कला व सा ह य यां वषयी
( वैचा रक लेख )
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१३ ऑग २०२१ ा पढेु -अमूत  िचात जसे रंग आिण आकार तस ेच किवतेत श आिण रचना –
ु वू, आकार वा य अस े ओळखता येयाची गरज नाही तर किवतेत तरी अमक
ु िवचार
अमूत  िचात जर अमक
ु तरी ओळखता येयाची काय गरज आहे ? अमूत  किवता का असू नये ?
वा अनभव
ु
अिभायाथ मायाकडे येणारी पके
ु
काही लेखक व कवी ांच ी पके
मायाकडे अिभायाथ  पाठवत असतात. काही असे अिभाय मी इथ े पोही
करत असतो. ाबाबत काही मु े  करावेत असे वाटान े ही पो --

ु
१. माझा अिभाय णजे काही आकाशवाणी ने, हे मी समजून असतो. एखाा पकाबाबतचे
माझ े आकलन
ु ही असू शकते. ामळ
ु े , माझे अनकूु ल वा ितकू ल िलिहणे हेही चक
ु ीचे असू शकते.
अपरेु वा चकीचे

ु
२. माया ीने ७० टे चांगले असलेा पकाला
मी ८० टे चांगले णू शकतो पण माझे ितकू ल आकलन
असेल तर ते मी अनकूु ल कन सांगत नाही.

े तर आधी मी तो संबिं धत लेखकाला दाखवतो आिण ाला वाटले तरच ाची इथे
३. ितकू ल अिभाय असल
पो देतो.

ु े , आलेले पक
ु
४. माझेही काही लेखन-वाचनाचे काम चा असते, ामळ
वाचायला मायाकडून उशीरही होऊ
शकतो.

ु
ु
५. सवच कारची पके
माया आवडीा ेात येतील, असे नाही. अस े होऊ शकते की वाचायला सवात

ु
करताच न आवडणे, वाचनीय न वाटणे. असे झाास ते पक
मी वाचयाची शता नाही, हेही कृ पया समजून
ावे. न वाचता अिभाय िलिहणे हे मला जमत नाही.

ु िवचारात ावाच.
६. आिण इतके ही कन माझी अिभाय-पो वाचतात िकती लोक, तर १०-२०-२५. हाही मा
ु
उगीचच मला पाठवयात पकां
ा ती वाया जाऊ नयेत णून ही पो िदली आहे.
--- ००० --े च होत
खालील पो नीट िवचार कन ावी अस े वाटत होते पण अडचण अशी झाली आहे की मी िलिहलेले स
ु ा कुठे हे िलहीत बसणार -- णून आहे तशी देतो आहे -नाही आहे -- प
‘ तंबाखूची टपरी ‘ ा िनिमान े –
ु
अनसजत
किवतांचा माझा हा संह वणमु ा काशन काढेल असे ठन अन ेक मिहन े होऊन गेले. ाबाबता
संपकासाठी कायावर एक समूहही करयात आला. ा समूहात आजवर मला एकही मेस ेज आलेला नाही, हा
भाग वेगळा. दर काही मिहांा अवकाशान े मी दोनतीनदा िवचारले तर ‘ लौकरच ‘ असे समजले. नंतर या

ु े काही अडचणी येत आहेत, असेही समजले. िशवाय ांनी आधी ठरवलेली काही प
ु के रांगते
कोरोना संकटामळ
असणार, असेही िदसते आहे. सारखे िवचारयाचा मला संकोच वाटत असान े आता हा संह मी माया
संकेतळावर ायचे ठरवले आहे. संकेतळावर एवात देऊ नये, हे माझे मीच ीकारलेले बंधन होते. पण
ु े ाचा पनु वचार करावा लागतो आहे. अथात याने पकावर
ु
एकू ण पिरितीमळ
( कािशत झाास ) काही
पिरणाम होईल अस े मला वाटत नाही. कारण मला भेटणारे-िदसणारे कोणतेही मराठी वाचक हेच णतात की
ु
ु
आाला वेबवर वाचणे नाही जमत, आाला पकच
लागते हातात. याला सरा परावा
णजे माया
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संकेतळाचा उे ख वा कणभरही दखल कुठे घेताचे िदसणार नाही. ( ‘ पल भर के िलये कोई हमे ार कर ले

ु ात खास काही नसान े अस े होत अस ेल, हीही शता मी नाकारत
झ ूठा ही सही ‘ -- असेही नाही ! ) लेखनच मळ
नाही. िनरिनराया परदेशांतले काही वाचक या वेबसाईटला भेट देत असतात, हे मा समाधानाचे वाटते. मराठीत
इथ े णाल तर ही वेबसाईट असली काय आिण नसली काय, काही फरक पडत नाही. तरीही, मी हा िनणय

ु े , ते पक
ु
घेतामळ
कािशत करायचा िनणय बदलावा अस े काशकांना वाटू शकते. कोणाही कटुतिे शवाय
ु ास अनमोदन
ु
माझे याला िदलखल
असेल.

ु े वेळोवेळी माझी काही पके
ु
आपोआप आलेा सहकायामळ
िनघाली. मी ासाठी खूप आटािपटा के ला नाही.

ु
मराठीतला एकू ण पकवहार
पाहता मला ाबल फारशी आीयता नाही. मी ना कुठा टोळीचा सभासद

े े वा भेटीगाठी असे काही असते. लेखन, कला हे एकटे पणातून येणारे काम आहे,
आहे ना माझे सारखे कुठे जाणेयण

ु े मी कुणाला ‘ आपला ‘ वाटयाची शता फारच कमी असते. आिण कुणााही लेखनात
असे मला वाटते. ामळ
असून असून काय असणार आहे – ग ेले काही वगळले तरी काय मोठे िबघडणार आहे, हे माच करावे लागते.
ात परत माझे बरेचसे लेखन कळत नाही अशी तार असतेच. आिण लेखक आिण वाचक यांतला एक वा
णावा अशी ‘ समीक ‘ नामक जमात तर इथे कधीच मृ ू पावले ली आहे. हे सगळे लात घेऊनच मी हा

ु
ु के कुणी “ अशीही कुजबूज
संकेतळाचा माग  अनसरला
आिण चा ठे वला. “ अरे, काढत नाही ाची प
माया कानावर आली. एकू ण आहे या वातावरणात हे अस े काही ना काही असणारच. या सगयाकडे ल
करायचे मी ठरवले.
आपण किवतेच े उदाहरण घेऊ. माया ीन े किवता ही एक सजक िया आहे आिण वाचकाकडून ती वाचली

ु
जाणे यात ितची पूतत ा आहे. नंतर पक
िनघणे, ाला बीस िमळणे, कवीचा गौरव होणे या गोचा ा सजक
ु , किवता वाचायला उपल असणे हेच महाचे. आिण ते काम माया
ियेशी काहीही संबध
ं नसतो. ामळे
ु
वेबसाईटन े होते. फारच अगदी कुणाला आरामात पडून हातात पक
असासारखेच वाचायचे असेल तर तो

ु तो  आहेच -- नाही वाचले तरी काय िबघडणार आहे ? तर
ाचा ट आऊट काढून घेऊ शकतो. अथात, पा
याचा सारांश हाच आहे की मला महाचे वाटान े कवा मला ते आवडत असान े कवा करमणूक णून हे
लेखन मी करत आलेलो आहे. यथावकाश ही वेबसाईटही बंद पडेल आिण सगळे मातीत जाईल ! चलता है !
--- ००० --२५ ऑग २०२१.
मृषा -- absurd.
जयंत पवार
आमा फार काही भेटी झाा असे नाही. तीनचारदा भटे ी आिण दोनचारदा फोन. पण एकमेकांबल आाला

ु
आा आिण आपलकी
होती. माया अनेक नाटकांची परीणे ान े मटातून िलिहली. ाचे त:चे काही िवचार
असले तरी कलेकडे ापक मानवी िकोणातून पा शकणारा असा तो एक खरोखरचा तं समीक, लेखक,
कलावंत होता. ाची एकू णच नासमीणे वाचणे हे एक नािशणच अस े. माया नाटकाबाबत िलिहताना,
ु ला असा एक मु ा ान े मांडला होता – तो होता अिभनयाबलचा. माया नाटकात अिभनय
कुणालाही न सचले
वेगळा का, कसा लागतो हे ान े सांिगतले होते. हा एक त:चे चतन असलेला लेखक होता. ाा चतनात
असलेला एक महाचा  माया लात आहे. ाला असे िदसत होते की वाव फार वेगान े बदलते आहे.

ु े , लेखकाला-कलावंताला या बदला वावाचे आकलन होऊन ते ाा कलेतन
ू अिभ ाया
ामळ
आतच वाव खूपच बदन गेलेले असते. मग लेखक ‘ आजचे ‘ कसे िलिहणार ? असे गंभीर  पडणे हेच खरे
तर कोणाही सजकतेच े लण आहे. ाा या ावर मी एक लेख िलिहला होता. ' ढोलताशे ' या माया
ु ाखत घते ली होती.
नाटकाा िनिमाने, अण नाईकांा ' नाटक ' या  ैमािसकासाठी ान े माझी एक मल
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 आदरांजली !
या ेमळ, शहाया िमाला मन:पूवक
--- ००० --संकेतळाचे अावतीकरण
माया संकेतळाचे २५-०८-२०२१ पयतचे अावतीकरण पूण  झालेले आहे. इतर सव मजकू राबरोबरच
ु
तंबाखूची टपरी ( अनसजत
किवता )

ु
हा किवतासंहही आता यात िदलेला आहे. याचे पक
िनघणार होते णून हा संह इथे िदला नता. पण, मराठी
ु
ु , िनदान, कुणाला वाचायचे
सारताा दवाने सा तरी हा संह पक
पात येण े श नाही. ामळे
असास, उपल असावा णून आता इथे िदला आहे.
संकेतळ -www.champralekhan.com
परमेरा, किवतेत-सािहात मी काय करतोय ते ांना समजत नाही ांना माफ कर !
Ravindra Damodar Lakhe
Septemfbipeora 4 ilath l10:02 AnMrr •
'तंबाखूची टपरी'
Link http://www.champralekhan.com/

ु
चं देशपांड यानी अनवािदत
के लेा जगभरा िनवडक किवतांचा 'तंबाखूची टपरी' हा किवता संह ांा
वेबसाईटवर वाचला.
वाचून होताणी असं वाटलं की अरे हा तर चं
ं ाच किवतांचा संह आहे.

ु
असं का वाटलं याचा िवचार करताना लात आलं की अनसजन
हा श साथ करणारा हा किवतासंह आहे. यात
ु आहेत आिण अनवादका
ु
जागितक पातळीवरा कवा किवतांच े अनवाद
ची सजकताही आहे.
ु
ु े या संहाला एकसंधता ा झाली आहे.
अनवादका
ा सजकतेमळ
000
जॅक पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच श ैलीला िठबक िच वा कृ ती िच वा सवकष िच टले जाते.
ा शैलीत िलिहलेली ही एक किवता आहे.
िठबक किवता
ु अशी असायला हवी किवता
अमक
एका िठकाणी िदलेली कॉमट -- कुणालाही हे पटवून देयाची वा यावर वाद घालयाची जबाबदारी न घेता इथे खाली
पो णून देत आहे -sentimentalism, emotionalism ( भाविनकता ) टाकू न देणारी खूप किवता िलिहली जाते जगभर -- इथेही

ु
कुणाला ा मागान े आपोआप जायचे असेल तर जाऊ ावे -- आपण जी बिधानता
णतो ती बयाचदा बु ीला
ु :खे, मूडस आिण राग-लोभवा तकाला बांधील नसते, हेही समजून ायला हवे. मराठी किवतेत िगत सख

ोध यांच े चंड ोम माजलेले आहे. वेगळी किवताही येत राहणारच. ागतशील राहायचे की नाही हा वाचकांचा
4

ु
 आहे. एिलयट escape from emotion ( भावन ेपासून सटका
) का णतो, anti poetry ( न -- किवता )
कोणा कारणांनी येत,े हेही समजून ायला हवे. इथली माती, ितथली माती याच तानात ांना अंितम वाटत
ु कारण आहे.
ू राहणे हे मराठी किवतेच े डबके होयाचे मख
असेल ांचा च नाही. भाविनकतेत डु बं न

Girish Patke तू णतो आहेस ते खरेच आहे -- बघू -- दोनचार िदवसांत, ही पो वाचून मनोज काही णतो
का, ते पा -Manoj Pathak
सर,

ु ा पका
ु
सवथम वणमु ा तफ व िश: मी आपली जाहीर माफी मागतो.तम
सोबतच इतर अनेक

ु
िमांची पण पकं
मागील वष भरात रखडली आहेत.ा बलची सगळीच कारणे इथे सांगता येयासारखी नाहीत.'
तंबाखूची टपरी ' आपाला (च) काढायचे आहे , असेही त:ला अन ेकदा बजावून सांिगतले होते, पण तरीही

ासाठी आवयक ा सव गोी काही जळूु न आा नाहीत.अगदी आजही सगळे च अिनित आहे.वणमु ाचे पढेु
ु आहे, लवकरच काही िनित ठ शकले तर तमु चे प
ु क कािशत करयात
काय करायचे आहे यावर िवचार स
ु णताहात तशा किवता वेबसाईट वर
आनंदच होईल.अथातच ावेळी तमु ची संमती असली तरच.दरान ती
ु े पक
ु
टाकावयास काहीच हरकत नाही, ामळ
कािशत करयात काही अडचण येणार नाही.

कृ पया आपण समजून ाल व मनमोकया पणाने, मोठे पणान े मला मा कराल अशी अपेा  करतो.
🙏🙏🙏
Champra Deshpande

ु आिण मा !
Manoj Pathak हे अम
देव जोडे तरी करावा अधम | अंतरे ते कम नाचरावे ||
अासू, समतोल िवचाराचा समीक ! ( जयंत पवार )
खरोखरच -- इािशयस डायस यांा किवता अितम आहेत !
कोणताही मानिसक पिवा णजे पोिझशनच -- मराठी सारताला िफट बसणारी टोपी ! ( ितळांची किवता )
ु ा रािहला
ु मा शकते ! तेही वाचक खल
कोणाही कलाकृ तीत ' सगळे ' कधीच नसते -- ती कलाकृ ती सगळे सचवू
तरच ! वाचकाला ाची अपेापूत हवी असेल तर ती कधीच ' सगळी अवा ' असू शकणार नाही.
मूमापन ही नंतरची बाब आहे -- ा कामाची आवड जो तो जोपासत राहीलच. , किवता णजे अस ेच,
अमूकच, असे णयाचा आहे.

sentimentalism, emotionalism टाकू न देणारी खूप किवता िलिहली जाते जगभर -- इथेही कुणाला ा

ु ीला वा तकाला
मागान े आपोआप जायचे असेल तर जाऊ ावे -- आपण जी बिु धानता णतो ती बयाचदा ब
ु
बांधील नसते, हेही समजून ायला हवे. मराठी किवतेत िगत सख:ख
,े मूडस आिण राग-लोभ-ोध यांच े

चंड ोम माजलेले आहे. वेगळी किवताही येत राहणारच. ागतशील राहायचे की नाही हा वाचकांचा  आहे.
एिलयट escape from emotion का णतो, anti poetry कोणा कारणांनी येत,े हेही समजून ायला
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ू
हवे. इथली माती, ितथली माती याच तानात ांना अंितम वाटत असेल ांचा च नाही. भाविनकतेत डुबं न
ु कारण आहे.
राहणे हे मराठी किवतेच े डबके होयाचे मख

ु हे मत आहे -- मला मा नाही. असो.
Balkrishna Kawathekar तमचे
हा तर एक चंड अनपेित कार आहे -- हा साचा वाटणे ही या किवतेसारखीच एक गंमत !
जॅक पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच श ैलीला िठबक िच वा कृ ती िच वा सवकष िच टले जाते.
ा शैलीत िलिहलेली ही एक किवता आहे.
ु आवाका ायलाच हवा -- आिण कवी जेा ामािणकपणे
ू  किवता िलिहणारे खूप आहेत -- अथहीनचासा
अथपण
ु
काही पाहात असतो तेा इतरांनी कृ पया ाला से देऊ नयेत --Aniket Sonavane वा रे वा ! अम
कॉमट ! धवाद !
एक तर यात एकाच ीची वाे नाहीत आिण किवतेतला मी णजे मी त: नाही.
23-09-21.
किवतांच े परीण
बयाच किवता या खालीलप ैकी एक वा अन ेक व ैिशांत सामावतात, असे िदसते --

ु
ू िविवध गणदश
१. कोणाही बाबतीत गांभीय नसून, िमळवलेली भाषा आिण िवा यांतन
न करत राहणारी
किवता.
२. अिनितता पूण  सोडून िदलेली, समजून घेया ऐवजी सांगयाा भूिमके त असलेली हसक किवता.
३. िगत भावभावना आिण मूडस यांच े ोम माजवणारी किवता.

ु ना ओळी, सांगीितक लय, अलं कार, ितमा यांतनू मांडणे णजेच किवता, अशा समजातून
४. सामा अनभवां
िलिहलेली किवता.
५. मायापेा वेगळे काही समजणारे मूख  आहेत असे समजणारी किवता.
६. माणसांच े आिण घटनांच े अंितम मूमापन सांगणारी किवता.
७. वा णजे काय हे आपले मत ठरवून वा बदलायला िनघालेली किवता.

८. किवता तथाकिथत ‘ काा ‘ तून जे सांगत आहे ते सरळ ग उतायातून पूणप णे सांगनू संप ू शकते, अशी
सूचकतेा अभावाची किवता.
९. अहंकारी, घमडी, आम, अितांा बंधनांत अडकलेली, उमट, मूर णावी, अशी किवता.
ु
१०. िनसग, आठवणी, ये इादची नसती
वणन े करयात रमणारी किवता.

--- अशा किवतांचा आवाका फारसा मोठा नसतो. रं गनू -रमून जायला ा चांगा असू शकतात, पण, एकू णात,
ु असतात. सव माणसांना तु ठरावे असे काही त ांांत नसते. हे सव लात घेऊन ‘
ा किवता खा

मराठी किवता ‘ या िवषयावर एक सिवर लेख िलिहयाचा िवचार आहे. माझे इतरही काही लेखन चा आहे. वेळ
े ा असाात, ही
लागू शकतो, पण हे काम तर योजलेले आहेच. मतभेद असू देत, पण या कामाला तरी शभु 
िवनंती.
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--- ००० --सािहवहारासाठी एक अितमहाचा लेख
िटचकीसरशी उडवू नका -- सनु ीळ सामंत
( आज िदनांक २६-०९-२१ रिववार मटा )
ु
ु
" पके
खपत नाहीत याचे महाचे कारण ांची कमत. पके
 न होयाचे कारण ांा आवृीची
ु
संा व पडून राहयाचा काळ. पके
 करयात इंटरन ेट महाचे साधन बनू शकते. वाचकसंा

ु इंटरन ेट, आिण नवीन तंानाा नावान े बोटे
वाढवयासाठी इंटरन ेट महाची भूिमका बाजावू शकते. इ-बक,
मोडाल तर मोडून पडाल. " -- हे या लेखातले एक वा आहे. हा पूण  लेखच, िवशेषत: लेखक-कवसाठी फारच
महाचा आहे.

ु ाला माहीतच
माझी www.champralekhan.com ही वेबसाईट ( संकेतळ ) २००९ पासून असाचे त
ु भरचे माझे सव लेखन मी इथे मोफत उपल कन िदलेले आहे. ही पो देयाा िनिमान े मी
आहे. आय

यातली आकडेवारी तपासून घेतली. वषाला साधारण िकती वेळा लोक इथे ििजट करतात हे पािहले असता खालील
मािहती िमळाली -२०१५ -- ३९५८
२०१६ -- ३३९६
२०१७ -- ३९६५
२०१८ -- २३००
२०१९ -- २७६८
२०२० -- २९२८
२०२१ -- २७०५ ( स बर पयत )
भारत, अमेिरका, जमनी, कॅ नडा, चीन, रिशया, ेट िटन, थायलं ड, ीस, आयल ड, न ेदरलँ ड, ीडन आिण ा
ू ही वेबसाईट ििजट झालेली ( पािहली गेलेली ) आहे. यातले काय काय डाऊनलोड के ले गेले
-- या देशांतन
ाचेही रेकॉड आहे. अथात ही सगळी ा ा देशातली मराठी माणसेच असणार. मायासारखा लेखक णणार,
वाचले जातेय ना, बास ! आिण इथे मराठीत हे असले िलन लेखकाला िमळू न िमळू न प ैसे िमळणार िकती ?
सारांश, मी काळाची पावले ओळखून चाललोय, असे वाटते.
--- ००० --champralekhan.com
www.champralekhan.com
मोकळी हवा
थोडी मोकळी हवा ांना चालत असेल ांासाठी ही पो. आधीच ियर करतो की ही माया किवतांा
समथ नाथ देत नाहीय. माया किवता या अनेक कारणांनी किवताच नाहीयत. तो जाऊ दे िवषय. जेस टे ट नामक,

ु न बास. तशी इथे कशाचीच फारशी गरज
माया मते ेट असलेा, कवीा या दोन किवता वाचा. आता अनसज
नाहीय. भाषेत किवता असावी णून थोडेफार कौश आसात करत थोडी कलािबला करत रािहले की बास.

ु े हलवणारे  नकोत आिण वाचकांाही डोांना नको जा ताप. खाली लक देतोय. ांना '
त:लाही मळ
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इथा मातीतले नसलेले ' चा शकते ांनी वाचून पहा. वाचून झाावर आपण नीच णू -- असेल पिु लझर
ु े फसत होते. बघा –
िमळालेला पण किवता णून ग खपवत होता हा माणूस. आिण ितथले वाचकही 
https://granta.com/two-poemstate/?fbclid=IwAR2iCJUtlEhRuMNO2dfSsZL3BrfgQPTfnR6R4hBiFRV1VpbBgoM_
qEe7Txk
जॅक पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच श ैलीला िठबक िच वा कृ ती िच वा सवकष िच टले जाते.
ा शैलीत िलिहलेली ही एक किवता आहे.
िठबक किवता
ु अशी असायला हवी किवता
अमक

एका िठकाणी िदलेली कॉमट -- कुणालाही हे पटवून देयाची वा यावर वाद घालयाची जबाबदारी न घेता इथे खाली
पो णून देत आहे -sentimentalism, emotionalism ( भाविनकता ) टाकू न देणारी खूप किवता िलिहली जाते जगभर -- इथेही

ु
कुणाला ा मागान े आपोआप जायचे असेल तर जाऊ ावे -- आपण जी बिधानता
णतो ती बयाचदा बु ीला
ु :ख,े मूडस आिण राग-लोभवा तकाला बांधील नसते, हेही समजून ायला हवे. मराठी किवतेत िगत सख

ोध यांच े चंड ोम माजलेले आहे. वेगळी किवताही येत राहणारच. ागतशील राहायचे की नाही हा वाचकांचा

ु
 आहे. एिलयट escape from emotion ( भावन ेपासून सटका
) का णतो, anti poetry ( न -- किवता )
कोणा कारणांनी येत,े हेही समजून ायला हवे. इथली माती, ितथली माती याच तानात ांना अंितम वाटत
ु कारण आहे.
ू राहणे हे मराठी किवतेच े डबके होयाचे मख
असेल ांचा च नाही. भाविनकतेत डुबं न
परमेरा, किवतेत-सािहात मी काय करतोय ते ांना समजत नाही ांना माफ कर !
Ravindra Damodar Lakhe
Septemfbipeora 4 ilath l10:02 AnMrr •
'तंबाखूची टपरी'
Link http://www.champralekhan.com/

ु
चं देशपांड यानी अनवािदत
के लेा जगभरा िनवडक किवतांचा 'तंबाखूची टपरी' हा किवता संह ांा
वेबसाईटवर वाचला.
वाचून होताणी असं वाटलं की अरे हा तर चं
ं ाच किवतांचा संह आहे.

ु
असं का वाटलं याचा िवचार करताना लात आलं की अनसजन
हा श साथ करणारा हा किवतासंह आहे. यात
ु आहेत आिण अनवादका
ु
जागितक पातळीवरा कवा किवतांच े अनवाद
ची सजकताही आहे.
ु
ु े या संहाला एकसंधता ा झाली आहे.
अनवादका
ा सजकतेमळ
संकेतळाचे अावतीकरण
माया संकेतळाचे २५-०८-२०२१ पयतचे अावतीकरण पूण  झालेले आहे. इतर सव मजकू राबरोबरच
ु
तंबाखूची टपरी ( अनसजत
किवता )
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ु
हा किवतासंहही आता यात िदलेला आहे. याचे पक
िनघणार होते णून हा संह इथे िदला नता. पण, मराठी
ु
ु , िनदान, कुणाला वाचायचे
सारताा दवाने सा तरी हा संह पक
पात येण े श नाही. ामळे
असास, उपल असावा णून आता इथे िदला आहे.
संकेतळ -www.champralekhan.com
न फसणारे शहाणे जे आहेत ांना अस े एका िठकाणी थांब ू नका हे सांगयाचा हा य आहे. मनाला लावून घेणे ?
ु ाराम ही ी वा नाव याचा नाही  -- ' मलाच कळते ' हे अडथळा होऊ लागले
ये तो हो ही नही सकता ! तक
तर ते हटवायचा य होणारच ! वाईट वाटून घेऊ नये -- 😍😀 जाता जाता या किवता कशा वाटा ावरही
ु
बोल ना -- नसतीच
मौिलक चचा नको -- राग आला तर मु ा टाळला जातो -- तसे होऊ नये --मीही तु याबल

ु े तझ
ु े
आदर बाळगूनच बोलतोय -- तू ाला टाकाऊ णतो आहेस ते अन ेकांना महाचे वाटते आहे -- ामळ
ु ा दोन किवतांबल बोलायचे टाळावे लागले हेही
मत टाकाऊ असयाची एक शता रा दे समोर -- तला

ु े च मराठी किवतेची वाट लागलेली आहे -- ते मी अथात सकारण
लात घे -- या असा िितशील हेकटपणामळ
ु च ' टाकाऊ ' वग ैरे िनरथक
 श नाही वापरणार -- ' मराठी किवता ' या
उदाहरणांसिहत मांडणार आहे -- नसते

ु च काही कं डेम करयाला काय
माया किवतेबल तू काहीच बो शकला नाहीस -- एक उथळ चचा के लीस -- नसते
ु कं डेम करणारे श आहेत -- तु या असा शांमळ
ु े मला पा
ु
कमत राहणार ? टाकाऊ, भरताड हे नसते

 चांगा वाटताहेत ांनाही कृ पया ु लेखू नकोस -कॉमट ावी लागली -- माया किवता ांना गांभीयप वू क
ु च हेटाळणीचे श वापरायचे असे चीप प येऊ नये चचला --मळ
ु ात तो श
मतभेद असणारच पण नसते

ु े णणार का ? तझी
ु असतील काही ते आिण िनकष -- जग ावरच
हवेतला आहे -- ा वाचकांना आपण 
चालावे असे णता येत नाही -- अजूनही तू ा दोन किवता आिण माझी ' मराठी किवता ' हे का टाकाऊ आहे

ु न े वाचेन --पा
ु तेच ! आता टाकाऊ, भरताड यांा ऐवजी सामा हा श वापरला
ावर िलही -- मी उकते
ु माया किवता आवडत नसतील णून अशी िचडिचड कन काय उपयोग आहे ? तयाकडे
ु
आहेस ! तला

ु
बोलयासारखे काहीच नाही आहे, नसताच
आवडीिनवडीचा  आहे. तु यासारखेच काही आणखीही किवतेच े
वाचक आहेत, ांना या किवता खूप चांगा वाटताहेत. या किवतांा आशयाबल माझी मला ॅ िरटी आहे, हे
ु ी नावड सांगणे, हे फायनल नाही असू शकत. तझ
ु ा ॉेम मला आलाय लात,
एक आहेच. तू वाचणे आिण तझ
ु च हेटाळणीचे श वापरायची ही
पण, ाला मी काही क नाही शकत. किवतांा बाबतीत बोलायची -- नसते
ु पत अितसामा आहे, हे समजून घे, जमास यात बदल कर. तझ
ु ी नसतीच
ु
तझी
िनरथक िचडिचड तू 
ु े -- जी चचा स
ु ही नाही झाली ती आता खटं ु लेली आहे. असो. थांब ू या इथे.
करत रािहामळ
अथात, तेही ावेच -सवंग काय आिण मूवान काय याचीही िचिका ायलाच हवी -Shridhar Tilve
You caught the ethos perfectly.
मराठीत एक तर समीक नाहीत -- इतरांत बरेच िफ मतांच े बंिद लोक आहेत आिण आपण कुठा टोळीतही
नाही -- या वातावरणातच जर लाज नाहीय तर आपण लाजावे कशाला ? बेधडक आपले ामािणक मत सांगनू
टाकावे ! 😀 सगया टोया त:ला ामािणकच समजतात ! ते सगळे आपली मते फायनल समजणारे,
थांबलेले लोक असतात ! कला ही टोळीबाहेरच असू शकते हे समजणारेही काही असणारच ! ांना नाकारले
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ु तरी जागा कन घेयासाठी जमेल तेवढे
जायाची खेदखंत कन चालतच नाही. पण त:ला उभे राहयापरती
परखड राहावे लागते. ही सदर किवता काहना नसेल आवडली पण बयाचजणांना ती महाची वाटलेली आहे. हे
चालतच राहणार. ' मोकळी हवा ' आिण ' किवतांच े परीण ' या माया पोही पाहाात. ये काम तो जोरसे
चलेगा. सारा अशा किवताच िलिहा पािहजेत अस े नाही. आपा कामाची आपाला ॅ िरटी अस ेल तर
मतमतांतरांबल सिहू राहता येत.े इथे त:ला ' महाकवी ' णवून घेणारेही काहना गोड वाटलेले आहेत.

ु े , समजून राहात आपले काम करत राहणे हाच उपाय. ' ती
ु असे करा ' असे से ायला लागला माणूस
ामळ
की तो कलेतले फारच ाथिमक िनयम मोडतोय, आिण हे बरे नेच.मी जो लेख िलिहणार आहे ात सिवर
सगळे येईल -- या किवतेत हीच नावे का आली, हेही येईल -- आणखी का आली नाहीत, हेही येईल -- त:ला उभ े
ु च तर परखडपणा
करयालाच मह ायचे असते तर मराठीत खूप सोपे माग आहेत -- ते न ीकारामळे

लागतोय -- मराठीतले ९९ टे कवी हे त:ला ोजे करत बसणारे आहेत -- वेगळी किवताही असणारच --

ु अशी नसेल तर ती किवताच ने असे णणारे मूमापनच करत
मूमापनही चाच असते -- किवता अमक
असतात -- तेच ातं सगयांना असणार -- आपापले िलहीतही रा आिण मूमापनही करत रा -- मी जो
ु
लेख िलिहणार आहे ात सकारण मूमापनही असणारच आहे -- सारांश, िलहीत राहावे, हेच खरे -- तला

नावांचा राग आलाय की काय अशी शंका येत े -- यात कुणालाही महा वा ेट टलेले नाहीय -- या मागान े कोण
ु काही खटकले अस ेल, आवडले नसल
े , हे समजू शकतो पण हे होत राहणारच ना ! लेख
गेले, असे आहे -- तला
ु
झाला की तो तलाच
छापायचा आहे !😍
चलो, जय हद, जय महारा !
नाटकात ' नाा िवधान ' आिण एकू णच कलेत ' हाताला काही लागणे ' या अपेा कलेतली सजकता खतम
ु ा अपेांचा उाद आहे !
करणाया आहेत. मराठीत तरी या ख
२८-०९-२१.
ु
सांगनू सपरिहट
मी एक नाटक िलिहले होते. ात ा काळाता हदी िसन ेमाची एक बनावट ोरी ( गो ने ) होती. ाचे नाव
ु
होते, ‘ जागचं हलायचं नाही ‘. माझा ेट िददशक िम काश बिसागर
याला ते खूप आवडले होते. तंाा

अनेक करामती कन लोकांना चिकत करत ा नाटकाचा एक झगमगता योग ाला ावसाियक रंगभूमीवर
सादर करायचा होता. ते नाटक अथातच आहे तसे ायोिगक गिरबीत नसते आले. काशने ाा

ु
ु
आिवासातून ाचे नाव ठरवले होते, ‘ सांगनू सपरिहट
‘ ! पण, सवातही
न होता, तालमीतही न जाता, ती

ु एकदा सवयीतले अपयश माया खाात जमा झाले. नंतर खूप वषानी, पनलिखत
ु
योजना बबलली आिण पा
पात ा नाटकाचा णायला एकच योग, ‘ गोया काढलेले िपूल ‘ या नावान े झाला ! हे सांगायचे कारण

ु
णजे, किवता िलिहयाचे एक, सांगनू सपरिहट
तं मी आज इथे उघड करणार आहे. ाच ाच कारा रटाळ
किवता िलिहया-वाचयाचा ांना कं टाळा येत नाही ांासाठी हे नाही आहे. नावी आिण त:ची ममी
ु
यांच े नविवधा संगम करत राहावे असे ांना वाटते ांासाठीच ही पो आहे. मत:
वैचािरक पायावर उभ े

ु री ओढत राहणे णजे किवता, अशी बाळबोध समज ीकारणायांसाठी हे
ु ची सदयय 
रान सामा अनभवां
नाही आहे.

तं टले तर सोपे आहे. तमु चे जे काही आकलन असेल जगयाा ियेच े ते यातून  होऊ शके ल. तरीही,

ु
मत:
णोणी िदसणारी िवसंगती आिण िनरथकता ांना जाणवत अस ेल ांासाठी तर ही एक खाणच ठ
शकते. साधे कोणाही िदवसाचे एखादे वतमानप ायचे. मग कोणाही पानावरचे, ा ा वेळी समोर येईल

ु
ते ते वाचत, आपा आकलनाा अंगाने मांडत जायचे. यात, आपा डोात असलेले वा सचणारे
असहे ी काही
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ु च असे काही पकडून बसायचे नाही. बिु ग
काही समािव करत जायचे. किवता णजे हेच, असेच, अमक
ु
अथाचा िवचारही करायचा नाही आिण ाा अभावाची भीतीही बाळगायची नाही. मानवी अनभवाचे
एक

ु े होऊ शकते. याचा अथ ज
ु ा अिभिपती न होतात, असे काही नाही. काही लोकांना
िवदशन यातून खल
असे णायची एक हौस असते की आता मूषावादाचा काळ संपला, ंदतावादाचा संपला, अितवाववादाचा
संपला. तर तस े काही होत नसते. मानवी मनाा सव शता चाच राहतात. ( मराठीत वाववादाचा काळ

ु
कधीच संपत नाही ! ) हे पाहता, भाविनक आिण माणसकीा
चाराा किवता िलिहणायांनी िनधा राहायला
हरकत नाही. काही कवी हयातभर एकाच कारची आवड जोपासणारे असतात तर काही, माणसांता िनरिनराया
ु करणारे िविवध गणदशन
ु
वृना खश
करयात माहीर असतात. ांच े ते काम चा रा शकतेच. हेही काही असू
ा बाबा, अशी आपण ांना िवनंती क शकतो. हा एक वेगळा कार, एवढेच रा ा सा. पण, अथातच, हे

तं, माया ा नाटकामाणे पूण  अपयशीही होऊ शकते. नाही तरी इथे कुठे कसला बौिक अथ   करायचा
आहे, फे ल झाले तर होऊ दे, असा िवचार मी करतो – ही अथात सवााच ‘ बसकी बात ‘ नाही याची मला जाणीव
आहेच.

ु मटा.
तर मी इथे ािक दाखवणार आहे. ासाठी मी घेतला आहे आज, मंगळवार, िदनांक ०५-१०-२१ चा पणे
ु करते ह –
चलो, श
कना

ु असे वागते आहे, असे दोनतीनदा आपा लात येत.े ते आपाला आवडत नाही. ती ी
एखादी ी अमक
 असे वागते आहे या कन ेन े आपण ा नाातला आपला पिवाही बदलतो. फ एवढेच कशाला असे
हेतपू वू क
णत कधी आपला एकू णच पिवाही आपण बदलतो. ही सगळीच आपली कना असू शकते. आपा

ु ाची आखणी करत जायला या असा कनेिशवाय आपाकडे असतेच काय ? णजे, पिवे, भूिमका
आय
ठरवत जाणे हेच जगणे ? पिवा कोणताही असो, तो एक ताण िनमाण करणारा आिण ासदायकच कार असतो.

ु जगतो की काय ? असे ताण िनमाण करत जगणे हेच जगणे असेल
णजेच , आपण सतत एक कािनक आय
का अटळ ? -- असा  कुणाला पडला तर तो आािक णून फे टाळू नये, असे वाटते.
--- ००० ---

ातं -- एक कलामू
कवीचे अिभिातं तस ेच वाचकाचे आकलनातं ! किवता िलन झाावर कवीन े बाजूला ायला हवे,
मौन परायला हवे. " अहो, अशी नाहीय ती किवता, असा नाहीय ितचा अथ, अहो, खरे तर अथ च नाहीय या
किवतेला -- " अशी किवतेची बाजू घे याची भूिमका ाने घेऊ नये. मग, रोमॅिं टक किवतेच े उपरोिधक अथ  वा
आािक किवतेच े राजकीय अथ, असे काहीही होवो. हे असे सव असलेला समाज हा खूपच ातंेमी
 तेन े ओथंबलेले असणार ! तर,  असा येतो
असणार. कवी, कलावंतांमाणेच इथले वाचकही िजवंत आिण सजक
की अशा एकू णच सजकतापिर ुत समाजात किवतेची वा कलेची गरजच काय ? ' करमणूक ' हे एक िकालाबािधत
मू सोडले तर हवीय कशाला
किवता ?
--- ००० ---
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ु
किवता वाचया-समजया-मरया
ला लागणारा वेळ, काळ या िवषयावर आपले िम गणेश कनाटे यांची एक पो
वाचली. तीवर िदलेली माझी कॉमट -
ही पो वाचून माया मनात काहीस े अपराधी भाव जागे झाले. मी तर किवतासंह घेतला वाचायला की तो पूणच
वाचतो. लगेच ावर अिभायही देतो. अस े अन ेक किवतासंहांबाबत घडलेले आहे. उदाहरणाथ  कालच राल

पग
ं ु िलयांा ' गावाबाहेर ' वर मी िलिहले आहे. यावर िवचार करता मला असे िदसते की किवता वाचताना मी खूप
लविचक, तरल असतो. माझी डबूड थांबवून किवतेलाच बो देतो. याचाच अथ  किवता मला ' पोचणे ' हे माझे
 . मी त:ला ा वेळी खूपच ' कमी ' के लेले असते. याचा सारांश असा िदसतो की किवता ' मला '
नसतेच कतृ
ु , ' मला ' अपराधी वाटयाचे काही कारणच नाही.
कधीच नाही समजत. ती ' मी नसयाला ' समजते. ामळे
--- ००० --उर-आधिु नकता

ु ीा नावाखाली बोधनामू े ही साविक
आधिु नकतावादाा एका अवते , “ मानवी ातं आिण म

ु
जम-जबरदी
क पाहतात, असा संशय बळावू लागला. “ ( आधिु नक समीा-िसा – मालशे-जोशी- पान
२९. )
संिहता आिण वाचक यांवर हे पहा – “ या सव ियेला लेखकपी मूळ नसते, तर वाचकपी अंितम सा

ु
असते. वाचकामे, खरे णजे वाचकामे, संिहतेा अथाची जळणी
होयाचे काय  घडत असते. तेा एका
ीन े पाहता लेखकाा संकनेचा अंत णजे वाचकाा संकन ेचा उदयच असतो, अशी भूिमका बाथन े

ु
ु
घेतलेली आहे. “ ( ाच पकातले
पान १५८. ) णूनच, उरआधिनकतावादात
असे टले जाते की लेखकाची
मूळ संिहता असे काही नसतेच तर फ वाचकांा कॉपीज असतात.
याचा आपण आपा साा पतीन े अथ पािहला तर काय िदसते ? आंबडे करवादक ी कवीन े िलिहलेली किवता
ू ती किवता वाचणार
समजा मराठावादकी वा ाणवादक ी वाचकान े वाचली तर तो तो वाचक ाा अवेतन
वा ितचा अथ लावणार, णजे मूळ आंबडे करवादी किवता अिातच नाही असणार. कवा समजा ( समजा

ू च िताकडे
णतोय ) एखाा तािलबाान े ेसची किवता वाचली तर तो त:ची तािलबािनिगरी पी ठे वन
पाहणार. हे असले िववेचन णजे, माणसाचा हलकटपणा, हसकपणा, ू रपणा, ेष, महाकांा, वचाची
ु लालसा हे सगळे सवाच े सतत अबािधतच असणार असे गृहीत धरणे आहे. अस े जर असेल तर
इा, सख

मूाकता हा शच र होतो. उरआधिु नकता हेच णते. स, ातं वग ैरे असले काही नसतेच, हाच इथे
आकलनाचा पाया असतो. अस े असेल तर मग कलािनमती हवीच कशाला याचा िवचार करायची वेळ येत.े

ु तेतन
ू बाहेर पडयाची ाची िया
माया आकलनामाणे चांगली कलाकृ ती ही िता िनमााा भावय

ु तनू बाहेर पडणे असते. हीच तर कवी आिण
असते आिण ितचे वाचकान े वाचन करणे हे ान े त:ा भावयते
वाचक यांनी एकमेकांना भेटयाची शता असते. आिण ती असतेच. अथा, ाा ाा आवडीची करमणूक
ु े , मला असे िदसते की उरआधिनकतावाद
ु
एवढेच कलेच े काय आहे, असे णावे लागेल. ामळ
हा माणसाचा
हलकटपणा आिण मूख पणा हेच फ स असते, असे मानणारा आहे. कलािनमती आिण मानवी मू यांचा
संबध
ं च नसतो, असे मानणारा आहे.

ु तेतन
ु ीच पटत नाही.  जगयात ातंाची णजे त:ा भावय
ू बाहेर पडयाची शता
मला हे मळ
ु ाला
िनितच असते, असे मला िदसते. जगाता अन ेक मोठमोा कलावंतांनी याला जोरा िदलेला आहे. त
काय वाटते ?
--- ००० --जे. कृ मूत
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ु
जे. कृ मूत त:कडे कोणतेही लॅ मर घेत नाहीत आिण जर कुणी असे लॅ मर िमरवत अस ेल तर ाला जमानू

ु भर ते बोलत रािहले , अनेकांशी
नका असे सांगतात. माणसाा जगयात येणारे  आिण समा यांवर आय
े त, मानसशा, वैािनक, कलावंत ांत सामील होत रािहले. माणसाला
चचा करत रािहले. जगातले अनक
े धमानी हाताळलेला होता. ाचे धामक
ाा :खातून बाहेर पडता येईल का, हा  हजारो वष अनक

ु
अितेच े आिण ओळखीचे प घालवून कृ मूतनी हे म ैीपूण  चचा रावर आणले. गबाजी
नाकारली.
ु
कोणतीही तथाकिथत धामक पिरभाषा वा कमकांडांची अवडंबरे नाकारली. पकी
ान कचयात टाकायला

सांिगतले. तू त: तु या ांना सामोरे जाणे हा एकच माग, असे ांनी सांिगतले. यात कोणाही तडजोडी

नाकारा. मानवजातीत हे काही ांितकारक घडत होते. पण ांती बाहेर कुठे नाही तर त:तच घडावी लागेल, हे
ांनी सांिगतले. सव समांबाबत टाटान,े अगदी वैािनक पतीन े ांनी िववरण के ले. " कशासाठी येता
४०-४० वष माझे बोलणे ऐकायला -- ही काही धामक करमणूक ने ", असे ते णत. ' वतमानात जगा ' आिण '
आा नाही तर कधीच नाही ' असे ते णत. जग अस े संघष मय, हसक का होत चाललेले आहे, यावर ते अंत
गंभीरपणे बोलत.

ु
यात खरे तर कुणाला काही ॉेम असायचे कारणच नते. पण धामक खोटे पणा आिण पकी
सााे उभी
ु े आपोआप डळमळीत होत होती. ाची ांना भीतीही वाटत होती. तसले अनक
े
करणारे यांची सहासन े यामळ

लोक कृ मूतबाबत अंत संतापून बोलत. अजूनही बोलतात. एक तानाचे ाापक तर ' हा भडवा काय
सांगतो -- हे सगळे गीतेत सांिगतलेले आहे ' अशा कारे संतापताना मी पािहले ले आहेत.  त: कोणाही
समेला तड न देता ांना शािक अिधकारपदे िटकवायची असत ते सगळे कृ मूता बाबतीत शू होत.
मला त:ला अगदी बालपणापासून जगयाबाबत गंभीर समा भ ेडसावत आलेा असान े मला ा समजून

ु
घेयाा ियेत कृ मूतची खूप मदत झाली. कोणतीही तवैके, पूजा-अचा, िदवे लावणे, जयंा-पयिता
असले काहीही मला नको होते. आिण अस े मायासारखे जगात खूप लोक होते. ते आ ेन े कृ मूतचे ऐकत-वाचत
असत.
ांना हे नाही आवडत ांनी आपापा गा, राजधाा संभाळत बसाात ना. कृ मूतना िशा देयाचे,
ांावर इतके िचडयाचे काय कारण, असे मला वाटे . कृ मूत ांा ोांनाही अन ेकदा णत की मी

ु
ु
ु
ू नाही, तीही
ू रा नका. आहे तसे सखासीन
तमावर
अवलं बन
मायावर अवलं बन
जगत रा इिणायांना
असा माणूस धोाचा वाटू शकतो, हे कळू न आले.

अजूनही ांना परंपरेतच िफट राहायचे आहे ते तसे राहातातच. ांना नको आहे कोणतेही अवडंबर ते कृ मूत
ऐकतात-वाचतातच.
--- ००० --ु र देशपांड े या माया एका चल
ु त भावाबल इथे एक ‘ जदगी का सफर ‘ ही पो
०२ स बर’ २१ ला मी, ा. मधक

िदली होती. कॅ रचे िनदान झालेले असूनही, ान े आिण ाा कुटं ुबान े ते सव एक विु ती णून ीकारणे
आिण बाकी टीन आहे तस े चा ठे वणे, यावर ती पो होती. तो काल राी िनवतला. राी साडेअकरानंतर
ु साडेबाराला आी घरी परतलो.
ाावर अंिवधी झाला. शानातून समारे

आमा िपढीता भावंडांत पिहला नंबर ान े लावला ! बाकी शांतता आिण ृतीस अिभवादन !
बदी-गदी, बासदं ु ी, मटण, कबाब, वगैरे.

ु एका जातीची
माझा माया एका िमाशी संवाद चालला होता. मी ाला िवचारले की एखाा ांतात अमक
टे वारी जा आहे णून ा ांतात ाच जातीचे, राजकारणासह सगळीकडे ाब असावे, इतर जातना

ु च ान िमळावे, यामागे तक कोणता असतो ? तर तो णाला की लोकशाहीत अस े होणारच ना,
नाइलाजापरते
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सं ेवर संधीही िमळणारच ना ! पण णात तो असेही णे की धामक वु ीकरण वाईट, तो िनळ वेडपे णा आहे,
ु धमाचे लोक जा आहेत णून ांच े ाब असावे, असे णयात कोणताही शहाणपणा नाही ! हे
अमक
आठवायचे कारण सा उडत असलेला सांृितक आिण उदारमतवादी यांांतला धरु ळा. आपण अस े णू

ु
ु
शकतो की लोक सामात: -- हवादी, मिमवादी,
धमिनरपेतावादी आिण परोगामी
अशा गटांत िवभागले
गेलेले िदसतात. एकदा असे गट वा भेद मा के ले की ‘ शहाणपणा ‘ या िवषयाला ितलांजली ावीच लागते. ‘
शहाणपणा ‘ हा शही कुठे चचत नसतो. जाती, धम, भाषा एवढेच काय देश यांवर आधािरत एकदा माणसे

िवभागली गेली की शहाणपणा वगरै े काही मु ा राहातच नाही. काय, शहाणपणा णजे ? तर ाचे उर, मी
णतो तेच – अस ेच येणार. शासनवा कोणाही कारची असो, कशाचाही गौरव करायला लोकांना आवडत
ु ठरलेलेच नाही तर ते पूण 
असो, कायदा सव िनबु पणाचा – जंगलाचा कायदाच चालणार, हे ठरलेले आहे. नसते
ु ात ‘ शहाणपणा ‘ ( wisdom ) णजे काय, हे कुणालाही सांगता येत
मानवजातीन े ीकारलेलेही आहे. मळ

नाही. समजा अमेिरके ा कृ ती ‘ चूक ‘ आहेत, तर काय ? िनणय होणार ते ताकदीवर, जोरावर, जबरदीवर. पूण 
मानवजातीन े ठरवले तर जगातली गिरबी चटु कीसरशी खतम होऊ शकते. पण तस े होऊ नाही शकत कारण पूण 
ु कीा िवरोधात असते. ही रचना सवानाच मा असते. ासाठी स ैावर,
मानवजातच समतेा, माणस

शाांवर अावधी पये खच करणे सवानाच मा असते. शिमान असणे, बळ असणे हाच ‘ शहाणपणा ‘ हे
सवानाच मा असते. एकदा कोणतेही िवभाजन, भेद मा के ले की मग ‘ शहाणपणा ‘ या िवषयावर कुणीही
बोलयात अथ राहात नाही.
अशा पिरितीत, ‘ शहाणपणा ‘ असे काही असू शकते का आिण काय, कसे अस ेल ते जगणे – अस े  काहना

पडू शकतात. ‘ आािक ‘ पळपटेु अशी ांची संभावना सवच सिय भूिमकाधारकांकडून होऊ शकते. सवाच े
णणे एकच असते की कोणती का अस े ना, एक बाजू ा आिण पेटवत, धडाधड भडकवत ठे वा सगयांच े जगणे !
भाषेचा अिभमान बाळगणायांना भाषेचे िकतपत असते देण-े घेण,े तसेच धमाचा अिभमान बाळगणायांचा धमाशी

ु
कवडीचा तरी संबध
ं असतो का, हे  िवचारले पािहजेत. तस ेच ‘ परोगामी
‘ हीही एक मूख  ओळख होऊन बसलेली
ु
ु च फ शहाणे, तेही जगात, इथे महाराातच फ उपल आहेत, असे
आहे नसती,
हेही पाहायला हवे. अमक
कुणीच णू शकणार नाही.

अलगता, ओळख, िवभाजन आिण वैचािरक बांिधलकी – हे आहेत मूल. हे लात येऊन तरी उपयोग काय ? एक
तर संघषात सहभागी ा नाही तर पळपटु े णून ातनाम ा, यांतच िनवड करावी लागणार !
कबाब खा, वर बासदं ु ी ा – समानता ठे वा, णजे झाले !
--- 000 --जगयाचा माग 

ु ीच न कळणाया िवषयावर िलिहतोय. याचा अथ , एरवी, मी मला कळणाया
आज मी जरा णजे मला मळ
िवषयावरच िलिहतो, असा माझा दावा नाही. बारावीनंतर वेश कसा कुठे ावा, हा तो िवषय. सामात:

ु िठकाणी, अमक
ु
िवााना असो की ांा पालकांना, न ेमके काय करावे याची ताच नसते. मग, अमक
िशण झाावर मोा पॅकेजा नोकया कशा िमळतात, हेच एकू ण िवचाराचे आिण िनणयाचे सू बनते. आटस
आिण कॉमस  सा सोडा, ितथे फार डोके चालवयाचा  नसतो. आपाला हवे ते कॉलेज िमळाले की झाले,
असा तो एक सोपा िनणय असतो. साय वाांच े मा फारच अवघड असते. पूव िवाथ जरा शार असला की
ान े डॉर वा इंिजिनयर ायचे, हे ठरलेले असे. आताही बरेचस े तसेच असले तरी महािवालये, िविवध कोसस
यांचा खूपच गतं ु ाडा िदसतो. ( िशवाय िठकिठकाणा फी, देणया, बाहेरगावी गेास येणारे खच, वगैरे मेु

ु ाखतना,
वेगळे च ! ) काय के ले णजे नोकरी उम िमळे ल, हेच असते िवचारात. कुठे कोणा कं पा येतात मल
ु िनवडायला, ही मािहतीही महाची ठरते. िचतच एखाा िवााला ाला काय करायचे आहे याची
मले
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ता असते. खरे तर अशा वेळी िनणय सोपा ायला हवा. पण ितथेही पालकांच े िवचार वा इा वेगया

ु े अशा वेळी संघष  होतात. वेशासाठी जे फॉम भरावे लागतात ांत आपा िनवडचे म देण े हे
असतात, ामळ
ु
ु े बयाच शार मल
ु ांनाही ांना
फारच बिमेचे
काम असते, असे िदसते ! ा कामात योय ती ी नसामळ
ु ांनी आिण पालकांनी
हवे ते कोसस िमळत नाहीत, असे कळते. णजे ही एक लॉटरीच आहे एक कारची ! मल

ु
िमळू न खेळायची तीन पी ! यातून सगळे जे जसे घडत जाईल ातून घडत जाणार या देशाचे पढील
िशकार !
ु णजे जगयाता अिनिततेच े िशण मलां
ु ना िदले जावे याची आपा
कधी कधी टले जाते की म

ु े नाराज होऊन उम
िशणात सोयच नाही आहे. आता, या वेश ियेत मा ते घडून येत आहे ! बरीच मल
िशणाचे माग परत आहेत ! हे सव पाहता माझे साधे भरडे जीवन बरे गेले अस े मला वाटते !
--- ००० --मंगला आठलेकरांचा हा लेख खूपच िवचारांना चालना देणारा आहे -https://www.loksatta.com/.../dr-mangala-athalekar.../...

मंगला आठलेकर यांा भाषणाची लोकसेची एक लक मी इथे िवचाराथ िदली होती. ावर राल पग
ं ु िलया यांनी

ु
चांगले िलिहलेले असून ाची पो िदलेली आहे. ितथे देयासाठी मी कोमे िलिहली पण ती जा शसं ेमळे
ु े ती मी इथे माझी पो णून देत आहे -ितथे घेतली जात नाही आहे. ामळ
ु
परार,
वगैरे.

मंगला आठलेकर यांा लोकसेता एका भाषणाची लक मी चचसाठी इथे पो के ली होती. ावर समंजसपणे
वाचकांनी आपापले िवचार, आकलने मांडावीत, अशी अपेा होती. थमच, ावर, राल पग
ं ु िलया यांनी काही
चांगले िवचार मांडलेले असून ते नीच चचला चालना देणारे आहेत. पग
ं ु िलयांा किवता जरी मला आवडत
ु े , माया
असा तरी ाचा अथ आमची एकमताची वा एका ‘ भूिमके ‘ ची टोळी असते, असे नाही. ामळ
आकलनामाणे मी िलहीत आहे.
कोणतीही सा ही िर असते आिण िर राहयाा यात असते. सजकता ही वाही असते – िरतेशी ितला
ु े , कलावंतांचा, सािहिकांचा सेबरोबर सतत संघष  असणारच. हा संघष, खरोखर
े ण
े े नसते. ामळ
काही देणघ

वाही असणारे कलावंत आिण वेगया कारची िरता हवी असणारे कलावंत – या दोघांचाही सेशी असणारा
ु भाव, िवचार या सवच बाबतीत कोणाही
वेगवेगळा संघष  असा असू शकतो. तस े पाहायला गेले तर अनभव,
दोन ी एकसारा नसतात, याचाच अथ  ा ा वा उघड संघषातच असतात. व ैचािरक रावर आदश,
सवसमावेशक, अलगता िनमाण न करणारे काही असू शकते का ? तर याचे उर ‘ नाही ‘ असेच येणार. कोणतीही

ु ेच , आठलेकर बाना
वैचािरक मांडणी सवाा ीन े पिरपूण, िनदष वा ‘ न गधळले ली ‘ असू शकत नाही. ामळ
ु
परारवापसीवाले
गधळलेले वाटतात, पग
ं ु िलयांना आठलेकर बाई गधळलेा वाटतात, मला पग
ं ु िलया

ु े,
गधळलेले वाटतात आिण आता मी हे जे िलिहतो आहे तेही आणखी कुणाला गधळलेले वाटू शकते. ामळ
एकमेकांना गधळलेले णयात फारसा अथ नाही.

पग
ं ु िलया णतात ते बरोबरच आहे – विशलेबाजी, ाचार हा कुठे ही असू शकतो. मग ते अज करणायांना िदलेले
ु
परार
असोत की अज न करता िदलेले असोत. कोणतीही ी, संा वा सरकार हे कोणाही कलावंताा

ु ीा काळात होणारे कायक
िवचाराशी एकप असू शकत नाही. िवचारवंतांच े खून असोत की िनवडणक
 ाच े खून
असोत, ांत मूाक फरक करता येणार नाहीत. एक वा अन ेक शेतकयांा, आता एसटी कमचायांा वा

ु िटकू न असणे, िशण,
िवााा आहा होत राहणे हे िततके च भयानक असते. गरीबीचे अि वषानवष
आरोय यांत समानता नसणे, हेही सगळे भयानकच असते. हे सव पाहता, कोणाही कलावंताने खरे तर
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ु
ु ाराम िशा देतो. कलेच े काय हे मानवी
पराराा
फं दातच पडू नये. कथा सांगनू ाची अपेा ठे वणायाला तक
ु उादनांची
 आहे. ही काही उपय
जगयाला मूाकता देयाचे आहे, हे मा असेल तर तेही एक धमकायच
ु ारामाचे णणे नीच
ापारी देवघेव नाही असू शकत. कलावंतांना जर ेयसासाठी काम करायचे अस ेल तर तक

महाचे ठरते. आिण एकू ण मानवी वहार पाहता कोण ा अथान े मूाक काम करत आहे, हे एकमतान े ठरणे
अश आहे. तसे तर देशात धमभ दे असणे, जातीवर आधािरत राजकारण असणे हेही चंड हसक आिण घातक
आहे. अशा अन ेक गोना जनतेचा पाठबा आिण ोाहनही असाचे िदसते.

ु
ु अस े आपण आहोत का, हेही
े बरे आिण ायचे असतील तर सव भेदाभेदांपासून म
एक तर परार
न घेणच

ु िवरोध हे मू असल
े तर ते आपा आकलनात, आचरणात आहे का, हेही कलावंतान े पाहायला
पाहायला हवे. य
ु मू महाचे,
हवे. नाही तर एकमेकांना गधळले ले णत आहे ते चा ठे वणे, हेच घडत राहील. आिण अमक
ु नाही, असे तरी काही असते का, याचेही आचतन कलावंताा जगयात असायला हवे. की सव
तमक

मूांमे एकाता असते – हाही  िवचारात ायला हवा. असे जर नसेल घडत तर आपाला फ
े ण
े े नाही हे पणे पाहायला हवे.
आपापले राजकीय ाथ साधायचे असून मूाकतेशी आपाला काही देणघ
े ी शी याच तावर सगळे चालत राहणार, यात
मग, आता चालतेय तसेच, लोकशाहीा तामाणे संच
शंकाच नाही.
--- ००० --लोकशाही आिण सा
लोकशाहीत भावी ठरयासाठी वा सेवर येयासाठी खालील उपाय होत असतात –
ु कीन े, ेमान े आपले िवचार पटवणे.
१. लोकांना आपल

२. धाक, दहशत, प ैसा वा इतर श ते सव अशा कोणाही मामातून मते िमळवणे.
ु े लोक आपाकडे वळतील.
३. पिरिती अशी तयार करणे की जीमळ

ु ीची ूहरचना अशी करणे की त
ु बळ िवरोधकाची मते िवभागली जावीत.
४. िनवडणक
५. जात, धम, इितहास, िवभूती हे मेु वापन लोकांना आपाकडे वळवणे.

ु मु े कस े घातक आिण अिहताचे आहेत ाचा चार करणे.
६. वरीलप ैकी अमक

७. उम, आकष क आिण िहतकारी जाहीरनामा तयार करणे. ( जरी तो वाचून ावर आधािरत मतदान फारसे कुणी
करणार नाही, हे माहीत असले तरी. )
वरील सव उपाय वा माग  वा अपणे वैधच समजले जातात. ांतले काही आपण वापरले तर व ैध,

सयान े वापरले तर अवैध, असे असते. परंत,ु सवच संबिं धत ी या जनिहताची कळकळ बाळगणाया आहेत,
हे मा कनच सव डावपेच आखणे मा असते. हे सव अस े करणे हे कोणाही कू मशाहीप ेा नीच चांगले,
यावर सवाच े एकमत असणे णजेच लोकशाही.
( मामचचा, मते आिण उथळ िनरीणे यांवर आधािरत अशी ही पो आहे. फार गांभीयान े घेऊ नये. )
--- ००० --आेम, आरती, आगौरव
मानसशाातले कोणतेच संशोधन हे स धन चा नये कारण ते सारखे बदलत असते, असे णणारे लोक

ु कोणती िवचारसरणी ीकारणार हे तमा
ु
ु
ू असते, असे संशोधन समोर
आहेत. ती
जनकनकाशावर
अवलं बन

ु आिण अथक अास यांा तपेतन
ू आपण
आले की काहीजण खूपच संतापतात कारण आपली असाधारण बी
आपली मते, भूिमका वा िवचारसरया ठरवा आहेत, ही ांची खाी असते. या समजाला धा बसणे णजे
ांनी मानलेला तो एक म होता फ, असे होते. ते ांा जगयाला परवडणारे नसते. आता, अलीकडेच
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माणसात नासिसिक वृी का असतात यावर एक संशोधन झालेले आहे. आेम, आरती, आगौरव यांच े
ु ना ा हातान े फुगडी घालता
एवढे काय मह असते मानवी जगयात, हा तो मूळ  आहे. “ मराांा मल

येत े ाच हाताने शूची गदनही छाटता येत े “ असे काही वा सा एका मािलके ा जािहरातीत टीीवर सतत
चा आहे. अरे, हो ना ! पण आता का अशा कानठया बसवताय आिण गरज का वाटते हे सा सांगायची आिण
ु
कुणाला ? की फ हे एक जनु े ऐितहािसक स एंजॉय करणे आहे ? फ एक करमणूक नसती
? हाच िवचार पढेु
न ेला तर असे िदसते की िशवाजी, बाजीराव, आंबडे कर, गांधी, सावरकर अशा अन ेक िवभूता गौरवाची गरज
सततच िनरिनराया समूहांना वाटत असते. काहना वाटते की बाबा ह धमा त जेवढा तानाचा िवचार झालेला
ु े , आीच होणार जग
आहे तेवढा जगात कुठे च नाही झालेला, ामळ
ु ! काहना वाटते की आीच होणार

ु ाला शूर, परामी, शहाणे णत
जगातली महासा ! पण काय गरज काय हे असे होयाची ? सारखेच इतरांनी त
ु
ताला
आरा ओवाळत राहावे, अशी ही परावलं बी अपेा असायचेच काय कारण सतत मनात ? यावर काही
संशोधन झालेले आहे. कारण याचे बरेवाईट पिरणामही घडत असतात.

ु असा आहे की िगत रावर या लोकांना एक ूनगंड असतो. एक तर आपण कमी पडतोय
ात एक मा
कवा इतर लोक आपाला आपा योयतेमाणे मोजत नाही आहेत , आपाला योय ते ान वा मान िदला
जात नाही आहे, अशी यामागे भावना असते. त णतात की काही माणात हा आगौरव जर असावा, तो
 ी देतो. होय, पण काही णजे िकती माणात ? काही लोक
उपयोगी असतो – आिवास देतो, कायश
णतातच ना की बाबा महाकांा, धा, ेष, सूडभावना, हसा हेही सगळे लागणारच जगयात जसे ेम,
मादव, संवदे नशीलता, वग ैरे. होय, पण णजे िकती ? िदसते अस े की माणसाला असे सव गोचे माण ठरवून
काही जगता येत नाही. एकू णात जगयाची बबच होत राहते. िगत वा सामूिहक आगौरवाचे पांतर शेवटी
 ह, ेष, हसा या िदशेन ेच जात राहते. अितरेकीपणा, नलवाद हे आपण वाईटच णतो पण यााही मागे
पूव
अशी काही ूनगंडाची, योय सान िमळत नसाची – तशा भावनांची कारणे असू शकतील. राजकारणी,
लेखक, कवी, कलावंत यांनाही वाटत असते की माया कामाला योय ान िदले जात नाही आहे. मग तेही टोया
करायचे माग अवलं बतात. णजे ांनी समंजसपणा, पिरपता यांा िदशेन े जावे तेच हसकपणाा िदशेन े
जातात !
यावर सामूिहक बोधनान े काही माग सापडेल ? आिण करणार कोण हे बोधन ? की  ेक ीला त:चे मन
समजून ावे लागेल ? या एकू ण काराा दोन ल खाली देत आहे –
https://www.theatlantic.com/.../group-narcissism/620632/...
आिण –
https://getpocket.com/.../11-mental-tricks-to-stop...

ु एका िवचारसरणीची सा आली की सगळे आलबेल
हे माणसाा जगयातले महाचे  आहेत. की अमक
होणार आहे ?
--- ००० --मराठीत एक तर समीक नाहीत -- इतरांत बरेच िफ मतांच े बंिद लोक आहेत आिण आपण कुठा टोळीतही
नाही -- या वातावरणातच जर लाज नाहीय तर आपण लाजावे कशाला ? बेधडक आपले ामािणक मत सांगनू
टाकावे ! 😀 सगया टोया त:ला ामािणकच समजतात ! ते सगळे आपली मते फायनल समजणारे,
थांबलेले लोक असतात ! कला ही टोळीबाहेरच असू शकते हे समजणारेही काही असणारच ! ांना नाकारले

ु तरी जागा कन घेयासाठी जमेल तेवढे
जायाची खेदखंत कन चालतच नाही. पण त:ला उभे राहयापरती
परखड राहावे लागते. ही सदर किवता काहना नसेल आवडली पण बयाचजणांना ती महाची वाटलेली आहे. हे
चालतच राहणार. ' मोकळी हवा ' आिण ' किवतांच े परीण ' या माया पोही पाहाात. ये काम तो जोरसे
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चलेगा. सारा अशा किवताच िलिहा पािहजेत अस े नाही. आपा कामाची आपाला ॅ िरटी अस ेल तर
मतमतांतरांबल सिहू राहता येत.े इथे त:ला ' महाकवी ' णवून घेणारेही काहना गोड वाटलेले आहेत.

ु े , समजून राहात आपले काम करत राहणे हाच उपाय. ' ती
ु असे करा ' असे से ायला लागला माणूस
ामळ
की तो कलेतले फारच ाथिमक िनयम मोडतोय, आिण हे बरे नेच.मी जो लेख िलिहणार आहे ात सिवर
सगळे येईल -- या किवतेत हीच नावे का आली, हेही येईल -- आणखी का आली नाहीत, हेही येईल -- त:ला उभ े
ु च तर परखडपणा
करयालाच मह ायचे असते तर मराठीत खूप सोपे माग आहेत -- ते न ीकारामळे

लागतोय -- मराठीतले ९९ टे कवी हे त:ला ोजे करत बसणारे आहेत -- वेगळी किवताही असणारच --

ु अशी नसेल तर ती किवताच ने असे णणारे मूमापनच करत
मूमापनही चाच असते -- किवता अमक
असतात -- तेच ातं सगयांना असणार -- आपापले िलहीतही रा आिण मूमापनही करत रा -- मी जो
ु
लेख िलिहणार आहे ात सकारण मूमापनही असणारच आहे -- सारांश, िलहीत राहावे, हेच खरे -- तला

नावांचा राग आलाय की काय अशी शंका येत े -- यात कुणालाही महा वा ेट टलेले नाहीय -- या मागान े कोण
ु काही खटकले अस ेल, आवडले नसल
े , हे समजू शकतो पण हे होत राहणारच ना ! लेख
गेले, असे आहे -- तला
ु
झाला की तो तलाच
छापायचा आहे !😍
चलो, जय हद, जय महारा !
नाटकात ' नाा िवधान ' आिण एकू णच कलेत ' हाताला काही लागणे ' या अपेा कलेतली सजकता खतम
ु ा अपेांचा उाद आहे !
करणाया आहेत. मराठीत तरी या ख

ु
ु
ु
मग राहते काय, पकाची
समीा होणे आिण ाला परार
िमळणे ! समीक संपलेले आहेत आिण परारां
ची
मला िफकीर नाही !
या बाबतीत मला िचकार गायतडे यांच े हे वा महाचे वाटते -- " िच काढत असतानाच फ मी िचकार
असतो, एरवी मी फ एक माणूस असतो. " मीही सतत लेखकिबखक नसतो !
न फसणारे शहाणे जे आहेत ांना अस े एका िठकाणी थांब ू नका हे सांगयाचा हा य आहे. मनाला लावून घेणे ?
ु ाराम ही ी वा नाव याचा नाही  -- ' मलाच कळते ' हे अडथळा होऊ लागले
ये तो हो ही नही सकता ! तक
तर ते हटवायचा य होणारच ! वाईट वाटून घेऊ नये -- 😍😀 जाता जाता या किवता कशा वाटा ावरही
ु
बोल ना -- नसतीच
मौिलक चचा नको -- राग आला तर मु ा टाळला जातो -- तसे होऊ नये --मीही तु याबल

ु े तझ
ु े
आदर बाळगूनच बोलतोय -- तू ाला टाकाऊ णतो आहेस ते अन ेकांना महाचे वाटते आहे -- ामळ
ु ा दोन किवतांबल बोलायचे टाळावे लागले हेही
मत टाकाऊ असयाची एक शता रा दे समोर -- तला

ु े च मराठी किवतेची वाट लागलेली आहे -- ते मी अथात सकारण
लात घे -- या असा िितशील हेकटपणामळ
ु च ' टाकाऊ ' वग ैरे िनरथक
 श नाही वापरणार -- ' मराठी किवता ' या
उदाहरणांसिहत मांडणार आहे -- नसते

ु च काही कं डेम करयाला काय
माया किवतेबल तू काहीच बो शकला नाहीस -- एक उथळ चचा के लीस -- नसते
ु कं डेम करणारे श आहेत -- तु या असा शांमळ
ु े मला पा
ु
कमत राहणार ? टाकाऊ, भरताड हे नसते

 चांगा वाटताहेत ांनाही कृ पया ु लेखू नकोस -कॉमट ावी लागली -- माया किवता ांना गांभीयप वू क
ु च हेटाळणीचे श वापरायचे असे चीप प येऊ नये चचला --मळ
ु ात तो श
मतभेद असणारच पण नसते

ु े णणार का ? तझी
ु असतील काही ते आिण िनकष -- जग ावरच
हवेतला आहे -- ा वाचकांना आपण 
चालावे असे णता येत नाही -- अजूनही तू ा दोन किवता आिण माझी ' मराठी किवता ' हे का टाकाऊ आहे

ु न े वाचेन --पा
ु तेच ! आता टाकाऊ, भरताड यांा ऐवजी सामा हा श वापरला
ावर िलही -- मी उकते
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ु माया किवता आवडत नसतील णून अशी िचडिचड कन काय उपयोग आहे ? तयाकडे
ु
आहेस ! तला

ु
बोलयासारखे काहीच नाही आहे, नसताच
आवडीिनवडीचा  आहे. तु यासारखेच काही आणखीही किवतेच े
वाचक आहेत, ांना या किवता खूप चांगा वाटताहेत. या किवतांा आशयाबल माझी मला ॅ िरटी आहे, हे
ु ी नावड सांगणे, हे फायनल नाही असू शकत. तझ
ु ा ॉेम मला आलाय लात,
एक आहेच. तू वाचणे आिण तझ
ु च हेटाळणीचे श वापरायची ही
पण, ाला मी काही क नाही शकत. किवतांा बाबतीत बोलायची -- नसते
ु पत अितसामा आहे, हे समजून घे, जमास यात बदल कर. तझ
ु ी नसतीच
ु
तझी
िनरथक िचडिचड तू 
ु े -- जी चचा स
ु ही नाही झाली ती आता खटं ु लेली आहे. असो. थांब ू या इथे.
करत रािहामळ
अथात, तेही ावेच -सवंग काय आिण मूवान काय याचीही िचिका ायलाच हवी –
ु ता ( कवा भावता ) आनंतता णजे तीतून बाहेर पडणे -- िनळ
अणरु िणया थोकडा णजे भावय
ितियाक नसणे -- एलकं ु चवार ाबलच बोलत असावेत --

ु तेतन
ू बाहेर पडणे णजेच अनंतता. कलेच े हे मू व ैिश हे इथा आिण जगाता अन ेक
िगत भावय
कलावंतांनी सांिगतलेले आहे. याचा अथ कला िनळ ितियाक नसणे. याची आच वा तातडी नसलेले
अनेकजण असू शकतात. हे कुणी कुणाला ' पटवून ' देयाचे मू असूच नाही शकत.

कोणाही किवतेची वा कवीची कोणाही कारणान े हेटाळणी वा िहिडसिफडीस करणे हे फारच बािलश करपणाचे
ु ात महाचे समजायला
असते. असा मतदशनाला कमत देऊ नये. लोकांना किवता िलहावीशी वाटते हेच मळ

ु वा दोष आढळास ते स भाषेत सांगता येतात. पण अथात
हवे. कोणाही किवतेत वा कवीत कुणाला काही टी
ते सांगताना सांगणारा उघडा पडयाचा धोका असणारच. मताबल इता आही असणायाने तो परायला
हवा. किवतेच े तं-मं कुणालाही जत: ा नसते. कुणालाही नाउमेद करायचा ह कुणीही त:कडे ावा, हे

ु
ु
ु
घातक आहे. येऊ ात किवता -- मबलक
येऊ ात ! आिण तलना
कशाला ? किवतेा अनभवावर
ितचे मू
ू नसतेच. अिभीा नमूावरही नसते. मग काय ? असा  िवचारायची हमत आधी असायला
अवलं बन
हवी. हजारो कारा श ैलतून उम किवता येऊ शकतात, हे ाथिमक भान तरी सवाना असायला हवे.
ु ाचा आहे की ऑिफसातला आहे यावर सािहाचे मू अवलं बन
ु दिलताचा आहे की ममवगय आहे, य
ू
अनभव
नसते. तस ेच, श ैली रोमॅिं टक आहे की वाववादी की अितवाववादी यावरही ते अवलं बनू नसते.
घरी एकान े बसून कलासंपक करणारे, समूहात बसून एंजॉय करणारे, गंभीर, िवोही, िवनोदी अस े सव वाह कलेत
असणार.  हा आहे की जगयाता मूलभूत ांचा आवाका घेणारे, जगयाता जिटलतेच े सम भान
िनमाण करणारे असे कलावंतच फारसे िनमाण झाले नाहीत. ती आच आिण तातडी वाटणे हे फारसे घडले नाही.
ु
ु े भाषावभ
ामळ
नाची कला
ै व आिण थोडेफार तंकौश आिण चमृ ती यांच े ोम माजले. िविवध गणदश

ु
ु
िनमाण होत रािहली. वाचक-ेक यांा अपेा धडकावू
न, नसाच
ठािपत बौिक, न ैितक मूांना मह न

देता सखोल समजूत िनमा ण करणारे कलाकारच फारस े आले नाहीत. सरे णजे तशा कलेची इथे कुणाला फारशी
अपेाही नाही आहे.
१६ नो बर २०२१.
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‘ सजग ‘ आिण देशीवाद .
िमवय  सतीश तांब े यांा नेतृाखाली ‘ सजग ‘ ची वजनदार वाटचाल चा आहे, हे खूपच आनंदाचे आहे. या
ु -ै स बर २०२१ ा अंकाची सरी आवृी काढावी लागत आहे, हे आजच कळले. ही
अंकाा वासात जल
ु धग
ु ी ठरणार नाही याची खाी वाटते. नसताच
ु
अथातच मराठी सािहाची शेवटची धग
िया-ितियांा

जंजाळात सापडलेला आपला सािहिवचार अिधक मोकळा होत जाईल अशी आशा बाळगायला बळ देणारी ही
घटना आहे.
या अंकात आपले िम गणेश कनाटे यांचा ‘ न ेमाडेणीत देशीवादाची कालबाता ‘ हा एक अंत अासपूण 
असा सिवर लेख असून हा लेख सािहिवचारात न ेहमीच मौिलक मानला जाईल यात शंका नाही. न ेमाांा
ु े न ेमाडपंथीयांा
देशीवादाचा इंभतू धांडोळा आिण झाडाझडती घेणारा असा हा लेख आहे. या लेखामळ
डोयांत अंजन पडेल आिण जग ांना नान े िदसू लागेल, असे वाटते.
या लेखात अंतभूत असलेला अास आिण अनेक संदभ आिण ांवरा चचा या अंगान े फार सिवर काही मी
ु े होते एवाच िवषयावर बोलणार आहे. नेमाडे असोत
िल शकणार नाही. पण या एकू ण कारात गोची कशामळ
ु तेवर आिण
की देशीवादाची भलावण करणारे रसाळ सर असोत, यांची सगळी िभ माणसाा भावय

भावतेवरही ( conditioning ) असाचे िदसते. सािह वा कलािनमती णजे कलावंतान े आपापा

ु तेतन
ु मांडत जाणे, असे हे दोघेही गृहीत धरतात. एकू णात बिु ामायवादी
ू आपापले जगयाचे अनभव
भावय
ु
आिण साचे द टे परोगामी
यांचाही हाच घोळ होत असतो. लेखक आिण वाचक दोघेही भावबच फ जगू
ु ता
ु
शकत असतील तर कलेतली सजकता णजे काय, या ाची कुणीच चचा करत नाही. नसतीच
भावय

ु
णजे, मराठी नाटकामाणे कधी िवनोद, कधी सख:खे
एवढेच चा राहते, याकडे कुणी पाहात नाही. आिण अशा
मयादते च जर सव कलावहार घडत असेल तर ाला सांृितक मूाकतेच े अंगडेटोपडे तरी कशाला, हे

ु नाही. शेिपयर, बेकेट, िपरांद
े ो, आयन ेो वा पेसोआ िवचारात घेतले तर ांा कलेत
िवचारात घेण े सचत

ु े ठरतात, हे िवचारात
कोणतेच भाव ‘ आपले ‘ नसते आिण तरी ते एकू णच मानवजातीला महाचे कशामळ
ु
ु परदेशी वा परभािषकच कशाला, इथलेच कलावंत घेतले तरीही सवाची भावयता
ावेच लागेल. आिण नसते
ु
खूपच िभ िभ असते – तीही सवाची ‘ आपली ‘ नसते. ाचे काय ? भावयता
ही िनळ मतमतांतरांा

ु ेच मग, जाितवा की जातीयता, असली फालतू,
मयादते िफरते. ितला मूाकता असू शकत नाही. ामळ
ु समानतेचा िवचार करताना ीला गभाशय असते, अशा बािलश
िनरथ क मखलाशी करत बसावे लागते. ी-पष
ु
मावर
शारी करत बसावे लागते. हे असले लोक टीकाकार, समीक णून गाजतात पण आशयाा पायात
उतरयाची हमत फारशी करत नाहीत, ाचे कारण णजे हीच मूठ झाकली ठे वयाची चलाखी, हेच असते.
े णजे नंतर
EXISTENCE precedes essense या काराला हे शही क शकत नाहीत. कारण इस

ु
ु येतो. ती कधी
जमवलेले अनभवाचे
साठे हेच फ ांना ‘ श ‘ वाटते. कनाांा या लेखात व ैिकतेचा मा
ु
अवतरते कलेत ? यावर जािणवेा भाषेतच फ आिण दाखवता येणाया ताकक पराािशवायच
बोलावे

लागणार. वैिकतेची िया असलेा माताा कलाकृ ती पािहा तर ांच े िनमात े या ना ा पतीन ,े

ु तेतन
ू बाहेर पडयाचे बोलतात असे िदसून येत.े ‘ पिर ा िवंभरे बोलिवले’, ‘ परताचा श ‘, गाओ
भावय
सांगतो तो distanced gaze, वडथ सांगतो ती tranquility, एिलयट सांगतो तो escape from
personality या गोचा िवचार न करता गेली ४० वष हे देशीवादाचे दळण दळले जात आहे. ातून फ काही
िकरकोळ मखलाशी आिण बतांश कचरा िनमतीच होत आलेली आहे, याचे कारण हेच आहे. कृ ान े अजनु ाला
ु असणे श असते, हे बाचे
ु
 त:कडे न घेयाबल सांगणे, जगत असतानाही :खातून म
कतृ
सांगणे
यांसारख ेच साा ‘ लाईज ‘ या नाटकाचे उदाहरणही पाहता येत.े भाऊ आिण बहीण दोघे िमळू न ांा
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आईा खनु ाची योजना ठरवतात, ात भाऊ तलवार खपु सतो पण तो ा कृ ाा भावाा बाहेर राहतो
आिण बहीण मा पाापाा घघावा माशांना बळी पडते ! कला वैिक होयाची कारणे अन ेक कलाकृ ता
ु िशवाय काही असूच नाही शकत, हे या संकुिचत, मूहीन,
ियांमेच िदसू शकतात पण भावयते
आपमतलबी लोकांना गृहीत धरायचे असते.
कनाटे यांचा हा लेख अंत उोधक आिण देशीवादातली हवा घालवणारा आिण या अथान े मौवान झालेला

ु
ु
आहे. आपले अनेक देशीवादी, बिामायवादी
आिण परोगामी
यांचा कलािनमती ेातला वावर पाहता अन ेकदा
ु
जाणवणारा हा  आहे. जे असेल ते सगळे िवचारपतीत, िवचाररचन ेत आिण अनभवसाातच
असते, हा म

ु
ांना िटकवायचा असतो ! सजकताहीन पणा
चा ठे वायचा असेल तर तानाचे णावेत अस े  टाळावेच
लागतात !
--- ००० --कलाजाणीव
आशय आिण तं एकच असते वगैरे ठीकच आहे, पण, कलाजाणीव हा एक सोयीसाठी तं कार मानायला
हरकत नाही. माझी कलाजाणीव समजा वाचन-लेखनातून िवकिसत होत आलेली आहे. ती जी काय असेल ती
े कलावंतांची मला मदत झाले ली असते -- ांच े संारही मी
िवकिसत होयात वेगवेगया मामांता अनक
ीकारलेले असतात. गेली काही वष, माया कलाजाणीवेला सचेत ठे वयासाठी मी आणखी एक िवशेष कार करत
असतो. न ेटवर उमोम िचकारांची खास णावीत अशी खूप अमूत  िचे उपल आहेत. ांतले ा ा वेळी
आवडेल ते एक िच िनवडून मी ते माया डेटॉप पा भूमीवर घेत असतो. दर ८-१५ िदवसांनी हे िच मी

ु े , ेक वेळी संगणकावर काम स
ु करयापूव मला या िचाचे दशन होते ! या उपमाचा आपली
बदलतो. यामळ
कलाजाणीव िवकिसत ायला खूप उपयोग होतो ! कन बघा ! ेक वेळी ा ा िचातले नवे काही कळते -खूप िरच वाटते ! बघा तर कन !
--- ००० --े नाा िनिमान े
सािह संमल
े नाचे अ आहेत. ांा िवान कथा आिण कादंबया ही ांची
डॉ. जयंत नारळीकर हे येा सािह संमल
मराठी सािहाला िवशेष देन आहे. मराठीलाच काय, जगालाही आदर वाटावा अशी काही कामे ांनी िवान

ेात के लेली आहेत. ांच े गु हॉईल यांा समवेत ांनी के लेले काम जगा झालेले आहे. मोठा दणका (

ु
ु
णाा ेात ूटन व आईीन यांाही पढची
Big bang ) उपपी र ठरवणे आिण वैिक गाकष
से
ु े , एकू णात, मराठी सारताने ( हा श वापरला णून
उलगडणे, अशी ांची अितीय कामिगरी आहे. ामळ
कृ पया रागावू नये, ात थोडा उपरोधाचा अंशही आहे ) ांना अ णून ीकारलेले आहे.
या िनिमान े काही  समोर येतात, ांबाबता िवचारांसाठी ही पो आहे. मला त:ला णाल तर या

ु नते आिण अजूनही नाही. ामळ
ु े , ना देण े ना घेण,े अशा ीन े मी यावर िल
सोहयाचे कधीही सोयरसतक
शकतो. मीही एक काहीसा लेखक असान े मराठीता अशा ‘ सांृितक ‘ घटना मला िदसणे आिण ांबल
काही िवचार माया मनात येण,े हे  समजता येऊ शके ल. या वेळी, अ णजे नारळीकर, पूण  तीन िदवस
हजेरी लावणार की मधून मधून ऑन लाइन डोकावणार, असाही िवषय चचला गेाचे कळते. पण ते पूण  तीन
िदवस ितथे असणार, हे आता ठरलेले आहे. पण हा  िनघणे साहिजक होते. ते जरी ८२ वषाच े असले तरी ांच े
अापनाचे आिण संशोधनाचे काम चा आहे. तीन िदवस, या सािह सोहयासाठी ते थांबवावे का, हा 
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महाचा आहेच. एरवीही ांना असे  पडत असणारच. वैािनक ितिर इतर मराठी वाचनाला िकतपत वेळ
ावा ? आिण थोडा वेळात नेमके वाचावे तरी काय ? ही शता लात घेतली तर मराठी सािहाची सिती
आिण एकू णातच इथे महाचे काम कन गेलेले लेखक, कवी यांच े वाचन जाऊ ा, मािहती तरी ांना असेल का
ू ीवर, ांा अीय भाषणात जर राजन खान, सतीश तांब,े रवी लाखे, ेमानंद
याची शंका वाटते. या पाभम
ु
गी असे उे ख आले तर तो एक सखदाया
चा मोठा दणका ठरेल, हे नी ! ( Big bang ).

हे पाहता, आपापा ेात अितीय काम के लेा आिण मराठीत थोडेफार लेखन के लेा कुणाचाही, खरे तर या
पदासाठी िवचार ायला हवा. उदाहरणाथ, अिभनय े घेतले तर, हंसा वाडकर, दादा कडके , भाकर पणाशीकर,
डॉ. ीराम लागू, िवजया मेहता यांची आचिरे आहेत. ती महाचीच आहेत ना ? लेखन िकती पानांच े आहे,

असा िनबु िनकष तर आपण ीकारणार नाही. याचमाणे, खेळाडू, उोगपती, राजकारणी यांचीही आचिरे
आहेत. ांनाही या पदासाठी योय समजायला हवे.

ु ान े कथा, कादंबरी, किवता, नाटक वा समीा ही कना सोडून िदली तरी चा शकते.
सािह णजे ाम

कळत-नकळत आपला य काय चा आहे तर सािहाता एकू ण वाहांची, आज सािहात काय घडते आहे
याची दखल घेण े आिण ावर सभान चचा, चतन होणे, हे बंदच ावे. राजकारणािशवाय सािह असू शकत नाही
ु ी ठ शकते की थोडेफार काही
ु े , ही एक यशी होणारी य
तर राजकारण णजे सािहच ठरते. ामळ

िलिहलेले इतर ेांतले मावरच अ णून िनवडत जायचे. याचे फायदे दोन होतील. एक तर ांा

सािहबा कामाबल कृ तता  करणे आिण फुकटा, िनपयोगी सािहचचा टाळणे वा ांना िवरामच
देण.े मेच एखादा बळीचा बकरा णून सािहाबाबत बोलणारा ावा आिण ाावर हे कन ाला
नामोहरम करावे. याचाही सािहचचा संपवायला उपयोग होईल.
आता हे तरी करायची गरज का आहे ? तर एक पिरिती समजून ायला हवी. एकू णच मराठीत, सा, देशीवाद,
ु
बिु ामायवाद आिण परोगामीपणा
यांची चलती आिण भाव आहे. या कारचे लोक सामात: सािहाता

ु े , जगातले तर
िविवध वाहांबल ागतशील नसतात. ते आपा भूिमका आिण मते यांनी ब असतात. ामळ
ु ,
जाऊच ा, इथलेही अन ेक कारचे लेखक, कवी ते आीयतेन े आिण िचिकेन े वाचू शकत नाहीत. ामळे

सािहाचा बराच भाग ांा आवााबाहेरच राहतो. ते समजून घेयाचा यही न के ाने ते काही समजतच
नाही. मग, ते तसले सगळे िबनमहाचे आिण असंवदे नशील लेखन असते असा कांगावा करत राहावे लागते.
ांनी कबडे झाकले णून सूय  उगवायचा थांबत नाही. ातून मग ांना ूनगंड येतो आिण ते आमक होतात.
ांना नको असलेले सािह नच ावे, असे ांना वाटू लागते. आिण तस े य घडत राहतात. लोकशाहीत,

ु े, आकलनान े काम करत राहणे, हाच एकमेव
अथातच, हे ीकारावेच लागेल. ान े ान े आपापा समजतीन

ु ीा पतीने का असे ना, हा सगळा कार आपा समोर
माग आहे. तरीही, या अशा पोसारा अधव ट, चक
असणे, िवचारात असणे, वाया जाणार नाही, असे वाटते.
--- ००० --िमवय  ितळवे यांा एका पोवर, मी २३ घरे बदलाचे िलिहले होते -- ा बाबतीत १० नोे ' १८ ा '

ु
ु ाखत -- ( हा फोटो ितथे देता न आान े इथे
सामना ' मे आलेली, अनराधा
राजाधय यांनी घेतलेली माझी मल
िदला
आहे -- )
ु
ु ाखत – ‘ लेखकाचे घर ‘
समृ करणारा २३ घरांचा वास ( अनराधा
राजा यांनी घेतलेली मल
ु
फुलोरा परवणी
‘ सामना ‘ िदनांक १०-११-१८. )
Champra Deshpande
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घरांची यादी अशी आहे -िवजापूर -----१
मालाड ----- २
ु -------- ८
पणे
कोापूर -- २
रारी --- १
रारी फॅ री १
वाळकी ----- १
संगमनेर --- १
अकोले --- १
लोहारा ---- ३
अ' नगर --- २
----------------एकू ण ----- २३.
-----------------

आकष कपणा
सामा माणसाचे डोके िनकामी करणाया हजारो घटना रोज घडत असताना ात आता ही आणखी एक अजब
ु मटाता दोन एकाच िवषयावरा बाता ! एका बातमीत खासदार शशी थर यांचा
नवी भर ! आजा पणे

सहा मिहला खासदारांबरोबरचा सेी आहे. ावर ीट करताना थर ांना ' आकष क ' णालेत ! याचा अथ 

ु
ांनी ियांच े वूकरण के ले असा ावर आेप आहे. आता ाच मटाा परवणीत
सरी एक बातमी आहे ती
यामी गौतम या अिभनेीबलची आहे. आता लौकरच येणाया िता ' दसवी ' या िचपटात ती जेलरा भूिमके त
असणार आहे. तर इथे एक वेगळाच  आहे. या पोिलसी भूिमके तून ती कशी काय लोकांना नेहमीमाणे आकषत
करणार -- हा तो  ! गौतमी णते पहा तर माझे काम ! आधीच कशाला चता ? णजे िदसेलच ती आकष क,
असा ितचा दावा िदसतोय !

ु े काही  िनमाण होतात, ते अस े -या दोन बातांमळ
१. िया आकष क असतात की नसतात ?
२. ियांचा आकषकपणा वगळू न फ ांा कामाबलच बोलावे, हे अन ेकांना का जमत नसावे ?
३. एखाा अिभने ीची ' आकष क ' हीच िसी असेल तर तेच ितचे कामही असान े ितचे वूकरण ायचे
राहते का ?
 वाटणे हा अपमान वाटतो का ?
४. ियांना त:ला ा आकषक

 पणाचा मु ा कधी येऊच नये यासाठी ियांना काय करता येईल ?
५. आकषक
ु नी काय करायला हवे ?
६. ांचा आकष कपणा जाणवूच नये यासाठी पषां
७. आणखीही काही  आिण ांची उरे काय असतील ?
-- नसता डोाला खरु ाक !
--- ००० --04 December 2021.
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२८ नो बरा माया पोमे एका काणाचा फोटो िदला होता -- तो लेख वाचता येत नता -- आता तो लेख
उपल झाान े खाली देत आहे --फुलोरा --- ( सामना १० नो बर २०१८. )
लेख 30 ( लेखकाचे घर )
चं. . देशपांड े
समृ करणारा २३ घरांचा वास
चं. . देशपांड े यांची ' नातं ' ही एकांिकका मी पूव के ली होती. कामाचा अवणनीय आनंद आिण सवृ 

ु
अिभन ेीचा परार
ांा लेखनानं िमळाला होता, ांाच िलखाणामागची ऊम जाणून घेता येईल असं
ु िवणलं जातं, णूनच जगणं सदं ु र होतं, ही माझी
ु नतं.. पण अत , अनपेित गोनी आय
वाटलं सा

ु
धारणा, चं ं शी बोलताना अिधकच ढ झाली... ते णाले, " मानवी संबध
ं ात ,िवचार आिण बीचा
उपयोग शू
ु े  होयाा पती वेगया असतात.. णूनच
आहे.. ेकाचं मनाचं ोामग वेगळं असतं ..ामळ

ु नसतं .. फ वैयिक पातळीवरच नाही,
िरलेशनमे घष ण असतंच.. आिण ावर बौिक, वैचािरक सोशन
तर देशा देशाता संबध
ं ात सु ा हेच िदसतं .. एक कारची absurdity आहे ही.. मी बिु ामायवादी नाही..
ु े अमक
ु एक कारचं वागलं की माणसाचं भलं होईल, वगैरे पतीचं लेखन मी कधीच के लं नाही.."
ामळ

जगयाची मू ं एकापेा जा असतील, तर जगयाचीच वाट लागते " असं ांच ं णणं.. ांच ं ‘ सामसूम ‘
नावाचं नाटक ,नीती आिण ाय, या दोन मूांची टर दाखवणारं च आहे ..ांच ं णणं असं, की समजा नीती हे
ु
एकच त जरी पाळायचं ठरवलं , तरी आपा मनातच मळात
दोन वाह असतात, ांची टर होतेच.. जसं की
िभचार क नये हे सांगणारं एक मन असतं, जे आपावर िनयंण ठे वतं आिण ाच वेळी, संधी िमळाली तर
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िभचार करायला हरकत नाही, असं सरं मन सांगत असतं ..अशा वेळी कोणाही मनाचं ऐकायचं ठरवलं , तरी

ु होतोच मनात ... आपण तर जगताना चार-चार तं पाळायला जातो.. मग टर अपिरहायच .. मला हे
संघष  स
ु बोलयापेा नाटकातून दाखवावं असं वाटतं, णून िलिहतो मी.. मी जगयाा
जे जाणवलं आहे, ते नसतं

ियेत मला झालेलं आकलन  करयासाठी िलिहतो ..घराताही माणसांची जगयाची उिं वेगवेगळी
असतात.. ातून होणारं घष ण ा घरात कमी होतं, ते घर समजूतदार घर असतं, असं ते णाले.. चं ं ची बँकेची
नोकरी.. िनरिनराया गावांत, खेांत, बदली... ासाठी घराचा सगळा बाडिबरा घेऊन वारंवार के लेली

ु े
लांतरं.. एकू ण 23 घरांतनू आजवर झालेला वास... बँकेची नोकरी कन लेखनासाठी काढलेला वेळ.. ामळ
ु
बयाच घरांत जे साचेब सखाचे
आकृ ितबंध असतात, ाला िदला गेलेला छेद.. या सगयांना समजून घेणारी
ु , यांनी चं
ु , ा
पी आिण मलं
ं ा घराला, ांा "घर" या संकन ेतलं घरपण िदलं .. ांच ं नावतळ
िनिमानं अन ेकांची होणारी वेळी-अवेळी ऊठबस, राी उिशरापयत रं गलेा चचा, ा वेळी बायकोनं
समजूतदारपणे िदलेली साथ, ांना खूप महाची वाटते.. मी घाईघाईनं ऑिफसला जाताना िलन अधवट ठे वलेले
ु चा समजूतदारपणा
कागद न आवरता गेलो, तर ातला एकही कागद इकडचा ितकडे झालेला नसायचा..हा मलां

अधोरेिखत करताना ांचा २३ घरांचा वासही ांनी सांिगतला.."माझं पिहलं घर िवजापूर.. कनाटकातलं .. मराठी
ु
पेा कानडी जा चांगलं यायचं मला.. िममंडळी कानडी... ितथली माया आयावर
चंड पिरणाम करणारी
ु झाला.. हे आजारपण िकेक वष िटकलं
गो णजे डांया खोकला... जो गेलाच नाही.. ातून दमा स

ु ? वडील
..लहानपणापासून िवचारात पडायला कारणीभूत ठरलेली ही घटना.. वाटायचं असं असतं का आय

िशक ..ांना मबं ु ईत पाल िटळक िवालय मे नोकरी िमळाली.. मालाड पिमेला आी राहायला आलो..

एकटे पणा, आकीव, यात गतं ु लेला असायचो मी, कारण आजारपण.. ' मी आहे ' हे िस करयाचा माग णजे
ु ीचं साधन होतं माझं. पडाला
वाचन आिण लेखन असं वाटलं मला ..भरपूर हदी िचपट पहाणं हे करमणक

िचकटून बाकडं असायचं..ती जागा पकडायला आधीा शो ा मंतरात रांग ेत जाऊन उभा राहायचो.. ३१ नवे
प ैसे ितकीट होतं ाचं .. "
ु फ
ु कॉलेजमे होतो . .
" पिहली किवता सतराा वष िलिहली..इाईल यस

 म ठे वला.. एम ए
शंकर वै सर होते िशकवायला ..ांना किवता दाखवा.. ांनी मराठी वाङमय मंडळात काय

ु
ची मलगी
माया किवतांचा अास कन ितथे बोलली.. िवजय तडुलकर, च. ं. खानोलकर, शांता शेळके अशी
थोर मंडळी, शंकर व ैांकडेच भेटली...पु यात सल बँक ऑफ इंिडयात नोकरी लागली ..अन ेक िठकाणी बदा

झाा, ांत कोापूर सगयात आवडलेलं गाव.. अिभन ेते, िददशक ,िचकार यांचा ितथे पु होता.. मी नाटक
िलिहयाा अगोदरच, स कुलकणनं जाहीर कन टाकलं होतं की या वष रा ना धत चंच
ं ं नाटक

ु े च, ‘ एक गगनभेदी कचाळी ‘ हे पिहलं नाटक िलन झालं .. माया
करणार .. ा मायावरा चंड िवासामळ
ु मीच सच
ु वलं .. ‘ िदनकर परोिहतचा
ु
े ी ापना झाली आिण ते नाव सा
घरातच ‘ य ‘ या संच
खून ‘ हे सरं
ु
नाटक काश बिसागरनं
िददशत के लं, तेही ितथेच िलन झालं .. रदशननं एक धा घेतली होती..

महारााता ८५ संघांनी तीत भाग घेतला होता.. तेा ‘ नातं ‘ हा दीघाक तयार होता... ाचीच एकांिकका कन
ु
ा धत सादर झाली आिण पिहली आली. ‘ नातं ‘ कशी सचली
ते सांगताना ते णाले, टीी वतमानप आिण
आजूबाजूा घटनांच े पडसाद उमटतच असतात मनावर.. पती-पीा नाात काही िविश आडाखे आहेत, की

ु एक के लं तरच नातं िटकतं वग ैरे, तर
पतीनं पीचं रण करावं, वगैरे.. वाटलं , नातं कं िडशनल असेल, णजे अमक

अशा नाांचा धांडोळा घेतला पािहजे.. णून एक भयंकर िसएु शन घेतली, की बायकोवर बलाार झाला, तेा
नवरा पळू न गेला ...आिण मग टलं बघूया काय होतंय ते.. िलहायला लागावर जाणवलं , कुठाच गोीत
त नािहये ...मी वाववाद घते ो आिण जगणं कसं absurdity नं भरलेलं आहे ते दाखवतो..आिण याा

ु े िवचारात लविचकता
अवेअरन ेस मेच ातून सटु का आहे, असं मला वाटतं... खूप गावं, माणसं बिघतामळ
आली माया हे तर नीच.. जळगाव िजाता लोहारा या िठकाणी बदली झाली, तेा दोन खोांच ं घर मी
25

आधीच िनवडलं होतं.. ात जो कडबा साठवलेला होता, तो मी राहायला येयापूव साफ कन ायचं मालकांनी
कबूल के लं होतं..पण बायकोसह क मधून वास करत ितथे गेावर मालक णाला, आता भाानं घर देयाचा
िवचार आी कॅ ल के ला आहे.. मग ा वेळी तााळ सरं घर शोधलं .. ते धााचं होतं.. ितथ े राी उंदीर
धावायचे छतावन.. एकदा एका उंदराला सापानं पकडलेलं बिघतलं आिण माझं धाबं दणाणलं .. मग तााळ घर
ु ात अशा घडा की आपाच बाबतीत असं का घडतंय हे  पडले..ातूनच
बदललं .. काही घटना आय

हरेषांचा अास के ला .. सात-आठ वष जगातले सगळे पािम वाचले.. लात आलं , की हरेषा ही अंधा
ु ात जे घडणार ते हातावर उमटलेलं असतं यात काही शंका नाही.. पण या अासात, लेखन ,वाचन,
नाही.. आय
बंद झालं होतं..णून हरेषांचा अास करणं बंद णजे बंद कन टाकलं .. बँकेत काम कन फावा वेळात,
ु
कधी राी जागून, कधी सीा
वा रजेा िदवशी िलखाण करत रािहलो. कारण ख ेळाडून
ं ा जशा सवलती बँकेतून
िमळतात तशा लेखकांना िमळत नाहीत.. मला पडलेा ांची उकल करताना जाणवलेा गोी सांगयाची

ु
पॅशन होती, णून मायाकडून िलखाण झालं ... पयाता
घरामे घर मालकाशी झालेा वादातून पोिलस

ु ं
कं  ट पयत मजल गेली आिण ' धागेदोरे ', ' वू ' या कलाकृ तत पोलीस इेर या पााची रचना झाली..मल
माग लागानंतर नोकरी सोडली.. खूप मेहनतीनं सगया िलखाणाचं संगणकीकरण के लं .. ातून वेबसाईट

ु पंधरा देशांतनू वषाला चार हजार लोक
तयार झाली.. आज ावर माझं सगळं सािह मोफत उपल आहे.. समारे
ु
ा वेबसाईटला भेट देतात.. लेखकाचं घर असं माझं घर कधीच नतं.. दोन पोती भन पक
होती, ती

बदलीा गावी घेऊन जायचो.. पोातच ठे वायचो..वेगळी जागा देऊ शकलो नाही ांना कधी ..थोडात
नलेखकाचं असं माझं घर..ननाासारखं .. " पण आता मा ांची तं खोली आहे, जी लेखकाची खोली

ु
ु
ु
वाटावी अशीच आहे.. पकं
, संगणक, संदभ ंथ, परार,
यांनी भरलेली.. " पषोम
दारेकर यांा बाबतीत
असं णतात की ते नाटकाचा ितसरा अंक पिहांदा िल शकतील इतकी ांची नाटकाची बांधणी डोात पी

असायची.. पण पढु ा पानावर काय िलिहणार हे देखील मला मािहती नसतं... इतकं च कशाला, एखादा िवनोद जर
मायाकडून िलिहला गेला, तर तो िलिहता िलिहता मजेत मीच हसतो ", असं चं जेा णाले तेा ांा
ु ात येयाची खाी
े ं उर िमळालं .. चं ं शी बोलताना, अत गोी अनपेितपणे आय
लेखणीा उू ततच
इतकी समजूतदार झाली, की अन ेक ांा जंजाळात अडकू न आलेली अता खरोखरच र पळाली...’ नातं ‘
ु ाा एका वळणावर, िवचारांना  वळण देऊन गेलं..
या एकांिकके ा िनिमानं जोडलं गेलेलं हे नातं, आय
अवेअरन ेस इटसे इज ीडम हे ांच ं वा खयाअथान ं याला आलं ..
ु
--- अनराधा
राजा

anuradharajadhyaksha@gmail.com
घरांची यादी अशी आहे -िवजापूर -----१
मालाड ----- २
ु -------- ८
पणे
कोापूर -- २
रारी ---

१

रारी फॅ री १
वाळकी ----- १
संगमनेर --- १
अकोले ---

१

लोहारा ---- ३
अ' नगर --- २
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----------------एकू ण ----- २३.
------------------- ००० ---

ु ाखत रेकॉडवर ायची रािहली होती -- ते काम पूण  के ले --ही मल

ु ाखत आली होती. ितचा मजकू र -११-०५-२०१९ ा ‘ सामना ‘ मे निमता वारणकर यांनी घेतलेली माझी मल
ु के ले आहे.
े नाटककार, लेखक चं. . देशपांड े यांनी आपले सव सािह संकेतळावन वाचकांसाठी खले
ु
अगदी येणारे नवे पकही
वाचकांना येथ े उपल होईल.
ु ग
ु पावले !
ना वाटे वरची बज
० वाचकांसाठी संकेतळाा मामातून आपले लेखन िवनामू उपल कन देयामागे काय िवचार आहे ?

 , योजनापूवक
 असं काही झालेलं नाही. सु वातीला माझी काही
--- संकेतळ तयार करयामागे खास िवचारपूवक
ु
ु , कुणाशी फारसा संपक
पकं
िनघाली. नंतर मी नोकरीा िनिमान े िनरिनराया गावी िफरत होतो. ामळे

ु
रािहला नाही आिण पके
कािशत होयाबाबतचे माझे य ा काळात झाले नाहीत. ानंतर १९९६ साली
णजे माया वयाा ५० ा वष मी ेािनवृी घेतली तेा आपा लेखनासाठी काशक िमळवयापेा
ाचं संगणकीकरण क आिण ाची सीडी तयार क, असा िवचार कन २००३ साली ती सीडी कािशत के ली.
ा कामाला ितसाद फारसा िमळाला नाही. ातूनच पढेु याची वेबसाईट सवाना उपल कन ायच े ठरवले.
ु के ली. २०१० साली महारा रााचं सवण
ु महोवी वष  होतं. ा वेळी शासनान े
२००९ साली ती वेबसाईट स
मराठी संकेतळ धा आयोिजत के लेली होती. ा धत या संकेतळाला पािरतोिषक िमळालं . हे सगळं
ठरवून झालं नाही. घडत गेलं.
संकेतळ -www.champralekhan.com
० आपा नालेखनाा शैलीिवषयी काय सांगाल ?
--- माया ीन े माणसाा जगयातले सगळे  हे मानिसक, बौिक कवा ितियांच े असतात. मी िलहायला
ु
ु
ु त:
सवात
करतो आिण नाटक घडत जातं. िदसणाया समा आिण पडणारे  यांतनू िवषय सचतात.
म

ु
कुठाही तािक आिण मूलभूत ांमधूनही िवषय सचतात.
उदाहरणाथ , माणसांमे संघष  का होतात, हसा का
ु ,
होते, बरोबर वागणं वा कृ ती णजे काय – या अशा ांशी आपा सगया समा िनगिडत आहेत. ामळे

ु वाचन, मािहती यांारे मनात जे साठलेलं असतं ते ाभोवती जमायला लागतं. ातून नालेखन िया
अनभव,
घडत जाते.
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० वाचक, कलाकार आिण रंगकमना आपा संकेतळाचा कसा फायदा होईल ?

ु े ांना िनवड करणं सोपं होईल.
--- माझी सगळीच नाटकं , एकांिकका संकेतळावर उपल असामळ
िनरिनराया कारणांनी लोक असा शोध घेत असतात. ते सहज एका िकवर उपल अस ेल. तसेच किवता,

वैचािरक लेख वगैरेही वाचक कधीही सवडीन े वाचू शकतील. जगात कुठे ही ते सहज िमळे ल. फारसे खचकही नाही.
े तर मा मानधन पडेल. अासाला, वाचायला माया
योग करायला वा काही िसनेमा काढायचा असल
परवानगीची गरज नाही.
० मोफत लेखन उपल कन देणारं हे असं पिहलं संकेतळ आहे. याबल लेखक णून काय भावना आहेत ?
ु , मी समाधानी आहे. प
ु कांा कमतीही भरामसाट
--- संकेतळाचं काम ओघाओघात घडत गेलं. ामळे
े ा अडचणी आहेत. िवे ांच े किमशनही असणारच. अडथळे खूप आहेत. पाचशे वा
आहेत. िवतरण व

ु
हजाराची आवृी संपायला दहा वा जा वष लागतात. महाराात हजारभर तरी वाचनालये असतील. तरीसा
ु
ु े , माझं लेखन
ू सािह िवकत घेण ं हा कार कमी आहे. ामळ
पकां
ा आवृा संपत नाहीत. ल ठे वन
संकेतळावर िस करणं मला सोयीर वाटतं.
० ावसाियक नाटक आिण ायोिगक नाटक यांिवषयी काय वाटतं ?
--- ावसाियक नाटक ेकांा सवयना धा लावत नाही. ते ांा मानिसक सवयी संभाळतं. तर ायोिगक
 नाटक
नाटक ेकांा मानिसक सवयची िफकीर करत नाही. ते आशयाा अंगानं जातं. णूनच ते सजक

ु ीचं नाटक
असतं. सजकता णजे त:ा सवयीतून बाहेर पडून जगयाचे भान घेण.े असं नसेल तर ते करमणक
असतं कवा वावदश असतं

ु ाखत – निमता वारणकर
---------- मल
---------- namita.warankar@gmail.com
--- 000 --जदगी का सफर
ु र देशपांड.े मायापेा फ सहा मिहांनी लहान. शाळकरी वयात आमा
ु भाऊ आहे. ा. मधक
माझा एक चलत
ु
आवडी सेम होा. तो पयात,
मी मबं ु ईत. आी खूप िचपट पाहायचो. माझी मबं ु ईतली ठरलेली टॉिकजे णजे
ु
ू इरा आिण करु बा, मालाड. आिण ाची पयातली
िवजयानंद आिण अना. तो मराठी, हदी, इंजी सवच

ु
ु
पाही, मी फ हदी. ांा पयाता
घरी कधी कधी सीला
आमचे येण े होई. एम आर आय मे घालावे अशा
ांा चचोया िजात बसून आी दोन िचपट कथाही िलिहा होा. पण चांगाला जगात कमत
नाही, असे ठरवून आी ते कागद फाडून टाकले होते. तरीही, एकमेकांना, पािहलेा िचपटांा कथा, बारीक
सारीक तपशीलांसह सांगणे हा छं द मा आी न ेमान े पार पाडत असू. पढेु तो एका लहान गावात मराठीचा

ाापक णून गेला आिण मी बँकेत नोकरीला लागून इकडेितकडे जात रािहलो. मग संपक फार रािहले नाहीत.
नााता कायात वग ैरे भेटी होत. तेा म हािवनोद, गा होत. गेली काही वष आता आी दोघेही
 म बयाप ैकी राबवले. मी
िनवृीचे जीवन जगत आहोत. या काळात ान े भारत बघणे आिण परदेश बघणे हे काय
ु
ु फारस े
ा मानान े फारसा कुठे िफरलो नाही. दोघेही पयातच
असूनही अंतरे जा आिण एकू ण ापताप यांमळे

भेटणे होत नसले तरी मधून मधून फोनवर बोलणे होई. िशण ेाता काही गंमती तो सांग.े मराठी सािहाचे
ु वग ैरे लागत नसाने मजा येई.
बबादीकरण यावर मी बोले. बोलयाला कोणतेही परावे

ु सहा मिहांपवू  अमक
ु एक कारचा कॅ र झाला. संपक फारसा नसान े मला
तर या माया भावाला समारे
माहीतच नते. योगायोगान े काल कळले. णून मग मी ाला फोन के ला. ाला वेदना वग ैरे नाहीत पण

अशपणा खूप आलेला आहे. कुणाातरी आधारानेच चालावे लागते. आयवु ि दक आिण अलोपिथक अशी दोी
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कारची औषधे चा आहेत. या वयात सजरी नको अस े डॉरी सान े ठरलेले आहे. हे तपशील सोडले तर

ु भर
आमा गा न ेहमीमाणेच झाा ! वाचन, टीी यांत ाचा बराच वेळ जातो. ा गावात ान े आय
काम के ले ितथे ाची खूप ेमाची माणसे आहेत. कुणी भेटायला येतात, कुणी फोन करतात. गावाता एका

ितित असामचा फोन आला – हे काय हो सर, देवाची काहीतरी चूक झालेली िदसते – ावर हा णाला – अहो,
मी पान आलो ांच े दर, चूक काही नाही आहे, माझेच नाव आहे ितथे ! नंतर मग आी सािह ांतात आलो.
मनोज पाठकन े माया ‘ तंबाखूची टपरी ‘ या किवतासंहाता माया ावनेता काही भागाचे के लेले वाचन
यू ूबवर होते, ते ाने ऐकले होते. सािहातली आमची इंटरे वेगवेगळी असली तरी मराठी माणसाा
जगयातले सािहाचे ान लोप पावत चाललेले आहे यावर न ेहमीच आी िशामोतब करतो, तसे आताही के ले.
मग पपायाचा िवषय िनघाला. तो णाला, गेले काही मिहन े भाकरी आिण मगु ाचे वरण खातोय, ाचा मा
ु संत णतील !
आता कं टाळा आला आहे. यावर मी णालो की तेच आनंदाने खा णजे लोक तला

ु
िवशेष णजे ा पूण  कुटं ु बानेही या ाा आजाराची विती
ीकारलेली आहे. नो ट शन, नो सतत नाराजी
! जेा या आजाराचे िनदान झाले तेा अथातच धा बसला, वाईट वाटले, डोळे पाणावले, पण, आता ते काही

नाही. हसत-खेळत जदगी चा आहे ! जेवढी िकी असेल तेवढी चालेल गाडी आिण खूप झाले की तसे, असे तो
ु
णतो. आयभर
तो ाापक णून िशकवत आला, आता, आताचे हे ाचे म जगणे पानही, वाटास,
कुणालाही बरेच काही िशकता येईल. ााशी बोन म मजा आली !
--- चं. . देशपांड.े
--- ००० --िखता रोग आिण तदनषंु िगक काही
एकू णच हीा काळात आिण िवशेषत: या कोरोना काळात ही िखता रोगाची समा वाढत चालाचे वाचनात
येत.े धमा तली बाकीची कमकांड े यााजा वग ैरे ा सोडून पण ान ( याला खरे तर धामक वग ैरेही णायची

ु ने तर एकू ण जगयावरच उपकारक ठरणारे करण आहे, हे शाान े
गरजच नाही ) हे मा या समेवरच नसते
 ऑफ हाट िडसीझ ‘ िलिहणारा डीन ऑनश तर आहेच पण यावर जगभर सतत
िस झालेले आहे. ‘ िरसल

ु ही बाब अधोरेिखत करणारे आहेत, हे लात ायला हवे. ानाचे बरेच
संशोधन चा असून ाचे िनषसा
कार सांिगतले जातात. ातले काही तांकडून िशकावे लागतात, असे णतात. पण ानाचा सगयात सोपा

ु ाराम यांनी सांिगतलेला आहे. तो आहे नामजपाचा. हाच माग
कार, आपा महारााचे कायमचे डॉर संत तक
अनेक संतांनी सांिगतलेला आहे. ( मी त: नामजप करत नाही हे इथे नमूद कन ठे वतो. माझी त:चे मन
समजून घेयाची िया चा असते, एवढे मी णेन. ) नामजप असो कवा िदवसातून पाच वेळा नमाज पढणे
ु त: मानिसक समातेा सातात ते खंड
असो – यान े ईरस ेवा वा भी तर घडत असेलच पण म

ु े दयरोग, बीपी, मधमु हे ,
पाडते. असा खंड पडला की ा समेची तीता जाते. शारीिरक णाल तर ानामळ
दमा एवढेच काय तर एका िठकाणी कॅ रही वाचले – हे रोग आटोात येतात. ानान े होणारे खालील फायदे
शाीय संशोधनातून पढु े आलेले आहेत –
१. कामातली लपूवक
 ता वाढते.
२. मवर होणारे वयाचे पिरणाम कमी होतात.
३. डोातला मीपणा कवा स ैतान कमी होतो.
४. चताकाळा, िखता आिण वेदना कमी होतात.
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५. मा महाा भागांची वाढ होते.
६. सनाधीनता कमी होते.
७. वग ैरे.
ु ारामबवु ांना एखाा योगशाळे तन
ू असे कळलेले नते. ांा त:ा चतनातून कवा
हे सगळे आपा तक
ू कळलेले होते. तरीही नामजपाबल ते काय णतात ते पहा –
उू ततते न
यािवण असता आणीक साधन | वाहातसे आण िवठोबाची ||
कवा – नलगे हालावे चालावे बाहेरी | अवघेिच घरी ब ैसिलया ||
ांच े एवढेच णणे आहे -ठाउकािच आहे संसार :खाचा | िची सीण ाचा वाहो नये ||
ु
सचवायचे
एवढेच आहे की जे भिमागात असतील ते आिनवेदनाा ितीला पोचतील तेा पोचतील पण
नामजप ही िनितच एक संजीवनी आहे. जे नािक असतील ांनी ‘ दगड दगड ‘ टले तरी चा शके ल. पण
नामजप करणायांना अंध ठरवून वा मूख, हााद ठरवून ांची हेटाळणी क नये. आिण अथातच नामजप
करणायांनीही ांची हेटाळणी करणायांना कमत देऊ नये. जाीत जा लोक भरकटयापासून वाचणे हे
सवााच िहताचे आहे, हे तर िनववाद आहे.
--- ००० --पाच वषापवू चीच अवा अजून तशीच आहे की झालीय काही गती ? की खरोखर झालीय का गती तेही
कळलेलेच नाही ?
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लोकांना बु अजून कळलाच नाही.
लोकांना गांधी अजून कळलेच नाहीत.
े कर अजून कळलेच नाहीत.
लोकांना आंबड
( आता तर, ‘ लोकांना आचाय अे अजून कळलेच नाहीत ‘ ! )
-- हे आपण न ेहमीच ऐकत असतो.
असे णणायाला तरी ते ते कळलेले असते, हेच ात एक समाधानाचे असते !
( पण, लोकांना मा अजून कळलेलाच नाही -- असे कधी कानावर येत नाही.
कारण, सगळे मावादी अमयाद शार असतात ! ांना कळले नाही,
असे होऊच शकत नाही ! )
तर मग आता करावे काय ?

ा ा िवभूती कुणाला समजा आहेत, ते आधी ( एकमताने ! ) ठरवून,
ते सगळे आधी ा ा समझदाराकडून सवानी समजून घेत बसावे ?
ु
ते मळात
पूण  होणारे काम नाही -- आिण तेवात -30

लोकांना शरद पवार अजून समजलेच नाहीत,
लोकांना मायावती अजून समजाच नाहीत
ु होणार !
-- हे स

तर मग करावे काय ?
वेदना
मी कोापूरला असताना मला एकदा चंड दाढखी आिण  हे एक झाले होते ! वेदन ेची ती तीता, उंची आिण
ु ात आली नाही. साही माझे दात-पराण
ु कधीच आय
ु चा आहे, ावन आठवले. ऐसी वेदना तो
खोली पा
मै यूं पार कर लेता ं !
जॅक पोलॉक नामक एक िचकार होता. ाा िच श ैलीला िठबक िच वा कृ ती िच वा सवकष िच टले जाते.
ा शैलीत िलिहलेली ही एक किवता आहे.
िठबक किवता
ु अशी असायला हवी किवता
अमक
एका िठकाणी िदलेली कॉमट -- कुणालाही हे पटवून देयाची वा यावर वाद घालयाची जबाबदारी न घेता इथे खाली
पो णून देत आहे -sentimentalism, emotionalism ( भाविनकता ) टाकू न देणारी खूप किवता िलिहली जाते जगभर -- इथेही

ु
कुणाला ा मागान े आपोआप जायचे असेल तर जाऊ ावे -- आपण जी बिधानता
णतो ती बयाचदा बु ीला
ु :ख,े मूडस आिण राग-लोभवा तकाला बांधील नसते, हेही समजून ायला हवे. मराठी किवतेत िगत सख

ोध यांच े चंड ोम माजलेले आहे. वेगळी किवताही येत राहणारच. ागतशील राहायचे की नाही हा वाचकांचा

ु
 आहे. एिलयट escape from emotion ( भावन ेपासून सटका
) का णतो, anti poetry ( न -- किवता )
कोणा कारणांनी येत,े हेही समजून ायला हवे. इथली माती, ितथली माती याच तानात ांना अंितम वाटत
ु कारण आहे.
ू राहणे हे मराठी किवतेच े डबके होयाचे मख
असेल ांचा च नाही. भाविनकतेत डुबं न
माझी िय म ैीण सोनाली
एकदा एका िठकाणी आी काही लेखक, कलावंत मंडळी जमलो होतो. आमांत कोापूरची ही ेट ही
सोनालीही होती. ितचे सगळे हडणे-िफरणे ील चेअरवनच चालते. अंत साधी आिण स ' असयाची ' ही
ी ओळख होताच िजगरी मै ीणच झाली ! ा वेळी िताशी जे एकदोनदा बोलता आले ावन िहचे असणे
हे, ही िदसते यान खूपच चंड आहे, हे लात आले. िता मनातला सवाबलचा ेह जाणवत रािहला.

ु या िकरकोळ िदसू लागा. िता िजीचे कौतक
ु करयापेा िता ' असयाबलच '
जगयाता काही टी

ु पाऊण
आदर आिण ेम बाळगायला हवे, हे समजले. या सगयात कहर णजे आमासमोर ितन े के लेले समारे
ु ािहजा न
तासाचे भाषण ! मानवी जगयाची समज ओतोत भरलेले आिण त:चे चतन मांडताना कोणताही मल

बाळगता, कोण काय णेल याचे िवचार तडीपार फे कू न देऊन, ती बोलली ! सवाच े डोळे उघडणारे तर ते होतेच पण
मधून मधून डोयांत संवदे नशीलतेच े पाणी आणणारेही होते. मी ितचे ते भाषण कधीच िवसरणार नाही.
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िता मयादा संभाळू नही ती काय काय करत असते हे मधून मधून कळत रािहले. िताबलचा आदर णावत

ु
रािहला. ितला आता ितन े के लेा एका अनवादासाठी
सािह अकादेमीचे पािरतोिषक िमळााचे कळले आिण

ु फे सबक
ु वर थोडे िफन पहा -- ितन े कमावलेा ेमादराचे चंड दशन होईल !
खूप आनंद वाटला ! आज नसते
ु आमची भटे झाली नाही. पण ितला मनातच ान िदलेले असाने च येत नाही !
ानंतर पा
मायासारखीच अनेकांची अवा आहे !
ु खूप मन:पूवक
 अिभनंदन ! बघू, हे कोिड िडपाटमट बंद झाावर खास तु या भेटीला
िय सोनाली, तझे
कोापूरला यायचे मनात आहे. जमास भेटूच !
--- ००० ---

कवळी पण जून कथा
 असते पण ते जर नाम णून आले तर रच काढते. मी सा ा मागात
' कवळी ' हे िवशेषण असले की आकषक
आहे णून ावर िलिहतोय. एका वेळी िकती दात काढले जाऊ शकतात, ते बरे ायला िकती िदवस लागतात,
वगैरे अास सा चा आहे. ात िनरिनराया समाही समोर येत आहेत.
एकान े एक फारच िविच बाब सांिगतली. तो एकदा वासात असताना एका सहवायाने राी ाची कवळी काढून,
ू िदली. ते पान ा एकान े िवचारले, का हो,
 कन, वित पॅक कन बॅग उघडून तीत कुपात ठे वन

ु
कवळी तर आहे, एवढी कुपात कशाला ठे वताय ? तर तो णाला, ताला
मािहती िदसत नाही, कवया चोरीला
जातात ! काही शहरांमे ा रावर िवकायला असतात. जातायेता कुणीही आपाला िफट बसणारी कवळी
िवकत घेऊन जातो. ना डॉरकडे चकरा मारणे ना मापे देण े ! आिण  काम ! आता ती कवळी इंपोट ड
े ण
े े नसते. बरे, कवळीला काही चािसस नंबर वगरै े नसतो,
मटेिरयलची आहे की ातली याचे ांना काही देणघ
ु े ती कुणाची कुठून आणली वग ैरे च नाही येत. ते सांगतात की या िरजेे ड ( नाकारलेा ) कवया
ामळ
आी िवकतोय ! ( यात काही मृत ाही कवया असतात णे ! )

एका ीन े हे बरेही असावे. माया मािहतीत एकजण आहेत, ांनी उम कवळी घेतली कन पण ती ांना सूट
ू देतात !
नाही झाली. मग, ते ती फ जेवताना वापरतात आिण काढून ठे वन
ु
णजे कवळीचोर लोक ही समा सोडवून देतात ! टे  करा, ताला
सटेु बल कवळी ा आिण फुटा !
इट हॅप ओली इन इंिडया -- हे गाणे आठवणे इथे अावयक !
--- ००० --मोकळी हवा
थोडी मोकळी हवा ांना चालत असेल ांासाठी ही पो. आधीच ियर करतो की ही माया किवतांा
समथ नाथ देत नाहीय. माया किवता या अनेक कारणांनी किवताच नाहीयत. तो जाऊ दे िवषय. जेस टे ट नामक,

ु न बास. तशी इथे कशाचीच फारशी गरज
माया मते ेट असलेा, कवीा या दोन किवता वाचा. आता अनसज
नाहीय. भाषेत किवता असावी णून थोडेफार कौश आसात करत थोडी कलािबला करत रािहले की बास.
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ु े हलवणारे  नकोत आिण वाचकांाही डोांना नको जा ताप. खाली लक देतोय. ांना '
त:लाही मळ

इथा मातीतले नसलेले ' चा शकते ांनी वाचून पहा. वाचून झाावर आपण नीच णू -- असेल पिु लझर
ु े फसत होते. बघा –
िमळालेला पण किवता णून ग खपवत होता हा माणूस. आिण ितथले वाचकही 
https://granta.com/two-poemstate/?fbclid=IwAR2iCJUtlEhRuMNO2dfSsZL3BrfgQPTfnR6R4hBiFRV1VpbBgoM_
qEe7Txk
ु आकाश – तीन फोटो.
अग ---शॅडो स ेी --- घर अमचे

किवतांच े परीण
बयाच किवता या खालीलप ैकी एक वा अन ेक व ैिशांत सामावतात, असे िदसते --

ु
ू िविवध गणदश
१. कोणाही बाबतीत गांभीय नसून, िमळवलेली भाषा आिण िवा यांतन
न करत राहणारी
किवता.
२. अिनितता पूण  सोडून िदलेली, समजून घेया ऐवजी सांगयाा भूिमके त असलेली हसक किवता.
३. िगत भावभावना आिण मूडस यांच े ोम माजवणारी किवता.

ु ना ओळी, सांगीितक लय, अलं कार, ितमा यांतनू मांडणे णजेच किवता, अशा समजातून
४. सामा अनभवां
िलिहलेली किवता.
५. मायापेा वेगळे काही समजणारे मूख  आहेत असे समजणारी किवता.
६. माणसांच े आिण घटनांच े अंितम मूमापन सांगणारी किवता.
७. वा णजे काय हे आपले मत ठरवून वा बदलायला िनघालेली किवता.

८. किवता तथाकिथत ‘ काा ‘ तून जे सांगत आहे ते सरळ ग उतायातून पूणप णे सांगनू संप ू शकते, अशी
सूचकतेा अभावाची किवता.
९. अहंकारी, घमडी, आम, अितांा बंधनांत अडकलेली, उमट, मूर णावी, अशी किवता.
ु
१०. िनसग, आठवणी, ये इादची नसती
वणन े करयात रमणारी किवता.

--- अशा किवतांचा आवाका फारसा मोठा नसतो. रं गनू -रमून जायला ा चांगा असू शकतात, पण, एकू णात,
ु असतात. सव माणसांना तु ठरावे असे काही त ांांत नसते. हे सव लात घेऊन ‘
ा किवता खा

मराठी किवता ‘ या िवषयावर एक सिवर लेख िलिहयाचा िवचार आहे. माझे इतरही काही लेखन चा आहे. वेळ
े ा असाात, ही
लागू शकतो, पण हे काम तर योजलेले आहेच. मतभेद असू देत, पण या कामाला तरी शभु 
िवनंती.
--- ००० --सािहवहारासाठी एक अितमहाचा लेख
िटचकीसरशी उडवू नका -- सनु ीळ सामंत
( आज िदनांक २६-०९-२१ रिववार मटा )
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ु
ु
" पके
खपत नाहीत याचे महाचे कारण ांची कमत. पके
 न होयाचे कारण ांा आवृीची
ु
संा व पडून राहयाचा काळ. पके
 करयात इंटरन ेट महाचे साधन बनू शकते. वाचकसंा

ु इंटरन ेट, आिण नवीन तंानाा नावान े बोटे
वाढवयासाठी इंटरन ेट महाची भूिमका बाजावू शकते. इ-बक,
मोडाल तर मोडून पडाल. " -- हे या लेखातले एक वा आहे. हा पूण  लेखच, िवशेषत: लेखक-कवसाठी फारच
महाचा आहे.

ु ाला माहीतच
माझी www.champralekhan.com ही वेबसाईट ( संकेतळ ) २००९ पासून असाचे त
ु भरचे माझे सव लेखन मी इथे मोफत उपल कन िदलेले आहे. ही पो देयाा िनिमान े मी
आहे. आय

यातली आकडेवारी तपासून घेतली. वषाला साधारण िकती वेळा लोक इथे ििजट करतात हे पािहले असता खालील
मािहती िमळाली -२०१५ -- ३९५८
२०१६ -- ३३९६
२०१७ -- ३९६५
२०१८ -- २३००
२०१९ -- २७६८
२०२० -- २९२८
२०२१ -- २७०५ ( स बर पयत )
भारत, अमेिरका, जमनी, कॅ नडा, चीन, रिशया, ेट िटन, थायलं ड, ीस, आयल ड, न ेदरलँ ड, ीडन आिण ा
ू ही वेबसाईट ििजट झालेली ( पािहली गेलेली ) आहे. यातले काय काय डाऊनलोड के ले गेले
-- या देशांतन

ाचेही रेकॉड आहे. अथात ही सगळी ा ा देशातली मराठी माणसेच असणार. मायासारखा लेखक णणार,
वाचले जातेय ना, बास ! आिण इथे मराठीत हे असले िलन लेखकाला िमळू न िमळू न प ैसे िमळणार िकती ?
सारांश, मी काळाची पावले ओळखून चाललोय, असे वाटते.
--- ००० --champralekhan.com
ही िमवय डहाके सरांची पो आहे – ( जेस टे टची The government Lake – ही किवता.
Ganesh Kanate

ु जनान परु ार ीकारताना उृत के लेली किवता! 👌👌👌
ती
• Reply
• 14h
Champra Deshpande

आनंद वाटला ! हा ' कवी ' आवडणारे आणखीही कुणी आहेत मराठीत !
• Reply
• 14h
Vasant Dahake
Champra Deshpande आपली ही पो येयापूव ही किवता मी वाचली होती व माया भाषणात ितचा
उे ख के ला होता. आपण आपा पोमे टले आहे की किवतेा नावाखाली हा ग खपवीत होता. तर ग
णजे काय असा  मला पडला. कथा, लिलत लेख, िनबंध, प, रोजिनशी, दऐवज, वाताप, भा, बातमी,
जाहीर सूचना, िनिवदा, अहवाल ? णजे यांप ैकी हा काय खपवीत होता ? ते पाहावे णून हा मजकू र येथ े टाकला.
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1
• Reply
• 9h
Champra Deshpande

ु अशीच असायला
Vasant Dahake ते माझे नते णणे -- इथा काही लोकांना किवता णजे ती अमक
ू ती उपरोिधक पो होती. माया ीन े
हवी असे वाटते, ते माया काही किवतांना ग णत होते -- ांना उेशन
हा एक उमच कवी आहे !
• Reply
• 22m
Champra Deshpande

ु
तमची
परवानगी गृहीत धन शेयर करतोय -• Reply
• 1m
Vasant Dahake
जर

ु
सांगनू सपरिहट
मी एक नाटक िलिहले होते. ात ा काळाता हदी िसनेमाची एक बनावट ोरी ( गो ने ) होती. ाचे नाव
ु
होते, ‘ जागचं हलायचं नाही ‘. माझा ेट िददशक िम काश बिसागर
याला ते खूप आवडले होते. तंाा

अनेक करामती कन लोकांना चिकत करत ा नाटकाचा एक झगमगता योग ाला ावसाियक रंगभूमीवर
सादर करायचा होता. ते नाटक अथातच आहे तसे ायोिगक गिरबीत नसते आले. काशने ाा

ु
आिवासातून ाचे नाव ठरवले होते, ‘ सांगनू सपरिहट
‘ ! पण, सु वातही न होता, तालमीतही न जाता, ती

ु एकदा सवयीतले अपयश माया खाात जमा झाले. नंतर खूप वषानी, पनलिखत
ु
योजना बबलली आिण पा
पात ा नाटकाचा णायला एकच योग, ‘ गोया काढलेले िपूल ‘ या नावान े झाला ! हे सांगायचे कारण

ु
णजे, किवता िलिहयाचे एक, सांगनू सपरिहट
तं मी आज इथे उघड करणार आहे. ाच ाच कारा रटाळ
किवता िलिहया-वाचयाचा ांना कं टाळा येत नाही ांासाठी हे नाही आहे. नावी आिण त:ची ममी
ु
यांच े नविवधा संगम करत राहावे असे ांना वाटते ांासाठीच ही पो आहे. मत:
वैचािरक पायावर उभ े

ु री ओढत राहणे णजे किवता, अशी बाळबोध समज ीकारणायांसाठी हे
ु ची सदय य
रान सामा अनभवां
नाही आहे.

तं टले तर सोपे आहे. तमु चे जे काही आकलन असेल जगयाा ियेच े ते यातून  होऊ शके ल. तरीही,
ु
मत:
णोणी िदसणारी िवसंगती आिण िनरथकता ांना जाणवत अस ेल ांासाठी तर ही एक खाणच ठ
शकते. साधे कोणाही िदवसाचे एखादे वतमानप ायचे. मग कोणाही पानावरचे, ा ा वेळी समोर येईल

ु
ते ते वाचत, आपा आकलनाा अंगाने मांडत जायचे. यात, आपा डोात असलेले वा सचणारे
असहे ी काही
ु च असे काही पकडून बसायचे नाही. बिु ग
काही समािव करत जायचे. किवता णजे हेच, असेच, अमक
ु
अथाचा िवचारही करायचा नाही आिण ाा अभावाची भीतीही बाळगायची नाही. मानवी अनभवाचे
एक

ु े होऊ शकते. याचा अथ ज
ु ा अिभिपती न होतात, असे काही नाही. काही लोकांना
िवदशन यातून खल
असे णायची एक हौस असते की आता मूषावादाचा काळ संपला, ंदतावादाचा संपला, अितवाववादाचा
संपला. तर तस े काही होत नसते. मानवी मनाा सव शता चाच राहतात. ( मराठीत वाववादाचा काळ
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ु
कधीच संपत नाही ! ) हे पाहता, भाविनक आिण माणसकीा
चाराा किवता िलिहणायांनी िनधा राहायला
हरकत नाही. काही कवी हयातभर एकाच कारची आवड जोपासणारे असतात तर काही, माणसांता िनरिनराया
ु करणारे िविवध गणदशन
ु
वृना खश
करयात माहीर असतात. ांच े ते काम चा रा शकतेच. हेही काही असू
ा बाबा, अशी आपण ांना िवनंती क शकतो. हा एक वेगळा कार, एवढेच रा ा सा. पण, अथातच, हे

तं, माया ा नाटकामाणे पूण  अपयशीही होऊ शकते. नाही तरी इथे कुठे कसला बौिक अथ   करायचा
आहे, फे ल झाले तर होऊ दे, असा िवचार मी करतो – ही अथात सवााच ‘ बसकी बात ‘ नाही याची मला जाणीव
आहेच.

ु मटा.
तर मी इथे ािक दाखवणार आहे. ासाठी मी घेतला आहे आज, मंगळवार, िदनांक ०५-१०-२१ चा पणे
ु करते ह –
चलो, श
कना

ु असे वागते आहे, असे दोनतीनदा आपा लात येत.े ते आपाला आवडत नाही. ती ी
एखादी ी अमक
 असे वागते आहे या कन ेन े आपण ा नाातला आपला पिवाही बदलतो. फ एवढेच कशाला असे
हेतपू वू क
णत कधी आपला एकू णच पिवाही आपण बदलतो. ही सगळीच आपली कना असू शकते. आपा

ु ाची आखणी करत जायला या असा कनेिशवाय आपाकडे असतेच काय ? णजे, पिवे, भूिमका
आय
ठरवत जाणे हेच जगणे ? पिवा कोणताही असो, तो एक ताण िनमाण करणारा आिण ासदायकच कार असतो.

ु जगतो की काय ? असे ताण िनमाण करत जगणे हेच जगणे असेल
णजेच , आपण सतत एक कािनक आय
का अटळ ? -- असा  कुणाला पडला तर तो आािक णून फे टाळू नये, असे वाटते.
--- ००० --ातं -- एक कलामू
कवीचे अिभिातं तस ेच वाचकाचे आकलनातं ! किवता िलन झाावर कवीन े बाजूला ायला हवे,
मौन परायला हवे. " अहो, अशी नाहीय ती किवता, असा नाहीय ितचा अथ, अहो, खरे तर अथ च नाहीय या
किवतेला -- " अशी किवतेची बाजू घे याची भूिमका ाने घेऊ नये. मग, रोमॅिं टक किवतेच े उपरोिधक अथ  वा
आािक किवतेच े राजकीय अथ, असे काहीही होवो. हे असे सव असलेला समाज हा खूपच ातंेमी
 तेन े ओथंबलेले असणार ! तर,  असा येतो
असणार. कवी, कलावंतांमाणेच इथले वाचकही िजवंत आिण सजक
की अशा एकू णच सजकतापिर ुत समाजात किवतेची वा कलेची गरजच काय ? ' करमणूक ' हे एक िकालाबािधत
मू सोडले तर हवीय कशाला किवता ?
--- ००० --ु
किवता वाचया-समजया-मरया
ला लागणारा वेळ, काळ या िवषयावर आपले िम गणेश कनाटे यांची एक पो
वाचली. तीवर िदलेली माझी कॉमट -
ही पो वाचून माया मनात काहीस े अपराधी भाव जागे झाले. मी तर किवतासंह घेतला वाचायला की तो पूणच
वाचतो. लगेच ावर अिभायही देतो. अस े अन ेक किवतासंहांबाबत घडलेले आहे. उदाहरणाथ  कालच राल

पग
ं ु िलयांा ' गावाबाहेर ' वर मी िलिहले आहे. यावर िवचार करता मला असे िदसते की किवता वाचताना मी खूप
लविचक, तरल असतो. माझी डबूड थांबवून किवतेलाच बो देतो. याचाच अथ  किवता मला ' पोचणे ' हे माझे
 . मी त:ला ा वेळी खूपच ' कमी ' के लेले असते. याचा सारांश असा िदसतो की किवता ' मला '
नसतेच कतृ
ु , ' मला ' अपराधी वाटयाचे काही कारणच नाही.
कधीच नाही समजत. ती ' मी नसयाला ' समजते. ामळे
--- ००० --36

उर-आधिु नकता

ु ीा नावाखाली बोधनामू े ही साविक
आधिु नकतावादाा एका अवते , “ मानवी ातं आिण म

ु
जम-जबरदी
क पाहतात, असा संशय बळावू लागला. “ ( आधिु नक समीा-िसा – मालशे-जोशी- पान
२९. )
संिहता आिण वाचक यांवर हे पहा – “ या सव ियेला लेखकपी मूळ नसते, तर वाचकपी अंितम सा

ु
असते. वाचकामे, खरे णजे वाचकामे, संिहतेा अथाची जळणी
होयाचे काय  घडत असते. तेा एका
ीन े पाहता लेखकाा संकनेचा अंत णजे वाचकाा संकन ेचा उदयच असतो, अशी भूिमका बाथन े

ु
ु
घेतलेली आहे. “ ( ाच पकातले
पान १५८. ) णूनच, उरआधिनकतावादात
असे टले जाते की लेखकाची
मूळ संिहता असे काही नसतेच तर फ वाचकांा कॉपीज असतात.
याचा आपण आपा साा पतीन े अथ पािहला तर काय िदसते ? आंबडे करवादक ी कवीन े िलिहलेली किवता
ू ती किवता वाचणार
समजा मराठावादकी वा ाणवादक ी वाचकान े वाचली तर तो तो वाचक ाा अवेतन
वा ितचा अथ लावणार, णजे मूळ आंबडे करवादी किवता अिातच नाही असणार. कवा समजा ( समजा
ू च िताकडे
णतोय ) एखाा तािलबाान े ेसची किवता वाचली तर तो त:ची तािलबािनिगरी पी ठे वन
पाहणार. हे असले िववेचन णजे, माणसाचा हलकटपणा, हसकपणा, ू रपणा, ेष, महाकांा, वचाची
ु लालसा हे सगळे सवाच े सतत अबािधतच असणार असे गृहीत धरणे आहे. अस े जर असेल तर
इा, सख

मूाकता हा शच र होतो. उरआधिु नकता हेच णते. स, ातं वग ैरे असले काही नसतेच, हाच इथे
आकलनाचा पाया असतो. अस े असेल तर मग कलािनमती हवीच कशाला याचा िवचार करायची वेळ येत.े

ु तेतन
ू बाहेर पडयाची ाची िया
माया आकलनामाणे चांगली कलाकृ ती ही िता िनमााा भावय

ु तनू बाहेर पडणे असते. हीच तर कवी आिण
असते आिण ितचे वाचकान े वाचन करणे हे ान े त:ा भावयते
वाचक यांनी एकमेकांना भेटयाची शता असते. आिण ती असतेच. अथा, ाा ाा आवडीची करमणूक
ु
ु े , मला असे िदसते की उरआधिनकतावाद
एवढेच कलेच े काय आहे, असे णावे लागेल. ामळ
हा माणसाचा
हलकटपणा आिण मूख पणा हेच फ स असते, असे मानणारा आहे. कलािनमती आिण मानवी मू यांचा
संबध
ं च नसतो, असे मानणारा आहे.

ु तेतन
ु ीच पटत नाही.  जगयात ातंाची णजे त:ा भावय
ू बाहेर पडयाची शता
मला हे मळ
ु ाला
िनितच असते, असे मला िदसते. जगाता अन ेक मोठमोा कलावंतांनी याला जोरा िदलेला आहे. त
काय वाटते ?
--- ००० --माझे दो

ु पास-साठ ती उडायला सु वात करतात. तोच एकच ठरलेला एिरया. इकडून ितकडे आिण
सकाळ झाली की समारे
ु असावीत. सकाळी
ितकडून इकडे. मी माया िखडकीतून जरा लांबनू पाहतो. ही बतेक कुणीतरी पाळलेली कबतरे
ु ायला आिण ायाम णूनही ांना कुणी सोडत असावेत. की ती आपली
जरा पंख मोकळे करायला, खश
आपलीच राहतात एक टोळी कन, कोण जाणे. काम ना धंदा ! िकती वेळ उडावे ? समु ारे पाच ते सहा तास कवा

आणखी जाच असेल ! आता ती तीच टीम इतका वेळ उडत असते की थोा थोा वेळान े ती बदलते, ते नाही

माहीत. सतत उडत असतात ! िकतीही ीड कमीजा होवो, चर थोडी कमीजा होवो, यांची ना कुठे टर होते
ना रागसंताप. अंत ूथ चालते काम. बरे यात कुठला खळ
े बीळ काही नसते. शयत वगैरेही नसते कधी. खाणे

आिण असा उनाडपणा करणे, हेच जगणे ! ांा पोरांना फारसे िशणही देत बसयाचा फारसा  नाही. वर वर
चढा, गती, करा, मोठे ा असली काही भानगडच नाही. असावीत ती मराठीच पण सािहाचा आिण

37

ु
राजकारणाचा संबध
ं च नसान े ती ना परोगामी
ना ितगामी असणार. मीच कसा िववेकी आिण बाकीचे कसे
अिववेकी, अशी काही भानगडच नाही. ना कुणी ेट ना कुणी छोटे !

असाच पांढया पांचा समूह असाच अन ेक तास उडणारा मी लं डनमेही पािहला होता. ितकडे आमा
केकडे आी मिहनाभर रािहलो होतो तेा. ते तर अिधकच िवलोभनीय होते. समोर िवीण िहरवेगार म ैदान
ु दो ! ितथे मा ते कधी कधी ा मैदानात उतन थोडा वेळ बसत असत. पण हे असेच !
आिण हे पांढरे श
ु
तासंतास उडणे ! भांडणबडण काही नाही, मजा नसती
!

न ेटवर एकदा पािहले या िनिमान े तर हजारो पांच े समूह, उडतानाची िडझाई, नी आिण ीडही बदलत
िबनधा हवी तशी उडू शकतात ! टर न होता !

ु
मला एक ती शंका आहे की ांना मन हा कार फ कामापरताच
असणार ! बाकी सगळे सदय  आिण मजाच !
ु ेच िबचायाची वाट लागत जाते. ालाही, कामापरते
ु मन
माणसाचे िबचायाचे मन सतत काय रत असते ामळ
वापरत, ही सगळी गती िटकवत आिण वाढवतही, जगता येईल का, हाच एक महाचा वाटतो  !
--- ००० --ಯ
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आता, ' बिु बळ आिण झू ' कानडीत –
आणखी एक नाटक -- ' बिु बळ आिण झू ' -- कानडीत –
जे. कृ मूत

ु
जे. कृ मूत त:कडे कोणतेही लॅ मर घेत नाहीत आिण जर कुणी असे लॅमर िमरवत अस ेल तर ाला जमानू

ु भर ते बोलत रािहले , अनेकांशी
नका असे सांगतात. माणसाा जगयात येणारे  आिण समा यांवर आय
े त, मानसशा, वैािनक, कलावंत ांत सामील होत रािहले. माणसाला
चचा करत रािहले. जगातले अनक
े धमानी हाताळलेला होता. ाचे धामक
ाा :खातून बाहेर पडता येईल का, हा  हजारो वष अनक

ु
अितेच े आिण ओळखीचे प घालवून कृ मूतनी हे म ैीपूण  चचा रावर आणले. गबाजी
नाकारली.
ु
कोणतीही तथाकिथत धामक पिरभाषा वा कमकांडांची अवडंबरे नाकारली. पकी
ान कचयात टाकायला

सांिगतले. तू त: तु या ांना सामोरे जाणे हा एकच माग, असे ांनी सांिगतले. यात कोणाही तडजोडी

नाकारा. मानवजातीत हे काही ांितकारक घडत होते. पण ांती बाहेर कुठे नाही तर त:तच घडावी लागेल, हे
ांनी सांिगतले. सव समांबाबत टाटान,े अगदी वैािनक पतीन े ांनी िववरण के ले. " कशासाठी येता
४०-४० वष माझे बोलणे ऐकायला -- ही काही धामक करमणूक ने ", असे ते णत. ' वतमानात जगा ' आिण '
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आा नाही तर कधीच नाही ' असे ते णत. जग अस े संघष मय, हसक का होत चाललेले आहे, यावर ते अंत
गंभीरपणे बोलत.

ु
यात खरे तर कुणाला काही ॉेम असायचे कारणच नते. पण धामक खोटे पणा आिण पकी
सााे उभी
ु े आपोआप डळमळीत होत होती. ाची ांना भीतीही वाटत होती. तसले अनक
े
करणारे यांची सहासन े यामळ

लोक कृ मूतबाबत अंत संतापून बोलत. अजूनही बोलतात. एक तानाचे ाापक तर ' हा भडवा काय
सांगतो -- हे सगळे गीतेत सांिगतलेले आहे ' अशा कारे संतापताना मी पािहले ले आहेत.  त: कोणाही
समेला तड न देता ांना शािक अिधकारपदे िटकवायची असत ते सगळे कृ मूता बाबतीत शू होत.
मला त:ला अगदी बालपणापासून जगयाबाबत गंभीर समा भ ेडसावत आलेा असान े मला ा समजून

ु
घेयाा ियेत कृ मूतची खूप मदत झाली. कोणतीही तवैके, पूजा-अचा, िदवे लावणे, जयंा-पयिता
असले काहीही मला नको होते. आिण अस े मायासारखे जगात खूप लोक होते. ते आ ेन े कृ मूतचे ऐकत-वाचत
असत.
ांना हे नाही आवडत ांनी आपापा गा, राजधाा संभाळत बसाात ना. कृ मूतना िशा देयाचे,
ांावर इतके िचडयाचे काय कारण, असे मला वाटे . कृ मूत ांा ोांनाही अन ेकदा णत की मी

ु
ु
ु
ू नाही, तीही
ू रा नका. आहे तसे सखासीन
तमावर
अवलं बन
मायावर अवलं बन
जगत रा इिणायांना
असा माणूस धोाचा वाटू शकतो, हे कळू न आले.

अजूनही ांना परंपरेतच िफट राहायचे आहे ते तसे राहातातच. ांना नको आहे कोणतेही अवडंबर ते कृ मूत
ऐकतात-वाचतातच.
--- ००० --Manojchandra Mishra
Otchtober9 20hl at7 110n1f31:107 PMotied1 •
सदं ु र आरसा दाखवणारी माणसं.
ु
तीही
ातलेच चं.
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नाटक -- ' ए, आपण चहा ायचा ? ' -खूप शभु ेा, जयदीप !

ु र देशपांड े या माया एका चल
ु त भावाबल इथे एक ‘ जदगी का सफर ‘ ही पो
०२ स बर’ २१ ला मी, ा. मधक

िदली होती. कॅ रचे िनदान झाले ले असूनही, ान े आिण ाा कुटं ुबान े ते सव एक विु ती णून ीकारणे
आिण बाकी टीन आहे तस े चा ठे वणे, यावर ती पो होती. तो काल राी िनवतला. राी साडेअकरानंतर
ु साडेबाराला आी घरी परतलो.
ाावर अंिवधी झाला. शानातून समारे

आमा िपढीता भावंडांत पिहला नंबर ान े लावला ! बाकी शांतता आिण ृतीस अिभवादन !
बदी-गदी, बासदं ु ी, मटण, कबाब, वगैरे.
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ु एका जातीची
माझा माया एका िमाशी संवाद चालला होता. मी ाला िवचारले की एखाा ांतात अमक
टे वारी जा आहे णून ा ांतात ाच जातीचे, राजकारणासह सगळीकडे ाब असावे, इतर जातना

ु च ान िमळावे, यामागे तक कोणता असतो ? तर तो णाला की लोकशाहीत अस े होणारच ना,
नाइलाजापरते

सं ेवर संधीही िमळणारच ना ! पण णात तो असेही णे की धामक वु ीकरण वाईट, तो िनळ वेडपे णा आहे,
ु धमाचे लोक जा आहेत णून ांच े ाब असावे, असे णयात कोणताही शहाणपणा नाही ! हे
अमक
आठवायचे कारण सा उडत असलेला सांृितक आिण उदारमतवादी यांांतला धरु ळा. आपण अस े णू

ु
ु
शकतो की लोक सामात: -- हवादी, मिमवादी,
धमिनरपेतावादी आिण परोगामी
अशा गटांत िवभागले
गेलेले िदसतात. एकदा असे गट वा भेद मा के ले की ‘ शहाणपणा ‘ या िवषयाला ितलांजली ावीच लागते. ‘
शहाणपणा ‘ हा शही कुठे चचत नसतो. जाती, धम, भाषा एवढेच काय देश यांवर आधािरत एकदा माणसे

िवभागली गेली की शहाणपणा वगरै े काही मु ा राहातच नाही. काय, शहाणपणा णजे ? तर ाचे उर, मी
णतो तेच – अस ेच येणार. शासनवा कोणाही कारची असो, कशाचाही गौरव करायला लोकांना आवडत
ु ठरलेलेच नाही तर ते पूण 
असो, कायदा सव िनबु पणाचा – जंगलाचा कायदाच चालणार, हे ठरलेले आहे. नसते
ु ात ‘ शहाणपणा ‘ ( wisdom ) णजे काय, हे कुणालाही सांगता येत
मानवजातीन े ीकारलेलेही आहे. मळ

नाही. समजा अमेिरके ा कृ ती ‘ चूक ‘ आहेत, तर काय ? िनणय होणार ते ताकदीवर, जोरावर, जबरदीवर. पूण 
मानवजातीन े ठरवले तर जगातली गिरबी चटु कीसरशी खतम होऊ शकते. पण तस े होऊ नाही शकत कारण पूण 
ु कीा िवरोधात असते. ही रचना सवानाच मा असते. ासाठी स ैावर,
मानवजातच समतेा, माणस

शाांवर अावधी पये खच करणे सवानाच मा असते. शिमान असणे, बळ असणे हाच ‘ शहाणपणा ‘ हे
सवानाच मा असते. एकदा कोणतेही िवभाजन, भेद मा के ले की मग ‘ शहाणपणा ‘ या िवषयावर कुणीही
बोलयात अथ राहात नाही.
अशा पिरितीत, ‘ शहाणपणा ‘ असे काही असू शकते का आिण काय, कसे अस ेल ते जगणे – अस े  काहना
पडू शकतात. ‘ आािक ‘ पळपटेु अशी ांची संभावना सवच सिय भूिमकाधारकांकडून होऊ शकते. सवाच े

णणे एकच असते की कोणती का अस े ना, एक बाजू ा आिण पेटवत, धडाधड भडकवत ठे वा सगयांच े जगणे !
भाषेचा अिभमान बाळगणायांना भाषेचे िकतपत असते देण-े घेण,े तसेच धमाचा अिभमान बाळगणायांचा धमाशी

ु
कवडीचा तरी संबध
ं असतो का, हे  िवचारले पािहजेत. तस ेच ‘ परोगामी
‘ हीही एक मूख  ओळख होऊन बसलेली
ु
ु च फ शहाणे, तेही जगात, इथे महाराातच फ उपल आहेत, असे
आहे नसती,
हेही पाहायला हवे. अमक
कुणीच णू शकणार नाही.

अलगता, ओळख, िवभाजन आिण वैचािरक बांिधलकी – हे आहेत मूल. हे लात येऊन तरी उपयोग काय ? एक
तर संघषात सहभागी ा नाही तर पळपटु े णून ातनाम ा, यांतच िनवड करावी लागणार !
कबाब खा, वर बासदं ु ी ा – समानता ठे वा, णजे झाले !
--- 000 --माझे जागितक ितिनधी
जानेवारी २०२२ मे सगापूरला जगाता िनवडक तण शाांना एका महान सिमटमे सहभागी होयाची
े नोबेल पािरतोिषक िवजेत े
संधी िमळणार आहे. ‘ लोबल यंग सायंिटस सिमट ‘ असे ाचे नाव आहे. यात अनक
शा सहभागी होणार आहेत. ांची भाषणे ऐकायला िमळयाबरोबरच ांासमोर आपापा िवषयातले काही
सादरीकरण करयाचीही संधी या तण शाांना िमळणार आहे. िशवाय, ांा िनवडीमाणे ांता एखाा
शााशी एका छोा गटात होणाया चचतही ांना सहभागी होता येणार आहे. िवशेष णजे यात माझे खास
दोन ितिनधी असणार आहेत ! िच. गा पारखी ही माझी नात ( केची का ) आिण ितचे िनयोिजत पती िच.

ीजय देशपांड े – या ा दोन ी ! हा आनंद तमु ाबरोबर शेयर करणे हे तर आहेच, पण, ाचबरोबर, आता
40

ु ाला पटावे की मी िलिहतो ते िकती महाचे आहे, हाही एक पा अजडा आहेच ! जगाता अंत ती
तरी त
ू या दोघांची, आणखी काही तणांबरोबरच िनवड झालेली आहे ! जय हद !
धतन
--- ००० --जगयाचा माग 

ु ीच न कळणाया िवषयावर िलिहतोय. याचा अथ , एरवी, मी मला कळणाया
आज मी जरा णजे मला मळ
िवषयावरच िलिहतो, असा माझा दावा नाही. बारावीनंतर वेश कसा कुठे ावा, हा तो िवषय. सामात:

ु िठकाणी, अमक
ु
िवााना असो की ांा पालकांना, न ेमके काय करावे याची ताच नसते. मग, अमक
िशण झाावर मोा पॅकेजा नोकया कशा िमळतात, हेच एकू ण िवचाराचे आिण िनणयाचे सू बनते. आटस
आिण कॉमस  सा सोडा, ितथे फार डोके चालवयाचा  नसतो. आपाला हवे ते कॉलेज िमळाले की झाले,
असा तो एक सोपा िनणय असतो. साय वाांच े मा फारच अवघड असते. पूव िवाथ जरा शार असला की
ान े डॉर वा इंिजिनयर ायचे, हे ठरलेले असे. आताही बरेचस े तसेच असले तरी महािवालये, िविवध कोसस
यांचा खूपच गतं ु ाडा िदसतो. ( िशवाय िठकिठकाणा फी, देणया, बाहेरगावी गेास येणारे खच, वगैरे मेु

ु ाखतना,
वेगळे च ! ) काय के ले णजे नोकरी उम िमळे ल, हेच असते िवचारात. कुठे कोणा कं पा येतात मल
ु िनवडायला, ही मािहतीही महाची ठरते. िचतच एखाा िवााला ाला काय करायचे आहे याची
मले
ता असते. खरे तर अशा वेळी िनण य सोपा ायला हवा. पण ितथेही पालकांच े िवचार वा इा वेगया

ु े अशा वेळी संघष  होतात. वेशासाठी जे फॉम भरावे लागतात ांत आपा िनवडचे म देण े हे
असतात, ामळ
ु
ु े बयाच शार मल
ु ांनाही ांना
फारच बिमेचे
काम असते, असे िदसते ! ा कामात योय ती ी नसामळ
ु ांनी आिण पालकांनी
हवे ते कोसस िमळत नाहीत, असे कळते. णजे ही एक लॉटरीच आहे एक कारची ! मल

ु
िमळू न खेळायची तीन पी ! यातून सगळे जे जसे घडत जाईल ातून घडत जाणार या देशाचे पढील
िशकार !
ु णजे जगयाता अिनिततेच े िशण मलां
ु ना िदले जावे याची आपा
कधी कधी टले जाते की म

ु े नाराज होऊन उम
िशणात सोयच नाही आहे. आता, या वेश ियेत मा ते घडून येत आहे ! बरीच मल
िशणाचे माग परत आहेत ! हे सव पाहता माझे साधे भरडे जीवन बरे गेले अस े मला वाटते !
--- ००० --मंगला आठलेकरांचा हा लेख खूपच िवचारांना चालना देणारा आहे -https://www.loksatta.com/.../dr-mangala-athalekar.../...

मंगला आठलेकर यांा भाषणाची लोकसेची एक लक मी इथे िवचाराथ िदली होती. ावर राल पग
ं ु िलया यांनी

ु
चांगले िलिहलेले असून ाची पो िदलेली आहे. ितथे देयासाठी मी कोमे िलिहली पण ती जा शसं ेमळे
ु े ती मी इथे माझी पो णून देत आहे -ितथे घेतली जात नाही आहे. ामळ
ु
परार,
वगैरे.

मंगला आठलेकर यांा लोकसेता एका भाषणाची लक मी चचसाठी इथे पो के ली होती. ावर समंजसपणे
वाचकांनी आपापले िवचार, आकलने मांडावीत, अशी अपेा होती. थमच, ावर, राल पग
ं ु िलया यांनी काही
चांगले िवचार मांडलेले असून ते नीच चचला चालना देणारे आहेत. पग
ं ु िलयांा किवता जरी मला आवडत
ु े , माया
असा तरी ाचा अथ आमची एकमताची वा एका ‘ भूिमके ‘ ची टोळी असते, असे नाही. ामळ
आकलनामाणे मी िलहीत आहे.
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कोणतीही सा ही िर असते आिण िर राहयाा यात असते. सजकता ही वाही असते – िरतेशी ितला
ु े , कलावंतांचा, सािहिकांचा सेबरोबर सतत संघष  असणारच. हा संघष, खरोखर
े ण
े े नसते. ामळ
काही देणघ

वाही असणारे कलावंत आिण वेगया कारची िरता हवी असणारे कलावंत – या दोघांचाही सेशी असणारा
ु भाव, िवचार या सवच बाबतीत कोणाही
वेगवेगळा संघष  असा असू शकतो. तस े पाहायला गेले तर अनभव,
दोन ी एकसारा नसतात, याचाच अथ  ा ा वा उघड संघषातच असतात. व ैचािरक रावर आदश,
सवसमावेशक, अलगता िनमाण न करणारे काही असू शकते का ? तर याचे उर ‘ नाही ‘ असेच येणार. कोणतीही

ु ेच , आठलेकर बाना
वैचािरक मांडणी सवाा ीन े पिरपूण, िनदष वा ‘ न गधळले ली ‘ असू शकत नाही. ामळ
ु
परारवापसीवाले
गधळलेले वाटतात, पग
ं ु िलयांना आठलेकर बाई गधळलेा वाटतात, मला पग
ं ु िलया

ु े,
गधळलेले वाटतात आिण आता मी हे जे िलिहतो आहे तेही आणखी कुणाला गधळलेले वाटू शकते. ामळ
एकमेकांना गधळलेले णयात फारसा अथ नाही.

पग
ं ु िलया णतात ते बरोबरच आहे – विशलेबाजी, ाचार हा कुठे ही असू शकतो. मग ते अज करणायांना िदलेले
ु
परार
असोत की अज न करता िदलेले असोत. कोणतीही ी, संा वा सरकार हे कोणाही कलावंताा

ु ीा काळात होणारे काय काच े खून
िवचाराशी एकप असू शकत नाही. िवचारवंतांच े खून असोत की िनवडणक
असोत, ांत मूाक फरक करता येणार नाहीत. एक वा अन ेक शेतकयांा, आता एसटी कमचायांा वा

ु िटकू न असणे, िशण,
िवााा आहा होत राहणे हे िततके च भयानक असते. गरीबीचे अि वषानवष
आरोय यांत समानता नसणे, हेही सगळे भयानकच असते. हे सव पाहता, कोणाही कलावंताने खरे तर

ु
ु ाराम िशा देतो. कलेच े काय हे मानवी
पराराा
फं दातच पडू नये. कथा सांगनू ाची अपेा ठे वणायाला तक
ु उादनांची
 आहे. ही काही उपय
जगयाला मूाकता देयाचे आहे, हे मा असेल तर तेही एक धमकायच
ु ारामाचे णणे नीच
ापारी देवघेव नाही असू शकत. कलावंतांना जर ेयसासाठी काम करायचे अस ेल तर तक

महाचे ठरते. आिण एकू ण मानवी वहार पाहता कोण ा अथान े मूाक काम करत आहे, हे एकमतान े ठरणे
अश आहे. तसे तर देशात धमभ दे असणे, जातीवर आधािरत राजकारण असणे हेही चंड हसक आिण घातक
आहे. अशा अन ेक गोना जनतेचा पाठबा आिण ोाहनही असाचे िदसते.

ु
ु असे आपण आहोत का, हेही
े बरे आिण ायचे असतील तर सव भदे ाभेदांपासून म
एक तर परार
न घेणच

ु िवरोध हे मू असल
े तर ते आपा आकलनात, आचरणात आहे का, हेही कलावंतान े पाहायला
पाहायला हवे. य
ु मू महाचे,
हवे. नाही तर एकमेकांना गधळले ले णत आहे ते चा ठे वणे, हेच घडत राहील. आिण अमक
ु नाही, असे तरी काही असते का, याचेही आचतन कलावंताा जगयात असायला हवे. की सव
तमक

मूांमे एकाता असते – हाही  िवचारात ायला हवा. असे जर नसेल घडत तर आपाला फ
े ण
े े नाही हे पणे पाहायला हवे.
आपापले राजकीय ाथ साधायचे असून मूाकतेशी आपाला काही देणघ
े ी शी याच तावर सगळे चालत राहणार, यात
मग, आता चालतेय तसेच, लोकशाहीा तामाणे संच
शंकाच नाही.
--- ००० --लोकशाही आिण सा
लोकशाहीत भावी ठरयासाठी वा सेवर येयासाठी खालील उपाय होत असतात –
ु कीन े, ेमान े आपले िवचार पटवणे.
१. लोकांना आपल

२. धाक, दहशत, प ैसा वा इतर श ते सव अशा कोणाही मामातून मते िमळवणे.
ु े लोक आपाकडे वळतील.
३. पिरिती अशी तयार करणे की जीमळ

ु ीची ूहरचना अशी करणे की त
ु बळ िवरोधकाची मते िवभागली जावीत.
४. िनवडणक
५. जात, धम, इितहास, िवभूती हे मेु वापन लोकांना आपाकडे वळवणे.
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ु मु े कस े घातक आिण अिहताचे आहेत ाचा चार करणे.
६. वरीलप ैकी अमक

७. उम, आकष क आिण िहतकारी जाहीरनामा तयार करणे. ( जरी तो वाचून ावर आधािरत मतदान फारसे कुणी
करणार नाही, हे माहीत असले तरी. )
वरील सव उपाय वा माग  वा अपणे वैधच समजले जातात. ांतले काही आपण वापरले तर व ैध,

सयान े वापरले तर अवैध, असे असते. परंत,ु सवच संबिं धत ी या जनिहताची कळकळ बाळगणाया आहेत,
हे मा कनच सव डावपेच आखणे मा असते. हे सव अस े करणे हे कोणाही कू मशाहीप ेा नीच चांगले ,
यावर सवाच े एकमत असणे णजेच लोकशाही.
( मामचचा, मते आिण उथळ िनरीणे यांवर आधािरत अशी ही पो आहे. फार गांभीयान े घेऊ नये. )
--- ००० --आेम, आरती, आगौरव
मानसशाातले कोणतेच संशोधन हे स धन चा नये कारण ते सारखे बदलत असते, असे णणारे लोक

ु कोणती िवचारसरणी ीकारणार हे तमा
ु
ु
ू असते, असे संशोधन समोर
आहेत. ती
जनकनकाशावर
अवलं बन

ु आिण अथक अास यांा तपेतन
ू आपण
आले की काहीजण खूपच संतापतात कारण आपली असाधारण बी
आपली मते, भूिमका वा िवचारसरया ठरवा आहेत, ही ांची खाी असते. या समजाला धा बसणे णजे
ांनी मानलेला तो एक म होता फ, असे होते. ते ांा जगयाला परवडणारे नसते. आता, अलीकडेच
माणसात नासिसिक वृी का असतात यावर एक संशोधन झालेले आहे. आेम, आरती, आगौरव यांच े
ु ना ा हातान े फुगडी घालता
एवढे काय मह असते मानवी जगयात, हा तो मूळ  आहे. “ मराांा मल

येत े ाच हाताने शूची गदनही छाटता येत े “ असे काही वा सा एका मािलके ा जािहरातीत टीीवर सतत
चा आहे. अरे, हो ना ! पण आता का अशा कानठया बसवताय आिण गरज का वाटते हे सा सांगायची आिण
ु
कुणाला ? की फ हे एक जनु े ऐितहािसक स एंजॉय करणे आहे ? फ एक करमणूक नसती
? हाच िवचार पढेु
न ेला तर असे िदसते की िशवाजी, बाजीराव, आंबडे कर, गांधी, सावरकर अशा अन ेक िवभूता गौरवाची गरज
सततच िनरिनराया समूहांना वाटत असते. काहना वाटते की बाबा ह धमात जेवढा तानाचा िवचार झालेला
ु े , आीच होणार जग
आहे तेवढा जगात कुठे च नाही झालेला, ामळ
ु ! काहना वाटते की आीच होणार

ु ाला शूर, परामी, शहाणे णत
जगातली महासा ! पण काय गरज काय हे असे होयाची ? सारखेच इतरांनी त
ु
ताला
आरा ओवाळत राहावे, अशी ही परावलं बी अपेा असायचेच काय कारण सतत मनात ? यावर काही
संशोधन झालेले आहे. कारण याचे बरेवाईट पिरणामही घडत असतात.

ु असा आहे की िगत रावर या लोकांना एक ूनगंड असतो. एक तर आपण कमी पडतोय
ात एक मा
कवा इतर लोक आपाला आपा योयतेमाणे मोजत नाही आहेत, आपाला योय ते ान वा मान िदला
जात नाही आहे, अशी यामागे भावना असते. त णतात की काही माणात हा आगौरव जर असावा, तो
 ी देतो. होय, पण काही णजे िकती माणात ? काही लोक
उपयोगी असतो – आिवास देतो, कायश
णतातच ना की बाबा महाकांा, धा, ेष, सूडभावना, हसा हेही सगळे लागणारच जगयात जसे ेम,
मादव, संवदे नशीलता, वग ैरे. होय, पण णजे िकती ? िदसते अस े की माणसाला असे सव गोचे माण ठरवून
काही जगता येत नाही. एकू णात जगयाची बबच होत राहते. िगत वा सामूिहक आगौरवाचे पांतर शेवटी
 ह, ेष, हसा या िदशेन ेच जात राहते. अितरेकीपणा, नलवाद हे आपण वाईटच णतो पण यााही मागे
पूव
अशी काही ूनगंडाची, योय सान िमळत नसाची – तशा भावनांची कारणे असू शकतील. राजकारणी,
लेखक, कवी, कलावंत यांनाही वाटत असते की माया कामाला योय ान िदले जात नाही आहे. मग तेही टोया
करायचे माग अवलं बतात. णजे ांनी समंजसपणा, पिरपता यांा िदशेन े जावे तेच हसकपणाा िदशेन े
जातात !
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यावर सामूिहक बोधनान े काही माग सापडेल ? आिण करणार कोण हे बोधन ? की  ेक ीला त:चे मन
समजून ावे लागेल ? या एकू ण काराा दोन ल खाली देत आहे –
https://www.theatlantic.com/.../group-narcissism/620632/...
आिण –
https://getpocket.com/.../11-mental-tricks-to-stop...

ु एका िवचारसरणीची सा आली की सगळे आलबेल
हे माणसाा जगयातले महाचे  आहेत. की अमक
होणार आहे ?
--- ००० --‘ सजग ‘ आिण देशीवाद .
िमवय  सतीश तांब े यांा नेतृाखाली ‘ सजग ‘ ची वजनदार वाटचाल चा आहे, हे खूपच आनंदाचे आहे. या
ु -ै स बर २०२१ ा अंकाची सरी आवृी काढावी लागत आहे, हे आजच कळले. ही
अंकाा वासात जल
ु धग
ु ी ठरणार नाही याची खाी वाटते. नसताच
ु
अथातच मराठी सािहाची शेवटची धग
िया-ितियांा

जंजाळात सापडलेला आपला सािहिवचार अिधक मोकळा होत जाईल अशी आशा बाळगायला बळ देणारी ही
घटना आहे.
या अंकात आपले िम गणेश कनाटे यांचा ‘ न ेमाडेणीत देशीवादाची कालबाता ‘ हा एक अंत अासपूण 
असा सिवर लेख असून हा लेख सािहिवचारात न ेहमीच मौिलक मानला जाईल यात शंका नाही. न ेमाांा
ु े न ेमाडपंथीयांा
देशीवादाचा इंभतू धांडोळा आिण झाडाझडती घेणारा असा हा लेख आहे. या लेखामळ
डोयांत अंजन पडेल आिण जग ांना नान े िदसू लागेल, असे वाटते.
या लेखात अंतभूत असलेला अास आिण अनेक संदभ आिण ांवरा चचा या अंगान े फार सिवर काही मी
ु होते एवाच िवषयावर बोलणार आहे. नेमाडे असोत
िल शकणार नाही. पण या एकू ण कारात गोची कशामळे
ु तेवर आिण
की देशीवादाची भलावण करणारे रसाळ सर असोत, यांची सगळी िभ माणसाा भावय

भावतेवरही ( conditioning ) असाचे िदसते. सािह वा कलािनमती णजे कलावंतान े आपापा

ु तेतन
ु मांडत जाणे, असे हे दोघेही गृहीत धरतात. एकू णात बिु ामायवादी
ू आपापले जगयाचे अनभव
भावय
ु
आिण साचे द टे परोगामी
यांचाही हाच घोळ होत असतो. लेखक आिण वाचक दोघेही भावबच फ जगू
ु ता
ु
शकत असतील तर कलेतली सजकता णजे काय, या ाची कुणीच चचा करत नाही. नसतीच
भावय

ु
णजे, मराठी नाटकामाणे कधी िवनोद, कधी सख:खे
एवढेच चा राहते, याकडे कुणी पाहात नाही. आिण अशा
मयादते च जर सव कलावहार घडत असेल तर ाला सांृितक मूाकतेच े अंगडेटोपडे तरी कशाला, हे

ु नाही. शेिपयर, बेकेट, िपरांद
े ो, आयन ेो वा पेसोआ िवचारात घेतले तर ांा कलेत
िवचारात घेण े सचत

ु े ठरतात, हे िवचारात
कोणतेच भाव ‘ आपले ‘ नसते आिण तरी ते एकू णच मानवजातीला महाचे कशामळ
ु
ु परदेशी वा परभािषकच कशाला, इथलेच कलावंत घेतले तरीही सवाची भावयता
ावेच लागेल. आिण नसते
ु
खूपच िभ िभ असते – तीही सवाची ‘ आपली ‘ नसते. ाचे काय ? भावयता
ही िनळ मतमतांतरांा

ु ेच मग, जाितवा की जातीयता, असली फालतू,
मयादते िफरते. ितला मूाकता असू शकत नाही. ामळ
ु समानतेचा िवचार करताना ीला गभाशय असते, अशा बािलश
िनरथ क मखलाशी करत बसावे लागते. ी-पष
ु
मावर
शारी करत बसावे लागते. हे असले लोक टीकाकार, समीक णून गाजतात पण आशयाा पायात
उतरयाची हमत फारशी करत नाहीत, ाचे कारण णजे हीच मूठ झाकली ठे वयाची चलाखी, हेच असते.
े णजे नंतर
EXISTENCE precedes essense या काराला हे शही क शकत नाहीत. कारण इस

ु
ु येतो. ती कधी
जमवलेले अनभवाचे
साठे हेच फ ांना ‘ श ‘ वाटते. कनाांा या लेखात व ैिकतेचा मा
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ु
अवतरते कलेत ? यावर जािणवेा भाषेतच फ आिण दाखवता येणाया ताकक पराािशवायच
बोलावे
लागणार. वैिकतेची िया असलेा माताा कलाकृ ती पािहा तर ांच े िनमात े या ना ा पतीन ,े

ु तेतन
ू बाहेर पडयाचे बोलतात असे िदसून येत.े ‘ पिर ा िवंभरे बोलिवले’, ‘ परताचा श ‘, गाओ
भावय
सांगतो तो distanced gaze, वडथ सांगतो ती tranquility, एिलयट सांगतो तो escape from
personality या गोचा िवचार न करता गेली ४० वष हे देशीवादाचे दळण दळले जात आहे. ातून फ काही
िकरकोळ मखलाशी आिण बतांश कचरा िनमतीच होत आलेली आहे, याचे कारण हेच आहे. कृ ान े अजनु ाला
ु असणे श असते, हे बाचे
ु
 त:कडे न घेयाबल सांगणे, जगत असतानाही :खातून म
कतृ
सांगणे
यांसारख ेच साा ‘ लाईज ‘ या नाटकाचे उदाहरणही पाहता येत.े भाऊ आिण बहीण दोघे िमळू न ांा

आईा खनु ाची योजना ठरवतात, ात भाऊ तलवार खपु सतो पण तो ा कृ ाा भावाा बाहेर राहतो
आिण बहीण मा पाापाा घघावा माशांना बळी पडते ! कला वैिक होयाची कारणे अन ेक कलाकृ ता
ु िशवाय काही असूच नाही शकत, हे या संकुिचत, मूहीन,
ियांमेच िदसू शकतात पण भावयते
आपमतलबी लोकांना गृहीत धरायचे असते.
कनाटे यांचा हा लेख अंत उोधक आिण देशीवादातली हवा घालवणारा आिण या अथान े मौवान झालेला

ु
ु
आहे. आपले अनेक देशीवादी, बिामायवादी
आिण परोगामी
यांचा कलािनमती ेातला वावर पाहता अन ेकदा
ु
जाणवणारा हा  आहे. जे असेल ते सगळे िवचारपतीत, िवचाररचन ेत आिण अनभवसाातच
असते, हा म

ु
ांना िटकवायचा असतो ! सजकताहीन पणा
चा ठे वायचा असेल तर तानाचे णावेत अस े  टाळावेच
लागतात !
--- ००० ---

कलाजाणीव
आशय आिण तं एकच असते वगैरे ठीकच आहे, पण, कलाजाणीव हा एक सोयीसाठी तं कार मानायला
हरकत नाही. माझी कलाजाणीव समजा वाचन-लेखनातून िवकिसत होत आलेली आहे. ती जी काय असेल ती
े कलावंतांची मला मदत झालेली असते -- ांच े संारही मी
िवकिसत होयात वेगवेगया मामांता अनक
ीकारलेले असतात. गेली काही वष, माया कलाजाणीवेला सचेत ठे वयासाठी मी आणखी एक िवशेष कार करत
असतो. न ेटवर उमोम िचकारांची खास णावीत अशी खूप अमूत  िचे उपल आहेत. ांतले ा ा वेळी
आवडेल ते एक िच िनवडून मी ते माया डेटॉप पा भूमीवर घेत असतो. दर ८-१५ िदवसांनी हे िच मी

ु े , ेक वेळी संगणकावर काम स
ु करयापूव मला या िचाचे दशन होते ! या उपमाचा आपली
बदलतो. यामळ
कलाजाणीव िवकिसत ायला खूप उपयोग होतो ! कन बघा ! ेक वेळी ा ा िचातले नवे काही कळते -खूप िरच वाटते ! बघा तर कन !
--- ००० --सािह संमल
े नाा िनिमान े
े नाचे अ आहेत. ांा िवान कथा आिण कादंबया ही ांची
डॉ. जयंत नारळीकर हे येा सािह संमल
मराठी सािहाला िवशेष देन आहे. मराठीलाच काय, जगालाही आदर वाटावा अशी काही कामे ांनी िवान
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ेात के लेली आहेत. ांच े गु हॉईल यांा समवेत ांनी के लेले काम जगा झालेले आहे. मोठा दणका (

ु
ु
णाा ेात ूटन व आईीन यांाही पढची
Big bang ) उपपी र ठरवणे आिण वैिक गाकष
से
ु े , एकू णात, मराठी सारताने ( हा श वापरला णून
उलगडणे, अशी ांची अितीय कामिगरी आहे. ामळ
कृ पया रागावू नये, ात थोडा उपरोधाचा अंशही आहे ) ांना अ णून ीकारलेले आहे.
या िनिमान े काही  समोर येतात, ांबाबता िवचारांसाठी ही पो आहे. मला त:ला णाल तर या

ु नते आिण अजूनही नाही. ामळ
ु े , ना देण े ना घेण,े अशा ीन े मी यावर िल
सोहयाचे कधीही सोयरसतक
शकतो. मीही एक काहीसा लेखक असान े मराठीता अशा ‘ सांृितक ‘ घटना मला िदसणे आिण ांबल
काही िवचार माया मनात येण,े हे  समजता येऊ शके ल. या वेळी, अ णजे नारळीकर, पूण  तीन िदवस
हजेरी लावणार की मधून मधून ऑन लाइन डोकावणार, असाही िवषय चचला गेाचे कळते. पण ते पूण  तीन
िदवस ितथे असणार, हे आता ठरलेले आहे. पण हा  िनघणे साहिजक होते. ते जरी ८२ वषाच े असले तरी ांच े
अापनाचे आिण संशोधनाचे काम चा आहे. तीन िदवस, या सािह सोहयासाठी ते थांबवावे का, हा 
महाचा आहेच. एरवीही ांना असे  पडत असणारच. वैािनक ितिर इतर मराठी वाचनाला िकतपत वेळ
ावा ? आिण थोडा वेळात नेमके वाचावे तरी काय ? ही शता लात घेतली तर मराठी सािहाची सिती
आिण एकू णातच इथे महाचे काम कन गेलेले लेखक, कवी यांच े वाचन जाऊ ा, मािहती तरी ांना असेल का
ू ीवर, ांा अीय भाषणात जर राजन खान, सतीश तांब,े रवी लाखे, ेमानंद
याची शंका वाटते. या पाभम
ु
गी असे उे ख आले तर तो एक सखदाया
चा मोठा दणका ठरेल, हे नी ! ( Big bang ).

हे पाहता, आपापा ेात अितीय काम के लेा आिण मराठीत थोडेफार लेखन के लेा कुणाचाही, खरे तर या
पदासाठी िवचार ायला हवा. उदाहरणाथ, अिभनय े घेतले तर, हंसा वाडकर, दादा कडके , भाकर पणाशीकर,
डॉ. ीराम लागू, िवजया मेहता यांची आचिरे आहेत. ती महाचीच आहेत ना ? लेखन िकती पानांच े आहे,

असा िनबु िनकष तर आपण ीकारणार नाही. याचमाणे, खेळाडू, उोगपती, राजकारणी यांचीही आचिरे
आहेत. ांनाही या पदासाठी योय समजायला हवे.

ु ान े कथा, कादंबरी, किवता, नाटक वा समीा ही कना सोडून िदली तरी चा शकते.
सािह णजे ाम

कळत-नकळत आपला य काय चा आहे तर सािहाता एकू ण वाहांची, आज सािहात काय घडते आहे
याची दखल घेण े आिण ावर सभान चचा, चतन होणे, हे बंदच ावे. राजकारणािशवाय सािह असू शकत नाही
ु ी ठ शकते की थोडेफार काही
ु े , ही एक यशी होणारी य
तर राजकारण णजे सािहच ठरते. ामळ

िलिहलेले इतर ेांतले मावरच अ णून िनवडत जायचे. याचे फायदे दोन होतील. एक तर ांा

सािहबा कामाबल कृ तता  करणे आिण फुकटा, िनपयोगी सािहचचा टाळणे वा ांना िवरामच
देण.े मेच एखादा बळीचा बकरा णून सािहाबाबत बोलणारा ावा आिण ाावर हे कन ाला
नामोहरम करावे. याचाही सािहचचा संपवायला उपयोग होईल.
आता हे तरी करायची गरज का आहे ? तर एक पिरिती समजून ायला हवी. एकू णच मराठीत, सा, देशीवाद,
ु
बिु ामायवाद आिण परोगामीपणा
यांची चलती आिण भाव आहे. या कारचे लोक सामात: सािहाता

ु े , जगातले तर
िविवध वाहांबल ागतशील नसतात. ते आपा भूिमका आिण मते यांनी ब असतात. ामळ
ु ,
जाऊच ा, इथलेही अन ेक कारचे लेखक, कवी ते आीयतेन े आिण िचिकेन े वाचू शकत नाहीत. ामळे

सािहाचा बराच भाग ांा आवााबाहेरच राहतो. ते समजून घेयाचा यही न के ाने ते काही समजतच
नाही. मग, ते तसले सगळे िबनमहाचे आिण असंवदे नशील लेखन असते असा कांगावा करत राहावे लागते.
ांनी कबडे झाकले णून सूय  उगवायचा थांबत नाही. ातून मग ांना ूनगंड येतो आिण ते आमक होतात.
ांना नको असलेले सािह नच ावे, असे ांना वाटू लागते. आिण तस े य घडत राहतात. लोकशाहीत,

ु े, आकलनान े काम करत राहणे, हाच एकमेव
अथातच, हे ीकारावेच लागेल. ान े ान े आपापा समजतीन
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ु ीा पतीने का असे ना, हा सगळा कार आपा समोर
माग आहे. तरीही, या अशा पोसारा अधव ट, चक
असणे, िवचारात असणे, वाया जाणार नाही, असे वाटते.
--- ००० --आकष कपणा
सामा माणसाचे डोके िनकामी करणाया हजारो घटना रोज घडत असताना ात आता ही आणखी एक अजब
ु मटाता दोन एकाच िवषयावरा बाता ! एका बातमीत खासदार शशी थर यांचा
नवी भर ! आजा पणे

सहा मिहला खासदारांबरोबरचा सेी आहे. ावर ीट करताना थर ांना ' आकष क ' णालेत ! याचा अथ 

ु
ांनी ियांच े वूकरण के ले असा ावर आेप आहे. आता ाच मटाा परवणीत
सरी एक बातमी आहे ती
यामी गौतम या अिभनेीबलची आहे. आता लौकरच येणाया िता ' दसवी ' या िचपटात ती जेलरा भूिमके त
असणार आहे. तर इथे एक वेगळाच  आहे. या पोिलसी भूिमके तून ती कशी काय लोकांना नेहमीमाणे आकषत
करणार -- हा तो  ! गौतमी णते पहा तर माझे काम ! आधीच कशाला चता ? णजे िदसेलच ती आकष क,
असा ितचा दावा िदसतोय !

ु े काही  िनमाण होतात, ते अस े -या दोन बातांमळ
१. िया आकष क असतात की नसतात ?
२. ियांचा आकषकपणा वगळू न फ ांा कामाबलच बोलावे, हे अन ेकांना का जमत नसावे ?
३. एखाा अिभने ीची ' आकष क ' हीच िसी असेल तर तेच ितचे कामही असान े ितचे वूकरण ायचे
राहते का ?
४. ियांना त:ला ा आकष क वाटणे हा अपमान वाटतो का ?

 पणाचा मु ा कधी येऊच नये यासाठी ियांना काय करता येईल ?
५. आकषक
ु नी काय करायला हवे ?
६. ांचा आकष कपणा जाणवूच नये यासाठी पषां
७. आणखीही काही  आिण ांची उरे काय असतील ?
-- नसता डोाला खरु ाक !
--- ००० --‘अि ‘ आयोिजत

ु
कना एक, आिवार अनेक – या धसाठी सचवले
ली कना -‘ हे िकरकोळ, ते महाचे ‘ ----- २०१३.
ु पाणे वापरतील
मख
िनभ य अिभिातं !
वही तो होगी शु आत !

ु
े नाची सवात
सािह संमल
-- ही बातमी देताना टीी ९ न े
ितथले मखांबाा खेळाचे मनोहारी य दाखवले !
याची सासता ाची ान े पाहावी -- चचा कन हे वा ते एकमेकांना पटवून देयाचा हा िवषय नाही -1. All political action is divisive.
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2. A man who is passionate about the world and the necessity for change, must be
free from political activity, religious conformity and tradition - which means, free
from the weight of time, free from the burden of the past, free from all the action of
will: this is the new human being. This only is the social, psychological, and even
the political revolution.
-- JK.
मालमसाला
एकू णच सािहाचा मालमसाला कोणता ? तर मानवी जगयाता समा, हाच ! एक राजकारणी णाले, खरे

ु ाला भरपूर मालमसाला िमळे ल याची तरतूद करत असतो -- तरीही, सािहिकांा ासपीठावर
तर आीच त
आाला नको णणे हा कृ तपणा आहे ! ( ांच े श हेच, असेच नते -- ते सोडा. )
ांनी इतके य कनही जर सािहाची भरभराट होत नसेल तर तो सािहिकांचा करंटेपणा णावा लागेल.
--- ००० --ु मटा पान ३. )
रॅ गग न करयाचे हमीप ऑनलाइन भरा -- िवापीठाा ाचायाना सूचना -- ( आजचा पणे
अ

ु
ु
े नाचे सूप वाजले असले तरी येा चारच मिहांत होणाया पढील
नकाच
झालेा सािह संमल
सािह
े नाची दवंडीही िपटली गेलेली आहे. आता, कधी कधी, वृापयत के लेा सािह सवे च
े ा मान णून
संमल
े नाचा अ करायची इा होत अस े. पण आता, अ हा हडतािफरताच असायला हवा,
एखााला या संमल
असे एक ठराचे िदसत आहे. ाचबरोबर, अलीकडेच पडलेा पायंामाणे, तो ' योय ' राजकीय भूिमकाही
मांडणारा असायला हवा, हेही ठरलेले आहे, असे मानायला हरकत नाही. ( तशा भूिमके ा अभावी नारळीकरांच े
भाषण तस े वायाचे गेले, असे काहना वाटू शकते. ) ा सािहात राजकीय भूिमकाच नाही, ते कसले सािह

े न तरी कशाला -- हाही िवचार मा झालेला आहे, असे मानायला हरकत
आिण ा तसा सािहाचे संमल
ु , अ ' योय ' राजकीय भूिमका मांडणारा असावा, ही झाली सरी अट. आता काही लोक
नाही. ामळे

पारंपिरक वेड े णावेत अस े असतात. ांना वाटते की अान े सािहावर वा सािहाा एका भागावर तरी
थोडे बोलावे. सािह णजे राजकारणच असले तरी सािह हे सािहही असते, यालाही, थोडी तरी माता
असावी. ही अट जर मा झाली तर तशा अाला तयारीसाठी िकमान तीन मिहने तरी देण े हे उिचत होईल. तर,
सारांशपाने, हडतािफरता असणे, भूिमकावाला असणे आिण सािहाबाबतही, जाता जाता का असे ना, बोलणारा
ु
असला पािहजे -- या तीनही अटी पाळू शकणारे कोण कोण सचताहे
त ? की, हडतािफरता असणे आिण

सािहाबाबत बोलणारा असणे, या दोनच अटी बास होतील ? आपापली मते आिण अपेित अटी पाळू न अपद
ु वावीत. रागलोभ, िचडिचड न करता, शांतपणे हे काम होऊ शकले तर संभा
कोण भूषवू शके ल ांची नावे सच

ु ेपणान े नावे
अ समोर िदसू लागान े, लगेचच येणाया या उवाा आनंदाला सु वात करता येईल. खल
ु
सचवावीत.

आता, माझा आिण संमल
े नाचा काय संबध
ं -- मी का ही उठाठे व करावी, हा  योयच आहे, पण, आपलाच एक
मराठी बांधव णून एवढे चालवून ावे, ही िवनंती.
--- ००० ---
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उदास गाणी
ु ाराम काही एखादा पंिडत वा योगशाळे त योग कन िसांत सांगणारा
जे का रं जले गांजले – हे िलिहणारा तक
माणूस नता. माणसाा मनाचे सखोल उनन करणे आिण उलट ियेन े बाहेन पूण  मन पाहणे हे ाला
ाा चतानातून सा झाले ले होते. Empathy या शाला नमे का मराठी श वापरात नाही. मला

ु ती ‘ हा श मला योय वाटतो. कवा मग ‘ संवदे नशीलता ‘ आहेच. :ख वा औदासी
सापडलेला ‘ समानभू
ु
यांा कन ेन े घेतलेा अनभवाने
ही मत आरोयकारक आिण सजक िया घडतात, असे संशोधन आहे.

शोकांितका पान जगयात िवरेचन ( catharsis ) ही िया घडते असे अिरॉटल णून गेला. ातून एक
कारची गता येत,े अशी ती मांडणी होती. अलीकडा काळात झाले ले संगीतिवषयक संशोधन हेच सांगते
आहे. आपण उदास गाणी का ऐकतो, िवशेषत: आपा तणपणातली आपली आवडती उदास गाणी आपा
मत काय घडवतात यावर संशोधन झालेले आहे. अशी गाणी मची कनाशी आिण सजकता वाढवतात कारण
ु े मता आंतरजोडया अिधक सम होतात आिण मत आरोयकारक रसायन े उीिपत होतात,
अशा गायांमळ
ु िलिखत गीत ने तर ाची चाल, वामेळ, गायकाचा
असे िदसून आलेले आहे. संगीत णजे नसते

ु आवाज, हे सगळे च असते. ामळ
ु े , इथे एक लात ावे लागते की मंगश
े पाडगावकर, ग. िद.
चतनशीलताय
ु ठाकू र, वैभव जोशी, संदीप खरे – हे गीतकारही
े भट, जगदीश खेबडु कर, ग
माडगूळकर, शांता शेळके , सरु श

ु ची लोकियताही हेच
मराठी लोकांच े आरोय जोपासत आलेले आहेत. हदी िचपट संगीताची इथली वषानवषा

ु आपा अवधानात नसतो, पण, ही एक अंत महाची
काम करत आलेली आहे. संगीताचा हा अ गण
बाब आहे. संगीत िखता घालवू शकते, काळजी आिण वेदनाही कमी क शकते, असे संशोधन आहे. ‘ साथी न
कोई मंिजल ‘, ‘ कोई हमदम न रहा ‘, ‘ अके ला ं मै ‘, ‘ सौ बार जनम ल ग े ‘ वगैरे पूव आपाला आवडून गेलेली
आिण आता ऐकताना तो काळ मनात िजवंत करणारी गाणी अशा बाबतीत िवशेष कायम असतात. ांना शाीय
संगीत समजते आिण आवडते ते तर या बाबतीत ीमंतच णायला हवेत.
सगळे च संगीत असे िहतकारक असते, असे नाही. कानठया बसवणारे, ोध-संताप  करणारे, आमक वा

ू  तर नाहीच ठरत, पण, अिहतकारक ठरते. मानवी जगणे िबघडवणारे, सौहाद
हसक संगीत जगयात अस े अथप ण
न करणारे ठरते. इथे हेही लात ायला हवे की संगीत-शू असणे ही काही फारशी भूषणावह बाब नाही. तसे
असणे णजे त:ा जगयातली समृी कमी कन घेणे तर आहेच, पण, नीट, मानवी जगयाा शताही
घालवून घेण े आहे. महाराात संतवाङमय , कीतन े, भजन े, लोकगीते ही िदलासा देयाबरोबरच आरोयाचेही काम
करत आलेली आहेत, हे लात ायला हवे.

ु
ु :खे ही आपली सवाची सख:खे
ु
कला णजे नसतीच
करमणूक वा टाईमपास ने. इतरांची सख
आहेत याची
जाणीव आिण समज कला देत असते. धम, तान आिण िवचारसरया माणसाचे भले करयात फे ल गेलेा
आहेत – अपयशी झालेा आहेत. आता िविवध कलांच े अि हीच फ आशा आहे. कला ेाता सव

ु ा ठे वणे आिण कलेता समावेशकतेच े मह ओळखणे – समजणे, हे फार महाचे आहे.
शता ओपन – ख
तीच, तेवढीच फ आता मानवी जगयात मौिलकता येयाची आिण सतत वाही राहयाची शता आहे.
--- ००० --गणेश ह.िदघे
Decemube08ari7 om1n10g0o,3 02021 •
आज संाकाळी माझे िवाथ , Champra Deshpande आिण Premanand Gajvee या दोन "महान"
मराठी नाटककारांा नाटकांच े नावाचन " रं गशाळे "त करणार आहोत. िडीओ फ मागेल ालाच पाठवील.
ु ी जाणताच. 😃
बाकी नाटककारांना "मानधन" हवे असेल तर मी काय देतो हे त
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ु
गरीब झालोय. गलाबाचे
एक फुल एवढेच मानधन आगामी सहा मिहात देऊ शकतो.

गणेश ह.िदघे
Deucethmbe0cptr o10hfrt, 200215 •

ु ना त
ु ाला भ ेटायचे
Champra Deshpande गेले तीन िदवस रंगशाळे त " ढोलताशे " वाजताहेत सर. मलां
ु
ु नाटक "कसे "िलिहता याची चंड उकता
ु ांना. तमा
ु
आहे. तमु ा सवडीने वेळ ा, ती
आहे मल
ितरकस
ु े.
भाषेचे आिण कठोर रंगसंवादाचे चाहती आहेत माझी मल

ु सरांची मल
ु ाखत ावी अशी इा आहे.
Girish Patke आिण Nisarg Deshmukh ती
सा रं गशाळे ची आथकिती मानधन देयाइतकीही नाही 😢 याल ?

ु िवचारधारेतील महान आिण आदरणीय नाटककार Premanand Gajvee सर, ताला
ु
े तेा
बद
वेळ असल

ु
 ाळा " घेतोय. या िवषयावर महाराात ताला
याल रंगशाळे त? " आंबडे करी नालेखन कायश
पयाय नाही. सा
ु ना त
ु ाला ऐकायचे आहे,
माझीच आथक ीती अंत खराब आहे,मी मानधन देऊ शकणार नाही.माया मलां
ु
ु
तमची
मलाखत
मी कवा टेासदादा घेईल. याल ?

( जाहीर पो टाकायचे कारण एवढेच की "काही" नाटकं करता येत नाहीत )
टे लस 
ु टे लस . बालपण
जळगाव िजाता लोहारा या गावी असताना माझा जो टे लर होता ाचे नाव होते िदलखश

ु ातला सगयात मोठा िवनोद ान े के ला
ू ीवर माया आय
आजारपणात करपून गेलेला मी माणूस. ा पाभम
होता. बरेचसे दणदणीत शेतकरी असलेा ा गावात ाा मते तीन उम तेतीची माणस े होती – ांत मी
एक होतो ! डोयांत आनंदाू यावेत असा िवनोद ! अथात तोवर माझी तेत खरेच चांगली झालेली होती णा.
ु े िशकायला मबं ु ईत असूनही ांचहे ी कपडे इथेच िशवले जात. एखाा वेळी उशीर झाला तर सकाळी
माझी मल

ु
सहाची लाल परी सटाया
आत तो कपडे ितथे ँ डवर आणून देई ! आज हा खरे तर नंतर आठवला – याा

ु
आधी आठवला तो कोापूरचा बॉे टे लस  ! तो एका पायान े अधू होता. ब चौकातून खाली लीपरीकडे
जाताना
ु
ाचे कान होते. अंत ेमळ माणूस ! “ आपण ही अशी क या तमची
कॉलर – “ असे तो णे. माया शटात
जणू ाला ाणपणान े इंटरे होते ! कवा जणू तो शट आी दोघे आलटून पालटून वापरणार होतो ! चांगले
ु असं मनांतन
ू कशी जगत असतात, याचे हे एक उदाहरण !
आीयतेन े वागणारी माणसे वषानवष

आज टे लर याच िवषयान े माझे मन गजबजून टाकायला तसेच कारण घडले. शटाचा साईज मला ४२ घ होतो

ु
ु ाला
आिण ४४ सया कुणाचा तरी उधार आणासारखा मोठा होतो. यावर, मलगा
णाला की बाबा, आज त

ु ची मापे इथे घेणार आिण मग त
ु ी िनवडाल ा कापडाचा शट ताला
ु
एक वेगळाच टे लर दाखवतो. तम
मबं ु ईन
ु
िशवून घरपोच येणार. रेडीमेडचा बाप णावा असा असतो तो शट ! णून मग मी, मलगा
आिण माझी धाकटी
नात, िजचा सा आी सगळे च ऐकतो, असे ितघेजण गेलो. आमा घरापासून बरेच लांब. कोरेगाव पाक ला.
यााही कानाचे नाव ‘ बॉे शट कं पनी ‘. एका मोा आलीशान हॉलमे हे कान आहे. तो पिरसर आिण हे
ु
कान एकदम शांत. पकां
माणे बाड के लेले कापडांच े नमून े होते. ांतले, िवशेषत: नातीा सान े एक

ु
िनवडले. ा टे लरने अंत सौजशील बोलत आदबशीरपणे, बारकाईने मापे घेतली. “ ताला
ही बटणांची नको
कॉलर, ही िबनाबटणांची अशी घेऊ या – “ तो णाला. “ आिण ही बटणे बघा – ही परफे  होतील ! “ टले
े ा भाऊच िदसतोय, माया मनात आले. मग सगळे ,
होय, मा ! ायला, हा बॉे णजे ा कोापूरा बॉबं च
50

ु नसते
ु कापड
माझे नाव, पा, फोन, ईमेल, वगैरे झाले. लगेच ती सव नद मला मेस ेजमे आली. यापढेु , ती

आिण हा तमु चा नंबर कळवलेत की आठ िदवसांत शट तमु ा घरी पोचेल, तो णाला. ानंतर असाच सगळा
ु
कायम माया मलाा
बाबतीतही झाला. मेच ाने िबसलेरीा बाटाही िदा. तो एकटाच होता
कानात.
डॉस, इंिजिनयस , आकटे स कवा मोठमोठे ापारी कवा कारखानदार हे आपापा ेात ेशलच
असतात, हे आदरासह माहीत होते. पण यात टे लर या ीचा समावेश करावा लागेल, असे कधीच वाटले नते.
अंत शांत, सौजपूण  आिण अंत ििलयंट माणूस ! कापडांच े कार, िशलाईचे दोरे, ते कधी वेगया रंगांच े
असावेत, यापासून ते कोणा संगी कसे कपडे हवेत याची जणू ान े डॉरेटच घ ेतलेली असावी, असे वाटले !
ाा कानात गद नसते. एके कदा मापे देऊन गेलेली अशी बांधलेली िगहाइके . आी इथे कुठे आलोय अस े
वाटावे अशी सगळी थोर मंडळी. ान े नावेही सांिगतली, ती इथे नाही सांगत. लाखभर पयांचा शट ही
ााकडून िमळू शकतो ! आालाही ाने ाच इतीची वागणूक िदली ! माया चेहयावर िदसणाया
ु ेच !
मराठी लेखकाा तेजाचा तो पिरणाम असावा ! नाही, नाही, तोच एक चांगला माणूस आहे, ामळ
--- ००० --माया किवता
ु एक अशी
माया किवतांचा आशय एकच असला तरी ा किवता मा असं कारा असतात. माझी अमक
ठरलेली शैली नाही. या अथान े किवता हे एकच माम नसून किवतेची अन ेक मामे माझी किवता वापरते.

ु होते आिण अनपेित आकार घेत जाते. ही ता
आशयाची ता असान े कशातूनही, कुठूनही किवता स
वैचािरक नसते. िवचाराा मयादा, अपरेु पणा, िनपयोगीपणा आिण ाची िवंसकताही दाखवणारी असते.

ु े ेक किवता तशी जरा हाताबाहेरच राहते. तरीही, मी िलहीत असलेा किवतांच े कार अस े सांगता
ामळ
येतात -- सबु ोध, बध, कामय किवता, ग किवता, कामय ग, ितमांची किवता, ितमाहीन किवता,

 , भाषेचा गौरव करणारी, भाषेचा नाश करणारी, गंभीर,
असड, अितवाववादी, अिवादी, अमूत, िनरथक
िवनोदी, उपरोिधक, िवसंगतचे दशन घडवणारी, िचमय, िचहीन, वग ैरे. असे असले तरी, माझी किवता कशी

नसते तेही सांगायला हवे -- ती एक मूड िगरवत गग
ं ु करणारी नसते, संगीत लयीचा वापर ती फारसा करत नाही, ती
ु
ु
एखाा अनभवाचा
य देणारी नसते, टीन सख:खां
च े सामान वापरत हसू वा रडू िनमाण करयात ितला रस
ु त: ती
नसतो, ती कोणाही ावहािरक कृ तीला वृ करत नाही, वगैरे. मग असते तरी काय ती ? तर म

वैचािरक अथ लावयाची सवय मोडणारी असते. मािहतीा ेात मावणारी नसते. अस े तरी का, तर, मानवी

ु े पाहणे हे ितचे काम असते, णून. समा समजयाचा ण ही एकमेव अशी चाकोरीतून बाहेर
समांची मळ
पडयाची शता असते, णूनही. थोडात, ती कोणतीही वैचािरक चाकोरी वा िदशा ीकारणारी नसते.

ु े , सगयाच किवता सगयाच वाचकांना पोचा नाहीत तरी अन ेक किवता
इता कारची किवता असामळ
खूप वाचकांना पोचू शकतात. या अथान,े किवतेच े ेम िटकवणे आिण वाढवणे, ही कामेही या किवता करत असतात.
अथात, यात माझा दावा असा कुठलाच नाही. कारण, कोणतेही ेय िमळवयासाठी नसतातच या किवता. सतत
काही ना काही िमळवयाचे जगणेच ांिकत करणाया या किवता त: कशी कुठली इा वा हाव बाळगू
शकतील, कोणते उि ठरवू शकतील ?
किवता ही शांत वा ओळत नसून समोर िदसणाया घाटाा बाहेर असते आिण तेच वाचकाला जाणवावे
यासाठीचे, माया कुवतीतले कौश ही किवता वापरते.
--- ००० ---
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कॉलेज वेश आिण सामसलतचे महापूर
ु
ताला
पिहा राऊं डमे िमळालेले मेकॅिनकलच ठे वा, ते कॉलेज दजदार आहे -- पण मेकॅिनकल ला नोकया
कमी पगाराा िमळतात -- अहो, सा सी एस ा मागे पळताहेत सगळे पण चार वषानतं र बाहेर पडणाया या

ु ी सी एस, आय टी , आिण इ एन टी सी
सगयांना थोाच मोा नोकया िमळणार आहेत -- सया फे रीत त
यासाठी जरा कमी नावाजलेली कॉलेज ेस िदलीत तरी योय होईल -- देणगी देऊन ा कॉलेजात सी एस घेयात
काही अथ  नाही -- खेळ वा नाटकिबटक यांत इंटरे असेल तर उपितीा बाबतीत खूप कडक नसलेली बघा
े --खाजगी कॉलेजांत फी जा असते पण मोकळीक जरा जा िमळते -- नाही तरी हे करता करता ते
कॉलेजस

ु बी इ ला कुणी िवचारत नाही हो -- पु याबाहेरचे ऑ नाहीतच
करावेच लागते मग हे काय वाईट आहे -- नसते
ु ाखतना कुठे कुठा कं पा येतात ाला फार नका मह देऊ -- आमा मािहतीतली एक
का -- आिण मल
ु
मलगी
साा या कॉलेजातून मेकॅिनकल होऊन सरळ थेट बोगमे लागली नोकरीला -- पण या ाय

े तर सोडू नका संधी -- अहो नशीब वेगळे च चालते -- माया मािहतीत दोन िम बी
कॉलेजात सी एस िमळत असल
इ झाले आिण धंदा पोी फामचा करतात -- सरा राऊं ड हा बेटरमेचा णजे अिधक चांगली शता

े पयाय मागा की ातले काहीही िमळाले तरी सा
िनवडयाचा असतो, हे लात ठे वा -- णजेच यात असच

ु
िमळालेाचा ाग करायची तयारी आहे -- पढा
सहा वषाच े ॅनग हवे -- जग इतके अिर झालेय -- आिण
आटिफिशयल इंटेिलजे चे  वाढत जाणार आहे -- तेा सगळे िचच पालटत जाईल -हे फ इंिजिनयरगचे -- आणखी खूप आहेत अासम -- खूप, असं से , िहतचतकांच े तळमळीचे श

ु
यांच े महापूर येत राहतील -- िनणय एका मागान ेच श आहे -- आिण तोही ताला
हवे तेच िमळयात यशी

ु ाला जे हवेस े वाटतेय ते बरोबर वा योयच ठरेल असहे ी नाही -- जगणे समजायला
होईलच असे नाही -- आिण त
यान आदश अशी कोणती असू शके ल समा ?
--- ००० --एवढे काय असेल

ु ढ चहा चे ! ती
झी िबिझन ेस वर आजच सकाळी एक बाटली आिण ितचे आवरण खोके दाखवले गेले. आसाम िदग
एक िकलो चहाची होती बाटली. कमत ऐकू न उडाल दहा फू ट ! आदरािताचे, ेमाचे, सावन ेचे माम णून
वापरले जाणारे चहा इतके लोकिय पेय नाही. कारण चहा परवडायलाही बरा असतो ! िशवाय जरा तरतरी आणतो,
ते वेगळेच. णून तर गिरबापासून ीमंतापयत हा एक कायमपी हे ाचे तीक णून अढळ ानावर आहे.
पण, हा काही वेगळाच िदसतोय कार ! या चहाची कमत आहे एक लाख पये िकलो ! ायला, एवढे काय असेल
यात ? ती वा सौ िकक देणारी दा वा इतर कोणतेही  आपण समजू शकतो -- पण, चहा ? हे शोभून नाही
िदसत. ा चॅन ेलवर या चहाची वैिशे काही सांिगतली ग ेली नाहीत. मला तर कन ेन ेही ती कळू शकत नाहीत.

ु असतो माहीत, पण, हे साात अमृतच असेल की काय ? मला कदािचत जरा अानामळ
ु े ही
आपाला अमृतत
हे  पडत असतील. पण, इतर कुणी याबाबत काही सांग ू शके ल काय ? एक तर वाव मािहती वा कािनकही

चालेल. एवढे काय असेल यात ? ( न ेटवर िमळणाया मािहतीमाणे, हा चहा एका वेगयाच ोनपासून िमळतो,
याचे उादन बरेच खचक आिण अवघड आहे , वगैरे. ते ठीक हो, पण आहे काय एवढे िवशेष यात, ते सांगा ना -- )
--- ००० --ु ' या कथेतली आई िता मल
ु ाला णते, " तू बाकी काही हो न हो पण
( नी आठवत नाही, पण, ) जीएंा ' तती
दगड मा नी हो ! " याचमाणे, वदांची ' माया मना बन दगड ' आहेच मािहती आपाला. या दोन महान
कलावंतांा या अिभवन आपाला या एकू ण िववेकी महारााा जगयाचा र अंतयामी माहीत
असतोच. आता आले सांताॉजचे िदवस ! खूप सांताॉज आपापली कामे कन जातील, पण शेवटी ाच
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ु
टोपीतला तोच सांता ेट ठरेल जो एखाा िवान मलाा
हातात अपदाचे ख ेळणे देऊन जाईल ! बाकी काही
जमो न जमो, असा सांता ायला जमले पािहजे !

समय
१. ब ैलगाडा शयतसाठी ब ैलांना खास तयार के ले जाते, ांना उम पोषक आहार िदला जातो, प ैलवानांसारखी

ु े , अशा
ांची बडदा ठे वली जाते. अशा तं ब ैलांची प ैदास ावी णून गायनाही छान पोसले जाते. ामळ
शयती कायान े बंद करणे णजे गायीब ैलांवर अाय करणे आहे.
२. या शयता जोषासाठी ब ैलांच े हाल के ले जातात, ांचा छळ के ला जातो. दा पाजून ांना ांा

ु ात ब ैल हा ाणी अशा शय तसाठी योयच नाही आहे. ब ैलांवर त:ा
न ैसगक कुवतीा बाहेर पळवले जाते. मळ
ु ीसाठी असे अाय करणे हा भयानक ू रपणा आहे.
करमणक

३. या दोी बाजूच
ं ा आिण ायालयाचाही मान राखणे महाचे आहे. ासाठी समयाचा माग  -- उपाय हा
असा करता येईल -- ब ैलांना पोषक आहार वग ैरे चाच ठे वायचे, वाटास, ांना आवडत असास ा

समारोहात ांना दाही पाजायची. पण, शयत नाही लावायची. ही शयत आहे, असे सांगनू ांावर दडपण
आणायचे नाही. ांना रमतगमत, गा मारत चा ायचे. ात, ांनाही नकळत जी बल
ै जोडी पिहली येईल
िता मालकाला ायचे बीस !
माणूस ा समा िनमाण करतो ा बटाटा आिण पतंग यांा असतात. दोचा काही संबध
ं च नसतो. ांची
ु
तलनाही
नाही होऊ शकत. ब ैलांना चांगले पोसणे आिण ांचा छळ करणे हे दोन िवभागच वेगळे आहेत !

ू समयाचा माग काढणे णजेच absurdity -- िमाना वा मूषाना ! मानवी बु ी अस े असं
ांांतन
चमार करत जीवन नामय करत असते !
😀😁
--- ००० ---

God is dead. Marx is dead. And I don’t feel so well myself.
-- Eugene Ionesko.

इहवाद आिण कला
ु
इहवाद णजे जे इंियग आिण तकािधित आहे तेच स मानणे. इहवाद णजे बिामायवाद,
वैािनक
ु
ु वग ैरे न मानणे. ा, भी, िनयती असले सव
िकोण, नािकता. परलोक, ग-नरक, पनज,
मो-मी

नाकारणे. याा उलट समजा भिमाग वा आिक असतात. पण अशा या दोन कारांत – ांा जगयात
मूलभूत असा काही फरक असतो का ? दोी कारची माणसे :ख भोगणारी, महाकांी, भीित, वचवादी,
ु
हसक, ेमळ, ू र, यखोर,
वगैरे असलेली िदसतात. दोी कारांत अलगता आिण अिता यांचा भाव िदसतो.
एक णतो, देव योय तेच करतो, सरा णतो, ‘ माणसा माणसा माणूस हो ! ‘ दोघांचीही मन े सारखीच िवदीण,
ु े , दोघांप ैकी कुणीही, आपण फार शहाणे, शूर, ेय
वखवखलेली, सूडाने पेटलेली आिण अमानषु असतात. ामळ

ु
समजणारे, िवशाल समजतीचे
आहोत, असा म बाळगायचे कारण नाही. धम, तान, िवचारसरया हे सगळे
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माणसाा भाा बाबतीत अपयशी ठरलेले आहेत. आिण आता आशा बाळगावी अस े एकच े उपल आहे,
ू च घेतला जायाची
ते णजे कलेच.े मानवी जगयात काही मूाता असू शकते का याचा शोध फ कलेतन
ु ही जर मूाता मानली तर कलेबल काय बोलता येईल ?
शता आहे. सजकता, ातं, :खमी

ु असणे, अलगता, अिता, अिरतेचीमाणसाा जगयात मूाता नसयाची कारणे कोणती ? भावय
अिनिततेची भीती, वचाची इा – हीच. ही कारणे तर इहवादाची वेदक लणे आहेत. अस े असूनही तेच
ु , ातं यांचा जयघोष करत असतात. माणसाा मची कुवत आिण ाची
अगदी पोटितिडकीने समता, बंध

ु ी हा िवषयच व आहे.
पिरितीसापेता – हा तर इहवादाचा पायाच णावा लागेल. कारण, जे आहे ातून म
ु
बु ाची िनवाण कना ही मरणोर िमळणारे र-पािरतोिषक नाही. ते िजवंतपणी, याच आयात
असणारे मू

आहे. इथे हेही लात ायला हवे की मूाता ही धमातली वेगळी, वैचािरक वेगळी आिण कलेतली वेगळी, असे
असू शकत नाही. ती एकच असते – असावी लागते. ती णजे ‘ िनरपे समावेशकता ‘ हीच फ असू शकते.
फ िवचारााच ेात जगणारे आिक असोत की नािक, दोघेही ती नाकारत असतात. त:ला इहवादी
ु आतच
ु नाही तर
णवणारे तर ती अिधक शूरपणे आिण करपणे नाकारत असतात. आिण ात ते नसते

रिभमानी आिण आमक जगत असतात. इहवाांमे या बाबतीत जराही लविचकपणा असू शकत नाही. ‘ इतर
ु ी वा ातं यांा शता तरी मा असान े ते अिधक लविचक असू शकतात. ामळे
ु ,
लोकांना ‘ :खम
ु ी णणे,
कलेतनू जर असे समावेशक भान  होत असेल तर ते ीका शकतात. टी. एस. एिलयटन े म

वडथन े शांततेतली ृती णणे, गाओन े न अवलोकन णणे यांतनू ाच मूातेचा िनदश होतो, हे इथे

ु ाराम जेा णतो की हे माझ े नाहीत श – पिर ा िवंभरे बोलिवले, कवा ान ेरांनी
समजून ायला हवे. तक
सांिगतलेला परताचा श – हे सगळे तेच आहे.

ु े , संतांची किवता ही ितातला :खम
ु ीचा आशय सोडून नसती
ु
ामळ
किवता णून पा, असे णणे हे

जगयातलीच मूाता नाकारणे असते, हे नीट पाहायला हवे. हे सव पाहता, इथे असे णायचे आहे की इहवादी
ु ात इहवादच मूा असणे श नाही.
कला असे काही असेल तर ती कला मूा असणे शच नाही. मळ
इहवादाचा आिण मूा कलेचा काही संबध
ं च नाही असू शकत. कलेा ेात ते उपरे आिण फुकटचा ट भा

ु कीा, समतेा िनरथक गा मारत काळ तीत करणारे ते आळशी, डल लोक
िमरवणारे लोक असतात. माणस
असतात. कलाे जेा अशा लोकांा ताात जाते तेा मूातेची वेगान े वाट लागत राहते आिण ते लोक
जी शािक पातली मू े मानत असतात ती अिधकािधक रावत जातात, यात शंकाच नाही.
--- ००० --कादंबरी
ा ा काळाचा दावेज तयार करयाचे कामही कादंबरी करत असते, असे मानलेही जाते आिण काहची तशी
अपेाही असते. आता काळाचे दावेज तयार होयाचे अन ेक माग आिण साधन े अिात आहेत. हे पाहता,
आता, कादंबरीा दावेजाचे िकतपत मह आहे ?
ु ीची मल
ु गी ) िहचा िववाहसोहळा पयात
ु
काल माझी नात िच. गा ( मल
संप झाला ! ती िता सासरी नागपूरला
रवाना झाली !

े नाचे अ णून भारत सासणे या आपा उम कथाकाराची िनवड !
९५ ा अ. भा. मराठी सािह संमल
 ागत !
मन:पूवक
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ु
काश बिसागर
ु े समजले -- आज काश बिु सागर या मराठीता एका ेट िददशकाचा
राजेश देशपांड े यांा पोमळ
वाढिदवस आहे ! माझा िजगरी दो ! िवनोदसाट नट असतात तसा हा िवनोदसाट िददशक ! मराठी
नासृीत माझी ाणितापना यान े आिण िवनायक पडवळन े के ली ! काशन े बसवलेली माझी ' नातं ' ही

ु
 ांत पिहली आली होती ! िशवाय ान,े ' उव ', ' िदनकर परोिहतचा
एकांिकका ८५ धक
खून ', ' पोातून
ु ा !
गोात ', ' संसाराणूपड
 घार ' या माया संिहता रंगभूमीवर आणा ! काशला माया खूप खूप शभे
ु े पित-पी अिधक जवळ आान े आपण एक नाही रा शकत हे ांना कळले -- ामळ
ु े
कोरोनामळ
सहसंमती◌ेच े घरोट वाढले ! ( आजचा मटा )
े नाचे िनयोिजत अ
९५ ा अ. भा. मराठी सािह संमल
भारत सासणे
आी मराठी लेखक खूप समंजस असतो. बयाचदा आी िमही असतो पण आी एकमेकांच े काहीही वाचलेले
नसते. नोकरी-धंदा सांभाळत, कौटं ुिबक जबाबदाया पार पाडत आी जमेल तसे वाचत-िलहीत आलेले असतो.

ु कारण असते पॅशन – आच. हे सांगायचे कारण णजे आताचे
बयाच जणांा हातून बरेच िलन होते याचे म

े नाचे िनयोिजत अ भारत सासणे. ांचा, ‘ लाल फुलांच ं झाड ‘ हा कथासंह मी वाचला होता. तो
सािह संमल
ु एकदा वाचला. िशवाय, िनरिनराया िदवाळी अंकांतन
ू
माया संहीही आहे. ही पो िलिहयापूव तो मी पा

ांा काही कथा मी वाचलेा होा आिण ा मला खूपच आवडलेा होा. वावाला हवे तस े प देत ,
स आिण कित यांच े अजब रसायन तयार करणारा हा लेखक आहे. ांच े अिलकडचे संह वा कादंबयाही खूप
ु , जगात
महाा आहेत, असे कळले. पण, आता मी खूपच कमी वाचतो आिण जमेल तेवढे िलिहतो. ामळे

वाचयासारखे खूप आहे पण इलाज नाही, अशी एक समंजस शहाणीव मी बाळगून असतो. ( २००३ साली मला

ु
महारा फडेशन परार
िमळाला होता, तेा ांनाही तो िमळाला होता. ा वेळी थोडी ओळखही झाली होती.
ु
िवशेष णजे ा वेळी मबं ु ईा कांिदवलीतून परार
िवजेा लेखकांची िमरवणूक काढयात आली होती. पूण 
कायमासाठी ेक िवजेाबरोबर एके क यंसवे क देयात आलेला होता. )

ु
नसताच
एखादी राजकीय भूिमका घेणारा कवा दिलत-वंिचत-पीिडतांच े जग अिभ करणारा लेखक वहारात
 ाळ तो मौवान ठ शकत नाही. लेखकाचा कस ान े वापरलेा
कदािचत उपयोगी ठरत असेलही पण दीघक
ु
अनभवपी
का मालातही नसतो आिण तो िकती िवान आहे यातही नसतो. माणसाा मनाा हालचाली,
बारकावे, ातले उथळ वा सखोल भाव आिण अशा अन ेक मनांच े संबध
ं यांच े सहज आकलन असािशवाय
कुणीही लेखक ‘ िसह ‘ ठरत नाही. माया आकलनामाणे भारत सासणे हे तसे िसह लेखक आहेत.

ांा कथा या मनावरा ांा मारीन े समृ असतात. अशा अिभीा संपकात येणारे वाचकही ा
समृीचा श िमळाान े अिधक पिरप होतात, असे मला वाटते. ांा सवच कथांतनू मला हे जाणवत

आलेले आहे. कुठे काही तांिक दोष जाणवतात, कुठे कथेचा शेवट उरकलेला िदसतो, तरीही, ‘ मोठे पणा ‘ तो
मोठे पणाच ! मराठीतला हा एक मोठा लेखक आहे.

खूप मोठे लटांबर न घेता ांची ‘ मनातला मोर ‘ ही कथा बघा. एक ीमंती वाडा, एक कुटं ुब, घरायाची िता,
ियांनी िचत एखाा उवाला घरातून बाहेर पडणे आिण बाकी सतत वाात बंद असणे – अस े एकू ण

ु णजे ितला एकदा मोरदशन होते – लोक
वातावरण. ात एक नवी सून येत.े ती झबं ु र साफ करते, वगैरे. म

ु े झपाटणे आहे. हळू हळू आपा लात येत जाते की हा िता मनातला मोर आहे. ान े
णतात, ते मोिहनीबवान
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ू मोकळे च के लेले आहे. कलेत वाव आिण वैािनक िकोण वग ैरे िवसन जायचे.
ितला या बाहेरा बंधनांतन
या कथेत सासयांची लेखक णून अगाध मारी िदसते-जाणवते. मानिसक ियांवर असते कमत तेा भाषेवर
ु शैलीसाट वा शभू अशा लेखनापढेु िफके पडतात. ही कथा, काय घडले या
आपोआप येत.े बाकीचे नसते

ु तेसाठी नसती
ु
उक
नाही वाचायची, िहा शा शातून िझरपणाया सखोल भानासाठी वाचायची. बाहेरा
वातावरणाला ितिया देयाचे न जगता ती सून ‘ ितचे जगणे ‘ जगू लागते, हे मराठी कथेत अपवादाक आहे.
सारांश, ही कथा सावकाश, घाई न करता, वाचायला हवी.

ु
े नाचे अ झालेले आहेत. ते नसाच,
े दा ऐकलेा
तर असे हे आपले एक मोठे लेखक संमल
ाच ा अनक
राजकीय गा हाणून वेळ साजरी कन न ेणार नाहीत याची खाी वाटते. सासयांच े अीय भाषण नीच

ू  असेल ‘ असे कुणा संबिं धतान े
े न वाङमयीन ा अथपण
सािहाा ीन े महाचे असेल. ‘ या वेळचे संमल
ु मटा परवणी
ु
जाहीर के लेले आहेच. ( आजचा पणे
पान ३. ) तस े घडेल याबल शंका नाही.
--- ००० --े नाा अाचे भाषण
सािह संमल
१. ही एक उरकायची औपचािरकता आहे असे न समजता हेच सवात जा महाचे समजावे.
२. उाटन समारंभात वांची संा कमी ठे वावी.

ु
ु करयापूव जे िवसहनाम
३. ेक वा, िवशेषत: राजकीय पढु ारी, ाचे भाषण स
घेतो ाला फाटा ावा.
ु
४. जो कुण ी वा, िवशेषत: राजकीय पढारी,
अाा भाषणाला, ाा त:ा इतर ‘ महाा
ु े ‘ थांबू शकणार नसल
े ाला त:चे भाषण करायची संधी देऊ नये.
तेमळ

५. आपापली भाषणे उरकू न, टाया खाऊन राजकीय पढु ायांनी, अाा भाषणाला न थांबता, ाचा अपमान
ु
कन िनघून जायचे, हीच पत चा ठे वायची असेल तर ांची भाषणे चा असताना अालाही पकां
चे
ु ावी.
ॉस बघत हडयाची मभा

ु
६. अ णजे फ एक गळाचा
गणपती – नाइलाज णून चालवून ावा लागणारा माणूस, असे समजत
ु च या संमल
े नांचा दजा खालावत चाललेला आहे – यात ी अावयक आहे.
गेामळे

७. आयोजकांा आिण वांा राजकीय उिांना आवर घालावा. सािहात राजकारण व  नसते असे णत
े नातून सािहच व करायचे, असले लोकांना वेड े बनवायचे थांबवावे.
या संमल
--- ००० ---

ु दामले
सधीर
हे नादपणा जंगी मदै ानी कायमाचे िशकार ! अंत आकष क आिण नाकमना सान देणारा अस े तो
ु
कायम. दोन वेळा मला ा िस नादप ण पराराा
काया किभ नट-मूत िमळाा होा ! हातात

ु
मखवटा
बाळगणाया. पाहात राहावे अशा मूत ! कै . दामले यांा ती कृ तता आिण आदर ! ांा ृतीस
अिभवादन !
--- ००० ---

आय णजे, आज एक कावळा आनंदाने, चालीवर कावकाव करताना ऐकला ! जगाा ीने हे एक शभु िच
असावे !
िमलद शे यांनी पो के लेा, नरहर कुंदकरांा, ' मी आिक का नाही ' या लेखावर मी िदलेली कॉमट -माणूस आिक असो की नािक, ाचे जगणे वैचािरक पतीन ेच चालते. याचाच अथ तो त:ची वेगळी

ु ी, अनभव,
ु भाव हे िवासाह मानतो. आक ित
ओळख मानतो. त:ला ' अलग ' समजतो. त:ची ब
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ु होतात, दोघांनाही वच हवे असते, दोघेही अनीतीमान
जगतो. आिक असो की नािक, दोघेही :खी वा सखी
आिण हसक असतात. मी, माझे नते ,े माया िवभूती, माझा देश यांा आधारावर दोघेही भदे मानतात आिण संगी
कोणतीही मू े पायदळी तडु वतात. आिक णजे कमकांड करणे आिण देवळात जाणे, हाच अथ ढ झालेला
ु
े र हे सगळे
आहे. संतांनी देवाबल काढलेले उार असे नाही आहेत. बु वा जे. कृ मूत, तकाराम
वा ान

ू ठे वन
ू हा लेख िलिहलेला आहे. वैचािरक रावर जगणायांत िहत वा अिहत कारक कोण हे िस
बासनात बांधन

ु ी हसा वाईट, माझी चांगली,
करत बसयाचा हा य मूळ मु ा सोडून असान े बावळट णणे भाग आहे. तझ
ु व ैचािरक रावर फ जगत असाल तोवर सटु का होणे श
असा हा कार आहे. अनीती वा हसा यांतनू , ती

नाही. हे िदसान ेच मूषा ( absurd ) कलेचा ज झालेला आहे. मी, माझी िवचारसरणी, माझा धम, माझी भाषा,
माझा प, माझा देश -- आिण यांतनू येणारे संघष , हे आहेत  -- उगीचच, मी कसा शहाणा णून काही उपयोग
नाही. सारांश, कुं दकरांचा हा लेख मला उथळ वाटतो.
--- 000 --१२ जानेवारी २०२२.
कॉमटस मधून –
े ो , आयन ेो , बेकेट , काफका, पेसोआ -- असे सगळे लोक हवापायाचे बोलत होते कवा राजकारण करत
िपरांद
होते, असे मी तरी नाही णणार. ांना तसे वाटते ांाशी चचा करयाची कुवत मायात नाही याची मला
जाणीव आहे. ते त: ांा लेखनाबल जे बोललेले आहेत, ते मी खोटे समजत नाही.
साचा  ड तर सािह णजे फ राजकारण -- असाच िदसतो आहे !जो राजकीय भूिमका  करयासाठी
िलिहतो तोच फ ! ही मराठी सािहात जवली गेलेली कना सािहाचा गळा घोटणारी आहे -- जगात सव
ु
माणसांना तु ठरणारे सािह हे तानाा वा बाला
महाा वाटलेा ांच े चतन असते. अनेक

महाचे लेखक-कवी यावर बोललेले आहेत, पण, आपण ाकडे ल कन आपले ते रेटायचे ठरवलेले आहे.
ु त: सा बोधी तफ तानी लेखकांचा शोध घेत आहात -- राजकीय भूिमकावाले असे शोधावे नाही
ती

लागणार ! अस े णणारेही काही आहेत -- यान वेगळे बोलणारे नामवंतही बरेच आहेत -- मराठीत राजकारण हेच
सव होऊन बसलेले आहे ! णूनच ' संपादन ' णजे ' भूखड
ं संपादन ' !ेकाचा मानिसक समय वेगळा
असतो, ेकाचे वाव वेगळे असते -- या सासह ाचा िवचार करावा लागेल -- समय णजे राजकारण हे
े नाचे चार अ सािहाचे अवार न बोलता फ राजकारण बोन गेले ! ते
फारच िनरथ क होईल. सािह संमल
बोलणेही असे की तशा िवचारांचा कोणताही साधा कायकता बो शके ल. सािह णजे राजकीय िवचारसरणी
ु े सािह समावेशकतेन े वाचायचे इंियच गळू न गेलेले आहे !
असे बबवून घेतामळ

ु
ु
ु  े पान िकतपत जािहरात होत असेल याबाबत मला शंका आहे.
पकां
ची नसती
नावे कळू न कवा ांची मखपृ
ु
ु
एखादा आवडता लेखक असेल तर ाचे नवे पक
आलेले कळणे फार तर घडत असेल. ा ा पकाा
 कुणी बोलणे, िलिहणे नीच महाचे ठरेल. पण समीक ही जमातच खतम होत
आशयाबल अासपूवक

ु कारण एकू ण समाजच सजक कलेबाबत उदासीन झालेला आहे. लेखकांनी मोशन
चाललेली आहे. याचे म
कन यात िकतपत फरक पडेल ? पण काळ बदलला आहे, अशा गोड कन ेत लेखक ( नाइलाजान े ) करत
राहतात हे !

ु
ु ी काय िवकू इिता हे सांगणार कसे ? पक
ु
समा ही िदसते की पक
णजे काही शेग ीम नाही -- त
ही काही एखादी ावहािरक गरज भागवणारी बाब नाही. उदाहरणाथ समजा, लाांचा ' रीलया ' हा कथासंह
ु
घेऊ. णजे काय आहे हे ? आपण काय घेतोय िवकत हे घ ेणायाला कळणार कसे ? मग पढचा
टा णजे
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ु
लेखकानेच ाा पकाचे
राईटअप िस करणे. ाा पढेु णजे ही किवता कशी वाचावी याचे एक
ू लही देण.े
मॅअ
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कोणाही किवतेची वा कवीची कोणाही कारणान े हेटाळणी वा िहिडसिफडीस करणे हे फारच बािलश करपणाचे
ु ात महाचे समजायला
असते. असा मतदशनाला कमत देऊ नये. लोकांना किवता िलहावीशी वाटते हेच मळ

ु वा दोष आढळास ते स भाषेत सांगता येतात. पण अथात
हवे. कोणाही किवतेत वा कवीत कुणाला काही टी
ते सांगताना सांगणारा उघडा पडयाचा धोका असणारच. मताबल इता आही असणायान े तो परायला
हवा. किवतेच े तं-मं कुणालाही जत: ा नसते. कुणालाही नाउमेद करायचा ह कुणीही त:कडे ावा, हे

ु
ु
ु
घातक आहे. येऊ ात किवता -- मबलक
येऊ ात ! आिण तलना
कशाला ? किवतेा अनभवावर
ितचे मू
ू नसतेच. अिभीा नमूावरही नसते. मग काय ? असा  िवचारायची हमत आधी असायला
अवलं बन
हवी. हजारो कारा श ैलतून उम किवता येऊ शकतात, हे ाथिमक भान तरी सवाना असायला हवे.
ु ाचा आहे की ऑिफसातला आहे यावर सािहाचे मू अवलं बन
ु दिलताचा आहे की ममवगय आहे, य
ू
अनभव
ं
नसते. तस ेच, श ैली रोमॅिटक आहे की वाववादी की अितवाववादी यावरही ते अवलं बनू नसते.
जगयाता मूलभूत ांबल असा सखोल िवचार करायला लागावा अस े सािह मराठीतही िनमाण होत राहो,
हीच या िनिमान े सिदा !
कलेा ेात मतभेद असायला हरकत नाही पण एकमेकांना िहडीसिफडीस करणे नसावे. कला ही माणसांना एक
आणणारी बाब आहे, भांडणे िनमाण करणारी नाही.

ही पो वाचून माया मनात काहीस े अपराधी भाव जागे झाले. मी तर किवतासंह घेतला वाचायला की तो पूणच
वाचतो. लगेच ावर अिभायही देतो. अस े अन ेक किवतासंहांबाबत घडलेले आहे. उदाहरणाथ  कालच राल

पग
ं ु िलयांा ' गावाबाहेर ' वर मी िलिहले आहे. यावर िवचार करता मला असे िदसते की किवता वाचताना मी खूप
लविचक, तरल असतो. माझी डबूड थांबवून किवतेलाच बो देतो. याचाच अथ  किवता मला ' पोचणे ' हे माझे
 . मी त:ला ा वेळी खूपच ' कमी ' के लेले असते. याचा सारांश असा िदसतो की किवता ' मला '
नसतेच कतृ
कधीच नाही समजत. ती '

ु फार महाचे काम करत आहात ! ही आच आिण भान यांचा वाह
Premanand Gajvee िमवय, ती
वाहात असणे हे एकू णच माणसाा ीन े आिण िवशेषत: कलेा  ेात अावयक आहे ! ( तचतक
नाटककाराचा शोध )
े ा ावहािरक वापरातले ाकरणाचे सगळे िनयम पाळू न िलिहा
" या किवतांच े वैिश णजे ा इंजी भाष
गेलेा कथना किवता (Narrative Poems) आहेत. अनेकदा गलेखनात ामाणे आपण Left
Aligned वाे िलिहतो तया ा Left Aligned Text आहेत. परंत ु ा गसय िलखाणात जे
'कामू' िनमाण होते ते शंसनीय आहे.
मराठी कवी, किवतेच े अासक, समीक आिण वाचक यांनी याकारा Narrative Poemsकडे सदयतेन े
 बिघतले तर एक मोठा  िनकालात िनघ ेल आिण मराठी किवतेच े एक पाऊल का होईना पढु े
आिण काळजीपूवक
पडेल, अशी आशा वाटते. " -- हे तमु चे िववेचन मला िवशेष महाचे वाटले. तमु ा सदयतेच े उदाहरण
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ु
तमाच
लेखनात आलेले आठवले -- " एवढेच ने तर सामातः िजला परंपरेन े काभाषा टले जाते ितचा
अभाव असलेा "अकाा' भाषेतही किवता िलिहली जाऊ शकते हे अगदी समकालात किवता िलिहणारे ीधर
ू दाखिवले जाऊ शकते. "
ितळवे, चं देशपांड,े सलील वाघ इादी कवा रचनांतन
ु २०२०.
-- ‘अग समीका'चे किवतावाचन ‘ – गणेश कनाटे . – १२ जलै

े वा नस ेल, पण, यात ीकार नीच आहे. कोणताही कवी आता मी योग करतो,
-- हे मूा िवधान असल
वेगळे िलिहतो, असे ठरवून काही करत नसतो. ाा जगयाा ियेतनू ते येत असते. ही समज अधोरेिखत
करणारे हे िववेचन मला आपा इथा वातावरणात खासच वाटते.
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ु ता ( कवा भावता ) आनंतता णजे तीतून बाहेर पडणे -- िनळ
अणरु िणया थोकडा णजे भावय
ितियाक नसणे -- एलकं ु चवार ाबलच बोलत असावेत --

ु तेतनू बाहेर पडणे णजेच अनंतता. कलेच े हे मू वैिश हे इथा आिण जगाता अन ेक
िगत भावय
कलावंतांनी सांिगतलेले आहे. याचा अथ कला िनळ ितियाक नसणे. याची आच वा तातडी नसलेले
अनेकजण असू शकतात. हे कुणी कुणाला ' पटवून ' देयाचे मू असूच नाही शकत.

भूतकाळािशवाय मन -- अस े काही णत असाल तर ते आािक होईल ! िवचार ावा !
' मराठी किवता ' यावर मी एक लेखच िलिहणार आहे -- पूव िकरण झाले, आता िकरण येतील !
ु
ु
किवतेतले अनभव
ानभवातले
असो की वर िदलेा तंातून येणारे असो, िनमाण होणाया किवतेत कवीची
कलासमज आिण ाची आकलनिया हेच  होत असते. ती िया जर उथळ असेल तर िकतीही काबाडक
ु , जे असेल ते ा ियेतच घडायला हवे.
वा आदळ आपट करा, किवता उथळच येणार. बांधणे, सचणे
ु जे काही आकलन असेल ते ' असे टलेच आहे आिण ही सवााच ' बसकी बात ' नाही हेही
' तमचे
!उदाहरणादाखल एक अाहासदशक किवता िवडंबनाक के ली पािहजे. ' मराठी किवता ' यावर मी एक लेखच
िलिहणार आहे -- पूव िकरण झाले, आता िकरण येतील ! सवााच ' बसकी बात ' नाही -- हे माच आहे -धवाद !
घरी एकान े बसून कलासंपक करणारे, समूहात बसून एंजॉय करणारे, गंभीर, िवोही, िवनोदी अस े सव वाह कलेत
असणार.  हा आहे की जगयाता मूलभूत ांचा आवाका घेणारे, जगयाता जिटलतेच े सम भान
िनमाण करणारे असे कलावंतच फारसे िनमाण झाले नाहीत. ती आच आिण तातडी वाटणे हे फारसे घडले नाही.
ु
ु े भाषावभ
ामळ
नाची कला
ै व आिण थोडेफार तंकौश आिण चमृ ती यांच े ोम माजले. िविवध गणदश

ु
ु
िनमाण होत रािहली. वाचक-ेक यांा अपेा धडकावू
न, नसाच
ािपत बौिक, न ैितक मूांना मह न

देता सखोल समजूत िनमा ण करणारे कलाकारच फारस े आले नाहीत. सरे णजे तशा कलेची इथे कुणाला फारशी
अपेाही नाही आहे.
 ह सोडून वाचता यावी किवता -- अथा ालााला कळलेले ाााा जवळ आहेच -- किवता
पूव

वाचायची गरजच नाही --िवाद आिण समूहावाद या ंाा चाकोरीत अडकलेा रोगट मनांबाबत आहे ही
ु िघसीिपटी नासमझ कॉमट िदामळ
ु े हे सांगावे लागते आहे -किवता -- ती
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सािहिक, कलाक समृीचे ेम सगळीकडेच ओसंडून वाहात असान,े आणखी एक मु ा -- सािह

ु
े नाा अान े ाा भाषणात सािहाबलही काही बोलावे -- नसाच
संमल
राजकीय गा हाणून िनघून
ु िदला आहे -जाऊ नये. चार अ राजकीय भाषणे कन िनघून गेले णून हा मा

तसे तर नरसह रावांनी आपा अापेा भारी भाषण के ले होते. परभाष ेता कुणाही चांगा लेखक, कवीला
बोलवावे -- जर ! ाचेही भाषण सािह, कला यांना योय ते मह देणारे असावे णजे झाले !
असले मतभेद मी नाही बाळगत -- राजकीय मारामायांच े मह वाटणायांनी ते पान ावे --ते ठीक -- पण,
े नात अान े सािहाबल बोलावे, हेही एक ' मत ' ठरावे, हे दव आहे ! तसे तर, राजकीय भूिमका
सािह संमल
घेत नाही तो सािहिकच नाही, अशी सदोिदत सािहिकांना अल िशकवणारेही काही कमी नाहीत ! तेही खूपच
ु बो नये अस े मी टलेले नाही -- '
वाईट आहे, हेही माझे एक मत ा ! आिण माझे वा नीट बघा -- अमक

ु ात सािह संमल
े न ही एक सािहाशी फारच
सािहाबलही काही बोलावे ' असे टलेले आहे -- असो -- मळ
कमी संबध
ं असलेली गो आहे -- एवढी मते आिण मतभेद खूप झाले ! धवाद !
ु तेला कमत देऊ नये. फे सबक
ु हे माम वापरत खूप जणांनी खूप िलहावे, असेच मला वाटते.
कुणााही त
त:चा भाव, िवचार -- अशा कारे अलग पडत जाणे, हीच पराता.
बरोबर भूिमका-चूक भूिमका, पूण  िवचार-अधव ट िवचार, कुणात ना कुणात खंत िनमाण करणारे िवचार- कधीच

ु
कुणातही खंत िनमाण न करणारे िवचार -- या असा ं ांना िकतपत असतो अथ  ? कशावर आधािरत ? ती

ु च कुित बोलताय, उर काही नाहीय तमु ाकडे, हे पान मला खंत वाटतेय ! ' मीच एक शहाणा ' हे मेय
नसते
सोडणे अनेकांना अश असते, हेच खरे
येऊ ा सिवर -गंभीरपणे संवादासाठीच िदली आहे ही पो -- तो जर होऊ ा. भूिमका वेगवेगया का असतात, ते आधी
पाहायला हवे. तेच तपशील िनवडणे, ाच तपशीलांना एकसारखेच मह देण े आिण तकाचा वापर एकसारखाच

ु िनष  वेगवेगळे असतात ! अशा चचा नहे मी ' माझेच योय णजे ' आदश ' करणे -- असे होत नाही -- ामळे
ु ी पाहात असालच. यान े आणलेली री वेगळी असते आिण ाने
- बरोबर ' यावर संपतात ! टीीवरा चचा त
ु
आणलेली वेगळी असते ! िस काहीच होत नाही -- नसती
आपापली मते मांडणे घडू शकते. खरे तर तेवढेच घडू
शकते -- भक
ं ु या-बोचकारयाचा काहीच उपयोग नसतो. हे समजून चचा झाा तरच ांना ' सिह ू ' चचा
णता येईल. अथा सगळे िनरथक आिण िनपयोगीच ठरणार.
इथ े काहीही णणे धोाचे आहे -- एक लिलत मजकू र णू या ! ( ‘ िचमणी ‘ या किवतेबल )

ु एकदा हा
योग पिरवार, नािशक यांचा हा योग मराठीता एकू णच िनवडक योगांप ैकी एक होता ! नंतर पा
ु ेच िददशत के ला होता ! ांनी हे योग बिघतले ते भायवान ! ( वेटग फॉर गोदो )
योग अतलन
खूप शभु ेा ! पारधी सरांनी माया ' धागेदोरे ' या नाटकावर खूप चांगले परीण िलिहले होते !
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राजन अपरंपार -- " याा उलट समजा भिमाग वा आिक असतात. पण अशा या दोन कारांत – ांा
जगयात मूलभूत असा काही फरक असतो का ? दोी कारची माणस े :ख भोगणारी, महाकांी, भीित,

ु
वचवादी, हसक, ेमळ, ू र, यखोर,
वगैरे असलेली िदसतात. दोी कारांत अलगता आिण अिता यांचा
भाव िदसतो. " -- हे िलिहले आहेच ना ! आिण इहवाद णजे िवदीणता अस ेल तर तेच मू समजायचे का ?
आिण जे अस ेल ते सगळे इहवादच असेल तर इहवाद असे वेगळे णावे का लागते ? हजारो मू े असणारच, असे
समथ न के ले तर मग ते जाते एका िनराशावादाकडे. मग कलेला सजक वा ेयर णायचेही कारण राहणार नाही.
ु णत आहात तसे खरेच िलहा यावर
सगळे हसक आिण िवनाशकच असणार, असा ाचा अथ  होतो. पण, ती
सिवर, ही िवनंती.

ु
खरे तर यावर या पोमे िलिहलेले आहे. भावयता
आिण पिरिितसापेता हेच फ स असे मानणाया
कुणाचाही मूाशी संबध
ं असू शकत नाही -- अशी ही  मांडणी आहे.

ु आिण पिरिितसापे असान े
ु फे सबक
ु वर नीट पािहलेस तरी अशी माणस े िदसतील -- बी
ु ही भावय
नसते

ु , ेकाची मूाता वेगळी असते, असले भगळ बोलावे लागते ! आिण
ितचा वापर वेगवेगळा होतो -- ामळे
े तर मू हा श रच होईल !
हा वेगळे पणा हाच िनष असल
छोड दो िफर ! यान  काय िलिहणार ? हे अन ेकांना समजतेय -- काहना आवडतेय, काही रागही 
ु
करतआहेत -- णजे मराठी योय आहे. तमु चा काय आहे ॉेम तो तालाच
सापडू शके ल !

किवता वा कला मूा असते -- हे वा बधा इहवादालाही मा असावे. तर काय असते ही इहवादी
मूाता -- हे एखाा इहवाान े थोडात सांगावे. णजे ही चचा खूप मूा होऊ शके ल.
ु काश
इतके सखोल, इतके उग
ं ु असे हे मराठीतले अपवादाक चतन आपा एकू णच कलाेाला वषानवष
देत राहील ! ( रवी लाखे )
ते काम नसतेच -- तो आकलनाचा सहज वाह असतो -- पण सगळे वैचािरकच असते असे गृहीत धरायचे झाले तर
ु ाला एक िवनंती आहे -- कोणतेही काम
मी णेन की जगाता सगया किवता बाद असतात ! या िनिमान े त
ु
लावून न िदलेली, जबाबदारी नसलेली, न भांबावलेली, न स ैरभर झालेली -- अशी तमची
जी आदश किवतेची

ु च ताला
ु
कना आहे, तशा किवतेची दोनचार उदाहरणे ा ना -- अथा, नसते
माया किवतांना बाद णायचे
ु ासमोर काही ' आदश ' किवता असणार, हे
आहे, एवढेच ातून िदसते !णूनच के लीय ना िवनंती -- कारण तम
ु एक
उघड िदसते आहे. आिण माझी पूण  पो नीट वाचलीत तर ात काम नाही. िवचार, उि, िदशा, अमक
ु े , ताला
ु
साधणे, असे काही नाही. ामळ
खटकणे हे मला खटकले !

ु
ु
अशी िवधान े किवतेत आली तर ती सामा समजतवर
आधािरत असतात -- अचूक खान ेसमारीवर
ने. एक
मारवाडी मला णाला होता की खूप िवान होणे ही आमची आकांाच नसते -- िवानांना िवकत घेऊन नोकरीवर

ु ने. पण या समजता
ु
ठे वणे, ही असते. आता तो मारवाडी णजे ती
पार ही किवता काही  करते का, ते
ु ात इथे न ैितक-अन ैितक
पाहावे -- तस े काही नसेल तर किवतेला बाद करावे. किवतेबाबतही मतमतांतरे असणार.मळ
वा चांगले-वाईट असे कुणाला मूाक काही ठरवयाचा च नाहीय. कोणाही कारची ता :खच

िनमाण करते आहे -- हा आहे िवषय. आिण जे न ैितक टले जातेय तेही ' ग ' िनमाण करत नाहीय. ' न ैितक
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े . ' समाजाा दोन पावले पढेु '
तयारी ' णजे काय ? तशी कुणाची असेल तर ती वैचािरक णून दांिभक असल
 च असणार -- मी तसले काही शोधत नाही.यान जा आपण
असणारे तौलिनक न ैितक अिधान िनरथक

ु ग
ु े,
एकमेकांना काही पटवत नको बसायला -- सस
ं त वैचािरक न ैितकता हा तमु चा ांत असावा -- माझा नाही. ामळ
संवादच अश !
माझा िजगरी दो ! िवनोदसाट नट असतात तसा हा िवनोदसाट िददशक ! मराठी नासृीत माझी
ाणितापना यान े आिण िवनायक पडवळन े के ली ! काशन े बसवलेली माझी ' नातं ' ही एकांिकका ८५ धकांत

ु
पिहली आली होती ! िशवाय ान े, ' उव ', ' िदनकर परोिहतचा
खून ', ' पोातून गोात ', ' संसाराणूपड
 घार '
ु
े ा ! ( काश बिसागर
या माया संिहता रंगभूमीवर आणा ! काशला माया खूप खूप शभु 
)

ु ' या
या िनिमान े -- सहु ास हा एक उम नट ! ाने िवनायक पडवळन े िददशत के लेा माया ' समदाय
ु
एकांिकके त काम के ले होते. ( सहास
पळशीकर ) .

जे जे तशा मन:ितीत असतात ांचा ! आिण आपण तर अिभिातंाचे भोे च आहोत ना ! बरेच काही
कं डेम करयाची महामूख  सवय, हा आहे िवषय. अशी सवय जाितिविश असते ?
या किवतेबल चाललेय -ु
एक सूचना मांडून ठे वावी, असे वाटते -- राजकीय पढायां
ना थोडात आवरायला सांगावे -- अांा
भाषणाला परेु सा वेळ ावा.

अगदी परफे  आहे. नरसह रावांसारखा कुणी सािहाबाबत बोलणारा असेल तर ाचे भाषण जर ावे.
ु
मळात
किवतेतला मी णजे कवी त: नसतो हे ाथिमक सच आपाला अन ेकदा सांगावे लागते. एखादा
वाचक किवतेला ामक णतो तेा स णजे काय, हे ाला िवचारायचे नाही ? आिण उरात परेलकर काय
णताहेत -- साचे िनित काही सांगता येत नाही ! माया किवतेत वा कोणाही लेखनात कुणाला '

ु
िवचारसरणी ' सापडत असेल तर मी फ ' ध ' णू शकतो ! ' संम उचंबळू न येण े ' ताला
आवडते,

ु ी ोम का
परेलकरांना नाही -- ते संमाला दोष समजतात. ' सृजना मूड ', ' ताािलक मनोवा ' यांच े त
माजवत आहात ? सृजनाक मूड हा तन िनरथ क िवचार का सृत करत आहात ? िगत नसणे णजे

ु ी किवता वाचत असाल तर खेदाची बाब आहे. मी असा वैचािरक
वैचािरक असणे हे मेय मनात धन त

ु आिण मािहती
मतांना कधीच मह न देता माझी कलािभी करत आलेलो आहे, हे िविदत ावे. ' अनभव
ु कोणा वैचािरकतेतन
ू वाचा हे समजले नाही. माझे असे
मची ता कमी नाही करत ' या ओळी ती

ु ाला वाटत
िनरीण आहे की तमु ची जी कुठली असेल िवचारसरणी ती िडब करणारे कुठे काही असू नये, असे त
असावे. पण आपण तर अिभिातंाचे जान ेमाने भोे आहोत ! तरीही, किवतांना अतु फाटे फोडू नयेत,
ही िवनंती कन ठे वतो.

ु आपापा आकलनाा मागानी जाऊ -- किवता ही काही िनष  काढयाची िया
ठीक -- या एकू णातून पा
ने -- धवाद !
१२ जानेवारी २०२२.

62

अिभिातंाला पिहला ेक असतो, ' लोक काय णतील ' याचा ! या लोकांत कुटं ब
ु ातले लोक, नातेवाईक,
ु पाठ कन उपयोग नाही -िममंडळी, समाज, असे सगळे येतात. कोणाही कलावंताने हे खालील गाणे नसते
सारखे सगयांना णून दाखवत रािहले पािहजे ! िनळू फुले यांनी एकदा वगेची रेषा ओलांडली की ते िनळू फुले
राहात नसत ! ----- ऐ िदल अब कह न जा – फ मार – ना कोई मेरा –
ु ाखतीतला एक भाग --के . यान या ी कवीा मल
INTERVIEWER
Do you use scientific information in your work in order to accurately depict the real
world?
RYAN
I like the sound of facts, but I don’t care about them as facts. I like them as texture.
As for reality, I don’t even have any interest in that word.
शेकाप चे एन. डी. पाटील

ु होतो. ( मला ा वेळी इंिदरा गांधची राजवट आिण ांच े िनणय पटत
आणीबाणीा काळात मी कोापरात
होते, ते जाऊ ा. ) तर ा काळात मी एन. डी. पाटील यांची दोन भाषणे ितथे ऐकली होती. िवनोद आिण उपरोध
यांच े अस े जहाल िमण मी कधी कुठे ऐकले नाही ! ा काळात कुटं ुब िनयंण शियांचा बराच जोर होता. '

ु करयासाठी तो एक तूफान कायम चा होता. ा संदभात ते जे बोलले ते अजून माया लात
वरांना ' खश
आहे -- " अहो, इथले सगळे आठवडे बाजार ओस पडलेत. कुणी िफरकतच नाही ितकडं. कारण हे लोक ितथे तंब ू
टाकू न वाटच बघत बसलेले असतात. तण असो, ातारा असो, पकडून आत न ेतात आिण शिया कनच

ु ं जातच नाही कुणी ितकडं ! तर या पतीनं
सोडतात. कुणी िकतीही नको नको टले तरी ते ऐकत नाहीत. ामळ
ु ी णाल की िकती झाा बाबा
खूप झाा आहेत शिया ! भारतभर ! तडाखाच लावलाय ! आता त

शिया ? तर ते ाचा आकडा जाहीर नाही क शकत. कारण ात एक ॉेम आहे ! झालंय काय की
भारतातले सगळे शियांच े आकडे एक कन बेरीज के ावर ती टोटल भारताा एकू ण लोकसंे न जा
येतये ! " इथे चंड हशा ! ांची मी ऐकलेली ती दोी भाषणे मला खूप आवडली होती !
 अिभवादन !
ांच े ९३ ा वष िनधन झााचे कळते. ांा ृतीला माझे आदरपूवक
--- ००० --ु
माया ' बिबळ
आिण झू ' चा कानडी अवतार --झाले बाबा एकदाचे ! ( संकेतळ )
मायासारा लेखकान े संकेतळ करणे आिण ते अयावत ठे वणे हे तस े खूप काचे काम आहे. तांिक सराव
कमी असाने आिण असा कामाचा कं टाळा असानेही ते क जा वाटत असतील. पण, आनंद हा की ११
ु भरात
जानेवारी २०२२ पयत माया संकेतळाचे ( वेबसाईटचे ) अावतीकरण पूण  झालेले आहे. आय

िलिहलेला सव मजकू र ितथे आहे. पढेु मागे कधी कुणाला हे सगळे एक पाहावेस े वा अासावेस े वाटले तर ती सोय
ु ता असत… See more
पूण  कन ठे वलेली आहे. अथा, ांना उक
champralekhan.com
www.champralekhan.com १८-०१-२२ ची पो.
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ु
अवकाश कलामंच, पणे
ु
ु
कोापूरा आमा नाटकसमूहाने जसे मी सचवले
ले ' य ' हे नाव ीकारले तसेच पयााही
आमा

ु
नाटकसमूहान े मी िदलेले ' अवकाश ' ( space या अथ ) हे नाव ीकारले. पयातला
हा समूह ापन करताना
ु
ु
मत:
िवासागरचा पढाकार
होता. तालमीला मनपाा शाळे त जागा िमळावी णून आिण नंतर िता

नूतनीकरणासाठी अन ेकदा िवासागर आिण मी िशण मंडळाा अाा के िबनबाहेर तीन तीन तास वाट
पाहयाचे काम के लेले आहे. िवासागर णजे िवासागर अापक -- माया ' धागेदोरे ' , ' समतोल ', ' े लर ',
' सा मावळा सूयाची ' या संिहतांचा िददशक आिण नंतर ावसाियक रंगभूमीवरची, ' आधी बसू, मग बो ',
आिण ' साखर खाे ला माणूस ' ही खास यशी नाटके िलिहणारा लेखक. आमा या समूहाबरोबर असणारे
अनेकजण आता कलेा ेात काही ना काही कामे करत आहेत. शांत तपी याने अन ेक मराठी िचपटांतनू
कामे के लेली आहेत. गणेश सागडे हा टीी चॅन ेलवर बंधक आहे. अिनल भागवत, िवास गे हे उम नट तर
आमा बरोबर होतेच. मधरु ाणी गोखलेही ( 'आई कुठे -- ' वाली ) तेा आमाबरोबर असायची. नंतर ितन े
ु आमचं सेम असतं ' या नाटकात काम के ले. तस ेच आनंद अलकं ु टे हा एक उम अिभन ेताही
माया, ' तमचं

आमा या नाटकसमूहात होता. ाने ा वेळी माया ' धागेदोरे ' आिण ' सा -- ' या संिहतांत कामे के ली.

ु
ानंतर ान े हदी मािलकांमेही कामे के ली. हे सगळे सांगायचे कारण णजे, आता तो ' मलगी
झाली हो ' या
मािलके ता िवलास पाटील या भूिमके त िदसणार आहे, अशी बातमी आहे ! तो ाा या भूिमके चे सोन े करील
यात शंकाच नाही !

ु ' झदाबाद !
' अवकाश कलामंच, पणे
--- ००० ---

गोडसे आिण अिभिातं
नथरु ाम गोडसे हा एक वाईट माणूस होता – तो कलाकृ तीतही वाईट माणूस णूनच आला पािहजे. एखाा नटाचे
अिभिातं णजे तो कसा आिण िकती वाईट आहे हे  करयाचे कौश. ते ेक नटाचे वेगवेगळे
असू शके ल. कुणी णेल, असे नाही, तो चांगला होता. तो कसा चांगला होता हे तमु चे तं कौश वापन
ु दाखवू शकता. णजे काय, तर पाांबलची तमची
ु
ु
ु ी िकतीही
ती
मते, तमची
भूिमका  करयात त

कौश दाखवू शकता. तेच तमु चे अिभिातं. हा  ऐितहािसक टाइप नाटकांत वगैरे अिधक उघडा
पडतो. इतरही बसं कलाकृ तत, चांगाला चांगले णा, वाईटाला वाईट णा, हे असतेच. गर हा खल

ु
णूनच सादर झाला पािहजे. सामात: करमणकीा
ेात तर चांगाचा िवजय वग ैरे या मागान ेच कलाकृ ती
जावी लागते, मग ते काम करयासाठी लागणारे कौश वापरयाचे हवे तेवढे ातं िदले जाते – राजकीय

ु
पढायां
पासून सगळे च ा ातंाचे भोे आिण पािठराखे असतात. कला ही ‘ योय ‘ भूिमका मांडयासाठी

ु ाशी असते. आजही उमोम कलाकृ तची
असते, अशी कले बाबतची एक अंत बावळट, िनबु समज याा मळ
िनमती पािहली तर ती अशी िबनडोक नसते, हे सहज समजू शकते. सतीश तांब े वा राजन खान यांा चांगा

ु नसतो. पाांना चांगले-वाईट ठरवत जाणारा लेखक
कथा-कादंबया ा. उम कलेत पाांच े मूमापन हा माच
े च नाही शकत. आता, कग िलयर, हॅटे , मॅबेथ हे चांगले की वाईट ?
जगयाा ियेचा मोठा आवाका घऊ
पाांना चांगले-वाईट णणे ही कलेतली अगदीच बािलश पातळी झाली.
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एरवी कुणी याा फं दात पडत नाही पण राजकीय वाहावर भले-बरेु पिरणाम होयाची शता असेल तर खूप
े ाठी कवा पणा उघडा पाडून ाला शासन
लोकांना जाग येत.े ऐितहािसक नाटक हे एक तर िवभूितपूजस

ु े ा ेात काहीही मौवान िनमाण होणे
करयासाठीच असले पािहजे, अशी आपली भूिमका असते. ामळ
अश होऊन बसते. मते, अिता, करता हे  करयासाठीच कला असते असे एकदा गृहीत धरले की

ु ली होऊन बसते. इथे तेच, तेवढेच हवे आहे. गोडसच
े े िवचार मा असणायान े
अिभिातं ही एक भातक
गोडसे सादर करणे आिण ते मा नसणायान े सादर करणे, हा एक भेद आिण ाची भलावण होते आहे का की

ु ात आपली िवा िफरताना िदसते. मग, एकमेकांना ढगी णणे, मग खरे ढगी
नाही हा सरा भेद – एवा वतळ
कोण हे ठरवत बसणे – अस े ते रंगत राहते. एक तर कला णजे करमणूक असे समजणारे बसं लोक
यापलीकडे काही पा इितच नाहीत – तस ेच आपले ‘ भूिमका ‘ वाले ! ांनाही अशा वैचािरक िनषातच कला
असते, असे वाटते.

ु
मळात
कलावंताचे िगत िवचार आिण कला यांचा संबध
ं च लावत बसू नये. कलाकृ तीच पाहावी. एखादा

ु गारही उम कलावंत असाची उदाहरणे आहेत. एा पाउंड हा कवी िहटलर-मसोिलनीचा
ु
गे
चाहता असूनही
े तोवर पाउंड असेल !
हेमवे णतो की जोवर इंिलश असल
चांगली सजक कला ही आधी मतमतांतरांपासून तं असते. ती जगयाा ियेच े सम भान घेत जाणारी
असते. कोणता तरी वैचािरक साचा वाचकांवर वा ेकांवर बबवत राहणे, हे ितचे कामच नसते. कलेबल असा
बािलश कना जोपासणाया समाजात असले फालतू वाद आिण बब चाच राहणार.
--- 000 ---

िगरीश पतके

ु ाी िचपळू णकर या ाानमालेतले सरे प
ु
मबं ु ईा ईया महािवालयान े आयोिजत के लेा, िवश

 तकातली मराठी रं गभूमी ' या िवषयावर
गफ
ं ु ताना थोाच वेळापूव आपले िम िगरीश पतके यांनी, ' गेा अधश
ु सा तासात ांनी अन ेक महाा िवषयांना आिण ांना उलगडयाचा य के ला.
ाान िदले. समारे

याचा एक सिवर लेख ते तयार करणार आहेत. तो लेख अासकांना नीच काही िदशा देणारा ठरेल यात शंका
नाही.
अिभनंदन, िगरीश !
--- ००० --डॉ. अिनल अवचट
यांच े ७७ ा वष िनधन झााचे कळते. एक िवचारवंत, सामािजक कायकत आिण लेखक णून ते िस होते.
ु
ांा लेखनातून िमळालेली एक मािहती आिण गोदावरी पळे कर यांा पकातली
एक मािहती यांचा '
सामसूम ' हे नाटक िलिहताना मला उपयोग झाला होता.
ांा ृतीस सादर अिभवादन !
--- ००० --कवी आिण वाचक
ु  करणारे, पिरवतनवादी, आािक ांना सामोरे जाणारे तसेच टीन भावभावनांा
त:चा अनभव
रचनांची गीते िलिहणारे – अस े िविवध कारचे कवी असतात. तसेच वाचकही िविवध आवडचे, अिभचचे,
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ु ेच, कोणाही पूव
 हािशवाय आिण अपेापी मतािशवाय वाचकाने किवता वाचणे हीच
अपेांच े असतात. ामळ
ाता ात चांगली िया असू शकते. कवी आिण वाचक यांा िया जर वेगवेगया वा संघषात असा
 चेा होणे, आपाला न समजणाया किवतेच े गांभीय  राच नये
तर किवतेच े बािलश अथ  लावले जाणे, हेतपू वू क
असे ितचे ‘ ामािणक ‘ िवपीकरण करणे, असे कार होऊ शकतात. कवीन े एकदा किवता िलन झाली की िता
भिवताची काळजी क नये. कवीन े असा कारांत बोलायला जाणे णजे ा किवतेला खरु टवणारे ठरते.

ु े एकू णात
ितला मयादा घालणारे ठरते. िलिहताना कवीलाही त:ची किवता ‘ पूण  ‘ कळते, असे होत नाही. ामळ
ु ेपणाने वाचू न शकणाया वा किवतेवर रागावणाया
ान े यात न पडणेच चांगले असते. समजा, किवता खल
ु े ा किवतेची वाट लागली तरी कवीन े त: गच राहावे. किवतेत असेलच काही
वाचकांा ितियांमळ

आशय तर कदािचत काही गंभीर वाचकांपयत ते पोचूही शकते. यासाठी, वाचकांनी एकमेकांा ितियांचा
त:ा वाचनावर पिरणाम घडू ायचा नाही, हे पाहायला हवे. या कशावरच, अथात, कवीचा कोणताच ताबा वा

अिधकार असू शकत नाही. हे ओळखून कवीन,े आपली किवता फडतूस ते  ेट काहीही ठ शकते हे समजून असावे.
किवता एकदा िलन झाली की वाचकांा वाहात ितला सोडून ावे आिण ितचे जे काही होईल ाा

े तयारी तर ‘ एकाा ‘ चतनातून येणाया किवता िलच
पिरणामापासून त:ला लांब ठे वावे. याची नसल

ु ेपणान े वाचली जात नाही आहे अस े वाटत असले तरी पढील
ु
नयेत. आिण सरे महाचे णजे आपली किवता खल
किवता िलिहताना ाचा आपा सजकतेवर पिरणाम होऊ देऊ नये. थोडात णजे कवीन े त: ाा

ु करावे, तमक
ु क नये, हे
किवतेा कोणाही, कशाही कारा यशापयशाबल टची वा हळवे रा नये. अमक
ु
काही से नाहीत. किवतेा तं वाढीसाठी हे आवयक वाटान े सचवले
आहे. ‘ जो होगा सो होगा ‘ असा
एक सारांशही असू शकतो.
--- ००० ---

सतीश तांब े यांा एका ावरचे माझे िवचार -वाचकांच े ' वाटणे '
कवीा चतनात ाला महाचे वाटते ते येत असते -- वाचकाा अपेते ते बसत नसेल तर ान े ती किवता
वाचू नये. पण कवीन े काय करायला हवे, वगैरे सांगत बसू नये. किवता वाचकाला ' खरी ' वाटयाची चता कवीन े

ु
मळीच
क नये. टीन मनाला ' खोटं नाटं / भलतंसलतं / अितशयो ' वाटणारेच तर असते कलेत. ' ायल '
कादंबरी कोणा टीन मनाा गावी असू शकते ? न-किवता, अितवाववादी किवता ही, फ पिरवतनवादी
अपेा ठे वणायांना भाषने े के लेली फसवणूकच वाटू शकते. हे पान कवीन े तीच ती रटाळ री ओढत बसावी ?

एखादी किवता िनरथक, रड णून टाकू न देयाचे ातं वाचकाला असतेच -- ात कवी ढवळाढवळ कच
ु
नाही शकत. ' न ेहमीा ' मनाचा ताबा सोडून मपणे
किवता िलिहणे हे आता नवीन रािहलेले नाही. पण, हे
माच नसलेले वाचक असू शकतातच.
--- ००० --एक कलावंत णून न िवनंती
ु
मळात
मी कलावंत तरी आहे का, हा काहचा  असू शकतो, याची मला जाणीव आहे. ाबल माझे काही
णणे नाही. पण, मला त:ला मी लेखक, कवी, कलावंत आहे असे वाटत असाने ही पो िलहीत आहे. खरे
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ु
तर माझी लेखनिया आिण माणसाा जगयातले कलेच े ान यावर मी अन ेकदा िलिहलेले आहे. तरीही, पा
एकदा, इथ े काही  करावे, असे वाटते. मी िलिहतो ा सव सािहकारांबल वेगवेगळे बोलत न बसता, किवता
हे माम धन िलिहतो.
मी एकाच कारा किवता िलहीत नाही. पण, एक नी असते की भाविनक उेक, सांगीितक लय, पारंपिरक
ु
ितमांच े जंजाळ, माझी त:ची सख:खे
, मते, िवचारणाली वग ैरे मांडयासाठी वा कुणाला काही पटवून

देयाा हाहासाठी मी िलहीत नाही. माया ेक किवतेतला मी णजे ती किवता िलिहणारा मी आहे, असे
नसते. मानवी जगणे, ातले संघष, िवसंगती आिण म यांा मला िदसणाया िया मी  करत असतो.
ासाठी मला किवतेचा कार वा घाट कोणताही चालतो – किवता, गकिवता, काग, लिलत मजकू र असे

ु ाला काहीही णू शकता. मी ते किवता िवभागात घेतो यान े कुणीही रागवायचे वा िवचिलत ायचे कारण
ती
ु
नाही. ती एक कलाक अिभी णून पािहले तरी चा शकते. मळात
ात काही कलाकही नसते असे

वाटणायांनी ाचा नाद सोडून ावा आिण ल करावे. किवतेा इतर कारांत, वाववादी, अितवाववादी,
मूषाक, असंगत, अिनयंित, िनरथ क – अस े किवतेच े सव कार माया लेखनात येऊ शकतात. ाचमाणे,

गंभीर, हलके फुलके , िवनोदी, उपरोिधक असे शैलीचेही अन ेक कार असू शकतात. हे असे सगळे ांना चालणारच
नसेल ांनी या लेखनाचा कृ पया नाद सोडून ावा. किवतेचा कार आिण घाट यांबल ठरलेा आिण आही
अपेा असणायांनी माया किवता वाचायचा ास घेऊ नये.

दैवावर वगैरे मला काही बोलायचे नसले तरी दवाने आपा वाचकांमधा बयाच वाचकांची मन े के वळ

ु ारामाला जसा ईर िदसायचा तस ेच यांना फ
ू तक
े त
राजकारण आहेत, असे मला िदसते. ेक अणरु ण
राजकारण िदसते. कला ही पूण  मानवी जगयाबल असयाची शताच ांना मा नसते. ते त: चोवीस तास
मोदी, राल गांधी, हवाद, गांधीवाद, आंबडे करवाद आिण कोणती राजकीय मते बरोबर वा चूक यातच गतं ु लेले
आिण गढलेले ( आिण माया मते गाडले गेलेले ) असतात. ांनी कसे जगावे याचे से देयासाठी मी िलहीत

नाही. ाचमाणे, मी कस े िलहावे हेही कुणी मला सांग ू नये. अिभिातं णजे फ वेगवेगळी मते 

ु
ु े आपण सवाचच
े जगणे घाण
करयाचे ातं ने – ती तर सी ठरेल. मतांमे गरफटले
ले जगत राहयाम ळ
े ाला ाही मागातले चतन  करायचे ातं असायला हवे.
करत राहतो, हा  ाला िदसत असल
अथात, ते ातं मी कुणाकडे मागत नसून घेतच असतो.

माया ीने एक वेगळाच गंभीर  अिात येतो तो णजे माया अन ेक पोवर काहा राजकीय मतांच े
 होणे वा माया अिभीला राजकीय अथ  देयाचे य होणे. वाचकांनी काय करावे हे ांच े ातं आहे,
ु ेपणाने आिण योय ा गांभीयान े वाचणारे काही वाचक आहेत. ांना
हे मला समजते. पण, इथ े माया पो खल
ु हे ांच े ठरलेले
िवेप िनमाण करयाचे काम कुणी क नये, ही न िवनंती आहे. राजकीय भूिमका हेच आय
आहे ांनी कृ पया माझे काही वाचू तर नयेच पण िमयादीतूनही वजा ावे ही िवनंती. कारण मी ांासाठी

ु च फाटे फुटणे आिण िवषय-आशय
िलहीत नाही. आिण खूप वाचक असयाचीही या लेखनाला गरज नाही. नसते
सोडून भरकटणे यात सवााच वेळेचा अपय आहे. तरीही, सारखे राजकीय िवचारांनी  असणे जरा बाजूला
ू जे इथले काही वाचू इितात ांच े ागतच आहे. कुणाचा उपमद करायचा हेत ू नाही. माझेही सगळे , या
ठे वन
पोसह, सगळे राजकीयच आहे, असेही काहना वाटू शकते – ांना रामराम !

ु ा वाचकांना एक िवनंती आहे की कृ पया कुणाचेही शेरे न
ू वाचू शकणाया ख
राजकीय मते व िना िगत ठे वन
वाचता ांनी तंपणेच वाचावे.
एवढा कशाला हवाय िवचार कोणाही लेखनाचा अस े ांना वाटत असल
े ांनीही हाच माझा रामराम समजावा,
ही िवनंती.
--- ००० --०६-०२-२२.
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ु फ
ु मी, शंकर व ै, प.ु िश. रेग,े प.ु ल. देशपांड े आिण मढकर अशा महान लोकांचा कॉमन धागा ( इाईल यस
ु
ती,
ु ा ाया -- तरीही – ( मनीषा कुलकण ).
कॉलेज ) ! आपणच काय आपाला शभे

' शराकर ' मे ककाळणे आिण कचाळणे ही दोी ियापदे िदलेली आहेत. तरीही, ककाळी आहे पण
कचाळी नाहीय. माया एका नाटकाला हे नाव देताना मला क पेा च अिधक ासदायक -- कक श वाटला होता.
Vidyasagar Adhyapak, Anand Alkunte, Madhurani Gokhle, Prashant TapasvI,
Ganesh Sagade.
सा लोकांना माहीत असलेले घेतले, इतके च, नाही तर आणखी खूपच आहेत -- िवसरेन कसा ?
ु
खरे मत ? ते मायाकडेही नाही आिण तमाकडे
ही ! कलेा ियेत मताची कमत शू -- तेच तर मांडलेय !
कोणतीही मतमतांतरे वा करता अशी ना कलेची जबाबदारी असते ना ितचे कत -- अस े जगातले अन ेक मोठे

ु होऊ शके ल !
कलावंत, िवचारवंत णून गेलेले आहेत. -- असे णणे हीच एक करता आहे, असा तक यावर स
ु े , यान जा, तेच तेच बोलत न बसता, ाचे ाने समजून ावे, हे बरे.
ामळ

कवीा चतनात ाला महाचे वाटते ते येत असते -- वाचकाा अपेते ते बसत नसेल तर ान े ती किवता
वाचू नये. पण कवीन े काय करायला हवे, वग ैरे सांगत बसू नये. किवता वाचकाला ' खरी ' वाटयाची चता कवीन े

ु
मळीच
क नये. टीन मनाला ' खोटं नाटं / भलतंसलतं / अितशयो ' वाटणारेच तर असते कलेत. ' ायल '
कादंबरी कोणा टीन मनाा गावी असू शकते ? न-किवता, अितवाववादी किवता ही,
फ पिरवतनवादी अपेा ठे वणायांना भाषने े के लेली फसवणूकच वाटू शकते. हे पान कवीन े तीच ती रटाळ री
 , रड णून टाकू न देयाचे ातं वाचकाला असतेच -- ात कवी
ओढत बसावी ? एखादी किवता िनरथक

ु पणे किवता िलिहणे हे आता नवीन रािहलेले
ढवळाढवळ कच नाही शकत. ' न ेहमीा ' मनाचा ताबा सोडून म
नाही. पण, हे माच नसलेले वाचक असू शकतातच.

ू िलिहणारा िशकत
खरे आहे -- वाचकांच े अिभाय, आधी िलन गेलेले लेखक-कवी, इतर कलांच े संपक या सवातन
असतोच. मला तर वाटतेच की माझी किवता मी एकटाच नाही िलहीत -- अनेक लेखक-कलावंत िमळू न िलिहतो –
अधवट, सोयीर, आपमतलबी आिण आमक संवदे नशीलता -- हा आहे शाप !
' सोवळी ' हा शच कं डेम करणारा आहे. अशा ीचा उे ख के लेला आहेच. माया लेखनाला काही मारक ठरते

ु बोलायचा मला ह आहे. इथे अतु कीचड चचा नसावी णून
असे मला िदसत असेल तर या माया वॉलपरते

ही पो िदलेली आहे. आपापा वॉलवर वाटास या लेखनाबल फ राजकीय िलहीत बसावेस े कुणाला वाटले
तर माझी हरकत कशी असेल ?अहो, ते पूण  ातं आहेच ना वाचकाला ! हे लेखन कस े राजकीय आहे वा

ितगामीपणाचे आहे वा मानवी समाजाला हािनकारक आहे ते िल-बो ा ना कुणालाही -- मी कसा अडवणार ?
ु पणान े वाचणारे वाचक आहेत ांना िवेप नका आणू, एवढाच आहे मु ा. मायाच
इथ े काही गंभीरपणे, खले

वॉलवर माया किवतेची मोडतोड, नासधूस करयाचे ातं मी कुणाला का ावे ? आिण मी आही नाही याचा
ु ीच नाही. आता हे माझे णणे चकीचे
ु
अथ हे असले चालवून ावे, असे मळ
आहे असे कुणी णू शके ल पण ते
माया ातंात आिण हात बसणारे आहे. यान जा काय बोलणार ?
अहो, हे अन ेकदा  करावे लागते, इतके वातावरण िषत आहे !
असे होऊ शके लच -- उदाहरणाथ  अिनयंित कवा अितवाववादी किवतेला बौिक संगती नाही लागत -- ती
असायलाच हवी, असा आह ितथे कामाचा नसतो.
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िववा
समजा एखादा िवषय/ िववा आहे. साहिजकच ावर अन ेक भूिमका असणार. काही मराठी लोक णतील की
ांतली ‘ िववेकी ‘ भूिमका कोणती, ते बघायचे. अथातच, सगळे च णणार की आीच ‘ खरे िववेकी ‘ !
कोणाही समूहावर हेारोप करणे वा हे सगळे राजकीय आहे, असे णणे हे यातून माग िनघायला काही

उपयोगाचे होणार नाही. ( तस े तर पूव, मबं ु ईत तरी, सरकारी कायालयांत ं गीबंदी झाली होती, असे आठवते. ते

ु
ु
कायान े झाले होते की नसाच
पिरपकाने, आिण मळात
तसे काही झाले तरी होते का – असे अन ेक फाटे आिण
धागेदोरे यात असू शकतील ). यातली न ेमकी िववेकी भूिमका कोणती हे सांग ू शकणारे िवान आपाकडे नाहीत,

असे नाही. पण ांचा यात फारसा उपयोग नाही. अनेक भूिमकांमे ामािणकपणा, पोटितडीक आिण ाणियता
 ठरतात. मग काय करावे ? सरळ, भूिमका आिण िववेक
असते तेा सवच िववेांच े िवचार आिण तक हे िनरथक

यांचा काही उपयोग नाही, हे आधी ओळखावे. हे ओळखयात जो शहाणपणा आहे तो कुणााही िववेकापेा ेच
असणार आहे. उपल कायामाणे काय िनघतोय माग, हेच फ महाचे आहे. संिवधानभी सगळे च दाखवत
आहेत तर हे मा होयात अडचण येऊ नये. नाही तरी हे करण कोटामे गेलेलेच आहे असे िदसते. थांबावे ना
जरा – कशाला हा आरडाओरडा, आगपाखड आिण आरोप-ारोप ? आिण समजा कोटाचा िनकाल काहा
िववेकाला पटणारा नाही लागला तर ांनी िनवडून येऊन संिवधानमा पतीन े कायात बदल करावेत ना !

सगयांाच भूिमका िववेकी आहेत असे णून खूप वाद आिण मारामाया माजवू नयेत, असे वाटते. एक अंत
सामा नागिरक णून हे मत मांडलेले आहे.
--- ००० --माया डोयांत आनंदाू
ु गी-जावई आिण ांचा मल
ु गा िच. आिद ( णजे अथातच माझा िय
काल संाकाळची घटना आहे. माझी मल
ु
नातू जो नकताच
बारावी झालेला आहे. ) एका लाा ागत समारंभाला गेले होते. कायम नाातलाच होता.

ितथा हॉला बाहेर एक पोहयाचा तलाव होता. ितथे बसू जरा वेळ णून ते ितघे बसले होते. ा वेळी एक ३ु
४ वषाचा मलगा
ा हॉलमधून ितकडे आला आिण ाला काही कळले नसावे -- तो ा तलावात पडला. हे

ु ाा
िदसताच काहीही िवचार न करता माझा नातू ितकडे धावला आिण ान े पायात उडी मारली. ा छोा मल

ु
पोटात तोवर पाणी गेलेले होते. माया नातवान े ाला बाहेर काढले ! ा छोा मलाचे
आई-वडील दोघेही डॉर
ु गा वाचला. ती घटना घडली तेा ितकडे कुणीच नते. हे ितघे
आहेत. ांनी योय ते उपचार के ले आिण तो मल
ु
ितथे बसलेले असान े ांना िदसले आिण तो मलगा
वाचला ! ाचे आई-वडील णाले की याा ऋणातून
ु होणार नाही ! नंतर ांनी ते कायावरही सृत के ले.
आी कधीच म

पढेु बाजूला जाऊन कपडे िपळू न माया नातवाने तशाच ओा कपांनीच ा समारंभात भाग घेतला. या
कारात िभजून ाचा मोबाईलही खराब झाला. ते अथातच फार िकरकोळ आहे. ा समारंभात िच. आिद जणू
एक सेलेिटीच झाला होता !

ु ीन े मला हे सगळे फोनवर सांिगतले. सांगताना अिभमानान े ती तर सिदत झाली होतीच,
आज सकाळीच माया मल
पण, इकडे माझेही डोळे आनंदाून
ं ी भन आले होते !
आमचा िच. आिद णजे एक अमू र आहे र ! की िहरा णू -- अिधकच  ेट ?
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मराठीची समा
दोनतीन गोी आधीच ियर करतो. मला मराठीबल अिता नाही पण ती माझी भाषा असाने आीयता

आहे. मी मराठीतला एक लेखक/कवी असलो तरीही मला या भाषते ले माझे ान कुिणतरी िनित कन ावे
याची गरज वाटत नाही. तशी कुवत असलेले समीकही आता नाहीत. मी ा कारणासाठी िलिहतो तसा

सािहाची इथ े फारशी कुणाला गरज नाही, हे मला माहीत आहे. ािमधनाचे पस
ै े वगैरे याची ेही मला पडत
नाहीत. राहता रािहली काही घसघशीत रमेची पािरतोिषके . ांाकडेही मी आशाळभूतपणे पाहात बसलेलो

ु णजे मी हे जे िलिहतो आहे ते गाढा ासंग, अास आिण परु ावे यांवर आधािरत िलहीत नसून
नाही. आिण म
ु यांवर आधािरत िलिहतो आहे. काहीही बोलले तरी ात थोडे तरी त असतेच , हे
माझी इेश णजे समजती
याचे आधारभूत त समजायला हरकत नाही. पढेु मी जे िलिहतो आहे ते नीट वाचले जावे णून हे थोडे सांिगतले.
मला काहीही िस करायचे नाहीय वा मी खाली िलिहतोय ते कुणाला पटवूनही देत बसायचे नाहीय. हे मेु ायचे
तर ा िवचारात नाही तर ा सोडून, मेरा काम तो िनरपे चलता रहेगा.

आज मातृभाषा िदन णून मराठीचे य िठकिठकाणी चा आहेत. य श आला णून िचडू नये, भाषेत आहे तो
ु
श, ाला माझा इलाज नाही. इथा अथापरताच
ाचा उपयोग के लेला आहे. तर इंजीचे आमण, मराठी

े ा फारशी कमत नसणे, शाांच े वा तंिशण या भाष ेत नसणे, वगैरे ांची
शाळा बंद होणे, वहारात या भाषल
चचा सव चा आहे. मातृभाषेतनू िशण ायला हवे, हे तर जगातले सगळे च िशणत णत असतात. ते

ु े , ा गोवर रडून फारसा काही उपयोग नाही तेच दर वष रडत
माहीत असूनही इथे काय झालीय गती ? ामळ
बसयात काय अथ आहे ? वाेल ते होवो, मराठी भाषा मरणार नाही, ती िजवंत राहीलच – यात समाधान मानत

बसणेही एक कारे सपाटच वाटू लागलेले आहे. आिण ही भाषा िजवंत राहणार हा हमखास िदलासा अिधक कोण

वापरते, हेही पाहायला हवे. नविशित आिण नवसािहिक मंडळना याची जा गरज वाटते, असे िदसते. ओळख
िमळवयाचे हे एक े आता सापडलेय तर ते िटकावे असे एक इाचतनही ात आहे.
गेा काही वषात दिलत-शोिषत-वंिचत-पीिडत-ामीण या लेखकांच े बरेच सािह मराठीत येत गेले. इथाच
जीवनाचे जे के सािहात कधी आले नते ते खोलले गेले. ात मानवी जगणे पाहात जाणे असे वेगया

ु
भानाचेही काही आले असले तरीही, मत:
जगयाा ा ा नमूांनाच मह िदले गेले. जगयाचा का
माल िजतका अिधक दिरी आिण े षकारक आिण अायकारक िततका सािहात तो अिधक मौवान अस े
झाले. काही काळ अस े होणे साहिजकही होते. पण, आता तो काळ संपत आला आहे. पिरवतनाा सामािजकराजकीय चळवळी करत राहणे वेगळे आिण तेच तेच नमून े िगरवत राहात सािहात े ठरयाची आकांा
ु
ु
बाळगणे वेगळे. सािह णजे नसताच
एक वितीचा
ऐितहािसक ऐवज तयार करणे ने. ाला एक
सांृितक अंग असते. ते लियाकडे कल होत गेला.

ु हालये, काही िवभूित आिण उव ? संृतीची ही फारच उथळ
काय असते सांृितक णजे ? िके , वसं
कना आहे. संृती णजे जगयाता ांना/समांना सामोरे जात राहयाची िया. ( ांपासून पलायन
ु ीचे कार णजे संृती ने. ) सामोरे जाणे णजे नसाच
ु
ु
करयासाठी िनमाण होणारे करमणक
सख:खां
ा
ितिया देत राहणे ने, हे इथे लात ायला हवे. ॉेम असा झाले ला आहे की ासाठी लागणारी
चतनशीलता यांता बसं लेखकांकडे नाहीय आिण तरीही िता िमळयाचे रे गमवायचे नाही आहेत.

ु झालेले आहेत. आिण सांृितक
सािह वा कला णून आता ांा का मालाचा कं टाळा येयाचे िदवस स
े ा आिण सामािजक ायाा जोरावर आजवर
िया णावे असे तर काही महाचे ात वाटत नाहीय. सं
आघाडीवर राहता आले, पण ते सतत जमणार नाही. यातून या नवलेखकांत एक ूनगंड तयार होऊ लागतो आिण
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सािह णजे ‘ हे आिण ते ‘ यांांतली धा असते, अशा बावळट कना ते बाळगू लागतात. एखादा िवानही
तसली कुीची िवधान े करयात धता मानतो.

अशी अंतगत मनी िनमाण होयाचे आणखी एक कारण िदसते. ते आहे माण भाष ेच े. बयाचजणांना माण

ु तर िमळवता येत नाही आिण नसाच
ु
भाषेवर भ
बोली भाषेत िलहावे तर वाचणार कोण, असा  िनमाण
होतो आहे. बोली भाषांच े िकतीही उदाीकरण करा आिण माण भाषेचा िकतीही ितरार करा ( माण भाषा
ाणी आहे णूनही ितचा ेष असाचे कधी कधी िदसते. ाणांचा भाव असलेला एक काळ होऊनही गेला,
ु े भाषा भािवत झालेलीच आहे, हा भाग वेगळा. ) पण यातून सा काय होणार ? उलट या आंतरंात
ामळ
सापडून शिनाश होत राहणार.

ु े या भाषेत दोन िवरोधी गट तयार झालेले आहेत.
सारांश, सांृितक िया आिण माण भाषा या दोन कारणांमळ

ु आहे. ामळ
ु े , या भाष ेत चालणारी म
ु िया ही आघाताची आहे. “ संगमनेरला
हे जणू एक पे यु च स
ु
जायला पयान
संाकाळी पाच वाजता एी आहे “ – ही भाषा िजवंत राहणे आिण ात समाधान मानणे ही

आवंचना होईल. जगयाता ांना सामोरे जायासाठी आजची भाषा, आजचे घाट, आजची कौशे वापरली
जाणे, भाषेचा अथसपं 
ृ वापर होत राहणे णजे खरे तर भाषा िजवंत राहणे. भाषेची अिभीची ताकद आिण

शता वाढत जाणे आिण समांतरपणे ते सगळे समजून घेयाची एकू णच समाजाची कुवत वाढत जाणे णजे भाषा
िजवंत राहणे. भाषा ही संृतीची वाहक असायला हवी ती या अथान.े हे सगळे वगळू न भाषा िजवंत राहयाचा
अिभमान वा गव वा अिता काय कामाची ?
--- चं. . देशपांड.े
--- ००० --देशाचे आरोय
ु े न यदु धामळ
ु े हे  होते आहे की िकती मोा संने े आपली मले
ु िशणासाठी परदेशांत जात
सा रिशया-य
ु ान े ही मल
ु े मेिडकल िशणासाठी ितकडे जातात, असे िदसते. अलोपथी हा सवात आघाडीवर
आहेत. ाम

असलेला िशण कार घेतला तर दोन  िदसतात. सरकारी कॉलेजांत वेश िमळणे अश होणे आिण खाजगी

ु
कॉलेजांत फीचे माण चंड असणे. नसा
पदवीधर डॉरला वहारात फारसा वाव नाही राहात, णजे ाला
एम. डी. ावे लागते. ते होईपयतचा खच  तीन कोटपयत जातो, असे कानावर येत.े याचा अथ  असाच होतो की
साधी सद झालेला पेशटं आला तरी डॉरन े ाला मचे ऑपरेशन करायला सांगावे. अथा झालेा खचाच े
ाज तरी िमळू शके ल का ? मंतरी एका मािलके त अस े दाखवले होते की डॉस  एका मेलेा पेशट
ं चे हाटच े
ऑपरेशन करायला सांगत असतात – अथात तो मेलेला आहे, हे लपवून ! मला हे खोटे वा कािनक नाही वाटत.
असे कार कमीजा तीतेच े घडतच असणार आहेत. “ आमचा गरीब माणूस “ असा ऊठबस गिरबाबल

ु
ु
कळवळा  करणारे आपले पढारी
आिण अथातच िशणसाटही यांना हे कळत नसेल ? की बरेचसे पढारीच
आहेत िशणसाट ? िकती लोकांना िकती डॉस  असायला हवेत ाचे माण सांिगतले जाते. ाा जवळपास
ु
तरी आपण आहोत का ? नसतीच
‘ शा-फुले-आंबडे कर ‘ ही जपमाळ ओढत रान काही उपयोग नाही. आरोय
वा सवासाठी चांगली असावी, हे पाहायलाच हवे. ( हे न ेहमीा रोगांच े झाले, मानिसक आजारांसाठी काय
ु आिण मांिक हेच ना ? )
आहे वा ? अंगारे-धपारे
व कॉलेजस
े

ु
मागेही एकदा मी हा उपाय सचवला
होता. वेश देण े आता आहे तसेच चा ा. उरलेांसाठी रापाळीची चा
े . काही चांगली सरकारी आिण खाजगी कॉलेजस
े यांना हे सीचे करावे. तीच, आहेत तीच संसाधन े
ात कॉलेजस
वापन अिधका खूप िवााना संधी िमळू शके ल. संसाधन े आहेत तीच वापरायची असान े खचही कमी
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ु ांना बाहेरचे देश शोधावे लागणार नाहीत. असहे ी ऐकयात आले की बाहेरा काही देशांतले िशण
येईल. मल
ु देशात िशकलेला आहे, हा आरणातला आहे – अस े भेदभाव न
आपा इथा दजाच े नाही आहे. हा अमक
ु
करता, बाकीचे जाऊच ा, हे पढारी
आिण िशणसाट तरी त:साठी व त:ा कुटं ुिबयांसाठी डॉस 

िनवडतात का, याचीही तपासणी ावी. इथा िशणाा चाकोरीतून बाहेर पडलेले सगळे समानच समजले
जायला हवेत.

ु के ली तर या ावर उपाय िनघू शकतो. आिण इता मोा देशातली मल
ु े
सारांश, व कॉलेज ेस स
ु
िशणासाठी दरदर भटकत जगभर कुठेही जातात, ही नामीही
कमी होऊ शकते.

एक सामा नागिरक णून हे िलिहले आहे. त लोकांनी याता खाचाखोचा ओलांडून अिधक सफाईदार

ु च वरवरचे  सोडवत बसयापेा थोाफार माणात मळातले
ु
कायम तयार करता येईल. नसते
ही काम होत
राहायला हवे, असे वाटते.
--- ००० --समानता
सगळे देश सारखे कुठे असतात ? काही महासा असतात, काही महासा होयाची आकांा बाळगणारे असतात
तर काही, आपापला वकू ब आिण शी ओळखून धोरणे आखत जगणारे असतात. िशक आिण डॉर हे सारखे
नाहीच असू शकणार. कानदार आिण शा सारखे कसे असतील ? पानपीचा कानदार आिण टीी-वॉशग
मशीन यांचा कानदार हे सारखे कसे असतील ? खेातला ाथिमक िशक वेगळा आिण इंिजिनयरग

ु
कॉलेजातला ाापक वेगळा. नसती
कुटं ु ब े हा िवभाग घेतला तरी काही सधन आिण काही गरीब हे भेद असतात.

ु े जा असतात, काहचे कुटं ुबमख
ु सनाधीनतेत सगळे उ करणारे असतात. काही अपंग,
काही कुटं ुबांत मल
आजारी असतात तर काही अकाली मृ ू पावलेले असतात. याचाच अथ, िवषमतेची असं कारणे असू शकतात
आिण य समानता हा एक म असतो. अ, पाणी, िनवारा, आरोय आिण िशण यांा संधी तरी समान
उपल असतात का ? सामािजक रावर हे सव सवाना उपल असणे हे साधारणपणे सा होऊ शकते, असे
णता येईल. सरकारी संा, खाजगी संा, सरकारी इितळे , खाजगी इिटळे – हे अस े फरक असतातच.

ु े मागे पडलेले लोक ही एक मोठीच समा असते आिण ती न ायला हवी, हे सवानाच
सामािजक अायामळ
पटत असते. तसे यही चा असतात. सतीची चाल, के शवपन हे बंदच ायला हवे होते. ियांनी वा

ु एका वगान े िशण ायची गरज नाही – हे हटवणे आवयकच होते. ते घडले आिण घडते
समाजाता अमक
आहे. ियांनी अमूकच एखाा ेातले िशण ावे, असेही आता फारसे बंधन रािहलेले नाही. शारीिरक शी वा
ु ना-मल
ु ना हवे ते िशण िमळणे, एका उम
भेद यांचहे ी आता फारस े ोम माजवले जात नाही. तरीही, सव मलां
दजाच े िशण िमळणे, असे काही घडत नाही. मानवी जगयातले िवषमतेच े आिण अायाचे आिवार पूण  न
होऊ शकतात का, हा एक च आहे.

ेक ी वा ेक कुटं ुब यांच े जगयाचे नमून े वेगवेगळे च असणार. पिरिती, मताही वेगवेगयाच

असणार. पूण  समानता णजे वेगळे पणाचा अभाव, हे लात घेतले तर तसे कधीही नाही घडणार, हे समजून

ु
ु नाक असतो. खेाता िशकापेा शहरातला
ायला हवे. वेगळेपणा हा नसता
वेगळे पणा नसतो तर तल

ु
डॉर े – अस े भेद आपण कामाा पावनही पाडले ले असतात. पढायाला
मान ायचा पण कारकुनाला
नाही – हे भेदभावाचे मूमापन समाजमा असते. कामावन माणसाचे मू ठरवणे हा मनाचा रोग
गेािशवाय ाय, ातं आिण समता येणार कुठून ?

ु े , समानता ही वेगळे पणासहच असावी लागेल, हे समजून ायला हवे. काम, यश आिण आथक ाी आिण
ामळ
ु णजे सा – यांवन जोवर माणस े झकतात
ु
म
वा मूर राहतात तोवर अपेित समानता श नाही. याचाच
72

ु नी आपापली सजकता – कोणाही ेात ककतेन े, जोमान े
अथ, िमळेल ा संधचा लाभ घेत ियांनी वा पषां
काम करयाची कुवत कमवायला हवी. समानता आणखी दहा वषानतं र येणार आहे, ही कनाच टाकू न ावी

आिण आजपासूनच समानतेन ेच जगायला सु वात करावी. समानता ही वेगळेपणाता तौलिनक ितेत नसून

ु व दडपणे यांमळ
ु े
आपापले काम आवडीन,े ेमान े करत राहयातच आहे, हे लात ावे. काही सामािजक समजती
येणारे अडथळे र होत आहेत, झालेही आहेत. तौलिनकता आिण समानता यांांतले संबध
ं नीट समजणे ही सवात
महाची गो आहे. ‘ मी ‘ इतर ेकाचे मू कसे ठरवतो याकडे आपले ल असायला हवे.
--- ००० --०८-०३-२०२२.
ु
हवादी कला, परोगामी
कला, ममवगय कला, ामीण कला, शहरी कला अशी िवभागणी करत कला '
आादणारे ' वेड े णजेच एकू णच कलेच े कदनकाळ िदसू लागतात तेा किवतेतनू ते अस े  होते. हा उपरोध
ु आधी मी
ु िमळवावी, हे बरे !
ू ही किवता वाचयाचा काही उपयोग नाही. या किवतेपासूनच ती
लन

कला णजे कलावंताा भावातून -- ाा मानिसक ठे वणीतून उगवणारी संकुिचत रोपटी, असे ा ा
ु
भूिमकावाांना वाटते ांना माया किवतेतला आिण तमा
कोमटमधला उपरोध लागू आहे !
' ओलांडणे ' महाचे -- हे मा !
मूछावाद हा मी काही ऐकलेला नाही पण मराठीत तो अपणे लोकिय आहे, असे फार तर णता येईल. 😄
आिण मूषावाद णजे absurdity. ती जगभर माहीत आहे.
सीडॅक न े के ले ा मराठी यिु नकोडमे हे अर तर होतेच पण िशवाय  ेक अराची बटणे ठरलेली होती. इथे
मा िनवड करावी लागते कवा िलन झाावर ा करत बसावे लागते. एकदा जमलेले काम या

ु
गगलवाां
ना का जमवता नाही येत, हे एक गूढच आहे. ांना प ैस े कमी पडत असले तर आपण वगणी काढू पण हे
काम ायलाच हवे आहे.

िशवीा आगेमागे जी मोकळी ेस असते तीही िशवीच असते -- यान अिधक ान हवे असेल तर ते फ
आचतनातूनच िमळू शके ल –
समा िनमाण करणे हेच मनाचे ' असणे ' आहे -- इकडे लच न देण े –
मनाचे संबध
ं अधवट, आपमतलबी, संघषमय आिण िवदीण का, याकडे पाहावे –
09-03-22.
यशपूजकता आिण आळशीपणा यांतला जो संबध
ं इथे दाखवलेला आहे तो अथ पूण  आहे ! ( सतीश तांब े ).
ु ाला ही पो कळलेली नाही,
णजे, संधीतली समता नाकारली जावी, असा अथ होतोय या पोचा ? ध ! त
ु
हे माझे मत सांगनू तमाशी
चचा संपवतो. धवाद !

ु आिण माझे वाचून आपले िम काय समजून ायचे ते पाहतील –
ठीक आहे -- आता तमचे
०८-०३-२०२२.
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शािक ंगिचे काढतोय ! ा लाईट पतीन ेच वाचले जावे -- पण, कुणााही बाजून े भूिमका घेणायांना वेगळे
वाटू शकते याची जाणीव आहे !
कोणतीही मानिसकता अध व ट आिण हसकच असते -- णून तर मला िजथेितथे अबसडटीचे दशन होत
असते !
माया कोणाही िमांा मतांना मी बांधील नाही -- मला िदसणारी अबसडटी  करायचे मला ातं
असावे, ही िवनंती. भाविनकपणे इकडे वा ितकडे गतं ु यात मला अबसडटी िदसते, ाला काय करणार ?
ु
हे एक वेळ तथाकिथत धामकांा डोात िशरेल, पण, परोगाां
ना कळणे अवघड िदसते.
( ीधर ितळवे यांा पोवरची कॉमट ).
14-03-22.
माझे ितगामी असणे
ु च
अमेिरके चे िन टॉवस  अितरेांनी पाडानंतर अमेिरके च े अ णाले की आता आमचे अितरेांिव य
ु ात आमाबरोबर असतील ते ठीकच पण जे आमाबरोबर असणार नाहीत ते
ु झालेले आहे. जे या य
स

ु
ु
अितरेांबरोबर आहेत, असे आी समजणार ! आपाकडा बयाच परोगाां
च े हेच असते तान ! ती

ु ाला ितगामी णणार ! याला घाबन, माझी ‘ खरी ‘ ितगामी
आमासारख े िवचार मांडा नाही तर आी त
ितमा लपवत, बोटचेपपे णान े िलहीत ांाही टाया आिण बिस े िमळवयासाठी मी खोटेपणा करत राहतो,

ु
असे काहना वाटत असाचे िदसते. मळात
समोरा लेखनापेा लेखकाचेच मूमापन करायची अंत िनरथक
आिण रोगट सवय हे तर एकू णच मराठीचेच वैिश णता येईल, अशी पिरिती आहे. ते काहीही असो, मी
असा खोा टायांची े कधी पािहली नाहीत आिण पाहातही नाही, हे  करणे आवयक वाटते.

ु वर आिण ाबाहेरही, इतके िलनही ही असली शंका या लेखनाबल घेतली जाणे हे या लेखनाचे अपयशच
फे सबक
आहे. तरीही, हा मु ा अिधक  करयासाठी एक िवनंती क इितो. माझी एक वेबसाईट ( संकेतळ ) असून

ु
ाा पिहाच पानावर मी जाहीरपणे काय िलिहले आहे ते कृ पया वाचावे. कोणाही लेखकाकडून परोगाां
ा
ा काही अपेा असतील ा सव मी नाकारलेा आहेत. मी ासाठी िलहीत नाही, हे  सांिगतलेले आहे.

ु े , मला कुणी ितगामी णेल की काय याा काळजीत मी असतो, असा ग ैरसमज नसावा. संकेतळ -ामळ
www. Champralekhan.com

ु
आता परोगाां
बल एक  – कलाच काय माणसाचे सगळे जगणेच राजकीय असते, असे ाणपणाने सांगणारे हे
लोक ‘ किमर फाइस ‘ हा िसन ेमा राजकीय आहे, हा दोष णून कसा सांगतात ? णजे िबगर राजकीय कला
ू  असते, असेही ांच े आणखी एक मत असते का ?
खरी अथपण

ु
ु
आणखी एक  – धामक वीकरण
टाळले जायला हवे, असे णणारे हे लोक, उलट, तशा वीकरणाला
गतीच
देतात, हे ांना समजतच नाही का ? ते ‘ सरी बाजू ‘ लढवतात, तेा काय घडते ?
--- ००० --17-03-22.

िवचार करा ना जरा -- दोन बाजू लढवा जात राहणे, हेच वु ीकरण नाही का ?

ु
मळात
तक शु भूिमका असे काही नसते -- ेक भूिमका अधव ट आिण पूव हाचीच असते. एक तर मूक ेक
बना नाही तर तेढ वाढवा या दोतूनच िनवड करायची हे नी आहे तर चा ा. ' काय न ेमके करायचे ' अशी
ु
िनराकरणे तमाकडे
आहेत आिण इतर काही भूिमकावाांकडे ांचीही िनराकरणे आहेत. मग, आहे ते चा
ठे वा, सरे काय !
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17-03-22.
कलेची मूाता
ु
ू असते.
कलेची मूाता ही नसतीच
रचनेा कौशावर अवलं बनू नसते तर िताता आशयावर अवलं बन
ु मयािदत नसते तर ती पूण 
सरे एक महाचे त णजे कलेतली मूाता ही एका एका गटापरती
मानवजातीसाठी असते.
ही पो िलिहयाचे कारण णजे, ‘ कमीर फाइस ‘ या िचपटावर िलिहलेली माझी पो. ती पो माया
काही िमांना गधळाची वाटली. ांना मी खालील उरे िदली --

“ या िचपटाा िवषयाबलच मतभेद आिण गधळ असणे, हा एक मु ा, ात िचपट पाहताना काय घडते
ु आिण मग या समेच े आकलन वा ितापासून मी
ु णजे काय, हा ितसरा मु ा -- या
आहे, हा सरा मा

ु े तर हे गधळाचे वाटत
मागान े ' सगळे ' पािहले आहे. कदािचत काही िगत मतांची आही अपेा ठे वामळ
नसेल ? “

ु असा समांवर कशी िनकामी आहे, ते जर िदसत असल
े तर ते का णायचे नाही ? कुणी कशी
“ मानवी बी
मात करावी हा एक माग  झाला, पण, समेला आपले मन घडवते याचा िनदश करणे महाचे आहे. एक काही पे
ु े करत सवाा जगयाचा िवंस करत राहणे हा जर शहाणपणा नसल
े तर समेकडे
ठरवून बबलत य

पाहायलाच हवे. आपा आिण इतरांा मनांची िचरफाड करत जगणे, हेच ' नॉमल ' णावे का, हा  येतोच.
हा  कोणाही समाजाला नाही पडत, ीला पडतो. ीा ेक संबध
ं ात ही समा उपित असते. “
‘ कमीर फाइस ‘ हा िचपट नीच एक बाजू घेणारा, एक भूिमका घ ेणारा आिण या अथान े राजकीयही आहे. पण,
आपाकडा बयाच लोकांच े हेच णणे असते की कला अशीच असायला हवी. ांनी हा िसन ेमा राजकीय
आहे णून रडयात काही अथ नाही. इथे ांची मांजरी िपशवीतून बाहेर येऊ शकते. ांना णायचे असते की
कला माया मताची, मला योय वाटणारी अशी बाजू घेणारी आिण ाला अनकूु ल असे राजकारण करणारी
असायला हवी. हे काही कलेच े मू होऊ शकत नाही. ती एका एका गटाची िनवड असू शकते.
या ीन े पाहता, ‘ कमीर फाइस ‘ हा िचपट मौवान ठरत नाही. तो एका गटाची िनवड िनितच असू शकतो.
माया मते, बाजू आिण भूिमका घेणारी कोणतीही कला मौवान असू शकत नाही. दवान े, नायक आिण

ु
खलनायक अशा ंापिलकडे आपली समज जातच नाही. करमणकीचे
बरेच िचपट, नाटके वगैरे याच तावर
आधािरत असतात. पूण  मानवजातीसाठी ातून मूाक वा सांृितक काही घडू शकत नाही. याच कारणान े इथे
डोावर घेतले गेलेले, ‘ उ धमशाळा ‘ हे नाटक मूाक ठ शकत नाही. िजथे अाियत गट आिण

ु दजदार
अाय करणारा गट अशी िवभागणी असते आिण ावर आधािरत रागलोभ असतात ा कलाकृ ती यामळे
 हिवरिहत आवाका घ ेयाची ांची
ठ शकत नाहीत. कारण, मानवी संबध
ं ांचा समावेशक, ापक आिण पूव
इाही नसते, समजही नसते. याच पतीन े सवच कलेकडे पाहायला हवे. जे जे दिलत वा वंिचतांच े सािह अशा
ु
ु े कमी दजाचे ठरते. याच कारणान,े िवभूितपूजक कलाही
स-
िवभागणीवर आधािरत अस ेल तेही यामळ

ु
मूातेपासून रच राहते. गांधी, आंबडे कर, फुले, कव, छ. िशवाजी महाराज, गजानन महाराज, तकाराम

महाराज यांावरा कलाकृ ती मौवान असू शकत नाहीत. मानवी संबध
ं ांतली गतं ु ागतं ु , माणसाची घडण, ाचे
 ह बनयाची िया यांचा आवाका ा कलाकृ ती घेत नाहीत. मी, माझी ओळख, माझा समाज, माझी अिता
पूव
अशा वैचािरक सापयातून तान सांगणाया कोणाच कलाकृ ती या मौवान वा सांृितक असू शकत
नाहीत. कोणतीही मते वा पूव
 ह माणसाला पिरपता नाही देऊ शकत. ासाठी कलावंताकडे िनरपे भान असावे
लागते. या बाबतीत जगातले अन ेक मोठे कलावंत बोन गेलेले आहेत. पण, ‘ मतवाले हम ‘ णून आगौरवात
म असलेले कुणीही ते िवचारात घेणार नाही.
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े ांना आवडणार नाही. आपापले आकलन जर मांडावे, पण, एकमेकांना
इथ े  झालेले हे आकलन अनक
िशवीगाळ वा िगत मूमापन करायचे य टाळावेत. एखादी गो समजून घेयाची िया, असे याकडे पा.
यासाठी आवयक तो र सोडून कुणी बो लागास ते बोलणे उडवयात येईल आिण तशा ीस ॉक
करयात येईल. िवषयाचे गांभीय राखून बोलावे, ही िवनंती.
--- ००० --काशनासाठी आवाहन
ु
ु
पक
: --- ‘ तंबाखूची टपरी ‘ ( अनसजत
किवता ) – चं. . देशपांड.े

ु असलेले हे पक
ु
ु २०० पानांच.े
जगाता अन ेक कवी-कविया किवतांच े मराठीत अनवाद
आहे. समारे
पाहयासाठी ते माया www.champralekhan.com या संकेतळावर उपल आहे.
कामाचे प

ु
१. हे पक
अासासाठी व अकादेिमक कारणांसाठी खाजगी िवतरण या पात अस ेल. ते िवीसाठी असणार
नाही.
२. ाा १०० ती काढाया असून ाचा खच  मी त: देणार आहे.
३. ांता ७० ती मी िदलेा यादीतील ना, ांच े पे िमळवून काशकान े परर पाठवाया आहेत.
४. १५ ती काशकाला व १५ मला िमळतील.

ु काला मख
ु पृ लागणार नाही. नसते
ु नाव व अनसज
ु काचे नाव, एवढे बास.
५. या प
६. सव मजकू र ब सह मिु तशोधन झालेला यिु नकोडमे तयार आहे.

ु काची िनमती अम
ु नको पण चांगली आिण वाचनसलभ
ु असावी.
७. या प
८. हे काम कन देणायाचे नाव काशक णून देयात येईल.
--- हे काम क इिणायांनी खालील बाबी  कन ांा ऑफस  माया
champrade@gmail.com या ईमेलवर कळवाात -हे काम िकती िदवसांत पूण  करणार, मी याचा खच  िकती व कधी ावा लागेल.
ु
पक
काशनाचा काही पूवानभु व असास तोही कळवावा.

े .
आलेा ऑफस मधून िनवड करयाचा अिधकार अथातच माझाच असल
वाट पाहात आहे. धवाद !
--- ००० --champralekhan.com
www.champralekhan.com

ा. िवजय कारेकर
३५ वष मैी असलेला माझा िम ा. िवजय आज गेाचे कळले. िकेक भेटी, गा, वाचने, चचा आिण िशवाय
बार बार सािह-कला समाचार यांत आी अन ेकदा एक होतो. तो एस. पी. कॉलेजात तानाचा ाापक
होता. नंतर तो िटळक महारा िवापीठात डीनही होता. अनेक िवषयांवर ााशी बोलणे फलदायी होत असे.
भरताचे नाशा, साचा अिवाद आिण जे. कृ मूत हे ाचे खास अासाचे िवषय होते. या िवषयांवर
ान े अन ेक िठकाणी ाानेही िदली. तो त: एक उम कवी, नाटककार आिण िचकारही होता. ‘ गत ‘
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आिण ‘ छळछावणी ‘ या ाा नाटकांच े योग अन ेक धातनू झाले. ान े काही उम कथाही िलिहा होा.
ु
अंत बिमान
आिण हररी िम !

ु १००-१२५ संिहता आा होा. नावेिबवे नती. ‘
एकदा एका नालेखन धत मी एक परीक होतो. समारे

गत ‘ वाचताणी टले हे कुणी पिरप माणसान े िलिहले ले आहे ! ते नाटक धत पिहले आले ! नंतर कळले
की ते िवजयचे आहे ! याचाच अथ, आपाला नीच नाटकातले काही कळत असणार याबाबत माझी खाी झाली
!
िवजय, िदलीप जगताप आिण मी अस े आमचे िकू ट होते. एकमेकांची नाटके पाहणे आिण ांवर साधक-बाधक

ु
बोलणे हे आमचे तच होते. आपा जगयात अन ेकजण समजतीची,
ानाची भर टाकत असतात. अशा ी
आपा म ैीत असणे हे तर भायाचेच असते. िवजय ांतला एक, तसा होता.
िवजया ृतीस म ैीपूण  अिभवादन !
--- ००० --वाव, म आिण स
े नाचे अ भारत सासणे सािहाा ांतात उभे रान बरेचसे सािहाबल बोलले ही एक
९५ ा सािह संमल
ु वाचन आिण अास यांसह त:ा चतनावर आधािरत
ागताहच बाब णावी लागेल. ांच े भाषण अनभव,

ु े एकू णात ते गंभीर होते. ांा दमदार आवाजान े आिण  वाणीन े ते खूपच भावी झाले होते. अशा
होते. ामळ
ु ळ िदसत होतीच पण, ासपीठावर
भाषणांची लोकांची सवय जात चाललेली आहे. मंडपाता ोांत तर चळबू
असलेांप ैकी शरद पवार सोडून आणखी कुणाचे ा भाषणाकडे नीट ल होते का याची शंका येत होती.

अांा भाषणाला ( महच नसाने, न ेहमीमाणे ) उशीर झाला होता असे वतमानपाता बातमीवन
समजले. उाटनाा भाषणान े जा वेळ खाा की काय ? तसे असले तरी, शरद पवार, अांच े भाषण
ऐकायला पूण  वेळ थांबलेले होते, हे खास नद घ ेयाजोगेच होते.
“ सािहिकांनी कोणाही िवचाराधारेला बांधील नसावे. कारण अशा बांिधलकीतून मतणाली तयार होते. ती
बिु भेद करणारी, वु ीकरण करणारी, िवषारी पाची आिण रािहताला बाधा आणणारी असू शकते. समान

अंतरावर रान ाकडे यमाणे पाहावयास हवे. “ – हे शरद पवारांच े िववेचन खास महाचे ठरावे, असे
आहे. नोबेल िवजेता गाओ झगिझआन जे लेखकाा रीभावाबाबत बोलला होता ााशी हे सा सांगणारे
वाटते. मत णजे स ने हेही यातून सूिचत होते.
याउलट सासयांच े भाषण मा या बाबतीत गधळलेले वाटते. कदािचत न ेमाांचा वाववाद ांना नाकारायचा
होता णून असेल, वावाबाबत ते असे णाले की एकच एक असे वाव नसते. या िववेचनात ांनी

ु आहे. सामा माणूस िमत होतो आहे.
वाववादाचा पायाच उखडला. नंतर ते अस े णाले की हे माचे यग
कोण सामा माणूस ? आथक ा कमकुवत असणारा की ाण सोडून इतर सव जाितधमाचा समदु ाय की

महािवालयीन िशणापासून वंिचत रािहलेले लोक ? आिण लेखक-कवी-कलावंत या सामा माणसात येतात की
नाही ? जर तेही यात येत असतील तर, लेखकान े स मांडले पािहजे णजे काय ? ाचा म ामािणकपणे
मांडणे ? की सािहिक-कलावंत हे जानेच ‘ स समजलेले ‘ असतात ? की ांना काही सााार झालेला
ु
असतो ? की ते इतरांप ेा जा िवचार करतात णून ांना जा समजते ? आिण वावच मळात
एकच एक
ु
नसेल तर स णजे काय ? एकीकडे जनाच
मायावाद ना भाष ेत मांडायचा पण सासाठी अााकडे न
जाता साध ेच एखाा मतणालीकडे यायचे, असा हा खोटा गंभीरपणा ( mock seriousness ) िदसतो.
अा टाळायचेच होते तर स असे काही नसतेच अशा मूषक
 डे ( absurdity कडे ) जाता आले असते. पण
सासयांनी, शेवटी साची कास सोडून एक मच स णून ीकारायचे ठरवलेले िदसते. समजा िवषकाा
77

हातात सा जाणे वाईट आहे पण कोण िवषक आिण कोण जाणकार यावर मतभ ेद असतात ाचे काय ? आिण
लोकशाहीत बमत हे स मानायचे ठरवले तर लेखकाने कोणते स मांडायचे ?

ु
ते काहीही असो, सािह, कला या ांतात नसताच
राजकीय मतांचा गदारोळ महाचा नसतो तर वाव, म,
स असे तािक िवषयही महाचे असतात, हे या भाषणात अधोरेिखत झाले. पवार साहेब ांा आकलनामाणे
स हे एखाा मतात नाही असू शकत तर सासयांा आकलनामाणे ते मतातच असते. सासयांा कथा
आठवा तर सासणे त:चे हे आकलन ओलांडतात, असे िदसते. ही हे इतके व ैचािरक झ ेपयाचा काळच
ु े , माझा हा तारता
ु गधळ इथे मांडून टाकला, इतके च.
नाहीय. ामळ
--- ००० ---

तंबाखूची टपरी
ु
मळात
आपाला हे जमेल का, इथपासून, आज होईल, उा होईल असे होत होत आपोआप िदवस कोणता आला
ु
ु
तर ' जागितक पक
िदन ' ! २३ एिल २०२२ रोजी हे पक,
कोणाही समारं भािशवाय, कािशत झाले ! हे
ू मी खचान े के ले आहे. याा
काम, कुठे तरी नद असावी, कुणाला तरी माहीत असावे, या िकरकोळ इेतन

ु े , कृ पया, कुणीही
मोजाच ती काढलेा असून हे फ खाजगी िवतरणासाठी आहे. िवीसाठी नाही. ामळ
ु
मागणी करयाचा च नाही, हे लात ावे. हे पक
कोणाही कानात उपल असणार नाही.

ु , आपा नसलेा, काशनाा ेात
हे काही एक बरे काम झाले आहे असे माझे मलाच वाटत होते. ामळे

ु
थोडी आगाऊिगरी झाली. आता, िमळालेा अनभवातू
न, हे असे काम करणे फारस े अवघड नाही, हे समजले आहे.
या ानाचा पढेु मागे, वाटास, उपयोग करता येईल !
ही पो फ मािहतीसाठी िदलेली आहे.
--- ००० --Girish Patke
tdeSpprg l1l32A2it8li60u •
हे एक अंत महाचे काम आहे.
आपाकडा मराठी व नवसािहाला वािहलेा तथाकिथत काशकांची अनाा लित कन एक जागितक
ऐवज आपण खचान े किवतेा आिण सािहाा अासकांना उपल कन देत आहात यासाठी
 अिभनंदन आिण खूप शभु 
े ा!
Champra Deshpande यांच े मनःपूवक
--- ००० --माझी अमूत  िचं!

ु
कनांा ऋततील
बहर
िचात िदसू लागले की
ु
माझी िचं मळापासू
न

उपटायचे भान आपसूकच
येऊ लागते!

ु गो काय
एखादी किवता वाचून आपातील दडलेली सु कना योय शाारे उम लागणे या सारखी सखद
असू शकते!

ु
ु हे सव सहज ा झाले! 💚💚
खपु खपु धवाद चं  देशपांड!े आपा किवतेा पकाम
ळे
ु
Champra Deshpande ! ( तंबाखूची टपरी – या पकाबल
)
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अ
आज वा काल मी कुठे बातमी वाचली की टीीवर पािहले ते आठवत नाहीय, पण, जगात चंड माणावर अाची
नासाडी चा असते. साठवण नाही णून, पावसात िभजून वगैरे तर ती होतेच, पण, िशवाय, माणस े पानात खूप
ू ही हे िदसते. या काराची मला अर: घृणा
अ टाकू न वाया घालवतात. हॉटे ले, पंगती आिण बयाच घरांतन

आहे. असे चंड अ वाया जायाचे मला घडलेले आिण माया मत कोरले गेलेले पिहले दशन मबं ु ईतले आहे. मी
एस एस सी ला अंधरे ी ते िवरार या िवभागात पिहला आलो होतो आिण ासाठी मबं ु ईता एका अितचंड

नामांिकत बतफ एक पािरतोिषक होते. माझ े आईवडील आिण मी असे ासाठी िनमंित होतो. ांच े काही गेट
 म होता. तसे आी णजे कशीबशी दोन टोके
टुगदे र वग ैरे होते, ात ते पािरतोिषक आिण मग जेवण असा काय
ु
जळवणाया
अशा गरीब वगातले च होतो. माया आईन े मला बालपणापासून एक सवयच लावलेली होती की पानात
ू ीवर ितथा लांबलचक टे बलांवन दोी बाजूनं ा जेवणे होऊन गेलेली
काहीही टाकू न जायचे नाही. ा पाभ म
ताटे पािहली तर ते य धादायकच होते ! शाकाहार, मांसाहार सव तहेच े पदाथ चंड माणात पानांत टाकू न
लोक िनघून चालले होते. ते य अजून माया डोात कोरलेले आहे.
 ळे वग ैरे यांतला नाही. पण, माझी पी गजानन महाराजांची भ आहे. माझी
मी फारसा भििबी वा तीथ

ु
ाला मळीच
हरकत नसते. ावर टोमणे मारणे वा उपरोिधक बोलणे असलेही मी काही करत नाही. िताबरोबर
दोनदा माझे शेगावला जाणे झाले होते. ितथा हॉटे लात, महाराज गट होतानाा संगाचे िच लावलेले आहे.
ते उिकरावरचे अ शोधून खात आहेत, असे ते िच आहे. ( आता ते आहे की नाही ते माहीत नाही. ) हा
े च आहे ! एक तर अ उिकरावर जाऊ नये आिण ते सहज सवाना
भांसाठी एक अित-मौवान संदश
े . यासाठी ा महाराजांच े चिरकार दासगणूनं ा सलामच ठोकायला हवा !
िमळायला हवे, हा तो संदश
सारांश, अ वाया जाता कामा नये याची सवानीच कटााने काळजी ायला हवी !
--- ००० --तंबाखूची टपरी
~~~~~~~~

ु
'तंबाखूची टपरी आिण अन ेक अनसजत
किवता'

ु
े नाटककार, कवी चं (चं.. ) देशपांड े यांनी भावानवादीत
के लेा जगभराता ठळक कवा किवतांच ं हे

ु ीझ, जपानी या भाषातून
संकलन. जगभरातले कवी णजे मूळ इंजी, जमन, इटली, च, िटीश, ॅिनश, पोतग
ु
ु न णजे या किवता.
िलिहणाऱे कवी. या कवा इंजीत अनवादीत
झालेा किवतांच ं मराठी भाष ेतलं अनसज

ु कामािवषयी देशपांडनी आपलं अितम चतनगभ मनोगत मांडलंय. ात ांनी एके िठकाणी फारच
या अनवाद

ु
सदं ु र टलं य. ते णालेत, " मळात
िलिखत किवता हीच  स नसून साची अिभी असते असे टले
ु हा सरा अपलाप टला तर अनवादाचा
ु
तर ती मूळ किवता हाच साचा पिहला अपलाप असतो. ितचा अनवाद

ु हा ितसरा अपलाप णावा लागतो. तर, सारांशान े मी कोणाही किवतेचा सरा वा ितसरा अपलाप करत
अनवाद
असतो."

ु न के लं य. सव किवतांच ं अनसज
ु न हे इंजी
देशपांडने ी आपा भावलेा ५८ कवा किवतांच ं अनसज

ु
ू जाणावणारी
अनवादावन
ांनी के लेलं आहे. हे काम करताना िविवध भाषातले हे कवी, ांा किवता, व ांतन
मानवी मनाची परर संवाद मता यािवषयीही ांनी आपलं चतन मांडलं य. मराठी भािषक रिसक, कवी,
अासक यांासाठी बयापैकी अपिरिचत असलेा या कािवाचा ते ओळख कन देतात. मराठी

ु ू शकतात असा ांना वाटणारा ठाम िवास या अनसज
ु नाा कामाा मळ
ु ाशी
भािषकांशीही या किवतांच े बंध जळ
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आहे. ांनी आपा मनोगतात टलं च आहे, "...मानवी मचे ोामग ओलं डणे हेच तर किवतेच े सांृितक
काम चा असते "

ु नाा पातून जागितक किवता आादयाची अितम संधी देशपांडनी िदलीच आहे. पण आपले
अनसज
किवतेिवषयीचे अन ेक समज, अपसमज, ग ैरसमज तपासून बघत किवतेच ं िनराकार प कियाचीही संधी

ु
देशपांडने ी िदली आहे. भारतीय मन हे कमालीचं भाविववश, बीिवरोधी,
असं आहे. िशवाय रस, नी, उी अशा
ु ा आधारावर या भूमीत आिण या भूमीतील भाषांमधून कााची िनमती व िवचार झालेला आहे. आपली
मां
ु ांवर पोसली गेलेली आहे. अशा पाभूमीवर जगाता या
किवतेची अिभची, आकलन आिण ान याच म

िविवध भाषातील किवता वाचताना आपाला अन ेक सायास पडू शकतात. मा हे सायास िजासू मनान े के ास
ु ) किवतेपासून ते जागितक (
किवतांची अपिरिमत, अथांग, अनंत अशी सृी नजरेला पडू शकते. भारतीय ( सगण

िनराकार ) किवतेपयत घेऊना जाणारा हा वास आहे. देशपांडने ी किवतेचा हा वैिक वास आपाला घडवलेला
आहे.
वाचूया, समृ होऊया !

ु ाला नमार सर !
संह मला भ ेट णून पाठवाबल तमु चे शतश: आभार आिण त
~
" तंबाखूची टपरी

ु
आिण अन ेक अनसजत
किवता "
पिरहार काशन, पिहली आवृी- एिल २०२२
संह के वळ खाजगी िवतरणासाठी.
~

ु न ाचं अितम काम के लं य. जमास ािवषयी
टीप: हदी कवी रामधारीसह िदनकर यांनी असंच अनसज
मािहतीपर िलिहन इथे.
~ सा न े क र
____________________________________
२ | ५ | २२ |
सतीश तांब े --िलिहयासाठी लागणारा वेळ िवचारात घेता किवता हा सवात बसव सािहकार आहे ाबाबत मत नसावे. '
ु ५० वष ऐकू येत े आहे . लघअ
ु िनयतकािलकांची जी 'साठोरी'
किवता झाली गवतासारखी उदंड ' हे गेली समारे

चळवळ मराठीमे उदयाला आली ामे किवता कािशत करायला परेु शी जागा नसणे हे ावहािरक कारण
महाचे होते !

ु े नवीन िनयतकािलके सु के ली . फे सबक
ु आानंतर मा
नंतर नदोरीनेही ांा िपढीसाठी ाच कारणामळ
ु
अचानकच किवतेसाठी मबलक
जागा बेलगाम उपल झाली . साहिजकच किवता िलिहणारे तर वाढलेच , पण

ु े किवतासंह कािशत होयाचे तसेच िवकत घे याचे माण वाढते आहे
किवतांच े वाचक देखील वाढले . तर ामळ
का ? हा  मनात उफाळू न आला तो चं  देशपांड े ांनी खचान े कािशत कन ांना जे कुणी ासाठी पा
ु क किवतासंह पान .
वाचक वाटतात ांना स ेह पाठवलेला ' तंबाखूची टपरी ' हा अनसज

चं  हे नाटककार णून कळाया आधी सकथेत चंकांत भाकर देशपांड े ा नावान े किवता िलहीत होते .
ु
ु े भाविनक
ांची किवता सरवातीपासू
नच िवलास सारंग ांामाणे बौिक वळणान े जाणारी असामळ

ु गदत ती कायम म
ु खावेगळीच, पिरणामी अने
ु िखत / लित रािहली . पण चं 
आिन किवतांा बेसमार
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मा िनेन े किवता िलिहतच रािहले . मधा काळात ांनी नाटकावर ल कित के लं आिण ितथेही बौिक
समजली जाणारी नाटके िलिहली.

ु वर आापासून ांनी पा
ु आपा वॉल वर िननेमान े किवता िलहायला सवात
ु
फे सबक
के ली . किवतेिवषयी
िवचारही ते समांतरपणे करत/िलहीत रािहले. तस ेच जगभरातील ांना महाा वाटणाया किवतांची भाषांतरे
ु न ) देखील ! तर हा संह अशाच ५८ कवा अनसज
ु नांच े संकलन आहे .
(ांचा श अनसज

खरं पाहता , मराठी कवी आिण वाचकांसाठी हे एक मौिलक काम आहे , पण ५०+ वष किवता िलहीणाया चं  ना
ु े ांना हे काम खचान े करावे
ासाठी काशक िमळाला नाही आिण वाचक िमळयाचीही खाी नाही ामळ

लागले. माया मते चं  हे आजघडीला वसंत आबाजी डहाके वगैरे सवात े िलिहा मोजा कवप ैकी एक

असावेत. तर ५०+ वष परेु शा गांभीयान े आिण िनेन े िलिहलेा कवीला हाचा काशक िमळू नये आिण खचान े
ु
संह काढायला लागावा, ही विती
पडताळणे गरजेच े आहे. अथात हे काही नान े घडते आहे अशातला भाग
नाही .

ु २०+ वषापवू 
मराठीतील जागितक दजाच े अल कवी मानले गेलेा अण कोलटकर ांनी देखील समारे

'ोण' ांचा किवतासंह २०० ती काढून किवतेा ांना गंभीर वाटणाया वाचकांना वाटला होता . अलीकडे
तर असे किवतासंह खचान े कािशत करयाकडे वाढता कल आहे .

ु वरही काही वष वावरानंतर
े वष कुठेही कािशत न के लेा व फे सबक
ातील एक गाजलेला संह णजे अनक
ु
तरळक
किवता पो के लेा Ganesh Kanate ांचा ' सॅफोन हे काही वरातीत वाजवायचे वा नाही ' हा

ु े हा संह चचचा िवषय ठरला.
किवतासंह . देखणी िनमती आिण ना/ वेगया जािणवेची किवता असामळ
णजे एक तर खचान े कािशत करा अथा २५-३० वष रखडा , ा रखडयाचे ताजे उदाहरण णजे वसंत
ु र ांचा' कोलाहल ' हा अलीकडेच आलेला संह. कमालीा िमतारी अथ संप
ु र
दाय गज
ृ किवतांसाठी गज

ु े ांना सनसनाटी पाची
हे जाणकारांनी नावाजलेले कवी आहेत . िशवाय ' गांधी मला भेटला ... ' ा किवतेमळ
िसीही लाभली होती . पण तरीही ांचा संह काही कािशत होत नता . अखेरीस किवतांिवषयी कमालीची
ु ' काशनातफ तो िस के ला .
आीयता आिण जाण असणाया चंकांत पाटील ांनी आपा ' तला

तर किवतासंहाा बाबतीत ही जी अनाा आहे , ाचा दोष के वळ काशकाला देऊन चालणार नाही , तर
ाला कारण इथली वाचन-संृती आहे , जी अजूनही िवकिसत / पिरप झालेली नाही .

ु अशा काही काशकांनी किवतासंह कािशत करयाचा धडाकाच
अलीकडा काळात कॉपरकॉइन, वणमा

लावला होता . पण ासाठी ांनी किवताेमी ाहकांची हाची यादी तयार कन एक कुमी िवतरण वा

ु १० वषापवू  Sushrut Kulkarni न े
उदयाला आणली असावी . एक योग णून हे ठीक आहे .ाआधी समारे
ु े अस ेच धडाधड ९-१० किवतासंहकाढले होते . पण ाने अशाकारची ाहकंखला तयार न
किवतेवरील ेमामळ
ु े ाला अखेर आपले काशन बंद करयाची वेळ आली. Sanjay Bhaskar Joshi देखील पक
ु
के ामळ
पेठेत किवतासंहांना चांगली मागणीअसाचे सांगतो, पण तो ाा िवी कौशाचा एक भाग आहे .
आिण नीट िवचार के ला तर कळतं की किवतेबाबतची ही अनाा तशी पूवापार आहे. ाचं एक ठळक उदाहरण
ु
णजे िदलीप पषोम
िचे ांच े किवता हे ांा वयाा अवा २१ ा वष मौजेसारा मातर

ु क. ा पकासाठी
ु
काशनसंने े कािशत के लेले प
िचना णे एक वष  १२ आणे रॉयी आली होती . आिण
िचसारा आंतरराीय ासंग आिण माता असलेा कवीलाही जर 'सम िचे ' कािशत करायला

ु काशक िमळत नसल
े , आिण िमळाावरही ा किवता टाइपस ेट कन न घेता ॅ न वर बोळवण
वषानवष
करायला लागत अस ेल, तर पिरिती खरोखरच चताजनक िकमान चतनीय तर आहेच .
े ंची संा ही वाचकांप
े ा अिधक तर नाही ना ? िवशेषतः
मला बयाचदा अशी शंका येत े की मराठीमे लेखन

किवतेा बाबतीत तर हे कषान े जाणवतं. हे असं घडयाचं कारण हे जाणवतं की नान े िलहीणाया बतेकांची

ु दान े आपाला मोकाट सोडलं य अशी आहे. फे सबकन
ु े तर किवता कािशत करयाा जागेचाही
धारणा मछं
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ु े मराठीत आजवर जे महाचे गणले
 सोडवला आहे िजथे दाद देणारे नवखे वाचकही मबु लक आहेत . ामळ

ु
ु
 रा
गेले आहेत अशा पूवस
किवता वाचयाची गरजही कुणाला जाणवत नसावी . किवतासंह न खपयाचे म
ु
 रा
कारण हेच आहे की नान े किवता िल इिणायाना समकालीन कवा पूवस
किवतांच े वाचन करयाची

ु
ु छंदान े के लेली सोय आिण कािशत
गरजच वाटत नाही . शालेय /िमक पकातू
न वाचलेा किवता , म

ु करणारे हाचे वाचक परवणारी
ु
ु वॉल ,
करयासाठी संपादकांचा अडसर र झाले ली आिण like / कौतक
फे सबक
एवढी िशदोरी ांना परेु शी वाटत असावी .

चं  सारखा ५०+ वष सातान े किवता िलिहणारा िनावान कवी जगभरातील ५८ कवा किवता ,

ु
commissioned काम णून ने तर यंरे णेन े अनसजत
करतो , ही गो किवता िलिहयासाठी न के वळ
आपा भाष ेतील / देशातील तर जगभरा किवता वाचणे िकती गरजेच े आहे , हे जाणवून देयासाठी परेु शी

आहे . आिण चं  सारखा ५०+ वष सातान े किवता िलिहणाया िनावान कवीला ा किवतांचा संह खचान े
कािशत कन िनवडक मंडळना पाठवावा लागतो, ही गो किवतासंह मन घान वाचयासाठी आपा संही
असावेत

असे न वाटयाचा परु ावा आहे .

असो. ' झालं ते झालं ' पण ापढेु तरी किवता िलिहयाचा गृहपाठ आिण िरयाझ णून समकालीन तसेच

ु
ु
ु
 रा
पूवस
किवता वाचयाची जाणीव वाढून ा किवतासंहाची पढची
आवृी परेु स े ' ऍडा बकग
' कन
िनघाली तरच

ु
 ी लागेल.
ही चं  अनसजत
'तंबाखूची टपरी ' साथक

--- सतीश तांब े .
खूप खूप शभु ेा!!!
मागील वष टामाणे "तंबाखूची टपरी" टाकू न ांनी का ेात अजून एक महपूण  लखलखीत कामिगरी
ु
के ली आहे. भिवातही अशा अनेक टपया उघडयासाठी चंनं ा िनरोगी व सज क आयाची
अजून िकमान २८
वष लाभोत हीच ाथना !! – िगरीश पतके .
Dear Chandra Pr Sir
The gap between the two words written by you also speaks. New meanings open
up. The widespread of your gestures is amazing. Always a fascination to read
again. Happy anniversary and best wishes with this prayer that the fascination
ु
remains forever🌹❤ 🎁🎂💐--- कुमार बडगजार.
संृती णजे काय रे भाऊ ?
आपलाच काय, पूण  जगाचाच सांृितक र खालावतच काय ढासळत चाललाय – अस े णणारे लोक अनेकदा

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

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

ु े , ाणांमळ
ु े , मिमां
ु
ु े , भांडवलदारांमळे
ु , शोषकांमळ
ु े – अशी काही समाधान देणारी उरे तयार
वमे ळ
मळ
असतात. आिण मग वातावरण चांगले ठे वायला उरतात कोण तर दिलत, शोिषत, वंिचत, पीिडत, वगैरे साहीन,
ु त नाही. कोण णतो हान े रामरा येईल तर कोण णतो
संधीहीन लोक ! मग करावे तरी काय, हे सच

ु
ु ृतता आलीच समजा ! पण तोवर ते दोघे िमळू न आिण इतरही सगळेच संघष , छळ,
किनझम
आला की ससं

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

ु े , ाचार वा एखाा अन ैितक कारणाने ती ितमा मोडली गेली तर पूण  िवच िवटले जायाची कना
ामळ
भीतीन े मन खाऊ लागते. या बाबतीत आपली बरीच न ेते मंडळी खरोखरच शूर असतात. तर सारांश णजे माझे
े ाा जगयाचा. आिण हा
आिण मी जे महाचे मानतो ाचे सात िटकायलाच हवे, हाच असतो पाया क
ु े , संघष  आिण बब अटळ होतात.
असा पाया ेक ी आिण ेक समूह यांचा वेगवेगळा असतो. ामळ

ु
मराठीसाठी यपीता
लोकांशी पंगा घेणारा माणूस ह णून िटकू पा लागला तर यूपीतले हही िवरोध करणार
ु – absurd कारही घडत राहतात.
! असे मूषाय

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

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

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

ु अवा िजला आपण संृती णतो ती असते खरे तर एक िितशील
फे टाळू न लावू. सारांश, मनाची भावय
े असणार हे गृहीत धन संृतीा गा मारत राहणे कधीही
हसक असंृत अवा ! पण हे असच
चांगलेच ना !
–--००० -- ु
आट एो पणे
काल हे िच-िश दशन पािहले. माया धाका नातीला िचकलेची आवड असान े तीही बरोबर आलेली
होती. ितथे आत वेश करताच समोर पेिलन े के लेली चंड आिण अगाध णावीत अशी नाििचे होती. चिकत
ावे अशी ! मी िचकारांची नावे नदवून घेतली नाहीत पण ांच े काम पान झालेला आनंद तोडीस तोड 
के ला. यानंतर मा, मधले ॉस सोडून सरळ १८ नंबरला गेलो. हा ॉल होता माझे कोापूरचे िम अिनल

ु
सडोलीकर यांचा मलगा
िनीम याचा. तो आकटे असून िचकारही आहे. अिनल त:ही िचकार आहे. ( ‘
ु पृ अिनलचे होते. ) अिनला पी
कोरी किवता ‘ नामक माझा एक किवतासंह पूव िनघाला होता, ाचे मख
ु
ु ती कला
णजे सनीता
याही बाटीक िचकलेत वीण आहेत. ांचीही काही िचे ितथे होती. िनीमसा
ांाकडून िशकतो आहे. ितथा एका बािटक िचात, ाता काही भागांा कडेकडेन े पांढया जाड

दोयाची एक टीप घालयात आलेली आहे – ती ते िच छानच उठावदार करणारी आहे. ांाच या ॉलवर
ांच े िम िपता-पु शरं आिण ऋिषके ष मोघे यांचीही िचे आहेत. वावादश आिण अमूत  अशा अन ेक
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ु वा ! अिनला सूनबाई या उृ  शाीय गाियका आहेत.
े न इथे पािहले. िदल खश
कारा िचांच े संमल

ु
पयात
मी ितचे गाणे ऐकले होते. हे पूण  कुटं ुबच या ना ा कलेशी संबिं धत आहे ! अपवादाक णावे असेच हे
ु गा ! ाला मी ाचे नाव िवचारले तर णाला – हमीर –
आहे ! या सवावर कळस णजे िनीमचा छोटा मल
हमीर णजे राग – आपाला येतो तो ने, गायातला राग ! मग मी िवचारले, िकतवीत आहेस – यावर सदर
िचरंजीव णाले की थांबा जरा, मला एक फोन आलाय, तो घेऊन येतो ! – अस े णून तो सरळ समोरा
ॉलकडे िनघून गेला ! अिनलशी खूप गा झाा. ात माया िवशेष लात रािहले ते हे की ात अरकवी
ु आले होते तेा ते खूपच आ ेन े आमचा किविम अिनल िवड याचा शोध घेत
र. कृ . जोशी जेा कोापरात
होते आिण या अिनलन े ांची भेट घडवून आणली होती !

ु चा संगम होता. एका ॉलवर दोन समारे
ु पाशीता
ते दशन खूप मोठे होते. अन ेक ॉस होते. नाजां

ु होती
िचकार िमांची िचे होती. एक वावदश िचकलेतला मार होता तर सरा अमूत  शल
ै ीतला. अम
िचे. अर: चिकत ावे अशी. माया चेहयावर ते आलेच असणार. ांनी अिभाय देयाची िवनंती के ली.
िचांबल काय वाटले ते िलन शेवटी मी िलिहले की या िचांनी जो आनंद िदला ाबल मनापासून आभारी आहे
ु झालेच पण आमा शेजारी एक कॉलेज कका उभी होती – तीही
! तो ांना वाचूनही दाखवला. ते तर खश
माया या अिभायाने आनंदली !

पढेु ही खूप तण व मवयीन असे अन ेक िचकार भेटले. एका िठकाणची दोन अमूत  िचे मला खूप आवडली. मी

ा िचकाराला णालो – ही िचे हे सांगताहेत की stop thinking and see ! मी कुणी मोठा समीक वगैरे
असणार असे वाटून ाने आनंदान े हांदोलन के ले ! माझी नात, काही ितला आवडलेा िचांच े फोटो काढून घेत
होती. एका िठकाणी, िता िचांइतकीच सदं ु र एक िचकार होती. िचे पाहयातली आमची आा पान िकती

काय बो या िचांबल, असे ितला झाले ! एक तर तण ी इंिजिनयर झालेली असून ितन े तीन वष नोकरीही के ली
होती. पण, िचकलेच े ेम ितला ितकडे रमू देई ना – नोकरी सोडून, होईल ते होईल णून ती या ेात आली !
असे खूप काही पािहले आिण अन ेक िचकारांशी संवादही साधला.

ु
हे सगळे पान एक  आला डोात – नसा
या एका दशनात जर इतके आिण इता िविवध कारचे
कलाकार आहेत तर असे देशात, जगात िकती असतील ? ! हे सगळे थोडेच ी वा पोलोक वा िपकॅ सो वा गायतडे
वा सेन होणार आहेत ? पण यांता बयाचजणांची तशी े असूही शकतील. मग या सगया काराला एक
वेडपे णाच णावे का ? कोणताही कलाकार काहीतरी होयासाठी वा काहीतरी िमळवयासाठी ाा कलेचा वापर
ु होईल, असे मला िदसते. ‘ मोठे ‘ होयाची
करेल तर ाा कलेला ा उिाची मयादा पडून ती कला खजी

ु ी ावसाियक कलेत ठे व ू शकता पण गंभीर सजक कलेत नाही. या अथान े कला ही ावहािरक उपयोगाची
उिे त
ु
चीजच नाही. कीतन कन दिणेची अिभलाषा ठे वणायाला तकाराम
िध:कारतो, हे इथे लात ायला हवे. जगणे
ु े , कुणीही
समजून घेयाची िया हेच असू शकते, या अथान े ििनरपे असणाया सजक कलेच े काम. ामळ

कुणालाही वेड े णयात अथ नाही. हे असे ‘ िनपयोगी ‘ काम हेच आपले िमशन आहे, असे काहना वाटणे हे ा
ा समाजाचे भायच णावे लागेल. याचे काय होईल, एखादे िच कोटीत जाईल का, असे  इथे अतु च
ठरणार.

ु मागे िफन जावे लागेल हे माहीत नते.
हे सव पान पढु े गेलो, पण ितथून बाहेर पडायचा माग आहे का की पा
ु
ितथे बाहेर एका खचवर
एक माणूस बसलेला होता. ाला िवचारले की इथून बाहेर पडता येत े का ? तर तो एकदम

िवचिलतच झाला ! िचडलाच ! ितकडे पढेु िवचारा, णाला. अरे बेटा, आपले डोके सदोिदत िबथरत का असते याचा
शोध घेणारा समु आहे रे तु या जवळ, इथेच , पण करं टे हो तमु – अस े मनात णत पढेु गेलो.
--- ००० --उडाणटू
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उडाणटू हा श एकू णच आजा मराठी संृतीला लावला तरी चालेल. पण इथे बोलताना आपण सािह या

ु मयादा आखून घेऊ. आिण तेही इतके कोण घसळत
ु
ु
ेापरती
बसणार ( नसतीच
कचयावर िया करत बसणे !
ु ातच किवता िलिहतात ते कवी णून ओळखले जायासाठी, तशी माता
) णून किवता घेऊ. इथले कवी मळ

िमळवयासाठी, मोठे कवी णून िटकू न राहयासाठी आिण जनमानसाचा आदर िमळवून आतु होयासाठी.

ु साहिजकच मग टीन, सामा अनभव,
ु
ू किवताबा असतो. यामळे
याचाच अथ  किवता िलिहयाचा मूळ हेतच

ु
िवचार, नीतीकना, ाय, समता वग ैरे अिभलािषत मू,े भावभावनांच े पन:य
आिण थोडेफार चिकत करणारी
तंकौशे या मयादते ही किवता खेळत-बागडत राहते. अगदी तथाकिथत :खाची किवताही. एकदा उि

ु
किवताबा मातेच े असले की पनरावृ
ी हे एकच किवतेच े काय े बनते. मग भाषेवर आिण तंावर कमत

ु
असलेले काही कवी इथे िनळ िविवधगणदश
न दाखवत अमर होतात. ांा किवतेत सलग गांभीय कसलेच

ु
नसते. पार अिनलिबिनलांपासून उदा अशा कुसमाजां
पयत. यांना जगयाबाबत एकही समा सखोलपणे िदसत
नाही कारण पाहायचीच नसते. कमी कुवतीचे रटाळ, सेफ जगणे हीच एक आस असावर जनमा मागान े

ु रेखाटत जाणे हे बंधनकारक ठरते. जनमा :खाचा माफक डोस आिण जनमा अितांच े उदाीकरण
आय
यात हे कवी रमतात. यांना त:ला एखादे :ख महाचे वाटले, मूळापासून ाकडे पाहावेस े वाटले, असे घडत

ु
ु
ु
नाही. कुसमाज
इथले ाितिनिधक भाषा पढारी
होतात – ांा नावे भाषािदन साजरा होतो, हा याचा परावा
आहे.
ु समथक असे सगळे
हे असले कवी धम, भी, ेम, आिक, नािक, वारकरी, शूर, देशभ, बांिधलकी, य

असतात. या ेक िवभागाता किवता िलन ते लोकिय होत राहतात. थोडात णजे यांना कशाचेच फारसे
गांभीय नसते आिण कोणाही समेला सामोरे जायची आचही नसते.

ु ा समतावाांचा. यांना उरे आधीच माहीत असतात, :खांना
सरा कार िवोहीवाांचा आिण ातच घसले
ु
जबाबदार कोण हे यांच े ठरलेले असते, आता फ सधारणा
करत गेले की झाले – हा एकू ण यांचा ढाचा असतो.

यातले जे ळलेले माग असतात ा ा मागावरा टोया असतात. बाहेर राजकारणात जी वैचािरक ‘ तयारी ‘
ु च एक वैचािरक आमण
लागते तीच इथेही लागते. इथे जरा भाषा थोडीफार यावी लागते, इतके च. हे नसते

ु
असान े हेही पनरावृ
ीा रोगान े  असते. याचीही उिे किवताबा – वा बदलणे आिण कवी णून
गाजणे, हीच असान े इथेही  जगणे आिण ातली गतं ु ागतं ु ‘ पाहणे ‘ हे घडू शकत नाही. या िवभागातले
लेखक-कवी णतात की आाला किवतेच े महच नाहीय -- ती फ साधन आहे एक. आी णतोय ा
समा सर िमटून आमची किवता कालबा ावी हीच आमची इा आहे.

ु कं ठणारे लोक सजक णजे काय असणार ? यांच े सगळे लेखन हे ‘ माहीत
माताा ितिया देत आय
असणे ‘ या ेातले असते. आपला भाव, मते, आह यांचा िकनारा सोडून ‘ जे आहे ते ‘ पाहयाची – ाा
लौिकक यशापयशाबल बेिफकीर राहयाची यांची हमत नसते. मराठी समाजालाही असले काही नकोच असते.

ु े , उंदराला मांजर साी अशा पतीन े दोघेही एकमेकांचा उपयोग करत राहतात. नसतीच
ु
ामळ
मतमतांतरे सोडून
जे तानातले कवा अाातले  असतात ांना इथे हेटाळले जाते कारण ते  असतात िकनारा

ु
सोडायला लावणारे. इथे तर िभट सरितते
त ख ेळायचे आहे. आिण मग हेच लोक एक जमून रडत िवचारतात की
मराठी किवता जागितक का होत नाही ? !
--- ००० --किवतेच े पोचणे
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ु मटाा ' संवाद ' परवणीत
ु
आजा, २२-०५-२२ ा, पणे
पान २ वर आपले िम हेमत
ं गोवद जोगळे कर यांचा,
रजनी पळे कर या अलीकडेच िदवंगत झालेा कवियीवर ' शोकांितके ची नाियका ' हा लेख आलेला आहे.
ातला काही भाग -" ' किवता दशकाची ' मधील रजनी पळे करांवरील िटपणात संपािदका िशरीष प ै यांनी, ' रजनीा एका किवतेत

दोन मिै णतील समलगी आकष णाचा धीट आिवार आहे ' असे टले होते. ा काळी समल िगकतेकडे घृणने े
पािहले जाई. आसोरकरांनी ा किवतेवर टीके ची झोड उठवली. सानंतर जेवणाा वेळी रजनी पळे करांनी ा
ु ी िशरीषताना का सांिगतले नाही ‘ असे
किवतेत समल िगकता अिभेत नती, असे सांिगतले. ‘ हे त

ु
िवचारावर रजनी णाा, ‘ िशरीषताचे पकातील
िटपण वाचावर मी ांाशी बोलले, तर ा
णाा, खरं सांग ू का, मला ती किवता कळलीच नती. पाडगावकरांनी मला ती ा अथान े समजावून
सांिगतली. – आता मी काय करणार ? ‘ “
यावर मराठीत एक जािलम उपाय उपल आहे. जो काही मजकू र आहे तो किवता आहे असे वाटयासाठी यमके ,
ितमा, सांगीितक लय हे सगळे वापरायचे पण किवतेचा आशय सरळ व ैचािरक गात सांगता यावा याची काळजी

ायची. पात किवता प असायला हवी पण आशयात ती गच असली पािहजे ! ती ठरािवक पतीन ेच पोचली
पािहजे. मग कशाला असले अथाच े अनथ होतील ?
--- ००० --२६-०५-२२.
माया संकेतळाचे ( वेबसाईटचे ) अावतीकरण िदनांक २६-०५-२०२२ पयत पूण  झाले ! ात आता
ग किवता
आिण
णजे काय रे भाऊ
या दोन फाईस ना िदा आहेत.
बघा -www.champralekhan.com
२८-०६-२२.
आवतन े ुत शूाची ------ आरती भू.
ू 
घटाघटका अशा चाला आहेत संपण
ू  िवदीण होत संपण
ू प ण चाला आहेत
संपण
ू िकेक सावा एकाच दयाा
मागे ठे वन
दयावरील दयांतील जशा की िमटा डोयांतील
के वळ फ कांह वावाबला 'के वल ' हालचाली
ु िनघताहेत िवरळिवरळ
घटकघटका धऊन

िवरळता भन येतये जश क आवतन  ुत शूाच
छेद घेताहेत काशगतीश... देताहेत उापातांसम
िक ेक ृितिचांना िठणया... णाध पडसाद
अडतात ...अडखळतात. ओके पणावर उभा अवकाश.
आिण काय उराव ? उर भन यावी कुठून हांक ?

सायंकालीन घंटानाद कोषांतनू थरथरा िदांचा आवाठ
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आताआतां ... कुठा घरांतील चच अस ेल
मराीिह आपाच िपसांत न खपु सलेली जागी ?

फ तयार असेल संपादकाा डोांत परवाचा अलेख.
ह तर असच सगळे अमानवी रह बंद आपोआप
ु ं सतत बंद यामधील रेष ेवर
सतत स

कःपदाथ कुठलािह कण भयंकर ोटक आिण ाचीच
सू संवदे नांची मानवी कयाश परं परागत संल

ु कणाची साखर पेरलीय ान.
मग
ं ु ीाही ओठी अगदी श
ू ा वनांतील वायाची िचरफाड िकरता
बांब

(उदासीन आसमंत जसा की नामािनराळा हवत कुठेतरी
ु डा) ाणही देहांतील होतोय
राहतो दीघ  तानेचा तक

फ थडयांतील िदवा... होतोय जवळ जवळ िमटयासाठ

ु काया पाकयांचा... एकांत शोकगीतापूवच ...
जमा समदाय
- आरती भ ु
ु काळाची संपण
ू  जाणीव असू शकते का,
काळाा अपूण  जािणवेत जखडलेा मनाचा हा एक यूिनक अनभव.
असास ती कशी असते यासंबध
ं ीा कोणाही सूचन ेचा तसा  नाही. पण अपूणत ते होणारे काळाचे िवघटन
आिण ाता अनेक जािणवा यांच े हे  आिण भरीव िच. काळाा िवघटनासारखा िविच आिण िततकाच
ु आिण तो  होयातली सवता हेच या किवतेच े वैिश आिण साम .
भरभाट अनभव
ू '
'घटकाघटका अशा चाला आहेत संपण
ु ांची संपण
ु
ू त ा कळते न कळते तोवर लगेच पढा
या ओळीत समोन जाणाया काळाा सलग तक
ओळीत ती
ु
ू त ा िवदीण होत असाचे कळते. आिण िठकया िठकया उडणाया णांा अितीय अनभवात
संपण
किवता

तडक िशरते. या सगया घटन ेला कुठेतरी अटळ अस े एकाच दयाचे क  आहे. यातून साचत जाणाया उरणाया
सावा दयातील वा दयावरील - पण अपिरहायपणे दयाशी िनगिडत अशाच आहेत. दयाा, दयावरील,
ु
दयांतील हे श जस े अलीकडचा आशय िवारतात तसाच पढचाही.
िमटा डोयांतील हालचालची

अता या एकाच दयाा हालचालना आहे. या हालचाली के िवलवाया आहेत, कारण ा फ हालचालीच
आहेत; आिण ा 'के वळ फ काही वावाबला' आहेत. वावाचे सव आवाात नाही, आिण वावाचे
भाग िवदीण होत चाललेले – अशा या अटळ जाचातला हा के िवलवाणेपणा.
ु डे घेऊन स
ु होते तर सरे कडवे 'घटका घटका'
ू  असे कित तक
पिहले कडवे 'घटका घटका' असे काळाचे संपण
ु होऊन िवघटन ेची िया पढेु ओढते. घटकांची ही धूप सबंध भान िवरळतेन े भन टाकते. आिण हा
असे स
ु िचांिकत यांिकत होतो तो असा
अनभव
'जश की आवतन  ुत शूाच

छेद घेताहेत काशगतीश... देताहेत उा पातांसम
िक ेक ृितिचांना िठणया...'
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ु
'आवतन  त शूाच', 'काशती', 'उापात', 'िठणया' यांता गितमानतेशी अगदी िवसंगत-थंड अशा पढा
ओळी येतात.
'णाध  पडसाद अडतात...अडखळतात. ओके पणावर उभा अवकाश.'
तीन शी वााचे दोन श वर, एक श खाली आिण एका ओळीत दोन पूणि वराम; अशा कारे सगयाच
े ावध हरवलेपणा िनमा ण होतो. आिण 'ओके पणावर उभा अवकाश' असे एक
गतीला ेक लागून एक कारचा बस
चंड भयाण िच िदसायला लागते.
ितसया कडात याही सगयाशी िवसंगत असे एक साधे-दैनिं दन घटनांच े सहज य येत.े 'आिण काय उरावे ?
उर भन यावी कुठून हाक ?' या चा िवचाराला जोडूनच पण एकदम एका वेगया मूडमध े नेणारे िदनमातील
काळाा उदास-कण िनरथ कतेची जाणीव देण ारे सरे एक िच येत.े

यानंतरचे कडवे या सगया कालिवघटनाचे सार शोधू जाते- टले तर तही शोधू जाते. आवतनांची 'गती' आिण
ु आिण सतत बंद यांमधील रेषवे रचे हे रह.
ओके पणावर उा अवकाशातली ' िती ' अशा या सतत स

ु सतत बंद यांमधील रेष ेवर' चे रह. ा
'अमानवी रह.', 'बंद आपोआप रह ?', ' आपोआप सतत स,

रेषवे रचा कःपदाथ  असा कुठलाही कण भयंकर ोटक, आिण ाचीच सू े संवदे नांनी मानवी कयाशी परंपरागत

ु कणांची साखरपेरणी कन परमेरान े गळी मारलेले हे गूढ. भयंकर ोटक
संल. मग
ं ु ीाही ओठी अगदी श
ु
अशा ा कणांची संवदे नसू े मानवी कयाशी संल झाापासून या अमानवी रहाची सवात.
हालचालची
गती अपिरहायपणे एकाच दयाशी िनगिडत राहयाा िितशीलतेच े हे गूढ.
ु
ु सतत बंद' असे हे रह िचप घेत े -- 'बांब
ू ा बनातील
पढा
कडातील पिहा ओळीत 'सतत स

ु
ु डा – सगळेच तापासू
े ा तक
वायाची िचरफाड िकरता.' उदासीन आसमंत, नामािनराळा दीघ  तानच
न तटु लेले --अलगलेले. देहातला ाणही फ थडयातला िदवा वाटायला लागतोय. या सगयातून झोप आामाणे- भोवळ
ु जमा होतोय. (मृप)
ु
आामाणे जवळजवळ िमटयासाठी काया पाकयांचा समदाय
एकांत

शोकगीतापूवचा. 'होतोय जवळ जवळ िमटयासाठी' हे पाकयांा समदु ायाइतके च थडयातील िदालाही
लागू. 'जा समदु ाय...' याता 'जा' या आघातातून अचानकपणे आिण थंडपणे जमायला लागणाया

पाकयांची भेसूरता जाणवते. 'एकांत शोकगीतापूवचा...' इथे किवत संपते. णजे काळाा िवघटनाा
ु
अनभवाा
अटळ पिरणतीा अगदी संप
ृ अवेत संपते.

ु या
तकाा ेात कधीही समजावून न देता येणारा पण ाचे अिही नाकारता येणार नाही असा हा अनभव
किवतेत फार समथपणे  झालेला आहे. िवचार भावना यांाही बडु ाशी कुठे तरी असणाया रहाकडे

ु ेच किवता
लागलेला या किवतेचा रोख एक अपिरहाय अशी अिनितता आिण धूसरता घेऊनच येतो. ामळ
'समजा' नंतरही न समजता के वळ जाणवूनच घते ा येईल अस े किवतेच े फार मोठे अि उरते. आरती भू
ं ा
अनेक चांगा किवतांच े हे महाचे वैिश या किवतेत िवशेष जाणवते.
-चंकांत भाकर देशपांड े
--- ००० ---
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ु
ु
सा िवाम गेु यांच,े ' नवं जग, नवी किवता ' हे पक
वाचतो आहे. ातले पढील
वा इथे चचला ावे अस े
वाटले -- " जागितकीकरणान े मूपतन झालं हे समजणारे ' मू ' नावाचं अचल त मनात आणून ाा
पतनावर शोक करतात. पण ेक मू लनशील आिण पिरवतनशील आहे हे लात घेतलं की मूसापेतेचा
िवचार श होतो. " ( पान ३६९ ).
णजे लकालपिरिती यापरे मू े वेगवेगळी असतात का आिण अस े असेल तर कलेची मूाता णजे
काय -- हे  इथे उपित होतात. की समावेशक मूाता अस े काही नसतेच, असे णून हा  िनकाली
काढावा ?
हिरं थोरात यांचा १९९८ चा अण कोलटकरांवरचा लेख देणारी येशू पाटील यांची पो महाची आहे. थोरात
सरांच े बरेच िवेषण पटत जाणारे आहे. पण, िवचारांना ती चालना देणाया एका थांापाशी ते सगळे येत े तेा
अथातच थबकणे घडते. तो महाचा आानाक मु ा हा असा आहे --

" के वळ किवतेतच राहणाया या ांितकारकतेला किवताबा जगाचे संदभ  असते, सकाराक मूांच े अिधान
असते तर कोलटकरांची किवता मराठी किवतेतील तेजी उार ठरली असती, यात शंका नाही. "
ु ाबाबत घसळण
ु
या म
होणे अगाचे आहे.

ु :खे, रागलोभ आिण मते  करयातच धता मानतात !
बरेचजण त:ची सख
ु
े ो, बेकेट, आयन ेो, सा यांची नाटके , पेसोआा किवता, तकाराम
काकाची कादंबरी ' ायल ', िपरांद
व

ु काळाला आलेा अमक
ु ा ितिया होा के वळ, असे िदसत
ान ेर --हे सव लेखन णजे अमक
ु े ? आिण ितिया हेच जर त अस ेल तर ेक
नाही. ते सव काळ मूाक रािहलेले िदसते. ते कशामळ

ु एक काळ असेही काही अिातच नसते,
काळात ेक ीा ितिया वेगया असतात. या अथान े अमक
असे णावे लागेल. एकू णात कलेच े े णजे ितियांा गावगांचा ( gossip ) आखाडा, असे णावे

लागेल. थोडात, ' मू ' हा श कुचकामी असून ' संृती ' हा शही िनरथक आहे, असेच णावे लागेल.
े
अनेक कलावंत, लेखक असे णून गेलेले आहेत की कला ही ितियेा मयादा ओलांडणारी असते. तसे नसल
तर, सामािजक-राजकीय पिरवतनाचे य आिण करमणूक यांिशवाय कलेच े काम काय उरते मग ?
२३-०८-२०२२.
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