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दोन शब्द - ऐसीअक्षरे

'ऐसी अक्षरे'ला दिोन वषे पूणिर  झाली. "अन् इसवीसन कवायतीचिा कदिमण उचिलुिन पुढे सरकला"  ह्या उक्तीर्प्रमणाणेि 
तुमणचिी-आमणचिी-सवार्थांचिी वाटचिाल एका यत्तेने पुढे गेली. 'ऐसी'चिा वाढिदिवस साजरा करायच्या सुमणारालाचि िदिवाळी 
येते. हा दिहेुरी सोहळा साजरा करण्यासाठी हा िदिवाळी अंक प्रकािशत करायला सुरुवात करताना आनंदि होत आहे. 
िदिवाळी अकंाच्या संदिभारत आलेला उदिडं प्रितसादि, त्याचिी गुणिवत्ता ह्या सवर  बाबी लक्षात घेता िदिवाळी अंकातील 
सवरच्या सवर  मणजकूर एकाचि िदिवशी प्रकािशत करणेि हे त्याच्या दिजारवर काहीसा अन्याय करणिारे आहे हे आमणच्या 
लक्षात येत गेले.  ह्या  उत्तमणोत्तमण मणजकुराचिा  आस्वादि वाचिकांना  यथोिचित घेता  यावा,  म्हणूिन िदिवाळी  अकंाचेि 
प्रकाशन ही एकचि एक घटना न करता,  तो क्रमणाक्रमणाने प्रकािशत करावा असा िनणिरय आम्ही यंदिा घेत आहोत. 
ऑनलाईन सािहत्य, मणािहती, रजंन, आस्वादि ह्या गोष्टींमणधला कळीचिा मणुद्दा आहे 'देिवाणिघेवाणिी'चिा. उत्तमण दिजारच्या 
िलखाणिावर वाचिकांच्या प्रितिक्रया,  प्रश्नोत्तरे,  संवादि ह्या गोष्टींमणधला  'तत्काळ'  अनुभव जर िदिवाळी अकंाच्या 
मणोठ्या प्रमणाणिातल्या मणजकुरामणुळे हरवत असेल; तर ह्या मणाध्यमणातल्या प्रकाशनप्रिक्रयेकडेही िवचिारपूवरक पाहावे, 
ितच्यात योग्य ते बदिल करावेत;  जी प्रयोगशीलता ह्या मणाध्यमणाचिी शक्तीर् आहे,  ितचिा वापर करावा असा िवचिार 
ह्यामणागे आहे. आशा आहे कीर्, आमणच्या वाचिकांना क्रमणाक्रमणाने अंक प्रकािशत करण्यामणागचिा हा िवचिार पटेल.

भारतीय िचित्रपटाला १०० वषे पूणिर  झाली ह्या िनिमणत्ताने िचिंतातुर जंतू यांनी 'आपला कलाव्यवहार आिणि आपणि' 
अशी थीमण अंकासाठी सुचिवली.  ज्या लेखकांनी फार कमणी कालावधीत ह्या िवषयासंदिभारत िलखाणि केले,  त्यांचेि 
आभार.  िनरिनराळ्या वयोगटांतल्या,  व्यवसायांच्या लोकांच्या िलखाणिातून ह्या िवषयाचिा आढावा घेतला जाताना 
त्यातून वाचिकांचेि रजंनही होईल अशी आशा वाटते. 

आमणच्या  ह्या  वाटचिालीमणधे  अध्यार  रस्त्यातूनचि अचिानकपणेि  सोडून  गेलेल्या  काही  सहप्रवाशांचिी  आठवणि होणेि 
अपिरहायर  आहे.  मणराठी  आंतरजालाच्या  इितहासातल्या  पिहल्या  पावलांपासून  जे  ह्या  प्रवासात  सामणील होते, 
कुठल्याही नव्या प्रकल्पाप्रमणाणेि  'ऐसी अक्षरे'लासुद्धा ज्यांनी साथ िदिली,  आपल्या समणृद्ध अनुभवाने आमणचिा मणागर 
प्रकाशमणान केला,  ते श्रावणि मणोडक.  गेल्या वषीच्या िदिवाळी अंकाचिी थीमण जाहीर केल्यावर लगेचिचि पिहला लेख 
श्रावणि मणोडक ह्यांचिा आला होता.  त्यांच्याचिबरोबर,  खळखळत्या उत्साहाचिी आिणि रुप्यासारखे चिोख िलखाणि 
करणिारी  अिदिती.  गेल्या वषी ती लेख िलहू  शकली नव्हती  ह्याबद्दल ितने खंत व्यक्त केली होती.  आज तीचि 
नसल्याचिी खंत आहे.

सोडून गेलेल्यांचिी जागा नव्या दिमणाचेि लोक घेतात. रहाटगाडगे चिालू राहते. त्याचि िनयमणाने गेल्या वषीपेक्षा ह्या वषी 
अिधक लोकांचिा अंकाला हातभार लागला हे जरूर नोंदिवावेसे वाटते. जयदिीप िचिपलकट्टी, अमणकु, मेणघना भुस्कुटे 
ह्यांचिा िवशेष उले्लख करता येईल.

'ऐसी अक्षरे'च्या समणस्त वाचिकांना ही िदिवाळी आिणि नववषर आनंदिाचेि जावो हीचि शुभेच्छा.

***

दिोन शब्दि - ऐसीअक्षरे
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आपला कलाव्यवहार आिणि आपणि - ऐसीअक्षरे

'आजचिं जग कसं आहे?' ह्या प्रश्नाचिी अनेक उत्तरं संभवतात. 'आपला कलाव्यवहार आिणि आपणि' ह्या, म्हणिजे 
िदिवाळी अंकाच्या िवषयाच्या, चिौकटीतून पािहलं, तर आजचिं जग गदिारोळाचिं आहे असं एक उत्तर पटकन सुचितं. 
हा  गदिारोळ अनेक प्रकारचिा आहे.  वेगवेगळे राष्टर ीय िकंवा धािमणरक सणि,  जयंत्या-मणयंत्या,  झालचंि तर  -  लगं्न, 
िनवडणिकुा, गल्लीतल्या भावी गुंडांचिी बारशी अशा अनेक कारणिांनी आिणि डॉल्बी िभंती, वाहनांचेि कणेि, पोिलसांच्या 
िशट्ट्या,  फटाके वगैरे अनेक गदिारोळी साधनांनी आपला पिरसर गजबजलेला असतो.  दृश्यपातळीवरही असाचि 
गदिारोळ आहे.  वारांगना ज्याप्रमणाणेि िगऱ्हाइकाला आकृष्ट करण्यासाठी िवभ्रमण करते,  त्याप्रमणाणेि हलते-लखलखते 
िवभ्रमण करणिारे  जािहरातींचेि फलक,  फ्लेक्स,  मणॉल्सचिा झगझगाट वगैरे  गोष्टी आपला दृश्य अवकाश गदिारोळानं 
व्यापनू  टाकतात.  आपल्या  सावरजिनक  पिरसरातल्या,  डोळे  िनवतील  अशा,  सवर  जागा  िबल्डसर  आिणि 
राजकारण्यांनी सगंनमणतानं  िगळंकृत केल्या आहेत.  िसनेमणा  पाहायला गेलं,  तर पॉपकॉनरचिा आिणि इतर अनेक 
खाद्यपदिाथार्थांचिा वास, ठणिठणिाटी सगंीत आिणि मणग अखेर अंधारात थ्री-डी िसनेमणाचिा अंगावर धावून येणिारा अनुभव 
हाही गदिारोळचि आहे. रिेडओ िमणरचिी िकंवा तत्समण ितखट स्टेशनवरचेि वचिावचिा बोलणिारे डीजे, िकंवा चिोवीस तास 
गळणिाऱ्या  वृत्तवािहन्यांवरचेि,  समणोरच्याला  बोलण्याचिी  संधीचि  न  देिणिारे,  सतत  हातवारे  करत  घसा  खरवडून 
ओरडणिारे अँकर हेदेिखील ह्या गदिारोळात भर घालतात.  अंितमण सत्य आपल्याला गवसलचंि आहे आिणि जगाचिी 
प्रगती आपणिचि करू शकतो असा दिावा करणिाऱ्या नेत्यांचिा आिणि साधूचंिा तर आपल्याकडे सुकाळचि आहे.

अशा गदिारोळी आसमणंताचिं एकदिा व्यसन लागलं कीर् मणाणिसं शांत राहायला िभऊ लागतात. बस िकंवा लोकलच्या 
गदिीमणधून  प्रवास  करणिाऱ्याला  शांतता  परवडत  नाही.  ए.सी.  कारमणधून  ऑफीर्सला  जाणिाऱ्या  उच्चिपदिस्थ 
अिधकाऱ्याला खरतंर ती परवडू शकते, पणि कार चिालू केल्या केल्या डी.जे.च्या वटवटीपासून 'स्वामणी समणथर' िकंवा 
गायत्री  मणंत्राच्या  अखंड  आवतरनापयर्थांत  काहीही  लावून  शांततेला  पळवनू  लावलं  जातं.  जागेपणिीचिा  सवर  वेळ 
'कनेक्टेड'  राहून  गदिारोळाचिं  सुरक्षाकवचि स्वत:भोवती  असं  काही  लपेटलं  जातं  कीर्,  काय  िबशादि  आहे  त्या 
मणसणिवटी शांततेचिी आपल्याजवळ येण्याचिी!

जेव्हा सगळा पिरसरचि असा एक्सायटेड असतो,  तेव्हा कलास्वादिसुद्धा तसाचि घेतला जातो.  िथएटरमणध्ये अंधार 
झाला रे झाला कीर् चिळुबुळ सुरू होते.  फोटो काढणिं,  आपणि कुठे काय पाहायला आलो आहोत त्याचिी फोर-
स्क्वेअरवरून अपडेट्स टाकणिं वगरैे सुरू होतं. एखादिा िसनेमणा चिांगला आहे असं कुणिीतरी सुचिवण्याचिा अवकाश, 
कीर् लगेचि तो नेटिनरफ्लक्स िकंवा टॉरटंच्या नळातून घरच्या ओसंडणिाऱ्या बादिलीत ओतला जातो आिणि ओरपला 
जातो. 'ह्यात गरै काय आहे? आधीच्या अभावाच्या वातावरणिापेक्षा आज आपणि जगतोय ती अवस्था प्रगतचि आहे' 
असा यिुक्तवादि केला जाऊ शकतोचि. 'मणुळात कलेचिं प्रयोजनचि काय?  आम्ही कलेिशवायही आनंदिीचि आहोत' 
असाही  प्रितवादि  केला  जाऊ  शकतो.  'चिांगली  कला  म्हणिजे  काय  ह्याचिी  व्याख्या  आधी  करा  पाहू'  वगैर े
आंतरजालीय वादििववादिांतले हुकुमणी एक्के तर आमणच्या हाताशी नेहमणीचि असतात.
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'िजंदिा है तो प्याला परूा भर ले' हा आजचिा मणंत्रघोष आहे. तुमणचिा पेला पूणिर  भरता येत नसेल, तर तुम्ही जगायला 
नालायक आहात असाही त्याचिा अथर  लावता येईल. गंमणत म्हणिजे ऑिलिंपक शयरतीत ऐन मणोक्याच्या वेळी पदिक 
िमणळवण्यात ज्याला अपयश आलं होतं, त्या िमणल्खा िसंगच्या गोष्टीसाठी ह्या घोषाचिं अवगुंठन वापरलं जात आहे. 
ह्यातला िवरोधाभास िकती जणिांना िदिसत असेल? मणाहीत नाही. अशा जगात 'कहाँ आ गये हमण? कहाँ जा रहे थे?' 
असे अिनरस्तत्ववादिी प्रश्न िवचिारणिाऱ्या मणन्ना डेला फारसं मणहत्त्वाचिं स्थान नसणिार;  फारतर  'एक चितुर नार'मणधला 
गदिारोळी मणन्ना डे लोकांना लक्षात राहील, एवढंचि. शोधलं तर 'यूट्यबू'वर दिोन्ही सापडतात. पणि जे अपिरिचित आहे 
त्याच्यापयर्थांत पोहोचिायचिं कसं?

ह्या सगळ्यावर अखेरचिा शब्दि ठरतील अशी उत्तर ं'ऐसी अक्षर'ेच्या िदिवाळी अंकात आहेत असा दिावा इथे अिजबात 
केला जाणिार नाही.  कारणि हे प्रश्न गहन आहेत आिणि त्यांचिी उत्तरं ही अखेर प्रत्येकाला स्वत:मणध्येचि शोधावी 
लागणिार आहेत.  खिजन्याच्या शोधात असताना जसे िठकिठकाणिी काही खरखेोटे  'क्लू'  पेरलेले असतात,  तसे 
काही  'क्लू'  मणात्र इथे सापडू शकतील.  एकेका कथेचिा जमणर  अनेक िदिवस मणनात मणुरवणिारे आिणि हळूहळू त्याला 
आकार देिणिारे; कथा िलहून कधीच्या तयार आहेत, पणि पसु्तक प्रकािशत व्हायला अनेक वषर्थां लागली तरी त्याचिी 
खंत न बाळगणिारे लेखक सतीश तांबे इथे भेटतील. आपला पणेुिरी उमणरटपणिा बाजूला सारून आपणि कशापुढे नम 
होतो ह्याचिा कबुलीजबाब देिणिार ेसिचिन कंुडलकर इथे भेटतील. 'नॅशनल िजऑग्रािफक' पाहून जंगलातल्या प्राण्यांचेि 
फोटो काढावेत असं  वाटत असताना मणाणिूस नावाच्या प्राण्याच्या मणोहात अडकणिारे  अवधूत डोंगरे  एक िदिवस 
फोटोग्राफीर्चि सोडून देितात त्याचिी गोष्ट इथे वाचिायला िमणळेल.  गायतोंड्यांच्या िचित्राकडे पाहून ज्याच्या डोळ्यांत 
पाणिी येतं अशा मणाणिसाचेि पाय धरायला तयार असणिाऱ्या शुभा गोखले इथे भेटतील. समणकालीन भारतीय कलेचिं 
प्रदिशरन घेऊन ज्येष्ठ िचित्रकार सुधीर पटवधरन मणहाराष्टरभर िफरले होते.  त्याचिा उले्लख इथे सापडेल.  रुचिी ह्यांचिा 
डिनरब्लनला जाऊन डिनरब्लनर होण्याचिा मणनोहर प्रवास अनुभवायला िमणळेल.  ह्यािशवाय आणिखीही पुष्कळ काही 
िमणळेल.  ह्यातलं  जे  काही  वाचिून  तुम्हाला  स्वत:बरोबर  काही  काळ  शांततेत  घालवण्याचिी  गरज  भासेल,  ते 
आसमणंतातल्या गदिारोळावरचिं तुम्ही तुमणच्यापुरतं शोधलेलं उत्तर असेल. तो तुम्ही शोधलेला खिजना असेल, म्हणूिन 
तो तुमणच्यासाठी खरा असेल. असा तुमणचिा खिजना तुम्हांला सापडो ही 'ऐसी अक्षरे'तफे सिदिच्छा.

***

आपला कलाव्यवहार आिणि आपणि - ऐसीअक्षरे
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दर्रम्यान पणु्यात एक दर्शृ्यकला रसग्रहणि वर्ग र्श घेतला होता.  त्याचे सिवर्स्तर वर्ातांकन  'ऐसी 

अक्षरे'चे  सदर्स्य ऋषिषिकेशन ह्यांनी  तेव्हा  केले  होते.  अनके  मान्यवर्रांनी  ह्या  उपक्रमाअंतग र्शत 

व्याख्याने िदर्ली होती. लेखक, नाटककार, िसनिेदर्ग्दर्शनर्शक सिचन कुंडलकर ह्यांच्या सत्रात त्यांनी 

जे  भाष्य  केले  होते,  त्यातला  काही  भाग  'ऐसी  अक्षरे'च्या  ह्या  वर्षिीच्या  िदर्वर्ाळी  अंकाच्या 

िवर्षियासंबिंधित होता. त्यांच्या भाषिणिातला हा िवर्षियानुरूप संपािदर्त अंशन -

 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

माझा पिरसर  ,   माझा कलाव्यवहार   - सिचिन कंुडलकर

दिोन िचित्रकार - एकाचिी िचितं्र सवर  आसमणंतात आजूबाजूला अडकवलेली आहेत, पणि त्याचिं नाव मणाहीत नाही. िन 
दिसुरा,  ज्याचिं  नाव प्रत्येकाला मणाहीत आहे,  पणि त्याचिी िचितं्र कुणिीही कधीही पािहलेली नाहीत.  पिहला राजा 
रिववमणार  आिणि दिसुरा िपकासो.  हे मणाझ्या अनुभविवश्वातल्या लहानपणिीचिं  पुणिं  शहर होतं.  'चिांदिोबा'  हे मणािसक 
मणाझ्यासमणोरचिा दृश्यकलेचिा सवारत गडदि नमणनुा होता.  मणाझ्या बालपणिीचिा.  चिांदिोबा मणािसकाच्या मणांडणिीनं  आिणि 
रगंांनी मणला हे पाहायला िमणळालं कीर् आपल्या वातावरणिापेक्षा वेगळं काही तरी जगामणध्ये चिालू आहे. त्याच्या सोबत 
िजवतीचेि कागदि, अंगणिातल्या रांगोळ्या, आईनं स्वच्छ आवरलेलं, नीट घडी करून ठेवलेल्या कपड्यांचिं कपाट, 
फ्लॉवरपॉटनं सजवलेले टी.व्ही.  सेट, खालून आिणि वरून दिोन्ही बाजंूनी वायर घालून ताणिलेले िखडक्यांचेि अधे 
पडदेि - ते वारा आल्यावर गच्चि फुगत आिणि त्यावरचिी भरतकामण केलेली फुलं क्षणिभरासाठी आपल्या जवळ येत... 
कोणित्याही पृष्ठभागावरचिी िकंवा अंतराळातली सुबक व्यवस्था ही मणाझ्या आजूबाजूच्या वातावरणिातल्या लोकांचिी 
कलेचिी व्याख्या होती. मणी लहान होतो तोपयर्थांत ते मणी मणुकाटपणेि मणान्यही केलं होतं. पणि सुदिवैानं अनेक व्यक्तींनी, 
पुस्तकांनी, िचित्रांनी आिणि िचित्रपटांनी मणाझी कलेचिी व्याख्या सुबकतेपुरती मणयारिदित ठेवली नाही.

प्रत्येकाच्या  िदिवाणिखान्यातली  शोकेस  हा  त्या-त्या  कुटंुबाचिी  कलात्मणक जाणिीव  जोखण्याचिा  संदिभरिबंदिू  असे. 
अितशय साधे, मणाझ्या आईसारखे, लोकही प्रत्येकाच्या घरातली शोकेस कशी होती ह्याबद्दल चिचिार करत असत. 
इकडे एक हत्ती आिणि ितकडे एक हत्ती, नीट रचिून ठेवलेल्या काचेिच्या प्लेटी, खास समणारभंांना वापरायचेि सरबताचेि 
ग्लास,  घरात  मणुलं  असतील  तर  त्यांच्या  बाहुल्या,  बक्षीस  िमणळालेली  पदिकं,  लग्नातले  जुने  एकदिोन  फोटो, 
बेकमणनच्या बे्रडमणधनू िमणळणिारे ही-मॅणनचेि िनरस्टकर त्यावर आम्ही मणुलं जाऊन लटकवनू ठेवत असू...  असा सवर 
काळांचिा आिणि संस्कृतींचिा कल्ला म्हणिजे त्या काळचिं मणध्यमणवगीय घरामणधलं शोकेस. एका प्रकारे त्या-त्या कुटंुबान ं
तयार केलेलं ते इन्स्टॉलेशन आटर होत ं- त्यांच्या एक्स्प्रेशनचिा भाग.

मणाझ्यावर मणाझ्या  आईच्या मणानिसकतेतून आलेल्या स्वच्छतेचिा  आिणि टापिटपीचिा  गडदि पिरणिामण आहे.  मणाझ्या 
िचित्रपटांच्या फे्रमणमणध्ये गोलाकार रचिना कमणी असतात.  मणाझ्या आईनं ितच्या दिनैंिदिन जीवनामणधनू एक प्रकारचिा 
स्वच्छ सुबक चिौकोनीपणिा मणला बहाल केलेला आहे.  तो अप्रत्यक्षपणेि मणाझ्या सवर  कामणात उतरतो.  मणला त्याचिा 
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काही वेळा कंटाळा येतो. अनेक वेळा असं वाटतं कीर् त्या चिौकोनामणधनं आपली सुटका का होत नाही? कुठलीही 
फे्रमण  लावताना,  कुठलहंी  पात्र िलिहताना,  त्याचिी  मणानिसकता घडवताना,  पिहल्यांदिा  जे  मणनातून साकारतं  तो 
चिौकोन, एक चिौकट. बांधीव काहीतरी साकारतयं असं वाटत राहत ंआिणि त्या-त्या फॉमणरप्रमणाणेि त्याचिं पढेु काहीतरी 
होत.ं िलखाणि असलं, तर खूप वेळ असण्याचिी मणुभा असते. मणग त्यात बदिल करून मणी त्याला गोलाकार देितो. जर 
मणी िचित्रपटाचिं कामण करत असेन आिणि शॉट लावत असेन तर वेळ नसतो. मणग काही वेळा जे होतयं ते मणी होऊ 
देितो. आिणि त्याला मणी मणाझं कामण मणानतो. मणाझी मणोडतोड आिणि मणाझा िवध्वंस ह्यालाही तो चिौकोनीपणिा िचिकटलेला 
आहे.  गणिपती-गौरीचिी रात्ररात्र खपून केलेली आरास,  िदिवाळीचिा िकल्ला,  एका सरळ ओळीमणध्ये गच्चिीत वाळत 
घातलेले नाचिणिीचेि पापड,  वेलबुट्टीचिी नक्षी सरळसोट येईल अशी घातलेली पलगंावरचिी कुरकुरीत चिादिर,  लख्ख 
घासून  उन्हात  ठेवलेली  स्टील-िपतळेचिी  भांडी  आिणि अत्यंत  कौशल्यानं  वाढलेलं  जेवणिाचिं  ताट.  मणी  लहान 
असताना मणाझ्या आजूबाजूला असलेली ही कलात्मणक व्यवस्था.

उघडलेली दिारं. . .

अनेक गोष्टी पािहल्या जातात, पणि आपल्या जगण्याशी मेणळ साधणिाऱ्या काही कलाकृती मणनामणध्ये उमणटून राहतात 
आिणि स्वत:चिं  कामण करताना  सातत्यानं  मणन:पटलावर येऊन आपला प्रभाव उमणटवण्याचिा  आग्रह व्यक्त करत 
राहतात.  मणाझ्या  आजूबाजूच्या  सुबक  दृश्यांचिी  आिणि  आखीव  सौंदियरदृष्टीचिी  व्याख्या  पिहल्यांदिा  मणोडली  ती 
'िपकासो' (लेिखका : मणाधुरी पुरदंिरे) ह्या पुस्तकामणुळे. ते पसु्तक मणला वाढिदिवसाला भेट म्हणिून िमणळालेलं होतं. मणी 
ह्याआधी त्या िचित्रकाराचिं एकही िचित्र पािहलेलं नव्हतं. 'िपकासो' हे नाव आम्हां पुणेिरी भटांना मणािणिक वमणार आिणि 
सुधीर फडक्यांइतकंचि मणाहीत होतं,  पणि कुणिीही कधीही त्याचिं  एकही िचित्र ना कधी पािहलेलं  होतं,  ना कधी 
एकमेणकांना उचिलून दिाखवलेलं होतं. कुणिी काही न कळणिार ंपािहलं, कीर् 'ते कसलं िचित्र िपकासोछाप!' असं आमणचेि 
िशक्षकही म्हणित असत. 'िपकासोछाप' हा आमणच्यासाठी िनव्वळ एक शब्दि होता. म्हणिजे ती एक व्यक्तीर् आहे हेही 
आम्हाला शाळेमणध्ये मणाहीत नव्हतं.  पणि हे पुस्तक हातात आल्यावर मणला पिहल्यांदिा असं काहीतरी जाणिवलं: 
एखादिी गोष्ट आपल्याला संपूणिर  काही कळली आहे असं नाही, पणि केवळ कळली नाही म्हणिून ती टाकून द्यायला 
नको... आपणि ती परत वाचिू या. समणजणिं मणहत्त्वाचिं नाही, हे पिहल्यांदिा मणला मणराठीतचि िलिहलेल्या 'िपकासो' ह्या 
पुस्तकानं  सांिगतल.ं  पुढचेि  अनेक  िचित्रपट,  िचितं्र,  शहरं  आिणि  मणाणिसं  ह्यांच्याकडे  बघण्याचिा  मणाझा  दृिष्टकोन 
बदिलायला त्या पुस्तकामणुळे सुरुवात झाली.

पुढे मणला एक अत्यंत मणहत्त्वाचिी संधी िमणळाली. मणला एका िचित्रपटाच्या सेटवर हरकाम्या म्हणिून कामण करायचिी संधी 
िमणळाली. मणी ज्यांच्याबरोबर िचित्रपटाचिं कामण करत होतो ती मणाणिसं िलिहणिारी, वाचिणिारी आिणि िचितं्र बघणिारी होती. 
अनेक िचित्रकारांच्या िचित्रांच्या िप्रंट्स् आमणच्या कायारलयात संग्रिहत होत्या. हुसेन, रझा, सूझा, आरा ह्या भारतीय 
िचित्रकारांसोबत वॅन्  गॉफ्,  िपकासो,  मणाितस,  दिगा,  सरा,  मणोने,  तूलूज लोते्रक हे  यरुोिपयन िचित्रकार.  ही  नाव ं
ह्यासाठी कीर्,  वेगवेगळ्या संस्थांच्या धोरणिांमणुळे ह्या िचित्रकारांच्या िप्रंट्स् सहज िमणळण्याचिी शक्यता होती.  पणि हे 
मणला नंतर कळल.ं मणुंबईला जाऊन ह्या िप्रटं्स् जमणवता येत असत. त्या घरी साठवता येत असत. त्यामणुळे ही नावं. 
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ह्याच्या अलीकडे काही नाही आिणि पलीकडे काही नाही.  त्यामणुळे काय िनवडायचियं,  काय साठवायचिंय ह्याचिी 
िनवड तेव्हा आपल्या हातामणध्ये नव्हती. पणि त्या वेळी, पिहला अनुभव असताना, मणाझ्यासाठी ते फार मणोठं कपाट 
होत.ं  ते सगळं पाहणिं,  आठवणिं आिणि पनु:पुन्हा त्याला भेट देिणिं हा मणाझ्यासाठी पिहला आिणि नवा आिणि ग्रेट 
अनुभव होता. गोष्टींचिी पसु्तकं वाचिावीत तशी मणी ह्या िचित्रांचिी पारायणिं करत असे, कारणि मणला ती िचितं्र त्यांच्याकडे 
खेचित असत.  ते मणनोरजंन नव्हतं िकंवा  'पािहलं आिणि उमणजलं'  असा सोपा व्यवहार नव्हता.  अशा व्यवहाराचिी 
आम्हांला टी.व्ही.मणुळे  सवय झाली होती,  पणि िचित्रामणध्ये हा व्यवहार नव्हता. 'मणी तुम्हांला पंधरा िमणिनटं िदिली 
आहेत,  तर मणला काय िमणळालं?'  नावाचिी गोष्ट त्यामणध्ये अिनरस्तत्वात नव्हती.  मणला त्या िचित्रकारांचिा इितहास, 
त्यांच्यािवषयीच्या  दिंतकथा,  ती  िचितं्र  कुठे  टांगलेली  आहेत अशी  काहीही  मणािहती  नव्हती.  तरीही,  मणी  िशकत 
असलेल्या िचित्रपटकलेिवषयी अनेक दिारं त्या िचित्रांनी मणाझ्यासाठी उघडली.  आजही ती दिारं उघडत असतात, 
िमणटत असतात, पणि िवद्यािथरदिशेत असताना आिणि अशा मणन:िनरस्थतीत असताना आपल्या मणनातला राग, आपली 
अत्यंत आतली दिु:खं आिणि शारीिरक-मणानिसक संकोचि,  आकषरणि,  ितरस्कार,  मणध्येचि भरून येणिारा अपिरिमणत 
उत्साह,  ह्या  सगळ्यांचिं  त्या  िचित्रांशी  आिणि रोज संध्याकाळी  आम्ही  िफल्मण आकारइव्हमणध्ये  पाहत असलेल्या 
िचित्रपटांशी काहीतरी जवळचिं नात ंआहे, असं मणला सातत्यानं वाटत होतं. 

िवस्तारलेलं िक्षितज

कॉलेज  संपताना  आिणि  िचित्रपटके्षत्रामणध्ये  कामण  करत  असताना  मणी  फे्रचि  िशकलो.  िचित्रपटाशी  संबंिधत  तीन 
मणिहन्यांच्या एका कायरशाळेत भाग घ्यायला िवद्यावृत्ती िमणळवून पॅिरसला गेलो. पिहल्या भेटीत पॅिरस आपलं काय 
करून सोडत,ं हे मणी वेगळं सांगण्याचिी गरज नाही. पिहल्यांदिा मणद्यप्राशन करण्याचिा पुन्हा कधीही न येणिारा सुखदि 
अनुभव आिणि पिहल्यांदिा पॅिरसला जाण्याचिा अनुभव हे दिोन्ही फार जवळचेि अनुभव आहेत.  पॅिरसच्या िचित्रपट 
प्रिशक्षणि  संस्थेत  बारा  देिशांतून  आम्ही  बारा  मणलुं  आलो  होतो.  आम्हाला  सवर  म्यूिझयम्समणध्ये  आिणि  सवर 
िचित्रपटगृहांमणध्ये पुढचेि तीन मणिहने फुकट प्रवेश होता. भारतात कुणिाचिा जावई होण्याचिं भाग्य मणला लाभलेलं नाही, 
पणि फे्रचि सरकारनं मणाझे पिहले सगळे सणिवार फार थाटानं केले.

पॅिरसमणध्ये जाताना मणी जी जाणिीव घेऊन गेलो होतो, ती िचित्रकलेच्या आिणि िशल्पकलेच्या इितहासाचिी होती. पणि 
मणी म्हटलं तसं मणी फार मणयारिदित िचित्रकारांचिी िचितं्र साठवणिकुीर्तून पािहली होती. आिणि त्या वेळी मणी अशा फेजमणध्ये 
होतो कीर्, कलेचिा प्रथमण अनुभव घेताना, थोडंसं सोपं जाण्यासाठी मणी दितंकथांमणध्ये जास्त रस घ्यायचिो. कोणि कुठे 
जेवायला जायचिं, कोणि कुठे कुणिाला भेटायला जायचिं, रात्रीच्या पाट्यार कशा चिालायच्या... त्यामणुळे मणला वाटायचिं 
कीर् आपलं िवमणान मणोंमणात्ररपाशीचि उतरणिार आहे आिणि ितथे अशी सगळी कलाचि चिालू असणिार आहे.  प्रत्यक्षात 
गावाबाहेर कुठेतरी मेणटलच्या, दिगडी, राकट आिणि राक्षसी िबिनरल्डंगमणध्ये मणाझं िवमणान उतरलं. ितथून शहर कोसो दिरू 
होतं आिणि ते शहर फार वेगळ्या स्वरूपाचिं होतं. वेगळी काहीतरी बोहेिमणयन इमेणज बाळगून मणी त्या प्रवासाला गेलो 
होतो. अितशय भाबडेपणिा मणाझ्यात होता.

९
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मणी गेलो ते १९९९ साल हे त्या दिशकातला सवोच्चि िबंदि ूहोता. 'ग्लोबलायझेशन' आिणि 'िडिजटायझेशन' हे आता 
गुळगुळीत झालेले  शब्दि  त्या  वेळी  नवे  होते.  त्यांच्यािवषयी  उत्सुकता  होती.  त्या  गोष्टी  पूणिर  व्हायच्या  होत्या; 
प्रोसेसमणध्ये  होत्या.  िडिजटायझेशननं  मणानवी  जगण्याचिा  साचिा  बदिलू  लागला  होता.  िचित्रपट होण्याचिी  प्रिक्रया 
िडिजटाईझ होत होती. ॲन्डी वॉरहॉल आिणि साठीच्या दिशकातल्या प्रितिक्रयेपेक्षा वेगळा िवस्कळीतपणिा मणांडणिारी 
प्रितिक्रया नव्वदिच्या दिशकात येणिं अपेिक्षत होतं आिणि तशी ती येतही होती.  वीस वषार्थांपूवी आपल्या आजूबाजूचिं 
जग शंभर वषार्थांपूवीचिं असल्यासारखं होतं. साठच्या दिशकात कलेमणध्ये जो ऊतमणात झाला, क्रांती झाली, त्यात एक 
राग होता. तो राग उफाळून एक प्रितिक्रया वेगवेगळ्या दृश्यकलांमणध्ये आली होती. त्यानंतर १९९०-२००० ह्या 
काळात आिथरक कारणिांमणुळे आपल्या जगण्याखालचिी वीट काढली गेली. त्याचिी प्रितिक्रया तेव्हा ९९मणध्ये परदेिशात 
नुकती उमणटायला लागलेली होती, असा तो काळ होता.

मणी गेल्या-गेल्या पिहल्या आठवड्यात आयफेल टॉवरवर गेलो, मणग सगळे जे काय करतात ते केलं. मणी ब्रांकुशीचेि 
पक्षी पािहले.  वॅन गॉफचिी सूयरफुलं पािहली.  मणोंमणात्ररवरच्या सगळ्या नॉस्टॅिनरल्जयामणध्ये मणिहनाभर शांतपणेि िफरलो. 
मणला बर ंवाटलं. त्यात चिकू काही नाही. पणि मणग काहीतरी वेगळं घडलं. एकदिा पॉिनरम्पदि ूसेटर नावाच्या म्यूिझयमणच्या 
अंगणिामणध्ये सगळे िमणत्र िफरायला गेलो होतो.  त्या अगंणिामणध्ये प्लॅिनरस्टकचेि कपडे घालून िजवंत िशल्पांचिा एक शो 
चिालू होता. आम्हा सगळ्यांना वाटलं ही िकती सुंदिर कला आहे! आपणि असं काही पवूी पािहलेलचंि नाही. सगळ्या 
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मणाणिसांनी फ्लोरसेन्ट आिणि पारदिशरक कपडे घातले होते.  त्या रनेकोटसारख्या कपड्यांमणधनं त्यांचिी लाल आिणि 
िपवळी अंतवरसं्त्र िदिसत होती. अत्यंत भेसूर आवाजात ती मणाणिसं जोरजोरात िगटार वाजवत होती. केऑस होता. 
िगटारचिं  सगंीत आपणि एन्जॉय करू शकू असं नव्हतं.  आिणि मेण मणिहन्यातलं कडाक्याचिं  होरपळणिारं उन होतं. 
थोड्या वेळानं आमणच्या लक्षात आलं कीर्, तो नोकरी गमणावलेल्या लोकांचिा मणोचिार होता. तो न चिालणिारा मणोचिार होता. 
ते सगळे जणि एका जागी उभे राहून सरकारिवरोधात प्रोटेस्ट करत होते.  इतक्या वषार्थांनतर आजही तो दृकश्राव्य 
अनुभव  एखाद्या  िचित्राइतका,  िचित्रपटाइतका  िकंवा  नाटकाइतकाचि  मणाझ्या  मणनात  गडदि  आहे.  म्हणिजे  आंदे्र 
तारकोव्हस्कीर्च्या  'िमणरर'मणधला घर जळण्याचिा अनुभव जसा आपणि कधीचि िवसरू शकत नाही,  तसा तो  न 
चिालणिारा उभा मणोचिार मणी कधीचि िवसरू शकत नाही. मणग मणला प्रश्न पडला कीर्, ह्या सगळ्यांनी अशा प्रकारे एकत्र 
येऊन राग  व्यक्त करायचिं  कसं  ठरवलं  असेल?  ह्यांना  लहानपणिापासून  अशी  सवय असेल का,  कीर्  आपणि 
रगंांमणधनं,  सगंीतातनं व्यक्त होऊ या? राग आिणि िवरोधसुद्धा वेगळ्या पद्धतीनं व्यक्त करू या? हे कुठून आलं? 
आिणि हे मणाझ्या आजूबाजूला मणला का सापडत नाहीए? अशा पद्धतीनं, तात्पुरतं का होईना, (मणराठी असल्यामणुळे!) 
ताबडतोब आपल्या आयषु्याकडे न्यूनतेनं बघण्याचिी एक फेज मणाझ्या आयषु्यामणध्ये सुरू झाली. ती तेव्हा चिांगली 
होती. मणी आज हे मणान्य करतो.

थोडक्यात, त्या दृश्यानं िचित्रपटाकडे आिणि कलेच्या िशक्षणिाकडे पाहण्याचिा मणाझ्यातला भाबडेपणिा संपवला. आिणि 

११
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दिसुरी  जाणिीव करून िदिली  ती  आजच्या काळाचिी.  आतपयर्थांत  पोहोचिणिारी  दृश्यकला हा  कलेच्या  िवकासाच्या 
टप्प्यातला  एक काळ होता.  कारणि  आपणि इितहासातले  टप्पे  आजमणावत  होतो.  आता  आपलीही  जबाबदिारी 
असणिार आहे. आपणि उठून गेलं पािहजे कलाकारांपयर्थांत − 'मणला आजचिं कामण दिाखवा आिणि उद्यािवषयी तुमणच्या 
मणनात काय चिालू आहे ह्यािवषयी तुमणच्या भावना शेअर करा' असं म्हणित... ही मणाझी जबाबदिारी आहे. मणाझ्यासाठी 
कुणिीतरी िप्रटं छापाव्यात; एक दिकुान उघडून त्यात त्या ठेवाव्यात; पुण्यातल्या एखाद्या संस्थेनं ितथं जावं आिणि 
त्या िप्रंट्स घेऊन याव्यात; मणाझ्या घरी बसनू मणी त्या िप्रंट्स पाहाव्यात...  आिणि मणग 'कलेचिा आनंदि'  म्हणूिन मणी 
बोलावं, हे आता चिालणिार नाही. मणला लक्षात आलं कीर्, ह्यापुढे मणला िसनेमेण बनवायचेि असतील, िलहायचिं असेल, 
नाटकं करायचिी असतील, तर मणग मणलाचि उठून गेलं पािहजे आिणि मणला शोधलं पािहजे. मणला कलेशीचि नाही, तर 
त्या के्षत्रातल्या कलाकारांशी आता जास्त 'नम होऊन' (हा शब्दि आिणि हे एक्स्प्रेशन मणी एरवी कुठच्याही बाबतीत 
वापरत नाही, पणि ते मणी कलाकारांच्या बाबतीत वापरतो) संवादि साधता आला पािहजे. ही मणाझी जबाबदिारी आहे. 
जर मणी ते केलं नाही, तर मणी मणाझं स्वत:चिं कामण करू शकणिार नाही. ही फार गडदि जाणिीव मणला त्या काळामणध्ये 
झाली.

मणी  आजपयर्थांत जो  कलात्मणक आस्वादि घेत होतो  तो  काळ आजचिा नाही,  मणाझा  नाही,  ही  जाणिीव मणला त्या 
काळातल्या पॅिरसच्या टेक्स्चिरमणुळे झाली. कारणि आज जर तुम्ही जाऊन बिघतलतं, (आिणि जुनं शहर पािहलेल्या 
लोकांशी चिचिार केलीत) तर हे लक्षात यावं कीर्, आपल्या कुठल्याही शहराप्रमणाणेि, मणग ते मणुंबई असो िकंवा कलकत्ता, 
ते शहरसुद्धा पणूिर  बदिलायला लागलेलं आहे.  त्याच्याकडे एका क्लािसकल दृष्टीतून पािहलं,  तर ओरखडा उठावा 
अशा काहीतरी एका सामणािजक दृश्याचिा अनुभव आपल्याला येत राहतो. शहराभोवती 'देिफॉन्स्' नावाचिा िबझनेस 
िडिनरस्टरक्ट दिशकापूवी उभा रािहला. तो जर िवमणानातनं पािहला, तर ह्या शहरावर आक्रमणणि करायला एक काहीतरी 
इटंरिेनरस्टंग (मणला ते स्टरक्चिर आवडतं!) स्पेसिशप येऊन उभं रािहलयं असं वाटावं, इतकं ते मेणटॅिलक आिणि काचेिचिं 
आहे. आपले सगळे मणॉल्स एकत्र करून जर चिौकामणध्ये ठेवले, तर आपल्याला ितथे िफरताना कशी भोवळ येईल 
तशी  त्या  उपनगरामणध्ये  गेल्यावर  येते.  त्या  शहराच्या  बदिलण्यामणुळे  मणला  काळाचिी  अशी  जाणिीव  झाली.  तो 
बदिलतोय,  फार वेगानं बदिलतोय.  ते बदिलणिं समणजून घेणिं आपल्या कामणाचिा अिनवायर  भाग आहे.  इतर कोणितहंी 
शहर त्या वेळी मणला ती जाणिीव करून देिऊ शकलं नसतं. मणी योग्य वेळी आिणि योग्य िठकाणिी होतो, हे मणला आज 
त्या काळचेि फोटो बघताना आिणि त्या काळचिी िमणत्रांचिी पतं्र वाचिताना लक्षात येतं.

अशा प्रकारे हळूहळू मणी िशकत गेलो...  प्रवास केले, गाणिी ऐकली, िचितं्र पािहली, काही व्यक्तींशी मणानिसक आिणि 
शारीिरक संबंध जोडले... आिणि ह्या सगळ्यामणधून मणाझी दृश्यजाणिीव तयार होत गेली.

- सिचिन कंुडलकर ( @ .kundalkar gmail com)

***

मणाझा पिरसर, मणाझा कलाव्यवहार - सिचिन कंुडलकर

mailto:kundalkar@gmail.com


कलात्मक िसनमेाला नावर् ंठेिवर्णिारा, येता जाता त्याची िखल्ली उडवर्णिारा एक वर्ग र्श आणहे. हा वर्ग र्श 

प्रायोिग क नाटक ह्या प्रकाराची िटंग ल करत असतो आणिणि नवर्िचत्रकलेलाही यथेच्छ नावर्ं ठेिवर्त 

असतो.  नवर्ीन  काही  स्वर्ीकारायचं  नाही;  समजून  न  घेताच  पूवर्र्शग्रहदर्िूषित  मानिसकतेतून 

त्याच्यािवर्षियी वर्ाईटसाईट बोलत राहायचं, असं ह्या मडंळींचं धिोरणि आणहे. ह्याचा अथर्श, नवर्ं ते 

सग ळं चांग लं,  असा नाही.  पणि नव्याकडे स्वर्ाग ताहर्श भूिमकेतून पाहणंि आणिणि त्यातलं बरं-वर्ाईट 

तपासणंि ग रजेचं आणहे.  असंही होतं की,  िसनमेातल्या नव्या प्रयोग ांना नावर्ं ठेिवर्णिारे काही जणि 

चुकून केव्हातरी िफिल्म फेििस्टव्हलला हजेरी लावर्तात आणिणि ितथले िसनमेे पाहनू बदर्लून जातात. 

ज्या धिमािवर्षियी ितरस्कार आणहे, त्या धिमाची मूळ तत्त्वर् ंसमजताच त्याच्यािवर्षियीचे ग ैरसमज दर्रू 

होऊन जावेर्त आणिणि मनातल्या मनात धिमांतर घडावर्ं, तसं ह्या लोकांचं होऊन जातं.
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दिसुरा िसनेमणा - अवधूत परळकर

वास्तिवक कलात्मणक िसनेमणा  असं  काही  नसतचंि.  िसनेमणा  हा  मणलूत:  कलािवष्कार  आहे.  काही  िसनेमेण  केवळ 
व्यावसाियक नफा डोळ्यांसमणोर ठेवनू काढले जातात. िसनेमणा हा एक कलािवष्कार आहे हे भान ह्या नफेखोर वृत्तीत 
हरवनू जात.ं  मणग अिधकािधक नफा िमणळण्यासाठी धदेंिवाईक तडजोडी करणिं अटळ होऊन बसतं.  ह्या प्रयत्नात 
िसनेमणा कलेपासून दिरू सरकतो, ह्याचिी िफकीर्र ह्या कलेच्या व्यापाऱ्यांना नसते. कलात्मणक िसनेमणा म्हणूिन ओळखला 
जाणिारा दिसुरा िसनेमणा, व्यावसाियक िहत आिणि कला ह्यांपैकीर्, कला ह्या घटकाला अिधक मणहत्त्व देितो. 'कलात्मणक' 
ह्या िवशेषणिापेक्षा  'कलािनष्ठ'  िवशेषणि त्यांच्या िनिमणरतींना अिधक शोभून िदिसेल.  थोडक्यात,  ह्या दिोन गटातल्या 
िनमणारत्यांचिी िसनेमणा ह्या गोष्टीकडे बघण्याचिी द्दष्टी िभन्न असते. अथारत, ही ढोबळ िवभागणिी झाली. असेही िनमणारते-
िदिग्दिशरक असतात जे कला आिणि व्यवसाय ह्याचिा तोल सांभाळून उत्तमण कलाकृती िनमणारणि करतात. अशा िसनेमणाचिी 
उदिाहरणिं हॉिलवुडच्या िसनेसृष्टीत मणोठ्या प्रमणाणिात आढळतात. आपल्याकडेही असे काही मणोजके प्रयत्न झालेले 
आहेत. तेव्हा िसनेमणा हा व्यावसाियकद्दष्ट्या यशस्वी झाला आहे, म्हणूिन तो कलात्मणकद्दष्टया कमणी दिजारचिा असेल 
असं  समणजायचिं  कारणि नाही.  चिांगला िसनेमणा  आिणि वाईट िसनेमणा  असे दिोनचि प्रकार िसनेमणात खऱ्या  अथारनं 
िसनेसृष्टीत अिनरस्तत्वात आहेत.

आपल्याकडच्या िसनेमणांवर नाटकांचिा नको इतका प्रभाव आहे. िसनेमणाध्यमण हे पूणिरपणेि वेगळं मणाध्यमण आहे, ही जाणि 
आपल्या भल्याभल्या िनमणारते-िदिग्दिशरकांत आढळत नाही.  ज्यांनी िसनेमणाचिी मणमणरस्थानं  ओळखून िनिमणरती केली, 
त्यांनी प्रेक्षणिीय आिणि प्रशंसनीय कलाकृती रिसकांपुढं ठेवल्या आहेत.  दिर िचित्रपटागिणिक त्यांनी आपला िसनेमणा 
िवकिसत करत नेला आिणि त्याबरोबर िसनेमणा हे मणाध्यमणही अिधकािधक िवकिसत करत नेलं.

धदेंिवाईक िचित्रपटांहून ह्या मणडंळींचेि िसनेमेण वेगळे ठरतात,  कारणि िकमणान भांडवलाचिा अत्यंत कल्पकतेनं  वापर 
करून आपल्या िसनेमणातून त्यांनी वेळोवेळी समणाजातल्या गंभीर समणस्यांना हात घातला आहे आिणि हे साधताना 
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त्यांनी कोणितीही कलाबाह्य तडजोड केलेली नाही.  िजथं  'मणागणिी तसा पुरवठा'  अशा उदे्दशानं कलेशी प्रतारणिा 
करून मणोठया प्रमणाणिावर दिजारहीन िसनेमेण काढले जात आहेत,  ितथं  कलेशी एकिनष्ठ राहून िनिमणरती  करण्याचिा 
लहानसा प्रयत्नदेिखील मणौिलक मणानला गेला पािहजे. अत्यंत प्रितकूल वातावरणिात कलािनष्ठ िसनेमेण काढण्यासाठी 
धडपडणिाऱ्या  आपल्याकडच्या  कलावंताचिं  िवशेष  कौतुक  वाटतं.  त्यांच्या  फसलेल्या  िनिमणरतीदेिखील  बॉक्स 
ऑिफसवर िहट झालेल्या कोणित्याही धदेंिवाईक िचित्रपटापेक्षा शे्रष्ठ ठरतात.

िसनेिनिमणरतीला प्रचिंड भांडवल लागतं.  कलािनष्ठ िसनेमेण  काढणिाऱ्यांपुढचिी ही एक मणोठी समणस्या आहे.  सगळ्या 
गोष्टीचिं सोंग आणिता येतं, पणि पशैाचिं सोंग आणिता येत नाही. ह्या मणंडळींच्या िसनेमणाला समणीक्षकांचिी दिादि िमणळते, तो 
पुरस्कारानंही गौरवला जातो, पणि त्याला िथएटर िमणळत नाही. िमणळालचंि तर प्रेक्षक लाभत नाहीत. ह्या अवस्थेमणुळं 
अशा  िसनेमणाला  आिथरक  भांडवल  पुरवायला  सहसा  कोणिी  पुढं  येत  नाही.  अदिरू  गोपालकृष्णिन्  ह्या  िदिग्गज 
िदिग्दिशरकाला  केरळमणधल्या  रबराच्या  मणळेवाल्यांनी  पसैा  परुवला,  म्हणूिन  तो  व्यापारी  िहताचिी  पवार  न  करता 
मणनाजोगत्या कलाकृती िनमणारणि करू शकला. इतरांचिं काय? चिाळीस वषार्थांपूवी अशा िबकट अवस्थेत आपल्याकडचेि 
कलाप्रेमणी िदिग्दिशरक सापडले होते.  खूप कल्पना डोक्यात आहेत,  पणि पैशाअभावी काही करता येत नाही अशी 
अवस्था.

अशा वेळी 'एन्.एफ्.डी.सी.' (राष्टर ीय िचित्रपट िवकास मणहामणंडळ) ही शासकीर्य पाठबळ असलेली संस्था पुढं आली. 
ह्या संस्थेनं िदिलेल्या आिथरक शक्तीर्मणुळं आपल्या देिशात सत्तरच्या दिशकादिरम्यान आिणि नतंर उत्तमणोत्तमण कलापूणिर 
िचित्रपट िनमणारणि होऊ शकले. मणृणिाल सेन, श्यामण बेनेगल, मणणिी कौल, सईदि िमणझार, कुमणार शहानी, मणुझफ्फर अली, 
गोिवंदि िनहलाणिी, िगरीश कानारड, बदु्धदेिव दिासगपु्ता, अरिवंदिन, िगरीश कासारवल्ली, केतन मेणहता ह्यांसारखे िदिग्दिशरक 

ह्या  योजनेतून  पुढं  आले.  त्यांनी 
वयैिक्तक मणानसन्मणान तर िमणळवलेचि, 
पणि  नव्या  िसनेमणाला  देिशात  आिणि 
परदेिशात  प्रितष्ठा  िमणळवून  िदिली. 
एकोणिीसशे  सत्तर-ऐंशीच्या  काळात 
सांस्कृितक  के्षत्रात  िहदंिी  िसनेमणानं 
िनमणारणि  केलेल्या  धदेंिवाईक 
बजबजपुरीला शह देिण्याचिा प्रयत्न ह्या 
होतकरू कलावंतांनी  केला.  त्यांच्या 
सवर  िनिमणरती  कलात्मणकद्दष्टया  उत्कृष्ट 
िकंवा आदिशर  होत्या,  अशातला भाग 
नाही,  पणि  ह्या  कलाकृतींचिं 

िसनेमणापणि वादिातीत होतं. 'असा िसनेमणा असतो राजा', असं अवघ्या िचित्रदििुनयेला सांगायचिं कामण ह्या िचित्रपटांनी 
केल,ं आिणि भारतीय िचित्रसृष्टीला ह्याचिी फार गरज होती. 

दिसुरा िसनेमणा - अवधूत परळकर

'पथेर पाचंिाली'
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िवत्तोिरओ देि िसका या इटािलयन िदिग्दिशरकाच्या  'बायिसकल् थीव्ह्ज'  ह्या िचित्रपटानं प्रभािवत होऊन सत्यिजत 
रायनं 'पथेर पांचिाली' ही अजरामणर कलाकृती िनमणारणि केली हे सवरज्ञात आहे, पणि ह्या िसनेमणामणागे एवढी एकचि प्रेरणिा 
नव्हती.  सत्यिजत  राय  एका  लेखात  म्हणितात,  'आपल्या  प्रेक्षकांना  काय  हवंय,  ते  बंगाली  िचित्रपटांना  फार 
पूवीपासून  उमणगले  होते.  ते  तेव्हापासून  आपल्या  िबनधोक  मणागारला  घट्ट  िचिकटून  होते.  खरे  म्हणिजे  बेचिव, 
ठोकळेबाज,  सवर  प्रकारचिी भेसळ असलेल्या बगंाली िचित्रपटांमणुळेचि तर मणला मणुख्यत्वे काहीतरी करायचिी प्रेरणिा 
िमणळाली'. ह्या सगळ्या पाश्वरभूमणीवर आपला 'पथेर पांचिाली' उठून िदिसणिं साहिजक होतं, असं त्यांनी पुढं म्हटलयं. 
िहदंिी  िसनेमणा  जेव्हा  गीतकार आिणि संगीतकारांच्या  अदतु कामणिगरीवर लोकिप्रयता िमणळवत होता  आिणि तद्दन 
कौटंुिबक  मेणलोडर ामणांचिा  भडीमणार  प्रके्षकांवर  करत  होता,  तेव्हा  अप्रस्तुत  गाणिी  आिणि  नतृ्यांना  फाटा  देिणिारा, 
तत्कालीन सामणािजक िचित्र आपल्या कलाकृतीतून मणांडू  पाहणिारा  िसनेमणा  सत्यिजत राय,  मणृणिाल सेन,  िगरीश 
कानारड प्रभृतींनी सवार्थांसमणोर आणिला. िसनेमणा हे करमणणिकुीर्चिं मणाध्यमण असेल, पणि करमणणूिक िनबुरद्ध असली पािहजे 
असा काही िनयमण नाही, हे भारतीय प्रके्षकांना ह्या िचित्रपटांनी दिाखवून िदिलं.

िचित्रपटसृष्टीतल्या  ह्या  नव्या  प्रवाहाचिं  नातं  यरुोपातल्या  वास्तववादिी  िसनेमणाच्या  लाटेशी  आिणि  त्यापाठोपाठ 
आलेल्या न्य-ूवेव्ह चिळवळीशी होतं.

काय होती ही न्यू-वेव्ह चिळवळ?

आलेक्सांद्र आसू्त्रक या फे्रचि कादिबंरीकारानं १९४८ साली 'कॅमेणरा पेन' या मणथळ्याखाली मणांडलेले िवचिार, हा ह्या 
न्यू वेव्ह िसने-चिळवळीचिा अघोिषत जाहीरनामणा मणानला जातो.  आसू्त्रकनं आपल्या लेखातून तरुणिांना आवाहन 
केल,ं "लेखनकला आिणि िचित्रपटकला ह्यांच्याइतकीर्चि िचित्रपटकलाही अिभव्यक्तीर्चिं प्रभावी साधन बनू पाहते आहे. 
ह्या कलेचिं अंगीभूत सामणथ्यर जाणूिन घ्या आिणि ती अशा प्रकार ेराबवा कीर्, तुमणचिा कॅमेणरा म्हणिजे तुमणचिी लेखणिी बनून 
गेला पािहजे. मणग पाहा, िलिखत भाषेइतकीर्चि प्रभावी भाषा तुम्हांला पडद्यावर िनमणारणि करता येते कीर् नाही."

ह्या िवचिारातून एक नवं वातावरणि िसनेसृष्टीत िनमणारणि झालं.  पडद्यावर गोष्ट सांगण्यापेक्षा कॅमेणऱ्याचिा लेखणिीप्रमणाणेि 
वापर  करून आपल्या  मणनातले  िवचिार,  आपली  भूिमणका,  िसद्धांत मणांडण्याचिी  सकंल्पना  पढंु  आली.  पडद्यावर 
प्रितमणांच्या  रूपात  वचैिािरक  लेख,  किवता  िलिहल्या  जाऊ  लागल्या.  कागदिावर  िलिहलेल्या  पटकथा  िचिित्रत 
करण्याऐवजी कॅमेणरा हातात घेऊन द्दश्यांच्या िलपीतून पटकथाकार पटकथा िलहायला लागले.  स्टुिडओ आिणि 
त्यातले बेगडी सेट धुडकावनू नव्या तरुणि िदिग्दिशरकांनी कॅमेणरे स्टुिडओबाहेर रस्त्यावर आणिले. रस्त्यावरल्या िजवंत 
पाश्वरभूमणीवर िचित्रपटातले प्रसंग िचिित्रत होऊ लागले. सरधोपटपणिा टाळून िसनेमणाच्या रचिनेत अिभनव प्रयोग केले 
जाऊ लागले.

न्यू-वेव्ह िसनेमणाचिा प्रणेिता असलेल्या ज्याँ ल्यूक गोदिारनं आपल्या बंडखोर िनिमणरतीनं भल्याभल्या समणीक्षकांना 
चिक्रावनू टाकलं.  त्याच्या िनिमणरतीनं गोंधळलेल्या एका पत्रकारानं गोदिारला िवचिारलं, "िचित्रपटाला सुरुवात,  मणध्य 
आिणि शेवट असतो हे आपणि मणानता कीर् नाही?" ह्यावर गोदिार म्हणिाला, "मणानतो ना, मणाझ्या िचित्रपटात हे तीनही 
घटक असतात. पणि तुम्ही म्हणिताय त्या क्रमणानं नाही."

१५
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अत्यंत बेफामणपणेि न्यू-वेव्ह चिळवळ यरुोपातल्या तरुणि िदिग्दिशरकांत फोफावली.  िसनेमणाच्या िवकासाला ितनं वेग 
िदिला  आिणि  त्याहीपेक्षा  मणहत्त्वाचिं  म्हणिजे  िसनेमणाच्या  संदिभारतल्या  िवचिारांना  क्रांितकारी  पिरमणाणि  िदिलं. 
िचित्रपटिवषयक जुन्या िसद्धांतांचिी, िचित्रणिशैलीतल्या जुन्या परपंरांचिी मणोडतोड करून, आशय आिणि ततं्र या दिोन्ही 
के्षत्रांत अिभनव प्रयोग करणिाऱ्या कलाकृती ह्या चिळवळीतून आकाराला आल्या.

ते  जागितकीर्करणिाचेि  िदिवस  नव्हते,  पणि  िसनेमणाध्यमण  त्याच्या  जन्मणापासून  िवश्वव्यापी  होतं.  यरुोपातल्या  ह्या 
चिळवळीच्या नव्या लाटा दिरूवर पोचिल्या.  आिशयाई देिशांनी त्यापासनू प्रेरणिा घेतली.  पणि थेट नक्कल न करता 
ितथल्या कलावंतांनी आपआपल्या सांस्कृितक पयारवरणिाशी सांधा जुळवनू न्यू-वेव्ह चिळवळीच्या देिशी आवृत्ती 
घडवल्या.  प्रत्यक्ष यरुोप खडंातही देिशातल्या सांस्कृितक पयारवरणिाचेि संदिभर  लक्षात घेऊन ह्या चिळवळीचेि अन्वय 
लावण्यात येत होते.  फ्रान्समणध्ये गोदिार आिणि फ्रान्स्वा तू्रफो न्यू-वेव्ह चिळवळीचिी पायाभरणिी करत असता ितथं 
इटलीत  फेदििरको  फेलीनी,  िमणकेलान्जेलो  अन्तोिनओनी  हे  ितथल्या  नव्या  िसनेमणाला  आकार  देित  होते. 
अन्तोिनओनीचिा  'लावेन्तुरा',  'एिनरक्लप्स', 'दि नाईट',  तर फेिलनीच्या  'ला दिोल्चेि िवता', 'एट् ॲन्ड हाफ'  ह्या 
कलाकृती न्यू वेव्ह िसनेमणाच्या इटािलयन आवतृ्त्या मणानल्या गेल्या. स्वीडनमणध्ये इगंमणार बगरमणननं आपल्या पद्धतीनं 
ह्या लाटेला प्रितसादि िदिला. क्लोजअपमणधून त्याचिा कॅमेणरा थेट मणाणिसांच्या अंतरगंात िशरला. जबरदिस्त आंतिरक 
संघषारचिा, परतुं घटनाहीन असा, िसनेमणा त्यानं पेश केला. चेिकोस्लोवािकयात जेरी मेणनिझलनं नव्या लाटेचिं नेतृत्व 
केल.ं  िवनोदिी शलैीत तो प्रचििलत दिांिभक मणूल्यांचिी रवेडी उडवू लागला.  ितथं जपानमणध्ये पडद्यावरलं नवकाव्य 
म्हणिता  येईल  असा  'डायरी  ऑफ शुजंुकीर्  थीफ'  हा  चिमणत्कािरक  शलैीतला  खळबळजनक  िसनेमणा  काढला. 

दिसुरा िसनेमणा - अवधूत परळकर
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पोलडंमणध्ये आन्दे्र वायदिा आिणि रोमणान पोलान्स्कीर् नविचित्रपटाच्या चिळवळीत आघाडीवर रािहले.  नववास्तववादिी 
िचित्रपटांनी धदेंिवाईक िसनेमणािवरूद्ध बंड पुकारलचंि होतं. न्यू वेव्ह िसनेमणानं त्याला लढाईचिं रूप िदिलं. िचित्रपटाचिं नवं 
व्याकरणि, नवी िलपी पडद्यावर मणांडली जाऊ लागली. असाही िसनेमणा असतो िकंवा िसनेमणा खरा असाचि असतो ही 
जाणिीव प्रेक्षक, समणीक्षक आिणि व्यावसाियक िचित्रिनमणारत्यात पसरली.

िफल्मण  फेिनरस्टव्हलच्या  चिळवळीचिी  साथ  िमणळाल्यानं  न्यू  वेव्ह  चिळवळ  जगभर  पसरायला  मणदित  झाली. 
फेिनरस्टव्हलमणध्ये  िदिल्या  जाणिाऱ्या पुरस्कारांत चिळवळीतल्या मणंडळींच्या  िसनेमणाला  पुरस्कार िमणळत गेल्यानं  ह्या 
िसनेमणाला जागितक प्रितष्ठाही िमणळाली.

भारतात ही  चिळवळ पोचिायला  १९७० साल उजाडावं  लागलं.  मणृणिाल सेनच्या  'भुवन  शोमण'  िचित्रपटावर  ह्या 
चिळवळीचिा  पिहलाविहला  प्रभाव  िदिसून  आला.  फ्रीर्ज्ड  शॉट्स,  फास्ट  मणोशन,  स्लो-मणोशन,  जंप  किटंग  ही 
आधुिनक ततंं्र सेननं  'भुवन शोमण'मणध्ये अत्यंत चिपखलपणेि वापरली. 'भुवन शोमण'च्या समणीक्षकीर् आिणि व्यापारी 
यशानं नव्या िदिग्दिशरक, िनमणारतेमणंडळीत उत्साह संचिारला. एन.एफ.डी.सी.च्या आिथरक साहाय्यावर िगरीश कानारड, 
िगरीश  कासारवल्ली,  अदिरू  गोपालकृष्णिन,  अरिवंदिन,  कुमणार  शहानी,  मणिणि  कौल,  एमण.एस  सत्यू  ह्यांसारख्या 
िदिग्गजांनी  आपल्या  कलाकृतीतून  न्यू  वेव्ह  चिळवळीच्या  भारतीय  आवृत्तीला  आकार  आिणि  प्रितष्ठा  िदिली. 
एन.एफ.डी.सी.च्या  कलाकृतींना  देिशात आिणि िवदेिशात पुरस्कार  िमणळू  लागले.  भारतीय िचित्रसृष्टीचिं  लक्ष नव्या 
िसनेमणाकडे वळल.ं कलावतुरळात हा िसनेमणा चििचिरला जाऊ लागला. 

राज कपूर,  बी.  आर.  चिोप्रा,  देिव  आनंदि ह्यांचिा िसनेमणा व्यापारी  पातळीवर अफाट यश िमणळवत होता;  त्याचि 
सुमणारास नव्या लाटेतून िनमणारणि झालेला िसनेमणा कलात्मणक पातळीवरचिी प्रितष्ठा आिणि जाणिकार समणीक्षकांचिी वाहवा 
िमणळवत  होता.  श्यामण  बेनेगल  आिणि  नंतर  त्याचिा  कॅमेणरामणन  गोिवंदि  िनहलाणिी  ह्यांनी  आपल्या  िचित्रपटांतून 
आजूबाजूच्या  सामणािजक  वास्तवाला  हात  घातला.  िस्त्रया  आिणि  आिदिवासींवरील  अत्याचिार,  जमणीनदिारांचिी 
जुलूमणशाही, शासकीर्य-प्रशासकीर्य पातळीवरला भ्रष्टाचिार, हे सवर वास्तव प्रभावीपणेि पडद्यावर उतरू लागलं. िहदंिी 
िसनेमणानं दिडवलेला खरा भारत ह्या मणडंळींनी पडद्यावर आणिला. िसनेमणाला कौटंुिबक डर ामणाबाजीतून बाहेर काढून 
व्यापक सामणािजक पिरमणाणि िदिलं.

समणांतर  िसनेमणा  म्हणूिन हा  िसनेमणा  ओळखला जाऊ लागला.  ह्या कलाकृतींचिा  दिजार  कमणीजास्त असला,  तरी 
िवषयाचिी िनवड आिणि मणांडणिीतील सतेजपणि जाणिकारांचिी दिादि िमणळवनू गेलं.  सुरुवातीच्या ह्या िसनेमणातून प्रेरणिा 
घेऊन नतंरच्या िपढीतले तरुणि या के्षत्रात उतरले, िसनेमणाच्या सामणािजक बांिधलकीर्चिं सूत्र त्यांनी अिधक पुढं नेलं 
आिणि व्यवस्थेतले आणिखी सूक्ष्मण तपशील समणोर आणिले.
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कलात्मणक पातळीवर समणांतर िसनेमणानं बाजी मणारली, तरी जनमणानसापयर्थांत मणात्र तो पोहोचिू शकला नाही. आजही या 
िसनेमणाला  ह्या  पातळीवर फारसं  यश िमणळालं  आहे,  असं  म्हणिता येत नाही.  एन.एफ.डी.सी.  ह्या  संस्थेनं  ह्या 
िसनेमणाला उभं  करण्यात मणोलाचिी कामणिगरी  बजावली हे  खरं असलं,  तरी ह्या िसनेमणाचिं  मणाकेिटंग करण्यासाठी 
कसोशीनं  प्रयत्न केले नाहीत.  मणुंबईत ह्या संस्थेनं  आकाशवाणिी केद्रात अशा िसनेमणाच्या प्रदिशरनासाठी िथएटर 
िनमणारणि केल.ं  पणि ते शहराच्या एका टोकाला,  नरीमणन पॉंइटं िवभागात, असल्यानं त्याला प्रके्षक िमणळाले नाहीत. 
शेवटी प्रके्षकांच्या प्रितसादिाअभावी ते बंदि करायचिी पाळी आली. ह्या संस्थेचिी ही उदिासीनता आजही कायमण आहे. 
समणांतर िसनेमणा  लोकांपयर्थांत पोचिवायचिं  कामण िफल्मण्  सोसायट्यांनी  अिधक चिांगल्या  प्रकारे  केलं.  त्यांनी  केवळ 
भारतीय समणांतर िसनेमणा नाही,  तर यरुोप-आिशयातला नवा िसनेमणा सवरसामणान्यांपयर्थांत नेला.  साठ साली सुरू 
झालेल्या  चिळवळीनं  आज चिांगलं  बाळसं  धरलं  आहे.  अलीकडे िफल्मण फेिनरस्टव्हलला तरुणिांचिी बऱ्यापैकीर् गदिी 
असते.  िफल्मण फेिनरस्टव्हल्सचिी संख्याही दिर वषी वाढते आहे.  हे सुिचिन्हचि आहे. अथारत समणांतर िसनेमणा िकतीही 
लोकिप्रय झाला, तरी मणुख्य प्रवाहातल्या िसनेमणाच्या लोकिप्रयतेशी ह्या िसनेमणाचिी तुलना होऊ शकणिार नाही. मणुख्य 
प्रवाहाचिा प्रेक्षक चिकूुन िफल्मण सोसायटीतला िसनेमणा पाहायला आला कीर् तो ह्या िसनेमणानं प्रभािवत होतो आिणि 
आपणि करमणणिकुीर्च्या नावाखाली तकलादि ूिसनेमेण बघत आलो, अशी पश्चिात्तापदिग्ध जाणिीव त्याला होते हे मणात्र खरं 
आहे. नेटवरून आज समणांतर िसनेमणाच्या आशय आिणि ततं्राबद्दल अत्यंत उद्बोधक चिचिार चिालते, हे पाहून बर ंवाटतं.

दिसुरा िसनेमणा - अवधूत परळकर

'भवुन शोमण'
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मणध्यंतरी  मणुंबई  दिरूदिशरननं  दिर रिववारी  कालिनष्ठ िसनेमेण  दिाखवायला सुरुवात केली  होती.  प्रादेििशक भाषेतल्या 
पुरस्कारप्राप्त कलाकृती घरबसल्या लोकांना पाहायला िमणळायचिी सोय या िसनेमणािलकेमणुळे झाली.  नव्या लाटेमणुळे 
प्रादेििशक भाषेतल्या िसनेमणाचिं पनुरुज्जीवन झालं हे मणुद्दामण नोंदिवायला हवं. त्या त्या प्रदेिशाचिी िनव्वळ भाषा नाही, 
तर इतरही सांस्कृितक वैिशष्टयं घेऊन हा िसनेमणा राष्टर ीय पातळीवर आला.  िसनेसोसायटीतल्या लहान वतुरळात 
पिरिचित असलेला हा िसनेमणा संपूणिर  देिशातल्या रिसकांसाठी उपलब्ध होणिं गरजेचिं होतं.  दिरूदिशरनचेि प्रके्षक देिशभर 
पसरलेले असल्यानं ह्या प्रादेििशक कलाकृतींना व्यापक प्रके्षकवगर िमणळाला.

यरुोपमणधल्या िसनेचिळवळीतून उदियाला आलेल्या समणांतर िसनेमणाचिी काही खास विैशष्टयं  होती आिणि आजही 
आहेत. ह्या िसनेमणात स्थािनक बोलीचिा अिधकािधक वापर असतो. त्यामणुळे िनसगारबरोबर ह्या िसनेमणांना एक भािषक 
नेपथ्यही िमणळत.ं  ह्या िसनेमणात सुपरस्टार नसतात.  बरचेि अिभनेते रगंभूमणीवरून आल्यानं उच्चि प्रतीचिा अिभनय 
पाहायला िमणळतो. पणि हा िसनेमणा स्टार-िसस्टमणच्या िवरोधात आहे. िसनेमणा हे िदिग्दिशरकाचिं मणाध्यमण आहे, असा ह्या 
मणंडळींचिा  दिावा  आहे.  त्यामणुळे  प्रिथतयश नटमणंडळींच्या  मणागं  ते  धावत  नाहीत.  गावातल्या  जमणीनदिाराचिं  कामण 
अक्षयकुमणार, त्याच्या सावकार िमणत्राच्या भूिमणकेत ऋषी कपूर, असली भानगड इथं नसते. त्यामणुळे सवर पातं्र अस्सल 
वाटतात. ज्या प्रदेिशात हा कलािनष्ठ िसनेमणा िवतिरत होतो, ितथल्या प्रके्षकवगारला अिभनेते अपिरिचित असल्यानं 
िचित्रपटातलं एकूणि पयारवरणि त्याला एकदिमण वास्तववादिी वाटतं.

समणांतर िसनेमणातल्या कलाकृतीवरला मणोठा आके्षप हा कीर्, हे िसनेमेण अत्यंत मणंदिगतीत प्रवास करताना िदिसतात. या 
गतीनं प्रेक्षक बोअर होतात. बाहेरचेि ॲक्शनपॅक्ड िसनेमेण पाहायचिी सवय असलेल्यांना समणांतर िसनेमणातले मणंदि गतीनं 
प्रवास करणिारे िचित्रपट खटकणिं स्वाभािवक आहे.  वास्तिवक समणांतर िसनेमणाचिी संथगती ही िदिग्दिशरकानं  हेतुत: 
िनवडलेली गती असते. या जातकुळीतल्या बऱ्याचि िचित्रपटांतलं नाटय हे ग्रामणीणि पाश्वरभूमणीवर साकारतं. ितथल्या 
जीवनाचिी गती कॅमेणऱ्यात पकडणिं गरजेचिं होऊन बसतं. िसनेमणा त्यामणुळे काहींना नीरस वाटला तर त्याला नाईलाज 
असतो.  अनेकदिा पात्रांच्या जीवनशलैीला वेढून रािहलेली नीरसता िदिग्दिशरकाला िचित्रणिाच्या गतीमणधनू ठळकपणेि 
अधोरिेखत  करायचिी  असते.  सादिरीकरणिाच्या  गतीमणागचिं  हे  प्रयोजन  प्रके्षकांनी  समणजून  घेणिं  आवश्यक  आहे. 
पारपंिरक िसनेमेण पाहायच्या सवयीमणुळं िसनेमणाच्या कथानकाबद्दल जे आडाखे असतात,  त्यांना ह्या िसनेमणाच्या 
कथाप्रवासात अनेकदिा धक्के बसतात. समणांतर िसनेकृतीचिा आस्वादि घेण्यासाठी संवेदिनशील मणनाचिी आवश्यकता 
असते आिणि काहीशी बौिद्धक तयारीही  लागते,  हेही प्रत्येकानं  लक्षात घेतलं  पािहजे.  केवळ टाईमणपास म्हणिून 
िचित्रपट पाहू इिनरच्छणिाऱ्यांसाठी हा िसनेमणा नाही.

परदेिशातून जेव्हा ह्या धाटणिीचेि िसनेमेण येतात, तेव्हा ते आपल्याबरोबर त्या देिशाचिा इितहास-भूगोल-नागिरकशास्त्र 
घेऊन  येतात.  त्या  देिशातल्या  नागिरकांचिा,  त्यांच्या  मणानिसक  जडणिघडणिीचिा,  त्यांच्या  सामणािजक-राजकीर्य 
संस्कृतीचिा पिरचिय ह्या िचित्रपटांतून कळत-नकळत होत राहतो.  िसनेमणाबद्दलच्या जुन्या संकल्पना बाजूला ठेवनू 
नव्या नजरनें नव्या िसनेमणाकडे पाहायचिं ठरवलं,  तर नवा िसनेमणा कथानक आिणि आशयापलीकडे जाऊन बरचंि 
काही देितो आहे, हे मणान्य करावं लागेल.
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िफल्मण फेिनरस्टव्हल उपक्रमणाच्या जोरदिार प्रसारामणुळे आिणि नेटवरून उत्तमणोत्तमण जागितक िसनेकृती पाहायचिी सोय 
झाल्यामणुळे समणांतर िसनेमणाला आता जोरदिार प्रितसादि िमणळू लागला आहे. दिसुरीकडे ह्या िसनेमणानं पढंु आणिलेल्या 
नव्या आशयात्मणक बदिलांचेि आिणि ततं्राचेि संस्कार मणुख्य प्रवाहातल्या िसनेमणावर पडू लागल्याचिं स्पष्ट िदिसू लागलं 
आहे.  व्यावसाियक िहदंिी िसनेमणा बदिलतो आहे आिणि व्यावसाियक प्रादेििशक िसनेमणाच्या रूपातही पिरवतरन होऊ 
लागलं आहे.  मणराठी िसनेमणात तर ह्या बदिलाच्या खणुिा स्पष्ट जाणिवू लागल्या आहेत.  हा नविचित्रपटांच्या लाटेचिा 
मणोठा िवजय आहे. प्रायोिगक नाटकाचिा अप्रत्यक्ष पिरणिामण मणराठी व्यावसाियक रगंभूमणीचिा दिजार सुधारण्यात झाला, 
तसा  िसनेमणातल्या  प्रायोिगकतेचिा  अप्रत्यक्ष  पिरणिामण  व्यावसाियक  मणराठी  िसनेमणावर  होतो  आहे  आिणि  मणराठी 
प्रेक्षकांचिी अिभरुचिीही बदिलत चिालली आहे, ही मणोठी घटना आजच्या पिरभाषेत - बे्रिकंग न्यूज आहे.

व्यावसाियक िसनेमणा मणहत्त्वाचिा कीर् कलािनष्ठ िसनेमणा हा मणहत्त्वाचिा, ह्या वादिाला अथर नाही. मणहत्त्वाचिं आहे िसनेमणाचिं 
िसनेमणापणि िटकवून ठेवणिं. दिोन्ही जातकुळींच्या िसनेमणात त्या िदिशेनं प्रयत्न होत आहेत ही चिांगली गोष्ट आहे.

-- अवधूत परळकर ( @ .awdhooot gmail com)

***

दिसुरा िसनेमणा - अवधूत परळकर

mailto:awdhooot@gmail.com


 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

काव्यातली सृष्टी - धनंजय

हा दृश्य लघुिनबंध यूट्यबूवर पहाता येईल.
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... कला म्हटलं की का कुणिास ठिाऊक, पणि आणम्हांला एकदर्म आणमची िचत्रकलेची वर्ही आणठिवूर् 

लाग ते.  त्यावर्र सांडलेले रगं  िदर्सू लाग तात.  बालपणि वर्ास्तिवर्क नीट कृष्णि-धिवर्ल असताना 

िचत्रकला नामक रगं ीत आणपत्तीन ंकेलेली ग ोची आणठिवर्ते.  िचत्रकलेच्या ग ुरुजींचा हताशन चेहरा 

आणठिवर्तो. आणपणि एखाद्या िवर्षियात अग दर्ी म्हणिजे अग दर्ीच मठ्ठ आणहोत ह्याची जाणिीवर् कोवर्ळ्या 

वर्यात होणिं  वर्ाईट.  ती  आणम्हांला  झालेली  असल्यान ं हा  िवर्षिय अभ्यासक्रमात घेतल्याबद्दल 

आणमच्या मनात चांग लाच राग  होता...
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कला  :   एक अकलात्मणक िचंितन   - उत्पल

प्रामणािणिकपणेि सांगायचिं तर कलाभान, कलाजाणिीव वगरैे शब्दिांनी आम्हांला गांगरून जायला होतं. हे शब्दि आम्हांला 
घाबरवूनचि सोडतात. ह्याचिं मुणख्य कारणि म्हणिजे हे शब्दि वरचेिवर आिणि लीलया वापरणिारे लोक चिांगले भरभक्कमण 
असतात. आपल्याला काहीतरी 'कळलं आहे' ह्याचिी खात्री असणिारे असतात. मुणख्य म्हणिजे आत्मणिवश्वास असलेले 
असतात आिणि आमणच्यात आत्मणिवश्वासाचिा दिारुणि अभाव आहे!  वास्तिवक सवर  कलांत आत्मणिवश्वास असणिं ही 
कला शे्रष्ठ आहे हे आमणच्या लक्षात आलं आहे. ही कला असली कीर् 'मणराठी सािहत्य अजून रांगते आहे', 'पंजाबी 
किवताचि जगात शे्रष्ठ आहे', 'आयिरश लोकांइतकीर् िवनोदिबुद्धी जगात कुणिालाचि नाही', 'मणराठी नाटक आत्ता कुठे 
बाळसे धरू लागले आहे', 'मणराठी कादिबंरी संपली आहे'  अशी िवधानं  करण्याचिं धाडस येतं.  आिणि आम्ही तर 
'आम्हांला अमुणक एक नाही आवडलं'  हेही भीतभीतचि म्हणितो.  पािणिनीचिं व्याकरणि,  नव्वदिोत्तरी मणराठी कथा  (हे 
कालखंड कसे पाडतात एकदिा आम्हांला  समणजून घ्यायचिंचि आहे.  आजवर आम्ही समणजायचिो कीर्,  ज्या वषारचिं 
'ओ'कारान्ती रूप करता येतं त्या वषारत कालखंड पाडतात.  तीस वषर्थां हा एक कालखंड धरला तर वीसशेवीसला 
काय म्हणिणिार?  वीसोत्तरी?  काही कळत नाही बुवा.  एकदिा िवश्रामण गुप्तशेी  बोललं पािहजे!),  पिशरयन कादिबंरी, 
सहाव्या शतकातील जातवास्तव,  हे िवश्व कसं िनमणारणि झालं,  आधुिनक पदिाथरिवज्ञान,  करजंी हा मुणळात केरळी 
पदिाथर  कसा आहे असा चिौफेर अभ्यास करून लोक त्यावर अिधकारवाणिीनं बोलू शकतात ह्याचिं आम्हांला फार 
कौतुक वाटतं  आिणि स्वतःच्या बौिद्धक दिौबरल्याचिी कीर्व येते.  हे  लोक सतत कुठल्या ना कुठल्या िचिंतेनं  ग्रस्त 
असतात असाही आमणचिा अनुभव आहे.  कला हा आस्वादिापेक्षाही िचिंतेचिा िवषय आहे असा आमणचिा ग्रह करून 
दिेण्यात अशा लोकांचिा चिांगला हातभार आहे. म्हणिजे आपणि एखाद्या िवनोदिाला मणोकळेपणिाने हसलो, तर त्याचि वेळी 
हे चिष्म्याच्या काचेितून वर बघत 'काय िदिवस आलेत'  असा चेिहरा करतात.  नाटक बघताना नाट्यकलेचिी िचितंा, 
िचित्राचिं प्रदिशरन बघताना िचित्रकलेचिी िचिंता,  गाणिं ऐकताना संगीताचिी िचिंता हा त्यांचिा स्थाियभाव असतो.  असो. 
आमणचिी तशी तक्रार नाही, पणि दिोन घटका समणजा कुणिी आनंदि घेतोय, तर तो 'आमणच्याचि पद्धतीने' घेतला पािहजे 
हा आग्रह आम्हांला जरा कळत नाही. पुन्हा असो.

कला म्हटलं कीर् का कुणिास ठाऊक, पणि आम्हांला एकदिमण आमणचिी िचित्रकलेचिी वही आठवू लागते. त्यावर सांडलेले 

कला: एक अकलात्मणक िचंितन - उत्पल
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रगं िदिसू लागतात. बालपणि वास्तिवक नीट कृष्णि-धवल असताना िचित्रकला नामणक रगंीत आपत्तीनं केलेली गोचिी 
आठवते. िचित्रकलेच्या गुरुजींचिा हताश चेिहरा आठवतो. आपणि एखाद्या िवषयात अगदिी म्हणिजे अगदिीचि मणठ्ठ आहोत 
ह्याचिी जाणिीव कोवळ्या वयात होणिं वाईट. ती आम्हांला झालेली असल्यानं हा िवषय अभ्यासक्रमणात घेतल्याबद्दल 
आमणच्या मणनात चिांगलाचि राग होता. िचित्रकलेच्या संपूणिर कारिकदिीत एक हत्तीसारखा िदिसणिारा बरा हत्ती काढल्याचिं 
आठवतं. बाकीर् िचित्रं म्हणिजे एखाद्या गणिपती िकंवा नवरात्र मंणडळाने उगीचिचि आपल्या वािषरक अहवालात िपकासोला 
श्रद्धांजली वाहावी तसं होतं.  इतर कलांशी फार संबधं आला नाही.  पेटीच्या क्लासला जायचिो.  पणि पेटी-तबला 
िकंवा नाचि ह्या रूटीनचि गोष्टी होत्या.  बरीचि मुणलं-मुणली ते करायचिी.  ही  'कला'  आहे आिणि त्यातचि पूणिरवेळ कामण 
करायचिं असा िनश्चिय कुणिी केल्याचिं आठवत नाही. बाकीर् वकृ्तत्व, काव्यगायन, नाटक हेही सुरू असायचिं. त्यामुणळे 
ज्याला  'कला'  म्हणितात अशा गोष्टींशी तोंडओळख होत होती.  पणि ह्याचिी िवद्यालयीन कारणिं बाजूला ठेवून इतर 
जीवनावश्यक कला कशा आत्मणसात केल्या गेल्या ह्याचिा शोध घेणिं बहुधा अिधक रजंक ठरले. म्हणिजे एखाद्या िवशेष 
मुणलीनं िवकेट काढल्यावर ितच्यावर किवताचि िलही, ितला स्वप्नातचि आणि हे तर होतंचि, पणि प्रत्यक्षात ितच्याशी 
बोलण्याचिा प्रयत्न करणिं, आणिखी पुढे जाऊन 'पटवणिं' (हा शब्दि सध्या रूढ आहे कीर् नाही मणाहीत नाही) ही खरी 
कला.  मणनुष्यप्राणिी बालपणिापासून आयषु्याशी िनगिडत अशा ज्या मणौिलक गोष्टी िशकतो त्याला कला न म्हणिणिं 
आिणि मुणलाला काहीही कळत नसताना उगीचि त्याला पेटीच्या क्लासला घालून वर 'त्याला आवड आहे हं'  असं 
म्हणिणिं ह्याला काय म्हणिावं? आम्हांला िवचिाराल तर जीवनासाठी कला कीर् कलेसाठी कला हा वादि रोचिक असला, 
तरी जीवन आिणि कला ह्यांचिं एकरूपत्व लोकांच्या लक्षात येऊ नये ह्याचिा आम्हांला खेदि होतो. ते लक्षात आल,ं तर 
बहुधा हा वादि मुणळातूनचि संपेल. (आम्हांला आमणचिं कधीकधी कौतुक वाटतं.  पॉिझिटव्ह िथंिकंग म्हणितात ते हेचि. 
एरवी  वर  उल्लखेलेली  िचितंाक्रांत  मंणडळी  कधी  'कलाभान'  आलं  म्हणूिन,  तर  कधी  गेलं  म्हणिून  अस्वस्थ होत 
असताना, फेसबुकीर् फूत्कार टाकत असताना आम्हांला हा िवश्वास वाटतो म्हणिजे आमणचिी कमणाल आहे.)

शालेय जीवनात जीवनिवषयक जािणिवा  (मणाकार्थांचेि मणाहात्म्य,  मणाकर  जास्त आहेत म्हणिजे आपणि उच्चि आहोत ही 
जाणिीव,  िरस्पेक्टेबल  प्रोफेशनच्या  डोक्यात  घसुवल्या  जाणिाऱ्या  व्याख्या  इ.)  िवकिसत  होऊ  लागल्या  तशा 
जीवनकलािवषयक जािणिवादिखेील (घरी खोटं कसं बोलायचिं, त्याला तािनरत्त्वक मंणजुरी कशी द्यायचिी, सुिवचिार गोळा 
करत असतानाचि त्यातला एखादिा मणोडायचिी तीव्र इच्छा झाली तर ते कसं हँडल करायचिं इ.)  िवकिसत झाल्या. 
ह्याचि िवकासात कला ह्या जािणिवेचिी भानगड (कीर् भानगडीचिी जाणिीव?) काहीतरी वेगळी आहे हे कळायला लागलं. 
अिजबात न कळणिारं कथ्थक, कुचिीपुडी हे गे्रट आहे आिणि गोिवंदिाचिा  'स्टर ीट डान्सर'  वाईट आहे असं वगीकरणि 
होऊ लागलं. मणौजेचिी सुबक बांधणिीचिी, नेटक्या मणांडणिीचिी पुस्तकं समणोर आली आिणि उत्तमण उत्तमण म्हणितात ते हेचि 
हे नक्कीर् झालं. अमुणक ते चिांगलं आिणि तमुणक ते वाईट ह्या गोष्टी मणराठी मणध्यमणवगीय मणागारनं मणनात येऊन बसल्या. 
कला हा प्रकार एकूणि जबरीचि होता.  िशवाजीमणहाराजांच्या चििरत्रापेक्षा बाबासाहेब पुरदंिऱ्यांच्या सांगण्याच्या कलेनं 
आपणि प्रभािवत होत होतो हे अनेकांना अलीकडे  'िशवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमणनगर मणोहल्ला'  बिघतल्यावर मणग 
लक्षात आल.ं कला हे सुपरस्टरक्चिर आहे असं मणाक्सर  म्हणितो खरा,  पणि कला बेसमणध्ये घुसून आपल्याला हवे ते 
नट-बोल्ट घट्ट आिणि नको ते सलै ठेवायला मणदित करू शकते हा एक साक्षात्कारचि होता!
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आम्ही स्वतः कलेच्या बाबतीत गोंधळाच्याचि िनरस्थतीत असतो हे तर आम्ही सपशेल कबूल करतो.  त्याबाबतीत 
शाळकरी मुणलगा आिणि आम्ही ह्यांत फार फरक नाही.  पणि कला, आस्वादि, कलेचिा दिजार आिणि त्याबाबतचिी चिचिार 
आिणि मणत-मणतांतरं हे सगळं अंतहीन आहे ह्या िनष्कषारप्रत मणात्र आम्ही आलो आहोत.  आिणि हा िनष्कषर  आम्ही 
जालीय तत्परतेनं काढलेला नसून बऱ्याचि िवचिारातंी, अगदिी वैचिािरक व्यायामणाअंती काढलेला आहे हे आम्ही नमपणेि 
सांगू इिनरच्छतो. अथारत आम्ही आमणच्या वकर -आउटमणध्ये िमणिलदंि मणालशे, सुधीर रसाळ, हिरश्चिदं्र थोरात आिणि इतर 
नामणवंत टर ेनसरचिं मणागरदिशरन अजून घेतलेलं नाही. (त्याआधी  'मुणक्त शब्दि'  पिहल्या पानापासून शेवटच्या पानापयर्थांत 
वाचिणिं ही आमणचिी मणहत्त्वाकांक्षा आहे. वॉिमणर्थांग अप! बाकीर् गेल्या वषारत कोठावळेनीसुद्धा चिांगला व्यायामण घडवला बरं 
का. कथा, किवता, नाटक, कादिबंरी - प्रत्येकावर एकेक िमणनी िदिवाळी अंकचि! आम्हाला तर काही िदिवस आमणच्या 
िजमणमणध्ये नेहमणीच्या प्लेट्सच्या जागेवर  'लिलत'चेि अंकचि िदिसत होते!)  पणि जरी आम्ही हे टर ेिनंग घेतलं,  तरी 
आमणचिा  गोंधळ संपेल असं काही  आम्हांला  वाटत नाही.  आता किवतेचिंचि घ्या.  एखादिी  किवता  वाचिून  आम्ही 
अंतबारह्य उन्मणळून पडावं आिणि तीचि किवता एखाद्याला स्पशरही करायला असमणथर ठरावी असं घडतंचि. म्हणिजे वसंत 
पाटणिकर (आिणि मंणडळी) यांनी 'प्रवीणि दिवणेि यांचिी किवता:  एक आकलन' असं पुस्तक िलिहणिं िजतकं अशक्य, 
िततकंचि प्रवीणि दिवणेि यांनी प्रशांत बागड ह्याचं्या कथांबद्दल िलिहणिं  अशक्य! (मणध्यंतरी झालेली गंमणत सांगतो. 
आपले  भालचिंद्र  नेमणाडे  (आले!)  पुण्यात  येऊन  ई-सािहत्य  संमेणलनाचिं  उद्घाटन  करून  गेले  आिणि  आम्ही 
गिहवरलोचि. जनस्थान पुरस्कार घेताना (आिणि इतर वेळीही) (कंसातले कंस फार होतायत, पणि नाईलाज आहे. 
संपादिक, कंस कमणी करू नका प्लीज!) पुण्यावर मुणक्तकंठाने टीका करणिारे नेमणाडे गुरुजी चिक्क पुण्यात आले आिणि 
त्यांनी ई का असेना, पणि सािहत्य संमेणलनाचिं उद्घाटन केलं? त्यानंतर एकदिा आम्हांला नेमणाडे प्रवीणि दिवणेि ह्यांच्या 
सत्कार समणारभंाला अध्यक्ष म्हणिून आले आहेत असं स्वप्न पडलं होतं.  दिचिकून उठलोचि एकदिमण. मणग थोडा वेळ 
'टीकास्वयंवर' वाचिलं. शातं शातं वाटलं. मणग झोप लागली.) पणि म्हणूिन प्रवीणि दिवणेि लोकांना आवडत नाहीत असं 
नाही.  एवढं कशाला,  एकदिा आमणच्या एका िमणत्राला आवजूरन  'कोसला'  वाचिायला िदिल्यावर  'तू म्हणिालास म्हणूिन 
वाचिली मणी, पणि मणला काही आवडली नाही' असं सांगत त्यानं ती परत केली होती. आता बोला! पुढे एकदिा तो मणला 
व.  पु.  काळ्यांचिं पुस्तक वाचिताना िदिसला.  अशा वेळेला आमणचिा अहंकार गळून पडतो आिणि वपंुना िकंवा प्रवीणि 
दिवण्यांना इग्नोअर करता येत नाही हे जाणिवू लागतं. 'ह्याचिं काहीतरी वेगळंचि असतं'  अशा भावनेनं आमणच्याकडे 
बघणिार ेआमणच्या शेजारचेि एक वयस्कर काका आमणच्या घरून किवतांचिी पुस्तकं घेऊन जातात आिणि अपराधी मुणद्रेनं 
परत दितेात. 'मणी मणाझ्या परीने खूप प्रयत्न केला, पणि काही कळल ंनाही हो' अशी ती मुणद्रा असते. त्यामुणळे 'आम्हांला 
हे आवडून घ्यायचिं आहे,  आम्ही प्रयत्न करतो आहोत'  असा आक्रोश करत जे बघून काहीही कळत नाही असं 
एखादिं प्रायोिगक नाटक बघणिारे,  धापा टाकत टाकत वाङ्मयीन पोस्ट मणॉटेमण समणजून घ्यायला धडपडणिारे लोक 
िदिसले कीर् आम्ही हताश होतो आिणि कला ह्या िवषयाबाबत पुन्हा एकदिा संपूणिर  शरणिागती पत्करतो. मणाक्सर  सांगतो 
ती आिथरक रचिना आिणि फ्रॉईड,  डािवरन  (आिणि मंणडळी)  सांगतात ते डोक्यातल्या वायिरगंचिं वैिवध्य ह्या भल्या 
मणोठ्या घुसळणिीतून 'उत्तमण कला, शे्रष्ठ सािहत्य' असा एकचि एक आऊटपुट िडफाईन कसा होणिार आम्हांला कळत 
नाही.  ह्या बाबतीत ठामण िनष्कषर  काढणिाऱ्या लोकांबद्दल आम्हांला अथारतचि आदिर आहे.  कारणि ते ठामणपणेि अनेक 

कला: एक अकलात्मणक िचंितन - उत्पल
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िवधानं करू शकतात. (असेचि एक ठामणपंथी समणीक्षक एकदिा 'मणराठीत किवता नाही' असं म्हणिाल्याचिं स्मणरतं. त्यावर 
आम्ही 'नसू दिे. बाकरवडी तर आहे?' असं उत्तर दिेणिार होतो. पणि ती खमुणखमुणी आम्ही टाळली आिणि नेहमणीप्रमणाणेि हे 
मणनातचि म्हणूिन घेतल.ं) ठामणपंथीयांचिी आम्हांला जामण भीती वाटते. मणराठी सािहत्यात काहीचि गे्रट नाही हे ठामणपंथी 
वारवंार सांगत असल्यानं आम्ही भांबावून जातो. ('नपेक्षा' वाचिून तर आम्ही पिनरश्चिमण बगंालमणध्ये स्थाियक व्हायच्या 
तयारीला लागलो होतो.  पणि  'नपेक्षा'वर एकुणिात आपणि खूश आहोत हां!  'िलिहलेले काहीही ते वाङ्मयचि'  असं 
चिौथ्याचि पानावर वाचिलं आिणि आमणचिा लेखकािवषयीचिा आदिर वाढला. (नपेक्षा,  अशोक शहाणेि.  लोकवाङ्मय गृह, 
मुणद्रक/प्रकाशक - प्रकाश िवश्वासराव,  मुणद्रणिस्थळ - न्यू एज िप्रटंींग प्रेस.  िमण.  अशोक शहाणेि  -  प्लीज नोट!) 
वामणपंथी िजतके कडवे िततकेचि ठामणपंथी. (वामणपंथी म्हटल्याने काहीतरी घोटाळा नाही ना झाला? आम्हांला 'डावे' 
म्हणिायचिं होतं. वामणमणागी नव्हे!)

तर  मुणद्दा  आऊटपुट  िडफाईन  होण्याचिा  आहे.  कलेचिा  आस्वादि  सुदिशरन  रगंमंणचिावरचिं  प्रायोिगक  नाटक  आिणि 
बालगंधवरमणधलं व्यावसाियक नाटक ह्याचं्यातचि जर 'िडफर'  होतो,  तर तो एका बाजूला सुदिशरन-बालगंधवर  आिणि 
दिसुऱ्या बाजूला दिांडेकर पुलावरचिी वस्ती (िकंवा भाऊ पाध्यांचिी वालपाखाडी) ह्यांत तर केवढा तरी िडफर होईल. 
दिसुऱ्याला काहीतरी सांगावं ह्या प्ररेणेिनं जागचिा उठतो तो कलाकार.  लफडं सुरू होतं ते  'काय'पेक्षा  'कसं'पाशी! 
आिणि  'कसं'च्या  व्याख्या,  आकार,  रगंरूप  समणस्त  जनांना  एकाचि  वेळी  एकाचि  तीव्रतेनं  िभडणिं  मणहाकठीणि. 
जवळजवळ अशक्यचि!  म्हणिजे बालपणिापासून साबुदिाण्याचिी िखचिडी,  वरणि-भात,  वपु,  पुलं ह्यावर वाढलेली एक 
सेगमेणट; दिसुरीकडे साबुदिाण्याचिी िखचिडी, वरणि-भात (हे कॉमणन असतं), सात्रर, काम्यू वगरैवेर वाढलेली एक सेगमेणट 
(बरचेिदिा पिहल्या सेगमेणटचिं दिसुरीत संक्रमणणि होतं. दिसुरी कुठेही जाऊ शकत नाही. तो िडझाईन िडफेक्टचि आहे!) 
आिणि  ितसरीकडे  श्यामणचिी  आई  आत्मणहत्या  करले  अशा  पयारवरणिात  वाढलेली,  साबुदिाण्याचिी  िखचिडी  आिणि 
वरणिभात हे आजारी पडल्यावर खायचेि पदिाथर आहेत हे समणजणिारी सेगमेणट - ह्या सगळ्या सेगमेणट्स एकाचि समणाजात 
नांदित असतात. मणग सावरित्रकीर्करणि जमणायचिं कसं? बरं, हीन दिजारचिी कला (सलमणान खानचेि िचित्रपट) मणाणिसाला 
अधोगतीकडे नेते म्हणिावं, तर उच्चि दिजारचिी कला (सत्यिजत रायचेि िचित्रपट) मणाणिसाला कुठे नेते? म्हणिजे 'वाँटेड' 
बिघतल्यामुणळे प्रके्षकांचिी अिभरुचिी िबघडते आिणि चिांगला िसनेमणा मणागे पडतो हे मणान्यचि,  पणि मणग 'पथेर पांचिाली' 
बिघतल्यानं  अिभरुचिी प्रगल्भ होत असेल,  तरी हा अिभरुचिीसंपन्न प्रेक्षक आजूबाजूच्या समणाजावर नक्कीर् काय 
प्रभाव टाकू शकतो?  कलेला मुणळात काही उद्देशचि नसेल,  तर  'वाँटेड'  काय आिणि  'पथेर पांचिाली'  काय असा 
यिुक्तवादि कुणिी केला तर? (बाप र!े इथं आमणच्याही अंगावर काटा आला हे कबूल!)

असो.  प्रश्नांच्या गदिारोळात राहणिं हा आमणचिा स्थाियभावचि आहे.  पणि कला आिणि जीवन ह्यांचिं एकरूपत्व असं 
काहीसं जे आम्ही मणगाशी म्हणिालो, त्याबद्दल आमणचिा आम्हीचि (दिसुरं कोणि?) िवचिार करत आहोत. कलेचिी आस 
समणजण्यासारखी, जीवनाचिं व्यिक्तसापेक्ष आकलनही समणजण्यासारखं… त्यामुणळे मणग उरतं काय? आपल्या उमणीनंा 
वाट करून दिणेिं! त्यातून जी चिचिार, वादि, गोंधळ व्हायचेि आहेत ते होणिारचि. कारणि 'उद्देश' काय ह्यावर एकमणत नाही, 
पणि अिभव्यक्तीर् मणात्र नाजूक प्रकरणि होऊन बसतं! इलाज नाही. समणाज आिणि सेगमेणट हे द्वैत िमणटत नाही तोवर तरी. 
आम्ही ह्यावर आमणच्या परीनं इलाज शोधला आहे.  म्हणिजे आम्ही  'सुदिशरन'ला प्रायोिगक नाटक लागलं कीर् ितथे 
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जातो, (कळलं तर उत्तमण,  नाही कळलं तर समणीक्षा करतो) 'नटरगंी नार'चेि  'बालगंधवर'ला होणिारे प्रयोग बघतो, 
स्टॅनले क्यिुब्रक आिणि सािजदि खान या दिोघांचेिही िसनेमेण आत्मणीयतेने बघतो,  पुलचं्या वाढिदिवसाला वुडहाऊस 
वाचितो, भाऊ पाध्येच्या वाढिदिवसाला िककेगाडरचिं पुस्तक वाचितो. काय करणिार? सेगमेणटचिं करायचिं तरी काय?

मणाणिसानं पिहल्यांदिा जीवनातून कला 'ही कला आहे' अशी बाजूला काढून कधी ठेवली आिणि पुढे ितचिी आराधना 
का सुरू केली, कशी सुरू केली ह्याचिा शोध खोलात म्हणिजे िकती खोलात जाऊन घेणिार? िशवाय बाजार िवकिसत 
होत होताचि.  त्यामुणळे दिोन्ही गोष्टी लांब तरी िकती काळ राहणिार? कलेनं आज जीवन व्यापलं आहे असं म्हणिता 
येईल का? आज कशाला, कोणित्याही काळात कलेनं जीवन व्यापलं होतं असं म्हणिता येईल का? पन्नास वषार्थांनंतर 
अशोक शहाणेि पुन्हा एकदिा मणराठी सािहत्याबद्दल बोलताना  'आता सािहत्य हा मणराठी लोकांच्या संस्कृतीचिा भाग 
रािहलेला नाही' (लोकसत्ता,  २७ ऑक्टोबर २०१३.  अशोक शहाणेि,  प्लीज नोट अगेन!)  असं म्हणिाले,  तेव्हा 
आम्ही चिमणकलो.  हे काही पूणिर  सत्य आहे म्हणूिन नाही,  पणि त्यात सत्यांश िदिसला म्हणिून.  सािहत्याचिी आजचिी 
जाणिीव आिणि मणराठी मणािसकं बहरात असतानाचिी जाणिीव ह्यात गुणिात्मणक फरक पडला आहे हे चिटकन जाणिवलं 
म्हणूिन.

'आपला  कलाव्यवहार'  ह्या  मणयारिदित  शब्दिांत  दिडलेला  गुंता  बहुधा  अमणयारिदित  आहे.  आत्मणिवश्वासाचिा  अभाव 
असल्यानं ह्या अमणयारदि गुतं्याबद्दल आम्ही मणयारिदितचि बोलू शकतो. बाकीर् आम्हांला वाटतं ते एकचि. कला हा मणामणला 
कलाकार  आिणि आस्वादिक ह्यांच्यामणध्ये  िजतका  राहील आिणि िजतका  पुढे  जाईल िततकं  चिांगलं.  लेखकाला 
समणीक्षकांचिी पत्रं येण्यापेक्षा (िकंवा परस्पर समणीक्षाचि येण्यापेक्षा) वाचिकांचिी अिधकािधक पत्रं येवोत. जी काही पानं 
भरायचिी आहेत,  ती त्या संवादिाने भरोत.  समणीक्षक बोलते आहेतचि,  वाचिक-प्रेक्षक बोलते होवोत.  पिरसंवादिापेक्षा 
घरातूनचि अिधक संवादि होवोत.  कलेचिी ऊिजरतावस्था म्हणिजे नक्कीर् काय ह्यावरचिी घुसळणि िवशेषज्ञ मंणडळींनीचि 
करण्यापेक्षा सवार्थांनीचि केली,  तर कदिािचित कला आपलं िवशेष स्थान सोडून अलगदि समणाजाच्या प्रवाहात येऊन 
बसेल!  आिणि मणग बहुधा आम्हांला कलाव्यवहार ह्या शब्दिाचिी भीती वाटणिार नाही!  प्रवासात मणनमणोकळ्या गप्पा 
मणारणिारा सहप्रवासी भेटला कीर् कसं बरं वाटतं!  मणजा प्रवासाचिी असते.  िठकाणि कधीतरी येणिारचि असतं.  आिणि 
कलेला तर डेस्टीनेशनचि नाही, फक्त प्रवासचि आहे. त्यामुणळे आपल्या हातात फक्त गप्पा आहेत हे कळणिं मणहत्त्वाचिं!!

***



'आणपला कलाव्यवर्हार आणिणि आणपणि' ह्या िवर्षियाला साजेशना एखाद्या दर्जेदर्ार मराठिी पुस्तकाचा पिरचय 

िलहावर्ा असं डोक्यात आणलं, तेव्हा 'कोरा कॅनव्हास' - प्रभाकर बरवेर्, 'िकमया' - माधिवर् आणचवर्ल, 

दर्.  ग .  ग ोडसे ह्यांची पुस्तकं ही आणधिी आणठिवर्ली.  पणि ही सग ळी जुनी पुस्तकं होती.  िशनवर्ाय, 

मराठिी, भारतीय तसंच जग भरची संस्कृती, कलाकार आणिणि कलाव्यवर्हार ह्यांच्याशनी असलेलं सकस 

नात,ं त्याचा लेखकाच्या संवेर्दर्नशेनी आणपसूक झालेला िमलाफि, त्यातून घडलेली अनवर्ट कलाजाणिीवर् 

आणिणि ह्या सग ळ्यांतून घडत ग ेलेल्या एका सघन 'माणिसा'चं दर्शनर्शन, असं सग ळं एखाद्या पुस्तकात 

एकवर्टलेलं असेल, तर ते खर ंअंकाच्या िवर्षियानुरूप होईल असं वर्ाटलं. मग  एक कल्पना सुचली 

आणिणि सुचताच ती मुक्रर करून टाकली. अरुणि खोपकर हा तो बहआुणयामी माणिसू आणिणि त्यांची 

नुकतीच प्रकािशनत झालेली  दर्ोन पुस्तकं  :  'िचत्रव्यूह'  आणिणि  'चलत्-िचत्रव्यूह'.  ह्या  िवर्षियाच्या 

परीघात बिंदर्स्त केल्यामुळे  पुस्तकांना  न्याय दर्ेता  यणेिं  कदर्ािचत कठिीणि जाईल;  तरीही,  ह्या 

पुस्तक-पिरचयामुळे 'ऐसी अक्षरे'च्या काही वर्ाचकांना खोपकरांची पुस्तकं वर्ाचावर्ीशनी वर्ाटतील अशनी 

आणशना आणहे.
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अरुणि खोपकर  ,   कलाव्यवहार आिणि आपणि   - िचंितातुर जतंू

लोकवाङ्मय गृहातफे प्रकािशत होणिाऱ्या 'आपले वाङ्मय वृत्त' ह्या मणािसकात 
ह्यांतले काही लेख ह्यापूवी येऊन गेले आहेत, तर काही इतरत्र प्रकािशत 
झालेले  आहेत.  वरवर  पाहता  त्याचंंि  स्वरूप  लिलत  लेखन  िकंवा 
व्यिक्तिचित्रणि असं आहे; पणि पुस्तकांचंि वणिरन म्हणूिन ते अपुर ंठरले. त्यांतल ं
िवषयवैिवध्य  थक्क  करणिारं  आहे.  अनेक  के्षत्रांतल्या  िदिग्गज 
कलाकारांिवषयीचेि  लेख  त्यात  आहेत.  पानवाला,  मणांजर,  मणुबंईचिी 
बालमणोहन शाळा, व्हेिनस शहर असेही काही लेखांचेि िवषय आहेत. काही 
लेखांत अिभरुचिी, राजकारणि आिणि भाषेसारख्या व्यापक संकल्पनांिवषयी 
भाष्य आहे.  पुस्तकातल्या अनेक लेखांिवषयी प्रत्येकीर् एक स्वतंत्र  (मेणट
ाा)लेख िलिहता येईल इतकीर् सघनता त्या िलखाणिात आहे. जागेअभावी 
इथे फक्त काही कळीच्या मणुद्द्यांना स्पशर  केला आहे.  वेगवेगळ्या काळात 
िकंवा िनिमणत्तानं िलिहलेले स्वतंत्र लेख असूनही त्या लेखांतून काही समणान 

सूत्रं  जाणिवतात.  उदिाहरणिादिाखल त्यांपकैीर् एक सूत्र असं मणांडता येईल  :  कलाव्यवहार,  जीवनव्यवहार आिणि 
तत्त्विचंितन अशा एरवी गहन वाटणिाऱ्या मणानवी अिनरस्तत्विवषयक गोष्टी सुट्यासुट्या पाहायच्या नसून त्या समणग्र 
पाहाव्या लागतात;  त्या समणग्रतेत मणाणूिस घडवण्याचिी आिणि कलािनिमणरतीचिी ताकदि आहे;  अिभमणान,  अिनरस्मणता 
वगरैचे्या कंुपणिात आपल्या संवेदिनांना आिणि िवचिारांना बंिदिस्त मणात्र करू नये.
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प्रत्यक्षात जगड्व्याळ असणिारी ही जाणिीव खोपकर ह्या दिोन खंडांतून लीलया करून दिेतात. भूपेन खक्कर आिणि 
जहांगीर साबावाला ह्या दिोन िभन्न प्रकृतीच्या िचित्रकारांिवषयीच्या खोपकरांच्या दिोन लेखांचिी तुलना केली, तर 
ह्या समणग्रतेचिा अंदिाज येऊ शकेल. साबावाला हे एका िपढ्यानिपढ्या सधन पारशी खानदिानातले आबदिार गृहस्थ 
होते,  तर  खक्कर  ह्यांच्यासारखा  दिसुरा  खट्याळ  मणाणूिस  भारतीय  कलािवश्वात  शोधून  सापडणिार  नाही. 
दिोघांिवषयीचिी  अनेक  मणािमणरक  िनरीक्षणिं  खोपकर  नोंदिवतात.  खक्कर  ह्याचंंि  समणलिैगक  असणिं  हे  सहजपणेि 
खोपकरांच्या िलखाणिात येतं, आिणि एखाद्या पुरुषाच्या स्पशारचिी इच्छा पूणिर करण्यासाठी त्यांनी केलेले उपद्व्याप 
खोपकर आपल्या खसुखशुीत शलैीत सांगतात. ह्याउलट, साबावालांचिा खानदिानी आब त्यांच्या आजारातसुद्धा 
कसा िटकून होता, िकंवा त्यांच्या पत्नी-मणुलीच्या घराबाहेर पडण्याआधीच्या तयारीतही तो कसा िदिसे, हेदिेखील 
खोपकर सांगतात.  हे सगळं सांगणिं म्हणिजे िनव्वळ प्रख्यात व्यक्तींिवषयीचेि िकस्से नाहीत,  तर खोपकर दिोन्ही 
कलाकारांच्या कलािनिमणरतीशी त्यांचिा संबंध लावतात.  जुन्या िपढीतल्या अनेक समणीक्षकांना आिणि रिसकांना 
खक्कर ह्याचंिी कलात्मणक संवेदिना कळली नाही.  त्यांच्या िचित्रांतले भडक रगं,  िकंवा  kitsch चिा वापर अनेक 
उच्चिभू्र  अिभजाततावाद्यांना  िदिसला,  पणि  झेपला  नाही.  खोपकरांच्या  िवश्लेषणिात  त्या  िचित्रशलैीचंि  सामणथ्यर 
उलगडतं.  खक्कर ह्यांचिा पिरसर आिणि त्याचंंि व्यिक्तत्व ह्या सगळ्याचिा त्यांच्या िचित्रशलैीशी कसा संबंध आहे, 
आिणि आपली शलैी िवकिसत करण्यामणधून खक्कर ह्याचंिी प्रितभा कशी िदिसते ते खोपकर दिाखवतात.  असं 
िलखाणि मणराठीत दिमुणीळ आहे.

भारतीय कलाव्यवहाराचेि अनेक पलूै खोपकरांच्या िलखाणिात येतात.  ते दिाखवताना आत्मणचििरत्रात्मणक म्हणिता 
येतील असे काही, म्हणिजे स्वत:च्या कलात्मणक जडणिघडणिीतले तपशील िवषयाच्या अनुषंगानं खोपकर दिेतात. 
आिणि हे सांगता सांगता त्याचंंि िलखाणि तत्त्विचंितनात्मणक पातळीवर जातं. हे मणहाकमणरकठीणि आहे. त्याचिा अंदिाज 
येण्यासाठी हे एक उदिाहरणि -

मणैहरचेि  उस्तादि  अल्लाउिद्दन  खाँसाहेब  ह्यांनी  अनेक  प्रितभावंत  घडवले.  पं.  रिवशंकर  हे  त्यांपकैीर्  कदिािचित 
सवारिधक गाजलेलं नाव.  खाँसाहेबांच्या िशष्यगणिांमणध्ये असणिारी आणिखी दिोन प्रख्यात नावं  -  िसनेिदिग्दिशरक 
ऋिनरत्वक घटक आिणि संगीतज्ञ पं.  भास्कर चंिदिावरकर. ह्या दिोघांच्या िनिमणरतीशी अनेक जणि पिरिचित असतील. 
ह्या गुरुबंधूंमणधल्या आणिखी एका दिवु्यािवषयी  खोपकर िलिहतात.  पुण्याच्या िफल्मण इिनरन्स्टट्यूटमणध्ये हे  दिोघं 
प्राध्यापक होते.  आपल्या गुरंूच्या परपंरनुेसार त्यांनीही अनेक प्रितभावंत िशष्य घडवले.  त्यांपकैीर् घटक ह्यांचेि 
दिोन प्रख्यात िशष्य  -  िसनेिदिग्दिशरक मणणिी कौल आिणि िसनेछायालेखक के.  के.  मणहाजन.  घटक,  चंिदिावरकर, 
कौल आिणि मणहाजन ह्या चिौघांवर  'चिलत्-िचित्रव्यूह'मणध्ये स्वतंत्र लेख आहेत.  भारतीय िचित्रपटाचिा इितहास 
ज्यांच्यािशवाय पूणिर  होणिार नाही, असे हे चिौघं जणि आहेत. खोपकर मणुबंईच्या 'इिनरन्स्टट्यूट ऑफ सायन्स'मणध्ये 
भौितकशास्त्राचंि अध्यापन करत होते, तेव्हा अचिानक आलेल्या एका संधीनं ते ह्या वतुरळात खेचिले गेले. मणोहन 
राकेश ह्यांच्या 'आषाढ का एक िदिन'वर आधािरत िचित्रपटाचंि िदिग्दिशरन मणणिी कौल करत होते. खोपकरांना त्यात 
मणहाकवी कािलदिासाचिी भूिमणका िमणळाली.  िसनेमणाच्या तंत्राशी खोपकरांचिा त्यापूवी फारसा पिरचिय नव्हता.  ह्या 

अरुणि खोपकर, कलाव्यवहार आिणि आपणि - िचंितातुर जंतू
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के्षत्रात आपणि कारकीर्दिर  करू असंही त्यांना तोवर वाटलं नसावं.  िचित्रीकरणिादिरम्यान केकेसारख्या मणाणिसांचिा 
आिणि िचित्रपटाच्या सेटवरच्या एकंदिर वातावरणिाचिा खोपकरांवर खोल पिरणिामण झाला. यथावकाश त्यांनी िफल्मण 
इिनरन्स्टट्यूटमणध्ये प्रवेश घेतला.  ितथे घटक आिणि चंिदिावरकर ह्यांच्याशी झालेल्या दिेवाणिघेवाणिीतून ते अिधक 
समणृद्ध  झाले.  इथे  स्वतःिवषयी  बोलण्याऐवजी  खोपकर  ह्या  चिौघांच्या  कलािनिमणरतीिवषयी  आिणि त्यामणागच्या 
िवचिारांिवषयी बोलतात. हे करत असताना ते अख्खा भारतीय कलािवचिार आिणि जागितक कलािवचिार आपल्या 
पोतडीतून गरजेनुसार काढतात. उदिा : सुखवस्तू सत्यिजत राय ह्यांच्या भद्र, सुबक बगंाली संवेदिनेतून आलेल्या 
आखीवरखेीव  िचित्रपटांपेक्षा  फाळणिीनतंर  िनवारिसत  होऊन  भारतात  आलेल्या  ऋिनरत्वकदिाचंिी  क्षोभनाट्यं 
(मेणलोडर ामणा) वेगळी होती हे सांगताना ते थेट शवै िकंवा तांित्रक सौंदियरिवचिारांशी त्याचंंि नातं जोडतात; वािनरल्मणकीर् 
आिणि व्यासाचंिी  िनिमणरती  मणहाकाव्य म्हणिून का गणिली गेली हे  ते  िवशदि करतात;  आिणि ऋिनरत्वकदिा ज्याला 
िनिमणरतीतला  आपला  बाप  मणानत  त्या  सेगेई  आयजेनश्टाईन  ह्या  रिशयन  िदिग्दिशरकाच्या  क्षोभनाट्याच्या 
वापरािवषयीही मणािमणरक िववेचिन करतात.  परपंरा आिणि नवतेचिी अशी बहुपेडी गुंफणि करणिारं िलखाणि मणराठीत 
आता वाचिायला िमणळत नाही.

पुस्तकात िनव्वळ उच्चिभू्र कलाव्यवहारांिवषयी उच्चिभू्र कलािवचिार आहेत 
असा समणज हे वाचिून होऊ शकेल,  पणि ते तसं नाही.  खक्कर ह्यांच्या 
खट्याळपणिािवषयी  वर  सांिगतलं  आहेचि,  पणि  सोंगाड्या  दिादिू 
इदंिरुीकरांिवषयीचिा लेख ह्या संदिभारत पाहणिं गरजेचंि आहे.  तमणासिगरांचंि 
गावकुसाबाहेरचंि जग खोपकरांना अगदिी आतून मणाहीत आहे. दिादिूबंरोबर 
बसून िवडी-तबंाखू करत करत खोपकर त्यांच्या पोटात िशरले आहेत. 
त्यांच्या इरसालपणिाचेि अनेक ग्राम्य मणासले खोपकर दिेतात; पणि वाचिकाचंि 
सवंग मणनोरजंन करणिं हा  त्यामणागचिा हेतू  नाही,  तर त्या िवनोदिामणागचंि 
करुणि  सामणािजक  वास्तवही  ते  मणांडतात.  तमणाशाच्या  तंबूतला 
कलाव्यवहार, रात्रीच्या ऐन भरातला त्याचिा िदिमणाख, िदिवसा तो ओसरला 
कीर्  तमणासिगरांच्या  रोजच्या  िजण्याचिा  धबडगा,  त्यातचि  आपसूक 
चिालणिारं गरुुकुल पद्धतीसारखं व्यवसायिशक्षणि असं समणग्र िचित्र खोपकर 

उभं  करतात.  दिादिूचं्या  आयषु्यातला  तमणाशा  सरल्यावर  त्यांच्याशी  रले्वेच्या  डब्यात  अचिानक  पडलेल्या 
गाठीदिरम्यान दिादिूचंंि बोलणिं म्हणिजे एक 'परफॉमणरन्स'चि होत जातो, आिणि तो ऐकत ऐकत भोवती अख्खा डबा 
जमणतो हा प्रसंग तर एकाचि वेळी अचिाट आिणि हृद्य आहे. 'लोककला म्हणिजेचि मणहाराष्टर ाचिी खरी कला'  असं 
अिभिनवेशानं म्हणिून तमणाशाचंि शास्त्रीय नृत्य-संगीताशी असलेलं नातं नाकारणिारा एकारलेला बहुजनवादि, िकंवा 
तमणाशाला हीन लेखणिारा उच्चिभू्र अिभजाततावादि, ह्यांतलं कोणितचंि टोक गाठायचिी गरज जाितवंत रिसकाला का 
पडत नाही, ते खोपकरांचंि िलखाणि वाचिून कळतं.  त्याचिप्रमणाणेि, ककर श दिेशीवादि िकंवा पिनरश्चिमेणकडचंि तेचि सगळं 
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चिांगलं मणानणिारा,  वसाहतीय न्यूनगंडातून उदवलेला तुच्छतावादि ह्या आवेशपूणिर  भूिमणकांपकैीर् कोणिती तरी एक 
भूिमणका  घेण्याचिीही  गरज  खोपकरांना  भासत  नाही.  खरा  उदिारमणतवादि  अंगी  बाणिण्यासाठी  मणध्यमणवगीय 
िदिवाणिखान्यांतल्या (िकंवा आता फेसबुकवरच्या) गरमणागरमण चिचिार्थांत सहभागी होण्याचिी गरज नसते, तर मणमणरभेदिी 
कलोपासनेतूनसुद्धा तो उदवू शकतो, हे खोपकरांचंि िलखाणि वाचिताना जाणिवतं.

खोपकरांच्या िलखाणिातून घडणिारं आणिखी एक दिशरन त्यांच्या सौंदियारसक्तीर्शी संबंिधत आहे.  सौंदियर  ही एक 
पचेंििद्रयांनी अनुभवायचिी गोष्ट असते; एवढंचि नाही,  तर सौंदियारसक्तीर् ही जीवनदृष्टी घडवणिारी एक सामणथ्यरवान 
प्रवृत्ती असू शकते हे ह्या िलखाणिात िदिसतं. धुपक्या बडंीला येणिारा िवडीचिा वास िकंवा पानवाल्याच्या गादिीवरचिी 
िपतळी भांडी, पानं, कात, चिुना ह्यांचेि रगं अशा साध्या गोष्टींपासून ते 'चिमणचििमणत कांही ल्याहावे' ही रामणदिासाचंिी 
ओळ, व्हेिनसचिा अलौिकक भासणिारा प्रकाश, िचिनी अक्षरलेखनकलेमणागचिा झेन तत्त्विवचिार अशा अनेक गोष्टींना 
ही सौंदियारसक्तीर् कवेत घेते आिणि त्यातून मणूलगामणी संकल्पनात्मणक मणांडणिी करते. त्यामणुळे ह्या पुस्तकांत िदिसणिारा 
कलाव्यवहार आिणि त्यातून िदिसणिारी खोपकरांचिी जडणिघडणि थक्क करून सोडते. श्री. ना. पेडशांच्या 'हत्या' 
कादिबंरीचंि रिेडओवर अिभवाचिन इथे पु.ल.  दिेशपांड्यांच्या हाताखाली होतं.  अरुणि कोलटकर,  िकरणि नगरकर 
आिणि  र.  कृ.  जोशींसारखी  हुन्नरी  मणाणिसं  मणुबंईच्या  जािहरातके्षत्रात  आपलं  वेगळं  स्थान  िनमणारणि  करतात. 

   ( )  Computer Aided Design CAD िवषयीचिा लघुपट िनमणारणि करण्याच्या प्रकल्पावर  TIFR चेि आर. 
नरिसंहन,  रमणणिी,  मणथाई जोसेफ ह्यांसारख्या संगणिकके्षत्रात नावाजलेल्या लोकांसह र.  कृ.  जोशी,  खोपकर, 
भास्कर चंिदिावरकर, रामण मणोहन (प्रख्यात ॲिनमेणशनकार) एकत्र कामण करतात. कत्थकचेि मणहागुरू लच्छू मणहाराज 
एकीर्कडे  'मणुघल-ए-आझमण'  आिणि  'पाकीर्झा'चंि नृत्यिदिग्दिशरन करतात,  तर दिसुरीकडे एका साध्या बांधकामण 
मणजूर स्त्रीच्या हालचिालींतली लय त्यांना समणजून घ्यावीशी वाटते.  ही मणाणिसं आपल्या पिरसरातून स्वत:च्या 
संवेदिना, व्यिक्तमणत्वं आिणि िनिमणरती कशी घडवत गेली, हे खोपकरांच्या िलखाणिात िदिसतं. खोपकरांच्या शब्दिांत 
सांगायचंि  झाल,ं  तर  'कलेकरता मणाणूिस कशा आतल्या आगीनं  जगतो',  ह्याचिा प्रत्यय ही  पुस्तकं वाचिताना 
अनेकदिा येतो आिणि हे सगळं अनुभवणिार ेखोपकर त्यातून स्वत:ला कसे घडवत गेले हेदिेखील िदिसतं.

आपल्या पिरसरात कालानुरूप जी िवद्रूपता आिणि जे प्रदिषूणि वाढत गेलं त्याचिी जाणिीव,  आिणि एक समणाज 
म्हणूिन आपणिचि करत असलेली सौंदियारचिी हेळसांड त्याला कशी कारणिीभूत आहे ह्याचिीसुद्धा जाणिीव ही पुस्तकं 
वाचिताना  अनेक िठकाणिी होते.  भंगारात काढलेल्या यांित्रक भागांचिी  सजावट करून मणलुांना  बागडण्यासाठी 
उद्यान उभारणिं िकंवा बफारचेि डायनोसॉर उभे करणिं अशी, म्हणिजे साध्या गोष्टींमणधून पिरसर कसा संुदिर करता 
येतो,  ह्याचिी उदिाहरणिं  इथे सापडतात.  त्याउलट,  िफल्मणचंि संकलन करण्याऐवजी ितचेि प्रत्यक्ष तुकडे करून 
दिरूदिशरननं ती नष्ट करणिं अशा िकश्श्यामंणधून आपल्याकडचंि कलेिवषयीचंि िनराशाजनक वातावरणि िदिसत राहतं. 
कोणित्याही उदिारमणतवादिी व्यक्तीर्ला अिनरस्मणतांच्या राजकारणिाचिी चिीड येणि ंसाहिजक आहे; पणि बारा भाषा येणिाऱ्या 
पानवाल्याचिी गोष्ट खोपकर जेव्हा सांगतात, तेव्हा अशा राजकारणिापोटी आपणि काय काय गमणावत असू ह्याचिा 
अंदिाज येऊ शकतो. 'भाषावार प्रांतरचिना' ह्या लेखात खोपकर जेव्हा कारािगरांच्या भाषेिवषयी िववेचिन करतात, 

अरुणि खोपकर, कलाव्यवहार आिणि आपणि - िचंितातुर जंतू
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तेव्हा  ते  ह्या एकारलेल्या  अिनरस्मणतांिवरोधात एक भरभक्कमण तत्त्विचंितनात्मणक फळी उभारताहेत असं िदिसतं. 
आपल्या पिरसराकडे संवेदिनशील नजरतेून पाहणिारं हे िलखाणि बािंधलकीर्चंि ओझं खांद्यावर बाळगत मणराठीत 
एरवी िलिहल्या जाणिाऱ्या प्रचिारकीर् िलखाणिापेक्षा अिधक पिरणिामणकारक आिणि अिधक व्यापक अथारनं 'राजकीर्य' 
आहे. वाचिणिाऱ्याचिी संवेदिनशीलता जोपासण्याचिी आिणि वाढीला लावण्याचिी ताकदि ह्या िलखाणिात आहे. मणराठी 
संस्कृतीतल्या इतर अनेक गोष्टी जशा ऱ्हास पावल्या, त्याप्रमणाणेि असं िलखाणिदिेखील आता िवरळा झालं आहे. 
खोपकराचंिी ही पुस्तकं सध्याच्या वातावरणिात त्यामणुळे अिधकचि मणहत्त्वाचिी आहेत.

ह्या प ुस्तका ंचेि इतरत्र आलेले पिरचिय :

अथांग आिणि अफलातून - कुमणार केतकर (िदिव्य मणराठी)
कथा दिोन पुस्तकांचिी - सुमेणधा रायकर- म्हात्रे (प्रहार)
कलािवषयक भान जागवणिार ेसंग्रह - शिशकांत सावंत (लोकसत्ता)
ऐसे ग्रंथ रसाळ िनके - िनिखलेश िचित्रे (मणहाराष्टर  टाइम्स)
खोपकराचंिी जोडिचित्रं- कलाप्रांताचिा अदतु मणागोवा - गणेिश मणतकरी ('अनुभव' मणािसक)

***
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ग ीत वर् संग ीत आणपल्या जग ण्याची अिवर्भाज्य अंग े आणहेत. कुठिले ग ाणिे का आणवर्डते हे सांग ता 

येत नसले, तरी कुठिली ना कुठिली ग ाणिी िकंवर्ा एखादर्ी धिून कुठेितरी मनात पक्की ग ाठि बांधूिन 

बसललेी असते.  ग ाणिे आणठिवर्ले वर्ा त्याचे स्वर्र कानी पडले की आणठिवर्णिी उसळून येतात. 

आणपणि पुन्हा  एकदर्ा  त्या  काळात हरवर्ून जातो.  ग ाण्यांना  संग ीत दर्ेणिाऱ्या  संग ीतकारांच्या 

आणठिवर्णिीत वर् ही  अजरामर ग ाणिी  शनब्दर्बद्ध करणिाऱ्या  ग ीतकारांच्या  सुखदर् ु:खात सहभाग ी 

होण्यासाठिी, 'ग ीतयात्री' या पुस्तकाचे लेखक माधिवर् मोहोळकर हे वर्ाचकांना, स्वर्ाततं्र्यपूवर्र्श वर् 

स्वर्ाततं्र्योत्तर काळातील एकूणि िमळून ३०-४० वर्षिांच्या कालखडंातील अवर्ीट ग ोडीच्या िहदंर्ी 

िचत्रपटग ीताच्या दर्िुनयेत िफिरवर्ून आणणितात.
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हमणारी यादि आयेगी  !   - प्रभाकर नानावटी

हमणारी यादि आयेगी  !  

आत्ताच्या िचित्रपटातील गाण्याचेंि शब्दि ऐकल्यानतंर या िहदंिी िचित्रपटगीतांना सवंग,  छचिोर, 
अथरहीन,  उथळ,  असभ्य  म्हटल्यािशवाय  गत्यंतर  नाही  असेचि  वाटते.  परतंु  मणाधव 
मणोहोळकरांनी त्याकाळातील िचित्रपटगीतांना वाङ्मयीन मणलू्य होते व त्यांच्यावर लिलत लेखन 
करता येऊ शकते,  हे या पुस्तकाद्वारे सप्रमणाणि िसद्ध करून दिाखिवले आहे.  िवषय तद्दन 

िफल्मणी असला तरी लेखन वाङ्मयीन दिजारचेि हवे, ह्यावर भर िदिल्यामणुळे लेखकाने या पुस्तकातील लेखनासाठी 
घेतलेल्या  पिरश्रमणांना  दिादि  द्यावीशी  वाटते.  लेखकानेचि  म्हटल्याप्रमणाणेि,  अशा  लेखनासाठी  मणोठ्या प्रमणाणिात 
संदिभरग्रंथ वा इतर सािहत्य हवे. परतंु िचित्रपटातील गीत-संगीताचिी दिखल काव्य वा संगीत-समणीक्षकांनी कधीचि 
गंभीरपणेि घेतली नाही. त्यामणुळे संदिभरग्रंथ उपलब्ध असण्याचिा प्रश्नचि नव्हता. हे लेख िलिहताना मणखु्यत्वेकरून 
लहानपणिी ऐकलेल्या गाण्यांच्या आठवणिी, िमणत्राकडचेि ग्रामणोफोन रकेॉड्सर व रिेडयोवरील गाणेि, यावर लेखकाला 
िवसंबून राहावे लागले.  त्याकाळी टेपरकेॉडरसर  नव्हते.  रिेडयोसुद्धा फक्त श्रीमणंतांकडे होते.  तरीसुद्धा,  लेखकाने 
खटाटोप करून दिदिी िमणत्रांच्या संग्रहातून आठवणिींना उजाळा दिेत आपल्यासमणोर िचित्रपट गीतांच्या आठवणिींचेि 
एक िवश्व उभे केले आहे.

मणुळात िहदंिी िचित्रपटगीतांचेि ढोबळपणेि,  लतापूवर  कारकीर्दिर  व लताचिी कारकीर्दिर,  असे दिोन भाग करायला हवेत 
अशी  िनरस्थती  आहे.  कारणि लताचिी  गाणिी  येऊ लागल्यानतंर  काही  तुरळक अपवादि  वगळता,  िचित्रपटाच्या 
संगीतके्षत्रात इतर कुठलीही स्त्रीगाियका पाय रोवून उभी राहू शकली नाही, हे मणान्य करायला हवे. बेभरवश्याचेि हे 
िचित्रपटके्षत्र कुणिाला हात दिेईल व कुणिाला आपटवेल, हे कधीचि सांगता येत नाही. 'आराधना'पूवी िकशोरकुमणार 
गात होता.  परतंु  'आराधना'नतंरचिी काही वषे त्याच्या गाण्यािशवाय दिसुऱ्या कुणिाचेिही गाणेि िचित्रपट रिसकांना 

हमणारी यादि आयेगी! - प्रभाकर नानावटी
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आवडेनासे  झाले.  असे  का  होते,  याचेि  कुठलेही  ठोकताळे  नाहीत.  मणाधव  मणोहोळकर  मणात्र  आपल्यासमणोर 
लतापूवीचिा संगीतकाळ उभा करतात व त्यांच्या दृष्टीने तो िहदंिी िचित्रपटसंगीताचिा सुवणिरकाळ होता.

लेखकाने उभ्या केलेल्या या जमणान्यात जगमणोहन,  ख़ान मणस्ताना,  जी.  एमण्.  दिरुाणिी,  मणास्टर िनसार,  सुरदे्र, 
सैगल,  तलत मणहमणूदि,  रफीर्,  िकशोर कुमणार,  राजकुमणारी,  नूरजहान,  उमणादिेवी  (टुणिटुणि),  गीता दित्त,  ज्यिुथका 
रॉय, मणबुारक़ बेग़मण, बेग़मण अख़्तर (अख़्तरी फैज़ाबादिी), लता, आशा असे गाण्याच्या जगातील मणातब्बर मणोहरे 
आहेत.  शलेैद्र,  सािहर लुिधयानवी,  शकीर्ल बदिायनुी,  राजा  मेणहदिी अली ख़ान,  मणजाज़,  फैज़ अहमणदि फैज़, 
सरदिार जाफ्रीर्, इ.इ. एकापेक्षा एक असे सरस गीतकार आहेत. तसेचि, गीत-संगीतांच्या खाणिीतील रत्नांना पैलू 
पाडणिारे नौशादि, ख़य्यामण, शंकर-जयिकशन, सिचिन दिेव बमणरन, अिनल िबश्वास, एन्. दित्ता, रवी, सी. रामणचंिद्र, 
कमणल दिासगुप्ता,  सज्जादि हुसेन,  हुस्नलाल-भगतरामण इत्यादिी  संगीत  रचिनाकारही  आहेत.  एवढा  भव्य  पट 
असूनसुद्धा लेखक मणात्र यातील िनवडक अशा आठ रत्नांभोवती फार संुदिर शब्दििचित्र उभे करतात. पारुल घोष, 
नूरजहान, गीता दित्त व बेग़मण अख़्तर या गाियका, तलत मणहमणूदि हा गायक, मणजाज़, सािहर व शलेैद्र हे गीतकार, 
यांच्याभोवतीच्या िवश्वातूनचि आपल्याला इतरांचिा पिरचिय होतो; त्यांच्या सजरनशीलतेतील बारकावे उलगडतात.

बेग़मण अख़्तर: संगीतकारांचिी संगीतयोजना, गाणिाऱ्यांनी जीव ओतून गायलेली गाणिी व या 
गाण्यांना,  चिालींना  व  िचित्रीकरणि  होत  असलेल्या  दृश्यांना  न्याय  दिेणिाऱ्या  गीतकाराचंिी 
शब्दिरचिना,  याबद्दलचेि वणिरन पुस्तक वाचिताना वा पुस्तकात िठकिठकाणिी उले्लख केलेली 
गाणिी ऐकताना, हे सवर िकती थोर होते हे आपल्या लक्षात येते. अफसाना िलख रही हूँ, िदिले 
बेक़रार  का...  अशी  गाणिारी  उमणादिेवी,  ये  रात  िफर  न  आयेगी,  जवानी  बीत  जायेगी.. 
म्हणिणिारी  राजकुमणारी,  रोऊँ  मणै  सागर  िकनारे वा  प्रीतमण  आन िमणलो..  अशी  आतर  सादि 

घालणिारा सी. एचि्. आत्मणा, सैगलचिा हुबेहूब आवाज काढणिारा चंिद्रू आत्मणा, इत्यादिी गायक-गाियकांबद्दल लेखक 
भारावून िलिहतात.  ऐ मणोहब्बत  ,    तेरे  अंजामण  पे  रोना  आया  ...  ही  गझल गाणिाऱ्या  अख़्तरी  फैज़ाबादिी  (बेग़मण 
अख़्तर)  ह्यांबद्दलचिा  लेख वाचिताना  आपणि भान िवसरतो.  लेख म्हणिजे  केवळ गाण्याचंिी  जतं्री  नसून  ितने 
जगलेला तो काळ, ितच्या आयषु्यातील चिढउतार, ितचिी गझलगायकीर्, ितचिी ठुमणरी, दिादिरा, चिैती, कजरी वगैरे 
गायनप्रकार सादिर करताना िदिसणिारी प्रितभा ही आपल्या सदिवै लक्षात राहते.

मणजाज़:  तलत  मणहमणूदिने  गायलेल्या  मणजाज़  यांच्या  ऐ  ग़मण  -  ए  -  िदिल  क्या  करँू  ,    ऐ   
वहशत  -  ए  -  िदिल क्या करँू  .. . .  या गाण्यामणुळे लेखक मणजाज़च्या किवतांच्या पे्रमणात 
पडले.  पे्रमणामणध्ये  ज्यांच्या  वाट्याला  फक्त दिु:खचि आले,  अश्या  अगिणित कवींपकैीर् 
मणजाज़ही एक होता. तो मणळुातचि भावनाप्रधान कवी होता. एक काळ असा होता, कीर् 
अलीगढ़च्या गल्स्र  कॉलेजच्या मणलुी िचिठ्या टाकून,  मणजाज़ कुणिाच्या वाटेला येतो ते 
पाहायच्या;  त्याच्या  किवता  उश्यांखाली  ठेवून  आसवांनी  उश्या  िभजवायच्या. 
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मणजाज़च्या किवतेत पुरोगामणी िवचिार होते.  परतंु त्यात प्रचिारकीर् थाट नव्हता.  ती एक वैयिक्तक अनुभूती होती. 
मणजाज़चिा पे्रमणभंग झाला.  त्याचिा मणानिसक तोल ढळल्यामणुळे तो दिारूच्या नशेत बडुाला.  त्याला दिोनदिा वेडाचिा 
झटका आला व त्यातचि त्याचिा अंत झाला.

पारुल  घोष:  हमणको  है  प्यारी  हमणारी  गिलयाँ  ...  हमणारी  गिलयाँ  ...  असे  स्वप्नाळू 
आवाजात गाणिारी पारुल घोष ही बासरीवादिक पन्नालाल घोष यांचिी पत्नी आिणि 
संगीतकार  अिनल  िबश्वासचिी  धाकटी  बहीणि.  िहच्या  गाण्यावर  िफदिा  झालेल्या 
लताला  पाश्वरगायन  काय  असते  ते  समणजले  आिणि मणग  पारुल ितचिी  आवडती 
गाियका बनली.  लता स्वत:  पारुलच्या ऋणिाचिा उले्लख करायला कधी िवसरली 
नाही.  त्या काळात गाणिी मणदु्दामण लोकिप्रय करण्याचिी प्रथा नव्हती.  कानावर सतत 
आदिळली म्हणूिन लोकिप्रय झाली, असे म्हणिण्याचिी सोय नव्हती. जी गाणिी मणनात 

रगेाळत होती ती त्यांच्यातील अंगभूत गुणिामणुळे. म्हणूिनचि आजही पारुलचिी गाणिी मणनाला चिटका लावू शकतात. 
नतंरच्या काळात लताचिा स्वर उमणटत रािहला िन बाकीर्चेि आवाज हळूहळू िवरून गेले;  त्याचिप्रमणाणेि पारुलचिा 
आवाजही!

तलत मणहमण ूदि: सुरुवातीच्या काळात तलत मणहमणूदि पाश्वरगायक म्हणूिन नव्हे 
तर गायक म्हणूिन प्रिसद्धीच्या झोतात होता.  त्याला त्या काळी प्रितसैगल 
म्हणूिनचि ओळखत होते. तलत अगदिी लहानपणिापासूनचि सैगलचिा वेडा होता. 
लखनौतील सनातनी वृत्तीच्या त्याच्या विडलांना  तलतचेि हे  गाण्याचेि  वेड 
िबलकुल पसंत नव्हते.  तलत मणात्र सैगलचिी गाणिी,  गझला पाठ करायचिा व 
हुबेहूब सैगलप्रमणाणेि गायचिा.  मणुकेश,  रफीर्च्या सुरुवातीच्या जमणान्यातील हा 
तलत स्वत:च्या चिाहत्याचंिा एक वगर  िनमणारणि करू शकला.  मणळुात तलत हा 
एक गझलगायक होता. गझल व गीत ही दिोन्ही भावगीतेचि व तलत हा भावपूणिर आवाजात गाणिारा गायक. गझल 
गाताना कवीच्या मणूळ शब्दिांचिी संगत तो कधीचि सोडत नसे. तेथे तडजोड नव्हती. आपल्या येथील जगिजतिसंग, 
राजेद्र मेणहता ह्या गझल गायकांनी पािकस्तानी गझलगायक मेणहदिी हसनचिी शलैी उचिलली आहे.  याचि मेणहदिी 
हसनला 'पािकस्तानचिा तलत मणहमणूदि' म्हणूिन ओळखायचेि. तलतचिा आवाज हा मणळुातचि िनमणरळ प्रीतीचिा आवाज 
होता.  वासनेचिा लवलेशही त्यात िदिसत नसे.  तलतच्या गाण्यामणध्ये मणधुरतेबरोबरचि शोकात्मणतेचिाही सूर होता. 
काही संगीतकारांनी  त्याच्यातील मणधुरतेला  झुकते मणाप िदिले,  तर काहींनी शोकात्मणतेला.  शंकर-जयिकशन, 
सिचिन दिेव बमणरन,  अिनल िबश्वास,  या संगीतकारांनी  तलतला लोकिप्रयतेच्या िशखरावर नेऊन बसिवले व 
सामणान्य लोकांना त्याचिी गाणिी गुणिगुणिायला लावली.  लेखकाचिी तलतचिी ही यादिगार आपल्या मणनाला भुरळ 
पाडते.

हमणारी यादि आयेगी! - प्रभाकर नानावटी

http://youtu.be/GwA5Gg9axZE
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शैलेद्र: लेखकाचेि शलेैद्रशी मणतै्रीचेि संबंध होते. गाणिी, गझल व किवतांच्या आवडीमणुळे दिोघेही समणानधमणी. गाण्याचेि 
दिदिी.  खरे पाहता लेखकाला िचित्रपटगीतावर लेख िलिहण्यास शलैेद्रनेचि प्रोत्सािहत केले.  शलेैद्रच्या मणतृ्यूनतंर 
'मणौज'च्या रामण पटवधरनांशी गप्पा मणारताना शलैेद्रिवषयीच्या लेखाचिी कल्पना लेखकाला सुचिली व नतंर तो लेख 
सत्यकथेच्या अंकात छापून आला. अशाचि प्रकारच्या लेखांचिा संग्रह, म्हणिजेचि 'गीतयात्री' हे पुस्तक.

शलेैद्रने िलिहलेल्या व मणुकेशने गायलेल्या  पतली कमणर है  ,    ितरछी नजर है   या धुंदि 
आिणि बेहोशी आणिणिाऱ्या स्वरांशी लेखकाचिा पिरचिय शाळा िशकतानाचि झाला होता, 
व  शलेैद्रच्या  शब्दिांचिी  मणोिहनी  मणोठेपणिीसुद्धा  ओसरली  नव्हती.  'टाळ्यांसाठी 
िलिहणिारा कवी', असा शलेैद्र नव्हता. शलेैद्रमणध्ये कवी व गीतकार याचंिा सुरखे संगमण 
होता. त्याच्या बोलण्यात कमणालीचिा गोडवा होता. नमता होती व त्याचिबरोबर दिांडगा 
आत्मणिवश्वास होता.  त्याने कधी उडवाउडवी केली नाही.  लपवाछपवी केली नाही. 
अहकंार नाही.  परळच्या रले्वेच्या क्वाटरसरमणध्ये असताना,  कारखान्यात कामण करत 
असताना शलेैद्रने गिरबी,  दिािरद्रय काय असते याचेि िनरीक्षणि केले होते.  शलेैद्र टर ेड यिुनयनचिी कामेण करायचिा. 
घरदिार नसलेले,  फूटपाथवर झोपणिारे,  तेथेचि संसार करणिारे,  िदिवसरात्र भटकणिारे,  िमणळेल ते कामण करणिारे, 
नाही िमणळाल्यास उपाशी राहणिारे, चिोरीमणारी करणिारे अश्या शेकडो लोकांना त्याने त्या काळात पािहले असेल. 
आपणि कवी आहोत,  ह्यापेक्षा आपणि सामणान्य मणनुष्य आहोत ह्यावर त्याचिा कटाक्ष होता.  मणळुात तो सामणान्य 
जनतेचिा कवी होता. म्हणूिनचि पशैासाठी िलिहणिाऱ्या कवीप्रमणाणेि त्याला सुरुवातीला िचित्रपटके्षत्रात जावेसे वाटले 
नाही.  परतंु पिरिनरस्थतीने त्याला गीतकार बनिवले.  राजकपूरने त्याला िचित्रपटसृष्टीत आणिले व  'बरसात'पासून 
'मेणरा नामण जोकर'पयर्थांतच्या राजकपूरच्या िचित्रपटांसाठी प्रत्येक वेळी त्याच्याकडून थीमण साँग्स्,  शीषरक गीते व 
इतर गाणिी िलहून घेतली.

एके काळी िचित्रपटगीत म्हणिजे प्यार, मणोहब्बत, बलमण, सनमण, िदिल के टुकडे, इत्यादिी पाचि-पचंिवीस ठरािवक 
शब्दिांचिा खेळ अशीचि समणजूत होती. (व आताही तशीचि आहे!)  परतंु  शलेैद्रने िचित्रपटांसाठी आशयगभर  गीते 
िलहून हा गरैसमणज दिरू केला. िचित्रपटगीतांना कलेच्या उंचिीवर नेऊन बसिवले. अशा प्रकारच्या िकत्येक गाण्याचंिा 
उले्लख मणोहोळकरांनी लेखात केला आहे,  जी मणळुातचि वाचिायला हवीत.  परतंु लेखकाचिा हा िमणत्र मणध्येचि जग 
सोडून जातो. म्हणूिनचि हमणसफर, एक िदिन िबछड़ना ही था... असे लेखकाला म्हणिावेसे वाटले.

न ूरजहान:  संगीतकार  सज्जादि  हुसेन  यांनी  संगीत  िदिलेल्या  'दिोस्त'  या 
िचित्रपटातील बदिनामण मणोहब्बत कौन करे... और इश्क़ को रुसवा कौन करे.. हे 
गाणेि गाणिाऱ्या नूरजहानने एक काळ गाजवला होता. ती अिभनेत्री होती. परतंु ती 
गाियका म्हणूिनचि िचित्रपटशौकीर्नांच्या लक्षात जास्त रािहली. अजूनही 'अनमणोल 
घड़ी'  वा  'रतन'मणधील ितने गायलेली गाणिी आवडत असलेले शौकीर्न हयात 
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आहेत.  नूरजहान स्वाततं्र्यानतंर  पािकस्तानात गेली  व ितच्या  गायनाला  अवकळा आली.  आयषु्यात भरपूर 
चिढउतार आले. मणध्यंतरी एकदिा ती कुठल्यातरी कायरक्रमणासाठी मणुबंईला आली. लताने ितचिा सत्कार केला. नतंर 
ती कायमणचिी काळाच्या पडद्याआड गेली.

सािहर:  मणाधव  मणोहोळकरांनी  तलत,  शलेैद्रवरील  लेखात  उले्लख  केल्याप्रमणाणेि  सािहर  लुिधयानवी  या 
गीतकाराचिीसुद्धा  'अश्कों  मेण  जो  पाया  है  वो  गीतों  मणे  िदिया  है..'  या  लेखात  भरभरून कौतुक  केले  आहे. 
सािहरनेसुद्धा कवी व गीतकार म्हणिूनचि िचित्रपट के्षत्रात प्रवेश केला होता. तो काळही िहदंिी, उदिूरच्या आकषरणिाचिा 
काळ  होता.  उदिूरतील  अनेक  शे्रष्ठ  कवी  िचित्रपटात  यशस्वी  ठरले  नाहीत.  अपवादि  फक्त सािहर  व  शकीर्ल 
बदिायनुींचिा असावा. सािहर एक िनिनरश्चित दृिष्टकोन आिणि िवचिारप्रणिाली सोबत घेऊन आला होता, तरीसुद्धा तो 
लोकिप्रय गीतकार झाला.

गभरश्रीमणंत,  खानदिानी,  वतनदिाराचिा मणुलगा असूनसुद्धा घराण्यातले ऐषआरामणी 
जीवन  सोडून  गिरबी  त्याने  आपल्यावर  ओढून  घेतली  होती.  जहागीरदिार 
बापाला, आपला मणुलगा सामणान्य लोकांसारखा शाळा-कॉलेजात जाण्याचिा हट्ट 
करतो,  हे  सहन  झाले  नाही.  सािहर  घरातून  बाहेर  पडला.  जीवनसंघषारला 
सामणोरा गेला.  त्यामणुळे तो अकाली प्रौढ झाला.  केव्हातरी याचि काळात पे्रमणभंग 
झाला. उत्कट भावनापूणिर  शायरीतून तो पे्रमण व्यक्त करत रािहला. िवद्याथ्यार्थांच्या 
आंदिोलनात  भाग  घेतल्यामणुळे  सरकारी  कॉलेजमणधून  त्याला  काढून  टाकण्यात  आले.  लाहोरच्या  रस्त्यावर 
भणिगंावस्थेत  तो  िफरायचिा.  स्वत:  िलिहलेल्या  किवतांचेि  बाड घेऊन प्रकाशकाचेंि  उंबरे  िझजवायचिा.  शेवटी 
त्याच्या काही किवता िदिल्लीच्या मणािसकात छापल्या गेल्या.  किवतासंग्रह छापला गेला.  रातोरात तरुणिांचिा तो 
आवडता  कवी  झाला.  स्वाततं्र्यानतंर  सिचिन दिेव  बमणरन  यांनी  'बाज़ी'  िचित्रपटासाठी  गीतकार  म्हणिून  त्याचिी 
िशफारस केली, त्यानतंर त्याचेि भाग्य खलुले.

हा कवी िचित्रपटातील गीतांमणधून पुरोगामणी आशय द्यायचिा.  पे्रमणगीतातूनही ही भावना डोकावत होती.  पुरोगामणी 
िवचिार प्रकट करणिारी सािहरचिी िचित्रपटातील गीते किवता वाटायच्या. अनेक वेळा ती िनवेदिनपर वाटत. सिचिन 
दिेव बमणरन व सािहर ह्यांचिी जोडी त्याकाळी भरपूर गाजली. बी. आर. चिोप्रांच्या िचित्रपटात सािहरला मणानाचेि स्थान 
होते. "चिोप्राजी आपले संगीतकार बदिलतात, पणि सािहरऐवजी दिसुरा गीतकार घेत नाहीत", इित शलेैद्र. अनेक 
कवी  व  सािहिनरत्यक िचित्रपट  के्षत्रात  आले  व  गेले.  त्यांच्या  काही  किवतांना  चिाली  लावल्या  गेल्या  व  त्या 
लोकिप्रयही ठरल्या. परतंु सािहरच्या बऱ्याचि किवता िचित्रपटांत गायल्या गेल्या. असे भाग्य फारचि कमणी कवींना 
िमणळाले  असेल.  'प्यासा'  िचित्रपटातील  हीरो  -  कवी  िवजय  -  ह्याच्या  जीवनातील  घटना  ह्या  साहीरच्या 
जीवनातील घटना असाव्यात, असेचि लेखकाला वाटते. 'प्यासा' ही कवीच्या मणनाचिी व जीवनाचिी कथा होती. 
मणाधव मणोहोळकरांनी या संवेदिनशील गीतकाराबद्दल िलहून त्याला अजरामणर केले आहे.

हमणारी यादि आयेगी! - प्रभाकर नानावटी
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गीता  दित्त: मेणरा सुंदिर सपना बीत गया...  असे गाणिारी गीता दित्तसुद्धा, शलेैद्र, 
तलत  व  सािहर  यांच्याप्रमणाणेि  लेखकाचिा  वीक  पॉइटं  होता  कीर्  काय,  असे 
ितच्यावरचिा लेख वाचिताना वाटू लागते.  लताला िमणळालेले मणानसन्मणान ितच्या 
वाट्याला आले नाहीत. तरीही, तीसुद्धा एक प्रिथतयश गाियका होती. भक्तीर्गीत, 
िवरहगीत, लािडक पे्रमणगीत वा कुठल्याही गीताचिा प्रकार असो, गीता दित्त अत्यंत 
तन्मणयतेने गायचिी. गीताच्या आवाजात नशा होती, मणादिकता होती पणि उथळपणिा 

नव्हता.  आशा भोसलेचेि आगमणन होईपयर्थांत ओ.  पी.  नयैरचिी उद्दीपक गीते,  गीता दित्तच्या नशील्या आवाजात 
ऐकायला  यायचिी.  लेखकाने  गीता  दित्तच्या  आवाजाच्या  अजून  एका  वैिशष्ट्याचिा  उले्लख केला  आहे.  पुरुष 
गायकांनी गाियलेली गाणिी पुन्हा एकदिा गीता दित्तने म्हटली तरी ती गायकांपुढे िफकीर् पडली नाही.  सी.  एचि्. 
आत्मणाने गायलेले प्रीतमण आन िमणलो.. .  पुढे गीताने गायलेले हेचि गीत कुणिाला िवसरता आले नाही.  न ये चिाँदि 
होगा न    तारे रहेगे  . .  हे हेमणंतकुमणारने अप्रितमण गायलेले गीत असूनही गीता दित्तचेि स्वर झपाटून टाकतात.  त्या 
तुलनेने लता-आशा हरल्या,  असे म्हणिावे लागेल.  लताच्या  जीवन के सफर मेण राही िमणलते है  िबछड़ जाने 
को..पेक्षा िकशोरचेि तेचि गीत अिधक लोकिप्रय झाले. लताच्या 'जाये तो जाये कहाँ..'पेक्षा तलतचेि 'जाये तो जाये 
कहाँ..' लोकांनी अिधक पसंत केले. आशाच्या ए ग़मेण िदिल क्या करँू... पेक्षा तलतचेि हेचि गाणेि अिधक लोकिप्रय 
ठरले.
परतंु या गाियकेचिीसुद्धा जीवनकहाणिी शोकांितका ठरली. गुरु दित्तबरोबर लग्न झाले. ितच्या गाण्यावर बंदिी आली. 
एका िनसटत्या क्षणिी गुरू दित्तने आत्मणहत्या केली व गीता दित्तचेि जीवन संपूणिर  उध्वस्त झाले. वयाच्या ४१व्या 
वषी ितला मणतृ्यूने गाठले.
हे पुस्तक वाचिताना, जुन्या जमणान्यातील गीत-संगीताच्या ह्या आठवणिींनी भावनावश झालेल्या लेखकाप्रमणाणेि, 
त्याने जाग्या केलेल्या स्मणृतींनी आपणिही नकळत हळवे होतो. मणोहोळकरांचेि गीतयात्री वाचिल्यानतंर, त्यात त्यांनी 
उले्लख केलेली (शेकडो) गाणिी नेटवर ऐकताना आपला आनदंि गिहरा होतो ह्यातचि पुस्तकाचेि व लेखकाचेि यश 
दिडले  आहे.  एखाद्या  सजरनशील  िचित्रपटसंगीत-रिसकाने  ह्या  पुस्तकातील  आशय,  उले्लख  केलेली  गाणिी, 
गीतकार, संगीतकार इत्यादिींचेि दृक्-श्राव्य िवश्व मणिनरल्टिमणडीयाद्वार ेउभे केल्यास, आमणच्यासारखे रिसक नक्कीर्चि 
िचिरऋणिी राहतील.
गीतयात्री
मणाधव मणोहोळकर,
मणौज प्रकाशन गृह (१९८७)
िकं - ५३ रु, पृ.सं - १७६

***
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िचत्रपट हे अनके भावर्भावर्ना दर्कृ-श्राव्य पद्धतीने लोकांपयर्शतं पोहोचवर्ण्याचे एक प्रभावर्ी माध्यम 

आणहे.  नृत्य,  नाट्य,  संग ीत,  अिभनय,  िचत्रकला,  िशनल्पकला  अशना  अनके  कलांच्या 

आणिवर्ष्कारांचे  एक  साधिन  आणहे.  तसेच  अनके  उत्तमोत्तम  सािहत्यकृतीदेर्खील  िचत्रपटाच्या 

माध्यमातून जनसामान्यांपयर्शतं पोहोचू शनकतात. िचत्रपटांचे वैर्िशनष्ट्य म्हणिजे, ते एका वेर्ळी खूप 

मोठ्या जनसमूहासमोर सादर्र केले जाऊ शनकतात. त्यामुळे इतर कलािवर्ष्कारांवर्र ज्या मयादर्ा 

येऊ शनकतात, त्या िचत्रपटांसाठिी अिस्तत्वर्ात नसतात. त्यामुळे या माध्यमाने अनके िदर्ग्ग ज 

कलाकारांनादेर्खील भरुळ घातली आणिणि बऱ्याच काळापयर्शतं केवर्ळ काही मोजक्या उच्चवर्ग ीय 

प्रेक्षकांपरुती मयािदर्त असणिारी ही मनोरजंनाची दर्िुनया सवर्र्शसामान्यांसाठिी खुली झाली.

 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

िसस्टर मिरया  ,   स्कालेट ओ  '  हॅरा आिणि एलायझा डूिलट्ल   - मणनीषा

 

भारतीय िचित्रपटसृष्टी आपले शतकमणहोत्सवी वषर  साजरे करत आहे. अनेक अजरामणर सािहत्यकृती िचित्रपटरूपात 
सादिर केल्या गेल्या आहेत. भारतीय िचित्रपटांमणधून स्त्री-कलाकारांना म्हणिावे िततके मणहत्त्व िदिले गेले नाही असेचि 
मणला वाटते. काही सन्मणाननीय अपवादि वगळता, बहुतेक िचित्रपटांचिी कथा ही नेहमणी स्त्री-कलावंतांना दियु्यमण स्थान 
देिणिारीचि असते. स्त्री-कलाकारांचिी कारकीर्दिरही खूप कमणी काळाचिी असते. नंतर त्यांना सक्तीर्चिी िनवृत्ती पत्करावी 
लागते,  अन्यथा आई िकंवा दिाईच्या नगण्य भूिमणका कराव्या लागतात.  खरे म्हणिजे कलागुणि अथवा योग्यतेच्या 
दृष्टीने त्या कुठेही कमणी नसतात. ही त्या कलाकारांचिी शोकांितकाचि म्हणिावी लागेल.

परतुं  इगं्रजी  िचित्रपटांमणध्ये  मणात्र काहीशी  वेगळी  पिरिनरस्थती आढळते.  ितथल्या  स्त्री-कलाकारांना  अशी  सापत्न 
वागणूिक िदिलेली िदिसत नाही.  भव्यिदिव्य िचित्रपट िनिमणरतीबरोबरचि,  प्रामणुख्याने एका स्त्रीभोवती रचिलेले कथानक 
असलेले िचित्रपट इथे िनमणारणि झाले आिणि त्यांना उदिडं लोकिप्रयताही लाभली. 'हॉिलवूड क्लािसक्स'  म्हणिता 
येतील असे अनेक िचित्रपट िनमणारणि झाले. त्यांपैकीर् मणहत्त्वाचेि म्हणिजे 'दि साऊंड ऑफ म्यिुझक', 'गॉन िवथ दि िवडं' 
आिणि 'मणाय फेअर लेडी'.  ितन्ही िचित्रपटांच्या कथा या मणखु्यत: त्यांतील नाियकांच्याभोवतीचि िफरत राहतात, हे 
त्या तीन िचित्रपटांतील साम्य.  अनुक्रमेण ज्यलुी अँड्रयजु,  िविवएन ली आिणि ऑडर ी हेपबनर  या गणुिी कलावतींनी 

िसस्टर मणिरया, स्कालेट ओ'हरॅा आिणि एलायझा डूिलट्ल - मणनीषा

http://www.aisiakshare.com/user/319
http://www.aisiakshare.com/node/2215
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त्यांतील मणुख्य भूिमणका केल्या आहेत. स्त्रीचिी अनेक गुणिवैिशष्टे्य त्यांनी त्यात सादिर केली आहेत. या ितघी जणिी 
स्वततं्र आहेत.  आयषु्यात येणिाऱ्या  संकटांना त्या  मणोठ्या धीराने  सामणोऱ्या जातात.  एक व्यक्तीर् म्हणूिन स्वत:चेि 
आयषु्य कसे जगायचेि,  ह्याबद्दल त्यांचेि िवचिार,  कल्पना सुस्पष्ट आहेत आिणि त्या त्यांनुसारचि जगण्याचिा प्रयत्न 
करतात.  त्यासाठी त्या कधी तडजोडी स्वीकारतात,  तर कधी स्वीकारत नाहीत.  पणि त्या कधीही हीन-दिीन, 
परावलबंी झालेल्या िदिसत नाहीत आिणि हीचि ह्या ितन्ही िचित्रपटांचिी जमेणचिी बाजू आहे.

परतुं  या तीन कथानाियकांमणधले साम्य इथेचि संपते.  त्यांचेि  स्वभाव,  वेषभषूा,  भाषा आिणि समणाजातील स्थान 
सवरस्वी िभन्न आहेत. त्यांच्या आशा, आकांक्षा िनराळ्या आहेत. इतकेचि नाही, तर त्यांच्या नीितमणत्तेच्या कल्पना, 
सांस्कृितक मणूल्ये हीदेिखील वेगळी आहेत.  परतुं  एक स्वततं्र व्यक्तीर् म्हणिून त्यांचिी जी एक अनोखी प्रितमणा या 
िचित्रपटामणधून उमणटते,  ती िवलक्षणि मणनमणोहक आहे.  आिणि म्हणूिनचि त्यांच्या वेगळेपणिातदेिखील एक साम्य सतत 
जाणिवत राहते.

'मेणमणॉयर  ऑफ मणिरया  व्हॉनटर ॅप'  या  पुस्तकाच्या  कथेवर  आधािरत  िचित्रपट  'दि  साऊंड  ऑफ म्यिुझक'.  या 
िचित्रपटाला दिसुऱ्या जागितक यदु्धाचिी पाश्वरभमूणी आहे.  नावाप्रमणाणेिचि या िचित्रपटात संगीताला  (म्यिुझक) मणहत्त्वाचेि 
स्थान आहे. नन होण्यासाठी ऑिनरस्टरयामणधील एका चिचिरमणध्ये दिाखल झालेल्या िसस्टर मणिरया ह्या एका तरुणि मणुलीचिी 
ही कथा.  सारे कथासूत्र िसस्टर मणिरयाभोवतीचि िफरत राहते.  ननचिी भूिमणका असल्यामणुळे ती कधीही आकषरक 
वेषभषेूत िदिसत नाही.  परतुं  ज्यलुी  अँड्रयजुने  या  भूिमणकेचेि  सोने  केले  आहे.  िसस्टर मणिरया  ही  ॲबेच्या  मणदिर 
सुपीिरयरचिी डोकेदिखुी बनलेली असते. ही खरोखर नन बनू शकेल का, ह्याबद्दल त्यांना शंका असते. म्हणूिन त्या 
ितला कॅप्टन व्हॉनटर ॅपच्या सात मणलुांचिी गव्हनेस म्हणूिन पाठिवतात आिणि ितथेचि मणिरयाला आपल्या जीवनाचेि 
ईिनरप्सत गवसते. 'िसंपली िरमेणबर मणाय फेव्हिरट् िथगं्स्', 'आय् ॲमण िसक्स्टीन, गोईगं ऑन सेव्हन्टीन', 'डो र ेमणी..', 
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'गडुबाय फेअरवेल', 'क्लाइम्ब एव्हरी मणाउंटन',  अशी अनेक गीते या िचित्रपटाचेि नाव साथर  ठरवतात.  आधीच्या 
अनेक गव्हरनेसना हरैाणि करून पळवून लावणिारी कॅप्टनचिी सात मणुले नंतर िसस्टर मणिरयाला मणात्र स्वीकारतात. 
त्यांच्यामणध्ये घडणिारे अनेक गमणतीदिार आिणि हृद्य प्रसंग या िचित्रपटाचिी लज्जत वाढवत राहतात.  कळत नकळत 
प्रेक्षकही व्हॉनटर ॅप कुटंुबाचिा सदिस्य होऊन त्यांच्या सखुदिु:खाशी समणरस होतो. सरदिार घराण्यातील बॅरोनेस श्रोडर 
या श्रीमणंत िवधवेबरोबर दिसुरा िववाह करण्याचेि ठरवत असताना,  कॅप्टन नकळतचि या साध्यासुध्या मणिरयाच्या 
प्रेमणात पडतो.  नतंर नात्झी आक्रमणणि होते आिणि त्यांचिी नोकरी करत पारतंत्र्यात राहण्याऐवजी हे कुटंुब घरदिार 
सोडून परागंदिा होते. कथानक इतकेचि आहे; परतुं घडणिारे प्रसगं, संवादि आिणि त्यातील कलाकारांचेि अिभनय हे 
ह्या िचित्रपटाला एका वेगळ्याचि उंचिीवर नेतात.

मणहायदु्धाच्या  काळातील ऑिनरस्टरयाचेि  अितशय सुंदिर  िचित्रणि यात आहे.  तेथील भव्य चिचिर,  सुबक रस्ते,  जुन्या 
काळातले वैभव दिशरवणिारे कॅप्टनचेि घर आिणि अितशय सुंदिर िनसगारचेि िचित्रणि यात आहे. या सगळ्या कोंदिणिातला 
िहरा  म्हणिजे िसस्टर मणिरया.  ॲबेमणधे होणिारी  ितचिी घुसमणट,  गव्हरनेस म्हणूिन कामण स्वीकारल्यानंतर कुठल्याही 
िवरोधाला न जुमणानता आपले कामण यशस्वीपणेि करण्याचिी ितचिी धडपड,  कॅप्टनच्या मणनात आपल्याबद्दल काही 
वेगळी भावना िनमणारणि होते आहे,  हे लक्षात आल्यावर ितचिी झालेली िद्वधा मणन:िनरस्थती हे सवर  ज्यलुी अँड्रयजुने 
अितशय  समणथर  आिणि समणपरक  पद्धतीने  साकार  केले  आहे.  सुरुवातीला  आत्मणिवश्वासाचिा  अभाव  असणिाऱ्या, 
काहीशा  वेधळ्या मणिरयामणध्ये िचित्रपटाचिा शेवट येत असताना जो बदिल घडून येतो,  तोदेिखील ह्या अिभनेत्रीने 
आपल्या अिभनयातून प्रभावीपणेि दिाखवला आहे.

सुरुवातीपासून िचित्रपटाचिी जशी प्रगती होत जाते, तसे मणिरयाच्या व्यिक्तमणत्वाचेि अनेक पैलू प्रके्षकांसमणोर अलगदिपणेि 
उलगडत जातात – अगदिी एखाद्या फुलाचिी पाकळी पाकळी उमणलत जावी तसे.  अनेक वेळा पाहूनदेिखील, परत 
नव्याने हा िचित्रपट तुम्ही पिहल्याइतक्याचि आत्मणीयतेने आिणि आवडीने पाहाल हे नक्कीर्चि.

मणला उले्लखनीय वाटणिारा दिसुरा िचित्रपट म्हणिजे  'गॉन िवथ दि िवंड'.  यातील स्कालेट ओ'हॅराचिी मणखु्य भूिमणका 
िसस्टर मणिरया, स्कालेट ओ'हरॅा आिणि एलायझा डूिलट्ल - मणनीषा
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'िविवएन ली'  ह्या अिभनेत्रीने  साकारली आहे.  िहचेि  व्यिक्तमणत्त्व मणिरयाच्या  अगदिी  िवरुद्ध असे आहे.  स्वत:च्या 
रूपाचिी,  व्यिक्तमणत्वाचिी पुरपेूर जाणिीव असणिारी आिणि त्याचिा जाणिीवपूवरक वापर करून आपले साध्य साधणिारी, 
अशी ही आत्मणिवश्वासपूणिर  स्कालेट. 'मणागाररटे िमणशेल' ह्या लेिखकेच्या 'गॉन िवथ दि िवडं' ह्या पुस्तकाच्या कथेवर 
हा िचित्रपट आधािरत आहे.  असे म्हणितात कीर्,  यातील स्कालेट म्हणिजे वास्तवातील मणागाररटे  िमणशेलचि आहे. 
अितभव्य सेट आिणि त्यावर िचिित्रत झालेले अनेक िवलक्षणि प्रसगं हे या िचित्रपटाचेि एक वैिशष्ट्य आहे.  यातील 
पोशाख आिणि कलाकारांच्या वेशभूषा हे त्या काळाला अगदिी साजेसे असेचि आहेत.

उत्तर आिणि दििक्षणि अमेणिरकेमणध्ये जे िसिनरव्हल वॉर झाले होते, त्या काळामणध्ये घडणिारी ही कथा आहे. त्या यदु्धामणुळे 
सारे काही उद्ध्वस्त झाले, अक्षरशः होत्याचेि नव्हते झाले. सारी जीवनपद्धती, जीवनमणूल्ये.. सार ेसार ेबदिलून गेले. 
म्हणूिनचि तर सुरुवातीलाचि ते म्हणितात --- " ...    ". Generations Gone with the wind

या िचित्रपटाचिी नाियका, स्कालेट ओ'हॅरा. 
ितच्यात रूढाथारने नाियकेत असावेत असे 
कोणितेचि गणुि नाहीत. ती एक हट्टी, संतापी 
आिणि मणत्सरी  मणुलगी  आहे.  सोशीकपणिा, 
दिसुऱ्यांसाठी  त्याग  करणेि  वगैरे  ितला 
अिजबात  मणािहती  नाही.  गावातील तरुणि 
मणुलांमणधे  जरी  ती  लोकिप्रय  असली  तरी 
इतर  मणुली  आिणि  मणोठी  मणाणिसे  ितचिा 
ितरस्कारचि करतात. परतुं त्याबद्दल ितला 
जराही दिु:ख नाही. ितच्या आईबद्दल ितला 
आदिर आहे आिणि विडलांचिी ती लाडकीर् 

असल्याने त्यांच्याकडून आपल्याला हवे ते कसे िमणळवायचेि, हे ितला चिांगले मणािहती आहे. ितचेि ितच्या दिोन लहान 
बिहणिींबरोबर फारसे पटत नाही. पणि ितचिी मॅणमणी (कृष्णिवणिीय सेिवका) मणात्र ितला हरप्रयत्नाने थोडीफार व्यविनरस्थत 
राहायला, वागायला भाग पाडते.  स्कालेटचिी अशी समणजूत आहे कीर्,  ती ितथल्याचि एका जमणीनदिाराच्या मणुलावर 
(जॉन िवल्क्स)  प्रेमण करते.  परतुं  त्याचिा िववाह मेणलनी हिॅमणल्टनबरोबर होणिार  आहे,  हे  कळल्यावर ती  मणुद्दामण 
मेणलनीच्या भावाबरोबर िववाह करते,  जो नतंर यदु्धात मणारला जातो.  ह्याचि काळात ितला  'र्हेट बटलर'  हा एक 
श्रीमणंत सैन्यािधकारी भेटतो.  तो ितला सांगतो कीर्, त्याला ती आवडते, कारणि तीसुद्धा त्याच्यासारखीचि स्वाथी, 
धूतर आिणि बेपवार वतृ्तीचिी आहे.

परतुं यदु्ध सुरू होते ... आिणि सारे काही बदिलते. इथूनचि स्कालेटमणधे बदिल घडण्यास आरभं होतो. िकंबहुना असे 
म्हणिता येईल कीर्,  ितचेि अनेक छुपे  गुणि त्या मणहाप्रचिंड अशा संकटामणध्ये नवी झळाळी घेऊन सामणोरे येतात. 
स्कालेट्ला आपली आई गमणवावी लागते.  वडील जािणिवेच्या पलीकडे,  भूतकाळातचि रमणलेले.  त्यांना स्मणृितभं्रश 
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झालेला  असतो.  जॉनला  िदिलेला  शब्दि  पाळण्यासाठी  ती  त्याच्या  पत्नीला,  मेणलनीला,  अितशय  दिधुरर  अशा 
पिरिनरस्थतीत  साथ  देिते,  ितला  सखुरूप  स्वत:च्या  घरी  आणिते.  ितचेि  हे  उपकार  मेणलनी  आयषु्यभर  स्मणरते. 
ितच्यासाठी स्कालेट ही एक देिवदितूचि असते.

स्कालेट ऍटलांटातून जेव्हा आपल्या गावी 'टॅरा'ला (प्लॅन्टेशन) परत येते, तेव्हा ितथे सारे काही उजाड झालेले 
असते.  लुटारंूनी  खायला  अन्नाचिा  कणिदेिखील िशल्लक ठेवलेला  नसतो.  मेणलनी  आिणि ितच्या  नवजात मणलुाचिी 
कशीबशी सोय लावनू स्कालेट ितच्या शेतावर येते. एके काळी िहरवेगार असणिारे ितचेि शेत वाळून गेलेले असते. 
भुकेने  व्याकूळ  झालेली,  आईच्या  मणृत्यूचिा  आघात  सहन  न  झालेली,  आिणि  अचिानक  ितच्यावर  आलेल्या 
जबाबदिारीच्या जािणिवेने भांबावलेली स्कालेट जेव्हा तेथे एकटी असते,  तेव्हा ितचेि उसने अवसान गळून पडते. 
ितथल्या  जिमणनीत  एखादेि  कंदिमणूळ  िदिसते  का,  ते  ती  अधीरतेने  शोधते  आिणि  जेव्हा  ितला  आपल्या  अश्या 
पिरिनरस्थतीचिी जाणिीव होते, त्या वेळी दिु:खासंतापाने ितचिा बांध फुटतो. ितथली मणाती हातात घेत ती शपथ घेते, "I 

 ,   ,       !"  will cheat lie or steal but I will never be hungry again कुणिी हे वाक्य कुठल्याही 
संदिभारिवना ऐकले,  तर तो स्कालेटचिा ितरस्कारचि करले.  परतुं िचित्रपटाच्या प्रके्षकाने या क्षणिापयर्थांतचिा ितचिा सवर 
प्रवास पािहलेला असतो, अनुभवलेला असतो. त्यामणुळे त्याला मणात्र ितच्याबद्दल सहानुभूती आिणि काहीसे कौतुकचि 
वाटते.

नंतर आपल्याला िदिसते, ती अगदिी वेगळीचि स्कालेट. अितशय व्यवहारी, मणतलबी, दिसुऱ्यांवर हुकुमणत गाजिवणिारी 
आिणि आपले साध्य साधण्यासाठी चिांगल्या-वाइटाचिा मणुलािहजा न बाळगणिारी.  आपल्या टॅराला ती परत पवूीचेि 
वैभव िमणळवून देिते.  व्यवहारी जरी असली, तरी ती अनेकांना मणदित देिते,  आसरा देिते.  अितशय गुतंागुंतीचिा असा 
स्त्रीस्वभाव  िविवयन  ली  या  अिभनेत्रीने  समणथरपणेि  अिभिनत  केला  आहे.  आधीचिी  हट्टी,  अल्लड मणुलगी,  नंतर 
मेणलनीच्या भावाबरोबर िववाह करणिारी धूतर स्त्री, ॲटलांटामणध्ये डॉक्टर मणीड आिणि मेणलनीबरोबर जखमणी सैिनकांचिी 
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शुश्रुषा  करणिारी  तत्पर  नसर,  मेणलनीच्या  पतु्रजन्मणाच्या  वेळी  पिरिनरस्थतीला  धयैारने  सामणोरे  जाणिारी  आिणि  नतंर 
उसळलेल्या  भयाकारी  अिग्नकांडातून  ितला  सुखरूप  घरी  नेणिारी  सच्चिी  मणैत्रीणि,  अशी  अनेक  स्त्रीरूपे  ितने 
साकारलेली आहेत. काहीशी काळ्या रगंाचिी छ्टा असलेली स्कालेट्चिी व्यिक्तरखेा ितच्या आजूबाजूच्या चिांगल्या, 
परतुं प्रभाविवहीन व्यिक्तमणत्वामणध्ये उठून िदिसते.  स्वत:चिा व्यवसाय सांभाळतानाचिी ितचिी कठोर व्यवहारी वृत्ती 
आिणि इतर िस्त्रया ितच्याबद्दल वाईट बोलत असताना त्यांच्याकडे पूणिरत: दिलुरक्ष करण्याचिी ितचिी बेपवारई, या दिोन्ही 
गोष्टी आपल्याला िततक्याशा खटकत नाहीत.

स्कालेटच्या वतरणिकुीर्त अनेक वेळा िवरोधाभास िदिसतो. पूवीचिी अल्लड स्कालेट कधीचि संपलेली असते, पणि ती 
आपले  पिहले  प्रेमण  िवसरत  नाही.  आिणि  असे  असले,  तरी  एकापाठोपाठ  एक  तीन  वेळा  िववाह  करते.  पणि 
आपल्याला  त्याचेि  नवल वाटत नाही.  कारणि या  वेळेपयर्थांत  आपणि स्कालेटला  ओळखू  लागलेलो  असतो.  ती 
पिरिनरस्थतीनुसार वागणिारी, बदिलणिारी अशी वास्तववादिी स्त्री आहे. त्यामणुळे ज्या वेळी जे योग्य असेल ते उघडपणेि 
करायला ती कधीचि मणागेपुढे बघत नाही. ितच्या बिहणिी आिणि इतर नातेवाईक िस्त्रया ितला पाहून ितरस्काराने तोंड 
िफरिवतात, ितच्याबद्दल ितच्यामणागे वाईटसाईट बोलतात आिणि तरीही ितच्याचि आश्रयाने आिणि आधारावर जगत 
असतात. स्कालेटही त्यांना अंतर देित नाही. हे सवर काही िवलक्षणि वाटते. म्हणिजे एकाचि वेळी त्या ितचिा ितरस्कार 
करतात, परतुं ितचेि असणेि त्यांच्यासाठी जरुरीचेि आिणि फायद्याचेि असते.

या साऱ्या  गदिारोळात ितच्यावर   मणनापासून मणाया करणिारी मॅणमणी ही एक आगळीचि व्यिक्तरखेा आहे. खरतेर ती एक 
गुलामण, काळी स्त्री. पणि स्कालेटला चिांगल्यावाईट काळात ती िनषे्ठने साथ देिते. स्कालेटच्या आईच्या िववाहानंतर 
ती  ओ'हॅरा  कुटंुबात  आलेली  असते.  ती  स्कालेटच्या  आईचिी  दिाई  असते,  स्कालेटचिी  आिणि  नंतर  ितच्या 
मणुलीचिीदेिखील ती दिाई होते. स्कालेट ितला नेहमणी आपल्या आईप्रमणाणेिचि वागवते.

सारे काही िनरस्थरावते आहे असे वाटेपयर्थांत नवीन समणस्यांचिा प्रवेश होतो.  स्कालेट आिणि ितचिा पती र्हेट बटलर 
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ह्यांच्यात काही कारणिाने  दिरुावा  येतो,  एका अपघातात ितच्या मणुलीचिा दिदैुिवी मणृत्यू  होतो आिणि स्कालेट पुन्हा 
दिदैुिवाच्या चिक्रात अडकते. पणि ितचेि अतुलनीय मणनोधयैर, कणिखर स्वभाव आिणि    .. never say die मणनोवृत्ती 
याचेि प्रत्यंतर पुन्हा येते.

अशी ही अजब, अनोखी कहाणिी. 'स्त्री म्हणिजे त्याग आिणि करुणेिचिी मणूती' या समणजाला छेदि देिणिारी स्त्री म्हणिजे एक 
सक्षमण व्यक्तीर् आहे, ितलादेिखील आशाआकांक्षा आहेत आिणि त्या साध्य करताना ितला कोणितेही धागेदिोरे बांधनू 
ठेवू शकत नाहीत, हेचि तर ही कथा सांगते. स्कालेट मणदितीच्या अपेके्षने जॉनकडे जाते, पणि ितला मणदित करण्यास 
आपणि असमणथर  आहोत,  असे तो सांगतो.  तेव्हा िनराश झालेल्या स्कालेटला तो म्हणितो, "तू स्वत:ला िजतकीर् 
ओळखत नाहीस िततका तुला मणी जाणितो. या जगात सवारत जास्त प्रमेण तू कुणिावर केलं असशील, तर ते आपल्या 
जिमणनीवर,  आपल्या मणातीवर – टॅरावर.  आिणि तुझ्याकडे ती जमणीन अजून आहे.  म्हणूिनचि तुला िनराश होण्याचेि 
कारणि नाही."  बुिद्धमणान,  व्यवहारी अशा स्कालेटला ितचिी जमणीनचि शेवटपयर्थांत आधार देिते आिणि त्यातूनचि ती 
पुन:पुन्हा आपले भिवष्य घडवत राहते.

स्त्रीचेि  एक वेगळेचि रूप इथे  आपणि बघतो.  समणाजमणान्यतेच्या  आिणि नीितमणत्तेच्या  चिौकटीत न  बसणिारे,  परतुं 
जीवनेच्छेने  रसरसलेले  असे  हे  अनोखे  रूप आपल्याला  आवडते.  जीवनाचेि  एक वास्तव  रूप म्हणिून  आपणि 
स्कालेटला स्वीकारतो.

बुिद्धमणत्ता आिणि सौंदियर  हे सहसा एकत्र येत नाहीत असे म्हणितात.  परतुं  'ऑडर ी हेपबनर'  ह्याला नक्कीर्चि अपवादि 
आहे. सर जॉजर  बनारडर  शॉ यांच्या 'िपग्मॅणिलयन' या नाटकाच्या कथेवर आधािरत असलेल्या 'मणाय फेअर लेडी' ह्या 
िचित्रपटातील  'एलायझा डूिलटल्'चिी भूिमणका ितने साकार केली आहे.  त्या भूिमणकेशी ती इतकीर् समणरस झालेली 
िदिसते कीर्, ती म्हणिजेचि एलायझा, असेचि वाटत राहते.

मणिरया िकंवा स्कालेटपेक्षा ही अगदिी वेगळी व्यिक्तरखेा आहे. त्यांच्याप्रमणाणेि ती िशिक्षत नाही. िवचिारांचिी पिरपक्वता 
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ितच्याकडे नाही.  ितला कसलेही िविशष्ट असे गणुि नाहीत, कीर् ितच्या जगण्याला ध्येय नाही.  समणाजातील अगदिी 
खालच्या थरातील,  रोजच्या जगण्यासाठीसुद्धा रोज संघषर  करणिारी,  अशी ही मणुलगी.  पणि ितच्यातला प्रेक्षकांना 
भावणिारा गुणि म्हणिजे,  ितचिी पिरिनरस्थतीबद्दल कसलीही तक्रार नाही.  ितला कुणिाबद्दल असूया नाही आिणि द्वषेही 
नाही.

एका नाट्यगृहाच्या बाहेर फुले िवकणिारी ती एक साधीसुधी,  गरीब,  खेडवळ मणुलगी आहे.  ितचिी स्वप्ने,  अपेक्षा 
अगदिी साधी असतात. "        …. &    ", Lots of chocolates for me to eat I would feel lovely असे 
ती म्हणिते. आपल्या मणयारिदित जगात ती सुखी असते. प्रो. िहगीन्स ितच्या आशा-अपेक्षांना पखं देितो. पणि त्यामणुळे 
ितच्या आयषु्यात वादिळचि येते.

एलायझा ही रस्त्यावर फुले िवकणिारी मणुलगी. ितच्या तोंडी अशुद्ध... काहीशी िशवराळ भाषा आहे. ितच्या फुलांचेि 
नुकसान करणिाऱ्याबरोबर भांडायला ती घाबरत नाही.  आिणि भांडताना ती एकेक असे शेलके शब्दि वापरते कीर् 
ऐकणिारे सभ्य लोक थक्क होतात.  त्याचि नाट्यगृहामणध्ये प्रो.  िहगीन्स आलेला असतो.  तो एक भाषातज्ज्ञ आहे. 
स्वभावाने फटकळ आिणि स्वत:च्या ज्ञानावर अटळ श्रद्धा असलेला असा आहे. मणाणिसे बोलताना शुद्ध भाषा वापरत 
नाहीत,  ही त्याचिी मणखु्य तक्रार.  त्याला ितथे भेटलेला कनरल िपकरींग म्हणितो, "इथे आलेली इतकीर् उच्चिभू्र 
मणाणिसेदेिखील चिुकीर्चेि बोलतात का?" तेव्हा तो म्हणितो, "ही मणाणिसे जे बोलतात ते खरे इिंनरग्लश नाहीचि. कुणिालाही 
भाषेच्या शुद्धतेबद्दल कसलीही िफकीर्र नाही. मणला जर कुणिी िवद्याथी िमणळाला, तर मणी त्याला शुद्ध भाषा बोलायला 
िशकवीन." त्या वेळी ितथे असलेल्या एलायझाकडे िनदिेश करत िपकिरगं िवचिारतो, "िहला िशकवशील का?" तेव्हा 
मणोठ्या आत्मणिवश्वासाने प्रोफेसर म्हणितो, "नसुती भाषाचि नाही,  तर ितला मणी एक प्रितिष्ठत,  राजघराण्यातील 
व्यक्तीर्ला आवश्यक ते सारे िशक्षणि देिईन आिणि तेही असे,  कीर् कुणिाला खरहेी वाटणिार नाही कीर्,  ही एखाद्या 
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राजघराण्यातली नाही म्हणूिन."

इथेचि एलायझाच्या आयषु्यातील बदिलाचिी सुरुवात होते. दिोघांचेि बोलणेि लक्षपूवरक ऐकणिारी एलायझा ठरवते कीर्, या 
संधीचिा फायदिा घ्यायचिाचि. ितच्या डोळ्यांमणध्ये आता नवे स्वप्न िदिसत असते, जे आजपयर्थांत ितने कधीचि पािहलेले 
नसते.  ही  या  िचित्रपटाचिी  मणूळ  कथावस्तू  आहे.  एलायझाला  प्रोफेसरकडे  िशक्षणिासाठी  ठेवण्याकरता  मणोबदिला 
मणागणिारा आिणि िमणळालेल्या पशैातून स्वत:चेि लग्न जमणिवणिारा ितचिा िपता,  अश्वशयरतीच्या वेळी ओळख झालेला 
आिणि एलायझाच्या घराभोवती चिकरा मणारणिारा तरुणि, प्रोफेसरचिी आई आिणि अथारत कनरल िपकिरगं अशी काही 
मणोजकीर् पाते्र या कथानकात रगंत आणितात. परतुं मणुख्य कथा ही प्रोफेसर आिणि एलायझा यांच्याचिभोवती घडत 
असते.

िकरकोळ वस्तू रस्त्यावर िवकणिारे असंख्य िवके्रते आपणि रोज बघतो. पणि जेव्हा ऑडर ी हेपबनर एलायझाचिी भूिमणका 
साकार करते,  तेव्हा  आपल्या नजरआेड असलेले,  त्यांचेि  वास्तिवक िवश्व आपल्यासमणोर उलगडत जाते.  एक 
अिशिक्षत,  खेडवळ,  कसलेही संस्कार नसलेली एलायझा आिणि उच्चिभू्र समणाजात आत्मणिवश्वासाने वावरणिारी, 
स्वत:चेि आत्मणभान जपणिारी एलायझा, या दिोन्ही भूिमणका हेपबनर मणोठ्या कुशलतेने वठवते. आिणि ितच्यातल्या ह्या 
िनरस्थत्यंतराचिा ितचिा प्रवासही िततकाचि रोचिक, वेधक आहे. ती अिशिक्षत असली तरी आपल्या पिरिनरस्थतीत बदिल 
घडवून आणिण्याचिी ितचिी इच्छा आहे. त्यासाठी ती प्रोफेसरचेि अितशय अवमणानकारक वागणेिही सहन करते. काही 
वेळा त्याला प्रितकार करण्याचिा प्रयत्न करते पणि एकदिा ठरवलेली गोष्ट पूणिरत्वाला न्यायचिीचि, या दृढिनश्चियाने ती 
मणाघार  मणात्र  घेत नाही.  ितच्या  व्यिक्तमणत्वाचिा  हा  पलूै  पणूिर  िचित्रपटात  आपल्याला  िदिसत राहतो.  तसेचि ितचिा 
स्वािभमणान, अन्यायाला प्रितकार करण्याचिी वतृ्ती वेळोवेळी िदिसते.

या िचित्रपटात अनेक गमणतीदिार प्रसंग सतत घडत असतात. प्रोफेसरचिी हुकूमणशाही काही वेळा ितला असह्य होते; 
"     ,   …", Just you wait Henry Higgins just you wait असे म्हणित त्याला िशक्षा करण्याचिी स्वप्ने ती 
बघत असते.  जेव्हा सवरप्रथमण ितला ितच्या कामणात थोडे यश िमणळते तेव्हा, "     ,I will spread my wings  

   ,     ..." and do thousand things that I never done before असे म्हणिते. या िचित्रपटातील हळवे 
भावनाशील प्रसंग अितशय सौम्य पद्धतीने िचिित्रत केलेले आहेत. त्यात कुठे भडकपणिा अथवा नाटकीर्पणिा जणिवत 
नाही. उच्चिभू्र समणाजातील परपंरा आिणि संस्कारांतील पोकळपणिा आिणि िनरथरकपणिा या िचित्रपटात काही प्रसंगांत 
प्रत्ययाला येतो. परतुं ते दिाखवताना कुठेही कडवटपणिा जाणिवत नाही. मणाणिसे, मणग ती कुठल्याही समणाजवगारतील 
असोत,  त्या त्या समणाजाच्या  नीितिनयमणांना  बांधील असतात.  त्याला  त्यांचिाही  नाईलाजचि असतो,  हेचि ह्यात 
दिशरवलेले आहे.

एलायझाला शुद्ध भाषा िशकवताना प्रोफेसर अनेक क्लृप्त्यांचिा वापर करतो. पणि कुठलीचि यशस्वी होताना िदिसत 
नसते.  ितला  िशकवताना  प्रोफेसर  अनेकदिा  असंवेदिनशील  वाटतो.  त्याला  एलायझा  या  व्यक्तीर्बद्दल ितळमणात्र 
सहानुभूती नसते.  त्याला फक्त आपले ज्ञान आिणि कौशल्य वापरून ितच्यात बदिल घडवनू आणिायचिा असतो. 
कारणि तसे आव्हान त्याने  स्वीकारलेले असते.  कनरल िपकिरगं  त्याला  समणजावयाचिा प्रयत्न करतो कीर्,  त्याने 

िसस्टर मणिरया, स्कालेट ओ'हरॅा आिणि एलायझा डूिलट्ल - मणनीषा
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एलायझाबरोबर थोडे सामणंजस्याने,  आदिराने वागायला हवे.  कारणि ती एक स्वततं्र व्यक्तीर् आहे आिणि ितला असे 
सतत िधक्कारून, ितच्या उिणिवा दिाखवत वागिवले, तर ते योग्य होणिार नाही. पणि प्रोफेसरला त्याचेि मणहत्त्व वाटत 
नसते. त्याला फक्त त्याने स्वीकारलेले आव्हान िदिसत असते.

पणि एक वेळ अशी येते, जेव्हा तो िनराश होतो. एलायझालासुद्धा अपराधी वाटत असते आिणि िपकिरगंने तर आशा 
सोडून िदिलेली असते.  त्या वेळी प्रोफेसर एलायझाशी प्रथमणचि संवादि साधतो.  ितला म्हणितो कीर्, ही भाषा ितला 
िशकवणेि हे एक आव्हान म्हणिून त्याने स्वीकारले आहे, पणि ितनेसदु्धा त्याचिा स्वत:हूनचि स्वीकार केलेला आहे. जर 
ितला अपयश आले, तर ते फक्त ितचेि अपयश नसून त्याच्या ज्ञानाचिा, आजवर त्याने केलेल्या साधनेचिा पराभव 
असेल.  त्यानंतर एलायझामणधे हळूहळू बदिल घडत जातो.  इतका कीर्,  शेवटी प्रोफेसरचिा िशष्य असलेला आिणि 
"जगात बोलली जाणिारी प्रत्येक भाषा आिणि ितचिी उच्चिारणिपद्धती मणला मणाहीत आहे",  असे मणोठ्या अिभमणानाने 
सांगणिारा भाषाशास्त्रीदेिखील ितच्या बोलण्यात कसलीही चिूक शोधू शकत नाही. तो जाहीर करतो कीर्, त्याने ितच्या 
सहवासात काही काळ व्यितत केल्यानंतर असा िनष्कषर  काढला आहे कीर्,  एलायझा ही यरुोपमणधील एखाद्या 
राजघराण्यातील राजकुमणारी आहे. ितचेि वागणेि, बोलणेि, ितच्यावरील संस्कार हेचि दिशरवतात, कीर् ती एखाद्या शाही 
खानदिानाचिी वारस आहे.

या कथानकात दिषु्टप्रवृत्तीचिी व्यक्तीर् नाही,  कीर् भांडणितटें  नाहीत.  अटीतटीचिा  सघंषर  नाही,  कीर् मणोठमणोठे  संवादि 
नाहीत. तरीही हे कथानक प्रेक्षकाला शेवटापयर्थांत िखळवून ठेवते. एलायझाचिी व्यिक्तरखेा जरी सवरसामणान्य मणुलीचिी 
असली, तरी अत्यंत भावनाप्रधान आिणि मणनस्वी अशी आहे. आिणि असे असले तरी स्वत:च्या भावना ती ितच्या 
आत्मणसन्मणानाच्या आड ती येऊ देित नाही हे िवशेष. ितच्यात झालेल्या आमणूलाग्र बदिलामणुळे ती आपल्या आधीच्या 
जीवनाकडे परत जाऊ शकत नसते आिणि नवीन जगात ितला कुणिाचिाचि आधार नसतो. पणि तरीही ती कुणिापाशी 

४७
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काहीचि याचिना करत नाही.  अितशय संयमणाने  -  परतुं िनश्चियाने  -  ती कुणिाचेिही उपकार घ्यायला नकार देिते. 
ितच्या  व्यिक्तमणत्वातला हा अनोखा पैलू  आपल्याला चििकत करतो.  प्रोफेसर िहगीन्सलादेिखील ितचेि  असे रूप 
अनपेिक्षत असते.  आतापयर्थांत ितला गहृीत धरणिारा,  ितला नेहमणी दिलुरिक्षत करणिारा प्रोफेसर,  ती िनघून गेल्यावर 
मणात्र सैरभैर होतो.

एक सवरसामणान्य मणुलगी ते एक प्रितिष्ठत, उच्चिभू्र स्त्री हा प्रवास एलायझा सहजतेने पार करते आिणि आपल्यासारखे 
ितचेि सहप्रवासी, ितच्या व्यिक्तमणत्त्वाच्या असंख्य पैलूचिी चिमणक बघताना आश्चियरचििकत होत राहतात. ऑडर ी हेपबनर 
ही एलायझाचिी भूिमणका अितशय समणरसतेने करते. या िचित्रपटातील प्रत्येक प्रसंगात ती फक्त एलायझाचि वाटते.

अशा ह्या तीन व्यिक्तरखेा,  तीन नाियका.  त्या ितघींच्या स्वभावात,  असण्यात अथवा िदिसण्यात कसलेचि साम्य 
नाही. परतुं त्याच्यातील समणान धागा म्हणिजे, स्त्रीिवषयक पारपंिरक कल्पनांना त्या छेदि देितात. त्या ितघीही स्वततं्र 
िवचिारांच्या आहेत.  आपले उिद्दष्ट साध्य करण्यासाठी त्या कुणिाचिाही आधार शोधत नाहीत, तर त्यासाठी कठोर 
पिरश्रमण करण्याचिी त्यांचिी तयारी आहे. त्यांचेि आत्मणभान अवणिरनीय आहे. स्त्रीसुलभ हळवेपणिा त्यांच्याकडेही आहे. 
पणि ह्या स्वभावामणुळे त्या स्वत्वाचिा त्याग करत नाहीत. ितघीही जरी लेखकांच्या कल्पनेतून उतरलेल्या नाियका 
असल्या, तरी त्यांच्याशी साधम्यर असणिारी अनेक व्यिक्तमणत्वे आपणि समणाजात बघतोचि. त्यांचेि गणुि-अवगुणि, यश-
अपयश,  सुख-दिु:ख या सगळ्यांशी प्रेक्षक एकरूप झालेला असतो आिणि म्हणिूनचि त्यांचिी कथा ही काल्पिनक 
असली तरी अवास्तव वाटत नाही.

***



खर ंम्हणिजे मला लहानपणिापासूनच चौसष्ट कलांत िनपुणि व्हायचं होतं. व्यापक समाजिहताच्या 

दर्षृ्टीन ंचौसष्ट कलांनी माझ्याशनी छत्तीसच्या आणकड्यातून सख्य दर्ाखवर्ल्यान ,ं  मला त्यातल्या 

काहींचा  फिक्त  आणस्वर्ादर्  घ्यायची  संधिी  साधिावर्ी  लाग ली.  बाकीच्या  कला  'अकलेच्या' 

ग ुलदर्स्त्यात ठेिवर्ून फिक्त िसनमेा  उफिर्श  पासष्टाव्या  कलेबद्दल िलहायचं  आणहे  हे बरं झाल,ं 

नायतर एवर्ढे कष्ट कोणि करेल प्रभो!
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पासष्टाव्या कलेच्या िवळख्यात - उसंत सखू

बालपणिी मणुंबईला असताना िसनेमणाचिी पिहली ओळख िवनोदिाच्या मणाध्यमणातून 'लॉरले-हाडी'  आिणि 'टॉमण अँड जेरी' 
अशा अिवस्मणरणिीय जोड्यांसोबत मणजेत झाली.  मणी पािहलेला पिहला िहंदिी िसनेमणा  'बॉम्बे टू गोवा'  होता.  त्यातली 
िहरवीणि एकचि ध्यास घेतल्यागत सतत संकटात सापडलेली होती. त्यातला, िहरो अिमणताभचिा "देिखा ना हाय रे सोचिा 
ना हाय रे"  असा बसवर तगंड्या उडवत केलेला उंट डान्स पाहून डोळ्यांचंि पारणिं िफटलं होतं.  ह्या िसनेनृत्याशी 
कोिरओग्राफीर्चिा बादिरायणि संबंध नव्हता. भोकाड पसरून रडणिार ंमणूल अगदिी असंचि लोळून हातपाय आपटतं. त्यामणुळे 
नृत्यकला िशकायचिी मणुळीचि आवश्यकता नाही, ती उपजतचि येते याचिा बाळबोध पिहल्याचि िसनेमणात झाला.

मणुंबईला 'कारवाँ' आिणि 'उपहार' असे आणिखी दिोन िहदंिी िसनेमेण पाहून धन्य होताचि विडलांचिी बदिली झाल्यानं आम्ही 
एकदिमण अकोल्याला जाऊन पडलो.  ते लहानसं गाव असूनही तेव्हा ितथे सात िसनेमणा िथएटसर  होती.  त्या गावात 
प्रथमणचि लाउडस्पीकरवरून कव्वाल्यांचिा रतीब आमणच्या कणिरसंपुटात ओतला जाऊ लागला. 'झमूण बराबर झमूण शराबी' 
आिणि  'चिढता सूरज धीरे  धीरे  ढलता है  ढल जायेगा'  ह्या कव्वाल्या अजूनही मणाझ्या स्मणृितमणंजूषेत टाळ्या कुटत 
बसतात.  नतंर िफल्मणी कव्वाल्या पाहून मणात्र मणमण आत्मणा दिमणला हां!  कसलहंी लॉिजक नसलेले  'लोफर', 'रूप तेरा 
मणस्ताना', 'गाय और गौरी'  वगरैे तद्दन िभकार िहदंिी िसनेमेण आम्ही शालेय जीवनात अगदिी आवडीनं बिघतले.  तेव्हा 
पािहलेल्या 'शोले' ह्या िसनेमणाचंि गारूड अनेक वषर्थां उतरलं नाही. त्याच्या डायलॉगचिी एल.पी. रकेॉडर  ऐकून ऐकून सगळे 
संवादि पाठ झाले होते. त्याचि वेळी लागलेला 'जय संतोषी मणाँ' हा भयाणि िसनेमणा मणी प्राणि गेला तरी पाहणिार नाही अशी 
प्रितज्ञा केली होती आिणि अजूनही ती मणोडण्याचंि पातक मणी केलं नाहीये. 'मणै तो आरती उतारू रे संतोषी मणाता कीर्' या 
िडपे्रिसंग गाण्यानं आत्मणहत्येचेि िवचिार मणनात उसळू लागायचेि.  सदिरट उषा मणगेंशकरचंि शेबुडलं स्वरयंत्र िनकामणी कसं 
करता येईल हा एकचि िवचिार मणेदि ूकुरतडत असे. हा िसनेमणा पृथ्वीवरून नाहीसा होईपयर्थांत झोबार ग्रहावर राहायला िनघून 
जावं असाही िवचिार मणी तेव्हा केला होता.  अवकाशयान उपलब्ध नसल्यानं जमणलं नाही.  अलीकडे वयानुसार अशा 
भीष्मणप्रितज्ञा न करण्याएवढा चितुरपणिा आलेला आहे.
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नागपुरात मणी कॉलेजमणध्ये असताना हॉलीवूडचेि काही िवनोदिी िसनेमेण बिघतले.  तेव्हाचेि रोमँणिटक िहंदिी िसनेमेण रटाळचि 
वाटले. राज बब्बरला आम्ही 'जरड मणळुा' म्हणित असू आिणि अिमणताभला उंट! 'अंकुर', 'िनशांत' वगैरे समणांतर िसनेमेण 
आिणि निसरुद्दीन, िनरस्मणता, शबाना हे कलावंत आवडत होते. फारुख शेख हा मणाझा अत्यंत आवडता कलाकार आहे. 
'जाने भी दिो यारो', 'चिश्मेणबद्दरू' हे अजूनही आवडते िसनेमेण आहेत. श्रीदेिवी आिणि शिमणरला उफर  हॉिमणरला अश्या नट्यांचिा 
कृित्रमण लाडीकपणिा पाहून ओकाऱ्या  यायच्या.  स्वतःच्या सौंदियारचंि  आिणि गोऱ्या  रगंाचंि  पाल्हािळक वणिरन करणिाऱ्या 
नाियका  पाहून मणला नेहमणीचि नवल वाटायचंि कीर्,  अशा  िस्त्रया भूतलावर नक्कीर् असतात तरी  कुठे?  कालांतरान ं
आमणच्या ऑिफसात अश्या स्वयंघोिषत संुदिऱ्या 'यािचि डोळा' बघायला िमणळाल्या. एकंदिरीत कॉलेजजीवनात लोकिप्रय 
िहंदिी िसनेमणातला रस कमणी झाला तरी िसनेमणाचिी गाणिी ऐकणिं हे जीवनाचंि अिवभाज्य अंग होतं . दिादिा कोंडके ह्यांचेि काही 
मणराठी िसनेमेण िथएटरमणध्ये जाऊन मणजेत बिघतले होते. बाकीर्चेि बहुदिा तमणाशापट होते, जे फुकटात टीव्हीवर दिाखवले 
तरी बघवत नव्हते. मणहेश कोठारे, लक्ष्मणीकांत बेडे, अशोक सराफ आिणि सिचिन ह्यांनी मणराठी िसनेमणाला जालीय शब्दिात 
सांगायचेि,  तर कायमणचेि  'दिशु्ली ढ'  वगारतचि बसवले.  लक्ष्याचिी ती िबडी िपणिारी,  िहडीस,  गभरवती स्त्री भूिमणका पाहून 
मणराठी िफल्मणोद्योग रसातळाला जाणिार ह्याबद्दल त्या वेळी खात्रीचि पटली.  तेव्हा मणीसुद्धा हौसेनं मणाझ्या अल्सेिशयन 

कुत्र्याचंि  -  जॅकचंि  डोहाळजेवणि 
केलं  होतं.  मणाझ्या  जॅकुलीला 
बिनयान-चिड्डी  घालून  छान 
फुलांनी  सजवलं  होतं  आिणि 
ितला  सायीचिा  दिहीभात  आिणि 
भूभूचिी  िबिनरस्कटं  पे्रमणाने  भरवली 
होती, पणि जॅकुलीनं िबडीचेि झुरके 
घ्यायला मणात्र साफ नकार िदिला. 
भिवष्यात  'हिरश्चंिद्राचिी फॅक्टरी', 
'वळू'  असे  काही  अपवादिात्मणक 
चिांगले  मणराठी  िसनेमेण  बघायला 
िमणळाले. तर ते असोचि.

कालांतरानं नोकरी आिणि प्रपंचिात गुतंून गेल्यानं िथएटरमणध्ये िसनेमणा पाहणिं कमणी झालं. केबल टीव्हीवर बदिाबदिा िसनेमेण 
दिाखवू लागल्यावर 'भीक नको पणि कुत्रं आवर' अशी गत झाली. काही वािहन्यांवर िहदंिीत डब केलेल्या भडक, दििक्षणि 
भारतीय िसनेमणांचिा धुमणाकूळ कायमण सुरू असतो. चॅिनल सिफर्थां ग करताना ठेचि लागून थांबलात कीर् अकस्मणात अतक्यर 
ज्ञानभांडार खलेु होते. मणानवाच्या मणयारदिा, बुद्धी, उपलब्ध साधनसामणग्री आिणि िवज्ञान ह्यांचिा आिणि दििक्षणिी नायकांच्या 
अचिाट कतृरत्वाचिा सुतरामण संबंध नाही ह्याचिा शोध लागतो आिणि ऊर आनदंिाने भरून येतो.  हे मणत्यर  नरपुंगव ह्याचि 
भूतलावर कसे काय जन्मणाला आले ह्याचंि नवल वाटू  लागतं.  ितथल्या नाियकांना गुटगुटीत शरीरसंपदेििशवाय अन्य 
गुणिांचिी आवश्यकता नाही. कृषी िवद्यापीठात मणांसल ससेपालन िकंवा मणांसल कोंबडीपालन असे िवषय असतात तद्वत 
मणांसल िहरॉईनपालन, संवधरन आिणि यथेच्छ प्रदिशरन हा दििक्षणिी िसनेमणांचिा अिनवायर उपक्रमण असतो. रजनीकांतसारख्या 

पासष्टाव्या कलेच्या िवळख्यात - उसंत सखू
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सवरव्यापी,  सवरशिक्तमणान,  मणहान िकमणयागाराचिा अजून एकही िसनेमणा पूणिर  पाहू शकले नाही ह्याचिी खतं मणला नेहमणीचि 
राहील.

एचिबीओ, स्टार मणूव्हीज, वल्डर  मणवू्हीज अश्या वािहन्यांमणुळे भरपूर इगं्रजी आिणि इतर भािषक िसनेमेण घरबसल्या बघता 
आले.  अथारतचि  त्यामणुळे  िहंदिी  िसनेमणातल्या  मणळू  पे्ररणिांचंि  आकलन  झालं.  केबलवर  बरचेि  िसनेमेण  पाठांतराला 
लावल्यासारखे कायमण उपलब्ध असल्यानं तुकड्यातुकड्यांतून िचिवट पे्रक्षकांत त्याचंि िवष िझरपत राहतं. गेली पाचि वषर्थां 
मणी आमणच्या इथल्या स्थािनक इटंरनॅशनल िफल्मण फेिनरस्टव्हलला हजेरी लावते आहे. इथला 'िसने मणोंटाज' हा िफल्मण 
क्लब जॉईन केला आहे. जगातले अनेक अफलातून आिणि अिवस्मणरणिीय िसनेमेण पाहून मणी समणृद्ध झाले आहे. असा हा 
कुबेराचिा  खिजना  आता  इटंरनेटकृपेने  िकती  सहज हाताशी  आला  आहे  हे  अजूनही  अिवश्वसनीय  वाटतं.  अशा 
प्रकारच्या स्मणरणिीय िसनेमणांच्या शोधात मणी होते हे आकलन झाल्यानं,  आता हे आगळेवेगळे िसनेमेण मणला िचिकाटीनं 
जाणूिन घ्यायचेि आहेत.  मणी  इथे  ॲबसिडरटी,  आभास,  स्वप्न आिणि वास्तव यांचिा  चििकत करणिारा  खेळ पािहला. 
आत्मणहत्या  करायला  िनघालेले  लव्हिसक गाढव,  एका  िपकून जदिारळू  झालेल्या  गोड म्हाताऱ्यानं  केलेलं  उंिटणिीचंि 
बाळंतपणि,  स्वप्नातल्या  स्वप्नात  सांिगतलेल्या  इदं्रजाल  कथा,  तसंचि  िहरव्यागार  टेकड्यांनी  वेढलेल्या  अदतु 
जलाशयात तरगंत्या मणोनॅस्टर ीमणधे िशष्यासह राहणिाऱ्या बौद्ध मणाँकचिी कथा अशा अनेक अलौिकक नजराण्यांमणुळे मणंत्रमणगु्ध 
झाले.

िदिव्यज्ञान होऊन मणागर  सापडला, तरी मणोक्ष िमणळावा म्हणिून िहंदिी िसनेमणाचंि ऋणि फेडावं लागतं.  यासाठी  'इट इज सो 
बॅड, दिटॅ इट्स गुड', असे वाह्यात िसनेमेण पाहून िजवाचिी बाजी लावण्यािशवाय गत्यंतर नसतं.  लोकहो, मणनोजकुमणार, 
राजकुमणारचेि िसनेमेण पाहून देिशािभमणान वगैरे जागवावा लागतो - सोपं नाहीये ते. नुकताचि 'करणि अजुरन' नामणक भीषणि 
िसनेमणा पाहून, हसून हसून कोमणात गेले. त्यात चेिटिकणिीहून मणनहूस िदिसणिाऱ्या डर ग ॲिडक्टसमण थेरड्या राखीला ितचेि 
थेरडे दिीर आिणि त्याचेि चिमणचेि,  एकचि उद्योग असल्यागत  'पे्रझेट कंटीन्यअुस टेन्स'मणध्ये छळत असतात.  एक रडँमण 
गावकरी टेकडीवरून आकाशवाणिी प्रसवतो, "अजुरनभयैाऽऽऽ, दिगुारबेहेन पर अत्याचिार हो रहे ह।ै" तेव्हा आपल्यालाही ते 
कळतं.  राखी वीस वषर्थां  रोज गावातल्या मणंिदिरात जाऊन पुजाऱ्याला बजावते, "मेणरे  करणि-अजुरन आयेगे."  पणि तो 
एकदिाही म्हणित नाही कीर्, "अगं गदिुरले्ल, मणला काही पडलेली नाहीये, चिल नीघ इथून." एकदिा या मणनहूस बिुढयाचिा खेल 

खतमण  करायला,  ितला  जीपखाली 
िचिरडून ठार करणिारचि असतात; तर 
आपल्या  दिदैुिवाने  ितथे  एक  रडँमण 
गावकरी  अकस्मणात  प्रकट  होतो 
आिणि ितला  वाचिवतो.  खरं म्हणिजे 
िसनेमणा  ितथेचि  संपला  असता  तर 
करणि-अजुरनला  अवतार  घ्यायचिी 
आवश्यकता पडली नसती आिणि हा 
िसनेमणा  पाहूनही  आपल्यावर 

अत्याचिार झाले नसते.  असो!  आता लोकाग्रहास्तव  'पाताळभैरवी'  िसनेमणा पाहून आयषु्याचंि तात्पुरतं साथरक करावं 

५१
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म्हणिते. हेल िहंदिी िसनेमणा!

तारकोव्हस्कीर्चेि  'सॅक्रीर्फाइस'सारखे इटेंिलजटं िसनेमेण मणाझ्या मणेदिलूा झेपले नाही कीर् तो अधून मणधून सुषुम्नावस्थेत 
जातो. तरीही मणी िचिकाटीने िसनेमणा बघते. स्व. तारकोव्हस्कीर् मणाझ्यासारख्या पामणराला क्षमणा करले अशी आशा आहे. 
काही अनाकलनीय, रटाळ आिणि अंतहीन िसनेमेणपणि बिघतले. 'थ्री टाईम्स' हा िदिग्दिशरक - हयाव हे्यन होऊ (िकंवा 
तत्समण)चिा एक रटाळ अंतहीन, तवैानी िसनेमणा पािहला होता. यात इसवी सन १९११, १९६६ आिणि २००५ मणध्ये 
पे्रमण व्यक्त करण्याचिी मणाध्यमणं दिाखवून पे्रक्षकांना िपळून काढलं आहे. १९११ मणधली गाियका बाराखडीतले फक्त अ ते 
अः स्वर नरड्याचेि पीळ कधी आवळत तर कधी सलै सोडून, भयाणि, नरकीर्य सूर आळवते. िसनेमणा जणूि काही स्लो 
मणोशनमणध्ये शटू केला आहे असं वाटतं. आरशासमणोर बसून राहणिं, हात धुवायला पाणिी घालणिं, नाहीतर नरडं मणोकाट 
सोडून पे्रक्षकांना कोमणात पाठवणिं यािशवाय काऽऽऽऽही घडत नाही. १९६६ मणधली नाियका, येत नसतानासुद्धा फक्त 
पूल गेम्स खेळते.  नायक बोटीतून ये जा करतो आिणि १-२ पत्रे िलिहतो.  इतक्या आत्यंितक घडामणोडींमणुळे आपणि 
कडेलोट दिमणतो. नतंर आपल्याला झोप लागू नये म्हणिून २००५ मणध्ये नाियका कहर गोंगाट करून उगीचि शांततेचिा भगं 
करते. एव्हाना समणाधी अवस्थेला पोचिलेले मणोजकेचि पे्रक्षक दिचिकून जागे होतात आिणि... 'नको देिवराया अंत आता पाहू, 
प्राणि हा सवरथा जाऊ पाहेऽऽऽ' अशी करुणि आळवणिी करू लागतात. नासेर खेमणरच्या 'वॉण्डरसर  ऑफ दि डेझटर'मणध्ये 
भगभगीत  उजेडातल्या  रुक्ष वाळवंटातले  गाव,  गढू  गावकरी,  रहस्यमणय शापाने  मणंतरलेले  वातावरणि आिणि गावात 
आलेला नवीन िशक्षक यांचिी अनाकलनीय कथा आहे. गावातल्या मणलुांचिी ब्राह्मणिासारखी लांब शेडी आिणि शाओलीन 
टेपलवाल्या  मणलुांसारखी  वेशभूषा  आिणि  गावात  कुठेतरी  सुरू  असलेले  हुबेहूब  मणतं्रोच्चिारांसारखे  कुराणिातले(?) 
आयातपठणि पाहून, "ये क्या हो रहा है नासेर भयैा?? हमणरी समणझ मेण तो कुछ भी नही आया...",  असे मणनातल्या 
मणनात पुटपुटले. तरी िहमंणत न हारता मणी असेही िसनेमेण बघतेचि आहे.

कुरोसावा, इगंमणार बगरमणन आिणि तारकोव्हस्कीर्, असे अनेक बुिद्धमणान िदिग्दिशरक समणजून घेणेि अवघड आहे, पणि प्रयत्न 
सुरू आहे. जाफर पनाही, िकस्लोवस्कीर्, केस्तुिरका, मणािजदिी आिणि कोिरयन िदिग्दिशरक िकमण कीर् डूक याच्यासह काही 
जपानी,  िचिनी िदिग्दिशरकांचेि  िवस्मणयचििकत करणिारे िसनेमेण  बिघतले आिणि आजन्मण त्यांच्या ऋणिात बांधली गेले.  या 
अथांग िसनेसागरातून मणाझ्या ओंजळीत जे काही आले ते अनमणोल आहे.  असीमण शांती,  इदं्रधनुष्यी स्वप्ने,  स्वगीय 
संगीत, अलौिकक प्रितभा, अदतु कथा आिणि अनुपमण अिभनय यांच्या गारुडाने मणला या रोमणांचिक पासष्टाव्या कलेच्या 
िवळख्यात बंिदिस्त केले आहे.

***



कलाजािणिवर्ा अशना काही असतात आणिणि त्या घडवर्ायच्या िकंवर्ा जाणिीवर्पूवर्र्शक िवर्किसत करायच्या 

असतात असं काही माझ्या आणई-वर्िडलांना, शनाळेतल्या िशनक्षकांना िकंवर्ा आणजूबाजूच्याही कुणिाला 

मािहत असल्याचं मला माझ्या लहानपणिी, अग दर्ी पुढे कॉम्पलेजात ग ेल्यावर्रही जाणिवर्लं नाही. हा 

पचंवर्ीसेक वर्षिांपवूर्ीचा काळ. पणि अग दर्ी िवर्सावर्ं शनतक संपेपयर्शतंही असं आणसपास फिारसं काही 

कुठेि ऐिकवर्ात आणलं नाही,  की कलाजािणिवर्ा वर्ाढवर्ण्याचे काही प्रयोग  सावर्र्शित्रक पातळीवर्रुन 

आणजूबाजूच्या समाजात होत आणहेत. 'आणपला समाज फिारसा कलािशनिक्षत नाही, कलासुसंस्कृत 

तर  नाहीच',  ही  जी  बोंबाबोंब  होत  असते  त्यामाग े  हेच  महत्त्वर्ाचं  कारणि.  कलाजािणिवर्ा 

जाणिीवर्पूवर्र्शक वर्ाढवर्ायला हव्या ही जाणि नव्या िपढीबाबत त्यांच्या पालकांमध्ये, समाजात रुजायला 

एकिवर्सावर् ंशनतक उजाडलं.
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कलाजािणिवेच्या नावानं  ...   - शिमणरला फडके

आिणि तरी मणी राहत होते ठाण्यासारख्या सुिशिक्षत,  मणध्यमणवगीय शहरात.  ठाण्यातली पिहली आटर  गॅलरी आत्ता 
चिार-पाचि वषार्थांपूवी  नकुती  सुरू झाली आहे हे  लक्षात घेता ही  गोष्ट काही फार धक्कादिायक वाटायला नको.
शाळेत असताना कलेशी संबंध,  िचित्रकलेच्या एिलमणेटरी-इटंरिमणिजएट डर ॉइगंच्या परीक्षा,  कॅिनरम्लनच्या िचित्रस्पधार, 
इतकाचि मणयारिदित होता.  मणला िचित्रकलेचिी आवड आहे याचिं आई-विडलांना मणयारिदित कौतुक होतं आिणि म्हणिून 
गणिपतींच्या िदिवसात घरच्या गौरींचेि िपतळी मणुखवटे दिर वषी रगंवायचिं,  त्यांचेि डोळे,  ओठ कौशल्यानं िचितारायचिं 
कामण मणाझ्यावर जबाबदिारीनं सोपवलं गेलं.  सुदिवैानं आमणच्या घरात वाचिनाचिी आिणि प्रवासाचिी जबरदिस्त आवड 
सगळ्यांनाचि  होती.  सुट्टी  सुरू  होताना  घरात  पुस्तकांचिा  िढगारा  येऊन  पडलेला  असे.  कोणित्याही  प्रकारच्या 
वाचिनावर बंधन नव्हतं. िविवध मणािसकं घरात येत आिणि एकाचि वेळी दिोन लायब्रऱ्या चिालू असत. शाळा सपेंपयर्थांत 
मणाझा जवळपास सगळा भारत बघून झाला होता, अगदिी िहमणालयापासून कन्याकुमणारीपयर्थांत. त्यामणुळे जाणिीवपूवरक 
कोणिी प्रयत्न केले नाहीत, तरी एक बेिसक सांस्कृितक जाणिीव ह्या वाचिन आिणि प्रवासांतून नकळत िवकिसत होत 
गेली.

कलािवषयक जािणिवांबद्दल आत्ता िवचिार करताना मणात्र त्या वयातल्या दिोन-तीन गोष्टी आठवतात.  अनेक िचितं्र 
आिणि िचित्रकार या ना त्या िनिमणत्तानं मणाझ्या जडणिघडणिीच्या काळात मणाझ्या आसपास लपेटून रािहलेले होते. 
अगदिी रिववमणारपासून दिलालांपयर्थांत.  उदिाहरणिाथर,  मणाझ्या आजोबांच्या घरी असलेलं एक जुनं,  सागवानी काळ्या 
लाकडाचिं कपाट, ज्याच्या अध्यार भागावरच्या काचेिवर एका नक्षीदिार खांबाला रलूेन उभ्या असलेल्या एका सुंदिर, 
नऊवारी साडी नेसलेल्या बाईचिं िचित्र होतं. ितच्या हाताजवळ एक हसं पक्षी होता. त्या बाईच्या उभं राहण्यातला 
डौल, ितचिी सुंदिर बोटं, गळ्यातले, अंबाड्यावरचेि दिािगने ह्या सगळ्यांकडे मणी तासनतास पाहत राही. मणाझे आजोबा 
सांगत, "ही राजा रिववमणारचिी  'दिमणयंती',  फार थोर िचित्रकार होऊन गेला हा रिववमणार."  घरात,  शाळेत िभंतींवर 

५३
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टांगलेल्या  तसिबरींवर ज्या लक्ष्मणी,  सरस्वती असतात,  त्याही रिववमणारच्याचि हेही  त्यांच्याकडूनचि कळलं होतं. 
मणाझ्या आयषु्यात आलेला राजा रिववमणार हा ह्या अथारनं पिहला िचित्रकार. आजोबा रिववमणारच्या गोष्टी सांगत. 

त्या का आिणि कुठल्या;  तर त्यांचिं  जन्मणगाव,  म्हणिजे आमणचिं मणळू गाव सातारा िजल्ह्यातलं िकन्हई.  िकन्हईला 

ितथल्या औंध संस्थानाच्या मणहाराजांचिा वाडा, मणंिदिर होतं. ते संस्थािनक म्हणिजे औंधचेि राजे श्रीमणंत भवानराव उफर  
बाळासाहेब पंतप्रितिनधी. राजा रिववमणार औंध संस्थानामणध्ये त्यांच्या आमणंत्रणिावरून बराचि काळ येऊन रािहले होते. 
ितथे त्यांनी अनेक उत्कृष्ट िचितं्र रगंवली. आमणचिं कुलदिवैत िकन्हई गावात असल्यानं ितथे दिर एक-दिोन वषार्थांनी जाणिं 
व्हायचिंचि.  त्या  वेळी  यमणाई  देिवीच्या  डोंगरावर  औंधच्या  संस्थािनकांनी  म्हणिजे  भवानरावांनी  स्वत:  बांधलेल्या 
वस्तुसंग्रहालयाला आवजूरन भेट देिणिं, हाही कुळाचिाराचिाचि भाग असल्यासारखं होतं.  त्या संग्रहालयामणध्ये अप्रितमण 
िचित्रांचिा,  कलावस्तूचंिा खिजना आहे.  राजा रिववमणारने  स्वत:  िचितारलेली सात रगंिचिते्र,  हेन्री मणूरचिी िशल्पं,  इतर 
यरुोिपयन िचित्रकार-िशल्पकारांच्या कलाकृती हे पुन्हा पुन्हा पािहल ंगेलं.

दिसुरी  गोष्ट  म्हणिजे  शाळकरी  वयात  आईविडलांसोबत  केलेल्या  प्रवासांमणध्ये  अकस्मणात  भेटलेली  इतर  काही 
अलौिकक िचितं्र. उदिा. िहमणाचिल प्रदेिशातल्या प्रवासात रिशयन िचित्रकार रोिरकच्या स्टुिडओला िदिलेली भेट आिणि 
तेव्हा  पािहलेली  िवलोभनीय  िनसगरिचितं्र  आिणि  व्यक्तीर्िचितं्र.  राजस्थानातल्या  प्रवासात  शेखावतीच्या  हवेलीत 
पािहलेली अदतु लघुिचितं्र (िमणिनएचिर पेिटंग्स्), िसटी पॅलेसमणध्ये पािहलेली बुंदिी शलैीतली लघुिचितं्र आिणि रागमणाला 
रगंिचिरं,  हदै्राबादिच्या सालारजंगमणध्ये पािहलेलं हळदिणिकरांचिं हातात िदिवा घेतलेल्या बाईचिं  अलौिकक िचितं्र.  त्या 

कलाजािणिवेच्या नावानं... - शिमणरला फडके
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जािहरात एजन्सीमणध्ये नोकरी करत होता. त्या िवश्वाबद्दल तो भरभरून बोलला, जे मणला आवडलं. त्यातूनचि मणग 
मणी  सायन्स  इन्स्टीट्यूटमणध्ये  एमणएस्सी  करायचिा  नादि  सोडून  चिचिरगेटच्या  के.सी.  कॉलेजमणध्ये  संध्याकाळच्या 
जािहरात आिणि कॉपीरायिटंग िशकवणिाऱ्या एका पी.जी.  िडप्लोमणा कोसरला प्रवेश घेतला.  ितथे फॅकल्टी म्हणूिन 
िकरणि नगरकर होते.  त्यांनी कोसरचिा एक भाग म्हणूिन पिहल्यांदिा जहांगीरमणध्ये नेलं.  त्यावेळी जहांगीरचिं िचित्रांचिं 
प्रदिशरन  आिणि समणोवारमणधला  चिहा  या  दिोन्हीचिा  पिहल्यांदिा  अनुभव  घेतला.      And then I was totally 

   .  hooked to that surrounding जहांगीर आटर  गॅलरी,  ितथली प्रदिशरनं,  िचित्रकार,  आटर  मॅणगिझन्स आिणि 
पुस्तकं,  िचित्रांच्या  िप्रन्ट्स्  िमणळणिारं  ितथलं  दिकुान  ह्या  सगळ्याकरता  मणग  जहांगीरच्या  अगिणित  वाऱ्या  करणिं 
अपिरहायर  ठरल.ं  त्यानंतर मणग  'एन्.जी.एमण्.ए.'मणध्ये ज्या सपु्रिसद्ध िचित्रकारांच्या आजवर फक्त कहाण्या वाचिल्या 
होत्या, त्यांचिी पेिटंग्ज पािहली. िचित्रकाराचिा थोरपणिा त्याच्या िचित्रांमणधनू कसा आपसूक सामणोरा येत राहतो हे त्या 
वेळी अभ्यासता आलं.

गेल्या  वषी  'भाऊ  दिाजी  लाड'  संग्रहालयात  मणी  भारतीय  आधुिनक  आिणि  समणकालीन  िचित्रकलेचिा  इितहास 
िशकवणिारा  एक कोसर  करत होते,  त्या वेळी ितथे मणुंबईतल्या िविवध शाळांमणधली मणुलं  आपल्या िशक्षकांसोबत 
िशस्तीत रांगा लावनू संग्रहालयातल्या कलाकृती बघायला येत, ते दृश्य पािहलं आिणि हळहळ वाटली, कीर् आपल्या 
लहानपणिी आपल्या शाळेद्वारे अशा काही ॲिनरक्टिनरव्हटीज केल्या गेल्या असत्या तर िकती छान झालं असतं. आता 
मणुलांच्या  सुट्ट्यांच्या  काळातही  एन्.जी.एमण्.ए.,  छत्रपती  िशवाजी  मणहाराज  वस्तुसंग्रहालय,  भाऊ दिाजी  लाड 
संग्रहालय ह्या सगळ्या िठकाणिी खास आटर कॅम्प्स घेतात, मणुलांना जागितक िचित्रकारांच्या िचित्रांचिी शलैी, विैशष्ट्य 
ह्यांचिी  ओळख  करून  िदिली  जाते,  'िचित्रपतगं'सारख्या  संस्था  मणुलांमणधल्या  उपजत,  सुप्त  कलाजािणिवांना 
नैसिगरकरीत्या जोपासण्याकरता प्रयत्न करतात, हे सगळं पाहून खरचंि खूप हेवा वाटतो आत्ताच्या िपढीचिा. पणि मणग 
असंही वाटत,ं कीर् अशी जाणिीवपूवरक वगैर ेकलाजािणिवा िवकिसत झालेली ही मणुलं पुढे कलेच्या के्षत्रात नक्कीर् काय 
करणिार आहेत, काय पाहणिार आहेत? कलेचेि शुद्ध आस्वादिक होऊ शकायला ह्याचिी मणदित खरोखर होणिार आहे 
का?  मणुळात पढुच्या िपढीकरता शुद्ध कला िकतपत अिनरस्तत्वात रािहली असू शकेल?  हे  वाचिताना िसिनकल 
वाटेल,  पणि जेजेसारख्या एके काळच्या दिजेदिार कलािशक्षणि संस्थेचिी आता अक्षरश:  दिदुिरशा झाली आहे.  बाकीर् 
मणहाराष्टर ातही कलािशक्षणिाचिी हेळसांडचि आहे आिणि ह्या सवार्थांपेक्षाही  मणहत्त्वाचिं  म्हणिजे आज कलेकडे पाहण्याचिी 
बदिललेली समणाजातल्या सवार्थांचिीचि दृष्टी.  ती नको इतकीर् व्यावसाियक झाली आहे. कलेकडे पाहण्याच्या दृष्टीतला 
भाबडेपणिा कधीचि लयाला गेला, ती चिांगलीचि गोष्ट.  पणि त्यासोबत नसैिगरक ओढ, कुतूहल, रसही पातळ झाला. 
आता या सवार्थांपेक्षाही  वरचिढ आहे कलेचिं  मणूल्य.  अमणुक एक पेिटंग इतक्या कोटींना िवकलं गेलं,  आिटरस्ट्सना 
देिशपरदेिशात िकती भाव आहे,  आटर  गॉिसप्स्,  कलेतलं राजकारणि,  कलाकारांना पेज थ्रीमणधे िमणळणिारं मणहत्त्व ह्या 
सवार्थांमणुळे कलेकडे पाहण्याचिी प्रत्येकाचिी दृष्टी गढुळलेली आहे. अशी गढुळलेली दृष्टी घेऊन ही नवीन िपढी कलेच्या 
प्रांतात नेमणकं काय करणिार आहे?  त्यांच्या कलािनिमणरतीच्या प्ररेणिा नेमणक्या कोणित्या असणिार आहेत,  हे जाणूिन 
घ्यायचिा प्रयत्न मणला करावासा वाटतो.

कलास्वादि आिणि कलािनिमणरती ह्या दिोन्हींमणधे गेल्या १०-१२ वषार्थांमणधे आमणूलाग्र बदिल झाले. जागितकीर्करणिानंतर 
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कलेचिं स्वरूप बदिललं,  कलाव्यवहार बदिलले, कलेच्या आंतिरक आिणि बाह्य संरचिनेमणध्येचि मणूलभूत बदिल झाले. 
िचित्रकलेच्या के्षत्रामणध्ये हे बदिल सवारत जास्त आिणि सवारत वेगानं झाले. कलेच्या बाजारात, जागितक िललावांमणध्ये 
ओल्ड मणास्टसरच्या पेिटंग्जना कधी नव्हे एव्हढं मणूल्य िमणळायला लागलं आिणि कलेच्या के्षत्रातल्या पैशांचिा बोलबाला 
कलाजगतात आिणि बाहेरच्या समणाजात मणोठ्या प्रमणाणिावर होऊ लागला. गायतोंडेचिी पेिटंग्जही कधी न पािहलेल्यांना 
त्यांच्या  िचित्रांना  कोटींचिी  िकंमणत  िमणळाल्याचिं  मणािहत  झालं,  हुसेनचिी  िचितं्र  कधी  गॅलरीत  जाऊन न  पाहताही 
हुसेनबद्दलचिं  सगळं  गॉिसप सामणान्यांना  मणािहत  होतं,  िचित्रकारांचिी  लोकिप्रयता  अशी  वेगळ्या  अंगानं  वाढायला 
लागली.  कलेकडे गुतंवणूिक म्हणूिन पाहायला सुरुवात झाली.  हुसेनच्या शंभर कोटींच्या िचित्रांचिी बातमणी  ठळक 
मणथळ्यात वतृ्तपत्रांनी पिहल्या पानावर छापली.

नव्या प्रयोगांबद्दल बोलायचिं तर िचित्रकलेच्या के्षत्रात गेल्या १५-२० वषार्थांपासून सातत्यानं अनेक नवनवे प्रयोग होत 
आहेत. िचित्रकला म्हणिजे 'कॅनव्हासवर केलेलं पेिटंग', ही व्याख्या तर कधीचि मणागे पडली होती. वेगवेगळी मणाध्यमणं 
वापरात येऊन अनेक दिशकं उलटली आहेत.  तसे तर यरुोप-अमेणिरकेतले कलेच्या जगतातले नवनवीन प्रवाह, 
कल्पनांचिी आयात फ़ार पूवीपासून घडून येत होतीचि, पणि गेल्या १२-१३ वषार्थांमणध्ये त्यात एक वेग आला, झपाटा 
आला,  आग्रह आला.  ह्यात िचित्रकलेमणध्ये अनेक उलथापालथी झाल्या.  काही चिांगल्या,  काही वाईट.  प्रयोग हे 
नेहमणीचि स्वागताहर  असतात.  कलेतला साचेिबद्धपणिा त्यामणुळेचि नाहीसा होतो,  कला प्रवाही राहते.  िचित्रकलेच्या 
के्षत्रात  होत  असलेले  हे  प्रयोग  िचित्रकलेचिी  पारपंिरक चिौकट समणूळ  तोडणिारे  ठरले.  त्यामणुळे  िचित्रकलेचेि  काही 
पारपंिरक वतृ्तीचेि आस्वादिक ह्या नव्या िचित्रकलेपासून दिरुावले.  िचित्रकला म्हणिजे फक्त रगं,  पोत,  रषेा,  आकार, 
अवकाश ह्यांचिा मेणळ नाही, तर त्यात िवज्ञान, ततं्रज्ञान, संकल्पना, ित्रिमणती, घनता, ध्वनी, गधं, स्मणृती, जािणिवा, 
मणूलभूत भावना, इितहास ह्या सवार्थांना सामणावनू घेता येऊ शकतं, हे या प्रयोगांमणधनू प्रत्यक्षात येत होतं.  मणात्र नवे 
प्रयोग आंतिरक उमणीतून करणिं आिणि जागितक बाजारपेठेत स्वीकारले जाण्याच्या अट्टहासातून करणिं ह्यात फार 
मणोठा फ़रक आहे. तो फरक अनेकदिा पुसट झालेला िदिसतो. कॅनव्हासवर पेिटंग करणिं म्हणिजे मणागासलेपणिा, त्याला 
बाजारात मणागणिी नाही. ते केलं तर आपणि आधुिनक, समणकालीन कलेच्या के्षत्रात प्रितगामणी समणजले जाऊ, असा 
समणज  पसरला  असावा  अशी  खात्री  पटण्याइतके  अचिानक  सगळेचि  जणि  इन्स्टॉलेशन्स्,  िनरव्हिडओ  आटर, 
कन्सेप्च्यअुल आटरकडे वळले. आज एक दिशक उलटून गेल्यानंतर लक्षात येतं कीर् ह्या लाटेमणधे आंतिरक उमणीने 
ज्यांनी  प्रयोग  केले  तेचि  कलाकार  तरले.  आज  रणिबीर  कालेकासारख्या  सीिनयर  आिटरस्टचिी  िकंवा  िकरणि 
सुबयै्यासारख्या तरुणि कलाकाराचिी िनरव्हिडओ आटर  (िनरव्हडीओचिा दिवुा)  बघताना त्यात उपरपेणिा िकंवा कृित्रमणता 
जाणिवत नाही, सहजस्फूतीतून आलेली उमणज, पिरपक्वता जाणिवते. पणि तसं सवार्थांच्याचि बाबतीत झालं नाही, होत 
नाही. एक के्रझ म्हणूिन, मणाकेट िडमणांड म्हणूिन, गॅलऱ्यांचिा आग्रह म्हणूिन न्यू िमणिडयाकडे वळणिारे ना इथे, ना ितथे 
असे झाले. सवार्थांनाचि पषु्पमणाला, सुबोध गपु्ता, मणोनाली मेणहेर, िशल्पा गपु्ता िकंवा तुषार जोग ह्यांच्यासारखी जागितक 
मणान्यता िमणळाली नाही.  ह्यांना िमणळाली,  कारणि त्यांनी आपल्या प्रयोगांतून काही जेन्यईुन वेगळेपणिा दिाखवला. 
अथारत ह्यातही देिवदित्त पाडेकर िकंवा प्रकाश वाघमणारसेारखा तरुणि िचित्रकार हे स्वत:ला पटतील अशीचि कॅनव्हास 
पेिटंग्ज करूनही यशस्वी होतात,  पणि असे तरुणि िपढीमणधे खूप कमणी आहेत.  आज अजूनही ॲिक्रिलक,  ऑइल 

कलाजािणिवेच्या नावानं... - शिमणरला फडके
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पेटींग्ज, वॉटरकलसर करणिारे बहुतेक सगळे िचित्रकार आधीच्या िपढीतलेचि आहेत. अथारत त्यातही ज्यांनी आपली 
वेगळी शलैी जाणिीवपूवरक जोपासली,  आपल्या आंतिरक हाकेशी जे प्रामणािणिक रािहले आहेत,  ते  काहीसे मणागे 
पडल्याचिं िचित्रही िदिसतं. जनसंपकर , संवादिमणाध्यमणांशी दिोस्ती, आटर गॅलऱ्या, डीलसरशी जविळकीर्चेि संबंध जोपासणिं 
ज्यांना जमणल ंते शो-िबझमणध्ये नाव कमणावून वेगळ्या िरतीनं मणोठे बनले आहेत.

कलेच्या के्षत्रात हे असे वेगळे प्रयोग होत असताना, ह्या घडामणोडी होत असताना सामणान्य िचित्ररिसक ह्या सगळ्यात 
नेमणका कुठे होता?  आहे?  तर दिदैुिवानं तो ह्या नव्या कलेच्या प्रयोगांपासनू अनेक मणैल दिरू फेकला गेला आहे. 
'िबएनाले',  आटर  फेअसरना गदिी होते,  पणि गदिी करणिारे ह्या कलेच्या के्षत्रांशी,  कलाव्यवहारांशी जवळून संबंिधत 
असणिारे, िकंवा कलेचेि खरदेिीदिारचि असतात. सामणान्य प्रके्षक शुद्ध आस्वादिकाच्या भूिमणकेतून अगदिी क्विचितचि ह्या 
आधुिनक कला-प्रदिशरनांकडे वळतो.  हे खेदिजनक आहे.  आटर  इन्स्टॉलेशन्स,  आटर  परफॉमणरन्सेस,  फोटो-आटर, 
िनरव्हिडओ आटर पािहल्यावर सामणान्य िचित्ररिसक अनेकदिा िवचिारतो, कीर् पणि ह्यात िचित्रकला कुठे आहे? असं त्यांनी 
िवचिारावं  ह्यातचि तो ही कला,  कलेमणागचिी सकंल्पना समणजावनू घेण्यात कमणी पडतो आहे,  हे िदिसून येतं.  पणि 
त्याहीपेक्षा त्याच्यापयर्थांत हे  सगळं पोहोचिवण्यात कलाकार,  कलासमणीक्षक कमणी पडताहेत हे नक्कीर्.  मणगाशी  मणी 
म्हटलं कीर् २०-२५ वषार्थांपूवीच्या काळात जाणिीवपूवरक कलाजािणिवा िवकिसत करण्याचेि काहीचि प्रयत्न कोणिीचि 
करत नव्हत.ं  तरीही  आसपास,  सहज िदिसू  शकेल,  नजर पोचिू  शकेल,  समणजू शकेल अशी  िचित्रकला होती. 
रिववमणारचिी पेिटंग्ज कुठे ना कुठे िशल्लक होती, 'दिलालां'च्या सुंदिर िचित्रांनी मणािसकं सजलेली असायचिी, 'आरां'च्या 
फुलदिाण्या कॅलेडरांवर असायच्या, हुसेनचेि घोडे िदिसायचेि. आज ती िचित्रकला पािहलेली िपढी न्यू िमणिडया आटरला 
सहजासहजी  स्वीकारत  नाही,  कारणि खरं  तर  त्यांच्यापयर्थांत  ती  पोहोचितचि नाही.  परदेिशातल्याप्रमणाणेि  पिनरब्लक 
आटरद्वार ेसामणान्य लोक आिणि कला ह्यांच्या दिरम्यानचिी दिरी िमणटवता आली असती, पणि तसंही इथे होत नाही.

'पिनरब्लक आटर' हा प्रकार आपल्याकडे मणुळातचि फार िढसाळपणेि राबवला गेलेला प्रकार आहे. सावरजिनक िठकाणिी 
िदिसणिारी  िचितं्र-िशल्पं,  म्यूरल्स,  इन्स्टॉलेशन्स पहाताना सामणान्य रिसकाच्या मणनात त्याबद्दल कुतूहल,  आवड 
िनमणारणि व्हायला हवी, त्यानं स्वत:हून त्याबद्दल जाणूिन घ्यायचिा प्रयत्न करायला हवा, ही जाणिीव दिदैुिवानं कुणिालाचि 
नाही.

सुधीर पटवधरनांसारखे मणहत्त्वाचेि, िसिनयर िचित्रकार मणहाराष्टर ाच्या अंतभारगात िचित्रप्रदिशरनं घेऊन जातात, लोकांपयर्थांत 
पोचिण्याचेि प्रयत्न करतात,  तसे अनेकांनी करायला हवेत.  पिनरब्लक आटरमणध्ये लोकांचिा सहभाग,  रस वाढेल असे 
प्रयोग  व्हायला  हवेत.  खरं  तर  कला  हा  स्वततं्र  प्रकार  राहण्याचिीचि आवश्यकता  नाही.  वतरमणानातल्या  प्रत्येक 
घडामणोडीत ती सहज िमणसळून जायला हवी.

कलािशक्षणि नसल्यानं इथला सामणान्य रिसक आजवर फार क्विचितचि उत्साहानं, स्वत:हून आटर गॅलऱ्यांकडे वळतो. 
प्रदिशरनं  भरतात,  पणि  लोकांपयर्थांत  ती  पोचिवायचिा  प्रयत्न  होत  नाही.  आज  कोणित्याही  मणराठी  वतृ्तपत्रात 
िचित्रप्रदिशरनांबद्दल सातत्यानं िलहून येत नाही,  िचित्रांचिी समणीक्षा केली जात नाही.  एक चिांगलं आहे,  कीर् िनदिान 
आजकाल िचित्रकारांच्या मणुलाखती,  लेख वगैरे मणािसकांमणधून,  पुरवण्यांमणधून मणोठ्या प्रमणाणिावर छापल्या जातात, 
पणि त्यातही पुन्हा आग्रह असतो िफगरटेीव्ह िचित्र काढणिाऱ्या िचित्रकारांच्याचि मणुलाखती छापण्याचिा. कारणि लोकांना 
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अजूनही तेचि आवडतं, कळतं असं सपंादिक म्हणितात. पणि मणग ही न्यू िमणिडया आटर त्यांच्यापयर्थांत पोचिणिारचि कशी? 
कसा वाटणिार त्यांना आपलेपणिा त्याबद्दल?

इथे 'िचिन्ह'चिं कामण मणहत्त्वाचिं ठरतं, कारणि त्यात मणोनाली मेणहेर, सनुील गावडे, सुबोध केरकरसारख्या न्यू िमणिडया 
आटरमणधे  कामण  करणिाऱ्या  िचित्रकारांबद्दल,  त्यांच्या  कामणाबद्दल सिवस्तरपणेि  िलिहलं  जातं.  ह्या  मणुलाखती,  लेख 
करताना समणकालीन िचित्रकलेच्या के्षत्रात नेमणकं काय घडत आहे, नवे प्रयोग कोणिते, इथल ंराजकारणि, स्पधार, आटर 
गॅलऱ्यांचेि व्यवहार कसे चिालतात ह्याबद्दल मणला जास्त सखोलपणेि जाणिून घेता आल.ं कलेच्या झपाट्यानं बदिलत्या 
जागितक स्वरूपाबद्दल, प्रयोगांबद्दल जाणूिन घेणिं ही एरवी फार कठीणि गोष्ट आहे. त्याकरता जागितक कलाप्रदिशरनं, 
कलाजत्रांना हजेरी लावायला लागते. तरुणि िपढीच्या िचित्रकारांपुढे हेही एक नवं आव्हानचि असतं.  आटर  गॅलरीचिा 
भक्कमण पािठंबा असणिार ेिचित्रकार ह्या बाबतीत सुदिवैी ठरतात.

आपल्याला आपली कला,  आपली भाषा हे शक्यतो पारपंिरकतेला घट्ट िचिकटून बसणिारीचि हवी असते.  त्याला 
आपल्या संस्कृतीचिं पिरिचित अस्तर असलं, कीर् आपली नाळ त्याच्याशी सहजतेनं जोडता येते. पणि मणग त्यामणुळे 
कलेत, भाषेत तीचि रचिनाकृती, तीचि अिभव्यक्तीर्, तीचि शलैी पुन्हा पुन्हा समणोर येत राहते. कलेत आता खूप काही 
वेगळं घडत आहे, वेगळी अिभव्यक्तीर् होते आहे तर ती लोकांपयर्थांत नीट पोचिायला हवी.

कला  म्हणिजे केवळ सौंदियारनुभव  नाही.  त्याही  पलीकडे जाऊन कलेतून  सामणािजक भान,  राजकीर्य जािणिवा, 
वतरमणान पिरिनरस्थतीवरचिं भाष्य, भिवष्यातलं दृश्य, द्रोह, धािमणरक-रूढीवादिी संकल्पनांना आव्हान, भ्रष्टाचिारािवरुद्ध 
बंडखोरी असायला हवी, हे कलाभान आज कधी नव्हे इतक्या टोकदिारपणेि कलाके्षत्रात आहे. त्याकरता िचित्रकार 
िनराळी,  नव्या ततं्रज्ञानानं पिरपूणिर  मणाध्यमणं हाताळत आहेत. आटर  आिणि सायन्स, आटर  आिणि टेक्नॉलॉजी,  आटर 
आिणि िसनेमणा  ह्या  गोष्टींचिा  मेणळ  आजच्या  िचित्रकलेत िदिसतो.  जागितकीर्करणिाचेि,  स्थलांतिरतांचेि,  पयारवरणिाचेि, 
राजकीर्य-सामणािजक प्रश्न त्यातूनचि प्रभावीपणेि मणांडले जात आहेत.  त्याकरता फोन संभाषणि,  सामणान्य लोकांशी 
साधलेला थेट संवादि, स्पशारचिा वापर, िचित्र-ध्विनिफतींचिा वापर केला जातो. गेल्या वषी रािडया टेप्स प्रकरणिावर 
आधािरत जी कलाकृती सादिर झाली त्यात साउंड आटरचिा प्रभावी वापर केला गेला. िशबा छाचिीसारखी कलाकार 
लाईट बॉक्सेसच्या मणाध्यमणातून गगुलमॅणप्सचिा वापर करून अवकाश, काळ संकल्पना ताकदिीने साकारते. तल्लरू हा 
भारतीय इितहासातल्या, पौरािणिक संकल्पनांना आधुिनक मणाध्यमणांमणधून नव्या प्रितकांसिहत मणांडतो.

हे  सारे  तरुणि कलाकार,  त्यांचेि  प्रयोग लोकांपयर्थांतही  प्रभावीपणेि  पोचिायला हवेत.  तसं  होत नाही.  कारणि आटर 
जनारिलझमण, आटर रायटींग मणराठीमणध्ये फारसं गंभीरपणेि घेतलं जात नाही. कलेवर अभ्यासूपणेि िलिहणिारे फार थोडे 
आहेत, आिणि जे आहेत त्यांना िलहायला संधी, मणाध्यमणंही फार कमणी आहेत. त्यातल्या त्यात एक चिांगलं म्हणिजे 
आता फेसबुक, वैयिक्तक िकंवा सोशल वेबसाईट्स, ब्लॉग्ज अशा न्यू एज मणाध्यमणांमणधून कलाकार स्वत:चि ह्या नव्या 
प्रयोगांबद्दल बोलतात, ते पोहोचिवायचिा प्रयत्न होतो. अथारत मणजा म्हणिजे फेसबकुवर अजूनही सवारिधक लाइक्स, 
प्रितसादि  िमणळवणिारी  िचित्र  िफगरटेीव्ह  असतात.  त्या  खालोखाल सपु्रिसद्ध िचित्रकारांचिी  अनेकदिा  मणाध्यमणांमणधून 
झळकलेली  ॲबस्टर ॅक्ट  िचितं्र  असतात.  आिणि सवारत  कमणी  प्रितसादि िमणळतो  तो  इन्स्टॉलेशन्स,  परफॉमणरन्सेसचेि 
िनरव्हिडओज िकंवा इमेणजेस यांना. त्यातही अपेक्षा असते काही खळबळजनक, धक्कादिायक असेल अशी. तसं असेल 
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तरचि लक्ष िदिल ंजातं. इथे आिटरस्ट्सचिी ठामण भूिमणका मणहत्त्वाचिी आहे.

स्वत:च्या  िचित्रांबद्दल काहीही  बोलणिं  कमणीपणिाचिं  मणानणिारी,  आम्हाला  जे  वाटतं  ते  आम्ही  िचित्रांमणधून  मणांडलं, 
बघणिाऱ्यानं त्याला हवा तो अथर  काढावा,  त्याला िचितं्र समणजली नाहीत तर ती आमणचिी जबाबदिारी नाही,  अस ं
म्हणिणिारी एक िचित्रकारांचिी िपढी होऊन गेली. त्या काळात अमणूतर  िचित्रकलेपासून सामणान्य िचित्ररिसक जे दिरुावले, 
आजतागायत  त्यांचिी  नाळ  या  िचित्रांशी  जुळू  शकली  नाही.  आपल्याकडे  आटर  ॲिप्रिसएशन  कोसेस, 
कलारसास्वादिाच्या कायरशाळा, िचित्रकार-रिसक संवादि, कलासमणीक्षकांचेि सोप्या भाषेतले लेख असे प्रयत्न पुरशेा 
ताकदिीनं कधी झालेचि नाहीत. एखादेिचि बाबुराव सडवेलकर त्या काळात ह्याबद्दल िलिहते होते.

मणात्र नंतरचिी िचित्रकारांचिी िपढी िचित्रांबद्दल,  िचित्रजािणिवांबद्दल खपू िलिहणिारी होती/आहे.  प्रभाकर बरवेनी  'कोरा 
कॅनव्हास'  िलहून  िचित्ररिसकांशी  अनमणोल असा  सहज संवादि  साधला.  प्रभाकर  कोलतेही  जाणिीवपूवरक,  सुंदिर 
िलिहतात. सुहास बहुळकर िलिहतात. जयंत जोशी, चिंद्रमणोहन कुलकणिी, शुभा गोखलेसारखे िचित्रकार फेसबुकाच्या 
मणाध्यमणातून  िचित्रांबद्दल,  िचित्रजािणिवांबद्दल बोलतात.  हे  सगळं  खपू  मणहत्त्वाचिं  आहे.  तसंचि  कला  संग्रहालय  हे 
अनौपचिािरक िशक्षणि देिणिारं  मणहत्त्वाचिं  मणाध्यमण आहे,  ह्याकडेही  आता लक्ष िदिलं  जातं.  लोकांनीही काही  पावलं 
स्वतःहून उचिलायला  हवीत.  देिश-परदेिशातली  कलामणािसकं,  िचित्रकलेवरचिी  पुस्तकं  लोकांनी  वाचिायला  हवीत, 
प्रदिशरनं  सातत्यानं  पाहायला हवीत.  कलाजािणिवा वाढवायला िचित्रकार आिणि सामणान्य रिसक दिोघांनीही प्रयत्न 
करायला हवेत आिणि त्यांच्यामणधला दिवुा म्हणूिन कला पत्रकािरता, कलािवषयक िलखाणि ह्यांचिं मणहत्त्व वाढवायला 
हव.ं

आज बऱ्याचि शाळांमणधून कलेचिा इितहास, कलेचेि प्रवाह, इझम्स इत्यादिी िवद्याथ्यार्थांना िशकवले जातात. त्याकरता 
कला अभ्यासकांचिी व्याख्यानं,  प्रदिशरनं आयोिजत केली जातात.  हे खपू छान,  मणहत्त्वाचिं,  पॉिझटीव्ह वाटतं.  मणात्र 
अनेक 'आय्.बी. स्कूल्स'च्या वगार्थांत 'ततं्रज्ञानाचिा वापर व्हायलाचि हवा', ह्या आग्रहातून िचित्रकला ही आयपॅडच्या 
मणाध्यमणातून िशकवली जाते. हा प्रकार लवकरचि इतर शाळा, खासगी क्लासेसमणधून सावरित्रक होऊ शकतो. पणि मणग 
ह्यात िचित्रकला म्हणिजे 'कागदि, पेिनरन्सल, रगं, ब्रश वापरून िचितारायचिी कला' ही व्याख्या मणागेचि पडणिार आहे का, 
अशी भीती वाटते. रगंांच्या प्रत्यक्ष हाताळणिीतून िमणळणिारा पोत, स्पशर  ह्या ततं्रज्ञान-िवस्फोट पािहलेल्या िपढीला 
अनुभवायलाचि नाही िमणळाला तर?

'आयपॅडवर िचित्रकला िशकवताना आम्हाला मणुलांच्या जागितक कलाजािणिवा िवकिसत करण्याकरता खपू वेगवेगळे 
ॲप्स उपलब्ध होऊ शकतात. 'मणाितस'चिी रगंशलैी, 'व्हनॅ गॉघ'च्या शलैीतले स्टर ोक्स मणुलांना प्रत्यक्ष वापरता आिणि 
आत्मणसात करता येऊ शकतात',  असं एक िशक्षक ह्या संदिभारत बोलताना म्हणिाले.  पणि शलैी ही एक स्वततं्र, 
वैयिक्तक गोष्ट आहे,  ती कालांतरानं िवकिसत होते,  त्यावर स्वयंभू ठसा उमणटायला हवा त्याचिं काय?  कीर् तेही 
आता कालबाह्य आहे? गोंधळ उडतो.

फेसबुकसारख्या सोशल साईट्सवर िकंवा ब्लॉग्जवर आपल्या वयैिक्तक अिभव्यक्तीर्ला वाव िमणळतो, सहज प्रके्षकवगर 
िमणळतो.  त्यातचि आता फोटोग्राफर, िचित्रकार बनणिं ही सोपी गोष्ट आहे असं मणानलं जातं.  अनेक नवोिदित, हौशी 
कलाकारांना झटपट प्रिसद्धी िमणळतेही. कॉम्प्यूटर ग्रािफक्स, फोटोशॉप ह्यापलीकडे िचित्रकला ही एक फार मणोठी, 
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साधनेचिी गोष्ट आहे हे अनेकदिा मणाहीतचि नसतं का, असं हे पाहून वाटतं. अनेक प्रिथतयश िचित्रकारही ह्या झटपट 
लोकिप्रयतेच्या  लाटेवर  आरूढ होतात.  अितप्रिसद्धी  ही  कोणित्याही  कलाकाराच्या  दृष्टीनं  घातक गोष्ट  असते. 
लोकिप्रयतेच्या, िवक्रीर्च्या मणोहात पडून आपल्या कलेच्या एकामणागून एक आवृत्त्या काढून त्या बाजारात आणिणिं, ही 
ह्या ततं्रज्ञान िवस्फोटात फार सोपी गोष्ट बनली आहे. स्वत:चिं पेिटंग हे स्वत:च्या आंतिरक अनुभूतीतून साकारलेली 
कलाकृती असते. त्याला इतर कोणिाचिी मणदित, इतर कोणिाचिा हात लागणिहंी अपमणानास्पदि मणानणिाऱ्या िचित्रकारांचिी 
िपढी आता जवळपास लयाला गेली आहे.  अनेक िचित्र-साहाय्यक मणदितीला घेऊन िकंवा संगणिकाच्या मणदितीनं 
झटपट कलाकृती साकारल्या जाण्यात आता काहीही वावगं समणजलं जात नाही. कलेचिा, व्यवसाय म्हणूिन िवचिार 
केला,  कीर् हे सगळं क्षम्य असं मणानलं जातं.  पणि ह्यात गणुिवत्तेचिं काय,  दिजार  कसा आहे,  कलेचिी शुद्धता ह्याचिा 
फारसा िवचिार होत नाही. मणग ते खरोखरचि इतकं मणहत्त्वाचिं आहे का, असं वाटतं.

नुकतीचि कलेचिी पदिवी घेऊन बाहेर पडलेली अनेक तरुणि मणलुं-मणुली भेटतात.  िशक्षणि संपल्यावर आटर  फेअसर, 
िबएनाले बघत िहडंताना,  आजूबाजूच्या कलाव्यवहारांचिा अनुभव घेताना ही मणलुं गोंधळून गेल्यासारखी वाटतात. 
आज जगभर सगळेचि जणि इन्स्टॉलेशन्स, परफॉमणरन्सेस, न्यू िमणिडया आटर करतात, मणग आपणिही तेचि करायला हवं 
आहे, तरचि गॅलऱ्या आपल्याकडे लक्ष देितील, आपल्या कॅनव्हासवरच्या पेटींग्जना कोणि िवचिारणिार, नावाजलेल्या 
गॅलऱ्यांमणध्यी  कसा  प्रवेश होऊ शकेल,  त्याकरता  कोणित्या  आटर  कॅम्पला  गेलं  कीर्  कोणिासोबत  जास्त संबंध 
वाढवायचेि, आटर रिेसडेन्सीजमणध्ये कसा िशरकाव करून घेता येईल, ह्यामणध्ये हे सगळे जणि खूप गुतूंन गेल्यासारखे 
वाटतात. आपली स्वत:चिी शलैी िवकिसत करण्याकरता, स्वत:चिं मणाध्यमण िमणळण्याकरता काही काळ जाऊ द्यायला 
हवा,  एकाग्रतेनं  कलेचिी साधना करायला हवी,  हे  सगळं कालबाह्य झालं आहे का असं वाटून जातं.  गायतोंडे 
तासनतास समणुद्राकडे बघत िचिंतन करत असत,  लक्ष्मणणि शे्रष्ठा िहमणालयाच्या एकांतवासात िदिवसेनिदिवस एकटे 
राहत हे सगळं ह्या मणुलांनाही मणाहीतचि आहे. पणि त्याचिं मणहत्त्व आटरचिी किरअर करण्याच्या रटे्यात दिलुरिक्षलं जात 
आहे कदिािचित.

- शिमणरला फडके (कला-अभ्यासक आिणि लेखक)

***

कलाजािणिवेच्या नावानं... - शिमणरला फडके



सध्या बघावेर् ितकडे 'मराठिी िचत्रपटसृष्टी प्रग ल्भ झाली आणहे' असा जयघोषि ऐकायला िमळतो आणहे. 

िवर्िवर्धि माध्यमे, मग  अग दर्ी िप्रटं िमिडया असो अथवर्ा सोशनल नटेवर्कर्श, सतत हेच बोंबलत आणहेत 

की, मराठिी िचत्रपटसृष्टी प्रग ल्भ झाली आणहे. आणम्ही 'िवर्नोदर् मोठिा झाला आणहे' हे ऐकले होते, पणि 

ही नवर्ीन 'प्रग ल्भ'ची काय भानग ड आणहे ते काय उमजेना. मग  आणम्ही आणधिी 'प्रग ल्भ' आणिणि 'मोठंि 

होत जाणि'ं  म्हणिजे काय ह्याचा शनोधि घेण्यास सुरुवर्ात केली.  कुठिल्याही िठिकाणिी ह्याची व्याख्या 

िमळेना. मग  आणम्ही आणंतरजाल पालथे घातले. ितथे एके िठिकाणिी शनारीिरक, बौिद्धक इ. इ. िवर्कास 

होणिे,  आणवर्ाका वर्ाढणिे म्हणिजे प्रग ल्भता असा काहीसा अथर्श सापडला.  सारांशन काय,  तर िवर्िवर्धि 

अंग ाने िवर्कास होणिे म्हणिजे प्रग ल्भ होणिे हे ज्ञान आणम्हांला प्राप्त झाले. आणता ज्ञानप्राप्ती झाल्याबरोबर 

आणम्ही मराठिी िचत्रपटसृष्टीची प्रग ल्भता तपासायला घेतली. अनके सदंर्भर्श, लेख, जाणिकारांचे लेखन 

हे वर्ाचलेच, पणि िवर्िवर्धिांग ी िचत्रपटदर्ेखील पािहले.  ह्यांतून आणम्हांला जे उमग ले त्याचा लेखाजोखा 

तुमच्या पुढे मांडत आणहे.
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मराठी िचित्रपटसृष्टी प्रगल्भ झाली आहे म्हणेि  ...   - पिरकथेतील राजकुमणार

'भारतात एके काळी सोन्याचिा धूर िनघायचिा, पणि पुढे इगं्रज आले आिणि भारताला अवकळा आली; भारतीय जणूि 
मृणतप्राय झाले. इंग्रजशाही संपुष्टात आल्यावर मणग वाहन उद्योग, आयटी यांसारख्या इंडस्टर ीजनी भारताचेि नाव पुन्हा 
रोशन करून भारताला मणहासते्तकडे नेण्यास सुरुवात केली आहे.' साधारणि वाक्ये हीचि, अथर  हाचि, हे आपणि खूप 
वेळा वाचिले आहे, नाही? आता हाचि शब्दिसमूणह थोडा बदिलला आिणि 'मणराठी िचित्रपटसृष्टीतून एके काळी सोन्याचिा 
धूर िनघायचिा, पणि पुढे लक्ष्मणीकांत बेडे, िवजय चिव्हाणि, अलका कुबल आले आिणि मणराठी िचित्रपटसृष्टीला अवकळा 
आली,  प्रेक्षक जणूि मृणतप्राय झाले.  ह्यांसारख्या लोकांचिी सत्ता संपुष्टात आल्यावर मणग सिचिन,  मणहेश कोठारे,  रवी 
जाधव ह्यांनी मणराठी िचित्रपटसृष्टीचेि नाव पुन्हा रोशन करून मणराठी िचित्रपटसृष्टीला प्रगल्भ बनवण्यास सुरुवात केली 
आहे.' असे वाचिा. कसे छान छान, गारगेार वाटतेय ना?

मणराठी िचित्रपटांचिा प्रगल्भतेकडे जाण्याचिा प्रवास  'श्वास'पासून सुरू झाला म्हणेि. (बहुधा  'बालक पालक'  आिणि 
'टाइमण प्लीज'पाशी तो श्वास गुदिमणरला असावा.)  प्रगल्भतेचिी चिचिार  करताना हटकून जी उदिाहरणेि िदिली जातात 
िकंवा ज्या िचित्रपटांचिा उल्लेख केला जातो, ते खरचेि येवढे मणोठे शे्रय द्यायच्या लायकीर्चेि आहेत का? 'चिला, मणराठी 
िचित्रपटाला प्रगल्भ करू'  असा अिभषेक रोिहडेश्वराला करून आज कोणि कोणि िनिमणरती,  िदिग्दिशरन करत आहेत? 
'येड्यांचिी जत्रा'वाले उद्या जर मणराठी िचित्रपटाला वेगळे वळणि दिेणिारा िचित्रपट आिणि  'बालक पालक'वाले मणराठी 
िचित्रपटाला एका वेगळ्याचि उंचिीवर नेणिारा िचित्रपट अशी स्वत:चि स्वत:चिी ढोलकीर् वाजवणिार असतील, तर आपणि 
आदिराने  हात  जोडलेलेचि  बरे.  प्रगल्भतेच्या  उदिाहरणिांमणध्ये  'बालक पालक'  आिणि  'टाइमण  प्लीज'?  वयस्कांनी 
अिभनय केलेले लहान मुणलांचेि िचित्रपट मणी आजवर पािहले होते.  पणि लहानग्यांनी अिभनय केलेला आिणि खरतेर 
वयस्कांसाठीचि असायला  हवा  असा  'बालक पालक'  पिहल्यांदिाचि पाहायला  िमणळाला.  गंमणत  म्हणिजे समणाजाला 

६३
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प्रगल्भतेकडे नेण्यासाठी तयार झालेल्या ह्या िचित्रपटाचिी जािहरात करताना मणात्र िचित्रपटाचेि नाव कटाक्षाने  'बीपी' 
असेचि गाजत राहील ह्याचिी काळजी घेतली गेली. अर ेवाह र ेप्रगल्भता!

दिसुरे उदिाहरणि 'टाइमण प्लीज'चेि. 'लव्हस्टोरी लग्नानंतरचिी', 'मणराठीला नवे आयामण' अशी िबरुदिे लावून आलेला हा 
िचित्रपट.  प्रत्यक्षात पाहायला काय िमणळाले? 'ए भाड्या'  अशी हाक मणारणिारी,  मणनातल्या मणनात का होईना पणि 
'गच्चिीवर  झाड,  झाडांचिा  पडला  सडा...  आिणि हृषीकेशचेि  नाव  घेते  तुमणच्या  आयचिा  ****'  असे  म्हणिणिारी 
नाियका? नुसता मणोबाईल सापडत नाही म्हणिाल्यावर, तो कुणिीतरी लपवलाय असे गृहीत धरून 'अच्चिीवर गच्चिी.. 
गच्चिीत तळं...'  अशी िशवी सुरू करणिारा  नायक?  ह्याला प्रगल्भता म्हणितात?  का  'मणाझी एक फॅन्टसी आहे, 
पिहल्या वाढिदिवसाला 'लाइट हाउस'मणध्ये करायचिं.' असे झकास संवादि म्हणिजे प्रगल्भता? मणग दिादिा कोंडके काय 
वाईट होते? खरतेर ते नव्हतेचि, त्यांनी काय थोडीफार प्रगल्भता आणिली असेल तर असेल. सध्या प्रचिंड गाजत 
असलेले उदिाहरणि म्हणिजे 'मणराठीला करोडोंच्या लायनीत उभा करणिारा िचित्रपट', अथारत 'दििुनयादिारी'चेि. करोडोंचिा 
व्यवसाय? असेल असेल, तो काय आमणचिा प्रांत नाही. टॅक्स भराल तेव्हा खरे काय ते कळेलचि. प्रश्न आहे तो हा 
कीर्, ह्या िचित्रपटाने प्रगल्भतेच्या प्रवासात काय योगदिान िदिले? शून्य + पूज्य असे हे योगदिान. एका चिांगल्या कथेचिी 
वाट कशी लावावी, प्रेक्षकांसाठी, सुिशप्रेमणींसाठी िचित्रपट काढतोय असे सांगून प्रत्यक्षात आवळा दिऊेन कोहळा कसा 
काढावा, यश िमणळाल्यावर जमेणल तेवढे मूणळ कथेच्या लेखकाचेि नाव प्रत्येक प्रिसद्धीत शक्यतो लांब कसे ठेवावे, हे 
प्रगल्भ िशक्षणि दिेण्यात मणात्र हा िचित्रपट प्रचिंड यशस्वी मणानायला हवा. िचित्रपटाच्या यशात सगळ्यांत मणोठा वाटा हा 
संगीताचिा आिणि आपणि केलेल्या बदिलाचिा कसा आहे हे सांगतानाचिी प्रगल्भता तर क्या केहने!

ह्याचिा अथर  मणराठीत खरचेि आशयघन, प्रगल्भ िचित्रपट बनतचि नाही आहेत का? नाही, असे िबलकुल नाही! वळू, 
जोगवा, गोष्ट छोटी डोंगराएवढी, पांिगरा, बदिामण राणिी गुलामण चिोर, क्षणिभर िवश्रांती असे अनेक उत्तमणोत्तमण िचित्रपट 

मणराठी िचित्रपटसृष्टी प्रगल्भ झाली आहे म्हणेि... - पिरकथेतील राजकुमणार
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बनले आहेत आिणि बनत आहेत. 'िवहीर'सारखे िचित्रपट अनेक पुरस्कार समणारभंांत दिेश-िवदिेश िहडूंन आले खरे, 
पणि  'िवहीर'  नक्कीर् िकती  लोकांनी  बिघतला,  िकती  लोकांना  आवडला  आिणि िकती  लोकांना  कळला  हे  मुणद्दे 
आहेतचि.  आनंदिाचेि  झाड,  एक डाव  धोबी  पछाड,  क्षणिभर  िवश्रांती,  िनशाणिी  डावा  अंगठा  असे  वैिवध्यदिेखील 
बघायला िमणळाले.  पणि िवनाकारणि ढोल बडवले जातात ते भलत्याचि िचित्रपटांचेि.  गल्ला भरायला िचित्रपट काढायचेि 
आिणि  प्रगल्भतेचेि  डोहाळे  दिाखवायचेि  कशाला?  प्रेक्षकसंख्या  वाढली,  पसैा  आला  म्हणिजे  प्रगल्भता  आली? 
'िफल्मणफेअर' आिणि 'आयफा'चिी झेरॉक्स वाटावी असे सोहळे मणराठी िचित्रपटांसाठी परदिेशात व्हायला लागले म्हणिजे 
प्रगल्भता आली? 'मणै  िजंदिगीका साथ िनभाता चिला गया..'  आिणि  'सावन बरसे जोमणात..'  असले शब्दि मणराठी 
गाण्यांत यायला लागले म्हणिजे प्रगल्भता आली? नक्कीर् प्रगल्भता म्हणूि तरी कशाला आम्ही?

आज अक्षय कुमणार, अिमणताभ यांसारखे धोरणिी व्यावसाियक लोक मणराठी िचित्रपटात पसैा गुंतवत असतील, तर तो 
काय मणराठी िसनेमणा प्रगल्भ झालाय म्हणिून?  नाही,  पसैा  वसूल होण्याचिी आिणि कीर्ती िमणळण्याचिी खात्री आहे 
म्हणूिनचि. प्रगल्भता घेऊन काय चिाटायचिी आहे त्यांना? ह्यांचिी गुंतवणूिक म्हणिजे प्रगल्भता असे मणानणिारे ह्यामुणळेचि 
मूणखर  वाटायला  लागतात.  हे  परवडले  असा  कहर  राज्य  सरकारने  मणांडला  आहे,  अनुदिानाच्या  रूपाने.  मणराठी 
िचित्रपटाचेि अनुदिान  +  गुंठामंणत्री  +  भरत जाधव  /  मणकरदंि अनासपुरे  =  प्रगल्भता?  ह्या घातक यतुीचेि पिरणिामण 
ह्याआधी आपणि पािहलेले नाहीत का? 'बायको हरवली स्टँडवर'  आिणि  'िचिकट नवरा'  यांसारखे भयाणि अनुभव 
स्मृणतीतून पुसले गेले आहेत का? आता तर काय म्हणेि,  आधी दिोन िचित्रपटांच्या िनिमणरतीचिा अनुभव असेल, तरचि 
िमणळणिारे सरकारी अनुदिान, आता फक्त एका िचित्रपटाच्या िनिमणरतीच्या अनुभवानंतर िमणळू शकणिार आहे. हे कमणी का 
काय, म्हणूिन राज्य सरकार वषारला दिोन िचित्रपट बनवणिार आहे. आता मणला सांगा, जर मणराठी िचित्रपट प्रगल्भ होतो 
आहे,  करोडोंचिी कमणाई करतो आहे,  तर सरकारला ही थेरं करायचिी गरजचि काय आहे?  नक्कीर् मणराठी िचित्रपट 
प्रगल्भ होतोय, का डबघाईला येतोय?

िचित्रपटाशी  संबिंधत  अनेक 
के्षत्रं  आहेत  -  जसे  कीर् 
संगीत,  िदिग्दिशरन,  नृत्य, 
अिभनय - हे मणान्य आहेचि. 
पणि ह्या  के्षत्रातंदिेखील फार 
काही प्रगल्भता िदिसते आहे 
असे  वाटत  नाही.  संगीत 
नक्कीर्  सुधारते  आहे, 
शब्दिांना  मणहत्त्व येत चिालले 
आहे  हे  मणान्य  करायलाचि 
हवे. पणि िचित्रपट संपल्यावर 
बाहेर पडताना असे िकतीसे 
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शब्दि नकळत ओठांवर येतात हे मणहत्त्वाचेि. बाकीर् 'िटक िटक' वाजवून सतत जािहराती, प्रोमणो, िरगंटोन, प्रमणोशनमणधून 
केलेल्या मणाऱ्याबद्दल बोलायलाचि नको. 'जोगवा'चिी गाणिी कशी नकळत मणनात घर करून गेली ते कळलेचि नाही. 
अगदिी  'आभास हा..'सारखी गाणिीदिेखील अप्रितमण.  नृत्याबद्दल न बोलणेिचि बरे. 'राणिी मणाझ्या मणळ्यामंणदिी...'  आिणि 
'नवरी नटली', 'िरक्षावाला..'  बघून डोळ्याचेि पारणेि अगोदिरचि िफटलेले आहे. 'नटरगं'च्या नतृ्यांबद्दल चिचिार करणेि 
म्हणिजे अिभनयाबद्दल बोलताना सोनाली कुलकणिी (लहानगी)चेि उदिाहरणि दिेण्यासारखे आहे.

अिभनयात काही प्रगल्भता? प्रस्थािपत बाजूला सारले, तर केतकीर् मणाटेगावकर, मणनवा नाईक, हेमंणत ढोमेण, अंशुमणन 
जोशी इ.  खरचेि आवडून गेले.  सिचिनचिी मुणलगी आिणि कोठारचेिा पुतळा मणात्र कळसूत्री बाहुल्यांच्या तोडीचिादिेखील 
अिभनय करू शकत नाहीत हे पटले. िदिग्दिशरनािवषयी बोलताना कै. राजीव पाटीलसाहेबांचेि नाव आदिराने घ्यायलाचि 
हवे. अनासपुर-ेसयाजी िशदंि-ेभोसले ही त्रयी िमणळून सध्या मणराठीत जे काही िनमणारणि करते आहे, त्यांतल्या प्रत्येक 
कलाकृतीला नक्कीर्चि दिादि द्यायला हवी. बाकीर् एकुणिातचि 'प्रगल्भतेच्या बुरख्याआड.. अनुदिान िझंदिाबादि' असेचि िचित्र 
िदिसले.

जाता  जाता  आठवले,  काय हो,  'मणराठीतील आघाडीचिी  नाियका  वेश्याव्यवसायाखाली  अटकेत',  'मणराठीतल्या 
आघाडीच्या  तारकेला  अल्पवस्त्रात  भर  मणध्यरात्री  दिारू  ढोसून  दिगंा  करताना  अटक',  िकंवा  'ज्येष्ठ  मणराठी 
अिभनेत्याला कािनरस्टंग काऊचिसाठी अटक', 'आघाडीचिा मणराठी नायक गोव्यात वेश्याव्यवसाय करणिाऱ्या मणसाज 
सेटरमणध्ये सापडला' ह्या पोिलसी नोंदिींना आिणि पेपरातल्या बातम्यांना प्रगल्भता म्हणिता येईल काय हो?

***



माझी ग ोष्टींची भूक तशनी मोठिी आणहे.  जालावर्रची,  मला नम्रतेच्या सीमेवर्र राखणिारी मंडळी 

सोडली तर माझ्याइतकं बेिशनस्त,  आणडवर्िंतडवर्ं,  आणडदर्ांड वर्ाचणिारं कुणिी मला सहसा भेटत 

नाही. त्यामुळे माझा आणनदंर् वर्ाटून घेण्याच्या स्वर्ाथी हेतून ंमी अनकेांना ग ोष्टींच्या पसु्तकांच्या 

िशनफिारशनी करत असते. त्या सहसा िनष्फिळ ठिरत नाहीत असा अनुभवर्. पणि 'शनेरलॉम्पक'च्या 

फॅिनिफिक्शननच्या बाबतीत मात्र मला दर्ारुणि अपयशन आणलं. मी नक्की कशनान ंइतकी खुळावर्ून-

नादर्ावूर्न  ग ेले  आणहे  हे  माझ्या  भवर्तालातल्या  कुणिाला  कळलंच नाही.  मलाच सहावर्ं  बोट 

फुिटल्यासारखा सहानुभूत भावर्, थोड ंसहनशनील दर्लुर्शक्ष आणिणि काही उंचावर्लेल्या िभवर्या इतकंच 

माझ्या पदर्रात पडलं. िशनवर्ाय 'आणता बहधुिा ही 'शनेरलॉम्पक'बद्दल बोलणिार' अशनी अदर्शृ्य भीती + 

संशनय नजरेत घेऊन, पळायच्या तयारीतच असल्यासारखे लोक माझ्या परीघावर्र कायम दर्ीड 

पायावर्र असू लाग ले.  तेव्हा आणपल्याला यातलं नक्की काय इतकं आणवर्डतं आणहे याचा छडा 

लावर्णिं मला भाग  पडलं!
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गोष्टीच्या गोष्टीचिी गोष्ट - मेणघना भुस्कुटे

मणातृभाषा कुठलीही असो - शेरलॉक होम्स तसा सगळ्यांनाचि कधी ना कधी, कुठल्या ना कुठल्या रूपात भेटलेला 
असतो. भा. रा. भागवतांच्या कृपेनं तो मणलाही भेटला होता. त्याचिी ती अफलातून तकर बुद्धी वगळता त्यानं फार लक्ष 
वेधनू घेतल्याचिं आठवत नाही. पढेु विजरनल होम्सही वाचिला, पणि डॉयलबुवांच्या भाषेनं मणला िबचिकवलं असणिार. 

बीबीसीचिी  'शेरलॉक'  ही  मणािलका मणात्र मणला पिहलेछूट आवडली.  एक तर त्यातला  शेरलॉक मणला  कळीच्या 
िदिवसांत भेटला.  काही कडू-भाजऱ्या आठवणिी रोज जगताना झेपेनात म्हणिून त्या कापेटखाली सारून स्वस्थ 
होण्याच्या प्रयत्नात मणी असताना मणला ही दिोन िमणत्रांचिी गोष्ट िमणळाली. ितच्या िमणषानं मणी काही मणहत्त्वाचेि नातेसंबंध 
स्वतःपाशी पनु्हा तपासले असणिार, असं आता लक्षात येतं.

'शेरलॉक'मणध्ये एकाचि वेळी दिोन िनरिनराळ्या गोष्टी चिालू होत्या.  डॉयलबुवांशी इमणान राखणिारी,  होम्सचिा आत्मणा 
जपणिारी एक गपु्तहेरी गोष्ट. आिणि होम्सपदिाला पोचेिपयर्थांत शेरलॉकच्या भाविनक वाढीचिा आलेख काढणिारी त्याचिी िन 
त्याच्या आयषु्यातल्या  मणाणिसांचिी एक अस्तराचिी  गोष्ट.  पिहली गोष्ट अथारतचि अिधक मणहत्त्वाचिी,  वरचिढ,  मणुख्य 
धारतेली. त्यामणुळे पात्रांचिी मणनःिनरस्थती िन बॅकस्टोऱ्या िन त्यातले गुंते कळतील न कळतील अशा सूक्ष्मणपणेि दिाखवत 
अलगदि सोडून िदिलेले. ते असतं, हे मणात्र नक्कीर्. हे मणला फारचि मणानवलं. म्हटलं तर एक रहस्य-उकल-छापाचिी 
सरळसोट गोष्ट, म्हटलं तर मणाणिसं-नाती-गुतेंिबंते-राखीव कुरणि. कसल्याही िगल्टी प्लेजरिशवाय. 'शेरलॉक'चेि ते 
ईनमणीनसहा एिपसोड्स मणी एकदिा, दिोनदिा, अनेकदिा पािहले. त्याबद्दल जालावर िदिसेल ते ते सगळं वाचिलं, पािहलं. 
गोष्टीच्या  संभाव्य वळणिांबद्दल कंटाळा  येस्तोवर काथ्याकूट केले.  'फॅनडमण'  या संकल्पनेशी  झालेली  मणाझी  ही 
पिहली रीतसर तोंडओळख.
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तोवर  -  आिणि आधीही  -  समणिलगंी 
संबंधांना मणाझा कागदिोपत्री वा तत्वतः 
िवरोध नव्हता. पणि शेरलॉक-जॉनच्या 
मणैत्रींच्या  संदिभारत  खदु्द  बीबीसी 
शेरलॉकमणध्ये  केलेली  सूचिक  कुजबुज 
मणला  कशीशीचि  वाटे.  शेरलॉकच्या 
आधुिनकीर्करणिाचिा एक अपिरहायर भाग 
म्हणूिन मणी अत्यंत घाईघाईनं ते संदिभर 
सोडून  देित  असे.  मणाझ्या  डोक्यातला 
हा ब्लॉक योगायोगानंचि िवरघळला.

जालावर  िहडंताना  'दिी  िरलक्टंट 
िरलेशनिशप'  ही  'शेरलॉक'वरचिी 
फॅनिफक्शन मणला सापडली. केवळ 'जे 
जे िमणळेल ते ते भक्षावे'  या बाण्यामणुळे 
ती  मणी  वाचिली.  पणि  मणािलकेतल्या 
वात्रट कुजबुजीकडे मणी जसं सोईस्कर 
दिलुरक्ष  केलं  होत,ं  तसं  ते  मणला  या 
गोष्टीकडे  करता  येईना.  ितनं  मणला 
झपाटलचंि.  मणािलकेतल्या 
घटनाक्रमणाला  धक्का  न  लावता, 
अधल्यामणधल्या  जागा  आपल्या 
कल्पनेनं  भरत  लेखकानं  शेरलॉक 
आिणि जॉनचिी एक नवीचि गोष्ट िलिहली 
होती.  पातं्र  तीचि.  घटनाक्रमणही  तोचि. 

पणि नेहमणीच्या सरावातल्या,  ओळखीच्या मणाणिसानं  थोडा  वेगळा हेअरकट करून,  नेहमणीपेक्षा  िनराळं  काहीतरी 
पेहरून यावं आिणि आपणि त्याला ओळखचूि नये, फक्त आजवर दिलुरिक्षत रािहलेल्या आकषरकपणिाकडे पाहत राहावं, 
तसं  काहीतरी झालेलं.  शेरलॉक िन जॉनमणधलं रोमॅणिनरण्टक नातं,  त्यातल्या अवघडलेपणिासकट पुरसें  िवश्वासाहर 
करून रगंवणिारी ती गोष्ट मणला बेहद्द आवडली.

मणग त्या लेखकानं अजून काय िलिहलं आहे,  हे शोधणिं आलचंि.  त्यातून  'आकारइव्ह ऑफ अवर ओन'चिा शोध 
लागला. िकती गोष्टी होत्या ितथे! पुस्तकांच्या जगात रमणणिाऱ्या मणाणिसाला पुस्तकातली पातं्रही पुरशेी ित्रिमणत करून 
घेण्याचिी खोड असते.  मणलाही होती  -  आहे. 'एओथ्री'मणधे मणला मणािझया जातीचिी अनेक मणंडळी िदिसली.  लेखक 

गोष्टीच्या गोष्टीचिी गोष्ट - मेणघना भुस्कुटे
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आपल्या भवतालातलं वास्तव जग कच्चिा मणाल म्हणिून वापरत असतो. त्यावर आपल्या कल्पनेचिं आरोपणि करत 
असतो. फॅनिफक्शन िलिहणिार ेलेखक अनेक िनरिनराळ्या मणाध्यमणांतल्या गोष्टीचि - खर ंतर त्या गोष्टींमणधली पातं्र - 
कच्चिा मणाल म्हणूिन वापरत होते.  काय नव्हतं ितथं? अनेक िनरिनराळे फॉम्सर,  चिौकटीतल्या िन चिौकटीबाहेरच्या 
नात्यांच्या शक्यता तपासून बघणिं, गोष्टीचिी चिौकट िन पात्रांचिी मणािहती यांच्याबद्दल आदिर बाळगणिं िन तरीही प्रयोग 
करून बघायला न िबचिकणिं, गोष्टीच्या इटंरिप्रटेशनचिं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असतं िन तरीही कलाकृतीच्या मणूळच्या 
कत्यार्थांचिा गोष्टीवर सवरप्रथमण, सरतेशेवट आिणि व्यावसाियक अिधकार असतो याचिं स्पष्ट भान बाळगणिं...  कल्पक, 
रोचिक, वाचिनीय, प्रयोगशील, जबाबदिार आिणि दिजेदिार गोष्टींचिं एक जंगलच्या जंगल मणाझ्या पढु्यात अवतरलं.  हे 
वाचिू  कीर् ते वाचिू,  असा हावरपेणिा करत हा अवाढव्य बकॅलॉग पुरा करण्याच्या नादिात मणाझं  प्रत्यक्ष पुस्तकांचिं 
(हाडरकॉपीज् आिणि मणुख्यधारतेलं सािहत्य, अशा दिोन्ही अथार्थांनी) जवळपास शून्यावर येऊन िनरस्थरावलं. आिणि तरी 
िदिवसरात्र एक करूनही मणला वाचिनाला वेळ कसा तो पुरनेा.  नकुती कुठे मणी या िवन-िवन गोंधळातून डोकं वर 
काढते आहे!

वर म्हटलेल्या पैलूिंशवायही एक मणहत्त्वाचिा पैलू या िवश्वाला होता.

समणिलगंी संबंधांच्या अनेक बाजू इथे हाताळलेल्या होत्या. पणि फक्त समणिलगंीचि कशाला - लिैगकतेचेिचि अनेक पैलू 
इथे फार जाणिकारीनं आिणि जबाबदिारीनं, थक्क करून टाकतीलशा बहुिवध प्रकार ेहाताळले होते. 'शेरलॉक'वरच्या 
प्रेमणापोटी मणी मणुख्यत्वेकरून त्यावरचिी फॅनिफक्शन वाचिली. पणि फॅनिफक्शनच्या िवश्वात इतर अनेक कलाकृतींवर 
अनेक प्रकारचिी फॅनिफक्शन िलिहली जाते.  कलाकृतीचिी तात्कािलक लोकिप्रयता,  पात्रांचिं  हाडामणांसाचिं असणिं, 
आिणि  मणूळच्या  कथानकापासून  वळणि  घेण्यासाठी  कलाकृतीनं  िकती  'मणाया'  सोडली  आहे,  या  गोष्टींवर 
फॅनिफक्शनच्या  िवश्वातली  कलाकृतीचिी  लोकिप्रयता  ठरते,  असं  िदिसतं.  'शेरलॉक'  या  ितन्ही  िनकषांवर 
िडिनरस्टंक्शनमणधे पास होत असल्यामणुळे त्यावर िलिहल्या जाणिाऱ्या गोष्टींचिं प्रमणाणि प्रचिंड आिणि रोज वाढतं आहे. 
मणािलकेच्या  कत्यार्थांनी  ही  'मणाया'  जाणूिन-सवरून  सोडली  आहे,  कीर्  हे  व्यावसाियक-सामणािजक  गरजांतून 
नकळतपणेि  घडलं  हा  प्रश्न  कायमणचि  अनुत्तिरत  राहील.  तो  प्रश्न  या  संदिभारत  तसा  िनरुपयोगीही  आहे.  पणि 
शेरलॉकचिी  उदिासीन  लिैगक  बाजू,  आयरीन  ॲडलरच्या  बुिद्धमणत्तेकडे  त्याचिं  खेचिलं  जाणिं,  त्याच्यातली  िन 
जॉनमणधली  चििकत  करणिारी  िन:शब्दि  समणजूत,  समणलिैगकतेबद्दल  कमणालीचिा  अवघडलेपणिा  िन  त्याचि  वेळी 
पॉिलिटकली करके्ट राहण्याचिी जॉनचिी िवनोदिी धडपड... या सगळ्यांत अनेक गोष्टींचिी बीजं होती. 'शेरलॉक'वरच्या 
फॅनिफक्शननं  हे  सगळं  हेरलं,  पेललं  आिणि  अनेकानेक  प्रकारे  समणथरपणेि  िचितारल.ं  एसेक्शुॲिलटी, 
बायसेक्शुॲिलटी,  होमणोसेक्शुॲिलटी,  डेिमणसेक्शुॲिलटी...  अशा  अनेक  छटांमणधे  या  गोष्टींमणधली  मणाणिसं 
िवश्वासाहरपणेि, सराईतपणेि वावरली. मणाणिसांनी मणाणिसांना स्वीकारावं, त्या सहजतेनं त्यांनी लिैगकतेचेि हे प्रवाही पैलू 
शोधले, पािहले, स्वीकारले, पचिवले.

हे असं मणी कधीचि कुठेचि अनुभवलं नव्हतं.  खरतंर मणाणिसांच्या जगात हे सगळं घडत असेल, तर त्याचिं प्रितिबंब 
दिाखवणिं ही कोणित्याही सािहत्याचिी मणूलभूत जबाबदिारी आहे. पणि आपलं सािहत्य (आिणि िचित्रपट आिणि नाटकं) 

६९
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ितथे पार गंडलं आहे. आपल्याकडे लिैगकतेबद्दल शास्त्रीय, रुक्ष मणािहती तरी असते; नाहीतर थेट भक्तप्रल्हादिसदृश 
गोष्टी तरी असतात.  अितसूचिक-सोवळ्या-उदिात्त-अवास्तव शंृगाराचिं एक टोक;  आरक्त-उरोज-आवळाआवळी 
या ित्रकोणिात घुटमणळणिारं दिसुरं. यांच्या मणधे िकती िवस्तीणिर, िदिलखेचिक, गुतंागुंतीचिा आिणि मणहत्त्वाचिा प्रदेिश असतो 
याचिं भान आिणि िदिलासा मणला मणखु्यधारतेल्या वा समणांतर सािहत्यानं नाही, तर फॅनिफक्शननं िदिला. एमणा ग्रॅण्टचिी 
'ए क्यअुर फॉर बोअरडमण' ही गोष्ट वाचिली आिणि मणाझ्याचि अप्रूपाचिं कोडं मणला पुरत ंउलगडलं.

शारीर अनुभव तर घेतो आपणि. पणि तेडुलकरांच्या बेणिारलेा इतकीर् वषर्थां उलटली, तरी शरीराला दियु्यमण, अपिवत्र, 
पापाचिं आगार मणानण्याचिी आपली परपंरा मणात्र कायमणचि. त्याबाबत सनातनी आिणि परुोगामणी - दिोघेही एका पाटीत. 
प्रेमण, राग, लोभ, आकषरणि, मणत्सर या साऱ्यासकट आपल्याबरोबर असणिारं आपलं िजवंत शरीर हे बहुरगंी अनुभव 
आपल्याला  देित,ं  पणि  त्याबद्दल  कडेकोट  अळीिमणळी-गुपिचिळी  बाळगायचिी.  ना  त्यातले  आनंदि-खेदि  कुणिाशी 
मणोकळेपणिानं वाटून घ्यायचेि,  ना त्यातली कोडी खलेुपणिानं सोडवायचिी.  त्यासाठी एकतर मणानसोपचिारतज्ज्ञ तरी 
गाठायचिा,  नाहीतर आंबटशौकीर्-अधरवट मणाध्यमणं तरी.  मणधला पैस ओलांडायचिा कुणिी आिणि कसा?  या प्रश्नात 
मणुख्य धारतेल्या कलाप्रकारांना ठार अपयश आलं.  मणग त्याचिी कारणिं  धदेंिवाईक असतील वा पारपंिरक.  िकंवा 
दिोन्हीही.

हे  अपयश  तुमणच्या-आमणच्यासारख्या  वाचिक-प्रके्षकांनी  फॅनिफक्शनमणधनू  भरून  काढलेलं  िदिसतं.  ना  त्यातून 
कॉपीराइटसंबंधीचेि आचिरट वादि उदवले, ना कलाकारांच्या िनिमणरतीवर राजरोस डले्ल मणारले गेले. काही अनावश्यक 
संकोचिांवरचिी  चिोख  उत्तरं,  बरीचिशी  कॅिलडोस्कोिपक-अनाग्रही  सोबत  मणात्र  िमणळाली.  या  गोष्टी  जवळच्या 
मणाणिसांइतक्या, जवळच्या पुस्तकांइतक्या मणहत्त्वाच्या िन जवळच्या झाल्या. मणाझं कुढं, दिखुरं,  सुनं झालेलं िवश्व 
त्यांनी पुन्हा लख्ख मणोकळं, रगंीत, गजबजत ंकरून िदिलं.

***

गोष्टीच्या गोष्टीचिी गोष्ट - मेणघना भुस्कुटे

http://archiveofourown.org/collections/A_Cure_for_Boredom
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अथरिनणिरयनाच्या िवरोधात - िमणिलंदि

स्यझुन सॉन्टॅग ह्यांच्या "अगेन्स्ट इन्टरिप्रटेशन" ह्या िनबंधाचिा अनवुादि

१
कलेचिा प्राक्कालीन अनुभव जादिईु,  मणंत्रभारला असावा.  त्या काळी कला कमणरकांडाचिा एक भाग होती. (लास्को, 
अल्टािमणरा,  िनयो, ला पािसयेगा इत्यादिी िठकाणिी असलेल्या गहुांमणधील िचिते्र पहा.)  कलेचिा सवारत जुना िसद्धांत 
यवनी  (ग्रीक)  तत्त्वज्ञांनी  मणांडला.  त्यानुसार  कला  म्हणिजे  अनकृुती,  वास्तवाचेि  अनकुरणि  िकंवा  नक्कल.
हा िसद्धांत मणांडल्याबरोबर कलेच्या मणोलाचिा िविचित्र प्रश्न उदवला, कारणि आनुकृितक िसद्धांताच्या अटीचि कलेला 
स्वत:चेि समणथरन करण्याचेि आव्हान देितात.

कलेला काही मणोल असण्यािवषयी शंका व्यक्त करण्यासाठीचि प्लॅटोने आनुकृितक िसद्धांत मणांडला असावा.  तो 
सामणान्य जड वस्तूनंाही असामणान्य आकृितबंधांचिी अथवा संरचिनांचिी नक्कल मणानायचिा.  त्यामणुळे एखाद्या पलगंाचेि 
उत्कृष्ट िचित्रही फक्त  "अनुकरणिाचेि अनुकरणि"  िकंवा  "नकलेचिी नक्कल"चि असू  शकते.  प्लॅटोच्या मणते,  कलेचिा 
फारसा काही उपयोग नसतो. (पलगंाच्या िचित्रावर झोपता येत नाही,  आिणि,  काटेकोरपणेि पािहले,  तर ते िचित्र 
वास्तवही नसते.) ॲिरस्टॉटलने कलेचिा पक्ष मणांडला असला तरी कला ही नजरभूल आहे, व त्यामणुळे असत्य आहे 
हे प्लॅटोचेि म्हणिणेि तो खोडून काढू शकला नाही. पणि कला िनरुपयोगी आहे हा प्लॅटोचिा िवचिार मणात्र त्याला मणान्य 
नाही. िकंबहुना, त्याच्या मणते कला धोकादिायक भावनांना चेितवून त्यांचेि रचेिन करत असल्यामणुळे ती एक प्रकारचिी 
वैद्यकीर्य उपचिारपद्धती आहे.

प्लॅटो व ॲिरस्टॉटलच्या लेखनात, कला ही कायमण आलकंािरक असते हे गहृीतक आनुकृितक िसद्धांताच्या हातात 
हात घालून चिालताना िदिसते.  पणि आनुकृितक िसद्धांताच्या पुरस्कत्यार्थांनी  सजावट कलेकडे व  अमणूतर  कलेकडे 
कानाडोळा करण्याचिी गरज नाही.  कला ही अपिरहायरपणेि  'वास्तवता'  आहे ही चिकुीर्चिी कल्पना,  ह्या िसद्धांताने 
िनमणारणि  केलेल्या  अडचिणिींच्या  मणयारदेित  राहूनही  रद्द  करता  येते  िकंवा  ितच्यात  फेरबदिल  करता  येतात.
वस्तुिनरस्थती  अशी  आहे  कीर्  कलेिवषयी  साऱ्या  पाश्चिात्त्य  जािणिवा,  सारे  पाश्चिात्त्य  िचितंन  यवनी  आनुकृितक 
िसद्धांताच्या चिाकोरीत रािहले आहे. ह्या िसद्धांतामणुळेचि कला - िविशष्ट कलाकृतींच्या पलीकडे जाऊन समणग्र कला 
- अडचिणिीचिी ठरू लागते, ितचिा बचिाव करावा लागतो.  त्या बचिावातूनचि 'आकृितबंधा'पासनू 'आशया'ला वेगळा 
काढण्याचिा िविचित्र दृिष्टकोन िनपजला. आशयास आवश्यक आिणि आकृितबंधास गौणि ठरवण्याचिी सदि्हेतुक चिालही 
त्यातूनचि आली.

७१

"आणशनय कशनाचं तरी ओझरत ंदर्शनर्शन असतं, काहीतरी क्षणिभर चमकून जातं. आणशनय अितशनय सकू्ष्म असतो."

िवर्िलयम ड कूिनगं  (एका मलुाखतीत)

"फिक्त उथळ माणिसंच बाह्य रूपावर्रून पारख करीत नाहीत. ग ढू दर्गृ्ग ोचरात आणह,े अदर्शृ्यात नव्हे."

ऑस्कर वर्ाइल्ड (एका पत्रात)

http://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_art
http://en.wikipedia.org/wiki/Decorative_art
http://en.wikipedia.org/wiki/Trompe-l'%C5%93il
http://www.scribd.com/doc/162449938/Against-Interpretation-Susan-Sontag
http://en.wikipedia.org/wiki/Against_Interpretation
http://en.wikipedia.org/wiki/Susan_Sontag
http://www.aisiakshare.com/user/186
http://www.aisiakshare.com/node/2229
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आधुिनक काळात बहुतेक कलाकारांनी व समणीक्षकांनी जरी कलेचिा आनुकृितक िसद्धांत त्यजून ितला आत्मणिनष्ठ 
अिभव्यक्तीर् मणानले असले तरी त्या िसद्धांताचिा मणुख्य घटक िटकून आहे. आपणि कलाकृतीला वास्तवाचेि अनुकरणि 
मणानले काय िकंवा  कलाकाराचिी  अिभव्यक्तीर्  मणानले काय,  आशयाचिा  िवचिार  सवरप्रथमण करतो.  आशय बदिलला 
असेल, पूवीपेक्षा कमणी लाक्षिणिक, कमणी सुबोध व कमणी वास्तिवक असेल. पणि कलाकृती म्हणिजे ितचिा आशय असे 
अजूनही गहृीत धरले जाते आहे. िकंवा, आजच्या भाषेत सांगायचेि झाले तर, कलाकृती काहीतरी म्हणिते. ("क्ष असं 
म्हणितोय कीर्...", "क्ष असं म्हणिण्याचिा प्रयत्न करतोय कीर्...", "क्षने असे म्हटले आहे कीर्..." इत्यादिी.)

२

ह्या साऱ्या िसद्धांतांचिा उदिय होण्याआधी कलेला स्वत:चेि समणथरन करावे लागायचेि नाही. त्या काळी कलाकृती काय 
म्हणिते असे आपणि िवचिारत नव्हतो कारणि ती काय करते ते आपल्याला ठाऊक असे (िकंवा ठाऊक आहे असे 
वाटे). तो िनरागसपणिा पुन्हा कधीही येणिार नाही. ह्यापुढे जािणिवेच्या अंतापयर्थांत कलेचिा बचिाव करत राहण्यावाचिनू 
आपल्याला गत्यंतर नाही.  आपणि फक्त बचिावाच्या साधनांबाबत वादि घालू शकतो.  खरे तर,  कलेच्या बचिावाचेि, 
समणथरनाचेि जे जे साधन समणजायला िवशेष कठीणि आहे िकंवा सद्य:कालीन गरजा व आचिरणिांचिा िवचिार न करणिारे 
आहे त्याचिा पाडाव करणेि आपल्याला बधंनकारक आहे.

आशयाच्या सकंल्पनेबाबत आज नेमणकीर् तीचि वेळ आलेली आहे.  पवूी ितचिी उपयकु्तता काही असो,  आज ती 
मणुख्यत:  एक अडथळा,  एक उपद्रव आहे,  सूक्ष्मण िकंवा स्थूल क्षुद्रव्यवहारवादि आहे.  कलाकृती म्हणिजे प्रामणुख्याने 
ितचिा  आशय ह्या िवचिारापासून  अनेक कलांमणध्ये  होत असलेली प्रगती  आपल्याला दिरू  नेत असली तरी  त्या 
कल्पनेचिा  पगडा  आजही जबरदिस्त आहे.  मणाझ्या  मणते,  कलेचिा  गांभीयारने  िवचिार  करणिाऱ्या  बहुतेक लोकांमणध्ये 
कलाकृतीस सामणोरे जाण्याच्या िविशष्ट पद्धतीच्या रूपाने ती कल्पना आजतागायत िटकून आहे. आशयाला िदिल्या 
जाणिाऱ्या अितमणहत्त्वामणुळे अथरिनणिरयनाचिा कधीही पूणिर  न होणिारा उपक्रमण अटळ ठरतो.  उलटपक्षी,  अथरिनणिरयन 
करण्यासाठीचि कलाकृतींना सामणोर ेजाण्याच्या सवयीमणुळे कलाकृतीला आशय असतो हा आभास िटकून राहतो.

३

अथारत, ज्या िबनचिूक अथारने नीत्शे म्हणितो, "सत्य असं काही नसतं, असतात ती फक्त अथरिनणिरयनं" त्या व्यापक 
अथारने मणला अथरिनणिरयन म्हणिायचेि नाही आहे. मणी हा शब्दि, िविशष्ट सकेंत स्पष्ट करणिारी मणनाचिी एखादिी जाणिीवपूणिर 
कृती,  अथरिनणिरयनाचेि िविशष्ट  'िनयमण',  ह्या अथारने वापरला आहे.  कलेच्या बाबतीत अथरिनणिरयन म्हणिजे एकसंध 
कलाकृतीतून ितच्या घटकांचिा एक गट (क, ख, ग, घ इत्यादिी) बाहेर काढणेि. अथरिनणिरयनाचेि कायर  म्हणिजे जवळ 
जवळ अनुवादिचि. अनुवादिक म्हणितो, "बघा, िदिसतयं ना, क म्हणिजे खर ंतर अ, ख खर ंम्हणिजे ब, ग म्हणिजे क?"

हे कोणित्या पिरिनरस्थतीमणुळे घडले? ह्याचेि उत्तर इितहास देितो. अथरिनणिरयनाचिा उदिय ग्रेको  -  रोमणन अिभजात यगुा  च्या 
उत्तराधारत  झाला.  तोपयर्थांत,  वैज्ञािनक  प्रगती  व  उद्बोधनामणुळे,  जगाकडे  पाहण्याच्या  'वास्तववादिी'  दृिष्टकोनाचेि 
आगमणन झाले होते, व त्या दृिष्टकोनाने परुाकथांच्या शक्तीर् व िवश्वासाहरतेवर मणात केली होती. िमणथकोत्तर जािणिवेला 
छळणिारा धािमणरक प्रतीकांच्या योग्यायोग्यतेचिा प्रश्न एकदिा मणांडल्यावर प्राचिीन संिहता त्यांच्या मणूळ िवशुद्ध रूपात 

अथरिनणिरयनाच्या िवरोधात - िमणिलंदि
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स्वीकाराहर  रािहल्या  नाहीत.  मणग  'आधुिनक'  मणागण्यांशी  त्यांचिा  मेणळ  घालण्यासाठी  अथरिनणिरयनाला  पाचिारणि 
करण्यात आले. अशा रीतीने समणिचित्ततावाद्यांनी देिवांना निैतक ठरवण्यासाठी होमणरच्या मणहाकाव्यांमणधील िझउस व 
त्याच्या उच्छंृखल गोतावळ्याच्या ग्राम्य गोष्टींचेि रूपकीर्करणि केले.  त्यांच्या स्पष्टीकरणिानुसार,  होमणरने िझउस व 
लेटोच्या व्यिभचिारातून शक्तीर् व बदु्धीचेि  मणीलन दिाखवले आहे.  ॲलेक्झॅिनरन्डरयाच्या  फायलोने अशाचि प्रकारे  िहबू्र 
बायबलमणधील ऐितहािसक कथांना शब्दिश: न घेता त्यांना आध्यािनरत्मणक िकत्ते ठरवले. त्याच्या म्हणिण्यानुसार, ज्यूंचेि 
ईिजप्तमणधून सामणूिहक प्रस्थान,  चिाळीस वषे  वाळवंटात वणिवणि,  आिणि देिवाने  कबूल केलेल्या  देिशात प्रवेश,  हे 
आत्म्याचिी मणुक्तीर्,  क्लेश,  व अंितमण मणोक्ष ह्याचेि रूपक आहे.  ह्यावरून असे िदिसते कीर् संिहतेचिा स्पष्ट अथर  आिणि 
(नंतरच्या काळातील) वाचिकांच्या गरजांतील तफावत हे अथरिनणिरयनाचेि गृहीतक आहे. अथरिनणिरयन ही तफावत दिरू 
करण्याचिा  प्रयत्न करते.  होते  काय,  कीर्  काही  कारणिास्तव एखादिी  संिहता  आके्षपाहर  झालेली  असते;  पणि ती 
मणौल्यवान असल्यामणुळे टाकून देिणेिही शक्य नसते. अशा प्राचिीन संिहतेचेि अथरिनणिरयन करून ती जतन करता येते. 
अथरिनणिरयनकार खाडाखोड न करता,  पनुलेखन न करता,  ितच्यात बदिल करतो.  पणि तसे केल्याचिी कबुली तो 
देिऊ शकत नाही. त्याऐवजी, ितचिा खरा अथर िवशदि करून ितला सुगमण केल्याचिा दिावा करतो. उघड उघड शंृगािरक 
असलेल्या 'सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स'चेि ज्यू व िख्रिस्तींनी काढलेले 'आध्यािनरत्मणक' अथर हे ह्याचेि आणिखी एक उदिाहरणि. 
अथरिनणिरयनकारांनी संिहता िकतीही बदिलली तरी त्यांना तो अथर  आधीपासनू ितच्यात असल्याचिा दिावा करावा 
लागतो.

आपल्या काळात अथरिनणिरयन अिधकचि गुंतागुंतीचेि झाले आहे, कारणि अथरिनणिरयनािवषयीचिा सद्यकालीन उत्साह हा 
अनेकदिा, अडचिणिीत आणिणिाऱ्या संिहतांिवषयी असणिाऱ्या भिक्तभावनेतून आलेला नसनू उघड आक्रमणकतेतून, जे 
िदिसते त्याबद्दल प्रकट तुच्छतेतून आलेला असतो. (भिक्तभावनेआड कधी कधी आक्रमणकता दिडलेली असते) 
अथरिनणिरयनाचिी जुनी रीत आग्रही असली तरी आदिरयकु्त होती. ती शब्दिाथारवर एक नवा अथर उभारायचिी. आधुिनक 
रीत मणात्र अथारसाठी उत्खनन करते,  आिणि तसे करता करता नष्ट करते.  ती छुप्या खऱ्या अथारसाठी संिहतेच्या 
'पलीकडे' खोदिते. आधुिनक िसद्धांतांपैकीर् सवारत प्रख्यात व मणातब्बर आहेत मणाक्सर व फ्रॉइड ह्यांचेि. प्रत्यक्षात, ह्या 
दिोन्ही अथरिनणिरयनाच्या िवस्तृत, आक्रमणक आिणि अश्रद्ध पद्धती आहेत. फ्रॉईडच्या शब्दिांत, सवर िनरीक्षणिक्षमण घटना 
दृश्य आशयात गणिता येतात. खरा अथर - दिडलेला आशय - शोधण्यासाठी दृश्य आशयास बाजूला सारावे लागते. 
मणाक्सरसाठी  क्रांती  व  यदु्धासारख्या  सामणािजक घटना;  फ्रॉईडसाठी  व्यिक्तगत जीवनातील  घटना  (उदिाहरणिाथर 
मणनोिवकाराचिी लक्षणेि,  वाक्प्रमणादि)  तसेचि संिहता  (उदिाहरणिाथर  स्वप्न िकंवा कलाकृती) -  सवर  अथरिनणिरयनाला 
िनिमणत्त आहेत. मणाक्सर  व फ्रॉईडनुसार ह्या साऱ्या घटना आकलनीय फक्त भासतात. प्रत्यक्षात अथरिनणिरयनावाचिनू 
त्यांना अथर  नाही.  त्या समणजून घेणेि म्हणिजेचि अथरिनणिरयन करणेि;  आिणि अथरिनणिरयन करणेि म्हणिजे त्या घटनेचिी 
पुनमणार्थांडणिी करणेि, ितला समणतुल्य काहीतरी शोधणेि.

अशा प्रकारे, अथरिनणिरयन हे (बहुतेक लोक गहृीत धरतात त्याप्रमणाणेि) िनरपेक्ष मणूल्य नाही िन मणनाचिी कालिनरपेक्ष 
कृतीही नाही.  त्याचेि मणानवी जािणिवांच्या ऐितहािसक दृिष्टकोनातून मणूल्यमणापन व्हायला हवे.  काहीएक सांस्कृितक 
संदिभारत अथरिनणिरयन मणुक्तीर्चिा मणागर  आहे.  मणृत इितहासाचेि पनुरीक्षणि व पनुमणूरल्यांकन करण्याचेि,  त्यापासून सुटका 

७३
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करून घेण्याचेि साधन आहे. अन्य सांस्कृितक संदिभारत अथरिनणिरयन प्रितगामणी, उच्छंृखल, भ्याड आिणि कोंडमणारा 
करणिार ेआहे.

४

आजच्या काळात अथरिनणिरयन बहुतकरून प्रितगामणी आिणि कोंडमणारा करणिार ेआहे. जसा मणोटारींचिा व कारखान्यांचिा 
धूर शहरी वातावरणि प्रदििूषत करतो तसेचि कलेच्या अथरिनणिरयनाचेि भरते आपल्या जािणिवांत िवष कालवते आहे. 
आधीचि आजच्या संस्कृतीत ऊजार व इिंद्रयिनष्ठ क्षमणता कमणी व बदु्धी अिधक; त्यात अथरिनणिरयन हा बुद्धीने कलेवर 
उगवलेला सूड आहे.

इतकेचि नव्हे, तर तो बदु्धीने जगावर उगवलेला सूड आहे. अथरिनणिरयन करणेि म्हणिजे जगाला दििरद्री करणेि, संकुिचित 
करणेि. आिणि हे कशासाठी - तर 'अथार्थां'चेि एक भासमणान जग िनमणारणि करण्यासाठी. जगाचेि रूपांतर ह्या भासमणान 
जगात करण्यासाठी. ("हे जग!" जणूि काही दिसुरे कोणिते जग असते.) आपले जग आधीचि बरचेि संकुिचित व दििरद्री 
आहे. जे आहे त्याचिा अनुभव आधी घेऊ. तोवर ह्या प्रितकृतींना दिरू हटवा.

५

बहुतेक आधुिनक उदिाहरणिांत,  अथरिनणिरयन म्हणिजे कलाकृतीचिी  अरिसक मणोडतोड.  खऱ्या  कलेत आपल्याला 
अस्वस्थ करण्याचिी क्षमणता आहे. कलाकृतीला ितच्या आशयात संकुिचित करून आिणि मणग ितचेि अथरिनणिरयन करून 
आपणि ितला दिीन करतो. अथरिनणिरयन कलेला ताब्यात ठेवते, ितला अनुसरणिशील बनवते.

इतर कोणित्याही कलेपेक्षा सािहत्याच्या  प्रांतात अथरिनणिरयनाचिी ही  अरिसकता अिधक रूढ आहे.  गेल्या  काही 
दिशकांत सािहत्य समणीक्षकांनी असा समणज करून घेतला आहे कीर् आपले कामण म्हणिजे किवतेच्या / नाटकाच्या / 
कादिबंरीच्या / कथेच्या घटकांचेि दिसुऱ्या कशात तरी रूपांतर करणेि. कधी कधी एखादिा लेखक आपल्या कलेच्या 
अनावृत्त ताकदिीने इतका अस्वस्थ होतो कीर् तो आपल्या िलखाणिातचि त्याचिा उघड आिणि सुस्पष्ट अथर  मणांडून 
ठेवतो - पणि जरासा संकोचित, जराशा उपरोधाने. टॉमणस मॅणन अशा अती मणदित करणिाऱ्या लेखकांपकैीर् एक आहे. 
पणि आडमणुठ्या लेखकांच्या बाबतीत समणीक्षक हे कामण करायला आनंदिाने पुढे सरसावतात.

उदिाहरणिाथर, काफ्काच्या लेखनावर अथरिनणिरयनकारांच्या तीन फौजांनी सामणूिहक बलात्कार केलेला आहे. जे त्याचेि 
लेखन सामणािजक रूपक समणजून वाचितात त्यांना त्यात आधुिनक नोकरशाहीचेि वफैल्य व वेड, आिणि त्यातून शेवटी 
िनमणारणि होणिारी झोटींगशाही िदिसते. जे मणनोिवश्लेषणिात्मणक रूपक म्हणिून वाचितात त्यांना त्यात काफ्काला आपल्या 
विडलांचिी वाटत असणिारी भीती,  त्याचिा खच्चिीकरणि गडं,  नपुंसकत्वाचिी जाणिीव,  स्वप्नांचिा त्याच्यावरील पगडा 
िदिसतात.  जे धािमणरक रूपक म्हणूिन वाचितात त्यांच्या मणते दि कासलमणध्ये के स्वगाररोहणिाच्या प्रयत्नात आहे,  दि 
टर ायलमणध्ये  जोसेफ के देिवाच्या अटळ व गूढ न्यायाला सामणोरा  जातो आहे....  सॅम्यूएल बेकेटच्या लेखनासही 
अथरिनणिरयनकार जळवांप्रमणाणेि िचिकटले आहेत. बेकेटचिी िन:शब्दि जािणिवांचिी नाजूक, सारभूत, प्रवाहापासून वेगळी, 
अचिल  नाटके  ही  आधुिनक  मणानवाच्या  अथारपासून  िकंवा  देिवापासून  दिरुाव्यािवषयी  वक्तव्य  म्हणिून,  िकंवा 
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मणनोिवकृतीशास्त्राचिी रूपके म्हणूिन वाचिली जातात.

प्रूस्त,  जॉइस,  फॉकनर,  िरल्के,  लॉरने्स,  जीदि...  ज्यांच्यावर अथरिनणिरयनाचिी पुटे चिढली आहेत अशा लेखकांचिी 
यादिी बरीचि लांबवता येईल. परतुं अथरिनणिरयन फक्त सुमणारांनी प्रितभावंतांचिा केलेला गौरव नव्हे, हे लक्षात घ्यायला 
हवे.  एखादिी  गोष्ट समणजून घेण्याचिी ती  आधुिनक रीत आहे,  आिणि ती  कोणित्याही  गणुिवत्तेच्या  कलाकृतीसाठी 
वापरण्यात येते.  अ स्टर ीटकार नेम्ड िडझायर हे नाटक एिलया काझान ह्यांनी िदिग्दििशरत केले.  त्यावरील आपली 
िटपणेि त्यांनी  प्रकािशत केली.  त्या िटपणिांवरून स्पष्ट आहे कीर् काझानसाठी  स्टॅन्ली  कोवाल्स्कीर् हा आपल्या 
संस्कृतीस ग्रासणिाऱ्या िवषयासक्त व खनुशी रानटीपणिाचेि प्रतीक आहे, तर ब्लान्चि द्यबू्वा, काव्य, तलमण वसने, मणंदि 
प्रकाश, पिरष्कृत भावना इत्यांदिींनी संपृक्त परतुं काहीशा दि ु:िनरस्थतीतील पाश्चिात्त्य संस्कृतीचिी. टेनेस्सी िविलयम्सचिा 
जोशपूणिर  मणानसशास्त्रीय मेणलोडर ामणा आता कळू लागला  :  तो पाश्चिात्त्य संस्कृतीच्या ऱ्हासािवषयी होता.  जणूि काही 
वरवर  िदिसतो  तसा  तो  स्टॅन्ले  कोवाल्स्कीर्नामणक  देिखण्या  नरपशू  व  ब्लान्चि  द्यूब्वानामणक  म्लान,  अस्वच्छ 
रूपवतीिवषयी असता तर त्यावर िनयंत्रणि ठेवता आले नसते.

६

अथरिनणिरयनासाठी कलाकाराचिा हेतू काय होता िकंवा नव्हता हे मणहत्त्वाचेि नाही. कदिािचित टेनेस्सी िविलय्म्सला असे 
वाटतही असेल कीर् स्टर ीटकारचिा काझानने लावलेला अथर  बरोबर आहे.  कदिािचित दि ब्लड ऑफ अ पोएट आिणि 
ऑिफर यस ह्या  िचित्रपटांना  िदिलेली  गुंतागुंतीचिी  फ्रॉइडीय  प्रतीकात्मणता  व  सामणािजक समणालोचिना  कोक्तोला  हवी 
असावी.  पणि ह्या कलाकृतींचिी गणुिवत्ता त्यांच्या  'अथार्थां'त नाही,  अन्यत्र आहे.  िकंबहुना िविलयम्सचिी नाटके व 
कोक्तोचेि िचित्रपट िजतपत असे गंभीर अथर  सुचिवतात िततपत ते सदिोष,  खोटे,  कृित्रमण आिणि स्वत:बद्दल खात्री 
नसलेले आहेत.

रनेे व रोब-िग्रये ह्यांनी िदिलेल्या मणलुाखतींतून असे िदिसून येते कीर् त्यांनी जाणिूनबुजून लास्ट यर ॲट मणािरएनबादि 
हा िचित्रपट असा बनवला कीर् त्यातून अनेक िवश्वासाहर  अथर  काढता येऊ शकतील.  पणि मणािरएनबादिचिा अथर 
शोधण्याचिा मणोह टाळायला हवा. मणािरएनबादिमणध्ये मणहत्त्वाचेि आहे त्यातील काही दृश्यांचिी शुद्ध, अभाषांतरक्षमण, ऐिंद्रय 
तात्कािलकता,  व िचित्रपटाच्या आकृितबंधासंबंधी काही समणस्यांवर त्याने िदिलेली काटेकोर पणि मणयारिदित उत्तरे.
तसेचि,  दि सायलेन्समणधील िरकाम्या रस्त्यावरून रात्री  जाणिारा  रणिगाडा  इन्गमणार बगरमणनने िलगं-प्रतीक म्हणूिन 
वापरलाही असेल. परतुं त्याने तसे केले असल्यास तो मणूखरपणिा होता. ("गोष्ट सांगणिाऱ्यावर कधीही िवश्वास ठेवू 
नका  ,    गोष्टीवर िवश्वास ठेवा  .  " -  डी.एचि.  लॉरने्स)  एक शिक्तशाली वस्तू म्हणूिन,  हॉटेलात अकस्मणात घडणिाऱ्या 
रहस्यमणय  घटनांचिी  तात्कािलक  ऐिंद्रय  समणतुल्य  घटना  म्हणिून  रणिगाड्याचेि  ते  दृश्य  िचित्रपटातील  सवारत 
पिरणिामणकारक आहे.  जे  रणिगाड्यात काही  खोल फ्रॉइडीय अथर  शोधतात ते  पडद्यावर जे  िदिसते आहे त्यास 
प्रितसादि देिण्यास आपली असमणथरता तेवढी दिाखवतात.

अशा  प्रकारचेि  अथरिनणिरयन नेहमणी  कलाकृतीिवषयी  (सबोध िकंवा  अबोध)  असमणाधान,  व  ितच्या  जागी  दिसुरे 
काहीतरी योजण्याचिी इच्छा दिशरवते.

७५
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कलाकृती ही आशयाच्या घटकांनी बनलेली असते ह्या शंकास्पदि िसद्धांतावर आधािरत अथरिनणिरयन कलेचिा भंग 
करते. ितला आपल्या मणनातील सघंटनेत व्यविनरस्थत बसवण्यासाठी, वापर करण्यासाठी एक वस्तू बनवते.

७

अथारत,  अथरिनणिरयनाचिी दिर वेळी सरशी होतेचि असे नाही.  िकंबहुना,  सध्याचिी बरीचि कला िनणिरयनापासनू दिरू 
पळाली आहे असे म्हणिता येईल.  िनणिरयन टाळण्याकरता कला कधी िवडबंन बनते,  कधी अमणूतर  बनते,  कधी 
'केवळ' सजावटी बनते, अगदिी न-कलाही बनते.

अथरिनणिरयनापासून पलायन हे खासकरून आधुिनक िचित्रकलेचेि विैशष्ट्य आहे.  अमणूतर  िचित्रकला ही सवरसामणान्य 
अथारने िचित्रास आशय नसण्याचिा प्रयत्न आहे; आशयचि नाही म्हटल्यावर अथरिनणिरयन नाही. लोकिप्रय कला हेचि 
उिद्दष्ट अगदिी िवरुद्ध मणागारने गाठते;  ितचिा आशय इतका उघड,  इतका स्पष्ट असतो कीर् अथरिनणिरयनाला वावचि 
नसतो.

बरचेि  आधुिनक काव्यही िनणिरयनाच्या खरखरीत िमणठीतून िनसटले आहे.  ह्याचिी  सुरुवात फे्रचि किवतेत  (ह्यात 
प्रतीकवादि हे िदिशाभूल करणिारे नाव असलेली चिळवळही आली) नीरवता अंतभूरत करण्याच्या आिणि शब्दिांचिी जादिू 
पुनस्थारिपत करण्याच्या प्रयत्नांपासनू झाली. अलीकडच्या काळात किवतेच्या अिभरुचिीत घडलेली क्रांती म्हणिजे 
एिलयटला पदिच्यतु करून त्याचिी जागा पाउन्डला देिणेि. ही क्रांती म्हणिजे किवतेच्या आशयाकडे पाठ िफरवणेि, ज्या 
गोष्टीमणुळे आधुिनक किवता अथरिनणिरयनकारांना बळी पडली ितच्यािवषयी चिीड.

अथारत, मणी मणुख्यत: अमेणिरकेतील पिरिनरस्थतीबाबत बोलते आहे. इथे ज्या कलांमणध्ये आव्हॉं  -  गािडरझमण   (नवे िवचिार) 
क्षीणि व अत्यल्प आहेत  -  कथावाङ्मय व नाटक  -  ितथे अथरिनणिरयन बेलगामण उधळले आहे.  बहुतेक अमेणिरकीर् 
कादिबंरीकार व नाटककार प्रत्यक्षात एक तर पत्रकार आहेत िकंवा उच्चि सामणािजक वगारतील समणाजशास्त्रज्ञ आिणि 
मणानसशास्त्रज्ञ. त्यांचेि िलखाणि म्हणिजे वणिरनपर संगीताचेि सािहिनरत्यक रूप. आकृितबंधातून कथावाङ्मयात व नाटकात 
काय साधले जाऊ शकते ह्याचिी जाणिीव इतकीर् प्राथिमणक,  अनुत्स्फूतर,  आिणि कंुिठत आहे कीर् त्यातील आशय 
(मणािहती  िकंवा  बातमणी  नसला  तरीही)  िविचित्रपणेि  दृश्य,  सोयीस्कर,  व  असुरिक्षतपणेि  उघड असतो.  काव्य, 
िचित्रकला व संगीताप्रमणाणेि आकृितबंधात बदिल करण्यात अमेणिरकीर् कादिबंऱ्या व नाटके रुचिी दिाखवत नसल्यामणुळे 
त्यांच्यावर अथरिनणिरयनाचेि हले्ल जास्त होत रािहले.

योजनाबद्ध आव्हॉं-गािडरझमणमणध्ये बहुतकरून केवळ आकृितबंधाचेि प्रयोग केले गेले आहेत. पणि कलेच्या प्रांतातील 
िनणिरयनाच्या सुळसुळाटावर हाचि एकमेणव तोडगा नाही.  िनदिान मणी तशी आशा करते आहे. कारणि तसे असेल तर 
एक तर कलेला पळता भुई थोडी होईल, आिणि दिसुरे म्हणिजे आकृितबंध व आशयातील खोटे द्वतै कायमण राहील. 
आदिशर  पिरिनरस्थतीत, िनदिोष, एकसंध, संवेगपूणिर  व थेट कलाकृती बनवून अथरिनणिरयनकारांना टाळता येऊ शकते. 
अशी कलाकृती जशी िदिसते तशीचि असेल.  पणि हे आता शक्य आहे का?  मणला वाटते,  िचित्रपटात असे होते. 
त्यामणुळेचि  सध्या  िचित्रपट  सवारत  िजवंत,  सवारत  रोमणहषरक,  आिणि  सवारत  मणहत्त्वाचिा  कलाप्रकार  आहे.  एखादिा 
कलाप्रकार िकती िजवंत आहे हे,  तो चिुका करण्यास िकती मणोकळीक देितो अन्  तरी  दिजेदिार होतो,  ह्यावरून 
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समणजते. उदिाहरणिाथर, बगरमणनच्या काही िचित्रपटांत आधुिनक जािणिवांबद्दल कमणकुवत, अिवश्वसनीय संदेिश ठासून 
भरलेले असूनही ते िदिग्दिशरकाच्या िदिखाऊपणिावर मणात करतात. िवन्टर लाइट व दि सायलेन्समणधील दृश्यांचेि सौंदियर 
व अत्याधुिनकता आपल्या डोळ्यादेिखत कथेचिा व संवादिांचिा खोटा बिुद्धवादि उलथून पाडतात. (अशा स्वरूपांच्या 
िवसंगतीचेि सवारत ठळक उदिाहरणि म्हणिजे िड.  डब्ल्यू.  िग्रिफथ ह्यांचेि िचित्रपट.)  चिांगल्या िचित्रपटांत एक थेटपणिा 
असतो जो आपल्याला अथरिनणिरयन करण्याच्या खमुणखमुणीपासनू दिरू ठेवतो.  क्यूकर,  वॉल्श,  हॉक्स इत्यादिी कैक 
िदिग्दिशरकांच्या जुन्या हॉिलवडु िचित्रपटांत हा सांकेितकतािवरोधी गणुि आहे. नव्या यरुोपीय िदिग्दिशरकांच्या िचित्रपटांतही 
तो िदिसतो.  उदिारहरणिाथर,  तू्रफोचेि शूट दि िपयानो प्लेयर व जूल्स ऍन्ड िजमण,  गोदिारचेि बे्रथलेस व िवव्र सा वी, 
ॲन्टोिनयोनीचिा ल'ॲवेन्चिुरा, आिणि ऑल्मणीचिा दि िफयान्सेस.

िचित्रपटांना अथरिनणिरयनकारांनी पादिाक्रांत केलेले नाही ह्याचेि एक कारणि आहे कलाप्रकार म्हणिून िचित्रपटांचेि नावीन्य. 
आणिखी एक कारणि हेही आहे कीर् बराचि काळ िचित्रपटांकडे फक्त िचित्रपट म्हनूचि पािहले जायचेि; ते जनसामणान्यांच्या 
संस्कृतीचिा भाग होते,  उच्चिभंू्रच्या नव्हे.  िवचिारवंत त्यांच्या वाटेला जात नसत.  दिसुरी गोष्ट अशी कीर् िवश्लेषणि 
करायचेिचि झाले,  तर िचित्रपटांत आशयाव्यितिरक्त इतर गोष्टीही आहेत.  िचित्रपटांच्या आकृितबंधाचिीही एक भाषा 
आहे, जी कादिबंऱ्यांना नसते - कॅमेणऱ्याच्या हालचिालीचेि स्पष्ट, गुंतागुंतीचेि व चिचिार करण्याजोगे ततं्रज्ञान, िचित्रफीर्त 
कापणेि, िचित्रचिौकटीचिी रचिना.

८

आजच्या  काळात  कलेबाबत  कोणित्या  स्वरूपाचिी  समणीक्षा,  समणालोचिन  इष्ट  आहे?  मणी  असे  म्हणित  नाही  कीर् 
कलाकृती शब्दिातीत असतात, त्यांचेि वणिरन करणेि शक्य नाही,  िकंवा त्यांचिा अथारनुवादि करणेि शक्य नाही.  शक्य 
आहे. प्रश्न हा आहे कीर् कसे? कलाकृतीचिी जागा िहरावून न घेणिारी, ितला उपयकु्त ठरणिारी समणीक्षा कशी असेल?

सवरप्रथमण,  कलेच्या आकृितबंधाकडे जास्त लक्ष द्यायला हवे.  आशयावर अितिरक्त भर िदिल्याने मणुजोर झालेल्या 
अथरिनणिरयनाला,  आकृितबंधां*च्या िवस्तृत व इत्थभंूत वणिरनांनी गप्प करता येईल.  गरज आहे आकृितबंधासाठी 
शब्दिसंग्रहाचिी.  अन्  हा  शब्दिसंग्रह  िनयामणक नव्हे  तर  वणिरनात्मणक हवा.  उत्तमण  समणीक्षा  आशयासंबंधीचेि  िवचिार 
आकृितबंधािवषयीच्या  िवचिारांमणध्ये  िमणसळून  टाकते.  अशी  समणीक्षा  िवरळा.  िचित्रपट,  नाटक,  आिणि  िचित्रकला 
ह्यािवषयी मणला आठवतात अनुक्रमेण अिवरन पॅनॉफ्स्कीर्चिा िनबंध, 'स्टाइल ॲन्ड िमणिडयमण इन दि मणोशन िपक्चिसर', 
नॉथ्रॉरप फ्रायचिा िनबंध, 'अ कन्स्पेक्टस ऑफ डर ामॅणिटक जॉन्रस्', आिणि िपयेर फॅ्रन्कास्टेलचिा िनबंध, 'दि िदिस्टरक्शन 
ऑफ अ प्लािनरस्टक स्पेस'. रोलॉं बाथरचेि पुस्तक ऑन रािसन व रोब-िग्रयेवर त्याचेि दिोन िनबंध ही एका लेखकाच्या 
िलखाणिाच्या  रूपिनष्ठ  िवश्लेषणिाचिी  उदिाहरणेि  आहेत.  (एिरक  ऑअरबॅकच्यामणायमेणिससमणधील  'दि  स्कार  ऑफ 
ओिडिनरस्सयस'सारखे उत्तमण िनबंधही ह्याचि प्रकारात मणोडतात.) वॉल्टर बेन्जॅिमणनचिा "दि स्टोरी टेलर : िरफ्लेक्शन्स 
ऑन दि  वकर स्  ऑफ िनकोलाय  लेस्कोव"  हा  िनबंध  जॉन्र  व  लेखक ह्यांच्या  एकाचि  वेळी  केलेल्या  रूपिनष्ठ 
िवश्लेषणिाचेि उदिाहरणि आहे.

एखाद्या कलाकृतीच्या स्वरूपाचेि खरोखर काटेकोर,  टोकदिार आिणि वत्सल वणिरन करणिारी समणीक्षा ही अितशय 

७७

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Silence_(1963_film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_Light
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मणौल्यवान ठरले. पणि हे रूपिनष्ठ िवश्लेषणिाहूनही अवघड िदिसत आहे. मॅणनी फाबररचिी काही िचित्रपट परीक्षणेि, डॉरोथी 
वॅन घेन्टचिा 'दि िडकन्स वल्डर: अ व्यू फ्रॉमण टॉगस्र' हा िनबंध, वॉल्ट िनरव्हटमणनवरील रनॅ्डल जॅरटेचिा िनबंध हे त्याचेि 
काही दिमुणीळ मणासले आहेत. हे िनबंध कलेचिी इिंद्रयसंवेद्यता उघड करतात पणि तीत अडकून पडत नाहीत.

९

आज कलेत - आिणि समणीके्षत - पारदिशरकता हा सवारत मणोठा गुणि आहे. पारदिशरकता म्हणिजे त्या वस्तूचिी दिीप्ती 
मणूळस्वरूपात अनुभवता येणेि, वस्तू आहेत तशा असणेि. हे बे्रस्सॉं व ओझूच्या िचित्रपटांचेि, रन्वारच्या दि रूल्स ऑफ 
दि गेमणचेि मणाहात्म्य आहे.

कोणेि एके काळी  (उदिाहरणिाथर  डान्टेसाठी)  कलाकृती अनेक पातळ्यांवर अनुभवता याव्यात अशा प्रकारे त्यांचिी 
आखणिी करणेि हे क्रांितकारी व कल्पक असावे.  आता तसे नाही.  आता अशी आखणिी अितिरक्ततेच्या तत्त्वास 
बळकटी देिते, आिणि ही आधुिनक जीवनातील मणुख्य पीडा आहे.

कोणेि एके काळी (जेव्हा दिजेदिार कला दिमुणीळ होती) तेव्हा अथरिनणिरयन क्रांितकारी व कल्पक असावे. आता तसे 
नाही.  कलेस  िवचिारात  िकंवा  संस्कृतीत  आता  आणिखी  आत्मणसात  करण्याचिी  गरज  नाही  हे  िनिनरश्चित.
अथरिनणिरयन कलेचिा ऐिंद्रय अनुभव गहृीत धरते, व ितथून पुढे जाते. आज ही गोष्ट गहृीत धरता येण्यासारखी नाही. 
आज आपल्यापैकीर् प्रत्येकाला उपलब्ध असलेल्या कलाकृतींचिी संख्या िकती वाढली आहे ह्याचिा िवचिार करा. 
त्याउपर,  शहरी जीवनातील परस्परिवरोधी स्वादि,  गंध आिणि दृश्यांचिा आपल्या इिंद्रयांवर भिडमणार होत असतो. 
आपली संस्कृती अितरकेावर आिणि अत्यतु्पादिनावर आधािरत आहे. पिरणिामणी आपल्या ऐिंद्रय अनुभवांचिी तीव्रता 
अव्याहतपणेि घटत चिालली आहे. आधुिनक जीवनातील भौितक वैपुल्य, गदिी इत्यादिी आपल्या ऐिंद्रय शक्तींना क्षीणि 
बनवतात. आिणि समणीक्षकाच्या कायारचेि मणूल्यमणापन आपल्या इिंद्रयांचिी अवस्था व आपल्या क्षमणता िवचिारात घेऊन 
करायला हवे, गतकाळातील लोकांच्या नव्हे.

आज आपली  इिंद्रये  परत  िमणळवणेि  मणहत्त्वाचेि  आहे.  आपल्याला  अिधक पाहायला,  अिधक ऐकायला,  अिधक 
संवेदिनशील व्हायला िशकायला हवे.

आपले कामण कलाकृतीतून जास्तीत जास्त आशय शोधून काढणेि हे नाही,  ितच्यात आहे त्याहून जास्त आशय 
जबरदिस्तीने िपळून काढणेि तर नाहीचि नाही.  आपले कामण आहे आशय कमणी करणेि, जेणेिकरून आपणि कलाकृती 
पाहू तरी शकू.

कलेच्या समणालोचिनाचेि उिद्दष्ट आता कलाकृतींना,  व तदिनुषगंाने आपल्या अनुभवांना,  अिधक अस्सल बनवणेि हे 
असायला हवे.  समणीके्षचेि कायर  जे आहे ते तसे कसे आहे, अगदिी जे आहे ते आहे हे दिाखवण्याचेि असायला हवे, 
त्याचिा अथर काय हे सांगण्याचेि नाही.

अथरिनणिरयनाच्या िवरोधात - िमणिलंदि
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१०

िनणिरयनशास्त्राऐवजी आपल्याला कलेच्या शंृगारशास्त्राचिी गरज आहे.
[१९६४]

* ह्यातील एक अडचिणि अशी आहे कीर् आपली आकृितबंधाचिी कल्पना अवकािशक आहे  (आकृितबंधाचिी सारी 
ग्रीक रूपके  अवकाशाच्या  कल्पनेवरून घेतलेली  आहेत).  म्हणूिन आपल्याकडे  अवकािशक कलांपेक्षा  कािलक 
कलांच्या वणिरनासाठी जास्त शब्दि आहेत. कािलक कलांमणध्ये नाट्यकला मणात्र ह्याला अपवादि आहे. कदिािचित नाटक 
हा दृश्य व िचित्रमणय पद्धतीने रगंमणंचिावर पसरत जाणिारा कथात्मणक कलाप्रकार आहे म्हणिून असे असेल...  अद्याप 
आपल्याकडे  कादिबंरीचेि  सािहत्यशास्त्र नाही,  कथनाच्या  आकृितबंधांिवषयी  सुस्पष्ट  कल्पना  नाहीत.  कदिािचित 
िचित्रपटसमणीके्षच्या िनिमणत्ताने ह्यात काही मणहत्त्वाचिी प्रगती होईल, कारणि िचित्रपट हे प्रामणुख्याने दृश्य मणाध्यमण असले, 
तरी ते सािहत्याचिा पोटिवभागही आहेत.

***

७९



अनेक कलाकृतींच्या बाबतीत त्यांचा िनमाता कोणि आणहे याला फिार महत्त्वर् असत.ं उदर्ाहरणिाथर्श, 

'वर्ीनर डॉम्पग ' या नावर्ाचं एक कुत्र्याचं िचत्र आणहे. ते िपकासोने काढलेलं आणहे अशनी एके काळी 

समजूत होती, तेव्हा या िचत्राची बाजारातली िकंमत खूपच होती.  पणि ते खरोखरीच त्याचं 

आणहे का यावर्र नतंर कुणिीतरी शनकंा घेतली,  तेव्हा ही िकंमत एकदर्म खाली आणली.  भोळा 

िवर्चार केला तर याची संग ती लाग त नाही. 'वर्ीनर डॉम्पग ' हे एक िचत्र म्हणिून चांग लं आणहे की 

वर्ाईट एवर्ढ्यावर्रच त्याची िकंमत ठिरायला हवर्ी. चांग लं असेल तर िकंमत चांग ली येईल, नपेक्षा 

वर्ाईट येईल. ते कुणिी काढलेलं आणहे याला महत्त्वर् असू नये. पणि ते प्रत्यक्षात असतं याचं 

आणश्चर्यर्श कुणिालाही वर्ाटत नाही. 
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चिौसष्ट्तेरा -  जयदिीप िचिपलकट्टी

एखादिी कलाकृती चिौसष्ट्तेरा असणि ंम्हणिजे काय हे स्पष्ट करण्यासाठी दिोन उदिाहरणि ंदेितो. 

(१) िपएरो मणान्झोनीचिी 'मेणदिार दि आतीस्ता' ही कृती. यामणध्ये त्याने काही पत्र्याच्या चिपट्या डब्या आतमणध्ये स्वत:चिी 
िवष्ठा घालून सीलबंदि केल्या आहेत, आिणि प्रत्येकीर्वर तारखेचंि लेबल लावून सही केलेली आहे. 

अनेक कलाकृतींच्या बाबतीत त्यांचिा िनमणारता कोणि आहे याला फार मणहत्त्व असतं.  उदिाहरणिाथर, 'वीनर डॉग'  या 
नावाचंि एक कुत्र्याचंि िचित्र आहे.  ते िपकासोने काढलेलं  आहे अशी एके काळी समणजूत होती,  तेव्हा या िचित्राचिी 
बाजारातली िकंमणत खपूचि होती. पणि ते खरोखरीचि त्याचंि आहे का यावर नतंर कुणिीतरी शंका घेतली, तेव्हा ही िकंमणत 
एकदिमण खाली आली. भोळा िवचिार केला तर याचिी सगंती लागत नाही. 'वीनर डॉग' हे एक िचित्र म्हणूिन चिांगलं आहे 
कीर् वाईट एवढ्यावरचि त्याचिी िकंमणत ठरायला हवी. चिांगलं असेल तर िकंमणत चिांगली येईल, नपेक्षा वाईट येईल. ते 
कुणिी काढलेलं आहे याला मणहत्त्व असू नये. पणि ते प्रत्यक्षात असतं याचंि आश्चियर कुणिालाही वाटत नाही. 

मणान्झोनीने  याचिी  िखल्ली  उडवलेली  आहे.  'कलाकारा'चिी  िवष्ठा  ही  तुमणच्यामणाझ्या  िवष्ठपेेक्षा  अशी  काय मणूल्यवान 
असणिार आहे? िकंवा ितच्यामणागचिी िनिमणरितप्रिक्रया ही तमुणच्यामणाझ्यातल्या प्रिक्रयेपेक्षा काय वेगळी असणिार आहे? 
आिणि डबी अपारदिशरक असल्यामणुळे, त्याचिी िवष्ठा खरोखरीचि आत आहे कीर् नाही, हे कलाकृती नष्ट न करता कसं 
समणजणिार?  समणजा अल्फा नावाच्या व्यक्तीर्ने औत्सुक्यापोटी त्यातल्या एका डबीचंि सील उघडलं,  आिणि डीएनए 
ॲनॅिलिससवरून त्याला असा शोध लागला कीर्, आतली िवष्ठा मणान्झोनीचिी नव्हे, तर 'कलाकार' नसलेल्या कोण्या 
सामणान्य मणाणिसाचिी आहे. अशा पिरिनरस्थतीत आपली (िकंवा जगाचिी) फसवणूिक झाली असं अल्फाला म्हणिता येईल 
का? समणजा डबी उघडली जाऊ नये अशीचि मणुळात बीटाचिी इच्छा होती; पणि ती मणी उघडली आिणि मणाझा अपेक्षाभगं 
झाला, असं अल्फाने त्याला सांिगतलं. तर आता या कलाकृतीचिा अथर  आपल्यासाठी बदिलला असं बीटाला वाटेल 
का?  इतर  कोणित्याही  कलाकृतीप्रमणाणेिचि  या  पत्र्याच्या  डब्यांचिीदेिखील  कलावस्तूंच्या  आंतरराष्टर ीय  बाजारपेठेत 
खरदेिीिवक्रीर् होते.  अल्फाने आपल्याला लागलेल्या या शोधाचिा जर गौप्यस्फोट केला,  तर या डब्यांच्या बाजारू 
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िकंमणतीत काय चिढउतार होईल? जो काही होईल आिणि ज्या कारणिांसाठी होईल, त्याचिी िखल्ली उडवण्यासाठी एक 
नवी कलाकृती िनमणारणि करता येईल का? 

(२)  अनेक वषार्थांपूवी,  म्हणिजे मणाझ्या आठवणिीप्रमणाणेि १९९०च्या समुणाराला,  एस.टी.  कमणरचिाऱ्यांच्या आयषु्यातल्या 
प्रसंगावंर  आधािरत  अशी  एक  सीिरयल  'दिरूदिशरन'वर  होती.  मणहाराष्टर  राज्य  पिरवहन  मणडंळाने  ितला  थोडंफार 
अनुदिानही िदिलेलं  होतं.  या सीिरयलमणधल्या  'चिौसष्ट्तेरा'  या एिपसोडचंि कथानक असं:  आडगावातला लहानसा 
एस.टी. स्टँड होता. ितथे नेहमणी त्याचि त्या ठरावीक बसगाड्या वावरत असल्यामणळेु, आिणि त्यांच्यावरचेि डर ायव्हरही 
नेहमणीचेिचि असल्यामणुळे प्रत्येकाला त्याच्या गाडीनबंरने हाक मणारायचिी प्रथा पडून गेलेली होती. म्हणिजे समणजा, MHK 
3897 बऱ्याचिदिा जाधव डर ायव्हरकडे असत असेल, तर त्याला अडतीससत्याण्णिव म्हणित. तर चिौसष्टतेराला दिारू 
प्यायचिी सवय होती, आिणि ताकीर्दि देिऊनही उपयोग झालेला नव्हता. एके िदिवशी तो स्टँडवरून िनघाल्यानतंर काही 
वेळाने अशी बातमणी येऊन पोहोचिली कीर्, चिौसष्टतेराने बस झाडावर आदिळली, पणि नुकसान िकरकोळ आहे. त्याच्या 
पाठीमणागे िशव्यांचिा भिडमणार झाला, आिणि चिौसष्टतेराला िडसिमणस केला पािहजे असं सगळे म्हणिू लागले. हे आपणि 
आधीचि का केलं नाही म्हणिून डेपो कंटर ोलर कानकोंडा झाला. आणिखी काही तासांनी बातमणीचिा तपशील कळला तो 
असा कीर्, बस चिालवताना चिौसष्टतेरा पणूिर  शुद्धीवर होता. ओव्हरटेक करत समणोरून टरक आला; तो चुिकवण्यासाठी 
म्हणूिन त्याने  झाड िदिसत असतानाही  बस जाणिूनबुजून  डावीकडे  वळवली.  छातीत िनरस्टअिरगं  घुसून  चिौसष्टतेरा 
जागच्याजागी मेणला, पणि प्रवाशांचेि प्राणि वाचिले. त्याला िदिलेल्या िशव्या, देिणिाऱ्यांजवळ आयषु्यभर रािहल्या. 

'मेणदिार दि आतीस्ता' आिणि हा एिपसोड, या दिोन्ही कलाकृतींतलं साम्य असं कीर्, त्यांचिा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला नाही 
तरी चिालेल, िकंवा जवळजवळ चिालेल. वर मणी मणान्झोनीच्या कलाकृतीचंि वणिरन केलेलं आहे, ितचिा मणला जाणिवलेला 
अथर  िदिलेला  आहे,  आिणि  त्यातून  मणाझ्या  मणनात  उदवलेले  काही  प्रश्न  (िकंवा  खरतंर 

) Gedankenexperiments िवस्कळीत स्वरूपात मणाडंलेले आहेत. हा अथर न पटल्यास तुम्ही वेगळा अथर लावू 
शकता,  िकंवा या प्रश्नांत तुम्हांला रस न वाटल्यास स्वत:चेि वेगळे प्रश्न िवचिारू शकता.  जे काही करायचंि,  ते 
करायला तुम्ही मणुखत्यार आहात; पणि डबी प्रत्यक्ष समणोर बिघतल्यामणुळे याबाबतीत काही फरक पडेल असं वाटत 
नाही.

िजचिा मणी वर उल्लेख केला, ती सीिरयल अिनरस्तत्वात नाही. अनेक वषार्थांपवूी, म्हणिजे मणाझ्या आठवणिीप्रमणाणेि १९९० 
च्या  समुणाराला,  कुठल्यातरी  िदिवाळी  अकंात  मणी  एक दिीघरकथा  वाचिली  होती.  त्यामणधल्या  एका  पात्राला,  अशा 
सीिरयलचिी आिणि िवशेष म्हणिजे त्यातल्या अशा एका एिपसोडचिी कल्पना सचुिली होती, आिणि ती त्याने दिसुऱ्या एका 
पात्राला वणिरन करून सांिगतली होती. तेव्हा त्या कथेतल्या पात्रांसाठीदेिखील ही सीिरयल अजून प्रत्यक्षात आलेली 
नव्हतीचि.  पणि म्हणूिन काहीचि िबघडत नाही. 'एका चिांगल्या मणाणिसाला िवनाकारणि दिोष िदिला जाणिं,  आिणि नतंर 
त्याबद्दल मणाफीर् मणागण्याचिी सधंी काही कारणिाने िनसटल्यामणुळे  हळहळ वाटत राहणिं'  ही  थीमण,  मणाझ्या मणते,  या 
अिनरस्तत्वात नसलेल्या एिपसोडमणधून व्यक्त झालेली आहे. मणी लावलेला हा अथर  तुम्हांला न पटल्यास स्वत:चिा अथर 
लावायला तुम्हांला पूणिर  मणोकळीक आहे.  दिीघरकथेत िदिलेलं वणिरन ह्यासाठी पुरसें  होतं;  आिणि ती कथा जर तुम्ही 
वाचिलेली नसेल, तर त्या वणिरनाचंि मणी केलेलं वणिरनही िततकंचि परुसें आहे. 

८१
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'ज्या कलाकृतीचिा पिरणिामण ितच्या प्रत्यक्ष आस्वादिावर बव्हशंी अवलंबून नसतो' त्या कलाकृतीला चिौसष्टतेरा म्हणिावं 
असं काहीसं मणला अिभपे्रत आहे. (तो पिरणिामण कशावर अवलंबून असतो याबद्दल इथे काही म्हटलेलं नाही.) पणि 
अशा प्रकारच्या व्याख्या िनदिोषपणेि करणिं अवघड आहे,  आिणि एवीतेवी त्यांच्या उपयकु्ततेबद्दल मणला फार शंका 
आहेत. (इथे गुंतागुंत अशी कीर्, 'चिौसष्टतेरा' हा एिपसोड जर अिनरस्तत्वात असता, तर तो बहुतेक चिौसष्टतेरा रािहला 
नसता. कदिािचित िनळू फुल्यांनी चिौसष्टतेराचंि कामण आवजूरन बघण्यासारखं केल्यामणळेु ते बघणिं आपल्याला भाग पडलं 
असत.ं) 

(३) 'चिौसष्टतेरा'  या कल्पनेचंि हे सवार्थांत सोपं उदिाहरणि असू शकेल.  जॉन केजच्या  4'33''  ह्या सगंीतरचिनेमणध्ये 
कलाकार िपयानोसमणोर येतो, आिणि घड्याळ लावून चिार िमणिनटं तेहतीस सेकंदि स्तब्धपणेि बसून राहतो. हा कालावधी 
शांततेचिा त्रास व्हावा इतका मणोठा आहे,  पणि ती असह्य व्हावी इतका मणोठा नाही.  अनेक कॉन्सटर  हॉल्समणध्ये या 
रचिनेचेि प्रयोग झालेले आहेत.  अशा िठकाणिी मणहागाचिी ितिकटं काढून,  भारीतले कपडे घालून,  दिाटीवाटीने बसावं 
लागल्यामणळेु मणनावर दिडपणि येतं; आिणि पिरणिामणी बूट घासल्याचेि, कायरक्रमणपित्रका चिाळल्याचेि, जड श्वासोच्छवासांचेि 
िकंवा हलक्या खोकल्याचेि आवाज काढणिं यापलीकडे या चिार िमणिनटं तेहतीस सेकंदिांमणध्ये ऐकणिाऱ्यांचंि योगदिान असत 
नाही. पणि जर 19'' (एकोणिीस सेकंदि) िकंवा 1 22'55'' (˚ एक तास, बावीस िमणिनटं, पंचिावन्न सेकंदि) या अजनू 
अिनरस्तत्वात नसलेल्या सगंीतरचिनांचेि असेचि प्रयोग करायचेि ठरवले, तर वेगळे अनुभव येऊ शकतील. तेव्हा 4'33'' 
चिा संपूणिर  पिरणिामण लक्षात घेण्यासाठी याही शक्यता मणनात धरायला हव्यात;  याचिाचि अथर  4'33''  ही चिौसष्टतेरा 
कलाकृती िततक्याचि चिौसष्टतेरा असलेल्या इतर अनेक कलाकृतींवर अवलंबून आहे. 

(४) अमणुक एक कलाकृती चिौसष्टतेरा आहे कीर् नाही, आिणि असेल तर िकती प्रमणाणिात, हे ठरवणिं काही वेळा सोपं 
नसतं;  उदिाहरणिाथर,  आन्द्रेस सेरानोचंि  'इमणशरन  (िपस क्राईस्ट)'  हे छायािचित्र.  यामणध्ये त्याने स्वत:चिी लघवी एका 
काचेिच्या जारमणध्ये भरून घेऊन, त्यात एक कु्रिसिफक्स बुडवून, फोटो काढलेला आहे. इथे दिोन वेगळे मणदेु्द आहेत:

 यामणागचिी  ➤ ,  sacrilege म्हणिजेचि पािवत्र्यहनन ही कल्पना.  ती जाणिवण्यासाठी फोटो पाहण्याचिी गरज नाही; 
कु्रिसिफक्स ही पिवत्र वस्तू आहे, आिणि लघवीचिा स्पशर घाणेिरडा समणजतात इतकं प्राथिमणक ज्ञान यासाठी पुरसें आहे.

 चिमणकत्या  द्रवातून  िदिसणिारी  कु्रिसिफक्सवर  िखळलेली  येशू  िक्रस्ताचिी  अस्पष्ट  आकृती➤ .  हा  दृश्य  पिरणिामण 
अनुभवण्यासाठी फोटो पाहण्याखेरीज गत्यंतर नाही असं सुरुवातीला वाटतं, पणि हे इतकं सरळ नाही. गगूलमणध्ये या 
फोटोवर जर इमेणज सचिर  केला,  तर लघवीचिा रगं काही प्रमणाणिात लालसर िदिसतो. (सेरानोने फोटो री-टचि केला 
होता, त्याचिी लघवी तशा रगंाचिी होती, कीर् इतर काही कारणि यामणागे आहे, हे मणला मणाहीत नाही.) इतकंचि नव्हे तर 
या लालिपवळ्या रगंछटा वेगवेगळ्या वेबसाईट्सवर वेगवेगळ्या िदिसतात; तेव्हा मणळू रगं कोणिता (आिणि या प्रश्नाला 
काही अथर आहे का) याबद्दल अिनिनरश्चिती राहतेचि. एका प्रितमेणकडे दिोन व्यक्तींनी पािहलं, तर त्यांना तोचि रगं िदिसतो 
का, या सैद्धािनरन्तक आडरानात न िशरताही हा मणुद्दा स्पष्ट आहे. मणग असं जर असेल, तर फोटोला बगल देिऊन हा रगं 
मणनातचि पािहला तर काय िबघडेल? आिणि असं जर असेल, तर 'िपस क्राईस्ट' ही कलाकृती पूणिरपणेि नसली, तरी 
पुष्कळचि चिौसष्टतेरा आहे असं म्हणिता येईल. 

या प्रकरणिाला एक पुस्ती आहे. फ्रान्समणध्ये ॲिनरव्हन्यॉ शहरातल्या एका प्रदिशरनात हा फोटो ठेवला गेला होता, आिणि 
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िक्रस्ताचिा अपमणान झाल्याबद्दल िचिडलेल्या एका मणाणिसाने त्यावर हातोडा मणारला.  यामणुळे  तयार झालेल्या नव्या 
कलाकृतीलादेिखील चिौसष्टतेरा म्हणिता येईल, कारणि जाड पुठ्ठ्यावर हातोडा मणारला तर कसं िदिसेल याचिी ढोबळ 
कल्पना प्रत्येकाकडे असते. 

(५) िकरणि नगरकरांच्या 'सात सक्कं ते्रचिाळीस' या कादिबंरीमणध्ये िशरीन नावाच्या एका पारशी बाईचंि वणिरन येतं: 

त्या पारशी बाईच्या खोलीत अजून िदिवा जळतोय. पधंरा वषर्थां एकटी रािहलेली िशरीन रात्री दिोन वाजता िदिवा लावून  
काय करते?  उरलेली  पधंरा  आिणि अिधक वषर्थां  अशीचि.  लग्न नाही  करणिार ती.  काटक्यांनी  बनवलेली.  साडीत  
बांधलेली. ितच्या चिोळीच्या गळ्याबाहेर नवजोतपासून घालत आलेला सफेदि सदिरा. सोललेल्या कोंबडीसारखी. फक्त  
वरचिा तुरा रािहलाय.  िलहीत असेल.  पढुच्या खेपेला भेटेल तेव्हा वाचिावं लागेलचि.  कुठल्याही घोळक्यामणधे ितचिा  
एकलकोंडेपणिा ितला हुडकून काढतो. ितच्या इच्छेनुसार, िवरुद्ध, नकळत ितला वाळीत टाकतो. आता त्याचंि ितला  
व्यसन जडलंय. एकमेणकांिशवाय त्या दिोघांचंि चिालत नाही. इतकीर् वषर्थां बेकार पडलेलं ितचंि िमणसळण्याचंि इिंद्रय आता  
कामण देिईनासं झालंय.  ितला एकांत चिढतो.  तंबाखू दिाढावंर िगरवतात तसा ती त्याला स्वत:वर चिोळते.  मणग तल्लफ  
आली कीर् किवता करायला  लागते.  आपल्या अिलगढमणधल्या बालपणिावर.  लढाईच्या िदिवसांत  पािहलेल्या जय  
जवानाला उदे्दशून एक टापटीप अिलप्त किवता. एकदिाचि जाणिवलेल्या कदिािचित पे्रमणावर लेझिबयिनझमणचंि दिडपणि आहे  
असा भास करून घेते.  पॅिरसमणधल्या आपल्या अकरा वषार्थांना आळवते.  शेजाऱ्यांच्या वैकंुठवासी मणांजरावर कडवी  
रचिते. एक पान. जास्तीत जास्त दिीड पान… आखूड भावनावंर आखूड किवता…ितच्यासारख्याचि रक्तहीन. िकंिचित  
बेचिव. मणोजूनमणापून आयरनी… 

िशरीन आिणि कादिबंरीचिा नायक कुशंक याचं्यातलं जे संभाषणि कादिबंरीत यापुढे िदिलेलं आहे, ते इगं्रजीत आहे, आिणि 
एकूणि संदिभार्थांवरून िशरीनला फारसं मणराठी येत असावं असं वाटत नाही. तेव्हा ितच्या या किवता इगं्रजीत असाव्यात 
असं समणजणिं अतािकर क नाही. पणि 'लेझिबयिनझमणचंि दिडपणि' व्यक्त करणिाऱ्या किवतेत अध्येमणध्ये तुटक फे्रचि ओळी 
असहूी  शकतील.  ही  किवता  काय असेल याबद्दल वाटत असलेलं  कुतूहल शमणणिं  फार  अवघड आहे.  उपलब्ध 
सामणुग्रीच्या आधारे ती स्वत: करून पाहणिं हा एक उपाय यावर आहे, पणि तोही अमणलात आणिणिं िततकंचि अवघड 
आहे.  एकतर िशरीनचंि  जे  वणिरन  िदिलेलं  आहे,  त्यावरून ितचंि  भाविवश्व पूणिरपणेि  िनिनरश्चित होतं  आिणि ती  कशा 
प्रकारच्या किवता करत असेल हे नेमणकं समणजतं, असं गृहीत धरणिं धाष्ट्यारचंि ठरले. आिणि जरी समणजलं, तरीही त्या 
भाविवश्वाचिा स्वत: अगंीकार करून ितच्यासारखी किवता करणि ंहा परकायाप्रवेश फार िबकट आहे. (सवरसाधारणिपणेि 
तंबाखू दिाढावंर िगरवल्यानतंर तल्लफ न येता जाते,  पणि याबाबतीत िशरीन चिारचिौघींपेक्षा वेगळी आहे.  मणग इतरही 
बाबतींत का असणिार नाही?)

िनष्कषर असा कीर् िशरीनचिी ही किवता चिौसष्टबारा आहे, कारणि चिौसष्टतेरा होण्यासाठी ितच्यात काहीतरी कमणी आहे. 
पणि हे एका आकड्याचंि अतंर िकतीही प्रयत्न केला, तरी कापता येण्यासारखं नाही.

***
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ग ोष्ट नहेमीप्रमाणिे एका नदर्ीकाठिी सुरू होत.े 'िलफिी' नदर्ी शनहराच्या मधिोमधि वर्ाहते, शनहराच्या 

दर्िक्षणि - उत्तर िदर्शनांमधिली ऐितहािसक तेढ अधिोरेिखत करत. ितच्या काठिाशनी मी अनकेदर्ा 

थांबलेय; ढग ाळ हवेर्त, उडणिारे केस सावर्रत मी अनकेदर्ा ितच्या अंतरगं ात डोकावर्ण्याचा प्रयत 

केलाय.  काय आणहे ितच्या  पाण्यात असं िवर्शनषेि?  नदर्ीसारखी  नदर्ीच,  खरतंर  गं ग ा-नाईल 

वर्ग रैेंच्या तुलनते नालाच तो! 
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डिनरब्लनर - रुचिी

पणि आकार हे ितचिं वैशिशष्ट्य नव्हे. रगंही नव्हे. राजेशाहीपणिा तर नव्हेचि नव्हे. पणि तरीही ह्या नदीच्या पाण्यात एक 
जादू आहे.  सािकता त्त्वकता नाही,  पणि मादकपणिा आहे,  रांगडेपणिा आहे.  िगनीसच्या फेसाळत्या पेल्याप्रमाणेि िकंिचित 
कडवट, गढूळ, पणि अगंाला िभडणिारी नशा आहे.

ितच्या पात्रात डोकावून पािहलं, तर बेकेट कानाशी बोलू लागतो:

"             The general appearance of the river flowing between its quays and under its 
,    .  ,         bridges had not changed Yes the river still gave the impression it was 
    ."flowing in the wrong direction

क्राइस्टचिचिर

भाबडेपणिानं मीही नदीच्या पात्रात डोकावनू पाहते जणिू त्याचेि शब्द पडताळण्यासाठी; आिणि त्याचि क्षणिी आपल्या 
कृतीतली अथरहीनता लक्षात येऊन मी स्वत:शीचि हसते.  शब्दांचेि  अथर  शोधायला नदीत कशाला डोकावायला 

डिनरब्लनर - रुचिी
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डिनरब्लन डोअसर. एका (बहुतेक बनावट) कथेप्रमणाणेि इगं्लडंचिा कुठलातरी राजा (िकंवा राणिी) मेणल्यानंतर तत्कालीन सरकारनं असा 
फतवा काढला कीर्, शोक व्यक्त करण्यासाठी सगळ्यांनी घराचिी दिार ंकाळी करावीत. िब्रिटशांबद्दल आयलर्थांडमणध्ये फारसं प्रेमण 
नसल्यामुणळे लोकांनी तत्परतेनं दिार ंरगंीबेरगंी करून टाकली. डिनरब्लनमणध्ये सरसकट सगळीकडे जॉिजरयन पद्धतीचंि एकसारखं 

िदिसणिार ंिवटांचंि बांधकामण असल्यामुणळे इमणारतीला वैिशष्ट्य आणिण्याचिी जबाबदिारी ितच्या दिारावर येऊन पडते.

 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

पािहजे? त्याच्या असामान्य शब्दांपुढे मला माझं खजेुपणि जाणिवतं, पणि तरीही शेजारी िलफीचिं वाहणिं आश्वासक 
वाटत.ं

अनेक वषार्षांपूवी पिहल्यांदा ह्या शहरात आले तेव्हा बेकेटचिी जन्मशताब्दी चिालू होती. त्याचि वषी जॉर्जर बनारडर शॉर्च्या 
जन्मालाही १५० वषर्षां झाली होती. शहरात सवरत्र त्यांच्या नाटकाच्या प्रयोगांच्या, चिचिारसत्रांच्या जािहराती लागल्या 
होत्या.  पढंरीत आषाढी वारी पोहोचिली होती,  टाळ-भजनं ह्यांच्या जयघोषात िनघालेल्या िदडंीत मीही नकळत 
ओढले गेले.

त्या सुरुवातीच्या उत्सकुतेच्या काळात बरीचि पायपीट करायचेि.  अनोळखी रस्त्यांवर िनरुदे्दश िफरताना अचिानक 
काही ओळखीच्या प्रिसद्ध खणुिा सापडायच्या.

"ते िटर िनटी कॉर्लेजच्या समोर..."
"ऑस्कर वाईल्डच्या घराशेजारी..."
"जॉर्जर बनारड शॉर्च्या घराच्या गल्लीत.."
"येट्सच्या पुतळ्यापाशी.."
"डिकता ब्लन रायटसर म्यिुझयमच्या कडेने..." असे संवाद. हे सार ंिमसळलेल ंनेहमीच्या वाणिसामानाच्या बाजाराबरोबर, 
फोटो िप्रटंच्या दकुानाबरोबर, कारच्या गॅरजेबरोबर!

 

असंचि एकदा शॉर्चिं जन्मस्थळ पाहायला धावत पळत पोहोचिलो. त्या िदवशीपासून उन्हाळ्यापुरतं त्याचिं जन्मस्थळ 
सवार्षांना पाहण्यासाठी उघडणिार होतं. वाटलं, मोठी रांग वगैशरे असेल, पणि ितकडे कोणिीचि नाही. दारावर लावलेल्या 
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'शॉर्चेि जन्मस्थळ' अशा पाटीखेरीज इतर काहीचि चिाहूल नाही. बाजूच्या घरात राहणिार ेसामान्य कुटंुब, त्यांचिी बाग, 
घरासमोरच्या गाड्या वगैशर ेपाहत अवघडून उभे रािहलो, तर एक बाई धापा टाकत आली. आम्हांला ताटकळत उभे 
पाहून िदलिगरी व्यक्त करत ितनं आमच्यासाठी दार उघडून िदलं.  मग उत्साहानं आम्ही त्या सामान्य जॉर्िजरयन 
घरात,  शॉर्च्या  असामान्यतेच्या  खणुिा  शोधायला  लागलो.  माणूिस  कुठे  जन्मला,  तो  लहान  असताना  त्याच्या 
खोलीच्या िखडकीतून त्याला काय दृश्य िदसायचिं िकंवा त्याच्या लहानपणिी तो भावंडांबरोबर कुठे खेळायचिा, ह्याचिा 
त्याच्या िवनोदबुद्धीशी, त्याच्या चिातुयारशी आिणि त्याच्या एकंदरीत कतृरत्वाशी नसलेला संबंध तपासताना त्यातल्या 
िनरथरकतेचिं हसू येत होतचंि,  पणि तरीही  'आपलेही पाय पंढरीला लागले'  ह्यातला रोमांचि अनुभवायला मनातला 
वारकरी आसुसलेलाचि होता.

त्यानंतर दोनचि आठवड्यांनी समजलं की, आपल ंनवीन कायरस्थळ शॉर्च्या घराच्या पुढच्याचि गल्लीत आहे. त्यानंतर 
अनेक वषर्षां जवळजवळ दररोज जेवणिाच्या सुट्टीत त्याच्या घराजवळून जायचेि, पणि तरीही एकटी असले तर त्याचिं 
एक वाक्य हमखास आठवायचिं:

"      -         It took me years of self restraint and natural decay of my faculties for British 
       !"society to accept me as a serious person

डिकता ब्लनमधे  िजतकी  अिधक रुळले,  िततकं  त्या  वाक्यानं  मला  अिधकचि हसू  यायचिं.  खास आयिरश शैशलीत 
काढलेल ंिब्रिटीश सोसायटीचिं सार आहे ते वाक्य! उभं आयषु्य इगं्लडंात घालवून, ितथेचि नावारूपाला आलेल्या ह्या 
आयिरश  लेखक-कवींच्या  त्या  देशाबद्दलच्या  भावना  वाचिून  मला  नेहमीचि  मौज  वाटते,  पणि  त्या  एकूणिचि 
अवघडलेल्या नात्याचिा इितहास आिणि त्यातल्या खाचिाखोचिा समजल्यानं त्याचिं आश्चियर मात्र मुळीचि वाटत नाही. 
अशी ही इमारतीसारखी इमारत; ितच्या गळ्यात िमरवत असलेल्या 'शॉर्चेि जन्मस्थळ' ह्या िबरुदामुळे मला काही 
क्षणिांसाठी थांबवायचिी आिणि 'अजून हे हे वाचिायचिं रािहलयं' अशी आठवणि द्यायचिी.

ऑस्कर वाइल्डच्या  घराचिी  खूणिही  शहराच्या  मध्यवती  'मेिरयन स्क्वेअर'पाशी  आहे.  नेहेमीचिा  येण्याजाण्याचिा 
रस्ता, पणि तरीही प्रत्येक वेळी ितथं थोडं थबकायला व्हायचिं. ॲबी िथएटरमधे बसनू 'इपंॉर्टरन्स ऑफ िबइगं अनेस्ट' 
पाहण्याचिा अनुभव असो, िकंवा स्टीफन्स ग्रीन उद्यानात 'पोटर ेट ऑफ डॉर्िरयन ग्रे'  वाचिणिं असो, त्यातला रोमांचि 
अनुभवताना आयषु्यानं आपल्याला नसुतचंि तकर कठोर आिणि रुक्ष न बनवता थोडं भाविनक किवत्व िदलं आहे, 
ह्याबद्दल कृतज्ञता वाटायचिी.

माझ्या िनवारहाच्या, िनवासाच्या, िवसाव्याच्या िठकाणिाजवळचिी ही िचिन्हं इथल्या समृद्ध इितहासाचिी साक्ष देणिारी! 
खरतंर आयलर्षांडच्या बाबतीत 'समदृ्ध इितहास' असं िलिहतानाचि थोडं खटकायला होतं. इथला इितहास ढोबळपणेि 
दािरद्रयाचिा,  वंशवादाचिा,  धािमरकतेचिा,  असंतोषाचिा…पणि ह्याचि इितहासाच्या मागे  'सािहिकता त्यक' असे शब्द लावले 
की ही गिणितं साफ बदलून जातात. इथला सािहिकता त्यक इितहास सुरू होतो तो िटर िनटी कॉर्लेजमध्ये जपनू ठेवलेल्या 
'बकु ऑफ केल्स'पासून! िटर िनटी कॉर्लेजपाशी नेहमी भटकायचेि, पणि ितथे पिहल्यांदा प्रवेश केला तो फार नंतर. 
इथे राहून िटर िनटी कॉर्लेजमध्ये न जाणिं म्हणिजे रोममध्ये राहून व्हॅिटकनला भेट न देण्यासारखं आहे.  वाइल्ड, 

डिनरब्लनर - रुचिी
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जॉर्ईस,  बेकेट वगैशरचेिी परपंरा सांगणिारी होली िटर िनटीचि ती!  ितथलं चिारशे वषर्षां  जुनं  वाचिनालय आिणि आठव्या 
शतकात बनलेलं  'बुक ऑफ केल्स' वगैशरे पािहलं िकंवा डिकता ब्लन रायटसर  म्यिुझयमला भेट िदली,  की ह्या गोष्टींना 
केवळ ऐतितहािसक मूल्य म्हणिूनचि महत्त्व नाही,  तर त्यांतून इथल्या वतरमानाकडे पाहण्याचिा एक अिधक भरीव 
दृष्टीकोन िमळतो हे उमगायचिं. ह्या मातीत इतक्या मोठ्या प्रमाणिात असामान्य सािहत्य िनमारणि होण्यामागे योगायोग 
नव्हे, तर एक प्रकारचिा सािहिकता त्यक रनेेसान्स होता, हे जाणिवायचिं. 

त्याचिबरोबर ह्याचिीही जाणिीव तीव्रतेनं व्हायचिी की,  हे जे सािहत्य जागितक नकाशावर मानाच्या जागा पटकावून 
बसलं आहे, ते सार ंइगं्रजीत आहे. कुठे गेली ती आयिरश भाषा? त्या भाषेत असं समृद्ध सािहत्य का नाही िनमारणि 
झाल?ं  ते  झालं  असत,ं  तर ते माझ्यापयर्षांत पोहोचिलं  असतं का? 'ईस्टर अपरायिजंग'नतंर आयिरश भाषेच्या 
पुनरुज्जीवनाचेि अनेक प्रयत्न झाले… आताही प्रत्येक शाळेतून ती भाषा सक्तीनं िशकवली जाते, पणि तरी ती मृत 
का  बनत चिालली आहे?  राष्टर ीयत्वाचिी भावना,  सांस्कृितक इितहासाचिं  जतन वगैशरे  शब्द,  धािमरकता,  वगैशरमेुळे 
जॉर्ईससारख्यांना आयलर्षांडमधनू बाहेर ढकलण्यािशवाय नक्की काय िनष्पन्न झालं?  आयलर्षांडमधून उद्वगेानं बाहेर 
पडलेले हे लेखक डिकता ब्लनच्या गोष्टी िलहीत आयषु्यभर बाहेर रािहले आिणि नावारूपालाही आले.  पणि आयिरश 
भाषा मात्र स्वातंत्र्यानंतरही मृतावस्थेकडेचि जात रािहली… पणि श्शू… असे म्हणिू नये.  मृतावस्था हा फार वाईट 
शब्द आहे!

इथे मला त्यांच्या आिणि आपल्या सांस्कृितक इितहासातलं साम्य, वसाहतवादाच्या जखमा, राष्टर ीयत्वाच्या भावनांचिं 
राजकारणि,  त्यातून तयार झालेले सािहिकता त्यकांतले तट,  स्वाततं्र्यासाठीचिी रक्तरिंजत क्रांती वगैशरतेली साम्यस्थळं 

८७

िटर िनटी कॉर्लेज
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िदसायला लागतात. 'स्टीफन्स ग्रीन' उद्यानात येट्सच्या पुतळ्याशेजारीचि उभारलेला रवींद्रनाथांचिा पुतळा पािहला, 
की हे 'कलोिनयल किझन्स' म्हणूिन तयार झालेल ंनात ंिकती जुनं आहे हे अधोरिेखत व्हायचिं.

येट्सच्या किवतांपैशकी एक किवता त्यातल्या शब्दांमुळे फार लक्षात रािहलीय:
"    ,      ,I am of Ireland And the Holy Land of Ireland

   ,"  .And time runs on cried she

"    ,      ."Come out of charity Come dance with me in Ireland

त्याचिी प्रेयसी, ितचिी राष्टर ीय अिकता स्मता, त्यांचिी अपूणिर आिणि असफल प्रमेकहाणिी ह्यांपलीकडे जाऊन ही किवता ह्या 
िवस्थािपत सािहिकता त्यकांचिी आपल्या देशातल्या राष्टर ीय अिकता स्मतांकडे पाहण्याचिी एक अवघडलेली भावना दाखवते.

     …  Come dance with me in Ireland ही ओठावर रगेाळणिारी ओळ मात्र मी माझ्याचि रगंात रगंवत 
जाते...  ह्या ओळीबरोबर मी कोणिाच्या तरी गच्चिीवरून पािहलेल्या  'सेट पेिटरक्स डे'च्या परडेमध्ये सामील होते, 
िफडल्स वाजायला  लागतात,  नाचिणिारी  मलुं  आठवतात,  झोंबणिाऱ्या  वाऱ्याबरोबर  स्ट्यचूिा  गधं  पसरतो  आिणि 
िहरव्या रगंाच्या असंख्य छटा डोळ्यांसमोर नाचितात -

"      .Be advised my passport is green

          ."No glass of ours was ever raised to toast the queen

डिनरब्लनर - रुचिी

हापेनी िब्रज. हा १८१६ साली बाधंला गेला. सुरुवातीला काही वषर्थां त्यावरून जाण्यासाठी अधार पेनी टोल द्यावा लागत असे. 
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शेमस् िहनी. अजून एक आयिरश कवी, अजून एक नोबेल िवजेता. हा प्रेमकवी नव्हे. ह्याच्या किवता दषु्काळाच्या, 
रक्तपाताच्या, िहरव्यागार देशाच्या, लालभडक इितहासाच्या. अलीकडेचि शेमस् िहनी गेल्याचिं कळलं, हृदयात थोडी 
कालवाकालव झाली.  त्याच्या फार किवता वाचिल्या नव्हत्या. त्या आता वाचिल्या आिणि डिकता ब्लनच्या आठवणिींवर 
आणिखी एक काव्यात्मक आवरणि चिढलं.

डिकता ब्लनच्या  मधोमध िलफीच्या  प्रवाहावर एक भळभळती  जखम आहे;  अश्वत्थाम्याच्या  िचिरतंन  जखमेसारखी 
जळजळती! 'हापेनी िब्रिज'च्या रूपानं ती जखम शहराचिी श्रीमंत दिक्षणि िदशा ही गरीब उत्तरलेा जोडते. िब्रििटशांच्या 
काळात उत्तरकेडून दिक्षणेिकडे जायला हा  एकचि पूल होता  आिणि तो  ओलांडायला अध्यार  पेनीचिा  कर होता. 
उत्तरकेडच्या  कष्टकरी  लोकांना  कामासाठी  दिक्षणेिला  येता  तर  यावे,  पणि  तरी  शहराचिा  दिरद्री  भाग  उच्चिभू्र 
भागापासून दरू राहावा अशी खास िब्रििटश पद्धत! आजही ह्या िब्रिजच्या अलीकडचिं आिणि पलीकडचिं डिकता ब्लन ह्यांत 

८९

प्रिसद्ध आयिरश नाटककार शॉर्न ओ केसीचंि जन्मघर
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कमालीचिं अंतर आहे.

सगळी  मातब्बर  सािहिकता त्यक मंडळी  सवरसाधारणिपणेि  दिक्षणेिकडचिी,  पणि  उत्तरकेडचिा  'शॉर्न  ओ केसी'  त्याच्या 
कष्टकरी  उत्तरचे्या  दिरद्री  पाश्वरभूमीवर  उठून  िदसतो.  त्याच्या  नाटकातली  पातं्र  आयिरश-इगं्रजी  बोलतात, 
दािरद्रय-व्यसनाधीनतेशी झगडतात, कट्टर कॅथिलक धािमरकतेला शरणि जातात, िजंकतात... पणि बरचेिदा हरतात; 
आयिरश रांगडेपणिानं आपली हार स्वीकारतात... पुन्हा गाणिी गातात.

ॲबी िथएटरला 'जूनो अँड् द पेकॉर्क्'  पहायला गेलो होतो, समोर दस्तुरखदु्द केरॉर्न हाइडं्स आिणि शनेड कुसॅक 
'पेकॉर्क्' आिणि 'जूनो' बनून उभे होते. व्यसनी, आळशी, पणि िदलखशु पेकॉर्क्, त्याचिी कष्टाळू बायको जूनो, त्यांचिा 
आय.आर.ए.च्या तावडीत सापडलेला आिणि अपंग झालेला मुलगा,  तरुणि स्वप्नाळू… आिणि लग्नाआधी गरोदर 
झालेली मलुगी ह्यांचिी गोष्ट! कधी न पािहलेलं ऐतश्वयर िमळाल्यावर जिमनीवरचेि पाय सुटणिारा अठरा-िवसवे दािरद्रय 
असलेल्या माणिसांचिा भाबडेपणिा,  िहसंा,  कॅथिलक व्यवस्थेपुढे शरणि गेलेला समाज… कोणिताही अिभिनवेश न 
आणिता, साध्या वाटणिाऱ्या गोष्टींतून िकती प्रभावी भाष्य केलयं केसीनं! नाटकाच्या शेवटापयर्षांत डिकता ब्लनच्या अिप्रय 
इितहासाच्या तुकड्याबरोबर शॉर्न ओ केसीचिं मापदेखील माझ्या पदरात पडल ंहोतं.

त्याचिं उत्तरकेडचिं घर पाहायला एकदा गेलो होतो; जुन्यापुराण्या पडायला आलेल्या कळकट इमारतीवर केलेल्या 

डिनरब्लनर - रुचिी

'यिुलिसस' ह्या जेम्स जॉईसच्या कादिबंरीचंि कथानक डिनरब्लनमणध्ये १६ जून १९०४ ह्या तारखेला घडतं. रिशयन कादिबंरीकार 
(आिणि नतंर इगं्रजीचिा प्राध्यापक) व्लािदििमणर नाबोकोव ह्याचिी ही आवडती कादिबंरी. कॉनेल िवद्यापीठात त्यानं चिालवलेल्या 

इगं्रजी सािहत्यावरच्या कोसरमणध्ये ती तो आवजूरन िशकवत असे. कादिबंरीतलं कोणित ंपात्र केव्हा कुठे जात,ं ह्याचिा िहशेब 
ठेवण्यासाठी नाबोकोवनं िचितारलेला डिनरब्लनचिा नकाशा. 
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ग्रॅिफटीखेरीज काहीचि िदसलं नाही.  लेखकांच्या घरांचिं  स्मारक बनवायला सरकारकडचेि पैशसे संपले होते. 'जूनो 
आिणि पेकॉर्क्'  गेल्या दशकात पुन्हा घडलं.  आिथरक भरभराटीनं अनेक पाय जिमनीवरून उचिलले गेले,  माणिसं 
बदलली, मूल्यं बदलली, अजून न िमळालेली संपत्ती उपभोगताना अनेकांचिा तोल सुटला. संपत्ती नाहीचि िमळाली, 
पणि कजरबाजारीपणिा मात्र निशबी आला. व्यसनाधीनता आधी आिणि नंतर होती तशीचि रािहली. पणि तरी हा रांगडा 
समाज पुन्हा गात उभा राहील, टेम्पल बारमध्ये कोणिीतरी िफडल्स वाजवायला सुरुवात केली की पुन्हा गाण्यांतून 
गोष्टी सांिगतल्या जातील, नदीच्या दोन्ही तीरांवरचिी पिकता ब्लक हाऊसेस् पुन्हा नक्की गजबजतील.

जॉर्ईसच्या  'यिुलिसस'  कादबंरीतल्या पात्रांचेि  पाय असेचि िलफीच्या दोन्ही तीरांवर घटुमळत रहातात.  दर वषी 
'ब्लूम्स डे'ला अनेक उत्साही यिुलिससप्रेमी  'लेपॉर्ल्ड ब्लूम्'  आिणि  'स्टीफन डीडलस्'च्या पाऊलखणुिा शोधत 
त्याचि रस्त्यांवरून पायपीट करतात. मीही तो नकाशा फार काळजीपूवरक वाचिण्याचिा प्रयत्न केलाय; ती स्थळं, ती 
नदीच्या  कोणित्या  तीरांवर  आहेत  ह्यामागचिी  सांकेितकता  तपासून  पाहायचिा  प्रयत्न  केलाय.  पणि  हा  गडी 
सहजासहजी  हाताला  काहीचि  लागू  देत  नाही.  त्याचिी  पुस्तकं  वाचिताना  फार  हताश व्हायला  होतं.  कोणिीतरी 
आपल्याला येत असलेल्या भाषेत बोलतयं,  पणि आपल्यापयर्षांत त्यांचिं बोलणिं नीट पोहोचित नाहीय, असंचि वाटत 
राहत.ं  माझी िचिडिचिड मी मनातल्या मनात जॉर्ईसला िशव्या देत काढत राहते: "कोणि समजतोस तरी तू कोणि 
स्वत:ला?  तू भलीमोठी सात-आठशे पानांचिी कोडी िलहायचिीस,  िपढ्यान् िपढ्या आम्ही ती सोडवत बसायचिी 

९१

सॅम्यएुल बेकेट िब्रिज
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आिणि तू गंमत पाहणिार थडग्यामागनू! मोठ्ठा इगो कुरवाळला जात असेल ना तुझा!" एक ना दोन. पणि तरी िचिवटपणेि 
मी ते पसु्तक काही सोडत नाही आिणि तो थडग्यामागून िमश्कीलपणेि हसतोय, ही भावना काही पसुली जात नाही.

'डिकता ब्लनर'मध्ये मात्र मला ही कोडी सुटतात. अचिानक सोपा पेपर िनघावा, आिणि सामान्य बुिद्धमत्तेच्या मुलालाही 
पिहला वगर िमळावा आिणि त्यानं हुरळून जावं, तसंचि काहीसं. पणि डिकता ब्लनरमधली काही माणिसं मला भेटली आहेत, 
काही माझी आपली झाली आहेत, काहींचिी पूवीचिी ओळख िनघाली आहे. एवढ्याश्या पुस्तकात डिकता ब्लनच्या रगंीत 
दारांमागचिी िकतीतरी माणिसं भरली आहेत. त्यांच्याकडे पाहताना, त्यांच्या गोष्टी सांगताना जॉर्ईस तटस्थ राहतो. 
त्यांचिा िनवाडा करत नाही आिणि त्यांच्या भाविवश्वाच्या जवळ जाताना भावुकही होत नाही... तरीही 'द डेड्'मध्ये 
मला तो माणूिस म्हणूिन भेटतो. त्याचिं त्याच्या 'फादरलँड'बरोबर असलेलं अवघडलेलं नातं भेटतं, त्याचिा भ्रमिनरास 
कळतो, त्याचिा उद्वेग कळतो, पणि त्याचिबरोबर त्याचिं अपिरहायर प्रमेही कळत.ं

डिकता ब्लनरमध्ये मला भेटत नाही ती फक्त माझी गोष्ट; माझ्या स्थलांतराचिी, माझ्या डिकता ब्लनचिी गोष्ट. त्याच्या काळात 
फक्त आयलर्षांडबाहेर जाणिारे रस्ते गजबजलेले असायचेि. आत येणिाऱ्या वाटा भरायला लागल्या, ितथून माझी गोष्ट 
सुरू झाली; माझ्यासारख्यांचिी गोष्ट सुरू झाली. मला नेहमी प्रश्न पडतो: कशी िलिहली असती त्यानं माझी गोष्ट? 
पाहुणिं म्हणूिन आलेल्या आिणि ह्या देशाच्या प्रमेात पडून, परत जाताना िवव्हळ झालेल्या हळवेपणिाचिी गोष्ट कशी 
िलिहली असती त्यानं? माझ्या भावुकतेचिा िनवाडा केला असता? माझ्या भाबडेपणिाचिी हेटाळणिी केली असती? 

डिनरब्लनर - रुचिी

न्यू ग्रेज (नदी: बॉर्ईन)
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माझ्यातल्या िवसंगती दाखवल्या असत्या की सहानुभूतीनं  त्यानं  माझं प्रमे स्वीकारलं असतं?  मला त्याचिं प्रेम 
समजतं:

"           ,      I will not serve that in which I no longer believe whether it call itself my

,  ,   :          home my fatherland or my church and I will try to express myself in some

               ,    mode of life or art as freely as I can and as wholly as I can using for my

         — ,   ."defence the only arms I allow myself to use silence exile and cunning

असं तो म्हणितानाही मला ते  िदसतं.  स्वत:च्या मुळांवर प्रेम करत असले,  तरी  त्याच्या कठीणि इितहासाकडे 
पािहल्यािशवाय आिणि त्यातल्या उद्वगेाचिा स्वीकार केल्यािशवाय पूणिर  व्यक्तचि न होऊ शकणिारं प्रमे. माझं प्रेम मात्र 
वेगळंचि  आहे;  ते  आहे  सोळाव्या  वषी  पिहल्यांदाचि  प्रमेात  पडलेल्या  प्रिेमकेचिं!  एखाद्याच्या  दोषांकडे  पाहूनही 
त्याच्यावर भाळलेल्या, त्याच्याकडे आकिषरत झालेल्या अल्लड मुलीचिं थोडं उथळ, पणि मनस्वी प्रमे आहे ते! हे प्रमे 
केसांत माळून मी िलफीच्या काठावर अनेकदा उभी रािहलेय, होथचिा िशरजोर समुद्री वारा माझ्या कानांत िशरताना 
प्रेमळ शब्द पुटपुटून गेलाय, िवकालोच्या टेकड्यांवरचिा िहरवा रगं माझ्या हातांवर एक शब्द कायमचिा गोंदनू गेलाय 
डिकता ब्लनर!  

***

९३
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भूिमकेतल्या आयांच्या गोष्टी - किवता महाजन

िचित्रकार : शभुा गोखले

गोष्ट पिहली

श्रद्धा डोक्यात जाते बहुतेकांच्या. आपल्याला सगळ्यातलं सगळं कळतं, असं वाटणिारी सगळीचि माणिसं हमखास 
डोक्यात जातात ही त्यातलीचि.  त्या िदवशी खरतंर सगळे थकले होते.  पद्मजाला तर पेग येऊ लागलेली.  एकेक 
िदवा  गळून  पडत  होता.  टप.  टप.  टप.  आिणि वायरींचिी  ती  भेडोळी  पानसापांसारखी  सरपटू  लागली  होती. 
पापण्यांवर कुणिीतरी कृष्णिकमळाचिी फुलं आणूिन ठेवली. त्यांचेि जांभळे-पांढरे तुरे झलूु लागले. झोप येऊ लागली. 
आिणि िहचेि िरटेक संपेनात.

दृश्य असं होत ंकी पद्मजा तीही फ्लॅशबॅकमधली तरुणि पलगंावर िनजलेली आहे. ितच्याजवळ एका बाजूला दोन 
जुळी बाळं आिणि दसुऱ्या बाजूला भषूणि हा िसनेमातला नवरा िनजलेला आहे. खलनायक िखडकीचिी झडप 
उघडतो. बाहेर वार ेघोंघावताहेत. तो पद्मजाकडे बघतो. मग मुलांकडे. मग एक िवकृत कल्पना सुचिल्याप्रमाणेि 
हसतो. िखडकीतून अलगद आत उडी टाकतो. दोन बाळांपैशकी एकाला उचिलून िखडकीबाहेर जातो. पुन्हा एकदा 
आत झोपलेल्या पद्मजाकडे पाहून खनुशी हसतो. आिणि िदसेनासा होतो.

तर पद्मजाचिं म्हणिणिं होतं की ितनं कुशीवर िनजाव.ं  घरदंाज बायका उताण्या िनजत नाहीत.  तसं िनजणिं  'चिांगल ं
नसत'ं; म्हणिजे थोडक्यात पुरुषाला स्वतःहून बोलावणिारं असतं, असं म्हणितात. म्हणूिन त्या कुशीवर िनजतात. हे 
एक. आिणि दसुरं म्हणिजे मूल बाजूला असेल तर आई त्याच्याकडे तोंड करून िनजेल. लहान बाळांना असं कुणिी 

भूिमणकेतल्या आयाचं्या गोष्टी - किवता मणहाजन
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कधी पलगंाच्या कडेला िनजवत नाही.  बाळं आईबाबांच्यामध्ये झोपवली जातात.  पणि श्रद्धाच्या मते ते कॅमेरात 
चिांगल ंिदसणिार नव्हतं.

लग्नाला जाताना तयार व्हावं िततकी सजून पद्मजा पलगंावर ताठ, उताणिी झोपली. पांघरुणि गुडघ्यापयर्षांत. म्हणिजे 
पोट, कंबर, छाती सारं नीट िदसलं पािहजे. पद्मजाचिा कंटाळा वाढत गेला. एक मोठी जांभई येईल आिणि ितच्या 
अजस्त्र तोंडात हा बगंला, हे लाइट्स्, ही माणिसं, सगळ्यांना खेचिून घेईल, तर िकती बर ंहोईल असं ितला वाटलं. 
पणि तसं होण्याचिं िचिन्ह कुठेही उमटलेलं िदसत नव्हतं.  मग पद्मजानं हात कसा ठेवायचिा याबाबत ितच्या सूचिना 
सुरू झाल्या.  हळूहळू पद्मजाचिा संयम सुटत चिालला होता.  ितने पचंिवीस प्रकारे िनजून दाखवलं,  शेवटी पनु्हा 
पिहलाचि प्रकार केला सव्वीसावा म्हणिून आिणि श्रद्धानं एकदाचिं  ओके केलं.  पद्मजाच्या डोक्यात तणि तणि तणि 
वाजायला सुरूवात झाली.  एक तुटक्या,  सैशल झालेल्या तारांचिं ततुंवाद्य वाजवत ितच्या डोक्यात कुणिीतरी ठाणि 
मांडून बसल ंहोत.ं

मग श्रद्धाचिा मोहोरा िदलीपकडे वळला.  त्याचिं खनुशी हसणिं ितला पुरसें  खनुशी वाटत नव्हतं.  समोर आलेल्या 
दातांचिी फळी लावून, आवाज न करता तो िकती वेगळं हसू शकणिार होता? तरी त्यानं तीन प्रकार दाखवले. हे 
पाहताना पद्मजा उकळायला लागली होती.  त्या उकळीचेि बडुबुडे  ितच्या चेिहेऱ्यावर िदसू  लागले.  भूषणि हळूचि 
कुजबुजला, "तुम्ही उगाचि टेन्शन घेऊ नका. िदलीपचिा चेिहरा बघा बदलतोय. आता काहीतरी धमाल घडणिार इथं."

पद्मजानं  पािहलं,  िदलीपचिा  चेिहरा  हळूहळू  एखाद्या  लहान  मुलासारखा  िनरागस होत चिालला  होता.  डोळ्यांत 
उत्सुकता ओथबंून आली होती.  आता तो इयत्ता पिहलीत होता आिणि श्रद्धा त्याच्या िप्रय बाई!  त्या सांगतील, 
िशकवतील ते सगळं तो उत्कंठेनं ऐतकणिार होता.  पद्मजाचेि डोळे आपोआपचि िवस्फारले गेले.  िदलीप ओठांचिा चिबंू 
करून सहज सुरात म्हणिाला, "एक िवनंती करू का? तुम्ही करून दाखवा ना प्लीज." श्रद्धाच्या अंगभर अहकंार 
झळकला. ितनं पोझ घेतली आिणि िदलीपला खनुशी हसनू दाखवलं. सगळे पाहात होते. िदलीप म्हणिाला, "माझ्या 
लक्षात नाही आलं  ..."  श्रद्धानं पुन्हा हसून दाखवलं.  िदलीपच्या चेिहेऱ्यावर नासमझी कायम  - "पणि हा अँगल 
नाहीये ना आपला?  मान अशी इकडे,  पद्मजाकडे हवी ना?"  श्रद्धानं पुन्हा एकदा पद्मजाकडे मान करून हसून 
दाखवल.ं

पद्मजाला आता कुठल्याही क्षणिी खदखदनू हसू फुटेल असं झालं होतं. अखेर भषूणिने पांघरुणिातून ितचिा हात गच्चि 
दाबून ठेवला. िदलीपने या अँगलने त्या अँगलने करून श्रद्धाकडून िवकट हसवनू घेतलं. अखेर चिौदाव्या वेळी ितला 
िखडकीतून बाहेर जाऊन हसू दाखवायला लावलं. मग म्हणिाला, "आता थोडं समजलं असं वाटतयं. प्रयत्न करून 
बघतो."

हा शेवटचिा शॉर्ट ओके झाला.  पॅकअप झालं.  श्रद्धाचिं पाऊल ितथून बाहे पडल्याक्षणिीचि पद्मजाला हसू फुटलं. 
सगळेचि हसत होते. िदलीप मात्र आपणि काही केलचंि नाही अशा आिवभारवात टेचिात िखडकीतून आत आला पुन्हा 
उडी मारून. भूषणि म्हणिाला, "याला म्हणितात सभ्यतेनं शेटं उपटणिं. थांबवा आता हसू आिणि िनघा घरी."

यानंतर  कधीही  िचिडिचिड होईल असे  प्रसंग  आले की  पद्मजानं  फक्त िदलीपनं  तो  िनरागस  बनवलेला  चेिहेरा 
९५
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डोळ्यांसमोर आणिायला सुरुवात केली.  पुढच्या काळात ितला जे शांत,  संयमी म्हणूिन वाखाणिलं जाऊ लागलं, 
त्याचिं रहस्य इथ ंहोतं.

गोष्ट दुसरी

ही व्हीलचेिअरमधे बसलेली आई. ितच्या बाळाला कोणिीतरी पळवून नेलं, या धक्क्याने ितच्या पायातलं बळ गेलं 
आिणि ती पांगळी झाली. पुन्हा त्या धक्क्याने ितचिा स्मृितभं्रशही झाला आहे. त्यामुळे ितचिा चेिहरा मख्ख आहे.

तर  आता  या  पांगळ्या  आईला  रोज शालू  कसा  नेसवतात?  आिणि कशासाठी?  इतक्या  सुबक िनऱ्या  ितला 
िबछान्यावर िनजवनू घालता येतात?  की ितच्यासाठी खास िशवून घेतल्यात भरजरी साड्या?  पुन्हा मेकअप, 
दािगने, हेअरस्टाईल, गजरे हे सगळं आलचंि. तयार होण्यात दीड तास जायचिा पद्मजाचिा. हे इतकं केल्यावर आई 
पेशंट कशी िदसणिार? पणि ती मुळी पेशंट िदसायला नकोचि आहे. व्हीलचेिअर आहे ना ितच्या िवरहाचिा धक्का व्यक्त 
करायला. इतकी सुंदर, सेक्सी आई व्हीलचेिअरवर पाहून लोक हळहळणिारचि.

तर एकवीस वषार्षांनी ितचिा मुलगा त्याचि गावात योगायोगाने परत येतो. त्याचिी टर ेन गावात िशरली की ितच्या पापण्या 
फडफडायला लागतात.  तो घरात आला की डोळ्यांतून पाणिी ओघळू लागतं.  तो ितच्यासमोर आला की ओठ 
िवलग होऊन शब्द फुटतात  - 'बेटा!'  आिणि त्याने हातात हात घेतला की त्याच्या स्पशारने  पायांत बळ येतं. 
पुढच्या क्षणिी ती सोफ्यावरून उठावं तशा सहजपणेि चिटकन व्हीलचेिअरवरून उठते.  मग मुलगा  'माँ'  अशी साद 
घालत ितच्या पाया पडतो. ती त्याला घट्ट जवळ घेते.

पद्मजाच्या  मनात आलं,  की  िसनेमात  अजून बायकांचेि  स्तन उघडे  दाखवायचिी  पद्धत नाही  म्हणिून,  नाहीतर 
डोळ्यांतून अश्रू वाहवतात िकता ग्लसरीन टाकून, तशा स्तनांतून दधुाच्या धारा घळाघळा वाहताना दाखवल्या असत्या 
यांनी नक्कीचि एखादी िटरक शोधून.

गोष्ट ितसरी

पद्मजा गारुडीणि आहे. म्हणिजे गारुड्याचिी बायको. गारुड्याचिी जमीन गावच्या जमीनदाराला बळकवायचिी आहे. तो 
त्यांचिं घर जाळतो.  गारुडी त्याचिी नागाचिी टोपली घेऊन आिणि गारुडीणि दपुट्यात गुंडाळलेलं बाळ घेऊन जीव 
वाचिवून जंगलात पळतात.  जमीनदार त्यांच्या मागावर आहे.  अखेर तो गारुड्याला गाठतो आिणि त्याचिी हत्या 
करतो.  गारुड्याच्या टोपलीतला नाग झडुपाआडून हे पाहात असतो.  गारुडीणि मात्र जमीनदाराच्या हाती लागत 
नाही. तो िनघून जातो. माग गारुडीणि गारुड्याच्या प्रतेाजवळ येऊन िवलाप करते. नाग ितच्याजवळ येऊन थांबतो. 
ती नागाजवळ बाळाला ठेवते आिणि लाकडं आणिून सरणि रचिते. नवऱ्याचिं प्रेत खेचिून नेऊन सरणिावर ठेवते. त्याला 
बाळाच्या हातून अग्नी देते.  गारुडी जळून गेल्यावर बाळ रडू लागतं.  मग ती बाळाला दधू पाजायला बसते.  नाग 
ितच्या समोर येऊन थांबतो. 'भुकेनं बाळ रडू शकत,ं पणि नाग रडू शकत नाही' - असं म्हणित ती एक वाटी घेऊन 
पदराआड नेते आिणि वाटीभर दधू काढून नागासमोर ठेवते. नागाला म्हणिते, 'तू देखील माझा मुलगाचि आहेस!' मग 
नाग मनाशी ठरवतो, की मी माझ्या वडलांच्या - म्हणिजे गारुड्याच्या हत्येचिा बदला घेईन आिणि माझ्या आईच्या 
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- म्हणिजे गारुिडणिीच्या दधुाचिं कजर फेडेन. त्या दषु्टानं ब्रिाह्मणिाचिी हत्या केली आहे.'

िदग्दशरकानं प्रसगं समजावून सांिगतला.  पद्मजा ठप्प.  कोणिता गारुडी ब्रिाह्मणि असतो?  आिणि पुन्हा एका गावात 
राहून शेती करत असतो? गारुिडणिीचेि कपडे बंजारा बायकांसारखे असतात का? ितला जंगलात अशी कापलेली 
लाकडं कुठून िमळतात?  नवऱ्याला सरणिापयर्षांत खेचित नेणिं ठीक,  पणि ती त्याला उचिलून इतक्या उंचि सरणिावर 
कशी ठेवते?  नागाला वाटीत दधू देते ती स्टीलचिी वाटी ितला जंगलात कुठं िमळते? िदग्दशरक ितच्या प्रश्नांनी 
हैशराणि झाला.  जुन्या  काळात अिशिक्षत नट्या होत्या  हे  िकती  चिांगलं  होतं  असं  त्याला  वाटू  लागलं.  त्याच्या 
बडबडीने पद्मजा गप्प बसली.  मग अमरीश ितच्या जवळ येऊन बसला आिणि म्हणिाला, "तू नवी आहेस का?" 
पद्मजा म्हणिाली, "िहदंीत नवीचि. म्हणिजे ही माझी तशी दसुरीचि िफल्म."

"मलाही असा पेचि पडला होता.  मी तेव्हा अिमताभशी बोललो.  त्याने मला सांिगतलं होतं तेचि तुला सांगतो.  तो 
म्हणिाला होता  -  काम करत रहा.  हा व्यावसाियक िसनेमा आहे.  इथं  'का'  हा प्रश्नचि पडू द्यायचिा नाही.  करा 
नाहीतर मरा!" पद्मजाला हसू आलं.

"काही कामं  चििरताथारसाठी करावी लागतात.  व्यावसाियक कामं  करण्यात काही वाईट नाही.  इथं फार िवचिार 
करायचिा नाही. हे मनोरजंन आहे आिणि ते अशा अतािकर क गोष्टींमधून करण्याचिी आपल्याकडे पद्धत आहे. तू काय 
नाटकांमधून आली आहेस?" ितनं मान डोलावली.

"वाटलचंि. इथं ते सगळं िवसरायचिं. त्याचिा इथं काहीही उपयोग नाही. िदग्दशरकानं सांिगतलं तेवढं आिणि सांिगतलं 
तसं करायचि.ं"  त्यानं समजावलं.  बाकी तर पार पडलं,  पणि आता तो दधुाचिा शॉर्ट.  ती थोडी संकोचिली.  िविचित्र 
वाटत होत.ं  बाळाला पदराखाली घ्यायचिं असतं तर काही हरकत नव्हती.  पणि हे बाळाला पदराखाली घेऊन, 
दसुरीकडे,  म्हणिजे दसुऱ्या स्तनातून वाटीत दधू काढणिं? हे कसं करायचिं? ितनं पदर नीट घेतला.  पदरात हात 
घालून ब्लाउज वर सरकवला, मग जिमनीवरचिी वाटी उचिलून पदराआड नेली आिणि िदग्दशरकाच्या सांगण्यानुसार 
दोन सेकंदात ती नागापुढे ठेवली.  वाटी नेण्याचिा शॉर्ट व्यविकता स्थत झाला.  मग कुणिीतरी वाटीत दधू आणूिन िदलं 
पुढच्या शॉर्टसाठी.

"इतकं दधू?" ती ओरडलीचि.

"याहून कमी ठेवल ंतर कॅमेरात िदसणिार नाही हो... तुम्ही ितकडे लक्ष देऊ नका." िदग्दशरक म्हणिाला.पद्मजानं 
िनमूट मान डोलावली. पढुच्या काळात, िसनेमासाठी काही तकर शुद्ध िलिहलेल ंअसेल, तरचि नवल वाटू शकतं, हे 
ितच्या ध्यानात आल.ं

'हे हृदय कसे आईचेि ...' चेि शेवटचेि प्रयोग सुरू होते. मग पद्मजाकडे दसुरं नाटक नव्हतं. काम घेणिं गरजेचिं होतं. 
अनािहतासाठी आिणि घरासाठी.  या िसनेमानं ितला अजून एक गोष्ट िदली  -  अमरीशचिी मैशत्री.  एक िदवस वेळ 
काढून तो ितचिं 'हे हृदय...' पाहण्यास आला आिणि भारावून गेला. त्याचिा अिभप्राय पद्मजासाठी फार मोलाचिा होता.

गोष्ट चिौथी
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'हे हृदय कसे आईचेि ...' हे एक नृत्यनाट्य होतं. या नाटकानं ितला पषु्कळ नव्या गोष्टी िशकवल्या. त्यात सगळ्यात 
महत्त्वाचिं  फूटवकर .  रगंमंचिावर वावरताना  पायांचिं  काय करायचिं?  कुठून कुठे,  िकती वेगात,  कसं  जायचिं?  कुठे 
थबकायचि?ं कुठे थांबायचिं? नतृ्य होतचंि, पणि पायांचिा हा वावर फार देखणिा होता. पायांचिा असा आिणि इतका वापर 
ितला त्यानंतर कधीही करायला िमळाला नाही.

एक आईवेडा, एकुलता एक मुलगा आहे.  आई एकटी आहे. ती मुलाला वाढवते, या जगात वावरायला िशकवते. 
अक्षरओळख, कलांचिा आस्वाद, शेतीचिं काम िशकवते. एके िदवशी मुलाला रस्त्यात एक सोन्याचिं नाणिं सापडतं. 
या आकिकता स्मक लाभलेल्या धनाचिं करायचिं काय? तो पयारयांचिा िवचिार करू लागतो. त्याला िनरिनराळे लोक सल्ला 
देतात. माती म्हणिते, "हे पैशसे तू आईला दे िकंवा या पैशशांतून आईसाठी काहीतरी घे. ितचेि कष्ट ज्यातून कमी होतील 
अशी  एखादी  भेट  आईला  दे."  वाट  म्हणिते,  "आता  पुन्हा  आईकडे  परत  जाण्यात  काय  मतलब?  ितच्या 
गभारशयातून बाहेर आलास, तसा ितच्या प्रभावातूनही बाहेर ये. नव्याने जन्म घे. मगचि तुला नवं जग िदसेल. ितनं 
तुला जे काही िशकवल ंआहे, ते या नव्या जगात जाण्यासाठीचि आहे."

पुढे त्याला एक सरडा भेटतो .  तो म्हणितो, "कुठलं नवं जग? आहे त्याचि जगातली मजा तू अजून अनुभवलेली 
नाहीस. एका नाण्यात कुठलं नवं जग िदसणिार तुला? त्यापेक्षा ते इथचंि खचिर  कर. िमत्रांसोबत वारुणिी पी. धुदं हो. 
आनंद  िमळव."  मग  पाखरांचिं  जोडपं  िदसतं,  प्रणियचेिष्टा  करणिारं.  तो  जागीचि  थबकून  त्यांचिं  िपसं  फुलवणिं, 
एकमेकांभोवती िफरणिं,  नाचिणिं,  गाणिं पाहू लागतो.  त्याचिं भान हरवतं.  पाखरं त्याला हसतात.  तो िवचिारतो, "हे 
सगळं काय होत?ं"

"तुला माहीत नाही?" पाखरांना आश्चियर वाटतं.
"नाही. हे तर मला माझ्या आईने कधी सांिगतल ंनाही, िशकवल ंनाही." तो म्हणितो.
"अरे, हे आई कसं िशकवेल? हे िशकवणिारी तुझी दसुरीचि कुणिी जोडीदारीणि असेल. जे तुझ्यातचि आहे, ते कसं 
व्यक्त करायचिं हे ितच्या सहवासातचि तुला कळेल. ितच्या सोबतचि तू फुलशील. जा, आता आधी ितचिा शोध घे." 
पाखर ंसांगतात.

तो ितच्या शोधात िफरतो आिणि एके स्थळी ती त्याला िदसते .  ते सोन्याचिं नाणिं खचिर  करून तो ितच्या एकेक 
मागण्या पूणिर  करतो आिणि ितला िजंकतो. ती त्याच्याशी लग्न करते. काही काळ सुखात जातो. तो िदवसभर श्रम 
करतो, संध्याकाळी आनंदाने गाणिी गातो,  पत्नीच्या वक्षावर चिंदनाचिी नक्षी काढतो,  ितला फुलांनी सजवतो.  एके 
िदवशी पत्नी िवचिारते, "हे  शेती करणिं,  गाणिं,  िचितं्र  -  हे सारं तुला कुणिी िशकवलं?  इतक्या मधुर  भाषेत तू 
माझ्याशी बोलतोस, ही भाषा तुला कुणिी िशकवली?"

त्याला आईचिं स्मरणि होतं.  पत्नीच्या सुखात आपणि ितला असे कसे िवसरलो या जािणिवेनं तो ओशाळा होतो. 
पत्नीला  हे  सारं  मोकळेपणिानं  सांगतो.  आईच्या आठवणिी,  ितचिं  कतृरत्व,  ितचिी  थोरवी  वणिरन  करतो.  पत्नीच्या 
चेिहऱ्याकडे त्याचिं लक्षचि जात नाही, इतका तो आईच्या आठवणिीत मग्न होतो.

पत्नीचिा जळफळाट होतो .  आपणिचि याला  सुखाचिा  मागर  दाखवला  आिणि त्यावर  वाटचिाल  कशी  करायचिी  ते 
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िशकवल,ं यािवषयीचिा ितचिा अहकंार कोमेजलेल्या फुलासारखा गळून पडतो. मत्सरानं ती पेटून उठते. आता हा 
दोन गुरंूमधला संघषर आहे असं ितला वाटतं. ती मनाशी डाव रचिते. त्याला सांगते की, "मला तुझ्या आईचिं हृदय 
आणूिन दे.  ते मला हवं आहे. मग माझ्यात काही तु्रटी राहाणिार नाही.  मी पिरपूणिर  होईन आिणि तू पूणिर  सखुी." तो 
आईच्या घरी जातो. आई झोपलेली. िनळी, शांत रात्र. आईला मारून, ितचिं हृदय घेऊन तो िनघतो. वाटेत त्याला 
ठेचि लागते आिणि हृदय हातातून खाली पडतं.  पडताक्षणिी ते मुलाला िवचिारतं, "तुला फार लागलं तर नाही ना 
बाळ?"

मुलाला आपणि कोणिती चिूक करून बसलो आहोत , याचिी जाणिीव होते. त्याला रडू फुटतं. तो मनोमन क्षमा मागतो. 
आईचिं हृदय त्याला माफ करतं. घरी जाऊन तो पत्नीला ते हृदय देतो. ती ते स्वीकारते आिणि ितच्यात अंतबारह्य 
बदल होतो. आपणि आता कायमच्या हरलो आिणि आई िजंकली हे ितच्या ध्यानात येतं.  यापुढे जग कायम ितचिी 
िनभरत्सना करणिार असतं आिणि आईच्या त्यागाचेि गोडवे गाणिार असतं. ती स्वतः आई होईल, तेव्हा आिणि तरचि 
ितला या जगात उच्चिासन िमळणिार असतं.  स्त्रीचिी सवारत महत्त्वाचिी भूिमका आईचिीचि,  हे त्याक्षणिी जे ठसलं,  ते 
आजवर सुरू आहे आिणि यापुढेही सुरूचि राहील, हे ितला कळून चिुकतं. दखुावलेला पती ितच्याकडे दलुरक्ष करत 
राहतो, पणि जेव्हा त्याला समजतं की ती आई होणिार आहे, तेव्हा सार ंिवसरून तो पुन्हा ितच्या जवळ जातो.

हे कथानक.  यातली पत्नीचिी भूिमका पद्मजानं केली होती.  िवक्रम पतीच्या भूिमकेत आिणि सुलभाताई आईच्या. 
नाटकात प्रकाशाचिा अप्रितम खेळ होता.  प्रवास,  िदवस,  रात्र,  प्रणिय,  सत्तासंघषर  सारं काही प्रभावी घडवण्यात 
प्रकाशयोजनेचिं काम मोठं होतं.  बाकी सेट असा िवशेष नव्हता. पडद्यांचिा वापर केला होता. हे सगळं ितच्यासाठी 
खूप वेगळं होतं. नाटकाला लोकसंगीताचिा बाज होता. या नाटकाचिी खूप चिांगली चिचिार झाली. नाटकाचिा िदग्दशरक 
वेगळा, नतृ्य िदग्दशरक वेगळा हे ितनं इथं पिहल्यांदा पािहलं. तीन मिहने तालमी चिालल्या. संध्या नांिबयारांकडे तर 
ितनं नृत्य िशकलेलं होतं,  त्यामुळे त्यांच्यासोबत काम करणिं सोपं होतं.  पणि नाटकात नतृ्य करायचिं नसतं,  तर 
नृत्यात्म हालचिाली तेवढ्या करायच्या असतात, हे ितला ताराबाईनंी िशकवलं.

शौनक या नाटकानं अगदीचि खळुावून गेला.  शक्य िततक्या प्रयोगांना तो हजर रहायचिा.  एकदा िवगेंतून प्रयोग 
पाहण्याचिी त्याचिी इच्छा होती. ताराबाईनंी नाराजीनेचि परवानगी िदली. त्यांना ितचिं हे प्रकरणि काही आवडल ंनव्हतं. 
मुळात घटस्फोट घेणिचंि फारसं रुचिल ंनव्हतं, पणि त्यामागचिी अपिरहायरता त्यांनी समजून घेतली होती.

शौनकच्या हे लक्षात आलचंि.  तो म्हणिाला, "फार पझेिसव्ह आहेत या बाई.  तुझ्याबाबत जरा जास्तचि पझेिसव्ह 
िदसताहेत."  ताराबाई माणिसांना कामापुरतं खपू जवळ घेतात,  पणि त्यांच्यात कधीचि गुतंत नाहीत,  काम संपलं 
िकंवा मनािवरुद्ध होऊ लागलं की परस्पर त्या तुमचिा धागा कापून टाकतात, हे ितनं अद्याप अनुभवायचिं होतं. तोवर 
ती त्यांच्या इतकी प्रमेात होती की एकदा त्या दोघीचि बोलत चिहा घेत असताना ितनं त्यांना म्हटलहंी होतं की , 
"बाई तुम्ही पुरुष नाहीत ही िकती चिांगली गोष्ट आहे. नाहीतर पुन्हा एकदा कुणिा िववािहत परुुषाच्या प्रमेात पडणिं हे 
िकती त्रासाचिं झाल ंअसत.ं"

आिणि बाई नेहमीसारखं गोड हसल्या होत्या.  एरवी त्या खटकलेलं चिटकन सांगायच्या,  पणि आवडलेल्याचिी दाद 

९९
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मात्र क्विचितचि द्यायच्या. मात्र या नाटकाचिी चिांगली चिचिार झाली आिणि बाईचंिी थाप पाठीवर पडली. पद्मजा खशुालून 
गेली अगदी.

❊

उत्तम दारू चिांगल्या पद्धतीने कशी प्यायचिी, हे पद्मजाला िशकवलं ते िवक्रम आिणि शौनकनं. त्याआधी ितनं काही 
चिुका करून झाल्या होत्या. त्यांचिी वाईट चिचिारही झाली होती. त्यामुळे ती तेवढ्यापुरती पस्तावायचिी, काही काळ 
दरू रहायचिी,  मग पुन्हा हळूहळू सारं सुरू व्हायचिं आिणि हातात रहायचिं नाही.  ितचिं  नुकसान होत होतं ते  या 
अडाणिीपणिापायी.
िवक्रमचेि स्वतःचेि काही िनयम होते.  त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचिा िनयम म्हणिजे प्रयोगाआधी आिणि प्रयोग सुरू 
असताना दारू प्यायचिी नाही.  साधी वाईन िकंवा िबअर देखील नाही.  कशाचिाही अपवाद करायचिा नाही.  कारणि 
बघता बघता अपवादांचिा िनयम होतो आिणि नवे िनयम चिालतात तर जुन्यांनी काय घोडं मारलयं असं वाटायला 
लागत.ं नवा कुठलाही बँ्रिड बाजारात आला पद्मजा गमतीनं 'अपवाद' म्हणिायचिी, जुने ते अथारतचि 'िनयम'.

शौनकनं एक गोष्ट सांिगतली  - "एकदा  'अपवादात्मक िकता स्थतीत ठकी गप्प बसली होती आिणि ठेगू बडबड करत 
होता. ठकी त्याला म्हणिाली, "दारू प्यायलीस की तू फारचि बहकतोस आिणि काहीही बडबडायला लागतोस. जे 
कुणिाला कधी सांगू नये, ते ही सांगनू टाकतोस." ठेगू हसला. म्हणिाला, 'ते कुणिाला कधी सांगू नये असं असतं, हे 
तू  कशावरून ठरवलसं?'  ठकी वैशतागून म्हणिाली, 'त्यामुळे लोकांना तुझ्यािवषयी सत्य काय ते समजतं आिणि 
आपली सत्यं अशी इतरांना माहीत असणिं त्रासदायक ठरतं.'  ठेगू पुन्हा हसला.  म्हणिाला, 'नाही.  आपली सत्यं 
इतरांना माहीत असणिं हे त्यांच्यासाठी त्रासदायक असतं, आपल्यासाठी नाही. कारणि त्यामुळे माणिसं आपल्याला 
त्यांचिा खरा रगं दाखवतात. एरवी ज्यांना आपणि आपली काळजी घेणिारे समजत असतो, ते िकती स्वाथी आिणि 
प्रत्यक्षात आपला गैशरफायदा घेणिार ेआहेत, हे अन्यथा आपल्याला समजलचंि नसतं."

'हे हृदय..'च्या प्रयोगानंतर ते खूप वेळा पद्मजाच्या घरी जमत. येतायेता श्रावणिीला - िवक्रमच्या बायकोला घेऊन 
येत. आधी ठरलं असेल तर श्रावणिी आधीचि पद्मजाच्या घरी जाऊन थांबायचिी आिणि बाईला स्वयंपाकाच्या सूचिना 
देत सारं करून घ्यायचिी,  कधी मनात आलं तर स्वतः एखादा पदाथर  बनवायचिी.  नाटकात सुरशे आिणि देवेद्रही 
होते. कधी ते दोघेही िवक्रमसोबत येत. मस्त मैशिफल जमे. देवेद्र उत्तम गायचिा. त्याचिा आवाज खणिखणिीत होता. तो 
गायला की अनािहता टकमक त्याच्याकडे पहात बसायचिी.

कशात काय, िकती िमसळायचिं आिणि कॉर्कटेल्स कशी तयार करायचिी, यातला िवक्रम तज्ज्ञ होता. त्याचिी बायको 
श्रावणिी दारू प्यायचिी नाही, तर तो ितच्यासाठी फळांचेि रस वापरून, सुंदर पेय बनवनू - ग्लास अगदी सजवून - 
पेश करी. ते इतकं सुंदर िदसत असे, की दारू बाजूला ठेवनू रस िपण्याचिा मोह व्हावा. िवक्रमचिं सारं कामचि असं 
आखीवरखेीव, नेटकं असे. 'मयारदा आखावी आिणि मयारदेत स्वाततं्र्य घ्यावं,' असं त्याचिं लाडकं मत होतं. भूिमकेचिी 
तो पूणिर तयारी करायचिा, ितचिा बारीकसारीक तपशीलांचिा आतून-बाहेरून िवचिार करायचिा आिणि मग त्या चिौकटीत 
मात्र तो रगंमंचिावर अक्षरश: बागडायचिा. हाचि िनयम बाकीच्या जगण्यालाही लागू होता. 

भूिमणकेतल्या आयाचं्या गोष्टी - किवता मणहाजन
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कधी प्रयोगात कुणिाकडून एखादी िवलक्षणि गोष्ट होऊन जाते. तसं एके िदवशी पद्मजाचिं झालं. प्रयोग आता चिांगला 
मुरला होता आिणि आकिकता स्मक ितला एक नवी जागा सापडली. पत्नी पतीला आईचिं हृदय घेऊन यायला सांगते, तो 
खाली बसून ितचिी िवनवणिी करू लागतो. ती कृतक नाराजी दाखवत त्याला पायानं दरू लोटते - असा प्रसंग होता. 
यात ती त्याच्या छातीवर उजवा पाय टेकवायचिी, तो ढकलल्यागत मागे हटायचिा, एका हाताने तोल सावरत दसुऱ्या 
हाताच्या मदु्रा दशरवत शब्दांिशवाय बोलायचिा आिणि तीही तशीचि शब्दांिशवाय उत्तरं द्यायचिी.  या सगळ्यात ितचिा 
िनषुर धाक आिणि त्याचिं अगितक भय िदसणि ंताराबाईनंा अिभप्रेत होतं. तसा ते तो प्रसंग उत्तम रगंवत.

आज पद्मजानं  पाय नुसता छातीवर न टेकवता अंगठा त्याच्या स्तनाग्राला टेकवून छातीच्या मध्यावर हलकेचि 
सरकवत नेला आिणि नजरते िनषुरपणिाऐतवजी मादकता आणिली. पतीच्या मनात पत्नी दरुावण्याचिं वा नातं तुटण्याचिं 
भय असतं  तर िनषुरता  ठीक होती.  पणि तो ितच्या  अंगगधंानं  वेडािपसा झालेला  आहे,  ितच्या  शरीराचिं  तीव्र 
आकषरणि त्याच्या शरीरात उफाळून आलेलं आहे आिणि ितच्या सोबतीनं  िमळणिाऱ्या लिैगक सुखापासून वंिचित 
होण्याचिं,  लालसेचिी िकनार असलेलं भय त्याच्या मनात आहे.  इथं ितचिं रुसणिं नाही,  रडणिं नाही,  त्याला धाक 
घालणिारं धमकावणिं नाही. त्याला घाबरवून नव्हे, तर वश करून त्याला िववश बनवेल आिणि आपला कुटील हेतू 
साध्य  करले  -  असं  काहीसं  पद्मजाच्या  मनात  सुरू  होतं.  ितनं  ते  अविचित कृतीत  आणिलं.  िवक्रम क्षणिभर 
चिक्रावला,  पणि सावरला.  भयात त्यानंही  लालसा  िमसळली आिणि त्याचि लालसेनं  ितच्याकडे  पाहत,  ितच्या 
चिकव्यात अडकलेल्या अश्राप जीवासारखा तो आईचिं हृदय आणिायला िनघाला. हे इपं्रोवायझेशन इतकं सूक्ष्म होतं, 
की ते केवळ कॅमेराच्या क्लोजपमध्ये ध्यानात आलं असतं. इथ ंकुणिाला कळण्याचिं कारणि नव्हतं.

िवक्रम ितला िलफ्ट देणिार होता . आजच्या प्रयोगाला नेमका शौनक नव्हता. पद्मजा इतकी आनंदात होती की तो 
साजरा करावा वाटणिं स्वाभािवकचि होतचंि.  घर येईतो दोघं  अगदी भरभरून बोलत होते.  िवक्रमला हे नैशसिगरक 
अिभनय,  उमी इत्यािद चिोचिले एरवी खपायचेि नाहीत.  त्याला सारं प्रमाणिात,  मापात हवं  असायचिं.  पणि आज 
पद्मजाकडून जे आकिकता स्मक घडलं ते वरवर आकिकता स्मक िदसत असलं तरी त्यामागे ितचिं बऱ्याचि िदवसांचिं िचितंन 
होत,ं त्या िचिंतनातून ती एका िनष्कषारपाशी आली होती, असं त्याला वाटल.ंकारमध्ये त्यांचिा तोचि िवषय होता.

पद्मजा म्हणिाली, "या कथेत  'समाज'  कुठेचि आलेला नाहीये.  समाज,  म्हणिजे समाजातली माणिसं आिणि त्यांचेि 
कायदेकानून,  नीतीिनयम कुठेचि आले नाहीत.  एक बाई,  ितचिा मलुगा,  त्याचेि दोन िमत्र,  मग त्याचिी बायको… 
इतकेचि घटक.  बाकी िवजन.  म्हणिजे सले्ल देताहेत ते लोक कोणि? तर माती,  वाट आिणि पाखरं.  म्हणिजे प्रभाव 
िनसगारचिा आहे. एका स्त्रीमधल्या मादीने एका परुुषामधल्या नराला जागं करणिं ही नैशसिगरक गोष्ट आहे."

िवक्रमला हे रोचिक वाटलं.  तो म्हणिाला, "आई आिणि बायको यांच्यातल्या सघंषारचिी तुलना दोन गरंुूशी झाली, 
तेव्हा मी असाचि दचिकलो होतो.  तू हे शोधलसं आिणि तुला हे सापडलं,  हेचि मला फार फार मजेशीर वाटतयं. 
म्हणिजे बहुतेक सारचेि िटिपकल समुार िवनोदबुद्धी असणिार ेनवर ेअशा पद्धतीचेि िवनोद करत असतात… की ते कसे 
बायकोच्या ताटाखालचिं मांजर आहेत,  ितचेि गुलाम आहेत,  ितचिं सारं ऐतकतात वगैशरे.  पणि बायको िनणिरय घेताना 
क्विचित िदसते. सत्ता नवऱ्यांच्याचि हाती असते. तर हे सांगता, दाखवता, कबूल करता न येणिार ंभय नेमकं कशाचिं 
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असत?ं हे तू अगदी अचिकू शोधलसं"

"बायकोवर बळजोरीही करता येते िवक्रम. अनेकजणि करतात. पणि त्याने शरीराचिी भूक तेव्हढी भागते पुरुषाच्या, 
मनाचिी तहान नाही भागत."

"म्हणिजे काय?"
"म्हणिजे इतकंचि की त्यात गरज भागते, पणि सखु नाही िमळत. कोणित्याही पुरुषाला सुख तेव्हाचि िमळतं, जेव्हा 
त्याला आपल्या स्त्रीच्या चेिहऱ्यावर तृप्ती िदसते, ितच्या त्वचेिवर समाधानाचिं वस्त्र िदसतं. संभोगानंतरच्या िमठीतून 
ते एकमेकांच्या कुशीत शांत झोपनू जातात." िवक्रम ितच्या बोलण्यावर एकदम शांत झाला. त्याच्या डोक्यात 
िवचिारांचिी चिकं्र िफरत होती. पद्मजाचिी बगॅ घेऊन तो ितच्यासोबत िलफ्टमधून वर आला. बाईनं दार उघडल ंआिणि 
बॅग घेऊन ती आत गेली. ती पेगुळली होती.

"अना झोपलीये?  त्रास नाही  ना िदला ितनं?"  पद्मजानं  िवचिारलं.ितनं  नुसती  मान हलवली."तू  झोप जाऊन 
ितच्याजवळ.  आम्ही घेतो जेवणि वाढून."  पद्मजानं सांिगतलं.पद्मजा आंघोळ करून,  नाईटगाऊन घालून आली, 
तोवर िवक्रमनं ग्लास काढून ठेवले होते, प्लेटमधे चिखणिा काढला होता. चिीजचेि काप करून ठेवले होते. "टेरसेवर 
बसूया.  तू हे सगळं घे बाहेर.  तोवर मी वॉर्शरूमला भेट देऊन येतो."  त्यानं सभ्यपणेि सांिगतलं.  ितनं हसून मान 
डोलावत म्हटल,ं "भेटताचि आहात तर ख्यालीखशुाली िवचिारून या सगळ्यांचिी."

टेरसेवर ितचिी लहानशी बाग फुलली होती.  मोठी बगंई होती.  दोन बाजा आमोरासमोर होत्या.  काही मोढे आिणि 
टीपॉर्य.  पद्मजाच्या घरच्या छोट्या पाट्यार्षांचिी ठरलेली जागा.  हवेत गारवा होता.  आकाशात फारसं चिांदणिं नव्हतं, 
पणि काळोखालाही स्वतःचिा प्रकाश असतो, तो होताचि. मग ितनं िदवे लावण्याचिं टाळलं. प्लेट्स आणूिन ठेवून ती 
ग्लासकडे वळली तर चिक्क वाईन ग्लास. ती थक्क झाली. िकता व्हस्की नाहीचि. चिक्क वाईन? ठीकाय ना िवक्रम? ती 
ग्लासकडे पाहत असताना िवक्रम आलाचि. म्हणिाला, "मी घेतो ग्लास. तू बाटली घेऊन ये." पद्मजानं मुकाट्यानं 
रडे वाईनचिी बाटली उचिलली आिणि त्याच्या मागे मागे टेरसेवर आली.

सुरखे, कमनीय, उंचि, िनमुळते स्तनाकार ग्लास. वाईन िवशेष आवडत नसली तरी हे ग्लास ितला फार आवडत. 
ग्लास िभडवल्यानंतरचिा िकणििकणिाटही आवडे. आताही ितचेि डोळे चिकाकले. िवक्रम ितच्या डोळ्यांचिा िहरवा रगं 
प्रथमचि पाहत असल्यासारखा िखळून रािहला.  ती आपल्याचि धनुकीत होती.  संगीत नव्हत,ं  पणि रात्रीचेि स्वतःचेि 
सूक्ष्म  आवाज  होते.  पद्मजा  नुकतीचि  आंघोळ  करून आल्यानं  ितच्या  अंगाला  साबणिाचिा  सुगंध  होता.  त्यात 
िवक्रमच्या घामाचिा वास हलकेचि िमसळून जाऊ लागला.

िवक्रमनं उठून टेरसेचिं काचिांचिी तावदानं असलेलं चिार पदरी दार बंद केलं आिणि पडदे सरकवनू घेतले.  पद्मजा 
बंगईवर बसली होती. समोरच्या मोढ्यावर ितनं पाय लांब करून ठेवले होते. ितच्या डोळ्यांसमोर अजून रगंमंचिचि 
होता.  ितथचंि होती ती.  प्रके्षक,  आसपासच्या िवगंा,  पडदे काहीही िदसत नव्हतं.  ितचिा पाय िवक्रमच्या छातीवर 
होता.  त्याच्या छातीवरच्या कुरळ्या केसांचिा बोटांना तरल स्पशर  जाणिवत होता.  त्याच्या स्तनाग्राला अंगठ्याचिा 
स्पशर  होताक्षणिी आतल्याआत िठणिगी पेटून ते तरारून आल्याचिं ितला जाणिवलं होतं.  दोघांवर स्पॉर्टलाईट होता. 
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त्या उजेडात त्यांचिी त्वचिा केशरानं न्हाल्यासारखी िदसत होती. दोघांचिा िमळून एक आकार तयार झाला होता, तो 
ितला आतून जाणिवत होता. आता पद्मजाला वाटलं की बाहेरूनही हे दृश्य पाहता आलं पािहजे होतं. िसनेमातल्या 
स्वप्नदृश्यात जसं आपणि स्वतःला िदसतो, तसंचि. िवक्रम ितच्या तदं्रीकडे चििकत होऊन पाहत उभा होता. त्याचिी 
आई म्हणिायचिी, "कुठल्याही कामात, कशातही मग्न असलेली माणिसं फार सुंदर िदसतात बघ िवक्रमा."

आई साधी साधी कामहंी मन लावनू करायचिी.  िचित्रकारानं  ज्या असोशीनं कॅनव्हासवर ब्रिश िफरवावा तशी ती 
केरसुणिी िफरवत घर स्वच्छ करायचिी. केरसुणिीला लक्ष्मी म्हणिायचिी. भाजी िचिरताना ितच्या हातातल्या काचेिच्या 
बांगड्या िकणििकणित हलायच्या, सोन्याच्या पाटल्यांवर आदळायच्या, ितच्या पूणिर शरीरात एक िनराळीचि लय होती. 
ितच्या अंगाला स्वयपंाकघरातले हळदीमसाल्याचेि वास असत.  ती हसली की घर उजळून िनघे.  आज इतक्या 
िदवसांनी आई अशी इतक्या तीव्रतेने का आठवावी, हे त्याला कळेना.

पद्मजानं  ग्लास उचिलून वाईनचिा अजून एक िसप घेतला.  ितच्या हालचिालीनं  बगंई िकंिचित हेलकावली.  ग्लास 
िकंिचित डुचिमळला.  वाईनचेि थेब ितच्या ओठांवर ओठंगनू थांबले होते.  ितचिा खालचिा ओठ जरा जाडसर होता. 
भारावल्यासारखा िवक्रम पढेु सरकला. डाव्या हातानं बंगईचिी साखळी पकडून त्यानं उजव्या हाताचिा पंजा ितच्या 
खांद्यावर रुतवला आिणि वाकून ितच्या ओठांवरचेि थेब िजभेने शोषून घेतले. बफारचिा एक इवला स्फिटक घशातून, 
स्तनांतून, पोटातून आिणि मांड्यामधनू वेगाने घरगंळत ितच्या उजव्या पायाच्या त्या अगंठ्यापयर्षांत जाऊन पोहोचिला 
आिणि नखाखाली िवरघळला. ितचिा तो जाडा ओठ आता त्याच्या ओठात होता. िवक्रमचेि ओठ अगदी पातळ होते, 
नीट िदसायचेिचि नाहीत.  मेकअप करताना रषेा वाढवून रगंवावे लागत.  िमशा ठेवल्याचि नव्हत्या.  अगदी जवळून 
त्याचिा चेिहेरा ितला िदसत होता आिणि नव्हताही.  ितनं  पापण्या िमटवल्या.  हलकेचि जीभ ितच्या पापण्यांवरून 
िफरली… काजळ लावावं तसं एकेक पापणिी िजभेनचंि उघडत डोळ्यांच्या कडेतूनही… मग कानाच्या पाळीमागून, 
कानाच्या प्रत्येक पाकळीचिी ओळख करून घेत...  मग हनुवटीवर थबकली.  काहीतरी मनात येऊन तो िवलगला. 
थोडा दरू होऊन ितला न्याहाळू लागला. पद्मजाच्या हातात अजूनही ग्लास तसाचि होता, तो उचिलून ितनं एक िसप 
घेतला. तीचि वाईन आता वेगळ्या चिवीचिी वाटत होती.

पद्मजाचिा गाऊन टू पीस होता. िवक्रमनं ितचिा ग्लास सावरत वरचिा अधार पीस उतरवला. ितचेि िनतळ सुंदर खांदे 
आता उघडे होते,  त्यावर गाऊनचिी आमसुली रगंाचिी स्टर ीप झळुझुळत होती.  ितच्याखाली बे्रििसयरचिी काळी पट्टी 
रुतली होती.  ितचिा वाईनचिा ग्लास टीपॉर्यवर ठेवत त्यानं ितला बंगईवरून उठवत उभी केली आिणि गाऊनमधनू 
डावा हात सरकवून बे्रििसयरचिं हूक हलकेचि मोकळं केलं. गाऊन आिणि बे्रििसयर सोबतीनंचि ओघळवले. ितचिं शरीर 
ना कोवळं होतं, ना अनाघ्रात. या शरीरानं एक गरोदरपणि, एक बाळंतपणि अनुभवलेलं होतं. त्याला मांसल गोलाई 
होती, पणि बेढबपणिा अिजबातचि नव्हता. ितचिी त्वचिा मऊ, िनतळ िदसत होती. त्यानं ग्लास उचिलून ितला वाईन 
चिाखवली  आिणि हनवुटीवर  जराशी  ओतली,  ती  ओघळण्याआधी  सराईतपणेि  ओठांनी  िटपली.  पद्मजानं  मान 
उंचिावली.  ितचिी मान मुळातचि उंचि,  सुराहीदार म्हणितात तशी होती.  त्या मानेवर,  मग स्तनांवर वाईन हलकेचि 
ओतत िजभेनं तो शोषून घेऊ लागला. ती खळुावली.
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त्यानं हलकेचि ितला उचिलून बाजेवर िनजवली. सगळं आकाश ओठंगनू आल्यासारखं वाटत होतं. अंगांग जडावनू, 
तटतटून आलं होत.ं सगळा बफर  कडकडून तुटावा आिणि िवरघळून जावा अशी मागणिी करत होतं. िवक्रम अिजबात 
अधीर नव्हता. त्यानं शांतपणेि िरकामा झालेला ग्लास भरला आिणि ितच्या बाजेशेजारी गुडघे टेकवून बसला. ितचिी 
नाभी वाईनच्या ग्लासासारखीचि खोल िदसत होती. ती त्यानं वाईनने भरून टाकली आिणि सावकाश पीत रािहला. 
अधूनमधनू त्याचिी जीभ ितच्या पोटावर िफरत होती. सार ंिनःशब्द होतं.

संपलेला ग्लास बाजूला ठेवून तो ितच्या पायांजवळ आला. पाय उचिलून त्यानं बोटं चिोखली आिणि पाय खांद्यावर 
ठेवला.  पुन्हा पाय दमुडून ठेवत त्यानं आपला कुडता काढून ठेवला आिणि पद्मजानं आपला दसुरा पाय उचिलून 
त्याच्या छातीवर रोवला. खेळ सुरू झाला होता.  ही बाज एक चिौकट होती, त्याचि चिौकटीत तो खेळायचिा होता. 
दोघेही अनुभवी होते, तरी एकमेकांना नवे होते. रोज भेटत होते, ओळखत होते, तरी एक अनोळखी डोंगररांगांचिा-
जंगलांचिा प्रदेश त्यांच्या दरम्यान होता,  ज्यावरून ते आता वाटचिाल करत होते.  त्यांचेि दपर  आता अलग रािहले 
नाहीत; एकचि शरीर असावं तसे ते एकमेकांत िमसळून गेले. एकमेकांना िवळखे, वळसे घालत ते आनंदाच्या जागा 
शोधत रािहले. इतके ओळखीचेि झाले की आजवर जणूि असे हजार वेळा भेटले असावेत.

मग हळूहळू गारठा वाढता गेला. पद्मजाला एरवीही फार थडंी वाजायचिी. वाईनचिी ऊब आता ओसरली होती आिणि 
शरीरावरचिा सखुाचिा तवंग सारत शहाऱ्यांचिी राई उगवू लागली होती. उठून बसत िवक्रमने ितचेि कपडे आणूिन िदले, 
आपले चिढवले. पायांत सपाता सरकवनू ती बेडरूमकडे वळली. जाताना वळून पािहल ंतर तो िशस्तीत सार ं
ग्लासिबस आवरून आत िकचिनमध्ये नेऊन ठेवत होता. ितला हसू आल.ंसकाळी चिहा घेऊन तो िनघाला, तेव्हा 
अना जागी झाली होती. पद्मजा ितचेि केस िवंचिरून वेण्या घालून देत होती.

त्या रात्रीनंतरही एकदा असाचि तो ितला घरी पोचिवायला आला , पणि घरात आला नाही. त्यानं िलफ्टमध्येचि ितचिं 
एक पुसट चिुंबन घेतल ंआिणि म्हणिाला, "मला जमणिार नाही पद्मजा."

ितनं त्याच्याकडे रोखून पािहलं. िवचिारलं, "तुला अपराधी वाटतयं? चिुकीचि?ं अनैशितक?"

"नाही." तो शांतपणेि म्हणिाला, "आपल्यात जे घडलं ते खूप सहज आिणि सुंदर होतं. म्हणिजे... मी अगदी मेलो तरी 
िवसरणिार नाही असं.  एक िवलक्षणि, उत्कट अनुभव होता तो.  अगदी दमुीळ. त्याला मी असा अपराधी भावनेचिा 
िचिमटा लावणिार नाही.  तो क्षणि तसेचि जपूयात.  पणि आता पनु्हा जवळ आलो,  तर ते मुद्दामहून,  जाणिीवपूवरक 
असेल. मला श्रावणिीचिा चेिहरा आठवत राहील. आत्ताही आठवला तुझं चिुंबन घेताना. मग ते चिुंबन िनरथरक होऊन 
गेल.ं"

पद्मजाला असं वाटलं की, िवक्रम त्या रात्री भूिमकेतचि होता. ततं्रशुद्ध अिभनय. िप्रयकर आहे असं वाटणि ंहा आपला 
भास. तो तर समरस झाल्याचिा उत्कृष्ट अिभनय करत होता. आपणिां दोघांनाही एका नाटकाचिा तात्पुरता मोह झाला 
होता,  इतकंचि.  िलफ्ट एकोिणिसाव्या  मजल्यावर येऊन थांबली होती.  पद्मजाने  डोअरबेल वाजवून,  बाईनं  दार 
उघडेपयर्षांत िवक्रम थांबला.  ितनं  हसनू  'गुडनाइट'  म्हटल्यावर पुन्हा िलफ्टमध्ये िशरला.  िलफ्ट झपुकन खाली 
आली पोटात खड्डा पडावा तशी.

भूिमणकेतल्या आयाचं्या गोष्टी - किवता मणहाजन
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आजचिा  'हे हृदय'  चिा प्रयोग अंदाजे सत्तािवसावा असावा.  गच्चि भरलेलं िथएटर.  भारावलेली माणिसं.  प्रेक्षकांच्या 
देहातही ती नृत्याचिी लहर पाझरून जाई.  कातडीच्या आत माणिसं नाचिू लागलेली असत.  पद्मजा आज लवकर 
िनघाली,  तेव्हा लोक अद्याप पांगलेले नव्हते.  ती िदसताचि त्यांच्या नजरा ितच्यावर िखळल्या.  पािकर्षां ग लॉर्टमधून 
कार बाहेर काढून ती सुळकन् गेटच्या बाहेर पडेपयर्षांत िथएटरबाहेर एक नाटक सुरू असल्याप्रमाणेि लोक शांत, 
स्तब्ध होऊन ितच्याकडे पाहत होते.  ितला जाणिवत होतं.  मरीन डर ाइव्ह मागे  पडला आिणि ितचिी  कार एका 
म्यिुझयममध्ये  िशरली.  कुणिीतरी  ती  ताब्यात घेतली.  आिणि पद्मजा सहज पावलं  टाकत आत िशरली.  ितच्या 
पावलांचेि गुलालासारखे ठसे शुभ्र सगंमरवरावर उमटत होते.  मागून येणिार कुणिीतरी त्या ठशाचिा पातळ पापुद्रा 
अलगद उचिलून  घेत  हातातल्या  टोपलीत  ठेवत  होतं.  ती  आपल्याचि  नादात  आत आत गेली.  ितच्यात  एक 
अनोळखी घुगंुर वाजत होतं.  आत िकतीतरी बाहुल्या होत्या.  अनेक दालनांमधनू त्या मांडलेल्या होत्या.  त्याच्या 
त्वचेिचेि रगं िनरिनराळे होते. लाकडाच्या, फायबरच्या, प्लािकता स्टकच्या, काचेिच्या, कापडाच्या, कागदाच्या, मातीच्या, 
दगडाच्या,  मेणिाच्या,  हाडामांसाच्या अगिणित बाहुल्या.  त्यांचिी वसं्त्र अनेक देशांमधली आिणि िविवध काळातली 
होती. त्यांचिी प्रमाणिं िनरिनराळी होती. पद्मजा आपल्या िनिकता श्चित जागी जाऊन थांबली. ितथं पोहोचिताचि शॉर्ट फ्रीज 
झाला. एका मोठ्या प्रवेशद्वारातून ितकीट फाडून घेत लोक आत िशरत होते. अधर्षां ितकीट िखशात सुरिक्षत ठेवून 
मनसोक्त िफरत होते. कुणिी दमून जात, कुणिी ितथचंि झोपत, कुणिी घाईघाईनं चिालते होत, कुणिी सराईत थबकत, 
कुणिी चिकवा लागल्यागत पुनः पुन्हा एकाचि दालनात एकाचि बाहुलीसमोर येऊन थांबत. त्यांचिं काय होतयं याच्याशी 
बाहुल्यांचिं देणिघेंणिं नव्हतं. त्या आपलं काम चिोख बजावत असत. वेळ संपत आली तसं लोक अदृश्य होऊ लागले. 
सगळं कोरं झालं. पद्मजा कारमध्ये बसली तेव्हा घुगंुर ओघळून गेलेलं होतं. ती घरी परतली तेव्हा अगं कचिकचित 
होत.ं  ओठाखालच्या  ितळावर  िचिकटलेला  एक  डोळा  ितनं  उपसून  काढला  आिणि  कचिऱ्यात  टाकला.  ितच्या 
शरीरभर,  अगदी नखापासून केसांपयर्षांत डोळे िचिकटलेले होते.  लहान मोठे टपोरे िमचििमचेि.  काळी िनळी िहरवी 
तपिकरी बुबुळं एकटक पहात होती.  पापण्या बंद होत नव्हत्या.  एकेक डोळा उपसून फेकण्यात खूप वेळ वाया 
जाणिार होता. पणि तसं केलं नाही तर गवताच्या तुसांसारखे ते टोचित रािहले असते, त्वचेिला खाज सुटली असती, 
पुरळ आले असते,  िपकून ठुसठुसत रािहले असते.  त्यानंतर डोळे काढून फेकणिं फारचि मुिकता श्कल बनलं असतं. 
वेळीचि स्वच्छता  करणिं  महत्त्वाचिं.  ितनं  िनःश्वास सोडून काम सुरू केलं.  अनेक डोळ्यांना  िनरिनराळे  अवयव 
फुटलेले होते. कुणिा डोळ्याला हात, कुणिाला नुसतीचि बोटं होती. काही डोळ्यांच्या िजभा लपलपत होत्या, काहींचेि 
ओठ थरथरत होते, कुणिाचेि दात चिमकत होते. अनेक डोळ्यांना िलगंं फुटली होती. अनेक डोळे हपापलेले होते. ते 
इतके घट्ट िचिकटले होते की उपसनू काढताना त्वचेिला िछदं्र पडतील असं भय वाटत होतं. अचिानक एका डोळ्यात 
पद्मजाला अश्रू िदसला. एक सुस्कारा टाकून ितनं तोही डोळा उपसला. काही डोळ्यांमध्ये मत्सर होता. दोन चिार 
डोळ्यांत तर ितला घृणिाही िदसली.  काही कोवळ्या नव्या डोळ्यांमध्ये कुतूहलदेखील होतं.  इतके डोळे उपसून 
काढून ती थकून गेली.  कचिऱ्याच्या टोपल्या ितनं दाराबाहेर नेऊन ठेवल्या.  मग स्वच्छ आंघोळ करून ती शांत 
झोपून गेली.

१०५
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'हे हृदय...' चेि प्रयोग वषरभर चिालले. मग थांबले. सार ेनेहमीसारखे एकमेकांना भेटत, बोलत रािहले. पद्मजाच्या घरी 
अजून काही पाट्यार झाल्या. श्रावणिीही येतजात रािहली आिणि शौनक तर होताचि.

❊

शौनक एकदा पद्मजाला म्हणिाला, "तू तुझी िवशिलस्ट तयार कर."  पद्मजाला मज्जाचि वाटली.  मग यादी तयार 
केली तर अिधकचि मज्जा आली. ितचिं घर तर झालं होतं,  पणि अजून गाडी घ्यायचिी होती.  तर ितथून सुरुवात 
केली:

१. स्वतःचिी कार.
२. एक असा प्रशस्त आवार असलेला बगंला, ज्यात मोठं लॉर्न असेल आिणि स्वततं्र स्वीिमगं पूल असेल. म्हणिजे 
ती केव्हाही पाण्यात उतरून िनवांत पोहू शकेल, अगदी मध्यरात्रीदेखील.
३. िहऱ्यांच्या कुड्या.
४. िमंकच्या कातडीचिा कोट.

अजून काय हवंय ?  आठवेना.  मग ितनं म्हटलं, "एक चिांगला जावई हवाय.  अनासाठी एक चिांगला नवरा."तर 
शौनक खो खो हसला म्हणिाला, "अगं,  आत्तािशक ती  चिार वषार्षांचिी  आहे.  नशीब की नातवंडं  हवीत म्हणिाली 
नाहीस." पद्मजालाही हसू आलं.

मग तो म्हणिाला, "या वरवरच्या गोष्टी झाल्या.  आता तुझी खरी,  अगदी अंतःकरणिातली इच्छा शोध. आठव की 
तुला आधीपासून काय हवं होतं, आता काय हवं आहे आिणि पुढेही काय हवं असेल."पद्मजाचिं हसू ओसरलं. ती 
थोडावेळ गप्प बसली.  मग म्हणिाली, "मला माझे आईबाप हवेत,  माझ्या कल्पनेतले.  वास्तवात हवेत.  ही एक 
इच्छा. आिणि दसुरी इच्छा म्हणिजे - मला एक भूिमका हवीय. माझी भूिमका. जी केवळ माझ्यासाठीचि िलिहली गेली 
असेल आिणि जी केवळ मीचि करू शकेन."

आिणि मग ते दोघेही एकमेकांचिी नजर चिकुवत गप्प बसनू रािहले.

---(राजहसं प्रकाशन, पुणेि यांच्यातफे प्रकािशत होत असलेल्या  'ठकी आिणि मयारिदत परुुषोत्तम' या आगामी  
कादबंरीतून साभार.)

***
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माचर्श १९३९. इगं्लडं आणिणि साउथ आणिफ्रिकेतल्या टेस्ट िक्रकेट मािलकेतली पाचवर्ी आणिणि शनेवर्टची 

टेस्ट सुरू होणिार होती. इगं्लंड १-० ने पुढे होते.  शनेवर्टची टेस्ट 'टाइमलेस टेस्ट' करायची 

ठिरवर्ली.  तसंही इगं्लडंच्या खेळाडूचंी बोट बारा िदर्वर्सांनी िनघणिार होती.  मग  चालू दर्ेत हवर्ा 

िततका वेर्ळ. िनकाल लाग ला तर पिब्लकला बर ंवर्ाटेल असा िवर्चार असावर्ा. साउथ आणिफ्रिकेची 

पिहली  बिॅटंग  होती.  वेर्ळाचं  बधंिन  जवर्ळपास  नसल्याने  बटॅ्समननी  िपचवर्र  नांग र  टाकला. 

ओव्हरला जेमतेम २ रन करत संथ बिॅटंग  सुरू झाली. साउथ आणिफ्रिकेने ५३० धिावर्ा केल्या. 

इगं्लंडला केवर्ळ ३१६ धिावर्ा काढता आणल्या. साउथ आणिफ्रिकेने पुन्हा संथ ग तीने ४८१ धिावर्ांचा 

डोंग र रचला.  ९ माचर्शला सहाव्या िदर्वर्साचा खेळ संपला तेव्हा इगं्लंडला िजकंण्यासाठिी तब्बल 

६९६ धिावर्ा करायच्या होत्या. 
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कलानुभवाचंि संिक्षप्तीकरणि  /  िवखंडीकरणि   - राजेश घासकडवी

पुढच्या पाचि िदवसातले दोन िदवस वाया गेले  - एक िदवस टेस्टच्या परपंरनेुसार िवश्रांतीचिा िदवस, आिणि एक 
िदवस  हवामानामुळे  खेळ  झाला  नाही.  पणि  दर  िदवशी  सुमारे  दोनशे  सव्वादोनशे  या  दराने  १४  माचिरच्या 
संध्याकाळपयर्षांत इगं्लडंच्या ५ बाद ६५४ धावा झाल्या होत्या.  दसुऱ्या िदवशी बोट सुटायचिी असल्याने दोन्ही 
कप्तानांनी परस्परसंमतीने टेस्ट मॅचि अिनिणिरत जाहीर केली.  एक सामना बारा िदवस चिालला  (खेळ  'फक्त'  ९ 
िदवस),  आिणि तरीही अिनिणिरत रािहला.  लोक हळहळले असतील का?  अथारतचि.  इगं्लडंच्या फॅन्सना नक्कीचि 
हळहळ  वाटली  असणिार.  शेवटच्या  डावात  सवारिधक  धावा  करून  सामना  िजंकण्याचिी  संधी  गेली.  साउथ 
आिफ्रकनांनाही कदािचित शेवटच्या पाचि िवकेट चिटकन पडण्याचिी आशा वाटली असावी.  पणि काही असलं तरी 
इतका प्रचिडं वेळ घालवनू काहीसा कंटाळवाणिा खेळ आठ िदवस पाहून हाती काही लागल ंनाही.

आजच्या जमान्यात हे ऐतकून खरदेंखील वाटत नाही. आजही टेस्ट मॅचेिस पाचि िदवस चिालतात - पणि 'िवश्रांतीचिा 
िदवस' वगैशरे राजेशाही कल्पनांना केव्हाचि डच्चिू िमळाला आहे. सत्तरीच्या दशकात एक िदवसीय सामने सुरू झाले 
आिणि खेळाला वेग आला. पुढच्या िपढीला एक आख्खा िदवस खेळावर घालवणिहंी अित वाटायला लागलं, आिणि 
तीन-साडेतीन तासांत संपणिार ेट्वेटी ट्वेटी खेळ सुरू झाले.

खेळाच्या स्वरूपात बदल होताना टेस्ट मॅचेिस पूणिरपणेि मेल्या नाहीत.  वनडेही थांबलेल्या नाहीत.  िक्रकेट खेळणिं 
आिणि पाहणिं प्रचिंड प्रमाणिावर वाढलेलं आहे. त्याचिबरोबर प्रके्षकवगारमध्ये एखाद्या स्फोटाप्रमाणेि वाढ झालेली आहे. 
शतकापूवी खेळ बघायचिा तर तुम्हाला मैशदानावर हजर असायला लागायचिं.  नतंर रिेडयो समालोचिनामुळे जास्त 
लोकांपयर्षांत िक्रकेट पोचिायला लागलं.  ततं्र प्रगत होऊन टर ािकता न्झस्टसर  आले, टीव्ही आले, इटंरनेट आलं,  तसतशी 
खेळांचिी आिणि प्रके्षकांचिी संख्याही वाढली. इथे 'प्रेक्षक' हा शब्द थोडा चिुकीचिा आहे. कारणि सगळेचि काही िक्रकेट 
'बघत'  नाहीत.  काही  अथारतचि  मैशदानावर  उपिकता स्थत  असतात,  काही  टीव्हीवर  बघतात,  काहीजणि  रिेडयोवर 
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ऐतकतात,  काही नुसतेचि पेपरात वाचितात.  कदािचित प्रके्षकपेक्षा उपभोके्त,  आस्वादक,  ग्राहक हे शब्द जास्त लागू 
व्हावेत.

िक्रकेटच्या के्षत्रात हा बदल झाला आहे हे हे सूयरप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. पणि त्याचिा कलानुभवाशी काय संबंध? 
कलानुभव  हा  व्यापक मनोरजंनानुभवाचिा  एक  भाग  आहे.  त्यामुळे  िक्रकेटच्या  खेळात  होणिार  बदल हे  सवरचि 
मनोरजंनाच्या  के्षत्रात िदसून  येत आहेत.  त्यामुळे  वरचिं  उदाहरणि हे  या  बदलांचिं  प्राितिनिधक आहे.  नाटका-
िसनेमांचिचंि  उदाहरणि घेऊ.  शंभरके  वषार्षांपूवी  जेव्हा  िसनेमा  जवळपास नव्हता,  तेव्हा  सगंीत  नाटक पाहणिं  ही 
उच्चिवगीयांचिी व उच्चिमध्यमवगीयांचिी कलात्मक मनोरजंनाचिी पद्धत होती.  ही नाटकं पाचिपाचि सातसात अंकी 
असत. आजचिी नाटकं बिघतली तर जास्तीत जास्त तीन अंकी िदसतात. पणि मोठंसं नाटक म्हणिजे दोन अंकी. 
एकांिकका,  लघुनाटं्य,  पथनाटं्य ही संिक्षप्तीकरणिाचिी उदाहरणिं गेल्या काही दशकांतली.  पथनाट्य हे पाचि तास 
चिालणिं शक्यचि नाही.  त्याचिा जीव अध्यार तासाचिा.  रस्त्यातून येणिारा जाणिाराला कुतूहलाने खेचिून घ्यायचिं आिणि 
िखळवून ठेवायचिं. आिणि करमणिकुीच्या जोरावर घटकाभरचि रोखनू धरायचिं. शिनवार, रिववार, सुटीच्या िदवसांत 
नाटकांच्या थेटरांमध्ये गदी होते खरी. पणि मगंळवारी संध्याकाळीदेखील नाटकाला जाणिं आता शक्य झालेलं आहे. 
त्यासाठी अथारतचि खेळ दोन अडीचि तासांत संपणिार असला तर सोयीचिं जातं.

िसनेमांच्या बाबतीतही हेचि िदसतं.  चिार-साडेचिार तास चिालणिारे  िसनेमे,  त्यात वीसवीस गाणिी हे  प्रकार कमी 
झालेले आहेत - जवळपास नाहीसेचि झाले आहेत.  याउलट दोन,  अडीचि तासांचेि िसनेमे बव्हशंी िदसतात.  एके 
काळी िसनेमा म्हणिजे तीन तासांचिा हे सोपं गिणित असायचिं. सवरचि थेटरांमध्ये तीन ते सहा, सहा ते नऊ, नऊ ते 
बारा असे शो असायचेि. एक मोठं्ठ िथएटर, त्यात साताठशेचिी बसण्याचिी सोय, आिणि ठरलेल्या आकारातले शोज हे 
िचित्र आता पालटतं आहे. या लेखात योगेश्वर नवऱ्यांनी िसनेमाप्रेक्षक आिणि िथएटसर यांनी खेळ दाखवण्याचिी पद्धत 
कशी बदलली आहे याचिं वणिरन केलेलं आहे:

'मुख्य फरक झाला तो िथएटरच्या आकारांत. पूवी ७०० ते ८०० लोकं मावू शकणिारी मोठ्ठी िथएटसर  असत, व  
एके िठकाणिी दोन ते तीन िथएटसर असत. आता त्याजागी २० ते २५ स्क्रीन्स असलेली मिकता ल्टप्लेक्सेस िजथे ितथे  
िदसतात. त्यातल्या प्रत्येक िमनी िथएटरमध्ये २०० च्या आसपास लोक बसू शकतात. त्याचिा एक मुख्य फायदा  
असा की गरजेप्रमाणेि एका िसनेमासाठी आवश्यक असलेल्या िथएटसरचिी संख्या कमीअिधक करता येते.  म्हणिजे  
उदाहरणिाथर एखादा िसनेमा तरुणिांना जास्त अपील होणिारा असेल तर त्या भागात तरुणिांचिी गदी जेव्हा होते तेव्हा  
तो अिधक स्क्रीन्सवर दाखवता येतो. म्हणिजे असलेली प्रदशरन क्षमता जास्तीत जास्त पिरणिामकारकपणेि वापरता  
येते.' 

यावरून असं िदसून येत ंकी एक िसनेमा एका वेळी ७०० लोकं बघणिार हे बदलून तीन िसनेमे २०० ते ३०० लोकं 
एका वेळी  बघण्याकडे कल गेलेला  आहे.  िसनेमांचिी संख्या अिधक,  िसनेमांच्या  िवषयांमध्ये  वाढलेलं  वैशिवध्य, 
प्रेक्षकांचिी संख्या अिधक, प्रके्षकांच्या िनवडीत आलेलं वैशिवध्य, हे सामावून घेताना िसनेमा दाखवण्यासाठी येणिाऱ्या 
खचिारचिी लोकं द्यायला तयार असलेल्या वेळ-पैशशांशी सांगड घालायचिी तर िसनेगृहांचिी संख्या अिधक,  प्रत्येक 

कलानुभवाचंि संिक्षप्तीकरणि/िवखडंीकरणि - राजेश घासकडवी

http://www.aisiakshare.com/node/1377


 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

िसनेगहृाचेि आकार लहान, आिणि िसनेमांचेि आकार लहान या िदशेने बदल होणि ंस्वाभािवक आहे.

संगीताच्या बाबतीतही अशाचि स्वरूपाचिी क्रांती िकंवा उत्क्रांती झालेली िदसून येते. ज्या काळी संगीतानुभवासाठी 
िजवंत गायक-वादकाचिी गरज असायचिी तेव्हा  ते  प्रचिंड महाग होतं.  ज्यांना एकट्याने िकंवा  सावरजिनकरीत्या 
गायक-वादकांना पैशसे देणिं परवडायचिं अशांनाचि संगीत ऐतकायला िमळायचिं. संगीत नाटकांमध्ये हेचि अथरशास्त्र लाग ू
होत.ं नाटक बघणिं आिणि गाणिी ऐतकणिं या दोन्ही आनंदांचिी सरिमसळ केली गेली की एका प्रयोगात दोन्हीच्या मजा 
िमळायच्या व खचिर  वाटला जायचिा. रकेॉर्िडर्षांगचिी सोय झाली आिणि सगंीत गायकापासनू िवभक्त झालं. दोन घटका 
गाणिी ऐतकून मन िरझवण्याचिा खचिर अतोनात कमी झाला. रिेडयोच्या आगमनाने तर दर गाण्यामागचिा खचिर जवळपास 
शून्य झाला आिणि अनेक सामान्यांना उत्तमोत्तम सगंीत ऐतकण्याचिी संधी उपलब्ध झाली. टर ांिझस्टर रिेडयो बैशलाच्या 
िशंगावर अडकवनू सामान्य शेतकरीही रणिरणित्या उन्हात काम करता करता थोडा िवरगंुळा िमळवू लागला. 

या रकेॉर्ड्सर  तुकड्यांपोटी प्रथम गाणिी तीन िमिनटं दहा सेकंदांचिी झाली. हे पिहलं िवखंडीकरणि. माध्यमं लविचिक 
झाल्यानंतर ते बधंन कमी झालं.  मात्र आत्ता आत्तापयर्षांत गाणिी ही माध्यमालाचि बांधलेली असल्यामुळे एका वेळी 
दहा गाण्यांचिी सीडी घेणिं भाग होतं. 'एक गाणिं एक डॉर्लर' या ऍपलच्या धोरणिामुळे संगीताचिं पुढच्या पातळीवरचिं 
िवखंडीकरणि झालं.  तुम्हाला सगंीत िवकत घेण्यासाठी हजार डॉर्लरचिं बजेट असेल तर आवडणिारी दोनतीनशेचि 
गाणिी घेता येत असत.  कारणि ती इतर गाण्यांबरोबर माध्यमाने बांधलेली असत.  मात्र प्रत्येक गाणिं वेगळं िवकत 
घेण्याचिी सोय झाल्यावर तुम्हाला जास्त गाणिी िवकत घेता येतात.

वृत्तपत्रांमधे काय पिरिकता स्थती आहे?  ितथेही कमीअिधक प्रमाणिात हाचि प्रवाह िदसतो.  इथे अपणिार  वेलणिकरांनी 
वतरमानपत्रांतील बदलांचिं वणिरन करताना म्हटलेलं आहे: 

 'वृत्तपत्रांमधे 'इन्फोबॉर्क्स' आलेले आहेत. वाक्यावरून नजर िफरवली तर ताबडतोब ती बातमी कळली पािहजे.  
मयारिदत शब्दांत संपूणिर बातमीचिं सार लोकांपयर्षांत पोहोचिलं पािहजे. पणि त्यात फक्त बातमीचि असते, ितचिं िवश्लेषणि  
छापलं  जात नाही.  न्यूजचॅिनेलमध्येही  बदल होताना  िदसला  आहे.  प्रके्षकांच्या  फीडबॅकमधनू  'चिचिार्षांचिा  कंटाळा  
आला,  पटकन बातमी सांगा  आिणि मोकळे व्हा'  असं अनेक प्रेक्षकांनी सांिगतलं.  यातून अध्यार  तासात शंभर  
बातम्या  वगैशरे  झालेलं  िदसतं.  वतरमानपत्रांतही  सातशे  शब्दात  बातमी  येताना  िदसतं  आहे.  यातून  वाचिकांच्या  
बुिद्धमत्तेला कमी लेखण्याचिा थोडा प्रकार होतो आहे. आम्ही कारणिं सांगतो की लोकांना हेचि हवं असतं.' 

दहा महत्त्वाच्या बातम्या वाचिण्या/ऐतकण्याऐतवजी शंभर बातम्या उडत उडत ऐतकण्याचिी ग्राहकांचिी अपेक्षा आहे. केवळ 
वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये, कलाप्रकारांमध्येचि नव्हे तर प्रत्येक िठकाणिी अनेक वेगवेगळ्या पातळ्यांवर हे बदल घडून 
येताना िदसलेले आहेत. आधुिनक िसनेमाचिं िचित्रीकरणि बिघतलं तरी हे चिटकन िदसून येतं. िचित्रपटांचिी सुरूवात ही 
नाटकांमधून झाली असल्याने नाटकांचिा पगडा असणिं साहिजकचि होतं.  स्टेजवर घडणिारं नाटकचि जणिू िचिित्रत 
करत आहोत अशा थाटात कॅमेरा चिालू ठेवायचिा, शक्य िततकं िचित्रीकरणि करून घ्यायचिं अशी पद्धत होती. त्यामुळे 
प्रत्येक शॉर्ट अनेक िमिनटं चिालू शकायचिा. आता हे कट्स काही सेकंदांचेि असतात. गाण्यांच्या िचित्रीकरणिात तर हे 
प्रकषारने  िदसून येतं.  उदाहरणिाथर,  ओ हसीना झुल्फोवाली या गाण्यातले शॉर्ट्स िकती प्रदीघर  आहेत ते पाहा. 

१०९
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लहानात लहान शॉर्ट अंदाजे तीन ते चिार सेकंदांचिा आहे. िकमान दोन तरी शॉर्ट्स तीसचिाळीचि सेकंदांचेि आहेत. 
याउलट, िचिकनी चिमेणली गाण्यात प्रत्येक शॉर्ट सुमारे एक सेकंदांचिा आहे. आिणि सगळ्यात दीघर  शॉर्ट तीन ते चिार 
सेकंदांचिा आहे. या दिवु्यावर गेल्या ऐतशी वषार्षांमधल्या िचित्रपटांच्या टर ेलसरचिा अगदी खोलवर जाऊन अभ्यास केलेला 
आहे. एके काळी िमिनटाला दहा कट्स असायचेि. आता ते िमिनटाला चिाळीसच्या आसपास गेलेले आहेत. माझा 
अंदाज असा आहे की मूळ शूिटंगच्या आडात असलेली अिधक कट्सचिी संख्या टर ेलरच्या पोहऱ्यात िदसते आहे.

हे संिक्षप्तीकरणिाचेि, िवखंडीकरणिाचेि बदल होत आहेत हे आत्तापयर्षांतच्या उदाहरणिांवरून स्पष्ट व्हावं. प्रश्न असा येतो 
की हे बदल नक्की का होतात? या बदलांचिं स्वरूप कलेपुरतचंि मयारिदत आहे का? की कलेत जीवनाचिं प्रितिबंब 
उमटतं  या  नात्याने  जीवनचि बदललेलं  आहे?  माझं  उत्तर  असं  आहे  की  हे  बदल काही  कलानुभवात  िकंवा 
करमणिकुीच्या ग्रहणिातचि िदसतात असं नाही.  िकंबहुना हे बदल व्यापक सांस्कृितक व आिथरक बदलांतून आलेले 
आहेत.  यांचिंचि प्रितिबंब  आपल्या  सांस्कृितक वागणिकुीतही  िदसून  येत.ं  रात्र रात्र चिालणिाऱ्या  मंगळागौरी  आता 
शहरांमध्ये केव्हाचि बदं पडलेल्या आहेत. बुधवार सकाळचिं ऑिफस गाठायचिं तर पहाटे चिार चिार वाजेपयर्षांत फुगड्या 
घालणिं शक्य नाही. मग दोन तासांमध्ये तो कायरक्रम उरकून टाकणिं आलचंि. आधुिनक सुिशिक्षत स्त्रीला मगंळागौर 
खेळायचिी की नोकरी करायचिी असा पयारय असेल तर उत्तर 'जमल्यास दोन्ही करायचिं आहे, पणि नोकरी अिधक 
महत्त्वाचिी असल्यामुळे आपणि मंगळागौरीचिा कायरक्रम छोटा करू'  ही तडजोड केव्हाही सोयीस्कर पडते.  लग्नाचेि 
कायरक्रम पवूी चिार चिार िदवस चिालायचेि. आता त्यांनाही फाटा िमळून सकाळी लग्न, जेवणि, संध्याकाळी िरसेप्शन 
असं  स्वरूप आलेलं  आहे.  सकाळचेि पाहुणेि  आिणि संध्याकाळचेि पाहुणेि  बऱ्याचि प्रमाणिात वेगळे.  व्रत-ंवैशकल्यंही 
अशीचि थोडक्यात आटपली जातात. या सगळ्यातून 'अररेे, कसे एकेकाळचेि लोक सवर गोष्टी मन लावनू, वेळ देऊन 
करायचेि.  आिणि आता कसं टाकणिं टाकतात.'  असे कढ काढायचेि नाहीयेत.  अनेक गोष्टी करायच्या असल्यावर 
त्यातल्या काहींचिं संिक्षप्तीकरणि होणि ंअपिरहायर आहे हेचि इथे दाखवून द्यायचिं आहे.

संिक्षप्तीकरणि आिणि िवखंडीकरणिाचिी ही प्रिक्रया चिालू रहाण्यामागे मुख्य कारणि म्हणिजे मध्यमवगारचिा उदय.  इथे 
मध्यमवगीय म्हटल ंअसलं तरी श्रीमंत, गरीब आिणि मध्यम असे तीन ढोबळ िवभाग करायचेि नाहीयेत. मध्यमवगारचिा 
उदय याचिा अथर  संधींचिी उपलब्धता,  त्यांचिा उपभोग घेण्याचिी क्रयशक्ती यांमध्ये मधल्या काही पायऱ्या िनमारणि 
झाल्या आहेत या अथारने घ्यायचिा आहे.  एक उदाहरणि बघू.  एके काळी िक्रकेट पाहू शकणिारे फारचि थोडे होते. 
त्यामुळे िक्रकेटच्या आस्वादकांमध्ये आहेरे आिणि नाहीरे अशी स्पष्ट िवभागणिी होती. काळ्या आिणि पांढऱ्याप्रमाणेि. 
आिणि हे िवभाजन सरळसरळ आिथरक स्तरावर अवलबंनू होतं. पाचि िदवस िक्रकेटचिी मॅचि पाहण्याव्यितिरक्त काहीही 
न करण्याचिी ऐतश खपू लोकांना परवडणिारी नव्हती. त्याकाळी मूठभर लोक सोडले तर सगळेचि गरीब होते. त्यामुळे 
मनोरजंनाचिी साधनं श्रीमंतांसाठीचि होती. एक भरभक्कम बैशठक मांडून पाचि िदवस िनवांतपणेि मॅचि बघायचिी हा खास 
राजेशाही थाट होता.  ज्यांना िक्रकेटचिी आवड आहे, कधीकाळी खेळले आहेत, काऊंटी िक्रकेट वगैशरे बिघतलेलं 
आहे अशांना मैशदानावर काय घडलं हे जाणिून घेण्यासाठी िनव्वळ वतरमानपत्रांतील वणिरनांवर भागवून न्यावं लागे. 

गेल्या शंभरके वषारत हे िचित्र हळूहळू बदलतं आहे.  पोटापाण्याचिी ददात नाही,  मनोरजंनावर खचिर  करण्यासाठी 

कलानुभवाचंि संिक्षप्तीकरणि/िवखडंीकरणि - राजेश घासकडवी
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राजेरजवाड्यांइतका नाही, पणि थोडाफार पैशसा आहे आिणि वेळ आहे, अशांचिी संख्या वाढली. याला कारणि म्हणिजे 
झालेली आिथरक प्रगती. शंभरके वषार्षांपवूी जमीनदार, कारखानदार, अमीरउमराव वगैशरे सोडले तर बहुतेक सगळी 
जनता कारखान्यांत,  शेतात काम करत असे.  अत्यंत तुटपुंजा पगार,  आिणि आठवड्याला सत्तरके तास काम हे 
सरारस होत.ं  गेल्या शतकात बैशठी पांढरपेशा कामं करणिारा एक मोठा वगर  तयार झाला.  त्यांचेि कामांचेि तास कमी 
झाले. म्हणिजे सकाळी नऊ ते पाचि नोकरी केली की संध्याकाळी दोनतीन तास मनोरजंनासाठी देणिं या वगारला तसं 
परवडणिारं होतं/आहे.  या वगारचिं  आयषु्य तसं  कमी त्रासाचिं  झालं.  मोकळा वेळ,  आिणि िखशात खळुखळुणिारा 
थोडाफार पैशसा यामुळे मनोरजंनावर त्याने भर िदला नाही तरचि नवल होतं.

िजथे मागणिी ितथे पुरवठा या िनयमानुसार या वगारसाठी त्यांच्या िखशाला परवडणिारे, त्यांच्या वेळात बसणिार ेपयारय 
िनमारणि झाले. याचिा पिरणिाम एकंदरीत मनोरजंनके्षत्र िवस्तारण्यात झाला. म्हणिजे टेस्ट मॅचेिस जवळपास तेवढ्याचि 
प्रमाणिात चिालू रािहल्या,  पणि वनडे,  ट्वेटी-ट्वेटी मॅचेिसही सुरू झाल्या.  तसंचि बदलत्या ग्राहकिवश्वाला सामावून 
घेण्यासाठीही  बदल झाले.  हे  बदल दोन  प्रकारचेि  होते.  एक म्हणिजे  वैशयिक्तक ग्राहकात झालेला  बदल.  शंभर 
वषार्षांपवूीच्या तुलनेने सरासरी माणिूस घेतला तर अिधक गोष्टींिवषयी ऐतकायला त्याला आवडतं. तो अिधक सुिशिक्षत 
आहे.  त्याने पंचिक्रोशीपिलकडे अिधक प्रवास केलेला आहे,  अिधक लोक पािहलेले आहेत.  त्याचिं अनुभविवश्व 
वाढलेलं आहे, त्यामुळे ज्यात रस आहे, जुजबी मािहती आहे अशी के्षतं्र वाढलेली आहेत. खोली कमी होऊन रंुदी 
वाढल्याचिं हे िचित्र आहे. हे अथारत वैशयिक्तक ग्राहकािवषयी. दसुऱ्या बाजूने पाहायचिं झालं तर माध्यमांना िदसणिारा 
ग्राहक िवस्तारला आहे.  म्हणिजे एके काळी वतरमानपतं्र समजा चिार टक्के लोक वाचित असतील,  तर त्यांना रस 
वाटतील  अशा  मयारिदत  दहा  िवषयांच्या  बातम्या  देणिं  आवश्यक  होतं,  पुरसेंही  होतं.  आता  वाचिकवगर  जर 
लोकसंख्येचिा चिाळीस टक्के असेल,  तर नव्या छत्तीस टक्क्यांच्या आवडीिनवडी,  िजव्हाळ्याचेि िवषय यांमध्येही 
वाढ होणिं स्वाभािवक आहे.  अशा अनेकांसाठी जर बातम्या द्यायच्या तर ते मयारिदत दहा िवषय पुरत नाहीत. 
त्यासाठी शंभर िवषयांबद्दल बोलावं लागतं. आिणि ते शंभर िवषय कव्हर करायचेि तर प्रत्येक िवषयाला िदलेलं फूटेज 
घटत.ं यातून संिक्षप्तीकरणि वाढतं.

मी एक ग्राहक म्हणिून माझ्यात झालेला फरक आिणि माध्यमांना िदसणिाऱ्या वाचिकवगारत झालेला फरक यामधला 
भेदभाव जरा समजून घ्यायला हवा.  समजा एक अ प्रकारचिं  कपाट आहे.  त्याला पाचि कप्पे आहेत.  आिणि ब 
प्रकारचिं कपाट आहे त्यालाही वेगवेगळ्या आकाराचेि पाचि कप्पे आहेत. आिणि सध्याच्या जगात फक्त अ आिणि ब 
प्रकारचिी कपाटंचि आहेत. तर त्या कपाटांच्या कप्प्यांमध्ये बरोबर बसणिाऱ्या दहा वेगवेगळ्या आकाराच्या वस्तू तयार 
व्हायला हव्या. आता समजा भिवष्यकाळात ही दोन्ही प्रकारचिी कपाटं बदलली, त्यांचिा थोडा िवस्तार झाला आिणि 
प्रत्येकाला दहा कप्पे तयार झाले. आता अथारतचि प्रत्येक कप्प्यात बसणिाऱ्या तयार करायच्या तर वीस वस्तू तयार 
कराव्या लागतील. हा बदल सवरसाधारणि ग्राहक वैशयिक्तकरीत्या बदलल्याने झाला. यापिलकडे जाऊन समजा काही 
नवीन कपाटं तयार झाली,  क,  ड आिणि ई.  या प्रत्येक कपाटाला दहा कप्पे आहेत.  तर सवार्षांनाचि भरण्यासाठी 
पन्नास वस्तू तयार कराव्या लागतील. कप्पे पाचिपट झाले याचिा अथर एकंदरीत क्षमता पाचिपट झालीचि असा होत 
नाही. शेवटी मनोरजंनासाठी िकती वेळ देता येतो यावर मयारदा येतात. त्यामुळे वैशयिक्तक कपाटाचेि कप्पे दपु्पट झाले 
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आिणि कपाट थोडंसं  मोठं झालं तरी प्रत्येक कप्प्याचिा आकार घटू  शकतो.  तसंचि ही कपाटं भरणिारी व्यवस्था 
दहापट वेगवेगळा माल तयार करण्याचिी क्षमता बाळगून असेलचि असं नाही.  त्यामुळे अथारतचि अिधक वस्तू पणि 
लहान आकाराच्या तयार होतात.

संिक्षप्तीकरणि होतं आहे,  त्याला काही पटण्याजोगी कारणिं आहेत इथपयर्षांत तर आपणि पोचिलो.  पढुचेि उघड प्रश्न 
असे आहेत की याचेि पिरणिाम नक्की काय? ते चिांगले आहेत की वाईट? लयाला जाणिाऱ्या व्यवस्थेतून जी नवीन 
व्यवस्था िनमारणि होते आहे ती इष्ट आहे की अिनष्ट? एक प्रमुख क्वािलटेिटव्ह बदल झालेला िदसतो तो म्हणिजे 
वैशिवध्याचिी वाढ. जेव्हा नाटक िकंवा िसनेमा बघायला चिारपास तास देऊन प्रके्षक येणिार म्हटल्यावर त्याला हवं ते 
देणि ंहे िनमारत्याचिं कत्तरव्य असायचिं. बर ंहा प्रेक्षक काही रोज नाटकं पहाणिारा िकंवा केबलवर िसनेमांचिा रतीब घेणिारा 
नव्हे.  सठीसामाशी,  हौसेने  बघायला येणिारा.  त्यामुळे काही िविशष्ट गोष्टी असणिं आवश्यक असायचिं.  कारणि हे 
मनोरजंन 'वन साइझ िफट्स ऑल' स्वरूपाचिं असायला हवं. भारत सरकारच्या बजेटप्रमाणेि सवार्षांनाचि खूष करणिारं. 
एकाचि िसनेमात गाणिी, मारामाऱ्या, कौटंुिबक कलह हे सगळं आलं पािहजे. िशवाय एखादा मयारिदत शंृगािरक नाचि 
आला पािहजे,  देवभक्तांना सखुवण्यासाठी चिमत्कार हवेत,  िनदान एखादं भजन हवं.  आईचिं प्रेम,  बहीणिभावांचिं 
अतूट नातं िदसलं पािहजे आिणि शेवटी सत्याचिा िवजय झालाचि पािहजे. अशा पद्धतीच्या िनिमरतींना काही मयारदा 
आपोआप येतात. जर मी काढलेला िसनेमा सवार्षांना आवडणिारा असायला हवा असेल तर सरासरी मतांना महत्त्व 
येत.ं काय सांगायचि,ं काय संदेश द्यायचिा, कसलं िचित्रणि करायचिं याला मयारदा येतात. सत्यिजत राय एका लेखात 
म्हणितात:

'आपल्या  प्रके्षकांना  काय हवंय,  ते  बगंाली  िचित्रपटांना  फार  पूवीपासून  उमगले  होते.  ते  तेव्हापासनू  आपल्या  
िबनधोक मागारला घट्ट िचिकटून होते.  खरे म्हणिजे बेचिव,  ठोकळेबाज,  सवर  प्रकारचिी भेसळ असलेल्या  बंगाली  
िचित्रपटांमुळेचि तर मला मखु्यत्वे काहीतरी करायचिी प्रेरणिा िमळाली'.

या भेसळीबरोबर, िखचिडीबरोबरचि त्यात मेनस्टर ीम नसलेल्या काही िवचिारांचिं गोमांस असल्याचिी शंकाही येऊ नये 
अशी काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे एक प्रकारचिा ठसेबाजपणिा येणिं अपिरहायर  असतं. आताच्या काळात िसनेमा 
तयार करताना हे िनबर्षांध कमी असतात. या संिक्षप्तीकरणि-िवखंडीकरणि प्रिक्रयेमुळे सवर  जनतेसाठी िचित्रपट िनमारणि 
करण्याऐतवजी आपल्या टागेट ऑिडयन्सपुरता छोट्या बजेटचिा, कमी अपेक्षांचिा लहानसा िसनेमा तयार करणिं शक्य 
होत.ं मनोरजंनाच्या अभावाचेि िदवस संपल्यामुळे प्रेक्षकही अशा वेगळेपणिाला प्रितसाद देऊ शकतात. नावीन्याला 
महत्त्व येणिं हा बदल मला चिांगला वाटतो.  संगीतातही नावीन्याला,  वेगळेपणिाला आधार िमळू शकतो.  आपल्या 
हजार डॉर्लरच्या गाण्याच्या बजेटचिंचि उदाहरणि घेऊ. जर अत्यंत लोकिप्रय आिणि खरोखरचि चिांगली अशी शंभर 
गाणिी  घ्यायचिी  असतील  तर  ती  िमळवण्यासाठी  मला  त्याचि  सीड्यांमध्ये  बांधलेली  चिारशे  इतर  गाणिी  घ्यावी 
लागतात. (गहृीतक असं आहे की सवरसाधारणि सीडीतल्या दहापैशकी दोनचि गाणिी खरतंर मला प्रचिंड आवडलेली 
असतात. बाकीचिी नाइलाजाने त्या दोन गाण्यांसकट येतात.) मग माझी वैशयिक्तक आवड असलेली गाणिी घ्यायचिी 
झाली तर त्यासाठी पाचिशे डॉर्लरचि िशल्लक रहातात. त्यातूनही मला माझी वेगळी िनवड करण्यासाठी शंभरचि गाणिी 
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िमळतात. त्यामुळे संगीताचिी िनिमरती करणिाऱ्या कंपन्याही दणिकून चिालतील अशी खात्री असणिारांनाचि पैशसे देऊन 
त्यांचिी गाणिी िवकतात. त्यामुळे फारसा मािहत नसलेला एखादा ग्रुप जो पन्नासेक हजार लोकांनाचि आवडू शकेल 
अशांचिी गाणिी िनमारणि होत नाहीत,  आिणि ती त्या पन्नास हजारांपयर्षांत पोचित नाहीत.  याउलट जर मला चिांगली 
लोकिप्रय गाणिी घेऊन माझं नव्वद टक्के बजेट िशल्लक रािहलं, तर इतर अनेक लहान लहान बॅंड्सचिी गाणिी, मला 
आवडली म्हणूिन घेऊ शकतो.  तीही आख्खी सीडी म्हणूिन नाही तर एकेक गाण्याच्या तुकड्यांमध्ये.  अथारतचि 
'हमखास लोकिप्रय' गायकांना पैशसे िमळायचेि िततकेचि िमळतात (कदािचित िकंिचित कमी). पणि लहानसहान, अजून 
प्रस्थािपत न झालेल्या गायकांनाही थोडंफार उत्पन्न िमळू  शकतं.  सगंीतासाठी असलेलं बजेट अिधक दरूपयर्षांत 
पसरू शकतं आिणि जास्त के्षत्राच्या मातीला पाणिी िमळाल्यामुळे िहरवळ वाढते.

संगीताच्या बाबतीतले बदल भारतातही होताना िदसलेले आहेत. िसनेमाशी गाणिी एके काळी बांधलेली होती. याचि ं
कारणि  'वन साइझ िफट ऑल'  प्रकारचिं िसनेमाचिं स्वरूप.  सत्तर ऐतशीच्या दशकांत  'गाणिं म्हणिजे िसनेमातलं'  हे 
समीकरणि असल्यामुळे ठरािवकचि गायकांचिी मके्तदारी होती.  कारणि एवढा मोठा खचिारचिा िसनेमा काढायचिा, त्यात 
गाणिी असलीचि पािहजेत, मग ती 'नेहमीच्या यशस्वी' कलाकारांकडूनचि म्हणिवून घेणिं सुरिक्षत होतं. लता, आशा, 
िकशोर, रफी या चिार नावांत सत्तर-ऐतशी टक्के गाणिी िवभागली जात असावीत. उरलेली दहापंधरा टक्के मन्नाडे, 
मुकेश,  हेमंत कुमार,  महेद्र कपूर वगैशरनेा गेली की नवख्या गायकासाठी फारचि थोडी उरत.  आता हे िचित्र फारचि 
बदललेलं िदसत.ं गाणिी स्वततं्रपणेि ऐतकता येतात, इतकंचि नव्हे तर हजारोच्या संख्येने िखशात घालून घेऊन जाता 
येतं म्हटल्यावर िसनेमात गाणिी असलीचि पािहजेत हा िनयम सैशल झाला. हे झालं िवखंडीकरणि. त्यामुळे आजकाल 
गाणिी नसलेले िकंवा ती बकॅग्राउंड म्हणिून केवळ येणिार ेिसनेमेही िदसतात. इिंडपॉर्प नव्वदीपासून सुरू झाला. त्याचिी 
सुरूवात अगदी तुरळक प्रमाणिात ऐतशीच्या दशकाच्या मध्यावर झाली होती. 'हवा हवा खशुबू लुटा दे'  नतंर इला 
अरुणि, बाबा सैशगल वगैशर ेनावं त्याकाळी खपू गाजलेली होती.

बदलांच्या चिांगल्या वाईटपणिाबद्दल िवचिार करताना एक सवरसाधारणि आके्षप घेतला जातो त्याचिा िनिकता श्चितचि िवचिार 
करायला हवा. 'उपभोगाच्या वस्तू संख्येने वाढल्या हे मान्यचि आहे. पणि त्यातून िमळणिारा आनंद कमी झाला आहे 
का? तसं असेल तर आपणि केवळ क्वांिटटीमागे धावनू क्वािलटी िवसरतो आहोत' हे िकतपत खर ंआहे?'

ज्या काळी मनोरजंनाचिी साधनं आिणि संधी कमी होत्या त्या काळी त्याचिा सोहळा करणिं अपेिक्षत होतं .  सगंीत 
नाटकांचिंचि उदाहरणि घेऊ,  कारणि मराठी सांस्कृितक इितहासात त्यात गाण्यांचिी लयलूट असे.  आिणि चिांगल्या 
गायकांना, गाण्यांना अथारतचि बऱ्याचि वेळा वन्समोर िमळत असे. रात्री सुरू झालेलं नाटक पहाटेपयर्षांत चिालायचिं. 
नाटकाला जोडप्याने जायचिं ही मध्यमवगारसाठी भयंकर रोमॅंिटक गोष्ट असल्याचिा उले्लख 'िचिमणिरावाच्या चिऱ्हाटा'त 
येतो. कानाला अत्तराचिा फाया लावून जाणिं, बायकोसाठी गजरा िवकत घेणिं, गाण्यांच्या पद्यावली घेणिं, वेगवेगळ्या 
मध्यंतरांत कोणिाचिी गाणिी छान होताहेत िकंवा अमकु कंपनीने हा प्रयोग केला होता त्यातला धुरधंरात कसा दम 
नव्हता वगैशरे गप्पा मारणिं,  सकाळी डुलत डुलत कानात गाणिी रुळवत परत येणिं,  आिणि पुढचेि काही िदवस ती 
गुणिगुणिणिं हे त्या अनुभवाचेि अिवभाज्य भाग होते. हे िलिहताना मला एक टोकाचिं, आिणि काहीसं करुणि उदाहरणि 
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आठवत.ं 'गोल्ड रश' या िसनेमामध्ये चिाली चॅििकता प्लन आिणि त्याचिा िमत्र िहमवादळात सापडलेले असतात.  अनेक 
िदवस त्यांना खायला िमळालेलं  नसतं.  त्यावेळी  काहीतरी  पोटात घालायला हवं  म्हणिून ते  चिालीचिा  एक बूट 
िशजवतात. बूट खाताना चिाली चॅििकता प्लन आपणि जणिू काही एखाद्या उच्चिभू्र रसे्टोरॉंर्मध्ये जाऊन मेजवानी झोडतो 
आहोत, अशा स्टाइलमध्ये तो वागतो.  त्याच्या वाट्याला आलेल्या तळव्यातले िखळे तो एखाद्या माशातले काटे 
काढावेत अशा पद्धतीने  काढतो.  हे  उदाहरणि सांगताना मला त्या  नाटकांचिी तुलना बुटांशी  अथारतचि करायचिी 
नाहीये. मला हे सांगायचिं आहे की एखाद्या गोष्टीचिा स्वगीय आनंद होतो याचिं कारणि भुकेशी िनगिडत आहे. चिाली 
आिणि त्याच्या िमत्राला दहा िदवस उपाशी रािहल्यानंतर बटुाऐतवजी एक िदवस खरोखरचि चिांगलचंिुंगलं खायला 
िमळणिार असतं तर त्यांनी नक्कीचि जेवणिाचिी आतुरतेने वाट पािहली असती. तुडुंब पोट भरपेयर्षांत ते जेवले असते. 
आिणि पुढचेि  दहा  िदवस उपाशी  असताना  तो  खाण्याचिा  िदवस िमटक्या  मारत डोळ्यासमोर आणिला असता. 
मनोरजंनाबाबत समाजाचिी जेव्हा उपासमार होत होती तेव्हा िचित्र काहीसं असंचि होतं . आता बदललेल्या िचित्राचिा 
िवचिार  करताना  ही  उपासमार  िवसरून चिालणिार  नाही.  आजचिा  समाज  शंभर  वषार्षांपवूीच्या  समाजाने  अिधक 
िनयिमतपणेि 'जेवणिारा' आहे. त्यामुळे पोट भरलेल्या माणिसाप्रमाणेिचि तो चिवीबद्दल अिधक चिोखंदळ आहे. सामान्य 
िचित्रपटांचिी िनिमरतीमूल्यं बिघतली तर हे उघड व्हावं.

थोडक्यात सारांश सांगायचिा तर गेली शंभरके वषर्षां ही संिक्षप्तीकरणिाचिी, िवखंडीकरणिाचिी प्रिक्रया चिालू आहे. त्यातून 
कलािवष्कार  आिणि  कलानुभव  या  दोन्हीमध्ये  क्रांती  झालेली  आहे.  एकसुरीपणिा  आिणि  साचेिबद्धता  जाऊन 
वैशिवध्यावर भर आलेला आहे. ही प्रिक्रया अशीचि चिालू राहील का? टोकाला नेली तर एक िमिनटांचेि, दहा सेकंदांचेि 
िसनेमे तयार होतील का? अथारतचि नाही. 'लोकसंख्या जर याचि दराने वाढत गेली तर दोनशे वषार्षांनी माणिसांना 
एकमेकांच्या डोक्यावर उभं रहावं लागेल' या स्वरूपाचिं हे अितरकेी िवधान वाटतं. कारणि जसं डोक्यावर उभं राहून 
जगता  येत  नाही,  तसंचि  कला-मनोरजंन  अनुभवदेखील  िविशष्ट  काळापेक्षा  लहान  करता  येत  नाही.  माझ्या 
डोळ्यासमोर जे भिवष्याचिं िचित्र आहे ते समजावनू घेण्यासाठी पुन्हा आपल्या कपाटांचिं  उदाहरणि घेऊ.  प्रत्येक 
कपाटाचेि कप्पे लहान-लहान होतील का? तर काही प्रमाणिात 'हो होतील' असं वाटत.ं आत्ताचि आपणि एकमेकांना 
अनेक िकता व्हिडयो िकता क्लप्स पाठवतो. त्या एखादं िमिनट ते दहाएक िमिनटं या कालखंडाच्या असतात. अनुभव त्याहून 
लहान होतील असं  वाटत नाही.  कपाटांचिी  संख्या  वाढू  शकेल.  आत्तापयर्षांत सुिशिक्षत उच्चिमध्यमवगीय शहरी 
लोकांना  ज्या  प्रवाहांचिी  कल्पनाही नाही  असे डोकं  वर काढतील.  उदाहरणिाथर  -  कुस्ती  .   सिचिन तेडुलकरला 
बघायला हजारो  स्टेिडयमवर जमतात.  पणि कंुडल गावात कुस्ती पहायला तीन तीन लाख लोक जमतात.  हे 
आपल्याला माहीतही नसतं.  पणि जसजशी या वगारकडे क्रयशक्ती येईल तसतशी त्यांचिी आवड, त्यांचिी मागणिीही 
पुरवली जाईल. कपाटं वाढतील, आधीच्याचि कपाटांत काही नवीन कप्पेही तयार होतील.

एकंदरीत कलानुभवाच्या भिवष्यािवषयी मी आशावादी आहे.

***

कलानुभवाचंि संिक्षप्तीकरणि/िवखडंीकरणि - राजेश घासकडवी
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चोखंदर्ळ  वर्ाचकाला  सतीशन  तांबे  हे  नावर्  ठिाऊकच  आणहे.  'राज्य  राणिीचं  होतं'सारखा 

राज्यशनासनाकडून उत्कृष्ट वर्ाङ्मय पुरस्कार िमळालेला कथासंग्रह, 'िबन बायकांच्या जग ात' ही 

चतुरगं  प्रितष्ठानचा सवर्ाई लेखक पुरस्कारप्राप्त एकांिकका, 'माझी लाडकी पुतनामावर्शनी' आणिणि 

'रसातळाला ख प च'सारखे दर्जेदर्ार कथासंग्रह ह्यांतून त्यांच्या लेखनाची ओळख होतेच. ह्या 

लेखनामाग च्या लेखकाशनी मनमोकळ्या ग प्पा मारून त्यांचे िवर्चार 'ऐसी'च्या वर्ाचकांसमोर खास 

मांडण्यासाठिी घेतलेली ही मुलाखत.
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सतीश तांबे  ,   एक बातचिीत   : "  करमण्यातून कळण्याकडे  "   - ऐतसीअक्षरे

ऐतसी  अक्षरे : तांबे,  'मॉर्लमध्ये  मगंोल'ह्या  काहीशा  चिमत्कािरक  नावाचिा  तुमचिा  नवा 
कथासंग्रह  'अक्षर'  प्रकाशनातफे  प्रकािशत  होतो  आहे.  ह्या  घटनेचिं  िनिमत्त  साधनू 
तुमच्याशी  गप्पा  माराव्यात,  तुमच्या  स्वतःच्या  िलखाणिाबद्दल,  एकंदर  सािहत्य-
सांस्कृितक व्यवहाराबद्दल तुमचिी मत ंजाणूिन घ्यावीत हा ह्या मुलाखतीमागचिा उदे्दश. 

एक लेखक म्हणूिन तुमचिी ओळख बऱ्याचि जणिांना तुलनात्मकदृष्ट्या उिशरा झालेली आहे. 
त्यातून  जाणिवणिारी  गोष्ट  अशी  की,  तुम्ही  या  के्षत्रात  अनेक  वषर्षां  आहात.  िमत्रांसोबत 

मुलांकरता  चिालवलेला  आिणि त्या  काळी अिभनव असा  मानला  गेलेला  'अबब हत्ती'सारखा िनयतकािलकाचिा 
प्रयोग,  चिोखंदळ  वाचिकांमध्ये  िप्रय  असलेल्या  'आजचिा  चिावारक'सारख्या  िदवाळी  अंकातलं  योगदान  आिणि 
कथालेखन... सािहत्याबद्दल आस्था असणिारी एक व्यक्ती म्हणिून तुम्ही आता तीनेक दशकं कायररत आहात. अस ं
असूनही वाचिकांना आता-आता मािहती होणिं  हे  'फ्लाईगं  अंडर द रडार'  असल्यासारखं  वाटतं.  तर याबद्दल 
सुरुवातीला थोडं सांगता का? 

ता ंबे :  वाचिक-लेखक ह्यांचिी गाठ पडणिं ही दतुफी प्रिक्रया अहे. आिणि त्यात लेखक-संपादक-प्रकाशक-िवतरक-
िवके्रते-समीक्षक-माध्यमं-वाचिक अशी मोठी शंृखला गुतंलेली आहे.  तर मराठीत ितचिी िकता स्थती काय आहे याचिा 
वेध घ्यायला हवा. माझ्यापुरतं सांगायचिं, तर 'साप्तािहक िदनांक'पासनू माझं लेखन सातत्यानं प्रकािशत होत होतं. 
'जोडपेपणि' ह्या पिहल्याचि कथेला १९८४ साली 'अनुषु्टभ'मध्ये रवेा पुरस्कार िमळाल्यानंतर माझ्या कथा िदवाळी 
अंकातून छापनू  येत होत्या.  मात्र माझा पिहला कथासंग्रह आला २००४ साली.  तोपयर्षांत सुमारे  २०+  कथा 
प्रकािशत झालेल्या होत्या. मला प्रकाशकदेखील िवचिारत होते. पणि मीचि बेपवार होतो. त्या पुस्तककरूपानं आल्या-
न आल्या याचिं तेव्हा मला काही सोयरसुतक नव्हतं. आता अशी जाणिीवचि नसणिं ह्याला िनष्काळजीपणिा म्हणिायचिं 
िकंवा अनास्था? 

उदाहरणिाथर  एक आठवणि सांगतो. १९९०च्या सुमाराला माझा कथासंग्रह काढायचिा असं चिाललं होतं.  पणि माझा 
एक अत्यंत जवळचिा गणुिी सािहिकता त्यक िमत्र िववेक मोहन राजापुरे १९८७ साली िनवतरला. त्याच्या पश्चिात त्याच्या 

११५
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कथांचिं पुस्तक आधी िनघावं आिणि नंतर माझं असं माझ्या मनानं घेतलं; कारणि तो आता हयात नाही तेव्हा त्याचिं 
कोणि बघणिार,  असं मला वाटलं.  पणि त्याच्या ज्या इन्यािगन्या ९ कथा होत्या,  त्या प्रयत्न करूनही सापडेनात. 
त्यामुळे  ते  पसु्तक काही  िनघेना.  तर  या  आग्रहात  माझं  पसु्तक तेव्हा  रखडलचंि.  िववेकच्या  कथांचिं  पुस्तक 
अलीकडेचि लोकवाङ्मय गहृानं प्रकािशत केलं आहे. नतंर २००४ साली जेव्हा 'राज्य राणिीचिं होतं' हा माझा पिहला 
कथासंग्रह आला िन त्याला वाचिकांचिा िन समीक्षकांचिा चिांगला प्रितसाद िमळाला, तेव्हा कुठे जाणिवलं की, पुस्तक 
काढणिं ही एक  'बरी गोष्ट'  आहे की.  दरम्यान चिाळीस-पंचेिचिाळीस कथा िलिहलेल्या असल्यानं,  तीन कथासंग्रह 
प्रिसद्ध झाल्यानंतरही  पढेु  दोन  प्रिसद्ध व्हावेत इतका  ऐतवज जमा  झालेला  आहे.  आता  यात लेखकाचिी  जशी 
अनास्था आहे, तसं थोडं प्रकाशकांचिहंी पढेु-मागे असायचिचंि. मात्र हे जे घडल ंत्यात काही फार वाईट झालं असहंी 
मला वाटत नाही. 

माझे संग्रह उिशरा आले म्हणूिन माझं फारसं काही िबघडलं नाही. कारणि १९८४ सालचिी कथा २००४ साली जरी 
वाचिकांसमोर आली,  तरी ती २०१३मध्ये िशळी वाटत नाही,  अजूनही ती िरलेव्हटं वाटते,  यात एक वेगळंचि 
समाधान वाटत.ं  दसुरं असं की,  प्रकाशन,  पुरस्कार अशा लौिकक गोष्टींचिा मी फारसा िवचिार करत नाही.  तसं 
'अबब हत्ती'  िन  'आजचिा  चिावारक'बद्दलही  मी  नमदू  करने  की,  ते  फार  लोकांपयर्षांत  पोचिले  नाहीत  खरे.  मात्र 
ज्यांच्यापयर्षांत पोचिले त्यांनी ते जपून ठेवल्याचिं आवजूरन सांगतात. 'अबब हत्ती'मध्ये प्रस्थािपत बालसािहिकता त्यकांना 
प्राधान्य न देता, नवनवीन लोकांना बालवाङ्मय िलहायला प्रवृत्त केलं. यातून काही प्रस्थािपतांना दखुावल्यासारखं 
झालं खरं,  पणि मळू हेतू हा लहान मुलांना नवनवीन प्रयोग पाहायला िमळावेत असा होता.  तो सफल झाला. 
प्रस्थािपतांना जवळ न केल्यामुळे बालसािहत्याचिा िवषय आला की 'हत्ती'चिं नाव टाळल ंजातं, तर ते ठीकचि आहे. 

ऐतसी  अक्षरे: आता थोडंसं  तुमच्या वैशयिक्तक पाश्वरभूमीबद्दल.  बहुतांशी असं िदसतं  की,  सािहत्यातले लोक हे 
एकतर शैशक्षिणिक के्षत्रातले तरी असतात िकंवा पत्रकािरतेतले. िकंवा मग सामािजक/राजकीय चिळवळींमधले. तुम्ही 
इथेही थोडे वेगळे वाटता.  उदा.  एका बँकेत तुम्ही अिधकारी होता.  तर याबाबत तुम्हांला  'आऊटसायडर'  अस ं
म्हणिायचिं का? तुमच्या जडणिघडणिीबद्दल थोडंसं सांगाल का? 

ता ंबे :  माझ्या आजोबांपासून िन वडलांपासून घरात ग्रंथांचिं वातावरणि होतं.  भट्ट िवद्याभूषणि तांबेशास्त्री या माझ्या 
आजोबांनी  सोळा  पुस्तकं  िलिहली  होती.  वडीलही  पाठशाळेत  संस्कृतचिं  अध्ययन  केलेले  काव्यतीथर  होते. 
शास्त्रीबुवा.  माझ्या  मामालाही  पुस्तकांचिी  िनतांत आवड.  आईच्या  माहेरचिा  कजरतला  मोठा  बंगला  होता.  मला 
लहानपणिी ितकडेचि ठेवलेलं होतं. पणि ितकडे असताना मी उंडगेपणिा करायचिो म्हणिून शेवटी वडलांनी मला मुबंईला 
जोगेश्वरीला बैशठ्या चिाळीत राहायला आणिलं.  घराच्या आजूबाजूचिी वस्ती ही झोपडपट्टीवजा बकाल होती.  ितथे 
राहणिारी माणिसं कोकणिी,  मुसलमान अशी वैशिवध्यपूणिर.  ितथल्या लोकांशी संपकर  आला.  त्यामुळे सुट्टीत राहायला 
बंगला िन एरवी झोपडपट्टीतल्या लोकांमध्ये उठबस,  यामुळे लेखक म्हणूिन माझी दृष्टी चिांगली िवस्तािरत झाली 
असंचि मी मानतो.  पिरणिामी मी कुठल्याही वातावरणिात िनवांत राहू शकतो, मला वज्यर  असं सहसा काही वाटत 
नाही. असो. तर सांगायचिं काय, तर भाषेचिी आवड वडलांकडून िन सािहत्याचिी मामाकडून आली. मामाला जुनी 

सतीश तांबे, एक बातचिीत : "करमणण्यातून कळण्याकडे" - ऐसीअक्षरे
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गाणिी  िन  पुस्तकांचिा  छंद.  त्याचिा  जी.  ए.  कुलकणिी,  िचिं.  त्र्यं.  खानोलकर वगैशरचे्या  बरोबर  पत्रव्यवहार  होता. 
खानोलकरांना तर मी मामाबरोबर भेटलोदेखील होतो एक-दोन वेळा. हाचि भाग जडणिघडणिीमध्ये महत्त्वाचिा वाटतो. 

ऐतसी अक्षरे:  संस्कृत भाषेचिा वारसा होता असं तुम्ही म्हणिालात; परतुं तुमचिा पुढचिा प्रवास काही त्या िदशेनं झाला 
नाही. भाषेचिा खेळ तुम्हांला जमतो िन त्यात कधीकधी संस्कृतचिी झलक िदसते तेवढीचि. क्विचित तुम्ही 'पुलीश-
फूलीश' अशी कोटीही केली आहे. 

ता ंबे :  खरं सांगायचि,ं  तर त्याचिा उलटाचि पिरणिाम झाला. 'िसद्धांत कौमुदी'  आिणि पािणिनीसारख्यांचेि ग्रंथ यांचेि 
अभ्यासक असणिाऱ्या  िशक्षकी पेशातल्या  वडलांचिी  नेहमीचिी  आिथरक तगंी  पाहून मनात यायचिं,  या  प्रकारच्या 
िवद्वत्तचेिा  नेमका  उपयोग  काय?  ते  कािलदास,  भवभूती,  'अविदतगतयामां  राित्ररवें  व्यरसंीता'  ह्या  वचिनात 
कािलदासाने िनव्वळ एक अनुस्वार टाकून बदललेला अथर. . . या साऱ्यात शब्द्धच्छलाखेरीज काहीही मजा नाही 
असंचि तेव्हा वाटलं िन मी ितकडे पाठ िफरवली. आता कधीतरी 'तेही थोडं वाचिायला हवं होतं' असं एखाद्या वेळी 
मनात येत,ं  ते तेवढ्यापुरतचंि.  पुलचं्या संस्कृतप्रचिुर  /  भािषक िवनोदाबद्दलही थोडं तसंचि वाटायचिं िन त्यातून 
'पुलीश' असं मी म्हणूिन गेलो. पुलचंिी पुस्तकं मी वाचिलीत. त्यातली टागोरांवरच्या व्याख्यानांच्या पुस्तकासारखी 
एखाद-दोन आवडलीसुद्धा. परतुं त्यांच्या कोट्यांमुळे आिणि हुकुमी हसवत ठेवण्याच्या खबुीमुळे लोक त्यांना शे्रष 
लेखक म्हणूिन त्यांचिा जो उदो उदो करायला लागले, तो काही पटेना.  कशाला िकती महत्त्व द्यावं याचिं उत्तर मी 
माझं माझ्यापुरतं ठरवलं. किवता, कथा, कादबंरी या सािहत्यप्रकारांना मी अव्वल सािहत्यप्रकार समजतो. बाकीचिं 
सािहत्य हे स्फुट,  फुटकळ वाटत.ं 'व्यक्ती आिणि वल्ली'  िलिहणिाऱ्या पुलनंा  त्यांचिी पातं्र  करून कथा-कादबंऱ्या 
िलहायचिी इच्छा होऊ नये ही मला त्यांचिी मयारदा वाटते. 

याखेरीज प्रभावचि सांगायचिा,  तर िशक्षकांचिा िनिकता श्चितचि होता.  मी दादरच्या छिबलदास शाळेत ८ वी ते ११ वी 
होतो. ितथे कवी प्रफुल्लदत्त, संपादक-लेखक बालशंकर देशपांडे, कथा-कादबंरीकार आर. के. जोशी, 'दगुार झाली 
गौरी' िलिहणिारे नाटककार माधव साखरदांडे असे तेव्हाचेि प्रिथतयश िलिहते हात िशकवायला होते. िशवाय वडील 
त्याचि शाळेत िशक्षक असल्यामुळे शाळेच्या लायब्रिरीमधली पुस्तकं तेव्हा मबुलक आिणि सहज उपलब्ध होती. 

ऐतसी अक्षरे: त्या वेळी कुणिा एका लेखकाचिा प्रभाव आपल्यावर पडला असं वाटत ंका? 

ता ंबे :  शाळेत असताना मी वाचिलेली 'ययाती' ही पिहली कादबंरी. ितचिा नक्कीचि प्रभाव पडला. तो अथारत माझ्या 
वयाचिा पिरणिाम होता. नंतर आमच्या रुईया कॉर्लेजात तेव्हा सरोिजनी वैशद्य, वसंत बापट, प्र. ना. परांजपे, सदानंद 
रगेे इत्यादी सािहिकता त्यक होते.  त्यांच्याशी संपकर  आला,  परतुं जुजबीचि.  डायरके्ट प्रभाव पडला असं म्हणिता येत 
नाही. 

ऐतसी  अक्षरे: थोडं स्थूलमानानं बोलायचिं,  तर महानगरी लेखक असं तुमचिं एक वणिरन करता येईल.  ही ओळख 
बरीचि ढोबळ,  अपुरी  आहे. 'महानगरी लेखक'  ही जमात म्हणिजे गेल्या सुमारे  पंचिवीस वषार्षांमधली घटना असं 
म्हणिता येईल का? यात भाऊ पाध्यांसारखी नावहंी येतात. तुम्हांला एक लेखक म्हणूिन ह्या संदभारत काय वाटतं?
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ता ंबे :  भाऊचिी िन माझी ओळख जुनी.  त्याचिं  'वासूनाका'पासून सवर  वाचिलेल.ं  भाऊच्या प्रत्येक कादबंरीमध्ये 
स्क्रीनप्ले आहे असं मला वाटत.ं कारणि मुळात तीचि त्याचिी आवड होती. हा प्रवाहीपणिा त्याच्या िलखाणिात जाणिवत 
असला, तरी माणिसाच्या मनात िशरण्यासाठी चिपखल शब्दांचिी हुडकाहुडक पुरशेा ताकदीनं करण्यात तो कुठेतरी 
गाफील आहे असं वाटतं. याचिं कारणि त्याच्या कथानकाचिी िभस्त ही दृश्यात्मकतेवर होती. 'महानगरी लेखक' अशी 
अमुक एक ओळख आहे असं मला वाटत नाही. लेखकांचिा प्रभावचि व्यक्त करायचिा, तर श्याम मनोहर िन माझी खूप 
प्रदीघर  अशी ओळख होती.  आम्हांला एकमेकांचिा खपू सहवास लाभला.  कमल देसाईशंीही माझा संपकर  आला. 
त्यांचिी िन माझी चिांगली मैशत्री झाली होती. त्यामुळे प्रत्येकाचिा प्रभाव हा पडलाचि. अहो, इतकंचि कशाला - व. पु. 
काळे यांचिंही कथाकथन मी ऐतकलं आहे.  त्यांचिा काळ पािहला आहे.  त्यांच्या िनवेदनशैशलीचिाही प्रभाव कुठेतरी 
माझ्यावर पडला आहे असं मला वाटतं. िवलास सारगं ह्यांचिं िलखाणि मला नेहमीचि अपील झालेलं आहे. िद. बा. 
मोकाशी, वसंत नरहर फेणेि, नरशे कवडी, अिनल डांगे अशांसारख्या, लोकिप्रय नसलेल्या, परतुं वेगळ्या िवषयांवर 
िलिहणिाऱ्या लेखकांबद्दल मला नेहमीचि ओढ होती.  थोडक्यात, गोखले, गाडगीळ, भावे यांच्याऐतवजी साईडच्याचि 
लेखकांचिा माझ्यावर प्रभाव पडला. लहानलहान गोष्टींचेिही गंड सािहत्यिनिमरतीसाठी कसे महत्त्वाचेि असतात ते मी 
श्याम मनोहरांकडून िशकलो. त्याआधी कथावस्तू रचिायचिं भान मला जीएंकडून िमळालं. जीएंना 'मोठ्यांचिा चिांदोबा' 
म्हटलं गेल,ं  तेव्हा मीदेखील त्या उपमेतल्या चिटपटीतपणिामुळे हसलो खरा,  पणि आता मला ते एक घणृिास्पद 
िवधान वाटत.ं मराठी सािहत्याच्या भावी वाटचिालीच्या दृष्टीनं हे िवधान म्हणिजे 'अवदसा' वाटते. इथे तुम्ही साक्षात 
िनिमरितक्षमतेलाचि हसत आहात असं वाटलं. एखादी कथा ते दहादहा वषर्षां िलहायचेि. कष्ट न करता समोर िदसेल ते 
'रगंवत' सुटायचिं िन कथा 'रचिणिाऱ्या'ला चिांदोबा म्हणूिन िहणिवायचिं हे िहडीसचि नव्हे, तर धोकादायकही आहे असं 
मला वाटतं.  जीएंचिी िनयती मलादेखील मान्य नाही.  म्हणूिन ती नाकारून, त्यांचिी केवळ शैशली िन रचिना वापरून 
एक कथा मी प्रयोग म्हणिून िलिहली. ितचिं नाव 'मुटकुळा' असं असून ती 'मॉर्लमध्ये मगंोल' ह्या आगामी संग्रहात 
समािवष्ट आहे. 

ऐतसी अक्षरे: तुम्ही एका अथारनं साठोत्तरी लेखक आहात. एका अथारनं नवीन रचिना घडवणिारी िपढी तुम्ही पािहली. 
पणि दसुरीकडे त्या मांिदयाळीत असण्याचिा धोका िकंवा तोटाही संभवतो. तुम्हांला याबाबत काय म्हणिायचिं आहे? 

ता ंबे :  'लेखाजोखा'  ह्या माझ्या  सािहत्यिवषयक लेखांच्या पुस्तकात मी साठोत्तरी  /  नेमाडपंथी  वाटचिाल ह्या 
िवषयावर 'आशयाचिा लोंढ्यात बडुाला घाट' असा एक लेख िलिहला आहे, त्याचिी आठवणि या संदभारत येते आहे. 
'आपलहंी आयषु्य सािहत्यात आणिता येतं'  ही गोष्ट समाजाच्या सवर  स्तरांतल्या लोकांना कळली िन मोठा वगर 
िलिहता झाला ही मराठी सािहत्याच्या भिवतव्याच्या दृष्टीनं नक्कीचि जमेचिी बाजू आहे. पणि 'सािहत्य म्हणिजे नक्की 
काय?' हे त्यांना जर कुणिी नीट सांगू शकलं नाही, तर त्यामुळे अंदाधुंदी माजू शकते. समाजाच्या सवर  स्तरांतले 
लोक िलहायला लागल्याला आता सुमारे चिाळीस-पन्नास वषर्षां झाली.  आता तरी त्यांना  'तुम्ही िलहू लागलात हे 
ठीक.  परतुं हे सािहत्याचिं पिरपूणिर  रूप नव्हे'  हे समजावून सांगायला हवं.  अन्यथा सािहत्याच्या कक्षा िवस्तारत 
जातील,  परतुं कस मात्र उतरत जाईल हे उघड आहे.  मराठी सािहत्यात अलीकडे  'घाट  /  रूप', 'शैशली'  या 
सािहत्याच्या घटकांबाबत सजगताचि लयाला जात असल्याचिं िदसतं आहे. यासाठी येत्या काही वषार्षांमध्ये मराठीत 

सतीश तांबे, एक बातचिीत : "करमणण्यातून कळण्याकडे" - ऐसीअक्षरे
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'कलािवषयक' मूल्यांचिी सिवस्तर चिचिार होणिं अत्यंत गरजेचिं आहे. 

ऐतसी  अक्षरे:  जीएंच्या रचिनाकौशल्याचिा िन त्याबद्दल तुम्हांला आदर वाटण्याचिा तुम्ही उले्लख केलात. स्वतःच्या 
िलखाणिात हे तुम्ही कसं वापरता, तुम्ही कथा कशी िलिहता त्याबद्दल सांगता का? 

ता ंबे :  समोर जे िदसतं - व्यक्ती, प्रसगं, पिरिकता स्थती - ते जसंच्या तसं कधीचि वापरायचिं नाही असं एक मी पाळतो. 
ते  जसंच्या  तसं  मांडलं  तर  नसुतं  वणिरनपर  होईल.  पणि  समोरच्यामध्ये  'लक्षणिीय'  असं  जे  काही  िदसतं,  ते 
आपल्यामध्येही आहे का हे मी तपासतो. मग िनरिनराळ्या संदभार्षांत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या लोकांमध्ये ते सापडतं 
का, ते पािहलं जातं. आिणि त्यातून कथेचिा एक साचिा तयार होतो. या साऱ्या प्रिकयेमध्ये अनेक वषर्षां जाऊ शकतात. 
मी कथा िलहायला लागलो त्या सुरुवातीच्या काळात मी अनेक िमत्रमैशित्रणिींच्या सहवासात होतो. मला सापडलेलं 
सूत्र मी त्यांच्यापैशकी एखाद्याला सांगायला लागायचिो. मग हे सूत्र 'त्या' व्यक्तीला कसं सयिुक्तक वाटेल, लागू होईल, 
त्या कयासानं ते कथानक अवयव धरू लागायचिं. मग दसुऱ्या माणिसाशी बोलून पुढे. असं करता करता दोन-चिार 
वषार्षांत कथा िलिहण्याइतपत आकार तयार व्हायचिा. थोडक्यात काय, तर लहान मुलांना आपणि गोष्ट सांगतो, तशीचि 
ही प्रिक्रया आहे. मला 'नक्की काय आिणि कसं सांगायचिं' आहे याचिी पुरती कल्पना या अशा प्रवासातून स्पष्ट होत 
जाते. 

गेल्या काही वषार्षांत मात्र गाठीभेटी कमी होत चिालल्यानं ही प्रिक्रया आता बदलली आहे. 

आता आगामी संग्रहात असलेल्या 'जेडरनगर मे प्रमे की सुगंध' या 
कथेचिी  प्रिक्रया सांगतो,  उदाहरणिाथर.  मी  एकदा  बँकेत अकाऊंट 
उघडायला गेलो िन माझं नाव-पत्ता सांिगतला.  त्या वेळी जॉर्ईटं 
अकाऊंटचिा  फॉर्मर  भरताना   nomination या  सदरात  मी 

 relation म्हणूिन  ' '  companion असं  िलिहलं.  ते  त्यांनी 
स्वीकारलं नाही.  फॉर्मर  भरणिं या प्रकाराचिा आधीचि असलेला उबग 
यातून उफाळून आला.  अथारत या व्यवहारात अनुस्यूत असलेला 
कायदेशीर वारसाहक्काचिा मदु्दा मला ठाऊक होता. पणि त्यातून एक 
डोक्यात आलं - एखाद्यानं आपलं जेन्डर तरी कशासाठी सांगायचिं 
हा प्रश्न पडला.  एक मानवी देह ही ओळख पुरशेी का नसावी? 
डोक्यात तृतीयपंथी आले.  त्यांनी   /  male female या दोनचि 
पयारयांतून कोणिता आिणि का िनवडायचिा असे प्रश्न मनात आले. 
लहानपणिी माझ्या आसपास िहजड्यांचिी वस्ती असल्यानं मला ते 
कुणिी परके / भीितदायक असे कधीचि वाटत नाहीत. तर हा 'देह' 
मुद्दा मनात तरळत असताना मला संध्याकाळच्या वेळी एक मस्त 

गचिाळ शरीराचिा सहृदयी िहजडा िटळकनगर स्टेशनच्या सुनसान फलाटावर िदसला.  त्याला पािहल्यावर असं 
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वाटलं की,  असा एखादा तृतीयपंथी देह जर का शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना कोणिताही उपद्रव न देता तुमच्याआमच्या 
वस्तीत राहत असेल,  तर हा मेल आहे की िफमेल आहे ह्याचिा समाजाशी संबंध येण्याचिी काय गरज आहे?  हे 
जाहीर करण्याचिा समाजाचिा आग्रह का असावा? मी कुठलेही कपडे घालेन िन कसाही वागेन. ते कुणिाला का म्हणूिन 
सांगायचि?ं असं कुठेतरी डोक्यात ठसलं. त्यानंतर एका मिकता ल्टनॅशनल कंपनीच्या औषधांच्या कामाशी संपकर  आला 
तेव्हा वाटलं,  उद्या अशीही औषधं िनघतील की ज्यामुळे एखाद्या पुरुषाला आपला आवाज बाईसारखा करून 
िमळेल.  त्यातून  'जेडरनगर  मे  प्रेम  की  सुगंध'  अशा  गमतीदार  नावाच्या  कथेचिा  जमर  डोक्यात  आला.  उद्या 
िलगंबदलाचिी औषधं बनवणिारी अशी कंपनी आली, त्यांनी अशा 'अधल्यामधल्या' पुरुषांना एका वस्तीत ठेवलं िन 
सांिगतलं की, तुमच्या उवरिरत आयषु्याचिी जबाबदारी आम्ही घेऊ; िन तुम्ही फक्त एकत्र एका वस्तीत रहायचिं. त्या 
वस्तीचिं नाव  'जेडरनगर'  अशी कथा.  मग अशा कथेमध्ये एक ढोलकी वाजवणिारा मनुष्य येतो.  त्याच्या तालावर 
वस्तीतली अशी पन्नासेक पोर ंनाचितात. तो माणूिस स्वतःचिं नाव सांगतो 'प्रेम की सगुंध'. त्या कंपनीच्या माणिसांना 
असा संशय येतो की, हा प्रितस्पधी कंपनीचिा हेर आहे. अशी ती कथा. तो फॉर्मर  भरताना आपलं िलगं कोणितं ते 
सांगायला नकार देतो, आिणि त्यात त्याचिा अखेर खनू होतो. अशी ही एकंदरीत कथा आहे. तर आता ही सुरू कुठे 
झाली? तर बँकेचिा फॉर्मर  भरताना. अन् संपली, एका देहानं िलगं सांगायला नकार िदला म्हणिून त्याच्या झालेल्या 
खनुावर.  तर असं जवळजवळ प्रत्येक कथेबद्दल खरं आहे.  त्यांचिा उगम भलतीकडेचि असतो आिणि िवस्तार पार 
वेगळाचि! 

'बापूंच्या खचुिीचिी गोष्ट'  नावाचिी एक कथा आहे.  मी एका नवीन 
जागेत  राहायला  गेलो  तेव्हा  समोर  एक  कुटंुब  होत.ं  त्यांनी 
आमच्या  घराबाहेरच्या  िपंपाचिी  मागणिी  केली.  त्या  वेळी  'ही 
समोरचिी  माणिसं  लबाड  आहेत'  असं  घरात  मानलं  गेलं.  मला 
वाटल,ं  यात एक गमतीशीर कथा दडली आहे.  मात्र मी िपंप न 
वापरता खचुिी वापरली. ती िलहायच्या आधी दोन वषार्षांपूवी माझे 
वडील आजारी असताना त्यांना जुनी खोळीचिी आरामखचुिी हवी 
झाली. ती त्या वेळी िमळाली नाही. तर ह्या दोन खचु्यार्षांचिी सांगड 
घालून मी ही गोष्ट रचिली. हे सवर  िलिहताना मजा आली. प्रत्यक्ष 
माणिसं िन घटना यांचिा वापर जसाच्या तसा न करता त्यातून पार 
नवं रचिणिं यात मेहनत आहे. पणि त्यातचि कस आहे. 

'माझी  लाडकी  पुतनामावशी'  िलिहताना  मदारनगी  गाजवणिाऱ्या 
सो-कॉर्ल्ड पुरुषाथारचिा  -  जी मदारनगी  मला फार धोकादायक 
वाटते  - त्याचिा िवचिार डोक्यात होता. त्यातल्या नाियकेसारखी 
ओबडधोबड,  मुलुखावेगळी  एक बाई  पाहण्यात  होती;  पणि ती  मी  खपू  प्रोसेिसंग  करून वापरली.  गोष्टी  ज्या 
मांडल्या, त्या वास्तवात घडलेल्या नाहीत; पणि काही अपिरिचित घटकांमध्ये त्या माझ्या मनात घडल्या. त्या पुढे 

सतीश तांबे, एक बातचिीत : "करमणण्यातून कळण्याकडे" - ऐसीअक्षरे
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आल्या. 

'कोरसमधील बोबडा पोपट' नावाचिी कथा 'राज्य राणिीचिं होतं'  या पिहल्या संग्रहात आहे बहुधा. ितचिी पाश्वरभूमी 
अशी  -  एका पाटीत एका नटीनं  ितथं  जमलेल्या  सवर  परुुषांना  उदे्दशून  "सवार्षांनी  आपले पोपट दाखवा"  अस ं
मोठ्यानं सांिगतलं.  ते वाक्य मला जेव्हा कळलं,  तेव्हा मला वाटलं की एका स्त्रीच्या तोंडी असलेलं हे वाक्य 
जगातल्या अत्यंत श्लील वाक्यांपैशकी आहे. आिणि बीमार पुरुषी मानिसकतेला ते झेपणिचंि शक्य नव्हे. मग हे वाक्य 
पुढे पाचि-सात वषर्षां एका कथाबीजाच्या स्वरूपात मनात होतं. कुठेतरी अशा बोल्ड लिैगकतेबद्दल िलहावं असं वाटत 
होत.ं शेवटी त्या कथेत ते आलं. 

'पठारावर अमर' नावाचिी कथा आहे. मी रुईयाला असताना सकाळीचि practical च्या वेळी मस्त थडंी असायचिी 
िन समोर एखाद्या पठारासारखं मैशदान. ती िहरवळ न्याहाळत मस्त िसगरटे ओढावी वाटायचिी. त्याचि वेळी िसगरटे 
िपताना आत कुठेतरी मरणिाचिी भीतीही वाटायचिी. मी काही मृत्यू तोवर पािहले होते िन मृत्यचूिं भान यायला लागलं 
होत.ं  आपणि िसगरटेही ओढतो - त्याचिी मजा घेतो - िन दसुरीकडे अमरत्वाचिं आकषरणिही आहे हे जाणिवलं िन 
त्यावर कथानक रचिल.ं थोडक्यात 'घडत ंभलतचंि, त्यातून िलहून होतं भलतचंि काहीतरी' असा खरा मुद्दा. 

ऐतसी अक्षरे:  तुमच्या कथांमधला िनवेदक हा मध्यमवगीय - कदािचित क्रमाक्रमानं मध्यमवयाकडे वाटचिाल केलेला 
- पुरुष आहे. जवळजवळ प्रत्येक कथेमधून स्त्री-पुरुष संबंधांवर तुम्ही प्रकाश टाकत असल्याचिं जाणिवतं. (काही 
कथांमध्ये हा कथेचिा मध्यवती भागचि आहे,  तर काही कथांमध्ये तो साईड-शो म्हणूिन येतो.)  काही कथांमध्ये 
कथेतलं मखु्य पात्र स्त्रीदेहाकडे,  इिंटमसीच्या गरजेकडे रोचिक दृष्टीने पाहतं. 'थेबे थेबे तळे साचेि'  ह्या कथेमधला 
पुरुष स्त्रीबद्दलच्या आकषरणिाचिं  प्रमाणि म्हणूिन   /  points थेबांमध्ये  मोजणिी करतो.  एकंदर लिैगक संबंधांतले 
कोणिकोणिते पैशलू िकंवा स्त्री-पुरुष संबंधांतला कोणिता दृिष्टकोन तुम्हांला आपल्या सािहत्यात मांडावासा वाटतो?

ता ंबे :  माझे वडील 'सेक्स' ह्या संदभारत संस्कृतप्रचिुर,  परतुं अगदी मोकळेपणिानं बोलायचेि.  आिणि आपली मतं ते 
कमालीच्या प्रामािणिकपणेि मांडत होते. लहानपणिी एकदा बाराव्या वषी मी हाफ ितकीट काढलं, तेव्हा स्वतः वडील 
मला टीसीकडे घेऊन गेले िन म्हणिाले की,  हा माझाचि मुलगा आहे,  पणि ह्यानं खोटारडेपणिा केला आहे,  तेव्हा 
त्याला पकडा. या घटनेचिा माझ्यावर लहानपणिीचि मोठा पिरणिाम झाला. त्यामुळे या िवषयावर पवूीपासून काहीसा 
शांतपणेि िवचिार करता आला.  त्यातनं एक गोष्ट जाणिवली की,  या एका िवषयात लोकांचेि अितशय चिोरटे असे 
व्यवहार आहेत.  खपू अप्रामािणिकपणिा यात आहे.  मी ज्या व्यवहारांत स्वतः गुतंलेला आहे,  त्यांबद्दल मला कमी 
िलिहता येत.ं मात्र ज्यात मी गुतंलेलो नाही त्याबद्दल एक बाहेरचिा म्हणिून मला िनरीक्षणि करायला जमतं. त्याबद्दल 
मी  िलहू  शकतो.  इतरांचेि,  िमत्रांपैशकी  कुणिाचेि,  एकंदर  समाजातल्या  लोकांचेि  लिैगक  व्यवहार  मी  न्याहाळतो. 
चिाळीपासून उच्चिमध्यमवगारपयर्षांत लोक याबाबत कसे वागतात हे मला जवळून पाहायला िमळतं. गदीच्या िठकाणिी 
एखादी सुस्वरूप िदसणिारी बाई िशरली, तर माझं लक्ष त्या बाईकडे फारसं जात नाही; तर ितच्याकडे लोक कसे 
पाहतात / वागतात ते मी न्याहाळतो. त्यामुळे मी सेक्स याचि िवषयावर िलिहतो असं मला वाटत नाही. मी एकंदर 
लोकांचेि व्यवहार बारकाईने न्याहाळतो. िजथे लिैगक व्यवहार आहेत, ितथे लिैगक संदभार्षांचिं िववेचिन येतं, इतकंचि. 

१२१
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एकंदर मी याबाबत जबाबदारीने िलिहतो असचंि मला वाटतं. मी काम-व्यवहारावर िलिहताना ते कामुक होऊ नये 
याचिी  सजगतेनं  काळजी  घेतो.  मात्र मी  सहसा  न उले्लखल्या  जाणिाऱ्या  मानिसक बारकाव्यांचिी  नोंद  घेतो.  ती 
वाचिकाला कदािचित खटकत असेलही! मी िलिहताना सोवळं-ओवळं पाळत नाही हे नक्की. 

ऐतसी  अक्षरे:  तुमच्या यासंदभारतल्या इटेंिग्रटीबद्दल काही शंका नाहीचि.  तुमचिं  नाणिं चिोखचि आहे.  परतुं लिैगक 
संदभारतला हा छुपेपणिा हा लिैगकतेला वाट न देणिाऱ्या घुसमटीतून, फ्रस्टर ेशन िनमारणि करणिाऱ्या समाजव्यवस्थेतून 
आलेला आहे असं आहे का? 

ता ंबे :  आपणि  आजच्या  महानगरी  लेखकांकडे  पाहू.  मेघना  पेठे  दादरच्या  खांडके  िबिकता ल्डंगमध्ये  वाढली,  तो 
िशवसेनेचिा  त्या  काळातला  पांढरपेशा  बालेिकल्ला  होता.  ितला  आजूबाजूच्या  िनम्नमध्यमवगीय  जगाचिी  चिांगली 
जाणिीव होती.  जी.  के.  ऐतनापुरे बीडीडी चिाळीतला.  मीदेखील वर म्हटल्याप्रमाणेि मजासवाडी ह्या बैशठ्या चिाळीच्या 
बकाल वस्तीत वावरलेला.  तर ही जी रटरट आहे ना,  ितच्यातून सािहत्य िनमारणि होतं पाहा.  िजथे रटरट-राडे 
होतात,  ितथे  सवर  लिैगक  व्यवहारही  उघड्यावर  येतात  िन  सािहत्यात  त्यांचिीही  नोंद  होते.  उच्चिमध्यमवगीय 
बंिदस्तपणिामधून हे िनमारणि होत नाही,  पुढे येत नाही.  याउलट नेमाडे,  श्याम मनोहर,  जीए यांना या महानगरी 
रटरटीचिी,  त्यातल्या  लिैगकतेचिी  काहीही  कल्पना  नाही,  असंचि  मला  वाटत आलं  आहे.  नेमाडे,  जीए  यांच्या 
िलखाणिात बाईवरचिा राग, लिैगक संबंधांवरचिा राग िदसतो, त्याचिी पाळंमुळं मला यात िदसतात. 

ऐतसी अक्षरे:  ह्या नाण्याचिी दसुरी बाजू अशी की, जीए-नेमाडे यांना दलदल िदसली नाही, पणि त्यांच्या स्वतःच्या 
अितशय स्टर ाँग धारणिा आहेत.  जीएंचिा िनयतीवाद,  लोकांशी फटकून वागणिं िकंवा नेमाडे ह्यांचिा देशीवाद म्हणिा. 
त्यांचिं स्वतःचिं असं िकता व्हजन आहे, नाही का? त्यांना स्वतःचिी अशी 'स्पेस' िमळाली हा एक भाग यात आहे का? 

ता ंबे :  माझी तुलना मला या दोन मोठ्यांशी करायचिी नाही;  पणि मला असं  जाणिवलं की,  माझ्या आतलं मी 
बाहेरच्या जगात तपासतो.  िकंवा बाहेर जे पाहतो ते आतल्या जगात तपासतो.  वाचिक/प्रेक्षक हा प्राणिी स्वतःला 
सोयीचिी  आयडेिटिफकेशन्स  शोधत  असतो.  िसलेिकता क्टव्हली  तो  वाचितो/पाहतो.  आपणि  'बॅिरस्टर'  नाटकाचिं 
उदाहरणि घेऊ. प्रके्षक म्हणितात, हा असा कसा माणूिस? इतका मोठा बिॅरस्टर असून असा िवकृत? माझ्यामते इथे 
प्रेक्षकाला पळवाट िमळते. ती अशी की, त्या काळात लोक असेचि मागास / जुनाट होते. मी आधुिनक जगातला 
िनकोप माणूिस आहे. माझ्या मते अशी पळवाट आपणि द्यायला नको. वाचिकाला आपणि मांडलेल्या खेळात सामावून 
घ्यायचिा माझा प्रयत्न असतो.  वाचिकाला काठावर बसू न देता, कथेतली पातं्र िन वाचिक यांचिा स्वत:सकट खेळ 
करण्याचिा प्रयत्न करणिं ही माझ्या िलखाणिाचिी िदशा आहे. वाचिकालाही ओढून घेणिं. मला एका िदवाळी अकंाकडून 
लेखनाचिी मागणिी करणिारं पत्र आलं की  'वेड्या िन व्यसनी लोकांमध्ये तुम्ही वावरता;  त्यांच्या जगाचिी तुम्हांला 
चिांगली ओळख आहे. तर त्याच्यावरचिा लेख द्या.' यावरून माझा लौिकक काय आहे हे मला कळलं. हा लौिकक 
खोटा नव्ह्ताचि. ही जगाच्या खेळात हरलेली माणिसं मला माझी वाटायचिी. सवार्षांशी मी जमेल िततका सहानुभूतीनं 
वागत आलेलो आहे. माझा मामा वेडा होता. तेव्हापासूनचि मी या गोष्टीकडे सहानुभूतीनं पाहत आलो. या िवषयावर 
मी लेख िलिहला : 'करमण्यातून कळण्याकडे'. जीवन कळायला मदत होते असा हा िवषय आहे. 

सतीश तांबे, एक बातचिीत : "करमणण्यातून कळण्याकडे" - ऐसीअक्षरे



 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

ऐतसी अक्षरे: बायकांकडून तुमच्या िलखाणिाला प्रितिक्रया येतात का? त्या कशा असतात? 

ता ंबे :  मला असं वाटायचिं की,  माझ्या िलखाणिाला  'स्त्रीमुक्ती'कडून िवरोध होईल.  पणि त्यांच्याकडून िवरोध होत 
नाही.  पणि माझ्या स्त्रीवाचिक कमी असतील असं वाटतं. 'रसातळाला खपचि'  ह्या कथेबद्दल चिांगल्या प्रितिक्रया 
स्त्रीवाचिकांकडून आल्या खऱ्या. पणि हे िततकं स्पष्ट नाही. 

ऐतसी अक्षरे: तुमच्या अनेक कथांमधून पात्रांचिा खनू होतो. हे थोडं रोचिक आहे. 

ता ंबे :  'रसातळाला खपचि'मध्ये आिणि 'खनुाच्या हद्दपारीचिी कथा' ह्या दोन कथांमध्ये खून घडतो. त्या पात्रांचिा मृत्यू 
होणिं त्या कथेमध्ये अपिरहायर होत.ं इतकंचि. 

ऐतसी  अक्षरे: थोडंसं लेखनसृष्टीबद्दल,  िकता व्हजनबद्दल.  नेमाड्यांचिा,  चिार कादबंऱ्यांमधला चिांगदेव पाटील  'जागेच्या 
शोधात'  आहे.  जीएंचिा  काळा चिष्मा  तुम्हां-आम्हांला  ठाऊक आहे.  जयवंत दळवी यांचिं  वेड्यांचिं  जग.  पु.  ल. 
देशपांड्यांचिा  ब्रिाह्मणिी  घडणि असलेला  सहृदयी  आनंदयात्री  -  काहीसा  सोपा  -  माणूिस,  मेघना  पेठेचिी  शहरी 
सोिफिकता स्टकेटेड स्त्री. सतीश तांबे या लेखकाच्या िलखाणिाचिं असं एक म्हणिता येईल असं सूत्र आहे का? तुम्हांला 
काय वाटत?ं 

ता ंबे :  िववाहसंस्था आिणि स्त्रीपुरुष संबंध असं एक सूत्र म्हणिता येईल. आपले गंड, मोकळेपणिाचिा अभाव हे दसुरं 
सूत्र म्हणिता येईल. मात्र 'काळा सूयर...' मधलं 'पापाचिं आकषरणि' वगैशरे अशासारखं स्टर ाँग िकता व्हजन माझ्याकडे आहेसं 
नाही. काही लेखकांना आवजूरन असं सांगायचिं असत.ं त्यामानानं मी गप्पांमध्ये रगंणिारा माणिूस आहे. 

ऐतसी  अक्षरे:  एक काहीसा घासून गुळगुळीत झालेला प्रश्न: सामािजक बांिधलकी असा काही प्रकार तुम्ही मानता 
काय? की असे प्रश्नचि नव्या जगात िन नव्या शतकात िनरथरक बनले आहेत? तसं असलं तर नव्या जगातले प्रश्न 
काय आहेत? की असं काही बोलणिं म्हणिजेचि एक प्रकारचिा झापडबंद िवचिार आहे? 

ता ंबे :  मी माझ्यापुरतं सांगतो. कदािचित मी िमत्रांबरोबर सामािजक कायारत जाईन, ितथे सहभाग घेईन िकंवा घेणिार 
नाही.  परतुं ती एक लेखक म्हणिून सामािजक बांिधलकी असत नाही.  आपल्या आजूबाजूच्या जगातल्या मला 
माझ्यापुरत्या समजलेल्या गोष्टी उकलून मांडणिं ही माझ्यापुरती एक लेखक म्हणिून सामािजक बांिधलकीचिी व्याख्या 
आहे. 

ऐतसी  अक्षरे:  काही गोष्टी मराठी सािहत्याच्या संदभारत अपिरहायरपणेि चिचेिला येतात.  उदा.  सािहत्य कशासाठी? 
सामािजक वास्तव आिणि मानवी आयषु्यातली काही कालातीत मूल्यं यांच्याबद्दलचिं भाष्य करण्यासाठी?  नक्की 
काय अिधक महत्त्वाचिं? िकंवा वाङ्मयाचिी महत्ता िकंवा कालातीतता. हे मदेु्द तुमच्या दृष्टीनं महत्त्वाचेि आहेत का? 

ता ंबे :  अवघड प्रश्न आहे.  मी कुठल्या िदशेनं िवचिार करतो तेवढं सांगतो.  मला असं िदसतं की,  बहुतांशी लोक 
सािहत्याकडे रजंनाच्या दृष्टीने तरी पाहतात, नाहीतर स्वतःच्या आयषु्याशी िमळतजुंळतं काही िदसलं तर त्याला 
दाद देताना तरी िदसतात. हा असा पुनःप्रत्ययाचिा आनंद माझ्या दृष्टीनं कामाचिा नाही. हा आनंद बरोबर आहे का, 
याबद्दल छेडावं असा माझा प्रयत्न आहे. बाकी मराठी सािहत्यामध्ये वास्तववादाचिा प्रभाव आहे हे िनिकता श्चित. मराठी 
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सािहत्य म्हणिजे जणूि वास्तववाद असं समीकरणि बनतयं. ते सवरस्वी चिांगलचंि आहे असं मला वाटत नाही. अरुणि 
कोलटकरचिं उदाहरणि देतो. मला त्याचिं िलखाणि 'इनसाईट' देणिारं वाटतं आिणि म्हणिून महत्त्वाचिहंी. नसुती मािहती 
देणिार ंसािहत्य काय कामाचिं? सािहत्यातून नवी दृष्टी िमळावी असं मला वाटतं. ते अिधक महत्त्वाचिं. 

ऐतसी  अक्षरे:  अनेक सामािजक-आिथरक गटातल्या,  शहरी-ग्रामीणि आिणि अनेक वयोगटांतल्या लोकांशी तुम्ही 
फेसबुकवर  अगदी  सहज  संवाद  साधता  असं  िदसतं.  हे  सहज  जमण्यामागे  तुमच्या  व्यिक्तमत्वातला  िकंवा 
स्वभावातला कोणिता घटक असावा असं तुम्हांला वाटतं? 

ता ंबे :  कॉर्म्प्यटुर वापरून काम अनेक वषर्षां चिाललेलं होतं. फेसबुकचिा उदय झाला िन त्याचिं सभासदत्व मी अनेक 
वषर्षां घेतलं नव्हतं. मला त्याचिी खबर नव्हती हेचि खरं. मग केव्हातरी इथे येऊन पाहावं वाटलं. सुरुवातीला काही 
गैशरसमज झाले.  परतुं म्हणिता म्हणिता लोकांशी  'लाईव्ह'  संपकर  साधणिाऱ्या,  त्यांचिी प्रसंगी िचित्रिविचित्र मतं आिणि 
नमनेु यांचिी मािहती करून देणिाऱ्या माध्यमात मनानं गुंतलो असं वाटतं. ह्या गोष्टीमुळे िलखाणिाचिा वेग काही काळ 
मंदावला हेही मान्य करतो.  पणि एकंदर माझ्या िलखाणिाचिी प्रकृती सवंादी आहे.  इथे येऊन मी लोकांना बोलतं 
करतो.  त्याचिा िलखाणिाकरता उपयोगही होतो.  मात्र एकंदर फेसबुकला जाणिून घेतल्यानंतर त्याबद्दलचिा उत्साह 
ओसरतो.  इथे इटंरिेकता स्टंग लोक आहेत यात शंका नाही,  पणि हे तात्पुरतं  आहे असंही वाटतं.  पणि आता पुन्हा 
लेखनाकडे  वळावं  असं  म्हणितो.  मला  एक  कादबंरी  िलहायचिी  आहे.  कादबंरी  िलिहण्याकरता  लागणिारा  वेळ 
काढायचिा, तर फेसबुक कमी करावं लागेल. 

ऐतसी  अक्षरे: फेसबुकच्या माध्यमातून कधी माणिसांचेि अजब नमुने तुम्हांला पाहायला िमळतात का? एकिवसाव्या 
शतकातल्या माणिसांबद्दल िकंवा मानवी संबंधांमध्ये  पूवीपेक्षा काहीतरी  वेगळं  आहे असं  ितथे  वावरताना कधी 
जाणिवत ंका?

ता ंबे :  नवी िपढी अिधक 'फोकस्ड' आहे असं वाटतं. आमच्या वेळी िनिकता श्चितचि इतका फोकस नव्हता. आिणि नवी 
िपढी अिधक मोकळीही आहे. लपवाछपवी, छुपेपणिा या गोष्टी पवूीपेक्षा यांच्यात कमी आहेत असं मला वाटतं खरं. 
तरुणि लोक त्यांच्या पवूरसुरींपेक्षा गोष्टींचिा अिधक िवचिार करतात असं मला इथे येऊन िदसलं.  त्यांचिंही िलखाणि 
वेगळं आहे. आजच्या िपढीला गंड कमी आहेत. मात्र दसुऱ्या चिमत्कािरक गोष्टीही जाणिवतात. उदाहरणिाथर  'अमकु 
गोष्ट हवी म्हणिजे हवीचि आहे' हा अट्टाहास अिधक वाटला. िकंवा अमेिरकेला जाणिं, ितथलं आकषरणि वगैशरे. तर असे 
वेगळे, नवे प्रकार आहेत. 

ऐतसी  अक्षरे: 'िनवडक अबकडई'सारखं  'िनवडक चिावारक'  िनघेल असं वाटतं का?  हे काम व्हावं आिणि कुण्या 
चिांगल्या संस्थेकडून व्हावं हीचि सिदच्छा. 

ता ंबे :  हे झालेलं मला आवडेल. त्याचिं सगळं सािहत्य माझ्याकडे संग्रही आहेसुद्धा. पणि हे कसं करायचिं ते माहीत 
नाही खरं. थोडा प्रकाशकांचिा िनरुत्साहही आहे. 

ऐतसी अक्षरे: तुमच्या िलखाणिात बंडखोरीचिी भूिमका आहे असं वाटतं का? 
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ता ंबे :  समाजात वावरताना अनेक िवसंगती िदसतात.  त्या बोलून दाखवत नाही.  पणि त्याबद्दल आत कुठेतरी 
खदखदत असत.ं  ते िलखाणिावाटे बाहेर पडत असतं.  उदाहरणि द्यायचिं झालं,  तर परुुष जमले की बायकांबद्दल 
कायकाय बोलतात ते मी अनेकदा अनुभवलेलं आहे. िस्त्रयांच्या चिळवळीत भाग घेणिाऱ्या िस्त्रयांशीही माझा संपकर  
आलेला आहे, येत असतो. तेव्हा मला जाणिवलं की, 'अरे, यांना पुरुष कसं बोलतात, कसा िवचिार करतात हेचि 
ठाऊक नाही.' माझं िलखाणि ही देवाणिघेवाणि करण्याचिं काम करतं. प्रितषा-अप्रितषा, दभं, गंड यांच्यावर प्रकाश 
टाकणिं,  प्रस्थािपत मूल्यांमधलं आके्षपाहर  काय ते दाखवणिं  -  िन मखु्य म्हणिजे खोडणिं  -  याबद्दल मी िलिहतो. 
समाजात जगताना लोक अन्याय होत असताना पाहतात िन तरीही अन्याय करणिाऱ्यांचिी तळी उचिलून धरतात असं 
मी पािहलं आहे.  सुरात सूर न िमसळता,  बेसूर-भेसूर वाटलो तरी तसा मी वागतो.  माझ्यापुरती बंडखोरी अशी 
आहे. 

ऐतसी  अक्षरे: तुम्ही असं म्हणिालात की, एक कथा तुम्ही प्रसंगी चिारपाचि वषर्षां मनात घोळवता िन रचिता. हे फारचि 
वेगळं िन आश्चियरकारकसुद्धा आहे. 

ता ंबे :  माझीसुद्धा आठवणि अशी फार खोलवरचिी नाही. िनरीक्षणिशक्तीसुद्धा फार नाही. मात्र एखादं सूत्र सापडलं की 
ते मनात घर करून राहतं. दसुरं म्हणिजे शीषरक सापडल्यािशवाय मला िलिहताचि येत नाही. मला शेडी सापडावी 
लागते.  िनरिनराळ्या प्रवृत्ती,  िवसगंती यांबद्दलचिी अनेक सूतं्र मनात आहेत.  त्यांच्याबद्दलचिी शीषरकं म्हणिजे जणूि 
खुंट्या आहेत.  त्यांना  अडकवल्यािशवाय मला कथेचिा  धागा  िवणिता येत नाही.  काही  लेखकांचिं  काम,  त्यांनी 
राखलेल्या डायऱ्या, हे सवर पाहून मी दडपतो, पणि माझी हीचि पद्धत आहे. 

ऐतसी अक्षरे: तुम्ही िदलेल्या वेळाबद्दल, मनमोकळ्या उत्तरांबद्दल 'ऐतसी अक्षरे'तफे तुमचेि मनःपूवरक आभार. 

***
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शनुभा ग ोखले या मुबंईत काम करणिाऱ्या प्रिथतयशन िचत्रकार आणहेत. िचत्रकलेचं औपचािरक िशनक्षणि त्यांनी 

पुण्यातून घेतलं. त्यांनी श्री. ग ोपाळ दर्ेऊसकर यांच्याकडे ड्रॉम्पइगं चं आणिणि श्री. सदर्ािशनवर् ग ोरक्षकर यांच्याकडे 

िमिनएचर पेंिटंग चं िशनक्षणि घेतलं. बालग ंधिवर्र्श कलादर्ालन, पणुिे; जहांग ीर ग लॅरी, मुंबई; लिलत कला अकादर्मी, 

नवर्ी िदर्ल्ली; यशनवर्तंरावर् चव्हाणि ग ॅलरी, मुंबई अशना िठिकाणिी त्यांच्या िचत्रांचे एकल आणिणि समूह शनोज झालेले 

आणहेत.  त्या जग ण्यासाठिी िचतं्र काढतात आणिणि उदर्रिनवर्ाहासाठिी दर्ािग ने बनवर्तात.  संग ीत,  काव्य,  सािहत्य 

यांमधूिन त्यांना प्रेरणिा िमळते.
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अथार्षांच्या िविवध शक्यता शोधताना   -   शुभा गोखलेशी संवाद   - ऐतसीअक्षरे

प्रास्तािवक
िदवाळी अंकाचिा जो िवषय आहे त्याला फार काटेकोरपणेि न िचिकटता 
तुमच्याशी  अनौपचिािरक  गप्पा  माराव्यात  अशी  इच्छा  आहे.  आपल ं
बोलणिं  त्याच्या  अवतीभवतीचिं  असेल.  तुमचिं  संस्थळ पािहल,ं  तुमचिं 
ितथलं  लेखनही  वाचिलं  आहे.  आपलं  इन्स्टॉर्लेशन  या  िवषयावर 
सुरुवातीला थोडं बोलणिं झालं.  सुरुवातीला आपणि जे बोललो त्यात 
तुम्ही तीन मुद्द्यांचिा  उले्लख केलात.  पिहलं  म्हणिजे,  आजचिी िकता स्थती 
पाहता तुम्ही स्वतःला क्रॉर्सरोड्सवर पाहता आहात. तुम्ही स्वतः आिणि 
कलेचिा प्रांत िवलक्षणि काळातून जात आहे. दसुरा मुद्दा असा की, गेल्या 

वीसेक वषार्षांत भारतीय अथरव्यवस्थेने िगअर बदलला. लोकांकडे बराचि पैशसा आला. उद्योगधदें, शेअर बाजार, िरअल 
इस्टेट यांच्यात फरक पडला.  अबरन  बूम  आली.  आिणि याचिं  प्रितिबंब  लगेचि कलेच्या  के्षत्रात पडल्याचिं  तुम्ही 
म्हणिालात.  त्यातून 'आटर  फॉर्र इन्व्हेस्टमेट'  अशा प्रकारचिा व्यवसायही सुरू झाला.  कलाकृती िवकत घ्यायच्या, 
साठवून ठेवायच्या आिणि िकंमत वाढली की जागेसारखं 'बाय लो सेल हाय' करायचि,ं असं करून काही लोकांनी 
त्यात स्वतःचिं  उखळ पांढरं करून घेतलं.  परतुं हा  फुगाही  फुटला.  ितसरा मुद्दा  म्हणिजे,  तथाकिथत पेज थ्री 
संस्कृती  आली.  पिरणिामी  पुराचिं  पाणिी  घरात  आल्याप्रमाणेि  प्रिसद्धी  िमळाली  आिणि  आता  बाजार  काही 
कलाकारांच्या नाकातोंडात जातो आहे. ितथून पढेु प्रश्नांना सुरुवात करतो आहेत.

ऐतसीअक्षरे -  अंकाचिा जो िवषय आहे,  त्यानुसार आपल्या खंडप्राय देशात अनेक गोष्टी घडून गेल्या आहेत. 
ढोबळमानाने गेल्या १०० वषार्षांत कलाप्रांतामध्ये लाटांवर लाटा येऊन त्या िवरूनही गेल्या आहेत.  यात कलेचि ं
लोकशाहीकरणि झालं असं वाटतं का? पवूी कला ही फक्त ठरावीक लोकांपुरतीचि होती. 'हा तुझा प्रांत नाही,  तू 
गरीब माणूिस आहेस. तर तू यात काही बोलू नकोस', असा काहीसा प्रकार होता. आता िचित्रपट ही सामान्यांचिीही 
कला झाली, कोणिीही उठून िचित्रपट बघू शकतं. तसं तुमच्या के्षत्रात, दृश्यकलांमधे असं लोकशाहीकरणि झालं का? 
झाल ंअसेल तर कसं झाल?ं

अथार्थांच्या िविवध शक्यता शोधताना - शुभा गोखलेशी संवादि - ऐसीअक्षरे
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शुभा -  इतर कलांमध्ये ज्या प्रमाणिात लोकशाहीकरणि झालं,  त्या प्रमाणिात दृश्यकलांमधे झालेलं नाही.  याचि ं
कारणि म्हणिजे कलासाक्षरतेचिा अभाव हे असू शकतं.  अजूनही आपल्याकडे िचितं्र का पाहायचिी,  कशी पाहायचिी, 
त्यांतलं बरं-वाईट कसं ओळखायचिं,  ती िवकत घेऊन िभंतीवर का लावायचिी असे अनेक मलूभूत प्रश्न आहेत. 
आपणि िसनेमा, नाटक पाहतो, संगीत ऐतकतो, कथा-किवता वाचितो; पणि एखाद्या कलादालनात जाऊन िकती वेळा 
िचितं्र पाहतो? कलावंताला भेटून त्याच्या िचित्रांबद्दल िकतपत चिचिार करतो? याचिं मूळ कारणि म्हणिजे आपल्याकडली 
सदोष िशक्षणिपद्धती हे असू शकेल.  शाळेत िचित्रकला,  हस्तकला हे िवषय बऱ्याचिदा ऑप्शनला टाकलेले िकंवा 
नाईलाज म्हणूिन िशकण्याचेि िवषय असतात. पाश्चिात्त्य देशांत मी जेव्हा जेव्हा म्यिुझयम्स िकंवा आटर  गॅलरीजमधे 
जाते, तेव्हा ितथे एका कोपऱ्यात अगदी सात-आठ वषार्षांपासूनच्या वयोगटांतील मुलांचेि समहू एखाद्या िचित्रासमोर 
बसलेले  िदसतात.  आिणि त्यांच्या  बालसुलभ बुद्धीला  रुचेिल असं  काहीतरी  त्यांचेि  िशक्षक त्या  कलाकृतीबद्दल 
सांगताना िदसतात. मुल ंअगदी मजेत त्या िचित्राचिा आस्वाद आिणि आनंद घेताना िदसतात.

पुढे आपल्याकडच्या कॉर्लेजमधल्या िवद्याथ्यार्षांचिं तर काही िवचिारूचि नका. मेिडसीन, इिंजिनयरींग, मॅनेजमेट अशी 
एखादी िदशा पकडली की इकडेितकडे बघायला वेळचि नाही! यरुोप िकंवा अमेिरकेत वैशद्यकशास्त्राचिं िशक्षणि घेणिारा 
िवद्याथी िसरिॅमक पॉर्टरी,  िक्रएिटव्ह रायिटंग असे िवषय घेऊ शकतो.  पाश्चिात्त्यांचिं  आपणि नको त्या गोष्टींमध्ये 
अनुकरणि करतो, त्याऐतवजी अशा गोष्टी आपणि कधी िशकणिार? यातून सगळेचि कलावंत तयार होतील असं नाही. 
पणि रिसक नक्कीचि िनमारणि होतील.  आटर  इज व्हेरी िरलॅिकता क्संग ॲण्ड थेरपॉर्यिटक...  िनदान छंद म्हणूिन तरी ती 
जोपासता येईल.

कलािशक्षणि पद्धतीमध्ये तर खपूचि मागासलेपणिा आहे. अजूनही अमका कमिशरअलचिा, अमका आिकर टेक्चिरवाला, 
अमका फाईन आटरचिा,  असे,  खरं म्हणिजे एकमेकांशी घिनष्ट संबंध असलेले,  पणि एकमेकांमध्ये संवाद राखू न 
शकलेले, िवभाग बनले आहेत. हा जाितभेद नष्ट होणिं गरजेचिं आहे. कारणि या सवर कला एकमेकांना पूरक असतात. 
आज जगातील कलािवश्वात अनेक माध्यमं आलेली आहेत; इन्स्टॉर्लेशन आटर,  कन्सेप्चिुअल आटर,  परफॉर्मरन्स, 
व्हीिडओ, साउंड, असे खूप प्रयोग दृश्यकलांमधे होत आहेत. जुन्याबरोबर यांचिाही अभ्यासक्रमात समावेश असला 
पािहजे.

आशेचिा िकरणि एवढाचि की,  आपल्याकडे ततं्रज्ञानाच्या के्षत्रात वेगानं  प्रगती होते आहे.  इटंरनेटमुळे आज तुम्ही 
घरबसल्या  कुठल्याही  कलाप्रकाराबद्दल मािहती  िमळवू  शकता.  आटर  व्हीिडओजमधनू  प्रात्यिक्षकं  बघू  शकता. 
फोटोशॉर्पसारख्या सॉर्फ्टवेअसरमधून स्वतः िडिजटल आटरचेि प्रयोग करू शकता.  सोशल नेटविकर्षां ग साईट्समधून 
कलावंत आिणि रिसक एकमेकांशी थेट संवाद साधू शकतात.  िचित्रकला ही थेट असल्यानं ितला भाषेचिा अडसर 
नसतो. कुठल्याही देशातील कलावंताच्या कलाकृती, अगदी एक बटणि दाबून, तुम्ही पाहू शकता. हेही नसे थोडके!

ऐतसीअक्षरे: आजच्या कलेच्या प्रांतात काय बदल झाले आहेत?

शुभा:  एकोिणिसाव्या  शतकाच्या  शेवटी  मॉर्डनर  आटरचिी  सुरुवात  झाली.  कॅमेऱ्याचिा  शोध  लागला  आिणि  कला 
वेगवेगळ्या िवचिारधारांमधून ( ) isms बदलत गेली. कला अमूतर झाली आिणि साधारणि १९६० च्या सुमारास रोमन 

१२७



 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

िलपीमधे, पॉर्प आटरमधे ततं्रज्ञानाचिा मोठा वापर करून पनु्हा एकदा वेगळ्या स्वरूपात, मूतररूपात िदसली (Brash 
 ).  commercial imagery आधुिनकोत्तरवादामधे  फोटो  िरअिलझम,  कन्सेप्चिुअल  आटर  आल्या,  ितथे 

कलाकृतीमागच्या कल्पनेला जास्त महत्त्व प्राप्त झालं. पुढे या सवार्षांचिी सरिमसळ होत गेली.

आपल्याकडे पूवी खरतंर कला म्हणिजे जीवनाचिचंि एक अिवभाज्य अगं होतं. रोजच्या जीवनात वापरण्याच्या वस्तू, 
भांडी,  आडिकत्ते,  िवळ्या,  िदवे,  हे सवर  कलात्मक होतं.  िभित्तिचितं्र,  देवळांतली िचितं्र-िशल्पं,  ग्रंथांतली लघुिचितं्र 
असे कलेचेि अनेक आिवष्कार पाहायला िमळतात. िब्रिटीश सरकार आलं आिणि कला जीवनापासून वेगळी होऊन 
िभंतीवर जाऊन बसली. रिववम्यारने िहदं ूपुराणिांतील िवषय आिणि पाश्चिात्त्य ततं्र वापरून िचितं्र काढली. त्या िचित्रांचेि 
िप्रंट्स  ( )  oliographs काढले  आिणि घरोघरी  देवािदकांचिी  िचितं्र  पोहोचिवली.  पणि  आपणि काय  केलं?  त्या 
तसिबरींना हार घालून त्यांच्यासमोर हात जोडून डोळे िमटले! कला म्हणूिन त्यांकडे फार कमी पािहल ंगेलं.

पुढे बेगॉर्ल स्कूल, प्रोग्रेिसव्ह आिटरस्ट्स ग्रुप यांतील कलावंतांनी फक्त पाश्चिात्त्यांचिं अनकुरणि न करता आपली भाषा 
शोधायचिा प्रयत्न केला. जगाशी संपकर  जसजसा जास्त सोपा होऊ लागला, तसतसे ितकडचेि वारे इथेही पिरणिाम 
दाखवू लागले. इन्स्टॉर्लेशन आटर, कन्सेप्चिुअल आटर  हे प्रकार फार वेगानं इथे आलेले आहेत. आिणि काळाबरोबर 
राहण्यासाठी कलादालनं अशा कलाप्रकारांना जास्त प्रोत्साहन देऊ लागलेल्या आहेत. कलावंतांसाठी हा थोडासा 
अवघड काळ आहे असं  वाटतं.  माझ्या  वयाचेि,  साधारणि पन्नाशीचेि,  स्वतःचिी थोडीफार िचित्रओळख बनवलेले 
कलाकारही गोंधळून गेले आहेत. 'आपणि जे करतो आहे ते जुनं, आउटडेटेड झालयं का?' असा प्रश्न अनेकांना 
पडला  आहे.  काहींनी  केव्हाचि  हत्यारं  खाली  ठेवली  आहेत.  ज्यांचिा  स्वतःच्या  कलेवर  िवश्वास आहे,  त्यांचिी 
कलासाधन चिालू आहे न डगमगता!  एक कलाकार म्हणूिन क्रॉर्सरोड्सवर उभं असण्याचिी भावना मला वैशयिक्तक 
पातळीवर अलीकडे प्रबळपणेि होते. आतून जोपयर्षांत सकेंत िमळत नाही, तोपयर्षांत फक्त प्रवाहाबरोबर जायचिं म्हणिून 
नवीन प्रकारचेि आटर  फॉर्म्सर  करावेत असं मला वाटत नाही.  प्रयोग जरूर करावेत,  नवीन ततं्रज्ञान वापरावं;  पणि 
दसुरा करतो म्हणूिन आपणि केलं, तर ते हमखास फसतं. शेवटी दजेदार असेल तेचि िटकेल, मग माध्यम कोणितहंी 
असो, ही खात्री आहेचि.

ऐतसीअक्षरे - तुमच्या बोलण्यातून असं आलयं की, एक प्रकारचिी आिथरक तेजी आलेली होती, ती आता ओसरली 
आहे.

श ुभा - कलेचिा प्रांत िवलक्षणि काळातून जात आहे. गेल्या वीसेक वषारत भारतीय अथरव्यवस्थेनं िगअर बदलला. 
लोकांकडे बराचि पैशसा आला. उद्योगधदें, शेअर बाजार, िरअल इस्टेट यांचिी तेजी होती. अबरन बूम आली आिणि या 
सगळ्यांचिं प्रितिबंब लगेचि कलेच्या के्षत्रात पडल्याचिं  िदसलं.  कलाकारांनी चिांगल्या असलेल्या नोकऱ्या धडाधड 
सोडल्या आिणि ते पणूिरवेळ िचित्रकलेकडे वळले. िचित्रांच्या िकंमती अस्मानाला िभडलेल्या होत्या. स्क्वेअर फुटावर 
िचित्राचिी  िकंमत  िवचिारली  जाऊ  लागली.  कलेचिं  अितव्यावसाियकीकरणि  झालं.  जो  फुगा  फुगला  होता,  तो 
कालांतराने फुटला. हे एका दृष्टीनं बर ंझालं. कुत्र्याच्या छत्र्या पावसाळ्यात उगवाव्यात, तसे कलाकार, कलादालनं 
उगवलेली होती.  िचितं्र िवकली जात होती,  म्हणूिन कोणिीही उठून िचितं्र काढत होते.  पणि आता त्या त्सुनामीमुळे 
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आलेला फुगा फुटला आहे; त्यात नॉर्मरलायझेशन होत आहे.

ऐतसीअक्षरे - या त्सुनामीत काही नुकसान झाल ंका?

शुभा - होय. िनिकता श्चितचि. 'आटर  फॉर्र इन्व्हेस्टमेन्ट' म्हणूिन ज्यांनी िनव्वळ कलाकारांच्या सह्या पाहून िचितं्र िवकत 
घेतली, ते पस्तावले. िकंमत दपु्पट होईल एवढाचि िवचिार त्यांनी केला होता. िदवसभर घरात हे िचित्र बघवत नाही, 
अशीही कबुली अनेकांनी िदली आहे.  कलाकारांवरही याचिा िवपरीत पिरणिाम झाला.  जे िवकलं जात आहे,  ते 
काढण्यात त्यांचिा वेळ जात होता. कलादालनं, ऑक्शन हाउसेसनीसुद्धा मार खाल्ला. या सगळ्यातून िकता स्थरावायला 
वेळ लागला. आता स्थैशयर आल ंआहे असं म्हणिायला हरकत नाही.

ऐतसीअक्षरे - िचित्रपट हे माध्यम लोकांचिं माध्यम बनलं. लोकांच्या तोंडावर गाणिी खेळतात. "लता काय गायली!" 
िकंवा "सलमानने काय भारी काम केलयं!" असं लोक म्हणितात. हे िचित्रपट आिणि संगीताच्या बाबतीत झालं. तसं 
दृश्यकलांच्या बाबतीत का झाल ंनसावं? आपल्या िशक्षणिात तर सगंीतावर िकंवा िचित्रपटांवरही फार भर नसतो.

श ुभा - शैशक्षिणिक के्षत्रातली अनास्था हे एक कारणि झालं.  ते सोडलं तर कलाकारचि जबाबदार आहेत. आम्हीही 
लोकांपयर्षांत पोहोचिण्याचिा प्रयत्न केला नसावा. लोकांच्या आवडीच्या पयारयांमधे दृश्यकलांचिा नंबर शेवटचिा असतो. 
िशवाय हे करायचिं म्हणिजे सुबत्ता पािहजे. कलावंतासाठी आिणि रिसकांसाठी हे खचिीक माध्यम आहे. पणि 'देखने के 
िलये पैशसा नहीं पडता ना?' अहो घेऊ नका, पणि िनदान बघाल तरी!

कलावंतांना सरकारचिपंणि हवं तेवढं पाठबळ िमळत नाही. होतकरू कलावंतांसाठी िशष्यवृत्ती, स्टुिडओसाठी जागा 
कमी दरात देणिं, इत्यादी गोष्टी होणि ंआवश्यक आहे. पिकता ब्लक आटरसाठी मान्यता िदली पािहजे.

ऐतसीअक्षरे -  कलेकडे रजंन म्हणूिन पािहलं जातं.  िचित्रपट पुन्हा पुन्हा पािहले जातात,  रकेॉर्ड्सर  िझजतात.  पणि 
िचित्रांवर पैशसे खचिर होत नाहीत.

श ुभा - "गायतोंड्यांच्या िकंवा आरांच्या एखाद्या िचित्रासमोर मी तासभर उभा रािहलो आिणि माझ्या डोळ्यात पाणिी 
आल,ं" असं कोणिी म्हणिालं तर मी खरचंि पाय धरीन त्याचेि! पणि हे पोहोचिलचंि नाहीये. कारणिं शोधणिं महत्त्वाचिं आहे. 
मी माझ्या परीनं हे करायचिा प्रयत्न करते आहे. फेसबुकवर आले, कारणि हा सोशल िमडीया आहे. मला लोकांपयर्षांत 
पोहोचिायचिं आहे.  लोकांना प्रश्न असतात.  थोडं वाचिून कळू देत,  थोडं बघून कळू देत,  लोकांच्या डोळ्यांसमोर 
प्रितमा येऊ देत. िधस इज ए व्हेरी नाइस वे टू रीचि आउट.

ऐतसीअक्षरे -  या अनुषंगानं िनरीक्षणि असं आहे की,  अगदी गावखेड्यातही िसनेमा पोहोचिला आहे,  रिेडओ या 
माध्यमातून  गाणिहंी  घरोघर  पोहोचिलं  आहे.  पणि  िचित्रकलेसाठी  ठरावीक  िठकाणिीचि  जावं  लागतं.  चिार  मोठ्या 
शहरांमधेचि कलादालनं आहेत. असं का आहे?

शुभा - िचितं्र दाखवायचिी तर पायाभूत व्यवस्था पािहजे. िभंती पािहजेत, ठरावीक प्रकारचिा प्रकाश हवा. छोटंसं का 
होईना, हे सगळं असावं लागतं.

ऐतसीअक्षरे - एके काळी लागू नाटक करायचेि. नतंर त्यांनी 'रूपवेध' संस्था काढली. ते फक्त ' 'NCPA मधेचि प्रयोग 

१२९
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करायचेि.  लोकांनी तक्रार केली.  आमच्याकडेही नाट्यगृह आहेत आिणि आम्हाला  ' 'NCPA ला येणिं जमत नाही. 
तुम्ही इथे का येत नाही? शेवटी त्यांनी लोकांच्या मागणिीला मान्यता िदली.  लोकांच्या इच्छेचिा िवजय झाला.  हे 
िचित्रकलेच्या बाबतीत होणिार नाही का?

शुभा - प्रत्येक वेळेस दिक्षणि मुंबईतचि जावं लागतं असं नाही.  इतर अनेक िठकाणिी आता कलादालनं िनघाली 
आहेत.  नागपूर,  नािशक अशा िठकाणिीसुद्धा ती िदसत आहेत.  पणि लोकं कलादालनाकडे वळत नाहीत.  सहज 
िफरायला मॉर्लमधे जातील, पणि शेजारी असणिाऱ्या कलादालनात जाणिार नाहीत. लोकांना सवय लावायला पािहजे, 
हा रोजच्या आयषु्याचिा भाग बनायला हवा. तसं होत नाही,  तोपयर्षांत दालनं काढून काय उपयोग? ती चिालायला 
पािहजेत. लोकं आलेचि नाहीत तर काय करणिार?

असे प्रयत्न काही कलाकारांनी केले आहेत.  सुधीर पटवधरनांचिं नाव तुम्ही ऐतकलं असेल.  अिभजात कलाकारांना 
घेऊन त्यांनी महाराष्टर ात िफरतं प्रदशरन केलं. हे असे प्रयत्न झाले, तरी त्यात सरकारी पािठंबा काहीही नाही. या 
प्रयत्नांना पुरसें प्रोत्साहन िमळत नाही.

ऐतसीअक्षरे – िनव्वळ गल्लाभरू प्रकारचेि िसनेमे असतात, ते कला म्हणूिन थोर असतात असं नाही. कलासमीक्षक, 
चिोखंदळ लोकांना आवडतात ते िसनेमे फार गल्ला कमावतात असहंी नाही. िचित्रपटसृष्टीला काही प्रमाणिात सरकारी 
पाठबळ िमळत.ं  दृश्यकलांबाबत बोलायचिं झालं तर रिववम्यारचिी िचितं्र िदसतात.  फेसबुकावर पािहलं,  तर लोकही 
आपापल्या कुवतीनुसार तलाव,  समुद्र,  िहरवाईचेि फोटो टाकतात.  पणि चिांगली स्टर ीट फोटोग्राफी िदसत नाही. 
िचित्रांच्या बाबतीत तुम्हांला हे जाणिवतं का? जे खरोखरचि चिांगलं,  दाखवण्यासारखं आहे,  त्याला फार िगऱ्हाईक 
नाही.  गोग्गोड वाटेल असं काही खूप प्रमाणिात खपतं.  हे फोटो,  िचित्रपटांच्या बाबतीत िदसतं,  तसं दृश्यकलेच्या 
बाबतीत तुम्हांला काही िदसतं का? 

श ुभा - आमच्या फॉर्मरमधेसदु्धा पॉर्प्यलुर गोष्टी आहेत. सदाबहार िवषय म्हणिजे गणिपती, बदु्ध, राजस्थानी बायका. 
कोणिीही  उठावं  आिणि काढावं.  सहज जमतं  म्हणूिन  असेल कदािचित!  मगाशी  आपणि ज्या  आिथरक तेजीबद्दल 
बोललो, त्या तेजीच्या काळात क्लासला जाऊन लोकांनी फक्त बुद्ध आिणि गणिपती काढले. लँडस्केपही त्यातलेचि. 
माझी या फॉर्म्सरबद्दल तक्रार नाही. हे सवर िवषय अितशय कलात्मक रीतीने काढणिार ेलोक आहेत. पणि त्यांच्या ज्या 
स्वस्त आवृत्त्या िमळतात,  त्या खूप वाईट असतात.  जरा बिघतलं तर लक्षात येईल की,  या लोकांना बदु्धाबद्दल 
काही माहीत नाही,  गणिपतीबद्दलही काही माहीत नाही.  कशाबद्दलचि िवशेष काही माहीत नाही.  लोकांनाही वाटतं 
की,  आपणि एक िचित्र लावलयं.  पाचि-सहा हजारांत,  स्वस्तात िमळालं म्हणूिन,  कलेला प्रोत्साहन देण्याचिा आव 
आणिला जातो. मूलभूत तांित्रक बाबींचिीही उणिीव असते, पणि त्यांबद्दल काहीचि आस्था नसते. चिांगल-ंवाईट कळत 
नाही, तोपयर्षांत कलेला प्रोत्साहन देण्यात काही अथर  नाही.  मी पािहलेला सगळ्यांत िवनोदी प्रकार म्हणिजे, काही 
कळत नाही ना, मग ॲब्स्टर ॅक्ट पेिटंग घ्यायचिं.

ऐतसीअक्षरे - प्रत्येक के्षत्रात कोणिी ना कोणिीतरी मोठा, थोर माणूिस असतो. िचित्रपटके्षत्रात सत्यिजत रे आहेत. ते 
लोकांपयर्षांत पोहोचिले नाहीत असहंी नाही.  पणि त्यांच्या काळात त्यांच्यापेक्षा अिधक लोकिप्रय िदग्दशरक,  िचित्रपट 
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होते.  अशा  प्रकारचिी  व्यवस्था  दृश्यकलांच्या  के्षत्रात  आहे  का?  ज्यांना  शुभा  गोखलेचिी  िचितं्र  समजत नाहीत, 
त्यांच्यासाठी काही सोपं आहे आिणि ते प्रिसद्ध झालयं असं िदसत नाही. त्याचिं कारणि काय असेल?

शुभा - आपल्याकडे थोडं प्रिशक्षणि घेऊन स्वतःला इिंटिरयर िडझायनर म्हणिवून घेणिारे लोक असा एक प्रकार 
बोकाळला आहे. ते तुमच्या घराचिी सगळी सजावट करून देतात. ज्या घरात राहायचिंय, त्यात काही लोक जराही 
रस दाखवत नाहीत.  हेचि लोक तुमच्या घरात काय लावायचिं ते ठरवतात.  काहींना िचित्रकलेतलं समजतं.  बजेट 
आिणि ग्राहकाचिी आवड यांचिा िवचिार करून चिांगली िचितं्र आणिणिारहेी आहेत.  बाकीचेि बहुतेकसे  'चिीपर बाय दी 
डझन' जे काही िमळतं ते लावतात. मला खंत ही वाटते की, या सजावटीमधे कलात्मक मूल्य काहीचि नसतं. आिणि 
मग ग्राहकांना वाटतं, 'अरे वा, आपल्याकडे िचित्र लावलेलं आहे.' त्यावर लोकं केवढेतरी पैशसे खचिर  करतात याचिा 
त्रास होतो.

खरतंर या प्रकाराऐतवजी कलािवद्याथ्यार्षांचिी िचितं्र घेता येतील. त्यांच्या िकंमतीही फार नसतात. त्यांच्याकडून ताजं, 
सुंदर काहीतरी िमळतं. पणि ते सोडून प्रिसद्ध िचित्रांचिी नक्कल करायला सांगतात. नवीन कलाकार जे तयार होत 
असतात, त्यांना चििरताथारसाठी काहीतरी करावं लागतं; मग ते अशा नकला करून देतात. आपल्याला हवं ते िचित्र, 
हवा तो आकार;  िभंतीवर करा म्हटलं तर तेही,  देतात करून.  असेही खपू लोक भेटतात.  चिांगले कलाकारही 
माहीत आहेत. मुंबई-पुण्याच्या बाहेरून आलेले हे लोक असतात, छोट्या शहर- गावांकडून. त्यांना मुंबईत िटकून 
राहायचिं असतं. मी बऱ्याचिदा त्यांना म्हणितेही, "हे तुम्ही पोटासाठी करा. त्याबद्दल काही तक्रार नाही. पणि स्वतःचिी 
शैशली िवसरू नका." काही जणि स्वतःचिा आवाज िटकवून ठेवू शकतात, काही जणिांना नाही जमत. मलाही असंख्य 
लोकांनी िवचिारलेलं आहे, "अमक्या िचित्राचिी, िपकासोचिी नक्कल करून देशील का?" हे ददैुवी आहे. कॅलेडरवरचिं 
िचितं्र हुसेनचिं आहे, म्हणूिन फे्रम करून लावलं जातं, पणि एखाद्या कलाकाराचिं मळू िचित्र िमळत असेल, तर त्याकडे 
लोक दलुरक्ष करतात. मूळ िचित्र आिणि प्रत यांच्यातला फरक समजत नाही. माझा िप्रंट्सवर आके्षप नाही. चिांगली 
िचितं्र अजरामर आहेत, ती मूळ िचितं्र आपणि नाही िमळवू शकत. पणि अत्यंत छान िप्रटं्स िमळू शकतात. अिभजातता 
आिणि लोकिप्रयता यांच्यातल ंद्वदं्व टोकाचिंचि असतं.

त्यात व्हॅन गॉर्ग सगळ्यात लोकिप्रय; त्याचिी िचितं्र आहेतचि दजेदार! एका क्लबच्या कॉर्फी शॉर्पमधे सगळीकडे व्हनॅ 
गॉर्गचेि िप्रटं्स. त्या माणिसाकडे पाव घ्यायला पैशसे नव्हते. आिणि खाण्याच्या िठकाणिी िप्रंट्स लावलेले होते. मी त्या 
कॅफेटेिरयातल्या  माणिसाला  म्हटलं,  "मला  घास िगळवत नाही  रे  एवढा  व्हनॅ  गॉर्ग  बघून!"  मी  थोडी  जास्तचि 
संवेदनशील आहे या बाबतीत, पणि हा िवरोधाभास मला नोंदवावासा वाटला.

ऐतसीअक्षरे – आज कला ही एक प्रितषेचिी बाब आहे,  कलाकाराला योग्य स्थान िमळतं,  कलेवर लोकांना पोट 
भरता येत.ं  १०० वषार्षांपूवी बालगधंवर  नाटकं करायचेि,  तेव्हा अशी पिरिकता स्थती नव्हती.  चिांगल्या घरांतल्या िस्त्रया 
रगंमचंिावर िदसू  नयेत अशी पिरिकता स्थती होती.  अशी प्रिक्रया तुमच्या  के्षत्रात झाली का?  पन्नास-साठ वषार्षांपूवी 
खेड्यातल्या माणिसाने िचित्रकलेचिा िवचिारही केला नसता, त्या वगारतले लोक िचित्रकलेकडे येत आहेत असं तुम्हांला 
वाटतं का?
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शुभा -  यात माझं अगदी व्यिक्तगत िनरीक्षणि सांगते.  मी पुण्याला कला महािवद्यालयात होते तेव्हाचिी ही गोष्ट. 
जातींबद्दल बोलणिं अनुिचित वाटतं,  पणि हा िवषयचि तसा आहे.  ब्रिाह्मणिांच्या घरातले खपू कमी लोक या के्षत्रात 
यायचेि. 'गोखले'  आडनावाचिी मी एकटीचि होते.  हा मूळ मुद्दा.  पूवीच्या वणिरव्यवस्थेमधे हातानं काम करणिं ब्रिाह्मणि 
लोकांना माहीतचि नव्हतं.  माझा नवरा मला गमतीत म्हणितोचि, "मी नाही असे मातीत,  रगंात हात घालू शकत. 
अप्रगत लोक वाटता तुम्ही!" पणि कलेचिा इितहास िकंवा िथअरी त्याला माझ्यापेक्षा जास्त मािहती आहे.

ब्रिाह्मणि मंडळी सगळी बुिद्धजीवी. ते अजूनही िदसतं, पणि हा फरक कमी होताना िदसतो. िशक्षणि सवार्षांना घेता येतं, 
त्यामुळे सरिमसळ होताना िदसते. माझ्या वेळेस ही लोकं आिकर टेक्ट्चिरला असायचिी. त्यानंतर कमिशरयल आटरला 
लोक जायचेि.  पेिटंगला येणिारे कमी.  अशी ही कला-वणिरव्यवस्था होती.  मुली तर िशक्षणि  -  मॅिटरक आिणि लग्न 
यांच्यामधला काळ घालवायला, रुखवतं बनवायला कलािवद्यालयात यायच्या. घरीही कसं असायचिं की, ही िशवणि 
जरा  बरं  करते,  रांगोळी  बरी  काढते  म्हणिून  मग  कलािवद्यालय.  आिणि गिणित  वगैशरमेधे  गतीचि  नाही  म्हणूिनही 
कलाशाखेला. हे मी सांगत्ये माझ्या काळातलं.  १९७५ साली मला मॅिटरकला गिणित आिणि िवज्ञानात खपू चिांगले 
माकर  असूनसुद्धा मी फाईन आट्सर घेणि ंहे मी सोडून सगळ्यांनाचि मूखरपणिाचिं वाटलं होत!ं

ऐतसीअक्षरे -  यरुोपातले कलाकार जसं करतात,  तसं,  त्या तोडीचिं करणिं प्रितषेचिं ही सकंल्पना थोडी बदलत 
असावी का?

शुभा -  होय.  आपल्याकडे हे प्रोग्रेिसव्ह आिटरस्ट्सपासून सुरू झालं.  त्यांच्यावरही पाश्चिात्त्य प्रभाव होता,  पणि 
हळूहळू तेही भारतीय कलेकडे वळायला लागले. ितथून ही सुरुवात झाली. मधल्या काळ यरुोिपयन कलेचिी नक्कल 
करण्याचिा होता. आता भारतीय कला भारतकेद्री, इनवडर टिनर्षांग होते आहे.

आपली कलापरपंरा, आपली लोककला ह्या अितशय समृद्ध आहेत. प्रत्येक प्रांतात वेगवेगळं कौशल्य आिणि शैशली 
िदसते.  पणि  पाश्चिात्त्यांचिं  अनुकरणि करताकरता  आपल्याला  आपल्यातल्या  ताकदीचिा  िवसर  पडला.  आपल्या 
मातीतूनचि आपणि प्ररेणिा  घेतली पािहजे  असं  मला वाटतं.  टर ायबल आटर  ही  हीन न समजता  ितला  भारतीय 
कलाप्रवाहांमध्ये गणिल ंगेलं पािहजे. िपकासोसारख्या प्रितभावंतानेसुद्धा आिफ्रकन लोककलेतून प्रेरणिा घेतली होती.

आज काही कलाकारांनी लोककलाकारांबरोबर,  िमिनएचिर पेिटंग्ज करणिाऱ्यांबरोबर एकित्रत कामं केलेली आहेत. 
अिभजात कला आिणि लोककला यांचिा अत्यंत सुंदर िमलाफ त्यांच्या कामात बघायला िमळतो. आटर  कोलॅबरशेन 
हा दोन उजार्षांचिा सगंम आहे. त्यातून फार दजेदार आिणि पिरणिामकारक कलाकृती िनमारणि होऊ शकतात.

ऐतसीअक्षरे -  िचित्रपटजगतामधे जसे प्रितषेचेि महोत्सव  -  कान  ( ),  Cannes सनडान्स,  टोरटंो असे िचित्रपट 
महोत्सव - आहेत, तसे दृश्यकलांच्या बाबतीत कोणिते आहेत?

शुभा - िबनाले दर दोन वषार्षांनी घडतात. ित्रनाले तीन वषार्षांतून एकदा. वेगवेगळ्या िठकाणिी ते होतात. गेल्या वेळेस 
ते केरळात होत.ं िदल्लीला, मुंबईला आटर फेअसर होतात. कलाके्षत्राचेि िवद्याथीही ितथे जातात. िदल्लीत मला पुण्याचेि 
िवद्याथी भेटले होते.  वेगवेगळ्या िठकाणिच्या दबुई,  िसंगापूर,  व्हेिनस,  इ.  गॅलरीज येऊन आपल्याकडचिा संग्रह 
दाखवतात.  प्रगती  मैशदानासारख्या  मोठ्या िठकाणिी  ही  फेअसर  असतात.  पणि ितथे  मोठा  भर  अगदी  प्रितिषत 

अथार्थांच्या िविवध शक्यता शोधताना - शुभा गोखलेशी संवादि - ऐसीअक्षरे
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िचित्रकारांवर असतो िकंवा इन्स्टॉर्लेशन आटरवर असतो. इथे थोडा इम्बॅलन्स िदसतो. त्यातही राजकारणि असतं; 
कोणि स्वतःला लोकांच्या नजरसेमोर नीट आणिू शकतं हे असतं,  इतर सवर  के्षत्रांत असते तशी कंपूशाही इथेही 
असते, पणि खूप कामही बघायला िमळतं.

ऐतसीअक्षरे -  जसे  'टेड'वर सगंीताबद्दल व्हीडीओ आहेत,  धनश्री पिंडत-राय यांच्यासारखे लोक सामान्यांना 
िहदंसु्तानी शास्त्रीय सगंीत समजावं म्हणिून प्रयोगशाळा घेतात;  तसं आटर  ॲिप्रिसएशन हा िवषय सामान्यांपयर्षांत 
पोहोचिण्यासाठी िचित्रकला, दृश्यकलांच्या बाबतीत काही होत ंका?

शुभा -  खपू  कमी  होतं;  काही  डेमॉर्न्स्टर ेशन्स 
आिणि मािहती िमळते. िकता व्हज्यअुल आटर इज व्हेरी 
सब्जेिकता क्टव्ह,  म्हणूिन  ते  एकांगीपणेि  बघता  येत 
नाही.  माझा  शो  असतो,  तेव्हा  मी  ितथे 
असण्याचिी  काळजी  घेते;  ज्यांना  कोणिाला 
माझ्याशी  बोलण्याचिी  इच्छा  असेल,  प्रश्न 
असतील त्यांना बोलता येतं.  पणि आणिखी एक 
असं  की,  दृश्यकलांमधे  चिांगल्या  िचित्राच्या 
अथारतचि  खूप  शक्यता  असतात.  हे  अथर 
व्यक्तीप्रमाणेि बदलतात.  समजा,  माझं मीराबाईचिं 
िचित्र  आहे,  मी  त्याला  तसं  शीषरक  िदलं,  तर 
दशरकही त्याचि दृष्टीने बघायला सुरुवात करतात. 
प्रत्येकाला त्यांचिी स्वततं्र मतं, अथार्षांच्या शक्यता 
असाव्यात. मी दशरक आिणि िचित्र यांच्या मधे येत 
नाही.  िचित्र पहा,  स्वतःचिी मतं बनवा आिणि मग 
मी तुमच्याशी बोलेन. िचित्र एकाचि पद्धतीने पाहून 
त्याचिं आकलन पणूिर  होत नाही.  आपणि जे िचित्र 
पाहतो,  ते  आपलं  िचित्र  असतं.  कलाकाराला 
काय वाटतं ही पढुचिी गोष्ट आहे.  या िवषयाचिं िशक्षणि हवं,  ते अशा पद्धतीचिं हवं.  िचित्र म्हणिजे फक्त रगं,  पोत, 
कंपोिझशन, एवढंचि नाही;  तांित्रक बाबींचिीहीपणि थोडी मािहती पािहजे. पणि हे िचित्र मी पािहलं,  तर ते मला कसं 
वाटलं हे महत्त्वाचिं आहे. अगदी किवतेच्या बाबतीतही हेचि म्हणिता येईल. कवीला काय म्हणिायचिं आहे हे नंतर पहा. 
किवता वाचिल्यावर तुम्हांला काय वाटलं याकडे लक्ष द्या. एक रिसक म्हणूिनही समजायला पािहजे की, िचितं्र पाहावं 
कसं.  कला जाणूिन घेताना हे िशकलं पािहजे.  प्रत्येकाच्या अनुभवावरून कलाकृतीचेि अथर  िनराळे िनघतात.  पुढे 
आपल्यातूनचि त्याच्या अथारचेि आतले पदर उलगडू शकतात.
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ऐतसीअक्षरे - ग्रेस यांचिा प्रभाव तुमच्यावर पडल्याचिं तुम्ही म्हणिता. याबद्दल काही सांगू शकाल का?

शुभा - 'कालिनणिरय'च्या लेखात मी यावर तपशीलवार िलिहलेलं आहे. (लेख) 'देिहस्पंदि' नावाचिी जी िचित्रमािलका 
मी बनवली, त्यात िस्त्रयांचिी न्यूड्स आहेत. मी सुरुवातीला 'पपेट्स' नावाचिी िचित्रमािलका िचितारली, ह्यमुन बीइगं्ज 
ॲज पपेट्स, अशी. 'पपेट्स' ही माझी पिहली थीम. त्यात मी मानवी शरीररचिनेचिी खूप मोडतोड केली. बाहुल्या 
कशाही वागतात, त्याचिा खूप फायदा घेतला. मला तेव्हा कळसूत्री बाहुलीसारखं वाटत होतं. ७-८ वषर अशी िचितं्र 
काढल्यावर मला कळसूत्री बाहुली असल्यासारखं वाटणिं बदं झालं.  इट वॉर्ज आउट ऑफ माय िसिकता स्टम.  पुढे 
शरीररचिना नीट करायला हवी होती.  मग पुन्हा मानवी शरीरं िचितारायला सुरुवात केली.  त्यात न्यूड्सला पयारय 
नाही. 'िचिन्ह'साठी जो लेख िलिहला तो या प्रिक्रयेबद्दलचि आहे. (लेख) तेव्हा मी एकीकडे न्यडू्स करत होते आिणि 
एकीकडे ग्रेस आिणि कबीर.  असा दोघांचिा एकत्र प्रभाव माझ्यावर पडला होता.  कबीराचिी  'झीनी चिदिरया'  ही जी 
संकल्पना होती,  म्हणिजे शरीररूपी चिादर,  ती माझ्या िवचिारप्रिक्रयेत होती.  ग्रेस सरांचिी किवता मेटािफिजकल 
पातळीवर आहे असं मला वाटतं. 'लज्जेसाठी शरीर पांघरून उभी सखी ितिमरात'.  मला तरी असं वाटलं की, 
कबीर आिणि ग्रेसचिी किवता आिणि माझी िचित्रिलपी समांतर जाते आहे.

ते मी ठरवून केलं असं काही नाही. हे असं घडत गेल.ं हे सगळं सबकॉर्न्शसच्या पातळीवर सुरू राहतं. िचित्रात कधी 
किवतेच्या ओळी येतात. या ओळी स्पष्ट वाचिता यायच्या. तुम्हांला मराठी समजतं, म्हणूिन तुम्हांला ते काही शब्द 
कळतील.  हे तीन-चिार वषार्षांचिं काम आहे.  सुरुवातीच्या िचित्रांमधे या ओळी स्पष्ट वाचिता यायच्या,  मग सुलेखन 
( )  caligraphy हा एक कलािवष्कार होत गेला.  पणि माझ्यासाठी ती किवता होती,  पणि िचित्रात ती िचित्रिलपी 
बननू येत होती.

मला काही कलाकार िवचिारतात, "तू ही अशी िवधानं कशी करतेस?". पणि माझं काम असंचि होतं, मला हे असंचि 
वाटत.ं हे माझे अनुभव आहेत. प्रत्येकाचिी िवचिारप्रिक्रया आिणि अिभव्यक्ती वेगळी असते.

कलाकाराला जरूर भेटावं, त्याचेि िवचिार समजून घ्यावेत; पणि सुरुवातीला भेटू नये. िचित्र आधी दशरकाचिं असत,ं 
नंतर कलाकाराचिं. आपल ंमत आधी तयार करावं.

माझं िचित्र मला सात-आठ वषार्षांनी वेगळं वाटेल.  िचित्रात आिणि माझ्यात अंतर आल्यावर िचित्रातून वेगळ्या गोष्टी 
िदसायला लागतात. मी िवषय घेऊन काम करत नाही. मी आधी िचितं्र काढते आिणि मग त्यातून काही थीम आहे 
का,  मला हे  असं कशामुळे करावसं वाटतयं असा िवचिार करते.  उदा:  मी कमळंचि का काढत होते?  माझं  ते 
ऑब्सेशन असतं म्हणूिन, एवढं एकचि उत्तर असू शकतं.  ऑब्सेशन, पॅशन एवढं होतं की,  मी स्टुिडओच्या बाहेर 
छोटा तलाव केला.  त्यात कमळं रुजवायचिा प्रयत्न केला.  पुण्यावरून कमळं आणूिन पािहली.  एकदा ज्ञानेश्वरांचिं 
'रुणिझुुणिु र ेभ्रमरा' ऐतकलं, तेव्हा एक वेगळाचि अथर मला जाणिवला. तुम्हांला त्यात आणिखी काही वेगळा अथर सापडू 
शकतो. त्यामुळे िचित्राचिा अथर सांगणिं ही फार अवघड गोष्ट आहे. त्याला एक अथर नसतो; असूचि नये एक अथर.

अथार्थांच्या िविवध शक्यता शोधताना - शुभा गोखलेशी संवादि - ऐसीअक्षरे

http://www.shubhagokhale.com/Inner/Article/chinha%20portrait.pdf
http://www.shubhagokhale.com/Inner/Paintings.asp?pcId=6
http://www.shubhagokhale.com/Inner/Paintings.asp?pcId=4
http://www.shubhagokhale.com/CMS/Images/ArticleFile/page%201.jpg


 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

एक गमतीशीर उदाहरणि सांगते.  माझं  एक िचित्र आहे,  एका बाईच्या खांद्यावर कोिकळा आहे. (िचित्र)  माझ्या 
स्टुिडओच्या बाहेर एक कोिकळेचिं  िपलू पडलेलं  होतं,  अधरमेलं  झालेल.ं  माझ्याकडे कोणिीतरी आले,  त्यांनी हे 
दाखवल.ं ते आत आणिलं. माझा मलुगा पिक्षिनरीक्षणि करतो, पणि तो नेमका िशक्षणिासाठी नुकताचि कोलकात्याला 
गेला होता.  त्याला फोनवर िवचिारलं.  त्यानं  सांिगतलं, "' 'SPCA ला फोन कर आिणि मधल्या वेळात साखर-
पाणिी-मीठ पाज त्याला." त्या वेळेला इझलवर हे बाईचिं िचित्र होतं आिणि ितचिा खांदा मोकळा होता. माझ्या दृष्टीनं 
ते िचित्र पणूिर  झालेलं होतं,  वाळायला ठेवलेलं होतं. 
मग  ते  लोक  गेले.  मी  आिणि  कोिकळा  दोघीचि 
रािहलो.  मी त्या  ' 'SPCA च्या लोकांचिी वाट पाहत 
होते.  पक्ष्याला  बाहेर  ठेवलं  असतं,  तर  मांजरींनी 
लगेचि त्याला खालं्ल असतं. शेवटी तोही जीव आहे, 
त्याला नाही असं सोडून देऊ शकत. पाणिी-साखर 
िपऊन ते िपल्ल ूमस्त फडफडायला लागलं. स्टुिडओ 
छोटासा, आता मलाही भीती वाटायला लागली. मग 
मी दार बंद करून बाहेर आले,  िपल्लाला आत राहू 
िदल.ं  मग  ' 'SPCA चिी व्हॅन आली आिणि ते लोक 
िपल्लाला  घेऊन  गेले.  तीन-चिार  िदवसांनी 
कोिकळेचिी प्रितमा त्या िचित्रावर आली.  या िचित्राचिी 
अशी सरळ सोपी  कथा मी  सांगू  शकते.  त्यानंतर 
सहा-एक  मिहन्यांनंतर  मी  हे  िचित्र  पाहत  होते, 
मधल्या काळात कोिकळा असणिारी पाचि-सहा िचितं्र 
काढली. नंतर मला लक्षात आलं, मी तेव्हा  'एम्प्टी 
नेस्ट  िसण्डर ोम'मधून  जात  होते.  म्हणूिन  अितशय 
कम्पॅशनेटली  ओंजळीत  धरलेला  पक्षी,  असं  ते 
आल.ं  मानसशास्त्रीय  दृिष्टकोनातून  त्याचेि  असंख्य 
अथर  असू शकतात. जािणिवे-नेिणिवेचिा खेळ असतो 
सारा.

ऐतसीअक्षरे - थोडा वैशयिक्तक प्रश्न आहे.  तुमच्या काळातल्या लोकांसमोर असणिारी आव्हानं तुम्ही सांिगतलीत. 
एका प्रकारे तुम्ही एका जंक्चिरला आहात. आत्तापयर्षांत तुम्हांला यश िमळालं, तुमच्या िचित्रांना मागणिी आहे आिणि 
अजूनही िचित्र काढणि ंसुरूचि आहे. याच्या पुढचिा रस्ता काय असेल याबद्दल तुम्हांला काय वाटतं?

शुभा- िचितं्र काढणिं ही माझ्यासाठी जगण्याचिी पद्धत आहे. ही जीवनावश्यक गोष्टचि आहे. श्वास घेण्याएवढी सहज 
आिणि उत्स्फूतर.  मला िचितं्र काढताना मजा येते,  त्यातून आनंद िमळतो.  िचितं्र काढणिं म्हणिजे माझ्यासाठी रगंात 
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एकही िचित्र त्याच्या हयातीत िवकलं गेलं नाही, त्याचिी िचितं्र असणिाऱ्या िप्रटं्स आिणि वस्तू घ्यायला लोकांचिी रांग! 
िकता व्हन्सेट, िजथे कुठे असशील ितथून एकदा बघ र ेहे सवर...

ऐतसीअक्षरे  - ज्यातून दृश्यकलेसंदभारत अिधक मािहती िमळेल, जाणिीव समृद्ध होईल असं कोणितं जनरल तुम्ही 
सुचिवाल?

शुभा - आज बाजारात '  ', '   ', '   ', '  'Art India Art and deal Take on art Marg Publication चेि अंक 
इ.  अनेक कलािवषयक िनयतकािलकं उपलब्ध आहेत.  ती  जरूर वाचिा.  त्यांत कलाकारांच्या  मुलाखती,  िचितं्र 
बघायला िमळतील. जगात होणिाऱ्या वेगवेगळ्या आटर इव्हेण्ट्सचिी मािहती िमळेल.

इटंरनेटवर तर जगातल्या कुठल्याही कलाकाराचिी, कलाकृतीचिी मािहती िमळू शकेल. ते बघत, वाचित रहा. आिणि 
मुख्य म्हणिजे शक्य असेल तेव्हा, कलादालनात प्रत्यक्ष कलाकृतीचिा आस्वाद घ्या. कलावंतांशी मनमोकळी चिचिार 
करा. तुमचिं तुम्हांलाचि ठरवता येईल की, तुम्हांला कोणित ंिचित्र आवडत ंते.

ऐतसीअक्षरे - िहदंी िचित्रपटात मोठ्या प्रमाणिात िचित्रांचिा वापर केलेला िदसत नाही. पणि तद्दन व्यावसाियक 'िदल 
चिाहता हैश'  आिणि िनराळा प्रयोग म्हणिावा अशा  'धोबी घाट'मधे िचित्रांचिा काही प्रमाणिात वापर झाला.  असं काही 
आणिखी होण्याचिी शक्यता तुम्हांला िदसते का, जसं पाश्चिात्त्य िचित्रपटांमधे होतं?

शुभा -  अजून तरी या बाबतीत जाणि खूपचि कमी आहे,  असं िदसतं.  नाटकांच्या बाबतीत मी सुचिवलहंी होतं. 
काचेिवर िचितं्र काढतात,  तशी मी अकॅ्रिलकवर,  मागच्या बाजूनं  िचितं्र काढते.  एक-दोन तरुणि नाटककारांना मी 
म्हटल,ं  तुम्ही  नेपथ्यासाठी  हे  असं  काही  वापरणिार असाल,  तर  मी  तुमच्यासाठी  काम करायला तयार आहे 
(कोलॅबरशेन आटर!). एखादं िचित्र आहे आिणि ते नेपथ्यात िभंत म्हणिून वापरलं, असं काहीतरी. पणि अजून कोणिी 
असे प्रयोग करायला तयार नाहीये.  सुधीर पटवधरनांच्या िचित्रांचिं नाट्यरूपांतर  - िचित्रगोष्टी  - म्हणूिन त्यांनी एक 
प्रयोग केला होता. असे प्रयत्न चिालू आहेत. पणि अजून बरचंि काही करता येण्यासारखं आहे; होताना िदसत नाहीये. 
सगळ्या कला आपापसांत िनगडीत असतात.

साधारणि पंचिवीस वषार्षांपूवी असा प्रयोग केला होता, भीमसेन गात आहेत आिणि एम. एफ. हुसेन िचित्र काढत आहेत; 
पणि मी ते पािहलेलं नाही.  मी त्याबद्दल बोलणिं योग्य नाही.  अलीकडे मी काही असे प्रयोग पािहले की,  त्यांत 
गायकाने सूर लावला - नाही लावला, तोचि ितकडे िचित्र काढायला सुरुवात झाली. प्रयोग करतात, पणि आयोजन 
करणिाऱ्यांना यातलं काही माहीत नसेल, तर ते फसत!ं बटणि दाबलं आिणि झाली िचित्र काढायला सुरुवात; अस ं
असेल, तर त्यातून चिांगलं िचित्र नाही काढता येत. मी जे असे प्रयोग पािहलेत, त्यांत हे काही जमलयं असं वाटलं 
नाही.

पणि प्रात्यिक्षकं जरूर व्हायला हवीत. प्रत्यक्ष रगंवताना, िचित्र काढताना लोकांनी पािहलं, तर त्यांना त्यात रस वाटू 
शकेल. पणि हे सगळ्यांना जमतचंि असं नाही. माझ्यासारखी बाई करू शकत नाही. घेतला कॅनव्हास आिणि केली 
सुरुवात, अशी हुकमी िचितं्र मला काढता येत नाहीत. हा माझ्यातला मॅन्यफॅुक्चििरगं िडफेक्ट आहे! पणि अनेकांना हे 
छान  जमतहंी  आिणि  ते  चिांगले  कलाकार  आहेत.  त्यांनी  हे  जरूर  करावं.  िशल्पं  बनवावीत,  िचितं्र  काढावीत. 
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सावरजिनक िठकाणिी,  जसं िशवाजी पाकर च्या एखाद्या कोपऱ्यात,  हे झालं पािहजे.  िनवांतपणेि कलाकाराला काम 
करताना पाहता यावं. मागे हुसेनचिा ऐतंशीवा वाढिदवस झाला तेव्हा असं मस्त आयोजन केलं होतं. हा माणूिस पाचि 
तास िशवाजी पाकर वर िचित्र काढत होता, ऐतशंीव्या वषी. त्यांना काही त्रास होत नव्हता कोणिाचिा. लोकं येत-जात 
होते,  संगीत सुरू होतं आिणि मोठ्या कॅनव्हासवर त्यांनी िचित्र काढलं.  आिणि असंख्य लोक त्या कलाकृतीच्या 
िनिमरतीचेि साक्षीदार झाले.

हे असं अिधक प्रमाणिात व्हायला पािहजे. लोकं पैशसे िमळवण्यात एवढे गुंतले आहेत... धावपळ असते; पणि थोडा 
वेळ असाही खचिर व्हावा.

ऐतसीअक्षरे - तुमच्या ' ' Quest या िचित्रमािलकेसंदभारत प्रश्न आहे. ती िचितं्र पाहून असं वाटलं की, बाई एखाद्या 
बाईकडे पाहते आहे.  ितचिा चेिहेरा िदसतो आहे,  िवचिार िदसत आहेत,  पणि शारीर अिकता स्तत्त्व जाणिवत नाही.  असे 
काही िवचिार तुमच्या डोक्यात होते का?

शुभा - मी बाई आहे, मी बाईचिी िचितं्र काढली. स्वकथन असेल, तर न ठरवता िचित्रांमधे खूप साम्य िदसतं. माझ्या 
िचित्रांमधे ते तसंचि झालेलं आहे.

स्त्रीवादाबद्दल म्हणिायचिं,  तर माझा समानतेवर िवश्वास आहे.  पीडीत िस्त्रया जशा असतात,  तसे मी िचिक्कार 
पीडीत परुुषही पािहलेले आहेत. आता बरीचि समानता येते आहे. कट्टर स्त्रीवादी म्हणिवून घेणिाऱ्यांना नक्की काय 
हवंय हे मला समजत नाही. स्वतःचिी क्षमता ओळखून त्यानुसार वतरन असण्यापेक्षा, शे्रष ठरण्याचिा अट्टाहास का? 
स्त्रीला समानतेनं आिणि आदरानं वागवावं हे मलाही पटतं. पणि स्त्री-पुरुषांमधे नैशसिगरक भेद आहेत. स्त्री ही मनाने 
अिधक शिक्तवान असते, तर पुरुष शरीरानं असं मला वाटतं. मी बाई आहे म्हणूिन मी बाईचिी िचितं्र काढली, एवढंचि.

मी पुरुषांच्या मानिसकतेचिा फार िवचिार केलेला नाही असंही असेल.  पणि  'नायक'  म्हणूिन एक िचित्रमािलका मी 
काढली. माझ्या आयषु्यात आलेले, मला भेटलेले आिणि ज्यांचिा माझ्यावर प्रभाव पडला असे, अशा पुरुषांचिी िचितं्र 
त्यात आहेत.  यात माझ्या मुलांचिाही समावेश आहे.  स्वतःमधलचंि इतकं व्यक्त व्हायचिं िशल्लक आहे की,  अजून 
त्याचिाचि िवचिार चिाललेला असतो. हीचि बाब मुंबईच्या 'पुरुषस्पंदन' नावाच्या िनयतकािलकाच्या िदवाळी अंकातल्या 
लेखातही आलेली आहे. (लेख) हा िवषय महत्त्वाचिा वाटला म्हणिून त्यातही हे आवजूरन आलेलं आहे. 'पपेट्स' ही 
मािलका करताना त्याच्यामागे असलेले लिैगक अंडरटोन्स जाणिवलेले नव्हते. ते मागाहून जाणिवले, अशा स्वरूपाचिी 
कबुली मी त्या िलखाणिात िदलेली आहे.  या अशा गोष्टी शेवटी जािणिवे-नेिणिवेच्या पातळीवरचि खेळत असतात 
आिणि ते कुठल्या ठोकताळ्यात बसवता येणिं शक्य नाही. मी तुमच्या प्रश्नाच्या अनषुंगानं या उत्तरात पुरसें िववेचिन 
केलेल ंआहे अशीचि मला आशा आहे.

ऐतसीअक्षरे - तुमचिी मुलाखत प्रिसद्ध करताना तुमचिी िचितं्र इथे देणिं उिचित ठरले. तुमच्या स्वतःच्या वेबसाईटवर 
असलेल्या तुमच्या िचित्रांपैशकी काही इथे आम्ही देतो आहोत. तशी परवानगी िदल्याबद्दल मनःपूवरक आभार. तुमच्या 
मुलाखतीवर आमच्या वाचिकांच्या प्रितिक्रया येतील. त्यांच्या काही प्रश्नांना,  शंकांना उत्तरं तुम्हांला देता येतील. 
धन्यवाद.

अथार्थांच्या िविवध शक्यता शोधताना - शुभा गोखलेशी संवादि - ऐसीअक्षरे
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शुभा - जाता जाता कवी ग्रेस यांचिा एक उतारा मी उद्धतृ करू इिकता च्छते. कलावंत आिणि रिसक ह्या दोघांसाठीही तो 
डोळ्यात अंजन घालणिारा ठरले आिणि बघताबघता तुम्हांला अंतमुरख करून टाकेल...

"एखाद्या कलावंताने आपली िनमारणिक्षमता संपल्याच्या िवदारक जािणिवेने स्वतःचिा अगंठा कापून टाकावा हे मी 
समजू शकतो -
पणि कलावंताचिा अगंठा हा कोणिाही सम्राटाचिा मालकी हक्क कसा होईल? तरीही हे होतेचि -
एकलव्याचिा अगंठाही असाचि एका िहसं्र सत्तेचिा बळी! अशा लहानथोर सत्ता सतत आंधळी सत्ता गाजवीत असतात 
म्हणूिनचि, कलावंताच्या बांिधलकीचिा अटीतटीचिा प्रश्न होऊन बसतो.
इथेचि, रिसकांच्या बांिधलकीचिाही प्रश्न यायला हवा. आपल्या अिभरुचिीलाही बांिधलकी हवी,
िविशष्ट स्वर हवा, िदशाही हवी.
दहा प्रकारच्या गोष्टी आवडणेि शक्य आहे. पणि त्यातही आत्म्याला खिंजरासारखी भेदनू जाणिारी एखादी असतेचि 
ना!
िदशाहीन िवदग्धतेच्या हव्यासाने आज सगळीकडे अिभरुचिीचेि अवमूल्यन होते आहे.
अंधारात फार संयमाने िदवा ठेवावा लागतो!
अंधारात फार संयमाने िदवा ठेवावा लागतो,
ही ओळ काय मी केवळ एखाद्या लहरी िथल्लर ितडकीत िलिहली असेल?
िदव्याचिी जपणूिक आिणि अंधाराचिी बूज राखतो मी.
संवेदना रक्तबंबाळ झाल्या तरीही
माझे इमान ढळत नाही, माझ्यापुरते.
एक िदवा जपायचिा तर आयषु्य परुत नाहीये मला
आिणि इथे तर झुंबरचे्या झुंबर ेलावण्याचिी अहमहिमका सुरू आहे.
तमसोः मा ज्योितगरमय हे सूत्र िलिहणिाऱ्या
कवीचेि आंतिरक आतरचि जर गवसणिार नसेल
तर आंधळेपणिाने असे मंत्र उच्चिारावेचि कशाला?
हे तर अंगठा कापनू घेण्यापेक्षाही िनघृरणि होईल."

***

१३९
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कथकगुरू मनीषा साठे यांच्याशी एक संवाद - सािनया

कथक गुरू  मनीषा  साठे  या  नटराज  गोपीकृष्णि  यांच्या  िशष्या  आहेत.  त्यांचेि  सुरुवातीचेि  नृत्यिशक्षणि पं. 
बाळासाहेब  गोखले  यांच्याकडे  झाले.  १९७५ साली  त्यांनी  पुण्यात  मनीषा  नृत्यालयाचिी  स्थापना  केली. 
भारतातल्या सवर  नृत्यमहोत्सवात त्यांनी नृत्य केले आहे,  त्या करत आहेत.  भारताबाहेर यू.  के.,  यू.एस., 
स्वीडन, बहारीन आिणि जपान या दशेांमधे त्यांनी अनेक नृत्यािवष्कार सादर केले आहेत. पं. गोपीकृष्णिजींचिी 
तांडव शैशली आिणि लास्य शैशली या दोन्हींचिा मेळ साधून त्यांनी स्वतःच्या िवद्यािथरनींसाठी योग्य अशी शैशली 
तयार केली आहे.  पारपंिरक आिणि आधुिनक संगीतावर कथक नृत्याचिी प्रस्तुती हे त्यांच्या नृत्यिदग्दशरनाचेि 
वैशिशष्ट्य आहे. कथक नतरकी शांभवी दांडेकर या त्यांच्या िशष्या आिणि सपुुत्री आहेत.

मनीषा  साठे  यांनी  'तारुण्याच्या  लाटेवर',  'वारसा  लक्ष्मीचिा'  आिणि  'सरकारनामा'  या  िचित्रपटांकरता 
नृत्यिदग्दशरनही केले आहे. त्यांना पुणेि महानगरपािलकेतफे 'गौरव पुरस्कार' देण्यात आला आहे. 'सरुभी नैशपुण्य 

कथकगुरू मणनीषा साठे यांच्याशी एक संवादि - सािनया
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पुरस्कार',  तसेचि  'महाराष्टर  शासन सांस्कृितक पुरस्कार'नेही त्यांना सन्मािनत करण्यात आले आहे.  मनीषा 
साठे या पुणेि िवद्यापीठ, भारती िवद्यापीठ येथे मानद गुरू, मानद प्राध्यापक आिणि सल्लागार सिमतीच्या सदस्या 
आहेत. कथक िवषयातील पी.एचि.डी.साठी त्या मागरदशरनही करतात.

मनीषा साठे यांचेि संस्थळ. 

----

प्रश्न: तुम्ही नतृ्य िशकावे, हा तुमचिा वा तुमच्या पालकांचिा िनणिरय ज्या काळात घेतला गेला, त्या काळात नतरकांना 
जो आजचिा सामािजक दजार िमळतो तो िमळत नसे. तरीही तुमचिा कथकचिा प्रवास कसा सुरू झाला?

उत्तर: मी नतृ्य िशकायला जेव्हा सुरुवात केली, तेव्हा मी साधारणि ६-७ वषार्षांचिी होते.  तेव्हा आमच्या घरी एक 
िशक्षक यायचेि. मला तेव्हा फारसे काही कळत नसे. पणि माझे आई-वडील रिसक होते आिणि त्यांचिी इच्छा होती 
की, मी नृत्य िशकावे. त्यामागचिी अजून एक कथा अशी आहे की, माझ्या जन्माच्या वेळी मला 'मृत बालक' म्हणूिन 
घोिषत केले होते. नतंर ज्या डॉर्क्टरांनी माझ्यावर उपचिार केले, त्यांनी माझ्या पालकांना सांिगतले की, िहला अशा 
एखाद्या कलाप्रकारात िकंवा खेळात गुंतवा ज्यात िहच्याकडून कायम व्यायाम घडत राहील. म्हणूिन त्यांनी त्यांच्या 
आवडीचिा नृत्यप्रकार  - कथक िशकवायचिा िनणिरय घेतला.  त्या काळात आई-विडलांच्या िनणिरयापुढे बोलण्याचिी 
आमचिी काही प्राज्ञाचि नव्हती. तेव्हा पुण्याच्या बाळासाहेब गोखल्यांकडे माझ्या नृत्यिशक्षणिाला सुरुवात झाली. मला 
माझी आई नेहेमी सांगायचिी की,  आम्ही तुझ्याचिसाठी हे तुला िशकवीत आहोत;  तेव्हा तू ते नीटचि िशकायला 
पािहजेस.  रोज संध्याकाळी शाळेतून आल्यावर माझी बहीणि,  ितचेि िमत्र-मैशित्रणिी बाहेर अंगणिात खेळत असायचेि. 
पणि मी मात्र आईने नृत्यासाठी राखून ठेवलेल्या एका भल्या मोठ्या हॉर्लमध्ये तासभर सराव करायचेि.

नृत्य िशकण्यामुळे मला सामािजक दजारत फरक कधी जाणिवला नाही. कारणि आमच्या आजूबाजूला तरी खूप छान 
िचित्र होते. पुण्यात रोिहणिी भाटे यांनी कथक रुजवले होते. 'हे काय? डान्स िशकतेय मुलगी!', असं माझ्या आई-
विडलांनाही कोणिी म्हटल्याचेि वा िहणििवल्याचेि मला आठवत नाही. मी तर लहानचि होते तेव्हा.

प्रश्न: आपल्याला नाचिायला आवडते आहे आिणि स्वतःसाठी नतृ्य करायचिी इच्छा आहे, ही जाणिीव तुम्हांला कधी 
झाली?

उत्तर:  वयाच्या  अकराव्या  वषी  मला माझ्या  आई-वडलांनी  मुंबईला  पं.  गोपीकृष्णिजींकडे  पाठिवले.  त्यासाठी 
आमचिा  पुण्यातला  चिालता  व्यवसाय  बंद  करून त्यांनी  मुंबईला  वेगळी  व्यवस्था  केली.  पिहल्यांदाचि  मी  एका 
खोलीच्या लहान घरात राहायला गेले. आम्हांला बांद्रा िकंवा खार येथेचि घर पािहजे होते. कारणि वगर खारला भरत 
होता आिणि मी फक्त अकराचि वषार्षांचिीचि होते. 'तुला अशी काही व्यवस्था आवडेल का?',  असे तेव्हा मला कुणिी 
िवचिारले  नाही.  मी  आिणि एक मदतनीस ितथे राहायचिो.  शक्य असेल त्याप्रमाणेि  आई-वडील येऊन-जाऊन 
राहायचेि. जेव्हा वगारला सुट्टी असेल, तेव्हाचि मला पुण्याला जायला िमळायचेि. वयाच्या तेराव्या वषी मी गांभीयारने 
कथककडे वळले.  त्या सुमारास गोपीजी त्यांच्या पत्नीला घेऊन सहा मिहने अमेिरका-कॅनडाच्या दौऱ्यावर गेले 
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होते.  आमच्या  नेहमीच्या  वगारचिी  जबाबदारी  त्यांनी  माझ्यावर  सोपवली  होतीचि,  िशवाय  शिनवार-रिववारच्या 
वगार्षांचिी,  ज्यात  जवळजवळ ५० मुली  असायच्या,  जबाबदारीही  माझ्यावर  सोपवली  गेली.  तेव्हा  प्रथम  मला 
माझ्यावरच्या जबाबदारीचिी जाणिीव झाली आिणि मी अिधक डोळसपणेि,  लक्षपूवरक कथककडे वळले.  त्या सहा 
मिहन्यांत मला गोपीजींचिं एकदाचि पत्र आल्याचेि आठवते आहे.  त्यात त्यांनी सवार्षांचिी चिौकशी केली होती आिणि 
माझ्यावर िवश्वास व्यक्त केला होता.

प्रश्न: गोपीजींबरोबरच्या काही आठवणिी आम्हांला सांगा. आज जेव्हा तुम्ही गुरूपदी आहात, तेव्हा त्यांचेि कोणिते 
गुणि आत्मसात करण्याचिा प्रयत्न तुम्ही करत असता?

उत्तर: गोपीजींच्या स्वभावाबद्दल सांगायचेि झाले तर, ते स्वभावाने खपू रागीट होते. समजावनू सांगणेि, समोरच्या 
मुलीला कळले आहे की नाही हे िवचिारणेि याचिी त्यांना सवय नव्हती. एकदा िशकवले, की समोरच्याला ते आलेचि 
पािहजे, अशी त्यांचिी अपेक्षा असायचिी. काय चिकुले आहे ते न सांगता ते फक्त 'हातांचिी भाषा' बोलायचेि; म्हणिजे 
मारायचेि िकंवा खपू जोरात ओरडायचेि. त्यामुळे त्यांचिी भीतीचि वाटायचिी. अनेकदा िशकलेली गोष्ट येत असेल, तरी 
घाबरून चिकुा व्हायच्या. मला हे तेव्हाही आवडत नसे. मला वाटत असे, की मारण्या-रागावण्यापेक्षा आमच्या चिकुा 
त्यांनी आम्हांला समजावून सांगाव्यात.  म्हणिजे नाचिताना एखाद्या मुलीचिा हात जर वर जात असेल आिणि वरून 
फक्त एक थप्पड मारली; तर ती बोटे वेडीवाकडी आहेत म्हणिून, की मुद्रा नीट धरली नाहीये म्हणिून, की मनगट 
वाकडे झाले होते म्हणूिन, की कोपर पडले होते म्हणिून? म्हणिजे नक्की कुठल्या कारणिासाठी मार खाल्ला, ते कसे 
कळणिार?

पणि त्या काळचिी ती रीतचि होती. गरंुूचिी अपेक्षा असायचिी की, चिकुा आमच्या आम्ही शोधून काढाव्यात. याउलट 
सध्याच्या काळात कधी-कधी गोष्टी अितसोप्या करून सांगाव्या लागतात. हे स्पून-िफडींगही मला आवडत नाही. 
पणि असे वाटते की, आजूबाजूला इतके असांस्कृितक हले्ल होत असताना या मुली जर अिभजात कला िशकण्याचिा 
प्रयत्न करत आहेत, तर आपणि यांना शक्य िततकी मदत केली पािहजे.

त्या  वेळी  एकचि गोष्ट  वषारनवुषे  घोटवली  जात असे.  आतासारखी दर  वगारला  नवीन  िशकण्याचिी  अपेक्षाचि गैशर 
असायचिी.

गोपीजी अत्यंत गणुिी कलाकार होते. रगंमचंिावर कुठे, केव्हा, कुठली प्रस्तुती कशा तर्हेने केली असता सादरीकरणि 
प्रभावी ठरले याचिी त्यांना उत्तम जाणि होती. त्यामुळे समोरचिा प्रेक्षक बघनू ते आपल्या कायरक्रमाचिी मांडणिी करत. 
गोपीजी द्रष्टे होते. आता आपणि 'फ्यूजन' हा शब्द अनेकदा ऐतकतो. 'फ्यूजन म्हणिजे कन्फ्यूजन' असेही म्हटले जाते. 
पणि दोन गोष्टी  जेव्हा  एकरूप होऊन सादर केल्या  जातात,  तेव्हाचि ते  खरे  फ्यूजन असे मी  मानते.  गोपीजी 
कायरक्रमाचिी  अितशय  योग्य  मांडणिी  करत.  ते  नेहमी  प्रस्तुतीला  योग्य  अशी  वाद्ये  साथीला  वापरत  असत. 
उदाहरणिाथर, 'जटायूमोक्ष' या प्रस्तुतीसाठी कथकलीमधे वापरला जाणिारा 'चेिडा' त्यांनी वापरला होता. मिणिपुरीमधे 
वापरल्या जाणिाऱ्या मोठमोठ्या झांजा, ज्यांना 'करताल' म्हणितात, त्या ते वापरत असत. एरवी कथकमधे साथीला 
वापरली जाणिारी सतार, सारगंी, तबला, पखावज ही वाद्ये तर असायचिीचि. त्याखेरीज त्यांनी वेगवेगळे नतृ्यभाग, 
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म्हणिजे मोठ्या काव्यातला वा नाट्यातला स्वततं्र प्रसगं िकंवा तुकडे, सादर करायला सुरुवात केली. गतभावाच्या 
स्वरूपात िकंवा काव्याच्या साथीने  'पूतनावध', 'संपूणिर  रामायणि'  िकंवा भागवतातले  'कािलयामदरन', 'इदं्रकोप' 
यांसारखे काही प्रसगं ते रगंमंचिावर सादर करत. खर ेसांगायचेि, तर त्या काळी अशी पद्धत नव्हती. मजा म्हणिजे, या 
सादरीकरणिात त्यांनी इतर शास्त्रीय शैशलींचिाही अंतभारव केला. म्हणिजे 'पूतनावध'मध्ये ती पूतना जेव्हा एका सुंदर 
स्त्रीचेि रूप घेऊन कृष्णिाकडे जाते, तेव्हा ते कुिचिपुडीचिी एक धनू वापरून त्याचि पद्धतीने चिालत असत. 'जटायूमोक्ष' 
सादर करताना जेव्हा रावणि सीतेला रथात घालून घेऊन जातो, तेव्हा रावणिाचेि कपटी भाव चेिहऱ्यावर दशरवताना 
गाल, डोळे, भवुया यांचिा खास कथकलीशैशलीप्रमाणेि वापर करत असत. अशा प्रभावी सादरीकरणिामुळे, तो प्रसंग 
जणूि डोळ्यांसमोर घडत असल्याप्रमाणेि प्रेक्षक त्या प्रसंगाशी एकरूप व्हायचेि. 

गोपीजींना वगारसाठी उशीर झालेला अिजबात आवडत नसे.  मग भले ती िशष्या लीना चिंदावरकर,  िवम्मीसारखी 
प्रिसद्ध व्यक्ती का असेना.  १९६९ साली आम्ही िसगंापूरला गेलो होतो.  तेव्हा यदु्धामुळे बरचेि कायरक्रम रद्द झाले 
होते. तरीही, जे पूवी ठरलेले कायरक्रम होते ते करायचेिचि, असे ठरले. उरलेल्या वेळी आम्ही िसंगापूरमधेचि राहणिार 
होतो.  तेव्हाही फावल्या वेळी इतर गोष्टींवर वेळ न घालवता रोजचिी िरयाजाचिी वेळ कसोशीने पाळली जायचिी. 
गोपीजींनी कधीही िरयाज चिुकवला नाही.  त्यामुळे िनयिमत िरयाजाचिी सवय अगंात िभनली.  रोज सकाळी ७ ते 
९:३० आम्ही केवळ पदन्यास आिणि चिक्री यांचिा अभ्यास करायचिो.

पुण्याला िटळक स्मारक मिंदरात १९९३च्या िडसेबर मिहन्यात मी त्यांचिी प्रकट मुलाखत घेतली होती.  प्रेक्षागार 
माणिसांनी खच्चिून भरलेले होते. तेव्हा रोिहणिी भाटे यांनी त्यांना िवचिारले, "आमचिा तुमच्याबाबत एक आके्षप आहे 
की, तुम्ही कथकपेक्षा िचित्रपटसृष्टीला जास्त महत्त्व िदलेत." तेव्हा अत्यंत आत्मिवश्वासाने ते म्हणिाले, "मी वगळता 
भारतातल्या इतर कथक नतरकांनी जेवढा िरयाज केला नसेल, तेवढे मी कायरक्रम केले आहेत. तेव्हा मी कथककडे 
नक्कीचि दलुरक्ष केलेले नाही."

त्यांचिा अजून एक गणुि मला आठवतो, तो म्हणिजे त्यांनी कथक आिणि िचित्रपट ह्या दोन्ही बाजू पूणिरपणेि वेगवेगळ्या 
ठेवल्या होत्या.  दपुारी २ च्या आधी िचित्रपटाचिा िवषय कधीही िनघत नसे.  दपुारी २ नतंर गोपीजी घरी नसत. 
कारणि त्यांना एकतर िचित्रीकरणिासाठी जायचेि असे वा िचित्रपटाच्या तालमी घरीचि होत.  मी तेव्हा वयाने लहानचि 
होते, त्यामुळे अनेकदा त्यांना सांगायचिा प्रयत्न केला की, मला एकदा तरी िचित्रीकरणि दाखवायला न्या. या मुलीला 
िचित्रपटातले काहीचि दाखवण्याचिी गरज नाही,  असे काहीसे त्यांच्या मनात कदािचित असेल.  कारणि त्यांनी मला 
कधीही नेले नाही. मात्र त्यांनी मला त्यांच्या भरतनाट्यमच्या वगार्षांना अवश्य नेले. ते गोिवंद िपलईकंडे भरतनाट्यम 
िशकायचेि.  त्यांचेि  भरतनाट्यममधे  'अरगेंत्रम्'  झालेले  होते.  आमच्या  वगारत  एक कथकली आिणि एक मिणिपुरी 
नृत्यिशक्षकही होते.  अशा िविवध शैशलींमधे प्रिशक्षणि घेतल्यामुळे,  त्या शैशलींचिा वापर त्यांच्या सादरीकरणिामधे ते 
अिधकाराने करत.

गोपीजींना आईस्क्रीम खूप आवडायचेि. िसंगापूरला असताना दपुारी २ वाजता बाहेर आईसफू्रटवाला येत असे. मग 
मी म्हणित असे, "गोपीजी,  अगर आपको आईस्क्रीम चिािहये तो हम ला सकते हैश।"  कारणि  'मला आईस्क्रीम 
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पािहजे', असे मी कसे म्हणिणिार ? आमच्याजवळ तर पैशसेचि नसायचेि. मग ते म्हणिायचेि, "अरे हट! मेरा नाम लेके 
बोलती हैश, जाओ ले आओ आईस्क्रीम!" असे ते प्रमेळही होते.

िसंगापूरच्या  दौऱ्यात  मला  एक  व्यक्ती  म्हणिून  त्यांचिी  अिधक  ओळख  झाली.  ते  िशस्तिप्रय  होते.  त्यांच्या 
स्वतःबद्दलच्या कल्पना अत्यंत स्पष्ट होत्या.  आपणि काय केले आहे आिणि काय करू शकतो याबद्दलचिा प्रचिंड 
िवश्वास त्यांना होता.

प्रश्न: गोपीजींच्या आभ्यासक्रम आखण्याच्या पद्धतीबद्दल थोडे सांगा. प्राथिमक िशक्षणिाचिी सुरुवात कशा पद्धतीने 
होत असे आिणि मग चिढत्या क्रमाने पदन्यासाचिी िकता क्लष्टता कशी वाढत जात असे, त्याबद्दल सांगा.

उत्तर: गोपीजींचिा अभ्यासक्रम त्यांनी स्वतःच्या अभ्यासातून िनमारणि केला होता. ते 'तांडव' नतृ्यशैशलीबद्दल प्रिसद्ध 
होते. उंचि उड्या, उभ्याने कमान घालणेि, काटरव्हील्स घालणेि हे ते लीलया करत असत. त्यांचेि स्वतःचेि नतरन आिणि 
िवद्याथ्यार्षांना िशकवणेि हे पूणिरपणेि वेगळे होते. ते िवद्यािथरनींना 'लास्य' अगंाने िशकवत असत. त्यांच्या अभ्यासक्रमात 
काळानुसार योग्य बदल करून मी माझ्या नतृ्यालयात िशकवते.  त्यांनी सोळा हस्तके,  पांचि की लाईन,  छे की 
लाईन,  धा तक थुगंा की लाईन,  अशा वेगवेगळ्या मािलका आखल्या होत्या.  यात एकचि बोल घेऊन लयीशी 
वेगवेगळ्या प्रकारे  खेळत,  वेगवेगळी  हस्तके  वापरून सादरीकरणि कसे करायचेि  ते  िशकवले जात असे.  अशी 
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िशस्तबद्ध िशकवण्याचिी पद्धत रुजवणेि हे त्या काळात अितशय अवघड काम होते.  या पद्धतीचिा उले्लख मी काही 
ज्येष गुरंूशी बोलताना केला,  तेव्हा त्यांनीही आपणि इतक्या िशस्तबद्ध पद्धतीने िशकवत नसल्याचेि कबूल केले 
होते. मी 'संगीत नाटक अकादमी'च्या मदतीने गोपीजींवर एक डीव्हीडी केली आहे. ती संग्रहाकरता ( )archival  
आहे.  ितचिं  नाव  '      '.  Teaching methods of Pandit Gopi Krishnaji त्यातही मी हा मुद्दा  ठामपणेि 
मांडला  आहे.  एका  नवीन  िवद्याथ्यारला  क्रमाक्रमाने  नतृ्याच्या  वरच्या  पातळीपयर्षांत  नेण्याचिा  महत्त्वाचिा  िवचिार 
गोपीजींनी मला िदला. िरयाजात ३ ठरावीक पदन्यासचि आम्ही रोज जवळजवळ पावणेिदोन तास करायचिो.  नतंर 
चिक्रींचिा सराव करायचिो.  इतक्या वषार्षांमध्ये त्यांनी खपू नवे  नतृ्यािवष्कार न िशकवता धमार,  रूपक,  एकताल 
यांसारख्या  ठरावीक  तालांचिा  आिणि  'इदं्रकोप',  'कािलयामदरन'  यांसारख्या  मोजक्याचि  नृत्यािवष्कारांचिा  सराव 
करायला लावला.

प्रश्न: कथकमधील  वेगवेगळी  घराणिी,  त्यांचिी  वैशिशष्टे्य  आिणि  आपसांतील  सलोखा,  तेढ  यांबद्दल  सांगा. 
काळाप्रमाणेि यांत काही बदल झाले आहेत का?

उत्तर:  साधारणिपणेि  १९६०  ते  १९७५च्या  सुमारास  जेव्हा  गोपीजी  स्वतः  नृत्यािवष्कार  करत  होते,  तेव्हा 
सगळीकडे  गोपीजीचि  गोपीजी  होते;  इतर  नतरकांचेि  फार  नाव  नव्हते.  उत्तरकेडे,  उदाहरणिाथर  लखनौ  आिणि 
जयपूरमधे, तेव्हा घराण्याला फार महत्त्व िदले जाई. एका घराण्याचेि नतरक दसुऱ्या घराण्याच्या नतरकांचेि कायरक्रमही 
बघत नसत.  अशा तर्हेने  िशक्षणि िदल्यामुळे  घराण्यांमधली तेढ वाढतचि गेली.  खरे पाहता लखनौ घराणेि  हेचि 
कथकचेि पिहले घराणेि आहे. कालका-िबंदादीन महाराज हेचि कथकचेि प्रवतरक आहेत हे मला गोपीजींनीचि सांिगतले. 
गोपीजी म्हणिायचेि, "मी मुळात बनारस घराण्याचिा नाहीचि आहे. मी बनारसला रािहलो, वाढलो आिणि माझे आजोबा 
सुखदेवबाबा बनारसचेि होते, म्हणूिन मला सगळे बनारस घराण्याचिा मानतात. मी गोपीकृष्णिशैशली करतो." आताच्या 
काळात मात्र ही घराण्यांचिी बधंने खपू िशिथल झाली आहेत. उत्तरकेडचेि नतरक मानोत वा न मानोत, पणि तेही इतर 
घराण्यांतल्या शैशली करताना िदसतात. मी तर इतर घराण्यांमधल्या ज्या गोष्टी आवडतात, त्यांचिा माझ्या नृत्यात 
सरारस समावेश करते.  मात्र दर वेळी,  त्यांचिा माझ्यावरचिा आिवष्कार कसा िदसेल ते तपासून पाहते आिणि मगचि 
करते. माझी शैशली दमदार नृत्याचिी, साफ हस्तकांचिी आहे. माझ्या शैशलीला शोभेल अशा बऱ्याचि गोष्टी मी माझ्या 
नकळतही घेतल्या असतील. नकळत घेतल्या असतील असे मी म्हणिते, कारणि मी स्वतः स्वतःचिी समीक्षक आहे. 
माझे आई-वडील आिणि माझे पती राजस साठे हे माझे पिहले समीक्षक आहेत. वेळोवेळी त्यांनी माझ्यावर परखड 
टीका करून माझ्या चिकुा िनदशरनास आणूिन िदल्या आहेत. त्याबद्दल मी त्यांचेि आभार मानते.

प्रश्न:  कथक िशकणिारे  अनेक िवद्याथी  वेगवेगळ्या  परीक्षांना  बसून  िवशारद,  अलकंार  या  पदव्या  िमळवतात. 
अनेकदा आरोप केला जातो की, या परीक्षांच्या अभ्यासक्रमात गेल्या अनेक वषार्षांपासनू काही बदल झालेला नाही. 
अजूनही गत्-भाव िशकिवताना तेचि तेचि पिनहारी, माखनचिोरी, त्याचि त्या अष्टनाियका असे दळणि दळले जाते, हे 
िकतपत योग्य आहे? िवशेषतः भारताबाहेरच्या तरुणि िवद्याथीवगारचिा या गोष्टींशी दरूान्वयानेही संबंध नसतो. अशा 
वेळी  त्यांच्याकडून  योग्य  भावदशरनाचिी  अपेक्षा  कशी  करणिार?  अनेकदा  िवशारद  झाल्यावर  अनेक िवद्यािथरनी 

१४५
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स्वतःचेि वगर सुरू करतात. पणि तेचि तेचि िशकवण्यापलीकडे त्यांचिी मजल जात नाही.

उत्तर:  हा खपू चिांगला प्रश्न आहे.  यावर माझे उत्तर असे आहे की,  मराठी िशकताना आपणि आधी बाराखडी, 
मुळाक्षरे िशकतो. इगं्रजी िशकतानाही आद्याक्षरे आधी िशकतो. तर मला नेहमी असे वाटते की, अगोदर बाराखडी, 
मुळाक्षर ेिशकावीत. मग त्यापासून तयार होणिाऱ्या शब्दांचिा अभ्यास करावा. मग हळुहळू तो अभ्यास वाढवत वाक्ये, 
उतारे आिणि िनबंधांपयर्षांत पोचिवावा. हे सगळे करताना तुम्हांला त्यातून एखाद्या नवीन अक्षराचिा शोध लागलाचि, तर 
मात्र त्याचिा जरूर िवचिार करावा. समाज आिणि कला या एकमेकांपासून वेगळ्या काढता येत नाहीत. जेव्हा आपणि 
एखादी कला िशकतो,  तेव्हा त्या कलेमागचेि संस्कार आिणि संस्कृती या दोन्ही गोष्टी कलेबरोबर िशकत असतो. 
कला िशकताना आधी कलेमागचिी संस्कृती, कलेवरचेि संस्कार या पायऱ्या पार करून आपणि कलेकडे वळतो. तेव्हा 
प्रत्येक कलेला आपली परपंरा असते हे अगोदर मान्य केले पािहजे. उत्तर भारतातून उगम आिणि प्रसार पावलेल्या 
कथक नृत्यातले तांित्रक आिणि अिभनयािधिषत अगं समजावून घेण्यासाठी त्यामागच्या परपंरचेिी पाळेमुळे कुठे, 
कशी,  िकती खोलवर रुजलेली आहेत ते आधी समजावून घेतले पािहजे.  हे केल्यानंतर जर एखादी नवीन 'गत' 
सापडली,  तर अवश्य करावी.  उदाहरणिाथर, 'पिनहारी'  करताना त्या काळातल्या गोपींना पाणिी भरायला जाताना 
काय गमंत येत होती ते तुम्हांला कळेल.

परदेशात वाढलेल्या िवद्याथ्यार्षांच्या बाबतीत बोलायचेि, तर जेव्हा ते एखादी भारतीय कला िशकत असतात, तेव्हा 
िशक्षक कलेचिी बीजे  िवद्याथ्यार्षांमधे  रुजवण्याचिा प्रयत्न करतात.  पणि होते  असे की,  घर,  शाळा  आिणि वगर  या 
वेगवेगळ्या वातावरणिांत वाढताना िवद्याथ्यार्षांना वेगवेगळ्या मानिसक िकता स्थतींतून जावे  लागते.  अशा वेळी िशक्षक 
आिणि पालकांनी ठरवनू काही गोष्टींवर काम करणेि आवश्यक आहे. उदाहरणिाथर, इगं्रजीव्यितिरक्त जी भाषा बोलायचिी 
आहे,  ती  त्या  भाषेच्या  पद्धतीनेचि  बोलायचिी.  बोलताना  भाषेचिा  उच्चिार,  लहेजा  यांबरोबरचि  चेिहऱ्यावरच्या 
भावदशरनावर भर द्यायचिा. हे अवघड आहे याचिी मला कल्पना आहे; पणि हे आवश्यकही आहे. बोल सुस्पष्ट यावेत 
म्हणूिन माझे जपानी िवद्याथीही याचिी सवय करून घेतात; मग भारतीय िवद्याथ्यार्षांना हे का जमू नये? हे करायचिी 
तयारी नसेल, तर मग या कलांच्या वाटेला जाऊचि नये. बऱ्याचिदा मी बघते की, अनेक िवद्यािथरनी नृत्य हा त्यांच्या 
अनेक छंदापैशकी एक छंद आहे, एवढ्याचि भावनेने त्याकडे बघतात. मग अशा वेळी त्यांना 'पिनहारी' िशकवला काय 
िकंवा दसुरे काही िशकवले काय, काही फरक पडत नाही.  मात्र ज्यांना या कलेत खरोखरचि रस असेल, त्यांनी 
अगोदर परपंरा काय म्हणिते ते जाणिून घ्यावे आिणि मग खशुाल आधुिनक नाियका रगंवावी. आधुिनक 'अिभसािरका' 
रगंवण्याआधी पारपंिरक 'अिभसािरका' काय-काय करत असे हे मािहती असायला हवे. आताचेि जे सामािजक प्रश्न 
आहेत तेही कथकमधून समाजासमोर मांडता येतील. आम्ही तर हे गेली िकत्येक वषे करत आलो आहोत. पुण्यात 
जेव्हा आम्हांला वेगवेगळ्या चिचिारसत्रांसाठी-कृतीसत्रा़़़ंसाठी बोलावले जाते,  तेव्हा आम्ही अगोदर पारपंिरक 
नृत्य सादर करून मग एक नतृ्य खास त्या िवषयावर सादर करतो.  प्रके्षकांनाही ते आवडते आिणि आम्हांलाही 
काहीतरी नवीन िशकायला िमळते.

कथकगुरू मणनीषा साठे यांच्याशी एक संवादि - सािनया
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प्रश्न: कथकमधल्या नव्या प्रयोगांबद्दल अजून काही सांगा.

उत्तर:  १९९१ पासून मी जपानी िकंवा ओिरएन्टल सगंीताबरोबर कथक सादरीकरणिाचिा प्रयोग करते.  दर वषी 
एकदा भारतात आिणि एकदा जपानमधे आम्ही हा प्रयोग करतो.  यात आधुिनक ततं्रज्ञानाचिा खूप वापर करायला 
िमळाला आहे. अनेक मजली रगंमचंिावर केवळ दीड िमिनटांत वावरणेि; वेगवेगळ्या रगंांचेि असंख्य िदवे, क्षणिात अग्नी, 
धुके िकंवा पाणिी रगंमंचिावर प्रकट होणेि; हे सार ेलक्षात ठेऊन नृत्यिदग्दशरन करायला िमळाले. त्या वेळी मी िदग्दशरन 
अगोदर केले आिणि नंतर माझ्या साहाय्यकांनी ततं्रज्ञानाचिा वापर करून त्याला उठाव िदला. नंतर मात्र मी िदग्दशरन 
करतानाचि या शक्यतांचिा िवचिार करायला िशकले. यािशवाय मी हुडंाबळी, भृणिहत्या यांसारख्या सामािजक प्रश्नांवर 
आधािरत नृत्यरचिनाही केल्या. तसेचि मूळ तीन रगं, त्यांतून िनमारणि होणिारे इतर रगं, िकंवा सत्व, रज, तम या तीन 
गुणिांवर आधािरत एक नृत्यनाट्य, 'ध्यास िमनीचिा' या नावाचेि एक िमथक हेही मी नृत्यातून सादर केले. नतृ्याच्या 
सादरीकरणिाला िवषयाच्या मयारदा नसतात.  आपापला कल,  अभ्यास,  इच्छा यांनुसार सादरीकरणि करता येते. 
परपंरते रमावे, िदग्दशरन करावे की वेगवेगळे िवषय हाताळावेत हा प्रत्येकाच्या िवचिारस्वाततं्र्याचिा भाग झाला. माझ्या 
नृत्यालयाला  आता  ३८ वषे  पूणिर  झाली  आहेत.  गेल्या  १०  वषार्षांपासून  आम्ही  दर  वषी  कमीतकमी  ९  नवी 
सादरीकरणेि करत आलो आहोत. पारपंिरक 'गणेिशवंदना' सादर करतानाही एकदा वापरलेला श्लोक, काव्य आम्ही 
पुन्हा वापरत नाही.

प्रश्न: तुमच्या अनेक िशष्या भारताबाहेर आहेत. 'कथक ऑनलाईन िशकिवणेि'  या अनुभवाबद्दल सांगा.  तुम्हांला 
अशा प्रकारे िशकवण्याने समाधान िमळते का? प्रत्यक्षात िशकवणेि आिणि ऑनलाईन िशकवणेि यांतले फायदे-तोटे 
काय आहेत?

उत्तर:  ऑनलाईन कथक िशकव॑णेि हा काही फारसा आनंददायी अनुभव नाही.  एकतर त्यात वेळेचिा समन्वय 
नसतो. मी इथून नतृ्याचेि बोल म्हणिते आहे आिणि दसुरीकडे कोणिीतरी त्यावर नाचित आहे असे होऊ शकत नाही. 
ऑनलाईन िशकवण्याकरता तुलनेत बरीचि अिधक उजार लागते,  कारणि त्या छोट्याशा पडद्यावर बघताना एकाचि 
वेळी अनेक गोष्टींचेि भान ठेवावे लागते. पणि 'समिथगं इज बेटर दनॅ निथगं' म्हणितात, तसे या पद्धतीने मी माझ्या 
इथल्या  िशष्यांचिा  कथकचिा  प्रवास सुरू  राहावा,  म्हणूिन  माझ्याकडून मदत करू शकते.  पणि अथारतचि गरुू-
िशष्यांच्या एकत्र सहवासातून िमळणिारा आनंद यात नक्कीचि िमळत नाही.

प्रश्न: शास्त्रीय कला समजायला कठीणि आहेत असा एक समज असतो. ही भावना कशी कमी करता येईल?

उत्तर: शास्त्रीय कलेच्या सादरीकरणिात भाग घेणिारे दोन प्रमुख घटक आहेत, ते म्हणिजे प्रेक्षक आिणि कलाकार. 
कलाकाराच्या बाजूने बोलायचेि झाले, तर सगळेचि काही गोपीजींच्या पठडीत तयार झालेले नसतात. सगळ्यांनाचि 
काही गोपीजींप्रमाणेि आपल्या कायरक्रमाचिी मांडणिी करता येत नाही.  सगळेचि काही स्वतःचेि समीक्षक नसतात. 
त्यामुळे आपला कायरक्रम कसा होतो आहे,  तो लोकांना आवडणिार आहे की नाही,  आपणि काय सादर करत 
आहोत,  यांवर प्रके्षकांचिी पसंती अवलबंनू असते.  हे  लक्षात घेऊन कलाकाराने  आपल्या कायरक्रमाचिी आखणिी 
करायला  हवी.  इतर  उत्तम कलाकारांचेि  कायरक्रम पाहायला  हवेत.  स्वतःचेि  समीक्षक झाल्यािशवाय आपल्यात 
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सुधारणिा होणिार नाहीत. कलाकाराने कायरक्रमावर, िरयाजावर योग्य ते पिरश्रम घ्यायला हवेत, अन्यथा ते कायरक्रम 
प्रेक्षकांना रुचिणिार नाहीतचि; िशवाय या कलाप्रकाराकडे पाहण्याचिी त्यांचिी दृष्टीही कलुिषत होईल. 

आता  प्रके्षकांच्या  बाजूने  बोलायचेि,  तर  जेव्हा  मी  अमेिरकेत  कायरक्रम करत असे,  तेव्हा  िडजीटल माध्यमांचेि 
आक्रमणि नव्हते. 'बॉर्िलवूड' नामक प्रिसद्ध नृत्यप्रकाराने इतर नृत्यप्रकारांना झाकोळून टाकलेले नव्हते. वाद्यांच्या 
गदारोळात हरवून जाण्याचिी प्रेक्षकांचिी वृत्ती नव्हती. याउलट प्रके्षकांचिा कल भारतीय सगंीताचिा जो गाभा आहे - 
आत्ममग्न होणेि, प्रस्तुितमधून आनंद आिणि शांतता िमळवणेि - त्याकडे असे. पणि स्वतःबद्दलचिा कुठलाही फाजील 
आत्मिवश्वास न बाळगता मला अजूनही असे वाटते की,  एक मोठे प्रके्षागार असावे.  ितथे ५०० प्रके्षक ितिकटे 
काढून आलेले असावेत आिणि मी म्हणिावे, ज्यांना हा कायरक्रम आवडला नसेल, त्यांनी ितिकटांचेि पैशसे परत घेऊन 
जावेत. यात बहुमत कोणिाच्या बाजूने आहे ते कळेल. बहुसंख्य लोकांना कायरक्रम आवडला नसेल, तर कलाकाराने 
स्वतःकडे वेगळ्या नजरनेे बघायला िशकायला हवे. यात जे न कळणिारे प्रेक्षक असतील, त्यांनी जर खलु्या मनाने 
कायरक्रमाकडे पािहले नाही तर ते आयष्यभर अज्ञचि राहणिार.  सवाई गधंवर  महोत्सवात येणिारे सगळेचि काही गाणेि 
समजणिारे नसतात.  काही जणि प्रितषेचिा भाग म्हणिून येतात,  काहींना त्या वातावरणिाचिा भाग बनण्याचिी आवड 
असते, म्हणूिन ते ितथे येतात.  पणि काहींना हळुहळू त्यातूनचि गाण्याचिी गोडी लागते आिणि काही कानसेन तयार 
होतात. जेव्हा अिधकािधक कायरक्रमांना लोक हजेरी लावतील, तेव्हा त्यांचिी त्या कलेचिा आस्वाद घेण्याचिी क्षमता 
वाढेल.

अनेक वेळा माझ्या असे लक्षात येते की,  कायरक्रमाचिा दजार  सुमार असतो.  मग त्याला कथक कसे म्हणिणिार? 
आवश्यक पूवरतयारी न करता जर पालक म्हणिणिार असतील की,  आमचिी मलुगी आठवड्यातला एकचि िदवस 
नृत्यवगारला जाऊन इतकेचि िशकली; तर त्यांनी रगंमंचिावर न येता केवळ स्वान्तसुखाय नाचिावे. ज्या कलाकारांनी 
नृत्य हे आपले आयषु्य मानलेले आहे, त्या कलाकारांचेि नतृ्य यू-ट्यबुवर बघून िशकण्याचिीही सोय आता आहे. 
िरयाज न करणिारा कलाकार रगंमचंिावर उतरण्यास पात्र नाही. अथारत हे काही एकट्या अमेिरकेत घडत नाही, हे 
सगळीकडेचि घडत आहे.

प्रश्न: कथक हा पवूी एकल नृत्यप्रकार होता. आता अनेकदा कथक हे समूहनृत्य म्हणिूनही सादर केले जाते. तर 
चिांगल्या एकल आिणि समूहनृत्याचिी वैशिशष्टे्य काय असावीत?

उत्तर: खरे पाहता, कथक हा एकल नृत्यप्रकारचि आहे. पणि अनेक कारणिांनी आता समूहनृत्य सादर होते. आता 
कायरक्रम सादर करताना वेळेचेि बंधन असते. नृत्यवगारच्या वािषरक िदनाकरता अनेक िवद्याथ्यार्षांचेि एक सादरीकरणि 
असते. एकल कायरक्रम पेलू शकणिारे कलाकारही कमी झाले आहेत. प्रके्षकांना चिांगले आिणि वाईट यांचिी ओळख 
करून द्यायचिी म्हणूिन 'मनीषा नृत्यालया'च्या २५ व्या वषी आम्ही एक प्रकल्प हाती घेतला. पुण्यातल्या मोठमोठ्या 
मंिदरांमधे कायरक्रम सादर करून आम्ही कथकचिी पिरभाषा, ततं्र, अिभनयाचिी भाषा िशकवायचिा प्रयत्न केला. पणि 
५/६ प्रयोगांनंतर आमच्या असे लक्षात आले की, तेचि तेचि प्रेक्षक या सवर कायरक्रमांना हजेरी लावत आहेत! तेव्हा 
हा प्रयोग पूणिरपणेि असफल झाला.

कथकगुरू मणनीषा साठे यांच्याशी एक संवादि - सािनया
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चिांगल्या समूहनृत्याचेि मोठे वैशिशष्ट्य म्हणिजे त्यातल्या सवर कलाकारांचिी एकतानता. त्याचिबरोबर नृत्याचिी मध्यवती 
कल्पना,  एकसमयता,  ताळमेळ,  सादरीकरणि  आिणि  त्याला  अनुसरून  वेषभषूा,  सगंीत,  योग्य  प्रकाशयोजना, 
नतरकांचिी एकित्रत स्थानरचिना, रगंमंचिाचिा कॅनवास म्हणिून केलेला पूणिर वापर, या कॅनवासवर बनणिाऱ्या िचित्राकृतीचिी 
प्रमाणिबद्धता, ती प्रमाणिबद्ध आहे की रगंांचेि फटकारे मारल्याप्रमाणेि अस्ताव्यस्त आहे, हे सारे बघणेि महत्त्वाचेि आहे. 
समूहनृत्य करणिाऱ्या सवर  नतरकांना एकमेकांबद्दल सौदाहारचिी भावना असलीचि पािहजे. आम्ही कथक िशकलो त्या 
काळात नृत्यसंयोजन नव्हते.  त्यामुळे या िवषयावर मी जे ३ तासांचेि भाषणि देते,  ते िनव्वळ माझ्या अनुभवाचेि 
संिचित असते.

प्रश्न: कथकमधे नाट्यशास्त्राच्या िनयमांचेि पालन करताना इतर भारतीय शास्त्रीय नृत्यशैशलींपेक्षा अिधक स्वाततं्र्य 
घेतले गेले आहे का ?

उत्तर: सवर  दिक्षणि भारतीय नृत्यशैशली या नाट्यशास्त्रािधिषत आहेत. त्यांच्या अभ्यासाला िलिखत ग्रंथाचिा आधार 
आहे.  त्यामुळे  ती  चिौकट मोडून  ते  कुठलीही  गोष्ट  करत नाहीत.  आता  आपणि भरतनाट्यम्  सादरीकरणिातही 
समूहनृत्य पाहतो.  पणि काही समूहनृत्यांचेि  उले्लख भरतमुनींच्या  नाट्यशास्त्रातही  आहेत.  कथकचिी परपंरा  मात्र 
मौिखक आहे. म्हणूिनचि 'ध'चिा 'मा' न करता ती िशकणेि आिणि मग इतरांना िशकवणेि महत्त्वाचेि आहे. हे जर लक्षात 
घेतले नाही,  तर ती गरुुपरपंरा खंिडत होते.  नाट्यशास्त्रात भरतमनुींनी उभे राहण्याचेि िनयम, चिालण्याचेि िनयम, 
चिक्री घेण्याचेि  िनयम अशा अनेक बाबींचिा बारीकसारीक िवचिार केलेला आढळतो.  कथकनेही या िनयमांपासून 
फारकत घेतलेली नाही, पणि तरीही स्वतःच्या अिभव्यक्तीचेि स्वातंत्र्य शोधणिारी ही शैशली आहे असे मला वाटते.

प्रश्न: मुघल आक्रमणिाचिा उत्तरकेडच्या आिणि दिक्षणेिकडच्या शैशलींवर वेगवेगळ्या प्रकार ेप्रभाव पडला, म्हणूिनही या 
िनयमांच्या पालनात फरक पडला असेल का?

उत्तर:  िनिकता श्चितचि.  इतर  शैशलींना  कथकइतक्या  ऐतितहािसक संक्रमणिांना  तोंड  द्यावे  लागले  नाही.  या  साऱ्याचिा 
पिरणिाम शैशलीवर झाला. अगोदर मिंदर परपंरा, मग दरबार परपंरा होती. िब्रिटीश साम्राज्यात या कला लुप्त झाल्या 
आिणि परत स्वाततं्र्यानंतर त्यांना रगंमंचि िमळाला. म्हणूिन त्या शैशलीला रगंमंचिीय स्तर असे म्हणितात. मघुल काळात 
कथकमधे काही शंृगािरक हावभावांचिी भर पडली.  पणि दृतलयीतला  'तत्'कार,  िकता क्लष्टतेतला  'तत्'कार,  तबला-
पखावजबरोबर जुगलबंदीस्वरूप जाणिारा  'तत्'कार,  न हलता केला जाणिारा  'तत्'कार,  चिक्री यांसारख्या उत्तम 
तांित्रक गोष्टींचिीही भर पडली. काही कल्पक योजनांचिीही भर पडली. उदाहरणिाथर, पाय रगंांत बुडवून पांढऱ्या रगंावर 
नृत्य करताना त्याच्यावर िचित्राकृती बनवायच्या. तर अशा प्रकारे दरबार परपंरचेिा कथक नतृ्यशैशलीवर मोठा प्रभाव 
आहे.

प्रश्न:  असे  म्हटले  जाते  की,  फ्लेमेको  िकंवा  टॅप  डान्स  हे  नतृ्यप्रकार  कथकचिी  भावंडे  आहेत.  िजप्सीच्या 
तांड्यांमुळे हे नतृ्यप्रकार स्पेन आिणि इतर देशात पोहोचिले आिणि वेगळ्या रूपांत िकता स्थरावले. त्याबद्दल तुमचेि मत 
काय ?

उत्तर:  सवर  शास्त्रीय नतृ्यांचिी मुळे लोकनृत्यातचि जाणिवतात.  कथकमधे जसे आपणि १,२,३,४ मोजून परत ५ 
१४९
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मोजताना  ४  चिाचि  पाय  परत  मारतो,  तीचि  पद्धत  जगातल्या  इतर  अनेक  ४  च्या  तालात  पाय  नाचिवणिाऱ्या 
नृत्यप्रकारात या ना त्या प्रकाराने येते.  अगदी झुंबा नृत्यातही मी हे पािहले आहे.  त्यामुळे ही भावंडे आहेत असे 
म्हणिण्यापेक्षा या सवर नृत्यप्रकारांत साधम्यर आहे, एवढेचि मी म्हणूि शकते.

प्रश्न: िरयाजाचेि महत्त्व आिणि तो कसा करावा याबद्दल थोडे सांगा.

उत्तर:  खरे  पाहता  या  िवषयावर  मी  एक वगरचि  घेऊ शकते.  पणि  थोडक्यात  सांगायचेि,  तर  शाळेत  जायला 
लागल्यावर जसे आपणि आधी अक्षरे िगरवायला िशकतो, मग वाक्य िलहायला िशकतो; अगोदर अंक िशकतो, मग 
गिणित िशकतो, तसेचि आधी िरयाज केल्यािशवाय नृत्य करता येत नाही.  नृत्यप्रिशक्षणि वगारत नतृ्य िशकणेि वेगळे 
आिणि स्वतःच्या िचिंतन-मननातून त्याचिा अभ्यास करणेि वेगळे.  िरयाजामुळे दमसास वाढतोचि, िशवाय हस्तकांचेि 
सौंदयर,  िनवडलेल्या रचिनेचेि सौंदयर  हे िरयाजामुळे नीट समजते.  िरयाज म्हणिजे स्वाध्याय, स्वतःचिा अभ्यास.  हा 
िरयाज हीचि खऱ्या कलाकाराचिी खूणि आहे. या िरयाजाचिी ओढ आतून येते. त्याचेि व्यसन लागते. आज िरयाज केला 
आिणि हे सापडले िकंवा आज िरयाज केला आिणि काहीचि नाही सापडले िकंवा आज िरयाज केला नाही, तर िदवस 
वाया गेला असे जेव्हा एखाद्याला वाटू  लागते;  तेव्हा ती व्यक्ती आपल्या कलेप्रती प्रामािणिक आहे असे म्हणिता 
येईल. तेव्हा िरयाजाला पयारय नाही. मनाचेि मोठेपणि असणेि, मनाचिी कवाडे सतत उघडी ठेवणेि, डोळे आिणि कान 
उघडे ठेवून जगातल्या चिांगल्या गोष्टी आत्मसात करता येणेि, हे चिांगल्या कलाकाराचेि लक्षणि आहे, हा माझा िवश्वास 
आहे.

प्रश्न: उत्तरकेडे परुुष नतरकांचिी उत्तम परपंरा असताना महाराष्टर ात पुरुष नतरक संख्येने कमी का?

उत्तर:  हा नक्कीचि िवचिार करण्यासारखा प्रश्न आहे.  पुरुष नतरकाकडून अशी अपेक्षा असते की,  त्याने घरही 
चिालवावे आिणि नतरनही करावे.  आजही फक्त कथक नतृ्यावर घर चिालेल अशी पिरिकता स्थती नाही,  हे अशी परपंरा 
नसण्यामागचेि व्यावहािरक कारणि आहे असे मला वाटते. 'मनीषा नतृ्यालया'त मी परुुष नतरकांना िशकवत नाही, 
पणि माझ्या पाहण्यातल्या पुरुष नतरकांचेि सातत्यही िस्त्रयांइतके िटकलेले िदसत नाही.  कथक ही बायकी कला 
समजून पालक घाबरतही असतील कदािचित, पणि खरतेर नृत्य ही 'बायकी' कला नाही. उत्तरकेडे गोपीजी झाले, 
महाराजजी घराणेि झाले, राजेद्र गगंाणिी झाले. यांपैशकी कोणिीचि बायकी नाही.

प्रश्न: सध्या नृत्यावर आधािरत नवनवीन िरॲिलटी शोज येत आहेत. त्याबद्दल तुम्हांला काय वाटते?

उत्तर: या िरॲिलटी शोजबाबत मी 'बांडगूळ', 'कुत्र्याच्या छत्र्या' असे अनेक शब्दप्रयोग ऐतकले आहेत. मला असे 
वाटते की, या प्रकाराला काही शाश्वत मूल्ये नाहीत. अिभजात कलांना जी िकंमत आिणि जो दजार असतो, तो यांना 
नसतो.  ही सादरीकरणेि म्हणिजे  'मजा करा आिणि िवसरून जा'  अशा प्रकारचिी असतात.  पणि ज्यांनी गोपीजींचिा 
'झनक झनक पायल बाजे'मधला नतृ्यािवष्कार बिघतला आहे, ते तो िवसरूचि शकत नाहीत.  पणि या प्रकारच्या 
कायरक्रमांमुळे पालकांनाही मुलांना टी.व्ही.वर पाठवायचिी घाई झाली आहे. हा थोडासा 'पी हळद आिणि हो गोरी' 
असा प्रकार झाला. तीन िदवसात तीन िमिनटांचेि गाणेि िशकायचेि, ते सादर केले की िवसरून जायचेि आिणि पुढच्या 
तीन िमिनटांचिी तयारी करायचिी, असा हा वरवरचिा प्रकार आहे. नृत्य हा असा तीन िमिनटांत िशकण्याचिा प्रकार 

कथकगुरू मणनीषा साठे यांच्याशी एक संवादि - सािनया
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नाही.  तीन जन्मांत तरी  तो िशकता येईल का मला मािहती  नाही.  त्यामागे  आयषु्य घालवनूही  जाणिवते की, 
आपल्याला अजून केवढे तरी िशकायचेि बाकी आहे. आजकालच्या 'इसं्टंट' जमान्यात ते लोकांना आवडत असेल, 
पणि मन:शांती देणिार ेहे नृत्य नाही हे मात्र मी नक्कीचि सांगू शकते.

मनीषाताई,  तुमच्याशी गप्पा मारून आज खूप बरे वाटले.  गोपीजींना प्रत्यक्ष पाहण्या-भेटण्याचिी संधी िमळाली 
नाही, पणि तुमच्या अनुभवांमधनू गोपीजी थोडेफार समजले असे वाटते आहे. अनेकदा तुमचेि कायरक्रम बघण्याचिी 
आिणि तुमच्याकडून िशकण्याचिी संधी िमळाल्याबद्द्ल मी स्वतःला भाग्यवान समजते.  तुमचेि कायरक्रम बघताना 
त्यातला ताजेपणिा नेहमीचि प्रेक्षकांपयर्षांत पोहोचितो असे मला वाटते. तुमच्या आगामी प्रकल्पांकरता शुभेच्छा.

'ऐतसी अक्षरे'च्या वाचिकांसाठी वेळात वेळ काढून ही मुलाखत िदलीत त्याबद्दल आभार. 

मनीषाताईचं्या पारपंिरक कथक कलािवष्काराचिी एक झलक यूट्यबूवर इथे बघायला िमळेल:

:// . . / ? = 3http www youtube com watch v hqmu QGYahA

मनीषाताईचं्या जपानी फ्यूजन कलािवष्काराचिी एक झलक इथे बघायला िमळेल:

:// . . / ? = 8http www youtube com watch v jOpAflGMzc

***
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व्यगंिचित्र - जयदीप िचिपलकट्टी, अमुक

मोठ्या आकारातल ंिचित्र इथे िमळेल -  :// . . / /2237http www aisiakshare com node

संकल्पना - जयदीप िचिपलकट्टी

रखेाटन - अमुक

व्यंगिचित्र - जयदिीप िचिपलकट्टी, अमणुक

http://www.aisiakshare.com/user/467
http://www.aisiakshare.com/user/365
http://www.aisiakshare.com/node/2237
http://www.aisiakshare.com/user/467
http://www.aisiakshare.com/user/365
http://www.aisiakshare.com/node/2237


सहजपणिे िखशनात हात घातल्यावर्र हाती एखादर्े नाणिे लाग ते, ते बहधुिा रुपयाचेच असते. रुपयाचे 

दैर्निंदर्न जीवर्नातले महत्त्वर्  'दर्ाम करी काम आणिणि रुपया करी सलाम', 'रुपयाभोवर्ती दर्िुनया 

िफिरते' अशना म्हणिी आणिणि वर्ाक्प्रचारांतून, तसेच 'सब से बडा रुपैया' वर्ग ैरे िहदंर्ी िफिल्मी ग ाण्यांतून 

आणपल्याला सतत जाणिवर्त असते.  स्टेनलेस स्टीलचे तेज असलेला,  एका बाजूला  'अशनोक 

स्तभं' तर दर्सुऱ्या बाजूला मूल्य आणिणि नवर्ीनच राजमान्यता िमळालेले ते िवर्वर्िक्षत िचन्ह असलेला 

हा आणपला 'भारतीय' रुपया! अथात जग ात इतरही काही दर्ेशनांमध्ये  'रुपया'  हे चलन चालते. 

पािकस्तान,  नपेाळ  िकंवर्ा  श्रीलंका  हे  तर  आणपले  शनेजारीच,  परतंु  तुलननेे  दर्रू  असलेल्या 

इडंोनिेशनया, मॉम्पिरशनस िकंवर्ा सेशनल्स अशना दर्ेशनांमध्येही 'रुपया'ने आणपले स्थान पटकावर्लेले आणह.े 

आणपल्याला आणश्चर्यर्श वर्ाटेल,  पणि भारतीय उपखंडाच्या सामुद्री सीमेच्या पल्याड असलेल्या अरब 

देर्शनांमध्ये चलनात भारतीय रुपयाच वर्ापरला जायचा - अग दर्ी चाळीस-पचंचेाळीस वर्षिांपूवर्ीपयर्शतं! 
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कहाणिी आपल्या   '  रुपया  '  चिी  ...   भाग   -   १   - शैशलेन

तर अशा ह्या रुपयाचिी ही कहाणिी - पवूीच्या 'कहाण्यां'सारखी ही 'सुफळ संपूणिर' होईल की नाही हे अजून ठरायचेि 
आहे, पणि 'साठां उत्तरां'तून 'पाचिां उत्तरी' तरी ितला आताचि करावे लागेल, कारणि रुपयाचिा इितहास िलहायचिा 
झाला तर त्याला काही खंड लागतील आिणि इथे तर आपल्या हाती आहेत फक्त काही पाने!

'रुपया' म्हणिजे काय? ह्या प्रश्नाने कहाणिीचिी सुरुवात करायला हरकत नाही. प्रश्नाचिी उत्तर ेएकापेक्षा जास्त आहेत 
आिणि वरवर पाहता सोपी आहेत - 'रुपया' म्हणिजे एक नाणेि, िकंबहुना एक 'मूल्यांक'; 'रुपया' म्हणिजे शंभर पैशसे 
आिणि 'रुपया'  म्हणिजे 'पैशसा'  सुद्धा - 'अथर'  िकंवा  'िवत्त' अशा अथारने!  आिणि रुपया हे सवर  आहे, म्हणिजेचि तो 
'िविनमयाचेि साधन'ही आहे;  आपणि त्याचिा वापर मुख्यतः  'िकंमत चिुकती करण्यासाठी'  करतो. 'िकंमत चिुकती 
करण्यासाठी वापरले जाते ते िवत्त' ही 'पैशशा'चिी िकंवा 'िवत्ता'चिी अगदी प्राथिमक स्वरूपाचिी व्याख्या झाली. नाणिी 
हे त्याचिमुळे 'िवत्त' होऊ शकते, पणि 'िविनमया'चेि साधन म्हणूिन 'िवत्ता'चिा पसारा फक्त नाण्यापुरता मयारिदत नाही 
- त्यात इतरही अनेक गोष्टींचिा समावेश होतो. 

नाण्यांचिा प्रवेश िविनमयाच्या पटावर व्हायच्या आधीपासून मानवी समाज िवत्तीय व्यवहार करत आलेले आहेत. 
वस्तूचं्या  देवाणिघेवाणिीतून िविनमय आिणि िवत्तीय व्यवहाराचिी  सुरुवात झाली आिणि लवकरचि िविनमयाचेि  एक 
साधन म्हणूिन धातूचंिा वापर होऊ लागला. ठरािवक वजनाचेि चिांदी िकंवा सोन्याचेि ठोकळे व्यवहारात वापरले जाऊ 
लागले.  िख.पू.  २५००  वषार्षांपूवीच्या  मेसोपोटेिमयन  संस्कृतीतल्या  'कोनमय'  अथवा  'क्यिुनफॉर्मर'  िलपीत 
िलिहलेल्या लेखांमध्ये कजरव्यवहार, मुद्दल आिणि व्याजासंबंधी करारपते्र, खरदेीिवक्री आिणि तत्सम व्यवहार इत्यादी 
िवत्तीय व्यवहारांचिा समावेश असलेले अनेक लेख सापडले आहेत. 'िमन', 'शेकेल' इत्यादी वजन-दशरक शब्दांचिा 
वापर ह्या लेखांमध्ये  'मूल्य'  दशरवण्यासाठी केला गेला आहे.  आपल्याकडे वेिदक सािहत्यातही  'िहरण्य'  िकंवा 
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'िनष्क' अशा धातूपंासून बनलेल्या िविनमय साधनांचिा उले्लख सापडतो. तसेचि 'शतमान' नामक वजनाचिाही उले्लख 
अशा संदभार्षांत केलेला आहे. 'शंभर वजनाचेि'  असा त्याचिा सरळ अथर  आहे,  सबब हे वजन शंभर गुजंा इतक्या 
वजनाचेि असावे असा काही िवद्वानांचिा कयास आहे.

धातूचंिा  वापर िविनमयाचेि  साधन म्हणिून होऊ लागला तरी त्यात एक मोठा प्रश्न उद्भवे  -  धातूचिी िकंमत ही 
अखेरीस त्याच्या शुद्धतेवर अवलबंनू असणिार आिणि वापरल्या गेलेल्या धातूचेि वजन जरी प्रत्यक्ष पडताळून बघता 
येत असले तरी त्याचिी शुद्धता सहजासहजी जाणिणेि ही काही सवरसामान्य व्यक्तीच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही! मग 
ह्या शुद्धतेचिी हमी कोणि घेणिार आिणि ती तशी घेतली गेली आहे हे िविनमय करणिाऱ्यांना कसे काय समजणिार? ह्या 
कायरकारणिभावात  शुद्धतेचिी  हमी  घ्यायला  शासन-संस्था  पढेु  आली  आिणि  ती  घेतली  गेली  आहे  हे  उद्धतृ 
करण्यासाठी धातूच्या तुकड्यावर िचिन्ह उमटवले जाऊ लागले.  हा होता  'नाण्यां'चिा जन्म  -  आिणि तो जगात 
सवरप्रथम 'िलिडया' ह्या ग्रीक प्रांतात (हा सध्या तुकर स्तानच्या पिकता श्चिम िकनारपट्टीचिा भाग आहे), िख.पू. ६५० च्या 
आगेमागे झाला असे प्राचिीन इितहास अभ्यासणिाऱ्यांचेि मत आहे.  नाण्यांचिा उपयोग िविनमयात होऊ लागणेि ही 
जगाच्या िवत्तीय इितहासातील एक क्रांितकारी पायरी समजली जाते, आिणि ह्या क्लृप्तीचिा उगम झाल्यावर ितच्या 
फैश लावाला फारसा अवधी लागला नाही असे उपलब्ध पुराव्यानुसार िदसून येते.

भारतातील सवारत प्राचिीन नाणिी साधारणितः िख .पू.  ४५० च्या सुमाराचिी आहेत असे तज्ञांचेि  मत आहे.  ग्रीक 
जगतातल्या  प्राचिीनतम  नाण्यांवर  स्वािमत्वदशरक  म्हणूिन  लहान-लहान  खणुिा  उमटवलेल्या  असत.  त्यानंतर 
लवकरचि ग्रीक जगतांत ठशांपासून  नाणिी  बनवण्यात येऊ लागली.  नाण्यांवर जे  अंकन होणेि  अपेिक्षत असे ते 
उलट्या स्वरूपात ठशांवर कोरले जाई,  मग धातूचिा मान्य शुद्धतेचिा आिणि वजनाचिा तुकडा अशा दोन ठशांच्या 
मध्ये  ठेवनू  वरच्या  बाजूच्या  ठशावर  हातोड्याने  आघात  केला  जाई.  आघातामुळे  आलेल्या  दाबाने  ठशांवर 
असलेल्या िचित्रणिाचेि अंकन नाण्यांवर होई. नाण्यांचेि उत्पादनाचिा वेग वाढवण्यासाठी ही प्रिक्रया उत्तम होती. परतुं 
सुरुवातीचिी दोनतीनशे वषे  तरी  भारतातील प्राचिीनतम नाणिी ही  खणुिा  उमटवण्याच्या पद्धतीनेचि बनवली जात 
रािहली. त्यांच्या दृश्य स्वरूपामुळे त्यांना 'आहत' नाणिी िकंवा 'पंचि-माक्डर  कॉर्इन्स' असे नामािभधान प्राप्त झाले 
(िचित्र १).
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तर अशा ह्या रुपयाचिी ही कहाणिी - पवूीच्या 'कहाण्यां'सारखी ही 'सुफळ संपूणिर' होईल की नाही हे अजून ठरायचेि 
आहे, पणि 'साठां उत्तरां'तून 'पाचिां उत्तरी' तरी ितला आताचि करावे लागेल, कारणि रुपयाचिा इितहास िलहायचिा 
झाला तर त्याला काही खंड लागतील आिणि इथे तर आपल्या हाती आहेत फक्त काही पाने!

'रुपया' म्हणिजे काय? ह्या प्रश्नाने कहाणिीचिी सुरुवात करायला हरकत नाही. प्रश्नाचिी उत्तर ेएकापेक्षा जास्त आहेत 
आिणि वरवर पाहता सोपी आहेत - 'रुपया' म्हणिजे एक नाणेि, िकंबहुना एक 'मूल्यांक'; 'रुपया' म्हणिजे शंभर पैशसे 
आिणि 'रुपया'  म्हणिजे 'पैशसा'  सुद्धा - 'अथर'  िकंवा  'िवत्त' अशा अथारने!  आिणि रुपया हे सवर  आहे, म्हणिजेचि तो 
'िविनमयाचेि साधन'ही आहे;  आपणि त्याचिा वापर मुख्यतः  'िकंमत चिुकती करण्यासाठी'  करतो. 'िकंमत चिुकती 
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करण्यासाठी वापरले जाते ते िवत्त' ही 'पैशशा'चिी िकंवा 'िवत्ता'चिी अगदी प्राथिमक स्वरूपाचिी व्याख्या झाली. नाणिी 
हे त्याचिमुळे 'िवत्त' होऊ शकते, पणि 'िविनमया'चेि साधन म्हणूिन 'िवत्ता'चिा पसारा फक्त नाण्यापुरता मयारिदत नाही 
- त्यात इतरही अनेक गोष्टींचिा समावेश होतो. 

नाण्यांचिा प्रवेश िविनमयाच्या पटावर व्हायच्या आधीपासून मानवी समाज िवत्तीय व्यवहार करत आलेले आहेत. 
वस्तूचं्या  देवाणिघेवाणिीतून िविनमय आिणि िवत्तीय व्यवहाराचिी  सुरुवात झाली आिणि लवकरचि िविनमयाचेि  एक 
साधन म्हणूिन धातूचंिा वापर होऊ लागला. ठरािवक वजनाचेि चिांदी िकंवा सोन्याचेि ठोकळे व्यवहारात वापरले जाऊ 
लागले.  िख.पू.  २५००  वषार्षांपूवीच्या  मेसोपोटेिमयन  संस्कृतीतल्या  'कोनमय'  अथवा  'क्यिुनफॉर्मर'  िलपीत 
िलिहलेल्या लेखांमध्ये कजरव्यवहार, मुद्दल आिणि व्याजासंबंधी करारपते्र, खरदेीिवक्री आिणि तत्सम व्यवहार इत्यादी 
िवत्तीय व्यवहारांचिा समावेश असलेले अनेक लेख सापडले आहेत. 'िमन', 'शेकेल' इत्यादी वजन-दशरक शब्दांचिा 
वापर ह्या लेखांमध्ये  'मूल्य'  दशरवण्यासाठी केला गेला आहे.  आपल्याकडे वेिदक सािहत्यातही  'िहरण्य'  िकंवा 
'िनष्क' अशा धातूपंासून बनलेल्या िविनमय साधनांचिा उले्लख सापडतो. तसेचि 'शतमान' नामक वजनाचिाही उले्लख 
अशा संदभार्षांत केलेला आहे. 'शंभर वजनाचेि'  असा त्याचिा सरळ अथर  आहे,  सबब हे वजन शंभर गुजंा इतक्या 
वजनाचेि असावे असा काही िवद्वानांचिा कयास आहे.

सध्याचिा रुपया जरी स्टेनलेस स्टीलच्या रगंाचिा आिणि आतून शुद्ध लोखंडाचिा असला तरी त्याच्या नावावरून 
आपल्या लक्षात येईल की ते त्याचेि मूळ स्वरूप िनिकता श्चितचि नाही. 'रुपया' ह्या शब्दाचिी व्यतु्पत्ती आपल्याला दोन 
संस्कृत शब्दांपासून  साधता येते  - 'रुप'  म्हणिजे  'चिांदी'  आिणि  'रुप्य'  म्हणिजे  'ठसा असलेले,  घाट/आकार 
असलेले' म्हणिजेचि लक्षणिाथारने  'नाणेि'!  फार पवूीपासून भारतीय िवत्तीय व्यवस्था ही 'चिांदी-ग्राही'  म्हणूिन प्रिसद्ध 
होती. सोन्याचिी िकतीही भलामणि प्राचिीन सािहत्यात केलेली असली, तरी प्रत्यक्ष पुराव्यानुसार नाण्यांकरता तरी 
प्राचिीन भारतीयांनी थोडी-थोडकी नव्हे तर तीनचिारशे वषे  केवळ चिांदीचिा प्रामुख्याने वापर केला. 'रुप'  म्हणिजे 
'चिांदी', त्यापासून 'रुप्य' हे िवशेषणि आिणि त्यापासून बनलेला तो 'रुपया' ही व्यतु्पत्ती त्याचिमुळे अिधक जवळचिी 
वाटते.  वर  उले्लिखलेली  प्राचिीनतम  अशी  'आहत'  नाणिीही  चिांदीचिीचि  आहेत.  ग्रीक  राजा  अलेक्झांडर  जेव्हा 
भारताच्या सीमेवर तक्षशीला येथे येऊन ठेपला, तेव्हा ितथल्या अंभी नामक राजाने त्याला खडंणिी म्हणिून 'मुिद्रत 
स्वरूपातील चिांदी'  िदली असा स्पष्ट उले्लख ग्रीक इितहासकार करतात.  िकंबहुना  भारतात चिांदीच्या  नाण्यांचेि 
प्रचिलन हे ग्रीकांच्या आगमनापूवीचि झालेले होते हे सांगणिारा हा पुरावा आहे.  िविनमयाचेि साधन म्हणिून चिांदीवर 
असलेला भर हे भारतीय िवत्तीय इितहासातले एक महत्त्वाचेि लक्षणि आहे.

परतुं भारतात चिांदीचिी खिनजे िवशेष मोठ्या प्रमाणिावर उपलब्ध नाहीत.  त्यामुळे व्यवहारात वापरल्या जाणिाऱ्या 
नाण्यांसाठी  चिांदी  ही  बहुशः  भारताबाहेरून  इथे  येत  असे.  इतकेचि  नव्हे,  तर  चिांदीच्या  आयातीत  पडणिाऱ्या 
फरकांमुळे भारतीय नाण्यांच्या उत्पादनावर तसेचि स्वरूपावरही सखोल स्वरूपाचेि पिरणिाम झालेले आपल्याला 
िदसून येतात. जेव्हा जेव्हा चिांदी उपलब्ध होत रािहली तेव्हा तेव्हा त्या त्या वेळच्या राजकीय सत्तेने त्याचिा भरपूर  
फायदा उठवला.
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इ.स.च्या पिहल्या शतकात रोमन नौिवित्तकांना मान्सनू वाऱ्यांचिा  'शोध'  लागला आिणि भारतीय माल रोमपयर्षांत 
पोचिणेि पूवीपेक्षा सुलभ झाले. रोमन नाणिी यरुोपात उपलब्ध असलेल्या चिांदीपासून बनवली जायचिी. त्या चिांदीच्या 
नाण्यांचिा ओघ भारताच्या पिकता श्चिम िकनाऱ्यावर सुरु झाल्यावर इथल्या राजकीय सत्तांमध्ये त्या धनावर स्वािमत्त्व 
िमळवण्याच्या हेतूने यदु्धे पेटली.  सातवाहन आिणि क्षहरात ह्या घराण्यांत सघंषर  होऊन त्यात सातवाहन िवजयी 
झाले.  रोमन  संपत्तीचिा  ओघ  पुढचिी  दोनशे  वषे  अव्याहतपणेि  चिालू  रािहला  आिणि  त्यातून  दक्खनमध्ये 
'नागरीकरणिा'ला चिालना िमळून अनेकानेक महत्त्वपूणिर वास्तूचंिी आिणि नगरांचिी िनिमरती झाली.

ज्याप्रमाणेि भारताच्या पिकता श्चिम िकनाऱ्यावर होत असलेल्या व्यापारामुळे चिांदीच्या आयातीला इितहासाच्या प्राचिीन 
कालखंडात चिालना िमळाली,  त्याचिप्रमाणेि मध्ययगुीन काळात बंगाल प्रांतात िमळाली.  परतुं इथे चिांदीचेि आगमन 
पिकता श्चिमेकडून न होता पवेूकडून झाले.  चिीनच्या दिक्षणेिकडे असलेल्या यनु्नान प्रांतात चिांदीचेि मोठे साठे आहेत, 
ितथून चिांदी बगंालात येऊ लागली.  बंगाल प्रांताच्या अथरकारणिात कवड्यांचिा मोठ्या प्रमाणिात वापर होत असे, 
सबब आयात होणिाऱ्या चिांदीचेि रुपांतर चिांदीच्या नाण्यात झाले नाही.  बाराव्या शतकात इतर उत्तर भारताप्रमाणेि 
बंगालही तुकी आक्रमकांच्या कबज्यात गेला. तुकार्षांचेि राजकीय केद्र िदल्ली होते आिणि त्यांचिी राज्यव्यवस्था करांच्या 
कठोर वसुलीवर अवलबंनू होती.  सबब नाण्यांच्या स्वरूपात कर भरण्यावर तुकार्षांनी िवशेष भर िदला,  कारणि तो 
तसाच्या तसा िदल्लीपयर्षांत पोचिवता येऊन सरकारी खिजन्यात त्याचिा भरणिा करता येई. 

तुकार्षांचेि  राज्य जसे जसे पसरत गेले तसे तसे त्या त्या भागात टांकसाळी स्थापन करण्यात आल्या.  तुकार्षांच्या 
मागोमाग िदल्लीच्या तख्तावर आलेल्या प्रत्येक घराण्याने ही परपंरा दरोबस्त चिालवली.  टांकसाळी उघडण्याचिा 
आणिखी एक फायदा होता. इस्लामी शास्त्राप्रमाणेि प्रचििलत नाण्यांवर राजाचेि नाव असणेि ही महत्त्वपूणिर  गोष्ट होती, 
कारणि त्याद्वारे त्याचिी राजसत्ता धािमरक दृिष्टकोनातून 'मान्य' ठरे. िकंबहुना, 'िसक्का' म्हणिजे नाण्यावरील उले्लख 
आिणि 'खतु्बा' म्हणिजे शुक्रवारच्या प्राथरनेत राजाच्या नावाचिा उद्घोष हे इस्लामी धमरशास्त्रान्वये राजाच्या 'राजत्त्वा'चेि 
िनदशरक होते.  एखादा प्रांत सर झाल्यावर ितथे टांकसाळ उघडून स्वतःच्या नावाचिी नाणिी पाडणेि ही त्याचिमुळे 
इस्लामी राज्यकत्यार्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाचिी गोष्ट होती.

तुकर  आिणि त्यामागनू िदल्लीच्या तख्तावर आलेल्या अफगाणि घराण्यांचेि बंगाल आिणि भारतीय उपखंडाच्या वायव्य 
िदशेला असलेले मध्य आिशयाई प्रदेश ह्या दोन्ही प्रभागांशी व्यापारी संबंध होते. सबब ह्या दोन्ही मागार्षांनी चिांदीचिा 
ओघ भारतात चिालू रािहला आिणि िदल्लीच्या सुलतानांचिी नाणेि-व्यवस्था ही चिांदीवर आधािरत अशी महत्त्वाचिी 
िविनमय व्यवस्था म्हणिून उदयास आली.  िदल्लीच्या सुलतानांनी उत्तर िहदंसु्तानात िदल्ली,  रणिथभंोर,  बगंालात 
लखनौती, तसेचि दक्खनमध्ये देवगीर (दौलताबाद) इथे टांकसाळी घातल्या. त्यांच्या राज्यात प्रचििलत असलेल्या 
चिांदीच्या नाण्यांस 'टंका' असे नाव होते. हा 'टंका' साधारणिपणेि १०.८ ग्रॅम्स वजनाचिा होता (िचित्र २).
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सुमारे दोनशे वषार्षांनी,  इसवी सनाच्या चिौदाव्या शतकात ही पिरिकता स्थती पालटली.  बगंाल िदल्लीच्या वचिरस्वापासून 
वेगळा झाला आिणि ितथे स्वततं्र सुलतान घराणिी राज्य करू लागली.  मध्य आिशयामध्ये तैशमूर लगंाच्या मोगल 
टोळ्यांनी थैशमान घातले आिणि ितथे अराजक माजले. सबब ह्या दोन्ही मागार्षांनी िदल्लीपयर्षांत येणिारा चिांदीचिा पुरवठा 
हळूहळू कमी झाला.  त्याचेि िदल्ली सल्तनतीच्या नाण्यांवर दरूगामी पिरणिाम झाले.  चिांदीच्या  'टंक्यां'चिी िनिमरती 
थांबली. त्यांचिी जागा अत्यल्प चिांदी आिणि बरचेिसे तांबे असलेल्या िमश्र धातूच्या नाण्यांनी घेतली. चिीनहून येणिाऱ्या 
चिांदीचिा ओघ बंगालात चिालू रािहला. संपूणिर िहदंसु्तानात बंगाल हा असा एकचि प्रांत रािहला की िजथे चिांदीचेि 'टंके' 
छापणेि आिणि वापरणेि हे अिविकता च्छन्न चिालू रािहले. त्या टंक्यांचिा बंगाल आिणि बगंाली भाषा ह्यांच्यावर एवढा प्रभाव 
पडला की अद्यापही बंगालीत 'रुपया'ला  'टाका'  हाचि प्रितशब्द आहे, आिणि बांगलादेशच्या राष्टर ीय चिलनाचेि नाव 
म्हणूिन त्याचेि प्रचिलन अजूनही चिालू आहे!

बंगालमधे असलेला चिांदीचिा 'झरा' एकाचि राजकीय शक्तीच्या हाती पुन्हा लागायला सोळावे शतक उजाडावे लागले. 
१५२६ साली आग्रा-िदल्ली प्रांतात मध्य आिशयाई मघुल राजा बाबर ह्याचिी सत्ता प्रस्थािपत झाली.  अफगाणि 
सुलतानांच्या िवरुद्ध लढण्यासाठी म्हणिून बोलावले गेलेल्या बाबराने स्वतःचि आग्रयात बस्तान बसवले.  बाबराच्या 
मृत्यूनंतर  त्याचिा  मुलगा  हुमायून  राजा  झाला.  त्याच्या  कारकीदीत  नवजात  मघुल  सल्तनतीवर  बरीचि  अिरष्टे 
ओढवली.  िदल्ली-आग्रा प्रांतातून अफगाणि सत्ता जरी हाकलली गेली होती तरी बगंाल-िबहार प्रांतात अद्यापही 
अफगाणिांचेि वचिरस्व होते. शेरखान सूरी नामक त्यांच्या एका सेनानीने हुमायूनच्या अिधपत्याला आव्हान िदले. तो 
स्वतःला  'शेरशाह'  म्हणिवू लागला आिणि त्याने स्वतःच्या नावाचिी नाणिीही पाडली.  त्याच्या आव्हानाला प्रत्यतु्तर 
म्हणूिन हुमायूनने बगंालवर स्वारी केली, पणि त्या स्वारीत हुमायूनचिा पराभव होऊन त्याला आग्रयाच्या िदशेने माघार 
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घ्यावी लागली.  शेरशाह सुरीच्या नेतृत्त्वाखालील िवजीिगषु अफगाणिांनी मुघल सैशन्याचिा पाठलाग थेट आग्रयापयर्षांत 
केला आिणि अखेरीस हुमायनूला परागंदा व्हावयास भाग पडून िदल्ली-आग्रा,  तसेचि त्यापलीकडील पजंाबापयर्षांत 
शेरशाहने आपली हुकुमत बसवली.

ह्याचि वादळी राजकीय पिरिकता स्थतीत 'रुपया'चिा जन्म झाला. वर वर पाहता त्यात काही िवशेष झाले नाही; शेरशाहने 
बंगाल प्रांतात चिांदीचिा जो 'टंका' प्रचिलीत होता त्याच्या वजनात थोडा फरक केला. त्याचेि वजन १०.८ ग्रमॅ्सवरून 
११.२ ते ११.५ ग्रॅम्सपयर्षांत वाढवण्यात आले. हे वजन 'तोळा' ह्या वजनाच्या जवळ होते आिणि त्यामुळे 'एक तोळा 
वजनाचेि  आिणि शुद्ध चिांदीचेि  नाणेि'  तो  'रुपया'  ही  रुपयाचिी  मूलभूत  व्याख्या  जन्माला  आली.  हा  फरक तसे 
म्हणिायला गेल्यास सूक्ष्म वाटेल पणि त्यात एक महत्त्वाचिी 'मेख' होती. चिांदीच्या नाण्यांचेि वजन जेव्हा १०.८ ग्रमॅ्स 
होते, तेव्हा ती पाडून घ्यायला टांकसाळीत जो खचिर येई तो िगऱ्हाईकाकडून वेगळा वसूल केला जाई. म्हणिजेचि एक 
'टंका'  हा  िगऱ्हाईकाला  त्याच्यात  असलेल्या  चिांदीच्या  िकंमतीपेक्षा  थोडासा  'महाग'  पडे.  शेरशाहने  हा  खचिर 
नाण्याच्या वजनातचि अंतभूरत केला. ह्या हुशार खेळीमुळे त्याचिी नाणिी लोकांना अिधक भावली आिणि त्यांचेि प्रचिलन 
वाढले.

ह्या  खेळीबरोबरचि  शेरशहाने  टांकसाळींचेि  व्यवस्थापन  सरकारी  हातात  घेतले  आिणि  त्याच्यावर  कडक नजर 
ठेवायला सुरुवात केली. त्यामुळे टांकसाळीत नाणिी पाडताना जे संभाव्य गैशरव्यवहार (मुख्यत्त्वेकरून धातूचिी शुद्धता 
आिणि वजन ह्यांच्यात तफावत असणेि) होऊ शकत त्यांच्यावर आळा रािहला आिणि नाण्यांचिी िवश्वासाहरता वाढली. 
शेरशाहने  त्याच्या  राज्यात जागोजागी  टांकसाळी घातल्या.  त्यामुळे  चिलनाचिी  उपलब्धता वाढून अथरव्यवस्थेचेि 
'नाणिकीकरणि' व्हायला लागले, म्हणिजेचि कर भरण्यापुरतेचि नव्हे तर खरदेी-िवक्री व्यवहारातही नाण्यांच्या वापराचेि 
प्रमाणि वाढीस लागले.  चिांदीच्या नाण्याच्या जोडीला तांब्याचेि चिलनही शेरशाहने सुरु केले आिणि त्यांचेि परस्पर 
मूल्याधािरत प्रमाणिही ठरवनू िदले. एक चिांदीचिा रुपया म्हणिजे तांब्याचेि चिाळीस 'फुलूस' िकंवा 'पैशसे' होत असत. 
त्यासाठी लागणिारे तांबे प्रामुख्याने िदल्लीच्या दिक्षणेिला राजस्थानच्या पूवर  सीमेवर असलेल्या तांब्याच्या खाणिींतून 
प्राप्त होत असे आिणि ह्या उत्पादनावर सरकारी मालकी असल्याने चिांदी-तांब्याच्या परस्पर मूल्यांत होणिारे चिढ-
उतार सरकारी हस्तके्षपाने रोखता येत असत. चिलनाच्या बाबतीत शेरशाहने ह्या ज्या सुधारणिा घडवनू आणिल्या 
त्याचेि दरूगामी पिरणिाम भारताच्या िवत्तीय इितहासावर झाले आिणि पुढचिी काही शतके होत रािहले.

शेरशाहच्या रुपयांवरील कालोले्लखावरून 'रुपया'चेि उत्पादन आिणि प्रचिलन त्याने िहजरी सन ९४५, म्हणिजे इ.स. 
१५३८च्या सुमारास सुरु केले असे िदसून येते  (िचित्र ३).  ह्या नाण्यांवर तत्कालीन पद्धतीप्रमाणेि एका बाजूला 
इस्लामी धमारचिी 'कबुली', म्हणिजेचि 'किलमा' िकंवा 'शहदा' - 'ला इलाह इल-अल्लाह मुहम्मद अररसूल अल्लाह' - 
आिणि पिहल्या चिार इस्लामी खलीफांचिी नावे आहेत. दसुऱ्या बाजूला शेरशाहचेि पूणिर  नाव ('इस्म', 'लक़ब' आिणि 
'कुन्यत' ह्या भागांसह) आिणि टांकसाळीचेि नाव तसेचि कालोले्लख िदसतो. 
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िहजरी सन ९४५ मध्येचि हुमायूननेही बगंाल प्रांताच्या स्वारीवर असताना 'रुपया'च्या वजनाचिी नाणिी पाडलेलीही 
आपल्याला ज्ञात आहेत.  ह्या दोन यदु्धप्रवणि राजांत 'रुपया'चिा िनमारता नक्की कुठला हा प्रश्न केवळ नाण्यांच्या 
पुराव्यावरून आपल्याला सोडवता येत नाही. त्यासाठी आपल्याला िलिखत साधनांचिी मदत घ्यावी लागते, आिणि 
ती  अकबराच्या  पदरी  असलेल्या  अबुल फझल ह्या  मंत्र्याच्या  'आईन-ए-अकबरी'  ह्या  ग्रंथातील वणिरनावरून 
िमळते.  त्यात  'शेरखान'  ह्याचिा रुपयाचिा जनक म्हणिून स्पष्ट उले्लख अबुल फझल करतो,  त्यामुळे शेरशाह हाचि 
रुपयाचिा िनमारता होता हे िनिवरवादपणेि िसद्ध होते. (त्याला  'शाह'  ही पदवी न लावता  'खान'  हे दयु्यम प्रतीचेि 
संबोधन अबुल फझल त्याच्याकरता वापरतो).

शेरशहाचिी कारकीदर  ददैुवाने अल्पकालीन ठरली आिणि त्याचेि वारसदार बहुशः नालायक िनघाले. ह्या िननारयकीचिा 
फायदा तोपयर्षांत परागंदा अवस्थेत भटकत असलेल्या हुमायनूने उठवला आिणि तो अफगाणिांच्या हाती गेलेले आपले 
राज्य  परत िमळवायच्या  तजिवजीस लागला.  त्याच्या  ह्या  प्रयत्नांना  यश येऊन १५५५ च्या  शेवटी  त्याला 
आग्रयावर परत कब्जा िमळवणेि शक्य झाले. दसुऱ्यांदा झालेली राज्यप्राप्ती फार काल भोगणेि त्याच्या निशबी नसावे, 
कारणि काही  मिहन्यातचि दगडी  िजन्यावरून पडल्याचेि  िनिमत्त होऊन तो  प्राणिास मुकला.  त्याच्यामागे  त्याचिा 
अल्पवयीन मलुगा अकबर हा त्याचिा वारसदार ठरला. अकबराने पािनपतच्या दसुऱ्या लढाईत अफगाणि व त्यांच्या 
मांडिलकांचेि शह पूणिरपणेि मोडून काढले आिणि िदल्ली-आग्रयाच्या तख्तांवर मघुल हुकुमत कायम केली.

अकबर जरी अक्षरशतू्र असला तरी राज्यकारभाराचिी त्याला उत्तम जाणि होती.  िवत्तीय व्यवहारांबाबत त्याने एक 
अत्यंत महत्त्वाचेि पाऊल उचिलले, ते म्हणिजे शेरशाहने चिलन पद्धतीत घडवून आणिलेल्या सुधारणिा त्याने उचिलून 
धरल्या. आपल्याला माहीतचि आहे की, मघुल राजघराणेि हे मूळचेि मध्य आिशयातून आलेले होते. सबब बाबराच्या 
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नेतृत्वाखाली जेव्हा त्यांनी आपली सत्ता भारतात प्रथम बसवली, तेव्हा नाण्यांच्या बाबतीत त्यांनी मध्य आिशयाई 
पद्धतीचिा उपयोग केला.  साधारणि चिार ग्रमॅ्स वजनाचेि  'शाहरुखी'  नामक नाणेि हे ह्या पद्धतीत पायाभूत होते.  ह्या 
नाण्यांचेि चिलन िहदंकुुश पवरताच्या दिक्षणेिकडे कधीचि झालेले नव्हते,  तेव्हा मघुलांनी जेव्हा भारतात  'शाहरुखी' 
पाडायला सुरुवात केली तेव्हा सामान्य जनतेकडून ह्या नाण्यांचेि िवशेष स्वागत झाले नाही.  पढेु जेव्हा शेरशाहने 
सुधारणिा  करून चिांदीचिा  'रुपया'  आिणि  तांब्याचेि  'दाम'  अथवा  'फुलूस'  ही  पद्धत  अंिगकारली  तेव्हा  ितच्या 
िवश्वासाहरतेमुळे  लोकांनी ती मोठ्या प्रमाणिावर उचिलून धरली.  हुमायनूचिा आिणि िवशेषतः अकबराचिा मोठेपणिा 
आिणि दरूदशीपणिा हा की,  त्यांनी घड्याळाचेि काटे उलटे िफरवण्याचिा प्रयत्न केला नाही आिणि मूळच्या मघुल 
पद्धतीच्या 'शाहरूखीं'ना फाटा िदला. त्याऐतवजी 'रुपया'चेिचि उत्पादन आिणि चिलन चिालू ठेवले.

राज्यप्राप्तीनंतरच्या दोन दशकांत अकबराच्या मघुल फौजांनी गुजरात,  बगंाल,  माळवा आिणि काश्मीर इथे राज्य 
करणिाऱ्या िविवध सुलतानशाह्यांचिा पराभव करून ते ते प्रांत आपल्या राज्याला जोडले. सोळाव्या शतकाच्या अंती 
मुघल सैशन्य दक्खनचेि दरवाजेही ठोठावू  लागले.  ह्या  िवशाल साम्राज्याचेि  आिथरक एकीकरणि अकबराने  घडवून 
आणिले.  त्याच्या  राज्यकारभाराचिा  उत्तम लेखाजोखा  अबुल फझलच्या  'आईन-ए-अकबरी'त घेतलेला  आहे. 
नाण्यांचिी व त्यांच्या उत्पादनाचिी मािहती द्यायला अबुल फझल एक स्वततं्र प्रकरणि खचिी घालतो. शेरशाहचिा उले्लख 
त्याने रुपयाचिा जनक म्हणिून केल्याचिा उले्लख मागे आला आहेचि. अबुल फझलच्या मािहतीनुसार अकबराच्या वेळी 
चिौदा  टांकसाळीतून  चिांदीचिी  नाणिी  पाडली  जात.  पणि  प्रत्यक्ष नाण्यांच्या  पुराव्यावरून रुपये  पाडले  जाणिाऱ्या 
टांकसाळी चिाळीसहून अिधक िठकाणिी होत्या हे स्पष्ट होते. सोळाव्या शतकाच्या नतंर रुपयाचिी 'यशोगाथा' सुरू 
होते  -  त्या  यशोगाथेत  शेरशाहचेि  त्याचिा  'िनमारता'  म्हणूिन  आिणि  अकबराचेि  त्याचिा  'प्रसारकतार'  म्हणूिन 
अनन्यसाधारणि महत्त्व आहे.अकबराच्या कारकीदीत झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडींचेि प्रितिबंब त्याच्या नाण्यांत 
िदसून येते. सुरुवातीला त्याच्या रुपयांवर इस्लामी पद्धतीचिा प्रभाव होता. शेर शाहप्रमाणेिचि अकबराच्या नाण्यांवरही 
'किलमा'  असे.  पणि  १५८२  साली  बऱ्याचि  धािमरक  िवचिारमंथनानंतर  अकबराने  'िदन-ए-इलाही'  नामक 
सवरधमरसमावेशक पंथाचिा परुस्कार केला.  त्याचिा पिरणिाम म्हणूिन नाण्यांवरच्या 'किलम्या'ला चिाट िमळाली आिणि 
त्याचिी जागा इलाही पंथाच्या 'अल्लाहु अकबर जल जलालहु' ह्या मंत्राने घेतली. 'ईश्वर सवरशे्रष आहे, त्याचेि तेज 
तेजाळत राहो' असा मळू अथर असलेल्या ह्या मंत्रातून 'अकबर हा ईश्वर आहे, त्याचेि तेज तेजाळत राहो' असा सपु्त 
अथरही िनघू शकतो! 'जलाल' म्हणिजे 'तेज' हा शब्द अकबराच्या नावाचिाही भाग होता; 'जलालउद्दीन' ही त्याचिी 
'लक़ब' होती.
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हा  मंत्र  असलेल्या  अकबराच्या  नाण्यांना  नाणेितज्ज्ञ  'इलाही'  प्रकारचिी  नाणिी  म्हणूिन ओळकतात.  अशाचि एका 
'इलाही' प्रकारच्या रुपयावरील फारसी लेखात सवरप्रथम 'रुपया' हा शब्द िलिहलेला आपल्याला िदसून येतो (िचित्र 
४). हा रुपया आग्रा इथल्या टांकसाळीत पाडला गेला आहे. इथे हे सांिगतले पािहजे की मुघल काळात रुपयाच्या 
बहुतांशी नाण्यांवर,  िकंबहुना कुठल्याचि सोन्या-चिांदीच्या नाण्यावर,  मूल्यत्वदशरक शब्द िलहायचिी पद्धत नव्हती. 
ठोक वजन आिणि धातूचिी शुद्धता या दोन िनकषांवर नाण्याचेि मूल्य ठरत असल्याने एक तोळा वजनाचिा तो रुपया, 
अध्यार तोळ्याचिा अधार रुपया िकंवा आठ आणेि, आिणि पाव तोळ्याचिा पाव रुपया िकंवा चिार आणेि इत्यादी भाग-
मूल्यांक वजनावरचि ठरत. ह्या पाश्वरभूमीवर 'रुपया' असा शब्द िलिहलेले नाणेि हे अपवादात्मकचि म्हणिायला पािहजे. 
परतुं ह्याचि प्रकारचेि अध्यार रुपयाचेि नाणेिही ज्ञात असनू त्यावर 'दरब' हा अध्यार रुपयाच्या िनदशरक शब्द (ज्याचिा 
उले्लख अबुल फझलही  करतो)  कोरला गेलेला  आहे,  सबब नाण्यांवरील लेखनात अशा शब्दांचिा  अंतभारव  हा 
विहवाट म्हणूिन नसून नाण्यांवरच्या लेखनाचिा 'संरचिनात्मक' भाग म्हणूिन केला गेला असावा असे वाटते.

(क्रमशः)



इटलीसारख्या पयर्शटनासाठिी प्रिसद्ध दर्ेशनात रहाताना खरं तर कुठेि जाऊ आणिणि कुठेि नको असं 

होत.ं जग ात सग ळ्यांना मािहती असलेली रोम, व्हेिनस, फ्लोरेन्स ही शनहरं उत्साहाच्या भरात 

पािहली जातात. मग  तुम्ही माझ्यासारखे, ितथेच राहणिारे असाल, तर तोचतोचपणिा जाणिवर्तो. 

म्हणिजे तीच ती िचत्रकला, भव्य चचेस्, वर्ग ैरे. त्यातून, मुळात या ग ोष्टींमध्ये रस नसेल, तर 

आणपणि लग चेच दर्सुऱ्या जाग ा शनोधिू लाग तो. मला पक्षी िनरीक्षणिाचा छंदर् आणहे. त्यामुळेच माझा 

इटािलयन पक्षी िनरीक्षकांशनी संपकर्श झाला आणिणि मला काही आणडवर्ाटेवर्रची िनसग ाने नटलेली 

स्थळं पाहायला िमळाली.

 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

ते्रिमती द्वीपे   -   िठपक्यांच्या झाल्या आठवणिी   - ऋता

इटलीतली  थडंी  बाकीच्या  यरुोपसारखी  कडाक्याचिी  नसली,  तरी  ती  कधी  संपेल  याचिी  वाट  सगळेचि  पाहत 
असतात; िवशेष करून पक्षी िनरीक्षक. त्याचिं कारणि म्हणिजे वसंत ऋतू सुरू होताचि भारत-आिफ्रकासारख्या गरम 
हवामानात स्थलांतर करून गेलेले पक्षी यरुोपात परत यऊ लागतात.  तो त्यांच्या िवणिीचिा हगंामदेखील असतो 

आिणि पक्षी अगदी 'रगंात'१ आलेले असतात. या पक्षी िनरीक्षणिाच्या काळाचिी मीही आतुरतेने वाट पाहत होते.

माचिर मिहना संपताना पक्षी िनरीक्षकांकडून एका सहलीचिी घोषणिा झाली. एिप्रलमध्ये चिार िदवस 'इसोले दी ते्रिमती' 
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म्हणिजेचि 'ते्रिमती द्वीपांवर' जायचेि ठरत होते. मी कधीही न ऐतकलेली जागा असली, तरी तारखा अनकूुल असल्याने 
मी येणिार हे आयोजकांना कळवून टाकलं! मग अथारतचि गगूल नकाशा उघडला. इटलीच्या पूवर िकनाऱ्यावर थोडं 
दिक्षणेिकडे पािहल,ं तर भारताच्या रामेश्वरमचिी आठवणि होईल अशा प्रकार ेभूमीचिं एक टोक एिडरॲिटक् समुद्रात 
घुसलेल ंिदसेल. ितथे िकनाऱ्यापासनू थोड्या अंतरावर ते्रिमती द्वीप-समहू आहे. पाचि इवल्या बेटांचिा समूह म्हणिजे 
नकाशावरचेि िठपकेचि आहेत. आमचिा प्रवास रावेन्नाहून सुरू होऊन तेमोलीपयर्षांत कारने आिणि पुढे बोटीने करण्याचिं 
ठरलं होतं.

एिडरॲिटक समुद्रिकनाऱ्यालगतच्या महामागारवरून आमचिा प्रवास 'तेमोली'च्या िदशेने २४ एिप्रलला सुरू झाला. पूवर 
िदशेला  समुद्र,  तर  पिकता श्चिमेला  काही  पवरत  रांगा  िदसत होत्या.  जगातले  सवारत  पिहले  आिणि लहान  गणिराज्य 
असल्याचिा मान 'सान् मािरनो'ला आहे.  प्रवासात हे गणिराज्य ज्या पवरतावर आहे, त्यावरचिा िकल्ला िदसला.  पढेु 
बफारच्छािदत 'ग्रान् सास्सो' हा पवरत िदसला. प्रवासातल्या दृश्यांचिा आनंद घेत, तसे रमतगमतचि चिार-पाचि तासात 
तेमोलीला  पोहोचिलो.  ितथेचि  जवळ असलेल्या  'क्यूती'  या  गावात  रात्रीचिा  मकु्काम  होता.  दपुारीचि  तेमोलीला 
पोहोचिल्यामुळे संध्याकाळी थोडं  पक्षी िनरीक्षणि करता आलं.  रात्रीचिं  जेवणिही खास लक्षात रहाण्यासारखं होतं. 
'लेसीना' आिणि 'पुल्यीआ' हे इटलीतले प्रांत ितथल्या ऑलीव् फळासाठी खास प्रिसद्ध आहेत. एरवी मला ऑलीव् 
तेलाचिी चिव िवशेष कळते असं नाही पणि ितथे सॅलडवर जे तेल घेतलं त्यामुळे सॅलड्ला आलेली चिव िवसरू 
शकणिार नाही.

दसुऱ्या िदवशी सकाळी बोटीच्या धक्क्यावर गाड्या पाकर  करून बोटीत बसलो.  जेमतेम पन्नास िमिनटांचिा प्रवास 

त्रेिमणती द्वीपे - िठपक्यांच्या झाल्या आठवणिी - ऋता
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होता. बोट िवमानासारखीचि बिंदस्त होती. त्यामुळे डेकवर जाऊन समुद्र पाहत प्रवास होईल ही आशा मावळली. 
िखडक्यासुद्धा आपल्या टर ेनच्या एसी डब्यांना असतात िततपतचि पारदशरक असल्याने प्रवासात समुद्राचिा आनंद 
अिजबात घेता आला नाही. बोट 'सान् िनकोलाय्' ह्या ते्रिमती द्वीपांपैशकी धक्का असलेल्या बेटाला लागली आिणि 
सगळे उतरलो. सान िनकोलायावर उतरलो तेव्हा सुंदर ऊन पडलं होतं आिणि समुद्राचिं पाणिी िनळंिहरवं चिकाकत 
होत.ं बेटावर असंख्य गल्स् पक्षी कावळ्यांसारखेचि िदसत होते. ितथून छोट्या बोटीतून 'सान् दोमीनो' ह्या ते्रिमती 
द्वीपांपैशकी  सवारत  मोठ्या बेटावर  आलो.  हे  बेट  अडीचि-तीन िकलोमीटर  लांबीचेि  आहे.  पूणिरपणेि  पाईन्  वृक्षांनी 
आच्छादलेलं हे बेट,  लांबून काळ्या खोडाच्या आिणि िहरव्या छत्रीच्या िवशाल मशरूम्सचेि बनले असल्यासारखे 
भासले.

ते्रिमती  द्वीपांपैशकी  फक्त सान दोमीनो  बेटावर वस्ती  आहे.  त्यावरच्या  'इसोले  वेदे'  (िहरवे  बेट)  या  बे्रिड्  ॲन्ड् 
बे्रिकफास्ट्मध्ये आम्ही रािहलो.  तेमोलीच्याचि धक्क्यावर आम्हांला आमचेि गाईड जोडपे भेटले होते आिणि आम्ही 
एकत्रचि बोटीतून सगळे आलो होतो. हे जोडपं म्हणिजे 'गागारनो पाकर 'मध्ये आढळणिाऱ्या काही वनस्पतींचिा अभ्यास 
करणिारे पी.एचि.्डी.चेि िवद्याथी होते. सान् दोमीनो आिणि सान् िनकोलाय् या दोन बेटांवर आम्ही या गाईड्ससोबत 
िफरलो.  पक्षी आिणि थोडा इितहास,  या दोन्हींबद्दल यांच्याकडून काही कळले.  सान डोिमनोवर पाईन वृक्षामध्ये 
राहणिारे पक्षी िदसले.  अधनूमधून एखाद-दसुरा िशकारी पक्षी वर िघरट्या घालताना िदसत होता. 'हेिररन्ग् गल्स्' 
सगळीकडेचि मोठ्या संख्येने  िदसत होते.  सान्  िनकोलाय्  बेटावर िकल्ला आहे.  ितथे तुरंुग होता आिणि अनेक 
राजकीय  कैश द्यांना  ितथे  डांबले  होते,  असे  ऐतकले.  िकल्ल्याच्या  तटबंदीलगत आम्ही  पक्षी  पाहत फेरी  मारली. 
िफरताना  समुद्र  िदसत होताचि,  पणि कडेकपारीतले पक्षीही  काही जणि अधनू मधनू  हेरत होते.  त्यात  'पेरगे्रीन् 
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फाल्कन'् बघायचिी संधी िमळाली. तो फक्त एकदाचि आधी मी बगंलोरजवळ पािहलेला होता. पिहल्या िदवशी पाईन 
वृक्षांमुळे थोडी तरी सावली िमळत होती. पणि सान् दोमीनोवर सगळं िफ़िरणिं भर उन्हात होतं. या िदवशी संध्याकाळी 
गाईड्सना िनरोप िदला.

िदवसभर भटकंतीनंतरही  रात्रीच्या  एका खास  'पक्षी  ऐतकण्याच्या'  कायरक्रमाचिी  उत्सुकता  होती.  आमच्यासोबत 
पक्ष्यांचिा अभ्यास करणिारी एक िवद्यािथरनी होती.  एका प्रकारच्या समुद्री पक्ष्यावर जी.पी.एस्.  उपकरणेि बसवून 
त्यांच्या समुद्रसंचिाराचिा अभ्यास ती करत होती.  ितनेचि  'बेतार'  या पक्ष्यांचेि ओरडणेि ऐतकण्याचिा कायरक्रम आखला 
होता.  बेतार पक्षी दिुमरळ असल्याने आिणि मुख्यत्वे ते दरू समुद्रात िवहरत असल्याने,  त्यांच्याबद्दल कमी मािहती 
आहे. हे पक्षी पाचि-सहा वषार्षांनी कडेकपारीताल्या घरट्यात एक अंडं घालतात. नर आिणि मादी आलटून पालटून 

घरट्यात राहतात.  नर जर समुद्रावर गेला तर तो खाणिं घेऊन दसुऱ्या िदवशी मध्यरात्री परततो.  मग मादी,  जी 
घरट्यात अंडं  उबवत  असते,  ती  समुद्राकडे  जाते  आिणि दसुऱ्या  िदवशी  परतते.  तर  हे  डू्यटीचिं  हस्तांतरणि 
करण्यासाठी रात्री पक्षी येतात, तेव्हा आपापलं घरटं आपल्या जोडीदाराच्या आवाजाने बरोबर शोधून काढतात. हे 
ओरडणिं ऐतकायला आम्ही रात्री जेवणिानंतर एका कड्यापाशी गेलो. सुरुवातीला फक्त, अ़ात्तापयर्षांत सारखं ऐतकून 
वैशताग आणिणिारं गल्सचिचंि ओरडणिं ऐतकू येत होतं. पक्षी परत येण्याच्या आधीचि आम्ही ितथे पोहोचिलो होतो. काही 
वेळ वाट पाहत शांत बसलो. अचिानक वेगळे आवाज येऊ लागले आिणि ते वाढतचि जाऊ लागले. कण्हण्यासारखे 
असे ते आवाज होते.  बेतार पक्ष्यातचि दोन उपजाती आहेत - 'बेतार माज्जोरे'  आिणि 'बेतार िमनोर'े.  आिणि प्रत्येक 
जातीतले नर आिणि मादी थोडा वेगळा आवाज काढतात. मला ते काही फार स्पष्टपणेि वेगळे काढता आले नाहीत. 

त्रेिमणती द्वीपे - िठपक्यांच्या झाल्या आठवणिी - ऋता
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हे  ओरडणिं  म्हणिजे  काही  मधुर  असं  नसलं,  तरी  या  पक्ष्याच्या  रोजच्या  व्यवहारातली  एक गोष्ट अनुभवायला 
िमळाल्याचिा आनंद होता.

ितसऱ्या िदवशी सकाळी ते्रिमती द्वीपांपैशकी सवारत छोट्या  'काप्राय्या'  या बेटावर िफ़िरलो.  हे बेट खडकाळ आहे 
आिणि फक्त खरुटी झडुुपे त्यावर आहेत. एका छोट्या बोटीतून आम्हाला त्यावर सोडलं गेलं आिणि ती बोट िनघून 
गेली - संध्याकाळी परतण्यासाठी. या बेटावर फक्त एक जुनी मिकता च्छमारांचिी, आता वापरात नसलेली झोपडी आहे. 
या बेटावर चिालताना 'खाली बघत चिाला', असे आम्हाला सांिगतलेचि होते. तसे चिालताना लगेचिचि अगदी पावला-
पावलावर 'हेिररन्ग् गल्स'चिी २-३ अंडी असलेली घरटी िदसायला लागली. ही घरटी म्हणिजे, काही काटक्या एकत्र 
गोलाकारात लावनू, त्यावर काही मऊ गोष्टी घालून तयार केलेली होती. अंडी िनळसर करडी आिणि वर काळी नक्षी 
असलेली होती.

अगदी इतक्या प्रमाणिात होती म्हणिून आम्हांला िदसली, नाहीतर एरवी ती सभोवतालच्या रगंातनं हेरणिं कठीणि. या 
बेटावर अिजबातचि सावलीचिी जागा नव्हती. कोरडे पदाथर जेवणि म्हणूिन बरोबर आणिले होते. तेचि खाऊन मग परत 
ते बेट िफरत पालथं घातलं.  एका कड्याजवळच्या खडकात गल्सचेि िपल्लहूी िदसले.  खपूचि गोंडस पणि हेरायला 
अंड्यांहूनही कठीणि असे होते.  या बेटावर िफरताना घरटी िदसली तसेचि मेलेले गल्सही अनेक िदसले.  बरोबरचेि 
पक्षी अभ्यासक मेलेल्या पक्ष्यांच्या पायात वळं (िरगं) आहे का हे पहात होते. एकीने आठवणि म्हणूिन एका गलचिी 
कवटी बरोबर घेतली!
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छोटी बोट आम्हाला परत न्यायला आली. याचि बोटीतून ते्रिमती द्वीपांभोवती समुद्रातून एक चिक्कर ठरवली होती. 
काप्राय्या बेटावर खडकांचिीचि एक कमान तयार झाली आहे. ती आधी बेटावरून पािहलीचि होती, आता समुद्रातूनही 
पािहली. आणिखीनही एक गुहा पािहली. मग बेटांपासून थोडे लांब समुद्रात गेलो. आता नक्की कुठे नेणिार आहेत, ते 
आधी कळेना. मग बोट थांबवली आिणि आजूबाजूचिा समुद्र दिुबरणिीतून पाहू लागलो. िजथे आधी फक्त चिकाकणिारं 
पाणिी होतं ितथे अचिानक एक पक्ष्यांचिा थवा आहे, हे कळलं. होय, तेचि ते - रात्री ज्यांचेि ओरडणेि ऐतकले होते - 
तेचि ते बेतार पक्षी होते! दिुबरणिीतून थोडावेळ ते पािहले. मग ते उडून दरूवर गेले. आम्हीही बेटावर परतलो.

दसुऱ्या िदवशी परतीचिी मोठी, बंिदस्त बोट पकडली. तेमोलीला परत गाड्यामधनू शहरांकडे िनघालो. ग्रान् सास्सो, 
सान् मारीनो असे पाहत पुन्हा रावेन्ना गाठलं. ितथे सवार्षांना िनरोप देऊन, मी बोलोन्याचिी टर ेन पकडली. पिहल्यांदा 
नकाशात िदसलेल्या ते्रिमती द्वीपांच्या िठपक्यांचेि आता आठवणिीत रूपांतर झाले होते.

१. तळटीप : िवणिीच्या हगंामात पक्ष्यांच्या अनेक प्रजातींमध्ये नराला रगंीबेरगंी िपसे फुटतात, जसा मोराला िपसारा फुटतो.

***
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१८८४ साली एक अघिटत घटना घडली. एका िवर्वर्ािहत मुलीन ंितचा नवर्रा अिशनिक्षत आणहे, 

व्यसनी आणहे, रोग ट आणहे आणिणि कफिल्लक आणहे ह्या कारणिासाठिी सासरी जाण्यास नकार िदर्ला. 

हे एक पुरे की काय म्हणूिन ितच्या नवर्ऱ्यान ं- बायको माझ्यासोबत नांदर्ायला येत नाही - म्हणूिन 

कोटात सरळ दर्ावर्ाच ठिोकला! आणिणि अपेक्षेप्रमाणिे, "आणजकालच्या मुलींनी अग दर्ीच ताल सोडला 

आणहे" छापाच्या धिमर्शमातर्शडं आणिणि तथाकिथत संस्कृतीरक्षक-पत्रकार यांच्या वर्क्तव्यांना अग दर्ी परू 

आणला. पणि हे जर असं घडलं नसतं तर कदर्ािचत भारताला वर्ैद्यकीय सवेर्ा दर्ेऊ शनकणिाऱ्या 

पिहल्या स्त्रीडॉम्पक्टरसाठिी आणणिखी काही वर्षिर्श ंवर्ाट पाहावर्ी लाग ली असती. ह्याचं श्रेय त्या मुलीच्या 

खंबीरपणिाला जात,ं  तसंच ते ितला असलेल्या घरच्या पािठिबं्याला आणिणि अथातच कौटुिंबक 

पाश्र्शभूमीलाही जात.ं
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डॉर्  .   रखमाबाई   -   एक दीपिशखा   - मस्त कलदंर

रखमाबाई  जनादरन  सावे,  जन्म  २२  नोव्हेबर  १८६४.  हिरश्चंिद्र  यादवजी  ह्या  त्याकाळच्या  'रायबहादरू'  आिणि 
'जिकता स्टस ऑफ पीस' अशी नेमणूिक असलेल्या गृहस्थांचिी नात. ते स्वत: उत्तम इगं्रजी िशकलेले आधुिनक िवचिारांचेि 
गृहस्थ होते. रखमाबाईचंिी आई, जयंतीबाई ही वयाच्या अवघ्या सतराव्या वषी िवधवा झाल्यानतंर त्यांनी ितचिा दसुरा 
िववाह करून िदला.  रखमाबाई ही जयंतीबाई ह्यांचिी पिहल्या िववाहापासूनचिी मलुगी.  जयंतीबाईचेंि दसुरे पती डॉर्. 
सखाराम अजुरन  (राऊत)  हे  नावाजलेले वनस्पतीशास्त्राचेि  प्राध्यापक होते.  तसेचि ते  शल्यिचििकत्साही  िशकवत. 
त्याकाळी त्यांच्या ज्ञातीमध्ये िवधवािववाहाला िवरोध नसला तरी बालिवधवािववाह की प्रौढ िवधवािववाह, हा प्रश्न 
चिांगलाचि जोर धरून होता. हा िवरोध पत्करून केलेलं सापत्यिवधवेसोबतचंि लग्न हे हिरश्चंिद्रजी आिणि डॉर्. सखाराम 
दोघांचंिही धाडसाचंि पाऊल होतं.

रखमाबाईचेंि  प्रथम पती  -  दादाजी िभकाजी ह्यांच्या  आईनं  हिरश्चंिद्रजींकडून  'जयंतीबाईचं्या  मलुीचंि  लग्न माझ्या 
मुलाशी करून दे',  असं वचिन घेतलं होतं.  त्याप्रमाणेि वयाच्या नवव्या वषीचि रखमाबाईचंिा िववाह झाला.  सासरी 
पाठवायचिी वेळ येईतो मात्र ह्या दोन घरांमधल्या आधीचि असणिाऱ्या सांस्कृितक, वैशचिािरक, आिथरक सगळ्याचि दऱ्या 
अिधकचि रंूदावल्या.  दरम्यान,  दादाजींना  व्यसनं  जडली.  स्वतःचंि  घर नव्हतं;  ते  त्यांच्या  मामांच्या  घरी  राहत. 
इतकंचि नव्हे, तर ते मामावंर आिथरकरीत्या पूणिरपणेि अवलबंून होते.  दम्याचिा िवकार जडला होता. मामांच्या घरचंिही 
वातावरणि म्हणिजे - घरच्या लक्ष्मीवर अत्याचिार,  तर घरात आणूिन ठेवलेल्या बाईच्या हाती सारी सत्ता.  हे सगळं 
लक्षात घेऊन रखमाबाईनंी सासरी जाण्यास नकार िदला. खरतंर दादाजी अगदी सहज 'गेलीस उडत' म्हणूिन दसुऱ्या 
स्त्रीशी  िववाह करू शकले असते.  परतंु  एका  स्त्रीकडून आलेला  नकार,  तसेचि जयंतीबाईनंी  पुनिवरवाह  केल्याने 
पूवरपतीचिी रखमाबाईचं्या नावें असलेली (दादाजींच्या मते २५,०० रूपये मूल्य असलेली) इस्टेट, ह्या कारणिांकरता 
त्यांनी - बायकोला सासरी पाठवावे - असा कोटारत दावाचि ठोकला.

अशा पिरिकता स्थतीत त्यांना दोष न देता उलट पाठीशी उभ्या राहणिाऱ्या आजोबांचंि आिणि आईबाबांचंि िवशेष कौतुक 
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करायला हव.ं ह्या लोकांना समाजात िकती त्रास झाला असेल ह्याचिी गणितीचि नाही. घरच्या मलुींना सासरहून माहेरी 
पाठवणिं बंद होणिं,  समाजात िटंगलटवाळी,  वतरमानपत्रातून बदनामी,  एक ना दोन.  अगदी आजच्या काळात िदल्ली 
बलात्कार आिणि तत्सम घटनांनतर  लोकांचिी  ताळतंतं्र  सटुलेली  वक्तव्यं  वाचिल्यावर तेव्हाच्या  काळी  काय झालं  
असेल, ह्याचिी तर कल्पनाचि नको. सनातन्यांच्या मकु्ताफळांना रखमाबाईनंी 'द िहदं ूलेडी' ह्या नावानं 'टाईम्स ऑफ 
इिंडया'मध्ये पतं्र िलहून आपली बाजू मांडली.  भावनािववश न होता,  सौम्य परतंु ममरग्राही शब्दांत त्यांनी मनातले 
िवचिार उतरवले. 'बालिववाह', 'सक्तीचेि वैशधव्य' 'पडदापद्धत' अश्या काही िवषयांवरही त्यांनी िलिहलं. कदािचित अस ं
लेखन  करून  लोकशाहीच्या  मागारनं  स्वतःवरच्या  आिणि  इतर  िस्त्रयांवरच्या  अन्यायाला  वाचिा  फोडण्याचिा  हा 
त्यांच्यापुरता मागर असावा. अथारतचि 'िहदं ूलेडी'च्या ह्या पत्रांनी खळबळ माजली. खटला तर आणिखी गाजलाचि परतंु 
वाईटातून चिांगलं िनष्पन्न होतं,  ह्या न्यायानं,  लेडी डफिरन,  लेडी रे आिणि िमसेस ग्रँट डफ,  ह्यांनी िहदं ू लेडीला 
साहाय्य केलं.

रखमाबाईचं्या जडणिघडणिीत त्यांच्या कौटुंिबक पाश्वरभूमीचिा मोठा वाटा तर आहेचि, परतंु त्याचिा योग्य वापर करून 
आपलं व्यिक्तमत्व घडवणिं, हेही िततकंचि महत्वाचंि आहे. त्या काळच्या िरतीिरवाजाप्रमाणेि वयाच्या नवव्या वषी लग्न 
झालं, तरी िवसावं लागेपयर्षांत त्यांच्या सासरी जाण्याचिा प्रश्न उद्भवला नव्हता. ही तेव्हा सामान्य बाब खिचित नसावी. 
कदािचित वयात आल्याआल्या त्यांना सासरी पाठवलं गेलं असतं तर असा - सासरी जाणिं िहतावह की नाही - हा 
िवचिार  िकतपत  टोकदारपणेि  त्या  करू  शकल्या  असत्या,  हा  एक  प्रश्नचि  आहे.  त्यांच्या  आईनं  मलुीसोबत 
सुनेलादेखील  इगं्रजी  िशक्षणि  िदलं  होतं.  खटल्याच्या  पूवरकाळात  (१८८२-८५)  िशक्षणिासोबतचि  त्या  आयर 
समाजाच्या  िचिटणिीसपदाचिा  कायरभार  साभंाळत.  हिरश्चंिद्र  यादवजी  आिणि  डॉर्.  सखाराम  अजुरन  ह्या  दोघांचिी 
समाजातील प्रितिषतांत तसेचि इगं्रज लोकांत उठबस होती. आपली मतं स्पष्टपणेि मांडल्यामुळे आिणि कणिखरपणिामळेु 
रखमाबाईनंाही  ह्या  दोन्ही  वतुरळांत  िवशेष  वागणिूक  िमळत  असे.  स्वतः  लेडी  गव्हनरर,  लेडी  जिकता स्टस  त्यांना 
चिहापाटीसंाठी आमंत्रणिं धाडीत.  त्यामळेु त्यांचेि िवचिार आिणि कहाणिी इगं्रज समाजात थेट पिरचियाचिी होती.  नव्या 
िहदंसु्थानाच्या तरूणि िपढीचिी प्रितिनधी म्हणिून हा यरुोिपयन समाज त्यांच्याकडे कौतुकानं आिणि आदरानं पाहत 
असे. इतकेचि नव्हे तर इगं्लंडमध्ये िशक्षणिासाठी गेल्यानतंर ितथेही रखमाबाईनंा िवचिारवंत व अभ्यासू लोक भेटले. 
ऍिलस (बटर ार्षांड रसेलचिी प्रथम पत्नी),  हेिन्रिएट्टा मुल्लर,  पंिडता रमाबाई,  इव्हा मॅक्लेरन अशी बरीचि मडंळी त्यांच्या 
व्यक्तीसंग्रहात होती.  इगं्लंडमध्येसुद्धा त्या वेगवेगळ्या सभांमधून भाग घेत रािहल्या.  ह्यावरून त्यांचिा सतत कायररत 
राहण्याचिा िपडं िदसून येतो.

अंजली कीतरने िलिखत 'आनदंीबाई जोशी : काळ आिणि कतृरत्व'मधल्या संदभारनुसार परदेशातसुद्धा िस्त्रयांचंि वैशद्यकीय 
िशक्षणि िततकं सोपं नव्हतं.  असं असताना रखमाबाईनंी भूलतंत्र,  सईुणिपणि,  दतंशास्त्र ह्यांचिा व स्त्रीरोगिचििकत्सेचिा 
िवशेष  अभ्यास  केला.  त्यासाठी  वेगवेगळ्या  कॉर्लेजमध्ये  जाऊन  खास  िशक्षणि  घेतलं.  बाळंतपणिाचंि  शास्त्र  व 
बाळंतपणिातल्या शस्त्रिक्रया ह्या िवषयांत  'लंडन स्कूल ऑफ मेिडिसन'  इथल्या पिरके्षत िवशेष प्रावीण्य िमळवलं. 
त्याचिसोबत शरीराला मािलश करण्याचंि तंत्र आिणि त्याचिा अनुभवही त्यांनी घेतला.  वैशद्यकीय िशक्षणिात स्त्री-परुुष 
आपपरभाव न करणिाऱ्या  ह्या कॉर्लेजात  'मलुींना  पदवीदान करणेि',  हे  मात्र िवद्यापीठाच्या  कायद्यात बसत नसे. 
तेव्हाच्या  पद्धतीप्रमाणेि  रखमाबाईनंी  ही  शेवटचिी  परीक्षा  '      Onjoint board of the colleges of 
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      ' physicians and surgeons of Edinburgh and Glasgow ह्या स्कॉर्टलंडच्या संस्थेत िदली आिणि 
त्या  उत्तम  तर्हेनं  उत्तीणिर  झाल्या.  '        Licentiate of the Royal College of Physicians and 

' Surgeons ही पदवी िमळाल्यानतंर त्यांचंि नांव इगं्लंडच्या 'मेिडकल रिजस्टर'मध्ये सनदशीर दाखल झालं.

रखमाबाईनंा िशक्षणिात आिथरक मदत करणिाऱ्या 'डफिरन फंडा'तफे एकूणि सात रुग्णिालयं उघडण्यात आली. पिहलं 
िदल्लीत िनघाल.ं  त्यानतंर मुंबईत  'कामा हॉर्िकता स्पटल',  नतंर मग सरुत,  बडोदा,  मद्रास अशी पुढचिी रुग्णिालयं चिालू 
झाली. रखमाबाईनंी डॉर्क्टरी व्यवसायाचिी सुरुवात कामा हॉर्िकता स्पटलमध्ये केली. ितथे त्यांचिी नेमणूिक 'हाऊस सजरन' 
म्हणूिन  झाली.  इथे  त्यांनी  केवळ  सहाचि  मिहने  काम  केलं.  कामा  हॉर्िकता स्पटलमधल्या  तात्पुरत्या  नेमणिुकीनतंर 
रखमाबाईनंा  सुरतच्या  तेव्हाच्या  'शेठ मोरारभाई व्रजभषूणिदास माळवी  हॉर्िकता स्पटल'मध्ये  'मेिडकल ऑिफसर'  ह्या 
पदावर िनयकु्त करण्यात आलं. परदेशगमन, लग्नासंबंधीचिा खटला अश्या सगळ्या वादग्रस्त पिरिकता स्थतीत सुरतेचिी ही 
नोकरी त्यांच्या पथ्यावरचि पडली.

त्यांचिा वैशद्यकीय कायरकाल हा मुख्यत्वे वयाच्या साठाव्या वषारपयर्षांत सरुत तर त्यानतंर राजकोट इथे गेला.  दोन्ही 
िठकाणिी त्यांनी फक्त व्यवसाय हेचि ध्येय न ठेवता सोबत समाजोपयोगी कामंही केली. सुरतेत तर पायाभरणिीपासून 
सुरुवात होती.  आधी तर बऱ्याचिश्या िस्त्रया कुठल्याचि दवाखान्यात प्रसूतीसाठी जायला तयार नसायच्या.  त्यात 
ह्यांच्या इिकता स्पतळासाठी इमारत तयार होती परतंु ती झपाटलेली असल्याच्या वदतंा पसरल्या होत्या. तेव्हा इमारतीत 
शेळीचंि सुखरूप बाळंतपणि करून खात्री देण्यापासून ते दवाखान्यात प्रसूतीसाठी न येणिाऱ्या िस्त्रयांचंि समुपदेशन तर 
केलंचि आिणि त्यासाठी शेवटपयर्षांत अथक प्रयत्न करत रािहल्या. उपचिारासंाठी आलेल्या िस्त्रयांसोबतच्या मलुासंाठी 
बालक मंिदर स्थापन केलं.  समाजाकडून अव्हेरलेल्या िवधवा व त्यांच्या मुलांचंि त्या आश्रयस्थान बनल्या. इतकंचि 
नव्हे तर आसपासच्या िस्त्रयांना िलिहतावाचिता यावं म्हणिून त्या त्यांचेि खास वगरही घेत.  िस्त्रयांनी घराबाहेर पडून 
काही करावं म्हटलं तर सवरसाधारणिपणेि घरांतल्यांकडून िवरोध होतो, पणि तोचि िवरोध त्या धािमरक कायारसाठी बाहेर 
पडत असतील तर िततकासा तीव्र राहत नाही.  नेमकी हीचि बाब लक्षात घेऊन रखमाबाईनंी  प्रथमतः िस्त्रयांना 
धािमरक पुस्तक वाचिनासाठी  एकत्र केलं  व नतंर त्यातून  'विनता आश्रम'चिी स्थापना केली.  इतर उपक्रमांसोबत 
िवधवाआश्रम आिणि अनाथाश्रम हे  विनताआश्रमचंि  मखु्य  कायर  होतं.  एकीकडे  िदवसाचेि  अठरा  तास  काम,  दर 
शिनवारी 'आयिरश िमशन'च्या दवाखान्यात मोफत सेवा तर दसुरीकडे समािजक कायर, हे िशवधनुष्य त्यांनी सहज 
पेललं होतं. (रोजच्या कामांच्या भाऊगदीत अगदी साडी नेसण्यात वेळ जाऊ नये म्हणिून त्या पेिटकोटला साडीच्या 
िनऱ्या िशवून ठेवत.)

एक डॉर्क्टर म्हणूिन त्यांचंि काम महत्त्वाचंि खरचंि, पणि त्यांनी केलेली इतर कामंपणि िततकीचि महत्त्वाचिी आहेत. सरुतेला 
असताना रमाबाई रानडेनी अध्यक्षपद भषूवलेल्या १९०७च्या सरुतेच्या अिखल भारतीय मिहला पिरषदेच्या स्वागत 
सिमतीच्या िचिटणिीसपदी त्यांनी काम केलं,  तर पुढे राजकोटला गेल्यावर  'रडेक्रॉर्स सोसायटी'चिी शाखा उघडली. 
पिहल्या महायदु्धादरम्यानचंि त्यांचंि कायर लक्षात घेऊन १९१८ साली त्यांना रडेक्रॉर्सतफे सन्मानपदक देण्यात आलं.

जश्या त्या कामामध्ये कणिखर, स्वतःवरती अन्याय होऊ न देणिाऱ्या होत्या,  तसंचि इतरांवरही अन्याय होऊ नये, 
अशी त्यांचिी िशकवणि होती. त्यांच्या एका िशष्येनं, रखमाबाईनंी भावाच्या सुनेला िदलेला सल्ला िलहून ठेवला आहे - 
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'बायकोचेि पोट हे  नवऱ्याच्या  पोटात'  हे  तत्वत:  मान्य कर परतंु  पाचि-पंचिवीस माणिसांच्या  घरात सवारत शेवटी 
जेवायला बसणिाऱ्या बायकांचेि जेवणि आधी वेगळे काढून ठेवत जा. वरवर साध्या वाटणिाऱ्या ह्या वाक्याचंि काय मोल 
आहे, ते अशा पिरिकता स्थतीतून गेलेल्या स्त्रीलाचि कळेल.

रखमाबाईचंिा मूतीपूजेवर िवश्वास तसाही नव्हताचि. िनवृत्तीनतंर उत्तरायषु्यात त्यांनी दासबोध-तुकारामाच्या अभगंांचंि 
मनन,  ससं्कृत श्लोकांचिा अभ्यास चिालू  केला.  अस्पृश्यतेिवरोधात काही शाळांमधून व्याख्यानं  देण्याचिी व्यवस्था 
केली.  िस्त्रयांसाठी खास िवज्ञान-स्त्रीिशक्षकांच्या व्याख्यानमाला चिालवल्या आिणि अगदी िकती िस्त्रया ितथे हजर 
होत्या,  इथपासूनचिी  नोंद  ठेवली.  इतकंचि नव्हे,  तर कामाठीपुरामधल्या  िस्त्रयांसाठी  अ़ारोग्यिवषयक व्याख्यानं 
घडवून  आणिली.  स्वतःच्या  आजोबांच्या  मालकीचंि  गावदेवीचंि  मंिदर  सवार्षांसाठी  खलुं  केलं.  अस्पृश्यांना,  त्यांच्या 
िस्त्रयांना हक्क आहेत ही त्यांचिी धारणिा होती. 'असमथार्षांना आपणि समथर बनवण्याचिा प्रयत्न केला, परतंु जे दलुरिक्षत 
आहेत त्यांच्या प्रश्नांचंि काय',  ही भावना त्यांना छळत असे.  त्यातूनचि त्यांनी प्रत्येक ज्ञाितचेि काय हक्क आहेत 
त्यांच्या याद्या िलहून काढल्या. उदा. महाराला बावन्न हक्क आहेत, तर त्यांना त्या हक्कांचिी जाणिीव करून िदली. 
अगदी ऐतंशीच्या घरात वय असतानादेखील कुणिा एकाकी मलुीला आसरा देणिं, ितला िलहायला वाचिायला िशकवणिं, 
'िमडवाईफरी'चिी परीक्षा द्यायला लावणिं अशी कामं त्या करत रािहल्या.  िस्त्रयांना बँकांमध्ये खातं काढायला लावून 
बचितीचंि महत्त्व कृतीतून तेव्हाही िशकवत रािहल्या. डोळ्यांनी िदसणिं अगदीचि कमी झालं तेव्हा आजूबाजूच्या मुलांचिी 
'बालसभा' घेत व त्यांच्या अगंी सभाधीटपणिा यावा म्हणिून गाणिी-गोष्टी म्हणिायला लावत. ददैुवानं रखमाबाईनंी त्यांचिा 
पत्रव्यवहार जपून ठेवला नाही;  उलटपक्षी तो वेळोवेळी जाळून टाकला.  त्यांच्या िटपणिातल्या काही वह्या आहेत 
त्यावरूनचि काय ती त्यांच्या कायारचिी थोडीफार मािहती कळते.

नव्या जािणिवा, नवी िक्षितजं, नवी कायरके्षतं्र जी त्याकाळच्या अगदी थोडक्या लोकांनी आपलीशी केली, त्यांचिी यादी 
डॉर्. रखमाबाई ह्यांच्या नावािशवाय अपूणिर आहे. फक्त स्वत:साठी न जगता आिणि सधुारणेिच्या प्रश्नांचिा नुसताचि खल 
न करता त्या सधुारणिा प्रत्यक्ष जीवनात उतरवून त्या खरोखरी एक ध्येयिनष जीवन जगल्या.

संदभर :
• "डॉर्. रखमाबाई : एक आतर", मोिहनी वदे, "पॉर्प्यलुर प्रकाशन, मंुबई 
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१८६४ चिा शेअर मॅिनया  ,   बँक ऑफ बाँबे आिणि प्रमेचंिद रायचंिद   - 
अरिवदं कोल्हटकर

फोटर  जॉर्जर

आसपासच्या मराठा, िसद्दी आिणि अन्य सत्तांपासून सुरिक्षत जागा म्हणिून बांधलेल्या मुंबईच्या फोटर जॉर्जरचेि सैशिनकी 
महत्त्व १९व्या शतकाच्या ितसऱ्या दशकापासून संपुष्टात आले होते. मुंबईचिा हा िकल्ला ही आता इगं्रज, गुजराथी, 
पारसी, अरब अशा वेगवेगळ्या भागातून तेथे येऊन व्यापारउदीम करणिाऱ्या अठरापगड व्यापाऱ्यांसाठी एक सुरिक्षत 
जागा झाली होती, आिणि व्यापाराचेि केद्र म्हणूिन िहदंसु्थानातील पिहले शहर असािह ितचिा लौिकक होऊ लागला 
होता. जगाच्या वेगवेगळ्या भागातून येजा करणिारी जहाजे, त्या जहाजांमुळे आलेले अनेक भाषा बोलणिारे काळेगोरे, 
िचिनी, मलाय, अरब, मलबारी, कोकणिच्या बंदरांमधून आलेले एतदे्दशीय िहदं ु-मुिकता स्लम खलाशी आिणि व्यापारी ह्या 
सवार्षांना आता िकल्ल्याच्या िभंतींच्या आतमधली उत्तर-दिक्षणि एक मैशल आिणि पूवर-पिकता श्चिम पाव मैशल इतकाचि 
िवस्तार असलेली बंिदस्त मुंबई ही कमी पडू लागली होती. िकल्ल्यामधील सांडपाण्याच्या िनचिऱ्याचिी अपुरी सोय, 
स्वच्छ पाण्याचिी टंचिाई, िभंतीपलीकडील पिकता श्चिम बाजूस असलेली रोज भरती-ओहोटीचेि पाणिी भरणिारी दलदलीचिी 
जागा आिणि त्यामुळे िनमारणि होणिारी रोगराई ह्या मुंबईच्या मोठ्या समस्या होत्या. ह्या सवार्षांवर उत्तर म्हणूिन मुंबईचेि 
तेव्हाचेि गवनरर सर बाटरल िफ्रयर ह्यांनी पिकता श्चिम बाजूचिी िकल्ल्याचिी िभंत पाडून मुंबईला पिकता श्चिमेकडे वाढता येईल 
आिणि ितला मोकळा श्वास घेता येईल, अशी व्यवस्था करण्याचेि ठरिवले.

१७३

१८६४ सालचिा मंुबईचिा फोटर जॉर्जर.
 - A चिचिर गेट,  - B चिचिर आिणि बाबेँ ग्रीन,  - C अपोलो गेट,  - D बझार गेट.

प्रेमणचंिदि रायचंिदि ग्रपु ह्यांच्या संस्थळावरून साभार

http://www.aisiakshare.com/user/387
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बाटरल िफ्रअर. पुण्याच्या गणेिशिखंडीतील गवनरमेट हाउस आिणि सातारा गावातील कोल्हापूरच्या जुन्या रस्त्यावरील 
बोगदा ह्या कामांमध्ये ह्यांचिाचि पुढाकार होता.  मुंबईमधील ह्याच्या नावाच्या िफ्रअर रोडला आता पी.िडमेलो मागर 
असे नाव आहे. 

चिचिरगेट  रस्ता  -  सध्याचिा  वीर  निरमन मागर.  शेवटास गेट  िदसत आहे.  िचित्रातील दोन  पाट्यांपैशकी  दसुरीवर 
     Bombay Times and Standard Office असे िलिहलेले  आहे.  १८६१ साली  पनुररचिना  होईपयर्षांत 

   Times of India चेि हे नाव होते.

१८६४ चिा शेअर मॅणिनया, बँक ऑफ बाँबे आिणि पे्रमणचंिदि रायचंिदि - अरिवंदि कोल्हटकर

चिचिरवरून येणिाऱ्या रस्त्याचेि िकल्ल्याच्या िभंतीमणधील बाहेरचेि खदंिकापलीकडचेि दिार

चिचिरवरून येणिाऱ्या रस्त्याचेि िकल्ल्याच्या िभतंीमणधील आतले दिार - चिचिरगेट.
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अमेिरकेतील यादवी युद्ध आिणि सुरत कॉर्टन

१८६१ मध्ये जगाच्या दसुऱ्या भागातील अमेिरकेमध्ये उत्तरकेडचिी राज्ये आिणि दिक्षणेिकडचिी राज्ये ह्यांच्यामध्ये 
यादवी यदु्ध सुरू झाले,  आिणि त्याचिा भाग म्हणूिन उत्तरनेे दिक्षणेिच्या आिथरक नाड्या आवळण्यासाठी आपली 
नािवक  शिक्त  वापरून  दिक्षणेिचिा  (म्हणिजेचि  कापूस  उत्पादनावर  अवलबंून  असणिाऱ्या  िमिसिसपी,  अलाबामा, 
जॉर्िजरया इत्यािद कॉर्न्फेडरटे राज्यांचिा)  बाहेरच्या जगाशी असलेला व्यापार जवळजवळ बंद केला.  इगं्लडंमधील 
लॅकेंशायर परगण्यातील कापड िगरण्यांना होणिारा  कच्च्या कापसाचिा पुरवठा थांबला.  कापडाच्या िगरण्यांकडून 
आखूड धाग्याच्या कापसाला  -   -  short staple िवशेष मागणिी असे,  कारणि जास्ती खप होऊ शकणिाऱ्या 
वस्त्रांच्या  िनिमरतीत तो  वापरला जाई.  लांब धाग्याचिा  कापूस  -   -  long staple हा  तलम कपडा िनमारणि 
करण्यासाठी लागत असल्याने त्याचिा खप त्यामानाने कमी होता. लॅकेंशायर परगण्यातील कापड िगरण्यांना आखूड 
धाग्याचिा कापूस अमेिरकेतून आिणि िहदंसु्थानातूनिह िमळू शकत असे; पणि िहदंसु्थानातील कापूस, ज्याला सुरतेचिा 
कापूस  -   -  Surat cotton म्हणित असत,  तो मुंबई बंदरामधून िनघनू आिफ्रकेच्या दिक्षणि टोकाला वळसा 
घालून लांब समुद्रप्रवासानंतरचि इगं्लडंच्या िकनाऱ्यावर पोहोचित असे, आिणि त्यामुळे अमेिरकन कापसाच्या तुलनेत 
तो  महाग  पडे.  सुवेझ  कालवा  िनमारणि  होणेि  ही  गोष्ट  अजून  पढुच्या  भिवष्यकाळात  होती.  सुरतेच्या  कापसात 
अमेिरकन कापसाहून अिधक प्रमाणिात कचिरा आिणि खडे असत. त्यामुळेिह त्याला मागणिी कमी होती.

अमेिरकेतील यादवी यदु्धामुळे ही सवर  िकता स्थित जादचूिी कळ िफरल्यासारखी बदलली,  आिणि सुरतेचिा कापसाला 
एकाएकी सुगीचेि िदवस आले. कापसाचिी िनयारत करण्याच्या सवर  सोयी आिणि त्यासाठीचिी यंत्रणिा सज्ज असलेल्या 
व्यापारी पेढ्या मुंबईतचि असल्याने मुंबईतील व्यापारी वगारकडे ह्या संपत्तीचिा ओघ वळला. १८६१ साली ३ ते ४ 
पेन्सला एक पौंड िवकला जाणिारा सुरतेचिा कापूस १८६४ सालापयर्षांत लॅकेंशायरमध्ये २४ पेन्सला एक पौंड इतका 
चिढला होता. १८६१ साली कापसाचेि ७ लाख बस्ते ( ) bales ५ कोिट रुपयांना िनयारत झाले. १९६४ मध्ये ९ 
लाख बस्ते २७ कोिट रुपयांना गेले.  असे म्हणितात,  की कापसाच्या ह्या सुगीचिा लाभ घेण्यासाठी काही हुशार 
लोकांनी घरातील झोपायच्या गाद्यांमधून कापूस काढून तो िवकला, आिणि स्वत: काथ्या भरलेल्या गाद्यांवर ते झोपू 
लागले. त्याचिबरोबर ह्या चिढ्या दरामुळे शेतकऱ्यांनीिह कापसाकडे आपली जमीन वळवली.

आजच्या एकटया व्यक्तीने दहाच्या पाढयात मोजलेल्या कोटींचिी पुंजी एकत्र करण्याच्या िदवसात हे जुने ५ कोिट 
काय आिणि २७ काय, हे आकडे इतकी छाती दडपनू टाकणिारे वाटत नाहीत, पणि त्याबरोबर हेिह लक्षात ठेवले 
पािहजे की रुपयाचिी तेव्हाचिी क्रयशिक्त आिणि आजचिी क्रयशिक्त ह्यांमध्ये जमीनअस्मानाचिा फरक आहे. हे अनेक 
उदाहरणिांनी दाखिवता येईल, पणि येथे दोनचि देतो: 

१८६४ च्या सरकारी िनणिरयानुसार १ सोन्याचिा िब्रििटश सॉर्विरन = रु. १० असे कोष्टक ठरिवण्यात आले. एका 
सॉर्विरनमध्ये ७.३२२ ग्रॅम इतके २२-कॅरट सोने  असते.  म्हणिजेचि १८६४ मध्ये २४-कॅरटचेि १० ग्रॅम सोने 
रु.१४.८९ अशा िकंमतीला होते असे म्हणिता येईल. त्याचि सोन्याचिी आजचिी िकंमत तीस हजार रुपयांच्या पुढेमागे 
असते. दसुऱ्या टोकाला गोरगिरबांच्या िजव्हाळ्याच्या ज्वारीचिा भाव पुण्याच्या गॅझेिटअरमध्ये १८६०-६१ साली 
७८ पौंडांना १ रुपया असा दाखिवला आहे, म्हणिजेचि आजच्या भाषेत १ िकता क्वंटलला रु. २.८३. त्याचि ज्वारीचिी 

१७५
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आजचिी सरकारने २०१२-१३ साठी ठरवून िदलेली आधार िकंमत आहे १ िकता क्वंटलला रु १५००. ह्याचिा अथर 
ज्वारीचिी िकंमत १८६०-६१ पासनू आजपयर्षांत ५३० पट वाढली आहे. ह्या दोन्ही टोकांचिी सरासरी काढली तर 
असे म्हणिता येईल की आजच्या तुलनेने १८६०-६५ च्या काळात रुपयाचिी क्रयशिक्त सुमारे बाराशे पट अिधक 
होती. हे आकडे अथारतचि केवळ अदमासासाठीचि पाहावयाचेि आहेत. पणि आकडे कसेिह घेतले तरी अशीचि िकता स्थित 
िदसून येईल. तेव्हाचेि २७ कोिट रुपये म्हणिजे आजचेि तीसपस्तीस हजार कोिट रुपये. अशी ही अकिकता ल्पत संपित्त 
मुंबईमध्ये बसलेल्या आिणि संख्येने अगदी मयारिदत अशा िहदंसु्थानी आिणि परदेशी व्यापारी व्यवसायांकडे तीनचिार 
वषे ओघाने येत होती. हे आकडे पािहले की तेव्हाच्या ह्या रकमा आजच्याहून काही फार िनराळ्या नाहीत हे पटते.

सुरतेच्या  कापसावरचि  आता  इगं्लडंमधील  कापड  उत्पादन  व्यवसाय  पूणिरपणेि  अवलबंून  होता.  १८६३  पयर्षांत 
अमेिरकेतील यदु्धाच्या वातार अशा स्वरूपाच्या होत्या की त्या यदु्धाचिा शेवट अिनिकता श्चित काळापयर्षांत दरू आहे अशी 
सवार्षांचिी खात्री होती. पणि िहदंसु्थानात वाहतूक व्यवस्था अगदी प्राथिमक असल्याने सुरतेच्या आसपासच्या प्रदेशात 
मोठ्या  प्रमाणिात  होणिाऱ्या  कपाशीचिी  मुंबई  बंदरापयर्षांत  बारमाही  वाहतूक  शक्य  नव्हती.  अशी  वाहतूक  केवळ 
िशडांच्या गलबतांमधून आिणि तीिह केवळ कोरड्या हवेच्या िदवसातचि होऊ शके. बीबीसीआय रले्वेने मुंबई आिणि 
सुरत अशा दोन्ही बाजंूनी आपले रूळ टाकायला सुरुवात केली होती खरी,  पणि अजून कुलाब्यापयर्षांत ते रूळ 
पोहोचित नव्हते कारणि मुबंईच्या िकल्ल्यामागे  असलेल्या  बकॅबेमधील दलदल बजुिवणेि त्या कंपनीच्या आिथरक 
शक्तीबाहेरचेि होते. ती दलदल बुजवनू तेथे पक्की जमीन िनमारणि करण्याचिी आवश्यकता अचिानक उत्पन्न होण्याचेि 
हेिह एक कारणि होते की त्यामुळे रले्वेचेि रूळ कुलाब्यापयर्षांत पोहोचिवनू मुंबई बंदरापयर्षांत कापूस बारमाही पोहोचिू 
शकेल. अशा कारणिांमधून बॅकबे रके्लमेशन कंपनीचिा उदय झाला.

मया रिदत कंपन्या 

असा हा व्यापारी वगर होता तरी कसा हे आता पाहू. ह्या वेळेपयर्षांत िहदंसु्थानातील व्यापारांचेि व्यवस्थापनिह हळूहळू 
आधुिनक स्वरूप घेऊ लागले होते. परपंरनेे चिालत आलेल्या मयारिदत व्यक्तींकडून भांडवल एकत्र उभारून िनमारणि 
होणिाऱ्या भागीदाऱ्यांच्या ( ) partnership जागी अनेकांच्या कडून भांडवल गोळा करू शकणिाऱ्या कंपन्या िनमारणि 
होऊ लागल्या.  इगं्लडंमधील     Joint Stock Company ह्या संकल्पनेवर आधािरत कंपन्या िहदंसु्थानातिह 
उभ्या राहू लागल्या होत्या. त्यासाठी पिहला कंपनी कायदा १८५० मध्ये िलिहण्यात आला पणि त्यामध्ये बऱ्याचि 
तु्रटी  होत्या.  िवशेषत:  भांडवल देणिाऱ्या  भागधारकांवरील  आिथरक  जोखीम  त्याच्या  भांडवलाइतपतचि मयारिदत 
असण्याचिी तरतूद त्यामध्ये नव्हती. 

कायद्यात बदल होत होत १८५७ साली बँिकंग आिणि इन्शुअरन्स ह्या व्यवसायांिशवाय अन्य सवर  व्यवसायांमध्ये 
भागधारकाचिी जोखीम त्याच्या भांडवलाइतपत मयारिदत करण्याचिी सुधारणिा आली. बँिकंग आिणि इन्शुअरन्स ह्या 
व्यवसायांवरील हा िनबर्षांधिह १८६० साली दरू करण्यात आला आिणि ह्या बदलांबरोबरचि भांडवल उभारणिी करून 
नवनव्या कंपन्या सुरू करण्याचिी लाटचि मुबंईत आली. १८५५ मधल्या १० कंपन्यांच्या जागी १८६४-६५ पयर्षांत 
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मुंबईत १०० हून अिधक कंपन्या प्रस्थािपत झाल्या होत्या.  त्यामध्ये २५ बँका,  ३९ गुंतवणूिक कंपन्या आिणि 
मुंबईच्या आसपासचिा समुद्र हटवून मुंबईच्या वाढीसाठी जमीन िनमारणि करण्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या फे्रयर 
लँड रके्लमेशन कंपनी,  बकॅबे  रके्लमेशन कंपनी,  माझगाव लँड रके्लमेशन कंपनी अशांसारख्या आठ कंपन्या 
होत्या.  कापसातून िनमारणि झालेला रुपयांचिा पूर िरचिवून घेऊन त्याला मागी लावण्याच्या हेतूने  ह्या कंपन्यांचिी 
िनिमरित झाली होती.  भांडवलाचिा ओघ मोठा पणि ते गुंतवण्यायोग्य संिध कमी,  ह्यामुळे कसलीिह कंपनी स्थापन 
झाली  की  ितच्यावर  गुंतवणिूकदारांच्या  उड्या  पडू  लागल्या  आिणि  कंपनीच्या  कारभाराचेि  कसलेिह  फिलत 
िदसण्याच्या आधीचि दपु्पट-ितप्पट िकंमतीला कंपनीचेि शेअर एकाकडून दसुऱ्याकडे िवकले जाऊ लागले. पढुच्या 
मेढरामागे मागचेि मेढरू अशा पद्धतीने गुतंवणूिकदार आिथरक कडेलोटाकडे चिालू लागले. 

अशा शेअर खरदेीसाठी कुचिकामी तारणिावर भरपूर भांडवल उपलब्ध करून द्यायला बँका बसलेल्याचि होत्या. अशा 
बँकांचिा अिधकारीवगर  स्वत:साठीचि शेअर िमळवण्यास उत्सुक. ह्यावर सरकारचिी नजर जवळजवळ नव्हतीचि असे 
म्हटले तरी चिालेल. कंपनीवरचेि एक-दोन सरकारी संचिालक एव्हढीचि काय ती सरकारी देखरखे. सरकारी संचिालक 
हेिह मुंबईतील िब्रििटश व्यापारी पेढ्यांचेि भागीदार असत.  ह्या वाहत्या गगेंत हात धवुून घेण्यामध्ये त्यांना अिधक 
स्वारस्य.  ह्या सवर  िननारयकीचिा पिरणिाम म्हणिजे कापसातून िमळालेला पैशसा अवाच्या सवा िकंमतींना कंपन्यांचेि 
शेअर घेण्यात गुतंला. िकंमती कायम वाढत राहणिार अशा आंधळ्या िवश्वासातून काही जणिांनी पुढच्या तारखेच्या 
खरदेीचेि सट्टेिह िवकत घेऊन ठेवले होते.  १८६४ सप्टेबरपासून ह्या सवर  सट्टेबाजीला िवशेष जोर आला.  त्याचिी 
कारणेि पढेु पाहूचि.  तेव्हापासून ७-८ मिहने ही िदवाळी िटकली आिणि ितकडे अमेिरकेत ९ एिप्रल १८६५ ह्या 
िदवशी दिक्षणि पक्षाचेि जन.  रॉर्बटर  ली ह्यांच्या शरणिागतीपासून यादवी यदु्ध गुंडाळले जाऊ लागले.  यरुोपात आिणि 
िहदंसु्थानात ही  बातमी  पोहोचिताचि सुरत कापसाच्या  िकंमती  झपाट्याने  खाली  उतरू लागल्या  आिणि मुंबईत 
हाहाकार माजला. ह्या सवर घटनांमधील एक प्रमुख सूत्रधार प्रेमचिंद रायचिंद ह्यांना िदवाळखोरीत जावे लागले आिणि 
त्यांच्या िखशात असलेल्या बँक ऑफ बाँबे आिणि एिशआिटक बँिकंग कॉर्पोरशेन ह्या संस्था जमीनदोस्त झाल्या.

१८६८ साली शेअरहोल्डसरच्या ठरावानुसार बँक ऑफ बाँबे गुंडाळण्याचिा आदेश गवनरर जनरलकडून काढण्यात 
आला आिणि बँक का बुडली ह्याचिी चिौकशी करण्यासाठी किमशन नेमले गेले. त्याचेि अध्यक्ष होते मुंबईिकता स्थत सुप्रीम 
कोटारचेि भूतपूवर  न्यायाधीश सर चिाल्सर  जॅकसन.  जून २९ ते सप्टेबर ९,  १८६८ ह्या काळात किमशनने टाउन 
हॉर्लच्या दरबार दालनात ७४ साक्षीदारांचिी तपासणिी करून साक्षी नोंदवल्या. (साक्षीदारांमध्ये डॉर्.  भाऊ दाजी 
होते.  सट्टेबाजीमध्ये पडल्यामुळे त्यांचेििह हात ह्या प्रकरणिात पोळले होते.)  नतंर २२ साक्षी लडंनमध्ये नोंदवल्या 
गेल्या. त्या किमशनच्या अहवालात ह्या सवर प्रकरणिाचिा इितहास पाहावयास िमळतो आिणि कोठल्यािह कादबंरीपेक्षा 
तो वेधकतेमध्ये कमी नाही.

१७७
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बँक अ़ॉर्फ बा ँबे

पत्त्यांचिा हा बगंला उभारण्याचिा पिहला पत्ता म्हणिजे बँक ऑफ बाँबेचिी पुनररचिना करणिारा कायदा, जो जुलैश १८६३ 
मध्ये मंजूर करण्यात आला. ही बँक प्रथम १८४० मध्ये िनमारणि झाली. त्यावेळी ितचेि भांडवल ५२ लाख रुपये 
होते.  अन्य काही बँकाप्रमाणेि ितलािह २ कोिट रुपयांपयर्षांत स्वत:च्या नावाने कागदी नोटा छापण्याचिािह अिधकार 
होता. तेव्हाचेि सरकार हे काम स्वत: करीत नव्हते. बँकेने काढलेल्या अशा नोटा म्हणिजे बेअरर बँक डर ाफ्टचिाचि एक 
अवतार मानता येईल.  फरक इतकाचि की बेअरर बँक डर ाफ्ट मागणिाऱ्याला प्रत्येक डर ाफ्टसाठी बँकेकडे जाऊन 
डर ाफ्टचेि पैशसे आिणि वर किमशन भरून असा डर ाफ्ट िमळतो. ह्याउलट पुरसेे तारणि िदले अथवा रोखीचिा भरणिा बँकेत 
केला की एकगठ्ठयाने बँकेकडून नोटा उचिलता येतात. बँकेच्या पतीवर िवश्वास असला म्हणिजे अशा नोटा बाजारात 
रोख नाण्यांसारख्याचि चिालू शकतात.  अशा नोटा जारी  करण्यासाठी िमळालेल्या किमशनमुळे प्रथमपासून बँक 
चिांगली नफ्यामधे चिालत आली होती. 

१८६० साली बँकेचिा नोटा छापण्याचिा अिधकार काढून घेण्याचिा आिणि तो अिधकार स्वत:कडे घेऊन आपल्या 
स्वत:च्या नावाने नोटा काढण्याचिा िनणिरय १८६१ च्या    Paper Currency Act च्या अनुसार सरकारने घेतला. 
बँकेच्या  उत्पन्नाचिा  हा  मोठा  स्रोत ितच्यापासून  काढून घेतल्यामुळे  ह्या  दोन  कोटीच्या  ऐतवजी  बँकेला  भांडवल 
उभारणिीचिी मयारदा रु.  दोन कोटी दहा लाख इतकी वाढवनू देण्यात आली,  जेणेिकरून बँकेला कजरमंजुरीसाठी 
तशीचि रक्कम उपलब्ध झाली. ह्या पनुररिचित बँकेचिा पायाभूत कायदा तेव्हाच्या बँक ऑफ बेगाल आिणि बँक ऑफ 
इगं्लडं ह्यांच्या पायाभूत कायद्यासारखा असावा अशी अपेक्षा होती. ह्या दोन्ही बँकांना सरकारी रोखे अथवा सरकारी 
हमी असलेल्या पिकता ब्लक कंपन्यांच्या शेअसरच्या तारणिावर शेअसरच्या पेड-अप भांडवलाच्या तीन-चितुथार्षांशाच्या 
मयारदेच्या आत राहून कजर मागणिाऱ्यांना कजर देण्याचिी परवानगी होती. कजारच्या सुरिक्षततेच्या ह्या अटी नव्या बँक 
ऑफ बाँबेलािह लागू असाव्या अशी अपेक्षा होती. 

पुनररिचित बँकेचिा पायाभूत कायदा बँकेचेि िडरके्टर बोडर,  मुंबई सरकार,  कलकत्त्यातील सरकार आिणि ह्या सवार्षांचेि 
सल्लागार-सॉर्िलिसटसर ह्यांच्यामध्ये वरखाली िफरत असतांना वर उले्लिखलेली कजारच्या सुरिक्षततेचिी अट कोठेतरी 
वगळली गेली आिणि ितच्यािशवायचि नवा कायदा तयार झाला.  म्हणिजेचि ह्या कायद्याअन्वये नव्या बँक बाँबेला 
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कोठल्यािह पिकता ब्लक कंपनीच्या शेअसरच्या तारणिावर कजर  मंजूर करणेि आता शक्य झाले.  चिौकशी किमशनच्या 
अहवालात ह्या सवर  घटकांना ह्या हलगजीपणिाबाबत कमीअिधक प्रमाणिात दोष देण्यात आला आहे.  िवशेषेकरून 
बँकेचेि सॉर्िलिसटर िम. केली आिणि मुंबई सरकारचेि चिीफ सेके्रटरी ए.डी. रॉर्बटरसन ह्यांच्यावर नाव घेऊन असा दोष 
टाकण्यात आला आहे.  हे सवर  घडले अजाणितेपणेि पणि कायद्यातील ह्या तु्रटीमधून पुढे अिनबर्षांध सट्टेबाजी करणेि 
शक्य झाले. '    ' Falling through the cracks ह्या इगं्रजी म्हणिीचेि हे उत्तम उदाहरणि आहे.

ह्याखेरीज बँकेवरील अन्य काही िनबर्षांध  -  एका अजरदाराला मजूंर करण्याच्या कजारचिी मयारदा,  एकाहून अिधक 
व्यक्तींचिी  नावे  कजरखतावर  कजरफेडीस जबाबदार  म्हणिून  घातली  जाणेि  इ.  -  िशिथल करण्यात  आले.  नव्या 
कायद्यानुसार बँकेच्या बोडारकडून अशी अपेक्षा होती की कजारच्या अजारचिी छाननी कशी केली जावी ह्याचेि िनयम हे 
बाय-लॉर्जच्या मागारने त्यांनी घालून द्यावे. बँकेच्या बोडारकडून ह्या बाबीकडे पूणिर दलुरक्ष करण्यात आले. थोडक्यात 
म्हणिजे कजरमंजूरीबाबत िनयम असे काही जवळजवळ उरलेचि नाहीत. बोडर ऑफ िडरके्टसरकडून अपेिक्षत असलेली 
देखरखे जवळजवळ संपुष्टात आली.

बँकेचेि सेके्रटरी िम.ब्लेअर आिणि त्यांचेि दयु्यम िम.रायलडं ह्यांनी आता आपल्याचि अिधकारात कजर मंजूर करण्याचेि 
नवे धोरणि ऑगस्ट १८६३ पासून प्रारभं केले. पूवीच्या िदवसात कजर िमळिवण्यासाठी सरकारी रोखे, सरकारी हमी 
असलेल्या रले्वे कंपन्या आिणि सोने इतक्याचि गोष्टी तारणि म्हणिून मान्य होत्या.  नव्या धोरणिाखाली कजरदाराच्या 
वैशयिक्तक वचिनिचिठ्ठीवर कजर देण्याचिी नवी प्रथा सुरू झाली. ही कजे बोडारच्या नजरसे पडू नयेत ह्या उदे्दशाने त्यांचिी 
नोंद बँकेच्या मुख्य िहशेबवहीत न करता एका वेगळ्या 'तात्पुरत्या' वहीत केली जाऊ लागली. असे पिहले रु. १ 
लाखाचेि कजर  प्रेमचिंद रायचिंद ह्यांचेि वडील रायचिंद दीपचिंद ह्यांना मंजूर झाले.  ह्या पलीकडे जाऊन एका व्यक्तीने 
दसुऱ्या व्यक्तीस िलहून िदलेली 'वचिनिचिठ्ठी' (  ) promissory note अन्य कोठलेचि तारणि न घेता िडस्काउंटवर 
खरदेी करण्याचिी नवी प्रथािह आता बँकेमध्ये सुरू झाली.  हा प्रकार कोणित्याचि िडरके्टरला माहीत नव्हता असे 
त्यांच्या जबान्यांवरून िदसते.

पुनररिचित बँकेला आपले भांडवल रु. दोन कोटी दहा लाख पयर्षांत वाढिवण्याचिी संमित िमळाली होतीचि. ितचिा वापर 
करून २७ ऑगस्ट १८६३ ते ९ जून १८८४ ह्या काळात दोन हप्त्यांमध्ये बँकेचेि भांडवल रु. दोन कोटी नऊ 
लाख पयर्षांत वाढिवण्यात आले. प्रत्येक शेअर रु. १,००० दशरनी िकंमतीचिा होता. ही सवर भरती पूणिर झाली. बँकेच्या 
भांडवलातील  ही  वाढ  मान्य  नसलेले  जुनेजाणिते  िडरके्टर  कावसजी  जहांगीर  रडेीमनी  ह्यांनी  ह्याचि  सुमारास 
प्रकृतीच्या कारणिावरून आपल्या जागेचिा राजीनामा िदला आिणि त्यांच्या जागी प्रमेचिंद रायचिंद ह्यांचिी िनवड झाली. 
१ जून १८६४ ते ३० एिप्रल १८६५ हा अकरा मिहन्यांचिा काळ बँकेच्या इितहासाचिा शेवटचिा अध्याय असे 
म्हणिता येईल. अंदाधुदं पद्धतीने मंजूर केलेली कजे बुडू लागल्यामुळे ह्या काळाच्या अखेरीस बँकेस फार मोठा तोटा 
सहन करावा लागला. प्रमेचिंद रायचिंद आिणि अन्य कजरदार अशा ५० जणिांना िमळून बँकेने एकूणि रु. तीन कोटी 
ते्रपन्न लाख इतकी रक्कम िदली होती. पैशकी रु. एक कोटी अठे्ठचिाळीस लाख इतक्या रकमेचिी वसुली झाली आिणि 
रु. दोन कोटी पाचि लाख इतके नकुसान झाले. ह्यामध्ये प्रमेचिंद रायचिंद ह्यांचिा एकटयाचिा वाटा छत्तीस लाख कजर, 

१७९
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चिौदा लाख वसुली आिणि एकवीस लाख नकुसान असा होता. त्यांचेि वडील रायचिंद दीपचिंद ह्याचिा नकुसानीतील 
वाटा दोन लाख होता.

१८३१ साली जन्मलेले प्रमेचिंद आता ३३ वषार्षांचेि होते.  सधन गजुराथी व्यापारी कुटंुबाचिी पाश्वरभूिम त्यांच्यामागे 
होतीचि. आपल्या सततोद्योगाने, व्यवसायातल्या धोरणिीपणिाने आिणि सवार्षांशी चिांगले संबंध ठेवण्याच्या स्वभावामुळे 
एव्हांना सोनेचिांदी,  कापूस,  चिीनला अफू िनयारत अशा व्यापारामध्ये त्यांनी चिांगलीचि संपित्त आिणि नाव कमावले 
होते.  भायखळ्यातील  लव  लेनमधील  (आजचिा  सेठ  मोितशाह  मागर)  जैशन  देरासराजवळच्या  त्यांच्या  घरात 
सकाळपासून मध्यरात्रीपयर्षांत त्यांना भेटू इिकता च्छणिाऱ्या लोकांचिी रीघ लागलेली असे, आिणि त्या सवार्षांना प्रेमचिंदकडून 
काही मदतीचिी अपेक्षा असे.  आपल्या गोड आिणि मृद ु स्वभावानुसार ते कोणिासिह नाखूष करीत नसत,  आिणि 
त्यामुळे मुंबईतील तत्कालीन िहदं ुव्यापारी समाजाचेि ते अनिभिषक्त राजे होते असे म्हणिले जाते.

रेक्लमेशन कंपन्या

कापूस  व्यापारातून  उत्पन्न  झालेल्या  नव्या 
संपत्तीचिा वापर करण्याच्या हेतूने ह्या सुमारास ज्या 
कंपन्या  स्थापन  झाल्या  त्यांमध्ये  समुद्र  हटवून 
जमीन  िनमारणि  करण्यासाठी  िनमारणि  झालेल्या 
कंपन्या प्रामखु्याने होत्या असे वर म्हटलेचि आहे. 
बँका  आिणि  त्यांच्या  छत्राखालचिी  financial 

 associations ही  अशा  समुद्र  हटवण्याच्या 
कंपन्यांच्या  मागे  असत.  बकॅबे  कंपनीिशवाय  बाँबे 
ऍंड टर ाँबे रके्लमेशन कंपनी, यनुायटेड िवक्टोिरया एँड कोलाबा रके्लमेशन कंपनी, एिकता ल्फन्स्टन लँड एँड प्रसे कंपनी, 
माझगांव  लँड  एँड  रके्लमेशन  कंपनी  अशी  काही  कंपन्यांचिी  नावे  िदसतात.  प्रत्येकीच्या  मागे  मुंबईतील  त्या 
काळातील नामांिकत िब्रििटश व्यापारी  कंपन्या आिणि त्या कंपन्यांसाठी दलालीचिा व्यवसाय करणिारे  िहदंसु्थानी 
दलाल असत. 

आजच्यासारखीचि तेव्हािह मुंबईला जिमनीचिी भूक होतीचि. त्यांच्या प्रमोटसरच्या नावामुळे समुद्रातून बाहेर काढलेली 
जमीन  ही  सोन्याचिी  खाणिचि  ठरणिार  आहे  अशी  सवार्षांचिी  खात्री  असे,  आिणि  म्हणूिन  शेअरिवक्री  सुरू  होताचि 
आपल्याला त्यातील शेअसर  िमळावे ह्यासाठी इच्छुकांमध्ये स्पधार सुरू होई. शेअरवाटप सुरू होताचि आिणि दशरनी 
िकंमतीइतके भांडवल गोळा होण्याआधीचि शेअर दशरनी पटीच्या कैश क पट िकंमतीला एकाकडून दसुऱ्याला िवकला 
जाणेि सुरू होई. नंतरच्या काळातील मुंबईचेि किमशनर आथरर क्रॉर्फडर, क्रॉर्फडर माकेटचेि जनक, ह्यांनी िलिहलेली ह्या 
खरदेीिवक्रीचिी  एक  मनोरजंक  आठवणि  आर.  एफ.  करकािरयािलिखत      The Charm of Bombay ह्या 
पुस्तकात नोंदवली आहे. क्रॉर्फडर सांगतात: 'सकाळी घरातून िनघून ऑिफसकडे जातांना वाटेत बाँबे ग्रीनवर दलाल 

१८६४ चिा शेअर मॅणिनया, बँक ऑफ बाँबे आिणि पे्रमणचंिदि रायचंिदि - अरिवंदि कोल्हटकर

बॅक बे देिखावा
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गदी करून शेअसरचिी खरदेीिवक्री करण्यात गुतंलेले िदसत.  माझे दलाल बोमनजी ह्यांना मी िवचिारतो, 'बोमनजी 
बाजार कसा चिालू आहे?' बोमनजी म्हणितात, 'साहेब, बाजार चिढतो आहे. अमका िफनािकता न्शअल, नाहीतर तमका 
कोलाबा-बकॅबे  वधारतो  आहे  कारणि  प्रमेचिंद  बाजारात  आहेत  असे  ऐतकतो.'  मी  म्हणितो,  'ठीक  बोमनजी, 
माझ्यासाठी पन्नासएक घेऊन ठेवा.'  संध्याकाळी घरी परततांना बोमनजी पुन:  भेटतात.  मी िवचिारतो, 'बोमनजी 
बाजार कसा चिालू आहे?' बोमनजी म्हणितात, 'साहेब, बाजार चिढतोचि आहे.' 'ठीक. तर मग माझे िवकून टाका.' 
काही तासात मी असे पन्नाससाठ हजार कमावतो.' (अिधकृत शेअर बाजार, बाँबे स्टॉर्क एक्स्चेिन्ज, अजून स्थापन 
झाले नव्हते.  टाऊनहॉर्ल समोरील मैशदानात, ज्याला बाँबे ग्रीन असे ओळखले जाई,  तेथे जमून सौदे पूणिर  करून 
शेअर दलाल पैशशाचिी देवाणिघेवाणि आपसात करीत असत.  प्रमेचिंद रायचिंद अशा दलालांमध्ये प्रमुख होते आिणि 
नंतरच्या काळात बाँबे स्टॉर्क एक्स्चेिन्ज स्थापन करण्यामध्येिह त्यांचिा महत्त्वाचिा भाग होता.)

ह्या सवर  कंपन्यांच्या अग्रभागी होती 'बॅकबे कंपनी', िजचेि पूणिर  नाव होते 'बाँबे रके्लमेशन कंपनी'. कंपनीला हे नाव 
िमळण्याचेि कारणि म्हणिजे िकल्ल्याचिी िभंत पाडल्यामुळे चिचिरगेट बाहेरील नव्याने खलु्या झालेल्या बकॅबेमध्ये भराव 
टाकून १५०० एकर नवीन जमीन िनमारणि करण्याचेि अिधकार ह्या कंपनीने सरकारकडून िमळिवले होते. तेव्हाचिी 
ख्यातनाम  एिशयािटक बँक,  ितच्याचि अधीन असलेले  िफनािकता न्शअल असोिसएशन ऑफ इिंडया  एँड  चिायना, 
कावसजी जहांगीर रडेीमनी (हे नंतरच्या काळात सर कावसजी जहांगीर झाले), फोब्जर एँड कंपनीचेि जेम्स फोब्सर, 
ससून कुटंुबापैशकी एिलआस ससून,  तसेचि एँड्रयू  ग्रँट अशी एकाहून एक जबरदस्त नावे ितच्यामागे होती आिणि 
त्यामुळे ितचिा िकंवा ितच्या पाठीमागे असलेल्या एिशयािटक बँक आिणि िफनािकता न्शअल असोिसएशन ऑफ इिंडया 
ऍंड चिायना ह्यांचिा शेअर िमळणेि म्हणिजे घरच्या बागेत पैशशाचेि झाड लावण्यासारखे आहे अशी सवार्षांचिी खात्री होती. 

अशा शेअसरच्या तारणिावर अथवा वैशयिक्तक पतीवर नवे कजर  घ्यायचेि - असे कजर  द्यायला बँक ऑफ बाँबे िकंवा 
एिशआिटक बँकेसारख्या प्रमेचिंद रायचिंदच्या िखशातील बँका तयारचि होत्या - आिणि ते वापरून नवे िमळतील ते 
शेअसर घ्यायचेि, शेअसरच्या िकंमती पुरशेा वधारल्या - आिणि त्या वधारतचि होत्या - की ते शेअसर िवकून कजर परत 
करायचेि आिणि िवक्रीतून िमळालेली रक्कम वापरून पनु: गुतंवणूिक करायचिी असे िपरिॅमड बांधणेि सुरू झाले. बॅकबे 
कंपनीचेि अिधकृत भांडवल रु.  २ कोिट होते आिणि प्रत्येकी रु. १०,००० च्या २००० शेअसरमध्ये ते िवभागले 
होते. ह्या रु.१०,००० पैशकी प्रत्यक्ष भरणिा रु ५,००० चिा झालेला होता. पिहल्या भरण्यानंतर लगेचिचि हे शेअसर 
चिढ्या िकंमतीस िवकले जाऊ लागले.  हे शेअसर  िवकण्यामधून िकती फायदा शक्य होता हे एका उदाहरणिावरून 
स्पष्ट होते. कंपनी स्थापन झाली तेव्हा मुबंई सरकारने प्रत्येकी रु. ५,००० भरून ४०० शेअसर रु. वीस लाख ह्या 
रकमेस घेतले होते.  काही मिहन्यानंतर ६ जुलैश १८६४ ला कलकत्त्याच्या आदेशावरून मुंबई सरकारने हे शेअसर 
िललावाने िवकले तेव्हा त्यांना सव्वा कोटीहून थोडी अिधक िकंमत आली. 

बीबीसीआय रले्वे  कंपनीच्या  सूचिनेनुसार  िरचिी  स्ट्यअुटर  आिणि  कंपनीचेि  मायकेल  स्कॉर्ट,  कावसजी  जहांगीर 
रडेीमनी,  प्रेमचिंद रायचिंद,  वॉर्ल्टर कॅसेल्स आिणि गॅिवन स्टील अशा चिौघांनी बाँबे रके्लमेशन कंपनी ह्या नावाने 
कंपनी नोंदवली. चिचिरगेटच्या बाहेर १५०० एकर जमीन समुद्रात भराव घालून िनमारणि करण्याचेि आिणि ितचेि तुकडे 

१८१
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िवकण्याचेि अिधकार सरकारने कंपनीला िदले. ह्याच्या मोबदल्यात कंपनीने ३०० एकर जमीन सरकारला रले्वेचिा 
िवकास आिणि अन्य सावरजिनक उपयोगासाठी मोफत द्यायचिी होती.  ह्याखेरीज सरकारने रु. ५,००० चिा पिहला 
हप्ता भरून ४०० शेअसरिह घेतले. खाजगी कंपनीत सरकारने पैशसा गुतंवणेि कलकत्त्याहून नामंजूर झाले तेव्हा मुंबई 
सरकारने तेचि शेअसर काही मिहन्यातचि िललावाने सव्वा कोटीला िवकले ह्याचिा उले्लख वर आलाचि आहे.

बँक ऑफ बाँबेचेि िडरके्टर आिणि बॅकबे कंपनीचेि एक प्रमोटर ह्या दोन भूिमकांमुळे मुळे प्रेमचिंद हे १८६४-६५ च्या 
मुंबईतील उलाढालींचेि  प्रमुख सूत्रधार बनले.  एखाद्याला कंपनीचेि  शेअर बहाल करणेि,  त्यासाठी बँकेकडून कजर 
िमळवून  देणेि,  शेअसरच्या  खरदेीिवक्रीत  दलाली  घेणेि  अशा  वेगवेगळ्या  भूिमका  ते  आलटून  पालटून  बजावत. 
स्वत:च्या नावाने आिणि दसुऱ्या अजरदारांच्या बेनामी नावांनी त्यांनी स्वत:िह मोठी उचिल केली होती.  बँक ऑफ 
बाँबेमधील त्यांच्या महत्त्वाच्या स्थानाचिा त्यांना चिांगलाचि उपयोग झाला. कोणिािह इच्छुकाला शेअसर हवे असले तर 
त्याला ते घेता यावेत म्हणूिन भांडवलाचिी सोय प्रमेचिंद आपल्या िखशातील बँकांकडून करवीत.  बँकेचेि सेके्रटरी 
ब्लेअर आिणि त्यांचेि दयु्यम रायलडं हे पूणिरपणेि त्यांच्या कह्यात आलेले होते, कारणि त्यांनािह शेअसर देऊन प्रेमचिंद 
ह्यांनी त्यांना उपकृत करून ठेवलेचि होते. प्रेमचिंदांच्या साध्या िचिठ्ठीवर हे अिधकारी लाखोंचिी उचिल अजरदारास देत 
असत अशी अनेक उदाहरणेि चिौकशी किमशनच्या अहवालात िदलेली आहेत.

बॅकबे कंपनीचिा अस्त

बॅकबे कंपनीच्या दीडदोन वषार्षांच्या काळात कंपनीच्या िडरके्टर बोडारने काहीचि कायर केले नाही असे नाही. कंपनीचिी 
प्रारभंीचिी आिथरक िकता स्थित उत्तम होती कारणि भरभक्कम रोख रक्कम कंपनीच्या खात्यात बँकेत पडून होती. ितचिा 
योग्य वापरिह सुरू झाला होता.  मिशनरी, माती हलवण्यासाठी टरक्स, जड वजने उचिलण्यासाठी याऱ्या, वाफेवर 
चिालणिारी जमीन खणिण्याचिी यंते्र अशा सामानाच्या ऑडरसर  इगं्लडंला रवाना झाल्या होत्या.  इतकेचि काय,  जेव्हा 
मुंबईच्या रस्त्यावर गॅसचेि िदवे येणेििह अजून दरू होते अशा त्या जमान्यात बॅकबेवरचेि काम रातं्रिदवस करता यावे 
म्हनू िवजेच्या प्रखर उजेडाच्या िदव्यांचिी खरदेीिह व्हायचिी होती. जर फासे अनपेिक्षतरीत्या उलटे पडले नसते तर 
कराराने ठरलेल्या वेळात आपले काम पूणिर  करून १५०० एकर नवी जमीन समुद्रातून कंपनी बाहेर काढू शकेल 
अशी सवर  िचिहे्न िदसत होती. पणि झाले उलटेचि. बकॅबे कंपनीचेि सुमारे ९० लाख रुपये एिशआिटक बँकेमध्ये १२ 
मिहन्यांच्या मुदतीने ठेवले होते.  सट्टेबाजीसाठी िदलेला पैशसा वसूल होणेि अशक्य झाल्यामुळे ती बँक िदवाळखोर 
झाली. ह्याचिा फास बकॅबे कंपनीच्या गळ्यास लागनू सरकारशी केलेल्या कराराच्या मुदतीत राहणेि ितला अशक्य 
झाले आिणि अखेरीस कंपनी गुंडाळण्याचिी प्रिक्रया सुरू झाली. 

दोन वषारत िनमारणि केलेली जमीन आिणि कंपनीच्या मालकीचिी मिशनरी समुारे  ७५ लाखाचिी होती.  सरकारशी 
केलेला  कराराच्या  भगंाचिी  िकंमत  म्हणिून  हे  सवर  सरकारच्या  हवाली  करावे  लागले.  मधल्या  काळात 
शेअरहोल्डसरकडून  पढुील  कॉर्लचेि  २००  रुपये  घेण्यात  आले  होते.  कंपनीचिी  उरलीसुरली  मालमत्ता 
शेअरहोल्डसरमध्ये वाटल्यावर ५२०० रुपये भरल्या गेलेल्या प्रत्येक शेअरवर शेअरहोल्डरला २३६१ रुपये परत 

१८६४ चिा शेअर मॅणिनया, बँक ऑफ बाँबे आिणि पे्रमणचंिदि रायचंिदि - अरिवंदि कोल्हटकर
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िमळाले.  काही मिहन्यांपूवीचि िकत्येकांनी तेचि शेअसर  ४०,००० वा ५०,००० हजाराला घेतले होते ही आठवणि 
केली म्हणिजे िकती गुंतवणिूकदार व्यिक्त ह्यामध्ये धुळीस िमळाल्या असतील ह्याचिी कल्पना करता येते.  ह्यावेळेस 
नादारीचिी इतकी प्रकरणेि िनमारणि झाली की नेहमीच्या कोटार्षांकडून ती सोडिवणेि अशक्यप्राय होते.  त्यासाठी एक 
वेगळा  कायदा  पास  िनमारणि  करण्यात  आला  -  १८६५  चिा  कायदा  .  XXVIII दोन  वषार्षांच्या  काळात  ह्या 
कायद्याखाली अनेक नादारी खटल्यांचेि िनकाल लावण्यात आले.  बेहरामजी होरमसजी कामा ह्यांचिी ३ कोटींचिी 
नादारी हा त्यांपैशकी सवारत पिहली आिणि मोठी.  प्रेमचिन्द रायचिंद ह्यांचिीिह नादारी ह्याचि कायद्याखाली ठरिवण्यात 
आली. 

बँक  ऑफ  बाँबे.  पनुररचिनेनंतरचिी  एिकता ल्फन्स्टन  सकर लमधील  (सध्याचेि  हॉर्िनरमन  सकर ल)  नवी  इमारत.  तेथून 
दिक्षणेिकडे जाणिाऱ्या रस्त्याचेि बँक स्टर ीट हे नाव बँक ऑफ बाँबेच्या नव्या इमारतीवरून िमळालेले आहे.  जुनी 
इमारत सध्याच्या फ्लोरा फाउंटनच्या पिकता श्चिमोत्तर कोपऱ्यावर होती असे वाचिल्याचेि स्मरते.

३० नोवेबर १८७० ला कंपनी अखेरचिी बंद झाली. ितचिी नंतर पुनररचिना झाली आिणि १९२१ नव्याने स्थापलेल्या 
इम्पीिरअल बँकेत ितचेि िवलीनीकरणि झाले.  इतके सगळे होऊनिह ह्या प्रकरणिाचिा ठपका असा कोणिावरचि ठेवला 
गेला नाही.  चिौकशी किमटीने ओढलेल्या कोरड्यांपलीकडे प्रमेचिंद,  ब्लेअर,  रायलडं,  अन्य िडरके्टर,  सरकारी 
अिधकारी कोणिाच्याचि अगंास काहीचि तोशीश लागली नाही. त्याचिी कारणेि प्रमुखत: दोन िदसतात. एकतर आजच्या 
काळात अशावेळी लगेचि पढेु येणिाऱ्या    ,  ,  Conflict of Interest Insider Trading Fiduciary Duty 
अशा संकल्पना मांडण्याइतके तेव्हाचेि कायदे प्रगल्भ नव्हते. दसुरे म्हणिजे ह्या प्रकरणिातील सवर  जबाबदार लोक हे 
मुंबईतील तेव्हाचेि प्रितिषत नागिरक, सरकारदरबारात रोजचिी ऊठबस असलेले असे होते. तेव्हा मांजराच्या गळ्यात 
घंटा कोणि बांधणिार?

१८३
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राजाबाई टॉर्वर बांधत असतांना.  पलीकडे समुद्र िकनारा जवळचि,  आजच्या चिचिरगेट स्टेशनच्या आसपास आहे. 
तेथील समुद्र अजून हटला नव्हता. 

प्रेमचिंद रायचिंद ह्यांचेि स्वत:चेििह ह्यात प्रचिंड नकुसान झाले, तरीपणि पनु: उभारी धरून त्यांनी नव्याने संपित्त उभी 
केली.  आज त्यांचेि  नाव आपणिास आठवते ते  शेअर वेडेपणिामुळे  नाही  तर राजाबाई टॉर्वरमुळे.  १८७० मध्ये 
आपल्या आईच्या नावाने हा टॉर्वर बांधण्यासाठी त्यांनी मुंबई िवद्यापीठाला दोन लाखाचिी देणिगी िदली. हा राजाबाई 
टॉर्वर आज मुंबईचिा एक दािगना मानला जातो.  अन्यिह अनेक देणिग्या त्यांच्या नावावर आहेत.  आपल्या नावाने 
िशष्यवृित्त चिालू करण्यासाठी त्यांनी १८६८ साली कलकत्ता िवद्यापीठास दोन लाखाचिी देणिगी िदली. ती िशष्यवृित्त 
अजूनिह चिालू आहे. भायखळ्यातील 'रजेीना पािचिस' हे बेघर मलुींसाठीचेि वसितगृह त्यांच्या घराच्या जागेवर आज 
उभे आहे.

लेखनाधार -
१.         , A Financial Chapter in the History of the Bombay लेखक: िदनशा एदलजी वाच्छा.
२.    House of Commons पढेु ठेवण्यात आलेल्या    Reports from Commissioners ह्या २७ 
खंडांच्या संचिापैशकी खडं क्र.१५.
(ही दोन्ही पुस्तके .  archive org येथे उपलब्ध आहेत.)

***

राजाबाई टॉवर बाधंत असतांना



...तरी माझ ंनशनीब की एकूणिातच Y तसा कमीच सामोरा येतो. काहीवेर्ळा असंही मनात येत ंकी 

तो I नाहीये ते बरं आणहे. िकंवर्ा You साठिी U असं जे संिक्षप्त रूप िलिहतात, ते जर का 

समजा Y असं रुळलं असतं,  तर कदर्ािचत माझ्यासाठिी  'रातं्रिदर्न आणम्हा'  अशनी िस्थती झाली 

असती. मग  असंही वर्ाटत ंकी असा सततचा भिडमार झाला असता तर मन िनबर दर्ेखील झालं 

असत ंकदर्ािचत. अथात काळाच्या ओघात मला त्याचा हळूहळू िवर्सरही पडला होता...
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( )Y  - सतीश तांबे

"सरडू"  अशी हाक सुमारे सतरा-अठरा वषार्षांपूवी पावसाळ्यातील एका काळोख्या संध्याकाळी जेव्हा मी मारली 
तेव्हा मी एका मनस्तापाला बोलावतो आहे, ह्याचिी मला सुतराम कल्पना नव्हती. असणिारचि कशी ना? एखाद्याला 
हाक मारल्यानंतर पस्तावण्याचिी वेळ सहसा तशी कुठे येते कुणिावर! बरं, ती हाक उत्स्फूतर देखील नव्हती, तर मी 
सरडूला सहा तेराच्या बोिरवली लोकलला दोन तीन िदवस नीट न्यहाळून तो तोचि असल्याचिी खात्री करून घेऊन 
नंतरचि हाक मारली होती. एवढंचि नव्हे तर त्याचिी माझी नजरानजर झाली असताना सरडूच्या डोळ्यात ओळखीचिा 
लवलेश देखील जाणिवला नव्हता. तेव्हा मी त्याला ओळख िदली नसती तर काही िबघडलं नसतं.  आिणि अगदी 
खर ंसांगायचिं तर मी एरवी तसा काहीसा कोरडा माणिूसचि आहे. तुसडा म्हणिायला देखील काही हरकत नाही. 'जुने 
जाऊ द्या मरणिालागुनी' ह्या वृत्तीचिा. मागच्या आठवणिी िचिवडण्यात मला आत्ता ह्या वयातही फारसं हशील वाटत 
नाही.  उदाहरणिचि  द्यायचिं  तर,  काही  वषार्षांपूवी  मला  शाळेच्या  वगरिमत्रांकडून  माजी  िवद्याथी  मडंळाचिा  सदस्य 
होण्यासाठी आमंत्रणि आले होते.  मी ते नम्रपणेि का होईना पणि नाकारले होते.  िकंवा अिलकडे फेसबकुवर देखील 
बहुतांश लोक जसे जुन्या जुन्या ओळखी शोधण्यासाठी आसुसलेले असतात तसं मी कधी केलं नाही.  जे कुणिी 
समोर आले तेवढ्यानाचि फे्रड-िलस्ट मध्ये सामावून घेतलं. असो.

तसं  बोिरवलीला रहायला गेल्यावर सुरुवातीला मला मुळात ह्याचिी गमंतचि वाटली होती की िगरगावात आपणि 
पािहलेले अनेक चेिहेरे इथे िदसतात. त्यातील कुणिी अगदीचि ओळखीचिं िनघालं तर ओळख देण्यावाचिनू गत्यंतरचि 
नसायचि,ं  त्यामुळे इथे तशा बर्यापैशकी ओळखी झाल्या होत्या आिणि नवीन गावात अशा ओळखी होणिं गरजेचिचंि 
असतं तस.ं  फार काय,  बायकांमुळे एकमेकांच्या घरी देखील जाणिं येणिं सुरू झालं होतं.  माझ्या बायकोला तर 
आवडचि आहे ओळखीपाळखींचिी.  ती सोशल म्हणितात ना तशी आहे काहीशी.  मात्र मी आपणिहून उठून ओळख 
द्यायच्या फंदात पडलो नाही कुणिाच्या.  फार काय,  सुभाष घागरे  नावाच्या एका म्यिुनिसपािलटीच्या शाळेतील 
िवद्याथ्यारने मला ओळख काढण्यासाठी भाजी बाजारात "तुम्ही नवीवाडीच्या म्यिुनिसपल शाळेत होता का?", अस ं
िवचिारलं असतां,  मी त्याच्याचि वगारत होतो हे मला ठाऊक असूनही की त्याला सरळ  "नाही"  असं म्हटल,ं  जे 
त्याला खर ंतर पटतचि नव्हतं. पणि तो नाईलाजाने "तुमच्यासारखाचि एक राघव देसाई म्हणिून होता माझ्या वगारत", 
असं पुटपुटत म्हणिाला तेव्हा त्याला माझं नावदेखील आठवत होतं, हे कळून माझी काहीशी कुचिंबणिाचि झाली होती. 
उद्या कुणिीतरी सामाईक िमत्र भेटला तर फिजती होणिार आपली असं वाटून. पणि पढुचिं पुढे अशा िवचिाराने मी ती 
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वेळ सराईतपणेि मारून नेली. उलट 'सरडू' हा माझ्या कॉर्लेजातील एक िमत्र -प्रकाश ब्रिम्हे ह्याचिा वाडीतील िमत्र 
होता.  त्या  काळात  जेमतेम  १५-२० वेळा  भेटलेला  असेल नसेल.  पणि त्याच्या  नावामुळे  आिणि तर्हेवाईक 
वागण्यामुळे त्याचिं मला खपूचि आकषरणि होत.ं

त्याचिं खरं नाव शरद राव होतं. ओळखीचिं वाटतयं ना? पणि ते यिुनयन लीडर शरद राव वेगळे. मात्र सरडू हे नाव 
काही  शरदचिा  अपभं्रश नव्हता.  तर  त्या  टोपणि नावाचिा  प्रकाशकडून कळलेला  उगम असा  होता  की  शरदला 
लहानपणिी म्हणेि कीटक,  आसपासचेि प्राणिी ह्यांच्यासंबंधी खूप कुतुहल होतं.  त्यामुळे हा झरुळं,  फुलपाखरं वगैशरे 
िजवंत पकडून त्यांना खोक्यात वगैशरे पाळून त्यांच्या हालचिाली,  वागणिं वगैशरचेिं िनरीक्षणि करायचिा.  त्यात ते जीव 
बर्याचिदा प्राणिही गमवायचेि.  पणि त्याचिं ह्याला फारसं सोयरसुतक नसायचिं.  सुट्टीत तर तो असले उद्योग हटकून 
करायचिा.  तर तसंचि त्याने एका सुट्टीत म्हणेि एक सरडा पकडला होता आिणि बरचेि िदवस पाळला होता.  लोक 
कुत्र्यांना साखळ्या घालून िफरवतात ना तसा हा सरड्याला गळ्यात दोरी  घालून िफरवायचिा.  म्हणिजे समजा 
खेळायला आला तर हातात सोबत सरडा.  त्याला  तो  कुठल्यातरी  झाडाला  बांधनू  ठेवायचिा.  सरडा  झाडावर 
खेळायचिा, िन हा मुलांबरोबर! मात्र खेळताना देखील त्याचिं सरड्याकडे लक्ष असायचिं.  हा त्याला जपायचिा खूप. 
आता कसं काहीही करायचिं म्हटलं तर आपल्याला नेटवरून मािहती िमळवता येते. पणि त्या काळात तसं नव्हतं. 
तेव्हा स्वत:चि प्रयोग करत करत िशकायला लागायचिं. बरं, गाय, म्हैशस, कुत्रा, मांजर, शेळी, मेढी वगैशर ेपाळीव प्राणिी 
पाळणिं वेगळं. त्यासाठी तुम्हाला काही अनुभवी माणिसांकडून सल्ला तरी िमळवता येतो. माकड, गाढव देखील चिालू 
शकत,ं एकवेळ. पणि सरडा पाळताना कुणिाच्याही अनुभवाचिी िशदोरी आयती िमळणिारी नव्हती. शरद रावला अशाचि 
उफराट्या उचिापती करायला खपू आवडायच्या.

त्याने म्हणेि शाळेत  camouflage िशकताना हे सरड्याचिं उदाहरणि कळल्यावर ठरवूनचि टाकलं होतं की सुटीत 
सरडा पाळायचिा आिणि बघायचेि त्याचेि रगं बदलण्याचेि खेळ. त्यानुसार त्याने परीक्षा झाल्याझाल्या पकडला होता 
एक सरडा. त्याला आधी दगड मारून जायबंदी करत. प्रकाशकडून शरद रावच्या ह्या करामती कळल्या तेव्हाचि मी 
त्याच्याशी मनातून जुळला गेलो होतो. एव्हाना तुम्हाला कळलं असेल ना की मी वर जरी स्वत:ला तुसडा म्हटलं 
असलं तरी मी काही तद्दन माणूिसघाणिा इसम नाही.  नेमकं आिणि मराठीतील सवार्षांना कळणिाऱ्या पु लचं्या भाषेत 
सांगायचिं तर मला 'व्यक्तीं'चिा काहीसा ितटकारा आिणि 'वल्लीं'चिं आकषरणि आहे. त्यामुळेचि प्रकाशकडून मला शरद 
राव ह्या त्याच्या िमत्राचिी मािहती कळल्यावर मी त्याला तगादा लावनू त्याच्याशी ओळख करून घेतली आिणि 
माझ्या सुदैशवाने  त्या चिक्करछाप माणिसाने माझ्याशी त्याकाळात खपू गफु्तगू  केले.  बहुदा त्याला देखील माझा 
बारकाव्यांमध्ये रस घेण्याचिा स्वभाव भावला असावा.

मी हे म्हणितोय ह्याचिं कारणि हे आहे की, एक दोनदा तो मला म्हणिाला होता, की ' ,  , Yes you know Subtle 
  '.  is the Lord आिणि हे ऐतकून मी त्याला म्हटलं होतं की  'मला   subtle मधील ब सायलेट हे एस्थेिटकली 

देखील सुंदर वाटत'ं, तेव्हा तो पागलचि झाला होता. इतका की तो मला म्हणिाला, "तू जर मुलगी असतास ना, तर 
मी तुला मागणिीचि घातली असती".  मग त्याचिी माझी छान नाळचि जुळून गेली.  इतकी की त्याच्या माझ्या गप्पा, 

(Y) - सतीश तांबे
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प्रकाश आिणि त्याच्या गप्पांपेक्षा देखील जास्त रगंू लागल्या,  सखोल होऊ लागल्या.  सरड्यासंबंधात त्याने मला 
सांिगतलेली एक गोष्ट तर मला भलतीचि िकता क्लक् झाली होती; त्यात तथ्य असेल नसेल.

शरद मला म्हणिाला होता की "ते कॅमोफ्लाज् ही भानगड होतीचि पणि दसुरी ही देखील होती की सरड्यासारखे रगं 
बदलणेि आिणि तेरड्याचेि रगं तीन िदवस ह्यात काहीतरी साधम्यर िदसलं मला. सरडा आिणि तेरडा! काहीतरी चिोरटा 
संबंध आहे ह्या दोघांचिा असं वाटतं ना ? आिणि आमच्या कन्नडा मध्ये मािहती आहे का 'तरडू' कशाला म्हणितात 
ते? गोट्यांना! सरडा आिणि तेरडा, सरडू आिणि तरडू... काय मस्त लोच्या आहे ना.. गच्चिागोळ!"

तर सांगायचिं काय, तर आम्ही त्या काळात जे काही भेटलो असू, प्रत्येक वेळी आमच्या गप्पा खपू रगंल्या होत्या 
तेव्हा.  तो मला भेटलेल्या नंबरी िविक्षप्तांपैशकी एक होता एवढे नक्की.  म्हणिजे असं बघा की  -  नतंर माझे डोळे 
उघडले म्हणिा - पणि त्या काळात मी स्वत:ला अत्यंत उदारमतवादी समजायचिो. जगात कुणिी काहीही केलं तरी 
मला त्याचिं काही सोयरसुतक नसतं, असा समज मी करून घेतला होता. हां, तर एकदा काय झालं की व्हीटीच्या 
पोिलस कँटीनमध्ये मी सरडूबरोबर २-४ बाटल्या बीअर िपऊन बसलो होतो. ितथे तेव्हा सेल्फ् सिवरस् होती. मी 
माझ्या  सवयीनुसार  पोट भरण्यासाठी  बटाटावडा-उसळ-पाव-कांदा  खायला आणिला.  तर सरडूने  डाळ भात 
आणिला आिणि हातात एक ग्लुकोज िबिकता स्कटांचिा पडुा. मला वाटलं हा नतंर खाणिार असेल. पणि ह्या पठ्ठ्याने काय 
करावं ? पोहा, उप्पीट अशा पदाथार्षांवर जसं खोबरं, कोिथबंीर िकंवा शेव भुरभुरवतात ना कुणिीकुणिी, तशी ह्याने त्या 
आमटी भातावर चिक्क ग्लुकोज िबिकता स्कटं कुस्करून टाकली. ते बघनू माझ्या मनात की पोटात की डोक्यात कुठं ते 
नक्की कळलं नाही पणि कळमळलं.  हा गडी आपणि जणूि काही आगळीक केलीचि नाही अशा थाटात बोटं चिाटून 
पुसून मन लावून ते जेवत होता. तेव्हा मला जाणिवलं की एरवी कुणिी कुठचिाही प्राणिी खातो हे कळल्यानंतर - जसं 
की, झरुळं, साप वगैशरे- मला कधी 'ई-शीऽऽ' असं झालं नव्हत,ं जसं हे डाळ-भात-िबिकता स्कट कॉर्िकता म्बनेशन पाहून 
झालं होत.ं  कोणितहंी खाणिं हे त्या प्रदेशाच्या भौगोिलक घटकांतून आलेले म्हणिून माझं मन स्वीकारत होतं.  पणि 
सरडूच्या ह्या खाण्याचिं काय करायचिं? तर तुम्हाला आता सरडू ही काय चिीज आहे ते कळलं असेलचि. तो होता 
देखील आडदांड. ताडमाड, ओबडधोबड, खडबडीत. चिटकन् कुणिी जवळ जायला बावरले असा.

त्यात माझी गोम अशी होती की मला देखील लहानपणिापासून माझ्या आजोळी सरडा,  खार आिणि सापसुरळी 
ह्यांचिा  सहवास लाभला  होता.  आिणि ह्यातील खारीवर  माझ्या  हातून कधी दगड उगारला  गेला  नव्हता,  मात्र 
सापसुरळी आिणि सरडा ह्यांना मी  - इतर मुलांच्या जोडीने देखील असेल - पणि अनेकदा दगड मारलेले होते. 
काहींचिी िशकार देखील केलेली होती.  सापसुरळी ही जिमनीवर धावणिारी असल्याने ितला मारणेि तसे सोपे होते. 
पणि सरडा मारायला क्विचित जमायचिं. तो मध्येचि मान उंचिावून जे पहायचिा त्यात त्याचिा कुठेतरी खनु्नस यायचिा. 
तर नतंर काय झालं की मी 'ब्यूटीफुल पीपल' नावाचिा एक िसनेमा पािहला आिणि मला काही िदवसांनी अचिानक 
आठवलं की आपणि लहानपणिी ह्या सरपटणिाऱ्या प्राण्यांना मारायला कशासाठी जायचिो?  अशा प्रश्नांचिी उत्तरे 
थोडीचि तडकाफडकी िमळतात. पणि 'सरडू' नावाचिा मला ऐतकल्याक्षणिी जो मोह पडला, त्याचिं हे देखील एक क्षीणि 
का होईना, एक कारणि होतं.
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नंतर काही िदवसांनी कॉर्लेज संपल्यानंतर प्रकाश ब्रिम्हेच्या आिणि माझ्या वाटा वेगळ्या झाल्या. सरडूच्या गाठीभेटी 
देखील कमी झाल्या. मला त्याचिं जेवढं आकषरणि होतं, तेवढं त्याला बहुदा माझं नसावं. तशी 'समसमा आकषरणिं' 
एकूणि कमीचि असतात म्हणिा. पणि तरीही त्याने मला काही वषार्षांनंतर समोर आलो असताना ओळखू देखील नये, हे 
मला जरा अतीचि - खरं तर अशक्यचि - वाटलं.  एकदा असंही वाटलं की आपणि जसे काही लोकांना ओळख 
दाखवायला राजी नसल्याने तोंडावर मागमूसही दाखवत नाही तसे तर करत नसेल ना  'सरडू'?  पणि नंतर मी 
िवचिार केला की ठीक आहे, करू दे की. पणि आपणि त्याला ओळख द्यायला काय हरकत आहे? आपणि जसं काही 
जणिांना ओळख असून प्रितसाद देत नाही तसं करील फार तर तो. त्याचिी आपणि तयारी ठेवायचिी. बस्.  पणि तो 
होता सरडूचि!

मग मी त्याच्या शेजारीचि उभं राहून त्याला ऐतकू येईल अशा आवाजात 'सरडू' असा शब्द उच्चिारला. तत्क्षणिी मनात 
असंही आलं की त्याच्या चेिहेर्यावर जर ओळख जाणिवली नाही आिणि त्याने आपले शब्द ऐतकल्याचिा भाव तेवढा 
जाणिवला तर आपणि 'सर, डू मी ए फेवर. मूव ए िलटल्' म्हणूिन वेळ मारून नेऊ शकू. ह्याचिी मनातल्या मनात मजा 
वाटत असतानाचि सरडू िकंिचित हसून म्हणिाला, "अर ेतू होय? आठवल!ं आमच्या पक्याचिा िमत्र. बरोबर ना?" मी 
म्हटल,ं"होय, मी राघव देसाई. प्रकाशचिा कॉर्लेजमेट". तुला तीन-चिार वेळा ह्या सहा तेराच्या बोिरवलीला पािहला 
होता, पणि तुझ्या चेिहेर्यावर ओळख िदसेना, म्हणूिन म्हटल ंहाक मारून पाहूया. बर ंनसशील तू शरद, तर जरासा 
अचिंिबत होशील, आणिखी काय होईल? ह्यावर तो म्हणिाला, "खरचंि आहे, हाक म्हणिजे काही दगडधोंडा नव्हे, की 
मारायचिी भीती वाटावी! बर ंझाल ंहाक मारलीस ते, आता नवीन िठकाणिी रहायला गेल्यावर ओळखी होणिं जरा 
जडचि जातं. त्यात ते ब्लॉर्क कल्चिर. तू रहातोस कुठे?"
मी म्हटल,ं "तुझ्या पढुचिंचि स्टेशन. बोिरवली."
तो म्हणिाला, "तुला कसं कळल?ं"
मी म्हटल,ं "तुला बोललो ना मगाशी, की मी आधी तुला बिघतला होता, म्हणूिन."
तो म्हणिाला, "िवसरलोचि की, तू आता एक कर. कांिदवलीला उतर. आपणि थोडा वेळ गप्पा मारू. मग तू जा घरी. 
चिालेल ना?"
एरवी सहसा मी असे केले नसते. 'नतंर कधीतरी ठरवनू भेटू', असं म्हणिालो असतो. पणि सरडूिवषयी मला मुळातचि 
ओढ असल्याने मी तयार झालो आिणि घरी तशी आईचिी सोबत असल्याने मला अधनंमधनं िमत्रांबरोबर उंडारता 
येत होतचंि. त्यामुळे मी त्याला होकार िदला.
उतरल्यावर तो म्हणिाला, "कांिदवलीत एक बर ंआहे की, स्टेशनमधून बाहेर पाय टाकताचि ३/४ चिांगले बार 
आहेत. त्यामुळे बर ंपडतं. एरवी मी राहतो कांिदवली बोिरवलीच्या मध्ये पोयसरला. त्यामुळे मला खर ंतर कुठूनही 
जाऊन चिालत.ं पणि सकाळी देखील कांिदवलीहून उलटं जायला बर ंपडतं. म्हणूिन मी कांिदवलीचिीचि विहवाट 
ठेवली आहे. बरं.. तू घेतोस ना?
िकमान समोर तरी बसशील ना?"
मी म्हणिालो "मला खर ंतर सवय िकंवा आवड नाहीये त्याचिी. पणि कंपनी द्यायला एखादी बीअर िपऊ शकतो. 

(Y) - सतीश तांबे
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म्हणिजे तसा सोवळा नाहीये मी. चिल बसूया."
सरडू म्हणिाला, "माझं िपणिं गेल्या काही वषारत वाढलयं. जवळपास रोजचिचंि म्हणि ना. आईबाबा देखील कंटाळलेत 
मला. त्यांना ठाऊकचि नाहीत ना असले िवझवटे धदें. पणि काय करणिार?"
असं म्हणित म्हणित आम्ही एका साध्याशा बारमध्ये िशरलो देखील. ितथे सरडूचिी चिांगलीचि ओळख िदसत होती. 
सरडू टेबलजवळ लगबगीने आलेल्या वेटरला म्हणिाला, "इनके िलये एक िकंग िफशर ले के आना!"
वेटरने िवचिारलं, "स्टर ाँग् की माइल्ड्?"
मी तात्काळ म्हणिालो, "माइल्ड, माइल्ड्."

तर अशा तर्हेने आमचिं सुरू झालं. मला जाणिवलं की सरडूचिी रया कुठेतरी गेली आहे. त्याच्या बोलण्यात पवूीचिी 
मजा उरली नव्हती. कुठेतरी काहीतरी िबनसलयं ह्याचिं. पिहला बराचिसा वेळ इकडच्या ितकडच्या गप्पा मारण्यात 
गेला.  जुने िमत्र,  िगरगावातील रहाणिं आिणि उपनगरातील रहाणिं वगैशरे.  सणिासुदीतील फरक वगैशरे.  मग गप्पांच्या 
ओघात तो म्हणिाला, "इथे मुख्य कुचिंबणिा होते ती म्हणिजे एक तर जुने िमत्र भेटत नाहीत आिणि ह्या ब्लॉर्क्सच्या 
वस्त्यात शेजारपाजार उरत नाही. त्यामुळे कुठे मोकळेपणेि बोलताचि येत नाही. बरं घरच्यांबरोबर िकती बोलणिार? 
सगळा लोच्या होऊन बसलाय.  आता हे साधं बघ.  माझं लग्न मोडलं हे देखील मला कुणिाला सांगायचिी सोय 
नव्हती. आता तू भेटलास त्यामुळे हा िवषय मी बोलू शकलो."

त्याचिं हे बोलणि ंऐतकून मला काही क्षणि अथारतचि अवाक् झाल्यासारखं झाल.ं तो पढेु म्हणिाला, "तसं मुळात माझं लग्न 
देखील बरचंि उशीरा झालं होतं. एकतर माझं रगंरूप हे असं. त्यात अभ्यासापेक्षा अवांतर उद्योग केल्यामुळे नोकरी 
धड नाही. आिणि दारूमुळे नाव खराब! म्हणिजे तेव्हा मी खर ंतर आजच्या एवढी प्यायचिो नाही. आठवड्यात २-३ 
वेळा.  पणि ज्ञातीमध्ये कळतचंि शेवटी.  पणि बायको िमळाली ती दृष्ट लागावी एवढी देखणिी होती.  नोकरी देखील 
करणिारी. साधारणि माझ्याएवढाचि पगार होता ितला. ितच्या रूपात असं काहीतरी होतं - तुला म्हणूिन सांगतो - की 
ितला पािहली की आवळावीशीचि वाटायचिी.  मात्र जवळ घेतली की कळायचिं की िहच्या तोंडाला काहीतरी खपू 
घाणेिरडा कुबट्ट वास येतो आहे. आता तुला सांगायला काही हरकत नाही.  पणि लग्नाआधी मी ितकडे जायचिोचि. 
अधेमधे. जमना मॅन्शनला. ितथे तर बायका कायकाय खात असतात."

मी म्हटल ं"मला काहीचि कल्पना नाही. पणि, मला वाटत ंसगळ्याचि िस्त्रया पुरुषांच्या तोंडाला वास हा येतोचि. त्यात 
जवळ गेल्यावर तर येणिारचि.  तर ते काही लग्न तुटायचिं  कारणि होऊ शकत नाही.  म्हणूिन तर बरचेि जणि िकस 
घ्यायचिचंि टाळतात.  बाई काय आिणि पुरुष काय आपल्या तोंडाला वास येईल ह्या िचिंतेत असतातचि.  मला तर 
बऱ्याचिदा वाटतं की पान खाणिं, तबंाखू-मावा खाणिं,बिडशेप, लवंग, वेलचिी, मुखशुद्धी िकंवा अगदी िचिकलेट वगैशरे 
खाण्याचिं मूळ ह्याच्यातचि आहे. तोंडाचिा मळू वास लपवणेि. त्यात तो सखुावह झाला तर ठीकचि आहे,पणि समजा 
िबघडलाचि तर त्या पदाथारवर खापर फोडता येतं."

माझं हे बोलणिं ऐतकून सरडू म्हणिाला, "हे असंचि बोलायला कुणिीतरी चिांगला िमत्र लागतो. तुझं म्हणिणिं खरचंि आहे. 
तोंडाला वास हा येतोचि. शरीराला देखील येतोचि ना! आता ते अत्तरं, िफत्तर ंमारून शमवतात ती गोष्ट वेगळी. पणि 
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शरीर आहे ितथे वास आहे. मला तर वास ही खूणि वाटते माणिसाच्या ओळखीचिी. 'मेरी आवाजही पेहेचिान है' आहे 
तसंचि वासाबद्दलही खरं आहे. आिणि ितच्या शरीराचिा वास आवडायचिा की मला. पणि तोंडाचिा मात्र आंबट्ट कुबट्ट 
होता. अथारत ह्यावर उपाय हाचि होता की तो वास टाळणेि. तर ते मी करतचि होतो. तर त्यावरून ती धुसफुसायचिी. 
ितला स्वत:ला ितच्या तोंडाला येणिाऱ्या दगुर्षांधाचिी तीव्रता ठाऊक नसावी बहुदा. त्यामुळे मी ितला जेव्हा म्हटलं की 
आपणि डॉर्क्टरांकडे जाऊया,  तर त्याला देखील ती तयार नसायचिी.  कारणि मी तेव्हा कुठेतरी वाचिलं होतं की 
बर्याचिदा ह्या दगुर्षांधाचिं कारणि पोटात असतं."

मला आता हा िवषय थोडासा हलकाफुलका करायचिी संधी आली होती. ती साधून मी म्हणिालो, "म्हणिजे ते देखील 
पोटातून ओठात येतं  वाटतं?"  पणि सरडूला ते  बोलणिं  असं हलकंफुलकं करणिं मान्य नसावं.  त्यामुळे तो पुढे 
म्हणिाला की, "मुळात ितचिी प्रकृती िपत्त प्रकृती होती. िशवाय पोटात गॅस, जंत असे बरचेि प्रॉर्ब्लेम होते. त्यावर ती 
काहीतरी ितच्या आजीने सांिगतलेली जडीबुटीचिी औषधं,  काढे वगैशरे घ्यायचिी. वाविडगं, िपंपळी, सुंठ,  शेदेलोणि, 
पादेलोणि असं  काहीतरी घ्यायचिी ती गपुचिूप.  मला तर बऱ्याचिदा असहंी वाटायचिं  की त्यामुळे  उपाय तर होत 
नाहीचि, उलट काहीतरी अपाय होऊन हा असा कुबट्ट घमघमाट सुटतो आहे. उिकरड्यासारखा!"

हा शब्द ऐतकून मी सरडूला म्हटलं की "तू पणि जरा अितचि करतो आहेस. पुरुषाच्या तोंडाला दारू, तबंाखू, िवडी, 
िसगरटे ह्यांचेि वास येतात,  ते काय प्रसन्न असतात की काय?  तू देखील विहनींच्या जवळ दारू िपऊन जातचि 
असशील ना अधनंमधन?ं"

सरडू म्हणिाला, "तेचि तर लफडं झालं. मी स्वत: ितला ितच्या तोंडाच्या वासाबद्दल फारसं बोलायचिो नाही. एक तर 
मला ते प्रशस्त वाटायचिं नाही.  कारणि त्यात ितचिी काय चिकू असं वाटायचिं.  आिणि दसुरं असं की तोंडाचिा वास 
सोडली तर ती अस्मानकी परीचि होती तशी.  त्यामुळे ितला दखुावनू मला शरीरसुख घालवायचिी इच्छा नव्हती. 
मला ितचिा इतका लळा होता की मला ते परवडण्यासारखंचि नव्हतं. मग मी ही आयिडया काढली. स्वत:ला फूस 
लावली की ितच्या तोंडाला वास आहे ना. मग तुझ्याही तोंडाला आणूिन िफट्टमफाट कर. तर ते ितला आवडेना. मग 
एकदा मी फुल नशेत असाताना ितला बोलून गेलो की "आयझवाडे, तुझ्या तोंडाला संडासचिा वास मारतो तर मी 
कधी बोललो काय!" झाल.ं ितथून आमच्या संबंधात राडाचि सुरू झाला. तुला बायकांचिं ठाऊक आहे ना, त्यांनी 
एक शब्द पकडला ना की त्या तो धरूनचि ठेवतात. तशी मी ितला ितच्या तोंडाच्या वासावरून कधी हेटाळणिीकारक 
बोललो नव्हतो आिणि िशवी तर कधीचि िदली नव्हती. पणि तेव्हापासून आमचिी जी भांडणिं सुरू झाली ती संबंध पार 
तुटेपयर्षांत ताणिली गेली. जाऊ दे. तुला आता ती पिहल्याचि भेटीत सांगून बोअर करीत नाही. नतंर बोलू कधीतरी."

हे ऐतकून मला धसकाचि बसला. म्हणिजे हा आता बहुदा मला, वरचेिवर असा वेठीला धरणिार.

मला ह्या अविचित भेटीत तो अिजबात पिहल्या 'सरडू'सारखा इटंरिेकता स्टंग वाटला नाही. तरी मी ह्या वाक्याचिं बोट 
धरून आज पळ काढता येईल की काय ते पहायचिं ठरवलं.  आिणि मला कळलं की सरडू देखील घरी जायला 
उत्सुक आहे. कारणि तो म्हणिाला, आज आईचिा संकष्टीचिा उपास सुटायचिाय. सकाळपासून ती म्हातारी जेवलेली 
नसेल, तर आता माझ्यामुळे ितला उशीर नको व्हायला. एक तर सािरका गेल्यानंतर मला एकटं वाटू नये म्हणूिन 
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इथे येऊन रािहले. त्यात पोरगा िपतोय हा मनस्ताप आहेचि. पणि गप्प रहातात िबचिारे माझी मनिकता स्थती ओळखून. 
जाऊ दे. आता भेटत जाऊ असेचि."

बोलता बोलता कला हे कळलं होतं की तो जरी कांिदवलीला उतरत असला आिणि मी जरी बोिरवलीला तरी 
आमचिी  दोघांचिीही  घरं  खरं  तर  बोिरवली  आिणि  कांिदवलीच्या  मध्येचि.  आिणि  ती  देखील  तशी  दीड  दोन 
िकलोमीटरवर. त्यामुळे आम्ही मग िरक्षानेचि घरी गेलो.

माझ्या डोक्यात सरडूचिी गोष्ट नंतर काही काळ घमुत रािहली. समोर बसलो असताना सरडू जरी पिहल्यासारखा 
इटंरिेकता स्टंग वाटला नव्हता तरी नंतर त्याचिी गोष्ट आठवल्यावर मला ते 'वास' प्रकरणि भलतचंि इटंरिेकता स्टंग वाटू लागलं. 
वाटलं ही 'वास-धुसफुस' प्रत्येक जोडप्यात थोड्याफार प्रमाणिात होतचि असणिार. ह्या नवराबायकोत त्याला तोंड 
फुटलं एवढंचि. 'सहवास' ह्या शब्दामध्ये 'वास'चिा अथर  मुळात ह्या वासाशी िनगिडत आहे असं देखील वाटून गेलं 
मला.  त्यात सरडूचिा ितढा असा की त्याला ितच्या देहाचिा वास आवडतो आहे, अंगांगाचिा मोह देखील आहे. ही 
जबरी कॉर्कटेल वाटली मला वासांचिी. आिणि मी मनात ठरवल ंकी आपणिहून ह्यात रस घेणेि जरी आपल्या सभ्यतेत, 
स्वभावात बसत नसले तरी सरडूने जर पुन्हा बोलावले तर अवश्य जायचेि. िशवाय कुणिाकडे तरी मन मोकळे करणेि 
ही त्याचिी देखील गरज आहेचि.  आिणि भले आपल्याला कंटाळा आला तरी हे काम आपणि िमत्रकतरव्य म्हणूिन 
करायलाचि हवे.

पुढील ४-५ िदवसातचि सरडू मला सहा तेराला भेटला. त्याने मला भेटल्याभेटल्याचि िवचिारले, "आज आहे का 
वेळ? ितथे जायला!"

मी म्हटल ं"जाऊया की".

गेलो.

मागच्या वेळी अनेक वषार्षांनी भेट झालेली असल्याने गप्पांचेि सांधे पनु्हा जुळवण्यासाठी अवांतर बोलण्यात बराचि वेळ 
गेला होता.  ह्यावेळी मात्र िकता स्थती तशी नव्हती.  त्याने बसल्या बसल्या इटंवरल नंतर िसनेमा सुरू व्हावा तेवढ्या 
चिपखलपणेि  बोलणिं  सुरू  केलं.  "सािरकाला  नशेच्या  भरात  िशवीगाळ  केल्याने  आिणि  ितच्या  तोंडाला  संडास 
म्हटल्याने ितने जो रुद्रावतार धारणि केला तो ितने कधी सोडलाचि नाही नंतर. आिणि ितचेि खरचेि होते. ितला ितच्या 
मोहक रगंरूपाचिा असलेला अिभमान साथरचि होता. मुळात माझ्यासारख्या सुमार पुरुषाला अशी लावण्यवती बायको 
म्हणूिन िमळणेि हा मलाचि स्वत:ला चिमत्कार वाटत होता. अिणि त्याचिी संगती मी मुळात अशीचि लावली होती की 
ितने कुठेतरी काहीतरी शेणि खालं्ल असणिार त्यामुळे घरच्यांनी ितला उजवली असणिार. ते काहीही जरी असलं तरी 
मी िवचिार असा केला की, "ठीक आहे,  माणिसाचेि घसरतात पाय आयषु्यात,  पढेु सुधारू देखील शकतात ती. 
िशवाय आपणि तरी कुठे धुतल्या तांदळासारखे आहोत,  बायकोकडून तशी अपेक्षा ठेवायला?"  पणि ह्या माझ्या 
समजुतदारपणिाचिं मूळ खर ंतर ितच्या देहाच्या पडलेल्या मोहातचि होतं. त्यामुळेचि तर मी तो वास सहन करत खरं 
तर अख्खं आयषु्य रटेायचिं ठरवलं होतं. पणि नतंर ती मला जवळ गेलो असता दरू देखील लोटायला लागली. तेव्हा 
मात्र माझी खोपडीचि खसकली.  त्यात मी ितला दोनचिार वेळा हाणिली देखील.  एकूणि काय ते प्रकरणि िचिघळतचि 
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गेल.ं  मग  ती  एकदा  मला  िचिडवायला  असंही  म्हणिाली  की  'तुझ्याआधी एकही  परुूष  मला  माझ्या  वासावरून 
बोललेला नव्हता.' ितच्या ह्या असल्या बोलण्यावरून मला संशय आला की ही आता िचिरडीला पेटली आहे आिणि 
ती आपल्याला सोडून जायच्या मनिकता स्थतीत िदसते आहे बहुदा. बरं, ती जेव्हा मला िमळाली तेव्हाचि ितचिा कुठेतरी 
पाय घसरलेला असणिार ही शक्यता मी मनात खेळवलेली होतीचि. ती फक्त एवढं दाखवत होती की ितच्या जीवनात 
आधी एकापेक्षा जास्त पुरुष आले होते. तशी ती हुशार होती. तर मी त्या िवषयाकडे लक्ष तर द्यायचिं नाहीचि.पणि 
थोडं नमतचंि घ्यायचिं असं ठरवलं.

माझ्या ह्या नवीन पिवत्र्याने सािरका थोडी वरमली. काही िदवसातचि आमच्या संबंधातील गढूळता थोडी िनवळली. 
थोडं  शरीरसुख पुन्हा  िमळू  लागलं.  अथारत  वास होताचि.  तो  कुठे  जाणिार?  मी  मात्र  िपणिं  कमी  केलं.  आिणि 
आपणिहूनचि ितला सांिगतलं की 'ज्या िदवशी मी िपऊन येईन तेव्हा आपणि ३६चिा आकडा करून झोपायचिं. मग तर 
झाल?ं' त्यावर ती असहंी म्हणिाली की 'असंचि काही नाही, कधी मला असह्य झालं तर मी पाठ िफरवीन एवढंचि'. 
तर हळूहळू गोडीगुलाबी पुन्हा सुरू झाली होती. नतंर एक िदवस काय झालं मी थोडा जास्त प्यायलो होतो आिणि 
मला हुक्की तर आली होती,  तर माझ्या डोक्यात आयिडया आली की  'आपणि मघई जोडी घेऊन जाऊया. 
दोघांनी एकेक खाऊया’. जोडीने आम्ही मस्त खालं्ल. एंजॉर्य केल.ं ितला मुळात पान खायचिी आवड नव्हती. पणि 
मघई मात्र ितला आवडल्याचिं ती म्हणिाली. मला देखील ते बरचेि वाटले. त्या रात्री ितच्या तोंडाचिा वास मला सुसह्य 
नक्कीचि वाटला  होता.  मी  मग मनाशी  ठरवूनचि टाकलं  की  आपल्याला  जेव्हा  मूड असेल तेव्हा  मघई जोडी 
ऑिफसातून घरी जाताना घेऊनचि जायचिी. काही िदवस बर ेगेले. एके िदवशी काय झालं कुणिास ठाऊक, पणि ितने 
पुन्हा  माझ्या ध्यानीमनी नसताना रुद्रावतार धारणि केला.  ती  म्हणिाली ‘ज्याला  मी एवढी नकोशी  झाले आहे 
त्याच्याबरोबर मला रहायचिंचि नाहीये’. मला मुळात कळेचिना की ती कशावरून एवढी िबघडली आहे ते. नंतर जेव्हा 
मी िदलेले पान ितने स्टर ेट डस्टबीन मध्ये फेकलं तेव्हा मला कळलं. ितचिं म्हणिणिं हे होतं की ितच्या तोंडाचिा वास 
सहन होत नसल्याने मी ही नवीन चिाल रचिली आहे. मघई पान आणिण्याचिी! आिणि ते खरहंी होतचंि की. पणि मी 
िपणिं खरोखर कमी केल ंहोतं. मात्र ती दसुऱ्या िदवशी माहेरी गेली ती गेलीचि...

मला काय बोलावं ते कळत नव्हतं. सरडू हा इतका दगंनू बोलत होता की काहीही िवचिारणेि, बोलणेि अवघड होते. 
िशवाय बोलताना ती त्याचिी बायको आहे, आिणि मुख्य म्हणिजे त्याला कसहंी करून हवीहवीशी देखील आहे, तेव्हा 
त्याला भरीला घालताना देखील ितच्या िवरोधात जपनू बोलायला हवं, ह्याचिं मला अवधान बाळगावं लागतचंि होतं. 
िशवाय मी केवळ त्याला कंपनी देण्यासाठी बीअरचेि अधनमंधनं घोट घेत होतो तेवढेचि. तो मात्र गटागटा पीत होता; 
त्यामुळे आमच्या नशेच्या पातळ्या देखील वेगळ्या होत्या,  ज्या सांभाळून संवाद साधणेि देखील तसे अवघडचि 
असते. त्याच्या िजव्हारी लागलेला िवषय होता तो. जीवनमरणिाचिा प्रश्न होता तो. तरी देखील मधला काही काळ 
तो िपण्यात, िसगरटे पेटवण्यात थोडा वेळ गप्प आहे. हे लक्षात आल्याने मी त्याला म्हणिालो, "तू विहनींना परत 
आणिायचिा प्रयत्न केलास का? पािहजे तर चिल, मी येतो बरोबर... "

हे ऐतकून त्याच्या डोळ्यात घळाघळा धारा लागल्या. मला काय करावं तेचि कळेना.
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मी त्याला "सॉर्री" म्हटल.ं तर तो म्हणिाला, "सािरका आता या जगात नाही."
हे शब्द माझ्या कानात ठरचेिनात. त्यामुळे मी तात्काळ म्हणिालो, "काय"?
तर तो म्हणिाला, "होय, ितचिा खनू झाला. १२ ऑक्टोबरला जुहू चिौपाटीला कुणिीतरी ितच्या पाठीत चिाकू 
खपुसला."

हे ऐतकून मी भलताचि हादरलो. मला घामचि फुटला. पुष्कळ िदवसांनी मी एक िसगरटे मागनू िशलगावली.

सरडू आता जरा सावरला होता.  तो  म्हणिाला, "मागच्या वेळेसचि मी तुला  हे  सांगणिार होतो.पणि माझ्याच्याने 
सांगवल ंनाही. अशा गोष्टी काही लपून रहात नसतात. पणि मला अद्याप कुणिी तोंडावर तसं िवचिारलेलं नाही, की मी 
कुणिाला आपणिहून काही सांिगतलेलं नाही.  त्यामुळे िवचिार करत होतो की तुझ्याशी तरी बोलावं की नाही? पणि 
कुठेतरी बोलायला हवचंि होतं मला. कारणि ते झाल्यापासून पोिलसांनी मला चिौकशीसाठी चिौकीत दोनदा नेलं होतं. 
माझ्यावर  संशय  येणेि  साहिजकचि  आहे  ना!  त्यांचिी  काय  चिूक.  त्यात  नेमका  पंधरावडाभर  आधी  मी  ितला 
विकलाकडून घटस्फोटाचिी नोिटस पाठवली होती. त्यामुळे खरा खनुी सापडेपयर्षांत मला अधनंमधनं पोिलसी िहसका 
सहन करणिं भाग आहे. मला तर असा दाट संशय आहे की माझ्यावर पाळतचि असणिार त्यांचिी. इथे सुद्धा असतील. 
मला सारखी भीती वाटते. पणि मी कशाला िभऊ? मी असं काहीही केलेल ंनाही."

असं म्हणूिन त्याने एक मोठा घोट घेतला आिणि आसपास पाहत तो म्हणिाला की, "पणि माझ्या मनात तसं आलं 
होतं एक दोन वेळा. तुला खर ंसांगायला हरकत नाही. मी हे कुणिाशी बोललेलो नाही". मग तो जरासं वेडगळ हसत 
मला डोळा मारत म्हणिाला, "आपल्या मनात काय असत ंते कुणिाला कळेलचि कसं?"

मला ह्यावर बोलावंसं वाटत होतं, की 'पोिलसांकडे ते काय लाय िडटेक्टर वगैशर ेअसतं आिणि बनचिुक्या गुन्हेगारांना 
देखील ते बोलते करतात, तेव्हा त्यांच्याकडे काहीतरी असणिारचि ना?'

पणि ते बोलायचिं त्राणि नव्हतं उरलं माझ्यात.  त्याक्षणिी मला प्रथम पश्चिात्ताप झाला त्याला सहा तेराला  'सरडू' 
म्हणूिन हाक मारल्याचिा.  पणि आता काहीचि शक्य नव्हतं.  आता तर त्याने मला त्याचिं सगळं गिुपत तर सांिगतलं 
होतचंि. पणि तो म्हणित होता त्याप्रमाणेि ते आता त्याच्या बायकोचिा खनुी सापडेपयर्षांत तरी शक्य नव्हतं. केवळ मला 
एकट्यालाचि सांिगतलं होतं.  हे मला अिधकचि भीतीदायक वाटलं.  कारणि आता हा त्याचिा एक भावी साक्षीदार 
म्हणूिन माझ्यावर देखील आकस धरू शकतो,  असं  'पोिलस टाइम्स'  वगैशरे क्राइम स्टोर्या वाचिून मनात कुठेतरी 
अडकलेलं होतचंि,  ते  हे  ऐतकून उफाळून आल.ं  हातपाय कापायला लागले.  वाटलं  नशीब आपणि हे  बायकोला 
सांिगतलं नाही, मागच्या वेळी. नाहीतर आता आपणि आणिखीनचि गांजून गेलो असतो. आता हा मनस्ताप आपला 
आपणिचि सहन करायला हवा. सुटका नव्हती!

माझ्या मनात हे समांतरपणेि सुरू असताना सरडू बोलतचि होता. त्याचिं बरोबरचि होतं. कुणिावरही असा प्रसंग आला 
असता तर कुणिी वेगळं काय केलं असतं? त्याच्याकडे आता तुबंलेलं आिणि भळभळतं असं सांगण्यासारखं खूप 
काही होतचंि.  त्याला वाट करून देणिं गरजेचिचंि होतं.  ह्यावेळी तो मागच्यापेक्षा थोडा जास्त प्यायला होता.  तो 
म्हणिाला, "सािरकाचिा खनू झालाय,  हे माझ्या आईविडलांना अथारतचि मािहती आहे.  पणि पोिलसांना माझ्यावर 
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संशय आहे, हे मी त्यांना सांिगतलेलं नाही." मी म्हटलं, "ते बरचंि केलसं तू. त्यांना कशाला आता उतारवयात त्रास 
द्यायचिा? आिणि तू कुठे काय केल ंआहेस!"

अथारत हे बोलताना माझा अंतस्थ हेतू हा होता, की त्याचिा सािरकाच्या खनुाशी िकतपत संबंध आहे ते त्याच्या 
प्रितिक्रयांवरून न्याहाळणेि.  मी आता नाइलाजास्तव त्या संशयकल्लोळात ओढला गेलो होतो.  सरडूने कशावरून 
ितला हस्तेपरहस्ते उडवली तर नसेल? असा संशय मला देखील यायला लागला होताचि. तसे असेल तर माझी 
भीती आणिखीनचि वाढणिार होती.

सरडू माझं बोलणिं ऐतकून जरासा सावध होऊन सरसावला असा मला क्षणिभर संशय आला. पणि कदािचित नशेतून 
जाग आल्याने तो दचिकला असावा असा मी अंदाज केला. तो म्हणिाला, "मला साधारणि अंदाज आहे कुणिी तो खून 
केला असावा त्याचिा. पणि जाऊ दे. पोिलस बघून घेतील. पणि पोिलसांनी मला सांिगतलं आहे की तू दर सोमवारी 
चिौकीत येऊन जायला हवं. खनुाचिा छडा लागेपयर्षांत." असं म्हणूिन त्याला पुन्हा एक हुदंका फुटला. मग मी त्याला 
म्हटल,ं "चिल, आपणि आता िनघूया.  तुझी गोष्ट ऐतकून मला खपूचि दु:ख झाल.ं पणि अशा प्रसंगी कोणि काय करू 
शकत?ं  तुला  माझ्याकडे  मन  मोकळं  करावंसं  वाटलं,  हेचि  काय  ते  मला  शक्य  होतं."
हळुहळू आम्ही दोघं उठलो आिणि मागच्या वेळप्रमाणेिचि िरक्षा पकडून आपापल्या घरी गेलो.  िरक्षातचि मी ठरवनू 
टाकलं की हा आता अधनंमधनं आपला वेळ असा खाणिारचि,  म्हणिजे आपल्याला घरी जायला उशीर होणिार हे 
नक्की. तर आपणि आता घरी सांगनू टाकणिचंि शहाणिपणिाचिं ठरणिार आहे. िशवाय उद्या जर का हे झेगट वाढलचंि तर 
घरी मािहती असलेलं बरं.  हो..  ह्या भैशकंूचिा काय भरवसा!  तो आपल्याला आत्ता भावनेच्या भरात बोलून जाईल 
आिणि समजा त्यानेचि खनू केला असेल तर मला त्याने मािहती िदली आहे,  तेव्हा वेळप्रसंगी मी साक्षीदार ठरू 
शकतो  ह्या  संशयाने  हा  मलाचि  उडवायचिा!  एकदा  खनू  चिढला  की  काय  एक खून  काय  आिणि दहा  काय? 
गुन्हेगारांचिी मने काय असतील कुणिास ठाऊक!

माझ्या डोक्यात हा िवचिार एकसारखा घोंघावू लागला. ह्यावर उपाय एकचि होता, तो म्हणिजे सरडूला चिार लोकात 
बोलता करायचिा. िकमान आणिखी कुणिाला तरी त्याला हे सांगायला लावायचिं. तेही आपल्या उपिकता स्थतीत, की मग 
त्यातील गोपनीयता नाहीशी होईल. ह्या िवचिाराने माझ्या मनाला जरा उभारी िमळाली.

मग मी ठरवलं सरडूला आपणिचि येत्या सोमवारी संध्याकाळी गाठायचिा,  त्याला पोिलस चिौकीत काय झालं,  हे 
िवचिारायचिं आिणि पुन्हा एखाद्या बारमध्ये जायचिं. मात्र ह्यावेळी मी एक ठरवलं, की आपणि त्याला बार बदलायला 
लावायचि.ं तसे मला देखील माझ्या घराच्या आसापासचेि दोन तीन बरे बार मािहती होते. ह्याचिा हेतू एवढाचि होता 
की सरडू म्हणिाला तसे पोिलस जर खरचंि पाळत ठेवून असतील, तर त्यांना आपणि सहजी नजरते येऊ नये.

असा सवर  प्लॅन करून मी सोमवारी सहा तेराला गेलो तर ठरलेल्या जागी सरडू िदसलाचि नाही. मी काहीसा खटू्ट 
झालो. एकदोन गाड्या सोडल्या देखील मी. पणि सरडूचिा काही पत्ता नाही. शेवटी मी काहीशा गारठलेल्या मनाने 
घरी आलो. घरी आल्यावर मनात फक्त सरडूचिाचि िवचिार होता, की त्या पोिलसांनी अटक तर केली नसेल ना! पणि 
ह्या िवचिाराने  मला आनंदचि झाला.  कारणि त्यातून मला संभाव्य साक्षीदार म्हणिून माझी वासलात लावण्याच्या 
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भीतीतून मुक्तता िमळणिार होती. मग मी आधीचि ठरल्याप्रमाणेि बायकोला एवढंचि सांिगतलं की माझ्या एका जुन्या 
िमत्राला एक जबरदस्त फॅिमली प्रॉर्ब्लेम झाला आहे, त्यामुळे थोडे िदवस मला घरी यायला अधनंमधनं जरा उशीर 
होऊ शकेल. ितच्या मनाचिी तयारी करणिं मला गरजेचिं होतं. कारणि मी दसुऱ्या िदवशीचि घरी उशीरा यायचिी शक्यता 
होतीचि.  तशी माझ्या घरी मी कधीही वाटेल तेव्हा जायचिी सवय नव्हती.  आिणि आता अधनंमधनं तसं व्हायचिी 
शक्यता होतीचि. बरं, सरडूला नाही म्हणिणिं तसं मला थोडं िदवस तरी शक्यचि नव्हतं.

मंगळवारी मी सहा तेराला गेलो, तर सरडू िदसला आिणि मला हुश्श वाटलं. मीचि त्याला आपणिहून म्हटलं की, "मी 
कालचि तुला शोधत होतो,  चिौकीत काय झालं हे िवचिारण्यासाठी."  तर सरडू म्हणिाला, "नाही आज फार काही 
झालं नाही.  जुजबी मािहती िवचिारली त्यानी. 'तुमचिा घटस्फोट का होणिार होता?' वगैशर.े  तुम्हाला कुणिावर काही 
संशय वगैशरे. चिल, आपणि बसल्यावर बोलूचि." तर मी त्याला म्हणिालो, "आज आपणि बार बदलूया का?" तर तो 
म्हणिाला, "मला चिालेल की! आिणि मला तसे कांिदवली बोिरवलीतील सगळे बार मािहती आहेत. मी तर काही वेळा 
कडकी असली ना की गौराई रोडला देशी दारूचेि एक दोन अडे्ड आहेत ितथे देखील िपतो.  चिल,  आज आपणि 
डहाणूिकर वाडीतील गोपाळ शेट्टीकडे जाऊया. मस्त वाटेल ितथे तुला. शांत आहे एकदम. गप्पा मारायला िनवांत. 
बाहेर उघड्यावर देखील तो सिवरस देतो ओळखीच्या लोकांना."  उघड्यावर बसायच्या कल्पनेने मला अथारतचि 
छान वाटलं होत.ं  पणि पनु्हा गप्पा त्याचि.  आज आणिखी पढुचेि काही तपशील.  जे मला कळणेि हे माझ्यासाठी 
िजवाला घोर वाढवणिारे ठरणिार होते.  मला खरं तर नुसत्या गप्पाटप्पा हव्या होत्या.  जशा आमच्या सुरुवातीच्या 
काळात व्हायच्या.

बार खरचंि छान होता.  शेट्टी  करतात त्या तुलनेत बाकड्यांचिी दाटीवाटी  खूपचि कमी होती  स्टेशनपासून लांब 
असण्याचिा पिरणिाम असावा तो बहुदा.  बसल्याबसल्या ऑडरर देऊन त्याने सरळ िवषय सुरू केला. "त्याचिं काय 
आहे,  मला सािरका ितच्या सेक्स अपील मुळे िकती आवडायचिी,  हे मी तुला सांिगतलं होतं.  त्यामुळे मी ितला 
सहजपणेि सोडायला देखील तयार नव्हतो, हे देखील बोललो होतो. पणि नतंर काय झालं, तर ती त्या मघई पान 
प्रकरणिानंतर माहेरी िनघून गेल्यावर माझी पणि जरा खसकलीचि. मग मी ितचिी चिौकशी सुरू केली. ितचिा पाठलाग 
देखील केला कधीकधी. ितच्या घराजवळच्या अड्ड्यावर जाऊन प्यायलो, तर मला कळलं की ती ितकडे २-३ 
पुरुषांना लागू होती आिणि लहानपणिापासूनचि ितला ही सवय होती- पुरुषांना पाघळवायचिी.

ितथे एक पजंाबी पोरगा होता, त्याने तर ितचिं अ़ॅबॉर्शरन देखील केल ंहोतं. तो त्या भागातील गुडं होता. टपोरीिगरी 
करायचिा. त्यात एक सेनावाला पंटर पणि ितच्यावर डोळा ठेवून होता. त्यासाठी ितच्या बापाशी त्याने घसट वाढवली 
होती. सािरका त्याच्याशी बोलायचिी पणि त्याला भाव द्यायचिी नाही. तो तर ितच्याशी लग्न करायलाही तयार होता. 
पणि तरीही,  सािरका माहेरी परत गेल्यानंतर ितच्या घराच्या आसपासच्या कुणिालाचि चिान्स देत नव्हती. तर ितने 
म्हणेि एका नाटकवाल्याबरोबर सूत जुळवलं होतं. तो ितला कुठे भेटला होता कुणिास ठाऊक, पणि त्याने ितला थेट 
िसनेमातचि न्यायचिं आिमष दाखवलं होतं.  सािरकाला ितच्या रूपाचिं व्यविकता स्थत भान होतं.  आिणि िसनेमात जरी 
नाही तरी टीवी सीिरयलमध्ये तर ती सहज जाऊ शकली असती ितच्या रूपाच्या जोरावर.", असं म्हणूिन त्याने 
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पुन्हा जरा इकडे ितकडे पाहून सावध होत ितचेि काही फोटो मला दाखवले.  तेव्हा मी खरोखरचि िदपून गेलो. तो 
म्हणिाला ते खरचंि होतं. ती नाकी डोळी तर चिांगलीचि होती. चिक्क देखणिीचि. आिणि ितचिा देह खरोखरचि कुठच्याही 
पुरुषाला आजन्म गलुाम करील असा रसरशीत मादक होता. अथारत मी त्या फोटोकडे फार वेळ नाही पाहू शकलो 
कारणि एक तर ती सरडूचिी बायको होती आिणि आता ती ह्या जगात नव्हती. पणि मी िदपून गेलो होतो, हे खरचंि. 
फार काय माझ्या मनात असाही वेडा िवचिार आला होता की आज मी जे सरडू ही हाक मारल्यामुळे पस्तावतो 
आहे, ते ही मदालसा जर सरडूच्या आयषु्यात असती तर िहचिी ओळख झाल्यामुळे माझ्या भावना आज कदािचित 
उलट्या देखील असत्या.

सरडूने मग िपतािपता ितच्यािवषयी आणिखी देखील काही सांगायला सुरुवात केली. पणि मी त्याला थांबवत म्हटलं 
की, "आपणि एक काम करूया. आपणि आता पोिलसात ओळख काढूया. म्हणिजे तुझ्या डोक्याचिा व्याप कमी होईल. 
मी ओळख काढतोचि आहे. पणि मला वाटतं आपणि प्रकाशला हे प्रकरणि कळवूया. त्याच्या ओळखी असू शकतील." 
ह्यावर तो म्हणिाला, "एक तर मला हे प्रकरणि माझ्या तोंडाने तू सोडून कुणिालाही सांगायचिी इच्छा नाहीये. तू देखील 
चिुकून  भेटलास  म्हणूिन.  नाही  तर  आपल्या  बायकोद्दल  कुणिालाही  असं  सांगणिं  सोपं  काम  नाही.  ती  देखील 
हवीहवीशी बाई,  िजच्याबरोबर भलत्याचि कारणिाने िबनसलेलं.  एरवी आमच्यात तशी काही फारशी भांडणिं वगैशरे 
नव्हती. जाऊ दे. पणि हे काहीतरी भलतचंि घडलं. कदािचित ती रागाच्या भरात माहेरी गेली नसती तर ती आत्ता 
िजवंत असती." त्याच्या डोळ्यातून घळाघळा पाणिी येऊ लागलं. समोरचिा कुणिी रडायला लागला की काय करावं 
हा माझ्यासाठी एक सनातन प्रश्न आहे. त्यामुळे मी काही काळ नुसता गप्पचि रािहलो. मग डोळे पुसत तो म्हणिाला 
की, "आिणि तुला ठाउक नाही का, अर ेप्रकाश गेली अनेक वषे गल्फला आहे."

त्याचिं हे एकूणिचि बोलणिं ऐतकून मला कळलं की त्याच्या गिुपताचिा तीळ सात जणिांमध्ये वाटून माझी भीती दरू 
करण्याचिा माझा बेत तडीस जाणिं शक्य नाहीये. तेव्हा मला आता हे ओढवनू घेतलेलं संकट िनदान त्या खनुाचिा 
तपास लागेपयर्षांत तरी सहन करणेि भाग आहे.  सुटका नाही,  हे शब्द माझ्या मनात मग वरचेिवर घमुू लागले.  पणि 
इलाजचि नव्हता. अथारत सरडू हा तसा िडसेट माणूिस होता. एकदा त्याचिी ही कमर कहाणिी ऐतकवल्यानंतर त्याने मला 
बारमध्ये बोलावणिं तसं कमीचि केलं.  मात्र तो एकटा रोजचि पीत असणिार ह्याचिी मला त्याला न िवचिारताचि खात्री 
पटली. त्या काळात मोबाइल नकुताचि आला असल्याने आज जसे उठसूठ कुणिालाही कुणिाशी कधीही कुठेही संपकर  
साधता येतो ती शक्यता तेव्हा नव्हती ते बरं होतं. तेव्हा मोबाइल असता तर काय झालं असतं, ह्या कल्पनेनेही 
अंगावर शहारा  येतो,  अजूनही.  पणि कदािचित मोबाइल असता तर त्यात संबंधांचेि  पुरावे  बाय िडफॉर्ल्ट तयार 
होण्याचिी सोय असल्याने संशियत खनुी सापडणेि हे सोपे देखील गेले असते कदािचित. कुणिी सांगावं? पणि तरीही 
पांढरपेशी लोकांचिा तसा गुन्हेगारीशी संबंध क्विचितचि येतो ना, त्यामुळे भीती टळली नसतीचि बहुदा!

त्यामुळे मी कमालीचिा अस्वस्थ झालो होतो, त्या काळात. बरं, घरी बायकोला देखील सांगायचिी शामत नाही. ती 
तर माझ्याहून िभत्री भागुबाई!

एकदा संध्याकाळी तर गंमतचि झाली, मी सहज कोिथबंीर आणिायला म्हणिून खाली उतरलो. तर माझ्या घराच्या 

(Y) - सतीश तांबे
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खालीचि रस्त्याने सरडू चिालताना िदसला. तो तसा िझंगलेला नव्हता पणि त्याच्या चिालीत एक भरकटलेपणि होतं. 
मी त्याला हाक अथारतचि मारली नाही. मला क्षणिभर भीतीचि वाटली की हा आपल्या मागावरचि तर आला नसेल ना 
इथे?  मी तर त्याला माझ्या घरचिा पत्ता कधीचि िदला नव्हता.  त्याला फक्त एिरया माहीत होता.  मग हा इथे 
कशासाठी आला असेल? घरी जाऊन मी कोिथबंीर िदली पणि ती देताना मला जाणिवलं की माझ्या तळहाताला 
घाम  फुटला  आहे.  रात्री  मला  बराचि  वेळ  झोप  येईना.  सरडूनेचि  जर  बायकोचिा  खनू  केला  असेल  तर  तो 
आपल्यालाही उडवू शकतोचि. खनू पहाणिाऱ्या व्यक्तीला खनुी माणूिस साक्षीदार नष्ट करण्यासाठी मारून टाकल्याच्या 
गोष्टी लहानपणिापासून वाचिनात आलेल्या असतातचि आपल्या त्या आठवल्या. पणि नंतर असंही वाटलं की आपणि 
कुठे पािहलाय खनू? की सरडूने आपल्याला कुठे सांिगतलयं की त्यानेचि ितचिा खनू केला म्हणूिन. उलट सरडू तर 
आपणि खनू केला नसल्याचिचंि म्हणिाला आहे.  मग सरडू कदािचित आपल्या घराजवळच्या साईबाबाच्या मंिदरात 
आला असेल. कारणि हे देऊळ पावतं असा लोकांचिा िवश्वास होता. खरं सांगायचि,ं तर सरडू प्रकरणि झाल्यापासून 
माझं देखील ह्या देवळात जाणिं वाढलं होतं. हे सवर आठवून साईबाबांच्या देवळात तो आला असणिार अशी मनाचिी 
समजूत काढल्यानंतर मला अपरात्री कधीतरी झोप लागली.

मग मी सहा तेराचिी गाडीचि हळूहळू बदलली. म्हणिजे कधीतरी जायचिो पणि ते देखील सरडू आहे का ह्याचिा अंदाज 
घ्यायला. एक दोन भेटी देखील झाल्या नतंर आमच्या. पणि आता त्यातून नवीन काही मािहती हाती येत नव्हती 
आिणि माझ्या दृष्टीने ते चिांगलचंि होतं. त्यात बर्याचिदा तो तेचि तेचि गऱु्हाळ परत परत लावायचिा. त्यात काहीवेळा 
बायकोबद्दल उमाळा असायचिा तर काही वेळा रागराग असायचिा. मला मात्र त्याने त्याच्या बायकोचिा फोटो त्याने 
पुन्हा दाखवावा असं वाटायचिं,  एवढी ती माझ्या मनात भरली होती. 'सुंदरा मनामध्ये भरली'  ही िकता स्थती!  मजा 
ह्याचिी वाटायचिी की ती त्याला सोडून गेलेली बायको होती, मग ितचिी लफडी कळल्यामुळे ह्याने ितला घटस्फोटाचिी 
नोटीस पाठवली होती, नतंर ितचिा खनू झाला होता आिणि तरीही मला त्याच्याकडे ितचिा फोटो मागताना संकोचि 
वाटत होता. हे मला गंमतीशीर वाटत होतं. सरडू जर पवूीचिा असता तर मी त्याच्याशी हे बोललो देखील असतो. 
पणि त्याच्या सध्याच्या मनिकता स्थतीत काहीही शक्य नव्हतं. सरडूचिं िपणिं भरकटणिं वाढतचि चिाललं होतं आिणि खनुी 
काही सापडत नव्हते. माझ्या अंदाजाने सािरकाच्या भानगडी इतक्या असाव्यात की त्यामुळे नेमका कुणिावर वहीम 
घ्यावा ते पोिलसांना समजत नसावे.  मी मात्र जणूि देव पाण्यात बुडवून बसलो होतो की सािरकाचिा खनुी लवकर 
सापडावा  म्हणूिन.  मी  साईबाबांना  साकडं  देखील  घातलं  होतं.  मला  ह्या  भीतीतून  मुक्त  व्हायचिं  होतं.
पणि झालं भलतचंि. एके िदवशी वतरमानपत्र उघडलं आिणि आत्महत्या, अपघात, खून वाचिायचिी सवय असल्याने, 
एक बातमी वाचिनू मी हबकूनचि गेलो. िडसेबरात पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे तुबंलेल्या गटारात गौराई खाडीच्या 
सुनसान रस्त्यावर श्री.  शरद राव ह्या मध्यमवयीन गृहस्थाचिा देह मृतावस्थेत सापडला.  त्यांनी मद्यप्राशन केलेले 
होते.  त्या अवस्थेत ते झाडाखाली आडोशाला उभे असाताना,  त्यांचिा तोल जाऊन ते गटारात पडले असावेत 
आिणि नाकातोंडात पाणिी गेल्यामुळे त्यांचिा मृत्यू झाला असावा असा पोिलसांचिा कयास आहे.

ही बातमी वाचिून मला क्षणिभर द ु:ख झालं. पणि काही क्षणिातचि हुश्श झाल.ं कारणि आता 'सरडू'चि जगातून नाहीसा 
झाल्याने माझ्या मनात तो माझं काही बरवंाईट करले ही शक्यताचि नाहीशी झाली होती.  मनातल्या मनात मला 
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'साईबाबा पावले!', असं देखील वाटल.ं पणि हा सगळा आनंद काही काळचि िटकला. मी बायकोला मग घडलं ते 
सार ंसांगून टाकल.ं कारणि मला देखील कुठेतरी मन मोकळं करणिं भागचि होतं. पणि हा मन मोकळं झाल्याचिा आनंद 
फार काळ िटकला नाही. कारणि नतंर हा आनंदचि माझ्या िजव्हारी लागला. आपल्या िमत्राच्या मरणिाचिं आपल्याला 
हुश्श वाटावे ह्याचिा अिधकचि भेदक मनस्ताप सुरू झाला. माझ्यापाशी मन उघड केल्याने तो मला मारू शकतो ही 
माझ्या पांढरपेशा मनाने स्वत:हून तयार केलेली भीती होती. ती काही सरडूने मला िदलेली धमकी नव्हती. एवढंचि 
नव्हे  तर  मी  ह्या  प्रकरणिात रस घेत नाहीये,  हे  माझ्या  वागण्यातून  जाणिवल्यावर त्या  िबचिार्याने  मला  भेटणेि 
आपणिहूनचि खूप कमी केले होते. त्यामुळे त्या िबचिार्याला बोलायला कुणिी उरले नसेल. आपणि त्याला जर साथ 
िदली असती तर तो कदािचित िलिमटमध्येदेखील प्यायला असता.  कदािचित त्यािदवशी गौराईला गेला देखील 
नसता.  एका  परीने  आपणि त्याच्या  मरणिाला  कारणिीभूत  आहोतचि आिणि आपल्या  मनाच्या  खेळासाठी  त्याला 
जबाबदार धरून वर त्याच्या मरणिाचिा आनंद घेतोय. मला माझं मन खपू घाणि वाटल.ं त्यात त्याच्या बायकोचेि फोटो 
डोळे भरून पाहण्याचिी माझ्या मनात खदखदणिारी वासना आठवून मला स्वतःचिी िकळस आली.

हा मनस्ताप सुरू असतानाचि मला एकदा पोलीस चिौकीतून फोन आला की, "तुमच्याशी थोडे काम आहे; तर तुम्ही 
लवकरात  लवकर  बोिरवली  माकेटच्या  चिौकीत  येऊन  इन्स्पेक्टर  िवजय  घोरपडे  ह्यांना  भेटा."
हा फोन सरडूच्या संदभारत असणिार हे उघडचि होतं.  मला ते एका अथी बरचंि वाटलं,  कारणि सरडू कसा मेला 
त्याबद्दल मला थोडं कुतूहल होतचंि.  ते शमवण्याचिी मला ही आयती संधी चिालून आली होती.  मी त्या िदवशीचि 
संध्याकाळी इन्स्पेक्टर िवजय घोरपडेना भेटलो.  ते  माझ्याशी अत्यंत आपुलकीने बोलले. "ह्या सवर  प्रकरणिात 
तुम्हांला नाहक ताप होणिार आहे. पणि आमचिा काही इलाज नाही. कारणि शेवटचेि िकत्येक मिहने तुम्हीचि त्याच्या 
बरोबर असायचिात, अशी आमचिी मािहती आहे आिणि त्यामुळे, तुम्हांला शरद रावने काय काय मािहती िदली होती, 
हे जर तुम्ही सांिगतलंत तर आमचिं काम अथारतचि सोपं होईल. कारणि तो मरून गेला पणि आमचिं कोडं काही सुटत 
नाहीये. जर तुम्हांला त्याने स्वत:चि बायकोला मारल्याचिं सांिगतलं असेल, तर आम्हांला आमच्या तपासाचिी चिक्र 
त्या िदशेने िफरवता येतील.  िकंवा त्याचिा कुणिावर संशय असल्याचिं तो बोलला होता का?  कारणि शरद बहुधा 
अपघाती मेला असावा,  असं त्याच्या बॉर्डीवरून िदसतं आहे.  मुसळधार पाऊस पडल्याने तो तरारट अवस्थेत 
झाडाखाली आडोशाला गेला असणिार आिणि त्याचिा तोल जाउन तो झाडाजवळच्या गटारात पडला असणिार. 
सकाळी झाडूवाल्याने त्याला पािहलं आिणि चिौकीत कळवलं. ितथे गेल्यावर आमच्या हवालदाराला ग्राउंड लेवलला 
इगं्रजी  Y आकाराचेि पाय िदसले आिणि त्याचिं धड पूणिरपणेि गटारात होतं. बॉर्डी फुगली होती रात्रभर पाणिी खाऊन. तो 
बहुधा अपघातचि होता.  तरीपणि त्याच्या बायकोला संपवणिार्याचिा हात ह्यामध्ये असेल का,  हे देखील आम्हांला 
पाहायला पािहजे ना? तर तुम्ही जी काय असेल ती मािहती आम्हांला द्याल तर बर ंहोईल. शरदनेचि जर बायकोचिा 
खून केला असेल तर मग ही केस सोपीचि आहे. िशवाय त्यात राजकीय प्रशेर वगैशरे.. जाऊ दे."

मी इन्स्पेक्टर घोरपड्यांना सांिगतलं की, "शरदने ितचिा खनू केला वगैशर ेतो माझ्याशी अिजबात बोलला नाही आिणि 
ना त्याने कुणिावर संशय असल्याचिं मला सांिगतलं.  मला त्याच्या बोलण्यातून एवढंचि जाणिवलं की त्याला त्याचिी 
बायको खूप आवडायचिी परतुं काही कारणिामुळे त्यांचिं िबनसलं आिणि त्यात त्याचिं दारूचिं व्यसन वाढतचि गेलं; 

(Y) - सतीश तांबे
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ज्याचिी पिरणिती अखेर त्याच्या मरणिात झाली."

त्यांनी मग त्यांच्या अिसस्टंटला सांगनू माझी जबानी रीतसर नोंदवनू घेतली आिणि मला सोडलं.  त्यानंतर मला 
कधीचि चिौकीतून फोन आला नाही की मी देखील त्या प्रकरणिात पुन्हा लक्ष घातलं नाही.  पणि नंतर कैश क िदवस 
माझ्या  मनःचिक्षुंपुढे  सरडूचिा  तो   Y आकारात  गटारात  बुडालेला  देह  िदसायचिा.  पोिलसांकडून  िमळालेल्या 
वणिरनानुसार मी ते झाड आिणि तो िजथे बुडाला, ती जागा बघूनही आलो. एक दोनदा तो माझ्या स्वप्नातही आला.

पणि ह्यात झालं असं की सरडूच्या मृत्यूचिं  ते वणिरन ऐतकल्यापासून माझ्या डोक्यातील   Y ह्या अल्फाबेटला एक 
वेगळीचि आकारछटा येऊन िचिकटली.  तरी माझं नशीब की एकूणिातचि   Y तसा कमीचि सामोरा येतो.  काहीवेळा 
असंही मनात येतं की तो   I नाहीये ते बरं आहे. िकंवा   You साठी   U असं जे संिक्षप्त रूप िलिहतात, ते जर का 
समजा  Y असं रुळलं असत,ं तर कदािचित माझ्यासाठी 'रातं्रिदन आम्हा' अशी िकता स्थती झाली असती. मग असंही 
वाटतं की असा सततचिा भिडमार झाला असता तर मन िनबर देखील झालं असतं कदािचित. अथारत काळाच्या 
ओघात  मला  त्याचिा  हळूहळू  िवसरही  पडला  होता.  माझी  मधली  काही  वषर  तशी  मनस्तापािवना  गेली.
पणि नंतर मी फेसबकुवर वावरू लागलो. त्यातही पिहली काही वषे िनवांत गेली. पणि हळूहळू मी स्मायली िशकलो. 
आिणि त्यात माझं जुनं  Y दखुणिं पुन्हा उफाळून आल.ं म्हणिजे कळलं ना?

........  हल्ली फेसबकुवर पसंतीचिा आंगठा उंचिावताना जेव्हा जेव्हा मी  ( )  Y असं टाइप करतो तेव्हा तेव्हा माझ्या 
मनात मनाचिा िभते्रपणिा आिणि त्यातून अनुभवलेला एका मरणिाचिा िवखारी  आनंद हे  मनस्ताप हटकून खडुबूड 
करतात.

***

१९९



आणपल्यालाही इथे तेवर्ढीच करमणिूक आणहे रावर्! इथे लोचा झालाय हो फिार. एकदर्ा मेलं 

की परत मरता यते नाही न ं. आणता करावर् ंकाय ?

त्या साधिबूाबांची कॉम्पपी करायला ग ेलो आणिणि जग ायचा (सॉम्परी मरायचा) लोचा केला.हाय् ! 

माझ ंनावर् समुुख धिोंडे. मला मरायचं होतं, त्याची ही कथा. ...
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'मी कसा जगलो', असं सगळे िलहतात म्हणूिन आपलं मी ठरवलयं, की मी कसा मेलो, ते िलहायचिं. वाचिा नाहीतर 
चिावा. काहीजणि हसतील पणि. त्यांनी हसा. आपल्याला काय फरक पडतो?

तर मी कसा मेलो.

मला आपलं मरायचिंचि होतं. बरोबर आहे, माझ्यासारखी िवलक्षणि वेगळी इच्छा असलेल्या माणिसाला जसं वागवल ं
जात ंतसंचि मला वागवयाला लागले लोक.

पुस्तकी िशक्षणि वगैशर ेआपल्याला फारसं काही जमेना. आमच्या घरात थोडी अध्यात्माचिी परपंरा आहे. आई त्याला 
'िभकेचेि डोहाळे' म्हणिते पणि माझ्या अप्पांनी कायम त्याचिं महत्त्व सांिगतलं.

अप्पा म्हणिजे माझा बाप. एक अविलया.
अथारत ते स्वतः काही उद्योगधदंा न करता िदवसेन् िदवस गायब होत. िसगारटेींचि व्यसन कायमचिचंि. 

माझी आईचि आमचेि घर चिालवते आिणि त्याचिा ितला कोणि अिभमान होता. असणिारचंि म्हणिा ! अप्पा म्हणिायचेि, 
'सहन करायचिा ितचिा अिभमान, गोंजारायचिं ितला. म्हणिजे िनमूट आपल्याला हवं ते करत जगता येतं'. ते स्वतः 
त्यांचिी मजी आली की मिहनोन् मिहने गायब होत. मला त्यांच्यासारखं गायब व्हावं असं कधी नाही वाटलं, पणि 
मला मरावं असं वाटू लागल.ं त्याचिं काय आहे, की जन्माला आलेला प्रत्येक जीव जगायच्याचि मागे असतोय. एक 
माणूिस हाचि प्राणिी असा आहे, ज्याला आत्महत्येचिी िनवड करावीशी वाटते. ही माणिसाचिीचि िवशेषता आहे. हे साल ं
काय गढू आहे, ते मरूनचि बघायला पािहजे.

हे िवचिार आले तेव्हा मी अप्पांच्या गुरंूच्या तसिबरीकडे बघत होतो. म्हणिजे मला साक्षात्कारचि झाला, असं मी 
समजतोय. हे गुरू तरुणि असतानाचि गेले. मग आपणि ठरवल ंकी मरून बघायचिं.

तर त्या प्रयत्नांचिी ही कथा.

प्रसंग १

पिहल्यांदा मी नदीिकनारी गेलो... मला नं पाणिी फार फार आवडतं. आमच्या घरात करगंळीधार स्नानं करून 

Somehow I want to die - जुई
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करून कंटाळा आला होता.

तेव्हा म्हटल ंमरताना तरी मस्त ऐतशमध्ये भरपूर पाणिी अंगभर, अगंात आिणि अंगाबाहेर असेल, असं मरावं.

उडी मारली.

धप्प आवाज आला.

अस्मािदक बद्द्कन दगडावर आपटले. अहो नदीत गडुघाभर पाणिी होते. दर वषीप्रमाणेिचि या वषी पणि परुसेा 
पाऊस कुठे झाला होता ?

साला... सडकून आपटलो.

पलीकडे चिार पाचि बाया धुणिी धूत बसल्या होत्या. त्या लगबग आल्या, भरपूर कालवा केला... एक आजीबाई होती, 
ितने मुस्काडीत मारून वर धोपटले.

घरी आणूिन सोडले. आईने वर दोन थोबाडीत िदल्या आिणि रडत बसली.

प्रसंग २

यावेळी बाहेर जाऊन काही तमाशा करण्याचिी िरस्क नको होती.
आमच्याकडे बाहेरच्या एकुलत्या एक खोलीत पखंा आहे. त्याचिाचि वापर करूया, असे ठरवले.

माळ्यावरून दोर काढला, पंख्याला बांधला. खाली स्टूल ठेवले.
या वेळी तरी नक्की मरणिार मी. कोरडं कोरडं का होईना, पणि मरणि येणिार.

धाप्पकन आवाज आला. अस्मािदक खाली जोरदार आपटले.
दोर तुटला होता. गळ्याला थोडेसे खरचिटले बस्, बाकी काही झाले नाही.

या वेळी कुणिी पिहले नाही त्यामुळे काही तमाशा झाला नाही, हे भाग्यचि.

प्रसंग ३

या वेळी तरी नक्की...

दपुारचिी सनुसान वेळ...

िबल्डींगमध्ये दसुऱ्या मजल्यावरच्या शहांच्या िग्रल्-बाल्कनीमध्ये चिढलो. टेरसेवर जायचिा रस्ता आमच्याकडे बंद 
करून ठेवलाय त्यामुळे असं - एक बाल्कनी चिढूबाई दोन बाल्कनी चिढू - करतचि टेरसेवर जावं लागणिार होतं.

शहांचिी मुलगी बाल्कनीत आली, ितने एकदम िकंकाळी फोडली.

२०१
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ितच्या त्या भयानक िकंकाळीला घाबरून मी एकदम हात सोडून िदले.
वॉर्चिमनला वाटलं चिोर आला आहे. तो पळत मागे आला.
यावेळेस मोठ्ठा धप्प खाली पडलो, ते वॉर्चिमनच्या अंगावर.

माझा हात मोडला, वॉर्चिमनचिा पाय.

आईला दोघांच्याही उपचिारांचिा खचिर करावा लागला. कधी कधी कीवचि येते हो आईचिी. पणि मी तरी काय करणिार! 
'ितच्या निशबी असा नवरा आिणि मुलगा असणिं, हा ितचिा कमरभोग!', असं अप्पांचिं एक आवडत ंवाक्य आठवलं.

पणि साला मला मरायचिंय.

प्रसंग ४

या वेळी काहीही झाले तरी मी मरणिार आहे.

ग्यास चिालू केला. सगळ्या घरात वास भरला.
काडेपेटीतली काडी ओढू लागलो तर पेटेना. सादळली असावी.
लायटर सापडेना.

बाहेर काटी िक्रकेट खेळत होती, त्यांच्यापैशकी कुणिाला तरी सुगावा लागला. शेजारचेि बापट आले. त्यांनी आधी 
बाहेरचिं मीटर बंद केलं. ब्याटने िखडकीचिी काचि फोडली. घरात घसुून ग्यास बंद केला... मला ओढत बाहेर आणिल.ं

यावेळीही भरपूर मुस्काटीत खाल्ल्या. आधी बापटांकडून, मग आईकडून.
सगळे िबल्डींगमधले आता म्हणिायला लागलेत, की याला मेटलमध्ये टाका. आईला काही कळत नाही काय करावं 
ते... एकटी िबचिारी काय काय करले. अप्पा आल्यावर टाकते म्हणिाली.

पणि मला नाही जायचिं, कारणि मला मरायचिंय. ितथे गेलो तर मरणिार कसा?

सालं, अप्पा यायच्या आत काही ना काही करायला पािहजे. अप्पा म्हणिजे अविलया. कधी उगवतील ह्याचिा 
त्यांनाही पत्ता नसतो.

प्रसंग ५

काहीही झाल ंतरी मी मरणिार आज.

अंधार पडायचिा सुमार... आमच्या गावात रस्त्यावरचेि िदवे असले आहेत, की अजूनचि अंधार-अंधार वाटतं.

Somehow I want to die - जुई
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आर.् जे. पुलाकडून आमच्या 'जुनी सह्याद्री'कडे वळणिार ंवळणि डेजर आहे.

ितथे पडून रािहलो... िनवांत... म्हटलं टरक येईल, एक बस तरी येईल.
एक िरक्षा आली जोरदार भुरर करत.

ददैुव पाठ सोडायला तयार नाही. िरक्षावाल्याने पािहलं. ह्यांडल् गररकन िफरवलं.

िरक्षा जवळपास आडवी.
मी तसाचि.

िरक्षावाल्याने उतरून आधी चिार थोतरीत हाणिल्या. नशीब, त्याला काही लागल ंनाही !

चिार लोकं जमलेचि. त्यांनी त्याला समजावलं, की आपला स्कू्र कसा िढल्ला आहे ते.
तर असे हे माझे मरायचेि प्रयत्न.

आता तुम्ही िवचिाराल, की शेवटी काय झाल ं? मेला का नाही ? कसा मेला ? कुठे मेला ? इतक्या वेळा फिजती 
होऊन जगला कसा ?

तर जनहो, आपणि मेलो बर ंका एकदाचेि !
पणि कसे ते सांगणिार नाही.
ते सस्पेन्सचि ठेवणिार.

आपल्यालाही इथे तेवढीचि करमणिूक आहे राव! इथे लोचिा झालाय हो फार. एकदा मेल ंकी परत मरता येत नाही नं. 
आता करावं काय ?
त्या साधूबाबांचिी कॉर्पी करायला गेलो आिणि जगायचिा (सॉर्री मरायचिा) लोचिा केला.

आता पढेु काय ?

***
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या  कुटुबंाची  मुंबईत  जवर्ळपास  सात 

कोटींची मालमत्ता आणहे.  घराला कोटाचे 

सील  लाग ण्याआणधिी  पोिलसांनी  ते  साफि 

केले.  कुठेि  कुठेि  साठिवर्लेली  आणठिदर्हा 

हजारांची िचल्लर िनघाली.  तशनीच जनुी 

तांब्यािपतळ्याची  आणिणि  चांदर्ीची  भांडी. 

लोखंडी  ितजोरी.  कोऱ्याकरकरीत 

साड्यांचे  ग ठे्ठच्या  ग ठे्ठ.  भावर्जयीन े

सांिग तले,  "दर्र  िदर्वर्ाळीला  मी  ह्यांना 

साड्या  घेत  असे.  त्याच  ह्या  साड्या. 

पणि ग ेल्या िकतीतरी वर्षिांत त्यांची घडीही 

मोडली ग ेलेली नाही."
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तीन म्हाता  ऱ्या   - शहराजाद 

आमचेि दादरचेि घर एका लहानश्या इमारतीच्या ितसऱ्या 

मजल्यावर होते. मजल्यावर तीन िबऱ्हाडे. आम्ही आिणि राणेि काका शेजारीशेजारी. समोरच्या िबऱ्हाडात तीन श्रॉर्फ 
म्हाताऱ्या एखाद्या काळोख्या गुहेत दडून बसावे तशा राहत असत. अख्ख्या िबल्डींगभर, त्यांचिा उल्लेख झालाचि, तर 
'श्रॉर्फचिी म्हातारी' - नबंर एक/दोन/तीनचिी असाचि होत असे. वास्तिवक मी एकेरीने उल्लेख करावा असे त्यातल्या 
सवारत धाकटीचेिही वय नव्हते. चिाराठ वषार्षांमागे एकेक करून सवर  वारल्या तेव्हाही सगळ्या ऐतशंीच्या पुढे होत्या. पणि 
एकतर कोकणिी  परपंरलेा  अनुसरून आमच्या िबल्डींगीत कोणिाचिाचि उल्लेख,  तोही  पाठीवर,  बहुवचिनी  होत नसे. 
त्यातून ह्या मडंळींचेि वागणेि असे काही िविक्षप्त की कोणिाला म्हणिून त्यांच्याबद्दल जळल्या काडीइतकाही आपलेपणिा 
नव्हता.

िनतांत खडूसपणिा हा ह्यांच्या संपूणिर  घराण्याचिा गुणििवशेष होता. वडील नथुराम. सध्याचिी इमारत उभारण्यापूवी त्या 
जागी लहानशी बैशठी चिाळ होती. ितथे हे नथुराम आपल्या तीन मलुी आिणि पत्नीसह राहत. आमच्या काकांचेि िबऱ्हाड 
त्यांच्या एक घर टाकून पलीकडे. चिाळीतले वातावरणि तसे मोकळेढाकळे. हेवेदावे, भांडणितंटे भरपूर होते, पणि लोक 
वरवर तरी िमळूनिमसळून राहणिारे. अपवाद फक्त ह्या एका श्रॉर्फ कुटंुबाचिा. कधी कोणिाशी बोलणेि नाही, हसणेि नाही, 
चिौकशी-चिपाटी नाही, शक्य असेल तर बघणेिदेखील नाही. ह्या मलुींच्या आईचिा स्वभाव पराकोटीचिा संशयी होता. 
जगातलं  कुणिी म्हणिजे कुणिीही िवश्वास ठेवण्याच्या लायकीचंि नाही,  अशी या मायलेकींचिी धारणिा होती.  त्यातून 
पुरुषांवर तर िवशेष सशंय.  सगळे आपला फायदा घ्यायला टपले आहेत असाचि कायम आिवभारव.  वास्तिवक ह्या 

तीन म्हाताऱ्या - शहराजादि 

िचित्रशे्रय - राजेश घासकडवी
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मुली तश्या बाहेरचंि जग पािहलेल्या.  त्या काळातही अगदी नऊवारी लुगड्यात कॉर्लेजात जाऊन त्यांनी पदव्याही 
घेतलेल्या होत्या. पणि कॉर्लेजातून घरी आल्यावर घरात बंद. 

काही माणिसे आपली कोणिाच्या अध्यात ना मध्यात, आपणि बर ेकी आपले काम बरे, अशी असतात. पणि ह्यांचिी तऱ्हा 
त्यापलीकडचिी होती. इतकी, की एवढ्या वषार्षांच्या शेजारात ह्या मायलेकी शेजारीपाजारी जाणेि तर सोडाचि, चिाळीच्या 
सामाियक संडासात जायलाही कधी बाहेर पडल्या नाहीत! एखाद्या धीट लहान पोराने त्याबद्दल िवचिारले, तर 'आम्ही 
आमच्या मावशीकडे जात असतो', असे उत्तर िमळे. पणि रोज सकाळी मावशीकडे जातानाही कधी िदसल्या नाहीत 
एवढे खरे. 

त्यामानाने नथुराम जरासे माणिसातले. जरासे म्हणिजे, टमरले घेऊन रागेंत उभे असताना शेजारच्यांचेि तोंड बघायचिी 
वेळ आली तर हसत तरी. पणि िततकेचि. त्यापलीकडे सासं्कृितक देवाणिघेवाणि नाही. नथुराम एका श्रीमंत पारश्याकडे 
नोकरीला होते. त्याने मरताना याचं्या नावे बरचेि पैशसे ठेवले होते. ही माया मालकाच्या व्यवहारात अफरातफर करून 
जमवली होती, अशीही वदतंा होती. खरे-खोटे कोणि जाणेि! पढेु ते वारले. त्यानतंर दोन-तीन वषार्षांनी नवीन िबिकता ल्डंग 
बांधण्यासाठी चिाळ पाडली.  त्यावेळी पाया खणिताना ह्यांच्या घराच्या जिमनीत हजारो रूपयांच्या नोटा िमळाल्या. 
घरातचि खड्डा खणूिन िसमेटचिी ितजोरी केली होती, ती फोडावी लागली. बाहेर काढल्या तेव्हा बहुतेक नोटा एवढ्या 
खराब झाल्या होत्या,  की बँकेतही  बदलून िमळाल्या नाहीत.  बांधकाम पूणिर  झाल्यावर झाल्यावर आम्ही ह्यांच्या 
शेजारी आलो.  त्यांचिी म्हातारी आई रात्री नेहेमी दाराला खेटून झोपत असे. "आम्ही चिारही बायका माणिसं;  रात्री 
कोणिी चिोरबीर आला तर शेजारीपाजारी हाक मारता यावी", असं ती म्हणेि. बाकीचेि लोक म्हणित - आपल्या मुलींवर 
पहारा करायला ही ितथे झोपते. पढेु तीही वारली. ितच्या मुलींनी ितचेिचि वळणि जसेच्या तसे पुढे चिालवले.

थोरली तारा आमच्या काकापेंक्षा जराशी मोठी.  आज असती तर नव्वदीला टेकली असती.  त्या काळात एम्.ए. 
होऊन ती छिबलदास शाळेत िशिक्षकेचिी नोकरी करत होती. मधली कस्तुर. ती देखील ताराच्या पावलावर पाऊल 
टाकून त्याचि शाळेत िशकवत होती. आईच्या िविचित्र वागण्याने दोघींचिीही लगं्न वेळेत होऊ शकली नव्हती. पढेु वयही 
िनघून गेले. 

धाकटी गलुाब त्यातल्यात्यात िदसायला जरा उजवी.  नाकीडोळी बरी आिणि अितशय दाट काळेभोर केस.  ितने 
घराचिी चिाकोरी मोडण्याचिा थोडा प्रयत्न केला. डी. एड्. करत असताना एका सहाध्यायाशी ितचंि सूत जुळलं. त्याने 
रीतसर लग्नाचिी मागणिीही घातली. पणि इथे तारा आिणि कस्तुरी आडव्या आल्या. त्या दोघी जश्या त्यांच्या आईच्या 
दबावाखाली होत्या तशी धाकटी गुलाब मोठ्या बिहणिींच्या प्रभावाखाली होती. "आम्हाला ससंारसुख िमळाले नाही 
तर ते िहला एकटीलाचि काय म्हणिून िमळावे ?", या मदु्द्यावर वरच्या दोघींनी गुलाबला ठरवलेले लग्न मोडायला भाग 
पाडले. एवढेचि नव्हे तर ितने असले उद्योग पुन्हा करू नयेत म्हणिून ितचेि डी. एड्. िशक्षणिही बंद करून टाकले. गुलाब 
त्यानतंर कायम घरातचि रािहली. नोकरीला जाताना इतर दोघी दाराला कुलपू लावून जात. पुढे गुलाबचेिही लग्नाचेि वय 
ओसरल्यावर हे  कुलूप घालणेि थांबले.  माझ्या  आठवणिी त्यापढुच्या  काळातल्या आहेत.  पणि गलुाबला घराबाहेर 
पडताना मी तरी कधीचि पािहले नाही.  मी लहानपणिी ितला गोट्या-मावशी म्हणित असे.  कारणि मोठ्या दोघी घरी 
येताना िजन्यात आल्या, की "गोट्याऽऽऽऽ" म्हणूिन हाक मारत, की गुलाब दार िकलंिकलं करून उघडायला तयार 
राही. एरवी, कडी वाजवणेि, घटंा वाजवणेि, इत्यादीला बहुतेक वेळा उत्तर िमळत नसे. िमळाले तरी, 'कोणि आहे?', 
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'काय काम आहे?', 'कश्यासाठी? इत्यादी ढीगभर चिौकश्या बंद दाराच्या आडूनचि होत. शक्यतो दार न उघडताचि 
घालवून देण्याकडे कल असे. म्हणिजे अगदी आपल्याकडे चुिकून आलेले त्यांचेि पत्र द्यायचेि झाले,  तरी तेवढ्यापुरते 
हसून आभार मानायलाही दार उघडत नसत. दारातल्या पत्राच्या झडपेतूनचि पत्र आत टाकायचेि.  वषारनुवषे शेजारी 
रहाणिाऱ्यांशी वागण्याचिी ही तऱ्हा. बरचेिदा तर आतून उत्तरही िमळत नसे. 

त्यांचिा एक मावस का चुिलत भाऊ अधूनमधून रिववारी भेटायला येई.  पणि त्यालासुद्धा िकत्येकदा कडी वाजवत 
ताटकळत थांबावे लागे. भावाचिा अपवाद सोडता बाकी पाहुणेिरावळे शून्य. श्रॉर्फ नावाचेिचि त्यांचेि एक लाबंचेि नातेवाईक 
मागच्या बाजूला राहत. ह्यांच्या िखडकीतून आंब्याचिी कोय फेकली तर त्या दसुऱ्या श्रॉर्फांच्या गच्चिीत पडेल, इतक्या 
जवळ. पणि येणेि-जाणेि अगदी शेवटपयर्षांत नाही. मात्र या ितघींना लोकांच्या घरी काय चिालले आहे, कोणि आले आहे, 
अश्या गोष्टींत प्रचंिड रस होता. त्यांच्या आिणि काकांच्या घरांमध्ये एक िभंत सामाियक आहे. ह्या बिहणिी िभतंीला कान 
लावून काकांच्या घरातली बोलणिी ऐतकायच्या. काकांचिी घरमालकाबरोबर या जागेवरून वषारनुवषर कोटरकेस चिालू आहे. 
केससंबंधीचिी बोलणिी त्या खाली पिहल्या मजल्यावर रहाणिाऱ्या घरमालकाला जाऊन सागंत. अगदी हलकी चिाहूल 
लागली, तरी इचंिभर दार उघडून या म्हाताऱ्या त्या फटीतून बाहेर डोकावत असत. दहा-बारा वषार्षांचिी असताना मी 
एक ग्रीक पुराणिकथा वाचिली होती.  त्यातल्या तीन आंधळ्या म्हाताऱ्या एकचि डोळा ितघींमध्ये आलटून पालटून 
वापरून पिसरयसला बघत. दारातली ती इचंिभराचिी फट पाहून मला त्या गोष्टीतला सामाियक डोळा आठवत असे.

त्या दाराच्या पलीकडचिी बाजू फारचि थोड्या लोकांनी पािहलेली होती. दरुुस्तीला बोलवलेल्या प्लंबर, इलेिकता क्टर िशयन 
वगैशरनेी. माझ्या पित्रकेत काही अिनष्ट योग असल्यामुळे हे भाग्य मला पाचिव्या-सहाव्या वषी िमळाले होते. त्यांनी मला 
एकदा कौतुकाने घरात घेतले, तेव्हा सगळ्यांनाचि खूप आश्चियर  वाटले होते.  या घटनेतल्या मला आठवणिाऱ्या तीन 
गोष्टी म्हणिजे - घरात दाटलेला कोंदट अंधार,  जुने दणिदणिीत लाकडी कपाट आिणि या सवार्षांशी िवसगंत वाटणिारा 
िभंतीवरच्या कॅलेडरमधला पंतप्रधान इिंदरा गाधंींचिा गलुाबी गोमटा फोटो. काळ्या केसात पांढऱ्या बटेसकट. पणि हे 
नवल दोनचिारदाचि घडले.  बहुतेक आपणि फारचि लोकांच्यात िमसळत चिाललोय की काय,  अश्या धास्तीने त्यांनी 
माझे येणेि बदं केले. िजना चिढताउतरताना िदसल्या, तरी सरळ नाकासमोर बघत िनघून जात.

इतक्या वषार्षांत शेजारपाजारी िकत्येक लगे्न लागली, जन्म-मृत्यू झाले पणि यापैशकी कश्शाकश्शात ह्यांचिा सहभाग नसे. 
मग सणिासुदीला चिार लोकांत िमसळण्याचेि तर नावचि नको.  लहान मलुांनी हौशीने िबल्डींगचिा सावरजिनक गणिपती 
बसवला.  ह्यांनी अथारतचि वगरणिी िदली नाही,  पणि कोणिीचि त्यांना तीथरप्रसादाला अडवले नसते.  ितघी एकही िजना 
चिढून कधी ितथे िफरकल्या नाहीत. एकंदरीत भोवतालच्या आनंदात, उत्सवात सहभागी न होणेि आिणि जमेल तेव्हा 
त्यावर िवरजणि घालणेि,  हे धोरणि.  म्हणिजे तीन िबऱ्हाडांमधल्या पॅसेजमध्ये,  लहान मुलीला िदवाळीत फुलबाजीने 
सापाच्या गोळ्या लावून दाखवल्या, तर "लहानचि काय, मोठ्यांनाही कळत नाही फटाके कुठे फोडू नयेत", असले 
फुत्कार दाराच्या फटीतून टाकायचेि.  मात्र,  िदवाळीत ह्यांच्या बंद दाराआडून फट्-फट्-फट्-फट्-फट्-फट् असे 
केपा फोडल्याचेि आवाज दरसाल येत. ह्या माणूिसघाणेिपणिाला अपवाद एकचि. दसऱ्याला सोने द्यायला गेलेल्या मुलांना 
हसून एकेक िलमलेटचिी गोळी िदली जाई.  सोने देऊन पाया पडण्याचिी मात्र सोय नसे.  दाराच्या वीतभर फटीतून 
जेमतेम एखाद ंपाऊल दशरन देई. दारालाचि नमस्कार केल्यासारखं करून मुले सटकत.

वषारनुवषे ितघींचेि वागणेि हे असेचि.  त्यात कधीही,  काहीही फरक नाही.  यथावकाश तारा आिणि कस्तुर छिबलदास 
तीन म्हाताऱ्या - शहराजादि 
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शाळेतून विरष स्थानांवरून िनवृत्त झाल्या.  मग ितघीही घरीचि असत.  वेळ कसा घालवत,  कोणि जाणेि!  खूप पवूी 
त्यांच्याकडे एक काळा-पाढंरा टी. व्ही. होता. तो कधीचि मोडला. रिेडओ मात्र कायम ऐतकत असत. त्यांच्या रिववारी 
येणिाऱ्या भावाचिी, त्या आता आधीपासून दार िकलिकले करून वाट पाहू लागल्या. तो िजन्यात िदसला, की "दादा 
आला, दादा आला!", असे उद्गार ऐतकू येत. भाऊ बहुतेक वेळा त्यांच्यासाठी डब्यात मटणि घेऊन येत असे. नतंर 
एक मासळीवालाही त्यांच्या घरी आठवड्यातून दोनतीन वेळा येऊ लागला.  त्याच्याकडून उत्तमोत्तम मासळी त्या 
घासाघीस न करता घेत. बाजारहाट आिणि बाहेरचिी इतर कामे कस्तुरकडे असत. पुढेपढेु जड िपशव्या उचिलून वर 
आणिायला ती खालच्या आनदंीकाकंूच्या नातीचिी मदत घेऊ लागली आिणि चिक्क ितला उंबरठ्याच्या आत घेऊन, 
दोनतीन िमिनटं िवचिारपसू करून वर िलमलेटचिी गोळी िदली जात असे. 

पणि मग धाकट्या गलुाबचिी तब्येत ढासळत गेली.  ितला पायाचिा  काहीतरी  आजार होता.  पणि ती  फारशी कधी 
डॉर्क्टरांकडे गेली नाही, की ितला तपासायला कोणिी आले नाही. भप्प सजुलेले पाय घेऊन ती बसून राही. घरमालक 
डॉर्क्टर होते. कस्तुर त्यांच्याकडे जाऊन बिहणिीसाठी औषधे आणित असे. डॉर्क्टर स्वतः फक्त एकदा घरी आले होते 
- गलुाबला तपासून ती वारल्याचेि सटीिफकेट द्यायला.  आता, सवरसाधारणिपणेि असे काही घडले तर शेजारच्यांना 
प्रथम बातमी कळते आिणि तेचि सवारत आधी मदतीला येऊ शकतात. पणि ह्यांना तेव्हाही कोणिाशी सपंकर  नको होता. 
इमारतीच्या  खाली  एकीकडे  डॉर्क्टरांच्या  घरी  काम  करणिारे  एक गहृस्थ राहत  असत.  ताराने  घाबऱ्या-घाबऱ्या 
त्यांच्याकडे जाऊन आपल्या भावाला "बोलावलंय", एवढंचि सांगायला सािंगतलं. ते काम करायला त्यांचिी ना नव्हती, 
पणि ते म्हणित, "अहो, काहीतरी सांगा की.. का बोलावलयं, काय झालंय, िकती अजर्षांट...  तुमच्या भावाने िवचिारलं 
तर मी काय सांगू?"  पणि िहचंि आपलं एकचि  - "बोलावलंय म्हणूिन सांग".  नतंर तो भाऊ आला,  त्याने पुढचिी 
व्यवस्था  केली आिणि सवार्षांना  बातमी समजली.  उरलेल्या  दोघींचिा  िदनक्रम पवूीप्रमाणेिचि चिालू  रािहला.  वषरभराने 
थोरली ताराही वाधरक्याने िनवतरली. ितच्या शेवटच्या आजारपणिात मात्र पलीकडचेि जोशी डॉर्क्टर एकदा तपासायला 
आले होते. आल्या आल्या त्यांनी आधी घरावरूनचि दोघींना झाडले. "ह्या घरात ना प्रकाश, ना मोकळी हवा. दारं-
िखडक्या बंद.  िखडक्यांना  ब्लॅकआऊटसारखे कागद िचिकटवलेले.  वर पडदे.  आजारी  माणूिस कसा बरा  होणिार 
इथे?" पणि िबचिाऱ्या डॉर्क्टरांना या घराचिी तऱ्हा मािहत नव्हती. पलीकडच्या घरांमधून कोणिी आपल्यावर वाईट नजर 
टाकेल, ह्या भीतीने िखडक्या कायम झाकलेल्या असत. हवेसाठी उघाडल्या तरी थोड्याश्याचि. आता, त्यांचिी भीती 
पूणिरपणेि अस्थानी नव्हती हे मला मािहत आहे, पणि अगदी सडंासाचिी िखडकीदेखील वापर नसल्यावेळीही कधी सताड 
उघडी रािहली नाही. 

ताराच्या मागे तीन वषर कस्तुरने एकटीने काढली. पुढेपढेु ितचिी प्रकृती ढासळू लागली. माझी ताई कायम शेजारी लक्ष 
ठेवून असे - म्हातारी अजून आहे ना. एकदा कस्तुर अशक्तपणिामुळे घरात धडपडली. उठता येईना. ओरडून हाका 
मारण्याइतपत त्राणि अगंात नव्हतं.  म्हणूिन शेजारच्यांचंि  लक्ष वेधून घेण्यासाठी  जोरजोरात भांडी  आपटून आवाज 
करायला सरुूवात केली.  ताईने दार उघडायचिा प्रयत्न केला,  पणि ते आतून पक्के बंद केलेले.  शेवटी अिग्नशामक 
दलाला पाचिारणि करण्यात आले. कसाबसा गॅलरीतून त्यांनी प्रवेश िमळवला. पणि गॅलरीतून घरात जाणेि सोपे नव्हते. 
मधे रद्दी आिणि इतर अडगळीचिा ढीग रचूिन ती वाट जवळपास बंद करण्यात आलेली होती.  कसाबसा तो जवान 
जिमनीवर पडलेल्या कस्तुरपाशी पोहोचिला. दार आतून उघडून त्याने बाकीच्यांना आत प्रवेश िदला. घराचिी आिणि 

२०७
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ितचिी अवस्था पहाता ितला बाहेर काढून इिकता स्पतळात दाखल करणेिचि योग्य,  असे या सवार्षांचेि मत पडले.  त्यातला 
सवारत तरूणि आिणि दणिकट होता त्याने, "आज्जी तुम्हालंा हािकता स्पटलात नेतो", असं म्हणूिन म्हातारीला उचिलायला 
मानेखाली आधार िदला. िहने मोठ्या संतापाने तो हात िझडकारून टाकला. आजन्म कुमािरका ह्या ितघी. पुरुषाचिा 
स्पशर,  मग तो कुठल्याही वयाचिा असो,  वज्यर  त्यांना.  खरं तर त्या जवानाने म्हातारीला स्पशर  केला,  तो केवळ 
मुन्शीपाल्टी देत असलेल्या पगाराला जागण्यासाठी. पणि त्या नातू शोभेलशा वयाच्या जवानावर ही आज्जी डाफरली. 
जाण्यापूवी ते जवानही म्हणिाले, "अहो हे दादरसारख्या िठकाणिी रहातात ना, काय ही घराचिी अवस्था... हे काय घर 
आहे ?"

कस्तुर,  शेवटी कुठेही न जाता ती त्याचि िकता स्थतीत,  त्याचि घराला िचिकटून रािहली.  ितचिा भाऊ येऊन गेला,  पणि 
त्यालाही ितचिा िनणिरय बदलता आला नाही. येताना तो सुतारालाही बरोबर घेऊन आला होता. "दाराच्या कड्या लावू 
नकोस, त्या काढूनचि टाकू. तुला काही झालं तर लोकांनी तुझ्यापयर्षांत कसं पोहोचिायचंि?", त्याने कळवळून सांिगतले. 
पणि काहीही पिरणिाम नाही. आणिखी काही िदवस गेले. पुन्हा एकदा भांड्यांचिा खडखडाट ऐतकू आला. माझ्या दादाने 
पत्र टाकायच्या फटीतून ओरडून सांिगतले,  "काळजी करू नका,  आम्ही तुम्हालंा  बाहेर काढतो."  पुन्हा  एकदा 
अिग्नशामक दलाला बोलावलं गेलं. पणि ह्या वेळी मदत पोहोचेिपयर्षांत फार उशीर झाला होता. कस्तुर डोक्यावरचि पडली 
होती.  ितचिा रक्ताळलेला मृतदेहचि बाहेर काढावा लागला.  पोिलस आले,  पंचिनामा झाला.  मालका-मालकांच्यात 
जागेवरून भांडणेि असल्यामळेु जागेचिा ताबा कोटारकडे गेला. त्याचि वेळी पोिलसांकडून कळले, या कुटंुबाचिी मुबंईत 
जवळपास सात कोटींचिी मालमत्ता आहे.  घराला कोटारचेि सील लागण्याआधी पोिलसांनी ते साफ केले.  कुठे कुठे 
साठवलेली आठदहा हजारांचिी िचिल्लर िनघाली. तशीचि जुनी तांब्यािपतळ्याचिी आिणि चिांदीचिी भांडी. लोखंडी ितजोरी. 
कोऱ्याकरकरीत साड्यांचेि गठ्ठेच्या गठ्ठे. भावजयीने सांिगतले, "दर िदवाळीला मी ह्यांना साड्या घेत असे. त्याचि ह्या 
साड्या.  पणि गेल्या िकतीतरी वषार्षांत त्यांचिी घडीही मोडली गेलेली नाही."  सवर  माल पोिलसांनी आपापसात वाटून 
घेतला.  त्या ईन-मीन पाचिएकशे चिौरसफुटाच्या घरातून तीन लहान टेपो भरून कचिरा िनघाला.  सगळ्यात मोठा 
कचिरा म्हणिजे जनु्या वतरमानपत्रांच्या घरभर भरून ठेवलेल्या थप्प्या..

आमचिी िबल्डींग बांधली गेली १९६८ साली. ह्या रद्दीतली सवारत जुनी वतरमानपतं्र होती १९३७ सालातली! जुन्या 
चिाळीतून, ती पाडल्यानतंर तात्पुरत्या घरातून ते ह्या सध्याच्या िबऱ्हाडामध्ये हलवून नतंरही चिाळीसेक वषर्षां ही रद्दी 
कुठल्या हेतूने जपून ठेवली होती, हे रहस्य जाणिणिार ेआजिमतीस या भूतलावर कोणिीही नाही.

***



... िव्हिव्हटारच्या त्या कॅमेऱ्यान ंआणता बोलणिं थांबवर्लंय. तो नुसता कपाटाच्या कोपऱ्यात पडून 

आणहे.  लेन्सवर्र धिूळ साठिलेय,  दर्ोनके चरेही ग ेलेत.  कॅमेरा सोडलेला तो आणता िलिहतो.  जे 

िदर्सेल ते पाहतो, िकंवर्ा मुद्दामसुद्धा कायतरी पाहायला जातो. पणि त्या ग ोष्टींचे फिोटो काढण्याचं 

धिाडस त्याला होत नाही. नकोसं होत.ं त्यामुळे तो ते िटपायचा प्रयत करतो, पणि िलपीमध्ये. 

त्यामुळे  आणता एका अथी त्याला कॅमेऱ्याची िलपी नसलेली भाषिा सोडावर्ी  लाग लेय.  आणिणि 

देर्वर्नाग री िलपीत िलिहली जाणिारी िन त्याला जमणिारी मराठिी भाषिाच त्याला वर्ापरता येतेय. हे 

वर्ाईट झालं की चांग लं, माहीत नाही. पणि त्याला हेच शनक्य होतं. ...
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फोटोग्राफी सोडलेल्या लेखकाबद्दल - अवधूत डोंगरे

एक िफल्म कॅमेरा घेतला त्यानं,  िकता व्हिकता व्हटार ह्या कंपनीचिा, एन ३८००. िनकॉर्नचिा एफएम १०, असा एक कॅमेरा 
होता, तो जास्त प्रिसद्ध होता. म्हणिजे पूणिर  सेिटंगं आपली आपणि करावा लागणिारा प्राथिमक िफल्म कॅमेरा म्हणिून 
प्रिसद्धीच्या अंगाने  िनकॉर्न वरचिढ होता,  पणि तरी  त्यानं  िकता व्हिकता व्हटारचिा  घेतला,  कारणि पैशशातल्या िकंमतीत तो 
हजारके रुपयांनी कमी होता आिणि जरा जास्त जड, दणिकट होता िनकॉर्नच्या कॅमऱ्यापेक्षा.

कॅमेरा घेण्याचिं कारणि होतं, त्यानं एक फोटोग्राफीचिा कोसर लावलेला. ितथे असा प्राथिमक िफल्म कॅमेरा आवश्यक 
होता. मॅन्यअुल कॅमेरा, काहीचि ऑटोमॅिटक नाही त्यात तसं. िशकायला उत्तम, कारणि प्रत्येक सेिटंग आपलं आपणि 
करायला लागतं. अठरा–सत्तरचिी लेन्स होती त्याच्या कॅमेऱ्यासोबत. वाइड अँगल लेन्स अठरा एमएमपयर्षांत यायचिी 
िन टेिलफोटो सत्तर एमएमपयर्षांत जाऊ शकायचिी. म्हणिजे तशी लेन्सपणि काही फार भारीतली नाही. पणि हे सगळंचि 
मुळापासून िशकण्यासाठी चिांगल ंहोतं. आिणि िशकणिारा शून्य एमएमवर असेल, तर हे सगळं फारचि होतं.

त्यामुळे त्यानं शून्य एमएमवर फोटोग्राफीचिी सुरुवात केली. आिणि त्याच्या शून्याचिं वतुरळ होऊन तो त्यात जबरदस्त 
रमला, गरगरला. साधारणि दीडेक वषर्षां तो त्यात कॅमेऱ्यासकट घुसळला जात होता, त्यातून साधारणि दीडेक हजार 
फोटो बाहेर आले.

छातीच्या  आतल्या  भागात  दलदल िनमारणि  होण्याचिा  त्याचिा  अनुभव त्यापूवीपासूनचिा  आहे.  नक्की  िकती  वषर्षां 
पूवीपासूनचिा?  माहीत नाही.  पूवारपारपूवीचिा असेल.  पणि त्या दलदलीतून बाहेर यायला हवं िकंवा त्या दलदलीत 
बुडायला नको एवढं साधं कळायला त्याला खूप वेळ गेला. पणि माझा अंदाज आहे की, त्या दलदलीमुळेचि त्यानं 
फोटोग्राफीचिा कोसर लावला.

प्रत्येक फोटोगिणिक त्याला आपलं तोंड दलदलीच्या वरती राहतयं ह्याचिा प्रचिंड आनंद व्हायचिा.  िकती आनंद? 
िकत्ती आनंद! त्यानं फोटोग्राफीचिा कोसर लावला तो एक वषारचिाचि होता आिणि प्रत्यक्षातले वगर होण्याचिा वगैशरे काळ 
धरला तर नऊ मिहने. संध्याकाळी दोनेक तास असायचिा वगर. त्या नऊ मिहन्यांत त्याच्या छातीतल्या दलदलीवर 
हा आनंद मुबलक पडत होता.  िशवाय िवशेष म्हणिजे त्यानं हा कोसर  केला तेव्हा ब्लॅक अँड व्हाइट िप्रंिटंगसुद्धा 

२०९
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त्याला करायला िमळाल.ं

तेव्हाही अशा स्वतःच्या हातानं फोटो िप्रंट करण्याच्या गोष्टीचिा शेवटचि होत आलेला. पणि तरी त्यानं जेव्हा कोसर 
केला तेव्हा ब्लॅक अँड व्हाइट फोटो िप्रटं करण्यासाठीचिी डाकर  रूम सुरू होती. त्याचिी बॅचि बहुतेक शेवटचिी. मुळात 
तेव्हा  ब्लॅक अँड व्हाइट िफल्मसुद्धा  िवकत िमळायचिी.  िप्रिंटंग  पेपरसुद्धा,  भारीतला नाही,  पणि िमळायचिा.  तो 
एकूणिचि अनुभव होता.  पूणिरचि  डाकर  असलेल्या  डाकर रूममध्ये  रोल धवुायचिा,  मग  लटकावून  ठेवायचिा.  मग  जी 
िनगेटीव्ह डेव्हलप करायचिी असेल, ती दसुऱ्या, बारका लाल िदवा असलेल्या मोठ्या डाकर रूममध्ये जाऊन िप्रंट 
करायचिी. लोखंडी एन्लाजररमध्ये िनगेटीव्ह ठेवून खाली चिार बाय सहा िकंवा जास्तीचिा िप्रिटंगसाठीचिा पेपर ठेवनू 
त्यावर िनगेटीव्हचिी इमेज पाडायचिी, ितचिी आपल्या ताकदीनुसार स्पष्टता िदसली की एक्स्पोज करायचिं िन मग तो 
पेपर तीन आडव्या टबांमधल्या केिमकलांमधून डुबचिकळवत पुढे न्यायचिा; त्यात ती इमेज त्या कागदावर उमटत 
जाताना स्पष्टचि िदसते. मग तो पेपर िहटरवर ठेवनू सुकवायचिा.

यात तांित्रक गोष्टी होत्या,  पणि तरी कॅमेऱ्यातला क्षणि ितकडे िनगेटीव्हवरून पॉर्िझटीव्ह उतरताना पाहणिं आिणि 
मुळात स्वतःच्या हातानं ते करणिं, हा एक अनुभव होता. तो त्यानं घेतला. कलर िप्रिंटंगचिी सोयही त्याच्या कोसरच्या 
वेळी  होती,  पणि िनगेटीव्ह  बाहेर  दकुानांमधूनचि डेव्हलप करून घ्यावी  लागायचिी,  फक्त पेपरवर  इमेज टाकून 
पॉर्िझटीव्ह काढण्यासाठी एक छोटी डाकर रूम होती, पणि कलर िप्रंिटंग फार वेळा करायला िमळालं नाही. त्यामुळे 
ब्लॅक अँड व्हाइट िप्रंिटंगसारखा पाझरत जाणिारा अनुभव त्याला घेता आला नाही. पणि मळुात छायािचित्र असं त्या 
रासायिनक कागदावर उमटण्याआधी त्याच्या आतमध्ये जे उमटत गेले होते, ते अनुभव अथारतचि जास्त महत्त्वाचेि 
होते.

झालं काय की,  त्यानं एकिवसाव्या वषी जेव्हा तो कोसर  केला,  त्याआधी त्याला वाटायचिं,  त्याला जंगलातल्या 

फोटोग्राफीर् सोडलेल्या लेखकाबद्दल - अवधूत डोंगरे
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प्राण्यांचेि फोटो काढायला आवडतील. असंचि उगाचि कायतरी वाटलं, नॅशनल िजऑग्रािफक वगैशर ेबघून. ती लांबच्या 
लांब पसरलेली गवतांचिी कुरणिं, तो जिमनीलगत उडत असल्यासारखा वाटणिारा िचित्ता, तो झेब्रयांचिा कळप, तो बद्द 
िसंह, तो उदास वाघ, असं बरचंि काही बघून त्याला वाटलेलं की, त्याला प्राण्यांचेि फोटो काढायला मजा येईल. पणि 
कोसरमधे ॲपचिरर,  शटर-स्पीड ह्या गोष्टींचेि वापर िशकवल्यानंतर त्यानं  पिहल्यांदा जेव्हा कॅमेरा वापरला,  तेव्हा 
पिहला  फोटो  काढला  गेला  तो  शहरातल्या  माणिूस  नावाच्या  प्राण्याचिा.  एका  रस्त्याच्या  कडेला  तारचेिं  कंुपणि 
घालायचिं काम चिाललेलं. त्या तारलेा हातातल्या पकडीनं िफरवणिाऱ्या माणिसाचिा त्यानं एक फोटो काढला. दसुराही 
त्याचिाचि फोटो काढला. आिणि मग हेचि जास्त सुरू झालं. त्यानं सगळे माणिसांचेिचि फोटो काढायला सुरुवात केली.

(आता हे िलिहताना लक्षात येतयं की, गोष्टी वाक्यात येतायत िततक्या सोप्या नसतात.)

२११
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म्हणूिन / आिणि मग त्यानं अशी माणिसांच्या फोटोंचिी लाइनचि लावली.  रोलांमागून रोल.  कधी कलर रोल,  कधी 
ब्लॅक अँड व्हाइट रोल.  िफल्म कॅमेऱ्यात िडिजटलसारखा लगेचि फोटो तपासता येत नसल्यामुळे एकाचि क्षणिाचेि 
अंदाजे आणिखी फोटो काढायचिी धडपड.

अररेे, ती लसूणि िनवडणिारी बाई कधी मरणिारे की नाही, नायतर तोपयर्षांत ितचेि फोटो काढतचि बसावं लागेल. पूणिर 
काळ्याठार रगंाचिी, हातांच्या काड्यांचिी, कपाळावर ितच्या नाकाच्या बोंड्यापेक्षा मोठ्या आकाराचिं लालभडक कंुकू 
लावणिारी, िहरव्या चिुड्याचिी, ती पांढऱ्या लसणिींच्या िपसाऱ्यात बसलेय. राहू दे. माझ्यापेक्षा तरी जास्त जगू दे. - 
अरे यार, त्या हातगाडीवाल्याचिं कायतरी करा रे.. आयच्चिा, हसतोय, केशरी भडक फेटा घालून, उन्हाळ घामाळ 
शरीरानं हसतोय. - आयल्ला, तो मुलगा खाली वाकला, त्या गदीच्या मागनू आतलं कायतरी बघतोय, अडीचि फुटी 
मुलगा. शाळा कुठली तुझी? मी ितकडे. - सात िदवस वेगवेगळ्या रगंाचेि फेटे घालणिारा चिांभार. रडे, ग्रीन आिणि 
ब्लू.  यलो,  मॅजेन्टा,  सायान.  पांढरा फटक. -  चिवळीचिटक असलेली ही मुलगी िकती सुंदर िदसतेय!  अफगाणि 
गलरसारखे आहेत की काय डोळे,  चिायला,  काढू काय फोटो? चिालेल ना? - िकती िलबंं धरल्येत राव हातावर 
तुम्ही? तेरा! कमाले राव. - िकती वषर्षां तुम्ही संन्यास घेतलाय. कसला संन्यास. बसलोय इथे फक्त. ितरपं ऊन 
खात. - काय सावल्या आल्यात! गोल्डन लायटात उमललेल्या सावल्या. िखडकीतून आल्या िन सावळ्या रगंाच्या 
सुंदर  मुलीच्या  चेिहऱ्यावर  पडल्या.  तो  तथदधनला.  झाडांच्या  पानांमधनू  आल्या  िन  म्हाताऱ्या  सुरकुत्यांमधनू 
खडबडल्या.  तो  तथदधनला.  नदीकाठी  कपडे  धुणिाऱ्या  जख्खड प्रकांड  म्हाताऱ्याच्या  शरीरात  घसुल्या.  तो 
तथदधनला. अशा सावल्या िपवळ्यासोनाळ पडत गेल्या. आत आत आत. आिणि त्याचिं अवघड झालं.

त्याला डाकर रूममधनू बाहेर पडूचि नये असं वाटायला लागलं. फक्त फोटो काढायला बाहेर पडावं. फोटो काढावा िन 
इथे आत डाकर रूममध्ये येऊन बसावं. असा तो पुन्हा छातीतल्या दलदलीत जाण्याच्या मागारवर आला. त्याला मग 
ते अवघड गेल.ं  एका मेढपाळाचिा त्यानं  िवचिारून फोटो काढल्यावर त्या मेढपाळानं त्याच्याकडे पैशसे मािगतले. 
'कसले पैशसे?' 'मग तुम्ही पैशसे कमावणिार िन आम्ही काय करायचिं?' िदले त्यानं पन्नास रुपये. पणि हे असं अवघड 
जाणिार होतं त्याला. एक दाढीवाला मुसलमान म्हातारा िबडी पीत, सुकी भेळ खात त्याला म्हणिाला, 'वैशसे तो मै 
फोटो िनकालने नही देता, पर तुम को िदया.' कशाला पणि? धुरात संपलेल्या त्या म्हाताऱ्याच्या चेिहऱ्याचिा फोटो 
त्यानं काढलेला. नतंर त्याला सोलापूरचिा एक असाचि अती म्हातारा झालेला माणिूस भेटला, त्याच्या पागोट्याचिीचि 
फे्रम  होत होती,  फक्त चेिहऱ्याचिं  चिांगलं  पोटर ेट  त्याला  िमळालं,  आिणि मग तो  मळका  म्हातारा  पनु्हा  कुठेतरी 
गल्ल्यांमधल्या अंधारात िमसळून गेला. नतंर एके िदवशी काहीचि झालं नाही. नसुतचंि संध्याकाळी ऊन आलं िन 
गेल.ं त्याला नुसता एक माणूिस भेटला. म्हणिाला, 'ओलकलं काय. ह्म हां. भेटलेलो मागे. ह्म. दोस्ती करायला नको 
कोनाशी आजकाल.  ह्म हां.'  मग त्या खलास माणिसानं  त्याला  एकानं  दोस्तीच्या नावाखाली कसं  फसवलं ते 
सांगायला सुरुवात केली. दसुरा एक माणूिस त्या माणिसाच्या घरी आला िन दोस्तीत चिौदा हजार रुपये घेऊन गेला. 
गेला तो गेलाचि. नतंर मग पैशसा ही आजकाल कशी महत्त्वाचिी गोष्ट झालेय त्याबद्दल सांगायला सुरुवात केली. ऊन 
जात आल,ं तसतसा तो माणूिसही शांत झाला िन चिालायला लागला.
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आता हा माणूिस राहायचिा कुठे माहीतेय काय? त्यानं फोटोग्राफीचिा कोसर  ज्या कॉर्लेजमध्ये केला त्या कॉर्लेजच्या 
पाठी एक मैशदान आहे िफकट रगंाचिं, त्याच्या मागे वडारवाडी आहे, ितथे हा माणूिस राहायचिा िन त्याला हा आज 
भेटतोय,  कोसर  संपल्यावर तीन वषार्षांनी!  त्या माणिसाचिा फोटो काढावासा त्याला वाटला नाही.  पणि मग त्याला 
कुणिाचेिचि फोटो काढावेसे वाटेनासं झालं. काढले त्यानं तरीही फोटो. नाही असं नाही. पणि ते इतकं कमी होत गेलं 
की कसं सांगणिार?

(आता हे िलिहताना लक्षात येतयं की, वाक्यांमधे काहीही सांगता येत नाहीये स्पष्ट.)

फोटो काढतानाचिी गोष्ट वेगळी होती. त्याच्या हातात कॅमेरा. भले तो तसा आताच्या कॅमेऱ्यांच्या तुलनेत फुटकळ 
कॅमेरा आहे.  अठरा-सत्तरचिी लेन्स िन त्यात िफल्मचिा कॅमेरा म्हणिजे काहीचि नाही.  पणि तो ज्या िठकाणिी फोटो 
काढायला जायचिा, ितथे कॅमेरा बॅगेतून काढला की सगळ्यांचिं लक्ष त्याच्याकडे जायचिं. मग फोटो काढल्याकाढल्या 
िडिजटल कॅमेऱ्यासारखा मागे िकता स्क्रनवर फोटो दाखवण्याचिी मागणिी व्हायचिी. 'नाय ओ, हा िफल्म कॅमेरा आहे.' पणि 
त्याच्या आसपासाचिं लक्ष त्याच्याकडे जायचिं.  आिणि तो खलास व्हायचिा.  लोक आपल्याशी बोलण्याऐतवजी फक्त 
आपल्याकडे लक्ष देतायंत हे त्याला सहन झाल ंनाही.

तसे त्याला खूप लोक भेटले.  िनणिारयक क्षणिाच्या शोधात िफरणिारा हेन्रिी काितरए बे्रिसाँ,  गदीत खलुलेला रघू राय, 
देशादेशांमधे िफरलेला स्टीव्ह मॅकरी, असे त्याचेि काही फोटोग्राफर दोस्तही झाले. पणि तो त्यांच्यासारखा नव्हता. 
म्हणिजे तो बदलायला तयार होता.  िफल्मचिं अिकता स्तत्व संपलं,  तर आपणिही िडिजटल वापरू.  जरा कमीअिधक 
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होईल, पणि लावतील लोक शोध आिणि आणितील तेचि रगं िडिजटलमधे. पणि पैशसे िकती वाढतील मग? पणि तेही 
स्वस्त होत जाईल हळूहळू.

त्यामुळे  तसा काही  प्रश्न त्याच्यापुढे  खूप  होता  असं  नाही.  पणि त्याच्यात त्याच्या  फोटोग्राफर दोस्तांएवढाही 
आत्मिवश्वास नसावा का?  िकंवा त्यानं कधीचि स्वतःचिा फोटो का काढू िदला नाही?  िकंवा मग  - मग त्याला 
पांढऱ्या लसणिीतल्या काळ्या म्हातारीजवळून जाताना कॅमेरा  उचिलणिहंी अशक्य होण्याएवढं गळून जायला का 
व्हायचिं?  िकंवा सोलापूरच्या म्हाताऱ्याच्या त्यानं  काढलेल्या पोटर ेटचिी मोठी आठ बाय बाराचिी िप्रटं काढल्यावर 
त्याचिं कौतुक झाल,ं तेव्हा त्याला लाज का वाटली? िकमान तोंड तरी काळं कर, भडव्या.

म्हणूिन त्यानं अक्षरशः तोंड काळं केलं.  त्यानं डाकर रूममधून बाहेर यायचिंचि नाही असं ठरवलं.  िकंवा खरं म्हणिजे 
त्याला  काही  ठरवताचि आलं नाही िन तो डाकर रूममध्ये अडकला.  फक्त ही डाकर रूम आकारउकार नसलेली, 
कललेली, उदासलेली होती. िचित्रासाठी आवश्यक छायेसाठी आवश्यक प्रकाशापासून तो जो पळाला, तो परत त्या 
प्रकाशात आलाचि नाही.

गोष्टी तशा खपू घडल्या.  त्यानं फोटोग्राफी सोडली, त्यानंतर त्यानं एक 'स्वतःला फालतू समजण्याचिी गोष्ट'  ह्या 
नावाचिी बारकी कादबंरी  िलिहली.  अजून काही  गोष्टीही िलिहल्या.  मग अजून एक कादबंरीसुद्धा  िलिहली.  मग 
अजूनपणि काय-काय िलिहल.ं ते सगळं काय तुम्हांला सांगत बसून त्याचिी जािहरात मी करण्याचिं कारणि नाहीये.

त्यानंतर अजून तीनेक वषार्षांनी  त्यानं  कॅमेऱ्यावर एका कवीनं  केलेल्या  नऊ किवता  वाचिल्या.  आिणि तो  पुन्हा 
तथदधनला.  त्याचिा जन्म झाला त्या आधी पंधरा वषर्षां जगातल्या, आिशया असं नाव िदलेल्या,  जिमनीच्या एका 
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खंडात  िकता व्हएतनाम  असं  नाव  िदलेल्या  एका  जिमनीच्या  तुकड्यावर  एक यदु्ध  झालेलं.  त्या  यदु्धामध्ये  बॉर्म्बनं 
होरपळलेल्या एका मिंदरातून एक बारकी मुलगी स्फोटातून भाजत धावत बाहेर आली.  नागडी धावली नागड्या 
जगात.  ितला एका फोटोग्राफरच्या कॅमेऱ्यानं  िटपली.  त्या मुलीच्या डोळ्यांतल्या िटपांवरसुद्धा मग ह्याचि कवीनं 
किवता िलिहल्या. हे सगळं वाचिून त्याचिं डोकं जड झालं. दखुल ंनाही. पणि ठप्प झालं.

कॅमेऱ्याने िटपलेली िटपं िन िटपांवर किवता.
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िकता व्हिकता व्हटारच्या त्या कॅमेऱ्यानं आता बोलणिं थांबवलयं.  तो नसुता कपाटाच्या कोपऱ्यात पडून आहे.  लेन्सवर धूळ 
साठलेय, दोनेक चिरहेी गेलेत. कॅमेरा सोडलेला तो आता िलिहतो. जे िदसेल ते पाहतो, िकंवा मदु्दामसुद्धा कायतरी 
पाहायला जातो. पणि त्या गोष्टींचेि फोटो काढण्याचिं धाडस त्याला होत नाही. नकोसं होतं. त्यामुळे तो ते िटपायचिा 
प्रयत्न करतो, पणि िलपीमध्ये. त्यामुळे आता एका अथी त्याला कॅमेऱ्याचिी िलपी नसलेली भाषा सोडावी लागलेय. 
आिणि देवनागरी िलपीत िलिहली जाणिारी िन त्याला जमणिारी मराठी भाषाचि त्याला वापरता येतेय. हे वाईट झालं 
की चिांगल,ं माहीत नाही. पणि त्याला हेचि शक्य होतं.

त्याला दःुख होतं. कळतही नाही. गोंधळही उडतो. पणि त्याला फोटो काढण्याचिं धाडस होत नाही. ताकदचि होत 
नाही. आिणि िलिहल्यावरही त्याच्या आतमधल्या दलदलीवर आनंद मबुलक पडत असतोचि. कुठला आनंद जास्त 
आहे हे त्याचिं त्याला मािहतेय. त्यानं ते मला सांिगतलयंही.  पणि मी ते तुम्हांला सांगणिार नाही.  मला ते तुम्हांला 
सांगायचिचंि नाहीये. म्हणूिनचि मी हे िलिहलं. त्यामुळे तसंही तुम्हांला कळलचंि असेल.

अरे िलपीबहाद्दर लेखका,  िकती पळशील? िकती लपशील? सगळीकडे लावलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये कुठेतरी िटपला 
जाशीलचि. २०१३ साल आहे हे. िटपला जाशीलचि. िन मरून पडशील. वाट पाहा त्या िदवसाचिी. नायतर वाट लाव 
स्वतःचिी. िकंवा चिाल वाट दलदलीतली. बघ काय झेपतयं ते.

कधीकधी त्याला वाटतं की, गोष्टी वाक्यात येतायंत िततक्या सोप्या नसतात आिणि वाक्यांमध्ये काही स्पष्ट सांगता 
येत नाही.  पणि हे त्याला कायमचि वाटत राहील असा माझा अंदाज आहे. अंदाज बांधणिारा मी कोणि, तर त्याला 
ओळखणिारा सगळ्यात पुरातन इसम. ह्यातचि सगळं आल.ं त्याला अक्षरं, त्यांचेि शब्द, त्यांच्या ओळी रचिायला मजा 
येतेय. िकंवा नसु्त्या शब्दांच्या वस्त्यांमध्ये तो रमलाय, त्याचि अँगलला मीपणि थांबतो.

***



पाखीच्या बाबतीत जे घडलं ते कुणिाही बाबतीत घडू शनकत होतं.  िवर्जयने जे केलं ते 

कुणिीही करू शनकत होतं. उद्या कदर्ािचत माझा अिनकेत पणि असं काही करेल का? िवर्चार 

मनात येताच थरकाप उडाला. त्याच वेर्ळेला माझ्याच मनाने िदर्लासा िदर्ला- एवर्ढ्या वर्षिांमधिे 

कुठेि असं काही घडलं होतं का?  अचानक घटना घडली म्हणूिन आणपल्याला एवर्ढा धिक्का 

बसला आणहे.  एवर्ढ्या एका घटनवेर्रून आणपल्या इतक्या िदर्वर्सांच्या सुरिक्षत समाजव्यवर्स्थेला 

थोडीच काही तडा वर्ग ैरे जाणिार होता?
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पाखी - नंिदनी

तसं बघायला गेल ंतर माझा रोजचिचि िदवस. आिणि रोजच्या िदवसांतचि घडलेली एक क्षुल्लक घटना.

स्टाफरूममधे मी बसून वाचित होते. हातातलं पुस्तक बंद करून मी वर पािहलं.  पाखी केव्हापासून स्टाफरूममधे 
येऊन माझ्यासमोर उभी होती कोणि जाणेि.

"काय ग?ं" मी डोळ्यावरचिा चिष्मा काढत िवचिारलं.

"मॅम,  तुमच्याशी जरा बोलायचिं होतं.  वेळ आहे तुमच्याकडे?"  पाखीने िवचिारलं.  अवघी एकवीस वषारचिी पाखी 
माझ्या वगारतली स्टार होती.  फायनल वषारला िवद्यापीठामधे ही मलुगी नक्की रकँ िमळवणिार याचिी ितला आिणि 
ितच्या िमत्रमैशत्रीणिींना िजतकी खात्री होती, िततकीचि ितचिी प्रोफेसर म्हणिून मलापणि होती. पाखी आतापयर्षांत कधीही 
लेक्चिसर  संपल्यावर लगेचिचि शंका वगैशरे िवचिारायला यायचिी नाही.  काहीतरी शंका घेऊन आली आहे हे ितच्या 
हातातल्या  पुस्तकांचिा  गठ्ठ्याकडे  आिणि  िप्रंटआऊट्सकडे  बघूनचि  समजायचिं.  ितचिं  शंकािनरसन  करताना 
कधीकधी तास-दोन तास तर सहज जायचेि.  िकत्येकदा मेदलूा मुगं्या यायच्या, मला स्वत:ला काही संदभर  पुन्हा 
तपासून पहावे लागायचेि, पणि अशा मुलांच्या शंकािनरसन करणिं हे पणि एक समाधानाचिं काम असतं. वगारत नुसतं 
लेक्चिर देऊन बोलण्यापेक्षा हे नक्कीचि माझ्या आवडीचिं. ितला काहीतरी िशकवताना माझ्या पणि ज्ञानावरचिी धूळ 
झटकली जायचिी.  खरतंर पाखीचिी हुशारी मेिडकल इजंीनीअिरगंला जाण्याचिीचि.  घरच्या पिरिकता स्थतीमुळे आटरसला 
अगदी नाईलाजाने आलेली ही मुलगी. पणि िहरा कुठेही लखलखतोचि तशी पाखी आमच्या कॉर्लेजचिी शान होती. 
अभ्यासात तर हुशारचि, पणि इतर स्पधार, गॅदिरगं सवारमधे अगदी मनापासून सहभागी होणिारी.

"बोल ना. िनवांत आहे मी. नतंर माझी कसलीही लेक्चिसर नाहीत." मी म्हटल.ं

तरीपणि पाखी घटुमळल्यासारखी ितथेचि उभी रािहली. काही बोलेना.

"अगं, काय झाल?ं"

"मॅम, थोडं खाजगी बोलायचिं होतं. इथे स्टाफ रूममधे नको." पाखी अगदी हळू आवाजात म्हणिाली.
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"ठीक आहे ना! चिल, आपणि दोघी कँटीनमधे जाऊ."

"नको.. त्यापेक्षा आपणि कॉर्लेजबाहेरच्या हॉर्टेलमधे जाऊया का? माझी टर ीट!"

"चिालेल,  चिल.  पणि टर ीट वगैशरे काही नाही.  तुझं कॉर्लेज संपनू नोकरी लागल्यावर मस्त पाटी घेईन तुझ्याकडून. 
आज माझीचि तुला टर ीट, परवा तुझा एक छानसा लेख पेपरमधे छापून आला ना म्हणिून." बोलत बोलत मी माझी 
हँडबगॅ घेतली आिणि आम्ही स्टाफरूमच्या बाहेर पडलो.  पाखीचिं िलखाणि चिांगलं असल्याने मीचि ितला थोडंफार 
मागरदशरन वगैशर ेकरून ितचेि लेख स्थािनक वतरमानपत्रांतून वगैशर ेछापायला अधनू मधून देत होते. ग्रॅज्यएुशननंतर एक 
दोन जणिांनी ितला ितथे नोकरी देण्याचिं पणि आश्वासन िदलेले होते.

आज पाखी मलातरी थोडी भेदरलेली िदसत होती, आिणि अथारत कॉर्लेज कँटीनमधे बोलायला नको म्हटल्यावर 
थोडा  अंदाज आलाचि.  िशिक्षकेचिा हा  पेशा  पत्करून मला सतरा  वषर्षां  होत आली होती.  त्यामुळे  ही  काहीतरी 
प्रेमािबमाचिी अथवा घरून चिाललेल्या लग्नाच्या चिचिेबद्दल असणिार असा माझा ठोकताळा होता. आमच्या वगारतल्या 
सवरचि मुलामुलींचेि एकमेकांशी चिांगले मैशत्रीचेि संबंध असले आिणि पाखीचेि तसे भरपूर िमत्र असले तरी ती  "प्रमेात 
वगैशर"े पडण्यातली मुलगी खिचितचि नव्हती.

हॉर्टेलमधे बसल्यावर पाखी जरा बोलायला लागली.

"मॅम, आपल्या क्लासमधे तो िवजय आहे ना. तो माझ्यामागे लागलाय" पाखी जरा घाबरून सावकाश म्हणिाली.

"अरे,  हो का?"  मी काहीतरी बोलायचेि म्हणिून बोलून गेले.  हा िवजय पणि माझ्याचि वगारत होता,  फारसा हुशार 
नव्हता िशवाय घरचेि गडगंज. त्यामुळे कॉर्लेजात जायचेि म्हणिजे उनाडटप्पूपणिाचि करायचिा हे त्याचेि ब्रिीदवाक्य. सतत 
लेक्चिसर चिकुवणेि आिणि फावल्या वेळात गावभर उंडारत िफरणेि एवढंचि करायचिा.

"मॅम, तो चिांगला मुलगा नाही हे तुम्हालाही मािहत आहे." ती एकदम घाबरून म्हणिाली.

"का ग?ं तुला आवडत नाही का तो?" िवजय चिांगला मलुगा नसला तरी व्यसनी अथवा गुडं वगैशर ेनक्कीचि नव्हता. 
घरातल ंशेडेफळ असल्याने थोडा लाडावलेला आिणि आयषु्याचिी कसलीचि िचिंता नसलेला असा िवजय.

"मॅम,  त्याच्यामधे आवडण्यासारखं काहीतरी आहे का?"  पाखी म्हणिाली.  मला ितच्या या वाक्यानं एकदम हसू 
आल.ं

"प्लीज मॅम. हसू नका. खूप त्रास देतोय तो मला," पाखीच्या आवाजामधे एकदम भीती दाटून आली.

"मला नीट सांग, पाखी. त्रास देतोय म्हणिजे नक्की काय?" मला आता जरा काळजी वाटली.

पाखीच्या डोळ्यामधे पाणिी आलं. "मॅम,  कॉर्लेजमधे येताजाता तर मला काहीतरी बोलतचि असतो.  िशवाय काल 
माझ्या घरी पणि आला होता."

"बोलत असतो म्हणिजे काय बोलतो?  काही घाणेिरड्या कमेट्स वगैशरे मारतो का?  िप्रिकता न्सपलकडे तक्रार करता 
येईल तुला. तसाही कॉर्लेजमधे नसतोचि, िप्रिकता न्सपल सरळ घालवनू देतील त्याला."

पाखी - नंिदिनी
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"नाही मॅम.  तसा माझ्याशी बोलतो अगदी सभ्यपणेि.  मला तुझ्याशी लग्न करायचिं आहे वगैशरे म्हणित असतो.  हल्ली 
गेल्या तीन चिार िदवसापासून तर माझं नाव पणि घेत नाही, िमसेस िवजय म्हणूिनचि हाक मारतो. ते पणि अख्ख्या 
वगारसमोर.  त्याच्या ग्रूपमधले पणि सवरजणि मला विहनी म्हणिूनचि हाक मारतात.  मला ते अगदी िविचित्र कानकोंडं 
वाटत.ं आता तर क्लासमधे पणि सवरजणि िचिडवतात. मी सवार्षांना सांिगतल ंकी असं काही नाही, तरी िचिडवतातचि."

"ह्म्म. वगारत कधीतरी या िचिडवण्यावरून बोलायचिंचि आहे मला सवर मलुांना, अजून कुणिाच्यातरी एक दोन तक्रारी 
होत्या अशा.. पणि मग हा िवजय घरी कशाला आला होता तुझ्या?"

"माझ्या आईशी ओळख करून घ्यायला.  तो आिणि त्याचिी एक मोठी बिहणि आहे,  ते दोघे आले होते.  ती मोठी 
बिहणि माझ्या आईकडून माझी पित्रका वगैशर ेघेऊन गेली."

म्हणिजे एकंदरीत िवजय पाखीवर प्रमे करत होता, आिणि ितच्याशी लग्नाच्या तयारीत होता.

"मग तुला काय प्रॉर्ब्लेम आहे?" माझ्या मध्यमवगीय मनाला याहून दसुर ंकाय सुचिल ंअसत?ं

"मला त्याच्याशी लग्न नाही करायचिं." पाखी ठामपणेि म्हणिाली. "मी याहीआधी त्याला स्पष्टपणेि सांिगतलयं, मला 
आत्ता लग्नचि करायचिं नाही.  आिणि जेव्हा करायचिं असलं तरी त्याच्याबरोबर करायचिं नाही.  मॅम,  अजून थोडंतरी 
जगायचिंय मला, आजूबाजूचिं जग स्वतःच्या नजरनेे जोखायचियं. इतक्यातचि कुणिाचिीतरी गुलाम म्हणूिन स्वतःलाचि 
हरवनू टाकायचिं नाही. फायनल एक्झाम झाली की मी पुण्याला िशफ्ट होणिारे. तोपयर्षांत काहीही करून हे लग्न पुढे 
ढकलायचिं आहे."

"मग यामधे मी तुझी काय मदत करू? िवजयशी बोलू का मी?"

"नको मॅम. त्याच्याशी बोलू नका, तो काहीही ऐतकून घेणिार नाही. मागच्या दोन तीन वेळेला येऊन मला काय काय 
ऐतकवून गेलाय. त्याच्याशी लग्न केलं नाही तर तो जीव देईल असलं काहीपणि बोलतो. त्यामुळे मला बोलायचिी काय 
त्याच्याकडे बघायचिी पणि भीती वाटते. तुम्ही त्याच्या घरच्यांना ओळखता ना? मग त्यांना समजवाल का? आता 
फायनल एक्झाम झाल्यावर मी नोकरीसाठी प्रयत्न करणिार आहे. त्यामुळे मला सध्या लग्नाचिं वगैशर ेजमणिार नाही."

"हे बघ पाखी,  तुला िवजयशी लग्न करायचिं नाही हे ठीक.  पणि त्यासाठी तू नोकरी अथवा िशक्षणिाचिी कारणेि का 
देतेस?  स्पष्ट सांग की मला लग्न करायचिं  नाही.  ते पणि िवजयला िकंवा िवजयच्या घरच्यांना कशाला?  तुझ्या 
घरच्यांना समजाव की तुला आत्ताचि लग्न करायचिं नाही. म्हणिजे प्रश्नचि येणिार नाही तेचि पुढे िवषय नेणिार नाहीत."

"मॅम, पणि माझ्या घरचेि ऐतकणिार आहेत का? आईला तर परवापासून अस्मान ठेगणिं झालयं. मी ितला सांिगतलं पणि 
ितने मलाचि गप्प बसवलं."

"काय म्हणिाली आई?"

"एवढं श्रीमंताचिं घर, एवढा पैशसा िशवाय जातीतलाचि आहे मुलगा. अजून काय हवं?"

पाखीच्या  आईचिा  मुद्दादेखील  ितच्या  दृिष्टकोनातून  अितशय  अचिूक  होता.  िवजयसारख्या  मुलामधे  नाव 
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ठेवण्यासारखं काहीही ितला िदसलचंि नसतं,  त्यातून आपल्या मुलीला तो मुलगा आवडत नाही हे कारणि तसं 
फारचि क्षुल्लक!

"मॅम,  एकदा का मी असल्या मोठ्यांच्या घरात सनू म्हणिून गेली म्हणिजे आयषु्य सगळं रांधा-वाढा-उष्टी काढा 
यामधेचि जाणिार हे सांगायला काही ज्योितष नको.  त्यांच्याकडे अजूनही बायका बाजारात खरदेीला जात नाहीत 
म्हणेि, गडीमाणिसं सगळी खरदेी करतात. अशा घरामधे जाऊन मी सखुी होईन का? बरं ते जाऊ दे. मला िवजय 
आवडत नाही. त्याला कसलचंि गांभीयर  नाही, आयषु्यात काय करायचिं आहे याचिा पत्ता नाही आिणि लग्नाचिी स्वप्नं 
बघतोय..."

मला पाखीला नक्की काय सल्ला द्यावा तेचि समजत नव्हतं. एकीकडे पाखी जे म्हणित होती ते पटत होतं, पणि मनात 
कुठेतरी एवढं चिांगलं स्थळ आलयं आिणि ही नको म्हणितेय हा िवचिार तरळून गेला. पाखीच्या घरामधे सकाळी भात 
खाल्ला तर रात्री चिुरमुरे खाऊन झोपायचिी पिरिकता स्थती.  िवजयसारखा श्रीमंत मुलगा स्वतःहून ितच्या दारी आला 
होता. िवजय उनाडटप्पू वगैशरे असला तरी व्यसनी वगैशरे काही नव्हता. त्याच्या वडलांचिा व्यवसाय चिांगला जोरात 
असल्याने आिणि मोठे दोन्ही भाऊ भरभक्कम मदत करणिारे असल्याने काही न कमावता आयषु्य घालवलं असलं 
तरी चिालल ंअसत.ं

"हे बघ, पाखी. आता फायनल एक्झाम फक्त तीन मिहन्यांवर आली आहे. त्यामुळे तू सध्या अभ्यासावर लक्ष ठेव. 
मी उद्या तुझ्या घरी येईन. तुझ्या आईला मी सांगेन की एक्झाम होईपयर्षांत पाखीच्या लग्नाचिा िवचिार नको. िवजयच्या 
वडलांना मी व्यिक्तश: ओळखते. त्यांनाही भेटून सांगेन तू या लग्नाला तयार नाहीस."

"पणि एक्झामनंतरचिं काय?"

"ते आपणि नतंर बघू. आतातरी िवजयला तुझ्या मनात काय आहे ते सांगून टाक. जर तुला लग्न करायचिंचि नसेल 
तर नोकरी वगैशरे बघण्यासाठी मी तुला मदत करने.  पुढे िशकायचिं असेल तर त्या दृष्टीने सहाय्य पणि करने.  पणि 
सध्या तू परीके्षवरती लक्ष द्यावं असं मला वाटतं."

"ओके मॅम, तुम्ही घरी येऊन आईला सांिगतलं तर ती कदािचित ऐतकेल. ते कुळकणिी मला जॉर्ब देणिार म्हणिाले होते 
ना? त्यांना मला ऑफर लेटर देऊन ठेवायला सांगाल का? म्हणिजे आईला मी जॉर्बचि करणिार आहे हे पक्के मािहत 
होईल"

"चिालेल, मी बोलते त्यांच्याशी. पणि तुझं लक्ष मात्र परीके्षवर असूदेत."

नंतर थोडावेळ मी आिणि पाखी परीके्षसंदभारमधेचि बोलत बसलो होतो.

पाखीसारख्याचि िकतीतरी मुली माझ्या वगारतल्या.  कुणिाला आत्ता लग्न करायचिं नसतं,  कुणिाला आिथरक स्वाततं्र्य 
िमळाल्यािशवाय लग्न नको. तर कुणिी "मी आयषु्यभर लग्न करणिारचि नाही" अशी भीष्मप्रितज्ञा करणिाऱ्या. त्याउलट 
अगदीचि कुणिी लग्नाळलेल्या, िशवाय लग्न झाल्यावर पणि िशक्षणि घेणिाऱ्या मलुी होत्याचि की. "लग्न" हा या मुलींच्या 
आयषु्यातला परमनंट घटक. प्रत्येक वषी फायनल इयर जवळ आलं की अशा दोन तीन मुली तरी "मॅम, तुमच्याशी 
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बोलायचिं आहे" म्हणूिन मन मोकळं करायच्या. कधी मी िदलेला सल्ला त्यांना पटायचिा, तर कधी नाही. कधी कुणिी 
इवलालं तोंड करून लग्नपित्रका देऊन जायचिी, तर कुणिी चिांगली सजलेली सवाष्णि बननू "मॅम, मी परवा रिजस्टर 
लग्न केल"ं अशी बातमीचि घेऊन यायचिी.

पाखीच्या मात्र आयषु्यातली ध्येयं स्पष्ट होती,  त्यामुळे लग्नापेक्षा ितला परीके्षचिी जास्त िचिंता होती.  यामधनू ती 
नक्की मागर काढेल याचिी मला पूणिर खात्री होती. संध्याकाळी घरी पोचिले आिणि रोजच्या कामांना लागले तोपयर्षांत मी 
हा िवषय िवसरून पणि गेले होते.

रात्री जेवणिाचिी तयारी करत होते.  माझे िमस्टर अजून त्यांच्या ऑिफसमधून आले नव्हते,  सध्या कामं जास्त 
असल्याने रोजचिा उशीर ठरलेलाचि होता. माझा पंधरा वषारचिा मुलगा अिनकेत हॉर्लमधे टीव्ही बघत बसला होता. 
वरणिाला फोडणिी घालतचि होते तेवढ्यात अचिानक अिनकेत िकचिनमधे ओरडत आला.

"आई ग,ं आई गं.... " त्याच्या घाबऱ्या आवाजाने मला एकदम धसकाचि बसला.

"काय रे? काय झाल?ं" मी िवचिारल.ं एका क्षणिामधे माझ्या डोळ्यासमोर कारने येणिारे त्याचेि बाबा, गावी असणिारी 
माझी म्हातारी आई आिणि असलं कायबाय येऊन गेलं.  अिनकेतचिा चेिहरा तर अगदीचि बावरल्यासारखा होता, 
त्यामुळे अजूनचि भीती वाटली.

"मागच्या आठवड्यात ती तुझी स्टुडंट घरी आली होती आठवतयं?" त्याने िवचिारल.ं माझे एक दोन िवद्याथी तरी 
रोज घरी येतचि असतात त्यामुळे हा नक्की कोणिाबद्दल बोलतो आहे ते समजेना.

"कोणि स्टुडंट? काय झालं ितला?" मी िसंकमधे हात धुवत िवचिारलं. सुदैशवाने माझ्या कुटंबातल्या कुणिाचिं काही 
नव्हत.ं

"ितच्या अगंावर ॲिसड ओतलयं. आता संध्याकाळी सात वाजता. ितच्या गल्लीतला केदार आहे ना त्याचिा आत्ता 
फोन आला घरी. हॉर्िकता स्पटलमधे नेलयं. पणि काही खर ंनाही म्हणेि."

"कुणिाच्या अगंावर? कुठे राहते?"

"केदारने काहीतरी वेगळंचि नाव सांिगतलं...  काहीतरी हां..  आठवलं,  मागच्या वेळेला आपल्या घरी आली होती 
तेव्हा माझ्या बायोच्या डायग्रॅम्स काढून िदल्या होत्या ती...."

"पाखी?" मी धसकून िवचिारल.ं

"बरोब्बर.  नाव लक्षात येईना माझ्या,  पाखीचि.  ितला सरकारी हॉर्िकता स्पटलमधे नेलयं.  तुला जायचिंय का?"  त्याने 
िवचिारल.ं

"अं?" मला काहीचि बोलता येईना, पाखी आत्ता माझ्यासोबत तीन चिार तासापूवी होती. माझ्यासोबत आयषु्याच्या 
िनरगाठी उकलत होती आिणि आता हे असं? ॲिसड ओतलं म्हणिजे नक्की काय झाल ंितच्यासोबत?

"मी येऊ का सोबत हॉर्िकता स्पटलमधे?" अिनकेतने िवचिारलं.
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"नको! बाबा आले की मी जाईन त्यांच्यासोबत. बाबांना ऑिफसमधे फोन करून िवचिार ते िनघालेत का? थांब, 
आधी देवासमोर िदवा लावते. काही का होईना, पणि पोर जगू देत. लाखात एक मुलगी आहे" बोलता बोलता माझे 
डोळे भरून आले.

"आई टेन्शन घेऊ नकोस. सवर ठीक होईल." माझ्या खांद्यावर हात ठेवत माझा लेक उद्गारला.

=========================================

संध्याकाळी आम्ही हॉर्िकता स्पटलमधे गेलो तेव्हा ितथे तोबा गदी होती.  पोिलस बंदोबस्त तर होता िशवाय गावातले 
राजकारणिी,  दादा-भाऊ-अण्णिा-भाई सवर  हजर होतेचि.  हॉर्िकता स्पटलच्या बाहेरचि वगारतली िकतीतरी मुलमंुली उभे 
होते.

मी कारमधनू उतरल्याबरोबर पाखीच्या एक दोन मैशत्रीणिी माझ्याकडे धावत आल्या. "मॅम.. पाखीचिं असं झालं.. बरी 
होईल ना ती?" त्यातली सुजाता रडत रडत म्हणिाली.

"कशी आहे ती आता?" मी िवचिारल.ं

"मॅम, पूणिर चेिहरा जळाला ितचिा. त्या हरामखोरानं िवदू्रप केलं ितला, हातावर आिणि छातीवर पणि पडलं ॲिसड."

"िवजयने केल ंका?" मला आता ते नावसुद्धा घ्यावंसं वाटत नव्हत ंखरतंर.

"हो मॅम. गेल्या सहा मिहन्यापासून तसा ितला सतावत होता, पणि असं काही करले असं कधीचि वाटलं नाही." 
ितच्या बाजूला उभी असलेली राधा म्हणिाली.

"बघायला आत जाऊ देत आहेत का?" एवढा वेळ शांत उभ्या असलेल्या माझ्या िमस्टरांनी िवचिारलं.

"नाही सर. हॉर्िकता स्पटलमधे आणिल्यापासून कुणिाला आत सोडलं नाही. अगदी ितच्या आईने सुद्धा दरूून बिघतलयं. 
डॉर्क्टर म्हणिाले, आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पणि वाचिायचिी शक्यता खूप कमी" राधानेचि उत्तर िदलं.

"तो मुलगा कुठे आहे आता?" िमस्टरांनीचि िवचिारलं.

"पोिलसांनी लगेचि पकडला.. अस्लमच्या गॅरजेमधे लपला होता म्हणिालं कोणितरी. आता जेलमधे ठेवलाय. मघाशी 
कुणिीतरी म्हणिालं, त्याच्या बाबांनी जािमनासाठी खपू प्रयत्न करत आहेत. न करून करतील काय? आवडता लेक 
ना तो!!  पणि पोिलस म्हणितात जामीन िमळणिार नाही.  मुलीच्या जीवाचिं काही झालं तर िवजयवर गुन्हा दाखल 
करतील असं काहीतरी म्हणित होते.  त्याचिी आई पणि आली होती अध्यार तासापूवी.  पणि पोिलसांनी आत जाऊ 
िदल ंनाही. मॅम, पाखी बरी होईल ना?"
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मी अगदी सुन्न होऊन गेले होते. पाखी माझी आवडती िवद्यािथरनी. आपणि ज्यांचेि िशक्षक आहोत असं अिभमानाने 
सांगावं अशी िवद्यािथरनी.  पणि ितच्यावर ॲिसड फेकणिारा िवजय- तोही माझ्याचि वगारतला. गेली तीन वषे माझ्या 
सवर  लेक्चिसरमधनू मी त्याला हेचि िशकवलं होतं का?  मीचि का? इतर िशक्षक,  त्याच्या शाळेत त्याच्या घरीदारी 
कुणिी त्याला हे असलं िशकवलं असेल? ितच्या अगंावर ॲिसड ओतल्याने नक्की काय समाधान िमळाले असेल 
त्याला? बारावीला सायन्सला असताना काठावर पास झाला म्हणिून ग्रॅज्यएुशनला आट्सरमधे प्रवेश घेतलेला त्याने. 
मग आत्ता चेिहऱ्यावर ॲिसड ओतल्याने काय घडेल हे िवज्ञान कुठून समजलं त्याला? हे नतद्रष्ट ॲिसड िमळाले 
तरी कुठे त्याला? माझ्या मनाचिी िवचिार करायचिी शक्तीचि जणिू हरवून गेली होती. भांबावल्यासारखी मी उभी होते.

"काय करणिार आहेस?"  िमस्टरांच्या या प्रश्नाने भानावर आले. "घरी जाऊ या का?  आता ितला भेटायला 
कुणिाला सोडणिार नाहीत, उद्या सकाळी येशील का?" त्यांनी िवचिारले.

"हो चिालेल. उगाचि िकता व्हिजटसरमुळे डॉर्क्टरांना त्रास नको. मुलींनो, तुम्ही पणि घरी जा" मी कसंबसं म्हटल.ं

"कुणिाला सोडायचिं आहे का घरी? चिला कारमधे." िमस्टर म्हणिाले.

"नको, सर, थँक यु. पणि आम्ही आमच्या टू व्हीलर आणिल्या आहेत. िशवाय प्रथमेश, आयरन, प्रभात सवर  आहेत 
आमच्यासोबत."

"मुलीनो. तुम्ही घरी लवकर जा. िदवस चिांगले नाहीत" मी म्हटलं. इतके िदवस याचि मुली रात्री दहा काय अकरा 
वाजेपयर्षांत कॉर्लेजमधे थांबलेल्या असायच्या.  कॉर्लेजचिं नाटक असो,  कसल्या स्पधार असोत,  मुली कॉर्लेजमधेचि 
आहेत म्हटल्यावर त्यांच्या पालकांना पणि कधी िचिंता लागली नाही. वगारतली मुलसंुद्धा रात्री मुलींना घरी पोचिवनू 
मग स्वत:च्या घरी  जाणिारी.  छोटंसं  गाव  खपू सुरिक्षत आहे असं  कायम वाटत आलं होतं.  इतक्या िदवसांत 
पालकांनाचि काय पणि आम्हा िशक्षकांनादेखील कधी त्यांच्या सुरिक्षततेिवषयी िभती काळजी वगैशरे वाटली नव्हती. 
आमचिं आज मात्र वाटली, अगदी नसानसांतून िभती वाटली.

बाजूला वगारतली अजून काही मुलं आली,  त्यांच्यासोबत कॉर्लेजमधले काही प्रोफेससर  पणि होते.  बहुतेक मुलींचेि 
डोळे रडून सुजले होते.

"मॅम,  िवजय असलं  कधी  करले  असं  वाटलं  पणि नव्हतं  हो."  त्या  मुलांमधला  आशुतोष  म्हणिाला.  "कॉर्लेज 
संपल्यावर आम्ही ितघेचिौघे जणि लायब्रिरीमधे बसून अभ्यास करत होतो.  साडेसहाला घरी िनघालो,  थोडाफार 
अंधार झाला होता,  म्हणूिन अितरकाला आिणि सुजाता-  त्यांचिं  घर सवारत लांब म्हणिून सोबत मी,  पाखी आिणि 
आयरन वगैशरे  सगळे िनघालो होतो.  वाटेत हनमुानदेवळाजवळ आम्ही पाणिीपुरी  खाल्ली.  अितरकाच्या घरून परत 
येताना तो ओढा लागतो ना- कुणिाचिी घर ंनाहीत बघा ितथे.... ितथेचि िवजय बाईकवरून आला. पाखीला म्हणिाला 
की ितच्याशी काहीतरी खाजगी बोलायचिं आहे. पाखी म्हणिाली ितला काहीचि बोलायचिं नाही. आम्हाला वाटलं की 
त्यांचिं काहीतरी भांडणि वगैशरे चिालू आहे. कारणि िवजयने आम्हाला "पाखी लग्नाला हो म्हणिाली. परीक्षा झाली की 
लग्न करणिार" असं मागच्याचि मिहन्यात सांिगतलं होतं. पाखीला िवचिारलं तर ती म्हणिायचिी, असलं काहीही नाही. 
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वगारत िचिडवतील म्हणिून ती खोटं बोलते असं िवजयनेचि एकदा सांिगतलेलं आम्हाला. खरतंर पाखी िवजयला हो 
म्हणिणिार नाही अशी आमचिी खात्रीचि होती. पणि आज लायब्रिरीमधे आम्ही बसलो होतो तेव्हापणि िवजय एकदोनदा 
येऊन पाखीशी काहीतरी बोलून गेला होता. आता उगाचि त्यांच्या खाजगी गोष्टी आपणि का ऐतकायच्या म्हणिून आम्ही 
सगळे बोलत बोलत पुढे आलो. सोबतचि होतो, फार दरू गेलो नव्हतो. एकदम पाखीचिी िकंचिाळी ऐतकू आली म्हणूिन 
मागे वळून पािहल.ं पाखी जिमनीवर पडून लोळत होती. त्या िहजड्याने ितला एक लाथ मारली "भोग आता कमारचिी 
फळं"  म्हणिाला आिणि िनघून गेला.  आम्ही धावत ितच्याकडे गेलो तेव्हा आम्हाला केस वगैशरे  जळाल्याचिा वास 
आला. तो िवजय असं काही करने असं वाटलं पणि नव्हतं. नाहीतर आम्ही ितला एकटं कधीचि सोडलं नसतं. पाखी 
जेव्हा ओरडून ितच्या हातांकडे दाखवत होती तेव्हा ॲिसड फेकलं आहे हे आयरनच्या लक्षात आलं. ती रस्त्यावर 
अक्षरश: तळमळत होती.  राधा ितच्याजवळ गेली तेव्हा घाबरलीचि.  कुणिाला काय करायचिं सुचेिना.  मी पोिलसांना 
फोन केला. आयरनने त्याच्या ओळखीच्या डॉर्क्टरना फोन केला वगैशरे. मग डॉर्क्टरांनी फोनवर सांिगतलं तसं आम्ही 
थोडं  पाणिी ितच्या अंगावर ओतलं.  आम्हाला ितला हात लावायला पणि िभती वाटत होती.  ॲम्ब्यलुन्स आली 
तोपयर्षांत ती खाली जिमनीवर... बघवत नव्हतं ितच्याकडे. त्या िकंचिाळ्या ऐतकून आम्ही हडबडलोचि. काहीचि सुचेिना. 
नंतर नंतर तर ितच्या आवाजचि ऐतकू येईना झाला, पणि चेिहऱ्यावर वेदना िदसत होत्या.... ितचेि कपडे तर जळालेचि 
होते पणि आम्हाला ितचिी कातडीपणि जळताना िदसत होती.  मॅम,  हॉर्िकता स्पटलला आणेिपयर्षांत ितच्या हाताचिी हाडं 
िदसत होती... ितचेि काळे डोळे नंतर फक्त पांढरे िदसायला लागले." बोलता बोलता त्याचिा आवाज भरून आला. 
"मॅम, पाखीने आयषु्यात कधी कुणिाचिं काही वाईट केलं नसेल. मग ितचिं असं का झालं?" आशुतोषला हुदंकाचि 
फुटला.

त्याच्या या प्रश्नाचिं उत्तर माझ्याचिकडे काय देवाकडे तरी होत ंकी नाही कुणिास ठाऊक?

त्या रात्री डोळ्याला डोळा लागला नाही. गेली तीन वषे माझ्या वगारतला तो पाखीचिा उत्फुिल्लत चेिहरा, एखादी नवीन 
किवता  समजावून घेताना  ितच्या  डोळ्यात नाचिणिारं  इदं्रधनुष्य,  कठीणिात कठीणि िवषय िनवडून त्यावर मुद्दाम 
िलखाणि करून बघायचिं, त्यासाठी लागणिारे सगळे संदभर  शोधून वाचिायचेि, कॉर्लेजमधल्या प्रत्येक ॲक्टीव्हीटीमधे 
ितचिा सहभाग असं काय आिणि िकती आठवत होतं.  "मॅम.  मी पीएचिडी करणिार,  अगदी कुठला िवषय घेऊन 
करणिार ते पणि ठरवनू ठेवलयं"  असं ठामपणेि बोलून दाखवणिारी पाखी.  अगदी फस्टर  इयरला असताना वगारमधे 
सगळ्यांचिी ओळख करून घेताना ितचेि नाव ऐतकून काही मुली उगाचि खसुफुसल्या होत्या तेव्हा ितने उठून "पाखी 
म्हणिजे पक्षी.  उडण्याचिी ताकद असणिारा"  हे स्पष्ट ऐतकवलं होतं.  तीचि पाखी आता पंख छाटलेल्या अवस्थेमधे 
आत्ताचिा श्वास शेवटचिा की पुढचिा श्वास याचिा िहशोब करतेय.

एका क्षणिामधे आपलं आयषु्य िकती बदलू शकतं? हे पाखीसोबत झालं तसं अजून कुणिाच्या बाबतीत होईल? हे 
िवजयने केलं तसं अजून कुणिी करू शकेल? आिणि का करले? पाखीने लग्नाला नकार िदला तर काय िबघडलं 
होत?ं  िवजयला  दसुरी  मुलगी  िमळाली  नसती  का?  पाखी  जगतसुंदरी  होती  अशातला  भाग  नव्हता, 
चिारचिौघीसारखीचि तर होती.  मग तरी िवजयने ितच्यासाठी असं का केलं असावं? ॲिसड ओतल्यावर ती िवदू्रप 
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होईल,  कदािचित मरले हे त्याला मािहत नव्हतं का?  ितचिं आयषु्य संपवून नक्की काय िमळणिार होतं त्याला? 
एकीकडे ितच्यासोबत आयषु्याचिी स्वप्नं बघायचिी, ितला जीवनसोबती म्हणूिन ठरवायचिं आिणि नंतर पुढच्याचि क्षणिी 
ितचिं आयषु्य आपणि आपल्याचि हातांनी उद्ध्वस्त करायचिं? कशासाठी? कुठून आलं असेल हे त्याच्या मनामधे? 
िसनेमानाटकांमधनू?  िकतीही प्रयत्न केला तरी गेल्या िकत्येक वषारतला एकही असा िसनेमा आठवेना ज्यामधे 
नायक नाियकेचिी अशी ददुरशा करतो.  उलट िकत्येक िसनेमा तर "प्रमेाचिा त्याग" वगैशरे भावनांनी ओथबंलेले.  मग 
िवजयने ही िशकवणि घेतली कुठून?

त्याच्या घरचेि जुन्या िवचिारांचेि लोक असले तरी अितशय धािमरक लोक.  घरामधे एवढा पैशसा असून कधी कुणिी 
पैशशाचिी जोरी (पैशशाचिा माज?) आजवर गावात दाखवली नव्हती. त्याचिी आई अडीनडीला सवार्षांच्या मदतीला धावनू 
जाणिारी.  त्याचेि वडील तर माझ्या िमस्टरांसोबत काम करणिारे..  आज जेव्हा त्यांना समजलं असेल की आपल्या 
मुलाने हे असलं काम केलयं तेव्हा त्यांना काय वाटलं असेल? काय अवस्था झाली असेल? ज्या गावामधे मानाचेि 
जरीपटके घेतले त्याचि गावामधे मुलाच्या जामीनासाठी िवनंत्या करायचिी वेळ आली...

आिणि या िवजयला आपणि एका मुलीच्या आयषु्याचिं नुकसान करतोय हे लक्षातचि आल ंनाही का? कधीही न भरून 
येणिारी जखम ितला देऊन त्याने काय मोठा तीर मारला होता?  ितच्या शरीराचिी जखम तर कधीचि न भरणिारी 
आणिी त्याच्या मनाचिं काय? ितचिा चेिहरा िवदू्रप करून त्याने स्वत:चेि आयषु्य भेसूर करून घेतलं स्वतःच्या हातांनी. 
या अशा अवस्थेमधे ितला पाहताना त्याच्या मनाला काय वाटलं असेल, आपणि िजच्यावर प्रमे करतो रस्त्यावर 
तळमळत पडलेली असताना काय िवचिार आले असतील त्याच्या डोक्यात?  एवढं होऊन त्याच्यावर काय वेळ 
आली  होती,  कायद्याच्या  दृष्टीने,  माणूिसकीच्या  दृष्टीने  तो  एक गुन्हेगारचि  होता,  या  कृत्याचिा  त्याला  िकतीही 
पश्चिाताप झाला तरी कधीही भरून न येणिार ंनुकसान झालेलं होतचंि. स्वत: आता लॉर्कपमधे आहेचि. कायद्याने जी 
काय िशक्षा होईल ते होईलचि,  पणि बदनामीचिा िटळा तर त्याच्याही कपाळावर लागलाचि होता ना?  बाईकवरून 
येतानाचि तो ॲिसड घेऊन आला होता,  म्हणिजे हे रागाच्या भरात क्षणिभराचिं  कृत्य तर नक्कीचि नव्हतं उलट 
पूवरतयारीिनशी आला होता.  मग ती ॲिसडचिी बाटली हातात घेत असताना एका िनिमषासाठी पणि या ॲिसडचिा 
ितच्यावर काय पिरणिाम होईल हे त्याच्या मनात आल ंनाही??

ितच्या नकाराचिा त्याच्यावर इतका खोल पिरणिाम का झाला-  की तो ितच्यावर प्रेम करतो हेचि िवसरून गेला. 
असलं कसलं प्रमे?  ही एकचि मुलगी त्याच्या आयषु्यामधे आली होती असं पणि नाही.  मग तरी ितच्यावर त्याने 
असा िनघृणि हल्ला केला होता. त्याचिं ितच्यावर असलेलं प्रमे खरं म्हणिावं की ितच्या नकारामुळे त्याचिा दखुावलेला 
अहकंार खरा म्हणिावा? "मी ितच्यासोबत आयषु्य जगेन, ितला मान्य नसेल तर ितच्यािशवाय जगेन." याहीपेक्षा 
"ती मला नाही म्हणूिचि कसं शकते?" ही भावना जास्त वरचिढ कशामुळे झाली? प्रेम हे एकतफी कसं काय असू 
शकतं आिणि जे प्रमे एकतफी आहे ते असं िवध्वंसक रूप कसं काय घेऊ शकतं? हे कसलं नराधम प्रमे? संस्कार, 
सुरक्षा, कायदा, समानता, प्रेम, साहचियर हे सगळेच्या सगळेचि शब्द आपला अथर गमावनू बसले होते का?

रात्र संपनू सकाळ झाली तरी माझ्या मनातल्या प्रश्नाचिं थैशमान काही थांबलं नव्हतं.
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सकाळी उठून नेहमीप्रमाणेि आवरत होते पणि रोजचिा उत्साह नव्हता. मी टेबलवर नाश्ता आणिून ठेवत होते तेव्हा 
अिनकेतने स्वत:हून त्याच्या कुठल्याशा िमत्राला फोन केला.

"आई, पाखी स्टेबल आहे म्हणिालेत डॉर्क्टर.  काल सगळे म्हणित होते की बहुतेक ितचिी दृष्टी गेली,  पणि डॉर्क्टर 
आताचि काही सांगत नाही असं म्हणिाले."

िमस्टर मॉर्िनर्षांग वॉर्कवरून परत आले तेव्हा स्टॉर्लवर असतील नसतील तेवढी सवर  वतरमानपतं्र घेऊन आले. सवरचि 
वतरमानपत्रांवर पिहल्या पानावर पाखीचिी बातमी होती. काल रात्रीपासून टीव्हीवर बे्रििकंग न्यूज म्हणूिन आरडाओरडा 
चिालू झाला होता. आसपासच्या प्रत्येक राजकारण्याचिी आता मदतीचिी चिढाओढ लागली होती.  प्रत्येक "मान्यवर 
व्यक्ती"ला आता या दु:खद प्रसंगाबद्दल बोलायचिंचि होतं  आिणि प्रत्येक सामान्य व्यक्तीला आता ऐतकून घ्यावचंि 
लागणिार होत.ं त्याचिी मजी असली नसली तरीही.

"उठलीस पणि? आिणि नाश्ता पणि बनवलास? अजून थोडावेळ आराम करायचिा होतास"  िमस्टर खचुिीत बसत 
म्हणिाले. "रात्रभर झोपली नाहीस. पहाटे कुठे थोडी झोपलीस. अगं हो, मघाशी तुमच्या िप्रिकता न्सपलचिा फोन आला 
होता. कॉर्लेजमधे सकाळी दहा वाजता सवर (सगळ्या?) प्रोफेसरांचिी िमटींग बोलावली आहे. या प्रकरणिाशीचि काही 
संबंध असणिार.  आज मी ऑिफसमधे जाताना तुला हॉर्िकता स्पटलमधे घेऊन जातो ितथून कॉर्लेजला डर ॉर्प करने. 
चिालेल?" चिहा घेत घेत त्यांनी िवचिारलं.

"नको"  मी िनग्रहाने म्हटलं. "मी हॉर्िकता स्पटलमधे नतंर कधीतरी जाईन,  आज खूप गदी असेल िशवाय भेटायला 
देतील की नाही मािहत नाही. त्यापेक्षा नंतर जाईन."

"ओके, मग तुला कॉर्लेजमधे सोडू का?" त्यांनी िवचिारलं.

मी काहीचि बोलले नाही. मी हॉर्िकता स्पटलमधे जाणिार नाही. कधीचि पाखीला भेटणिार नाही. माझ्यात ती िहमंत नाही. 
काल पाखी माझ्यासोबत बसून बोलत होती तेव्हाचि का माझ्या लक्षात आलं नाही, िवजय असं काही करू शकेल 
म्हणूिन.  िकतीवेळा पेपरमधे टीव्हीमधे अशा बातम्या वाचिल्यात.  तरी मी पणि ितला मूखारसारखा सल्ला िदला,  जे 
काही मनात असेल ते स्पष्टपणेि सांगनू टाक. ितच्या स्पष्टपणिाचिाचि हा पिरणिाम झाला. मी ितला बघू शकणिार नाही. 
आजचि नाही तर आयषु्यात पुन्हा कधीही नाही.  मी ितचिी गनु्हेगार आहे.  या घटनेमधे िवजय िजतका गुन्हेगार 
िततकीचि मी पणि गनु्हेगार..

पाखीला पुन्हा कधीचि बघायचिं नाही.  भेटायंचि नाही,  काल पाखीच्या डोळ्यांत बघत मी "तुला काय वाटतं?" हे 
िवचिारलं होतं.  आज ते डोळेचि रािहले नाहीत.  माझा माझ्यावरचिाचि िवश्वास डळमळीत झाला होता.  इतकी वषर्षां 
िशिक्षका म्हणूिन काम केल.ं गावामधली कधीतरी हाफचिड्डीत िफरणिारी मुलं माझ्या वगारत बसनू मराठी सािहत्याच्या 
गहनगंभीर  चिचिार  करायला  लागली  की  मला  एक वेगळाचि  अिभमान  वाटायचिा.  आपणि हे  घडवलं!  आपणि या 
व्यिक्तमत्त्वाच्या कुठल्या तरी एका पैशलूचेि िशल्पकार! पणि आज मात्र मीचि मला गुन्हेगार वाटत होते.

आमच्या गावामधे तर साध्या िवनयभगंाच्या बातम्यादेखील कधी ऐतकू आल्या नाहीत आजवर कॉर्लेजमधे एखाद्या 

पाखी - नंिदिनी
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मुलाने जरा काही छेडखानी केली की िप्रिकता न्सपल सरळ त्याला कॉर्लेजबाहेर काढणिारे.  अशा या वातावरणिामधे हे 
इतकं िवपरीत घडलचंि कसं काय?? याआधी अशा घटना वाचिल्या त्या वतरमानपत्रांमधे, चॅिनलवर, ज्या लोकांशी 
आपला कसलाचि संबंध नव्हता अशा लोकांबद्दल.. आज माझ्याचि ओळखीमधे हे ॲिसड फेकणिं... कसं काय घडलं 
असेल हे?

नक्की कुणिाचिं चिुकल?ं पाखीचि.ं. ितने िवजयला नाही हे स्पष्टपणेि ऐतकवलं आिणि त्याचिा अपमान केला... एका मलुीने 
आपलं प्रेम धुडकावलं हे सहन न करू शकणिाऱ्या िवजयचिं... पाखीच्या आईचिं- मुलीच्या मजीचिा काडीचिाही िवचिार 
न करता ितने लग्नाला होकार िदला... आपल्या मुलाचेि प्रत्येक लाड हे जणिू पुरवलेचि पािहजेत असं कायम वागत 
राहणिाऱ्या िवजयच्या आईवडलांचिं की माझं...  असं काही घडू शकेल याचिा िवचिारदेखील न करता स्पष्टवके्तपणिा 
सल्ला देणिाऱ्या बाईचि.ं.. नक्की चिकुल ंकुणिाचिं?

आिणि ही चिकू कुणिाचिीदेखील असली तरी सध्या मरणिप्राय िशक्षा मात्र एकाचि व्यक्तीला भोगायला लागत आहे. 
माझ्या पाखीला... िजच्या पखंांमधे आकाश व्यापण्याचिी ताकद होती ितला आता जन्मभर हे द ु:ख भोगावं लागणिार 
होत.ं  पाखीचिं  नसुतं  शरीर  जखमी  झालं  नाही,  ितचिी  नुसती  दृष्टी  गेली  नाही!  गेला  तो  माझा  शाश्वत 
जीवनमूल्यांवरचिा िवश्वास, हरवल ंते माझं स्वतःचिं माणूिसकीशी असलेलं नातं.

खरतंर अशा घटना रोज रोज थोडीचि न घडणिाऱ्या.  क्विचित कधीतरी घडत असणिाऱ्या.  पणि तरीही आपल्या 
आजूबाजूच्या भाविवश्वात जेव्हा अशी एकदेखील घटना घडते तेव्हा ती मुळापासून हादरवून टाकणिारी असते. एका 
वेगळ्याचि  गतेमधे  घेऊन  जाणिारी,  भोवऱ्यासारखी  मलाचि  गरागरा  िफरवणिारी  ही  घटना.
ज्याला जसं जगायचिं आहे तसं जगू द्यावं हा एक साधा सोपा जगण्याचिा िनयम आपणि पाळू शकत नाही का? मग 
काय उपयोग आपल्या  "माणूिस"  असण्याचिा..  आपल्यापेक्षा जनावरं बरी...  ती िकमान असली नीचि कृत्ये करत 
नाहीत.

टीव्हीवर चिाललेल्या चिचिारसत्रामधे एक िवदषुी तावातावाने सध्या समाज िकती बधीर झालाय आिणि अशा घटनांचेि 
त्यांच्यावर काहीही पिरणिाम होत नसल्याचेि सांगत होत्या. असा बधीर समाज म्हणेि उत्तम असल्याचिं लक्षणि नव्हे. 
काही पिरणिाम होत नाही? इथे माझं अंतिवरश्व पूणिरपणेि ढवळून िनघालयं त्याचिं काही नाही? कुठला समाज बधीर 
झालाय? कालपासून पाखीसाठी डोळ्यातून आसवं गाळणिारे ितचेि सहाध्यायी बधीर झालेत? त्यांच्यावर त्यांच्य्या 
आयषु्यावर या घटनेचिा काहीही पिरणिाम होणिार नाही हे कशावरून? समाज समाज म्हणिजे असतं कोणि? आपणिचि 
सारे ना... मग आपल्यातलचंि कोणितरी असं आततायी कृत्य करतचंि कसं? उत्तम समाज तो ज्यामधे अशा घटना 
घडतचि नाहीत... मग तसं झालं तर कायद्याचिी आवश्यकताचि का असली असती?

पाखीच्या बाबतीत जे घडलं ते कुणिाही बाबतीत घडू शकत होत.ं िवजयने जे केलं ते कुणिीही करू शकत होतं. उद्या 
कदािचित माझा अिनकेत पणि असं काही करले का? िवचिार मनात येताचि थरकाप उडाला. त्याचि वेळेला माझ्याचि 
मनाने िदलासा िदला- एवढ्या वषार्षांमधे कुठे असं काही घडलं होतं का? अचिानक घटना घडली म्हणूिन आपल्याला 
एवढा धक्का बसला आहे. एवढ्या एका घटनेवरून आपल्या इतक्या िदवसांच्या सुरिक्षत समाजव्यवस्थेला थोडीचि 

२२७



 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

काही तडा वगैशर ेजाणिार होता? हे असल ंकाही आपल्यासारख्यांच्या कुणिासोबत तरी घडत ंका? पाखीसोबत घडल ं
म्हणूिन प्रत्येक मुलीच्या सुरिकता क्ष्हततेचिी िचितंा आम्हाला आज भेडसावयला लागली. पणि आमच्या एवढ्या छोट्याशा 
गावामधे  माझ्या  आठवणिीतली ही  पिहलीचि घटना.  ती  पणि माझ्याचि नात्यातल्या  िकंवा  कुटंुबातल्या  नव्हे  तर 
वगारतल्या िवद्यािथरनीसोबत.

पाखी अजून हॉर्िकता स्पटलमधेचि तडफडत होती. ितच्या या अवस्थेला जबाबदार िवजय पोिलस कोठडीत होता, मी 
मात्र  "काहीचि करू शकले नाही"  असा दोष स्वतःवर घेऊन मलाचि गुन्हेगार का म्हणिू पहात होते.  आिणि त्याचि 
वेळेला माझं मुदारड आिणि दबुळं मन "या घटना रोज घडत नाहीत" अशी मलमपट्टी मला लावू पाहत होतं.

पणि एका अथारने खरचंि आहे ना? अशा घटना रोज रोज थोडीचि घडतात?

पाखी कदािचित आयषु्यभरासाठी अपंग होईल.  आयषु्यभरासाठी कुरूप होईल.  पणि तरी अशा घटना पुन्हा पुन्हा 
थोडीचि घडणिार आहेत?

***



आणिस्तकता आणिणि हे रक्तानात्याचं प्रेम या दर्ोन ग ोष्टी धिािमर्शकतेच्या खाली दर्बले जाण्याच्या 

प्रवर्ृत्तीपासून वेर्ग ळं काढणिं  िततकंसं सोपं नाही.  आणजदेर्खील आणई आणिणि माझ्या बाकीच्या 

काकवर्ा या ब्रह्मचारी बग ाराम काकाबद्दल,  त्याच्या धििमर्शकतेव्यितिरक्त कुठिल्याही नसलेल्या 

नखऱ्याबद्दल िजव्हाळ्याने बोलतात,  तेव्हा त्याच पाश्र्शभूमीवर्र  'या माणिसाने आणमच्या खेळाच्या 

वेर्ळा नासवर्ल्या' याबद्दल मनात पराकोटीचा कडवर्टपणिा बाळग णिारा मी अंतमुर्शख होतो.
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आवधूऽत िचंितन श्री गुदेव दत्त - मुक्तसुनीत

आयषु्यातल्या  सुरुवातीच्या  वषार्षांमधे  ज्या  व्यक्ती  आयषु्यात  येतात  त्यांचिा  पिरणिाम  मोठा  असतो  हे  वेगळं 
सांगायला नको. बगारामकाका ऊफर  बाबाकाका या माणिसाबद्दलही हे खरचंि आहे. 

हा  माझा  सख्खा काका.  वडलांचेि  चिार  भाऊ िन एक बहीणि.  त्यातला  हा  दोन नबंरचिा.  प्रत्येक जवळच्या 
नातेवाइकाच्या आपल्या अगदी लहानपणिीच्या आठवणिी असतात,  तशी या काकाचिी पिहली आठवणि म्हणिजे 
त्याचिी बोचिणिारी लाबंच्या लांब दाढी आिणि तपिकरीचिा उग्र वास.  तपकीर हा पदाथर,  त्याच्या नावापासून िन 
त्याच्या उग्र वासापयर्षांत, मनात सवरप्रथम या माणिसामुळे ठसला. त्या वयापयर्षांत पािहलेल्या कुठल्याही माणिसापेक्षा 
त्याचंि हे ध्यान वेगळं होतं.  मळकट पांढरा शटर,  मळकट धोतर.  खाकी झोळी,  वाढलेली दाढी,  या जोडीला 
िवसंगत िदसणिारा काळ्या फे्रमचिा काहीसा जाडसर चिष्मा. हे यांचंि पिहल ंदशरन. 

नतंर कळू लागलं तसतसं कळत गेलं की, हा काका ब्रिह्मचिारी, 'आध्यािकता त्मक' मागारतला आहे. इतर काकांच्या 
पत्नी िन मुलं असतात तसं याचंि काही नाही.  माझ्या बालपणिीच्या वषार्षांत तर याचंि घरही नव्हतं.  आमच्या िन 
अन्य कुठल्या चिुलत घराण्यात आठवड्यापुरती त्याचिी सोय असायचिी. या दोन घरांखेरीज त्याचिी िबऱ्हाडं म्हणिजे 
आश्रम - एक गावातला िन एक सोलापूरचिा. 

काकाचिा  अध्यात्ममागर  दत्तसंप्रदायाचिा.  त्याचेि  एक  "दडंवते  महाराज"  नावाचेि  गुरू  होते.  हे  दडंवते  म्हणिजे 
आडनावाने दडंवते असे नसून, दत्ताच्या काही िठकाणिांचिी त्यांनी िन बहुदा काही िशष्यांनी दडंवत घालत घालत 
केलेली यात्रा म्हणूिन याचेंि नाव दडंवते असे पडलेले. या गुरंूचिा आमच्या गावात एक िन गाणिगापूर/सोलापूर या 
िठकाणिी एकेक असे आश्रम होते. ितथे त्या गुरंूचिा िन िशष्यगणिाचिा िन गुरुपिरवाराचिा मकु्काम असायचिा. 

काकाच्या 'आश्रम' या गोष्टीचिा जसजसा संपकर  येत गेला, तसतसा, देवािदकांमधली, 'अध्यात्मा'च्या संदभारतली 
उतरडं हळुहळू लक्षात यायला लागली. दत्त या दैशवताचिी अंधारी देवस्थानं, सौम्य भाषेत सांगायचंि तर काहीशी 
गरीब आिणि कठोर भाषेत बोलायचंि तर कळकट्ट, जीणिर अवस्थेतली मंिदर ंहे पाहता, हे दैशवत या उतरडंीत बरचंि 
खाली आहे हे िदसायला लागलं.  गावातली गणिपतीचिी मिंदरं त्या मानानं उच्चिभू्र वाटायचिी.  एकंदर मनःशांती, 
प्रसन्नता  -  िनदान िकमान स्वच्छता  -  या मलू्यांच्या मागे  दैशवताचंि उच्चिभू्रत्व,  पयारयाने समाजाच्या वरच्या 
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थरातल्या लोकांना वाटणिारी त्या दैशवताबद्दलचिी आस्था आिणि त्या आस्थेचंि अथरशास्त्र कारणिीभूत ठरतं हे एकंदर 
बालमनाला  कळत-नकळत जाणिवत होतं.  काकाच्या  गुरंूचिा  आश्रम काळवंडलेला,  भर  िदवसाही  काहीसा 
अंधारा वाटेल असा. त्यात परत दत्ताच्या मूतीखेरीज अन्य लो-बजेट दैशवतांचंि   consortium ितथे भरलेलं. 
म्हणिजे, नवग्रहांचिी ितथे दैशवत म्हणिून स्थापना झालेली िदसत होती.  यातही,  शनी या दैशवताचिा भाव सवारथारने 
मोठा.  साडेसाती चिालू असलेल्या व्यक्तींचिी दर शिनवारी तेथे येऊन तेल (आिणि बहुदा अन्य काही पदाथरही) 
वाहण्यासाठी इथे रीघ लागायचिी. आिणि इतकं कमी पडतंय म्हणिून ितथे मारुतीही होता. त्यालाही तेल वाहायचिी 
साडेसातीचिी पद्धत असते,  िकंबहुना शनी-मारुती ही बहुदा समस्या-समाधान या जातीचिी जोडी असते हे 
यथावकाश कळलं.  या आश्रमात/मिंदरात येणिाऱ्या लोकांचेि भावसुद्धा गांजलेले वाटायचेि.  आयषु्यात अडलेले 
लोक, नापास होत असलेली मुलं, लग्न ठरवण्याचिा प्रयत्न करूनही न जुळणिाऱ्या मुली िन त्याचेंि आईबाबा असा 
सगळा वगर.  त्या मानाने गणिपतीच्या देवळात तरुणि मलुामुलींचिी सलज्ज कुजबुज िकंवा,  वृत्तपत्रीय भाषेतला 
गमतीदार शब्द वापरायचिा तर, सगळी तरुणिाई लोटलेली. 

काकाच्या या धािमरकतेचिा प्रभाव िकंवा सावट आमच्या कुटंुबावर पडलं यात काही नवल नाही. मी आिणि माझी 
सख्खी िन चिुलत भावंडं कमी-अिधक फरकानं या चिक्रात आलो.  वाढत्या वयात अन्य मलुं मैशदानावर िकंवा 
टीव्हीसमोर असताना,  सायकलवर हुदंडताना  आश्रमात,  प्रसंगी  उघड्याने,  बसलेल्या  त्या  दीन अवस्थेमधे 
माझ्या मनात चिाललेला एकमेव िवचिार मला आठवतो:  मला इथे वगारतल्या कुणिा मुलान,ं  आिणि त्याहीपेक्षा 
भयंकर म्हणिजे मुलीनं,  पाहू  नये.  आता मागे पािहल्यावर जाणिवतं  की,  आमचेि िमत्रमैशित्रणिी दत्तभक्तीचिी चेिष्टा 
उडवताना,  दत्ताच्या  संदभारतल्या  'श्रीपाद',  'पादकुा',  'गाणिगापूर',  'िदगबंर'  या  शब्दाचंिा  उले्लख  आवजूरन 
आणिायचेि. 

काका आिणि आश्रमातल्या काही जुन्याजाणित्या बाबा लोकाचंंि इथे प्रस्थ होतं.  लोकांच्या समस्यांवर  'तोडगे' 
सुचिवले जात होते. यामधे जारणिमारणि तंत्रिवद्या हे प्रकार नसावेत. मखु्यतः दत्तसंप्रदायाचिी काही स्तोत्रं, जप, 
काही पथ्यं, भस्म-अंगारे, रुद्राक्ष वगैशरे गोष्टी. या तोडग्याचंंि पथ्यही कडक. रोज सायंकाळी स्नान करून पुरुषाने 
गुरुचििरत्र वाचिायचंि. ही बहुधा दत्ताच्या अवतारांचिी पोथी. िस्त्रयांनी ही वाचिणि ंवज्यर. प्रस्तुत कालावधीत घरातल्या 
कोणित्याही  स्त्रीला  पाळी  आली,  तर  जणूि  आकाशचि कोसळावे  इतपत  शुिचितेचिा  आग्रह.  ितने  वेगळं  काय 
बसायचंि...  पुरुषानहंी ही पोथी वाचिताना आपलं केसाळ अंग दाखवत उघड्यानं काय बसायचंि...  भस्माचेि पट्टे 
काय ओढायचेि...  उत्तरीय म्हणूिन उघड्यानं राहायचंि आिणि अधरीय काय घालायचंि,  तर धाबळी या शब्दानं 
विणिरलेलं पांढरट रगंाचंि, कांबळ्यासारखं खरखरीत वस्त्र. एखाद्याला अस्थम्याचिा त्रास असेल, तर तो मरले अशा 
प्रकारचिा धूप काय लावायचिा...  हे गुरुचििरत्र म्हणिजे काय प्रकणिर  आहे,  नृिसंहसरस्वती इत्यादी लोक कोणि िन 
कुठल्या कालावधीमधे होते,  वगैशरे  मािहती खूप नतंर रा.  िचंि.  ढेरे यांच्या पुस्तकात वाचिायला िमळाली. (ती 
वाचिताना मात्र फरसाणि खात गादीवर पारोशाने लोळत अंगात शटरपँट घालूनचि ती वाचिली होती हे येथे नमूद 
करणेि भाग आहे.)
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या धािमरक वाङ्मयावरून एका िवविक्षत िवषयाचिा उले्लख येणिं अपिरहायर  आहे.  माझ्या या कळत्या-न-कळत्या 
वयात लिैगकतेचिा पिहला सणिसणिीत,  इन-यअुर-फेस असा झटका जर का अितशय अनपेिक्षतरीत्या कुठून 
बसला असेल,  तर तो  होता  पुराणिािदक  'धािमरक'  वाङ्मयातून!  घरातल्या सवार्षांत  कमरठ समजल्या जाणिाऱ्या 
काकानं जी पुस्तकं िदली,  त्यांतल्या काही पुस्तकांमधे जे होतं,  त्याला िवश्वरूपदशरन िकंवा िविचित्रिवश्वाचेि 
िवकृद्दशरन असे म्हणिावे लागेल.  सरस्वतीचिा जन्म,  ब्रिह्मदेवाचेि ितच्यामागे लागणेि,  इदं्राचिी लालसा,  परशुरामाचिी 
कथा... आिणि एके िदवशी, या पुस्तकांच्या संग्रहातून हाती पडले 'नवनाथ कथासार'! बाप रे, यातल्या एकेका 
'नाथाच्या'  अवतारामधे लिैगकतेचिी वणिरनं  ठासून भरलेली होती.  काही उदाहरणिं  पुरशेी  होतीलः स्त्रीराज्यात 
अथारतचि केवळ िस्त्रया राहायच्या.  त्याचंिी वंशवृद्धी कशी व्हायचिी?  तर त्या नगरीच्या बाहेर मारुती बसायचिा. 
त्याच्या भुभःुकाराने िस्त्रयांना गभर राहायचिा.

- िकत्येक व्यक्तींचिा जन्म हा पुरुषाचेि 'रते' सांडून, 'ऋतुस्नात' स्त्रीच्या द्रवाशी त्याचिा संयोग होऊन, एखाद्या 
प्राणिी/पक्षी/माशाने खाऊन, त्या श्वापदाला गभर राहून व्हायचिा. (पहा: मीननाथाचिा जन्म.)
- रते, ऋतसु्नात, गुह्यांगे असे िकतीतरी शब्द मला ही धािमरक पुस्तकं वाचिूनचि कळलेले आहेत.

या साऱ्या धािमरक पुस्तकांमधले जेडर स्टीिरओटाईप्स,  त्यातली एकूणिचि मलू्यव्यवस्था हा  (थोडं सौम्यपणेि 
बोलायचंि तर) भयानक रोचिक आिणि (िकंिचित तीव्रपणेि बोलायचंि तर) प्रसंगी उलटी येईल इतपत िवकृत मामला 
आहे.

यापैशकी 'नवनाथ कथासार' आता ऑनलाईन उपलब्ध आहे. िजज्ञासंूनी लाभ घ्यावा. 
:// . / _ .http navnath net simple marathi html

काकाच्या ओळखीमधे एक वृद्ध गृहस्थ होते.  वेदशास्त्रपुराणेि आिणि इतर धािमरक सािहत्याचेि वाचिक. १४-१५ 
वषार्षांचिा असताना, त्यांच्या संग्रहातून मला 'अनगंरगं'  या प्राचिीन ग्रंथाचिा मराठी (आिणि बहुधा संिक्षप्त) अनुवाद 
िमळाला  होता.  तोवर नवनाथ कथासार  वाचिून  झाल्यानं  'अनगंरगंा'चिा  धक्का  प्रचंिड नव्हता;  मखु्य म्हणिजे 
त्यातला संपूणिर आशय लिैगक कृतींच्या, अवयवांच्या, िवचिारांच्या संदभारतला असला, तरी इतर कृतक्-धािमरक 
सािहत्यातल्या मजकुराप्रमाणेि त्याचंि स्वरूप लिैगक भावना चिाळवणिारं नव्हतं.  काही आकृत्याही होत्या. हे सारं 
पौगंडावस्थेत  असलेल्या  समजूतदारपणिाच्या  अभावामुळे  पुरसंे  'मजेदार'  वाटलं  होतं.  आधुिनक  ज्ञानाच्या 
संदभारत या साऱ्याचेि संदभर  आता पुरातन गोष्टींच्याइतपतचि िशल्लक असले,  तरी यात काहीतरी िवचिार आहे, 
पुराणि ंआिणि इतर उठवळ प्रकार आिणि हे यांत फरक आहे याचिी जाणिीव तेव्हाही झालेली होती.

याचि वयात वरवर चिाळायला िमळालेलं एक िवनोदी पुस्तक म्हणिजे 'ब्रिह्मचियर हेचि जीवन, वीयरनाश म्हणिजे मृत्य'ू 
हे (बहुधा स्वामी िशवानदं असं लेखकाचंि नाव असलेलं) पुस्तक. त्यात रक्ताच्या काही हजार थेबांतून वीयारचिा 
एक थेब बनतो (का याच्या उलट कायसंसं) असे िवनोदी उले्लख होते.  त्या वयात हे सवर  वाचिायचिी भूक खूप 
असली, तरी ददैुवाने (?) मला हे पुस्तक इत्थभंूत वाचिता आलेले नव्हते.

२३१
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दत्तसंप्रदायामधल्या  गांजलेपणिाचंि  सवारत  दाहक  दशरन  हे  मला  दत्ताच्या  काही  िठकाणिांना  झालेल्या  एका 
यात्रेदरम्यान  घडलं.  या  यात्रचेिी  एकंदर  व्यवस्था  ज्याच्या-त्याच्या  दृिष्टकोनानुसार 
गमतीचिी/रोचिक/तापदायक/गलथान/आरामदायक वाटावी अशी.  पुलचं्या  'म्हैशस'  या  प्रिसद्ध कथेत शोभेल 
अशी बस.  त्या कथेमधे बस  'सड्यावर यायला'  जसे दोन तास लोटतात तीचि गत;  फक्त दोन तासांऐतवजी 
सहासात तास. बसचंि गंतव्यस्थान बहुधा सोलापूर िकंवा गाणिगापूर यांच्या अधेमधे असलेली नरसोबाचिी वाडी 
आदी  स्थान.  बसमधे  'िदगंबरा  िदगंबरा'सारखी  गाणिी,  भस्माचेि  पट्टे  लावलेली  संसारी  जनता  आिणि  'िसद्ध' 
लोकांचिा समुदाय. मजल दरमजल करत बस रात्रीअपरात्री पोचिणिार एका धमरशाळावजा िठकाणिी. ितथे अपरात्री 
एका देवळाच्या आवारात िमणििमणित्या उजेडात जेवणिं.  राहण्याचिी काहीशी गैशरसोयीचिी व्यवस्था.  हे सवर  एका 
लहान मलुाकरता मुलमंुलं िमळून गमंत करण्याच्या,  परतंु त्याचिबरोबर स्त्रीवगारचेि िनषेधाचेि उद्गार ऐतकण्याच्या, 
एकंदर प्रकारातल्या िवसंगती िटपण्याच्या कळत्या-नकळत्या वयातलं.  गाणिगापूरला दसुऱ्या िदवशी सकाळी 
कडाक्याच्या  थडंीत  या  सवर  भािवकांचिी  लहान  मुलं  आिणि िस्त्रया  यांच्यासकट सकाळी  सहाच्या  सुमारास 
गावाच्या दहाएक मैशल टापूत अनवाणिी पायांनी घातलेली अष्टतीथर  या प्रकाराचिी घातलेली प्रदिक्षणिा.  यामागचिी 
आख्याियका  (काहीशी)  अशी की, 'नृिसंहसरस्वती'  या दत्ताच्या  'अवतारी'  पुरुषाने नदीकाठच्या सात-आठ 
िठकाणिी आपली स्नानाचिी िठकाणिं िनवडलेली होती.  यांपैशकी प्रत्येक िठकाणिी जाऊन डुबकी मारणिं.  या सवर 
प्रकारातलं कारुण्य याहून अिधक काय वणिारवे.  दपुारच्या जेवणिानतंर सायंकाळी गाणिगापूरच्या प्रिसद्ध दत्ताच्या 
देवळात घेतलेलं दशरन ही घटना मी कधी िवसरू शकेन असं मला वाटत नाही. संध्याकाळचेि सहासात वाजलेले 
असावेत.  देवळात पोचिल्यानतंर ितथे िभकारी वाटतील अशा लोकांचिा समुदाय मिंदराच्या मडंपात जमलेला. 
देवळात िभकारी  असायचेिचि;  परतंु  हा प्रकार वेगळा होता.  ितथले बहुतेक सगळे लोक अंगात आलेले होते. 
"दत्त्या..."  अशी  हाक  मारून  अवारच्य  िशव्या  देत  ते  पायरीच्या  िदशेने  पुढेपुढे  सरकत  होते.  पायरीपयर्षांत 
आल्यानतंर त्यांना कुणिीतरी अंगारा लावायचेि िन त्यानतंर ते शांत होताना िदसत होते. एरवी शूरवीर असण्याच्या 
गप्पा मारणिारा, दहाएक वषार्षांचिा मी, ते पाहून गोठलो होतो. बरोबरीच्या मलुांमधल्या काहींचिी - िवशेषतः काही 
मुलींचिी  -  अवस्था याहून अिधक शोचिनीय होती,  हेवेसांनल.  या सवर  गदारोळातून वाट काढून भािवकाचंिी 
मांिदयाळी त्या पायऱ्यांवरून त्या गाभाऱ्यापयर्षांत पोचिली. ितथे जे दशरन घडलं, त्यात दत्ताचिी मूती नव्हतीचि. होते 
ते वरवंट्याच्या आकाराचेि दोन गुळगुळीत,  संगमरवरी वाटतील असे दगड.  या होत्या  (बहुदा नृिसंह सरस्वती 
यांच्या) िनगुरणिी पादकुा. देवदेवता, अध्यात्म, या साऱ्या गोष्टींवरचंि भ्रमाचंि पटल पुरतं गळून पडेल अशी ताकद 
या,  सकाळच्या  सहा  वाजण्याच्या  कडाक्याच्या  थडंीत नदीत आठ िठकाणिी  मारलेल्या  डुबक्यांपासून  सुरू 
झालेल्या आिणि या संध्याकाळच्या दशरनाने संपलेल्या,  िदवसात होती हे इथे नमूद करणिं भाग आहे.  पुढे हेचि 
वणिरन  अिनल  अवचिट  यांच्या  'धािमरक'  नावाच्या  पुस्तकातल्या  दत्तभक्तीवरच्या  प्रकरणिात  वाचिल्यानतंर 
ओठांवरचिी िकता स्मतरषेा  आिणि त्याचिबरोबर त्या िदवसाच्या कष्टप्रद आठवणिी या दोन्ही  एकाचि वेळी  उमटल्या 
होत्या. 

आवधूऽत िचंितन श्री गुदेिव दित्त - मणुक्तसुनीत
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काकाच्या  अनुषंगाने  जवळून  पािहलेल्या  दत्तभक्तीच्या  या  टापूमधे  शेगावचेि  संत  गजानन  महाराज,  िशडीचेि 
साईबाबा, अक्कलकोटचेि स्वामीसमथर या दैशवी पुरुषाचंिी आमच्या शहरातली देवस्थानं आिणि त्याचंिी हेडक्वाटरसर 
याचंिीही दशरनं घडली. त्यामधल्या िवसंगती जाणिवत गेल्या. आिकता स्तकतेशी असलेलं नातं तुटण्याच्या प्रिक्रयेमधे 
'बरं,  जर का हा  जो देव त्याच्या तेहेतीस कोटी भावंडांसकट आकाशात राहत असला,  तरी  त्याच्यापयर्षांत 
पोचिायला मला या िविवध एजटं्सचिी गरज काय? आिणि मग असल्या एजटं्सचिी गरज असलेली ही व्यापारी 
संस्था आिणि माझा  (मला नक्की काय ते माहीत नसलेला)  आत्मा या प्रकारांचिा आपापसांत नक्की संबंध 
काय?' हे महत्त्वाचेि टप्पे कायरभूत होते.

तत्कालीन एकत्र/िवभक्त कुटंुबपद्धती,  त्याचंिा खासगीपणिावर झालेला पिरणिाम,  चिाळीस-पन्नास वषार्षांपूवीपयर्षांत 
िस्त्रयाचंंि  असलेलं  समाजातलं,  कुटंुबातलं  स्थान,  आिकता स्तकता-नािकता स्तकता  आिणि त्यांतील  धमरकमर,  पथ्यं, 
सोवळंओवळं या प्रकाराचिा घरातल्या िस्त्रया-मलुांवर होत असलेला पिरणिाम, एकंदर स्वतंत्र िवचिार करण्याच्या 
प्रवृत्तीवर पडलेलं आिकता स्तकतेचंि जूं या साऱ्याचिा संबंध बगारामकाकाशी जोडला जातो असं आज मागे वळून 
पडताना मला वाटतं. इथे थोडं कौटुंिबक पातळीवरचंि खासगीपणि िलखाणिात येणिार, ते अपिरहायर आहे. उपरोक्त 
िवषयांवर काका आिणि त्याच्या धािमरकतेचिा आमच्या आिणि आमच्या चिुलत भावंडांच्या घरांवर झालेला पिरणिाम 
जरी माझ्या दृष्टीने अत्यंत नकारात्मक होता,  तरी ही सवर  गेल्या िपढीतली मंडळीही स्वतः धािमरक प्रवृत्तीचिी 
होती हे नमूद करायला हवं. आिणि ब्रिह्मचिारी, एकटा असलेल्या या भावाबद्दल भावांच्या मनात पे्रम होतं. 

ही आिकता स्तकता आिणि हे रक्तानात्याचंि पे्रम या दोन गोष्टी धािमरकतेच्या खाली दबले जाण्याच्या प्रवृत्तीपासून वेगळं 
काढणिं िततकंसं सोपं नाही.  माझी आई आिणि ितच्या सवर  जावा यांनी काकाला वषारनुवषर्षां  बरचंि सहन केलं. 
आमच्या आधीचि टीचिभर असलेल्या  घरात वषारनुवषर्षां  काकाचिी  सोवळीओवळी आिणि धमरकमर  पाळणिं  आिणि 
त्याचिबरोबर मुबंईच्या लोकलने जाऊन नऊ ते पाचि नोकरी करणिं या गोष्टीकरता मी मनोमन आईला शांततेचंि 
नोबेल पािरतोिषक दऊेन कधीचि मोकळा झालेलो आहे. परतंु आजदेखील आई आिणि माझ्या बाकीच्या काकवा 
या ब्रिह्मचिारी  बगाराम काकाबद्दल,  त्याच्या धिमरकतेव्यितिरक्त कुठल्याही नसलेल्या नखऱ्याबद्दल िजव्हाळ्याने 
बोलतात, तेव्हा त्याचि पाश्वरभूमीवर 'या माणिसाने आमच्या खेळाच्या वेळा नासवल्या' याबद्दल मनात पराकोटीचिा 
कडवटपणिा बाळगणिारा मी अंतमुरख होतो. हा आमचिा काका त्याच्या इतर सवर  भावंडांच्या नतंर िनधन पावला. 
आम्हा चिलुत भावंडांनी िमळून त्याचिी व्यवस्था केली. त्याच्या धािमरक श्रद्धांमुळे त्याला वृद्धाश्रमात ठेवणिं योग्य 
नाही, म्हणूिन शेवटपयर्षांत तो सवार्षांच्या घरात थोडा-थोडा काळ होता. आजच्या काळात, आईवडलांपैशकी कुणिी 
नसलेल्या एका वृद्ध व्यक्तीच्या प्रकृतीचिीचि नव्हे - तर शेवटपयर्षांत त्याच्या, तोपयर्षांत सवार्षांनाचि चिकुीचिी वाटायला 
लागलेल्या, मूल्यांचिीही - काळजी वाहून शेवटपयर्षांत त्याचिी शुशू्रषा केली जाणिं हा मला काकाच्या सवर देवदेवता 
आिणि बाबामहाराज यांच्या आख्याियकांमधल्या चिमत्कारांपेक्षा मोठा चिमत्कार वाटतो खरा. 

***

२३३



... "पणि नाना, मला एक सांग ा, तो राम बद्धपद्मासन घालून, सीतेला मांडीवर्र घेऊन आणिणि 

धिनषु्य खांद्याला लावूर्न ध्यान करत कसा बसणिार?" मग  काकांनी मला ितथचे बद्धपद्मासन 

करायला लावर्लं.  स्वर्तःची शनबनम माझ्या डाव्या खांद्याला अडकवर्ली.  शनबनम खांद्यावर्रून 

ओघळून जिमनीवर्र जाऊन िस्थरावर्ली. नशनीब, मांजर या दर्ोघांना घाबरून आणधिीच पळून ग ेली 

होती,  नाहीतर ितला सीतेसारखी माझ्या मांडीवर्र बसवर्ली असती. "हे कसं हो जमणिार 

नाना?" उत्तर िमळालं नाही. नाना 'िवर्चार करून उत्तर देर्णिार' म्हणिाले. ते घराबाहेर पडल्यावर्र 

काका आणिणि मी बराच वेर्ळ िखकंाळत बसलो.
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फार पूवीपासून मी धािमरक वाङ्मय आिणि रूढींचिी िटंगल करत आले आहे. का याचिा िवचिार करत असताना असं 
वाटल,ं काही शेजारीपाजारी होते तसे लोक िशंग फुटल्यानतंरचि भेटले असते, तर कदािचित मी धमरद्वषे्टी झालेही 
नसते. पणि 'देवाच्या मनात' तसं होणि ंनव्हतं.

आत्ता आहे त्याच्या साधारणि ७५% उंचिी असतानाचिी गोष्ट. अगदी िटिपकल िहदं,ू शहरी, िवभक्त कुटंुबाप्रमाणेि 
आमच्याही घरात कोणिीही सासुरवाशीणि नव्हती. आम्ही चिौघेही घराचेि मालक. आता कोणिाचिा िवश्वास बसणिार 
नाही, पणि माझ्या लहानपणिी महाराष्टर ात वीजतुटवडा वगैशरे नव्हता. ठाण्यात संध्याकाळी अंधार पडल्यावर बटणिं 
दाबून घरात उजेड होत असे. समईच्या शुभ्र कळ्या उमलवण्याइतपत कोणिाकडे वेळ नव्हता आिणि तशी वेळ 
आलेलीही  नव्हती.  त्यातून  आई-बाबांचिा  पे्रमिववाह असल्यामुळे  आई िकंवा  बाबा  कोणिाच्यातरी  आठवणिीनं 
झुरण्याचिीही  शक्यताही  कमीचि  होती.  घरातल्या  दोन्ही  मास्तर  लोकांना  संध्याकाळच्या  वेळेस  पोरं  घरात 
बसलेली बघवत नसे. त्यामुळे दपुारी अभ्यासाला बसवायचंि आिणि संध्याकाळी खेळायला घराबाहेर पाकटवायचंि 
अशी पद्धत. एकंदर खास शहरी आयषु्यामुळे िदवेलागणि या प्रकाराचंि महत्त्व समजण्यासारखी पिरिकता स्थती नव्हती, 
अंधार पडताना पाहून डोळे भरून येण्याचंि ते वयही नव्हतं आिणि  'शुभंकरोित'  वगैशरे प्रकारांवर घरी कोणिाचिा 
िवश्वासही नव्हता. हे असं काहीतरी म्हणितात हे इकडेितकडे वाचिूनचि समजल ंहोतं.

आमचंि  घर  तळमजल्यावरचि.  संध्याकाळी  खेळून  झाल्यावर  आम्ही  कोणिाकडे  जाण्यापेक्षा  बाकीचिी  पोरचंि 
आमच्याकडे पाणिी िपण्यासाठी िकंवा धडपडलं असेल तर औषध लावून घेण्यासाठी यायचिी. त्यामुळे खेळून घरी 
आल्यावर हात-पाय स्वच्छ धुणेि यापलीकडे कोणिाच्या काही सवयी असतील याचिी कल्पना येणिं जरा कठीणिचि 
होतं.  हा िनरागसपणिा वाढत्या वयानुसार कमी व्हायला लागला.  एकदा खेळून झाल्यावर राहुलचिा नवा मेकॅनो 
बघायला आम्ही  त्याच्या घरी  गेलो.  तर हे  'शुभंकरोित'  काय आहे ते अनुभवायला िमळालं.  घरचेि सगळेचि 
'शुभंकरोित' आिणि रामरक्षा म्हणिायला लागले. तसे हे सगळे श्लोक आमच्या शाळेनसुंद्धा रटून घेतले होते. पणि हे 
असलं काही घरीही म्हणिायचंि असतं,  िनदान काही लोक म्हणितात,  हे मला तेव्हाचि समजलं.  मग काहीबाही 

तेरा टर ेडीसनल अत्याचिार - ३_१४ िविक्षप्त अिदिती
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कारणिानं िदवेलागणिीच्या वेळेस कधीमधी राहुलकडे गेलो असलो की,  रामरक्षा आिणि ते झाल्यावर मोठ्यांच्या 
पाया पडायचंि हे प्रकार पािहले.    ,  Be Romans in Rome वाक्प्रचिार खूप उिशरा समजला.  पणि परीक्षा 
नाही, काही नाही, उगाचि कशाला मोठ्यांचिा पाया पडायचंि? मी आिणि भाऊ संध्याकाळच्या वेळेस त्यांच्या घरी 
जाणिं  टाळायला  लागलो.  क्विचित  कधी  आई-बाबांनी  ितकडे  िपटाळायचिा  प्रयत्न  केलाचि,  तर  "ते  जेवत 
असतील...", "शाळेत राहुलशी भांडणि झालयं." असल्या काहीही सबबी काढून आम्ही हे टाळायचिो.

एक ती  िदवेलागणिीचिी  वेळ वगळता  ते  घर मजेशीर  होतं.  राहुल आिणि मी  एकाचि वगारत  होतो.  लहानपणिी 
एकमेकांच्या िझजं्या ओढणेि,  आम्ही दोन भावंडं आिणि राहुल या ितघांपैशकी दोघांनी यतुी करून ितसऱ्याचिा 
कात्रज करणेि वगैशरे प्रकार आम्ही एकत्र िशकलो.  माध्यिमक शाळेत असताना मी आिणि राहुल एकत्र अभ्यास, 
एकमेकांना  अभ्यासात मदत वगैशरे  करायचिो.  नाना  रानडे  िदवसात पिहल्यांदा  भेटल्यावर मला  'गुड माँिनर्षांग' 
म्हणिायचेि.  असं काही करताना िदवसाचिी वेळ कोणिती हे पाहण्याचिी रूढी त्यांना आवडत नसे.  आिणि माझा 
उले्लख "ही माझी  'गुड मॉर्िनर्षांग'  मैशत्रीणि"  असा करताना आमच्या वयातला फरकही िवसरण्याचिी त्यांचिी तयारी 
असायचिी. (हा फरक मी कध्धी कध्धी िवसरायचिा नाही, ही समज मला कध्धीचि आली नाही.) िशवाय माझ्या 
वेधळेपणिामुळे मला त्यांच्या घरी बरचेिदा जावं लागत असे. घराचिी िकल्ली घरात आिणि मी घराबाहेर राहून लॅचि 
लॉर्क झाल्यामुळे अशी वेळ माझ्यावर बरचेिदा यायचिी. (शेवटी एकदा ती िकल्लीिशवाय बदं न होणिारी लॅचेिस 
गोदरजेने काढली आिणि माझा आत्मा मकु्त झाला.) मग मी कधी सोहोनींच्या घरी, कधी रानड्यांच्या घरी असं 
बरचेिदा व्हायचंि. अशा वेळेस मी नक्की कधी धमरबुडवेपणिा करने याचिा नेम नव्हता.

अशीचि एक दपुार.  घरातले सगळे घराबाहेर,  आपापल्या शाळा-कॉर्लेजांमधे आिणि मी एकटी अंगणिात. माझ्या 
िकल्ल्या िशरस्त्याप्रमाणेि घरात रािहल्या.  अजून भूक लागली नव्हती,  त्यामुळे घड्याळही पािहलं नव्हतं.  मी 
अंगणिात उनाडत होते आिणि वरून काकूनं पािहलं.  माझा गोरा वणिर  माध्यान्हीच्या उन्हात रापताना पाहून त्या 
माउलीला माझ्या लग्नाचिी काळजी वाटली का भुकेचिी, याचिी मला कल्पना नाही. घरातल्या अंबेपेक्षा ही माउली 
फारचि वेगळी होती. नायलॉर्नच्या, न्यूटरल रगंांच्या साड्या, जाडीशी वेणिी, शांत चेिहेरा आिणि क्विचित कधी राग, 
वैशताग व्यक्त केलाचि,  तर तो फक्त राहुलवरचि.  ितला मी कधीही घरातल्या इतर कोणिावर िकंवा बाहेरच्याही 
कोणित्या  व्यक्तीवर  रागावलेलं  पािहलेलं  नव्हतं.  अगदी  राजकारणिी  लोकांवरही  नाही.  आजी  तर  राहुलवरही 
वैशतागायचिी नाही.

काकूनं वरून हाक मारली. "उन्हात िफरू नकोस. आजारी पडशील. आमच्याकडे बस. आई िकंवा बाबा आले 
की जा घरी." अंगणि ते दसुरा मजला असा वाद घालण्यात फार हशील नव्हता. मी वर गेले. "जेवायच्या वेळेला 
आली आहेस, आता जेवूनचि जा." नानांनी सूचिना केली. मला ब्रिह्मांड आठवलं. इथे जेवायला हरकत नाही, पणि 
घरी माझ्यासाठी तयार आहे ते िशळं कोणि खाणिार? सकाळच्या पोळ्यांना मी रात्री िशळ्या समजते याचिा आईला 
राग होताचि. जेवणिावरून नाना आिणि माझं भांडणि सुरू झालं. ते िकती वेळ चिाललं असतं याचिा नेम नव्हता, पणि 
आजीनं हटकलं. "अहो, तमुचिी औषधाचिी वेळ झाल्ये; पोळ्याही होतायंत. दोघेही आत जाऊन काय ते भांडा." 
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मी त्या दोघांच्या गिनमी काव्यात सापडले.

आत पािहल्यावर प्रश्न पडला, "काकू आिणि आजीचंि पान िदसत नाहीये." जेवढा गोंधळ माझ्या चेिहेऱ्यावर होता, 
तेवढाचि गोंधळ त्या दोघींच्या चेिहेऱ्यावर िदसत होता. "अगं, मी पोळ्या करते आिणि मग बसतोचि आम्ही!" मला 
समजेना, िजनं एवढे कष्ट करून आम्हांला खायला घालायचंि, ितच्यासाठी न थांबता आपणि कसं िगळायचंि! मला 
काय प्रॉर्ब्लेम आहे हे काकूला समजेना. "तू पोळ्या करून घे ना, आम्ही थाबंतो. आईसाठी आम्ही घरी थाबंतोचि 
की!" या रानड्यांच्या घरी आम्ही इतपत पडीक असायचिो की, कोणि िकती जेवणिार याचिा अंदाज मलाही होता; 
मग या कत्यार बाईला का समजू नये? पणि आम्ही दोघीही परस्परांना लबं असणिाऱ्या दोन िमतींमधे होतो. आमचिा 
संवाद म्हणिजे ती मराठीत आिणि मी बंगाली-गुजरातीत बोलत आहोत असा चिालला होता. नाना आधीचि ितथे 
डायिनगं टेबलवर बसले होते. त्यांचिी चिुळबूळ वाढली होती. "तुम्ही बसा जेवायला. नानांना वेळ चिकुवून चिालणिार 
नाही." तेही होतंचि. आमच्या घरी कोणिालाही हाटर  अटॅक आलेला नव्हता आिणि कोणिाचंि वयही सत्तरीच्या घरात 
नव्हतं. यापुढे मला आग्युर मेट सुचिलं नाही. त्यामुळे का होईना, ही डायिनगं टेबलवरचिी पिहली यशस्वी माघारचि 
झाली. नाही म्हणिायला आजोबा यायचेि तेव्हा आमच्यासारखेचि आईसाठी थांबायचेि. पणि टायिमगं चिकुल्यावर हे 
सुचिून काय फायदा; फुरसतीत उत्तर ंद्यायला हे इटंरनेट होतं थोडंचि?

पिहली पोळी झाल्यावर ितन ंपाव-पाव पोळी आम्हां ितघांच्या पानात वाढली, नाना, राहुल आिणि मी. गरमागरम 
पोळी गेल्या अनेक वषार्षांत ताटात पािहली नव्हती; कदािचित ही पिहलीचि वेळ. तव्यावरून थेट पानात अशी सोय 
आमच्याकडे नव्हतीचि.  पोळी असो िकंवा भाकरी,  ितला डबाचि िदसायचिा.  पणि ही अशी हुकमी अशी संधी 
सोडण्याएवढी तत्त्विनषा माझ्याकडे नाहीचि. बोटं, जीभ भाजण्याचिी पवार न करता मी थेट तुकडा मोडून तोंडात 
टाकला.  गरम पोळीच्या पिहल्या घासाला भाजी,  आमटी नसली तरी चिालतं.  इथे तर पोळीला आधीचि तूपही 
होतं. दोन दातांना सुख िमळतं न िमळतं, तोचि सगळे माझ्याकडे बघतायंत असं वाटलं. खरचंि सगळे माझ्याकडे 
बघत होते.  नानांच्या उजव्या हाताचिी िचिमूटही हवेतचि,  ताटाच्या बाहेर तरगंती िदसली. 'आता काय?'  असा 
प्रश्न माझ्या चेिहेऱ्यावर िलिहलेला होता.  बाकीच्याचेंि चेिहेरे असे चिमत्कािरक का हे मला समजेना.  त्यांनी थेट 
कृतीमधूनचि उत्तर िदलं.

"वदनी कवळ घेता, नाम घ्या श्रीहरीचेि..."

बॉर्िलवुडी आदशर बाळगत मी आपलं िलप िसंकींग करताना एकीकडे 'आत्ता कुणिाचंि लग्न आहे का काय?' वगैशरे 
िवचिार चेिहेऱ्यावरून लपवायचिा प्रयत्न केला नाही. मनातल्या मनात लाजेकाजेचेि तुकडे गोळा करताना पोळीचिी 
फक्की मारून बसले.  यथावकाश प्राथरना संपली.  मला वाटलं,  झालं आता सगळं.  पणि नाही.  राहुल अजूनही 
स्वस्थ बसून होता.  िपवळ्याधम्मक सनमायका  िचिकटवलेल्या  डायिनगं  टेबलावर िचित्रावती  घालून झाल्या. 
पुरुषांनी मुद्दाम अन्न, पाणिी ताटाबाहेर ठेवायचंि आिणि बायकांनी मागून ते साफ करत बसायचंि, यामागचंि लॉर्िजक 
िवचिारण्याचिी माझी िहमंत झालेली नाही.  एकदा िचित्रावती घालून झाल्यावर मात्र खरोखरचि वदनी कवळ गेला. 
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पोटात अन्न गेल्यावर मग वातावरणि थोडं सैशलावलं. "तुम्ही नाही म्हणित, 'वदनी कवळ घेता'?"  मला संधीचि 
हवीचि होती, ती राहुलने िदली. "नाही. तुम्हांला तरी काय गरज आहे प्राथरनेचिी? काकू चिांगला स्वयंपाक करते 
की." चिार-सहा िदवसांपूवी कोणित्याशा बी-ग्रेड िचित्रपटात पािहलेला ड्वायलाक मी डकवून िदला. मला वाटल ं
की, काकूला कौतुक वाटेल. ितन ंमागे वळून पािहलंही नाही. नानांनी आम्हां दोघींकडे एक ितरपा कटाक्ष टाकला 
आिणि आमटीचिा भुरका मारला. पणि मला खरचंि ितच्या हातचंि जेवायला आवडायचंि. त्यांच्याकडे आमटीत नारळ 
असायचिा;  आमच्याकडे आमटी कधीचि नसायचिी.  मीचि कुरकुर करायचेि ही गोष्ट िनराळी.  िशवाय आमच्याकडे 
भाजी आवडली नाही, तरी आपल्या वाट्याचिी संपवायला लागायचिी. माझ्या तर सोडाचि, राहुलच्याही मागे त्याचेि 
घरचेि कोणिी  "भाजी खायलाचि पािहजे"  म्हणूिन धोशा लावल्याचंि पािहलं नव्हतं.  मजाय याचिी!  पणि रोज काय 
'वदनी कवळ घेता'? अशी पोळी ताटात थडं होताना बघायचिी िशक्षा िमळण्यापेक्षा कोबीचिी भाजीसुद्धा िगळणिं 
सोपं आहे की.  आता हा एिपसोड घरी नको समजायला.  िकल्ली िवसरल्याबद्दल नाही,  पणि रात्री िशळं खावं 
लागेलचि. वर पुन्हा घरी ती 'वदनी कवळ घेता'चिी भानगड नको सुरू व्हायला! निशबानं आई-बाबांनी ही गोष्ट 
हसण्यावारी नेली.

पुढे नानांना हृदयिवकाराचिा एक झटका येऊन गेला.  शारीिरक ताकद कमी झाली,  तरी त्यांचिा उत्साह कमी 
झाला नव्हता. काही िदवसांतचि त्यांच्या गोरागोमट्या चेिहऱ्यावर तजेला परत आला. पांढरं धोतर, पांढरा झब्बा 
घालून ते फार िदवस िनस्तेज िदसले नाहीत. तो झटका सुदैशवाने फक्त 'वॉर्िनर्षांग शॉर्ट' िनघाला. रोज झेपेल तेवढा 
व्यायाम करणिं भाग होतं. संध्याकाळी वदरळ वाढायच्या आधी ते आजूबाजूला एक फेरी मारून यायचेि. त्यानतंर 
आमच्याकडे  थोडा  वेळ  िवश्रांती  घ्यायचेि  आिणि  मग  सावकाश  दोन  मजले  चिढून  जायचेि.  असेचि  एकदा 
आमच्याकडे अशोक काका आले होते,  तेव्हा या दोघांचिी भेट झाली.  काका बाबांचेि  'िबछडे हुए'  िमत्र.  ते एक 
वषरभर आमच्याकडेचि राहत होते. त्याचंंि काम ठाण्यात असायचंि. संध्याकाळी चिार-साडेचिारच्या सुमारास काका 
घरी घरी यायचेि तेव्हा मी घरी असायचेि. काकांकडे पाहून, हे नक्की कोणि असावेत, याचिा अंदाज घेणिं कठीणि 
होतं.  हाफशटारतूनही िदसणिारे हात पाहूनही त्यांच्या कमावलेल्या शरीराचिी कल्पना येत असे,  पणि पोट मोठ्ठं 
सुटलेलं. दसुऱ्या माणिसाच्या आवडीप्रमाणेि काय वाट्टेल त्या िवषयावर ते गप्पा मारणिार. कसेही वेडेवाकडे प्रश्न 
िवचिारले, िटंगल केली तरी त्यांना राग आलेला पािहला नाही, पणि आवाज मात्र १०० लोकांसमोर भाषणि देत 
आहेत असा. नानांच्याही बाबतीत तशीचि काहीशी गमंत होती. गोरागोमटा वणिर, वयाप्रमाणेि उडलेले केस आिणि 
मध्यम बांधा,  उंचिी.  संघातल्या उत्सवाचंिा  अपवाद वगळता नेहेमीचि पांढरशुंभ्र धोतर,  अंगातलं जानवं कधी 
नजरलेा पडणिार नाही एवढा व्यविकता स्थतपणिा, पणि कॉर्ंग्रेसी आहेत का उजवे का समाजवादी हे काही समजू नये. 
चेिहऱ्यावरून हा माणूिस वाचिन करणिारा असावा असं वाटेल, पणि नानांचंि िशक्षणि िकती हे मलाही माहीत नाही.

या दोघांसाठी पाणिी घेऊन आले,  तर काका नानांना रामरके्षचिा अथर  िवचिारत होते.  काका कोणिालाही प्रश्न 
िवचिारायला लागले की आपणि गुणिी बाळासारखं शांत राहायचंि; जमलचंि तर आणिखी आहुती टाकायच्या. "पणि 
नाना, मला एक सांगा, तो राम बद्धपद्मासन घालून, सीतेला माडंीवर घेऊन आिणि धनुष्य खांद्याला लावून ध्यान 
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करत कसा बसणिार?" मग काकांनी मला ितथेचि बद्धपद्मासन करायला लावलं. स्वतःचिी शबनम माझ्या डाव्या 
खांद्याला अडकवली.  शबनम खांद्यावरून ओघळून जिमनीवर जाऊन िकता स्थरावली.  नशीब,  मांजर या दोघांना 
घाबरून आधीचि पळून गेली होती,  नाहीतर ितला सीतेसारखी माझ्या मांडीवर बसवली असती. "हे कसं हो 
जमणिार नाना?" उत्तर िमळालं नाही. नाना 'िवचिार करून उत्तर देणिार' म्हणिाले. ते घराबाहेर पडल्यावर काका 
आिणि मी बराचि वेळ िखंकाळत बसलो.

मग पुन्हा मी रानड्यांकडे गेले होते, तेव्हा नानांनी हा िवषय काढला. त्यांच्याकडे उत्तर सोडून बरचंि काही होतं. 
"रामरक्षा, रामायणि आिणि इतर धािमरक सािहत्याबद्दल प्रश्न िवचिारणिचंि चिकू आहे. तेव्हाच्या ऋिषमुनींनी उगाचिचि 
िलिहलं आहे का हे?" मी काय बोलणिार; मला संस्कृतमधे गती नाही, ना धमर  वगैशरे गोष्टींमधे. नेमकं काकांनाही 
बरचंि काम लागलं, ते बरचेि उिशरा घरी यायचेि. या दोघा वीरांचिी भेट बरचेि िदवस झाली नाही. तेही बरचंि म्हणिा. 
माझं बौिद्धक घेतल्यानतंर नानांचिा राग बराचिसा ओसरला.  घरी रात्रीच्या जेवणिांच्या वेळेस काकांनी िरकाम्या 
पाठांतराचिी बरीचि िटंगल करून झाली. "हे काय नुसतं जातं ओढत बसतात!  धान्य असो अगर नसो.  घरघर 
आवाज येतो नुसता." त्यात आमच्या ब्लास्फेिमक िवनोदांवरूनही काका हसले, पणि ते काही अधािमरक नव्हेत.

शेवटी अशाचि एका रम्य संध्याकाळी दोघाचंिी  भेट झाली.  अथारतचि रामरके्षचिा िवषय िनघाला.  माझं  बौिद्धक 
घेतल,ं तरी काकांचंि बौिद्धक घेणिं नानांना जमणिार ंनव्हतं. काकांनी त्यांचिा अंत पािहला आिणि शेवटी स्पष्टीकरणि 
िदल,ं "हे बद्धपद्मासन, धनुष्य खांद्याला लावलयं, हे सगळं एका वेळेला केल्याचंि वणिरन नाहीये. वेगवेगळ्या वेळी 
राम असा िदसतो हे वणिरन आहे." नानांचंि पुन्हा काकांबद्दल मतपिरवतरन झालं. ते गेल्यावर मी िवचिारलं, "काका, 
पणि सीता डाव्या माडंीवर; हे फारचि  explicit नाही का होत?" त्यांना या प्रश्नाचिी अपेक्षा असावीचि. "तुला 
काय  वाटतं,  आपले  पूवरज  काय  सोवळे  होते?  शेडीगोपाळांना  काही  माहीत  नसतं  आिणि उगाचि  पूवरजाचंिा 
सोवळेपणिा िमरवतात."

असेचि एका संध्याकाळी काका घरी आले. त्यांच्या चेिहऱ्याकडे बघूनचि समजत होतं, काहीतरी गॉर्िसप िमळणिार. 
"इकडे ये, गमंत सांगतो." मला चिहाचिी तहान लागली होती. त्यांना म्हटल,ं "आत स्वयंपाकघरातचि या, ितथेचि 
बोलू."  काकाही लगेचि म्हणिाले, "हां,  तेचि बरं होईल."  िनिकता श्चितचि काहीतरी मजेशीर मालमसाला असावा.  ते 
सांगायला लागले, "मी आत्ता िरक्षातून उतरलो. िरक्षावाल्याने िरक्षा थोडी अलीकडे थांबवली. त्यामुळे मला एक 
वेगळंचि पिरपे्रक्ष्य िमळत होतं." काका िटंगल करायला लागले की त्यांच्या िजभेवर शब्दकोश नाचिायचेि. "आिणि हे 
िबिकता ल्डंगमधून बाहेर येणिाऱ्यांना पटकन िदसलं नसतं.  आमचिी पैशशांचिी देवाणिघेवाणि सुरू असताना नाना बाहेर 
पडत होते.  समोरून चिािळशीच्या एक बाई जात होत्या.  स्वतःचिी काळजी घेणिाऱ्यांतल्या असाव्यात.  नानांनी 
त्यांच्याकडे अगदी मान वळवून,  लांब जाईपयर्षांत,  टक लावून पािहलं.  त्या िदसेनाशा झाल्यावर पुन्हा समोर 
बघायला लागले,  तर त्यांना मी िदसलो.  मी हा एिपसोड पािहल्याचंि त्यांना समजलं असणिार.  नानांचिा चेिहेरा 
कसा झाला सांगतो तुला! एखाद्या पाकीटमाराने पाकीट मारलं आिणि ते िरकामं िनघालं म्हणिून ते परत ठेवायला 
जाताना तो पकडला गेला तर कसा होईल, तसा त्याचंिा चेिहेरा झाला होता."

तेरा टर ेडीसनल अत्याचिार - ३_१४ िविक्षप्त अिदिती
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अगदी  याच्याचि  पुढच्या  आठवड्यातली  गोष्ट.  िदवाळीचिी  सुट्टी  सुरू होती.  झोपेतून  उठल्याउठल्या  बाबांनी 
नानांकडे पाकटवलं.  काहीतरी िनरोप द्यायचिा होता.  दात कसेतरी घासले आिणि वर गेले.  झोपेतून उठलेला 
अवतार असाचि होता. दारातूनचि काकूला िनरोप सांिगतला. सिमतीतून हळद-ितखट मागवायचंि होतं का असंचि 
काहीतरी होतं. काकूचेि बेसनाचेि लाडू नुकतेचि झाले होते. त्या वासाचिा अथर मला लागायच्या आतचि ितनं आत 
बोलावून लाडूचिी वाटी हातात िदली. नानांनी पािहलं. "हे काय कपडे आहेत का काय?" जागं होण्याचिा प्रयत्न 
करून मी स्वतःकडे जमेल तेवढं वरपासून खालपयर्षांत पािहल.ं  मराठी मध्यमवगीय मुली नव्वदीच्या दशकात 
जेवढी फॅशन करायच्या, त्यापेक्षा अंमळ कमीचि फॅशन होती. घरी कोणिीही या कपड्याबंद्दल एक शब्दही काढला 
नव्हता. "काय झालं? वरपासून खालपयर्षांत सगळं तर घातलयं." काकूनं हा संवाद ऐतकला आिणि उलट टपाली 
िनरोप देऊन मला हाकललं.

संध्याकाळी, अंधार पडल्यावर बाहेरून फटाक्याचेंि आवाज यायला लागले होते. राहुलसाठी पीसी घेतला होता 
ते बघायला आम्ही भावंडं वर गेलो होतो. ितथे घरातले ितन्ही िपढ्यांमधले पुरुष हजर होते. डेमो वगैशरे झाला, 
शंकरपाळे तोंडात टाकत गप्पा सुरू झाल्या. "अिदती, आता तू मोठी झालीस. आता अधूनमधून साडी नेसत 
जा," मधले रानडे म्हणिाले. मी म्हटलं, "िवज्यादादा, तूही आता मोठा झालास. तूही सणिासुदीला धोतर वगैशरे 
नेसून आदशर ठेवायला हरकत नाही."

त्यापुढे म्हणेि बराचि 'बवाल' झाला, पणि बाबांनी माझ्यापयर्षांत काही येऊ िदलं नाही. आम्ही पोरसंोरं मात्र गॉर्िसप 
करताना राहुलचिी बायको शॉर्ट्सर आिणि तंग कपडे घालणिारी असावी, असं नेहमी म्हणिायचिो.

राहुलचंि  काही  वषार्षांपूवी  लग्न  झालं,  माझ्या  लग्नानतंर  दोनतीन  मिहन्यांतचि.  आमच्या  ददैुवाने  म्हणिा  िकंवा 
रानड्यांच्या सुदैशवाने म्हणिा, त्याला शॉर्ट्सर, तंग कपड्यांऐतवजी अंगभर कपडे घालणिारी बायको िमळालेली आहे. 
मी, माझा नवरा आिणि भाऊ त्यांच्या लग्नाला गेलो होतो. अनेक वषार्षांनी रानडे कुटंुबीयांचिी भेट झाली. नानांना 
तोपयर्षांत हृदयिवकाराचिा ितसरा झटका येऊन गेला होता.  वयामुळे तब्येतही बरीचि खालावल्यासारखी वाटली. 
माझ्या "काय, कसे आहात नाना?" या प्रश्नाचंि उत्तरही अपेिक्षत होतं, तसंचि िमळालं. "मंगळसूत्र घातल ंनाहीस 
ते!" या िवषयावर खोटं बोलणिं िजवावर आलं. "माझ्याकडे नाहीये मगंळसूत्र. त्यातल्यात्यात बरे कपडे घालून 
लग्नाला आल्ये हे काय कमी आहे का?"

आता नाना नाहीत.  फेसबुकावर सौ.  रानडे-ज्यिुनयर फे्रडिलस्टीत आहे.  ती हरताळका,  मंगळागौरी वगैशरचेेिही 
फोटो टाकते. सुदैशवाने फेसबुकावर ते िदसू नयेत अशी व्यवस्था करता येते. आजकाल मला धमर, रूढी, परपंरा 
याचंिा ताप कमी होतो.

***

२३९



पुन्हा तुझ्या अनाकलनीय िलपीने मी पूणिर्शतः ग ोंधिळून जातो. िलप्यतंर करण्याचा प्रयत करतो, पणि 

िलप्यतंर होइस्तो आणशनयाचे अपहरणि होईल की काय,  ही शंनका कुरतडून टाकते.  पार भुग ा 

करते माझा. पणि खरे सांग ायचे तर मला वर्ाटत राहते, तुला जे सांग ायचे आणहे, ते तू िलिहलेले 

नसशनीलच पत्रात. मग  उवर्र्शिरत आणशनय कुठेि वर्ाचायचा?
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िप्रय - श्रीरजंन आवटे

िप्रय, 

हल्ली पते्र पोहोचित नाहीत तू पाठवलेली... योग्य त्या पत्त्यावर पाठवतेस का? की माझाचि पत्ता बदललाय? कदािचित 
मी इतक्या दरू आलो आहे की, इथे सवंाद साधण्याचिी सारी माध्यमे बंद पडलीत! तरीही व्यक्तण्याचिी धडपड सुरूचि 
आहे माझी. तू पत्र पाठवतेस अशी अटकळ बांधून मी चिाललोय. पत्र पाठवण्याचिी तुझी औपचिािरक तळमळ कळते 
मला तुझ्या डोळ्यांत पाहून; पणि सारा आशय आकळत नाही. पोस्टमनलादेखील सापडत नसावा माझा पत्ता. तुझी 
कुठे चूिक आहे सारी?  मी िलिहल्यावर तू  उत्तर द्यावेस असे बंधन नाहीचि मळुी.  प्रितिक्रया देण्याचेि िनबर्षांध तुला 
नाहीत, पणि तरीही तू िलिहलेस. अिलिखत िशष्टाचिारांचेि संकेत 'इन िबल्ट' असतात ना गं. त्यातून िलिहले असशील 
कदािचित, पणि मला पोहोचिलेचि नाही ते. तू पाठवलेस, एवढेचि कळले फक्त. पे्रषकावरून आशयाचिा अदंाज वतरवावा 
इतका िनष्णिात नाही झालो मी अजनू,  त्यामुळे उत्सुकता राहतेचि  -  काय असेल पत्रात...  दोन आवढं्यांमधील 
िवस्तीणिर अवकाश सफोकेट करते गं. त्यामुळे भीती वाटते की, चुिकून नेमकी तीचि फाइल ओपन केलेली असायचिीस 
तू... अवघडलेली अवस्था होईल माझी. डोळ्यांशी डोळे िभडवून नाही बोलता येणिार मला. सकारणि तािकर क उत्तरे 
देता येणिार नाहीत मला माझ्या या भयाणि नाजूक अवस्थेचिी. तुला ती हवी आहेत हे जाणितो मी; पणि नेमके हेचि नाही 
ना सागंता येत मला. तेव्हा बाकी बडबडीला खरचेि अथर नाही. फुका आहे ती; पणि परीघावरून िफरतानाचि केद्राचिी 
एवढी प्रखर तप्त नजर िफरते माझ्यावरून, की मी गभरगिळत होतो.  ित्रज्येवरून चिालत जात आत-आत जाण्याचेि 
धाडस नाही ना माझ्यात. फेकला गेलो म्हणिजे पोळून िनघेन ना मी. खाक होईन मी माझ्या इवल्याशा िलगंासकट. 
त्या कल्पनेनेचि मी थांबतो इथे. जात नाही आत. सेटर ीफ्यगुल फोसरने डर ाइव्ह झालो मी, तर सारी संदभरचिौकट बदलेल 
आिणि मला इथेचि थांबायचेि आहे.  पणि ते अशक्य आहे.  पुढे जाणेि अटळ आहे.  म्हणिजे ही चिौकटदेखील बदलणेि 
अपिरहायर, पणि पचितचि नाही मनाला. म्हणूिन माझा हट्ट असतो तझु्या पदराला धरून. तू िकती धीरोदात्तपणेि चिालतेस 
याचेि कौतुक आिणि असयूा वाटल्यािशवाय राहत नाही. शेवटी मीही माणूिसचि ना ग?ं अनावर होतात सारे प्रवाह, पणि 
िमसळत नाहीत  तझु्यात.  तेलाच्या  तवगंासारखे  राहतात वरच्यावर.  तरगंताना  आपणि कुणिाचेिचि नसतो  ना?  ना 
जिमनीचेि  ना  आकाशाचेि!  पाणिी  तर  केवळ डेस्कटॉर्पवरील बॅक्ग्राउण्ड्सारखे  भासते.  असतेपणि आिणि नसतेपणि! 
आभासी  कोणि  हे  कळत नाही  गं.  वाटते,  कळावे  हा  अट्टाहास तरी  कशाला?  व्याख्यांिकत करण्याचिी  धडपड 
कशाला? डोमेन िनधारिरत केला की कंुपणि तयार होते, नाही का? िनकष ठरवले की तुलना करणेि क्रमप्राप्त. मापदडं 
आले की मोजणेि आले आिणि मोजणेि आले की तोलणेि. त्यातून मग िडसकाडर  होण्याचिी शक्यता. पुन्हा मी घाबरतो 

िप्रय - श्रीरजंन आवटे
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इथे. सामोर ेजात नाही ना... िरस्क इन नॉर्ट टेिकंग िरस्क...! तर असे मला भयगंडाने पछाडले आहे, ितथे तुझ्या या 
पत्राने कुतूहलपूणिर भीती दाटून आली. वाटले की, ही असेल फॉर्मरल नोटीस - रुम सोडण्याचिी िकंवा असेल इिंटमेशन 
भाडेवाढीचेि. थोड्या अवधीत ध्यानात आले की, तू मालक नाहीस तर कशाला करशील असे? अथारत मालक असणेि 
ही पूवरअट नसते!

पुन्हा िवचिार करू लागलो.
वाटले, कदािचित तूचि चिालली असशील हे घर सोडून; कदािचित हे गावही…
िकंवा तू संपली असशील…
िकंवा तू माझ्या एक्सपायरी डेटबद्दल कळवली असशील गोपनीय मािहती.
अशी तकर -िवतकार्षांचिी घुसळणि अंतबारह्य ढवळून काढते मला. हेदेखील थांबवता येत नाही. 

... पणि तरीही तू पत्र पाठवलेस, म्हणिजे तुला माझ्याशी संवाद साधावासा वाटला, हे मला महत्त्वाचेि वाटते. कदािचित 
तू सचुिवले असशील काही बदल िकंवा सुधारणिा माझ्यात तुला हव्याहव्याश्या वाटणिाऱ्या.  ह्यातही,  माझ्यात बदल 
होईल ह्या तझु्या आशेमळेु मी आनिंदत होतो.  मला हे सुरखे भ्रमजाल तोडावेसे वाटत नाही.  आपल्या स्वतःच्या 
कल्पना-भरारीने िनिमरलेले िवश्व िकती मनोहर असते ना?  अश्या िवश्वात इतरांनाही आमंित्रत करावे.  कशाला 
वास्तवाच्या िवस्तवापाशी जायचेि? हा पलायनवाद नाही. खरतेर फक्त माझी इच्छा नाही आता. स्विनिमरत िवश्वात 
रममाणि व्हावेसे वाटणेि हे अन्कम्फटर  झोनमध्ये कम्पॅिटबल होता येत नसल्याचेि लक्षणि आहे. अथारत, मला ते मान्यचि 
आहे. कबुली द्यायलाचि हवी. स्वीकारायला तर हवेचि. तर आिणि तरचि जाता येईल पढेु. पणि म्हणिजे काय करावे मी? 
पुढे म्हणिजे कुठे? धारणिांचिी एकचि एक अशी िनयमावली रूढ असते,  म्हणूिन आपणि इतके ढोबळ शब्द वापरूनही 
सवरसाधारणिपणेि कॉर्मन आशय-प्रतलावर असतो,  पणि माझे असे नाही.  म्हणूिनचि तुझे पत्र मला नवे काही सांगेल, 
मला नवा अवकाश देईल िकंवा आगळे-वेगळे िक्षितज दाखवेल, असे वाटत असल्याने हुरहूर लागून रािहली आहे. 
त्यात पुन्हा तुझ्या अनाकलनीय िलपीने मी पूणिरतः गोंधळून जातो. िलप्यंतर करण्याचिा प्रयत्न करतो, पणि िलप्यंतर 
होइस्तो आशयाचेि अपहरणि होईल की काय, ही शंका कुरतडून टाकते. पार भगुा करते माझा. पणि खरे सांगायचेि तर 
मला वाटत राहते,  तुला जे सागंायचेि आहे, ते तू िलिहलेले नसशीलचि पत्रात. मग उवरिरत आशय कुठे वाचिायचिा? 
क्रमशः वाचित राहावे अशी तुझी मािलका नाही.  त्यासाठी एक कालसुसंगत सूत्रबद्ध धागा लागतो,  तो तर केव्हाचि 
हरवलाय.  त्यामुळे  न  िलिहलेले  कसे  वाचिावे?  अलगदपणेि  लपवलेले  कसे  पाहावे?  त्यात  तू  डोळे  िमटलेले... 
िमटलेल्या डोळ्यांत लपवलेली ओली अक्षरओळ मला कशी कळेल? 

तू सांगशील का? 

तुझाचि,

............!

***
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ज्येष्ठ िवर्चारवर्तं आणिणि कायर्शकता असा अपवर्ादर्ात्मक संग म ज्यांच्या व्यिक्तमत्वर्ात झाला आणहे 

अशना वर्संत पळशनीकर यांच्या कायाची मािहती दर्ेणिारा लघुपट बनवर्ण्याचं काम सध्या चालू आणहे. 

या कामात िसंहाचा वर्ाटा उचलणिाऱ्या डॉम्प. मेिदर्नी िडगं रे यांच्या, या कामादर्रम्यानच्या िदर्वर्सांमधिे 

िलिहलेल्या अनुिदर्नीची ही काही पान ं. 
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उमगत असणिार ेवसंत पळशीकर - .  Dr Medini Dingre

पाश्वर भ ूमी

एक प्रश्न: सध्या काय चिाललयं?

माझं उत्तर: 'अवकाश िनिमरती' या संस्थेतफे वसंत 
पळशीकर यांच्यावर मािहतीपट बनवायचिाय. त्याच्या 
तयारीत आहे. 

िविवध प्रितिक्रया:

हो का?...
अर ेवा! राज्यशास्त्रवाले ना? मोठं काम आहे त्यांचिं!
कोणि पळशीकर?
िसनेमातल्या पळशीकरांचेि कोणि?
आयिडयाचि भन्नाट आहे. आपणि करू.
हे काम आधीचि व्हायला पािहजे होतं.
पणि त्यांचिं काम नुसत ंवैशचिािरकचि आहे. कृितशील नाही.
हे कसं काय सचुिल?ं
तुम्ही एखादा कमिशरयल प्रोजेक्ट कधी करणिार?

"ज्यांच्याबरोबर एक तास गेला की जगण्याचिी एक वेगळीचि िदशा प्रतीत होते", असं नेमाडे ज्यांच्यािवषयी म्हणिाले 
ते हे वसंत पळशीकर आहेत. महाराष्टर  त्यांना िवचिारवंत म्हणूिन ओळखतो. पणि हे संबोधन फार अघळपघळ आिणि 
संिदग्धता राखणिार ंआहे. एकाचि लेबलात पूणिर माणूिस कोंबण्याच्या या काळात पळशीकरांिवषयी एकशब्दी वणिरन 
करणिं कठीणि आहे. ते नसुते िवचिारवंत नाहीत, रूढाथारनं गांधीवादी नाहीत, समाजवादी नाहीत, रॉर्ियस्ट नाहीत, 
कम्यिुनस्ट तर नाहीतचि. मग हे कोणि आहेत?

वसंत पळशीकर हे िवद्यापीठीय पठडीच्या बाहेरचेि िवचिारवंत आिणि लेखक-कायरकते आहेत. अनेक ज्ञानशाखांचिा 
त्यांचिा व्यासगं आहे. मराठीतल्या अितशय महत्त्वपूणिर अशा 'नवभारत' या िवचिारप्रवतरक मािसकाचेि ते संपादक होते. 

उमणगत असणिार ेवसंत पळशीकर - Dr. Medini Dingre

http://www.aisiakshare.com/user/495
http://www.aisiakshare.com/node/2231
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मानवी जीवनाच्या िविवध अंगांवर त्यांनी िवस्तीणिर िलखाणि केल ंआहे. सामािजक-राजकीय प्रश्न, चिळवळी, धमर 
आिणि िवज्ञान, पयारवरणि, सािहत्यसमीक्षा, िविवध िवचिारप्रणिालींचिी िचििकत्सा, व्यिक्तिचित्रणि, स्त्री-पुरुष नातेसंबंध, 
परपंरा व आधुिनकता अशा अनेक िवषयांवर त्यांनी दीघर लेख, िटपणिं, पुिकता स्तका, संपादकीयं इ. िलिहली आहेत. हे 
िलिहतानाचिी त्यांचिी भूिमका लोकांना िजंकून घेण्याचिी नाही. वाचिकाला आपल्या शेजारी बसवून िवषयामधे 
आपल्याबरोबर घेऊन जाण्याचिी आहे. 

पळशीकर माणिसांना लेबल ंलावत नाहीत. त्यांच्या वैशयिक्तक िवश्वात वैशचिािरकतेला मोठं स्थान असलं, तरी आपल ं
साधेपणि आिणि माणूिसपणि ते िटकवून आहेत. समाजाचिी यदु्धसदृष मांडणिी त्यांना मान्य नाही. आकांडतांडव 
करण्यात िकंवा गदारोळ माजवण्यात त्यांना रस नाही. प्रितपक्षाच्याही दृिष्टकोनाला स्थान देणिारी दीघर सवंादाचिी 
त्यांचिी भूिमका आहे. सामान्य माणिसाशीसुद्धा ते गभंीर सवंाद करतात. पणि हे करताना 'स्नेह आड येऊ न देता, 
पणि स्नेहात अंतर पडणिार नाही' अशा सवंादाचिी त्यांचिी तयारी असते. पुरोगामी िवचिारांना सहानुभूती असनूही 
त्यांचिी कठोर िचििकत्सा करत आपल्या धारणिा तपासायला लावण्याचिं काम ते करत राहतात. आजचिा काळ महा-
गडबडीचिा आहे. कोणितीही गोष्ट िवकून दाखवता येते अशा काळात पळशीकर काहीचि 'िवकू' इिकता च्छत नाहीत. 
सन्मान आिणि प्रितषेच्या प्रचििलत कल्पनांशी त्यांना काही देणिघेंणि ंनाही. असा हा माणूिस. संताप, ितरस्कार, 
असूया, अिभिनवेश वगैशरचे्या पलीकडच्या जगात वावरणिारा. अगंभूत शांतपणिानं ते आपल्याकडचिं संिचित दसुऱ्याला 
देत राहतात. जबाबदारीनं. िचिडिचिड न करता. 

स्वततं्र िवचिार करणिारी व करायला लावणिारी माणिसं कमी होत चिाललीयत. म्हणूिनचि पळशीकरांना जाणूिन घेणि ं
महत्त्वाचिं ठरत.ं त्यांना आपणि भेटतो आिणि ते प्रश्नांचिं रोपणि आपल्या मनात करतात. ते पढंु िनघून जातात, पणि 
आपल्या मनात मोठी साखळी सुरू होते. म्हणूिनचि या िफल्मचिं नाव, 'पळशीकरांच्या िनिमत्ताने...'

पळशीकरांचिी िवचिारवैशिशष्टं्य मांडण्याबरोबरचि त्यांनी मांडलेल्या एखाद्या िवषयावर सिवस्तर चिचिार या मािहतीपटात 
व्हावी असा आमचिा प्रयत्न असेल. 

धन्यवाद.

आपला,
समीर िशपूरकर, 'अवकाश िनिमरती'
मािहतीपट : पळशीकरांच्या िनिमत्ताने...
संदभर: 'चिौकटीबाहेरचेि िचिंतन'
संपादक: िकशोर बेडकीहाळ
प्रकाशक: लोकवाड्मयगृह
वसंत पळशीकर यांचिा फोटो: डॉर्. मेिदनी िडंगरे
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मला उमगत चिाललेले िकता व्हपी कसे आहेत? अिवचिल पवरताप्रमाणेि? उत्तुंग, तटस्थ तरी दरूस्थ? 

सुमारे पंधरा-सोळा वषार्षांपूवी यांचेि नाव प्रथम ऐतकले, मग एकदा िडपाटरमेटला यांचेि ओझरते दशरनही झाले. बहुधा 
एखादे व्याख्यानही ऐतकले असावे.  मात्र तपिशलाच्या त्या सगळ्या नोंदी कशा कोणि जाणेि,  पणि स्मरणिातून गायब 
आहेत!  आठवतात  ते  फक्त  पांढऱ्या  वेषातले,  खांद्याला  शबनम  लावलेले,  गभंीर  भासणिारे  पळशीकर. 
िडपाटरमेटमधल्या, दोन-तीन प्राध्यापक व इतर प्रभावळीच्या घोळक्यातले. त्या वेळचिी माझी िवद्यािथरदशा आिणि 
िडपाटरमेटमधले गुंतागुंतीचेि गट-तटाचेि वातावरणि, यांच्या पिरपाकामुळे त्यांच्यािवषयी एकप्रकारचिा नकारात्मक भाव 
(कुणिीतरी उपरोधाने  म्हटलेले कानावर पडले होते,  "हां,  हे  तर समाजवादी"!)  मनात उमटून गेल्याचेि अगदी 
स्मरणिात रािहले आहे! 

या (उगाचिचि घेतल्या गेलेल्या) नकारात्मक बेअरींगमुळे त्या वेळी घडलेले काहीचि स्मरणिात उरले नसावे. मग िकता व्हपी 
म्हणिजे साक्षात एक िवचिारपवर,  ही जाणिीव कुठून व्हायला बसली आहे? आता मारे खंत वाटते आहे!  पणि त्याचेि 
आता काय होय? 

आत्ता या क्षणिी जे हातात आले आहे, ते मात्र नीट डोळे उघडून, मन वतरमानात ठेवून, लक्षपूवरक पाहणेि आवश्यक 
आहे असे स्वतःला बजावून सांिगतले आहे. 

तर आहे हे असे आहे. म्हणिजे पाश्वरभूमी इत्यादीचिा िवचिार करायचिाचि म्हटले, तर! 

- सध्या काय करतेस? 

- एका डॉर्क्यमेुटरीसाठी संशोधनात्मक अभ्यास. 

- हो का? कसली डॉर्क्यमेुटरी? 

- एक तत्विचिंतक व लेखक आहेत िकता व्हपी नावाचेि, त्यांच्यावर. 

कोणि आहेत हे िकता व्हपी? 

- त्यांनी बरचंि िलिहलयं. 

काय िलिहतात ते? 

- अं...अनेक िवषयांवर... 

म्हणिजे सामािजक वगैशरे? 

- हां, म्हणिजे हो, पणि तेवढंचि नाही. आिथरक, सामािजक, राजकीय, सांस्कृितक, आंतरराष्टर ीय अशा सवर िवषयांवर 
आिणि िशवाय त्या प्रत्येक िवषयामधले अनेक उपिवषय आिणि त्यांचेि तौलिनक आिणि िचििकत्सक िववेचिनदेखील. 

पणि मग तू हे काम करण्याचिा काय संदभर? 

- अं...  तसा खपूचि संबंध आहे की. म्हणिजे मी तर करायलाचि हवं, असंचि हे काम नव्हे का?
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माझ्या िशक्षणििवषयाशी आिणि संशोधनिवषयक पाश्वरभूमीशी तर याचिा संबंध आहेचि.  िशवाय तसं  बिघतलं,  तर 
घरातून पूवारपार चिालत आलेली आिणि नंतर िवद्यािथरदशेपासून अभ्यासिवषय म्हणिून आलेली सामािजक िवज्ञानाचिी 
पाश्वरभूमी असल्यामुळे िकता व्हपींचेि िवचिार समजायला अिधक जवळचेि वाटले हे खरं आहे (पुरसें मात्र नक्कीचि नाही). 
िकता व्हपींचिी भाषा,  िवषयांचिी िकता क्लष्टता,  एकंदरचि व्यापक पैशस यांचिं काय? मी स्वतःलाचि िवचिारत असते.  त्यावर मी 
मलाचि िदलेलं एक उत्तर असे की, अनेकांचिा आके्षप असलेली त्यांचिी बोजड भाषा वाचिनापुरती तरी अडथळा नाही 
ठरली. िकंबहुना भाषेच्या साधेपणिामुळे ितथेचि न रमता िनखळ िवचिारांचेि ममर उकलत चिालले आहे. 

अशा वाक्यांचिी आिणि िवचिारांचिी देवाणिघेवाणि गेले िकत्येक मिहने इतरांशी व स्वतःशीदेखील सुरू आहे. 

िकता व्हपींच्या लेखनिवचिारसंदभारतल्या  ऑलमोस्ट कोऱ्या पाटीवर,  िकंबहुना  कॅनव्हासवर,  उडालेल्या  गतस्मृतींच्या 
िकंिचित नकारात्मक, िन म्हणूिन काळसर वाटणिाऱ्या, िशंतोड्यांच्या िवरळ गदीत िकता व्हपींचेि लेखन गेल्या दोन-तीन 
वषार्षांमागे माझ्या वाचिनात आले; ते थेट, 'पळशीकरांच्या िनिमत्ताने' ही डॉर्क्यमेुटरी करायचेि ठरण्याच्या सुमारासचि! 

सुरुवातीला एक रीसचिर प्रोजेक्ट इतकेचि या अभ्यासाचेि स्वरूप होते. 

वाचिनाला सुरुवात केली त्यादरम्यान डॉर्क्यमेुटरीच्या कन्सेप्ट नोटसाठी फोटो काढायला म्हणिून, नऊ सालातल्या 
जुलैश-ऑगस्टातल्या एका गच्चि पावसाळी दपुारी, िकता व्हपींशी भेटही झाली. बरसणिाऱ्या पावसाने अंधारून आल्यामुळे 
उजेड अथारतचि कमी असेलल्या त्या ढगाळ दपुारीदेखील,  िवषयव्यक्तीचेि मी सुमारे दोनएकशे फोटोही काढले. 
प्रयत्न अगदीचि काही िनष्फळ ठरला नाही. दोन-पाचि फोटो बरे आले! त्या वेळी िकता व्हपींबरोबर अधूनमधनू थोड्या 
गप्पाही झाल्या.  म्हणिजे आपणि िवचिारलेल्या एखाद्या प्रश्नाला त्यांचेि समग्र उत्तर. पणि गप्पांना उद्युक्त करले असे 
प्रवाही बोलणेि मात्र नाही. त्या िदवशी थोडेफार रकेॉर्िडर्षांगही केले, असे आठवते आहे. मात्र त्यांच्या घोगऱ्या झालेल्या 
अस्पष्ट आवाजामुळे ते िफरून पनु्हा ऐतकावेसे वाटले नसणिार. 

या िदवसानंतर त्यांचिी पनु्हा भेट होईपयर्षांत पुन्हा एक मोठा पॉर्ज आला. 

दरम्यान अधनूमधनू त्यांच्या लेखांचेि वाचिन, चिौकटीबाहेरच्या िचिंतनशील प्रस्तावनेचेि वाचिन-मनन आदी वैशयिक्तक 
कायरक्रम सुरू होता. 

वाद्ये अजून जुळत होती. नेमका सूर लागायला अवकाश होता!

मग केव्हातरी एक सलग वाचिनपवर आले, ते िकबेनी संपािदत केलेल्या पुस्तकाला अनुसरून सुरु केलेल्या प्रिक्रयेचेि. 
एक आखणिी मनात धरून रीसचिर  प्रोसेस सुरू केली.  ते पसु्तक आिणि आिणि त्यावर जुळवलेले प्रश्न िनवडक 
लोकांना वाचिायला िदली आिणि त्यांचिी उत्तर ेिमळवनू त्याचेि रसग्रहणि करण्याचिा प्रयत्न सुरू झाला. 

आता वाद्ये जुळली होती... 

तरीही अजून आवतरने सुरू होतीम ती मंद्र सप्तकातल्या ठाय लयीतचि. 
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अन् मग अचिानक ठेचि लागावी तसे झाले!  खडबडून भानावर आणिले,  ते  'पयारवरणिीय दृष्टी:  आशय व आकार' 
(संदभर: िकता व्हपी ०७८) या लेखाच्या वाचिनाने. 

अरे! या लेखात िलिहलयं ते सगळं आपल्या मनातलचंि नव्हे का? कधी कोणिी ते असं शब्दबद्ध करून ठेवलयं हे 
गावीही नव्हत!ं हे स्टेशन आपल्याला आधी कसं लागल ंनाही? कोणिीचि कसा आजवर याचिा पत्ता सांिगतला नाही? 
कुठेचि काही संदभर कसा िदला नाही? 

आजवरच्या सगळ्या मास्तरांवर उचिकायलाचि झालं! सगळ्या समाजावर िचिडून िचिडून दीड-दोन तास (पािकर्षां गमधे 
एक पाय गाडीच्या फूटरसे्टवर आिणि एक खाली टेकवून) जयंतपुढे बोलबोल-बडबड केली. तेव्हा कुठं मनातला 
सल जरा बोथटला. 

ही होती वषर-सव्वावषारपवूीचिी गोष्ट. तो िदवस लक्षात रािहलाय. त्या िदवशी सकाळी समजलं, बापट सर गेले. 'राम 
बापट सरांना अखेरचिा िनरोप द्यायला वैशकंुठात जायचेिय, तूही चिल,' म्हणूिन जयंतला फोन केला. 

ितथे जमलेले सगळे ज्येष-शे्रष. बहुतेक िकता व्हपींना समकालीन असणिार. एक अजब पोकळी वाटत होती. मागे व्होरा 
सर गेले, तेव्हाही वाटलेली चिटुपुट उगाचिचि आठवली. ितथून िनघताना वाटलं, बापट सरपणि गेले. एकेक सावली 
नाहीशी  होतेय.  अगदी  रोज उठून काही  संपकर  नव्हता  तसा कुणिाशी.  पणि सभोवारच्या  रखरखीत उन्हातल्या 
रस्त्यांवरून जाताना प्रवासात मागे कधीतरी लागलेली गदर सावली थडंावा देत राहते. अशी सावली सदाचि मनामधे 
काठ धरून असते, एक िदलासा देत.

कधीही त्या बाजूने गेलोचि, तर ितथे त्याचि िठकाणिी असणिार ती सावली. फक्त जायचिाचि काय तो अवकाश! 

मनातल्या त्या सावलीतून एकदम वास्तवातल्या रखरखाटात आल्यासारखं झालं त्या िदवशी वैशकंुठात. बापट सर 
गेले, त्या िदवशी. 

---------

घरी येऊन पुन्हा 'पयारवरणिीय दृष्टी: आशय व आकार' (संदभर: िकता व्हपी ०७८) हा लेख वाचिून काढला. 

अरे! हे काय अविचित लागलयं हाती? मग इतरही काही लेख सलग वाचिले (संदभर िकता व्हपी: ८७,८८, ०१२२ इ.). 
अनेक संदभर लागत गेले. बरचेि िदवस सुटत नसलेल ंकोडं एकदम झपाझप उकलावं तसे. 

मध्य लय केव्हाचि आत आकाराला  आली होती  तर!  स्पीकसर  ऑफ असणिार,  म्हणूिन  िकंवा  मग  भोवतीच्या 
गोंगाटामुळे, ही सरस्वती नदी गपु्त रािहली होती! आता एकदम कसं समेवर आल्यासारखं वाटलं. थेट दु्रत लयीतला 
तराणिाचि! 

िवचिारिवश्वाचिा, वल्डर  व्ह्यचूिा िचिमुकला कॅनव्हास एकदम िवस्तीणिर झाला. िकता व्हपींवर उडवले गेलेले लेबलांचेि िशंतोडे 
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कशामुळे तेही उमगलं.  नव्हे,  चिांगलचंि ध्यानात आलं.  त्या ओघातचि िलिहलेलं काही इथे पनु्हा उद्धतृ करतेय. 
(संदभर: िकता व्हपी, ०१२२). 

"जीवनाच्या बदललेल्या संदभार्षांतून िनमारणि झालेली व्यवस्था बदलण्याचिा हा प्रश्न आहे. ही व्यवस्था बदलण्यासाठी 
लोक व शासन या दोन्ही पातळ्यांवर संस्कारधारणेिमधे व उिद्दष्टांमधे (शे्रयकल्पनांमधे) बदल होण्याचिी गरज आहे. 
जंगलांशी असलेल्या आपल्या नात्याचिी डोळस व सम्यक जाणि िनमारणि झाली पािहजे."

"माणिसाने आपल्या गरजा सतत वाढवत न्याव्यात ही आजचिी दृष्टी व आिथरक जीवनाचेि सूत्र आहे."

"समाजातील जनसामान्य आिणि प्रितिषत,  दोघांचिीही संस्कारधारणिा एकचि आहे.  गरजेप्रमाणेि  कोठारातून माल 
काढत राहावा;  कोठारे सदैशव भरलेली राहण्यासाठी आपणिांस काही जबाबदारी उचिलली पािहजे याचिी जाणिीव 
अभावानेचि आढळते. जंगले साफ करून शेतजिमनी तयार केल्यावर तेवढी सजीव वनसंपत्ती कायमचिी नष्ट होते हा 
अनुभव प्राचिीन काळापासून माणिसाला आहे.  िकंवा िजथले जंगल तुटले आिणि माणिसे व गुरे यांचिा सतत वावर 
रािहला, तेथे जंगलजिमनीचेि रूपांतर कुरणिांमधे, गवताळ डोंगरांमधे, कायमचेि झाले हेही माणिूस अनुभवत आलाय. 
पणि त्याचिी संस्कारधारणिा मात्र अशीचि रािहली की, आपणि कसाही वापर करीत रािहलो, तरी हे कोठार कधी िरते 
होणिार ेनाही."

"मानविनिमरत िनसगर साकार करत असताना िनसगरसृष्टीतील अन्योन्याश्रय व परस्परतोल यांचेि त्याचेि ज्ञान अितशय 
तोकडे होते. संस्कृतीच्या िनिमरतीच्या ओघात प्रकृतीचिी जी फेररचिना त्याने केली, ती पुष्कळदा त्याच्या चिांगलीचि 
अंगलट आली. बाकी प्रकृतीचिी वळणेिही बदलली. संस्कृतींचिा िवनाश, मानवी समूहांचेि स्थलांतर या प्रिक्रया मानवी 
इितहासाचिा एक मोठा भाग आहे.  मानविनिमरत िनसगर  साकार करण्याचिी शक्ती प्राप्त झाल्यावरही दीघरकाळपयर्षांत, 
म्हणिजे गेल्या तीनशे वषार्षांपूवीपयर्षांत, प्राकृितक िनसगारचेि वचिरस्व एकंदरीने िटकून रािहले."

"िनसगरिनयमांचिी उकल जशी माणिसाला होत गेली,  त्या िनयमांचिा वापर करून आपणिांस हवी तशी फेररचिना 
आपणिांस करता  येते  हा  प्रत्यय जसा  त्याला  आला,  तसे  त्याचेि  मानसपिरवतरन  घडून आले.  िनसगारचेि  बधंन 
मानण्याचेि काही कारणि नाही,  कोणितीही गोष्ट आपणिांस अशक्य नाही, कोणितीही मयारदा मानण्याचेि कारणि नाही, 
अशी आत्मकेद्री, घमेडखोरीच्या अंगाने झुकणिारी आत्यंितक आत्मिवश्वाससंपन्न वृत्ती उत्पन्न झाली."

"प्राकृितक िनसगारला नव्या व्यवस्थेत तत्त्वतः काही स्थान नाही. उत्पादनासाठी लागणिाऱ्या िविवध कच्च्या मालाचिा 
पुरवठा करणिारा स्रोत, असा सरळ सरळ िहशेबी संबंध िनसगारबरोबर प्रस्थािपत केला जात आहे. िनसगारचिा धाक 
आज उरला नाही,  िनसगर  हा मानवी जीवनाचेि उपांग बनला आहे.  प्राकृितक िनसगर  हे अक्षय कोठार आहे,  या 
संस्कारधारणेिला जी मुरड आधुिनक काळात पडली आहे ती अशी की, प्राकृितक िनसगारतील सवर  संपत्ती संपली 
तरी हरकत नाही, िवज्ञान व ततं्रिवजे्ञच्या जोरावर आपणि त्याचिी भरपाई करू. म्हणिजे बेपवार वृत्ती तशीचि रािहली."

"शेतीप्रधान नागरसंस्कृतीच्या  उदयानंतरच्या  काळात बदलत गेलेला  आणिखी एक महत्त्वाचिा  तपशील वाढत्या 
लोकसंख्येचिा आहे. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शेती केली असता अन्नधान्यांचेि व इतर िपकांचेि उत्पादन इतके िनघते की, 
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तो  एक  चिमत्कारचि  मानावा.  तुलनेने  िकतीतरी  अिधक पटीतल्या  व  िनिकता श्चित  अशा  अन्नपुरवठ्याचिा  पिरणिाम 
लोकसंख्यावाढीत झाला. त्यातून एक दषु्टचिक्र गितमान झाले; लोकसंखेचिा रटेा जाणिवू लागला की जंगले तोडावीत 
आिणि नव्या  शेतजिमनी  तयार  कराव्यात  हा  तोडगा  माणिसाने  काढला.  िनसगारच्या  संदभारत  माणूिस  सवरभक्षक 
बनण्याचिी ती सुरुवात म्हणिता येईल.  सतत वाढत जाणिाऱ्या लोकसंख्येच्या प्राथिमक गरजा भागवण्याचेि दडपणि 
िनसगारवर येत रािहले."

"त्याच्या  जोडीला  नागर  समाजाच्या  िनिमरतीबरोबर  अिकता स्तत्वात  येणिाऱ्या  उच्चिवगीय/-वणिीयांच्या  िवलासी 
जीवनाच्या गरजांचेिही दडपणि हळूहळू वाढत गेलेले आढळते. दसुऱ्यांच्या उत्पादक श्रमावर जगणिाऱ्या उच्चि वगारच्या 
िठकाणिी असंतुिलत भोगलालसा अटळपणेि िनमारणि होताना िदसते. भोगलालसा स्वभावतःचि अमयारद असते आिणि 
ती भागवण्यासाठी नैशसिगरक साधनसंपत्तीच्या वाढत्या वापराच्या देशेने रटेा िनमारणि होतो. म्हणूिन नागर समाज जेथे 
अिकता स्तत्वात येतो, तेथे केवळ जंगलेचि नाही, तर एकंदर नैशसिगरक साधनसंपत्तीचिा वापर उिचित मयारदेचिी लक्ष्मणिरषेा 
ओलांडेल आिणि समाज व संस्कृतीच्या अिकता स्तत्वालाचि धोक्यात आणेिल ही शक्यता िनमारणि होते." 

"उपभोगाचेि मान सतत व अमयारद वाढवण्यासाठी िवज्ञानाचेि उपयोजन हे आधुिनक औद्योिगक संस्कृतीचेि एक 
मूलगामी वैशिशष्ट्य आहे.  शेतीप्रधान नागर संस्कृतीत आढळून येणिाऱ्या प्रवृत्तींनी आज प्रचिंड वेग घेतलेला आहे. 
लोकसंख्येचिी स्फोटक वाढ,  भोगलालसेचिी अमयारदा,  उत्पादनवाढीचिा,  नवनवीन उत्पादनांच्या िनिमरतीचिा सोस 
आिणि त्यासाठी िनसगारतील साधनसंपत्तीचिा बेसुमार वापर ही आजच्या जीवनाचिी वैशिशष्टे्य बनली आहेत. या दृष्टीने 
पाहता जीवनाचेि सार ेसंदभर बदलेले आहेत."

---------

िकता व्हपींनी १९८२ साली दीपावली िवशेषांकात िलिहलेला हा लेख आहे.  तीस वषे उलटली आहेत आता.  तरी 
यातल्या  शब्दांनी,  त्याच्या  वास्तिवकतेने  मला  लेखकाच्या  द्रष्ट्या िवचिारशक्तीचिा  प्रत्यय आला.  त्यांचेि  लेखन 
जसजशी पुढे वाचित गेले, तसे आपणि '    ' Biodiversity and Natural Resources या कोसरमधे िशकलेला 
अभ्यासचि पनु्हा करतो आहोत असे वाटत रािहले. 

िकता व्हपी रूढाथारने िनसगर  अभ्यासक वा पयारवरणि तज्ज्ञ म्हणिून ओळखले जात नसतानाही त्यांच्यातला िवचिारवंत 
सम्यकतेने िनसगर-पयारवरणि या अिवषयाला स्पशर  करतो आहे आिणि 'होिलिकता स्टक' जीवनदृष्टी बाळगतो आहे, जी 
अितशय दमुीळ गोष्ट झाली आहे. या लेखकाचेि भान आपल्यालाही िमळाल्याचिा मला िवलक्षणि आनंद झाला. पढेु 
मग उत्सुकतेने  त्यांचेि  िनसगर-पयारवरणििवषयक इतरही  लेख वाचिले आिणि त्यांच्या  संतुिलत िवचिारसरणिीिवषयी 
खात्रीचि पटली.

एकाचि व्यक्तीने िकती िवषयांवर िलहावे?

माक्सर,  गांधी,  िटळक,  फुले,  आंबेडकर,  अच्यतुराव  पटवधरन,  हमीद  दलवाईं,  यांपासून  िभवंडीच्या 

उमणगत असणिार ेवसंत पळशीकर - Dr. Medini Dingre
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धामणिगावकरांपयर्षांत...  नमरदा बचिाओ आंदोलनापासून मुळशी सत्याग्रहापयर्षांत...  िनकोप जलिसंचिन व महाराष्टर ातील 
िसंचिनाच्या िदशेपयर्षांत... िवकास आिणि तारतम्यापासनू ते 'आजचेि वास्तव व पयारयांचिी मांडणिी' इथपयर्षांत... भारतीय 
एकात्मतेपासून आंतरराष्टर ीय प्रश्नांपयर्षांत... आिथरक, सामािजक, राजकीय, शैशक्षिणिक, कामगारिवषयक, पयारवरणिीय, 
पिरवतरनसंबंधी,  दिलत-आिदवासी  यांच्यािवषयी,  स्त्री-पुरुषिवषयक,  धमर-अंधश्रद्धांिवषयी,  जाितप्रथेिवषयी, 
जमातवादािवषयी,  सामािजक  ऐतक्यासंबंधी,  गांधी-फुले-आंबेडकर  यांच्यािवषयी,  ग्रामस्वराज्यापासून  ते 
आंतरराष्टर ीय  सौहादारपयर्षांत  अनेक  िवषयांबद्दल...  त्याचिबरोबर  अनेक  व्यिक्तिचिते्र,  पुस्तक  परीक्षणेि,  सािहत्य-
संस्कृतीिवषयक लेख,  असा सगळा पट.  िवषयांचिी वगरवारी करून आम्ही थकलो,  तरी अजून शंभर-एक लेख 
िशल्लक रािहले आहेत. या िवषयांच्याही पलीकडचेि लेख 'नंतर' अशी एक कॅटेगरी करून तूतारस त्यात ठेवलेले! 

ज्ञान व मािहतीचिा हा एक प्रचिंड खिजनाचि आहे.  त्याच्या केवळ दशरनाने,  एक व्यक्ती म्हणूिन आिणि सामािजक 
िवषयांचिी  संशोधक-अभ्यासक या नात्यानेही,  मी पुरती अवाक झाले. (१९३६ साली जन्मलेल्या,  मूलगामी, 
समयोिचित आिणि सवर्षांकष लेखन करणिाऱ्या या व्यक्तीच्या लेखणिीला साठ-एक दशके थांबणेि कसे ते  माहीतचि 
नव्हते. आज केवळ शारीिरक व्याधीमुळेचि त्यांचिा लेखनप्रवास खिंडत झाला आहे.) वसंत पळशीकर ही केवळ एक 
व्यक्ती नसून ते एक िवद्यापीठचि आहे, याचिा प्रत्यय हरघडी येत राहतो.  या व्यक्तीचेि िवचिार पक्के, वृत्ती तटस्थ, 
िपंड अभ्यासू संशोधकाचिा, वाचिन अफाट, सततचिा संपकर  समकालीन चिळवळींशी आिणि कायरकत्यार्षांशी, लेखनाचिा 
िपंड अस्सल देशी.  भारतीय मातीशी,  समाजाशी पक्की जुळलेली नाळ.  आयषु्यभर लेखन-संपादन हा एकचि 
ध्यास. प्रिसद्धीचिी जराही असोशी नाही,  की कोणित्याही एका िवचिारसरणिीचिी पताका खांद्यावर वागवण्याचिा सोस 
नाही. कोणित्याचि साच्यात स्वतःच्या िवचिारशक्तीला कोंडून न घातल्यामुळे मुक्त िवहरणिारी, िवहगंमावलोकन करू 
शकणिारी  स्वततं्र  अिभिनवेशरिहत  प्रितभा.  ओघवत्या  िलिखत्वाचिं  कोंदणि  नसलेले,  केवळ  शब्दसामथ्यारने 
िवस्मयचििकत वगैशरे न करणिारे,  तरीही झळझळीत,  आिणि एक उपजत शहाणिपणि घेऊन आलेले हे सारे लेखन. 
पळशीकरांचेि िलखाणि वाचिणेि म्हणिजे िनव्वळ िवचिारांच्या स्पष्टतेचेि सौंदयर अनुभवणेि...

कोणिता ना कोणिता पक्ष घेत राहण्याच्या,  िवभूितमत्वाला शरणि जाण्याच्या वा कोणिावरचि िवश्वास न उरण्याच्या 
काळात,  िविवध गंड/प्रभाव यांनी िवलेिपत िवचिारांचिी सद्दी आढळत असल्यामुळे प्रत्यक्ष वस्तुिकता स्थतीचेि दशरनचि 
दलुरभ होण्याच्या,  या भयकारी काळात अशा उच्चि कोटीचेि ममरग्राही संिचित वाचिायला,  अभ्यासायला िमळणेि हा 
अितदमुीळ योग नव्हे का? 

---------

जानेवारी २०१२

दर आठवड्यातला काही ठरावीक काळ आपणि या प्रकल्पासाठी म्हणिून द्यायचिा हे माझे या वषारच्या सुरुवातीचेि 
िनयोजन. पणि जानेवारीमधे मनाशी आखलेली योजना पार मोडीत िनघाली.  कडेकडेने,  सोयीसवडीने करायचेि हे 
काम नोहे हे ढळढळीतपणेि जाणिवले. पीएचि. डी. करत असताना जशी संशोधन पद्धती अगंीकारली होती, तशाचि 
वाटेने जावे लागणिार असे सारखे वाटायला लागले. या कामात पूणिरतः झोकून िदल्याखेरीज आपला िनभाव लागणिार 
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नाही हे उमजले. पिरणिामी गेल्या पाचि-एक मिहन्यांपासून मी हे काम पूणिरवेळ करायला घेतले. नव्हे, पळशीकरांच्या 
िनिमत्ताने मला ते घ्यावेचि लागले. 

आत्ता जर वकर  सॅिटस्फॅक्शनचिा इडेंक्स ग्राफ काढला, तर माझा काउंट सवोच्चि येईल! कामाचिा िवलक्षणि आनंद, 
जोडीला रोज नवनव्या िवचिारदालनांत मनमुराद भटकायचिी संधी अशी डबल फीस्ट सुरू आहे! या ज्ञानसागराच्या 
दशरनाने मी िकता स्तिमत होते आहे. स्वतःच्या उपजत मयारदा, आिणि नवनवीन िवचिार िन संकल्पना सामावून घेण्याचिा 
व त्यावर पुन्हा िवचिार करण्याचिा बौिद्धक थकवा हाचि काय तो या कामातला स्पीडबे्रिकर आहे! बाकी कामाचिा इतर 
काही त्रास नाही, फक्त आपला वेग फारचि कमी आहे याचेि टेन्शन तेवढे हल्ली अधूनमधून येत असते! अजूनही िकती 
दालने समोर उघडणिार आहेत,  िकती ज्ञानमौिक्तके हाती लागणिार आहेत याचिी पुरती कल्पना नाही.  पणि त्यांचिी 
चिाहूल मात्र नक्कीचि लागलेली आहे. वाट मात्र सोपी नाही. िबकट आहे. आिणि िवलक्षणि खडतरही...

आजच्या घडीला समाजात उभ्या ठाकलेल्या िवचिारांच्या िनरंुद िभंती... रोज नव्याने आपल्याला िचिणूि बघणिाऱ्या! 

तेढ  जातीयवादाचिी,  धािमरक  चिढाओढीचिी,  ततं्रिवद्येच्या  कुरघोडीचिी,  माणिसा-माणिसातल्या  हेव्यादाव्यांचिी,  क्षुद्र 
स्वाथी राजकारणिाचिी...

या साऱ्यांचिी आपल्याला ग्रासनू टाकणिारी िभन्निभन्न वतुरळं भोवताली - भेदाभेदांचेि टवके उडवणिारी, एकसंधतेच्या 
िचिरफाळ्या करणिारी... 

सवार्षांचिा िमळून पिरपूणिर समाज कुठे आहे? 

श्वास घुसमटणिारचि. 

तटस्थ वतृ्ती; सवरसमावेशक िवचिारधारा; आपल्या भूमीचिा, देशाचिा, अवघ्या मानवजातीचिा सम्यक दृष्टीने केलला 
िवचिार;  हे सगळे कोणिी समजून तरी घेणिार आहे का?  हे सगळे कशासाठी करतो आहोत आपणि,  अशी िवचिार 
वारवंार त्रास देत राहतो. 

अशाचि एका हताश टप्प्यावर भेटला िटळकांच्या 'गीतारहस्या'तला कमरयोगिसद्धान्त. हातात घेतलेले काम आिणि 
पाश्वरभूमीवरचिा समाज यांचिी योग्य सांगड बसत नसल्यामुळे अत्यंत अस्वस्थ मनिकता स्थतीत असताना, त्या अवस्थेचेि 
नेमके िनदान करून एका विरष िवचिारी िमत्राने, "ताबडतोब जाऊन गीतारहस्य हातात घे,"  असा नामी उपाय 
सांिगतला.  मी तो खरोखरचि अमलातही आणिला.  गीतारहस्याचिी प्रस्तावना वाचितानाचि जाणिवले की,  पूवरग्रहबद्ध 
मनाने गीतारहस्याला  'धािमरक ग्रंथ'  या वगारत समािवष्ट केल्यामुळे आपणि इतके िदवस या िवचिारिवश्वाला उगाचि 
मुकलो. िवलक्षणि खंत वाटली. गीतारहस्याचिी प्रथम भेट जेव्हा केव्हा होईल, तेव्हा प्रत्येक संवेदनाशील व्यक्तीला या 
ग्रंथराजाशी  आपली  भेट  आधीचि  का  नाही  झाली  अशी  रुखरुख  नक्कीचि  वाटेल.  मनाला  भेडसावणिाऱ्या 
दःुखिचिंतावरचिा  रामबाणि  उपाय  म्हणिजे  गीतारहस्य.  कोणित्याही  कारणिाने  होणिारी  मनाचिी  घालमेल  यातल्या 
तत्त्वसाराने शांत होऊ शकते अशी त्याचिी ताकद आहे. 

"मा कमरफलहेतुभूर: मा ते सगंोs स्त्वकमरणिी॥"

कमे करण्याचिाचि तुझा अिधकार आहे हे खरे;  पणि हा तुझा अिधकार फक्त कमर  (कतरव्य) करण्यापुरताचि आहे हे 
उमणगत असणिार ेवसंत पळशीकर - Dr. Medini Dingre
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लक्षात ठेव.  अथारत कमरफलाचेि ठायी  -  मनुष्याचिा अिधकार नाही असे श्रीकृष्णिाने पुनः स्पष्ट शब्दांत सांिगतले 
आहे.  कमारच्या आड फलाच्या िनष्कषारचिी भीती येऊ देणेि व्यथर  आहे.  आपले अगंीकृत कमर  िनषेने करत रािहले 
पािहजे, फलाशेच्या िचिंतेने िवदग्ध न होता. 

"सुखं वा यिद वा दःुखं िप्रयं वा यिद वाS िप्रयम।
प्राप्तं प्राप्त्मुपासीत हृदयेनापरािजतः॥"

सुख असो वा दःुख असो, िप्रय असो वा अिप्रय असो; जे ज्या वेळी जसे प्राप्त होईल, ते त्या वेळी तसे मनाचिा 
िहरमोड होऊ न देता  (म्हणिजे खटू्ट होऊन आपले कतरव्य न सोडता)  सेवीत जा." (महाभारत शांतीपवर,  २५. 
२६). 

भगवद्गीतेतही  "यः सवरत्रानिभस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम" (२. ५७) म्हणिजे - शुभाशुभ प्राप्त झाले असता जो 
नेहमी िनःसंग असनू त्याचेि अिभनंदन िकंवा द्वषे करत नाही तोचि िकता स्थतप्रज्ञ होय, असे सांिगतले आहे. 

योगायोगाने  पळशीकरांनीदेखील  'अत्मौपम्यबदु्धी'  हा  शब्द  िलखाणिात  अनेकदा  वापरलेला  आहे.
त्याच्या  शब्दाथारचिा  मागोवा  घेत  असता,  तो  मला  अचिानक  गवसला  तो  थेट  गीतारहस्यात.  त्यांनाही  तो 
गीतारहस्यात भेटला असावा.  सवार्षांच्या ठायी  'समबुद्धी'  ठेवणेि हा त्याचिा अथर.  आपल्याठायी वसतो तोचि आत्मा 
त्याच्या ठायीही वसतो याचिी जाणिीव ठेवनू केलेला िवचिार. 

जी बदु्धवचिने मनावर ठसली, त्यांतलीचि ही दोन वचिने - 

'   ,  "       Buddha s first seal All Compounded things in this universe are 
." impermanent

"     ."All contaminated things bring suffering

अरे,  पणि आपणि माणिसे तर आपल्या उपभोगासाठी प्रत्येक गोष्ट कायमचि हजर राहणिार असल्याच्या अिवभारवात 
वावरतो आहोत की! मनुष्याचिा आजचिा प्रवास नेमका उलट सुरू आहे का?

"आपल्या वाढिवस्तारासाठी आजपयर्षांत माणिसाने प्राकृितक िनसगारला हरवले,  बदलवले.  प्रकृतीिवरुद्ध संस्कृती, 
िनसगारवर िवजय या प्रकारच्या भाषेत बोलण्याचिी पद्धत पडली.  िवज्ञानयगुात िनसगारवर िवजय यावर सतत भर 
िदला गेला."

---------

प्रमत्त बनलेल्या  मानवाकडून  सातत्याने  िवज्ञान,  ततं्रज्ञानािधिषत  जीवन  यांचिाचि  उदो-उदो  सुरू  असतो.  या 
तथाकिथत  'बुिद्धवादी',  'अितवास्तववादी',  'िववेकवादी'  दृिष्टकोनाचिा  अितरके  होतो  आहे.  मानवी  बुद्धीच्या 
अवास्तव शे्रषत्वाचेि  अजीणिर  झाले  आहे.  'िनसगारवर  मानवाचिी  मात'  या  (वास्तिवक अती  अज्ञानी)  घमेडखोर 
वाक्याचिा तर ितटकारा आला आहे.  काहीतरी चिकुते आहे.  अंतमरन हे वाक्य स्वीकारूचि शकत नाही.  कुठेतरी 

२५१
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खटकते आहे. पणि तोडगा िदसत नाही. 

ती अस्वस्थता अचिानक शब्दबद्ध झाली 'पोस्ट मॉर्डिनरझम'वर ऐतकायला िमळालेल्या चिार व्याख्यानांच्या िनिमत्ताने.

वस्तूचंिा उपभोग घेताघेता माणिसाचेिचि रूपांतर झाले आहे एका वस्तूमधे. कशाच्या शोधाथर िनघालो आहोत आपणि, 
हेचि िवसरून गेलेला, स्वतःचि हरवलेला, मनुष्यत्व िवस्कटून गेलेला माणूिस...

--------

पाचि-दहा लाख वषार्षांच्या प्रवासात कणिाकणिाने साठत गेलेले अनुभवाचेि गाठोडे, वेळोवेळी कामी येणिारे शहाणिपणिाचेि 
संिचित, हीचि िशदोरी पुरवत त्याने इथवर वाटचिाल केली खरी;  पणि पांथस्था,  आता इथून पढेु ते जुनाट गाठोडे 
तुला बरोबर वागवता येणिार नाही.  दे पाहू इथल्या इथे ते टाकून.  तसा हुकूमस सोडला आहे  'नवयंत्रततं्रमंत्रा'ने. 
यापुढे  तुझा  प्रवास  केवळ  ततं्रिवद्येच्या  व्हचिुरअल  काठीच्या  सोबतीनेचि  असेल.  तसा  फतवाचि  काढला  आहे 
एकिवसाव्या शतकाने. आधुिनक होण्याच्या उत्साहात मनुष्याने ही व्हच्युरअल िरॲिलटीचिी काठी हौसेहौसेने घेतली 
आहे. जादचूिी छडीचि जणूि. सगळे कसे सोपे वाटले त्याला सुरुवातीला. आता मात्र क्विचित कधी जाणिवते आहे, 

    ...Almost Perfect but not quite

काठी कसली? ही तर कुऱ्हाड. समोर येईल त्याच्यावर सपासप चिालवत िनघाला आहे जथ्था मनुष्यांचिा... 

---------

एिप्रल २०१३

िकता व्हपींच्या लेखनसािन्नध्यात पुरते वषर काढल्यानंतर गेले दोन-तीन मिहने एक पॉर्ज घेतला आहे. 

आपल्यातून उठून बाहेर येऊन, जरा अंतरावरून आत काय घडले-िवखरुले-बांधले गेले आहे त्याचिा अदमास घेते 
आहे. त्यांच्या शब्दांना कैश द करून ठेवण्यात काही हशील नाही. पणि त्यांच्या अथार्षांचेि नाद घमुत राहतात आत आत. 
त्यांना  साद-प्रितसाद  देत  राहतो  आपणि कळत नकळत.  आपल्याही  िवचिारप्रिक्रयेत िनिकता श्चित बदल झाल्याचेि 
जाणिवते आहे.  ठाम,  तरीही अनाग्रही,  वतृ्ती बाळगण्याचिा मलूमंत्र गवसला म्हणिायचेि का,  त्यांच्या लेखनिवश्वात 
मारलेल्या या बुडीने? 

तो  मूलमंत्र  कृतीत  आणिण्याचेि  िदव्य  पार  पाडताना  दमछाक होणिार  हे  िदसतेचि आहे.  पणि आता  सावलीच्या 
िठकाणिांच्या अनवट वाटाही अवगत झाल्यात! जीवनाकडे समग्रतेने पाहणेि िकती अनोखे असते नाही, त्याचेि तुकडे 
तुकडे पाडून त्यांचेि ओझे वाहण्यापेक्षा? एव्हरीिथगं इज कनेक्टेड िवथ एव्हरीिथगं. (देअर इज निथगं ॲज फ्री लचंि! 
- कॉर्मनर, अमेिरकन इकॉर्नॉर्िमस्ट). 

िकता व्हपी प्रोजेक्टशी संबंिधत काम पुढे नेताना अनेकांना भेटते आहे. ज्यांच्या ज्यांच्या परीघांना प्रत्यक्षात छेद िदला 
उमणगत असणिार ेवसंत पळशीकर - Dr. Medini Dingre
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िकता व्हपींनी,  ज्यांच्या  कुणिाच्या  कक्षा  रंुदावल्या  त्यांच्या  असण्या-बोलण्याने,  त्यांच्या  स्मृतींचिा  मागोवा  घेण्यात 
समरसून  जाते  आहे.  काळाचिा  तो  पट  अनुभवांतून  जगून  बघते  आहे.  त्या  अनुभवांनी  त्या  त्या  व्यक्तींच्या 
व्यिक्तमत्वाला समृद्ध करणिाऱ्या िवणिीचिी नक्षी िनरखून पाहाते आहे. त्या धाग्यांचिा पोत चिाचिपून पाहते आहे. 

िकता व्हपींच्या छायेमायेने िकत्येकांना जगण्याच्या िकत्येक िमती लाभल्या-उमगल्या असणिार.  स्वतः िकता व्हपीही तसेचि 
जगले  असतील ना?  संथ,  पणि ठाशीव.  िवस्तीणिर,  व्यापक,  तरीही  भरीव.  िनतळ िनखळ िवचिारांच्या  घनगदर 
सावलीचेि बेटचि जणूि. 

***

२५३



स्तनाळली धिरतीही

आणज हसली मधिाळ

काहरुल्या वर्ाऱ्यान ेग ं

केली चुग ली ढग ाळ ॥१॥ 

आणभाळीच्या समाधिीचा

आणज झाला म्हणिे भगं 

कामायनी धिरतीचा

असा शनृंग ारी अभगं  ॥२॥

अंग  अंग  शनहारले

कणि कणि पुलिकत

िकती जन्मांची कहाणिी

तरी मधिुर ग ुिपत ॥३॥ 

सारा सढळ सभंोग 

असा आणिदर्म सजर्शक

धिरतीच्या ग भाशनयी

कुण्या झाडाचे अभर्शक? ॥४॥

 ऐसी अक्षर े- िदिवाळी अंक २०१३  

दोन किवता - श्रीरजंन आवटे

दिोन किवता - श्रीरजंन आवटे

चंद्रिकरणिांच्या िवर्भ्रमणिानतंरही

मी नाही मोजू शनकलो

तुझ्या डोळ्याचा अपवर्तर्शनांक,

चक्राकार माग ांनी

िकती जावर् ंआणत-आणत,

खोल-खोल ग ुहेमध्ये

थडकतच नाही िकरणि

कोणित्याही पृष्ठभाग ावर्र

आणिणि

िवर्शनुद्ध परावर्तर्शनाच्या प्रतीक्षेत

असतो भोळा चंद्र

पणि

प्रिक्षप्त िकरणि पोहोचतात

िनळ्याशनार जलाशनयात.

कवर्डशनावर्र पडतो

पाण्याचा ग ोलाकार थेंब

सिम्मिलत होतात िकरणि

एका तेजोमय िबदंर्पूाशनी

तेव्हा

आणता तरी

कळू दर्ते

तुझ्या दैती लाटांची तरगं लांबी

िजने

बदर्लली िदर्शना िकरणिांची

आणिणि

त ूघेऊन ग ेलीस मला

अज्ञाताच्या प्रदर्शेनात;

तरीही

माध्यमांची घनता मोजत

मी पोहोचत होतो

उत्तरापाशनी;

पणि

आणजकाल

तुझ्या डोळ्यांवर्र चष्मा असतो!
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सदैर्वर् उघडे मज दर्ःुखाचे दर्ार नको

फिक्त वर्ेदर्ना आणयषु्याचे सार नको

कोणि खेळला कैसा येथे पाहनू घे,

मला कुणिाची जीत नको वर्ा हार नको!

का िवर्सरावर्ी प्रीत माणिसा मनातली

जग ात कोणिी इतकाही लाचार नको

मला झेलता यावर्े इतके पदर्री देर्,

मला पािहजे तेही काही फिार नको

माझा व्हावर्ा मीच िदर्लासा कायमचा,

कोणिाचाही खांदर्ा वर्ा आणधिार नको
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आधार नको - स्नेहदशरन
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ती

धिुरकट सावर्लीच्या सोबतीन ं

ज्वर्ालामुखी

बघते

अंधिाऱ्या ग भातून

येणिारा ध्वर्नी

कसा िवर्रतो ते

ऐकते 

त्या कल्लोळात

वर्ाजणिारी वर्ाद्यं

खोटीच!

बेसूर भासतात ती

दर्रूवर्र

कोसळत असतो

टपावर्र

ग च्चीवर्र

कौलांवर्र

ितच्या नावर्ाचा

पाऊस

ताल धिरून

या उंच कड्यावर्र

उभारलेलं घर

कोसळेल

केव्हातरी

कुणिी बलुडोझरचा

धिक्का दर्ईेल तेव्हा

या छोट्या दर्ग डांच्या

िचत्राचं काय होईल?

न जुमानता

िवर्खुरलेले

एका िठिकाणिी

ग ोळा केले

नीट रचले

इथं नवर् ंकाही

होईलही

नव्या माणिसांना

त्या वेर्ळी या

दर्ग डांकडे पाहनू

काही कळेल का?

कसे असतील ते दर्ग ड

काय करतीत ते त्यांचं?

ग ृिहत धिरलेले

सवर्र्श तुटते

दर्रू जाते

िवर्संग त िदर्सणिारं

राहत ंकाही िशनल्लक

अनपेिक्षतपणिे

प्रेमाचं हे

एक वर्ास्तवर् आणहे!
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प्रमे   -   दोन किवता   - सुवणिरमयी

पे्रमण - दिोन किवता - सुवणिरमणयी

http://www.aisiakshare.com/user/20
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काळोख

आणता मला हवर्ा आणहे

फिक्त काळोख िमट्ट काळा...

ज्याच्या िमठिीत

होतील अदर्शृ्य

हे प्राक्तनाचे

ढळढळीत संकेत...

िनदर्ान टाळता तरी

येईल मला

माझीच नजर ...

िनकाल

मला अजूनही

समजलं नाही...

प्रश्न सोपा होता

की

अवर्घड होते उत्तर...

पास की नापास

ते तर

तू

कधिीच सांिग तलं नाहीस...
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किवता - अिनरुध्द अभ्यकंर
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िवरक्तरसाचिी मात्रा - सवर  _  संचिारी  

पुष्कळ पािहले देश

खूप झाले मकु्काम

जड झाले सामान

पुष्कळ झाली यात्रा

जरा घ्यावी िवरक्तरसाचिी मात्रा

िजओग्राफी, ओथोग्राफी

मेमोग्राफी, टोपोग्राफी

बायोग्राफी, पोनोग्राफी

उदडं झाले हस्तमैशथुन

तुटेल न

िशस्नावरचिी नस

च्यायचिा िवरक्तरस.

नुसताचि साचिलाय गाळ

वाहत नाही गगंा

देहबुद्धी झाली

घेतला लाइफशी पगंा

चिला! या जन्मीचंि नाव सागंा

गेल्या जन्मीचंि गोत्र

या जन्मी गाढव

गेल्या जन्मी कुतं्र

आता तरणिोपाय एकचि

िवरक्तरस मात्र

पुर ेझाले मराठी लेखक

िन पुस्तकांच्या ओळी

पेन म्हणिजे बंदकू खरी

त्यातून सुटते आता

िवरक्तरसाचिी मणात्रा - सवर_संचिारी

http://www.aisiakshare.com/user/922
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इगं्रजी गोळी

पोर ेझाली

िशंकली, पादली, हसली, वाढली

उत्क्रांतीचिी शाळाचि भरली

कंठ फुटला, फुटली गाणिी

छोट्या िखशात गोट्या

मोठ्या िखशात नाणिी

 DNA चिी सारणिी

कुठे गेला तो मैशकदा

कुठे हरवली वारुणिी

धौम्य ऋषीच्या शेतामध्ये

आडवा पडला आरुणिी

शेतातल्या िबळातून

उंदीर िनघाले सतरा

हिर ओम तत्सत्

िवरक्तरसाचिी मात्रा

सा प प सा सा प प सा

िवरघळू लागले तानपुरे

घुमू लागली िवलम्पत

मैशफल झाली सरुू

बैशस आता

स्वस्थ, मौन

गभारच्या आकारात

सुरांच्या मखरात

बस्

िवसर आता तो

िवरक्तरस

***
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