहे. आससले
ु ला सराच कुणी असून ते या शेवयावर
िवशेषण, ‘ आससले

ु लाही
आरोिपत झालेले आहे. याचाच अथ  ा शेवयाची ‘ सेवावृी ‘ ा सयातही आहे. एकाच वेळी तो आससले
ु
आहे आिण ितची तो काळजीही घेऊ इितो. हा या नााता समजतीचा
उब आहे. एका लहान गावातले ब ैठे
ु ला पण चवरी ढाळणारा शेवगा हे या
घर, िखडकीबाहेर शेवगा, पार आिण मंद वारा, असे हे िच आहे. आससले

ु ोट करणारे अजब िमण आहे. या भानान े ही किवता पाहात
किवतेतले माणूस आिण िनसग यांच े िगततेचा अण
गेास आपा मनात ही आणखीही अिधकािधक उलगडत जाऊ शकते.
इथे एक वेगळी गंमत णून याच नावाची सदानंद रेग े यांची ही किवता वाचायला हरकत नसावी -शेवगा

फुलवनु पंखा

ु फुलांचा
श

तरु ा टपोरा

तलम उाचा
टािकत टािकत
सनु े उसासे

िटपे शेवगा

धदं ु कवडसे!

२१. ६.५४ – सदानंद रेग.े
०००
आता सरी किवता -कोिन मी नभ घेत
कोिन मी नभ घेत
झाडांा हातांन,

ु  अलवाल
वदन तझ
या माया हातांन;
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फुसलाविु न अन घेत
मातीा ओठांन
संथ तयांितल पाणी,
डोयांितल तव गाण.
०००

ु
े ा िनसगाा अमयाद अिातला आिवार  होतो आहे. ‘ कोिन मी नभ घेतो
इथेही पषाा
कामभावनच

ु ासा पढा
ु
झाडांा ( अगिणत ) हातांनी ‘ यात काहीतरी चंड आहे हे जाणवते पण ाचा खल
ओळत होतो – ‘ वदन
ु े अलवाले ( या शातून नाजकपणा,
ु
तझ
लाड आिण आसी जाणवते ) या माया हातांनी ‘. हे दोी िमळू न एकच !

ु
पषाा
कामभावन ेची िगतता आिण ती मयादा ओलं डणारी िनसगाची अ-िगतता यांचा हा महाचंड िमलाफ,
ु ोट घडवतो. आता याापढेु काय असू शके ल, या चंड उक
ु तेत आपण असताना
पिहाच कडात तो अण

ु कडवे येत.े याच अवाढ िवारातले आणखी एक घिटत समोर येत े – पिहलाच श कामक
ु येतो – फुसलाविु न.
पढचे
ु दजाची पूव
ु ळे पणा नसून एक अ
 ीडा आहे. संथ
मातीा ओठांनी संथ तयातील पाणी तो घेतोय. यात धसमस
ु ोट घडतो. इकडे तर
ु एकदा तोच, पण संथ, अण
तयातील पाणी णजेच डोयांतील तव गाणी ! इथे पा

कामभावन ेची मता आहे पण ाच वेळी ती ओलांडणारा िनसगही आहे. कामघटन ेचा आिवार िनसग-घटन ेतून होतो
आहे. ती संथ असली तरी िता डोयांत गाणी आहेत आिण ती तो मनसो ‘ िपऊ ‘ शकतोय ! कामभावन ेचा य

ु
या कारे इतका िवारतो की ती नसती
िगत मता राहात नाही. हे सव लात घेऊन वेळोवेळी अन ेकदा ही किवता
वाचली तरी ती आपा मनात सदानावीान े उलगडत राहते.
आता ितसरी किवता -बदामी, वैशाख १८८०
उगवा सूयान थोडा वेगळाच लालसर,
किचत तपिकरी छटा पांघरलेा
िपवया रंगाची मधूनच ाावर उलगडल ली आहे झालर
ु डा
असा हा तक

सलग होता न इथाच गफ
ं ु े तील

कुणा िशित सहेलीचा – अजून उ, आततायी –
आिण तरीही इथून उंचावन खाली खोल िचतारलेा तयाभोवताला
नाही नाही ा िहरा
कळा सांगणाया झाडांा कालदी पानांचा
गारवा सलोान े लपेटून घेणारा,

ु ा जांघांा डगराला
खंडायाला पािहलेा ा िनमन जांभळवे
ु एकदा छेडणारा.
पा
०००

ु
--- या किवतेवर आधीच िदलीप पषोम
िचे यांनी िलिहलेले आहे. ांच े ऋण मा कन काही िलिहतो आहे.

ु कालिनिती करणारा उे ख ह पतीचा येण े हे या किवतेता सांृितक संदभाशी ससं
ु गत आहे. पिहा
अमक

ु ता ताणली जात राहते. ‘ असा हा तक
ु डा ‘ पण कसला ? सया
कडात रंगसंवदे नांच े तपशीलवार वणन करत उक
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ु
ु डा आहे. आिण ते
कडाा पिहाच ओळीत ता यायला सवात
होते. हा गफ
ं ु े ता िशाचा तटु ू न पडलेला तक

ु डा.
िश आहे ‘ कुणा सहेलीचे ‘. इथे आता कोणतीही िजवंत ी नाही आहे. जे आहे ते एका ी िशाा नाचा तक
ु ता ताणत न ेयाचे तं वाचकाला काहीसे अधीर
ु
ु होते. उक
‘ – अजून उ, आततायी – ‘ इथे ही पषाची
जाणीव स
ु
ू िवारलेले आहे. ‘ अजून उ, आततायी ‘ ा
करत जाते. अनभवाचे
हे एकच पूण  यिु नट असून ते तीन कडांतन
न ेमके उलट वाव पढेु येत,े ते असे – ‘ आिण तरीही इथून उंचावन खाली खोल िचतारलेा तयाभोवताला

नाही नाही ा िहरा ‘ या अध वट वणनावर हे कडवे संपते. ती सहेली जर िशकला आहे तर ते तळे िचकला आहे.
ु ाबलच चाललेय, हे लात ठे वायचे. ा तक
ु ाला हे चंड मह देणहे ी आहे. तर तो तक
ु डा ‘
ा नाा तक
ु डा
नाही नाही ा िहरा कळा सांगणाया कालदी पानांचा गारवा सलोान े लपेटून घेणारा ‘ हे येत.े णजे तो तक
ु
उ आहे आिण गारवा लपेटून घेतोय. लपेटून घेयात एरवीा झाकयाा ियेच े सूचन वाटते. कालदी हे यमना
नदीचे नाव असून ितचा रं ग िहरवा आहे. ती िहमालयातून येत असान े िता गाराचीही कना करता येत.े ( मी
नाही हे पािहलेले हो, ही िमळालेली मािहती आहे. आता ा नदीचे ेन ेज झााचे कळते, ते सोडा. ) आता बघा –

ु डा बदामीचा, यमनु ा येत े िहमालयातून आिण किवता संपते कुठे तर खंडायात ! खंडायाचे डगर िदसतात
नाचा तक
 आलेला हा शारीिरक
ू वेा जांघांचा डगर आहे. जाणीवपूवक
जांभळे . पण इथे तेवढेच नाही – तो ‘ िनमन ‘ जांभळ
उे ख आहे. तर चाललेय काय तर ा िनमन डगराला छेडणे ! इथे वाचक श णून ‘ वा िभडू ‘ णू शकतो !

ु ोट ! झाले, आता
ु उ भावना आिण िनमनता यांा िमलाफाचा, महाचंड अवकाश ापणारा अण
णजे पा
कळली ही किवता, असे संपणारे हे करण नाही. ेक वेळी नवे नवे काही देत जायाची मता असणारी ही किवता
आहे.

ु
ु च े सखवण
ु
 ीडा, मोट आिण उरीडा यांा अनभवां
सारांश, रेयांची किवता नसतीच
पूव
न करणारी नसून ती
ु ती देणारी आहे, असे णता येईल.
एक कारे ा भावानांच े उयन कन सक भानाची अनभू
--- ००० --बदलती किवता
काळ बदलत असतो णजे काय तर माणसााच कृ तनी जगयाचा माहोल बदलत जात असतो. यं े येतात मग
संगणक येतात मग रोबो येतात, वगरै .े वापराता आिण च ैनीा वू बदलत जातात. वहारांच े आकार आिण

गत
ं ु ागत
ं ु ी वाढत जातात. आकांा वाढत जातात आिण ताणही वाढत जातात. गधळ आिण हसा वाढत चालाची
जाणीव होत जाते. या अशा सगया बदलांबरोबरच सामात: ा ा काळाला येणाया माणसाा ितियाही
बदलत जातात. आधी ील, भाविनक, ंदी, आदशभ असणारा माणूस अिधक बिु धान होतो, ाचा

भाविनकपणा कमी होतो पण तरीही तो आदश वा ते यांची कास सोडत नाही. नंतर एक काळ असा येतो की ही
सगळीच ाला भंकस वाटायला लागते. स, आदश हे सगळे फोल वाटायला लागते. यातच समांतरपणे चालणारा
एक िवोही, पिरवतनवादी वाह असतो. क, :ख, अाय आिण यातना यांचा हा एक ोधी उार असतो. ात ते
ु जगावे लागणारे ाला तडक अिभी देतात तर ांना त:ला ा झळा लागत नाहीत ांना एक
तसले आय

न ैितक भूिमका घेत, बघा हे :ख, बघा हा अाय असे संवदे नशील राहणे महाचे वाटते. णजे जणू काही ती :खे
भोगणारे आिण हे संवदे नशील लोक सोडून बाकीचेच सगळे या िवषमतेला जबाबदार आहेत, असा हा आम,
आतु पिवा असतो.
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कला या अथ किवतेबल बोलायचे झाास, या सव बदलांबरोबर सामात: माणसांा ितियाप मनिती
बदलत जात असान े किवतेा अिभिपतीही बदलत जात असतात. जागितक किवतेत हे बदल मोा माणावर
झालेले िदसतात. ते बदल ीकारणेही जणू ांा जगयातली सहज िया असाचे िदसते. मराठीत मा जरा

ु वातावरण िदसते. वेगळे काही आले की आधी ते फे टाळायचा य करायचा ही इथली परांपराच आहे. ती
डल, मंदबी
ू घडत राहते. फे टाळयाची ितिया िवषमताहीन आिण
इमान ेइतबारे जोपासयाचे काम सवच जाततून आिण वगातन
एकोाची असाचे िदसते. भाविनक कवा भाविववश किवतेची इथली आवड कोणाही बदलांची दखल न घेता

ु िटकू न रािहलेली िदसते.  जगयात खरे तर भावन ेचा अभाव, ावहािरकता, जे आहे ते आहे तसे पाहणे,
वषानवष
ऊरबडवेपणा वा हळवेपणा करत न बसणे, हे घडत असलेले िदसते. पण इथे किवतेत भाविनकता कमी िदसली रे िदसली

की लोक उसळू न उठतात. रममाण होयाचे, वान जायाचे, ासाठी लागणारी लयीची गग
ं ु ी वा सजावटीचे सामान हे
सगळे जर नसेल किवतेत तर हवालिदल होणारे बरेच लोक इथे आहेत. िवोही किवतेतही आहे तो रटाळपणा चा
ठे वयाचे अथक य चाललेले िदसतात.

ु ात बबलायला वाचते कोण हो मराठी किवता ? ा किवतांची भाविवभोर गाणी होऊ शकतात ाच किवता इथे जरा
मळ
ु होणारे ितियांा ियांतले बदल समजून घेयाचे मह आपण
पोचू शकतात – हे खरेच आहे. तरीही काळानप
ु
ओळखायला हवे, असे सचवावे
स े वाटते.

ु
ू मौवान किवता नाही िनमाण होत. ासाठी लागणारे भान वा ममी कोणाही काळात,
नसा
ितियांतन
ू येऊ शकते. ते ितियांच े सक भान असते. ते असलेा कोणाही
कोणाही कारा मानिसक अवेतन

ु आिण
किवता या सवच काळाला तु असतात कारण ा मनाा साात अडकलेा नसतात. िगत अनभव
ितिया यांच े अिल भान असािशवाय किवतेला मूाकता येत नाही.
--- ००० --२६ जून २०२१.
किवता णजे काय ?
अलीकडे कवा पूवपासूनच किवतेा आकारात, ओळी तोडून मी जो ‘ ग ‘ मजकू र किवता णून ‘ खपवतो ‘

ु े बरेच िम-मैिणी अ होतात आिण मायाबल मळ
ु ात हे भावना असामळ
ु े जरा सौपणे िवचारतात
ामळ
की या असा मजकू राला किवता का णावे ? अगदी वरवर पािहले तरी बौिक रावर जगाा मूवेत आिण
ु े िकोणात बदल होत असतात आिण ाचे पिरणाम अिभिपतवरही होत असतात, हे समजून घेतले
ामळ

पािहजे. असे समजून घेयाची पत आिण कुवत बसं मराठी सािहिकांत आिण रािसकांत नाही, हे दव आहे. खरे
तर ‘ रिसक ‘ हा शही बदलायला हवा आहे कारण तो भाविनक पिरणामाचा ोतक आहे. किवतेता भाविनकतेला
जोरदार ितिया जगात कधीपासूनच – खूप वषापवू पासून आलेली आहे. भाविनक वा भाविववश नसलेली न-किवता
ु
जगात अवतन बरीच वष झाली. तसेच अितवाववादाचेही आहे. हा काही वैचािरक वाद नसतो नसता
– हे 

जगयातले स असते. आपण णणार, ते ितकडचे आहे, आपा मातीतले नाही. हा िनळ बावळटपणा आहे. मन
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वापरयाची पत जगभर एकसारखीच असते, िशवाय, आता तर समजया-पाहयाा रावर जगाचे सपाटीकरण

झालेले आहे, होत आहे, हे मराठीवाले सोडून सव जगाला कळत असते. मराठी मा अंग मडु पून पडून असते आपाच
ु
ु लण सूचकता हेच मानले जाते. ही सूचकता एक तर अनभवाची
देशी कोषात. किवतेच े म
ािमता वेधणारी असू
शकते आिण सरे णजे िदलेा मजकू राा बाहेरचे भान िनमाण करणारी असू शकते. ते मजकू राा बाहेरचे,
मजकू राा मयादा ओलांडणारे जे भान  होते ती असते किवता. आिण ही अशी किवता कोणाही सािहकारात
असू शकते. मेघना पेठे आिण सतीश तांब े यांा कथालेखनातही ती असते. य पात कथा, कादंबरी, नाटक,
किवता, असे भेद मानले तरीही. ‘ वेटग फॉर गोदो ‘ ही या अथान े किवताच असते. तरीही ‘ किवता ‘ या
सािहकाराची य वैिशे आिण तंकौशे वेगळी असतात. ‘ ग ‘ वाटणाया मजकू रातही, शम, ओळी
तोडणे, उतायांची वा कडांची रचना अशी अन ेक तं े वापरली जात असतातच. मराठीची मयादा ही आहे की अजूनही
ु णजे िगत सख:खे
ु
इथे भाविनकता, सांगीितक लयबता, ितमा व अलं कार यांच े ोम आहे. म
, भावभावना
ु ा, संकुिचत मयादते मराठी किवता िफरत असते. ामळ
ु े , माया किवता
आिण ितिया णजेच किवता अशा खज
काय कवा रव लाखे वा ीधर ितळांा किवता काय, नाकारयाकडेच इथे कल िदसतो. या किवतांना ‘ ग ‘

ु
े चा ठे वावा, असा हा कार आहे. जे लोक अशा कवना ‘ ग ‘
णून फे टाळावे आिण आपला सवयीचा संसार सखान
णून नाकारत असतात ांची मते नाकारणे हे अशा कवनाही भाग असते.

ु ावर येणाया किवता. या मामाा उपलतेमळे
ु िलिहणारे वाढलेले आहेत आिण बरेचसे सामा
आता  फे सबक
लेखनही िस होत असते. या लेखनाला हेटाळू न त:चे े दाखवायची फॅ शन मला मा नाही. या सगयांच े

ागतच के ले पािहजे, असे मला वाटते. जे त:ला बनचकेु समजतात ांचहे ी सगळे च लेखन खूप दजदार असते, असे
ु टोकाला जात असतो का ? तर, असे नाही होत. खूप लोक
काही नाही. ेक लेखक नहे मीच ाा कुवतीा अ
िलहीत असतील तर िल ात, ांना नाउमेद करणारे आपण कोण ? अशी अिधकारवाणी कुणीही त:कडे घेऊ नये,
असे मला वाटते. सा सामा िलिहणारे जे आहेत तेही िशकत जातील, ांा िलिहयाा आवडीसाठी इतरांच े

वाचतही राहतील, ांनाही आशयाचे गांभीय  णजे काय, हे कळत जाईल, या शता बंदच करायचे य कुणी क
ु नये.
नयेत आिण असे य करणाया लोकांना िलिहणायांनीही जमानू

ु माझा राग, माझे शौय  एवढीच नसते किवता. आिण असे ांना वाटत असेल ते ांच े ांना लखलाभ !
माझा अनभव,
--- 0 --किवतेचा आशय -- १.
िचडिचड करायची नाही. हा एक योग आहे. आपण सािहाा, किवतेा ेात आहोत तर आपण त:ला

तपासयाचे कामही चा ठे वले पािहजे. मायाकडे एक किवता आहे, कुणाची ते िवचारायचे नाही. ती मी इथे देतो आहे.
ती किवता कशी वाटते, आवडते वा नावडते याा सकारण ितिया ाया. मीही माझी ितिया शेवटी देणार.
किवता अशी आहे -खनु ास अंधाराा

सखी सावळी साी
िनकाल येयाआधी
घंटेचा होतो पी
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यावर जर मते यावीत. आपण किवतेच े प आिण आशय यांचा िवचार करत आहोत. ा ीन े मनापासून पण
िगत रागालोभािशवाय बोलावे.
कॉमटस मधून -( १ ) या ओळी मीच िलिहलेा आहेत. अितवाववादाचे एक त असेही आहे की वैचािरक अथाा अहासात
किवतेची िया न जखडता येतील तशा येऊ ाात ओळी. ेटन तर णतो की नंतरही ांत ा कन सफाई
आणायचा य क नये. थोडात, ा मनातून येणार ा ओळी ाची जी काय असेल ती चतनशीलता आपोआप
ु े , अगदी ाथिमक रावर या ओळकडे एक िनरथक
 मजकू र णून पाहावे. शािक वा
ा ओळत येईल. ामळ

वैचािरक अथाची आही मागणी न ठे वता काय जाणवते ते पाहावे. ( २ ) खोा ितमा, खोटी लयबता आिण िनरथक
चमृ ती हे मला चांगा किवतेसाठी अडथळे वा शूच वाटतात. ते ािक देयासाठी णून या ओळी िलिहा
गेलेा असू शकतात. ( ३ ) एका बाजूला शाथ, वैचािरक अथ आिण सया बाजूला कृ तीची सलगता. पण ा

ु ता नसणे. माणसाा जगयाता िवदीणतच
ु कारण आहे. ते अिभ करणे
े े हे एक मख
दोत एकपता – साय
हेही असू शकते. कारण ही मला न ेहमीच जाणवत राहणारी बाब आहे. याच अिभितंान े मी एक पूण  एकांिकका
िलिहलेली आहे. ‘ संसाराणपु ड
 घार ‘. ा एकांिकके का आय एन टी चे लेखनाचे पािरतोिषक होते. पण एकांिकका

लेखनातला हा योग पूणत : लित रािहलेला आहे. लेखकाला वा कवीलाच त:ा कलाकृ तीबल बोलावे लागावे,
याला दवच णायला हवे. ( ४ ) खोा चमृ तीला वाहवा णयाा सतेची िखी उडवणेही मनात असू
ु , खरे तर ते ‘ घंाचा ‘ होतो पी असेही मनात आले असणार पण िलिहताना ‘ घंटेचा ‘ असे
शकते. ामळे
ु
अथशतेा अंगान ेच िलिहले गेले. ( याचा पढील
भाग सया कोमेमे िदला आहे -- )

( ५ ) आता अथाा अंगान े पा. अंधार णजे काही वाईट, मनाचा गधळ, :खी अवा. ती न होणे, ितचा खून

ु
होणे, ितची हसा होणे – ही भाषा गाची
आहे पण हा वाईटाचा नाश आहे. आिण हा कुणाा उपितीत झाला आहे
ु
े िताबलची
तर सावया सखीा. ही गािलबा ेयसीसारखीच आहे. ‘ सखी सावळी साी ‘ याता अनासान
ु
ु े च ते घडलेले आहे. ती सावळी आहे. पूण  नीट िदसणारी,
आपलकी,
लाड हे  होते. खरे तर िता साीमळ

ु ा ‘ नंतर खटला दाखल होणे आिण
समजणारी नाही. हे अवधानाचे – भानाचे एक गूढ अि आहे. आता या ‘ ग

ु ‘ घंटेचा होतो
िशा होणे ही िया खरे तर अपेित असणार. पण, िनकाल येयाआधीच ा सखीा उपितीमळे
पी ‘. जी घंटा वाजवून, ाही िफरवून गाजावाजान े िनकाल होऊ शकला असता ा घंटेचाच पी होऊन उडून जातो
आहे. आता ा ‘ हसक ‘ घटन ेचे काहीच िशक नाही. जणू काही घडलेच नाही. कोणतीही घटना घडते ती एखाा

क ाा संदभात असते. घटना घडलीच नाही याचा अथ  क च रािहलेले नाही. णजेच ा सखीन े वाईटाचा नाश के ला
याचा अथच मानिसक क ाचा नाश के ला. आिण एकू णात काही घडलेच नाही असे ातं िनमाण के ले. साा ‘
लाईज ‘ या नाटकात ओिरीस या पााचे असे स दाखवयात आलेले आहे. अलीकडेच मी इथे िदलेली ‘ सा ‘ ही
किवता पाहावी. एकू णात, घटनांच े सात आिण वैचािरक अथ यांा अिाबलच ही किवता शंका उपित करत
आहे.
े ा िवषय होऊ शकतो याची मला कना आहे. आहे ते िटकवून ठे वणे
तर एवढे बास. मराठीत हा सगळा सहजच चेच
आिण नवे काही येऊच न देण,े हा य इथे सतत चा असतो. कोणाही िलिहणायान े तसा गोची तमा बाळगू
नये, असे मला वाटते. ‘ हे बघा माझे :ख – हे बघा िकती वाईट जगणे ‘ एवढेच बोलत राहयासाठी असते का किवता ?
कोणाही मतािशवाय आिण िनषािशवाय जगयाकडे पाहता येईल का, असा ही पडू नये ? कवीही जगयाकडे
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ू पा शकतो, हे लात ावे. णजेच किवतालेखन ही घटनािवरोधी
वैािनक ीन े, त:ची भाविनकता बाजूला ठे वन
ु ग
कृ ती नसून पूणत : घटन ेशी सस
ं त असणारी ती एक महाची िया आहे, हे समजून ावे.
--- 0 --किवतेचा आशय – २.
सामात: किवतेच े वाचक हे कामय अथाच े भोे असतात. णजे ांना बौिक, भाविनक अथ  हा सांगीितक
लयीतून आिण सजवून हवा असतो. मग तो अथ  एकरेषीय िनवेदनासारखा मयािदत असला तरी ांना चालते.
मराठीता बसं माताा किवता या एकरेषीय िनवेदन ेच आहेत. किवतेा अथाला अशी कामयता देयात
ेस हे कवी आघाडीवर आहेत. मी ा कारा किवता िलिहतो ते पाहता कवा ‘ िगतता ‘ असणाया किवता

ु ा असतात असे णतो ावन मी काही ेस यांा किवतेचा चाहता नाही, हे कुणीही ओळखू शके ल. सवातीला
ु
ख
ांा काही किवता मी वाचा पण नंतर ये मेरी चाय नही है, हे ओळखून मी तो नाद सोडून िदला. तरीही ांच े चाहते
ु े ांा काही किवता वा ओळी समोर येत रािहा. तर तेवा तटु पज
उदंड असामळ
ं ु ा िशदोरीवर आधािरतच मला
जे  पडले ते मांडतोय. ेस यांा या ओळी घेऊ -मी महाकवी :खाचा
ाचीन नदीपरी खोल
दगडाचे माया हाती
वेगान े होते फू ल

ु ती देण े हे मी किवतेच े
ु ात :खाचा महाकवी ही कनाच मला मा होऊ शकत नाही. :ख मांडणे वा :खाची अनभू
मळ
सजक काम मानतच नाही. पण हा कवी त:ला ातला महाकवी णून जाहीर करतो ितथेच माया ीन े िवषयच

 किवता वा यंचिलत किवता
संपतो. माझे णाल तर मी न-किवता, अितवाववादी किवता, असंगत किवता, िनरथक
– हे सव कार महाचे मानू शकतो. पण कामय अथाच े भोे वाचक जे असतात ांच े तसे असू नाही शकणार.
ांना का आिण अथ  ( वर िदलेा अथान े ) दोी लागणार. तसे नसेल तर ा मजकू राला ते किवता णून

माताच नाही देणार. हे लात घेऊन मला असा  पडतो की अशा वाचकांना या चार ओळत अथ  काय सापडत
ु
असावा ? हा ाचीन नदीपरी खोल आहे णजे हा काही नसताच
साचा संािरत वा भािवत साचा नाही आहे.

िशवाय, ाचा श होताच ‘ वेगान े ‘ णजे सर – ा णी, दगडाचे फू ल होते आहे – णजेच :खाचे आनंदात
पांतर होते आहे ! णजेच, :ख णभरही अिातच येऊ शकत नाही आहे. मग हा त:ला :खाचा महाकवी का
ु
णवून घेतो आहे ? वाचकाला यातून ‘ अथ ‘ काय तीत होत असेल की तो नसताच
कामय चमृ तीन े वा जान े
भािवत होऊन ‘ वाह ‘ णत असेल ? सया एका िठकाणी ांा अशा ओळी पािहा -सूय  रोज अाला जातो
कळे ना मज काही
झोळीत कधीही माया
अंधार उगवला नाही

ु
इथेही अथ  तोच येतोय. यांाकडे अंधार उगवलाच नाही ! :ख अनभवाला
आलेच नाही ! इथे एक लात ायला हवे
की माया काय कवा अन ेक कवा किवतांतला ‘ मी ‘ णजे कवी त: नसतो. तो एक पोएिटक पसना असतो -226

एक कागत िम असते – अन ेकदा ती वेगवेगळी पाेही असतात. पेसोआ या जगिस कवीन े ७६ टोपण नावांनी
वेगवेगया किवता िलिहा. हे सजावटीचे भाविनक का िलिहणारे कवी जे असतात ते सामात: ांा किवतेतही
ु , ितकडे काय टले ाचा परावा
ु
त:च उपित असतात. ामळे
सयाही किवतेत, असे चा शकते. तर अशा
ु ‘ वाह ‘ णतात का, असा मला 
किवतांच े शौकीन लोक ातली भाविनकता, सजावट आिण जा यांनाच भन

ु े चालत असेल ? की भाविनकता, सजावट
पडतो. इथे तर एकरेषीय अथाचाही अभाव िदसतो ! तरी वाचकांना हे कशामळ
आिण सांगीितक लय एवढे सामान असले की अथाची गरजच नसते ? म एंजॉय करता येत े ? :खाा महाकवीा
किवता अशा एंजॉय करणे िकतपत समथन ीय आहे ? की इकडे अशा :खहीन किवता िलहाया आिण ितकडे :खात
बडु ू नही िलन ाचीही वाहवा िमळवायची असा काही हा कार असेल ? :खाची अशी चेा करणे कुणालाही
ु न ठे वावेस े वाटते. राग नसावा, ही िवनंती.
परवडणारे नाही, असे इथे सचवू
--- ००० --किवतेचा आशय – ३
ु १८०० पाने ) एका
आता हा मा मी जरा धोाचा खेळ करतोय. हा जर फसला तर माझे आे किवतालेखन ( समारे
फटात फे टाळू न लावायची सोय उपल होऊ शकते. पण, वाचक सदय असावेत असे एक टले जाते तसेच
मराठीतही ते आहेत अशा िवासान े मी िलिहतो आहे. इथे मी माझीच एक किवता घेऊन ती ( भाविनकता, सजावट

ु
आिण सांगीितक लय नसूनही ) किवताच का आहे, हे सांगायचा य करणार आहे. असे काही करावे असे सचणारे

आिण तशी कुवत असलेले समीकच मराठीत नसान े असा थोडा िनलपणा ेकच कवीन े करणे गरजेच े आहे,

असे मला वाटते. मु ाम शोधून, माझे नीट माक टग करता येईल अशी किवता न घेता सा हाताला येईल ती घेतोय –
ॅन

ु ाबरोबर
पटतेय मला तमु चे आी तम
ु ी आमचे
नाही आलो तर त

ु
खूप नकसान
क शकता पण मी
ु ाला वेगळा सांगतोय ॅन
त

आा आमचे सभासद िहतचतक यांना

ु ाला णजेच
िडब नको करायला आमचा त
आपला एकमेकांना उपयोग होयासाठी
आमची शी कमी होऊन चालणार नाही
सा आाला ांाबरोबरच रा ा
ांची ताकद वाढू नये याची आी काळजी घेत रा
ु ीा वेळी असे काही घडवू
एकदम िनवडणक
की आपाला एक येता येईल णजे मग
ांना चेपणे सोपे जाईल सा आाला

ु ीही
तमु ा िवरोधातच रा ा फार तर त
आमा िवरोधी काही करत राहा पण नंतर
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ते टोकाला जाणार नाही हे पा
हे आज आपण भेटलो ते
शेतकयांा ासाठी असे णू
पण फार तर दोघेही
एकमेकांा िवरोधाची धार जरा बोथट क
एखादे काही चांगलेही बो एकमेकांबल
णजे आपा एक येयाचा धा
ा वेळी जरा कमी बसू शके ल

ु चे आमचे िवान आपण जे जे
बाकी तम
करत रा ाचे समथन करतच राहतील
काही असतील त:ला िनृह समजणारे
ते फार तर आाला िवासघातकी णतील
ान े फारसे काही िबघडत नाही
शेवटी मतदार संभाळणे महाचे िवान ने
--- ००० ---

ु १९६५ ा आसपास ‘ टाइम ‘ मािसकात मी िनीम ईझीके ल यांचा एक लेख वाचला होता. किवतेतली
समारे
भाविनकता कशी लोप पावत चाललेली आहे असा काही तो िवषय होता. मला तो लेख िवशेष महाचा वाटला कारण
ु १९७७ ला माझा ‘ किवतेतील अ-भाव ‘ हा लेख ‘ सकथे ‘ त आला,
मी तशीच किवता िलहीत होतो. ानंतर समारे
ा लेखात मी ईझीके ल यांा ा लेखाचा उे ख के ला होता. त:ची भाविनकता  करणे हे मला किवतेच े
महाचे काम आहे, असे कधीच वाटले नाही. सांगायचा उेश णजे, अजूनही आपाकडे हा िवषय ताजातवाना आहे
ु े काहना ‘ कोरडी ‘ वाटू शकते. खरे तर हा काळाचा
याकडे ल वेधणे. मी वर िदलेली माझी किवताही ाच कारणामळ

मिहमा आहे. ावहािरक आक ितता हा आता जगयाचा मूलमंच आहे. पण, इथली किवता मा यापासून अिल,
ु असतात. वाचकांचीही सामात: तीच मागणी िदसते. हे
आहे तशी ओली, हळवी राहावी असे य इथे िनकरान े स
ु आहे ा चचत इथे जात नाही. तर मु ा असा की वातावरणातच एक िनदय धा आिण सरळ सरळ
असे कशामळे
मू,े नीती, या सगया गोी िवीयोय झालेा आहेत. काळाा याच भानातून ही किवता िलिहलेली आहे.

ू समजून घेत असतो. तेही आपा कुवतीमाणे. कवी णून
राजकारण हे आपण सामात: समोर येणाया बातांतन
ु वगैरे नाही. पण,
मला याची खोलातली पाताळयंणा पाहावीशी वाटली. मी काही  राजकारणातला अनभवी
माणसाचे मन आिण ाचा हलकटपणा हे मी जाणून असतो. कोणताही लेखक वा कवी ाा या मन-भानावर
आधािरतच िलहीत असतो. तर ही किवता णजे दोन पांा हायकमांडांमधला संवाद आहे. ही माझी ने तर

ु
ु
ु ी आमचे खूप नकसान
पाांची किवता आहे. किवतेची सवात
थंडपणे होते पण िवषय काय आहे तर ‘ त
क शकता ‘
ु
! तो देवघेवीला वा ‘ एक ‘ यायलाही तयार आहे, पण सा नको, एवढेच सचवतोय.
पढेु हे कसे घडवायचे याचा ॅनही
तो ाच थंडपणान े सांगतोय. मंतरीा काळात आपण िवरोधीच रा, णतोय. णजे तो आा ांाबरोबर
ु ‘ यश ‘ साका इितोय. यात कोणतीही ते वा िववेक वा देशिहत वगैरे असले
आहे ांना पूण  गंडवून तो पढचे
िवचार असूच नाही शकत. हे वेळ येईल तसे, ातूनही आपले िहत साधत जाणे आहे. लोकांना िदसणार वेगळे पण

ु ात असणार वेगळे . तमु चे आमचे िवान आपण जे काय करत रा ाचे समथन करत राहतीलच, असे तो णतो.
मळ
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कहर णजे, एखादा िनृह िवान आाला िवासघातकी णेल, पण , ते काही महाचे नाही, असे णतो.
ु
िवासघातकी असणे आिण कुणी तसे णणे हे इथे मळीच
महाचे राहात नाही. णजेच, बातांवन वरवर

ु े चंड
िदसणारे सगळे तसेच खरे असयाची शता नाही, िदसते ापेा वेगळे च ॅन िशजत असू शकतात आिण बीन
 असतात ! जगयातली ही असडटी  करणे हे माया किवतेच े एक
िवेषण क शकणारे िवान नगय, िनरथक

ु िवेषणे फडतूस ठरयाचे सदशन ही किवता देत.े ते भान ा
काम असते. सव बौिक भान, समज आिण अासय
किवतेा मजकुरात नसून ते सगळे वाचून झाावर येणारे असे आहे. एके का ओळीवर असे बोलत बसत नाही. हे काही
ु असे मयािदत नसलेले भान
मािहती देणारे ग िटपण नाही. यात जगयाा अवेच े आिण ियेच े  पण अमक
ु े , ही किवताच आहे, असे मला णायचे आहे. मी टान े काही खरेखोटे ठरत नाही, हे मला
 होते आहे. ामळ
समजते, पण, सितीत असे ‘ आपले आपण ‘ बोलायला हवे, असे मला वाटले. या असा लेखनाा या
उोगासाठी मी िदलगीर असून माफी चाहता ं !
--- ००० ---

ु ै २०२१
०८ जल

ु
कुसमाजां
चा ईर-िवचार
ु
िव. वा. िशरवाडकर ऊफ कुसमाज
यांचा ज १९१२ साली झाला आिण ते १९९९ साली िनवतले. या काळाता
े करांा न ेतृाखाली झालेा काळाराम मंिदराा दिलत वेश
महाा घटना णजे १९३० साली, डॉ. आंबड

ु महारा चळवळीतही झालेले ांच े योगदान आिण
आंदोलनात ांनी घेतलेला सहभाग, १९५६ पासून झालेा संय
१९६७ ते १९८२ या काळातली ांची सािह िनमती लात घेऊन ांना १९८७ साली िदला गेलेला ानपीठ सान.
ु सािह िनमती के ली. इथे ांच े
ांा एकू ण जगयात ांनी कथा, कादंबया, नाटके , किवता अशी िवपल

ु ाने माया समोर, शंकर वै आिण बा.
किवतालेखन िवचारात घेऊन काही िलिहयाचा िवचार आहे. ासाठी ाम

ु
ु
भ. बोरकर यांनी संपािदत के लेले कुसमाजां
ा िनवडक किवतांच े ‘ रसयाा ‘ हे पक
आहे. िशवाय न ेटवर सापडलेला
काही तु मजकू रही आहे.

ु
ू घेत े ते ांच े तेजी भाषावैभ व. ांा किवता
कुसमाजां
ा किवता वाचत असताना थम ल वेधन
सोाचांदीमाणे झळाळा, रखिचत शांा, चमका, िकरमयी, तेजी आहेत. श, भाषा, रचना यांवरचे
ु आिण कौश िदपवून टाकणारे आहे. अथात ते अवडंबर वाचताना अडथळाही ठरते आिण वाचनाची
ांच े भ

ु
गतीही िनयंित करते. कधी कधी तर नको ती ीमंती, असेही होते. ांा बयाच ात किवता या वैिशांनी य

ु ान े कना िवलासाला मबु लक वाव देणाया आहेत – उदाहरणाथ – अिह-नकुल, कोलं बसाचे
आहेत. या किवता ाम
गवगीत, आगगाडी व जमीन, पृीचे ेमगीत, वग ैरे. कनािवलास उग
ं ु आहेत. बयाच किवता देशभी व शौय

यांचा गौरव करणाया आहेत. या शौयाची माणसाला गरज पडावी, ही एक मोठी समा आहे असे ांना वाटाचे

कुठे िदसत नाही. सवसामापणे रागालोभाा, अिभमानाा, अितेा ा भावभावना लोकांा मनांत असतात
ाच ीकान ते चमक-दमक किवता िलिहतात, असे िदसते. यांना जगयात कधी मोा :खाचा धा बसला असेल
का, काही अस समांची झळ लागली असेल का, असे च पडावेत असा एकू ण या किवतांचा माहोल आहे. “
ु
सामािजक अाय व िवषमता या िवषयांवर कुसमाजां
नी ांा िलखाणातून कठोर टीका के ली. ‘ सािहिकान े

ु
ु
सामािजक बांिधलकी मानली पािहजे ‘ या मताचा ांनी परार
के ला. कुसमाजां
चा सािहिवचार समाजसापे असून
ु
ते सामािजकतेलाच परत मानतात. कुसमाज,
ांती ही सािहाची ेरणा मानतात. सािह हे पिरवतनास पूरक ठ
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ु े सािहाला ते िवश
ु कला मानत नसून सामािजक साधन मानतात. “ असे टले गेलेले
शकते, असे मानतात. ामळ
आहे. पण तेही काही भावीपणे वा ती तातडीन े  झाले आहे, असे फारसे िदसत नाही. िवोह वा पिरवतनावाद हा
ांा रात िभनून येतो आहे, असे वाटत नाही. इथे ‘ रसयाा ‘ ा ावन ेत शंकर वैांनी िलिहलेले हे वा

ु
तु ठरावे – “ कुसमाजां
च े ेम, परमेर, समाज, जीवन अशा वेगवेगया िवषयांसबं ध
ं ीचे िवचार जीवनलहरीपासून
ु  िवचारणाली हाती लागावी असे ा िवचारांच े एकमेकांशी
ू एक ससू
 होत आलेले आहेत. परंत ु ा सवातन
ु नाही. “ हे सव लात घेता,  असा पडतो की मूलभूत समा िदसत नाहीत, जगयातली
खोलवर नाते जळत

ु े मग लात येत े की देवाचे अि
गत
ं ु ागत
ं ु जाणवत नाही तर मग या कवीचे गांभीय शोधावे तरी कुठे ? या ामळ

ु त: यावरच ल क ित करावे असे ठरवले. याच
यावर िवचार मांडणाया बयाच आहेत ांा किवता. णून मग म
िवषयावर, न ेटवर, आसावरी काकडे यांनी िलिहलेला एक लेख उपल आहे. पण मला काही वेगळे बोलायचे आहे.
ासाठी खाली काही किवता िवचाराथ घेत आहे.

ु सवच माणसांना येत असान,े :ख का होते, हे िनमाणच
ु पाहता जवापाडे :ख पवताएवढे ‘ हा अनभव
‘ सख

ु ात, याचा कुणी िनमाता वा चालक आहे का, जगयात चांगले-वाईट असे काही असते का,
कशासाठी झाले सगळे मळ
शोषक-शोिषत असे भेद का आहेत, जगयाला काही हेत ू वा अथ आहे का – असे अन ेक  माणसाला हजारो वष पडत
आलेले आहेत. ातूनच ईर वा देव ही अिे मानली गेलेली आहेत. कुणाही गंभीरपणे जगणायाला हे  पडणे

ु ता असणे
साहिजक आहे. ाबाबतचे चतन घडणे हे तसे अपिरहाय आहे. खालील किवता वाचताना याबाबतची उक
योयच आहे.
पाऊल िचे
ु
मी एक राि ा नांना पसले
परमेर नाही घोकत मन मम बसले
ु ी िचरंतन िवातील वासी
पिर त

ु ांस ाचे िदसले !
का चरण के धवा त
ित कन णाा मला चांदया काही,
ु वासी िफरत सदोिदत राही
तो म

उठतात तमावर ाची पाउल िचे –
ु
ांनाच पसिस
तू, आहे की तो नाही
--- ० --‘ कलं दर ‘ या किवतेत ते णतात –
माया सााात आता
मीच भूप मीच राजा
माया देवळात झालो
मीच देव मीच पूजा
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आिण शेवटी –
माया आतेस नाही
े ा पार
आता अहंतच
झाले आनंताचे घर
ाला जीवनाचे दार.
--- ० --िनराकार
या :खाला नाही आकार
नाही रं ग, नाही नाव –
ते आहे माझे
पण मी ओळखत नाही ाला
आिण नसशील ओळखत तूही
मला माहीत आहे इतके च –

ु ा पेरी रथ र जात असता
तझ
या िितजावर जो तरंगत होता
िनळापांढरा मेघ
ा मेघातच ज झाला
या िनराकार :खाचा
आिण ा मेघामाणेच –
ते िफरते आहे आकाशाा पोकळीत
शोधीत त:साठी
एखादे नाव, एखादी रेषा –
एखादी आकृ ती.
--- ० --जोगीण
मला हवी आहे नािकता
पण सह वष
मनाला िमठी घान बसलेली
ही आिकता होत नाही र
मायापासून.
रंगमंचावरील िदांा काशात
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ाधाा नासारखी
िविवध रंगांत उमलणारी
सरेु ल पदास करीत

माया अंत:करणात वेश करणारी
ती मोहक नृांगना
उभी आहे माया मंिदराा दाराशी.
पण मिलन वे पिरधान कन
ु
गहन काळोखात गरफटले
ली

एकतारीवर एकच एक गीत गाणारी
ही उदासी िमतभाषी जोगीण

मान टे कून दरवाजाा ंभावरती
बसली आहे वाट अडवून
वेशाा पायरीवर.
--- ० --पांथ
ु ात
अाताा गूढ ध

अपणे तरळणाया तु या अिापयत
कोणाची पावले कधी पोहोचली नाहीत,
माझीही पोहोचणार नाहीत.
आिण तरीही –
ा असााकडे जाणाया मागावर
मी जातो आहे पढेु , सारखा पढेु –

गतीन े बिधर झालेा माया मनाला
आता रण उरले नाही ा ळाचे
ााकडे मी जात आहे.
आिण रािहली नाही आवयकता
तेथपयत पोहोचयाचीही.
कारण या गतीतच आहे ा ेयाचे संपादन
या वासातच आहे
वासाची अंितम सांगता.
--- ० --माजन
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ईर नाही णता ? माझे –
मतही अगदी तसेच आहे
ऐकलेत ना परवा भाषण
सांिगतले मी –
या िवाा िविवध दशनी
जड ताचा अंध कायदा
भन राहे.
हेही टले, िजथे न जाते
ा तेथ े कशास ावा
शोध वग ैरे
णून णतो ईर नाही
ु
ु े
या मावर
तमु चे अमच
जमते सारे.
हो हो आपण णता तेही
नाही खोटे
रोज ाथना मीही करतो
हात जोडािवना िजवाला
बरे न वाटे
देव नसे पण शि असे ती
िजचे िनयंण जगतावरती
ितचे कराया वन जरासे
अडचण कोठे ?
नाही – अगदी तसेिह नाही –
मानवमन ना िनराकारता
कधी साहते
आिण अखेरी आहे-नाही
ितथेच असते.
अचेतनाला करी सचेतन
शूाला दे अथाच े धन

ु नजरेन े जीवन
मग अपया
सदा पाहते –

ु
णून माया डोयापढती
िकरीटधारी प भूच े
( मंिदरातले तजिबरीतले )
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उभे राहते.
असो तसे पण – ( माजन सोडा )
ईर नाही या ावर –
ु जमते.
अपले
--- ० --माग
चालतो मी सारखा हा
चालयाला अंत नाही
चाललो कोठे कशाला
हीिह आता खंत नाही.
एकदा पूव मलाही
वेड होते शोधयाचे
वेदनवे ाचून काही
लाभ झाला ांत नाही
जाणा थोरांकडेही
खूप के ली चौकशी मी
ू कळले
शजालांतन
अतेला पार नाही.
योजन ेचा या नकाशा
ा िठकाणी ठे वलेला
खंदकान े वेढलेा
ा ळाला दार नाही.
ना कळावे हीच इा

जो कुणी आहे तयाची
शोधता ाा कृ पेचा
शोधका आधार नाही
मी णोनी सोडला तो
नाद आता मंिझलाचा
चालयाचे ेय आहे
अ धमाचार नाही.
--- ० --गाभारा
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दशनाला आलात ?
या...
पण या देवालयात
सा देव नाही.
गाभारा आहे, चांदीचं मखर आहे,
सोाा समया आहेत,
िहांची झालर आहे
ांचहं ी दशन ायला
हरकत नाही.
वाजवा ती घंटा
आिण असे इकडे या...
पािहलात तो िरकामा गाभारा ?
नाही...तसं नाही...
एकदा होता तो ितथे.
काकड आरतीला उठायचा
शेजारतीला झोपायचा,
दरवाजे बंद कन
बरोबर बाराला जेवायचा,

दोन तास वामकुी ायचा,
सारं काही ठीक चाललं होतं.
पयांा राशी
मािणकमोांच े ढीग
पडत होते पायाशी,
दिण दरवााजवळ
मोटारचे भगे वाजत होते,
मंजागर गाजत होते,
रेशमी साा, टे रीनचे सूट
समोर मडत होते,
बँकेतील िहशेब हिरणाा गतीनं
बागडत होते,
सारे काही घडत होते
हवे तसे.
पण एक िदवशी...आमचं दव...
उर दरवााजवळ अडवलेला
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कोणी एक भणंग महारोगी
ताररात ओरडला...
’ बााजी बाहेर या ! ’
आिण काकडआरतीला
पहाटे आी पाहतो तर काय
गाभारा िरकामा.
पोिलसात वद
आी िदलीच आहे;
परत ? कदािचत येईलही तो...
पण महारोयांा वीत
तो रािहला असेल
ु
तर ाला पा

वेश ावा की नाही,
याचा िवचार करावा लागेल
आमा ना.
जयपूरला पवहार चा आहे
सा मूतसाठी.
पण तूत 
गाभााचं दशन ा,
तसं टलं तर
गाभााचंच मह अंितम असतं.
गाभारा सलामत
तो देव पचास....
ु
---- कुसमाज.

ु
कुसमाजां
चीच ‘ देवाा दारी ‘ नावाची एक किवता आहे. ा किवतेत, वरील सव किवतांकडे पाहायला उपयोगी
पडतील आशा काही सूप ओळी आहेत, ा अशा -के ाचा रे उभा
उशीर का परी

णतात तु या

मीही तु या दारी
आज असा ?
दयेला न अंत

ु
पकारती
संत

ु ी
थोरी तझ

गमती तराणे

अथहीन !

तु या मिहाची
आिण आज मन

ु
चंड पराणे

शंिकत हे होई
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आहेस की नाही
बलता माझी
अिधक जाहलो
परततो आता
स ैिनका िनवारा
माया जीवनाचा
ु
थ  हा पकार

आहेस की नाही
दोहमधे आता

ु
मळात
तू
दडवाया गेलो
बल मी
रणात माघारा
समरात
मीच िशलेदार

तु या दारी

आज नसे चता

भेद नरेु !

ु
आता, आपण इथे घेतलेली एके क किवता पाहात जाऊ. कुसमाजां
ा किवतेत संत वाङमयाचा उे ख येतो. आिण
ु
मराठीता एवा िवपल-ले
खन कवीन े ते वाचले असेलच असे आपण गृहीत ध शकतो. आता, ान ेरांा देव

ु ाही ‘ आकाशाएवढा ‘ होतो णजेच अमयाद होतो. ते
े ता आिण िवाकता. तक
कन ेचे िवशेष कोणते तर संव
ु ा टाकावा थक
कधी घडते तर जेा ‘ तक
ं ु ोन ‘ णजे आपली ितमा टाकू न िदावर. ालाच तो ‘ एकिवध मन ‘

ु े – ेन े कळत नाही, असाही उे ख कुसमाजां
ु
णतो. तसे मन णजेच अमयाद, िवाक मन. हे मानवी बीन
ा
ु
ु िचकटवून एक सामािजक अशी
किवतेत येतो. तरीही, ‘ गाभारा ‘ ही किवता बघा. ईराला मानवी मनाचे गणावग
ण

े ाठी देव गाभारा सोडून गेलेला आहे ! तसे घडत असते तर जगात
आदश कना इथे  के ली जाते. :िखताा सेवस
इतके :ख आिण अाय का आहेत, असा  ांना पडत नाही. जणू देवळात येणारे लोक :िखतांकडे पाठ

िफरवणारेच असतात ! खु :िखत असलेलेही बरेच लोक देवळात येत असतात, ाचे काय ? पण सामािजक
मूाक भूिमका घेतली की बाकीचे गांभीय सोडून देता येत,े हा यातला ावहािरक िवचार आहे. ‘ पाऊल िचे ‘ या

ु ाला कुठे ‘ तो ‘ िदसला का, ते. णजे तो नसावाच बधा, हा आशय. ‘ कलं दर
किवतेत कवी चांदयांना िवचारतो की त
‘ मे त:ला अंत वा पार रािहला नाही, असे कवी णतो ! खरेच घडले का असे ? की एक आपली बोलायची पत ?
‘ मी गु चरणी लीन झाले ‘ अशा ा किवता धामक मािसकांत येतात, तसे ? हे खरोखरच घडले असते तर मग इतर

सव किवता अशा आा असा का ? ‘ िनराकार ‘ या किवतेत ते अशीच एक िनराकार :खाची खोटी कना मांडतात.
ु -िनराकार असते तर देवावर एवा किवता िलहायची गरजच कशाला पडली असती ? ‘ जोगीण ‘ ही
:ख जर िनगण

ु
ु ी नािक झाला असाल तर आिकता ताला
ु
किवता अशीच खोटी वाटते. तमु ा अनभवातू
न आिण िनवडीतून त
ु ी तार करत बसाल ? ‘ पांथ ‘ ही किवता शोध संपवून िनषात  िमटवयाची पळवाट
अडवते अशी त
ू थोडा माग काढणारी आहे –
काढणारी आहे. ‘ माजन ‘ ही किवता नािकतेतन
देव नसे पण शि असे ती
िजचे िनयंण जगतावरती
ितचे कराया वन जरासे
अडचण कोठे ?
--- असा. ाचमाणे ‘ माग ‘ ही किवता
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एकदा पूव मलाही
वेड होते शोधयाचे
--- असे णून आताा ‘ िबनशोध ’ अवेच े समथन शोधते !

ु
सारांश णजे, कुसमाजां
ा ईर शोधात काही त नाही. आता हे बघा –

ु
‘ तो वास सदं ु र होता ’ या पकात
ा. के . रं. िशरवाडकर यांनी टलं य, ‘ वादळवेल ’मे ‘ िवशाखा ’तील
नािकता अथवा संशयवाद संपला आहे.’, ‘ लात येणारी गो ही की आिकतेा िवरोधी सूर काढणारी किवता
ु
ु
पढील
काळात आली नाही.’, ‘ कुसमाज
दोन कारणांवन आिकतेच े ागत करतात. एक आहे सदयव ादी

(aesthetic) आिण सरं आहे परमेराचे ेममय प. या दोी कारणांनी जाणवणारे परमेराचे अि ाितभ
ु
आहे. वादाा, तकाा पलीकडे आहे अशी ांा किवतेची धारणा आहे.’ याच पकात
पंढरपूर भेटीची एक

आठवण िदलेली आहे.-- “मराठी संृतीा आिण इितहासाा गभागाराकडे चाललो आहोत अशा भावनने े आपण

ु
पंढरपूरला जात आहोत असे ताांना वाटत होते. ताा िलिहतात, ‘ नािकतेा ांतात वारंवार संचार आिण माम
करणारे मन पायात टाकलेा ंजासारखे भािवकतेन े जड झाले होते ’ (‘ितसाद’- लेखसंह, ३०).”
‘ छंदोमयी ’ या किवतासंहाता ‘ चावाक ’ या किवतेत चावाकाची नािकता समजून घेताना जाणवलेली चावाक-

ु
िवचारातली मयादा दाखवून िदलेली आहे. ‘ नजर ’ या किवतेतही कुसमाजां
नी िनरीरवादी िवचारसरणीतली ांा
कवीमनाला जाणवणारी उणीव दाखवून िदलेली आहे. ती पूण  किवता अशी -‘मा रसेलसारखे
सारे िनरीरवादी
थांबतात सृीा उगमाशी असलेा
एका कायापाशी.
उदय नाही, अंत नाही
प नाही, रं ग नाही
अाड नाही पाड नाही
अशा पाथव कायापाशी
एका यंभ ू जाणीवहीन अिापाशी.
माया तकाला हे पटते
आिण तरीही वाटते
की या िनरीरवाांनी
उर राी उठून

पािहलेले नाही कधीही
चांदयांनी खचलेले
अपार धूसरान े ओथंबलेले आकाश
माया नजरेन े..!
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***
‘ अंतहीन ’ या किवतेत अिाा तळाशी स असेल या कन ेनं कवीमन जळता पिलता घेऊन खोल उतरत जातं.
ु हे ‘ ते ’ स नाही णत आणखी खोल न ेतात. पण भोवती िवझलेले काजवे, भयद िनशाचर, पंख
आलेले अनभव,
तटु लेले गड आिण िगधाडे िदसतात. अखेरी हताश झालेा कवीमनाला वाटतं -‘ कळले आता वृथा शोध हा
मृगजळात या फसलो आहे
याच पायरीवरती आता

पिलता िवझवनु ी बसलो आहे.’
ु देण े
ू िनघते काय, तर सामािजकता हेच परत ! इथे, जे. कृ मूता एका छोा उतायाचा अनवाद
--- या सवातन
तु ठरेल --

“ ईराचा शोध घेयामागची ेरणा कोणती आहे आिण खरोखरच ायचा आहे का तो शोध ? आपाप ैकी

ु े , आपण या बाबतीत अगदी  असले
बयाचजणांसाठी ती वावापासून उपल अशी एक पळवाट असते. ामळ
पािहजे की ही एक पळवाट तर नाही ? की खरोखरच तो साचा शोध आहे ? आपा मानवी संबध
ं ांताही साचा ?
वू, कना, िवचारसरया यांामधाही साचा ? आपण या :खमय जगाला कं टाळलो आहोत णून आपण
ईर शोधाचे काम अवलं बत असलो तर ती एक पळवाटच आहे. मग आपण देवाची िनमती करतो पण तो देव नसतो.

ु
देवळांचा, पकां
चा देव हा देव नसतोच, ती एक िवलोभनीय पळवाटच असते. देव वा स हे गधळलेा, भािवत,
ु ता
मयािदत मनाला समजूच नाही शकत. असले मन ाचा िवचारही नाही क शकणार. आधी ा मनान े भावय
टाकािशवाय ाला देवाबल काहीच समजू शकणार नाही. “

ु
ु
कुसमाजां
ा बाबतीत ती नसती
एक पळवाटच नाही तर एकदा असे, एकदा तसे बोन सवाना आपा राात
सामील कन घेण े आहे. झळाळती भाषा, भिद कनािवलास आिण आिक, नािक या सवानाच ‘ आपले ‘
करणे, हे काही ं यासं ु याचे काम नाही. राहता रािहले शोिषत, वंिचत, पीिडत. ांासाठी हे –
वु पद
हे सारे खरे असेल
अथवा आहेही
पण तरीही –

माया गीताचे वु पद एकच आहे,
माणसाा माावर
दािरासारखा शाप नाही
पृीा पाठीवर
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इतके अमंगल, इतके :खदायक, इतके भेसरू
सरे पाप नाही !
जोपयत मायाजवळ गीतासाठी श आहेत,
शासाठी ास आहे
तोपयत –

याच वु पदाचा, याच वु पदाचा
माया गीताला ास आहे !
--- यापढेु ही बरीच आहे किवता – ती िमळवून पूण  वाचा.

सारांश, कोणाच बाबतीतले गांभीय झेपत-पेलत नाही कवा जगयाता जिटल गतं ु ागतं ु ीचाही आवाका घेयाची, तो
 करयाची कुवत वा हमत नाही, असे असेल तर करावे तरी काय – हा बयाच सािहिकांचा  असू शकतो.

ांना गिरबी आिण अाय यांची  झळ पोचलेली असून ातून ते सामािजक वा िवोही झालेले असतील ांचा
च नाही. बाकीांना मूाकतेसाठी सामािजकतेिशवाय पयाय नाही ! कसलीही झळ पोचलेली नाही, कोणाही

बाबतीत परेु स े गांभीयही नाही पण भाषा आिण कौश बयाप ैकी हािसल आहे तर अशांनी सािहात यशी होयाचे
य का क नयेत ? बिस े का िमळवू नयेत ?
असे  पडणाया लेखकांसाठी मराठीत दीपंभ णावेत असे बरेच लोक उपल आहेत !
--- ००० --१३ ऑग २०२१ पयत
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